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نظری

سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد

 ها جون چانگ 
ترجمه ناصر زرافشان

از  است  فصلی  ترجمه ی  می خوانید  آن چه 
کتاِب در دست انتشار »۲۳ گفتار درباره ی 
سرمایه داری که راجع به آن ها با شما حرفی 

نمی زنند«.

به شما می گویند که:

مداخله ی دولت هر توجیه نظری ای که داشته 
سیاست های  عدم موفقیت  یا  موفقیت  باشد، 
کسانی  شایستگی  به  زیادی  حد  تا  دولت 
اجرا  و  طراحی  را  آن  که  دارد  بستگی 
صرفاً،  نه  البته  و  ویژه،  طور  به  می کنند. 
در کشورهای در حال توسعه مقامات دولتی 
تا  ندارند  اقتصاد  در  خوبی  خیلی  آموزش 
اجرا  خوبی  اقتصادی  سیاست های  بتوانند 
کنند. این مقامات باید محدودیت های خود را 
بشناسند و از اجرای سیاست های »دشوار«، 
گزینشی،  صنعتی  سیاست های  مانند 
خودداری کنند و به سیاست های بازار آزاد 
بچسبند که بار کم تری بردوش شان می گذارد 
و نقش دولت را به حداقل می رساند. بنابراین 
می بینیم که سیاست های بازار آزاد به طور 
بهترین  تنها  نه  است، زیرا  مضاعف خوب 
را  مطالبات  سبک ترین  که  است  سیاست ها 
بر ظرفیت های دیوان ساالرانه تحمیل می کند.

اما به شما نمی گویند که:

خوب  اقتصادی  سیاست های  اجرای  برای 
نیست.  خوب  اقتصاددانان  به  نیازی 
بیش ترین  که  اقتصادی  دیوان ساالران 
اقتصاددان  معموالً  داشتند  را  موفقیت 
نیستند. سیاست های اقتصادی ژاپن )و تا حد 
کم تری( کره را در دوران »معجزه آسا«ی 
و  تایوان  در  کردند.  اجرا  حقوق دانان  آن ها 
مهندس ها  را  اقتصادی  سیاست های  چین، 
اجرا کرده اند. این نشان می دهد که موفقیت 
آموزش  که  افرادی  به  نیازی  اقتصادی 
اقتصادی خوبی دیده باشند ـ به ویژه آموزشی 
حقیقت،  در  ندارد.  ـ  آزاد  بازار  جنس  از 
چنان که در سرتاسر کتاب نشان داده ام، در 
روزافزون  نفوذ  گذشته،  دهه ی  سه  خالل 
اقتصاد بازار آزاد به عملکردهای اقتصادی 
ضعیف تر در سرتاسر جهان انجامیده است: 
اقتصادی  بی ثباتی  کم تر،  اقتصادی  رشد 
غنی  و  فقیر  بین  بیش تر  نابرابری  بیش تر، 
و سرانجام اوج آن که فاجعه ی بحران مالی 

به  تا جایی که  بود.  جهانی در سال ۲۰۰۸ 
علم اقتصاد نیاز داریم، به گونه هایی متفاوت 

از اقتصاد بازار آزاد نیاز داریم.

معجزه ی اقتصادی بدون اقتصاددانان

جنوبی،  کره ی  تایوان،  ژاپن،  اقتصادهای 
آسیا  در شرق  و چین  سنگاپور، هنگ کنگ 
خوانده  »معجزه آسا«  اقتصادهای  اغلب 
است  اغراق آمیز  البته  عبارت  این  می شود. 
اما در میان گفته های اغراق آمیز خیلی پرت 
نیست. طی »انقالب« صنعتی قرن نوزدهم، 
اروپای غربی  اقتصادهای  در  درآمد سرانه 
و انشعابات این اقتصادها )امریکای شمالی، 
استرالیا و زالند نو( ساالنه بین یک تا ۱/۵ 
دوره ی  به  دقیق  )رقم  می کرد  رشد  درصد 
زمانی دقیق و کشوری که در نظر می گیرید 
»عصر  به  اصطالح  طی  دارد(.  بستگی 
دهه ی  اوایل  بین  سرمایه داری  طالیی« 
۱۹۵۰ و میانه ی دهه ی ۱۹۷۰، درآمد سرانه 
انشعابات آن در حدود  در اروپای غربی و 

ساالنه ۳/۵ تا ۴ درصد رشد داشت.

در مقابل، در سال های معجزه آسا، کم وبیش 
بین دهه ی ۱۹۵۰ و میانه ی دهه ی ۱۹۹۰ ) 
و در مورد چین بین دهه ی ۱۹۸۰ و امروز( 
که  شرقی  آسیای  کشورهای  سرانه ی  درآمد 
در باال به آن اشاره کردیم ساالنه حدود ۶ تا 
۷ درصد افزایش داشت. اگر نرخ های رشد 
۱ تا ۱/۵ درصدی وصف کننده ی »انقالب« 
و ۳/۵ تا ۴ درصدی گویای »عصر طالیی« 
باشد، سزاوار است نرخ های ۶ تا ۷ درصد 

را »معجزه« بخوانیم.]۱[

با این رکوردهای اقتصادی طبعاً این تصور 
در  باید  کشورها  این  که  می آید  وجود  به 
اقتصاددان  زیادی  تعداد  یادشده  دوره های 
آلمان  که  گونه  به همان  باشند.  داشته  خوب 
مهندسی  در  مهندسانش  کیفیت  خاطر  به 
خاطر  به  فرانسه  و  است  کرده  پیشرفت 
اجناس  طراحی  پیشگام  طراحانش  استعداد 
که  می رسد  بدیهی  نظر  به  است،  جهان  در 
توانمندی  خاطر  به  آسیا  شرق  کشورهای 
اقتصادی  معجزه ها ی  به  اقتصاددانانشان 
تایوان،  باشند. به ویژه در ژاپن،  یافته  دست 
کره ی جنوبی و چین که در آن ها دولت نقش 
خیلی فعالی را در سال های معجزه ایفا کرد، 

می توان استدالل کرد که می بایست بسیاری 
که  باشند  بوده   درجه یک  اقتصاددانان  از 
برای دولت کار می کرده ا ند. اّما چنین نبود. 
دولت های  در  اقتصادددان  نبود  حقیقت   در 
چشم گیر  آسیا  شرق  معجزه  گِر  اقتصادهای 
عمدتاً  ژاپنی  اقتصادی  دیوان ساالران  بود. 
تایوان،  در  بودند.  دیده  آموزش  حقوق  در 
و  مهندسان  اقتصادی  اصلی  مقامات  اغلب 
همان  اقتصاددانان؛  نه  بودند،  دانشمندان 
قضیه صادق  این  امروز  چیِن  در  که  طور 
دهه ی  از  قبل  به ویژه  نیز،  کره  است. 
در  را  از حقوق دانان  باالیی  نسبت   ،۱۹۸۰
دیوان ساالری اقتصادی خود داشت. او وون 
چول، مغزی که در پشت برنامه ی صنعتی 
 ۱۹۷۰ دهه ی  در  شیمیایی  و  سنگین  شدن 
را  کشور  این  اقتصاد  که  برنامه ای  ـ  بود 
سطح  صنعتی  محصوالت  صادرکننده ی  از 
پایین به بازیگری فعال در سطح جهانی در 
کشتی سازی  و  فوالد  الکترونیک،  زمینه ی 

متحول ساخت ـ  آموزش مهندسی دیده بود.

این  برای  آسیا،  نمونه های شرق  مانند  اگر، 
به  باشیم  داشته  اقتصادی خوب  که عملکرد 
اقتصاد  علم  نداریم؛ پس  نیازی  اقتصاددانان 
به چه درد می خورد؟ آیا صندوق بین المللی 
سازمان های  دیگر  و  جهانی  بانک  پول، 
اقتصاد  آموزش  دوره های  وقتی  بین المللی 
درحال  کشورهای  دولتی  مقامات  برای 
باهوش  ارائه می کردند و به جوانان  توسعه 
دانشگاه های  در  آموزش  برای  کشورها  این 
امریکا و انگلستان که به خاطر برتری شان 
در علم اقتصاد شهرت دارند بورس می دهند، 
احتمالی  توضیح  داده اند؟   هدر  را  پول شان 
تجربه ی شرق آسیا آن است که برای کسانی 
که سیاست اقتصادی را اداره می کنند آن چه 
عمومی  استعداد  و  هوش  است  نیاز  مورد 
اقتصاد. شاید  دانش تخصصی در  نه  است، 
دانشگاه  کالس های  در  اقتصاد  آموزش 
آن چنان از واقعیت فاصله گرفته که نمی توان 
از آن استفاده ی عملی کرد. اگر قضیه چنین 
در  که  کسانی  استخدام  با  نه  دولت  باشد، 
همه  از  اسماً  که  خوانده اند  درس  رشته ای 
است  اقتصادی  سیاست سازی  با  مرتبط تر 
)یعنی علم اقتصاد( بلکه از طریق به خدمت 
رشته ها  معتبرترین  در  که  کسانی  گرفتن 
می تواند  )که  خوانده اند  درس  کشور  آن  در 
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حقوق، مهندسی یاحتی اقتصاد باشد( می تواند 
دست  به  قابل تری  اقتصادی  سیاست سازان 
بسیاری  در  که  واقعیت  این  اگرچه  آورد. 
از کشورهای امریکای التین اقتصاددانان و 
کسانی که آموزش بسیار در اقتصاد دیده اند 
سیاست اقتصادی را اداره کرده اند )»بچه های 
مثال  مهم ترین  پینوشه  ژنرال  شیکاگو«ی 
است(، اما عملکرد آن ها خیلی بدتر از شرق 
آسیا بوده است، غیرمستقیم در تأیید این گمان 
است. هند و پاکستان اقتصاددانانی در رده ی 
اقتصادی شان  عملکرد  اما  دارند،  جهانی 

قابل مقایسه با شرق آسیا نبوده است.

بذله گوترین  گالبرایت،  کنت  جان  وقتی 
اقتصاددان تاریخ، گفت »علم اقتصاد به مثابه 
به غایت  اقتصاددانان  اشتغال  برای  راهی 
اغراق می کرد،  تردید  بدون  سودمند است« 
اما گفته ی او خیلی هم دور از واقعیت نبود. 
درد  به  خیلی  اقتصاد  علم  نمی رسد  نظر  به 

مدیریت اقتصادی در جهان واقعی بخورد.

دالیلی  این هاست.  از  بدتر  وضع  عمل،  در 
طور  به  اقتصاد  علم  کنیم  فکر  که  هست 

ایجابی به زیان اقتصاد هم است.

چه طور هیچ کس نتوانست پیش بینی کند؟

از  دوم  الیزابت  ملکه   ،۲۰۰۸ نوامبر  در 
مدرسه ی اقتصادی لندن که یکی از مهم ترین 
بازدید  است  جهان  در  اقتصاد  دانشکده های 
کرد. وقتی یکی از استادان آن جا، پروفسور 
مالی  بحران  مورد  گاریکانو،]۲[ در  لوییس 
سخنرانی  بود  فراگرفته  را  جهان  تازه  که 
پرسید: »چه طور  ملکه  ایراد کرد،  را  خود 
کند؟«  پیش بینی  را  آن  نتوانست  هیچ کس 
علیاحضرت سؤالی کرد که از آغاز بحران 
در پاییز ۲۰۰۸ در ذهن خیلی از مردم بود.

طی چند دهه ی گذشته، بارها بار کارشناسانی 
برنده ی  اقتصاددانان  از  ـ  ورزیده  بسیار 
تا  تا ناظران مالی در سطح جهانی و  نوبل 
مدارج  با  سرمایه گذاری  جوان  بانکداران 
ـ  جهان  دانشگاه های  برترین  از  اقتصادی 
جهانی  اقتصاد  اوضاع  که  می گفتند  ما  به 
از هر جهت خوب است. به ما گفته می شد 
که اقتصاددانان سرانجام آن فرمول جادویی 
اقتصاد هایمان  می دهد  امکان  که  یافته اند  را 
مردم  کند.  رشد  به سرعت  ناچیز  تورمی  با 
از اقتصادی »افسانه ای« سخن می گفتند که 
در آن چیزها کامالً درست است ـ نه افراط 
گرینسپن،  آلن  متعادل.  کامالً  که  تفیط  نه  و 
رزرو،  فدرال  مدیره ی  هیئت  پیشین  رییس 
که  طی دو دهه بر بزرگ ترین و )به لحاظ 
مالی و ایدئولوژیک( تأثیرگذارترین اقتصاد 
جهان ریاست می کرد و به عنوان »رهبر« 
این ارکستر هم نائل شد. رهبر نام کتابی بود 

که باب وودوارد،]۳[ روزنامه نگاری که  به 
درباره ی  رسید،  شهرت  به  واترگیت  سبب 
از  هم  برنانک  بن  او،  جانشین  نوشت.  او 
به  که  می گفت  بزرگ«]۴[ سخن  »اعتدال 
چرخه های  شدن  ناپدید  و  تورم  مهار  سبب 

قهرآمیز اقتصادی پدیدار شده است.

اغلب  برای  واقعی  معمایی  این  بنابراین، 
جهانی  در  که  بود،  ملکه،  ازجمله  مردم، 
که تصور می شد اقتصاددانان زیرک همه ی 
مسایل اصلی را حل کرده اند، چه  گونه امور 
فاحش،  چنین  آن هم  به خطا،  می توانست 
همه ی  شد  طور  چه  باشد.  داشته  جریان 
این آدم های زیرک با درجات دانشگاهی از 
برخی از بهترین دانشگاه ها، با انبوه معادالت 
فوق ریاضی که از سر تا پایشان می ریخت، 

این گونه خطا می کردند؟

درس  ملکه  نگرانی  از  که  بریتانیا،  آکادمی 
گرفته بود، در هفدهم ژوئن ۲۰۰۹ نشستی 
برجسته ی  اقتصاددانان  از  برخی  شرکت  با 
برگزار  دولت  و  مالی  بخش  دانشگاه ها، 
قلم  به  نامه ای  در  نشست  این  نتیجه ی  کرد. 
در  اقتصاد  برجسته ی  بسلی،]۵[ استاد  تیم 
پروفسور  و  لندن  اقتصادی  علوم  مدرسه ی 
دولت  مشهور  هنسی،]۶[ تاریخ نگار  پیتر 
لندن،  دانشگاه  ماری،  کویین  در  بریتانیا 
تسلیم  ملکه  به  ژوییه ۲۰۰۹  تاریخ ۲۲  در 
شد.]۷[ در این نامه، این دو استاد گفتند که 
هریک از اقتصاددانان به طور منفرد افراد 
با  را  خود  کار  و  هستند  صاحب صالحیتی 
انجام  به درستی  کار  آن  اقتضای  به  توجه 
این  بحران  ناگهانی  وقوع  در  اما  داده اند، 
قدر درگیر جزئیات بوده اند که کل را از یاد 
بردند. به نظر آنان، »تصور جمعی بسیاری 
از افراد هوشمند، خواه در سطح ملی خواه 
به  سیستم  ریسک های  درک  از  بین المللی، 

طور کلی ناتوان بوده است.«

اکثریت  مگر  جمعی؟  ناتوانی تصور 
که  کسانی  آن  اکثر  جمله  از  اقتصاددانان 
داشته اند  بریتانیا حضور  آکادمی  نشست  در 
)اگرچه نه همه ی آن ها(، نبودند که به مردم 
ترتیب  هر  از  بهتر  آزاد  بازار  می گفتند 
ما عقالیی  که  زیرا  می کند  عمل  دیگری 
بنابراین  و  می کنیم  فردگرایانه رفتار  و 
می دانیم برای خودمان )و نه برای هیچ کس 
بالفصل  اعضای  استثنای  به  احتماالً  دیگر، 
می دانیم  و  می خواهیم  چه  خانواده مان( 
مؤثرترین راه به دست آوردن آن چیست؟ من 
به یاد نمی آوردم که در اقتصاد بحث چندانی 
راجع به تصور، به ویژه نوع جمعی آن دیده 
باشم، گرچه در طول دو دهه ی اخیر حرفه ام 
ندارم  یقین  است. حتی  بوده  اقتصادی  امور 
غیر  یا  تصور، جمعی  همچون  مفهومی  که 
مسلط  خردگرای  گفتمان  در  جایگاهی  آن؛ 

در علم اقتصاد داشته باشد. پس، بزرگان و 
نیکان دنیای اقتصاد بریتانیا اساساً می پذیرند 

که نمی دانند اشکال کار در کجا بوده است.

اما این دست کم گرفتن ماجراست. اقتصاددانان 
تکنسین هایی معصوم نیستند که شغلی مناسب 
داشته  تخصص شان  باریک  محدوده ی  در 
هر  که  فاجعه ای  سبب  به  که  این  تا  باشند، 
نمی تواند  کسی  و  می دهد  رخ  یک بار  قرن 
رفته  خطا  به  دسته جمعی  کند  پیش بینی اش 
اقتصاددانان  گذشته،  دهه ی  سه  باشند.طی 
میان  از  برای  نظری  توجیهات  تراشیدن  با 
بی حساب  تعقیب  و  مالی  مقررات  برداشتن 
وجود  به  در  کوتاه مدت،  سودهای  کتاب  و 
آوردن شرایطی که منجر به بحران ۲۰۰۸ 
)و ده ها بحران مالی کوچک تر شد که پیش 
از بحران ۲۰۰۸ و از اوایل دهه ی ۱۹۸۰ 
رخ داد از قبیل بحران بدهی جهان سوم در 
۱۹۸۲، بحران پزوی مکزیک در ۱۹۹۵، 
بحران ۱۹۹۷ آسیا و بحران ۱۹۹۸ روسیه(، 
نقش مهمی را ایفا کردند. از این گسترده تر، 
سیاست هایی  توجیه  در  را  نظریه هایی  آنان 
مطرح و تبلیغ کردند که منجر به رشد کند تر، 
امنّیت شغلی شدید تر  نابرابری بیش تر، عدم 
و بحران های مالی بیش تری شد که جهان را 
در سه دهه ی اخیر گرفتار خود ساخت. در 
رأس همه، آنان سیاست هایی را ترویج کردند 
در  درازمدت  توسعه ی  چشم اندازهای  که 
کشورهای در حال توسعه را تضعیف کرد. 
اقتصاددانان  این  ثروتمند،  کشورهای  در 
مردم را تشویق کردند و قدرت فناوری های 
را  مردم  زندگی  بگیرند  باال  دست  را  جدید 
زیان  آن ها  شد  باعث  کرد  بی ثبات تر  هرچه 
بگیرند  نادیده  را  اقتصاد  روی  ملی  کنترل 
از صنعتی زدایی خشنود ساخت.  را  آنان  و 
عالوه بر این، استدالل هایی را می تراشیدند و 
عرضه می کردند که در آن ها اصرار می شد 
آن  از  حاصله  اقتصادی  نتایج  همه ی  که 
سیاست ها را که برای بسیاری از مردم جهان 
ناخوشایند و مورد مخالفت آن ها بود ـ مانند 
تشدید نابرابری های اجتماعی، حقوق  مدیران 
گذاشته  جهنم  به  سر  که  شرکت ها  اجرایی 
بود، یا فقر خارق العاده در کشورهای فقیر ـ 
همه و همه اموری طبیعی و اجتناب ناپذیرند، 
عقالنی(  و  )خودخواه  انسانی  سرشت  زیرا 
است و باید به مردم متناسب با سهم مولّدشان 

پاداش داده شود.

به عبارت دیگر علم اقتصاد بدتر از آن بود 
آن گونه  اقتصاد،  علم  شود.  تلقی  بی ربط  که 
= که در سه دهه ی گذشته مورد عمل قرار 
داشته است به شکل ایجابی برای اغلب مردم 

زیان آور بود.

وضع »دیگر« اقتصاددانان چه طور بود؟
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اگر علم اقتصاد آن چنان که توصیف کردم بد 
بود، من که به عنوان یک اقتصاددان کار می 
کنم چه کنم؟ اگر نامربوط بودن خوش خیم ترین 
و  من  حرفه ای  کنش های  اجتماعی  پی آمد 
آیا  است،  محتمل ترش  پی آمد  بودن  زیان بار 
به  که  دهم  تغییر  به چیزی  را  نباید حرفه ام 
مهندسی  مانند  است،  مفیدتر  اجتماعی  لحاظ 

برق یا لوله کشی؟

باورم  که  چرا  نکرده ام  رها  را  اقتصاد  من 
باشد.  زیان آور  یا  بی فایده  نباید  است  این 
در  من  خود  بحث ها،  این  همه ی  وجود  با 
تبیین  برای  تالش  در  کتاب،  این  سرتاسر 
عمل  چه گونه  واقعاً  سرمایه داری  که  این 
می کند از علم اقتصاد بهره بردم. این گونه ی 
خاصی از علم اقتصاد ـ یعنی اقتصاد بازار 
آزاد که طی چند دهه ی اخیر تجربه کردیم ـ 
است که خطرناک است. در سرتاسر تاریخ، 
مکتب های فکری اقتصادی بوده اند که به ما 
برای مدیریت بهتر و توسعه ی اقتصادهایمان 

یاری کرده اند.

از جایی که امروز در آن هستیم آغاز کنیم، 
آن چه اقتصاد جهانی را در پاییز ۲۰۰۸ از 
مینارد  جان  اقتصاد  داد  نجات  کامل  سقوط 
کیندل برگر]۸[ )نویسنده ی  چارلز  کینز، 
کتاب کالسیکشیفتگی، هراس و سقوط]۹[ در 
هایمن  و  مالی(  بحران های  مورد 
مینسکی]۱۰[ )استاد برجسته ی امریکایی در 
باید  که  چنان  که  مالی  بحران های  زمینه ی 
جهانی  اقتصاد  است.  نشد(  دانسته  قدرش 
 ۱۹۲۹ بزرگ   رکود  مجدد  وضعیت  به 
جذب  را  آنان  بینش های  ما  چون  بازنگشت 
کردیم و نهادهای مالی اصلی را نجات دادیم 
که  را  بانکدارانی  مناسبی  به شکل  )هرچند 
مسئول شوربختی بودند تنبیه نکردم یا هنوز 
مخارج  نکرده ایم(،  اصالح  را  صنعت  این 
مستحکم تر  بیمه های  بردیم،  باال  را  دولتی 
سپرده ها را ارائه کردیم، دولت رفاه )که درآمد 
بیکاران را سرپا نگه داشت( را حفظ کردیم 
و در مقیاسی بی سابقه به بخش مالی نقدینگی 
در نکته های پیشین  که  چنان  کردیم.  تزریق 
گفتیم، نسل های پیشین و امروز اقتصاددانان 
بازار آزاد با بسیاری از این کارها که جهان 

را نجات داده، مخالف اند.

اقتصاد  آسیا  شرق  اقتصادی  مقامات 
اقتصاددان  عنوان  به  هرچند  می دانستند، 
هنگام  تا  به ویژه  اما،  بودند.  ندیده  آموزش 
که  اقتصادی  عمده ی  بخش   ،۱۹۷۰ دهه ی 
آنان می دانستند از نوع بازار آزاد نبود. علم 
اقتصاد  می شناختند  عمل  در  که  اقتصادی 
جوزف  لیست،  فریدریش  مارکس،  کارل 
شومپیتر، نیکالس کالدور و آلبرت هیرشمن 
زمان های  در  اقتصاددانان  این  البته،  بود. 
مختلفی می زیستند و با مسایل مختلفی مواجه 

متفاوتی  به غایت  دیدگاه های سیاسی  بودند و 
جناح  در  لیست  از  آن  دامنه ی  )که  داشتند 
بر  در  را  چپ  جناح  در  مارکس  تا  راست 
اقتصادهاشان  بین  اشتراکی  اما،  می گیرد(. 
این  شناخت  اشتراک  این  داشت.  وجود 
طریق  از  سرمایه داری  که  بود  مطلب 
سرمایه گذاری های درازمدت و نوآوری های 
فناورانه که ساختار تولیدی را تغییر می دهد 
توسعه می یابد، نه صرفاً از طریق گسترش 
یک  بادکردن  مانند  موجود،  ساختارهای 
مقامات  که  کارهایی  از  بسیاری  بادکنک. 
انجام  آسیا در سال های معجزه  دولتی شرق 
تجهیز  نوزاد،  صنایع  از  حمایت  ـ  دادند 
لحاظ  به  که  از کشاورزی  منابع  مقتدرانه ی 
فن آوری ایستا است به بخش پویای صنعتی و 
بهر ه برداری از آن جه هیرشمن »پیوندها«ی 
اگر  است.  خوانده  مختلف  بخش های  میان 
پیش  حقیقت  در  و  آسیا،  شرق  کشورهای 
از آن ها بخش اعظم کشورهای ثروتمند در 
اقتصادهایشان را  اروپا و امریکای شمالی، 
اداره  آزاد  بازار  اقتصاد  اصول  اساس  بر 
از سرگذراندند  که  بودند، در مسیری  کرده 

اقتصادشان توسعه نیافته بود.

اقتصاد هربرت سیمون و دنباله روانش حقیقتاً 
به  و  مدرن  بنگاه های  از  ما  درک  شیوه ی 
متحول  را  مدرن  اقتصاد  گسترده تر  طور 
که  کرد  کمک  ما  به  اقتصاد  این  ساخت. 
اقتصادمان  که  یابیم  رهایی  اسطوره  این  از 
از  عقالنی  منفعت جویان  تعامل  با  صرفاً 
طریق سازوکار بازار متشکل می شود. وقتی 
دریافتیم که اقتصاد مدرن متشکل از مردمی 
با عقالنیت محدود و انگیزه های پیچیده است 
بازارها،  از  مرکب  پیچیده،  شیوه ای  به  که 
و  خصوصی(  و  )عمومی  دیوان ساالری  ها 
شبکه ها سازمان یافته اند، درک این امر آغاز 
می شود که اقتصادمان را نمی توان بر اساس 
به دقت  وقتی  کنیم.  اداره  آزاد  بازار  اقتصاد 
را  موفق تر  کشورهای  و  دولت ها  بنگاه ها، 
نمونه هایی  که  می یابیم  در  کنیم،  مشاهده 
هستند که این دیدگاه ظریف از سرمایه داری 
را دارند، نه دیدگاه ساده انگارانه ی بازار آزاد 

را.

حتی درون مکتب چیره ی علم اقتصاد، یعنی 
مبانی  اعظم  بخش  که  نوکالسیکی،  مکتب 
اقتصاد بازار آزاد را ارائه کرده، نظریه هایی 
آزاد  بازارهای  چرا  می کند  بیان  که  هست 
احتماالً نتایجی زیر بهینه تولید می کنند. این ها 
»اقتصاد  یا  بازار«  »شکست  نظریه های 
قرن  اوایل  در  بار  نخستین  که  است  رفاه« 
بیستم آرتور پیگو استاد کمبریج مطرح کرد 
و بعداً اقتصادادانان دوره ی مدرن که صرفاً 
چندتایی شان، مانند آمارتیا سن، ویلیام بامول 
نام می بریم توسعه  و جوزف استیگلیتز، را 

بخشیدند.

البته اقتصاددانان بازار آزاد یا این اقتصاددانان 
را نادیده گرفت و یا بدتر آنان را به عنوان 
این روزها، در  پیامبران دروغین رد کرد. 
کتاب های درسی اصلی علم اقتصاد، به کم تر 
که  آنانی  جز  به  باال،  اقتصاددانان  از  کسی 
اشاره  دارند  تعلق  بازار  شکست  مکتب  به 
می شود، بگذریم از این که به شکل مناسبی 
طی  که  رخدادهایی  اما  نمی شوند.  تدریس 
داده  نشان  شده  آشکار  گذشته  دهه ی  سه 
است که در عمل چیزهای مثبت تری از این 
اقتصاددانان می توان آموخت، تا اقتصاددانان 
نسبی  شکست های  و  موفقیت ها  آزاد.  بازار 
سیاست های  و  اقتصادها  مختلف،  بنگاه های 
دیدگاه های  که  می دهد  نشان  دوره،  این  طی 
گرفته  نادیده  اکنون  که  اقتصاددانان  این 
می شود، یا حتی به فراموشی سپرده شده اند، 
درس های مهمی برای آموختن ما دارند. علم 
اقتصاد نباید بی فایده یا زیان آور باشد. صرفاً 

باید انواع درست اقتصاد را بیاموزیم.

