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دليـل  .  شدكمي ديرتر از زمان اعالم شده منتشر »  سامان نو«   ينامهفصل
هاي متعدد و پـرحـجـمـي       اصلي اين ديركرد ويرايش نوشتارها و ترجمه

هايي كـه    چنين مشكلها و همنسبت به توانايي  است كه دريافت شده و
ي موقت پيش آمد، امكان انتشار بـه  براي برخي از اعضاي هيأت تحريريه

از .  فراهم نشد  -بود 1388ي بهار كه ويژه  -»  سامان نو«   8ي موقع شماره
جـا  را يـك  1388ي  بهار و تابستان رو، تصميم گرفتيم هر دو شمارهاين

 .  منتشر سازيم
 

بيني كرده بودند پيش از اين پيش»  سامان نو« اندركاران و همكاران دست
ي كار مشترك و در     اي كار، به بازنگري در امور و تجربهكه پس از دوره

صورت لزوم به دگرسان كردن ساختار ويرايش اين نشريه  روي خواهنـد  
موفقيت نسبي و استقبال خوانندگان، پيوستن همكاران جـديـد و     .  آورد

» سامان نـو « ي كوتاه مدت افزايش حجم كار، چنين راهكاري را در برنامه

 . ضروري كرده است
 

و    جانبـه اي كه براي تبيين همههاي ارزندهافزون براين، با وجود كوشش
ي جهاني جنبش داري در عرصهتشريح علمي بحران كنوني نظام سرمايه

آنها  ترينتالش ورزيده كه مهم»  سامان نو« گيرد، سوسياليستي انجام مي
ي فارسي زبان بگذارد؛ اما  شتاب بـحـران جـهـان       را در اختيار خواننده

ي يك يا چـنـد نـوشـتـار          چنان گسترده است كه تهيهداري آنسرمايه
ي گستردگي و ژرفاي اين بحران باشد، با پژوهشي روزآمد كه دربرگيرنده

نيز بـه ايـن     »  سامان نو« بخشي از انتشار ديرهنگام .  دشواري روبرو است
 . امربستگي دارد

* * * 
هـاي بـحـران      زمينـه ي كوچكي از پيشهاي پيشين، به گوشهدر شماره

-ي ماهيت دوگانهافشاي گسترده.  داري اشاره شداقتصادي جهان سرمايه

. آمدهاي بحران اخير استداري نيز از جمله پيي نهادهاي جهان سرمايه
كه در ظاهر بـه عـنـوان      )  آي ام اف( المللي پول براي مثال، صندوق بين

المللي وابسته به سـازمـان مـلـل         يكي از نهادهاي مالي و اقتصادي بين
اش افتاده است؛ ديگر بـراي عـمـوم        شد اكنون نقاب از چهرهمعرفي مي

المللي پول و نهادهـاي مشـابـه      مردم روشن شده است كه  صندوق بين
داري گذاري خزانـه ي نظام مالي و سياستالمللي، چيزي به جز شعبهبين

المللي پول هـم ايـنـك،      صندوق بين.  آمريكا و امپرياليسم جهاني نيست
اركان بـيـمـار      »  كردنملي« داري را به آمريكا و كشورهاي بزرگ سرمايه

-اين همان نهادي است كه در كنار ساير سازمان!  كنداقتصاد، تشويق مي

» افـتـاده  عقب« هاي كشورهاي داري، دولتهاي مالي نظام جهاني سرمايه

سـيـاسـي  بـه           -را با استفاده از انواع گوناگون ابزارهاي فشار اقتصادي 
 ! ساختوادار مي» خصوصي سازي« و» تعديل اقتصادي«

ي اجتماعي و سـاخـتـارهـاي       و عرصه شك ژرفاي اين بحران به پهنهبي
ي سياسي حفظ نظم كهن نيز دامن گسترده است؛  تصور افشاي روزانـه   

هاي جهان، تـا  » مادر پارلمان« ي مالي و رسوايي نمايندگان فساد گسترده
ديـلـي   « ي   هم تـوسـط روزنـامـه      آن.  پيش از بحران اخير امكان نداشت

-هاي جهان سرمايـه كارترين نشريهترين و محافظهكه از ديرينه»  تلگراف
ي بريتانـيـا   هاي اصلي هيأت حاكمهيكي از ستون اين نشريه.  داري است

اي كه تمام كوشش خود را پرسيدني است كه چرا نشريه.  آيدبه شمار مي
داري و مشروعيت پارلمانتاريسـم بـه     براي حفظ مناسبات جهان سرمايه

بست، به ناگهان پيشتاز مبارزه با فساد نمايندگان منـتـخـب در      كار مي
 شود؟ پارلمان مي

رسوايي نمايندگان پـارلـمـان، بـدون          اكنون فاش شده است كه افشاي
. پذير نبوده اسـت ي اس ا اس امكانهمكاري افسران سابق نيروهاي ويژه

در واقع، دم خروس نيروهاي امنيتي و اطالعاتي بريتانيا در تحقيقات اين 
رنگ باختن اعتماد اكثر مـردم بـه       .  روزنامه به روشني آشكار شده است

ي طبيعـي عـدم     هاي جهان، ادامه» مادر پارلمان« دمكراسي بورژوايي در 
داري اعتماد به نظام مالي و اقتصادي در بيشتر كشورهاي جهان سرمايـه 

ي داري، همـه فروريزي پنداربافي مردم نسبت به نظام سرمايهدرهم.  است
دادن جلـوه  هاي توليد فكري و عقيدتي را براي مشروعكارگزاران دستگاه

ي طبقاتي به تحرك واداشته است؛ از جـملـه اسـقـف       و جامعه»  دولت« 
هاي بحـران اقـتـصـادي       لرزهاعظم كليساي پروتستان بريتانيا نگران پس

ها را پايين دهد كه افشاگري ديگر بس است و فتيلهوي هشدار مي.  است
اين همان اسقفي است كه در سال گذشته ناچار به اعتراف ايـن    .  بكشيد

ي تحليل بحران اقتصادي، تاريخ نشان داد كه حق بـا  نكته شد كه درباره
كار بريتانـيـا   ديويد كامرون رهبر حزب محافظه!  كارل ماركس بوده است

 

 پيشگفتار 
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كنند، به چشم متفق نگاه نمي»  دولت« نيز معترف است كه مردم ديگر به 
-اما پرسيدني است كه چرا روزنـامـه  .  بينندخود مي»  دشمن« بلكه آن را 

هاي هاي وابسته به دستگاه حاكمه، اين چنين بي پروا به افشاي رسوايي
 اند؟ مالي پرداخته

-، مالك پيشين نشريه” لُرد كونراد بلك“ گفتني است كه ميلياردر معروف 

اكنون به خاطر فساد مالي چند ده ميليون دالري در ي ديلي تلگراف، هم
 ! كشور آمريكا زنداني است

ترديد، سازوكار دمكراسي صوري بورژوايي و عدم نظارت دايـمـي بـر      بي
اي از انحطاط سياسي و فسـاد  ساز جلوهكاركرد نمايندگان پارلمان، سبب

هـاي مـهـم      اين يكي از جنبـه .  ي بورژوايي استاداري و مالي در جامعه
و جنبش سوسياليسم از پـايـيـن    »  دمكراسي مستقيم و بالواسطه« انتقاد 

 .عليه دمكراسي پارلمانتاريستي است
 

ي حاكم، بحران ژرف مناسبـات  پردازان طبقههاست كه نظريهالبته، سال
ي كـارگـر، بـه ويـژه           طبقه(!)  داري را دستمزدهاي باالي ِنظام سرمايه

با آشكارشدن بحران ژرف اخـيـر، ايـن      .  كنندكارگران مهاجر ارزيابي مي
داران و   بـازان، بـانـك     پردازان، ناكارآمدي برخي از بورسدسته از نظريه

تر از اين هستند كـه  آنها با هوش.  دهندكارفرمايان را نيز مقصر جلوه مي
سان، بـراي  بدين.  داري را به چالش بكشندي ساختار نظام سرمايهمايهبن

انحراف افكار عمومي، نمايندگان پارلمان را به خاطـر حـيـف و مـيـل            
-شده از مردم، عامل وضعيت بد اقتصادي معرفي مـي هاي دريافتماليات
هاي گرفته شده از البته اين نكته كه هزاران ميليارد دالر از ماليات!  كنند

هاي كالن مالي، اقتصادي و   ها و شركتهمين مردم كه براي نجات بانك
گرا و   نگاران اخالقتوليدي، هزينه شده است، پرسشي نيست كه روزنامه

-شك، ديلي تلگراف و دستگاهبي.  طلب را مشغول كندهاي منزهايدئولوگ

بندنـد  داري، تمام تالش خود را به كار ميهاي توليد فكري نظام سرمايه
وري از ترفندهاي پوپوليستي، اينگونه وانمود شـود كـه ايـن        كه با بهره

-بحران ارتباطي با روابط دروني كار و سرمايه و ماهيت مناسبات سرمايه
 . داري ندارد

 

واكـنـش   .  آمدهاي ديگري نيز داشـتـه اسـت     ژرفاي بحران اقتصادي، پي
ي جهاني را بـه  گسترده و پرشور كارگران، دانشجويان و مردم نيز جامعه

طي چند ماه گذشته كارگران و دانشـجـويـان در      .  تحرك واداشته است
اي هـاي گسـتـرده     سراسر جهان دست به سازماندهي اعتصاب و اعتراض

بحران اقتصـادي و    .  نظير بوده استاند كه طي چند سال گذشته كمزده
هـاي چـهـار كشـور          هاي اخير مردم سبب شده است تا حكومتمبارزه

هاي مردم يونان، در كشـورهـاي     پس از مبارزه.  اروپاي شرقي تغيير كند
تـوسـط   »  كـارفـرمـايـان    « گيري   هاي گروگانايتاليا و اسپانيا نيز گزارش
.  هاي گروهي شده استهاي رسانهها و اعتصابكارگران، خبرساز اعتراض

... در مصر بيش از يك ميليون ونيم نفر از كارگران، كاركنان، هنرمندان و
هاي اقتصادي، و   هاي دولتي عليه سياستها و موسسهشاغل در كارخانه
 .سازي دولت آن كشور اعتصاب كردندبه ويژه، خصوصي

 

كارگران فرانسوي نيز كارفرمايان و صاحبان صنايـعـي كـه واحـدهـاي          
جالب اين اسـت  .  گيرنداند، گروگان ميتوليدي و صنعتي را تعطيل كرده
كـارگـران و مـردم        »  امنيت شغـلـي  « كه حكومت فرانسه قادر به تأمين 
داران و   سرمـايـه  »  امنيت جاني« تواند فرانسه نيست و حتا به سختي مي
حفـظ  « كند كه براي كند، اما اعالم ميكارفرمايان حامي خود را تضمين 

ي عربي و شيوخ فاسد آن، به ايجاد پايگاه نظامـي  امارات متحده»  امنيت
 ! در خليج فارس اقدام خواهد كرد

 

. ي اوباما نيز در آمريكا رنگ باخته استهاي پوپوليستي و دوگانهسياست
ي متفاوتـي نسـبـت بـه         اش سعي داشت تا چهرهاو در كارزار انتخاباتي

ولي هنگامي كه به قـدرت  .  گري آمريكا نشان دهدافروزي و نظاميجنگ
ي اُباما نرخ بودجه.  ي تسليحات نظامي آمريكا را افزايش دادرسيد، بودجه

نظامي آمريكا را براي ده سال آينده به طور چشمگيري افـزايـش داده       
 . است كه حتا از دوران رياست جمهوري جورج بوش نيز بيشتر است

است تا بـا     رئيس جمهور جديد آمريكا تمام كوشش خود را به كار بسته
ي چند صدميلـيـارد دالري     ي آمريكا از كيسهي هيأت حاكمهياري همه

مالياتي مردم، اقتصاد بيمار آن كشور را از بحـران اقـتـصـادي جـهـان           
ي نـاكـارآمـد      هاي او و هيأت حاكمـه اما تالش.  داري نجات دهدسرمايه

هـا و    اثري نداشته است؛ كافي اسـت كـه بـه گـزارش          آمريكا تا كنون 
نگاهي انـداخـتـه      ي اقتصادي چندماه گذشته نيمنمودارهاي منتشرشده

 .* اي از ژرفاي بحران اين كشور نمايان گرددشود تا گوشه
اكنون شاهد ورشكـسـتـگـي     پس از ورشكستگي نهادهاي كالن مالي، هم

بـه  .  يكي از بزرگترين واحدهاي توليدي و صنعتي آمريكا و جهان هستيم
-اتومـبـيـل   »  افتخارآميز« هاي دولت آمريكا براي نجات صنايع رغم تالش

سازي آمريكا، سرانجام جنرال موتورز اعالم ورشكستگي كـرد و سـايـر        
. هاي كالن آن كشور نيز در معرض خطر ورشكستگي قرار دارنـد   شركت

داري آمريكـا نصـيـب      آمدهاي بحران سرمايهشك، بيشترين زيان پيبي
ي كارگر و مردم زحمتكش شده است؛ آمار رسمي بيكاران تا مـاه    طبقه

اما مـيـزان واقـعـي         .  ميليون نفر شده است 14آوريل امسال نزديك به 
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. بيكاران به مراتب بيشتر است
پـردازان  آن دسته از نـظـريـه   

آمريكايي كه مدعي هستـنـد   
پوست كه با انتخاب يك سياه

به رياست جمهوري عـاليـم     
نژادپـرسـتـي و نـابـرابـري           
اجتماعـي رو بـه نـابـودي           
گذاشتـه شـده، در بـرابـر            
گسترش نابرابري نژاديِ درون 

انـد؛  ي كارگر خـامـوش  طبقه
ميزان بـيـكـاري در مـيـان          

 15( پـوسـت     كارگران سيـاه 
نسبت به كـارگـران     )   درصد

) درصـد    9/4( سفيدپوسـت    
 ... تقريباً دوبرابر شده و روزانه روبه افزايش است و

* * * 
داري، يك بار ديگر براي انحراف افكـار  هاي نظم موجود سرمايهايدئولوگ

داري، به تقويت نيروهاي عمومي جهان از ماهيت واقعي مناسبات سرمايه
ي اند؛ از يـك سـو، زمـزمـه        گراي نژادپرست و مذهبي روي آوردهواپس

دعوت رهبران فاشيست حزب ملي بريتانيا را به گـاردن پـارتـي كـاخ           
دهند؛ تريبون رايـگـان در     سلطنتي و به ميزباني ملكه اليزابت را سر مي

-هـاي سـوسـيـال      گذارند و به ويژه، بر روي جنازه حـزب اختيارشان مي
دمند و كـارگـران مـهـاجـر و          گرايي ميدمكرات اروپايي در شيپور ملي

كاميابي پيروزي نـيـروهـاي      .  دهندپناهندگان سياسي را مقصر جلوه مي
ي اروپـا در      گرا و فاشيست در انتخابات اخير پارلمـان اتـحـاديـه      راست

بيش از هرچيز نشان از پوسيـدگـي جسـد      ...  انگلستان، هلند، لهستان و
دارد؛ »  بازار آزاد نئوليبراليسـم « و گنديدگي سازوكار »  دمكراسيسوسيال« 

حـزب مـلـي      »  سكـوالر « ، رهبر فاشيست و ” نيك گريفين“ در اين راستا 
هاي بريتانيا، به مانند شهردار فاشيست رم،  پيشنهاد كرده است كه قايق

هاي دريـاي  پناهندگان و مهاجران آفريقايي و آسيايي را بايد در روي آب
بي شك توصيه !  نرسد»  متمدن«مديترانه سوراخ كرد تا پايشان به اروپاي 

» مهد تـمـدن  « اليوت هنوز در .  اس.  ، تي» سكوالر« و    شاعر نامدار ليبرال

و او يك خداي حسود ( اگر شما به خدا باور نداريد « :  فراموش نشده است
 . »، پس احترام خود را به هيتلر و استالين ابراز كنيد)است

* * * 
از سوي ديگر، بنيادگرايان مذهبي مسلمان، يهودي، مسيحي و هندو در   

سرتاسر جـهـان، بـه ويـژه           
آفريقاي شمالي، خاورميـانـه،   
آسياي ميانه و جـنـوبـي بـا       

كـردن فـروپـاشـي       برجستـه 
ــي و       ارزش ــرال ــب ــي ــاي ل ه

دمكراتيك به توجيـه  سوسيال
ــس   » ارزش«  ــاي واپ ــراي ه گ

آوري نـيـرو     مذهبي و جمـع 
جهت نيـسـت   بي.  پردازندمي
اوباما در تركيـه  »  حسين« كه 

بر طبل بنيادگرايي مذهـبـي   
كوبد و ناگهـان بـه يـاد        مي

اجداد مسلمان پرافتخار خـود  
افتد و چيزي نمانده بـود    مي

 ! كه در عربستان و مصر به ركوع برود و نماز جماعت بخواند
 

ي انتخابات براي تـعـيـيـن     زمان با دهمين دورههم»  8  سامان نو« انتشار 
شك، شركـت در شـوهـاي        بي.  رياست جمهوري اسالمي در ايران است

. انتخاباتي و مشروعيت بخشيدن به نظام حاكم در ايران درست نـيـسـت   
نبوده و نيست بلكه فقط مـتـكـي بـر         »  جمهوري« حكومتي كه نه تنها 

ها ساختار و ده»  سپاه پاسداران« ، » واليت فقيه« ، » شوراي نگهبان« بختك 
درايـن  .  سركوب و نظارت روحانيت شيعه توانسته است كه حكومت كنـد 

ي حكـومـت ايـران از هـر           شدهچيندوره از انتخابات، نامزدهاي دست
-ترفندي براي كشاندن مردم به پاي صندوق آرا كوتاهي نكردند؛ شعبـده 

-انداختند، و يا به تقليد از نمايشبازي توزيع سيب زميني رايگان به راه 
ي مـحـجـبـه    »  همسران« هاي كارزارهاي انتخاباتي غرب، دست در دست 

 -دهند؛ تـراژدي تـاريـخـي         ي برابري و آزادي براي زنان ميخود وعده
ي چـيـن شـده     اجتماعي ستم جنسي بر زنان، در دست نامزدهاي دست

» زندانِ حجـاب « به شكل نمايش كمدي همسرانِ در » جمهوري اسالمي«

تر از كارناوال انتخاباتي رژيـم حـاكـم،        اما جالب! كانديداها درآمده است
هاي به اصـطـالح     هاي تحريم فردي و جمعي برخي از گروهانتشار بيانيه

است كه هنگامي كه در مسند قدرت نشسته بودنـد و يـا       »  اپوزيسيون« 
نيروي اجتماعي تأثيرگذاري را در اختيار داشتند، خود به سركوب حقوق 

از بـدو    »  كنـنـدگـان   تحريم« برخي از اين !  پرداختنددمكراتيك مردم مي
اند و هرگز حتـا يـك     داشته»  پيشوا« پيدايش فرقه و گروه خود تنها يك 

ي دمكراتيك براي انتخاب مجدد همان پيشواي دايمي نيز برگـزار  كنگره
» سوسيالـيـسـت   « باور و يا دين»  روشنفكرانِ« از آن بدتر، برخي !  اندنكرده

داري به طور كلي ادغام مذهب در دولت با نظام سرمايه
به فرض، اگر هم روزي اين ادغـام بـه       .  سازگار نيست

خاطر ضرورت سركوب انقالب الزم بود، دستكم يـك    
بايست از دردست ربع قرن است كه روحانيت شيعه مي

اما روحانـيـت   .  گرفتمي داشتن قدرت حكومتي كناره
حاضـر بـه     (!)  شيعه بدون خشونت و به طور متمدنانه 

هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و واگذاري مسئوليت
انتقال نظارت بر نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي بـه    

 بورژوا نبود و نيست؛ » متعارف«سياستمداران 
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-هاي دور خود را سكوالر يـا چـپ مـي         اند كه در گذشتهكنندهتحريم
! انـد معتـرض »  انتخابات« پنداشتند و اكنون فقط به عدم وجود آزادي در 
گذار سـلـطـنـت     ي بنياناما، همين افراد به خيل هوادارن قزاق خودكامه

ي شوخي تلخ تاريخ اين است كه اين عده شـيـفـتـه      !  اندپهلوي پيوسته
ليبرالي كه  در ايـران،    »  آزاد« همان نظام !  ليبراليسم در غرب نيز هستند

هـا  با زور سرنـيـزه ده    ...  شيلي، اندونزي، پاكستان، تركيه، يونان، كنگو و
 .كودتا سامان داده است

* * * 

 پس از اعالم نتايج انتخابات
 !ايران به پا خاست

 

هاي تـلـويـزيـونـي      از كارزارهاي انتخاباتي و مناظره برداري ناشيانهنسخه
آمريكا، براي گرم كردن تنور انتخابات و شكستن جو بي تفاوتي اكثريـت  

ي حكومت و رسميت بخشيدن چين شدهمردم نسبت به نامزدهاي دست
البته اين به اين معنا نيست كـه در    .  به حاكميت استبدادي، به كار رفت

. شودنمي»  تقلب« نيز شوراي نگهبان وجود ندارد و »  جهان آزاد« انتخابات 
شـوراي  « داري نـيـز     به قول نئوم چومسكي، در كشورهاي بزرگ سرمايه

هاي بزرگ و صـاحـبـان    وجود دارد؛ نامزدهاي مورد نظر كمپاني»  نگهبان
شـوراي نـگـهـبـان        « ي كالن دولتمردان يا   هاي همگاني با بودجهرسانه

هـاي تـلـويـزيـونـي و           شوند و سپس در مناظـره دستچين مي»  سرمايه
هاي توليد فكري خصوصي و دولتي نظام هاي مطبوعاتي، دستگاهمصاحبه
 .شوندداري به مردم معرفي ميسرمايه

هاي انتخاباتي ايران نيز در آغاز كار تا حدود زيـادي كـارسـاز        » مناظره« 
ي صـدهـا   تجمع شبانه.  گرديد، اما به سرعت سمت و سويي ديگر گرفت

هاي تلـويـزيـونـي بـه        هزار نفر از مردمي كه پس از پايان يافتن مناظره
شدند و تا پاسي از شب به نفع اين يـا آن نـامـزد          ها سرازير ميخيابان
پرداختـنـد، بـا      ي نظام به بحث، شعار، كُركُري، رقص و آواز ميبرگزيده

سـران  .  شـد شگفتي ناظران، از سوي سردمداران حكومت تـحـمـل مـي      
» جـمـهـوري   « ي   دادن ماهيت خودكامهجلوه» دمكراتيك«حكومت براي 

امـا  .  كـردنـد  ي خياباني را تحمل مـي » چندشبه« هاي اسالمي، اين تجمع
. ها در پايان هر مناظره به ضد خود تبـديـل شـد     هجوم مردم به خيابان

ها سبب شد تا رفته رفته اعتماد بـه نـفـس      حضور هزاران نفر در خيابان
تنـور  « توانستند اين مردم باال رود؛ ديگر كارگزاران حكومت به سختي مي

 ! اعتماد به نفس جمعي مردم را خاموش كنند» گرم

 

ها تعهد و پايبندي هر چهـار نـامـزد مـورد         ي مهم در اين مناظرهنكته
هاي و سياست خصوصي سازي 44پذيرش شوراي نگهبان به اجراي اصل 

اين مشخص بود كه بر سرِ فروش واحـدهـاي     !  ي دولت بودگسيختهلگام
به كارگزاران سپاه ... دولتي توليدي، صنعتي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و

ي كـالن    احمدي نژاد، يك مـنـازعـه     -اي پاسداران پيرامونِ گروه خامنه
موسوي  -مبني بر واگذاري به بخش خصوصي مورد نظر گروه رفسنجاني 

ي مناظره شفاف شد كه پشـت    از همان نخستين لحظه.  در جريان است
هـاي  محمود احمدي نژاد با سياست فرار به جلو و وارد ساختـن اتـهـام     

» بيت رهبري« سنگين فساد مالي به رفسنجاني، ناطق نوري و ديگران به 

اي ارايه نداد، بلكـه حـرف     در واقع، احمدي نژاد نه تنها برنامه.  گرم است
ي علنـي و    اما، حمله.  زد كه مردم ايران از آن بي خبر باشنداي نميتازه

و يكي از   »  ترين يار اماممحرم« تهديد به افشاگري احمدي نژاد نسبت به 
، رئيس جمهور سابق، رئيـس سـابـق      » جمهوري اسالمي« طراحان اصلي 

 مجلس شوراي اسالمي، و رئيس فعلي مجلس خبرگان و رئيس مـجـمـع   
ي صـدا و      ها نفر از صفحهتشخيص مصلت نظام، در هنگامي كه ميليون

اي كه مشخص بود اين اسـت  نكته.  گر بودند، جالب توجه بودسيما نظاره
داند كـه در پـس         انديش نبوده و ميهرگز ساده»  سردار سازندگي« كه 

. گـذرد گذاري نظـام حـاكـم چـه مـي           ي راهروهاي سياستپشت پرده
فـرزنـدان   « زني احمدي نژاد و     رفسنجاني به خوبي از داليل اصلي اتهام

مطلع است؛ هاشمي رفسنجاني خود از معماران اصـلـي   »  نهضت اسالمي
است كه با »  نهضت اسالمي« ي فرزندان فعلي اين نظام بوده و پدرخوانده

را »  رهبر« او تالش كرد تا نظر .  فروپاشي نظام پادشاهي به قدرت رسيدند
انتخاب خود را كـرده      »  فقيه عاليقدر« ي مهم جلب كند اما به يك نكته

او بـه    :  ي علني نداشـت اي به جز مداخلهسان، رفسنجاني چارهبدين.  بود
ي حكومت، كل نظـام  هاي چندسال گذشتهنوشت كه سير تحول»  رهبر« 

-درهنگام غرق شدن كشتي، قـايـق  « را در مخاطره انداخته است و نبايد 
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پـاسـخ   آميز رفسنجاني بـي ي گاليهالبته، نامه!  » هاي نجات را سوراخ كرد
 ها از كجاست؟ ي اين اختالفاما ريشه. ماند

 
بورژوازي پيرامون سلطنت كه با كمك كودتاي امپرياليسم جهاني قدرت 

گيري جنبش انقالبي مردم ايران در سياسي را در دست گرفته بود با اوج
ها ي ميليونهاي روزانهپيماييراه.  به بن بست سياسي رسيد 1356سال 

ي كـارگـران، كـارمـنـدان،          نفر و به ويژه، اعتصاب عمومي چهـارمـاهـه   
هاي مردم بخشيد كـه    زحمتكشان و مردم ايران آنچنان شتابي به مبارزه

كـارگـزاران دولـت      .  رفتداري ميسرمايه»  دولت« هر آن خطر فروپاشي 
پليسي ايران كـه بـه         -داري متكي بر روبناي حكومت سلطنتي سرمايه

ي سـيـاسـي جـامـعـه بـه            خاطر ورود كارگران و زحمتكشان به صحنه
اي به جز پناه بردن به روحانيت شيعه ي جدي افتاده بودند، چارهمخاطره
داري ي كشورهاي بزرگ سرمـايـه  اين رهيافت مورد تأييد كليه.  نداشتند

. جهان، از جمله آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن قرار گرفته بـود   
البته كشورهاي بلوك شرق سابق به رهبري شوروي نيز با اين سيـاسـت   

ي خود را به خوبي انجام داد روحانيت شيعه وظيفه.  خود را تطبيق دادند
داران را   كوبيد و دولت حافظ منافع سرمايـه و انقالب مردم ايران را درهم

مـداران  نجات داد اما حاضر به واگذاري قدرت حكومتي بـه سـيـاسـت        
در مدت .  و متعارف ايراني و مورد پسند امپرياليسم جهاني نشد»  معقول« 

بسيار كوتاهي روحانيت شيعه قدرت حكومتي را به طور كامل در دسـت  
دستگاه چند قطبي روحانيت شيعه با سركوب شديد مردم ايـران  .  گرفت

مـبـتـنـي بـر        »  حـكـومـت   « اما .  داري پرداختبه بازسازي دولت سرمايه
و دولـت  »  سرمايه« روحانيان موفق به تطبيق كامل خود با سوخت و ساز 

» مجتهد اعلم«البته در آغاز كار، اقتدار ! داري نبودحافظ مناسبات سرمايه

هاي تاريخي و هميشگي مراجع تـقـلـيـد و         ي خميني، اختالفو سلطه
ي حكومت بـه طـور       كرد ولي بازتاب آن در ادارهروحانيان را كم اثر مي

در واقع، دولت كاپيتاليستي با حكومت چندقطبـي  .  شددايمي نمايان مي
تعارض ناهنجاري كه تـاكـنـون    .  روحانيان شيعه در تضاد قرار گرفته بود

 ! ادامه يافته است
مدت خـود  تاريخ نشان داده است كه دستگاه روحانيت شيعه منافع كوتاه

از اين روي تضادهـاي سـاخـتـار       .  دهدرا مقدم بر هر چيز ديگر قرار مي
ي دستگاه روحانيت شيعه بازتاب خود را در بازسازي حكـومـت   چندگانه

دهد؛ مدت سي سال است كه چندگـانـگـي نـهـادهـاي         جديد نشان مي
به تزلزل اقتصاد و عدم ثبـات  »  اسالمي« گير و مجري در حكومت تصميم

چرا؟ چـون كـه     .  آسيب جدي رسانده است»  سرمايه« و امنيت درازمدت 
گير  و مـجـري مـوازي        تواند چند مركز تصميمداري نميدولت سرمايه

باش دايمي نگـه  ها را به حال آمادهچنين بخشي از تودهداشته باشد و هم
اما، كل رژيم ايران براي حفظ خود ناچار شده است كـه بسـيـج،        .  دارد
اهللا و سپاه پاسداران را سازمان داده و براي توجيه ضرورت حـفـظ     حزب

. شان، همواره بحران سياسي و اجتماعي بـه وجـود بـيـاورد          موجوديت
كـرد،  هنگامي كه خطر انقالب، كل نظام بـورژوايـي را تـهـديـد مـي              

و سركوب مردم نه تنها مـهـم كـه      »  حزب اهللا« سازماندهي بسيج دايمي 
اللـهـي كـه در اوايـل           هاي بسيجي و حزباما، دسته.  البته ضروري بود

داران الزم بودند، در انقالب براي پشتيباني از دولت نگهبان منافع سرمايه
ي درازمدت ثابت شده است كه به تثبيت و استحكام آن مناسبات لطمـه 

و پايان جنگ ايران و عراق، رژيـم   1357با سركوب انقالب .  اندجدي زده
اي براي حفظ نيروي وسيع نظامي، نهادهاي گوناگون مـوازي    ايران بهانه

به طور كلي بوركراسـي عـظـيـم       ...  مسلح، شبه نظامي، قضايي، اداري و
ولي از آغاز  روي كار آمدن اين حكومت تا انتخابات اخير، .  دولتي نداشت

تضادهاي درونـي رژيـم      هاي مهمهمين مسئله به عنوان يكي از شاخص
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ي جديدي كه خود متكـي بـه نـيـروهـاي          هر كابينه.  مطرح بوده است
بسيجي، سپاه پاسداران و انواع و اقسام نهادهاي امنيتي، انـتـظـامـي و         

رسيد، پس از مدتي با اين به قدرت مي»  جمهوري اسالمي« نظامي كه در 
-برقراري روابط عادي سرمـايـه  .  شودشد و هنوز هم ميمعضل روبرو مي

، نـيـازمـنـد       » سرمايـه « داري و بازسازي اقتصاد مبتني بر امنيت حركت 
اما كاهش بوركراسـي  .  ريزي استكاهش بوركراسي دولتي و تمركز برنامه

ها نهاد گوناگون دولتي، يعني تضعيف سپاه پاسداران و انحالل بسيج و ده
موازي امنيتي، قضايي و عقيدتي، و اين يعني آغاز پايان كار كل دستگـاه  

 .حكومتي
. داري سازگار نيـسـت  به طور كلي ادغام مذهب در دولت با نظام سرمايه 

به فرض، اگر هم روزي اين ادغام به خاطر ضرورت سركوب انقالب الزم   
بايست از دردسـت  بود، دستكم يك ربع قرن است كه روحانيت شيعه مي

اما روحانيت شيعه بدون خشونت . گرفتمي داشتن قدرت حكومتي كناره
هاي سياسي، اجتماعي حاضر به واگذاري مسئوليت(!)  و به طور متمدنانه 

و اقتصادي و انتقال نظارت بر نهادهاي نظامي، انتظامي و امنـيـتـي بـه       
هـاي  بورژوا نبود و نيست؛ برخالف اغلب ژنـرال   »  متعارف« سياستمداران 

هاي نظامي در آمريكاي التين، آسيا و افريقا كه پـس  كودتاگر و حكومت
هاي اجتماعي، معموالً حكومت را به سيـاسـتـمـداران     از سركوب جنبش

 . دهندحافظ نظم موجود بازپس مي» متعارف«
» حـكـومـت   « بايسـت    داري ميسازي روابط اقتصادي سرمايهبراي عادي

Government  دولت« منطبق بر «State       عمل كند؛ براي مثـال، هـر

پادشاهي قيصر، جمـهـوري وايـمـار، نـازيسـم و             »  حكومت« چهار نوع 
جمهوري فدراليستي كشور آلمان در قرن بيستم، حكومت مبـتـنـي بـر       

ي سلطنتي در انگلستان، حكومت متكي بر شكـل جـمـهـوري       مشروطه
سلطنتي سـوريـه و       »  جمهوري« هاي حكومتيِ فدرال در آمريكا و شكل

و حتا شيوخ كشورهاي عربي، در ادوار گوناگون تاريخي، خـود  ! آذربايجان
در »  دولـت « بنابراين،   .  اندداري تطبيق دادهسرمايه»  دولت« را با سازوكار 
بـه  .  گـيـرد  هاي گوناگون حكومتي به خود مـي   داري، شكلنظام سرمايه

تواند تغيير كند اما دولت به شكل سابـق خـود     عبارت ديگر حكومت مي
سلطنتي شاه به حكومت روحانيـت    -وجود داشته باشد؛ حكومت پليسي 

داري بـاقـي   شيعه تغيير كرد ولي مناسبات مبتني بر حفظ دولت سرمايه
 .ماند

ايران يك حكومت عادي بورژوايي نيـسـت؛ چـرا؟      »  خودكامه« اما، رژيم 
داري پيش از هر چيز روابط كار و سـرمـايـه، و          چون در روابط سرمايه

. كه خود ماهيتي سيال و جهاني دارد مهم است»  سرمايه« امنيت حركت 
هاي مشـتـرك     گذاريبراي سرمايه»  سرمايه« بايد امنيت » ملي«حكومت 

فراملي، فراهم كردنِ اعتبار و مقررات بانكي، مالي، تجـاري، صـنـعـتـي،        
ريزي زيرساختـارهـاي الزم و       و همچنين پردازش به برنامه...  مالياتي و 

. ، را تأمين و تضـمـيـن كـنـد           ... آورانه وروزآمد مديريتي، آموزشي، فن
حكومت جديد ايران كه با اتكا بر سلسله مراتب روحانيت شيعه سـامـان   
گرفت، قادر به اجراي درست اين ساز و كار نبوده است؛ چرا كـه قـدرت     

روحانيت .  هرگز يكدست و هماهنگ نيست»  حكومت« روحانيت در درون 
چندمرجعي و )  به جز چند مورد استثنايي( شيعه به طور تاريخي هميشه 

نيزمنتقل شده »  حكومت اسالمي« غيرمتمركز بوده و اين ويژگي به درون 
هـاي  است؛ بازتاب چنددستگيِ درون حكومتي، همـواره در خصـومـت       

نمايان بوده است؛ بحث بر سـر  »  جمهوري اسالمي« نهادهاي چند قطبي 
شكل فردي يا جمعي واليت فقيه، مجلس خبرگان، شوراي نـگـهـبـان،       

افزون برايـن،  ...  مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسالمي و
دانيم كه روحانيان حكومتي نه حاضر هستند كه از قـدرت    اين را نيز مي

به يك رژيـم عـادي و         »  استحاله« كناره گيري كنند و نه توان تغيير و 
ي حيات حكومت مذهبي ايران تنهـا بـا     متعارف بورژوايي را دارند؛ ادامه

هاي متعدد، موازي و عريض و طـويـل     سركوب و خفقان و حفظ دستگاه
پـذيـر   امـكـان  ...  نظامي، امنيتي، انتظامي، عقيدتي، قضايي ونظامي، شبه
از يك سو، بدون سپاه پاسداران، بسيج، نهادهاي امنيـتـي و     .  شده است

ي از سوي ديگر، ادامـه .  حفظ بوركراسي، روحانيت حكومتي قدرتي ندارد
ولـي  .  به حفظ قدرت روحانيت بستگـي دارد   »  اهللاحزب« هاي حيات بدنه

داري حفظ چنين نهادهايي نه تنها به توانمندي مالي كل نظام سـرمـايـه   
هـا، اصـالح و       گيريهاي جدي زده است، بلكه از تمركز تصميمخسارت

ايران يك حكومـت عـادي     »  خودكامه« رژيم  
بورژوايي نيست؛ چرا؟ چون در روابط سرمايـه  
داري پيش از هر چيز روابط كار و سرمايـه، و    
امنيت حركت سرمايه كه خود ماهيتي سيال و 

 .جهاني دارد مهم است

حكومت جديد ايران كه با اتكا بر سـلـسـلـه     
مراتب روحانيت شيعه سامان گرفت، قادر بـه    
اجراي درست اين ساز و كار نبوده است؛ چـرا    

هرگـز  »  حكومت« كه قدرت روحانيت در درون 
 . يكدست و هماهنگ نيست
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قانونمندي نظام سياسي بـراي  
» سـرمـايـه   « امنيت درازمدت   

جلوگيري كـرده و هـمـواره        
انطباق حكومت آخونـدي بـا     

داري را با بحران دولت سرمايه
ي وظيـفـه  .  روبرو ساخته است

-يك حكومت متعارف سرمايه
و » عادالنه«گذاري داري، قانون

بـه  .  دار اسـت   از حركت سرمايه و منافع سـرمـايـه   »  طرفانهبي« پاسداري 
شـود كـه هـر        بورژوايي تـالش مـي    »  عادي« تر، در جوامع عبارت ساده

. كند، سود ببردگذاري مياي كه سرمايهدار براساس ميزان سرمايهسرمايه
-تواند با نزديكي به يك قطب از دسـتـه    دار مياما در ايران، يك سرمايه

هاي روحانيانِ حكومتي يك شبه ميلياردر شود، اما با تغيير تـوزان    بندي
شود و دار مصادره ميبادآورده همان سرمايه قوا به نفع قطب ديگر، ثروت

-بدين سان، حكومت چندقطبي ايران نمي.  افتدخودش نيز به زندان مي
داران ايـرانـي و خـارجـي         تواند امنيت درازمدت سرمايه را براي سرمايه

هاي دروني حكومت روحانيان از   فراهم كند؛ در سي سال گذشته منازعه
داري با حكومت آخـونـدي از       يك سو، و تناقض و تعارض دولت سرمايه

 . نشدني باقي مانده استزا و حلسوي ديگر، به شكلي بحران

 

ي ايران بـه  ورشكستهرفتن حكومت، اقتصاد ناكارآمد و نيمه به رغم طفره
دهـد؛  داري، به حيات خود ادامـه مـي    موازات بحران ژرف جهان سرمايه

، به تناوب فشارهاي مادي نيرومندي را عـلـيـه كـل           » سرمايه« حركت 
اما، هنگامي كه يك گروه .  دستگاه مذهبي حاكم به حركت واداشته است

هاي درون حكومتي براي كاهـش بـوركـراسـي دولـتـي،           بندياز دسته
متمركزساختن نهادهاي چندقطبي قدرت، و انطباق حكومت با دولـت و    

كـنـد، بـا      داري كوشش ميعادي سازي روابط با آمريكا و جهان سرمايه
شـود؛  ي ديـگـر روبـرو مـي        آفريني دستهاندازي، تخريب و بحرانسنگ

نعمـت  « ي جنگ ايران با عراق كه ماجراهاي اشغال سفارت آمريكا، ادامه
ي كرباسچي، هاي شيطاني، محاكمهشد، ايران گيت، آيهخوانده مي»  الهي
اخيرا دستگيري كاركـنـان   ...  اي واي، بحران انرژي هستههاي زنجيرهقتل

بحـران  .  سفارت انگلستان، همگي نشان از اين تضاد درون حكومتي است
ي ايـران قـرار داده اسـت؛            ي احتمالي دربرابر جامعهكنوني، دو گزينه

سرنگوني انقالبي حكومت روحانيان توسط كارگران و مردم استثمارشـده  
ي ايران يا تعويض دستگاه چندقطبي قدرت روحانيت با نظام و ستمديده

 .داريمتمركز و متعارف سرمايه

 

محمود احمدي نـژاد، چـهـار      
ي سال پيش در نهميـن دوره   

انتخابات رياست جـمـهـوري      
پس از   !  ايران به روي كار آمد

آن، بحران داخلي حكـومـتـي    
امـا،  .  دوباره افـزايـش يـافـت      

احمدي نژاد از دو جـنـبـه          
بـود؛ از يـك       »  شانسخوش« 

آور قيمت نفت در بازار جهاني براي مدت سو، در آغاز كار، افزايش سرسام
ولـي ايـن امـر        .  كوتاهي موجب كاهش بحران درون حكومتي ايران شد

داري و   ادامه نيافت؛ با نمايان شدن بحران بـزرگ جـهـان سـرمـايـه            
ي اقتصادي كابينـه   -انگيز مديريت سياسي آشكارشدن ناكارآمدي حيرت

شـك،  بي.  احمدي نژاد، شتاب ژرفاي بحران اقتصادي كشور افزايش يافت
با بحران اقتصادي و افزايش تورم، بيكاري و فقر عمومي، بيشترين زيـان    
متوجه كارگران، كارمندان، مزدبگيران و اكثريت زحمتكش جامعه شد؛ با 

آلود، يورش به زندگـي  هاي شتابسازيو خصوصي 44اجراي طرح اصل 
صنعتي ادامه يافت و حـتـا بـه          -كارگران و كاركنان واحدهاي توليدي 

كـاران  نـومـحـافـظـه        از سوي ديگر، ناكامي طـرحِ   .  مراتب تشديد گردد
در عراق، افغـانسـتـان، و سـپـس          »  ي بزرگخاورميانه« آمريكايي براي 

شكست طرح رژيم  صهيونيستي اسرائيل در لبنان نيز سبـب تـقـويـت       
و به پيرو آن، نفوذ هيأت حاكم جديد ايـران   نيروهاي بنيادگراي مذهبي،

البته با انتخاب اوباما، سياست .  ي سياست خارجي و منطقه شددر عرصه
روابط دوكشور » سازيعادي«آمريكا نسبت به ايران تغيير كرد و چگونگي 

اگر چـه    .  ي دهم رياست جمهوري موكول شدي انتخابات دورهبه نتيجه
 .ي ابهام باقي مانده استهنوز در پرده» عادي سازي«اين 

در ايـران، امـا سـبـب سـاز            »  رياست جمهوري« ي دهم انتخابات دوره
ي حـيـات     رويدادهاي بسيار مهمي در ايران شد كه در تاريخ سي سالـه 

بـرد  رژيم ايران در اين انديشه به سر مي.  سابقه  بودجمهوري اسالمي بي
هاي بزرگي از جامعه را از تحريـم و بـي       ها، اليهكه با استفاده از مناظره

-تفاوتي بيرون آورده و به سوي صندوق آراي انتخابات نامزدهاي دسـت   
از همان شب نخست، احمدي نژاد از   .  ي شوراي نگهبان بياوردشدهچين

ترين مـعـمـاران      پشت صدا و سيماي جمهوري اسالمي، چند نفر از مهم
بـراي بسـيـاري از        .  اصلي جمهوري اسالمي را متهم به فساد مالي كرد

ناظران سياسي يورش محمود احمدي نژاد به هاشمي رفسنجاني و ناطق 
هاي مكرر هاشمي رفسنجـانـي،   درخواست.  بيني بودنوري، غيرقابل پيش

گويي از ناطق نوري و ديگران كه مورد اتهام قرار گرفته بودند، براي پاسخ
ي احمدي نـژاد  آشكار بود كه پشتوانه.  طريق صدا و سيما بي نتيجه ماند
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    د باالترين قدرت نظام حاكم يا رهبري است؛ اعتماد به نفس بيش از حـ
نژاد و تهديدهاي متعدد او پيرامون افشاي فهـرسـت اسـامـي و         احمدي

برخورد شديد به مفسدان مالي، نشان از  شكاف ژرف در باالترين سطـح  
 . مسئوالن نظام داشت

بيني ديگري را نيز به همراه ي غيرقابل پيش، نتيجه» مناظره« اما، راه كار 
هـاي  تظاهرات صدهاهزارنفري مردم كه پس از پايـان مـنـاظـره      .  داشت

هـا حضـور     هاي اصلي تهران و شهرستانها و ميدانتلويزيوني در خيابان
ايـن دوره از      »  شيرين« يافتند، رويدادي بود كه در نوشتن سناريوي مي

ها را تـبـديـل بـه           انتخابات درنظر گرفته نشده بود؛ مردم ايران خيابان
خود عليه نامزدهاي مورد تأييـد  »  تلخ« هاي ي گفتگوها و افشاگريعرصه

 . نظام ساختند

ي پيش مشخص پرسيدني است كه چرا احمدي نژاد كه از انتخابات دوره
و كارگزار سپاه پاسداران است، در ايـن      »  بيت رهبري« شد كه منتصب 

بـيـت   « تازيد؟ و اصـوال    دوره از انتخابات اين گونه بي پروا به رفسنجاني 
هـاي  و مسئوالن سپاه پاسداران، وزارت اطـالعـات و كـانـون          »  رهبري

و »  ترين يـار امـام    نزديك« ها به گوناگون امنيتي در پس پشت اين حمله
 ثروتمندترين مرد ايران، در پي چه چيزي بودند؟ 

هاي هميشگـي  ي اختالفشك، شكاف جديد در هيأت حاكمه، و ادامهبي
و دستگاه روحانيت شيعه، در راسـتـاي هـمـان       »  حكومت« و تاريخي در 

جـمـهـوري    « هاي متعدد قدرت در     معضل پيشين است؛ اين بار، كانون
اي يا اقاي رفسنجاني هسـتـنـد،    كه عمدتاً زير نفوذ اقاي خامنه»  اسالمي

در يك سو، ولـي  .  اندبازتاب شديد اين تعارض ديرين دستگاه حاكم شده
فقيه و شوراي نگهبان، و در سوي ديگر، رئيس مجلس خبرگان و رئيـس  

اما، چرا سـران سـپـاه بـا         .  اندمجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته
اند؟ واقعيت امر ي علني روي آوردهنژاد به اين منازعهپشتيباني از احمدي

ي سران فعلي سپاه پاسداران و بسيج، در جواني اين است كه تقريبا همه

و جنگ ايران و عراق، از جان خـود     1357و طي فرآيند سركوب انقالب 
اند اما همچون امثال هاشمي رفسنجاني و ناطق نوري ثروت مايه گذاشته

دانند كـه  اين عده به خوبي مي.  اندنرسيده»  نواي الزم« اند و به نيندوخته
طي يك ربع قرن گذشته، بدون حضور سپاه پاسداران و بسيجيـان، بـه     

-شد تا پيـش عنوان بازوي نظامي و امنيتي، حكومت اسالمي مستقر نمي
اندوزي امثال رفسنجاني و ناطق نوري و ديگر سردمـداران  ي ثروتزمينه

دانند كـه  ي احمدي نژاد ميياران تازه به دوران رسيده.  نظام فراهم گردد
ي گيري از شرايط اقتصادي كـه در دوره     هبا بهر»  مفسدان مالي« چگونه 

و پس از آن شكل گرفت، توانستند انحصار منابع اصـلـي     »  دفاع مقدس« 
اي دسـت    هاي افسـانـه  اقتصادي دولت را تسخير كنند و به ثروت-مالي 
» پيروزي خون بـر شـمـشـيـر       « شك آنها خود را وارث حقيقي بي.  يابند

» بـيـت الـمـال      « هاي دولتي و غـارت      دانسته و خواهان سلطه بر ثروت

سـال و    طي چهارسال گذشته شاهد روي كارآمدن نسل مـيـان  .  هستند
مردان هستيم كه در سپاه پاسداران و نـهـادهـاي    ي جديدي از دولتاليه

ولي فـقـيـه و      »  دعاي خير« امنيتي بر مسند قدرت تكيه زده و با اتكا به 
اهللا يـزدي    اهللا جنتـي و آيـت      فتواهاي برخي از روحانياني از جمله آيت

در اين فرآيند، ياران احمـدي  .  اندي كشور را در اختيار گرفتهسكان اداره
، بخش قابل توجهي از واحدهاي تـولـيـدي و      44نژاد با استفاده از اصل 

ي خصوصي سـازي و      صنعتي سودآور متعلق به بخش دولتي را به بهانه
كرده و به زير كنترل مستقيم كارگـزاران  »  خودفروشي« تعديل اقتصادي، 

آن هم در دوراني كه سياست نـئـولـيـبـرالـي       .  اندسپاه پاسداران درآورده
پـردازان جـهـانـي       ي جهاني رسوا شده و مهندسان و نـظـريـه     درعرصه
يـكـي از     !  انـد اينك ناپديد شـده   و تعديل اقتصادي، هم سازيخصوصي
ي انتخابات برسراين امر مهم بود كه چگـونـه   هاي اصلي اين دورهمنازعه

تعدادي از كـارگـزاران   .   ها را تنظيم و اداره كنندسازيسياست خصوصي
اين نظام كه طي سي سال گـذشـتـه بـه         »  اللهي قديميحزب« اوليه و 

ي اداره كشـور و بـه           اند، اين شـيـوه  كالن تبديل شده»  دارانسرمايه« 

داري در هميـاري بـا     هاي بزرگ سرمايهرسوايي شركت
هاي رژيم ايران نيز شايان ذكر اسـت؛ افشـاي       سركوب

هاي شنود و مراقبت مخابراتي سـاخـت     فروش دستگاه
زيمنس به رژيم ايران، ماهيت واقعي –شركت كالن نوكيا 

جهاني توليد براي سـود و نـظـام        »  بازار آزاد« سازوكار 
 . داري را براي مردم ايران آشكار كرده استسرمايه
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افتادن را كه مبتني بر ايجاد بحران داخلي، تنـش دايـمـي بـا         » پرتگاه«
هايشان است را به خوبي » سرمايه« داري و عدم امنيت براي جهان سرمايه

ي جديد پيرامون احمـدي نـژاد نـيـز         ولي هيأت حاكمه.  كننددرك مي
هايي براي از مـيـدان       آنها دقيقا از همان شيوه!  چندان بي تجربه نيست

ي قدرتمند پيشـيـن   كنند كه هيأت حاكمهخارج كردن رقبا استفاده مي
 . بردندبه كار مي) پيمانانشرفسنجاني و هم(

» گـرايـان  اصـول « جالب اينجاست كه همان طور كه در دوران خاتـمـي،     

شده بودند، هـم اكـنـون      »  گرااصالح« اهللا خلخالي مرتجعي، همچون آيت
االسالم هادي غفاري كه طي سـي  هاي متحجري مانند حجتاللهيحزب

اند نيـز بـه     شده»  دارسرمايه« و  اندكالن كرده اندوزيسال گذشته ثروت
 ! اندپيوسته» گراياناصالح«جمع 

تقلب انتخابات را براي ولي فقيـه و    »  شيريني« اي كه بدون ترديد، واقعه
. ي خودجوش مردم بـود   تبديل كرد، آغاز مبارزه»  تلخي« احمدي نژاد به 

ي انتخابات را پذيـرفـت و بـه        ي اعالم شدهاي نتيجههنگامي كه خامنه
احمدي نژاد تبريك گفت، تا چندساعت كوچكترين صدايي از هيچ يـك    

امـا تـظـاهـرات       .  از سه نامزد ديگر شركت كننده در انتخابات برنخاست
ي چند ده هزارنفري مردم از ميدان ونك به سوي ساختمان خودانگيخته

وزارت كشور سبب شد تا كروبي و موسوي نيز بر موج اعـتـراض مـردم      
در واقـع،    .  هاي مردمي را كنترل كننـد سوار شوند تا بتوانند اين اعتراض

ها را با ابتكار خويش به پيش راندند اعترض»  هدايت« اين مردم بودند كه 
تنها دو روز بـعـد، تـظـاهـرات          .  و موسوي و كروبي را به جلو هل دادند

-چندميليوني مردم ايران چنان شتابي به جنبش اعتراضي داد كه پـايـه  
ي رژيـم    خشونت وحشيانه.  هاي كل نظام جمهوري اسالمي را تكان داد

پاسخ به مردمي بود كه كوشيده بودند تا سرنوشت انتخابات را   »  مهرورز« 
از دست ولي فقيه، شوراي نگهبان و وزارت كشور خارج ساخته و  بـه        

 . دست خود بگيرند

هاي رژيـم  داري در همياري با سركوبهاي بزرگ سرمايهرسوايي شركت
هاي شنود و مـراقـبـت      ايران نيز شايان ذكر است؛ افشاي فروش دستگاه

زيمنس به رژيم ايران، مـاهـيـت      –مخابراتي ساخت شركت كالن نوكيا 
داري را جهاني توليد براي سود و نظام سرمايه»  بازار آزاد« واقعي سازوكار 

 . براي مردم ايران آشكار كرده است
 

مهرماه (» چرا سامان نو؟«ي اين نشريه كه تحت عنوان در نخستين بيانيه
ي منتشر گرديد، تأكيد شده بـود كـه تـجـربـه           )   2006اكتبر /  1385

مبارزاتيِ سي سال گذشته در ايران حاكي از اين واقـعـيـت اسـت كـه          
سوسياليستي ايران فاقد درك نظري الزم، تـوانـا و           -جنبش كارگري 

. است»  سوسياليسم از پايين«ي كارآمد براي مداخله در بسترسازي گزينه
. خيزش بزرگ اخير مردم ايران درستي اين نكته را به اثبات رسانده است

ي دهمين دوره  »  انتخابات« هاي مردم كه پس از رسوايي ي مبارزهتجربه
-ها و مداخلهنشان داد كه مباحثه رياست جمهوري شكل گرفت بارديگر

هاي موجود مدعي سوسياليسم و كمونيـسـم در     ها و سازماني حزبها
ي عمـل مـبـارزاتـي،       ايران، حاكي از وجود بحران دايميِ نداشتن برنامه

برد كارآمد و شـفـاف بـراي          انداز و راهكار مشخص، و راهنداشتن چشم
اي، نبود چنـيـن گـزيـنـه       !  ي مردم به پاخاسته استدهي مبارزهسازمان

هـاي مـتـكـي بـر          ها و گـروه   ميدان مبارزه را براي انواع و اقسام نظريه
-بي شك، دوران كنونيِ جامعه.  خالي گذاشته است»  سرمايه« پاسداري از 

يك نسـل    »  نبرد براي دمكراسيِ« سازِ ي پرشتاب ايران، دوران سرنوشت
 .ي تاريخي پرولتاريا براي سوسياليسم انقالبي استجوان و مبارزه

-شناسي، رهيافت و مداخلـه رورت آسيببدين سان، بارديگر به اهميت ض

تـاريـخ      يهنظري در جنبش سوسياليستي كه  به مراتب از هـر دور    ي
 ”سامان نـو “ ي نشريه.  شودتر شده است، تأكيد ميمعاصر ايران پراهميت

پژوهش « :  هاي زير شروع به كار كردبا آشنايي به اين كمبودها و با هدف
در مباحث نظري جنبشي كه براي انتقاد، يادگيري، روشنگري    و مداخله

جنبشي كه براي شناخت و رهيابي در مسيـر  .  ورزدو دگرگوني تالش مي
اي استـقـرار جـامـعـه          انقالب سوسياليستي و خودرهايي طبقه كارگر و

ي از هـمـه       ” سامان نـو   “ ي نشريه   از اين روي،.  كندانساني كوشش مي
كه خواهان مداخله در اين مسير و نقد و      پردازانيگران و نظريهپژوهش

اند بـراي    اي مسائل و مشكالت نظري جنبش سوسياليستيبررسي ريشه
 .»آوردهمكاري دعوت به عمل مي
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 تجربه تلخ تك نرخي كردن ارز
هائي از اقتصاد ايـران در عصـر        دربخش نخست اين نوشتار به گوشه

درهمان جا از جمله به اين نكته اشاره كردم كـه   .  پرداختم »سازندگي«
بلكه بكـار   »تئوري پايه«برخالف ادعاي الريجاني مشكل نه نبودن يك 

 بود و اين مصيبتي است كه درديگر عرصه »تئوري بي پايه«گيري يك 

اجازه بدهيد نمونه ديگري .  ها هم حضور داشت و هنوز هم حضور دارد
آمدهـاي   ها و بعد اشاره كنم به پي نامه بدهم از  كپي برداري از درس

 .آورش تا اين نكته من كمي روشن شود هراس
ارز و داستان تك نرخي كردن آن نمونه خوبي است از اين كه چگونـه  

نامه هاي دانشگاهي سياست اقتصـادي تـدويـن       از البالي متون درس
در عرصه نظري، ادعـا  .  كرده و بعد برزندگي ميليونها آدم حاكم نمودند

يعني بهـاي پـول       -براين است كه وقتي نرخ ارز شناور شود، بهاي ارز
با تقابل عرضه و تقاضا مشخص   -هاي ديگر جهان محلي نسبت به پول

هاي اين بازار اين است كه حتي  گذشته از آن، يكي از خوبي.  شود مي
در صورت پيدايش عدم تعادل، هميشه بازار به اين تمايل دارد كه بـه    

فـرض    -اگر تقاضا بـراي ارز     .  يعني.  يك وضعيت تعادلي متحول شود
شـود كـه      زياد باشد، اين تقاضاي زياد باعث مـي   -كنيد دالر درايران

اش به ريال باال برود و بعد، وقتي بهاي دالر به ريال باال رفـت،     قيمت
از سـوي    .  كنـد  همين باالرفتن قيمت ، تقاضاي زياد آن را كنترل مي

ديگر، به هر دليلي اگر قيمت دالر به ريال كاهش يـابـد، كـه در آن          
دهـنـد و بـا         كنندگان دالر ميزان عرضه را كاهش مي صورت، عرضه

به سخن .  رسد رود و بازار به تعادل مي كاهش عرضه، بهاي آن باال مي
ديگر، دراين بازار، هميشه يا تعادل برقرار است و يا اگر هم نباشد، كـه  

فعال به اين نكته كار .  شود بدون دخالت دولت، حالت تعادلي برقرار مي
ندارم كه اين الگو در دنياي واقعي وجود ندارد و حتي در آمريكـا كـه     

دارد، بانك فدرال رزرو در بازار ارز بـطـور   » آزادتري «ازاين نظر اقتصاد 
كند تا ميزان تغيير در ارزش دالر را كنترل كنـد و     دائمي مداخله مي

همين روايت است دربازارهاي لندن كه بانك مركزي انگليس هـرروزه    
با اين وجود، پرسش اسـاسـي     .  گرانه دارد  در بازار ارز فعاليت مداخله

هـاي   ولي اين است كه سياست پردازان اقتصادي ايران كه از نسـخـه    
 المللي پول تبعيت كرده بودند آيا اين حداقل را نـمـي       صندوق بين

درصد ارز مملكت در كنـتـرل دولـت       95دانستند كه در شرايطي كه 
تواند وجود داشته باشد؟ چرا كه الزمه  است بازار آزاد و شناور ارز نمي

شناور بودن و شناور ماندن نرخ ارز حداقل در عرصه نـظـري، وجـود        

 
 

  »سازندگي«پيش درآمدي بر اقتصاد سياسي ايران دردوره 
 
 
 

 بخش دوم
 احمد سيف
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نه اين كه يـك  .  كنندگان و متقاضيان بي شمار ارز در بازار است عرضه
آن هم در شرايطي كه با كمبود ارز   )  دولت( ي انحصاري  عرضه كننده

ها را بردارد و بخواهد قيمت ارز را بـه بـازار        مواجه است همه كنترل
سياست بانك مركزي د رتمام اين دوره اين بود كه قيمـت  .  ديكته كند

هاي حاكم بر بازار سياه تعيين كند و چـون از         ارز را براساس قيمت
شمـار نـداشـت       سوي ديگر ارز كافي براي رفع نيازهاي متقاضيان بي

رفت و بانك مركـزي   نتيجه آن شد كه قيمت ارز در بازار سياه باال مي
كنان به دنبال بازار سياه ارزش ريال را بـدون وارسـيـدن           نق نيز نق

التـبـه   .  داد اش بر اقتصاد بيشتر و بيشتر كاهش مي پيامدهاي مخرب
كردن ارز، دولت با راهـنـمـائـي        نرخي دانيم كه حتي قبل از تك مي

 كرده بود كه با فروش ارز در بازار سياه مـي   »كشف«مرحوم نوربخش، 

تواند درآمد ريالي داشته باشد و از اين جا بود كه به اعتقـاد مـن، بـا        
اي براي كاستن از كسـري   گريزي، به عنوان وسيله منتهاي مسئوليت

بودجه ريالي دولت، كاستن از ارزش ريال به صورت يـك سـيـاسـت         
هاي بـيـشـتـري      رسمي دولتي درآمد تا فروش دالر در بازار آزاد، ريال

هاي ريالي بودجه نـيـز      به عبارت ديگر حتي هزينه.  نصيب دولت كند
 -1368اگرچه اين سياست از سال .  درايران بيشتر از هميشه نفتي شد

آغاز شد ولي در دوره آقاي خاتمي ايـن  »سازندگي«يعني از آغاز دوران 
درصـد     70دانيم كـه     براي نمونه، مي.  وابستگي به مراتب بيشتر شد

بودجه دولت به طور مستقيم به درآمد نفت وابسته است   و تازمـانـي   
كه اين وابستگي ادامه پيدا كند و دولت در ايران وابستـگـي خـود و        
اقتصاد ايران را به دالرهاي نفتي قطع نكند و براي خـويـش مـنـبـع          

ايجاد نكند مخاطرات سياسي و     -يعني مالياتي  –درآمدهاي غيرنفتي 
كه فروش ارز  1368درسال .  ناپذير خواهد بود اقتصادي بسيار، اجتناب

به عنوان يك منبع عمده درآمد ريالي دولت درآمد، كل درآمد دولـت    
دهد كـه   جدول زير، نشان مي.  ميليارد دريال بود  744/3از اين منبع 

در دوره اول رياست آقاي خاتمي درآمد حاصل از فروش ارز بـيـش از     
 . برابر افزايش يافت  70

 اين اصل كه با فروش دالرهاي نفتي مي -وقتي اين اصل پذيرفته شود

يا بايد دالرهاي نفتي بيشتري در اين بـازار      -توان درآمد ريالي داشت
رسـد   تر كرد و به نظر مـي  ارزش فروخت و يا بايد ريال بي زبان را بي

 قابليت ايراني سياست دوم را در پيش گرفتـه  پردازان بي كه سياست

ميليارد دالر به قيمـت   16، 1384اند و براي مثال، قرار شد براي سال 
ميليارد ريـال     134400ريال در بازار به فروش برسد تا  8400دالري 

درآمد به دست آيد يعني فقط در دوره دوم رياست جـمـهـور آقـاي         
 1368برابر رشد روبرو بوديم و اگر سال پايه را  2/5خاتمي، با بيش از 

 180حساب كنيم،  درآمد ريالي دولت از فروش مستقيم ارز، بيش از   
آدم الزم نيست اقتصاد خوانده باشد تا بفهمد .  برابر افزايش داشته است

ريال، و از سـو ي ديـگـر،             8400شود  ريالي مي 70وقتي كه دالر 
شود، نتيـجـه، ايـن       وابستگي  كشور به واردات هم هرروزه بيشتر مي

تركيب، هم تورم ساختاري است كه به يك معنا در اين اقتصاد نهادينه 
اي كـه   ترين مصاحبه حاال بماند كه آقاي رفسنجاني در تازه.  مي شود

در «اند كـه       اند، مدعي شده درباره سياست اقتصادي آن دوران كرده
 يك حركت يك دفعه نرخ ارز را آزاد و شناور كرديم و چون همه زمينه

ها وارد شـد كـه تـورم در           هاي اين كار آماده نبود شوكي به قيمت
ديديم اين كار خطرناك اسـت و بـراي       .  درصد رسيد  48مقطعي به 

فقط چند ماه ايـن  .  مردم قابل تحمل نيست كه خيلي زود مهار كرديم
برنامه دوم را براين .  گونه بود و دوباره به مسير طبيعي خودش برگشت

يادتان هست «دهد كه  و در همين مصاحبه ادامه مي .» اساس نوشتيم
 200تومان بود ولي در بـازار نـزديـك           7كه وقتي آمده بوديم دالر  

 30تومان بود كه  5وقتي شروع كرديم قيمت هرليتر بنزين .  تومان بود
مردم راحت و خوشحال شدند و اسـتـقـبـال       .  تومان كرديم و آزاد شد

چون ديدند آن كوپن و آن فساد چند نرخـي و بـازار سـيـاه           .  كردند
به اين ادعاها خواهيم رسيد ولي اين اگـر نـيـمـي از          .» برداشته شد

مصيبت باشد، نيمه بزرگتر مصيبت اين بود و هست كه دالرهاي نفتي 
هـاي   كنند تا براي تاميـن هـزيـنـه       را به اين صورت نقد كردند و مي

 .جاري و ريالي مملكت به مصرف برسانند
ادعاي مدافعان اين طرح ايـن    . كردن ارز نرخي برگرديم به جريان تك

بود كه با حاكم كردن تعيين نرخ ارز از سوي بازار، اغتشاشات موجـود  
ولـي  .  برطرف شده و نرخ ارز از ثبات بيشتري برخوردار خـواهـد شـد     

جدول زير تغـيـيـرات ارزش      .  اي ديگر متحول شد ها به گونه واقعيت
 در بازارهاي تهران به دسـت مـي     1372آذر  23-6دالر را در فاصله 

 .دهد
 

 به ميلياردريال سال

1376 19428/7 

1377  6021/9 

1378  18532/2 

1379  39323/5 

1380  52445/1 
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 )7(ارزش دالر به ريال در بازار سياه ارز در تهران 
 100=قيمت بانك مركزي در زمان برقرار تك نرخي

 
 

درصـد     40روز، ريال با  17شود در فاصله  همان گونه كه مشاهده مي
 گذشته از همه پي آمدهاي مخرب، يكي از پي. كاهش ارزش روبرو شد

آمدهايش البته اين بود كه اقالم وارداتي به ايران، به همـيـن مـيـزان       
يـك كـاالي صـد دالري كـه در ابـتـداي دوره                     .  تر شدنـد  گران

 223500روز بعد،  17آمد در پايان دوره، يعني  ريال در مي177500
 .ريال شد

قيـمـت   )  1372هفته اول فروردين ( وقتي قرار شد ارز تك نرخي شود 
ريال بود و بانك مركزي هم قيمـت دالر را       1600دالر در بازار سياه 

قيمـت دالر در بـانـك            1372آذر  23ريال قرار داد ولي در  1585
يعني در عكس العمل بـه فشـار     .  ريا ل افزايش يافت1767مركزي به 

يعني از . درصد از ارزش ريال كاست11بازار سياه بانك مركزي بيش از 
ريـال رسـيـد         1767ريال بود به  70شدن، دالر كه  نرخي زمان تك

يعني ريال به يك بيست و پنجم ارزش خويش در پيش از اين سياست 
و اگر وابستگي روزافزون مصرف دراين اقتصاد بـيـمـار و      .  جديد رسيد

وابسته به واردات را در نظر داشته باشيد، درآن صـورت، بـخـشـي از         
همين طور سردستي مـي  .  شود زا دراين اقتصاد روشن مي عوامل تورم
دالري كه قـبـل از اجـراي ايـن              100گذرم كه كاالئي  گويم و مي

آمد با در پيش گرفتن ايـن سـيـاسـت،          تومان در مي 700سياست، 
. برابر شـد    25تومان شد يعني قيمت اين نوع كاالها بيش از  17670

بـرابـر نشـده       25حاال وضع خانوارهائي را مجسم كنيد كه درآمدشان 

 -انـد  كه به ظن غالب اكثريت مطلق جمعيت ايران دراين گـروه   -باشد
روشن است كه با سقوط فاحش سطح زندگي براي ايـن خـانـوارهـا         

از سوي ديگر، با وجود افزايش هراس انگيز جمعيت .   روبروخواهيم بود
و تزريق ميلياردها دالر نفتي به اين اقتصاد، توليد ناخالص داخلـي در    

. داد درصدنشان مـي    17افزايشي معادل  1356نسبت به سال  1370
 2139/0در حالي كه در همين مدت، ميزان نقدينگي درگـردش از        

رسـيـد   1370ميليارد ريـال در       28628/7به  1356ميليارد ريال در 
ميلـيـارد    35000البته آقاي نوربخش رقم .  برابر شد 13يعني بيش از 

ريال را براي ميزان نقدينگي ذكر كرده است كه به گمان من، مـقـدار     
بر اين مبنا، در فـاصـلـه    .  بايد بوده باشد 1371نقدينگي در پايان سال 

 .برابر شد 16مقدار نقدينگي هم بيش از  71-1356
 هاي اقتصادي مورد قبول خودشان را درسـت مـي         حتي اگر نظريه

 :دانستند كه بطور كلي دانستند بايد مي
 ميزان نقدينگي= قيمت ضربدر ميزان محصول 

يابد و ميزان نقدينگي  درصد افزايش مي 17وقتي ميزان محصول فقط 
درصد، بديهي است كه تنها متغير باقي مانده، يعني قيمت،  1300هم 

 .بايد به حالت انفجاري برسد كه در ايران رسيد
با اين وضعيت و درشرايطي كه به دليل ناتواني دولت در بـازپـرداخـت    

المللي از پذيرش اعتبارات اسنادي  هاي بين هاي خارجي، بانك بدهي
 زدند و حتي بانكهاي ايراني مقيم خارج، چك بانك مركزي سرباز مي

كردند، و دولت  ماهه نقد مي 6هاي مسافرتي بانك مركزي را با تاخير 
نيز ارز كافي دراختيار نداشت، اعالم كردند كه بانكها به هركس و همه 

فروشد و ارسال ارز به خارج از ايـران   دالر ارز مي 5000كس تا سقف 
و اما داستان را به هميـن جـا     .  دالر محدوديتي ندارد 10000تا سقف 

 .نبايد رها كرد
به داليلي كه براي من روشن نيست دراين دوره، با وجود تـغـيـيـر       - 

 7يعني دالري   ( هاي كمرگي براساس نرخ قديم ارز  ارزش دالر، تعرفه
 اين اقدام نسنجيده و دالل مسلكي سرمـايـه  .  شد محاسبه مي)  تومان

داران نوكيسه موجب رونق واردات و در نتيجه افزايش تقاضا بـراي ارز    
آمدهايش بر توليدات داخلي هم نبايد غفلت  البته از وارسيدن پي.  شد
 .كرد

بانك مركزي در حالي كه به دليل نداشتن ارز از صدور اعـتـبـارات         -
كرد در عين حال، با صـدور     اسنادي براي واردكنندگان خودداري مي

 ي ضد انقالب شايعه«اي عدم صدور همين اعتبارات اسنادي را  بيانيه

 .خواند»

 111 1775 آذر 6
 114 1825 آذر 7
 114 1830 آذر 9
 116 1860 آذر 10
 116 1860-65 آذر 12
 117 1875 آذر 13
 121 1930 آذر 16
 122 1945-50 آذر 17
 124 1980-2000 آذر 21
 131 2090 آذر 22
 140 2235 آذر 23



                    15                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

زد و  اما در دنياي واقعي، از سوئي بانك به صدور اين اسناد دست نمي
 از سوي ديگر، اسناد صادر شده قبلي هم مورد قبول بانكهـاي بـيـن     

المللي نبود ودر نتيجه، واردكنندگان براي پرداخت قـيـمـت واردات        
روزافزون به بازار سياه ارز كه در دوره حاكميت ديدگاه تـاچـريسـتـي       

شد، سرازير شده و باعت باال  ناميده مي» بازار شناور ارز«براقتصادايران 
 .رفتن قيمت دالر و ديگر ارزها شدند

اگرچه براي تشويق توليد و بهبود بهره وري كار زيادي صورت نگرفـت  
نامه ها به شـاخـه      ولي بانك مركزي با اين تبعيت كوركورانه از درس

خواري در اقـتـصـاد ايـران          جديدي در حوزه داللي و واسطگي و باج
دانند كه در  كساني كه آن سال ها در ايران بودند مي.  قانونيت بخشيد

هـاي طـويـل       پي اين سياست نسنجيده و مضر بانك مركزي، صـف   
متقاضيان ارز در جلوي بانكها شكل گرفت و كار به جائي رسـيـد كـه      

پيدا كرد » قيمت«نوبت در صف متقاضيان به تبعيت از قانون بازار آزاد 
از طرف ديگر، در شرايطي كه بيكاري زيادي .  شد و خريد و فروش مي

در مملكت وجود دارد طبيعي و حتي بديهي است كه شـمـاره دالالن     
هـاي   به ويژه در شرايطي كه سـيـاسـت   .  شد ارز روز به روز بيشتر مي

بانك مركزي امكان درآمدآفريني در اين بازار قالبي را بيشتر و بيشتـر  
 :به جدول زير بنگريد. كرده بود

 

 درآمد يك دالل ارز در تهران
 )دالر از بانك مركزي و فروش در بازار سياه 5000خريد (

 ريال 75000 1372فروردين 
 ريال 580/000  1372ذر آ 6

 ريال 990/000  1372آذر  16
 ريال * 1/404/000  1372آذر  23
 .دالر محاسبه شد 3000با توجه به تغيير مقررات براساس خريد * 
 

با افزايش ناامني اجتماعي، نابرابرترشدن توزيع درآمـدو ثـروت، فـرار        
سرمايه از ايران تشديد شد و به نوبه با افزودن بر تقاضا براي ارز، باعث 

به سخن ديگر، دور تسلسلي آغـاز  .  باالرفتن باز هم بيشتر بهاي آن شد
ها بهاي دالر به ريال  شد كه هرگز متوقف نشد و خبر داريم كه تازگي

 .ريال هم بيشترشد 10000از 
بايست واردات مـواد اولـيـه و         موقعيت توليدكنندگان داخلي كه مي

آالت خود را با ارزهاي هر چه گران تر خريـداري كـنـنـد از          ماشين

 .تر شد هميشه متزلزل
انگيز ارزش پول داخلي، تورم داخلي را بـه       دار و حيرت كاهش ادامه

نتيجه تورم، گسترش فقر و نداري و توزيع نابرابرتـر  .  شدت افزايش داد
 .درآمدها و ثروت در اقتصاد بود

توانست تـا حـدي در        به دليل تورم داخلي، صادرات غيرنفتي كه مي
بـراي  .  تخفيف معضالت موثر باشد، با مشكالت حل ناشدني روبرو شـد 

به نسبت صادرات  1372ماه اول سال  7نمونه صادرات صنايع ملي در 
بـه گـفـتـه       .  درصد كاهش يافت16در مدت مشابه سال قبل بيش از 

هاي خارجي بـه دلـيـل عـدم          شركت«تاير  مديرعامل كارخانه ايران
اعتماد به سيسم گشايش اعتبارات ارزي بانكهاي ايرانـي حـاضـر بـه         
فروش مواد اوليه به واحدهاي صنعتي اعم از بخش خصوصي و تـحـت   
پوشش دولت نيستند و از اين رو اين واحدها براي تامين مواد اوليه و   

احتماال به همين دلـيـل    .«قطعات يدكي با مشكل جدي روبرو هستند
آالت راهسازي است  بود كه براي مثال شركت هپكو كه سازنده ماشين

باوجود اين كه قيمت تمام شده محصوالتش به مراتب كمتر از قيمـت  
لودر و بولدوزر ساخت هـپـكـو بـه       ( آالت وارداتي مشابه است  ماشين
مـجـبـور    )  تر بودند درصد از محصوالت وارداتي ارزان 40و  50ترتيب 

 .»درصد كاهش بدهد 38شد كه توليدش را 

  تنديس كارگر معدن اثر نصرت كريمي
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به داستان دردآلود تك نرخي كردن نرخ ارز باز خواهم گشت، فعال بـه  
كـه  » سـازنـدگـي   «بررسي مصاحبه يكي از انديشمندان بانفوذ دولـت    

اگرچه بطور مستقيم در تدوين سياست اقتصادي نقش نداشـت ولـي     
هاي با نفوذ اين دوره بود ادامه بدهم تا ببينيـد كـه      يكي از ايدئولوگ

 .درهم انديشي نظري تا به چه ميزان بود و چه پي آمدهائي داشت
 «گويد براي اين كه اهداف روشن شود بايد مفاهيم دكتر الريجاني مي

را در نـظـر داشـتـه       » اقتصاد مدرن «و » اقتصاد قوي «، »اقتصاد سالم
ها را در نظرداشـتـه بـاشـيـم         اگر فاصله اين«دهد  باشيم و ادامه مي
قبل از اين كه به بررسي مختصات آن  .«تر خواهد بود اهدافمان روشن

ها قرار است مراحل مختلف توسعه و تحول  بپردازم اضافه كنم كه اين
اقتصادي درايران باشد و همين جا پس به اشاره بگويم كه در شـرايـط   

باشـد  » سالم«امروز جهان، اين مسئله كه چگونه ممكن است اقتصادي 
نـبـاشـد يـكـي از          » مـدرن «باشد ولي » قوي«نباشد و يا » قوي«ولي 

در ايران » سازندگي«پردازان دولت  معماهاي طرح شده از سوي نظريه
 . است

 شمرند، آدم بـي      را بر مي» اقتصادسالم«با اين همه وقتي مختصات 

 خصوصـي » معجزات«اختيار دلش براي فرمايشات ديگرشان اندر باب 

خواهم اين را گفته باشم كـه هـمـان       يعني مي.  شود سازي كباب مي
 مـي .  كـنـد   بالتكليفي در عرضه انديشه ورزي دراين جا نيز ظهور مي

. اقتصادي نيست كه صادرات باال داشتـه بـاشـد     ...  اقتصاد سالم«گويد 
اقتصاد سالم براسـاس  .  تواند رقابت كند اقتصادي نيست كه در دنيا مي

 ريزي شده، يعني مردم در آن مـي        هاي دروني كشور طرح ويژگي

در ايـن   .«توانند به راحتي مايحتاج اوليه زندگي خود را به دست آورند
ارزاق عمومي، انرژي، برق «مرحله، اقتصاد بايد در پيوند با موادي چون 

در «راه رسيدن به اين هدف هم اين است كه    .«و دارو خود اتكاء باشد
هاي  يعني سياست. دوره سالم سازي دولت بايد از اقتصاد حفاظت كند

protectionism آن روايـت     .«گرائي داشـتـه بـاشـيـم          يا حمايت
كـه يـادتـان      » سـازي  ي منافع خصوصي همه«و » قدمهاي شجاعانه«

مان اين بود  فرمايند كه در كل برنامه اول، تئوري ولي االن مي!  هست
به نظر من اين يـك اشـكـال      «داشته باشيم و » اقتصاد درهاي باز«كه 

شده  عمده است و بايد براي يك دوره جديد اقتصاد ما اقتصاد حفاظت
قصدم در اين مختصر ارايـه     .«باشد و اقتصاد درهاي باز نداشته باشيم
اين كار بايد از سوي كسانـي  .  طرح و سياست براي اقتصاد ايران نيست

انجام بگيرد كه به ارقام موثق در باره اين اقتصاد دسترسي دارند ولـي    
مـايـه و      خواهم يادآوري بكنم كه بسياري از كارشنـاسـان گـران      مي

 خصـوصـي سـازي     «رسد بـا     صاحب نفوذ ما در حالي كه به نظر مي

كنند بلكه آن را تنها راه نجات  آشنائي ندارند، نه فقط از آن دفاع مي»
نظر به اين كه نه از مسايل اقتصادي مملـكـت درك     .  دانند كشور مي

 شناسند نتيجه اين مي ها را به خوبي مي كافي دارند و نه اين سياست

 هائي كه در معرض قضاوت همـگـانـي مـي       شود كه سر و ته ديدگاه

دكتر الريجاني در حـالـي كـه از            .  گذارند با هم جمع شدني نيست
كند و اين البته حق مسلم اوست كه طرفدار  سازي دفاع مي خصوصي

زمان، به اين  تواند و به گمان من نبايد، هم هر سياستي باشد ولي نمي
صورت مدافع كنترل كامل دولت بر عملكرد بازار باشد و يا به عـكـس،   

توانـد هـم      داند، كه ديگر نمي اگر ايشان كنترل دولت را ضروري مي
اش  چنين كاري، نتيجه.  زمان مبلغ خصوصي سازي گسترده نيز باشد

پردازي سياست اقتصادي و نتيجه عـمـلـي     اغتشاش در عرصه انديشه
گويم تعميق بحران اقتصـادي و افـزودن بـر           ترش، تداوم وحتي مي

در اقـتـصـاد      .  ها در اقتصاد ايران است ريسك سياسي اين نوع فعاليت
 خصوصي«هاست  ها كه سرمنشاء نظري همه اين سياست نئوكالسيك

يعني تقليل نقش كنترل كـنـنـده دولـت بـر          ( » آزادسازي«و » سازي

اش وجود  ترين مشخصه در اقتصادي كه عمده
هـاسـت،    كمبود جدي در بسياري از عـرصـه  

قيمت خودرو از قيمت يك هواپيماي جامـبـو   
) فـرضـا  ( صـاحـبـان      .  شود جت بيشتر مي

 خصوصي پيكان و سايپا سوپر ميلياردر مـي   

كنندگاني كه بايد تـا     شوند و به ريش مصرف
قيامت در نوبت دريافت خودروئي كه بهايش را 

 . خندند اند بمانند، مي از پيش پرداخته
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زمان انجام نگيرند به هيچ يك از اهـداف   اگر با هم و هم)  عملكرد بازار
نخواهـد  ...  ، باالرفتن كيفيت و پائين آمدن هزينه توليد«رقابت«ادعائي 
من البته نظرم اين است كه اين دو با يك ديگر نـيـز بـه ايـن         .  رسيد

هـم از    .  گويد رسد ولي دكتر الريجاني داستان ديگري مي اهداف نمي
گـويـد    كند و هم عمال مي به سختي دفاع مي» قدمهاي شجاعانه«آن 

سازي اقتصاد دولت نبايد از اين قدمها بـردارد و بـه ايـن           براي سالم
دولـت  «به قول ايشان، .  كند هاي خويش را پنبه مي ترتيب، همه بافته

بـراي روشـن      .«كند كشد و از توليدات داخلي حفاظت مي حصار مي
كند كه اگـر     نمودن نقطه نظرات خود به نمونه خودروسازي اشاره مي

نباشد خواهيد گفت چه لزومي دارد كه مـا    protectionismتئوري  
بهتر است كه توليدات داخلي در تقـابـل بـا      .  دو كارخانه داشته باشيم

يـا  protectionismتئوري    «واردات مجبور به رقابت شوند و اما در 
در تئوري حمايتي ما بايد .  شود حمايتي درست عكس اين صحبت مي

اگر از ديدگاه حمايتي نگاه كنيم اشكال خـودروهـاي     ...  حفاظ بكشيم
كند ولـي اشـكـال ايـن          داخلي اين است كه دولت اينها را توليد مي

در ديدگاه حمايتي اجـازه  ...  ها در داخل توليد مي شوند نيست كه اين
بـه  ...  هاي داخـلـي      واردات خودرو نبايد داده شود و برعكس كارخانه

( اين اشاره را بكنم كه زبان فارگليسـي     .«بخش خصوصي واگذار شود
مشـاهـده   .  در اصل مصاحبه است و من گناهي ندارم)  انگليسي-فارسي

كنيد كه چگونه دكتر الريجاني مجددا بـه مـبـحـث شـيـريـن               مي
به دفاع ناشيانه دكتر الريجاني از ايـن  .  اند باز گشته» خصوصي سازي«

اش بـا     پردازم ولي براي نشان دادن نادرستي ديدگاه ها نمي واگذاري
قصـدم نشـان     .  كنـم  استفاده از همان مثال ايشان مطلب را دنبال مي

فـرض  .  دادن نادرستي استدالالت ايشان است نه نقد نظريه حمـايـتـي   
كنيد دولت ايران به پيشنهاد ايشان عمل كند و ورود خودرو به ايـران    

 چه پيش خواهد آمد؟ سه احتمال سردستي را مطرح مي. ممنوع شود

 .كنم
اش وجود كمـبـود جـدي در         ترين مشخصه در اقتصادي كه عمده  -

هاست، قيمت خودرو از قيمت يك هواپيماي جامبـو   بسياري از عرصه
خصوصي پيكان و سايپا سـوپـر     )  فرضا( صاحبان .  شود جت بيشتر مي

كنندگاني كه بايد تا قيـامـت در      شوند و به ريش مصرف ميلياردر مي
 اند بمانند، مـي  نوبت دريافت خودروئي كه بهايش را از پيش پرداخته

 توام با ممنوعيت واردات باعث مي)  كمبود عرضه( فشار تقاضا .  خندند

كـاهـش   «و » تقليل هزينه توليد«، «كيفيت«شود كه مباحث مربوط به 
 .نيز همه و همه به فراموشي سپرده شوند» قيمت

اين دو شركت خصوصي با يك ديگر رقابت خواهند كرد و پـس از        -
كنترل و مالكيت هر » خصوصي«مدتي، به جاي دو شركت يك صاحب 

در آن صورت، بازار خودرو در ايران به .  گيرد دو موسسه را به عهده مي
بازار توليدكننده «يعني به صورت .  در خواهد آمد» همت عالي«صورت 

خريداران براي خـريـد     .  آيد در مي» انحصاري بدون هيچ فشار رقابتي
 پردازند و در نتيجه، قيمـت  كاالهاي كمياب با يك ديگر به رقابت مي

 .ها از كنترل خارج مي شود
شود و سودآوري خودروسـازي   فشار تقاضا باعث باال رفتن قيمت مي  -

گـذاري در ايـن        گذاران خصوصي به سرمايه يابد و سرمايه بهبود مي
اي پيـشـنـهـاد      اين پيامد كتابي و درس نامه.  شوند بخش تشويق مي

به جد اميدوارم كه اين گونـه بشـود     .  دكتر الريجاني و نئوليبرالهاست
چون سرمايه دركنار سـودآوري بـه       .  تواند بشود شود و نمي ولي نمي

شـرط هـا      شرط هاي ديگري نيز نياز دارد و مادام كه آن پيـش  پيش
از ايـن    .  گذاري هم صورت نخواهد گرفـت  وجود نداشته باشد سرمايه

توان به امنيت اجتماعي و اقتصادي، اعتماد و بـاور     شرط ها مي پيش
هاي اقتصادي اشـاره   مردم به حاكميت، ثبات ومعقوالنه بودن سياست

 شرط ها در ايران وجود دارند؟ آيا اين پيش. كرد
شاهد من نيز نكاتي اسـت كـه       .  پاسخ من به اين پرسش منفي است

بـه  .  اندركاران همين حكومت، خود مطرح كرده انـد    شماري از دست
 امروز دولت سهام خود را عرضه مي«گفته رئيس اطاق بازرگاني تهران، 

زيرا مردم هنوز فـكـر   .  گذاري كم است كند وليكن رغبت براي سرمايه
كنند تغيير جهت سياسي براي مردمي كردن و آزادسازي هـنـوز      مي

البته توجه داريد كـه بـراي جـا انـداخـتـن              .» يك امر جدي نيست
يكي از وزيـران      .  اند ناميده» مردمي كردن «آن را » خصوصي سازي«

پيشين اقتصاد در گزارشي كه به مجلس ارايه داد ضمن تكيه بر نـيـاز   
گذاري گفت كه براي رسيـدن بـه اهـداف         اقتصادي كشور به سرمايه

ميليارد ريـال   30الي  25گذرد چيزي حدود  هر روزي كه مي«برنامه 
سئوال من اين است كه آيا فضـائـي   .  بايد سرمايه گذاري صورت پذيرد

ايم، ايـن   اي يا نه؟ اگر ايجاد نكرده ايم براي چنين سرمايه ايجاد كرده
خواهد انجام دهد، دولت بـا بـخـش         گذاري را چه كسي مي سرمايه

در عين حال، اظهار نظرهاي ديگر مقامات حكومـتـي را     » .خصوصي؟ 
 داريم كه پيشتر به آن اشاره كردم كه به ايجاد اين فضا كمك كه نمي

پس بـرگـرديـم بـه       .  تر خواهند كرد كنند هيچ، بلكه اين فضا را تنگ
 .همان مثال خودرو

توانيم به راحتـي از     با آن چه كه در باال گفتيم ترديدي نيست كه مي
خواهم بگويم بدون شراكت مستقـيـم    احتمال سوم رد شويم يعني مي

دولت در افزودن بر ظرفيت توليدي در اقتصاد، پيشنهاد ايشان به نتايج 
سـازي اقـتـصـاد، دكـتـر            و اما پس از سالم.  مورد ادعا نخواهد رسيد
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بايد وارد رقابت شويم و واحدهائي را كه در   «دهد،  الريجاني ادامه مي
كنند وارد صحنه رقابت با محصـوالت مشـابـه       داخل كشور توليد مي

نشـده  » مـدرن «و البد با وجود اين كه اقتصادمان هنوز » خارجي كنيم
 -كنـيـم   يعني هنوز از ابزار و تكنولوژي پيشرفته استفاده نمي  –است 

اقتصاد قوي، اقتصادي اسـت    «چون .  ها برنده هم بشويم در اين رقابت
 .«كه صادرات باالئي دارد

و اما مرحله نهائي در مراحل آقاي دكتر الريجاني، يعني مدرن سـازي    
به معناي بكارگيري ابزار و تكنولوژي پيشرفته درامر صادرات و «اقتصاد 

سازي بـه     اولين سئوال اين است كه اگر در مرحله سالم .«توليد است
 صـادرات بـاال    «سازي هم بـه     ايم و درمرحله قوي خودكفائي رسيده

ايم، اين مرحله نهائي را ديگر براي چه مـنـظـوري الزم         دست يافته»
مـا از ابـزار و         » اقتصاد قـوي   «داريم؟ و اما پرسش ديگر اين كه اگر 

جويد، د راين عصر و  تكنولوژي پيشرفته در توليد و صادرات بهره نمي
اي كه تكنولوژي سوار زندگي بشريت شده است، پس چـگـونـه       زمانه

شود؟ يعني تا كي بايد مـا از       پذير مي امكان» صادرات باال«است كه 
ايران، به غير از نفت خام، روده، پوست و دنبالن بز و گوسفنـد صـادر     

 !!كنيم
متاسفانه تناقض و ناهمخواني نظرات اقتصادي دكتر الريجاني و ديـگـر   

 از يك طرف مـي .  بسيار جدي است» سازندگي«پردازان دوران  نظريه

 شود عالوه بر اين كه سرمـايـه   سازي سبب مي عدم خصوصي«گويد، 

هـاي   گذاري دولت از لحاظ بازدهي مناسب جواب ندهد بلكه بـخـش    
 در عين حال با قاطعيت اعـالم مـي    » خصوصي هم نتوانند رشد كنند

من معتقدم اصال بايد از مركزي از باال، برنامه توسعه تدوين شود «كند 
برهمين اساس، يعني اين  .«ها خودشان را با آن تطبيق بدهند وبخش

هاي كامال  ممكن است بخش«برنامه كلي تدوين شده درمركزي از باال 
و حـتـي قـبـل از           » هاي جديد ايجاد شوند تعطيل شوند و يا بخش

. شوند تشكيل اين مركز و تدوين اين برنامه خودشان دست به كار مي
مـان   هاي من معتقدم كه براي حل مشكالت كنوني تعدادي از پروژه«

در مورد مساله بيكارشدن تعدادي از كـارگـران   ...  را حتما تعطيل كنيم
نظرم اين است كه بايد با يك برنامه ضربتي آن را حل كرد و مـقـدار     

و البته در سرتاسر اين مصاحبه مختصـات   » آثار بيكاري را تخفيف داد
دهند و اين يكي ديگر از معماهـاي   اين برنامه ضربتي را به دست نمي

 .پردازان است طرح شده از سوي ايشان و ديگر نظريه
انـد   ها كه در اين نوشتار مورد استناد من بـوده    از انجام اين مصاحبه

پردازان گرامـي مـا      اميدوار بودم كه سياست.  چند سالي گذشته است
. هاي نه چندان دور ما آموخته باشنـد  هاي ضروري را از گذشته درس

ورزي  ولي دردمندانه بايد گفت كه بالتكليفـي در عـرصـه انـديشـه           
البته طولي نكشيد كه سقوط .  تر شده است تر و علني اقتصادي عميق

بازار جهاني نفت و به دنبالش كاهش چشمگير درآمدهاي ارزي ايـران،  
دولتمردان بدون اين كه به روي   .  بحران اقتصادي ايران را تشديد كرد

هاي مخرب را مـتـوقـف         مبارك خويش بياورند، اجراي اين سياست
مقوله بدهي خارجي ايران در سال هاي آخر رياست جمهـوري  .  كردند

، آقاي خاتمي 1376وقتي در خرداد .  آقاي رفسنجاني بسيار جدي شد
با يك اقبال چشمگير عمومي به رياست جمهوري رسيد انتظار اين بود 

 سامان دهي«بان را سياستي دگر الزم شده باشد ولي طرح  كه كشتي

هـاي   خاتمي، به راستي چيزي به غير از بازگشتي به همان سياسـت »
تفاوت عمده، اگر تفاوتي بود، ايـن    .  نبود» سازندگي«ورشكسته دوران 

قبل از پرداختن .  بود كه خاتمي از اقبال چشمگير عمومي برخورداربود
به وجوهي از اقتصاد دراين دوره، اجازه بدهيد كه پيامدهاي اقتصـادي  

اين بازنگري مختصر، به گمـان مـن،     .  را مرور كنيم» سازندگي«دوران 
 .براي درك وضعيتي كه در آن هستيم ضروري است

 

 !هم استراتژي هم تاكتيك: درهم انديشي
 «پردازي درايران به عصر    اي از سياست هاي پيشين، زمينه دربخش

به دست دادم و گفتم كه آن چه كه وجه غـالـب داشـت،        » سازندگي
سري و آن چه كه مقبوليت يافت  بالتكليفي بود و تا حدود زيادي گيج

هاي كتابي بود كه بطور مستقيم و غيرمسـتـقـيـم از سـوي           حل راه
هـاي   در نـوشـتـه   .  شد المللي پول تبليغ مي كارشناسان صندوق بين

ام كـه اجـراي      گوناگون در اين سال ها من براين نكته پافشاري كرده
ها نه فقط، حالل مشكالت اقتصادي ايران نخواهد بود كه  اين سياست

از پايـان جـنـگ و بـه           . اين مشكالت را تعميق و تشديد خواهد كرد
سال گذشـتـه    20رياست جمهوري رسيدن آقاي رفسنجاني نزديك به 

سال بعدي نيز آقاي خاتمي در  8سال ايشان و  8است و در اين مدت، 
سال رياست آقاي احمدي نـژاد هـم        4اين مقام بود و داريم به پايان 

هرچه كه اختالف بين اين سه بـاشـد، سـيـاسـت          .  شويم نزديك مي
اقتصادي دولت آقاي خاتمي، همان سياست آقاي رفسنجاني بود كه با 

اگر ماسك را از شـعـارهـاي آقـاي       .  شور و شوق بيشتر به اجرا در آمد
احمدي نژاد بر داريد، ايراد ايشان به رفسنجاني و خاتمي اين است كـه  

 نه اين كه به واقع، طاليه. نداشتند» تعجيل«ها،  در اجراي اين سياست

هاي احمدي نژاد بـا     گوهر سياست.  دار نگرش ديگري به اقتصاد باشد
گيرد، همان سياست مورد قبول آقاي  همه ايرادهائي كه به ديگران مي
آن چه كه اين روزها، مـوجـب شـده      .  رفسنجاني و آقاي خاتمي است
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شان بـا     است تا آقاي رفسنجاني و آقاي خاتمي و شماري از طرفداران
تري از احمدي نژاد ايراد بگيرند به واقع اين اسـت كـه        ادبيات گزنده

ها اگر نيفتاده باشد، ولـي     طشت رسوائي اين سياست مشترك، از بام
هـاي   ها انگيـزه  ها و هشداردادن گيري البته اين خرده.   افتد دارد مي

شان را مي گذارم براي فرصتي ديـگـر،      ديگري هم دارد كه وارسيدن
كـنـنـد،     ها در ايران مي ولي با همه تبليغاتي كه مدافعان اين سياست

شان دراين بود كه بازار نفت تا به همين اواخر رونق داشت  بختي نيك
. و درنتيجه ميزان دالرهاي نفتي ايران از هميشه بيشـتـر شـده بـود        

 ها بسيار عيـان  شد، پيامدهاي مخرب اين سياست اگراين چنين نمي

البته كـه آقـاي     .  تر در معرض ديد همگاني قرار مي گرفت تر و روشن
 ها با اين دو تفاوت دارد ولي گوهر برنامه احمدي نژاد در خيلي عرصه

اش با رفسنجاني و خاتمي تفاوت قابل توجهي نـدارد و     هاي اقتصادي
تـر   اگر اختالفي وجود داشته باشد،  اجرايش دردوره ايشان نـامـنـظـم    

بعـالوه، اگـر در       .  انديشي بيشتري همراه بوده است شده و با پريشان
جمهور قبلي، بخصوص در دوره آقاي خاتمي، با تعاملي  دوره دو رئيس

هـاي اداره     گرفت، براي كاستن از هزينه كه با ديگر كشورها انجام مي
سري به ايـن     مملكت كوشش شده بود ولي آقاي احمدي نژاد با خيره

هاي قبلي ولي با هزينه  كند و درنتيجه، همان سياست وجه توجه نمي

و اما درباره اين اقتـصـاد   .  شود هاي به مراتب بيشتري درايران اجرا مي
توانيم گفت؟ به عنوان نمونه توجه كـنـيـد     مان چه مي وابسته به نفت

درصـد  30واردات به ايران نسبت به سـال قـبـل         1383كه در طول 
ولي دالرهاي نفتي بيشتر كه ناشي از وضعيت نابسامان .    افزايش يافت

بازارنفت بود به ايران امكان داد كه اين مقدار واردات بيشتر را بـدون      
البته پيامدش بـه صـورت     .  روبرو شدن با يك بحران مالي، جذب كند

ورشكستگي واحدهاي توليدي داخلي و افزايش بيكـاري درآمـد كـه        
سال گذشته و به خصوص در    20درضمن، دراين .  هست و قابل رويت

هاي زيـادي   سال آخر، اگر ادعاي دولتمردان راست باشد، بخش 4اين 
اند ولي نه فقط تورم هـم     از اقتصاد را به بخش خصوصي واگذار كرده

چنان پا برجاست و بيكاري هم در حال افزايش است بلكه فقر و نداري 
 بـه گـوشـه     .  و نابرابرتر شدن درآمد و ثروت هم، هم چنان ادامه دارد

 .هائي از اين مشكالت باز خواهم گشت
نام گرفته » سازندگي«و اما در آن سال هائي كه با دنيائي تبليغ دوران 

اوضاع در ايران به چه صورتي متحول شده بود؟ اين كه در اقتـصـادي   
برآمده از يك جنگ ويرانگر، ميزان رشد ساالنه توليد ناخالص داخـلـي   

 چون بازسازي مناطق جنگ.  ممكن است زياد باشد، هيچ ابهامي ندارد

زده، اگر چه ضرورتا به معناي بيشتر شدن امكـانـات رفـاهـي بـراي          



                    20                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

ولـي اگـر از       .  كنـد  جمعيت نيست ولي نرخ رشد اقتصاد را متورم مي
مجلـس و    «متغيرهاي كالن بگذريم و به آمارهائي كه در زير از نشريه 

كنم توجه كنيم، تا حدودي وخامت اوضاع اقتصادي  نقل مي» پژوهش
 .شود در ايران روشن مي

 
  1375الگوي توزيع در آمد كشور در دهكهاي مختلف براي سال  

، دهـك    % 3/3، دهك سوم،   % 3/1، دهك دوم، % 1/4دهك فقيرترين، 
، دهك هـفـتـم،    % 6/9، دهك ششم، % 5/1، دهك پنجم، % 3/9چهارم، 

تـريـن،    و دهك غـنـي  %  14/2، دهك نهم، %12/1دهك هشتم،  10/2
39/8  % 

 
داستان اين است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسالمي بر اسـاس    

بـه ايـن صـورت           1375اطالعات موجود، توزيع درآمد را براي سال 
توان اين اطالعات را به صورت ديگري هـم   البته مي.  كنند  برآورد مي

 :نوشت 
بود و سـهـم       %  23/7فقيرتر جمعيت از كل درآمدها فقط %    60سهم 

 %.76/3تر جمعيت نيز،  غني% 40
فقيرتر جمعـيـت،   %  50:  توان آن را به اين صورت نوشت يا اين كه مي

غني ترين بخش جمعيـت هـم     %  10از كل درآمد را داشت و %   16/8
، يعني درآمد ده در صد جمعيت نزديك به دو بـرابـر و نـيـم         % 39/8

به عبارت ديگر اگر در جامعه برابري كامـل  .  درآمد نصف جمعيت بودد
رسيد، سـهـم    دار مي داشتيم، يا طور ديگر بگويم، اگر حق به حق مي
شـد،   درصد از درآمدها مـي  50بايست معادل  درصد جمعيت مي 50

 33/2درصد از جمعيت از  50هائي به كار افتاده است و  ولي مكانيسم
 .اند  محروم گشته) 50-16/8يعني (در صد از درآمدها 

اوال بـعـيـد      :   پيشاپيش به انتقادهاي احتمالي دو دسته جواب بـدهـم  
هاي وطني بگويند كه وضع در خيلي از كشورهـاي   نيست شووينيست

خـوب  .  گونه است و اين مشكل، مشكلي ايراني نيسـت  ديگر هم همين
وضع در آن كشورها هم مثل ايـران    !  گويم هست  مگر من مي.  نباشد

اند كه از خيرات سـر     هاي افراطي و اما گروه دوم، راست.  خراب است
به ادعـاي  .  گويند كنند معقول سخن مي گمان مي» كمونيسم روسي«

ي تـوسـعـه       اين جماعت براي انباشت سرمايـه كـه پـيـش گـزاره           
اقتصاديست، نابرابري در توزيع درآمد الزم و ضروريست، در غيـر ايـن     

سخن اين جماعت .  توان فقر را به تساوي تقسيم كرد  صورت تنها مي
 دارترها تمايل به مصرف پائـيـن   را اگر خالصه بكنم اين است كه پول

انداز هم باالخره  انداز بيشتر است و پس تري دارند و تمايلشان به پس
 خوب كه چي ؟ عيب اين نظريه.  گذاري خواهد شد در اقتصاد سرمايه

 يعني سـرمـايـه     .  اند هايشان نادرست گزاره ها در اين است كه پيش

دانند مازاد درآمد را چگونه هزينـه كـنـنـد        دارها به خاطر اينكه نمي
 گذاري مـي    بلكه تنها به اين دليل سرمايه.  كنند گذاري نمي سرمايه

كنند تا در مرحلة بعدي سود بيشتري به دست بياورند و پيش شـرط    
كنند بـه   سود بيشتر داشتن اين است كه بتوانند آنچه را كه توليد مي

يعني بايد برايشان تقاضا به انـدازه كـافـي      .  فروش رسانده و نقد كنند
البته يك سوي اين رابطة بديهي ممكن است در اقتصـاد  .  موجود باشد

 يعني در يك اقتصاد دالل.  پرور ايران صادق نباشد ساالر و انگل دالل

هـا بـلـكـه        توان ميليـون  ساالر، بدون كوچكترين كار توليدي هم مي
حرف مرا قبول نداريد؟ بگذاريد نـمـونـه      ..  ميلياردها ريال به جيب زد

ريال بود و در  2235قيمت دالر در بازار آزاد   1372آذر  23در .  بدهم
ريال و سياست بانك مركزي هم در آن تاريـخ   1767بانك مركزي هم 

تواند با مراجعة به بانك مركزي  بر اين مبنا قرار داشت كه هر كس مي
قرار بر اين بـود    .  دالر بدون هيچ قيد و شرطي خريداري نمايد 3000

كه با اين سياست بديع كمر بازار ارز بشكند ولي نشكست و داسـتـان     
ترش اما اين شـد كـه      نتيجة ملموس..  دانند دردآلودش را همگان مي

 :حتي كساني كه دالل نبودند هم دالل شدند و دليلش هم ساده بود 
 ريال 5301000=  1767دالر ضربدر   3000خريد از بانك مركزي  

 ريال 6705000=  2235ضربدر  3000: فروش در بازار آزاد
 ريال 1404000: مابه التفاوت

زد، در    اي مي بار دست به چنين معامله 5اي  اگر يك دالل ارز هفته
كـاسـب   «ريال كاسب بود و البتـه كـه        365/000/000سال بيش از 

حاال شما همين را مقايسه بكنيد بـا درآمـد يـك         !» حبيب خداست
استاد دانشگاه و يا يك مدير و يا يك وزير، البته منظورم وزرا و مديران 

 . نيستند» پردرآمد«
سـتـانـي     گذاري براي سودآوري بيشتر باشد نه بـاج  باري، اگر سرمايه

 ترين مانع بر سر راه اين گونه سرمايه بيشتر، توزيع نابرابر درآمد عمده

شود كه توليد روي دسـت   چون فقر گسترده باعث مي.  هاست  گذاري
 .توليدكننده بماند و نقد نشود 

توان همين اطالعات باال را به صورتي ديگر هم نوشت، ولي از  البته مي
تـريـن ده درصـد         فقط بگويم و بگذرم كه درآمد غني.  گذرم آن مي

برابر درآمد فقيرترين ده درصد جمعيت اسـت و     28جمعيت، بيش از 
 .درصد جمعيت كشور بيشتر است 70درصد از مجموع درآمد  6حتي 
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 مند مي درصد درآمد بهره 46درصد جمعيت تنها از   80خالصه كنم، 

يعني .  زنند در صد بقيه را به جيب مي 56درصد بقيه هم   20شوند و 
 هرچه كه دامنه ادعاها باشد، واقعيت اين ارقام و آمارهاي دولتي عيان

مطابـق آمـارهـاي      .   تر از آن است كه تفسير متفاوتي پذيرفتني باشد
رسمي تورم افسارگسيخته هم كه داريم كه بدون ترديد ايـن تـوزيـع      

خـواري   خواهم بگويم كه رانت يعني مي.  نابرابر را نابرابرتر خواهد كرد
اند،  و اما چـرا   ترين حالت سراسري كرده و فقر و نداري را به گسترده

 اين طور شده است؟
براي پاسخگوئي به اين سئوال بايد كمي به عقب برگرديم و شماري از 

درصفـحـات   .  هاي اقتصادي رادر چند سال گذشته مرور كنيم سياست
ولـي، اجـازه     .  پيش، زمينه نظري پذيرش اين ديدگاه را به دست دادم

 .تر شود، اندكي مقدمه چيني بكنم ام روشن بدهيد براي اين كه نكته
 

 :و اقتصاد بيمار ايرانIMFدكتر  
آباد تهران سربـازي   يادش بخير در اواخر دهه چهل كه در پادگان فرح

افتاد چندتني كه هركدام ناخوشـي   كرديم، مكرر اتفاق مي خدمت مي
. كـرديـم   متفاوتي داشتيم از دكتر پادگان داروي مشابهي دريافت مـي 

هاي صد تا يك غاز در آسـايشـگـاه     ها كه خسته از بيكاري و رژه شب
كرديم، بازگو كردن همان تجربيات روزانه به صـورت     خستگي در مي

يكي نـقـش     .  آمد دار در مي شبه تĤتري كامال آماتور ولي خيلي خنده
كرد و شماري ديگر هم هر كدام به فـراخـور حـال         دكتر را بازي مي

 .شدند هاي خاص خود مي ايفاگر نقش
آمد و من هنوز بـرآنـم كـه         دار مي آنچه به ذهن ما مضحك و خنده

توان به كسي كه يبـوسـت    مضحك هم بود و هست، اينكه چگونه مي
دارد براي درمان يبوست همان داروئي را داد كه براي قطع اسهال بـه    

باري در همه مدتي كه در پادگان بوديـم  . شود بيمار ديگري تجويز مي

شد و ما هم به تجربه آموخته بوديم كه به محـض   اين تجربه تكرار مي
بيرون آمدن از مطب دكتر داروها را در سطل خاكروبه بـيـانـدازيـم و       

 .هاي عمدتا غيرمهم ما سير طبيعي خود را طي كند بگذاريم ناخوشي
ي خدمت اجباري از دست مـا   گفتن ندارد كه در آن محيط و در دوره

بـود در ارتـش       » جـنـاب سـرهـنـگ       «آقاي دكتر .  آمد كاري بر نمي
جيره و مواجب كه از بـد حـادثـه         شاهنشاهي و ما هم سربازهاي بي

بايست به رئيـس   كرديم مي اگر هم شكايتي مي.  كرديم مي» خدمت«
تـر   گروهان مراجعه كنيم كه چندين درجه از جناب سرهنگ مـادون   

 از سربـازهـاي دوره    .  رسيد بود و طبيعتا چنان شكايتي به جائي نمي

 .تĤتر هاي شبانه هم ادامه يافتند هاي بعدي شنيدم كه آن شبه
كند كه در    اين تجربه روزگار جواني، يك نكته را به وضوح روشن مي

 درسـت «گويد و  هم مي» راست«ي كنوني ما، آنكه قدرت دارد  زمانه

حتي اگر اين اعمال با منطق عاميانه در تضـاد و      .  كند هم عمل مي»
آدم الزم نيست علم طب خوانده باشد تا بداند كـه    .  تناقض قرار بگيرد

واقعيـت  .  آيد چنين كاري با عقل سليم و با منطق عاميانه جور در نمي
بديهي اين است كه افراد مختلف، حتي وقتي بيماري مشابهي دارند به 

اين گـريـز   .  دهند هاي متفاوتي نشان مي العمل داروهاي مشابه عكس
گستاخانه را به دنياي طبابت زدم تا اين نكته بديهي را بگويم كه حتي 

اي دارد و در اغلب،  يك بيماري ساده و معمولي براي خودش تاريخچه
اگر نه همه موارد، محدود به شرايطي است كه ناديده گرفتن شان بـا    

اگر تاريخچه بيماري و يا اين عوامل موثـر  .  آيد عقل سليم جور در نمي
شود، بلكه مـمـكـن       ناديده گرفته شوند، نه فقط بيماري معالجه نمي

وار  نـمـونـه   .  است حادتر هم بشود و حتي بعيد نيست بيمار را بكـشـد  
توان براي تخفيف سر درد آسپرين داد چـون       بگويم، به همگان نمي

كسي كه عالوه بر سردرد، زخم معده هم دارد ممـكـن اسـت دچـار         
 .خونريزي داخلي هم بشود و كار دست خودش و دكتر معالجش بدهد

در دنـيـاي     » آزاد سـازي «آمد سياست  پي
در .  هـاسـت   كردن قيمـت » دالري«واقعي، 

حاليكه، درآمدها در اين كشورها به واحـد    
ماند و همين، يكـي از     پول محلي باقي مي

ترين علل نابرابرترشدن درآمدهـا و     عمده
 . گسترش فقر و نداري است
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 :پس تا اينجا روشن شد كه الزمه درمان بيماري
پذيـر   بررسي تاريخچه پيدايش بيماريست تا تشخيص درست امكان   -

 .باشد
تواند بر كاركرد داروهاي تـجـويـز       بررسي شرايط مشخصي كه مي   -

 .شده تاثير بگذارد
ام تكرار بديـهـيـات     ها، آنچه تا كنون گفته دانم براي خيلي بعيد نمي

با اين حساب اما، آيا آموزنده و جالب نيـسـت   .  باشد و حتما هم هست
در برخورد به بيماريـي كـه     »  IMFدكتر «و » دكتر بانك جهاني«كه 

نامش كشورهاي در حال توسعه است، اگر چه مثل جناب سـرهـنـگ      
 كنند، ولي روز به روز هم بانفوذتر و محبوب پادگان فرح آباد عمل مي

 !شوند تر مي القلوب
ها براي درمان  ميالدي وقتي انگليسي 70در اواسط دهه :  مجسم كنيد

مراجعه كردند، نسخه مرحمـتـي    IMFشان به دكتر  بيماري اقتصادي
هماني بود كه نزديك به بيست سال بعد، به آقاي يلتسين دادنـد تـا       
. براي رفع مشكالت اقتصادي روسيه يا شوروي سابق به كـار گـيـرد       

آيد ولي وقتي دقيقا همين نسخه را بـه     دار مي اگرچه به ظاهر خنده
سازان ايران، هندوستان، برزيـل، بـلـغـارسـتـان،          مسئولين و سياست

 IMFدكتر .  اش مي گيرد اختيار گريه دهند، آدم بي هم مي...  تانزانيا

 بـنـدي   سان را در بسته كشد تا الاقل داروهاي هم حتي زحمت نمي

همان نسخه و همان داروها بي هيچ تغييري بـراي  .  هاي متفاوت بدهد
همه كشورها؛ مستقل از تاريخ، جغرافيا، فرهنگ و حـتـي اقـتـصـاد            

سـال     20سئوال اين است كه در اين   .  شان؛ تجويز مي شوند متفاوت
 پردازان به غير از كوشش براي اجراي همين سياست گذشته، سياست

 ها درايران، به راستي چه كرده بودند؟ 
 خصـوصـي سـازي     « IMFيكي از اين داروهاي معجزه آساي دكتـر    

است، يعني واگذاري مؤسسات دولتي به بخـش خصـوصـي و ايـن           »
بـه  .  واگذاري اگر قرار است مؤثر باشد بايد همه چيز را در بر بـگـيـرد     

داروي شفابخش .  سخن ديگر بايد دولت از زندگي اقتصادي حذف شود
نـقـش   )  در واقـع حـذف      ( است، يعني كاهش » آزاد سازي«ديگر هم 

هاي گـمـركـي و       هدايت كننده دولت، حذف سوبسيدها، حذف تعرفه
گويند و    حذف كنترل بر بازار ارز به يك معنا، اگرچه به اين زبان نمي

پيچانند ولي هدف اصلي و اساسي مسلـط   آن را درالفاظي فريبنده مي
و اگر بخواهم همـيـن را بـه        .  كردن توليد كاالئي برجامعه ايران است

صورت ديگري بيان كنم، هدف اساسي و اصلي چيزي نيست به غير از 
رفته رفته پولكي كردن همه چيز، آموزش، بهداشت، و حتي به بخـش  

هاي  در يك كالم، واگذاري همه جنبه.  ها خصوصي واگذاركردن زندان

ي نظري كار ندارم ولـي     به ادعاها در عرصه .«قوانين بازار«زندگي به 
 كردن قيمت» دالري«در دنياي واقعي، » آزاد سازي«آمد سياست  پي

در حاليكه، درآمدها در اين كشورها به واحد پول محلي بـاقـي   .  هاست
ترين علل نابرابرترشدن درآمـدهـا و        ماند و همين، يكي از عمده مي

تر با اشاره به كارشنـاسـان ايـرانـي        پيش.  گسترش فقر و نداري است
كردند و در بـاال         ها در ايران دفاع مي اشاره كردم كه از اين سياست

هم، با آمارهايي كه از نشريه مجلس ارايه دادم، پيامد اجراي هـمـيـن    
 .كنيد ها را درايران مشاهده مي سياست

با جناب سرهنـگ   IMFو اما، اولين پرسش اين است كه تفاوت دكتر 
هر دو صـاحـب قـدرت        .  ما در پادگان در چيست؟ در ظاهر امر هيچ 

ولـي اگـر     .  كننـد  هستند و هر دو در تقابل با منطق عاميانه عمل مي
توانست فقط زندگي شمار معدودي از سربـازهـاي    جناب سرهنگ مي

به راستي زندگي  IMFجيره و مواجب را به مخاطره بياندازد، دكتر  بي
هاي تئوريك فضالي  ي بلهوسي و مرگ صدها ميليون انسان را بازيچه

 اين نكته است كه آدم را عصبانـي مـي    .  اقتصاد ندان خود كرده است

 .كند
ولي .  اين درست كه هم اقتصاد انگليس بيمار است و هم اقتصاد روسيه

ها منشاء و مختصات متفاوتي دارند و معلوم نيسـت چـرا      اين بيماري
 ي مشابهي معالجه بشوند؟ بايد با نسخه

ساالري تكامل يافـتـه    بيماري اقتصاد انگلستان ناشي از سلطه سرمايه
اش گـرفـتـار       است كه از جمله به خاطر حادترشدن تضادهاي دروني

ولي اقتصاد روسيه تا همين اواخر قرار .  درمان است هزار و يك درد بي
در » اشتراكي بوروكراتيـك «باشد، ولي يك اقتصاد » سوسياليستي«بود 

آن برعكس وضعيت اقتصاد در انگلستان، بخش خصوصي عمال هـمـه     
در انگلستان، ما با تضاد سرمايه مالي و سرمايه صنعتي روبرو . كاره نبود
ديديم كه چگونه بـه خـروج      1992اش را در سپتامبر  نمونه( هستيم 

و در اين اقتصاد فردگرا، فرد قرار )  انگليس از نظام پولي اروپا منجر شد
در انگليس، سلطه سرمايه مالي و مراكـز مـالـي       .  است همه كاره باشد

(The City)هاي كـوتـاه مـدت         را داريم كه عمدتا نگران سودآوري
هستند و به همين دليـل هـم     )  معموال مقدار سود در پايان هر فصل( 

شود، ولي در    هست كه سياست اقتصادي درازمدت به كار گرفته نمي
روسيه، تا همين اواخر اين مراكز مالي وجود نداشتند وسرمايه مـالـي     

با آن ادراكـات  .  هم وجود نداشت تا بر متغيرهاي اقتصادي تاثير بگذارد
بـه  .  مرتجعانه از سوسياليسم، فرد هم كه قرار نبود مهم باشد و نـبـود    

سان گرفتن اقتصـاد ايـران يـا         همين اندازه مضحك و غيرعقالئي هم
ما .  اقتصاد هندوستان با يك ديگر، و يا با اقتصاد انگلستان و مصر است
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ايم كـه از هـمـه         سال گذشته اقتصادي داشته 50-40در ايران ، در 
از تصـادف روزگـار،     .  رسيده است چيزمان بوي گند نفت به مشام مي

سرزمين ما نفت داشت و ما هم سوار بر مركب بادپا و سم سياه نـفـت   
برسـيـم و در       » تمدن بزرگ«خواستيم به  مي1357در قبل از بهمن 

خـواهـيـم     سال هاي پس از سقوط نظام سلطنتي نيز، هم چنان مـي   
يافـت  «اينكه در گذشته، .  اقتصاد ايران را بر اساس نفت بازسازي كنيم

شدند تقصير مـردم     مثل قارچ سبز مي» حلبي آباد«و » زورآباد«، «آباد
فهميدند و اگر امروز، كـمـر      اعليحضرت را نمي» مدرنيزاسيون«بودكه 

شـكـنـد،     اكثريت مردم ايران دارد در زير بار فشارهاي اقتصادي مـي   
ه يـك مـعـنـا،       ب  »! تهاجم فرهنگي اش«تقصير استكبار جهاني است و 

ها تغييري  هاي اين دو رژيم در وارسيدن علل ناكامي ناتواني ايدئولوگ
ي قـبـلـي ايـن          تغيير عمده در اين است كه در دوره    .  نكرده است

پردازان حكومتي و  اكنون سياست زدند و هم كراوات مي» متخصصان«
. كنـنـد   داري تظاهر مي گذارند و به دين حتي غيرحكومتي ريش مي

اي ندارند، به دكـتـر      اينكه مصر و يا هندوستان چنين ثروت بادآورده
IMF    چه ربطي دارد و چرا بايد چنين تفاوت ناچيزي در نظر گرفـتـه

 .كنم البته به فرهنگ، تاريخ و جغرافياي متفاوت ديگر اشاره نمي! شود
. اجازه بدهيد خود را به بررسي مختصري از اقتصاد ايران محدود بكنـم 

رسيم به يك پرسش اساسي كه آيا اين نسخـه   ولي قبل از آن اما، مي
شفابخش براي درمان آن بيماري كه اقتصاد ما باشد، كارسـاز اسـت؟     
اين پرسش از آن رو اساسي است كه گذشته از دولت، در ميان خـود    

 لوحانه باال و پائين مـي  هم كم نيستند كساني كه ساده» اپوزيسيون«

هائي در نـوشـتـارهـاي      اند كه به نمونه سر داده» يافتم، يافتم«پرند و 
 .پيشين اشاره كردم

 44درپوشش تفسير اصـل     – IMFمن بر آنم كه اجراي نسخه دكتر 
تـر   شاهدش را پيـش [  كند  قانون اساسي  حال بيمار را بسي بدتر مي

تـوانـيـد     ام البتـه مـي     به صورت آمارهاي توزيع درآمد به دست داده

 تر در باره ي گسترش فقر و نداري را در روزنامه اطالعات بيشتر و تازه

دليل اصلي و اساسـي  ].  هاي حامي دولت هم بخوانيد ها و حتي سايت
ي نظري متناقض اسـت و     من هم اين است كه اين ديدگاه، در حيطه

 ي عملي با آن چه كه از اقتصاد و سياست و جامعه ايران مي در حيطه

 .دانيم، به تمام معني نامربوط
اولين پرسشي كه بايد به آن پرداخت، اين است كه  به چه دلـيـل يـا      

اقتصادي در جوامعي چون ايران بخش دولتي در اداره   -داليل تاريخي 
 امورات اقتصادي عمده شد؟

طلبد، به اشاره امـا   تري مي پاسخ به اين سئوال بررسي بسيار گسترده
دامن ِ سال هاي بيـسـت    ه گذرم كه انقالب اكتبر و بحران گسترد مي

سوز جهاني دوم منجر شـد،   قرن گذشته كه سرانجام به جنگ خانمان
باعث گشت كه سرمايه ساالري رقابت آزاد مورد بازبيني جـدي قـرار       

ي اين بازبيني اين بود كه به نقش موثر دولت به عنـوان   نتيجه.  بگيرد
ساالري  اي براي رفع كمبودها و تخفيف تناقضات سرمايه ابزار و وسيله

انـقـالب   «رقابت آزاد مهر تـĤئيد زدند و اقتصاديات كينزي يا به قولي   
در همين سال ها، همراه با حادترشدن مصـائـب   .  شكل گرفت» كينزي

 سازان جهان سـرمـايـه      اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، سياست

. داري كاريكاتوري از اين نگرش جديد را به اين كشورها صادر كـردنـد  
هاي  هاي پيچيده در شفاخانه يعني در سال هاي پس از جنگ، نسخه

ساالري براي اين جوامع بيانگر سياستي شد كه بـر دو پـايـه         سرمايه
 :استوار بود

در هـمـيـن    .  ريزي به جاي اقتصاد مبني بر بازار آزاد اقتصاد با طرح   -
راستا بود كه در ايران مثال، سازمان برنامه و بودجه به وجود آمـد بـا       

 .ريزي براي اقتصاد هدف مشخص برنامه
بـايسـت    ها و مؤسسات دولتي كـه مـي       ايجاد و پيدايش شركت   - 

ها براي رسيدن به اهداف ايـن     اي در دست اين دولت همچون وسيله

اگر امروز، كمر اكثريت مردم ايران دارد در زير 
شكند، تـقـصـيـر      بار فشارهاي اقتصادي مي

 »! تهاجم فرهنگي اش«استكبار جهاني است و 
هاي ايـن دو       ه يك معنا، ناتواني ايدئولوگب

در )  نظام سلطنتي و جمهوري اسـالمـي  ( رژيم 
 . ها تغييري نكرده است وارسيدن علل ناكامي
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 .ها باشند برنامه
 ساالري غربي صنعتي بودند و ساختار سياسـي  اگر كشورهاي سرمايه

شان به صورتي بود كه بخش دولتي در نهايت به صورت خـدمـتـگـزار     
كرد، در كشورهاي توسعه نيافته وضـعـيـت       بخش خصوصي عمل مي

 .كرد فرق مي
 در شماري از اين كشورها كه در گذشته مستعمره بودند و در سـال     

هاي بعد از جنگ به استقالل سياسي دست يافتند، ساختار اقتصادي و 
سياسي به جا مانده ساختاري بود به شدت متمركز و به مقدار زيـادي  

تقريبا در تـمـام ايـن كشـورهـا،          .  جان و ناتوان مخدوش و عمدتا بي
العمـر در     هاي تا مغز استخوان فاسد با خودبرگزيدگان مادام حكومت

صنعتي در كار نبود و اگـر  .  ديدند رأس امور مسائل را جور ديگري مي
هم مواردي بوده است كه رهبران اين جوامع با صداقـت و دلسـوزي       

براي نمونه دكتر مصدق در ايران و يا لـومـومـبـا در       ( كردند  عمل مي
هاي  گذشته از خرابكاري)  كنگو، گوالرت در برزيل، اربه نز در گواتماال

 هاي جاسوسي به كمك نوكران داخلي ساالري جهان، سازمان سرمايه

يعني همان كساني كه از ناهنجاري اقتصادي و سياسي موجـود    -شان
دهـنـد كـه       و كودتا سازمان مـي   » هاي ملي قيام«   -بهره مند بودند

 .دانيم داستانش براي همه روشن است و مي
ترين دليلي كه  و اما چرا بخش دولتي در اين جوامع عمده شد؟ عمده

شد اين بود كه بخش خصوصي دراين جوامع از نظر كـيـفـي     ارائه مي
عقب مانده و از نظر كمي ناچيز بود و در نتيجه براي انجام آنچـه كـه     

سازان جـهـان    جالب اين است كه سياست.  مورد نياز بود توان نداشت
و بانك جهاني در حمـايـت    IMFساالري از جمله كارشناسان  سرمايه

 :كردند كه از صدور اقتصاديات كينزي به اين جوامع استدالل مي
گونه كه به اشاره گذشتيم، كميت و كيفيت بخش خصوصـي   همان   -

در اين جوامع از رشد كافي برخوردار نبوده و به عالوه معدود صاحبـان  
 .سرمايه دراين جوامع خطرپذير نيستند

ي  سازد و اين سرمـايـه   مالكيت دولتي انباشت سرمايه را عملي مي   -
  -هـاي اجـتـمـاعـي           تواند براي تدارك زيرساخـت  شده مي انباشت

ها، تأسيسات بنادر، بـهـداشـت، مسـكـن، و           اقتصادي، براي مثال راه
 .ي اقتصادي ناممكن است، هزينه شود آموزش كه بدون آنها توسعه

هاي استراتژيك، ثبات اقتصادي نظام را در    مالكيت دولتي بر بخش   -
ي  اين ثبات نه فقط مشـوق كـه الزمـه         . كند دراز مدت تضمين مي
 .توسعه اقتصادي است

نظر به نابرابري در توزيع درآمدها و ثروت و بطوركلي گسـتـردگـي       -

مندي از امكاناتي كـه دارد، در         تواند با بهره فقر و فالكت، دولت مي
گذشته از بهداشت و آموزش رايـگـان،   .  تخفيف اين نابرابري مؤثر باشد

هاي اقـالم     هاي گسترده براي پائين نگاه داشتن قيمت پرداخت يارانه
 .گرفت اساسي دراين راستا انجام مي

تواند درراسـتـاي      دولت برخالف يك صاحب سرمايه خصوصي مي   -
 هاي منطقـه  برآوردن اهداف غيراقتصادي، براي نمونه كاهش نابرابري

 .اي، كاهش بيكاري، هم فعاليت بكند
فعال به اين نمي پردازم كه چه شد كه اين اهداف به دست نيامد و امـا  

و هنوز هم ( پرسش اين است كه اگر اين عوامل درست بودند كه بودند 
عام اقتصادي  ي مدافعان اين استراتژي قتل آنگاه اين بر گرده)  هستند

هاي اين جوامع نشان بدهند كه اوضاع تغيير  است تا با بررسي واقعيت
الزم )  خصوصي سـازي   ( كرده است و به همين دليل اين نگرش جديد 

به ايـن     IMFمادام كه اين چنين نكنند، اين نسخه جديد دكتر.  است
ماند كه در نبود يك شكسته بند حاذق و يا به خاطر خـرابـكـاري     مي

 بند نادان، دست و پاي شكسته را منبعد به جـاي گـچ       يك شكسته

و اين دقيقا همان سياستي است كـه در زمـان       .  گيري بايد قطع كرد
ي آقاي خاتمي نيز ادامـه     آقاي رفسنجاني در ايران آغاز شد و دردوره

 .شود ي آقاي احمدي نژاد هم  دقيقا دنبال مي يافت و اكنون در دوره
و اما چرا اين چنين شد؟ پرسش بسيار مهمي است كه پاسخ بسـيـار     

 توان به اشاره گفت كه گذشته از بي ولي مي.  طلبد تري مي گسترده

ساالري، اشكال اساسي اين نگرش اين بـود كـه بـه           كفايتي سرمايه
نشانده در اين جوامع توجهـي   هاي عمدتا دست ساختار طبقاتي دولت

هـا در     ها اين شد كـه دولـت     آمد اين سياست در نتيجه پي.  نداشت
اين ديـگـر بـراي      .  عمل خدمتگزار اقليت ناچيزي از برگزيدگان شدند

 ها اگر برا ي مردم ايران يا فـيـلـي    همگان عيان است كه اين سياست

 مالكيت دولتي انباشت سرمايه را عملي مـي   

توانـد   شده مي ي انباشت سازد و اين سرمايه
  -هاي اجـتـمـاعـي        براي تدارك زيرساخت
ها، تأسيسات بنـادر،   اقتصادي، براي مثال راه

بهداشت، مسكن، و آموزش كه بـدون آنـهـا      
 .ي اقتصادي ناممكن است، هزينه شود توسعه
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پين خيري نداشت، براي شاه سابق و اعوان و انصـارش و بـراي دار           
ودسته آقاي ماركوس در فيليپين و يا حتي همين اكنون براي كسانـي  

هاي گشـادي   كه از كيسه مناسبات خويش با جمهوري اسالمي كيسه
 !داشت و بركت دارد» خيلي بركت«اند،  دوخته

اگر ايـران    .  براي ادامه بحث اجازه بدهيد از يك مثال ساده شروع كنم
سوبسيدها را در ايران حذف كـنـد،      IMFهاي دكتر  به تعاقب نسخه
دانيم كه در اغلـب مـوارد ايـن         البته اكنون مي[  آيد؟  چه پيش مي

 ].چنين شده است
يابد ولـي در عـيـن         هاي دولت كاهش مي ترديدي نيست كه هزينه

هاي  حال، بر اساس پژوهشي كه به وسيله مؤسسه مطالعات و پژوهش
درصد خـانـوارهـاي     54شود كه  بازرگاني منتشر شده است، باعث مي

. گيـرنـد   درصد خانوارهاي روستائي زير خط  فقر قرار مي 51شهري و 
كمتر از هزينه يـك تـغـذيـه       «هاي خوراكي اين خانوارها  يعني هزينه

اين گروه از خانوارهـا دچـار سـوء        «شود و به اين ترتيب،  مي» نرمال
در دنباله اين نكته توجه شما را بـه جـدول زيـر         .» شوند  تغذيه مي
 :كنم جلب مي

 

درصد خانوارهاي زير خط فقر براساس قيمت هاي تعديل شده 
 )14( 1368در 

 
اگر سوبسيدها بر داشته شوند و قيمت بازار حاكم شود ما با وضعـيـت   

 :زير مواجه خواهيم بود

 يعني رفع يارانـه   -اين رقم بايد اشتباه باشد چون با تعديل قيمت ها* 

 .اين ميزان كاهش نمي يابد -)سوبسيدها(ها 
 

گونه كه در گزارش آمده است، فـرض     الزم به يادآوري است كه همان
 بر اين است كه تمامي كاالهاي خريداري شده تبديل به كالـري مـي    

عمال «يعني، .  گردد، در حاليكه در واقعيت زندگي جريان جز اين است
گرم گوشت خالص وجـود   450الي  300در يك كيلوگرم گوشت تنها 

ميزان كالري مصـرفـي خـانـوار مـواجـه بـا              «به همين دليل  .«دارد
 شود كه درنتيجه خط فقر با كم برآوردي مواجـه مـي     بزرگنمائي مي

 .» گردد

 پس اگر ارقام باال، درصد خانوارها ي زير خط فقر را كم بـرآورد مـي    

اي حذف سوبسيد چيزي غير از كوشش  كند، آيا در اين چنين جامعه
 كشي علني است؟ گفتني است كه تنها در مورد نان ايرانـي  براي آدم

درصد   54/   1، حدودا   1367ها گرفتار سوء تغذيه نيستند و حتي در 
از كالري مورد نياز روزانه خانوارهاي روستائي از نان تامين مـي شـده     

 حاال در نظر بگيريد كه حتي محققان وابسته به مجلس در باره.  است 

اند؟ يعـنـي اگـر بـخـواهـيـم            -ي توزيع درآمدها در ايران چه نوشته
انجام بـدهـيـم،       1387و يا حتي   1375محاسبات باال را براي سال  

پـس بـه     .   ترديدي نيست كه گستردگي فقر بسي بيشتر شده اسـت   
توان و يـا مـي          اي مي آيا در چنين جامعه:  سئوال پيشين برگرديم

 بايست همه چيز را به دست بازار سپرد؟ 
 .اجازه بدهيد نمونه ديگري به دست بدهم

در بخش قبلي از تك نرخي كـردن  .  بازار ارز را در ايران در نظر بگيريد
 .گيرم ي همان مباحث را پي مي سخن گفتم و در اين جا دنباله

ثباتي، بانك مركزي ايران تصميم گرفت كـه از اول       پس از مدتها بي
سياست تك نرخي ارز را در پيش بگيرد و ارزش ريـال را     1372سال 

ي اجراي اين سـيـاسـت     فعال كاري به نحوه. به دست بازار آزاد بسپارد
سـاز   ندارم كه با منتهاي درهم انديشي صورت گرفت و به واقع زمينـه 

 ولي اين ديگر الفباي علم اقتصاد سـرمـايـه     .  تشديد بحران بعدي شد

كنندگان و متقاضيان  ساالري است كه براي شناورشدن نرخ ارز عرضه
در ايران اما .  فعالي بايد در بازار باشند تا شناورشدن نرخ ارز عملي شود

ي  از سوئي عرضه كننـده .  هاي چنين بازاري وجود نداشت شرط پيش
تقريبا انحصاري ارز دولت بود و هست كه دالر هاي نفتي را بـه بـازار     

كند و متقاضيان ارز هم عمدتا دالالن ارز هستند كه بيشتر  سرازير مي
البته دليل اصلي .  كنند در خط خروج ارز و سرمايه از ايران فعاليت مي

خروج سرمايه هم بخاطر ناامني اجتماعي و اقتصادي گستـرده ايسـت     

 شهري روستائي عنوان
 92 84 برنج
 44 82 گوشت
 20 22 تخم مرغ
 36 32 روغن نباتي

 0 0 شكر

 شهري روستائي عنوان
 94 84 برنج
 60 *66 گوشت
 29 23 تخم مرغ
 75 77 روغن نباتي

 65 56 شكر
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ي حاكميت و  كه عمدتا نتيجه
هاي مراكز متعدد  سري خيره

قدرت است و با عدم حاكميت 
 قانون در جامعه تشديد مـي   

به عالوه اين نكته نـيـز     .  شود
موضوع با اهميتي اسـت كـه     
بانك مركـزي در بـدتـريـن         
شرايط ممـكـن بـه حـذف         
كنترل از بازار ارز و پـذيـرش   
نرخ بازار سياه به عنوان نـرخ  

در دو سـه    .  شناور اقدام كرد
تر بر همگان روشـن     سال پيش

 بود كه  درآمدهاي ارزي تحـقـق نـمـي      

به سخن ديگر،  بـدهـي   .  هاي ارزي رو به افزايش بود يافت، ولي هزينه
درايـن  .  خارجي  ايران چندان دور نبود كه مسئله آفرين بشود كه شـد 

 گزار مسئولي به چنين كاري دست نـمـي   چنين وضعي هيچ سياست

اگـر چـه     .  زند، ولي متاسفانه در ايران به طور ديگري عمـل كـردنـد     
آمارهاي دقيق از مقدار واقعي بدهي در دست نيست، ولـي آمـارهـاي      

 :دولتي به قدر كفايت گويا هستند
 

 ميزان منابع و مصارف ارزي به ميليارد دالر 
  منـــــــابع مصـــــارف

ميـلـيـارد      8/6طبق برنامه قرار بود دولت در پايان اين سه سال فقط  
 11داشته باشد، ولي چـون نـزديـك بـه           )  بدهي( دالر كسري ارزي 

ميليارد دالر بيشتر  1/2ميليارد دالر از درآمدها تحقق نيافت و بعالوه ، 
 20/55از برنامه هزينه شد، مقدار كل كسري براي همين سـه سـال       

ميليارد دالر بدهي باقي مانـده   12به اين  مقدار بايد .  ميليارد دالر شد
از قبل را اضافه كنيم كه درآن صورت كل كسري براي همين سه سال 

 6/1دانيم كه    هم مي 1371براي سال .  شود ميليارد دالر مي 32/55
توان گـفـت، در      ميليارد دالر از دالرهاي نفتي تحقق نيافت ، پس مي

زماني كه بانك مركـزي بـراي     
شناور كردن نرخ ارز مشـغـول   

گيري بود، حـدودا     به تصميم
ميليارد دالر كسري ارزي،    40

. اگر نگوئيم بدهي ارزي داشت
در اين چنين بلبشوئي طبيعي 

 است كه بانك مركزي نـمـي    

توانست پاسخگوي متقاضيـان  
ولي پرسش اصـلـي     .  ارز باشد

ماند كه درا    كماكان باقي مي
ين وضع چرا به تـبـعـيـت از       

IMF           كنترل را از نـرخ ارز
برداشتند؟ با اين همه، از طرفي بـانـك   

گشايش اعتبار ارزي را متوقف كـرد   1371مركزي در نيمه دوم اسفند 
فرموده  IMFسياست  1372ي اول فروردين  و از طرف ديگر در هفته

 :انديشي ها اين شد كه و اما نتيجه اين درهم. را به اجرا گذاشت
هاي خود به ارز نـيـاز        واردكنندگان ايراني كه براي پرداخت بدهي  -

بازار شناور ارز “اش   داشتند، از بانكها به بازار سياه كه نام گمراه كننده
فشار تقاضا در شرايطي كه عرضه مـحـدود بـود،      .  شد، پرتاب  شدند“  

باعث باال رفتن قيمت دالر شده و به همراهش، براي مردم عادي تـورم  
البته گفتن دارد كه از نقش دولت دركاستن از ارزش     .  به ارمغان آورد

پرداران بانك مركـزي بـراي تـامـيـن           سياست.  ريال نبايد غافل ماند
نيازهاي ريالي دولت، به فروش دالر دست زدند و البته كه هرچه ارزش 

يعني به ازاي هر دالر ريال بيشتري بتوان به دسـت      -ريال كمتر باشد
تواند درآمد ريالي بيـشـتـري كسـب        به نفع دولت است كه مي  -آورد
ريـال بـه      70و اين گونه بود كه در فاصله كوتاهي، ريال ايران از .  كند

تـر   البته مدتـي پـيـش     ( ريال رسيد  9000ازاي هر دالر به نزديك به 
براي اين كه عمـق  ).  ريال هم گذشت 10000خبردار شديم كه از مرز 

ي مالي روشن شود بد نيست اشاره كنم كه هر سنتي كـه     اين فاجعه
ريال شـد     90ريال بود به جائي رسيد كه هر سنت معادل  0/7معادل 

 اين اگر نيمي از بدبختي باشد نيمه).  بار تنزل ارزش ريال 128يعني ( 

ي ديگر اين بود كه براي اقتصادي چون ايران كه براي نان شب و كفن 
 مردگانش وابسته به واردات است چنين ميزان تنزل ارزشي باعث لجام

يك كاالي وارداتـي را در      .  شود كما اين كه شد  گسيختگي تورم مي
هـاي   اگر از هـزيـنـه     .  نظر بگيريد كه مثال ده دالر قيمت داشته باشد

 ريال به دست مصـرف    700نظر كنيم اين محصول به  وارداتي صرف

آيـد و ايـن        ريال در مـي  90000رسيد و حاال همان كاال  كننده مي

 واردكنندگان ايراني كه براي پرداخت بدهي

هاي خود به ارز نياز داشتند، از بانكهـا بـه     
بـازار  “ اش       بازار سياه كه نام گمراه كننده

فشار تقاضـا  .  شد، پرتاب  شدند“  شناور ارز 
در شرايطي كه عرضه محدود بود، باعث بـاال  
رفتن قيمت دالر شده و به همراهش، بـراي    

 . مردم عادي تورم به ارمغان آورد

 عملكرد برنامه عملكرد برنامه سال
1368 17/2 11/9 18/6 15/3 
1369 17/8 17/5 23/1 19/8 
1370 21/2 16/05 23/1 30/9 
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گفتن دارد كـه تـورم بـاال،          !   درصد 13000يعني تورمي نزديك به 
ايـن  .  هميشه يكي از علل اصلي نابرابرتر شدن توزيـع درآمـدهـاسـت      

احتمال جدي هم وجود دارد كه بانك مركزي مخصوصا بـه هـمـيـن       
ريزي كرده باشد تا موجبات باال رفتن نرخ ارز را فـراهـم    صورت برنامه

 1371آورد و پس آنگاه ولي بسي بيشتر از متوسط نرخ بـراي سـال       
سبب نبود كه رئيس سابق بانك مركـزي كـه      بي.  تعين و اعالم نمايد

اگـر شـمـا      «:  مسئول اجراي اين سياست بود در يك ميز گرد گـفـت    
بخواهيد قيمت يكساني براي ارز داشته باشيد بايد اراده كنيد و شـرط  

 .» خاصي براي آن نيست 

بـه     1372با اين وصف حمايت از همان نرخ اعالم شده در فروردين    
منابع ارزي نياز داشت كه بانك مركزي فاقد آن بود و از سوي ديگر، به 

اي منظم نياز داشت كه به قول رئيس كـل بـانـك         سياست و برنامه
آمدهـاي   در اين نوشتار به پي .«شرط خاصي براي آن نيست«مركزي 

پردازم ولي گفتن دارد كـه       هراس انگيز اين خرابكاري اقتصادي نمي
در صد كاهش ارزش روبرو شد  3000اگر چه به فاصله كوتاهي ريال با 

و صاحبان صنايع و اقتصاد ايران را به طور كلي با كمبود نقـديـنـگـي     
 IMFهاي مخرب  مواجه نمود، ولي بانك مركزي به تبعيت از سياست

. به سياست انقباضي رو آورد و كوشيد مقدار نقدينگي را كنترل كـنـد  
اش اما تعميق ركود و گسترش باز هم بيشتر فقر و بيكاري بوده  نتيجه

متاسفانه بـايـد   .  است كه نتيجه ديگرش، البته نابرابرشدن درآمدهاست
وضعيتي پيش آورده   IMFگفت كه تبعيت كوركورانه بانك مركزي از 

تـوانسـت    بود كه اعمال سياست انبساطي هم در آن شـرايـط نـمـي        
. شـد  چون موجب باز هم بيشترشدن تورم مي.  صددرصد درست باشد

به سخـن  .  در حاليكه سياست انقباضي هم باعث تعميق ركود شده بود
هاي پيش گرفتن اين سياست به اين سو، اقتصاد ايـران     ديگر، از سال

 شده است با همـه  (Stagflation)» تورم توام با ركود«گرفتار مشكل 

 . كند  آمدهاي مخربي كه اين وضعيت براي مردم ايجاد مي ي پي
. پذير بودن اين بحران اكنون دردي را دوا نخواهد كـرد  بررسي اجتناب

هاي پولي و مالي  آنچه كه اهميت دارد اين است كه مسئوالن سياست
در شكل و   .  دانند چگونه بايد از اين مخمصه خالصي يافت دولت نمي

آقاي هـاشـمـي    .  ي بانك مركزي تغييراتي صورت گرفت ي اداره شيوه
سالي اسـت     4سال به آقاي خاتمي داد و اكنون هم  8جايش را براي 

 هاي ورشكسته مـي    كه آقاي احمدي نژاد براي اجراي همان سياست

ولي از دوران آقاي هاشمي خبر داريم كه مشكل بدهي خارجي .  كوشد
المللي درآمد، ولي واقعيـت، بـه      اعتياري بين به صورت يك بحران بي

هاي اقتصادي مـا ايـن        نظر من اين است كه  بخش مهمتر گرفتاري
 IMFهاي        هاي برون رفت از اين مخمصه با سياست است كه راه

پردازان و اقتصاددانان ايراني مقـبـولـيـت      فرموده كه در ميان سياست
در مـورد  .  تقريبا سراسري يافته است، در تضاد و تناقض قرار مي گيرد

ها هم، گرچه مذاكراتي را آغاز كرده بودند ولـي بـراي مـدتـي          بدهي
اش  رو بياورند كه نتيـجـه  » شتر ديدي،  نديدي«كوشيدند به سياست 

. كم شدن اعتماد در اقتصاد بود و تسريع فرايند فرار سرمايه از ايـران    
ها را باتغيير مفهوم بدهي و فقـط   يعني  كوشيدند دامنه و تاثير بدهي

تـعـهـد    «مهندس باهنر ادعا كـرد كـه       .  با حرف و ادعا تخفيف بدهند
و صـد الـبـتـه       » شود و با آن تفاوت دارد خارجي بدهي محسوب نمي

تـمـام    «ناطق نوري رئيس مجلس وقت  ادعـاكـرد       .  تفاوتش را نگفت
كل مبلـغـي   .  تنها ايران نيست.  افتاده دارند كشورهاي دنيا بدهي عقب

 .» ميليارد دالر است 8الي  7كه عقب افتاده است وبايد پرداخت شود 

ميليـارد دالر     28تعهداتي حدود «اما مدعي شد كه » رسالت«سردبير 
براي كشوري مثل ايران كه داراي منابع غني مانند نفت اسـت يـك       

رئـيـس   .  يعني باز رسـيـدم بـه نـفـت           .«معضل حل نشدني نيست 
هم دليلي نداشـت بـه ايـن جـمـع                -آقاي رفسنجاني  -جمهورقبلي

در پـي    «خواند كه » حالت رواني«او بحران ارزي را صرفا يك .  نپيوندد
ايـن مسـئلـه      ...  ها شكل گرفته اسـت  ها و بورس بازي پراكني شايعه

و اين همه در حاليست كه متـوسـط ارزش      .» اي نيست نگران كننده
تومان بود براي هفته دوم اسفند  193حدودا  1372دالر كه در آذرماه 

و اگر مبنا را هفـتـه اول فـرورديـن         .  تومان شد  246بيش از  1372
ارزش ريال نسـبـت بـه       1372قرار بدهيم، تا هفته اول اسفند  1372

و متاسفانه اين مطلب .  درصد ديگر كاهش يافته است 60دالر بيش از 
نه شايعه بود و نه حالت رواني داشت و اگر ارزش دالر را درچنـد مـاه     

تومان هم بيـشـتـر     1000گذشته مد نظر داشته باشيم كه اين رقم از 
 .شد

 واما درباره خصوصي سازي ايراني چه مي توان گفت؟
 ... ادامه دارد
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 : توليد، نه سقوط مالي، كانون بحران استاضافه

 آمريكا، آسياي شرقي و جهان
 

 گفتگوي رابرت برنر با جيونگ سيونگ جين
 حسن آزاد: ويراستار   نرگس شيرازي: برگردان

كتبي با رابرت بـرنـر      در پي يك مصاحبه»  سامان نو« ي نشريه
رفيق برنر به خاطـر  .  داري بودي بحران كنوني جهان سرمايهدرباره

 7اي كه در تـاريـخ     با مصاحبه» سامان نو«هاي تشابه پرسش
انجام داده بود، مـتـن   »  پاسيفيك-آسيا« با مجله  2009فوريه 

لـيـنـك    .  اين مصاحبه را براي برگردان دراختيـار مـا گـذاشـت        
 :انگليسي اين گفتگو  در پايان برگردان آمده  است

 

 

ها و تحليگران بحران اخير را به عنوان يك بحران اكثر رسانه:  جيونگ
 مالي قلمداد كرده اند، آيا شما با اين توصيف موافقيد؟

ها و قابل درك است كه تحليلگران بحران فروپاشي بانك:  رابرت برنر  
انـد، امـا مشـكـل         بازار اوراق بهادار  را نقطه عزيمت خود قـرار داده     

و  پلسونداري از رئيس خزانه.  اندها از اين فراتر نرفتهاينجاست كه آن
كنند هاي پايين استدالل ميگرفته تا رده برنانكيرئيس بانك مركزي 

توان با توجه به مشكالت بخش مالي كه بحران موجود را به سادگي مي
كنند كه اقتصاد واقعي پايـه  در عين حال ، ايشان ادعا مي .  توضيح داد

. قوي بوده و به عبارتي مباني اقتصادي در وضعيت خوبي قـرار دارنـد    
منشاء اساسي بحران كنونـي،  .  كننده تر از اين وجود نداردنظري گمراه



                    29                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

و به خصوص از سال  1973كاهش تحرك اقتصادهاي پيشرفته از سال 
عملكرد اقتصادي در اياالت متحده، اروپاي غربي .  ميالدي است 2003

اقتصادي به يك دور ديـگـر   )  چرخه( و ژاپن به طور پيوسته از يك دور 
. تر شـده اسـت      برحسب تمامي شاخص هاي رايج اقتصاد كالن وخيم

از )  توليد ناخالص داخلي، سرمايه گذاري، دستمزدهاي واقعي و غيـره ( 
 2007آغاز و تـا سـال        2001كه از سال (  همه گوياتر دور اقتصادي 

ي پس از جـنـگ   ترين دوره، با تفاوت زياد ضعيف) ميالدي ادامه داشت
رغم بزرگترين محرك اقتصادي كه با كمك دولت آمريكا در بود و علي

 .زمان صلح انجام گرفته است

 

را  1973شما چگونه تضعيف درازمدت اقتصاد واقعي از سال :  جيونگ
 دهيد؟ايد، توضيح ميناميده» ركود طوالني«كه در اثرتان آن را 

 

آنچه عمدتا مسئول بروز اين وضعيت است، كاهش عميق :  رابرت برنر
با توجه بـه    .  است 60گذاري از اواخر دهه و پايدار نرخ بازدهي سرمايه

تنزل قابل توجه رشد دستمزدهاي واقعي طي اين دوره، عدم موفقيـت  
 .گيرتر استدر بهبود نرخ سود چشم

، كاهش نرخ سود، گـرايـش     ) گرچه نه تنها عامل( عامل عمده و اصلي 
آنچه كه رخ داد .  مداوم به ظرفيت مازاد در صنايع توليدي جهاني است

هاي صنعتي يكي پس از ديگري به بازار جهاني وارد   اين بود كه قدرت
آلمان و ژاپن و كشورهاي تازه صنعتي شده شمال شرقي آسيـا،  .  شدند

اين اقتصادهـاي در    .  ببرهاي جنوب شرقي آسيا و نهايتا هيوالي چين
كردند كه قبال توسط توليـد  حال توسعه، كاالهاي مشابهي را توليد مي

كنندگان اوليه توليد شده بودند، تنها تفاوت اين بود كه كاالهاي جديد 
نتيجه عرضه بيش از تقاضا در صنايع يكي بعد از ديگري .  ارزانتر بودند

ها و به تبع  آن سودها بود و بدين ترتيب اين امر موجب كاهش قيمت
هايي كه وجود فشار به سودهاي خود را تـجـربـه        بعالوه، شركت.  شد

آنها تالش كردنـد  .  كرده بودند، با خونسردي صنايع خود را رها نكردند
گـذاري در    با رجوع و اتكاء به ظرفيت خود براي ابداع و تسريع سرمايه

اما درواقع ايـن  .  هاي جديد، جايگاه و مكان خود را حفظ كنندآوريفن
 . امر تنها به افزايش بيش از حد ظرفيت منجر شد

هـايشـان   گـذاري داران بعلت سقوط نرخ سود خود، از سرمـايـه  سرمايه
اي جز كاهـش  بنابراين آنها هيچ گزينه.  كمترين مازاد را بدست آوردند

. و كندكردن نرخ رشد كارخانه، تجهيزات و استخدام خود نـداشـتـنـد    
ها براي احياي سودآوري، مزد كاركنان  را پايين نـگـه   درعين حال، آن

هاي اجتماعي را كاهـش  ها نيز رشد هزينهداشتند در حاليكه دولتمي

اما نتيجه حذف تمامي اين هزينه ها مشـكـل درازمـدت         .  داده بودند
ي ي بالواسـطـه  ضعف مدام تقاضاي انبوه سرچشمه.  تقاضاي انبوه بود 

 . ضعف دراز مدت اقتصاد بود
 

در واقع بحران موجود با تركيدن حباب تاريخي مسكن آغاز :  جيونگ 
نظر شما در مورد اهمـيـت   .  شد كه يك دهه كامل در حال توسعه بود

 اين موضوع چيست؟
 

هـاي  سازي بايستي در ارتباط با توالي حـبـاب  مسئله حباب خانه:  برنر
 90قيمت دارايي فهميده شود موردي كه اقتصـاد از اواسـط دهـه            

الخصوص نقش بانـك مـركـزي ايـاالت         ميالدي با آن روبروست، علي
 . ها بسيار مهم استگيري اين حبابمتحده در شكل

اند از طـريـق   از آغاز ركود طوالني، مقامات اقتصادي دولت تالش كرده
نخست ، آنـهـا بـه        .  گيري دولتي و خصوصي غلبه كنندترغيب به وام

كسري بودجه دولتي روي آوردند و از اين طريق از ركـودهـاي واقـعـا       
اما بـه مـرور       .  عميق بحرانهاي اقتصادي واقعا عميق جلوگيري كردند

-ها با همان مقدار وام، به رشد هر چه كمتري دست مـي   زمان، دولت

در نتيجه، به منظور دفع بحرانهاي عميقي كه در طول تاريخ به .  يافتند
داري مبدل شده بودند، آنها بايد سقوط  بـه سـوي       آفت نظام سرمايه

 پذيرفتند ركود را مي
هاي اروپايي و ايالت متحده آمريكا به رهبـري  ، دولت90در اوايل دهه  

، تالش كردند با كنار گذاشتن سياست بدهـي، در جـهـت        كلينتون
نظر اين بود كه به بـازار آزاد اجـازه       .  هاي متعادل حركت كنندبودجه

اما به دليل آنكه سود دهي هنوز بهـبـود   . دهند بر اقتصاد حكومت كند
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ي بزرگي به تقاضا وارد كـرد و    نيافته  بود، كاهش كسري بودجه ضربه
منجر به بروز بدترين ركودها و كندترين رشد در دوران پس از جـنـگ   

مقامات اياالت متحده به منـظـور   .  شد)  ميالدي 95و 91بين سالهاي ( 
 80توسعه مجدد اقتصادي، به اتخاذ رويكردي كه ژاپن در اواخر دهـه    

بانك مركزي با پـائـيـن آوردن        .  ميالدي پيشگام آن بود، روي آوردند
گـذاري در    هاي بهره، وام گرفتن را آسان كرد تا افراد را به سرمايهنرخ

هـا،   ي دارايـي   العادهبا افزايش فوق.  هاي مالي ترغيب كندبخش دارايي
ها و خانوارها با افزايش چشمگيري در ثروت خود مواجه شدنـد  شركت

توانستند به ميزان هنگفتي ها ميبدين ترتيب آن).  دستكم روي كاغذ( 
گذاري  و مصرف خود را به طور وسـيـع افـزايـش       وام بگيرند، سرمايه

 .دهند و اقتصاد را به پيش برانند
آنچـه  .  هاي دولتي شدهاي خصوصي جايگزين بدهيبدين شكل بدهي

كينزگرايي « ناميد جايگزين »  كينزگرايي قيمت دارايي« توان را كه مي
ي العـاده سال اخير شاهد نمايش فوق 12بنابراين ما طي .  شد»  سنتي

ايم كه در آن تداوم انباشت سرمايه تابع امـواج   يك اقتصاد جهاني بوده
سـاز و    تاريخي احتكار است و سياستگزاران دولتي بـه دقـت سـبـب        

نخست حباب تاريخي بازار سهام در اواخـر دهـه     .  اندگر آن بودهتوجيه
هاي بازار مسكن و اعتبـار از اوايـل سـال          ميالدي، سپس حباب 90

 .ميالدي  2000

 

شما در پيش بيني بحران كنوني و همچنين بحران اقتصادي :  جيونگ
انداز شما در ارتباط با اقتصاد جهانـي  چشم.  پيشگام بوديد 2001سال 

ميالدي  وضـع اقـتـصـاد          2009چگونه است؟ آيا پيش از پايان سال 
جهاني بدتر خواهد شد يا بهتر؟ آيا انتظار داريد كه بحران كنونـي بـه     

 باشد؟» بحران بزرگ«وخامت 

  

بين ( بحران كنوني از بدترين بحران پيشين پس از جنگ : رابرت برنر
تري است و احتماالً با بحران بـزرگ    ، جدي) ميالدي  82و 79سالهاي 

-پـيـش  .  توان به طور واقعي به آن پي بـرد   كند، گرچه نميبرابري مي
. انـد كنندگان اقتصادي به ميزان وخامت اين بحران، كم بهـا داده   بيني

چرا كه آنها قدرت اقتصاد واقعي را دست باال گرفته و ميزان وابستگـي  
هاي قيمت دارايي استوارست، در نظر هايي كه به حبابآن به انبوه وام

 2001بين سالهاي   ( در اياالت متحده طي دور تجاري اخير .  اندنگرفته
نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كندترين رشد پـس  )  ميالدي 2007تا 

در ميزان اشتغال در بخش خصـوصـي هـيـچ       .  از جنگ را داشته است
آالت يـك    ها و ماشـيـن  افزايش تعداد كارخانه.  شودافزايشي ديده نمي

دستمزدها ي واقـعـي     .  ترين سطح پس از جنگ بوده استسوم پايين
براي نخستين بار از زمان جنگ دوم جهاني درآمـد  .  عمدتا ثابت ماندند

متوسط خانواده افزايش نيافته و رشد اقتصادي كامال از طريق مصـرف  
الوصول بـودن  ي سهلگذاري در امر مسكن به وسيلهشخصي و سرمايه

رغـم  كاركرد اقتصاد عـلـي  .  پذير شده استو افزايش قيمت خانه امكان
هاي قوي اقتصادي از طرف حباب مسكن و كسر بودجه عظيـم  محرك

خانه سازي به تنهايي موجب يك سـوم رشـد     .  دولت بوش ضعيف بود
هـاي  ي سـال توليد ناخالص داخلي و نيمي از افزايش اشتغال در فاصله

رفت  كـه بـا       بنابراين انتظار مي.  ميالدي بوده است  2005تا  2001
تركيدن حباب مسكن مصرف و سرمايه گذاري كاهش يابند و اقتصـاد  

 .ناگهان سقوط كند
 

بحران  « بسياري ادعا مي كنند كه بحران كنوني يك نمونه از :  جيونگ
، با ايـن اسـتـدالل  كـه              Marxian است نه ماركسي» مينسكي

تركيدن حباب احتكار مالي نقشي محوري در اين بحران ايفـا نـمـوده      
 نظر شما چيست؟ . است

 

هاي واقعـي  كنم كه در مقابل هم قراردادن جنبهگمان نمي:  رابرت برنر
همانگونه كه تاكيد كردم، ايـن بـحـران ،          .  و مالي بحران مفيد باشد

است، چراكه ريشه در سقوط و شكسـت   Marxianبحراني ماركسي 
عدم افزايش درازمدت نرخ سود دارد كه منشاء اصلي كاهش گسـتـرده   

، نـرخ سـود بـراي             2001در سـال    .  انباشت سرمايه تاكنون است
ترين ميزان پـس از      شركتهاي غيرمالي اياالت متحده آمريكا به پائين

كنم كه در مـقـابـل هـم           گمان نمي
هاي واقعي و مالي بحران قراردادن جنبه

همانگونه كه تاكيد كـردم،    .  مفيد باشد
 Marxianاين بحران ، بحراني ماركسي 

است، چراكه ريشه در سقوط و شكست 
عدم افزايش درازمدت نرخ سـود دارد    
كه منشاء اصلي كاهش گسترده انباشت 

 . سرمايه تاكنون است



                    31                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

ها هيچ راهي بجز بنابراين شركت.  رسيد 1980جنگ، به استثناء سال 
ي خـود مشـكـل        گذاري و استخدام نداشتند كه به نوبهتوقف سرمايه

اين امر علـت  .  كردتر ميمجموع تقاضا را تشديد و جو اقتصادي را تيره
 .العاده كُند در خالل دوراقتصادي است كه به پايان رسيدرشد فوق

ي بين ضعف معهذا، به منظور درك سقوط اقتصادي كنوني، بايد رابطه
ي اصلي، وابسـتـگـي    حلقه.  اقتصاد واقعي و فروپاشي مالي را نشان داد

هرچه بيشتر اقتصاد براي حفظ واگشت و اتكاي بيـشـتـر دولـت بـه          
 .گيري استي وامافزايش قيمت دارايي جهات ايجاد امكان ادامه

ضعـف  .  شرط اصلي براي ايجاد حباب مسكن تداوم وام كم هزينه است
و    1997  –  1998به خصوص پس از بحران هـاي        -اقتصاد جهاني 

توسط كشورهاي آسـيـاي      بعالوه خريد وسيع دالر  –  2001  –  2003
شرقي به منظور پائين نگاه داشتن ارزش ارزهاي خود و رشد مصـرف    
در اياالت متحده موجب كاهش غيرعادي و درازمدت  نرخ هاي بـهـره   

 .شد

در عين حال، بانك مركزي آمريكا نرخ هاي بهره كوتاه مـدت را بـه         
ها به عـلـت وام     بانك.  ميالدي رساند 50ترين سطح بعد از دهه پائين

هاي بيشتري عرضه كـنـنـد كـه       ارزان تمايل داشتند به محتكران وام
برد و هاي متفاوت و گوناگون را باال ميگذاري آنها قيمت داراييسرمايه

. دادرا كـاهـش مـي       )  ي اوراق قرضهنرخ بهره( ي دولتي ي قرضهبهره
درنتيجه، به طور مشخص قيمت خانه افزايش يافته و بازده مربوط بـه    

 . اوراق قرضه خزانه اياالت متحده كاهش يافت
يافت موسـسـاتـي    ي اوراق قرضه دائماً كاهش مياما به دليل آنكه بهره

كه در سراسر جهان به اين سود وابسته بودند با مشكالت بـيـشـتـري     
هاي بيمه به سختـي  هاي بازنشستگي و شركتصندوق.  شدندروبرو مي

نـيـز   )  2( هـا    مـنـت بـانـك      وستو اين)  1( فاندها ضرر كردند، اما هج
بنابراين، اين موسسات آماده سرمايه گـذاري  .  ضررهايي متحمل شدند

هـا رهـن مشـكـوك         ي آن  وسيع در اوراق بهاداري بودند كه پشتوانه
العاده بااليي داشتند و هاي فوقمسكن بود كه بعلت ريسك زياد، قيمت

در .  گرفـتـنـد   بهمين دليل اين موسسات اين ريسك زياد را ناديده مي
توانستند به ميزان كافي از اين اوراق بهـادار خـريـداري      واقع آنها نمي

ي رهني به صادركنندگان اين اوراق خريد اوراق بهادار با پشتوانه.  كنند
داد كه با افراد بيشتري با ضمانت و صالحيـت كـمـتـر وام         اجازه مي

ي اقتصادي ادامـه  حباب مسكن به ابعاد تاريخي رسيد و توسعه.  بدهند
 . پيدا كرد

. توانست براي مدت زماني طوالني ادامه يابداما در واقع اين توسعه نمي
هنگاميكه قيمت خانه سقوط كرد، اقتصاد واقعي با ركود مواجه شد و   

ها به حـبـاب   بخش  مالي دچار بحران گرديد، چرا كه رشد هردوي آن
كند، چرا كه به امروزه ركود، بحران مالي را بدتر مي.  مسكن وابسته بود

بحران مالي نيز به علـت دشـواري     .  بخشدسازي شدت ميبحران خانه
ايـن  .  كـنـد  يابي به اعتبارات، ركود اقتصاد واقعي را تشديـد مـي    دست

يابنده بين بحران در اقتصاد واقعي و بخش مالي سقوط به تعامل شدت
كند و امـكـان بـروز        گذاران غيرقابل كنترل ميپايين را براي سياست

 .سازدفاجعه را آشكار مي

داري پس از جـنـگ، در       حتي اگر كسي بپذيرد كه سرمايه:  جيونگ
-وارد دوران ركود اقتصادي طوالني شده است، به نظر مـي  70ي دوره

-در جلوگيري از وخـيـم   80داري نئوليبرالي از دهه آيد تهاجم سرمايه
 . شدن ركود غيرقابل انكار باشد

 

اگر منظور شما از نئوليبرال چرخش به طرف امور مالي و :  رابرت برنر
امـا  .  كنم به اقتصاد كمكي كرده باشـد زدايي است من فكر نميمقررات

هـا بـه     ي كـارفـرمـايـان و دولـت           اگر منظورتان حمله تشديديابنده
دستمزدهاي كارگران، شرايط كاري و دولت رفـاه اسـت كـمـتـريـن           
ترديدي وجود ندارد كه از بدترشدن سقوط نرخ سود جلوگيري كـرده    

اگر منظور اين است تهاجم كارفرمايان نه در دوران به اصـطـالح   .  است
ميالدي بلكه كينزگرايي و در آغـاز سـقـوط             80نئوليبرال در دهه 
بعالوه، مورد مذكور منجر به بهبود نرخ سود نشد و .  سوددهي آغاز شد

در نهايت، تضعيف تقاضاي كـل،  .  تنها به معضل تقاضاي انبوه دامن زد
تـر  مراجع اقتصادي را وادار ساخت تا به اشكال موثرتر و خـطـرنـاك       

-، كه منجر به فاجعه» كينز گرائي قيمت دارائي«هاي اقتصادي محرك
 . ي كنوني شد

  

يـا  »  سـازي مالـي « اند كه الگوي جديد برخي استدالل كرده : جيونگ
سرمايه « موجب تقويت باصطالح »  داري با هدايت بخش ماليسرمايه« 

پاسداري پليس ضدشورش در پشت درهاي بسته نشست سهامداران كالن شركت هاي سرمايه 
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به قـول ژرار دو        ( »  احياءشده
و زمـان       80بين دهه   )  منيل

شـمـا در     .  كنوني شـده اسـت    
و »  سـازي مـالـي  « ارتباط با تز   

داري با هدايت بـخـش   سرمايه« 
 كنيد؟چه فكر مي» مالي

 

ي در واقـع ايـده      :  رابرت برنـر 
مذكور يك تناقض است، چـرا    
كه به طور كل استـثـنـاءهـاي     

-گرفتن مصرفمهمي مانند وام
سودآوري .  كنندگان وجود دارد

مالي دائم بـه سـودآوري دائـم در          
ها به رهبري اياالت متحده در   برخي دولت.  اقتصاد واقعي وابسته است

زدايـي  واكنش نسبت به سقوط نرخ سود در اقتصاد واقعي بـامـقـررات   
ي اما به دليـل ادامـه    .  اندچرخش به طرف بخش مالي را ترغيب كرده

زدايي تشديد رقابـت در    ي اصلي مقرراتركود در اقتصاد واقعي نتيجه
بخش مالي بوده است كه سودآوري را دشوارتر تشويق به احـتـكـار و      

 . ريسك را بيشتر كرده است
-فاندها توانستند به به ثروتها و هجمنت بانكمديران اجرائي اينوست

مـدت  ها به سودهاي كـوتـاه  اي دست يابند، چون حقوق آنهاي افسانه
هاي شركت يا دادن ها قادر بودند از طريق توسعه دارائيآن.  وابسته بود

اما اين .  اعتبار و افزايش ريسك، سودهاي موقتاً بااليي را تضمين كنند
روش اقتصادي دير يازود، به زيان سالمت مالي درازمـدت خـود آن         

مـنـت   گير بزرگترين اينـومسـت  ها انجاميد و باعث سقوط چشمشركت
 . شد Wall Streetها در وال استريت بانك

ميالدي، به سرعـت بـا      70هر رشد و توسعه به اصطالح مالي از دهه  
ي ي قابل مـالحـظـه     پايان يافت و مداخله يك بحران مالي نابودكننده

را به     Bailoutدولت براي كاهش بحران يا جلوگيري از ورشكستگي 
-هاي جهان سوم در دههي پيشرفت قرضاين امر درباره.  دنبال داشت

اندازها و وام جنون خريد سهـام بـا     ميالدي، افزايش پس 80و  70ي 
؛ حـبـاب     80ي   كمترين ميزان سپرده و حباب امالك تجاري در دهه

هاي بـازار    ميالدي؛ و البته حباب 90ي ي دوم دههبازار سهام در نيمه
 . ،  صادق بود 2000هاي مسكن و اعتبارات در سال

ها آماده بودند بخش مالي تنها از اين نظر پويا به نظر مي آمد كه دولت
 .تا هرجايي از آن حمايت كنند

 ...ادامه دارد

 

 Hedge    هج فـانـد       -1

Fund   :هاي مـالـي     موسسه
هـاي  خصوصي بـا سـرمـايـه      

هنگفت كه از طـرف افـراد         
هـا  بسيار ثروتمند يـا بـانـك       

هـدف ايـن     .  شـود تأمين مـي 
ها خـريـد و فـروش        موسسه

سهام، اوراق قرضه، مشتـقـات   
معـامـالت   ... ( مالي، ارز و غيره

كه همراه با ريسـك  )  احتكاري
در .  زياد و منافع فراوان اسـت   

-هج فاند وجود داشت با سرمـايـه   127در سراسر جهان،  1990سال 
 9000تعداد آنها بـه     2006اما تا سال .  ميليارد دالر 8/5هايي معادل 

 . شدبيليون دالر مي 1/1شان بالغ بر عدد رسيد و سرمايه

بـعـد از     :     Investment Banks  گذاريهاي سرمايهبانك   -2
قانـون گـالس     طبق  1933و تحت تأثير آن در سال  1929بحران 

هـا بـه     تقسيم كاري بين بـانـك    Glass Steagal Act  استيگال
 Commercial  هـاي بـازرگـانـي      بانكوجود آمد كه پيرو آن 

Banks        به دريافت سپرده و دادن اعتبار اختصاص يافتند و تـحـت
 گـذاري هاي سرمـايـه  بانكاما   .  كردندكنترل بانك مركزي كار مي
Investment Banks   پرداختنـد  به نشر و معامله اوراق بهادار مي

اين تقسيم خدمات بانـكـي   .  و تحت نظارت بانك مركزي قرار نداشتند
بيشتر مختص انگلستان و آمريكا بود و ژاپن هم بعد از جنگ جهـانـي   

ي اروپا اين تقسيم كار در نظام بانكي كمتر در قاره.  دوم آن را پذيرفت
كليه خدمات   Universal Banks  هاي عامبانكشود و ديده مي

با گسترش بازارهاي مالي جهان و  80در دهه .  دهندبانكي را انجام مي
هاي بازرگاني نيز با ايجاد موسسات وابسـتـه   معامالت اوراق بهادار بانك

كه تحت كنترل بانك مركزي نبودند به نشر و معامالت اوراق بـهـادار     
 . اقدام كردند

 

 :منبع 
h t t p : / / w w w . j a p a n f o c u s . o r g / - R o b e r t -
Brenner/3043  

 

ي ركود در اقتصاد واقـعـي     به دليل ادامه
زدايي تشديد رقابت ي اصلي مقرراتنتيجه

در بخش مالي بوده است كه سودآوري را   
دشوارتر تشويق به احتكار و ريسـك را      

 . بيشتر كرده است
هـا و    منت بانـك مديران اجرائي اينوست

هـاي  فاندها توانستند به بـه ثـروت      هج
 اي دست يابند، افسانه
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 سر سخن

سوسياليسم بازار  به عنوان يك نظرگاه، تقريباً اما نه كامالً،              1996در  
ى   اين نظريه در واقع در ابتدا تحت نام ديگري همچون دوره          .  مرده بود 

قرن بيستم،    20ى  انتقاليٍ بين سرمايه داري و سوسياليسم در دهه          
با   30ى  سپس در دهه  .   تحت حمايت بوخارين و استالين ظهور كرد       

هاي دوران    دقت فراوان فرموله شد و مورد حمايت سوسيال دموكرات         
هاي اواخر استالينيسم قرار       پس از جنگ و همچنين استالينيست        

تواند به    شكست استالينيسم و سوسيال دموكراسي، هر دو، مي       .  گرفت
 . روشني گوياي شكست تئوري سوسياليسم بازار باشد

هاي   داري، بسياري از ماركسيست       بهرحال پيروزي علني سرمايه     
ى اجتناب    قديمي را متقاعد به بكارگيري بازار همچون يك مؤلفه            

لذا اين تئوري ادامه حيات     )   1. (ناپذيرِ هر نوع اقتصادي، نموده است      
ى حاضر    مقاله.  تر  داده است، گر چه در فضايي با حمايت اندك            

برآنست كه مستدل نمايد كه مفهوم سوسياليسم بازار يك امكان                
 .غيرعملي، نامطلوب و بطور يقين غيرسوسياليستي است

 

 تاريخ

در دو قرن گذشته به شكلي        ”  سوسياليسم“ى    از آنجائي كه كلمه    
وسيع و بي در و پيكر بكار گرفته شده است، سهولت اين استدالل را                
كه از آغاز،  بازار تحت سوسياليسم وجود داشته است را، فراهم آورده              

پرودونِ آنارشيست و مخالف اصالح ناپذيرِكارل ماركس از نيمه          .  است
اي را داد كه احتماالً نخستين         ى چهل قرن نوزده طرح جامعه        دهه
اين نكته نيز بايد     .  ى بازار سوسياليستي با جزئيات كامل بود          نمايه

گفته شودكه ماركس بسياري از بهترين آثارش را درنقد و مخالفت با              
 )2. (هاي پرودون نوشته است ديدگاه

 1857انتشار يافت تا گروندريسه كه در          1847از فقر فلسفه كه در       
هنگامي .  پردازد  نوشته شد، ماركس به نقد و رد نظريات پرودون مي           

كه ماركس از سيستم كار مزدوري همچون يك سيستم جبر اقتصادي           
، بروشني خواستار براندازي بازارِ نيروي كار و به           )3(گويد    سخن مي 

همزمان با آن، وي تالش پرودون را        .  شود  همراه آن خود سرمايه مي    
خواهد كار مزدوري و سرمايه را برانداخته اما بازار را حفظ                 كه مي 

 .گيرد نمايد، به سخره مي

كه تضاد ارزش       توان همچون راهنمايى    اساس كارِ خطيرِماركس را مي    
دهد، در    مبادله را با نياز انسان و چگونگي الغاء ضروري آنرا نشان مي            

ها تا ظهور دو       ى ماركسيست   اين ديدگاه در ميان همه     .  نظر گرفت 

 :ها مناظره بين سوسياليست

 سوسياليسم بازار

 بخش دوم

ديويد شوايكارت، جيمز الولر، هيلل تيكتين 
 و بِرتل اولمان

 سرژ آراكلي: برگردان

 2006اكتبر 

 مشكل، خود سوسيالسم بازار است

 

 )درمخالفت(هيلل تيكتين 
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واقعه بطور مطلق پذيرفته شده بود، كه نخستين آن نشو نماي جرياني            
بر سوسيال    1914بود با اعتقاد اصالح سيستم از درون، كه درسال             

اصطالح سوسيال دموكراسي به      .  هاي آلمان غالب گشت       دموكرات
. داري اعتقاد داشتند    آناني اطالق شد كه به اصالحات تدريجي سرمايه       

هاي   توانست به آن معني باشد كه بازار و مؤلفه                 اين تنها مي   
بايد براي مدتي، اگر كه نه براي هميشه، همزيستي            سوسياليستي مي 

هنگامي كه آقاي ويليام هاركورت، سياستمدار ليبرال         .  داشته باشند 
داري سابق، در پايان قرن نوزده اعالم نمود كه           انگليسي و مشاور خزانه   

گفت   ما اكنون همه سوسياليست هستيم، او قطعاً از چيزي سخن مي           
ى   به بياني ديگر، دو ايده     .  توان آنرا سوسياليسم بازار ناميد       كه مي 

حركت تدريجي به سمت سوسياليسم و رفاه اجتماعي تحت كنترل             
دولت، مورد پسند اقشار متوسط جامعه، از پايان قرن نوزدهم به بعد              

آنگاه تركيبي ازاين ايده ها از جانب برخي ازماركسيست هاي              .  بود
ي مفهوم سوسياليسم بازار      در عين حال اگر ما سابقه     .  سابق جذب شد  

يابيم كه اين ايده تا هنگام ظهور         را بدين شكل پيگيري نمائيم، در مي      
 استالينيسم چه از نظر روشنفكرانه و چه از نظر سياسي به يك نظريه             

 .ي جدي تبديل نشد

هاي حزب    ي جناح   همه.  ي دوم ظهور اتحاد شوروي بود          واقعه
 كمونيست شوروي به وجود نوعي بازار تا مدتي بعد از الغاء سرمايه               

هاي داغي حول آن      پرسش واقعي، كه بحث   .  كردند  داري، اذعان مي  
هاي   انجام گرفت، اين بود كه آيا چنين بازاري ضرورتاً مخالف مؤلفه            

ريزي مركزي است؟ جناح چپ به          سوسياليستي و همچنين برنامه    
 نمودندكه بازار و برنامه     رهبري ترتسكي و پرئوبراژينسكي استدالل مي     

در اقتصاد آن كشور تضادي         .  ريزي با يكديگر در نبرد هستند          
بوخارين و  .  شد  بوجودآمده بود كه يكي از طرفين بايد برنده مي             

ريزي رابه نوعي      به بعد همزيستي بازار و برنامه         1923استالين از    
 1929دانيم استالين در      البته همانگونه كه مي   .  نگريستند  تعاون، مي 

بوخارين حتي به   .  از بوخارين گسست و عليه بازار اعالن جنگ داد           
. ى سوسياليستي را ردكرد      ى وجود بازار در جامعه       روشني ، نظريه  

ى   پرئوبراژينسكي و بوخارين هر دو، همچنان كه البته همه                  
ماركسيست ها از آن ببعد، اعالم نمودند كه قانونِ ارزش تحت                   

در بحث حول اين موضوع در          .  سوسياليسم وجود نخواهد داشت     
كمونيسم آكادميك، هم گرايش چپ وهم گرايش راست، هر دو اين              

هاي حقيقتاً    ه  آنها شديداً با ديدگا    .  امر را بطور كامل تائيد نمودند       
سكورتاووف، پوكروفسكي، بوگدانوف و ديگران ،         –مغشوشِ استپانوف   

رسيد معتقدند كه نوعي از بازار براي هميشه به حيات             كه به نظر مي   
در هر حال، بوخارين، هم     )  4. (ادامه خواهد داد، به مخالفت برخاستند     

ريزي مركزي و     از نظر دفاع مصممانه اش از همزيستيٍ بازار و برنامه           
هاي جناح چپ ، كه همزيستي         توزانه اش با نظرگاه     هم مخالفت كينه  

دانستند؛همچون پدر    ريزي مركزي را اساساً متضاد مي        بازار و برنامه  
اين كه سوسياليست هاي چون        .  سوسياليسم بازار جايگاهي دارد     

سكورتاووف، پوكروفسكي، بوگدانوف و ديگران  نظرگاه            –استپانوف  
ماليمتري در مورد بازار ارايه دادند، گوياي رشد يك تمايل عميق                
ريشه اي سوسياليسم بازار تحت شرايط استالينيٍ و عامل روي كرد به             
. بازار و تئوريزه نمودن مشتاقانه ى آن از سوي استالين وبوخارين بود             

اين همان تمايل بود كه در دوران گرباچف مجدداً ظهور نمود، هنگامي            
كه وي بوخارين را به عنوان سلف خود اعتبار دوباره بخشيد، اما آن                

رحمانه بوسيله تناقضات درون خودش در مدتي           دوران به شكلي بي   
 .كوتاه به پايان برده شد

ى   ى سوسياليسم بازار در اواسط دهه       ى نظريه   جزئيات تئوريزه شده  
كه در آن اسكار    .  لرنر مطرح شد    –قرن بيستم در بحث بين  النگ          30

كرد   نمود كه لودويك وان ميسس اشتباه مي        النگ بويژه استدالل مي   
گفت كه سوسياليسم قادر به محاسبه نيست و بدون محاسبه             كه مي 
استدالل وي در سطح اقتصاد صرف باقي        .  ريزي ناممكن است    برنامه

ى خود و     ي تداوم بازار را چه در كاربرد نظريه         ماند و از همين رو ايده     
 او نشان داد كه سوسياليسم بازار مي      .  چه در مدل واقعي، پذيرا گشت     

و بنابر آن ، يك مدل      .  تواند نوعي از پول و نوعي از ارزش را بكار گيرد          
علت اصليي كه شركت كنندگان در ابن       .  براي سوسياليسم بازار ساخت   

ي اين نظريه كرد در موجوديت اتحاد شوروي و            بحث را قادر به ارايه    
اين بحث  .  احزاب سوسيال دموكرات و كمونيست بزرگ، نهفته است         

 ارتباط اندكي با عملكرد شوروي، در آن زمان داشت، اما براي  بحث               

هاي سوسيال دموكراتيك و سپس تفكر استالينيستي آگاهي بخش            
 . بود

هنگامي كه كشورهاي استالينيستي اروپاي شرقي آغاز به انفجار               
ي جديدي از سوسياليسم       نمودند، اقشاري از آگاهان سياسي گزينه      

بازار را مطرح نمودند كه در اساس بازسازي اصالحيى همان سيستم             
استاليني بود بابه ميان آوردن پول، حسابرسي سود و زيان و خصوصي             

در اين شكل، سرمايه گذاري      .  سازي بخش توليدي غيركااليي اقتصاد     
هايي براي بازار كارقايل      شود ودولت محدوده    از سوي مركز كنترل مي    

 در اين سيستم آگاهان سياسي و از جمله بسياري از نخبه            .  مي شود 

اين نكته در نتيجه به انتخاب ميان        .  شوند  گان قديمي محافظت مي   
ترين   سرشناس.  شود  داري منتهي مي    گان سياسي و سرمايه      نخبه

 )5.(طراح اين شيوه آلك نوو بود
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ي اتحاد     شرايط از زماني تغيير كرده است كه آغاز تجزيه                   
 ى بي   جماهيرشوروي سوسياليستي را، بسياري در غرب ، نمونه            

آنان به اين نتيجه رسيدند كه        .  اعتباري خود سوسياليسم پنداشتند    
ها ناكارآمد و غيرعملي است، پس         سوسياليسم مورد نظر ماركسيست   

بسياري از آنان كه در اروپاي شرقي در گذشته         .  بازار بايد بازسازي شود   
حاميان سوسياليسم بازار بودند، به اين نتيجه رسيدند كه اين شيوه              

در .  شكست خورده است و تنها سرمايه داري مطلق قابل اجرا است             
اقتصاددانانِ بسياري از   .  خود اتحاد شوروي وضع مغشوش بوده است        

نمايند اما تعداد اندكي ممكن است از بازار                   بازارحمايت مي  
همچنان كه يكي از شركت كنندگان       .  سوسياليستي پشتيباني نمايند  

تر اين مقوله اختصاص      در كنفرانسي كه در مسكو به بررسي نوع كهنه        
ى بازار تحت سوسياليسم همچون       نظريه:  داشت، چنين استدالل نمود   

 )6. (ماند مي” كباب يخ“

. بنابراين دو خط فكري روشن در تاريخ سوسياليسم وجود داشته است          
نمايد در حاليكه ديگري با آن           يكي ماركسيسم بازار را نفي مي        

نيز در برخي   ”  ها  ماركسيست“در عين حال برخي     .  نمايد  مصالحه مي 
اينها در تالش بنياد نهادن مكتب جديدي        .  اند  موارد بازار را پذيرفته   

بودند كه بسياري آنرا غيرماركسيستي و حتي كامالً ضد ماركسيستي و     
 . غيرانساني تلقي نمودند، همچنان كه استالينيسم بود

 

 تعاريف بازار و سوسياليسم

 

نمائيم و آنگاه به تفاوتهاي        ما با تعريف بازار و سوسياليسم آغاز مي         
آشتي ناپذيري  .  ميان سوسياليسم بازار و ماركسيسم خواهيم پرداخت       
داري، و الجرم     ماركسيسم با بازار بر ديدگاهي استوار است كه سرمايه        

عالوه بر آن، ظهور    .  به همراه آن ارزش و بازار، نيز رو به انحطاط است           
بوروكراسي، در زمان حاضر نه ناشي از نيروهاي سوسياليسم بلكه ناشي 

كوتاه سخن اين كه، از نظر من بوروكراسي زماني            .  ازخود بازار است  
ى نوين هنوز     ميرد و شيوه    ى گذشته دارد مي     يابد كه شيوه    رشد مي 

طبيعت دقيق بوروكراسي وابسته به     .  قادر به برقرار كردن خود نيست      
داري به سوسياليسم،       در انتقال از سرمايه      .  ويژگي انتقال است    

شود   اي شبيه بازار به دولت تحميل مي         ى مقوله   بوروكراسي بوسيله 
بازار از جانب    .  كه در غيراين صورت مبتني بر نياز خواهد بود               

اقتصاددانان معمولي كه پشتيبان آن هستند، همچون محيط اقتصادي         
. ي تعريف شده است كه در آن خريدار وفروشنده وجود دارد              رقابتي

. تواند آنرا به اين شكل تعريف نمايد         يك اقتصاددان ماركسيست نمي   

كه     اي  وي بايد آنرا فضاي عملكرد قانون ارزش تعريف نمايد و يا نقطه           
بنابراين بالفاصله در همين جا يك        .  شود  ها درآن تعيين مي      ارزش

براي يك ماركسيست، بطور مثال، مبادله بخودي        .  تناقض  وجود دارد   
يعني توليد و    (خود بازار نيست مگر اين كه ارزش در ميان باشد،                

هايي به مردم كه تنها قادر        بنابراين دادن كوپن  ).  م  .  ها  مبادله ارزش 
براي .  ى بازار نيست    ى آن به كاالي مشخصي است، نشانه         به مبادله 

. ى ارزش با ارزش وجود داشته باشد        بايد پول، و مبادله     وجود بازار مي  
ها توليدات خود را براي        ى پاياپاي، كه كارخانه      يك سيستم مبادله  

. خوراك، با مزارعِ تعاوني مبادله نمايند نيز يك سيستم غيربازار است            
ى عمده وجود     براي يك اقتصاددان سرمايه داري، بهر حال مسئله          
 .خريدار وفروشنده بدون اعتناء به ماهيت مبادله است

. ي ماهيت سوسياليسم نيز يك چنين عدم توافقي وجود دارد             درباره
 براي يك اقتصاددان معمولي، سوسياليسم  معموالً به معني ملي                

 ها هم   دراين مورد اقتصاددانان نئوكالسيك و استالينيست     .  كردن است 

براي يك ماركسيست ضداستالينيست، سوسياليسم براساس  . اند عقيده
ريزي در اينجا به       برنامه.  شود  ريزي جامعه برآورد مي      ميزان برنامه 

ى همكاري خود توليدكنندگان      ى جامعه بوسيله    معني تنظيم آگاهانه  
ى   به بيان ديگر، كنترل مازاد توليد از طريق يك پروسه                .  است

براي .  ماند  مستحكم دموكراتيك در دستان اكثريت جمعيت باقي مي        
ريزي بهرحال به سادگي      ها و اقتصاددانان معمولي، برنامه      استالينيست

از نظر آنان اين     .  هماهنگي اهداف توليدكنندگان است      شكلي ازپيش 
 .يك عمل فني است و نه شكلي از مناسبات اجتماعي

ى   ى ماقبل سوسياليست و يك جامعه       تفاوت حياتي بين يك جامعه    
ها، كار در     براي ماركسيست .  سوسياليست در جايگاه كار نهفته است      

 ى انسان تبديل مي     سوسياليسم بجاي عملي تحميلي به خواست اوليه      

فروش نيروي كار منسوخ شده و كار ضرورتاً به عملي خالق                .  شود
شود، هركس در بيش      تقسيم كار به دو شكل حل مي      .  شود  تبديل مي 

ها و همچنين     ى مؤسسه   كند و هر كس در اداره       از يك شغل كار مي    
 .كند هيچ كسي ديگري را كنترل نمي. نمايد كل جامعه مشاركت مي

اين روشن است كه سوسياليسم بازار داراي معاني بسيارمتفاوتي براي           
ها   براي غيرماركسيست .  ها است   ها و غيرماركسيست     ماركسيست

سوسياليسم بازار به معني اقتصادي است كه وسيعاً ملي شده است و              
. نمايد  ها است كه براساس سود و زيان عمل مي          بازاري مابين مؤسسه  

براي يك ماركسيست اما، سوسياليسم به مفهوم الغاء فروش نيروي كار           
 ها را كنترل مي     و بنابراين كارگر است كه هم اقتصاد و هم مؤسسه           

 كند و نمي    اين بدان معني است كه بازار، كار را كنترل نمي            .  نمايد
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ارزش و پول وجود خارجي     .  تواند يك بازار سرمايه وجود داشته باشد       
ومختصر اين كه براي يك ماركسيست، سوسياليسم بازار يك            .  ندارد

 . معني است توصيف بي

داري موجود بوده     نمايندكه بازار قبل از سرمايه       برخي استدالل مي  
در .  ى حيات خواهد داد     داري نيز ادامه    است، بنابراين بعد از سرمايه    

توان از اقتصاد مبتني بر انباشت و سود جدا            اين برداشت، بازار را مي    
داري وجود    از نقطه نظر ماركسيسم، بازار البته قبل از سرمايه          .  نمود

داري بالغ    اين اشكال تنها تحت سرمايه    .  داشت اما تنها در اشكال نابالغ
سيستم اجتماعي  .  داري، بازار بشدت محدود بود      قبل از سرمايه  .  شدند

براي .  برد  آن زمان، بازار را همچون امكان ثانوي اقتصاد بكار مي              
هاي طرفدار بازار، بازار امكان ثانوي اقتصاد نيست بلكه             سوسياليست

داري، انواع    پيش از ظهور سرمايه    .  ى اصلي عملكرد آن است       شيوه
فروشي موجود بود، اما نه نوع توليد         متفاوتي از بازارهاي عمده و خرده     

در نتيجه، روشن   .  اي بود   خريد و فروش يك امر دوره      .  انبوه كااليي 
ى ارزش برقرار بود، اما مبادله براساس           است كه در حاليكه  مبادله      

اين تنها بيانگر اين حقيقت      .  ارزش و به شكلي عظيم وجود نداشت        

تواند از مناسبات اجتماعي خود، يعني كار و سرمايه           است كه بازار نمي   
هاي مبتني بر توليد محلي يا خانگي و خراج                سيستم.  جدا شود 

. توانند بازاري مناسب براي توليد انبوه داشته باشند             سلطنتي نمي 
داري چنان بخشي از نيروي كار مترقي را دارد           ى مابعد سرمايه    جامعه
 بنابراين اَشكال پيشاسرمايه  .  تواند مناسبات بازار را از بين ببرد        كه مي 

 .اي قابل ارايه نيستند داريِ بازار به هيچ وجه نمونه

ى پسااستالينيست ظهور يافت نشانگر       هاي متأخر كه در روسيه      نمونه
آن چيزي است كه پيش خواهد آمد، هنگامي كه يك بازار اساساً                  

اي بدون توجه به مناسبات اجتماعي آن حقنه             اتوپيايي، به جامعه   
عملكرد بازار در بخشهاي ديگر اقتصاد ضرورتاً به اشكال مالي و             .  شود

تواند عمل    بازار تنها هنگامي مي    .  بوروكراتيك و جنايي خواهد بود      
نمايد كه نيروهاي توليدي تا حد معيني تكامل يافته باشند ونه بيش از 

 .آن

 

 تفاوتهاي بين ماركسيسم و سوسياليسم بازار 

 



                    37                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

 

نخست، براي يك    .  ى اساسي است     ها حول دو نقطه       عدم توافق 
ماركسيست، سوسياليسم بايد درتالش از بين بردن كار مجرد                  

. ى ماشين و يا روند توليد باشد        وهمچنين تقليل فردكارگر به ضميمه    
در اين شرايط   .  براي يك ماركسيست، كارگر بايد ارباب توليد باشد          

كارگر به جهت احساس مسئوليت براي سيستم، مؤسسه و واحد مجزا            
كند و به اين جهت كه كار وي به شكلي روزافزون منحصر                 كار مي 

شود كه وي از       اي مي   زمان كار وي وسيله    .  شود  بفرد و خالقه مي    
چنين رژيمي از نظر درآمد     .  نمايد  طريق آن انسانيت خود را ارضاء مي      

طلب و از نظر مناسبات اجتماعي انسان دوست              و مديريت برابري   
 .است 

او مجبور  .  كارگر تحت يك رژيم بازار، تابع انباشت و نرخ سود است             
است عليه همكاران خود به مسابقه براي داشتن شغل، براي سطح                

براي طرفداران بازار،   .  باالتر زندگي و براي ارتقاء مقام شغلي بپردازد         
اي است كه سطح زندگي        كننده  ى نخست مصرف    كارگر در وحله  

ى   رقابت و تعقيب سود، نشانه    .  آورد  باالتري را از طريق بازاربدست مي     
 مدير و يا صاحب موسسه به جهت قدرداني از مسئوليت           .  لياقت است 

سوسياليسم بازار به جهت      .  آورد  هايش درآمد بيشتري بدست مي      
طلبي و ضدانساني     تقليل كارگر به سطح ماشين رقابت، ضد برابري         

طرفدار سوسياليسم بازار مدعي خواهد شدكه آنچه تصوير شد،           .  است
او خواهد گفت، سوسياليسم بازار،      .  كاريكاتور نقطه نظرات وي است     

اشتغال كامل و امكانات برابر، از طريق تحصيالت و بهداشت رايگان را             
ها كه مورد نياز       باال رفتن مهارت  .  براي همگان تضمين خواهد كرد     

توليد است، همچنين به كارگران بيشتري امكان بدست آوردن مشاغل          
ها   گي  پردرآمدتري را خواهد داد جابجايي در مشاغل براساس شايسته        

اي كارآمد بوده و ارضاء شغلي را فراهم              چنين جامعه .  خواهد بود 
سوسياليست بازار اصرار دارد كه راه حل وي تنها طريق           .  خواهد نمود 

كارآمد و ممكن در شرايط مدرن است و هر چيز ديگري به عنوان                  
دهد كه ماركسيسم به جهت         او هشدار مي   .  شود  خيالبافي رد مي   

به ما گفته   .  خيالي بودن، راه به استالينيسم و يا بدتر از آن خواهد برد            
كارآيي و تضادهاي دائمي،  شده است كه بوروكراسي، نخبه گرايي، عدم

 .اي است كه بازار را الغاء نمايد سرنوشت هر جامعه

تواند وجود    دهد كه، سوسياليسم بازار نمي        ماركسيسم پاسخ مي   
داشته باشد بدين جهت كه تقليل دستمزدها به حداقل، جذابيت                

ى بيكاري،    اگرسطح باالي بيمه   .  نمايد  سيستم بازار را محدود مي      
تقليل نفرات ارتش ذخيره كار، ماليات بر سود، وماليات برثروت كه               

مولفه هاي سوسياليسم بازار تلقي شده اند، اجرا شود سرمايه دارها               
گذاري و كارگران تمايل اندكي براي كار            تمايل اندكي به سرمايه    

داري   كند سرمايه   همان طور كه ماركس تاكيد مي       .  خواهند داشت 
در سوسياليسم بازار، اين    .  يك سيستم مبتني بر جبر اقتصادي است       

در عين حال   .  جبر براي ايجاد جذابيت كاركرد سيستم،  ناكافي است         
كارگر كماكان  .  مناسبات اوليه اجتماعي بدون تغيير باقي مانده است         

بايد با سرعت ماشين كار       دار رسمي است و مي      تحت كنترل سرمايه  
 .كند

ى سوسياليستي اقتصاد بايد براصول ارضاء        تر، يك جامعه    از اين مهم  
بايد بطور وسيع   ”  نياز“ي    كلمه.  نيازهاي مستقيم انسان استوارباشد    

ى جوانب عاليق انسان از فرصت فراغت تا خالقيت     ى همه دربرگيرنده
كننده محدود    باشد؛ و اين البته به سادگي به عنوان رضايت مصرف            

ى ارزش، قيمت وهمچنين پول بخودي خود در يك           مبادله.  شود  نمي
هيچ ارتباط  .  داري و هر نوع بازاري، هدف هستند          ى سرمايه   جامعه

كردن ثروت با سعادت بشر وجود         ضروريي بين تراكم سرمايه و جمع      
ى رشد عظيم     در شرايط گذشته پول و انباشت ثروت انگيزه         .  ندارد

اين به معني افزايش قدرت و منفعت         .  صنعت و فنĤوري شده است     
هر نوع  .  نمودند، بود   مادي براي كساني كه ابزار توليد را كنترل مي          

آوردي براي كساني كه ثروتي نداشتند، تنها از طريق مبارزات              دست
اندوزي به هدف،      بنابراين تبديل ثروت   .  آمد  شمار  بدست مي      بي

اين .  هاي انسان در حد نابودي انسانيت و جامعه است            انحراف ارزش 
 . تر توضيح داد توان با جزئيات بسيار مفصل استدالل را مي

اندوزي مستقيماً با دموكراسي درتناقض است از آنجايي كه                ثروت
. دار و يا مديري است كه دستورات را صادرنمايد               نيازمند سرمايه 

 اندوزي به رقابت مي     رقابت، آنهايي را كه خود دراطاعت ازهدف ثروت       

پردازند مجبور به ضديت با شرايط كار انساني تر و محصول با كيفيت              
اين استدالل كه، رقابت به شكلي به رضايت مصرف           .  نمايد  بهتر، مي 

اندوزي، تنها بدين معني      ثروت.  شود، مشكوك است    كننده منجر مي  
رقابت .  ها براساس بازار در حداكثر ممكن خواهند بود          است كه قيمت  

سالم مورد نظرٍ اقتصاددانِ معمولي، نه هرگز وجود داشته است و نه               
تواند اين باشد كه        نتيجه تنها مي   .  تواند وجود داشته باشد       مي

او تنها كاالهايي را    .  توليدكننده، بازار خاص خودش را شكل خواهد داد       
به بازار عرضه خواهد كرد كه سودآورند و آنگاه بطور تدريجي آنها را                
طوري متمايز خواهد كرد كه ثروتمند كاالي با كيفيت را دريافت                

 . خواهد كرد وكارگر عادي كاالهاي بنجل را
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برنامه است، به     ى فعلي كه بي     اى همچون جامعه    اهداف در جامعه     
اندوزي و بنابراين     ثروت.  شوند  گونه حاصل مي    اى هرج و مرج     شيوه

تراكم سرمايه تنها در شرايطي بسيار خاص به ترقي جامعه، كه برضد              
آن دست نامرئي آدام اسميت، كه رشد . انجامد گروه حاكمان است، مي

آيا .  آورد، براي همه آشنا است      ثروت رابراي كل جامعه به ارمغان مي       
اندوزي   آدام اسميت همين دست نامرئي را تحت شرايطي كه ثروت            

هاي توليد تسليحاتي بيشمار، بيكاري عمدي انبوه، و           منتهي به بخش  
ها انسان گرسنه در       نابودسازي مازاد مواد غذايي در حاليكه ميليون        

هاي طرفدار بازار و      بيند؟ پاسخ سوسياليست    جهان وجود دارد نيز مي    
يا اقتصاددانان طرفدار رفاه اين است كه بازار بايد با وظايف اجتماعي              

شود،كه اهداف جامعه حاصل       آنگاه، چنين فرض مي    .  هماهنگ باشد 
 .خواهد شد

سئوال اين است كه آيا انطباق ارزش مبادله وارزش مصرف زمان آدام             
اى   اسميت تحت شرايط مدرن قابل تكرار است؟ اين البته بحث كهنه           

اندوزي و طمع فردي خود به خود به نفع             گويد ثروت   است كه مي  
روشن است كه اگراين گفته حتي بخواهد حقيقت داشته           .  همه است 

تراكم سرمايه معادل با طمع     .  اى موجود باشد    باشد، بايد شرايط ويژه   
چرا بشريت آگاه بايد خود     .  ى ويژه است    نيست، بلكه خود يك پديده    

را تابع تراكم سرمايه كه در تقابل رشد علمي و ياهرچيز بدرد بخور                 
مشخصي است نمايد؟ يك ساختمان اداري عظيم و يا يك هواپيماي             

در .  افزايد  كنكورد، ضرورتاً هيچ چيزي به ثروت واقعي نوع بشر نمي           
حقيقت تاثير آنها روي ثروت واقعي ما ممكن است به جهت آسيب                

حرفي دراين كه    .  رساندن به محيط زيست،حتي منفي هم باشد           
ممكن است چنين باشد اما استالينيسم      .  استالينيسم بدتر بود، نيست     

در مقطع خاصي از تاريخ انسان،      .  داري  نه سوسياليسم بود و نه سرمايه     
ها نفر، به صنعتي شدن        تراكم سرمايه گرچه به بهاي زندگي ميليون       

جهان خدمت نمود، اما چيزي را حاصل نمود كه درآن مقطع به هيچ               
كه بايد گرفت اين است ارتقاء           اي  نتيجه.  شكل ديگري ممكن نبود   

تحت شرايطي  .  ى ارزش، استثناء است     ثروت همگاني از طريق مبادله    
ديگر، ممكن است ثروت واقعي ما تحت همان عملكرد مشابه، تنزل              

 .نمايد

تر رفت و استدالل نمود كه ارزش مبادله و ارزش                 توان پيش   مي
. مصرفي و يا مال اندوزي با نيازهاي انسان، مستقيماً در تقابل هستند            

 . واين به چند دليل حقيقت دارد

منابع اجباراً، نابرابر و برخالف نيازهاي اكثريت جامعه توزيع           -1
ممكن است توليد مجسمه هاي مصنوعي سودآورتر باشد تا          .  شوند  مي

توليد مواد خوراكي بيشتر و در نتيجه ايجاد كميابي ساختگي مواد               
. غذايي، و اين اگر كه درآمد ها قطبي شوند، همواره متداول خواهد بود            

بنابراين ثروتمند قادر به پرداخت مبالغ هنگفتي براي خريد مجسمه            
هاي مصنوعي خواهد بود در حاليكه فقير قادر به خريد مواد غذايي               

 .نخواهد بود

. نمايد  ثروت اندوزي به خودي خود منابع را تلف مي                -2
اند خود    هاي مالي درآن سكني كرده      هاي اشرافي كه دالل     ساختمان

تورم ارزش  .  شود  ماهيتاً نشانگر منابع عظيمي است كه بلعيده مي          
مبادله به توليد ارزش مصرف منجرمي شودكه بشريت را ارضاء نمي              

 .نمايد

ى سرمايه همچون هدف، در عصر نوين تنها از طريق            توسعه -3
اند، گرچه    مصرف  تكامل توليدكاالهايي قابل حصول است كه كامالً بي       

داراي ارزش مصرف مجرد هستند، و يا اگر از نقطه نظر نفع همگاني               
مواد .  اسلحه ازاين نوع كاالها است    .  آورند  نگريسته شود، در واقع زيان    
داري   ارزش مصرفي در سيستم سرمايه      .  مخدر نوع ديگر آن است      

شود، در حاليكه نيازهاي       توسط خود سرمايه تعريف و توجيه مي         
در نتيجه، تناقض روبه رشدي بين ارزش           .  ماند  انسان برجاي مي   

اين تناقض خود را در توليد      .  مصرفي و نيازهاي واقعي بشر وجود دارد      
كه كيفيت نازل كاال گوياي اين تناقض بود، باز           در جائي ”  شوروي“نوع  
 .يافت

رقابت ممكن است از انحصار و بوروكراسي بهتر باشد اما اين            -4
اين .  هنوز تلف كردن منابع با چند باره سازي كاالهاي مشابه  است              

استدالل عجيبي است كه بگوييم يك سرمايه دار تنها هنگامي لياقت            
توليد ارزش مصرفي باكيفيت خوب را خواهد داشت كه بخواهد پول              

رسد كه تكيه بر      به نظر مي  .  دار ديگر بدست آورد     بيشتري از سرمايه  
ى عقالني، به علت نبود چند باره          ريزيِ ارزش مصرفي با شيوه      برنامه

 .تر خواهد بود سازي كاالهاي مشابه، بسيار ارزانتر وبا كيفيت

 در جايي كه بازار غالب است، يك منطقه، كارخانه،كشور، و غيره مي             

براي مثال،ً به علت     .  تواند با داليل مبتذل پول هنگفتي بدست آورد         
اي از مواد     اين كه به بازار نزديك است ويا داراي منابع قابل مالحظه            

اين موضوع قابل قبول خواهد بود تا هنگامي كه نوبت               .  خام است 
ى غني، پاداشي باال و سرمايه          دارهاي منطقه   سرمايه.  پاداش برسد 

در حاليكه  .  دارهاي مناطق  فقير پاداش اندكي دريافت خواهند نمود          
در هر دو مورد همان كاال توليد شده و شدت و ساعات كارِ كارگر به                  

و نتيجه اين خواهد بود كه كار و پول به سمت            .  يك اندازه بوده است   
) براي مثالً (حتي اگر منطقه ى      .  ى ديگر سرازير خواهد شد       منطقه
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فقير از نقطه نظر زيست محيطي و غيره براي توليد اين نوع كاال                   
 .تر باشد مناسب

 هاي تئوريكي متفاوت ما نمي      ممكن است بنظر برسد كه بين ديدگاه      

. ى مشتركي موجود نيست      تواند بحثي صورت پذيرد چرا كه زمينه        
ى سوسياليستي    البته، هنگامي كه مسئله در مورد ماهيت يك جامعه         

ى   واقعي كه هدف نهايي هر سوسياليستي است، باشد، مسلماً زمينه           
تحت اوضاع جديد براي يك ماركسيست،      .  مشترك نظري وجود ندارد   

تواند موجود باشد، مگر در        داري نمي   بازار خارج ازمناسبات سرمايه    
بازار يك  .  شرايطي ويژه و براي زماني محدود، مانند چين امروز              

مكانيسم ويا تكنيك نيست بلكه يك مناسبات مشخص اجتماعي است          
بنابراين راه حل سوسياليسم بازار حتي در برنامه          .  بين كار و سرمايه   

تنها دو سيستم امكان وجود دارد سرمايه         .  احتمالي هم وجود ندارد    
هاي ناپايداربسياري در     البته ممكن است سيستم   .  داري و سوسياليسم  

اگر .  داري به سوسياليسم وجود داشته باشند        دوران انتقالي از سرمايه   
سوسياليسم بازار امكان پذير بود، اَشكال كنترل كارگر توسط آن،               

 .نمود كه بسيار متضاد با سوسياليسم است اي را ايجاد مي جامعه

به بيان  .  گرا باشد   در پايان، يك سوسياليست ثابت قدم بايد ضرورت         
هاي ضروري  ديگر، او بايد استدالل نمايد كه سوسياليسم داراي ويژگي

بازار .  باشد  ترين آن مي    ريزي بنيادي   مربوط به خود است كه برنامه      
ى   ى تنظيم آگاهانه   مخالف آن است از اين جهت كه به كارگران اجازه

ومرج   و متكي به عملكردهاي خلق الساعه و هرج       .  دهد  اقتصاد را نمي  
نمايند،   اي است كه در آن كساني كه سرمايه را كنترل مي                 گونه

در اينجا بحث واقعي در مورد ماهيت         .  بيشترين نقش را دارا هستند     
 .شود داري مطرح مي خود سرمايه

 

 داري چيست؟  سرمايه

 

داري را همچون تجمع اتفاقي خواص تلقي كند،             اگر كسي سرمايه  
توان برخي از     گرايانه خواهد بودكه آيا مي      آنگاه اين يك موضوع عمل    

. خواص بازار را از سرمايه داري گرفت و به سوسياليسم پيوند زد                 
هواخواه بازار ديگري ممكن است سرمايه داري را همچون تركيبي از             
. خواص بنيادي تلقي نمايد كه هيچ راهي براي تغيير آنها وجود ندارد             

داري تالش    در چنين حالتي راه حل عقالني براي اصالح كردن سرمايه   
از طرف ديگر اما اگر       .  در جهت محدود نمودن وجوه بد آن است           

داري همچون سيستمي متضاد كه رشد يافته، بالغ شده و آغاز             سرمايه

. يابد  به نابودي كرده است تلقي شود، آنگاه مسئله شكل متفاوتي مي           
از اين  .  شود  ى الغاء قانون ارزش و خود بازار مطرح مي            يعني مسئله 

 سوسياليسم نمي .  نقطه نظر بازار در حال زوال است و بدون آينده             

بلكه بايد مرگ كامل    .  تواند با يك جريان مشرف به موت تركيب شود         
 )7. (آن را اعالم نمائيم

 

 )گذار(ى انتقالي  دوره

 

. ى تالقي براي طرفين اين مباحثه وجود دارد          در هر حال يك نقطه     
ى   داري و سوسياليسم هنوز گستره        ى تاريخيٍ بين سرمايه      دوره

ى انتقالي به سوسياليسم ضرورت اجتناب ناپذيرٍ         دوره. نامكشوفي است
اين دوره آيا سوسياليسم     .  هايي از گذشته و آينده است        وجود آميزه 

ى انتقال به سوسياليسم، بازار از گذشته به           بازار نخواهد بود؟ دردوره   
هاي   بقاي خود ادامه خواهد داد، گرچه بسياري از ماركسيست               

اختالف بين  .  كالسيك معتقدند كه به تدريج ناپديد خواهد شد             
هايي كه مخالف آن         طرفداران سوسياليسم بازار و سوسياليست        

مباحثات بين بوخارين و پرئوبراژينسكي     .  هستند، از اينجا به بعد است     
، براي اولين بار بيانگر       1920ى    و يا استالين و تروتسكي در دهه         

(ها است   اختالفهاي نظري اين ديدگاه     در كنفرانس آكادمي    )   8. 
، كه پرئوبراژينسكي، بوخارين، بوگدانف، اسپانف        1925كمونيستي در   

سكوورتسف و پوكرووسكي  در آن شركت داشتند، اكثريت توافق                
تواند وجود داشته      نمودند كه تحت سيستم سوسياليسم، بازار نمي         

هاي متفاوتي در مورد  در آن جا كم و بيش به وضوح ديدگاه) 9. (باشد
 ناپذير با برنامه     بوخارين آنرا ضرورتاً آشتي    .  نقش بازار وجود داشت    

تروتسكي .  كرد  ريزي و يا تكامل به سمت سوسياليسم تلقي نمي             
نبرد “ى    ازجانب ديگر، كه در كنفرانس حضور نداشت، آن را عرصه            

(ديد  مي”  بين ما و سرمايه       نظر تروتسكي نقطه نظر       )   10. 
اي خارج از گود،      اين مبحث نه بحث عده ) 11. (پرئوبراژينسكي نيز بود

بلكه بحث نيروهايي بود كه درگير مسائل يك دوران انتقالي واقعي               
 .بودند

وي به  .  براي شروع، تروتسكي منكر اين نبود كه بازار يك امكان است           
 صراحت موافق بودكه بازار ممكن است موفق باشد اما استدالل مي              

رشد سرمايه روستايي منجر    .  نمود كه با سوسياليسم آشتي ناپذير است 
سرمايه روستايي درشرايط    .  داري در روستا خواهد شد        به سرمايه 

شده، نيازمند به سرمايه تجاري خواهد شد،          كشاورزي روستايي ايزوله  
و سرمايه تجاري با سرمايه جهاني به معامله خواهد پرداخت و تحت               
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ى جهاني به طور اجتناب ناپذير          شرايط  ضعف نسبي، سرمايه     
(غالب خواهد شد    توان همين استدالل را در مورد           مي)  12. 

 . مناطق شهري نيز صادق دانست

آورد و سرمايه      ناپذيري سرمايه بوجود مي       بازار بطور اجتناب   
كه سرمايه هم اكنون      از آنجايي .  ماهيتاً مناسباتي بين المللي است    

حاكم بر بازار است بر هر كشور فرضي سوسياليستي نيز حاكم               
حتي از اين هم بيشتر، اگر تمام جهان هم                  .  خواهد شد  

ى بازار تالش خواهد كرد تا           سوسياليست باشد، يك محدوده    
بازار بايد توليدكننده و مشتري بيابد       .  بازارهاي ديگري خلق كند   

كه كه به ازاء پول به تهيه و يا خريد كاال تحت شرايط  رقابت                   
يك نهاد مبتني بر بازار ممكن است ورشكسته شده و يا               .  بپردازد

موقعيت خود را در بازار از دست بدهد، در حاليكه نهاد دولتي باقي               
به اين علت   .  شود  ماند، چرا كه توسط دولت حمايت مالي مي           مي

 هاي سوسيال دموكرات بخشهاي دولتي خود را محدود مي           حكومت

هر كدام از   .  هاي خصوصي توان رقابت داشته باشند        نمايند تا بخش  
 هاي خود را دارند و هر دو بين المللي          ها امتيازها و ضعف     اين بخش 

ى خود    ي ويژه   بنابراين هر كدام از آنها بايد جهت ايجاد شبكه          .  اند
هر كدام بايد در    :  تر است   در اينجا شرايط حتي پيچيده    .  تالش نمايد 

 .جهت بيرون راندن ديگري تالش نمايند

با هم همكاري نمايند،    )  دولتي و خصوصي  (هنگامي كه هر دو بخش       
بخش دولتي با بستن قرارداد     .  ى عملكرد هر دو بدتر خواهد بود        نتيجه

براساس رشوه به فساد خواهد گراييد در حاليكه بخش خصوصي                
براساس درآمد تضمين شده و در نتيجه بدون رقابت عمل خواهد                

اى نيست كه     كاري بين بخش دولتي و خصوصي مسئله         رشوه.  نمود
نگري   ى كافي در پيش     آنها تجربه .  ظهور كرده باشد    1920ى    در دهه 

از آن زمان،    .  نتايج دراز مدت همزيستي اين دوبخش را نداشتند            
در جائيكه  .  خواري بخش دولتي ذاتي شده است        هاي رشوه   رسوائي

پاداش در بخش دولتي محدود و در بخش خصوصي تقريباً نامحدود              
ى دريافت    ناپذيري آماده   باشد، كاركنان بخش دولتي بطور اجتناب       

در اياالت متحده،   .  شان خواهند بود    از پيمانكاران خصوصي  ”  شيريني“
قيمتهاي باالي نامعقولي كه به بخش خصوصي توليدات نظامي، براي           

از .  شود، تبديل به جوك ملي شده است        اقالمي مانند پيچ پرداخته مي    
ايتاليا گرفته تا ژاپن، دولتمردان متهم به دريافت رشوه از پيمانكاران             

اين حقيقت كه   .  اند  خصوصي جهت واگذاري قراردادهاي دولتي شده      
رسد،   ى اين پولها به مصرف احزاب اين دولتمردان مي            بخش عمده 

ى معمول و استاندارد،      يك نمونه .  گوياي فساد سياسي همگاني است    
 بخش ساختماني است كه كارمندان دولت محلي بطور اجتناب                

خواري در تقلب و ترجيح       ى فاسد رشوه    ناپذيري خود را اسير شبكه    
ها در    ى اين   ى تئوريك اين است كه همه       نكته.  نمايند  پيمانكاران مي 

ى مسايلي باشند كه منافع          جايي كه بوروكراتها تصميم گيرنده       
 ناپذير مي   سرشاري براي ديگران ايجاد مي كند، فساد اداري اجتناب         

 . شود

گيري جمعي    اى همچون تصميم    سوسياليسم بازار ممكن است شيوه    
تاريخ هفتاد سال   .  و پليس ملي جهت كنترل اين نوع فساد ايجاد نمايد         

چرا كه  .  ها هستند   هاي اين شيوه    ى نارسائي   دهنده  گذشته اما نشان  
زيرا كه اين قبيل     .  گيرند  خواري قرار مي     آنان خود موضوع رشوه    

ها معموالً تحت نفوذ رئيس كميته و يا دستكم تعدادي از                  كميته
اى براي جلوگيري از دادن         همچنين، چاره .  اعضاء كميته هستند   

ي دولت در مقام سطح باالي          پاداش و انتصاب كارمندان بازنشسته     
ى   شركتهاي خصوصي از رفتار  دوستانه     .  شركت خصوصي وجود ندارد   

اش برخوردار    ي فوق الذكر تا زمان بازنشستگي رسمي        كارمند كميته 
ي آتي، پس از پيوستن وي به هيئت           شده و به شكل پاداش پوشيده     

هاي خصوصي از اطالعات داخلي و ارتباطات         مديره، اين قبيل شركت   
ي   ى دريافت معامله     دولتي در جهت ادامه        آن كارمند بازنشسته   

 .برند دوستانه سود مي

 

 شود بازار منجر به بوروكراسي مي

 بوروكراسي در زمان و مكاني ظهـور مـي    

نمايد كه مديران مازادتوليد، جاي آنهايـي  
 بايد كنترل كننده آن باشند را مـي   كه مي

و اين درمقاطع خاصي از تاريخ رخ   .  گيرند
ى   در دوران انتقالي از يك شيوه.  دهد  مي

 . اي ديگر توليدي به شيوه
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خواري در    رشد بوروكراسي بدين معني است كه اين نوع از رشوه             
رئيس هيئت مديره معموال ًدر مورد        .  بخش خصوصي نيز رايج است     

قراردادهاي چند ميليوني اگر كه نه چند ميلياردي، تصميم گيرنده              
كننده  در     دادن هديه و امتيازاتي چند براي موفقيت شركت         .  است

. ى مستقيم باشد    ضرورتاً اين نبايد رشوه   .  مناقصه امري مشكل نيست   
شود براي مدير دولتي ناراضي در شركت خود و يا شركتي ديگر،                مي

رشد .  بعد از سپري شدن زماني مناسب شغل بهتري دست وپا كرد             
نمايد كه    بوروكراسي همان وضعيتي را در بخش خصوصي ايجاد مي          

 .در بخش دولتي

تواند اين پاسخ را بدهد كه بوروكراسي بايد           سوسياليسم بازار تنها مي   
اين استدالل شبيه   .  بوسيله رقابت و رشوه از طريق پليس حذف شود         

. داد  عمل  كانيوت شاه  است كه به امواج دريا فرمان بازگشت مي                
 ى رسوايي   تاريح قرن بيستم، تاريخ  رشد مداوم بوروكراسي با مشحصه       

هر جايي كه بخش خصوصي و         .  هاي مالي در بخش دولتي است        
بوروكراسي درجوار هم وجود دارند، اولي دومي را از طريق قدرت مالي            

حتي .  نمايد  و يا با صراحت بيشتر، از طريق سرمايه، تابع خود مي              
شوند، شركت مالك به سادگي رشد  ها تعطيل مي هنگامي كه كارخانه

آي، -سي–فورد، جنرال موتورز ، دو پونت ، آي          .  نمايد  بيشتري مي 
هاي شركتهاي غول آسايي        ام ، همه نمونه     -بي  -گالكسو، و آي   

هستند، گرچه تاسيسات هركدام ممكن است كوچكتر و كوچكتر               
 رقابت، هم مزاياي توليد درسطح وسيع و هم سازمان برنامه             .  شوند

ى تحقيق، ماهيت توليد درازمدت،       هزينه.  نمايد  ريزي آنان را نابود مي    
هاي   گذاري درازمدت، و دوران طوالني بازدهي، موسسه         تاثير سرمايه 

 .نمايد كننده، مي كوچك رقيب را غيراقتصادي و تلف

هاي متعدد كوچك كه در بازار به رقابت               طرح موسسه  •
اى بر آن نداشته       بپردازند، كه هيچكدام آنها نيز نفوذ قابل مالحظه         

ى كشاورزي    ى شناخته شده    بجز نمونه .  باشند، طرحي خيالي است   
از .  روستايي، چنين بازاري احتماالً هرگز وجود خارجي نداشته است          

آسا و پايدار، مانند جنرال موتورز در           هاي غول   زمان ظهور كمپاني  
آمريكا، دالمير  بنز در آلمان، ميتسوبيشي در ژاپن و بانكهاي عظيم و               
بسيار قدرتمندي مانند دويچه بانك درآلمان و سيتي بانك در اياالت             
. متحده، رقابت تنها به چند كمپاني در هر صنعت محدود شده است             

ام و جنرال موتورز اكنون در حال نزول            -بي-ي  اين واقعيت كه آ    
ى نزديك رهبران جديد       هستند، تنها گوياي اين است كه در آينده         

المللي     اين واقعيت دارد كه رقابت بين        .  بازار ظاهر خواهند شد     

منطق شرايط  .  ى موقتي است    بيشتري وجود دارد، اين اما يك پديده       
حاضر در اقتصاد جهان ما را به جاي رقابت بيشتر، به سمت انحصار                

تعداد معدودي شركت هواپبمايي و تعداد         .  دهد  جهاني سوق مي   
سازي، بطور مثال، برصنعت خود غالب            معدودي شركت اتومبيل   

در تحت چنين شرايطي اين نظريه كه رقابت، بوروكراسي         .  خواهند شد 
 .و فساد مالي را حذف خواهد نمود، متعلق به اين جهان نيست

اين استداللِ هواخواهان بازار، كه بوروكراسي تحت سوسياليسم و يا در           
رسد به همان اندازه كه       ناپذير است، به نظر مي      دوران انتقالي اجتناب  

. شود به سوسياليسم بازار نيز منتسب است     به سوسياليسم منتسب مي
ى مرگباري به     اين انتقاد، اگر كه درست باشد، از اين نظر كه ضربه            

تفويض .  نمايد، بسيار مهم است      ى سوسياليسم وارد مي      خود نظريه 
قدرت به سطح واحد محلي و نهايتاً به فرد، تنها ابزار كنترل                       
بوروكراسي است  و اگر اين غيرعملي است پس سوسياليسم هم                 

 .  باشد غيرعملي مي

مشهورترين استدالل درموردمبارزه با بوروكراسي در دوران انتقالي،            
در امپراتوري روسيه، بين فوريه و        .  ى شوراها است    متكي به نظريه  

ها قدرت را بدست گيرند، شوراي        ، قبل از اينكه  بلشويك     1917اكتبر  
. نمايندگان كارگران و دهقانان به يك منبع قدرت جايگزين تبديل شد          

از آنزمان به بعد هر انقالب مردمي چنين شوراهاي كارگران را ايجاد               
اى است بدون كار مجرد، كه           اگر سوسياليسم جامعه   .  نموده است 

كارگر مجبور به كاركردن براي ديگران تحت دستورالعمل عام نيست،           
پذير   اين تنها در صورتي امكان     .  پس كارگر بايد رئيس خودش باشد      

اى كه درآن كار      هايي براي كنترل مديريت موسسه      است كه كارگر راه   
. اش، در اختيار داشته باشد      كند وهمچنين زندگي سياسي جامعه      مي

اين ضروري  .  انتخابات پنج سال يكبار اعضاي مركزيت، كافي نيست         
تري، هم براي ساختار دموكراتيك         است كه انتخابات كوتاه مدت      

مركزي و هم براي هر مقامي كه رهبري ديگران را بعهده دارد، انجام               
كل .  رود  تنها در آن صورت است كه بوروكراسي از بين مي             .  شود

 .مسئله ى بوروكراسي نياز به پژوهش و كندو كاو بيشتري دارد

 

 گرايي، و دموكراسي بوروكراسي، نخبه

 

 بوروكراسي چيست؟ سوسياليست بازار پاسخ خواهد دادكه، يك پديده         

تر، در مصر     ى كهنسال است كه در امپراتوري رم و حتي از آن پيش            
ها   پديده اى كه عمرش به قدمت حكومت       .  باستان وجود داشته است   
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تواند شك كند، اين      كسي در باستاني بودن اين پديده نمي      .  رسد  مي
هاي   ها، كمپاني   چرا حكومت .  اما بخودي خود پاسخ سئوال نيست       

. دهند  هاي متمركز، بوروكراسي را رواج مي          بزرگ و بويژه دولت     
اگرصرفاً يك  .  توان به اشكال متفاوتي توضيح داد         بوروكراسي را مي  

ساختار اجتماعي مبتني بر سلسله مراتب كه براساس قوانين جدي              
نمايد، تعريف شود، يك سوسياليست بازار آنرا همه جا خواهد     عمل مي

ي كليدي    مشخصه.  اين البته تعريف كامل اين پديده نيست        .  يافت
بوروكراسي، وجود يك مقام است كه در واقع از كنترل شده خارج                 

 ى خاص مهارت خود مي      گيري در حوزه    است، و داراي قدرت تصميم    

شود كه راه ديگري براي       بوروكراسي در زمان و مكاني ظاهر مي      .  باشد
در عصر نوين، دولت منتخب      .  كنترل مازاد توليد وجود نداشته باشد      

اين ساختار اما   .  قاعدتاً بايد ساختار بوروكراتيك خود را كنترل نمايد         
ها در كنترل آن        چنان قدرتي بدست آورده است كه توان دولت           

ى   علت اين است كه بوروكراسي تبديل به گسترده           .  محدود است 
به .  تري از دولت گشته است      ى حاكم به شكل صريح      بخشي ازطبقه 

ى   بياني ديگر، بخش فرماندهي كارمندان دولت خود به سادگي حوزه          
ى حاكم است كه مانند آن از استقالل در برابر دولت              ديگري از طبقه  

 .باشد منتخب برخوردار مي

نمايد كه    من معتقدم كه بوروكراسي در زمان و مكاني ظهور مي              
بايد كنترل كننده آن باشند را        مديران مازادتوليد، جاي آنهايي كه مي     

در دوران  .  دهد  و اين درمقاطع خاصي از تاريخ رخ مي          .  گيرند  مي
ى   اي ديگر، بطور مثال، شيوه      ى توليدي به شيوه     انتقالي از يك شيوه   

تحت اين شرايط مديريت مازاد     .  نمايد  كنترل مازاد توليد نيز تغيير مي     
ى خود را قبل از بدست آوردن شكلي            توليد معموال ً شكل گذشته     

دهد كه بطور     و اين به كارگزاران امكان مي     .  جديد، از دست مي دهد    
داري   در حال حاضر ما شاهد نزول سرمايه          .  نسبي مستقل شوند   

و در نتيجه مازاد توليد ديگر بسادگي از            .  ، هستيم ”ارزش“والجرم  
تنظيمات بوروكراتيك اداري الزم است     .  شود  طريق ارزش كنترل نمي   

ماليات .  تا ارزش اضافي از گسترش و تناسب الزم برخوردار باشد               
ى پول، صنايع ملي شده،        بردرآمد، اَشكال تمركز يافته و ملي شده        

هاي مديريتي    اشكال تنبيهي كنترل كار و نيروي كار، همه شيوه            
ضروري براي تضمين استخراج مازاد توليد تحت چنين شرايطي                

 ى توليدي، حسابدارها، تحليل     در عين حال در درون موسسه     .  هستند

گران كامپيوتري، بخشهاي روابط صنعتي، و غيره همه تبديل به                
. اند  شوند كه جهت كنترل سود، حياتي        بخشي از گروه مديريتي مي    

نهادهاي توليدي همچنين ممكن است اهداف خُرد خود را از توليد               
سود به اهدافي با نامگذاري ويژه، همچون حجم فروش، در جهت                 

دارد، تغيير    داران را راضي نگه مي       رسيدن به هدف نهايي كه سهام      
 دار، بطور مدام تنزل مي      ها نقش سرمايه    ى اين   در جريان همه  .  دهند

در مورد اتحاد شوروي، مديران به گروه حاكم مبدل شدند چون            .  يابد
هيچ گروه ديگري كه در شرايطي باشد كه بتواند قدرت را در دست                

مديران در آنجا به شكلي استثنائي مستقل از           .  گيرد، وجود نداشت   
و اين مورد   .  بايست مازاد توليد را كنترل نمايند       كساني شدند كه مي   

 .در تاريخ منحصر به فرد نبوده است

ى   ى توليد آسيايي مورد ديگري است كه در آن كل شيوه                 شيوه
تا جايي كه   .  توليد، دچار يك كنترل نامتعين بر مازاد توليد خود بود           

توانست مازاد    ى مستقيم، مالك زمين خود بود، مي         اگر توليدكننده 
شاه، (مالك قانوني زمين مستبد شرقي        .  توليد خود را كنترل نمايد     

ى مازاد    بود اما، جهت دريافت بخشي و ياحتي همه        ...)  سلطان وغيره 
و مستبد در مقابل بايد به        .  بست  توليد به مالك زمين ماليات مي       

مديران دولتي و روحانيون كه براي جريان توليد ضروري بودند، سهمي        
دستگاه بوروكراسي كه مازاد توليد را از طريق ماليات            .  پرداخت  مي

رساند، ازموقعيت خود جهت       بيرون كشيده و به مصرف عمومي مي        
حتي .  نمايد  ى طبقات ،استفاده مي      كسب استقالل نسبي از همه      

مستبد شرقي، كنترل كمي بر آنها داشت، چرا كه تنها با كمك آنها                
 .توانست، مازاد توليد را تصاحب نمايد مي

از يك سو   .  گيري از اين بحث در مورد بوروكراسي پيچيده است          نتيجه
ناپذير  وجود بخش هايي از آن در دوران انتقال به سوسياليسم، اجتناب

است و از سوي ديگر آنچه كه  براي كنترل بوروكراسي مورد نياز است،     
تنها از طريق اعمال اَشكال دموكراسي        .  بهمان اندازه پرهزينه است    

 .مستقيم در كل جامعه، بوروكراسي قابل اجتناب است 

ى ديگر    اى به شيوه     دوران انتقالي براي تكميل جنبش گذار از شيوه       
بنابراين، وجود يك دموكراسي كامل و      .  توليد،  يكي از ضروريات است     

در عين  .  مستقيم،  كه بنياد اساسي سوسياليسم است، ناممكن است          
حال الغاء قانون ارزش، تصميم در مورد مازاد توليد را به اَشكالي از                 

كه اگر اين اَشكال دموكراتيك نباشند      .  سپارد  هاي  آگاهانه مي     تنظيم
تمام ماهيت دوران    .  بطور اجتناب ناپذيري بايد بوروكراتيك باشند        

در .  ريزي است   انتقالي، الغاء تدريجي ارزش در جهت برقراري برنامه         
اين نقطه، سوسياليست بازار ممكن است مدعي شود كه به دو علت               

تواند بگويد كه او بر حق است چرا           او مي .  شود  حقانيت وي ثابت مي   
هاي توليدي كوچك همچون      كه دموكراسي مستقيم تنها در موسسه      

ها  عملي است ونه در كشوري بزرگ و مناسبات پيچيده و                كيبوتص
توان پاسخ داد كه منظور من        به اين گفته مي   .  طبعاً نه براي كل جهان    
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گيري همه جانبه نيست، بلكه مورد نظر من تنها اينست كه                تصميم
و اين به چند طريق قابل       .  گيرندگان مسئول قرار داده شوند       تصميم

انجام انتخابات  .  تواند براي مدت كوتاه باشد      انتخابات مي .  حصول است 
دهد،   شونده قدرت فراواني مي     هر چهار يا پنج سال يكبار به انتخاب        

اما اگر آنها تنها براي يكسال انتخاب شوند، بايد به قولهاي خود عمل               
هاي ساالنه يك      پارلمان.  شوند  نمايند وگرنه مجدداً انتخاب نمي       

خواست تاريخي است كه نخستين بار يكصد و پنجاه سال پيش، مطرح 
ى نمايندگان را قابل عزل از جانب           توان همه   دوم اين كه مي    .  شد

هاي داراي    توان مقام   سوم اين كه مي     .  كنندگان نمود   انتخاب
 نمود، كه بنابرآن هر كس در عمل مي       )  م-نوبتي(اى    مسئوليت را دوره  

چهارم اين كه امكان      .  داري را بعهده بگيرد       تواند مقام مسئوليت   
تحصيالت عالي را براي هر كسي كه قادر به استفاده از آن است فراهم              

اين نكته آخر بويژه از اهميت فراواني، باتوجه به اين استدالل كه             .  كرد
هاي مورد نياز، قادر به حكومت         مردم عادي به علت نداشتن مهارت      

 .كردن نيستند، برخوردار است

گرا است چون در اينجا استدالل خواهد          سوسياليست بازار الزاماً نخبه   
هاي يك    هاي بوروكراتيك، مانند مهارت       نمود كه برخي مهارت     

تر از آنست كه مردم عادي از آن سر                 اقتصاددان، بسيار پيچيده   
 اما بهر حال هركس براي درك اين كه در اقتصاد چه مي               .  درآورند

 با نابرابري .  هاي يك اقتصاددان را ندارد       گذرد نياز به كسب تخصص     

كاري و    هاي  بنيادي،  اقتصاددان همچنين بيشتر تمايل به محافظه           
هاي كمتر،    جانبداري از گروه حاكم خواهد داشت در حاليكه نابرابري         

طلب   هايي را به ما عرضه خواهد نمود كه بيشتر برابري              اقتصاددان
هاي اقتصاددان    همچنين قابل پرسش است كه آيا مهارت         .  هستند

 واقعاً اينهمه پيچيده است؟

براي يك سوسياليست بازار بعنوان يك دموكرات و سوسياليست               
 اما وي هنوز مي   .  گرايانه بسيار مشكل است     ى نخبه   استدالل اين نكته  

تواند به مشكالت بسيار واقعي كه پيش از برقراري دموكراسي مستقيم           
ى حيات خواهند داد، اشاره        و امكان تحصيالت عاليه همگاني ادامه       

يك كشور با سطح پائين امكانات زندگي، مجبور به برخي                .  نمايد
 .و اين نياز به نوعي قيد و بند دارد. مالحظات عقالني است

يك كشور با سطح زندگي باال ممكن است به اندازه كافي كاالي                   
بندي نداشته باشد اما داراي       مصرفي داشته باشد كه  نياز به سهميه        

. آوري كه ماشين را جايگزين كار تكراري نمايد، نباشد               چنان فن 
بنابراين تا زماني كه كميابي و بيگانگي با كار، باقي است مالحظات                

حقيقت كوچكي  .  عقالني و دستگاه بوروكراسي بايد ادامه حيات دهد         

بازار همچون  .  كه در سوسياليسم بازار موجود است، در اين جا است           
تواند مردم را مجبور به كار و برپايي            يك دستگاه جبر اقتصادي مي     

چنين بازاري هيچ نسبيتي با     .  مالحظات عقالني اما نابرابر پولي نمايد      
سوسياليسم ندارد، اما ممكن است در اوان دوران انتقالي جهت                  
باالبردن سطح عمومي توليد تا هنگامي كه بازار بكلي ملغاء شود،                 

ى حياتي در اين جا چنين مطرح است كه آيا              مسئله.  ضروري باشد 
 اي كودك را قبل از تولد خفه نخواهد كرد؟ چنين دوره

با ورشكستگي نهايي انقالب روسيه، اين سئوال براي كنكاش مجدد             
هاي   ها با عدم اجراي شيوه      برخي معتقدند كه بلشويك   .  مطرح است 

توانست بوروكراسي رشد يابنده را شناسايي        جديد دموكراتيك كه مي   
لنين و تروتسكي آگاهانه در     .  ونابود نمايند، كودك خود را خفه كردند      

ى رشد بازدهي توليد از جمله             هاي سرمايه دارانه      مورد شيوه  
شيوه هاي دموكراتيك كنترل تا سال        .  تيلوريسم، هشدار داده بودند    

 بسختي وجود داشت و آنهايي نيزكه باقي مانده بودند، در دوره             1920

شايد گناه از لنين و تروتسكي بودكه        .  ى نپ ، از ميان برداشته شدند       

ماركسيست معتـقـد اسـت كـه         
بوروكراسي از بطن خود بازار ظهـور  

يك گروه اجتـمـاعـي از      .  كند  مي
كارمندان كه با كسب مقام و قـدرت  
خود از ساختار بازار، بـه شـكـل        

ى كـارگـر،     نيرويي مستقل از طبقه
بوروكراسي .  دهد خود را سازمان مي

بخشي از مناسبات گذشته است و   
 . در مناسبات نوين جايگاهي ندارد
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سوسياليسم در يك كشور را بويژه دركشور عقب مانده اى چون                  
بر اساس اين ديدگاه آنها روسيه را         .  دانستند  روسيه، غيرممكن مي  

تري كه در آلمان      رساني به انقالب واقعي     صرفاً پايگاهي جهت كمك   
با يادگيري از گذشته، ما     .  كردند  پنداشتند تلقي مي    قريب الوقوع مي  

توانيم سئوال كنيم كه آيا بهتر نبود اگرآنها به نوعي سوسيال                  مي
دموكراسي بجاي سيستمي كه توسط دستگاه بوروكراسي مضمحل            

 .دادند گشت رضايت مي

در اين نقطه، تفاوت ميان يك سوسياليست بازار و يك ماركسيست              
ماركسيست معتقد است كه بوروكراسي از بطن خود بازار         .  روشن است 

يك گروه اجتماعي از كارمندان كه با كسب مقام و             .  كند  ظهور مي 
ى كارگر،    قدرت خود از ساختار بازار، به شكل نيرويي مستقل از طبقه          

بوروكراسي بخشي از مناسبات گذشته است و   . دهد خود را سازمان مي
 . در مناسبات نوين جايگاهي ندارد

ى سوسياليستي در     بنابراين، غفلت از نابودي بوروكراسي، براي پروژه       
 .آور بود شوروي مرگ

براي غلبه  .  رسد در اينجا يك سرگشتگي الينحل وجود دارد         بنظر مي 
ى كهن  و بوروكراسي ناشي از آن، رژيم جديد ناچاراز بكار                بر جامعه 

ها، قدرت را     اما خود اين روش   .  گرفتن روش هاي سخت گيرانه است     
در يك كشور پيشرفته، به همراه         .  نمايد  به بوروكراسي منتقل مي    

هاي   روند، روش   ى ديگر كه به همان راه مي           كشورهاي پيشرفته 
سخت گيرانه تنها جهت تصرف قدرت و دفاع از خود، ضرورت خواهد              

اين بهترين  .  تواند بالفاصله بكار انداخته شود       دموكراسي مي .  داشت
ى   در يك كشور عقب مانده و يا كشور پيشرفته         .  شرايط ممكن است  

در محاصره و مورد تهاجم توسط همسايگان متخاصم، و يا در شرايط              
. پذير است   جنگ داخلي، تنها شكل محدودي از دموكراسي امكان          

به بياني  .  تواند تكرار شود    بنابراين غفلت تاريخي اتحاد شوروي مي       
ديگر، دوران گذار بايد نوعي باشدكه بوروكراسي درآن از بين برود،               

ى   ى كهن است و نه جامعه        دقيقاً به اين جهت كه پديده ي جامعه        
 .نوين

 

 تناقض ذاتي بازار و سوسياليسم

 

ناپذيري بين    من استدالل نمودم كه در سوسياليسم بازار بطور اجتناب        
بخش بازار، كارگران را از طريق      .  دو بخش تناقض وجود خواهد داشت     

 بيكاري و جذابيت مالي كنترل خواهد نمود در حاليكه بخش برنامه             

ها را بتدريج بنفع كار خالق و چرخش كار و همچنين             ريزي اين شيوه  
اساساً اين بدان    .  مشاركت همگاني در مديريت، حذف خواهد كرد          

معني است كه بخش بازار در ابتدا بيشتر و در انتها كمتركارآمد خواهد             
رژيم بهر حال ضرورتاً در جهت حذف بيكاري خواهد كوشيد و              .  بود

درعين .  ى تالش خود را در اين جهت خواهد كرد          بخش همگاني همه  
ى بيكاري در      حال رژيم حداقل دستمزد را تضمين نموده و بيمه            

سطح بااليي خواهد بود، كنترل امنيت محيط كار جدي بوده و تفاوت             
طلبي عمل    دستمزدها از طريق سيستم مالياتي كه براساس برابري          

خواهد نمود، به حداقل خواهد رسيد و مقام زن از طريق سيستم                  
ى نگهداري و تربيت كودكان، تعطيالت بارداري قبل و بعد از             گسترده

وضع حمل، ارتقاء ترجيحي براي تضمين برابري جنسي بيشتر،                
نتيجه اين خواهد بودكه بخش بازار الزاما ديگرتوان       . تضمين خواهد شد

سطح پرداخت واقعي آن باال خواهد      .  المللي نخواهد داشت    رقابت بين 
درعين حال قادر نخواهد بود كاركنان را با جبر اقتصادي و يا                 .  بود

كاركنان بطور اجتناب ناپذير همان امتيازها و         .  بيكاري به كار وادارد    
حقوق كاركنان بخش همگاني را در جهت انتخاب مديران و تعيين               

 .ها، طلب خواهند نمود سياست

از طرف ديگر، يك سيستم ناموفق دوران انتقالي درخواهد يافت كه              
تر و در بخش بازار بسيار         بازدهي كار توليدي در بخش دولتي پائين       

اى براي    به جهت اين كه كاركنان در بخش دولتي انگيزه         .  باالتر است 
در اين جا   .  كاركردن ندارند اما در بخش بازار جذابيت مالي برقرار است         

به روشني ممكن است تفاوتهاي بين رفتار سوسياليست بازار و                  
 يك رژيم انتقالي زماني موفق است كه برابري          .  سوسياليست را ديد  

ست كه در     طلب باشد، چرا كه حمايت همگاني را دارد و اين تا زماني           
باالترين سطح دموكراسي باقي بماند و در تالش باالبردن سطح زندگي           

اين سيستم از   .  هايي در برخي جوانب     عمومي باشد، گرچه با كاستي    
آنجايي كه بصورت دموكراتيك و براساس حق عزل انتخاب شونده               
است، حمايت همگاني را بهمراه داشته و همگان در مشكالت مملكت            

تنها دراين زمان است كه حكومت قادر به          .  مشاركت خواهند داشت  
. درپيش گرفتن تدابير ضروري براي باالبردن بازدهي توليد خواهد بود          

اين تدابير در اساس به معني گسترش اشكال محدود بازاري است كه             
اما برعكس اگر سيستم،      .  گفته همراه باشد     هاي پيش   با كيفيت 

. حمايت همگاني را به همراه نداشته باشد، شرايط بدتر خواهد شد               
تواند به معني گسترش بازار و در           ديدگاه سوسياليسم بازار تنها مي     

مديريت سيستم را اداره      .  نتيجه كنترل مديريت غيرانتخابي باشد       
نخواهد كرد مگر اينكه پاداش بيشتري از كاركنان دريافت نمايد و                
بنابراين، اين راه حل به گسترش عدم برابري  و تنزل دموكراسي منجر             
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مدت در باالبردن توليد      چنين سياستي ممكن است در كوتاه     .  شود  مي
تر براي در     موفق باشد اما حمايت اكثريت را كه مجبور به كار سخت           

 .آمد كمتر شده است، ازدست خواهد داد

 

 كارآيي و سوسياليسم بازار 

 

بعد از سقوط استالينيسم اين فكر مطرح شد كه          .  اين گره بحث است   
گرچه سوسياليسم ناموفق بود اما اشتغال كامل، خدمات اجتماعي، رفاه 
 اجتماعي، تحصيالت رايگان  و حداقل دستمزد را تضمين و تامين مي            

 شود كه بازار موفق است و مي        از طرف ديگر چنين استنباط مي     .  نمود

. تواند در طي مدتي، سطح باالي زندگي را براي همگان فراهم آورد               
ى ازدواج بازار و سوسياليسم مورد          رسد كه ثمره    بنابراين بنظر مي  

در حقيقت اين ازدواج مانند       .  دهد  ادعا، بهترين هردو را ارايه مي        
 .ها متكي بر يك سلسله از روياها است بسياري از ازدواج

بيني شده است سوسياليسم نوع         در ابتدا، سوسياليسمي كه پيش      
باشد كه شباهت اندكي به سوسياليسم داشت و             اتحاد شوروي مي   

ى   يك جامعه  .  تر اين است كه استالينيسم ناميده شود              دقيق
سوسياليستي آن است كه توليدكنندگان مستقيم در آن حكومت              

گان كه مازادتوليد و يا بخشي از             وجود يك عده از نخبه      .  كنند
ى كشورهاي    كنند، چنان كه در همه         مازادتوليد را كنترل مي     

استالينيست از چين تا اتحاد جماهير سوسياليستيٍ سابق و كوبا،                
چنين است، نشانگر اين است كه اين گونه  جوامع وجه اشتراك اندكي             

رسند در رابطه     نكاتي كه اكنون به نظر مثبت مي      .  با سوسياليسم دارند  
سيستم .  با رژيمي كه موفق به اجراء آنها شد، عميقاً معيوب بودند              

هاي اجتماعي از جمله بخش خصوصي          خدمات درماني براي گروه    
تحصيالت نيز  .  متفاوت بود، و براي اكثريت در سطح پائيني قرارداشت         

نبود بيكاري تنها بعلت عدم كارآئي رژيم بود و در             .  به همين شكل  
توان اثبات نمود كه فشارمردم       نهايت اين كه با مدارك مستحكم مي       

هاي   اين از مشخصه  .  بر رژيم بود كه اجراء و تداوم آنها را تضمين كرد          
. اى بود براي ادامه ى بقاء       ضروري سيستم استاليني نبود بلكه وسيله     

بودن بهتراز بيكاربودن است اما اين مسئله تنها براي            البته دراستخدام 
انتخاب ميان استالينيسم و بازار مطرح است و نه انتخاب بين                    

براي سوسياليسم، اشتغال كامل نيروي كار      .  استالينيسم و سوسياليسم  
 اجتماعي، يك هدف ضروري است كه تنها هنگامي به درستي دست            

يافتني است كه اشتغال كامل از طريق كارخالق همگان فراهم آمده              
اين تروتسكي بودكه اشاره كرد كه ، رسيدن به اشتغال كامل از             .  باشد

 )13. (طريق عدم كارآيي اشتغال كامل قالبي است

و درنتيجه همچنين   (به اين علت كه استالينيسم پول حقيقي نداشت          
 محاسبه بي )  آيد، يعني كار مجرد     ارزش و هرآنچه كه از پس آن مي        

ى تصميمات    در نتيجه همه   .  نهايت مشكل وحتي غيرممكن بود       
به اين  .   شد  اقتصادي براساس اطالعات بسيار محدودي گرفته مي        

گونه نارسا    شود كه سوسياليسم نيز به همان       جهت است كه فرض مي    
شود كه بازار از طريق پول و قانون            در عوض گفته مي    .  خواهد بود 

ى قابل قبولي براي محاسبه و سيستمي كارآمد           عرضه و تقاضا، شيوه   
 .ى نيازها خواهد بود گيري و تهيه براي تصميم

بجز مسايلي  .  تواند كارآمد باشد    در هر صورت سوسياليسم بازار نمي      
كه در باال بحث شد، سوسياليسم بازار از مشكالت خود بازار هم رنج                

بازار در يك كشورِ با اقتصاد پيشرفته ضرورتاً موجد تضاد ميان           .  برد  مي
در شرايط اشتغال كامل    .  دار و كارگر و كارفرما است        كارگر و سرمايه  

شود بويژه هنگامي كه كار، غيرخالقه و موهن          ى مالي كُند مي     انگيزه
داري   و اين واقعيت سرمايه    .  آميز براي جسم و روح باشد        و مخاطره 

در نتيجه كارگر تنها درحد     .  مدرن است و نه سوسياليسم بازارِ فرضي       
داري مدرن به توليد انبوه       اقتصاد سرمايه .  انجام وظيفه كار خواهد كرد    

 كنندگان است نمي    كاالهاي با كيفيت باال كه مورد درخواست مصرف       

 كاالهاي گرانقيمت .  كاال هاي ارزانتر از كيفيت نازلي برخوردارند      .پردازد

شوند و يا  عمداً طوري         اي مي   بيني نشده   تر يا دچار اشكاالت پيش    
حتي مواد غذايي مصرفي    .  شوند  ساخته مي شوند كه زود مستهلك        

 فاجعه.  داراي اشكاالت فراواني هستند كه محرك آنها كسب سود است         

ى خوبي است در اين        در بريتانيا نمونه  )  BSE(ى اخير موادغذايي       
دولت به  .  باره و اثبات شده است كه ناشي از عدم كنترل موازين است            

ى حرارت را كم       هاي توليدكننده اجازه داده بود كه درجه          شركت
ى غذايي    برنده را كه از ورود سموم به سلسله           كنند و مواد تحليل    
به گاوها و    BSEدر نتيجه   .  نمايند، حذف نمايند    انسان جلوگيري مي  

هايش و    دولت به منظور كاستن از هزينه     .  از آنها به انسانها منتقل شد     
ي بازرسان    يافته  ي خود به دامدار، از تعداد كاهش          سپردن وظيفه 

 نياز به كاهش هزينه   .  ها بازهم كاسته بود     ها و دام داري     خانه  سالخ

ناپذيري   بردن فروش و در نتيجه افزايش سود، تضاد اجتناب            ها، باال 
. نمايد  كننده و توليدكنندگان مواد دامي ايجاد مي         بين منافع مصرف  

ى   فاجعه.  آميز اين تضاد نيست      هيچ دولتي قادر به حل موفقيت       
ى آن چيزي است كه در همه جا جريان            بريتانيا، تنها حادترين نمونه   

ى جانوران موذي،     كشنده  هاي خطرناك، سموم    مصرف هورمون .  دارد
كودهاي شيميايي و خوراك دامي خطرناك بخشي از كشاورزي و               

 اگر دولت حقيقتاً از منافع مصرف        .  دامداري صنعتي در بازار است      
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كننده با گماردن تعداد زيادي بازرس باكفايت، و مقاومت در برابر                
ى خارجي به مواد كشاورزي و خوراكي، دفاع نمايد،             افزودن هر ماده  

دامي   -سود چنان ناچيز خواهد شد كه توليدكنندگان مواد كشاورزي           
تر خواهد بود كه استاندارهايي در        بسيار عملي .  ورشكست خواهند شد  

آنگاه .  ريزي گردد   اين موارد برقرار شود و كشاورزي براساس نياز برنامه        
تواند تصميم بگيرد كه چه چيزي را ترجيح           كننده مي   كارگر مصرف 

 .دهد، اگر كه امكان انتخاب در برابرشان قرار گيرد مي

با پذيرفتن اين نكته، ممكن است استدالل شودكه بازار عالئم كافي              
توانند   آورد كه مي     كننده فراهم مي     براي توليدكننده و مصرف     

اين استدالل به چندين دليل      .  اختصاص منابع كافي را تامين نمايند      
. كند  بازار تنها در پاسخ پول عاليم خود را هويدا مي           .   درست نيست 

ها و    بنابراين كساني كه پول ندارند قادر به نشان دادن خواسته               
در عوض آنهايي كه مقدار زيادي      .  نيازهاي خود از طريق بازار نيستند     

. پول دارند، عالقمندند پول خود را خرج آن چيزهايي كنند كه مايلند            
بازار همواره براي پولدار توليد       .  نمايند  در نتيجه قيمتها صعود مي      

خواهد نمود چرا كه اين بهترين راه پولدارشدن و كسب سود خوب                
هاي   است و از اينرو تمام ساختار اقتصادي به سمت ارضاء خواسته              

هاي سودآور به تبليغات      سپس شركت .   شود  ثروتمندها متمايل مي  
آنها همچنين  .  پردازند  براي فروش باز هم بيشتر به ثروتمندان مي          

خواهند كه آنها را در هنگام مشكالت سرِ پا نگه دارد چون              ازدولت مي 
كمپاني سازنده هواپيماي كنكورد    .  آنها عده زيادي را در استخدام دارند      

ي توليد با كمك      اين كمپاني جهت ادامه   .  ى اين مسئله است     نمونه
سر پا ماند   )  م  -دموكراتيك انگلستان   حزب سوسيال (دولت كارگري   

اما از هنگام تكميل شدن، اين هواپيما انحصارا ً در خدمت ثروتمندان             
 .ى ثروتمندان به هدر رفت بوده است و منابع ارزشمندي براي استفاده

بازار انواع اتالف ها را داراست و در هر سطحي از كارآمدي كه باشد                 
بازار بايد هنگامي كه سطح       .  بايد براي عملكرد، داراي بيكاري باشد       

 هاي استفاده نشده باالبرود، دچار بحران وركود دوره          بيكاري وماشين 

كاري و حيف وميل       رقابت بطور غيرضروري باعث دوباره      .  اي بشود 
رقابت بين  .  تر عمل مي كند     منابع شده و بر عليه تقسيم كار عاقالنه        

اى منجر    هاي دوره   بايد به ماشين عظيم نظامي و جنگ        كشورها مي 
 ى كساني را كه در استخدام دارد بي          و همچنين نيروي خالقه   .  شود

 .مصرف و نابود نمايد

 

 بحث براي يك بازار خيالي

 

اقتصاددانان مايكل آلبرت  و رابين هاهنل  معتقدند كه يك رشته از                
ى   توان به يك جامعه       ها يا هزينه ها ى غيرپولي را مي             قيمت

آنها همچنين معتقدند كه    .  سوسياليستي انتقال و از آن استفاده نمود       
توان از فشارهمگن  براي استخراج بهترين عملكرد از           بجاي رقابت، مي  

آنها رقابت را ويرانگر و همبستگي را چيزي مثبت          .مردم، استفاده كرد  
ى   از آنجايي كه سرچشمه   )  14. (نمايند  كه بايد تشويق شود،تلقي مي    

آور نيست كه برخي آنها را متهم         ماند، تعجب   ها زير سئوال مي     هزينه
به يك معني اين دقيقاًهمان چيزي است       .  نمايند  به بازآفريني بازار مي   

ها را براساس نوعي عملكرد بازار قرار         كه آنها كرده اند چون آنها هزينه      
آنچه كه واضح است اين است كه فرضيات آنها با ماركسيسم            .  اند  داده

 .كالسيك بسيار متفاوت است

اين مسئله بايد مورد تاكيد قرار بگيرد كه ماركسيسم ارزش خاصي               
البته ماركسيسم مخالف رقابت است     .  براي همبستگي قايل نشده است    

براي ماركسيسم كار اجتماعي يك     .  امانه از زاويه همبستگي و يا تعاون      
رقابت ضرورتاً با   .  ى اخالقي نيست بلكه يك ضرورت عيني است  مسئله

ماركسيسم همچنين از آنجا    .  شود  كردن كار ناپديد مي     رشد اجتماعي 
ى   پذير است و بنابراين محاسبه      شود كه وفور نسبي امكان      شروع مي 
 ها، ماشين   هنگامي كه ماشين  .  تواند به تدريج حذف شود      هزينه مي 

آوري  قادر است وفور منابع نيرو و مواد             نمايد و فن    ها را توليد مي   
تحت چنين  .  نمايند  ها به صفر تنزل مي      خام را تضمين نمايد، هزينه    

اين موضوع كه نوع بشر به ناچار       .  معني خواهد شد    شرايطي رقابت بي  
منابع را نابود خواهد كرد پس بنابراين فشار همگن مورد نياز خواهد               

اين تصوير جادويي كاركنان منفردي را        .  بود، شبيه اوروِليسم  است     
شوند و يا اينكه هر        كند كه از سوي جمع جاسوسي مي         مجسم مي 

 كسي از تخلف نسبت به ديگري مي هراسد چرا كه ممكن است نتيجه            

 آلبرت و هاهنل از يك جنبه     .  آوري براي خود وي داشته باشد       ى زيان 

اند، كه ممكن است مورد ستايش         گرايانه آغاز كرده    ى اخالقي جمع  
مشكل اينجاست كه اكثريت جامعه ممكن است با          .  باشد و يا نباشد    
غرض پول و بازار را        مردم ممكن است قدرت بي     .  آنها مخالف باشد  

تر   اى قوي   براي همكاري مشتاقانه و باكفايت بايد انگيزه      .  ترجيح دهند 
 . از اخالق وجود داشته باشد

 

 ى ضروري است؟ آيا رقابت يك وسيله

 

ريزي براي دستيابيٍ هر       علت تعاون اين است كه همكاري و برنامه          
رقابت در نهايت براي كساني كه درآن        .  كس به هدفش ضروري است    
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كننده و ويرانگر است و اين است علت          گيرند، غيرعقالني، تلف    قرار مي 
از اين  .  نمايند  همكاري نه عللي كه آلبرت و هاهنل به آن اشاره مي            

ي از    نقطه نظر رقابت چنان تاريخ مصرفش گذشته است كه استفاده           
كه .  آن معادل استفاده از سيستم ارباب و رعيتي و يا كار بردگان است             

 .به وضوح بدون بازده و نا كارآمد خواهد بود

پيش از ظهور استالينيسم، رقابت براي اغلب مردم، به جز              •
 شد كه سرمايه    اقتصاددانان رسمي، يك سيستم غيرعقالني تلقي مي       

ي آن بدست آوردن بخشي از سود            بوسيله)  رقيب(داران مختلف    
اقتصاددانان آن  .  كردند  حاصل در صنعت خود را براي خود تضمين مي        

ها و هزينه، توجيه      داشتن قيمت   را به عنوان ابزاري براي پائين نگه       
تكامل منطقي رقابت به اشكال مختلف انحصار، درهر حال         .  نمودند  مي

وعلت در تهديدي بود كه متوجه خود        .  از جانب دولت پذيرفتني نبود    
بعد از جنگ   .  داران كوچكتر بود    داري با نابود كردن سرمايه       سرمايه

جهاني اول و حتي پس از آن يعني بعد از جنگ جهاني دوم، استراتژي              
 دار، ايجاد و يا حفظ بخش رقيب درسرمايه            ترجيحي طبقه سرمايه  

داري بعد از جنگ دوم جهاني به همان            اگر رشد سرمايه  .  داري بود 
ماند، بخش رقيب به هر حال محكوم به          كنديِ قبل از جنگ باقي مي     

ى پس از     با توجه به تمايل سرمايه به سوي انحصار، دوره           .  فنا بود 
جنگ با تمركز عظيمِ صنايع در آلمان، ژاپن و اياالت متحده روبرو                
گشت و به اميد جلوگيري از اين تمايل تشويق صنايع رقيب  به يك                

و اين شامل ابقاء كشاورزي كوچك و            .  هدف آگاهانه مبدل شد     
 .همچنين صنايع كوچك و متوسط شد

به بياني ديگر رقابت امروز يك رقابت تصنعي است و در طي مدتي                 
و اين بدين معني است كه رقابت مدرن نيز اگر كه            .  ناپديد خواهد شد  

و اين براي هركسي كه    . به شكل تصنعي برقرار شود، رقابت نخواهد بود
هاي محتاط كشاورزي و      در بخش .  درگير مسئله قرار دارد واضح است     

فروشي كه زماني رقابت بسيار گسترده بود، اكنون محدود به               خرده
هاي خاصي مانند دكانِ سركوچه و يا كاالهاي مصرفي ويژه                بخش

گر چه ارزش اخالقي آنهايي را كه از قانون جنگل حمايت            .  شده است 
اقتصاد .  نمايند بايد زير سئوال برد، اما اين مسئله ثانوي است               مي

اى در رابطه با ماهيت         ى كامالً ماهرانه     مدرن براي خودش شيوه    
انحصار و رقابت در اختيار گرفته است و به امتيازها و مضرات آن توجه              

و با استفاده از نمودارها و معادالت، تجزيه وتحليلي ارايه           .  نموده است 
. داده است كه چنان پاكيزه است كه واقعيت خود را از دست داده است    

نقض را ارائه داده است كه هرگز وجود           معني رقابت بي    ى بي   نظريه
سپس چنين رقابتي را با      .  تواند داشته باشد    خارجي نداشته و نمي    

. واقعيت مقايسه نموده و نتيجه گرفته است، كه واقعيت  ناقص است             

كند تا كشف نمايد      اقتصاد مدرن عملكرد اين واقعيت را تحليل نمي        
البته واضح است كه قادر به      .  كند   كه سيستم ما واقعاً چگونه كار مي      

دنياي واقعي زدوبندها و معامالت مبتني برارتشاء       .  چنين كاري نيست  
ى سود از طرف ديگر،       از يكسو و عملكرد بوروكراتيك آميخته با انگيزه       

داري خواهد شد كه آن اقتصاد حاضر به             منجر به انتقاد از سرمايه     
 .انجام آن نيست

 

 ”سوسياليسم بازار“استالينيسم همچون شكل دگرسانِ 

 

ى قوت مبحث سوسياليسم بازار معموالً براين نكته متكي است             نقطه
تعداد .  تر است   تر و موفق    تر، شايسته   خواه  كه از استالينيسم آزادي   

اند كه آيا      اندكي به ماهيت واقعي استالينيسم عطف توجه نموده           
از نقطه نظر   .  بنيادهاي آن درسوسياليسم بازارِ شكست خورده، نيست       

بوخارينيٍ -كردن استاليني بعد از سياست استاليني         تاريخي، صنعتي 
گرا بود    استالين اساساً عمل  .  پذيرش اقتصاد دهقاني و نپ ، پيش آمد        

. هاي بازار را در خدمت سياست خود گرفت             و بطور موثر خصلت    
گان، پراخت حقوق با روبل، اختالف  درآمد وسيع،              حاكميت نخبه 

جويي، همه از مفهوم بازار         سيستم سلسله مراتب، و بازار يا برتري         
ى استالين    نيروي كار از حالت كاالبودن در دوره         .  گرفته شده بود   

داد كارگران براي     او ترجيح مي  .  خارج شد اما نه كامالً به خواست وي       
بدست آوردن كار و حقوق بيشتر باهم به رقابت برخيزند و اينكه اين               

تحت استالينيسم،  .  ى كارگر بود    ى مقاومت طبقه    چنين نشد نتيجه  
در .  ريزي كنار هم باقي ماند       اشكالي از بازار در كنار اشكالي ازبرنامه       

واقع استالينيسم نه اقتصاد بازار ونه اقتصاد برنامه بلكه نوعي بازارِ                
 .غيربازار بود

ى ساختمان سوسياليسم در يك كشور، كه اساس استالينيسم            نظريه
ها بودند كه      برعكس اين استالينيست   .  است، همواره تخيلي بود     

 ها را كه حاضر به پذيرش روش استالين نبودند، به تخيلي            ماركسيست

سوسياليسم يا يك سيستم جهانشمول است و       .  كردند  بودن متهم مي  
 .يا هيچ چيز

تواند به شكل گام به گام، مانند كودكي كه با يك پا               سوسياليسم نمي 
اين واقعيت  .  بدنيا بيايد و روز بعد پاي ديگرش رشد يابد، بوجود بيايد           

ى نوين مشكل است به اين معني           كه موجوديت يافتن يك جامعه     
نيست كه جايگزيني برايش وجود دارد، مثالً يك درجه پائين تر، كه              

 .بايد آنرا پذيرفت
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 داري و غيرممكن بودن تغيير وضعيت به بازار نزول سرمايه

 

(آيا امكان بازگشت به سيستم بازار در كشورهاي استالينيست هست؟           
آيا سرمايه داري درحال نزول قابل احياء دركشورهايي  كه                )  15

ى پاسخ به اين      كاالپرستي را از دست داده اند، خواهد بود؟ من زمينه         
داري مدرن در مورد اَشكالِ       سئوال را از قبل با اشاره به اين كه سرمايه         

رقابت محو شده   .  ام  داري بالغ دچاركمبود است، فراهم كرده        سرمايه
هاي   ها نقش اساسي در رهبري اقتصاد دارند، بخش             است، دولت 

اند، ارتش ذخيره     مبتني بر نيازهاي ضروري بزرگ و در حال گسترش        
شده و در كنترل      بيكار يا اندك است ويا اصالً وجود ندارد و پول ملي           

بنابر اين  .  دولت است، حتي در جايي كه بانك اسماً مستقل است              
داري   ى امكان حركت از استالينيسم به طرف شكلي از سرمايه           مسئله

داري   ى منطبق بر سرمايه  نمونه. در حال نزول، بايد كنار گذاشته شود
تواند باشد زيرا كه كشوري است كه         گفته، تنها كشور آمريكا مي      پيش
داري متكي به آن است كه در آن بخش                ى جهان سرمايه     همه

هاي   بخش.  توليدات نظامي قطعاً براي حفظ اقتصاد، محوري است          
 سازي، در اختيار شركت      حساس اقتصاد، مانند كامپيوتر و اتومبيل       

بيشتر سهام در اختيار    .  رقابت كنترل شده است   .  هاي محدودي است  
هاي بيمه و بنيادهاي بازنشستگي است، و بزرگترين  شركتها و             شركت

 .شوند بانكها توسط بوروكراتها اداره مي

تغيير جهت به چنين اقتصادي، از اقتصادي كه در اتحاد شوروي سابق            
 هاي نظامي و همچنين ديگر مجتمع        وجود داشت شامل حفظ بخش    

تنها تفاوت واقعي    .  باشد  هاي بزرگ توليدي كه موجود است، مي         
ها كارگري خواهد بودكه به عنوان مازاد از كار اخراج                   درميليون

ى كار، براي     چنين بيكاري عظيمي و البته ارتش ذخيره      .  خواهند شد 
درصد است،    7روسيه بسيار متفاوت از آمريكا كه داراي نرخ رسمي             

در حقيقت، ايالت متحده تنها از طريق تقسيم نيروي كار           .  خواهد بود 
ى شهرهاي    شده  هاي قومي در مناطق كنترل و حفاظت           به گروه 

اين شرايط در   .  عمده قادر به داشتن اين سطح از نرخ بيكاري است            
بنابراين از نظر سياسي داشتن چنين      .  اتحاد شوروي سابق وجود ندارد    

از اين بيشتر اين كه       .  سطح بيكاريي درآنجا، غيرممكن خواهد بود       
گان و چه     چنين حركتي احتمال نابودي بخش عظيمي از خود نخبه         

 .بسا استقالل روسيه را بهمراه خواهد داشت

انتقال اقتصاد روسيه استالينيستي به سوي بازار ممكن نيست مگر              
ى كارگر، دقيقاً به اين جهت كه         هاي فراوان براي طبقه     بهمراه آسيب 

ممكن است مطرح شود    .  ى بازار در دنياي مدرن غيرممكن است        ايده
اما . كه بازار بايد باقي بماند تا هنگامي كه تحت سوسياليسم ازبين برود

چنين بازاري تنها هنگامي امكان هرنوع عملكردي خواهد داشت كه             
به بياني ديگر، كارگران بايد كنترل خود را         .  رقيب آن نيز حاضر باشد    

. گان برقرار نموده و هر نوع امتيازي را از بين ببرند              بر جامعه و نخبه   
در تحت چنين شرايطي بازار محدودي كه شرايط الغاء آن به تدريج               

 داري حقيقي چاره    يك سرمايه .  فراهم شود، ممكن است عمل نمايد      

اين شايد غيرقابل اجتناب     .  ى كارگر ندارد    اى به جز مقابله با طبقه      
اى كه ادعاي ضرورت بازار را بدون اينكه نخست               هر برنامه .  باشد

گرايي و هرنوع امتيازداري و همچنين             ضرورت برانداختن نخبه    
برقراري قانوني كه هيچكس نبايد درآمدي بيشتر از درآمد يك كارگر            

پرداز و هم ضد      دار خيال   ماهر داشته باشد را مطرح نمايد، هم سرمايه       
 .سوسياليسم است

 

 گيري نتيجه

 

آنهائي كه تا حاال سعي در      .  ريزي و ارزش قابل اختالط نيستند       برنامه
اند،   و استالينيسم كرده      دموكراسي  اختالط اين دو ازطريق سوسيال    

اين دو  .  شان از نظر تاريخي زمان كوتاهي دوام آورده است             مخلوط
. سيستم شامل عناصر مختلفي بودند ونتايج متفاوتي را ببار آوردند             

اى   هيچ كدام از آنها آينده    .  اند  هردوي آنها با هم به آخر خط رسيده        
 . بازار رويايي بيش نيست و دوران آن سپري شده است. ندارد

 

 ...ادامه دارد

 

 :يادداشت ها

: Diane Elson(مثالً نگاه كنيد به ديان السون            -1   (
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،   172نيو لفت ريويو،    ”  .سوسياليسم بازار و يا سوسياليزه كردن بازار       “
ديان السون سعي نموده است      .    44-3ص    1988دسامبر    –نوامبر  
 ى سوسياليستي را كه برمبناي قيمت عمل مي           اى از جامعه    نمونه

ى سوسياليستي از      اين روشن است كه جامعه      .  نمايد تصوير كند   
اى است كه عملكرد آن برمبناي بازار كنترل شده            ديدگاه وي جامعه  

 .وهمراه با كار مزدوري است

2- J.P. Proudhon    :        19نظريه ى عمومي انقالب در قرن ،
Pluto Press   ،1989    .           نگاه كنيد بويژه به مقدمه آن از روبرت

هايي است كه پرودون از آن         سوسياليسم بازار يكي از نظريه     ”گراهام،
در خود كتاب وي    ”  .انگيز است   دفاع كرده است كه هم بجا و هم بحث        

تر رقابت دفاع     به وضوح از بازار حتي تا حد حمايت از يك نوع خالص            
پايمال كردن رقابت همچون پايمال كردن      “  :  او مي گويد  .  كرده است   

 .50ص” .خود آزادي است

3-  Karl Marx  :     251ص    28گروندريسه، آثار منتخب، جلد  :
ايجاد ثروت بطور عام تنها از طريق كار اجباري، بردگي، و يا كار                …“

 ”.يابد اجباري غيرمستقيم يعني كار مزدوري، امكان مي

ى اقتصاد     مناظره در رابطه با مسئله        “                    -4
،  Vestnik Kommunuisticheskoi Akademii”  سياسي،
 .1925، مسكو،  11شماره 

5- Alec Nove : The Economics of feasible 

Socialism   ،Allen and Unwin    نوو پروفسوري  .  1983، لندن
 از دانشگاه گالسكو بود كه بهمراه والدين منشويك خود در اوايل دهه            

با اينكه در غرب بزرگ شد      .  ساله بود به غرب آمد 8هنگامي كه  20ى 
 .خواه در شرق در ارتباط بود اما همواره با روشنفكران آزادي

اى قديمي از اين نوشته به روسي ترجمه وبه همراه             نسخه  -6
براي سميناري كه حول آن       M.Voyeikov.  اي مقدماتي از      جوابيه

در مسكو  تشكيل    1995در انستيتوي اقتصاد آكادمي علوم در دسامبر        
 .شده بود، منتشر شد

ى تنزل، در نشريه        ى من، در باره      نگاه كنيد به نوشته      -7
 26. . . نقد 

 E. A. Preobrazhensky : The Newنگاه كنيد به      -8

Economics  1965انتشارات دانشگاه كمبريج ، كمبريج. 

 KommunuisticheskoiAkademiiنگاه كنيد به         -9

Vestnik  357ص  1925،  2، جلد . 

10-               Dvenadtsatyi S'ezd PKPlb, 

Stenografischskii Otchet, Izd. Politicheskaya 
Literatura   ,    ، سخنراني تروتسكي در    .    313، ص 1968مسكو

، نپ را     Scissors crisisدوازدهمين كنفرانس حزب تحت عنوان        
ى   نپ تائيد يك نظم قانوني براي عرصه         “:  دهد  چنين توضيح مي   

تر او ادعا كرده بود       پيش”   ..ى خصوصي است    ى ما و سرمايه     مبارزه
ى كشورهايي كه در دوران انتقالي به سوسياليسم           كه بازار براي همه   

و درعين حال او به شكلي كامالً روشن         .  برند، بنيادي است    به سر مي  
دانست كه  ”  داري  ها و نهادهاي سيستم سرمايه      شيوه“آنرا بكار بردن    

ريزي، تمركز و      ى نوين سوسياليستيٍ برنامه      به محض ابقاء شيوه    
هاي   براي بررسي ديدگاه  .    310ص.  محاسبات، ازبين خواهد رفت      

 Ticktin andتروتسكي در آن مقطع و بعد ازآن ، نگاه كنيد به                

Cox: The Ideas of Leon Trotsky, Humanities Press, 
1995. 

11- Preobazhenski  ي فوق ، نوشته. 

12- L. D. Trotsky   :  “    ى   سخنراني در دوازدهمين كنگره
نمايد كه    تروتسكي استدالل مي  .  1968مسكو    401-399ص  ”   .حزب

ى تجاري،    وجه آسيايي روسيه در اهميت دادن به برقراري سرمايه           
ى تجاري به     حياتي بوده است، و اين كه، تحت نپ خطر اينكه سرمايه          

داري منجر شود، بيش از        هاي بازگشت به سرمايه     فراهم نمودن پايه  
 .هميشه است

ما با  “  .    325-324لئون تروتسكي ، منبع پيش گفته، ص          -13
و شكي نيست   . . .  ضرورت اخراج كارگران زن و مرد روبرو خواهيم شد        

ترين و    كه تغيير ماهيت دادن به بيكاري ، موجد بدترين ،غيرواقعي            
 ”ترين شكل تامين اجتماعي خواهد بود پرهزينه

اقتصاد :  بسوي آينده     :  مايكل آلبرت و رابين هاهنل            -14
 Looking Forward: Participatory. (  21مشاركتي براي قرن    

Economics for the Twenty –First Century, South 
End Press , Boston, 1991  66-67 . 

براي بررسي دقيقتر بازار در اتحاد شوروي و تغيير شكل آن             -15
 H. H. Ticktin: Origins of theبعد ازاستالينيسم، نگاه كنيد به 

crisis in the USSR: Essays on the plitical Economy of 
a Disintegrating System, Myton Sharpe Inc. New 
York &London,1992;”The Road to International 
Chaos.” Critique 23, June 1991, 9-32;”The growth 
of an Impossible Capitalism,” Critique 25,May 

1993, 119-32. 
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اين نظر كه تكامل نيروهاي مولد در قاره اروپا از چارچوب دولت                   
 ها و بنگاه    كارتل.  اي است   ملي فراتر رفته ديگر    واقيت شناخته شده         

المللي، كنترل خود را بر بخش هاي مهمي از               هاي اقتصادي بين   
  –صنعت آلمان      .  دهند  اقتصاد اروپايي پيوسته گسترش مي         

تواند در مرزهاي  سنتي        نمي  –زنيم    آشكارترين نمونه را مثال مي     
طلب است،    اين صنعت در گوهر خود توسعه     .  دولت آلمان، باقي بماند   
طلبي راه فتوحات نظامي خشن به سوي شرق           اعم از آنكه اين توسعه    

هاي اول و دوم جهاني صورت         چنانكه در طي جنگ     -را پيش گيرد    
آميز به سمت غرب برود        گرفت يا به راه فتوحات بازرگاني مسالمت        

ي   و اين نتيجه    -كرد  ”  انتخاب“راهي كه پس از جنگ جهاني دوم          
به اين  .  ي سياسي و نظامي نيروها در قاره است          ي تغييريافته   رابطه

توان گفت كه حركت به سوي ادغام اقتصادي اروپاي غربي از             معنا، مي 
المللي   راه بازار مشترك برآيند تمركز سرمايه داري در مقياسي بين            

داري براي آشتي سطح تكامل نيروهاي مولد و           كوشش سرمايه :  است
داري با ايجاد     سرمايه.  ي تمركز انحصارگرانه با بقاياي دولت ملي    درجه
تري كه در آن كاالها، سرمايه و كار، آزادانه گردش            ي گسترده   منطقه

هاي مالتوسي،    كنند، صنعت را از دستكم بخشي از موانعي كه كارتل          
هاي بين دو     نگر در سال    گرايي اقتصادي كوته    ديوارهاي تعرفه و ملي   

 .سازد جنگ بر آن تحميل كرده بودند رها مي

اما بازار مشترك تنها برآيند تمركز سرمايه نيست؛ همچنين محركي             
. ي جديد در تمركز سرمايه در قاره و فراسوي آن است               براي مرحله 

شان   هاي بزرگ اروپاي غربي عمدتا آب به آسياب بازار ملي           اكثر بنگاه 
البته .  درصد است   35ريزند؛ سهم صادرات آنها به ندرت متجاوز از           مي

اندك استثناءهايي مانند صنايع پوالد بلژيك و لوكزامبورگ يا تراست            
هاي اصلي توليد      اما در مورد شاخه    .  فيليپس در هلند وجود دارد      

هاي كاالهاي مصرفي      هاي عظيم و بخش      عموما، از جمله ماشين    
 .كند بادوام، قاعده حكم       مي

ي اقتصادي سريع در اروپاي غربي با آغاز             طي ده سال توسعه        
. ي نسبي توليد واحدها واقعا باال نرفت          ي اندازه   جنگ كره، مساله  

تقاضا .  آهنگ كلي توسعه چنان بود كه يك بازار فروش به وجود آمد             
بدين سان،  .  رقابت شدت نداشت  :  تر از عرضه باال رفت      عموما با شتاب  

نه از    1958  –  62هاي    ي نخست بازار مشترك، ميان سال       در مرحله 
 ي سريع كارتل    فرايند نيرومند تمركز خبري بود و نه از يك توسعه           

هاي كارفرمايان، تمامي     درست است كه اتحاديه    .  هاي محدودكننده 
 مانند در بر مي     –  هاي تجاريِ كارتل    هاي صنعتي را با اتحاديه      شاخه

اما با توجه به شرايط اقتصادي حاكم، آنها به انجام هيج            ].    1[  گرفت  
 .اقدامي براي تقسيم بازار يا  محدودكردن  توليد ناگزير نبودند

خط انفصال ميان اين نخستين        1962رسد كه سال       به نظر مي     

 
المللي و  داري بين سرمايه
 ”مليت –فرا “

 ارنست مندل

 1967ژانويه 
 

 

 پرويز بابايي:  برگردان

 ايوب رحماني  : ويراستار
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مرحله سرخوشي عمومي و مرحله بعدي در توسعه بازار مشترك بوده            
طي رونق عمومي    .  است، يعني هنگامي كه مشكالت آغاز گرديد          

در يك    -نشان داديم   1963چنانكه در     -هاي مولد   پيشين، ظرفيت 
رشته از بخش هاي كليدي، به روشني از تقاضاي موثر  فراتر رفته بود               

بنابراين .  مازاد ظرفيت آغاز به پيدايي كرد و رقابت شدت يافت          ].    2[  
ئي   و سمت منطقي  .  سازي  و تمركز، آهنگ آنها را تسريع نمود           بهينه

ها و    داري پيش گرفت به سوي استقرار شركت           كه تمركز سرمايه   
ئي بود كه نه با ابعاد هر بازار ملي بلكه با ابعاد بازار                واحدهاي توليدي 

 .مشترك سازگار بود

 

 داري سه شكل تمركز سرمايه

به لحاظ نظري، سه شكل تمركز سرمايه ممكن بود و عمال هر سه                  
 ها درهم   نخستين اين :  افتاد  شكل در بازار مشترك اروپا اتفاق  مي         

شان تاكنون    گيرترين  آميزي موسسات ملي موجود است كه چشم         
ادغام دو تراست در ايتاليا، اديسون و مونته كانتيني، ادغام دو تراست              

ي   نامه  ؛ توافق  Ugineو   kuhlmannشيميايي مهم فرانسوي      
: ي اتومبيل آلمان غربي       همكاري نزديك ميان دو تراست عمده         

يا در اكثر   (دومين اينها ادغام    .  بنز بوده است    –فولكس واگن و دملر     
هاي ملي در كشورهاي       شركت)  موارد بايد به درستي گفت جذب       

: هاي بزرگ آمريكايي بوده است      گوناگون بازار مشترك توسط شركت    
و اوليوتي توسط جنرال الكتريك، و اخيرا         Machines Bullجذب    

هاي فيات توسط     خريداري كنترل منافع خانواده آگنلي در كارخانه        
تراست آمريكايي جنرال موتورز كه اعالم شده ولي هنوز مورد تائيد               

 .قرار نگرفته است

هاي ملي كشورهاي بازار مشترك در         سومين مورد، ادغام شركت       
هاي ملي مسلط      واحدهاي جديدي است كه در آنها ديگر سرمايه           

نيست و اكنون سرمايه، كم و بيش به طور مساوي در دو ، سه و يا                     
حتا در چند مورد،      (چند كشور عضو بازار مشترك پراكنده است             

ي كشورهاي ديگر  اروپايي مانند بريتانيا، سويس، سوئد و حتا             سرمايه
ها در    ترين نمونه   مهم).  سرمايه اسپانيايي در اين امر مشاركت دارند       

اين حوزه عبارت بودند از ادغام دو تراست مهم تجهيزات و مواد                   
و تراست آگفاي آلمان      Gevaertتراست بلژيك     –عكاسي در قاره     

؛ ادغام گروه مالي فرانسوي اشنايدر و گروه مالي بلژيكي                   -غربي
Empain  ترين تراست    نامه همكاري نزديك ميان بزرگ        و توافق

و تراست آلماني باير و جز       Rhone – Poulencشيميايي فرانسوي   
 .آنها

ظهور سرمايه آمريكايي در داخل بازار مشترك اروپا، خواه به شكل                
 هاي آمريكايي و خواه از راه درهم           ضمايم مستقيم جديد كمپاني    

آميزي يا جذب واحدهاي اروپايي موجود، در آخرين تحليل همواره              
دهد كه بدين وسيله بخشي از بازار مشترك از دست                   نشان مي 

مگر براي جاري شدن محصوالت      (شود    ي اروپايي گرفته مي     سرمايه
ها به خودي خود بازار را         جديد در آن بازار و سپس تا حدي كه اين          

بينانه است كه     غيرواقع).  براي محصوالت اروپايي موجود كاهش ندهند     
ي اروپايي واكنش نشان نخواهند داد و از خود در             فرض كنيم سرمايه  

با وجود آنكه ما اينجا با فرايند         .  برابر اين فرايند دفاع نخواهند كرد       
 المللي مواجه هستيم، ادغام شركت       داري بين   تشديد رقابت سرمايه  

درصد موارد، در واقعيت به معناي          99هاي اروپايي و آمريكايي، در       
 منطقا نمي .  ي اين رقابت است     ي اروپايي در نتيجه     شكست سرمايه 

يي   داران اروپايي شكست خود را به گونه         توان فرض كرد كه سرمايه    
ناپذير خواهند پذيرفت و اينكه دستكم كوشش نخواهند كرد            اجتناب

آميزي   از سوي ديگر اينكه چرا حركت درهم       .  از آن جلوگيري نمايند   
ها يا    تواند شكل ادغام شركت      مالي و صنعتي به طور عمده نمي         

واحدهاي ملي موجود به خود بگيرد بلكه بيشتر به صورت تاسيس               
المللي سرمايه خواهد     تنيدگي بين   ها و واحدهاي مبتني بر هم شركت

ي نخست، در برخي صنايع،        در وهله .  بود، سه علت ذكر شده است      
 ي صرف   گذاري و خطر فرسودگي فني در برابر سرمايه          مبلغ سرمايه 

گذاري   نگوييم در مقابل آنكه ارزش      –شده كه تخمين زده شده است       
ها در مقياس     چنان است كه تحوالت بعدي در اين شاخه         –شده است   
توان در صنعت هواپيمايي      مثال بارز را مي   .  شود  پذير نمي   ملي امكان 

آميز    تواند  با مبادرت به سرمايه گذاري مخاطره         ارائه داد، كه تنها مي    
، از امكانات فني عقب نيفتد،      )مثال كنكورد (فرانسوي    –مشترك انگلو   

بينانه در اين     ي واقع   و مورد ديگر، صنعت فضايي است كه تنها پروژه        
داري   هاي  سرمايه    ، به همكاري ميان تمامي قدرت      ELDOبخش،  

يي كه عدم     ي صنعت هسته    اروپايي وابسته است؛ چه رسد به توسعه      
در واقع بدون   .  امكان آن بر مبناي بخش خصوصي اثبات شده است          

اي در    گذاري دولتي سخني از صنعت هسته        ابتكار دولتي و سرمايه    
اكنون صنعت هواپيمايي و فضايي داليل         .  آمد  غرب در ميان نمي    

اند كه در عصر ما        ي قديمي ماركسيستي ارائه داده       بارزتري از گفته  
نيروهاي مولد آشكارا، از هردو مرز مالكيت خصوصي و دولت ملي فراتر            

المللي شديد به ويژه رقابت       ي رقابت بين    دوم اين كه، مساله   .  اند  رفته
داري اروپايي    ميان آمريكاي شمالي و صنعت اروپاي غربي، بر سرمايه         

كند كه گروه هاي مالي        آهنگ تندتري از ابداعات فني تحميل مي        
ها چنان    ها و مخاطره    هزينه.  آيند  ي آن بر نمي     ملي سنتي از عهده   
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بزرگ   است كه يك تصميم اشتباه           
 ممكن است كل ذخاير برخي از شركت      

گذار را    هاي سرمايه   هاي عمده يا بانك
ها و    اصل گستردن ريسك   .  فرو بلعد 

 هاي ثابت، منطقا به ايده      كاهش هزينه 

: المللي مي انجامد       ي ادغام بين     
گرايشي كه باروش مرسوم مشورت         
كردن در مورد مسايل بزرگي كه يك         
صنعت ويژه با آن روبروست تسهيل         

شود؛ روشي كه در سالهاي آغازين        مي
سوم اين كه،   .  بازار مشترك تثبيت شد   

باز براي اينكه آهنگ سرعت با              
انحصارات آمريكايي غول آسا، حفظ        
گردد، ايجاد واحدهاي مالي و مولد          
درون بازار مشترك با چنان ابعادي كه        
آشكارا فراسوي دسترس هر تراست         

 در عرصه .  شود  ملي است، ضروري مي   

داري   المللي، سرمايه   ي رقابت بين   
هاي مقياس      جويي  آور ناشي از صرفه     آمريكا هنوز از سودهاي سرسام    

ها و واحدهاي     براي خنثاكردن اين مزايا، براي شركت     .  برخوردار است 
عمده بازار مشترك الزم خواهد بود كه درعرض چند سال مقياس شان        

المللي پاسخي آشكار     باز در اينجا ادغام بين    .  را دو يا سه برابر سازند      
 .است

 

 ”فرامليتي“قدرت دولت ملي يا 

ي   در نگاهي صوري به نص  پيمان رم، بازار مشترك يك منطقه                  
يي كه    نمونه تاريخي .  هاي خارجي مشترك است     تجاري آزاد با تعرفه   

است كه پارلماني     1867آلماني در    Zollvereinرسد      به ذهن مي  
 ويژه با انتخابات غيرمستقيم داشت كه آخرين مرحله به سوي شكل             

بازار مشترك اروپا به خودي خود،         .  گيري دولت متحد آلمان بود      
ي تجارت نيست و تاثير آن بر             چيزي جز وسيله تسهيل توسعه      

. اقتصادهاي ملي شش كشور عضو هنوز از اين حدود فراتر نرفته است            
هاي كلي تكامل اقتصادي و نه جابجايي           نه سطح قيمت، نه گرايش     

وجه با ظهور نهادهاي بازار مشترك به طرزي قطعي             صنعت، به هيچ  
المللي سرمايه درون     اما با رشد درهم تنيدگي بين     .  شكل نگرفته است  

 گيري در كار هستند كه مي       شش كشور عضو، نيروهاي جديد و چشم      

. توانند كامال اين وضع را تغيير دهند        
ئي را    الزم است كه تغييرات كيفي       

نشان دهيم كه در نتيجه افزايش            
المللي،   چشمگير تمركز سرمايه بين     

 .در دو عرصه مهم اتفاق خواهد افتاد

امروز دولت نه تنها به دليل دفاع از            
مالكيت خصوصي در برابر طبقات          

كش، بلكه همچنين به دليل         زحمت
كوشش در تضمين سودهاي انحصاري     

هاي اقتصادي    در برابر تهديدات بحران   
شديد، ابزار اصلي قدرت طبقه بورژوا        

 تا زماني كه سرمايه     .  شود  تلقي مي 

گذاري صنعتي كشوري عمدتا ملي         
است، دولت اساسا آلت اجراي منافع        

هرگاه .  دار بومي است    ي سرمايه   طبقه
گذاري در كشوري عمدتا          سرمايه

ي خارجي باشد، ما با        توسط سرمايه 
مستعمره رو به روييم كه       كشوري نيمه 

اما .  كند  گذاران خارجي دفاع مي     دولت در آنجا اساساًاز منافع سرمايه     
هاي شش كشور بازار مشترك نه در         ها و بانك    ترين كارخانه   اگر مهم 

داران خارجي بلكه در تملك تركيبي        تملك ملي و نه در تملك سرمايه      
داران شش كشور باشد، وضع از چه قرار خواهد بود؟ بديهي             از سرمايه 

است كه از ديدگاه منطق بورژوايي در اين صورت دولت بايد ابزار                  
توان به طور مؤثري از        اما آيا مي  .  داران باشد   مجموعه اين سرمايه  
 –بلژيكي    –ايتاليايي    –داران آلماني، فرانسوي      منافع مجموع سرمايه  

هلندي در چارچوب مثال دولت ايتاليا يا هلند دفاع كرد؟ بديهي است             
اي    بااقدامات مالي و اقتصادي   .  تر بيان كنيم    مساله را ساده  .  كه خير 

توان به    شود نمي   كه تنها از سوي دولت هاي ايتاليا و هلند اتخاذ مي           
ركودي پاسخ گفت كه خطر تبديل شدن به بحران شديد در شش                

تا آنجا كه شرايط      –به اين ركود    .  كند  كشور را با به خود حمل مي       
   تنها مي   -سازد  پذير مي   حل موقت را امكان       اقتصادي هنوز چنين راه 

هاي مشترك پولي، مالي و اقتصادي اتخاذ شده توسط           توان با سياست  
به عبارت ديگر، رشد درهم تنيدگي        .  تمام شش كشور پاسخ گفت      

درون بازار مشترك و ظهور واحدهاي          Amalgamationسرمايه  
ي   ي بانكي و صنعتي كه عمدتا در تملك طبقه            شده  بزرگ و ادغام  

دهنده وجود زيرساختار مادي براي         دار ملي نيستند نشان      سرمايه
هرچه .  هاي قدرت دولتي فراملي در بازار مشترك است           ظهور ارگان 
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دادن برخي    تر باشد، تمايل براي انتقال       درهم تنيدگي سرمايه بزرگ   
هاي ملي شش كشور به سوي واحدهاي           هاي معين از دولت      قدرت

از سوي ديگر، هرچه بيشتر     .  فراملي بازار مشترك نيرومندتر خواهد بود     
تر گردش    كاالها، سرمايه و كار در ميان كشورهاي بازار مشترك آزادانه  

تر به گروه اصلي       كنند، گرايش به قرار گرفتن صنايع هرچه نزديك         
يا به بنادر يعني  جايي كه محصوالت صادره به ماوراء (كنندگان مصرف

داري   بيشتر خود را بر مؤسسات سرمايه       )  شود  درياها بارگيري مي   
اين به قلب صنعتي بازار مشترك وزن مسلط        .بزرگ تحميل خواهد كرد 

آمستردام   –اي تقريبا قابل تشخيص به مثلث پاريس          منطقه:  دهد  مي
ي اين گرايش، تغييرات بزرگ در موقيعت            در نتيجه .  دورتموند  –

شده توسط تغييرات فني يا       هاي تعين   مكاني صنايع، همراه با حركت    
چنانكه مثال گرايش حاضر به سوي       (تغيير در منبع مواد خام جديد         

تراست .  تواند روي دهد      مي)  استقرار صنعت فوالد نزديك دريا        
قصد  Badiche Anilin”  باديشه آنيلين “شيميايي بزرگ آلماني      

دادن كارخانه عمده و دفاتر عمده تجارتخانه از              خود را به انتقال     
Ludwigshalen             را به آنتورپ اعالم كرده است، در اين جا تراست 

هاي عظيم به      هاي شيميايي جهان اكنون در حال بناي كارخانه           
به همين گونه،    .  اند  منظور ارضاء نيازهاي كشورهاي بازار مشترك        

ايده انتقال صنعت  عظيم فوالد آلمان غربي به          ”  روهر“سالطين پوالد   
 .پرورانند هاي هلند را در سر مي ساحل

 

المللي در بازار مشترك تا چه حد پيش           ي بين   تمركز سرمايه 
 رفته است؟

اين حركت درهم تنيدگي درون     :  آيد  بالفاصله اين پرسش پيش مي        
اي رسيده    بازار مشترك تا چه اندازه نيرومند است؟ امروز به چه نقطه           

است؟ البته پاسخ اين است كه تازه آغاز كار است و نتايج آن تاكنون بر  
اقتصادي جهاني در كشورهاي بازار مشترك           –موقعيت اجتماعي    

هاي پنج    ها و بانك    بدون ترديد امروز، كارخانه   .  يي بوده است    حاشيه
هاي   داده]  3.[كشور بزرگ بازار مشترك هنوز عمدتا ملي هستند           

ي   اما چنانكه از يك نشريه     .  اند  آماري در اين زمينه، آشكارا نابسنده      
 آيد، در طي چند سال گذشته، سرمايه       وابسته به حكومت فرانسه برمي

 گذاري جاري در ماشين      درصد سرمايه   10گذاري خارجي كمتر از      

ي خارجي    در مورد سرمايه  .  آالت و تجهيزات صنعت فرانسه بوده است      
ي شكست نظامي و اشغال، از همه جا            در آلمان غربي كه در نتيجه      

، 1964زند كه در پايان       باندز بانك تخمين مي     متمركزتر است، دويچه  
هاي آلماني قريب سه هزار          گذاري خارجي در بنگاه       كل سرمايه 

گذاري در    درصد كل سرمايه    15ميليون دالر، يعني اندكي بيشتر از        
در صنايع اتومبيل، نفت وتجهيزات الكترونيك،       .  آن كشور بوده است    

هاي خارجي،    درصد سرمايه   60تقريبا  .  اين درصد بسيار باالتر است     
در .  درصد به كشورهاي بازار مشترك تعلق دارد         25آمريكايي است و    

هاي   المللي شركت   تنيدگي بين   عين حال، حركت به سوي درهم       
مالي، صنعتي و بازرگاني آغاز شده است و امروز، به عللي كه در باال                 

هاي   اين حركت، هم با گرايش    .  گيرد  نشان داده شد، دارد سرعت مي     
داري در پيوند     داري و هم با ركودهاي نوسرمايه       هاي نوسرمايه   توسعه
] 5[المللي است   ي بارز، ايجاد يك گروه مالي بين        يك نمونه ].  4.[است

فن (هاي منفرد     دادن تجهيزات صنعتي به بنگاه      ي اجاره   كه در زمينه  
ي ديگر ايجاد يك      نمونه.  در كل اروپاي غربي تسلط دارد     )  نسبتا جديد 

شركت صادراتي مشترك از سوي هشت تراست شيميايي اروپايي است          
ها فرانسوي، سه آلماني، يك ايتاليايي و يك بلژيكي             كه سه تاي آن   

 . هستند

ي كنوني تشديد رقابت و ركودهاي ملي منزوي در             هرچه مرحله     
فرانسه و ايتاليا چنين ركودي را در         -كشورهاي بازار مشترك ادامه يابد 

آلمان، هلند و   :  از سر گذرانده اند      1965و ابتداي     1964تمام مدت   
حركت به    –كنند  اكنون دارند چنين ركودي را تجربه مي         بلژيك هم 

المللي سرمايه در چارچوب شش كشور،             سوي يك تمركز بين      
هنگامي كه يك ركود عمومي در هر شش كشور         .  نيرومندتر خواهد بود  

ي   لحظه“)  نمايد  ناپذير مي   و اين به نظر ما ظاهرا اجتناب       (آغار شود   
بازار مشترك  در    .  براي بازار مشترك فرا خواهد رسيد     ”  گيري  تصميم

طبقات بورژوازي  ”  دفاع ملي از خود    “آن زمان يا به وسيله نيروهاي         
گسيخته خواهد شد، كه معناي آن          ملي كشورهاي مربوطه، از هم      

گري و    هاي برگشت به ناسيوناليسم اقتصادي و حمايت        دستكم شكل 
جز آن خواهد بود، يا به سوي اقدامات ضد ركود در مقياس بازار                   
مشترك پيش خواهد رفت كه در اين صورت نهادهاي فراملي، برخي             

. هاي ملي  را به عهده خواهند گرفت ي دولت كاركردهاي پولي و مالي
 بدين ترتيب يك پول  واحد رايج  در بازار مشترك و يك نظام ماليات               

ظهور آنها به    .  گيري يگانه در اين  بازار اجتناب ناپذير خواهد بود             
هاي   معناي اثبات قطعي اين واقعيت خواهد بود كه در نگاه گروه               

رهبري بورژوازي اروپاي غربي، قدرت دولتي فراملي يك وسيله ضد             
ي ميان اين دو گرايش به         مبارزه.  ركود كارآمدتر از دولت ملي است      

وسيله قدرت نسبي نيروهاي بورژوازيي ذينفع يا مخالف با تنيدگي              
المللي در لحظه خاص تصميم گيري، تعيين خواهد            ي بين   سرمايه

هاي مشخص در باب نتيجه آن         بيني  به اين دليل، امروز پيش     .  شد
مبارزه ناممكن است، و دورانديشانه هم نيست كه امروز اعالم كنيم كه            
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آزمون اصلي، زماني است كه     .  بازار مشترك غيرقابل برگشت شده است     
تا اين اتفاق نيفتد بسيار زود      .  ركود عمومي در اروپاي غربي روي دهد      

ها سرانجام    خواهد بود كه تعيين كنيم كه كداميك از اين گرايش             
، برخي  1964در طي ركود فرانسه و ايتاليا در            .  غالب خواهد شد   

مثال به نفع صنايع اتومبيل     (اقدامات، نوعا خصوصيت حمايتي داشتند      
اين اقدامات تنها از اين رو        ).  سازي فرانسه   ايتاليا و صنعت يخچال    

بحران شديدي را در بازار مشترك سبب نشدند كه اقداماتي محدود              
در صورت ركود عمومي، تصور برگشت        .  بودند در برابر ركود محدود     

عمومي به سوي اقدامات حمايتي كه موجب فروپاشي بازار مشترك             
 .نشود، بسيار دشوار است

بحران عمومي صنعت پوالد كه كشورهاي بازار مشترك با آن دست               
هايي است كه  در صورت وقوع          به گريبانند، نشان خوبي از نوع تنش       

تاكنون، .  يك ركود عمومي، سريعا درون بازار مشترك رخ خواهد داد           
ي مؤثر    ي ذغال و پوالد به عنوان يك وسيله           مقامات باالي جامعه  

به همان سياق، كه سابقا از        :  اند  مبارزه با بحران، كامال ناتوان بوده       
جلوگيري، توقف يا حتا كندكردن زوال عمومي در صنعت استخراج             

داري از اين ناكامي آگاهند و         هاي سرمايه   ذينفع.  ذغال ناتوان بودند  
 تحت راهنمايي حكومت  ].  6[آورند    حرفي در اين مورد به ميان نمي       

سازي در دست تهيه يا اجرا شده است؛ در           هاي بهينه   هاي ملي، نقشه  
ها را با اقدامات       بهترين حالت، مقامات باالي لوكزامبورگ اين نقشه        

اما كارآمدي اين نقشه هاي ملي،      .  كنند  المللي  تركيب مي     كارتل بين 
المللي به آن     ي بين   تنيدگي سرمايه   اي كه درهم    با توجه به مرحله   

 به تحميل يك انضباط بين      ECSCاگر  .  رسيده، بسيار محدود است   

المللي بر اعضاء خود توفيق نيابد، ممكن است به زودي از هم فرو                  
ولي در مقابل اين، پارلمان اروپا در استراسبورگ پيش از اين              .  پاشد

را مطرح  )  فرانك  –يورو  (آشكارا تقاضاي يك پول واحد اروپاي غربي         
هاي ميان وزراي دارايي شش كشور بازار مشترك در              مشورت.  كرد

كردن نظام مالياتي به آهستگي ولي مستمر در جريان           مورد يك كاسه  
المللي، كه فرانسه نسبت به آن، موضعي             بحران پولي بين   .  است

رسد مانع    متفاوت از ساير كشورهاي بازار مشترك دارد، به نظر مي            
اما اگر شش كشور، فردا     .  كردن پولي باشد    بزرگي بر سر راه يك كاسه     

با يك ركود عمومي جدي روبرو شوند اين عامل كم اهميتي خواهد               
 .بود

 

 فرامليت ها و رقابت امريكا

اين تصادفي نبود كه پرزيدنت دوگُل آن بحران به يادماندني را در                  
ي سياست كشاورزي مشترك        پيرامون مسئله تامين مالي       1965

EEC   نقطه گسست “گزينش اين   .  دامن زد   ”breaking point 

گر كاهش سريع اهميت رأي دهقانان در انتخابات فرانسه نسبت             بيان
يابي كيفي نيروهاي فرامليتي مقامات بازار مشترك از نگاه             به قدرت 

هاي   ي اوليه كميسيون بازار مشترك تمركز بودجه         نقشه.  دوگل بود 
هاي فرامليتي بود كه از طريق وجوهات           هاي ارگان   مهم در دست  

خاص روي واردات كشاورزي از كشورهاي خارج از بازار مشترك                
هاي   اگر نقشه اوليه كميسيون موفق شده بود، ارگان        .  شد  حاصل مي 

ميليون دالر در اول ژانويه        21300هايي به مبلغ       فرامليتي، بودجه 
هاي ملي،    وصول كرده بودند و از لحاظ مالي از حكومت               1974

دوگل در نظر داشت به هر قيمتي از اين امر               .  مستقل شده بودند   
اما هدف دوگل در حفظ حاكميت فرانسه، و استقرار            .  اجتناب ورزد 

رسد، زيرا او     سيادت آن كشور بر قاره اروپا شكست خورده به نظر مي           
تنيدگي ميان صاحبان صنايع فرانسوي، آلماني و          با مخالفت با درهم   

ها   بيند كه آنها توسط آمريكايي      اي را تدارك مي    ايتاليايي، فقط زمينه
هاي عمده فرانسوي براي ساختن           سرنوشت بنگاه  !  بلعيده شوند  

كه جذب جنرال     – Bullهاي بول     ماشين  –كامپيوترهاي الكترونيك   
هاي ايتاليايي، انگليسي و       اند و  اگر به موقع با بنگاه           الكتريك شده 

توانستند مسلما مقاومت كنند  تنيده شده بودند، مي آلمان غربي درهم
دوگل ميان دوراهي    ].  7[ي چنين وضعي است          دهنده    نشان

انگيزه براي  .  ضدآمريكايي بودن و مخالفتش با فرامليت گرفتار است         
المللي رو به تزايدي به       تمركز سرمايه كه اكنون دارد يك خصلت بين       

 .گيرد، سرانجام مقاومت او را درهم خواهد شكست خود مي

ي   به بعد، كميسيون فرامليت بازار مشترك اروپا مبارزه           1964از      
داران اروپايي نسبت به         مندي را براي جلب توجه سرمايه          سامان

ي   وجود تفاوت سهمگين در اندازه و مقياس ميان مؤسسات عمده             
شركت   100، ميان   1964در  .  آمريكاي شمالي و اروپاي غربي آغاز كرد      

 5آمريكايي،    65داري،    هاي جهان سرمايه     از بزرگ ترين شركت    
مؤسسه از كشورهاي بازار مشترك         19انگليسي و فقط       11ژاپني،  

ها نسبت به بازار مشترك   موضع سوسياليست
تواند به بهترين وجهي از موضع سـنـتـي      مي

داري   ماركسيستي نسبت به تمركز سـرمـايـه   
هـا    ها هوادار تراست  ماركسيست.  نشأت گيرد

 .در مقابل كسب و كار كوچك نيستند
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مرتبه   5ترين كمپاني توليد اتومبيل در بازار مشترك،            بزرگ.  بودند
سازي در آمريكا، اتومبيل توليد        ترين كمپاني اتومبيل    كمتر از بزرگ  

سازي بازار    ي صنايع اتومبيل     كند، اگرچه اكنون  مجموعه         مي
درصد توليد اتومبيل در آمريكا       70مشترك ميزان توليدشان تقريبا به      

برابر   3/5ترين تراست پوالد در اروپاي غربي برگشتي          بزرگ.  رسد  مي
توأم با اين تفاوت    .  ترين تراست آمريكايي دارد و اال آخر        كمتر از بزرگ  

هاي نقدي و استخدام براي پژوهش          در مقياس، تفاوت در پرداخت     
اي در مبارزه     ي عمده   است، كه در عصر انقالب  مداوم فني، مسابقه         

، DECDي اخيرا منتشر شده توسط        طبق يك مطالعه  .  رقابتي است 
دالر در آمريكا     93/7، سرانه، به    1962ي پژوهش و توسعه در         هزينه

دالر در بازار     20در بريتانيا و يك معدل به سختي            33/5در مقابل   
 10/4شود؛ پرسنل درگير در پژوهش  در آمريكا به             مشترك بالغ مي  

نفر و  در مقابل، معادل          6/1نفر در هر هزار نفر جمعيت، در بريتانيا          
برآورد شد كه     1965در  .  نفر در بازار مشترك  بوده است         4كمتر از   

 5/8بيليون دالر در آمريكا صرف تحقيق شده است، در مقابل               13/4
به اين داليل، كميسيون بازار     .  بيليون در اروپاي غربي، از جمله بريتانيا      

تنيدگي و تمركز را نه فقط از طريق             مشترك كوشيد فرايند درهم    
وسايل تبليغاتي، بلكه با تعبير مجدد پيمان رم تشويق كند و فعاالنه               

هاي اروپايي را تدارك      چارچوب قانوني براي ايجاد به اصطالح شركت       
اي از قانون تجاري قابل تعميم به         اين به معناي ايجاد نوع تازه     .  ببيند

شش كشور بازار مشترك به طور كلي است كه براي آن ديوان داوري              
ها در عين حال      كوشش.  بازار مشترك مرجع حقوقي عالي خواهد بود      

آيد كه فدراسيون      براي ايجاد يك بازار مالي اروپايي به عمل مي             
اي از    اين نشانه .  كند  بانكداران كشورهاي بازار مشترك از آن دفاع مي       

ها به عنوان  سازگارشدن        نوعي گرايش است كه در نزد ماركسيست       
يافته، معروف است، يعني        روبناي حقوقي با روابط مالكيتي تغيير        

داري كه از حدود دولت ملي قديم در            پيدايي نوعي مالكيت سرمايه    
 ] . 8. [رود ي اروپا فراتر مي قاره

اين به هيچ وجه يك بازي ايدئولوژيك از سوي كميسيون بازار                    
نمايندگان .  نيست Prodomoمشترك فراملي به داليل خود  اشكار            

 دار به طور جدي به همان جهت كشيده مي          ي سرمايه   مستقيم طبقه 

 ي رسمي كارفرمايان درون بازار مشترك  اتحاديه. شوند

 UNICE (Union des Industries de la Communauté 
Européenne   (   نويس قراردادي را به بازار        پيش  1965در آوريل

تنيدگي   مشترك تسليم كرد كه در آن قانوني را مطالبه نمود كه درهم           
ها را تسهيل نمايد، و نيز در آن آشكارا اعالم نمودند              المللي بنگاه   بين

ي يكي از اهداف اساسي        كه افزايش وسعت مؤسسات بايد به منزله        

يادداشت ديگري در همان     .  ي اروپايي مورد نظر قرار گيرد          جامعه
بر همين منوال، اتاق بين      .  انتشار يافت   1966موضوع در تابستان       

اي منتشر كرد كه در آن          اعالميه  1965المللي بازرگاني در اكتبر       
گذاري   حذف تمامي موانع قانوني و مالي براي تمركز يا سرمايه                

 ].9[مشترك ميان مؤسسات را خواستار شد 

 

 ؟”بسته“يا ” باز“يك بازار مشترك 

هاي گمركي بازار مشترك بايد بر همان معيار گرايش           مسأله تعرفه     
المللي سرمايه    تنيدگي بين   بنيادي مورد مالحظه قرار گيرد كه درهم      

. المللي  نوآوري فني پرشتاب و رقابت روزافزون بين      :  كند  را تبيين مي  
از همان آغاز، صنايع ملي مختلف درون بازار مشترك خود را در موضع             

صنايع كشورهاي بنلوكس  و تا حد زيادي صنايع             .  واحدي نيافتند 
ها را سبك بگيرند و به بيرون، به          آلمان غربي عادت داشتند كه تعرفه     

بازارجهاني نگاه كنند؛ صنايع ايتاليايي و به ويژه فرانسوي برعكس               
هاي سنگين و اساسا  رو به سوي بازار داخلي             عادت به حمايت تعرفه   

كشورهاي اخير، ناگزير، براي حمايت شديد عليه رقابت با             .  داشتند
پيمان رم به   .  كشورهاي خارج از بازار مشترك هياهو به راه انداختند          

تر   ي مشترك داد كه گر چه نازل        آنها حمايت محدود از طريق تعرفه     
هاي سابق    ي ملي خودشان بود اما به طور قطع باالتر از تعرفه      از تعرفه

 .كشورهاي تجارت آزاد سنتي بود

 در پس اين رويكردهاي متفاوت به مسئله حمايت گمركي و تعرفه              

هايي در ظرفيت رقابتي نيز        هاي خارجي بازار مشترك، البته تفاوت      
ناپذير نتايجي در مورد      ها به طور اجتناب     و از اين تفاوت   .  وجود دارد 

براي صنعت  .  آيد  به دست مي  ”  بسته“يا  ”  باز“ترجيح بازار مشترك     
تر، كمتر متمركز و به لحاظ  فرانسه، كه در ابتداي بازار مشترك ضعيف

دادن به حمايت درون بازار مشترك، يك         تر بود، پايان    مانده  فني عقب 
رويدادهايي مانند  .  شد و حتا امروز نيز چنين است         قمار محسوب مي  

[ي شديد وارده بر صنعت وسائل سردكننده در رقابت با ايتاليا               ضربه
هايي را تاييد كرد، اگرچه كوشش در تمركز          تا حدي چنين ترس   ]  10

كردن كه به طور جدي از سوي رژيم گُليستي حمايت شد،             و تخصصي 
اما اين امري بديهي است كه صنعت         .  برخي نتايج به بار آورده است      

فرانسه، در حالي كه مايل نيست سودهاي بسيار واقعي بدست آمده از             
، حاضر نبوده و نخواهد بود در            ]11[  بازار مشترك را رها سازد       

اي خارج از مرزهاي بازار مشترك را بر عهده               درازمدت هر توسعه   
به اين دليل، صنعت فرانسه و حكومت فرانسه به پافشاري روي            .  گيرد

نياز به يك حمايت گمركي واقعي عليه ورود كاالهاي صنعتي از                  
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دهند و مايل نيستند در جهت توسعه          مناطق رقابتي خارج ادامه مي     
گرچه آنها  (بازار مشترك به سوي هر كشور صنعتي مهم حركت كنند            

پذيرند كه هيچ تهديد جدي       گنجاندن كشورهايي نظير اسپانيا را مي      
آلمان غربي خود را در وضعي       ).  آيند  در رقابت صنعتي به شمار نمي      

صادرات آلمان به خارج از بازار مشترك اروپا بسيار           .  يابد  متفاوت مي 
صنعت آن كشور، در رشد     .  تر از صادراتش به بازار مشترك است         مهم

كامل، خود را قادر به رقابت با هر كشوري از جمله خود صنايع آمريكا،              
انگيزي را نشان     رويِ حيرت   ارقام صادراتي  پيش    .  كند  احساس مي 

آالت و تجهيزات      ، صادرات ماشين   1965و    1958ميان  .  دهد  مي
بيليون دالر    7بيليون به بيش از       4حمل ونقل از رقم ساالنه كمتر از         

افزايش يافت؛ صادرات مواد شيميايي از كمتر از يك بيليون به بيش از             
 اين ارقام دارند به ارقام اياالت متحده نزديك مي            .  بيليون رسيد   2

بنابراين قابل  !  شوند كه جمعيتي سه برابر جمعيت آلمان غربي را دارد          
درك است كه آلمان غربي بايد بسيار اميدوارتر از ساير اعضاي جامعه             

هاي گسترش بازار مشترك به سمت بريتانيا، كشورهاي            درباره نقشه 
EFTA        ي    يك منطقه :  يا حتا كانادا و آمريكا باشد��تجارت آزاد  
و ”  راين“اي نيست كه در كشورِ ميانِ رودهاي             پروژه��  آتالنتيك

هاي   باز با يك پارادوكس عجيب، نقشه       :  ايجاد هراس نمايد   ”  الب“
هاي سياسي    كه در اين عرصه به نحو زيبايي با شاكله        (حمايتي فرانسه   

صنعت .  ، تقريبا محكوم به شكست است         )كند  دوگل تطبيق مي   
هاي گمركي باال، به بيرون ماندن از بازار            آمريكايي كه توسط تعرفه    

شود، به سادگي اين سد حمايتي را با برقراري              مشترك تهديد مي  
و فرانسه،  ]  12.[زند  كسب و كار درون مرزهاي بازار مشترك دور مي         

يك كشور عضو بازار مشترك، در سال هاي اخير بيش از پنج كشور                
. ي آمريكايي را به خود جذب كرده است          ديگر عضو اين بازار، سرمايه    

در واقع امر، دوگل در عين حال كه بر سر وصداهاي ضدآمريكايي خود             
گذاري   به نفع بازگشت به استاندارد طال افزوده، به آرامي سرمايه              

 ] .13. [آمريكا در فرانسه را تشويق كرده است

 ها و بازار مشترك سوسياليست

تواند به بهترين     ها نسبت به بازار مشترك مي       موضع سوسياليست     
داري   وجهي از موضع سنتي ماركسيستي نسبت به تمركز سرمايه            

ها در مقابل كسب و كار         ها هوادار تراست    ماركسيست.  نشأت گيرد 
كنند كه كوشيدن و       كوچك نيستند؛ در عين حال، آنان درك مي          

 حمايت كردن مصنوعي از كسب و كار كوچك عليه تمركز سرمايه              

كنند   ها اشاره مي    بنابراين سوسياليست. داري، سياستي ارتجاعي است
هاي بزرگ،    ي تراست   شدن كسب و كار كوچك به وسيله         كه بلعيده 

داري است كه اين بايد        ناپذير سرمايه   هاي فرايند اجتناب    از نشانه 

 .هاي اشتراكي وسائل توليد را افزايش دهد فشار به نفع مالكيت

با همين دورنما، از ديدگاه ماركسيستي اين بي معنا است كه قدرت         
هاي بورژوايي فراملي بر دولت ملي ترجيح دارد و يا بايد از دولت                   

هر دو گرايش،   .  هاي فراملي دفاع كرد     بورژوازي ملي عليه رشد قدرت    
هاي نضج    شدن دولت ملي، در قاره اروپا نشانه         تمركز سرمايه و كهنه   

نياز به  :  هاي سوسياليستي هستند    بيش از حد شرايط براي راه حل        
اقتصاد طبق نقشه و مبتني بر مالكيت اشتراكي در چارچوب فدراسيون 

كه البته نبايد به شش كشور بازار مشترك محدود         (سوسياليستي اروپا   
اما اين رويكرد كلي به مسأله به طور خود به خود پاسخي به                ).  شود

ها نسبت به     مسائل تاكتيكي ناشي از تركيب كنوني و كشاكش گرايش        
المللي   ريزي اقتصاد ملي از يك سو، و درهم تنيدگي بين                برنامه

 از سوي ديگر، فراهم نمي) هاي فراملي با پيدايي موازنه قدرت(سرمايه 

 دادن به اين مسائل تاكتيكي، ضمن اجتناب از دام             براي پاسخ .  كند

 جويي، بايد يك سلسله گرايش      گرايي و مصلحت    ي جزم   هاي دوگانه 

هاي پايدار مبارزه طبقاتي در اروپاي غربي را مورد مالحظه قرار داد كه  
 .اي تاريخي معتبر خواهند بود دستكم براي دوره

 

تكامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اروپاي غربي                 .1
ي ادغام    درجه.  شود  همچنان طبق قانون رشد ناموزون تعيين مي        

داري اروپاي غربي، ضمن حفظ تمايل به          اقتصادي كشورهاي سرمايه  
افزايش، در آينده نزديك و متوسط چنان نخواهد بود كه به موازنه ي              
 .كامل تحوالت  اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اين كشورها بيانجامد

 هاي تاريخي در ساختار و در پويايي جنبش          با وجود تفاوت   .2

هاي كارگري در كشورهاي گوناگون اروپاي غربي، رشد ناموزون                
اجتماعي، اقتصادي و سياسي در اين كشورها، تحوالت ناموزوني در             

ها ضمن حفظ رويكرد سنتي كلي   سوسياليست
خود نسبت به مالكيت اشتراكي، ملي كـردن،    
كنترل كارگري و تسخير قدرت سياسي، بايد از 
تمامي امكانات موجود جهت آموزش كارگـران  

ي طبقاتي ناشي   المللي كردن مبارزه  براي بين
 المللي  از رشد روزافزون گرايش سرمايه به بين

 . شدن، سود جويند
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هاي ناموزون براي تسخير قدرت از        ي نيروهاي طبقات و فرصت      رابطه
 . آورد سوي طبقه كارگر و گذار به سوي سوسياليسم پديد مي

گيري از شرايط مطلوب زماني براي گذار به            امتناع از بهره   .3
ي آماده نبودن شرايط در       سوي سوسياليسم در مقياس ملي، به بهانه       

ي كارگر در آن      كشورهاي همسايه، تنها به يأس و سرخوردگي طبقه        
المللي   كشور و بدين سان سرخوشي ارتجاع در مقياس ملي و بين              

تحت شرايط معين، انترناسيوناليسم به اين معنا          .  منجر خواهد شد   
در همه جا و در     ”  شرايط“نيست كه سوسياليست ها منتظر بمانند تا         

كه در حقيقت ممكن است به معناي         (ي واحد مساعد شود        لحظه
 انترناسيوناليسم، برعكس، مستلزم بهره      !).  انتظاري درازمدت باشد    

آمده براي گذار سوسياليستي است       هاي مطلوب پيش    گيري از فرصت  
و اين به بهبود شرايط به نفع سوسياليسم در كشورهاي همسايه ياري             

عليه   1917اين نكته را لنين در همان سپيده دم              .  خواهد رساند 
ها عنوان كرد و دليلي وجود ندارد كه امروز در بازار مشترك              منشويك

 .موضع ديگري اتخاذ گردد

 ها بايد به كار براي سرنگوني سرمايه         بنابراين سوسياليست  .4

درون بازار مشترك تا     ”  خودشان“داري در چارچوب مرزهاي كشور        
يعني تا  (پذير است ادامه دهند        زماني كه اين به لحاظ عيني امكان        

 تنيدگي بين المللي سرمايه، ادغام اقتصادي بين            زماني كه درهم   

 اي نرسيده كه ديگر درهم      هاي فراملي به نقطه     المللي و رشد قدرت   

ي مالكيت خصوصي و دولت بورژوايي بر منابع آن               شكستن سلطه 
المللي آن مبارزه     آنگاه ابعاد بين  ).  كشور در مقياسي ملي ممكن نباشد     

اساسا از طريق مساعي جنبش كارگري ساير كشورهاي عضو برخواهد           
المللي و نهادهاي     ي بين   براي جلوگيري از كوشش سرمايه     .  خاست

بازار مشترك اروپا به لحاظ فشارهاي اقتصادي يا تهديد نظامي                  
ي كارگر قدرت را به دست آورده است،             كشوري كه در آنجا طبقه     

 ي نيروها و حضور سازمان       آهنگ و طيف اين اقدام دفاعي به رابطه         

هايي بستگي خواهد داشت كه قادر به رهبري طبقه كارگر به آن                  
 .سمت باشند

ها ضمن حفظ رويكرد سنتي كلي           بنابراين سوسياليست  .5
خود نسبت به مالكيت اشتراكي، ملي كردن، كنترل كارگري و تسخير            
قدرت سياسي، بايد از تمامي امكانات موجود جهت آموزش كارگران             

ي طبقاتي ناشي از رشد روزافزون           المللي كردن مبارزه     براي بين 
اين، از جمله مستلزم    .  شدن، سود جويند    المللي  گرايش سرمايه به بين   

. المللي است   هاي كارگري بين    ي امكانات براي برپايي اتحاديه      مطالعه
المللي واحد و مبارزه      زيرا در اين حالت كارگران  با يك كمپاني بين           

اند، قراردادي كه مانع از        المللي مواجه   براي يك قرارداد جمعي بين     
المللي دستمزدها خواهد     هاي بين   برداري كارفرمايان از تفاوت      بهره
 ما به عنوان نخستين گام در اين جهت به يك هماهنگي بين               .  شد

المللي مزدها و مطالبات ديگر در ميان كارگراني كه به استخدام                  
چندان نيازي به    .  آيند نيازمنديم   تراست يا كمپاني واحدي در مي       

هاي   گفتن ندارد كه تضادهاي ميان يكپارچه شدن كامل اتحاديه             
بندي ملي و      كارفرمايي در سطح كالن در بازار مشترك و بخش             

هاي كارگري، به تضعيف جانب          ي اتحاديه   ايدئولوژيك نوميدانه 
ي نيروها، ميان كارفرمايان و كارگران در بازار مشترك           كارگري موازنه 

 .انجاميده و خواهد انجاميد

تنيدگي سرمايه و      هنگامي كه فرايند يكپارچگي و درهم        .6
هاي فراملي به نقطه اي رسيده است كه كميت به كيفيت             رشد قدرت 
ي   شود و هنگامي كه كارگران شش كشور عمال با طبقه             تبديل مي 
جديدي روبرويند، كل مبارزه براي سوسياليسم        ”  اروپايي“كارفرماي  

بدين سان، بايد    .  يابد  اي ارتقا مي     المللي تازه   ناگزير به ابعاد بين    
به قدر كفايت به      5اميدوار بود كه مرحله تداركي مورد اشاره در بند            

كار آيد كه شرايط مطلوب براي اين شكل جديد مبارزه براي                     
در غيراين صورت، ممكن است دستكم در        :  سوسياليسم را ايجاد كند   

بنابراين .  ي آن به نزول جدي اين مبارزه منجر شود           نخستين مرحله 
المللي در يك      نبايد به مشكالت سهمگين بر سر راه همكاري بين           

ها در زبان و سطوح        مبارزه سياسي كم بها داد، حتا اگر به تفاوت           
اما هنگامي كه   .  اي اشاره كنيم    تمركز مورد نياز براي چنين مبارزه       

ها به    گذارد، سوسياليست   اي را باقي نمي      شرايط عيني هيچ چاره    
جاي آنكه سرشان را زير برف پنهان كنند تا حقايق را نبينند ناگزير                

 .اي را مورد ارزيابي قرار خواهند داد نيازهاي تازه

  1967ژانويه 

 

 ها يادداشت

طي نخستين سالهاي بازار مشترك، ساالنه بطور متوسط             .1
. حدود يك هزار انجمن و نهاد تجاري در پهنه اين بازار تاسيس شدند             

هاي   هاي كارفرمايي و انجمن      يك فهرست راهنماي تمامي انجمن      
صفحه را شامل     513،    1958تجاري ايجاد شده در بازار مشترك از          

هاي   قراردادهاي تجاري انحصاري دوجانبه ميان بنگاه        .   شود  مي
 .مورد اعالم شده است 36000مختلف بازار مشترك، 

 .65-64، صفحات 1964سوسياليست ريجستر، .2
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البته به استثناء لوكزامبورگ كه اقتصاد آن زير سلطه تراست           .3
است كه در آن سرمايه فرانسوي و بلژيكي جايگاهي           ARBEDفوالد  

 .تر از سرمايه لوكزامبورگ دارند گسترده

 1964نگاه كنيد به مقاله من در  سوسياليست ريجستر،  .4

به .  اند آمده است    هايي كه درهم ادغام شده       اسامي بانك  .5
 .متن انگليسي مراجعه كنيد

 سندي كه اخيرا توسط انجمن كارفرمايان پوالد بلژيك پيش         .6

 .كند تلقي مي ”تقريبا شكست كامل“را  ECSCنويس شده، 

دهد كه مذاكرات     ، نشان مي  1966نوامبر    19اكونوميست   .7
فرانسوي كه مخفيانه آغاز      –براي ايجاد يك كامپيتر الكترونيك آنگلو        

 البته آنها مي  .  بدون نتيجه پايان يافته است      1965شده بود، در پايان     

يعني روزي كه بريتانيا به بازار مشترك       .  توانند دوباره آن را آغاز كنند     
چنين دورنمايي يكي از نيروهاي اصلي است كه سرمايه           .  ملحق شود 

 براي مسائل جاري خودش مي    ”  راه حل “داري بريتانيا را به سوي آن        

هاي عمده اروپايي      عامل ديگر ترس از ادغام واقعي تراست         .  كشاند
هاي آمريكايي و     هاي بريتانيايي ميان غول     است، در اين صورت بنگاه    

هاي   انداز و ترس ، دعوت      اين دو چشم  .  شوند  بازار مشترك خُرد مي   
جامعه فني  “به تشكيل يك    )  نخست وزير وقت بريتانيا   (هارولد ويلسون   

ي ميان    اي كه قادر باشد فاصله رشد يابنده          است؛ جامعه ”  اروپايي
“مهارت“   ”Know-how”         اروپاي غربي و آمريكاي شمالي را كاهش

 كه در پاريس سخن مي      ICI، رئيس   ”سر پاول چامبرز  “اخيرا  .  دهد

گفت، بر اهميت الحاق بريتانيا به بازار مشترك براي تقويت مبارزه               
درصد داروهاي    75او افشا كرد كه     .  عليه سلطه فني آمريكا پاي فشرد     

توزيع شده از طريق خدمات درماني بريتانيا تحت جواز فروش                   
 .رسد آمريكايي به فروش مي

اي را به     روزنامه يوميه لوموند رشته مقاالت سرگرم كننده        .8
(زير عنوان ”  پاول فابرا “قلم    :Comment Faire Naitre des 

Sociétés Européennes  (         شركت“انتشار داد كه مشكالتي كه 

هاي موجود    براي استقرار خود در چارچوب قانون         ”  هاي اروپايي 
 29(داد    هاي ملي با آن روبرو هستند را   نشان  مي              تجارت در نظام  

همچنين تحقيقي كه اخيرا در همين روزنامه منتشر          ).   1965ژوئن  
دهد كه هنوز راه زيادي       نشان مي )  1966نوامبر    21و    20(شده است   

 . باقي مانده است”  هاي اروپايي شركت“تا استقرار اين 

شوند كه    در كتاب خود سرمايه انحصاري متذكر مي      ”  باران و سوئيزي  “
را نخست  ”  شركت چند مليتي  “يا  ”  كورپراسيون چند مليتي  “اصطالح  

اي با گزارش     به كار برد و سپس به صورت گسترده        ”  ديويد ليلينتال “

رئيس مكمل اروپايي   ).  193.  ص(ويژه در بيزينس ويك انتشار يافت        
IBM    باي ژاكMaisonrouge         طي سخناني در بروكسل در ماه
. به عمل آورد  ”  شركت چند مليتي  “اي از     تحليل صادقانه   1966اكتبر  

ي شد كه ترجيحا توسط افرادي از           او خواستار سرمايه چند مليتي     
 كشورهايي رهبري شود كه اين سرمايه در آنها مستقر مي         ”  شهروندان“

اگر كسي  ).  1966يازدهم اكتبر   ,  L Echo De la Bourse)  شود
آمريكا را مورد بررسي قرار دهد، اين بسيار          ”  هاي چند مليتي    بنگاه“

نيستند بلكه كامال زير     ”  چند مليتي “دور از واقعيت است؛ كه ابدا          
هايي كه    اما اين در پيوند با بنگاه      .  سلطه سرمايه آمريكايي قرار دارند    

دارند، توصيف    سرمايه داران كشورهاي گوناگون بازار مشترك برپا مي        
 .اي است منصفانه

و   1960در    913000توليد وسايل سردكننده در فرانسه از         .9
 1963در    953000و    1962در    834000به    1961در    978000

در .  ميليون واحد بهبود يافت     1/56با    1964اين ارقام در    .  كاهش يافت 
طي همان دوره صنعت وسايل سردكننده در ايتاليا شاهد توسعه                

، 1961ميليون در     1/53،  1960واحد در     977000:  محسوسي بود 
ميليون در    2/18،  1963ميليون در     2/19،  1962ميليون در     1/77
1964. 

، صادرات سه ماهه     )نه ماهه نخست  (  1965و    1958ميان   .10
ميليون   987ميليون دالر به      284فرانسه به كشورهاي بازار مشترك از    

اي براي    هاي مقايسه   افزايش.  درصد  377دالر صعود كرد يعني       
درصد   253درصد و براي صادرات آلمان غربي          278صادرات بلژيك   

درصد كل صادرات     22صادرات به كشورهاي بازار مشترك  فقط         .  بود
اين رقم      1965شامل گرديد؛ براي سه ماهه نخست         1958فرانسه در   

براي آلمان غربي، سهم بازار     .  به چهل درصد كل صادرات فرانسه رسيد      
 35/35به    1958درصد در     27/3مشترك در كل صادرات فقط از         

 .باال رفت 1965درصد در سه ماهه نخست 

كند كه    برآورد مي  EECيك تحقيق توسط كميسيون        .11
درصد   15درصد توليد اتومبيل،        24هاي تابع آمريكايي        شركت

درصد توليد پتروشيمي بازار مشترك را در           10الستيك سنتتيك و     
 .انجام دادند 1965

 1966دسامبر  14لوموند،  .12
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نگاران   كي از بزرگترين تاريخ    ي   Eric Hobsbawmاريك هابسبام  
در دانشگاه لندن و     ”  بربك كالج “او رئيس   .  رود        زنده  بشمار مي    

. هاي اجتماعي در نيويورك است      براي پژوهش ”  نيو سكول “پروفسور  
) تريلوژي(هاي سه گانه      توان از كتاب    ي  آثار فراوان او  مي        از جمله 
: اند از عصر انقالب     ياد كرد كه عبارت   ”   قرن طوالني نوزدهم  “در باره   

؛ )  1975(  1848-1874:  ؛ عصر سرمايه  )  1962(  1789  -1848اروپا    
، و كتاب بسيار معروف عصر       )1987(  1875  -1914:  عصر امپراتوري 

 ). 1994( 1991  - 1914قرن كوتاه بيستم : ها نهايت

انجام گرفته    Marcello Mustoاين گفتگو توسط مارچلو ماستو        
: ي ماركس   درباره گروندريسه “مارچلو ماستو ويراستار كتاب        .   است

لژ    است كه توسط انتشارات روت        ”   مباني نقد اقتصاد سياسي      
Routledge  در لندن و نيويورك انتشار يافت 2008در سال . 

*** 

يعني   1989پروفسور هابسبام، دو دهه بعد از         :  ماستو.  م)  1پرسش  
هنگامي كه با شتاب ماركس را فراموش شده خواندند، او دوباره                  
بازگشته است؛ رها شد ه از حصار عقايد استبدادي كه در اتحاد                   

ماركسيسم “شوروي به دور او كشيده بودند و رها شده از زنجير                   
، ماركس  با منتشرشدن جديد  آثاراش نه تنها مورد توجه               ”لنينيسم

تري قرار    ي جمع بسيار وسيع      روشنفكران بلكه مركز توجه و عالقه      
مجله فرانسوي نول آبزرواتور        2003در واقع در سال       .  گرفته است 

Nouvel Observateur          كارل “:   يك شماره از مجله  را  با عنوان
يك سال بعد، در    .   به اواختصاص داد  ”  متفكر هزاره سوم؟    –ماركس  

يك نظرسنجي در  آلمان كه با حمايت كمپاني تلويزيوني زد دي اف                
ZDF      ترين فرد آلماني در طول تاريخ        انجام شد و هدف آن تعيين مهم

بندي عمومي،    او در رده  .  بود،  پانصد هزار نفر به ماركس رأي دادند          
. داشتن، نفر اول شناخته شد    ”اهميت كنوني “بندي    نفر سوم و در رده    

،  اشپيگل هفتگي، تصويري ازماركس را بر روي           2005سپس در سال    
در ”  .شبحي باز گشته است   “:  جلد خود چاپ كرد و بر  باالي آن نوشت         

در ايستگاه  ”  در زمان ما  “ي موسوم به        همان هنگام، شنوندگان برنامه   
در يك نظرسنجي، ماركس را به عنوان        )  4راديو  (راديو بي بي سي       4

 . بزرگترين فيلسوف برگزيدند

 Jacuesشما در گفت و گويي كه به تازگي با جكيز اتالي                         

Attali داران بيش از     سرمايه“شگفت اين است كه      :  داشتيد، گفتيد
زده  و گفتيد كه شگفت” اند ديگران در حال كشف مجدد ماركس بوده

دار و    سرمايهGoerge Sorosشديد وقتي  كه جورج سوروس               
 من بتازگي ماركس را مطالعه كرده  “: مدار ليبرال به شما گفت سياست

 .”گويد درست است ام، خيلي از چيزهايي كه او مي

 –اگر چه بطور اندك و تا حدي مبهم               -علل رونق دوباره ماركس    
ي متخصصان و       چيست؟ آيا احتماال آثار او فقط مورد عالقه              

چون   روشنفكران قرار خواهد گرفت و او در دروس دانشگاهي هم              
متفكري درخشان در  كالسيك مدرن، كه هرگز نبايد فراموشش كرد،            

بار   يك”   تقاضا براي ماركس  ”كه در آينده،    معرفي خواهد شد يا اين     
 ديگر از لحاظ سياسي نيز به وجود خواهد آمد؟

داري عالقه به ماركس      شكي نيست كه در دنياي سرمايه     :   بسباماه.  ا
اگر چه شايد هنوز در كشورهاي اروپاي شرقي كه به           .  احيا شده است  

. اند وضع چنين نباشد      در آمده ”  اتحاديه اروپا “تازگي به عضويت     
مانيفست “زمان شدن صد و پنچاهمين سالگرد انتشار             احتماال هم 

هم   با  بحران ويژه و دراماتيك اقتصاد جهاني، آ ن           ”  حزب كمونيست 

 

  سال بعد از گروندريسهسال بعد از گروندريسه  150150اهميت كنوني ماركس، اهميت كنوني ماركس، 

  گوي مارچلو ماستو با اريك هابسبامگوي مارچلو ماستو با اريك هابسبام  وو  گفتگفت
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آور   ي رشد سرسام      در دوره  
بازار آزاد، احيا    ”  سازي  جهاني“

ي عالقه به ماركس را شتاب          
 . بخشيده است

ماركس، ماهيت اقتصاد جهان در     
ويكم را صد      اوايل قرن بيست   

وپنجاه سال پيش بر اساس          
جامعه “تحليل خود  از               

. بيني كرده بود    پيش”  بورژوايي
آور نيست كه        اين شگفت  

داران باهوش، به ويژه در       سرمايه
بخش سرمايه مالي جهاني شده،     

دليلش اين است كه آنها بنا بر لزوم،         .  تاثير ماركس قرار گيرند       تحت
ثباتي آن، جايي      داري و بي    بيش از ديگران از ماهيت  اقتصاد سرمايه       

اكثريت چپ  .  كه خودشان در آن فعاليت مي كردند، آگاه بودند              
اين اكثريت، با    .  دانست كه با ماركس چه بايد بكند           روشنفكر نمي 
هاي آتالنتيك    ي سوسيال دموكراسي  در بيشتر دولت        فروپاشي پروژه 

ها به ايدئولوژي بازار آزاد و نيز با             شمالي و گرويدن عمومي دولت     
اي كه مدعي بودند از ماركس        هاي اقتصادي و سياسي     فروپاشي نظام 

آن به اصطالح   .  اش را از دست داد       اند، روحيه   و لنين الهام گرفته    
، مانند فمينيسم، يا ارتباطي با حركت         ”هاي اجتماعي نوين    جنبش“

اگر چه اعضاي آنها بطور انفرادي امكان         (داري نداشتند     ضد سرمايه 
كه باور به گسترش مداوم        ويا اين )  سو باشند   دارد با اين حركت هم     

داري و هم سوسياليسم      كنترل طبيعت از سوي انسان كه هم سرمايه        
در همان حال . كشيدند نظر بودند را به چالش مي سنتي بر سر آن هم

شده، اعتباراش را به عنوان عامل           تقسيم و ضعيف   ”   پرولتارياي“
گونه كه مورد نظر ماركس بود از دست          تاريخي در تغيير اجتماعي آن    

هاي مهم و     به اين سو، بيشتر جنبش      1978اين  نيز هست كه از       .  داد
راديكال، اقدام به عمل مسقيم كه لزوما مبتني بر  مطالعه و تحليل                 

 . اند نظري نبود را ترجيح داده

البته اين به آن معني نيست كه ماركس ديگر به عنوان متفكر بزرگ               
اگر چه به خاطر داليل سياسي، بويژه        .  كالسيك شناخته نخواهد شد   

در كشورهايي مانند فرانسه و ايتاليا كه زماني داراي احزاب كمونيست            
ي شديد روشنفكرانه عليه ماركس و تحليل         مندي بودند، حمله    قدرت

 1990و    1980ماركسيتي وجود داشته است كه اوج آن شايد در دهه           
دهد كه  اين حمالت به انتهاي خود              اكنون عاليم نشان مي    .  بود

 . رسيده است

ماركس در  :  ماستو.  م)  2پرسش  
 اش پژوهش   تمام طول زندگي   

ناپذير   گري تيزهوش و خستگي    
بود كه  بهتر از هركس ديگر در         

 ي سرمايه    زمان خود، توسعه    

داري در ابعاد جهاني  را درك و         
او دريافت كه      .  تحليل كرد  

پيدايش يك اقتصاد جهاني و         
ي توليد    فراگير در ذات شيوه     

بيني   و پيش .  داري است   سرمايه
گونه كه    كرد كه اين روند، آن      

مدران   پردازان و سياست    نظريه
آورد بلكه    دادند، تنها توسعه و رفاه بوجود نمي         ليبرال،  پزش را مي     

عدالتي   هاي اقتصادي و بي     بار، بحران   چنين تضادهاي خشونت    هم
ي گذشته ما شاهد      در دهه .  كند  اجتماعي در ابعاد گسترده ايجاد مي     

آغاز شد، بحران     1997بحران مالي در آسياي شرقي كه در تابستان           
تر از همه، شاهد بحران        و مهم   1999  -2002اقتصادي آرژانتين در    

ايم كه در     بوده  Subprime mortgageهاي نامرغوب مسكن      وام
در آمريكا آغاز گرديد و اكنون به صورت بزرگترين بحران مالي              2006

بنابر اين آيا درست است      .  بعد از جنگ  جهاني دوم در آمده است           
آوري دوباره به ماركس، همچنين، ريشه در بحران             اگربگوييم روي 

داري و تداوم توانايي ماركس در توضيح تضادهاي            ي سرمايه   جامعه
 ژرف جهان امروز دارد؟

هاي   هاي چپ در آينده، مانند جنبش        اينكه آيا سياست  :  هابسبام.  ا
هاي  ماركس     بار ديگر از تحليل     سوسياليستي و كمونيستي قديم يك    

الهام خواهد گرفت يا نه، بستگي به اين خواهد داشت كه چه بر سر                 
اين امر نه تنها شامل ماركس بلكه شامل        .  آيد  داري جهاني مي    سرمايه

همانطور .  شود  چپ به عنوان يك ايدئولوژي و پروژه منسجم نيز مي           
 –آوري به ماركس عمدتا       كه شما به درستي گفتيد از آنجا كه روي         

داري دارد،    ي سرمايه   پايه در بحران كنوني جامعه      -بايد بگويم اساساً  
. بود، اميد واركننده است     1990انداز، بيش از آنچه كه در دهه           چشم

بحران مالي كنوني كه ممكن است در آمريكا به صورت ركود اقتصادي            
بزرگ درآيد، نشانگر شكست اعتقاد به بازار آزاد جهاني است؛ و حتي              

كند كه دست زدن به اقدام دولتي كه  از              دولت امريكا را مجبور مي    
به اين سو به فراموشي سپرده شده بود را مورد بررسي قرار  1930دهه 
هاي از    فشارهاي سياسي هم اكنون دارد تعهد و تسليم دولت          .  دهد

 كنترل و بي    سازي نامحدود، بي    لحاظ اقتصادي نيوليبرال را به جهاني     

ناپذير است،  شدن وجود دارد و برگشت جهاني
حقيقت .  مگر به بهاي فروپاشي جامعه انساني      

اين است كه ماركس جهاني شدن را به عنوان          
يك واقيعت تشخيص داد و همچون يك            
. انترناسيوناليست، در اصل از آن استقبال كرد       

و ما هم بايد      -چيزي كه او به نقد آن پرداخت        
شدن بود كه      نوعي از جهاني      -نقد كنيم 
 .  داري بوجود آمده بود ي سرمايه بوسيله
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 ها و بي     نابرابري)  چين(در بعضي جاها     .  كند  مقرارت، سست مي   

هاي گسترده كه ناشي از گذارهمه جانبه به اقتصاد بازار بوده              عدالتي
اكنون مشكالت عظيمي براي ثبات اجتماعي بوجود آورده و در                 

 . باالترين سطوح دولتي باعث ايجاد ترديد شده است

اساسا بازگشتي خواهد   ”  بازگشت به ماركس  “روشن است كه هرگونه      
بود به تحليل ماركس از سرمايه داري و جايگاه آن در تكامل تاريخي               

ثباتي بنيادين    و اين امر بيش از هر چيز شامل تحليل او از بي            .  انسان
هاي   اي كه از راه بحران         داري است؛ توسعه     ي سرمايه   توسعه

اقتصادي ادواري و خودانگيخته و داراي جوانب سياسي و اجتماعي،             
تواند آنچه را كه  هيچ ماركسيستي براي يك لحظه نمي. يابد تداوم مي

: كردند، باور كند    استدالل مي   1989هاي نيوليبرال در      ايدئولوژيست
داري ليبرال خود را براي هميشه تثبيت كرده و اينكه              اينكه سرمايه 

 در واقع هيج نظام روابط انساني هرگز  نمي        .  تاريخ به انتها رسيده است    

 .تواند قطعي و نهايي باشد

كنيد كه نيروهاي روشنفكري و         آيا فكر مي   :  م ماستو )  3پرسش  
سياسي چپ جهاني كه در پيوند با سوسياليسم در قرن جديد، از خود،         

هاي ماركس را كنار بگذارند به اين          كنند، اگر ايده    گري مي   پرسش
ساختن    ترتيب يك رهنماي بنيادين براي بررسي چگونگي دگرگون         

 واقيعيت امروز را از دست خواهند داد؟ 

هاي ماركس را كنار       تواند ايده   هيچ سوسياليستي نمي   :  هابسبام.  ا
داري بايد با شكل ديگري       بگذارد؛ زيرا باور ماركس به اين كه سرمايه        

ي آرزو و خواست نبود، بلكه  مبتني بر           از جامعه، جايگزين شود برپايه    
 پيش.  داري بود   تحليل جدي توسعه تاريخي، به ويژه، در عصر سرمايه        

شده، و يا     كه يك نظام اجتماعاً مديريت      بيني واقعي او  در مورد اين       
داري خواهد شد هنوز منطقي به        ريزي شده، جايگزين سرمايه     برنامه

 ويا نظام (آيد، اگر چه او يقيناً به عناصر بازار كه در هر  نظام                 نظر مي 

از آنجا كه   .  داري باقي خواهند ماند، كم بها داد          پساسرمايه)   هاي
ماركس اگاهانه از نظرپردازي در مورد آينده خودداري كرد، نمي توان            

” سوسياليستي“او را مسئول روش خاصي كه  طيِّ آن اقتصاد                     
 . سازماندهي شد، دانست” سوسياليسم واقعا موجود“زيرعنوان 

 در پيوند با اهداف سوسياليسم، ماركس تنها متفكري نبود كه جامعه            

اي كه    خواست بدون استثمار و بدون از خودبيگانگي؛ جامعه          اي مي 
هاي خود را به تمامي تحقق          ها بتوانند توانايي     در آن همه انسان    

تر از هركس ديگر بيان كرد        اما ماركس اين آرمان را پرصالبت     .  بخشند
 .بخش است اش هنوز الهام و سخن

دهنده سياسي به ميان چپ  بر            ماركس، اما، به عنوان يك الهام       
هاي او    نخواهد گشت مگر اين كه اين نكته  درك شود كه با نوشته              

ي سياسي آمرانه و يا چون توصيف شرايط واقعي             نبايد  چون برنامه   
داري امروز برخورد كرد، بلكه بايد  با روش او در فهم                 دنياي سرمايه 
ما نبايد  .  چون رهنما مواجه شد      داري هم   ي سرمايه   ماهيت توسعه 

فراموش كنيم كه ماركس به اين نرسيد كه ايده خودش را بطور                   
منسجم و كامال سروسامان يافته ارايه دهد؛ اگر چه انگلس و ديگران              

 نوشته  را از دلِ دست   ”  سرمايه“كوشش كردند جلد دوم و سوم كتاب         

 نشان مي ”  گروندريسه“طور كه     اما همان .  هاي ماركس تدوين كنند   

 ، تنها بخشي از طرح اوليه     ”  سرمايه“ي    شده  دهد حتي كتاب تكميل   

تشكيل   -كه شايد بتوان گفت بسياربلندپروازانه بود          -ي ماركس را    
 . داد مي

كه   از سوي ديگر ماركس به ميان چپ بر نخواهد گشت مگر اين                
 ضد سرمايه )  حركت(گرايش كنوني در بين فعاالن راديكال در تبديل          

شدن   جهاني.  شدن، كنار گذاشته شود     ضد جهاني )  حركت(داري به   
ناپذير است، مگر به بهاي فروپاشي جامعه             وجود دارد و برگشت     

حقيقت اين است كه ماركس جهاني شدن را به عنوان يك              .  انساني
واقيعت تشخيص داد و همچون يك انترناسيوناليست، در اصل ،از آن             

و ما هم بايد نقد كنيم       -چيزي كه او به نقد آن پرداخت  . استقبال كرد
داري بوجود آمده     ي سرمايه   شدن بود كه بوسيله     نوعي از جهاني     -
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 .  بود

هاي ماركس كه بيشترين عالقه را        يكي از نوشته  :  ماستو.  م)  4پرسش  
” گروندريسه“نظران برانگيخته،     در ميان خوانندگان جديد و صاحب       

نوشته شده ،      1858و    1857گروندريسه كه بين سالهاي        .  است
نخستين طرح مقدماتي ماركس در نقد اقتصاد سياسي و بنابراين،               

ي   گروندريسه در برگيرنده   .   طرح اوليه كار بر روي سرمايه است         
ها را    هاي بيشماري است كه او آن        نظرات ماركس  در مورد موضوع      

به .  هاي ناتمام خود، توسعه نداد      در هيج جاي ديگر از مجموعه نوشته      
ها، به رغم اين واقعيت كه ماركس آنها را           نظر شما چرا اين دستنوشته    

كردن نقد خود از مباني اقتصاد سياسي نوشت،          تنها به منظور خالصه   
دليل .  ي ديگر او همواره بحث برانگيز بوده است           بيش از هر نوشته    

 ها چيست؟  ي دائمي اين دستنوشته جاذبه

كه با هم در پيوند      (به نطر من گروندريسه به دو دليل           :  هابسبام.  ا
ي روشنفكري ماركسي     تاثيري اين چنين بزرگ  بر صحنه        )  هستند

چاپ   1950ي    ها اساساً تا قبل از دهه        اين دستنوشته :  داشته است 
ي نظرات    نشده باقي ماندند و همانطور كه شما گفتيد در برگيرنده            

ي موضوعات فراواني است كه او در جاي ديگري آنها را             ماركس درباره 
ي عمدتاً دگم      نوشته ها بخشي از پيكره        اين دست .  توسعه نداد 

 ماركسيسم رسمي در دنياي سوسياليسم شوروي را تشكيل نمي              

توانست آنها را به سادگي       با اين حال، سوسياليسم شوروي نمي     .  دادند
 توانست مورد استفاده    نوشته ها مي    بنابراين، اين دست  .  مردود بشمارد 

خواستند ماركسيسم رسمي     هايي قرارگيرد كه يا مي      ي ماركسيست 
ي تحليل ماركسيستي، با      را نقد كنند و يا برآن بودند كه بر گستره           

گذاري و يا       شد آن را به بدعت          توسل به  متني كه نمي          
هاي   به اين ترتيب چاپ    .  بودن متهم كرد، بيافزايند      ضد ِماركسيسم 

) يعني خيلي قبل از سقوط ديوار برلين        (  1980و      1970ي    دهه
انگيز شدند؛ و عمدتا به اين دليل كه ماركس در اين                پيوسته  بحث  

كند كه در كتاب سرمايه       ها مسايل مهمي را مطرح مي       نوشته  دست
 هايي ازاين مسايل را من در پيش        نمونه.  گيرند  مورد بررسي قرار نمي   

گفتار خودم بر كتاب  مجموعه مقاالت كه شما گردآوري كرديد                  
. م:  ي ماركس، مباني نقد اقتصاد سياسي، ويراستار        درباره گروندريسه (

 . ام طرح كرده 1) ماستو

گفتار خود بر آن كتاب كه توسط         شما در پيش  :   ماستو.  م)  5پرسش  
گرد   نظران در سطح جهاني به مناسبت صد و پنجاهمين سا ل         صاحب

شايد اكنون زمان    “:  نگارش گروندرسيه  به تحرير در آمد، نوشتيد           
مناسبي براي بازخواني گروندريسه باشد، اكنون  كه آن مالحظات گذرا   

ي زماني رد استالين توسط نيكيتا          هاي چپ در فاصله      به سياست 
خروچف و سقوط ميخائيل گورباچف براي ما كمتر محدويت ايجاد مي           

: شما سپس در تاكيد  بر ارزش بسيار زياد اين متن، نوشتيد               ”  .كند
هايي در    ها و دريافت    ي تحليل   براي نمونه دربرگيرنده  “گروندريسه  

داري را بسيار فراتر      مورد تكنولوژي است كه بررسي ماركس از سرمايه       
برَد كه توليد ديگر      اي مي   برد؛ به عصر و جامعه       از قرن نوزدهم مي   

اي نيست؛ عصر اتوماسيون، عصر امكان فراغت و             نيازمند كار توده   
اين تنها متني است كه تا       .  ي از خودبيگانگي در آن شرايط        استحاله

ي كمونيستي در كتاب       حدودي از اشاره خود ماركس در مورد آينده        
 در يك كالم، اين متن، بدرستي هم       .  رود  ايدئولوژي آلماني فراتر مي   

ي غناي آن توصيف      ي ماركس در باالترين درجه      چون  نماد انديشه   
ي بازخواني گروندريسه، امروز چه        به اين ترتيب نتيجه    ”  .شده است 

 خواهد بود؟ 

شايد تعداد ويراستاران و مترجماني كه بطور كامل از اين           :  هابسبام.  ا 
. متون بسيار دشوار، شناخت دارند از تعداد انگشتان دست بيشتر نباشد
 اما بازخواني و يا بهتر بگويم خواندن اين متون، امروز به ما كمك مي               

 آنچه در تحليل ماركس از سرمايه: كند كه دوباره به ماركس بيانديشيم

اواسط  ”  جامعه بورژوايي “ي شرايط     داري، عام است را ازآنچه كه ويژه      
بيني كنيم    توانيم پيش   ما نمي .  قرن نوزدهم بود از هم متمايز كنيم       

توان   اند، فقط مي    ها كدام   كه نتايج ممكن و احتمالي اين تحليل        
 . گفت كه اين نتايج يقينا ناظر بر توافق عمومي نخواهند بود

در  پايان و به عنوان پرسش نهايي، چرا مهم است           :  ماستو.م)  6پرسش  
 كه امروزه ماركس را بخوانيم؟

مند است، چه دانشجوي دانشگاه        ها عالقه   براي هركسي كه به ايده     
باشد و يا نباشد، كامال روشن است كه ماركس يكي از متفكران بزرگ              

گران بزرگ اقتصاد در قرن نوزدهم بود و             فلسفه ويكي از  تحليل      
 گاه كه او در بهترين حالت خود ظاهر مي          و آن .  چنين نيز خواهد ماند   

چنين مهم است كه ماركس را           هم.  شد، استاد نثر شورانگيز بود      
هاي اين مرد بر قرن        بخوانيم زيرا بدون  آگاهي ازتاثيري كه نوشته         

 توانيم دنيايي را كه امروز در آن زندگي مي             بيستم داشته ما نمي    

كه ماركس را بايد خواند زيرا همان           و سرانجام اين  .  كنيم، بشناسيم 
كه   توان تغيير داد مگر اين      طور كه خود او نوشت، جهان را عمال نمي        

ماركس، رهنمايي است بسيار خوب براي شناخت          .  آن را بشناسيم   
 .جهان و  شناخت مشكالتي كه ما بايد با آنها رو در رو شويم
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ي دگرگوني سريع     ديناميسم حوادث انقالبي به طور مستقيم به وسيله       
ي آنها پيش از انقالب شكل        و شديد و پرشور در روان طبقات كه همه        

ي ازپيش ساخته     ها با يك برنامه     توده...  شود  اند، تعيين مي    گرفته
شده براي بازسازي اجتماع به پيشواز انقالب نمي روند، بلكه هنگام               

 كنند كه ديگر نمي     رفتن به ميدان انقالب فقط به شدت احساس مي         

در هر طبقه، فقط پيشگامان آن       .  توانند جامعه كهن را تحمل كنند      
ي سياسي دارند و جالب اينكه همين برنامه نيز نيازمند              طبقه برنامه 

بدون يك سازمان راهبر، نيروي      ...  هاست  آزمون حوادث و تاييد توده     
با .  رود  ها مانند بخاري كه در سيلندر محصور نباشد به هدر مي             توده

 )   1. (اين حال، همواره بخار موجب حركت است، نه پيستون يا سيلندر

 

 

سوسياليسم و معضل حزب طبقه       “بخش پاياني سلسله نوشتارهاي       
ورزي   ي كنش   ي چند دهه     بندي تجربه   به بحث و جمع    ”  كارگر

گرا و انقالبي روسيه و برخي كشورهاي اروپايي تا            هاي اصالح   گرايش
بررسي .  خواهد پرداخت 1917ي پيروزي انقالب اكتبر در سال         آستانه
  گري بلشويسم در راستاي كسب رهبري شوراها و در دوران              مداخله

پرتالطم پس از پيروزي انقالب اكتبر نيازمند پژوهش ديگري است؛             
در بستن مجلس    )  بلشويك سابق (اشتباه تاريخي حزب كمونيست       

هاي مربوط به بستن پيمان       ها و بحث    گيري گرايش   موسسان، شكل 
كمونيسم “صلح با امپرياليسم آلمان، آغاز جنگ داخلي و سياست               

الملل كمونيست،    ، ترور سفيد و ترور سرخ، تشكيل بين             ”جنگي

ي اقتصادي نپ، غيرقانوني كردن        ها، برنامه   غيرقانوني كردن حزب  
هاي درون حزب كمونيست، سركوب         ها و جناح     گرايش”  موقت“

هاي   الملل كمونيست و شكست انقالب      شورش كرونشتات، نقش بين   
الملل سوم،    آلمان، چيرگي بوركراسي بر حزب كمونيست و بين            

هاي درون حزبي لنين، تشكيل اپوزيسيون چپ به             واپسين مداخله 
همگي در فهم انحطاط قدرت شورايي و درك          ...  رهبري تروتسكي و  

 به دست بوركراسي استاليني از اهميت ويژه      ”  حزب كمونيست “نابودي  

” سامان نو “ي نزديك، در      اميد است كه در آينده    .  اي برخوردار هستند  
گذاري   ي حزبي كه لنين پايه       به بررسي و نقد اين دوره از تاريخچه        

 .كرد و به دست استالين نابود شد، به تفصيل پرداخته شود

* * * 

در شهر مينسك و با حضور   1898آن فرآيند مبارزاتي كه از ماه مارس 
هاي محلي پترزبورگ، مسكو، كيف،        ي سازمان   نفر نماينده   9فقط    

يابي   اكاترينوسالو و بوند آغاز گرديد سرانجام به منطق انقالبي سامان          
هنوز چند ماهي از پانزدهمين     .  شد  نظري   تشكيالتي خود نزديك مي      

 ي حزب كارگران سوسيال        “  نخستين كنگره “سالگرد تشكيل    

دمكراتيك روسيه نگذشته بود كه بلشويسم به مثابه جناح انقالبي آن            
بدين سان، حزب    .  تشكل، به يك حزب سياسي دگرديسي كرد           

بلشويك حدود دوسال بعد با آغاز جنگ جهاني اول، وارد چالش                 
 .  جديدي در جنبش سوسياليستي شد

 هاي سوسيال دمكرات عضو بين        خيانت آشكار رهبري اغلب حزب      

، ”سرزمين پدري “الملل دوم و كُرنش به ايدئولوژي ناسيوناليستي             

 سوسياليسم و معضل حزب طبقه كارگر

 بخش پنجم

 بهزاد كاظمي
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دست و بال بورژوازي اروپا را براي كشت و كشتاري كه در تاريخ سابقه              
درواقع، ورشكستگي سوسيال دمكراسي ثابت      .  نداشت، بازگذاشته بود  

ي ناهمگون و      كرد كه هر حزب سوسياليستي كه متشكل از توده            
ي كم تعداد اما پرنفوذ و تاثيرگذار،           پرنوسان طبقه كارگر باشد، اليه    
 هاي سازشكار و اصالح     روي از اليه    پيشگام طبقه كارگر را به دنباله      

اثر   مانده و مياني طبقه كارگر خواهد كشاند و يا خنثا و كم    گراي عقب
گونه   واقعيت دهشتناك جنگ جهاني اول نشان داد كه اين         .  كند  مي

افروزي هيأت    گري و جنگ    ها، توانايي ايستادگي در برابر نظامي       حزب
ورزي جناح راست و       كنش.  هاي اروپايي را ندارند      ي قدرت   حاكمه

 دمكراسي سبب شد كه مبارزان سياسي و نظريه              مياني سوسيال 

پردازان جناح چپ به بازنگري در نگرش و باورهاي سياسي، نظري و              
 .فلسفي سوسياليستي پيشين برخيزند

 

 الملل دوم هاي انقالبي از بين گسست سوسياليست

لنين تا پيش از آغاز جنگ جهاني اول، كارل كائوتسكي را به عنوان                
وي با آغاز جنگ، با      .  ورز ماركسيسم پذيرفته بود      بزرگترين انديشه 

. بود”  پاپ ماركسيسم “ورزي خيانت     ناباوري در جستجوي داليل كنش    
بدين سان، لنين پيرامون چگونگي نظري و چرايي فلسفي موضع                

الملل دوم در برابر جنگ امپرياليستي به پژوهش جدي             رهبري بين 
 هايي درباره   سخنراني“و  ”  علم منطق “ي نوشتارهاي     پرداخت؛ مطالعه 

سهم مهمي در     1916تا    1914هاي    هگل در سال  ”  ي فلسفه تاريخ  
 . اين دوره از بازنگري نظري،  فلسفي و زندگي سياسي لنين داشت

پيش از اين اشاره شد كه تا پيش از آن تاريخ، لنين از منظر نگرش                  
هاي كائوتسكي و پلخانف قرار         فلسفي به شدت تحت تأثير نظريه        

ساز   هاي فلسفي هگل، زمينه     اما پژوهش لنين، پيرامون نظريه    .  داشت
براساس . بيني نظري و فلسفيِ وي شد پيدايش يك نگرش نو در جهان

ها، لنين مدعي شد كه پس از سپري شدن نيم قرن از                 اين مطالعه 
هاي ماركس، هيچ ماركسيستي، تاكنون ماركس را              انتشار نظريه 

ي تمام عيار كتاب منطق        و بدون مطالعه  !  درست درك نكرده است    
 )2!  (پذير نيست هگل، فهم سرمايه امكان

 

” هيچ“پرسيدني است كه اگر اين برداشت لنين درست باشد كه                 
را درست درك نكرده بوده،      ”  ماركس“ماركسيستي تا به آن هنگام،        

 بود؟  پس آيا اين حكم در مورد خود او هم درست 

ي ديدگاه فلسفي     مايه  پراكسيس، بن ”  ي  فلسفه“پيشتر اشاره شد كه     

ي فلسفه را به  البته اگر بتوان نوشتارهاي ماركس درباره –ماركس بود 
كه به طور عمده در         -ارزيابي كرد    ”  ي ماركسيسم   فلسفه“عنوان  

لنين .  تزهايي در نقد فوئرباخ و كتاب ايدئولوژي آلماني طرح شده است          
ترين اثر فلسفي ماركس  مهم -به همراه رزا لوكزامبورگ و تروتسكي  -

” ايدئولوژي آلماني “.  را نخوانده بود  ”  ايدئولوژي آلماني “و انگلس به نام     
ميالدي و پس از مرگ       1932براي نخستين بار به طور كامل در سال         

ي هگل تنها     بنابراين تالش لنين براي درك فلسفه      .  لنين منتشر شد  
هاي   مبتني بر آثار منتشرشده تا آن دوران بود و نقد ماركس به نظريه            

ها كه در بخش دوم كتاب ايدئولوژي          ست  اليسم هگلي   فلسفي ايده 
افزون براين، از يك سو،     .  گرفت  آلماني به تفصيل آمده بود را دربر نمي       

بايد به ياد  داشت كه لنين تا مقطع آغاز جنگ جهاني اول هنوز به                  
 دار مكانيكي برآمده از بين      اي ريشه   بسياري از باورهاي نظري و برنامه     

اما از سوي   .  دمكرات گرايش داشت    هاي سوسيال   الملل دوم و حزب   
دمكراسي اروپا بود و     -ديگر، بلشويسم متعلق به جناح چپ سوسيال        

متمركز ساخته  ”  فعليت انقالب “كل فعاليت خود را به قول لوكاچ، بر          
پرولتاريا و نقش كارگران      ”  پراكسيس“نزد بلشويسم، اهميت      .  بود

بلشويسم متبلور  .  كننده بود   ي كارگر تعيين    پيشرو در رهبري طبقه   
ي انقالبي لنين نيز جداي از         پراكسيس پرولتاريا بود و مداخله    ”  درك“

 . گرفت آن انجام نمي

 

 تولد حزب انقالبي

به وقوع     1912انشعاب نهايي بلشويسم از منشويسم، سرانجام در سال         
ها در شهر پراگ برگزار        در كنفرانسي كه از سوي بلشويك      .  پيوست

گرديد، به طور رسمي اعالم شد كه فعاليت جناح بلشويك به شكل               
پلخانف و تروتسكي و رهبران چند گروه ديگر به اين              .  حزبي است 

تروتسكي در اين نشست شركت نكرد و        .  كنفرانس دعوت شده بودند   
 . ي بيماري حضور نيافت پلخانف به بهانه

در .  روز ادامه داشت    12ژانويه برگزار شد و به مدت  5اين كنفرانس در 
هاي مخالف انحالل حزب و از          آغاز، واي دي زوين كه از منشويك        

اي را خواند كه در آن تأكيد شده بود كه             طرفداران پلخانف بود بيانيه   
اين كنفرانس رسمي حزب نيست و تنها شامل بخشي از اعضاي حزب             