]۱[  اگر دارای اقتصادی »معجزه آسا« باشید 
که ساالنه ۷ درصد رشد کند، درآمد سرانه تان 
طی ده سال دوبرابر خواهد شد. اگر اقتصاد 
»عصر طالیی« داشته باشید که درآمد سرانه 
ساالنه ۳/۵ درصد رشد کند، حدود ۲۰ سال 
دوبرابر  سرانه تان  درآمد  که  می کشد  طول 
در  سرانه   درآمد  سال  بیست  این  در  شود. 
اقتصاد »معجزه« چهاربرابر خواهد شد. در 
مقابل در مورد اقتصاد »انقالب صنعتی« که 
با نرخ ساالنه ی یک درصدی درآمد سرانه 
تا  می کشد  طول  سال  هفتاد  می کند،  رشد 

درآمد سرانه دو برابر شود.

Luis Garicano ]۲[

Bob Woodward ]۳[

great moderation ]۴[

Tim Besley ]۵[

Peter Hennessy ]۶[

]۷[  نامه را می توانید از نشانی اینترنتی زیر دانلود 
کنید:

۳e۳b�  /http://media.ft.com/cms
.۰۰۱۴۴feabdc۰�۱۱de�b۸۶f�۷a۰۸�۶ca۸

.pdf

Charles Kindleberger ]۸[

Manias, Panics, and Crashes ]۹[

Hyman Minsky ]۱۰[

منبع: نقد اقتصادسیاسی از تارنمای اقتصاد 
سیاسی دیدن کنید
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نظری

عبارت  به  و  اضداد  »مبارزه«  و  وحدت 
روشنتر، وحدت اضداد و »مبارزه« اضداد.

۱

اساسی  قانون  اضداد  »مبارزه«  و  وحدت 
عام ماتریالیسم دیالک تیکی است، که بطور 

عینی عمل می کند.

۲

خودویژگی کیفی، ساختار، حرکت و توسعه 
کلیه چیزها، روندها، سیستم ها و غیره مادی 
و فکری، مشروط به تضادهای دیالک تیکی 

ذاتی آنها ست.

۳

میان  در  اضداد  »مبارزه«  و  وحدت  قانون 
مقام  تیکی،  دیالک  ماتریالیسم  قوانین اصلی 

اصلی را دارد.

زیرا این قانون نشاندهنده علت، سرچشمه و 
نیروهای محرکه هر حرکت و توسعه است.

۴

توأمان  اضداد  »مبارزه«  و  اضداد  وحدت 
می  تشکیل  را  تیکی  دیالک  تضاد  ماهیت 

دهند.

۵

و  وحدت  قانون  همیشه  که  روست  این  از 
تضاد  اصل  یا  و  قانون  اضداد،  »مبارزه« 

دیالک تیکی نیز نامیده می شود.

۶

وحدت اضداد

است  عبارت  اضداد  وحدت  از  منظور 
چیزها،  ذاتی  متضاد  گرایشات  ازاینکه 
روندها، سیستم ها و غیره جدا، بی رابطه و 

مستقل از یکدیگر وجود ندارند، بلکه

الف

»قانون وحدت و »مبارزه« اضداد«

پروفسور گونتر کروبر
برگردان شین میم شین

دایره املعارف روشنگری

پیش شرط یکدیگرند.

ب

همدیگر را متقابال مشروط می سازند.

ت

در همدیگر نفوذ می کنند.

پ

وابسته و منوط به یکدیگرند

ث

داشته  وجود  تواند  نمی  دیگری  بدون  یکی 
باشد.

۷

»مبارزه« اضداد

ـ  برعکس  ـ  اضداد  »مبارزه«  از  منظور 
عبارت است از اینکه این اضداد

الف

همدیگر را مستثنی می سازند.

ب

در تالش از صحنه بدر راندن همدیگر اند.

ت

با همدیگر سر ستیز دارند.

پ

بر ضد همدیگر عمل می کنند.

۸

وحدت اضداد

چیزها،  نسبی  ثبات  شالوده  اضداد  وحدت 
روندها، سیستم ها و غیره است.

الف

چیزها،  نسبی  تعادل  شالوده  اضداد  وحدت 
روندها، سیستم ها و غیره است.

ب

)بطور  نسبتا  هستی  شالوده  اضداد  وحدت 
و  ها  سیستم  روندها،  چیزها،  پایدار  نسبی( 

غیره است.

ت

تمایز  و  توسعه  اصلی  شرط  اضداد  وحدت 
ماده است.

مراجعه کنید به تئوری توسعه، تمایز، دیالک 
دایرة  تارنمای  در  سکون،  و  حرکت  تیک 

المعارف روشنگری

پ

وحدت اضداد اما خشک، جامد، بی حرکت 
بلکه موقتی، گذرا و نسبی  نیست،  و مطلق 

است.

ث

وحدت اضداد نه به فرم تعادل ایستا ، بلکه 
بصورت تعادل پویا وجود دارد.

ج

و  است  پایدار  اضداد  وحدت  که  زمانی  تا 
هیج کدام از دو قطب متضاد چیره نگشته، 
کیفیت  غیره  و  ها  سیستم  روندها،  چیزها، 

اصلی خود را حفظ می کنند.

۹

»مبارزه« اضداد

الف

»مبارزه« اضداد اما هرگز به تضاد دیالک 
تیکی امکان رسیدن به سکون مطلق و تعادل 

مطلق را نمی دهد.
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ب

زود  یا  دیر  تخریب  به  اضداد  »مبارزه« 
وحدت  پاشیدن  هم  از  به  اضداد،  وحدت 
اضداد و به پیدایش وحدت جدید می انجامد.

ت

هر  محرکه  گشتاور  اضداد  »مبارزه« 
حرکت، توسعه و تغییر کیفیت ها ست.

پ

»توسعه عبارت است از مبارزه اضداد.«

تارنمای  در  توسعه  تئوری  به  کنید  مراجعه 
دایرة المعارف روشنگری

ث

همان طور که سکون و ثبات چیزها، روندها، 
سیستم ها و غیره نسبی، اما حرکت و تغییر 
وحدت  هم  سان  همان  به  است،  مطلق  آنها 

اضداد نسبی و »مبارزه« آنها مطلق است.

۱۰

هویت،  )انطباق،  »وحدت  لنین،  قول  به 
مشروط،  اضداد  تأثیرگذاری(  یکسانی 

موقتی، گذرا و نسبی است.

۱۱

می  مستثنی  همدیگررا  که  اضدادی  مبارزه 
سازند، مطلق است، همانطور هم حرکت و 

توسعه مطلق اند.«

)کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۳۳۹(

قانون وحدت و »مبارزه« اضداد اعتبار عام 
)یونیورسال( دارد، عام االعتبار است، همه 

جا صادق است.

۱

حوزه عمل این قانون کلیه فرم های وجودی، 
ساختاری، حرکتی و توسعه ماده را از ذرات 
اجرام  تا  ها  مولکول  و  ها  اتم  ای،  هسته 
بینی  ذره  موجودات  ترین  ساده  از  آسمانی، 
تا انسان، اندیشه انسانی و جامعه شامل می 

شود.

۲

»مبارزه«  و  وحدت  قانون  عمل  نحوه  اما 
اضداد در هر کدام از فرم های حرکت ماده 

با یکدیگر تفاوت کامل دارند.

در  ماده  حرکت  های  فرم  به  کنید  مراجعه 
تارنمای دایرة المعارف روشنگری

۳

تیکی  دیالک  تضادهای  توسعه،  فرم  هر 
تعیین  تضادها  این  و  دارد  را  خود  خاص 

کننده خودویژگی هر فرم حرکت اند.

۴

ساده ترین فرم حرکت، یعنی حرکت مکانیکی 
هم حاوی تضاد دیالک تیکی است:

»تغییر  مارکسیسم،  های  کالسیک  قول  به 
این دلیل  به  تنها  جا و مکان مکانیکی ساده 
صورت می گیرد که جسمی در آن واحد در 
محلی و در عین حال در محل دیگری است، 

در محلی واحد است و نیست.

حل  و  پیدایش  از  است  عبارت  حرکت  و 
مداوم این تضاد.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۱۱۲

۵

حرکت بویژه عبارت است از وحدت اضداد 
پیوست و گسست)تداوم و شکست(

مراجعه کنید به دیالک تیک پیوست و گسست 
در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

۱

و  وجود  جهان(  )میکرو  ها  ذره  جهان  در 
حرکت ذرات هسته ای را دوئالیسم ذره ای ـ 

موجی تعیین می کند.

۲

بر طبق رابطه تناسب نادقیق هایزنبرگ ، هر 
ذره هسته ای حاوی وحدتی است از خواص 
متضاد ذره ای و موجی که بر همدیگر تأثیر 

متقابل می گذارند.

بدان معنی است که هر ذره هسته ای  )این 
جوالنگاه دیالک تیک ذره ای ـ موجی است.

این در عین حال، بدان معنی است که حتی 
تیک،  دیالک  فرمان  زیر  ای  هسته  ذرات 
اضداد  »مبارزه«  و  وحدت  قانون  بر  یعنی 

اند.

مترجم(

۳

به  تنها  این  بر  عالوه  ای  هسته  ذره  هر 
ذره«  »ضد  به  نسبت  متضاد  قطب  عنوان 
وجود دارد که هرکدام دارای بار و گشتاور 

مغناطیسی متضادند.

)این بدان معنی است که عالم ذرات جوالنگاه 
دیالک تیک ذره و ضد ذره است.

این در عین حال، بدان معنی است که حتی 
میکرو جهان زیر فرمان دیالک تیک، یعنی 

بر قانون وحدت و »مبارزه« اضداد است.

مترجم(

۴

از  و  مثبت  الکتریکی  بار  با  هسته  از  اتم 
منفی  الکتریکی  بار  با  الکترونی  پوسته 

تشکیل شده است.

جوالنگاه  اتم  هر  که  است  معنی  بدان  )این 
است،  الکترون  و  پروتون  تیک  دیالک 

جوالنگاه دیالک تیک مثبت و منفی است.

این در عین حال، بدان معنی است که حتی 
بر  یعنی  تیک،  دیالک  فرمان  زیر  اتم  عالم 

قانون وحدت و »مبارزه« اضداد است.

مترجم(

۵

در خود هسته هر اتم میان نیروهای کولومبی 
که موجب تجزیه هسته می شوند و نیروهای 
که  هسته(  حافظ  )نیروهای  ای  هسته  پیوند 
بهم  را  هسته  های  نویترون  و  ها  پروتون 

پیوند می دهد، تضاد وجود دارد.

جوالنگاه  اتم  هر  که  است  معنی  بدان  )این 
دیالک تیک قوای کولومبی و قوای پیوندی ـ 

هسته ای است.

این در عین حال، بدان معنی است که حتی 
یعنی  تیکی،  پیوند دیالک  به  اتم  نبود  بود و 
بر قانون وحدت و »مبارزه« اضداد وابسته 

است.

مترجم(

۶

خودویژگی این دو تضاد در اتم و یا در هسته 
اتمی، تعیین کننده تفاوت کیفی میان عناصر 

منفرد شیمیائی است.

بر  هستی  اگر  که  است  معنی  بدان  )این 
دیالک تیک عینی، یعنی بر قانون وحدت و 
»مبارزه« اضداد استوار نمی بود، تنوع و 

کثرتی در آن پدید نمی آمد. مترجم(

مراجعه کنید به دیالک تیک وحدت و کثرت، 
دیالک تیک وحدت و تنوع در تارنمای دایرة 

المعارف روشنگری

۷
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واکنش های شیمیائی نیز بمثابه توسعه یک 
تضاد دیالک تیکی )بمثابه روندهای متضاد 

تجزیه و ترکیب اتم ها( صورت می گیرد.

بر  هستی  اگر  که  است  معنی  بدان  )این 
وحدت  قانون  بر  یعنی  عینی،  تیک  دیالک 
از  گذار  نبود،  استوار  اضداد  »مبارزه«  و 
کیفیت های نازل به عالی امکان ناپذیر می 
گشت و توسعه صورت نمی گرفت. مترجم(

۸

وحدت و »مبارزه« اضداد عامل تعیین کننده 
وجود، حرکت و توسعه همه چیزها، روندها، 
سیستم ها و غیره در »ماکرو جهان« است.

II

در  اضدا  »مبارزه«  و  وحدت  قانون 
ماکروجهان

۱

فشار تشعشع

فشار تشعشع به فشاری اطالق می شود که 
در اثر تشعشع الکترومغناطیسی جذب شده، 
بر سطحی  یافته  بازتاب  یا  و  شده  متشعشع 

وارد می شود.

مترجم

ثبات نسبی هر ستارهـ  به عنوان مثالـ  مبتنی 
و  تشعشع  فشار  قوای  میان  تعادل  بر  است 
واقع  مؤثر  متضاد  جهات  در  که  جاذبه  قوه 

می شوند.

و  وحدت  قانون  اعتبار  معنی  به  )این 
»مبارزه« اضداد در ماکروجهان است.

ماکروجهان،  در  که  است  معنی  بدان  این 
جاذبه  قوه  و  تشعشع  فشار  قوه  تیک  دیالک 

برقرار است. مترجم(

۲

سوخت و ساز

مشخصه هستی موجودات زنده عبارت است 
از وحدت و تضاد میان روندهای سوخت و 

ساز.

و  وحدت  قانون  که  است  معنی  بدان  )این 
بیولوژیکی  روندهای  بر  اضداد  »مبارزه« 

نیز حاکم است.

یعنی زندگی موجودات زنده از گردنه دیالک 
تیک سوخت و ساز می گذرد. مترجم (

۳

تکامل موجودات زنده و پیدایش انواع جدیدتر 
و عالی تر از انواع نازلتر در نتیجه تضاد 

میان توارث و تطبیق تعیین می شود.

روندهای  در  که  است  معنی  بدان  )این 
اوولوسیونی نیز قانون وحدت و »مبارزه« 

اضداد حاکم است.

به عبارت دیگر ما با دیالک تیک توارث و 
تطبیق سر و کار داریم. مترجم (

۴

نیز  عالی  عصبی  کار  و  کرد  فیزیولوژی 
»مبارزه«  و  وحدت  قانون  عام  خصلت 

اضداد را مورد تأیید قرار می د هد:

الف

از  است  وحدتی  عصبی  عالی  وکار  کرد 
روندهای متضاد تحریک و امتناع

ب

از  است  وحدتی  عصبی  عالی  وکار  کرد 
روندهای متضاد ایرادیاسیون و تمرکز

تشدید  یا  و  تحریک  تشدید  به  ایرادیاسیون 
امتناع در بخش اصلی مغز، یعنی در بخش 
عصبی  های  سلول  حاوی  که  مغز  سطحی 

بیشمار است، اطالق می شود.

از  معینی  نقطه  در  به روند عصبی  تمرکز 
بخش اصلی مغز اطالق می شود.

۵

در  امتناع  و  تحریک  »مبارزه«  و  وحدت 
بزرگی  نقش  مشروط  های  واکنش  تشکیل 
بازی می کند و همراه با وحدت و »مبارزه« 
میان ایرادیاسیون و تمرکز، بنیان کرد و کار 
عصبی تحلیلی و ترکیبی حیوانات را تشکیل 
را  محیط  با  خود  تطبیق  امکان  و  دهد  می 

برای آنها فراهم می آورد.

وحدت  قانون  که  است  معنی  بدان  )این 
روندهای  در  اضداد  »مبارزه«  و 
نویروبیولوژیکی )عصبی ـ زیست شناسانه( 

نیز حاکم است.

یعنی در مغز موجودات زنده نیز دیالک تیک 
تحریک و امتناع و دیالک تیک ایرادیاسیون 

و تمرکز در کار است. مترجم(

III

قانون وحدت و »مبارزه« اضدا در عرصه 
ریاضیات

حتی در حیطه ریاضیات می توان وحدت و 
»مبارزه« اضداد را باز یافت:

۱

که »ریاضیات  انگلس خاطرنشان می شود 
منحنی  و  مستقیم  خط  اینکه  اعالم  با  عالی 
به  تحت شرایطی یکی می شوند، تضاد را 

مقدمات اصلی خود بدل می سازد.

۲

می  میدان  به  را  دیگری  تضاد  امر  این 
بنا بر آن، دو خطی که در جلوی  آورد که 
و   ۵ کنند،  می  قطع  را  همدیگر  ما  چشمان 
تقاطع شان می  نقطه  از  قبل  سانتیمتر  یا ۶ 
توان آندو را موازی تلقی کرد، که با تمدید 
تا بی نهایت می توانند همدیگر را دیگر قطع 

نکنند.

۳

بکمک  و  طریق  بدین  عالی  ریاضیات 
نتایج  تنها  نه  تر  قوی  بمراتب  تضادهای 
درستی به همراه می آورد، بلکه حتی نتایجی 
ریاضیات  برای  که  آورد  می  همراه  به  را 

نازل غیرقابل دسترسی بوده اند.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۱۱۳

IV

قانون وحدت و »مبارزه« اضدا در عرصه 
جامعه بشری

در  اضداد  قانون وحدت و »مبارزه«  تأثیر 
عرصه توسعه جامعه بشری از اهمیت عملی 

و سیاسی خاصی برخوردار است.

۱

تولید اجتماعی، که بنوبه خود به معنی ایجاد 
و حل الینقطع تضاد میان طبیعت و جامعه 
است، به معنی وحدت نیروهای مولده هماره 

بالنده و مناسبات تولیدی نسبتا ثابت است.

فرمانفرمائی  عرصه  تولیدی  شیوه  )هر 
مناسبات  و  مولده  نیروهای  تیک  دیالک 

تولیدی است.

در  هم  تولیدی  مناسبات  و  مولده  نیروهای 
با کیدیگرند و هم در »مبارزه« بر  وحدت 

ضد یکدیگر.

عام  قانون  تعمیم  و  بسط  جز  معنائی  این 
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عرصه  در  اضداد  »مبارزه«  و  وحدت 
خاص جامعه ندارد.

مترجم(

۱

تضاد میان نیروهای مولده و مناسبات تولیدی 
اجتماعی  های  فرماسیون  از  یک  هر  در 
نیروی محرکه تعیین کننده توسعه اجتماعی 

است.

۲

به طبقات خود  منقسم  در جوامع  تضاد  این 
و  استثمارگران  میان  مبارزه طبقاتی  در  را 

استثمار شوندگان نشان می دهد.

۳

تشدید تضاد میان نیروهای مولده و مناسبات 
انقالب اجتماعی و سیاسی منجر  به  تولیدی 
می شود که در نتیجه آن شیوه تولیدی کهنه 
جای خود را به شیوه تولیدی جدید وعالی تر 

می دهد:

و  شود  می  حل  موجود  تضاد  سان  بدین 
تشکیل  نو  از  تر  عالی  مرحله  در  همزمان 

می گردد.

۴

تضادهای مخصوص جوامع منقسم به طبقات 
خصلت آشتی ناپذیر دارند.

۵

با گذار به سوسیالیسم، تضادهای آشتی ناپذیر 
از بین می روند و نیروی محرکه جامعه را 

تضادهای آشتی پذیر تشکیل می دهند.

۶

شیوه  تعیین  و  تضادها  خودویژگی  شناخت 
های حل آنها بر بنیان خودویژگی شان، برای 
انقالبی آن از  مبارزه طبقه کارگر و حزب 

اهمیت بزرگی برخوردار است.

۷

به  داری  سرمایه  از  گذار  مرحله  در 
اصلی  مواضع  کارگر  طبقه  که  سوسیالیسم 
قدرت را در دست دارد، امکان آن پدید می 
)مثال  ناپذیر  آشتی  طبیعتا  تضادهای  که  آید 
تضاد میان طبقه کارگر و بقایای بورژوازی، 
که هنوز مالکیت خصوصی بر وسایل تولید 
را بدست دارند( با روش هائی حل شوند که 

مشخصه حل تضادهای آشتی پذیرند:

یعنی تضادهای آشتی ناپذیر اینجا حتما نباید 

به اختالفاتی منجر شوند که راه حل قهرآمیز 
می طلبند.

۸

در آلمان دموکراتیک این تضاد بر بنیان جذب 
داوطلبانه تدریجی بقایای تولید سرمایه داری 
به اقتصاد مبتنی بر برنامه سوسیالیستی )مثال 

با سهیم شدن دولت در تولید( حل شده بود.

۹

اجتماعی  سیستم  در  موجود  تضادهای 
پیشرفته سوسیالیسم طبیعتا آشتی پذیرند.

۱۰

برخی از آنها تضادهائی اند که در فرماسیون 
های اجتماعی قبلی نیز وجود داشته اند، به 

شرح زیر اند:

الف

تضاد میان طبیعت و جامعه

ب

تضاد میان نیروهای مولده و مناسبات تولیدی

ت

تضاد میان تولید و مصرف

پ

تضاد میان فرد و جامعه

۱۱

در  تضادها  این  ویژگی  آن  علیرغم  اما 
فرق  طبقات  به  منقسم  جوامع  با  سوسیالیسم 
دارد و بنابرین راه حلی غیر از راه حل رایج 

در جوامع طبقاتی می طلبد.

۱۲

تضاد میان نیروهای مولده و مناسبات تولیدی 
طریق  از  باید  طبقات  به  منقسم  جوامع  در 

انقالب سیاسی و اجتماعی حل شود.

۱۳

طریق  از  سوسیالیسم  در  اما  تضاد  این 
از سوی  بموقع  سیاسی  ـ  اقتصادی  اقدامات 
حزب و دولت سوسیالیستی مرحله به مرحله 

حل می شود.

۱۴

در جوامع سوسیالیستی تضادهائی هم وجود 
مبنای  بر  و  اند  جوامع  آن  خاص  که  دارند 

مناسبات تولیدی سوسیالیستی پدید می آیند:

های  فرم  میان  تضاد  مثال،  عنوان  به 
و  صنعت  در  سوسیالیستی  مالکیت  مختلف 

کشاورزی.

V

قانون وحدت و »مبارزه« اضدا در عرصه 
شناخت بشری

قانون وحدت و »مبارزه« اضداد فقط قانون 
اصلی عام ساختار، حرکت و توسعه سیستم 
های مادی در طبیعت و جامعه نیست، بلکه 
تئوری  قانون اصلی توسعه شناخت بشری، 

های علمی و غیره نیز است.

۱

به قول کالسیک های مارکسیسم، کرد و کار 
معرفتی انسانی ـ بطور کلی ـ در چارچوب 

تضادهای زیر انجام می گیرد:

الف

معرفتی  توان  میان  »تضاد  چارچوب  در 
او  واقعی  بود  و  انسانی  نامحدود  درونی 
و  شناسنده  انسان  خارجی  محدودیت  در 

محدودیت معرفتی او.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۱۱۳

)دیالک تیک توان معرفتی درونی نامحدود 
انسانی و بود واقعی انسانی، انسان شناسنده 
محدود  معرفتی  و  خارجی  بلحاظ  که  ای 

است. مترجم(

ب

و  نسبی  حقیقت  میان  تضادمند  رابطه  در 
حقیقت مطلق

۲

توسعه تئوری های علمی از طریق غلبه بر 
می  صورت  کهنه  استنباطات  و  تصورات 
گیرد که تنها برای شرایط معینی درست بوده 

اند.

۳

از  منتج  دانش  و  مشاهده  نتایج  میان  تضاد 
ها  تئوری  ها،  فرضیه  و  سوئی  از  تجربه 
کردوکار  دیگر  سوی  از  موجود  غیره  و 
معرفتی انسانی را همواره به پیش می راند.

منتج  دانش  و  مشاهده  نتایج  تیک  )دیالک 
ـ فرضیه ها، تئوری ها و غیره.  از تجربه 

مترجم(
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۴

تضاد یاد شده در مسیر توسعه پراتیک علمی 
و شناخت علمی بطور الینقطع حل و تشکیل 

می شود.

۵

قانون وحدت و »مبارزه« اضداد در مورد 
کلیه فرم های حرکت ماده صادق است.

۶

متدئولوژیکی  و  نظری  ـ  معرفتی  اهمیت 
اضداد«  »مبارزه  و  وحدت  قانون  اصلی 
برای پژوهش علمی و کردوکار عملی انسان 

ها به دالیل زیرین است:

الف

قانون وحدت و »مبارزه اضداد« قناعت به 
مشاهده نمود خارجی چیزها، روندها، سیستم 

ها و غیره بخصوصی را توصیه نمی کند.

ب

خواهان  اضداد«  »مبارزه  و  وحدت  قانون 
و  روندها  چیزها،  توسعه  و  حرکت  کشف 

سیستم ها و غیره می شود.

ت

خواهان  اضداد«  »مبارزه  و  وحدت  قانون 
چیزها،  تکاملی  و  حرکتی  قوانین  کشف 

روندها و سیستم ها و غیره می شود.

پ

خواهان  اضداد«  »مبارزه  و  وحدت  قانون 
چیزها،  توسعه  محرکه  نیروهای  کشف 
روندها و سیستم ها و غیره می شود، یعنی 
می  آنها  درونی  تضادهای  کشف  خواهان 

شود.

۷

از این رو، طرز تفکر دیالک تیکی با طرز 
تفکر متافیزیکی تفاوت اصولی دارد:

الف

روندها،  چیزها،  متافیزیکی  تفکر  طرز 
سیستم ها و غیره را عمدتا در حالت ایستای 
به  قادر  و  دهد  می  قرار  توجه  مورد  آنها 

کشف تضادهای درونی آنها نیست.

ب

به قول کالسیک های مارکسیسم، »تا زمانی 
مرده،  سکون،  حالت  در  را  چیزها  ما  که 

صورت  به  خود،  برای  یک  هر  ایزوله، 
اشیائی که در جوار همدیگر و یا پشت سر 
همدیگر قرار دارند، مورد توجه قرار دهیم، 

آنگاه به تضادی بر خورد نمی کنیم.

ت

آنگاه ما حداکثر به کشف ویژگی های معینی 
نایل می آییم که برخی از آنها با هم شباهت و 
برخی دیگر با هم تفاوت و برخی با همدیگر 
جلوه  ها چنان  ویژگی  این  اما  دارند،  تضاد 
مختلف  چیزهای  میان  گوئی  که  کنند  می 
تقسیم شده اند، یعنی چیزها هیچ تضادی در 

بطن خود ندارند.

پ

تا آنجا که این حیطه مشاهده کفایت کند، تا 
همانجا هم ما می توانیم بکمک طرز تفکر 

متداول متافیزیکی روزگار بگذرانیم.

ث

تغییر،  حرکت،  در  را  چیزها  ما  اگر  اما 
زندگی و تأثیر متقابل آنها مورد توجه قرار 
می  برخورد  تضادها  به  بالفاصله  دهیم، 

کنیم.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۱۱۲

۸

استفاده از قانون وحدت و »مبارزه« اضداد 
در کردوکار عملی و معرفتی اما نباید بطور 

کلیشه ای صورت گیرد:

تضادهای  خودویژگی  باید  اول  وهله  در 
کشف  نظر  مورد  های  سیستم  و  روندها 
شوند، یعنی همواره با تحلیل مشخص و همه 

جانبه روند و سیستم همراه باشند.

۹

این امراز آن رو مهم است که انسان کوشا، 
اساس  بر  بتواند  باید  کننده  عمل  و  فعال 
تضادهای شناخته شده و خودویژگی آنها راه 
حل های خاصی برای حل آنها، برای هدایت 
آگاهانه روندهای توسعه در طبیعت و جامعه 

پیدا کند.

۱۰

»تجزیه امر واحد و شناخت اجزای متضاد 
می  تشکیل  را  تیک  دیالک  ماهیت   … آن 

دهد:

الف

یکی از ماهیت های دیالک تیک را

ب

یکی از ماهیت های اصلی دیالک تیک را

ت

ویژگی و جنبه اصلی دیالک تیک را.«

)کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۳۳۸(

۱۱

طبقه  اضداد  »مبارزه«  و  وحدت  قانون 
به  موظف  را  او  انقالبی  حزب  و  کارگر 
هرمرحله  خاص  تضادهای  مشخص  تحلیل 
از مبارزه می کند، تا بر اساس آن استراتژی 
و تاکتیک الزم برای حل آنها را در راستای 

منافع صلح و سوسیالیسم تدوین کند.