خواندن اين بيانيه اعتراض بسياري از حاضران در كنفرانس را             .  است
ها پيوست و پس از       البته مدتي بعد خود زوين به بلشويك      .  برانگيخت

كميسيار بلشويكي بود كه در شهر باكو         26يكي از     1917انقالب اكتبر 
به هرحال، جدايي كامل سازماني        .  ها كشته شد     توسط انگليسي 

گرا در كنفرانس پراگ      بلشويسم انقالبي از منشويسم سازشكار و اصالح  
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ي فرآيندي بود كه پايان       يك ژست توخالي سياسي نبود، بلكه نتيجه       
 !  روندي كه هنوز ادامه داشت. نيافته بود

بايست   ي سازماندهي، لنين براين باور بود كه مي            در مورد مسأله   
كارگري   -درهاي حزب را بر روي بهترين عناصر جنبش سوسياليستي          

اي جديد طبقه     باز گذاشت و از طريق ايجاد نهادهاي گسترده و توده          
كارگر، كساني كه به مسايل سياسي عالقه نشان مي دهند را به سوي              

ي مربوط به     اي برگزيده شد تا قطعنامه      كميسيون ويژه .  حزب كشاند 
تا آن هنگام گروه كوچكي از فعاالن         .  سازماندهي حزبي را تهيه كند     

اما تصميم  .  دادند  زيرزميني تقريباً تمام كارهاي حزبي را انجام مي          
ها، اعضاي    گرفته شد كه فعاالن حزب، كارگران شاغل در كارخانه            

ها و ساير نهادهاي كارگري را به مسئوليت بيشتري در                   اتحاديه
در همان  .  مشاركت و ابتكار عمل در امور حزب بلشويك ترغيب كنند          

هاي مخفي     بندي فعاالن كميته    حال، تأكيد جدي شد كه تركيب      
به موازات . نوبتي باشد تا ميزان ضربه پذيري در برابر پليس كاهش يابد

ي سياسي در كارهاي قانوني و          آن، تصميم گرفته شد كه مداخله       
ها و به دست گرفتن ابتكار         علني و مبارزه براي كنار گذاشتن ليبرال       

دخالت عناصر انقالبي در     .  ها ضرورت دارد    عمل توسط سوسياليست  
در .  هاي علني، نخستين گام مهم در اين راستا بود          ها و سازمان    تشكل

 روزنامه(ي حزب رابوچايا گازتا       اين كنفرانس به نقش پراهميت نشريه     

 . تأكيد شد” سازمانده“اي  به عنوان نشريه) ي رسمي كارگران

ي مهمي كه در اين كنفرانس مطرح شد اين بود كه برخي از                   نكته
هاي فعال در داخل روسيه نسبت به سازمان هاي           “   كميته“اعضاي  

مهاجران و تبعيديان خارج از روسيه ديدگاه درستي نداشتد و حتا                
 . خواهان انحالل آنها بودند

هاي   دهي فعاليت آشكار در سازمان        اين تشكل انقالبي با سامان      

و (ي مردم از يك سو، و كار مخفي سياسي             گوناگون متشكل از توده   
از سوي ديگر، به تدارك و سازماندهي جدي مبارزه مشغول             )  نظامي

 .بود

. قرار بود كه اين كنفرانس با حفظ كامل مسايل امنيتي برگزار شود              
اي به آنتون نيمك به ضرورت حفظ         ، در نامه  1911اكتبر    19لنين در   

اين .  كامل مسايل امنيتي و مخفي بودن اين كنفرانس تأكيد كرده بود          
ي   كنفرانس، لنين، زينوويف و كامنف را به عنوان اعضاي كميته               

مدت كوتاهي پس از كنفرانس پراگ، به            .  مركزي حزب برگزيد   
ها   ي مركزي بلشويك    پيشنهاد لنين، استالين نيز به عضويت كميته       

 . درآمد

شخص ديگري به نام رومان مالينوفسكي نيز در كنفرانس به عضويت             
اما مالينوفسكي جاسوس    .  ي مركزي حزب بلشويك درآمد        كميته

 .او هم مورد تأييد لنين بود! بود) اخرانا(پليس مخفي روسيه تزاري 

 رومانف ، به نمايندگي از يك منطقه      .  اس.  جاسوس ديگري نيز به نام ا     

رومانف با  .  ي صنعتي  مركزي در كنفرانس پراگ حضور داشت              
 .داد همكاري مالينوفسكي تمام وقايع كنفرانس را به پليس گزارش مي

ها درباره رومان مالينوفسكي بارها به لنين تذكر داده             البته منشويك 
وي اين هشدارها را     .  بودند، اما لنين توجه و دقت الزم را نكرده بود            

خوانده ”  هاي صدسياه   هاي روزنامه   هاي زباله   ترين برچسب   كثيف“
 ) 3.(بود

 500مالينوفسكي براي لودادن هر بلشويك از دستگاه پليس تزار مبلغ           
ميزان پاداش بستگي به موقعيت و اهميت          -روبل و يا بيشتر       700تا  

او پيش از اين رئيس      .  كرد  دريافت مي   -فرد دستگير شده داشت      
مالينوفسكي فردي با   .  ي كارگران فلزكار سنت پترزبورگ بود        اتحاديه

. در خدمت پليس بود     1910وي از سال    .  انرژي، باهوش و ماجراجو بود    
نيز )  دوما(ها در پارلمان      مالينوفسكي به عضويت فراكسيون بلشويك     

 .درآمد

شك پليس مخفي تالش داشت، و در اين كار هم تاحدود زيادي                بي
 ها و سازمان    موفق بود، تا جاسوسان خود را در ميان تمام اعضاي گروه          

 اما از منظر مسايل تشكيالتي، نحوه     .  هاي مخالف دولت تزار جاي دهد     

ي جاسوسيِ يكي از كادرهاي اصلي         “  شايعه“ي برخورد لنين به       
 ها مي   درواقع، حرفي كه رهبر بلشويك    .  بلشويك بسيار پراهميت است   

زد بيانگر اين نكته بود كه نبايد بدون مدارك و شواهد كافي در درون               
يك سازمان سياسي، و به ويژه تشكل مخفي انقالبي، كسي را متهم               

هاي   ها و گرايش    بايد اشاره كرد كه در چارچوب اغلب حزب          .  كرد
ها   رسيدگي به حل اختالف   ”  كميسيون“سوسياليستي آن دوره، يك      

  انگلس و کالرا زتکين
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 وجود داشت كه يكي از وظايف       

 اش رسيدگي به اين گونه اتهام       

براي نمونه، در سال       .  ها بود  
ي وحدت با     و در آستانه    1907

ي مركزي    ها، كميته   منشويك
ي درون حزبي     حزب دادگاه ويژه  

تشكيل داد تا نسبت به ادعايي        
ها كرده    كه لنين عليه منشويك   

بنابراين، اين  .  بود، توضيح بدهد   
ها، ضمن حفظ      نوع كميسيون 

روابط سالم و ضوابط اصولي ميان      
اعضاي حزب، تا حدود زيادي         

هاي جاسوسان،    جلوي تحريك 
زدن روابط سالم سياسي        برهم

 ميان اعضا، گسترش جو بي         

اعتمادي، و تخريب ساختار          
 . گرفت دروني حزب را مي

هرروي، تفاوت برخورد لنين       به
در اين دوره از تاريخ بلشويسم با        

اي كه استالين     ي دوره   مقايسه
برسركار بود نيز از اهميت فراوان      

چرا كه بوركراسي   .  برخوردار است 
هاي ساختگي و     سازي  استاليني، بدون هيچ مدركي، به صرف پرونده       

جبهه “،  ”جاسوس فاشيسم “،  ”دشمنان خلق “هايي از قبيل      زدن  انگ
روشي را به نام      ...  و”  متحد ضدانقالب تروتسكيسم و زينويفيسم       

روش .  رايج ساخت كه هيچ سنخيتي با روش لنين نداشت        ”  بلشويسم“
هاي استالينيستي، همانند حزب توده       غيركمونيستي كه از سوي حزب    

 .شد برداري مي ايران، نسخه

  

شك حضور جاسوسان دستگاه امنيتي در رهبري آن تشكل مخفي            بي
. هاي زيادي به سازمان داخل كشور حزب بلشويك زد           انقالبي، صدمه 

هاي   اما، مداخله .  ها دستگير، تبعيد و اعدام شدند        بسياري از انقالبي  
رومان مالينوفسكي  !  نيز دربر داشت  ”  مثبتي“هاي    اين جاسوسان جنبه  

كردن و حفظ موقعيت خود در حزب بلشويك           و ديگران براي رد گُم    
. مجبور بودند كه وظايف سازماني و حزبي خود را به خوبي انجام دهند            

درواقع، دستگاه پليسي تزار براي حفظ موقعيت و تقويت مأموران               
مخفي خود ناچار به تحمل تبليغ سوسياليسم انقالبي، و در نتيجه                

فراگيرشدن خط سياسي بلشويكي شده بود؛       
هاي علني مالينوفسكي از         سخنراني

تريبون پارلمان، در پشتياني از خط         
ها، در تبليغ        انقالبي بلشويك  

ي راديكال سوسياليستي       گزينه
ي مردم، اثر زيادي به        ميان توده 
 . گذاشت جاي مي

ي جالب ديگر اين بود كه           نكته
مالينوفسكي جاسوس در انتشار        
پراوداي قانوني بلشويكي در سنت      

بعدها، .  پترزبورگ هم سهيم بود     
اي در اين     لنين با لحن فيلسوفانه   

 : باره اذعان داشت

خيانت مالينوفسكي به يقين         “
باعث دستگيري، تبعيد و كار          

با .  ها نفر شد    اجباري و مرگ ده    
اين وجود وي در داخل روسيه بود       
و وظيفه داشت كه به حزب كمك       
كند تا در به راه انداختن پراودا          

ي قانوني حزب كمك         روزنامه
او با يك دست رفقا را به           .  كند

انداخت و با دست ديگر،       زندان مي 
 ، به ساختن يك حزب انقالبي ياري مي           براي فرار از شناخته شدن     

 ) 4(” .رساند

  

 دمكراسي روسيه بدون بلشويسم سوسيال

ها، جناح منشويكي و چند گروه           پس از انشعاب قطعي بلشويك       
با يكديگر عليه   ”  ي سازمان   كميته“ي بلشويك زير عنوان        پراكنده
تروتسكي در پراوداي وين اقدام لنين را به          .  ها متحد شدند    بلشويك

خشم تروتسكي هنگامي شدت يافت كه       .  شدت مورد انتقاد قرار داد     
ي   ها از ماه آوريل همان سال، به انتشار نشريه          متوجه شد كه بلشويك   

اين .  اند  ي به نام پراودا در شهر سنت پترزبورگ اقدام كرده             ا  روزانه
خواهد از    اين نكته روشن بود كه لنين مي      .  آشكار بود ”  دزدي“كار يك   

نام خوب پراوداي تروتسكي كه محبوبيت زيادي ميان كارگران داخل            
. روسيه به دست آورده بود، به نفع حزب جديد بلشويك بهره ببرد                

محفلي كه فقط   “نام  پراودا به دست      ”  غصب“و  ”  سرقت“تروتسكي به   

تفاوت برخورد لنين در اين دوره از     
اي   ي دوره  تاريخ بلشويسم با مقايسه

كه استالين برسركار بود نيز از اهـمـيـت      
چرا كه بوركراسـي  .  فراوان برخوردار است

استاليني، بدون هيچ مدركي، بـه صـرف     
 زدن  هاي ساختگي و انـگ     سازي  پرونده

جـاسـوس   “ ، ” دشمنان خلق“ هايي از قبيل 
جبهه متـحـد ضـدانـقـالب        “ ، ” فاشيسم

روشي را به ...  و”  تروتسكيسم و زينويفيسم
رايج ساخت كـه هـيـچ        ”  بلشويسم“ نام 

روش .  سنخيتي با روش لنيـن نـداشـت     
هـاي    غيركمونيستي كه از سـوي حـزب    

استالينيستي، همانند حزب توده ايـران،    
 .شد برداري مي نسخه
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تاخت و از سردبير    ”  كند  در هرج و مرج و آشفتگي، زندگي و رشد مي         
ي بلشويكي خواست كه در يك مدت معين نام روزنامه را                 روزنامه

تروتسكي در آن هنگام خبر نداشت كه سردبير پراوداي            .  تغيير دهد 
او يوسف  .  شناسد  بلشويكي است كه كمتر كسي او را مي       ”  ربوده شده “

جوگاشويلي نام داشت كه مدتي بعد به نام استالين در تاريخ شهرت               
درست نيست كه اين     “ايزاك دويچر براين باور است كه اين           .  يافت

لنين با اين كار كامال موافق       .  دزدي تنها به پاي استالين نوشته شود       
به شما  “:  اي كه به سنت پترزبورگ فرستاد نوشت           بود؛ و در نامه    

چنين ”  پاسخ به خوانندگان  “كنم كه به تروتسكي در ستون         توصيه مي 
هاي پر از دسيسه و نيرنگ        ما نامه :  به تروتسكي در وين   :  جواب دهيد 

 ) 5(”” .شما را بي جواب خواهيم گذاشت

اي   ها براي دوره    ، بلشويك ”پراوداي سنت پترزبورگ  “پيش از انتشار    
ي پراوداي وين به سردبيري تروتسكي همكاري كرده           كوتاه با نشريه  

توان تصور كرد كه لنين چگونه نزد خود به توجيه            به آساني مي  .  بودند
اي به پراودا     ي مركزي براي دوره      كميته:  پرداخته بود ”  دزدي“آن  

كمك مالي كرده بود، نام و شهرت روزنامه متعلق به حزب بود نه به                 
اند، حق دارند كه      ها تشكيل داده    تروتسكي؛ و چون حزب را بلشويك     

 )  6.(”نام روزنامه را نيز تصاحب كنند

چرا كه جناح لنين و گروه كوچك          .  البته اين توجيهي بيش نبود      
پيرامون تروتسكي، تا پيش از كنفرانس پراگ، هر دو گرايش هايي               

ها به عنوان     درون حزب سوسيال دمكرات روسيه بودند و بلشويك          
 .  جداگانه” حزب“كردند و نه يك  آن حزب فعاليت مي” جناح علني“

. به هرروي، پس از مدتي تروتسكي انتشار پراوداي وين را متوقف كرد            
. به شهرت جهاني دست يافت” سرقت شده“اما پراوداي بلشويكي با نام 

ي جالب اين بود كه تروتسكي به عنوان يكي از رهبران حزب                 نكته
، پنج سال پس از پيروزي انقالب اكتبر           )بلشويك سابق (كمونيست  

، در جشن دهمين سالگرد انتشار پراودا شركت كرد و به همان             1917
” پراودا“مناسبت مطلبي نيز نوشت كه در آن به چگونگي آغاز نشريه              

 .اي نكرده بود اشاره

 

 انتخابات براي چهارمين دوما

براي .  شروع شد   1912انتخابات براي چهارمين دوما در تابستان           
ي انتخابات    ي كارگر، بررسي اين تجربه      جنبش سوسياليستي و طبقه   

ي نيروهاي جدي     زيرا همه .  اي برخوردار است    پارلماني از اهميت ويژه   
 دو جناح  .  اپوزيسيون بورژوايي روسيه در اين انتخابات شركت داشتند        

دمكرات روسيه نيز در اين انتخابات شركت             اصلي حزب سوسيال   
البته جناح منشويك از موقعيت بهتر سازماني براي پرداخت           .  داشتند
هاي مالي و تبليغاتي برخوردار بود؛ چرا كه عالوه بر هواداران به              هزينه

ي   ها گردآمده بودند، يارانه      نسبت ثروتمندي كه پيرامون منشويك     
بدين .  شان آمده بود    دمكرات آلمان نيز به ياري       مالي حزب سوسيال  

ي   سان، جناح منشويكيِ حزب موفق به انتشار يك نشريه روزانه              
ي منشويكي با     نشريه.  گرديد  Sunbeamقانوني به نام پرتو خورشيد    

” غيرجناحي“براي نامزدهاي انتخاباتي     ”  اتحاد“فريبي به تبليغ       عوام
كار، بازتاب مثبتي ميان عناصر غيرحزبي         البته اين راه  .  پرداخته بود 

 . داشت

حزب بورژواليبرال كادت نيز كه به داليل متعددي نگران شكست               
جويي پرداخت؛ در      سنگين در انتخابات مجلس دوما بود، به چاره           

ارگان رسمي آن حزب اعالم كرد       Rech ”  بيان“ي همان سال      فوريه
ها براين باور بودند      كادت!  كه نبايد به هيچ حزبي در انتخابات رأي داد        

ي روسيه در     كه بايد براي تقويت نهادهاي قانوني و مدني در جامعه           
ها تبليغات انتخاباتي خود را بر روي شعار            آن.  انتخابات شركت كرد  

 . متمركز ساخته بودند” ارتجاع“عليه ” نيروهاي مترقي“رأي به 

بايد اشاره كرد كه با وجود اين كه گشايشي نسبي در فضاي سياسي               
ايجاد شده بود، اما هنوز پليس تزاري فعال بود و چندين نفر از فعاالن               

 . سوسياليست را بازداشت كرد

درست چندماه پس از اعالم       (ها    همان طور كه گفته شد بلشويك       
در اين  .  تصميم گرفتند كه در انتخابات شركت كنند        )  تشكيل حزب 

راستا، لنين با عجله به شهر كراكو رفت و از دور مراقب كارزار                      
حزب “ها پالتفرم انتخاباتي      انتخاباتي حزب بلشويك گرديد؛ بلشويك     

را به صورت مخفي در سطح بسيار وسيعي         ”  دمكرات روسيه   سوسيال
كوشيد تا    لنين مي .  كردند  در واحدهاي توليدي و صنعتي پخش مي       

. ها نيفتند   غيرحزبي ليبرال ”  بلوك مترقي “ي    ها به دام ايده     بلشويك
لنين سرسختانه براي استقالل طبقاتي، سياست سوسياليستي و عليه          

 . فريبي ليبراليستي به مبارزه پرداخته بود عوام

در .  ي  پراودا بود     ها در دفتر هيأت تحريريه      ستاد انتخاباتي بلشويك  
هاي سازماندهي كارزار انتخاباتي با فعاالني كه از             اين محل، جلسه  

. شد  آمدند، برگزار مي    واحدهاي توليدي و صنعتي مناطق مختلف مي      
  هاي مخفي و زيرزميني كادرهاي حزب بلشويك         زمان نيز جلسه    هم

هاي انتخاباتي    براي ساماندهي و بسيج جنبش كارگري در حوزه            
ها   براي جلوگيري از شناسايي فعاالن، بلشويك     .  شهرها در جريان بود   

 ي برگذاري پيك نيك      آنها به بهانه  .  بردند  ابتكارهايي را به كار مي     
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هاي   رفتند و با مراقبت     هاي اطراف شهر مي     هاي خانوادگي به جنگل   
ي فعاليت انتخاباتي       امنيتي الزم، اهداف خويش را در عرصه             

ها از دوجنبه امنيت الزم را براي             جنگل.  كردند  سازماندهي مي 
كرد به    كردند؛ از يك سو، اگر پليس حمله مي          ها فراهم مي    بلشويك

 از سوي ديگر، جاسوسان تزار نيز مي       .  توانستند فرار كنند    راحتي مي 

ها   جا سرك بكشند؛ چرا كه امكان داشت بلشويك         ترسيدند كه به آن   
 . ها را شناسايي كرده و مورد تهاجم قرار بدهند آن

ها تلفيقي بود از كار علني و مخفي،          ، فعاليت سياسي بلشويك     در واقع 
ي برخورد حزب بلشويك با دو        و يا فعاليت قانوني و غيرقانوني؛ شيوه       

گيري   نگرش متفاوت و رايج از سوسياليسم نسبت به ساز و كار رأي             
. ي بورژوايي تفاوت داشت     براي انتخاب در نهادهاي نمايندگي جامعه      

ها نسبت به      گرايان و آنارشيست     يعني چگونگي برخورد اصالح     
 .”پارلمانتاريسم“

ي انتخابات براي     گرايان، از مقوله    كاران و اصالح    از يك سو سازش    
آزادي “سازند و به       نهاد پارلمان، ارزشي فراي طبقات اجتماعي مي        

كنند و سرسختانه مخالف دمكراتيزه كردن        بسنده مي ”  صوري سياسي 
ي امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، برقراري آزادي             كليه

 . واقعي سياسي و استقرار دمكراسي مستقيم توسط مردم هستند

افراطي نيز هرگز و    ”  گرايان  چپ“ها و برخي      از سوي ديگر آنارشيست   
تحت هيچ شرايطي از راهكار شركت در برخي كارزارهاي انتخابات              

 ي متفاوت، برجسته    ي برنامه   هم براي ارايه    محلي يا سراسري، آن    

اين .  برند  ي سوسياليستي و افشاي هيأت حاكم بهره نمي        كردن گزينه
هاي   ي جنبش   كنند كه مبارزه     گرايان فراموش مي     دسته از چپ   

براي ...  هاي مذهبي، قومي، نژادي و        كارگران، زنان، جوانان، اقليت    
حق تحزب، حق   (كسب حق رأي همگاني و ديگر حقوق دمكراتيك            

بوده است كه در يك فرآيند       ...)   تجمع، حق تشكل، حق اعتصاب و        
. ي بورژوا تحميل كرده است      درازمدت تاريخي، اين حقوق را به جامعه      

ي بورژوايي    در جامعه ”  حقوق دمكراتيك “به زباني ديگر، پذيرش       
 ) 7. (ارتباطي به دمكراسي پارلمانتاريستي نداشته است

ي حاكم    اي، ايدئولوژي طبقه     ايدئولوژي حاكم در هر جامعه      “اگر  
اي بيش نيست كه سوسياليسم       لوحي كودكانه   ، پس اين ساده   ”است

ي كارگر و زحمتكش      انقالبي در دوراني كه هنوز بخش وسيعي از توده      
ي حاكم در پنداربافي بسر مي برد و در              نسبت به مشروعيت طبقه    

شرايطي كه به خاطر انتخابات، هر چند وقت يك بار مسايل سياسي              
شود به تحريم شركت در         در جامعه به بحث عمومي گذاشته مي         

 .هاي مركزي و محلي روي آورد انتخابات براي حكومت

شك، امر شركت در انتخابات، يك اصل سوسياليستي نيست، بلكه             بي
تا هنگامي كه شرايط اجتماعي و        .  به عوامل متعددي بستگي دارد      

دوران “ي طبقاتي در جامعه تغيير اساسي نكرده و به اصطالح              مبارزه
توان به مقوله ي راهكار انتخاباتي در          فرا نرسيده است، نمي   ”  انقالبي
طور كه اشاره     همان.  ي بورژوايي تنها از ديدگاه تحريم نگاه كرد  جامعه

شد، از اين راهكار و تاكتيك نيز نبايد يك ارزش مطلقِ فراطبقاتي كه              
گرايانه است ساخت و جايگزين       كارانه و اصالح    ي نگرش سازش    ويژه
ي سوسياليسم    ي تاريخچه   تجربه.  برد استراتژي انقالبي كرد       راه

توان با حفظ اصول انقالبي و بدون توهم          دهد كه مي    انقالبي نشان مي  
پراكني پيرامون دمكراسي صوري بورژوايي، از هر فرصت سياسي براي           

ي پرولتاريا و مردم      طرح برنامه و استراتژي سوسياليستي ميان توده       
بلشويسم داراي چنين ويژگي     .  زحمتكش و ستمديده استفاده كرد      

 . ارزشمندي بود

  

 بيداري نوين

ها را زير نظر      گيرانه كارزار انتخابي بلشويك     لنين از شهر كراكو، پي     
هاي درون روسيه، نسبت به ترفند           روش برخورد بلشويك   .  داشت

طلبان   ها و انحالل    كه از سوي ليبرال   ”  جبهه واحد نيروهاي مترقي   “
لنين .  شد، سبب نگراني شديد لنين شده بود           منشويك تبليغ مي   
ريزي   بر روي برنامه  ”  اتحاد“ي    كارانه  كار فريب   واهمه داشت كه راه   

بندي   البته ساختار و دسته    .  انتخاباتي بلشويكي تاثير منفي بگذارد      
هاي انتخاباتي حكومت تزاري به شكلي تنظيم شده بود كه                 حوزه

 هاي ضد سوسياليستي را تضمين مي       انتخاب اكثريت نمايندگان حزب   

كارگران و زحمتكشان، سرانجام با وجود تمام مشكالت نظام            .   كرد
نفر    3500ها، موفق به انتخاب       انتخاباتي تزاريسم و ترفندهاي ليبرال    

نامزدهاي عضو  .  در شهرها و روستاهاي سراسر امپراتوري روسيه شدند       
دادند و    درصد نمايندگان را تشكيل مي      54دمكراسي حدود   -سوسيال

دمكرات را به آن اضافه كنيم نزديك به           اگر نامزدهاي هوادار سوسيال   
 . ها بود اين پيروزي بزرگي براي بلشويك. گرفت درصد را در برمي 80

هاي سوسياليستي    اشاره شد كه ساختار قانون انتخاباتي به ضرر حزب        
هاي بزرگ، كه     اين قانون طوري تنظيم شده بود كه در كارخانه         .  بود

تري داشتند و بيشتر تحت نفوذ           تر و مبارز     معموالً كارگران آگاه   
نفر يك نماينده در نظر گرفته شده         1000ها بودند، براي هر       بلشويك

 !    بود

 افتاده  ي عقب   ي اليه   هاي كوچك به طور معمول دربرگيرنده       كارگاه

ها به راحتي تحت نظر           تر سياسي كارگران بودند؛ اين كارگاه          
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كارفرمايان قرار داشتند و كارگران مبارز را به سرعت اخراج و پاكسازي            
افزون براين، قانون انتخابات طوري تنظيم شده بود كه از            .  كردند  مي

 . شد بايست يك نماينده انتخاب مي نفر شاغل، مي 50هر كارگاه زير 

هاي بزرگ،    ها در اغلب كارخانه     به رغم تمام موانع انتخاباتي، بلشويك     
براي مثال، در شهر    .  اكثريت آراي كارگران را به خود اختصاص دادند        

نفر بلشويك،    26ي منتخب كارگران،      نماينده  82سنت پترزبورگ از    
نفر نمايندگان غيرحزبي اما هوادار حزب           41نفر منشويك، و       15

 . دمكرات بودند سوسيال

درنگ دست به كار شده بود و بسياري از                 البته پليس تزار، بي     
در اين راستا، كارفرمايان و مديران      .  نمايندگان كارگران را دستگير كرد    

ها اكثريت آراي كارگران را به دست         هايي كه بلشويك    نيز در كارخانه  
 )  8! (آورده بودند خواهان تجديد انتخابات شدند

يورش نظام تزاري به نمايندگان منتخب كارگران بهترين فرصت را به            
استفاده كرده و   )  دوما(حزب بلشويك داد تا از تريبون همان پارلمان           

كاري انتخاباتي رژيم تزاري، دريوزگي اپوزيسيون           به افشاي فريب   
 .بورژوايي و تبليغ سوسياليسم انقالبي بپردازد

نفرشان  32شهرشركت كردند كه  53ها در انتخابات  دمكرات سوسيال
نفر را به پارلمان      7ها موفق شدند كه        منشويك.  انتخاب شده بودند  
نمايندگان حزب بلشويك نيز    .  نفرشان كارگر بودند    3بفرستند كه فقط    
طور كه اشاره شد رمان         نفر بودند كه همان       7در پارلمان دوما      

 . شان از مسكو انتخاب شده بود مالينوفسكي جاسوس تزار نيز در ميان

، حزبي كه بيشتر اوقات مخفيانه فعاليت كرده            براي اعضاي بلشويك  
ي علني و قانوني و تلفيق آن با فعاليت             ي مبارزه   بود، كسب تجربه  

 .   بسيار ارزنده بود 1912غيرعلني و غيرقانوني  در تابستان 

 

 كرد پيشگامان كارگري به بلشويسم روي

سوسياليستي   -هاي درون جنبش كارگري         ي تحول   زمينه  پيش
از منظر  .  اي ديگر نيز مورد بررسي قرار داد          روسيه را بايد از زاويه     

هاي كارگري از سال       يابي مبارزه    جنبش اعتراضي كارگران، سامان    
) همزمان با كنفرانس پراگ   (در ماه ژانويه    .  به آرامي آغاز گرديد     1912

ها گزارش شده     اعتصاب از سوي بازرسان كارخانه      42و فوريه رويهم    
هاي اعتراض و اعتصاب كارگري در          اما به طور ناگهاني، موج      .  بود

نخستين اعتراض مهم از معدن طالي لنا       .  سرتاسر روسيه به راه افتادند    
مادر .  هاي جهان بود، شروع شد      در سيبري كه يكي از بزرگترين معدن 

داران   تزار روسيه، كُنت ويته و چندين وزير حكومتي از جمله سهام             
در پايان ماه فوريه يك اعتصاب به خاطر   . آمدند اين معدن به شمار مي

رهبر .  افزايش دستمزد و بهبود شرايط كار در آن معدن به راه افتاد              
او عضو حزب   .  بتاشف بود .  ان.  ي اعتصاب، كارگري به نام پي        كميته

دولت مركزي با ارسال نيروهاي انتظامي و ارتش          .  جناح بلشويك بود  
سربازان دولتي در   .  كوشيد تا اعتصاب را با سركوب كارگران پايان دهد        

كارگر معدن آتش گشودند و        3000آوريل بر روي بيش از         4تاريخ  
. نفر را مجروح ساختند     250نفر را به قتل رسانده و نزديك به             270

هاي كشتار    گزارش.  ديگري به راه افتاده بود       ”  يكشنبه خونين “
سال اختناق را شكست و به سراسر           5هاي    كارگران در سيبري يخ    

هاي اعتراضي    آوريل همايش   8و    7در تاريخ   .  روسيه دامن گسترد  
چند روز  .   متعددي از كارگران در شهر سنت پترزبورگ به راه افتاد            

هاي مربوط به نقش حكومت       بعد، وزير كشور تزار، در پاسخ به پرسش       
مركزي در كشتار معدن لنا، باحماقت و در اوج ناباوري همگان، از                 

همين طور بوده است و     “اعالم داشت كه    )  پارلمان(تريبون علني دوما    
اعتراف وزير كشور چون اخگري بر خشم         .  ”در آينده نيز خواهد بود     

 22تا    14از تاريخ   .  ي مردم آتش زد      ي كارگران و توده      فروخفته
هزار نفر فقط در شهر سنت پترزبورگ دست به           140آوريل نزديك به    

  رزا لوکزامبورگ
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 70همان ماه بيش از       30تا    12در مسكو نيز از تاريخ      .  اعتصاب زدند 
هاي اعتراضي به سراسر امپراتوري        اعتصاب.  هزار نفر اعتصاب كردند    

تزار دامن گسترد و به اوكرائين، مناطق همجوار درياي بالتيك، ولگاي            
هاي صنعتي و توليدي در شمال و مركز  مياني، ليتوني، لهستان، كانون

اعتصاب با ماهيتي     700در ماه آوريل، رويهم نزديك به        .  كشيده شد 
 هاي كارگري با موج جديدي از اعتصاب         اعتراض.  سياسي گزارش شد  

هزار   400ادامه يافت؛ در اول ماه مه بيش از              1912ها در ماه مه      
در ماه مه تنها در     .  بردند  كارگر در سراسر روسيه در اعتصاب به سر مي    

. اعتصاب كارگري به وقوع پيوست      1000شهر سنت پترزبورگ بيش از      
به .  بيشتر شده بود     1905ميزان اعتصاب از آمار مربوط به انقالب           

ي   همان ميزان نيز آگاهي طبقاتي و شناخت و درك سياسي طبقه             
كارگران وزحمتكشان روسيه در آغاز انقالب       .  كارگر افزايش يافته بود   

دار خود رو به سوي كاخ زمستاني         تاج”  پدر“براي دادخواهي از      1905
دار و واژگوني     تزار رفته بودند، اما اينك شعار مرگ بر همان پدر تاج            

 . دادند مي” حكومت تزاري“

گزارش .  پس از كشتار معدن لنا همه چيز در اندك مدتي دگرگون شد           
در سنت پترزبورگ به درستي اوضاع اين        )  اُخرانا(رئيس پليس مخفي    

هاي   ي لنا سبب شد تا روحيه گروه         واقعه“:  دوران را بيان كرده است    
 ) 9.(”ها افزايش بيابد انقالبي محلي و كارگران كارخانه

ي انقالبي كارگران سبب دگرگوني وضعيت حزب جديد     افزايش روحيه
رهبران (بلشويك در جنبش كارگري و به ويژه، جلب كارگران پيشرو             

. ي كارگر به فعاليت سياسي شد       طبقه  Natural Leaders)طبيعي
دمكراتيك در    هاي حزب سوسيال    ي جناح   ، همه 1905در انقالب   

بيشتر تحوالت سياسي و اجتماعي موقعيتي به نسبت ضعيف داشتند؛           
 به ويژه جناح بلشويك، در آن دوره نفوذ كمتري نسبت به ديگر جناح             

اما .  ي مردم داشت     دمكراتيك ميان كارگران و توده       هاي سوسيال 
بلشويسم در مدت    .  كرد و برعكس شده بود        اكنون اوضاع فرق مي    

ي   بسيار كوتاهي نيروي اصلي سياسي در جامعه و در ميان طبقه               
جديد به وقايع پرشتاب سياسي و اجتماعي،         ”  حزب“اين  .  كارگر شد 

هاي انقالبي    ي كارگر را به اقدام      ها  داد و توده    واكنش سريع نشان مي   
يابي   عامل مهم اين تاثيرگذاري، در واقع، سامان         .  كرد  تشويق مي 

ها   ي كارگران آگاه و پيشگام در صفوف بلشويك          تعداد زيادي از اليه   
ي تاريخي اشاره     ي اين دوره    همان طور كه پيش از اين نيز درباره   . بود

الملل   ي بين   گرديد، اميل واندروولد كه به نمايندگي از هيأت اجرائيه         
 .دوم به روسيه رفته بود، در گزارش خود به اين امر مهم اشاره كرد

يابي متمركز سياسي     ي لنيني مبني بر سامان      هاي نهال نظريه    ساقه

هاي   ي پيشگام كارگري كم كم رشد كرده و تبديل به شاخه                اليه
هاي اقتصادي،     پرقدرت درخت تناوري براي دخالت در مبارزه            

در كنار اين تحول بلشويسم،     .  اجتماعي و سياسي طبقه كارگر شده بود      
 گري انقالبي برمبناي تشكل     نيز ناكارآمدي منشويسم و نزول مداخله      

ي   حزب متشكل از توده     –دمكرات    هاي سوسيال   يابي سنتي حزب  
 . هم به محك آزمايش تاريخي گذاشته شده بود -طبقه كارگر 

ي   قادر به ارايه   Zvezdaها با استفاده از نشريه قانوني ژوزدا           بلشويك
. ي مردم عليه رژيم تزاري بودند          بهترين رهبري سياسي به توده      

واكنش سريع و هماهنگ بلشويسم و جايگاه راديكال سياسي آن،               
ساز پيوستن كادرهاي زيادي از صفوف مبارزان كارگري به حزب            سبب

هاي كارگر و     بلشويك، و پيرو آن نفوذ سياسي بلشويسم درميان توده         
 .تزاري شده بود  زحمتكش، در سرتاسر امپراتوري روسيه

هاي آوريل    هاي كارگري در ماه     زايش و گسترش موج جديد اعتصاب     
بندي انشعاب و شكل گيري         ثابت كرده بود كه زمان        1912و مه    

يابي   ادامه.  ، از منظر تاريخي، عمل درستي بوده است       ”حزب بلشويك “
فعاليت مشترك در چارچوب يك حزب سياسي، و هماهنگي با                  

نقشه، در دوران فرارويي        هايي دودل، ناهماهنگ و بي         منشويك
 شك منجر به زمين      اي، بي   ي كارگري و توده     هاي رزمنده   خيزش

 . گرديد ها مي گري بلشويك گيرشدن مداخله

بدين سان، كارگران در اول ماه مه به سرعت شعارهاي بلشويكي را                
 .زنده باد جمهوري دمكراتيك؛ زنده باد سوسياليسم: جذب كردند

البته بايد توجه داشت كه از منظر استراتژي انقالبي و تكاليف انقالبي              
دار   ها از تعاريف مكانيكي ريشه      روسيه، در آن هنگام، لنين و بلشويك      

سالي به    5هنوز  .  دمكراتيك گسست نكرده بودند       نظري سوسيال 
اما .  ي لنين مانده بود   ”قدرت به شوراها  “و شعار     1917”  تزهاي آوريل “

ي سوسياليستي طبقه كارگر، بلشويسم توانسته بود كه          از منظر مبارزه  
ي   يابي طبقه   سامان)  حزبي(به معضل نظري پيرامون شكل سياسي        

ي سياسي، نقش     سامانه    بي ترديد، در اين   .  كارگر پاسخ تاريخي بدهد   
 .تاريخي و نبوغ انقالبي لنين انكارناپذير بود

 

 1912هاي آوريل و مه    ها و اعتصاب ي مهم ديگر درباره اعتراض نكته
ي كارگر روسيه محدود     ي طبقه اين بود كه اين جنبش تنها به مبارزه

. كشتار معدن لنا جنبش دانشجويي را نيز به تحرك واداشته بود           .  نشد
هاي سياسي، و گسترش       ها و بحث     ها به كانون مناظره      دانشگاه

ي روسيه     باورهاي راديكال سوسياليستي در ميان جوانان جامعه           



                    71                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

هاي سربازي و      جنبش اعتراضي حتا به پادگان      .  تبديل شده بودند   
 . ملواني نيز كشيده شد

و )  ترويجي  –تبليغي  (ناپذير سياسي     البته هنوز كار زياد و خستگي      
يابي تشكيالتي، و كسب هژموني ميان        امان براي سامان    ي بي   مبارزه
به ويژه، نياز به نقد مداوم و مبارزه عليه          .  ي مردم باقي مانده بود      توده
هاي بورژوادمكراتيك و افشاي پنداربافي نسبت به نهادهاي               توهم

 جلوه    هاي اپوزيسيون ليبرال با عام       رسانه.  قانوني و رسمي الزم بود     

” مردم“پراكني پيرامون مفهوم فراطبقاتي        و سخن ”  دمكراسي“دادن  
لنين با درايت خود اين معضل را       .  پراكني سرگرم بودند    هنوز به توهم  

نقد دمكراسي صوري و بورژوازي ليبرال از مهمترين كارهاي          .  ديد  مي
اما پرسش اساسي اين     .  آيد  سياسي لنين در اين دوره به شمار مي         

ي  است كه آيا بلشويسم توانسته بود طي مدت نزديك به ده سال، اليه
مهمي از كارگران مبارز، آگاه و پيشگام واحدهاي توليدي و صنعتي              

” انقالب كارگري “روسيه را در صفوف تشكل سياسي خود براي رهبري      
 دهي كند؟  سامان

 

 حزب و ارگان جديد

اشاره شد كه پس از كشتار معدن لنا در سيبري جنبش كارگران،                 
اي روبه رشد و      ملوانان، دانشجويان و مردم زحمتكش به طور فزاينده        

ي خاص از حيات      بررسي رويدادهاي اين دوره   .  گسترش گذاشته بود  
بلشويسم، براي جنبش سوسياليستي و درك مفهوم لنيني حزب               

 .  پيشگام كارگري اهميت بسيار دارد

هاي مستقر در     نفر از ملوانان ناوگان     500نزديك به     1912در پاييز   
دستگيري و به دادگاه نظامي فرستادن       .  درياي بالتيك دستگير شدند   

ملوانان سبب شد كه نفوذ كارگران مبارز و آگاهي كه در صفوف حزب              
در .  دهي شده بودند، به محك آزمايش گذاشته شود          بلشويك سامان 

شهر سنت پترزبورگ،       ي حزب بلشويك    شاخه  1912اكتبر    26تاريخ  
از اين  .  فراخوان يك اعتصاب را در اعتراض به سركوب ملوانان داد             

و اعتراض به ديگر        هاي اعتصاب   اعتصاب استقبال شد و بالفاصله موج     
كارگران مراكز صنعتي شهرهاي      .  شهرهاي روسيه گسترش يافت     

مسكو، ريگا، رِول، نيكاليف، نيژني، نُوگورد، برديانسك نيز به فراخوان            
ي   كننده  ي بسيج   نقش تاريخي و نظريه   .  بلشويكي پاسخ داده بودند   

ي سوسياليستي راديكال     كارگران متشكل پيشگام، پيرامون يك برنامه     
آشكار شده     -هاي مردم زحمتكش      به ويژه در دوران رشد مبارزه        -

اين همبستگي طبقاتي نخستين گام در مسيري بود كه به پيوند            .  بود
 . انجاميد 1917كارگران و ملوانان در انقالب اكتبر 

هاي انقالبي    ورزي  ي كنش   ها مبارزه، نتيجه    بلشويسم پس از سال    
ميالدي، تنها    1913در روزهاي نخست سال     .  ديد  خود را به چشم مي    

حزب لنين  .  ي كارگري داشتند    هسته  22ها    در شهر مسكو، بلشويك   
گرايان حزب    طلبان و راست     هاي انحالل   اندازي  فارغ از سنگ   

دمكرات روسيه در شرايط خيزش جنبش كارگري با                  سوسيال
 برافراشتن پرچم مستقل كارگري به سرعت رو به رشد گذاشته و دامنه           

ولي منشويسم  .  ي نفوذ خود را در كل طبقه كارگر گسترش داده بودند     
البته اوضاع . به شدت نفوذ خود را در جنبش كارگري از دست داده بود

شد و حزب بلشويك به عنوان          سياسي با شتاب زيادي متغير مي       
كرد   بايست خود را با شرايط جديد منطبق مي         نهادي زنده و پويا مي    

 كارهاي مبارزه مي     و به بازنگري و در صورت لزوم تغيير روش راه             

 . پرداخت

 

 ي انتشار پراودا زمينه پيش

ها، با امكانات مالي زيادي كه داشتند، موفق به انتشار                بورژواليبرال
طيف .  شده بودند )  معاصر(اي پرخواننده به نام سورمنيك           نشريه

 ي انتشاراتي مؤثر، نشريه     اي از كارگران، در نبود يك گزينه         گسترده

 ي سياسي با ليبرال     از همين روي، مبارزه   .  خواندند  ها را مي    ي ليبرال 

ي تاريخي بلشويسم نشان داد     تجربه
يابي سياسي كارگرانِ آگاه بـه    كه با سامان

هـاي    منافع طبقاتي، و پيشگام در فعاليت
توان به اين معضـل    ي سياسي، مي  روزمره

اساسي در جنبش سوسياليستي چيره شد؛ 
 چرا كه حزب انقالبي و سوسياليستي، حلقه

ي پيوند كارگران پيشگام، آگاه  و مبارزِ زن 
با مرد، شهري با روستايي، ماهر با غيرماهر، 
مليت فرادست با مليت فرودست، سياه بـا  

 . است... چي و سفيد، فلزكار با معدن
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ي   نشريه.  ي فراگير را برجسته ساخته بود          ها نياز به يك نشريه      
 ي كوچكي از كارگران فعال توزيع مي        بلشويكي ژوزدا، تنها ميان اليه    

 . ي سياسي را نداشت شد و توانايي واكنش سريع به وقايع روزمره

اي   نشريه  1912در كنفرانس پراگ تصميم گرفته شده بود كه از بهار           
در ماه مارس همان سال، . ها منتشر شود به نام راباچايا توسط بلشويك

گروه كارگري    108ي ژوزدا در شهر سنت پترزبورگ توسط             نشريه
پس از كشتار   .  شد  گروه كارگري منشويك پشتيباني مي      7بلشويك و   

جويي كارگران تعداد پشتيبانان      ي مبارزه   معدن لنا، و باالرفتن روحيه    
گروه منشويك    8گروه بلشويك نسبت به        227نشريه به ترتيب به      

 ! تغيير كرده بود

 ي كافي امكانات مالي جمع       ها از اواخر ماه آوريل به اندازه         بلشويك

همان طور كه   .  ي روزانه را منتشر كنند       آوري كردند تا يك نشريه     
. گذاري كردند   نام”  پراودا“پيش از اين توضيح داده شد، اين نشريه را           

عنوان نشريه  .  هزار نسخه منتشر شد     60ي پراودا در      نخستين شماره 
شناخته ”  پراوداي وين “پراودا ميان كارگران به خاطر شهرت خوب            

در اوج  .  ي پرخواننده شد    شده بود و بالفاصله تبديل به يك نشريه         
ي موثري براي دخالت سياسي و جهت دادن          ها، پراودا اسلحه    اعتصاب

هاي اين نشريه براي كارگران نوشته         مطلب.  به جنبش اجتماعي بود   
كارگران براي پراودا   .  شد  ها پخش مي    ي كارخانه   شد و در كليه     مي

نگاري مي كردند و آن نشريه در سال نخست انتشار خود، حدود               نامه
 آن نشريه يك ستون ويژه برا     .  نامه از كارگران دريافت كرده بود       5000

ي   هاي كارگري اختصاص داده بود و به طور مرتب درباره            ي اعتراض 
در واقع، پراودا تنها يك       .  داد  ها گزارش مي     ها و اعتراض     اعتصاب
 ي خبري كارگري نبود، بلكه نقش پراهميت سازمانده مبارزه             نشريه

كرد كه بر خرد جمعي مبارزان و كارگران          هاي كارگران را نيز ايفا مي     
هاي پراودا عالوه بر اطالعات زيادي         در البالي صفحه  .  كرد  تكيه مي 

 شد، راه   ي كارگر چاپ مي     هاي طبقه   ها و مشكل    كه در باره مسأله   

ها توسط    ها و شعارهاي گوناگون كه بخش قابل توجهي از آن            نمايي
اي   پراودا نشريه .  گرديد  خود كارگران نوشته شده بود نيز منتشر مي        

لنين با توجه و    .  شان بود ”خود“ي    كارگران نبود، بلكه نشريه   ”  براي“
دقتي ويژه، پروادا را زير نظر داشت و به طور مرتب براي پراودا مطلب               

انتشار   1913اي كه از ماه مارس تا ماه مه            شماره  75نوشت؛ از     مي
در .  ي نوشتارهاي لنين بود     شماره آن دربرگيرنده    41يافت، دستكم   

كوشيد كه پلخانف، كه در آن هنگام به گرايش راست            ضمن، لنين مي  
تمايل داشت، ماكسيم گورگي و سايرين را متقاعد سازد تا براي پراودا             

 .مطلب تهيه كنند

سانسور، جريمه، و يورش      .  البته پليس تزار نيز بيكار ننشسته بود          
 17حدود    1912در سال      .  كرد  پليس، انتشار پراودا را مختل مي       
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درصد، و از ژوئيه تا         40حدود    1913درصد، و از ماه مه تا ژوئن           
ي   درصد شماره هاي نشريه     80سپتامبر همان سال نيز نزديك به           

ها براي گول زدن پليس تزاري چندين         بلشويك.  پراوداي توقيف شدند  
بار نام نشريه را تغيير دادند؛ رابوچايا پراودا، پراودا ترودا، سورنايا پراودا             

 ... و

ي پروادا اشكال     افزون براين، نبود امكانات كافي مالي در انتشار روزانه        
به هرروي، پراودا با كمك مالي كارگران به كار خود             .  كرد  ايجاد مي 
 گروه كارگري براي جمع     620نزديك به     1912در سال   .  داد  ادامه مي 

 1913اين رقم در سال     .  آوري كمك مالي براي پراودا فعاليت داشتند      
پراودا با پول خُرد كارگران به انتشار         !  گروه كارگري رسيد    2181به  

 . داد خود ادامه مي

 كردند و براي صرفه      هزاران كارگر نوشتارهاي پراودا را مطالعه مي         

بدين سان،  .  گشت  ي خريد، نشريه دست به دست مي        جويي در هزينه  
هاي كارگران    ي وسيعي از كارگران، پيرامون نظرها و سياست           توده

فعاالن و كارگران پيشگام     .  عضو حزب بلشويك گرد آمدند     ”  پيشگام“
عضو حزب وظيفه داشتند كه هرماه مقدار معيني براي پراودا از                   

آوري كنند و همين امر سبب يك نوع سازماندهي               كارگران جمع 
با )  حزب بلشويك (وار سازمان كارگران پيشگام       جمعي و ارتباط اندام   

در .  ي كارگري شده بود     ي كارگر به دور اين نشريه       بخش وسيع توده  
هاي خود را افزايش      ي صفحه   پراودا نه تنها اندازه       1913آغاز سال   

گيري   داد، بلكه آبونمان فردي و گروهي خود را نيز به طور چشم                
 5501آبونمان پراودا به          1913گسترده ساخت؛ در تابستان سال        

شك اين امر نشان از افزايش اعضاي بلشويك و نفوذ حزب               بي.  رسيد
 .هاي كارگر داشت پيشگام ميان توده

 

 ”لنين“هاي لنين در حزب  چالش

ي پراودا    ي لنين با هيأت تحريريه       با وجود موفقيت پراودا، اما رابطه      
چند نفر از اعضاي هيأت تحريه، مخالف حمالت        .  چندان خوشايند نبود  

استالين، دانيلف، لبِدف، مولوتف،      .  بودند”  طلبان  انحالل“لنين به    
ي پراودا به     ناخيمسون، اُلمينسكي همگي مخالف اين بودند كه نشريه       

. بپردازد    دمكراتيك  هاي درون حزب سوسيال      هاي گرايش   اختالف
ي روسيه تغيير كرده بود اما جمعي از كادر             وضعيت حزب و جامعه   

لنين با  .  رهبري حزب لنين به درك موقعيت جديد نرسيده بود              
: كوشيد كه شرايط نوين سياسي را توضيح و تشريح كند           شكيبايي مي 
ها را از     گر، احمقانه است كه اختالف       آور، ويران   زيان“اين موضعي   

اگر شما  )...كند  همانگونه كه پراودا پنهان مي     (كارگران پنهان كنيم     

اي كه ممتنع     ايد؛ و نشريه    خاموش بمانيد، شما از اين كار امتناع كرده    
 )10. (”شود بماند، نابود مي

. ا.طلب به نام ام      هاي آشتي   يكي از بلشويك    1912در اوايل سال     
ي بلشويكي ژوزدا خواستار يك پالتفرم انتخاباتي          فرومكين در نشريه  
دمكراتيك شد و آشكارا از شعارهاي انتخاباتي              مشترك سوسيال 

هاي درون حزبي آنقدر      اختالف.  ها پشتيباني به عمل آورد       منشويك
استالين در آن هنگام . ي پراودا هم رخنه كرد شدت يافت كه به نشريه

سردبير پراودا بود و حتا يك مقاله از لنين يا زينويف كه مربوط به                  
اين مسأله باعث    .  استراتژي انتخاباتي حزب  بود را منتشر نساخت           

اگر به مجموعه نوشتارهاي لنين     .  جنگ و جدال شديد درون حزبي شد
پراودا به  ”  سردبير“در اين دوره مراجعه شود نزاع سياسي لنين با              

 )  11.  (روشني نمايان است

 مقاله  -ولي نه هميشه       -برخي اوقات   “:  كروپسكايا نوشته است كه    

شد و فقط بعد      در موارد ديگري نگه داشته مي     .  شد  هاي ايليچ گم مي   
هاي   شد؛ او نامه    ايليچ نيز نگران مي    .  شد  از مدتي تأخير درج مي     

 )   12. (”نوشت، ولي اثري نداشت آلود به پراودا مي خشم

ي انتخابات دوما، لنين به هيأت           در جريان كارزار چهارمين دوره      
 :تحريريه پراودا نوشت

پراودا يورش  .  داند كه چگونه بجنگد     پراودا نمي ...  در زمان انتخابات  “
طلب را به ستوه       و انحالل     داند كه چگونه كادت      برد، و نمي    نمي

 )   13. (”بياورد

 ي زير، اكنون به عنوان يك نويسنده امضاكننده“: لنين به پراودا نوشت

داند كه در     ي خود مي    ي دايمي سياسي پراودا و نوسكيا ژوزدا وظيفه       
خود را عليه رفتار همكاراني كه مسئوليت           اين دوران حياتي، اعتراض   

در ...  انتخابات در سنت پترزبورگ    ...  ها را دارند ابراز كند       اين نشريه 
سال فعاليت    5اي براي فهميدن      ي خطيري قرار دارد، لحظه       لحظه

كردن مسير    هاي زيادي، يك لحظه براي مشخص         كردن، از جنبه   
 )   14. (”سال بعدي 5فعاليت 

ي   ها پرسيد كه اگر شايعه      لنين به هيأت تحريريه پراودا تاخت و از آن        
طلبان درست باشد، كل اين مسئوليت بر دوش             همكاري با انحالل  

ها   پراودا نبايد بذر بالتكليفي را درميان ماركسيست         ...  پراودا است 
 . بپاشاند

هاي حزبي مبتني بر       چندي بعد، لنين نگران ناديده گرفتن تصميم        
 :خرد جمعي و دمكراسي درون تشكيالتي شد

در اين دوران سرنوشت ساز، بدون يك نامه و توضيح،  نوسكيا ژوزدا               “
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تعطيل شد، ردوبدل كردن جمعي نظرها به طور كامل متوقف شد، و              
فعاليت گروهي سياسي به تاريكي سپرده شد، بدون آنكه بدانيم كه              

كنند تا انتخاب بشود؛      مي    پس از اين همه، چه كسي را دارند كمك         
طلب باشد؟ من سخت موظفم كه عليه         آيا امكان ندارد كه يك انحالل     

... اين اعتراض كرده، و از اين وضعيت غيرطبيعي سلب مسئوليت كنم           
طلبان   مند، هرگونه اشاره به انحالل      چرا پراودا لجوجانه و به طور نظام      

 هاي ديگر همكاران حذف مي      هاي من و هم در مقاله       را هم در مقاله   

 )   15) (تأكيدها از لنين است(” كند؟

ي  پراودا     توان برداشت كرد كه روزنامه      هاي اعتراضي لنين مي     از نامه 
 :فرستادند و حتا دستمزد كارش را نمي پرداختند را برايش نمي

كنيد؟ اين تأخير براي      چرا پولي كه به من بدهكاريد را پرداخت نمي        “
 )   16. (”هاي بزرگي را به وجود آورده است ما مشكل

اش   هاي منتشرنشده   اي ديگر، لنين خواهان بازگردان مقاله        در نامه 
ي صبر    سرانجام كاسه .  بودند    شود كه بسياري از آنها ناپديد شده        مي

 :لنين به سرآمد و نوشت

دريافت )  پراودا(    ي احمقانه و وقيحانه از هيأت تحريريه         ما يك نامه  “
بايد رها  )  هيأت تحريريه (از دست آنها    .  ما پاسخي نخواهيم داد   .  كرديم

اي جهت تجديد سازمان       ي برنامه   ما از نبودن گزارش درباره     ...  شد
ولي با اين وجود بهتر است      ...  ايم  نهايت نارحت شده    هيأت تحريريه بي  

(”  .ها اخراج شوند، اين بيش از اندازه اهميت دارد           ي قديمي   كه همه 
17   ( 

ي پراودا تا كنفرانس حزب در         ي لنين عليه هيأت تحريريه       ه  مبارز
لنين، سرانجام كنفرانس را متقاعد به  پذيرش        .  شهر كراكو ادامه يافت   

طلبان و تصحيح خط سياسي پراودا         موضع سياسي خود عليه انحالل    
اي به پراودا نوشت و به خاطر كارزار           لنين نامه   1913در پاييز   .  كرد

 .پشتيباني از نمايندگان بلشويك در مجلس دوما تبريك گفت

ي بلشويسم به خوبي حكايت از دمكراسي         بررسي اين دوره از تاريخچه    
به ويژه بايد به نقش لنين، و روش درست          .  درون حزب بلشويك دارد   

هاي درون حزبي او اشاره كرد؛ آن مفهومي كه              ها و مداخله    مبارزه
دادند، تا چه ميزان      ارايه و اشاعه    ”  لنينيسم“استالين و شركا بعدها از      

هاي درون تشكيالتي، بيگانه و       با روش درست برخورد لنين با اختالف      
 .  در تضاد بود

  

 هاي طبقاتي و اجتماعي بلشويسم و شكاف

ي ديگري از     ، جلوه 1913  -  1912هاي    هاي سال   ي مبارزه   تجربه

. هاي كارگري را برجسته كرد      هاي درون طبقاتي درون تشكل      شكاف
هاي تضعيف وحدت     ترين جنبه   در نوشتارهاي پيشين به يكي از مهم      

كارگران مانند  ”  طبقاتي“هاي    ي كارگر يعني شكاف در سازمان       طبقه
 هايي شد؛ اختالف    هاي كارخانه و شوراها اشاره       ها، كميته   اتحاديه

هاي تاريخي درون طبقاتي ميان كارگران زن و مرد، ماهر و غيرماهر، و     
 هاي گوناگون، از مهم      ها و مليت    كارگران متعلق به نژادها، مذهب     

 هاي متعارض مبارزه    سنت.  ترين داليل شكاف  درون طبقاتي هستند      

هاي گوناگون    ي كارگراني كه در بخش        كارانه  جويانه يا محافظه   
 اند، همواره از عوامل مؤثر تاريخي شكاف           توليدي و صنعتي شاغل    

اما، معضل  .  اندازي هيأت حاكمه و بورژوازي ميان كارگران بوده است         
هاي درون طبقاتي محدود      ي كارگر تنها به شكاف      حزب انقالبي طبقه  

 ي كارگر، اختالف    هاي متعدد درون طبقه     عالوه بر شكاف  .  شود  نمي

ديده و    هاي اجتماعي ديگر ستم     هاي بيشماري نيز در قشرها و طبقه      
...) ها و   مانند دهقانان، سربازان، زنان، دانشجويان، مليت     (    استثمارشده

سياسي عليه دشمن     -هاي اجتماعي     وجود دارند كه به وحدت مبارزه     
 . اند ناپذير تاريخي زده هاي جبران واحد، لطمه

يابي سياسي    ي تاريخي بلشويسم نشان داد كه با سامان              تجربه
ي   هاي روزمره   كارگرانِ آگاه به منافع طبقاتي، و پيشگام در فعاليت          

توان به اين معضل اساسي در جنبش سوسياليستي چيره           سياسي، مي 
ي پيوند كارگران     شد؛ چرا كه حزب انقالبي و سوسياليستي، حلقه          

پيشگام، آگاه  و مبارزِ زن با مرد، شهري با روستايي، ماهر با غيرماهر،               
چي   مليت فرادست با مليت فرودست، سياه با سفيد، فلزكار با معدن            

 . است... و

بدين سان، تجربه نشان داد كه كارگر پيشگام عضو يك تشكل سياسي            
دهي شده است، عامل ارتباط  و         كه با ساختار حزبي بلشويسم سامان     

ي مؤثر در تمام       ي مشترك و هماهنگ و در نتيجه مبارزه           مداخله
هاي كارخانه و در هنگام       ها، كميته   اتحاديه(سطوح جنبش كارگري    

 . نيز خواهد بود) پيدايش شوراهاي كارگري

ي   يابي كارگران پيشگام به دور برنامه            افزون براين، با سامان      
هاي   هاي متعدد موجود در جنبش      سوسياليستي، امر غلبه بر شكاف    

ي جامعه    هاي استثمارشده و ستمديده      اجتماعي متعلق به بخش    
، با دخالت    ...)هاي تحت ستم و      زنان، دانشجويان، دهقانان، مليت    (

مشترك كارگران آگاه زن و مرد، ماهر و غيرماهر، معترض به همان               
 . تر خواهد شد ها نيز آسان نابرابري

 

را ”  اليه كارگران پيشگام و مبارز    “يابي    به قول ويكتور سرژ، اگر سامان     
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هاي   جنبش و تشكل   “دستگاه عصبي و مغز انسان فرض كرده و             
به مثابه ” بلشويسم“را اندام انسان به حساب بياوريم، ” طبقاتي كارگران

حزب كارگران پيشگام و مبارز، همانند دستگاه عصبي و مغز انسان               
ي دستگاه عصبي، كنش و واكنش        هاي جداگانه   كند؛ رشته   عمل مي 

هاي   يعني ناهمگوني درون جنبش و تشكل        (اجزاي گوناگون بدن     
شده تاريخي    ي فشرده   تجربه(را از طريق مغز       )  طبقاتي كارگران 

ي عمل مشخص متكي به         ي جهاني و برنامه      پرولتاريا در عرصه   
 كنند، متصل مي     هماهنگ مي )  سوسياليستي  -استراتژي انقالبي    

 .كنند سازند و به حركت، عمل مشترك و واحد هدايت مي

نيز جزيي از   )  تشكل سياسي انقالبي  (بنابراين، حزب پيشگام كارگري     
ي انقالبي در     كارگر است كه به صورت متشكل، مداخله            ي  طبقه

ي كارخانه و     اتحاديه، كميته (ي كارگر     هاي طبقه   جنبش و تشكل  
درست به مانند دستگاه عصبي و مغز كه جزيي         .  كند  فعاليت مي )  شورا

. هاي بدن انسان هستند      از اندام 
حزب انقالبي كارگران              

وار   نيز  به طور اندام    ”  كمونيست“
ي كارگر است،     اي از طبقه    اليه

ي آگاه به منافع        اما تنها اليه   
ي سياسي  يافته طبقاتي و سامان
به قول مانيفست   .  آن است و بس   

 :كمونيست

ها جنبش خاصي       كمونيست“
 نيستند كه در برابر ديگر جنبش      

. هاي كارگري قرار گرفته باشند      
ها هيچ گونه منافعي، كه از          آن

ي پرولتارها جدا       منافع همه  
 تفاوت كمونيست ...  باشد، ندارند 

هاي پرولتري،    ها با ديگر جنبش   
تنها در اين است كه آنها از             

هاي   طرفي در مبارزه          
پرولتارياهاي ملل گوناگون،         

شان، مد    نظر از منافع ملي     ي پرولتاريا را، صرف     مصالح مشترك همه  
كنند؛ و از طرف ديگر در مراحل         نظر قرار مي دهند و از آن دفاع مي         

كند، آنان هميشه     ي پرولتاريا و بورژوازي طي مي       گوناگوني كه مبارزه  
بدين مناسبت   .  نمايندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند            

 هاي كارگري همه    ترين بخش جنبش    ها در عمل، با عزم      كمونيست

ي كشورها بوده و هميشه محرك جنبش به پيش هستند؛ و اما از                 

ي پرولتاريا    ي توده   ها نسبت به بقيه     لحاظ تئوريك، مزيت كمونيست   
در اين است كه آنان به شرايط و جريان و نتايج كلي جنبش پرولتري               

 ”    .اند پي برده

 

 ي چگونگي جمع    نيز به مثابه  ”  سانتراليسم دمكراتيك “مفهوم لنيني   

ضرورت (هاي مجزاي سلسله اعصاب انسان            آوري و درك كنش     
و سپس،  )  هاي مبارزاتي   دمكراسي درون تشكيالتي براي تبادل تجربه     

سياسي مشترك    –دخالت انقالبي   (واكنش يكسان اجزاي همان بدن       
بر محور پيوستگي يك سيستم      )  ي عمل تمركزيافته    بر اساس برنامه  

براي هماهنگي، حركت    )  ي كارگر   حزب پيشگام طبقه   (     عصبي
هاي طبقاتي    جنبش و تشكل  (نشيني بدن     روي يا عقب    كردن، پيش 

هاي عصبي    با اين حال، هرچند كه رشته       .  يابد  معنا مي )  كارگران
جزيي از بدن انسان هستند، اما اين بدن است          

كند و عامل تغيير       كه حركت مي   
در عين  !  است، نه رشته هاي عصبي    

حال، براي حركت باهدف و با          
نيز )  سوسياليسم(ي بدن      نقشه

نياز به سيستم عصبي سالم           
ي   حزب انقالبي و پيشگام طبقه    (

ي ديالكتيكي    رابطه.  است)  كارگر
تشكل سياسي و انقالبي پرولتاريا     

با )  ي كارگر   حزب پيشگام طبقه  (
هاي طبقاتي پرولتاريا        تشكل

ي كارخانه،     اتحاديه، كميته  (
براي سرنگوني نظام    ...)  شورا و 
داري، استقرار دمكراسي      سرمايه

يا ديكتاتوري انقالبي     (كارگري   
گذاشتن در     و گام  )  پرولتاريا

ي سوسياليستي،      مسير جامعه  
 .  ي الزم و ملزوم است رابطه

   

 هاي اجتماعي حزب پيشگام و نابرابري

اعضاي حزب پيشگام       ”سانتراليسم“ي عمل، و      عمل واحد يا برنامه   
هاي جداگانه    ورزي  كنش”  دمكراتيك“بندي    آمد جمع   كارگري، پي 

جهاني متفاوت پرولتاريا،       -ولي مشخص، و پراكسيس تاريخي           
توسط (زحمتكشان و ستمديدگان، و درك سياسي آن پراكسيس              

فعاليت دو جناح سازشكار و انـقـالبـي    
دمكرات روسيه در آن       حزب سوسيال

ي مبارزه طبقاتي مانند دو پاروزني بود   دوره
كه  در يك قايق نشسته بودند و هر كدام به 

بديـن  .  زدند  سوي مخالف همديگر پارو مي
ي   سان، تكوين نهايي و تقريبا ده سـالـه    

 حزب سـوسـيـال   ”  جناح“ بلشويسم از يك 

دمكرات روسيه به يك حزب سـيـاسـي،      
يابي يـك    ي زايش و سامان  بيانگر و نتيجه

ي نوين در شكل سازماندهي سياسي   نظريه
 .طبقه كارگر و نيروهاي سوسياليست بود
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ي    هاي مبارزه   ي عرصه   ، در كليه   )سوسياليستي  -حزب انقالبي    
ي   بنابراين، برنامه .  طبقاتي پرولتاريا، زحمتكشان و ستمديدگان است      

آن حزبي  . .ي كارگر است    ي طبقه   سوسياليستي فراتر از مسايل ويژه    
ترين فعاالن    كه متشكل از كارگران مبارز باشد با جلب انقالبي              

هاي دهقاني، سربازي، دانشجويي،       هاي جنبش   برخاسته از مبارزه   
به صفوف خود، در عين حال، عامل         ...  فمينيستي و ملل ستمديده و     

هاي اجتماعي و طبقاتي       ي جنبش   در مبارزه     ي متحدانه   مداخله
هاي   دهقانان، زنان، سربازان، دانشجويان، ستمديدگان، مليت            (

هاي گوناگون    ترشدن شكاف   و مانع جدي براي عميق     ...)  فرودست و 
 . ي طبقاتي نيز خواهد بود  اجتماعي به جامانده در جامعه -تاريخي 

هاست؛   ي جنبش سوسياليستي در روسيه سرشار از اين درس           تجربه
 در كنگره )  بوند(ي اين تجربه از مبارزه با سازمان كارگران يهود             نطفه

برآن بود  ”  بوند“.  دمكرات روسيه شكل گرفت      ي دوم حزب سوسيال   
حزب     ي  كه اليه كارگران مبارز و سوسياليست يهود را از بقيه               

كار و    هاي محافظه   دمكرات روسيه جدا كرده و دركنار اليه         سوسيال
سازشكار كارگران يهودي سامان داده، و مجراي پيوند، كسب تجربه و            

هاي كارگران پيشگام روسي، اكرايني، لهستاني،          كنش مشترك اليه  
سازمان ويژه كارگران   ”  مصنوعي“را با ديوار    ..  گرجي، آذري، ارمني و   

. ي سوسياليستي مسدود سازد      هم درچارچوب يك برنامه      يهود، آن 
ي دوم حزب     طور كه پيش از اين توضيح داده شد، در كنگره             همان

ها مقابله و      سوسيال دمكرات روسيه با راهكار پيشنهادي بونديست         
 . مبارزه شد

 

 دگرديسي بلشويسم از جناح علني به يك حزب 

اضطراري، خيلي  “  ، فراخوان يك كنفرانس      1910ي    لنين در فوريه  
 كه شامل تمام عناصر انقالبي حزب سوسيال      ”  اي  سريع و با هر هزينه    

پس از مدتي جناح بلشويك به همراه       .  دمكرات روسيه باشد را داده بود     
هاي طرفدار حفظ حزب كه پيرامون پلخانف گرد آمده بودند            منشويك

اما، در  .  حزب اقدام كردند   ”  ي اجرايي روسيه     كميته“براي تشكيل    
ي رفتار پلخانف به       لنين در باره   .  ها پلخانف جا زد      آخرين لحظه 

رود، او هميشه اينگونه       پلخانف طفره مي   “:  ماكسيم گوركي نوشت   
 )   18. (”عمل كرده است و واكنش هاي وي بيمارگونه است

ي   و با مشاهده    1910هاي بعد از      ي سال   لنين پس از كسب تجربه    
-هاي ناكامي كه براي تثبيت وحدت اصولي حزب سوسيال              تالش

او سرانجام  .  بندي جديدي باور يافت     يافت، به جمع    دمكرات انجام مي  
فعاليت دو جناح سازشكار و      .  در پي گسست شفاف تشكيالتي برآمد      

ي مبارزه طبقاتي     دمكرات روسيه در آن دوره       انقالبي حزب سوسيال  
مانند دو پاروزني بود كه  در يك قايق نشسته بودند و هر كدام به                    

بدين سان، تكوين نهايي و تقريبا      .  زدند  سوي مخالف همديگر پارو مي    
دمكرات روسيه به     حزب سوسيال ”  جناح“ي بلشويسم از يك       ده ساله 

 يابي يك نظريه    ي زايش و سامان     يك حزب سياسي، بيانگر و نتيجه      

ي نوين در شكل سازماندهي سياسي طبقه كارگر و نيروهاي                    
 .سوسياليست بود

  

 توجهي نشان مي    اما تروتسكي هنوز به اين فرآيند مهم تاريخي كم          

توانستند به    ها مي   سوسياليست)  1913  -  1912(در آن دوران    .  داد
در كنار انتشار قانوني     .  طور علني در پايتخت، روزنامه منتشر كنند         

) لوچ(اي به نام مشعل         ها نيز روزنامه     پراوداي بلشويكي، منشويك   
Luch  اين .  كرد  كردند كه تروتسكي نيز با آن همكاري مي         منتشر مي

اي است كه وحشت ناشي از اختناق دوران ارتجاع كاهش يافته               دوره
اي از    نسل تازه .  اي كسب كرده بود     بود و جنبش كارگري نيروي تازه     

هاي كارگري و     ي سياسي شده و به باشگاه         ها وارد صحنه    انقالبي
سنديكاهاي معدودي كه هنوز فعاليت علني داشتند رفت و آمد داشته           

بدين سان، در آن فضاي به       .  و يا به مبارزه مخفي روي آورده بودند         
. شد  هايي داده مي    طور نسبي باز سياسي اجازه انتشار چنين نشريه        

هاي   اشاره شد كه هنر انقالبي بلشويسم در مقايسه با ساير تشكل              
سوسياليستي، تلفيق كارآمد از فعاليت علني و مخفي بود و بدين سان،            

 . از اين موقعيت جديد بيشترين استفاده را كردند

 

ي اتحاد تشكيالتي دوباره اوج       در اين شرايط تاريخي است كه زمزمه       
 دمكرات  همه سوسيال “كنفرانسي متشكل از       1912در اوت   .  گرفت

هاي طرفدار لنين اين       اما بلشويك .  در شهر وين فراخوانده شد     ”  ها
يابي اين كنفرانس      تروتسكي در سامان   .  كنفرانس را تحريم كردند    

ها،   كنندگان در اين كنفرانس منشويك       شركت.  نقش مهمي داشت  
اتحاديه “هاي ماوراي چپ، سوسياليست هاي طرفدار تحريم،          بلشويك
سوسياليست، و گروه پيرامون تروتسكي بودند كه اعالم             ”  يهوديان

معرفي ”  بلوك اوت “ها كردند كه به نام        كنفدراسيوني از سوسياليست  
عمل “سخنگوي اصلي اين بلوك تروتسكي بود كه پيگيرانه عليه           .  شد

ايزاك دويچر معتقد است كه تروتسكي   . لنين موضع گرفته بود” مخرب
اما، .  ها برانگيزد   هرگز آهنگ اين نداشت كه كنفرانس را عليه بلشويك        

او به خاطر خودداري لنين از شركت در اين كنفرانس و جلوگيري                 
دويچر .  ها گرفت   ، تصميم به نقد بلشويك     ”وحدت“رهبر بلشويك از    
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هاي خصوصي رهبران منشويك استناد        براي اثبات اين نكته به نامه      
 )  19. (كند مي

رزا . در آن هنگام رزا لوكزامبورگ نيز موضعي شبيه به تروتسكي داشت
 :نوشته بود 1911در تابستان 

دو جناح بلشويكي و     [ها، اگر هر دو طرف           با توجه به تمام اين      “
مجبور به فراخواندن يك كنفرانس مشترك بشوند، امكان         ]  منشويكي

 )تأكيد از رزا است(” .حفظ وحدت حزب وجود دارد

سال دوباره به ضرورت حفظ وحدت        رزا لوكزامبورگ در ماه اوت همان     
 :دمكرات روسيه تأكيد كرد در حزب سوسيال

تنها راه حفظ وحدت حزب فراخواندن يك كنفرانس عمومي با                 “
شركت اعضاي داخل روسيه است، همگي اعضاي داخل روسيه خواهان          

 توانند خروس   ها تنها نيرويي هستند كه مي        آشتي و اتحادند، و آن     

 )    20. (”هاي جنگي خارج كشور را به سر عقل بياورند

در ميان  .  اين تنها تروتسكي و رزا نبودند كه خواهان آشتي بودند              
تروتسكي .  طلب هنوز قوي بود     ها نيز گرايش آشتي     صفوف بلشويك 

اين لنين بود كه سرسختانه با وحدت مخالفت داشت         “بعدها نوشت كه    
موضع صريح و روشن لنين      ”  .و تاريخ ثابت كرد كه حق با لنين بود          
ها اين تصور را در بسياري از          مبني بر گسست هميشگي از منشويك      

خود، ”  گرايي  فرقه“فعاالن سوسياليست به وجود آورده بود كه او  با             
 دمكرات روسيه را به سوي انشعاب دايمي سوق مي             حزب سوسيال 

واقعيت اين بود كه اين تنها لنين نبود كه در آن دوره، مخالف               .  دهد
اما آنها  .  ها نيز مخالف وحدت بودند       وحدت حزبي بود بلكه منشويك     

آوردند و از تروتسكي و       را به طور علني به زبان نمي         ي خود     انگيزه
اكسلرود يكي از رهبران قديمي منشويك        .  كردند  ديگران پنهان مي  

مه    4اي به تاريخ       در نامه ”  بلوك اوت “چندي پيش از كنفرانس       
 :به مارتف نوشته بود 1912

ي تروتسكي كردم كه او با ما و            من اين برداشت دردآور را از نامه        “
ترين گرايشي براي درك واقعي و            كوچك...  رفقايمان در روسيه   

) لنين(ي دوجانبه عليه دشمن مشترك             دوستانه جهت مبارزه    
 )  21(” .ندارد

جويي ميان تمام     نويسد كه موضع آشتي     ايزاك دويچر به درستي مي    
هاي حزب روسيه، كه تروتسكي در آن مقطع مبلغ آن بود را                 جناح

چرا كه رهبران اصلي منشويك با       .  بايد اشتباه سياسي او ارزيابي كرد      
هرحال رهبران    به.  تروتسكي بر سر وحدت با لنين در اختالف بودند          

جناح منشويك يعني مارتوف، دان و آكسلرد گناه انشعاب را به گردن             

چون كه لنين قصد خود را آشكارا و با صداي بلند           .  لنين انداخته بودند  
ساختند و    اما رهبران منشويك منظور خود را پنهان مي       .  كرد  ابراز مي 

ي خود به انشعاب       هاي محرمانه   نگاري  با مانورهاي ماهرانه و نامه     
ها به طور علني و       به عبارت ديگر هم لنين و بلشويك      .  زدند  دامن مي 

ها به شكل پنهان، توافق          هم مارتف، دان و آكسلرد و منشويك         
ناپذير، و هر دو       داشتند كه انشعاب هم مطلوب است و هم اجتناب           

 هاي تروتسكي براي جلوگيري از انشعاب را جدي نمي             گروه تالش 

 )    22. (گرفتند

براي اتحاد حزب   ”  بلوك اوت “پس از مدت كوتاهي مشخص شد كه          
تروتسكي نيز سرخورده از     .  دمكرات به جايي نخواهد رسيد       سوسيال

درآن هنگام اوضاع در    .  حاصل خود دچار افسردگي شد      هاي بي   تالش
از سوي سردبير     1912بالكان به شدت بحراني شده بود و در سپتامبر          

به او پيشنهاد شد كه به عنوان خبرنگار به         ”  ي كيف   انديشه“ي    نشريه
 تروتسكي در ماه اكتبر هنگامي كه به سوي بالكان مي         .  آن منطقه برود  

اين نخستين جنگ بالكان در      .  رفت از وقوع جنگ بالكان با خبر شد        
جنگي كه در آن اسالوهاي جنوب اروپا عليه         .  قرن بيستم ميالدي بود   

تروتسكي در گزارش هايي    .  امپراتوري عثماني دست به اتحاد زده بودند      
نوشت استعداد و  توانايي        مي”  ي كيف   انديشه“ي    كه براي نشريه  
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او نگران  .  ي جنگي نشان داد     نگار ورزيده   خود را به عنوان يك روزنامه     
ي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در          شده  بود كه تضادهاي انباشت    
 هاي بزرگ شود و اين مسئله بهانه        ي قدرت   بالكان، موجب سواستفاده  

در فرآيند جنگ بالكان،     .  اي براي آغاز جنگ در سرتاسر اروپا گردد         
جناح راست  ”  ي  پرستانه  ميهن“هايي از سياست هاي       تروتسكي  جلوه  

 . كرد دمكرات اروپايي را مشاهده  هاي سوسيال حزب

در جنگ دوم بالكان     .  چندي بعد در بالكان جنگ ديگري در گرفت         
كريستين     ميان تروتسكي با سوسياليست مشهور اروپاي شرقي،           

راكوفسكي كه زادگاهش در بلغارستان بود، دوستي عميقي شكل               
راكوفسكي از دوستان نزديك رزا       .  ها ادامه يافت     گرفت كه تا سال    

او در جنبش سوسياليستي در شرق اروپا فعال بود و           .  لوكزامبورگ بود 
 جنگ.  آمد  ي جناح چپ آن جنبش به شمار مي           ي برجسته   چهره

هاي بالكان و دوستي با كريستين راكوفسكي تأثير بسيار ژرفي در                
هاي   نگرش تروتسكي نسبت به جنبش سوسياليستي اروپا و گرايش          

هاي بالكان    ي جنگ     در واقع تجربه  .  متناقض آن به جاي گذاشت     

هاي   اي بود براي درك بهتر دريوزگي رهبران حزب             زمينه  پيش
دمكرات و شراكت در كشتار بزرگ بورژوازي جهاني در جنگ            سوسيال

 .جهاني اول

 

 كارگران پيشگام و جنگ جهاني

جنگ جهاني اول، رسوايي پارلمانتاريسم بورژوايي و سوسياليسم              
اي تحت تأثير پيوند درازمدت       عده.  گراي اروپايي را نشان داد      اصالح

ليبراليسم و رفرميسم براين باور بودند كه انسان مدرن آن گونه پيش             
تواند بر بختك جنگ      هاي متفاوت، مي    رفته است كه با حفظ ديدگاه     

ي انسان وحشي است كه ديگر         پيروز شود؛ جنگ ميراثي از گذشته      
 ! امكان ندارد به وقوع بپيوندد

 اين پنداشت خام بيش از هر جا در ميان رهبران جناح راست بين                 

. دمكراسي ريشه دوانده بود     گراي سوسيال   الملل دوم و گرايش اصالح    
 1848هاي انقالبي     خوار سنت   دمكراسي كه خود را ميراث       سوسيال

ي   دانست و از مبارزه     مي  1871در اروپا، و به ويژه كمون پاريس در          
هاي آلماني در دوران      به ويژه سوسياليست  (ها    زيرزميني سوسياليست 

المللي   الهام گرفته بود، در گفتار به همبستگي بين             )  بيسمارك
خورد؛ اما در كردار در     ناپذير طبقاتي سوگند مي كارگران و نبرد آشتي

 ساله، نبرد طبقاتي را آرام آرام با همزيستي مسالمت            60اين فرآيند   

گرايي پارلمانتاريستي جايگزين كرده و ناسيوناليسم           آميز و اصالح   
ي طبقات غيرپرولتري را جايگزين انترناسيوناليسم             بينانه  كوته

 .پرولتري ساخته بود

 

 يگانگي سانتريسم و رويزيونيسم در كردار 

پرداز   از اواخر قرن نوزدهم، كائوتسكي به عنوان مشهورترين نظريه            
” رويزيونيسم“هايي بود كه عليه        از جمله سوسياليست  ”  ماركسيسم“

ي جنگ و انقالب چيزي ديگري        اما، تجربه .  برنشتاين مبارزه كرده بود   
سويي سياسي    ي اين دو شخصيت سياسي نشان داد؛ هم           را درباره 

 نسبت به جنگ و يگانگي تشكيالتي درچارچوب حزب سوسيال               

ي   اين يگانگي دوباره   !  1918دمكرات مستقل آلمان عليه انقالب         
 . فلسفي داشت -اي نظري  زمينه سياسي اتفاقي نبود و پيش

داري به تدريج به سوسياليسم استحاله  برنشتاين معتقد بود كه سرمايه
ها بايد روش انقالبي مبارزه كه        پس بنابراين سوسياليست  .  خواهد كرد 

 آور است را كنار گذاشته و در انتظار پي            فرآيندي به ناگزير خشونت   

عمل “البته برنشتاين با معضلي به نام        .  آمد اين روند تدريجي باشند     
داري روبرو بود؛ چرا كه به زعم    نهادهاي بنيادين نظام سرمايه” مستقل

 هاي بزرگ مي    ها و شركت    او براي رسيدن به سوسياليسم، كارتل       

برنشتاين .  ها تكامل يابند    ورزي سوسيالست   بايست مستقل از كنش   
 اي براي اين پرسش نداشت كه اصوال چرا، انسان مي           كننده  پاسخ قانع 

لنين به هنگام رسيدن به سوئيس با          
” كشورهاي متحد اروپا     “اصطالح   

كرد كه تروتسكي     او فكر مي  .  مخالفت كرد 
انقالب روسيه را تنها به عنوان بخشي از           

. كند  قيام همزمان در سراسر اروپا تلقي مي      
رادك نيز از منظري ديگر مخالف شعار           

نيروهاي “رادك معتقد بود كه     .  تروتسكي بود 
ي كافي    اروپا و جهان هنوز به اندازه ” توليدي

 اند تا بتوان آن نيروها را برپايه         رشد نكرده 

 . المللي سازمان داد ي سوسياليستي بين
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بايد براي تغيير، پيكار كند؟ البته، برنشتاين، حل اين مسأله را به                 
 . واگذار كرده بود  اخالقيات

داري   كرد كه نابودي سرمايه      كائوتسكي نيز اين بحث را مطرح مي        
از منظر كائوتسكي، در فرآيندي كه در          .  ناپذير است   امري اجتناب 

اي خواهيم رسيد كه      پيش روي جنبش سوسياليستي است، به نقطه       
يابند كه راه     داري، خود آنچنان تكامل مي      ي سرمايه   تضادهاي جامعه 

 گذارند؛ تقديرگرايي و تكامل     داري باقي نمي    گريزي براي نظام سرمايه   

گرايي نگرش كائوتسكي، جايگزينِ پراكسيس انتقادي، حسي و انقالبي         
شك، كائوتسكي براين     بي.  ديدگاه ماركس شده بود   )  پرولتاريا(انسان  

باور بود كه در دفاع از ماركسيسم انقالبي و عليه رويزيونيسم برنشتاين            
ي   اما به رغم اين پنداشت، كائوتسكي، در يك نقطه         .  كند  مبارزه مي 

كننده و اساسي، و در عمل مجبور به اتخاذ موضع مشابهي با                 تعيين
مخالفت با اصل انترناسيوناليسم پرولتري و انقالب        :  شد  برنشتاين مي 
داري به    دار، نظام سرمايه    پرداز نام   به باور اين دو نظريه    .  سوسياليستي

” استحاله“رود و به  ناگزير         مي”  تكامل“خاطر ماهيت خود به سوي       
پس .  گردد  مي”  ناپذير  اجتناب“مي يابد، و در نتيجه، سوسياليسم         

بايست خود را به مخاطره بيندازد و براي          ي كارگر نمي    بنابراين طبقه 
 ! ورزي مستقل و انقالبي كند واژگوني اين مناسبات اقدام به كنش

ي اشتراك    ورزي مستقيم  و انقالبي پرولتاريا، نقطه         مخالفت با كنش  
آمد   پي.  پرداز بانفوذ در جنبش سوسياليستي اروپا بود         اين دو نظريه  

ي كائوتسكي و رويزيونيستي برنشتاين        گرايانه  تكامل    پردازي  نظريه
آلمان حمايت    1918اين شد كه از انقالب اكتبر روسيه، و انقالب              

 افروزي نظام جهان سرمايه      نكردند، عليه جنگ اول جهاني و آتش         

پرستي   داري برنخاستند و مستقيم و غيرمستقيم بر شيپور ميهن             
درست !  ي رم   درست به مانند رفتار نرُون، امپراتور ديوانه         .  دميدند

سوخت، آن امپراتور به نواختن آهنگ        هنگامي كه شهر رم در آتش مي
 ! سرگرم بود

 

 جنگ و تحول در جنش سوسياليستي

الملل دوم تا     دمكرات وابسته به بين     هاي سوسيال   اغلب رهبران حزب  
در گفتار به ماركسيسم،            1914شامگاه جنگ جهاني در            

اما، با آغاز جنگ،    .  كردند  گري تظاهر مي    انترناسيوناليسم و ضدنظامي  
ي اخالقي و      ، اتوريته ”خودي“و پشتيباني اين رهبران از بورژوازي         

 .شان درهم فرو ريخت سياسي

 –امپراتوري اتريش    .  لنين در هنگام آغاز جنگ در اتريش بود              

ي تزاري وارد جنگ شده بود و مهاجران و                مجارستان با روسيه   
لنين از جمله   .  گرفتند  گرد شديد قرار مي     پناهندگان روسي مورد پي   

 اما او با وساطت سوسيال    .  كساني بود كه به دست پليس بازداشت شد       

لنين به   .  هاي اتريشي و حزب سوسياليست لهستان آزاد شد          دمكرات
او در آغاز، خبر خيانت     .  در آن جا ماند     1917سوئيس رفت و تا آوريل      

هاي انترناسيوناليستي را     تاريخي رهبراني همچون كائوتسكي به آرمان     
اما با محرز شدن اين خيانت بزرگ، به مبارزه آشكار            .  باور نكرده بود  

الملل دوم را     كه بين ”  طلبي  كاران فرصت   خيانت“روي آورد و به نقد      
در اين دوره از حيات سياسي لنين آثار و          .  نابود كرده بودند، پرداخت   

هاي انترناسيوناليستي    اش از وفاداري ژرف به آرمان          گري  مداخله
او تنها رهبر مهم      .  طبقه كارگر و ماركسيسم انقالبي نشان دارد           

طلبي انقالبي را      دمكراسي در اروپا بود كه شعار شكست           سوسيال
بايست براي    ي كارگر، هر كشور درگير در جنگ مي         مطرح كرد؛ طبقه  

كرد تا جنگ امپرياليستي به        شكست نظامي دولت خود فعاليت مي      
بايست   بدين سان، او براين باور بود كه مي        .  جنگ داخلي تبديل شود   

الملل دوم كه بيشتر رهبران آن به كارگزاران           هاي بين   بر روي خرابه  
ي انقالبي    الملل نويني براي رهبري مبارزه      اند، بين   امپرياليسم درآمده 

 .ي جهاني ساخت ي كارگر در عرصه طبقه

 15قرار بود كه در     .  تروتسكي نيز به هنگام شروع جنگ در اتريش بود        
الملل دوم در وين      گذاري بين   اوت كنگره بيست و پنجمين سال بنيان   

الملل دوم با حمايت از جنگ، آنهم         اما، چراغ زندگي بين   .  برگذار شود 
، براي     گذاري بيست و پنج سالگي      ي جشن  بنيان     درست در آستانه  

 .  هاي انقالبي خاموش شد او و ديگر سوسياليست

او در بروكسل   .  تروتسكي در آن هنگام تازه از سفر بلژيك بازگشته بود         
” دفتر بين الملل دوم     “به همراه مارتف و پلخانف، درخواستي به             

 هاي درون حزب سوسيال      فرستاده و تقاضا كرده بود كه در منازعه         

اما آغاز جنگ، پلخانف را به آن سوي           .  دمكرات روسيه مداخله كند    
 . مارتف ولي موضع ضد جنگ گرفت. سنگر مبارزه پرتاب كرد

دفتر “چيز را زير ورو كرده بود؛ مشروعيت سياسي             جنگ جهاني همه  
هاي انترناسيوناليست به پرسش       براي سوسياليست ”  الملل دوم   بين

تروتسكي در وين شاهد آن بود كه بخش            .اساسي گرفته شده بود    
اند   هاي اتريشي به دامن ناسيوناليسم درغلطيده       مهمي از سوسياليست  

او با ياري دوست      .  كوبند  و بر روي طبل جنگ امپرياليستي مي          
ضدجنگ خود، فريدريش آدلر، مطلع شد كه رئيس پليس سياسي              

چند ساعت بعد،    .  اتريش قصد بازداشت مهاجران روسي را دارد           
اش بار سفر بست و به شهر زوريخ در               تروتسكي به همراه خانواده    
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 . سوئيس رفت

چندي بعد بوخارين هم كه به مدت كوتاهي در وين زنداني شده بود               
كارل رادك سوسياليست كه به خاطر تبليغات ضد           .  به زوريخ رفت   

. گري از آلمان اخراج شده بود نيز به سوئيس عزيمت كرد                 نظامي
طرف بود به صورت پناهگاه انقالبيان         كشور سوئيس كه در جنگ بي      

 . هاي اروپايي ضد جنگ درآمده بود روسي و ساير سوسياليست

تروتسكي در طي اقامت كوتاه خود در زوريخ كه حدود دو ماه طول                
ي   را نوشت كه نخستين بيانيه    ”  جنگ و انترناسيونال  “ي    كشيد، جزوه 
ي سياست ضد جنگ به قلم يك سوسياليست روسي              مفصل درباره 

ها اين است     ي سوسياليست   كرد كه وظيفه    تروتسكي تأكيد مي  .  بود
اما شعار صلح وي به معناي بازگشت به وضع         .  كه از صلح حمايت كنند    

او براين باور   .  ها نبود   اي بين امپرياليست    موجود يا ايجاد توازن تازه     
ها بايد صلحي دمكراتيك و بدون تصرف           بود كه هدف سوسياليست    

اين صلح بايد حق تعيين     :  خاك ديگران و پرداخت غرامت جنگي باشد      
پذير كند؛ فقط قيام ملل        هاي مغلوب اروپا را امكان       سرنوشت ملت 

پذير   تواند چنين صلحي را امكان       رانان خود مي    رزمنده عليه حكم  
تروتسكي رسيدن به صلح دمكراتيك را به وقوع انقالب             در واقع، .  سازد

هاي ستمديده و انقالب كارگري،         كرد؛ بدون قيام توده      متصل مي 
هاي   دمكرات-تروتسكي در پاسخ به سوسيال       .  صلحي دركار نبود   

” ژاندارم اروپا “آلماني كه از آلمان هوئنتسلرن عليه روسيه تزاري اين            
كردند، نوشت ما     به عنوان يك رسالت تاريخي پيشرفته پشتيباني مي        

 :هاي روسي سوسياليست

شناسيم   بسي نمي   در نبرد خود عليه حكومت تزاري، كه در آن آتش         “
ايم و    ها يا هوئنتسولرن حمايتي نخواسته       گري هاپسبورگ   از نظامي 

اي به    در شرايط كنوني تاريخي،  پرولتاريا عالقه        ...  نخواهيم خواست 
نابهنگام ملي ندارد كه به صورت مانعي در راه            ”  ميهن“دفاع از يك     

پيشرفت اقتصادي درآمده است، بلكه به ميهني تازه، نيرومندتر، و               
به جمهوري متحد كشورهاي اروپا به عنوان         :  پايدارتر عالقمند است  

اي براي كشورهاي متحد جهان، پرولتاريا فقط سازمان                 شالوده
ي عملي    ي برنامه   تواند به منزله    سوسياليستي اقتصاد جهاني را مي     

  23(” .داري قرار دهد بست امپرياليستي سرمايه دربرابر بن

” كشورهاي متحد اروپا  “لنين به هنگام رسيدن به سوئيس با اصطالح          
كرد كه تروتسكي انقالب روسيه را تنها به            او فكر مي  .  مخالفت كرد 

رادك نيز  .  كند  عنوان بخشي از قيام همزمان در سراسر اروپا تلقي مي         
رادك معتقد بود كه      .  از منظري ديگر مخالف شعار تروتسكي بود          

اند   ي كافي رشد نكرده     اروپا و جهان هنوز به اندازه     ”  نيروهاي توليدي “

 . المللي سازمان داد ي سوسياليستي بين تا بتوان آن نيروها را برپايه

ي   نوشته”  جنگ و انترناسيونال  “ي آلماني     ترجمه  1914در نوامبر   
هاي سوئيسي  به آلمان       تروتسكي انتشار يافت و از طريق سوسياليست    

مخالفان جنگ در آلمان از اين جزوه استقبال فروان             .  فرستاده شد 
كساني كه اين جزوه را پخش       .  كردند و به توزيع وسيع آن پرداختند       

كردند مورد پيگرد قضايي قرار گرفتند و خود تروتسكي نيز به                 مي
هاي آلمان غياباً به      در يكي از دادگاه   ”  مقام سلطنت “خاطر توهين به    
 . زندان محكوم شد

 به عنوان خبرنگار جنگي روزنامه      1914تروتسكي در اواخر ماه نوامبر      

. در آن هنگام، مارتف در پاريس بود      .  به پاريس رفت  ”  انديشه كيف “ي  
 منشويك“گرايش پيرامون مارتف را     .  مارتف موضعي ضد جنگ داشت    

) ندا(اي به نام گولوس       او روزنامه .  ناميده بودند ”  هاي انترناسيوناليست 
 : ي روزنامه گولوس نوشت لنين درباره. كرد منتشر مي

ي سوسياليستي اروپا     گولوس پاريسي در حال حاضر بهترين روزنامه      “
هرقدر كه من مكررتر و بيشتر از مارتوف فاصله گرفتم، به همان            .  است

 تر بايد بگويم كه وي اكنون دقيقاً همان كاري را مي               اندازه قاطعانه 

 )  24(” .دمكرات بايد بكند كند كه يك سوسيال

 سوسيال“ي    مارتف نيز به گرمي پاسخ لنين را داد و از انتشار نشريه             

هاي كهن هرگونه     ستيزه“لنين استقبال كرد و پذيرفت كه        ”  دمكرات
 )   25(” .اند اهميتي را از دست داده

اما حوادث بعدي نشان داد كه ديگر اتحاد مجدد بين اين دو رهبر                  
 .سوسياليست امكان نداشت

نشريه گولوس مارتف فقط چند هفته پس از رسيدن تروتسكي به                
 . ي دستگاه سانسور تعطيل شد به وسيله 1915پاريس در ژانويه 

تروتسكي در ان هنگام نوشته بود كه رفرميسم سوسياليستي به صورت     
بخش مكمل نظم كهن و شريك جرم جنايات آن درآمده است و از                 

آينده فقط دو گزينه    .  الملل دوم مرده است     منظر انقالب پرولتري بين   
تروتسكي، با  .  ”جنگ مداوم يا انقالب پرولتري      “:  كند  را عرضه مي   

  كنندگان ميهن   تحريف“نگرشي انترناسيوناليستي نوشت كه نبرد عليه       
اي است كه در پيش       ي منفي وظيفه    تنها جنبه ”  پرست ماركسيست 

اي اين    ي آن دربرگيرنده    ي مثبت و سازنده     جنبه.  روي وجود دارد  
. ”الملل سوم گرد هم آيند      نيروهاي بين “بايست    امر مهم است كه مي    

)26   ( 

ي لنين    ترديد، روند فكري تروتسكي رو به سوي انطباق با انديشه            بي
 )   27. (لنين همين انديشه را كمي زودتر بيان كرده بود. داشت
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اما پيش از تعطيل شدن     .  نظر بود   مارتف نيز در آغاز با اين عقايد هم        
از يك سو، پلخانف    .  ترديدهاي منشويكي او نمايان شده بود     ”  گولوس“

ي منشويسم به دامن ناسيوناليسم و دفاع از جنگ               رهبر برجسته 
و از سوي ديگر، مارتف و آكسلرود به عنوان مدافعان             .  درغلتيده بود 

پرست منشويك خود در تضاد          انترناسيوناليسم، با هواداران ميهن     
 گيري  هاي مخالف جنگ نيز از نتيجه         البته منشويك .  افتاده بودند 

الملل  گستر انقالبي لنين و تروتسكي مبني برايجاد يك بين هاي دامن
هاي   ها براين باور بودند كه حزب         آن.  نوين انقالبي واهمه داشتند    

 سوسياليست نسبت به جنگ جهاني، تنها دچار اشتباهي فاحش شده          

ها خواهند توانست كه اشتباه خود را جبران كنند و             اما اين حزب  !  اند
ي جديد  ”ي مصفا   فرقه“الملل نوين و      بنابراين، نياز به ايجاد يك بين     

 . نيست

ي ترديدهاي منشويكي، سرانجام موجب آن شد كه تروتسكي           مشاهده
ها روي بياورد و در مسيري گام           به طرد نهايي آن      1915در فوريه   

بگذارد كه دو سال بعد به پيوند با لنين و ورودش به حزب بلشويك                 
 . بينجامد

 كنفرانس پراگ، جنگ جهاني اول، و ورشكستگي كامل سوسيال              

دمكراسي لنين را براي هميشه از ياران ديرين خود يعني پلخانف و               
اي براي تروتسكي شد تا به ضرورت          زمينه  اما پيش .  مارتف گسست 

پي ببرد؛ پيوند هميشگي كه تا       ”  بلشويسم“دهي سياسي نوع      سامان
 . هنگام مرگ بدان باور داشت

ساز يك گسست ناخوشايند      وقوع جنگ جهاني، براي تروتسكي سبب     
پيش از اين گفته    .  ي خود پارووس نيز گرديد      سياسي از رفيق ديرينه   

ي انقالب مداوم تروتسكي سهم         شد كه پارووس در تدوين نظريه        
 هاي پيش از جنگ، پارووس با درخشش بي             سال.  اساسي داشت 

ي انترناسيوناليسم  نظيري بر تحليل كهنگي دولت ملي و تشريح گزينه
بدين سان، تروتسكي انتظار داشت كه          .  پرولتري سخن رانده بود     

پارووس همانند رزا لوكزامبورگ و كارل ليبكنشت موضعي                    
اما با آغاز جنگ جهاني، پارووس      .  انترناسيوناليستي و ضد جنگ بگيرد    

گرا و رسمي سوسياليست      همدلي خود در پشتيباني از رهبران راست       
آلمان را اعالم نمود و از آن بدتر، در بالكان به سود خود و حكومت                   

 ! هاي تجارتي وسيع كرد آلمان مبادرت به معامله

تروتسكي در باره پارووس با فروتني نوشته بود كه شخص او و ديگران،             
اند و تا چه اندازه       پيش از وقوع جنگ، تا چه ميزان از پارووس آموخته         

گر   اكنون يك ابطال  .  پارووس ديگر نيست  “اند، اما     باليده  به او مي  
هنگامي كه اندكي بعد پارووس در       .  ”زند  سياسي در بالكان پرسه مي    

 داير كرد كه گمان مي     ”  شناسي  موسسه جامعه “شهر كپنهاك يك     

رفت كه يك موسسه تبليغاتي وابسته به دولت آلمان باشد، اين                  
هاي اروپا هشدار داد كه به        ي سوسياليست   تروتسكي بود كه به همه    

تروتسكي براي هميشه مناسبات خود را با اين        .  دام اين موسسه نيفتند   
پارووس   1917پس از پيروزي انقالب اكتبر       .  دوست ديرين قطع كرد   

كوشيد تا با تروتسكي نزديك شود و حتا پيشنهاد همكاري به حكومت            
 .شورايي را داد، اما تروتسكي پاسخ او را نداد

 هاي انقالبيان را در عرصه      بندي  ها و جناح    جنگ جهاني تمام اختالف   

 .ي جهاني و به ويژه روسيه زيرورو كرده بود

 

 ي نوين مرحله

تروتسكي چندي بعد همكاري خود را با نشريه انترناسيوناليستي ناشه           
سازمانده اصلي نشريه يك منشويك قديمي بود به         .  اسلووو شروع كرد  

يك افسر تزاري بود كه در        1905او در انقالب    .  اوسينكو–نام آنتونوف   
. رأس دسته خود سر به شورش گذاشته و به مرگ محكوم شده بود               

. ي مخفي روي آورد      ولي او توانسته بود كه فرار كند و به مبارزه             
فرماندهي گارد    1917اوسينكو كسي بود كه در قيام اكتبر          –آنتونوف  

سرخ در حمله به كاخ زمستاني را به عهده گرفت و وزيران كرنسكي را              
بود كه  ”  هاي قديمي   منشويك“بدين سان، او از جمله       .  بازداشت كرد 

 .به انقالب بلشويكي پيوسته بودند

اوسينكو از تروتسكي و مارتف دعوت كرد تا سردبيري               –آنتونوف  
تروتسكي در ابتدا نپذيرفت، زيرا تصور       .  نشريه ناشه اسلووو را بپذيرند    

ولي .  هاي منشويكي است    كرد كه اين روزنامه در خدمت هدف          مي
سرانجام شركت در سردبيري را پذيرفت، و در حالي كه با مارتف در                

نگاري انقالبي خود را چنان نشان        كشمكش  دائمي بود، نبوغ روزنامه     
ي شخصي تروتسكي مشهور      داد كه نشريه ناشه اسلوو به قلمرو نشريه       

 )   28. (شد

، كه تازه از لنين جدا شده بود با اين            ”خداجو“لوناچارسكي، بلشويك   
كرد و كوشش داشت تا ميان تروتسكي و مارتف را            نشريه همكاري مي  

ريازانف مشهور و لوزوفسكي نيز از همكاران اين نشريه به           .  آشتي دهد 
هاي   الملل اتحاديه   ي بين   آمدند؛ لوزوفسكي رهبر آينده     حساب مي 

 ي كارگري كوچكي از كاله       كارگري سرخ، در آن زمان مدير اتحاديه       

 . دوزان يهودي در پاريس بود

مانوئيلسكي، بلشويك تحريم كننده و رئيس آينده كمينترن استاليني          
كميسيار امور خارجه   (چيچرين  .  نيز از جمله همكاران اين نشريه بود       
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الكساندر .  نيز از جمله همكاران ناشه اسلووو بود       )  آينده دولت شوروي  
هاي سابق بودند     كولنتاي و موئيسي اوريتسكي كه هردو از منشويك        

پرستي   ميهن“ها از      آن.  كردند  نيز  با اين نشريه همكاري مي          
ها   تنفر داشتند و چندي بعد به صفوف بلشويك             ”  سوسياليستي

رادك، راكوفسكي و مايسكي از ديگر همكاران ناشه اسلووو           .  پيوستند
ي حكومت شوراها در ايران نيز         تئودر روتشتاين، سفير آينده    .  بودند

 به قول ايزاك دويچر، به ندرت مي        .  جزو نويسندگان اين نشريه بود     

اي را ديد كه داراي چنين گروهي درخشان از همكاران               توان نشريه 
 . باشد

هاي گوناگوني از جنبش      اعضاي تحريريه اين نشريه، بيانگوي گرايش      
شدند اما در يك چيز همداستان           سوسياليستي روسيه و اروپا مي      

. ”پرستي سوسياليستي   ميهن“بودند؛ مخالفت با جنگ و مبارزه عليه         
” اسلووو  ناشه“لنين، و   ”  دمكرات  سوسيال“ي    در آن دوران، دو نشريه    

تروتسكي دو سنگر ماركسيستي ضد جنگ و بازتاب انترناسيوناليسم           
به هرحال، عالوه بر كولنتاي منشويك، موضع              .  پرولتري بودند  

انترناسيوناليستي لنين باعث شد كه لوناچارسكي، مانيوئيلسكي و             
اما تروتسكي هنوز به     .  لوزوفسكي به صفوف حزب بلشويك بازگردند       

 . اين ضرورت تشكيالتي نرسيده بود

اي مهم رخ داد كه سنگ زيربناي ايجاد حزب             در اين دوران حادثه    
هاي ضدجنگ گرديد؛ برگذاري        جهاني نويني براي سوسياليست     

 .      كنفرانس زيمروالد

 

 كنفرانس زيمروالد

يك كنفرانس در روستاي زيمروالد در          1915سپتامبر    5در تاريخ    
يابي اين    چگونگي سامان .  نزديكي شهر برن كشور سوئيس برگذار شد      

 كنفرانس از اين قرار بود كه چندماه پيش از آن، يكي از سوسياليست             

هاي ايتاليائي به نام اوردينو مورگاري تالش كرده بود كه از طريق                 
نشست هيأت اجرائيه آن     )  الملل دوم   رئيس بين (واندرولده بلژيكي    

مورگاري نااميد نشده و به      .  اما موفق نشده بود    .  نهاد را برگذار كند    
 هاي سوسيال   واندرولده پيشنهاد كرد كه دستكم كنفرانسي از حزب         

با اين پيشنهاد هم      .  طرف برگذار كند     دمكرات در يك كشور بي      
بدين سان، مورگاري به تروتسكي، مارتف و چند              .  موافقت نشد 

سوسياليست سوئيسي ضد جنگ پيشنهاد كرد كه كنفرانسي مستقل          
 ) 29. (الملل دوم سازماندهي كنند از بين

هاي   از فراز سيم  “رهبران سرشناس ضدجنگ جنبش كارگري اروپا         

. به يكديگر دست دوستي دراز كرده بودند      ”  خاردار و سنگرهاي خونين   
الملل سوم    بدين سان، حركتي آغاز شد كه سرانجام به ايجاد بين             

 . انجاميد) كمينترن(

طرف و در حال جنگ در زيمروالد گرد          نماينده از يازده كشور بي      38
هيأت نمايندگي آلمان پيام همبستگي كارل ليبكنشت كه در           .  آمدند

گروه نمايندگان فرانسه به خاطر ضعف جنبش         .  زندان بود را خواند    
اثر بود و تنها چند رهبر سنديكاليست            ضدجنگ در آن كشور كم      

كريستين راكوفسكي و كوالرف از      .  فرانسوي به زيمروالد آمده بودند     
نمايندگاني از كشورهاي لهستان، سوئيس، هلند،        .  بالكان آمده بودند  

لنين به نمايندگي از      .   ايتاليا و چند كشور ديگر حضور داشتند          
ها در كنفرانس      ها، و آكسلرود به نمايندگي از منشويك           بلشويك

هاي روسي گرد هم      پيش از كنفرانس سوسياليست   .  حضور يافته بودند  
نشريه ناشه  .  جمع شدند تا در باره انتخاب نمايندگان خود بحث كنند          
هاي روسي    اسلوود سه نماينده كه بيانگر سه گرايش از سوسياليست          

مارتف منشويك  :  ضد جنگ درون آن نشريه بود به زيمروالد فرستاد          
ها نزديكي داشت و        انترناسيوناليست، مانوئيلسكي كه با بلشويك       

لنين در صالحيت اين     .  تروتسكي كه به هيچ جناحي تعلق نداشت         
هيأت ترديد كرد و سبب شد كه مانوئيلسكي به نفع تروتسكي كنار               

 . كنفرانس تروتسكي را پذيرفت و به او حق رأي كامل داد. رود

هاي   كنندگان در كنفرانس زيمروالد از طيف         اشاره شد كه شركت    
اكثريت .  گوناگون ضد جنگ جنبش سوسياليستي آمده بودند              

اقليتي كوچك نيز به دور      .  شد  طلبان تشكيل مي    كنفرانس از صلح  

از منظر سوسياليسم انقالبي اين نبرد       
 ميان كار و سرمايه است كه تعيين          

ي   تر طبقه   كامل”  تعريف“كننده نقش و     
پرولتر است؛ اين كافي نيست كه تعريف         
طبقه را تنها منوط كنيم به كساني كه            
صاحب وسائل توليد نيستند و مجبور به         
فروش نيروي كار به صاحبان وسائل توليد        

ي طبقاتي    ها در مبارزه    جايگاه آن .  هستند
 . ميان اردوي كار و سرمايه نيز اهميت دارد

 



                    83                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

كنندگان در    كوشيد كه شركت    لنين مي .  ي لنين گرد آمده بود      نظريه
هاي در حال     طلبانه در برابر دولت      كنفرانس را به موضعي شكست     

جنگ امپرياليستي را به جنگ داخلي        “جنگ مجاب سازد و شعار        
الملل سوسياليستي    را برگزينند و ضرورت ايجاد بين       ”  مبدل سازند 

. كردند  اكثريت حضار اين پيشنهاد را رد          .  جديدي را اعالم كنند    
تروتسكي در بيشتر اوقات با تبيين موضع لنين موافق بود اما شعار                

او براين نظريه باور داشت كه بهتر آن است كه           .  پسنديد  لنين را نمي  
پايان گيرد و اين به نفع سوسياليسم         ”  بدون غالب و مغلوب    “جنگ  
كرد و    طلبان فرق مي    درواقع، شعار صلح تروتسكي با ديگر صلح      .  است
هاي اروپايي    داشت؛ تنها انقالب و سرنگوني دولت       ”  انتقالي“اي    جنبه
 . تواند صلح را تضمين كند مي

اي ديالكتيكي    از منظر ضد جنگ تروتسكي، انقالب و صلح رابطه            
ها گذشت تا كنفرانس      كرد كه بايد از اختالف      او پافشاري مي  .  داشتند

بهر روي، كنفرانس با نظر     .  صدا جنگ امپرياليستي را محكوم سازد       يك
ي كنفرانس را به وي       تروتسكي موافقت كرد و مسئوليت نوشتن بيانيه      

 . شهرت يافت” بيانيه زيمروالد“اي كه به  بيانيه. واگذاشت

اروپايي كه بر سر آن جنگ بود         -بيانيه زيمروالد از تشريح اوضاع اروپا       
داري در جنگ افروزي و         ها و نظام سرمايه      مسئوليت حكومت   –

اين بيانيه  .  دمكرات سخن گفته بود       هاي سوسيال   خيانت حزب 
پرستي   ي كشورها را مخاطب قرار داده بود كه از ميهن            كارگران همه 

اما با وجود   .  آلود خويش گسست كنند و به كشتار پايان دهند           تعصب
ي اين بيانيه، نتيجه گيري آن دچار           دهنده  لحن تاثيرگذار و تكان    

ي كنفرانس زيمروالد به شعار بلشويكي تبديل جنگ           بيانيه.  ابهام بود 
الملل   امپرياليستي به جنگ داخلي اشاره نكرده بود و به ضرورت بين           

البته .  را به اتفاق آراء پذيرفت         كنفرانس بيانيه .  نوين نپرداخته بود  
گروه پيرامون لنين، چند قيد و شرط براي ثبت در صورت جلسه ارايه              

ي ايجاد    المللي انتخاب شد تا هسته      اي بين   در پايان كار، كميته   .  كرد
 . ريزي كند الملل سوم را پي بين

 

 ي كارگر داري دولتي و تغيير در تركيب اجتماعي طبقه سرمايه

داري شركت كننده در      هاي سرمايه   پيش از اين اشاره شد كه دولت        
جنگ براي سروسامان دادن موثرتر امور اقتصاد جنگي به خريدن و              

هاي خدماتي و صنعتي اقتصاد روي         دولتي كردن رئوس اصلي بخش     
 سرمايه“در واقع، نتيجه اين فرآيند چيزي به جز جايگزيني             .  آوردند

 ترين بخش    ، به جاي مالكيت خصوصي بر روي مهم          ”داري دولتي 

در واقع، دولت به عنوان بزرگترين        .  داري نبود   هاي اقتصاد سرمايه   

كارفرما، جايگزين صاحبان خصوصي بيشتر واحدهاي بزرگ توليدي و          
هاي كارگري    همين امر سبب شد كه اغلب منازعه       .  صنعتي شده بود  

 .به رويارويي مستقيم با نهادهاي دولتي بيانجامد

ي   هاي امر دولتي كردن اقتصاد در برخي از كشورهاي پيشرفته            نطفه
اما وقوع جنگ جهاني شتابي     .  اروپا پيش از اغاز جنگ شروع شده بود        

اي است كه نيازهاي اقتصاد جنگي         اين دوره .  زياد به اين فرآيند داد     
آوري صنايع نظامي براي قصابي هرچه كارآمدتر  سبب شكوفايي در فن

 سربازان، كارگران و زحمتكشان اروپا گشت؛ از يك سو، استفاده از فن            

آوري جديد نياز چنداني به نيروي كار متخصص نداشت؛ كارگران               
ساده كارهايي كه به طور سنتي در اختيار كارگران ماهر قرار گرفته               

از سوي ديگر،   .  دادند  اوري نوين انجام مي      بود را با استفاده از فن       
ها كارگر مرد از واحدهاي توليدي و صنعتي كنده شده و به                 ميليون
ها كارگر زن استخدام    ها ميليون ها برده شده بودند؛ به جاي آن جبهه

 بري از فن     تغيير تركيب طبقاتي و بهره    .  شده و به كار مشغول بودند     

اوري نوين، به ويژه، بيشترين تاثير خود را بر روي كارگران فلزكار                 
آهن و فلزكاري نيازمند      در قرن نوزدهم ميالدي صنايع ذوب     .  گذاشت

الزم به ذكر است كه كارگران      .  مهارت نيروي كار كارگران فلزكار بودند     
ي   دهي بهتري نسبت به كارگران غيرماهر و از بقيه             فلزكار سازمان 

از اين روي، فلزكاران    .  كارگران دستمزد باالتر و شرايط بهتري داشتند      
ي كارگر به شدت       براي حفظ وضعيت خود در ميان صفوف طبقه          

و به ويژه   (كار شده بودند و از ورود كارگران غيرمتخصص              محافظه
 . كردند ها جلوگيري مي به اتحاديه) زنان

آوري نوين،    ، و استفاده از فن      ”داري دولتي   سرمايه“با فراگيرشدن    
هاي طبقه كارگر، گريبانگير فلزكاران شده        بيشترين زيان در ميان اليه    

كار   بدين سان، در يك فرآيند سه چهار ساله، فلزكاران محافظه           .  بود
ي كارگر در     ي پيش، تبديل به پيشگامان و مبارزان طبقه          چند دهه 

با طوالني  .  كشورهاي بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، آلمان و روسيه شدند          
هاي طبقه كارگر     شدن جنگ جهاني، اين دگرديسي در ساير بخش         

ي چنين    هاي كارخانه نتيجه    نيز ديده شد؛ پيدايش و گسترش كميته      
هاي كارخانه به طور عمده در دست            رهبري كميته .  فرآيندي بود 

. ي كارگر شده بودند، افتاده بود       فلزكاران كه مبدل به پيشگامان طبقه     
هاي كارگري نيز     هاي كارخانه، بوركراسي اتحاديه      با پيدايش كميته  

هاي   ي حزب   گرايانه  هاي اصالح   كه به طور عمده  طرفدار سياست       
سوسيال دمكرات بود، به چالش جنبش راديكال كارگري كشيده شده           

هاي كارگري همواره تالش داشتند تا         رهبران بوركراسي اتحاديه  .  بود
 كارگران به مسايل سياسي جلب نشوند و در راستاي باورهاي سوسيال          

-رفاهي از خواسته    –هاي صنفي     دمكراتيك مبني بر جدايي خواسته    
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ي   اما جنگ جهاني اول و  سياست مبارزه        .  هاي سياسي گام بردارند   
هاي سياسي و      كارگران عليه جنگ امپرياليستي، پيوند خواسته         

. هاي كارگري گنجانده بود      هاي تشكل   اقتصادي را در كانون مبارزه     
ضد جنگ، تا حدود زيادي به       ”  سياسي“هاي    مبارزه پيرامون خواسته  

ي كارگر     ي رهبران طبيعي طبقه      مندي اليه   گيري و توان     شكل
هاي   اين اليه اغلب كل مبارزه    .  ياري رسانده بود  )  قشر پيشگام و مبارز   (

كارگران راديكال و آگاه     .  كرد  ي كارگر را رهبري مي       ي طبقه   توده
طلب   سراسر اروپا با چشمان خود همكاري رهبران سازشكار و اصالح           

 دمكراتيك با دولت    هاي سوسيال   هاي كارگري و حزب     اغلب اتحاديه 

با .  ديدند  در قتل عام كارگران را مي      ”  خودي“داري و     هاي سرمايه 
هاي كارخانه در     هاي كارگري و كميته     وجود اين كه رهبري مبارزه     

در )  روسيه، آلمان، بريتانيا، ايتاليا و فرانسه      (اغلب كشورهاي اروپايي     
 دست، به ويژه فلزكاران، بود اما به جز حزب بلشويك در روسيه، چشم            

انداز روشن رهبري يك تشكل سياسي سوسياليست ضد جنگ، در              
 .  برابر ديدگان اغلب كارگران اروپا وجود نداشت

 

 مالحظاتي پيرامون مفهوم روشنفكران و كارگران پيشگام 

از جمله مفاهيمي است كه بايد مورد بازنگري         ”  پيشگام“مفهوم كارگر   
معموال رسم بوده است كه      .  جدي در ادبيات سوسياليستي قرار گيرد      

اگر كارگري به عضويت يك سازمان سوسياليستي در بيايد، وي را به              
از منظر ماركسيسم انقالبي،     .  كنند  عنوان كارگر پيشگام معرفي مي     

تر است از عضويت در اين حزب         مفهوم كارگر پيشگام فراتر و متفاوت     
شك بسياري از كارگران عضو       بي!  و يا آن سازمان مدعي سوسياليسم     

هاي ريز و درشت      دمكراتيك، استالينيست يا فرقه     تشكيالت سوسيال 
اند ولي در     چپ، كه با ادبيات سوسياليستي آشنايي كافي هم داشته          

 ي كارگر ايفا كرده     اي براي طبقه     ي طبقاتي نقش بازدارنده     مبارزه

. ي كارگري ارزيابي كرد      طبقه”  پيشگام“توان به عنوان       اند را نمي  
تجربه نشان داده است كه اين دسته از كارگران، به خاطر پيروي از                 

ي حزب و     گرايانه  گرايانه و جانشين    گرايانه، اراده   هاي اصالح   سياست
ي   ي كارگري كه ايدئولوژي طبقه      ي طبقه   شان حتا از توده     سازمان

ورزي بدتري    بوده و حتا كنش    ”  تر  عقب“حاكم را پذيرفته است،       
دمكرات   عضو حزب سوسيال   ”  سوسياليست“اند؛ كارگران      داشته

” سرزمين پدري “آلمان، روسيه، بريتانيا و فرانسه كه براي دفاع از               
هاي جنگ جهاني     قيصر، تزار، پادشاه و جمهوري داوطلبانه به جبهه        

رفتند، قطعاً كارگران پيشگام نبودند؛ اصوال تجربه نشان داده            اول مي 
است كه بخش قابل توجهي از كارگران پيشگام در دوران آغازين                 

هاي   هاي طبقاتي و اجتماعي در عضويت هيچ يك از حزب             جنبش  
 )   30. (راديكال سياسي نيستند

 1357هاي كارگري در  انقالب        ي مبارزه   در اين مورد، بررسي تجربه    
از يك سو، كارگران پيشگام كه        .  ايران نيز بي نهايت با ارزش است        

عضويت نداشتند، در فرآيند ” سوسياليست“اغلب در هيچ حزب و گروه 
. زدند  هاي مستقل كارگري مي     انقالب دست به ايجاد شوراها و كميته      

توده ”  طراز نوين “عضو حزب   ”  كمونيست“اما، از سوي ديگر، كارگرانِ      
فداييان اكثريت تنها به تبليغ ايجاد سنديكا          ”  سازمان پرافتخار “يا  

كردند، و يا از آن بدتر، به سركوب جنبش مستقل كارگري،             بسنده مي 
ي    ترين اليه   مانده  در همكاري مستقيم با دستگاه سركوب و واپس        

 .هاي اسالمي سرگرم بودند كارگري عضو انجمن

از منظر سوسياليسم انقالبي اين نبرد ميان كار و سرمايه است كه                 
ي پرولتر است؛ اين       تر طبقه   كامل”  تعريف“كننده نقش و       تعيين

كافي نيست كه تعريف طبقه را تنها منوط كنيم به كساني كه صاحب              
وسائل توليد نيستند و مجبور به فروش نيروي كار به صاحبان وسائل              

ي طبقاتي ميان اردوي كار و         ها در مبارزه    جايگاه آن .  توليد هستند 
 . سرمايه نيز اهميت دارد

آن كارگر آلماني كه طرفدار نازيسم است، آن كارگر سفيدپوستي كه             
طرفدار آپارتايد و نژادپرستي آفريقاي جنوبي است، آن كارگر                  
صهيونيست اسرائيلي كه مدافع سركوب مردم و كارگر فلسطيني است،          

هاي اسالمي به جاسوسي و         الهي كه در انجمن      و آن كارگر حزب    
شكني   سركوب همكاران خود مشغول است، و يا حتا كارگر اعتصاب           

كند، هرچند كه     ي كارگران شكاف ايجاد مي       كه در صفوف فشرده    
شوند و نيروي كار خود را به            همگي به عنوان كارگر استثمار مي       

فروشند، ولي خودشان  در سنگر اردوگاه سرمايه             داران مي   سرمايه
 . گيرند عليه سنگر اردوگاه پرولتاريا قرار مي

برعكس، آن كارگري كه دست به ايجاد تشكل مخفي و آشكار كارگران            
 دارد، اعتصاب به راه مي       ي كارگر را به حركت وامي        زند، توده   مي

گيرد، رهبري سازماندهي     اندازد، هدايت اشغال كارخانه را به عهده مي       
داران را به دست      ي مخفي يا علني عليه كارفرمايان و سرمايه          مبارزه

طلبد، حتا اگر هنوز در        گيرد، و هيأت حاكمه را به چالش مي           مي
” در عمل “اش اسير باورهاي مذهبي و ناسيوناليستي باشد، اما           ”ذهن“

كارگر .  شود  ي طبقاتي، يك كارگر پيشگام ارزيابي مي          و در مبارزه  
ي عمل و كُنشِ       ي الزم و حياتي ارتباط ميان برنامه          پيشگام حلقه 

 اي و مداخله انقالبي يك سازمان سياسي سوسياليستي، با جنبش توده

ي   طبقه)  اتحاديه، كميته كارخانه و شورا      (هاي فراگير      ي تشكل 
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بنابراين، از منظر سوسياليسم انقالبي جايگاه       .  كارگر، و بالعكس است   
 .          ي طبقاتي نيز مهم است طبقات و نيروهاي اجتماعي در مبارزه

 

 انقالبي  ” روشنفكر“مفهوم 

در ساختار   ”روشنفكران“در جنبش سوسياليستي همواره بر سر نقش         
 . نظر وجود داشته است يك حزب انقالبي بحث و اختالف

 ي درس   را به شكلي يگانه به دودسته       ”  روشنفكر“در فارسي قشر     

به يك معني     Intellectualورز    و انديشه  Intelligentsiaخوانده  
 . در اروپا يكي نيست  البته معناي اين دو واژه. كنند اطالق مي

هاي باالي اجتماعي     ي قرن نوزدهم تنها اليه     ها در ميانه خوانده درس
فقط فرزندان ثروتمندان و طبقات مياني قادر به          .  گرفتند  را دربرمي 

ي   در صورتي كه از ميانه    .  ها بودند   سوادآموزي و تحصيل در دانشگاه    
قرن بيستم به بعد تعداد قابل توجهي از فرزندان كارگران و طبقات                

هاي   اند و موفق به كسب رده         خوانده  اجتماعي فرودست نيز درس    
 اند و در طيف اينتلجنتسيا قرار گرفته باالي تحصيلي و دانشگاهي شده

 . اند

” روشنفكر“ورزي لزوما     از منظري ديگر، بايد تأكيد  كرد كه هر انديشه         
 بسياري از به اصطالح انديشه      !  ي انتلكتوئل نيست     به معناي واژه   

كافي !  انديشند  نيستند بلكه بسيار تاريك    ”  روشنفكر“ورزان، نه تنها     
پردازاني از قبيل دكتر شريعتي، دكتر مطهري،          است به ادبيات نظريه   

اين .  الدين شفا و دكتر سروش مراجعه شود          جالل آل احمد، شجاع    
 نيز صادق است؛    ”  گرايي  چپ“پردازان مدعي      نكته در مورد نظريه    

ايرج اسكندري و احسان     ”  ي  روشنفكرانه“توان افاضات      چگونه مي 
كرده ي ديگر در پشتيباني از استالينيسم را            طبري و دهها تحصيل    

فراموش كرد، در حاليكه در همان هنگام، كارگر سوسياليستي چون             
يوسف افتخاري در زندان رضاشاه به افشاي بوركراسي ضدكارگري              

ورزي مترادف    حاكم در شوروي پرداخته بود؟ بنابراين، مفهوم انديشه        
 ! نيست” روشنفكري“با مفهوم 

اي   اي شده است تا عده        ي روشنفكر مبدل به بهانه        اصوالً، واژه 
ي فضل    هاي عالي   گر، و داراي آموزش      نويسنده، هنرمند، تحليل   

گرايانه، و    گرايانه، اراده   بيني جانشين   طلب، جهان   فروش و قدرت   
اي كه    عده.  ي خود را وارد صفوف جنبش كارگري كنند         طلبانه  قدرت

مابانه و    اي هستند و از نگرش قيم        ي جدابافته   كنند تافته   فكر مي 
ي طبقاتي پرولتاريا را تبيين و        بورژواي خود مبارزه    بيني خرده   جهان

شك، تجربه نشان داده است كه بخش قابل              بي.  كنند  تعيين مي 

 توجهي از بوركراسي حزبي و اشرافيت كارگري از ميان اين قشر برمي            

ي كارگر از قرن نوزدهم و        افزون بر اين، تركيب اجتماعي طبقه     .  خيزد
اوايل قرن بيستم ميالدي نيز تاكنون داراي دگرگوني اساسي شده               

هم اكنون بخش قابل توجهي از كارگران داراي تحصيالت               .  است
 . متوسط و حتا عالي هستند

 شود كه به طور مداوم جامعه       سبب مي ”  سرمايه“به هر حال، حركت     

 ي طبقاتي به سمت و سوي دو اردوگاه اصلي كار و سرمايه تجزيه                  

هاي چند دهه گذشته پرفسورها، دكترها و         ها و اعتصاب    مبارزه.  گردد
هاي كشورهاي پيشرفته عليه يورش به حقوق             استادهاي دانشگاه 

هاي نهادهاي عالي آموزشي و پيوستن به           شغلي و خصوصي سازي    
اردوي “بنابراين، مفهوم   .  جنبش كارگري بيانگر اين دگرديسي است       

كساني “ي كارگر نزد ماركسيسم، مفهومي فراتر است از            و طبقه ”  كار
 است كه صاحب وسائل توليد نيستند و نيروي كار خود را مي                    

 ي سرمايه   و طبقه ”  اردوي سرمايه “همان گونه كه مفهوم      .  ”فروشند

كساني كه صاحب وسائل ابزار توليد       “دار نيز متفاوت و فراتر است از         
كنند؛   اندوزي مي   كارگران ثروت ”  هستند و از استثمار نيروي كار       

هاي باالي    رتبه، رده   ها، قضات عالي     هاي ارتش، دادرس     ژنرال
... هاي كارگري و     تكنوكرات، بوروكرات، و رهبران بوروكرات اتحاديه       

پس .  صاحب وسائل توليد نيستند اما در اردوي سرمايه قرار دارند              
جهت ”  روشنفكر“ي عام      بنابراين آيا بهتر نيست كه به جاي واژه           
گر،   پرداز، نويسنده، تحليل    توضيح اين قشر اجتماعي از واژگان نظريه      

 گر ِ بورژوا يا سوسياليست استفاده شود؟           پژوهش

 :به قول مانيفست كمونيست

 ي قطعي نزديك مي ي طبقاتي به لحظه سرانجام، هنگامي كه مبارزه“

ي   ي حاكم و تمام جامعه      اي كه در درون طبقه      شود، جريان تجزيه  
 ي پرجوش و شديدي به خود مي         پذيرد، چنان جنبه    كهن انجام مي  

 ي حاكم از آن روگردان شده به طبقه         گيرد كه بخش كوچكي از طبقه     

اكنون ...  پيوندد  اي كه آينده از آن اوست، مي         ي انقالبي، يعني طبقه   
]  هاي  ايدئولوگ[نظران    اي صاحب   نيز بخشي از بورژوازي و يا عده        

اند از لحاظ نظري به درك جنبش اجتماعي نائل  بورژوازي، كه توانسته
 )  31. (”گروند آيند، به پرولتاريا مي

 

ي بسيار مهم ديگري در اين نقل قول وجود دارد كه درباره                   نكته
سوسياليسم، و معضل    “مفهوم آگاهي است كه بايد به آن از منظر              

نظراني كه از      صاحب:  نيز توجه ويژه داشت    ”  ي كارگر   حزب طبقه 
جنبش ”  آگاهي“به درك و     ”  تئوريك“اند، از لحاظ       بورژوازي بريده 
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شوند كه پيش از آنها توسط         نائل مي )  جنبش كمونيستي (اجتماعي  
به عبارت ديگر   .  به راه افتاده بوده است     )  پرولتاريا(ي انقالبي     طبقه

) پرولتاريا(ي انقالبي      آگاهي كمونيستي از جنبش اجتماعي طبقه        
نظراني كه از بورژوازي بريده بودند و         بيرون آمد و سپس توسط صاحب 

آوردن “ي    بنابراين نظريه .  به پرولتاريا پيوسته بودندهم درك شد        
اگر .  درست نيست ”  آگاهي سوسياليستي از بيرون به درون پرولتاريا        

و ”  پرولتاريا“آمد فرآيند پراكسيس انتقادي، انقالبي و حسي          آگاهي پي 
، پس از   )به ويژه توسط كارگران پيشگام     (درك آن پراكسيس است      

پس بنابراين،  .  ي كارگر به دست آمده است        درون فعاليت خود طبقه   
ي كارگر به درون آن       از طبقه ”  بيرون“آگاهي چيزي نيست كه بايد از       

 . برده شود

 

 1917انقالب فوريه 

هاي   سوسياليست.  جنگ جهاني اول تمام اروپا را زيرورو كرده بود            
كردند تا به جنگ        انقالبي در اروپا به اميد انقالب فعاليت مي             

. وضعيت روسيه مانند آتش زير خاكستر بود      .  امپرياليستي خاتمه دهند  
چندين اعتصاب    1916هاي نوامبر و دسامبر       پس از آرامش نسبي ماه    

كار توليدي در حدود      1916در دسامبر   .  آغاز شد   1917مهم در ژانويه    
در اثر نبود    )  سنت پترزبورگ سابق   (كارخانه در شهر پتروگراد         39

 خطوط راه .  كارخانه ديگر به خاطر قطع نيرو متوقف شد         11سوخت و   

. گوشت ناياب و آرد كمياب بود     .  آهن در معرض فروپاشي قرار داشتند     
هاي   گزارش.  ي نان يك امر عادي شده بود           هاي دراز تهيه     صف

ي جنگ مرتب به شهرهاي        مربوط به شكست هاي پياپي در جبهه        
فرآيند “كشيد و     آتش زير خاكستر كم كم زبانه مي      .  رسيد  روسيه مي 

انقالب .  شد  ي منطقي خود نزديك مي       به نتيجه ”  مولوكولي انقالب 
 . ناگهاني فوريه در روسيه همه را غافلگير كرد

هاي زيرزميني    ي اليه   فرآيند انقالبي مانند فشارهاي انباشت شده       
مانند؛ تروتسكي چند هفته       است كه تا هنگام وقوع زلزله پنهان مي         

پيش از انقالب به آمريكا رفته و در فكر اقامت طوالني در آن كشور                 
در شهر زوريخ، لنين رهبر حزبي كه با آرزوي             1917در ژانويه   .  بود

تمام زندگي سياسي خود را سپري كرده بود، و بهتر از ” فعليت انقالب“
هر كس ديگر به اوضاع روسيه آشنا بود، در يك سخنراني ابراز داشت              

ي انقالب آينده را      كننده  شايد ما نسل پيرتر ديگرنيروهاي تعيين     “كه  
 )  32(” .به چشم خود نبينيم

در هنگام آغاز انقالب فوريه روسيه،  رزا لوكزامبورگ و ليبكنشت هر              
 .  دو در زندان قيصر آلمان بودند

 ي تزار با قيصر آلمان به گوش مي            ي صلح جداگانه     زمزمه شايعه 

 ها در همكاري با سرمايه      اما به قول لنين، حزب كادت و ليبرال       .  رسيد

 كردند كه صلح جداگانه     داران فرانسه، انگلستان و روسيه كوشش مي       

 . ي ميان تزار و قيصر صورت نگيرد

 ملتمسانه تزار نيكولوس را از انقالب مي        ”  بلوك مترقي “هاي    ليبرال

هاي مربوط به     از يك سو، شايعه   .  ترساندند و خواهان اصالحات بودند    
 –هاي دربار سلطنتي، باند راسپوتين، و حكومت زمينداران            آبروريزي
اوضاع سياسي جامعه را به      ”  صد سياه “طلبان دست راستي       سلطنت

از سوي ديگر، شرايط بسيار سخت زندگي،         .  شدت درهم ريخته بود    
هاي جنگ وضعيت زندگي       ژرفاي بحران اقتصادي و كابوس جبهه       
 .       مردم را بيش از اندازه وخيم ساخته بود

 177هزار كارگر دست به اعتصاب زدند كه فقط               270از ماه ژانويه    
 9اعتصاب  .  كردند  هزار نفرشان در شهر پتروگراد زندگي و كار مي           

ژانويه بزرگترين اعتصاب در پتروگراد بود كه در سرتاسر دوران جنگ             
 .نظير نداشت

. كرد  هاي زيادي به صنايع جنگ وارد مي           اعتصاب كارگران لطمه   
. هاي كارگري بود    ها و همايش    پيمايي  اعتصاب همراه با برگذاري راه    

نيروهاي ارتش و پليس براي سركوب جنبش كارگري در پتروگراد              
تر   متمركز شدند اما ديگر توانايي مقابله با جنبشي كه هر روز گسترده           

زده به تزار     هايي از قبيل رودژينكو وحشت      ليبرال.  شد را نداشتند    مي
پرداخته و كابينه   )  پارلمان(كردند كه به تمديد مدت دوما         التماس مي 

هاي صنايع    كارگري كميته     ها كه در گروه     منشويك.  را تغيير دهد  
به   –روز آغاز كار دوما       –  1917فوريه    14جنگي اكثريت داشتند در     

كارگران پتروگراد توصيه كردند كه به كاخ توريد محل اجالس دوما              
. خود را با پارلمان و اپوزيسيون ليبرال نشان دهند        ”  همبستگي“رفته و   
ها اما با نقد سياست منشويكي مبني بر همكاري طبقاتي با               بلشويك

هيأت حاكمه، خواهان يك روز اعتصاب در همبستگي با سالروز دادگاه           
ي   كارخانه  58هزار كارگر از      90بيش از   .  نمايندگان بلشويك شدند  

پتروگراد به دعوت حزب بلشويك پاسخ مثبت دادند و دست از كار                
كارگران با شعارهاي مرگ بر جنگ، مرگ بر حكومت و زنده            .  كشيدند

فراخوان منشويكي بي پاسخ مانده      .  ها آمدند   باد جمهوري به خيابان   
. نرفت”  دوما“بود و هيچ كارگري به سمت و سوي كاخ پارلمان                  

پيمايان به فراخوان       ردژينكو مجبور شد تا اعتراف كند كه راه             
نفوذ تاثيرگذار  .  منشويكي براي حمايت از اجالس دوما بي اعتنا بودند         

 . شد حزب بلشويك در ميان جنبش كارگري رفته رفته نمايان مي

ي بزرگ پوتيلوف نمايندگان خود را انتخاب كردند و           كارگران كارخانه 
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اين حركت تبديل به    .  هاي كارگري وايبورگ و ناروا فرستادند       به محله 
اعتصاب در يكي   .  هاي اجتماعي شد    ي آغازين آتش شورش  زدن جرقه
فوريه  به خاطر افزايش         18هاي كارخانه پوتيلوف در         از قسمت 

ي انقالبيان و     دستمزد و بازگرداندن كارگران اخراجي آغاز شد كه همه        
در !  هاي سوسياليستي را غافلگير كرد        كارگران متشكل در سازمان    

ي بزرگ دست به      هزار نفر از كارگران اين كارخانه       30مدت كوتاهي   

ها ريختند و از ساير كارگران        ي اعتصاب زدند، به خيابان      ايجاد كميته 
فوريه مديران كارخانه پوتيلوف دست به اشتباه         22در  .  ياري خواستند 

ها   در واكنش به اين عمل، ده     .  بزرگي زدند و درهاي كارخانه را بستند      
در همان هنگام، هزاران نفر     .  ها ريختند   هزار كارگر عصباني به خيابان    
بندي   هاي جيره   زده و در صف     هاي يخ   از زنان كارگري كه در خيابان     

برحسب تصادف، فرداي آن    .  نان منتظر بودند نيز به كارگران پيوستند      
 هم)  مارس به تقويم جديد     8فوريه به تقويم قديم روسي و         23(  روز  

بدين سان، زنان و جوانان كه به طور           .  زمان بود با  روز جهاني زن        
كردند،   را ايفا مي  ”  بازدارنده“هاي اجتماعي نقش       سنتي در جنبش  

اين واقعه سبب   .  بار در نقش پيشتاز جنبش كارگري ظاهر شدند          اين

 )   33. (شگفتي بسياري شد

ي باالي    هاي كارگري عليه جنگ، هزينه       فوريه همايش   23در روز   
دهي شد    زندگي و شرايط سخت كار و زندگي براي زنان كارگر سامان          

زنان .  ها شد   ها و اعتراض    كه منجر به آغاز موج جديدي از اعتصاب         
زنان كارگر  .  هاي اعتراضي ايفا كردند     نقش بسيار مهمي در اين حركت     

خواستند كه به     ها به راه افتاده بودند و از ساير كارگران مي           در خيابان 
هاي سرخ برافراشته شده بود و            پرچم.  ها بپيوندند   جنبش آن 

شعارهاي مرگ بر جنگ، مرگ بر گرسنگي و زنده باد انقالب در                  
فوريه بيش از     24در روز   .  انداز شده بود    هاي پتروگراد طنين    خيابان

ي كارگر    هزار كارگر اعتصاب كردند؛ يعني بيش از نيمي از طبقه           200
براي سركوب جنبش كارگري نيروهاي پليس و ارتش به كار          .  پتروگراد

انقالب آغاز  .  ها نداشتند   گرفته شدند اما كارگران ديگر هراسي از آن        
نمايي دو    و قدرت ”  حكومت“فروپاشي تزاريسم دو نوع از        .  شده بود 

جمهوري پارلمانتاريستي  .  ي متخاصم را در برابر يكديگر قرار داد         طبقه
هاي جمهوري شورايي متكي بر         و نطفه )  پارلمان(متكي بر دوما      

نخستين حكومت موقت به رهبري پرنس لوف تشكيل .  )شورا(سوويت 
) كادت(شد اما قدرت اصلي در دست نماينده معروف حزب ليبرال               

درواقع، هدف اصلي آنها ايجاد سلطنت مشروطه بود و به          .  ميليكوف بود 
نمايي بزرگ شوراها و فروپاشي دستگاه          خاطر ژرفاي انقالب، قدرت    

شوراها .  نظامي و انتظامي تزار توانايي اجراي سياست خود را نداشتند          
 منتشر شد تمام رتبه بندي       1917در فرماني كه در روز اول مارس          

هاي نظامي را ملغا ساختند، دستور برگذاري انتخابات در تمام                  
ها صادر كردند و  نقش محوري         واحدهاي نظامي براي انتخاب كميته    

 . سربازان را شوراها به رسميت شناختند

اما شوراها در اثر عدم وجود يك رهبري انقالبي سوسياليستي قدرت را            
گرا واگذار كرده  هاي اصالح به نمايندگان طبقات حاكم و سوسياليست

ايجاد شرايط قدرت دوگانه، ضعف نظام كهن و قدرت نمايي              .  بودند
اما، اين ساختار، هنوز     .  ساختار نوين اجتماعي را نمايان ساخته بود        

 . گر و رهبري سياسي الزم بود فاقد سازمان هدايت

 

 ي انقالب    زمينه پيش

جنگ امپرياليستي را   “لنين مبني بر     propaganda”  ترويجي“شعار  
) 1915  -1914(، در آن مقطع تاريخي      ”به جنگ داخلي تبديل كنيم    

ها، فراگيرشدن    هرچند كه در آن سال    .  از اهميت خاصي برخوردار بود    
پذير نبود، ولي طرح چنين         اي چنين شعاري به نظر امكان          توده

گري   انداز انقالبي   شعاري حاكي از انترناسيوناليسم پرولتري و چشم        

 راكوفسكي
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ها تنها به شعار بسنده       افزون براين، بلشويك  .  مدت بلشويسم بود    ميان
فراكسيون نظامي بلشويك متشكل از سربازان و افسران          .  كردند  نمي
ها   ها و ناوگان     هاي جنگ، پادگان    ي عضو حزب در جبهه      پايه  دون

به تبليغ اين شعار، افشاي جنايات كشورهاي امپرياليستي و                    
گذشت تا    يكي دوسالي بايد مي    .  سازماندهي مخفي پرداخته بودند    

اوضاع جنگي به ويژه در روسيه و سپس آلمان، به اهميت تاريخي                 
، 1917و اوايل     1916در اواخر سال    .  طرح اين شعار سمت و سو بيابد      

هاي روسيه به هم ريخته بود و سربازان دسته  هنگامي كه اوضاع جبهه
و شرايط  ”  داخلي“كردند، براي دامن زدن به جنگ           دسته فرار مي  

سربازاني كه از جنگ و      .  ي الزم فراهم شده بود       زمينه  انقالبي پيش 
داري بيزار شده بودند و مسلحانه در           كشت و كشتار جهان سرمايه     

 و مسكو و ديگر شهرهاي روسيه پرسه مي       )   34(هاي پتروگراد     خيابان

هاي خود را برروي       زدند آمادگي و توانايي اين را داشتند كه سالح           
 . ها و هيأت حاكمه در روسيه نشانه روند ژنرال

با فروپاشي تزاريسم، بلشويسم آمادگي سازماني الزم براي تبيين اوضاع 

كار در راستاي     دائم رو به تغيير شرايط انقالبي و تدوين بهترين راه            
 مي.  و رهيافت انقالب سوسياليستي را داشت     ”  تمام قدرت به شوراها   “

جنگ امپرياليستي را به    “دانيم كه لنين در كنفرانس زيمروالد شعار          
را ”  صلح“داد و تروتسكي نيز شعار         را مي ”  جنگ داخلي تبديل كنيم   

ها در اوج فرآيند      اما پرسيدني است كه چرا بلشويك      .  طرح كرده بود  
سه نهنگ  “شعار صلح را به عنوان يكي از                  1917انقالبي سال    

آيا شعار صلح با شعار     .  تبليغ مي كردند؛ نان، صلح و آزادي      ”  بلشويكي
 پيشين لنين مغايرت نداشت؟ 

به قدرت    1917حكومت بورژوايي كرنسكي كه بعد از انقالب فوريه            
. كرد  ي جنگ پافشاري مي     رسيده بود با صلح مخالف بود و به ادامه         

ي جنگ و كشت و كشتار براي تقسيم          ولي سربازان و ملوانان از ادامه     

گشتند كه    اي مي   خسته شده و به دنبال گزينه       ”  سرمايه جهاني “
تنها حزب بلشويك بود    .  ها نشان دهد    انداز پايان جنگ را به آن       چشم

كنش و واكنش به موقع     .  اندازي بود   كه مجهز به تحقق چنين چشم      
داشت و از تكرار    ”  تحليل مشخص از شرايط مشخص    “بلشويكي بود كه    

حزب بلشويك به خوبي     .  شعارهاي انتزاعي و ذهني پرهيز مي كرد         
كرد كه در آن مقطع تاريخي با توجه  به واقعيت وخيم                   درك مي 

ي جنگ، كمبود نان و قحطي        ها و تنفر سربازان از ادامه       اوضاع جبهه 
ها بود،    آهن و راه    فروريزي خطوط راه    مواد خوراكي كه ناشي از درهم     

همگي شرايطي را فراهم ساخته است كه با طرح سه شعار نان، صلح و              
آزادي به بسيج ملوانان و سربازان عليه جنگ و ايجاد همبستگي با                

. برسند”  جمهوري شورايي “يابي    كارگران و دهقانان فقير براي سامان      
: گفت  با خودداري حكومت موقت از ختم جنگ، حزب بلشويك مي            

” جنگ داخلي “، راهي به جز     ”صلح“ملوانان و سربازان، براي رسيدن به    
و نبرد طبقاتي براي تسخير قدرت سياسي توسط شوراهاي كارگران،            

سوسياليستي   –حزب پيشگام كارگري    .  سربازان و دهقانان فقير ندارند    

ي طبقه كارگر و زحمتكشان متشكل در              ي رهبري توده     آماده
ها شعار پروپاگاندي     بلشويك.  شوراهاي كارگري، سربازي و دهقاني بود     

سه ”  جنگ امپرياليستي را به جنگ داخلي تبديل كنيم          “)  ترويجي(
) تبليغي  –تهيجي  (زمان تبديل به شعار آژيتاسيون        سال پيش را هم   

در هنگام پرتالطم و توفاني دوران انقالبي كرده بودند؛ كارگران          ”  صلح“
خواهيد بايد جنگ امپرياليستي را به جنگ         و زحمتكشان اگر صلح مي    

هاي مهم براي بسيج و        بدين سان، يكي از گام     .  داخلي تبديل كنيد  
اما چند  .  همبستگي كارگران و سربازان عليه نظام طبقاتي برداشته شد        

ي نخست پس از فروپاشي تزاريسم، نشان داد كه برخي از                   هفته
! رهبران انقالبي حزب بلشويك نيز دچار سردرگمي سياسي هستند           

 . اين وضعيت را تغيير داد” تزهاي آوريل“ورود لنين و 

ي ميان طبقات متخاصم را تنها عبارت از تقسيم كار مي دانسـت؛ بـه         رابطهاستالين 
رساندنـد و بـورژوازي آن           عبارتي ديگر، كارگران وسربازان بايد انقالب را به ثمر مي

تا آنجا كه حكومت موقـت اقـدامـات      “ گرفت   وي نتيجه مي!  كرد  انقالب را تثبيت مي
 اش كنيم، اما آنجا كه دست به اعمال ضدانقالبي مـي   انقالب را تثبيت كند، بايد حمايت

 !؟”زند، حمايت از او جايز نيست
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سازي ساختگي دستگاه      هاي متاثر از تاريخ     ”لنينيست“برخي از    
استاليني، براين باوراند كه بلشويسم از آغاز مجهز به يك برنامه،                  

اين حزب   .  و ساختار تشكيالتي دقيق بود             تاكتيك، استراتژي  
شد و بدون سپري كردن دوران         كوچكترين اشتباهي را مرتكب نمي     

اما فرآيند  !  كودكي، يك شبه از آزمايشگاه تاريخ بالغ به دنيا آمد              
 .  ها مغايرت دارد بافي تاريخي تكوين بلشويسم با اين داستان

 

 حزب انقالبي و استراتژي انقالبي

زده   زايش دوباره شوراها و سقوط ناگهاني تزاريسم همگان را شگفت           
ي كارگر و      ي طبقه   رشد ناگهاني جنبش راديكال توده      .  كرده بود 

فروپاشي تزاريسم سبب شد كه شوراهاي كارگران و سربازان تازه                
، قدرت سياسي را تحويل نمايندگان هيأت حاكمه،               يافته  سامان

اين درست  .  گرا بدهد   هاي اصالح “  سوسياليست“بورژوازي ليبرال و     
ي   ي خود توانسته بود اليه      ساله  15بود كه حزب بلشويك در فرآيند       

ي كارگر روسيه را در درون خود ساماندهي            مهمي از پيشگام طبقه    
. اما، آن حزب هنوز مجهز به يك استراتژي روشن سياسي نبود            .  كند

 هاي راه   بندي  ي انقالب فوريه هنوز گرفتار مرحله       بلشويسم در آستانه  

دمكراتيك در جنبش      ي سوسيال   بردي و مكانيكي نهادينه شده      
 دو تاكتيك در سوسيال    “تز لنين مبني بر       .  سوسياليستي اروپا بود   

ورزي استراتژيك    ي دخالت   همچنان پايه ”  دمكراسي در انقالب روسيه   
 . آمد كادرهاي حزب بلشويك به شمار مي

شدند اما حزب بلشويك هنوز       تر مي   هاي كارگر هر روز راديكال      توده
در .  استراتژي روشني براي دوران پس از فروپاشي تزاريسم نداشت            

ي مركزي حزب بلشويك كه بالفاصله پس از               ي كميته   اعالميه
: پيروزي قيام فوريه منتشر و در ارگان رسمي شورا چاپ شد، آمده بود            

ها، و همچنين نيروهاي شورشي بايد         ها و كارخانه    كارگران كارگاه “
بيدرنگ نمايندگان خود را براي مشاركت در حكومت موقت انقالب             

چيزي به جز حكومت       ”  حكومت موقت انقالبي    “.  ”انتخاب كنند  
تفاوت چنداني با    ”  بلشويكي“در واقع اين فراخوان       .  بورژوايي نبود 

فراخوان رهبري داخلي حزب     .  ها نداشت   موضع هميشگي منشويك  
ي كارگر در دوران انقالبي و        يابي مستقل طبقه    بلشويك، براي سامان  

كوشيد تا    آن رهبري مي  .  تسخير قدرت توسط شوراها صادر نشده بود      
براي مدت نامعلومي درچارچوب يك نظام دمكراتيك پارلماني اما              
. متكي بر شوراها، نقش مخالفان وفادار به حكومت موقت را بازي كند            

ي اجرايي در روز بيست و يكم مارس           ي كميته   گواه اين ادعا جلسه   
است كه بحث اصلي برسر چگونگي تحويل قدرت به بورژوازي بود و               

در صورتي كه از    .  بس، و عليه تشكيل حكومت بورژوا صدايي برنخاست       
ي اجرايي، يازده نفر از اعضاء، و يا از نزديكان            سي و نُه نفر عضو كميته     
به ويژه اين كه سه نفر از اعضاي سازمان            .  به حزب بلشويك بودند    

مركزي حزب بلشويك يعني زالوتسكي، شلياپنيكوف و مولوتف در اين           
افزون براين، بنا بر گزارش شلياپنيكوف، در روز         .  جلسه حضور داشتند  

نفر بر عليه انتقال       19ي حاضر تنها       نماينده  400بعد در شورا از      
 40قدرت به بورژوازي رأي دادند و اين امر در حالي اتفاق افتاد كه                  

 از آن مهم  .  نماينده از حزب بلشويك در نشست شورا حضور داشتند          

ي شورا بدون اين كه پيشنهاد          تر، روش رأي گيري در اين جلسه        
هاي   ها ارايه شود، همانند شيوه       مخالف و روشني از جانب بلشويك      

در .  هاي بلشويكي نيز اعتراضي نكردند       پارلماني انجام يافت و نشريه     
ي مركزي حزب بلشويك        دفتر كميته   1917روز چهارم مارس      

پيرامون ماهيت ضدانقالبي حكومت موقت و لزوم رفتن به سوي                 
. اي به تصويب رساند     قطعنامه”  ي كارگر   ديكتاتوري دمكراتيك طبقه  “
اما اين قطعنامه نيز رهنمودي براي كُنش انقالبي        )  تأكيد از من است   (

ي پتروگراد حزب از اين موضع فراتر رفت و              كميته.  داد  ارايه نمي 
ي حكومت    اي كه شورا درباره      اعالم كرد كه با آشنايي به قطعنامه        

موقت صادر كرده است، اين كميته دربرابر قدرت حكومت موقت                
ي پتروگراد موضع خود را مشروط كرده          البته كميته .  نخواهد ايستاد 

 . بود

كار   ي پتروگراد، راه     ي مركزي و كميته      ي كميته   هردو قطعنامه 
برد شوراها، كه قدرت را تسليم        روشن و دقيقي در جهت مقابله با راه        

 . كردند كرده بود، ارايه نمي) بورژوا(حكومت موقت 

هاي حزب بلشويك و كارگران پيشگام متشكل در آن از همان             اما پايه 
ي   ي منطقه   كميته.  انديشيدند  آغاز، به نبرد با حكومت موقت مي        

هايي با شركت     كارگري وايبورگ شهر پتروگراد ِحزب بلشويك همايش      
هايي صادر كرد كه همگي به        هزاران كارگر و سرباز برگذار و قطعنامه      

دينجلشتت، .  تسخير قدرت سياسي به دست شوراها تأكيد داشتند           
 :كنندگان فعال اين همايش هاي كارگري نوشته است يكي از شركت

ي كارگري هم وجود       حتا يك جلسه هم وجود نداشت، يك جلسه         “
قبول نكند، فقط   )  ها  بلشويك(اي را از ما       نداشت، كه چنين قطعنامه   

ها را پيشنهاد     كافي بود كه يك نفر پيشقدم شود و يكي از قطعنامه            
 )  35. (”كند

ي وايبورگ كه      هاي كارگران منطقه     هنگامي كه يكي از قطعنامه      
محبوبيت زيادي ميان كارگران كسب كرده بود به چاپ رسيد و به                

را تحريم    ي پتروگراد حزب بلشويك آن      صورت  پالكارد درآمد، كميته    
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موج انقالبي فروپاشي   .  كرد و كارگران وايبورگ مجبور به تسليم شدند       
ي كارگر را به شدت راديكاليزه كرده بود اما             ي طبقه   تزاريسم توده 

ي سياسي، هنوز از نظر       ترين حزب و گزينه     رهبري آن هنگام راديكال   
دمكراتيك برخاسته از     دار سوسيال   بردي، در چنگال نظري ريشه      راه
برد كارآمد    بدين سان، يك راه    .  الملل دوم دست و پا مي زد           بين

ي پيشگام    انداز روشن مبارزاتي در ميان اليه        سوسياليستي با چشم  
ي درازمدت بلشويسم     به رغم مبارزه  .  كارگري در روسيه وجود نداشت    

ي محتواي اجتماعي و دورنماي گسترش         عليه منشويسم، اما درباره    
شلياپنيكوف از  .  انقالب موضع كادر رهبري حزب بلشويك روشن نبود        

 :نويسد رهبران بلشويك مي

ي   ها معتقد بوديم كه در حال عبور از دوره            ما نيز مانند منشويك   “
كرديم كه    گسيختگي مناسبات فئودالي هستيم و تصور مي            ازهم

” هاي  آزادي“طولي نخواهد كشيد كه به جاي اين مناسبات انواع               
 )  36(” .خاص روابط بورژوايي ظاهر خواهند شد

مسئله بنيادين همانا   “ي خود نوشته بود كه        پراودا در نخستين شماره   
 .”ايجاد يك جمهوري دمكراتيك است

انداز روشن سياسي رهبران حزب در پايتخت،         ارادگي و عدم چشم     بي
 يكي از گزارش  .  ها نيز گذاشته بود     تاثير مخرب خود را در شهرستان      

حزب “ي حزب بلشويك در ساراتوف حاكي از اين بود كه              هاي شعبه 
ها از    ما پس از مشاركت موثر در قيام، اينك نفوذ خود را در ميان توده             

رولسيونرها بر    ها و سوسيال    دست داده است، و از اين حيث، منشويك       
دانست شعارهاي بلشويكي     اند، هيچ كس نمي     حزب ما پيشي گرفته   

 )   37(” .تصويري بس ناخوشايند بود... چيست

جناح چپ بلشويك و به ويژه كارگراني كه تمايل به بلشويسم داشتند             
. بستند تا عليه اين روند به مبارزه برخيزند تمام توان خود را به كار مي

) استراتژيك(بردي    يافت راه   كار و ره    اما آنان هنوز به داشتن يك راه       
كه تفسير بورژوايي بودن ماهيت انقالب را به پرسش بگيرد و خطر                

دندان به  “ي كارگر را منتفي كند مجهز نبودند و             تنها ماندن طبقه  
 . ”.دادند گذاشتند و به دستورهاي رهبران تن مي جگر مي

هاي متناقضي در حزب       از همان آغاز برخاستن موج انقالبي گرايش       
هاي پراودا    ثباتي در مقاله    اين تشتت و بي   .  بلشويك شكل گرفته بود   

هاي متناقض درون     پارچه كردن نگرش    پراودا از يك  .  يافت  بازتاب مي 
با ورود كامنف و استالين كه از تبعيد آمدند و نشريه           .  حزبي ناتوان بود  

اين دو نفر   .  پراودا را به دست گرفتند به مراتب وضعيت حزب بدتر شد          
كامنف، استالين  .  سكان سياست حزب را به ناگهان به راست چرخاندند        

ي قديمي پراودا كه      هيأت تحريريه )  نماينده حزب در دوما   (و مورانوف   

ها داشتند بركنار كردند، و در           گرايانه نسبت به آن      موضعي چپ 
. زمام امور روزنامه بلشويكي را به دست گرفتند          1917پانزدهم مارس   
ي سياسي خود نوشت كه       ي جديد ضمن اعالم برنامه      هيأت تحريريه 

تا آنجا كه اين حكومت در برابر       “ها قاطعانه از حكومت موقت        بلشويك
بدتر از آن، موضع    .  حمايت خواهند كرد  ”  ارتجاع و ضدانقالب بايستد   
 :ي جديد پراودا بود ضد جنگ هيأت تحريريه

كند، سرباز روسي     مادام كه ارتش آلمان از امپراتور فرمانبرداري مي        “
شعار ما فرياد بي معناي     .  بايد گلوله و خمپاره را با خمپاره پاسخ دهد         

شعار ما آن است كه حكومت موقت را بايد           .  نيست”  مرگ بر جنگ  “
ي   در ترغيب همه  ...  تحت فشار قرار داد تا اين حكومت ناگزير شود          

و تا  ...  كشورهاي متخاصم به آغاز مذاكرات فوري، كوشش به عمل آورد         
 ” !ي سربازها بايد در سنگرها به جنگ ادامه دهند آن زمان همه

” طلبانه  دفاع“كامنف و استالين در واقع، موضع            ”  جنگ“موضع  
كائوتسكي در آلمان، ژان لونگوئه در فرانسه و مك دونالد در انگلستان             
بود كه براين باور بودند كه با فشار بر يك حكومت امپرياليستي، آن                

بهرحال .  هاي صلح جويانه كنند     به اتخاذ سياست  ”  ترغيب“حكومت را   
اين موضع لنين نبود، زيرا لنين مردم را به واژگوني فرمانفرمايي                  

 . خواند امپرياليسم فرامي

هيأت تحريريه پروادا حتا از اين هم بدتر موضع گرفت و موضع                    
ي حداقل شر     شكست روسيه به مثابه    “لنين يعني   ”  طلبي  شكست“

 شلياپنيكوف از رهبران بلشويك مي       .  را به فراموشي سپرد     ”  است

 :نويسد

 ي پراوداي دگرگون شده منتشر شد، دفاع         روزي كه نخستين شماره   

مكان (گنجيدند، تمام كاخ توريد        ها از خوشي در پوست نمي        طلب
ي دوماي دولتي گرفته تا قلب           هاي كميته   ، از بازرگان   )پارلمان
ي اجرايي، لبريز از يك خبر واحد          هاي انقالبي، يعني كميته     دمكرات

در .  هاي تندرو   رو و عاقل بر بلشويك      هاي ميانه   پيروزي بلشويك :  بود
 ي اجرايي، اعضاء كميته به ما لبخندهاي زهرآگين مي            همان كميته 

ها رسيد، اعضاء و      هاي آن پراودا به كارخانه      هنگامي كه نسخه  ...  زدند
حاميان حزب در بهت و حيرت فرو رفتند، و دشمنان حزب انباشته از              

خشم مسئوالن محلي از اندازه بيرون بود، و        ...  خشنودي و سرور شدند   
هنگامي كه كارگرها دريافتند كه پراودا به دست سه تن از هيأت                  

كه از سيبري [ كامنف، استالين و مورانف ] ي پيشين روزنامه  تحريريه
بازگشته بودند، افتاده است، خواستار اخراج آن سه تن از حزب                   

 )   38(” .شدند

هاي   ي كارگران، پراودا ناچار به انتشار نامه          در برابر خشم گسترده    
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كانون نفوذ حزب   (ي كارگري وايبورگ      اعتراضي شديدي كه از منطقه    
 :رسيد، شد به دفتر روزنامه مي) بلشويك

خواهد اعتماد كارگران را از خود سلب كند، بايد           اگر اين روزنامه نمي   “
پرتو آگاهي انقالبي را، هرچند هم كه اين پرتو دردناك باشد، به چشم              

 ”.جغدهاي بورژوا بتاباند

هاي از پايين جنبش كارگري، هيأت تحريريه پروادا را وادار              اعتراض
تر برخورد كند اما در سياست خود            ساخت تا به شكلي محتاطانه      

ي لنين كه  كامنف، استالين و مورانف حتا نخستين مقاله. تغييري نداد
ها به راست     آنان در همه ي جبهه     .  از خارج رسيده بود را نپذيرفتند      

 . چرخش كرده بودند

 سياست حزب در سراسر روسيه به ناچار از سياست پراودا پيروي مي             

ي شهر مسكو از        ها در كنفرانس شوراهاي منطقه        بلشويك.  كرد
. پرست پشتيباني كردند    هاي ميهن   سوسياليست”  جنگ“ي    قطعنامه

و سرانجام در كنفرانس سراسري شوراهاي كشور كه مركب از                   
شورا بود و در اواخر مارس و اوايل آوريل برگذار شد،               82نمايندگان  

ي قدرت    ي مسئله   ي رسمي كنفرانس در باره      ها به قطعنامه    بلشويك
طراحي شده بود راي موافق       )  از رهبران منشويك   (كه توسط دان     

ها سبب شد تا گرايش       اين توافق غيرعادي سياسي با منشويك     .  دادند
طلبان با انقالبيان       اي براي اتحاد سازشكاران و فرصت            پردامنه

ها   ها و منشويك    ها، بلشويك   در ايالت .  سوسياليست به وجود بيايد    
استالين   –گرايش كامنف   .  هاي خود را در هم ادغام كردند          سازمان

حزب بلشويك به مثابه جناح چپ گروه فشار بر دمكراسي پارلماني              
 . كرد گري مي مداخله

 

 تزهاي آوريل

ي مركزي حزب بلشويك در خارج از روسيه          تعدادي از اعضاي كميته   
ي ارگان مركزي حزب يعني         اين عده به وسيله    .  بردند  به سر مي   

ي سوسيال دمكرات نقش مغز انديشمند حزب را به عهده                روزنامه
ي امور رهبري به دست لنين و با معاونت زينويف انجام              همه.  داشتند

 نقش كروپسكايا همسر لنين به خاطر امور دفتري و منشي          .  يافت  مي

اين عده با كمك نزديك به هفتاد نفر            .  گري بسيار پراهميت بود     
بلشويك تبعيدي ديگر، تمام امور عملي خارج از كشور را به عهده                 

 . داشتند

لنين و  .  اشاره شد كه انفجار انقالب فوريه همه را غافلگير كرده بود             
يارانش در سويس، كشوري كه در جنگ جهاني بيطرف بود، گرفتار              

لنين بيشتر خبرها   .  شده بودند و امكان بازگشت به روسيه ممكن نبود        
او در  .  كرد  ها دريافت مي    هاي دست دوم را از طريق روزنامه        و گزارش 

تاكتيك ما، رأي عدم    “:  روز ششم مارس تلگرافي به روسيه ارسال كرد       
اعتماد، حمايت نكردن از حكومت جديد، ظن ويژه به كرنسكي، تسليح           

ي كارگر يگانه تضمين است، انتخابات فوري براي دوماي                 طبقه
در اين تلگراف پيشنهاد مربوط به   . ”پتروگراد، عدم توافق با ساير احزاب

ي موقت داشت كه آن نيز به            انتخابات دوما به جاي شورا، جنبه       
 )  39. (سرعت ناپديد شد

اند جهت كلي حزب را در آن         اما نكات ديگر كه با شفافيت بيان شده        
هاي از راه دور      در همان اوان، لنين نامه    .  داد  دوران انقالبي نشان مي   

ي مبرم    وظيفه:  فرستاد  مشهور خود را براي چاپ در پراودا مي            
پرولتاريا افشاي ترفندهاي حكومت موقت و طبقات حاكم است؛ اين             
حكومت و طبقات براي مردم نان، صلح و آزادي نخواهند آورد؛                   

ي روز تدارك انقالب ديگري است كه در آن قدرت با             مهمترين وظيفه 
 .همكاري دهقانان فقير و زحمتكشان به دست پرولتاريا بيفتد

هاي   بزودي لنين دريافت كه حكومت موقت با ياري سوسياليست            
پرست موفق به فريب كارگران براي وانمود ساختن           گرا و وطن    اصالح

 17لنين در روز    .  اند  جنگ امپرياليستي به يك جنگ  تدافعي شده         
اگر حزب ما در    “اي مملو از نگراني نوشت مبني براين كه            مارس نامه 

آبرو   اين فريب بزرگ كوچكترين مشاركتي بجويد خود را تا ابد بي              
خواهد ساخت و با اين كار حكم مرگ سياسي خود را امضا خواهد                 

دهم كه با هر عضوي از اعضاء حزب، حال هر كه             من ترجيح مي  ...  كرد
پرستي سوسياليستي    خواهد باشد، قطع رابطه كنم و تن به وطن           مي

 )   40. (”...ندهم

ي   روي سخن لنين، به ويژه، به سوي سه نفر اعضاي هيأت تحريريه             
 . پراودا يعني كامنف، استالين و مورانف بود
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لنين براي رفتن به روسيه راهي به جز مسافرت از طريق آلمان                   
سرانجام لنين موفق   !  همان كشوري كه با روسيه در جنگ بود       .  نداشت

ي عبور از آن كشور به دست           شد توافق دولت آلمان را براي اجازه        
لنين :  شرايط عبور از آلمان با وسواس خاص گذاشته شده بود          .  بياورد

خواستار مصونيت كامل سياسي در طي سفر شده بود؛ معافيت                  
هايشان از بازرسي پليسي و گمركي در         ها و چمدان    مسافرها، گذرنامه 

را نبايد داشته   ”  قطار در بسته  “سراسر سفر، و هيچ كس حق ورود به          
ها تعهد كردند كه براي آزادي           در عوض، لنين و بلشويك      .  باشد

هاي روسيه    مجار از زندان    –تعدادي از غيرنظاميان آلماني و اتريش        
ها از    دليل اصلي توافق دولت آلمان براي عبور بلشويك         .  تالش كنند 

 مداران آلماني مي     سياست.  خاك آن كشور البته چيز ديگري بود         

اش سرسختانه براي تبديل جنگ            دانستند كه لنين و حزب         
آغاز جنگ داخلي در     .  كنند  امپرياليستي به جنگ داخلي مبارزه مي      

روسيه به معني تضعيف و خارج شدن قواي نظامي يكي از محورهاي              
اي كه براي كارگران       لنين در بدرودنامه  .  اصلي جنگ عليه آلمان بود    
ها كه در پاييز      ي ارگان مركزي بلشويك     سوئيس تهيه كرد، اعالميه   

اگر انقالب حكومت    :  انتشار يافته بود را به يادشان آورد             1915
جمهوري خواهي را در روسيه به قدرت برساند كه آن حكومت                   

ها به دفاع از       ي جنگ امپرياليستي باشد، بلشويك        خواستار ادامه 
اكنون چنين وضعي پيش     .  ي آن جمهوري تن نخواهند داد         حيطه

 –گوچوف  )  موقت(شعار ما عدم حمايت از حكومت           “.  امده است 
 .               ”ميليوكف است

از كشور آلمان براي اعتبار لنين و بلشويسم در         ” قطار دربسته“اما عبور 
 :كروپسكايا نوشت. آميز بود ميان كارگران روسيه مخاطره

پرستان جاروجنجال فراواني در روسيه به پا           شكي نيست كه ميهن    
 . ”خواهند كرد، و ما بايد براي مقابله با آن جارو جنجال آماده باشيم

 چندي بعد كارزار گسترده   .  بيني كروپسكايا درست از آب درآمد       پيش

 هاي ميهن   ها و حتا سوسياليست     طلبان، ليبرال   اي از سوي سلطنت   

. پرست عليه لنين به راه افتاد و او را جاسوس آلمان خطاب كردند                 
از ”  ي لنين   قطار دربسته “جالب اين بود كه يك ماه بعد از عبور              

هم از همان   ”  ضد جنگ “آلمان، مارتف و آكسلرود رهبران منشويك        
اما كمتر كسي از آن طيف، رهبران منشويك را         .  مسير به روسيه آمدند   

 ! جاسوس ناميد

هنگامي كه قطار لنين به فنالند، كه در آن زمان جزو امپراتوري روسيه 
بود، رسيد چندين هزار كارگر و سرباز به استقبال وي به سوي ايستگاه        

 نمايي، همه   ها براي قدرت    يك لشكر زرهي هوادار بلشويك    .  شتافتند

او به محض ورود،    .  پوشهاي خود را به پيشواز لنين فرستاده بود         ي زره 
ي   كنان رو به سوي كامنف يكي از سه عضو هيأت تحريريه              پرخاش

(نويسي؟    اين مزخرفات چيست كه در پراودا مي       :  پراودا كرد و گفت   
41  ( 

ي   مايه  بن.  لنين بي درنگ نبرد عليه جناح راست حزب را آغاز كرد            
ورزي او    ديدگاه انترناسيوناليستي رهبر حزب بلشويك در واژگان سخن    

 :آهن نمايان بود در همان ايستگاه راه

رفقا، سربازان، ملوانان، و كارگران عزيز، خوشحالم از اينكه پيروزي              
انقالب روسيه را به شما تبريك بگويم، و به شما پيش گامان ارتش                 

آن ساعت دور نيست كه مردم      ...  ي كارگر سالم دهم     المللي طبقه   بين
هاي خود را برعليه        ي رفيقمان كارل ليبكنشت، سالح         به اشاره 

انقالب روسيه، كه به     ...  دارشان بچرخانند   استثماركنندگان و سرمايه  
جاويد .  دست شما به ثمر رسيده، فصل جديد در تاريخ گشوده است            

هاي چپ پاسدار     فقط زيمروالديست !...  باد انقالب سوسياليستي جهاني   
 . ي كارگر و انقالب جهاني هستند منافع منافع طبقه

لنين :  نويسد  سوخانف كه در اين سخنراني لنين شركت داشت، مي          
 طور بقيه   اصالحات قانوني ارضي را يكسر شست و كنار گذاشت، هيمن

ي دهقانان    او از تصرف منظم زمين به وسيله      .  هاي شورا را    ي سياست 
قدرت حكومت  ...  كه    سخن گفت و از اين كار دفاع كرد، بدون آن            

ما نيازي به جمهوري پارلماني     ”:را به حساب بياورد؛ لنين گفت     )  موقت(
ما نياز به هيچ حكومتي      .  خواهيم  ما دمكراسي بورژوايي نمي    .  نداريم

 )   42. (”نداريم مگر شوراي نمايندگان كارگران، سربازان و دهقانان

لنين با زيركي خاص خود، در سخنراني پس از ورود به روسيه، تز                  
جنگ امپرياليستي را به جنگ داخلي روسيه تبديل كنيم را با اشاره به    

 كشوري كه زمينه  .  داد  كارل ليبكنشت به امپرياليسم آلمان نيز تعميم        

اما براي لنين دفاع از اصول      !  ي سفر او را به روسيه را فراهم كرده بود          
ترين وجه سوسياليسم انقالبي بود و برسر آن            انترناسيوناليستي مهم 

وجه مهمي از اصول انترناسيوناليسم پرولتري كه          .  كرد  سازش نمي 
 . توسط برخي از رهبران حزب بلشويك رنگ باخته بود

گيري جنبش    تأكيد لنين بر اصول انترناسيوناليستي براي درس           
ها و گروه هايي      سازمان.  سوسياليستي ايران و جهان اهميت ويژه دارد      

ي مبارزه با رژيم ايران، انترناسيوناليسم كارگري را فراموش  كه به بهانه
 ي سرمايه   پيشه  هاي جنايت   كنند و با امپرياليسم آمريكا و رژيم         مي

شان،   پردازند و در برابر جنايات      مي    به معامله ...  داري عراق، اسرائيل و   
 !مانند خاموش مي
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 نقش رهبري

و   1917آنچه از اسناد و مدارك فعاليت حزب بلشويك در ماه مارس              
هاي بعدي استاليني به جا        از سانسور و پاكسازي    )  در غياب لنين  (

مانده، نشان از تناقض ژرف درون حزبي بر سر ماهيت حكومت موقت و 
نگاهي به حكومت    ي رهبري حزب نيم بخش عمده. جنگ جهاني دارد

شوراي روسيه،    82در كنفرانس سراسري نمايندگان       .  موقت داشت 
 ي سوسيال   به قطعنامه )  از جمله كامنف و استالين      (رهبري حزب    

. ي ماهيت حكومت موقت رأي دادند    ها درباره رولوسيونرها و منشويك
هاي سراسر روسيه در پتروگراد        كنفرانس ديگري با شركت بلشويك     

به .  زمان با بازگشت لنين پايان گرفت        اين كنفرانس هم  .  برگذار شد 
كه تا زمان      –هاي اين كنفرانس        قول تروتسكي، خواندن گزارش     

باعث   –نوشتن كتاب تاريخ انقالب روسيه هنوز منتشر نشده بودند             
اش اين    شگفتي مي شود كه چگونه امكان دارد حزبي كه نمايندگان           

افراد بودند، تنها هفت ماه بعد، شوراهاي كارگران، دهقانان فقير و                
 ! سربازان را در كسب قدرت سياسي رهبري كرد؟

ها، نشست مشتركي نيز با شركت             در ميان كنفرانس بلشويك      
نمايندگان منشويك كه در كنفرانس شوراها شركت داشتند، برگذار            

در اين  .  ي برخورد به جنگ گفتگو كنند          ي مسئله   شد تا درباره   
 همايش مشترك، ليبر، يكي از پرشورترين رهبران منشويك ميهن            

ما بايد تمايز كهني كه مابين بلشويك و             “پرست اعالم كرد كه        
نهاديم كنار بگذاريم و فقط از ديدمان نسبت به جنگ              منشويك مي 

هاي   ويتنسكي بلشويك نيز اعالم كرد كه يكايك كلمه        ”  .حرف بزنيم 
ها و منشويك هاي         ي بلشويك    همه.  كند  ليبر را تاييد مي      

پرست تالش داشتند تا موضع مشتركي           انترناسيوناليست و ميهن   
استالين نيز در اين     .  نسبت به جنگ و حكومت موقت پيش گيرند          

زمان شده    كنفرانس بلشويكي كه گفته شد با ورود لنين به روسيه هم          
 :بود، چنين گفت

كه هيچ يك از آن دو      )  شورا و حكومت موقت   (قدرت ميان دو سازمان     “
وظايف موجود  ...  قدرت مطلق را در اختيار ندارد، تقسيم شده است           

هاي انقالبي به دست      شورا ابتكار عمل را در دگرگوني     .  اند  تقسيم شده 
اند و    گرفته است؛ شورا رهبر انقالبي مردمي است كه قيام كرده              

و حكومت موقت   .  سازماني است كه بركار حكومت موقت نظارت دارد        
شورا .  ي تثبيت فتوحات مردم انقالبي را به عهده گرفته است             وظيفه

حكومت .  كند  سازد، و براين نيروها نظارت مي         نيروها را بسيج مي    
ي فتوحاتي را     كننده  ميلي و آشفتگي، نقش تثبيت      موقت، در عين بي   

اين وضع هم   .  كند كه عمالً به دست مردم انجام گرفته است           ايفاء مي 
فعال به سود ما نيست     ...  هاي سودمند   هاي مضر دارد و هم جنبه       جنبه

كه رويدادها را به ضرب زور احداث كنيم، و دفع قشرهاي بورژوا را، كه              
 )   43(” .خواه ناخواه در آينده از ما خواهند بريد، پيش بيندازيم

ساز   موضع استالين حاكي از اين بود كه در آن شرايط سرنوشت                
هاي طبقاتي ميان بورژوازي و پرولتاريا، و ميان شورا و  انقالبي، اختالف

ي ميان    او رابطه .  گذاشتند   بايست به كنار مي     حكومت موقت را مي   
طبقات متخاصم را تنها عبارت از تقسيم كار مي دانست؛ به عبارتي               

رساندند و بورژوازي     ديگر، كارگران وسربازان بايد انقالب را به ثمر مي        
تا آنجا كه    “گرفت    وي نتيجه مي   !  كرد  آن انقالب را تثبيت مي      

اش كنيم،    حكومت موقت اقدامات انقالب را تثبيت كند، بايد حمايت         
زند، حمايت از او جايز         اما آنجا كه دست به اعمال ضدانقالبي مي          

 ! ؟”نيست

روز .  مارس گزارش خود را تسليم كنفرانس كرد          29استالين در روز     
بعد، سخنگوي رسمي شوراها، سوسياليست مستقلي به نام استكلوف،          
ضمن دفاع از همين حمايت مشروط از حكومت موقت، پا را فراتر از                

انقالب كه در حكومت موقت حضور داشتند        ”  كنندگان  تحكيم“گليم  
 گذاشت و از مخالفت با اصالحات اجتماعي، هواخواهي از سلطنت، پناه          

! دادن به نيروهاي ضدانقالب و جهانخواري امپرياليستي، ستايش كرد          
ها را به شدت ترساند و از خير حمايت از            سخنراني استكلوف، بلشويك  

 مالينوفسكي
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استالين كه روز قبل تصوير مطلوبي از           .  حكومت موقت گذاشتند   
ميان حكومت موقت و شورا ارايه داده بود،  مجبور شد             ”  تقسيم كار “

. ي مربوط به حمايت از حكومت موقت را حذف كند                  كه نكته 
ها پيوست، به     كرستينسكي كه بالفاصله پس از كنفرانس به منشويك       

گونه اختالفي ميان     درستي گفت كه در خصوص اقدامات عملي هيچ        
تنها كسي كه مسئله را به شكلي اصولي مطرح         .   استالين و من نيست   
. هاي قديمي بود كه مدتي از حزب جدا شده بود           كرد يكي از بلشويك   

آميز از كنفرانس     كراسيكوف با لحني طعنه   .  وي كراسيكوف نام داشت   
ي كارگر كه شما در         آيا اين است آن ديكتاتوري طبقه        “:  پرسيد

 )  44(”  كوشيد؟ استقرارش مي

سرانجام كنفرانس  .  در كنفرانس كسي به حرف كراسيكوف گوش نداد        
را مامور ساخت تا حكومت      ”  دمكراسي انقالبي “ي خود     در قطعنامه 
. ترغيب كند ”  تالشي جانانه براي امحاء كامل رژيم كهن       “موقت را به    

ي كارگر را به هيأت معلم اخالق بورژوازي          حزب طبقه “به بياني ديگر،    
 )   45. (”در آورد

روز بعد به پيشنهاد تسرتلي منشويك، كه رهبري گروه حاكم در شورا             
! ها پرداختند   ها و منشويك     را داشت، به بررسي اتحاد بلشويك         
 : استالين با اين پيشنهاد كامالً موافق بود

الزم است كه مباني اتحاد را تعيين بكنيم،           .  بايد اين كار را بكنيم     “
 )   46. (”پذير است كينتال امكان –ي زيمروالد  اتحاد براساس قطعنامه

هاي اصلي رژيم استاليني و بوركراسي شد،         مولوتف، كه بعدها از مهره    
او كه به علت تندروي در پراودا به          .  با استالين به مخالفت برخاست     

ي كامنف و استالين از هيأت تحريريه بركنار شده بود، چنين               وسيله
تسرتلي برآن است كه عناصر نامتناجس را با يكديگر متحد كند، : گفت

خواند، اتحاد براين مبنا خطا        او خود خويشتن را زيمروالديست مي       
 . است

بيهوده است كه ما سريعتر از       “اما استالين مصرانه براين باور بود كه          
. هاي آينده را پيشاپيش از ميان برداريم        زمان بدويم و بكوشيم اختالف 

هاي جزيي    ما اختالف .  نظر وجود ندارد    حيات حزبي بدون اختالف    
نكته جالب در اين عبارت،           47”  .درون حزب را تحمل خواهيم كرد      

نظر درون حزبي  را به رسميت          اين است كه استالين وجود اختالف      
همان اصل مهم دمكراسي     .  كند  شناسد و از آن  پشتيباني مي          مي

هايي از قبيل      درون حزبي كه بعدها با انواع و اقسام برچسب               
اما، .  فراكسيونيسم توسط رژيم استاليني ناديده گرفته و سركوب شد          

 تر در آن مقطع تاريخي چيز ديگري بود؛ آيا اختالف            ي  اساسي    نكته

 سال تجربه   15هاي ميان منشويسم و بلشويسم پس از سپري شدن            

هم در دوران انقالبي پس از        بودند؟ آن ”  جزيي“ي طبقاتي     ي مبارزه 
ي تزار و به وجودآمدن شرايط قدرت دوگانه           فروپاشي رژيم خودكامه  

 ؟ )دوما(و پارلمان ) سوويت(ميان شورا 

 

 بازگشت تروتسكي

پليس نيروي درياي انگلستان در همان روزي كه لنين به روسيه                 
بازگشت، در آن سوي اقيانوس اطلس، تروتسكي و همراهانش را در              

نفر ديگر از     5تروتسكي به همراه    .  بندر هاليفكس كانادا بازداشت كرد    
. هاي مهاجر  قصد داشت كه از آمريكا به روسيه بازگردد             سوسياليست

المللي سوسياليستي، براي      اي از سوي جنبش بين        كارزار گسترده 
آزادي تروتسكي كه به خاطر رهبري شوراهاي كارگري در انقالب               

پس .  در جنبش سوسياليستي شهرت جهاني داشت، به راه افتاد          1905
. نفر ديگر شد    5از مدتي دولت انگلستان مجبور به آزادي تروتسكي و           

بدين سان، تروتسكي كمي ديرتر و در حدود يك ماه بعد از ورود لنين، 
در همان روزي كه تروتسكي به پتروگراد       .  در ماه مه به روسيه بازگشت     

ها به وي پيشنهاد شد كه به عنوان رئيس               آمد، از سوي بلشويك    
ي اجرايي فعلي     ، در كميته  1905پيشين شوراي كارگران در انقالب       

ها و اس ارها كه اكثريت را          منشويك.  شوراي پتروگراد پذيرفته شود   
به .  در شورا داشتند به مخالفت با اين پيشنهاد بلشويكي برآمدند              

ي اجرايي    هرحال تروتسكي به عنوان ناظر و با رأي مشورتي در كميته          
 . شوراي پتروگراد پذيرفته شد

تروتسكي در آن هنگام، از جمله انقالبياني بود كه به عضويت جناح               
. دمكرات روسيه درآمده بودند           حزب سوسيال         مژارونيست

هاي راديكال ديگري مانند آدولف يوفه، آناتولي                 سوسياليست
لوناچارسكي، مويسه اريتسكي، ديويد ريازانف، وي لودارسكي، لو              
كارخان، ديمتري ماينولسكي و نيكالي رژف نيز در اين گروه عضويت            

ي انقالب اكتبر، يك سال بعد،         اريتسكي از رهبران برجسته   .  داشتند
ي انقالبي پس از تسخير قدرت به دست شوراها به               در فرآيند دوره  

 .رولوسيونر كشته شد دست يك تروريست سوسيال

ي انقالبي پس از فروپاشي تزاريسم، اين جناح از حزب                  در دوره 
نفر عضو    4000نزديك به   )  ها  مژارونيست(دمكرات روسيه     سوسيال
توسط سه نفر از       1913ها در نوامبر سال        گروه مژارونيست .  داشت

هاي كنستانتين يورنف، ام نووسيلف و اي ام آدامويچ  ها به نام بلشويك
اين گروه،  .  و يك منشويك به نام ان ام يِگوروف شكل گرفته بود               

و   1913هاي    موضعي سانتريستي ميان دو جناح اصلي حزب در سال         
اغلب   1914با آغاز جنگ جهاني اول در سال         .  اتخاذ كرده بود    1916
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در .  اعضاي جناح مژارونيست عليه جنگ امپرياليستي موضع گرفتند         
 نفر مي   80تا    60تعداد اعضاي اين گروه به حدود          1915اواخر سال   

در هنگام انقالب فوريه، اغلب اعضاي اين گروه در پتروگراد              .  رسيد
فعال بودند و پس از مصادره كردن يك چاپخانه، نخستين اعالميه خود    

منتشر كرده و فراخوان قيام       )  تقويم قديم (فوريه    27را در تاريخ     
نفر   500تا    400در آن هنگام، تعداد اين گروه  بين          .  مسلحانه دادند 

ها  در     هنگامي كه شوراي پتروگراد تشكيل شد، مژارونيست       .  شد  مي
با .  ي منتخب داشتند    ي شوراي پتروگراد يك نماينده       هيأت رئيسه 

ي اين گروه متحد ساختن دو جناح اصلي          اين كه انگيزه و هدف اوليه     
هاي اساسي كه در مورد        بلشويسم و منشويسم حزب بود، اما تفاوت       

چگونگي برخورد به جنگ جهاني وجود داشت، سبب شد تا اين گروه             
در .  ها روي بياورد    ها دوري گزيند و به نزديكي با بلشويك         از منشويك 
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ها از شركت در كنفرانسي كه براي         مژارونيست  1917آوريل    12تاريخ  
 هاي جنگ   اش را منشويك     وحدت حزبي تشكيل شده بود و اكثريت      

از آن مقطع   .  داد، خودداري و آن را تحريم كردند          طلب تشكيل مي  
، كه پس از      ها با حزب بلشويك     تاريخي، موضع سياسي مژارونيست   

شده بود،      العاده راديكال   ي تزهاي آوريل فوق     بازگشت لنين و ارايه   
ها، يعني تروتسكي،      با آمدن رهبران مژارونيست     .  تر شد   نزديك

ي همكاري با حزب        لوناچارسكي، يوفه و ديگران از تبعيد، زمينه         
در هنگام انتخابات    .  بلشويك بيش از هر زمان ديگري فراهم شد            

، 1917ي ماه مه تا ژوئن          هاي پتروگراد در فاصله      شوراهاي منطقه 
در .  ها بلوك مشترك انتخاباتي تشكيل دادند       ها و مژارونيست    بلشويك

و در هنگام ششمين كنگره حزب          1917اواخر ژوئيه و اوايل اوت        
ها كه گفته شد در آن هنگام           دمكرات روسيه، مژارونيست    سوسيال

به .  نفر عضو  بودند، به حزب بلشويك پيوستند           4000داراي حدود   
قول لنين، از هنگامي كه تروتسكي به حزب ما پيوست، بلشويكي بهتر            

كه در  )  بلشويك(در كنگره هفتم حزب كمونيست      .  از او وجود نداشت   
برگذار شد، ميزان آراي نمايندگان حاضر در كنگره براي           1918مارس  

 )    48. (ي مركزي برابر بود انتخاب لنين و تروتسكي در كميته

* * * 

ماه پيش از كنفرانس بلشويكي ماه مارس، در تاريخ              7لنين درست   
از طريق شلياپنيكوف و با تأكيد ويژه براي رفقاي               1916سپتامبر  

 :پتروگراد نوشته بود

خواهي براي حزب كارگران در روسيه بدترين          جويي و وحدت    آشتي“
چيز ممكن است، اين كار نه تنها بالهت محض است، بلكه حزب را نيز              

توانيم به كساني متكي باشيم كه  ما فقط مي... به نابودي خواهد كشاند
فريبي را كه در طرح اتحاد نهفته است درك كرده باشند و ضرورت                

را در روسيه فهميده     )  اش  چيدزه و دارودسته  (جدايي از آن اخوت      
 ) 49. (”باشند

راني او    سخن.  روز چهارم آوريل لنين به كنفرانس حزب بلشويك رفت        
تنظيم شده بود جو كنفرانس را به هم           ”  تزهاي آوريل “كه براساس   

 چرا قدرت را تصرف نكرديد؟ : ريخت

انقالب :  چندي پيش از ان استكلوف در كنفرانس شوراها گفته بود             
لنين ...  و مسئله جنگ    -ي اول است      مرحله  -ماهيت بورژوايي دارد    

ي كارگر هنوز كامال      اش اين است كه طبقه      دليل.  چه اراجيفي :  گفت
اين نكات را تصديق  . به آگاهي نرسيده و هنوز تشكل كامل نيافته است

اما بورژوازي  .  ي كارگر بود    نيروي واقعي در چنگ طبقه     .  كنيم  مي
اما الزم  .  اين است آن حقيقت تلخ     .  آگاهي و آمادگي بيشتري داشت     

است كه به اين نكته به طور صريح  اذعان كنيم، و رك و راست به                    
مردم بگوييم كه ما به علت نداشتن سازمان و آگاهي قدرت را تصرف               

چند روز بعد، در گرماگرم روزهاي داغ ماه آوريل،  لنين           )  50. (نكرديم
نام )  ي پراودا   هيأت تحريريه (بدون اينكه از كامنف، استالين و مورانف        

 : ببرد چنين گفت

. خواري بردارد   خواهد كه دست از سوداي جهان       پراودا از حكومت مي   “
 عقلي و مسخره    دارها داشتن، بي    چنين خواستي از حكومت سرمايه     

. دهند  ها به حكومت اعتماد نشان مي       حتا بلشويك ...  بازي صرف است  
كه گرد و غبار انقالب آنان را كور كرده باشد وگرنه چنين                  مگر آن 

اين اعتماد به معناي مرگ         .  توان كرد    اعتمادي را توجيه نمي      
هاي ما از     اگر موضع شما از اين قرار باشد، راه          ...  سوسياليسم است 
 )  51(” .دهم كه در اقليت بمانم من ترجيح مي. يكديگر جداست

تنها خشم آميخته با شگفتي مخالفان و دشمنان لنين         ”  تزهاي آوريل “
لنين در كنفرانس بلشويكي     ”  بردي  راه“تزهاي  .  را برنينگيخته بود   

لنين به رفقاي   .  مانند بمب منفجر شد و ايجاد دودلي و دودستگي كرد         
ي   ژالژسكي عضو كميته  .  كرده بود ”  جنگ داخلي “حزبي خود اعالن    

پتروگراد و از برگزاركنندگان مراسم استقبال از لنين، تنهايي مطلق             
 :لنين را پس از آن پيشواز گرم و پرشكوه ترسيم كرده است

رفيق لنين حتا از ميان صفوف خودمان هم          )  آوريل  4(  در آن روز    “
آن تزها،  .  ”توانست كسي را بيابد كه آشكارا با او همدلي كند               نمي

برخي .  هاي قديمي را به جناح منشويكي سوق داد          برخي از بلشويك  
ها، برآن شدند كه لنين دچار نوعي انحراف                 ديگر از بلشويك    

تعدادي نيز تزهاي آوريل را در راستاي          .  سنديكاليستي شده است   
 .خواندند” ترتسكيست“ي انقالب مداوم ارزيابي كرده و وي را  نظريه

تروتسكي خود معترف است كه با آوردن تزهاي آوريل، موضع لنين با             
 ي مداخله   اما او درباره  .  موضع انقالب مداوم وي به هم نزديك شد         

دو جناح اصلي       خود، براي آشتي    1913و    1912هاي    گري سال 
هايي كه    حزب، معتقد است كه يك اشتباه تاريخي كرده است؛ سال           

ي جنگ جهاني     ور نشده و تجربه     هنوز مبارزه طبقاتي در روسيه شعله     
در آن هنگام، استالين به درستي از موضع لنين         .  نيز آموخته نشده بود   

اما، اكنون،  .  مبني بر گسست دائمي از منشويسم پشتيباني كرده بود          
استالين در فرآيند انقالب و هنگامي كه در يك سو، شوراهاي كارگري،            

كردند، و در سوي ديگر، منشويسم        نمايي مي   سربازي و ملواني قدرت   
تا كنترل امواج    (كوشيد    مي”  دوما“به حمايت از حكومت موقت و         

براي آشتي و وحدت دو     )  خروشان كارگران و زحمتكشان را مهار كند      
 .ورزيد گرا تالش مي جناح انقالبي و اصالح
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 استالين پيش از آنكه با تروتسكي به دشمني آشكار روي بياورد، درباره           

ي او گفته بود كه قدرت تروتسكي هنگامي نمايان مي شود كه انقالب             
 ي اصلي وارد شود و پيش رود، و ضعف او هنگامي آشكار مي به مرحله

دوران پس از   )   52(شود كه انقالب شكست بخورد و عقب بنشيند           
تاحدود زيادي    1914و پيش از جنگ جهاني         1905شكست انقالب   

 البته عكس اين نظر نيز درباره     .  بيانگر درستي اين داوري استالين است     

استالين بلشويكي  .  كند  ي شخصيت سياسي خود استالين صدق مي       

اما .  بود كه براي كارهاي عملي و سازماندهي مخفي بسيار موثر بود             
وي در برابر   .  شد  ضعف او در دوران پراز فراز و فرود انقالب نمايان مي           

. ماند  شد يا خاموش و منتظر مي       حوادث پرشتاب انقالبي متزلزل مي    
ي اتحاد با     تا پيش از ورود لنين، استالين به همراه كامنف، زمزمه             

تزهاي آوريل  ”  آتشفشان“ي    تنها شعله .  ها را سر داده بود       منشويك
لنين بود كه مسير استالين را به سمت و سوي قدرت شورايي روشنايي 

 . بخشيد

شخصيت استالين در هنگام ناكامي انقالب       ”  توانايي“چند سال بعد،     
او با  ”  قدرت“.  سوسياليستي و زوال و شكست شوراها آشكار گرديد          

شكست انقالب اروپا و روي كارآمدن بوركراسي به سرعت افزايش يافت   
ي ضدانقالبي شد كه به اسم لنينيسم و بلشويسم به                  و نماينده 

ي حزبي، كه خود      هاي انقالبي گذشته    نابودسازي كادرها و تمام سنت    

در هنگام جنگ جهاني دوم نيز        .  نيز از آن برآمده بود، دست يازيد        
او .  تزلزل شخصيت استالين، در برابر حوادث بزرگ آشكار گرديد              

هنگامي كه خبر يورش آلمان نازي به خاك روسيه را شنيد، نخست               
باور نكرد و وقتي مطمئن شد كه اين خبر حقيقت دارد، خاموشي                 

گاه خود رفت، و كسي خبري از            گزيد و براي چند روز به خلوت         
 )  53. (استالين نداشت

 

 استراتژي انقالبي

اندازها به ضرورت     در جزوه نتايج و چشم       1906تروتسكي از سال      
كسب قدرت سياسي توسط پرولتاريا براي حل حتا تكاليف دمكراتيك           

، بسياري براين نظر      ”تزهاي آوريل “با انتشار    .  انقالب پرداخته بود   
 هستند كه لنين سرانجام ديدگاه استراتژيك تروتسكي مبني بر نظريه          

 اما آيا اين نظريه درست است؟. را پذيرفت” انقالب مداوم“ي 

و رزا لوكزامبورگ   (ي لنين، تروتسكي، پلخانف و مارتف         آغازگاه نظريه 
در مورد تكاليف و وظائف انقالب روسيه مبتني بر اين            )  و كائوتسكي 

دمكراتيك -بود كه انقالبي كه در برابر روسيه قرار دارد انقالبي بورژوا            
شد كه چون انقالب       چرايي اين تحليل از اين امر ناشي مي          .  است
دمكراتيك در روسيه به وقوع نپيوسته، پس بنابراين نيروي              -بورژوا

داري و دولت      محركه انقالب تضاد ميان نيروهاي مولده سرمايه           
 ها از اين تحليل نتيجه مي        البته منشويك .  ي تزاري است    خودكامه

گرفتند كه پرولتارياي روسيه بايد نقش اپوزيسيون چپ را در انقالب             
هايي نزند كه بورژوازي ليبرال را از          به عهده بگيرد و دست به اقدام       

ها براين باور بودند      اما لنين و بلشويك   .  رهبري اين انقالب منع كند     
ترسد تا از      كه از آنجا كه بورژوازي روسيه از پرولتاريا بيشتر مي              

تزاريسم، و به ويژه از آنجا كه منافع بورژوازي و فئوداليسم در بسياري              
ي بورژوا قادر به ايفاي نقش انقالبي           تنيده است، طبقه    جاها درهم 

ي كارگر بايد با      پس بنابراين طبقه  .  همانند انقالب كبير فرانسه نيست    
ياري كل دهقانان رهبري انقالب دمكراتيك را به دست گيرد و اگر                
چناچه شرايط انقالبي در اروپاي پيشرفته فراهم شد، با ياري كارگران            

 با نظريه ”  تزهاي آوريل “اما،  .  اروپا، به سمت انقالب سوسياليستي برود     

انقالب بي  “به عنوان   ”  تزهاي آوريل “.  ي پيشين خود لنين فرق داشت     
ي پس از فروپاشي        ي بالفاصله   اما، در دوره   .  مشهور شد ”  وقفه

هاي سخت    كه سال     تزاريسم، بسياري از رهبران قديمي بلشويك       
 مبارزه مخفي انقالبي را در پشت سر داشتند، هنوز در چارچوب بحث            

 .بردي پيشين گرفتار بودند هاي راه

تروتسكي نيز براين باور بود كه بورژوازي قادر به رهبري انقالب                  
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اما، او اين بحث را  پيش كشيده بود كه پرولتاريا              .  دمكراتيك نيست 
اي است    هرچند كه بايد بر نيروي دهقانان متكي باشد ولي تنها طبقه          

كه در دولت پس از انقالب دمكراتيك، اكثريت قدرت را در دست                 
تواند در نبرد با بورژوازي       پس بدين سان، پرولتاريا نمي    .  خواهد گرفت 

تروتسكي براين باور   .  خود را در چارچوب برنامه حداقل محدود كند         
دمكراتيك به رهبري پرولتاريا به ناچار       -بود كه پيروزي انقالب بورژوا     

براي تداوم انقالب، خصلتي سوسياليستي خواهد گرفت و مجبور به             
انقالب “ي خود را       او نظريه .  ي حداكثر خواهد شد      اجراي برنامه 

 . ناميد مي” مداوم

 ي تدوين راه    ي لنين و تروتسكي دربرگيرنده      با اين كه هر دو  نظريه      

برد سوسياليستي بود اما همان        ي انقالبي در راستاي راه       كار مبارزه 
 . هايي بود طور كه پيش از اين توضيح داده شد داراي اشكال

برد و تدوين استراتژي انقالبي توسط ماركس           اصوالً روش تبيين راه    
ي ماركس، استراتژي انقالبي       براساس نظريه .  مغاير با اين شيوه بود     

ماهيت طبقاتي  :  شد  توسط سه عامل اصلي تبيين، تدقيق و تعيين مي        
دولتي كه در قدرت است، تكاليف و وظايف انقالبي كه در پيش رو                 
هست و تركيب طبقه يا طبقات انقالبي كه نظام دولتي را واژگون                 
خواهند  كرد و تكاليف و وظايف انقالبي را به سرانجام مطلوب خواهند             

 . رساند

ديگر مانع استراتژيك نظري    ”  تزهاي آوريل لنين  “به هر روي، با انتشار      
به .  ها وجود نداشت    جدي براي پيوستن تروتسكي به صفوف بلشويك       

تر از آن، تروتسكي در فرآيند تجربي كه از كنگره دوم               موازات و مهم  
 1917ي انقالب فوريه      دمكراسي شروع شد و تا آستانه       حزب سوسيال 

ي حزبي كارگران      و نظريه ”  بلشويسم“ادامه يافت، آموخته بود كه        
يابي سياسي انقالبي براي هدايت        پيشگام، تنها شكل درست سامان     

 . هاي كارگر و زحمتكش است جنبش توده

 

 گردش به چپ بلشويسم  

 ها و بلشويك    ي مشتركي كه از پيش، ميان منشويك        لنين در جلسه  

برد انقالبي    دهي شده بود شركت و خطوط كلي طرح راه            ها سامان 
ها شد و     سخنان لنين سبب خوشنودي منشويك    .  خود را ترسيم كرد   

ها به    منشويك.  گويي لنين نسبت دادند      آن سخنراني را به هذيان     
تواند   گفتند كه مردي كه اين گونه احمقانه حرف بزند نمي            طعنه مي 

ها در شورا اقليتي كوچك هستند و          خطرناك باشد، چرا كه بلشويك    
آيا اين ماجراجويي محض     !  لنين روياي تصرف قدرت را در سر دارد         

توانند   چه خوب شد كه او به روسيه برگشت، اينك همه مي           “نيست؟  
اكنون او خود برخويشتن خط بطالن        ...  او را به چشم خود ببينند       

 )   54(” خواهد كشيد

 :داد اما لنين با صالبت خاص خود پاسخ مي

هاي ما بايد براساس آگاهي       بردار نيستيم، فعاليت    باز و كاله    ما دغل “
خالي .  حتا اگر الزم باشد در اقليت خواهيم ماند       .  ها صورت بگيرند  توده

از فايده نيست كه چند صباحي از موضع رهبري كنار برويم؛ ما نبايد               
به عبارتي لنين به رفقاي      ”  .از ماندن در اقليت واهمه داشته باشيم        

گفت حتا اگر اقليت عبارت از فقط يك نفر باشد،                حزب خود مي   
همانند كارل ليبكنشت عمل كنيد كه يك نفره در برابر صد و پنجاه               

 :تن ايستاد

در شورا،  ...  حكومت راستين همانا شوراي نمايندگان كارگران است        “
آيد آن    چه بايد كرد؟ آنچه از دست ما برمي       ...  حزب ما در اقليت است    

هاي آنان را به طور         است كه با شكيبايي و پشتكار، خطاي روش          
قدر به انتقاد      مادام كه در اقليت قرار داريم، آن      .  مستمر توضيح دهيم  

 ما نمي .  كاران برهانيم   ها را از بند فريب       ادامه خواهيم داد تا توده     

كه حرف ماست باور       هاي ما را به اعتبار آن        ها حرف   خواهيم توده 
ها براثر تجربه از      خواهيم كه توده    ما مي .  كنند؛ ما شارالتان نيستيم   

 )    55(” خطاهاي خود برهند

 :ي روزنامه پراودا نوشت آوريل هيأت تحريريه 8در روز  “

درخصوص طرح كلي رفيق لنين بايد بگوييم كه اين طرح به نظر ما               “
كند كه    رسد زيرا طرح لنين از اين فرض شروع مي          غيرقابل قبول مي  

پندارد كه اين     دمكراتيك خاتمه يافته است، و مي         -انقالب بورژوا   
 . ”انقالب بالفاصله به يك انقالب سوسياليستي تبديل خواهد شد

ورزي   نبود استراتژي روشن و گيجي ناشي از آن، تأثير انديشه                
ي رهبري    دمكراتيك، عدم درك صحيح رابطه       -مكانيكي سوسيال 

هاي كارگر و زحمتكش         و تشكل طبقاتي توده      )  حزب انقالبي  (
تر ديگر، همگي دست به دست داده         اهميت  و چند عامل كم   )  شوراها(

ترين   ترين فرآيند انقالبي، رهبر راديكال       كننده  بودند كه در تعيين    
گرايش سوسياليستي روسيه، در رهبري حزبي كه خود ساخته بود، در           

ها   ميليون”  پراكسيس“اما لنين متكي به      .  انزواي مطلق قرار بگيرد    
ي زحمتكشي بود     كارگر، سرباز، ملوان و دهقان مبارز و پيشگام و توده         

ي   هاي پيشين نسبت به مناسبات جامعه و طبقه            كه از پنداربافي  
ي   پرچم گزينه .  حاكم گسست كرده و در پي گزينه ي جديدي بودند          

ي   لبدف از رهبران برجسته   .  انقالبي تنها در دستان لنين قرار داشت       
 :نويسد بلشويك مي
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هاي او كه در ابتدا براي        گري  پس از بازگشت لنين از روسيه، تهييج      “
كرديم و آن     اش مي   پرستانه تلقي   ها نامفهوم بود و خيال      ما بلشويك 

 را ناشي از دورافتادگي طوالني لنين از حيات واقعي روسيه مي                  

ها را به تدريج جذب كرديم و رفته رفته آن            گري  پنداشتيم، آن تهييج  
 )   56(” .را جزيي از گوشت و خون خود ساختيم

ي بلوغ    حزب بلشويك دوران كودكي را سپري كرده و پا به مرحله             
 ورزي پراودا و رهبري حزب، بيانگر بدنه        و  نگرش و كنش  .  گذاشته بود 

برخورد لنين با رهبران حزب و پذيرش سريع             .  ي بلشويسم نبود   
هاي حزب بلشويك، نشان از شناخت          از سوي پايه  ”  تزهاي آوريل “

هاي   جويي توده   ي مبارزه   ژرف و آشنايي تنگاتنگ لنين از روحيه        
گرايان   ي حاكم، دريوزگي اصالح      كارگر و زحمتكش، ناتواني طبقه     

 لنين همراه با اليه   .  سوسياليست و نقش رهبري جنبش انقالبي داشت      

لنين از  .  ي پيشگام كارگران بيست و پنج سال مبارزه كرده بود               
او خود رساترين   .  به مخالفت با رهبري حزب برنخاسته بود        ”  بيرون“

به قول تروتسكي؛ لنين با تربيت حزب، خود         .  زبان حزب بلشويك بود   
 . را نيز در آن حزب تربيت كرده بود

 

 !انقالب شورايي يا كودتاي بلشويكي؟

ي درون جناحي حزب      ساله  15ي    پيش از اين گفته شد كه مبارزه       
سوسيال دمكرات روسيه سبب شده بود كه بخش مهمي از مبارزترين            

ي پيشگام كارگري، در سرتاسر        فعاالن جنبش سوسياليستي و اليه     
اما .  امپراتوري تزاري، درچارچوب حزب بلشويك سازماندهي شود           

ي پس از فروپاشي تزاريسم، بار ديگر اين درس            ي چند هفته    تجربه
ترين حزب سياسي نيز به       بزرگ تاريخي را تكرار كرد كه اگر انقالبي        

يك استراتژي شفاف و دقيق براي هدايت كارگران و زحمتكشان مجهز           
روي يا    نباشد، در فرازو و فرود پرشتاب دوران انقالبي، به دنباله               

 . آورد گري بين طبقات مخاصم اجتماعي روي مي ميانجي

 شك، معضل سياسي پرولتارياي روسيه، با سامان        از منظر تاريخي، بي   

يابي پيشگام كارگري و مبارزان سوسياليست در چارچوب ساختار              
اما هنوز اين حزب مجهز به   . بلشويكي حزب تا حد زيادي حل شده بود

سري هاي رهبري حزب ناشي از اين          گيج.  يك استراتژي روشن نبود   
لنين پاسخ روشن استراتژيك نظري به        ”  تزهاي آوريل “.  مسأله بود 
هاي انقالب    هاي رهبري حزبي بود كه هنوز اسير نظريه           سردرگمي

 . قرار داشت” اي دو مرحله“

 خود از راه نمي   ”  تزهاي آوريل “تروتسكي پرسيده است كه اگر لنين با        

ترين سازمان سياسي جنبش سوسياليستي        رسيد، سرنوشت انقالبي  
 ها سرنوشت   اي كه لحظه    روسيه در فرازو فرود دوران انقالبي و دوره        

انجاميد؟ پاسخ روشن و دقيقي براي اين          شوند، به كجا مي     ساز مي 
ي نظري    اي كه با پشتوانه      شك، جرقه   اما بي .  پرسش وجود ندارد  

تروتسكي براي قدرت شورايي    ”  انقالب مداوم “لنين و   ”  انقالب بي قفه  “
ور گرديد و به       شعله”  بلشويسم“زده شد، از طريق سازمان سياسي         

هاي مردم زحمتكش     ها و محله    ها، پادگان   ها، مزرعه   سراسر كارخانه 
 . گشاي تسخير قدرت به دست شوراها گشت روسيه زبانه كشيد و و راه

آري در اوايل آوريل لنين در رهبري حزب خود تنها مانده بود و اگر                 
هاي سوسياليستي راديكال حزب بلشويك         كارگران پيشگام و پايه     

نبودند، به احتمال زياد، لنين به آن آساني موفق به تغيير خطي مشي               
لنين در ماه مه تأكيد كرد كه كارگرها و            .  شد  حزب بلشويك نمي  

بدين سان، راديكاليسم   .  اند  تر از حزب شده     ها صدبار انقالبي    دهقان
هاي   كارگران پيشگام عضو حزب نيز خود بازتابي بود از بيداري توده            

” مشروعيت“كارگر، سرباز، و دهقانان فقير كه از پنداربافي نسبت به              
را به  ”  ايدئولوژي حاكم “هاي طبقاتي  اجتماعي گسسته و           نابرابري

 . چالش گرفته بودند

انقالبي با  ”  حزب“يابي تشكل سياسي سوسياليستي، يعني         امر سامان 
يافته   ها بود كه سامان      شدن كارگران پيشگام و مبارز سال        متشكل

هاي ميليوني كارگر،     ولي در فرآيند انقالب فوريه بود كه  توده          .  بود
نيز در چارچوب شوراهاي كارگران     )  زاده بودند   كه بيشتر دهقان  (سرباز  

هاي پيشگام كارگري مورد پرسش قـرار    ي مبارزه  از تجربه” پيشوا“اگر قرار براين باشد كه تفسير 
بـه  ”  سانتراليـسـم  “ شود و   اي درون تهي مبدل مي  نگيرد، هر حزب انقالبي پس از مدتي به فرقه

درون حزبي يعني كوشش براي مهـيـاكـردن    ”  دمكراتيك“ روابط .  گردد  كيش شخصيت منجر مي
ي يك سازمان سياسي در نبرد طبقاتي كه در آن، تقابل سـيـاسـي، نـظـري و            شرايط مداخله

 .هاي خالق بتوانند بدون هيچ سد و مانع تشكيالتي انجام گيرند تشكيالتي پويا و بحث
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اكنون شعار تسخير قدرت سياسي به دست        .  و سربازان سامان يافتند   
وقفه لنين و انقالب مداوم       ي انقالب بي    ي نظريه    مايه  شوراها كه بن  

نظري را براي انقالب اكتبر و         –برد الزم سياسي       تروتسكي بود، راه  
در اين فرآيند انقالبي،    .  تسخير قدرت به دست شوراها فراهم كرده بود       

اقليت كوچكي از      1917حزب بلشويك كه پس از انقالب فوريه             
 ماه به بزرگ    7نمايندگان را در شوراها در اختيار داشت در عرض              

نماينده   670از : ترين حزب در شوراهاي كارگران و سربازان تبديل شد
نماينده به    570ي دوم شوراهاي روسيه بيش از           منتخب در كنگره  

پيروزي .  فراخوان بلشويكي و تسخير قدرت به دست شوراها رأي دادند         
 . انقالب اكتبر و كسب قدرت شورايي سرانجام اين روند انقالبي بود

نگاران معاصر، پيروزي شوراها در روسيه را كودتاي           اما برخي از تاريخ   
هاست كه مدافعان نظم كهن، برخي از            سال!  اند  بلشويكي خوانده 

كار به تحريف     گرا و سازش    هاي اصالح   ها، سوسياليست   آنارشيست
نقش رهبري حزب بلشويك در فراهم كردن شرايط مناسب سياسي،            
. اجتماعي، و نظامي براي تسخير قدرت به دست شوراها مشغول بودند           
. و البته اين هم ادعاي جديدي نيست كه اكتبر كودتايي بيش نبود               

از نخستين كساني بود كه چنين       ”  رو  ميانه“كائوتسكي سوسياليست   
 .پنداشت مي

سوسياليسم “در دوران پس از فروپاشي بوركراسي استاليني و رسوايي           
ِ سابقاً      پردازان ِ اوركمونيست     ، بسياري از نظريه     ”واقعا ناموجود 

هاي فعلي نيز به اين طيف             دمكرات  استالينيست، و سوسيال    
. اند  اند و انقالب اكتبر را كودتاي بلشويكي ناميده         ضدبلشويك پيوسته 

)57   ( 

” دمكراتيك-ي انقالب بورژوا    مرحله“البته كائوتسكي شرايط روسيه را      
كائوتسكي به همين دليل از انقالب اكتبر پشتيباني         .  كرد  ارزيابي مي 

پرسيدني است كه اگر بپذيريم     .  نكرد و آن را كودتاي بلشويكي ناميد       
براي قدرت شورايي آماده نبود، پس       ”  افتاده  عقب“كه شرايط روسيه    

        چرا كائوتسكي و ديگران ياران ضدبلشويك“او، درست  ”  سوسياليست
پشتيباني ”  پيشرفته“يك سال بعد، از انقالب سوسياليستي آلمان            

براساس !  نكردند و رزا لوكزامبورگ و كارل ليبكنشت را تنها گذاشتند؟         
ي انقالب آلمان كه تضاد        ي خود كائوتسكي، نيروي محركه       نظريه

برخالف روسيه،  !  داري و پرولتاريا بود     ي سرمايه   ميان نيروهاي مولده  
 ها و اصالح    بورژوازي المان كه در قدرت بود، پس چرا كائوتسكيست          

گرايان از شوراهاي كارگران، سربازان و ملوانان آلمان براي كسب                
گرايي تدريجي    شك، نگرش تكامل    قدرت سياسي حمايت نكردند؟ بي    

پردازان   الملل دوم حاكم بود، چشمان سياسي نظريه        جوامع كه بر بين   

اين حقيقت تاريخي    .  و رهبراني مانند كائوتسكي را نابينا كرده بود          
است كه تنها بلشويسم بود كه براي قدرت  شورايي، نه تنها در روسيه،              

كرد؛ قدرت شورايي در روسيه         بل كه در سراسر جهان مبارزه مي         
ها   و بلشويك ”  هاي چپ   زيمروالديست“اين . آغازگاه انقالب جهاني بود

الملل سوم    بودند كه پس از پيروزي انقالب اكتبر دست به ايجاد بين            
ي نظري،    زدند تا ماركسيسم انقالبي را از زير سلطه            )  كمينترن(

لنين  پس از پيروزي     .  الملل دوم رها سازند     سياسي و تشكيالتي بين   
ي جهاني به تئوري و       بلشويسم در عرصه  :  انقالب اكتبر، تأكيد داشت   

تاكتيك  پرولتارياي جهاني مبدل شده است و كوشش اصلي بلشويسم           
بايست مبتني بر  اين باشد كه انقالب كارگري را مبدل به                      مي

 . فرآيندي آگاهانه سازد

  

هايي نيز هستند كه از كسب        بايد خاطرنشان ساخت كه سوسياليست    
كنند،   پشتيباني مي   1917قدرت سياسي شوراها در روسيه در اكتبر         

 اما انحطاط قدرت شورايي را ناشي از همان ساختار لنيني حزب مي              

كنند كه    ؟ اين عده  فراموش مي      !دانند كه آن انقالب را رهبري كرد       
اگر حزب بلشويك در روسيه نبود، يك رهبري جدي و موثر براي                 

شك،   بي.  آمد  كسب قدرت سياسي به دست شوراها هم به وجود نمي         
هاي   ي نخست مديون تالش      در وهله ”  جمهوري شورايي “استقرار  

حزب بلشويك، و سپس، كوشش اس ارهاي چپ و چند گروه كوچك             
 . آنارشيست بود

دمكرات، شكست    هاي سوسيال   البته اين كوشش با خيانت حزب        
بدون ترديد بايد اذعان    .  ي استالينيسم ناكام ماند     انقالب اروپا، و سلطه   
ها نيز پس از به قدرت رسيدن شوراها، چندين              داشت كه بلشويك  

 اشتباه تاريخي مهم سياسي، نظري و تشكيالتي ديگر نيز مرتكب شده           

تشان را نبايد كتمان كرد؛ بستن           اشتباه    اند و مسئوليت تاريخي    
ها طي جنگ داخلي،         مجلس موسسان، غيرقانوني كردن حزب        

، و  1921هاي درون حزبي در       ها و جناح    جلوگيري از فعاليت گرايش   
 .سركوب شورش كرونشتات و چند مورد ديگر

البته قدرت شورايي پس از مدتي رو به افول گذاشت و قدرت سياسي              
ي پساانقالبي از دست شوراها رفته رفته به دست               در فرآيند دوره   

چيز حزب، دولت و        حزب بلشويك افتاد، و سرانجام بوركراسي بر همه       
 . ي شوروي و انترناسيونال سوم چيره شد جامعه

 و نبايد فراموش كرد كه نخستين كساني كه به طور جدي عليه سامان            

يابي و چيرگي بوركراسي بر  حزب و دولت شورايي برخاستند، لنين، و             
چرايي و چگونگي   .  سپس اپوزيسيون چپ به رهبري تروتسكي بودند       
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فرآيند انقالبي كسب قدرت شورايي، و سپس، پژمردگي و نابودي               
توان در البالي آثار تاريخي مهمي كه از انقالب            دولت كارگري را مي   

روسيه به جاي مانده است، پيدا كرد؛ آخرين نوشتارهاي لنين، شاهكار           
الملل سوم پس از       بين“و اثر مهم     ”  تاريخ انقالب روسيه   “حماسي  

هاي لئون تروتسكي، كتاب سترگ ويكتور سرژ به نام            از نوشته ”  لنين
ده “، نوشتار كوچك اما بيادماندني         ”نخستين سال انقالب روسيه     “

ير بروئه    ي ژرف پي    اثر جان ريد، مطالعه   ”  روزي كه دنيا را تكان داد      
پيرامون انقالب آلمان، و آثار متعدد ارزشمند ارنست مندل، توني                

نگار ديگر،    گر و تاريخ    ها پژوهش   كليف، هال دريپر، ميشل لوي، و ده      
ورزي نيروهاي اجتماعي     ي پس از پيروزي انقالب و كنش        فرآيند دوره 

 ي طبقاتي را به بهترين شكل ممكن ترسيم كرده           گوناگون در مبارزه  

 . اند

اشاره شد كه به طور مسلم، انتقادها و ايرادهاي درستي به روند تكوين             
بي .  وارد است )  و سپس حزب كمونيست    (    تاريخي جناح بلشويك   

. اند  هاي زيادي داشته    شان اشتباه   ترديد، لنين و تروتسكي و ياران      
ترين   هاي مهم تاريخي از مهم       بررسي چگونگي ارتكاب اين اشتباه     

 اما، نبايد فراموش كرد كه محاصره     .  وظايف جنبش سوسياليستي است   

 نيروي جهان سرمايه    14ي اقتصادي و دخالت نظامي ارتش بيش از          

و حمايت از    ”  ارتش سفيد “داري به دولت جوان شوراها،  تسليح            
كه با ياري   (نيروهاي ارتجاعي تزاري كه از قدرت رانده شده بودند              

و )  گرفت  رولوسيونري راست انجام مي     هاي منشويك و سوسيال     حزب
” ي كارگر   اي طبقه   توده“دمكرات    هاي سوسيال   خيانت آشكار حزب  

ها را به ارتكاب برخي از اين          و شكست انقالب اروپا بود كه بلشويك       
سوسياليسم و معضل حزب    “ترديد، از منظر      اما، بي .  ها واداشت   اشتباه
ي   ي انقالبي طبقه    يابي سياسي اليه    ، اهميت سامان  ”ي كارگر   طبقه

در رهبري  ”  بلشويسم“ي ساختار لنيني،  و          كارگر و درستي نظريه    
شوراها، (انقالبي نهادهاي طبقاتي كارگران، سربازان و زحمتكشان             

از منظر تاريخي ثابت    ...)  هاي كارگري و    هاي كارخانه و اتحاديه     كميته
بار ديگر الزم است كه به تبيين رزا لوكزامبورگ از                 .  شده است 

 :   مراجعه كنيم” بلشويسم“

 

ي كنوني كه ما با مبارزه ها نهايي و تعيين كننده در سراسر               در دوره “
ترين   ي سوسياليسم همچنان داغ     ترين مساله   جهان مواجه ايم، مهم   

اين صرفا يك مساله درجه دوم اين يا آن تاكتيك           .  مساله دوران است  
نيست، بلكه مساله ظرفيت و قدرت عمل پرولتاريا براي اقدام و اراده               

در اين رابطه لنين و تروتسكي و       .  سوسياليسم براي كسب قدرت است    

اي براي    هايي كه به منزله نمونه         رفقايشان نخستين بودند؛ آن     
ها هنوز تنها كساني هستند       آن.  پرولتارياي كل جهان به پيش رفتند      

اين است  ”  !من جرات كردم  “توانند همصدا با هاتن اعالم كنند         كه مي 
از اين لحاظ، اين     .  آن مساله اساسي و پايدار در سياست بلشويسم          

 ها تعلق دارد كه در  پيشاپيش پرولتارياي بين           آن    خدمت تاريخي به  

الملل گام برداشتند و قدرت سياسي را تسخير كردند و جايگاه عملي              
 ها تسويه   آن.  دشواري چگونگي تحقق سوسياليسم را نشان دادند         

حساب بين كار و سرمايه را در كل جهان به شكلي عظيم به جلو                   
تواند   اما نمي .  توانست مطرح شود    در روسيه اين مساله فقط مي     .  بردند

تعلق ”  بلشويسم“ي همه جا به       بدين معني، آينده  .  در روسيه حل شود   
 )  58(” دارد

 

  

 بندي جمع

ي   در نخستين بخش از اين سلسله نوشتارها مطرح شد، پس از تجربه           
پيروزمند حزب بلشويك در رهبري شوراهاي كارگران و دهقانان فقير           

حزب انقالبي طبقه    “پرداز    ، لنين به عنوان نظريه      1917در اكتبر    
ي بلشويسم را تئوريزه كرده و            فرصت نيافت كه تجربه     ”  كارگر

انحطاط دولت  .  سوسياليستي قرار دهد     -دراختيار جنبش كارگري     
اي   ، جلوه )كمينترن(الملل كمونيست     شوروي، حزب كمونيست و بين    

ارايه داد كه با    ”  لنينيسم“ي جهاني به اسم       از مفهوم حزب را در عرصه  
هاي فعاالن    تنها، كوشش .  ي واقعي حزب بلشويك بيگانه بود       تاريخچه

كه در آغاز مبارزه عليه استالينيسم خود را بلشويك          (اپوزيسيون چپ   
هايي از    بود كه تا حدودي توانست گوشه      )  ناميدند  مي    لنينيست  –

دستاوردهاي انقالب اكتبر، و به ويژه مفهوم تاريخي حزب كمونيست            
هاي بوركراسي استاليني      را از زير آماج تحريف       )  بلشويك سابق (

 ها و پژوهش    سوسياليستي مديون مبارزه    -جنبش كارگري   .  درآورد

دهه   9است كه طي نزديك به      ”  اپوزيسون چپ “هاي فعاالن وابسته به     
هاي جنبش    ترين معضل   خالف جريان حركت كرده تا يكي از مهم         
را )  حزب لنيني (ي كارگر     كارگري، يعني مفهوم سازمان انقالبي طبقه     

و كژفهمي برخاسته از سنن استالينيسم،             از زير خروارها تحريف    
ي   رفرميسم، ليبراليسم و آنارشيسم بيرون كشيده و در پرتو تجربه            

 .بندي كنند ي كارگر جمع جنبش انقالبي طبقه

* * * 

از منظر سوسياليسم انقالبي، حزب طبقه كارگر چيزي جز حزب                
اين امر از ضرورت تاريخي رهايي پرولتاريا و         .  كارگران پيشگام نيست  
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مند انقالب سوسياليستي و استقرار جمهوري شورايي            هدايت نقشه 
حزب .  اي سوسياليستي   گيرد؛ حزبي انقالبي با برنامه        سرچشمه مي 

ي   شود و برنامه     دهي مي   ي انقالبي سامان     انقالبي براساس برنامه   
در هر جا كه وجه      .  انقالبي است )  استراتژي(برد    انقالبي متكي بر راه    

داري وجه غالب باشد و دولت و مناسبات حاكم بوروژواي            توليد سرمايه 
برد مبارزاتي چيزي به جز استراتژي تسخير قدرت به دست              باشد، راه 

ي   ي توده   حزب سوسياليستي اگر همزمان دربرگيرنده    .  پرولتاريا نيست 
طلب، سازشكار و انقالبي جنبش  هاي متفاوت اصالح طبقه كارگر و اليه

شك حزبي است كه در چارچوب نظم موجود           سوسياليستي باشد، بي  
داري متوقف خواهد شد و به يقين توانايي هدايت و                 نظام سرمايه 

 . رهبري طبقه كارگر به سوي تسخير قدرت را ندارد

 

بندي   ي رابط جمع     گر و حلقه    ده، هدايت   كارگران پيشگام، سازمان  
ي عمل و سوسياليستي      ي كارگران براي تدوين برنامه      پراكسيس توده 

كسي است كه از درون         پيشگام كارگري .  در يك حزب سياسي هستند    
هايي  ها و فعاليت شود و بيانگر خواست هاي مشخص نمايان مي مبارزه

 گيرد و نه اصالح     است كه در خدمت استراتژي سوسياليستي قرار مي        

ي عمل و      برنامه.  گرايي، حفظ وضعيت موجود و مناسبات حاكم          
ي كارگران پيشگام به      سوسياليستي يك سازمان انقالبي از مجراي اليه      

آمد آن    و به وارونه، پي   .  شود  ي پرولتاريا گذاشته مي     محك آزمون توده  
ي مبارزاتي كارگران پيشگام براي       پراكسيس نيز بازهم از مجراي تجربه     

عمل و      ي  تر برنامه   تر و دقيق     تبيين، تدقيق و تدوين شفاف       
اين .  شود  سوسياليستي به درون حزب و سازمان انقالبي بازگردانده مي        

يابي برنامه، راهكار و      ي ديالكتيكي براي شفافيت و سامان        يك رابطه 
 بي. ي پرولتارياست رهيافت حزب انقالبي پرولتاريا و كسب رهبري توده

شك، پيشگام كارگري بدون حزب انقالبي وجود دارد اما حزب سياسي            
بدون حضور فعال پيشگام كارگري، حتا اگر رشد زيادي كرده باشد، در             
بهترين شكل سازماني ناكارآمد، و در بدترين حالت، حزبي ساختگي              

 . است

هاي   تجربه نشان داده است كه پيشگام كارگري در پراكسيس مبارزه            
ي كمونيستي دست يابد و حتا بسيار زودتر از            تواند به برنامه    خود مي 

سوسياليست؛ افرادي مانند كارل ماركس و انگلس نبودند        ”  روشنفكران“
كه جنبش كمونيستي كارگران را ساختند، بلكه اين جنبش كمونيستي          
كارگران اروپا بود كه سبب شد ماركس و انگلس از ليبراليسم گسست              

 .كرده و به جنبش كارگري جلب شوند

  

ي انقالب سوسياليستي بايد مبتني بر حل          اين درست است كه برنامه    
ي مشخص باشد اما، در تحليل نهايي،           تكاليف و وظايف يك جامعه     

هاي پراكسيس    ي انقالبي چيزي جز درك و جمعبندي تجربه           برنامه
. المللي نيست   ي مرزهاي ملي و پهناي بين       پيشگام كارگري در عرصه   

ي كارگر خصلتي فراملي دارد و        ي حزب پيشگام طبقه     بنابراين، برنامه 
ي جهاني    متكي به پراكسيس پرولتاريا و درك آن پراكسيس در عرصه          

بدين سان، تسخير قدرت سياسي به دست پرولتاريا گام             .  هم هست 
يعني استراتژي كسب پيروزي پرولتاريا      .  نخست زوال دولت بورژواست   

بايست تبديل به راهكار گسترش انقالب               در يك كشور مي       
المللي و عليه بورژوازي جهاني شود؛          ي بين   سوسياليستي در عرصه  

ي فراملي، راهنماي رهايي پرولتاريا در         طور كه راهكار و تجربه       همان
” بين المللي “نيز بايد به  راهكار       ”  ملي“شود، رهيافت     عرصه ملي مي  

المللي حزب كارگران     يابي بين   كوشش براي سامان  .  تغيير و ادامه يابد   
 . ترين وجوه مفهوم حزب انقالبي است سوسياليست و پيشگام، از مهم

 سانتراليسم دمكراتيك

 هاي حزب سوسيال    در اين سلسه نوشتارها گفته شد كه تمام گرايش         

ي دوم، البته به شكلي خام، از نوعي           دمكرات روسيه تا پيش از كنگره     
اين لنين بود   .  كردند  تشكيالتي پشتيباني مي  ”  سانتراليسم دمكراتيك “

گيرانه مفهوم سانتراليسم دمكراتيك را به عنوان يكي از وجوه              كه پي 
اما، پس از انحطاط دولت      .  كرد  طراحي  ”  حزب پيشگام انقالبي  “مهم  

، استالينيسم مفهومي از    )كمينترن(الملل سوم     شوروي، و پيرو آن بين    
ارايه داده است كه به بدترين شكل ممكن به بوركراسي                 اين مقوله 

مفهوم سانتراليسم دمكراتيك تبديل به يك       .  تشكيالتي انجاميده است  
اي شده است كه      درآوردي و مقرارت خشك اساسنامه      سري اصول من  
. شود  برداري مي   نسخه”  بلشويسم“ي    اي از تاريخچه    به طور ناشيانه  

 تروتسكي و لنين در پيترزبورگ
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حزبي ”  انضباط آهنين “ي ايران و جهان از        درواقع، آنچه كه در عرصه    
درچارچوب سانتراليسم دمكراتيك به اجرا گذاشته شده است،                 

” حزب انقالبي طبقه كارگر    “كاريكاتوري از اصول حزبي بلشويسم و         
سانتراليسم دمكراتيك ارتباط مستقيم با مفهوم حزب           .  بوده است 

از همين روي، تنظيم شكل مشخص آن، بستگي        .  پيشگام انقالبي دارد  
بنابراين، .  گيري آن حزب خواهد داشت      هاي مشخص شكل    به مرحله 

 ازلي نيستند و به دوران     ”  اصول“اصول حزبي سانتراليسم دمكراتيك،      

. ي پيشگام كارگري بستگي دارند      هاي مشخص تكوين حزب و تجربه     
 ي پس از كنگره     جناح بلشويك دوره  ”  سانتراليسم دمكراتيك “عملكرد  

ي   ، و دوره  1905ي پس از انقالب        با دوره )  1903(ي دوم حزب     
پس از  ”  حزب كمونيست “، و دوران     1912”  حزب بلشويك “تشكيل  
 . تفاوت داشت 1917انقالب 

يابي حزب پيشگام كارگري و در روند تالش اين              در فرآيند سامان  
ي عمل    ي كارگر، برنامه    اي طبقه   حزب براي مداخله در جنبش توده     

 هر برنامه .  شدن است   ي آزمون و شفاف     انقالبي به طور دايمي در بوته     

پس .  شود  ي انقالبي براساس تجربه و درك آن تجربه، تكميل مي             
اي مشترك سامان      بايست متكي بر تجربه      بنابراين، آن برنامه مي    

كمونيستي چيزي نيست مگر كوشش        ”  سانتراليسم“.  گرفته باشد 
ها براي درك مشترك اين فعاليت كه          يكايك كمونيست ”  داوطلبانه“

طبيعي است  .  شود  حاصل مي ”  پيشگام كارگري “ي    در مبارزه و تجربه   
ي   هايي كه براساس تجربه     كه فهم ضرورت فعاليت انقالبي و مبارزه       

 گيرد، يك شبه و براساس مقررات خشك اساسنامه         مشترك انجام مي  

اصول تشكيالتي و تنظيم    .  گيرد  اي از پيش تنظيم شده، شكل نمي       
اي و    در يك فرآيند تجربه    ”  حزب پيشگام كارگري   “روابط فعاالن    

 .اي مشترك به تدريج شكل خواهند گرفت مبارزه

هاي   ي مبارزه   تاريخ جنبش كارگري نشان داده است كه تجربه            
. مشترك، الزاماً به درك يگانه و برداشت مشترك نخواهد انجاميد              

ي   ي سياسي، تجربه    ي كارگر به نسبت پيشينه      مبارزان پيشگام طبقه  
ها و آگاهي سوسياليستي خويش معموالً به برداشت هاي                مبارزه

بنابراين، يكي از اصول و     .  رسند  ي واحد مي    متفاوتي از حتا يك تجربه    
اگر قرار باشد كه درون       .  شروط مهم حزبي، دمكراسي دروني است       

 هاي مبارزه   هاي سوسياليستي جايي براي تقابل اين برداشت          حزب

بندي نخواهند شد و      هاي مهم، جمع    هاي مشترك نباشد، اين تجربه    
در همين راستا، بايد خاطر نشان ساخت كه         .  فراموش خواهند گرديد  

هاي پيشگام    ي مبارزه   از تجربه ”  پيشوا“اگر قرار براين باشد كه تفسير       
كارگري مورد پرسش قرار نگيرد، هر حزب انقالبي پس از مدتي به                

به كيش شخصيت   ”  سانتراليسم“شود و     اي درون تهي مبدل مي      فرقه

درون حزبي يعني كوشش براي      ”  دمكراتيك“روابط  .  گردد  منجر مي 
ي يك سازمان سياسي در نبرد طبقاتي كه           مهياكردن شرايط مداخله  

هاي خالق    در آن، تقابل سياسي، نظري و تشكيالتي پويا و بحث              
بتوانند بدون هيچ سد و مانع تشكيالتي انجام گيرند؛ يعني به وجود               

ترين برداشت    آوردن شرايطي كه درچارچوب آن بتوان به نزديك           
ي پيشگام كارگري دست يافت و اين برداشت را دوباره            واقعي از تجربه  

ي بعدي برد و به محك آزمون            به طور مشترك به درون مبارزه        
 .گذاشت

درون تشكيالتي در   ”  دمكراسي“شك، ضرورت به رسميت شناختن        بي
” سانتراليسم“ولي  .  اي برخوردار است    ي طبقاتي از اهميت ويژه      مبارزه

حزب ”  لنيني“از منظر مفهوم    .  سازماني نيز به همان اندازه مهم است       
ي كارگر، سانتراليسم بدون دمكراسي و به وارونه،               انقالبي طبقه 

دمكراسي بدون سانتراليسم، بي معناست؛ اين دو مفهوم الزم و ملزوم            
! هدف از دمكراسي درون حزبي ايجاد كلوپ بحث نيست           .  يكديگرند

 سامان”  ي عمل   برنامه“تر و     تر و شفاف    هدف، يافتن راهكار دقيق    

ي   ي مشترك كليه    ي مبارزه هايي است براي مداخله       ي يگانه   يافته
اين طبيعي است كه يك حزب سياسي دو         .  كادرهاي پيشگام كارگري  

تواند به محك آزمون       زمان نمي   راهكار و برنامه ي متفاوت را هم         
. شود  ضرورت سانتراليسم از اين امر مهم ناشي مي         .  طبقاتي بگذارد 

بديهي است كه اگر آن برنامه و راهكار اتخاذ شده اشتباه بود از آنجا                 
ترين زمان ممكن       دروني وجود دارد در كوتاه        ”  دمكراسي“كه   

به بازنگري دخالت خطاي     ”  دمكراتيك“پيشگامان كارگري به شكلي      
ي   خود خواهند پرداخت و به تصحيح راهكار اتخاذ شده           ”  متمركز“

بنابراين اگر ضرورت اصول دمكراتيك درون       .  خود روي خواهند آورد    
ي كارگر تجربه و درك نشود        حزبي توسط اعضاي حزب انقالبي طبقه     

تشكيالتي تلقي شوند،    ”  حقوقي“و تنها به صورت يك سري اصول           
اي   شود و به صورت بهانه      گردد و به ضد خود تبديل مي        كارآمد نمي 

 .براي توجيه بحث براي بحث درخواهد آمد
 

 گرايش و جناح

اصل دمكراسي درون تشكيالتي، و به رسميت شناختن حق گرايش و            
حزبي كه  .  هاي حزب پيشگام كارگري است      ترين ويژگي   جناح از مهم  

 تابد چگونه مي    دمكراسي درون سازماني را براي اعضاي خود برنمي         

تواند مدعي دمكراتيزه كردن جامعه و دموكراسي براي كارگران،                
 ؟ !ي شهروندان باشد زحمتكشان و كليه

در درون يك حزب كمونيست از           حق ساماندهي دمكراتيك و آزادانه    
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ي كارگر    ي پيشگام طبقه    و كسب تجربه      ترين وجوه مبارزه    مهم
اي مملو از      ها در جامعه    ي كارگر و كمونيست     پيشگامان طبقه .  است

هاي تجربي متعدد اجتماعي، طبقاتي،         تضادهاي تاريخي و نابرابري    
اين درست است كه يك     .  كنند  فرهنگي، حقوقي و سياسي فعاليت مي     

ي سوسياليستي و روش انقالبي       حزب كمونيستي براساس يك برنامه    
ي يك حزب انقالبي       و بيانيه ”  برنامه“اما پذيرش    .  گيرد  شكل مي 

ي طبقاتي به معناي        جامعه”  آگاه“كمونيستي از سوي اعضاي        
هاي   ي اين تضادهاي انباشته شده و نابرابري          ناپديدشدن يك شبه  

اي است كه     آگاهي مفهومي نسبي دارد و روانه      .  تنيده نيست   درهم
گيري نسبي    شكل.  همواره در حال حركت است و هرگز مطلق نيست         

ها، رفتار و كردار كادرهاي يك تشكل كمونيستي به ناچار بازتابي             ايده
. هاي تجربي در گذشته      خواهد بود از تضادهاي تاريخي و نابرابري         

ي   هاي نويني در مبارزه      هاي جديد و چالش      افزون براين، مسأله   
هاي پيشين    توان براساس تجربه    آيد كه نمي    طبقاتي به وجود مي    

هاي تجربي پيشين و      ترديد، طرز تلقي و ايده      بي.  تبيين و تدقيق كرد   
هاي طبقاتي به صفوف يك تشكل انقالبي نيز          هاي نوين مبارزه    چالش

بدين سان، دمكراسي درون تشكل كمونيستي         .  رخنه خواهند كرد   
هاي منفي يا مثبت      ها و تجربه    كند كه چالش    شرايطي را فراهم مي   

ي اعضاي يك     ي طبقاتي به صورتي دمكراتيك به اطالع همه          مبارزه
تشكل سوسياليستي برسد و مورد بحث، نقد، بررسي و پژوهش نظري،           

ضرورت پذيرش و به      .  سياسي و سازماني يكايك اعضا قرار بگيرد          
و حق داشتن    Tendencyرسميت شناختن حق ساماندهي گرايش       

 . ركن اساسي حزب پيشگام كارگري است Factionجناح  

بروز .  شود  ظاهر مي ”  ذهني“هاي حزبي به صورت       معموالً آغاز اختالف  
 هاي ذهني ناشي از آن است كه به خاطر محدودبودن تجربه              اختالف

ي سياسي و مبارزاتي و يا عدم انكشاف كافي مبارزه، برخي از                     
از واقعيت  ”  ذهني“هاي يك جانبه، ناقص و        كادرهاي حزبي به برداشت   

از اعضاي درون حزبي        اين فرد  يا عده    .  يابند  نبرد طبقاتي دست مي   
آغازگاه .  دهند  هاي ذهني را در برابر يكديگر قرار مي         به ناچار برداشت  

 هاي درون تشكيالتي ذهني است؛ بسياري از اختالف           بيشتر اختالف 

البته بايد اضافه   .  شوند  هاي راهكاري و تاكتيكي از اين منظر ناشي مي        
 هاي طبقاتي و راه      كرد كه در برخي موارد امكان دارد كه اختالف           

هاي تاكتيكي    نيز نخست تحت پوشش اختالف      )  استراتژيك(بردي  
ها در    گونه اختالف   ي تاريخي نشان داده است اين       تجربه.  مطرح شوند 

رسند و يا حتا براي مدتي         ي نخست بسيار شديد به نظر مي          وهله
هاي مربوط به اختالف هاي         اما اگر بحث   .  يابند  طوالني ادامه مي   

دهي   سامان”  گرايش“دروني  به شكلي خردمندانه از طريق تشكيل           

 هر فردي در درون حزب كمونيست مي        .  گردند  شوند، قابل حل مي   

بايست از اين حق برخوردار باشد كه براساس سند كتبي اعالم گرايش            
 فكران خود را براي پيشبرد بحث شفاهي در واحدها و حوزه            كند و هم  

ي رهبري اين حزب اين است كه           وظيفه.  هاي حزبي سازمان دهد    
ي اعضاي حزب قرار      را در اختيار همه       سند اعالم موجوديت گرايش   

هاي حزبي تالش     هاي شفاهي در حوزه     دهي بحث   دهد و در سامان   
هاي حزبي نيز بايد نمايندگان منتخب        ها و كنگره    در كنفرانس .  ورزد

آورند، حضور    ها براساس ميزان آراي نسبي كه به دست مي            گرايش
 . داشته باشند

هاي   درون حزبي، در بيشتر اوقات، پس از پايان بحث          ”  گرايش“يك  
كند؛   گيري بر سر راهكار حزبي، خود را منحل مي            كنگره و تصميم  

اند كه    چون با اعالم گرايش، در واقع، خود اعضاي آن اعالم كرده               
بدن سان، خود   .  هايشان از سطح تاكتيكي فراتر نيست        سطح اختالف 

كند كه سرانجام، حزب بايد تاكتيك مشخصي را             گرايش درك مي  
. ي طبقاتي را سازمان دهد      اتخاذ كرده و براساس آن مداخله در مبارزه       

 ها پايان مي    اين روند، البته نبايد به اين معنا تلقي شود كه بحث              

ي بحث نوشتاري همواره بايد در درون حزب وجود                اجازه.  گيرند
هر عضو حزب بايد از اين حق         .  داشته و در صورت لزوم ادامه بيابد        

ي هر نكته و      هاي خود را درباره     ها و نظريه    برخوردار باشد كه بحث   
هاي   ي مهم سياسي، نظري و تشكيالتي در بولتن مرتب بحث            مساله

 . داخلي منتشر كند

را بايد  ”  گرايش“پس از روشن شدن مواضع اكثريت حزب، انحالل             
هدف از انحالل گرايش اين است كه ديگر ادامه بحث               .  اعالم كرد 

چرا .  هاي حزبي لزوم و معناي عملي ندارد        ها و شاخه    شفاهي در حوزه  
هاي اكثريت كنگره، مشي مبارزاتي حزب را تعيين كرده             كه تصميم 

راهكار را در مبارزه به آزمون و       ”  يك“توان    آخر تنها مي    است و دست  
ي    امكان دارد كه برخي راهكارها يا بخشي از برنامه           .  اجرا گذاشت 

ي   هاي روزمره   عمل اتخاذشده توسط اكثريت حزب نيز در مداخله         
كادرهاي حزب ناكارآمدي خود را نشان دهد و ثابت شود كه راهكار و              

به هرروي،  .  درست بوده است   ”  گرايش اقليت “ي پيشنهادي      برنامه
 نمايندگان گرايش به نسبت تعداد آرايي كه در كنگره به دست آورده             

هاي رهبري حزب حضور خواهند داشت و طبيعي است            اند در ارگان  
. ها ادامه خواهند داد     هاي اين ارگان    كه به بحث شفاهي در نشست      

ي بعدي حزب حل نگردند، معموالً در           ها تا كنگره    چنانچه اختالف 
ها متشكل خواهد     كنگره، دوباره اين گرايش     هاي پيش   ي بحث   دوره

 اي كه به دست آورده      كادرهاي حزبي در پرتو تجربه    ”  اكثريت“شد و   

 .  اند به تصحيح موضع پيشين خواهند پرداخت
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هاي رسمي در يك حزب         گيري گرايش   بايد تأكيد كرد كه شكل      
سياسي نه تنها عيب و اشكال ندارد بلكه از اصول مهم و شروط                    

اين .  ضروري تكوين يك حزب كارگري پيشگام و سوسياليست است          
 توان با سركوب، حذف و يا حتا رأي         ها را نمي    بديهي است كه اختالف   

هاي انقالبي نشان داده      ي بسياري از سازمان     تجربه.  گيري ازبين برد  
است كه صحت و سقم يك موضع مورد اختالف، الزاماً به تعداد آرايي              

اگر يك حزب انقالبي طبقه كارگر از       .  كند، بستگي ندارد    كه كسب مي  
تشكيل گرايش جلوگيري كند به طور مسلم تبديل به يك سازمان               

اين حزب ديگر توان تصحيح مشي        .  منجمد و ناكارآمد خواهد شد      
 افزون براين، با جلوگيري از طرح سامان      .  پيشين خود را نخواهد داشت    

ها كه از بين      هاي درون سازماني، خود اين اختالف        ي اختالف   يافته
ها،   دهي و طرح معقول اختالف      چرا كه به جاي سامان    .  نخواهند رفت 

روند و به شكل باندبازي،        به صورت پنهان به پشت درهاي بسته مي        
شك عدم    بي.  كنند  هاي گريز از مركز بروز مي       گرايي و گرايش    فرقه

پذيرش حق گرايش درون سازماني منجر به انشعاب زودرس و عدم              
ي كادرها منجر     ي مبارزاتي كليه    آموزش سياسي  و كسب تجربه       

هايي كه اعضاي حزب و پيشگام كارگري از علل و            انشعاب.  خواهد شد 
 . مانند خبر مي محتواي آن بي

. هاي حزبي نيز امكان دارد كه نمايان شود           شكل ديگري از اختالف    
ها به خاطر نفوذ منافع طبقات غيرپرولتري در درون           اين گونه اختالف  

ي طبقاتي، پيشگام كارگري،      ي روزمره   در مبارزه .  دهند  حزب رخ مي  
ي كارگر در معرض خطر پذيرش عقايد              ي طبقه   همانند توده 

هايي از اعضاي حزب امكان دارد كه          اليه.  گيرد  غيرپرولتري قرار مي  
 نظر در بحث      اين باورهاي غيرپرولتري را  پذيرفته و به صورت اختالف  

نظرها به طور ناگهاني ابراز        معموال اين اختالف  .  هاي حزبي وارد كند   
نظرها   اي پس از اعالم گرايش و ژرف شدن اختالف          شود و مرحله    نمي

بايست به جديت      تجربه نشان داده است كه مي       .  شوند  نمايان مي 
هاي   اعضايي كه بدون اعالم گرايش و سپري شدن مراحلي از مبارزه            

بي .  كنند، ترديد داشت    ها، به ناگهان اعالم جناح مي         ميان گرايش 
شك، پس از دوره اي از اختالف نظرها پيرامون مسايل تاكتيكي                 

 ها برسر تاكتيك    شود كه تنها اختالف     است كه مشخص مي   )  ذهني(

 . اند به خود گرفته) عيني(اي طبقاتي  هاي حزبي نيستند و جنبه

افزون براين، بايد به صالحيت اكثريت هر حزبي كه به محض طرح                
هرگونه اختالف تاكتيكي از سوي اقليت حزب، با برچسب طبقاتي به             

ي نفوذ    به هرحال، پديده  .  پردازد نيز ترديد داشت      مقابله با آن مي    
هاي اكثريت و يا اقليت       باورهاي غيرپرولتري ممكن است كه در نظريه      

، در واقع بخشي از     ”جناح“با استفاده از حق تشكيل      .  حزب بازتاب يابد  
” جناح“هاي    اگر اختالف .  كند  حزب به بخش ديگر اعالم مبارزه مي       

ي حزب حل نشود، به صورت كتبي به بحث دروني ادامه                در كنگره 
، نمايندگان  ”گرايش“بايد توجه داشت كه به مانند سازوكار        .  خواهد داد 
در كنگره نيز بايد به نسبت ميزان آراي طرفداران            ”  جناح“منتخب  

اگر اين گونه   .  هاي رهبري شركت داشته باشند      ي ارگان   خود در كليه  
اي به جز علني       ها ژرف شوند و حل نگردند، آن گاه، چاره            اختالف
نخواهد بود و سرانجام انشعاب به صورت منطقي صورت         ”  جناح“شدن  

اما، در اين فرآيند، دستكم كادرها و پيشگام كارگري            .  خواهد گرفت 
 . ها از كجا آغاز شد و چرا به انشعاب انجاميد دانند كه اختالف مي

در برخي ادبيات حزبي جنبش سوسياليستي به جاي واژه فاكسيون             
Faction  ي فراكسيون     از واژهFraction      به معناي جناح استفاده

براي ”  فراكسيون“بايد خاطر نشان ساخت كه به كار بردن           .  شود  مي
. ها و اختالف هاي درون حزبي نادرست است             نشان دادن گرايش   

هاي حزبي مانند فراكسيون       فراكسيون را بايد تنها در مورد بخش         
... جوانان، فراكسيون زنان، فراكسيون نظامي، فراكسيون كارگري و            

. هاي درون حزبي    درون حزبي به كار برد و نه براي نشان دادن اختالف
ها را مشخص     ي فراكسيون، ميزان و شكل اختالف        افزون براين، واژه  

 . دهد هاي گرايش، جناح و جناح علني را نشان نمي كند و تفاوت نمي

ي كارگر از طريق      ي طبقه   ي حزب انقالبي در توده       فرآيند مداخله 
ها،   پيشگام كارگري به طور دايمي و الزامي به پيدايش اختالف                

ها و پيدايش     ها، ظهور گسست، حل اختالف       گسترش اين اختالف  
اگر در يك حزب كارگري اصول      .  هاي جديد منجر خواهد شد      اختالف

دروني حق گرايش و حق جناح به رسميت شناخته نشود بايد به                  
بدون چنين حقوقي، به جاي       .  ماهيت انقالبي آن تشكل شك كرد       

ها، كه براي آموزش كل حزب و            تنظيم منطقي و معقول اختالف      
شدن كادرها حياتي است، مخالفان درون تشكيالتي به                 ساخته

بدون ”  سانتراليسم دمكراتيك “.  گرايي پناه خواهند برد     باندبازي و فرقه  

ي كارگر از طريق پيشگام كارگري به طور دايمي   ي طبقه  ي حزب انقالبي در توده  فرآيند مداخله
ها و پيدايش   ها، ظهور گسست، حل اختالف  ها، گسترش اين اختالف  و الزامي به پيدايش اختالف

 . هاي جديد منجر خواهد شد اختالف
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بدون ”  حق گرايش و حق جناح     “حق گرايش و جناح، و به وارونه،           
از طريق دمكراسي دروني و سپس      .  سانتراليسم دمكراتيك بي معناست   

ي كارگر    ي متحد و متمركز است كه پيشگامان انقالبي طبقه          مداخله
انقالبي در يك فرآيند سالم و         -و كادرهاي يك تشكل سوسياليستي       

 . طبيعي ساخته، ورزيده و آبديده خواهند شد

 پايان

     

با سپاس فراوان ار رفقا حميد دارنوش و ساسان دانش كه  در ويرايش               
 . اين نوشتار ياري رساندند
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    جنبش و حزب نزد رزا لوكزامبورگ

ي انقالبي لهستاني ـ آلماني، رزا لوكزامبورگ نقطه             دخالت برجسته 
ي   يي چاپ كرد كه تجربه      جزوه  1906او در سال    .  عزيمت خوبي است  

بررسي كرده    1905ي جنبش كارگري را پيش و در زمان انقالب             تازه
هاي   نظير ناب و ضروري بود كه باب بحث            اين جزوه كار بي    .  بود
 .ي موارد حياتي براي انقالب ماركسيستي گشود شماري را درباره بي

تري   هاي به نسبت كم     نوشتند، تجربه   آن زمان كه ماركس و انگلس مي      
يي كارگران وجود داشت تا نظريه شان را بر آن بنا                از مقاومت توده  

داد محدود و كمابيش       يي رخ مي     هاي توده   هرجاكه اعتصاب .  كنند
انگلستان در النكشاير و يوركشاير     1842هاي  مانند اعتصاب(محلي بود 
كه مبتني بر     الگوي انقالب مردمي هنوز بيش از آن      ).  هاشان  و محدوده 

. بود”  ساختگي“هاي سياسي پرولتاريا باشد،       نيروهاي اجتماعي و شكل   
 1871ي انقالب كارگري، كمون         تنها كوشش عمده     1848پس از    

هاي   پاريس، محدود به يك شهر بود كه توليد در آن اساسا در كارگاه              
تر   تن بود، كم   8ميانگين كارگرانِ اين كارگاهها . (كوچك در جريان بود

رو   از اين )  يي ابتدايي شهري امروزي      آموزان مدرسه   از تعداد دانش   
ي عملي    هاي ماركسيستي پيرامون ماهيت و مشكالت مبارزه           بحث
ي كارگر هنوز درمقايسه با منابعي كه اكنون در دسترس ما                  طبقه

 .وبيش رشدنيافته بود است،  كم

، راهي  1848هاي    داري اروپا براي مدتي طوالني پس از انقالب         سرمايه
ي پيشرفت به نظر      جويانه  را رفت كه در بازنگري، راه كمابيش مسالمت       

در دنياي پيشرفته جدا از انفجار كوچك كمون پاريس هيچ            .  رسد  مي
پيشرفت كيفي مشخصي در مقاومت انقالبي مردم وجود نداشت و               

ي جديد عظيم در       هاي خالقه   مشخصا اين يك مورد براي انگيزش       
ي   هاي انقالبي دهه    جنگ.  رسد  ي ماركسيستي كافي به نظر نمي       انديشه
داري را بازتاسيس كردند، عمدتا شكل          هاي سرمايه   كه دولت   1860

ها   را داشتند كه كنترل فرآيند تاريخي در دستان ژنرال        ”  انقالب از باال  “
هاي ژاپني    ، ايتاليايي و سامورايي      ، آلماني   مداران آمريكايي   و سياست 
، sans-culottes   ها   خواهان، سان كولوت      برابري.  باقي ماند  
 .ها و شورشيان روستايي نقش چشمگيري نداشتند چارتيست

ي كارگر ايجاد شد      هاي جديد ساختار حزب طبقه      هايي براي شكل    پايه
اين .  مندي دست يافتند    هاي كارگري به شرايط قانوني قاعده       و اتحاديه 

” سوسياليسم“ها در حال رشد، به نظريه و عملي از              احزاب و اتحاديه  
ي ارفورت    جا در برنامه    دست يافتند، كه بنا به آن، آشكارتر از همه           

و ”  حداكثري“هاي      حزب سوسيال دمكراسي آلمان، ميان برنامه          
انداز   گر چشم   ي حداكثري بيان     برنامه.  تفاوت قائل شدند   ”  حداقلي“
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داري و    مدت و تقريباً نامحدود نبرد براي از بين بردن سرمايه             طوالني
گر اهداف    ي حداقلي بيان     ي سوسياليستي بود؛ برنامه      ايجاد جامعه 

. بين اين دو پيوند عملي كوچكي برقرار بود        .  اصالحِ فوري جنبش بود   
. درواقع، همين منطق جدايي آنها به سرعت خود را در نظريه نشان داد        

 1890ي    دهه”  رويزيونيستي“ي        برنشتاين و ديگران در مناظره       
ها بر    ي حزب و اتحاديه     جا كه كار واقعي روزمره پيشنهاد دادند كه از آن

داري متمركز است و چون            اصالح روزاروز در چارچوب سرمايه        
كند كه جنبش در پي آنها         هايي عمل مي    داري عمالً به وعده     سرمايه

سوسياليسم از  .  ي حداكثري، تزييني نامفيد است        بوده است، برنامه   
يي   طريق نمو تدريجي اصالحات پارلماني و دستاوردهاي اتحاديه            

 .بايد آرزوهاي انقالبي را كنار گذاشت. فراچنگ خواهد آمد

رزا لوكزامبورگ عليه اين موضع رويزيونيستي از چپ وارد پيكار شد و             
 1899لوكزامبورگ  (در كتاب معروف خود  اصالح اجتماعي يا انقالب           

كنند راه متفاوتي را در        اصرار ورزيد كه آنهايي كه ادعا مي        )  1989(
سازند، درواقع هدفي يكسره متفاوت         مقابل سوسياليسم مطرح مي     

او تاكيد داشت كه نه تنها بايد هدف نهايي حفظ شود بلكه بايد              .  دارند
اما .  ي جنبش كارگري تاثير بگذارد و بر آن مسلط شود            بر نبرد روزانه  

گونه كه نورمن جيراس اشاره كرده، در زماني كه رزا لوكزامبورگ               آن
او شايد  .  يي در او بود     ، ضعف عمده  )1899(كرد    گونه استدالل مي    اين

ي  نبرد     گيري در مسئله    ها و نياز به حفظ  يك جهت         عليه رويزيونيست 
هنوز در موضعي نبود كه     “كرد اما     گيري پرولتاريا بحث مي     براي قدرت 

او ).  1976جيراس  ”  .هاي خاص استراتژيك به آن پاسخ گويد         با طرح 
ساخت اما تا     هاي حداقلي و حداكثري مي      بايد پلي واقعي ميان برنامه    

مواد و مصالحي را كه با آنها دست به اين كار بزند در                 1905انقالب  
ي انقالبي، كه     اكنون در فرآيندهاي نبرد عملي توده       .  اختيار نداشت 

توانست به يك     كرد ، مي    ي كارگر نقش اصلي را در آن ايفا مي            طبقه
را حل كند كه ماركس در ايدئولوژي آلماني مطرح           ”  چيستاني“معنا  

ي حاكم    كرده بود، اينكه انقالب نه فقط براي خالص شدن از شر طبقه           
ي   ي تنها ابزار عملي براي به حاكميت رسيدن طبقه             بلكه به مثابه  

يي   ها و نبردهاي توده     لوكزامبورگ در اعتصاب    20.كارگر ضروري است  
. كارگران روسيه، اهرم سرنگوني و دوباره نو شدن دنيا را مشخص كرد            

يي را يافت كه كارگران با آن به             او در آن تجربه سازوكار اجتماعي       
مندي از مبارزه دست يافتند، با اين توانمندي كه هم                شكل قدرت 

داري درون آن را به        خودكامگي تزاري و هم نظم رو به رشد سرمايه          
قدر كافي پيشرفته و      توانستند خود را به     تر از آن        چالش طلبيدند و مهم   

يافته ببينند كه توانا به ايجاد شكل نوين حكمراني اجتماعي                قدرت
ي لوكزامبورگ ـ هنوز در نطفه ـ طرح كلي مفهوم               در جزوه .  باشند

نويني از نبرد كمونيستي وجود دارد كه كمابيش يك دهه بعد دنيا را              
او اكنون بر مبناي پراتيك عملي، ديدگاهي داشت كه         .  ور ساخت   شعله

ها و ساختارهاي موجود سوسيال دمكراسي آلمان را          بر اساس آن كنش   
 .كرد نقد مي

ي   ي بورژوا، مبارزه    ي جامعه   جويانه  سو در جريان طبيعي صلح      از يك “
اقتصادي به مبارزات انفرادي متعدد در هر كسب و كار تقسيم و در هر              

شود و از سوي ديگر نبرد سياسي نه از سوي             ي توليدي حل مي     شاخه
ها در عمل مستقيم بلكه در هماهنگي با شكل دولت                   خود توده 

بورژوايي و در شكل نمايندگي با حضور نمايندگان قانوني هدايت                
 )1906( 1986لوكزامبورگ (” .شود مي

نبردي اقتصادي و   :  يي روسيه بديلي عليه آن ارائه داد          اعتصاب توده 
كنند و در جريان      ها خودشان را هدايت مي      زمان، كه توده    سياسي، هم 

هاي فرهنگي، روشنفكري و سازماني خود را رشد                  كار، ظرفيت  
 .دهند مي

انقالبي ”  سوسياليسم از پايين   “ييِ    يي سند پايه     كتاب اعتصاب توده   
گذشت،   اش مي   نيم تالطم كه از نوشتن       و  است كه از پس يك دهه      

اين سند  .  الملل دوم جدا كرد      خود را از سوسياليسم از باال، از بين          
ي شكل نوظهور نبرد مردمي        داشت و تحقيق درباره      زمان گرامي   هم

است كه نويدبخش وحدت ميان پراتيك واقعي جنبش مدرنِ كارگري           
تنها به همين دليل، سند      .  بود”  خودرهايي كارگران “با اصل ماركسيِ    

 .ي ماركسيستي باقي خواهد ماند كالسيكي در انديشه

از .  زمان اين سند كالسيكي است كه به ارزيابي انتقادي نياز دارد              هم
ي كارگر كه اين      اي طبقه   هاي شورش توده    يك سو بسياري از جنبه     

هايي با    كتاب مشخص كرده است، بارها و بارها در قالب جنبش               
ثبت   1906چه رزا لوكزامبورگ در سال          تر از آن    هاي بزرگ   مقياس

خوانشي سرسري مثالً  از تاريخِ ظهور و بروز             .  اند  كرده ظاهر شده   
بسياري از همان        1980لهستان در سال       ”  همبستگي“جنبش   

كند كه لوكزامبورگ شرح داده       ناپذيري را آشكار مي     فرآيندهاي جدايي 
هنوز پس از يك سده     .  اش از اين انديشه بيزار باشند       بود، گرچه رهبران  

يي انقالبي و بالقوه انقالبي عميقاً بر         هاي توده   ، تاريخ اعتصاب  1905از  
افزايد و از مشكالت دروني بيشتر ــ و نيز امكانات بيشتر              دانش ما مي  

ي لوكزامبورگ به نحو كافي به آنها پرداخته نشده است            ــ كه در جزوه   
  .دهد ـ  به ما آگاهي مي

آيد نخست تالش دارم اثبات كنم كه لوكزامبورگ در              چه مي   در آن 
عمل چه استداللي دارد و سپس برخي عناصر نقد ممكن را طرح                 

 .خواهم كرد
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 استدالل لوكزامبورگ

يي در روسيه عصر جديدي در         هاي توده   به نظر لوكزامبورگ اعتصاب   
بخش سوم كتاب طرحي از تاريخ          .  تاريخ جنبش كارگري گشود     

 1896يي ده ساله بين       گونه كه در روسيه در دوره       يي آن   اعتصاب توده 
كند كه اعتصاب     جا اشاره مي    آن.  دهد  رشد يافت به دست مي      1906تا  

اش را از يك موضع به        يي متلون است كه شكل و پويايي        يي پديده   توده
هر الگوي رشد شامل اعتصابي است كه با            .  دهد  ديگري تغيير مي   

هاي   شود اما به سرعت به خواست          هاي اقتصادي آغاز مي      خواست
هاي   اين فرآيند فراتر از شكايت    .  يابد  تر و سياسي گسترش مي      عمومي

هاي   محلي در كارگاهي خاص با پيشرفت همراه است و اعتصاب               
الگوي .  ي كل كارگران شهر يا منطقه است         عمال دربردارنده ”  عمومي“

دومي با اين الگوي اول درهم تنيده است كه براساس آن اعتصاب در               
 يك محل كار موجب اعتصاب در محل كارهاي ديگرِ همان منطقه مي           

با در  .  ي خودشان را دارند     هاي محلي و ويژه     شود كه هريك شكايت   
نبرد :  شود  نظرگرفتن جنبش روسي جريان سوم معكوسي ديده مي          

 1905ي     سياسي درازمدت با تزاريسم ـ كه به كشتار ژانويه                
پترزبورگ انجاميد ـ  فرصت مغتنمي ابتدا براي تعميم نبرد                  سن

. سياسي به ديگر مراكز و سپس شورش محلي و اعتصاب اقتصادي بود            
      .ي خود به نبردهاي سياسي بعدي سوخت رساندند ها به نوبه اين

هاي روسيه اتفاق افتاد، فروپاشي تفاوت           چه آشكارا در اعتصاب      آن
درواقع هر دو به يك نهر      .  طبيعي بين نبردهاي سياسي و اقتصادي بود      
شان كُنش متقابل     كه بين   ريختند و يكديگر را تقويت كردند، چنان        

هاي متنوع اعتصاب     همين دوسويگي كنش، شكل   .  كاملي وجود داشت  
هاي   هاي خياباني، ميتينگ     پيمايي  هاي نبرد مانند راه      و ديگر تجلي  

 :ها را به هم پيوند داد هاي عملي شورش عمومي و تالش

هاي عموميِ اين يا آن         هاي سياسي و اقتصادي، اعتصاب        اعتصاب
هاي عمومي در اين يا آن شهر، نبردهاي            ي صنعتي و اعتصاب     شاخه

آميز  براي دستمزد و كشتارهاي خياباني، نبردهاي خياباني ـ             مسالمت
رساندند و در     رفتند و به يكديگر توان مي       همه دوشادوش هم پيش مي    

ي درياي متغير     وقفه  كردند ـ اين حركت بي       يكديگر جريان پيدا مي    
 )1906( 1986لوكزامبورگ . (هاست پديده

 

كه در آلمان در جدايي رو به        ”  قلمروهاي عمل “به اين ترتيب تفاوت     
هاي كارگري    سو و اتحاديه    دمكراسي از يك    رشد ميان رهبري سوسيال   

از سوي ديگر شكل نهادي يافت، در عمل متاثر از زندگي واقعي                   
كه لوكزامبورگ تاكيد      چنان  هم.  جنبش مبارز كارگري تضعيف شد      

ي جنبش كارگري در        ورزيده، اين ادغام قلمروهاي عمل مشخصه        
طبيعي و   “هاي رشد        موقعيت انقالبي واقعي است و در دوره             

اي در روسيه     هاي توده   الگوي اعتصاب .  ديده نشده است  ”  آميز  مسالمت
هاي او فقط     شان داد جدا نيست و تعميم        از شرايط انقالبي كه شكل     

 .براي چنين شرايطي كاربرد دارد

نخست .  شود  در اين الگو چند فرآيند مشابه با اهميت زياد ظاهر مي             
هاي   دهد كه با آن تعداد زيادي از اليه         خود جنبش ابزاري به دست مي     

ي كارگري ـ و ديگران ـ به نبرد كشيده                 يافته  از پيش سازمان   
هاي صنعتي    اعتصاب از شهرهاي بزرگ به كوچك، از هسته        .  شوند  مي

يي مانند سرايداران، از كارگران يدي به كارگران يقه           به مشاغل حاشيه  
دوم، اين . رسد تاثيرش حتا به پليس و ارتش مي. شود سفيد كشيده مي

تر از    افتد، سريع  يي اتفاق مي ها با سرعت و قدرت قابل مالحظه پيشرفت

  كالرا زتكين و رزا لوكزامبورگ
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سوم، با رشد بسيار سريع و شگرف         .  هاي مرسوم پارلماني    بندي  زمان
هاي كارگري    هاي كارگري همراه است كه هم در رشد اتحاديه           سازمان

هاي سياسي، هم در حضور فزاينده        گيري باشگاه   جديد و هم در شكل    
چهارم، به همراه جريان     .  يابد  نمود مي ...  هاي سياسي و       در ميتينگ 

هاي سازماني جديد، سطح روشنفكري و            ي شكل   گسيخته  عنان
فرهنگي تعداد زيادي از كارگران از طريق مشاركت در نبردهاي جمعي           

هاي انقالبي    سرانجام، رشد اعتماد و رزمندگي مردم، پديده      .  رود  باال مي 
” ي ستمديدگان   جشنواره“آورد كه لنين در همان دوره آن را           پديد مي 

در جنوب  ”  آسا  اعتصاب عمومي غول   “ي    لوكزامبورگ درباره .  ناميد
  :چنين نوشت 1903روسيه در 

هاي كوچك متعدد نبردهاي جزييِ اقتصادي و           اين اعتصاب با كانال    
حوادث كوچك اتفاقي به سرعت به درياي خروشان ريخت و كل                 
جنوب امپراتوري تزاري را براي چند هفته به جمهوري كارگري                 

ي   ي ليبرالي آسواباژدانيه    خبرنگار روزنامه .  انقالبي ِ شگفتي تبديل كرد    
هاي گرم برادرانه،      آغوش“:  پيتر استروه در آن زمان چنين نوشت          

ها درهزارن    ها و شادي    فريادهاي شوق و احساس، آوازهاي آزادي، خنده 
. شد  زدند ديده و شنيده مي      تني كه از صبح تا غروب در شهر موج مي          

شد باور داشت كه زندگي بهتر و          فقط مي :  شهر روحيه پيدا كرده بود    
ترين و همزمان      جدي.  گيري است   نويني روي زمين در حال شكل       

 )    1906( 1986لوكزامبورگ . (””...انداز محرك  ترين چشم پيرايه بي

كارگران خيلي سريع به دستاوردهايي در سپهرهاي قانوني ـ سياسي و           
بسياري از اين    .  شان دست يافتند     در شرايط مادي زندگي روزمره      

. مدت بود و با سركوب دولتي به حالت اول بازگشت            دستاوردها كوتاه 
 .اما دستاوردهاي ديگر پايدارتر بودند

تواند به خواست     كل اين تجربه نشان داد كه اعتصاب گسترده نمي           
يقيناً آنها با كنش       .  ها يا هركس ديگر باشد           دمكرات-سوسيال
ي جنبش كارگري رخ دادند،        ترين و روشنگرترين هسته     يافته  سازمان

طبيعتاً محدود به شهرها و صنايع            شان در پيشگامي    گرچه ظرفيت 
ها فراخوان به اعتصاب عمومي       دمكرات-گاهي سوسيال   گاه.  خاصي بود 

 رو از اين. خورد دادند كه اغلب شكست مي مي

يي   بدون استثناء نقش مهمي در كل اعتصاب توده       ...  عنصر خودجوشي   
خواه به عنوان  نيروي محرك، خواه به عنوان            :  كند  روسيه بازي مي  
 )1906( 1986لوكزامبورگ . (عاملي مهاركننده

 

رغم   هاي عظيم براي هدف جنبش به        اما آمادگي كارگران به فداكاري    

اين حجم عظيم    “.  هاي شديد نيز همان تاثير را داشت            محروميت
اعتنا   ها بي   ترين رنج   دهد كه آنها به تلخ       ها نشان مي    آرمانگرايي توده 

كل جنبش در الگوهاي       )  1906(  1986لوكزامبورگ   (”  .هستند
تر به    سياسي و اجتماعي بزرگ        اش به تغييرات در محيط       سراسري

 :شدت حساس است

هر عدم تنظيم روابط نيروهاي مخالف در رشد حزب و در تقسيم، در               
كنترل بر كنش     موقعيت ضد انقالب، به سرعت با هزاران راه غيرقابل          

 )1906( 1986لوكزامبورگ . (گذارد اعتصاب تاثير مي

 

يي از طريق فرآيند      هر جنبش متمايز اما يكپارچه، متنوع و رشد يابنده        
اش با سرعت و        هاي مختلف   كند و بخش     نبرد خود را آشكار مي      

... “.  كنند  هاي متفاوتي به سوي هدف مشترك انقالبي رشد مي            روش
و ”  .ونگار توافق عام سرمايه و كار است          آساي پررنگ   اين تصوير غول  

كل پيچيدگي سازمان اجتماعي و آگاهيِ سياسي هر بخش و                  “
هاي   ي نبرد منظم اتحاديه      دهد و دربردارنده    يي را بازتاب مي      منطقه

ي پرولتارياي برآمده از       داده  كارگري از گروه برگزيده و آزمون پس         
شكل مشتي پرولتر روستايي، نخستين        صنعت سنگين و اعتراض بي     

كرده و شيك     هاي پادگان نظامي مضطرب، شورش افراد تحصيل         نشانه
هاي كمرويانه و      و پيك و يقه سفيدها در حسابداري بانك، زمزمه            

نگهباني   وپاچلفتي در اتاق       هاي دست   جسورانه در گردهمايي پليس    
 )1906( 1986لوكزامبورگ (” .چرك و كثيف و دودآلود است

 

آنها   تركيبي از شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه جنبش درون            
استبداد روسي هنوز   .  كند  آيد ماهيت جنبش را محدود مي        پديد مي 

هاي سياسي بود كه براي        و آزادي   اش    چشم انتظار انقالب بورژوايي    
داري درون    اما رشد صنعت سرمايه    .  اند  ي كارگر ضرورت مطلق      طبقه

چارچوب استبدادي در مقياسي بزرگ همان تناقضاتي را بازتوليد كرد           
به آنها اشاره كرده      1848هاي    ي انقالب   كه ماركس در آلمان در آستانه     

تواند انقالب را رهبري كند يا ضد           بورژوازي روسيه كه نمي      21.بود
بورژوازي   تنها خرده .  انقالب است يا در بهترين حالت ليبرالي ضعيف        

اكنون رهبري  .  ي كارگر مخالف واقعي باشد       تواند در كنار طبقه      مي
اما پرولتاريا نه تنها مخالف     .  انقالب به دوش پرولتارياي رو به رشد است

درواقع گرايش   .  داري هم هست        استبداد كه مخالف سرمايه       
داري كارگران است كه بورژوازي را به آغوش تزاريسم                 ضدسرمايه

 .اندازد مي



                  112                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

ي خاص روسيه و نامربوط به         يي پديده   آيا اين شكل نو اعتصاب توده      
گيري به نظر لوكزامبورگ      جنبش كارگري آلمان است؟ چنين نتيجه      

اند؛   ي كارگران آلمان غايب     عناصر استبداد از تجربه   .  كامال اشتباه است  
بسياري از اهداف اقتصادي كه كارگران روسي با نبرد به دست آوردند             

اگر   22.هنوز براي بخش بزرگي از پرولتارياي آلمان روياهايي دورند           
ماندگي   هاي عمومي روسيه محصول عقب       استدالل شود كه اعتصاب   

هاي    هاي قديم سازمان       كارگران روسيه بوده، لوكزامبورگ سنت        
يي، استانداردهاي به نسبه باالي زندگي كه برخي از آنها از آن               اتحاديه

، و بلوغ و       )حتا در مقايسه با كارگران آلماني          (مند بودند        بهره
شود كه بخش     او يادآور مي  .  دهد  شان را مورد تاكيد قرار مي        هشياري

. اند  نيافته  مانده و سازمان    ي كارگر آلمان ظاهرا عقب      عظيمي از طبقه  
ي   هاي گسترده   كند كه ما با آموختن از اعتصاب        لوكزامبورگ تاكيد مي  

شدن بر    روسيه همه چيز به دست خواهيم آورد چرا كه آنها راه چيره            
 .دهند مان مي مشكالت عملي جنبش كارگري آلمان را نشان

هاي نو از كنش بروزيافته در            اش درك شكل     هدف او در جزوه     
اي روسيه نيست، بلكه استفاده از اين ماده و مصالح             هاي توده   اعتصاب

او .  به عنوان بخشي از نبرد سياسي درون سوسياليسم آلمان است              
ي كارگري اقليتي است از كل        يافته  كند كه جنبش سازمان     اشاره مي 

يافته به    ي سازمان   ي كارگر آلمان اما در نظر گرفتن اين اليه             طبقه
يافته به ويژه در      ي سازمان   اليه.  مثابه كلِ جنبش اشتباهي بزرگ است     

درواقع نبايد در سطح     .  هاي انقالبي را نبايد دست كم گرفت          جنبش
هرچند درست است كه    .  كنوني آگاهي سياسيِ اين اليه نيز اغراق كرد       

سوسيال دمكراسي آلمان آگاهي سياسي را وارد كارگران آلمان كرده،           
كرده است؛ برعكس، در     ”  نظري و نهفته  “اين كار را فقط به شكل         

در نبرد عمليِ    .  است”  عملي و فعال   “روسيه آگاهي سوسياليستي      
مند از آن     انقالبي بايد انتظار داشت كه بسياري از ابتكارهاي قدرت           

. شوند  ناميده مي ”  عقب مانده “هايي رخ دهد كه در حال حاضر            اليه
درواقع اگر چنين نشود    .  نقش حزب در چنين شرايطي بايد تغيير يابد       

كه توپ به حركت      همين...“:  خطر آن وجود دارد كه كنار گذاشته شود       
تواند آن را دوباره      دمكراسي خواهي نخواهي نمي     دربيايد ديگر سوسيال  

 )1906( 1986لوكزامبورگ (” .بازايستاند

ها بايد آماده كردن كارگران براي ماهيت نوع جديد           نقش سوسياليست 
در حال  .  نبردي باشد كه خواهد آمد و جنبش روسيه آشكارش كرد            

. توان گفت كه جنبش آلمان خوب تدارك ديده شده است            حاضر نمي 
دمكراسي و    ي كنوني بين رهبران سوسيال      بخش آخر كتاب او رابطه    

بايد   اين روابط را مي    .  دهد  يي را مورد توجه قرار مي        رهبران اتحاديه 
نقد لوكزامبورگ از ضعف    .  دانست”  ي پارلماني   محصول ساختگي دوره  “

هاي كارگري آلمان با نقدي همسان از          و بوروكراتيسم اتحاديه  
هردو .  دمكراسي همراه است     كنش پارلمانيِ كنوني سوسيال    

هاي غيرمستقيم و نمايندگيِ      تقسيماتي را درون جنبش و تسلط شكل      
هاي كارگري در آنها مشاركت كامل ندارند بازتاب              كنش را كه توده    

گرايش به تقسيم و جدايي نهادينه در راس جنبش، گرايش           .  دهند  مي
از حزب، بوروكراتيسم    ”  استقالل“ها به اصرار بر          رهبران اتحاديه 

دادن   اهميت جلوه    محسوسي كه جنبش را با گرايش به بي              
. گيرد  كند، از اين شرايط نشأت مي         ها مسموم مي    هاي توده   ظرفيت

هاي   تضمين واقعي يكپارچگي جنبش كارگري در پايين بين توده             
 .شده وجود دارد پرولترِ سازماندهي

       

 بحث لوكزامبورگ

ي امروزي مشكل نيست كه نكات        البته پس از يك سده براي خواننده      
من به  .  ي لوكزامبورگ را دريابد       هاي جزوه   مانده و ابهام     مسكوت

چشمگيرتر .  ها را نشان دهم     كنم تا برخي از اين ابهام       اختصار تالش مي  
كند   مندي او در مفاهيمي كه طرح مي        از همه چگونگي اصالت و انگيزه     

هاي   ي حرف او در پرتو تجارب بعديِ پديده             و درستي قابل مالحظه   
كس پيش از او به درك           دانم هيچ   جا كه مي     تا آن .  مشابه است 

 

ي اعـتـصـاب         در جزوه لوكزامبورگ
 اي به دستاورد نظري مهمي مـي    توده

رسد و نشان مي دهد كه رفرمـيـسـم    
مشكلي در درون خود جنبش است، و   

 خـرده “ نه برخي نيروهاي بيروني مانند 

دهد   لوكزامبورگ نشان مي.  ” بورژوازي
دمكراسي و     كه رهبري حزب سوسيال

 ها، و دستگاه اداري رسـمـي       اتحاديه

ي مستقيم و بـرآمـده از       شان، نتيجه
كارانـه، و      هاي محافظه  باورها و كنش

 . نفاق دروني در صفوف كارگري است
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هاي   تنوع بخش :  هاي دروني جنبش انقالبي كارگري نرسيده بود        پويش
شان،   كُنش دوسويه   مختلف و اتحاد پديد آمده بين آنها از طريق برهم          

تر همراه با رشد و گسترش جنبش،         هاي ابتدا منفعل    فرآيند كنشِ اليه  
هايش، نوسان    ي بسط جنبش به آغازگاه      دهنده  ي انرژي   تاثيرات دوسويه 

هاي مختلف نبرد جمعي و روابط درونيِ عملي بين            جنبش بين شكل  
هاي محلي و تا حدي اقتصادي و كنشي كه           كنش جمعي براي خواست   

در روش برخورد با اين مسايل هيچ       .  اساسا سمت و سوي سياسي دارد     
چيز مكانيكي وجود ندارد چراكه كل مساله با اين معنا مطرح شده                
است كه عامل انساني متحمل فرآيندهاي وسيع و حياتي                      

هاي نو،    هاي جديد، روابط و دريافت      خودتغييريابنده، فرآيندهاي هويت  
اين مساله كه   .  شده و رو به رشد است        هاي سازماني نو و خلق       شكل

براي جنبش  ”  مسئول استخدام “چگونه كنش جمعي گسترده به مثابه       
نظيري است كه در پيوند       كند، پيشرفت ديالكتيكي بي     كارگري كار مي  

و ”  شادي“حس  :  كارگران است ”  شناسي  روان“با مفهوم تغيير در       
لوكزامبورگ .  كارگران در چنين نبردي     ”  آرمانگرايي“و  ”  شادماني“

از فرآيند  ”  منفعل“و  ”  مانده  عقب“آنهايي را كه ديگران به عنوان          
گذارند، نه تنها توانمند به فعاليت و تغيير به نفع خود             تاريخي كنار مي  

او . بيند ي انقالبي مي مندي در فرآيند پيشرفته داند بلكه عناصر توان مي
 :ورزد كه تاكيد مي

برخالف تفسير  ...  ريزي و فراتر از آن است         چيزي غير از خون   ...  انقالب  
هاي خياباني    ها و شورش    پليس كه انقالب را منحصرا از منظر آشوب        

بيند، تفسير سوسياليسم علمي بيش از هر         نظمي مي   يعني از منظر بي   
. داند  چيز انقالب را واژگونيِ اساسيِ درونيِ روابط طبقاتي اجتماع مي           

 )1906( 1986لوكزامبورگ (

 

يي وجود دارد كه      هاي توده   فرآيند عميقا خالق اجتماعي درون اعتصاب     
توان درون آن و در فرآيند        ي شكلِ جديد جامعه را مي       خطوط برجسته 

و .  مشاهده كرد ”  ساختن“خالق جمعي و برخوردار از كنش متقابلِ          
ي تاريخي مشخص و متغيري پديد         اين نه در انتزاع بلكه در مجموعه       

هاي متقابل در     زمان با كنش    آيد كه در آن، پيشرفت جنبش هم         مي
ها و    حال تكوين با متحدان و مخالفان عملي و بالقوه با ائتالف                  

ها در    چنان به تمام اين پديده      اگر هم .  شود  شان مشروط مي    پراكندگي
هاي انقالبي و بالقوه انقالبي در سراسر دنيا          ي كاملي از جنبش     مجموعه
ي گذشته توجه كنيم، درخواهيم يافت كه رزا لوكزامبورگ بود            در سده 

 .كه نخست ما را به انديشيدن به اين مسايل برانگيخت

در .  ي لوكزامبورگ در اين زمينه كالم آخر نيست          بايد گفت كه جزوه   

برخي موارد انديشه و عمل متاخر او شناختي از اين مورد به دست                 
ي ميان شورش كارگري      اي به رابطه    مثالً اين جزوه هيچ اشاره    .  دهد  مي

اين موضوع عمدتاً نياز به زمان      .  كند  و شورش دهقانان در روسيه نمي     
نوشته بود، زماني كه      1906لوكزامبورگ اين جزوه را در سال        :  داشت

يي به سوسيال     در نامه   1908اما در   .  جنبش دهقانان در آغاز راه بود      
 :هاي التويايي اين نكته كامال شناخته شده بود دمكرات

تنها فعاليت مستقل پرولتاريا به مثابه يك طبقه، با حمايت جنبش               
انقالبي دهقانان خواهد توانست استبداد را سرنگون و آزادي سياسي را           

ترين درس    اين انكارناپذيرترين و مهم    .  براي روسيه به ارمغان آورد      
برونر (هاي رزا لوكزامبورگ به نقل از          نامه. (تاريخ تكامل انقالب است   

1981   ( 

ي سياست به معني پيروزشدن در          چنان به مساله     لوكزامبورگ هم 
او به رغم تاكيدش بر خالقيت           .  جمهوري پارلماني اصرار دارد      

نويسد ـ در انقالب      چيزي نمي    sovietهاي كارگري، از شوراها     سازمان
اما لوكزامبورگ در   .  بود كه اين نوآوري سازماني به صحنه آمد          1905

كه رييس شوراهاي سن (نه لنين و نه تروتسكي . اين زمينه تنها نيست
كننده را گرفت     ي خيره   اين نتيجه   1905ي    پترزبورگ بود و از تجربه    

هاشان از    در بررسي )  كه انقالبِ پيشِ رو بايد انقالب سوسياليستي باشد     
كار چنداني روي اين شكل جديد        1905دستاوردهاي جنبش كارگري    

الزم بود تا  1917ي  شوراها در سال  فرارسيدن دوباره. سازماني نكردند
ي انقالبي ماركسيستي را در اين مورد به ثمر             بررسي و تبلور انديشه   

(بنشاند رسد كه او تا طرح        درواقع در مورد لوكزامبورگ به نظر مي        . 
شوراهاي كارگري با دولت پارلماني     /  ي تفاوت ذاتي بين شوراها        مساله

 .)در آلمان ديد روشني از اين مساله نداشت 1918در سال 

پيچي   قطعيت وجود دارد؛ درهم       در برخورد او با اين مساله ابهام و عدم        
ي شرايط سياسي      موارد اقتصادي و سياسي تا كجا محصول ويژه           

هاي گوناگون    است؟ آيا جنبه   )  تر، اتوريتاريانيسم   يا عام (استبداد  
توانند در ابعاد     شان كرد، مي    اعتصاب عمومي كه او چنان درخشان ثبت      

هاي بورژوا ـ پارلمانيِ پيشرفته ظهور يابند؟ و اگر بله، آيا             كامل در رژيم  
اند و ممكن است      ي تزاري غايب بوده     با عوامل ديگري كه در روسيه      

اند؟   نقشي حياتي در جريان رشد و پيامدها داشته باشند تركيب شده           
هاي بورژوا ـ پارلماني      ي مشترك رژيم    جا كه يك خصيصه     ويژه از آن    به

ها و احزاب كارگري است، آن        حضور دستگاه گسترده و قانونيِ اتحاديه     
هاي انقالبي بالقوه باشد؟       شرايط چگونه بايد الگوي پيشرفت جنبش       

گذرد و دولت با      ي انقالب مي    لوكزامبورگ بر آن است كه وقتي دوره       
يي فعال    احساس طبقه “شود،    قانون اساسي بورژوا ـ پارلماني تثبيت مي      
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آيا اين فرآيند   ]  68. [”شود  و پويا به شدت سست و نهفته و پنهان مي          
 .شكافد هايي است؟ او موضوع را نمي ذاتي چنين دولت

هاي   تر بررسي كرد چراكه داللت      برخي مسايل را بايد در بازنگري بيش      
يي اشاره دارد كه      او به روش مناظره   .  يي براي تقويت مساله دارند      بالقوه

و چنين  ”  فداكاري“،  ”بررسي هزينه “،  ”اقدامات الزم “مسايل مربوط به    
ي   هاي مديريتيِ آينده     كم براي ارگان     مسايلي از نظر عملي دست      

هاي عمومي    تري در طي اعتصاب     جنبش كارگري مناسبت هرچه كم     
ها را با نوميدي      ي هزينه   دارند چراكه شمار عظيمي از مردم محاسبه       

هاي   ها و رنج    حد و مرز محروميت     اقيانوس بي “او به   .  دهند  انجام مي 
اش را در اين واقعيت        كند و راه حل      پديد آمده اشاره مي    ”  سهمناك

ها   چنين حجم عظيم آرمانگرايي چنان آزاد شود كه توده         “بيند كه     مي
). 1906(  1986لوكزامبورگ  (”  اعتنا بمانند   ها بي   ترين حرمان   به تلخ 

ترديد داريم كه كارگران به     .  تري نياز دارد    اين موضوع به بررسي بيش    
ها كمبود غذا يا       تفاوت باشند، اگر اين حرمان       ها بي   ترين حرمان   تلخ

شان باشد؛ گرچه قطعا اين        و مير و آسيب ديدن و دستگيري           مرگ
ي مهم اين است      مساله.  كنند  يي ديگر ارزيابي مي     ها را به گونه     حرمان

اين .  آيند  يي از پس اين مشكالت بر مي         كه چگونه در نبردهاي توده     
هاي حمايتي مخفي     فعاليت شبكه .  تر دارد   موضوع نياز به بررسي بيش    

خبر را به چنان فعاليت فراموش ناشدني كشاند، چه نقشي            كه مردمِ بي  

ويژه كه در فرآيندهاي خوداصالحي، ماهيت و فعاليت جمعي            دارد؟ به 
نقشي اساسي دارد؟ اگر دستگيري، آسيب يا مرگ به وجود بيايبد، چه            

دهد؟   ي داغدار تسلي مي     كسي به عنوان كار اصلي سازماني به خانواده       
در موارد كمبود غذا سازماندهي تامين مواد غذايي چگونه است؟                

اقدامات “ي    هاي اعتصاب چگونه است؟ مساله      ها با سازمان    ي اين   رابطه
شان   كم  هايي است كه نبايد دست       ي فعاليت شبكه    دربردارنده”  الزم

هاي لهستان را اشغال       كارخانه  1980كارگراني كه در سال       .  گرفت
يعني فعاليت و ايجاد    :  كردند  كردند، از كشاورزان محلي غذا دريافت مي      

اعتصاب معادن ذغال   .  هاي مختلف   پيوند عملي و ايدئولوژيك بين گروه     
داراي فعاليت سازماني عظيمي بود كه         85ـ1984انگلستان در سال     
هاي   آرمانگرايي با اليه  .  هاي اعتصاب شكل گرفت      كامال جدا از صف    

” اقدامات الزم “.  جديد مردم درون جنبش شكلي عملي پيدا كرده بود         
شان گذارده،    يي بر كارگران و روابط اجتماعي         تاثير دگرگون كننده   

شان آورده و راه متفاوتي       كند، موارد مهم را به نظارت        شان مي   تقويت
اين راه تضعيف     .  نهد   شان مي    گذاري پيش روي       براي سياست  

آرمانگرايي نيست بلكه راه كشف محتواي عملي مشخص و به اين                
 .است ترتيب پتانسيل پيشرفت 

تواند از بافت     يي نمي   لوكزامبورگ تاكيد دارد كه شكل اعتصاب توده        
اعتصاب عمومي در شرايط    .  دهد جدا باشد    انقالبي كه در آن روي مي      

او براي مثال اعتصاب    .  دهد  ها را نشان مي     ديگر، بخشي از اين مشخصه    
كه به رغم سمپاتي     “كند    آهن هلند را ذكر مي       عمومي كارگران راه  

(  1986لوكزامبورگ  (”  گرم، با انفعال كامل  پرولتارياي آن كشور مرد        
مانند .  ي آخر نيز چنين مواردي را شاهد بوده است           اين سده ).  1906

هاي   اعتصاب در بسياري از صنايع كه ويژگي و امكانات انقالبي اعتصاب          
يي انقالبي    هاي بارز توده    از سوي ديگر جنبش     23.روسيه را نداشتند  

اند   ي تعداد زيادي از كارگران منفرد بوده        اند كه دربردارنده    وجود داشته 
ي كارگر نقشي      كه در فعاليت اعتصابي يا سازماني مستقل طبقه            

در اروپاي شرقي و به ويژه         1989هاي    نگاهي به انقالب  .  اند  نداشته
يي    دهد كه ويژگي توده         آلمان شرقي و چكسلواكي نشان مي          

: ماند   سوالي باقي مي       24.هاي انقالبي جاي ترديد ندارد           جنبش
كند در چه شرايطي نقشي مهم        هايي كه لوكزامبورگ تعريف مي      پديده

كنند و نيز چه سازوكارهاي       هاي اعتصابي و انقالبي بازي مي       در جنبش 
اجتماعي بايد براي تبديل يك الگوي اعتصاب گسترده به ديگري يا              
براي تشويق يا سركوب گرايش به فعاليت و سازماندهي مستقل                 

هاي سياسيِ شورشي عمل كنند؟ درواقع        ي كارگر درون جنبش     طبقه
انقالبي )  بالقوه(ي    بايد كشف كنيم كه چه عواملي ـ حتا در دوره              

اند كه در يك      هاي گسترده ـ در كارِ تعيين چرايي اين مساله           اعتصاب
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به جنبش اعتصابي    ”  محلي، بخشي و اقتصادي    “مورد يك اعتصاب     
كه در موردي ديگر چنين         تر و سياسي منجر مي شود درحالي        گسترده

يي جامع و توانا به        ها نياز به نظريه     ي تنوع   محدوده.  افتد  اتفاقي نمي 
كشد كه بتواند     هاي مهم لوكزامبورگ را پيش مي        دربرداشتن ديدگاه 

 .آنها را در اين بستر بگنجاند

در ”  گيري  ابتكار عمل و جهت   “سرانجام، در بحث لوكزامبورگ از نقش       
من از داوري   .  يي وجود دارد    هاي گسترده مشكل و ضعف بالقوه       اعتصاب

پرسد   لوكزامبورگ مي .  كنم  سازي شروع مي    نادرست مهم و سرنوشت   
او .  يابد  ي روسيه در آلمان كاربرد مي       چگونه سناريوي اعتصاب گسترده   

 :كند در جريان بحث كمابيش گذرا اشاره مي

دمكراسي خواهي    كه توپ به حركت دربيايد ديگر سوسيال           همين
 )1906( 1986لوكزامبورگ . (تواند آن را دوباره بازايستاند نخواهي نمي

هاي پرآشوب    ويژه در آخرين هفته     گونه كه خود لوكزامبورگ به       همان
اش در شورش انقالبيِ پايان جنگ يكم جهاني كشف كرد،                 زندگي

توانستند   هاي كارگري مي    دمكراسي به همراه رهبران اتحاديه    -سوسيال
يي شوند    فعاليتي را شكل بدهند كه نه تنها مانع فعاليت انقالبي توده           

گرا   بلكه با آن مخالف باشند و در ائتالف با بدترين نيروهاي واپس                
دمكراسي براي    افزون بر آن ظرفيت رهبري سوسيال     .  چنين نيز كردند  

ايفاي نقش ضدانقالبي تا حدي وابسته به تاثير مستمرش در ميان               
اش براي    ي كارگران و در نتيجه وابسته به ظرفيت           هاي گسترده   اليه

هاي داخلي جنبش كارگري بود ـ حتا          ي مستقيم در سياست     مداخله
لغزيد و نيروهاي        وقتي آن جنبش به مثابه كل به چپ مي                 

در شرايطي نه نامشابه      25.داد  اش را به سرعت رشد مي        يافته  سازمان
ها اثبات كردند كه       هايي چون حزب آلماني و رهبري اتحاديه           بدنه
هاي مشابهي را در ديگر كشورها بارها و بارها در                   توانند نقش   مي
 .هاي بعدي اجرا كنند دهه

توانيم دقيقا بگوييم كه خطاي لوكزامبورگ در كجاست؟ او             آيا ما مي  
رسد و نشان     اي به دستاورد نظري مهمي مي       ي اعتصاب توده    در جزوه 

مي دهد كه رفرميسم مشكلي در درون خود جنبش است، و نه برخي              
دهد   لوكزامبورگ نشان مي  .  ”بورژوازي  خرده“نيروهاي بيروني مانند    

ها، و دستگاه اداري       دمكراسي و اتحاديه     كه رهبري حزب سوسيال    
هاي   ي مستقيم و برآمده از باورها و كنش              شان، نتيجه   رسمي

به هر حال،   .  كارانه، و نفاق دروني در صفوف كارگري است           محافظه
در نتيجه، مفاهيم    .  ماند  تحليل لوكزامبورگ در همان جا باقي مي         

  .يابند ها هنوز تا اندازه اي بيان انتزاعي مي عملي براي سوسياليست

كند كه صفوف جنبش كارگري آلمان        چنين فرض مي    لوكزامبورگ هم 

يكپارچه و داراي آگاهي سوسياليستي ايجاد شده توسط حزب است ـ            
او تنها دو تمايزِ به نسبه       .  باشد”  نظري و نهفته  “حتا اگر اين آگاهي      

يكم، درون صفوف جنبش     .  شناسد  ي كارگر مي     آسان را در طبقه    
دمكراسي تعلق دارند و      كارگري كساني هستند كه به حزب سوسيال       

اين .  دمكراسي  هاي كارگري وابسته به سوسيال      كساني كه به اتحاديه   
و تا حدي با سكونت در       ”  فراست و آرمانگرايي  “تمايزها با معيارهاي     

ها   آنهايي كه فقط به اتحاديه     .  اند  مراكز بزرگ شهري مشخص شده     
پيوندند، به خاطر پيوندهاي تاريخي بين اين دو بدنه از طريق                  مي

تمايز دوم  .  پيوندند  شان به طرز موثري به حزب مي        عضويت در اتحاديه  
هاي كارگراني است     او بين اين دو جفت كمابيش نامتناقض و بين اليه         

دمكراسي تعلق ندارند و يا در       -ها و نه به سوسيال       كه نه به اتحاديه    
اند و يا اصال به جايي تعلق         هاي غيرسوسياليستي سازمان يافته     اتحاديه
دمكراسي يا    فهمد كه حمايت از سوسيال        لوكزامبورگ نمي .  ندارند

او اين امكان   .  يي متناقض است    ها و عضويت در آنها خود پديده        اتحاديه
گيرد كه خود باورهاي رفرميستي درون روابط عملي و            را در نظر نمي   

و .  ي جنبش آلمان و صفوف آن وجود دارند         ”پايه“ي    اجتماعيِ هرروزه 
ي تمايز سياسي درون جنبش        در نتيجه به طرز نامطلوبي در مساله        

 .شود كارگري متوقف مي

گيرد   اش از اعتصاب گسترده مي      نتايج عملي  كه لوكزامبورگ از بررسي      
تضمين واقعي يكپارچگي   .  به سمت پروپاگاند و اخالق متمايل است        

ي   هاي سازمان يافته    جنبش كارگري به گمان او در پايين، ميان توده         
در آگاهي اين كارگران حزب و اتحاديه يكي            .  كارگري وجود دارد   

دمكراتيكي براي رهايي     هاي مختلف، نبرد سوسيال     هستند و به شكل   
ها و احزاب بايد دوباره متحد شوند و          اتحاديه.  كنند  پرولتاريا را بيان مي   

 .ها همراه است اين با مقاومت بخشي از رهبران اتحاديه

هاي كارگريِ سوسيال دمكراسي       اش است كه توده      اما درست وقت   
گيري و كنش و به اين ترتيب  شان براي تصميم بياموزند چگونه ظرفيت

شان را براي زمان بزرگ نبرد و وظايف عظيمي كه در آنها                   پختگي
هاي   در اين حالت بدنه    .  هماهنگي واقعي خواهند داشت، بيان كنند       

هاي سخنگو عمل خواهند كرد يعني          مستقيم صرفا به عنوان بخش     
(ها خواهند بود       تنها مفسر خواست توده       (  1986لوكزامبورگ   . 

1906:(92( 

هاي كارگري آگاهي مشترك نداشته باشند چه؟ اگر           اما اگر اين توده   
تنها بخشي از آنها دنيا را به روش لوكزامبورگ ببينند؟ اين اقليت                 
چگونه سازماندهي و عمل خواهد كرد؟ آنها چگونه بايد به جلب                  

 شان فكر كنند؟ اكثريت و همسو كردن آن با نظرات
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بيند اين است كه آنهايي كه تاكنون با اين              چه لوكزامبورگ نمي    آن
هاي سازماندهي خود را براي متاثر          اند، راه   انداز موافقت كرده     چشم

در واقع تا پس از        .  اند  كردن باورهاي انقالبي از خود پيدا كرده          
ها در جنگ     دمكراسي و رهبران اتحاديه     هاي سهمگين سوسيال    خيانت

يكم جهاني بود كه لوكزامبورگ و ديگران آغاز به حركت به سوي                 
شناخت عمليِ نياز به سازماندهي سياسي مستقل مخالف با                    

هايي كه بنياد نهادند در فقدان        سازمان.  هاي رفرميستي كردند    سازمان
انسجام نظري به سرعت رشد كردند اما ناتواني خود را در چيرگي                 

به   1918هاي گسترده از      برمشكالت جديِ عملي كه انفجار اعتصاب      
چه سيزده سال پيش در روسيه رخ          بعد، درمقياسي بسيار فراتر از آن      

ي كارگر آلمان به      اين تاخير براي آنها و طبقه      .  داده بود، نشان دادند   
نيروهاي دست راستي نظاميِ، در اتحاد . مثابه كل خيلي گران تمام شد

 رهبران سوسيال  .  دمكراسي، لوكزامبورگ را كشتند        با سوسيال  

امكانات انقالبي    1923تا    1919ها نه تنها از         دمكراسي و اتحاديه   
ي كارگر را به تاخير انداختند بلكه حتا از آنها در برابر                 جنبش طبقه 

 .هم حمايت نكردند 1933ي نازيسم سال  فاجعه

هاي كنش،    اش از تمايزات جنبش در شكل       لوكزامبورگ با توصيف غني   
اش با يكديگر كنش متقابل دارند تا كلي پيچيده           هاي مختلف   كه بخش 

هايي مستقل از رهبران       و متحرك را شكل دهند و بتوانند پيشرفت         
. شان را به نمايش بگذارند، غناي بسياري به ماركسيسم بخشيد           رسمي

كم دو گام مرتبط به هم نياز          دست.  اما اين معناي تمايز ناكامل ماند      
ي   ي آگاهي جمعي و ديگري مربوط به مساله         يكي مربوط به مساله   .  بود

 .حزب

 

  ”آگاهي متناقض“

ي   در جزوه .  يك رويكرد به موضوع آگاهي، مفهوم خودانگيختگي است        
ي رشد فعاليت و آگاهي       لوكزامبورگ خودانگيختگي با معناي گسترده    

ها و احزاب و خودبسندگي       توسط استقالل رهبري كارگران از اتحاديه      
آنها به عنوان كيفيتي كمابيش ساده داراي مفهومي يكسره مثبت               

كاريِ رهبران حزب و اتحاديه،       او در برابر بوروكراتيسم و محافظه     .  است
ي   كننده  منبع انگيزش انقالبي را در كنش خودانگيخته و خودتنظيم         

او در اين انگيزش خودانگيخته كليد       .  داند  شان مي   ها و باورهاي    توده
. بيند  توانايي و قدرت مورد نياز براي به حركت واداشتن جنبش را مي            

كند تمام    او عليه هر مفهومي از تكامل سوسياليستي كه تصور مي             
هاي رهبري در جنبش فقط در مغز و             ها، تصورها و ظرفيت      انگيزه
اين .  گري قدرتمند است    ي حزب و اتحاديه وجود دارد، تصحيح          اداره

اش مرتبط    گذاران  جزوه دوباره ماركسيسم را  با اصول راهنماي پايه           
  .”ي كارگر است ي كارگر كنش خود طبقه رهايي طبقه“. كند مي

نبايد .  ي كافي ديالكتيكي نيست     ي لوكزامبورگ به اندازه     اما اين قاعده  
ي لوكزامبورگ گمان كرد كه او           ها درباره   مانند برخي از داستان     

ي   برعكس، جزوه .  ي خودانگيختگي و مخالف سازماندهي بود         شيفته
اي او به ويژه روش عضويت كارگران روسي در                     اعتصاب توده  

ستايد و دور از     هاي سياسي را مي ها و باشگاه هايي چون اتحاديه  سازمان
دمكراسي و نقش      ضديت با حزب، مدام بر نياز به حزب سوسيال            

(مثبتي كه بايد بازي كند تاكيد دارد          درواقع )  1968هرمان  .  نك. 
ي لوكزامبورگ به هنريته روالند هولست كه در آن             مفسري با نقل نامه   

اصرار كرده تا حزب سوسياليست بوروكراتيك هلند را ترك نكند، بر              
بدون “:  سازد  آن است كه او از اصل سازمان يكپارچه يك بت مي               

ي   بدترين حزب طبقه  .  ها  توان بود، بدون تماس با توده        سازمان نمي 
الملل دوم    و وقتي لنين گسست كامل از بين      ”  .كارگر از هيچ بهتر است    

همان را  ”  بازسازي“الملل نويني را اعالم كرد، او درخواست          و ايجاد بين  
 )62ـ 60: 1991دونايفسكايا . (داشت

در جريان  ”  خودانگيختگي“ي    مشكل اين جاست كه ديدگاه او درباره       
بايد .  هاي آن است    تكامل جنبش كارگري فاقد برداشت كافي از تناقض       

دهد كه چرا     اش توضيح نمي    كجاي جزوه   اشاره شود كه او در هيچ       
آوري يك طرف     به طرز شگفت  :  شكست خورد   1905جنبش كارگري   

بيند اما    آميزي آن را مي     گيرد، به شكوفه نشستن و رنگ       جنبش را مي  
فقط .  گيرد  چيز ديگري را كه براي پيروزي الزم است در نظر نمي              

هاي ژرفي در آگاهي و سازمان و         توانند جهش   كارگران نيستند كه مي   
. حركت به سوي باورهاي سوسياليستي مستقل از احزاب داشته باشند          

اما اين هم   .  ها درست اما اين فقط بخشي از داستان است             تمام اين 
ي كارگر انگلستان خودانگيخته و         درست است كه يك سوم طبقه        

همين .  دهد  رأي مي  Tory Party كار توري   منظم به حزب محافظه   
در .  شوند  ستيز مي   آزار، و انسان    شكن، نژادپرست، زن    كارگران اعتصاب 
: آمده است ”  خودانگيختگي و خودانگيختگي  “ي لنين     تعبير هوشمندانه 

گرود اما ايدئولوژي     ي كارگر خودانگيخته به سوسياليسم مي        طبقه“  
هاي گوناگون در حال      و همواره و به روش    (ترين    بورژوازي كه گسترده  

ي اين احوال به طور خودانگيخته تا حد زيادي             است با همه  )  نوشدن
  (n 386):1961( 1902لنين (” .كند خود را بر كارگران تحميل مي

راه ديگر پرداختن به اين مساله توجه به ديدگاه گرامشي از آگاهي                
از يك  .  اش  است با اصرار بر ماهيت متناقض ذاتي      ”  فرد انسان در جمع   “

ي گروه خاصي از مردم به نام         ي ويژه   ورزي،  فلسفه ، حوزه      سو، انديشه 
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هركس يك روشنفكر   “نيست، چراكه   )  يا درواقع حزب  (روشنفكران  
و به مفهومي از جهان قايل است كه آن را از گروهي كه به آن               ”  است

 .گيرد تعلق دارد مي

فرد در به دست آوردن مفهومي از جهان اغلب به گروه خاصي تعلق              
يي است كه در يك روش         دارد كه اين گروه از آن عناصر اجتماعي         

ايم،   رو اين يا آن جماعت      ي ما دنباله    همه.  اند  انديشه و كنش مشترك   
وقتي دريافت فرد از    . ...  ي انسان جمعي    انسان مستحيل شده در توده    

زمان   جهان انتقادي و روشن نباشد، بلكه پريشان و پراكنده باشد هم           
شخصيت معجون  .  به چندين گروه انسانِ جمعي تعلق خواهد داشت        

تر   شامل عناصري از عصر حجر و اصولي از علم پيشرفته         :  غريبي است 
ي تاريخي در سطح محلي و شهود از           و متاثر از تمام مراحل گذشته     

ي آينده كه نژاد بشري را در سراسر جهان يكپارچه خواهد                  فلسفه
 )  1971:324گرامشي (” .كرد

وقتي دو دريافت رقيب در يك گروه مثال كارگران با هم همزيستي                
 دارند،

داللت بر آن دارد كه گروه اجتماعي مورد بحث واقعا دريافت خود را از              
جهان دارد، گرچه در نطفه است؛ دريافتي كه خود را در كنش، هرچند         

دهد، يعني وقتي كه گروه به          اي نشان مي    گهگاه و به صورت جرقه     
اما همين گروه به دليل         .  كند   مثابه كليتي ارگانيك عمل مي        

كند كه از     فرمانبرداري و سرسپردگي روشنفكرانه برداشتي را اتخاذ مي       
آنِ خودش نيست و آن را از گروه ديگري وام گرفته است؛ و اين                    

كند،   برداشت را شفاهاً تاييد و خود را متقاعد به پيروي از آن مي                  
هايي كه    هاي عادي، يعني زمان     چراكه برداشتي است كه از آن در زمان       

اش مستقل و خودبسنده نيست بلكه فرمانبردارانه و سرسپرده             هدايت
 )  1971:327گرامشي . (كند است، پيروي مي

 :نويسد ي فرد فعال در جمع مي گرامشي درباره

. اش باشد   تواند از لحاظ تاريخي در مخالفت با كنش      آگاهي نظري او مي
يا يك آگاهي   (توان گفت كه او دو آگاهي نظري دارد              كمابيش مي 

اش نهفته است و در واقعيت او را با تمام            يكي كه در فعاليت   ):  متناقض
كند، و    كارگران پشت سرش در گذار عملي جهانِ واقعي متحد مي             

 ديگري را كه ظاهراً آشكار يا شفاهي است، از گذشته به ارث برده و بي              

پيامد   اما اين دريافت شفاهي بي     .  اش كرده است    چون و چرا جذب    
با كارآيي متنوع اما اغلب به قدر كافي قدرتمند براي ايجاد               .  نيست

ي هيچ كنش،      شرايطي كه در آن، موقعيت متناقضِ آگاهي اجازه           
دهد و انفعال اخالقي و سياسي پديد          گيري يا انتخابي را نمي       تصميم

آورد و بر اخالق و سمت        آورد، گروه خاص اجتماعي را گرد هم مي         مي

 )  1971:333گرامشي . (گذارد و سوي خواسته اثر مي

توانند   دهند؟  كارگران مي     ي اينها چگونه خود را در عمل بروز مي          همه
ها را در كنش و سازماندهي پديد آورند و                ترين جهش   العاده  فوق

هاي اين    اما حتا مكان  !  دهد  لوكزامبورگ چه درخشان اين را نشان مي      
براي پيش رفتن و تكميلِ كاري كه        .  كند  ها آنها را محدود مي       جهش

نادرست نيست  .  تري دارند   اند نياز به خودانگيختگي بيش      آغازش كرده 
كارگران، سربازان و ملوانان پتروگراد        1917ي    اگر بگوييم در فوريه    

خودانگيخته دولت تزاري را برانداختند و شورايي را كه نخست در سال            
منظور ما از خودجوشي اين     .  ابداع كرده بودند باز بنياد نهادند        1905

. تواند ادعا كند كه انقالب را آغاز كرده است           است كه هيچ حزبي نمي    
تر   در آلمان روي داد ـ و مقياسي بزرگ         1918چنين چيزي در نوامبر     

هاي جديد    اما چه كسي به رهبري دولت     .  از سال پيشِ از آن در روسيه      
اين .  و بدتر از آنان    ”  روها  ميانه“ها كه      پساانقالبي رسيد؟ نه انقالبي    

ي كارگران    شورشِ انقالبيِ خودانگيخته مشخصِ ممكن در ميان توده        
 چگونه بود؟

ي   كه گام اوليه    نخست اين .  هاي متعدد يك پاسخ را ذكر كرد        بايد جنبه 
ي   هر جنبش مهمي  اغلب با حس يكپارچگي جديدي ميان همه               

يي است كه در آغاز        اين لحظه .  شود  هاي جنبش مشخص مي      بخش
ي   ، لحظه ”بهار مردم “ي    هاي مردمي ثبت شده است؛ لحظه         انقالب

 ي جشن خالصي كه از قرار، به وسيله         ، لحظه ”شادي در طلوع زندگي   “

دست نخورده نگه   ”  انقالب زيبا “ي    ي پراكندگي باريك براي لحظه     
ها همواره    كه تغيير وتحول    ها، اين   واقعيت جنبش .  داشته شده است  

تر   شوند، در چنين لحظاتي كم       جايي اكثريت با اقليت مي       باعث جابه 
اما چنين لحظاتي تنها آغاز فرآيندي متحول را نشان             .  آشكار است 

ي شمار زيادي از مشكالت ساختاريِ         توان درباره   اكنون مي .  دهند  مي

 

ي  از نظر كائوتسكي، حزب بيانگر كل طبقه
. كارگر است و از نظر لنين چنين نيـسـت  

براي او همواره تفاوت حياتي بين حزب و   
هاي كارگري  يي و جنبش هاي توده سازمان

روسيه و در واقع  ديگـر مـبـارزان بـا         
 . امپراتوري تزاري وجود دارد
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شان را برد چه      شد اسم   تر حتا نمي    ساليان در درون جامعه كه پيش      
ي   يك وزنه .  برسد به اين كه اميد به بهبودشان داشت، طرح مساله كرد          

همه چيز را تحت تاثير     ”  بعد چه “شود اما پرسش      سركوب برداشته مي  
رسيد، نبرد طبقاتي به      اگر در آغاز همساني به نظر مي       .  دهد  قرار مي 

مردم دالور براي به دست آوردن       .  دهد  هاي جديد رخ نشان مي       شكل
هاي   بحث.  شوند  هاي مخالف مستحيل مي       آينده دوباره در بخش     

 .آيند ي استراتژي به صحنه مي درباره

كه تروتسكي در تاريخ انقالب روسيهاش پاسخ محتملي براي             دوم آن 
كند كه در شورش       او پيشنهاد مي  .  كند  سازوكارهاي ممكن طرح مي    

 .رهبري را به دست گيرد” كارگر ـ بلشويك“عملي 

كند و تجهيز سياسي آغاز        ي پيروزي شرايط تغيير مي       اما در لحظه  
هاي   هاي انقالب پيروزمند، توده      انتخابات نهادها و موسسه    .  شود  مي

تر از آنهايي     كشد، گسترده   تري را جذب و به چالش مي        هرچه گسترده 
اين نه تنها براي نهادهاي دمكراتيك همگاني        .  اند  كه با سالح رزميده   

گذاري درست است بلكه       مانند دوماهاي شهري يا بعدا مجلس قانون        
براي نهادهاي طبقاتي مثل شوراي نمايندگي كارگران نيز درست              

ها، سوسيال رولوسيونرها، و غير       اكثريت قاطع كارگران، منشويك   .  است
ها حمايت    ي درگيري مستقيم با تزاريسم از بلشويك        ها در لحظه    حزبي
ها از    اما تنها اقليت كوچكي از كارگران دريافتند كه بلشويك          .  كردند

كارگران سوسياليسم را   . ...  اند  تمام ديگر احزاب سوسياليستي متفاوت    
داري   برگزيدند يعني تنها مخالف سلطنت نبودند بلكه مخالف سرمايه          

آنها در اين راه كمابيش هيچ تفاوتي بين سه حزب                 .  نيز بودند 
ها و سوسيال      جا كه منشويك     و از آن   .  سوسياليست قايل نبودند   

تري از روشنفكران ـ كه از همه سو به سوي            هاي بيش   رولوسيونرها رده 
آمدند ـ و در نتيجه آژيتاتور با خود داشتند، انتخابات حتا در               آنان مي 
) در ارتش نيز  . (بخشيد  ها به آنها اكثريت قاطع مي       ها و كارخانه    كارگاه

ي سربازان از     روتر و بورژواتر از توده       خيلي ميانه ...  نمايندگي پادگان   
 )   1965:185تروتسكي . (آب درآمد

توازن نيروهاي سياسي در     .  فرآيند مشابهي رخ داد      1918در آلمان   
تر نيروهاي    دهندگان به جنبش و بيش      جنبشي ناهمگون نه تنها انگيزه    

انتظارانِ   ها و چشم    ها را متاثر كرد، بلكه تمام سمپات         اصلي و سازمان  
كساني با پيوندهاي    .  پيروزي شورشيان را نيز تحت تاثير قرار داد           

هاي سازماني    سخنگويي و ديگر مهارت     سازماني تثبيت شده و مهارت      
به اين ترتيب در آلمان، رهبران         .  در دولت جديد به صحنه آمدند        

هاي ضدقيصر و      دمكراسي كه به شدت مخالف ناآرامي           سوسيال
توانستند در رأس دولت جديد حضور يافته و به             ضدجنگ بودند، مي  

شان براي محدود كردن انقالب و        سرعت از قدرت جديد به دست آمده      
چيزي بيش از خودانگيختگي الزم بود تا بر        .  تسلط بر آن استفاده كنند    

موارد كليدي كه بعد پديد آمدند مسلط شود ـ بعد كجا؟ در هر دو                  
اش   ي عام   هاي بعد آمد كه تروتسكي مشخصه       مورد نبردي از پي دوره    

 :گونه خالصه كرده است را اين

در درك تدريجي مشكالت برآمده از      ...  فرآيند سياسي بنيادين انقالب     
ها با روش تخمين      بحران اجتماعي قرار دارد ـ سمت و سوي فعال توده         

هايي تاييد    مراحل مختلف هر فرآيند انقالبي كه با تغيير حزب         .  پياپي
شوند،   ها مي   تر افراطي   ها جايگزين كم    ترين  شود كه در آنها افراطي      مي

هاست ـ مادام كه حركت نوساني          بيانگر فشار فزاينده به چپ توده       
: دهد  چنين كه بشود واكنشي رخ مي      .  جنبش به موانع عيني برنخورد    

اعتنايي، و در      ي انقالبي، رشد بي      هاي مختلف طبقه     توافقي اليه   بي
 )1965:18تروتسكي . (نتيجه تقويت نيروهاي ضد انقالب

 

در روسيه حركت چپ بر موانع عيني چيره شد تا در انقالب دوم                   
مزيتي كه جنبش مردمي روسيه داشت عبارت        .  شورايي به بار نشيند   

ي   ي رفرميسم ـ به شكرانه       كه نيروهاي سازماندهي شده      بود از اين  
در .  تر از اروپاي غربي بودند       تاريخ پيشين استبدادي ـ خيلي ضعيف      

مورد آلمان همان نيروها درون جنبش مردمي موانع عيني ژرفي پديد            
انقالب را به راست      1923تا    1918آوردند و در نبردي پنج ساله از          

 .”نيروهاي ضد انقالب را تقويت كرد“كشاندند كه سرانجام 

هستند و از  نيروها،     ”  يي  شبكه“ها ـ به ويژه چون ناهمگون و           جنبش
هايي باز و نيز      شوند، با بحث    هاي متعددي تشكيل مي     ها و شبكه    گروه

هاي مشترك هستند  ـ       هايي كه به دنبال عناصري از ديدگاه        موجوديت
اند كه ماهيت و رشد         هاي خودانگيختگي متضادي     داراي پتانسيل 

تر بستگي به موارد        شان معين و مشخص نيست بلكه بيش            دقيق
هايي كه    اند و بحث    ها با آنها روياروي     انتزاعي خاصي دارد كه جنبش    

آگاهي افراد به همان سادگيِ تناقضي      .  آيند  در مواجهه با آنها پيش مي     
ها و    كه آگاهي مشترك گروه       كه گرامشي تعريف كرده يعني اين        

هاي   ها آنها را به جهت        ها و انرژي     فعاليت.  ها باشد، نيست     جنبش
كه چه كسي چه چيزي را در چه           متفاوت خواهد كشاند، بسته به آن      

و شوري آن را      بزنگاهي به بحث بگذارد و با چه نيروي مجاب كننده             
هاست كه      جنبش”  گوي   و   گفت“اين كيفيت دروني       .  طرح كند  

اش به پيچيدگي دروني  جنبشي         لوكزامبورگ با تمام توجه درخشان     
 .شمرد واقعي، آن را ناچيز مي
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 ي حزب مساله

كه ماركسيسم آغازي با      شود؟ براي اين    ي حزب چه مي     سرانجام مساله 
بايست از دريافت     رويكرد مناسب در اين مورد داشته باشد نخست مي        

اين كار  .  گسست  الملل دوم قاطعانه مي     رفرميستي مطرح شده در بين    
آسان نبود چراكه دريافت رفرميستي نه فقط در تصورات نظري جناح            

درنتيجه يك  .  الملل بلكه در جناح چپ هم تسلط داشت           راست بين 
يي   ي داغ آشفته و سرگردان كننده        مناظره  1914دهه و نيم پيش از       

 .ي سازماندهي وجود داشت ي مساله درباره

بيان كالسيك اين مفهوم رفرميستي در كتاب بسيار تاثيرگذار كارل             
اين كتاب  .  ، به نام راه قدرت بيان شد        ”پاپ ماركسيسم “كائوتسكي،  

جا نوشته شده     دمكراسي آن   فراتر از مرزهاي آلمان كه براي سوسيال       
بيني راديكالي را ارائه       راه قدرت به ظاهر پيش      .  بود، تاثير گذاشت   

اينكه بشريت بين امپرياليسم و سوسياليسم انتخاب خواهد          :  دهد  مي
ي كارگر    رو براي طبقه      هاي پيشِ   حال كائوتسكي در بحران     با اين .  كرد

: ي حاكم است    عنصر پويا طبقه  .  شود  نسبه منفعل قايل مي      نقشي به 
اش، سيستم را     اش، فساد و فقدان اعتماد به نفس         هاي ضروري   تناقض

كردنِ   پرولتاريا پس از خودقرباني     .  به خودويرانگري خواهد كشاند     
داري به    ي حتمي گرايش ذاتي سرمايه      گريزناپذير بورژوازي كه نتيجه   

-سوسيال.  پيشرفت است به طور انفعالي قدرت را به ارث خواهد برد            
بررسي مستقل علمي توسط انديشمندان     “دمكراسي كه متكي است بر      

ي باال بردن آگاهي كارگران را تا حدي دارد كه ديدي              ، وظيفه ”بورژوا
پيروزي چنين جنبشي قطعي و     .  روشن از قوانين اجتماعي پيدا كنند      

چه احزاب سوسياليستي نياز      ي آن   همه.  است” ضرورت گريزناپذير“يك 
دارند حفظ يكپارچگي خود امتناع از همكاري در موضع انفعالي                 

كانون چنين كنشي چنان كه مشاهده شده، حزب          26.اپوزيسيون است 
همانطور كه هارمان اشاره    .  سوسياليست در مجلس است و نه كارگران      

هاي ديگري از     شكل“دموكراتيك،    كند، در اين مفهومِ سوسيال       مي
رسان باشند، اما بايد      توانند ياري   ي كارگر مي    سازماندهي و كنش طبقه   

به تعبير  “)  1968:25هارمان  (”  .تابعِ حامل آگاهي سياسي باشند       
تواند   يي به صورت موثر تنها مي       كائوتسكي اين كنش مستقيم اتحاديه    

به عنوان نيروي كمكي و تقويتي و نه جايگزين كنش پارلماني عمل               
كائوتسكي )  1968:25كائوتسكي، راه قدرت، به نقل از هارمان         (”  كند

ي كارگر، به مثابه      هيچ كجا مفهوم ماركسي يا لوكزامبورگي از طبقه         
 .دهد نيروي فعال و شكل دهنده به جهان، به دست نمي

سوسياليسم از  “چه كه بعدها هال دريپر آن را           اين مثالي است از آن     
ناميد با قوانين گريزناپذير تاريخي و از نظر نظري مناسب و حزب            ”  باال

(ي هارمان     به اشاره .  يي براي تضمين ورود از پيش مقدرش          علمي
كارگر بيرون  .  ي طبقه است    حزب بيان كننده  “در اين دريافت،    )  1968

رسد خود كائوتسكي     درواقع به نظر مي    .  از حزب هيچ آگاهي ندارد     
پس ...  يي از عمل كارگران بدون حزب داشت            شناسانه  هراس آسيب 

 ”.حزب است كه بايد قدرت را به دست گيرد

كرد   هاي متعددي گذر مي     هاي خروشان بسياري بر زير پل       بايست آب 
همانطور .  كه چپ، اين دريافت از نقش حزب را به چالش گيرد              تا آن 

در   1902به تازگي نشان داده است لنين در        )  2005ليه(كه الرس ليه    
كتاب چه بايد كرد؟ خود در اساس در پي ايجاد حزبي در راستاي                  

كس آن  هيچ. دمكراسي در روسيه بود خطوط الگوي مسلط بر سوسيال
لوكزامبورگ كه براي به چالش     .  هدف كلي اصلي را به چالش نگرفت       

ي كارگرِ    دمكراسي از منظر خودكنشيِ طبقه    -كشيدن الگوي سوسيال  
مستقل ديدي كافي داشت، الگوي بديلي براي حزب پيش نكشيد و              

دمكراسي و ضرورت بخشي      درواقع به تاكيد بر نقش محوري سوسيال      
بدگماني مبنادار او به رهبري حزب و شخص          .  از آن بودن ادامه داد     

كائوتسكي، او را به بنا نهادن الگوي متفاوتي از حزب نكشاند بلكه                 
گيري به شدت متمركز در آن مخالفت كرد براي              تر با تصميم    بيش
هاي رهبري حزب سوسياليست گرايش به سمت            در ارگان “كه    اين

(  1904لوكزامبورگ(”  .كارانه وجود دارد        ايفاي نقش محافظه     
دمكراسي را تنها الگوي      تروتسكي هم كه الگوي سوسيال    )  93)1961

تيزي .  دانست، موضع مشابهي داشت      موجود حزب سوسياليست مي    
لنين براي حزب      1902مخالفت تروتسكي و لوكزامبورگ با طرح           

 .)1989كليف(؛ 1968هارمان. نك. (جاست روسي اين

از منظر چپ مشكل اين موضع اين بود كه نوعي تقديرگرايي تاريخي             
برمبناي اين نظر،   .  كرد  را كه كائوتسكي شادمانه پذيرفته بود، القا مي        

ي از پيش تثبيت شده جبران          بايد منتظر ماند تا كارگران با نظريه        
داري در اين راه به كمك         هاي پيشرفت سرمايه    مافات كنند و تناقض   

كرد اين بود كه چپ بايد حزب          چه نظريه مطرح نمي     آن.  آنها بشتابد 
خود را درست كند، يا حتا گرايش همسازي درون احزاب موجود                 

پيكاري .  تشكيل دهد،  تا براي يك درك متفاوت از مبارزه پيكار كند            
گيرد كه خود     ي خودكنشگري جنبش كارگري شكل مي        كه بر پايه  

اي كه منجر به قدرت         مبارزه.  است”  سوسياليسم از پايين   “اساس  
هاي نوين، و دموكراتيك       نخواهد شد، بلكه تشكل    ”  حزب“گرفتن  

 .هاي كارگري قدرت را به دست خواهند آورد مستقيماً برآمده از مبارزه

، گرچه در عمل روشن     1914هاي پيش از      ها در سال    لنين و بلشويك  
كرده باشند، آغاز به ايجاد دريافتي      ”  ناارتدوكس“نشده است كه كاري     
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تنها با  .  اش با جنبش در روسيه كردند        كامال متفاوت از حزب و رابطه      
در .  شود  تر مي   آمده از بازنگري است كه اين مطلب روشن          شفافيت بر 

الملل دومي ـ     ي لنين دو رشته وجود دارد كه ـ با دريافت بين             انديشه
هايي كه    سو درست براي همان پديده      از يك .  آيند  به نظر متناقض مي   

هاي   اي تاكيد كرده، ارجاع       ي اعتصاب توده     لوكزامبورگ در جزوه   
همانطور كه هارمان اشاره    .  هاي لنين وجود دارد     شماري در نوشته    بي
 :كند مي

ي   هاي ناگهاني در آگاهي طبقه       تاكيد مستمري به امكان تحول      ...
ي كارگر را     يي كه خودكنشگري طبقه      كارگر، به شورش غيرمنتظره    

ي كارگر كه آن را       دار در طبقه    كند، به استعدادهاي ريشه     مشخص مي 
. شود، وجود دارد     به رد عادت تسليم و سرسپردگي رهنمون مي            

 )      1968هارمان (

ها در همان سمت          به اين ترتيب تاكيدي بر خالقيت جنبش            
بخشي از  .  اش كرده وجود دارد     خودانگيختگي كه لوكزامبورگ ستايش   

هاي سوسياليستي به     ي كارگران آنها را جدا از تبليغات سازمان          تجربه
  .كشاند سوسياليسم مي

اش بر    ي لنين تاكيد هميشگي     ي ديگر و شايد آشناترِ انديشه       اما جنبه 
حاالت مختلف شرايط سياسي، بر كنش حزب آگاه سوسياليستي، و بر           

ي ماركسيستي در نبرد است؛ هرچند تفاوت اساسي ميان            نقش نظريه 
از نظر كائوتسكي، حزب     .  لنين و كائوتسكي در اين باره وجود دارد          

براي او  .  ي كارگر است و از نظر لنين چنين نيست            بيانگر كل طبقه  
هاي   يي و جنبش    هاي توده   همواره تفاوت حياتي بين حزب و سازمان       

. كارگري روسيه و در واقع  ديگر مبارزان با امپراتوري تزاري وجود دارد            
نزد لنين حزب، هميشه حزب مبارزان در جنبش است و به اين ترتيب             

است، حزبي درون    ”  پيشگام“نيست بلكه حزب      ”  نمايندگي“حزب  
و .  هاي متعددشان است    ها كه در پي ايجاد رهبري براي مبارزه         جنبش

تر از تشخيص لوكزامبورگ       اساس اين موضع، تشخيص خيلي روشن      
. ي كارگر ناموزون است     جويي در طبقه    است، كه سطح آگاهي و مبارزه     

ي كارگران در مبارزه سرعت داشته باشد، سرعت           هر چه كه مداخله   
اي   تر است، و اليه     ي مبارزاتي هميشه در برخي كارگران بيش        مداخله

ي ماركسيست    به جز لنين، هيچ نويسنده    .  كشد  ديگري نيز پا پس مي    
ي تيزي نسبت به تمايزهاي عملي و ايدئولوژيكي ِ            ديگري چنين شامه  

هايي كه سوسياليست ها نياز به          جنبش، و بنابراين، نشان دادن راه       
. گويي به اين تمايزها را دارند، نداشته است          ورزي براي پاسخ    دخالت

، آنهم نه در     ”آگاهي كارگران “ي    لنين همواره آماده است كه درباره       
اين بخش از   “كه    ي شكل آن، به معناي اين       انتزاع، بلكه بيشتر  در باره     

” تر از آن هستند      كارگران به اين نقطه رسيده اما هنوز كساني عقب          
هاي سياسي او يك تمركز مشخص        اين روش به نوشته   .  اظهار نظر كند  

شود، و    هاي معاصر او ديده نمي      بخشد كه در ماركسيست     و برنده مي  
و پس از آن به او پيوستند، همچون              1917براي كساني كه طي       

چنين مزيتي است كه به          هم.  ي راهنماي درسي است       دفترچه
. كشد  الملل دوم را به چالش مي          موثرترين شكلي تقديرگرايي بين    

كه منتظر كامل شدن رشد         هاي انقالبي به جاي آن        سوسياليست
ي كارگر بمانند و سپس به حكومت پارلماني راي دهند كه                  طبقه

مند كند ـ سناريويي كه پس از يك            موجوديت سوسياليسم را قانون    
! رسد  دمكرات بعيد به نظر مي      بارِ احزاب سوسيال    ي فالكت   دهه تجربه 

ي كارگر و درواقع تمام       ها در فعاليت و آگاهي طبقه       ـ بايد به دگرگوني   
اش توجه كنند و آماده باشند تا         هاي  ي حاكم و سياست     مخالفان طبقه 

با شروع نبردشان به آن بپيوندند و براي ايفاي نقش در نبردهاي                  
ماندن در  .  ترِ تحول جامعه، بخشي از جنبش اين طبقه شوند           گسترده

ي كارگر خود را تحت رهبري پارلماني حزب              كه طبقه   انتظار اين 
سوسيال دمكراسي يكپارچه كند يا خودانگيخته متحد شود تا به يك            
: نيروي انقالبي تاثيرگذار بدل شود، شبيه منتظر گودو ماندن است             

گيري با موضوعي كه هيچ چفت و بستي           يي بدون نتيجه    نامه  نمايش
ها، خواه جنبش كارگري و خواه ديگر           ي جنبش   ندارد، چراكه همه  

هاي دروني دستخوش     ها و تناقض    جا با بحث    ها، همواره و همه     جنبش
ها باشند نه     هاي انقالبي بايد بخشي از اين بحث        سوسياليست.  اند  نفاق

لنين در مخالفت     1905ي    از نوشته .  اين كه از بيرون اظهار نظر كنند      
 :كنم ي دوران انقالب نقل مي ها در ميانه با منشويك

وظايف ...  توانيم نتيجه گرفته و اندكي راهنمايي نيز كنيم            اكنون مي “
پيشتاز انقالبي را كاهش ندهيم، تعهدمان به حمايت از اين پيشتاز از              

حرف مفت  .  ي مستقل را فراموش نكنيم       يافته  طريق فعاليت سازمان  
ي رشد فعاليت مستقل كارگران بزنيم ـ كارگران هيچ             تري درباره   كم

ـ !  خبر باشيد ندارند    هدفي از فعاليت مستقل انقالبي كه شما ازش بي         
هاتان كارگران را نوميد          بازي   اما توجه كنيد كه با اين ايسم             

 )7-156):1961( 1905لنين (” .نكنيد

كه مساله اين نيست كه چگونه جنبش به خودي خود رشد             خالصه اين 
خواهد كرد بلكه اين است كه ما به عنوان حزب چگونه به اين رشد                 

  .شكل بدهيم

. معني مشخص آن اين است كه وضعيت مدام در حال دگرگوني است            
اش دخالت در نبرد عملي است،         استراتژي و تاكتيك حزب كه نقش      

تواند جدا از خصلت نبرد در        اش، نمي   هاي دروني سازماني    درواقع شكل 
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داري   عمال نبرد با اين يا آن تظاهر سرمايه       .  شرايط مشخص تعيين شود   
افتد و چه بخشي را بايد در آن نبرد درگير كرد تا                   كجا اتفاق مي   

توانيم   ها را هدايت و به آنها كمك كند؟ چقدر مي            ترين بخش   پيشرفته
هاي عملي    به بهترين وجه از باورهاي سوسياليسم انقالبي در روش           

استفاده كنيم كه اين يا آن جنبش عملي را تقويت خواهند كرد؟ اين              
   .دريافت در ژرفاي خود كنشگر است

دمكراتيك   چنين شكلي از حزب پيشرو با قواعد اجرايي حزب سوسيال    
گيري را خود به       كه در آن روساي حزب عمل انديشيدن و تصميم           

گويند، ناسازگار    كنند كه روسا مي     عهده دارند و اعضا همان كاري را مي     
حزب انقالبي در معناي لنيني در پي اين است كه حزب رهبران            .  است

باشد و در آن كل اعضا در برآورد شرايط و تعيين استراتژي و تاكتيك               
ي دمكراتيك    چنين حزبي نيازمند سطح باالي مناظره     .  اندركارند  دست

هاي عملي و آموزش به اعضا در          درونيِ مستمر، بازتاب دادن درگيري    
كه چگونه  به شرايط انتزاعي پيچيده و متنوعِ رويارو              است    اين زمينه 

ي انقالب عملي سوداي      گرچه به ضرورت در دوره    .  پاسخ مستقل بدهد  
اش از اعضا براي       عضويت بسيار گسترده را در سر دارد و درخواست           

اش را كامال متفاوت از احزاب           فعاليت و تعهد، معيارهاي عضويت      
كاري   يا درواقع محافظه  (سوسيال دمكراسي   ”  همه را عضو كنِ   “يي    توده

 .كند شان مي در اوج فعاليت) مدرن

هايي از    بخشي از پيچيدگي موضوع در رويارويي با چنين حزب              
داري، اگر چه نه       سرمايه.  آيد  پيچيدگي ذاتي خود نبرد طبقاتي مي       

ها و    بدون دردسر، متكي بر فرآيند بالفصل استثمارِ كار مزدي و ستم            
داري   مبارزه با سرمايه   .  هاي ديگر و نيز منشا آنها است           بي عدالتي 

عبارت از خودسازماندهي كارگران براي مخالفت با كارفرما نيست بلكه          
تر ـ بستگي دارد به شرايط ـ انبوه نبردها است با               همزمان و گاه مهم   

امپرياليسم، نژادپرستي، سركوب قومي و مذهبي، رفتار نابرابر با زنان،           
ستيزي، تباهي محيط     هاي كيفري، انسان    گري پليس و سياست     وحشي

” ضعفا“ها بايد در دفاع از         جا سوسياليست   هميشه و همه  ...  زيست، و 
ي   همه.  باشند”  تريبون مردم “فعال باشند يا به تعبير درخشان لنين          

ها را دارند،     هاي ستمديدگان درخواست حمايت سوسياليست       جنبش
شان   هاي انقالبي سوسياليستي در نبردهاي      همه نياز دارند كه سازمان    

شركت كنند و در پي پيوند برقرار كردن با آنها به عنوان بخشي از                  
ها   سوسياليست.  داري به مثابه كل باشند      چالش كلي با سيستم سرمايه    

ي عدم محبوبيت گذرا، براي       بايد درون جنبش كارگري حتا به هزينه       
 .سياست رهايي بشر مبارزه كنند

  پايان

 2007ژانويه 

 

 )1995باركر .(نك .21

خود لوكزامبورگ اين ارتباط را پديد نياورد اما پارووس و              .22
شان از به كاربستن شرايط جديد پديدآمده         پردازي  تروتسكي در نظريه  

آنها با استناد به عبارت ماركس       .  آن را بسط دادند      1905از انقالب   
نتيجه گرفتند كه تمايز قديمي محض بين مراحل انقالب كه                    

هاي بورژوايي و سوسياليستي بود، ديگر        اش تمايز بين انقالب     مشخصه
  .بود” انقالب مداوم“انداز واقعي  عملي نيست؛ اكنون چشم

روز كاري هشت   :  ها را فهرست كرده است       او برخي از اين     .23
جا به معني     اين(”  مهارت در كارهاي خانه   “،  )آرمان زيبا و دور   (ساعته  

ها،   هاي كارگري در كارخانه       ، كميته )ِ كارفرما   'House'مهارت در 
برچيدن كار مزدي، برچيدن انجام صنايع دستي در خانه، رعايت كامل           

ي   خواننده.  ها، به رسميت شناختن حق اتحاديه        استراحت در يكشنبه  
مند بايد توجه كند كه همين دستاوردها هنوز در بريتانياي                 عالقه

 !اند منتظر اجرايي شدن 2007

(براي مثال نك   .24 كليف براي تعريف ماهيت     ).  1985كليف  . 
و   1913، بلژيك   1909هاي همگاني مانند موردهاي سوئد          اعتصاب

را پيشنهاد  ”  ي بوروكراتيك   اعتصاب گسترده “ي    مقوله  1926انگلستان  
 .كند مي

. چنين نك   هم.  آمده است )  1997باركر  (اش در     بحث خالصه  .25
ديل (آلمان شرقي در      1989ديدگاه درخشاني از وقايع     ).  1998باركر  (

 .آمده است) 2006

ي بحران سياسي و اجتماعي آلمان         هاي فراواني درباره    كتب .26
كريس (از ميان آنها     .  در پايان جنگ يكم جهاني نگاشته شده است         

، و    8ـ  5هاي    ويژه بخش   به)  1985گلوكستين  (،  )1982هارمن  
  .تري دارند با بحث ما مناسبت بيش) 2006( 1971بروئه(

موضع كائوتسكي را تالشي براي       )1955:115(شورسكه  0  .27
ايجاد توازن بين چپ و راست درون حزب سوسيال دمكراسي پيش از             

تر نظم    سوسيال دمكراسي نه به سمت پذيرش بيش       “:  داند  جنگ مي 
 ”.رود اش نمي موجود و نه به سمت كنش براي تسريع فروپاشي
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، نخستين عكس العمل    )Slavoj Zhizek(بنا به گفته سالوي ژيژك       
مگر ...  خنده تمسخرآميز است  “نسبت به ايده خوانش جديدي از لنين        

خود لنين دقيقا  در ناكامي پياده كردن ماركسيسم مقصر نبود؟ مگر              
لنين در فاجعه عظيمي كه بر سراسر سياست جهاني قرن بيستم تاثير            
گذاشت، نقش نداشت؟ مگر خود لنين باعث و باني تجربه سوسياليسم           

” واقعي نبود كه به يك ديكتاتوري ناكارآمد اقتصادي منجر شد؟                
بسياري بر اين باورند كه در امر بازسازي چپ جديد ما ناگزيريم كه                

به   –ژيژك  ).  Zhizek 2002:3(”  ميراث لنينيستي را كنار گذاريم     “
 –)   Zhizek 2002(انقالب در پشت دروازه ها       “اش    ويژه در نوشته  

ي   ها هستند كه هم نظريه       بخشي از نسل جديدي از آكادميسين       
ي   و هم نظريه  ”  يك شيطان “دوران جنگ سرد در مورد لنين مبني بر         

بازنگري .  كنند  را طرد مي  ”  يك خداوندگار “استاليني از لنين چون      
و با توجه     –اي الزم و درخور ارزش است         جديد نسبت به لنين پروژه    

اين .  اي نه چندان سهل  و آسان        هاي بلند جنگ سرد، پروژه      به سايه 
 واقعيت كه تئوريسيني به شهرت ژيژك، لنين را به جديت دنبال مي             

هايي از لنين كه       نوشته.  كند، خود امري مهم و حايز اهميت است         
هاي جالب توجهي    توسط ژيژك به نسل جديد معرفي مي شود، نوشته

در احياي  ”  كوشش ژيژك “يكي ازمنتقدين گفته است كه        .  هستند
اش در همĤوردي با       شجاعت.  سزاوار ستايش است   “مطالعات لنين    

 گرا، و موضع گيري     هاي چندفرهنگ   مدرنيسم غالب و ليبرال     پست

هاي ناكارا قابل ستايش       اش در دفاع از عمل انقالبي برعليه وراجي         

 ) Gertz 2002. (”است

هاي لنيني كه از سوي ژيژك به ما           اين مقاله بعد از بررسي مشخصه      
كند كه از اين       معرفي شده است، سه محور مختلف را پيشنهاد مي          

ي   تفسير ژيژك از رابطه   .  گري از ژيژك اعتدال يابد      طريق اين ستايش  
بين لنين و دموكراسي، ارتباط لنين و خشونت، و رابطه بين لنين و                

اين .  استالين، محورهاي سه گانه همĤوردي اين مقاله با ژيژك هستند          
اي   گيري اشاره دارد كه ژيژك بر جنبه        چنين بر اين نتيجه     نوشته هم 

تمركز كرده كه ضمن اين كه گيرا و برانگيزاننده             1917از لنين در     
اما، لنين ديگري در     .  است، ربط چنداني به چپ نوين امروزي ندارد         

اش نكرده است و ممكن است          وجود دارد كه ژيژك آزمون        1917
 فايده  21به نظر آيد، اما براي قرن        ”  سرد كننده   عادي و دل  “خيلي  

 . هاي نسبتا بيشتري د ارد

 

 1917تئوري و عمل در 

اين امري حياتي است كه بر مرتبط بودن و                “گويد    ژيژك مي 
ترين مبارزه سياسي      براي مشخص ”  برتر“موضوعيت داشتن تئوري     

بر اين مبنا،    ).  Zhizek 2002b:4(امروز تاكيد و پافشاري كنيم         
در   1917هاي تئوريك لنين در دوران         ژيژك معتقد است كه نوشته     

او براين باور است كه       .  كاميابي انقالب اكتبر اهميت وافري داشت        
كه ...  قابل خواندن است    “لنين به طور قابل مالحظه اي       ”  تئوري برتر “

 
 هاي مردم تنها اميد انقالب است يابي توده سامان
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 بخش اول

 پل كلوگ: نويسنده

 پيمان جهاني: برگردان
 

 گذاشته شد” سامان نو“ارائه شد و سپس در اختيار ” ماترياليسم تاريخي“اين نوشتار در پنجمين كنفرانس نشريه 



                  123                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

و نمايانگر  ”  اي نياز ندارند     هاي توضيحي طوالني     به  يادداشت   
اي كه در آن      شفافيت تقريبا كالسيكي در ترسيم طرح كلي مبارزه        “

آنچه ).  Zhizek 2002b:7(دهد    مورد ستايش قرار مي   ”  دخالت دارند 
هاي لنين    اي جالب توجه از نوشته      دهد مجموعه   ژيژك به ما ارايه مي    

، تا  1917است كه از سرنگوني تزار و تشكيل دولت موقت در سال                
سقوط دولت موقت و برقراري دولتي مبتني بر شوراها در اواخر سال              

 . شود را شامل مي 1917

ها كامال ارزش آن را دارد كه به دقت مورد مطالعه قرار                  اين نوشته 
همان نخستين سطور، روشني فراست لنين را در توضيح               .  گيرند

بالفاصله بعد از سرنگوني تزار      .  كند  سياست وقت آن روز معلوم مي       
نخستين انقالبي كه جنگ جهاني امپرياليستي ايجاد       “:  نويسد  لنين مي 

نخستين انقالب، اما، مسلما نه     .  اش بوده است، آغاز شده است        كننده
بيني چه در داخل       اين پيش ).  Zhizak 2002b:15(”  آخرين آن 

در روسيه،  .  روسيه و چه در خارج از مرزهايش بعدها به اثبات رسيد            
انقالب دومي در راه بود كه به تشكيل دولتي مبتني بر شوراها                    

هايي اروپاي شرقي     در خارج از روسيه انقالب    .  منتهي شد )  ها  سوويت(
و مركزي را درنورديد كه بارزترينش در آلمان، به سقوط قيصر                   

 .انجاميد

” تزهاي آوريل “هايي را كه بعدها به اسم          ژيژك هم چنين آن نوشته    
اش به    شهرت يافت كه در آن لنين عليه ارتدكسي جا افتاده در حزب            

مطابق .  كند  اي بازتوليد مي     مقابله برخاست، بدون هيچ دستكاري      
ها توسط خود لنين تكامل داده شده         اي كه عمدتا در طي سال       نظريه

 گيري رسيده بودند كه روسيه مي         ها به اين نتيجه      بود، بلشويك 

ي طوالني حاكميت      بايست بعد از سرنگوني تزار براي يك دوره            
، لنين كامال به عقايد     ”تزهاي آوريل “در  .  بورژوازي خود را آماده سازد    

بيني كرده بود     لئون تروتسكي روي مي آورد كه از يك دهه قبل پيش          
كه در روسيه، انقالب دموكراتيك به ناگزير شكل و شمايل يك انقالب            
كارگري را به خود خواهد گرفت و پرچم سوسياليسم را به اهتزاز در                

هاي مكانيكي    هايي كه با فرمول      براي ماركسيست ).  1(خواهد آورد   
انترناسيونال دوم پرورش يافته بودند، اين گفته لنين به نظر كفرآميز             

كه   –خواند    مي”  گرايي تكامل گرايانه    تاريخ“و ژيژك آن را       –آيد    مي
نويسد نخستين مرحله انقالب به صرف جبر تاريخ بورژوايي نبود              مي

ناكافي بودن  “، بلكه   )انديشند  آن گونه كه اغلب ماركسيست ها مي        (
. علت بورژوايي بودن آن بود     ”  آگاهي طبقاتي و سازماندهي پرولتا ريا      

ي دومي در كار باشد كه وظيفه دارد             مرحله“بايست    بالفاصله مي 
(”  قدرت را به دست پرولتاريا و فقيرترين اقشار دهقانان بسپرد                

Zhizek 2002b:57.( 

اي بسان صاعقه در درون جنبش سوسياليستي روسيه به            چنين ايده 
تا بدان روز، اين ايده كه كشور فقيري چون روسيه با              .  صدا در آمد  

اش، بتواند مستقيما به انقالب كارگري رهسپار         جمعيت وسيع دهقاني  
شود، جزو تملك نظري اقليت بسيار كوچكي بود كه بهتر از همه                  

لنين شهامت آن را داشت كه        .  شد  توسط تروتسكي نمايندگي مي    
اش را ترك گويد و به محتواي نظرات تروتسكي             هاي قديمي   تئوري

و زمينه  )  البته، بدون اين كه هرگز رسما اين را تاييد كند      (نزديك شود 
كميته انتر ديستريك   كه معادل          (را براي تروتسكي و هوادارانش        
به 1917آماده سازد كه در تابستان    ) روسي آن مژرايونتسي يا مژرايونكا

 از اين زمان به بعد و تا دوره قدرت           ).  2(بلشويك ها محلق شدند      

گيري استالين، انقالب روسيه با لنين و تروتسكي به مثابه يك تيم                
 .شد جداناپذير شناخته مي

هايي كه در فاصله كوتاهي پيش از قيام و             ژيژك با بخشي از نوشته     
سرنگوني دولت موقت تدوين شده اند، بازتوليد آثار لنين را به پايان               

گيرد   ها، لنين تمام كوشش خود را به كار مي           در اين نوشته  .  برد  مي
كارترش را قانع كند، كه در ماركسيسم          تا برخي از همفكران محافظه    

 او اين گونه بحث مي     .  كردن وجود دارد    انقالب”  هنر“جايگاهي براي   

كند كه ماركسيست بودن بدان معني نيست كه منتظر قوانين تاريخي           
 بنشينيم تا اين قوانين طبق انتظارات ما عينيت پيدا كنند، بلكه مي              

عينيت “مان را براي      ترين وجه دخالت   ي آن ها فعال بايست با مطالعه
ي كارگر و      آنان تعيين كنيم تا بدين ترتيب منافع طبقه           ”  يافتن

گري   در شرايط معيني، چنين دخالت     .  ستمديدگان را به جلو ببريم     
تواند شكل تدارك يك قيام را به خود گيرد، امري كه اغلب                    مي

 سالوي ژيژك 
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 هاي غيرعلمي مي    هاي آنارشيست   ها آن را جزو ويژه گي       ماركسيست

او خاطر نشان كرد كه در       .  لنين، با اين نگرش مخالف بود      .  دانستند
ها قيام را      شرايط معيني اين امكان وجود دارد كه سوسياليست            

نبايد بر توطئه چيني و نه به        “سازماندهي كنند، منتهي چنين امري       
قيام ...  ي پيشگام انجام پذيرد       واسطه يك حزب، بلكه با اتكا به طبقه       

قيام مي بايست بر آن نقطه      ...  ها باشد     بايد متكي بر رشد انقالبي توده     
عطفي در تاريخ يك انقالب رو به رشد اتكا كند هنگامي كه فعاليت                

 Zhizek(هاي مردم به نقطه اوج خود رسيده باشد  ترين اليه پيشرفته

2002b:117  .(        1917در اكتبر .  رود  اما، لنين از اين هم فراتر مي ،
پذير است، بلكه هم      نويسد كه نه تنها قيام امكان        گونه مي   لنين اين 

 روشن است كه تمام قدرت مي        “.  چون يك ضرورت درآمده است      

در پراتيك، اين انتقال قدرت به      “منتهي  ”  بايست به شوراها انتقال يابد    
نفي قيام مسلحانه   ...  اش هم اكنون قيام مسلحانه است          شوراها معني 

همه قدرت در   (در شرايط حاضر به معني نفي شعار كليدي بلشويسم           
 ).Zhizek 2002b:142(” تلقي خواهد شد) دست شوراها

اي از سوي يك شخصيت كليدي است         هاي قابل توجه    ها نوشته   اين
اي   هاي بحراني قرن بيستم فعال بود، لحظه       كه در طي يكي از تندپيچ

جنبش )  جنگ و بحران اقتصادي   (از تاريخ هنگامي كه نيروهاي عيني       
ها نفر از مردم را ايجاد كرده بود، و شرايطي را مهيا                اي ميليون   توده

) حزب بلشويك (كرده بود كه فعاليت مصممانه اقليتي سازمان يافته           
در دسترس قرار دادن اين       .  توانست سير تاريخ را عوض كند          مي

بدبختانه، تحليل  .  نهايت ارزشمند است    مطالبات براي نسل جديد بي     
هايي،   چنين ايده )  كننده  و در مواردي كامال گمراه    (آميز    كامال اشتباه 

 . ي ارزشمند را به جد دچار نقصان و كاستي نموده است اين پروژه

 

 دموكراسي و دولت

نگري   جانبه  شديدا يك ”  شورشي“در آغاز اين تحليل، ما با لنين           
. ايم كه در امر مبارزه براي اصالحات هيچ ارزشي را دارا نيست              مواجه

اي   ژيژك با تصريح اين كه كتاب دولت و انقالب لنين هم چون نوشته            
مادامي “كشد كه     است، اين بحث را پيش مي     1917كليدي در انقالب    

ي دولت بحث مي كنيم، اين حق مشروع             كه ما هنوز در محدوده     
چراكه در  ...  ماست كه ترورو خشونت تمام عياري را به اجرا بگذاريم             

چون كه دولت   ...  ها دروغين هستند    ي دموكراسي   اين محدوده، همه  
هاي   ابزاري است براي اعمال ستم، و ارزش آن را ندارد كه دستگاه               

چنين دولتي را بهبود بخشيم، و يا پاسدار نظم موجود، انتخابات و                
ي چنين    همه...  باشيم  ...  اش    هاي فردي   قوانين ناظر بر آزادي    

البد اين ژيژك   )  Zhizek 2002b:192(اقداماتي بيهوده خواهد بود      
كوشش دارد نقطه نظر خود را به كرسي        ”  خم كردن تركه  “است كه با    

اش، ژيژك درك اشتباه آميز خود از           در جاهاي ديگر نوشته    .  نشاند
 را به نمايش مي    )  فرمال(برخورد لنين نسبت به دموكراسي صوري         

وجود ”  ناب“كند كه دموكراسي       هنگامي كه لنين تاكيد مي     .  گذارد
ندارد، و اين كه ما همواره بايد از خودمان بپرسيم كه اين آزادي مورد               

ي طبقاتي در كجا قرار       بحث در خدمت كيست و نقش آن در مبارزه         
اي كامال    يابي گزينه   دارد، نكته او دقيقا بر سر اين است كه از امكان           

وقتي كه لنين از نقش آزادي در درون مبارزه          ...  راديكال حمايت كند    
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: پرسد دقيقا اين است كه      كند، آن چه كه او مي        طبقاتي پرسش مي  
كند   ي اساسي انقالب مي     اي اداي سهمي به گزينه      آيا چنين آزادي  “

 :Zhizek 2004(”  كند؟  و يا اين كه برايش محدوديت ايجاد مي          

unpaginated  .(    گيري مختصرا متفاوت،     اما چنان چه، چنين موضع
متعلق به ژيژك است، در آن صورت خود وي موظف است كه اين                  

. هاي لنين بگنجاند    اش در پيوند با نوشته      نظريه را به تحليل طوالني    
هاي ژيژك را دچار كاستي        فقدان چنين امري به طور جدي تحليل       

 . كند مي

لنين را از دست       ”  دولت و انقالب    “هدف ژيژك اين است كه           
بافي   هايي كه تمركزشان بر اين نوشته هم چون خيال            سوسياليست

گيري مستقيم اداره امورات       انداز اضمحالل دولت و به دست        چشم“
 Zhizek(است، نجات بخشد   ”  عام المنفعه توسط توده هاي مردم        

2002b:192 .(       بسياري از  .  بدون شك در يك مورد حق با ژيژك است
ي كليدي    شان از نكته    خوانند و درك    ها را خوب نمي     افراد اين جزوه  

بار تمام عياري را به        حق داريم ترور خشونت   “جزوه اين است كه ما       
طلبانه جزوه    هاي رهايي   اما، بسياري از افراد بر ديدگاه      .  ”اجرا گذاريم 

اما، .  كشد، تكيه مي كنند     كه جهاني بدون ستم دولتي را به تصوير مي        
بنا به گفته   .  كننده است   ي آقاي ژيژك اين تصوري گمراه       بنا به گفته  

در ”  اي  طلبانه  رهايي“وي ما بايد درك كنيم كه حتي چنين تصورات          
اي   چون رشته   بطن خويش سياست خشونت را نهفته دارد كه هم           

پيوند ”  پرورِ چه بايد كرد     نخبه  –لنين ژاكوبين   “را با     1917لنين سال   
اما تفسير ژيژك نادرست است، و      ).  Zhizek 2002b:192(دهد    مي

كند،   اي كه وي از جايگاه مبارزه براي دموكراسي استنتاج مي            نتيجه
 .گمان به خود وي تعلق دارد و نه به لنين بي

” در محدوده قلمرو دولت   “مفهوم اين گفته كه ما           –نخست اين كه    
بنا به داليل   )  state(حرف اول كلمه دولت     (كنيم چيست     زندگي مي 
؟ )نشان داده شده است    Sاي از سوي ژيژك با حرف بزرگ           ناشناخته

-بخشي اداري   –ي مدرن است      دولت جزو پرتناقضي از روبناي جامعه     
هاي   اين نهاد از بطن تناقضات و پيچيدگي      .  اجرايي و بخشي سركوبگر   

ي طبقاتيِ در حال پيشرفت به وجود آمده است، و بنا به گفته                جامعه
لنين و همفكرِ ماركس، فردريك انگلس، به قدرتي بر فراز جامعه                 

 Lenin(”  سازد  بيش از پيش خود را از آن بيگانه مي        “تبديل شده و    

در قلمرو دولت   “آن افرادي كه به هر شكل قابل فهم           ).  1980:393
اي هستنند    هاي سطح باال و طبقات مرفه       بوروكرات”  زندگي مي كنند  

” در قلمرو دولت  “مردم عادي   .  شان است   كه دولت خدمتگذار منافع   
كنند مگر اين كه در يك شكل خيلي كلي بگوييم كه                 زندگي نمي 

و .  كنيم كه دولتي در تملك خود دارند        همه ما در جوامعي زندگي مي     
معني بودن خود را نشان       اين چنان سطح نازلي از انتزاع است كه بي         

 . دهد مي

اي كه ژيژك اين      گيري سياسي   دوم اين كه، آيا حقيقتا لنين با نتيجه       
ها دروغي    ي دموكراسي   همه“كه    –بندي كرده است       چنين جمع 

ارزش آن را ندارد كه براي بهبود حقوق          “و بنا بر اين      ”  بيش نيستند 
پردازي،   كرد؟ با يك عبارت      موافقت مي   –”  دموكراتيك تالش كرد  

ديدگان جهان را مطرود دانسته        ها تن از ستم      ژيژك مبارزه ميليون  
هاي   ي دوم قرن بيستم تاريخ جنبش        از يك زاويه، تاريخ نيمه    .  است
. بوده است ”  دروغين“اي براي به دست آوردن اين دموكراسي            توده

اي   جنبش حقوق مدني در آمريكا مگر چيزي بجز تاثيرگذاري توده            
شان بود؟ اين شورش      سياهان آمريكا در به دست آوردن حقوق مدني        

هاي كليدي    ي جنبش   ديدگان در آمريكا بنياد همه        عظيم ستم 
گذاري   را پايه )  قرن بيستم ميالدي  (اجتماعي در دهه شصت و هفتاد        

سنديكاي ده ميليون نفره كارگران لهستان، سوليدارنش، را             .  كرد
ساز از سوي     مگر نه اين كه اين تالشي تاريخ      .  كنيم  چگونه ارزيابي مي  

داري   كارگران لهستان براي به دست آوردن دموكراسي از سرمايه            

ي سيـاسـي     يافته  ي زندگي بلوغ  قسمت عمده
لنين پيرامون مبارزه براي گسترش دموكراسـي  
تخصيص يافته بود، يعني همان چيزي كه ژيـژك  

 بدان به ديده مبـارزه  1917مدعي است كه لنين 

 .نگريست ، مي”ارزش كوشيدن نداشت“اي كه 
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اين جنبش عظيم دموكراتيك در اوان        .  دولتي ستمگر استاليني بود    
دهه هشتاد، فروپاشي رژيم هاي توتاليتر استاليني را در اواخر همين             

جنبش عظيم ِعليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي را       . گذاري كرد دهه پايه
هاي   كنيد، مگر نه اين كه اين شورش ميليوني توده          چطور ارزيابي مي  

گري در    مردم عليه فقدان دموكراسي و به دست آوردن حق دخالت           
پوستان در اين كشور بود؟       حوزه قانوني سياست از سوي اكثريت سياه      

هاي   هاي استقالل طلبانه در هند، انقالب چين و خيزش              جنبش
 هاي اكثريت ستم     ضداستعماري در آفريقا مگر به غير از جنبش           

شان در امر حق       ديدگان براي به دست آوردن حقوق دموكراتيك         
به عنوان يك فرد       –تعيين سرنوشت بود؟ پر واضح است كه ژيژك           

از مبارزات كارگران و تهيدستان مي سي سي پي، گدانسك           –گرا  چپ
 –اش در مورد لنين       اما، تفسير نامحتاطانه  .  كرد  و سووتو حمايت مي   

ارزش آن را ندارد كه در امر بهبود نظام حقوقي، انتخابات و قوانين      “كه 
 ژيژك را به مسير مخالف رهنمون مي       ”  ...ناظر بر آزادي هاي فردي       

اي براي    تفاوتي ِسياسي در مورد مبارزات توده         سازد، به مسير بي    
 .اصالحات دموكراتيك

ي   قسمت عمده .  اين لنينيسمي كه لنين از آن شناخت داشت، نيست        
ي سياسي لنين پيرامون مبارزه براي گسترش             يافته  زندگي بلوغ 

دموكراسي تخصيص يافته بود، يعني همان چيزي كه ژيژك مدعي              
ارزش كوشيدن  “اي كه     بدان به ديده مبارزه      1917است كه لنين     

هاي دموكراسي    البته كه لنين از محدوديت     .  نگريست  ، مي ”نداشت
عنوان كرد      1919اين لنين بود كه در سال             .  معاصر آگاه بود    

ترين جمهوري بورژوايي چيزي فراتر از يك ماشين براي            دموكراتيك“
كشي توده     استثمار طبقه كارگر توسط بورژوازي، و براي بهره              

 Lenin(داران نيست      زحمتكشان توسط عده معدودي از سرمايه        

هاي لنين و ساير متفكران را بايد در موقعيت           اما، گفته ).  1987:151
اين بيانيه در مورد دموكراسي در سال           .  شان بررسي كرد     تاريخي
يابي جنبش شورايي كارگران روسيه و        ي گسترش   در بحبوحه   1918

ي ديگري در     يابي گزينه   اروپا نگاشته شده است، كه نشانگر امكان        
اي به    يعني گزينه .  برابر دموكراسي بورژوايي در زندگي واقعي است        

ترِ دموكراسي كارگري كه بر پايه دموكراسي              مراتب دموكراتيك 
كه   –دولت و انقالب      1917جزوه  .  مستقيم در محل كار بنا شده است      

در آن لنين به تفصيل تئوري دموكراسي مبتني بر شوراهاي كارگري             
سه سال بعد از شروع جنگ ددمنشانه جهاني و            –دهد    را توسعه مي  

، نوشته  1917آلود عليه انقالب فوريه       العمل هاي خشم    در بطن عكس  
هاي پارلماني كه     هايي نسبت به سوسياليست     عكس العمل .  شده است 
 . شان بودند در راس

ي راه    در نيمه   –بياييم لنين را در مقطع تاريخي ديگري بررسي كنيم          
در ژوئيه  .  شناخته شده است     1905اي كه به عنوان انقالب          دوره

كه به  (، نخستين موج اعتصابات فروكش كرده است، و موج دوم           1905
هنوز آغاز  )  انجامد  استقرار نخستين شوراهاي كارگري در تاريخ مي        

در اين دوره بينابيني، بنا به گفته تروتسكي، تاريخ نگار             .  نشده است 
حد و    وحشت و ترور بي   “، و رزا لوكزامبورگ     1905ي انقالب  برجسته