مراجعه کنید به دیالک تیک، تضاد، کیفیت 
و کمیت، نفی نفی، توسعه، ضدیت، قطبیت

پایان
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نظری

آیا دورنمایی برای اندیشه های سوسیالیستی 
سئوال  این  به  پاسخ  یقین  به  دارد؟  وجود 
این رو،  از   . نیست  پذیر  امکان  سادگی  به 
دیدگاه  از  مسئله  این  که  شود  می  سعی 
بسیار گسترده ای طرح شود . اساس بحث 
آزادی  مفهوم  تعریف  محور  بر  مقاله،  این 
و  لیبرالی  مفاهیم  از  متمایز  سوسیالیستی، 
دموکراتیک آن خواهد بود )۱(. از این رو 
مفهوم  درباره  مارکس  بررسی  کوشم  می 
آزادی را بسط دهم تا جنبه هایی که به نظر 
من هنوز معتبرند و جنبه هایی که به عکس، 
گردد. روشن  اند،  افتاده  اعتبار  از  واقًعا 

تئوری  یعنی  سیاسی،  آزادی  های  تئوری 
 )La Liberté Collctive( آزادی جمعی
بسیار  های  شیوه  به  توانند  می  یقین  به 
گوناگون طبقه بندی شوند . مثال یکی از طبقه 
است  بندی  طبقه  مناسب،  بسیار  های  بندی 
Lib� مثبت  آزادی  دو شکل  در  را  آن  )هه 
 Liberté( و آزادی منفی )erté Positive
کند.  می  متمایز  یکدیگر  از   )Negative
تمایز مخصوًصا در دهه های اخیر از  این 
برلین  آیزایا  چون  لیبرال  اندیشمندان  جانب 
آزادی  مفهوم  دو  درباره  نامدار»  نویسنده 
 )Norberto Bobbio( بوبیو  نوربرتو  و 
تایید و پشتیبانی شده است   . )۲( از دید این 
نویسندگان، آزادی منفی به معنی نبود موانع 
جمعواره  یک   : عبارتی  به  است  گوناگون 
که  است  آزاد  هنگامی   )Collectivite(
هر کس بتواند با کمترین دخالت دیگران و 
خویشتن  اختیار  صاحب  عمومی،  قدرت  یا 
الک(  گفته  )به  خویش«  های  دارایی»  و» 
باشد. به عقیده برلین مدافعان آزادی منفی به 
این سوال که » چه کسی باید فرمان براند« 
توجه ندارند بلکه محور اصلی مباحث شان 
قلمرویی)بی  چه  در  که»  سوال  این  روی 
دخالت دیگران( فرمانروایم« متمرکز است؛ 
در واقع آزادی )منفی( به همان اندازه بیشتر 
می  فرمان  آن  در  من  که  ای  عرصه  از 
پاسخگوی  که  آن   بی  است؛  گسترده  رانم 
بنابراین،  باشم..  هایم  انتخاب  درباره  کسی 
حداقل  دولت  دکترین  منفی  آزادی  اندیشه 
را توجیه می کند . این مسئله اساس اندیشه 
کالسیک  لیبرالیسم  متفکران  که  است  ای 

سه مفهوم درباره آزادی) لیبرالی، دموکراتیک و سوسیالیستی (
استفانو پتروچیانی

برگردان : ب . کیوان
نگرش

 )Constan( تا کنستان  )Locke( ازالک
آن  به   )Stuart Mill( میل  استوارت  و 
این  که  است  معتقد  بوبیو  البته  اند.  پرداخته 
دارد  وجود  کانت  اندیشه  در  آزادی  دونوع 
مثبت  آزادی  میان  تفکیک  حقیقت  در   .)۳(
مشخص  را  جدیدی  دوره  منفی  آزادی  و 
بنیامین کنستان از آن به عنوان  می کند که 
آزادی گذشتگان و آزادی معاصران یاد کرده 
بهره  آزادی  معاصران،  آزادی  یعنی  است: 
مندی های  خصوصی است، در صورتی که 
آزادی گذشتگان مشارکت در قدرت سیاسی 
بوده است . در واقع، آزادی مثبت در اندیشه 
های بوبیو، به مثابه »قدرت تمکین نکردن 
خود  من  که  هایی  قاعده  جز  قواعدی  به 
خویشتن را ملزم به رعایت آن ها کرده ام« 
)۴( تعریف شده است .به طور کلی می توان 
گفت که آزادی دموکراتیک همانطور که در 
این  به معنای  آمده است  اندیشه های روسو 
است که : آزادی همانا »اطاعت از قانونی 
.)۵( ایم«  دانسته  فرض  برخود  که  است 

و  منفی  آزادی  بین  تمایز  رفته،  رویهم 
آزادی  میان  تز  آنتی  بیانگر  مثبت  آزادی 
لیبرالی و آزادی دموکراتیک است که تاریخ 
این  در  زیادی  دالیل  مدرن،  سیاسی  اندیشه 
بنظر  همه،  این  با   . دارد  ئه می  ارا  زمینه 
آزادی  و  منفی  آزادی  میان  تمایز  این  من، 
شود  پذیرفته  انتقاد  بدون  تواند  نمی  مثبت 
متمایز  چنین  آزادی  نوع  دو  واقًعا  آیا   .
مسئله  آیا  حداقل  دارد؟  وجود  یکدیگر  از 
را  گوناگونی  تفسیرهای   اگر  حتی  آزادی، 
سیاسی  و  اجتماعی  های  مبارزه  در جریان 
نیست؟ یگانه  مفهومی  باشد،  برانگیخته 

است  تر  کننده  قانع  دوم  فرض  من  نظر  به 
. من می کوشم از دو نظر دفاع کنم . نظر 
آزادی  توان  نمی  دقیًقا  که  است  این  نخست 
منفی را نقطه مقابل آزادی مثبت دانست چرا 
که این تمایز  به ویژه ارزش ایدئولوژیک  و 
نه تئوریک دارد . نکته دومی که می خواهم 
به  بخواهیم  اگر  که  است  این  کنم  تصریح 
تغییر شکل های تاریخی مفهوم آزادی نظر 
افکنیم ، نباید آن را به دو مفهوم آزادی بلکه 
در سه وجه تقسیم بندی کنیم که عبارت است 

و  دموکراتیک  مفهوم  لیبرالی،  مفهوم   : از 
اساس  این  بر   . آزادی  سوسیالیستی  مفهوم 
الزم است نقاط اشتراک و همین طور نقاط 
کنیم. بررسی  را  اصلی  متضاد  و  افتراق 

منفی آزادی  از  انتقاد 

در واقع، هواداران تز اختالف بنیادی میان 
آزادی منفی و آزادی مثبت، اعالم می دارند 
متفاوت  بسیار  چیز  دو  تواند  می  آزادی  که 
معنی دهد . به یک معنی)آزادی منفی(، نبود 
مانع ها و محدودیت های مخالف رفتارها و 
های  قدرت  یا  دیگران  توسط  فردی  اعمال 
عمومی، به معنی دیگر)آزادی مثبت (درجه 
تعیین  و  عمومی  قدرت  در  فرد  مشارکت 
همه  برای  آور  الزام  قوانین  یا  ها  تصمیم 
قلمرو  هرقدر  اندیشمندان  این  نظر  است.به 
فعالیت قدرت عمومی )دولت( محدود باشد، 
روی  به  مانع(  بی  )عرصه  آزادی  عرصه 
افراد وسیع تر است . بنابراین از این دیدگاه 
دقیًقا دامنه وسعت این عرصه است که مقیاس 
آزادی منفی را به دست می دهد . اما چرا 
کرد؟ دفاع  راحتی  به  تز  این  از  توان  نمی 

به نظر من، نخستین نقطه ضعف این تز در 
مفهوم نبودن محدودیت، یعنی »نبود مانع« 
برخی  کامل  کردن  خارج  که  چرا  است. 
)مانند  عمومی  گیری  تصمیم  از  ها  حوزه 
قلمرو مالکیت و قلمرو اعتقادهای دینی( نه 
بین  از  و  افراد  آزادی  گسترش  باعث  تنها 
بردن مانع برای آن ها نمی شود، بلکه تنها 
موانع جابجا می شوند ولی از بین نمی روند 
. برای روشن کردن این موضوع مثال می 
از  افراطی  لیبرالیسم  به حمایت مطلق  توان 
حق مالکیت اشاره کرد . با مقدس بودن حق 
مالکیت  در مورد  ها  گیری  مالکیت تصمیم 
از حوزه تصمیمات عمومی خارج می شود 
دارد  مطابقت  منفی  آزادی  اندیشه  با  )که 
می  جابجا  موانع  این صورت  در  البته     )
یافتن  دست  برای  جدیدی  موانع  یعنی  شود 
به ثروت ها و منابع موجود برای کسی که 
مالک نیست ایجاد می شود . در واقع، می 
خود  مالکیت  هر  که  گفت  ریشخند  به  توان 
داند؛ و  از دسترسی« )۶( می  را »ممنوع 
تواند کمتر  امر می  این  به عالوه، هر چند 
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واضح بنظر رسد ،  حتی آزادی مذهب شامل 
آزار  از   مانع  و  است  ممنوعیت  از  شکلی 
و اذیت بی دینان و نامعتقدان می گردد؛ از 
نظر  به  امروز  که  رفتارهایی  از  رو،  این 
کند  می  جلوگیری  است،  مستبدانه  کامال  ما 
مستبدانه  رفتارهای  این  که  صورتی  در   .
در دوران های بسیار طوالنی تاریخ بشری 
موانع  جزء  و  بود  بدیهی  و  طبیعی  امری 
کنم  می  فکر  من  بنابراین،   . شد  نمی  تلقی 
که آزادی های لیبرالی برای افراد کمتر از 
) مثبت  آزادی  )یا  دموکراتیک  های  آزادی 
فقط  ها  آن   . کند  نمی  برقرار  محدودیت 
آن  و  کنند  می  جابجا  را  ها  ممنوعیت  این 
ها را برای افراد مختلف به کار می بندند.

با این همه، می توان بدون توسل به مفهوم 
اسلوبی »نبود مانع«، از مفهوم آزادی منفی 
آن طور که متمایز از آزادی مثبت درک می 
شود، دفاع کرد . به طور مثال می توان گفت 
که عرصه آزادی منفی )که در آن فرد تنها 
تصمیم می گیرد( ، به همان اندازه عرصه 
عمومی  تصمیم  به  منوط  )که  مثبت  آزادی 
است(، گسترده است . در این صورت، ما 
باز خود را در برابر دو نوع آزادی که از 
بنیاد با یکدیگر متمایز هستند، می بینیم، که 
و  فردی  های  تصمیم  قلمرو  افزایش  یکی 
دیگری افزایش قلمرو تصمیم های جمعی را 
خواستار است. مثال در کشورهای غربی، فرد 
هم برای محل اقامت خود به تنهایی تصمیم 
می گیرد، و هم در مورد وجوهی که دولت 
باید برای تأمین اجتماعی اختصاص دهد، به 
گیری شرکت  در تصمیم  دموکراتیک  طور 
می کند. اما چگونه مسئله گسترش قلمرویی 
که فرد در آن تصمیم می گیرد، می تواند به 
عنوان افزایش آزادی، فهمیده و درک شود؟

نخست  مسئله،  این  به  درست  پاسخ  برای 
باید به این پرسش مقدماتی پرداخت که چه 
جمعی  های  تصمیم  قلمرو  میان  مرز  کسی 
تنهایی  به  فرد   ، آن  در  که  را  قلمرویی  و 
کند؟  می  تعیین  است،  فرمانروا  و  مختار 
اگر این مرزبندی از تصمیم مشترک، یعنی 
این  در  گیرد،  سرچشمه  عمومی  وفاق  از 
آزادی  مفهوم  درباره  گفتگو  جای  صورت 
قلمرو خصوصی،  تعیین  نیست، زیرا  منفی 
افراد صورت می  پایه عمل مستقل  بر  تنها 
در  همه  مشارکت  لحاظ  به  ما  پس   . گیرد 
تصمیم های عمومی، باید به عرصه آزادی 
مثبت باز گردیم . بر عکس، اگر این تصمیم 
ها خارج از دایره وفاق و تصمیم های افراد 
باشد )تصمیمی که می تواند یکی به تنهایی 
بگیرد و ارزش قانونی داشته باشد ( ، یعنی 
به  یا  شخصی  اختیار  به  ها  محدودیت  اگر 
شیوه ناموجه برقرار گردد، در این صورت 
رود. می  سئوال  زیر  آزادی  مسئله  طرح 

آزادی یک جامعه،»یعنی آزادی سیاسی( در 
حقیقت باید آزادی همه اعضای تشکیل دهنده 
باید  این آزادی  آن باشد . به عبارت دیگر، 
آزادی برابر باشد . برای من قابل درک نیست 
»آزادی«سخن  از  است  ممکن  چگونه  که 
جهت  برابر  حق  برای  که  حالی  در  گفت، 
انتخاب های اساسی،»یعنی انتخاب هایی که 
عرصه و حدود تصمیم های مشترک را معین 
می کنند( ، ارزش قایل نشد . به نظر من نمی 
نسبت  به  منفی«  »آزادی  که  پذیرفت  توان 
نظر  در  بدون  افراد،  که  قلمرویی  گسترش 
گرفتن دیگران، در آن به تنهایی تصمیم می 
گیرند، افزایش می یابد . از طرفی هم هرگاه 
این قلمرو مشترًکا به وسیله همه افراد معین 
گردد، در این صورت ما به آزادی مثبت باز 
می گردیم . اما اگر قلمرو یاد شده به اراده 
افزایش  باعث  تنها  نه  شود،  معین  شخصی 
آزادی منفی برای افراد نمی شود، که در این 
صورت افرادی از آن برخوردار می شوند 
که با آن سروکار دارند، بلکه برعکس دفاع 
از آزادی عده ای و نفی آزادی دیگران است.

»آزادی  تعریف  من،  عقیده  به  بنابراین، 
گسترش  یا  مانع  نبود  عنوان  به  منفی« 
عرصه ای که فرد می تواند به تنهایی در آن 
تصمیم بگیرد، نمی تواند مفهوم دقیقی باشد.

که  طور  همان  سخن،  کوتاه 
دهم: توضیح  را  آن  ام  کوشیده 

۱٫     آزادی منفی به معنی نبود مانع نیست.

فرد  آن  در  که  قلمرویی  گسترش       ۲٫
وفاق  بر  مبتنی  اگر  گیرد،  می  تصمیم  تنها 
به  نه  نباشد،  مشترک  وضعیت  تعیین  یا 
تأمین  فقط  بلکه  همه،  آزادی  افزایش  معنی 
آزادی برخی ها به زیان دیگران است )۷(.

یکی   : آزادی  از  مفهوم  دو  اگر  بنابراین، 
پس  ندارد،  وجود  منفی  دیگری  و  مثبت 
یک  فقط  معاصر  سیاسی  اندیشه  تاریخ  در 
ای  بگونه  که  ماند  می  باقی  آزادی  مفهوم 
به نظر من  متفاوت درک شده است.  کامال 
به  اندیشیدن  برای  مفید  های  از روش  یکی 
مختلف  دیدگاه  سه  بررسی  ها،  تفاوت  این 
آزادی  لیبرالی،  )آزادی  آزادی  مفهوم  از 
است. سوسیالیستی(  آزادی  و  دموکراتیک 

آزادی درباره   مفهوم  سه 

طبقه  یک  برای طرح  کوششی  هر  طبیعًتا، 
معرض  در  تواند  می  نوع  این  از  بندی 
ایرادهای زیادی قرار گیرد . گمان می کنم 
کنار گذاشتن موقت خصلت مشخص و نتایج 
در  بتواند  تاریخی  های  مضمون  منطقی 
مختلف  های  دریافت  تعریف  برای  کوشش 
باشد  مفید  شان  اساسی  اصول  آزادی، طبق 

. مثال به عنوان یک تعریف مناسب درباره 
پذیرفت  توان تعریفی را  لیبرالی می  آزادی 
که در اعالمیه حقوق بشر و شهروند  ۱۷۸۹ 
(که مارکس در کتاب » مسئله یهود« از آن 
انتقاد کرد ) وجود دارد:»آزادی عبارت از 
اختیار انجام هر آن چه که به دیگران زیان 
نرساند . کاربرد حقوق طبیعی هر انسان در 
حدودی که آن ها برخورداری از همان حقوق 
می  تامین  جامعه  اعضای  دیگر  برای  را 
کنند، حد و مرز ندارد. این حد و مرزها فقط 
به وسیله قانون تعیین می شود« )ماده ۴ (.

تعریفی که در پاره ای صفحه های آثار کانت 
تعریف  این  است.  آن  مشابه  دیده می شود، 
مورد توجه هگل قرار گرفت و آن را به نقد 
ویژه  من، یک خصوصیت  عقیده  به  کشید. 
اصول،  زمینه  در  دستکم  لی،  لیبرا  آزادی 
دو  برابری حقوق است که  همانا ضرورت 
گیرد:  می  سرچشمه  آن  از  مسلم  ویژگی 
عنوان  به  افراد  میان  رابطه  که  این  یکی 
می  درک  متقابل  محدودیت  با  ای  رابطه 
گردد، و دیگر این که برخی حقوق اساسی 
چونان امری ناگزیر و انتقال ناپذیر برقرار 
حقوق  این  ویژگی  اگر  حتی  گردد،  می 
های  روایت  و  لیسم  لیبرا  مثآل  کند.  تغییر 
آن  در  را  مالکیت  نامحدود  حق  آن  کنونی 
نظر  تجدید  یک  که  آن  حال  نند،  گنجا  می 
را لس موضوع  لیبرال چون  منتقد  یا  طلب 
کند. می  بررسی  متفاوت  ای  گونه  به  را 

 امکان پذیرش مضمون های متفاوت به این 
لی،  لیبرا  مفهوم  که  است،  مربوط  واقعیت 
همان طور که ما آن را درک کرده ایم، یک 
مفهوم صوری است. بنابراین، از دیدگاه لیبرا 
نویسنده  گری  جان  که  گونه  آن  ناب،  لیسم 
لیبرال معاصر در کتاب لیبرا لیسم ) ۸  ( خود 
آن را تصدیق می کند، می توان تایید کرد که 
لیبرا لیسم نیازمند دولت حقوقی و حمایت از 
برخی آزادی های فردی � و البته نه حقوق 
دموکراتیک� است. و نیز همراه با هایک می 
توان تصدیق کرد که وقتی دموکراسی مدرن 
به  قلمرو حقوق مالکیت دخالت می کند  در 
یابد. می  شکل  تغییر  توتالیتاریسم  نوعی 

 اما چرا برخی حقوق مثل حق مالکیت نسبت 
به حقوق دیگر چون حقوق دموکراتیک باید 
سئوالی  من،  عقیده  به  باشند؟  داشته  برتری 
چون این سئوال به ما کمک می کند که به 
تناقض بنیادی در اصول و استدالل های لیبرا 
لیسم آگاهی یا بیم، این اصول بدواً نشان می 
اساسی  آزادی،  برای  دهند که برخی حقوق 
ندارند. اساسی  جنبه  دیگر  برخی  و  هستند 

برتری اصول دموکراتیک نسبت به اصول 
لیبرا لی عبارت از این واقعیت است که در 
آزادی دموکراتیک تصمیم گیری ها درباره 
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کنندگان  اطاعت  رضایت  پایه  بر  قواعد، 
مشروعیت می یابد؛ یعنی آزادی دموکراتیک 
اطاعت از قوانینی است که ما خود به طور 
توان  می  بنابراین،  ایم.  کرده  وضع  جمعی 
برابری  لی  لیبرا  آزادی  که  در حالی  گفت، 
حقوق را خواستار است، آزادی دموکراتیک 
می  مطالبه  را  اختیارها  و  قدرت  برابری 
کند. به این معنا که همه یکسان در حاکمیت 
شرکت کنند. از این رو، آزادی دموکراتیک 
از آزادی لیبرا لی فراتر می رود. ولی در 
عین حال، همان طور که کلسن و بوبیو تایید 
کرده اند، این آزادی برخی جنبه های اساسی 
این  برای  کند:  می  حبس  خود  در  را  اش 
که اراده جمعی بتواند بر اساس اراده افراد 
شکل گیرد، ضروری است که عرصه افکار 
عمومی، یعنی حق بیان آزاد، تضمین گردد. 
افکار عمومی در صورتی می تواند آزادانه 
بیان،  اندیشه،  های  آزادی  که  گیرد  شکل 
مطبوعات، مذهب، اجتماع و انجمن ها، حفظ 
و حراست گردد. پس اگر درست فهمیده شود، 
اساسی  حقوق  برخی  دموکراتیک،  آزادی 
اما بر  لیبرا لی را در بر می گیرد.  آزادی 
خالف لیبرا لیسم، مالک محکمی برای تمیز 
حقوق اساسی از حقوق نا اساسی در اختیار 
دارد. از دید آزادی دموکراتیک حقوق انتقال 
ناپذیر، حقوقی هستند که شرایط الزم  برای 
تصمیم گیری دموکراتیک را )برای این که 
را  خود  خاص  مناسب  اندیشه  بتوانند  افراد 
شکل دهند و آن را در فضای عمومی بحث 
با دیگران مقایسه کنند( مشخص می سازند. 
به عقیده من، اندیشه آزادی دموکراتیک، به 
این مناسبت، حد ومرزهایی را برای انتخاب 
های جمعی تعیین می کند: یعنی هیچ تصمیم 
)خواه با اکثریت، خواه به اتفاق آراء گرفته 
می شود( نباید آزادی های الزم برای وجود 
انتخاب های جمعی را که همه در آن سهیم اند 
حتی آزادی آن هایی را که عدم موافقت شان 
را اعالم کرده و در اقلیت هستند، پایمال کند.

اما آیا باید اندیشه آزادی سوسیالیستی را �که 
هنوز نیازمند تعریف است � به عنوان اندیشه 
دموکراتیک  آزادی  اندیشه  متضمن  که  ای 
به  را  آن  عکس  بر  یا  کرد،  تلقی  است، 
یک اصل متفاوت و بعدی احاله داد. برای 
کسانی که تمایز میان آزادی منفی و آزادی 
قبول  اساسی  چیز  یک  عنوان  به  را  مثبت 
توانند  می  دموکراسی  و  ندارند، سوسیالیسم 
در مقیاسی که هر دو به مفهوم مثبت آزادی 
رجوع می کنند، با یکدیگر یگانه شده و پیوند 
یابند. با این همه، این پیوستگی می تواند به 
گونه متفاوت استدالل شود. چنان که فرانک 
تئوری  پیرو  یی  کانادا  فیلسوف  کونینگهام 
پرداز دموکراسی س. ب. ماکفرسون چنین 
سوسیالیسم   .)  ۹  ( کند  می  ارائه  را  دلیلی 
می تواند به مثابه اعتالی برابری اقتصادی، 

شود.  تعریف  ها  انسان  فرهنگی  و  مادی 
البته، این برابری شرط الزم برای گسترش 
که  است  مقیاسی  در  دموکراتیک  برابری 
مانع قدرت برتر برخی اشخاص برای تأثیر 
گذاردن در تصمیم گیری دموکراتیک شود. 
مهمی  های  پیشرفت  خواهیم  می  اگر  پس 
به  نیاز  گردد،  حاصل  دموکراسی  بطن  در 
سوسیالیسم است، برعکس، سرمایه داری از 
بنیادی  طور  که»به  نیست  پذیرفتنی  رو  آن 
بنابراین،  است.  دموکراسی«  کننده  محدود 
برابری  سوسیالیستی  آزادی  دورنما  این  در 
خواه، عنصر سازنده درونی و اساسی آزادی 
اقتصاد است.                              با وجود 
این، به گونه دیگر هم می توان استدالل کرد: 
مثالً به نظر من مفهومی از آزادی )که ما آن 
نامیم و آن نوعی  را آزادی»مارکسی« می 
دریافت از آزادی سوسیالیستی است( وجود 
آزادی  مفهوم  به  را  آن  توان  نمی  که  دارد 
در  برعکس،  بلکه  داد:   تقلیل  دموکراتیک 
دارد.  تفاوت  آن  با  مشخص  و  اساسی  نقاط 
بررسی  اساس  بر  کوشم  می  رو،  این  از 
های  جنبه  برخی   )  ۱۰  ( ام،  تازه  های 
آزادی مارکسی را بنمایانم و به این ارزیابی 
چه  در  مارکسی  آزادی  مفهوم  که  بپردازم 
آزادی  اندیشه  بیان  برای  تواند  می  مقیاسی 
باشد. مفید  امروز  شرایط  در  سوسیالیستی، 

مارکسی«  « آزادی 

آزادی  اساسی  جنبه  یقیًنا  مارکسی،  آزادی 
دموکراتیک را در بر می گیرد، که بر طبق 
آن آزادی عبارت از نظارتی است که افراد به 
طور جمعی بر شرایط زندگی مشترک شان 
اعمال می کنند  : »تولید کنندگان شریک به 
طور عقالنی مبادله ارگانیک خاص خود را 
با طبیعت تنظیم می کنند، آن ها به جای این 
که به وسیله این مبادله به عنوان یک نیروی 
کور برانگیخته شوند، آن را به طور مشترک 
کنترل می کنند« )۱۱(. با این همه، مفهوم 
آزادی از دید مارکس با سایر تعریف ها غنی 
دموکراتیک  مفهوم  در  را  آن  که  گردد  می 
آزادی، نمی بینیم . یک نکته اساسی اندیشه 
مارکس، این است که آزادی جمعی مستلزم 
فرارفت از روابط قهرآمیز و رقابتی، میان 
افراد به نفع روابط نوع تعاونی)و همبودی( 
است. او در کتاب ایدئولوژی آلمانی نوشت: 
آزادی  که   « است«  همبود  در  تنها  »پس 
این  به   .)۱۲( گردد«  می  ممکن  شخصی 
جنبه که بعد روشن و واضح خواهد شد چیز 
گردد  می  اضافه  نمایان  چندان  نه  دیگری 
 : نوشت  مشهور  قطعه  یک  در  مارکس   .
کار  که  جا  آن   « تنها  آزادی  واقعی  قلمرو 
می  پایان  بیرونی  قطعیت  و  اجبار  حکم  به 
این رو،  یابد« )۱۳(، آغاز می گردد و از 
توانایی  استعدادها و  تعالی  خواستار رشد و 
های بشری است و جز این ها هدفی ندارد.

روشن  تاکنون  که  ای  جنبه  سه  به  توجه  با 
مارکس  برای  که  گفت  توان  می  کردیم، 
آزادی جمعی – که او آن را آزادی سیاسی 
تلقی نمی کرد – هم پیوندی مناسبی است که 
می تواند اراده مستقل اساسی و همیارانه را 
محقق سازد و به هدف معقوالنه آزادی همه 
تصادف  و  جبر  بندهای  و  قید  از  ها  انسان 
خدمت کند، تا آن ها  بتوانند به طور مشترک 
فعالیت  اجرای  در  را  رضایت  و  خشنودی 
هایی بیابند که جز آن سودایی ندارند. پس در 
مفهومی  )که  مارکسی  آزادی  مشخص  بیان 
با  سازنده  عنصر  چند  است(  بغرنج  بسیار 
رشد  به  کردن  تکیه   . کنند  می  تالقی  هم 
هر انسان، استعدادها و توانایی های خاص 
گذشته  های  جامعه  که  حالی  )در  او  بشری 
رشد برخی ها را به زیان برخی دیگر تامین 
کرده اند( از دید مارکس جنبه مرکزی دارد 
هدف  این  به  نیل  برای  مارکس  عقیده  به   .
درخور  نیازهای  برتری  همبسته،  همیاری 
و  ستیزنده  تضادهای  از  فرارفت  الزم،  و 
مدنی،  جامعه  نگری  خاص  نفی  بنابراین 
از  ناشی  امتیاز  و  اندیویدوآلیسم کاالیی  نفی 
مالکیت خصوصی بر وسایل تولید ضرورت 
دارد.  رشد همه افراد مستلزم نظارت برنامه 
ریزی شده جمعی در زمینه تولید است . البته 
و  است  جمعی  آزادی  سازنده  نظارت،  این 
نظارتی  که چنین  این  به خاطر  تنها  نه  این 
منافع  بار  خشونت  تضادهای  از  فرارفت 
سازد،  می  ممکن  را  طبقاتی  امتیازهای  و 
افراد  همه  که  خاطر  بدین  مخصوًصا  بلکه 
به  که  مخالف  و  بیرونی  قدرت  این  از  را 
این همیاری،  مقیاسی که  همیاری شان، در 
همیاری سازمان یافته و آگاهانه نبوده، بلکه 
با میانجی بازار است، تبدیل شده، آزاد می 
مارکس،  عقیده  به  بنابراین،   .)۱۴( سازد 
قلمرو  از  فرارفت  آزادی،  خصلت مشخص 
می  ایجاب  را  بازار  بورژوایی  خصوصی 
کند . این آزادی همچنین خواستار فرارفت از 
سیاست به عنوان قلمرو مجزا و جانشینی آن 
به وسیله تعیین سرنوشت دموکراتیک جمعی 

 collectiveAutodetermination(
سیاسی  غیر  نوع  از    )democratique
انتقادی  مهم  های  یادداشت  که  طور  )آن 
مارکس درباره »دولت و آنارشی«  باکونین 
آن را نشان می دهد( می باشد . در خصوص 
آن چه که به رابطه میان آزادی دموکرا تیک 
گردد،  می  مربوط  سوسیالیستی  آزادی  و 
دریافت  تشخیص  و  تعریف  من،  دیدگاه  از 
آزادی   . آید  نمی  نظر  به  دشوار  مارکسی 
آل  ایده  تحقق  و  فرارفت  مارکس  دیدگاه  از 
است  تعیین سرنوشت معقوالنه  دموکراتیک 
در صورتی  تنها  آگاهانه  تعیین سرنوشت   .
گردد  تبدیل  مشخص  واقعیت  به  تواند  می 
که همه ساختار جامعه عمیًقا دگرگون شود.
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آتی مسئله 

مارکسی  دریافت  در  همه،  این  با   متأسفانه، 
که ما آن را به عنوان روش ممکن بررسی 
ایم،  کرده  درک  سوسیالیستی  آزادی 
منطقی  های  تضاد  و  ها  دشواری  شماری 
هابرماس  را  ها  آن  از  برخی  است.  پنهان 
آینده  و  ۹۸۹  ا  عنوان»  زیر  ای  مقاله  در 
به طور شایان  سوسیالیسم غربی« ) ۱۵  ( 
من  نظر  به  است.  کرده  برجسته  توجه 
هم(  به  )مرتبط  مسئله  سه  توان  می  دستکم 
را نشان داد که بازبینی عمیق روشی را که 
سوسیالیستی  آزادی  آن،  اعتبار  به  مارکس 
سازد. می  ناگزیر  کرده،  بررسی  را 

۱٫      مسئله لیبرا لی: برخی حقوق اساسی 
 � لیبرال  فکر  که  دارد  وجود  لی  لیبرا 
حقوق  این  دارد.  قبول  را  آن  دموکراتیک 
جمعی،  اراده  واقعی  بندی  شکل  برای 
پس  آورند.  می  فراهم  را  اساسی  شرایط 
ماکفرسون  که  طور  همان  حالت،  این  در 
حقوق  اند،  کرده  استدالل  کونینگهام  و 
اساسی باید درون بینش نوسازی شده آزادی 
سوسیالیستی»به کار گرفته شود« ) ۱۶  (.

تثوری  در  بغرنجی:  و  تجدد  ۲٫     مسئله 
اجتماعی معاصر درباره این تز که هابرماس 
پرداخته  آن  توضیح  به  درخشانی  طرز  به 
است، تقارب زیادی وجود دارد. بر اساس این 
تز جامعه های مدرن و تنوع یافته )اگر نمی 
خواهند متحمل بهای گزافی شوند( نمی توانند 
خود را از مکانیسم های هماهنگ کنش های 
فردی و انتقال اطالعات:از یک سو بازارها 
اداری  متفاوت  نهادهای  دیگر،  سوی  از  و 
دولت جامعه مدنی، مجهز به»بوروکراسی« 
خاص محروم سازند. پس، یک سوسیالیسم 
مدرن نمی تواند از زاویه دید  رمانتیک به 
مثابه ترکیب دوباره واحد گسیخته ، یعنی به 
روند  برابر  در  عقب   به  بازگشت  عنوان  
تنوع منظم به سمت جامعه بدون بازارها و 
بدون نهادهای مجزای دولتی بررسی شود ، 
بلکه بر عکس باید با استفاده از همه افزارها 
درون  جدید  های  تنوع  کردن  متداول  و 
گیرد. قرار  بررسی  مورد  روند  این  خود 

از سوی دیگر، همان طور که هم هابرماس 
و هم جان الستر )Elster( یادآور شده اند، 
) ۱۷  ( نشان دادن تاثیر متقابل اجتماعی به 
و  روشن  کامآل  طور  به  که  چیزی  عنوان 
شفاف و دیدی معقو النه قابل برنامه ریزی 
از  مفهوم  حقیقت،  در  است.  ناممکن  باشد، 
بازار  به  کامآل  توان  نمی  را  بیگانگی  خود 
و  بینی  پیش  های  دشواری  داد.  نسبت 
پیش  های  میک  دینا  وجود  نیز  و  نظارت، 
بغرنجی  مسایل  به  نامطلوب،  و  نشده  بینی 
بازار،  اقتصاد  به  تنها  نه  که  گردد  می  باز 

بلکه به اقتصادهای برنامه ریزی شده یا از 
نیز مربوط می گردد. مدیریت«  نوع»خود 

این مسئله  اقتصادی:  ۳٫     مسئله کارایی 
به مسئله پیش گفته ربط می یابد؛ اما آن چه 
مربوط به مسایل فلسفه سیاسی است، را لس 
در کتاب »اصل اختالف« مشهورش آن را 
با هدف رشد  داده است. حتی اگر ما  شرح 
همه افراد برتری همیاری مسئوالنه را تایید 
رقابت  معینی  موارد  در  توانیم  نمی  کنیم، 
های  شانس  راکه  آن  از  ناشی  نابرابری  و 
رشد و رفاه برای همه را افزایش می دهند، 
با مارکس  اسلوب  این  به عالوه،  کنیم.  نفی 
نسبی  دستمزد  بود  معتقد  که  نیست  بیگانه 
نابرابری و انگیزش در  بنابراین  در کار و 
کمونیستی ضروری  جامعه  مرحله  نخستین 
سطح  به  توان  می  آن  اثر  بر  تنها  و  است 
رسید  سطحی  به  یعنی  عمومی  همبستگی 
که اصل »از هر کس طبق استعدادش و به 
است. آن  بیانگر  نیازهایش«  طبق  کس  هر 

این مالحظات ما را  آیا همه  اما             
وامی  سوسیالیستی  آزادی  آل  ایده  ترک  به 
دارد؟ من چنین عقیده ای ندارم. برعکس، آن 
ها بیشتر ما را به بازاندیشی، چه در زمینه 
اصول و چه در زمینه نهادها و سیاست ها وا 
می دارند. اگر بیش از این نمی توان آزادی 
مارکس  های  عبارت  در  را  سوسیالیستی 
ردیابی کرد، پس درباره این آزادی چگونه 
این  درباره  تفکر  من  نظر  به  اندیشید؟  باید 
موضوع باید بر اساس جنبه ای باشد که نزد 
به  جنبه  این  چند  هر  داشت  وجود  مارکس 
چه  آن  شاید  باشد.  مربوط  متفاوت  شرایط 
امروز نیز بتواند مفهوم آزادی سوسیالیستی 
را متمایز کند، همانا اندیشه تعیین سرنوشت 
جمعی است که مستلزم حق همه افراد برای 
رشد تو انایی ها و استعدادهایشان، و اجابت 
نیازهای شان به طور مسئوال نه و همیارانه 
است. آزادی سوسیالیستی در این مفهوم فقط 
خواستار حقوق برابر نیست و به اختیارهای 
برابر بسنده نمی کند ) حتی اگر این تقاضاها 
آزادی  شوند(.  اجابت  است  بعید  بسیار 
آزادی  خواستار  حال  عین  در  سوسیالیستی 
و برابری و هم چنین برادری و همبستگی 
و  افراد  همه  رشد  به  کمک  برای  و  است 
مخصوصأ برای کمک به آن هایی که بسیار 
ناتوان و نیازمندند و به ثروت و نیرو های 
عظیم مولد که در جامعه انباشته شده است، 
آزادی  مفهوم،  این  در  پس  دارند.  احتیاج 
سوسیالیستی فقط می تواند یک ایده آل اخالقی 
باشد؛ ایده آلی که ما بسیار با آن فاصله داریم 
و برای اندیشیدن به این مسئله الزم است که 
متوجه  که  مارکس  تفکر  اخالقی  نفی  از  ما 
قشر سطحی است و ربطی به عمق ندارد، 
ایده  یک  تنها  آزادی  این  البته،  ریم.  گذ  در 
واقعی  نیروی  یک  بلکه  نیست،  اخالقی  آل 

است که تاریخ این قرن در خالل پیروزی ها 
و شکست ها، کامیابی ها و غفلت ها عمق 
آن را نشان داده است. روشی را که محتمآل 
بیرون  رویدادها  درون  از  توان  می  اکنون 
به  تواند  این است که سوسیالیسم نمی  کشید 
مدل  یی،  فراکاال  مجزا  کامآل  جهان  عنوان 
جانشین جامعه در شکل های از پیش تدوین 
بیشتر  را  سوسیالیسم  شود.  بررسی  ه   شد 
باید به عنوان فعالیت های دگرگون ساز در 
درک  نیته  مدر  گوناگون  های  شکل  درون 
کرد که هدف آن عبارت است از تحقق این 
اصل اساسی )یعنی حق هر کس در ارضای 
نیازها و رشد استعدادهایش( در شکل هایی 
که از نفی هر نوع امتیاز ناموجه، و برابری 
در  مشترک  مسئولیت  و  کس،  هر  حقوق 
می شود. نتیجه  همنوعان،  برابر سرنوشت 

در این مفهوم، آزادی سوسیالیستی باید برخی 
آزادی های همیشگی لیبرا لی و نیز آزادی 
در  بگنجاند.  خود  در  را  دموکراتیک  های 
تثوری  دال  روبرت  که  طور  همان  واقع 
پرداز دموکراسی در آخرین اثرش ) ۱۸  ( 
به روشنی نشان داد، در اصل بدیل پذیرفتنی 
باید  کس  هر  آن  طبق  که  ندارد  وجود  ای 
مدافع  مؤثرترین  و  داور  بهترین  عنوان  به 
مصلحت و منافع خاص خود نگریسته شود.

آزادی  سو،  یک  از  بنابراین،             
به  دموکراتیک  آزادی  و  سوسیالیستی 
موازات هم عمل می کنند. اما آن چه اصل 
است  این  کند،  می  متمایز  را  سوسیالیستی 
که سوسیالیسم تنها بر جنبه حاکمیت درنگ 
ندارد، بلکه بر جنبه همبستگی اجتماعی نیر 
تاکید دارد. بنابراین، پاسخ به این پرسش که آیا 
اصل سوسیالیستی و اصل دموکراتیک با هم 
سازگارند یا نه، بستگی به درک ما از آزادی 
دموکراتیک دارد. اگر مفهوم دموکراسی، در 
معنای محدود، به عنوان تکنیک ساده اتخاذ 
تصمیم درک گردد، در این صورت توافقی 
می  اما  ندارد.  وجود  یادشده  اصل  دو  میان 
درک  دیگری  ترتیب  به  را  موضوع  توان 
چه  چنان  که  رسید  ارزیابی  این  به  و  کرد 
بخواهیم اندیشه حاکمیت برابر شهر وندان به 
طرز درستی اجرا شود، آنگاه اصل اخالقی 
ومناسبی  الزم  شرط  مشترک،  مسئولیت 
است. در مجموع، تفکیک اصل سوسیالیستی 
از اصل دموکراتیک بی فایده نیست. اما اگر 
به دموکراسی برحسب دورنمای اخالقی فکر 
می کنیم، آنگاه می توان تصدیق کرد که میان 
دو اصل یاد شده، نه تنها خط گسست واضحی 
محکمی  پیوند  رشته  بلکه  ندارد،  وجود 
سازد. می  مربوط  یکدیگر  به  را  دو  این 

آینده  سوسیالیسم  اندیشه  آیا    : منبع   
۱۹۹۲ پاریس   ،   PUF دارد؟ 
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نظری

 از هنگامی که نخستین بار تز دولت رانتیر 
در نوشتارهای اقتصاددانان ایرانی طرح شد 
پروپاگاندای  اما  می گذرد؛  دهه  چهار  حدود 
است  سالی  چند  تز  این  برمبنای  سیاسی 
پروپاگاندا،  این  در  است.]۱[  شده  آغاز  که 
استقالل دولت از جامعه، عدم تکوین جامعه ی 
مدنی و سلطه ی مناسبات غیردموکراتیک در 
عرصه ی سیاسی، ناشی از استقالل اقتصادی 
دولت از حیات اقتصادی کنشگران و فعاالن 
اقتصادی جامعه و تحت اختیار داشتن منابع 
اقتصادِی  جاری  زندگی  از  مستقل  ثروتِی 
در مورد  منبعی،  است. وجود چنین  جامعه 
ایراْن نفت، دولت را از پاسخ گویی به جامعه 
اقتصادِی  حیات  که  چرا  می سازد،  بی نیاز 
دولْت برخاسته از ثروتی است که در اختیار 
باطل  دور  از  برون رفت  این رو،  از  دارد. 
مالکیت دولتی ـ استبداد به سادگی با واگذاری 
انتقال مالکیت از بخش دولتی امکان پذیر  و 
یا پیش شرط دموکراتیک سازی حیات  است؛ 
اقتصادی  فضای  خصوصی سازی  سیاسی، 
است. اگر ثروِت حاصل از منابع زیرزمینی 
نفت از دولت گرفته شد، آن گاه استقالل دولت 
از جامعه نیز رخت برمی بندد. چنین دولتی 
ناگزیر است پاسخ گوی جامعه باشد و دولِت 
مناسبات  به  که  است  دولتی  نیز  پاسخ گو 

دموکراتیک تن می دهد.

آن گاه  شد،  پذیرفته  مقدماْت  این  وقتی 
مبتنی  سیاستِی  توصیه های  از  مجموعه ای 
پی آمِد  که  چرا  پذیرفت  باید  نیز  را  آن  بر 
ناگزیرش هستند. دولْت باید کوچک تر شود؛ 
راه حْل خصوصی سازی است. حوزه ی عمل 
دولت باید محدودتر شود؛ راه حْل آزادسازی 
منابع  اختیار  است.  قانونی  موانع  حذف  و 
عظیم ثروت نفت باید از دولت گرفته شود؛ 
راه حْل گسترش خصوصی سازی به صنعت 
نفت و واگذاری منابع حاصل از نفت به بخش 
خصوصی یا توزیع آن در میان مردم است.

نیازمند  عمومی،  سپهر  در  تز  این  رواج 
و  رسانه ای  عرصه ی  در  گسترده  فعالیتی 
عالوه بر آن در پروپاگاندای سیاسی، ازجمله 
در تبلیغات انتخاباتی، بوده است. کسانی که 
ترویج  و  پراکنده   جامعه  در  را  دیدگاه  این 
روشنفکران  و  اقتصاددانان  اساساً  کرده اند 
نولیبرال اند. در این مقاله ی کوتاه، دیدگاه های 

دولت رانتیر یا پروپاگاندای سیاسی
 پرویز صداقت

منبع: نقد اقتصادسیاسی

نولیبرالِی طرفداران متأخر نظریه ی »دولت 
تالش  و  بررسی  به اختصار  را  رانتیر« 
در  تبیین  نوع  این  ساده سازی های  می کنیم 
اقتصاد سیاسی ایران و ریشه ها و پی آمدهای 

آن را نشان دهیم.

در کالمی به ظاهر موجز، می خوانیم که در 
جانشین  نفتی  »تاسیسات  نفتی  کشورهای 
مستبده  حکومت  و  شده  آبیاری  تاسیسات 
که  بل  آب  در  نه  را  خود  ادامه ی  شرقی 
این عبارت  است«.]۲[  یافته  نفت  در عامل 
ساده انگاری   از  سرشار  خود  خودی  به 
پیشینِی  گزاره های  از  مجموعه ای  و 
اقتصاد و  تاریخ، نه  اثبات ناشده است که نه 
ما، هیچ یک  واقعیت های جاری جامعه ی  نه 
به دقت آن ها را تایید نمی کند. وقتی می گوییم 
آبیاری  تاسیسات  جانشین  نفتی  تاسیسات 
به  استبداِد  به  به صراحت  یعنی  است،  شده 
ایران  تاریخ  در  »هیدرولیک«  اصطالح 
معتقد می شویم؟ )آیا تاریخ ایران را، با همه ی 
تا مثالً  باستان  ایران  از  تنوع و رنگارنگی 
حدود صد سال پیش که نفت در مسجدسلیمان 
هیدرولیک  استبداِد  به  می توان  شد،  کشف 
چنین  محال  فرض  به  گیریم  داد؟  تحویل 
باشد، تاسیسات نفتی از چه زمانی جایگزین 
تاسیسات آبیاری شده است؟ از هنگام قرارداد 
دارسی؟ از هنگام قرارداد ۱۹۳۳؟ در مقطع 
دوران  در  نفت  صنعت  ملی شدن  کوتاه 
نفتی  تحریم  تحت  که  ملی  نهضت  مستعجل 
سال  در  کنسرسیوم  قرارداد  از  بعد  بودیم؟ 
۱۳۳۲؟ یا نه، از رونق نفتی دهه ی ۱۳۵۰؟ 
قاعدتاً  بودیم؟  نفتی  استبداد  شاهد  ِکی  از 
معتقدان به این دیدگاه پاسخ می دهند از حدود 
دهه ی ۱۳۴۰ به بعد که حجم درآمدهای نفتی 
دولت  بودجه ی  در  آن  و سهم  یافت  افزایش 
و تولید ناخالص داخلی بیش تر شد. پس، از 
آغاز تحوالت اجتماعی ایران در مسیر تجدد، 
طی نزدیک به یک قرن قبل از آن، استبداد 
اقتصادی  مبنای  کدام  بر  ایران  در  سیاسی 
کند  ادعا  کسی  نمی کنم  گمان  بود؟  استوار 
بودند.  هیدرولیک  مستبداِن  قاجار  سالطین 
پس در این دوره، که رانت نفتی در اختیار 
نبود، دولِت به اصطالح یکه تاز چه گونه تامین 
مالی شد؟ نیروهای استعماری در شکل گیری 
دولت های استبدادی طی این دوره چه نقشی 

داشتند؟ مگر نه این است که »عقب ماندگی 
ما به خود ما برمی گردد« و تقصیر را نباید 
نفْت که همواره  استعمار گذاشت؟  به گردن 
نداشت.  ایران  اقتصاد  در  را  کنونی  نقش 
استبدادی،  دولت  هزینه های  دوره،  آن  در 
سرکوِب  و  قهر  هزینه ی  جمله  آن  از  و 
تجدد خواهی، از چه منبعی تامین می شد؟ آیا 
رانْت به عنوان یک درآمد بادآورده ضرورتاً 
مالزم فقدان مناسبات استبدادی در عرصه ی 
سیاسی  سیستم  تکلیف  پس،  است؟  سیاست 
بزرگ ترین دولت رانتیر امروز جهان، یعنی 
ایاالت متحده امریکا، که مهم ترین منبع رانت 
انتشار دالر( را در اختیار  اقتصادی )یعنی 

دارد چیست؟

این سلسله سؤاالت را می توان همچنان ادامه 
سؤال  چند  این  طرح  از  غرْض  ولی  داد. 
نشان دادن این است که چه قدر ساده سازی 
در  ایدئولوژیک  تحویل های  این گونه  در 
تبلیغاِت سیاسی برخاسته از تز دولت رانتیر 

وجود دارد.

تحویل گرایی های  و  ساده سازی ها   همین  اما 
باشد.  تاریخ  به  مستند  باید  ایدئولوژیک 
نیست،  ما  تزهای  تایید  در  تاریخ  اگر 
جامعه مان را به  تخت پروکرست باورهای 
ایدئولوژیک مان می بندیم، آن گاه تاریخ را از 

نو می نویسیم.

کاله کلمنتیس نولیبرال ها

لحظه ای  شاهد   ،۱۹۴۸ فوریه  در  پراگ، 
غریب در تاریخ بود. رهبر حزب کمونیست 
در میان جمعی از یارانش، از فراِز مهتابِی 
نفر  هزار  صدها  برای  پراگ،  در  قصری 
کلمنتیس  یارانش،  از  یکی  می گفت.  سخن 
برف  دانه های  چرخش  وقتی  کلمنتیس  بود. 
را در هوای سرد آن روز دید، کاله خز از 
سر برداشت و بر سر رهبر حزب گذاشت. 
به  خیانت  اتهام  به  بعد  سال  چند  کلمنتیس 
صحنه ی  آن  از  تصویرش  شد.  آویخته  دار 
تاریخی حذف شد، بی درنگ هر نشانه ای از 
او را از تاریخ محو کردند. اما تصویر رهبر 
حزب کمونیست که کاله کلمنتیس را بر سر 
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داشت باقی ماند. کاله کلمنتیس، از حافظه ی 
جمعی هیچ گاه محو نمی شود.]۳[

روایت های تاریخی نولیبرال ها نیز تاریخ را 
از نو بازمی سازد، »«خواندن« و »نوشتن« 
تاریخ هر دو، به رغم ظاهر ساده ی هریک، 
ساخت  و  بافت  با  و  پیچیده اند  پدیده هایی 
قدرت زمان پیوندی تنگاتنگ دارند«]۴[ اما 
تصاویر  هرگوشه ی  در  کلمنتیس  کاله های 
تاریخی که ترسیم کرده اند، پلشتِی این روح 
می کند.  آشکار  را   مکان  و  زمان  قدرِت 
معاصر،  تاریخ  از  نولیبرال ها  بازخوانی 
است.  تاریخ نویسی  و  تاریخ   از  نو  روایتی 
این روایْت به راحتی می تواند در تاریکخانه ی 
ایدئولوژی، جامه ی تاریخ بپوشد. روایتی که 
اقتدار  مقهوِر  را  جمعی  خاطره ی  می کوشد 

خود سازد.

طی یک دهه ی گذشته، دست کم شاهد نگارش 
هستیم.  سو  این  به  مشروطه  از  نو  تاریخی 
تاریخی که در ساده ترین روایت ممکن، بی 
برابر  در  گروه  دو  آن  در  پیچیدگی،  هیچ 
فرشته خویانی  کرده اند.  صف آرایی  هم 
و  مدرنیته  و  کارآفرینی  خواستار  که 
دموکراسی در ایران بودند و ابلیسانی که با 
یا  درخواست های عدالت جویانه، ملی گرایانه 
ضداستعماری، مانِع توسعه ی اقتصادی و به 
سبب آن دموکراسی سیاسی در ایران شدند.

در این روایت، به سادگْی واقعیت تاریخی در 
برابر روایِت ایدئولوژیک رنگ می بازد. اما 
برای حذِف واقعیت تاریخی باید حافظه زدایی 
این  در  نوشت.  نو  از  را  تاریخ  باید  کرد، 
روایِت بازسازی شده، نه تنها تاریخ یک قرن 
به مثابه  ما،  اکنوِن  زندگی  حتی  که  گذشته 
عباس  می شود.  تحریف  تاریخی،  واقعیت 
میالنی در مورد کودتای ۲۸ مرداد بر این 
گمان است که »این که کسی بیاید و قضیه را 
تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته است«.
]۵[ چرا که به گمانش برخی معتقدند در ۲۸ 
دیگر  برخی  و  داد  رخ  ملی«  »قیام  مرداد 
این  بود. می توان  ایْن »کودتا«  معتقدند  نیز 
استعمار  پنج سده  به  ادعای شگفت انگیز را 
ضداستعماری  و  عدالت جویانه  مبارزات  و 
هواخواهان  نمی کنم  گمان  داد،  گسترش 
پینوشه بر این گمان باشند که یازدهم سپتامبر 
۱۹۷۳، کودتایی علیه دولت قانونی سالوادور 
آلنده صورت پذیرفت؛ هرچند طراحان کودتا 
با گذر دهه ها خود به آن اذعان کنند. چنین 
سرتاسر  در  که  کودتاهایی  سلسله ی  است 
کردن  سرنگون  با  بعد  به   ۱۹۵۰ دهه ی 
سرنوشت  قانونی  دولت های  غیرقانونی 
را  درحال توسعه  کشورهای  از  بسیاری 
مبارزات  و  استعمار  تاریخ  باید  زد.  رقم 
دموکراتیک و عدالت جویانه ی ملت ها را از 

نو نوشت؛ باید این ها را »تاریخی کرد«.

داده  رخ  واقعیت های  »تاریخی کردن«  اما، 
مردم.  از  تاریخی«  »حافظه زدایی  یعنی 
برای حافظه زدایی نیازمند تصویری نو، اما 
وارونه، از مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران 
توصیه های  رواج  چراکه  هستیم.  معاصر 
در  رانتیر  دولت  تِز  از  برخاسته  سیاستِی 
تاریخ  در  بازنگری  نیازمند  عمومی  سپهر 
از  حافظه زدایی  مستلزم  خود  ایْن  و  است، 

اجتماع است.

یکی از مهم ترین اقدام ها برای حافظه زدایی 
تاریخی، نشانه گرفتن مهم ترین اتفاقی است که 
در ذهنیت سه نسل اخیر روشنفکران ایران 
پانگرفتن  اصلی  عوامل  از  یکی  عنوان  به 
ایرانی  جامعه ی  در  دموکراتیک  مناسبات 
سنگینی می کند: کودتای ۲۸ مرداد. کودتای 
مشخص  تاریخی  واقعیت  یک  مرداد   ۲۸
که  انکارناپذیر  تاریخی  مستندات  با  است 
ایرانیان زدودنی نیست.  از حافظه ی جمعی 
اما ادعاشده »این که کسی بیاید و قضیه را 
تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته است«.
]۶[ آیا »تاریخی کردن« قضایا، یعنی همان 
است،]۷[ شده  هویدا  معمای  در  که  کاری 
یعنی تحویِل تاریخ به ملودرامی در ستایِش 
سجایای حاکمانی فرهیخته که البته گاه اشتباه 
کردند و محکومانی که با رادیکالیسْم موجی 
از خشونت آفریدند و حاصْل چرخه ی باطلی 
مانع  همه  این  که  بود  اجتماعی  از خشونت 

تکوین دموکراسی شد.

در  نولیبرال،  روشنفکر  غنی نژاد،  موسی 
جایی دیگری بی مهابا می گوید: »من مصدق 
را نقطه عطفی در چند مورد مشخص می دانم 
و بنابراین برای او جایگاه ویژه ای قائل هستم. 
قانون شکنی  عطف  نقطه  مصدقی  پوپولیسم 
دموکراسی  نهادهای  به  کردن  پشت  و 
مشوق  را  وی  پشتیبان  سیاسی  جریان  بود. 
چماق کشی ها و بی اخالقی های سیاسی می دانم 
و از همه مهم تر، مصدق را آغازگر اصلی 

دولتی کردن نفت در ایران می شناسم«]۸[

مصدق،  کنید:  توجه  نکته  این  به  فقط 
معاصر  تاریخ  در  قانون شکنی  نقطه عطف 
قرن  یک  در  که  تاریخی  است.  ایران 
که  بود  استعماری  امتیازهای  شاهد  گذشته 
در  که  تاریخی  کردند،  اعطا  قاجار  شاهان 
که  تاریخی  شد.  بسته  دارسی  قرارداد  آن 
مجلس  نخستین  شاه  محمدعلی  زمان  در 
که  تاریخی  بستند.  توپ  به  را  قانون گذار 
ایران   ۱۹۱۹ قرارداد  براساس  بودیم  شاهد 
رضاشاه  شد،  بریتانیا  مستعمره ی  رسماً 
استبداد مطلقه ی خود را حاکم کرد، کودتای 
غیرقانونی )حتی به اذعان وزارت خارجه ی 
برکنار  را  مصدق  قانونی  دولت  امریکا( 
کرد، تاریخی که لحظه لحظه ی آن تقلب است 
و خون و دروغ. آری، در این تاریخ مصدق 

به  چون  قانون شکنی؛  نقطه عطف  می شود 
طریق  از  و  مجلس  نمایندگان  درخواست 
همه پرسی )یعنی با سازوکاری دموکراتیک( 
فرمان  زیربار  یا  کرد،  منحل  را  مجلس 

ملوکانه نرفت.