در ).  Trotsky 1971:83(”  ها حكمفرماست   اي در خيابان     اندازه
جانبه   گسترش همه “نويسد كه      بطن چنين رويدادهايي لنين مي      

نيروهاي توليدي در جوامع مدرن بورژوايي، و مبارزه طبقاتي پردامنه،           
آوري پرولتاريا، بدون     آزاد و باز، و آموزش و تعليم سياسي، دوباره جمع         

بنابراين، اين همواره جزو اهداف         .  آزادي سياسي متصور نيست      
پرولتارياي آگاه به منافع طبقاتي بوده است كه براي دست يافتن به               

اي را به     آزادي كامل سياسي و انقالب دموكراتيك مبارزه مصممانه         
هيچ چيزِ منحصر به فردي در        ).  Lenin 1977d:511(”  پيش برد 

در همان جايي كه لنين       .  مورد اين نقل قول از لنين وجود ندارد           
برد، گرايش او      سازماندهي بر عليه حكومت مطلقه را به پيش مي            

ي سياسي  جهت دفاع از اصالحات دموكراتيك نقشي مركزي در نظريه
 . اش داشت و عملي

هرچند كه از حوصله اين مقاله خارج است، اما در متن مبحث لنين و               
ي دموكراتيك،  لنين و       دموكراسي گفتني است كه يك خواسته ويژه      

 اش متمايز مي    هاي هم دوره    اش را از ساير احزاب و جريان          حزب

هايش بر سر حق ملل ستمديده در          اصرار لنين و هم حزبي       –سازد  
بر سر اين مساله بود كه لنين و رزا                .  تعيين سرنوشت خويش   

 چون يك تئوريسين و فعال سياسي نقطه قوت           لوكزامبورگ كه هم  

از آن جايي كه رزا         –شود    شان جدا مي     هاي بسياري داشت، راه    
طلبانه لهستان    لوكزامبورگ از اين بيم داشت كه جنبش استقالل           

ها رهبري نخواهد شد، او از حق لهستان براي              توسظ سوسياليست 
 Nabuskaya 1991, Davis(تعيين سرنوشت خويش حمايت نكرد 

سعي و پافشاري لنين بر سر اين حق دموكراتيك او را از                ).  1976
گيرانه با اين و آن قدرت          كه پي (هاي انترناسيونال دوم       رفرميست

اش، يعني    و بعدها با جانشين    )  شدند  امپرياليستي هم پيمان مي    
اش عليه دولت     هاي همه جانبه ضدانقالبي     جوزف استالين كه فعاليت   

كه (هاي كوچك آغاز گشت        كارگري روسيه با حمله به حقوق ملت        
، )اين حمله حتي سرزمين زادگاهش يعني گرجستان را نيز شامل شد           

توانست از    تمايز بين اين دو نمي     ).  Lenin 72(ساخت    متمايز مي 
تر باشد؛ لنين به مثابه دموكرات انقالبي كه در بستر مرگ  اين برجسته

 خويش اهميت خواسته دموكراتيك حق تعيين سرنوشت را مي               
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دانست، و استالين به مثابه يك اتوكرات ضدانقالبي كه در راستاي                
هاي ستم ديده را در         تثبيت قدرت خويش سركوب خونين ملت        

 . كارنامه داشت

در مورد  )  Lars T. Lih(ليه  .  مقدمه نوشته شده توسط الرس تي       
هاي لنين و     عقايد لنين به طور آشكاري محتواي دموكراتيك فعاليت        

سرنگوني دولت  “.  سازد  اش را برجسته مي       جريان سوسياليستي 
نه تنها    –يا به عبارتي فراچنگ آوردن آزادي سياسي            –استبدادي  

توانند در مسير      براي اهالي روسيه، كه براي كارگراني كه بعدا مي            
 را مي ”  باز“.  مستقيم مبارزه باز سياسي گام بردارند، ضروري است          

نبود سانسور و سركوب كه ما را از آوردن آگاهي و              “بايست به مثابه    
، ”دارد  سازماندهي به كارگران از طريق موثرترين شكل ممكن باز مي          

 ).Lih 2006:117(” معني كرد

در جاي ديگري، ژيژك به وضوح در مورد خوار نشمردن دموكراسي              
فرسايي كرده    كه در نظام كاپيتاليستي وجود دارد، قلم      )  فرمال(صوري  

، او چنين بحث    New Left Reviewدر مجله     2005در سال   .  است

تواند ديدگاهي باشد كه به نظر         مي”  دموكراسي فرمال “كند كه     مي
ي يك واقعيت      كننده  بيان ضروري، اما گمراه     “آيد كه گويا        مي

 چنين مي   اما، هم .  مشخص اجتماعي استثمار و استيالي طبقاتي باشد      

آميز كشمكي تعبير گردد كه در طي آن           تواند به منزله مفهوم توطئه    
نيست، بلكه  سودمندي ويژه     ”  ظاهرِ صرف “طلبانه يك     برابري”  ظاهرِ“

هاي   چون محركي رابطه    دهد هم   خود را در بر دارد كه اجازه مي         
 شدن  سياسي“اجتماعي را از طريق سير جلورونده          –واقعي اقتصادي   

گيري   بايست اجازه يابند كه در راي       چرا زنان نمي  .  توضيح دهد ”  اش
(دل نگرانيِ عمومي باشد؟  شركت كنند؟ چرا نبايد شرايط كار هم يك

Zhizek 2005a: 130  . ي   اما اين درك ظريف از ماهيت دوگانه       ) 
داري، كامال از تحليل هاي         هاي دموكراتيك در نظام سرمايه        رفرم

 . غايب است 1917ژيژك در مورد لنين 

 

 بخش؟ خشونت رهايي

 نهد، آن   اي كه ژيژك بر آن نام تئوري دولت لنين مي            آن طرح كلي  

چنان بيش از اندازه انتزاعي است،        رو، آن   چنان خارج از متن، و از اين      
، يعني رد مبارزه براي دموكراسي منتهي ”چپ افراطي“ي  كه به نظريه

دهنده تئوري سياسي     اي است كه توضيح     چپ افراطي واژه  .  گردد  مي
ما از  (آيد    به نظر مي  ”  روانه  چپ“و پراتيكي است كه به ظاهر خيلي         

)تريم  كنند، به مراتب راديكال     هايي كه براي دموكراسي مبارزه مي       آن
ما با  (گيرد    كاري در پيش مي     ي محافظه   ، اما در عمل خيلي جنبه      

ها نفر    ايستيم، در حالي كه ميليون      ها مي   هاي بسته در كناره     دست
(اندازند  زندگي خود را براي اصالحات دموكراتيك به خطر مي             )3 .(

گرايي ژيژك، اما، با        افراط.  اما، اين صرفاً بخشي از مشكل است          
 .شيفتگي مضحكي به خشونت درهم آميخته است

گرايي و شيفتگي نسبت به        افراط  –اين دو جنبه از تئوري ژيژك         
 گرايي ژيژك در برخورد اهانت      افراط.  به هم مرتبط هستند     –خشونت  

ي بلندبااليي از فعاالن سياسي خود را آشكار          آميزش نسبت به سياهه   
ها و     دكترهاي بدون مرز، جنبش سبزها، فمنيست          “.  سازد  مي

 انفعال“هايي هستند كه او بر آنان نام          نمونه”  كارزارهاي ضدنژادپرستي 

اين يعني دست زدن به كارهايي با        “:  گذاشته است ”  مابين  گرايي في 
كردن از وقوع و يا        هدف نايل آمدن به هيچ، اما به قصد جلوگيري           

آور بشردوستانه و     هاي سرگيجه   همه اين فعاليت  .  ”تغيير واقعي چيزي  
هاي به ظاهر عام المنفعه اجتماعي در خور اين فرمول است               فعاليت

بگذار مدام چيزي را تغيير دهيم، تا اين كه همه چيزها در جهان              “كه  
.  Zhizek 2002a: 175(”  دست نخورده باقي بمانند    حقيرشمردن ) 
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ترين   يكي از جنجالي  “هايي با خوارشمردن او نسبت به         چنين فعاليت 
مطالعات دوران  :  آمريكايي”  راديكال“هاي    موضوعات در بين آكادميك   

او چنين راديكاليسم آكادميكي را     .  قابل مقايسه است  ”  بعد از استثمار  
 كس را وادار به انجام هيچ چيز مشخصي نمي          مايه كه هيچ    ژستي بي “

 ). Zhizek 2002b: 172(نامد  ، مي”كند

ي ژيژك نتيجه غيرقابل گريزي كه به دست           و اما راه حل؟ با مطالعه     
اين .  خشونت را در خود ندارد    ”  مايه  ژست بي “آيد، اين است كه       مي

هاي تحليل ژيژك در مورد لنين، يعني در          ترين بخش   گفته در عجيب  
خود را  )  Fight Club(باشگاه رزم     1999نقد فيلم هاليوودي سال      

 Ed(شخصيت اصلي فيلم، اد نورتون       .  سازد  آشكار و شفاف مي     

Norton  (       به همراه دوستش، تايلر ،) اي   سازمان مخفي “،  )براد پيت
اين جا مكاني است كه      .  كنند  اندازي مي   را به نام باشگاه رزم، راه       

درد   -احساسات واقعي مردانه    ”  توانند  سان ناراضي مي    مردان به يك  
را در باشگاه رزم به يك      ”  بردگان يقه سفيد  “]  تايلر... [را تجربه كنند    –

 كنند، تبديل مي    نيروي رزمنده چريكي كه اونيفورم سياهي بر تن مي        

كه   –)  mayhem(سازي    ي عليل   اندازي پروژه   اينان براي راه  .  كند
 –هاي بزرگ و افراد ثروتمند است           آوردي با شركت    اش هم   هدف

 . ”زنند دست به ساختن مواد منفجره مي

منتقدي سوسياليست در مورد اين فيلم گفته است كه اين فيلم                 
به مدت  ...  ي ناخوشايندي برذهن من بر جاي گذاشته است           تجربه“

بيش از دو ساعت براي فيلمي زننده و بدگمان به ديگران، دعوت شده              
 آميز اين فيلم كم ترين بخش اهانت          هاي خشونت   بودم كه قسمت  

اما، ژيژك به هيچ روي از اين فيلم         ).  Shooter 1999(”  آميزش بود 
دارد و از آن براي به وجود آوردن          او فيلم را برمي   .  رنجيده نشده است  

گذارد،   بر آن مي   ”  بخش  خشونت رستگاري “موضوعي كه او نام       
تمريني به مراتب    “ژيژك تاسيس باشگاه رزم را         .  كند  استفاده مي 

 :Zhizek 2002b(خواند    مي”  عشق به همسايه   “از  ”  تر  راديكال

250  . پردازي گيرايي به     او اين مهم را با توسل جستن به عبارت          ) 
است از نظر   ”  خود زني “اي از فيلم كه شامل        صحنه.  رساند  انجام مي 

اند را    ريزي شده است كه ديگراني كه واقعي        ژيژك بدين منظور طرح   
خبري   به عبارتي بي    –لمس كرده و با آنان رابطه مجددي برقرار كند          

كه به بهترين      –دارانه    ي سرمايه   تفاوتي فردمنشانه   بنيادين و بي   
گير كه به تنهايي در جلوي        شكلي توسط شخصيت فردي تنها و گوشه  

كند، را موقتا     صفحه كامپيوتر، با تمام جهان خارج رابطه برقرار مي           
شدن چنين    خود خشونت اين ستيز است كه برچيده       ...  متوقف سازد   

 ) .Zhizek 2002b: 251(آور است  اي را پيام فاصله

ممكن است خود ژيژك باشد،     ”  تنها در جلوي صفحه كامپيوتر    “آن فرد   
اندكي .  كند  اما، نه پرولتارياي مدرني كه در كارخانه و يا اداره كار مي            

نقطه شروع فيلم    “.  تحليل طبقاتي براي ژيژك سودمند خواهد بود         
اما، كاراكتر فرد عادي و      .  آور برخي از مردم عادي است        زندگي مالل 

دار است، كاراكتر     اش را عهده    گري  راوي اين فيلم كه اد نورتون بازي      
 ترين كارخانه ماشين    او در استخدام مهم   .  يك كارگر معمولي نيست   

سازي درآمده و كارش اين است كه برآورد كند كه تا چه حد آن                    
هايش، پيش از آن كه به         بودن ماشين   تواند از زير ناامن     كمپاني مي 

نورتون ).  Shooter 1999. (كارخانه بازپس گردانده شوند، فرار كند      
 چه كه ما سابقا خرده       آن  –عضوي از شاغلين طبقه متوسط است         

يعني بخشي از جامعه كه به فردگرايي افراطي          –بورژوازي مي ناميديم    
تواند مقهور و      اين فردگرايي مي   ”  راديكال“نوع  .  بستگي دارد   دل

آميز فردي، غالبا به       حركات خشونت .  ي خشونت فردي شود      شيفته
 داري انگاشته مي    ي سرمايه   عنوان تنها راه مقاومت در برابر جامعه        

ي   هاي روزمره   شود، چرا كه موضع طبقاتي خرده بورژوازي از فعاليت        
ديدگان جدا افتاده است، و از         اي ستم   جمعي و مبارزات توده     دسته

اين رو از پتانسيل عظيم قدرت فعاليت دسته جمعي طبقه كارگر دور             
 . ماند مي

بيان تئوريك كالسيك چنين طرز تفكري، انديشمند پرآشوب، جرج           
 در آغاز قرن گذشته سنديكاليست     .  است)  George Sorel(سورل  

رويي وجود داشتند كه توجيه فلسفي سورل در             هاي انقالبي چپ   
كه به بهترين نحو در نوشته تالمالتي در          (پيوند با نقش خشونت را       

چون بخشي از تجهيزات تئوريك        هم)  مورد خشونت بيان شده است     
، 1905در سال    .  پنداشتند  داري مي   خود در مبارزه عليه سرمايه      

تحقق عملي  ”  سنديكاليسم انقالبي “كند كه     سورل قاطعانه اعالم مي   
از نظر او،   .  آن چه كه حقيقتا ضروري در ماركسيسم بايد باشد، است           

هاي تئوريك    بندي  از تمامي فرمول  “اين بياني از ماركسيسم بود كه        
 ، چرا كه مبارزه طبقاتي را به نحوي آگاهانه، مبارزه             ”ديگر برتر بود  

واقعيت هشياربرانگيز اين است كه شيفتـگـي   
كه به هيچ چيزي كـه   –سورل با عمل خشونت 

شبيه اقتصاد سياسي باشد، وابستگي نـدارد،    
نه براي چپ، كه  –درگذريم از سياست طبقاتي 

ترين سودمنـدي را      براي راست افراطي بيش
 . داشت
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 ).Portis 1980:64(” كرد جويانه و مستقيم بيان مي

اما،  ما امروزه بيش از يك قرن تجربه را از زماني كه اين نظريه به                     
واقعيت هشياربرانگيز  .  روي داريم   رشته تحرير در آمده است، در پيش      

كه به هيچ چيزي كه       –اين است كه شيفتگي سورل با عمل خشونت         
شبيه اقتصاد سياسي باشد، وابستگي ندارد، درگذريم از سياست                

ترين سودمندي    نه براي چپ، كه براي راست افراطي بيش         –طبقاتي  
من به  “:  فاشيست ايتاليايي، بنيتو موسوليني گفته است كه       .  را داشت 

 اين استاد سنديكاليسم به واسطه تئوري     .  ام  جرج سورل خيلي مديون   

ترين سهم را در شكل        اش بيش   هاي انقالبي   هاي زمخت تاكتيك  
هاي فاشيستي ادا كرده      گيري دار و دسته     دادن نظم، انرژي و قدرت    

 در واقع، فيلمي كه ژيژك از آن تمجيد مي        ) .  Shils 1971:24(است 

منتقدي، خشونت درون   .  اي اشارات صريح به فاشيسم دارد        كند، پاره 
(كند    توصيف مي ”  داري  ترور فاشيستي ضدسرمايه  “چون    فيلم را هم  

Jarvis 1999, unpaginated  .(    كند كه    منتقد ديگري اشاره مي
 جامگان را بر تن مي       هاي سياه   جدا از اين كه افراد فيلم اونيفورم        

فيلم درست شده است،    ”  قهرمانان“اي كه توسط      كنند، مواد منفجره  
ساخته شده از معجوني است كه در تهيه آن از چربي بدن انسان                   

. اي به فاشيسم نيستند     ها اشارات غيرعامدانه    اين.  استفاده شده است  
اش اين است كه يك ارتش        گيري  اند كه نتيجه    ها بخشي از فيلم     اين
تواند سيستم كنوني را      القلب، آن نيرويي است كه مي       رحم و قسي    بي

ژيژك از اين امر    ).  Shooter 1999: unpaginated(به زير كشد    
ي تاييدآميز، از تحليلي كه در ارتباط با          باخبر است، چون كه به ديده     

اش اين است     آورد كه بحث    فيلم باشگاه رزم ارائه شده، نقل قول مي        
به “كه سازماني كه توسط دو بازيگر اصلي فيلم تاسيس شده است                

 سازي، تغيير شكل مي     پروژه عليل :  سازماني فاشيستي با اسمي جديد    

.  Diken and Laustsen 2001:2(”  دهد اما، اين قدرداني از     ) 
اي كه در خود فيلم نهفته است، به عنوان تامالت بعد از  پيغام ارتجاعي

العملي   چون عكس ژيژك از فيلم هم. فيلم بعدا به آن اضافه شده است

پوشي مي    كند و چشم    داري استقبال مي    به ازخودبيگانگي سرمايه  
اش،   العملي، جدا از اصالت فاشيستي        كند از اين كه چنين عكس       

 ما نسلي از مردانيم كه توسط زنان بزرگ شده        “.  عميقا هم ضدزن است

ام كه وجود زن ديگري واقعا همان جوابي است كه ما               من مانده .  ايم
و اما، فيلم در    .  ي تايلر در مقطعي از فيلم است        اين گفته .  ”الزم داريم 

متد [اي كه براي ساختن صابون از كلينك ليپوساكشن             مورد چربي 
آورده مي شود، ديالوگ وحشتناكي      ]  مكيدن چربي بدن براي الغري     

شان   اي كه از باسن     ما به زنان ثروتمند همان چربي     .  عالي بود “:  دارد
 ). Fisher 1999(فرختيم  شد را دوباره مي گرفته مي

شود،   ي تاريخ تبديل مي     ماركس در مورد طبقه كارگر كه به سوژه         
اي ويژگي    گرايي به گونه    اما، براي ژيژك ذهني   .  صحبت كرده است  

 ي متفكراني است كه تفكرات خود را بر پايه           يافته است كه مشخصه   

نخستين “نويسد كه      ژيژك مي .  دهند  ي تحليل طبقاتي قرار نمي      
توانيم مستقيما از ذهنيت       درس باشگاه رزم اين است كه ما نمي           

خبرماندن، آن    آن بي :  دارانه به ذهنيت انقالبي دست يابيم         سرمايه
بايست از طريق     داشتن و نديدن آالم ديگران، نخست مي         نگه  محروم

گان را مستقيما لمس       ديده  ي ستم   آميز كه همه    حركتي مخاطره 
ي هويت ما را فرو       حركتي كه بنا به آن كه شالوده      .  كند، شكسته شود  

آميز باشد،    نهايت خشونت   تواند بدون آن كه بي       خواهد ريخت، نمي  
كه با    -اما ذهنيت طبقه كارگر    ).  Zizek 2002b:252(”  ظاهر شود 

حركتي فردگرايانه    –كند    پيشرفت آگاهي طبقاتي معني پيدا مي        
اين حركتي است كه محصول كار و        .  همراه با خطر و خشونت نيست      

هاي ژيژك كامال     مبارزه جمعي است، يعني همان چيزي كه در تحليل        
 . غايب است

كند كه    اين تصوير از شيفتگي ژيژك نسبت به خشونت كمك مي             
تر مورد    لنين، كه پيش  ”  دولت و انقالب  “خوانش ويژه او را از كتاب        

نكته كليدي اين كتاب براي      .  بررسي قرار گرفت، بهتر توضيح دهيم      
نكته كليدي  .  ي زوال دولت نيست      طلبانه  ژيژك آن تصورات رهايي    

توانيم مستقيما از ذهنـيـت     نخستين درس باشگاه رزم اين است كه ما نمي“ نويسد كه   ژيژك مي
داشتن و نـديـدن     نگه  خبرماندن، آن محروم  آن بي:  دارانه به ذهنيت انقالبي دست يابيم  سرمايه

گـان را      ديـده   ي سـتـم    آميز كه همه  بايست از طريق حركتي مخاطره  آالم ديگران، نخست مي
ي هويت ما را فـرو خـواهـد        حركتي كه بنا به آن كه شالوده . مستقيما لمس كند، شكسته شود 

 ” آميز باشد، ظاهر شود نهايت خشونت تواند بدون آن كه بي ريخت، نمي
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و، ”  ها دروغين هستند    همه دموكراسي “براي او اين واقعيت است كه        
بار تمام عياري را به اجرا         اين حق ماست كه ترور خشونت      “بنابراين  
براي لنين، اما،    .  خشونت، براي ژيژك قابل توجيه است        .  ”بگذاريم

 . چنين نبود

 ي لنين كامال از ماهيت گاهي خشونت          دوره  هاي هم   سوسياليست 

هرچه باشد، آنان در    .  آميز مبارزه براي پديدآوردن تغييرات آگاه بودند      
تبعيد به  .  كردند  گر تزار فعاليت مي     ي سركوب   بطن حكومت مطلقه  

لنين .  سيبري و زندان، پاداش تقريبا اجتناب ناپذير فعاليت سياسي بود    
 از حق جنبش توده     –قرن بيستم     60همانند مالكوم ايكس در دهه        –

 بار دولت دفاع مي     هاي خشونت   كردن در برابر حمله     اي در مقاومت  

ديده عليه خشونت     هاي ستم   كرد، كه اين كاربرد خشونت توسط توده      
اما، هم لنين و هم مالكوم ايكس از اين امر . شد دولتي را نيز شامل مي

فعاليت كليدي  .  آگاه بودند كه خشونت به هدفي در خود تبديل نشود          
 ي كارگر به صورت يك       هاي طبقه   ها، رشد ظرفيت توده      براي آن 

 بايست به كار گرفته مي      هايي مي   در اين رهگذر، تاكتيك   .  پارچه بود 

ها را    گري توده   شده باشد تا اين كه شركت و دخالت         حساب“شد كه   
 Lenin(”  گري باشد   به دنبال داشته و تضمين كننده اين دخالت         

1977c:193  .(        چون هدفي در     براي آن فعاليني كه خشونت را هم
هاي   بدون توده “.  هاي درشتي دارد     ستودند، لنين حرف     خود مي 

توسل جستن  ...  ها ناتوان و آشكارا ناتوان هستند         ي بمب   كارگر، همه 
هاي تروريستي از طريق دادن فراخوان عمومي از آن           به چنين فعاليت  

هايي كه با     جايي كه سازماندهي ترور وزيران، توسط افراد و يا گروه           
 ديگر آشنا نيستند، به اين معني است كه نه تنها چنين تالش                 يك

 ها خواهد بود، بلكه هم       هايي باعث انفصال يافتن كار در بين توده          

حركات .  ”ريختگي محض در اين كارها را ترويج خواهد كرد          چنين بهم 
را ايجاد  ”  مدتي  حسِ خوبِ كوتاه  “تواند    تروريستي توسط افراد مي    

” ي بعد گي و انتظار منفعالنه را براي دوره عالقه بي“كند، اما بالفاصله 
 ).Lenin 1977c:189&191(به دنبال خواهد داشت 

 عدالتي در حق مخالفان لنين است كه از آنان به           از يك جنبه، اين بي    

لنين وارد  .  اي استفاده شود تا مواضع ژيژك مورد انتقاد قرار گيرد           گونه
شده بود، يعني   )  اس آرها (هايي عليه انقالبيون سوسياليست        پلميك

ترين كار خود را بر       همان گروهي كه در طيف چپ قرار داشت و مهم          
شايد كه لنين با     .  روي پتانسيل انقالبي دهقانان متمركز كرده بود         

هاي آنان مخالفت ورزيده باشد و به طور جدي و كامل با آنان               تاكتيك
برخورد كرده باشد، چرا كه اينان درگير كار سياسي در ابعاد توده اي               

، بخش بزرگي از اس آرها به        1917در دوران پرآشوب انقالب      .  بودند
ها كه در اين زمان به حزب جديد انقالب تبديل شده بودند،               بلشويك

 در مقايسه، تجليل ژيژك از خشونت ريشه در هيچ         .   شوند  محلق مي 

 . اي ندارد و كامال و مطلقا برخاسته از خصايل فردي اوست كار توده

ستايش ژيژك از شخصيتي خشن، منعكس كننده بدبيني عميق او             
 ي ستايش   اين ويژگي همه  .  شده است   هاي سياسي   نسبت به توده  

 امري كه لنين در بحث        –هاي فردمنشانه از خشونت است           گري

گرايانه شان، خيلي     هاي چپ   ي لفاظي   هايش آنان را به رغم همه      
ي پارلماني براي     شبيه به كساني كه افق ديدشان محدود به مبارزه          

(سوسياليست انگليسي، گرث جنكينز       .  اصالحات است، دانسته بود    
Gareth Jenkins(           اين نكته لنين را به طور موجز و روشني خالصه ،

از نقش  “تروريست ها و اصالح طلبان پارلماني، هر دو            .  كرده است 
دهند، طفره    اي كه چگونه خود كارگران جامعه را تغيير مي            مركزي

اي كرده است، و       يك گرايش ترور را جايگزين كار توده        ...  اند    رفته
هيچ يك از   ...  گرايش ديگر اصالحات را به جاي انقالب نشانده است            

چون اهرمي براي به وجود        ي كارگر هم    دو به عمل مستقل طبقه     
 ).Jenkins 2006:67(كنند   آوردن تغييرات انقالبي نگاه نمي

ترين شيوه    ژيژك از نقش خود به مثابه يك روشنفكر به غيرمسووالنه          
از نظر ژيژك، اين تفسيرها صرفا كلماتي هستند تا          .  كند  استفاده مي 

تاثير قرار    اش را دچار شوك كند و يا آنان را تحت           مخاطبان آكادميك 
گراني در جهان وجود دارند كه در پي يافتن آن تئوري             اما، كنش. دهد

و پراتيكي هستند كه به آنان درچالش با ستم و استثمار، كه براي                  
و اگر يكي از    .  ها نفر حقيقت تلخ روزمره است، همراهي كند          ميليون

هاي ژيژك را مطالعه كند و به طور سرسري            گران، نوشته   اين چالش 
 اي كه از گفته     هاي سياسي   گيري هاي او را قبول كند، از نتيجه حرف

توان برداشت كرد، به خود خواهد لرزيد؛ دموكراسي را           هاي ژيژك مي  
به فراموشي بسپار، مبارزه براي اصالحات را از ياد ببر، حقانيتت را در               

گري   درك كن، و در پي ژست انقالبي          ”  خشونت مفرط “كاربرد  
ها تنها راه     اين  –مقابله كني   ”  ها  غيرخودي“آميز باش تا با       خشونت

هايي آن چنان    اگر چنين برداشت. گسترش دادن ذهنيت انقالبي است
 . آور هستند كم، مضحك و خنده بالقوه خطرناك نباشند، دست

 2008نوامبر 

 ...ادامه دارد
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ميالدي در يوركشاير در انگـلـسـتـان      1943شيال روباتم در سال 
زماني كـه    .  از همان دوران جواني به ماركسيسم روي آورد.  متولد شد

ي تاريخ بـه  ي تحصيل در رشتهموفق شد با دريافت بورسي براي ادامه
كالج سينت هيلدا در آكسفورد برود توانست با چند تن از سرآمدتريـن  

تامسن و بـاب روثـورن         .  پي.  متفكران چپ مانند اريك هاباسبام، ئي
ي ورزي راديـكـال دهـه       بعدها سياست.  آشنايي و دوستي به هم بزند

شيال در كتاب خاطرات خـود  .  گذاردترين تاثير را بر او ميشصت بيش
هاي خود لحن و مضمون نخستين مقاله)  2000(   نويد يك رويابا نام 

نـظـران   دانستم كه نبايد زير تاثير صاحـب مي“: آوردرا چنين به ياد مي
شده بنويسم بلكه بايد احساسات و مشاهدات خـودم را روي        شناخته

كردم يك هم زمان با فوران هر واژه به بيرون احساس مي.  كاغذ بياورم
چنان كه اكنون، روباتم، خـواه در    در آن ايام، هم.  ” امخانه تكاني كرده

-اش، به مـوضـوع  هاي خود، خواه در فعاليت سياسي و اجتماعينوشته
هاي گوناگوني مانند تنظيم خانواده و جلوگيري از بارداري ناخواسـتـه،   

در .  پـردازد مزدها، عشق و روابط جنسي مـي هاي صنفي، دستاتحاديه
هـاي  ي هفتاد با انتشار سه كتاب مهم بـا نـام      هاي دههنخستين سال

آگاهي زنان، دنيـاي  ؛ و    زنان، مقاومت و انقالب؛ پنهان از تاريخ
هاي جنبش آزادي زنـان قـرار         در شمار تاثيرگذارترين چهره مردان
-ترين نـظـريـه   سيمون دوبووار، شيال روباتم را يكي از استثنائي.  گرفت

 . شماردپردازان فمينيست مي

گردهمايي ملـي  “ دهندگان اصلي نخستين روباتم از جمله سازمان

ي مهـم  در اين گردهمايي چهار خواسته.  در انگلستان بود”  آزادي زنان
مزد برابر در ازاي كار برابر؛ پرداخت دست:  جنبش نوين زنان مطرح شد

هـا و    هاي برابر؛ ايـجـاد مـهـدكـودك       برخورداري از آموزش و فرصت
ساعته؛ برخورداري از وسايل رايگانِ جلوگيري از    24هاي شيرخوارگاه

گويد كه به نـظـرش ايـن      شيال در اين باره مي.  بارداري و سقط جنين
نه رهـبـري وجـود داشـت، نـه              -يي بودفعاليت سياسيِ كامال تازه“ 

ما داشتيم به زنـدگـي     .  هاي گروهيخودپسندي و كبري و نه اختالف
خورديم و ايـن هـمـان        پيوند مي  -نه زنانِ ممتاز جامعه  -زنان كارگر

چنان از هر موقعيتي براي برقـراري  او هم.  ” موضوع نان و گل سرخ بود
هاي اخير ضمن استاديِ دانشگاه، به امـر  در دهه.  كوشداين ارتباط مي

... “ گويد روباتم مي.   پژوهش در تاريخ كارگري و چپ نيز مشغول است
يـي  منديِ ديرينـه ي زنان كارگر عالقهكردم نسبت به تاريخچهفكر مي

اما معلوم شد كه نوشتن در اين باره در اين روزهـا    .  وجود داشته باشد
ي نژاد و جنـسـيـت    شود دربارهبه آساني مي...  به مراتب دشوارتر است

آوري دشـوار اسـت،       صحبت كرد اما پرداختن به طبقه به طرز حيرت
با اين همه، روباتم به نوشتـن در    .  ” گويي آن كه در خالء صحبت كني

ي زنـدگـيِ     گيريِ پژوهش دربارهاو عالوه بر پي.  دهداين باره ادامه مي
ادوارد كارپنتر، سوسياليست قرن نوزدهميِ انگلستان، به جنبش حـق    

زنـانِ  ” گويـد در ان ايـام        شيال مي.  راي زنان نيز توجه ويژه نشان داد
سوسياليست و آنارشيست بسياري بودند كه به اصالحات رفاهي توجـه  

-ها درگير ميي امور در سطح شهرها و محلهدادند و در ادارهنشان مي
توان كار، كارِ خانگي، و سبـك و    ها بر اين باور بودند كه ميآن.  شدند

 هاي اقتصاديهاي فردي زنان با خواستتنيدگيِ حقوق و آزاديدرهم

 )با شيال روباتم” سامان نو“وگويي كوتاه گفت(

 
 
 
 
 
 

 مينا شادمند: ها و برگردانطرح و تنظيم پرسش
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-زناني مانند سيلـويـا پـانـك      .  دهي كردساختار بناها را دوباره سازمان

هرست كه يك آبجوفروشي را در اختيار گرفت و از ساختمان آن بـراي  
يـا  .  شد، بهـره جسـت    ايجاد مهدكودكي كه به صورت تعاوني اداره مي

تالش آن .  خانمان تاسيس كردمارگارت اَشتن كه مركزي براي زنان بي
انـدازد كـه هـم        تر مرا به ياد زناني ميافراد براي ايجاد جهاني مردمي

 .”كننداكنون در كشورهاي فقير دارند مبارزه مي

شناسيِ دانشگاه منچستر، در انگلستـان،  شيال روباتم استاد جامعه
او .  آيـد است و متخصصِ مسائل جنسيت و تاريخ كارگري به شمار مـي 

داشت رويدادهاي ماه سال گذشته در يك گردهمايي به مناسبت بزرگ
شـخـصـي و      “ راني خود زير عنوانِ   شركت كرد و در سخن 1968مه 

هـا  و تاثير آن   1968به شرح و توصيف رويدادهاي ”  1968سياسي در 
او اشاره كرد كه اهميـت رويـدادهـاي      .  اش پرداختبر زندگي و فلسفه

در آن است كه توانست زباني فراهم آورد تا بـتـوان اهـمـيـت         1968
روباتم در ادامـه    .  شان بحث كردهاي شخصي را دريافت و دربارهتجربه

آزاديِ “ ي ابـزاري بـراي         ي شخصي به مثابهگفت كه تاكيد بر تجربه
در مقام عامل ”  ي فردياراده“ به معناي تاكيد بر نقش ”  استوار بر اراده

امري ”  براي آزاد بودن اراده“ افزايد كه البته او مي.  تغيير اجتماعي است
آمدهاي مربوط به آن از   هاي طبقاتي و پيپيچيده است زيرا قشربندي

 .  كاهدورزي ميي اين ارادهدامنه

-، شيال روباتم براي ادامه2008آخرين نكته آن كه در ماه مارس 

رو شد زيرا مقامات  دانشگاه ي كار در دانشگاه منچستر با دشواري روبه
آيند، تصميـم  مزد او بر نميي پرداخت دستي آن كه از عهدهبه بهانه

كارزار موثري به سـود او    .   گرفته بودند او را ناخواسته بازنشسته كنند
شـيـال كـه      .  جاي دنيا شكل گرفت و او را به سر كار بازگردانددر همه

زده جويان، شـگـفـت   خود از اين همه پشتيباني، به ويژه از سوي دانش
كار تدريس در دانشگاه .  دهدگرمي به كار خود ادامه ميشده بود با دل

ي روباتم دهد كه مخاطبان بالقوهاو را در ارتباط با نسل جواني قرار مي
روباتم اميدوار است با واكاوي در تاريخ و نـوشـتـن        .  آيندبه شمار مي

هاي پيشين خوانندگان امروزي را بـا    هاي راديكالِ نسلي چهرهدرباره
خواستـنـد دنـيـاي       هاي كساني آشنا كند كه ميمنديزندگي و عالقه
هاي جـوان نـيـز      ي فمينيستشنيدن نظر شيال درباره.  بهتري بسازند

هـاي  او با ستايش از اعتماد به نفس فمينـيـسـت   .  خالي از لطف نيست
. در يك گردهمايي با نيومي كالين بوديم“ گويد جوان، براي نمونه، مي

آميـز  به راحتي توانست سخنان اعتراض.  انگيز يافتماو را بسيار تحسين
چنين .  گروهي نسبتا پراُبهت از مردان چپ قديم و چپ نو را قطع كند

تامل انجـام  هاي من دشوار بود ولي او اين كار را بينسلكاري براي هم
 .”داد

  *    * * 

شماري است ولي تا همين چـنـدي   شيال روباتم داراي تاليفات بي
در سامان نـو    .  پيش هيچ اثري از او در ايران به ترجمه درنيامده بود

پرداز سرشناس، فرصت را مـغـتـنـم     ي معرفي خود از زنانِ نظريهادامه
هاي هايي از شيال روباتم بخشي از آرا و انديشهشمرد تا با طرح پرسش

ترين و تاثيرگذارترين كارهاي كه اساسيي او عرضه كند، با اين اميدوار
 .او نيز به فارسي برگردانده شود

 

آيا .  خانم روباتم، كتاب شما به فارسي چاپ شده است : سامان نو
گفتار گفته اسـت كـه     از اين موضوع خبر داشتيد؟ البته ناشر در پيش

به هـر    .  انتشار اين كتاب لزوما به معناي موافقت با مضمون آن نيست
ايم اگر براتان امكان دارد به يكي دو پرسش مـا پـاسـخ        صورت، مايل

ورزي چپ نو داشتيد و  دانيم كه شما سهم بزرگي در سياستمي. دهيد
هاي جنسيتي، طبقاتـي و    از جمله كساني هستيد كه مبارزه با تبعيض

شـمـا از اواخـر        .  هاي مبارزه كرديدنژادي را به طور جدي وارد عرصه
داري و هـم      ي هفتاد ميالدي هم سرمـايـه  ي شصت و اوايل دههدهه

. ي چپ، به تعارض گرفتيـد ي مبارزهي مردانه را، حتي در عرصهسلطه
ي هر دو كار بـرآيـيـد؟ بـا چـه            در عمل، چه طور توانستيد از عهده

تنشي كه در جنبش سوسياليستـي   
بريتانيا درگرفت   بسيار تـلـخ و       

برخي از زنها همه ي .  آزاردهنده بود
مشكالت زنان را ناشي از مردان مـي  
دانستند، حال آن كه كسانـي كـه     
مانند ما خود را فميـنـسـت هـاي       

در صـدد    سوسياليست مي دانستند،
بودند به مبارزه با سرمايـه داري و      
 . تبعيض طبقاتي و نژادي دست بزنند
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مشكالتي براي انجام دادن هر دو جور مسئولـيـت   
رو شديد؟ آيا هيچ پيش نيامد كه فكر كنيد از روبه

دوستان خود در يك جبهه جـدا شـويـد و بـه             
ي ديگر بـپـيـونـديـد؟ چـه         تان در جبههدوستان
چنان در هر دو   دارد تا همهايي شما را واميانگيزه

 عرصه فعال باقي بمانيد؟ 

 

از اين كه بيماري آنـفـوالنـزا      :  شيال  روباتم
. امسبب شد پاسخ شما را با تاخير بدهم، متـاسـف  

خـبـر   ي فارسيِ كتـاب بـي    نه، من از وجود نسخه
 . اما از شنيدن اين خبر شاد شدم. بودم

ي هفتاد ميالدي، عمدتا در اش در دههراست
در آن زمـان  .  فعاليت داشتم”  جنبش آزادي زنان“ 

هاي كوچك ارتقاي آگاهـي  دهيِ گروهما با سازمان
در واقع، .  كرديمدر كارزارها و تظاهرات شركت مي

ي كـارگـرنشـيـن و         دهي زنان در مـنـطـقـه    ما  دست به كارِ سازمان
فقيرنشين لندن به نام هكني شده بوديم و ميان كساني كـه در ايـن       

در لندن ارتباط بر ”  هاي آزادي زنانگروه“ آمدند و ها گرد هم ميمحله
نزديك به هفتاد گروه به اين صـورت     1970ي در دهه.  كرديمقرار مي

ما از كارزارهاي قانوني شدن سقط جنيـن و پـخـش        .  متشكل شدند
وانگهي بـراي    .  كرديمرايگان وسايل جلوگيري از بارداري پشتيباني مي

ي تسهيالت بهتري براي كودكان زير پـنـج   ها و ارائهايجاد مهد كودك
از جملـه  .  كرديمها و در سطح كشور نيز مبارزه ميسال در سطح محله

-بازيها و اسبابداديم كتابمسائلي كه به آن عالقه و توجه نشان مي
هاي بازي كوشيديم زمينچنين ميهم. ها بودهاي كودكان در كتابخانه

-براي زنانِ ساكن در محله.  هايي امن براي كودكان بدل شودبه محيط
داري و مراقبت از مادران و كودكانِ نوپا  بر پـا  هاي كارگري، مراكز نگه

تازه، براي دستيابي به بهبود خدمات بهداشتي و مراقبتي از .  كرديممي
-دهـي مـي    به سـازمـان    ”  خدمات ملي بهداشتي“ مادران زير پوشش 

-هاي ديگر، يكي هم آن بود كه تالش مـي   از جمله فعاليت.  پرداختيم
گويي به ها را براي پاسخكرديم ماماها و مشاوران خانواده در بيمارستان

در اين فعالـيـت آن دسـتـه از           .  نيازها و احساسات زنان بسيج كنيم
هاي خـود  ها و نيز مددكاران كودك كه در اتحاديهكاركنان بيمارستان

، از زنـان عضـو         افزون بـر ايـن    . كردندفعال بودند، ما را همراهي مي
مزدهاي كم و نيز كسب رسمـيـت   ها كه براي اعتراض به دستاتحاديه

خـودم  .  كرديمزدند، پشتيباني ميها دست به اعتصاب ميبراي اتحاديه

، درگيـر  1970ي به مدت دو سال، در اوايل دهه
كـار  چـي و شـب      دهيِ زنـانِ نـظـافـت      سازمان

يـي  هاي اداري بودم تا بتوانند اتحاديـه ساختمان
ها از هنـد غـربـي      تر آن زنبيش.  تشكيل دهند

 . مهاجرت كرده بودند

، با زناني همراه شدم 1970ي از اواسط دهه
كه به تازگي داشتند به موقعيت زنان كارگـر در    

-بعضي از آن.  دادندسطح جهاني توجه نشان مي
ها در صدد بودند فعاليت خود را گـرد مسـائـل      
مربوط به توسعه متمركز كنند و در اين جـهـت   

ها كساني بر از ميان آن.  بنويسند و متشكل شوند
هاي سازمان ملل متحد تاثير گذاشتنـد،  سياست

 .مانند دايان السن كه اقتصاددان است

ي هفتاد ميـالدي مـارگـارت      در اواخر دهه
تاچر در انتخابات به پيروزي رسيد و قدرت را بـه  
دست گرفت و بسياري از اعتبارات بخش دولتي را كاهش داد كـه در    

در اين .  رو شدهايي روبهي خدمات در بيمارستان با دشوارينتيجه ارائه
رايت و لين سـگـال كـتـابِ       ايام همراه با دو دوست خود، هيالري وِين

-اين كار در حكمِ كوششي بود كـه مـي      .  را نوشتم هاپارهوراي تكه
ورزيِ چپ را عرضه و تبليغ كند، به اين خواست نوع ديگري از سياست

هايي هايي مانند فمينيسم نكتهتواند از جنبشمعنا كه جنبش چپ مي
حدود سه هـزار نـفـر در         1979در هر صورت، با آن كه در .  فرا گيرد

هاي يادشـده  كنفرانسي در شهر ليدز گرد هم آمدند ما نتوانستيم گروه
به عالوه، همان سال براي آخرين بار گردهمايـي  .  را متشكل نگه داريم

تنشي كه در جنبش سوسياليستـي  .  را نيز برگزار كرديم”  آزادي زنان“ 
ي هـا هـمـه     برخي از زن  .  بريتانيا درگرفت بسيار تلخ و آزاردهنده بود

دانستند، حال آن كه كسانـي كـه     مشكالت زنان را ناشي از مردان مي
در صدد بودند   دانستند،هاي سوسياليست ميمانند ما خود را فمينست

 .  داري و تبعيض طبقاتي و نژادي دست بزنندبه مبارزه با سرمايه

، ما دست به يك بسيج عمومي براي پشتيبانـي  1984-1985در 
از زنان ساكن در مناطق معدني زديم كه طي يك سالي كه از اعتصاب 

. گذشت، سازمانِ كارآمدي را بنياد گـذاشـتـه بـودنـد       كاران ميمعدن
هـا  ضرورت بر پا كردن اين سازمان از آن جا مايه گرفته بود كه اين زن

. دانستندخود را مسئول زندگي و تامين معاش اعضاي خانواده خود مي
شان در   ي قدرتها را متوجهچنين احساس نيرومندي اندك اندك آن

ها بلكه بر زنان كارگر آن چه رخ داد نه تنها بر فمينيست.  مقام زن كرد
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زماني كـه    .  دهنده گذاشتهاي كارگري تاثيري تكانو بر زنانِ خانواده
هـا  ي كارگران چاپخانهنيروي اتحاديه)  ميلياردر معروف( روپرت مرداك 

-مكان چاپ( آميزي در واپينگ را در هم كوبيد، اعتصاب بسيار خشونت

سـودي  .  درگرفـت ) هاي روپرت مرِدوكها و مجلهي جديد روزنامهخانه
نيوز را در اياالت متحد كه نصيب مرداك شد او را قادر ساخت تا فاكس

در ايـن    .  آمريكا، كه از پشتيبانان جورج بوش بود، خـريـداري كـنـد      
ياري بر پا كردند كه در اين اقدام من هـم    اعتصاب، زنان يك گروه هم

در اعتصاب دريانوردان و سـپـس در     .  كار پيوستمبه بعضي زنان معدن
در اعتصابي كه كارگران بارانداز در اعتراض به تلـفـات و      1990اوايل 

هـاي مشـابـهـي       سوانح ناشي از كار در اسكله راه انداخته بودند، گروه
ي دهي قابل توجه است و تـاريـخـچـه      اين گونه سازمان.  شكل گرفت

 . يي، به خصوص در تاريخ كارگري آمريكا، داردويژه

هـاي  از ديدگاه تاريخي، فمينيسم امور مربوط به حقوق و آزادي   
چنين در دوران اخير، زنان بـراي  فرديِ زنان است اما، در گذشته و هم

معتقدام ميان اين گـونـه   .  انداعتراض به معشيت خود نيز به پا خواسته
هـا را    اما اين تنش.  هايي هم وجود داردها و فمينيسم خصومتجنبش

-توان به مدد كار مشترك فروكاست و در عمل ياد گرفت كه مـي   مي
 . توان به هم اطمينان ورزيد

يـي  عبارت است از واژه  ”  مردساالري“ ام كه به اين نتيجه رسيده 
هـا و    ي دوران  يي از قدرت مردانه در هـمـه      كه بر شكل ثابت و ويژه

هـاي  شـكـل  ”  مردساالري“ به نظرم، در حقيقت، .  ها داللت داردفرهنگ
گوناگوني به خود گرفته است و اين كه زنان خود بر اين موضوع تاثيـر  

ها در موقعيت بهتري بودند ولي بعـد آن    ها زنگاهي وقت.  اندگذاشته
براي نمونه، در بريتانيا زنان آنگلوساكسون .  اندموقعيت را از دست داده

-ها در وضع بهتري به سـر مـي    به نسبت دورانِ پس از پيروزيِ نورمن
وانگـهـي،   .  كنم پيشرفت به صورت خطي باشدبنابراين فكر نمي.  بردند

يابند و امتيازهايي كسـب  ها به توفيقي دست ميچه بسا زماني كه زن
هـا  با اين همه، معتـقـدام كـه زن       .  گردي صورت گيردكنند، عقبمي

توانند به صورت رسمي متشكل شونـد،  هميشه، حتي هنگامي كه نمي

هـاي بسـيـار      اين مقاومت شكل.  دهندواقعا دارند مقاومت به خرج مي
هـا، بـه نـوعـي، از راه             اين گونه مقاومت.  گيردگوناگوني به خود مي

 . يابدهاي ارتباطي انتقال ميها و شبكهخانواده

در كل، تاكيد بر استقالل فردي و برابري به زنان كـمـك كـرده       
امـا،  .  كنم اين تاكيد مهم استاست تا موقعيت بهتري بيابند و فكر مي

براي نمونه، .  به اين ترتيب، چه بسا از نيازهاي بعضي زنان غافل بمانيم
ي بـرابـري     شايد با مسـئلـه    )  داراندو خانه( كنند هايي كه كار نميزن

چندان احساس نزديكي نكنند و خود را با مشكالت حاملگي و مراقبت 
 . از فرزندان به آن اندازه مرتبط ندانند

 . ها را كافي بدانيداميدوارم اين اشاره

 با مهر و عواطف خواهرانه

 شيال روباتم

 2009مارس 
 
 
 
 :براي تهيه ي بخش اول اين مطلب از منابع زير بهره گرفته ام  -1
 

http://www.greenleft.org.au/2000/428/22360 
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2008/oct/22/women-
highereducation-sheila-rowbotham-feminism 

-rowbotham-sheila/05/2008/uk.org.communiststudents://http
 /conference-that-all-and-1968-at 

 

2-  

Naomi Klein كالين . ميالدي در خانواده يي سياسي در كانادا 1970، متولد سال
 Theاجتماعي، به مقاله نويسي براي مجله هايي مانند /گذشته از فعاليت سياسي

Nation  وThe Guardian  و نيز نوشتن كتاب هايي درباره ي سرمايه داري، جهاني
 .سازي، بي كاري و مانند آن مشغول است

 .1385شيرازه، : ، برگردان حشمت اهللا صباغي، تهرانزنان در تكاپو.  روباتم، شيال 
 Socialistجالب است بدانيم كه نخستين مقاله از مجموعه مقاله هاي البته  

Register ) سالگي مانيفست  150خود به مناسبت  در ويژه نامه ي) 34ش
ولي در چاپ فارسي اين مجموعه،  مقاله ي . به قلمِ خانم روباتم است ،كمونيستي

نامه يي از يك فمينيست سوسياليست ترجمه : ايشان با عنوان  دكتر ماركسِ عزيز
 . نشد

از ديدگاه تاريخي، فمينيسم امور مربوط به 
هاي فرديِ زنان است اما، در حقوق و آزادي
چنين در دوران اخير، زنـان    گذشته و هم

براي اعتراض به معشيت خود نيز بـه پـا     
 . اندخواسته
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 چكيده 

ها از زمان ماركس و انگلس يگانه راه رسيدن به آزادي و     ماركسيست
انگلس بـا وجـود       .  دانستندبرابري جنسي را انقالب سوسياليستي مي

هاي قرن نوزدهمي خود در درك روابط جنـسـي، بـه      تمام محدوديت
گيرد و منشا خانواده، مالكيت خصوصي درستي قلب مساله را نشانه مي

 :دهدو دولت را هدف قرار مي

-ي روابط جنسي پس از فروپاشي قـريـب    زني ما در مورد شيوه گمانه
اي منفي دارد و  بيشتر محـدود  داري اساساً ويژگيالوقوع توليد سرمايه

پس چه چيز آن نـويـن     .  است كه از ميان خواهد رفتبه آن چيزهايي
خواهد بود؟ آن زمان كه نسل جديدي پرورش يافـت پـاسـخ آن را          

گذارد به آنچه كه ما  وقتي كه چنين نسلي پا به جهان... خواهيم يافت 
روز آنان ترسيم كرديم ارزشي قائل نخواهند بـود؛    امروزبراي كردار آن 
-گاني خود را در مورد رفتار جنسي هر فرد بـرمـي    شيوه و رفتار همه

 1.گزيند و اين پايان آن است

هاي بليغ اما براي بحث از نظرگاه ماركسيستي به چيزي بيش از فرمول
دادن امـكـان تـحـقـق        براي نشان.  و الهام بخش براي آينده نيازمنديم

عشق و لذت در زنـدگـي فـردي، درك         يناخودبيگانه  ي آزاد وآينده
هاي اقتصادي و اجتمـاعـي   ها و ارتباط آن با بنيانروابط جنسي انسان
بايد عميقاً نشان داد تمام روابط جنسي انسان در .  جامعه ضروري است

هـاي  اي از فـاكـت    تنها بدن انسان مجموعه.  اجتماع ساخته شده است
هايي ممكن اسـت بـه     گرچه حتي چنين فاكت(   است معلوميطبيعي 

هاي بنياديني با تكنولوژي انساني مانند پيشگيـري از بـارداري       شيوه
استفاده و سوءاستفاده از آن، احساسـات و آمـال آن         )  جايگزين شود

چـنـانـچـه     .  و اين وجه تمايز انسان و حيوان است.  مسئله آگاهي است
 :نوشت 1844ماركس در سال 

.  ست و از آن جداناپـذيـر اسـت     هاي حياتي خود يكيحيوان با فعاليت
هاي حياتي خود را تحت اراده و آگاهي خـود انـجـام        ها فعاليتانسان
دهد كه انسان مـوجـودي   دهند و تنها اين دليل است كه  نشان ميمي

 2.نوعي است

 

گرايان گوياي اين واقـعـيـت      هيچ چيز بيش از تاريخ روابط هم جنس
هاي انساني مانند ميل جنسي، جمـيـعـاً    ترين فعاليتنيست كه اساسي

 

 گرايانجنسكشيدگي همهاي ستمريشه

 

 

 نورا كارلين: نويسنده

 

 

 باران راد: برگردان

 

 شادي امين: ويراستار
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 . گيرددر اجتماع شكل مي

سـت  پنداشتي ' گراييهم جنس' نقطه عزيمت فهم اين مسئله است كه 
ايـن واژه را بـراي         .  كه تا پيش از قرن نوزدهم وجود نداشتـه اسـت    

كـم  نخستين بار بنكرت، پزشك مجارستاني مطرح كرد؛ پس از آن كـم 
بـيـانـگـر        1860مصطلح شد و استفاده فراگيري يافت و از اواخر دهه 

 3. احساس جنسي متضاد، وارونش جنسي و عشـق اورانـيـايـي بـود           
دهد در ايـن دوره        پيدايشِ نه يك كلمه، بلكه چندين واژه نشان مي

گيري بـود كـه     رويكرد جديدي نسبت به زنان و مرداني در حال شكل
اكنون ديگر به چشم افرادي كه شرايط يا شخصيت خاصي دارنـد بـه     

در گذشته، واژگاني كه براي سكس ميـان هـم     .  شدها نگريسته ميآن
كارانه و گنـاه آلـوده بـودن آن          شد از جنايتجنسان به كار برده مي

كرد، اما آن ديدگاه كه اين اعمال را ناشي از شرايطي نهفته حكايت مي
 .دانست تنها در اين دوره ظهور كرديا نوعي از شخصيت مي

ما همچنين اين مسئله را  بايستي درك كنيم كه سـاخـت چـنـيـن          
 زني است كه بـراسـاس آن نـقـش        مفهومي بخشي از فرآيند برچسب

از افـرادي    .  كردنـد گرا تحميل ميخاصي براي زنان و مردان هم جنس
رفت يكجور عمل كرده، شدند انتظار ميكه با اين مفاهيم شناسايي مي

مانند هم لباس پوشيده، در جاهاي مشخصي گرد آيند، با مشـكـالت     
ايـن  ( شـدنـد     گرا ناميـده مـي    مشابهي رودررو شده، و همه هم جنس

توان مشخصاً به دو گروه مـتـضـاد    حقيقت كه موجودات انساني را نمي
گرا تقسيم كرد برچسب جديدي تحت عنـوان  گرا و دگرجنسجنسهم
). گرايي را به خـود اخـتـصـاص داد          گرايي يا دوجنسهم جنسشبه

 : دهداينگونه وضيح مي 1968همانطور كه مكينتاش اين فرآيند را در  

كند مرز روشن و قابل رويتي بين رفـتـارهـاي    نخست، به ما كمك مي
زدن مـنـحـرفـيـن را از          دوم برچسب... ممكن و ناممكن ترسيم كنيم

ايجاد نقش خاص، حقيرانه و تكفير شـده بـراي     ... كندسايرين جدا مي
-اي به همان   تا اندازه گرايان توده جامعه را پاك نگه داشتههم جنس

صورت كه برخورد با برخي از انواع جنايات سايرين را پايبند به قـانـون   
 4. كندمي

چرا چنين مفهومي در قرن نوزدهم پديدار شد؟ چرايي اين تغـيـيـرات    
داري صنعتي نهفته است، آنچنان كه در واقعيات نوين اجتماعي سرمايه

 :گويدجفري ويكس مي

ها به طور كامل به عنوان بخشي از آرايش مجدد خانـواده  اين پيشرفت
و روابط جنسي قابل درك است و سرانجامِ پيروزي شـهـرنشـيـنـي و        

نتيجه چنين تغييري ظهور ملمـوس شـكـل مـدرن         .  انقالب صنعتي
براي مثـال مـفـهـوم       :  ست كه امروز بحث عامي استمفاهيم و معاني

-هـم جـنـس     ” ؛ و همينطور مفـهـوم  ” فرزند“ ، ” روسپي“ ، ” دارخانهزن“ 
داري مفاهيمي نويني زيرا در بافت خاص خانواده در نظام سرمايه... ” گرا

 5...گرايي رشد يافتاز هم جنس

 

اگر قرن نوزدهم را نقطه عطف اين مسئله بناميم بدين معني نـيـسـت    
از سـويـي     .  كه از هرآنچه كه در گذشته روي داده است غافل شـويـم  

اند كه مدارك بسياري دال برخي از مورخين اين مسئله را متذكر شده
گرايان قبل از پايان قرن نوزدهم وجـود دارد و      جنسكُشي همبر نسل

دانند، بلكه آن را بـه        داري مربوط نمياين مسئله را به ظهور سرمايه
گراهراسي كه در ساير نقاط سنت فرهنگي خاص غربي، يعني همجنس

كننـد  و اين ادعا را تصريح مي 6. دانندجهان ناشناخته است، مرتبط مي
گرا وجود داشته و شـايـد   جنسكه هميشه نسبت ثابتي از جمعيت هم

گرايي پيوسته به ضرورت رازداري  تاريخ سر به جنسخرده فرهنگ هم
 7.مهر باقي مانده است

از سويي ديگر برخي نويسندگان بر شكافي عميق بين گذشته نزديـك  
گرايان جوامع ي تاريخ اصرار دارند و هيچ ارتباطي بين هم جنسو بقيه

گرايي يابند از ديدگاه آنان تا قرن نوزدهم هم جنساوليه و كنوني نمي
 8.اصالً وجود نداشته است

گرايي با مسئله خانواده مشكلي را   بدون درك ارتباط مسئله هم جنس
در تمام جوامع طبقاتي، خانواده نهادي اساسي بوده كـه  .  ايمحل نكرده

ي آن اما، شكل خانواده و رابطه.  است همديسي جنسي را تحميل كرده
اسـت كـه     با توليد، از يك شيوه توليد به شيوه توليد ديگر تغيير كرده

ظـهـور   .  قرن نوزدهم تحولي اساسي در اين شيوه توليد را شاهـد بـود    
داري تغييرات پيچيده تمام و كمالي را به همراه داشت مـانـنـد    سرمايه

هاي جنسيتي جديد زنان و مـردان    جدايي خانه و كار، دوگانگي نقش
در اين دو حوزه مجزا و تاكيد بر فردگرايي و زندگي شخصي كه خـود    

 .اي نوين در رويكرد به تمايالت جنسي بوددوره
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براي فهم اين نكته كه چرا اين تغييرات بايد تعريف جديدي از روابـط    
گرايي را به دست دهد و اين كه چگونه از رويكردها و اعمال هم جنس

گذشته متفاوت شود بايد به تاريخ ميل جنسي و خـانـواده نـظـري           
 هاي فراواني كه از گذشته وجود داشته، مـبـارزه    بيافكنيم، تا با افسانه

كرده و دريابيم كه چگونه جوامع تمايالت جنسي را بنابر شرايط مادي، 
 .انداجتماعي و سياسي خود ساخته و باز از نو پرداخته

 

 جوامع بدوي و غيرغربي 

جـنـسـان    اين حقيقتي مهم و درخور اهميت است كه رابطه ميان هـم 
تقريباً در تمام جوامع به جز جوامع غربيِ  مسيحي امري پذيرفته شده 

اما، اين موضوع به تنهايي براي بيان و تفسير اين مسـئلـه     .  بوده است
كافي نيست، چرا كه غالباً بحث بر سر اين است كه رويكرد غيرمنطقي 

ي فرهنگي دارد و بـه طـبـقـه       ها ريشهي منحصر غربيو خودخواهانه
 . داري ربطي نداردخاص يا سرمايه

بنابراين نگاهي گذرا به برخي جوامع ضروري است، بـه ويـژه كـاوش        
اي كه روابط هم جنسان در آن چنان جفت و جور شده بود كـه    شيوه

تهديدي براي نهادهاي رسمي مانند خانواده و يا تقسيم جنسيتي كـار  
اگر جوامع انساني را با يك مقياس خطي بسنجيم .  شدرا محسوب نمي
هـاي پـذيـرفـتـه شـده           جنسان سازگار شده با نقشكه در روابط هم

اجتماعي در يك سوي آن قرار داشته باشد، و در دگر سـو، چـنـيـن         
بينيم كه جـوامـع   شد، ميروابطي مورد تكفير و يا مورد تنبيه واقع مي

غربي اين سوي مقياس قرار دارند، كه در قياس با ساير جوامع ماهيتـاً  
تمام اعمال جنسي پذيرفته شده در جـهـت حـفـظ       .  متفاوت نيستند

جامعه موجود و شيوه خاص توليد دوره خود و تداركات بازتولـيـد آن     
اي است كه بايد در بـررسـي جـوامـع بـه          اين همان شيوه.  بوده است

كاربست و نه آن روش معمول كه به جوامع مختلف با درك ثابتـي از    
گرايـي  جنسجنسگرايي نزديك شده و پذيرفتني بودن يا نبودن همهم

 .كندرا در آن بررسي مي

كـنـنـده بـودنـد،          آورينخستين جوامع انساني جوامع شكارچي جمع
توان ديد كه هنوز اين شيوه زندگي را تـا دوره مـدرن       جوامعي را مي

اند، در چنين جوامعي كنترل بر هرگونه عمل جنسي محدود ادامه داده
اما، حتي در اين جوامع نيز تمام روابـط  ).  به جز سكس با محارم( است 

گيـرد كـه بـه        جنسي در چهارچوبي از آداب و نقش هايي صورت مي
اغـلـب   .  منظور پابرجايي همكاري و ادامه حيات توسعه يافـتـه اسـت     

تقسيم كار بين زنان و مردان وجود دارد بنابراين با ساير جوامع بيشتـر  
  9. همپوشاني دارد تا عدم تطابق

به تدريج با ظهور كشت و زرع اوليه و ضرورت حفظ گروه و گلـه مـي     
-تر و پيچيـده توان ديد كه خانواده و نهادهاي خويشاوندي شكل دقيق

هـاي  همچنان كه ساكنان براي بدست آوردن سـرزمـيـن       .  تري يافت
جديد با يكديگر به رقابت برخاستند، جنگاوري نيز توسعه يـافـت، و       

اين جـوامـع روزگـار      .  هاي جنسيتي نيز از يكديگر متمايز شدندنقش
درازي برابر طلب بوده و هنوز در آن اختالفات طبقاتي به وجود نيامده 
بود و ازدواج و نگهداري از فرزند اَشكال ناروشني داشت و برابري بـيـن   

در چنين جوامعي دو شيوه هم جـنـس گـرايـي       .  زن و مرد برقرار بود
جنسيتي، نظامي كـه در    -نخستين اشكالِ تغيير بينا.  يافت شده است

 ميان ساكنان بومي آمريكاي شمالي تا دوره مدرن ادامه داشت و انسان
در ميان ايـن قـبـايـل،       .  شناسندشناسان غربي آن را به نام برداچ مي

هنگامي كه مردي احساس گرايش به وظايف يا جنس موافق خـود را    
توجه به اين كه از نظر بيولوژيكـي بـه چـه        داشت با اجازه بزرگان بي
هاي اجتماعي و اقتصادي نقش جنسي خود جنسي تعلق دارد با انگيزه

-را تغيير داده و بدين ترتيب كامالً وارد فضاي جنسيتي و مسئولـيـت  

 انگلس
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-شد، بدون قيد و بندهاي اجتماعي اين افـراد مـي    هاي آن جنس مي
توانستند همسر برگزينند، در شرق دور در ميان مردمان پالين، تغييـر  

جنسيتي زنان هنگامي دادوستد پوست بوفالو،  اقتصاد، مـاهـيـت    -بينا
ازدواج و جايگاه زن در ميان مردم اين قبايل را متحول كرد نـاپـديـد      

 10.شد، اما برداچ مردان هنوز تا قرن نوزدهم باقي مانده بود

هاي بسياري از آن جنسان كه در جوامع نمونهي ديگر از روابط همگونه
اي از زنـدگـي     وجود دارد روابط مردان با پسران است كه چون مرحله

شد، مرداني كه ازدواج كرده بودنـد  يك مرد معمولي بدان نگريسته مي
-هاي اجتماعي معشوق خود را برميو فرزند داشتند اما بدون مخالفت

پيش، مردان از در جنوب سودان تا چندي  آزانددر ميان مردم . گزيدند
-هاي سربازي و شـراكـت  اواخر نوجواني تا اواخر بيست سالگي در سال

كردند سپس آنان را ترك كرده و   هاي كاريِ خود با پسران ازدواج مي
در استرالياي مركـزي   آراندامردان .  دادندي خود را تشكيل ميخانواده

كردند اما هنوز مدركي دال بر اجازه زنـان    در بزرگسالي اجازه پيدا مي
در صـحـراي     .  دوازده ساله ديده نشده اسـت -براي ازدواج با پسران ده

-ها سكس ميان مردان و پسران طبيعي تلقي ميليبي در ميان سيوان
هاي فراوانـي  مثال.  شد اما ميان مردان از يك گروه سني اين گونه نبود

 . شودمياز اين دست در جوامع پيشا طبقاتي يافت 

گيري خـانـواده كـه        در جوامع طبقاتي، كه با استيالي مردان و شكل
-برمبناي مالكيت خصوصي همراه بود، اشكال مشابهي از روابـط هـم    

به   -  جنسي و سكس ميان مردان و پسران-ايفاي نقش ميان  -جنسان 
شود، اما در اين ميان ديگر موقعيت زنان نزول كرد كـه    وفور يافت مي

اين مسئله معناي چنين روابطي را در جوامع طبقاتي بسيار متـفـاوت   
خو احترام كمي داشتند چرا كه زنان نيز موقـعـيـت    مردان زن.  ساخت

تـر از    پاييني در اجتماع داشتند و رابطه جنسي مردان و پسران اولـي   
اي كـامـالً     شد چرا كه رابطهگرايانه مردان شمرده ميروابط دگرجنس

حتي در ژاپن روابط مردان سامورائي حاكي از جوانـمـردي   .  مردانه بود
 12.آنان بود

ي جنسي زنان اجتماعاً در جوامع طبقاتي پذيرفته شده بود البته رابطه
ايـن  .  جا كه دخالت در نهاد رسمي ِازدواج و خانواده ننـمـايـد   اما تا آن

مورد ممكن است در جوامعي كه چندهمسري يا چيزهايي شبيـه آن    
براي مثال در داستاني از يـك رمـان قـرن        .  رواج داشت درست باشد

هفدهمي چيني، زني وادار به ازدواج مي شود  اما همسرش را متقاعـد  
كند تا عشاق او را چون معشوقه بپذيرد و از آن پس همه چيز بـه    مي

اما از آنجا كه ادبيات در بسياري جوامع در  13. خوبي و خوشي گذشت
انحصار مردان بود يافتن شواهد دست اولي در تاريخ از آن و يـا در          

ايـن بـديـن      .  حقيقت هر رابطه جنسي بين زنان بسيار مشكل اسـت   
مـرز  جنسان  با عدم تـوازن هـم    ست كه هر تاريخي از رابطه هممعني

اما نبود شواهد به هيچ عنوان دليل انكار خود مسئله نيست .  بوده است
گـونـه   و نبود چنين شواهدي تقريبا در همه جا نشاني از تقبيـح ايـن    

 .روابط است

. جنسان قائل نبـودنـد  هرچند در تمام جوامع جايگاهي براي روابط هم
روابط جنسي بين مردان به شدت در بابل قديم تحت امپراطوري آشور 

-جايي كه مذهب زرتشت به شدت با اين رفتار عنـاد مـي    ( و در ايران 
هاي اين فرهنگ 14. شدندو در پرو تحت سلطه آزتك تنبيه مي)  ورزيد

: طلبدمجزا و متفاوت نقاط مشتركي داشتند كه تحقيقات بيشتري مي
كردنـد  در تمام آنان اشراف خارجي متخاصم بر كشاورزان حكومت مي

يابد بـا عـدم     گيري رويكردها اهميت ميكه در برخي مراحل در شكل
 .زدندتمايل به زاد و ولد از همكاري با نيروهاي متخاصم سرباز مي

جنسان برخي جوامع استـانـدارد   بين پذيرش يا عدم پذيرش روابط هم
اي داشتند به ويژه ميان نقش فاعليت يا مفعوليت در آمـيـزش     دوگانه

ارزش در مصر باستان، براي مثال، مفعوليت  چنان بـي   .  مقعدي مردان
اي كـه    نكته.  شدشد كه بر دشمن شكست خورده تحميل ميتلقي مي

در اينجا مطرح است اين است كه در مصر باستان تعصبي در قـبـال       
جنس گرايي نداشتند و در ديدگاه آنان چيز غيرطبيعي براي مردان  هم

و تا آنجا كه كـه بـه       ( كه در طلب سكس مقعدي بودند وجود نداشت 
البته تنـهـا در     )  دگرجنسگرايي مربوط است تعصبي عليه آن نداشتند

 15.خواست آن را انجام دهدقبال مردي كه مي

اين بررسي اجمالي تاييدگر اين حقيقت است كه چيزي غيرطبيعي و   
جنسان وجود نداشته اما همچنين حاكي از ايـن  غيرعادي در روابط هم

است كه شيوه هاي بسياري در شكل گيري چنين روابطي چه از نظـر  
هاي مـتـفـاوت    اند، شكلاجتماعي و چه از نظر ايدئولوژيك دخيل بوده

بسياري از ازدواج و ساير روابط جنسي بين زنان و مردان وجود داشتـه  
 . است

آيد را شـايـد       مشكالت مفهومي كه از چنين برآوردهايي به دست مي
هـا امـروز     ها و لزبـيـن  بسياري از گي.  مسئله دوجنسگرايي روشن كند
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ممكن است بگويند چيزي كه بيش از همه در بسـيـاري از جـوامـع         
تحمل شده دوجنسگرايي است و نه هم جنسگرايي كه در نـهـادهـاي      

گنجد و معموال به اين معناست كه افراد اندكـي از اجـبـار        رسمي مي
توانند بگريزند، هرچقدر زشت و قـبـيـح    ازدواج و زندگي خانوادگي مي

شك در گذشـتـه بـيـشـتـر         بي.  تواند هواداران خود را بيابندباشد، مي
رفتارهاي دگرجنسگرايانه داليل اجتماعي داشت تا هـوسـبـازانـه يـا          

گرا بودند نيز درست و ميزان باالي كساني كه فقط دگرجنس. ( عاطفي
ها ممكن است بگويند تحت چه فشاري بسياري از مردم كـه  آن)  است
) گـرا جـنـس  هم( گرايي را داشتند منحصراً گي ي زندگي دوجنسشيوه
 . بودند

اي جنسان چون پـديـده  روي ديگر سكه جوامعي است كه به روابط هم
گرايانه، عادي و پذيرفته شده و به مثابه بخشي از رويه زندگي دوجنس

شود، بـخـش   اي از رويه زندگي عادي نگريسته ميو يا به عنوان مرحله
 .تشخيص نسبت آنان به كل جمعيت غير ممكن است و ضرورتي ندارد

توان گـرفـت ايـن      گيري منطقي كه از اين وضع دشوار ميتنها نتيجه
ي تكنولوژي، هنر و سياست عنصري گري به اندازهاست كه خودتعريف

گرايي كـه شـامـل      مفهوم مدرن از هم جنس.  از اجتماع و تاريخ است
اي باشد كه در اين جا تواند نكتهي ميل جنسي انحصاري است ميايده

 .تواند باشدبه بحث پيرامون آن بپردازيم، اما آغازگاه سخن نمي

 

 روم و يونان باستان

تمايل جنسي مردان به پسر )  پيش از ميالد 500-300(در يونان قديم 
شد كه با ازدواج و زاد و ولد مـنـافـاتـي       ها كامالً طبيعي تلقي ميبچه

انـد و دعـوي آن         برخي نويسندگان چنين روابطي را ستوده.  نداشت
” عشق رايج“ ميان افراد ذكور بسيار برتر از ”  عشق آسماني“ داشتند كه 

القول بودند كه هيچ ننگي در ايـن كـه     همه متفق.  مردان و زنان است
مردي بالغ عاشق پسر زيبايي شود و به او اظهار عشق كرده بخواهد بـا  

هاي منقش به نـقـوش     گلدان.  او رابطه جنسي برقرار كند وجود ندارد
شهواني قرون ششم و پنجم پيش از ميالد روابط ميان مردان و پسران 
را به تصوير كشيده كه در آن تمام نكات نزديكي كامالً نشان داده شده 

هاي ادبي و سياسي به مانند بسياري از خدايان و   بسياري چهره.  است
ها بـوده و بـاور داشـتـنـد            شناسي عاشق پسربچهاساطير در اسطوره

سـمـپـوزيـوم     .  زنـنـد  سرنگوني استبداد آتن را يك زوجِ مرد رقم مـي   

افالطون ديالوگي فلسفي در غالب يك مكالمه در ميهمانـي شـام در       
 :دهدها توضيح ميمورد عشق دارد يكي از شخصيت

دليل اين كه چنين عشقي به همراه عشق به دست آوردهاي ذهني و   
-مـي شود دقيقاً به ماهيت امپراطوري آنان برفكري در ايران تقبيح مي

گردد؛ به نفع حكومت نخواهد بود كه روح سخاوتمندي و دوسـتـي و     
   17. دلبستگي پايدار در ميان مردمان آن پا بگيرد

ايالتي كه اقـتـدار     ( حال آن كه نگرش يونانيان باستان به ويژه در آتن 
اساساً مبهم و ظاهراً متنـاقـض   )  سياسي و فرهنگي را در اختيار داشت

چنان كه همان شخصيت پس از توصيف عزت نفس باالي عشاق .  است
 :دهدپسران در آتن ادامه مي

اما هنگامي كه بينديشيم كه پسراني كه سبب چنين هيجـانـي شـده      
سپارند و هرگونه ارتبـاط بـا     ها را به معلم ميهنگامي كه پدرانشان آن

كند پسري كه در چنين ارتباطي بوده را همكالسي عاشق را قدغن مي
رسـيـم و     ما به نتيجه متضادي مـي ...  اندازندها و دوستانش دست مي

گردد چنين عشقي در ميان ما به شدت شـرم آور    اينطور استنباط مي
 18.شودقلمداد مي

. اسـت )  تاريخـي ( خطابه آيسخينس يكي ديگر از قطعات معماي اسناد 
پيش از ميالد دشمنش تيمارخـوس را     346سياستمداري كه در سال

كوشيد شهروندي وي را به دليل روابـط    تحت پيگرد قانوني قرار داد و 
بحث اين است كه .  عاشقانه اي كه در نوجواني با مردها داشته لغو كند

دهد يونانيان حداقل خارج از دايره روشنفكران و   اين موضوع نشان مي
نخبگانِ سقراط، افالطون و دوستانشان مخالف برقراري رابطه با پسـر    

 19.ها بودندبچه

ورزيدند اظهار تـمـايـل      آشكار است آنچه كه يونانيان با آن مخالف مي
. يك پسر آزاد براي تسليم نزد يك مرد براي دريافت پول يا هديه است

جدايي روابط جنسي از توليدمثل يـكـي از       
ويژگي هاي جامعه يونان بود كه همين سكـس  

جايگاه پـايـيـن    .  ميان مردان را تاييد مي كرد
 -مطمئنا نتيجه ارزش كم زاد و ولد بـود   -زنان

دليلي بود كه حول اين روابـط  حصـاري از         
 . كشيدتكليف و ممنوعيت مي
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تسليم مشتاقانه براي شهروند آينده جايز نبود و رفتار پسران هرزه بـا    
صحبت كردن اغواگرانه، عاشقانه نگريستن و پا روي پا انـداخـتـن در      

ست كه تعدد روابـط جـنـسـي       گفتني.  كمدي يونان تقبيح شده است
تيمورخوس با زنان مدركي دال بر شخصيت منفي وي برشمرده شـده  
درحالي كه كه امروز چنين مدركي بيشتر حكايت از اين حقيقت دارد   

اي در اين جا  شاهد استاندارد دوگانـه  20. گرا نيستكه فرد هم جنس
هستيم كه در آن با عشق بزرگسال و فاعليت وي مـوافـق اسـت امـا         
موقعيت يك پسر بچه به عنوان ابزاري براي سكس در بهترين حـاالت  

توضيحات بسياري در اين باره .  مبهم و در بدترين حالت شرم آور است
 .ارائه شده است

ي سوءاستفاده اگر بخواهيم از بيرون به اين عمل جنسي بنگريم مسئله
آيا واقعاً يونانيان به آن عمـل دسـت     :  شودميجنسي از كودكان مطرح

كه خود يونانـيـان بـه      زدند؟ مورخين در مورد آن ابهام دارند چنانمي
ندرت درباره سن مشروع كه يك پسر براي داشتن سـكـس بـا يـك         

بنابراين بسياري بر سـر ايـن     .  اندداشت، سخن گفتهبزرگسال بايد مي
دهـد كـه     كه سبزشدن ريش پشت لب نشان مي  مسئله توافق داشتند

آتن مردان را از گشـت زدن در          .  ي سني رو به پايان استاين دوره
-هايي كه پسران شهروندان ثروتمند در آن درس مـي   اطراف ورزشگاه

كرد و خطيب سيمپوزيوم همانطور كه ذكـرش رفـت     خواندند منع مي
ها منع كنـد امـا     كند قانون بايد مردان را از رابطه با پسربچهاظهار مي

اين عشاق قابل ستايش نبايد عاشق يك پسر بچه خام شوند و بـايـد       
صبر كنند تا ميزاني از ذكاوت در آنان بروز كند، گفتني است تا  تقريباً 

اي در مـورد سـكـس      قوانين سختگيرانه 21.  زماني كه ريششان درايد
ها و يا زنان در هر سني چه برده و چـه آزاد در          اجباري با پسر بچه

يونان وجود داشت همچنين عليه مشتري پيدا كردن بـراي زنـان يـا        
  22. پسربچه ها براي سكس با مردان

دهد يونانيان در مورد تشخـيـص روابـط      ها نشان ميتمام اين گزارش
 .مجاز و سوءاستفاده از آن بسيار حساس و از خطرات آن آگاه بودند

اي بود كه نوجونان بـزرگـتـر و      تمام روابط يك بازي رسمي و معاشقه
مردان بالغ درگير آن بودند و با مالحظاتي چون آبرو و دارايي هـمـراه     

” نيك“ هم هنرهاي تجسمي و هم ادبيات اذعان دارند كه يك پسر .  بود
اما او از فـرط احـتـرام و            .  كندرا عاشق مردش تحريك جنسي نمي

در همان حال كـه  .   كنددوستي، تمايل و عالقه خود را به او تقديم مي
. كـنـد  عاشق باادب چيزي بيش از آنچه به او تقديم شده تقاضا نـمـي    

-كنت دوور نشان داده كه شايد سكس مقعدي يكي از مشكالت بـوده 
ها هرگز اين نوع سكس بين مـرد و پسـر       در نقوش روي گلدان:  است

. تصوير نشده، طلب بزرگسال براي آن كودك مشكل ايجاد مـي كـرد    
زنان بارها در حال سكس مقعـدي بـه     :   اين به خاطر انزجار عوام نبود

رسد براي پيشگيري از بارداري در   اند و به نظر ميتصوير كشيده شده
توضيحاتي كه مداوماً  23. استميان روسپيان و عشاق آنان مرسوم بوده

كنند غالباً گوياي جايـگـاه   از رابطه سكسي مردان و پسران حكايت مي
تريـن  فرودست زنان است كه هيچ گونه حق سياسي حتي در دموكرات

تسليم جـنـسـي مـرد       .  اياالت نداشتند و در آتن تقريبا در پرده بودند
آيسـخـيـنـس،     :  دادجايگاه او را به جايگاهي در حد زنان تقليـل مـي    

تيمروخوس را متهم كرد كه لياقت شهروندي ندارد چراكه اقـدام بـه       
-جواب مـي   اما اين سوال همچنان بي 24. تجاوز به يك زن كرده است

 ماند كه چرا موقعيت زنان تا اين اندازه پايين بود؟

كند از اين موضوع فراتر رفته و آن را بـه        برخي توضيحات تالش مي
ميليتاريسم يونان نسبت داده و اين را دليل موقعيت فرودست زنـان و    

جنگ شكل پايدار روابط ميان اياالت .  اندسكس مردان با پسران دانسته
بندي نظامي شهرونـدان  آن زمان بود و توسعه اياالت مشروطه با طبقه

چنين توضيحاتي همچنين اين روابط را به ويژه با بـقـايـاي      .  آغاز شد
كند، جـايـي   اي كه هنوز در اسپارت باقي بود همراه مينهادهاي قبيله

-هاي جمعـي گاهرسيدند در خوابكه مرداني كه به سن جنگاوري مي
 .كردندشان زندگي مجزايي آغاز مي

-در حقيقت ما خيلي كم در مورد نهادهاي اسپارتي و رسوم آنان مـي  
مان را از آتن و متحدان آن به دسـت    كه بيشتر اطالعاتدانيم حال آن

زنوفون در قرن چهارم پيش از ميالد مي گويد مردان با پسـر  .  ايمآورده
كـردنـد ولـي      ها و زنان با دختران در اسپارت آزادانه معاشقه مـي بچه

پانصد سال بعـد  .  كند هم خوابگي مردان و پسران ممنوع بودتاكيد مي
كند سكس ميان پسران و مـردان    يك نويسنده رومي برعكس ادعا مي

با اقبال عـمـوم روبـرو       البته اين افسانه.  در اسپارت اجباري بوده است
. شده است اگرچه اثبات درستي آن با اين شواهد نامـحـتـمـل اسـت       

همچنين تاييد افسانه زوج مردانِ عاشقِ متعلق به جمعيت برگزيدگـان  
تبان مشكل است اما حداقل در يونان باستان به شدت به آن معـتـقـد    

 25.بودند

من معتقدم توضيح روابط جنسي در يونان باستان را بايد در جـاهـاي     
كشي را   ديگر جست، آنجا كه برده داري نقشي اساسي در توليد و بهره

رويكرد اساسي كه بايد توضيح داد جـدا كـردن روابـط        .  كردبازي مي
اي مـعـروف     ورز در خطابهدموستنسِ سخن.  جنسي از توليدمثل است

: گويدشود و ميميان وضعيت زنان شهروند و ساير زنان تمايز قائل مي
معشوقه براي لذت بردن است،ٍ هم خوابه براي مراقبت روزانه از ماسـت  
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ي زايند و نگهبانان وفادار خانهاما همسران فرزندان مشروع براي ما مي
مهمتر از آن هنگامي كه ژنـوفـون نـقـش زن را در                26. ما هستند

راهنمايي شوهر توصيف مي كند همه چيز را با جزئيات از آرايش زنان 
گرفته تا چگونگي سازماندهي بردگان و ترتيب منطقي قرارگرفتن تابـه  

كند اما از نقش وي در زايش و پـرورش كـودك بـه        و قابلمه ذكر مي
خاطر آن كه هيچ منفعتي در آن ندارد، مسلم فـرض شـده اسـت و          

 27.آيدسخني از آن به ميان نمي

نخست بزرگتريـن  .  بنيادهاي مادي چنين رويكردي حالتي دوگانه دارد
بخش نيروي كار استثمارشده كه در آن تمام ثروتمندان و يـا افـراد         

آوردند، در يونان به دنيا نيامده متوسط ثروت خود را از آن به دست مي
در دوره باسـتـان   .  شدندو از خارج از يونان به عنوان برده خريداري مي

ها بسيار نادر بود، با توجه به اين كه امتيازي از جـانـب     زاد و ولد برده
. دادهايي منتخب مـي   شد كه به دقت آن را به زوجارباب محسوب مي

هاي آزادي كه برده داشتند تمايل زيادي به داشـتـن     دوم، خانواده 28
سقط جنين، فرزندكشي و جـلـوگـيـري از           :  بچه هاي زياد نداشتند

شايـد  .  شدندبارداري به طور معمول نقل محافل بود و اغلب توصيه مي
به علت فقر جامعه كه در مرتبه فني پاييني قرار داشت تقسيم ثـروت    

ي خانوارهاي برده دار را بسـيـار         ميان شماري از وراث، ميزان افزونه
 .آوردپايين مي

هاي جامعه يونان بـود  جدايي روابط جنسي از توليدمثل يكي از ويژگي
 -جايگاه پايـيـن زنـان     .  كه همين سكس ميان مردان را تاييد مي كرد

دليلي بود كه حول اين روابـط     -مطمئنا نتيجه ارزش كم زاد و ولد بود
جالب است كه مـردان آزاد      .  كشيدحصاري از تكليف و ممنوعيت مي

هاي جنسيتي كامال مـجـزا   بايست از مرزهاي نقشحتي در جواني نمي
گامي فراتر نهاده و خود را تا جايگاه زنان تنزل دهند چنانكه مـدعـي     

 .بودند تيمورخوس چنين كرده است

ي اياالت يونان دوره باستـان  اختالف شهروندان و غيرشهروندان را همه
تـري از    حفظ كردند و راهي را براي ديگران گشودند؛ نسخه ظالمـانـه  

روابط بين مردان و پسران كه قبال وجود داشت ولي به ندرت بـه آن      
خواهي از ژوري شـهـرونـدي      آيسخينس هنگامي فرجام.  شداشاره مي

 :درباره تيموروخوس به آن اشاره مي كند

بگو به شكارچيان اين مردان جوان، چنانكه خارجيان و شـهـرونـدان        
افتند بنابراين نبايد ارضاء تمايل خود را   خارجي به آساني به چنگ مي

   30. رسدانكار كنند و هيچ آسيبي به شما نمي

انتخاب پسران به عنوان كاالي سكس بدست مردان شكارچي محكـوم  
شد مادامي كه آنها اسباب سكس خود را خارج از شهرونـدان آزاد    نمي

هايي براي مردان وجود داشت كـه  شايد فاحشه خانه.  كردندانتخاب مي
كـرد؛   كردند و دولت آن ها را در آتن اداره مـي     برده ها در آن كار مي

بعدها گفته شد يكي از دوستان سقراط به نام فائـدو از ايـن خـانـه           
 31. عمومي خريداري شده بود

ي در روابط جنسي مردان تقويت شد كه بـه    ادر روم استاندارد دوگانه
رومي ها   32. افزايش شمار بردگان و ثروت و جالل طبقه حاكم انجاميد

تعصب قوي عليه مردان آزادي داشتند كه در رابطه جنسي و اجتماعي 
مفعول واقع مي شدند اما تعصبي در ايفاي فاعليت رابطه بـا بـردگـان      

بردگان چه مرد و چه زن كامال در اختيار ارباب بـودنـد چـه      .  نداشتند
-آرتميدوس توضيح مي.  براي استفاده آن ها چه براي اجاره به ديگران

دهد كه داشتن رابطه با همسر، معشوقه و بردگان زن و مرد عادي بـود  
اين كه به برده ات اجازه دهي كه مورد استفاده اش قرار گـيـري     :   اما

ات بـه  ات را نزد بردهاين حمله به فرد است و خواري.  قابل قبول نيست
 .  آوردبار مي

 دهددرحاليكه  وكيلي از دوره امپراطوري نظر خردمندانه اي مي

آمد بـراي    خدمت جنسي كه براي شهروندان  آزاد  گناه به حساب مي
بردگان همچون يك ضرورت و براي بردگان آزادشده بـه سـان يـك        

 . شدوظيفه محسوب مي

-داد براي سكس انتخـاب اين موقعيت به رومي هاي ثروتمند اجازه مي
ي مورد نظر خودشـان را بـا       اي داشته باشند؛ كه گزينههاي گسترده

هاي رابـطـه جـنـسـي        اولويت.  دادنداشتياق در دسترس خود قرار مي
چنانكه مرتباً از قـول شـاعـري      :  بخشي از تنوع زندگي ثروتمندان بود

فردي كسي را دوست دارد كـه او ديـگـري را          “ :  شدگمنام آورده مي
اين وضعيت نابرابري فاحش و ”  . دوست دارد؛ من هر دو را دوست دارم

سنگدالنه در روابط جنسي بود، جامعه اي كه در آن تجاوز به زنـان و    
ها قانـونـاً   شد چرا كه رضايت بردهمردان برده اصال تجاوز محسوب نمي

-بسياري از قوانين رومي كه در آن دوران آموزش داده مي.  معنا بودبي
كرد كه در حقيقت براي محافظت از گرايي را محكوم ميشد هم جنس

 33.انسان آزاد از هر دو جنس و تعيين مرز بنده و آزاد بود

اي نمـونـه  .  نهيات جنسي در حد و اندازه هاي زمان ما داشتند  هارومي
كه براي آنان كامالً نمودي از ياغيگري بود و مردمي كه تسـلـيـم آن      

اين نوع سكس در ميان شـگـفـتـي     .  شدندشدند منحط دانسته ميمي
شد سلطه پـذيـري   عشاق آزاد مدرن، سكس دهاني است كه تصور مي
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               34.دو طرف است

ما هيچ مدركي از روابـط مـيـان      
زنان تا اشعار ساپفو نـداريـم كـه      

سال قبل از ميالد در    600حدود 
زيست و تنـهـا   جزيره لسبوس مي

-هايي از او بـاقـي    پراكنده نوشته
بسياري از اين شعرها .  مانده است

اي را   مستقيماً زبان عـاشـقـانـه      
نسبت به زنان دارد مانند مردانـي  

كه با پسران رابطه داشتند مشخص است كه سكس ميان زنان هم در   
ها و زندگي سوپفـو  زنـان       آن دوران پذيرفتني بوده اما جزئيات عشق

كنـد   گرايي كه همچنين از آن ياد ميجوان آكادمي و روابط دگرجنس
براي مردان   35. ها را پر كنندرا بعدها هوادارنش جعل كردند تا شكاف

نويسنده يوناني سكس ميان زنان انگار موضوع قابل طرحي نبوده است 
بينيم كـه در مـورد آن           و بعد از سوپفو ما هيچ نويسنده زني را نمي

هاي كمتري داشتـنـد و     مردان نويسنده رومي محدوديت.  نوشته باشد
مرد مانند و سكـسـي آورده       پروايتوصيفات شهواني اندكي از زنان بي

اما ساده لوحانه است اگر اين نوشته هـا  .  اندشده است كه اغلب روسپي
 .ها  بدانيمرا صورت ارزش

گرايي مردان در روم به خاطر آزادي جنسشود رواج همگاهي گفته مي
نه تنها اين مسئله در مـورد زنـان       .  زنان روم به نسبت زنان يونان بود

كه هيچ قدرت سياسي نداشتند و از آزادي بسيار  –رومي دقيق نيست 
بـلـكـه      فاصله داشته اگرچه مانند زنان يونان به خانه محدود نبودنـد    

همچنين توضيح رجحان چنين روابطي در يونان قديم نيز با انـقـيـاد      
 .بيش از حد زنان تناقض دارد

هم در يونان و هم در روم نگرش به روابط جنسي را اهميت برده داري 
به عنوان مهمترين منبع ثروت طبقه حاكم شكل داد به ويژه در رم كه 

-تنها هنگامي كه بـرده   .  داشتن برده شكلي از اشرافيت به خود گرفت
داري به عنوان شيوه توليد را سرف ها در اواخر امپراطوري روم، بـراي    

 .ابد لغو كردند منظر جديدي از رابطه جنسي نمود يافت

 

 نقشي كه مسيحيت بازي كرد

ظهور رويكردهاي نوين به سكس در اواخر عهد عـتـيـق بـا ظـهـور             
يافـت  مسيحيت همراه بود، مسيحيت كه در آغاز به آرامي گسترش مي

و براي مدت مديدي از محبوبيتي 
برخوردار نبود و پيروانش اغـلـب      

گرفتند، مورد آزار و اذيت قرار مي
در قـرن چـهـارم  در مـيـان              
امپراطورها مشتري پيدا كرد و به 

بعد  394دين رسمي روم در سال 
تصور عموم بر .  از ميالد مبدل شد

آن است كه ظهور مسـيـحـيـت       
سبب بروز تغيير در رويكـرد بـه     

تر آنست كـه  سكس بود، اما دقيق
بگوييم اين تغييرات در موقعيت و رويكرد امپراطـوري روم بـود كـه          

 .مسيحيت را شكل داد و موجبات اقتدار آن را فراهم كرد

قبل از آن كه بخواهيم به علل حقيقي اين تغييرات بپـردازيـم، بـايـد       
-بپرسيم پيامي كه يهوديت و مسيحيت باستان در مورد موضـوع هـم    

ها تـا  جنسگرايي داشتند چه بوده است؟ حيات هر دو مذهب براي قرن
دوران مدرن به اين معناست كه سيستم فكري و نـظـري ثـابـت و             
تغييرناپذيري دارند و آيات كتاب مقدس از يك دوره تاريـخـي بـراي      

ي غـرب    به ويژه مسيحيت در جامـعـه  .  ها قابل ارجاع استتمام دوران
هاي خود را با نيازهاي طبقه اي دين رسمي بوده، ديدگاهمدت طوالني

-شك اگر انعطاف ناپذير مـي حاكم در هر دوره تاريخي تطبيق داد؛ بي
 .آوردبود تا به امروز دوام نمي

هاي مسيحي و ديگركساني كـه از    اي از گيعده 1950حداقل تا دهه 
گـراسـتـيـزي     جنسكردند و يا مخالف هماصالحات قانوني حمايت مي

بودند كوشيدند تا مسيحيت را از اين اتهام كه عامل عمده دشمني بـا    
” جامعه را سرزنش كنيد، نه ديـن را   ” . : گراهاست، مبرا سازندجنسهم

اينان ا بازنگري در مسيحيت و يهوديت باستان  36. شعار اين دسته بود
. انـد نشان دادند كه برخي متون صدها سال است اشتباه قرائـت شـده    

ها شايد در اين مسئله موفق بودند كه ابر تيره مباحثات دانشمندان آن
حول اين مسئله را كنار زدند و نقش واقعي و موثر ايدئولوژي مذهـبـي   

مسيحيت در مقام سيستـمـي   .  در سركوب ميل جنسي را پنهان سازند
اي از نهادها كامالً در سركوب جنـسـي كـه از        ها و مجموعهاز انديشه

چـيـزي كـه بـايـد          .  كرددوران باستان به بعد به راه افتاد مداخله مي
 بپرسيم اين است كه چه نوع سركوب جنسي و چرا؟

مجموعه اي ( هاي مدرن از كتاب مقدس حتي اگر تحريفاتي كه ترجمه
) پـذيـرنـد   از متون يهود كه مسيحيان نيز آن را به عنوان كالم خدا مي

كند كه يهوديان باستان روابط معرفي كردند را دور بريزيم مشخص مي

جنسان هرگز در انجيـل  ي همي رابطهمسئله  
شود كالم عيسي است نيامده امـا    كه گفته مي

هاي پل تارتـوس رهـبـر      تقبيح آن در نوشته
مسيحيان بعد از مرگ عيسي كه ديـدگـاهـي    

اي كامالً منفي به روابط جنسي در هـرگـونـه     
 . داشت، آشكارا به چشم مي خورد
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جنسي مردان را حداقل از قرن ششم ميالدي به بعد، هنـگـامـي كـه       
. كتاب لويتيكوس كه مجازات مرگ را براي آن تجويز كرد، منع كردنـد 

لويتيكوس، مجازات مـرگ را بـراي سـايـر             ”  قوانين مقدسِ“ اما اين 
تخلفات جنسي نيز منظور داشت، مثل زِناي محـصـنـه، سـكـس بـا           

-خوابگي كساني كه ازطريق ازدواج به هم منتسب مـي   حيوانات و هم
-آمد كسي نمـي و به نظر مي)  مثل پدر خوانده و دختر خوانده(  شدند 

 .ها وجود دارددانست هر چند وقت اين تهديد

داستان انجيل از شهر سدوم و گومورا، كه تازه پس از گـذشـت زمـان      
گراهراسي در كانون آن قرار گرفت، بـه روابـط هـم          جنسدرازي هم

كند و هرگز تا آغاز دوره مسيحيت در رابطه بـا  گرايانه اشاره نميجنس
بسياري از يهوديان همانند مسيحـيـانِ آن دوره در         .  آن تفسير نشد

هاي خود خصومت خاصي در مورد رابطه مردان و پسرها نشـان    نوشته
هـاي يـهـودي      اين را بخشاً به وسيله خصومت ناسيوناليست.  دادندمي

توان نشان داد   هاي يوناني در دو قرن گذشته مينسبت به امپرياليست
كـه  (   كه تالش كردند سرزمين اسرائيل را منتسب به يونان جلوه دهند

برخـي اشـراف كـه        ).  كردندبسياري از اشراف بومي از آن حمايت مي
كردند سنت ختنه را براندازند تا به شيوه يوناني در مسابقـات  تالش مي

تري به هاسيـديـم افـراطـي را         ورزشي شركت كنند، خصومت سخت
سـال   164موجب شدند و پيروزي يهوديان در كسب استقالل از يونان 

هاي فيزيـكـي و     العمل سياسي برعليه ويژگيپيش از ميالد اين عكس
 37.جنسي فرهنگ يونان را تقويت كرد

شود كـالم    جنسان هرگز در انجيل كه گفته ميي همي رابطهمسئله  
هاي پل تـارتـوس رهـبـر         عيسي است نيامده اما تقبيح آن در نوشته

مسيحيان بعد از مرگ عيسي كه ديدگاهي كامالً منـفـي بـه روابـط         
پل هـرگـونـه      .  خورداي داشت، آشكارا به چشم ميجنسي در هرگونه

نقش فاعليت يا مفعوليت مردان و احتماال سكس ميان زنـان را نـيـز        
سال اسـت كـه در        1500بنابراين خداشناسان تقريبا (كرد تقبيح مي

در يهوديت ممنوعيت آن از دوران باستـان  .  38)  كنندباره بحث مياين
ها وارد نشد و چنـدتـن از مـفـسـران          آمده بود اما فشار خاصي بر آن

اند چيزهاي بسيار ديگري نيز ممنـوع بـود مـانـنـد          خاطرنشان كرده
كالهبرداري از اموال فقرا چيزي كه مسيحيت توجه انـدكـي بـه آن        

 .                                               داشته يا اصالً هيچ توجهي به آن در طول تاريخ نكرده است

از قرن سومِ مسيحي، مسيحيان در تقبيح عادات جـنـسـي ديـگـران        
الكساندرياي رحـمـان، جـان كـريسـتـوم و             .  جنجال به راه انداختند

توزانه مسـيـحـيـان     اگوستينِ هيپو همه در مجموعه سوءاستفاده كينه
 39. مشاركت داشتند كه بعدها به آبشخوران فكري آنان تبديل شـدنـد  

ي مدرن گراهراسي دورهجنسحال بايد به ياد داشت كه هماما در عين
آلوده محكوم شد نه يك تيـپ  اعمال خاص افراطي گناه  . يكسان نيست

خاص از مردم و هدف سوءاستفاده مسيحيان بسيار گسترده بود زيرا نه 
هاي بدون توليد مثل را شامل جنس بلكه تمام سكستنها سكس با هم

تمام فيلسوفان بزرگ مسيحي اين دوره بر ايـن بـاور بـودنـد         .  شدمي
داشتن سكس به هر علتي به جز زادوولـد بـر خـالف طـبـيـعـت                “ 

سكس مقعدي و دهاني بـيـن مـرد و زن،          ).  الكساندر رحمان( ” است
به نام الگوي ( ”  طبيعي“ پيشگيري و سقط جنين همه در تعاليم سكس 

 40.شدمحكوم مي) ال يا فرمان خداايده

مفهوم سكس طبيعي، در مقام يك ايده، از آن فيلسوفان يونان باستان 
است و حقيقت اين است كه مسيحيت به اين سنت به انـدازه ريشـه       

جـويـي   ي كمالاما دنيايي تفاوت بين توصيه 41. يهوديش مديون است
به برگزيدگان يوناني و اجباري كه مسيحيان بر تمام امپراطـوري روم    

عـقـايـد    .  براي سكس تنها به قصد زاد و ولد ايجاد كردند، وجـود دارد   
مسيحي از سنن پيشين گرفته شده كه ضرورتاً در طول تاريخ تكـامـل   

حـلـي بـراي      يافتند زيرا مسيحيت ظهور پيدا كرد تا تـوضـيـح و راه       
 مشكالت امپراطوري پيشين روم ارائه كنند  راه حلي كه نه رستگـاري 

 .خود را شدني كند انسان ها كه تحول

در قرن سوم پس از ميالد امپراطوري روم با نخستين مـوج فـجـايـع       
شكست نظامي، طاعون و گرسنگي دولت را فلج كرد و بـي  .  مواجه شد

در تالش براي بـهـبـود    .  ثباتي سياسي و كاهش جمعيت را به بار آورد
چنين شرايطي بود كه قانون اخالقي امپراطوري آگوستوس احيا شـد    
كه در اصل براي اجبار نجباي شهرهاي قديمي روم به ازدواج و داشتن 
فرزندان مشروع طرح ريزي شده بوده تا محكوميت سكس ميان مردان 

اي خـارج از ازدواج      اي بنا به تعريف رابطهرفت كه چنين رابطه پيش
هاي جديد را امپراطوري ديـوكـلـتـيـون      سياست 42. شودمحسوب مي
كه شامل گماردن روستاييان و صنعتگران و )  305-284( تصويب كرد 

هاي موروثي و اجبار زاد و ولد بود؛ اما به خاطر ماليات مقامات به پست
اي به منطقه زياد و سربازي اين روش فقط به فرار روستاييان از منطقه

كـه در       -زاد و ولد بـردگـان    .  ها شدديگر و فرار صنعتگران از شهرك
ديگر قادر نبـود    -دوره كشورگشايي بسيار رايج شده بود به پايان رسيد

نيروي كار الزم را براي حفظ طبقه حاكم فراهم آورند چرا كه نسـبـت   
آمد بسيـار  به ميزان ارزش افزوده  كه  با دانش فني موجود بدست مي

در اوايل قرن پنجم امپراطوري در آستانه فـروپـاشـي       43. پرهزينه بود
قرار داشت، از درون ترك برداشته بود و از برون با يورش بربرها مواجه 
بود؛ و در اين شرايط بود كه مسيحيت به عـنـوان ديـن رسـمـي و            
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 . انحصاري پيروز شد

تـمـركـز    .  شهرهاي روم فروپاشيد و شيوه زندگي آنان انحطاط يـافـت  
روستايي و مالكان آن معطوف شد  سياسي و اقتصادي دولت به دارايي

اما اين فروپاشي هـمـه   .  و تهاجم بربران مهر تاييدي بر اين تغييرات زد
تر ي بدويدر واقع چنين حالتي بازگشت به دوره:  جانبه آن تمدن نبود

ها از زير رو ضرورت داشت حومهي مادي پيشبراي توسعه.  جامعه نبود
فشار حمايت از شهرها در شكل باستاني آن كه برمبناي دانش فـنـي     

ي در حـاشـيـه     .  پايين و ماليات سنگين بنا شده بود، خالص شـونـد    
طـبـق   .  گيري بـود   امپراطوري روم شيوه نويني از توليد در حال شكل

اي از مناسبات اقتصادي و اجـتـمـاعـي       نظام ارباب و رعيتي، مجموعه
وجود داشت كه اصل اساسي آن وابستگي توليدكنندگان مـحـصـوالت    

هاي مالكين بود و توليدكنندگان ناچار به زاد و ولد كشاورزي به زمين
در مـقـايسـه بـا         ( در عوضِ كاهش قابل توجه فشار اقتصادي   .  بودند

و حـق  )  دهي آن را له كردروستانشيني آزاد پيشين كه سيستم ماليات
) مقايسه كنيد با بردگان در آغاز امـپـراطـوري   ( ازدواج و بچه دار شدن 

شدند و مناسبات زميندار و رعـيـت اسـاس        )  سرف( كشاورزان رعيت 
هاي بعدي شد كه به فروپاشي امپراطوري روم غربـي در اواخـر       دولت

هاي فئودالي كه در قرون وسطي در پي آن آمـدنـد،   قرن پنجم و رژيم
 44.انجاميد

بلكه .  اجتماعي نداشت-اي براي رفورم اقتصاديمسيحيت مسلماً برنامه
بود كه در آن خدايان رومي در حفـظ   تبييني روحاني، الهي و جادويي

اما خداي مسيـحـي افـرادي را كـه از             .  دولت شكست خورده بودند
روحانيون مسيحي حمايت  كرده بودند نجات داد كه به بخش معمـول  

رعـايـت     مراسم آييني مبدل گشت و قوانين اخالقي جنسي مسيحيت
-ها مانند حكمرانان به آن به عنوان وجدان دنـيـاي بـي     اين توده.  شد

 .اي در درك دنياي پيرامون رجوع كردندوجدان و شيوه

دانند كه نگرشي كامالً منفي به بسياري مورخين مسيحيت را ديني مي
پدران كليسا مانـنـد   .  سكس حتي سكس در خدمت توليد مثل  داشت
برخي مـانـنـد    .  دانستندپل تارسس تجرد را وضعيتي مافوق ازدواج مي

كردند زمان آن نزديك است كه بـهـشـت بـا روح           آگوستين فكر مي
امـا  .  مردگان بر زمين افتد و ديگر زماني براي زاد و ولد انسان نيـسـت  

براي غالب مردم برخالف برگزيدگان الهي، پيام عيسوي مشخـصـا بـر      
كرد، زن و مرد وظيفه داشتند تا نيازهاي جنسي هـم    ازدواج تاكيد مي

هـاي آن    در مقايسه با ساير فـرقـه  .  را برآورده سازند و توليدمثل كنند
زمان مانند وينچينز كه عليه سكس زادوولدي موضع داشتند تا سـايـر   

زيرا نيكي خالص روح را در شر خالص جسـم حـبـس      ( هاي آن نمونه

ي جنسي را كه با ظهور طـبـقـه      ، مسيحيت ايدئولوژي رابطه) كندمي
 45.سرف و فئودال هماهنگ بود ترويج كرد

رسد شاهد چنين تغيير شگرفي بـوده    هيچ جامعه ديگري به نظر نمي
اي كه نـيـاز   باشد  ازسيستمي كه بر كار خارجيان استوار بود به جامعه

بنابراين نـوع نـگـاه      .  پيدا كرد تا بيشتر بر كار جمعيت خود تكيه كند
مسيحيت به سكس غيرزادوولدي در آن دوره غيرمنطقـي نـبـود، در        

علت نيست، بلكه محصول شيوه مادي خاص صحنه تاريخ هيچ چيز بي
-اين رويكرد هنوز به هم. اي است كه مسيحيت را به قدرت رسانددوره

ي مدرن رايـج گشـت     گراهراسي به معناي آن چه كه در جامعهجنس
ها در قوانين مـدنـي و       نبود و آنان كه درصدد تقبيح رابطه هم جنس

كليسايي در اواخر امپراطوري روم و اوايل قرون وسطي برآمدند اغـلـب   
كساني كه ” فرض را بر اين مي گذاردند كه چنين عبارات مبهمي چون

اظـهـاراتـي    )  314( در شرع آنسيـرا    ”  كنندگيري ميغيرمنطقي جفت
در حقيقت، محكوميـت   46. جنسگرايي استگريزجويانه در توضيح هم

هاي غيرزادولدي جدي و حساب شده بود و تنهـا تـا     كلي تمام سكس
دوره مدرن كه تمام جوامع غربي مسيحي قوانيني داشتند كـه روابـط     

) سكس غير زايشگـر ( ها تحت اين عنوان جنسان را از ساير معصيتهم
 .داد، ادامه نداشتتميز مي

 

 تساهل و واكنش قرون وسطا

حمالت ژرمن تبارها و ساير اقوام به امپراطوري روم در قرن پنجم بعـد  
سياسي به بار آورد و همـچـنـيـن     -از ميالد در اروپا آشفتگي اجتماعي

كليساي كاتوليك از قـدرت  .  حركت به سمت فئوداليسم را تسريع كرد
-تري برخوردار شده بود و تشكيالتي بيـن سياسي و اجتماعي گسترده

المللي را ايجاد و فرهنگي مشترك در اروپا عرضه كرده كه اكنـون بـه     
 .ها و قلمروهاي مختلفي تقسيم شده بودامپراطوري

ي ها در اسپانيا، نوحكمرانان بربر نسبت به رابطهبه استثناي ويسيگوت
هـاي  در برخي از فرهنگ.  جنسان موضعي خصمانه نداشتندجنسي هم
پسنديد، هرچند كـه وجـود     ي آنان رابطه مرد و پسر را ميجنگجويانه

اي از اسناد بيانگر اين است كه تهمت مفعوليت در سكس به شدت پاره
ها هنگامي كه به مسيحيـت  آن.  آميز بوده استبراي مردان آنان توهين

هـاي  جنس را در كنار ساير گونـه گرويدند ظاهراً ممنوعيت رابطه با هم
ي جنسي پذيرفتند اما در عمل با جديت بدان عـمـل   غيرطبيعي رابطه

(ناميم در غرب اروپا اي كه آن را دوره سياه ميدر دوره 47. كردندنمي
كرد، اما رابطه داد ميرحمي بيخشونت و بي)  پس از ميالد 500-800
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 .ها ادامه داشتجنسان پيگردي در پي نداشت و اين تسامح تا قرنهم

از قرن هشتم تا دوازدهم در غرب اروپا هيچ خصومت آشكـاري حـول     
در آن دوره واژه لواط در مـورد تـمـام      .  گرايي وجود نداشتهم جنس

شـهـوت   “ فيس مبلغ قرن نهـمـي     بني: رفت گناهان جنسي به كار مي
را زناي با محارم، بي بند و باري جنسي، زناي محصنه و سكـس  ”  لواط

هايـي از مـجـاري        ها نمونهكند چرا كه تمام آنها تعريف ميبا راهبه
در اكثر اعترافات ذكر شـده كـه     .  رفتنامناسب دفع مني به شمار مي

براي سكس ميان مردان و گاه ميان زنان عقوبتي بر گنـاهـكـار نـادم       
هاي سـايـر گـنـاهـان        ها نسبت به مجازاتشد، اما اين توبهتعيين مي

اعترافات، صدها گناه جزئي را در خود داشتند كه معيـار  .  سنگين نبود
ها بود، جان بوسول به بـرخـي از ايـن        مجازات بنابر شدت و تواتر آن

اعترافات اشاره دارد كه در آن  سكس مقعدي كمتر از زناي محـصـنـه    
در يك نمونه از اعـتـرافـات عـمـل          .  شددگرجنس گرايان محكوم مي

به اندازه رقابت با دوستي سر “ سكس جدا از سكس مقعدي بين مردان 
خمرنوشي يا همبستري با همسر خود در دو هفته عشاي رباني جـدي  

 48. ”رسيدبه نظر مي

ها و جنسان در صومعهدر طول اين قرون روابط گرم و عاشقانه بين هم
ديرها رواج يافت يعني جاهايي كه گروه كوچكي از برگزيدگان تحصيل 

دوستي آن را گـرفـتـه و      جنسكرده آشنا با ادبيات باستان اشكال هم
. بردندها و اشعار خطاب به يكديگر به كار ميكردند و در نامهتقليد مي

اي كـامـالً     مورخين مدرن كاتوليك معتقدند چنين اظهارات عاشقانـه 
مسئله اما، فقط اين نيست كه اكثر ايـن ادبـيـات       49. اندروحاني بوده

ي اي كه عقيدهمشخصاً جسماني آمده تا باورپذير شوند بلكه هر جامعه
گرايي همانطور در جامعه مدرن شـيـوع     روشني داشته و از هم جنس
توانسته چنين جرياناتي را تحمـل  كرده نميپيدا كرد با وحشت ياد مي

 .  كند

براي مثال عشق ابوت ايلرد به راهبانش به ويژه بـه راهـب جـوان و          
بـرخـالف   .  زيبارويي در دوران خود در قرن دوازده بسيار مشهور اسـت 

ها را تشـويـق   داد و آنها، ايلرد به راهبان خود اجازه ميبسياري ازابوت
كرد تا يكديگر را تسلي ببخشند چرا كه معتقد بود عشق زمـيـنـي     مي
پذيرد كه در جواني در او مي.  اي براي رسيدن به عشق خدايي استپله

كرده و هنگامي كـه    تشخيص زيبايي عشق و ناپاكي شهوت اشتباه مي
اي ممكن است با ديـدن    نويسد عدهميرد مياش ميراهب مورد عالقه

. هاي من اينطور قضاوت كنند كه عشق من بسيار جسماني اسـت اشك
تخت مخصوص بزرگي برايش ...  بگذاريد هرچه دوست دارند بيانديشند

توانستند هايش ميساخته بودند كه وقتي پير شد و مرد تمام دلبستگي

شك به راهب جـوان    يك روانكاو مدرن بي.  با او به خاك سپرده شوند
در .  دهد از اين پيرمرد كثيف به عنوان يك خطر دوري كندهشدار مي

كه محكوم شود بسيار مـورد سـتـايـش و         حالي كه ايلرد به جاي آن 
ترين قديس قرن دوازده، برنارد كليرواكس قرار گرفته تشويق زهدپيشه

 50.ي ايلرد به او تقديم شده استهاي عاشقانهكه نوشته

بينيـم كـه بـه        اگرچه در قرن بيستم ما پيتر داميان و ديگراني را مي
گرايان دسـت زدنـد     جنسنوشتن انتقادات آتشيني در مورد عشق هم

ست كه داميان به شدت مخالف خردورزي مسـيـحـيـان بـود        گفتني( 
همانقدر كه با لواط عداوت داشت، اما همچنان قدرت كليسا آنـان را      

كليسـا در آن      .   كردندگرفت و يا خود كم اهميت جلوه ميناديده مي
-ها مشغول بود تا روابط هـم   زمان به كارزار خود عليه ازدواج كشيش

 51.ها و راهبانجنس دوستي راهبه

دهد تا قرن دوازدهم سكس ميان مردان و پسرها جان بوسول نشان مي
گـرايـي در بسـيـاري         جنـس بسيار رايج شده بود و خرده فرهنگ هم

-دوستي اشاره مياو به ادبيات هم جنس.  شهرهاي اروپا پديد آمده بود
گري مردان اشاره كند و از اصطالحات مشخصي بـه    كند تا به روسپي

بـراي  )  بازي( گانيميِد براي جوانان، الدوس :  كندعنوان رمز استفاده مي
ي جديدي از شكل ادبيات كالسيـك  او نسخه 52. متقاعد كردن پسرها

ها و زنان در آن بـحـث شـده        يابد كه شايستگي عشق پسربچهرا مي
ها رقابتي بين گانيميد و هلن بود كه يك شعر حداقل يكي از اين. است

هاي بسياري از آن در غرب اروپا وجـود  قرن دوازدهمي است كه نسخه
اي از مدل كالسيك نيست، چرا كه در دوران بـاسـتـان    دارد كه نسخه

هايي همواره مردان عاشقي بودند تا پسر هايي با چنين ويژگيشخصيت
 53.يا يك زن

تا اين دوره كنترل كليسا بر رفتار جنسي در عمل بسيار ضعيف شـده    
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قبل از پايـان  .  اي همراه بوداعتنايي گستردهبود، و منع رسمي آن با بي
قرن دوازدهم مقام پاپي در تحميل تك همسري نجبـاي مسـيـحـي،       

پاكدامني پيش از ازدواج )  تا مدت كمي بعد از آن( تجرد كشيشان و يا 
رشد اقتصادي و تغيير اجتماعي بسيـاري از     1200تا سال .  ناتوان بود
رشـد  .  هاي مادي دوران ابتدايي قرون وسطي را از بين بـرد   محدوديت

هاي جديد در شرق اروپا و   جمعيت، رشد كشاورزي، استعمار سرزمين
رشد شهرها و تجارت قيدوبندهاي كنترل لردها بر ملك اربابي و اسقف 

اي از   رشد آموزش غيررسمي در كـلـيـسـا اليـه         .  بر شهر را گسست
هايي پيرامون رابطه ايمان و   روشنفكران را پرورش داد كه آزادانه سوال

به رغـم     54.  پرسيدندشدني است، ميخرد و يا اينكه وجود خدا اثبات
اش متولد شده بود، بـا    داري در شكل آغازين و ابتدايياين كه سرمايه

اين وجود بازرگانان همگام با تمام جوامع فئودالي توليد را به وسـيلـه     
هايي فشـار  ها افزايش داده بودند و صنعتگران براي كسب آزاديدهقان

ي فئودالي را با تهديد شكستن ساخـتـار فـئـودالـي و          آورده و جامعه
 55.كنترل اجتماعي مواجه ساخته بودند

هـاي  هاي سلطنتي جديد به فـعـالـيـت      در قرن سيزده كليسا و دولت
ي هاي جديد جامعه را تحت سيطـره اي دست زدند تا پيشرفتگسترده

در همان حالي كه جنگهاي صليبي در قرون وسطي بـه    .  خود درآورند
پايان ناموفقي رسيد؛ خشونت در اروپاي غربي مسير خـود را عـلـيـه         
يهوديان و مرتدها تغيير داد و پس از آن با دستگيري ساحرين در قرن 

ها بخشـي از رفـتـارهـاي         تمام اين.  پانزده تا هفده به اوج خود رسيد
سركوبگرانه حاكمان فئودال و كشيشان نوكر آنان عليه تهديد تغييرات 

واكنش آنان با بحران اقتصـادي تسـريـع      .  اجتماعي و روشنفكرانه بود
امـا  .  طلبي قرون وسطايـي آغـاز شـد       ي توسعهنشد؛ بلكه در بحبوحه

هاي جنسي هاي اقتصادي و طاعون آن را تشديد كرد و به جنبهبحران
 .آن معاني افزوده ساخت

هاي كنترل اجتمـاعـي   سكس براي توليد مثل بار ديگر در راس برنامه
قرار گرفت و خانواده همچون كانوني براي استحكام بخشيدن مناسبات 

گرچه خانواده به عنوان ابزار كنتـرل سـيـاسـي و         .  سنتي تقويت شد
ي فئودالي در تابعيت نهادهايي چون ملك ارباب، ايدئولوژيك در جامعه

كليسا و اصناف قرار داشت؛ اما به موازات تضعيف اين نهادها در اواخـر  
اما اهميت اصلي خانواده از زوال .  اي يافتقرون وسطي اهميت افزاينده

جامعه برده داري تا انقالب صنعتي در اين بود كه اين نهاد بـه واحـد     
ها روستائيـان و    خانواده.  اصلي توليدي و مالكيت خصوصي درآمده بود

-صنعتگران كماكان واحدهاي اصلي اقتصادي جامعه به حسـاب مـي    
اي هـم در      هاي صاحب مال نقش مـركـزي    امدند، حال انكه خانواده

واكـنـش   .  كـردنـد  اشرافيت فئودالي و هم در بورژوازي نوظهور ايفا مي
به حفظ عوام در ايـن چـارچـوب را         سياسي اواخر قرون وسطي اراده

تر تـوسـط     گيرانهكه روحانيان به كنترلي سختدهد در حالينشان مي
 .      خود كليسا وادار شدند

ي باستان و تـعـالـيـم         در قرن سيزدهم تئوري سنتز نويني از فلسفه
در ايـن  .  ها تحت نظارت كليسا و دولت ايجاد شدمسيحيت در دانشگاه

آل زنـدگـي و ايـده          بازنگري دراهميت طبيعت به عنوان الگوي ايده
تعرض غيرطبيعي در كانون مفاهيم مسيحيت قرار گرفت كـه آن را        

سكس غيرطبيعي در مظان اتهام .  ناميدندتعاليم مذهبي ارتودوكس مي
اصطالح ضايـعـي   ( ”  لواط“ ارتداد قرار گرفت و از اين زمان به بعد كلمه 

هاشان به قـراري  كه د ر ابتدا به مرتدان مانوي اطالق شده بود كه ايده
بـه تـمـام      )  اي همچون بلغارستان آورده شـده بـود    افتادهاز جاي دور

 .هاي مقعدي اطالق شدسكس

هاي سنگيني براي سكس غيرطبيعي در نـظـر   شوراهاي كليسا جريمه
هاي جديد سكوالر بـا آن هـمـكـاري         گرفتند و در اين رهگذر  دولت

مجازات مرگ براي لواط در تمام قوانين اروپاي قرن سيـزدهـم   .  كردند
در انگلستان متن نوشتاري قانوني كه متعلق بـه اواخـر     .  شودديده مي

قرن سيزدهم بود، جريمه مرگ را براي آناني كه جماع با يـهـوديـان،      
زدن عمدي، جادوگـري، ارتـداد و       جنسان در كنار آتشحيوانات و هم

  56. بودند، تعيين كرده بودزناي محصنه با همسر ارباب مرتكب شده

هاي جديد مـذهـبـي كـه         هاي فرقهشهرهاي ايتاليا، راهبه–در دولت
كارشان در شهرها تبليغ توبه بود، مصرانه براي تصويب قوانيني علـيـه   

-مرتدين، يهوديان و متخلفين جنسي كه متعلق به كارزار دوره سـال   
وقتي اين قوانين از نظر افتادند و يا لـغـو     .  بود، شدند 1220هاي دهه 

موج جـديـدي از     .  شدند تقاضا براي وضع قوانين جديدتر شدت يافت
مقررات جديد بر عليه تخلفات جنسي در قرن شانزدهم به راه افـتـاد،     
هنگامي كه ستيز بين دولت و كليسا، و يا كشمكش بيـن حـكـومـت       

اي و مركزي به كنترل دولتي انجاميد براي مثال ارتقاي قوانيـن  منطقه
در انگلستان و قانون امپراطوري چارلز پنجم بـراي   1533ضد لواط در 

 .1532آلمان در سال 

در اواخر قرون وسطي و آغاز دوره مدرن قوانين ضد لواط  پـيـوسـتـه       
تلويحا و گاه علناً بسياري تخلفات جنسي را مانند جماع بـا    

-جنسحيوانات و سكس مقعدي دگرجنسگرايان در كنار هم
در فلورانس، براي مثال .  گرفتگرايي زنان و مردان در بر مي

دادنـد،  پسراني كه به سكس مقعدي تـن مـي    زنان و كودك
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-برهنه در خيابان شالق مـي   ( هاي مشابهي داشتند مجازات
و سطح جرايم براي تخلفات مختلف، شد بـنـا بـر      )  خوردند

نقض مكرر و يا وضعيت تاهل مرتكبين در عـمـل خـالف،        
 .تعيين شد

 

در ايـن    :  انـد بيشتر مورخين اجراي مرتب اين قوانين را زير سوال برده
 مورد كمترين ترديدي وجود دارد كه به عنوان نمونه

مجازات مرگ براي لواط در انگلستان كامالً غير موثر واقع شد و حتـي  
تا اواخر قرن هفدهم به ندرت حكم اجـرايـي مـي       1553موارد قانون 

اما ديگر مورخين با زحمت زياد گزارشات قضايي مفصلي را در     .  يافت
انـد در دوره و        اند و دريافتـه دوره مياني و اوايل اروپاي مدرن كاويده

لوييس ..  هايي به طور معمول حكم اجرايي مي يافتزمان معيني اعدام
قرن مطـرح كـرده      5كشور را درطي  8اعدام در  400كرومپتون رقم 

ها كه وي مدعي آن شده اسـت، بـه       جداي از نسل كشي گي –است 
زنـده  .  رغم اين ارقام ياد شده به هيچ روي ارقام قابل اغماضي نيستنـد 

-به خاطر روابط جنسي با هم)   و گاه زنان( شدن مردان زنده سوزانيده
جنس در قرون وسطي و اوايل دوره مدرن افسانه نـيـسـت، گـرچـه           

رسد به گسترش تعقيب و شكنجه غيرمعمول است  و اغلب به نظر مي
هاي سياسي و مذهبي كه فرصتي براي حمله بـه اعـمـال        علت تنش

 57.شد، روي داده استجنسي كه اغلب ناديده گرفته مي

كشي بزرگـي كـه     افسانه هاي ديگري  وجود دارند در ارتباط با ساحره
طي قرن پانزدهم تا هفدهم  اروپاي غربي را درنورديد، كه در طي آن   

درصد آنان زن بودند، به مرگ محكـوم   80هزار نفركه  100از ...  تقريبا
 the malleusيكي از آثار شرير تبليغات شكار جـادوگـران       .  شدند

maleficarum   )را كه جرمن دمنيكن و اسپرنجـر  )  چكش جادوگران

ي جنسي با زنـان   نوشتند كه بدگماني و ترس از رابطه 1848در سال 
دهند كه چرا اكـثـر   اين دو، داليل زيادي را نشان مي.  دهدرا نشان مي

قدرت تفكر و قدرت اراده پاييـن آنـان،     :  جادوگران زن بودند و نه مرد
توزي؛ اما همچنين بدين خاطر كـه    آمادگي آنان براي حسادت و كينه

اند و تمام ابزار جـادوگـران از حـرص          رانزنان بيش از مردان شهوت
 58.شهواني نشئت گرفته كه در زنان سيري ناپذير است

كشان را اشغال كرده بود به ويـژه در      انحراف جنسي تمام فكر ساحره
شـد، بـراي     اروپا كه براي گرفتن اعتراف مرتباً از شكنجه استفاده مـي 

مثال اعترافات پيرزنان كه ماتحت شيطان را بوسيده بودند، و يا اينكـه  
اما، تمركز بر اين دلمشـغـولـي    .  شيطان با آنان مرتكب لواط شده است

خيال پردازي :   ي زنان و يا مردان نداردگرايانهجنسربطي به رابطه هم
مداوم اين بود كه عادات جنسي زنانه نسل بشر را به عوض هم خوابگي 

شـايـد   .  .  با يكديگر، به هم خوابگي با شيطان به بيراهه كشانده اسـت 
تر جوانترها را   هاي تلويحي جنسي درتهمتي كه جادوگران مسناشاره

اما، مورخينـي كـه تـالش        .  بردند، وجود داشته استبراي شيطان مي
جنسگرايي چون مسله اي در شكـار جـادو     دارند تا نشان دهند كه هم

گران دخيل بوده است، شواهد موجود را به طور ناباورانه اي تـعـمـيـم     
 59.داده اند

آخرين تحرك قرون وسطايي براي كنترل اجتماعي كه بوسيله دولت و 
شد، سطوح مختلفي داشت و كساني كه آن را در اصـل      كليسا اعمال 
. دانستند اهميتي براي آن قائل نبودندگرا هراسي ميجنسناشي از هم

هاي جنسي به كار گرفتـه شـد بـه        ها وتشويشدرصد زيادي از ترس
دانست كـه    همراه ديدگاهي كه جهان طبيعي را خشن و خطرناك مي

ديد  بسيار متفاوت از آنچه مـردم    دائما انسانيت را در خطر سقوط مي
اقدامات غيرطبيـعـي   .  كنندمدرن در مورد نزديكي با طبيعت حس مي

شيطاني و جنسي به عنوان دعوت طبيعت به پاسخ به فجايعـي چـون     

ريـچـارد اورتـنِ      .  خواستار آزادي فردي و جنسي بيشتري شـدنـد   1640برخي تندروها در دهه 
هركس همانطور كه خودش هست پس مالك خود نيز هست مگر ايـن كـه     “ :  نويسدبرابرطلب مي
ي رانتـر  لورانس كالرسن از فرقه.  و مدعي بود حق مالكيت در شخصيت افراد است”  خودش نباشد

بگذاريد انجـيـل،   ... دهي نوراني و عاشقانه استهر اقدامي كه در نور و عشق انجام مي”  مي نويسد
خواهند بگويند اگر از درونتان است خود را سرزنش نكنيد شما نبايـد  قديسين و كليسا هرچه مي

 ” سرزنش شويد
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-طاعون، طوفان و گرسنگي مانند مجازات فرد از جانب خدا تلقي مـي 
مسئله اينجا هنوز سكس  غيرزايشي در كل است تا سـكـس    60. شدند

مجازات جماع با حـيـوانـات كـه در         :  هم جنس گرايان به طور خاص
اش مناطق روستايي رايج بود و حيوان نيز به همراه جـفـت انسـانـي        

-در مناطق شهري، شكي نيست كه هرگاه انجام مي 61. شدمعدوم مي
شدند تا دوره مدرن مشمول مـجـازات   شد مرداني كه آن را مرتكب مي

 62.گرفتندقانون لواط قرار مي

 

 

 از رنسانس تا انقالب صنعتي

جنسگرايي بيش از هر زمان ديگر مربوط هاي پيرامون همغالب جنجال
بنابر نظر برخي مورخين سكس ميان مردان بـا  .  به دوره رنسانس است

ترس بسيار زيادي همراه بوده و جوامع اروپايي غربي نسبت به اين نوع 
ي اما، به گفـتـه  .  دادندترس و انزجار زيادي بروز مي”  غيرعادي“سكس 

كه آميز بوده تا جاييي ديگري از مورخين برخورد با آنان مسالمتعده
آوردهاي هنري و ادبـي دوره خـود           اي بر دستتوانستند تاثير عمده

آنـژ و    هاي بزرگي مانند مـيـكـل   شكي نيست كه امروزِ چهره.  بگذارند
آنژ داوينچي برتري متمايزي براي روابط جنسي خود قائل بودند، ميكل

تر بـه شـهـرهـاي       احتماالً فقط هم جنسگرا بوده، با اينهمه نگاه عميق
هاي سنگيني بـراي لـواط وجـود          دهد مجازاتاصلي ايتاليا نشان مي

جيمز اول پادشاه انگلستان لـواط  .  شده استداشته كه مرتباً اعمال مي
تـوانـد آن را       دانست كه هيچ پادشاهي هرگز نـمـي  را هم جنايتي مي

-مـي ورزي به نديمگان مرد خود را بـه رخ     ببخشد و هم آشكارا عشق
 63.كشيد

-توان با جايگاهآلن بري به اين نكته اشاره دارد كه اين تناقضات را مي
ي مردان در ايـدئـولـوژي و      جنسگرايانههاي متفاوتي كه رفتارهاي هم

ساختار اجتماعي انگلستانِ دوره رنسانس در مقايسه با دوران ما داشته 
شد كه جماع از طرفي لواط عموماً طوري تعريف مي.  است، توضيح داد

هنجاري گرفت و نابهبا حيوانات و روابط دگرجنسگرايانه را نيز در برمي
شد كه بيشتر نشان از رذيلت داشت تـا بـرتـري        و افراط نيزتلقي مي

توانست متهم به لواط، زناي با محـارم يـا زنـاي        يك مرد مي.  جنسي
محصنه شود؛ يك جوان هرزه بازو در بازوي معشوقه و رفـيـق پسـر          

چون مظهري .  دست در دست ديگرش، تصوير مكرر عياشي آن روز بود
از شيطان، لواط، مانند ارتداد و جادوگري به نام توهيـن بـه خـدا و          

 .شدهاي سختي در نظر گرفته ميطبيعت محكوم و براي آن مجازات

از طرف ديگر سكس ميان مردان با ساختار موجود در رفتار جنسي در 
ها و خدمتكاران بود اين براساس كارخانگي ارباب، بانو، بچه.  آميختمي

روابـط مـيـان      .  اي بين زنان و مردان حكمفرما بـود و استاندارد دوگانه
زادگان و خدمتكاران پسر، ارباب و خدمتكاران زن، خدمتـكـاران   نجيب
تر و جوان، و مردان شبگرد و مردان روسپي هـمـه در مـوازات          مسن
رواج ازدواج در سنين باالتر بين طبقـات  .  ي زن و مرد قرار داشترابطه

هاي ترتيب يافته بين اشراف بدين معني بـود كـه       فرودست و ازدواج
جنسگرايانه به ندرت انحصاري بود؛ تا قبل از ازدواج يـا در        روابط هم

. كنار آن مانند روابط خارج از ازدواج با زنان ديگر وجود داشتـه اسـت    
-گنجيد به ندرت تحت پيگرد قرار ميروابطي كه در چنين الگويي مي

كه در اشكال دادخواهي والدين، خباثت فردي يا اخـالل  گرفت مگر اين
 . گرفتدر آرامش در كانون توجهات قرار مي

دهد كه تا پايان قرن هفدهم در بريتانيا بافت اجتمـاعـي   بري ادامه مي
در اواخر قرن هفده و اوايل قـرن  ”  هاي مرد زن نماخانه“ در .  تغيير كرد

هـاي ديـدار     ها ايجاد شده بود كه مكانهجده لندن خرده فرهنگ گي
-رقصيدند، عشـوه نوشيدند و با هم ميمعيني بود كه مردان در آن مي

-پوشيدند و رفتارهاي زنان را تقليد ميكردند، لباس زنانه ميگري مي
-كردند، غرق در به آغوش كشيدن و بوسيدن، يكديگر را ارضـا مـي        

كردند، انگار تركيبي از مردان عياش و زنان بودند چنان كه امروز نـيـز   
سازمان ”  اصالح رفتار“ مجامعي كه براي  1690از سال  65. مطرح است

كردند، با روزنـامـه و     ها حمله ميگاه به اين خانهيافته بودند گاه و بي
ها احساسات را تحريك كرده كه به حمله و محاكمه و اعـدام      كتابچه

دهد مردان گرفتار از طبقه كارگر لنـدن  شواهد نشان مي.  آنان انجاميد
اربابان، استادكاران و كارآموزان بيشترِ توليدات شهري و خدمات :  بودند

در يك محاكمه، شايد ما نخستيـن نـجـواي      .  دادندتجاري را انجام مي

اگرچه مجازات اعدام براي لواط به نـدرت در    
گرفت اما در انگلستان قـرن  صورت مي 17قرن 

ها بين سال هـاي  اعدام.  هجده بسيار شايع بود
به اوج خود رسيدند، كه حداقل  1836تا  1806

دو مورد در سال  ميانگين آن بود؛ اين در واقع 
هـا  زماني بود كه مجازات اعدام براي ساير جرم

 . ديگر متداول نبود
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كنم جنايتي در لـذت  من فكر مي“ .  شنويمدفاع از آزادي جنسي را مي
جمله ويليام براون، كارگر جواني بود كه در   ”  بردن از بدنم وجود ندارد
 66.شناسدش دستگير شدكرد ميتله مردي كه تصور مي

اما تا زماني كه وي جـواب را    .  گويد تغييراتي روي دادچنانكه بري مي
در انقالب روشنگري كه در اواخر قرن هفده در كنار انقـالب عـلـمـي       

يابي هويت جنسـي  بازسازمان“ جستجو كند و رندولف ترامبچ آن را در 
-توضيـح    ”  كه به عنوان بخشي از ظهور فرهنگ غربي مدرن روي داد

 17دهد، هر دو از مسئله انقالب سياسي و اجتماعي در انگلستان قرن 
مسـئلـه آزادي      1688و  1649هاي بورژوائي انقالب 67. اندطفره رفته

فردي به ويژه در اقتصاد و مذهب را مطرح كردند و سـبـب كـاهـش         
برخي تندروها .  هاي زندگي شدندمحسوس مداخله دولت در اين حوزه

ريچـارد  .  خواستار آزادي فردي و جنسي بيشتري شدند 1640در دهه 
هركس همانطور كه خودش هسـت پـس     “ :  نويسداورتنِ برابرطلب مي

و مدعي بـود حـق       ”  مالك خود نيز هست مگر اين كه خودش نباشد
ي رانتر مـي    لورانس كالرسن از فرقه.  مالكيت در شخصيت افراد است

دهي نوراني و عاشقـانـه   هر اقدامي كه در نور و عشق انجام مي”  نويسد
خواهند بگويند اگر از بگذاريد انجيل، قديسين و كليسا هرچه مي...است

چنيـن  ”  درونتان است خود را سرزنش نكنيد شما نبايد سرزنش شويد
هـاي شـفـاهـي در         هاي تندروانه و گفتـه هايي بيش از كتابچهديدگاه
هرچند درك برابرطلبان از مالكيت سطحـي و    .  شدها تقبيح ميخطابه

ي رانـتـر     ي آزادي جنسـي فـرقـه     مرد محورانه بود و هرچند خواسته
مختص دگرجنسگرايي بود اما بازتاب آن مشخصاً در اظهارات ويـلـيـام    

 68. شودبراون ديده مي

هاي توليدي اواخر قرن هفـده نـيـز      به همين سان رشد درآمد كارگاه
مطرح است به خصوص در لندن كه ديگر توليد براساس كـارخـانـگـي     
نبود و استادكارها دست به ايجاد سازماندهي براي خود زدند و حـتـي   

براي تعداد روزافزون كـارگـران قـبـل از         .  اعتصاب نيز به راه انداختند
انقالب صنعتي گسستي از كارِ خانه پيش آمده بود؛ همچنان اقـتـصـاد    
خانگي اهميت بسياري در كشاورزي و آن دسته از توليداتي داشت كه 

در ايـن    .  همچنان در نظام خانگي تهيه مي شد تا سيستم كارگـاهـي  
دوره زندگي فردي خارج از ساعات كار آغاز رهايي از كار پدرسـاالرانـه   

 انديشيدند كه كارهايي كه درقديم بود و مرداني چون ويليام براون مي
و در عـيـن حـال،      .  دهند امورات خود آن هاستخارج خانه انجام مي

ها گام به گام آنچه را كـه در        كرد و دولتقدرت اين چنين فكر نمي
 69.گذشته در سلطه پدر و ارباب بود تحت سلطه خود درآوردند

اي بر بحث پيرامون و دشمنان آن تمركز ويژه”  نماهاي مردانِ زنخانه“ 

-مـايـه  جنسگرايان مرد در قرن هجدهم بريتانيا داشتند، و بنرفتار هم
ها بـود    گونگي موليها زنيكي از آن.  هاي معين نويني را طرح كردند

ممكن است چنين به نـظـر     .  كه معموالً همراه اَعمال جنسي آنان بود
كرد كـه بـعـدهـا دربـاره          هايي داللت ميرسد كه اين موضوع بر ايده

گرايش جنسي شكل گرفت اما همچنان مطلقا خصلتي ساختگي تصور 
نويسـد ايـن مـردان        مي 1709رساله نويسي در سال .  شد تا ذاتيمي

بـه عـنـوان      ( كنند تا احساس طبيعي خود رفتارهاي زنانه را تقليد مي
هاي غيرطبيعـي  را نسبت به امورات جنسي تغيير دهند تا شهوت)  مرد

بـه  “ دان مدعي شد كه يك نويسنده حقوق 1736در .  خود را بپرورانند
ندرت ديده شده فردي كه گناه سوءاستفاده از قوه زايشي خود را بـه      
شكل غيرطبيعي مرتكب شده پس از آن از احترام كاملي از سوي زنان 

گرايي را جنسها مفاهيم مدرن از همهيچ كدام از اين.  ” برخوردار باشد
ي كند، و در خصوص ادعاي دوم، در حقيقت فقـدان عـالقـه     بيان نمي

 70.زنان نتيجه آن است و نه دليل آن رفتار غيرطبيعي

حمله به ميخانه ( اي در مورد سروسر عاشقانه خيابان وِرِجزوه 1813در 
از اين موضوع حكايـت  .)  اي در لندن كه منجر به اعدام بسياري گشت

كند كه هرچند باور عمومي اين بود كه زن  نماها چنين اشـتـيـاق    مي
توانـد عـروس     فوتي مي 6، اين حقيقت كه سربازي ... جنسي اي دارند

بان هركـول  مردي باشد كه نصف قد او را دارد و آن ملوان تنومند، نگه
انـد، نشـان     هاي معروف را بر خود گذاشـتـه  و آهنگر كر اسامي فاحشه

كـنـد   او به اين داستان اضافه مي.  دهند كه چنين باوري غلط استمي
كه مردان باشگاه ور با آدابي دروغين در غياب همسرانشـان خـود را       

گرچه   -ها مفاهيم مدرن هم جنسگرايي نيستنداين 71. ارضا مي كنند
نظري درباره اين مورد آخر مطرح است و آن اين كـه در گـذشـتـه           
. باورهاي عام به باورهاي مدرن نزديكتر بوده تا تئوري هاي روشنفكرانه
-اما حداقل يك مثال قرن هجدهمي در معناي ادبي آن بسيار به هـم   

نـويسـنـده    .  جنسترس از تماس با هم.  گرا هراسي نزديك استجنس
 .پذيرداين را مي 1749اي در رساله

رونـد و    بينم كه بازو در بازوي هم راه مـي   هنگامي كه دو خانم را مي
. شـوم بوسند منزجر و مبهوت مـي آميز ميهمديگر را به شكلي تحريك
انگيز كه همديگر را در آغوش گـرفـتـه و      حتي ديدن دو جوانك نفرت

انگيزتـر  كنند نفرتانگيز رد و بدل ميهاي شهوكنند و بوسهنوازش مي
 . است

قبل از آن است كه مردان محترم انگليـسـي    شايد اين مربوط به زماني
و خيلي پيش از زنان (  احوالپرسي همراه با بغل و ماچ را كنار گذاشتند

هاي مشخصـي  اما بسياري نويسندگان آلماني تفاوت)  اين كار را كردند
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بين آداب انگليسي و ساير مردم اين قاره در اين رابطه تا قرن هجدهـم  
 72.و اوايل قرن نوزده ثبت كردند

گرفـت  صورت مي 17اگرچه مجازات اعدام براي لواط به ندرت در قرن 
ها بين سـال هـاي       اعدام.  اما در انگلستان قرن هجده بسيار شايع بود

به اوج خود رسيدند، كه حداقل دو مـورد در سـال          1836تا  1806
ميانگين آن بود؛ اين در واقع زماني بود كه مجازات اعدام براي سـايـر     

همچنين افزايشي در متهمان ارتـكـاب بـه      .  ها ديگر متداول نبودجرم
حضور مكرر در :  لواط ديده شد كه براي آنان اثبات نزديكي نيازي نبود

ديدار از   “ .  يك مكان و يا واكنش به يك دام از مجمع اصالح كافي بود
و گذاشتـن  ”  هم به قصد تحريك يكديگر براي ارتكاب گناه نفرت انگيز

ها روي هم با قصد ارتكاب به جنايت لواط اتهاماتي بود كـه در      دست
مجازات چنين گناهي قاپـوق بـود و الـبـتـه            .  شداين دوره ديده مي

خصومت جامعه با آنان نيز بسيار زياد بود كه البته ترس مردان از آن     
بسيار بيش از مجازات زندان و غرامتي بود كه وادار به پـرداخـت آن       

يك كارگر سفيدكار قاپوق شده در لندن در هنگام  1780در .  شدندمي
اش كشته شدند و ادمونـد بـورك     حمله جمعيت به همراه درشكه چي

 73.براي اعتراض به پارلمان برده شد

هاي متضاد ، دوره رويارويي انديشه18در اروپاي غربي به طور كل قرن 
هاي بين سال ايدر جمهوري هلند پيگردهاي شريرانه.  درباره لواط بود

مرد اعدام شدند  59گرفت وقتي كه حداقل انجام مي  1731تا  1730
دو مرد به اتهام .  نفر آن ها متعلق به يك روستاي كوچك بودند 21كه 

در پنيسيلوانيا جايي كه .  سوزانده شدند1750لواط در پاريس در اواخر 
مجازات مرگ در روشنگريِ كواكر در يك چشم بر هم زدن براي ايـن    

منع شد زير فشار انگليسي ها مجددا برقرار شـد  1682تخطي در سال 
اما در واكنـش   74). 1718و براي سايرين در  1700براي سياهان در ( 

فـيـلـسـوفـان      .  ي امروزي وجود داشتبه اين بربريت انتقادات گسترده
عصرروشنگري فرانسه مجازات رابطه جنسي بر اساس توافق دو نـفـر       

. دانسـتـنـد   بالغ را ادامه بقاي خرافاتي هم تراز با ارتداد و جادوگري مي
گرايي هتك حرمت به طبيعـت اسـت و       جنسولتر كه معتقد بود هم

گـرايـي عشـق      ديدروت كه بيشتر موافق زيبايي شناختـي دوجـنـس     
بكارينا و بنتوم هر دو لواط را جـنـايـتـي     .  اندسقراطي بود از اين جمله

دانستند؛ در خلوت، بنتوم گزارشات فراواني در اين مـورد    قرباني ميبي
كوشيد و نوشت درجنايت زدايي از آن  1824و   1774بين سال هاي 

 75.راندگراهراسي سخن ميجنسدر مورد ماهيت غير منطقي هم

مجازات مرگ براي لواط به عنوان بخشي از برنامه استبداد روشنگرانـه  
در روسيه، اتريش، پروس و توسكاني و بعد از انقالبِ امريكا در بسياري 

هاي رابطه جنسي بـر    در فرانسه تمام مجازات.  از اياالت آمريكا لغو شد
اساس توافق دو نفر بالغ به عنوان بخشي از اصالحات قوانيـن جـزا را       

در اوج مرحله قانوني انقالب فرانسه لغو  1791مجمع قانون اساسي در 
بيني انقالبي بورژوائي بود و انقالب تـا  آزادي شعار اين دوره خوش.  كرد

كشيدگان بود آن زمان كه قوانين و اقدامات تاريخ مدتي فستيوال ستم
-فرانسـوي “ :  كردماركي دوساد اعالم مي.  مصرف گذشته برچيده شدند

دانيد دولتمردان جـديـد چـه        شما فارغ از جهل و خرافاتيد و نمي!  ها
تضاد در آزادي بـورژوائـي     .  ” دانندشيوه نويني از زندگي را ضروري مي
خورد، زيرا خانواده همچنان بـراي    اين دوره انقالبي كامالً به چشم مي

جنسگـرايـي در قـانـون         زدايي از همبورژوازي بسيار مهم بود اما جرم
اساسي ناپلئوني پس از انقالب حفظ شد و در چندين كشور اروپـايـي     

  76.تحت تاثير انقالب فرانسه و فتوحات ناپلئون محدود شد

چرا پس مجازات لواط در انگلستان تشديد شد آن هم هنگامـي كـه      
دهد تفاوت بودند؟ ارتور گيلبرت نشان ميساير كشورها در مورد آن بي

كه چگونه اوج پيگردها و دشمني عمومي در دوره جنگ ناپلئـون بـه     
اوج رسيد هنگامي كه بريتانيا تك افتاده بود و شكست نظامـي آن را      

گران هدف سنتي ترس از فاجعه بودنـد  گويد لواطاو مي.  كردتهديد مي
خطر شكسـت  .  چرا كه در سنت مسيحيِ غرب مقعد مظهر شيطان بود
او همـچـنـيـن     .  از فرانسه خطر انقالب در اخالق، مفاهيم و مذهب بود

ها به خاطر لـواط در نـيـروي          كند ميزان باالي اعدامخاطر نشان مي
كند كه لـواط گـران بـه        دريايي در طول جنگ اين نكته را اذعان مي
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ايـن  .  شدندعنوان بخشي از سربازان متمرد، ياغيان اخالقي شناخته مي
سال تـمـردهـاي        -  1797هاي نيروي دريايي از سال كه شروع اعدام

 77. كه جنگ آغاز شد، تصادفي نيست 1793بود و نه سال -بزرگ

 18هاي دهشتناك قديمي همچنان تا قرن   اين درست است كه ترس
جماع با حيوانات هنوز با ترس همراه بود و فجايع طبيعي .  ادامه داشت

به شيوع فسق و    1750ترِ لندن در مانند زلزله ليسبون و زلزله خفيف
گاه درگذشته بـه ايـن       لواط هيچ.  شدفجورغيرطبيعي نسبت داده مي

مشاجرات حقوقي طوالني مدتي درگرفت در :  شفافيت تعريف نشده بود
اين باره كه آيا اثبات دخول يا انزال يا هردو ضروري است، آيا مـردي    

كـه  ( اي تجاوز كرده بايد حلق آويـز شـود      كه كه به دختر دوازده ساله
و يا كسي كه پسري را به سكس دهاني وادار كرده است )  شداعدام مي

اما چيزهاي بيش از ترس سنتي كه درجـات   78).شدكه بخشيده مي( 
كـرد در    كلي تهديدات امنيت ملي آن را با فراز و نشيب مواجـه مـي    

نكته اينجـاسـت   .  حوادث اواخر قرن هجده و آغاز قرن نوزده سهيم بود
هاي ناپلئوني كه در طول آن تعقيب و اعـدام  كه انقالب فرانسه و جنگ

براي لواط افزايش يافت كه با فاز ضروري توسعه انـقـالب صـنـعـتـي         
ها رشد نساجي، صنايع معـدن و فـلـز را          جنگ.  بريتانيا همزمان شد

شتاب بخشيدند كه بر سرمايه صنعتي و ساعات طوالني كار نيروي كار 
ها و حواشي شهـرهـا   پرولتاريا متمركز بود كه بسياري از آنان دربيغوله

محروم از امكانات اساسي زندگي خصوصي و اسباب معيشتي در آنـجـا   
بـا   1836تا  1792گران از هاي لواطهمزماني اعدام.  تجمع يافته بودند

گيري طبقه كارگر انگلـسـتـان    تامسون آن را شكل.  پي.  اي كه ايدوره
ترسيـدنـد از     ناهنجاري و انقالبي كه از آن مي.  نامد تصادفي نيستمي

 .       درون خود جامعه انگليسي برآمده بود تا فرانسه بي خدا

مربوط  ”كالفام“ي انجيلي كاترين هال عنوان كرده تا آنجا كه به فرقه
است بحث بر سر زنان خانواده و تقسيم جنسيتي كار بـخـش عـمـده       

هـيـچ      79. در مورد ساختار جامعه بـوده اسـت     1790هاي دهه بحث
ي حاكم ديگري در اروپا به اندازه بريتانيا آماده شنيدن گـنـاه و     طبقه

خطر آنارشي جنسي نبود زيرا بريتانيا دليل خـوبـي بـراي تـرس از           
برانگيختن خشم عمومي نسبت به   . فروپاشي اجتماعي و انقالب داشت

گران قيـل و    بهتربود عليه لواط:  گران براي خلق نيز سرگرمي بودلواط
مـردي  .  قال راه بيندازند تا له اصالحات يا عليه حاكمان فاسد بشورنـد 

شد در واقع نمادي از قرباني بـود امـا     كه به اعدام يا قاپوق محكوم مي
مثلث ارتداد، جادو و .  كرد خطر نويني بودخطري كه از آن حكايت مي

 .لواط با مثلث هرج و مرج، شورش و لواط جايگزين شده بود

 ...ادامه دارد
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در بخش اول اين  سلسله نوشتارها ، به تئوريهاي رودولف هيلفردينگ، 
هيلفردينگ همـراه بـا     .  نيكوالي بوخارين و رايا دونايفسكايا پرداختيم

-كارل كائوتسكي و ادوارد برنشتاين، رهبران بين الـمـلـل دوم، مـي        
پنداشتند كه تمركز و تراكم سرمايه  در عصر امپرياليسم، با كـاهـش     

داري نقش بازار و ايجاد اقتصاد برنامه ريزي شده ، به نظـام سـرمـايـه      
ثبات بخشيده و آن را توانمند خواهد كرد تا بتواند نيازهاي مادي توده 

ريـزي شـده     از منظر آنان اقتصاد بـرنـامـه   .   هاي مردم را برطرف كند
.  كـرد شرايط را براي به روي كار آمدن دولتي سوسياليستي مهيا مـي   

 .  دولتي كه فقط  الزم بود زمام امور را به دست گيرد
 

بوخارين اقتصاددان  بلشويك و يكي از رهبران انقالب روسيه، اگـرچـه   
پـنـداشـت، اقـتـصـاد         طلب ميخود را ماركسيست انقالبي و نه اصالح

سوسياليستي را معادل اقتصاد برنامه ريزي شده اما در چارچوب الغائ 
-بوخارين در حقيقـت مـي    .  دانستمالكيت خصوصي وسائل توليد مي

ريزي شده،  تضاد اصلي سرمايه داري، يعنـي  پنداشت كه اقتصاد برنامه
 .  كندتوليد ارزش و ارزش اضافه را لغو مي

 
 1941پرداز ماركسيست، در سـال       دونايفسكايا، اقتصاددان و  نظريه

پس از گسست از موضع لئون ترتسكي كه شـوروي را يـك دولـت            
. داري دولتي را پرورانـد دانست، تئوري سرمايهسوسياليستي منحط مي

داري دولتي را خصلت اقتصاد  شوروي و همچنيـن مـرحلـه      او سرمايه

 سرمايهدونايفسكايا با پيروي از كتاب . دانستجديد اقتصاد جهاني مي
كرد  كه الغائ بازار و مالكيت خصوصي وسائل تولـيـد   ماركس، ادعا مي

داري،  يعني نظام  استخراج ارزش اضـافـه از     براي الغائ  نظام سرمايه
او  همچنين پيش بيني ماركس مبني بر تمـركـز   .  كارگر  كافي نيست

كل  سرمايه در درست يك سرمايه دار واحد يا يك شركت سـرمـايـه    “ 
داري دولتي در عصر خـود  بيني سرمايهرا نوعي پيش)   1( ”  داري واحد

داري، كرد كه قوانين اصلي سـرمـايـه   دانست و  بر اين امر تاكيد ميمي
داري قانون ارزش و قانون  گرايش به كاهش نرخ سود، در نظام سرمايه

 .    شونددولتي نيز پايدار خواهند ماند و  منجر به بحران مي
 

، فريدريش پولوك، اقتصـاددان بـرجسـتـه مـكـتـب            1941در  سال 
امـكـانـات و      :  سرمايه داري دولتـي “ فرانكفورت، نوشتاري تحت عنوان 

بـه     1932پولوك كه در سـال           ) 2( .منتشر كرد” محدوديتهاي آن
شوروي سفر كرده بود و شديدا تحت تاثير اقتصاد برنامه ريـزي شـده     

اي تحت عـنـوان     اين كشور قرار گرفته بود، پس از سفر خود در مقاله
انداز يك نظام اقتصـادي بـرنـامـه       شرايط فعلي سرمايه داري و چشم“ 

نظامهاي اقتصادي برنامه ريزي شده را به دو نـوع      ”  ريزي شده جديد
نظام برنامه ريزي شده سرمايه داري بر مـبـنـاي    .  1“ :  تقسيم كرده بود

.  مالكيت خصوصي وسائل توليد و در نتيجه در چارچوب جامعه طبقاتي
اقتصاد برنامه ريزي شده  سوسياليستي  كه خصلـت اصـلـي آن         .   2

اي بي طبقـه  مالكيت اجتماعي وسائل توليد است و در چارچوب جامعه
  ).3(” گيردقرار مي

 
 

 تئوريهاي ماركسيستي پيرامون سرمايه داري دولتي

 فريدا آفاري: نويسنده
 ايوب رحماني: ويراستار

 ”اولويت سياست“فريدريش پولوك و  :بخش دوم

 :درج شده است” سامان نو“بخش نخست اين پژوهش در سايت 

http://www.saamaan-no.org/Articles_page.htm 
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تـحـت     1941پولوك بر مبناي اين استدالل، در مقاله اي كه در سال 

نوشت، ادعا كرد كه اگرچـه تـئـوري او        ”  سرمايه داري دولتي“ عنوان 
پيرامون سرمايه داري دولتي در مورد آلمان و ايتالـيـا وهـمـچـنـيـن          

شرايط در شوروي متـفـاوت   “ روندهايي  در اروپا و آمريكا صادق است، 
از آنجا كـه در      .  هاي سابق  ريشه كن شده انداست چون سرسپردگي

روسيه مالكيت وسائل توليد كامال از دست سرمايه داران خصوصي بـه     
دست دولت منتقل شده و ديگر حتي به صورتي تغيير يافته يا كاهـش  
يافته مانند آنچه كه پيشتر از آن سخن  گفتيم وجود ندارد، شك دارم 
كه الگوي ما از  سرمايه داري دولتي منطبق با شوروي در مرحله فعلي 

 ) 4(” .خود باشد
 

”  امكانات و محدوديتـهـاي آن    :   سرمايه داري دولتي“ او در آغاز مقاله 
كند كه در نهايت  وجود پديده اي به نام سرمايه داري دولتـي   ادعا مي

به جامعه اي مربوط اسـت    “ مورد شك است چرا كه چنين اصطالحي 
}  مـن { كه در آن دولت تنها مالك سرمايه است، و اين لزوما منـظـور     

با اين حال، پولوك پديده سرمايه داري دولتي را چنيـن  )    5( ” . نيست
دولت مسئوليتهاي مهم سرمايه خصوصي   را . 1: كندخصلت بندي مي

او .   كـنـد  سود جويي هنوز نقش مهمي ايـفـا مـي     .   2.   كندتقبل مي
شكل .   1:  كندهمچنين سرمايه داري دولتي را به دو  شكل تقسيم مي

شكل مردم ساالر مانند نيـوديـل   .   2خواه مانند آلمان و ايتاليا تماميت
New Deal روزولت  . 

 
تمايز اصلي ميان سرمايه داري دولتي و سرمايه داري خصـوصـي از         

 :  شودمنظر پولوك چنين خالصه مي
 
دخالت و عهده داري مستقيم دولت در هماهنگ نمودن تولـيـد و     .   1

بـرنـامـه    .  شـود توزيع يا توليد و مصرف، جايگزين كاركردهاي بازار مي
كند كه توليد چه اجناس و خدماتي اولويـت  ريزي اقتصادي تعيين مي

خواهد داشت، و چه بخشي از آنچه توليد شده بايد صـرف گسـتـرش      
اين برنامه ريزي  قيمتها را نيز تعيين كرده  و اجازه .  وسائل توليد شود

.  نخواهد داد كه قيمتها بيش از حد معيني افـزايـش پـيـدا كـنـنـد             
برنـامـه   . سودجويي  تابع اولويت هاي برنامه ريزي اقتصادي خواهد شد

ريزي تعيين خواهد كرد كه چه مبلغي در چه حوزه اي سرمايه گذاري 
اين اولويت برنامه ريزي شده و همچنين مالياتهاي گـزاف  .   خواهد شد

بر درآمد سرمايه داران، آنها را به قشري از مديريت تبديل خواهد نمود 
هنگامي كه اقتصاد برنـامـه ريـزي      .  كه بر سرمايه كنترل نهايي ندارند

شده جايگزين اقتصاد بازار شود يا آن را به حاشيه براند،  توليد ارزش   
 .  يا توليد كااليي  و قانون ارزش نيز  به حاشيه رانده خواهد شد

 
يعني توليد صنعتي  كالن  با استفـاده از    ”  اصول مديريت علمي“ .  2  

ها،  جايگزين بي نظمـي  هاي جديد  در كارخانهخط مونتاژ و فن آوري
توليد كالن نيازمند قشري وسيع از .  سرمايه داري بازار آزاد خواهد شد

مهندسان، مديران و تكنوكراتها خواهد بود تا  اجزائ متفاوت فـرايـنـد    
توليد را به صورتي نظام مند بررسي و ارزيابي كنند و با افزايش شـدت  
كار، يا استفاده از نظام كار مزدي، ميزان بهره وري كارگران  را افزايش 

بر اين مبنا، برنامه ريزي اقتصادي با ايجاد  مشاغل دولتي بـراي   .  دهند
افزايش بهره وري كارگران  و   .   اعضاء  جامعه  كار ايجاد خواهند نمود

عدم بيكاري، قانون گرايش به كاهش نرخ سود را خنثي يا  تضـعـيـف    
 .  خواهد كرد

 
كند كه  بر مبناي اين تحوالت، قوانين اقـتـصـادي    پولوك استدالل مي

سرمايه داري از جمله قانون  ارزش و  قانون گرايش به كـاهـش نـرخ      
و بحران هايي مانند ركـود اقـتـصـادي و         )  6( ” شوندناپديد مي“ سود  

بيكاري  جاي خود را به بحرانهاي ايدئولوژيك و مبارزه براي  كسـب      
 . قدرت خواهند داد

 
از انجا كه از منظر پولوك،  سرمايه داري دولتي مشكالت اقـتـصـادي     

ماهيت كل دوره تاريخي را تغيير داده  “ جامعه را حل نموده ، اين نظام 
و نمايانگر گذار از يك دوره كال  اقتصادي به يك دوره در اصل سياسي 

جايگـزيـن   ”  اولويت سياست بر اقتصاد” “ تز پولوك مبني بر   ) 7( ” . است
تز ماركس مبني بر اولويت شيوه توليد به عنوان عامل تعيين كـنـنـده    

 )8( .شودزندگي اجتماعي ، سياسي و فكري مي

 
 

پولوك نقطه ضعف جوامع سرمايه داري دولتي را  مبارزه براي كسـب    
به باور او،    .  پندارد كه مقدم  بر مبارزه براي سودجويي  استقدرت مي

از آنجا كه مالكيت خصوصي كاهش پيدا كرده، جايگاه فرد در سلسلـه  
مراتب سياسي حكومت، جايگزين جايگاه او به عنوان صاحب  سرمايـه  

ي نـخـسـت    لذا سرمايه داري دولتي در وهله.  سرمايه  شده استيا بي
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نظامي تماميت خواه است كه در آن اقشار فوقاني دولت و ارتش، حزب 
حاكم و كاركنان  ارشد در  صنعت و تجارت زمام امور را بـه دسـت         

 )9.(دارند
 
تا زماني كه يك دولت واحد سرمايه داري دولتي بر كل جهان حاكـم   

نشده است، دولتهاي سرمايه داري دولتي از واقعيت خطر حمله نظامي  
از سوي كشورهاي رقيب استفاده خواهند كرد تا توليد مازاد  خـود را    
به سرمايه گذاري در  صنعت سالحهاي جنگي اختصاص دهند، مـردم  
خود را از لحاظ ايدئولوژيك مطيع نگاه دارند، و  سطح زندگي آنهـا را    
نيز در حدي نگاه دارند تا وقت فراغت براي پروراندن افكار دگر انديش 

 )10. (نداشته باشند

 
اما هنگامي كه يك دولت سرمايه داري واحد بر كل جـهـان حـاكـم        

شود، اين دولت ديگر قادر به استفاده از خطر حمله نظامي كشورهـاي  
در چنين شرايطي، از مـنـظـر        .  رقيب براي اعمال اختناق نخواهد بود

پولوك، جنبشهاي مردم ساالر رشد خواهند كرد و در نهايت حكومتـي  
مردم ساالر بر  بنيادهايي ضد تماميت خواهي بر جامعه حاكم خواهـد  

سطح زندگي مردم نيز افزايش خواهد يافت چون مازاد تـولـيـد      .   شد
اين نظام كه پولوك آن را     )   11. ( صرف تسليحات نظامي نخواهد شد

: نامد،  دو راه در پيش داردمي“  شكل دمكراتيك سرمايه داري دولتي “ 
 . كن كردن سرمايه داريبازگشت به نظامي تماميت خواه يا ريشه

 
شكل دمكراتيك سرمـايـه داري     “ كند كه درك او از پولوك اذعان مي 

بسيار مبهم و الگويي از آن ساخته نشده است، اما تاكيد او بـر  ”   دولتي

شكل مـردم سـاالر     }  تحقق{ مانع اصلي بر سر راه “ اين امر  است كه 
و نـه از نـوع         )  12( ” از نوع سياسـي اسـت    }   مانعي{   سرمايه داري،

هاي نظام بـازار  اقتصادي، چرا كه اقتصاد برنامه ريزي شده، بر ناتوانايي
 . فائق آمده است 

 
ي پولوك توجه كنيم و تئوريش را    در اينجا الزم است به مباني نظريه

هاي تفاوت. 1.  پيرامون سرمايه داري دولتي  از چند لحاظ ارزيابي كنيم
نقد باربـارا بـريـك،      .  2.   آن با نظريات ماركس  پيرامون سرمايه داري

تاثير پولوك بر تئـوري  .   3.   مويش پوستون و داگالس كلنر  بر پولوك
 .   بحران يورگن هابرماس

 

 تمايزات ميان پولوك و ماركس پيرامون تعريف سرمايه داري. 1
 

 سرمايهدرك ماركس از وجوه تمايز جامعه اي سرمايه داري در كتاب 
قـانـون   .   1:   بر مبناي دو قانون اصلي سرمايه داري نهاده شده اسـت   

ارزش يا اين اصل  كه ارزش يك كاال توسط ميزان كار الزم از لـحـاظ   
اصلي كه از شنـاخـت  آدام       .  شوداجتماعي براي توليد آن  تعيين مي

اسميت و اقتصاددانان سياسي از كار به عنوان خاستگاه ارزش نـاشـي      
قانون گرايش به كاهش نرخ سود يا اين اصل كه  با وجود .  2.  شودمي

افزايش ارزش اضافه استخراج شده از كارگر و افزايش ميزان سود، نرخ 
تواند ي پرداخت شده، ميسود يعني نسبت ارزش اضافه به كل سرمايه

 .  كاهش پيدا كند
 
نظريه  پولو ك بر اين مبنا نهاده شده كه ارزش در نظام سرمايه داري  

شود و لذا با الغاء بازار يا كاهش نقش بـازار،    از فرايند مبادله ناشي مي
قانون  ارزش و در نتيجه قانون گرايش به كاهش نرخ سود نيز ناپـديـد   

ي او، اگـر    بنابر نظريه.  شودگردد يا از اهميت كمتري برخوردار ميمي
توليد به منظور مبادله در بازار نباشد، فرايند توليد ديگر كااليي نيست 

شـود و    از اينرو در جوامعي كه در آن اقتصاد برنامه ريزي مـي   ).   13( 
رابطه از پيش تعيين شده توليد و مصرف جايگزين توليد به مـنـظـور      

رود  يـا بـه         گردد، توليد كااليي يا قانون ارزش از بين مـي مبادله مي
 . شودحاشيه رانده مي

 
بررسي درك ماركس از مقوله ارزش و قانون گرايش به كاهـش نـرخ      

  داگالس كلنر
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، تفاوتهايي بنيادي بين اين دو متفكر را آشكـار  سرمايهسود در كتاب 
از منظر ماركس ارزش نه از فرايند مبادله كه از فرايند توليـد  .  سازدمي

، در )  14( ”  كميت كار اجتماعي شيئيت يافته“ ارزش يا .  شودناشي مي
براي اثبات .  شودفرايند توليد يعني پيش از ورود كاال به بازار ايجاد مي

با اقتصادداناني كه ارزش را ناشي از فرايند   سرمايه اين نظريه، كتاب 
اگرچه كـاالهـا     “ كند كه دانند به مناظره پرداخته و ادعا ميمبادله مي

. . . شان فروخته شـونـد       هايي متفاوت با ارزشممكن است به قيمت
ي هم ارزهاست و بنابـرايـن   مبادله كاالها در شكل خالص خود، مبادله

به عبارتي ديگر در مقابل هر )   15( ”   . راهي براي افزايش ارزش نيست
كااليي كه با قيمتي بيش از ارزش خود به فروش رفته، كااليي ديگر با 

ماركس بر اين باور است .  رودتر از ارزش خود به فروش ميقيمتي نازل
كـنـد،   كه در نهايت، اين تفاوتها برابرند و آنچه ارزش كاال را تعيين مي

لذا تنهـا راه    .  كميت كار اجتماعي انسان است كه در آن شيئيت يافته
 .  افزايش ارزش يك كاال، ايجاد تغييراتي در آن توسط كار انسان است

 
در اينجا مقايسه تعريف ماركس از  توليد كااليي بـا درك پـولـوك،         

ماركس در جلد دوم :  كندتر ميتمايزات ميان نظريات اين دو  را روشن
پول و كار معموال خصلت شـيـوه     }  مبادله{: نويسدچنين مي سرمايه

اما  نه به دليلي كه پيشتر ارائه شـد،  .  شودتوليد سرمايه داري تلقي مي
يعني به اين دليل كه خريد نيروي كار قرارداد فروشي است كه تعييـن  

كند كه ميزان كاري كه انجام شده بايد  بيشتر از ميزاني باشد كـه  مي
به عبارتي ديگر به اين .  براي بازتوليد قيمت نيروي كار، مزد، الزم است

دليل كه  كار اضافه  كه شرط اساسي براي  تـبـديـل ارزش پـيـش          
} شرط اساسي براي{ پرداخت شده به سرمايه است يا به عبارتي ديگر 

} ي پول و كـار   مبادله{ برعكس، .  توليد ارزش اضافه است، فراهم شده
-ي توليد سرمايه داري تلـقـي مـي     ي شكلش خصلت شيوهبه واسطه

شـود، و ايـن       خريـداري مـي     با پول،  چون كار در شكل مزد } شود
اما پول به عنوان . . .   شود شمرده مي”  اقتصاد پولي“ خصلت ويژه يك  

خريدار به اصطالح خدمات،  قدمتي بسيار ديرينه دارد، بدون آنكه بـه    
. . سرمايه پولي تبديل شود و بدون هيچ انقالبي در خصلت عام اقتصـاد 

شود و لذا هنگامي كه نيروي كار به عنوان يك كاال در بازار ظاهر مي.   
گيرد، فروش آن به شكل پرداخت به ازاي كار، به شكل مزد صورت مي

. خريد و فروش آن با خريد و فروش هيج كاالي ديگري تفـاوت نـدارد    
توان خريد، خصلت ويژه اين نيست كه نيروي كار به عنوان كاال را  مي

اين واقعيت است  كه نيروي كار به صورت يـك كـاال     }  خصلت ويژه{ 
خريدار اكنون  جريان مداوم نيروي كار را در عـهـده    . . .  كندظهور مي

جرياني كه به هيچ وجه نبايد پس از انجام ميزان كار الزم  بـراي  .  دارد
اي تنها در فراينـد  رابطه سرمايه.    بازتوليد قيمت نيروي كار پايان يابد

اين ماهيت پول نيست كه اين رابطه را ايجـاد  . . .  كندتوليد قد علم مي
كند، برعكس وجود اين رابطه است كه كاركرد صرف پـول را بـه         مي

 ) 16(” .كندكاركرد سرمايه تبديل مي
 

بينيم كه ماركس  صفت كاال بـودن  در بندهاي نقل قول شده  فوق مي
او ويژگي  كار و توليد كااليي  در   .  كندرا با خريد و فروش تعريف نمي

نظام سرمايه داري را با توليد ارزش اضافه يعني استخراج حداكـثـر از     
لذا توليـد حـتـي اگـر         .  كندكارگر و پرداخت حداقل به او  تعريف مي

برمبناي برنامه ريزي اقتصادي دولتي  به منظور هماهنگي تـولـيـد و      
مصرف، و نه به منظور مبادله در بازار باشد، لزوما شيوه توليد سرمـايـه   

 .   كندداري را الغا نمي
 
كند كه  سرمايه داري دولتي با استـفـاده از      پولوك همچنين ادعا مي 

يعني استفاده از قشر مديران و تكنوكراتـهـا و     ”   مديريت علمي“شيوه 
وري كارگران، و همچنين ايجاد كار براي همگان، قـانـون     افزايش بهره

 .   را خنثي كرده است  گرايش به كاهش نرخ سود
 

در اينجا الزم است به توضيحات بيشتري پيرامون  درك مـاركـس از     
قانون گرايش به كاهش نرخ سود و تمايزات ميان آن و درك پـولـوك     

ماركس در جلد سوم سرمايه، در سه  فصل متـوالـي تـحـت       .  پرداخت
تـكـامـل تضـادهـاي        “ و ”  عوامل خنثي كننده“ ، و ” خود قانون“ عنوان 

او اين قانون را منحصـر  .  به اين پديده پرداخته است”  .دروني اين قانون
-داند و آن را بدين صورت تعريف مـي به شيوه توليد سرمايه داري مي

حتي هنگامي كه ميزان ارزش اضافه يا ميزان سود رو به افزايـش  :  كند
است، نرخ سود يا نسبت ارزش اضافه به كل سرمايه پرداخت شـده رو    

 )17.  (به كاهش است
 
شود كه نظام سرمايه داري بـر مـبـنـاي       اين پديده از اينجا ناشي مي 

و كاهـش هـرچـه      )  نشدهكار پرداخت( افزايش هرچه بيشتر كار اضافه 
لذا . براي توليد كاال وضع شده است) كار پرداخت شده(بيشتر كار الزم 

نظام سرمايه داري  براي كاهش كار پرداخت شده و استخراج هـرچـه     
بيشتر كار پرداخت نشده يا ارزش اضافه از كارگر، هرچه بـيـشـتـر از       

. كند تا ميزان بهره وري كارگر را افزايش دهدماشين آالت استفاده مي
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بـه كـار     )  كـارگـر  ( اما  استفاده بيشتر از ماشين آالت، نسبت كار زنده 
از آنجـا كـه ارزش       .  دهدرا در هر كاال كاهش مي)  ماشين آالت( مرده 

شود، با افزايش هرچه بيشتر ماشـيـن   اضافه  تنها از كار زنده ناشي مي
 )18. (يابدآالت در فرايند توليد، نرخ سود كاهش مي

 
به عـوامـلـي      ”  عوامل خنثي كننده“ ماركس اما در فصلي تحت عنوان 

شوند او ايـن  كنند و  باعث ميكند كه با اين قانون مقابله مياشاره مي
افـرايـش   .  1اين عوامل عبارتند از   .  بنامد”  گرايش“ قانون را صرفا يك 

نرخ ارزش اضافه از طريق افزايش ساعات كار پرداخت نشده كارگر يـا    
تر از   كاهش مزد كارگر به سطحي پايين.   2.   افزايش شدت كار كارگر

كاهش ارزش سرمايه ثابت يا ماشين .   3حداقل الزم براي امرار معاش  
اضـافـه   “ يـا    ”   ارتش دخيره صنعتي“ استفاده از .   4آالت و مواد خام  

، يعني جمعيت بيكاران كه حاضر به انجام كار با مزدي ” جمعيت نسبي
تر از مزد متداول هستند و جايگزين كارگران  شاغل با مزد باالتر پايين
تجارت خارجي يا به عبارتي ديگر جـايـگـزيـن كـردن          .   5.  شوندمي

كارگران كشورهاي  پيشرفته از نظر صنعتي  با كارگران كشورهاي در   
حال توسعه با پرداخت مزد كمتر و با استفاده از ماشين آالت ارزانتر، و 

 ) 19. (استفاده از بردگان
 

: كـنـد  ماركس پس از پرداختن به اين عوامل چنين نتيجه گيري مـي   
ايم كه چطور همان عللي كه نـرخ    بنابراين ما به طور كلي نشان داده“ 

-اي مـي   دهند، منجر به تاثيرات خنثي كننـده كلي سود را كاهش مي
اندازد، و بعضا فلج كند، به تعويق ميشوند كه اين كاهش را متوقف مي

كنند، امـا تـاثـيـرات آن را           اين عوامل اين قانون را الغا نمي.  كندمي
در نتيجه اين قانون صرفا به عنوان يك گـرايـش   . . .   كنندتضعيف مي

كند كه تاثير آن تنها در شرايط ويژه  و در طـوالنـي مـدت        عمل مي
 )20(” .تعيين كننده است

 
توان براي مثال در نحوه برخورد او    درك  ماركس از اين گرايش را مي

او اذعـان  .  به  يكي از نمونه هاي بارز عوامل خنثي كننده مشاهده كرد
كند كه استخراج هرچه بيشتر ارزش اضافه از كارگر بـا افـزايـش        مي

شدت كار و كاهش شمار كارگران، هنگامي كه بـا كـاهـش  ارزش            
سرمايه ثابت يا ماشين آالت و مواد اوليه همزمان شـود، مـنـجـر بـه          

اما او همچنين خاطر نشـان    .  جلوگيري از كاهش نرخ سود خواهد شد
كند كه هنگامي كه يك كارگر جايگزين چند  كارگر شود، مـيـزان   مي

اي كه يك كارگر تحت فشار افزايش شدت و زمان كار توليـد  كار اضافه

تـر و    اي كه چند كارگر در شرايطي معقولكند، از ميزان كار اضافهمي
چرا كـه    .    كنند كمتر خواهد بودطي ساعات كمتري از كار ايجاد مي

جسم و ذهن  انساني كه  تحت فشار دائمي و طوالني مدت قرار گرفته 
كنـد  تر كار ميبه ميزان جسم و ذهن انساني كه تحت شرايطي معقول

ساعت كار كننـد و     12دو كارگر اگر  روزي “ براي مثال .  بارآور نيست
اي برابر بـا    شكم خود را با هوا پر كنند، قادر نخواهند بود ارزش اضافه

در ايـن  .  كنند ايجاد كنندساعت كار مي 2كارگر كه هركدام روزي  24
رابطه،  بنابراين، جبران تقليل شمار كارگران با افزايش ميزان استثمـار  

}  جـبـران  { ايـن    .  خورد كه قابل عبور نيسـت كارگر، به موانعي بر مي
تواند آن را لـغـو   تواند با كاهش نرخ سود مقابله كند، اما نميمسلما مي

حتي افزايش شدت كار كارگر بدون افزايش ساعات كار او و )  21(”.كند
همزمان با  كاهش ارزش ماشين آالت و مواد خام  نيز از نظر ماركـس  

عوامل ذكر شده مرتبا در حال تغييرند و صرفـا  .  عواملي دائمي نيستند
 .   به طور موقت گرايش به كاهش نرخ سود را خنثي خواهند كرد

 
تكامل تضادهاي درونـي    “  بر اين مبنا، ماركس در فصلي تحت عنوان 

درك خود از پديده بحران در نظام سرمايه داري را چنين شرح ”  قانون
شيوه توليد سرمايه داري كه با استخراج هرچه بيشتـر ارزش    :  دهدمي

شـود، هـمـواره  بـه           اضافه يا كار پرداخت نشده از كارگر تعريف مي
وري انقالبات بي وقفه در صنعت و فن آوري به منظور افزايـش بـهـره     

وري اما استفاده از ماشين آالت براي افزايـش بـهـره     .  انجامدكارگر مي
كارگر، گرايش به كاهش نرخ سود را نيز افزايش داده و در نـتـيـجـه         

به بيان ديگر شيوه توليـد سـرمـايـه       .  دهدارزش سرمايه را كاهش مي
وري كارگر از طريـق اسـتـفـاده از         داري با افزايش هرچه بيشتر بهره

ماشين آالت، با هدف سرمايه داري كه حفظ ارزش سرمايه و افـزايـش   
اين تضاد بين شيوه و هدف منجـر  .   گيردآن  است در مغايرت قرار مي

  هابرماس
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 :شودبه بحران مي
 
ماندگار شـيـوه   ي دروناي ارزش سرمايه موجود، وسيلهكاهش دوره“   

توليد سرمايه داري براي به تعويق انداختن كاهش نرخ سود و شـتـاب   
. گيري سرمـايـه جـديـد اسـت         دادن به انباشت ارزش از طريق شكل

شرايط موجود  براي گردش و فرايند بازتوليد سرمايـه  }  همين پديده{ 
هاي ناگهاني و بحران  در فرايند توليـد را    كند و لذا توقفرا مختل مي

توليد سرمايه “ :   دهدماركس ادامه مي)   22( ”   . به دنبال خواهد داشت
ماندگارفائق شود، اما بـا  داري همواره سعي دارد تا  بر اين موانع  درون

شود كه آنها را دوباره و در سـطـحـي          وسائلي  بر اين موانع فائق مي
 خود سرمايهتوليد سرمايه داري    مانع اصلي.  كندتر برپا ميگسترده

 اين امر است كه سرمايه و} مانع اصلي{. است
آن به عنوان نقطـه آغـاز و       )  self-valorization(  آفريني خودارزش 

توليد صرفا تـولـيـد    .  آيندنقطه پايان، انگيزه و هدف توليد به شمار مي
است و نه برعكس، به عبارتي ديگر، وسائل توليد صـرفـا    سرمايهبراي 

توليـدكـنـنـدگـان       جامعه وسائل يك شيوه زندگي در حال رشد براي
 )  23. (نيست

 
بينيم كه درك ماركس از قانون گرايش به كـاهـش نـرخ      در اينجا مي

. رسـد تر از درك پولوك از اين قانون به نـظـر مـي     سود بسيار پيچيده
ماركس عوامل مختلفي را هم به عنوان محرك و هـم بـه عـنـوان             

گيرد و بر اين امر تاكيد دارد كه ايـن    بازدارنده اين كاهش در نظر مي
-كند كه بـحـران  او همچنين اذعان مي.   قانون صرفا يك گرايش است

شوند و اگرچه  در چـارچـوب     اي محسوب ميهاي سرمايه داري دوره
. شوندسرمايه داري  به صوري موقتي پايان پذيرند اما دوباره پديدار مي

او با خاطر نشان كردن تضاد ميان شيوه و هدف سرمايه داري بر ايـن    
كند كه بحرانهاي سرمايه داري هربار به صورتي ويرانگرتر امر تاكيد مي

 .ظهور خواهند كرد
 

. شـود از منظر پولوك، ارزش در فرايند مبادله در اقتصاد بازار ايجاد مي
در نتيجه، الغائ اقتصاد بازار و جايگزين كردن آن با اقتصـاد بـرنـامـه       

ي دولتي، منجر به  الغائ قانون ارزش و قانون گرايـش بـه     ريزي شده
از منظر ماركس،  استخراج ارزش اضافه از .  كاهش نرخ سود خواهد شد

در نتيجه .  گيردكارگر در فرايند توليد و نه در فرايند مبادله صورت مي
جايگزين كردن اقتصاد بازار با اقتصادي كه در آن كـل سـرمـايـه در         

دستان يك سرمايه دار واحد يا يك شركت سرمايه داري واحـد قـرار       
دارد، قانون ارزش و قانون گرايش به كاهش نرخ سود را الغا نـخـواهـد    

 .   كرد
 
 

II  .نقد بريك، پوستون و كلنر بر پولوك 
 

باربارا بريك استاد جامعه شناسي در آلمان و مويش پوستون، اسـتـاد     
زمان، كار و اسـتـيـالي       تاريخ  در اياالت متحده و نويسنده كتاب

تـنـهـا از      “ كنند كه مفهوم ارزش  نزد پولوك    ،  اذعان مياجتماعي
و نحوه . . . شود در نظر گرفته مي. . .   يا گردش سرمايه. . .  منظر توزيع

از اين لحاظ آنها نظريه پولـوك  )   24( ” . گيردتوليد چيزها را ناديده مي
دانند كـه مـورد     را  مشابه  نظريات  اقتصاددانان سياسي كالسيك مي

بريك و پوستون نارسايي نظريه )   25. ( انتقاد ماركس قرار گرفته بودند
ايـن  { “ :  كـنـنـد   ي انتقادي را بدين گونه مشخص مـي   پولوك و نظريه

نتوانست نقدي تاريخي از مرحله جديد تكامل سرمـايـه ارائـه      }  نظريه
. ي جديدي از  توليد را در برداشته بـاشـد    دهد، يعني نقدي كه  شيوه

)  26( ”  . توانست يك نقد عميقا بدبينانه اگرچه نافذ باشدنتيجه تنها مي
اولـويـت   “ كنند كه ادعاي پولوك مبـنـي بـر        آنها همچنين تاكيد مي

تضادهاي درون خود شيوه توليد و رابطـه آن تضـادهـا بـا           ”  سياست
 )27(”.گيردساختار در حال تغيير آگاهي را ناديده مي

 
داگالس كلنر، استاد فلسفه در اياالت متحده و نويسنـده مـقـاالت و        

ي نـظـريـه   كتابهاي بيشمار پيرامون مكتب فرانكفورت، در اثر خود   
با اين نظر موافق است كـه پـولـوك        انتقادي، ماركسيسم و تجدد 

هـاي  كلنر پس از اشاره بـه نـوشـتـه      . گيردروابط توليدي را ناديده مي
ماركس پيرامون كمون پاريس و همچنين نقد او بر برنامـه گـوتـا، از         

يك الگوي پوياتر ماركسيـسـتـي،    “ :  كندتحليل پولوك چنين انتقاد مي
ريشه روندهاي اجتماعي را در روابط و مبارزات اجتـمـاعـي مـوجـود        

ي  پولوك هيچ تحليلي مانند تـحـلـيـل       در نظريه...  دهدتشخيص مي
ماركسيسم كالسيك از تضادها، گرايشها و مبارزاتي كه ممكن است به 

 ) 28(”.داري بيانجامد وجود ندارداي فراسوي سرمايهجامعه
 

كند كه تئودور آدورنو پس از مطالعـه مـقـالـه       اي  اشاره مياو به نامه
به هوركهايمر كه مدافع نظرات پـولـوك بـوده      ”  سرمايه داري دولتي“ 
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غـيـر   “ اين نامه  از .  نوشته است
بودن موضع پـوالك  ” ديالكتيكي
پندارد در كه مي“ كند انتقاد مي

يك جامعه متـخـاصـم، وجـود        
-اقتصادي غيرمتخاصم امـكـان  

آدورنو با ايـن  )  29( “ .  پذير است
داري دولتي بـه    ايده كه سرمايه

اقتصاد سرمـايـه داري ثـبـات         
ورزد و   بخشيده، مخالفـت مـي    

به نظر من آنچه “ :  دهدادامه مي
كند نـه ثـبـاتـي       ادامه پيدا مي

-تر حتي يك شرايط عقالني، بلكه  توالـي بـي    نسبي يا به معني دقيق
رحمي براي مدتي بي اندازه طوالنيـسـت   نظمي و بيها، بيوقفه فاجعه

 )30(” .كندكه در عين حال البته فرصت طغيان را نيز فراهم مي
 

در دوره پـس از جـنـگ        ”  در نهايت“كند كه گيري مياما كلنر نتيجه
جهاني دوم، درك پولوك و هوركهايمر از سرمايه داري دولتي، به اصل 

تـحـلـيـل     “ .  ي انتقادي مكتب فرانكفورت تبديل گشـت مركزي نظريه
پولوك به اشكال و اسامي مختلف، در نهايت عنصر سازنده بنيادي نهاد 

 ) 31(”.ي اجتماعي را تشكيل دادنظريه
 

عليـرغـم ادعـاي آن        “كند كه كلنر همچنين به اين واقعيت اشاره مي
مبني بر اهميت تحليل تاريخي،  تحليل تجربي و تاريخي خود نـهـاد      

نهاد  بـه نـدرت بـه        }  اين{ . . .  فرانكفورت بسيار ضعيف و ناپخته بود
پيرامون جـبـهـه       1930صورتي آشكار در مناظرات سياسي  سالهاي 

مردمي، شوروي، جنگ داخلي در اسپانيا، نيو ديل يـا نـقـش حـزب         
هاي سياسي مشي كمونيست شركت كرده و به ندرت از  اهداف يا خط

 )32(” . . .كرداي فراتر از درهم شكستن فاشيسم دفاع ميويژه
 
 

III .ي بحران هابرماستاثير آرائ پولوك بر نظريه 
 

بـحـران   اگرچه يورگن هابرماس، فيلسوف ليبرال آلماني در كـتـاب     
ي  پولوك پيرامون سرمايه داري دولتي به نظريه)   1973( مشروعيت 

ي  پولوك بر تاروپود  اين اثر انكارنـاپـذيـر    اشاره نكرده، تاثيرات نظريه

هابرماس با اسـتـفـاده از      .  است
” سرمايه داري متاخـر “ اصطالح 

اي را در نـظـر     همان نوع جامعه
دارد كه پولوك از آن به عـنـوان   
سرمايه داري دولتي نـام بـرده       

بـحـران   هنگام چـاپ      .   است
، او نيز مانند پولوك، مشروعيت

شوروي و ديـگـر كشـورهـاي           
مـوجـود را     ”  سوسيالـيـسـتـي    “ 

داند و از آنـهـا      داري نميسرمايه
“ سوسياليست دولتي “ به عنوان 

هابرمـاس بـرخـالف      .  برد چرا كه اقتصاد بازار را الغا كرده بودندنام مي
چرا كه وسـائـل   “ داند را طبقاتي مي”  سوسياليستي“ پولوك اين جوامع 

 )33(” .توليد در دست گروهي از نخبگان سياسي قرار دارد
 

به عـنـوان اصـل      { سخن گفتن از روابط توليدي “ :  نويسدهابرماس مي
با طرح يك تفسيراقتصادي تنگ انديش، گمـراه  }  سازماندهنده جامعه

از منظر او سه زير سيستم يا خرد نـظـام اقـتـصـادي،          ”  . كننده است
شـونـد،   فرهنگي كه هر كدام مستقل محسوب مي-سياسي و اجتماعي
 . دهندي  جامعه را تشكيل مياصل سازماندهنده

 
رابطه كار مزدي با سرمايه “ كه در آن ”  سرمايه داري ليبرال“ در جوامع 

هابرماس سرمايه داري را   )  34( ”  دهداصل سازماندهنده را تشكيل مي
از اينرو .  كندبا نظام بازار، فرايند مبادله و بي برنامگي توليد  تعريف مي

در اين جوامع قانون ارزش و قانون گرايش به كاهش نرخ سود مصـداق  
سرمايه داري سازمـان يـافـتـه       “ يا ”  سرمايه داري متاخر“ اما در .  دارند

. دولت عمدتا جايگزين سازوكار بازار شده اسـت   ”  وتحت نظارت دولت
كند كه در اين جوامع از آنجا كـه بـخـش        هابرماس مشخصا ادعا مي

اعظم توليد به منظور مبادله نيست، و دولت نقش بسزايي در بـرنـامـه    
كنـار  ”  شكل كااليي“ ريزي اقتصاد به منظور توليد ارزش مصرفي دارد، 

 ) 35. (گذاشته  شده است
در شرايط فعلي، من امكان از مـيـان       “ :  كندگيري مياو چنين نتيجه

دانم ، اما فقـط بـه     برداشتن دائمي بحران اقتصادي  را غيرممكن نمي
يك سري گرايشهاي ديگر بـه  . . .  اين صورت كه الزامات هدايت كننده

گرايش مداوم به بي نظمي در رشد سرمـايـه داري     .  بحران را بيافريند
تواند به صورتي اداري فراوري شود و مرحله به مرحله بـه سـمـت      مي

كه در آن     ”  سرمايه داري ليبرال“ در جوامع 
رابطه كار مـزدي بـا سـرمـايـه اصـل             “ 

) 34( ”  دهـد سازماندهنده را تشكيـل مـي    
هابرماس سرمايه داري را با نظام بازار، فرايند 

از .  كندمبادله و بي برنامگي توليد  تعريف مي
اينرو در اين جوامع قانون ارزش و قـانـون       

 .گرايش به كاهش نرخ سود مصداق دارند
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 ) 36(” .فرهنگي دگرگون شود-نظام سياسي و اجتماعي
 

كند كه قـانـون     در اينجا  هابرماس با استداللي مشابه پولوك ادعا مي
ارزش و قانون گرايش به كاهش نرخ سود در نظام سرمايه داري متاخر 

از آنجا كه  اقتصاد بازار غالب نيست، قانون ارزش نيز .   1.  مصداق ندارد
سرمايه داري متاخر با استفاده از  پيشرفـت در    .   2) 37(حاكم نيست 

ها و مديران را آوري، توانسته قشر جديدي از تكنيسينزمينه علم و فن
آنها  بـا  .  آفرينندتعليم دهد كه به صورت غير مستقيم ارزش اضافه مي

دادن كارگران ميزان توليد ارزش اضافه توسط آنها را با افـزايـش   تعليم
ايـن  .  شدت كار كارگران و بدون افزايش ساعا ت كارشان باال برده انـد 

افزايش ارزش اضافي نسبي همراه با كاهش ارزش سرمايه ثابت، قانـون  
گرايش به كاهش نرخ سود را خنثي كرده است و مانع بحران اقتصادي 

 )38. (شودمي
 

همانطور كه در بخش مربوط به تمايزات ميان ماركس و پولوك خاطـر  
نشان كرديم، درك ماركس از قانون ارزش و قانون گرايش به كـاهـش   
نرخ سود بسيار متفاوت بود و بسياري از نكات مطـرح شـده تـوسـط         

 .  پولوك و هابرماس را نيز پيش بيني كرده و مورد بحث قرار داده بود
 

هابرماس اما برمبناي دركي مشابه با پولوك از قانون ارزش و قـانـون       
كند كه دالئل اقتصادي بحران در گرايش به كاهش نرخ سود،  ادعا مي

جوامع سرمايه داري متاخر حل شده و لذا گرايش به بحران از حـوزه      
. اقتصادي به حوزه اداري منتقل شده كه موظف به توجيه نظام اسـت   

. گـيـرد  هنجارهاي نظام با واقعيت بيگانگي انسانها در تضاد قـرار مـي    
شود و اين بحرانـهـا در     بحران مشروعيت و بحران انگيزشي پديدار مي

از ايـنـرو او       .  بردنهايت نظام سرمايه داري متاخر را به زير سئوال مي
را به ايده هاي خود پيرامون كـنـش      بحران مشروعيتبخش پاياني 

ارتباطي، گفتمان بدون اختناق، استدالل گفتماني براي اثبات اعتـبـار   
او كـه بـه       .  دهـد ارزشها و در نهايت يك تئوري اجماع اختصاص مـي 

گرايش بيشتري بـه طـيـف چـپ            بحران مشروعيتهنگام انتشار 
جـامـعـه    “ داشت، در اين اثر هدف خود را در نهايت رسيدن به يـك      

يـك اصـل     “ داند كه در آن شاهد   مي”  سرمايه داريپسا“ و ”  پسامدرن
آور نظـام  تاريخي جديد سازماندهنده و نه نام ديگري براي توان تعجب

 )    39. (باشيم” داري كهنهسرمايه
 

ارزيابي آرائ پولوك و هابرماس از منظر بحران اقتصادي در حال رشـد  
آنـچـه   .  طلبدهاي پيشين را ميتر از ارزيابيكنوني نگاهي بس انتقادي

تغيير جايگاه بحران از حـوزه  “ و هابرماس ”  اولويت سياست“ كه پولوك 
نامد در واقع  اعتبار مـقـوالتـي    مي”  اقصادي به حوزه اداري و فرهنگي

مانند ارزش، قانون ارزش و قانون گرايش به كاهش نرخ سود را نـفـي     
اين نظريه، سرمايه داري دولتي را به عنوان حالل مشـكـالت     .  كندمي

اقتصادي به رسميت شناخته و در نتيجه مقاومت با جامعه طـبـقـاتـي     
 .      سرمايه داري متاخر را به امري سياسي تقليل داده است

 
در پايان دهه اول قرن بيست و بكم، هنگامي كه با ويرانگرترين بحران  

ايم، نظريـه  روبرو شده 1930سرمايه داري پس از ركود بزرگ سالهاي 
و   تعريف پولوك از سرمايه داري دولتي نـه فـقـط      ”  اولويت سياست“ 

درك پـديـده      .  جوابگوي سئوالهاي ما نيست كه  گمراه كننده اسـت   
سرمايه داري  دولتي و انديشيدن به بديلي مثبت در برابر آن  بـدون      
تجزيه و تحليل  تعريف ماركس از ارزش،  قانون ارزش و قانون گرايش 

پرداختن به ايـن مـقـوالت بـه         . پذير نيستبه كاهش نرخ سود امكان
ي معني  فروكاست بحران به جبرباوري اقتصادي نيست بلكـه رابـطـه     

شيوه توليد در جوامع سرمايه داري را با بحران، بيگانگي، تـبـعـيـض       
ي سياسي، اجتماعي و فرهنگـي  جنسي، قومي، نژادي و تضاد در حوزه

 .   كندتر ميروشن
  

در بخش بعدي به تئوري سرمايه داري دولتي نزد توني كليف خـواهـم   
 .  پرداخت

 

   فريدا آفاري   
 2009آوريل  4
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ي حزب سياسي متشكل سـازد،   مثابه بايد خود را به ي كارگر نمي طبقه
اي به كنش سياسي اقدام ورزد، چرا كه مـبـارزه      بايد به هيچ بهانه نمي

و اين بر خـالف اصـول       :  عليه دولت رسميت بخشيدن به دولت است
بايد اعتصاب كنند؛ چـرا كـه هـدر دادن             كارگران نمي!  اليزال است

مزد يا جلوگيري از كاهش  شان جهت مبارزه براي افزايش ِ دست نيروي
اسـت، و ايـن بـر           نظام كار ِ مزديرسميت شناختن  آن به معناي به

 !ي كارگر است خالف ِ اصول ِ جاودان ِ رهايي طبقه
اش عليه دولت ِ بورژوازي متحد  ي سياسي ي كارگر در مبارزه اگر طبقه

گاه اين كارگران به سـازش     شود تا تنها به امتيازاتي چند نائل آيد، آن
پس هـر جـنـبـش ِ         !  اند و اين در تناقض با اصول اليزال است رسيده

هايي را كه كارگران ِ آمريكايي و انگليسي  آميزي، نظير جنبش مسالمت
بايـد   كارگران نمي.  بايد تحقير كرد اند، مي بنا به سنت با آن درگير بوده

انرژي خود را هدردهند تا به حدومرزي قانوني براي روز ِ كار نائل آيند 
ها از آن پـس     معناي سازش با صاحبان كار است كه آن چرا كه اين به

ساعت مورد ِ استثمار قرار دهند  12يا  10خواهند توانست كارگران را 
بايد تالش كنند تـا كـار      ها نمي چنين آن  هم.  ساعت 16يا  14جاي  به

هاي زير ده سال را قانونا ممنوع كنند و در عـيـن ِ حـال             دختربچه
شوند؛ چرا كـه   بايد به ممنوعيت استثمار كودكان زير ده سال نائل  نمي
شوند و اين مخدوش كردن ِ    ها وارد ِ سازش ديگري مي ترتيب آن بدين

 !قداست اصول ِ اليزال است
تـر   طور كه در آمريكا اين چنين اسـت، كـم     بايد، آن كارگران حتي مي

ي كـارگـر    هاي طبقه ي دولت كه از هزينه  خواهان آن باشند كه بودجه
شان اختصاص يابـد،   آيد اجبارا به تحصيالت ابتدايي فرزندان مي دست به

تـر اسـت      بـه .  چرا كه تحصيالت ابتدايي، تحصيالت ِ تام و تمام نيست
كـه   كارگران ِ مرد و زن نتوانند بخوانند، بنويسند و حساب كنند تا ايـن 

سوادي و جان بـاخـتـن       بي.  ي دولتي درس ياد بگيرند  از معلم مدرسه
اي  كه به اصول اليزال خـدشـه   خاطرِ شانزده ساعت كار ِ روزانه از اين به

 !تر است وارد آيد بسيار به
ي كارگر اشكالِ قهرآميزي به خود بـگـيـرد، اگـر          ي طبقه اگر مبارزه“ 

جاي ديكتاتوري بورژوازي، ديكتاتوري ِ انقالبي ِ خود را بـنـا    كارگران به
ي تخطي از اصـول ِ جـاودان          گاه آنان مرتكب ِ گناه ِ كبيره نهند، آن

ي كفرآميزشان و در هـم     اند، چرا كه براي ارضاي نيازهاي روزمره شده
دهند به  شكستن مقاومت بورژوازي، به دولت، شكلي انقالبي و گذرا مي

كارگـران  . هاي خود را برگيرند و دولت را ملغي سازند كه سالح جاي آن
اي تشكيل دهنـد، چـرا      اي براي هيچ حرفه بايد هيچ گونه اتحاديه نمي

ي بـورژوايـي      گونه كه در جامعـه  كه آنان با اين كار، تقسيم ِ كار را آن
خود ِ همين تقسيم ِ كار كه ]  كه حال آن[ كنند؛  شود ابدي مي يافت مي

 . گي آنان است ي واقعي ِ برده كند، شالوده كارگران را از هم جدا مي
شان را  لب كالم اين كه كارگران بايد دست روي دست بگذارند و وقت 

ها  ي اين جنبش همه.  هاي سياسي و اجتماعي هدر ندهند براي جنبش
آنـان بـه     .  دنبال داشته باشـنـد   توانند براي آنان جز نتايج ِ آنّي به نمي
بايد نيازهاي روزمره را تحقير كنند و بـا   ي افراد ِ واقعا مذهبي مي مثابه

ي ما بردار شود، باشد  باشد كه طبقه“ :  ايماني هرچه تمام فرياد بركشند
بايد پاك و منزه بـاقـي      كه دودمان ِ ما بر باد رود، اما اصول اليزال مي

بايد بـه كـالم پـدران ِ             آنان چونان مسيحيان پرهيزگار مي”  . بمانند
چه را خوب است در اين جهان  تـحـقـيـر      روحاني ايمان آورند، هر آن

به جاي بـهـشـت      .   كنند و تنها در تقال باشند تا به بهشت نائل شوند
اي از جهـان رخ     بگذاريد انحالل ِ اجتماعي، كه يك روز ِ زيبا در گوشه

طور و توسط چه كسي به حقـيـقـت     داند چه دهد، و هيچ كس نمي مي
 .سرهمان است كه بود خواهد پيوست، و رازورزي يك

كه اين نابودي ِ اجتـمـاعـي ِ       بايد در حالي ي كارگر مي رو، طبقه از اين
ي گوسفند، مراقب ِ رفتار ِ    ماند مانند يك گله راه مي به نظير را چشم بي

خود باشد، دست از سر ِ حاكميت بردارد، از پليس بترسد، به قـوانـيـن    
 . احترام بگذارد و بدون ِ هيچ غرولندي چونان يك قرباني تسليم باشد
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ترين غالمان ِ    بايد مطيع ي خود مي گي عملي ِ روزمره كارگران در زنده
بايد با  گي دروني ِ خود مي گوش ِ دولت باقي بمانند، اما در زنده به حلقه

شان، عليه ِ خود ِ وجود ِ دولت اعتـراض كـنـنـد و          تمام ِ توش و توان
هاي ادبي  زاري ِ عميق ِ نظري ِ خويش را با خريدن و خواندن ِ رساله بي

بايد درصدد باشند بـه     ي الغاي ِ دولت به نمايش بگذارند؛ اما مي درباره
ي  داري جز با رجزخواني دربـاره    هرگونه مقاومت در برابرِ نظم ِ سرمايه

اي در آينده، كه در آن وجود ِ اين نظمِ نفـرت انـگـيـز پـايـان            جامعه
 ”.يابد، مقابله كنند مي
تفاوتي ِ سياسي، كه به اين روشني مافيـه   كه عذر ِ اين رسوالن ِ بي اين

هاست خواستـه شـده بـركسـي          اند، مدت ضمير ِ خود را برمال ساخته
ي كارگر اين امر را توهيني از سوي بـورژواهـاي      پوشيده نيست؛ طبقه

فـكـر يـا       قدر كـوتـه   كرد كه آن انديش و اشراف ِمنحطي تلقي مي جزم
گيـرنـد، چـرا كـه          اند كه وسايل ِ واقعي ِ مبارزه را ناديده مي لوح ساده
ي معاصر گرفت و چـراكـه      بايد از جامعه را مي  ي مبارزه ي وسيله همه

شرايط ِحساس ِ اين مبارزه اين بدشانسي را دارند كه ساز ِ خود را بـا      
تـحـت ِ        علوم ِ اجتمـاعـي  اي كه اين دكترهاي  پردازانه توهمات خيال

كنند  در راه ِ الوهيت، ستايش مي آنارشي، خودمختاري، آزاديعناوين ِ 

قدر نيرومند است كـه    ي كارگر آن حال، جنبش ِ طبقه.  كنند كوك نمي
ي  ي مـبـارزه     دوست ديگر جرئت ندارند درباره هاي نوع اين سكتاريست

ي  ي مبارزه ريز درباره اقتصادي، اين حقايق ِ اعظم را تكرار كنند كه يك
توانند اين حقايق را    اند كه نمي قدر بزدل ها آن آن.  زدند سياسي جارمي

ي خاص، قوانين ِ  هاي هرپيشه در ارتباط با اعتصابات، ائتالفات، اتحاديه
 .كاربندند كار ِ زنان و كودكان محدود كردن ِ روز ِ كار و غيره و غيره به

هاي پسنديده، فروتـنـي،    توانند سنت حال ببينيم آنان تا چه ميزان مي
 . صداقت، اصول ِ جاودان را به كار گمارند

چـون    –)  فوريه، اوئن، سن سيمون و غيره( هاي نخستين  سوسياليست
گـيـري    قدر كافي نبود، كـه شـكـل      رشد ِمناسبات ِ اجتماعي هنوز آن

مجبور بـودنـد       –ي كارگر به عنوان ِ حزب ِ سياسي ممكن باشد  طبقه
در آينده محدود سـازنـد و تـمـام          اي آرماني جامعهخود را به روياي 

شان صـورت     بود وضعيت ي كارگر براي به هايي كه از سوي طبقه تالش
هاي سياسي را مـحـكـوم       چون اعتصاب، ائتالف، و كنش گرفت، هم مي
گذاران ِ سوسياليسم خُرده  اگرچه ما حق نداريم بر اين بنيان.  كردند مي

دانان ِ معاصر حق ندارند بر پدران ِ    بگيريم، دقيقا همان طور كه شيمي
بايد مراقب باشيم كـه    خود، كيمياگران خُرده بگيرند، در عينِ حال مي
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اند، مـرتـكـب     اشتباهات آنان را، كه اگر از سوي ما سربزنند نابخشودني
 . نشويم

ي اقتصادي ِ  ، زماني كه مبارزه1839ها بعد، در سال ِ  با اين همه، مدت
مندي به اين طبقـه   ي بارز ِ قدرت  ي كارگر در انگلستان خصيصه طبقه

هـا قـبـل از         داد، بِري، يكي از پيروان ِ اوئن و يكي از كساني كه مدت
خطاهاي كار “ :  را كشف كرده بود، كتابي نوشت به نـام تعاون پرودون، 
 . ”ي كار و چاره

ناكـارآمـدي ِ تـمـام ِ راه ِ               ي  هاي اين كتاب درباره در يكي از فصل
، انتقاد ِ تنـد و    آيد دست مي ي معاصر به هايي كه از طريق ِ مبارزه چاره

هـاي اقـتـصـادي و          ي تمامي جنبـش  خورد درباره تيزي به چشم مي
طور سياسي ِ كارگران ِ انگلستان؛ او جـنـبـش ِ اجـتـمـاعـي،               همين

ها، كاهش ِ روزِ كار، محدود كردن ِ كار ِ زنان و كـودكـان در        اعتصاب
هـا،   ي ايـن    ي او، هـمـه       كند، چرا كه به عقيده كارخانه را محكوم مي

كه ما را از وضع ِ موجود فراتر ببرد تنها بدين شرايط زنجيـر   جاي آن به
 . كند ها را تشديد مي كرده، مخالفت

و حال، ما به عقلِ كل اين دكترهاي علوم اجـتـمـاعـي، بـه پـرودن             
در حالي كه استاد ِ اعظم اين شهامت را داشت كـه عـلـيـه       .  رسيم مي

كه در تقابل )  ها و غيره ها، اعتصاب ائتالف( هاي اقتصادي  تمامي جنبش
ي رهايي بخش ِ او، يعني تعاون، قرارداشتند با قدرت مـقـابلـه     با نظريه

اش  ها و شـركـت ِ شـخـصـي          كند، اما در عينِ حال، از طريق ِ نوشته
كرد، و شـاگـردان ِ او          ي كارگر را تشويق مي ي سياسي ِ طبقه مبارزه

. گيري كننـد  ي كارگر، آشكارا موضع جرئت نداشتند عليه جنبشِ طبقه
” نظام ِ تناقضات ِ اقـتـصـادي     “ تر، زماني كه اثرِ عظيم ِ اين استاد  پيش

هاي او را عليه جنبش ِ كـارگـري    چاپ شد، من كذب ِ تمامي سفسطه
، پس از تصويب ِ قانـون ِاولـيـويـه       1864اما در سال ِ )  1. ( نشان دادم

(Lex Ollivier)  **    ِ قانوني كه در مقياسي محدود، براي كارگـران ،
فرانسوي حق ائتالف را به ارمغان آورد، پـرودن در كـتـاب ِ خـود               

، كه يك روز پس از مـرگـش     ” ي كارگر هاي سياسي ِطبقه قابليت“ 
 . انتشار يافت  بار ديگر به اين موضوع بازگشت

چنان به مذاق ِ بورژازي خوش آمد كه نشريه تـايـمـز       يورشِ استاد آن
Times           در ارتباط با اعتصاب ِ بزرگ ِ كارگران ِ خياط ِ لـنـدنـي در

اش را به پرودن به اين شكل نشان داد كـه اثـر ِ او را            احترام 1866
اين .  هاي استاد محكوم نمود گران را با خود واژه ترجمه كرد و  اعتصاب
 .هم چند مثال از اين اثر

به اعتصابي دست زدند؛ براي  (Rive-de-Gier)چيان ِ ريو د ژيِر  معدن
 . كه آنان را سر ِ عقل بياورند، سربازان با شتاب وارد ِ معركه شدند اين

چيان ِ ريـو د     ي كشتارِ معدن مقامي كه اجازه“ :  آورد پرودن فرياد برمي
اما او مانند ِ   .  باري قرار داده است ژيِر را داده خود را در موقعيت ِ اندوه

اش يـا     بايست بين ِ عشـق ِ پـدرانـه          بروتوس ِ پير رفتار كرد، كه مي
بايست فرزندش  ِ خود يكي را انتخاب كند؛ او مي  گري ي كنسول وظيفه

گان  بروتوس ترديد نكرد، و آينده.  را قرباني كند تا جمهوري نجات يابد
 ) 2. (اند او را سرزنش كنند جرئت نكرده

گاه ترديد كرده باشـد   آورد كه يك بورژوا هيچ هيچ كارگري به ياد نمي
اين بـورژواهـا عـجـب       .  اش قرباني كند كارگرانش را براي حفظ منافع

 !هايي هستند بروتوس
طور كه حق ِ كـاله       حقِ ائتالف وجود ندارد همان]  حقي به نام ِ! [ نه“ 

گري يا زناي بـا   طور كه حق ِ فاحشه برداري و دزدي وجود ندارد، همان
 )3(” .محارم وجود ندارد

حال ايـن    .  وجود دارد حماقتبايد گفت كه يقينا حق ِ  با اين همه مي
اصول ِ اليزال كه استاد اوراد ِسحرآميزِ خود را با نام ِ آنان به سـيـالن     

 :اصل ِ اليزالِ نخستاند؟   آورد كدام درمي
 ”.كند مزد، قيمت كاالها را تعيين مي نرخِ دست“

دانـنـد    آورند و نمي حتي آناني كه از اقتصاد سياسي چيزي سر در نمي
كه اقتصاددان ِ بزرگ ِ بورژوازي ريكاردو در كتاب ِ خود كه در سـال ِ      

كذب ِ اين خـطـاي      اصول ِ اقتصاد ِ سياسيچاپ شد به نام ِ  1817
بار براي هميشه نشان داد، با اين واقعيت آشنـايـنـد كـه        سنتي را يك

تـر از     اش را به قيـمـتـي پـايـيـن         تواند كاالهاي صنعت ِ انگليسي مي
مزد در انگلستان نسبت  كه نرخِ دست كشورهاي ديگر بفروشد، در حالي

 به ساير ِكشورهاي اروپا باالتر است،
 :اصل ِ اليزال ِ دوم

تحقيرِ ي كارگر از  ي بيرون آوردن طبقه به بهانه
بايد از متهم كـردن كـل ِ          ، مياش اجتماعي

: ي اجتماعي از شهروندان آغـاز كـرد       طبقه
داران و    داران، كارخانـه  ي اربابان، شركت طبقه

بايد دموكراسي ِ كارگري را بـه       بورژواها؛ مي
ارزش  تحقير و نفرت عليه آلمان ِ متـحـد بـي     

 .ي متوسط برانگيخت  طبقه
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كند، در باالترين ميزان، ضد ِ يهودي  ها را قانوني مي قانوني كه ائتالف“ 
و ضد ِ اقتصاديست و با هر جامعه و هر نظم و ترتيبـي در تـنـاقـض         

 ”.است
بود، از خـودش   مي)  گراي افراطي ملي( تر شوونيست  اگر استاد كمي كم

دهد كه در انگلستان چهـل سـال      طور اين را توضيح مي پرسيد چه مي
اسـت،     حق ِ اقتصادي رقابت ِ آزاداست كه اين قانون، كه در تناقض با 

هر جامعـه  تصويب شده، و آن طور كه معلوم است كه اين قانون، كه با 
زمـان بـا آن        در تناقض است، به ميزاني كه صنعت و هـم  و هر نظمي

يابد خود را به عنوان ِ يك ضـرورت حـتـي در           رقابت آزاد تكامل مي
شايد وي كاشف به عمل آورده كه .  كند هاي بورژوايي تحميل مي  دولت

اي موجود است، كه توسـط  هاي درسي اقتصادي كتاباين حق تنها در 
اند، كه  ي تحرير در آمده رشته برادرانِ جاهلِ اقتصاد سياسيِ بورژوايي به

: شـونـد كـه      شان گُهرهايي از اين دست يافت مي هاي درسي در كتاب
: كنند اضافه كننـد  كه البته فراموش مي  –”  ي كار است مالكيت، ثمره“ 
 .”ديگريي كار ِ  ثمره“

  :اصلِ اليزالِ سوم
تـحـقـيـرِ     ي كـارگـر از          ي بيرون آوردن طـبـقـه      بنابراين، به بهانه“ 

ي اجـتـمـاعـي از          بايد از متهم كردن كل ِ طـبـقـه    ، مياش اجتماعي
داران و    داران، كـارخـانـه      ي اربابان، شركـت  طبقه:  شهروندان آغاز كرد

بايد دموكراسي ِ كارگري را به تحقير و نفرت عليه آلمان ِ    بورژواها؛ مي
بايد مبارزه در تجارت و    ي متوسط برانگيخت؛ مي  ارزش طبقه متحد بي

ناپذيرِ طبقاتي را به پـلـيـس ِ       تضاد ِ آشتيصنعت را به ستم ِ قانوني و 
 ) 4(” .ترجيح داد دولتي

ي كـارگـر،      استاد براي ممانعت از به اصطالح تحقيرِ اجتماعي ِ طبقـه 
كند محكـوم   د مي عنوان ِ طبقه ايجا ي كارگر به هايي را كه طبقه ائتالف

: اي از افـراد      اي رويـاروي دسـتـه        صورت ِ خصـمـانـه    كند، كه به مي
گيرند، كـه هـر دسـتـه            قرار ميداران، بورژواها  داران، شركت كارخانه

ناپذيرِ طبقاتـي   پليس ِ دولتي را بر تضاد آشتيچون پرودن  شك، هم بي
القدر، پـرودنِ     براي پرهيز از رنجشِ اين طبقات جليل.  دهد ترجيح مي

آزادي يـا    “ ي تـعـاونـي،         سيرت، كارگران را به حمايت از جامعه نيك
” تضمين ِ خاص ِ مـا     “  به :  ، حتي وضعيت بسيار تهوع آور آنان” رقابت

 )5. (كند تشويق مي
آزادي يا رقابـت ِ    ي اقتصادي براي حفظ   تفاوتي را در حوزه استاد، بي
كرد؛ شاگردان ِ وي،      يگانه تضمين ما موعظه مي]  عنوان به[  ،اقتصادي

منظور ِ حفظ آزادي بورژوايي، يگانـه   ي سياسي را به تفاوتي در حوزه بي
تفاوتـي ِ     اگر مسيحيان ِ نخستين، كه بي.  كنند شان موعظه مي تضمين

مند ِ سزار نياز داشتند تـا     كردند، به بازوي قدرت سياسي را موعظه مي
تفاوتـي   خود را از زير دست به زبردست بدل كنند، رسوالن ِ معاصر ِ بي

سياسي باور ندارند كه اصول ِ اليزال ِ خودشان آنان را به پـرهـيـز از        
بـا ايـن     .  ي بورژوايي وادارد   گي ِ مادي و مزاياي جامعه هاي زنده خوبي

ساعت ِ كاري را، كـه     16يا  14بايد تصديق كنيم كه آنان  همه ما مي
تـاب  ]  بـردبـاري  [ گـري     كشد با چنان رواقـي  كار در كارخانه طول مي

 .   آورند كه براي يك شهيد ِ مسيحي افتخارآفرين است مي
 1873ي  لندن، ژانويه

 1873ي  ژانويه/ 1872نوشته شده در پايان *
 1874ي جمهوري در سال  نامه براساسِ سال
 از ايتاليايي

، صفحات 18كارل ماركس، فريدريش انگلس، آثار به زبان آلماني، جلد 
304-299 (Der Politische Indifferentismus) 

 (.M.I.A)هـا     براساس متن ِ اينترنتي ِ آرشيو ِ اينترنتي ِ ماركسيست

 بخش آلماني
، حق اعـتـصـاب    1864ماه مه 25قانون اوليويه، كه بر مبناي آن از ** 

رسميت شناخته شد و آنان از آن پس به خاطر ِ    كارگران ِ فرانسوي به
 )مترجم.(گرفتند اعتصاب، مورد بازخواست قرار نمي

 :هاي كارل ماركس پانوشت

، فصـلِ  ي فقرِ آقاي پرودن پاسخ به فلسفه.  فقرِ فلسفهببينيد .   1
 .اعتصابات و ائتالفات ِ كارگران“. 5دوم، قسمن 

، ي كـارگـر     ي ظرفيت سياسيِ طبقه  دربارهپرودن، ژوزف پير،   . 2
 327ي  ، صفحه1868كاران،  پاريس، الكروا و هم

 333ي  همان جا، صفحه. 3
 337-338همان جا، . 4

 334همان جا، . 5
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تكامل يافـتـنـد؟       Apesچگونه ميمون ها به انسان هاي ميمون نما
چرا اين انسان هاي ميمون نما، از درخت ها پائين آمدند و ياد گرفتند 

ميليون ساله و  3كه برروي دوپا راه روند؟ و آيا فسيل  جاپاهاي حدود 
بقاياي موجودي دوپـا كـه       ( تعدادي استخوان كه در آفريقا پيدا شده 

همچنان اولين مدرك در مورد جـد اولـيـه      )  خوانده مي شود”  لوسي“ 
 انساني ماست؟

 

 سرماي بزرگ

آيا سواري در آن شهر بازي هاي مدل قديمي را بخاطر مي آوريد؟ آن  

آن ماشين هـاي داراي    “ تسمه نقاله هاي درهم و برهم و بهتر از همه 
 را كه دنگ و دنگ به هم مي خوردند؟” سپرالستيكي

هر چند كه ممكن است عجيب بنظر برسد، اما ما درست در باالي كره 
اين ها كامآل  شـبـيـه آن          .  زمين به ماشين سواري بچگانه مشغوليم

ماشين هاي دست ساز بشر نيستند، زيرا بسيار به كندي حركت مـي    
همچنين، هرگاه اين ماشين ها با همديگر تصادم مـي كـنـنـد،       .  كنند

 .تĤثير بسيار شديدي بر آب و هواي جهان باقي مي گذارند

ميـلـيـون     200به تدريج در طول  .  به شهر ِبازي طبيعت خوش آمديد
سال گذشته، پوسته  زمين چنان دچار دگرگوني شد كه به ايجاد قـاره  

ميالدي، همچنين، همزمان است با يك صدوپنجاهميـن سـال      2009سال .  است»  چارلز داروين« امسال دويستمين سالگرد تولد پژوهشگر برجسته 
 . چارلز داروين »درباره ي منشاء گونه ها به شيوه ي انتخاب طبيعي، يا بقاي نژادهاي مساعد در مبارزه براي زندگي«انتشار كتاب 

 On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life  

داروين، در كنار نظريه ي ماترياليسم تاريخي كارل ماركس و نظريه ي روانشناسي زيگموند فرويد، نظريه اي دگـرگـون     »  تكامل« بي شك، نظريه ي 
دو نوشتار »  سامان نو«به همين مناسبت، . كننده و دوران ساز درباره پژوهش هاي علمي، و به ويژه، پنداشت انسان از خود و طبيعت به شمار مي آيد

به خاطر موجـز و    »  انسان هاي اوليه« مطلب نخست تحت عنوان :  هستند را گزينش و به فارسي برگردانده است»  تكامل« كه در ارتباط با نظريه ي 
نام دارد و توسط سوسياليست هلندي پانه كوك در   »  ماركسيسم و داروينيسم«نوشتار ديگر . انتخاب شده است» ايندپندنت«روزآمد بودن از نشريه 

نگارش شده و از بسـيـاري     )  پنجاه سال پس از انتشار نظريه ي چارلز داروين( نوشتار پانه كوك صد سال پيش .  ميالدي نوشته شده است 1909سال 
پانه كـوك ايـراد       »  ماركسيستي« ولي با اين وصف، دستكم، از دو جنبه به تبيين .  جهات هنوز در جنبش كمونيستي يك اثر ارزنده ي تاريخي است

بايـد خـاطـر نشـان         .  گرفته مي شود؛ نخست اينكه، او با برداشتي تكامل گرايانه از تاريخ و نگرشي مكانيكي از ماركسيسم به اين بحث پرداخته است
) از جمله پانه كـوك ( ساخت كه در هنگام نگارش اين نوشتار، تقريباً كليه ي انديشه ورزان برجسته در جنبش و حزب هاي سوسيال دموكرات اروپايي 

براين باور بودند كه آن دسته از مـردم    »  تكامل« دوم اينكه، در اوايل قرن بيستم برخي از طرفداران نظريه ي .  داراي چنين برداشت و پنداشتي بودند
بـه  »  پسـت « به نسبه كوچكي هستند را مي بايست در دسته بندي انسان شناسي جزو انسان هـاي    »  مغز« جوامع معاصر و قبايل ابتدايي كه داراي 

كه بعدها وسيله اي شـد در        »  تكامل« پانه كوك نيز تا حدودي از اين نظريه ي نادرست تاثير گرفته بود؛ برداشت نادرستي از نظريه ي .  شمار آورد
» تـكـامـل   « بهرحال، دانش بشري از هنگام انتشار نظريه ي   .  دست نژادپرستان نازي تا با توسل به آن پنداشت، نسل كشي هاي خود را توجيه كنند

اميدواريم كه در آينده ي نزديك برخي از مهم ترين پژوهش هـاي    .  ها را مردود دانسته است»  نظريه« داروين بسيار پيشرفت كرده و بسياري از اين 
 »سامان نو«.  را در اختيار فارسي زبانان بگذاريم» تكامل«جنبش ماركسيستي درباره نظريه ي 

 
 انسان هاي اوليه

 سهراب معيني: برگردان

 ايوب رحماني: ويراستار
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در واقع، اين   تغييرات براي زندگي بر .  هاي عظيم كنوني منجر گرديد
روي كره زمين بسيار  مناسب بود، زيرا بـه تـدريـج شـرايـط بـراي             

همچـنـان   .  حاكميت يك گونه جانوري برروي كره زمين مشكل تر شد
كه پوسته زمين از هم جدا مي شد، درياها و اقيانوس ها بـه عـنـوان        
موانع طبيعي بوجود آمدند، گونه هاي جديد ايجاد شدند و بسياري از   
آنها ياد گرفتند تا با عادات متفاوت و رقابت كمتر رشد كنند و تكثـيـر   

قاره هاي پراكنده، تعداد كرانه ها، سواحل درياها، مرداب هـا و    .  شوند
نمك زارها را بيشتر كرد كه هر يك از آنها در خدمت تقويت زنـدگـي   

 .در كره زمين قرار گرفت

مقدار  گـاز  )  ميليون سال پيش 65/5( پس از انقراض نسل دايناسورها 
واحد  در ميليون به   3000در جو زمين از   CO2) دي اكسيد كربن( 

سـال     175هر چند كـه از      . ( رسيد 1832در ميليون در سال   284
پيش، در نتيجه فعاليت هاي بشر،  اين  مقدار، رشـد چشـم گـيـري         

 ).داشته است

پائين بودن حجم دي اكسيد كربن، باعث كاهش درجه حـرات كـره       
زمين در همان دوره شد، هر چند كه گرماي خورشيد پس از آغاز سفر 

چنين دگـرگـونـي    .  درجه افزايش داشته است 30ساعته ما حدود  24
هايي در جو زمين و درجه حرارت آن، اساسا بوسيله فوران هاي مداوم 
پوسته زمين پديد آمد، كه گرچه در مقياس زمان انساني بسيار كـنـد   
حركت مي كند، اما نتايج بسيار شديدي براي زندگي در كره زمـيـن     

ميليون سال پيش، شبه قاره هند از آفريقا جدا  90حدود .  داشته است
شد و در واقع به صورت يكي از همان ماشين هاي شهربازي اما بسيـار  

سانتيمتر در هر سـال، بـه تـدريـج            15غول آسا و با سرعتي معادل 
پيشروي به سمت شمال را آغاز كرد، و در حالي كه بر محور خود و به 

 3000ميليون سال پيـش،  حـدود             40سمت باال مي چرخيد،  تا 
 .كيلومتر پيشروي كرد

دانشمندان بر اين باورند كه چنين سرعتي به اين خاطر بود كـه ايـن     
زماني كه .  صفحه در مقايسه با ديگر صفحات زمين نازك تر بوده است

اين شبه قاره، با قاره بزرگ تر و كندتر آسيا برخورد كرد، بزرگـتـريـن    
ايجاد هيماليا و فالت قاره مرتفع تبت .  سلسله جبال دنيا را بوجود آورد

را مسئول كاهش قابل مالحظه درجه حرارت كره زمين به شديدتريـن  
اين فرايند با از بين بردن مقدار زيادي اكسـيـد   .  وجه ممكن مي دانند

 .دوكربن از جو كره زمين امكان پذير شده است

هوايي كه بوسيله قله هاي مرتفع هيماليا سردتر شـده بـود، حـجـم         
عظيمي از بخار آبي را كه از اقيانوس گرم هند برمي خـاسـت فشـرده      
كرد و به بادها و باران هاي موسمي شديد جنوبي تبديل كرده و بسوي 

همچنان كه بـاران مـي       .  هند و بخش جنوبي فالت تبت سرازير كرد
باريد، داكسيد كربن موجود در هوا، در آب حل شد و از طريق رودخانه 

اكنون با از   .  ها و نهرها رسوبات فراوان كوه ها را وارد بستر درياها كرد
در .  بين رفتن بدون خطر داكسيدكربن از جو، زمين سردتر مـي شـد    

همين زمان، ديگر خشكي هاي عظيم  كه به كندي در حركت بـودنـد   
بطور نامنظم راهشان را در جهان باز مي كردند و به مقياس عـظـيـم       

تقريبĤ در هـمـيـن    .  همچنان فاجعه آميز به يكديگر برخورد مي كردند
زمان، هند خود را به زور وارد آسيا كرد و افريقا در مقابل دريايي كـه    

بستر دريا به سمت باال تـاب    .  آن را از آسيا جدا مي كرد، قد علم كرد
 Tethys  برداشت و پل هاي زميني را در سرتاسر درياي باسـتـانـي   

و اين همان امتداد آبي است كه زماني خاورميانه امـروزي  .  بوجود آورد
اين پل ها، احتماآل همان راه هـاي    .  را به اقيانوس هند متصل مي كرد

زميني هستند، كه ميمون ها از طريق آنها از سرزمين خـودشـان بـه      
آسيا رسيدند، جايي كه بعدآ به صورت اولين اعضاي خانواده ما يعـنـي   

 .تكامل يافتندApes  انسان هاي ميمون نما

اولين اسب ها و شترها از طريق پل زميني ديگري كه آالسكـا را بـه       
بخش شرقي روسيه منتقل مي كرد، از سرتاسر آمريكاي شمـالـي بـه      
مرغزارهاي آسيا رسيدند و توانستند سرانجام در صحراهاي خاورميانـه  

 .مستقر شوند

آفريقا از اين برخورد شكل گرفت و به سمت شمال يعني اروپا حركـت  
فرآيندي كه باعث باال آمدن آلپ در اروپا شد كه از فـرانسـه تـا      ( كرد 

 ).سوئيس، ايتاليا و اطريش امتداد يافته است

 20سپس در ميان اين برخوردها و دگرگوني هاي چندگانه كه حدود   
ميليون سال پيش اتفاق افتاد، آفريقا با سرو صداي زيادي به سـمـت     

ايـن  ( را بسـت       Tethys   خاورميانه پيشروي كرد و براي هميـشـه  
 ).برقرار شد 1869ارتباط ، دوباره با گشايش كانال سوئز در سال 

ميليون سال پيش، آفريقا به آنچه كه امروزه اسپانياي جنوبـي   6حدود 
خوانده مي شود آنچنان نزديك شد كه جريان عظيم آن مـنـجـر بـه       
پيدايش سلسله جبالي شد كه امروزه درياي مديترانه را كامال  احاطـه  

آب در اين درياچه عظيم بدون هيچ ارتباطي با اقـيـانـوس    .  كرده است
اطلس به تدريج خشك شد و اليه اليه نمك سفيد دريا را بر بستر آن   

امروز در برخي جاها ضخامت اين مخازن نمك به يـك  .   بجاي گذاشت
مايل مي رسد و موجب اين باور در دانشمندان شده  كه اين اسـتـخـر    

. بار پر و خالي شده اسـت    40عظيم  در طول يك ميليون سال حدود 
در اينجا فرايند طبيعي زمين براي اين مقدار عظيم نـمـك از دريـا          
مجبور به كار شديدي شد كه نيروي آنرا از طريق حركت پوسته  هاي 
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 .زمين در زمين سواري غول آساشان بدست آورد

ميليون سال پيش، آب براي آخرين بار از طـريـق        3/5سرانجام، حدود 
رشته كوه هايي كه زماني اسپانيا و شمال آفريقا را به هم متصل مي كرد 

 3000صخره هاي عظيم الجثه از ارتـفـاع            .  با فشار زيادي فوران كرد
برابر آبشار  50متري به سمت بستر دره فرو ريختند يعني چيزي بيش از 

 .نياگارا است

 170؛ بـا      .  تنها صد سال بعد، كل حوضچه مديترانه دوباره از آب پر شد
كيلومتر مكعب آب كه هر روز به صورت آبشار در آن فرو مي ريخت، بايد 
آن را  صحنه اي  فوق العاده و شگرف در كل تاريخ طـبـيـعـي جـهـان         

 .دانست

در اين هنگام كره زمين به خاطر لق شدن يك صفحه ي عظيم خشكي  
زماني كـه  قـطـب        .  در طرف ديگر جهان وارد عصر يخبندان  شده بود

ميليون سال پيش شروع به جدا شـدن از آمـريـكـاي          40جنوب حدود 
 .جنوبي كرد و بتدريج بسمت قطب جنوب كشيده شد

اكنون آب سرد اقيانوس جنوبي به جاي حركت به قسـمـت شـمـال و           
مخلوط شدن با آب هاي گرم تر اقيانوس آرام و هند، مجبور به گردش به 

همچنان كه منطقه سردتر مي شد، اليه وسيعي از   .  دور قطب جنوب بود
 .يخ سرتاسر اين سرزمين قبآل استوايي را پوشاند

امروز اليه هاي يخِ قطب جنوب بيش از يك مايل ضخامت دارنـد و در        
چنين صحرايي از   .  برابر مساحت بريتانيا گسترش يافته اند 50سرزميني 

و انـعـكـاس اشـعـه          .  درجه اي در آب درياها شد  10يخ باعث تغييري 
خورشيد به فضا در اثر برخورد با اين يخ سفيد براق، درجـه حـرارت را        

در اين زمان، كره زمين با يك كاله يخي بـراق در    .   كاهش بيشتري داد
اولين دوره پس از   ( قطب جنوب اش، وارد عصر جديدي از يخبندان شد 

كه بخاطر حركات نامنظم صفحات خشكي زمين روي ) ميليون سال 250
 .داد

 رشد علف

درجه حرارت پائين به معناي كمتر شدن بخار آب متصاعد از دريـاهـا و      
چـنـيـن    .  نتيجه اش كاهش شديد باران در بسياري از خشكي هـا بـود      

شرايطي باعث پيدايش علفزارهاي وسيع كنوني شد كه جـاي نـواحـي        
علـفـزارهـاي    .  جنگلي را كه براي بقاء به آب بيشتري نياز داشتند گرفتند

آمريكاي شمالي، جلگه هاي پهناور آرژانتين و استپ هاي پرعلف اروپا و   
 .آسياي مركزي، همگي در اين دوره يخبندان بوجود آمدند

حيواناتي كه توانستند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند، به خاطر آن   
كه رقابت براي بقاء در اين فضاهاي باز و وسيع تشديد شده بود، به گونـه  

 .هاي بزرگتر در گله هاي بيشتري تحول يافتند

اين علفزارهاي وسيع به زمين هايي براي تغذيه پرندگان تبديل شدند كه 
و دوري گزيدن از (  در  مواجهه باعصر يخبندان، براي يافتن بهترين نقاط 

اين علفزارهاي پر از   .  به مهاجرت جمعي به آنجا پرداختند)  بدترين نقاط
توكاها، .  دانه ها و بذرهاي گياهي، به صورت چراگاهاي مناسبي  درآمدند

 .مرغ چمن ها، گنجشك ها، بلدرچين ها و بازها رشد كردند

آخرين ماشين سواري مهم در شهربازي عظيم آمريكاي جنوبـي صـورت     
گرفت كه حدود سه ميليون سال پيش با همسايه شمالي اش بـرخـورد       
كرد و از طريق باريكه زمين نقره اي رنگي كه امروزه پاناما خوانـده مـي     

تĤثير اين برخورد همان قدر سهم انگيز بود .  شود به همديگر متصل شدند
براي اولين بار پستانداراني كه در انـزواي كـامـل از        .  كه ديگر برخوردها

همديگر تكامل يافته بودند، اكنون مي توانستند بين دو قاره رفت و آمـد  
 .كنند

بوجود آمدن موقعيت مساعد براي برخي گونه ها، براي بـرخـي ديـگـر         
الماها، سگ ها، گربه ها، شيرها، ببرها، اسب ها و موش ها بـه  .  فاجعه بود

يك جور (    Opossum,Armodiloدر حالي كه. جنوب سرازير شدند
به شمال كوچ كردند، گونه هاي جـديـدي از      Slothو)  جانور كيسه دار

حيوانات وحشي بوجود آمدند و رقابت براي تصاحب زمين هاي پـربـارتـر    
اين رويداد كه تغييرات متقابل عظيم آمريكا خـوانـده مـي      .  شدت گرفت

بزرگترين  قربانيـان ايـن     .  شود سه ميليون سال پيش به اوج خود رسيد
رويداد حيوانات كيسه دار بزرگ آمريكاي جنوبي، شير كيسه دار، اسـب    
آبي و حيوانات  فيل مانندي بودند كه استخوان هاي فسيل شـده شـان     

اين ها حريف مهاجمان خشن، يعني گـربـه   .  هنوز زمين را پوشانده است
هاي بزرگ، سگ ها و خرس هايي كه از شمال آمده بودند، نـبـودنـد و        

 . درنتيجه انقراض سرنوشت محتوم آنها بود

 

. برخورد دو قاره تĤثير شديدش را بر آب و هواي كره زمين باقي گذاشت 
جريان هاي آب آتالنتيك به سمت شمال رانده شدند و از آنـجـا كـه            
راهشان بوسيله خشكي سد شده بود، از مخلـوط شـدن بـا آب هـاي             

در نتيجه، سيستم آب و هواي جديدي به چرخـه  .  اقيانوس آرام بازماندند
جريان گلف استريم ، هواي گرم را به سمـت شـمـال      .  زندگي پرتاب شد

درجه اي شمال غـربـي    10پمپ مي كرد كه منجر به گرم شدن حداقل 
اين هواي گرم بخار آب بيشتري نيز بوجود آورد  كـه از          . اروپا مي شد

همچنان كه ابرهاي آن در جهت شمـال و    .  سطح آتالنتيك برمي خاست
به سمت  قطب شمال حركت  مي كرد، باران به برف تبديل شـد و در      
طول زمان، اليه اليه در روي  آبهاي سرد درياها نشسـت كـه بـعـدهـا          
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بصورت توده ي ضخـيـمـي از يـخ          
 3تĤثير آن اين بود كه حدود .  درآمد

ميليون سال پيش، كره زمين  كـاله  
يخي دومي بدست آورد، اين بـار در    

كره زمين اكـنـون بـا      .  قطب شمال
داشتن دو قطب، بيش از گـذشـتـه      

طبيعتĤ بسيـاري از ايـن       .  سرد شد
مناطق در دريايي از يخ عظيم فـرو    

اليحه هاي عظيم يخ از قطب .  رفتند
ها پائين خزيدند و لندن، پـاريـس،     
. برلين و مسكوي كنوني را فراگرفتند

آنها در دشت هاي كـانـادا امـتـداد       
يافته، از درياچه هاي بزرگ گذشتند 
. و تا نيويورك گسـتـرش يـافـتـنـد        

بسياري از مناطق به صـورت تـوده     
هاي ضخيمي از يخ در آمـدنـد كـه      
ارتفاع بسياري از آنها به بيش از يك 

سطح درياها پائـيـن   .  مايل مي رسيد
شما مي توانستي از   .  تر رفت زيرا آب بسياري در يخ ها گرفتار مانده بود

در انگلستان است قدم زنـان بـه      Dover  ”دوور“ جايي كه اكنون بندر 
 English(   در فرانسه برويد چون درياي مانـش  Calais  ”كاله“ بندر 

Channel) حتا در   .  آنجا توندرايي مسطح و خشك بود.   وجود نداشت
فراترها ، جايي كه اين ديوارهاي عظيم يخي پايان مي گرفت، هنوز هـوا    

در اروپاي شمالـي درجـه     .  بسيار سردتر از آن بود كه چيزي بتواند بِرويد
مايل در    200درجه زير صفر مي رسيد و بادهايش بيش از  80حرات به 

آنها مثـل  .  رودهاي عظيمي از يخ در حركت بودند.  ساعت سرعت داشتند
يك بولدوزر غول آسا حركت مي كردند و آرام اما بدون وقفه راه خـود را    

بتدريج با افزايش درجه حرارت، يخ هـا عـقـب        .  به اطراف باز مي كردند
 .نشيني كرده و درياچه هايي از آب شيرين را برجاي گذاشتند

اين يخچال هاي طبيعي بسياري از زيباترين درياچه هاي جـهـان را از       
در انگليس تا دره هاي كـنـونـي       Lake District)  ليك ديستريكت( 

سويس و از درياچه هاي بزرگ در آمريكاي شمالي تا استپ هاي نروژ را   
بار  روي  30در دو ميليون سال گذشته چيرگي يخ بيش از .   شكل دادند
در  هر بار توده هاي عظيمي از صخره  از رشته كوه هايي كـه  .  داده است

منزل گاه آنها بودند، دور شدند و اين صخره ها فشرده شده و به پيچيـده  
ترين شكل ها درآمدند و با فشار وارد آوردن بر زمين پس از آنكه يخ هـا  

بعنوان مثال، بريتـانـيـا    .  عقب نشيني كردند، از جاي ديگري سر برآوردند

همچنان پس از آخرين عقب نشيني 
اليحه هاي عظيم يخ در ده هـزار        
سال پيش  هنوز دارد سـر بـرمـي        

اما بسيار آهسته و حدود يـك  .  آورد
 .ميلي متر در سال

زندگي عليرغـم ايـن رويـدادهـاي         
عظيم و شديد، ادامه مي يافت، زيـرا  
تغييرات طبيعي آنقدر آهسته بودند 
كه امكان بقاء براي نسل هاي موفقِ 
گونه هايي كه توانسته بودند خود را 
با شرايط تطبيق دهند، فراهم مـي    

البته اين امر تمامي حيات را   .   كرد
هوا همچـنـان   .  تحت تĤثير قرار نداد

در مناطق استـوايـي گـرم بـود و           
تعدادي از جنگل هاي استوايي باقي 

اگرچه وسعت آنها نسبت بـه  .  ماندند
 40قبل از عصر يخ بندان كه  حدود 

ميليون سال پيش آغاز گرديد ، كـم  
از يـك سـو       .  اكنون عصر سردتر، اما پرعلف تري آغاز شده بود.  شده بود

درياها برمي خاستند و فرو مي نشستند، گذرگاه هايي براي ديگر خشكي 
و تكه هاي عظيمي از يخ بي وقفه در حـال  .  ها مي گشودند يا مي بستند

 . در چنين جهان  دراماتيكي بود كه انسان متولد شد. آمد و شد بودند

 سرپا ايستادن

امروزه بيشتر نقاط اين كشور .  مي نامند“  قلب مرده آفريقا “ كشور چاد را 
دشت هاي وسيع و خشك در مركز، يك صحـرا در    :  غيرقابل كشت است

شمال، كوه هاي خشكي در شمال غربي و زمين هاي پست استوايـي در    
در گرم ترين ، پر گردوغبارترين و ناسازگارترين قسمت اين كشور .  جنوب

است كه  برخي از عجيب ترين فسيل هاي تمامي دوران ها يافت شـده    
 .است

، جمجمه موجودي كه مي تواند جد تمامي انسـان هـا        2001در ژوئيه 
باشد توسط تيمي از چهار دانشمند كه توسط ميشل برونـت فـرانسـوي      

اين استخوان ها به موجودي شـبـيـه انسـان       .  رهبري مي شد، يافت شد
گذاشته اند كه به زبان محلي به معني اميد ”  توامي“ نامش را ( تعلق دارند 
كـمـي   .  ميليون سال پيش مي زيسته است 7كه در حدود )  زندگي است

پيش از  آن، برخي از متخصصين بر اين باور بودند كه شاخه ي انسـانـي   
از گونه اي جـدا    Homoape  يعني شبه ميمون هاي انسان نما يعني
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 .شده اند كه امروزه شمپانزه ها را تشكيل مي دهند

     (  اين استخـوان هـا نشـان دهـنـده مـوجـودي هسـتـنـد  بـنـام                          
Haselanthropos Tchadensis)       با ابروهاي ضخيـم، دنـدان

سرش كـوچـك   .  هاي كوتاه و صورتي كه شديدآ شبيه انسان كنوني است
در .  ، تقريبĤ به اندازه سر شـمـپـانـزه      )  سانتيمتر مكعب 350فقط ( است 

. سانتيمتـر مـكـعـب اسـت          1350مقايسه، جمجمه يك انسان امروزي 
متاسفانه بسيار سخت است كه تنها از طريق اين جمجمه بتوانيم بگوئيـم  

بـرخـي   .  كه اين جد انساني بر روي دو پا و يا چهار پا راه مي رفته اسـت 
و انسـان   Ape  دانشمندان معتقدند كه اين حلقه گمشده بين ميمون ها

هاست، يك گونه ي واسطه اي، نوعي حوا كه تمامي انسان ها از آن زاده   
برخي ديگر فكر مي كنند كه اين استخوان هـا چـيـزي جـز           .  شده اند

اين كشـف در    .  جمجمه يك گونه ي اوليه از يك نوع گوريل ماده نيست
اسـتـخـوان    .  چاد، تنها  چند ماه پس از كشف ديگري در كنيا مطرح شد

ميليون سال پيش باز مي گردند همراه با  6هاي پا و بازويي كه به حدود 
 Orrorin(   ايـن مـوجـود     .  دندان و بخش هايي از جمجمه كشف شـد 

Tugenensis)    آنقدر قوي بود كه مي توانست درخت ها باال برود امـا
 آيا  او بر روي  دوپا و يا چهار دست وپا راه مي رفته است؟

زيرا  تجزيـه  .  بحث علمي شديدي پس از كشف اين استخوان ها درگرفت
. و تحليل هاي ژنتيكي  اخير ارزش انها را مورد ترديد قـرار مـي دهـد         

خوانده مي شود، جدايي بين انسان و ”  ساعت مولكولي“ براساس آنچه كه 
هـر  .  ميليون سال پيش روي داده باشد 6يا  5شمپانزه نمي تواند بيش از 

در صـد آنـهـا بـا          96كه حداقل (  زماني پيش از اين زمان، ژن هاي ما 
 .نمي توانند اين همه به هم شبيه باشند) شمپانزه ها يكي است

يافته شده اند،  1974بررسي دوباره ي برخي استخوان هايي كه در سال 
انجام گرفته براي دانشمندان ژنتيك نوعي از شاهد فسيلي را فراهم آورده 
كه آنها  را قادر مي سازد  تا از اين تئوري شان كه جدايي بين انسان هـا  

 .ميليون سال پيش روي داده، حمايت كنند 7و شمپانزه ها تنها 

او .  ميليون سال پيش در اتيوپي مي زيسـت  3/2حدود  (Luci)  ”لوسي“
را يك تيم بين المللي به سرپرستي دونالد جانسون، يك متخصص فسيل 

در نزديكي رودخانـه آواش،     1974نوامبر  30در .  شناس آمريكايي يافت
كه در جستـجـوي    ”   تام گري“ جانسون و يكي از دانشجويان اش، به نام  

فسيل هاي انساني بودند ، باقيمانده يك استخوان بازو را يافتنـد كـه از       
آنها با كندن زمين بـراي جـمـع آوري        .  يك طاق زميني بيرون زده بود

يك استخوان فـك،  .  فسيل هاي بيشتر، باقيمانده هاي ديگري نيز يافتند
به تدريح و قطعه بـه  .  قسمت هايي از بازو، يك استخوان ران و چند دنده

” لـوسـي  “ آنهـا آن را        .  درصد يك اسكلت، كامل شد 40قطعه، بيش از 

و در زمان كشف آن، جانسون در حـال  .  زيرا بوضوح يك زن بود.  خواندند
” لوسي در آسمان با الماس هـايـش  “ گوش دادن به آهنگ بيتل ها به نام 

كيلو  29متر و وزن  1/1زماني كه خبر كشف لوسي  با قدي معادل .   بود
زيرا دانشمندان از .  گرم به جهان اعالم شد، سر و صداي زيادي ايجاد كرد

شكل لگن اش مي توانستند اعالم كنند كه او بايد جزء اولين انسان  هاي 
 .شناخته شده باشد كه قطعĤ روي دوپا راه مي رفته است

چهار سال بعد، تيم ديگري از فسيل شناسان، به كشف مهم ديگـري در    
،  Caetoli  در محلي بـنـام  .  نزديكي آن محل و در تانزانيا دست يافتند

آنها يك رشته  جاپاهايي را يافتند كه در خاكسترهاي آتش فشاني، كامآل 
سالم باقي مانده بودند و اين ايده را كه اين موجودات نيز نظير لوسي بـر  

 .روي دو پا راه مي رفته اند، مورد تĤييد بيشتر قرار داد

آيا اين جاپاها مربوط به خانواده اي از انسان هاي اوليه بـوده كـه بـراي        
نوشيدن آب به  سمت گودال  آب در حال حركت بوده اند كه  بالفاصلـه  
پس از رفتن آنها آتش فشاني فوران كرده و خروارها خاكستر جـاپـاهـاي    

ميـلـيـون     3/7آنها را در صخره ها حفظ كرده است؟  قدمت اين جاپا ها 
آنها از موجوداتي بر جا :  هيچ اشتباهي وجود ندارد.  سال برآورد شده است

 .مانده اند كه بر روي دوپا راه مي رفته اند

تا زمان كشف لوسي، دانشمندان تصور مي كردند كه انسان هاي اوليه به 
خاطر هوش فوق العاده شان بود كه راه رفتن بر روي دوپا را ايده خـوبـي   

راه رفتن قائم بدين معني بود كه آنها مي توانستنـد از دسـت       .  دانستند
هاي آزاد شده شان براي ساختن تكنولوژي به صورت ابـزار و اسـلـحـه         
.  استفاده كنند، كه اين خود به آنها در پيشرفت و بقايشان كمك مي كرد

آنچه كه در مورد لوسي عجيب بود، تنها اين نبود كه بر روي دو پـا راه      
مي رفته و مي شد گونه ي او را بعنوان جد انسان اوليه بـه رسـمـيـت         

 .شناخت، بلكه اين بود كه سرش  چندان بزرگتر از يك شمپانزه نبود

. بطور كلي سر كوچك تر، به معناي مغز كوچك تر و هوش كم تر اسـت   
آنچه كه لوسي به ما مي گويد اين است كه راه رفتن قائم بسيار  پيش تر 

احتـمـاآل   .  از آن كه انسان، مغز و سر بزرگ تري پيدا كند روي داده است
بسيار پيش تر از آن كه آنها اين عقل سليم را داشته باشند كه بفهمـنـد   

پس چه چيزي باعث شد در زماني كـه  .  راه رفتن قائم، ايده درستي است
راه رفتن بر روي چهار دست و پا، كاري درست شناخته مي شد،  لوسـي  
بطور قائم راه برود؟ برتري راه رفتن بر روي دوپا نسبت  به چهار دست و   
پا  راه رفتن چيست؟ رهيدن از خطر و تعقيب شكار با چهار دسـت وپـا     

فرار يك گوزن يـا  :  شاهد(  مي تواند همانقدر سريع باشد كه بر روي دوپا 
، و باالرفتن از يك درخت همانقدر با چـهـار     ) بدنبال شكار بودن يك ببر

به حـالـت     (  دست و پا به آساني صورت مي گيرد كه با دو پا و دو دست 
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 ).يك سنجاب يا يك ميمون نگاه كنيد

زنان بـراي    .  مشكالت جدي زيادي نيز در زندگي بر روي دوپا وجود دارد
راحت راه رفتن بر روي دوپا بايد لگن بسيار باريك تري مي داشتند كـه    
اين موجب دردناك و خطرناك شدن شديد زايمان مي شد و مرگ و مير 

 . مادران و فرزندان را  افزايش مي داد

هيچ كس مطمئن نيست كه چه چيزي باعث شد تا موجـودي شـبـيـه       
شايد حقيقت به  اين سـادگـي بـاشـد كـه              .  لوسي بر روي دوپا بايستد

جستجوي غذا در كف جنگل باعث شد  كه  در طول زمان، پاهاي آنـهـا     
تخت تر شود  و آنها توازن بيشتري بيابند و بعد از گذشت چندين نسـل  

اگر اين طور باشد، نتايج طـوالنـي مـدت      .  به راه رفتن قائم عادت  كنند
چنين سازگاري تكاملي ظاهراً ساده اي به چنين كار عظيمي در طـول      

 . تاريخ منجر شده است

تسـمـه   )Thread Mill   يك بررسي جديد، راه رفتن انسان ها بر روي
را  بـا      )  نقاله اي كه براي راه رفتن در مكان هاي ورزشي به كار مي رود

اين بررسي نشان داده است كه راه رفتـن  .  شمپانزه ها مقايسه كرده است
درصد انرژي راه رفتن بر چهار دست و پا را مصـرف   25بر روي دوپا تنها 

كه اشاره به اين دارد كه موجوداتي كه بر روي دوپا راه مي رفته .  مي كند
راه رفـتـن     .  اند در شرايط سخت تر، مزيت بيشتري براي بقاء داشته انـد 

قائم بدان معني بود كه اين موجودات در حال راه رفتن مي تـوانسـتـنـد     
تغذيه كنند، درست همانگونه كه انسان هاي امروزين در حـال خـوردن     

اين موجودات با آزاد شـدن    .  يك همبرگر و يا يك ساندويچ راه مي روند
دست هايشان غذا را راحت تر به  انبار حمل مي كردند و اين به بـقـاي     

آزاد شدن دست ها، هم چنيـن  .   آنها در شرايط سخت تر كمك مي كرد
به آنها اعتماد به نفس مي داد كه در جستجوي غذا به آن سوي درخـت    
ها، به مرغزارهاي وسيعي كه به خاطر تغييرات آب و هوايي،  اكنون جاي 

 .جنگل ها را گرفته بودند، بروند

از زمان كشف لوسي، استخوان هاي موجودات  ديگري شبيه به او نـيـز       
 يك كشف جديد، كشف يك بچه سه ساله اسـت كـه سـالم       .  يافته شد

Salaam  در اتيوپي  2000نام گذاري شده و در سال ”  صلح“ به معناي
از آن  پس  در نتيجه تالش فوق العاده، يك جمجمه كـامـل ،     .  پيدا شد

ايـن هـا بـقـايـاي          .  استخوان ترقوه، دنده ها و يك زانوي كامل پيدا شد
خوانده مـي شـونـد و           Australopithegus  موجوداتي هستند كه

ميليون سال پيش بـرمـي      3/9به ”  پاكوچولوها“قديمي ترين  آنها به نام 
توسط رونالد كالرك يك فسيل شـنـاس    1994گردد كه تصادفĤ در سال 

. كه در حال زيروروكردن سبدي از استخوان هاي يك گاو بود، پيدا شـد   
براي دانشمندان مولكولي، لوسي و هم تيره هايش تĤييدي اساسي برايـن  

تا  4تئوري بودند كه شمپانزه ها و انسان ها از يك جد مشترك در حدود 
لوسي و ترفند شيوه ي راه رفتن بر .  ميليون سال پيش بوجود آمده اند 5

روي دوپايش، همچنين شاهد بسيار مهمي بر اين تفاوت است كه اوليـن  
جدايي اساسي بين انسان ها و شمپانزه هاي كنوني چگونه صورت گرفته 

 .است

 Ape آيا لوسي انسان بوده است؟ اگر انسان بودن، تنها به معناي شبيه 

اما .   از ميان ماست”  زني“بودن و بر روي دوپا راه رفتن باشد، پس لوسي 
اگر انسان بودن به معناي داشتن مغز بزرگ تر و هوش بيشتر از بـقـيـه      

 2/4موجودات باشد، پس بايد هشت هزار سال ديگر صبر كنيم تا حدود   
 Homo    ميليون سال پيش كه استخوان هاي اولين انسان هاي اوليـه 

Habilis پيدا شدند. 

اما  از لوسي بسيار بلندتر و قـائـم   )  متر قد 1/3حدود ( او از ما كوچك تر 
از آن مهم تر اينكه او  شايد مغزي حدود دو برابر مـغـز لـوسـي       .  تر بوده
 سانتي متر معكب، هـنـوز نصـف وزن مـغـز            650هر چند در  ( داشته 

Homo Hbilis  را داشته اسـت  .(Homo Habilis         لـوسـي را ،
 .بيشتر شبيه يك شمپانزه بر روي دوپا مي سازد تا يك انسان اوليه

 Homo Habilis        اولين گونه انساني بود كه هوش استـفـاده از ابـزار
تيز كردن سنگ هاي چخماق بـراي جـدا كـردن گـوشـت از              ( داشته 

اين نشانگر آغاز چيزي است كه آن را عصر پارينه سنگي  مي ).  استخوان
دقيقĤ در جايي است كه ما به يقـيـن مـي        Homo Habilis نامند و

او اولين نمونـه  .  توانيم بگوئيم كه انسان ها به پارك طبيعت ملحق شدند
 .اولين انسان جهان. ما بود

 قدرت تفكر

اجازه داد تا مهـارت هـاي ابـزار          Homo Habilis  راه رفتن قائم به

بررسي دوباره ي برخي استخوان هايي كه در   
يافته شده اند، انجام گرفته بـراي     1974سال 

دانشمندان ژنتيك نوعي از شاهد فسيلـي را    
فراهم آورده كه آنها  را قادر مي سازد  تا از اين 
تئوري شان كه جدايي بين انسان ها و شمپانزه 

ميليون سال پيش روي داده، حمايت  7ها تنها 
 .كنند
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نجاري يا تراشيدن سنگ نيازمند هماهنـگـي   .  سازي اش را تكامل بخشد
مهارت هايي نظير اين،  نيازمند كارهايـي بـا     .  دقيق دست با چشم است

. نيروي محركه عصبي  و هماهنگي فوق العاده دست و انگشـتـان اسـت     
مطالعات اخـيـر   .  فرايندهايي كه احتماآل منجر به تكامل مغز بزرگ تر شد

نسبت به ديگـر پسـتـانـداران،         Homo Habilis   نشان داده اند كه
مغز .  برابر آن چه كه با وزن اش متاسب بود، داشته است 4مغزي بيش از 

ما براي  سوخـت و سـاخـت        .  بزرگ تر، انرژي بيشتري مصرف مي كند
كـالـري در      400وات انرژي يا  20مغزمان، يعني تنها براي فكركردن به 

 ). درصد انرژي مورد مصرف ماست 20و اين حدود (روز احتياج داريم 

. مقداري حقيقت وجود دارد”  غذا براي تفكر“ در اين عبارت قديمي يعني 
 .و بدينگونه يكي از مهم ترين مارپيچ هاي تكاملي آغاز گشت

مغز بزرگ تر به انرژي بيشتر نياز دارد كه به بهترين وجهي بـا خـوردن       
موفقيت آميزترين وسيله تهيه گوشت، شكار آن   .  گوشت تامين مي شود

موجوداتي كـه بـراي     .  است و اين شكار با اسلحه و ابزار صورت مي گيرد
ساخت چنين ابزارهايي سازگارتر بودند، آنهايي بودند كه مغز بزرگ تـري  

بهمني از تغييرات تكاملي سرازير شد  كه تمامĤ بخاطر بـر روي     .  داشتند
اين ها سازگاري هايي بودند كـه  .  دو پا برخاستن لوسي از سر تصادف بود

 به گـونـه هـاي        Homo  ضرورتĤ به شكار، اسلحه، ابزار و هوش، به نوع

Habilis و تكامل يافته تر از آن منجر شدند. 

برخي از اجداد لوسي بر روي درخت ها  باقي ماندند و در نتيجه نيازي به 
. آنها شمپانزه هاي كنوني را تشكـيـل دادنـد     .  راه رفتن قائم پيدا نكردند

آن سير مارپيچي  تكاملي كه به مغز بزرگ تر و     -بدون دست هاي آزاد 
زيـرا اگـر     .  مغز آنها همچنان كوچك باقي مانـد    -هوش انسان منجر شد

با .   براي بقاء، به مغز بزرگ تري نياز نباشد، مغز بزرگ تر بوجود نمي آيد
 .مغز كوچك تر  انرژي كم تري مصرف مي شود

زيـرا ايـن     .  شمپانزه ها و انسان ها از نظر ژنيتيكي به هم نـزديـك انـد       
احتماآل نه ( تغييرات تكاملي  در دوران هاي بسيار اخير صورت گرفته اند 

علي رغم اين فاصله كوتاه زمانـي، بـراي     ).  ميليون سال پيش 4بيشتر از 
يك تغيير ظاهرآ ساده .  هوش و اندازه مغز، تفاوت بزرگي ايجاد شده است

در شرايط محيطي، مثل داشتن دست هاي آزاد، به يك انقالب تكامـلـي   
اما تفاوت بين انسان ها و نزديك ترين  خـويشـاونـدان    .  منجر شده است

حيواني شان، چقدر بزرگ است؟ شمپانزه ها، نظير گوريل هـا از نـظـر        
يك بابون است كـه     Kanzi.  ارتباط جمعي براي همه شناخته شده اند

. متولد شده است و اكنون در جورجياي آمريكا زندگي مي كند 1980در 
واژه محاوره اي انگليسي را بفهمد؛ بسيار بيـش   3000او مي تواند حدود 

بـه  ”  چيزي بگـويـد  “ او  هنگامي  كه مي خواهد  .Koko  از گوريلي بنام

يك سري از تصاوير اشاره مي كند كه انسان ها مي توانند منظـور او را      
را پـس از آنـكـه           Kanzi  گزارش شده كـه  2006در نوامبر .  بفهمند

نمادهاي مربوط به گل ختمي و آتش را لمس كرد، براي قـدم زدن بـه       
او همين كه وارد جنگل شد شروع كرد  به شكستن تركـه  .  جنگلي بردند

گـل  “ هاي كوچك و توده كردن آنها، و سپس آن هـا را آتـش زد و             
 .هايش را بر روي يك چوب بزرگ تر برشته كرد”ختمي

 يك گام ديگر به جلو

بسياري از مردم آفريقا در فقر شديد بسر مي برند و از بيـمـاري، فـقـر،       
پس براي فرار از اين منطقه دليل خوبي وجود دارد و   .  قحطي در رنج اند

هزاران آفريقايي هر سال تالش مي كننـد  .  آنها همين كار را نيز مي كنند
 .تا از اين قاره فرار كنند و از طريق تنگه جبل الطارق به اروپا وارد شوند

 Homo  ميليون سال پيش 2حدود . تاريخ دوباره خود را تكرار مي كند

Habilis        به گونه جديدي از انسـان، يـعـنـي  Homo Erectuc  

 Homo  تكامل يافت كه شباهت بسياري به انسـان امـروزي يـعـنـي         

Sapines براي مدت زمان طوالني، دانشمندان بـر ايـن بـاور        .  داشت
. بودند كه اجداد انسان امروزي از چين و يا شايد جاوه منشĤ گرفتـه انـد    

 Homo Erectuc  زيرا در آنجا بود كه براي اولين بار استخوان هـاي 

 .سال قدمت دارند 500000يافته شد كه حدود 

اكنون بخاطر كشف فسيل يك پسر ده ساله كه بطور اسرارآميزي در يك 
ميـلـيـون     1/8مرداب آفريقايي در نزديك درياچه توركانا در كنيا، حدود 

درسـت   Homo Erectus  سال پيش مرده بود، مي توانيم بگوئيم كه
در آفريقا مي زيسـتـه      Homo Habilis  همزمان با از بين رفتن گونه

 .است

توسط تيمي از فسيل شناسان به سرپرستـي   1984پسر  توركانا در سال 
ريچارد ليكي، يك انگليسي ِ زمين شناس و فسيل شناس كه در آفريـقـا   

نظرات بسيار متفاوتي در مورد اين كشف ابـراز  .  زندگي مي كند، پيدا شد
در سال :  شد، بنحوي كه حتي خود ليكي بالفاصله پس از اين يافته گفت

، استخوان هاي پسر توركانا با دقت و زحمت فوق العاده اي بيـرون  1984
آورده شدند تا از وجود گونه اي پرده بردارند كه زماني در حال تـبـديـل    

تمامي انسان هايي كه در كره زمين زندگي مي كنند، . شدن به انسان بود
درست نظير .  يك چيز مشترك دارند؛ همه از يك جد آفريقايي مي آيند 

 .اين پسر جوان

. پسر  توركانا در زمان حياتش داراي پوستي سياه و خيس از عرق  بـود   
، موي بدن شان را بخاطر تاول هـايـي   Homo Erectus  نوع او يعني

زيـرا  .  كه از گرماي آفريقا بر پوست بدن بوجود مي آمد، از دست دادنـد   
پوست سياه و غده هاي عرق بـه ايـن       .  نيازي به اين پشم يا مو نداشتند
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مردمان اوليه امكان داد كه در مرغزارهاي خشك، سخت و گرم آفريقايـي  
پسر توركانا، نظير ما براي محافظت از اشعه خورشيد بايد سر . باقي بمانند

داشتن موي زياد در سر، اين قائم راه رونـده  را از            .   پر مو مي داشت
اين پسـر  .  سوختن توسط  اشعه ماوراء بنفش خورشيد محافظت مي كرد

اش، بيني دراز و بيرون آمده اي داشت كـه     Habiline  برخالف اجداد
لگن اش نشان مي دهد كه .  براي سردكردن جريان خون به كار مي رفت

قائم راه مي رفته و جمجمه اش اندازه بسيار بزرگ تري را نشان مي دهد 
مـي    Habilis  سانتي متر مكعب يعني  دوبـرابـر انـدازه      1100كه به 
 .رسيد

برخالف اجدادش كه برخي اوقات توسط يك ببر گرسنه يا يك شير قوي 
اولين انساني بود كه در مـبـارزه  بـا         Erectusپنجه شكار مي شدند،

جانوران وحشي از نيزه استفاده مي كرد و هميشه هم برنده ي مـيـدان     
 .بود

 آتش و زبان

Homo Erectus       امتيازات مهمي نسبت به هر موجود زنـده اي در
دست هايش ، مغزش و شايد مهم تر از همه، توانايـي اش    :  جهان داشت

او با همين آتش مي توانست حيوانات بزرگي را  كـه        .   در كنترل آتش
اين بدين معني نيز بـود  .  براي اجدادش موجب دردسر بودند، فراري دهد

اين انسان هاي اولـيـه   .  كه او  به يكباره به صورت اولين آشپز دنيا درآمد
بسيار پيش از انقراض شان در حدود هفت صد هزار سال پيش، دريافـتـه   
بودند كه غذاي پخته شده، انرژي را سريع تر از گوشت خام آزاد مي كند 

باقي مانده هايي از اجاق هايـي  .  و هضم آن نيز به زمان كم تري نياز دارد
ميليون سال پيش ايجاد كرده اند در آفريـقـا و      1/5كه اين انسان ها در 

آتش افروخته شـده تـوسـط انسـان، خـاك را              ( آسيا يافته شده است 
 ).مغناطيسي مي كند و نشانه هايي از آتش زنه ها بر جاي مي گذارد

چه كسي به انسان، افروختن آتش را ياد داد؟ چگونه انسان ياد گرفت تـا  

آن را كنترل كند؟ يونانيان باستان اسطوره اي دارند كه قصه يك تايتـان  
به نام پرومته را باز مي گويد كه آتش را از خدايان مي دزد و آن را در       

پرومته، بهاي سنگينـي بـراي ايـن        .  ساقه يك رازيانه به زمين مي آورد
زماني كه زئوس، خداي خدايان از داستان آگـاهـي     .  خيانتش مي پردازد

هر روز عقـابـي بـراي      .  مي يابد، پرومته را  در صخره اي به بند مي كشد
هر شب،  جگر، دوباره بـزرگ مـي       .  خوردن جگرش به سراغش مي رود
زئوس از انسان انتقام ديگري نيز براي .  شود و آماده براي خوردن روز بعد

جعبه اي به همـراه دخـتـر      .  بدست آوردن دانش استفاده از آتش گرفت
زيبايي به نام ياندورا به زمين فرستاد و سفارش كرد هرگز در آن را بـاز      

مسلم است كه وسوسه بر او غالب شد و هنگامي كه در جعبه را باز .  نكند
 ..كرد، رنج و بدبختي ابدي با سرنوشت بشر عجين شد

بـا   Homo Erectus  فسيل هاي باقي مانده نشان مي دهـنـد كـه       
قطعاتي از سـنـگ       .  استفاده از سنگ توانست استاد افروختن آتش شود

چخماق سوخته شده كه به پانصدهزار سال پيش بـاز مـي گـردد در            
اسرائيل ( تعدادي از اجاق هاي ساخته شده توسط آنها در شمال فلسطين 

ها  در گـروه هـايـي           Homo Erectus.  كشف شده است) كنوني
تايي زندگي مي كردند و  با استفاده از سنگ هاي تيز بطـور   100حدودآ 

آنها بدنبال  بوي خون به هرجايي مي رفتند و .  جمعي به شكار مي رفتند
ابزارهـاي  .  در تعقيب و دام گذاشتن براي حيوانات وحشي مهارت داشتند

ها ساخته مي شد پيچيده  Habilis   آنها از ابزارهاي اوليه اي كه توسط
اين ابزارهـاي  .  بزرگ ترين تفاوت اين بود كه تبرهايشان دوسر بود.  تر بود

دو كاره مي توانستند چيزها را چهار برابر عميق تر از تكنولوژي قديـمـي   
تر بشكافند و براي تراشيدن چوب، در آوردن ريشه ها ، قصـابـي كـردن       

 .الشه و پوست كردن حيوانات ايده آل بودند

ها مي توانستند صحبت كنند؟ دانشـمـنـدان      Homo Erectus   آيا
فكر مي كنند كه استخوان هاي پسر توركانا نشان مي دهد كه او نـمـي     
توانسته صحبت كند زيرا دهانه هاي عصبي در مهره هاي گـردنـش آن       
اندازه بزرگ نبودند كه سيستم هاي عصبي پيچيده اي را كه براي كنترل 

شايـد  .  كردن تنفس كه در سخن گفتن ضروري است، در خود جاي دهد
نوعي زبان سمبوليك را درست كرده بودند و يا شايد چيزي  شبيه عاليم 

 .و پيامك هاي امروزي Text و نشان هاي تكستي

آنها با جعبه ابزار قابل حمل شان، حفظ و حمايت از اجتـمـاع شـان و         
جادوي آتش، مردمي  بودند كه براي تهيه غذا به هـر كـجـا كـه مـي            

اولين گونه انسـانـي    Homo Erectus. خواستند  مي توانستند بروند
بود كه به اكتشاف در خارج از آفريقا پرداخت؛ اولين مهاجران انساني  و     

 .اولين ماركوپولوي آفريقايي

شمپانزه ها و انسان ها از نظر ژنيتيكي به هـم    
زيرا اين تغييرات تكاملي  در دوران .  نزديك اند

احتماالً نـه  ( هاي بسيار اخير صورت گرفته اند 
علي رغم ايـن  ).  ميليون سال پيش 4بيشتر از 

فاصله كوتاه زماني، براي هوش و اندازه مـغـز،   
 . تفاوت بزرگي ايجاد شده است
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 جهان گردان اوليه

با شكل گرفتـن قـاره هـاي        
به ترتيبي كـه هـم         –جهان 

 –اكنون نيز تقريبĤ وجود دارد 
اكنون امكان سفر زميـنـي از     
آفريقا به خاورميانه و جـنـوب   
آسيا، هند و چين فراهم شـده  

آيا انسان عصر حجر واقعĤ .  بود
مي توانسته بدون جاده و خط 

اتومـبـيـل، كشـتـي و          ( سير 
) هواپيما را فرامـوش كـنـيـد      

دست به چنـيـن سـفـرهـاي        
درازي بزند؟ برخالف بسيـاري  
از ماها، اين مردم از يك امتياز 

آنـهـا   :  عظيم برخوردار بـودنـد  
 .شتابي نداشتند

Homo Erectus  سال عمر مي كرد و حتي در    30بطور متوسط
سال طول مي  600سرعتي بسيار تفريحي مثآل ده مايل در سال، تنها 

مايل سفر زميني خود را از آفريقا به چين به سرانـجـام    6000كشد تا 
 جـديـدتـريـن فسـيـل        .  اين چيزي حدود سي نسل مي شـود .  برساند

Homo Erectus  ميليـون سـال      1/8كه در آفريقا كشف شده، به
در .  آنها وقت بسيار زيادي براي مسافرت داشـتـنـد     .  پيش برمي گردد

 .واقع آنها چندين بار اين مسير را رفته و باز گشته بودند

انسان هاي اوليه، راه خود را در سرتاسر قاره هاي قابل سكونت آفريقـا،  
اولين شاهـد  .  گشودندHomo Erectus  اروپا و آسيا از زمان ظهور

سكونت انسان  در بريتانيا به هفتصد هزار سال پيش باز مـي گـردد،       
يك جمجمه انساني كه در منطقه ساسكس يافـتـه   ( انسان باكس گريو 

 Homo  اســـت و    Homo Erectus  شـــده و از نـــژاد          

Deidelbergenesis  خوانده مي شود، به پانصدهزار سال پيش بر
آيا او زماني كه دريا، پاياب بوده  با زحمت راه خود را بـه      ).  مي گردد

 English Channel بريتانيا باز كرده و يا زماني كه كانال انگليس

 .وجود نداشته وارد بريتانيا شده است؟ احتمال هردوي آنها وجود دارد

آسيا را تسخير كرده بود، شرايط آب و  Homo Erectus  زماني كه
هوايي بدتر شد و اين آغاز عصر يخبندان عميق بود كه باعث سـرازيـر   

 .شدن يخچال هاي طبيعي در اعماق قاره ها شد

ها كه اين چنين در سـرتـاسـر زمـيـن         Homo Eerectus  براي

پراكنده شده بودند، چـنـيـن    
. سرمايي مسĤله آفـريـن شـد     

حتي معجزه اي بنام آتش نيز 
هميشه براي بـقـاء در ايـن        
سرماي شديد كه برخي اوقات 
بسياري از مناطق اروپا و آسيا 
را براي هزاران سال فـرا مـي     
گرفت، ضمانتي بـه حسـاب       

البته تاريخ، پـاسـخ     .  نمي آمد
خود را بـه شـكـل انسـان             

يعني نزديك تريـن  ( نئاندرتال 
 .داشت) گونه انساني به ما

كارگران معدن  1856در سال 
در نزديـك دوسـلـدروف در        
شمال آلمان، استخوان هـايـي   
كه به نظر مي رسيد بايد استخوان هاي انسان  بـاشـنـد را در دره            

كشف آنها، طبيعي دانان را متوجه اين احـتـمـال    .  پيدا كردند”  نئاندر“ 
كرد كه ممكن است گونه ي ديگري از انسان وجود داشته بـاشـد كـه      

زندگي مي كرده است و اين كه انسان  Homo Sapiensi  پيش از
آنچه كه آنها نمي دانستـنـد   . ( قطعĤ از ميمون نماها بوجود آمده است 

بـوده   ape  اين بود كه انسان ها از نظر ژنتيكي شاخه اي از خـانـواده  
 ).اند

. از آن پس استخوان هاي زيادي از انسان نئاندرتال يافته شـده اسـت    
قديمي ترين آن ها به سيصدوپنجاه هزار سال پيش باز مي گردد كـه    

شروع به انقراض  Homo Erectus  به معني آن است كه زماني كه
كرد، چند گونه انساني بايد هم زمان در طول مـدت زمـان طـوالنـي         

احتماآل در نتيجه تغييرات آب و هـوايـي    )  حدود هفتادهزار سال پيش( 
. و  ظهورگونه هاي قوي تر، در كره زميـن زنـدگـي كـرده بـاشـنـد             

كارشناسان بر اين باورند كه در طول اين دوران، حداقل پـنـج گـونـه       
 Homo.:   مختلف انساني در كره زمين زندگـي مـي كـرده انـد          

Ergaster , Homo Erctus, Homo Erectus)  

H o m o  H e i d  E l b e r g e n s i s  ,  H o m o 
Henanderthalensis) 

امـا دانشـمـنـدان       .  ممكن است تعداد آنها از اين هم بيشتر بوده است
اطمينان ندارند كه آيا برخي از آنها زيرگونه بوده اند يا يك گـونـه ي     

آيا آنها با هم جنگيده اند؟ آيا با هم مي زيسته اند، يا جوامـع  .  مستقل
جداگانه از هم داشته اند؟ آيا با هم آميزش جنسي داشته اند؟ آيا قادر 

. نئاندرتال ها در ساخت ابزار مهارت زيادي داشتند
شواهد باستان شناسي جديد نشان مي دهند كـه  
. دست هايشان به چابكي دست هاي ما بوده اسـت 

مشهورترين محوطه كه براي ابزارهاي آنها پـيـدا   
   واقـــع در         Le Moustior  شـــده در   

Dordogne   1909در سـال      .  فرانسه اسـت ،
باستان شناسان، يك جمجمه كامل نئاندرتـال را    

صـدهـا   .  سال قدمت داشت 45000پيدا كردند كه 
ابزار استادانه تراشيده شده از سنگ نيز در كنـار  

 . استخوان ها پيدا شده است
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به تكلم بوده اند؟ پرسش هاي بي پاسخ زيادي در ايـن مـورد وجـود        
 Homo  اما آنچه كه روشن است اين است كه هـمـيـن كـه        .  دارد

Erectus  ميليون سال پيش از آفريقا مـهـاجـرت كـرد،        1/7حدود
چندين گونه مختلف انساني در نقاط جداگانه جهان بوجود آمـدنـد و     
تفاوت هاي جغرافيايي و آب و هوايي باعث ايجاد تغييرات تـكـامـلـي       

اين احتمال بسيار زياد است كه اين گـونـه   .  كوچك اما بسيار مهم شد
زيرا در آن زمان انسان هاي زيـادي  .  ها با همديگر مخلوط نشده باشند

شايد حدود يك ميليون نفر در سـرتـاسـر    ( در نزديكي همديگر نبودند 
) بيليون را در خود جـاي داده انـد         4آسيا و اروپا كه امروزه بيش از 

 .پراكنده بودند

 تولد فرهنگ

نئاندرتال ها ابتدا در آسيا ظهور كردند و سپس به سمت شمال و غرب 
آنهـا  .  و تا آنجا كه آب و هوا اجازه مي داد، به سمت اروپا كشيده شدند

جايي كه باقيمانده هاي يك استخوان .  حتي به بريتانيا نيز پا گذاشتند
پـيـدا شـده كـه          Torquay   واقع در Kent Carern  آرواره در

 .سال مي رسد 35000قدمت آن به 

ما معموآل نئانـدرتـال   .  واژه نئاندرتال با كمي بدشانسي روبرو شده است
را بصورت نوعي تحقير يا دشنام به كار مي بريم و منظـورمـان كسـي      

تصاوير نئاندرتال هـا تـا       .  است كه زمخت، غيرامروزي و وحشي است
ميمون  سانان نشان مي داد تا   ape  همين اواخر آنها را بيشتر شبيه

آنها را در حال دوال دوال راه رفتن و با زانوان خميده نشان مـي    .  انسان
اگر نه كمي ( مغز نئاندرتال ها  حداقل .  دادند و اين اشتباه بزرگي است

آنـهـا بـه      .  به همان اندازه مغز انسان هاي امروزي بوده اسـت )  بزرگتر
هر چند كه از ما پشمالوتر و كوتاه .  همان اندازه ما قائم راه مي رفته اند

آنها با بيني پهن و پيشاني اي كه از ابروها بيرون جسته بـود  .  تر بودند
تقريبĤ تمامي اين سازگاري ها به آنها در  كـوچ        .  از ما قوي تر بودند

كردن كه براي حفظ گرما در شرايط سخت آب و هوايي عصر يخبندان 
 .الزم بود، كمك مي كرد

شواهـد بـاسـتـان       .  نئاندرتال ها در ساخت ابزار مهارت زيادي داشتند
شناسي جديد نشان مي دهند كه دست هايشان به چابكي دست هاي 

 مشهورترين محوطه كه براي ابزارهاي آنها پيدا شـده در   .  ما بوده است

Le Moustior  واقع در  Dordogne     در سـال    .  فرانسـه اسـت
، باستان شناسان، يك جمجمه كامل نئاندرتال را پيدا كردند كه 1909

صدها ابزار استادانه تراشيده شده از سنگ .  سال قدمت داشت 45000
نئاندرتال ها از بعضي ابزار بـه  .  نيز در كنار استخوان ها پيدا شده است

نيزه هايشان را نيز نه براي پـرتـاب،     .  عنوان اسلحه استفاده مي كردند

ابزارهاي سنگي كه داشتنـد بـه     .  بلكه براي زدن و كشتن مي ساختند
كمك كرد و آنهـا اولـيـن      )  اولين خانه انساني( آنها در ساخت پناه گاه 

موجوداتي  بودند كه مرده هايشان را خاك مي كردند و عمومĤ وسائـل  
زينتي را همراه آن ها  به خاك مي سپردند؛ بخاطر آنكه دوست شـان    

اين خود نشان دهنده .  داشتند و  براي آنكه در جهان ديگر تنها نمانند
شايد نوعي .  آن است كه اين مردمان، به نوعي اعتقادات، باور داشته اند

مذهب كه اين  خود در جوامع پيشرفته تر، باعث  بوجود آمدن افرادي 
 .شد كه جامعه آنها را مهم تر مي شمرد

شايد مهم ترين كشف، متعلق به يك فسيل شناس سولنيـايـي بـنـام       
در جـوار   1995باشد كه در سال   Dr Ivan Turk  دكتر اوان ترك

او يـك    .  يك اجاق در خانه اي متعلق به نئاندرتال ها،  صورت پذيرفت
استخوان تو خالي خرس را پيدا كرد كه داراي چـنـديـن سـوراخ در         

اين مي تواند بخشي  از قديمي ترين ساز جـهـان   .  امتداد يك خط بود
از آنجا كه اين قطعه يافته شـده، تـنـهـا         .  باشد)  يك فلوت نئاندرتال(

بخشي از ساز اصلي بوده، هيچ كس نمي داند كه اين فلوت در اصـل      
يا ”  ماينر“ اين فلوت، آنچه را كه ما امروز مايه .  چند سوراخ داشته است

 .مي دانيم مي نواخته البته با نتي پائين تر” بلوز“

يك استخوان نئاندرتال در غاري در اسرائيل كشف شد  1983در سال 
كه زبان ما را بـه      .  كه تقريبĤ مشابه استخوان المي انسان كنوني است

اين نشان مي دهد كه نئانـدرتـال هـا بـه         .  گلوي يمان وصل مي كند
انـدازه ي    .  احتمال قريب به يقين، توانايي صحبت كردن داشتـه انـد    

رشته هاي عصبي كه ماهيچه زبان را براي سخن گفتن كنـتـرل مـي      
كند، در مهره هاي نئاندرتال ها، تقريبا مشابه آن در انسـان هـاسـت        

، كه معناي آن اين است كه آنها مي توانسـتـه   )برخالف خانواده لوسي(
 .اند رشته وسيعي از صداها را توليد كنند

موزيك، مراسم، اسلحه، ابزار و مكالمه به مردمي تعلق دارد كـه داراي    
نئاندرتال هـا بـه انـدازه اي           .  هوش، مغز، فرهنگ و درك زيبايي اند

بزرگ و تنومند بوده اند كه  با سختي زندگي در غـارهـا در عصـر            
يخبندان، سازگاري يابند، اما هيچ مدركي وجود ندارد كه نشان دهـد    

 .آنها از ما خشن تر بوده باشند

چه بر سر اين قوم قوي، با هوش و سازگار با طبيعت آمد؟ براي درك   
اين مسئاله  بايد به دقت به خودمان در آينه بنگريم و بپرسـيـم چـه      

  چيزي ما انسان هاي مدرن را اين همه متفاوت ساخته است؟
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 داروينيسم -1

كمتر دانشمندي را مي توان يافت كه توانسته باشد در نيمه دوم       
قرن نوزدهم به اندازه ي ماركس و داروين بر اذهان مردم تسلط يافتـه  

آموزش هاي آنان باعث شد كه درك توده بزرگي از مردم  نسبت . باشد
 . به جهان دگرگون شود

براي دهه ها، نام آنان زبانزد همگان بود و آموزشهـاي شـان كـانـون         
علت .  مبارزات ذهني ي بود كه با مبارزات اجتماعي كنوني همراه است

اين امر را بايد بيش از هر چيز در محتواي كامالً علمي آمـوزش هـاي     
 . آنان جستجو كرد

اهميت علمي ماركسيسم و همين طور داروينيسـم در تـئـوري              
و )  جـانـداران  ( تكامل شان قرار دارد كه يكي در قلمرو جهان ارگانيك، 

اما تئوري تكامل به هيچوجه چيز تـازه    .  ديگري در قلمرو جامعه است
 . اي نبود، زيرا هواداراني پيش از داروين و ماركس  داشت

. فيلسوفي نظير هگل، اين تئوري را اساس فلسفه اش قـرار داد           
بنابراين بسيار ضروري است كه بدانيم دستاوردهاي داروين و ماركـس  

 . در اين قلمرو، دقيقاً چه بوده است

تئوري تكامل و به وجودآمدن گياهان و جانوران از يكديگر، اولين       
چـه  « :  پرسش اوليه به اين ترتيب بـود   .  بار در قرن نوزدهم مطرح شد

موقع همه ي اين گياهان و جانوران كه شامل هزاران و صد هـا هـزار     
   گونه مختلف است، به وجود آمده اند؟

خداوند در زمان آفـريـنـش،    « :  جواب اين پرسش معموال اين بود      

اين تئوري ابتدايي با تجربـه اي    .  » تمامي آنها را از نوع خود خلق كرد
كه بشر در مورد اطالعاتي كه از گذشته جهان داشت، در انطباق كامل 

براساس اطالعاتي كه تا آن زمان موجود بود، تمامي گـيـاهـان و      .  بود
. جانوران شناخته شده، هميشه همين گونه بوده اند كه اكنون هستنـد 

تـمـامـي    « از نظر علمي، اين تجربه را مي توان چنين خالصه كرد كه 
گونه ها تغيير ناپذيرند، زيرا اين والدين هستند كه خصوصيات خود را   

 . به فرزندان منتقل مي كنند

اما برخي ويژگي ها در بين گياهان و جانوران وجود داشت كه به       
اين ويژگي ها به .  تدريج رسيدن به مفهوم ديگري را الزامي مي ساخت

صورت يك مكانيزم در آمدند كه براي اولين بار يك دانشمند سوئـدي  
براساس اين مكانيزم، جانوران به .  آنها را تنظيم كرد»  لينائوس« به نام 

نژاد، از نژاد به طبقه، از طبقه به نوع، از نوع به خانواده، از خانواده بـه    
به هر .  جنس تقسيم مي شوند كه هر يك، چند گونه را در بر مي گيرد

ميزان كه خصوصيات آنها با همديگر مشابه باشد و هر چه كه در ايـن    
مكانيزم به هم نزديكتر باشند، گروهي كه به آن تعلق دارند، كوچكـتـر   

تمامي جانوراني كه تحت عنوان پستانداران طبقه بندي شده .  مي شود
اند خصوصيات عامي را در شكل بدن از خود نشان مي دهند، جانـوران  
گياهخوار و گوشتخوار و ميمون ها كه هر يك به نوع متفاوتي تـعـلـق    

 . دارند، دوباره از هم متمايز مي شوند

خرس ها، سگ ها و گربه ها كه حيواناتي گوشتخوارند، از لحـاظ        
شكل بدني نقاط مشترك بيشتري با هم دارند تا با اسب ها يا ميمـون  

اين هم شكلي، زماني كه  همگونه هاي مختلف را بـررسـي مـي          .  ها

 
 ماركسيسم و داروينيسم

 

 انتون پانه كوك: نويسنده
 

 سهراب معيني: برگردان

 علي البرزي: ويراستار
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گربه، ببر و شير، از بسياري جهات شبيه هـم  .  كنيم، آشكارتر مي شود
اگـر از    .  ديگرند، در حالي كه خود با سگ ها و خرسها تفـاوت دارنـد    

تقسيم بندي پستانداران به تقسيم بندي هاي ديگر نظير پرندگان يـا    
ماهي ها نگاه كنيم، تفاوت هاي بيشتري بين آنها و ديگر تقسيم بندي 

اين شباهت ها در شكل بـنـدي بـدن،        .  ها مي بينيم تا بين خودشان
اگر از اين دسته بندي اساسي .  اسكلت و سيستم عصبي نيز وجود دارد

كه تمامي مهره داران را در بر مي گيرد، به نرم تنان يا به مرجـان هـا     
 . برويم، اين خصوصيات مشترك كامالً ناپديد مي شوند

بدين ترتيب مي توان تمامي جانوران جهان را بـه گـروه هـاي               
اگر هركدام از اين جانوران گوناگون، كـامـالً   .  خاصي تقسيم بندي كرد

مستقل از يكديگر آفريده شده باشند، پس دليلي براي وجود چـنـيـن    
هيچ دليلي وجود نـدارد كـه       .  سيستمي نمي تواند وجود داشته باشد

 . مثالً چرا پستانداران نبايد شش پا داشته باشند

در نتيجه بايد فرض كنيم كه خدا در زمان آفرينش، سـيـسـتـم           
را به عنوان نقشه خود انتخاب كرده و هر موجـود را بـر       »  لنيائوس« 

خوشبختانه ما راه ديـگـري بـراي        .  اساس اين نقشه خلق نموده است
شباهت در ساختمان بدن جانوران بايد مربـوط بـه     .  محاسبه آن داريم

 . رابطه واقعي خانوادگي بين آنها باشد

بر اساس اين مفهوم شباهت ويژگي ها نشان مي دهد كـه ايـن             
رابطه تا چه حد نزديك يا دور مي تواند باشد، درست همان گونه كـه    
شباهت بين برادران و خواهران بسيار بيشتر است تا با خـويشـاونـدان    

بنابراين هردسته از جانوران به صورت تك تك و مجزا آفـريـده   .   دورتر
نشده بلكه از يكي به ديگري رسيده است، آنها مثل تنه يـك درخـت     
بوده اند كه بايك پايه ساده اي آغاز شده اند و دائماً تكامل يافته انـد،    
شاخه هاي ظريف و كوچك اين درخت، گونه هايي هستند كه اكنـون  

همه ي گونه  هاي گربه ها، از يك گربه اوليه بـه وجـود       .  وجود دارند
آمده اند كه همراه با سگ ها و خرسهاي اوليه، نسل يكي از گونه هاي 

به همين اعـتـبـار نسـل         .  بزرگ گوشتخواران اوليه به شمار مي آيند
جانوران گوشتخوار، سم داران، و ميمون ها از يك پسـتـانـدار اولـيـه        

 . بوجود آمده است و الي آخر

از طرفداران اين تئـوري وراثـت     »  جفري سنت هيلر« و »  المارك «
اين طبيعي دانـان    .  بودند، اما اين تئوري با اقبال عمومي رو به رو نشد

نمي توانستند صحت اين تئوري را اثبات كنند و در نتيجه تـنـهـا بـه       
صورت يك فرضيه باقي ماند، اما وقتي كه داروين با كتاب اصلـي اش    

به شيوه هاي انتخاب طبيعي يا بقـاي نـژادهـاي      [ يعني منشأ گونه ها 
به ميدان آمد، طوفاني به پـا كـرد و         ]  مساعد در مبارزه براي زندگي

تئوري تكامل اش بالفاصله به عنوان يك حقيقت كامالً اثـبـات شـده،      
از آن پس، تئوري تكـامـل از نـام دارويـن           .  مورد پذيرش قرار گرفت

  چرا؟. جدايي ناپذير شد

به واسطه تجربياتي كه به تدريج فرا هم آمد، بخشا واقـعـيـتـي             
جانوراني پيدا شدند .  نمايان شد كه درستي اين تئوري را نشان مي داد

مـثـل   ( كه نمي شد آنها را در طبقه بندي مثالً تخم گذاران قرار داد     
، ماهي ) دهند حيواناتي كه تخم مي گذارند، اما فرزندان خود را شير مي

تئوري توارث مدعي بود كه .  هايي كه شُش دارند و يا جانوران بي مهره
اين ها صرفاً بقاياي دوره ي گذار بين گروه هاي اصلي هستنـد و در      
حفاري هايي كه صورت گرفت، بقاياي فسيل هاي يافت شـدنـد كـه        

اين بقاياي فسيل ها در .  كامالً با جانواران موجود كنوني متفاوت بودند
واقع اشكال جانواراني بودند كه بتدريج به صورت جانـواران كـنـونـي       

. دراين جا بود كه تئوري سلول ها شـكـل گـرفـت      .  تكامل يافته بودند
هرگياه و هر جانور از ميليون ها سلول تشكيل شده كـه از طـريـق          
تقسيم سلولي و وراثت بي وقفه ي سلول هاي منفرد تكامـل يـافـتـه       

بدين ترتيب، اين تفكر كه ارگانيسم هاي عالي تر از مـوجـودات     .  است
اوليه اي كه تنها يك سلول داشته اند بوجود آمده اند، نمي تـوانسـت     

 . چندان عجيب به نظر برسد

با اين وجود، تمامي اين تجربيات نيز نمي توانست اين تئوري را         
بهترين دليل براي درستي ايـن  .  به يك حقيقت اثبات شده تبديل كند

تئوري مي توانست آن باشد كه اين دگرديسي از يك نوع جانور به نوع 
ديگر، درست دربرابر چشمان ما صورت گيرد، به نحوي كه بتوانيم ان   

پـس  .  اما، اين كار، كاري ناممكن به نظر مي رسيـد .  را با چشم ببينيم
چگونه امكان داشت ثابت شود كه اشكال اوليه ي جانواران مي تواننـد  
به اشكال جديد تغيير يابند؟ امكان اثبات تنها از طريق يافتـن عـلـت      

اين بود، آنچه كه دارويـن    .  بود، يعني نيروي محركه ي چنين تكاملي
داروين مكانيسم تكامل طبيعي را كشف كرد و براي انـجـام   .  انجام داد

اين كار نشان داد كه در برخي شرايط معين، برخي جانواران، لزوماً بـه  
در اين جا به روشـن كـردن     .  ديگر انواع جانواران تكامل پيدا مي كنند

 . اين مكانيسم مي پردازيم

يعني اين واقعيـت كـه     .  بن مايه ي اين مكانيسم، ماهيت انتقال است
والدين، خصوصيات خود را به فرزندان خود منتقل مي كنند؛ اما، ايـن  
فرزندان  در عين حال در برخي جنبه ها با خصوصيات والدين خود، و   

اين به اين دلـيـل اسـت كـه         .  همچنين با يكديگر، متفاوت مي شوند
جانواران هم گونه، همه كامالً شبيه يكديگر نيستند، بلكه در همـه ي    
. جوانب با گونه  ي معمولي خود تفاوت هاي زيادي پيدا مـي كـنـنـد      
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بدون اين به اصطالح دگرگوني، تبديل يك گونه 
ي جانوري به گونه ديگر كامالً ناممكن خـواهـد   

آنچه كه براي شكلبندي يك گونه جـديـد     .  بود
ضروري است آن است كه اختالف از يك گـونـه   
مركزي بتدريج بيشتر مي شود و در يك قسمت 
پيش مي رود تا سرانجام اين تغيير آن قدر زيـاد  
مي شود كه جانور جديد ديگر شـبـاهـتـي بـه        

اما .  جانوري كه از آن توارث داشته، نداشته باشد
اين چه نيرويي است كه مي تواند عـلـت ايـن        

 تغيير پيش رونده در يك جهت معين باشد؟

المارك روشن كرد كه اين به خاطر استفاده و   
به كار گرفتن بيش از حـد بـرخـي ازاعضـاي           

به خاطر به كار گرفتن مداوم اندام ها بعضـي از    .  مشخص اندام هاست
درست همان گـونـه كـه        .  اعضاي بدن آنها كامل و كامل تر مي شوند

بهمين ترتيب، .  عضالت پاي انسان در اثر پياده روي، قوي تر مي شوند
شير پنجه هاي قوي و خرگوش صحرايي پاهاي سريع اش را به دسـت  

بهمين گونه، درازشدن گردن زرافه بدين خاطر است كـه    .  آورده است
. براي رسيدن به برگ درختاني كه مي خورند، گردنش كش آمده است

جانوري با گردن كوتاه بدين ترتيب به زرافه اي با گردن دراز تـكـامـل    
براي بسياري اين تبيين باوركردني نبود و نمـي تـوانسـت      .  يافته است

مثالً نشان دهد كه چرا قورباغه چنين رنگ سبزي را دارد كه مي تواند 
 .وسيله ي محافظ براي او عمل كند) رنگ(بعنوان 

داروين براي پاسخ به اين پرسش به يـك سـري از آزمـايشـات و               
دام داران و باغ داران مي توانـنـد بـه طـور         .  تحقيقات ديگر دست زد

وقتي كـه يـك       .  مصنوعي، نژادهاي گونه هاي جديدي را ايجاد كنند
باغدار مي خواهد از يك گياه معين، گونه اي را كه گل هاي بزرگتـري  
مي دهد را بوجود آورد، تنها كاري كه مي كند آن است كه تـمـامـي      
گياهاني را كه گل هاي كوچك تر مي دهند، بيش از گَرده افشانـي از    

اگـر او    .  بين ببرد و آنهايي را كه گل هاي بزرگ تر مي دهند، نگهدارد
اين عمل را در چند فصل متوالي انجام دهد، گلها بزرگ تر خـواهـنـد    

و باغبان مـا  .  شد، زيرا هر نسل جديد به نسل پيش از خود شبيه است
با انتخاب بزرگ ترين گل ها از ميان گل هاي بزرگ با هدف تكـثـيـر،    
. موفق مي شود گياهي بوجود آورد كه گل هاي بزرگ تري مـي دهـد    

برخي اوقات آگاهانه و بـرخـي اوقـات      ( مردم با به كارگيري اين روش 
تعداد زيادي از نژادهاي حيوانات خانگي را بوجود آورده )  بطور تصادفي

اند كه بسيار بيشتر از تفاوت با نژاد وحشي شان، با يكديـگـر تـفـاوت       
 . دارند

اگر از يك پرورش دهند ه ي دام بخواهيم كـه  
جانوري با گردن دراز از حيواني  با گردن كوتاه 
بوجود آورد، اين كار به نظر او غيرممكن نـمـي   

تمامي آن چه كه بايد انـجـام دهـد آن        .  رسد
است كه آن حيواناتي را كـه نسـبـتـاً گـردن          
درازتري دارند را انتخاب كند و به جفت گيري 

و بدين شيوه آنهايي را كـه بـا گـردن        .  وادارد
كوتاه متولد مي شوند از بين بـبـرد و دوبـاره        
آنهايي كه گردن درازتري دارند را به تـولـيـد      

 . مثل وادارد

اين نتايج از اين رو بدست مي آيند كـه اراده      
اي معلوم با هدفي معلوم براي پرورش گونه اي 

در طبيعت، چنـيـن اراده اي       .  خاص، جانداران خاصي را برمي گزيند
وجود ندارد و هر دگرديسي در گونه ي اصلي بايد مجـدداً از طـريـق        

بنابراين ناممكن است تا زماني كـه  .  دورگه شدن در جاندار تقويت شود
حيواني به گونه ي كامال متفاوت ديگري تبديل نشده بتواند از اصـل      

پس چنين قـدرتـي در     .  اش جدا شده و همان شيوه را در پيش بگيرد
طبيعت كه به مانند پرورش دهنده اي، جانوران را بـرمـي گـزيـنـد            

 كجاست؟

داروين به اين مساله بسيار قبل از آن كه پاسـخ اش را در تـئـوري            
در اين تئوري، ما بازتابـي از    .  بيابد، انديشيده بود»  مبارزه براي بقاء« 

نظام مولد عصري كه داروين در آن مي زيست را شاهديم، اين مبـارزه  
ي رقابت پذير سرمايه دار بود كه به داروين كمك كرد تا تصويـري از    

دارويـن تـنـهـا از         .  مبارزه براي بقاي حاكم در طبيعت را درآن ببيند
اين ايده با خـوانـدن آثـار        .  طريق مشاهده هايش به اين پاسخ نرسيد

مالتوس تالش داشت تا .  مالتوسِ اقتصاددان به ذهن داروين خطور كرد
نشان دهد كه در دنياي سرمايه داري ما، علت اين همـه بـدبـخـتـي،        
گرسنگي و فقر آن است كه ميزان رشد جمعيت از  سـرعـت رشـد          

غذاي كافي براي همه وجـود نـدارد؛       .  اسباب امرار معاش بيشتر است
در نتيـجـه،   .  بنابراين مردم بايد براي بقاي خود با يكديگر مبارزه كنند
او بـا ايـن       .  بسياري از آنها در اين نبرد به قهقرا سقوط خواهند كـرد 

تئوري، رقابت پذيري سرمايه دار را همانند بدبختي و فـقـر مـوجـود،       
داروين در اتوبيوگرافي  خود عـنـوان   .  قانون ناگزير طبيعت مي دانست

مي كند كه خواندن كتاب مالتوس او را واداشت دربار ه ي مـبـارزه          
 :براي بقا بينديشد

يعني پانزده ماه پس از آن كه تحقيقات روش مـنـد    1838در اكتبر «
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خود را آغاز كرده بودم تصادفي و از سر تفنن نظر مالتوس را در مـورد  
جمعيت خواندم، و براي ارزيابي مبارزه براي بقاء آمادگي الزم را پـيـدا   
كردم؛ مبارزه اي كه در همه جا جريان داشت و مـي شـد آن را بـا            
مشاهده مداوم و درازمدت در رفتارهاي جانوران و گياهان ديد، ناگهان 
دريافتم كه تحت اين شرايط، گونه هاي سازگار بايد باقي بماند و گونه 
. هاي ناسازگار از بين بروند كه نتيجه آن، ايجاد گونه هاي جديد اسـت 

 ».و سرانجام من تئوري اي يافتم كه توانستم آن را به كار گيرم

اين واقعيت است كه رشد زاد و ولد جانوران سريعتر از رشـد مـنـابـع       
هيج استثنايي در مورد اين قانون در كـار    .  محدود غذايي موجود است

نيست كه در تمامي موجودات ارگانيك اين استعداد وجود دارد كه يـا    
توسط عوامل ديگر نابود شوند و يا با چنان سرعتي تكثير پيدا كـنـنـد    

به همين علت اسـت    .  كه كره زمين از اعقاب تنها يك زوج لبريز شود
هر جانور در تالش بي امان .  كه مبارزه براي بقاء بايد وجود داشته باشد

براي زندگي است، مي كوشد غذا بيابد، و از خورده شدن توسط ديگـر  
هرجانور با ويژگي ها و سالح هاي خاص خـود در    .  جانوران مي گريزد

مقابل كل جهاني كه بر ضد اوست مبارزه مي كند، در مقابل جانـوران  
ديگر، سرما، گرما، خشكي، سيل و ديگر رويدادهاي طبيعي كه حيـات  
او را تهديد مي كند، و بيش از همه، او با جانوران هم نوع خود كه بـه    
همان سياق زندگي مي كنند، داراي همان ويژگي ها هستند، از همان 
سالح ها استفاده مي كنند و از همان منابع غذايي تغذيه مي كـنـنـد،    

يك خـرگـوش   .  اين مبارزه، مبارزه اي مستقيم نيست.  بايد مبارزه كند
صحرايي با خرگوش ديگر، مستقيماً مبارزه نمي كند، همين طور يـك  
شير عليه شير ديگر، مگر آن كه اين مبارزه بر سر يك جـنـس مـاده      

اما همچنان اين مبارزه، مبارزه اي براي بقا است، يك مسـابـقـه،    .  باشد
يك مبارزه ي رقابت جويانه، تمامي آنان نمي توانند بـه سـن بـلـوغ         
برسند، بسياري از آنها در اين راه از بين مي روند و تنها آن هايي كـه    

اما كدام يك از اين ميدان پيروز خارج . پيروز ميدان اند، باقي مي مانند
مي شوند؟ آنهايي كه بواسطه ي ويژگي ها و ساختار بدني خود قادرند 

به عبارت ديگر آنها كه خود را بـا  .  بهتر غذا تهيه كنند و گريز پا تر اند
 .شرايط بهتر تطبيق مي دهند، باقي مي مانند

از آنجا كه همواره تعداد بيشتري از آنهايي كه مي توانند باقي بمانند، “
مبارزه براي آنهايي كه مي خواهند باقي بمانند، از نـو      .  بدنيا مي آيند

آغاز مي شود و آن موجودي كه نسبت به ديگران برتري دارد، باقي مي 
ماند، اما از آنجا كه اين ويژگي هاي متفاوت به نسل هاي جديد منتقل 

و نسل جديدي زاده مي شود .  مي شود، طبيعت، خود انتخاب مي كند
در اين جا علت ديـگـري     .  ” كه داراي ويژگي هاي تغييريافته اي است

زماني كه علف در برخي مناطق به .  درباره منشاء زرافه آشكار مي شود

اندازة كافي نمي رويد، حيوانات مجبور به تغذيه از برگ درختان مـي    
شوند و آنها كه گردنشان به اندازه كافي دراز نيسـت كـه بـه بـرگ           
درختان برسد، خود بخود نابود مي شوند، در خود طبيعت حق انتخاب 
. وجود ندارد، و طبيعت آنها را كه گردن دراز دارند انتخاب مـي كـنـد     

كامال منطبق با انتخابي كه پرورش دهنده ي دام مي كند، داروين اين 
 .ناميد» انتخاب طبيعي«فرآيند را 

و از آنجا .  اين فرآيند، لزوماً بايد به ايجاد گونه هاي جديدي منجر شود
كه از يك گونه تعداد زيادي متولد مي شوند كه تعداد آنها بـيـش از       
غذاي موجود در طبيعت است، آنها تالش مي كنند تا در منطقه وسيع 

آنان كه در جنگل ها زندگي مي كنند براي تهـيـه   .  تري پراكنده شوند
آنها كه در خشـكـي       .  غذا مجبور به كوچ به سوي دشت ها مي شوند

مجبور به رفتن به درياها هستند، و آنان كه در زمين .  زندگي مي كنند
در ايـن شـرايـط        .  مسطح مي زيند به باالي درختان كوچ مي كنـنـد  

اين اشتقاق ها افزايش يافته و از انواع قديمي .  اشتقاق ضرورت مي يابد
اين حركت مداوم گونه هاي موجود .  يك گونه ي جديد تكامل مي يابد

كه به اشتقاق هاي مختلف منتهي مي شود، تولـيـد هـزاران جـانـور          
 .مختلف كه همچنان در حال تغييرند را به دنبال دارد

تئوري داروين درعين حال كه نسب عمومي جانوران، استحاله و شكـل  
بندي آنها را از موجودات اوليه تبيين مي كند، به سازگاري با طبيعـت  

پيش از وي، .  شگفت انگيزي كه در طبيعت جريان دارد نيز مي پردازد
اما .  اين تطابق شگفت انگيز، تنها از طريق مشيت الهي قابل تبيين بود

زيرا اين تـطـابـق هـمـان        .  اكنون اين توارث به روشني قابل درك بود
سازگاري با اسباب معاش است، هر جانور و هر گياه دقيقاً براي شرايط 
خاصي كه در آن زندگي مي كند سازش يافـتـه اسـت، و تـمـامـي             
جانداراني كه قابليت انطباق كمتري دارند، قدرت سازش  كمتري نيـز  

تئوري داروين درعين حال كه نسب عمـومـي   
جانوران، استحاله و شكل بندي آنـهـا را از       
موجودات اوليه تبيين مي كند، به سازگاري بـا  
طبيعت شگفت انگيزي كه در طبيعت جـريـان   

پيش از وي، اين تـطـابـق    .  دارد نيز مي پردازد
شگفت انگيز، تنها از طريق مشيت الهي قابـل  

اما اكنون اين توارث به روشني قابل .  تبيين بود
 . درك بود
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قورباغه سبز كـه  .  خواهند داشت و در مبارزه براي بقاء از بين مي روند
از نژاد قورباغه ي قهوه اي است، بايد رنگ حفاظتي خود را حفظ كند، 

زيرا تمامي قورباغه هايي كه به اين رنگ نمانده اند، بزودي دشـمـنـان     
آنان را يافته و مي بلعند و يا در يافتن غذا با مشكل مـواجـه شـده و        

 .ضرورتاً نابود مي شوند

بدين ترتيب داروين براي نخستين بار نشان داد كه گونه هاي جـديـد   
تئوري توارث كـه تـا آن       .  تقريبĤً از گونه هاي قديم به وجود مي آيند

زمان صرفاً يك استنباط احتمالي به شمار مي آمد در مـورد پـديـده        
هايي كه بهيچ وجه قابل تبيين نبودند، استنباطي تام از نـيـروهـاي        

و اين است آن علت اصلـي كـه     .  مشخص را يافت كه اثبات شدني بود
 .اين تئوري علمي بر اذهان عمومي حاكم شد

 

 ماركسيسم -2 

اگر به ماركسيسم بازگرديم، بالفاصله همساني قـابـل تـوجـه آن بـا            
اهميت علمي كار ماركس نظير دارويـن در    .  داروينيسم را درمي يابيم

اين است كه او نيز نيروي محركه يعني علت تكامل اجتماعي را كشف 
همه مي دانـنـد   .  او نيازي نداشت بروز چنين تكاملي را ثابت كند.  كرد

كه از روزگار پيش از تاريخ، اشكال اجتماعي جديد جايگزين اشـكـال     
 .قديمي تر شده اند، اما علت و اهداف اين تكامل شناخته شده نبودند

ماركس در تئوري خود، با اطالعاتي كه در زمان حياتش در دسـتـرس   
انقالب بزرگ سياسي كه به اروپا چهره ي جـديـدي     .  داشت، آغاز كرد

بخشيد، يعني انقالب فرانسه را همگان مبارزه اي مـي دانسـتـد كـه         
پـس از ايـن       .  بورژوازي براي غلبه بر اشراف و سلطنت به راه انداخت

در انگلستان سرمايـه داران    .  مبارزه، مبارزات طبقاتي جديدي آغاز شد
صنعتي مبارزه اي عليه زمين داران را آغاز كردند؛ در هـمـان زمـان        

اين ها چه طـبـقـاتـي     .  طبقه كارگر عليه بورژوازي دست به مبارزه زد
بودند؟ در چه چيز با هم تفاوت داشتند؟ ماركس ثابت كرد كـه ايـن       
تمايزات طبقاتي، به كاركردهاي گوناگون كه هريك از اين طبقات در   

در فرايند توليد است كه طبقات .  فرآيند توليد داشتند، مربوط مي شد
شكل مي گيرند، و اين فرآيند است كه تعيين مي كند چه كسـي بـه     
چه طبقه اي تعلق دارد، توليد چيزي نيست مگر فرايند كار اجتماعـي  

اين تولـيـد   .  كه انسان ها اسباب معاش خود را از طبيعت كسب  كنند
نيازهاي مادي زندگي است كه ساختار اصلي جامعه را تشكـيـل مـي      

 . دهد و روابط سياسي و مبارزات اجتماعي را تعيين مي كند

اين تغييرات از .  شيوه هاي توليد دائماً با پيشرفت زمان تغيير مي كنند
كجا بوجود آمد ه اند؟ شيوه ي كار و روابط توليدي به ابزاري كه انسان 

ها با آن كار مي كنند، به طور كلي به ابزار كار و در كنارتكامل تكنيك 
از آنجا كه در قرون وسطي، مـردم بـا       .  و وسايل توليدي وابسته است

ابزارهاي ساده و ابتدايي كار مي كردند و اكنون با ماشين آالت عظيـم  
صنعتي، ما در آن زمان با فئوداليسم و تجارت اندك روبرو بـوديـم در     

درست به همين دلـيـل     .  حالي كه امروز با سرمايه داري روبرو هستيم
است كه در آن زمان اشراف فئودال و بورژوازي نوظهور كم تعداد، مهم 
ترين طبقات بودند، در حالي كه اكنون اين بـورژوازي و پـرولـتـاريـا          

 . هستند كه طبقات جامعه را شكل مي دهند

تكامل ابزارها، اين بازوهاي تكنيكي كه انسان  بر آنها فرمان مي رانـد    
بـديـهـي    .  علت اصلي و نيروي محركه تمامي تحوالت اجتماعي اسـت   

. است كه انسان ها در تالشي مستمر براي بهبود اين ابزارها هسـتـنـد   
بنحوي كه كار خود را آسان تر و كارآمدتر كنند و با كار مداوم با ايـن    

در ارتبـاط بـا ايـن        .  ابزارهاي جديد است كه تفكر نيز تكامل مي يابد
تكامل است كه رشد كُند يا تُند تكنيك صورت مي گيرد كه در عـيـن   

و اين به روابط جـديـد   .  حال اشكال اجتماعي كار را نيز تغيير مي دهد
و .  طبقاتي و نهادهاي جديد اجتماعي و طبقات جديد منجر مي شـود   

در همين زمان است كه نبرد اجتماعي يعني نبرد سياسي نيز آغاز مي 
آن طبقاتي كه در فرايند توليد گذشته بر جامعه سلطه يـافـتـه      .  شود

يافته اند، در تالشي مزبوحانه، سعي در حفظ نهادهاي خود دارنـد، در    
حالي كه طبقات باالرونده مي كوشند تا فرآيند نوين توليد را ارتـقـاء     
دهند و با دست زدن به مبارزه طبقاتي عليه طبقه حاكم و بـا فـتـح        
حاكميت سياسي راه براي تكامل پيش رونده و بالمانع تكـنـيـك بـاز       

 .كنند

بدين گونه است كه تئوري ماركس، نيروي محركه و مكانيسم تكـامـل   
با اين كار، ماركس ثابت كرد كه تاريخ بي .  اجتماعي را آشكار مي سازد

قاعده نيست و نظام هاي اجتماعي گوناگـون نـتـيـجـه تصـادف يـا              
رويدادهاي خود به خودي نيستند، بلكه تكامل با قاعده و منظمـي در    

ماركس با اين كار، همچنين ثابت كـرد    .  جهتي معين در جريان است
كه تكامل اجتماعي با نظام ما متوقف نمي شود، زيرا تكنيك دائماً در   

 .حال تكامل است

يكي در قلمرو جهان ارگانـيـك و     ( پس آموزش هاي داروين وماركس 
، تئوري تكامل را به يك علم قـطـعـي    ) ديگري در زمينة جامعه انساني

ارتقاء داد و با اين كار، آنان تئوري تكامل را بعنوان مفهوم بـنـيـاديـن     
 .تكامل اجتماعي و بيولوژيكي براي توده ها قابل فهم و پذيرش كردند

 

 …ادامه دارد
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هيچ تاريخي  .  اين روشن است كه اعراب تاريخ نويسي نداشته اند              
. كه پيش از صدة سيوم هجري به زبان عربي نوشته شده باشد، نداريم             

حتي هيچ نوشته اي كه بيش از يك صفحه باشد به عربي پيش از                  
، كارنامه ها،   1در ايران پيش از اسالم نوشتن سالمرها        .  اسالم نداريم 

خداينامه ها و مانند آن ها رواج داشته و نشانه هاي آن گذشته از                   
شواهدي مانند كارنامة اردشير بابكان، روايات مربوط به خداينامه ها و            

و نوعي از        2در بندهش  ”  در سالمر تازيگان    “سرانجام بخش     
تاريخنويسي است كه نشانة سالمرهاي پيش از اسالم است، مانند سني 

حمزة )  سال هاي شاهان و پيامبران روي زمين      (ملوك االرض واالنبياء    
اصفهاني كه سالمر بودن آن از نامش پيداست يا تاريخ طبري كه خود              

 .برپاية توالي حوادث در سال ها نوشته شده است
پيش از طبري، خليفة بن خياط، در صدة سيوم هجري، تاريخ                    

خود را برپاية حوادث سالها نوشت و پيش از او واقدي، در صدة دويم                
هجري، اگرچه تاريخ ننوشت و مورخ نبود، اما چه در طبقات خود و                

مي توان  .  ، همان شيوة سالمرنويسي را پيش گرفت        3چه در مغازي     
گفت كه شيوة سالمرنويسي از ايران به شيوة تاريخ نويسي اسالمي               
تبديل شد ولي به علت سرشت حكومت اسالمي، داراي ويژگي هائي             

 .شد كه درواقع آن را به روش تازه اي در تاريخ نويسي تبديل كرد
در نخستين صدة هجري كه همه چيز حكومت اسالمي در حال                   

شكل گرفتن بود، چيزي كه مهم بود، حفظ سخنان و رفتار و كردار                
كه   -پيامبر اسالم بود تا بتوان از آن ها الگوي حكومت و شريعت را                

اين كار به نوعي فعاليت       .  تعيين كرد   -شامل حقوق مدني هم بود      
فرهنگي در جهان اسالم تبديل شد كه روايت و حديث خوانده مي                

 .شود
راويان و محدثان بايستي اشخاصي امين، راستگو، باحافظه يا باسواد              

روايت از ياران   .  مي بودند تا بتوانند به حفظ روايت و حديث بپردازند           
پيامبر نقل مي شد و اگر روايتي داراي بيش از يك راوي بود، ناگزير                 

با گذشت زمان و درگذشت ياران و          .  اطمينان بيشتري به آن بود      
خويشان پيامبر، راويان و محدثان نسل هاي دويم و سيوم پديد آمدند             
و نقل حديث و روايت با احتياط و همراه گفتگوئي شد كه نوعي                    

و   -و آن بازشناسي حديث و روايت اصيل از ساختگي               -تخصص  
 .شناسائي محدثان و راويان و ميزان اعتبار آنان بود

اين كار در نگاه ساده، آسان و طبيعي مي نمايد اما دشواري در اين                  
 :است كه هميشه

گروهي هستند كه بخواهند از باورهاي مردم به نفع خويش                   -1
از اين رو راويان و محدثان باتجربه و آزموده اي، بويژه از            .  استفاده كنند 

 

 
 نگاهي به تاريخ نگاري در آغاز اسالم
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مانويان به لباس هرديني    .  پيروان دين ماني، در اين كار رخنه كردند        
در مي آمدند و آهسته و حساب شده، آن دين را به سوي مقاصد خود                

از جمله در صدة دويم هجري، شخصي كه به احتمال نود             .  مي بردند 
درصد مانوي بود، به عنوان راوي ظهور كرد به نام سيف بن عمر                    

بخش مهمي از قبيلة تميم مانوي شده بودند، گذشته از اين             .  تميمي
كه معموال براي مانويان به كار       (مورخان و محدثان اسالم او را زنديق         

 .4، بي اعتقاد، بي دين و مانند آن خوانده اند)مي رفت
ديگر اين كه ديني نيست كه از باورهاي پيشين تأثير نپذيرفته                 -2

باشد و نه تنها اعراب كه ديگران، از جمله مصريان، ايرانيان و اهالي                 
فلسطين، بسياري از باورهاي كهن خود را بر تفسير قرآن و رفتارها                

نتيجة اين كار،   .  وسخنان پيامبر و ديگر بزرگان اسالم هموار كرده اند         
 .دست كم، پديدآمدن فرُق گوناگون اسالمي است

آيت اهللا مرتضي عسكري با پيگيري كارهاي سيف بن عمر به نتايج                
درخشاني رسيد، از جمله اين كه او يك تنه، بيش ازصد و پنجاه                   
صحابي براي پيامبر اسالم ساخته كه هركدام چندين يا چند حديث             

او اين راويان را به شهرها يا قوم هائي كه خود ساخته            .  روايت كرده اند  
نسبت داده و به اين ترتيب باعث گمراهي جغرافي نويسان مهمي مانند 
ياقوت حموي و مورخاني، مانند ابن خياط، طبري، مسعودي، يعقوبي،           

او در محدثان هم اثر     .  شده است   5ابن اثير، ابن كثير وحتي ابن خلدون    
. گذاشته و شماري از نويسنگان مهم قديم بوسيلة او گمراه شده اند              

گذشته از اين تاريخ سازي كرده و جنگ هاي دروغيني ميان                    
مسلمانان، ايرانيان و مسيحيان ساخته است كه مشخصة مهم آن ها              

 .6خونريزي هاي مسلمانان و ضعف و زبوني ايرانيان است
عسكري از آن رو به اين يافته ها رسيد كه دربارة روايات سقيفه                    

به ترديد افتاد و با دنبال كردن آن ها با چنين واقعياتي در تاريخ                  7
اسالم روبرو شد، اما من مي انديشم كه مسئلة ما تنها سيف بن عمر و                
روايات او نيست، بلكه همة روايات، اخبار و احاديثي است كه بنياد                

ما دست كم بايد     .  تاريخ اسالم و حتي باورهاي اسالمي را مي سازد           
بتوانيم به اين پرسش پاسخ بدهيم كه تاريخ نويسي در نخستين صده             
هاي اسالمي، بويژه دو صدة نخست، تحت تأثير چه عواملي بوده است؟            
براي مثال چگونه عمر مي توانسته بدون ديدن و شناختن ميدان                 
جنگ و نيرو و فنون رزمي ايرانيان يا روميان و بوميان فلسطين، صحنة 
جنگ را از مدينه بيارايد و حتي فرماندهان چپ و راست و قلب و                   

 سواران و پيادگان را تعيين كند و هميشه هم موفق باشد؟
گذشته از اين ما بايد در بارة كار سيف بن عمر و محتواي روايات او                   

و اصوال در همة روايات اسالمي از ديدگاه هاي گوناگون تاريخي،                 

مذهبي و بويژه روانشناسي بررسي كنيم و دريابيم كه اين همه اخبار و             
احاديث، آن هم در بارة مسائل جديدتري كه ربطي به زندگي نسبتا               

 .سادة پيامبر اسالم ندارد، از كجا و به چه منظوري ساخته شده است
نمونه اي مي آورم تا نشان دهم كه با مالك هاي ديگري، غير از                     

آنچه مرتضي عسكري به آن ها پرداخت، مي توان اخبار و احاديث                 
حديثي بسيار معتبر از پيامبر اسالم داريم، به         .  اسالمي را بررسي كرد   

به زمان بد نگوئيد،     (”  التصبوا الدهر، انّ الدهر هو اهللا      “اين شكل كه     
اين حديث را بسياري نقل كرده اند و من خود            ).  همانا زمان خداست  

اين حديث بي هيچ    .  آن را از چند تن از معاصران متشيع هم شنيده ام          
ترديدي داراي ريشة مانوي است، زيرا در آن دين است كه خداي                 

. زائيدة زمانند )  خير و شر  (است و دو خداي ديگر      )  زروان(اصلي زمان   
مانويان با ساختن اين حديث مي توانستند با خيالي آسوده،  اصول                

 .دين خود را به هر مسلماني انتقال دهند
يكي از صحابيان ساختگي كه      :  نمونه اي ديگر و در زمينه اي ديگر          

بوسيلة مرتضي عسكري شناخته شد، قعقاع بن عمرو تميمي است كه            
در يكي از روايات    .  راويان، صد و پنجاه حديث نبوي از او نقل كرده اند          

عسكري .  طبري او نخستين كسي است كه به مدائن وارد شده است            
شرح حال اين صحابي ساختگي را پي گرفت و مهمترين نكته اي كه               
پي برد همين ساختگي بودن شخصيت او وكارهاي معجزه آساي او از             

او برادري به نام عاصم دارد كه او        .  است)  مدائن(جمله در فتح تيسفون     
اما من با پيگيري زندگي او و برادرش        .  هم رونوشت برادر خويش است    

و بسياري ديگر از اين شخصيت هاي تاريخي به نتايج ديگري رسيده              
 :ام كه خالصة آن ها در مورد قعقاع چنين است

قعقاع بن عمرو در زمان ابوبكر سردار مهمي است كه در فتوحات                  
اوج قهرماني ها و كارهاي بزرگ او در زمان          .  ايران و شام شركت دارد    

در زمان عثمان كارهاي او اندكي كوچك مي شود و با اين             .  عمر است 
كه ظاهرا طرفدار عثمان است، روشن نيست كه چرا در قتل او كه به                

ظاهرا محيط مدينه كمتر    .  مدينه رفته، كار مهمي از او سر نزده است         
در دورة علي بازهم بي سروصداتر      .  اجازة افسانه سازي را مي داده است      

است و در پايان دورة علي، خبري از قعقاع نيست و حتي مرگ اين                 
 .صحابي مهم پيامبر و سردار اسالم روايت نشده است

حال اگر اين نوع بررسي را به همة صحابيان، شهرها، جنگ ها و                    
فتوحات ساختگي گسترش دهيم، با نتايج شگفتي روبرو مي شويم كه           

 :برخي از آن ها چنين است
بزرگترين جنگ ها و پيروزي هاي اسالم از آن دوخليفه، ابوبكر و                -1

اين دو سرداران بي نظيري هستند كه كوچكترين شكستي         .  عمر است 
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نخورده اند و اگر سپاه اسالم در جائي شكست كوچكي خورده نتيجة              
آنان .  گوش نسپردن به سخنان ايشان و بويژه عمر بن خطاب است              

جغرافياي ايران و فلسطين را از بر بوده اند و مخصوصا عمر چندبار                 
وانمود كرده است كه مي خواسته خود به جبهه برود و مسلمانان او را               

 .كاركرد خرد او از دور كافي بوده است. باز داشته اند
در زمان عثمان از شدت جنگ ها و شمار پيروزي ها كم شده است         -2

عثمان در دورة خالفت خود، نخست گرفتار        .  و دليل آن روشن است     
تقسيم منافع و مشاغل بين خويشان و نزديكان خود و سپس اعتراض             

در .  ها و سرانجام شورش هاي مسلمانان بود كه به كشتن او انجاميد             
 .نتيجه او نمي توانست در زمينه اي كه خواهيم گفت زياد فعال باشد

در زمان علي بن ابيطالب افسانه سازي و دروغ پردازي به پايان مي               -3
رسد، در حالي كه او در كوفه  و خود جنگجوي بي نظيري بود و بهتر                 
و بيشتر از خلفاي ديگر مي توانست براي خود فتوحات دست و پا كند، 

 .چنان كه معاويه با وجود دوري از ايران تا حدي اين كار را كرد
اين مقايسه و پيگيري داستان در تاريخ نخستين صدة هجري،                -4

نشان مي دهد كه يا براي سه  تن خليفة نخست، و بويژه ابوبكر و عمر                
افتخارتراشي شده و يا آنان براي اين گونه افتخارسازي ها بودجة                 
خاصي داشته اند و چون علي بن ابيطالب كسي نبود كه از اين پول ها               
به كسي بدهد، افتخار بزرگي هم نصيب او نشده است، بويژه كه دورة              
 .او به زد و خورد با فرزندان ابوسفيان برسر قدرت تا مرگ او سپري شد

براي روشن تر شدن اين شيوة تاريخ نويسي كه آميزه اي از انواع                    
. نادرستي هاست، به يكي دو مورد در بارة تاريخ ايران اشاره مي كنم               

پيشتر بگويم كه پيش از مسلمان شدن ايرانيان، دو دولت ايران و روم              
نخست خسرو پرويز به    .  همديگر را تا سرحد زوال قطعي ناتوان كردند        

فلسطين لشكر كشيد و در جنگ هاي پرخرج و خونيني چليپائي را كه   
تصور مي شد عيسي را به آن كشيده اند، به ايران آورد و در گنزه                    

گنجينة او در شهري به همين نام در حدود سي و پنج كيلومتري                 (
 .نهاد) شمال تيسفون

حكومت روم كه آبروي مسيحيان را رفته و قدرت خود را در تهديد                 
مي ديد، آرام و بسيار سنجيده به فكر جبران افتاد و با برنامه اي                    
سنجيده توانست در مدت شش سال خود را به گنزه در شمال                    
تيسفون برساند، چليپا را برداشت و برد و بي توجه به پايتخت                    

 .ساسانيان خسرو پرويز را چنان ترساند كه او به خوزستان گريخت
ضمنا هردو كشور با سختگيري هاي مالياتي و غارت مردم زمينه را                

در ايران  .  براي ورود اسالم به ايران و بخش جنوبي روم آماده كردند             
پس از خسروپرويز هم كسي كه بتواند آب رفته را به جوي برگرداند،               

باز هم هراكليوس اين اندازه فهميده بود كه پايتخت               .  پيدا نشد 
ساسانيان را نگيرد و آن سلسله را ساقط نكند تا ديوار ميان خود و                  

در نتيجه  .  اعراب را ويران نسازد، اما ساسانيان اين كار را نفهميدند            
مسلمانان بويژه با شعارهاي تساوي همة مردم، پذيرفتن مسلماني و             

 .رهائي و مانند آن ها نيازي به جنگ نداشته اند
اما مي بينيم كه فتوحات شام و ايران با شمار فراواني سپاه عرب،                   

شمار بسياري اسپ و شتر و تجهيزات ديگر، همراه معجزات و كارهاي             
شگفت صورت گرفته و به روايت دانشمندان صد سال اخير، جنگهاي             
ايران و عرب قابل مقايسه با فتوحات هانيبال، اسكندر و ناپلئون                  

از حتّي گرفته  تا نويسندگان دانش نامة اسالم،            .  شمرده شده است  
تاريخ ايران و عرب نولدكه، تاريخ ايران كمبريج، نوشته هاي زرين                
كوب و سرانجام مقاالت دانشنامة ايرانيكا، انديشة فتوحات درخشان            

البته اينان اخبار بسيار اغراق     .  اعراب بر همة ذهن ها سنگيني مي كند       
آميز را كنار گذاشته و مطالب خردپذيرتر را منبع داوري هاي خود                
كرده اند، اما روشن است كه همين بخش ها هم خالي از اشكال                    

 .نيست
بايد گفت كه بسياري از جنگ هائي كه در اين فتوحات روايت شده          

اين افسانه ها را حتي مرتضي عسكري هم شناخت، مانند          .  افسانه است 
جنگ سالسل يا ابله، جنگ بويب، جنگ ثني يا مذار، فتح ولجه، جنگ   

. فتح شوش بوسيلة دجال     .  اليس، فتح امغيشيا، فتح فرات بادقلي        
عسكري باور دارد كه چون بيشتر اين جنگ ها از زبان سيف بن عمر                
روايت شده، آهنگ او نشان دادن اسالم به عنوان دين خون و شمشير              

 .بوده است
اما تنها اين جنگ ها نيست كه نادرست يا اغراق آميز است، شمار                  

زيادي سردار ايراني نام برده شده كه تاريخي نيستند و حتي از نام آن               
ها مي توان دريافت كه ساختگي هستند، مانند قمازبان به عنوان پسر             
هرمزان سردار و دهقان خوزستان كه جعلي است و تنها بان آن                   

دو سردار به عنوان خركبذ يا خوكبذ و كوكبذ          .  پسوندي فارسي است  
بي گمان جعلي است، سرداري به نام بهمن جادويه جاذبة فراواني براي        
اعراب داشته به همين دليل او را در چند جنگ شركت داده و بيش از               

شماري شهر يا نام جغرافيائي ساختگي داريم،         .  دوبار او را كشته اند     
مانند اغواث، ارماث، عماس و خنافس كه همه پيش از قادسيه فتح                

 .شده اند
گذشته از اين ها در مواردي هم كه جنگي بوده و فتحي شده،                      

اعداد و ارقام نادرست و اغراق آميز و گاه سخت متناقض و حتي خنده               
براي مثال، روايت شده كه در جنگ نهاوند از عمر كمك              .  دار است 
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عمر از مدينه به روايتي چهارهزار و به روايتي چهار اسپ              .  خواستند
در مدينه  .  بي گمان هيچ كدام از آن ها درست نيست              .  فرستاد

توجه كنيم كه اين اسپ ها . چهارهزار اسپ غيرالزم وجود نداشته است
گذراندن چهارهزار اسپ   .  به ميدان جنگ فرستاده مي شده و نه جشن        

از مدينه به ميان رودان نياز به حجم بزرگي علوفه و آب دارد كه در                  
اين راه نبوده است و حمل آن ها به بيش از چهار هزار اسپ يا دست                  

چهار اسپ هم براي فتح نهاوند چه       .  كم چندهزار شتر نياز داشته است     
 مي توانست كرد؟

در بسياري موارد معني كارهاي بسياري از سرداران فهميده نشده               
است، مانند كارهائي كه هرمزان سردار ايراني در خوزستان كرد، در              

هرجنگ شكست خورد و باز           
اعراب را به جنگ تحريك كرد و         
سرانجام در شكستي بزرگ با          
دشمن ساخت به شرطي كه او را        

او .  نكشند و به مدينه فرستند       
موفق شد به مدينه برود وطرح         

 .قتل خليفة اسالم را بريزد
در روايات اسالمي، يزدگرد            

سيوم كه بيست سال پادشاهي        
كرده و سكه هاي سال بيستم          
سلطنت او فراوان است، تقريبا        
بالفاصله پس از رسيدن به            
پادشاهي در جنگ با اعراب           

معلوم .  مجبور به فرار به خراسان شده و در آنجا هم كشته شده است              
گذشته از اين، فرار او را نه       .  نيست اين بيست سال چگونه گذشته است 

از يك راه بلكه از راه هاي گوناگوني نشان داده اند كه به هيچ وجه                   
. طبيعي و قابل توجيه نيست و راه درست را از راه پژوهش يافته ايم                

 مهمترين اين راه ها عبارت است از
، نهاوند، ري، اصفهان،     )؟(تيسفون، حلوان، خوزستان، بختياري         -1

 .يزد، كرمان، خراسان
 تيسفون،حلوان، خوزستان، اصفهان، يزد، كرمان، خراسان -2
، حلوان،  )سال اقامت   19در حدود   (تيسفون  :  و راه واقعي چنين است     

، فرار به   )اقامت در آنجا دست كم يك سال       (خوزستان، استخر فارس    
 .كرمان و خراسان

بر طبق سكه هاي ساساني، يزدگرد پس از نوزده سال پادشاهي در                 
پايتخت خود، با احساس تهديد به خوزستان و از آنجا به فارس، زادگاه             

ساسانيان رفته و در شهر استخر دربار دويم ساساني را به پا كرده و                 
هيچ نشاني از   .  سكه هاي او گوياي اين واقعيت است       .  سكه زده است  

حتي وزير او فرخزاد، پس از      .  اين واقعيت در تاريخ هاي اسالمي نيست      
ترسيدن و فرار يزدگرد به خراسان، همراه او به خراسان رفته و او را به                

او فرصت را غنيمت شمرده     .  كساني سپرده و به استخر باز گشته است       
و به نام خود و دربار دويم ساساني سكه زده و دست كم هشت سال                  

از اين ماجرا هم هيچ خبري در منابع اسالمي            .  سلطنت كرده است  
 .نيست

اصوال برپاية سكه هاي ساساني، اين سلسله دست كم سي سال                   
اين .  بيش از آن دوام آورده است كه در منابع اسالمي ذكر شده است              

كه اين سي سال چگونه گذشته       
بخشي از كارهاي من است كه         

 .اميدواريم منتشر شود
به طور خالصه تاريخ نويسي          

در نخستين و دويمين صدة          
هجري و در زماني كه پاية             
كارهاي واقدي، خليفة بن خياط،     
طبري، مسعودي، حمزة            
اصفهاني، مسعودي، يعقوبي،        
دينوري، ابن اثير تا ابن خلدون        
گذاشته مي شده، گرفتار بحراني      

اين بحران  .  شگفت آور بوده است   
زائيدة چند علت است كه مرتضي      

 :عسكري يكي از آن ها را متذكر شده است
تمام كوشش اين بوده است كه اقوام ديگر در برابر اعراب كوچك،               -1

 .ناتوان، زبون، نادان و ترسو جلوه كنند
كوشش شده است كه اسالم را دين خون و شمشير نشان دهند و                -2

اين كه اعراب همه جا را با جنگ گرفته اند و دشمنان سرسختي در                 
 .برابر داشته اند

 .كوشيده اند كه باورهاي مانوي را بر اعتقادات اسالمي هموار كنند -3
كوشيده اند كه دين اسالم را وسيلة جلب ثروت حالل نشان دهند               -4

 .كه البته زمينة اين كار در كوشش هاي مسلمانان وجود داشته است
همت مسلمانان مصروف از ميان بردن فرهنگ هاي بومي و                   -5

 .عربي بوده است -حكومت بخشيدن به فرهنگ اسالمي
اينك مي توان پرسيد كه چه عوامل و علل ناپيدائي به پديد آمدن                  

نتيجه اين شده است كه امروزه نوشتن تاريخ 
اسالم، ايران، فلسطين و حتي مصر نيازمنـد  
بازشناسي دقيق و كامل همة روايات اسالمي 

توجه داشته باشيم كه هشتاد درصـد    .  است
روايات مربوط به فتوحات ايران در مـنـابـع    
اسالمي و بويژه در تاريخ طبري از سيف بـن    
عمر تميمي روايت شده است كه در درسـت  

 . بودن حتي يكي از آن ها ترديد وجود دارد
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 .اين وضع كمك كرده است
همة اقوام كهن و از جمله اعراب عاشق حماسه سازي بوده اند و                  -1

نمونة آن كتاب وهب بن منبه به نام التيجان في ملوك الحمير است               
ايرانياني .  كه در آن شاهان يمن رفته و چين و ماچين را فتح كرده اند             

كه مسلمان شدند هم كم كم اين روحيه را يافتند كه عرب را برتر                  
 .بدانند به همين دليل حتي به خاندان هاي عرب انتساب كرده اند

همين ويژگي را بعالوة روحية روضه خواني، ايرانيان داشته اند،                -2
 .يعني جنگ هاي ايران و عرب و مصيبت هاي خود را بزرگ كرده اند

حيله گران تاريخ از اين روحية مردم و نقاط ضعف رهبران و                    -3
 .پيشوايان استفاد كرده و به داستانسرائي و جعل تاريخ پرداخته اند

نتيجه اين شده است كه امروزه نوشتن تاريخ اسالم، ايران، فلسطين     
و حتي مصر نيازمند بازشناسي دقيق و كامل همة روايات اسالمي                

توجه داشته باشيم كه هشتاد درصد روايات مربوط به فتوحات            .  است
ايران در منابع اسالمي و بويژه در تاريخ طبري از سيف بن عمر تميمي              
روايت شده است كه در درست بودن حتي يكي از آن ها ترديد وجود               

تاريخ اسالم را بايد برپاية آن بيست در صد ديگر روايات نوشت و             .  دارد
با همة اين، بايد آن را با ابزارهاي ديگر و بويژه سكه ها، مهرها و كتيبه                

تقريبا از نيمة صدة هژدهم تا حال، همة مستشرقان در دام            .  ها آزمود 
 .اين اخبار نادرست افتاده و تاريخ ايران را بر مبناي آنها نوشته اند

استاد من، ذبيح بهروز، تاريخ طبري را نه تاريخ بلكه فلكلور مي                    
اين مشروح ترين تاريخي است كه      .  اين سخن بسيار دقيق است    .  شمرد

طبري مجموعه اي است از هرچه كه          .  در اسالم نوشته شده است      
نويسنده در منابع گوناگون پيش از خود ديده و بدون كوچكترين                

اين مواد خام حاصل    .  سنجش، داوري و بررسي، عينا نقل كرده است        
كار حدود دوازده نسل از ظهور اسالم تا زمان طبري در پايان صدة                 

بي گمان اين دوازده نسل، اثر خود را بر روايات             .  سيوم هجري است  
او با كارهاي ديگر خود نشان داده است كه             .   اسالمي گذاشته اند   

شخص با تشخيصي نبوده است و حتي يك مورد در كتاب خود ارزيابي 
از آنجا كه عمدة مورخان اسالمي از او پيروي كرده اند،             .  نكرده است 

تاريخ هاي اسالمي محتاج تصفيه اي بسيار دامنه دار است كه وظيفة             
جالب است توجه شود كه     .  نسل ما بود كه به دالئل فراوان ناكام ماند         

در ترجمة اين اثر در صدة چهارم هجري و به كمك و همت بلعمي                  
 .پدر، بسياري از بخش هاي افسانه اي حذف شده است

اميدوارم نسل جوان ما اين كارها را ادامه دهد و پيشتاز تشخيص و                 
 .دانائي در پژوهش هاي اسالمي باشد

 

 :يادداشت ها
مر، ريشه اي است به معني         .  سالمر به معني سالشماري است        -1

 .شمردن كه در خود شمردن، آمار و مانند آن مانده است
در كتاب بندهش كه نوشتة فرنبغ دادگي در آغاز اسالم و بر مبناي               -2

در سالمر  “متون كهنه تر است، بخشي وجود دارد كه عنوان آن                 
او در اين بخش مهمترين حوادث جهان را بر پاية               .  است”  تازيگان

 .روايات و اساطير ايراني، پشت سرهم  وبر پاية زمان باز شمرده است
 

طبقات، كتابي است از محمد بن سعد واقدي، راوي صدة دويم                 -3
هجري در بارة همة كارهاي پيامبر اسالم بويژه جنگ ها، لشكركشي ها  
.  و سفرها، بيماري و مرگ پيامبر، حوادث پس از او تا زمان نويسنده               

(مغازي از همو در بارة جنگ هاي مسلمانان اوليه است            هردو كتاب  . 
نخستين )  بوسيلة دكتر محمود مهدوي دامغاني به فارسي ترجمه شده        

آنها چاپ انتشارات فرهنگ و انديشه و ديگري چاپ مركز نشر                   
 .دانشگاهي است

. به بعد   29ص  .  عبداهللا بن سبا و اساطير اخري     .  عسكري، مرتضي    -4
 .6نك يادداشت

ابن خلدون تنها مورخ متفكر اسالمي و در واقع نخستين كسي در               -5
 .اسالم است كه به فلسفة تاريخ پرداخته است

عسكري آثار خود را به عربي مي نوشت كه در اين زمينه دو كتاب                 -6
سيف بن عمر و اساطير اخري، بغداد،        :  او داراي اهميت اساسي است     

، )الطبعةالثانية(و خمسون و مائة صحابي مختلق، بغداد        .  1968/  1388
1389/1969. 