نویسنده ای  ادعانامه ی  در  که  است  چنین 
ستایش  در  و  ایران  ملی  جنبش  علیه  دیگر 
سیاستمداری دغلکار، می خوانیم: »سی تیر، 
دست رفته  از  فرصتی  یا  شوم  شکستی  جز 

چیز دیگری بیش نبود.« ]۹[

روایتی  تاریْخ  »نو تاریخی گری«،  این  در 
در  شکل گرفته  روایتی  وارونه.  است 
تاریخ نگاران  و  نولیبرالیسم؛  تاریکخانه ی 
جمعِی  و  فردی  زخم های  دارند  وظیفه 
نادیده  را  را  التیام نایافته مان  خاطره هاِی 
 انگارند. چراکه تاریْخ دستمایه ای است برای 
طرح یک ادعای سیاسی. برای این کار باید 
تاریخ را از نو به تصویر کشید؛ اما در این 
تصویر همیشه کاله کلمنتیس در جایی خود 
که »گذشته ای هست  نشان می دهد. چرا  را 

که هیچ گاه نمی گذرد«.]۱۰[

اقتصاد، زیربنا می شود

روشنفکر نولیبرال نوعی پیوند علت ومعلولی 
سیاسی  مناسبات  و  نقتی  رانتیر  دولت  میان 
این  اما  می کند.  برقرار  غیردموکراتیک 
و  ساده سازی  ها  انواع  بر  مبتنی  پیوند 
مهم ترین  است.  نظری  تحویل گرایی هایی 
ساده سازْی تقلیل دموکراسی به پدیده ای صرفاً 
فعال بخش خصوصی در  از حضور  ناشی 
عرصه ی اقتصادی است؛ اما این ساده سازی 
نولیبرال ها،  تاریخی  روایت  همچون  نیز 
به  دموکراسْی  است.  محض  تحویل گرایی 
ایران  می شود.  تحویل  خصوصی  اقتصاد 
دچار استبداد بود چون شیوه ی تولید آسیایی 
بر آن چیره بود و از استبداد رها نشد چون 
مستبد  دولت  جایگزین  نفتی  رانتیر  دولت 
است.  ایدئولوژیک  روایتی  ایْن  شد.  آسیایی 
تغییرات سیاسی ـ اقتصادی ایران تابعی بوده 
از عوامل بسیار همچون ویژگی های طبقات 
اجتماعی،  ذی نفوذ  گروه های  و  اجتماعی 
ساختار بازار و سرمایه های تجاری ایرانی، 
جایگاه  سپس  و  استعمار  مذهبی،  تشکیالت 
جهانی  سیستم  در  ایران  ویژه ی  نقش  و 
در  خواه  و  سرد  جنگ  دوران  در  )خواه 
تاریخی  رهبران  نقش  پساکمونیسم(،  دوران 
عمق  و  شدت  تاریخی،  مهم  بزنگاه های  در 
توسعه ی  شاخص های  اجتماعی،  جنبش های 

انسانی،…

خالل  از  جهان  در  دموکراتیک  مناسبات 
روندهای پیچیده و متنوع مبارزات اجتماعی 
مثابه  به  نفتی  درآمدهای  است.  آمده  پدید 
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و  سرکوب  ابزار  مالی  تامین  برای  منبعی 
قهر قطعاً مانعی برای دموکراسی است. این 
مالی  تامین  را  سرکوب  هزینه های  درآمدها 
می کند و این هزینه ها را برای دستگاه قهر 

قابل تحمل می سازد.

است. همین  معادله  تنها یک طرف  این  اما 
شتاب بخش  عاملی  عنوان  به  نفتی،  درآمد 
نابرابری های  کاهش  شهرنشینی،  رشد  به 
اجتماعی و توسعه ی طبقه ی متوسط، گسترش 
آموزش و بهداشت در میان بخش وسیع تری 
آموزشی  استانداردهای  ارتقای  جمعیت،  از 
شتاب دهنده  عالی،…  آموزش  گسترش  و 
ساختارهای  دموکراتیک سازی  روندهای  به 

سیاسی است.

برمبنای کدام فرضیه ی اثبات شده ی تاریخی، 
میزان  از  تابعی  دموکراسی صرفاً  گسترش 
عرصه ی  در  خصوصی  بخش  حضور 
یا  ملی  نفْت  اگر  آیا  است؟  بوده  اقتصاد 
و  بهداشت  و  آموزش  نمی شد، سطح  دولتی 
توسعه ی آموزش عالی و رشد شهرنشینی و 
گسترش طبقه ی متوسط،… یعنی برخی از 
مهم ترین عواملی که رقم زننده ی شکل گیری 
دموکراسی در یک کشور هستند، بازهم در 
کنیم  فرض  غلط  به  اگر  بود.  کنونی  سطح 
که در اقتصاد ایراْن یگانه بازیگر اقتصادی 
دولت است و بازهم به غلط فرض کنیم که 
سرنوشت  که  است  دولت  بودجه ی  تنها  این 
بودجه  این  است،  زده  رقم  را  ما  اقتصادی 
هزاران قلم دارد و در آن میان تامین مالی 
دستگاه قهر بخش مهمی است که در البالی 
و عمرانی  بودجه های جاری  ارقام  و  اعداد 
بخش های  تکلیف  اما  است.  نهان  و  آشکار 

دیگر چیست؟

دستورکار سیاسی چیست؟

رانتیر  دولت  متأخر  طرفداران  پروپاگاندای 
ممانعت  در  نفتی  درآمدهای  نقش  مورد  در 
از تکوین دموکراسی این است که صرفاً یا 
عمدتاً، قهِر نیروگرفته از قدرت مالِی دولت 
حاصِل  است.  دموکراسی  تکوین  مانع  نفتْی 
این پروپاگاندا یک دستورکار سیاسی است: 
اگر عمده ترین یا شاید تنها مانع دموکراسْی 
دست یابی  برای  پس  است؛  بزرگ  دولت 
کوچک سازی  به  باید  دموکراسی  به 
هم  اقدام  مهم ترین  و  کرد  مبادرت  دولت 
خصوصی سازی صنعت نفت است. اما این 
در  کارشناسی  توصیه ای  سیاسی  دستورکار 
چارچوب اجماع واشنگتنی است؛ توصیه ای 
سیاسی در خدمت منافع گروه های مشخص.

این  با  طرحی  که  پرسید  می توان  بی گمان، 
در  این گونه  چرا  نظری،  سست  پایه های 
سپهر عمومی هوادار پیدا می کند. قطعاً یک 

در  ایرانی  روشنفکران  فکری  بحران  دلیْل 
سه دهه ی گذشته است که متاثر از شکست 
کمونیسم و مقهوِر آموزه هایی همچون »پایان 
نفی  در  پسامدرنیستی  دیدگاه های  یا  تاریخ« 
فراروایت ها، از شوخی روزگار، در برابر 
فراروایتی که مستند به تاریخی وارونه است 
سِر تسلیم فرود آورده اند. در هر حال، استمرار 
گستره ی  و  مقاومت  سرکوب  آمره،  قدرت 
قدرت،  عمق  و  دامنه  به  بخشیدن  بیش تر 
اقتدار  مدعی  نظریه پردازی هایی  نیازمند 
عرصه ی  واخوردگان  و  هست  نیز  علمی 
نظریه پردازان  مکمِل  اندیشه  و  سیاست 
این  که  است  چنین  علمی اند.  اقتدار  مدعی 
روشنفکِر  نقش  در  امروز  نظریه پردازاْن 
سیاست اند.  بازی  درگیر  قدرت،  هم پیماِن 
این بار  رانتیر ،  دولت  متأخر  نظریه پردازان 
مفهومی  در  نقش روشنفکران حرفه ای،  در 
کرد،]۱۱[  صورت بندی  سعید  ادوارد  که 
دباشی  چنان که  کمپرادور،  روشنفکران  یا 
در  ارگانیک  روشنفکرانی  می گوید،]۱۲[ 
و  محافظه کارترین  راست گراترین،  خدمت 
دست بر قضا پوپولیست ترین سیاست مدارانی 
شده اند که دنیای امروز ما از آن آسیب می بیند. 
نولیبرالی  ایدئولوژی  پیگیر  تالشی  در  آنان 
و  می کنند  ترویج  ما  کشور  پهنه ی  در  را 
صاحبان  خوش آمد  برای  قادرند  به سادگی 
عوامانه ترین  و  تقلیل گرایانه ترین  قدرت 
ایده ها را گسترش داده، و جامعه ی مقهور را 
پذیرای بی چون وچرای آموزه های ایدئولوژی 
نولیبرالیسم  و  جهانی سازی  شکست خورده ی 

سازد.

جامعه ی توده وار و مورد تبعیض و خوگرفته 
به توزیع درآمدها ی نفتی نیز زمینه ی اجتماعی 
مهیایی برای پذیرش ایده هایی از این دست، 
و  رنگ  که  است  هنگامی  در  به خصوص 
»سهام  توزیع  قالب  در  پوپولیستی  لعابی 
درآمدهای  انتقال مستقیم  یا  و  نفت«  شرکت 
نفتی به مردم، را دارد. هرچند مدافعان این 
از  عناوینی  که  می دانند  خود  طرح ها  قبیل 
این دست نام رمز  واگذاری ثروت های نفتی 
فراملیتی  به بخش خصوصی و شرکت های 
لحاظ  به  طرح هایی،  چنین  که  چرا  است. 
و  نیست  دوام  قابل  مدیریتی،  ـ  سازمانی 
در  )که  باشد  دولتی  مدیریتش  باید  یا  عمالً 
چنین صورتی مشکالت ناشی از به اصطالح 
دولت رانتیر نفتی بار دیگر بروز می یابد( و 
یا آن که به تدریج سهام قابلیت واگذاری بیابد 
باشیم  و شاهد شکل گیری سهام دارانی عمده 
که مدیریت صنعت نفت را در اختیار گیرند 
اسطوره ی  که  است  حالتی  چنین  در  تنها  و 

دولت نفتی به تاریخ می پیوندد.

دولت  ایده ی  طرفداران  که  این  از  بگذریم 
رانتیر و دستورکار سیاسی این ایده، نگاهی 
ملی  ثروتی  را  آن  دارند؛  نفت  به  درآمدی 

و بین نسلی نمی دانند. نگاهی که در مغایرت 
آشکار با آموزه های اقتصاد توسعه و اقتصاد 
نفْت  که  چرا  می گیرد.  قرار  طبیعی  منابع 
با  نمی توان  و  است  تجدیدناپذیر  ثروتی 
طمع ورزی نسل کنونی ثروت نسل های آتی 

را از آن دریغ نکرد.

مالکیت  به  حمله  جای  به  که  است  آن  مهْم 
دولتی بر نفت باید ببینیم که چرا در بیش تر 
کسب وکارهای  شاهد  نفتی«  »دولت های 
به  هستیم.  دولت ها  قدرقدرتی  و  خانوادگی 
دموکراتیک،  نهادهای  باید  دیگر  عبارت 
جامعه ی  دهیم،  توسعه  را  پاسخ گو  و  شفاف 
بر  مبتنی  جامعه ای  بخشیم،  تحکیم  را  مدنی 
برخورد یکسان با شهروندان داشته باشیم،… 
در چنین شرایطی کوچک کردن دولْت فساد 
خصوصی  بخش  به  دولتی  بخش  از  را 
منتقل می کند که دفع فاسد به افسد است. اما 
دموکراتیک سازی فرایندهای تصمیم سازی و 
حال  در هر  محدود،  قدر  هر  تصمیم گیری، 

روزنه هایی برای مقابله با فساد می گشاید.

البته باید اذعان کرد که مفاهیمی مانند دولت 
خود  نفتی،  فرهنگ  نفتی،  اقتصاد  نفتی، 
گوشه ای از واقعیت جاری جامعه ی ما را در 
بردارد. اما دستورکار سیاسی برای مقابله با 
ایْن  است.  منازعه  محل  درست  شناخت  آن 
منازعه ای در میدان سیاست است، منازعه بر 
سر حقوق دموکراتیک شهروندان، نه پیکار 

برای واگذاری مالکیت ثروتی فرانسلی.

 

پی نویس ها

]۱[ برخی مدافعان تز دولت رانتیر، دیدگاه 
تحلیلی خود در مورد مناسبات اقتصادی ایران 
آسیایی  تولید  شیوه ی  نظریه ی  براساس  را 
جاست  این  جالب  بخشیده اند.  شکل  مارکس 
نقد  وقتی  این،  از  پیش  دهه  چهار  حتی  که 
دکتر محمدعلی خنجی بر تاریخ ماد دیاکونف 
منتشر شد، و بعد از آن وقتی نظریه ی استبداد 
شد،  طرح  مبنا  همین  بر  کم وبیش  ایرانی 
دیدگاه  با  مخالفت  در  سیاسی  الزامی  گویی 
همواره  برادر  احزاب  ارتدوکِس  مارکسیسم 
می توان  بود.  افکنده  سایه  علمی  تحلیل  بر 
یادماندنی  به  و  درخشان  نقد  که  شد  مدعی 
خنجی بر تاریخ ماد بی ارتباط با تعهد سیاسی 
و  ارتدکس  چپ  جریان  با  مخالفت  در  وی 
تقویت »نیروی سوم« نبود و ایضاً می توان 
پنداشت که بحث های بعدی در مورد استبداد 
ایرانی با گرایش های سیاسی پیشینی نویسنده 
غریب  تشابه  نوعی  است.  نبوده  بی ارتباط 
فرود  و  فراز  و  دیدگاه ها  این  میان  تاریخی 
نظریه ی شیوه ی تولید آسیایی در جریاِن چپ 
استالین،  جهانی مشاهده می کنیم. در دوران 
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نظریه ی شیوه ی تولید آسیایی، به نحو غریبی 
از درسنامه های ماتریالیسم تاریخی حذف و 
در دوران استالین زدایی بار دیگر این نظریه 
مطرح شد. گذشت زمان بیش تری الزم بود 
تا پیش داوری های سیاسی ـ ایدئولوژیک در 
بازد. )ن.ک. استفن  تاریخی رنگ  تحقیقات 
شیوه ی  ظهور  و  سقوط   )۱۳۷۶( دون  پ. 
تولید آسیایی، ترجمه ی عباس مخبر، تهران، 
با این حال، گفتنی است بحث  نشر مرکز.( 
مباحثی  مجموعه  بر  ناظر  حاضر،  مقاله ی 
روشنفکران  اخیر  سال های  در  که  است 
از نظریه ی دولت رانتیر  دفاع  نولیبرال در 

عنوان کرده اند.

 ،)۱۳۸۱( ماهرویان  هوشنگ   ]۲[
بازتاب  نشر  ما،  ایرانی  استبداد  تبارشناسی 

نگار )ص.۶۱(

]۳[ میالن کوندرا )۱۳۷۳(، کاله کلمنتیس، 
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لنین ـ والدیمیر ایلیچ اولیانف ـ رهبر انقالب 
اکتبر و بنیان گذار اتحاد جماهیر سوسیالیستی 
شهرک  در   ۱۸۷۰ آپریل   ۲۲ در  شوروی 
” سیم بیرسک” در نزدیکی مسکو چشم به 

جهان گشود.

وی از مادری آلمانی تبار “ماریا الکساندرونا” 
اولیانف”  نیکوالیانویچ  “ایلیا  پدری روس  و 
ساالری  دیوان  کارمندان  از  پدرلنین  بود. 
از  خویش  مشاهدات  با  که  بوده  تزاری 
وضعیت جامعه فقر زده و عقب مانده تزاری 
زحمت کشان  مابین  عظیم  طبقاتی  تفاوت  و 
در  سعی  تزاریست،  انصار  و  اعوان  و 
برافروختن شعله ی عدالت خواهی در سینه ی 
فرزندانش داشت. او به یاری مادر آزادمنش 
برابر جامعه  در  انتقادی را  خانواده نگرش 

عقب مانده روسیه برگزیده بود.

شدن  انقالبی  به  منجر  فرزانگی  این  نتیجه 
خانواده  در  تلخی  های  تراژدی  و  فرزندان 
لنین،  تر  مسن  برادر  جمله  آن  از  شد، 
جان  علیه  بر  توطئه  جرم  به  آلکساندر 
آلکساندر سوم، تزار روس به اعدام محکوم 

و در سال ۱۸۸۷ اعدام شد.

و  انتقادی  های  دیدگاه  از  ای  توشه  با  لنین 
که  سالی  همان  در  اجتماعی  فقر  از  خشم 
برادرش توسط رژیم سرا پا فاسد و فرتوت 
تزاری کشته شد دبیرستان را تمام کرد و به 

دانش گاه قازان وارد شد.

دانش گاه های آن دوران مراکز فعالیت های 
نظری و سازماندهی بر علیه وضعیت موجود 
دانش جوی  توده  به  لنین  پیوستن  و  بودند 
مسائل  از  عالی  درکی  تیز،  بادیدگاه  قازان 
و قاطعیت و مصمم بودنش درعمل، موجب 

رشد شگرف جنبش دانش جوئی گردید.

او با انتخاب رشته حقوق از همان ابتدا دست 
به فعالیت سیاسی و مطالعه زده و در تشکل 
کمونیستی  گرایشات  با  سیاسی  مخفی  های 
این  به  تزاری  سیاسی  پلیس  کرد،  شرکت 
اولین  برای  فعالیت ها مشکوک شده و وی 
بار در سن هفده سالگی به جرم فعالیت های 
این  شد.  زندان  روانه  و  دستگیر  سیاسی 

دفاع از لنین یعنی وفاداری 
به آموزشهایش درحرف ودرعمل

مجید ابراهیمی

دانش گاه  از  وی  اخراج  موجب  دستگیری 
قازان گردید، پس از چندین ماه وی با استفاده 
از قانونی توانست دوباره به دانش گاه برگشته 

و به تحصیالت خود ادامه دهد.

بزرگترین  از  روشنگری  به  وی  دلبستگی 
ابعاد شخصیتی لنین بود. وی همواره از این 
نقطه عزیمت می کرد که روشنگری بدون 
همان  از  و  بوده  ممکن  نا  نظری  شفافیت 
دوران اولیه فعالیت های سیاسی با پی گیری 
و پا فشاری بر اهمیت آموزش سیاسی خود 
را برای اهداف و وظایف بزرگتر آماده می 

کرد.

با  دائما  وی  گرافی  بیو  در  دلیل  همین  به 
برخورد  تواما  عملی  و  نظری  های  فعالیت 
جلسات  در  وی  فعاالنه  شرکت  کنیم.  می 
آموزشی مارکسیستی در دوران دانش جوئی، 
نگارش  و  مطلب  تهیه  برای  وی  داوطلبی 
مقاالت، عالقه وی برای فراگیری زبانهای 
متون  وتدوین  ترجمه  برای  به ویژه  خارجی 
کالسیک و پر ارزش مارکسیستی از دیگر 

برجستگی های وی بود.

رشد و گسترش ایده های چپ� مارکسیستی 
در مرزهای غربی امپراتوری روسیه و اوج 
در  دانش جوئی  و  کارگری  مبارزات  گرفتن 
های  دروازه  پتکی  کشورهای غربی، چون 
آهنین بزرگترین کشوراستبدادی اروپا را می 

کوبید.

لنین نیز تحت تاثیر این شرایط در ارتباط با 
تحت  نیز  آنان  که  روسی  های  مارکسیست 
روس  برجسته  مارکسیست  “پلخانف”ـ  تاثیر 
ـ در آن دوران بودند، قرار گرفت و به دلیل 
آگاهانه  حرکت  ضرورت  به  عمیق  اعتقاد 
درمبارزات طبقاتی ، دفاع از تئوری انقالبی 
پرولتاریا، چند وجهی بودن  و توانائی هایش، 
جزو کسانی بود که در ترجمه اثر جاویدان 
مارکس و انگلس “مانیفست حزب کمونیست” 

شرکت داشت.

حزب  “مانیفست  مطالعه  و  ترجمه  با 
با اشکاالت نظری  کمونیست” و مرز بندی 
اشکال  و  پرولتری  غیر  های  سوسیالیست 
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سوسیالیسم  وازجمله  سوسیالیستی،  ابتدائی 
تخیلی در سال ، ۱۸۹۴ کتاب “دوستان خلق 
در  ها  دموکرات  سوسیال  با  چرا  و  کیانند 

جنگند؟” را نوشت.

وی در این کتاب همچنان تحت تاثیر نظرات 
انقالبی پلخانف قرار داشت که نوشته بود”این 
که  کردند  می  تصور  ها  نارودنیک  آقایان 
اتفاقی است  نمود  کاپیتالیسم در روسیه یک 
نمی  تطبیق  کاپیتالیسم  با  روسیه  ماهیت  و 
کند و از این رو پرولتاریا در روسیه رشد 
خواب  در  آقایان  این  کرد.  نخواهد  نمو  و 
را  که سوسیالیسم  کردند  خویش تصور می 
بدون پرولتاریا به دست خواهند آورد. زیرا 
آنها خیال می کردند که طبقه ی دهقان تحت 
رهبری روشنفکران تنها نیروی انقالبی مؤثر 
را به وجود می آورد و محیط کوچک دهف 
سوسیالیسم  اساس  و  پایه  عنوان  به  روسی 

بکار خواهد رفت.”

لنین با درک صحیح از آموزش های مارکس 
آثار  در  مکررا  و  کتاب  این  در  انگلس  و 
که  ورزد  می  تاکید  نکته  این  به  اش  بعدی 
طبقه ی کارگر پیوسته، پیگیرترین و رزمنده 
ترین طبقه انقالبی بوده و تنها این طبقه است 
که از نیرویی قاطع در ایجاد تحوالت انقالبی 

برای نجات کل بشریت برخوردارمی باشد.

لنین در همین سال با “کروپسکایا” همسرش 
ازدواج  به  منجر  رابطه  این  که  شده  آشنا 
)۱۸۹۷( و همرزمی طوالنی آنان می گردد.

سفر لنین به اروپا و آشنائی وی با کارگران 
کمونیست اروپائی و کمونیست های تبعیدی 
پر  راه  در  گشایش جدیدی  به  )منجر  روس 
افتخار رهبر آتی انقالب اکتبر شد، وی با( و 
جمع بندی این سفر تشکیالت “اتحاد ـ مبارزه 
برای رهائی طبقه کارگر” را در روسیه بنیاد 
دمکرات  سوسیال  “حزب  به  بعدا  که  نهاد 

کارگران روسیه” تبدیل شد.

و  ها  انجمن  به  تزاری  پلیس  هجوم  از  پس 
تشکل های ضد تزاری، لنین نیز در رابطه 
و  کارگری  مجله  انتشار  برای  تالش  با 
تحریکات علیه حکومت تزاری، دستگیر و 

به ۱۴ ماه حبس محکوم گردید.

وی در مدت زندان نیز دست از مطالعه و 
آن  موازات  به  و  نکشیده  بررسی  و  تحقیق 
تشکیالتی خویش  و  سیاسی  های  فعالیت  به 

)نیز( ادامه داد.

های  به خاطرفعالیت  وی   ۱۸۹۷ سال  در 
کمونیستی و ضد حکومتی به سه سال تبعید 
در مناطق سردسیر و طاقت فرسای سیبری 

محکوم شد.

با  دوباره  به سیبری وی  از ورود وی  پس 
هم  با  و  کرده  دیدار  سیبری  در  کروپسکایا 

ازدواج نمودند.

کتاب “توسعه سرمایه داری در روسیه” از 
نوشته های اقتصادی وی در همین سال ها 
است که نتیجه جمع آوری و تحقیق گسترده 
وی در اقتصاد سرمایه داری روسیه تزاری 

است.

روش کار و شناخت شناسی وی مانند یک 
و  دیالکتیک  ماتریالیسم  به  وفادار  شاگرد 
شناخت  اساس  بر  و  تاریخی  ماتریالیسم 
شناسی انقالبی مارکس شکل گرفته به همین 
ابتدا دست به ریشه ها برده و  علت نیز از 
به بررسی زیر بنای اقتصادی روسیه، تعیین 
ازنظررشدمناسبات  جامعه  حرکت  سمت 
سرمایه داری و بازنگری وظایف کمونیست 

های روسیه پرداخت.

” … جمع کردن مسایل اقتصادی و سیاسی، 
در  دموکراتیک،  و  سوسیالیستی  فعالیت  یا 
یک واحد کل و در یک مبارزٔه واحد طبقاتی 
باعث ضعف جنبش دموکراتیک  پرولتاریا، 
باعث  بلکه  شود،  نمی  سیاسی  مبارزٔه  یا 
را  آن  که  معنی  بدین  گردد،  می  آن  تقویت 
به منافع واقعی توده های مردم نزدیک می 
اطاق  “تنگنای  از  را  سیاسی  مسایل  کند، 
کارگران  محیط  و  خیابان  به  روشنفکران”، 
جای  به  کشاند،  می  زحمت کش  طبقات  و 
سیاسی،  ستمگری  دربارٔه  مجرد  های  ایده 
نمودارهای واقعی این ستمگری را، که بیش 
از همه پرولتاریا از آن رنج می کشد و زمینٔه 
تمام تبلیغات سوسیال دموکراسی است، قرار 
می دهد و بدین طریق این مبارزه را تقویت 
تصور  اغلب  روس  رادیکال  نماید.  می 
جای  به  دموکرات،  سوسیال  وقتی  کند  می 
این که کارگران پیشرو را علناً و مستقیماً به 
توسعه  وظیفٔه  کند،  دعوت  سیاسی  مبارزٔه 
کردن  متشکل  و  کارگری  نهضت  دادن 
مبارزٔه طبقاتی پرولتاریا را خاطرنشان می 
نماید، این سوسیال دموکرات بدین طریق از 
و  نماید  می  نشینی  عقب  خود  دموکراتیسم 
مبارزٔه سیاسی را به عقب می کشد. ولی اگر 
هم اینجا عقب نشینی باشد، نظیر آن چیزی 
گوید:  می  فرانسوی  المثل  ضرب  که  است 

“باید عقب رفت تا بهتر جهید”.

نظری  عرصه ی  در  لنین  گسترده  تالش 
وی  افشاگرانه  مقاالت  و  نماند  متوقف 
از  آن دسته  و  ها  اکونومیست  با  رابطه  در 
کمونیست هائی که مبارزه و پیوند انقالبی را 
محدود به مبارزات اکونومیستی و روزمره 
گرایش  توانست  کارگرمی کردند،  طبقه 
انقالبی و صحیح را میان سوسیال دمکرات 

های کارگری روسیه جا بیاندازد.

بود  گرایانه  کل  و  مرکب  نگاهی  لنین  نگاه 
سرمایه  نظام  خود،  سیاسی  مبارزات  در  و 
تمامی  در  که  در روسیه،  تنها  نه  را  داری 
آن  کل  در  بلکه  آن  اجزای  در  نه  و  جهان 

نشانه می رفت.

تنها  که  داشت  اعتقاد  نکته  این  بر  او 
انقالبی  عمل  با  می تواند  که  پرولتاریاست 
رسوخ  اجتماعی  واقعیتهای  درون  به  خود 
کند و کلیت آن را دگرگون سازد. و این عمل 
پرولتاریا  عناصرآگاه  تشکل  ازمجرای  تنها 
جنبشهای  با  پیوند  در  و  واحد  درحزبی 
درستی  به طرز  دموکراتیک،  و  کارگری 

می تواند پیش برود.