سقيفه نام محل و شورائي است كه در آن محل و پس از درگذشت                -7
پيامبراسالم، براي برگزيدن خليفة اسالم تشكيل شد و ابوبكر را به               

 .اختالفات تشيع و تسنن از همين شورا آغاز مي شود. خالفت برگزيد
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از بيخ و بـن بـا       )  مدينه( دانيم كه زندگي محمد در يثرب مي
يا هـمـدم و     »  صاحب« او كه در مكه .  زندگي او در مكه تفاوت ميكند

رفيق راه مردمان خوانده ميشد در مقام انساني وارسته و بـا اعـتـقـاد       
ميزيست و كارش تنها دعوت به يكتاپرستي و توجه به دنياي ديگر بود 

بـنـحـوي    .  و هميشه هم در معرض اهانت و تهديد مشركان قرار داشت
كه سرانجام ناگزير به فرار از شهر زادگاه آباء و اجـداديـش شـد، در          
يثرب، كه اينك ديگر مدينـه النبي خوانده مـيـشـد، پـس از مـدت            
كوتاهي تا مقام سلطان بالمنازع و سپهساالر و قانونگزار و داور مطـلـق   

اما با اينهمه همچون بشري مـيـرنـده، بـا تـمـام             .  مردمان باال رفت
هاي انساني خويش باقي ماند منتها اين زمان و در مقام قـدرت     ضعف

هائي ديگر دچار ضعف و مرتكب خـطـا مـيـشـد، و           مطلقه و به شكل
چنانكه در قرآن آمده در اينجا و در ايـن مـقـام نـيـز بـارهـا از او                  

 47( واستَغفر لذَنْبِـك    :  ميشود كه از گناهش طلب مغفرت كند خواسته
گاه وجدان ناخودآگاهش، براي خطائـي كـه مـرتـكـب          ).  19محمد، 

و )  43توبـه،     9( عفَا اهللاُ عنْك :  ميشود، براي او از اهللا طلب عفو ميكند
گاه نيز از منشأ الهامش گفته ميشود كه گناهان گذشته و زمـانـهـاي      

 .پس از اين به او بخشيده شده است
هجرت و درست در زمـانـي كـه او           7-6براي مثال در سال 

بعنوان حج عمره با جماعتي از مؤمنان بسوي مكه ميرود قريشيان مكه 
بندند كه به انعقاد قراردادي به  راه بر آنان مي» حديبيه«در محلي بنام 

نام همان محل منجر ميشود و بر اساس آن حج عمره به سـال بـعـد        

اين قرارداد در واقع براي محمد و مسلمانـان فـتـحـي       .  موكول ميشود
بزرگ بود زيرا باين ترتيب قريشيان مكه آنها را برسميت شناختنـد و    
ظاهراً اين پيروزي بعنوان بخشش گناهان و خطاهاي گذشته و آيـنـده   
محمد از جانب اهللا تلقي ميشود، و اين خود حاكي است كه مـحـمـد      
ميپذيرد كه نه تنها در گذشته مرتكب خطا و گناه شده بلكه در آينـده  

همانا گشايشي آشكار در كار تو « :  نيز از خطا و گناه مصون نخواهد بود
تو را ببخشايد و نعمتـش   1گناهان گذشته و آينده  تا اهللا*  پديد آورديم

اهللا تو را با كمكي عظيم ]  و به همين سبب بود كه* [ را بر تو تمام كند
 ).3ـ1مدني فتح،  48(» .ياري رساند

اي    حـادثـه  ي   هيك مورد از اين خطاها به هنگام داوري در بار
گـنـاهـي را      به خطا بـي )  شايد در سال پنجم هجرت( است كه محمد 

كند؛ و داستان، به نحوي كه در تمـام  مجرم ميخواند و او را محكوم مي
مراجع و تفسيرها آمده اين است كه يكي از انصـار زرهـي از يـك              
مسلمان ديگر ميدزدد و چون صاحب زره به او مشكوك مـيـشـود و        

و   شكايت پيش محمد ميبرد او زره را نزديك يهودي به امانت ميسپارد
اتهام دزدي را متوجه او ميكند و محمد، بر اساس ظـواهـر و بـويـژه         

هاي خويشان مجرم او را تبرئه و آن      تأثير اعمال نفوذها و توصيه تحت
يهودي متهم را به جرم دزدي به خوردن حد محكوم مـيـكـنـد و از         
صاحب زره نيز ميخواهد از اينكه يك مرد مسلمان باتقوي و نيكوكار را 

اما پس از چندي موضوع آشكـار  .  به دزدي متهم كرده معذرت بخواهد
ميشود و مجرم واقعي به مكه و نزد خويشان مشركش مـيـگـريـزد؛ و       

 
 

 محمد بشري ميرنده در قدرت
 

 باقر مومني
 

 بخش دوم
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ما كتاب را بحق بر تـو نـازل       « اينجاست كه بر او آيه نازل ميشود كه 
كرديم تا به مدد آنچه اهللا بر تو باز نموده ميان مردم داوري كـنـي و       

پس از اهللا طلب مغفرت كن كه اهللا آمرزگار * مدافع خيانتكاران نباشي 
اند دفاع مكن  و از كساني كه بر خود خيانت روا داشته*  و مهربان است

و ).  107-105نسـاء،       4. ( كه اهللا خيانتكاران گناهكار را دوست ندارد
اگر فضل و رحمت الهي شامل حال تو نبود گروهي از آنان كوشيدند تا 
تو را گمراه سازند و اهللا بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و به تو چيـزي  

در ).  113،   4( را كه نميدانستي آموخت و لطف الهي بر تو بسيار است 
عوض منبع الهام محمد مؤمنان معترض را مورد خطاب و عتاب قـرار    

هر كس، پس از اينكه راه هدايت بر او آشـكـار شـده از        « ميدهد كه 
پيامبر فاصله گيرد و به راهي جز راه مؤمنان برود او را به راه خودش وا 

و در همين جـاسـت   ).  117، 1( »  ... افكنيم ميگذاريم و به جهنمش مي
اطالعي او نيز اشاره ميشود باين معني كه اهللا بـوده     كه به ناداني و بي

كه لطف بزرگ خود را به او ارزاني داشته و بر او كتاب و حكمت نـازل  
، 4( اطالع بوده  كرده و چيزهائي به او آموخته كه از اين پيش از آنها بي

وگرنه در مواردي مانند فرا رسيدن روز قيامت او، همچنان مانند )  113
 :اطالع بوده است خبر و بي زمان اقامت در مكه، بي

مردم تو را از قيامت ميپرسند، بگو علم آن نزد خدا اسـت، و    « 
 ).187احزاب،  133(» تو چه ميداني، شايد قيامت نزديك باشد

او، باز هم مانند زمان اقامت در مكه، گاه در بـرابـر مـعـانـدان        
احساس ضعف و درماندگي ميكند و در نتيجه براي جلوگيري از عواقب 
اين ضعف و درماندگي همچون گذشته از او خواسته ميشود كه از آنان 
دوري بكند و به اهللا پناه ببرد منتها در اين زمان بجاي مشركان قريش 
مدعيان او مسلمانان قدرتمند معترضي هستند كه اينك منافق خوانده 

براي مثال در جنگ احد كه در سال سوم هـجـرت اتـفـاق         .  ميشوند
ميافتد و به شكست مسلمانان و مجروح شدن محمد منجر مـيـشـود      

اي از آنان جنگ با قريشيان را خطا ميخوانند و عليه او به اعتـراض   عده
برميخيزند و او از اين بابت بسختي دلگير ميشود و طبق معمول منشـأ  

آنان كه در اثر شكست به كفر ميشتابند :  آيد الهام به دلداري او فراز مي
 3( اينان هيچ زياني نميتوانند به خدا برسـانـنـد      .  تو را غمگين نسازند

از تـو كـاري     « ، و در عين حال به او گفته ميشود كه ) 176عمران،  آل
آنان را به اهللا بسپار كه به توبه وادارشان كند و يا آنهـا  »  ساخته نيست

؛ و يا در موردي ديگر بـرحـذر داشـتـه         ) 128، 3( را به عذاب بسپارد 
ميشود كه از خدا بترس و از كافران و منافقان اطاعت مكن، و از آنـان    

-1احزاب،  33( دوري و به اهللا توكل كن كه او كارسازي را كافي است 
در عين حال به مؤمنان نيز تذكر داده ميشود كه محمد نيـز  ).  48و  3

يا كشته  گمانند پيامبران پيشين، و مانند هر بشر ديگر، در معرض مر

شدن است، مرگ او نبايد سبب شود كه آنان به آئين پيشين خـويـش   
چه بسـا پـيـامـبـرانـي كـه            ).  144عمران،  آل 3رجوع به ( باز گردند 

خداترسان بسيار همراه آنان به جنگ رفتند و در راه خدا هر چـه بـه     
، 3( آنها رسيد سستي نكردند و ناتوان نشدند و سر فـرود نـيـاوردنـد         

). 161،   3( ؛ و مطمئن باشند كه هيچ پيامبري خيانت نميكنـد    ) 146
محمد خود نيز كه در مدينه طبق معمول مظهر آمريـت و خشـم و         
خشونت بود در اين هنگام با توسل و توكل به اهللا با مـعـتـرضـان بـه        
گذشت و نرمخوئي متوسل ميشود، بجاي خشم و تهديد بـراي آنـان       
آمرزش ميخواهد و بجاي آمريت با آنان به مشورت مـيـپـردازد زيـرا         

قـرآن از گـرد او            ميداند كه اگر تندخوئي و سختدلي كند به گفتـه 
 ).159، 3(پراكنده ميشوند 

الـعـنـان و         با اينهمه در واقع محمد در مدينه پادشاهي مطلق
فرمان اهللا است و نه تنها مـؤمـنـان     قدرتمند است كه فرمان او بمنزله

. كننـد  اطاعتداشته باشند و از او  ايمانمردمان بايد به او  بلكه همه
اگر خـدا را دوسـت         « او در اينجا در حق خود حكم صادر ميكرد كه 

ميداريد از من پيروي كنيد تا او نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را 
هر كه از پـيـامـبـر         « و از قول حامل وحي ميافزود )  3،31( »  بيامرزد

هيچ پيامبري را « ). 80نساء،  4(» اطاعت كند از اهللا اطاعت كرده است
). 64، 3( نفرستاديم جز آنكه ديگران به امر خدا مطيع فرمان او باشند 

و هـيـچ مـرد و زن          )  6احزاب،  33( »  پيامبر بر مؤمنان اولي است« 
مؤمني را نرسد كه چون اهللا و پيامبرش در كاري حكمي صادر كردنـد  

هر كه از اهللا و پيامبرش فرمان نبـرد  .  آنان را در كارشان اختياري باشد
؛ در عـيـن حـال           ) 36،   33( به يقين سخت در گمراهي افتاده است 

هيچكس حق ندارد بر پيامبر، در انجام آنچه اهللا بر او مـقـرر كـرده          
و هر كه با خدا و پيامبرش مخالفـت ورزد    )  38، 33( ايرادي وارد آورد 

 ).13انفال،  8( 3بداند كه عقوبت خدا سخت است
او به اين احكام كـلـي مـحـدود       »  مقام سلطنت مطلقه« البته 

نميشود بلكه در باره جزئيات برخورد و رفتار و مناسبات مسلمانان با او 
حـامـل وحـي         و همچنين زندگي خصوصي او از زبان اهللا يا فرشـتـه  

بر اساس اين دستورات، كه بصورت .  هاي بيشماري صادر شده است آيه
بخشنامه در قرآن آمده، مسلمانان نميتوانند در برابر محـمـد چـنـان       
رفتاري داشته باشند كه با خود و در ميان خود دارند، و بعنوان كساني 

كنند بايد در مناسبـات   كه به او ايمان دارند و از او پيروي و اطاعت مي
 .با او مقررات و ترتيباتي را مراعات كنند

اي كساني « :  اوالً در هيچ جا و هيچ چيز بر او پيشدستي نكنند
پيشدستي نكنيد ]  در هيچ امري[ ايد بر خدا و پيامبرش  كه ايمان آورده
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ثانياً به صداي بلند بـا او سـخـن        ).  1حجرات،  49. ( و از خدا بترسيد
ايد صداي خود را از صداي پيامبـر   اي كساني كه ايمان آورده« :  نگويند

بلندتر نكنيد و همانطور كه با يكديگر بلند سخن ميگوئيد بـا او بـه         
صداي بلند سخن نگوئيد كه پيش از آنكه متوجه شويد اعمالتان بهـدر  

آنچنانكه يكديگر را صدا ميزنيد پيامبـر  « :  ؛ و بار ديگر) 2ـ1، 49( »  رود
آنان كه از فرمان او سرپيچي كنند بايد بترسند كه مبـادا  .  را صدا نزنيد

برعكس، آنـان  ).  63نور،  24( اي يا عذابي دردآور به آنها وارد شود  فتنه
آورند كساني هستند كـه     كه در نزد پيامبر خدا صدايشان را پائين مي

اهللا دلشان را به تقوا آزموده و آنها را آمرزش و پاداشي عظيم خـواهـد     
ثالثاً در حضور او بايد تشريفات خاصي را مراعت كرد، و ).  3، 49( »  بود

كساني كه اين تشريفات را مراعات نكنند در حقيـقـت از مـؤمـنـان          
هـاي     ايد بـه خـانـه      اي كساني كه ايمان آورده:  محسوب نخواهند شد

پيامبر داخل نشويد مگر آنكه براي صرف طعامي به شما رخصت داده   
آنكه منتظر آماده شدن طعام باشيد، و چون طعـام خـورديـد       شود، بي

پراكنده شويد و سرگرم سخنگوئي نشويد چرا كه اين كارتان پيامبر را   
 33( ناراحت ميكند و شما را نرسد كه پيامبر خدا را آزرده كـنـيـد            

همچنين مؤمنان، يعني كساني كه به اهللا و پـيـامـبـرش     ).  53احزاب، 
اند، چون براي انجام كاري با پيامبر اجتماع كردنـد بـدون      ايمان آورده

او حق ندارند از جمع بيرون روند؛ آنان كه براي بيرون رفتن از او  اجازه
طلبند كساني هستند كه بحق به خدا و پيامبرش ايـمـان      رخصت مي

اند؛ و معلوم است كه محمد حق دارد به هر كدام از آنـان كـه          آورده
نـور،   24رجوع شود به . ( بخواهد رخصت دهد و برايشان آمرزش بطلبد

62( 
البته اينگونه امتيازات خاص خود محمد نيست، همـسـران و      

خويشان او نيز بدنبال اين احكام از ديگر مؤمنان متمايز ميشوند و بـه    
 :همين دليل است كه در رابطه با آنها مقرراتي صادر ميشود

و كسـانـي كـه      )  6احزاب،  33( زنان محمد مادران مؤمنانند « 
اند پس از محمد هرگز نبايد زنهاي او را بـه ازدواج خـود        ايمان آورده

 )53، 33. (درآورند و اين كار در نزد اهللا گناهي بس بزرگ است
اما زنان محمد، خود نيز بايد بدانند كه با زنان ديگـر تـفـاوت      

اي زنـان    « :  اساسي دارند و بايد رفتاري شايسته خود داشته بـاشـنـد   
پـس  .  پيامبر، شما همانند هيچ زن ديگري نيستيد اگر تقوا پيشه كنيد
پـس  .  در سخن نرمي نكنيد تا مردي كه بيماردل است در طمع افـتـد  

هاي خود بمانيد و همـانـنـد     در خانه).  32، 33(سنجيده سخن بگوئيد 
اگـر از    « و مؤمنان نيز )  33، 33( »  فروشي نكنيد روزگار جاهليت جلوه

زنان پيامبر چيزي بخواهند بايد از پشت پرده بخواهندكه اين كار هـم  

(»  تر اسـت  دارنده براي دلهاي اينان و هم براي دلهاي زنان پيامبر پاك
33 ،53.( 

بهرحال چنانكه معلوم است محمد در مدينه بـه اوج قـدرت         
هائي كه در مكه و يا اوايـل     ها و ناراحتي مطلقه عروج ميكند اما ضعف

هجرت، بعنوان يك بشر معمولي به او دست مـيـداد در ايـن زمـان           
هاي بشري در مقام قدرت و پادشاهي بروز و    ها و انحراف بصورت ضعف
هاي او در برابر زن و  ها و ضعف از جمله ميتوان از انحراف.  ظهور ميكند
بـازي،     و خـويـش       شكني، تبعيض نسبت به مؤمنان، قـوم  مال، پيمان

او براي مثال در   .  توزي و خشونت غيرانساني او ياد كرد زودرنجي، كين
هاي گوناگون ميان افراد مسلمان تبعيض قائل مـيـشـد و ايـن          زمينه

تبعيض اعم بود از ارتباط افراد در جنگ و مسائل مربوط به آن از قبيل 
 .شركت در جنگ، تقسيم غنائم و مانند اينها

مسلمانان موظفـنـد    ميدانيم كه در اسالم اصل اينست كه همه
در جهاد و جنگ شركت كنند اما مواردي اتفاق ميافتاد كه مـحـمـد،      

هاي شخصي بعضـي از     بيني بعنوان فرمانده جنگي و بر اساس مصلحت
افراد را از اين امر معاف ميكرد و يا به تقاضاي آنان در عدم شركت در   

اي از شـركـت    جنگ پاسخ مثبت ميداد، از آن جمله معاف داشتن عده
در لشكركشي به تبوك، در نزديكي مرز شام، بود كه در سـال نـهـم        

گفته شده كه اين معافيت در   .  هجرت و بدون جنگ و تلفات روي داد
هاي مالي از آنان بود باين تـرتـيـب كـه مـحـمـد             برابر گرفتن كمك

ثروتمندان را وادار كرد كه كمك بيشتري در تهيه تجهيزات جنگي و « 
مركوب سواري بنمايد و آنان نيز اطاعت كرده و هر يك به سهم خـود    

اي از مؤمنان بر اين كار او زبـان بـه        البته عده 3.»كمك زيادي كردند
هائي از  انتقاد و اعتراض گشودند و منبع الهام نيز كساني را كه به بهانه

پيمائي خودداري ورزيده بودند تقبيح كرد و محمد را  شركت در اين راه
هم كه به آنان اذن ماندن در مدينه را داده بود بنحوي مورد سـرزنـش   

 :قرار داد
آنان كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند هرگز براي جـهـاد     « 

كساني كه به خـدا  ...*  كردن با مال و جانشان از تو رخصت نميخواهند
و روز قيامت ايمان ندارند و دلهايشان را شك فرا گرفته و ايـن شـك       

و )  45-44تـوبـه،        9( آنها را به ترديد افكنده از تو رخصت ميخواهند 
پس از اينها در سرزنش محمد نيز كه به تقاضاي آنان تسليم شـده از    

خدايت عفو كند، چرا به آنـان  « :  اهللا براي او طلب عفو ميكند و ميگويد
اذن ماندن دادي؟ ميبايست آنها كه راست ميگفتند معـلـوم شـود و        

كه معلوم ميشود محمـد بـدون     )  43، 9( »  دروغگويان را هم بشناسي
هاي راست و دروغ آنها و تميـز راسـتـگـو از          تشخيص سخنان و بهانه
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جـالـب   .  اي را از شركت در جنگ معـاف داشـتـه اسـت         دروغگو عده
اينجاست كه  در برابر عملش به او هشدار داده ميشود كـه فـراوانـي        

زدگي نكند و بدانـد كـه خـدا،         دارائي و فرزندانشان او را دچار شگفت
بوسيله نعمتي كه در اختيار آنان قرار داده، ميخواهد آنها را در زندگـي  

 )85و  55توبه  9. (اين دنيا عذاب كند و در حال كفر جانشان بدر رود
. عدالتي او گاه نيز در تقسيم غنائم جلوه ميـكـنـد    تبعيض و بي

نمونه آنكه در يكي از غزوات مهاجران مكي را بيش از حد مورد لـطـف   
نصيب ميگذارد و بـراي       قرار ميدهد و انصار اهل مدينه را از غنائم بي

غنائم از   « توجيه اين عمل خود از قول منشأ وحي آيه نازل ميكند كه 
اند و آنـهـا در        آن مهاجران فقيري است كه از سرزمينشان رانده شده

طلب فضل و خشنودي خدايند وخدا و پيامبرش را ياري ميكنند و در   
، و براي ايـنـكـه انصـار را در             ) 8حشر  59( »  كارشان صداقت دارند

رودرواسي قرار دهد كه از اعتراض به اين تبعيض خودداري كنـنـد از     
كساني كه پيش از آمدن مهاجران، در «قبوالند كه  قول همان منبع مي

اند آنهائي را كه به نزدشان مـهـاجـرت     آورده آند و ايمان  ديار خود بوده
اند دوست ميدارند و از آنچه به مهاجران  داده مـيـشـود در دل         كرده

احساس حسد نميكنند، و هر چقدر هم خود نيازمند باشند آنان را بـر  
آنان كـه از بـخـل        « و بعد هم نويد ميدهد كه »  خود ترجيح ميدهند

). 9حشر،    59( »  خويش در امان مانده باشند از رستگاران خواهند بود
در همين سوره، همچنين به مورد ديگري اشاره ميشود كـه از قـرار         

صورت ميگيـرد و در      »  حنَين« معلوم پس از فتح مكه در محلي بنام 
آنجا بعضي از جنگجويان محمد را در نحوه تقسيم غنائم سرزنش و او   

جالب اينكه در اينجا برعكس مـورد    .  » عدالتي متهم ميكنند به بي« را 
اين سران قدرتمند قريش هستند كـه    » مهاجران فقير«پيشين بجاي 

به قريب چـهـل تـن از          « مورد لطف محمد قرار ميگيرند بنحوي كه 
و از جمله ابوسفيان و پسرش معاويه و چند تن ديگر هر »  بزرگان مكه

اي ديگر را پنجاه شتر داد  اي را كمتر از صد و عده كدام صد شتر و عده
اما چون به انصار مدينه هيچ چيز نداد آنان زبان به اعتراض گشودند و 

خود رسيد مـا     حتي يكي از آنها گفت رسول خدا چون به قوم و قبيله
 5».را فراموش كرد

محمد خود براي اقناع معترضان براي آنان موعظه ميكند كـه    
مختصر گياه سبزي از مال دنيا به آنان دادم براي اين بود كه « اگر من 

خواستم بوسيله آن دل جمعي را بدست آورم تا اينكه بدينوسيله اسالم 
مالحظه ميشود كه او در زمان رسالت در مكه مردم عادي و    6» . آورند

ي بهشت و نعمات خدا به يكتاپرستي جلـب مـيـكـرد       بينوا را با وعده
اينك اسالم بزرگان را با ريخت و پاش و تقسيم غنائـم مـيـان آنـان         
ميخريد و در عوض معترضان را بعنوان پيامبر مدني و از قول مـنـبـع      

ي سخت قرار ميداد كه اعتراض اينان نه از جـهـت       وحي مورد حمله
شخصي دارد زيـرا   شان كامالً جنبه اعتقاد به اصول است بلكه نارضايتي

اگر صدقات را به آنها عطا كنند خشنود ميشوند و چـون بـه آنـان          « 
و از آنان خـواسـتـه    )  58توبه،  9( »  چيزي نبخشند خشمگين ميشوند
خواهي به آنچه خدا و پيامبرش بـه      ميشود كه بجاي خودبيني و زياده

ميدانيم [ بخشند خشنود باشند و بگويند اهللا ما را كافي است و  آنان مي
نصيب نخواهند گذاشت، پس  خدا و پيامبرش ما را از فضل خود بي] كه

و در عين حال براي تـوجـيـه ايـن       )  59توبه، 9( »  ما به خدا ميگرائيم
عدالتي و تبعيض و ساكت كردن معترضان گفته ميشود كه صدقات  بي

يا بدست »  تأليف قلوب« عالوه بر اينكه به نيازمندان داده ميشود براي 
سـران  « اعـتـقـاد و           آوردن دل بزرگان و ثروتمندان مخالـف و بـي      

). 60توبه،  9رجوع شود به . (نيز مورد استفاده قرار ميگيرد 7»مشركان
تهـديـد   »  منافق« و باالخره پس از همه اين بگو مگوها با يك برچسب 

ميشوند كه هر كس با خدا و پيامبرش مخالفت ورزد جاودانه در آتـش  
و جالب اينجاست كه از ايـن پـس ديـگـر         )  63، 9( جهنم خواهد بود 

كافران نيستند كه به عذاب و آتش تهديد ميشوند بلكه اين مسلماناني 
گيرنـد   ها و خطاهاي محمد ايراد مي ها و ضعف عدالتي هستند كه بر بي

و او كه در مقام پادشاهي مستبد نشسته است چنين اعتـراضـاتـي را      
تابد و معترضان را ضمن منافق خواندن بـه مـجـازات و         مطلقاً برنمي

 8.عذاب دنيا و آخرت تهديد ميكند

محمد در آغاز ورود به يثرب با قبايل يـهـود     
بندد كـه بـه      ساكن اين شهر پيمان مودت مي
مانند يـك    « موجب آن يهوديان با مسلمانان 

هركدام تابع « در حاليكه »  ملت و امت هستند
 . خواهند بود» دين خود

گذرد كه با تكيه بر قدرت بـرتـر    اما زماني نمي
جوئي نسبت به يهوديان و پس از آن  خود بهانه

در مـوارد    .  نسبت به مسيحيان را آغاز ميكند
گوناگون آنان را به تحريف كالم خدا در تـورات  
متهم ميكند و در حرف و در عمل به تحريكات 

 .و كارشكني عليه آنان دست ميزند
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هاي محمد در مدينه كـه در     يكي ديگر از خصوصيات و ضعف
بيني اوست تا آنجا كه منبع الهام ناگزير او را از  قرآن انعكاس دارد دهن

: شنيدن سخنان كساني كه منافق خوانده ميشوند بـرحـذر مـيـدارد        
چون منافقان نزد تو آيند گويند شهادت ميدهيم كه تو پيامبر خـدا    « 

آيـد و بـه          تو را از ظاهر آنها خوش مي« ).  1منافقون،  63( »  . هستي
پس از ايشـان    .  سخنانشان گوش ميدهي و حال آنكه ايشان دشمنانند

و اتفاق ميافتد كه مؤمنان نيز او را بـه        ).  4احقاف، 64(  »  پرهيز كن
كنند اما در اين موارد منبع الهام بـه دفـاع از او          بيني متهم مي دهن
زودباور [ گويند او  آزارند و مي بعضي از ايشان پيامبر را مي« :  خيزد برمي

اما در دفاع از او گفته ميشود » به سخن هر كس گوش ميدهد] است و
او به خدا ايمـان  .  او سخناني را باور ميكند كه خير شما در آنست« كه 

آنان كـه  « جويان نيز تهديد ميشوند كه  و عيب»  و به مؤمنان باور دارد
تـوبـه،      9( رسول خدا را بيازارند به عذابي دردآور گرفتار خواهند شد   

دانند كه هر كس با خدا و پيامبرش مخالفت ورزد جاودانه  آيا نمي)  61
 ).63، 9(» در آتش جهنم خواهد بود؟

محمد در برابر مؤمنان معتـرض،   طلبانه اما تغيير موضع فرصت
تنها به اتهام آنان به نفاق و تهديدشان به عذاب محدود نميشود بلـكـه   
بيش از اينها در مورد يهوديان و مسيحيان، بر اساس ضعـف و قـوت       

ها و تعارضات در حرف  شكني خود، مواضع مختلفي ميگيرد كه با پيمان
 .و در عمل همراه است

ميدانيم كه او در آغاز ورود به يثرب با قبايل يهود ساكن ايـن    
بندد كه به موجب آن يهوديان با مسـلـمـانـان        شهر پيمان مودت مي

» هركدام تابع دين خود« در حاليكه »  مانند يك ملت و امت هستند« 

در دفع كسي كه به شهـر يـثـرب      « آنها در عين حال كه .  خواهند بود
منطقـه  « خواهند بود اين شهر براي آنان »  حمله كند يار و مددكار هم

اما عالوه بر اين موارد و موارد ديگري از  9. شناخته ميشد»  امن و حرم
اي صادر شد كه در  مودت ميان پيروان اين دو مذهب، در قرآن نيز آيه

طعام اهل كتاب بر شـمـا حـالل        « :  خطاب به مسلمانان گفته ميشود
است و طعام شما نيز بر آنها حالل است؛ و نيز زنان پارساي مؤمنـه و    
زنان پارساي آنان كه پيش از شما به ايشان كتاب داده شـده، بشـرط     
آنكه مهر آنان را بپردازيد، بصورت زناشوئي و نه زنـاكـاري بـر شـمـا          

و همچنين هر زن ديگري بر شما حالل اسـت    )  5مائده،  5( »  . حاللند
بشرط آنكه آنها را به نكاح خود درآوريد نه به زنا، و از مـال خـويـش        

 )24نساء،  4. (مهري بپردازيد
جـوئـي      اما زماني نميگذرد كه با تكيه بر قدرت برتر خود بهانه

در .  نسبت به يهوديان و پس از آن نسبت به مسيحيان را آغاز ميكـنـد  

موارد گوناگون آنان را به تحريف كالم خدا در تورات متهم ميكند و در 
 :حرف و در عمل به تحريكات و كارشكني عليه آنان دست ميزند

كلمات را از معنايش منحرف ميكنند و از آنچـه  ...  اهل كتاب« 
] با اينهمـه ... [ اند بعنوان پند به آنان داده شده قسمتي را فراموش كرده

عفوشان كن و از گناهانشان درگذر كه خدا نـيـكـوكـاران را دوسـت          
و كساني نيز كه خود را نصراني خوانـدنـد از     )  13مائده،  5( »  . ميدارد

، 5. ( آنچه كه بعنوان پند به آنان داده شده قسمتي را فراموش كـردنـد  
تـر     اما اندك زماني بعد لحن قرآن، بويژه در حق يهوديان، خشـن )  14

قوم يـهـود     :  ميشود و آنان را به لعنت خدا و حتي مرگ تهديد ميكند
به تورات كـه بـه     « پندارند كه دوستداران خدا هستند و حال آنكه  مي

و در   )  8-5جمعه،  62رجوع شود به . ( » كنند آنها داده شده عمل نمي
 2. ( گويند از جانب اهللا اسـت  نويسند و مي عوض بدست خود كتاب مي

گويند از و مي...  گويند و گروهي هم به شيوه كتاب سخن مي) 79بقره، 
نسـاء،     4بندند    دانند كه بر خدا دروغ مي خود مي...  جانب خدا آمده و

، 4( خدا آنان را به سبب كفرشان به لعنت خود گرفتار ساخـتـه     ).  44
. (گريزند آنان را در خواهد يـافـت     و سرانجام مرگي كه از آن مي)  46
62 ،8( 

نخستين كژتابي عملي محمد با يهوديان تغيير قبله از جـانـب   
الحرام در مكه بود كه يك سال و نيم پـس   اهللا المقدس بسوي بيت بيت

(از هجرت صورت گرفت و اين در حقيقت نوعي اخطار به يهوديان بود 
اما بعد از اين، و پس از پيروزي بر لشكريان قريش )  150-142بقره،  2

مكه، در نوزدهمين ماه هجرت به يكي از قبايل يهود بنام بني قينُـقـاع   
اسالم بياوريد پيش از آنكه خداوند بالئي را كه بر سـر    « پيغام داد كه 

و چون آنها از تـغـيـيـر ديـن         10؛» قريش نازل كرد بر شما نازل كند
خويش خودداري ورزيدند او به بهانه اينكه يكي از افراد آنان بـه زنـي     

اند بر آنـان   مسلمان آزار رسانده و مسلماني را كه از او دفاع كرده كشته
تاخت آورد، همگي آنان را از محل زندگيشان اخراج و به مرزهاي شـام  

اموالشان، پس از وضع خمس و سهم پيامبر، غـنـيـمـت     « روانه كرد و 
 11».مسلمانان شد

هـجـرت بـه       4االول سال  سپس يك سال و نيم بعد، در ربيع
اي مجعول و برغـم پـا      نضير، به بهانه قبيله ديگري از يهوديان بنام بني

بن اُبي، بزرگ انصار مدينه كه با اين قبيله هم پيـمـان    درمياني عبداهللا
بود، حمله برد و پس از يك محاصره پانزده روزه آنان را از مـديـنـه          
بيرون راند، و تازه بر آنها منت نهاد كه خدا آنان را فقط به تبـعـيـد و      
ترك ديارشان مجازات كرده وگرنه بايد در دنيا به عذاب و در آخرت به 

يعني همان بالئـي كـه     )  3حشر،  59. ( آتش جهنم مجازاتشان ميكرد
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 .قريب دو سال بعد بر سر قبيله يهودي بني قريظه وارد آورد
اي و    هيچ بهانه توضيح آنكه در اواخر پنجمين سال هجرت، بي

تنها بقصد قلع و قمع نهائي يهوديان مدينه تمام مردان قبيله را به قتل 
هيچ مقـاومـتـي     يهويان بني قريظه پس از چند روز محاصره بي.  رساند

تسليم شدند و با اينكه قبيله بزرگ مسلمانان، مدني اَوس، كـه هـم         
پيمان آنان بودند، پا در مياني كردند محمد اعتنائي نكرد و دستور داد   
تا اموال و زنان و كودكان آنها را به غنيمت بگيرند و مردان را، كه ميان 

 12.اند، همه را گردن بزنند ششصد تا هفتصد نفر نوشته
يكي ديگر از كارهائي كه محمد در مقام قدرت خود را به انجام 

هائي بود كه مورد  آن مجاز ميدانست زير پا گذاشتن سنت و نقض آئين
ها  قبول خود او و همگان بود و هميشه نيز براي توجيه اين نقض سنت

از جمله هنوز چند ماه از هجرت نگذشته بـود كـه     .  اي نازل ميكرد آيه
اش عبداهللا بن جحش فرستاد كـه بـه      گروهي را به فرماندهي پسرعمه

اما چون اين حمله در ماه رجب كه مـاه    .  كاروان قريش دستبرد بزنند
قريش و يهود بناي سرزنش نهادند تا جائـي  « حرام بود، صورت گرفت 

اما  13» از گرفتن سهم خود امتناع ورزيد]  در وهله اول[ كه پيامبر نيز 
تو را از جنـگ  « :  بعد منشأ وحي به داد او رسيد و كار او را توجيه كرد

بگو جنگ كردن در آن گناه بزرگ است، .  كردن در ماه حرام ميپرسند
اما بازداشتن مردم از راه حق و كافر شدن به او و به مسجـدالـحـرام و      
بيرون راندن مردمش از آنجا نزد اهللا گناهي بزرگتر است و شـرك از      

يعني كه چون قريشيان مشركنـد  ).  217بقره،  2(» ...قتل بزرگتر است
اند پس بر شما ايرادي نيست كه در    هاتان بيرون رانده و شما را از خانه

شكستن مـاهـهـاي حـرام را           « بعالوه .  ايد ماه حرام با آنها قتال كرده
اش    پس هر كه بر شما تعدي كند به همان اندازه تعـدي .  قصاص است

كسـانـي كـه ايـمـان          « و باالخره اينكه )  194، 2(   »بر او تعدي كنيد
انـد بـه      اند و در راه خدا جهاد نموده اند و آنان كه مهاجرت كرده آورده

و بـا    )  218،   2( رحمت خدا اميد دارند و خدا آمرزنده و مهربان است 
تكيه بر همين آيات بود كه جنگ عليه كافران قريش در ماههاي حرام 

 .موجه شناخته شد
مورد ديگر هنگام محاصره يهود بني نضير رخ داد كه مسلمانان 
بفرمان محمد و برخالف سنت مورد قبول همگان، كه قطع درخـتـان     
طرف دعوا حرام و ممنوع است، به قطع نخلهاي متعلق به آنان دسـت    

هـر  « زدند و براي قوت قلب آنان از جانب منشأ وحي آيه نازل شد كه 
اش باقي گذارديد با اجـازه     درخت خرمائي را كه بريديد يا آنرا بر ريشه

 ) 5حشر،  59. (»اهللا و براي خورد كردن نافرمانان كرديد
شكني نيز يكي از خصوصيات جاري محمد در مـديـنـه       پيمان

بود، و بدتر از همه آنها زير پا گذاشتن پيمان حديبيه و شـكـسـتـن         
توضيح آنكه طرفين اين پيـمـان،   .  حرمت مكه و حتي خانه كعبه است

كه در ذيقعده سال ششم هجرت بامضاي محمد و نماينده قـريشـيـان    
ده سال جنگ ميان مردم مـوقـوف     « رسيده بود، تعهد كرده بودند كه 

باشد و مردم در اين ده سال در امان باشند و از يـكـديـگـر دسـت              
اما هنوز دو سال از امضاي قرارداد نگذشته بود كه محـمـد    14.»بدارند

در رمضان سال هشتم به مكه لشكر كشيد و بهانه او هم اين بـود كـه     
پيمان مسلـمـان    به يك قبيله هم)  كنانه( پيمانان قريش  اي از هم قبيله

در اينجا بزرگان قريش به رهبري ابوسـفـيـان،    .  اند تجاوز كرده)  خزاعه( 
كه مقاومت در برابر سپاه اسالم را بيهوده تشخيص دادند تسليم شدند 

به آهن « و اسالم آوردند، و باين ترتيب سپاه اسالم، در حالي كه بقولي 
 15» ها پيدا نبـود  از اندام ايشان بجز حدقه« ، و » و پوالد پوشيده بودند
توبـه   9سوره  5و پس از اين بود كه با صدور آيه .  مكه را اشغال كردند

بر هر چه كه بيست سال در باره صبر و حوصله در برابر غيرمسلمانان و 
مهر و عطوفت در حق آنان و مذاكره و صلح و انعقاد قرارداد با ايشـان    

مشركان را هر جا يافـتـيـد    « :  نازل كرده بود خط بطالن كشيد و گفت
شان بكنـيـد و هـمـه جـا در               بكشيد و به اسارت بگيريد و محاصره

توبه كردند و نماز بر پـا  ]  از كفر و شرك[ كمينشان بنشينيد، آنگاه اگر 
سزاوار اسـت    « كه بقولي »  داشتند و زكات پرداختند آزادشان بگذاريد

 124زيرا محمد با همين يك آيـه      »  الناسخين نامند اين آيه را رئيس
 16.آيه از قرآن را نسخ كرده است

هاي منفي بشري كه در مدينه در محمد ظهـور كـرد      از جلوه
او كه در مكه كثرت مال و اوالد و قدرت دنـيـائـي را        .  حرص مال بود

كننده ميشمرد و مردم را به پرهيز از  تحقير ميكرد و آنرا ناچيز و گمراه
النبي خيلي سريع به جمع مال رو    آن دعوت ميكرد در يثرب يا مدينه

اندازي به غنائم جنگي تـا آنـجـا كـه زورش              او بويژه در دست.  آورد
درازي كرد تا آنجا كه يكبار اتفاق افتاد كه مؤمنان او را    ميرسيد دست

به خيانت متهم كردند و منشأ الهام ناگزير شد كه در تبرئه او و دفاع از 
عـمـران،      آل   3( »  هيچ پيامبري خيانت نميكنـد « او آيه نازل كند كه 

و او براي اينكه از آن پس خود را از هر گونه از ايـن اتـهـامـات       )  161
ها خود را در تقسيم غنائم مختار مطلق اعـالم   مصون بدارد با نزول آيه

مـاه     19كرد بنحوي كه وقتي در ماه رمضان سال دوم هجرت ـ يعني 
ـ و پس از پيروزي در جنگ بدر، چون بـر   17پس از ورودش به مدينه

سر تقسيم غنائم ميان جنگجويان نزاع در گرفت آيه نـازل كـرد كـه        
و آنان را با بـيـم   )  1انفال،  8(غنائم جنگي متعلق به اهللا و پيامبر است 

دادن از اهللا به مصالحه با يكديگر فراخواند و  بر اساس آن چنانكه خود 
صالح ديد غنائم را ميان آنان تقسيم كرد و براي اولين بار و بمـوجـب   
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اگر بـه  « :  همين سوره يك پنجم غنائم را به خود اختصاص داد 41آيه 
ايـم ايـمـان         نازل كـرده   )  بدر( خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان 

ايد بدانيد كه هرگاه چيزي به غنيمت گرفتيد خمس آن به خدا و  آورده
مانـدگـان تـعـلـق         پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و در راه

قينـقـاع و      و اين اصل پس از اين در جريان سركوب قبيله بني»  . دارد
اما اندك زماني بعـد،  .  تقسيم غنائم و اموال غارتي آنها تائيد و اجرا شد

محمد از اين حد هم گذشت باين ترتيب كه در سركوب قبيله يهـودي  
بني نضير، كه در آغاز سال چهارم هجرت صورت گرفت، بعنوان اينكـه  
در سركوب آنان جنگي صورت نگرفته و مسلمانان متحمل تـلـفـاتـي       

اند تمام اموال مصادره شده قبيله را مال شخصي خود اعالم كـرد   نشده
آنچـه اهللا از      « :  و براي توجيه اين ادعا از قول اهللا به استدالل پرداخت

دارائيشان به پيامبر خود غنيمت داد آن نبود كه شما با اسب يا شتري 
بر آن تاخته بوديد بلكه اهللا پيامبرانش را بر هر كه بخـواهـد مسـلـط       

و آن غنيمتي كه اهللا از مردم قريه نصيب پيامبرش كـرده از    *  ميسازد
ــ الـبـتـه       )  7و  6حشر،  59] ( اوست[ آن اهللا و پيامبر و خويشاوندان 

يتيمان و مسكينـان و    « پيامبر سهمي از اين غنيمت را بفرمان اهللا به 
السبيل ميپردازد ـ و اين فرمان براي اينست كه غنائـم در مـيـان         ابن

توانگران دست به دست نگردد؛ و مسلمانان بايد هر چه را پيامبـر بـه     
آنان ميدهد بستانند و به آن رضايت دهند و از هر آنچه او مـنـعـشـان     
ميكند بپرهيزند و از اهللا بترسند كه اهللا شديدالعقاب است و در صورت 

. (نارضايتي و نافرماني آنان را به عقوبت سخت گرفتار خواهد سـاخـت  
 ) 7حشر،  59

البته از آن پس تعلق يك پنجم غنائم به محمد بعنـوان يـك     
اصل جا افتاد اما او به خود اجازه ميداد كه هر وقت بخواهد اين اصل را 

كما اينكه وقتي در اوايل سال هفتم هجرت مجموعه .  هم ناديده بگيرد
هاي خيبر بدست مسلمانان فتح شد هيچ غنـيـمـتـي بـه آنـان            قلعه

جريان از اين قرار بود كه وقتي لشگر اسالم براي جنـگ  .  پرداخت نشد
: پيامبر دستور فرمودند جارچي جار بـزنـد  « با يهوديان خيبر براه افتاد 

 18» آيد فقط بايد رغبت به جهاد داشته بـاشـد     كسي كه همراه ما مي
ما « بعد هم پس از فتح خيبر اهالي آنجا به او پيشنهاد كردند كه چون 

اجازه دهيد ما در ...  به وضع زراعت اين سرزمين آشناتر از شما هستيم
همين سرزمين بمانيم و به كار زراعت مشغول شـويـم و درآمـد و            

محمد با اين پيشنهاد موافـقـت   .  » محصول آنرا بالمناصفه تقسيم كنيم
بـدون  « ها بنام فَـدك، چـون اهـالـي آن                كرد اما يكي از اين قلعه

جزء اموال خالصه آن حضـرت  .  شده بودند»  لشگركشي و جنگ تسليم
 19.»اهللا عليه و آله درآمد  صلي

يكي ديگر از تظاهرات ضعف بشري در محمد تبعيض نسبت به 

او در مكه حتي پيشوا و سرمشـق  .  هاي مختلف است اشخاص در زمينه
خود ابراهيم حنيف را سرزنش ميكرد كه چرا براي پدر كافرش استغفار 
ميكند و خود حتي براي عمويش ابوطالب، كه مشرك بود، در هنـگـام   

هاي مدني قرآن از    مرگ طلب شفاعت نكرد و بعدها نيز در آخرين آيه
انـد     پيامبر و كساني كه ايمان آورده« قول منبع الهام تأكيد ميكرد كه 

براي مشركان، هر چند از خويشاوندان آنان باشـنـد، پـس از آنـكـه            
و )  13تـوبـه،        9. ( دانستند به جهنم ميروند نبايد طلب آمرزش كنند

مؤمنان را از هر گونه رابطه دوستانه با خويشان كـافـرشـان بـرحـذر          
اي كساني كه ايمان « :  ميداشت و آنان را كه چنين كنند كافر ميخواند

ايد اگر پدران و برادرانتان دوست دارند كه كفر را بجاي ايـمـان      آورده
برگزينند آنها را به دوستي نگيريد و هر كس از شما دوستشان بدارد از 

با اين همه در مقام پادشاه مقتدر .  » ستمكاران ـ مشركان ـ خواهد بود
مدينه هر وقت دلش ميخواست همين حكم قرآنـي را نـيـز زيـرپـا            

و خود را مجاز ميديد كه درست خـالف آن      )  23توبه،  9( ميگذاشت 
براي نمونه در جنگ بدر دستور داد كه هيچكس حق ندارد .  عمل كند

و همين كـه   3هاشم، و بخصوص عمويش، را بكشد از افراد خانواده بني
يكي از لشگريان اسالم، كه پدر و عمو و برادرش در اين جنگ كشـتـه   
شده بودند، به اين حكم اعتراض كرد او را منافق خـوانـد، و حـتـي           
هنگامي كه جسد پدر همين شخص را بروي زمين ميكشند تا در چـاه  

نشيند مورد  اش مي اندازند و چون او از ديدن اين منظره اندوه بر چهره
نمونه ديگر از اين تبعيض آنكه شـوهـر    21.سرزنش محمد قرار ميگيرد

دخترش زينب را، كه اسير شده بود، بدون فديه آزاد كرد؛ و بعدها نيـز  

هاي اخالقي بشري محمـد در     ديگر از ضعف
اش    الـعـاده     مقام قدرت توجه و حرص فوق

سالگي  25او كه در مكه در .  نسبت به زن بود
زني چهل ساله را، با سابقه دو بار ازدواج، بـه  
همسري برگزيده بود و تا آخر نيز با تقـوا و    
عشق و وفاداري با او بسر برد، در مدينه در   
مقام يك پادشاه مستبد به ايجاد حرمسرائي 
براي خود دست زد و هر گاه هـر زنـي را         
ميخواست تصرف ميكرد و براي توجيه كـار    

 . ها نازل ميكرد خويش نيز آيه و آيه
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آيـد     وقتي همين شخص با اموال زيادي از مردم مكه به مديـنـه مـي     
جمعي از مسلمانان اموال او را به غنيمت گرفتند و او به خـانـه زنـش      

چون وي را زينب زينهـار داده    « زينب در مدينه درآمد و محمد گفت 
و مسلماناني را كه اموال او در     »  است هيچكس را با وي كاري نيست

 .اختيار آنان بود موظف كرد كه اموالش را به او برگردانند
البته در همين جنگ بدر برغم امتيازاتي كه بـراي خـويشـان      
خود قائل ميشود، باستناد حكم  اهللا، دستور قتل همه اسيران قريش را 
ميدهد و برخالف نظر ابوبكر كه معتقد است اسيران قريش خويشان ما 
هستند و پيشنهاد ميكند كه بهتر است در برابر پرداخت فـديـه آزاد       

براي هيچ پيامبري شـايسـتـه      « شوند، از قول اهللا آيه نازل ميكند كه 
نيست كه اسيران داشته باشد مگر آنزمان كه زمين را كامالً به اطاعـت  

و تا وقتي سپاه شرك بكلي از هـم  )  67انعام،  8( »  خود در آورده باشد
اش از بن كنده نشده و تا وقتي پيامـبـر از پـيـروزي          نپاشيده و ريشه

و مخالفان اين  22قطعي اسالم اطمينان نيافته بايد مشركان را بكشند؛
شما متاع دنيائي را ميخواهيد و حـال آنـكـه      « نظر را متهم ميكند كه 
افزايد كه اگر پـيـش از        و مي)  67انعام،  8. ( » خدا آخرت را ميخواهد

اينها از جانب اهللا حكمي نشده بود به سبب آنچه ـ در عوض رها كردن 
انـعـام،      8( اسيران ـ گرفته بوديد عذابي بزرگ شما را در بر ميگرفت   

اما همه خود، پس از اين زمان، در جنگ حنَين نه تنها خواهر  23). 68
رضاعي خويش را، كه جزء اسيران جنگي بود، آزاد كرد بلكه بـقـولـي      
يكي از لشگريان دشمن را نيز، كه محمد خود حكم قتل او را صـادر      

 .كرده بود، بنا به توصيه او ببخشيد
هاي اخالقي بشري محمد در مقام قدرت توجه و  ديگر از ضعف

سالگي زني  25او كه در مكه در .  اش نسبت به زن بود العاده حرص فوق
چهل ساله را، با سابقه دو بار ازدواج، به همسري برگزيده بود و تا آخـر  
نيز با تقوا و عشق و وفاداري با او بسر برد، در مدينه در مـقـام يـك          
پادشاه مستبد به ايجاد حرمسرائي براي خود دست زد و هر گـاه هـر       
زني را ميخواست تصرف ميكرد و براي توجيه كار خويش نيـز آيـه و       

بيست و يك و بقولي بيست و سـه    « اند كه او  گفته.  ها نازل ميكرد آيه
جالب اينجاست كه حجم آياتي كه در مـورد زنـان و        24. » زن گرفت

رابطه آنان بويژه با محمد ـ و به بهانه آن رابطه زن و مرد بطور كلي ـ   
صادر شده از بسياري مضامين ديگر قرآن خيلي بيشتر است بـنـحـوي    

بقره،  2نور،  24احزاب،  33هاي  كه بيش از يكصد و بيست آيه از سوره
تحريم به ايـن     66طالق و تمامي سوره  65ممتحنه،  60مجادله،  58

 . امر اختصاص داده شده است
او البته در مكه، پس از مرگ خديجه، يك بيوه سالمند را بـه    

عقد خود درآورد و در عين حال از دختر پنج شش ساله ابوبكـر نـيـز      
امـا  .  سالگي در مدينه با او همبستر شـد    9خواستگاري كرد و بعد در 

پس از اين، با اذن منبع الهامش، مجاز شد كه به هر زني كه بخـواهـد   
ميتواند دست بيازد و با توسل به همين اذن بود كه مستثنا از هـمـه       

هاي گوناگون زنان را به عقـد خـود      مؤمنان، وقت و بيوقت و بمناسبت
قُرَيظه در ذيحجـه   عام قبيله يهود بني براي مثال پس از قتل.  درميĤورد

سال پنجم هجرت يكي از زنان اين قبيله را به نام ريحـانـه بـه خـود         
اختصاص داد؛ هشت ماه پس از اين در شعبان سال ششم، يكي از زنان 
اسير قبيله ديگر را بنام جويريه، كه سهم يكي از مسلمانان شده بود، از 
او خريداري كرد، چهار ماه بعد در محرم سال هفتم پس از شـكـسـت    
يهوديان خيبر، يكي از زنان اسير را بنام صفيه به خود اختصاص داد و   
ّده نگه دارند، بالفاصله با او    برغم سنت اعراب، كه بايد زنان سه ماه عـ

سفيان رئيس  حبيبه دختر ابي پس از بازگشت از خيبر ام.  همخوابه شد
مشركان مكه را، كه مسلمان شده و به حبشـه مـهـاجـرت كـرده و            
شوهرش را در آنجا از دست داده بود، به عقد خود درآورد؛ و چند مـاه  
پس از آن نيز، در ذيقعده سال هفتم در هنگام حج عمره، با ميـمـونـه    

 .نام، خواهر زن عموي خود عباس، به بستر ازدواج رفت
هائـي بـودنـد كـه          اي از اين زنان بيوه چنانكه معلوم شد عده

اي نـيـز از        ها كشته ميشدند و عده شوهرانشان مرده بودند يا در غزوه
اسيران يهود مدينه و مشركان قريش مكه بودند؛ بعضي نـيـز بـقـول         

بهرحال در قرآن در اين مورد آيـه    .  معروف خودرا به او هديه ميكردند
: مفصلي خاص ازدواج محمد مسئله را بر مؤمنان روشن كـرده اسـت      

اي پيغمبر ما زناني را كه مهرشان ادا كردي بر تو حالل كـرديـم و       « 
كنيزاني را كه به غنيمت خدا نصيب تو  كرد و ملك تو شـد و نـيـز          
دختران عمو، دختران عمه و دختران دائي و دختران خاله آنها كه با تو 

شـرط و       اي كه خود را بي از وطن خود هجرت كردند و نيز زن مؤمنه
مهر ببخشد و رسول هم به نكاحش مايل باشد، كه اين حكم مخصوص 
تست دون مؤمنان، كه ما حكم زنان عقدي و كنيزان ملكي مؤمنان را   

اين زنان همه را كه بـر تـو حـالل        .  به علم خود بيان كرديم)  پيشتر( 
تو در امر نكاح هيچ حرَج و   )  عزيز( وجود   كرديم بدين سبب بود كه بر

 33( »  . و خدا را بر بندگان رحمت و مغفرت بسيار است : زحمتي نباشد
 25)50احزاب، 

ناگفته نماند كه در ارتباط محمد با زنان ماجراهائي رخ ميـداد  
هائي در ميان مؤمنان براه ميافـتـاد و بـاعـث          كه گاه بر اثر آن زمزمه

اعتراض آنان ميشد اما هر بار منبع الهام به كمك او ميشتافت و آنان را 
 .با تهديد عذاب دنيا و آخرت به سكوت و تسليم وا ميداشت
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او كـه در    .  توزي و خشونت بود از خصوصيات ديگر محمد كين
مكه بعنوان مظهر بردباري و گذشت شناخته شده در مقام قـدرت در    

توز و خشن بدل ميشود و حكم قتـل   مدينه به موجودي زودرنج و كين
احترامي كرده  كساني را، كه زماني در حرف يا در عمل به شخص او بي

اند، صادر ميكند و در اين مورد به ماموران  و يا بنحوي دل او را شكسته
خود اجازه ميدهد كه براي اجراي فرمان او هر نوع سنن قومي و عربي 

اند كه وقتي از  نوشته.  و هرگونه اصول اخالقي و ديني را زير پا بگذارند
آيا كسي « آورد كه  خاطر ميشد در ميان جمع ندا برمي شخصي رنجيده

و از جمله كسانـي كـه بـايـن         »  هست كه داد مرا از اين پليد بگيرد؟
ترتيب به قتل رسيدند دو شاعر، يكي زني بنام عصماء با پنج پسـر و      
ديگري مردي صد ساله بنام ابوعفْك بود، كه در اشعار خـود شـقـاوت      
محمد را در كشتن اسيران تقبيح كرده بودند، و قاتل عصماء كه او را     

هايش به قتل رسانده بود تا آنجا مورد تشويـق   شبانه خفته درميان بچه
تو اهللا و پيامبرش را نـجـات   « :  محمد قرار گرفت كه خطاب به او گفت

فرموده بود حـتـي االمـكـان از         « او كه هنگام اشغال مكه  26! » دادي
در عين حال كساني را نام برد كه هـر  ...  جنگ و خونريزي پرهيز كنند

يك از آنان را در هر كجا بيابند بكشند حتي اگر به پرده كعبه آويختـه  
و حال آنكه خانه كعبه از جانب تمامي قبايل عرب مكان امن  27.باشند

شناخته شده و بعالوه خود او در هنگام تسخير مكه آنجا را رسماً محل 
 .امن اعالم كرده بود

اي  چنانكه ديده ميشود محمد موجودي بشري است با مجموعه
از تناقضات رواني كه در زمان ضعف و قدرت و در لحظات و شـرايـط       

هاي گوناگون در وجود او جلوه ميكنند و  مختلف، اين تناقضات بصورت
 :بقول ماكسيم رودنسون پژوهشگر ماركسيست فرانسوي

او نه يك هيوالي شيطاني است كه : او يك چهره ساده نيست«
است كه بـعـضـي      »  احسن مخلوقات« بعضي تصوير ميكنند و نه يك 

ديگر در ذهن خود دارند، نه يك شيـاد خـونسـرد اسـت، نـه يـك               
پرداز سياسي، و نه عارفي است كه به تمامي شـيـفـتـه خـداي         نظريه

اگر بخواهيم بدرستي بفهميـم مـحـمـد       .  خويش و گمشده در او باشد
او لذات زندگي را .  انساني پيچيده و بغرنج و پر از تناقضات و اضداد بود

دوست داشت و در عين حال زاهد و تقواپيشه بود، غالباً رحيم و گـاه      
بيرحم و سنگدل بود، او يك مؤمن شيفته عشق و بيمناك از خـداي      
خويش و در عين حال سياستمداري بود كه براي هر گونه مصالحـه و    

در زندگي معمولي از بالغتي اندك بـرخـوردار     .  سازش آمادگي داشت
بود اما وجدان ناخودآگاه او در مدتي كوتاه مضامين شعري و شاعـرانـه   
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او آرام و عصبي، شجاع و هراسنـاك، سـرشـار از        .  آفريد انگيزي شگفت
اعتنا و در عـيـن      ها با گذشت و بي حرمتي تزوير و صراحت، در برابر بي
توز، متكبر و فروتن، پاكدامن و شهوتـران،   حال بشكل وحشتناكي كين

باهوش ولي در مورد بعضي نكات و موضوعات بشكل عجيـبـي كـودن      
گيري از شرايطي معين از    اما در او نيروئي وجود داشت كه با بهره.  بود

پس از ...  او مردي ساخت از زمره مرداني كه جهان را دگرگون ساختند
ها و    همه اينها او انساني بود در ميان انسانهاي ديگر، دستخوش ضعف

هاي ما، او محمد پسر عبداهللا از قبيلـه   هاي ما، برخوردار از توانائي نقص
  28».قريش و برادر ما بود

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فصل چهارم
 –هگل و شاليرمـاخ    :  احساس وابستگي به مثابه اساس مذهب

ترس بـه    –پرستش ارواح خبيثه   –ترس به مثابه منشاء مذهب 
 –مثابه موضوع پرستش مذهبي در ميان روميان و اسپارتيـان    

حس شنوائي به مثابه شرط عاطفه مذهبـي، مـورد       –آذرخش 
 –شرك و كثرت سجايا در خداي يگانه     –متأخر ترس مذهبي 

 –انـد    شناسي كه در احساس وابستگي يكي شـده ترس و حق
 .شگفتي به مثابه اساس مذهب

 

بنيـان  :  نمايمبندي مياجماالً نخستين پاراگراف ماهيت مذهب را جمع
و اساس مذهب همانا احساس وابستگي است و نخستين موضوع ايـن    
 .احساس طبيعت است، بنابراين طبيعت نخستين موضوع مذهب است

بخش اول، منشأ يا علت .  شودپاراگراف ياد شده به دو بخش تقسيم مي
كند و بخش دوم، موضوع نخسـت يـا     سوبژكتيو مذهب را توصيف مي

مقدم بر هر چيز از بخـش اول آغـاز       .  كنداوليه مذهب را مشخص مي
كنم به اصطالح فالسفه شهودي مرا به خاطر عـنـوان سـاخـتـن          مي

آنان .  انداحساس وابستگي به مثابه مبدأ مذهب، مورد سخريه قرار داده
از زمان هگل به اين طرف، در پاسخ به شالير ماخر كه همانطـور كـه     

دانيم ماهيت مذهب را در احساس وابستگي انسان يافت  اظـهـار       مي
كردن خـود بـه       بايست به خاطر وابستهدارند كه پس سگ هم ميمي

نبايد از نظر دور داشت كه بـه اصـطـالح        .  اربابش داراي مذهب باشد
اند كه به جاي انطباق افكار خود با واقعيات، فالسفه شهودي آن كساني

از اين رو، اينكه تبيين مـن  .  نمايندواقعيات را بر افكار خود منطبق مي
مورد قبول فالسفه شهودي قرار گيرد اصوالً مهم نيست، آن چـه كـه     

 .مهم است تطابق آن با واقعيات است و اين همانا كل مطلب است
هنگامي كه مذهب به اصطالح وحشيان آن گونه كه سيـاحـان آن را       

دهيـم،  اند و نيز مذهب مردم متمدن را مورد بررسي قرار ميشرح داده
توان آنرا بالواسطه و بدون هنگامي كه به زندگي باطني خودمان كه مي

نگريم، هيچ توجيه روانشـنـاخـتـي       ترس و وحشت در نظر گرفت، مي
-مناسب و همه جانبه از مذهب جز احساس يا آگاهي از وابستگي نمي

هـاي  ئـيـسـت   هاي باستان و حتي تعداد بسياري از تـه ئيستآته.  يابيم
اند، الكن ترس صـرفـاً     باستان و يا جديد، ترس را علت مذهب دانسته

ترين بيان احساس وابستگي است، همانگونه كه يك ترين و واضحوسيع
نخستين علت به وجود آمدن خدايان در جهـان،  :  گويدشاعر رومي مي
 .همانا ترس بود

Primus in orbe Does fecit timor 
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ترس، در واقع حاوي معـنـي مـذهـب        metus  در ميان روميان واژه 
، مذهب، گاهي اوقات خوف يا بـيـم را       religioاست و بالعكس واژه 

را روزي      dies religioبنابراين يك روز مذهـبـي     .  كندتداعي  مي
(دانسـتـنـد، حـتـي واژه آلـمـانـي                 بدشگون، روزي ترسناك مـي   

Ehrfurcht  (ترين حرمت مذهبي، از ما، بيم، پارسايي، بياني از عالي
اغـلـب   .  ، ترس تركيب شده استFurcht، افتخار، و Ehreدو جزء، 

مردم بدوي، جوانب ترسناك طبيعت را به مثابه موضوع اساسي اگر نـه  
» مـاي نـرس    « موافق گزارش   .  گيرنديگانه مذهب خويش در نظر مي

توضيح مذهب از طريق ترس به طور بارزي بر اين واقعيت كه مردمـان  
تر آفريقا، آسياي شمالي و آمريكا از رودخانه وحشت دارنـد، بـه     بدوي

-ها يا امواج خطرناك تشكيل مـي   ويژه، در جاهايي كه در آنجا گرداب
رانند، آنان هنگامي كه در چنين جاهايي زورق مي. گرددشود، تائيد مي

زنند و يـا بـراي     كنند و يا سينه ميتقاضاي عفو و طلب بخشايش مي
برخـي از    .  كنندهايي براي شفاعت پرتاب ميخدايان خشمگين قرباني

-خود برگزيده)  بت( پوست كه اقيانوس را به عنوان فتيش شاهان سياه

كردن به آن را نـدارنـد،     اند كه جرأت نگاهچنان از آن هراسناكاند، آن
سفر از روي آن كه جاي خود دارد، زيرا معتقدند كه تنها منظره ايـن    

-به ما مـي  مارسدنو .  ها را در جا خواهد كشتخداي وحشتناك آن
گويد، هنگاميكه جانگ اهل سوماترا براي نخستين بار اقيانوس را ديد، 

. ها چشم زخمي نرساندنان كيك وقف آن كرد و استدعا نمود كه به آن
ئيست كه تحت تاثير عـقـايـد مـذهـبـي           موافق گزارشات سياحان ته

خويشند، اهالي قبيله هوتن توت به وجودي متعالي معتقدند، الكن آنرا 
پرستند، اما در عوض، روح خبيثي كه آن را به مثابه خالق تمامـي  نمي

 .پرستندشود، ميگير آنها ميمصائبي كه در جهان گريبان
گردم كه گزارشات اين سيـاحـان، بـه ويـژه،         با اين وجود، متذكر مي

ها و وحشـيـان       گزارشات نخستين درباره تصورات مذهبي هوتن توت
در هندوستان نيز مناطقـي  .  عموماً، حاوي تناقصات دروني كاملي است

وجود دارد كه در آنجا بخش عظيمي از اهالي هيچ كـيـش مـذهـبـي        
 .دهندديگري جز ارواح خبيثه را مورد امعان نظر قرار نمي

هر يك از نيروهاي خبيثه داراي نام مخصوص به خود است و هر اندازه 
تر مورد انگيزتر و نيرومندتر متصور شود، آگاهانهاين قدرت خبيثه نفرت

به همين نحو، حتي آن قبايل آمريكـايـي كـه      .  گرددپرستش واقع مي
ئيستي وجود متعالي را قبول دارند، تنها ارواح خبيثه موافق شاهدان ته

يا موجوداتي كه به آنها كليه رذايل و معضالت و درد و رنجي كـه بـه     
پرستند، و اين عمل را با اميـد  دهند، ميآيد را نسبت ميسراغشان مي

روميان حتـي  .  دهندبه دلجويي يا به عبارت ديگر از سر ترس انجام مي
دادند و   اي به آن اختصاص مياز مرض، طاعون و تب كه جشن ساالنه

و مصيبت و بـال اطـالق        orbonaمرگ و مير نوزادان كه به آن نام 
 .دادندكردند را موضوع مذهب قرار ميمي

المثل، پليني كهتر، ظاهراً چنين پرستشي همان گونه كه خود قدما في
سازد، علت ديگري جز ترس و هدف ديگري جز خـلـع   خاطر نشان مي

اين امر به وسيله قدماي مشـهـور   .  سالح خدايان نامهربان نداشته است
، بيان شده است كـه  Aulus Gellivsديگري، مثالً آئلوس گلييوس 

ها برخي از خدايان را با اين اميد كه مـمـكـن اسـت       نويسد، انسانمي
دادند و ديـگـر   سودمند باشند مورد عزت و احترام و يا ستايش قرار مي

هـا  رسـانـدن بـه آن       خدايان را با اين اميد كه ممكن است از صـدمـه  
در واقع تـرس داراي    .  ساختندخودداري نمايند تسكين داده و آرام مي

معبدي در روم و نيز داراي معبدي در اسپارت بود كه ضمناً بـنـا بـه        
گفته پلوتارك، محلي داراي اهميت اخالقي، يعني ترس از بال و اعمـال  

 .زشت بود

توضيح مذهب از طريق ترس، باز به وسيله اين واقعيت كه حـتـي در     
تر، الويت متعالي، تجسم آن دسـتـه از       ميان مردم با فرهنگ پيشرفته

-هاي طبيعي است كه در انسان باالترين درجه ترس را بـر مـي    پديده
در .  گردد، و اين همانا خداي آذرخش و توفـان اسـت    انگيزد، تائيد مي

واقع برخي از مردمان، واژه ديگري جز رعد براي خداوند نـدارنـد، بـه      
اي كـه رعـد       طوري كه، مذهب آنان چيز ديگري جز اثر تكان دهنده

طبيعت از طريق گوش، يعني عضو وحشت آفرين بر انسان مي نـهـد،     
حتي در ميان يونانيان بسيار زيرك، خداي متعالي، بـه  .  بيان نمي دارد

به همين نحو، خداي تـور    .  شدطور صاف و ساده، رعدافكن ناميده مي
Thor يعني خداي رعد مردم ژرمن باستان، يا ايضاً، دسـت      -يا دوتار

تـريـن،   ها يا قوم التوي، قـديـمـي   ها و فنالنديكم خداي رعد نورزمن
هـابـس، فـيـلـسـوف         .  ترين خداي مورد پرستش بـود اولين و عمومي

زيرا وي هوش را بـا    .  كندانگليسي، هوش را از عضو شنوايي ماخوذ مي
نظر به اينكه همانا رعد بود كه مذهب را بـر  .  داندواژه مسموع يكي مي

توانيم طبل گوش را بـانـگ       با حقانيت بيشتري مي.  انسان فرود آورد
 .جرس احساس مذهبي و گوش را محل تولد خدايان بناميم

در واقع، انسان اگر تنها داراي چشم، دست و احساس ذائقه و چشائي ، 
ها، عضوهاي نـقـاد و     بود مذهبي نمي داشت، زيرا تمامي اين احساس

باشند تنها احساسي كه راه خود را در مسير پر پيچ و خـم    شكاك مي
گوش گم كرده و در قلمرو اشباح و ارواح گذشته و آينـده سـرگـردان      

قدما از اين امر بـه    .  شد، حس ترسناك، مرموز و خداترس شنوايي بود
يك شاهد عيني بـه هـزار       « :  گفتندخوبي آگاه بودند هنگامي كه مي

يـا  .  » چشم بيش از گوش قابل اعتماد اسـت   « .  » ارزدشاهد سمعي مي
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بـه ايـن     .  » شنوم متقن اسـت بينيم بيش از آنچه كه ميآنچه كه مي« 
تـريـن مـذاهـب،       خاطر است كه مسيحيت، اين آخريـن و روحـانـي       

-را خـدا مـي      اي كه آن  دلبخواهانه بنياد و اساس خود را تنها بر واژه

ايمان « :  گويدلوتر مي.  دهدخوانند، و بالنتيجه بر حس شنوايي قرار مي
: و در جاي ديـگـر    »  . آيداز گوش فرادادن به موعظه الهي به وجود مي

اين امـر  »  . شوددر كليسا جز سراپا گوش شدن، چيز ديگر طلب نمي« 
اتفاقاً بيانگر آن است كه صحبت از مذهب و به ويژه صحبت از داليـل    
نخستين آن در پيش كشيدن عباراتي تو خالي درباره مطلق، مـافـوق     
حسي و اليتناهي تا چه اندازه سطحي است، انگار كـه انسـان فـاقـد         

صحبت از هـر  .  احساس است، انگار كه احساس تاثيري بر مذهب ندارد
 .نوع محتواي انسان بدون احساس او همانا پوچ و بي معني است

ايضاً حيات مـا بـاز بـه        .  الكن به اندازه كافي از موضوع منحرف شدم
-شود كه علي رغم اينكه مسيحيان دسـت وسيله اين واقعيت تائيد مي

-كم در تئوري به مذهب خصلت مافوق حسي و منشأ الهي نسبت مي
دهند، همانا عمدتاً در لحظات و مواقع بخصوصي است كه تـرس بـه       

به عنـوان  :  يابدآيد و خلق و خوي مذهبي بر انسان تسلط ميوجود مي
مثال، هنگامي كه شاه و فرمانرواي پروس، به وسيله مسيحيان متديـن  

به مثابه شاه مسيحي به معناي واقعي كلمه مورد عـزت و        –زمان ما 
احترام قرار گرفت و مجلس نمايندگان متحده را فرا خواند، فرمان داد   

اند در كليه كليـسـاهـاي    كه نمازگزاران براي جلب كمك الهي، موظف
اما علت واقعي انگيزه مذهبي اعليحضرت و ايـن      .  مملكت هديه دهند

 فرمان چه بود؟
به طور ساده ترس از اينكه اشتهاهاي خبيثانه عصر جديد ممكن است، 

هايي را كه در ارتباط با مجلس نمايندگان متحده، ايـن  ها و نقشهطرح
آلماني ريخته شده بود را در هـم          –مداري مسيحي شاهكار سياست

يا مثال ديگري ذكر كنيم، چند سال قبل، هنگامي كه بـرداشـت   .  ريزد

 . اعتماد نكن به خط ميخي نوشته شده است كه به خداي ديگر بتي به نام خداي نگهبان كه در بيرون يكي از معابد آشوريان قرار داشته است و بر روي اين بت : موزه بريتانيا
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محصول بد بود، در كليه كليساها با شدت و حرارت به درگاه خدا البـه  
اي شد تا رحمت خود را نازل كند و حتي روزهـاي ويـژه    و استغاثه مي

علت اين امر چه بود؟ همانا تـرس از    .  براي دعا و توبه ترتيب داده شد
قحطي و اين همانا علتي است كه چرا مسـيـحـيـان بـراي كـافـران            

كنند، چرا؟ بـه  خدانشناس هرگونه بال و آفتي كه سراغ دارند طلب مي
طور ساده به خاطر نگراني و عشق مسيحي خود، به خودي خود واضح 

كـنـنـد كـه       است كه مسيحيان باالترين لذت را هنگامي تجربه مـي   
زيرا معتقدند كه گرفتاري و   .  گيردبدبختي گريبان خدانشناسان را مي

سختي، خدانشناسان را به خدا باز گردانده و از آنها مومنيـن خـوبـي      
البته الهيون و متفكرين مسيحي، دست كم از سـكـوي   .  خواهد ساخت

وعظ و خطابه و يا در نوشتارهاي خود، از اين واقعيـت كـه چـنـيـن          
بايست به مثابه هايي نظير آنچه كه هم اكنون ذكر آن رفت را ميپديده

نـمـايـنـد، الكـن        ويژگي اصل مذهبي در نظر گرفت، اظهار تاسف مي
حقيقت امر اين است كه مذهب دست كم به مفهوم عادي يا بيشتر به 

نه به وسيله آنچه كه در كتب مرقوم   –مفهوم عمده و تاريخي اين واژه 
دهد، مشـخـص     است، بلكه به وسيله آنچه كه در حيات واقعي رخ مي

 .گرددمي
تنها تفاوت ميان امت مسيحي و مردم غير متمدن يـا بـه اصـطـالح         

شان را بـه  هايي كه ترس مذهبيوحشي، اين است كه مسيحيان پديده
دهند، بلكه آن را به صفات اي حواله نميآورد به خدايان ويژهوجود مي

ها به درگاه خدايان شرور سـجـده     آن.  نمايندويژه خدايشان تاويل مي
كـنـنـد    كنند بلكه در مقابل خداي خودشان، هنگامي كه فكر مـي نمي

ترسند كه ممكن است از آنها خشمگين شود و خشمگين است و يا مي
درسـت  .  سايندعذاب و مصيبت سازد، پيشاني به زمين مي  آنها را دچار

-اند كه مردمان بدوي ميهمانطور كه ارواح خبيثه در واقع تنها اشيائي

پرستيدند به همين ترتيب شيئي عمده قـابـل پـرسـتـش در نـزد               
مسيحيان، پروردگار غضبناك است، به عبارت ديگر، در آن جـا نـيـز        

در تاييد نهايي جدلم، اين واقـعـيـت را      .  ترس علت عمده مذهب است
كنم، مسيحيان و ديگر الهيون يا فالسفه مذهبي در حـمـالت     ذكر مي

كـه  ( الـمـجـمـوع       حـيـث  ئيستها منخود به اسپينوزا، رواقيون و پانته
خدايشان اگر صادقانه به آن نظر شود چيز ديگري جز ماهيت عـريـان   

اند كه خداي آنان اصوالً خدا نيست، يعني اينكه مدعي)  طبيعت نيست
خداي مذهبي واقعي نيست، زيرا همانا موضوع عشق و هراس نـبـوده،   

از اين .  بلكه محصول تعقل خودسرانه و عاري از احساس و عاطفه است
هاي باستان دائر براينكه مـذهـب از       ئيسترو، آنها عاليرغم رد نظر ته

پذيرند كه ترس دسـت كـم جـزء          آيد، صراحتاً ميترس به وجود مي
 .تشكيل دهنده اساس مذهب است

الوصف، ترس علت و توضيح كامل و كافي مذهب نيست، نه تنها بـه  مع
اي قبل بيان شد، يعني اينكه ترس احسـاس و      خاطر علتي كه لحظه

كم در تخيل و صبر و تحمـل  عاطفه گذراست، زيرا موضوع ترس دست
خير، .  آورداي به لرزه در مياست و انسان را در قبال شر محتمل آينده

-علت واقعي اينكه چرا ترس توضيح تام و تمامي از مذهب بدست نمي
رفتن خطر، ترس جاي خـود    دهد همانا اين است كه به محض از ميان

دهد و اين خود به مثابه حداقل تـعـمـق      را به احساس متقابل آن مي
كه؛ اين احساس متقابل به همان اندازه تـرس بـه     دادن اينبراي نشان

 .همان موضوع مربوط مي شود، كفايت مي كند
احساس همانا احساس رهايي از خطر ترس و نگراني، يعنـي احسـاس     

هاي طبـيـعـت كـه       شادي، سرور، عشق و امتنان است، در واقع پديده
هايي با بيشترين تاثيرات اند در مجموع پديدهبرانگيزنده رعب و وحشت

ها را نابود اش درختان، جانوران و انسانخدايي كه با صاعقه.  سودمندند
كند همان خدايي است كه مزارع و چمنزارها را بـا بـاران خـود            مي

منشأ ترس منـشـأ   .  باشدمنشأ شر منشأ خير نيز مي.  كندحاصلخيز مي
پس چرا احساس انساني نبايد اثراتي را كه حتـي  .  خوشحالي نيز هست

گيرد، را در هـم آمـيـزد؟      در خود طبيعت از يك علت مجزا نشأت مي
زيند و براي آميخـتـن تـاثـيـرات        تنها آن كساني كه براي لحظات مي
اند ز معبودهاي خود چيـزي جـز     متفاوت بسيار ضعيف، نادان و كودن

كنند و كيش خود را به چيزي جز خدايان خبيث و ترس را تجربه نمي
در ميان مردمان ديگر، ترس كه از شيئـي  .  دهندمخوف اختصاص نمي

گردد تا كيفيات خوب و مفيدش فراموش آيد باعث آن ميبه وجود مي
مثـالً در    .  گرددگردد، موضوع ترس، موضوع عشق، احترام و امتنان مي

ها، خداي تور، يـا  كم در ميان نورژمنميان مردم ژرمن باستان يا دست
حافظ زراعت و خـداي  « افكن، مدافع رئوف و نيكوكار بشريت و صاعقه 

بشر دوست مهربان است، زيرا خداي رعد، ايضاً خداي باران و آفـتـاب     
بنابراين، ترس را يگانه علت به وجود آمـدن مـذهـب      .  حاصلخيز است

 .دانستن در واقع به طور تام و تمام يكجانبه و غيرمنصفانه است
ها متاخـر  ئيستها و پانتهئيستدر اين نقطه من از ريشه و اساس با آته

كه در اين رابـطـه     )  من به ويژه اسپينوزا را در نظر دارم( كنم فرق مي
ها است، زيرا من تـنـهـا دالئـل         ئيستهاي آتهداراي همان نقطه نظر

منفي، بلكه دالئل مثبت مذهب، نه تنها ترس، بلـكـه ايضـاً احسـاس         
هاي مثبت شادي، امتنان عشق و احترام را بـه      مقابل ترس و احساس

كنم و برآنم كه نه تنها ترس بلـكـه عشـق،      مثابه دالئل مثبت ذكر مي
من در يادداشـتـهـاي خـود       .  اندشادي و احترام نيز سازندگان خدايان
احساس كساني كه بر مصيـبـت   « پيرامون ماهيت مذهب اظهار داشتم 

اند، با احساس مصيبت يا خطري كه وجود دارد و يا از   خطر فائق آمده
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در حالت اول تـوجـه بـه      .  » شود، به كلي متفاوت استآن ترسيده مي
شيئي متمركز است، در حالت دوم بر خود شخص، در حالت اول سرود 

شود، در حالت دوم آهنگ عـزا، در حـالـت اول          ستايش سر داده مي
شود، در حالت دوم البه و استغاثه، احساس مصيـبـت   سپاس عرضه مي

. عملي و غائي است، اما احساس امتنان شاعرانه و اسـتـتـيـك اسـت         
الكن احساس امتنان طوالني و مـتـمـادي    .  احساس مصيبت گذراست

احساس مصـيـبـت و        .  آورداست و پيوند عشق و دوستي به وجود مي
و اين يك هنگام سعادت نيز چنين .  گيردفالكت مورد پرستش قرار مي

در اينجا ما نه تنها توضيح روانشناختي مـذهـب از جـنـبـه          .  كندمي
 .باشيممتعارفي،  بلكه از جنبه اصيل آن را نيز دارا مي

توانم علت مذهب را تنها در خوف و يـا تـنـهـا در           از اين رو من نمي
اما چه اصطالح عام ديگـري بـه جـز احسـاس           .  مسرت و عشق بيابم

تواند هر دو جنبه را در بر گيرد؟ ترس به مـرگ مـربـوط      وابستگي مي
شود و مسرت به حيات، ترس احساس وابستگي به شيئي است كـه  مي

تواند نابود شـود،  بدون آن فرد هيچ است و فرد به وسيله قدرت آن مي
اند كه فـرد از    هاي وابستگي به شيئيسرور و عشق و سپاس، احساس

انـد كـه بـه وي          هاييتصدق سر آنها براي خود كسي است، احساس
از .  زيـد يابد و ميدارد كه به وسيله آن موجوديت ميدرايتي ارزاني مي

كند، بـه  كه انسان به واسطه طبيعت يا خدا زندگي و گذران ميآنجائي
ورزد و به خاطر اينكه به وسيله طبيعـت دچـار رنـج و          آن عشق مي

شـود،  گردد، در مقابل آن دچار بيم و هراس ميحرمان شده و نابود مي
خالصه آنكه، انسان موجودي را كه به وي وسائل معيشت يـا عـلـت        

دهد، دوست داشته و از موجودي كه او را از   بردن از زندگي را ميبهره
سازد و يا قدرت چنين كاري را دارد، مـتـنـفـر       اين مواهب محروم مي

اند الكن هر دوي اين موجودات در موضوع مذهب در هم آميخته.  است
در نظر گـرفـتـه      درست همان چيزي كه منشأ زندگي است اگر نفياً  –

-شود، يعني، هر آينه فاقد آن بـاشـيـم، مـنـشـأ مـرگ نـيـز مـي                  

تـمـامـي    « :  گـويـد  مـي    Ecclesrastiousاكسلسراستيكوس . باشد
و در   »  چيزهاي خير و شر، حيات و مرگ، فقر و ثروت از خـداسـت      

از اين رو با آگاهي از ايـن كـه ايـن          « :  خوانيمكتاب باروخ چنين مي
اينكه كسـي  )  زيرا( ها از آنها هراسي ندارند ، انسان» چيزها خدا نيستند

به آنها خير يا شري برساند، قادر به جبران و تالفي آن نيستند و نـه      
-قادرند شاهي را علم كرده يا به زير كشند، قرآن در خطاب بـه بـت      

آيا هنگـامـي   « ):  36سوره : ( گويداي سخن ميپرستان با عبارات مشابه
دهند؟ آيا آنهـا قـادر بـه        خوانيد به شما جواب ميها را فرا ميكه بت

به عبارت ديگر، تنهـا  »  صدمه رساندن يا كمك كردن، به شما هستند؟
خدا كه موضوع پرستش مذهبي است، موجودي است كه قـادر اسـت     

عذاب نازل كند و بركت دهد، صدمه رساند و ياري نمايد، معدوم كنـد  
 .و به حيات باز گرداند، شادي به ارمغان آورد و وحشت آفريند

به اين ترتيب احساس وابستگي تنها نام و مفهوم عام حقيقي است كـه  
توان بيان نمـوده و    توسط آن علت روانشناختي يا ذهني مذهب را مي

البته چنين چيزي نظير احساس وابستگي به خودي خود و   .  نشان داد
نفسه وجود ندارد، بلكه تنها احساس وابستگي مشخص و مخصـوص  في

احساس گرسنگي يا ناراحتي، تـرس از      )  با اخذ امثله از طبيعت( مثالً 
مرگ، افسردگي هنگامي كه هوا بد است و خوشحالي هنگامي كه هـوا  
خوب است، اندوه از دردهاي تحليل برنده و اميدهايي كه بـه وسـيلـه      

كليـه ايـنـهـا احسـاس          .  هاي طبيعي در هم ريخته شده استفاجعه
هـاي ويـژه     باشند، الكن منظور نمـودن پـديـده     اي ميوابستگي ويژه

اي اسـت كـه در         واقعيت تحت مفاهيم و عناوين عام همانا وظيـفـه  
 .طبيعت تفكر مضمر است

حال كه توضيح مذهب به وسيله ترس را تصحيح نموده و تعميم دادم، 
. بايست توضيح روانشناختي ديگر مذهب را ذكـر نـمـايـم      كماكان مي

گفتند كه شگفتي و تحسين سـيـر عـادي      برخي از فالسفه يوناني مي
اجرام سماوي موجب پيدايش مذهب، يعني، پرسـتـش خـود اجـرام         

الكـن  .  كنـد، گشـت    نورائي يا موجودي كه خط سير آنها را معين مي
واضح است كه اين توضيح مذهب تنها در مورد تئوري و نه پـراتـيـك    

صحيح است كه ستارگان علت و موضوع پرستـش  .  انساني صادق است
مذهبي بودند و نه موضوع رصد نظري و نجومي، الكن تنها تا جـايـي     

. گشتـنـد  چينن بودند كه به مثابه موضوع ترس و اميد بشري تلقي مي
دهد كه يك موجود يا شيئي تنها در واقع مثال اجرام سماوي نشان مي

شود كه موضوع و علت ترس از مـرگ يـا       هنگامي موضوع مذهب مي
-تمتع از زندگي باشد و از اينجاست كه احساس وابستگي به وجود مي

توانم علت مذهب را تنها در خوف و يـا  من نمي
اما چه اصـطـالح   .  تنها در مسرت و عشق بيابم

توانـد  عام ديگري به جز احساس وابستگي مي
هر دو جنبه را در بر گيرد؟ تـرس بـه مـرگ        

شود و مسرت به حـيـات، تـرس        مربوط مي
احساس وابستگي به شيئي است كه بدون آن   
فرد هيچ است و فرد به وسيله قدرت آن مـي    

 .تواند نابود شود
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» پيرامون منشأ اصول مـذهـب    « :  مولف اثري فرانسوي موسوم به.  آيد

De l’origine des prinicpes religieux    1768كه در سال 
تندر و توفان، بالياي «: گفتانتشار يافت كامالً حق داشت وقتي كه مي

جنگ، طاعون و مرگ براي متقاعد ساختن انسان از وجود خدا بيشتـر  
يعني وي را به مذهب سوق داده و او را به وابستگـي  (اند كار انجام داده

آهنگي ثابت طبيعت و كليـه  تا هم)  اندو متناهي بودنش متقاعد ساخته
نظمي ساده و يكنـواخـت   »  . ها و امثالهمها و اليپتيتسافاضات كالرك

-كند؟ تنها رويدادهاي هم مرز اعجابتوجه انسان را به خود جلب نمي
ام من هيـچـگـاه نشـنـيـده        .  توانند توجه را از نو بيدار سازندانگيز مي

مردمان عادي دليلي بيابند كه خدا افراد مست را در اينكه سالمـت و    
اند، مجازات كرده باشد، الكن بارها از دهقانـان  عقلشان را از دست داده

ام كه شكستن پاي مستي در راه دهي كه در آنجا سكني داشتم شنيده
 .اندخانه را به عنوان مجازاتي از طرف خدا ذكر كرده

 

 فصل پنجم

مرگ به مثابه اساس مذهب، گـور و        –احساس وابستگي و متناهيت 
تفاوت مـيـان   :  مذهب طبيعت  –معبد، اساس مذهب و پراتيك مذهب 

عـواطـف     –عناصر پاتولوژيك و استتيك مذهـب      –ئيسم مذهب و ته
-مذهب به مثابه عينيت  –مذهبي، جايگاه ويژه آنها در مذهب الهوتي 

گر مـذهـب،     هاي طبيعي به مثابه نظارهكيش  –يافتگي ماهيت انسان 
خرافه و تعـلـيـم و        –ديد متعصبانه درباره طبيعت در دهري مذهبي 

ديد صحيح واقعيت در     –پرستش طبيعت و وحدت وجودي   –تربيت 
 .دهري مذهبي و مذهب ملي –تعيين مشخص آن 

 

ما جرح و تعديل مذهب به احساس وابستگي را به وسيله امثله تاريخي 
الكن در ديدگاني زيرك اين موضوع تائيـد بـالدرنـگ      .  توجيه نموديم

زيرا واضح است كه مذهب تنـهـا نشـان يـا         .  آوردوجود مي خود را به
صفت موجودي است كه ضرورتاً خود را در رابطه با مـوجـود ديـگـر،         
موجودي كه خدا نبوده، يعني موجودي كه مستقل نامتناهي و عاري از 

 .گيردنياز نيست، در نظر مي
ترين احساس متناهي انسـان، هـمـانـا         ترين و دردناكمعهذا، حساس

آيـد و    احساس يا آگاهي از اين امر است كه روزي عمرش به سر مـي   
زيسـت،  مرد، هرآينه براي هـمـيـشـه مـي       هرآينه انسان نمي.  ميردمي

داشت مذهبي نيز در مـيـان       هرآينه چيزي همچون مرگ وجود نمي
هيچ چيز قدرتمندتر از انسـان  « :  گويدسوفكل در آنتيگون مي.  بودنمي

زند، جانوران وحشـي  كند، زمين را شخم مينيست، او در دريا سفر مي

دارد و   كند و خويشتن را از گزند گرما و باران محفـوظ مـي    را رام مي
يابد تنها مرگ است كه وي راه گريـزي از    براي هر وضعي پاسخي مي

در نظر مردم دوران باستان، انسان، مترادف با فناپذير و   .  » يابدآن نمي
خدا، مترادف با فناناپذير بوده، به ايـن خـاطـر اسـت كـه مـن در                 
يادداشتهاي خود پيرامون ماهيت مذهب اظهار داشتم كه گور انسـان    

دوراني كـه در     –در روزگار بسيار قديم . يگانه محل تولد خدايان است
 –بـاشـيـم      آنجا ما نشان روشني از رابطه ميان مرگ و مذهب دارا مي

رفتند، و در نزد بسياري از مردمان قبور، معابد خدايان نيز به شمار مي
فـكـر   .  پرستش مرده جزء اساسي و در نزد برخي تمامي مذهـب بـود    

اجداد در گذشته بيشترين چيزي است كه انسان زنده را بـيـاد مـرگ      
 .اندازدخود مي

هيچگاه خلق « :  گويدسنكا حكيم مشرك در يكي از نامه هاي خود مي
-و خوي انسان فاني بيش از هنگامي كه درباره فناپذيري خـود مـي      

داند براي اين نيست، او مي)  تريا در زمان ما، مذهبي( تر انديشد مقدس
: خـوانـيـم   و در كتاب عهد عتيق مـي .  » شود كه روزي بميردمتولد مي

روزهاي آن را سنـجـش   « و »  خدايا، بگذار تا از پايان عمرم آگاه شوم« 
پس به ما تعداد روزهايمان را بياموز تا جـرأت    « ، » كنم كه كدام است

بيابيم خردمند شويم، به آن كسي بيانديش كه چگونه مرده است و تو 
الكن فـكـر   »  ايبايست روزي بميري، امروزه شاهي و فردا مردههم مي

مرگ كامالً مستقالنه، از ايده خدا، فكري مذهبي است، زيـرا در آن        
اما اگر واضح است كه بـدون    .  شودانسان با محدوديت خود مواجه مي

بايست واضـح  مرگ مذهبي وجود نخواهد داشت به همان اندازه نيز مي
ترين بيان علت مذهب است، زيـرا    باشد كه احساس وابستگي مشخص

چه چيزي زورمندتر و نافذتر از مرگ، يعني اين احساس كـه انسـان       
اش نيسـت،  تنها به خود وابسته نبوده و طول زندگي وي بسته به اراده

تواند بر انسان تاثير گذارد؟ با اين وجود، قبل از اينكه جلوتر بـروم    مي
بايست اظهار نمايم كه به عقيده من، احساس وابستگي، كل مذهب مي

نيست، بلكه تنها منشأ پايه و اساس آن است، زيرا انسان در مذهب در 
از ايـن    .  باشدپناهي عليه آنچه كه وي به آن وابسته است، ميپي جان

در واقـع    .  دفاع وي عليه مرگ، ايمان به فناناپذيري اسـت )  صيانت( رو 
النوع خود، تظلم و التماسي يكي از تظلمات مذهبي انسان بدوي به رب

. شـود است كه در دعاي تاتارهاي كاچينكي خطاب به آفتاب عنوان مي
 »مرا نابود مگردان«

حال به دومين بخش پاراگراف و نخستين موضوع پرستش مـذهـبـي      
 .رسممي

كنم، زيـرا امـروزه     درباره اين مطلب تنها به ذكر چند كلمه بسنده مي
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تقريباً مورد قبول همگان اسـت كـه       
ترين يا نخستين مذهب انسـان،  قديمي

طوريكه حـتـي   مذهب طبيعت است به
خدايان سماوي و سياسي مـردمـانـي      
نظير يونانيان و قبايل ژرمن، در آغـاز    

عـلـي رغـم      .  هاي طبيعي بودندپديده
اصـوالً بـه يـك           odinاينكه بعدها   

موجود سياسي و خداي جنگ تبديـل  
شد، در آغاز نظير زئـوس يـونـانـي و         
ژوپيتر رومي چيز ديگري جز آسمانـي  

و اين علتي اسـت كـه چـرا            –نبود 
-ديدگان وي را خورشيد قلمداد مـي   

در ميان مردمان اوليه، طبيعـت  .  كردند
اي در دست خدا اتفاقاً سمبل يا وسيله

يا موجودي كه خود را پشت آن مخفي 
نفسه به مثابه طبيعت موضوع پـرسـتـش      كند نبود، بلكه خود، فيمي

 .مذهبي بود
كـه مـذهـب      :  گويدپاراگراف دوم را اگر به طور اجمال بيان داريم، مي

الكن اين مذهب، مـذهـب     .  براي انسان در واقع فطري يا اساسي است
ئيسم و ايمان واقعي به خدا نيست، بلكه صرفاً مـذهـبـي    تئولوژي يا ته

است كه چيز ديگري جز احساس متناهي و وابستگي به طبـيـعـت را      
 .داردبيان نمي

در مورد اين پاراگراف مخصوصاً مايلم اظهار دارم كه من ميان مذهب با 
ئيسم يعني ايمان به موجودي جدا از طبيعت و انسان، تفاوت قـائـل   ته
شوم، و حال آنكه در گفتار قبل اظهار داشتم كه موضوع مذهب بـه  مي

ئيسم و   صحيح است كه امروزه ته.  شودطور كلي، همانا خدا ناميده مي
تئولوژي يعني ايمان به خدا آنچنان با مذهب درآميخته است كه داراي 

. شودخدا يا موجودي رباني نبودن، با المذهب بودن مترادف قلمداد مي
هـمـانـا    .  الكن ما در اينجا با اجزاء و عناصر اوليه مذهب سرو كار داريم

ئيسم و تئولوژي است كه انسان را به تحريف مناسبات خود با جهان ته
-مركـز و منفردساختن خويش كشانده و از او موجودي متفرعن و خود

دهد، و تنهـا  بين ساخته است كه خويشتن را باالتر از طبيعت قرار مي
در اين سطح است كه مذهب با تئولوژي يعني ايمان بـه مـوجـودي        

. گـردد خارج از او و فراتر از طبيعت به مثابه خداي حقيقي يكـي مـي    
-مذهب بدواً چيز ديگري جز اين احساس انسان كه وي جزء جـدايـي  

مـن در مـاهـيـت         .  نـمـود  ناپذير طبيعت يا جهان است را بيان نمـي 
مسيحيت خود گفتم رموز اسرارآميز مذهب حل و توضيح خود را نـه    

تنها در آنتروپولوژي بلكه در پاتولـوژي  
الهيون و فالسفه كه نسبت .  يابدنيز مي

اند از اين حرف دچـار  به طبيعت بيگانه
اما مذهب طبيعـت بـا     .  دهشت شدند

اعياد و شعائر خود كه به مهـمـتـريـن     
هاي طبيعي مربوط و مبيـن آن    پديده

است چه چيز ديگري جز پـاتـولـوژي      
دارد؟ كليـه ايـن     استتيكي را بيان مي

هاي پاييز، تابستـان، بـهـاره و        جشن
زمستان كه در مذهب باستاني به آنهـا  

خورديم، چه چيز ديـگـري جـز      بر مي
-برقراري مجدد تاثيرات متنوعي مـي   

باشد كه به وسيله نيروهاي طبيعـي و    
رويدادهاي متنوع بر انسان نهاده شـده  
است؟ اندوه بر مرگ كسي با تاسف از   
زوال نور و گرما، مسرت از تولد كودكي يا برداشت محصولـي فـراوان،     

اند يا دست كم در نظـر  هايي كه خود ترسناكترس و دهشت از پديده
اند، نظير كسوف و خسوف خورشيد و ماه، كـلـيـه ايـن         انسان چنين

مذهب بـدواً  .  اندتاثيرات طبيعي و ساده، محتواي ذهني مذهب طبيعت
تنها اندك اندك در سير تكاملي آتـي  .  چيزي جدا از حيات انسان نبود

و همانا .  اي پيش كشيداي يافت و دعاوي ويژهخود، موجوديت جداگانه
عليه اين مذهب متفرعن و خودسرانه روحاني كه چون روحاني است از 

شود است كه من به حملـه  طرف طبقه رسمي مخصوص نمايندگي مي
 .دست يازيدم

ئيست هستم، آشكارا به مـذهـب بـه        رغم اينكه من خود يك آتهعلي
اكنون از آن ياد كردم يعني مذهب طبيعت، معتـقـدم،   مفهومي كه هم

سازد متنفرم، من از آليسم كه انسان را از طبيعت منتزع ميمن از ايده
كـنـم   وابستگي خود به طبيعت شرمنده نيستم، من آشكارا اعتراف مي

كه اعمال طبيعت نه تنها بر جوانب سطحي من، پوست و بدنم، بلكه بر 
گذارد، اكسيژني كه آن را در ام نيز تاثير ميدرون من، بر هستي باطني

هايم، بلكه براي ذهنم استنشاق مي كنم، نه تنها براي شُش هواي صاف
نيز داراي تاثير سودمندي است، نور خورشيد نه تنها ديدگانم بلكه روح 

 .سازدو قلبم را نيز روشن مي
من همچون يك مسيحي معتقد نيستم كه چنين وابستگي بر خـالف    

باشد و يا اينكه اميدوار باشم از آن رهايي يابم، بـه  ام ميهستي حقيقي
دانم كه موجودي متناهي و فناپذير هستم و روزي از بين عالوه من مي
نمايم و از اين رو   الكن اين امر را بسيار طبيعي تلقي مي.  خواهم رفت

ئيسم يعني ايمـان  من ميان مذهب با ته
به موجودي جدا از طبيعت و انسـان،      

شوم، و حال آنـكـه در     تفاوت قائل مي
گفتار قبل اظهار داشتم كـه مـوضـوع      
مذهب به طور كلي، همانا خدا نامـيـده   

ئيسم صحيح است كه امروزه ته.  شودمي
و تئولوژي يعني ايمان به خدا آنچنان بـا  
مذهب درآميخته است كه داراي خدا يا 
موجودي رباني نبودن، با المذهب بـودن  

 . شودمترادف قلمداد مي
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به عالوه من در آثار خويش مـدعـي   .  به خوبي آماده پذيرش آن هستم
شدم و در اين گفتارها ثابت خواهم كرد كه انسان در مذهب، ماهـيـت   

در خصوص اين اظهار، مذهب طبيعـت، خـود     .  كندخود را مجسم مي
و به ويـژه    ( زيرا اعياد مذهب طبيعت .  آوردنخستين اثبات را فراهم مي
تكلف باستان كه ماهيت خـود را بـه طـور          مذهب مردمان دنيوي بي

اگر تظاهـر احسـاسـات و        )  داردناپذيري در اعياد آنان بيان مياشتباه
هـاي قـابـل      تاثيراتي كه طبيعت با تغييرات فصول خود و ديگر پديده

-سازند نيست، پس چه چيز ديگري مياي كه در انسان بيدار ميتوجه
باشد؟ برخي از فالسفه فرانسوي در مذاهب دوران باستان چيز ديگري 

اين امر همانا به اين شرط كـه هـرآيـنـه       .  اندجز فيزيك و نجوم نديده
انديشيـدنـد،   درباره فيزيك و نجوم نه به مفهومي كه فالسفه به آن مي
عناصر اوليـه  .  بلكه به مفهومي كامالً استتيكي بيانديشيم، صحيح است

هـاي  اند كه پديدهمذاهب باستان صرفاً تجسمات محسوسات و تاثيراتي
فيزيكي و نجومي تا هنگامي كه به آنها به مثابه موضوع دانش نگريسته 

البته، بعدها، حتي در ميان مردم . آورندشود، در انسان به وجود مينمي
باستان و به ويژه در ميان قشر روحانيت كه تنها به علم و مـعـرفـت        

جايگاه خود   –دسترسي داشت، مشاهده و رصد يعني مباني اوليه علم 
را در كنار بينش مذهبي طبيعت باز نمود، الكن چنين رصدهـايـي را     

به عـالوه  .  توان به مثابه برگردان اصلي مذهب طبيعي قلمداد نمودنمي
-با اينكه من نظرم با مذهب طبيعت يكسان است، از شما خواهش مي

كنم بياد بياوريد كه حتي مذهب طبيعت داراي عنصري است كه مـن  
همان طور كـه از نـام آن           –زيرا علي رغم اينكه .  نمايمآن را رد مي

پيداست، موضوع مذهب طبيعت، همانا طبيعت است و الغير، بـا ايـن     
اش، مذهب طبـيـعـت، طـبـيـعـت          وجود، براي انسان در مراحل اوليه

گونه كه واقعيت است، نيست، بلكه تنها آنچه كه به عـقـل   موضوعي آن
بنابراين، حـتـي   .  رسيد، بودناقص و كم تجربه و تخيل و احساسش مي

در اينجا، انسان داراي اميال مافوق طبيعـي اسـت و در نـتـيـجـه               
درخواستهاي مافوق طبيعي يا آنچه كـه در هـمـان رديـف اسـت،              

تري آن را بيـان  يا به طرز ديگر و روشن.  كندغيرطبيعي از طبيعت مي
حتي مذهب طبيعت نيز عاري از خرافه نيسـت، زيـرا كـلـيـه          .  داريم
شان ها همانگونه كه اسپينوزا آن را دريافته بود، در حالت طبيعيانسان

-اند در معرض خرافه قـرار مـي    يعني حالتي كه فاقد فرهنگ و تجربه
گويم، نايـل  و هنگامي كه من به سود مذهب طبيعت سخن مي.  گيرند

نيستم كه به طرفداري از خرافات مذهبي متهم شده و مورد سـوءظـن   
 .قرار گيرم

در مذهب طبيعت من نه بيشتر و نه كمتر از آنچه كه در كليه مذاهب 
منجمله مسيحيت مورد نظرم است، يعني حقيقت بنيادين ساده آن را 

دارم، و آن همانا اين حقيقت است كه انسان به طـبـيـعـت     منظور نمي
وابسته است، كه او بايد در هماهنگي با طبيعت به سر برد، و حتي در   
باالترين رشد عقالني خود نبايد فراموش كند كه وي فرزند طبيعت و   
بخشي از آن است، و همواره به آن نه تنها به عنوان علـت و مـنـشـأ         
هستي خود، بلكه ايضاً به مثابه علت و منشأ آسايش فكري و جسـمـي   
خويش، به ديده احترام بنگرد و آن را تقديس كند، زيرا تنها از طريـق  

ها و امـيـال   تواند گريبان خود را از خواستطبيعت است كه انسان مي
بياموز تا طبيعت را بشناسي، آن را همچون مادر «. مفرط ناسالم برهاند

خود باز شناس، آن گاه هنگامي كه زمان آن فرا رسد، با آرامش مـرگ  
به رغم اتهام پوچي كه در رابطه، با كتاب ماهـيـت   »  . شويرا پذيرا مي
ام متوجه من شد من براي انسان مقام الوهيتي بـيـشـتـر از       مسيحيت

كـه  ( مذهبي  –كوشم او را به مثابه خالق ايمان تئولوژيكي آنچه كه مي
اش از طريق تعريف انسـان  عيناً او را به عناصر انساني و ضد تئولوژيكي

باز آفرينم، قائل نيستـم، و نـه       )  نمايمبه مثابه هدف انسان تجربه مي
ئيسم مقام الوهيتـي قـائـل      مايلم براي طبيعت يا روح تئولوژي و پانته

شوم مگر هنگامي كه طبيعت را به مثابه علت موجوديت انسـان، بـه       
مثابه واقعيتي كه انسان از وابسته بودن خود به آن بايد آگاه گـردد و      

گيرم درست همان طور ناپذير است، در نظر ميدريابد كه از آن جدايي
توانم براي موجودي بشري احترام قائل شده و او را دوسـت  كه من مي

بدارم بدون اينكه از او خدايي بسازم، بدون اينكه خطاها و اشتباهات او 
را از ديده فرو گذارم، به طريق اولي نيز مي توانم قبول كنم كه بـدون    

بـرم كـه     رغم اين علت نيز از ياد نـمـي  طبيعت هيچ چيز نيستم، و به
طبيعت فاقد قلب، عقل و شعور است و اين همانا انسان است كه به آن 

توانم همانطور كه هست بپذيرم، بـدون    دست يافت، من طبيعت را مي
) وحـدت وجـودي    ( ئيسماينكه به اشتباه مذهب طبيعت و فلسفه پانته
 .يعني يكي دانستن خدا و طبيعت، در غلطم

ي واقعي انسان اين است كه اشياء را همان گونه كـه    فرهنگ و وظيفه
هستند در نظر گيرد و از آنها بيشتر و نه كمتر از آنچه كـه هسـتـنـد       

ئيسم، از طبيعت بيش از آنچه كه هسـت    مذهب طبيعت، پانته.  بسازد
ئيسم و مسيحيت بـه آن    آليسم، تهكه بالعكس، ايدهسازد، در حاليمي

بـايـد از ايـن        .  كننددهند و در واقع آن را انكار ميبسيار كم بهاء مي
افراط و تفريط، از اين تفوق يا اغراق عواطف مذهبي اجتناب ورزيـم و    
به طبيعت همچون مادر خود بنگريم، از آن سخن گفته و به آن احترام 

درست همانطور كه ما به مادر زميني خود بدون پـرسـتـش،      .  بگذاريم
-هاي شخصي و جنسيتي وي، احترام مـي بدون از يادبردن محدوديت

مان همـواره  مان با مادر بشريگذاريم، درست همانطور كه در مناسبت



                   206                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

اي با او مواجـه  مانيم بلكه با ذهن آزاد انسان رشديافتهكودك باقي نمي
بايست به طبيعت نه با ديدگان اطـفـالـي    شويم، همين طور نيز ميمي

مـردمـان   .  مذهبي، بلكه با ديدگان بزرگساالني متكي به خود بنگـريـم  
آميز خود، هر چيز قابل تصوري را ازمنه قديم با عواطف و خضوع اغراق
دادند و همان طور كه بـه عـنـوان      به مثابه خدا مورد پرستش قرار مي

مثال در گـفـتـار قصـار مـنـانـدر                
Menander خوانيم، تقريبـاً بـه     مي

كليه چيزها با ديدگانـي مـنـحـصـراً        
آنهـا والـديـن      .  نگريستندمذهبي مي

والدين ما .  ناميدندخود را نيز خدا مي
همانا به اين خاطر كه ديگر به آنها به 

نگريم و اختيار مرگ و مثابه خدا نمي
زندگي كودكانشان را آنـگـونـه كـه         
روميان و ايرانيان چنين حقي را دارا   

كـنـيـم،    ها تفويض نمـي بودند، به آن
تـفـاوت   عالقه و بـي     نسبت به ما بي

 اند، به همين ترتيب طبيعت يـا نشده
هر شيئي ديگر براي ما اهميت خـود  
را همانا به اين خاطر كـه بـراي آن       

شويم، از دست اي الهي قائل نميهاله
دهد، بالعكس يك شيئي تنها هنگامي كه از هاله مقدس خـويـش   نمي

آورد، زيرا تا هنگامي منتزع شود، ارزش ذاتي حقيقي خود را بدست مي
كه يك شيئي يا يك موجود، موضوع پرستش مذهبي است، در پيرايـه  

 .عاريتي، يعني در پرهاي طاووس تخيل انساني پوشيده شده است
دارم، تا جايي كه انسان از سرنوشت ويژه و   در پاراگراف سوم اشعار مي

اي، يعنـي  به خصوصي برخوردار است، همانا آن را مرهون طبيعت ويژه
باشد كه بالنتيجه نه تنها با تبديل طبيـعـت   طبيعت كشور خويش مي

شود، بلكه چنين عملي كشورش به موضوعي مذهبي ذيحق شمرده مي
 .دهدرا نيز از روي ضرورت انجام مي

-اگر حـيـرت  :  توانم بگويم كهدرباره اين پاراگراف تنها همين اندازه مي
ها طبيعت را به طور كلي مورد پرسـتـش قـرار      انگيز نيست كه انسان

اند، پس علتي نيز براي حيرت و تاسف يا ريشخند اين امر وجـود    داده
كـنـنـد و      كشند و زندگـي مـي    ندارد كه طبيعتي كه در آن نفس مي

كه طبيعـت  اند، و خالصه آنخصلت فردي خويش را تنها به آن مرهون
اگر مايليم كه آنان را .  كشورشان را موضوع پرستش مذهبي قرار دهند

به خاطر اين امر مورد سرزنش و سخريه قرار دهيم، مي بايست تمامي 
مذهب را مورد تمسخر قرار داده و رد نمائـيـم، زيـرا اگـر احسـاس            

وابستگي علت مذهب است، و اگر موضوع اين احساس طبيعت اسـت،    
اش بايست وجودي كه حيات و هستـي پس طبيعي است كه انسان مي

به آن وابسته است، يعني طبيعت كشور خويش و نه طبيعت به طـور    
كلي را، بپرستد، زيرا فقط اين با آن كشور است كه فرد زندگي خود و   
هر آنچه كه هست را به آن مديون است، خود من انسان بنفسه نيستم، 
بلكه فرد انساني معينـي هسـتـم، بـه         
عنوان مثال، من انساني هستم كـه بـه     

 –انديشـد    گويد و ميآلماني سخن مي
در واقع زبان و گوش به نفـسـه وجـود      
ندارد، بلكه تنها اين يا آن زبان و گويش 

خصلت ويژه موجود و حيات .  وجود دارد
ناپذيري با خـاك و      من، به طور جدايي

خورده است و   آب و هواي خاصي پيوند
اين امر به خصوص در مـورد مـردمـان      

 .دوران باستان صادق است
-بنابراين به هيچ وجه نامعقول و حيرت

انگيز نيست كه مردمان دوران باسـتـان   
ها و مواشي خـويـش را     ها، رودخانهكوه
پرستيدند، به ويژه هنگامي كه بـيـاد   مي

آوريم كه آنان به خاطر بي تجربـگـي و     
فقدان فرهنگ خويش، به كشورشان به مثابه كل جهان و يا دست كـم  

توانيم از چنين پرستش ميهـن  واقعاً چگونه مي.  نگريستندمركز آن مي
زيستند دستخوش تعجب گرديم در ميان مردمان قديم كه در انزوا مي

پرستي كماكان در هنگامي كه از منظور نمودن نقش مذهبي كه ميهن
الـمـلـلـي     ترين بازرگاني بيـن ميان ملل معاصر متمدن كه با رشديافته

گويند ها مينمايد، دست بكشيم؟ چرا حتي فرانسوياند، ايفا ميمربوط
ها كه دست كم از نقطـه  و آلماني»  خدا يك فرانسوي خوب است« كه 

نظر سياسي اصوالً دليلي بر اينكه به كشورشان افتخار كنند، نـدارنـد،     
گويند؟ همانا بـدون    شرمانه از خداي آلماني سخن ميحتي امروزه بي

دليل نبود كه من در يادداشتي بر ماهيت مسيحيت خود اشعار داشتـم  
كه، تا زماني كه ملل متعددي وجود داشته باشند، خدايان متعددي نيز 
وجود خواهند داشت، زيرا خداي ملي و يا دست كم خداي واقعي، آن   

بايست متمايـز  ها و فالسفه مذهب ميكه در واقع از خداي دگماتيست
 pointگردد، چيز ديگري جز احساس ملي و اوج افـتـخـار مـلـي            

d’honneur و در ميان مردمان اوليه بدوي اين اوج افتخار .  آن نيست
كند، به عنوان مثال، همانگونه كه هرودت نقل مي.  ملي، كشورشان بود

ايرانيان باستان، ملل ديگر را تنها بر حسب فاصله آنها از ايران محتـرم  

دالئل بسياري درباره اين مسئله كه به 
چه علت و به چه مفهومي مـواشـي،     

اند، وجود موضوع پرستش مذهبي بوده
نخستين مسئله مـربـوط بـه        .  دارد

پرستش مواشي، عمدتاً در ارتباط بـا    
كيش مصريان باستان مطرح گرديده و 
گاهي اوقات به طور مثبت و گـاهـي     
اوقات به طور منفي در قـبـال آن         

 . العمل نشان داده شده استعكس
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تر بودند، در رده باالتـري از ايـن       داشتند هر اندازه به ايران نزديكمي
والي هردوت، مصـريـان بـه گـل          و باز هم موافق.  احترام قرار داشتند

رودخانه نيل خود، به مثابه ماده اصلي و اساسي حيواني و حتي حيـات  
 .نگريستندانساني مي

 

 فصل ششم

بقاياي پرستش بهائم، در اينجا بارديگر احسـاس      –هاي مواشي كيش
پرستش مواشي، شكل خـاص    –شناسي و ترس وابستگي به مثابه حق

خرافه و تخيل در پرستش مواشي، طبيعت به مثابه   –پرستش طبيعت 
 –بستـگـي     طرز رفتار شخصي و هم  –موضوع دريافت حسي و تخيل 

سگ، گل نيلوفر آبي، رودخانه، ستـارگـان، احـجـار، رفـتـار           :  هامثال
معجزه و كندوكـاو    –رشدنيافته و از لحاظ فرهنگي مشروط در مذهب 

كننده پـرسـتـش    ماهيت انسان به مثابه مشخص  –در ماهيت طبيعت 
 .پرستش مواشي بيان نظري و عملي درجه تكامل علمي –مواشي 

 

گرايي مسيحيـت بـه مـخـالـفـت           من در گفتار قبل با مافوق طبيعت
برخاستم و موضع مذهب طبيعت كه در آن انسان معين و مـعـلـومـي     

ها، رودها، درختان، حـيـوانـات و      طبيعت معين و معلومي، يعني، كوه
 .پرستد، توجيه نمودمگياهان كشور خويش را مي
نماترين بخش اين مذهب، يعني پرستـش  در پاراگراف بعدي من باطل

نمايـم كـه     مواشي را وارسي كرده و آن را بر اساس اين امر توجيه مي
اند، كه هستي وي وابسته به مواشي براي انسان در حكم ضروريات بوده

تري از تـمـدن   ها وي را قادر ساختند تا به سطح عاليآنها بوده، كه آن
ارتقاء يابد كه انسان ازآنچه كه هستي وي به آن وابسته اسـت، خـدا       

در ايـن      –سازد، و اينكه انسان نتيجتاً در موضوع پرستش خـود      مي
حالت مواشي صرفاً ارزشي را كه براي خويشتن و حيات خويش تعيين 

 .كرده بود، عينيت بخشيد
دالئل بسياري درباره اين مسئله كه به چه علت و به چه مـفـهـومـي       

نخستين مسـئلـه   .  اند، وجود داردمواشي، موضوع پرستش مذهبي بوده
مربوط به پرستش مواشي، عمدتاً در ارتباط با كيش مصريان باسـتـان   
مطرح گرديده و گاهي اوقات به طور مثبت و گاهي اوقـات بـه طـور        

الكن هنگامي كه .  العمل نشان داده شده استمنفي در قبال آن عكس
كنيم، علتـي بـراي     گواهي عيني گزارشات سياحان اخير را مطالعه مي

مگر ايـنـكـه دالئـل         –شك در اين امر وجود ندارد كه مصريان قديم 
پرستيدند و يا دست كـم  حيوانات را مي  –خاصي خالف آن اقامه شود 

ممكن است پرستيده باشند، زيرا گزارشات يـاد شـده، مـوجـوديـت          

پرستش مواشي را در حال حاضر يا در زمان بسيار نزديك در مـيـان       
از اين رو همـانـگـونـه كـه        .  نمايدمردم آسيا، آفريقا و آمريكا تائيد مي

-كند، بسياري از اهالي پرو، الماها را مـقـدس مـي       ماريتوس نقل مي
هنـدوهـا   .  دانستندشمردند، در حاليكه ديگران گياه ذرت را مقدس مي

پرستند و هر سال يكبار مراسم مقدسي براي آن تـرتـيـب    گاو نر را مي
-آرايند و در مقابل ان به خـاك مـي    دهند و آن را با نوار و گل ميمي

 .افتند
دارند معبودي زنده نگاه مي« ها گاو نر را به مثابه در بسياري از دهكده

-ميرد، درميان مراسم باشكوهي آن را به خاك مـي   و هنگامي كه مي
بـت  »  انـد كليه مارها براي هندوان مـقـدس    « به همين نحو »  سپارند

انـد  پرستاني وجود دارند كه آنچنان كوردالنه اسير تعصبات خود شـده 
آنـهـا دسـت      .  كنـنـد  كه گَزيده شدن توسط مار را نيكبختي تلقي مي

بينند و فكر و ذكر ديگري جز پايان بخشيدن مقدسي را در اين كار مي
به زندگي خود با مسرت ندارند، زيرا معتقدند كه در دنياي ديگر پست 

 .مهمي در دربار امير ماران به آنها واگذار خواهد شد
اي هـنـدي     ها، فـرقـه  هاي متدين و تا حد بسيار زيادي، جاينيبودايي

اي ترين حشره را گناه كبـيـره  حتي كشتن پست« ها، وابسته به بودايي
ها بيمارستان مـرتـبـي بـراي       جايني« .  » داننددر رديف قتل نفس مي

كنند انگيزترين انواع آن داير ميترين و نفرتحيوانات، حتي براي پست
دهند تا شب را در اين اماكن كه بـراي    و به اشخاص مستمند پول مي

اند به سر برند و بگذارند تا زنـده زنـده بـه        حشرات موذي برپا داشته
اي كرباس در جلوي دهان بسياري از آنها تكه.  وسيله آنها خورده شوند

اي را ببلعند و آن را از نعمت گذارند تا مبادا حشره پرواز كنندهخود مي
برخي ديگر برُس نرمي بدست گرفته و از تـرس    .  حيات محروم سازند

اينكه مبادا جانوري را له نمايند مكاني كه قصد نشستن در آنـجـا را       
روبند يا كيسه كوچكي حاوي آرد يا شكر يا كـوزه عسـلـي        دارند، مي

 .دهندها و ساير جانوران غذا ميهمراه خود دارند و با آن به مورچه
-طور كه نسبت به حيوانات اهلي و مفيد بسيار مهربـان ها همانتبتي« 

در .  كـنـنـد   اند، به ساس و كك و شپش نيز با مهرباني فراوان رفتار مي
زنـي كـه     .  كنند   آوا، مردم با حيوانات همچون كودكان خود رفتار مي

 :كرداش مرده بود، با اندوه زنجموره ميطوطي
 .»پسرم مرد، پسرم مرد«

دهد، بسياري از جانوران كه در به طوريكه همين مرجع به ما اطالع مي
شدند با وسواسي كافي كـمـاكـان از      مصر و شرق باستان پرستيده مي

بـه  .  شوندطرف سكنه مسيحي و مسلمان اين كشورها منزه شمرده مي
سازند و ها ميهايي براي گربههاي مسيحي، درمانگاهعنوان مثال قبطي
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كنند تا به الشخورها يا ديگر حيوانات در ساعات معيني غذا وصيت مي
ها و ببرها را با حرمت ها، تمساحسوماترايي مارسدنموافق .  داده شود

گذارند تـا  ها، ميدارند و به جاي نابودكردن آنمذهبي فراواني نگاه مي
ها جرأت ندارند ببرهـا را بـنـام        آن.  ها نابود شوندخودشان توسط آن

معمولشان بخوانند، بلكه به آنها به مثابه اجداد و نياكان خـود اشـاره       
كنند و يا به خاطر ها را چنين تلقي مييا به اين خاطر كه آن.  كنندمي

ها، هنگامي كه يك اروپايي تـوسـط افـراد كـمـتـر           گويي به آنتملق
ها رفته هايي قرار داده بود، همين افراد در شب به محل تلهخرافاتي تله

و مراسمي اجرا نمودند كه هدف آن اين بود كه جانور را هنگامي كـه    
كشد قانع نمايند كه تله به وسيله و   گردد يا طعمه را بو ميگرفتار مي

پس از مدلل نمودن اين فاكت، .  يا رضايت آنها، كار گذاشته نشده است
بـه عـلـت و          –پرستي از طريق امثله فـوق    يعني خداسازي و حيوان
حيوانات براي انسان همانا ضروري بودند، .  رسيماهميت خود پديده مي

: توانست در سطحي انساني وجود داشته باشدبدون آنها وي مسلماً نمي
طور ام، درست همانالكن ضروري آن چيزي است كه من به آن وابسته

كه طبيعت به طور كلي، به مثابه اصل اساسي هستي انسان، مـوضـوع   
ناپذير بـود    مذهب گشت، به همين ترتيب نه تنها ممكن بلكه اجتناب

از اين رو، من مـواشـي را       .  كه طبيعت حيواني موضوع پرستش گردد
بيشتر در ارتباط با دوراني كه از لحاظ تاريخي توجيه گشته بود، دوران 
تمدن مختصر هنگامي كه مواشي از بيشترين اهميـت بـراي انسـان        

اما اهميت حيوانات را كماكان بـراي    .  گيرمبرخوردار بودند، در نظر مي
: خنديم، در نظر بگـيـريـد   پرستي ميخودمان كه به كيش هاي حيوان

شكارچي بدون سگ شكاري، چوپان بدون سگ گله خود، دهقان بدون 
-زدن خود چيست؟ آيا كود روح اقتصاد كشاورزي بشمار نميگاو شخم

رود؟ آيا گاونر براي مردمان باستان، ركن اعلي و خـداي كشـاورزي         
-رود؟ چرا ما بايد مردمان باستان را به خاطر افتخار مذهبيبشمار نمي

شان، كه كماكان براي ما موجودات معقول، داراي باالترين ارزش است، 
مورد تمسخر قرار دهيم؟ آيا كماكان درموارد بسياري براي حـيـوانـات    

هاي ملل مسـيـحـي      شويم؟ در ارتشها ارزش قائل نميباالتر از انسان
دهند تا سواركار، آيا يك دهقـان  ژرمن آيا ارزش بيشتري به اسب نمي

دهد تا كارگر اجير زن خود اختصاص نميجاي بيشتري براي گاو شخم
اي از زنـد  اش؟ و در همان پاراگراف، به عنوان مثال تاريخي، قطعهشده

صحيح است كه در تجديـد چـاپ     ( زند اوستا .  اوستا شاهد مثال آوردم
. كتاب مذهبي ايرانيان باستان اسـت   )  اخير آن تحريف روي داده است

خـوانـيـم    معروف است مـي »  ونديداد« هاي آن كه به در يكي از بخش
جهان به بركـت هـوش سـگ        « )  متاسفانه در ترجمه قديمي كلويكر( 

كرد، سارقين يا گرگان، ها را محافظت نمياگر سگ جاده»  برقرار است

خاطر اين عمل، اگرچه بر پايه خرافات مذهـبـي   ربودند، بهدارايي را مي
است، قوانين عنوان شده در خود زند اوستا نه تنها سگ را حـافـظ و       

-نگهباني در مقابل جانوران درنده در رديف يكساني با انسان قرار مـي 
به عنوان .  دهددهد، بلكه به آن امتيازاتي بر حسب احتياجاتش نيز مي

اي را مشاهده كند، موظف اسـت بـه آن       هر كس سگ گرسنه« مثال 
-اي با تو لـه اگر سگ ماده»  مقدار كافي از بهترين غذاي خود را بدهد

اند، كدخداي محلي كه سگ ماده در آنـجـا       هاي خود سرگردان شده
اگر ايـن  .  بايست براي آن غذا برده و به آن غذا دهدپيدا شده است مي

پس انسان كمتـر از    .  شودشدن مجازات ميكار را نكند، از طريق مثله
و در مذهب مصـريـان كـمـاكـان قـوانـيـن             .  سگ ارزش داشته است

تري از حيـوانـات قـرار      يابيم كه انسان را در سطح پستشديدتري مي
هر انساني كه يـكـي از حـيـوانـات          « :  نويسدديودوروس، مي.  دهدمي

اما اگر آن حيوان كشته .  مقدس را بكشد مستوجب مجازات مرگ است
شده گربه يا لَك لَك نيل باشد، كشنده آن بدون در نظر گرفتن اينكـه  
. حيوان را به عمد يا غيرعمد كشته است در هر حال بـايـد بـمـيـرد         

-ترين وجهي رفتار ميكنند و با مجرم به بيرحمانهجمعيتي ازدحام مي

رسد مواردي كه من خود نـقـل كـردم عـلـيـه           اما به نظر مي.  نمايند
استنتاج خودم دائر بر پرستش حيوانات به خاطر ضرورتشان گـواهـي     

اند؟ در واقـع،  آيا ببر، مار، شپش، و كَك براي انسان از واجبات.  دهدمي
 .اندتنها حيوانات مفيد براي انسان الزم

المجموع حيوانات مـفـيـد    حيثرغم اينكه منعلي«: نويسدماينرس مي
توانيم نتيجه بگيريم كه شدند، نميبيشتر از حيوانات مضر پرستيده مي

شدند، نه حيوانات مفيد سودمندي علتي است كه چرا آنها پرستيده مي
شدند و نه حيـوانـات مضـر بـه         به تناسب مفيديت خود پرستيده مي

دالئلي كه چرا حيواني اينجا يا آنجـا مـورد     .  شانتناسب آسيب رساني
گرفت ناشناخته و غيرقابل درك است، برخي از تظاهرات لطف قرار مي

به عـنـوان مـثـال،         .  پرستش حيوانات غيرقابل توضيح و متضاد است
پرستند، در حاليكه در قلمرو آنتـه  هاي سنگال و گامبيا ببر را ميزنگي

و  ديگر قلمروهاي مجاور، به كساني كه ببري را بكشند جـايـزه داده       
 .»شودمي

گذاريم، بـا    صحيح است كه هنگامي كه نخست به حيطه مذهب پا مي
يا اين وجود بـا    .  شويمترين تضادها مواجه ميهرج و مرجي از پيچيده

رغم اينكه علي( هاي ترس و عشق اي دقيق، اين تضادها به انگيزهمداقه
) شوندترين اشياء مربوط ميها به متفاوتبر حسب اختالف ميان انسان

يابند، علي رغم اينكـه  و به عبارت ديگر به احساس وابستگي تقليل مي
از لحاظ علمي، خوبي و ضرر واقعي قابل اثباتي از حيوان معينـي سـر     

تخيل مذهبي انسان غالباً به خاطر دالئلي كه كامالً براي مـا    .  زندنمي
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آسائي را به ايـن حـيـوانـات       تصادفي و ناشناخته است، تاثيرات معجزه
 .سازدمربوط مي

به غير از اين نيروي درماني اعجازآميزي به جواهرات نسبت داده شـده  
هاي دروني پرستش بنابراين انگيزه.  به خاطر چه؟ به خاطر خرافه.  است

اند كه پرستش اشيـا  هايي تنها تا جايي متفاوتچنين كيش.  انديكسان
-بر اساس  فايده يا زيـان .  معيني كه تنها در ايمان و خرافه وجود دارد

در حاليكه معبود ديگران بر اساس فـايـده يـا      .  شان استوار باشدآوري
خالصه آنكه، آلـتـرنـاتـيـو مـيـان            .  آوري واقعي قرار گرفته استزيان

نيكبختي و شوربختي، رفاه و رنج، بيماري و سالمتي، مرگ و زندگـي،  
به حقيقت و واقعيت اشياء معيني از پرستش وابسته است و مـعـبـود      

 .ديگران به تخيل،ايمان و ذهن
رسد با شرح ارائـه  در اين زمينه كه تعدد موضوعات مذهبي به نظر مي

شده مذهب متضاد باشد، بايد يادآوري نمايم كه، من از تحويل مذهب 
يا هر چيز ديگري به اصلي يكجانبه و انتزاعي، بسيار بـه دورم، مـن         

انديشم، همواره كليت آنرا در نـظـر     هنگامي كه پيرامون موضوعي مي
احساس وابستگي من يك احساس مجرد، تئولوژيكي،  شالير .  گيرممي

احساس وابستگي من داراي چشـم و        .  ماخري و تيره و مبهم نيست
اين احساس چيز ديگري جز انساني كه خـود  .  گوش و دست و پا است
بيند و به يك كالم، انساني كه خـود را از هـر         را از اينكه وابسته مي
دهد، نيست، و آنچه كه انسان به آن اي وابسته ميطرف و در هر جنبه

داند، كند و خود را به آن وابسته ميوابسته است، آنچه كه احساس مي
 .باشدموضوع حواس، يعني همانا طبيعت مي

از اين رو نبايد از اين امر تعجب نمود كه كليه تاثيراتي كه طبيعـت از    
نهد، حتي اگر اين تاثيرات داراي ويـژگـي       طريق حواس بر انسان مي

هاي پرستش مذهبي تبديل تواند به انگيزهشخصي محض نيز باشد، مي
شوند و در   حتي موضوعاتي كه تنها به حواس نظري مربوط مي.  گردد

-هاي اسـاسـي    رابطه عملي مستقيمي با انسان قرار ندارند كه انگيزش
توانند به موضوعات مذهبي تـبـديـل      ترس و عشق را فراهم آورند، مي

حتي هنگامي كه انسان موجودي طبيعي را به خاطر سومندي و .  شوند
سـازد،  موضوع پرستش مـي   )  اشبه خاطر سپاس از مهرباني( فايده آن 

سازد كه به چشم و شعور گر ميچنين موضوعي جوانب ديگري را جلوه
هنگامي كه ايرانيـان  .  گرددرسد و بالنتيجه عوامل مذهب ميانسان مي

بود، به )  در واقع( سگ را به خاطر هوشياري و وفاداريش يا آن طور كه 
پرستيدنـد  اش نسبت به انسان ميكاري اساسيخاطر كارداني و درست

گرفتند، بلكه در آن را تنها به طور انتزاعي به مثابه نگهبان در نظر نمي
گرفـتـنـد،    اش در نظر ميمجموع يا كليه ديگر صفات مشخصه طبيعي

گيري موضوع مـذهـبـي    همانا بديهي است كه اين خصوصيات به شكل
 .نمايدكمك مي

ديگر خصوصيات سگ، گذشته از فايده و هوشياري آن، واضحاً در زنـد  
سگ داراي هشت خصـيـصـه      « :  اوستا ذكر شده است، به عنوان مثال
است مانند يك جنـگـجـو    )  موبد( قابل مالحظه است، سگ مانند آتورن

است، مانند كشتكار خاك است، سگ منشأ ثروت است، سگ مـانـنـد    
يك پرنده است، مانند يك راهزن است، مانند يك جانور است، مانـنـد   

سگ به مثابه موبد هر چـه    .  زن گرسنه است، همانند مرد جواني است
به مثابه موبد به جانب همه آن كساني كـه او را          –خورد را بيابد مي

خـوابـد، و     سگ همچون مردي جوان زيـاد مـي        –رود طلبند ميمي
به هميـن  .  » ) و غيره... (  همچون مرد جواني هنگام كار، با حرارت است

كه موضوع اصلي پرستـش   Nymphaca lotus  –ترتيب نيلوفر آبي 
در ميان مصريان و هنديان باستان بود، و كماكان تقريباً در سـراسـر       

-ريشـه   –شود، نه تنها گياه سودمندي است مشرق زمين پرستش مي
هاي آن خوردني است و قبالً منشأ مهم غذا به ويژه در مصر بود  بلكـه  

در ميان مردمان معقول، آزموده و .  يكي از زيباترين گياهان آبزي است
تر، به طور قطع پرستش يك موضوع منحصراً بر اساس خواصي متمدن

از آن قرار دارد كه براي هستي و فرهنگ انساني با اهميت است، الكن 
تواند تنها بـه خـاطـر        اي ديگر، موضوعي ميدر ميان كساني با سجيه

هاي غير معقول، بدون اينكه تاثيري بر هستي و فرهنگ انساني ويژگي
و از جمله تاثيري بر كساني كه صرفاً كنجكاوند داشته بـاشـد، مـورد        

 .پرستش واقع گردد
توانند به خاطر هيچ علت قابل تشخيـص  در واقع اشياء و موجودات مي

اگر مذهب .  ديگري جز همبستگي يا سجيه به خصوص پرستيده شوند
شناسـي نـيـسـت، سـجـيـه و              شناسي و انسانچيز ديگري جز روان

هـاي  كـلـيـه پـديـده       .  بايست نقشي در آن ايفاء نمايـد همبستگي مي
انگيز و پرجاذبه در طبيعت، كليه چيزهايي كه ديدگان بشـر را    شگفت

كـنـد،   زده مـي   كند، او را محظوظ و حيـرت شيفته و به خود جلب مي
شود، بر او به طرز به اش را موجب ميانگيزد، شگفتياش را بر ميتخيل

توانـد بـه     نهد، ميخصوص و غير معقول و غير قابل توصيفي تاثير مي
 .گيري مذهب كمك كند و حتي موجب موضوع پرستش گرددشكل

ما با احترامي آميـخـتـه بـا       « :  گويدهاي خود ميسنكا در يكي از نامه
نگريم، براي جـويـبـاري كـه از         ترس به سرچشمه رودهاي بزرگ مي

كنيم، مـا  هايي بنا ميآيد محرابگاهي با قدرت ناگهاني بيرون مينهان
ها را بـه خـاطـر        پرستيم و برخي از درياچههاي آب گرم را ميچشمه

ماكسيـمـوس اهـل      »  . شمريمظلمات يا ژرفاي نامعلوم آن مقدس مي
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-در هشتمين رساله خود مـي   )  م.  از شهرهاي سوريه قديم( شهر صور 
شدند، مانند رود نيـل  شان پرستيده ميرودها يا به خاطر فايده« :  گويد

شان، مانند رود پـتـوس تـوسـط           توسط مصريان، يا به خاطر زيبايي
شان، مانند ايستر توسط سكاها، يـا بـه       يا به خاطر اندازه...  هاتساليان

. خاطر دالئل تصادفي ديگري كه در اينجا مورد نـظـر مـا نـيـسـت            
كالئوبرگ فيلسوف آلماني قرن هفدهم كه با وجود آلماني بـودن بـه       

يـك  « :  نـويسـد  نوشت و شاگرد برجسته دكارت بود، ميالتين چيز مي
-كودك عمدتاً توسط اشياء درخشان به تكان آمده و مسحور آن مـي   

اين علتي است كه چرا مردمان بربر با پرستش آفتاب و ستارگان .  گردد
 .»دادندهايي نظير آن خود را فريب ميپرستييا بت

 –ها و عالئق كه به وسيله تموج تور بر سنگ كليه اين تاثيرات احساس
به وسيله بيم از تاريكي، ظلـمـت و       –شود زيرا سنگ نيز پرستيده مي

سكوت جنگل، ژرفاي نامعلوم و عظمت دريا، شگفتي، فريبنـدگـي يـا      
توانند عـوامـل مـذهـب       آيند ميترسناكي هيئت جانوران به وجود مي

در هر كوششي براي توضيح و تعبير مذهب عنـاصـري وجـود      .  باشند
الوصف در اين مرحله كه انسـان  مع.  بايست به حساب آينددارند كه مي

نمايـد  خود را به طور غيرمشخص تسليم چنين تاثيرات و احساسي مي
-و خدايان خويش را منحصراً از چنين تاثيرات و عواطفي ماخوذ مـي   

كند، كماكان در خارج از قلمرو تاريخ و كماكان در مرحله كودكي قرار 
رغم ايـنـكـه    علي( گرفته است، فرد انساني هنوز انساني تاريخي نيست 

-سنگ، چنين خداياني نيز شهاب و شهاب) شودبعداً چنين انساني مي
آورد كه او را تنها هنگامي كه انسان به صفاتي روي مي.  اندهاي مذهب

اش به طبيعت، كـه عـمـيـقـاً          به طور الينقطع و مداوم بياد وابستگي
انـدازد  تواند باشد مـي كند بدون آن هيچ چيز نيست و نمياحساس مي

سازد، به مـذهـبـي      تنها هنگامي كه اين صفات را موضوع پرستش مي
نمايـد،  واقعي، پيگيرانه و تاريخي كه خود را در كيشي رسمي بيان مي

به عنوان مثال، خورشيد تنها هنگامي به موضوع كيـش  .  گرددنائل مي
زيرا اين جـنـبـه صـرفـاً          –شود كه نه بخاطر انوارش واقعي تبديل مي

بلكه بـه مـثـابـه اصـل اعـالي                 –كند ديدگان را به خود جذب مي
كشاورزي، به مثابه مقياس زمان، به مثابه نظم طبيعي و مـدنـي، بـه        
مثابه اساس صريح و واضح زندگي بشري و به يك كالم، بـه خـاطـر        

 .اش، پرستيده شودضرورت و فايده
تنها هنگامي كه اهميت يك شيئي براي تكامل تمدن شناخته گـردد،  

اي كـه مـوضـوع        اي از ان به يك عامل تاريخي ويژهمذهب و يا شعبه
اين امـر    .  گرددمورد عالقه دانشجويان تاريخ و مذهب است، تبديل مي

علي رغم اينكـه در    .  كندپرستي نيز صدق ميهاي حيواندرباره كيش
تواند به ساير حيوانات ديگر بدون اينكه اهـمـيـتـي     ديني، پرستش مي

براي تاريخ تمدن داشته باشند گسترش يابد، پرستش آن دسـتـه از       
حيواناتي كه براي رشد تمدن بااهميت است، عامل ويژه، يا دست كـم    

هايي الوصف، انگيزهمع.  عاملي است كه مكث بر روي آن معقوالنه است
كه به خاطر آن ساير حيوانات، موضوعات و خواصي به جز آنهايي كـه    

شـونـد،   نهند پرسـتـيـده مـي      هستي و تمدن بشري را معين و بنا مي
همانگونه كه مالحظه نموديم، از كيش موضوعاتي كه بر اساس انسانـي  

ترين وموثرترين اشياء ضروري.  شونداند، كنار گذارده نميقابل پرستش
هـا را    طبيعت كه به طور بارزي احساس وابستگي انسان نسبت به آن  

اند كه چشم و روح را نيز به خود جلـب  نمايند، داراي كيفيتيبيدار مي
ها و خُلق و خوي مربوطـه  كنند و حيرت و تحسين و كليه احساسمي

 .انگيزندرا بر مي
در خطاب خود به زئوس، به خدا، يعني علت )  پديده( از اين رو آراتوس 

پدر، درود بر تو، اي شگفتـي سـتـرگ      « :  نويسدهاي سماوي ميپديده
-تو اي بركت دهنده)  ي سترگ حيرت و تحسينيعني اي بيداركننده( 

در اين جا ما دو عنصري كه الساعه از آن سـخـن       »  . ي بزرگ انسانها

نظر از اينكه چه تعداد از خدايان مـواشـي     كند، قطعپرستي نيز صدق مياين امر در مورد حيوان
، يا بهت غيرنقادانه، حيرت احمقانه، خرافه دلبخواهانه و   Thaumaممكن است هستي خود را به 
از اين رو جايي براي حيرت و شرمندگي از اينكه انسان مـواشـي را     .  مطلق مذهبي مديون باشند

ماند، زيرا انسان با پرستيدن آنها، تنها خود را پرستيده و دوست داشـتـه     پرستيده باقي نميمي
پرستي عاملي در تاريخ تمدن بوده است، انسان مواشي را تنها است، دست كم در جايي كه حيوان
پرستيده است، به عبارت ديگر، به خاطر نفع خود، نه به خـاطـر   به خاطر خدمتشان به بشريت مي

 .دالئلي بهيمي بلكه به خاطر دالئلي انساني
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با اين حال موضوع مـذهـب     .  گفتيم را در موضوع واحدي جمع داريم
Thauma    »نيست، بلكه »  شگفتيoneiar  بركت است يعني، خـدا ،

نه به مثابه موضوع حيرت، بلكه به مثابه موضوع ترس و اميـد، او بـه       
شود و   انگيزد پرستيده نميخاطر صفاتي كه حيرت و تحسين را بر مي

رود، بلكه به خاطر آن صفاتي پرستيـده  موضوعي مذهبي به شمار نمي
شود كه هستي انسان را بنياد و حفظ نموده و احساس وابسـتـگـي    مي

 .انسان به خود را جلب كرده است
نظر از اينكه چـه  كند، قطعپرستي نيز صدق مياين امر در مورد حيوان

، يـا    Thaumaتعداد از خدايان مواشي ممكن است هستي خود را به 
بهت غيرنقادانه، حيرت احمقانه، خرافه دلبخواهانه و مطلق مـذهـبـي      

از اين رو جايي براي حيرت و شرمندگي از اينكه انسـان  .  مديون باشند
ماند، زيرا انسان با پرستيدن آنها، تنهـا  پرستيده باقي نميمواشي را مي

-خود را پرستيده و دوست داشته است، دست كم در جايي كه حيوان
پرستي عاملي در تاريخ تمدن بوده است، انسان مواشي را تنها به خاطر 

پرستيده است، به عبارت ديگر، به خاطر نفـع  خدمتشان به بشريت مي
 .خود، نه به خاطر دالئلي بهيمي بلكه به خاطر دالئلي انساني

هاي ما دائر بر اهميتي كه انسان كماكان براي مواشي قائل اسـت،  مثال
دهد كه انسان با پرستش مواشي خود را مورد پرستش قـرار    نشان مي

نهد كه با شكار سرو كـار    شكارچي تنها آن حيواني را قدر مي.  دهدمي
 .داشته باشند و دهقان حيواناتي را كه به كشاورزي مربوط شوند

شدن براي حيوانات در واقع شكـار كـه وجـود        شكارچي با ارزش قائل
نهد و دهقان مزرعه خود كه روح وي و الوهيت خودش است را قدر مي

هاي حيواني نيز دليل و تصويري از نظـر  بنابراين كيش.  عملي اوست را
ما دائر بر اينكه مذهب انعكاس صرف سرشت خـود انسـان اسـت را          

-كم در ميان آن مردمي كه در تاريخ تامل كـرده دست.  دهدبدست مي
هاي اصلي خويش را به آنها اخـتـصـاص    اند، حيواناتي كه انسان كيش
ها، با احتياجات و ضروريات و برخوردهـاي  داده است، مانند خود انسان

از اين رو، ماهيت مواشي كه به مثـابـه   .  اندشان، متعدد و مختلفخاص
تواند ما را در درك اين نكته كه كار رفته است و ميموضوع پرستش به

 .پرستيدند، هدايت نمايدها آنها را ميچرا انسان
هـا كـه در آغـاز          ايرانـي « كند، بنابراين همانطور كه روهده اشاره مي

گـاه  كردند، به سگ به مثابه تكيهداري گذران ميمنحصراً از طريق گله
هـا و سـايـر        عمده در مبارزه عليه جهان بهيمي اهريمني يعني گرگ

نگريستند، بالنتيجه هر كسي كه سگ خدمتگذار يـا  جانوران درنده مي
دهقـان مصـري     .  كشت، مجازاتش مرگ بوداي را ميماده سگ حامله

مـوش  .  ها يا ساير جانوران درنـده نـداشـت     موردي براي ترس از گرگ

-صحرايي و موش خانگي كه عامل تيفوس بودند، به او صـدمـه مـي       

نمود كه سـگ  رساندند، از اين رو در اينجا گربه همان نقشي را ايفا مي
ها، الكن پرستش حيوانات و طبيعت به طور كلي، نه تنـهـا   براي ايراني

هـا  تمدن عملي يك توده، بلكه ماهيت نظري، يعني برخورد روحي آن  
زيرا انساني كه حيوانات و گياهان را   .  دهدبه طور كلي را نيز نشان مي

او خود را با حـيـوانـات و        )  زيرا( پرستد، انساني همانند ما نيست، مي
به عنوان مثال در زند اوستا، سگ نـيـز مـانـنـد        .  داندنباتات يكي مي

سگي كه براي بار اول حيواني اهلي يـا  .  شودها مشمول قانون ميانسان
شود، بار دوم،   انساني را گاز بگيرد، با بريدن گوش راستش مجازات مي

شود، بار سوم، پاي راستش، بار چـهـارم پـاي        گوش چپش بريده مي
، Diodorusمـوافـق ديـوودوروس        »  چپش و براي بار پنجم دمـش 

هاي غارنشين، گاو نر و گاو ماده، قوچ و گوسفنـد را پـدران و         انسان
خوانند، زيرا غذاي روزانه خود را از آنـهـا و نـه از                مادران خود مي

 Meinersداشتند، همان گونه كه مـايـنـرس      والدينشان دريافت مي
دهد، سرخپوستان گوآتماال و سياهپوستان آفريقايي هر دو   گزارش مي

نـاپـذيـري بـا زنـدگـي           معتقدند كه زندگي هر انساني به طور جدايي
حيوانات معيني پيوند خورده است و چنانچه برادر حيواني كشته شود، 

 :گويدانسان بايد بميرد و ساكونتاال در خطاب به گلها مي
-من نسبت به اين گياهان در خود عشقي خواهرانه احسـاس مـي      «  

 .»كنم
حكايتي كه به وسيله دبليمو جونز نقل شده است، تصـويـر بـارزي از        
تفاوت ميان موجودي انساني در مرحله شرقي پرستش طـبـيـعـت و         

وي زمـانـي     .  دهـد موجودي انساني در رديف خودمان را بدسـت مـي    
شكوفه نيلوفري آبي را براي بررسي آن در روي ميـز تـحـريـر خـود          

اي از اهالي نپال كه براي مالقات وي آمده بـود، بـا     غريبه.  گذاشته بود
چه اختالفي است مـيـان     .  ديدن اين گل، با احترام سر بر زمين سائيد

كند و انساني كه آن را   انساني كه در مقابل گلي با پرستش سجده مي
 .گيردشناسي در نظر ميمنحصراً از نقطه نظر گياه

 

 ...ادامه دارد
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آوري و    اند كه هنر، فن       راهنماهاي آكادميك فرض را برآن نهاده        
ي حال مطلق به        دموكراسي پارلماني سرانجام در كليت شاعرانه         

اكنون تنها ابقاي اين زمان حال، و به هر قيمتي،           .  اند  وحدانيت رسيده 
گرچه دال شهر در گفتار عمومي حاضر است، اما           .  است  برايمان مانده 

ي قرن نوزدهم، وجود ندارد، چرا كه         ديگر شهر، شهر كاپيتاليسم بالنده    
اي جايگزين شده است كه       ي  پساشهري    شهر با بستر به هم پيوسته      

ها كه تئوريسين و       اين برش .  هايي در آن باشد      تنها جاجاي برش   
اند   ناميده است، فضاهايي      آرشيتكت معاصر، رم كولهاس، فضا آشغال      

اي پرتاب كرده     كه توگويي توليد كاپيتاليستي پس از مصرف به گوشه         
 هاي خرده بورژوا هنوز گاه و بيگاه در مدح خيابان مي               محفل.  باشد

سرايند، درحاليكه خيابان بودلر و آن زيباي درگذرش، اين هردو جاي            
 اند آراسته به ويترين      خويش را  به باصطالح پاساژهاي سربازي داده         

ي باشكوه شهركاپيتاليستي را       هاي باستاني گذشته    هايي كه ميراث  
 ,Fredric Jameson.  ك.نگ./اند  براي مصرف به نمايش گذاشته      

“Future City”, New Left Review , 21, 2003  /. هرگونه
هاي پراتيك هنري محتاج فاكتورگرفتن         شرط  تامل پيرامون پيش   

مفهومي اين زمان حال و محورهاي ارتباطي آن است، بدون آنكه به               
 .دامن رياضت اتوپيايي يا ايرونيك درغلتد

 كهنسالي تئوري هنر .1

. ي عزيمت ما خواهد بود        يك گزارش كوتاه تاريخي در اينجا نقطه         
شناسي و     ميالدي ، از  نشانه        60ي دهه      تئوري هنر در فرانسه    

ستروكتوراليسم بهره گرفت تا از بند چارچوب مسلط كه بر درك                 
اين .  و ذائقه مبتني بود رهايي يابد       /  Mimesis/خامي از ميمسيس   

موج نوسازي تئوري هنر در عين حال متاثر از پسيكاناليز لكان و                  
 .ماركسيسم نيز بود

-ميالدي، اين چارچوب نشانه شناسيك        80و    70در طول دهه       
پسيكاناليتيك مورد نقد و تجديد نظر قرار گرفت و بسياري از مفاهيم             

توان از نويسندگاني همچون اوبر        مي.  شدند  اش به كنارنهاده       مركزي
در .  دميش، ژرژ ديدي اوبرمن و يا ريمون بلور در اين ميان نام برد                

 همين اثناء آثار نوين فلسفي، بويژه فرانسوا ليوتار و ژك دريدا، طاليه             

دار روشي نوين  براي تعامل ميان فلسفه و هنر در فراسوي مرزهاي                
 .شناسي بودند سنت زيبايي

، آوانگارد هنري و      70زبان، با تأخير، در طي دهه          در جهان انگليسي  
اما اين مباحث   .  انتلكتوئل،  به دريافت مباحث نظري فرانسه پرداختند       

زمان   زبان هم   با موج پست مدرنيسم در جهان انگليسي         80در دهه   
 .گشت و تئوري هنري فرانسوي نيز جزوي از اين موج انگاشته شد

شناسي در    آمريكايي از ستروكتوراليسم و نشانه       -ي انگليسي   نسخه
هايي همچون ادبيات تطبيقي، تئوري سينما، مطالعات زنان و              حوزه

ي محدودي از اصطالحات       به زودي مجموعه  .  تاريخ هنر معرفي شد    
نيز در چارچوب   ”  نگاه خيره “و  ”  اي  ي آينه   مرحله“ي لكان، بويژه      اوليه

هاي طرح شده     به داليل گوناگون، هم پرسش    .  نظري جديد ادغام شد   
آمريكايي متفاوت بودند،   -هاي قابل تصور در بستر انگليسي       و هم پاسخ  

پيش از هر چيز اين تفاوت ميان فرانسه و دريافت اين نظريات در                  
. بستر انگلوساكسون ريشه در خصومت فيلسوفان انگلوساكسون دارد          

هاي اياالت متحده و بريتانيا در آن         ي فلسفي در دانشگاه     گرايش عمده 
ست آناليتيكي كه در بسياري موارد            زمان، و هنوز هم، گرايشي       

 شرط پراتيك هنري  فاجعه بمثابه پيش

Diasaster as a Condition of Artistic/Practice 

 اندر بازانديشي وضعيت هنر معاصر

 

 داريوش معاون دوست: نويسنده

 وحيد ولي زاده: برگردان

 علي اشرافي: ويراستار
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هاي اروپايي را اساسن به عنوان انديشه فلسفي           ها و پربلماتيك    پرسش
شناسي و هم ديگر رويكردهاي         در نتيجه، هم نشانه    .  شناسد  بازنمي

Cultural Studies/ي فراخ مطالعات فرهنگي       نظري جديد در حوزه   

 .مورد استفاده قرار گرفت/ 

يابي   ي هويت   موضوعاتي همچون مكانيسم دريافت اثر هنري و پروسه        
مفاهيم و  .  ي اصلي بدل شدند     سريع به مسأله  ”  سوژه ي مورد خطاب   “

يك ”  قرائت امر تصويري  “هاي آلتوسر، فوكو و لكان در پروژه ي            بحث
كاسه شدند، با اين نيت كه اين مفاهيم ساخت ايدئولوژيك تفَّرد                 

در همين راستاست كه  به        .  سازند  ي بصري را نمايان مي        درحوزه
تدريج مفاهيم مشخص و مورد نياز در چارچوب انگليسي معرفي و               

ي   گان جنسي نگاه، سوژه       چون پايه   ماندگار شدند، مفاهيمي هم     
هايي همچون سكرين و اكتبر در            گاهنامه.  استعمار شده و غيره     

هاي پويايي    ميالدي  فوروم    80ي    و در دهه    70ي    هاي پاياني دهه    سال
پردازان هنر، هنرمندان و انديشمندان راديكال را             بودند كه نظريه   

كل اين جنبش خود را به عنوان بخشي از               .  گردهم آورده بودند   
آوانگارد، كه غالبا به چپ نو نزديك بود و در هر حال به عنوان بخشي                

 .گرفت از جنبش انتقادي، درنظر مي

اي از راهبردهاي تئوريك متفاوت وجود           كوتاه گفته باشيم، پيكره    
فرض بر اين   .  بود”  طبيعي“داشت كه هدف آن طبيعي زدايي از درك          

سازي   ،  قادر به نمايان     ”تماشاگري“بود كه واكاوي ساخت گفتماني       
هاي توليد    ي شيوه   ي اساس شاكله    شگردهاي ايدئولوژيك سلطه بمثابه   

پرسش مهم براي ما اين است      .  هاي بصري خواهد بود     معنا در بازنمايي  
ي تغييرات به ميراثي تئوريك مبدل         اي اين زنجيره    كه در چه  نقطه     

چرا كه حقيقت اين است كه ما امروزه بسيار دور از آن فضا و                  .  شد
 .دوراني هستيم كه اين تاريخچه فشرده به خواننده عرضه كرده است

 انقالب؟

ورزان   ترين انديشه   ميالدي، روزاليند كراوس، يكي از شاخص       1998در  
ي   اين موج، در تفسير خود بر دبليو تي جي ميشل و كتابش نظريه                

ناخواسته )  كه در واقع بازگشتي است به آكادميسمِ پانوفسكي        (تصوير  
 :بندي كرد ابهامات نهفته در جنبش انتقادي راديكال را صورت

به عنوان يك    (يا اين انقالب درواقع يك شورش است و يا اينكه                 
به ساختار بيش از هر زمان      )  �انقالب فرهنگي �ي غيرمنتظره از      نمونه

ي   ي شناخت خدمت كرده و به خوگرفتن سوژه             تكنولوژيك شده 
 Welcome”./رساند  گردان تجربه ياري مي     شناخت به شرايط بيگانه   

to the Revolution” In October, 77, summer 1996/. 

آنچه را كراوس در نقد خود به عنوان يك بعد مسأله انگيز در                      

توان امروزه به     رويكردهاي نظري هنر جديد برجسته كرده است را مي        
 شدن سرمايه   عنوان نقش متفاوت گفتمان دانشگاهي در فرآيند كااليي     

ظاهرا پرسش بايستي اين باشد كه آيا            .  داري معاصر درك كرد     
 ي اصلي تاريخ هنر در مرزهاي خواب        مطالعات هنرهاي بصري به بدنه    

كنم كه    اند؟  من، اما، فكر مي          آلود گفتمان دانشگاهي پيوسته     
صورتبندي اين پرسش تاحدي نادرست است، چرا كه به شفافي به               

 يِ انتقادي و كنشِ هنري در سه دهه          ي ميان نظريه    ي پيچيده   رابطه

در واقع، امروزه تئوري، خود به دو دليل عمده،           .  پردازد  ي اخير نمي  
نخست، هنر  .  هنري شده است     كمابيش بخشي از تحول شرايط پراتيك

. اي با ادوات مفهومي و تئوريك آميخته است         بصري به صورت فزاينده   
دوم، اين اجزاي مفهومي خود در فرم نويني از كاال، يعني شناخت                 

به بيان ديگر در كاپيتاليسم معاصر، هم هنر بر حسب . اند جاسازي شده
هاي تئوريك وابسته تر شده        ش به مفهوم    زاي تاريخي   تكامل درون 

ي منطقِ    ها خود بيش از هرگاهي  زير سلطه           است و هم اين مفهوم     
 .   اند گردشِ كااليي

 بنياد ارتباطي

تر شدن بحث، من در اينجا از يك اصطالح عمومي يعني               براي روشن 
هاي متني پيرامون     كنم كه مراد از آن فعاليت        متن استفاده مي  -هنر

  متن و اثر هنري معضلي     -ي ميان هنر    رابطه.  محصوالت بصري است  
. است تابعِ تنشِ موجود ميان  فاصله و نزديكي، همكاري و بيگانگي              

ي سكرين و تئوريسين       استفن ملويل، يكي از نويسندگان  گاهنامه         
 :ادبيات تطبيقي، زماني  اشاره كرد

طلبد، همانا اكراه از      توان گفت آنچه تئوري، بيش از هر چيزي مي          مي
كران   اي ابدي و بي     ي موضوع كارش است تو گويي فاصله         لمس ابژه 

ي محفوظ    هنگام اما، ما همين فاصله      بايست مخفيانه حفظ شود و هم     
ي مورد    را شرط  ادعايمان مبني بر رويكرد و نزديكي  تئوري به ابژه              

/انگاريم  مطالعه مي   .p. 112, Melville, Stephen, “Division 

of the Gaze”, in Vision in Context, Historical and 
Contemporary Perspectives on Sight, ed. Teresa 

Brennan, Routledge, 1996/. 

توان حدود و ثغور بستر         پرسش اساسي اين است كه چگونه مي          
اش با اثر هنري و دستگاه نمايشگاهي         متن را در رابطه     -مفهومي  هنر  

براي درك بهتر اين بستر مفهومي براي مطالعات بصري و          .  تعيين كرد 
 . نهم ي هنر، من تز كوچكي را پيش مي نظريه

ها را از دهه   متن -هاي هنري و نيز هنر من چارچوب مسلط در فعاليت
/ Communicative Foundation/به بعد بنياد ارتباطي        1970
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گيري   پيش از هرچيز گفته باشم كه اين مسأله نوعي جانب          .  نامم  مي
” برگشتن به الگوي تصويري   “هاي مربوط به باصطالح       با تأخير در بحث   

شود نيست در     در مقابل آنچه برگشت به چارچوب زباني انگاشته مي         
ها در    واقع درست برعكس، اهميت و سرزندگي مباحث و تبادل ايده           

انگليسي و نقش     -اي بيست ساله از ادبيات نظري آمريكايي        طي دوره 

آن در دگرگوني ساختارهاي دانشگاهي همچون مرجعي انكارناپذير، اما         
 .ماند شده، باقي مي تاريخي

مفهوم بنياد ارتباطي  ناظر بر اين است كه  تئوري هنر و مطالعات                  
  ها  ي معيني از دوگانگي     انتقادي پيش از هر چيز مبتني بر مجموعه        

، اشاره به بحث مركزيِ      Retina=شبكيه/زبان در برابر شبكيه      :  است
  ي هنر مدرنيسم و بويژه مدرنيسم دوران پساجنگ            كراوس درباره .ر

چالش كشيدن خود امر ديدن بوده         ي به   است كه در اساس برپايه     
تر در اين باره نگاه كنيد به اثر كالسيك              براي بحث تفصيلي  .  است

 كراوس، ناخودآگاه اپتيك

The Optical Unconscious, The Harvard University 
Press, 1994/ .         هم در  .  ، بازنمايي در برابر معنا، رؤيت در برابر نشانه

محور، فرض بنيادين اما ناگفته اين      -محور و نشانه    -هاي شمايل   تئوري
است كه دريافت و انتقال رمزگان در قلمروي بينايي، تمام معاني                 

هاي   رغم،  مصداق    الگوي كلي به  .  گيرد  بصري يك اثر هنري را دربرمي     
هايي همچون آثار ليوتار كه آنتي تزي در           از جمله نمونه  (گوناگونش  

كننده   مدل  دريافت  :  ماند  ثابت باقي مي  )  اند  برابر تمام بنياد ارتباطي   
 اي تحليل مي    كننده، و خود توسط همان رمز انتقال يافته           و ارسال 

. شود كه در داخل يك سيستم ديفرانسيلي مفروض قرار دارد                  
اند كه    مفروضات اصلي بنياد ارتباطي در اساس مبتني بر اين مفهوم           

سوبژكتيويته منحصرن در فضاي موقت يك پراتيك ارتباطي قابل              
هاي زباني باشد و يا       هاي ارتباطي بازي    درك است، خواه اين پراتيك    

ها يا فيگورهاي نمايشي، خود امرِ ارتباط، همچون بنياد نامتغير             ژست
 .است

شوند    اي كه يا ارتباط را مانع مي        بنياد ارتباطي را حتي در آثار هنري      
شوند،   هاي نمايشي متوسل مي      برداري و انواع كنش      و يا به گرته    

ي   تر، درك عقالني از زبان در فلسفه         از آن مهم  .  توان بازشناخت   مي
شان بيش از     ي تقارب و اشتراك     تحليلي و بنياد ارتباطي در واقع نقطه      

ي اين    ترين نماينده   برجسته.  آيد  ست كه در بدويِ امر به نظر مي         آني ا 
گرايي كسي نيست جز لودويگ ويتگنشتاين در تراكتاتوس                 هم

ش      ا  توان سخن گفت ، درباره      از آن چيزي كه نمي    “:  فيلوسوفيكوس
 The Seventh thesis, in Tractatus/”  بايست سكوت كرد   

Logic-Philosophicus, translated from the German by 
C.K. Ogden, Routledge and Kegan Paul, 1922  ./. چنين
اين حد  .  تعريفي از حد نهايي بيان، حاوي يك بعد اخالقي آشكار است          

كند، معرف    نهايي، كه در عمل  سياست سكوت را توصيه مي                
هاي پاياني قرن بيستم      متني در دهه    -هاي  پراتيك هنري و هنر       كرانه

 هاي ارتباط بر پايه     ي ايدئولوژي ليبرال مدرن و تئوري       همه.  بوده است 

ويژستگي اثر هنري درآن است كه به تخـيـل   
توانيم درباره ي آنـهـا       چيزهايي كه ما نه مي

 سخن بگوييم و نه خاموش بمانيم، ادامـه مـي    

اند و نـه در     اين چيزها نه در تهي مطلق.  دهد
ي    اين چيزهاي قوه.  نفي محض و نه در كائنات

تخيل، كه در همين دنيايند، بسادگي حاصلِ از 
آنِ خودسازيِ از حدگذشتگي ابژكتـيـويـتـه     

هاي نظمي كـه ايـن      چيزهايند نسبت به كرانه
 . سازد دنياي كنوني را برايمان بامعنا مي
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از چنين ديدگاهي آني كه نتوان با          .  چنين عقالنيتي استوارند     ي  
بر همين اساس است كه     .  ها مرتبط و منتقل كرد، موجود نيست        نشانه

اگر دقيق  .  عقل سودامدار كاپيتاليست به فاجعه ختم خواهد شد            
ست   ناموجودي”  آني كه به سخن نيايد    “بنگريم، براي ويتگنشتين اين     

كه بدون آن اين عقل قادر به فعاليت نيست، از آنجا كه اين عقالنيت                
تواند نفي    به متافيزيك كائنات هم باور ندارد، اين ناموجود تنها مي             

دانيم كه ويتگنشتين از اشاره خاموش سخن             -مي.  محض باشد  
ست   ي خاموش هم ژستي     گويد، اما با چنين حكم اولي، آن اشاره          مي

نه مرگ  :  اين  سرانگشت اشاره تنها رو به يك سوي دارد         .  اثر  الكن، بي 
 . بلكه خاليي ابدي

عمده ترين پيامد بنياد ارتباطي تحديد تخيل است، چرا كه اين بنياد             
ي   ا  ديالكتيك ماترياليست نكته   .  با ديالكتيك اثرِ هنري بيگانه است       

اين .  محوري براي دريافتن تحديد تخيل توسط بنياد ارتباطي است           
ي هنري    بودن ابژه -خود-مندي يا در      ديالكتيك را بايستي در درون     

ست در    ي بصري   مندي پايگان موجوديت ابژه در حوزه       درون.  جست
ويژستگي .  ماند  عين حال كه اين پايگان با تصور به تمامي بيگانه مي           

-توانيم درباره   اثر هنري درآن است كه به تخيل چيزهايي كه ما نه مي  
اين چيزها نه . دهد ي آنها سخن بگوييم و نه خاموش بمانيم، ادامه مي

اين چيزهاي  .  اند و نه در نفي محض و نه در كائنات              در تهي مطلق  
ي تخيل، كه در همين دنيايند، بسادگي حاصلِ از آنِ خودسازيِ از              قوه

هاي نظمي كه اين      حدگذشتگي ابژكتيويته چيزهايند نسبت به كرانه      
تحديد تخيل به حوزه ي       .  سازد  دنياي كنوني را برايمان بامعنا مي       

يافته و حاوي     هاي ارتباطي  سازمان     بصري، كه آنهم مطابق با مدل      
هاي اخالقي است، ويژستگيِ پراتيك هنري را به آنچه                محدوديت

به بيان ديگر هم اثر      .  كاهد  نامد فرومي   مي”  خوگيري سوژه “كراوس  
هاي هنر بخشي از كااليي       متن و از آن جمله تئوري       -هنري و هم هنر   
 .شوند خيال  در سيستم كاپيتاليستي مي،پردازي گرداندن بدعت

توان از مرزهاي الگوهاي ارتباطي       معضل اصلي اين است كه چگونه مي      
كه به دامان     در گذشت و تئوري منسجمي را پي ريخت بدون اين            

تر چگونه    از آن مهم  .  ي كائنات درغلتيد    ايِ درباره   باورهاي كذايي افسانه  
هاي راديكال آن،     توان به دامان ماترياليسم كاپيتاليستي در نسخه         مي

 Baseاشاره به   /همانند رمانتيسيسم بدن و اندام در ماترياليسم باتاي         

Materialism         اصطالح ژرژ باتاي نويسنده و هنرمند فرانسوي ست /.
/”  تمناي مرزشكن “در نغلتيد، يا به مفهوم ظاهراً، و نه واقعاً، لكانيِ              

Transgressive Desire/           و يا به رمانتيسيم حماسي در رئاليسم
 اجتماعي متوسل نشد؟

 شرايط جهاني و مفهوم فاجعه -2

 هاي بازنمايي به معناي اعاده      جستن از رژيم    هر ادعايي مبني بر دوري    

ست كه الگوهاي     اي  به گونه     ي بصري   ي تخيل در بيرون از حوزه      
تواند   ي تخيلي تنها زماني مي      چنين  قوه  .  كنند  ارتباطي تعريفش مي  

موضع پسارمانتيك خود را حفظ كند، كه در تامل موقعيت جهاني از              
اين /   Singularity/تكتايي.  نظرگاهي تك و منفرد ريشه داشته باشد      

ي روابط اجتماعيِ     ديدگاه همواره به شكل مانعي در درون مجموعه         
شدن ناميده    چه عموماً جهاني    هاي آن   بازنمايي.  كند  مستقر بروز مي  

هاي مهم هنري     شود، نقش مهمي در  آثار هنري معاصر و صحن            مي
 .آغازيم ها مي از همين روي ما از همين بازنمايي. برعهده دارد

 كليت هزارسر

ي اسپانيا در بي      در غرفه /  Santiago Serra/چيدمان سانتايگو سرا  
ي نيروي   درباره/ Alex Rivera/، كار آلكس ريورا 2003ينال ونيزِ در 

كار مهاجر مكزيكي در ويتنيِ در نيويورك در سال گذشته، يا آثاري در         
اي غني و     واره  هايي از خيال    هايي چون تماس، همگي نمونه       پروژه

ي   ها و امكانات توليدشده در حيطه           متنوع و مرتبط با نابرابري       
از اين منظر، يكي از      .  داري است   ي معاصر سرمايه    مختصات مرحله 

توان   هاي معاصر هنري را مي      مضامين كنوني در نظريه و نيز پراتيك      
اين دفاع معموالً همچون يك       .  گرايي محلي برشمرد     دفاع از خاص   

از آنجا  :  ديدگاه راديكال ابراز وجود كرده و مبتني بر اين استدالل است          
گرايي   ي فرهنگ مصرف      كه نظام مسلط جهاني تحت سيطره          

شدن، واقعـيـت    گشتن مردمان در اثر جهاني  ي تهديد همسان  تر اما، اين است كه ايده  نكته مهم
كـنـد، بـرعـكـس،          منطق كاپيتاليستي همساني را ترويج نـمـي  .  گيرد  كاپيتاليسم را نايده مي

داري    نظام جهاني سرمـايـه  .  سازد  هايي قابل مبادله بدل مي  داري چندگونگي را به نشانه سرمايه
 هاي خاص فرهنگي و نژادي است، چرا كه مبادلـه   حاوي گرايش به كليت بخشي به تنوع، به هويت

 . هاي فرهنگي خاص است ي ذائقه ها در بازار جهاني وابسته به عرضه ي تفاوت



                   216                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

هاي هنري و فرهنگي بومي را          آمريكايي، تنوع منحصر به فرد جلوه       
هايي   كند، يك راهبرد هنري انتقادي بايست بويژه آن جلوه          تهديد مي 

چنين .  را نمايان و آشكار كند كه برحسب ادعا امروزه مورد تهديدند            
ساز نهفته در اعمال قدرت را به            راهبردي بايست گرايش همسان    

 اين مضمون زماني مبتني بر نقد ساختارشكن روايت         .  چالش كشاند 

ها در بازشناسي        ي آن روايت      هاي كالن و غفلت اروپامحورانه        
امروزه، اما، اين راهبرد، كم و        .  هاي قومي و فرهنگي بود       حساسيت
انگيزي، نقد    اي است كه بدون مسئله        ي خودانگيخته   بيش ايده 

 .كند جهاني شدن را همراهي مي

سازي خود بخشي     ي تهديد همسان    اما، پرسش اينست كه آيا اين ايده      
شدن نيست؟ و بدين ترتيب، آيا اين          ي جهاني   ي پروسه   واره  از خيال 

سازد   هايي نيست كه نظم جهاني را قادر مي         ايده خود يكي از فانتزي    
تا با تعيين افق انديشه و تخيل، به مثابه يك كليت عمل كند؟                     

 :فردريك جيمسن چندين سال پيش به نقد چنين راهبردي پرداخت

هاي فرهنگي ناگزير با نوسان لفاظانه ميان غرور در             ي سياست   همه“
و اين  .  مندي فرهنگي و تحقير راهبردي آن مواجه هستند         تأييد قدرت 

تواند   چراكه سياستمداري از اين دست مي     .  مسأله داليلي سياسي دارد   
امر حماسي را برجسته كند و تصاوير هيجان آور حماسه آوري                   

گراي   پوست، مقاومت قانون    زنان قدرتمند، قهرمانان سياه     –فرودستان
را به منظور تشجيع مردم مورد بحث به پيش كشد، و يا               -مستعمرات

پوستان و يا     ها، سركوب زنان يا سياه    هاي آن گروه تواند بر فالكت مي
تواند براي     اين تصاويرِ رنج مي      .  نشينان، تأكيد كند      مستعمره

شدگان، و  تر موقعيت سركوب برانگيختن خشم، براي شناساندن وسيع
ي حاكم به نظرگاه خود ضروري         هايي از طبقه    حتي گرواندن بخش  

جاست كه هر چه بيشتر بر اين فالكت و فقدان             اما مخاطره اين  .  باشد
هاي آن بيشتر به نظر قربانيان منفعل و           قدرت پافشاري كنيد، سوژه   

تواند   پذيرند، تا بدانجا كه چنين تصويري مي        ضعيف و به آساني سلطه    
هاي مربوطه منجر     آميز محسوب گردد و حتي به تضعيف گروه          اهانت
 Fredric Jameson, “Globalisation and Political/”.شود

Strategy”, New Left Review, Nr 4, 2000 /. 

به مخاطرات    2000ي جيمسن در سال        كه نقد محتاطانه    درحالي
هاي گفتمان ضدجهاني شدن اشاره دارد، اما           مرتبط با برخي جنبه    

هاي -امروزه بيش از هر زمان آشكار شده است كه اين نقد از گزاره                
 كند كه جهان    شمول مدرنيته تنها اين اسطوره را بازتوليد مي          جهان

شمولي، بخش ذاتي فرهنگي، الهياتي و يا نژادي آن چيزي است كه               
هاي   ي گزاره   تر درباره   شود و ادعاهاي متقدم      ناميده مي ”  غرب“

 .گيرد شمولِ سياسي و فرهنگي را ناديده مي جهان

گشتن مردمان در   ي تهديد همسان تر اما، اين است كه ايده نكته مهم
منطق .  گيرد  شدن، واقعيت كاپيتاليسم را نايده مي             اثر جهاني  

داري   كند، برعكس، سرمايه     كاپيتاليستي همساني را ترويج نمي       
نظام جهاني  .  سازد  هايي قابل مبادله بدل مي       چندگونگي را به نشانه   

هاي   داري حاوي گرايش به كليت بخشي به تنوع، به هويت              سرمايه
ها در بازار     ي تفاوت   خاص فرهنگي و نژادي است، چرا كه مبادله          

ساختار .  هاي فرهنگي خاص است      ي ذائقه   جهاني وابسته به عرضه    
ها،   نظام جهاني به مثابه كليتي هزارسر مبتني است بر گردش نشانه            

از همين  .  اقدامات امنيتي فزاينده و دستگاه رمزگان ارتباطي مسلط         
ست كه امروزه هنر قومي تحت هر نامي، آفريقايي، زنانه،                    روي

اي، مردانه، سكيمويي و غيره، نه تنها نقشي در نقد                    خاورميانه
كاپيتاليسم جهاني ندارند، بلكه دقيقن خود اين باصطالح نقادي                

داري   ي كاال در سرمايه      ست جدانشدني از گردش و مبادله          بخشي
 . متأخر

اي كليدي است كه      ي ميان كنش هنري و كليت هزارجا مسأله         رابطه
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. هاي اخير در نيروهاي مولد نگريسته شود      -بايست در پرتوي دگرگوني   
كند،   استدالل مي ”  امپراتوري“همĤنطور كه آنتونيو نگري در كتاب         

داري امروزه يك  پالن مسطح جهاني است، سطحي در ضربان              سرمايه
هاي خويش و نيز امكان گسترش خود را بازتعريف             و غليان كه كرانه   

يِ   اي شده   افزون برآن، فضاي به شدت مورد مراقبت و رسانه        .  كند  مي
زماني /  Guy Debord/ي آنچه گي دوبور      زندگي روزمره و سلطه    

-ناميد، به آني مي   /  Société du spectacle/اي  يِ تماشاخانه   جامعه
هراس دائمي را   .  نامم  انجامد كه من آن را وضعيت هراس دائمي مي          

اي   نبايستي به عنوان مفهومي روانشناسيك نگريست، هيچ همخواني         
هم با مفهوم موقعيت استثنائي نزد فيلسوف ايتاليايي جورجيو آگامبن           

 .  ندارد

ي مركزي آن است كه، امروزه و شايد بيش از هر زمان ديگري،                 نكته
مابازاي نقصان روزافزون شورِ وجود همانا برآمدن هراس دائمي در برابر           

اگر همه چيز حضور حال است، و       .  تهديدي مطلق و بي حد و مرز است       
 اگر هيچ زمان ديگري به جز حال را نمي توان از درون اين نظامِ نشانه              

ها و اصول اخالقي آن استخراج كرد، پس پايان نهايي وجود، حتي از               
ي اعمال    طريق يك تهديد واقعي، در چارچوب واقعيت زندگي روزمره        

كنيم، اساسن درك      چه در معرض عموم ادعا مي         ما، سواي هرآن   
اي براي سركوب آلترناتيوهاي ممكن، موثر        ناشدني اما، به عنوان بهانه    

 .ماند باقي مي

اما آيا به هيچ وجه تصور موضعي مخالف بر عليه بازتوليد مسلط                   
ست كه آلن     هاي بصري ممكن نيست؟ چندي ا         امپرياليستيِ نشانه 

ها   توان به آن    بندي كرده است كه مي      بديو مجموعه تزهايي را صورت    
 :آميز به چنين پرسشي نگريست به عنوان پاسخي تحريك

جا كه امپراتوري از توانايي خود در كنترل كل قلمروي               از آن .  14“
قابل ديدن و شنيدن از طريق قوانيني كه بر گردشِ تجاري و ارتباطات             

. كند  دموكراتيك ناظراند، مطمئن است، ديگر هيچ چيز را سانسور نمي
تمام هنرها و كل تفكر هنگامي كه ما اين مجوز را براي مصرف، ارتباط            

ما خودمان بايستي به    .  روند  پذيريم از بين مي     بردن مي   و براي لذت  
 .رحم خود مبدل شويم سانسورچي بي

هاي   بهتر است هيچ كاري انجام نداد تا اين كه در ابداع شيوه               .  15
فرمال تصويرپردازي آني سهيم شد كه امپراتوري  پيشاپيش به عنوان            

 See “Esquisse pour un premier/”.است امر موجود بازشناخته 

manifeste de l’affirmationisme”, in Utopia 3, 
Généalogie critique et axiomatique minimale, Paris, 

Germs, 2002/. 

گيري بديو را بايست بيشتر به عنوان يك تشخيص فهميد، كه              نتيجه
 هاي پراتيك هنري تأكيد مي      بر ضرورت تجديد نظر در اهداف و افق        

اي   چنين تجديد نظري، بي شك نيازمند در نظرگيري مجموعه         .  كند
جايگزيني نظام حمايت   .  خواهد بود     از شرايط و متغيرهاي ساختاري     

ي   شخصي با گالري مدرن، ورود دستگاه نمايشگاهي به شبكه               
شدن پراتيك    هاي مالي در كاپيتاليسم معاصر، دانشگاهي        زني  گمانه

اي به منافع دولتي آغشته است و توسط            هنري كه به طور فزاينده     
شود، و در نهايت       اي حفظ مي    هاي يارانه   ي وسيعي از نظام      شبكه

هاي نوين و تأثير آنها بر پراتيك هنري، شايد اهم               آوري  ظهور فن 
 .موارد اين مجموعه را تشكيل بدهند

گوييم، اين تنها     كه از تحوالت تكنولوژيك معاصر سخن مي          هنگامي
هاي ديجيتال و مبتني بر كامپيوتر نيست، بلكه اين            محدود به شيوه  

هاي گوناگون به ارمغان      تحوالت، ابزارهاي تكنيكي نويني را در حيطه       
اند تا    اند، از آنها كه بالواسطه با بازنمايي بصري و صوتي مرتبط             آورده

هاي اخير    براي مثال پيشرفت   .  ”مصالح ساختماني پيشرفته جديد    “
كننده و نويني منتهي شده       تكنيكي در معماري به ساخت بناهاي خيره   

هاي جديد و فضاهاي نمايشگاهي در ابعاد بناهاي يادبودي            كه  موزه  
 .تنها بخشي از آنند

در گراز در    )  خانه هنر (چون كونست هاوس        هايي هم   ساختمان
هاي شمايلي و     چون فرانك گهري چهره      هايي هم   اتريش، و چهره  

اين تحوالت معماريك شرايط     .  تر اين تحوالت هستند      شده  شناخته
كنند،   ها تحميل مي    دهي نمايشگاه   نويني را، نه تنها به شكل سازمان       

اين .  آفرينند  بلكه افزون برآن براي اثر هنري ملزومات نويني را مي             
فضاهاي نوين ملزومات نويني در مقياس و نيز اندازه را به آثار هنري               

-بنابراين، دستاوردهاي تكنولوژيكي معاصر، بي       .  كنند  تحميل مي 
واسطه بر شرايط فضايي هنر هم از طريق آثار تعامل مبتني بر                    

 .گذارند هاي مادي نوين تأثير مي كامپيوتر و هم سازه

 رسد اين شرايط كنوني قلمرويي نوين از امكانات را مي              به نظر مي  

شدن، اينترنت، و     ديجيتالي:  هاي نوين   با اينحال ظهور تكنيك   .  گشايد
هاي جديد    ي آنها براي توليد حاشيه      غيره، قطع نظر از توانايي بالقوه     

براي نمونه گسترش يا تعليق حق مالكيت            (براي پراتيك هنري      
هاي مرتبط    ، به خودي خود آنتاگونيسم    )خصوصي در اينترنت و غيره    

 ها پيوند نمي     كنند و يا به آن        هاي هنري را توليد نمي        با كنش 

 هاي هنري باقي مي     هايي در حال رشد به كنش       آنها ضميمه .  خورند

درك بهتر داليل اين وضعيت، نيازمند بررسي دو اصطالح               .  مانند
 . ست شناسي اساسي در زيبايي
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 ي بصري فضا و نشانه

در شكل و   {هاي بصري     هر راهبرد نويني مستلزم آن است كه نشانه        
در معنايي كه گي دبور تعريف كرده         (انباشت سرمايه   -محتواي حاد 

، در  )انگيزي براي عصر ما   -ي مسأله   به عنوان كليدواژه  (، و فضا    })است
در معناي راديكال و جدا از        (تر، يعني تخيل       پرتوي مفهوم وسيع   

اين امري بديهي ولي به     .  نگريسته شوند )  شناسيك آن   ي زيبايي   سابقه
سهولت ناديده انگاشته شده است كه تخيل  نه به امر بصري محدود               

براي .  ناپذير در تقابل با ادراك است         است و نه به صورت اجتناب       
ي   ترين نقطه   توضيح بيشتر اين نكته، بهترين، و شايد غيرمترقبه           

چندي .  عزيمت، مباحثات اخير پيرامون دموكراسي و بحران آن است          
اي عليه نقادان دموكراسي      هاي پرمايه   ير استدالل   پيش، ژك رانسي  

 . ارائه كرد

ير دموكراسي شكل حكومتي نيست، بلكه پيش از هر چيز،            براي رانسي 
به مثابه بنياد    (ي دولت     ست كه هم مادون مقوله       جنبش مضاعفي 

اي كه زماني موجب ظهور سياست در مقام حاكميت             ضرورتاً ناديده 
به مثابه حق دموكراتيك حاكميت شوندگان      (، و هم مافوق آن      )گرديد

اين پويايي اساس   .  در جريان است  )  براي بازپس گرفتن امر سياسي     
ي فضاي خصوصي     ير عليه كساني است كه مصادره        استدالل رانسي 

انگارند، و هم كساني كه       توسط دولت را پيامد منطقي دموكراسي مي       
ي آنان به عنوان       كنندگان و عالئق خودمحورانه      به پوچي مصرف   

بندي، چنين نقدهايي از      در جمع .  نگرند  ي فروپاشي جامعه مي     مقدمه
ير آن را     كنند كه رانسي    دولت دموكراتيك در آن چيزي مشاركت مي      

به بيان  .  نامد  اشتياق دولت جهت محو رد پاي نسبيت وجوديش مي          
ديگر، پيكار و تقسيم جامعه و درنتيجه امكانِ دگرگونيِ موقعيت توسط      

 Jacques./شود  شوندگان در اين ديدگاه ها ناديده گرفته مي         حكومت

Rancière, La haine de la démocratie, La fabrique, 

2005/ 

ي فضا در دوران كنوني را از نظر           ير، مسأله   حال تحليل رانسي    با اين 
ير از اجزاي  بنيادين        قطع نظر از صحت تحليل رانسي      .  دارد  دور مي 

اند   دمكراسي، اين اجزاي بنيادين در منظر فضايي معين تعريف شده           
ير   نزد رانسي .  ي كالسيك بورژوايي است     كه درواقع متعلق به جامعه     

ها، طردشدگان، تقسيم نيروها، ديالكتيك كل        بازنماييِ بازنمايي نشده  
 ملت تعيين مي    -و اجزاء، همگي در يك بوم واحد، يعني فضاي دولت          

ي   وجه دروني يك موجوديت تاريخي خاص، يعني جامعه            .  شوند
بورژوايي، بوم فضايي دكارتي كه توسط قدرت دولتي پاييده و كنترل             

كند و درنتيجه وي      ير را تعيين مي     شود، چارچوب تحليل رانسي     مي
قادر به در نظر گرفتن اين واقعيت نيست كه برآمد يك گسست در هر              

هاي نويني است كه تعينات        مندي    موقعيت معيني كاركردي از ربط     
در تئوري رانسي ير اين امر      .  كند  دكارتي يك مكان معين را ملغي مي      

تواند   شده باقي مانده و وي در مواجهه با آن، نمي           -  اي ناانديشه   نكته
به ”  هاي شكننده و تكتا     آكسيون“پذيري آنچه را كه وي        شرايط امكان 

نامد، را به روشني      ي فضايي دمكراتيك مي     كننده  ي عوامل تعريف    مثابه
درنتيجه هم عاملين و هم شرايط ظهور تكتايي سياسي          .  توضيح دهد 

 . مانند هردو گمنام باقي مي

شمولي آن    داري بورژوايي، پايگاه انتاگونيسم و جهان       در عصر سرمايه  
سبب آن اين كه    .  از طريق انترناسيوناليسم به هم پيوند خورده بودند        

الملل   شد و انترناسيوناليسم يا بين      آنتاگونيسم در فضاي ملت واقع مي     
امروزه اما، ما به     .  شمولي آنتاگونيسم استوار بود      متعاقباً  بر جهان    

هر .  ملت-تعريفي نيازمنديم جداسر و مستقل از پايگان دولت               
كه حاوي يك      مشروط برآن (آنتاگونيسم معيني در يك بوم معين          

بازتعريفي )  گسست واقعي در پيكرمندي نيروهاي اجتماعي باشد           
نگاري   ي جهان و از نقشه      ست كه آن بوم را از بقيه        دوباره از مرزهايي  
از چنين منظري، پايگاه      .  كند  داري متمايز مي     ايدئولوژي سرمايه 

اي كه    ناپايدار ولي واقعي تكتايي دوران ما را بايستي در آن فاصله              
داري   ي بورژوايي را از گردش سرمايه          هاي منزوي جامعه     جزيره

اي كه پايگاه انباشت را از فضاهاي          فاصله(كند    پيرامون آن جدا مي   
در آن مرزهايي كه هم درون         .  بجوييم)  كند  توليد ارزش جدا مي    

اند و هم در تعارض با آن در قلمروهايي كه لزوماً محدود به                  سيستم
 For a further discussion./تعريف مرزهاي جغرافيايي ملي نيستد

about the differentiation of space, see David Harvey, 
“Space as A Keyword”, in Spaces of Global 

Capitalism, Verso, London, 2006/. 

ي شهري، در كشوري       به بيان ديگر، هر كشمكش خردي در حومه         

است، نه   آنچه در نهايت راهنماي پراتيك هنري
ست، نه تنش مـيـان     محتواي به ظاهر انقالبي

فرم و محتوا و يا حتي انقالب در فرم، بـلـكـه    
ست مستـقـل كـه        تر از هرچيز، تخيلي پيش

چون افقي در همين دنيا از نـظـر     فاجعه را هم
دارد بدون آنكه بـه دامـن هـنـر            دور نمي
 . زده و يا سياست هنرزده درغلتد سياست
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ي   هايي را از مجموعه      ها، نيروها و دال    -اروپايي يا غيراروپايي، نام    
ها بسيج كرده و موقعيت مكاني نويني را به مثابه چالشي             متنوع مكان 

اين منطقِ  .  كند  داري معاصر خلق مي     در برابر كليت هزارسر سرمايه    
،   نوينِ تعينِ فضايي به معناي آن است كه ما بايست در هر مرحله                 

خانمان   داري گردش و انباشت را از منظر بي           مابازاي منطق سرمايه  
ها، مسيرهاي مهاجرت، باز تفكيك تبعيض در فضاي شهري              سازي

هاي   هاي قديمي هويت  و بازتوليد شكل) ها گتوها، پايين و باال شهري(
همچنين به اين   .  مذهبي و قومي را، در آناليزمان به حساب بياوريم           

بر عرض فضاي دكارتي، در راستاي آن             معناست كه برشي اُريب     
شدگان را    هاي جهانشمول و بازنمايي سركوب      ست كه خواست    ابداعاتي

هاي بصري    كنند كه  قلمروي تخيل را از  نشانه              چنان طرح مي   
سيستم حاكم جدا كرده و فرصت به چنگ آوردن و مصرف تخيل                 

 .انساني را از سيستم بگيرد

 گيري و فاجعه ي عزيمت به جاي يك نتيجه دو نقطه

جا كه به محوري زماني مرتبط        ي نخست تا آن     پراتيك هنري در وهله 
است كه حول آن كل فضامندي بايست خود را سازمان دهد، نقشي               

كردن تخيل در فراسوي مرزهاي بصريت           حياتي در اين راديكاليزه    
نه تنها به اين دليل كه اين پراتيك آشكارا با              .  كند  محض ايفا مي  

ي هنري در     ي آن يعني شكل خاص ابژه       شرايط كار كنكرت و نتيجه    
چنين به اين دليل كه شخصي كه  عنوان                پيوند است، بلكه هم    

هنگام و روزافزون بخشي از روابط اجتماعي           هنرمند را پذيرفته، هم    
 .داري است سرمايه

 كند و هم در كنترل      او هم در اشكال نوين توليد كااليي مشاركت مي        

هاي پليس در كشورهايي كه از طريق آنها            هاي پاسپورت و ايستگاه   
هرگونه نيت و   .  كند  اند گير مي    هنرمند و اثرهنري مجبور به حركت      

هاي بازنمايي،    ميل به راديكاليسم در كنش هنري، و بدور از رژيم             
ست كه در توليد حركت از خالل فضاهاي          گذاري زماني -دقيقا سرمايه 

نگاريك،  براي خدايان منقرض، و      -هاي مردم مملو از شيدايي براي داده
 امروزه، يك هنرمند چهره   .  هاي بازرسي امنيتي صرف شده است       پست

 .شمول است ي كار انضمامي و ارزش انتزاعي جهان

هاي دروني    در وهله دوم، گستراندن نيروي تخيل مبتني است بر رويه         
گوشي و جديت تداعي      شور وحدتي كه  ديالكتيك بازي     .  كنش هنري 

هاي هنر است، چيزي كه       پردازي نهفته در رويه     كند، همانا  خيال     مي
هاي مفهومي، كمتر از حد الزم          پس از زوال رمانتيسيسم، در دستگاه      

گفتار آدورنو در مورد اين ديالكتيك به روشني گوياي . اند بدان پرداخته
 :مطلب است

توان امر    آنچه بدون برانگيختن بوي ناي ايده آليسم به درستي مي           “
جدي در هنر ناميد، شور ناشي از عينيتي ست كه  فرد را با آني مواجه       

 مخاطره.   كند كه بيشتر و متفاوت از ناخودكفايي تاريخي وي است           مي

 ,Adorno, Theodor/”.ي يك اثر هنري شريك جدي بودنش است

Aesthetic Theory, “Situation”, p. 38-39/. 