کارگری  دمکرات  سوسیال  حزب  تشکیل 
روسیه در سال ۱۸۹۸ در مینسک از سوی 
بودن  دور  گرفت.  قرار  استقبال  مورد  لنین 
لنین از تمایالت فرقه ای و قرار دادن تمامی 
نهائی  هدف  خدمت  در  نیرویش  و  توان 
خود  و  سکتاریسم  از  را  وی  انقالبی،  و 
محوری دور می کرد و خشنودی او را از 
و  کارگری  دمکرات  تشکیل حزب سوسیال 
اعالم آمادگی برای تبدیل این تشکل به یک 
چنین  توان  می  تنها  را  سراسری  سازمان 
و  نظراصولی  ایجاد وحدت  اما  کرد.  درک 
به  نیاز  روسیه،  انقالبی  پرولتاریای  اهداف 
که  بود  اساسنامه ای  و  برنامه  روی  وحدت 

مبین حرکت آگاهانه ی پرولتاریا باشد.

درکشوراستبدادی  که  داد  تشخیص  لنین 
تزاری رسیدن به وحدت گروههای مختلف و 
پراکنده ی کارگری، ازطریق سازماندهی یک 
تالش  لذا   . است  ممکن  سراسری  روزنامه 
بعدی لنین مصروف به ایجاد یک روزنامه 
ایجاد یک  سراسری در روسیه در راستای 

حزب سراسری پیشروکارگری شد.

تالش های متعدد قبلی برای ایجاد چنین حزبی 
سراسری در روسیه به موفقیت منجر نشده 
عریان  استبداد  و  سرکوب  سوئی  از  و  بود 
پلیس تزاری مانع رشد تشکل ها و ایجاد یک 

روزنامه سراسری سوسیالیستی شده بود.

در  مونیخ  در  “ایسکرا”  روزنامه  انتشار 
سال ۱۹۰۰ سرآغاز سمت گیری جدیدی در 
سمت  این  بود.  روسیه  دمکراسی  سوسیال 
گیری با انتشار “چه باید کرد؟” به کمال رسید 
انقالبی  بعدی  گام های  لنین  که  داد  نشان  و 
تشکیالت  یک  دید.  می  سازماندهی  در  را 
زبده ی مخفی در شرق اروپا و روزنامه ای 
به  کردن  و خطر  فداکاری  با  که  سراسری 
داخل کشور ارسال می شد و طرح ایجاد یک 
حزب پرولتری از ویژه گی های برجسته این 

حرکت نوین بود.

فریاد و ضجه مخالفان حزب سراسری طبقه 
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و  ها  سندیکالیست  رسید.  آسمان  به  کارگر 
اکونومیست ها مارکسیستهای علنی در برابر 
و  پرداخته  مخالفت  به  انقالبی  نوشته  این 
تجارب  و  تاریخی  ماتریالیسم  های  آموزش 
جهانی  عرصه  در  را  پرولتاریا  مبارزات 

مورد حمله قرار دادند.

اکتبر درمورد  انقالب  پیروزی  از  لنین پس 
کننده ی  رهبری  پیشرو  حزب  ضرورت 
آشفته فکری  رد  و  پرولتاریا  مبارزات 
ناپذیر فضل فروشان،  بسیارعجیب و عالج 

فنوشت :

تقسیم  طبقات  به  توده ها  که  می دانند  همه   ”
می شوند؛ که توده ها و طبقات را تنها وقتی 
قرارداد  یک دیگر  مقابل  درنقطه  می توان 
بدون  را  عظیمی  اکثریت  به طورکلی  که 
تولید  اجتماعی  درنظام  مقام  برحسب  این که 
قطعه قطعه شده باشد، درمقابل کاتگوریهائی 
درنظام  را  مخصوصی  مقام  که  قراردهیم 
که  احرازمی نمایند؛  تولید  اجتماعی 
الاقل  موارد،  دراکثر  و  معموال  را  طبقات 
درکشورهای متمدن معاصر احزاب سیاسی 
طبق  سیاسی  احزاب  که  می نمایند؛  رهبری 
ثابتی  بیش  و  کم  گروههای  توسط  معمول 
مجرب ترین  و  متنفذترین  بااتوریته ترین،  از 
مقامات  پرمسئوولیت ترین  برای  که  افرادی 
می شوند،  نامیده  پیشوا  و  می گردند  انتخاب 
است.”  الفباء  اینها  همه ی  می گردند.  اداره 
ـ  درکمونیسم  “چپ روی”  کودکی  )بیماری 

آوریل ـ مه ۱۹۲۰(

از  لنین  سازی  حزب  تئوری  “ضرورت 
طبیعت مبارزه طبقه کارگر برآمده است.

این  در  لنینی”  “حزبی  واقعی  جوهر 
مبارزات  درون  از  که  است  نهفته  نکته 
صنفی،سیاسی و ایدوئولوژیک طبقه کارگر 
بخشی از کارگران پیشروشکل می گیرد که 
به مبارزه برای تغییر نظام سرمایه داری در 
تئوری  از  عمیق  بادرک  و  پرداخته  کلیتش 
و پراتیک انقالبی پرولتاریا در راس جنبش 
سرمایه داری  نظام  برچیدن  برای  کارگری 
قرار گرفته و طبقه کارگر را درمبارزاتش 
می کند.  هدایت  پیش  به  انقالبی  خط  روی 
کارگری  جنبش  حزبی  حضورچنین  بدون 
راه  کج  به  مبارزاتش  و  باقی مانده  درتفرقه 

کشیده می شوند

جمع بندی لنین در این اثر پر ارزش، بررسی 
جامعه استبداد زده روسیه )رشد سرمایه داری 
در روسیه ۱۸۹۸( و ارزیابی وضعیت طبقه 
کارگر این کشور و ارائه آلترناتیو کارگری 
و  رفرمیستی  گرایشات  برابرانواع  در 
او  باشد.  می  آنارشیستی  و  خرده بورژوائی 
به مشکل سازماندهی طبقه کارگر و آگاهی 

کارگران  بر سازماندهی  و  پرداخته  طبقاتی 
در حزب خود تاکید می ورزد.

سیاسی  تشکل  بدون  طبقاتی  آگاهی  افسانه 
مبارزات  در  طبقاتی  آگاهی  وکسب صرف 
روزمره و کوتاه مدت را به خاک می سپارد 
می  تکیه  انقالبی  و  پرولتری  حزبیت  بر  و 

کند.

چالش دیگر در برابر لنین مبارزه با گرایشات 
طبقه  درون  طلبانه  تسلیم  و  پرولتری  غیر 
کارگری  دمکرات  و حزب سوسیال  کارگر 

روسیه بود.

حزبی  درون  ایدئولوژیک  مبارزه  از  لنین 
و  پاالیش  برای  همواره  و  نجفسته  دوری 
افشای نظرات خرده بورژوائی و بورژوائی 
احساس  بود.  قدم  پیش  حزب  داخل  در 
راستای  در  وی  مندی  هدف  و  مسئولیت 
انقالب پرولتری و سرنگونی سرمایه داری 
با  مانع از آن بود که به سازش و مماشات 
بپردازد.  طلبی  تسلیم  و  طلبی  نظر  تجدید 
علیه  بر  وی  متعدد  های  جزوه  و  مقاالت 
گرایشات داخلی اکونومیستی، انحالل طلبانه 
و منشویکی حزب سوسیال دمکرات روسیه 
موید آن است که از چالش های ایده ئولوژیک 
ـ سیاسی شانه خالی نمی کرد و برای وحدتی 
قائل  ارزش  پشیزی  طلبانه  تسلیم  و  پوشالی 

نمی شد.

و  ها  )بلشویک  اقلیت  و  اکثریت  انشعاب 
سوسیال  حزب  دوم  درکنگره  ها(  منشویک 
پا  که  داد  نشان  روسیه  کارگری  دموکرات 
انقالبی  و  پرولتری  بر مواضع  فشاری وی 
آموزه های مارکس تا چه حد صحیح بود و 
پیش،  به  گام  “یک  کتاب  در  به طورمفصل 
دوگام به پس” )فوریه ـ مه ۱۹۰۴( توضیح 

داده شده اند.

 ۱۹۰۵ سال  در  انقالبی  های  جنبش  رشد 
روسیه  به  لنین  دوباره  بازگشت  موجب 
دهقانی  های  شورش  گسترش  علیرغم  شد، 
روی  اپورتونیستها  کارگری،  واعتصابات 
تاکید  علنی  سازماندهی  و  اعتصابات 
تدارک  بر  اندیشی  دور  با  لنین  می کردند، 
تزاریسم  آمیز  قهر  وسرنگونی  انقالب 
از  عمیق  درک  با  لنین  کرد.  می  پافشاری 
که  روسیه  در  دموکراتیک  انقالب  ماهیت 
سرنگونی مناسبات حاکم فئودالی و نماینده ی 
که  معتقدبود  مدنظرداشت،  را  تزاریسم  آن 
هم  و  است  پرولتاریا  نفع  به  هم  انقالب  این 
انقالب  دراین  پرولتاریا  بورژوازی.  نفع  به 
توده ها  رهبری  تا  می کوشد  و  کرده  شرکت 
را به دست بیاورد، تا بتواند انقالب را ادامه 
کارمزدی  بر  مبتنی  استثماری  نظام  و  داده 
بزند،  برانقالب  را  ومفهرخود  براندازد  را 

یا همدست  و  مانده  پاسیو  آن  به  نسبت  یا  و 
بماند. ناتمام  انقالب  و  گردد  بورژوازی 
درانقالب  دموکراسی  سوسیال  )دوتاکتیک 

دموکراتیک ـ ژوئن ژوئیه ۱۹۰۵(

حکومت  توسط  ها  قیام  سرکوب  از  پس 
امنیتی  پلیسی  حلقه  تر شدن  تنگ  و  تزاری 
در اطراف لنین، وی با گذرنامه جعلی سنت 

پترزبورگ را به مقصد فنالند ترک کرد.

وی پس از خروج از روسیه به جمع بندی 
قیام پرداخت و تالش خود را متوجه مبارزه 
درون  منشویکی   – بورژوائی  گرایش  با 

حزب کرد.

“سخنرانی  به  توان  می  دوره  این  آثار  از 
قیام  های  ۱۹۰۵″،”درس  انقالب  درباره 
مسکو”« و “درس های انقالب” اشاره کرد.

و   ۱۹۰۷ ـ   ۱۹۰۵ انقالب  شکست  از  پس 
ـ ۱۹۱۰(   ۱۹۰۷( تزاری  ارتجاع  پیروزی 
شکسته  درهم  اپوزیسیون  و  انقالبی  احزاب 
آموزشهای  تحریف  که  درحالی  و  شدند 
محتوای  از  آن  کردن  تهی  و  مارکسیسم 
انقالبی و طبقاتی اش دامن زده می شد لنین 
ـ  ماتریالیسم  بینش  و  مارکسیسم  از  دفاع  به 
رویزیونیستی  انحرافات  دربرابر  دیالکتیکی 
و ایده آلیستی پرداخت. انحالل طلبی و فرار 
از مبارزه ی متشکل و انشعاب گری مفد روز 
شده بود، تحت رهبری لنین بلشویکها دست به 
عقب نشینی منظمی زدند و با تلفیق کارمخفی 
عناصرعبارت  کردن  بیرون  و  علنی  و 
وحدت  توانستند  حزب،  از  منشویک  پرداز 
که  ضربه هائی  عالرغم  را  خود  تشکیالتی 
دوره  ازاین  پس  کنند.  حفظ  بودند،  خورده 
تدریجا درفاصله ی سالهای ۱۹۱۰ ـ ۱۹۱۴ 
و  کارگری  جنبش  اعتالی  دوران  باردیگر 
دموکراتیک شروع شد. و حزب لنین بیشتر 
مبارزه  ابتکارعمل،  با  دیگر  تشکل  هر  از 

علیه تزاریسم را پیش برد

از مهمترین مراحل زندگی سیاسی لنین می 
توان مخالفت انقالبی و انترناسیونالیستی وی 
آلترناتیو  ارائه  و  اول  امپریالیستی  جنگ  با 
امپریالیستی  شووینیسم  با  مبارزه  پرولتری، 

درجنگ و صلحی دمکراتیک را نام برد.

بر  عملی  و  نظری  مبارزه  به  تنها  نه  لنین 
بلکه  پرداخت  طلبانه  تسلیم  گرایشات  علیه 
در سال های جنگ نظرات معتبری پیرامون 
رشد سرمایه داری جهانی را جمع بندی و به 
رشته تحریر درآورد که در کتاب معروف او 
تحت عنوان “امپریالیسم، به مثابه عالی ترین 
شد  فرموله  سرمایه داری”  رشد  مرحله 
منتشر   ۱۹۱۶ سال  در  بار  اولین  برای  که 
گردید. جان بالمی فوستر در مقاله ” کشف 
و بازگشایی امپریالیسم”با درایت خاصی به 
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بررسی این کتاب پرداخته و می نویسد:هدف 
که  بود  آن  اثر،  این  نوشتن  از  لنین  اصلی 
بزرگ  قدرت های  میان  موجود  رقابت های 
امپریالیستی را که به جنگ جهانی اول منجر 
جریان  در  لنین  اما  دهد.  توضیح  بود،  شده 
را  امپریالیسم  خود،  نظرات  توسعه  و  بسط 
به سرمایه داری انحصاری ربط داده و چنین 
شکل،  خالصه ترین  “در  که:  نمود  استدالل 
انحصاری  مرحله  می توان  را  امپریالیسم 
همین  در  او  کرد”.  تعریف  سرمایه داری 
را  اقتصادی  فاکتورهای  سلسله  یک  راستا، 
مورد مداقه قرار داد که خیلی گسترده تر و 
و  درآمد”  ناقص  “توزیع  مساله  از  عمیق تر 
یا وجود “اهداف و انگیزه های سودجویانه ی 
مشخص”،  انحصاری  موسسات  یکسری 
بر  در  را  فراتر  این  از  و موضوعاتی  بود 
لنین، سرمایه داری  می گرفت. از نقطه نظر 
نظر  در  نوینی  مرحله  مثابه  به  انحصاری 
و  رقابتی  سرمایه داری  از  که  می شد  گرفته 
فراتر  آزاد،  رقابت  عصر  از  اصطالح  به 
می رفت؛ مرحله ی نوینی که در آن سرمایه ی 
مالی� که حاصل ادغام موسسات صنعتی و 
سرمایه بانکی است� هم عرصه ی اقتصاد و 
هم عرصه ی سیاست؛ یعنی دولت را به تسلط 
خود در می آورد. نیز آن که در این مرحله، 
شکل  به  عمدتاً  اما  نمی رود  بین  از  رقابت 
موسسات  از  معدودی  شمار  میان  رقابت 
عظیم اقتصادی که قادرند بخش های بزرگی 
از اقتصاد ملی و بین الملل را به کنترل خود 
پیدا کرده و تداوم می یابد.  در آورند، بروز 
از  انحصاری  سرمایه داری  زوایه،  این  از 
رقابت های امپریالیستی� که عموماً به صورت 
مبارزه برای دستیابی به کنترل بر بازارهای 
جهانی متبلور می گردند� جدایی ناپذیر بوده و 

غیر قابل تفکیک می با شد.

سوسیال  علیه  بر  وی  گیر  نفس  مبارزه 
 – غربی)سوسیال  اروپای  های  دمکرات 
روسی  جویان  مماشات  و  ها(  شوونیست 
)سانتریست ها( از معتبر ترین اسناد جنبش 
کمونیستی و نشان دهنده گرایش آشکار وی 
تاکید وی بر  انترناسیونالیسم پرولتری و  به 

مبارزه ای بین المللی بود.

سرمایه  دولتهای  که  جنگی  گوئیم:  می  “ما 
انقالب  با  فقط  اند،  انداخته  راه  به  داری 
کارگران به پایان خواهد رسید. کسانی که به 
بیانیه  باید  مندند،  سوسیالیستی عالقه  جنبش 
۱۹۱۲ بال را که یک دل و یک زبان، مورد 
دنیا قرار  تصویب همه احزاب سوسیالیست 
روزنامه  در  که  ای  بیانیه  بخوانند،  گرفته 
بیانیه ای که حاال نمی  پراودا چاپ شد،  ما 
توان در هیچ یک از کشورهای متخاصم، نه 
بریتانیای »آزاد« و نه فرانسه جمهوریخواه، 
از  پیش  را  جنگ  حقیقت  زیرا  کرد  چاپش 
جنگ بیان کرد و گفت که در نتیجه رقابت 

کاپیتالیستی، میان بریتانیا و آلمان جنگ به پا 
خواهد شد. گفت که آن قدر باروت انبار شده 
که تفنگ ها خود به خود به شلیک خواهند 
چیست،  جنگ  علت  که  گفت  ما  به  افتاد. 
ختم  پرولتری  انقالب  به  جنگ  که  گفت  و 
خواهد شد. از این رو، ما به سوسیالیستهایی 
که این بیانیه را امضا کردند و سپس در کنار 
دولتهای سرمایه داری شان جای گرفتند، می 
میان  اند.  کرده  خیانت  سوسیالیسم  به  گوئیم 
افتاده  شکاف  دنیا  سراسر  سوسیالیستهای 
است. بعضی وارد کابینه ها شده اند و عده 

ای در زندانند” )جنگ و انقالب(

لنین با مخالفت خویش با جنگ امپریالیستی 
و دفاع از منافع پرولتاریا و توده های زحمت 
درتعیین سرنوشت  ملل  از “حق  دفاع  کش، 
خویش”، مخالفت با الحاق طلبی، مبارزه با 
اپورتونیسم احزاب انترناسیونال دوم و تالش 
پیگیربرای متحدکردن احزاب و سازمانهای 
بورژوازی  با  هم کاری  وعدم  اروپائی  چپ 
که  داد  نشان  جنگ،  درجریان  امپریالیستی 
های  اندیشه  نفوذ  ژرف اندیشانه  حد  تاچه 
سوسیال  احزاب  درون  در  بورژوازی 
دمکراسی را خطرناک دانسته و این نظرات 
تا چه حدی می توانند خیانت بار باشند. لنین 
کائوتسکی  پلخانف،  مانند  بزرگی  های  نام 
و  اوضاع  از  غلط  درک  به دلیل  که  را 
با  مارکسیسم  تئوری  تلفیق  در  ضعف شان 
شرایط مشخص اوضاع جهان، به همکاری 
و  امپریالیستی  های  سیاست  با  سوئی  هم  و 
افرادی  نظرات  و  شدند  کشانده  شووینیستی 
نظیر تروتسکی را، که درتئوری موضع به 
دوصندلی  بین  درعمل  و  گرفته  ظاهرچپ 
با  و  زده  دامن  آشفته فکری  به  نشسته، 

منشویکها همکاری می کرد، افشا می نمود .

روسیه  کارگری  دموکرات  سوسیال  حزب 
و  اعتبارنظری  چنان  از  لنین  تحت رهبری 
عملی برخوردار بود که توانست درسالهای 
اپورتونیسم  با  اول، درمبارزه  جنگ جهانی 
جنگ  با  مخالفت  و  دوم  انترناسیونال 
جهانی  جنبش  راس  در  امپریالیستی،  طلبی 
از  قاطعانه  دفاع  قرارگیرد.  کمونیستی 
مارکسیسم ، تبحر در به کارگیری تاکتیکهای 
درست ونرمش پذیردرعمل و جلب کارگران 
و دهقانان و روشن فکران انقالبی روسیه به 
علیه  حاد  طبقاتی  مبارزه ی  در  خود  سوی 
لیبرال  بورژوازی  امپریالیسم،  تزاریسم، 
آن؛  متزلزل  بورژوازی  خرده  و  روسیه 
تحلیل از تضادهای جهان درعصرامپریالیسم 
در  ضعیف  حلقه های  به وجودآمدن  و 
این که  و  امپریالیستی  اسارت  زنجیرجهانی 
بی سابقه ی  حدت  باعث  امپریالیستی  جنگ 
مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا برضد بورژوازی 
می گردد، انجام انقالب پیروزمند پرولتاریائی 
ـ مارس  انقالب فوریه  با  دانست.  را ممکن 

۱۹۱۷ روسیه و سرنگونی تزاریسم ، قدرت 
لیبرال و  بورژوائی  احزاب  به دست  دولتی 
جدید  موقت  دولت  افتاد.  بورژوائی  خرده 
پایان  قادربه  طبقاتی اش  منافع  براساس 
به  دادن  پایان  امپریالیستی،  جنگ  به  دادن 
توده های  به خواست  فئودالی و جواب  نظام 
که  نبود  سربازان  و  دهقان  کارگر،  وسیع 
نمی خواستند گوشت دم توپ بورژوازی تازه 
به قدرت رسیده شوند. لنین در۵نامه نخست 
)نامه هائی از دور ـ ۷ )۲۰( مارس ۱۹۱۷( 
فرستاده  پراودا  روزنامه  به  ازسوئیس  که 
را  انقالب  مرحله ی  نخستین  پایان  بود، 
یادآوری کرده و پس از ورود به روسیه) ۳ 
آوریل ۱۹۱۷ ( در پتروگراد ، طی اجالسی 
به  “راجع  عنوان  تحت  آوریل   )  ۱۷( در۴ 
به  که  حاضر”  درانقالب  پرولتاریا  وظایف 
تزهای آوریل معروف است، تدارک تعرض 
روسیه)مرحله ی  بورژوازی  به  پرولتاریا 
استقرار  و  قدرت  کسب  برای  انقالب(  دوم 

حکومت شوراها را مطرح ساخت.

و  دهقانان  و  کارگران  شوراهای  گرچه 
پس  دوگانه ای  قدرت  مثابه  به  سربازان 
از   ۱۹۱۷ مارس  ـ  فوریه  انقالب  از 
اتوریته ی زیادی برخورداربودند، اما دولت 
و  منشویکها  کمک  با  بورژوائی  موقت 
سوسیالیستهای انقالبی که به ترتیب درمیان 
شوراهای کارگری و شوراهای دهقانی نفوذ 
انتخابات  انجام  با  که  بود  درصدد  داشتند، 
مجلس موسسان بتواند چنان قانون و دولتی 
را برسر کار بیاورد که مدافع نظام سرمایه 
کشوری  کنگره  درهفتمین  لنین  باشد.  داری 
روسیه  دموکرات)بلشویک(  سوسیال  حزب 
درآوریل و سپس درنخستین کنگره کشوری 
و  مه  ماه  در  روسیه  دهقانان  نماینده گان 
شوراهای  کشوری  کنگره  درنخستین  سپس 
در  روسیه  سربازان  و  کارگران  نماینده گان 
ن  کارگرا  سرکوب  آغاز  و   ۱۹۱۷ ژوئن 
توسط دولت موقت، مواضع حزب بلشویک 
و  ملی  مسئله  ارضی،  مسئله  درمورد  را 
ماهیت طبقاتی دولت موقت و ادعای پیروی 
پوشی  پرده  و  انقالبی  دموکراسی  از  آن 
نقش  و  ترکیب طبقاتی شوراهای سازشکار 
آنها درانقالب، روشن نمود و تاکید کرد که 
دموکراسی انقالبی درگرو به قدرت رسیدن 
به پا  بورژوازی  علیه  که  است  شوراهائی 

خیزند.

برقراری صلح  درعدم  موقت  دولت  ماهیت 
سرکوب  و  قحطی  و  فالکت  و  فقر  وبروز 
بلشویکها، از یک سوباعث شد تا ماهیت آن 
و  شود  روشن  بیشتر  هرچه  توده ها  درمیان 
از سوی دیگربا رشد نفوذ بلشویکها درمیان 
دولت  آن  سرنگونی  برای  زمینه  ها  توده 

فراهم شد.
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انجام  برای  تشکیالتی  و  سیاسی  تدارکات 
قیام سریعا صورت گرفت و در ۲۴ اکتبر)۶ 
نوامبر( ۱۹۱۷ با تسخیر کاخ زمستانی تزار 
قدرت  کسب  برای  شرایط  پترزبورگ،  در 
مقاومت  اما  شد.  فراهم  پرولتاریا  توسط 
نیروهای ارتجاعی، جنگ داخلی را به میان 
آورد که همراه با ویرانیهای ناشی از جنگ 
بین المللی اول امپریالیستی ، درهم شکسته شدن 
انقالب توسط ارتش درنده ی آلمان و تحمیل 
قرارداد صلح کامال شاقی و قبول اجباری آن 
برای حفظ دولت پرولتاریا، کمک ضدانقالب 
محاصره ی  و  سفید  ارتشهای  به  جهانی 
ثروتمند  کوالکها)دهقانان  مقاومت  شوروی، 
قحطی  ادامه ی  ده(،  بورژوازی  به  معروف 
خورده  شکست  بورژوازی  کارشکنی  و 
در  مناسبات  کردن  سوسیالیستی  درامر 
مبادله  و  تولید  بروسایل  مالکیت  عرصه ی 
اقتصادی  رشد  ازنظر  که  درکشوری  و… 
فاجعه ای  بود،  مانده  عقب  بسیار  هنوز 
که  کرد  مطرح  پرولتری  دولت  دربرابر 
در  را  روسیه  )بلشویک(  کمونیست  حزب 
سوسیالیسم  ساختمان  تجربه ی  فقدان  شرایط 
تکیه  ساخت.  روبه رو  عظیمی  مشکالت  با 
)شنبه های  کمونیستی  داوطلبانه ی  کار  بر 
ازمناسبات  موقت  استفاده ی  کمونیستی(، 
بوروکراتیک)سیاست  سرمایه داری 
تاحدی  نپ(و  به  معروف  نوین  اقتصادی 
حال  درعین  تقاضا،  و  بازارعرضه  بقای 
ایجاد کنترل کارگری، ازبین بردن تدریجی 
امتیازات بورژوائی و … مجموعه تالشهای 
بغرنج  برای حل تضادهای  که  بود  عظیمی 
لنین  رهبری  تحت  شوروی  جوان  جامعه ی 

صورت گرفت.

باتوجه به خصلت جهانی انقالب پرولتاریائی، 
امپریالیستی  جنگ  که  امیدبود  براین  لنین 
در  انقالب  ادامه ی  برای  را  زمینه  اول 
اروپا مساعدخواهدکرد. اما همکاری مستقیم 
سوسیال دموکراسی با امپریالیستها در جریان 
جنگ و شکست قیامهای کارگری درآلمان و 
مجارستان، بیش ار پیش لنین را متقاعدنمود 
درروسیه  سوسیالیستی  انقالب  پیشبردن  که 
مهمی  معضالت  با  سوسیالیسم  ساختمان  و 

روبه رو خواهدشد.

“دولت  نظیر  پایه ای  کتابهای  نوشتن  با  لنین 
کائوتسکی  و  پرولتری  “انقالب  انقالب”،  و 
کودکانه  مرض  روی  “چپ  مرتد”، 
کهن  رویزیونیسم  طرد  درکمونیسم”، 
و  سو،  یک  از  کائوتسکی.و..  ـ  برنشتاین 
ایجاد انترناسیونال سوم )کمونیستی( و نالش 
برای حفظ وحدت اصولی درحزب از طریق 
مرکزیت  روی  تکیه  و  فراکسیونیسم  طرد 
دموکراتیک، و جمع بندی قدم به قدم تجارب 
از  دفاع  سوسیالیسم،  ساختمان  درزمینه ی 
ضدامپریالیستی  ـ  ضدفئودالی  انقالبات 

درکشورهای تحت سلطه، گنجینه ای بزرگ 
برای آموزش کمونیستها و پرولتاریای جهانی 
فراهم ساخت. اما بروز نظرات اپورتونیستی 
راست و چپ که درشرایط قبل از کسب قدرت 
کسب  از  پس  نداشتند،  ویران گر  صدمات 
قدرت با کارشکنیهائی که صورت می دادند، 
کمک  درون  از  سوسیالیسم  دژ  تخریب  به 
موثری نمودند که موجودیت قدرت پرولتاریا 
مقاومت  خطرمی انداخت.  به  شدیدا  را 
هم  داخلی،  بورژوازی  خرده  و  بورژوازی 
یک  از  بین المللی  بورژوازی  فشار  با  راه 
و  اپورتونیستی  دیدگاههای  مبارزه ی  و  سو 
وفیژه  به  و  حزب  درون  در  رویزیونیستی 
درسطح رهبری، مغز انقالب را از اندیشیدن 
و رهبری درست باز داشته و انقالب تدریجا 

به جاده ی انحطاط  افتاد

گرچه  ایران،  کمونیستی  درجنبش  امروز 
پیروان  را  خود  تشکلها  از  بسیاری 
لنین  مشخصا  و  علمی  کمونیسم  اندیشه های 
پیشاهنگان  وحدت  نه  اما  می کنند،  ذکر 
نه  و  می پذیرند  را  واحد  درحزب  پرولتاریا 
برای آن تالش می کنند، بلکه خود را مرکز 
از  درستی  درک  نه  می نمایند؛  تصور  عالم 
معضالت انقالب درکشورهای عقب مانده و 
نه  دارند،؛  امپریالیسم  جهان خواری  ماهیت 
حقوق دموکراتیک ملل تحت ستم رادرتعیین 
سرنوشت خویش می پذیرند؛ نه قادر به ایجاد 
توده ها  و  کارگر  طبقه ی  با  فشرده  پیوندی 
هستند؛ نه به تحریف کننده گان تئوری انقالبی 
به  نه  می دهند؛  نشان  حساسیت  پرولتاریا 
تجربه ی انقالب درکشورهای پیرامونی تحت 

رهبری پرولتاریا ذره ای ارزش قائلند و…

کارگری  و  کمونیستی  درجنبش  درنتیجه 
تفرقه ی  و  نظری  تشتت  تداوم  در   ، ایران 
سازمانی به شدت سهیم می باشند. باشد که 
آموزشهای  علمی  کمونیسم  مکتب  شاگردان 
لنین را که جمع بندی از پراتیک پرولتاریای 
با دقت آموخته و به  روسیه و جهان است، 
کارببرند که به طورخالصه عبارت است از:

از  انقالب،  تئوری  گرفتن  دست  به  محکم 
طریق دفاع قاطعانه از آن، تلفیق آن با شرایط 
مشخص از طریق ایجاد حزب واحد پیشرو 
دموکراتیک،  مرکزیت  بر  متکی  پرولتاریا 
قرارگرفتن درصف اول مبارزه، ایجاد پیوند 
کش  زحمت  و  کارگر  توده های  با  فشرده 
قدم  به  قدم  بندی  جمع  توده ای،  جنبشهای  و 
به کاربستن  از پراتیک پرولتاریا و خود و 
انتقاد وانتقاد ازخود جهت تصحیح نارسائی ها 

و….

مجید ابراهیمی ـ ۱۹ آوریل ۲۰۰۸
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نظری

 حد به وحدت دیالک تیکی کمیت و کیفیت 
اطالق می شود.

۱

 »حد« ـ به مثابه مقوله فلسفی ـ برای اولین 
بار توسط هگل مورد استفاده قرار گرفت.

۲

 هگل»حد« را به معنی وحدت دیالک تیکی 
»کمیت« و »کیفیت« بکار برد.

۳

 هر کیفیتی بطور کمی تعیین می شود.

۴

 تغییر تعین کمی هر چیز، هر سیستم و غیره 
تا درجه معینی، به تغییر کیفی آن چیز، آن 

سیستم و غیره منجر نمی شود.

۵

حداقل  یا  و  حداکثر  درجه  بیانگر  حد،   
تغییرات کمی است، که منجر به تغییر کیفی 

نمی شوند.

۶

این  از  کمی  تغییر  که  این  محض  به  اما   
درجه عدول کند )از حداکثر فراتر رود و از 
حداقل پایین تر(، آنگاه تغییر کیفی صورت 

می گیرد.

دیالک تیک کمیت و کیفیت – حد
پروفسور دکتر هلموت میلکه

برگردان شین میم شین
دایره املعارف روشنگری 

۷

وحدت  بمثابه  تیکی  دیالک  حد  آموزش   
کمیت و کیفیت، اکنون ببرکت سیستمتئوری 
سیبرنتیکی)که مفهوم تعادل و یا اکوی والنس 
قابل محاسبه برای حد را پدید آورده است(، 

ژرفا و غنای جدیدی کسب می کند :

 مفهوم ثبات و یا عرصه ثبات.

۸

 مفهوم حد نشان می دهد که در کدام حد و 
مرزی اختالالت پدید آمده در هر سیستم پویا 
سیستم  ذاتی  تنظیمی  های  مکانیسم  ببرکت 
برطرف می شوند و سیستم حالت و کیفیت 

اصلی خود را حفظ می کند.

۹

 حفظ ثبات سیستم بوسیله »پیوندهای برگشتی 
ترمیمگر« صورت می گیرد.

۱۰

کثیرالثبات  و  ثابت  مافوق  های  سیستم  در   
)مولتی ثابت( تثبیت سیستم در قبال اختالالت 
بوسیله  تعیین شده  میدان عمل  از  استفاده  با 

حد صورت می گیرد.

۱۱

 ضمنا در این نوع از سیستم ها، برای حفظ 
توانند  می  معینی  روابط  و  عناصر  سیستم، 

ضمیمه شوند و یا حذف شوند.

الف

مثال

از  بروز خشکسالی  در صورت  گیاه  مثال   

بدین  و  کند  می  خودداری  خود  آب  تبخیر 
بی  مرگبار  گزند  از  را  خود  سیستم  طریق 

آبی مصون می دارد.

 ب

مثال

 گیاه در صورت لزوم حتی برگ ها و میوه 
می  پایین  و  کند  می  خشک  را  خود  های 
اندازد، تا با »فدا کردن کمی«، خود را به 

مثابه فرد، حفظ کند.

۱

زبان  در  رایج  معنی  به  حد  فلسفی  مفهوم   
عامیانه نیست که برای همه چیزها، سیستم 

ها و غیره حد واحدی وجود داشته باشد.

۲

سیستم  مشخص  نوع  به  وابسته  بیشتر  حد   
مربوطه است.

۳

باشد،  بغرنجتر  هرچه  سیستم  قاعدتا   
خودتنظیمگری و خودسازماندهی آن هرچه 
اندازه  همان  به  سیستم  گیرد،  بهتر صورت 
اختیار  در  را  بیشتری  رفتاری  های  نحوه 
کیفیت  آنها،  بکمک  بتواند  تا  داشت،  خواهد 
خود را علیرغم تغییرات کمی حفظ کند و به 
اختیار  در  تری  جانبه  اندازه حد همه  همان 

داشته باشد.

۴

همان  به  باشد،  تر  ساده  هرچه  سیستم  اما   
اندازه میدان عمل تنگتری در اختیار خواهد 
داشت تا بتواند علیرغم تغییرات کمی، کیفیت 
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خود را حفظ کند.

۵

 کیفیت جدیدی که در روند توسعه پدید می 
های  نحوه  ساختارها،  روابط،  بوسیله  آید، 
رفتار و غیره جدید، همواره مناسبات حدی  و 
عرصه ثبات جدیدی بوجود می آورد، حتی 
اگر کیفیت کهنه بلحاظ تعداد عناصر خود با 

کیفیت جدید فرق اندکی داشته باشد:

مثال

 کوئازروات

فاز میان فرم پنیری )کولوئیدال( و محلول

 هر مولکول آلی )ارگانیک( بغرنج می تواند 
بلحاظ نوع و تعداد اتم های بهم پیوسته، فرق 

چندانی با کوئازروات ابتدائی نداشته باشد.

 اما علیرغم آن، مولکول آلی )زنده( مناسبات 
حدی جدیدی دایر می سازد.

 زیرا محدوده ای که در درون آن مجموعه 
اتم های مولکول های غیرآلی )غیرزنده( می 
توانند سیستم های ثابتی تشکیل دهند، دیگر 
برای مولکول های آلی مصداق پیدا نمی کند.

ثبات جدیدی که  آلی عرصه   مولکول های 
بوسیله کیفیت جدید مشروط می شود، بدست 

می آورند.

مثال دیگر

 سوسیالیسم بالفاصله پس از پیروزی انقالب 
در  نباید  حتما  کشوری  در  سوسیالیستی 
مقایسه با جامعه سرمایه داری قبل از انقالب 
راندمان تولیدی بمراتب باالتری داشته باشد.

امکانات  سوسیالیستی  تولیدی  مناسبات  اما   
کامال جدیدی برای باال رفتن راندمان تولید 
آورند که در جامعه سرمایه داری  پدید می 

قبل از انقالب هرگز نبوده اند. 

۶

 حد اگرچه بلحاظی خصوصیت شیئی دارد 

ای  خودویژه  حد  شیئی  هر  برای  )یعنی 
وجود دارد(، اما بلحاظی دیگر حاوی وجوه 
بندی سیستم  امکان طبقه  که  است  خاصیتی 
عرصه  در  )مثال  را  متفاوت  کیفیتا  های 
ساخت  بر  بنا  جامعه(  و  زنده  موجودات 

عرصه ثبات شان پدید می آورند.

۷

 از این روست که النگه  سیستم ها را به سه 
دسته زیر تقسیم بندی می کند:

الف

 سیستم های »نابالغ«

ب

 سیستم های »بالغ«

ت

 سیستم های » فرتوت«

۸

 هم سیستم های »فرتوت« و هم سیستم های 
اختالالت  توانند  می  بکندی  فقط  »نابالغ« 
لذا  وارده بر سیستم را حل و فصل کنند و 
سیستم بتدریج می تواند به هنجار پیشین خود 

برگردد.

الف

 دلیل این امر در مورد سیستم های فرتوت 
تنظیمگر  های  مکانیسم  کهولت  در  باید  را 

دانست.

ب

 دلیل آن در سیستم های نابالغ عبارت است 
از اینکه مکانیسم های تنظیمگر هنوز بطور 
کامل قوام نیافته اند و عالوه بر آن عرصه 

ثبات تنگی در اختیار دارند.

ت

 سیستم جوان در برابر اختالالت بدشواری 
»فرتوت«  و  سیستم  بیاورد  تاب  تواند  می 

رفته رفته از توان مقاومتش کاسته می شود.

۹

 بلوغ هر سیستم خود را  دو  مشخصه زیر 
نمایان می سازد:

الف

  در وسعت عرصه ثبات  

ب

 در سرعت حل و فصل اختالالت

)او. النگه، ۱۹۶۶(

۱۰

حدی  مناسبات  تعمیم  در  این،  بر  عالوه 
مشخص می توان دید که نه هر نوع و هر 
فقط  بار  بلکه هر  از عناصر،  ای  مجموعه 
عناصر معینی با یکدیگر رابطه بر قرار می 
کنند و در نتیجه سیستم های  ثباتمند  تشکیل 
می  های  ثباتمند   سیستم  فقط  و  شوند  می 
یعنی  کنند،  بازتولید  و  توانند خود را حفظ  

ثبات نسبی خود را حفظ کنند.

۱۱

توسعه  های  سیستم  در  که  ست  رو  این  از 
زنده  موجودات  عرصه  در  بویژه  یابنده، 
سیستم  دو  میان  واسط  مراحل  جامعه،  و 
کیفیتا متفاوت )و یا دو حالت سیستمی کیفیتا 
متفاوت( که از یکدیگر پدید می آیند، قاعدتا 
با  یا  سیستم  و  شود  می  طی  سریع  نسبتا 
برگشت به مرحله  ثباتمند  سابق و یا با گذار 
خود  موقتی  آرامش  به  تر   عالی  مرحله  به 

دست می یابد.

۱۲

معنی  به  حدودی  تا  جریان  این  که  آنجا  از 
چیز«   هیچ  یا  و  چیز  همه  »یا  واکنش 
تبدیل  واقعیت  مشخصه  گیرد،  می  صورت 
غیره  و  ها  سیستم  روندها،  چیزها،  مداوم 
زیر  عوامل  بر  بنا  بلکه  نیست،  یکدیگر  به 

مشروط می شود:
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الف

بنا بر مناسبات حدی کیفیات سیستمی که بطو 
مجزا تشکیل شده است.

ب

بنا بر »خط گرهی« حد

ت

بنا بر »مناسبات حدی«

)کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۱۹۳، ۱۱۵(

پ

متفاوت  کیفیتا  وجودی  های  »شیوه  بر  بنا 
ماده عام«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۵۵۲

۱۳

یا  تعیین حدود و  نهائی  نتیجه متدئولوژیکی 
مناسبات حدی چیزها این است که همه آنها 
بالفعل(از  بطور  نه  اغلب  هم  )اگر  اصوال 

طرق ریاضی تبیین پذیرند.

۱۴

و  ارگانیسمی  جریانات  مورد  در  امر  این 
اجتماعی بغرنج نیز صدق می کند.

۱۵

آمیز  موفقیت  دادن  قرار  استفاده  مورد  با 
اقتصاد سیاسی،  در  سیبرنتیک و ریاضیات 
بطالن  غیره  و  روانشناسی  شناسی،  جامعه 
فقط  گویا  که  متافیزیکی  های  پیشداوری 
روندهای بنیادی قابل محاسبه اند، اثبات می 

شود.

۱۶

نتیجه حاصل از وحدت کمیت و کیفیت نهفته 
در مفهوم حد برای شناخت علمی و پراتیک 

اجتماعی انسانها عبارت است از اینکه نمی 
های  جنبه  بررسی  و  پژوهش  به  تنها  توان 
کمی و یا جنبه های کیفی پدیده ای اکتفا کرد.

۱۷

مقوله حد هر چه بیشتر تکمیل متقابل این دو 
طرز نگرش را ایجاب می کند.

الف

مقابل  در  ـ  مثال  عنوان  به  ـ  سوسیالیسم 
سرمایه داری به معنی کیفیت جدیدی بلحاظ 

مناسبات تولیدی است.

ب

با  سوسیالیستی  کشور  هر  زحمتکشان 
سوسیالیستی  تولیدی  مناسبات  برقراری 

کیفیت نوینی پدید می آورند.

ت

سوسیالیستی  اجتماعی  سیستم  ساختمان  اما 
جوامع  با  مقایسه  در  حال  عین  در  پیشرفته 
الزامی  ار  زیر  دستاوردهای  داری  سرمایه 

می سازد:

۱

راندمان بمراتب باالتر تولید را

۲

رفع بهتر نیازمندی های روزافزون مردم را

۳

سطح عالی تر آموزش و فرهنگ را، یعنی 
سطح تولید، سطح زندگی و سطح آموزشی 
ئی را که بلحاظ کمی هم بهتر از کاپیتالیسم 

باشد.

پ

تولیدی  مناسبات  برقراری  انگاشتن  مساوی 

بطور  سوسیالیسم  پیروزی  با  سوسیالیستی 
کلی به معنی مطلق کردن جنبه کیفی قضیه 

است.

)این به معنی بسط و تعمیم دیالک تیک کمیت 
همه  و  هیچ  تیک  دیالک  شکل  به  کیفیت  و 

چیز خواهد بود. مترجم(

ث

پیروزی  کردن  اعالم  وابسته  و  منوط  اما 
مردم،  باالتر  زندگی  سطح  به  سوسیالیسم 
کمی  جنبه  کردن  مطلق  بمعنی  برعکس، 

قضیه خواهد بود.

)این به معنی وارنه کردن دیالک تیک کمیت 
و کیفیت، یعنی به معنی قائل شدن نقش تعیین 

کننده به کمیت خواهد بود. مترجم(

و  کمیت  کیفیت،  کمیت،  به  کنید  مراجعه 
کیفیت در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

پایان
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نظری

اولین اعتصاب توده ای سیاسی در آلمان*

تا سال ۱۹۱۸ آلمان پدیده ی اعتصاب سیاسی 
توده ای را تجربه نکرده بود. برای سوسیال 
سیاسی  اعتصاب  ها،  اتحادیه  و  دموکراسی 
توده ای به صورت یک معضل باقی مانده 
بود. در سال های ۱۹۰۵ و ۱۹۰۶ بحث های 
زنده ای در این باره جریان داشت. چپ های 
اعتصاب  دموکرات.م(  سوسیال   ( حزب** 
سیاسی توده ای را یک وسیله ی مبارزاتی 
الزم برای پرولتاریا می دیدند اما راست های 
حزب تحت رهبری معتبرین اتحادیه ای آن 
را در کل بی معنی برآورد می کردند. همه 
ی دعواها در باره ی اعتصاب سیاسی توده 
سال ۱۹۰۶  در  مانهایم  حزب  روز  در  ای 
که در آن رئیس حزب و کمیسیون عمومی 
اتحادیه ها به تنهایی در باره بکار گیری این 
وسیله ی مبارزاتی تصمیم گیری کردند، به 
گور سپرده شد؛ گفنتد تنها زمانی که هر د و 
به درستی عمل  اتحادیه.م{  وسیله }حزب و 
کردند، اجازه دارند توده ها را بکار گیرند. 

معضل این چنین به شایستگی حل شد.

در آلمان برای هر اعتصابی قاعده ای وجود 
شده  مقرر  ها  اتحادیه  طرف  از  که  داشت 
کلمه  تقریبا هر  و  بود. هر عملی، هرقدمی 
ای “قانونمند” شده بود. ودر باره ی رعایت 
آن با هزاران چشم مراقبت می شد، اگر در 
ازآن  ای  ذره  روزانه،  مبارزات  گرماگرم 
که  طوری  به  بود  دردناک  شد،  می  عدول 
در این صورت اگر مبارزه هرچند برحق و 
هرچند ضروی والزم بود بازهم قاعده آسیب 
می دید. اگر مبارزه مورد تایید رهبر و هم 
چنین سازمان قرار نمی گرفت. مبارزه گران 

بدست تقدیر سپرده می شدند.

تحت این چنین ” پرکسیسی” جنبش کارگری 
های  توده  بود.  شده  قوی  و  بزرگ  آلمان 
بودند  دیسیپلین شده  دارای  به خوبی  کارگر 
تایید می  و کارگران مسن نظر رهبران را 
می  افتخار  دیده  با  ها  آن  کار  به  و  کردند 
نگریستند. آن ها چنان نبض توده ها را در 
وجود  نگرانی  برای  جایی  که  داشتند  دست 
سیاسی  اعتصاب  یک  ها  آن  برای  نداشت. 
توده ای چیزی بی معنا بود. تنها برداشتی که 
می توان کرد این است که آن ها اعتصاب را 
نمی خواستند. وگرنه آن ها در چنان وضعیت 
خوبی بودند که با شروع جنگ می توانستند 

اعتصاب توده ای سیاسی در آملان
فریده ثابتی

ای  توده  اعتصاب  یک  فراخوان  طریق  از 
تعین کننده، درمسیر تاریخ دخالت کنند.

را  کارگر  های  توده  خواست  می  که  کسی 
علیه جنگ آماده سازد، می بایستی روی این 
کارگری{  های  اتحادیه  در  مساله}وضعیت 
اعتصاب  یک  درهرصورت  کند.  حساب 
سیاسی توده ای که فقط به عنوان عملی علیه 
جنگ می توانست مطرح شود، به یک آماده 
نیاز داشت و توده های  سازی سیستماتیکی 
کارگر می بایستی از ریل دیسیپلین اتحادیه 
ای کنده می شدند، هم چنین آن ها می بایستی 

بیک رهبری جدید اعتماد می کردند.

رهبران اتحادیه با پایان جنگ، صلح داخلی 
جنبش  و  ها  اعتصاب  و  کردند  اعالم  را 
آن ها  نمودند.  افزایش دستمزدها را ممنوع 
با این کار خود، خود را کنارزدند. توده های 
مجبور  اقتصادی  مناسبات  خاطر  به  کارگر 
شدند بدون و هم اغلب علیه رهبران اتحادیه 
دیسیپلین  کنند.  دنبال  را  خود  مطالبات  ای 
از  اعتماد  و  به گور سپرده شد  مستقر شده 
رهبران اتحادیه ای به سمت کسانی گرایش 
یافت که از جنبش توده ها حمایت و آن را 
با  ای  اتحادیه  رهبران  کردند.  می  رهبری 
سیاست ۴ آگوست، حاصل ۴۰ سال آموزش 

را از بین بردند.

سرعت این تکامل را هیچ کس نمی توانست 
پیش بینی کند. این امر نه تنها به کسانی که 
این تکامل را آگاهانه به پیش می بردند، بلکه 
به رفتاراولیای امور اتحادیه هم وابسته بود. 
به  این } تکامل{  بعد از حدود دو سال  اگر 
اولین اعتصاب سیاسی توده ای منجر شد، بر 
این هم داللت می کرد که رهبران اتحادیه در 
طی این دو سال توانسته بودند آن چه را که 
طی ۴۰ سال کار ساخته بودند تخریب کنند.

گروه لیبکنشت سعی کرده بود در سال اول 
جنگ اعتصابات سیاسی را سازمان دهی کند 
بود.  ناچیز  خیلی  کوشش  این  ی  نتیجه  اما 
جلوی  زن  چند صد   ۱۹۱۵ مارس   ۱۸ در 
پارلمان رایش تظاهرات کردند و در ۲۸ ماه 
مه حدود ۱۵۰۰ نفر به فراخوان این گروه 
پاسخ دادند. گروه اسپارتاکوس که در ژانویه 
۱۹۱۶ تاسیس شده بود با اعالمیه ها و دست 
نوشته ها توده ها را بیک تظاهرات در اول 
دعوت  پوتسدام  میدان  در   ۱۹۱۶ مه  ماه 

اولین  دادند.  پاسخ  آن  به  نفر  هزاران  کرد. 
دستگیری  و  پلیس  با  درگیری  آن،  نتیجه 
لیبکنشت بود.۱( این تظاهرات نسبتا کوچک 
بین  ها  کارخانه  در  لیبکنشت،  دستگیری  و 
کارگران باعث بحث بسیار سرزنده ای شد 
و لیبکنشت در نظر کارگران به عنوان تعین 
کننده ترین مبارز صلح اعتبار پیدا کرد. او 
هواداری بزرگی را از طرف کسانی بدست 
آورد که بخشی از رفتارهایش را مورد انتقاد 
قرار می دادند. مطبوعات سوسیال دموکرات 
و بورژوایی به این ” خائن به میهن” حمله 
می کردند، اما حمالت بی اندازه و رفتار با 
لیبکنشت زندانی توسط اولیای امور نظامی، 
او را در دید توده ها به صورت شهید یک 

واقعه ی بزرگ در آورد.

مطبوعات روزانه ی بورژوایی توجه را به 
این مساله معطوف می کرد که چه مجازاتی 
باید برای ” لیبکنشت “خائن به میهن” تعین 
شود. برایشان کامال مسلم بود اگرکه لیبکنشت 
اعدام نشود باید سال ها در زندان نگهداشته 
شود. حکومت این تهاجم را دنبال می کرد. 
در مالء عام دروغ می گفت و اجازه می داد 
گزارش شود که لیبکنشت بر اساس ماده ۸۹ 
قانون مجازات عمومی متهم و دستگیر شده 
است. در واقعیت اتهام او برمبنای ماده ۵۷ 
قانون مجازات نظامی صورت گرفته بود که 
بهترین  در  و  سال   ۱۰ آن  مجازات  حداقل 

حالت دو سال و نیم زندان بود.

بین کارگران تهییج شدیدی در این باره ایجاد 
لیبکنشت  که  کردند  می  احساس  ها  آن  شد. 
با مبارزه اش برای صلح، آرزوهای آن ها 
را  خود  ها  آن  برآورد.  می خواست  هم  را 
موظف می دیدند که باو که در خطر افتاده 
کمک کنند. تصمیمی که گرفتند این بود که 
رهبری جنبش مخالف در کارخانه ها به این 
توده  اعتصاب  یک  آیا  که  بپردازند  مساله 
نظر  ها  آن  است.  پذیر  امکان  سیاسی  ای 
در  تصمیم  این  مخصوصا  و  دادند  موافق 
مجمع عمومی کارگران فلزکار برلین در ماه 
مارس، تاثیری عمیق روی توده ها گذاشت.

آماده شد. فقط سه  همه چیز به طور مخفی 
امور  اولیای  بودند.  امر  جریان  در  رفیق 
رهبران  وجود  خاطر  به  پلیس  و  نظامی 
که  این  نداشتند.  چندانی  نگرانی  ها  اتحادیه 
آیا این برنامه می توانست توده های عظیمی 
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از کارگران کارخانه ها را به خیابان بیاورد، 
کامال نامعلوم بود. اگر چه توده ها علیه جنگ 
و سیاست جنگی حزب و اتحادیه ایستادند اما 
بازهم از قبل قابل رویت نبود که آیا دیسیپلین 
اتحادیه ای که در رگ و خون کارگران تنیده 

بود، باندازه کافی شل شده باشد.

علیه  گیری  تصمیم  برای  یونی   ۲۸ تاریخ 
لیبکنشت تعین شد. در عصر روز ۲۷ یونی 
ترتیب  اسپارتاکوس  بوند  توسط  تظاهراتی 
های  کارگاه  کارگری  معتمدان  شد.  داده 
بزرگ و متوسط توسط رهبری اتحادیه های 
اپوزیسیون به شرکت در تظاهرات فراخوانده 
یک  سمت  به  تظاهرات  از  سپس  و  شدند 
کنفرانس مخفی در یک سالن موسیقی دعوت 

شدند.

این دعوت می بایستی در محدوده ی وسیعی 
ازین  بعضی  هم  شاید  باشد.  شده  شناخته 
معتمدین دعوت نشده تصمیم به شرکت گرفته 
بودند و بدون این که جلب توجه کنند کار را 
آمده  موزیک  سالن  به  و  بودند  کرده  دنبال 
شرکت  چهره  از  بود.  شده  پر  سالن  بودند. 
کنندگان می شد دید که کارگر چه حرفه ای 

هستند.

آیی  گردهم  باالخره  زیاد  بسیار  احتیاط  با 
خیابان  در  ای  منطقه  معتمدین  از  نفر   ۳۰
سوفیا امکان پذیر شد. در بین آن ها گئورک 
لده بور هم دیده می شد اما دیگر هیچ یک 
از رهبران احزاب مخالف حضور نداشتند. 
لده بور از صحبت در باره ی وظایف آتی 
خودداری کرد. ریچارد مولر در چند کلمه به 
ضرورت یک اکسیون تاکید کرد و خواست 
که صبح روز بعد سرساعت ۹ کارگران از 
کارخانه ها بیرون بیایند و در قطارهای معین 
به سمت خیابان لرته یعنی جایی که لیبکنشت 
در آن محاکمه می شد، روانه شوند. هیچ کس 
کلمه ای نگفت. مولر چیزی را اعالم و علنی 
کرده بود که همه ی آن کارگران معتمد در 
سر داشتند و به آن فکر می کردند. جمع به 
پراکنده شد. هرکس وظیفه ی خود  سرعت 
را خوب می شناخت و برای عمل آماده بود.

ماشین  ژوئن   ۲۸ روز  ۹ صبح  ساعت  در 
جنگی شب و روز شدیدا در حال کار، ضربه 
ای کاری دریافت کرد. در بخش تراشکاری 
شدند.  نگهداشته  بیحرکت  ها  ماشین  ناگهان 
به همه ی  کننده  آتش سرایت  مثل  این خبر 
بخش ها پرواز کرد: ” تراشکاران به خاطر 
لیبکنشت اعتصاب می کنند!” . تنها چند دقیقه 
طول کشید تا از در کارخانه ها و کارگاه های 
کارخانه  آمدند.  بیرون  نفر  هزاران  بزرگ 
های بزرگ لودویک لووه، آ.ا.گ، کارخانه 
های خیابان هوتن، شوارتسکف، بورزینگ 
و دیگر کارخانه ها چرخ های شان از حرکت 

لیبکنشت  برای  کارگر  بازایستاد. ۵۵ هزار 
اعتصاب می کنند. در روزهای بعد کارگاه 
کارشان  و  پیوستند  ها  آن  به  بیشتری  های 
را دنبال کردند. غفلت شان بخاطر این بود 
که به موقع خبردار نشده بودند. اگر همه ی 
معتمدین کارگری می توانستند در کنفرانس 
عصر روز قبل حضور داشته باشند، دامنه 
شود.  تر  گسترده  توانست  می  اعتصاب  ی 
نیز  برانشوایک  توده ای در شهر  اعتصاب 

رخ داد.