تواند   چنين ديالكتيكي با مقياس عميقا انساني آن براي كنش، مي             
تر بدان    اي  كه پيش      تخيل راديكال را توانمند كرده و سه نكته           

ي نقاد توسط الگوهاي ارتباطي       پرداختيم ــ  از آن خودسازي انديشه       
داري معاصر، تحول ابزار توليد و تأثير آنها بر        در كليت هزارگان سرمايه

كنش هنري، و درنهايت بازتعريف مرزهاي فضايي امر سياسي را پشت            
 . سر گذارد

با اين همه، بايد روشن باشد كه چنين ديالكتيك غيررمانتيكي مبتني            
اين افق همانا فرصتي براي     .  ست  بر افقي در بطن موقعيت جهان كنوني      

يا امكان  :  هاي نوين است، بيش از دو شق موجود نيست      تبيين قطعيت
بار در    ي آدمي براي همگان و براي نخستين         اي برازنده   مادي زندگي 

ي كنوني اين امكان كه تنها به           تاريخ بشري، و يا سركوب آگاهانه       
ي ميان هنر     ترين رابطه   سري. اي براي همگان ختم خواهد شد فاجعه

. شده، از چنين افقي قابل درك است        ي توليد اجتماعاً تعيين     و شيوه 
است، نه محتواي به ظاهر           آنچه در نهايت راهنماي پراتيك هنري       

ست، نه تنش ميان فرم و محتوا و يا حتي انقالب در فرم، بلكه                انقالبي
چون افقي در     ست مستقل كه فاجعه را هم       تر از هرچيز، تخيلي     پيش

زده و    دارد بدون آنكه به دامن هنر سياست        همين دنيا از نظر دور نمي     
چنين پراتيكي در قائم به ذات بودنش          .  يا سياست هنرزده درغلتد    

راديكال است و دستاوردش، كارهنري، در جهان شمول بودنش، سواي          
سادگي و يا پيچيدگي فرمالش، امري اشتراكي براي همگان و هركسي           

 .است

 پايان

ي   در گاهنامه   2006اين متن نخستين بار به زبان انگليسي در سال             
 .آرت مونيتور، سوئد، دانشگاه گوتنبرگ به چاپ رسيد

 .بازنگري متن فارسي از نويسنده
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اش ژست گرفته كنندهبينيم كه در كنار ماشين خيرهمرد جواني را مي
شوند؛ يك جشـن  ها بلند ميهاي دودي كه برفراز ساختماناست؛ توده

ي برق و يك ژنراتور؛ سه تـن از    تافتههاي درهمعروسي برپاست؛ سيم
-نگرند، دو مرد جوان آن سو شنـا مـي    ي ماشيني به بيرون ميپنجره

اي از جوانان سرگرم بازي دومينو هستند؛ اتاقي بـا يـك       كنند؛ دسته
-پيانوي شكسته و ديوارهايي با گچكاري آشوري كه به زغال بدل شده

اند؛ يك پل معلق كه درهم شكسته است، كودكي بـر روي سـقـف          
اند؛ اينجا خندد؛ مردم در شهر بازي سرگرم تفريحماشيني نشسته و مي

اي مسلمان اي وسط راه افتاده است، خانوادهبندان است، آنجا جنازهراه
هـا  ي واليبال در ميان نـخـل  گيرند؛ يك مسابقهكريسمس را جشن مي

راهه افتاده كه استخوان قلم پايش از آن برپاست، اسكلت انساني در آب
ي گيرند؛ همه جا بـدنـه    جدا شده است؛ مردان شهر عيد را جشن مي

خورد، همه جا پر از زباله است؛ دو مرد هاي سوخته به چشم ميماشين
اند؛ سگـي در    نوشند، در جايي ديگر يك بشقاب غذا كشيدهجو ميآب

ها مردي مشغول كاشتن نـهـالـي    ي اينرغم همهآفتاب باغ لميده، و به
شـنـويـم؛    خبر وضعيت بحراني شمار زيادي از پناهندگان را مـي .  است

و در     –يكي شيعه و ديگري سنّي   –خبر مردي با دو كارت شناسايي 
هـا، بـرخـي در        ها و خويشـاونـدي  مواردي خبر ازهم پاشيدن دوستي

در بازداشت به سـر    �  مهاجرت غيرقانوني� تبعيداند و برخي به خاطر 
هـا  اند، اما هنوز هم از رفاقتبرند؛ شماري نيز ربوده و يا كشته شدهمي

 . رسدو اميد به آينده خبرهايي مي

فـريـاد   « با عنـوان      –هاي ديجيتالي گيرت ون كسترن ي عكسپروژه
هايي تشكيل شده است كه مردم عراق با تلفن همـراه  ازعكس  -» بغداد

راثـر و       گوهايي كه با آوارگان انجام دادهوگرفته و گفت اند، تصويري پـ
ي مردم در شرايط اشغال نظامـي ايـن     منحصربه فرد از زندگي روزمرّه

 .گذاردكشور پيش رو مي

) 2008( ي عكاسي برايتون بخشي از نمايشگاه دوساالنه»  فرياد بغداد« 
است كه توسـط    –»  تصاوير جنگ و جنگ تصاوير:  ي آتشخاطره«   –

. شـود مـي سرپـرسـتـي    New Left Reviewجولين استاالبراس از 
ي جداگانه در نُه مـكـان در       مديريت اين دوساالنه كه در ده نگارخانه
. طلبـيـد  ترديد، همتي بلند ميجنوب انگليس برگزار گرديده است، بي

پارچگي اين دوساالنه گرديده و در سبب يك»  عكاسي جنگ« موضوع 
-روياها و هـم « اي چون هاي هزار بيشهرويدادهايي كه بارها زير عنوان

انـد،  به نمايش درآمـده »  بهشت« و يا »  ديكتاتوري تماشاگر:  هاستيزي
استاالبراس در راهـنـمـاي      .  گري باز گذاشته استجايي براي سنجش

هاي روش“ دهد كه نيروهاي اشغالگر عراق كوتاه اين دوساالنه شرح مي

 :يادمان واالي رستاخيز آتش

 هاهايِ جنگ و جنگ انگارهانگاره
 

 – 2008ي عكاسي برايتون، گزارشي از دوساالنه
 به سرپرستي جولين استاالبراس

 

» سامان نو«ي اين گزارش را رفيق استيو ادواردز ويژه

 .  تهيه كرده است

 

 استيو ادواردز:  نويسنده

 نژاد محسن كاس: برگردان

 علي اشرافي: ويراستار
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را در اين كشور به ”  هاهاي نازي-تاكتيك“ چون ”  وحشيانه و استبدادي
ترين جنگ تاريخ چنين بحـث  گويد كه اگر پررسانهاو مي.  اندكار بسته

ت روشـن در           همگاني ناچيزي را برانگيخته و از انگيختن اين ضـديـ
: توان به اين نتيجه رسيـد كـه    دنياي غرب ناتوان مانده است، تنها مي

هـاي بـه     اين نمايشگاه و عـكـس  .  » لنگديك جاي دموكراسي ما مي« 
: هايي پـرداخـتـه اسـت        نمايش گذاشته شده در آن به چنين موضوع

هاي مـتـالـشـي       هاي شكنجه، جنازهدهنده از صحنههايي تكانعكس
اي نـقـاط     اين دوساالنه در پـاره   .  بست ويراناي از پايشده، و جامعه

ي ي عكاسي و دگـرسـانـي حـرفـه       بيانگر توانمندي دموكراتيك حرفه
است، و در نقـاطـي ديـگـر       )  photojournalism( گري نامهعكس

و .  كندتماشاگر را با وحشت مطلق ِ جنگ امپرياليستي اخير رويارو مي
استاالبـراس  .  ستجا ، ارزنده و ضروريترديد، اين كاركردي بسيار بهبي

نمايشگاه بزرگي را برگزار كرده است كه در پيِ واداشتن ِ عموم مـردم    
يا ( ي مسئله و واكنش جدي در برابر جنگ و حضور گو دربارهوبه گفت
چه بسا اين دوساالنه و مسايـلـي   .  ستهاي گروهيآن در رسانه)  غيابِ

هاي رسمي نيافته و   گونه نمودي در رسانهانگيزد، هيچكه ناگزير برمي
ي جنگ و مسـايـل   سازي ِ بحث همگاني در بارهاين تالش براي زمينه

اش به شكست بينجامد، اما بي ترديد، علّت اين شكست ضـعـف   جانبي
 . اين تالش ِ ارزشمند نخواهد بود

گـرانـه   نامههاي جدي ِ مستند و عكسهاست كه جاي خالي بحثمدت
] آراي[ ي چيرگيِ   كه بر پايه–شود، و راي غالب در جامعه احساس مي

به شدت نسبت به ادعـاهـاي      -ها استوار استپسامدرنيسم در دانشگاه
ي در عـوض، هـمـه     .  ي روش مستند ناباور گرديده استگرايانهمدرك

ست كه ذهنيت و هويت افراد جامعـه  ايها متوجه تصاوير ساختگينگاه
-هاي ارزندهگريدر طول سي سال گذشته، سنجش.  اندرا هدف گرفته

ي نقش ايدئولوژيك عكاسي ِ مستند انجام شـده كـه داراي       اي درباره
ها خود نقش كوچكي را در   گرياهميت بسزايي است، اما اين سنجش

-آميز سياسي ي متمايل به ناوابستگي طعنهبازسازي شكل روشنفكرانه
هاي مهمي در پـاسـخ بـه يـورش           در اين روش، نشانه.  اندبازي كرده
رايي اينك رو به ازهم پاشيدگي است، كه اين همها دال بر ايننوليبرال

هاي شمايلي، فرهنگ عمومي و عكس:  بدون شرح« كتاب ِ .  وجود دارد
اثر رابرت هريمن و جان لوسياتس شرحي گيرا از   »  دموكراسي ليبرال

. دهـد گري در دموكراسي ليبرال به دست مـي نامهي عكسنقش حرفه
ترديدي نيست كه هواداري نويسندگان اين كـتـاب از فـردبـاوري و           

هايي رسانده است، اما پشتيـبـانـي    هاي بازار به اين كتاب آسيبآزادي
ي عكاسي كه بر فرهنگ دموكراتيك متمـركـز   ها از حرفهي آندوآتشه

كـتـاب ِ     .  سـازد را به كوششي ارزشمند بـدل مـي    است، بي گمان آن

ي آريال آزوالي نيز تصويري نيرومند از   نوشته»  پيمان مدني عكاسي« 
مـردم  �  جدا اُفتادگي� و �  هازخم� عكاسي به عنوان شاهدي مدني بر 

» ي آتـش خاطره« .  دهدهاي اشغالي به دست ميفلسطين در سرزمين

-ي نوين داشته و از ما مـي   گرانهنيز سهم بزرگي در اين نگاه سنجش
ي عكاسي جنگ و مسئوليت سـنـگـيـن     خواهد تا به طور جدي درباره

چنين كارهايي نيازمنـد پـذيـرش      .  ها در دنياي امروز بينديشيمرسانه
گري اسـت؛    نامهي عكسجدي نقش اجتماعي عكاسي مستند و حرفه

ست، بلكه نه تنها به عنوان عنصري ايدئولوژيك كه نيازمند نقاب زدايي
به مثابه كاربستي كه چگونگي كاركردهاي قدرت را بـا مـثـال هـاي         

ي عكاسـي  گرايي حرفهدر هر حال، مدرك.  دهدپرشمار به ما نشان مي
ي آغـازي بـراي     ي نقطهيابد كه به منزلههايي نمود ميبه صورت طرح

 . ستهاي دموكراسيواكنش همگاني نسبت به مفاهيم و ارزش

جاي دارند، امـا تصـاويـر        »  ي آتشخاطره« عراق و افغانستان در دل 
ي ما را   هاي امپرياليستي اخير به همراه پنج نمايشگاه ديگر همهجنگ
ي عكاسي جنگ به عنوان يك ژانر يـا سـنّـت        خوانند تا دربارهفرا مي

هاي اخـيـر بـا      آميزي تصاويري از جنگاين دوساالنه با هم.  بينديشيم
» جنگ تصاوير« هاي تاريخي، تماشاگران را به واكنش در برابر موضوع

عراق از عـدسـي       « نمايشگاه .  داردوا مي»  تصاوير جنگ« و همچنين 
ي ي حـرفـه  ي دانشگاه برايتون به مقايسهدر نگارخانه»  دوربين ويتنام

نـمـايشـگـاه     .  پـردازد گري از جنگ ويتنام تا جنگ عراق مينامهعكس
در سرسراي همان نـگـارخـانـه، و بـه          »  هايي براي همبستگيطرح« 

ي هـايـي از مـجلـه        سرپرستي كاترين مورياتـي مـيـزبـانِ نسـخـه          
Tricontinental 1960هاي و پوسترهايي از ويتنام و كوبا در دهه 

در برايتون ميزبان نـمـايشـگـاه        Fabricaي نگارخانه.  است1970و 
ي ، و دربـردارنـده      ؛ كاري از تامس هرشهورن» پرچم سنجش ناپذير« 

) برگرفته از مـطـبـوعـات    ( هاي عراق هايي مونتاژ شده از جنايتعكس
 ياست كه بر روي يك پرچم بزرگ سفيد چاپ شده است؛ نگارخـانـه  

چرا « ي در برايتون نيز ميزبان دو پروژه Lighthouseفانوس دريايي 
تـريـن   از ون كسترن است كه از جنجالـي »  فرياد بغداد« و »  آقا، چرا؟

هايـي  نسخه.  آيدگران غربي فعال در جنگ عراق به شمار مينامهعكس
ي در نـگـارخـانـه        اثر فيليپ جونز گريفيـث »  پرتقال كوكي« از كتاب 

ي در مجموعـه .  پالنت هاوس واقع در چيچستر به نمايش درآمده است
ردگيري خاطرات حزب چپ آمريكـاي  :  عكاسي و انقالب« انگيز شگفت
هايي و عكسسوزان ميسالس،    هايي از تينا مدتي،كه با عكس»  التين

ويـنـچـسـتـر         ينا آشناتر از سباستيائو سـالـگـادو در نـگـارخـانـه           
Winchester  به نمايش درآمده، موقعيت عراق و افغانستان با وضع

عكاسي از « .  آمريكاي التين در زمان انقالب مكزيك مقايسه شده است
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-دربردارنده Charleston Farm House  در»  جنگ اول جهاني
تصوير اعـالي  « .  آثاري از فرانك هرلي عكاس جنگ استراليايي ستي 

ي چهارده عكس دربردارنده De La Warr Pavilionدر »  ويراني
در قطع بزرگ از برومبرگ و چنرين، سايمون نورفولك و پـال سـي         

 . رايت است

در    Aspexي اسـپـكـس        در نگارخـانـه  »  يادمان جنگ« نمايشگاه 
هـاي  هـا و عـكـس       پورتسموث، كار جولين جرمين است كه از آلبـوم 

ايـن  .  سربازان از جنگ جهاني اول به اين سو تهيه و مونتاژ شده اسـت 
اي به چگونگي رويارويي با تصـويـر     مجموعه بسيار گيراست و به گونه
ها بسيـار گـيـرا      گرچه عكس.  پردازدجنگ در شهرهاي جنگ زده مي

ها به شكل صـلـيـب    عكس.  بار استشان فاجعهبنديهستند، اما سرهم
. انـد شدگان جنگ در كنار هم مونـتـاژ شـده     عيسويان و يادبود كشته

ي كافـي اشـتـبـاه       هرچند گزينش نماد صليب در اينجا خود به اندازه
اي بـراي    ها به كف نگارخانه نيز هيچ راه چارهاست، اما نزديكي ِ عكس

ها روي زمين زانـو  كه براي ديدن آنگذارد جز آنتماشاگران باقي نمي
اثر هرينت لوگان در »  صداي زنان افغان:  حجاببي« ي مجموعه.  بزنند

ي زنان افـغـان را بـراي حـفـظ            ي عكاسان ناوابسته، مبارزهنگارخانه
سربلندي، خودمختاري و سوادآموزي در دوران حكومت طـالـبـان و        

هاي آنان را پس از سرنگوني اين حكومت به تصوير كشـيـده     پيشرفت
هايي كه در هاي پراثري از بيداد حاكم بر زنان افغان و متنعكس.  است

اي كـه فضـا را       ها گذاشته شده و موسيقي افغانستانيكنار اين عكس
سازد، ولي آكنده است، تماشاگر را با حال و هواي آن دوران آشناتر مي

اين نمايشگاه آن قدر دقيق نيست تا از كمك رسـانـي بـه هـواداران         
 .هاي امپرياليستي بپرهيزدليبرال دخالت

عراق از عدسـي دوربـيـن      « ي كانوني اين دوساالنه، نمايشگاه اما نقطه
هاي خبري جنگ ويتنام در كنار در اين نمايشگاه عكس.  است»  ويتنام
اين دو جـنـگ بـه        .  اندهايي از جنگ و اشغال عراق چيده شدهعكس
اند كه گـويـي بـازتـابـي از          ها چنان در هم تنيدهي اين عكسوسيله

ي چـيـده     هاي سياه و سفيـد در نخستين اتاق عكس.  يكديگر هستند
هـاي  در اينجا عكس.  شده كه كمابيش بر روي جنگ ويتنام متمركزاند

، و عكس نيك My Laiاز قتل عام )  Ron Haeberle( ران هابرل 
) Phan Thi Kim Phuc( از فان تاي كيم فوك )  Nick Ut( آت 

جوان كه در اثر اصابت بمب ناپالم دچار سوختگي شده اسـت ديـده       
، لـري    ) Tim Page( هاي كالسيكي نيز از تيم پيـج    عكس.  شودمي

، فيليپ جونز گريفيث و دان مك كاليـن  ) Larry Burrows( باروز 
 )Don McCullin  (اما در   .  انددر همين نگارخانه به نمايش درآمده
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گري، آثاري از عكاسان كمتر شناخـتـه   نامهكنار آثار اين مشاهير عكس
(خورد كه در دوران هوشي مين ي ويتنام شمالي نيز به چشم ميشده

Ho Chi Min  (هـاي  چهار آلبوم گيرا هم از عـكـس      .  اندكار كرده
هـا  هـايـي از آن      سربازان ارتش ويتنام شمالي به همراه دست نوشتـه 

در اين نگارخانه  Modern Conflictبرگرفته از آرشيو ستيز مدرن 
خـود در       يها در زمـانـه      بسياري از اين عكس. اندبه نمايش درآمده
هـا بـه     هاي غربي موجود بوده اما تنها بخشي از آن  مطبوعات و رسانه

ما به خاطر گردآوري و چـاپ ايـن       ي از اين رو، همه.  اندچاپ رسيده
هـا چـيـزهـاي       در ايـن عـكـس       .  ها بسيار به تيم پيج مديونيمعكس

هـا  شود، تنها در بخش كـوچـكـي از آن         ناخوشايند زيادي ديده نمي
اين اتاق با دو عـكـس رنـگـي       .  تصاويري از قربانيان جنگ وجود دارد

يك سرباز سياهپوست آمريكايي به گردنبنـد  :  يابدآور پايان ميچندش
آفـريـقـايـي        يطالي خود يك صليب شكسته و يك نقش برجسـتـه  

آويخته، و نظامي ديگري نيز استخوان بازوي يك سرباز ويتنام شمالـي  
اش گرفته است، كه هر دو با لبخند و يا نيشـخـنـدي بـه       را زير بيني

به جشن آدمـخـواران خـوش        .  تماشاگر خويش نگاه مي كنند/ عكاس
 !آمديد

-رنگي پيوند ميزدايي تمامدر اتاق دوم، اومانيسم سياه و سفيد به وهم
. رسنـد ها ساختگي و متظاهرانه به نظر ميخورد؛ بسياري از اين عكس

كه با واحد هاي نظامي غـرب  � ( كارگزار� گران نامهدر اينجا آثار عكس
كـه بـدون     (   � يكراسـتـايـان   � در كنار آثاري از )  كنندهمكاري مي
-اند؛ عـكـس  قرار گرفته)  كنندكار مي�  پشتيباني نظامي� وابستگي به 

-هايي از زندان ابوقريب، و يك مونيتور كامپيوتري كه آميزه و يا دوره  

هـا از    گذارد؛ شماري از اين عكـس ها را به نمايش مياي از اين عكس
اند؛ در كنار اين تصـاويـر،     برداشته شده  Albasrah.Netوب سايت 

خورد كـه سـربـازان        هايي از عكاسان ارتش آمريكا به چشم ميعكس
نبات چوبي دادن به كودكان جنگ زده، و يا در آمريكايي را در حال آب

و ايـن    .  دهـنـد  افزارهاي خويش و خيره به آينده نشان مـي كنار جنگ
هـاي  هاي كاپيتاليستي بر روي واقـعـيـت     ست كه رسانهي جهليسايه

يكي از ديوارها نيز به عكس بسيار بزرگي از يكـي از    .  افكنندجنگ مي
 . هاي شهر بغداد اختصاص يافته استترين بمباراندهندهتكان

كـه  اند، حـال آن   هاي اين نگارخانه در قاب قرار گرفتهشماري از عكس
كيفيت هستند به سادگي بر روي   هاي بدبخشي ديگر كه بيشتر عكس

هـاي  هاي قابدار نسخهاند، چرا كه بسياري از عكسديوار چسبانده شده
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-بي ترديد، سياست.  هاي ديجيتالي و خوش كيفيت هستندمدرن فايل

هاي اين مجموعه نقش مـهـمـي      هاي اين دوساالنه در گزينش عكس
. داشته و استاالبراس راه خود را براي كسب درآمد نيز نبسـتـه اسـت     

هاي ديجيتال ي دوربينهاي بدكيفيت اين مجموعه كه به وسيلهعكس
-اند، در نهايت در برخـي وب   هاي همراه گرفته شدهمعمولي و يا تلفن

ها و هاي قابدار در روزنامهاند، اما بسياري از عكسها منتشر شدهسايت
گيري براي بزرگ كردن بـرخـي   تصميم.  اندنشريات نيز به چاپ رسيده

چنيـن  .  هاي خاص براي اين نگارخانه حتا پرسش برانگيزتر استعكس
هايي از سوي سرپرست نمايشگاه ايـن احسـاس را در           گيريتصميم

» تبليـغـات  « تا حد يك »  جنگ تصاوير« انگيزد كه ارزش بيننده برمي

ي دوساالنه بـه  تك بعدي كاهش يافته است؛ كه در اين صورت معادله
 .   ريزدهم مي

عـراق از عـدسـي        « :  بايد تز كانوني نمايشگاه، يعـنـي  به هر روي، مي
-استاالبراس از تماشاگر خـود مـي      .  را جدي بگيريم»  دوربين ويتنام

ها بنگرد و به رويدادهايي كه ثـبـت شـده اسـت           خواهد تا به عكس
-ي عـكـس  و افزون بر اين، در برابر دگرگوني ناگهاني حرفه   بينديشد،

چه گونه است كه تصاويـري از يـك       .  گري نيز واكنش نشان دهدنامه
چنان نقش اساسي و محوري را در   ]  منظور جنگ ويتنام است[ جنگ 

كند، حـال آنـكـه      هاي مردم با جنگ بازي ميبرانگيختن ضديت توده
-ي ما چنين تاثير ناچيـزي مـي    هاي زمانههاي مربوط به جنگعكس

هاي گروهي آمـده اسـت؟ چـرا          گذارند؟ به راستي، چه بر سر رسانه
داد و از آنـان        بخش ملّي ويتنام به خبرنگاران بها مـي ي آزاديجبهه

ها را هدف قـرار    گراي امروزي آنپشتيباني مي كرد، اما مبارزان اسالم
هاي پست مدرن و   هايي ريسك دريافت پاسخدهند؟ چنين پرسشمي

حاال همه بـا هـم در عـكـس             �   –دهند خودپسندانه را افزايش مي
جاست كه در جنگ عراق بيـش از دويسـت       اما نكته اين  –�  هستيم

ما در ساختار احسـاسـي خـود      .  اندخبرنگار جان خود را از دست داده
ي گويي احساس همبستگي و انسان باورانه:  نيازمند بازخواست هستيم

 .هايمان بدل گشته استهاي رايانهجان صفحهما به تصاوير مرده و بي

هـاي  بـحـران سـيـاسـت       :  اينجا بايد به عواملي چـنـد اشـاره كـرد         
هاي تحميلـي دولـتـي بـراي         سوسياليستي سازمان يافته؛ خط كشي

گرايان به همبستگي با غربـيـان؛ و     ميلي اسالمهاي خبري؛ بي گزارش
هاي جدي ِ   تاثير تئوريك اومانيسم ستيزي سبب شده است تا كوشش

. هاي خونين اخير به انجام برسدناچيزي براي به تصوير كشيدن جنگ
بايد به همراه دگرگوني در ساختار خود هاي اجتماعي مياين دگرگوني

 1950ي گري دست كم از دههنامهي عكسحرفه. رسانه ها انجام گيرد

هايي كه روزگـاري    نامهنشريات و عكس.  ي سقوط افتاده استبه ورطه
كـردنـد، بـا گسـتـرش          ي عكاسي خبري حمايت بنيادي مياز حرفه

روزافزون فرهنگ مصرفي در اقتصاد كشورهاي غربي آسـيـب جـدي        
ديدند؛ تلويزيون آنگاه به جايگاه محوري اخبار و اطالعات بدل گرديد و 

رفته جاي خود را و غيره رفته Picture Post ،Lifeنشرياتي چون  
هاي روز يكشنبه كه بيش تر بر روي تبـلـيـغـات     هاي نشريهبه ضميمه

در ايـن     يهاي مهمبا اين حال، هنوز هم پروژه. متمركز هستند، دادند
كار لوگان بر روي وضعيت زنان افـغـان   :  رسدگونه نشريات به چاپ مي

بـه چـاپ      Sunday Times  ساندي تايمز  ينخستين بار در مجله
-بـهـره  :  تكنولوژي ديجيتال به اين سقوط سرعت بخشيده است.  رسيد

هاي آماتوري ِ ديجيتال بسيار ارزانـتـر از اسـتـخـدام          گيري از عكس
اي رفته چـاره اي رفتهشود و عكاسان حرفهاي تمام ميخبرنگاران حرفه

-اين نوعي قطعـه .  ها و يا انتشار كتاب ندارندجز كار كردن در نگارخانه

هاي جمعي اسـت كـه در       برداري از عكاسي جنگ توسط انبوه رسانه
. ك. ي مـاركسـيـسـت آلـمـانـي اُ           اثر نويسنده»  افكتمديوسا« كتاب 

وركمايستر در كتاب خود .  وركمايستر به نقد و بحث كشيده شده است
-ي را به نقد مي� رو به گسترش يفرهنگ ديداريِ وحشيانه� وضعيت 

هاي جنگي و ژانر وحشـت را    آور فيلمكشد كه بسادگي خشونت تهوع
-ها و بالياي واقعي مـي دهد اما، از بيان صحيح جنگدر خود جاي مي

) visual strategies( هـاي ديـداري       راهبردهاي رسـانـه  .  پرهيزد
هـاي  از فـيـلـم     –هاي شهري ها و جنگآمريكا براي بازآفريني شورش

اي  همواره فضايي خالي هاي رايانهسينمايي و تلويزيوني گرفته تا بازي
كشد كه توسط ياغيان و نيروهاي اشـغـالـگـر     از سكنه را به تصوير مي

 Donald( دانلـد رامسـفـلـد          . مورد تهاجم و تهديد واقع شده است

Rumsfeld  (      : در پاسخ به اين اتهام ادعا كرده اسـت كـه   �مـرگ،  
هـاي گـروهـي      و رسانه�  كندتصويري افسرده كننده از جنگ ارائه مي

ي مردم را   وظيفه دارند تا با پرهيز از انتشار اخبار واقعي جنگ روحيه
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هاي از نظر وركمايستر، خيال واهي سركوب خشونت.  شاداب نگه دارند
هـا،  ي مرگ و وحشتي كه در فـيـلـم       گويانهاجتماعي در تصوير گزافه

-اي وجود دارد نقش بـرآب مـي    هاي رايانهها و بازي] استريپ[   كميك

هاي تصـويـري و       ي ميان تكنولوژياز رابطه»  افكت-مديوسا« .   گردد
گويد كه در خـدمـت پـوشـانـدن          اي سخن ميديداري جامعهفرهنگ
هـاي  عـكـس  .  سـت هاي موجود در دنياي واقعـي ترس ي راستينچهره

هاي جنگ ويتنام نقشي كليدي از واقعيت Magnumكالسيك گروه 
ايـنـك   « :  هاي شاخص هاليـوودي، هـمـچـون      شدن فيلمرا در ساخته

عـكـس   .  انـد بازي كرده»  نجات سرباز رايان« و »  جوخه« ، » آخرالزمان
كوشد خود را به يكي از يك سرباز زخمي آمريكايي كه مي”  لري باروز“ 

ي برساند نمونـه    -الي جان سپرده است وكه در گل  -اش از همرزمان
گري در حال نامهي عكسهاي حرفهرفته ريسكرفته.  ستبسيار خوبي

هرچند جونز گريفيث و بـاروز    .  بدل شدن به يك سبك سينمايي ست
هاي زيادي بودند، ها و گرفتارياي خويش دچار سختيدر دوران حرفه

اي ِ پـس از        كم با مشكل ِ كاركردن در بافتار فرهنگ رسانهاما دست
اي از   رغم اين واقعيت كه پارهبه.  جنگ ويتنام دست به گريبان نبودند

اند، رنگي گرفته شده يبه شيوه)  سمبليك( هاي ماندگار شمايلي عكس
چنان در حسرت جدي بـودن سـيـسـتـم          سفيد همواما عكاسي سياه

بايد ما را به سـقـوط   اي پيشين است هيچ يك از اين عوامل نميرسانه
هـاي  بنـدي ي سرشكن كردن و گذاشتن عكاسي جنگ در ردهدر چاله

و يـا گـودال اخـالق          »  infotainment« گوناگون و بي دروپيكر   
در كتاب نخستين جنگ خليج )  Baudrillard( پيشنهاديِ بودريالر 

هاي عكاسي پـراثـركسـانـي     همه، هنوز هم پروژهبا اين.  وادارد]  فارس[ 

(ل الـفـورد     ي، كائ) Ghaith Abdul-Ahad(احد چون قائد عبدال
Kael Alford ( اشلي گيلبرتسن ، )Ashley Gilbertson   ( نو ،

شود؛ اما آنچه روشن است، عكاسي مستـنـد   كسترن و ديگران ارائه مي
ويتنام اينك پژمرده شده و جاي ]  جنگ[ باور و خشمگين دوران انسان

. چنـدپـاره داده اسـت        يهاياي و حوزهاندازهاي حرفهخود را به چشم
امروزه عكاسان خود را ناگزير از رقابت با يكديگر در تاثـيـرپـذيـري از       

ست كه، چنان كه پيشتر اين در حالي[ بينند هاي اكشن ميسبك فيلم
هاي اثرگذار سينماي جنگ نيز در اين مقاله اشاره شد، بسياري از فيلم

جاي مانده از جنـگ  هاي شمايلي و سمبليك بهخود تحت تاثير عكس
-آن جهان:  نويسدسارا جيمز در راهنماي نمايشگاه مي].  ويتنام هستند

ي عكاسي جنـگ  كه در گذشته پشتوانه)  universalism( اي روايي
-پسـت )  multiculturalism( فرهنگي بود، اينك به يك موج چند

او بر اين باور است كه به هر ترتيب، عكاسـي  .  مدرن بدل گرديده است
بـا ايـن هـمـه،         .  پذيرتر از عكاسي امروز بـوده اسـت    ديروز مسئوليت
گرا از اين سنجش و مقايسه چندان بد نـمـايـان نشـده       اومانيسم چپ

-خواهي و يـك     هاي جهاني براي عدالتاست، و بي گمان هنوز ارزش

 .رسدپارچگي در عراق ضروري به نظر مي

اي نمايشگاه، عكاسي پيامدي را زيرمجمـوعـه  ي استاالبراس در دفترچه
 ungraspable( »  ي دست نيافتنـي اندازه« بندي كانت در از دسته

magnitude  ( نيروي دست نـيـافـتـنـي       « و  « )ungraspable 

force  ( ريـن ِ نـظـامـي           نمونه« برشمرده و آن را به عنوان ي بـ  «)
military sublime (از نظر بورك .  كندتوصيف مي)Edmund 

Burke(رين روش زيبايي، اين نمونهاش ست كه بزرگيايشناسانهي ب
ايـن     يهـمـه  .  برآمده از احساساتي چون شگفتي، مرگ و قدرت است

امـا تـفـاوت      .  هاي اين مجموعه يـافـت    توان در عكسها را ميويژگي

هايي كـه روزگـاري از       نامهنشريات و عكس
-ي عكاسي خبري حمايت بنيـادي مـي    حرفه

كردند، با گسترش روزافزون فرهنگ مصرفـي  
در اقتصاد كشورهاي غربي آسيب جدي ديدند؛ 
تلويزيون آنگاه به جايگاه محوري اخـبـار و       

 Pictureاطالعات بدل گرديد و نشرياتي چون  

Post ،Life رفته جاي خود را بـه    و غيره رفته
هاي روز يكشنبه كه بيش تر هاي نشريهضميمه

 . بر روي تبليغات متمركز هستند، دادند
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هـاي ايـن     مندترين عـلـت  محوري در آن است كه از نظر بورك قدرت
سارا جيمز در راهنماي دوساالنه نگراني .  برتري در طبيعت نهفته است

كـنـد و آن را         بيان مي�  زيبايي شناسي ِ ويراني و جنگ� خود را از 
ي وحشـت و      شمارد كه زيبايي ناب را به ورطـه روندي فريبكارانه مي
بـراي  )  Theodor Adorno(تئودور آدورنو .  خشونت كشانده است

زيـبـايـي    � سارا جيمز حكم يك شخصيت كليدي را دارد، امـا او از        
كند كـه    زده و استدالل مينقب�  جامعه شناسيِ اَشكال� به �  شناسي

 contemplative( »  ي برين ِ ژرف انـديشـانـه         نمونه« توان نمي

sublime  ( ي از دوره.  گنجاند»  گوشت، پيكره، و يا خود« را در قالب
اي شـنـاسـانـه    ي برين به عنوان روش زيبايـي كانت و بورك اين نمونه

شود كه خطر را به شكل موضوعي مجسم براي تماشاگر به شناخته مي
ريـنِ     كند كه نمونهجيمز به درستي استدالل مي.  كشدتصوير مي ي بـ

گاهي مخفي“ به )  Jean-François Lyotard( فرانسوا ليوتار -ژان
-شناسي تعريـف اما زيبايي.  بدل گرديده است”  هامدرنيستبراي پست

گـرچـه   .  نـيـسـت   »  ي بريننمونه« ناپذير ليوتار تنها راه انديشيدن به 
شناسي واپسگراست، اما تمامـي  ي برين در نظر بورك يك زيبايينمونه
-شناسانه محل زدوخورد و دگرشكلي در بستر آشوبهاي زيباييروش

بندي مورتـن  بهتر است كه ما در اينجا از دسته.  هاي اجتماعي هستند
براي عكاسي امـروز بـهـره        »  برين ِ رستاخيزيي نمونه« پيلي؛ يعني 

ي ي بريـن در سـده      گويد كه چشم اندازهاي نمونهپيلي مي.   جوييم

و معـمـاران   )  Whig(هجدهم نشانگر چالش اخالقي فرمانروايان ويگ 
نـقـاشـي      –دادند امپراتوري بوده، و از فاجعه و سرنوشتي شوم بيم مي

را به ياد آوريد كـه بـراي       اثر فرانسيس دانبي »  باز كردن مهر ششم« 
ايـن روش    .  ي انقالب بوده اسـت   عصران ما منبع الهامي براي ايدههم

هاي اين نمايشگاه به مثابه علّـت شـنـاسـي       خوبي براي بررسي عكس
 . اخالق كاپيتاليستي و فروپاشي اجتماعي است

-از زبان عكس»  قدرت و ناتواني تصاوير« استاالبراس در شرح خود در 
آورد چنين مي)  Michael Kember( گري به نام مايكل كمبر نامه
 : كه

-ها عـكـس    توان از آنامروز چيزهاي زيادي در عراق هست كه نمي« 

هاي انتحاري اينـك بـه     ها و حملهگذاري در ماشينبمب.  برداري كرد
هايـي  برداري از چنين صحنهاند، در واقع، عكسخطوط قرمز بدل شده

هـا  سربازان مجـروح از آن     ي توانيم بدون اجازهما نمي.  ستغيرقانوني
عكاسي ...  ها، و ي سربازان، تابوت آنتوانيم از جنازهنمي.  عكس بگيريم

. ي منهدم شده در جنگ عكس بگيريمتوانيم از وسايل نقليهنمي. كنيم
بـنـابـرايـن،     .  اندها نيز به خطوط قرمز پيوستهها و سردخانهبيمارستان

دهد جنگي بـرپـاسـت قـابـل          اي از مداركي كه نشان ميبخش عمده
 »  .برداري نيستعكس

اگر خطر محض ِ كاركردن در شرايط جنگي عراق را نيز به مجـمـوعـه    
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يابيد كه چرا ون كسـتـرن در سـخـنـرانـي           عوامل باال بيفزاييد درمي
دوساالنه اين ايده را مطرح كرد كه در چهارسال گـذشـتـه    ي افتتاحيه

از ايـن رو، شـايـد        .  در عراق كار نكرده استي اهيچ خبرنگار ناوابسته
اي از ويـرانـه هـاي          گزيده« :  تورن اندرسن 2004بتوان عكس سال 

را تصويري شمايلي و ماندگار از پوشش خبري اين جنگ مدرن »  نجف
يـك  ي ي جلوي متالشي شده دانست كه تصوير چند مرد را در شيشه

دادني نيست را بـه    توان آنچه نشانچه گونه مي.  دهدماشين نشان مي
گـري و    نامهتصوير كشيد؟ راه حل ون كسترن دست كشيدن از عكس

هاي تلفني ست كه خود مردم عراق به وسيلههاييگيري از عكسبهره
فـريـاد   « ي   مـجـمـوعـه    ( اند همراه خويش از رويدادهاي واقعي گرفته

 ).»بغداد

-راهبرد ديگري را در پيش گرفته )aftermath(اما عكاسان پيامدي 

. هاي فرادست اسـت   تر از راهبرد رسانهها كمابيش گستردهكار آن:  اند
رونـد؛  ها كمي ديرتر از زمان وقوع حادثه به محل ميبدين معنا كه آن

     يعني پس از انتقال اجساد، اما كانون توجه اين دسته از عكـاسـان، رد
-هاي خون، سخـت هاي ويران شده، لكّهساختمان  –پاي رويدادهاست 

اثر پـال  »  دره« عكس .  زدنافزارهاي جنگي رها شده و يا در حال زنگ
هـاي  توان به عنوان مانيفستي تصويري براي هـزيـنـه     سي رايت را مي

ي خالي اين عكس تعداد زيادي پوسته.  نظامي و سياسي در نظر گرفت
هاي افغانستان بر روي خـاك  دهد كه در يكي از درهصدف را نشان مي

ي دشواري دهندهر نگ وي نشانعكس نزديك به تك  .  اندريخته شده
است، اما او در ايـن اثـر     »  جنگ ناقرينه« هودگي شركت در يك يا بي

راجر فنتـون   1855اثر سال »  ي سايه هاي مرگدره« آشكارا از عكس 
ي كريمه است كه يـكـي از     عكس فنتون از شبه جزيره.  جويدبهره مي

او به خاطر تـنـگـنـاهـاي      .  آيدهاي جنگي به شمار مينخستين عكس
اش از يكسو، و جلوگيري نظاميان از عكاسي از تكنيكي دستگاه عكاسي

-او نگاهش را بر گلوـلـه  :  آميز را برگزيدمردگان و زخميان، روش كنايه

بدين ترتيب، عـكـسـي    .  هاي توپ پرتاب شده در يك دره متمركز كرد
پرستانه، مهمات جـنـگـي را        ناشدني گرفت كه در آن، بتوارهفراموش

كار بستن پيامدهاي جنگ شده كرد و با بههاي متالشيجايگزين جنازه
عـراق از عـدسـي        « ي سي رايت نيز در مجموعه.  به هدف خود رسيد

-ي دوربيني ديگر جنگي را به ما نشان مـي   از دريچه»  دوربين ويتنام

اي به عنوان كاربستـي دوره   �  عكاسي اومانيستي� در اين راستا، .  دهد
هـاي  عـكـس  .  گـردد در ميان اين دو مقطع از كوري اخالقي مطرح مي

توان به عـنـوان     ساخت هرلي از جنگ اول جهاني را ميدقيق و خوش
هاي تاريخي جـنـگ   كوششي براي ثبت صورتي از شكوه و تاثير نقاشي

انگيـز كـه از       هاي شگفتهر يك از اين عكس.  مورد مالحظه قرار داد
ها برداشته شده، رويدادهاي جنگ و زندگي جاري در سنگرها و خندق

در هـمـان     .  گون اسـت هاي گونهبرآيند مونتاژ چندين نگاتيو از صحنه
ها درگرفت، اما ايـن    اين عكس�  تقلبي بودن� هايي بر سر زمان بحث

افزارهاي مدرن را هاي تكنيكي جنگها افزون بر آنچه آمد، ضعفعكس
جا كه نـيـاز بـه        هاي توپ هرگز آننيز به تصوير كشيده بودند؛ گلوله

ي خـاطـره  « گنجانيدن اين مجموعه در !  شدندعكاسي بود منفجر نمي
فرصتي را فراهم ساخت تا دودمان عكاسي مدرن نيز در كـنـار   »  آتش
اما كار جونز گريفيث در ايـن مـيـان      .  هاي امروزي انعكاس يابدعكس

ناپذيـر مـا را بـه          اي قياسهاي او به گونهعكس.  بسيار متفاوت است
هاي ژنتيكي ناشي از بكارگيري مواد شيميـايـي بـرگ      تماشاي آسيب

در حالي كه بسياري از عكاسان پيـامـدي   .  خواندكُش در آمريكا فرامي
تـريـن بـقـايـاي        شناسانه از ويراني و زننـده امروز تنها تصويري زيبايي

شدگان، در   كنند، او با تصوير كشتهشده را ارائه ميهاي متالشيجنازه
اشلي گيلبرتسن نـيـز در     ( پي نشان دادن پيامدهاي شوم جنگ است 

هـاي سـربـازان      تنگناي موجود، با عكاسي و مطالعه بر روي خوابـگـاه  
هاي ناگوار دست به آمريكايي كه در عراق كشته شده و يا در اثر تجربه

ي تصويري كارآمد از جنگ يـافـتـه      اند، راهي براي ارائهخودكشي زده
هاي دهشتناك جنـگ  جونز گريفيث كانون توجه خود را آسيب.  ) است
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هايي را به تصوير كشيده است كه با بر روي كودكان قرار داده، و انسان
. كنندنقص عضوهاي شديد، به شكوهمندترين شكل ممكن زندگي مي

اي برين و اومانيستي بـه شـمـار      اين مجموعه از بسياري جهات نمونه
گـنـاه   وسفيد و نماي نزديك از قربانيان بـي   هايي سياهعكس :   آيدمي

خانه و براي كساني كه با ايـن  اين تصاوير حتا در نور كم تاريك.  جنگ
استاالبراس در شـرح      ( اند كار آشنايي كامل دارند نيز بسيار آزاردهنده

كند كه آمريكا براي واردكردن ويتنام به ديواري اين عكس يادآوري مي
ي ويتنام بايد هزينه:   سازمان تجارت نوليبرال، اين شرط را گذاشت كه

تمامي تسليحات بكار رفته در جنگ را به عنوان غـرامـت بـه دولـت         
نخست، تحميل ِ جنگ، سپس پرداخت تاوان، و دسـت  .  آمريكا بپردازد

نتيجه اينكه، ويتنام براي ايسـتـادگـي در بـرابـر           –آخر، نوليبراليسم 
ي سكـوت فـروتـنـانـه       ).  امپرياليسم ناچار به پرداخت سه تاوان گرديد

-ي عـكـس  توان با دردهاي سربستهتماشاگران در اين نمايشگاه را مي

گويد كه به هر حال، كسي نمي.  هاي نمايشگاه پورتسموث مقايسه كرد
ي مـن،    اند، و به عـقـيـده     هاي جونز گريفيث از زيبايي بي بهرهعكس
ها چيزي از آثار نورفولك يا سي رايـت كـم       شناسي اين عكسزيبايي
-ها، سياهتفاوت واقعي اين آثار تنها در كوچكي يا بزرگي دوربين.  ندارد

ي دور   بسته يا مديوم يا فـاصـلـه     ها، نمايبودن عكسوسفيد يا رنگي
افزون بر .  هاستها در آني انسانپرسپكتيوها، و حضور يا غيبت جنازه

پـيـرامـون       Walter Benjamin( ( ديدگاه پراثر والتر بنيامـيـن     
ها نـيـز بـيـش از آنـكـه             شناسي سياسي فاشيسم، اين عكسزيبايي

و يـا يـك       (ي سياسي شناسانه و نگرهي زيبايياپوزيسيوني ميان نگره
ي تعريفي دقيق از ي ديگري براي ارائهباشند، گزينه)  واسطهبرخورد بي

 . سياست هستند

هاي پيامدي درست در مقابل عكس  هرشهورن»  ناپذيرپرچم سنجش« 
اين اثر كه به ديوار تكيه داده شده اسـت، وحشـت       .  قرار گرفته است

اسـت،  �  داغ� پرچم هرشهورن .  افكندمطلق خود را به تمامي بر ما مي

نـظـر   بـه �  سـرد � ي بكسهيل هاي پيامدي نگارخانهكه، عكسحال آن
هـاي  بدن و بـدن هايي از سرهاي بيهولناكي اين اثر در عكس.  آيندمي

پاره و مغزهاي بيرون پاشيده؛ در يكي از   هاي تكّهبي سر است؛ گوشت
اند؛ اش بيرون كشيدهاش را از سينهبينيم كه قلبها مردي را ميعكس

يا در عكسي ديگر، سر انساني را داخل يك سطل گذاشته و چيزي را   
تصـاويـري   .  اندكه شبيه پوست سفيد تن انسان است از ديواري آويخته

رحمي و   جاي اين اثر گنجانده شده، نشانِ بياز اين دست كه در جاي
اين اثر پيوسته در حال گـوشـزد كـردن        .  جنايت  بي حدوحصر است

اگرچه روشن است كـه ايـن       .  است»  دخالت بشردوستانه« پيامدهاي 
هاي ترسناك برداشته شـده    توانند از روي فيلمها به سادگي ميعكس

امـا در    .  طور نـيـسـت   يابيم كه اينباشند، ولي ما به حكم غريزه درمي
شود كه جنـگ  هاي مهمي پيرامون اين ديدگاه مطرح مياينجا پرسش

انتقاد متداولي كه بـه اثـر     .  ها مجال يافته استبيش از اندازه در رسانه
هـاي  اش به تاثيرگذاربودن صحنـه دالنههرشهورن وارد است، باور ساده

اما چنان كه آزوالي در جاي ديگـري اشـاره     .  وحشت و خشونت است

دادن هايـي بـراي نشـان       به منظور يافتن راه
رسـودبـري،      تالش هاي امپرياليستي براي ابـ

سـازي، و    ژئوپليتيك نفت، صنعت اسـلـحـه   
هـاي  ها به خواسـتـه  خودفروشي ننگين رسانه
دادن ِ تصويري از خود سياسي، نيازمند نمايش

 . هستيمجنگ نيز 



                  229                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

هاي فـجـايـع    كند، امروزه نقدهاي بسيار متناقضي از نمايش صحنهمي
هايي سرانجام بـي اثـر     شود كه چنين عكسگفته مي.  گيردصورت مي

را جاودانه �  ي سترون بيناييگستره� هاي گروهي شوند، زيرا رسانهمي
كرده است، و هنگامي كه ديدن چنين تصاويري براي تماشاگران عادي 

از ايـن رو    .   اندشده�  حسبي� و يا �  كور� شود، بايد گفت كه آن ها 
شـرم  انديـش و بـي      توان همزمان يك نمايشگر سادههرشهورن را مي

مردود شمردن اين چالش جزئي در پوشش خبري جنگ .  توصيف كرد
اما از نظر من مشكل در جاي ديگري نهـفـتـه    .  اي ستكار بسيار ساده

ي ست كه به وسيلـه زخميبازگفت روان»  ناپذيرپرچم سنجش« است؛ 
-طرح)  Roland Barthes( عكاسي بروز يافته و توسط روالن بارت 

ي او،   برآيند شناخت معروف و شايد بسيار پيچـيـده  :  ريزي شده است
پـافشـاري رك     .  ستسكوت هستي شناسيك و فقدان معناي فرهنگي
افزارهاي مدرن بر پيكـر  هرشهورن بر رويارو شدن با تاثير ويرانگر جنگ

كنـد  استاالبراس گوشزد مي.  انجامدي برين ميانسان، ديگربار به نمونه
ي برين در دل عكاسي جنگ جاي كه مشكل نمايشگري، فرم، و نمونه

جنگ تصاوير پيوسته جاي خود را بـه      »  ي آتشخاطره« دارد، اما در 
 .دهدتصاوير جنگ مي

هاي ديگر تنها بـخـشـي از        مشكل نمايش جنگ در عكس و يا رسانه
ي ست؛ اين، در درجـه هاي نظاميموضوع تكنيكي مربوط به خط كشي

-ها و نمـايـش  دهي به عكسنخست، مشكل معنايي و در ارتباط با فرم
ريـن       .  هاستگاه چـه  ( منظورم اين نيست كه در دام روش نمونه ي بـ

گـرفـتـار    )  هاي ديـگـر  ي ليوتار و پيلي، و چه روشهاي پيشرفتهروش
ريـن   � خواهم پيرامون اين مسئله نيز بحث كنم كـه      بمانيم، و نمي بـ

 Lacanian( الكانـي سـت       �  امر حقيقي� تراز با جنگ هم�  بودن

‘Real’  .(ي ميان دو گـزيـنـه       »  ي آتشخاطره« رسد كه به نظر مي
به منظور افزايش آشـكـارگـي      استاالبراس  :   دشوار گرفتار آمده است 

هاي افغانستان و عراق، و در نتيجه، فراهم ساختن فضايي بـراي    جنگ
هايي داده است كه نشان بحث و گفتمان، بيشترين اهميت را به عكس

اين مجـمـوعـه،    .  ي آثار مستقيم دخالت و اشغال نظامي هستنددهنده
آورد انتقادي برجسته است، ولي به نمايش گذاردن ايـن دو    يك دست

از .  سـت گـري اي بيش از آثار مستقيم نظامـي جنگ نيازمند مواد اوليه
هـاي  دادن تـالش   هايي بـراي نشـان      اين گذشته، به منظور يافتن راه

سازي، و   امپرياليستي براي ابرسودبري، ژئوپليتيك نفت، صنعت اسلحه
-هاي سياسي، نيازمند نمـايـش  ها به خواستهخودفروشي ننگين رسانه

ه بـه        .  هستيمدادن ِ تصويري از خود جنگ نيز  اين امر نيازمند تـوجـ
راهبردهاي نوليبرال بازكردن فضاي جنگ براي هـرگـونـه احـتـمـال         

گيري از نظاميان و پيمانكـاران امـنـيـتـي        بهره:  انباشت سرمايه است

خصوصي، قرارداد آموزش و جاسوسي، كار ساختماني، و تـحـقـيـق و       
اي از اين موارد كـه در    پاره.  هاي جنگي ويدئوييتوليد تكنولوژي بازي

اند ما را به مناطق هاي برومبرگ و چنرين به تصوير كشيده شدهعكس
-هاي نفتي نيز در يكي از اين عكسبرند، و سياستمي IDFآموزشي 

هايي از ايـن  شايد عكس.  ها به شكل ديوارنويسي نشان داده شده است
اي نـامـه  هاي عـكـس    دست هم اينك  در انتظار چاپ شدن در نسخه

ها نيز براي بازديد عموم در نمايشگاه قرار هستند اما، الزم است كه آن
-ما براي دستيابي به اين هدف، نيازمند چيزي بيش از عـكـس  .  گيرند

اي ها كه نمونـه عكسهاي روايي و كتابهاي شمايلي هستيم؛ مجموعه
و آلن سكـوال  )  Chris Marker( از اين دست توسط  كريس ماركر 

 )Allan Sekula ( گـاه  هاي نـمـايـش   در سالن.  به اجرا درآمده است
هـا بـه نـمـايـش          هاي گوناگوني از اين تجربهنمونه» ي آتشخاطره«

اثر جرج اُسودي نيـز از آن      »  دلتا نيجريه« ي اند و پروژهگذاشته شده
اثر ون كسترن، رژيم صدام حسين »  چرا آقا، چرا؟« كتاب .  جمله است

هاي بسيار در اين كتاب عكس.  دهدو اشغالگران عراق را هدف قرار مي
ي خـاطـره  « .  خوردچشمگيري از وضعيت موجود در عراق به چشم مي

كـنـد،   در همان حال كه ما را به سوي جنگ تصاوير هدايت مي»  آتش

پس از ديدن يك سـري     1930برشت در سال 
بازتـاب  « :  گويدتبليغاتي مي  -هاي هنريعكس

واقعيت تقريباً چيزي از خود واقعيت را نشـان  
هايي كه از كارهاي هيچ يك از عكس.  دهدنمي

Krupp  و ياAEG شود، تقريباً هـيـچ   ارائه مي
ها در اخـتـيـار        اطالعاتي از خود اين شركت

حقيقت محض به قـلـمـرو    .  گذارندبيننده نمي
جسميت بخشيدن به .  عملي انتقال يافته است

 –هـا براي مثال، ايجاد كارخانه  –روابط انساني 
در واقع، .  ي روح آن روابط نيستدهندهبازتاب

 يسـت، چـيـز     ” سـاخـتـگـي    “ اين يك چيز 
از اين روست كه در واقع .  ” جعلي“ و ”  مصنوعي“ 

 ».شودنياز به هنر احساس مي



                  230                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

ها نيز متمركز است، و چـه      ستيزيي اين همواسطهي بيبر روي تجربه
هايـي در    گونه باشد؛ نمايشِ هرچه بيشتر چنين عكسبسا كه بايد همين

برانگـيـخـتـن افـكـار         .  رسدساز به نظر ميشرايط كنوني امري سرنوشت
چون تصـاويـر     عمومي از اهداف اين دوساالنه است، اما جنگ تصاوير هم

در .  جنگ نيازمند قابي بزرگتر است كه تنها از دست عكاسان جنگ برآيد
دست دادن كليدي براي اين مشكل، بحث خود را بـا      اينجا، به منظور به

وي در    . گيريمپي مي ) Bertolt Brecht( نقل قولي از برتولت برشت 
 :گويدتبليغاتي مي -هاي هنريپس از ديدن يك سري عكس 1930سال 

هيچ يك .  دهدبازتاب واقعيت تقريباً چيزي از خود واقعيت را نشان نمي« 
شود، تقريـبـاً   ارائه مي AEGو يا  Kruppهايي كه از كارهاي از عكس

حقيقت .  گذارندها در اختيار بيننده نميهيچ اطالعاتي از خود اين شركت
جسميت بخشيدن بـه روابـط       .  محض به قلمرو عملي انتقال يافته است

ي روح آن روابـط      دهندهبازتاب  –ها براي مثال، ايجاد كارخانه  –انساني 
و ”  مصـنـوعـي   “   يست، چـيـز    ” ساختگي“ در واقع، اين يك چيز .  نيست

 ».شوداز اين روست كه در واقع نياز به هنر احساس مي. ”جعلي“

شايد رسيدن به اين ديدگاه كار آساني به نظر برسد، اما با اين حال، هنوز 
ي اين ديدگاه برشت وجود چيزهاي زيادي براي انديشيدن و گفتن درباره

ي ي بنيامـيـن دربـاره     كه، نظر او در تضاد با ايدهاز همه مهمتر اين.  دارد
. ” شوددر  واقع، نياز به هنر احساس مي“   –شناسي ِ سياست است زيبايي

هاي اخير نيز تعميم داد، آنجا كـه    توان به جنگاين ديدگاه برشت را مي
هـاي خـود را بـراي          ، گويي جملـه ” هنر“ و ”  چيزي ساختگي“ گويد مي

بايد يابيم كه نميتوليدكنندگان تسليحات نظامي نوشته است، و ما درمي
رسانـي  روش مستندسازي را به مثابه روندي فعال براي شناخت و آگاهي

تراز و هاي امپرياليستي ِ جاري، همروايت تصويريِ جنگ.  مردود بشماريم
 .در تفكر نظامي آمريكاست” چرخش فرهنگي“متضاد با مفهوم 
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 تاريخ صد ساله

 هاي سوسياليستي، كارگري و كمونيستي در ايرانجنبش
1386-1284 

  1357تا انقالب بهمن  1284از انقالب مشروطيت 
 

 يونس پارسابناب: نويسنده
 ساسان دانش: ويراستار

 

 درآمد

 

اشاره شد، عـمـر حـزب        ”  سامان نو“   7همانطور كه در شماره 
كمونيست ايران را پس از برگزاري موفقيت آميز نخستين كنگره 

توان خورشيدي مي 1310تا سركوب آن در سال  1299در تيرماه 
 :ي مشخص زير تقسيم كردبه سه دوره

شركت حزب كمونيست در حكومت انقالبي گيالن  يدوره  -1
تا شكست جنبـش و     1299ي يكم در تيرماه از زمان كنگره

هاي عـلـنـي      و پايان فعاليت 1300دولت گيالن در آبان ماه 
 حزب در گيالن؛

ي پس از شكست جنبش و دولت گيالن در آبـان      دوره  -2
و شروع سازماندهي حزبي در شهرهاي ايران به طـور     1300

 خورشيدي؛ 1306دوم در  ينيمه مخفي تا برگزاري كنگره

تـا     1306ي دوم حزب در سـال      پس از كنگره يدوره  -3
و سركوب و  1310ضد اشتراكي در سال ”  قانون سياه“ تصويب 

 .انحالل حزب

 

ي شركت حزب كمونيست در جنبش و حكومت انقالبي دوره
 گيالن

توسعه و سرانجام جنبش و حكومت انقالبي گيالن، با شركت حزب 
هـا  كمونيست ايران در آن جنبش و مناسبات ميان كـمـونـيـسـت     

تـا آبـان      1299خرداد  كه در دوره( خان ونيروهاي طرفدار كوچك
خورشيدي موفق شدند جمهوري گـيـالن را بـا كـمـك             1300

 .مستقيم داشت يرابطه) همديگر برپا سازند
پـنـجـم    (   1299خـرداد       15جمهوري گيالن كـه در تـاريـخ          

اواخـر  (   1300تشكيل يـافـت و تـا اوايـل آبـان                )  1920ژوئن
عمر كـوتـاه   .  دوام آورد، نزديك به هفده ماه عمر كرد)  1921اكتبر

در تاريـخ  ”  شورايي“ و ”  سرخ“ جمهوري گيالن، نخستين جمهوري 
هاي سياسي و جابجايي شود و عناصر و نيروبنديملل محسوب مي

مشخص زيـر   يتوان به سه دورههاي مختلف درون آن را ميجناح
 :تقسيم كرد

تا اواسط مرداد همان  1299هاي خرداد ي يكم كه از نيمهدر دوره
مركزي حـزب بـه رهـبـري          سال طول كشيد، جناح چپ كميته

خان و گروه خالوقربان با انتـشـار    اهللازاده با همكاري احسانسلطان
 هاي ضدمذهبي و مصادرههاي راديكال كمونيستي و فعاليتنشريه

 جـبـهـه   “ خان وطرفدارانش   امالك مالكان، موجب شد كه كوچك

 هاي سوسياليستي، كارگري و كمونيستي در ايران جنبش تاريخ صد ساله
1386-1284 

 
  1357تا انقالب بهمن  1284از انقالب مشروطيت 

 

 يونس پارسابناب: نويسنده
 ساسان دانش: ويراستار
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را كه توسط حزب كمونيست به وجود آمده بود، ترك كرده ”  متحد
بي ترديد، سياست رهبري حـزب در    .  و به جنگل فومنات برگردند

هاي حزب حركت كرد و مانع كوشـش حـزب     عمل، خالف مصوبه
 .خان در اين دوره شدبراي همكاري و بهبود مناسبات با كوچك

طـول كشـيـد،         1299تا آبان  1299دوم كه از مرداد  يدر دوره
اهللا خـان و خـالـوقـربـان          ها با همكاري نزديك احسانكمونيست

يـك حـكـومـت       »  انقـالب  كميته« وطرفدارانشان از طريق ايجاد 
. انقالبي در گيالن برپا كردند كه بيشتر از دو مـاه دوام نـيـاورد         

زاده از   مركزي حزب به رهبري سلـطـان   راديكاليسم اقليت كميته
اهللا خان و خالوقربـان از سـوي       هاي احسانيك سو و ماجراجويي
هايي در تقابل با نيروهاي دولت مـركـزي بـه      ديگر چنان شكست

وجود آورد كه بيشتر كادرهاي حزب، خواستار برگـزاري پـلـنـوم       
حزب براي رسيدگي به اوضاع حزب و وضـعـيـت وخـيـم         كميته

گـيـري   رهبران حزب پس از تشكيل پلنوم و كنـاره .  جنبش شدند
مركزي حزب در آبـان       زاده و طرفدارانش از كميتهسلطان دوباره
-را با كوچـك »   متحد ملي جبهه« ، موفق شدند كه دوباره 1299

 .خان و طرفدارانش در جنبش جنگل ايجاد كنند

طـول   1300شروع شد و تا آبان  1299سوم كه از آبان  يدر دوره
را »  متحد ملـي  جبهه« كشيد، حزب كمونيست ايران موفق شد تا 

ولـي  .  خان و حيدرعمواوغلي بازسازي كنـد به رهبري ميرزا كوچك
اين وحدت نيز ديري نپاييد و چنانچه به شرح آن خـواهـيـم       پايه

خـان نسـبـت بـه         پرداخت، تزلزل و عدم اعتماد از سوي كوچـك 
راديـكـالـيـسـم و         ها از يك سو و ادامههاي نيك كمونيستانگيزه

خان و خالوقربان از سوي  اهللاماجراجويي از سوي طرفداران احسان
هاي دولت مـركـزي كـه از          كاريها و فريبديگر همراه با نيرنگ

هاي انـگـلـيـسـي بـرخـوردار بـود، بـاعـث تـرور                    حمايت مقام
خان از   و سپس مرگ كوچك 1300حيدرعمواوغلي در هفتم مهر 

خان با مرگ كوچك.  گرديد 1300هاي تالش در آبان سرما در كوه
عمر جنبش جنگل و انقالب گيالن به پايان رسيد و از آن پـس        

هاي خود گشت كه نويني از فعاليت حزب كمونيست نيز وارد دوره
جنبش جنگل و نقـش   به طور مشروح، به روند اوضاع در سه دوره

 . پردازيمحزب كمونيست در آن مي
 

ي نخست جمهوري گيالن، از پانزده خرداد تا اواسـط    دوره
 1299مرداد 

-در اين مرحله از عمر جمهوري گيالن، طي تلگرافي كه كـوچـك  

خان به لنين فرستاد، برقراري جمهوري گيالن و اقدام به تشكيـل  
ارتش سرخ را اطالع داده و خواهان دوستي پايدار بين جمـهـوري   

شوراي انقالبي حـكـومـت      .  گيالن با جمهوري روسيه شوروي شد
 :موقت مركب از افراد زير بودند

مـعـيـن    ( ، حسن آلياني ) هوشنگ( خان، گائوك آلماني ميزاكوچك
، احسان اهللا خان و ) شاپور( ، ميرصالح مظفرزاده، كاركارتيلي ) الرعايا

 ).حزب كمونيست ايران -حزب عدالت (كامران آقايف 

سـر  ( خان ميرزا كوچك:  دولت موقت عبارت بودند از اعضاي كابينه
الديـن وقـاري مـعـروف بـه            ، ميرشمس) كميسر و كميسر جنگ

-، سيد جعفرجوادزاده معروف به پيشه) كميسر داخله( وقارالسلطنه 

، ) كمـيـسـر مـالـيـه        ( ، محمدعلي پيربازاري ) كميسر خارجه( وري 
كميسر پست و تلـگـراف و     ( ، آقا نصراهللا ) كميسرقضائي( محمودآقا 

، حاجـي مـحـمـد       ) كميسر فوايد عامه( ، محمدعلي خمامي ) تلفن
كـمـيـسـر     (  و ابوالقاسم فخـرائـي     )  كميسر معارف و اوقاف( جعفر

 ). تجارت

خـان  شوراي جنگ دولت موقت نيز مركب از سه نفر، ميرزا كوچك
 .زاده تشكيل شد اهللا خان و جواد، احسان)صدر(

هاي عقـيـدتـي اعضـاي شـوراي          بررسي سوابق سياسي و نظرگاه
حكومت موقت و همچنين شوراي انقالبـي، نشـان      جنگي، كابينه

  خالو قربان
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-دهد كه در اين مرحله، اكثريت در اختيار طرفداران كـوچـك    مي

بوده است كه به طـور كـلـي از          »  اتحاد اسالمي«   خان و كميته
 .هاي بورژوازي مليِ پان اسالميستي برخوردار بودندويژگي

فرياد ملت مظلوم ايران از حلقـوم  «  اي كه تحت عنوان در اعالميه
، دو روز پس از اسـتـقـرار        1920در هفت ژوئن »  فدائيان جنگل

دولت موقت جمهوري گيالن در رشت منتشر شد، هدف جمهوري 
 :موقت چنين بيان شد

ملي جنگل به استظهار و كمك و مساعدت عموم نوع پروران  قوه« 
خـود را بـنـام        ...  دنيا و به استعانت از حقوق حقه سوسياليـسـت  

نمايد و آمـاده اسـت در       معرفي مي”  جمعيت انقالب سرخ ايران“ 
فداكاري و از خود گذشتگي همه قوائي را كه در ايران بـراي     سايه

اند در هم بشـكـنـد و      اسارت اين قوم و جامعه انسانيت بكار افتاده
اسـالمـي    اصول عدالت و برابري را نه تنها در ايران بلكه در جامعه

عـمـوم   ]  ملي جنگل قوه[ مطابق اين بيانيه .  توسعه و تعميم بخشد
جـمـعـيـت     “ سازد كه   رنجبران و زحمتكشان ايراني را متوجه مي

نظرياتش را تحت مواد زير كه در تبعيت از آن   ”  انقالب سرخ ايران
 :رسانداطالع عموم ميبه وجه ملزمي وفادار خواهد بود به

 

اصول سلطنت را ملغي كرده، جمـهـوري   ”  جمعيت  سرخ ايران” -1
 .نمايدرا رسماً اعالن مي

حكومت موقت جمهوري، حفاظت جان و مال عموم اهالي را بر   -2      
 .گيردعهده مي

حكومت موقت جمهوري، هر نوع معاهده و قراردادي را كه بـه     -3
-ضرر ايران قديماً و جديداً با هر دولتي بسته شده، لغو و باطل مي

 .شناسد
حكومت موقت جمهوري، همه اقوام بشر را يـكـي دانسـتـه،             -4

تساوي حقوق را درباره آنان قائل و حـفـظ شـعـائـر را فـرائـض              
 )1.....(ميداند

دهد كه جنبش گيالن تا اين بررسي اين بيانيه و مفاد آن نشان مي
مبارزه عليه استعمارانگليس را از يـك     مرحله از رشد خود، مسئله

شوروي را از سوي  سو و استقرار دوستي نزديك با جمهوري روسيه
ايـن  .  ديگر، هم در تئوري و هم در عمل به مورد اجـرا گـذاشـت       

خـان و ديـگـر        جنبش، كه در اين مرحله تحت رهبري كـوچـك  
 بود، پي ريزي جبهـه »  اتحاد اسالمي« هاي طرفدارمذهبي سياسي

به ويژه كـارگـران و         -  واحد طبقات ضد امپرياليستي مردم ايران
اي بـه آن      را مطرح ساخت و تا انـدازه   -بورژوازي ملي و دهقانان 

گفتني است كه اين جنبش، با اينكه در ايـن      .  عمل پوشاند جامه
مرحله تحت تأثير نيروهاي اسالمي درون دولت موقت جـمـهـوري    

هاي مذهبي و حق تـعـيـيـن       گيالن بود، با اين همه حقوق اقليت
اين موارد از نكات مثبت .  سرنوشت را در ايران به رسميت شناخت

. شـود ها در اين مرحله از تكامل خود محسوب مـي جنبش جنگلي
ولي عدم توجه به انقالب و يا حتي رفرم ارضي و در چارچـوب آن    

-تقسيم زمين متعلق به اوقاف و مالكان بزرگ، بين دهقانـان بـي    

داد كـه در نـهـايـت         زمين، نكات منفي آن جنبش را تشكيل مي
واحد و تركيب حكومت موقـت بسـيـار       موجب شد كه عمر جبهه

 .كوتاه باشد

چنـان  دولت موقت،  هاي نادرست نيروهاي تشكيل دهندهسياست
واحد، بيشتر از دو مـاه   تنزلي در اساس آن به وجود آورد كه جبهه

سـقـوط   )  1920اوايـل اوت   (   1299دوام نياورد و در اواسط مرداد 
اي بود كه صداي آن در   چون برقراري جمهوري گيالن واقعه.  كرد

سراسر ايران طنين افكند و توجه و حمايت آزاديخواهان و مـردم      
انقالبي را به سوي خود جلب كرد، در نتيجه از هـم پـاشـيـدگـي        

واحد دلسردي و يأس فراگيري در سراسر ايران بـه وجـود        جبهه
به نظر نگارنده، پيروي بخشي كوچك، امـا فـعـال اعضـاي         .  آورد

هاي راديـكـال و       مركزي حزب كمونيست ايران از سياست كميته
اموال مـالـكـان و       تند حزب، به ويژه در مسايل مربوط به مصادره

احسـان     برخورد به مذهب از يك سو و عمليات ماجراجويانه شيوه
ي ديگر سبب گرديدند كه توده هااهللا خان و پيروانش از سوي 

قانوني، نسبت بـه    بسياري از مردم به خاطر رواج هرج و مرج و بي
بدون ترديد، تزلزل  و عدم قاطعيـت  )  2.( رژيم جديد دلسرد گردند

و ”  بـورژوازي مـلـي     “  خان و به طور كلي نمايندگان ميرزا كوچك
خرده بورژوازي و هراس آنان از تعميق جنبش نيز از جمله علل از   

عمر جنبش گـيـالن    واحد در نخستين مرحله هم پاشيدگي جبهه
 .بود

واحد دولـت     با اينكه بيشتر نيروهاي داخل جنبش جنگل و جبهه

 دولت موقت جمهوري گيالن در نخستين هفته

مسجد را بست و اجـراي       21هاي عمر خود، 
مراسم مذهبي را ممنوع كرد و فرمان كشـف    

 . حجاب اجباري زنان را صادر نمود
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الـدوـلـه    وثـوق    موقت از مخالفان سرسخت دولت مركزي و كابينه
مبارزاتي عليه استعمار انگليس داشتند، ولي تمايلي  بودند و سابقه

زمين، نشـان  به بهبود واقعي وضع زحمتكشان، به ويژه دهقانان بي
هاي مالكان فراري مصادره شد، ولي در   زمين ندادند، هرچند همه
اي از آن نبردند، زيرا برقراري نظام مـالـيـاتـي       عمل دهقانان بهره

جديد حكومت انقالبي به طور غيرمستقيم بـه دوش دهـقـانـان           
كرد و اين امر خود باعث دلسردي تدريجي آنـهـا از       سنگيني مي
 )3. (انقالب گرديد

مصادره و تـقـسـيـم        به باور نگارنده، به جز اختالف بر سر مسئله
خان و ديگر سران انقـالب گـيـالن      زمين و امالك كه بين كوچك

-رسد و در تصميم كوچـك تر نيز به نظر ميوجود داشت و اساسي

-خان مبني بر استعفا و بازگشت وي به جنگل نقش تعيين كننده

اي بازي كرد، اما اختالف بر سـر روش بـرخـورد بـخـشـي از                 
اهللا خان نسبت به مذهب نيز نقش ها و طرفداران احسانكمونيست

 .كردبسيار مهمي را در انشعاب ايفا مي
 21هاي عمر خود، دولت موقت جمهوري گيالن در نخستين هفته

مسجد را بست و اجراي مراسم مذهبي را ممنوع كـرد و فـرمـان        
روحانيون كه با اين روش .  كشف حجاب اجباري زنان را صادر نمود

مخالف بودند در كوچه و بازار، مورد تمسخر واقع شدند، به طـوري  
خان كه پس از اسـتـعـفـاي او از           هاي كوچككه از يكي از نامه

آيد، ايـن  اهللا خان برميحكومت و بازگشت وي به جنگل به احسان
اي بود كه منجر بـه انشـعـاب و          هاي پايهمسئله يكي از اختالف

نخست عـمـر جـنـبـش         متحد دولت موقت در دوره سقوط جبهه
 :نويسدخان چنين ميكوچك. گيالن گرديد

ام و هنوزهم دارم كه افكـارعـامـه هـر       من هميشه عقيده داشته« 
تبليغات صادقانه و   -دهد نه آهن وآتشنهضت ملي را پيشرفت مي

نجيب مردم واحترام به عقايد و عادات ملي مملكتي مـؤثـرتـر از        
عقايد و عادات ملـي اهـالـي      .  صدها هزار قشون و آالت فاريه است

انـد زيـر بـار        ها كه هميشه مذهـبـي  مشرق زمين و خاصه ايراني
هـا يـا     كليه نهضـت .  روندهيچگونه مرام افراطي و خشن وتند نمي

دفـع دشـمـن،        -براي دفع دشمن است يا براي رسوخ عـقـيـده      
جنگجويي الزم دارد و رسوخ عقيده مالطفت، آن هـم بـه مـرور        
زمان، بعد از بررسي وقايع گذشته و مطالعه آنچه را كـه ديـوانـي      
نوشته شده، آيا باز هم ترديد داريد كه روش مـتـحـده از طـرف         

 )4(».اينجانب موافق مصالح انقالب بود

مـركـزي حـزب       خان و يارانش، بخشي از كميتهبر خالف كوچك

كمونيست ايران كه در اقليت بود، معتقد بود كه انقالب گيالن يك 
سلسـلـه    انقالب پرولتري است و حكومت انقالبي را تشويق به يك

كرد و بـا    هاي راديكال عليه خرده مالكان و بورژوازي ملي مياقدام
خود اين طبقات را  كه متفقين جمهوري گيالن  روانهسياست چپ

ساخت، بـا    بودند و با دولت مركزي دشمني داشتند، از آن دور مي
اول از طرف اكثريت اعضاي  وجود اين، تحليل و سياست در كميته

مركزي رد شده بود، ولي اين گروه كه به سركردگي آقايـف   كميته
هاي كميته در رهبري حزب قرار گرفته بود، در عمل خالف مصوبه

عمل كرده و مانع كوشش حزب براي همكاري و بهبود مناسبات با 
 .گرديد» كميته اتحاد اسالم«خان و بقاياي كوچك

هاي راديكال و تـنـد در مـيـان             نفوذ و گسترش عقايد و برنامه
كادرهاي حكومت انقالبي و متمركز شدن تمام قدرت در دسـت      

هايـي  زاده و يارانش موجب تقويت گرايشاهللا خان و سلطاناحسان
خـان  كوچك)  5.( خان گرديد كه به انشعاب منجر گرديددر كوچك

پس از مالقات با سردار فاخر حكمت، كه حاوي پيامي از جـانـب       
از صدر  1299بود، در اواخر مرداد )  نخست وزير وقت( مشيرالدوله 

حكومت گيالن استعفا داد و همراه يارانش به جنگل بازگشت و بـه  
متحد انقالبي و جمهوري گـيـالن    جبهه اين ترتيب نخستين دوره

 .پايان رسيدبه 
 

 1299دوم جمهوري گيالن؛ از اواخر مرداد تا آبان  يدوره

هـا از    ها و جنگلـي واحد كمونيست خان، جبههبا استعفاي كوچك
حكومت جديد گيالن توسط  1920ژوئيه  31در تاريخ .  هم پاشيد

. اهللا خان تشكيل شـد به رهبري احسان»  كميته نجات ملي ايران« 
زاده، دبير حزب كمونيست ايران اعضاي كميته را طرفداران سلطان

دادند، تشكيل مي  -و كامران آقايف )  پيشه وري( جعفر جوادزاده   -
-اهللا خان عضو حزب نبود ولي به شدت از سياسـت با اينكه احسان

هيأت حـكـومـت      .  كردزاده حمايت ميهاي تند و راديكال سلطان
سـر  ( اهللا خـان      احسان:  دادندجديد گيالن را افراد زير تشكيل مي

، سـيـد     ) كميسر جـنـگ    ( ، خالو قربان ) كميسر و كميسر خارجي
، ) كميسر پست و تلگـراف ( جعفر، از اعضاي حزب كمونيست ايران 

كـمـيـسـر     ( ، كامران آقـايـف       ) كميسر كشاورزي( جعفر جوادزاده 
و حاجـي مـحـمـد       )  كميسر فوايد عامه( ، بهرام آقايف ) دادگستري

 )6) (كميسر فرهنگ(جعفر كنگاوري 

ي دولت جمهـوري، تـحـت      هاي ماجراجويانهراديكاليسم وسياست
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جديد نيز بـه    دولت  در برنامه»  كميته نجات ملي ايران« رهبري 
ي دولـت جـديـد        نكات مهم برنامـه .  طور شفافي انعكاس داشت

 :گيالن عبارت بودند از

 الطوايفي؛لغو اختيارات مالكان و الغاي اصول ملوك -1

سازماندهي ارتش ايران به سبك تشكيالت ارتش سرخ روسيه   -2
 و حمله به تهران؛

 .رفع احتياجات اصلي كارگران شهر و ده -3
» كمونيست«   -دولت جديد  اين نكات به طور مرتب در دو نشريه

 در نـخـسـتـيـن دوره         .  شدتبليغ و ترويج مي  -» انقالب سرخ« و
پـرتـيـراژ       جمهوري گيالن، ارگان اصلي دولت گـيـالن نشـريـه      

-دوم، ارگـان    در دوره.  بود كه پيشتر شرح آن گذشت»  جنگل« 

» كمـونـيـسـت    « و»  انقالب سرخ« هاي هاي رسمي دولت، نشريه

 )7. (بودند

ارتـش  « ، ارگان اداري و سياسي » ايران سرخ« يا »  انقالب سرخ« 
 1299اي بيشتـر در سـال               بود كه چند شماره»  سرخ ايران

هاي مندرج در اين دو نشـريـه،       پيرو مقاله.  منتشر نشد 1300و
يـكـم   .  دوم در اختيار دو كميته بـود  قدرت دولتي گيالن در دوره

، كه مسئول اجراي امور ايدئولـوژيـكـي دولـت       » كميته انقالب« 
بود كه نظارت بر »  كميته شوراي مخصوص« گيالن بود و ديگري 

و »  سازمان جوانان كمونيست« هاي مانند ها و ديگر سازمانارگان
واحدهاي ارتش را به عهده داشت و آنها را از نظر ساختار فكري و 

 .ساختنظامي براي دفاع و گسترش حكومت انقالبي آماده مي
جـاي  »  كمونيست«   ، نشريه» انقالب سرخ«   پس از تعطيل نشريه

رنجبران تمام ممالك، اتـفـاق     « اين روزنامه با شعار .  آن را گرفت
شد ومديريت آن را جعفر جوادزاده به عـهـده     منتشر مي » ! كنيد

وري نقـش  تحت نام پيشه 1320  داشت كه پس از مدتي در دهه
هاي پس از جنگ جهـانـي دوم در ايـران و            بسزايي در جريان

 .جنبش دمكراتيك آذربايجان بازي كرد
ناشـر  »  كمونيست«   دوم انقالب و حكومت گيالن، نشريه در دوره

مركـزي   هاي احسان اهللا خان و جناح چپ كميتهافكار و سياست
اهللا خان، رهبر احسان.  زاده بودحزب كمونيست به رهبري سلطان

-دولت انقالبي گيالن، اعتقاد عميق به قهر انقالبي و اجراي برنامه

 مبارزات قهرآميز و حتي ماجراجويانـه  سابقه.  هاي راديكال داشت
او در   .  هاي جنگ جهاني اول ارتباط دارد  اهللا خان به سالاحسان
ها از اعضاي فعال سازمان مخفي و ضد امپريـالـيـسـتـي      آن سال

بود و پس از سركوب آن سـازمـان در سـال        »  كميته مجازات« 
(1298به نواحي قفقاز پناهنده شد و در سـال      )  1918(   1297
به طور پنهاني به ايران بازگشت و به جنـبـش جـنـگـل        )  1919
 .پيوست

زاده در رهبري كميتـه و    اهللا خان با حمايت جناح سلطاناحسان
 1299دولت گيالن به سياست تند خود ادامه داد و در مـرداد        

با نيروهاي نظامي دولت ايران كه توسط نـيـروهـاي    )  1920اوت( 
شدند، تقابل نظامي نيز پيدا كرد كـه    نظامي انگليس حمايت مي

در اين تقابل  نظامي پيروزي .  منجيل گيالن اتفاق افتاد در ناحيه
روي بزرگي نصيب ارتش سرخ جمهوري گيالن گرديد، ولي چـپ   

كمونـيـسـم    « جناح اقليت رهبري حزب كمونيست و پيروي از تز
شد، سرانجـام  اهللا خان تبليغ ميكه از طرف گروه احسان»  جنگي

اهللا خـان و    گروه احسان.  به شكست نيروهاي انقالبي منجر گشت
حاميان كمونيست آن كه درصدد برآمدند بدون تحكيم مواضع به 
دست آمده در نبرد منجيل به پيشروي به طرف تـهـران ادامـه        
دهند، نه تنها نتايج حاصل از اين پيروزي را خنثي كـرد بـلـكـه       

مـواضـع      منجر به شكست نيروهاي انقالبي و از دست دادن همه
دوم    در نتيـجـه دوره    .  نيروهاي انقالبي در شهر رشت نيز گرديد

  ، هنرمند ناشناس 1918پوستر ماركس، باكو 
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چپ روي رهـبـري    انقالبي آن در اثر ادامه انقالب گيالن و كميته
اهللا هـاي احسـان    حزب كمونيست ايران از يك سو و ماجراجويـي 

خان از سوي ديگر با شكست روبه رو گشت و به پايان عمر خـود  
 .رسيد

 

 1300تا آبان  1299ي سوم جمهوري گيالن؛ از آبان دوره

هـاي حـزب و       اعتراض كادرهاي حزب كمونيست نسبت به تـنـدروي  
-اهللا خان و نارضايتي تـوده ي احسانهاي خشن و ماجراجويانهسياست

مركزي حـزب كـه      هاي مردم، موجب شد كه بخشي از اعضاي كميته
از باكو برگشتـه  )  8( هاي خاور زمين هاي خلقپس از شركت در كنگره

) نشـسـت ويـژه     ( پلنوم )  1920نوامبر11(   1299بودند در بيست آبان 
در ايـن  .  مركزي حزب را براي رسيدگي به اوضاع تشكيل دهند كميته

و )  9( زاده   رهبري سلطان روانههاي چپپلنوم پس از انتقاد از سياست
يارانش در تركيب رهبري حزب كمونيست ايران تغييرات اساسي داده   

مركزي انتخاب  شد و حيدرعمواوغلي به سمت دبير كل و رهبر كميته
گرديد؛ در رهبري جديد حزب عالوه بر حيدر عمواوغـلـي، اشـخـاص       
جديدي مانند حسن نيك بين و محمد آخوند زاده شيرازي و سيروس 
بهرام نيز حضور داشتند كه پس از مدتي در مراحل مختلف جـنـبـش    

مركزي سـابـق    از كميته.  هاي مهمي ايفا كردندكمونيستي ايران نقش
كه منتخب يكمين كنگره بودند، جعفر جوادزاده و چند نـفـر ديـگـر         

. مركزي حزب حـفـظ كـردنـد       همچنان عضويت خود را درون كميته
و چند نفر از يارانش مانند بهرام آقايـف و كـامـران        )  10( زاده سلطان

 .                                                     مركزي حزب كناره گيري كردند آقايف از كميته
اي را كه به اسـم  حيدر عمواوغلي براي پيشبرد امر انقالب گيالن برنامه

خـورشـيـدي در جـنـبـش                 1300 تزهاي حيدر عمواوغلي دردهه
 كمونيستي ايران معروف گشت، به عنوان خط مشي حزب در آن برهه

مركـزي   مركزي حزب ارايه داد كه به تصويب كميته تاريخي به كميته
اين تزها در واقع دو ماه پيش، .  حزب رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد

توسط حيدر عمواوغلي به صورت يك پيـشـنـهـاد از طـرف حـزب             
هاي خاور در باكو تقديم شده و مـورد    خلق كمونيست ايران به كنگره

تصويب شركت كنندگان، ازجمله نمايندگان كمـيـسـيـون و حـزب          
حيدر عمواوغلي . ي شوروي قرار گرفته بودروسيه) بلشويك(كمونيست 

كند كه سياست حزب در ايران بايد بر مـحـور     در اين تزها تصريح مي
هاي ايران با تمام نيروهاي سياسي كه منافع دهقانـان  اتحاد كمونيست

كند بوده و   را نمايندگي مي)  ملي( خرده بورژوازي و بورژوازي متوسط 
در جهت تقويت جنبش رهايي بخش ملي، عـلـيـه رژيـم حـاكـم و             

در ضـمـن در       .  امپرياليسم انگليس كه حامي آن است، استوار گـردد 
تزهاي حيدر عمواوغلي ضرورت رفرم در كشاورزي ايران مـبـنـي بـر         

زمين مقدم به شمار رفته تقسيم امالك مالكان بزرگ، بين دهقانان بي
 .                                              و مورد تأكيد قرار گرفته است
مركزي و تغيير رهبري و تصويب تـزهـاي    پس از تشكيل پلنوم كميته

واحد  حيدر عمواوغلي، از طرف رهبري حزب براي احياي مجدد جبهه
 1299كوشش جدي شد كه حاصلي موفق داشت و در اواخـر سـال       

بخشـي  .  اي بين سران انقالبي به امضا رسيدنامهموافقت)  1921اوايل ( 
 .آوريمنامه را در زير مياز آن موافقت

    
انشعاب و اختالف بين قواي ايران موجب اندوه عميق تـمـام فـعـاالن       

ديده ايران باستـان  انقالب ايران و نيز باعث صدمه سخت به مردم ستم
كند كه مـجـددا     اوضاع سياسي و اقتصادي زمان به ما حكم مي.  است

قواي خود را متحد كنيم و براي مبارزه با دشمنان بشريت و جـنـگ       
عليه حكومت، اشتراك مساعي نماييم تا پرچم انقالب را در پايـتـخـت    

ثور مـطـابـق  بـا شـش               18بدين جهت در. ايران به اهتزاز درآوريم
نامه برادرانه و   با  در نظر گرفتن منافع انقالب جهاني موافقت1921مه

 :صميمانه را تحت موارد زير منعقد نموديم

 حيدر عمواوغلي
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 كميته“ اي به نام ايجاد كميته  -يك 
 :مركب از پنج  نفر” انقالب ايران

 خان ميرزا كوچك -

 حيدر عمواوغلي -

 اهللا خان احسان -

 خالوقربان  -

 محمدي -

 

اولين وظيفه تمام انقـالبـيـون      -دو 
عبارت است از تشكيل قواي مسلح، 
تقويت موضع انـقـالب و اتـحـاد           
اقداماتي كه باعث خواهد شد گيالن 
به دست ارتش حكومت شاه نيافتـد  
و گيالن پاسگاهي بـراي مـبـارزات      

 .تعرضي گردد

 

 استقرار و توسعه مناسبات دوستانه با حكومـت هـاي روسـيـه          -سه 
 .شوروي و آذربايجان و گرجستان

 

انقالب ايران براي آزادي ملل شرق از ظلم و ستم امپرياليسـت    -چهار 
شوروي و آذربايجان و گـرجسـتـان     هاي روسيهبه كمك هاي حكومت

 .نيازمند است
 

هيچ دولت خارجي حق دخالت درامـور داخـلـي      هيچ وجه، بهبه  -پنج 
 )11. (سياسي و انقالب ايران داده نخواهد شد

 

متحد انقالبي تشكيل گرديد و  اين موافقت نامه، بار ديگر جبهه بر پايه
ها موفق شدند كه در گيالن استقرار ، انقالبي1921در تاريخ چهار اوت 

 1300حكومت جديد كه تا اوايل آبان .  جمهوري شورايي را اعالم كنند
هايي جهت بـهـبـود وضـعـيـت         دوام آورد، اقدام)  1921اواخر اكتبر ( 

مـدارس جـديـدي      .  بهداشت و فرهنگ مردم در گيالن به عمل آورد  
. افتتاح شد كه كودكان بدون پرداخت پول شهريه به تحصيل بپردازنـد 

. سوادي تشكيل شـد   در روستاها، شوراهاي آموزشي براي مبارزه با بي

-هايي به منظور احداث خـانـه  اقدام

هاي كودكان بـه عـمـل آمـد تـا            
فرزندان مبارزان جنگل و جمهـوري  
. جديد در آنجا نـگـهـداري شـونـد       

هـاي كـارگـري بـاربـران،          اتحاديه
بـه  ...  قايقرانان، كارگران شيالت و   

جوانان تأسيـس   اتحاديه.  وجود آمد
هايي نيـز مـنـتـشـر        شد و روزنامه

جمهوري گيالن با افـتـتـاح    .  گرديد
مراكز آموزشي و فـرهـنـگـي در           
شهرهاي گيالن موفق شد كه سطح 

هاي مردم را در مـورد      آگاهي توده
اوضاع سياسي و اقتصادي ايـران و      
-نقش امپرياليسم به شكل گسترده

 .اي ارتقا دهد
متحـد،   ولي طولي نكشيد كه جبهه

دوباره در سراشيب انشعاب و تفرقـه  
خان كه نسـبـت بـه        كوچك.  افتاد

اهللا خان مشكوك بود، همواره در همكاري ها و احسانكمونيست انگيزه
جـمـهـوري       داد و هرگز پس از استقرار دوبارهبا آنان دودلي نشان مي

هـا در    گيالن حتي به رشت بازنگشت و همچنان با بخشي از جنگـلـي  
اهللا خان نيز به دليل آنـكـه از ريـاسـت           احسان.  جنگل فومنات ماند

هـاي  جمهوري محروم شده بود و از اين بابت ناراضي بـود بـه اقـدام       
ي خود ادامه داد و بدون اطالع و آمادگي نظامي و سياسي ماجراجويانه

ژوئن سال         مركزي و حيدر عمواوغلي در  الزم و بدون مشورت با كميته
، خودسرانه به تهران لشكر كشي كرد و اين حركت او به تـار و    1921

در روز هشـت مـرداد     .  هاي طرفدار او انجاميدمار شدن و فرار پارتيزان
انقالبي طي نشستي در الهـيـجـان،         كميته)  1921ژوئيه 30( 1300
 .اهللا خان را از كميته و دولت بر كنار ساختاحسان

از اين پس، حزب كمونيست ايران همراه با بخشي از عناصر جنـگـلـي    
 اي در زمـيـنـه     هاي گستردهنيروي فعال و اصلي انقالب شد و به اقدام

هاي مختلف صنفي و كارگري در شهرهـا و دخـالـت        تشكيل اتحاديه
در .  ها در تنظيم امور مربوط به كارگـران دسـت زد      دادن اين اتحاديه

هـاي  نتيجه تبليغات وسيع در روستاها به منظور شفاف سازي سياست
انقالبي و حزب كمونيست ايران، بسياري از مردم، داوطـلـبـانـه      كميته

. وارد واحدهاي كمونيستي شدند كه ارتش انقالبي را تقويـت كـنـنـد      
، هنگامي كه نيروهاي ) 1921( خورشيدي  1300چنانچه در پائيز سال 

السلطنه نخست وزير وقت و رضـا       قوام
هاي اطالعاتي و  خان كه با كمك سرويس

جاسوسي دولت انگليس موقعيت خود را   
در ايران پس از كودتا به طـور نسـبـي        
تثبيت ساخته بودند، موفق شدند كه بـا    
اعزام مأمورين خود به داخل جنـبـش و     
 رسوخ در درون كادرهاي پارتيزان جنگلي

خـان، بـرخـي از         هاي طرفدار كوچك
مشاوران او را فريب داده و به آنهـا ايـن     

ها بـه   استنباط را القا كنند كه كمونيست
رهبري حيدر عمواوغلي، قصد نـابـودي     

 . خان را دارند ها و كوچك جنگلي
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السلطنه و رضاخان، واحدهاي جنگلي خـالـوقـربـان را در         دولتي قوام
نواحي الهيجان و لنگرود، مورد حمله قـرار دادنـد ايـن واحـدهـاي            
كمونيستي، به فرماندهي حيدر عمواوغلي به كمك گروه خالو قـربـان     

 .شتافتند و آن را از دست نيروهاي دولت نجات دادند
هاي كميته انقالبي و واحدهاي نظامي حزب كمونيست ايـران    كاميابي

خان و يارانش نصيب دولت انقالبـي گـيـالن      كه بدون شركت كوچك
السلطنه خان گرديد در اين ميان قوامگشته بود، موجب نگراني كوچك

هاي اطـالعـاتـي و        نخست وزير وقت و رضا خان كه با كمك سرويس
جاسوسي دولت انگليس موقعيت خود را در ايران پس از كودتا به طور 
نسبي تثبيت ساخته بودند، موفق شدند كه با اعزام مأمورين خود بـه    

هاي طرفـدار  داخل جنبش و رسوخ در درون كادرهاي پارتيزان جنگلي
خان، برخي از مشاوران او را فريب داده و به آنها اين استنـبـاط   كوچك

ها به رهبري حيدر عمواوغلي، قصد نـابـودي   را القا كنند كه كمونيست
بيـنـي   تزلزل و دو گانگي كه در جهان.  خان را دارندها و كوچكجنگلي

هـاي آن    بورژوازي ملي در جريان انقالب رهايي بخش، يكي از ويژگي
 .                                                                          خان نمايان شداست اين بار نيز در رفتار و كردار كوچك

انقـالبـي    اعضاي كميته)  1921سپتامبر29(   1300در تاريخ هفت مهر 
انـقـالبـي       براي برگزاري جلسه نوبتي كه پيشتر توسط رهبري كميته

پسيخان در نزديـكـي    خان به منطقهتصويب شده بود، از طرف كوچك
اندكي پس از ورود حيدر عمواوغلي، خالو قربان و   .  رشت دعوت شدند
انقالبي، ساختمان مالسرا، محل برگزاري جلسه به  ديگر اعضاي كميته

آتش كشيده شد و در يك درگيري ناگهاني نظامي، حيدر عمواوغلي به 
.                 قتل رسيد ولي بقيه توانستند از محل گريخته و جان سالم به در برند

گذرد مـورخـان   در مدت هشتاد و اندي سال كه از وقوع اين حادثه مي
دلخراش و تـراژيـك را      بسياري از منظرهاي گوناگون، ابعاد اين حادثه

هاي درخشان انقالب مشروطيت و جنبش كمونيستي كه يكي از چهره
تا وقوع انقالب بـهـمـن      .  اندايران به قتل رسيد، مورد بررسي قرار داده

ها ازجمله نويسندگان شوروي بر آن بودنـد  ها و كمونيست، چپ1357
خان از ترس گسترش و رشد انقالب گيالن و به دليل آنكـه  كه كوچك

-السلطنه، او را از كمونيستمأموران و جاسوسان انگليسي و دولت قوام

ها ترسانده بودند؛ در عمل تغيير ماهيت داده و خيانت به انـقـالب را       
رفت بر مـبـارزه بـا      ها ميهنگامي كه احتمال كاميابي براي كمونيست

از سوي ديگر بيشتر مورخان سلطنـت  .  ارتجاع و امپرياليسم ترجيح داد
طلب و برخي از نويسندگان پان ايرانيست و اولتراناسيوناليـسـت ادعـا      

ها تحت رهبري حيدر عمواوغلي، برنامـه ريـزي     داشتند كه كمونيست
گردهمايي و نشست در جـهـت    خان را به بهانهكرده بودند كه كوچك

پسيخان كشيده و در آنـجـا بـه        صلح و آشتي به ساختمان مالسرا در
خان توسط مأموران خود از اين توطئه آگـاه    قتل برسانند، ولي كوچك
هاي خود فرمان داد كه مالسرا را بـه آتـش     شد، در نتيجه به پارتيزان

 1357از زمان وقوع انـقـالب     .  كشيده و حيدر عمواوغلي را ترور كنند
مالسرا در پسـيـخـان         حادثه ها و مدارك زيادي دربارهتاكنون كتاب

اند كـه هـردو       هاي گوناگوني دوباره مطرح گشتهانتشار يافته و نظريه
-كنند و يا مورد تأييد قـرار نـمـي     هاي اشاره شده را يا  رد مينظرگاه

 )12. (دهند

هاي اخير، به نظر نگارنده، در پرتو ادبيات جديد و مدارك تاريخي سال
خان در آن     قتل حيدر عمواوغلي و نقش كوچك اين دو نظريه درباره

كه پس از  رسد و به گمان نگارنده، كسانيحادثه غرض آلود به نظر مي
به آتش كشيدن مالسرا حيدر عمواوغلي را به قتل رساندند، در ظـاهـر   

ها بوده و حـتـي بـعـضـي از آنـهـا از                اعضاي فعال و وفادار جنگلي
خان بودند ولي در واقع، افرادي نفـوذي و    خويشاوندان نزديك كوچك

هـاي اطـالعـاتـي دولـت          السلطنه و سازماني دولت قوامتربيت يافته
اي تـربـيـت شـده       ها پيش براي اجراي چنين برنامهانگليس كه از ماه

 .بودند تا اين عمليات را انجام دهند
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به هرروي، پس از قتل حيدر عمواغلي و قتل هواداران او در نـواحـي       
مختلف گيالن نيروهاي دولتي با استفاده از آشفتگي و نفـاق كـه بـا        
موفقيت در صف انقالب گيالن به وجودآورده بودند، تعرض نـظـامـي      

رژيـم     تعرض وحشيـانـه  .  خود را تحت فرماندهي رضاخان آغاز كردند
ها و دولت عليه مردم گيالن، به مدت دو ماه به سركوب جنبش جنگلي

ي شوروي پناهنـده  اهللا خان به روسيهاحسان.  انقالبي گيالن منجر شد
گشت و خالو قربان سر تسليم فرود آورد و مورد مالطفت رضاخان قرار 

سرهنگي به ارتش ايـران   خالو قربان به دستور رضاخان با درجه.  گرفت
، براي سركوب قيام اسماعيل سيميتكـو  پذيرفته شد و پس از يك دهه

 .به آذربايجان فرستاده شد و در آنجا به قتل رسيد

هاي تالش عقب خان، هرگز تسليم نگشت، ولي ناچار شد به كوهكوچك
نيروهاي نظامي رضـاخـان   .  نشيني كند كه در آنجا از سرما جان سپرد

، سـر  1921خان در واپسين روزهاي نوامبر پس از كشف جسد كوچك
خان عمر بـزرگـتـريـن     با مرگ كوچك.  اش را به تهران فرستادندبريده

 .رهايي بخش ملي ايران به پايان رسيد جنبش
جنبش گيالن و استقرار جمهوري سرخ با اينكه در ابتـدا نـتـوانسـت       

ايران را به حركت اجتماعي وادارد، اما  هاي مهمي از مردم جامعهبخش
بذر اميد براي رهايي را در دل زحمتكشان و همچنـيـن روشـنـگـران        

در نهايت جنبش گـيـالن بـه داليـل           .  مسئول و آزاديخواهان پاشيد
هاي تاريخي و سياسي و شرايط جهاني آن روز، نتوانست بـه  محدوديت

وابسته و استقرار حاكـمـيـت     هدف خود يعني سرنگوني هيأت حاكمه
هاي حاكم در رهبري حزب كمونيست ايـران  تندروي.  ملي موفق گردد

 هاي ماجراجويانـه ي مختلف جمهوري گيالن، در كنار اقدامدر دو دوره
متحد ملي آسيب رساند  اهللا خان، سرانجام به اركان جبههگروه احسان

و سبب ساز از هم پاشيدگي وحدت انقالبي شد كه در برابر نيـروهـاي   
از )  1921فـوريـه     21(   1299مركز كه پس از كودتاي سوم اسفـنـد     

حمايت بي قيد و شرط نظامي سياسي دولت انگليس برخوردار بودنـد،  
با اينكه قيام جنگل در گيالن نخستين جنبش رهايـي  .  كردمبارزه مي
آسيا محـسـوب    اي مسلح در تاريخ معاصر ايران و حتي قارهبخش توده

اي بوده است، ولي هاي نظامي و ارتش تودهشود كه داراي استراتژيمي
 .نهايي دست يابد به خاطر سه علت اصلي زير نتوانست به پيروزي

 

متحد ملي سراسري و اتحاد عمل بـا     عدم موفقيت در ايجاد جبهه  -1
نيروهاي استقالل طلب و آزاديخواه در ديگر مناطق ايران، به ويـژه  

 هاي آذربايجان و خراسان؛استان

2- 
وجود 

متحد ملي، به ويژه در  روانه در داخل جبههها و خط مشي چپگرايش
 درون رهبري حزب كمونيست ايران؛

هاي عظيم روسـتـايـي و      خان در جذب تودهعدم موفقيت كوچك  -3
هـاي  ها و فريب كـاري   هاي او در مقابل ظاهرسازيترديد و دودلي

نيروهاي دولت مركزي كه پس از كودتاي سوم اسفند با حـمـايـت    
 .ها به طور مدام در حال افزايش قدرت نظامي خود بودانگليس

 

جنبش گيالن و استقرار جمهوري سـرخ بـا     
هاي مهمي از    اينكه در ابتدا نتوانست بخش

ايران را به حركت اجتـمـاعـي      مردم جامعه
وادارد، اما بذر اميد براي رهايي را در دل       
زحمتكشان و همچنين روشنگران مسئول و   

 . آزاديخواهان پاشيد

 اهللا خان  احسان
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 1921فـوريـه        21( خورشيدي    1299با وجود كودتاي سوم اسفند 
و سپس با فروپاشي جنبش جنگل و جمهـوري گـيـالن در        )  ميالدي

دوم  خورشيدي، حزب كمونيست ايران وارد مرحله 1300اواسط پاييز 
، طـول    1306دوم حزب در سال    عمر خود شد كه تا برگزاري كنگره

 .كشيد
 

 :هاپي نويس

، ” سياست دولت شـوروي در ايـران        “ خاني، محمدعلي منشور قره  -1
 73 - 72، صفحات 1327تهران،

، ) به روايت شاهدان عيني( ”  تاريخ انقالب جنگل،” محمدعلي گيلك،  -2
 378، صفحه 1371رشت،

، ) به روايت شاهدان عيني( ”  تاريخ انقالب جنگل،” محمدعلي گيلك،  -3
هـا و    بـلـشـويـك    ” و موسي پرسيتس، 379-90، صفحات 1371رشت،

-55، صفحات   1379ي حميد احمدي، تهران، ترجمه”  نهضت جنگل،
 69-71و  24

 23، صفحه 15، شماره ”توده“ي مجله -4

خان با حكومت مركزي در تهران برقـرار  ارتباط هايي را كه كوچك  -5
كرده بود در امر بدبيني بخشي از رهبران حزب كمونيست ايران نسبت 

خان بي تأثير نبود و شايد در تصميم رهبري حـزب  ي كوچكبه انگيزه
خان نقش داشت ، براي اطالع بيشتر رجـوع  مبني بر انشعاب از كوچك
به روايت شـاهـدان     ( ”  تاريخ انقالب جنگل،” كنيد به محمدعلي گيلك،

 321، صفحه 1371، رشت،)عيني

، 1327،” سياست دولت شوروي در ايران، تهـران “ خاني ، منشور قره  -6
 87-88صفحات 

، در دو جـلـد،         ” تاريخ سانسور در مطبوعـات ايـران    ” گوئل كهن،  -7
 .734-746، جلد اول، صفحات 1367تهران،

هاي خاور زمين به ابتكار حزب كمونيست روسيـه و    ي خلقكنگره  -8
-بازگشت كوچك( كمينترن، يك ماه پس از انشعاب در جنبش جنگل 

خان به جنگل فومن و ايجاد حكومت انقالبي در رشت توسـط حـزب     
از نهم تا پانـزدهـم شـهـريـور        ) زادهكمونيست ايران به رهبري سلطان

در اين .  در باكو تشكيل گرديد)  1920اول سپتامبر( خورشيدي  1299
نماينده از سي و دو كشور شرقي ازجمله مراكش، چيـن،   1981كنگره،

از ايران جعفر جوادزاده بـه    . شركت كردند...  تركيه، ايران، هندوستان و
همراه هيأت بيست نفري كه شامل افـراد شـاخصـي چـون حـيـدر             

شـد،  مي...  اهللا خان، ابوالقاسم الهوتي و زاده، احسانعمواوغلي ، سلطان

 .شركت كردند
اف باكو تشكيل گرديد و زينويف، يـكـي از       كنگره، در ساختمان مايل

رهبران شاخص حزب كمونيست روسيه درآن زمان، رياست كنگـره را    
ي خود اعالم كرد كه هـدف  وي در سخنراني افتتاحيه.  به عهده داشت

ها مبارزه عليه امپرياليسم انگلستان در راستاي استقرار نظام كمونيست
 .شورايي در سراسر كشورهاي شرقي است

ي مسايل و مشكالت احزاب كمونيسـت  هدف كنگره، بررسي و مطالعه
در اين كنگره، رهبري حكومت انقالبي ايران .  در كشورهاي شرقي است

شديداً مورد انتقاد قرار گرفته و پيشنهاد شد كه نماينـدگـان ايـرانـي       
شركت كننده در كنگره پس از بازگشت به ايران طي برگزاري پلنوم به 

ي رهبري و سياست حزب در جنبش جنگل سامان داده و در       مقوله
رجوع كنيد بـه رحـيـم      .  خان اقدام كنندجهت اتحاد دوباره با كوچك

و    44-46صفحـات    ,    1377تهران ,  ” آخرين سنگر آزادي“ ,  رئيس نيا
 95، صفحه 1334، تهران، ”آزاده گمنام“، )اميرزاده(كاظم شاهرخي 

  

ي زاده به ويـژه در دوره       الزم است كه در مورد راديكاليسم سلطان  -
 .جمهوري گيالن توضيح بيشتري ارايه شود

ي زاده، براي نخستين بار در كـنـگـره     هاي سلطانراديكاليسم و كنش
در گزارشـي كـه وي        1919ايران در سال )  كمونيست( حزب عدالت 

به كنگره ارايه داد، منعكـس  ”  وضعيت داخلي و خارجي ايران” يدرباره
زاده به روشني اعالم كرد كـه در اوضـاع       در اين گزارش، سلطان.  شد

ها بايد هم بر عليه رژيم شاه و امپريـالـيـسـم     ي كمونيستايران مبارزه
به نظر وي اگر .  انگليس و هم بر عليه ثروتمندان و صاحبان زمين باشد

ها به اين امر توجه نكرده و آن را فراموش كنند، انقالب بـه    كمونيست
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تعدادي از شركت كنندگان در كنگره از جـملـه   .  پيروزي نخواهد رسيد
-اهللا خان در اين كنگره مخالف ديدگاه سلـطـان  برادران آقايف و احسان

ي حزب كمونيسـت  به طور مثال ناينشولي نماينده.  زاده و يارانش بودند
زاده اعالم كرد كه ايران هنـوز  روسيه در كنگره بر خالف سخنان سلطان

بورژوازي ملـي  “ ها بايد از ي انقالب كمونيستي نيست و كمونيستآماده
خان مخالف استعمار انگلسـتـان اسـت،      كه به نمايندگي كوچك”  ايران

 .حمايت كنند
-ي سلطـان گرايانههاي چپنظريه”  كمينترن و خاور“ با استناد به كتاب 

ي كمينترن نيز توسط خود او مـطـرح   زاده، مدتي بعد در دومين كنگره
زاده دوباره كوشيد كه به شركت كنندگان در در اين كنگره، سلطان.  شد

كنگره ثابت كند كه ايران با انقالب سوسياليستي مواجه است و اينـكـه   
 .دمكراتيك را پشت سر گذاشته است -ي بورژوااين كشور، مرحله

ي هايي در عملكرد خـود در دوره     زاده، چپ رويهرچند سلطان   -10
ترين رهبران كمونيست دوم جمهوري گيالن داشت، اما يكي از برجسته

ي به همين دليل، اندكي به زندگي و پيشـيـنـه   .  شودايران محسوب مي
 .پردازيمسياسي او مي

) 1268( ميالدي    1889به سال )  زادهاحمد سلطان( آوتيس ميكائيليان 
در دوران   .  اي متوسط در شهر مراغه چشم به جهان گشـود   در خانواده

كودكي از سرپرستي پدر محروم گشت و مادر او با تـحـمـل مشـقـات        
آوتيس تا پايان كالس پنجـم  .  فراوان وسايل تحصيل او را فراهم ساخت

ابتدايي در شهر مراغه تحصيل كرد و سپس با استفاده از بورسي كه در   
ي شد بـه روسـيـه       اختيار شاگردان ممتاز فرزندان ارامنه قرار داده مي

 .ي تحصيل پرداختتزاري رفت و در ارمنستان به ادامه
حـزب  ( به حزب سوسيال دمكرات كارگر روسيه  1912آوتيس در سال 

پيوست و به زودي يكي از فعاالن مهم آن حزب در ارمنستان )  بلشويك
 1919وي در سـال    .  شركت جست 1917شد و در انقالب اكتبر سال 

بـه  )  كـمـيـنـتـرن     ( الملل كمونيست   خاورزمين بين بنابر تصميم شعبه
هـاي  تاشكند اعزام شد تا در آنجا با بسيج ايرانيان مقيـم شـهـرسـتـان       

. هاي حزب عدالت كمك كـنـد  ازبكستان و تركمنستان به گسترش پايه
زاده نقش مهمي در تغيير نام حزب پس از انتقال حزب به ايران، سلطان

ي حـزب،  عدالت به حزب كمونيست ايران ايفا كرد و در نخستين كنگره
در اين كنگره تصميم بر آن شد كه حزب .  به رهبري حزب برگزيده شد

-با نيروهايي كه كمونيست نيستند ولي عليه امپرياليسم مـوضـع مـي     

ي واحد به وجود آورده و با مبارزان جنگل به رهبري ميرزا گيرند، جبهه
دهد، ولي تا آنجا كه مدارك تاريخي نشان مي.  خان وحدت كنندكوچك
زاده و تعدادي از ياران همسوي او در عمل، خالف رهنمود حزب سلطان

خان از جمهـوري گـيـالن روي        عمل كرده و موجب شدند كه كوچك
 .گرداند و به جنگل فومن برگردد

-هاي سـلـطـان   رويحزب و بررسي چپ يپس از برگزاري نشست ويژه

زاده، وي از رهبري حزب كناره گيري كرد و در خارج از ايران مسئوليت 
تا آنجـا  .  عضويت در شوراي تبليغاتي كمينترن در شرق را عهده دار شد

ها خارج از ايران بـه عـنـوان      زاده سالكه اطالع در دست است، سلطان
ي احـزاب كـمـونـيـسـت           ي حزب كمونيست ايران در كنگـره نماينده

شماري بيزاده نيز همچون تعداد سلطان.  كشورهاي مختلف شركت كرد
 1931قرار گـرفـت واز سـال            ”  تصفيه“ از فعاالن كمينترن، مشمول 

ي سياسي ناپديد شد و به احتمـال قـوي در سـال          ميالدي از صحنه
ي فعاليـت  زاده در دورهسلطان.  خورشيدي در شوروي اعدام شد 1317

 يسياسي خود به عنوان يك كمونيست ايراني آثـار بسـيـاري دربـاره        
تـريـن   ي تحرير درآورد كه مهماوضاع اقتصادي و سياسي ايران به رشته

، ) 1921چـاپ    ( ”  داري مـالـي    سياست اقتصاد سرمايه“ :  آنها عبارتند از
ي مسئلـه “ ، ) 1921چاپ( ”  بحران اقتصادي جهاني و خطر جنگ جديد“ 

، اقتصاد و مسـائـل انـقـالب مـلـي در             ) 1922چاپ(” عرضي در ايران
امپرياليسم انـگـلـيـس ايـران          “ ، ) 1922چاپ( كشورهاي خاور نزديك 

آخرين ” ، و) 1928چاپ( ”  سرچشمه اقتصادي، اجتماعي رضا خان پهلوي
-نظرپـردازي  يدرباره).  1934چاپ( ”  تحوالت سياسي و اقتصادي ايران

 :زاده، رجوع كنيد بههاي سلطانهاي سياسي و فعاليت
بـه نـقـل از اسـنـاد            ” “  زادهتزهاي سلطان“خسرو شاكري،  ·

 به بعد، 109، جلد ششم صفحه ” ......تاريخي

 “دوره دوم، ” دنيا“ ي ، در مجله” خاطرات رفيق سيروس بهرام ،
 1952(هاي  يك و دو سال چهاردهم،  شماره

 ،صـفـحـات    1360افرازه رود، تهران، :  مراغه“  يونس مرواريد ،
609 - 605 

 ،1360، تهران، ” هاي مدرنماركس و سياست“ بابك احمدي ،
 609-605صفحات 

، بـه  1921، لندن،” سوم كمونيست انترناسيوناليست اسناد كنگره“   -11
 160و  159زبان انگليسي، صفحات 

به اهتمام محـمـد   ”  خاطرات سياسي:  در آينه تاريخ“ عباس خليلي، -12
” خيدر عموقلي،:  قهرماني  آزاد ليق“ علي شميده،   و 1380گلبن، تهران، 

 113 - 114، صفحات 1352تبريز 

 

. 
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 »نبرد با فاشيـسـم  «  چرا فاشيسم و چرا تروتسكي و اساسا چرا كتاب 
ام، چـه       تروتسكي؟ اين پرسشي است كه به دفعات با آن رويارو بـوده 

ي كارهايي كه در دست داشتم از مـن   پيش از چاپ كتاب وقتي درباره
پاسخ من ايـن  .  شد و چه پس از چاپ كه كتاب وارد بازار شد سوال مي

ي اين سطور نيز همين  از آنجا كه بعيد نيست خواننده. است كه چرا نه
پرسش در ذهنش نقش بسته باشد به اختصار به شرح اين انـتـخـاب      

همين .  توان براي اين گزينش عنوان كرد داليل متعددي مي.  پردازم مي
پرسند كه معتقدند ما در ها را هم كساني مي اول بگويم كه اين پرسش

دام حكومتي فاشيستي گرفتاريم و هم كساني كه چنيـن اعـتـقـادي       
ها پيش در جايـي ديـگـر رخ        يي كه سال اند كه پديدهندارند و بر آن

يي كهنـه   اش وجود دارد، اين مساله نموده امروز چه دليلي براي بررسي
 ... . ي ما نيست و  است كه مساله

در پاسخ به ديدگاه اول بايد گفت كه مخالفت اينان با چاپ اينـگـونـه    
ي فـاشـيـسـم را            پندارند همه چيز از پديده آثار در اين است كه مي

ي آثار متعـدد نـيـسـت؛ گـرچـه            دانند وديگر احتياجي به مطالعه مي
يي روشنتر از روز است مـن     نادرستي اين ديدگاه در بررسي هر پديده

كنم كه هنوز و همچنان در اروپا و امريكـا   تنها به اين پاسخ بسنده مي
تحليل از پس تحليل در قالب كتاب و سخنراني و چه و چـه در ايـن       

ي شوم آن بر سر آنان سنگـيـنـي     شود و همچنان سايهباره منتشر مي
هاي آقاي لوپن در فرانسه و آراي قـابـل    كند، كافي است به فعاليت مي

ي كه در دو انتخابات پيشين رياست جمهوري به دسـت آورد     مالحظه

هاي ديكتاتورِ جهانِ بـه   بايد دانست كه اساسا دولت.  كمي دقيق شويم
گراييِ افراطي، اصطالح سوم هرچند ممكن است در مواردي مانند ملي

ستيزي، يافتن هواداران در عوام فريبي، محبوبيت رهبران،  شايد سامي
هـاي   طبقه شده  و روي آوردن به روش هاي ميانيِ فقيرشده و بي طبقه

بارـ تا حدي كه آماده است در كشور حمام خون راه بيندازد ـ   خشونت
وجوه اشتراكي با فاشيسم داشته باشند اما در اساس نه مانند فاشيسـم  

اند و نه بورژوازي بـومـي   ايتاليا و نازيسم آلمان در پي فتح بازار جهاني
المـلـل    ي انحصاري بين خواهد با توسل به اين روش به سرمايه آنجا مي

اش اين نيست، برعكس منافعش تا حد زيادي  خدمت كند، هدف اوليه
ي    خواند و به همين دليل در مـحـدوده   ي جهاني نميبا منافع سرمايه

اما همچنين نبايد از .  مرزهاي خود تمايل به بسته بودن و گاه انزوا دارد
ي بين الملل اسـت و    نظر دور داشت كه در تحليل نهايي تابع سرمايه

 . در نهايت به سوي آن خواهد چرخيد

ي بحـث   در مورد پاسخ به ديدگاه اعتراضي دوم بايد بگويم كه در ادامه
هاي تحليل تروتسكي از فاشيسم خواهم پرداخـت و ايـن        به مشخصه

بررسي خود گوياي مطلب خواهد بود اما خالصه بگويم كه سرتاسر اين 
اجتماعـي آلـمـان      /  ي سياسي اثر زنهار به روشنفكران و فعاالن جامعه

يي است كه رشد و تـثـبـيـتـش           براي پيشگيري از رخ نمودن پديده
ناپذيري بـراي    همانطور كه بعدها معلوم شد صدمات و ضايعات جبران

به گمانم روش   .  ي آلمان در پي داشت ويژه جامعه ي بشري و به جامعه
ي بررسي آن همچنان بـراي فـعـاالن مـا            پرداختن به مساله و نحوه

 

 عدالتي مسلح، عدالت نامسلح بي
نبرد با فاشيسم در آلمان و ي چاپ كتاب  به بهانه(

 )1نبرد با نژادپرستي و فاشيسم در اياالت متحد

 رضا اسپيلي
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اين كتاب نه فقط از منظر يك .  هايي براي آموختن خواهد داشت درس
پرداز كه صحت و سقم نظرياتش با گذر زمان و آزموده شدن در   نظريه
شود بلكه در عين حال از منظر يك انـقـالبـيِ       ي تجربه معلوم ميبوته

نظيرِ به پيروزي رساندن انقالبي عـظـيـم و        ي بي تمام عيار كه تجربه
ي تحرير درآمده و اين خـود وزن     دوران ساز را از سر گذرانده به رشته

كند، امري كه گذر زمـان درسـتـي       هاي آن را چندين برابر مي تحليل
علت ديگر اين است كه هم كتابي كـه  .  زنهارهاي آن را به اثبات رساند

هـاي  فاشيسم و بنگاهي فاشيسم به فارسي برگرداندم،  پيشتر در زمينه
، اثر دانيل گرن و هم اين كتابِ اخـيـر هـردو نـقـش          كالن اقتصادي

چنددستگي و انفعال و يكي به ميخ و يكي به نعل زدن احزاب چپ را   
كه حاصل سردرگمي نظري اين احزاب در شناخت اين پديده بود بـه    
دقت توصيف كرده و ضمن اظهار تاسف از آن بـه بـررسـي عـواقـب          

تروتسكي به ويژه در ايـن  .  اند دهشتبار اين گونه رفتار سياسي پرداخته
اثر كالسيكش كوشيده تا احزاب چپ را از اين آفت آگاه كند و سـهـم   

يـي كـه        نظري خود را در برطرف كردن اين نقيصه ادا نمايد به گونـه 
هاي تـروتسـكـي       بيني ي كارگر آلمان به پيش توان گفت اگر طبقه مي

ي    آيا ما در جامعـه .  رفت كرد تاريخ اين كشور راهي ديگر مي توجه مي
خودمان با اين تشتت فكري و چنددستگي و انفعال و سازش از سـوي  

ايم كه اينك چـنـيـن اثـري كـه           بسياري از احزاب چپ رويارو نبوده
شناسي فعاليت احزاب نيز هست كهنـه و     يي آسيب توان گفت گونه مي

 شود؟ نامربوط قلمداد مي

 

ظهـور  .  تاريخ فاشيسم در عين حال تاريخ تحليل نظري آن نيز هست 
هاي تاريـخ   ي اجتماعي و تالش براي درك آن از ديگر پديده اين پديده

ي نو در پـي آن       اين پديده:  داليلش روشن است.  تر استمدرن جالب
بود تا جهت تكامل تاريخ را به عـقـب بـرگـردانـد و بـا خشـونـت                   

كرد و ايـن بـراي        هاي رقيب رفتار مي افسارگسيخته با افراد و سازمان
هاي اجتماعي را    ها انسان سرنوشت بدي رقم زد و هستي گروه ميليون

پس درك آن براي كساني كه با آن درگيـري  .  در معرض خطر قرار داد
از فـرداي    »  اين فاشيسم ديگر چيست؟« پرسش .  داشتند ضروري شد

ي خاطر نـظـريـه پـردازان          به آتش كشيدن پارلمان در ايتاليا دغدغه
يي كه فاشيسم  در دو دهه.  جنبش كارگري و روشنفكران بورژوازي شد

زمامداري كرد، مي توان علت اصلي ابقاي آن را رشد نكردن تـئـوريِ     

درستي از اين پديده دانست كه بتواند خاستگاه و روابط اقـتـصـادي،      
. سياسي و ايدئولوژيك بين طبقات اجتماعي را به درستي تبيين كـنـد  

ي    پس تاريخ رشد فاشيسم تاريخ نابسنده بودن تئوري شناخت پديده
البته روشنفكراني بودند كه به سـرعـت آن را       .  مسلط فاشيستي است

در .  شناختند اما چون زنهارهاي آنها اقبال عام نيافت اثري نيز نـكـرد    
يي بود كه   ميليون كشته بزرگترين خونريزي 60جنگ دوم جهاني تنها 

. ويژه در  آلمان از اين افسارگسيخـتـگـي نصـيـبـش شـد            بشريت به
. تروتسكي از جمله كساني است كه به سرعت فاشيسم را شنـاخـتـنـد    

تروتسكي محصول روش ماركسيستي تـحـلـيـل       »  ي فاشيسم نظريه« 
كوشش بـراي دريـافـت      .  1:  اجتماعي است كه بر دو پايه استوار است

هايي مرتبط با هم و    هاي فعاليت اجتماعي به عنوان فعاليت تمام جنبه
كوشش بـراي ايـنـكـه از ايـن            .  2از نظر ساختاري همسو با يكديگر 

ي دايم در تغييرِ روابط اجتماعي آن عناصري را بيابـيـم كـه       مجموعه
تـوانـنـد     ي كل مجموعه هستند يا آن تغييراتي را كه مي تعيين كننده

توانند از طـريـق   درون ساختار فعلي ادغام شوند از آنهايي كه فقط مي
ايـن  .  انفجار خشن ساختار اجتماعيِ موجود تكميل شوند باز شناسيـم 

گيري آن و آزمون و در مراحل شكل»  فاشيسم ناقص« روش به بررسي 
و بـه اسـتـقـالل         »  فاشيسم كامـل « خطاي سرمايه داري براي ايجاد 

 . پردازد اقتصاد جنگ مي

هـاي اقـتـصـادي و            اقتصاد جنگ در سازوكارهاي مشخصِ تنـاقـض  
هـاي     گيرانه ريشه دارد كه با منافع گروه امپرياليستي و تمايالت جهان

مباحثي چـون عـقـب        .  خواند ي انحصاري در آلمان مي مسلط سرمايه
ماندگي تاريخي ايتاليا يا سنت نظامي پروس يا نياز به نظم يا هراس از 

توانند بيانگر پيداييِ فاشيسم باشند چون هر يك از ايـنـهـا     آزادي نمي
مختص هر يك از دو كشورند و گاه اين علل براي يكي از آنها مصـداق  

تحلـيـل   .  هاي بعدي داراي اهميت هستند  ندارد، هرچند به عنوان علت
بر مبناي يك كشور خاص، ماهيت جهاني فاشيـسـم در سـيـسـتـم           

گيرد و به اين خاطر در ايـن كـتـاب بـه              داري را ناديده ميسرمايه
شده است و من  ي فاشيسم آمريكايي نيز پرداخته هايي در زمينه بررسي

مقاالتي را كه با كليت تحليل بخش اول كتاب همسويي داشت بـراي    
هـاي     امـروز تـحـلـيـل       .  اين بخش دوم انتخاب و به فارسي برگرداندم

تروتسكي پس از به دست آمدن آمارها و اطالعاتي كه بعد از جنگ بـر  
اشتياق بيشتر صنعت سنگين نسـبـت بـه      :  نمايد مال شدند درست مي

هايي مانند فاربـن   صنعت سبك براي پيروزي هيتلر، نقش موثر تراست
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در تصميمات مالي رژيم هيتلري و اين واقعيت كه سود كل تشكيـالت  
ميلـيـون    15به  1933ميليون مارك در سال  6/6صنعتي و تجاري از 

درصد رشـد     55اما اگر مثال سود شركت آ ا گ .  رسيد 1938در سال 
داشت، سود شركت تسليحات و مهمات آلمان ده برابر شد و اين نقش 

 .كندصنعت سنگين را روشن مي

تواند با موفقـيـت،    شناسي ماركسيستي در آن است كه ميبرتري روش
ي واقعـيـت مـتـنـاقـض          عناصر تحليليِ متناقضي را كه بازتاب دهنده

ارنست منـدل بـر آن اسـت كـه             .  اند با يكديگر تلفيق كنداجتماعي
دهـنـد    پايه كه تشكيل يك كل يكپارچه را مي 6ي تروتسكي بر  نظريه

رشد فاشيسم بيانگر بـحـران شـديـد اجـتـمـاعـي               .  1:  استوار است
داري متاخر است، بحراني ساختاري كه با بحران اضافه توليد و    سرمايه

» طبيـعـي  « ي ناممكن بودن انباشت  ارزش افزوده همراه است و نشانه

كـاركـرد كسـب      .  سرمايه در شرايط رقابتي مشخص بازار جهاني است
قدرت توسط فاشيسم، تغيير دادن ناگهاني و خشن شرايط تـولـيـد و      

در عصر .  2.  داري انحصاري استهاي سرمايه ارزش افزوده به سود گروه
اش را از طريق دمكراسي پارلماني  امپرياليسم، بورژوازي قدرت سياسي

بخشد كه دو مزيت برايش دارد، يـكـي آنـكـه از راه                خود دوام مي
ناپذير اجتماعي را بـه      هاي آشتي هاي مشخص اجتماعي، تخاصم  رفرم

دهد و ديگر آنكه به بـخـش مـهـمـي از            يي تسكين مي صورت دوره
دهـد از     بورژوازي فرصت شركت مستقيم در تمرين قدرت سياسي مي

ي    اما اين گـونـه  ... .  ها، سيستم بانكي و  ها، دانشگاه راه احزاب، روزنامه

حكمراني به ابقاي نيروهاي بسيار بي ثبات اقتصادي و اجتماعي وابسته 
ي انحصـاري   از نظر تاريخي فاشيسم اثبات و نفي گرايش سرمايه.  است

به سازمان دادن و نقش زدن كل زندگي اجتماعي به سود خود اسـت    
به روشي توتاليتر كه نخست هيلفردينگ به آن اشاره كرد؛ اثبات است  
چون در نهايت چنين شد و نفي است چون بـورژوازي بـا اقـدامـات           

هـاي     آنچه به عـيـان در نـوشـتـه         .  3.  افراطي توانست آن را ابقا كند
شود اين است كه نه يك ديكتاتوري و نـه يـك      تروتسكي مشاهده مي
ي اجتماعي آگاه بـا   تواند مدت زيادي يك طبقه دولت ناب پليسي نمي

جمعيت ميليوني را اتميزه و مايوس نگه دارد و از احيـاي نـبـردهـاي       
بورژوازي براي مواجهه با اين واقعيت .  مقدماتي طبقاتي جلوگيري كند

تـريـن      ها را به سمت خود بكشاند و آگاه نياز به جنبشي دارد كه توده
مند و جنگ خيـابـانـي    ي كارگر را با ترور جمعي نظام هاي طبقه بخش

يابي به قدرت به كلي اين طبقه را مـهـار        مايوس كند تا پس از دست
يي فقط نزد خرده بورژوازي جايـي پـيـدا      چنين جنبش توده.  4.  كند
ي  هاي كوچك و بيكاري گسترده اگر تورم، ورشكستگي شركت.  كند مي

اين .  ها بر اين طبقه اثر بگذارد، چنين جنبشي شدني است تحصيلكرده
گـرايـي افـراطـي و مـردم فـريـبـي                    هاي ملي جنبش داراي مولفه

با شديدترين تنفرها نسبت به كارگران سـازمـان داده      ستيزانه سرمايه
ديكتاتوري فاشيستي براي ابقاي اين نقش بايد جنبـش  .  5.  شده است

اما اين كار فقط زماني شدني اسـت كـه       .  كارگري را خفه و دفن كند
پيش از كسب قدرت، شمار زيادي از مردم را به سوي خـود كشـانـده      

در شرايطي كه دستكم ده حزب در انتخـابـات   
آلمان بيش از يك ميليـون راي بـه دسـت          

آوردند، ديگر واقعا اين تاكتيك سـوسـيـال     مي
دمكراسي كه در آلمان آنروز موقعيت كانـونـي   
داشت هرچه بيشتر شرايط را براي پـيـروزي     
فاشيسم مهيا كرد چرا كه آنها بـه هـرحـال        
خواستار تثبيت جمهوري بودند و در برابر هـر    
حمله يي از چپ يا راست به دفاع از آن سوگند 
 . خورده بودند و از انقالب و دگرگوني رويگردان
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كردن و خردكردن كارگـران  كردن، مايوسها در فلج اگر فاشيست.  باشد
همچنان كه اگر . سازمان داده شده موفق شوند پيروزيشان حتمي است

ها ابـتـدا    فاشيست.  كارگران چنين كنند پيروزي از آنِ آنان خواهد بود
كنند  نوميدترين و زخم خورده ترين بخش خرده بورژوازي را جذب مي

هاي ناآگـاه   بورژوا و بخشهاي خرده توده).  اند آنها كه ديگر ديوانه شده( 
آنها به هركه قاطعـيـت   .  اندسازمان كارگران بين اين دو در نوسانو بي

پس از نظر تاريخي پيروزي فاشيسـم  .  پيوندندبيشتري داشته باشد مي
به معني شكست كارگران در حل و فصل بحران ساختاري سرمايه بـه    

يـي     شكست دادن كارگران وظـيـفـه   .  6.  سود خود و اهداف خود است
حال كـه  .  ي انحصاري بر دوش فاشيسم گذاشته است است كه سرمايه

. ارزش افزوده به سود سرمايه تغيير كرده، نوبت فتح بازار جهاني اسـت 
تورم فزاينده نياز به بازارهاي جهاني از راه ماجراجـويـي نـظـامـي و          

انباشت سرمايه در يك طـرف و نـادار       .  كند كشورگشايي را ناگزير مي
ي طـبـقـاتـي          ي مياني در طرف ديگر مشخـصـه   شدن طبقه) پرولتر( 

يي خود فاصله  شود و اين جامعه از خصلت تودهي فاشيستي مي جامعه
شوند و    هاي فاشيستي وارد پليس مي حاال ديگر اعضاي گروه.  گيرد مي

اين تحليل تروتسكي .  انجامدفاشيسم به نوعي خاص از بناپارتيسم مي 
 .است

ي انقالب مداوم در اين تحلـيـل    همچنان كه مشهود است روح نظريه 
براي آنكه با زمانه و اوضاع و احوال نوشته شدن ايـن  .  شودمشاهده مي

برانگيـز تـروتسـكـي بـراي          متون بيشتر آشنا شويم و كوشش احترام
گردي در تكامل اجتماعي و باور او به انقالب مـداوم     جلوگيري از عقب

هايي از كتاب اشاره شـود،   ملموستر شود شايد بد نباشد اينجا به بخش
آگـاهـي از     « هرچند براي پرهيز از اطناب به طور خالصه، چـرا كـه       

 1933تا  1930پيامدها و مناسبات اين دو انقالب،رويدادهاي آلمان از 
هاي  بخش( »  ي آنها را روشن خواهد كرد هاي تروتسكي درباره و نوشته
و بـخـش     »  نبرد با فاشيسم در آلـمـان    « ي  ي كتاب در باره چهارگانه

» نبرد با نژادپرستي و فاشيسم در ايـاالت مـتـحـد      « ي  انتهايي درباره

يي كه شرايط اجتماعي، سياسي آن روز آلـمـان و         هركدام با مقدمه
شوند و از اين پس به دهند آغاز مي امريكا را به اختصار و گويا شرح مي

 ).شود ها ارجاع مي آن مقدمه

در روسـيـه و          1917جنگ يكم جهاني به انقالب پيروزمند سال     
انقالب آلمان به مرحمـت  .  ناپيروزمند سال بعد از آن در آلمان انجاميد

داران و      كه با سرمـايـه  ...  رهبران حزب سوسيال دمكرات مانند نوسكه
تروريستي را براي به خـون  ...  هاي داوطلب  ور معامله كرد و يگان رايش

ي كادرهـاي اولـيـه     .  كشاندن انقالب اجير كرد، با شكست روبه رو شد
حزب ناسيونال سوسياليست آتي از اين دسته هاي ضدانقالبي كـه از      
رهبران سوسيال دمكراسي ضمانت اجرايي گرفته بودند، سـر بـلـنـد         

ها  و مربوط است به نوشته»  زنگ خطر« در اين بخش كه با نام .  كردند
تلمان و « ي فاشيسم، او مقاله ي  ي تروتسكي درباره و هشدارهاي اوليه

در .  را براي آگاه كردن مبارزان اسپانيايي نوشتـه اسـت    »  انقالب خلق
بـد  « ي  شود مقولهبخش بعدي از جمله مطالبي كه به آن  پرداخته مي

. در انتخابات است كه همواره در هر انتخاباتي شاهدش هستيم»  و بدتر
در شرايطي كه دستكم ده حزب در انتخابات آلمـان بـيـش از يـك           

آوردند، ديگر واقعا اين تاكتـيـك سـوسـيـال         ميليون راي به دست مي
دمكراسي كه در آلمان آنروز موقعيت كانوني داشت هرچـه بـيـشـتـر        
شرايط را براي پيروزي فاشيسم مهيا كرد چرا كه آنهـا بـه هـرحـال         
خواستار تثبيت جمهوري بودند و در برابر هر حمله يـي از چـپ يـا          
راست به دفاع از آن سوگند خورده بودند و از انقـالب و دگـرگـونـي         

ي مـتـحـد         براي جبـهـه  « ي پر اهميت  تروتسكي در مقاله.  رويگردان
با توجه به اين موقعيت مهم حزب سوسـيـال   »  كارگري عليه فاشيسم

دهـد   دمكراسي، پيشنهادها و زنهارهايي به كارگر سوسيال دمكرات مي
كوشد او را با ترفندهاي هيتلر آشنا كند و با زدني ميو با جديتي مثال

پيش بيني اشتباهات احزاب ديگر، راه درست مبارزه را از ايـن مـيـان      
روسيه و    1917او در بخش ديگري چرايي پيروزي انقالب .  نشان دهد

ي انقالب مداوم خود  رسد و در تطابق با نظريه شكست انقالب را بر مي
ي سوسياليسم در يـك كشـور      علت شكست انقالب آلمان را در نسخه

براي تروتسكي و لنين شكست انقالب آلمان شكستي اساسـي  .  داند مي
براي پيشبرد انقالب روسيه و تغيير جهان بود و كوشـش خسـتـگـي       
ناپذير تروتسكي در تبيين مبارزه با فاشيسم وقدرت گرفتن پرولتـاريـا   

: بد نيست در اينجا نگاهي به آمار بينـدازيـم  .  در آلمان از همين روست
درصد آرا به سود احزاب كمونيست و چپ بـود     45،  1919در آلمان 

ورق برگشت و اين شايد به سياست نپ در روسـيـه    1921اما در سال 
سال غرامت ورساي واشغال روهر از جانب فرانسه  1923سال .  انجاميد

ي بحراني كه از پس آن آمد، تورم مهارناپذيري بود كه بخش  نتيجه. بود
ي مياني را نيست و نابود كرد و حاصـلـش نـومـيـدي،         زيادي از طبقه

هاي گسترده در مراكز صنعتي، سردرگـمـي سـيـاسـي، بـي            اعتصاب
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ها و همزمان حمايت كـارگـران    اعتمادي به حكومت و رشد سريع نازي
اش براي حل بحران اميد بسـتـه      از حزب كمونيست بود كه به توانايي

و  1925بعد به سال .  اما حزب كمونيست فرصت را از دست داد.  بودند
پيروزي هيندنبورگ در انتخابات و حمايت سوسيال دمكـراسـي از او       

و » دوره ي سوم«بين الملل كمونيسم اصول  1928در سال . رسيم مي
ي    تحليلشان اين بـود كـه دوره        .  را اعالم كردِ «سوسيال فاشيسم« 

ي دوم،      داري و شورش انقالبي بـوده و دوره        نخست، بحران سرمايه
ي بـحـران        ي سـوم، دوره        داري و اينك دوره ي تثبيت سرمايه دوره

داري و انقالب پرولتري است و بايد از هرگونه كنش مشترك با  سرمايه
ي فـاشـيـسـم          ها چشم پوشيد چرا كه آنها نماينده سوسيال دمكرات

هاي تروتسكي در نـقـد و        ي نوشته اين بخش دربردارنده.  انداجتماعي
 .مخالفت با اين ديدگاه است

در اساس شـرح  »  ي متحد كارگري عليه فاشيسم براي جبهه« ي  مقاله
ها است با حفظ استقالل حزبي در ائتالف با سوسيال  با فاشيست مبارزه

كوشد كارگران سوسيال دمكرات را به ارزش و    نويسنده مي.  دمكراسي
ها و عواقب خونبار و بـه قـهـقـرا          ي متحد با كمونيست اهميت جبهه

هيتلر بـراي درهـم كـوبـيـدن          « .   ي پيروزي فاشيسم آگاه كند برنده
خواهد فقط از مسير دمكراتيك بـه قـدرت      دمكراسي براي هميشه مي

ها اجازه دهد تا در دو، سه يـا     ي كارگر به فاشيست اگر طبقه»   . برسد
پنج ماه آينده قدرت را به چنگ آورند روشن خواهد شد كـه تـمـام        

هاي سياسي از پيش طرح شده براي دو، سه يا پنج سال بعـدي  برنامه
اين جمله چقدر ما را به ياد اين نـقـل     .  اند آوري الطائالت واهي و ننگ

دانست چقدر ضـعـيـفـيـم         اگر دشمن مي« اندازد كه  قول از گوبلز مي
توانست در همان آغاز كار مي...  لرزاند و  احتماال چون لرزانكي ما را مي

 . 2».ما را به خون بكشد

تر شد، بيكاري بـه مـرز پـنـج         بحران اقتصادي وخيم 1932در سال 
ي ريـاسـت جـمـهـوري           برونينگ كوشيد تا دوره...  ميليون نفر رسيد

ها اعتراض كردند و انتخابات برگزار  هيندنبورگ را تمديد كند كه نازي
شد، سوسيال دمكراسي كه پيشتر با هيندنبورگ مخالف بود اكـنـون     

هرچند .  تصميم گرفت به عنوان شر كمتر در برابر هيتلر از او دفاع كند
هاي راي در عرض  ها درصندوق هيندنبورگ انتخاب شد اما قدرت نازي

ها، اس اس و اس آ قدغن اعـالم   ارتش نازي. هفده ماه دو برابر شده بود
اما اين باعث شد برونينگ كه مسبب اين امر بـود از سـمـت          .  شدند

سپس پاپن به اين مقام رسيـد و    .  صدارت عظما مجبور به استعفا شود
تصميم گرفت انتخابات رياست جمهوري ديـگـري بـرگـزار كـنـد و             
ممنوعيت فعاليت اس آ را برداشت كه سبب شد چنان ترور سياسي در 

ي جمهوري وايمار به ايـن     هاي اوليه گستر شود كه از سالآلمان دامن
سوسيال دمكراسي هم كه سوگنـد وفـاداري بـه        .  سو ديده نشده بود

. همچـنـيـن       جمهوري خورده بود تن به انفعال داد و حزب كمونيست
ترين حزب در رايشتاگ بودنـد و بـه سـوي          ها بزرگحاال ديگر نازي

يي كه قبل از تـرورش    ، آخرين مقاله» بناپارتيسم، فاشيسم و جنگ« ي تروتسكي سپس در مقاله
هم تحليل نـظـري و هـم        « :  دهد نوشته و ناتمام مانده، تعريف زير را از فاشيسم به دست مي مي

اند كه فاشيسم در هـر زمـان      ي تاريخي غني بيست و پنج سال گذشته يكسان بيان كردهتجربه
ترين بـحـران     وخيم:  ي سياسي ويژه است متشكل از موارد زير ي اتصال يك چرخهآخرين حلقه

ي كارگر و اشتـيـاق    ي كارگر، رشد همفكري با طبقهداري، رشد راديكاليسم طبقه ي سرمايهجامعه
خرده بورژوازي شهري و روستايي به تغيير، سردرگمي مفرط بورژوازي بزرگ، ترفندهاي مذبوحانه 

كنند، از پاافتادگـي پـرولـتـاريـا،         گيري انقالب كمك مي و جنايت كارانه كه به جلوگيري از اوج
هاي رو به رشد، وخيم شدن بحران اجتماعي، نوميدي خرده بـورژوازي و     ها و بي تفاوتياغتشاش

اش براي باور به معجـزه و     نژندي جمعي خرده بورژوازي و آمادگي آرزوي شديدش به تغيير، روان
 »  .خوردگي كردهاقدامات خشن، رشد خصومت با پرولتاريا كه با اميد بستن به او احساس فريب
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تروتسكي در مـقـالـه ي          .  شدنددستيابي به قدرت كامل رهسپار مي
نويسد پس از نـگـاهـي بـه        كه در اين مقطع مي»  بناپارتيسم آلماني« 

تحليل ديگران از حكومت پاپن كه آن را ديكتاتوري يونكر ـ سلطـنـت   
با تعريف خود از بناپارتيسم آن را     )  ها براندلري( كنند  طلب معرفي مي
هايي چون لـيـبـرالـيـسـم،       عبارت« :  نويسداو مي.  داندبناپارتيستي مي

پديده هاي تاريخـي  .  پذيري دارند بناپارتيسم، و فاشيسم ويژگي تعميم
اثبات اين نكته مشكل نيست كـه    .  شوند هرگز به طور كامل تكرار نمي

» بناپارتـيـسـت   « حتا حكومت ناپلئون سوم در مقايسه با ناپلئون يكم 

گوييم ضروري اسـت    وقتي از راه قياس با بناپارتيسم سخن مي... نبود 
هاي آن كاملترين بيان خود را    به دقت نشان دهيم كداميك از ويژگي

سپس به تعريف بناپارتيسم آلمان   3» انددر شرايط تاريخي كنوني يافته
حكومت پاپن بدون فاشـيـسـم    ...  « :  پردازد مي

ناممكن خواهد بود اما فاشيسم بر سر قـدرت    
از .  نيست و حكومت پاپن فاشيستي نـيـسـت     

بدون هيندنبورگ ...  سوي ديگر حكومت پاپن 
انتخاب دوم هيندنبورگ تمـام  .  ناممكن بود...  

هـا     ميلـيـون  .  پرسي را داشت هاي همه ويژگي
. كارگر، خرده بورژوا و دهقان به او راي دادنـد 

اول از .  ي سياسي در او نديدند آنها هيچ برنامه
خواستند از جنگ داخلي پرهيز شـود   همه مي

هاشان هـمـچـون       و هيندنبورگ را روي شانه
امـا  .  مختار مطلق و حكَم ملت بلنـد كـردنـد     

درست همين مهمترين كاربرد بناپـارتـيـسـم     
. بر دو اردوگاه متخاصم ايستادن براي حفظ مالكـيـت و نـظـم        :  است

آيد يا اينكـه   نشاند يا پيش از آن مي بناپارتيسم جنگ داخلي را فرومي
كـنـيـم       وقتي از پاپن صـحـبـت مـي      .  ور شود گذارد دوباره شعله نمي
توانيم هيندنبورگ را كه جواز سوسيال دمكراسي به نـام اوسـت        نمي

ويژگي تركيبي بناپارتيسم آلمان در اين واقعيت خود را .  ناديده بگيريم
گيركـردن مـردم بـه سـود           ي غافل فريبانه كند كه كار مردم بيان مي

سـوسـيـال    :  هيندنبورگ از سوي دو حزب بزرگ و مستقل انجام شـد   
ي مـالـي    سپس به نقش سرمايه  4» . دمكراسي و ناسيونال سوسياليسم

داري بـه   ي افول سرمايهبناپارتيسم دوره« :  كند به اين صورت اشاره مي
پشـت  ...  ي بورژوا متفاوت است  ي صعود جامعهكلي از بناپارتيسم دوره

در ...  انـد    هـا ايسـتـاده      ي مالي و ژنرال داران بزرگ، سرمايهپاپن زمين

ي مالي نباشد بـه    داري، دولتي كه عامل سرمايه شرايط كنوني سرمايه
ي مالي را بسـي آشـكـار          حكومت پاپن سرمايه...  كلي ناممكن است

-فراحزبي فقط مـي   »  ملي« درست به اين خاطر كه حكومت ... كند مي

تواند به نام واالمقامان اجتماع سخن بگويد، سرمايه دايم مراقب اسـت  
نبايد اين واقعيـت را نـاديـده        ...  تا خود را با حكومت پاپن يكي نداند

ي مالي پشت پاپن است به هيچ روي بـه ايـن         گرفت كه اگر سرمايه
ي مالي امكانات بسـي    سرمايه.  معني نيست كه همراه با او سقوط كند

 5»...بيشمارتري از هيندنبورگ ـ پاپن ـ اشاليشر دارد

، آخـريـن   » بناپارتيسم، فاشيسم و جنگ« ي تروتسكي سپس در مقاله
نوشته و ناتمام مانده، تعريف زيـر را از       يي كه قبل از ترورش ميمقاله

هم تحليل نظري « :  دهد فاشيسم به دست مي
ي تاريخي غني بيست و پنج سال و هم تجربه

اند كه فاشيسـم در     گذشته يكسان بيان كرده
ي    ي اتصال يك چرخـه هر زمان آخرين حلقه

: سياسي ويژه است متشكـل از مـوارد زيـر         
داري، رشـد   ي سرمايهترين بحران جامعهوخيم

ي كارگر، رشد همفكري بـا    راديكاليسم طبقه
ي كارگر و اشتـيـاق خـرده بـورژوازي          طبقه

شهري و روستايي به تغيير، سردرگمي مفـرط  
بورژوازي بزرگ، ترفندهاي مذبوحانه و جنايت 

گيـري انـقـالب       كارانه كه به جلوگيري از اوج
كنند، از پاافـتـادگـي پـرولـتـاريـا،           كمك مي
هاي رو به رشد، وخيم  ها و بي تفاوتياغتشاش

شدن بحران اجتماعي، نوميدي خرده بورژوازي و آرزوي شديدش بـه    
اش براي بـاور بـه        نژندي جمعي خرده بورژوازي و آمادگي تغيير، روان

معجزه و اقدامات خشن، رشد خصومت با پرولتاريا كه با اميد بستن به 
تا اينجا تـروتسـكـي كـه تـمـام              6» . خوردگي كردهاو احساس فريب

تالشش را براي آگاه كردن پرولتاريا و به قدرت رسيدنش به كار بـرده    
كند، امـا     بود، ديگر با از دست رفتن موقعيت، او را براي دفاع مهيا مي

 !چه فايده

هيندنبورگ كه سوسيال دمـكـراسـي بـا          1933ي  در سي ام ژانويه
تحليل شر كمتر بودن از هيتلر به انتخاب او ياري رسانده بود، هيتلر را 

هيتلر به هيچيك از مخالفانش آنقـدر  .  ي ائتالفي كردصدراعظم كابينه
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هـاي  مـيـتـيـنـگ     .  وقت نداد كه خطري براي تحكيم قدرت او باشنـد 
ها را درهم شكسته و قـدغـن اعـالم         ها و سوسيال دمكراتكمونيست

تروتسـكـي در     .  ي آْن سال رايشتاگ را آتش زدند فوريه 27در .  كردند
» نامه به كارگر سوسيال دمـكـرات  :  ي متحد براي دفاع جبهه« ي  مقاله

روز قبل از به آتش كشيده شدن رايشتاگ نوشته شـده و بـه          4كه 
اگر هيتلر به سـرش بـزنـد كـه         .. « كند،  يي آن را پيش بيني مي گونه

، ديگر مساله دسترسي به قدرت نيست  7» ... رايشتاگ را پاكسازي كند
بلكه صرفا دفاع از موقعيت پرولتاريا است و از اين رو ائتالف با سوسيال 

كـوشـد      تروتسكي در اين مقاله مي.  بيند تر ميدمكراسي را بسي سهل
هاي سران حزبش براي كارگر سوسيال دمكرات روشن كند كه تاكتيك

اند و هدفش آن است كه آنها را براي توافـق   به سود فاشيسم تمام شده
-با حزب كمونيست متقاعد كند هرچند حزب كمونيست خود سـهـل    

او هر چند بر آن است كه سوسيال دمكراسي . انگار و كرخت شده است
داند، و ما گـوركـنـان       داري مي خود را پزشك دمكرات مسلك سرمايه

انقالبي آنيم، اما همچنان از ائتالف اين دو حزب با حفظ استقالل براي 
 .كند مبارزه با دشمن مشترك دفاع مي

شرح مختصر و دقيقي از »  ناسيونال سوسياليسم چيست؟« ي  در مقاله
شكسـت سـال     « :  دهد به دست مي 1918عواقب شكست انقالب سال 

هـاي     پـويـش  .  ديواري بر سر راه امپرياليسم آلمان بـرافـراشـت    1918
هـا  سوسيال دمكراسي كه بـه هـوهـنـزولـرن         ...  خارجي داخلي شدند

كمك كرد تا جنگ را به آن پايان غمبار برسانند نگـذاشـت   )  سلطنت( 
حزب كمونيست كارگران را بـه  ...  پرولتاريا انقالب را به سرانجام برساند

. اش را در رهبري آْنها اثـبـات كـرد        انقالب نويني فراخواند اما ناتواني
پرولتارياي آلمان افت وخيز جنگ، انقالب، پارلمانـتـاريسـم و شـبـه          

ي به قهقراكشاندن جـامـعـه    سپس درباره»  .  بلشويسم را از سر گذراند
هاي دهقاني بلكه در    امروز نه تنها در كلبه..  « : گويد توسط فاشيسم مي

ي    هاي دهم يا سيزدهم دوشادوش سده هاي شهري، سده آسمانخراش
صدها ميليون تن از انرژي الكتريسيته .  دهند بيستم به زندگي ادامه مي

كنند و همچنان به قدرت جادويي طالع بيني و عزايم بـاور   استفاده مي
هوانوردان كه .  شوند ي احضار ارواح ميهاي سينما واسطه ستاره...  دارند

ي نبوغ بشر را به عهده دارنـد روي     آساي زاده هاي غولهدايت دستگاه
يي از تيرگي، جـهـل، و     چه گنجينه.  بندند پلوورهاشان چشم زخم مي

نوميدي آنها را از پا انداخته و فاشـيـسـم بـه       !  اند گري اندوختهوحشي
ي فرهنـگ   ماندههر آنچه بايد به عنوان پس.  دستشان پرچم داده است

شد، اكنون ي ملي حذف ميدر جريان تكامل طبيعي جامعه از سازواره
دار بربريت هضم نشدنـي را     ي سرمايهجهد، جامعه از حلقوم بيرون مي

فيزيولوژي ناسيونال سوسياليسم چـنـيـن      .  در چنبر خود گرفته است
فاشيسم بيش از هرچيز به معني عـقـيـم      « :  و سخن آخر آنكه» .است

اگر حزب كمونيست حزب اميد انقالبي است پـس  .  كردن پرولتارياست
 8» . يي حزب نوميدي ضدانقالبي اسـت فاشيسم به عنوان جنبشي توده

هـاي او    كنم كه نگاه به نظريه هاي تروتسكي تكرار ميدر برسي نوشته
هاي او را      پردازِ صرف درست نيست و بايد تحليلبه عنوان يك نظريه
هاي يك انقالبي بزرگ نيز دانست و جد و جهد او  در عين حال تحليل

 .براي قدرت نيافتن فاشيسم نيز از همين رو بود

 

 :پانويس

لئون تروتسكي، نبـرد بـا     :  مشخصات كتاب به قرار زير است .1
فاشيسم در آلمان و نبرد با نژادپرستي و فاشيسم در ايـاالت  

، 1387ي رضا اسپيلي، نشر ديگر،  متحد، به انتخاب و ترجمه
 .تهران

هاي كالن اقتصادي، بـرگـردان      دانيل گرن، فاشيسم و بنگاه .2
 ، تهران   1383رضا مرادي اسپيلي، نشر قطره، 

 51و 50صص .3 

 51ص . 4

  55و 54صص . 5

 60ص. 6

   96ص . 7

 120ص . 8
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» سامان نو«   7ي ي شمارهدر مقالة خانم الهام گوهرمهر كه در نشريه 

. منتشر شد، تصورات نادرست يا گرفته از منابع نادرست فراوان اسـت   
-براي نمونه، ايشان خط كوفي را به پيروي از ديگران، خطي عربي مي

دانند و در اين صورت چرا نامش ايراني است؟ كوفه شهري ايراني بوده 
و اين خط در آنجا پديد آمده و هنگامـي هـم     )  كوهه( به معني بلندي 

در آن شهـر سـراغ     )  به معني مبدع الفبا( پديدآمده كه عرب باسوادي 
بنابر اين، من بجاي نقد مقالـة ايشـان،     .  نداريم، يعني قرن اول هجري

ام كه آن را دنبال خواهم كرد و ايـن هـنـوز      اقدام به كار ديگري كرده
 .مقدمة آن است

* * * 
كمتر خط و زباني هست كه تاريخ دراز داشته باشد و دشواري نداشته  

امروزه خط انگليسي اصال گوياي تلفظ آن نيست و شايد يكي از   .  باشد
هاي مالي بيش از چهل سـال    هاي دشوار جهان باشد، اما دشواريخط

اصـالح  .  شان باز داشته اسـت   زبانان را از اصالح خطاست كه انگليسي
آوري است كه در چهل و پنج خط انگليسي داراي چنان مخارج سرسام
 . زبانان زدوده استسال گذشته اين خيال را از ذهن انگليسي

مان بررسي تاريخي نكرده ايم، ناگزير آنچه را ما چون خود در بارة خط
بـراي  .  كـنـيـم   اند تكرار ميديگران و بر پاية منافع تاريخي خود نوشته

يـك شـهـر      ( مثال خطي را كه در نخستين صدة هجري و در كوفـه    
من در اين بـاره    ( ساخته شده و داراي الگوي خط پهلوي است )  ايراني

دانيم كه در   ، ساختة اشخاصي ناشناس مي) اي دارممقالة منتشر نشده
اند و صدة نخست هجري حتي توانائي درست خواندن و نوشتن نداشته

هاي عربي، ماننـد زيـاد بـن        هايشان، نامها بر روي سكهگرنه تا مدت
چگونه بود كه اعراب شمشيرزدن، *. نوشتندابوسفيان، را به پهلوي نمي

كشورگشائي و برانداختن دو دولت ايران و روم را بلد بودند اما در كوفه 
 از نوشتن نام خود محروم بودند؟

اين گونه مسائل نيازمند گفتگوهاي دور و دراز و شـنـا بـرخـالف             
به همين دليل من از طرح آن فـعـال       .  جريان است و آسان هم نيست

پردازم كه با نيازهاي فـوري    تري ميگذرم و به طرح مسائل اساسيمي
 . ما مربوط است

 
زبان فارسي از جهتي و خط فارسي از جهت ديـگـر هـريـك داراي           

خوشبختانه فارسي از نظر دستور و ساختار چندان .  هائي استدشواري
هائي مانند عربي داريم كه همة سخنگويان آن دشواري ندارد، زيرا زبان

دانند، زيرا جمع عربي بيش از شـصـت     ها را نميشكل جمع همة اسم
تواند اين شمار قاعده را تنها براي تـبـديـل    كس نميقاعده دارد و هيچ

 
 

 مالحظاتي در خط و زبان فارسي
 

 
 علي حصوري
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ام كه براي ديدن دانشمندان عربي را ديده.  مفرد به جمع به خاطر بسپارد
مردم عادي نـه  .  كنندها مراجعه مينامهها به واژهشكل جمع برخي از واژه

هائي سروكار دارند و نه پرواي درستي و نادرستي گفتـار را،    با چنين واژه
ام كه بتواند ساختار جملة عربي را دقـيـق و     كه كمتر عربي را ديدهچنان

رود جـدا    آنچه براي تفهيم و تفاهم همگاني به كار مي.  درست به كار برد
 .از عربي ِنوشتاري است

ماندن از قافلة دانـش اسـت، يـعـنـي            گرفتاري حاد زبان فارسي، واپس
سازند و نامـگـذاري   كنند يا ميدانشمندان جهان به طور منظم كشف مي

ايم و هستيم كه هزاران كار بودهكنند و ما در اين زمينه چنان محافظهمي
واژة الزم ولي نساخته داريم و مجبوريم يا برابرهاي انگليسي، فرانسوي يا 

. ها را به كاربريم يا يك واژه را به يك جمله ترجـمـه كـنـيـم       آلماني آن
دانشمندان بسياري از كشورها به ساختار زبان خود مسلط هسـتـنـد و        

تواننـد واژه بسـازنـد و          نياز از زبانشناسان يا فرهنگستان ميبنابراين بي
-براي مثال زبان آلماني چنين است و بسياري از واژه. معطل كسي نشوند

هاي علمي آن بوسيلة فيزيكدانان، شيـمـيـدانـان و ديـگـران، بـويـژه               
اما زبان فارسي كه چيزي كم از آلـمـانـي    .  زبانشناسان، ساخته شده است

اطـالعـي بـيـشـتـر         كاري و در عيـن حـال بـي       ندارد، به دليل محافظه
هـاي  در زبـان .  دانشمندانش از ساختار زبان، كم و بيش عقيم مانده است

اي بـراي    انگليسي و آلماني با تركيب دو واژة برابر دست و كـتـاب، واژه    
-اما نمي.  اندكتاب دستي يا راهنماي دائمي و شديدا مورد لزوم را ساخته

دانيم چرا هنگامي كه يك زبانشناس ايراني در حدود چهل سال پـيـش،     
آلمانـي   HANDBUCHمانند آلماني و انگليسي واژة دستنامه را برابر 

انگليسي ساخت، با مقاومت روبرو شد و يكي دو تن  HANDBOOKو 
از ادباي سنتي عمدا با به كاربردن دستك در برابر آن به جلـوگـيـري از      

دستك در فارسي چند معني ديگر دارد و از   .  رواج دستنامه كمك كردند
جمله به معني دف يا دايره است و در آذربايجاني قديم براي دايرة زنگـي  

 .رفته و يادآور دنبك استبه كار مي
اي برخي از   ترديدي نيست كه در فارسي هم بايد مانند هر زبان پيشرفته

عناصر كهن يا فراموش شده يا از كار افتاده را زنده كرد تا شمار الزم از     
براي مثال در حدود .  پيشوند و پسوند و حتي عناصر ديگر در اختيار باشد

پنجاه سال پيش، دكتر محمد مقدم، زبانشناس فقيد فعل ويراستن را كه 
در فارسي فراموش شده، زنده كرد و آن را برابر اديت انگليسي به كار برد 

ها را ساخت كه امروزه جـا  و از آن ويراست، ويراستار، ويرايش و مانند آن
ندر   -/ اندر  -يا در فارسي پسوندي به شكل .  رمدافتاده و كسي از آن نمي

اين پسوند مثال در واژة پسنـدر بـه     .  وجود داشته كه فراموش شده است
معني پسرخوانده يا مايندر به معني مادرخوانده، دختنـدر بـه مـعـنـي          

هم اكـنـون در     .  شوددخترخوانده و پدندر به معني پدر خوانده ديده مي
من بـاور دارم    .  باقي است...  ها شكل مادراندر يا پدراندر وبرخي از گويش

بهره برد و گلندر را براي »  مصنوعي« توان در معني كه از اين پسوند مي
گل مصنوعي، مويندر را براي موي مصنوعي، دستنـدر را بـراي دسـت          

يكي از پسوندهاي فارسي كه از كار افتاده، ــال    .  به كار برد...  مصنوعي و
توان از آن براي ساختـن  شود و مياست كه در چنگال و پوشال ديده مي

 .نام ابزارها و وسائل استفاده كرد

خواهيم زبانمان زنده بماند و از عهـدة  از دو صورت خارج نيست، يا ما مي
-يا به درجات مختلف محافظه.  زمان برآيد كه ناگزير بايد اين راه را برويم

كار يا تنبليم كه در اين صورت زبانمان را هم تنها براي كارهاي ادبي نگاه 
مان تغيير خواهد كرد و اين از آن رو جـاي          خواهيم داشت و زبان علم

كشيم كه خود دري بزرگ بـر يـكـي از        تأسف دارد كه زباني توانا را مي
 .هاي بزرگ بشري استفرهنگ

هاي ويژة خود را دارد امـا دشـوارتـر از خـط           خط فارسي هم دشواري 
انگليسي نيست، منتها دشواري اين يك در برابر نياز مبرم و ناگـزيـر مـا      

كند و ما آن را حتي با وجود تفاوت امالي انگلـيـسـي و      بزرگ جلوه نمي
كنيم، درحالي كه خط فارسي، بويژه براي ملتي كـه  آمريكائي، تحمل مي

-اكنون اگر توليد واژه.  كندهاست كه از توليد افتاده، دشوار جلوه ميقرن

هاي فارسي گسترش يابد، چه بسيار واژة فارسي كه جانشين بـرخـي از     
هاي نارساي عربي خواهد شد و به اين ترتيب چند حرف، ماننـد ث،    واژه

هاي معمول آموزش الفبا در جهان هيچ منطقي وجود ندارد و خط را همچون دستگاهي از در روش
هائي كه هيچ ربط منطقي يا صوري با زبان ندارد، با زور بازي، و با تمرين و تكرار به كودكـان  نشانه
اي ميان صداهاي انسـان و    يابد كه واقعا چه رابطهآموزند، درحالي كه كودك هيچ وقت در نميمي

 Qكيو با حـرف    / براي مثال هيچ رابطة ناگزير و فهميدني ميان صداي كو.  ها وجود دارداين نشانه
 وجود ندارد و كودك در هنگام يادگرفتن آن بايد تنها با تمرين و تكرار عادت كند، 
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ها بسيار كاستـه  را از دست خواهد داد يا از بسامد آن...  ص، ض، ط، ظ و
ما از آنجا كه بسيـاري از    .  خواهد شد و دشواري امال را كمتر خواهد كرد

هـا  گيريم، متوجه زشتي يا نارسائـي آن   دقت ياد ميهاي عربي را بيواژه
كسي كـه از    ( براي نمونه در زبان عربي مسئول يعني پرسيده .  شويمنمي

هـاي  ، در حالي كـه در زبـان      ) پرسند و غيرمستقيم يعني پاسخگواو مي
هندواروپائي، مسئول، چنان كه در انگليسي، فرانسوي، آلماني، ايتاليائي و 

 .زبانهاي اسكانديناوي هست، پاسخگو است

ما به خط فارسي برخواهيم گشت، اما براي آن كه نشان دهيم كه برخـي  
-هاي عربي معمول در فارسي تاچه اندازه زشت است، يـادآورمـي    از واژه

-هائي كه در اين زبان براي زناشوئي به كار مـي شويم كه تقريبا همة واژه

شود، يعني نكاح، تزويج و متعه به معني رود و در صيغة عقد هم تكرار مي
ورشدن است كه يك طـرف را      بردن يا بهرهعمل جنسي و حداكثر لذت

سازد، اما از فـرط تـكـرار و        براي طرف ديگر ابزار، وسيله و مانند آن مي
پرسد كه اين كلمـاتـي كـه      نداني، عادي شده و اصال كسي هم نميزبان

خواهيد، واقـعـا     ها اقرار ميخوانيد و از من بابت پذيرفتن آنبراي من مي
 .يعني چه

هاي تاريـخـي   هاي دروني خط فارسي اندك و معلول برخي تلفظدشواري
نيز وجود دو همصداي امروزي ز   .  است، مانند خواب يا خواهر يا خواستن

هـا  ها تفاوت داشته است، اما شـمـار ايـن واژه         و ذ كه تلفظ تاريخي آن
هاي عـربـي   دشواري خط فارسي بيشتر معلول واژه.  بسياربسيار  كم است

. شـود است كه ناگزير در فارسي با صداهاي فارسي و نه عربي بيـان مـي    
كودك عرب با چهار نشانة ز، ذ، ض و ظ دشواري ندارد، زيرا بـراي ايـن     

شنود، اين كودك ايراني اسـت كـه       چهار نشانه چهار صداي مختلف مي
شنود و ناگزير اگر با واژه آشنا نبـاشـد،   براي چهار نشانه تنها يك صدا مي

 .بايد قرعه بكشد
هاي فارسي براي اين همه كردن واژهممكن است خيال كنيم كه جانشين

شـايـد   .  زنـد واژة عربي دشوار است و به تفهيم و تفاهم فارسي صدمه مي
مدتي بسيار كوتاه و براي نسل پير چنين باشد، جوانان زود ياد خواهـنـد   

هاي عربي صلوة و از پر بسامدترين واژه.  گرفت و دشواري نخواهند داشت
ها واژة فارسي به است كه ما از گذشته براي هر دو آن)  نماز و روزه( صوم 

گمان اگر بجاي ظن، گمان، بـجـاي     بي.  ايمبريم و دشواري نيافتهكار مي
ترديد، دودلي، بجاي سرقت، دزدي و مانند آن به كار بـبـريـم و بـراي         

هايشان هم بسازيم، هم دشواري امال كم مي شود و هم تفهيم و همريشه
 .گيردتفاهم بهتري صورت مي

البته دشواري داشتن نقطه، تشديد، تنوين، و ننوشته بودن سـه صـداي      
ها هركدام پديدة مهمي است، اما مهم و به كار بردن زير و زبر به جاي آن

. كـاري اسـت    ها دشوار نيست و تنها نيازمند دوري از محافظـه اصالح آن
ترس از دورشدن از دنياي اسالم، هميشه يكي از مـوانـع اصـالح خـط           

گوئي حاال ما خيلي به دنياي اسالم نزديكيم يـا اصـال     .  فارسي بوده است
 .چيزي به نام دنياي اسالم وجود دارد

مسئلة مهم ديگر امروزي خط فارسي دشواري آن در كاربرد ماشيـنـي و     
از آنجا كه خط التين تـا سـرحـد امـكـان          .  مثال در فضاي مجازي است

گـيـرد، كـاربـرد آن در           اي جا ميهندسي شده و در الگوي بسيار ساده
البته از .  ماشين و فضاي مجازي بسيار آسانتر از خط فارسي و عربي است

آنجا كه امروزه خط بسيار دشوار چيني در رايانه كاربرد يـافـتـه، خـط         
گمان هر انـدازه كـه از ايـن            فارسي مسائل بسيار كمتري دارد ولي بي

به نـظـر   .  دشواري كم شود نيروي به مراتب كمتري صرف آن خواهد شد
توان چند نوع خط فارسي و براي من و با توجه به زيبائي خط فارسي، مي

امروزه خط التين داراي دو نوع است، يك عده را .  مصارف گوناگون داشت
نامند كه معموال در آغـاز      حروف كوچك و گروه ديگر را گروه بزرگ مي

براي درك بهتر مطلب و اسـاسـا       .  رودهاي ويژه به كار ميها و نامجمله
 .براي بهبود آموزش بايد با منطق الفبا آشنا بود و آن را به كودك آموخت

هاي معمول آموزش الفبا در جهان هيچ منطقي وجود نـدارد و      در روش
هائي كه هيچ ربط منطقي يا صوري بـا  خط را همچون دستگاهي از نشانه

آموزند، درحالي زبان ندارد، با زور بازي، و با تمرين و تكرار به كودكان مي
اي ميـان صـداهـاي      يابد كه واقعا چه رابطهكه كودك هيچ وقت در نمي

براي مثال هيچ رابطة ناگزير و فهميدنـي  .  ها وجود داردانسان و اين نشانه
وجود نـدارد و كـودك در هـنـگـام               Qكيو با حرف  / ميان صداي كو

يادگرفتن آن بايد تنها با تمرين و تكرار عادت كند، اما هـنـگـامـي كـه        
شـود و بـه       كودك به يك الفبا تسلط يافت، تازه با منطق الفبا آشنا مـي 

استاد مـن  .  گيردهمين دليل است كه الفباي دويم را خيلي زودتر ياد مي
ذبيح بهروز كه امسال صد و بيستمين سال تولد اوست، براي ايـن كـار       

چهارساله و حتي الل و  –راهي انديشيده بود و با اين راه به كودكان سه 
داد كرها با بازي و خنده و تفريح، نه تنها الفبا كه منطق آن را هم ياد مي

-و به اين ترتيب كودك در همان نگاه نخست به هر حرف، آن را ياد مـي 

طلب است، او حوصله و تنوعگرفت، منتها از آنجا كه كودك بازيگوش، كم
آموخت تا در هر جـلـسـة      در هر جلسه بيش از يكي دو صدا را به او نمي

 .امكان تكرار و يادگيري باشد) دقيقه 15حد اكثر (كوتاه 

هاي خود را گرد كرده و آن   كشيد كه لبنمونه را او شكل انساني را مي 
گويد؟ برخي از كودكان پرسيد اين چه ميداد و ميرا به كودك نشان مي

كودك به اين ترتيب   Oاو، يعني :  گفتندخود و برخي با راهنمائي او مي
آنگاه در شكل ديگري دهان شخـص را    .  گرفتاي را براي او ياد مينشانه
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. پـرسـيـد   كشيد و مـي هاي بيني او را مشخص و باز ميبسته ولي سوراخ
هنگامـي كـه     .  شودزيرا صداي ميم از بيني خارج مي.  م:  گفتكودك مي

گـرفـت،   ها را ياد ميكودك پس از چند بار تكرار اين دونشانه و تلفظ آن
ها را هم با دست با سـرعـت     گذاشت و آنآنگاه دو نشانه را دنبال هم مي

-كرد كه واژة مو پديد مـي داد و هم با سرعت هردو را تلفظ مينشان مي

بحث در بـارة      .  گرفتآمد و كودك خواندن واژة مو را با اين خط ياد مي
هـا  ها از حوصلة اين گفتار بيرون است و بسـيـاري از نشـانـه        بقية نشانه

بهروز ذبيح اين خط را كودك دبـيـره،   .  معادلي در هيچ خط جهاني ندارد
تر كرد و مهميعني خط كودكان نام داده بود و با آن كودكان را باسواد مي

وقتي كودك يك الفبا را يـاد  .  آموختاين كه منطق الفبا را به كودك مي
 .گيردتر ياد ميگرفت، دويمي را بسيار راحت

دو دختر من با اين روش در سن پنج سالگي باسواد شدند و با اين خـط   
اما البته در امالي فارسي اشتبـاه  .  خواندندو بعدا با خط فارسي كتاب مي

اكنون خط يكي از آنان جلو چشم من است كه بـر مـقـواي        .  كردندمي
گـويـم   باباي اذيزم  نو روز را به شما تبريك مـي   « :  كوچكي نوشته است

 .او در آن هنگام چهار سال و هشت ماه داشت.»1353

دادن نشـان ( به اين ترتيب اگر آموزش الفبا يا تنها نخستين الفبا با منطق 
دردسر، راحـت و هـمـراه          همراه باشد، كودك بي)  رابطة صوت و نشانه

يابد كه در الفبا هر نشانه بـرابـر     آموزد و در مينقاشي و بازي الفبا را مي
اين كار راه كودك را براي زودتر و آسانتر بـاسـوادشـدن      .  يك صدا است

 .كندكند و راه يادگرفتن الفباهاي ديگر راهم باز ميهموار و كوتاه مي

توان بيش از يك الفبا داشت، بـنـابـرايـن     اين مثالي بود تا دريابيم كه مي
اشكالي ندارد اگر خط فارسي را در فضاهاي مجازي و حتي در كار چـاپ  

 تجارتي و علمي؛

 مانند خط التين جدانويسي كنيم، -1
تـر بـه     كامال هندسي كنيم تا بتوانيم آن را در فضاهاي مجازي آسان  -2

 كار ببريم،

اما مثال در هنر تزئيني يا تابلونويسي و اعالنات حتي نستعليق و شش   -3
ها حـفـظ   را با تمام ظرائف آن...)  كوفي، نسخ و ( سبك ديگر خط فارسي 

 .كنيم
 

. ترين متخصصان را نياز دارد  يك جامعه از كارگر بسيار ساده تا پيشرفته
ها يكسان نيست وانگهي برخي مانند ابوريحان اعـتـقـاد    آموزش همة اين

در جـوامـع   .  دارند كه بدانند و بميرند، بهتراز آن است كه ندانند و بميرند
ها انديشيد وگرنه سيل فن و دانش ما را پيچيدة آينده بايد براي همة اين

 .خواهد برد
بـه  .  هاي اسالمي خط پهلوي به كار رفته اسـت   بر روي نخستين سكه*  

اسالم   وقتي عمر، خليفة.  گويندها عربساساني ميهمين دليل به اين سكه
دانسـت از انـواع       كرد و مـي   تا آرايش سپاه را در نهاوند خود تعيين مي

ها در كجا استفاده كند، چرا به اختراع يـا ابـداع خـطـي عـربـي             انسان
نپرداخت كه خط اسالم به نام شهري ايراني معروف شود؟ هنگامـي هـم     

من از   .  تبديل شد، الگوي خط پهلوي را داشت)  كوفي( به عربي   كه خط
توانم كار گرافيكي بكنم، از طرح اسـاسـي   آنجا كه در كار با كامپيوتر نمي

 . اين مطالب در اين مقاالت معذورم

 

 

اگر آموزش الفبا يا تنها نخستين الفبا با مـنـطـق      
همراه باشد، كودك )  دادن رابطة صوت و نشانهنشان( 

-دردسر، راحت و همراه نقاشي و بازي الفبا را ميبي

يابد كه در الفبا هر نشانه برابر يـك    آموزد و در مي
اين كار راه كودك را براي زودتر و آسانتر .  صدا است

كند و راه يادگرفـتـن   باسوادشدن هموار و كوتاه مي
 .كندالفباهاي ديگر راهم باز مي



                  253                                                   88بهار و تابستان   - 9و  8شماره   -فصلنامه سامان نو                                              

 

 :نقد و معرفي كتاب
 

ي كار مشترك سهراب بهداد و فرهاد نُعماني است اين كتاب كه نتيجه
پيش از اين به زبان انگليسي دراختيار عالقمندان پژوهش پـيـرامـون      

» 6سامان نو شـمـاره     « در .  كارگر ايران قرار گرفته بودوضعيت طبقه 

اشاره شده بود كه بزودي برگردان فارسي اين كتاب در اختيار فارسـي  
 . زبانان قرار خواهد گرفت

خوشبختانه اين كتاب توسط محمود متحد به فارسي ترجـمـه و بـه        
نسخه بـه چـاپ      2200ي موسسه انتشارات آگاه  در شمارگان وسيله

نويسندگان اين كتاب در يادداشتي بـر چـاپ فـارسـي         .  رسيده است

ي اقتصاد دانشگاه تهـران  ما از اوان انقالب، كه در دانشكده« :  اندنوشته
اين كـار،  .  كرديم، به بررسي ساخت طبقاتي ايران پرداختيمتدريس مي

اي روشنفكرانه در آن زمان، براي ما اشتغالي صرفاً كاشفانه و كنجكاوي
ي ما چيست و انقالب با مسئله اين بود كه ساخت طبقاتي جامعه.  نبود

اظهارنظرهـاي  .  تواند برَدآن چه كرده است و اين انقالب راه به كجا مي
هاي طبقاتي ايران فراوان بود و هسـت، هـم     ي ويژگيگون دربارهگونه

ي متوسط يا بزرگ است يا نـاچـيـز؛ يـا         طبقه:  مثالً.  كمي هم كيفي
شد كه اين يا آن موضـوع  بورژوازي ضعيف و پراكنده است؛ يا گفته مي

اي دقـيـق، حـتـي       اما بررسي.  بايد در چهارچوب طبقاتي بررسي شود
ي طبقات اجتماعي ايران وجود نداشت، نه بـه لـحـاظ        مجمل، درباره

با انتشار نتايج سرشماري نـفـوس و       .  نظري و نه در چهارچوب آماري
، برآن شديم تا به بررسي ساخت طبقاتي 1359در سال  1355مسكن 

دريغا كه روزگار قمر در عقرب شد و مـا بـار سـفـر             .  ايران بپردازيم
شـود  در حال حاضر كه اين متن به دست چاپ سپـرده مـي    ...  بستيم

انجام شده، اما هنوز نتايج تفصيلي آن منتشر نشـده   1385سرشماري 
 .     »است

پس از بحران مالي اخـيـر، لـنـيـن        :  ناشر در معرفي كتاب آورده است
البتـه  !  شودكماكان به عنوان فرزند ناخلف سياست راديكال معرفي مي

نقل قول از ماركس قابل تحمل است اما خير، از لنين نبايد حرف زد؛   
 » !او آدم خطرناكي بود و راه را براي ترور دوران  استالين هموار كرد«

 »سامان نو« گزارش دو كنفرانس
در نخستين كنـفـرانـس،    .  ميالدي در شهر لندن برگذار كرد 2009مه   30آوريل و  24دو كنفرانس در تاريخ »  سامان نو« ي فصلنامه

اي از تاريخ مقاومت مردم صنعتـگـر   گفتههاي كمپرداخت و گوشه»  موانع رشد صنعتگري در ايران« رفيق علي حصوري  به تشريح  
در دومين كنفرانس، رفيق سيروس بينا به يكـي از    .  ي مشروطه مورد نقد و بررسي قرار دادها تا دورهايران را از پيش از يورش عرب

اشاراتي كرد و بـه  »  نفت، ژئوپولتيك انرژي در دوران گلوباليزاسيون« ي ي جهاني يعني مسئلههاي پيشاروي جامعهترين معضلمهم
 . نقش تاريخي آن در اقتصاد و سياست امپرياليسم و استثمار مردم جهان پرداخت

Lenin 

Revolution, Democracy, Socialism 

Introduction by: Paul le Blanc 

Pluto 

 لنين. ا.و
 انقالب، دموكراسي و سوسياليسم

 انتشارات پلوتو

 »طبقه و كار در ايران«

 چاپ فارسي
 موسسه انتشارات آگاه
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گرايـان  آيا اين اظهارنظرهايي كه از سوي پاسداران نظم موجود، اصالح
» طـلـبـان   آزادي« هاي سابق، و حتي   دموكرات، استالينيست سوسيال

شود، درسـت  عنوان مي»  لنين« ي شخصيت سياسي آنارشيست درباره
 !است؟

»  خطـرنـاكـي   « موجود آدم !  » نظم« البته كه لنين بايد از منظر حفظ 

گيرانه براي تـغـيـيـر       زيرا او با تمام توان خود سرسختانه و  پي.  باشد
جهانـي كـه     .  جنگيدجهان نابرابري كه شبيه جهان كنوني ماست، مي

ي بسيار كمي كه در قـدرت      ميلياردها نفر انسان براي شادكامي عده
 . هستند در رنج و عذابِ هميشگي هستند

منتخبي از آثار لنين را منتشر كرده كه از نخستيـن  »  پلوتو« انتشارات 
هاي تراژيك زندگي اش و     نوشتارها درباره سوسياليسم تا آخرين سال

ي زوال و نابودي دموكراسي انقالبي به دسـت بـوروكـراسـي         مشاهده
 . گيرداستاليني را دربرمي

براي اين كتاب پل له بالنك پيشگفتاري كه حاوي اطالعات مـهـمـي     
ي ديگر، نوشته و تـهـيـه      كنندهاست به همراه فهرستي از آثار تكميل

-داوريها و پيشتواند تحريفخوانش مجدد آثار لنين، مي.  كرده است

ي سياسي اين انقالبي جنش سوسياليستـي   هاي رايج نسبت به انديشه
 .    را زيرورو سازد

» اعتصـاب « بله، نام خانوادگي واقعي  كارگري كه اين كتاب را نوشته  

ي او يكي از معدنچياني بود كه در مـنـطـقـه        .  نورمن استرايك:  است
هاي خانم مارگارت تاچر نـخـسـت وزيـر وقـت          دارهام، عليه سياست

اعتصابي  كه به مدت يك سال از .  بريتانيا، دست به اعتصاب زده بودند
ي هـاي روزانـه    نورمن استرايك يادداشت.  طول كشيد 1985تا  1984

خود را از آن اعتصاب حماسي كارگران معادن ذغال سنگ بـريـتـانـيـا      
و تاثيرگذاري از اعتصاب را نقل  گرايانهاو روايت واقع.  منتشر كرده است

-كند؛ اعتصابي كه براي هميشه زندگي نورمن استرايك و اطرافيانمي
 . اش را دگرگون ساخت

ي بحث جان فاستر اين است كه مبارزه عليه تغيير شـرايـط     جان مايه
داري جـدا    زيست محيطي كره خاكي را نبايد از مبارزه عليه سرمـايـه  

او .  دهد انقالب زيست محيطي استپاسخي كه فاستر ارائه مي.  ساخت
هاي اسـاسـي     ها و نزاعانداز سوسياليسم به بحثدر اين كتاب از چشم

پردازد؛ مسائلي از قـبـيـل نـفـت،        پيرامون جنبش زيست محيطي مي
 .كمبود آب در جهان، و منابع  انرژي جايگزين

 

 

Strike By Name 

Norman Strike 

Bookmarks 

 !است» اعتصاب«اش هم نام خانوادگي

 نورمن استرايك: نويسنده
 ماركس بووك: انتشارات

Ecological Revolution 

John Bellamy Foster  
Bookmarks 

 انقالب زيست محيطي
 جان بلمي فاستر: نويسنده

 انتشارات بووك ماركس
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، قرار بود كه برج والديمير تاتـلـيـن بـه       1917پس از پيروزي انقالب 
) كميـنـتـرن    –الملل كمونيست بين( عنوان محل ستاد انقالب جهاني 

كمونيستـي   –المللي كارگري ساخته شود و مورد استفاده جنبش بين
اما، با آغاز جنگ داخلي و سپس روي كارآمدن بوروكراسـي  .  قرار گيرد

.  ي ساختن اين ساختمان فوق مدرن هرگز عملي نشـد استاليني، پروژه
ها و تصويرهاي به جا مانده از تاتلين، نوربرت لينتُن با استفاده از نوشته

شرح ِ جامعي از كار و زندگي اين آرشيتكت آوانگارد و هنرمند انقالبي 
 . دهدرا به دست مي

 
 
 

ي مهم در پژوهشِ اوئن هترلي اين است كه او براين باور است كه نكته
اي ميان مدرنيسم و ديدگاه مترقي نسبت به دولـت    در گذشته، رابطه

به عنـوان يـك     »  مدرنيسم« رفاه اجتماعي وجود داشت كه باعث شد 
 . جنبش راديكال جلوه كند

 

 
 
 

Tatlin’s Tower: Monument to Revolution 

Norbert Lynton 

Bookmarks 

 يادبودي براي انقالب: برج تاتلين
 نوربرت لينتن

 انتشارات بوك ماركس 

Militant Modernism 

Owen Hatherley 

Bookmarks 

 مدرنيسم مبارز
 اوئن هترلي

 انتشارات بوك ماركس
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اين كتاب پيچيده، هوشمندانه، و مفتون كننده، داستان زنان و مرداني 
پزشكي را بنيان نهاده و آن را توسعـه  كند كه روانرا براي ما روايت مي

. مردان پزشك بودند؛ زنان البته در بيـشـتـر مـوارد بـيـمـار           .  اندداده
 هاي مـردسـاالرانـه،   ي توطئههاي اخير با مشاهدهها در دههفمينيست

را به درستي مقصـر جـلـوه      »  خبيث«پزشكان اغلب اين دسته از روان
ليزا .  پردازدهاي متفاوتي به موضوع مياما اين كتاب از جنبه.  دهندمي

در رويكرد علمي خود كوشش كرده تا به كساني بپـردازد   آپيگنانسي
هاي ذهن زنان بـيـمـار دسـت       كه مدعي هستند كه به كشف تاريكي

 .انداند و تعريفي از  مرزهاي جنون، ناخوشي و افسردگي داشتهيافته

البته شواهدي كه حاكي از آن باشند كه زنان بيش از مردان به بيماري 
رسد كه زنان بيش گرچه امروز به نظر مي.  رواني دچارند، مبهم هستند
شايد بـه  .  كننددرماني تالش ميهاي رواناز مردان براي دريافت كمك

اين خاطر كه جامعه اغلب مردان ناهنجار را شرور تلقي مي كند و آنان 
و يا اين كه مردان ممـكـن   .  را به زندان مي فرستد تا بيمارستان رواني

است دست به خوددرماني با الكل يا مواد مخدر زده و از تشـخـيـص        
 . طبي بگريزند

هاي متمادي است كـه     با اين وجود، اين فرهنگ مسلط مردساالر قرن
با ظهور روانپزشكي به   -دهد؛ اين برداشت  جنون را به زنان نسبت مي

در .  ميالدي تشديد شد 1800در حدود سال   -اي مستقل عنوان رشته
ي بـدلـم لـنـدن         خـانـه  هايي كه در مقابل ديوانهمجسمه 1810سال 

داد كه زنجيـر را پـاره       قرارداشت مردي وحشي را در زنجير نشان مي
در همان زمان، فرانسوي پـيـشـرو،    .  شودكرده و به زني زيبا مبدل مي

. ها را از زنجير آزاد كـرد فيليپه پينل پس از انقالب كبير فرانسه، ديوانه
او يكي از نخستين كساني بود كه تالش كرد دنياي درون ذهني آنـان    

او و همكارانش همواره در درمان بيماران موفق نبودند اما .  را درك كند
يـكـي از     .  ها همدلـي كـنـنـد      كردند با آنها صحبت و سعي ميبا آن

ترين بيماران آنان تئورين دي مريكورت، زن جنگجويي بود كـه  معروف
كرد، و افول تراژيك آنـان  يك گروه زنان انقالبي ژاكوبين را رهبري مي

توصيف پرشور دانشجوي پـيـنـل،    .  اي براي انقالب بدل شدبه استعاره
اي به يادمانـدنـي   الن اسكوئرول از اين زن ژاكوبين، هنوز نوشته  -جان
 . است

اي است كه با آن روابط مرموز بـيـن   يكي از نقاط قوت اين كتاب شيوه
بـيـمـاري    .  شـود پزشكي و عالئم مبتاليان ترسيم ميعرف تئوري روان

نمـود خـارجـي آن        .  رواني خيلي كمتر از بيماري جسمي ايستا است
متغير است و از نظر فرهنگي مسري است بطوريكه هنگامي كـه يـك     

چه جنون قرن نوزدهمي باشد و چه   -گيرد تشخيص خاص صورت مي
. يابدتعداد مبتاليان افزايش مي  -اختالل چند شخصيتي قرن بيستمي 

ضعف اعصـاب    :  ها جامعه را در مقياس بزرگتر بازتاب مي دهندبيماري
زنان در قرن نوزدهم، كه ناتوان از برخاستن از صندلي خـود بـودنـد،        

اما اپيـدمـي   .  هاي كوتاه زندگي براي زنان داشتتلويحا نشانه از فرصت
امروز كه اختالل در غذا خوردن دختران و زنان جوان اسـت بـازتـاب      

 .ها با تصوير جسم استتسخير تبليغ رسانه

Mad, Bad and Sad: 

A History of Women and the Mind Doctors from 
1800 to the Present 

 Lisa Appignanesi 

 

 :جنون، ناخوشي و افسردگي

 تاكنون 1800درمانان از سرگذشتي از زنان و روان 

 ليزا آپيگنانسي
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سال گذشته، الگوي نظري بين دو قطب طبيعت و تـغـذيـه در       200در 
توصيفـات  .  نوسان بوده  تا بتواند ريشه هاي بيماري رواني را توضيح دهد

-نشـانـه     آپيگنانسي اما.  زيستي و درمان دارويي اخيرا رشد يافته است

 . بيندهايي از افول را مي

بيماري رواني همچنان رازآلود است شايد بدين خاطر كه علل فـراوانـي      
در آن   ...  دارد؛ بيولوژي، فرهنگ، ديناميسم خانواده و روابط اجتماعـي و   

تمدن :  كندبدبيني فرويد را با ما قسمت مي ليزا آپيگنانسي . نقش دارند
در حقيقت با نارضايتي همراه بوده، و پيشگيري پيش از درمان چـيـزي     

 .است كه بايد براي آن اميد داشت
 

آغاز شد، برخي نظريـه   2007در همان هنگامي  كه  بحران مالي از سال 
آن .  سخن به ميان آوردند»  بانك هاي محتضر« پردازان امور اقتصادي از 

نـاتـوان از     ”  ناميـرا “ داري كه در وضعيتي ي سرمايهنهادهاي مالي جامعه

در واقع .  انجام هرگونه عملكرد مثبت در اقتصاد و يا هرچيز ديگري بودند
است و »  محتضر« سرمايه داري قرن بيست و يكم به طور كلي سيستمي 

آوردهاي انساني و واكنش به احساسـات بشـري     بي اعتنا به كسب دست
اما همين سيستم روبه مرگ قادر اسـت بـا فـوران آنـي           .  كندعمل مي
كريس هارمـن نشـان     .  ها، آشفتگي را در همه جا به دنبال بياوردفعاليت

-دهد كه چگونه يك قرن و نيم پيش، درك و نقد ماركس از سرمايـه مي

ي آن   داري براي ارائه و اثبات ِ چگونگي تكوين اين جهـان و تـوسـعـه        
دهد ريشه هاي بحران امروز نـه در      او همچنين نشان مي.  ضروري است

تر نهفته است؛ در مـاهـيـت    بورس بازي مالي متأخر بلكه در جايي عميق
ي دهد كه به چه دليل آينـده كريس هارمن نشان مي.  داريروابط سرمايه
. داري سرشار از بحران است و به رشد ثابت باز نخواهد گشتنظام سرمايه

اسـت  »  سرمـايـه  « ي او در پايان، به نيرويي كه قادر به پايان دادن سلطه
 .طبقه جهاني كارگر: پردازدمي
 

 

. در اين اثر مهم، كوين دوگان به تحوالت اجتماعي معاصر پرداخته اسـت 
دوگان موشكافـانـه   .  او اين تحوالت را از منظر بازار كار بررسي كرده است

آوري و اقتصاد نـويـن،   هاي روز نظير جهاني شدن، تحوالت فنبه موضوع
-حقوق بازنشستگي، انعطاف پذيري و استخدام سنتي در نظام سـرمـايـه   

 .داري  پرداخته است

گويند كه اقتصاد نوين جهاني زندگي داري به ما ميهاي سرمايهايدئولوگ
آوري، حركت سرمايـه هـاي     بشر را زير و رو كرده است و تحوالت در فن

دست در دست هم جهاني بهتر » دولت رفاه«فرامليتي و خصوصي سازي 
 . را براي انسان معاصر به ارمغان آورده است

گزيند كـه بـا       كوين دوگان مباحث خود را از ميان چنين عقايدي برمي
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را از طـريـق       »  سرمـايـه  « اقبال عمومي روبروست و تحوالت كاركرد 
تحليل جوامع اروپايي و آمريكاي شمالي مورد بررسي جامع و دقـيـق     

كشد كه بي ثباتي او در اين كتاب اين موضوع را پيش مي. دهدقرار مي
هاي نتيجه ناگزير سرعت تحوالت نيست بلكه ناامني كنوني از سياست

 .نئوليبرالي نشئت گرفته است
مطمئنا بحث هاي اكادميك را به دنـبـال   »  داري نوين؟سرمايه« كتاب 

كوين دوگان در اين اثر دانشجويان علوم اجتماعي، جامعـه  .  خواهدآورد
گران مناسبات اقتصادي و اجتماعي و فعاالن جنبـش  شناسي، پژوهش

 .دهدسوسياليستي را مخاطب قرار مي

مارسـل  .  اين كتاب پژوهشي است درباره تاريخ جهاني جنبش كارگري

 :ون در ليندن در اين كتاب سه پرسش اساسي را طرح كرده است

 

        ماهيت طبقه كارگر، كه پژوهش پيرامون تـاريـخ جـهـانـي
نيروي كار بايد برآن تمركز كند، چيست؟ اين طبقه چگونـه  
بايد تعريف و مرزبندي شود و كدام فاكتورها تركيب آن را     

 كنند؟تعيين مي

      كدام شكل از اقدامات جمعي را طبقه كارگر بايد در حـال
حاضر سامان و گسترش دهد؟ منطق چـنـيـن اقـدامـاتـي         

 چيست؟

تـوان فـرا     از انضباط كارهاي نزديك و مرتبط به هم چه مي
شناسي و ساير شناسي، جامعههايي از مردمگرفت؟ چه نظريه

 ي نيروي كار جهاني مفيد است؟علوم اجتماعي در توسعه

: پـردازي شامل مفـهـوم  »  كارگران جهان« فهرست مطالب  كتاب 
: ؟ تنوع هـمـيـاري     » آزاد« كارگر چه كسي است؟ چرا كار مزدي 

كـنـنـدگـان؛     جهان همدستان؛ بيمه مشترك؛ هميـاري مصـرف    
اعتـصـابـات؛ اعـتـراض        :  اشكال مقاومت.  همياري توليدكنندگان

هـايـي از     بـيـنـش   .  ها؛ انترناسيوناليسممصرف كنندگان؛ اتحاديه
هـاي جـهـانـي؛       تئوري سيستم:  انضباط كارهاي نزديك و مرتبط

 .اندازدرگيري معاش نيروي كار؛ تجربه مردم؛ چشم
المـلـلـي تـاريـخ        هاي موسسه بينمارسل ون در ليندن مدير پژوهش

هاي اجتماعي در دانشگـاه آمسـتـردام      اجتماعي و استاد تاريخ جنبش
او تاليفات متعددي درباره تاريخ كار و طبقه كـارگـر و تـاريـخ         .  است

-او مبتني بر گسست از اروپـا   »  كارگران جهان« كتاب .  ها داردانديشه

 .محوري رايج و ناسيوناليسم است

 

در كتاب امپرياليسم و اقتصاد سياسي جهاني الكس كالينيكوس گـام    
. در يكي از مهمترين مباحث سياسي و روشنفكري روز گـذارده اسـت    
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هاي جهاني اياالت متحده تاثير زيادي بر روي اين عقيده گذاشتـه  سياست
اما، آيا چنـيـن   .  است كه ما در دوره نويني از امپرياليسم زندگي مي كنيم

 اي درست است؟ اصوالً امپرياليسم به چه معناست؟عقيده
كالينيكوس اين پرسش را در كتاب چند وجهي خود مورد پژوهش قرار               

در بخش نخست، او موشكافانه تئوريهاي كالسيك درباره              .  مي دهد 
امپرياليسم را كه در دوران جنگ جهاني اول ماركسيست هايي چون                
لنين، لوكزامبورگ و بوخارين، و اكونوميست ليبرال هابسن، مطرح كرده            

او سپس نظام سرمايه داري معاصر را مورد نقد و          .  بودند را  ارزيابي ميكند    
برسي قرار مي دهد و سپس موضع متفاوتي در قياس با تئوري هاي                   
كنوني سلطه و امپرياليسم اتخاذ مي كند؛ رويكردي كه در تضاد با                    

 .تئوريهاي آنتونيو نگري، ديويد هاروي و آلن وود قرار مي گيرد
در نيمه دوم كتاب امپرياليسم و اقتصاد سياسي جهاني، كالينيكـوس بـه     

از كمپاني هند شرقي  به »  سرمايه داري« دنبال رد پاي تاريخ امپرياليسم 
الگوهاي خاص رقابت اقتصادي و ژئوپلتيكي  در دوره ركود آمريكا و رشـد  

ي بسـيـار     گيرد امپرياليسم تا  نابودي فاصلهاو نتيجه مي.  پردازدچين مي
 .دارد

 

ــش و         ــال ــاب چ ــت ك
ــت دوران      ــي ــول ــئ مس
تاريخي گامي به پيـش  

ي در انــــديشــــه      
. سوسياليسـتـي اسـت     

ــي از         ــك ــزاروس ي م
ــن      ــري ــاس ت ــن ــرش س
متفكران ماركسـيـسـت    

او در اين .  دوران ماست
كتاب بر خـودكـامـگـي     
دوران سرمـايـه و بـه        
اهمـيـت درك دوران       

هـاي  نوين در بـرنـامـه     
اي مزاروس اين استدالل را كه امروز گزينـه .  كندها تاكيد ميسوسياليست

 .كنددر مقابل نظم نئوليبرال وجود ندارد را قويا رد مي
عدالتي، بي كاري، فـقـر، فـجـايـع        او تحليلي استادانه از داليل افزايش بي

داري ي جهان سرمايهگرايانههاي سلطهها و مداخلهانساني، و افزايش جنگ
همچنيـن،  مـزاروس رشـد بـحـران              .  دهددر سراسر جهان را ارائه مي

هاي زيست محـيـطـي، در      ساختاري دولت سرمايه داري و افزايش بحران
كنار اميد براي ظهور دوباره آلترناتيو عيني جنبش سوسياليستي را مـورد  

بـرانـگـيـزي از       ي پرتوان و بحثاين كتاب مجموعه.  دهدكنكاش قرار مي
اي هاي جنبش سوسياليستي جهت ساختـن آيـنـده     ها و مسئوليتچالش

 .بهتر و متفاوت براي انسان را توصيف مي كند
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