سیاسی  اعتصاب  اولین  آلمان  این طریق  به 
رهبران  بود.  کرده  تجربه  را  اش  ای  توده 
حزبی و اتحادیه ای حیران مانده بودند. آن 
ها دالیل عمقی این جنبش را نمی دیدند؛ و 
مانند بورژوازی، نظامیان و پلیس اعتصاب 
را به پای محرک کار کمتر گذاشتند. آن ها 
عقیده داشتند که باید وظیفه ی خود را انجام 
اعتراض   ” ای  اعالمیه  در  که  چنان  دهند 
تاریکی  در  شلیک  را  عمومی  اعتصاب  و 
خواندند و به کارگران در مورد اثر آن موکدا 
اخطار دادند و اعتصاب را به عنوان خیانت 

به میهن تقبیح کردند.”۲(

قبال  اتحادیه ای آن چه را که خود  رهبران 
در روز حزب سوسیال دموکرات در مانهایم 
در سال ۱۹۰۶ در گزارش تحلیلی شان در 
باره اعتصاب سیاسی گفته بودند واعتصاب 
سیاسی را به عنوان حق توده ها به رسمیت 
کارل  بودند.  کرده  فراموش  بودند،  شناخته 
تحلیلی  گزارش  در  اتحادیه  رهبری  لگین 
امکان  به  سیاسی،  اعتصاب  به  راجع  خود 
کرده  اقرار  آلمان  برای  انقالبی  دوره  یک 
که  بود  خواهند  کننده  تعین  ساعاتی   ” بود. 
ما باید همه چیز را جایگزین کنیم تا حق و 
حقوق قدیمی مان را حفظ کنیم یا حقوقی نو 
باید  که  آیند  نمائیم… ساعاتی می  را کسب 
محافظه  افرادی  اگر  گرفت.  تصمیم  سریع 
توده  باشند،  قرارداشته  امور  راس  در  کار 
ها بسادگی از فراز سر رهبران خود تصمیم 
می گیرند، سپس دیگرهیچ رادعی برسرراه 
بعد  ندارد.  ای وجود  توده  اعتصاب سیاسی 
و  حی  که  است  ای  توده  سیاسی  اعتصاب 
البته در آن زمان لگین هیچ  حاضر است.” 
جنگی را در پیش رو نمی دید اما آن چه که 
جنگ جهانی برای پرولتاریا مهیا کرده بود 
بود.  قدیمی  حقوق  تضییع  از  فراتر  چیزی 
به  می خواست  که  بود  فرهنگی  زوال  یک 
طور کلی پرولتاریا و جنبش سوسیالیستی را 

نابود کند.

انتشار هرگونه مطلبی درمورد اعتصاب در 
مطبوعات توسط اولیای امور نظامی ممنوع 
اسامی  تا  شد  خواسته  کارفرمایان  از  شد. 
دهند  ارائه  دانند  می  رانندگی  که  را  کسانی 
تا بتوان بدین وسیله به خدمات نظامی منتقل 

بخش  اما  شدند  معرفی  نفر  هزارها   . شوند 
مهمی از آن ها برای خدمات نظامی کامال 
به  راننده  اصال  اکثرشان  و  بودند  نامناسب 
تعداد  فقط  ها  راننده  بین  نیامدند.از  حساب 
کمی انتخاب شدند. اکثرآن ها کارگران بسیار 
کار  به  کارفرمایان  توسط  که  بودند  ماهری 
وداشته شدند. زمانی انتقال به خدمات نظامی 
رهبران  که  بود،  اجرا  قابل  امنیتی  نظر  از 
را  نظامی  اولیای  های  داده  هم  ها  اتحادیه 

انجام داده بودند.

اقدامات  رفت  می  انتظار  که  گونه  همان 
مایوس  اثرات  کارفرمایان  و  نظامی  اولیای 
برجا  کارگران  ی  توده  روی  ای  کننده 
و  اتحادیه  رهبران  را  کارها  بقیه  گذاشت. 
حزب انجام دادند؛ انتقال کارگران به خدمات 
شدن  خرابتر  و  دستمزدها  کاهش  نظامی، 
مناسبات کاری به عنوان نتیجه ی اعتصاب 
غیرقانونی معرفی شدند. رهبران اتحادیه در 
ای  فاقه  و  فقر  و  باره وضعیت اضطراری 
که در اثر اعتصاب نصیب زنان و کودکان 
و  کردند  می  فغان  و  ناله  بود  شده  گناه  بی 
قول می دادند که اگر دیگر چنین اعتصابات 
احمقانه ای انجام نگیرد به این قربانیان کمک 
خواهند کرد. این سخنان به معنی نفی تصمیم 
های  چاپلوسی  کارگران  اما  بود.  کارگران 
فالکت آمیز این افراد یعنی کسانی را که در 
جنگ،  دوم  سال  در  بیشمار  قربانیان  برابر 
کردند،  می  موعظه  را  جنگ  کردن  تحمل 

می شناختند.

دادگاه جنگی برای لیبکنشت حکم ۲ سال و 
نیم زندان صادر کرد. در حالی که مطبوعات 
بورژوایی ازین حکم بنظرشان مالیم جلزو 
ولز می کردند فریاد خواست آزادی لیبکنشت 
در کارخانه ها طنین انداخت. نماینده شاکی 
ها تقاضای استیناف داد. زمان انجام پروسه 
تا  شود  عمومی  اعالم  بایست  نمی  دوم  ی 
از تظاهرات جلوگیری گردد. با وجود همه 
و  شدند  خبر  با  کارگران  تمهیدات  این  ی 
تظاهرات  یک  فراخوان  اسپارتاکوس  بوند 
پاسخ  فراخوان  به  کسی  داد.  را  اعتراضی 
آگوست   ۲۳ در  که  وقتی  طور  همین  نداد. 
زندان محکوم  یکماه  و  به ۴ سال  لیبکنشت 

شد کارگران آرام مانده بودند.

برای  ای  توده  سیاسی  اعتصاب  اولین 
ببار  گیری  چشم  ی  نتیچه  هیچ  کارگران 
نیاورد اما اثر کرد، از نظر روانی بسیار مهم 
بود، بیش از میلیون ها اعالمیه و سخنرانی 
نه  اما  زد  دیگر جرقه  عمل  بیک  عمل  ها. 
فوریت. کارگر آلمانی دیگر بدون تفکر ازین 
از  او  زد.  نمی  تنه  آکسیون  آن  به  اکسیون 
زمان  به  پس  است،  برده  رنج  یک شکست 
نیاز دارد تا خود را جمع و جور کند. او می 
خواهد دوباره اما بهتر و قوی تر از قبل به 
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با  را  آلمانی  کارگران  که  کسی  بتازد.  جلو 
زور ازین اکسیون به آن اکسیون تحت فشار 
قرار دهد هم بخود و هم به جنبش آسیب می 
رساند. بوند اسپارتاکوس فاقد این آگاهی بود.

بعد از اعتصاب، گروه لده بور و هم چنین 
رهبری  با  تا  کوشیدند  اسپارتاکوس  گروه 
برقرار  ارتباط  ها  کارخانه  در  اپوزیسیون 
کنند) آخرین کوشش ناموفق بود.۳ ( با این 
خود  نوع  به  هرکدام  گروه  سه  این  وجود، 
اولین  تاثیر داشتند.  در بسیج کردن توده ها 
اعتصاب توده ای می بایستی به دومین تداوم 
می یافت . این به مبارزه اعتبار می داد و آن 

را برای رسیدن بیک صلح آماده می کرد.

زیرنویس ها:

جمع  در  پوتسدام  میدان  در  لیبکنشت   �۱
برجنگ!  مرگ   ” زد  فریاد  خود  دوستان 
مرگ بر حکومت!” او بالفاصله توسط پلیس 
مورد حمله قرار گرفت و به زندان برده شد.

مردان  و  زنان   ” ضمیمه،  به  رجوع   �۲
کارگر!” این اعالمیه در پروسه ی خیانت به 
میهن Schwab und Genossenتوسط 
وکالی رایش برای تینظیم شکایت در رابطه 
با خیانت به میهن مورد استفاده و استناد قرار 
گرفت. Schwabشامل دو سال حکم زندان 

بود.

بور،  لده  آن  در  که  شد  انجام  نشستی   �۳
روزا لوکزامبورک و ریچارد مولر شرکت 
با  را  لوکزامبورک  روزا  بور  کردند.لده 
داد،  قرار  عتاب  مورد  اتهامات  و  شکایات 
روزا لوکزامبورک در جواب معذور نماند. 
که  داد  نشان  او  بود.  نتیجه  بدون  اظهارات 
خوب نیست که اختالفات درون اپوزیسیون 
روزا  شود.  کشانده  ها  کارخانه  سطح  به 
لوکزامبورک بالفاصله زندانی شد. ریچارد 
مولر به خدمات کمکی نظامی منتقل شد، او 
آن خالص  از  را  بعد خود  ماه  توانست سه 

کند.

Vom Kaiser�  �� این مطالب از کتاب ”
ریچارد  قلم  به   ”reich zur Republik
شود.  می  Richard Müllerترجمه  مولر 
مولر )۱۸۸۰� ۱۹۹۴۳ ( در انفالب نوامبر 
کرد.  بازی  را  مرکزی  نفشی  آلمان   ۱۹۱۸
Revolutionäre Obleuteیا  رهبر  او 
عنوان  با  آن  }از  انقالبی  کارگری  معتمدین 
نمی شود  برم چون  می  نام  انقالبی  اتحادیه 
آن را در یک اصطالح یا کلمه آورد{ بود. 
توسط  اتحادیه  جریان  از  مستقل  افراد  این 
در  و  شدند  انتخاب  آزاد  طور  به  کارگران 
طول جنگ جهانی اول ۱۹۱۴ـ۱۹۱۸ علیه 
حزب  و  آلمان  دولت  جنگی  های  سیاست 
او  کردند.  می  فعالیت  دموکرات  سوسیال 

را  چپ  کارگران  رهبری  متال  اتحادیه  در 
به عهده داشت و و اعتصاب های توده ای 
عظیم برلین در سال های ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۸ 
کرد.  سازماندهی  غیرقانونی  طور  به  را 
نماینده  او  سال ۱۹۱۸  انقالبی  در حکومت 

شورای عالی کارگران و سربازان بود.

دموکرات  سوسیال  حزب  چپ  جناح   �**
افراد مخالف سیاست های حزب  از  مرکب 
به  حزب  وقتی   ۱۹۱۴ سال  در  که  بودند 
مثبت  رای  آلمان  رایش  جنگی  اعتبارات 
خودی  بورژوازی  از  حمایت  به  و  داد 
پرداخت حول بوند اسپارتاکوس گرد آمدند. 
این جناح کارل  نمایندگان  از معروف ترین 

لیبکنشت و روزا لوکرامبورگ بودند.

جمالت در }{ از من است.م.

دومین اعتصاب سیاسی توده ای

سال ۱۹۱۶ محصول به ویژه محصول سیب 
زمینی بسیار بد ببار آمد.۱( در دسامبر تهیه 
ژانویه ۱۹۱۷  در  بود.  سیب زمینی مشکل 
می بایستی در شهرهای مختلف، سهمیه سیب 
زمینی از ۱۰ پوند به ۳ پوند تقلیل داده شوند. 
وجود  کافی  باندازه  قمری  کلم  عوض  در 
داشت چیزی که قبل از جنگ برای بسیاری 
به  کشاورزان  و  بود  ناآشنا  ها  خانواده  از 
راحتی قرارداد حمل آن به شهرها را نادیده 

می گرفتند.

سیب  سالیانه  محصول  متوسط  طور  به 
زمینی ۴۷ میلیون تن بود. اما محصول در 
سال ۱۹۱۶ تنها ۲۳ میلیون تن برآورد شد. 
روزنامه “راینیشه سایتونگ” در ۲۷ ژانویه 
۱۹۱۷ برای سهمیه سیب زمینی محاسبه ی 
جالبی انجام داد و به این نتیجه رسید که ازین 
۲۳ میلیون تن محصول، مقدار ۶ میلیون تن 
ناپدید شده بود. دهقانان خوک های خود را 
با سیب زمینی تغذیه می کردند زیرا با قیمت 
بدست می  بیشتری  ها سود  آن  پیه  و  گوش 
آمد تا این که سیب زمینی ها را به شهرهای 
هرحال  به  بفروشند.  و  کنند  حمل  گرسنه 
در  و  کشاورزان  حکومت،  این  وجود  با  و 
کنارشان صنف محترم تجار چاپلوس تقصیر 
سیب  محصول  کمبود  گردن  به  را  کمبود 

زمینی انداختند.

ناچیز  چنان  مقداری  در  تنها  پیه  و  گوشت 
نبود.  تقسیم  قابل  اغلب  که  داشت  وجود 
با تجار معامله می  گاودارها گاوهایشان را 
توانستند  می  معامله  این  در  زیرا  کردند 
کسب  درآمد  دولتی  قیمت  برابر  پنج  تا  سه 
قابل  کافی  اندازه  به  که  ها  قمری  کلم  کنند. 
دستیابی بودند، بدون کاربرد روغن غذای نا 
مناسبی برای انسان بود. در زمینه پخت کلم 
نود نسخه دستور غذائی وجود داشت که در 

شهرداری شارلتون بورگر با ۲۰ فینیک می 
شد آن را خرید، اما ندیده گرفته می شد. با 
چنین مواردی ادارات دولتی مردم گرسنه را 

تحریک می کردند.

آرد  با  آرد غالت   ۸۸% بود.  بد  نان  کیفیت 
مخلوط  گندم  جودوسرو  جو،  زمینی،  سیب 
می شد و خمیر آن کش می آمد. آخر ژانویه 
اجازه داده شد که کلم و سایر گیاهان خانواده 
چغندر را هم به آن اضافه کنند. بنحوی که 
در پایان ماه فوریه %۹۴ نان از آرد غالت 
بود. نان بی مزه و کلم قمری غذای روزانه 
مردمی بود که مجبور بودند سخت کار کنند. 
خشونت در کارخانه ها حد و مرزی نداشت. 
گرسنگی کافی نبود کارفرماها به کارگران با 
اقدامات وحشیانه در رابطه با روند دستمزد 
و کار، قانون جدید خدمات کمکی و حمایتی 

از دولت را ارزانی داشت.

در ۱۵ فوریه حکومت اقدام به ثبت موجودی 
غالت کرد. نتیجه وحشتناک بود. می بایستی 
از  که  کردند  می  اعالم  روزنامه  از طریق 
۱۶ آوریل سهمیه نان تا یک چهارم کاهش 
کمبود  که  داد  قول  حکومت  یافت.  خواهد 
حبوبات،  و  غالت  تقسیم  و  حمل  با  را  نان 
کنسرو سبزیجات، سیب زمینی، گوشت و پیه 
جایگزین خواهد کرد. گفتن این سخت است 
روی  تاثیری  چه  اقدامات  ازین  آگاهی  که 
چنان  کارگر  های  توده  گذاشت.  می  مردم 
تلنگر کوچکی الزم  تنها  عصبانی بودند که 
بود تا یک اکسیون را راه بیندازند. کارگران 
با هم به توافق رسیدند که در بخش کارگر 
نشین برلین نانوائی ها و قصابی ها را غارت 

کنند.

سیاسی  دالیل  اقتصادی،  مناسبات  چنین  به 
نیز اضافه شد که تاثیر شدیدی بر توده های 
تصیمیم  رایش  پارلمان  گذاشتند.  می  کارگر 
کرد.  تصویب  را  ها  دریائی  زیر  جنگ  به 
روزنامه ها در باره موفقیت های درخشان این 
اسلحه جدید گزارش می نوشتند� “هزارها تن 
غرق شدند“، “کشتی ۲۰۰ هزار تنی انگلیس 
غرق شد“، “۷۸۱۵۰۰ تنی در فوریه غرق 
اما در میان کارگران چیزی خوشایند  شد“. 
این که برخورد  بود، بخصوص  قابل درک 
آمریکا همواره دشمنانه تر می شد. کارگران 
خواهان صلح بودند. آن ها عقیده داشتند که 
چنین جنگی، دشمنان بیشتری را برای آلمان 
فراهم می آورد و در نتیجه جنگ را طوالنی 

تر می کرد.

همزمان اخبار رسیده از روسیه به طور قابل 
توجهی مورد دقت قرار می گرفت. وقتی در 
باره مبارزات  اولین گزارش در  ماه مارس 
از  بعد  درست  پیترزبورگ،  در  خیابانی 
انقالب و سقوط تزار روسیه اعالم و منتشر 
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شد به کارگران امیدهای تازه ای دمیده شد، 
حاصل  شناخت  این  وسیعی  درمقیاس  زیرا 
نجات  راه  تنها  انقالب  نیز  آلمان  در  که  شد 

طبقه کارگر است.

کارگری  انقالبی  رهبری 
 )revolutionäre Obleute(برلین
زیادی  هیجان  با  ها  کارخانه  در  را  جنبش 
زیر نظر گرفته بود. رهبری مجبور شد به 
اعتصاب عالمت بدهد. برایشان کامال روشن 
شرایط  تحت  مبارزه  نیست  اجازه  که  بود؛ 
معینی تنها به یک اعتصاب اعتراضی یک 
یک  با  نباید  مبارزه  که  شود.  محدود  روزه 
یک  فقط  باید  بلکه  شود  داده  پایان  موفقیت 
مرحله بسوی مبارزات جدید و سخت تر در 
بین بردن  از  تا  نظر گرفته شود وهم چنین 
می  ها  آن  یابد.  ادامه  مقابل  نیروهای  کامل 
بایستی آمادگی ها را طوری ترتیب دهند که 
با صدمات کم نیروها، فواید بزرگی را برای 
مبارزات آتی تامین نمایند. اگر مبارزه بطور 
المقدور  محدوده ی حتی  در یک  و  متعادل 
بزرگ شروع می شد و در لحظه ای درست 
بطور متحد پایان می یافت، این امر امکان 

پذیر بود.

قیمتی که می  به هر  ها را  اکسیون  این که 
خواستند انجام دهند، مورد رضایت نبود. آن 
ها اعتقاد داشتند که با اکسیون های کوچک 
منفرد به اکسیون های همواره بزرگ شونده 
راه خواهند برد. این شیوه های مبارزه برای 
نا آشنا بود. آن ها آموزش  آلمانی  کارگران 
خود را در مبارزات روزانه ی سیستماتیک 
کرده  از جنگ کسب  قبل  ای زمان  اتحادیه 
بودند که اگر می باید مبارزه موفقیت آمیز می 
شد، باید مورد توجه قرار می گرفت. کارگر 
آلمانی از یک مبارزه شکست خورده، قوی 
را  جدید  مبارزات  برای  و  آمد  می  بیرون 
اعتقادش  اگر  زمانی تصمیم می گرفت، که 
حفظ  همرزمش  رفقای  به  و  رهبری  به  را 
کرده بود. هم چنین با این مبارزه باید واکنش 
ها هم خنثی می شد؛ زیرا  اتحادیه  رهبران 
تاثیر عظیمی روی توده های کارگر  آن ها 
و فعاالن اتحادیه ای داشتند، اما تجربه دهها 
ساله مبارزه روزانه عملی توده ای سال های 
قبل از جنگ به او}رهبران اتحادیه{ یاد داده 
را  ناگوار  های  موقعیت  چنین  هم  که  است 
ها  آن  هایی،  فرصت  درچنین  کند.  کنترل 
کردند،  می  سخنرانی  رادیکال  بسیار  اغلب 
چیزهای بی اهمیت و فرعی را به جلو می 
گسترده  تصور  قابل  مطالبات  به  و  کشیدند 
پشت سرشان  را  درها  اما  شدند،  می  داخل 
های  نمایندگی  از طریق  نشینی  عقب  برای 
آماده ساخته رزرو، باز می گذاشتند. آن ها 
از کلمات استفاده می کردند تا تفکرشان را 
مخفی دارند و می گفتند: با زمان همه چی 
می  موفق  این}تاکتیک{  اگر  شود.  می  حل 

شد که هدفش از هم پاشاندن توده های متحد 
بود، بازی را برنده شده بودند و بخشی را 
به سمت خود کشیده بودند. آن ها سخنرانی 
ها را بعنوان آخرین وسیله مداوا که شنونده 
را به شک می انداخت و اتحاد را از هم می 
هستند  کسانی  مطمئنا  نگهمیداشتند.  پاشاند، 
بله  کوچکی،  چیزهای  چنین  بله  بگویند  که 
چنین اعمال خنده داری البته نمی تواند یک 
سازد.  متوقف  را  انقالبی  ای  توده  جنبش 
کامال درست است اما جنبش کارگری آلمان 
و مبارزات روزانه اش نشان دادند که همیشه 
حرکات آن ها دسته جمعی ودر همه مسائل 
اساسی بود. اعتصاب ضربه زننده در مقیاس 
بزرگ اجازه نداشت این اعتقاد روانی توده 

ها را از نظر دور بدارد.

توده ها در کارگاه ها کامال یکدست  جنبش 
اتحادیه  رهبران  و  روزانه  مطبوعات  نبود. 
توده را برسمیت می شناختند.  ها گرفتاری 
روزنامه های سوسیالیستی و رهبران اتحادیه 
وضعیت  به  منجر  که  را  حاکمیت  اقدامات 
می  قرار  انتقاد  مورد  بود  شده  اضطراری 
دادند. آن ها در واقع شروع به دادن عریضه 
ها و پیشنهادات کردند. آن ها با همه وسایل 
ممکن سعی می کردند که ” نیروی دشمن” 
مقصر  بعنوان  را  گرسنگی”  محاصره   ” و 
معرفی کنند. تنها یک راه نجات از آن وجود 
و  دشمن  پیروزی  که  بود  این  آن  و  داشت 
محاصره گرسنگی شکسته می شد. با توجه 
به این مساله، می بایست جنگ را با تقویت 
که  این  نه  نمود؛  رهنمون  پیروزی  تا  نیرو 
کرد.  فلج  را  آن  کار  خواباندن  و  تنظیم  با 
و نباید }می گذاشتند{ بحث می شد کهوسیله 
دیگری هم برای پایان جنگ وجود دارد. تا 
آن جا که با تبلیغات در کارگاه ها رخ داد، 
}این دید{ فقط به یک محدوده نسبتا کوچک 

محدود بود.

رهبران اتحادیه ها دیدند جلوگیری از جنبش 
دیگر غیرممکن و تحریک فوق العاده عظیم 
شد“.  می  باز  سوپاپ  “یک  باید  می  و  بود 
برای این کار آن ها گردهمایی ها، اجتماعات 
و کنفرانس ها را اعالم کردند. در این جاها 
خود  های  نارضایتی  توانستند  می  کارگران 
را اعالم کنند}و سبک شوند{. قبال کارگران 
کردند  می  شرکت  خوب  مواردی  چنین  در 
اما اکنون باندازه کافی نمی آمدند. زیرا دیگر 
فعالیت اتحادیه انقالبی در کارخانه ها برای 
شان ناشناخته نمانده بود. آن ها می بایستی 
اکنون چهره های خوب را در یک بازی بد 

بکار گیرند.

مقاصد  بخوبی  انقالبی  اتحادیه  رهبری 
می  شناخت.  می  را  ها  اتحادیه  رهبران 
بایستی روی جنبش اثر سیاسی می گذاشت، 
می خواست که نقشه رهبران اتحادیه ها را 

وقوع  از  قبل  بایستی  می  پس  بریزد،  بهم 
اعتصابات رهبران اتحادیه ها را به مبارزه 
ها  توده  با  و  ساخت  می  وادار  آزاد  نظری 
می  تامین  را  مبارزه  اهداف  کامل  شفافیت 

کرد.

ریزی  برنامه  در  مناسب  فرصت  یک 
گردهمایی عمومی اتحادیه متال برلین که در 
۱۵ آوریل آغاز می شد، دست داد. در این 
داشتند.  کارخانه ها حضور  کلیه  گردهمایی 
در برنامه روز، مسایل دیگری وجود داشت 
این  بود.  اعمال  قابل  براحتی  تعویض  اما 
پس  با  اقتصادی  ترکیب وضعیت  در  مساله 
مطالبات  تا  بود  ممکن  آن  سیاسی  زمینه 
تصمیم  و  سازند  مطرح  را  معینی  سیاسی 
ببرند و  پیش  اعتصاب را  برای یک  گیری 
از  را  ای  توده  سیاسی  اعتصاب  یک  حکم 
محلی  اتحادیه  بزرگترین  مرجع  باالترین 
بدست آورند. می بایستی محدوده وسیعی را 
و  حکومت  روی  فقط  نه  و  بگیرند  مدنظر 
بورژوازی، بلکه هم چنین روی کل جنبش 
کارگری تاثیرات قابل توجهی به جا بگذارند.

مولر  ریجارد  گردهمائی  از  قبل  روز  دو 
به  و  شد  )Richard Müller(دستگیر 
پایگاه نظامی یوتربورگ منتقل شد. رهبران 
را  جنبش  مولر  که  داشتند  اطالع  اتحادیه 
در  او  تاثیر  از  ها  آن  کرد.  می  رهبری 
گردهمائی می ترسیدند. اکنون او خاموش بود 
اختیار   )Adolf Cohen( آدولف کوهن و 
دار تام بخش اداری اتحادیه می توانست کل 
او  بکشاند.  اقتصادی  محدوده  به  را  جنبش 
جلوگیری  اعتصاب  وقوع  از  توانست  نمی 
انقالبی  اتحادیه  کند زیرا قبال تصمیم آن را 
گرفته بود. اما اعتصاب می توانست محتوای 
این بدترین  سیاسی اش را از دست بدهد و 
با  رابطه  در  ها  کننده  اعتصاب  بود.  حالت 
روشن  کامال  اعتصاب  سیاسی  زمینه  پس 
را  سیاسی  خواسته  هیچ  نتیجه  در  و  نبودند 
مطرح نکردند. آن ها از پیشنهادهای کوهن 
مشعوف شدند که کمیسیونی را انتخاب کنند 
که آن ها با کارمندان اداری در باره رسیدگی 
بهتر به وضع کارگران از جهت مواد غذائی 

وارد مراوده و مذاکره شوند.

در گردهمایی عمومی مشخص شد که مولر 
دستگیر شده است، کارگران خواهان آزادی 
او شدند و خواستند که تا وقتی به این خواست 
جواب داده نشود، اعتصاب ادامه داشته باشد. 
اما کوهن بیهوده می کوشید این خواست را 
فهمید  او می  اما  کند.  از صدر مسائل دور 
که خطر باز هم تهدید کننده را دورکند تا در 
پایان گردهمایی در لوای استفاده از تجربیات 
آزمایش شده روزانه اش، تصمیمی را پیش 
عمومی  گردهمائی  آن،  طریق  از  که  ببرد 
حقوقش  و  اعتصاب  تداوم  رهبری  اختیار 
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کوهن  پیشنهادی  نمایندگان  کنفرانس  به  را 
تفویض کند. آدولف کوهن بازی اش را برده 

بود.

اعتصاب دامنه غیرقابل تصور وسیعی یافت. 
طبق گزارش انجمن کارگران فلزکار ۳۰۰ 
کارگاه با بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ هزار اعتصابی 
در کنترل اتحادیه بودند. بنا برتجربه، بخشی 
از اعتصاب کنندگان از کنترل اتحادیه خارج 
بودند. بدین ترتیب تعداد ۳۰۰٫۰۰۰ کارگر 
در  دانست.  باال  تخمینی  نباید  را  اعتصابی 
در  تظاهرات  طویل  های  صف  ها  خیابان 
بود  داری کرده  پلیس خویشتن  بود.  حرکت 

به نحوی که درگیری ای پیش نیامد.

اعتصاب،  روز  اولین  ظهر  از  بعد  در 
تماس خود  از  نمایندگان  کنفرانس  کمیسیون 
مواد  تامین  با  رابطه  در  دولت  کمیسر  با 
توضیح  کمیسر  داد.  گزارش  مردم  غذائی 
هفته  در  و  است  آماده  غذائی  مواد  که  داد 
بیشتری  زمینی  سیب  و  نان  گوشت،  آینده 
بود  موافق  چنین  هم  او  شد.  خواهد  توزیع 
دائمی  نمایندگان یک کمیسیون  کنفرانس  که 
انتخاب کند که شهردار برلین بتواند با آن ها 
مشاوره کند زیرا او هم می خواهد در جریان 
اوضاع جاری قرار بگیرد و بشنود چه در 

جریان است.

ضعیف  نتیجه  از  ابتدا  نمایندگان  کنفرانس 
کوهن  رفتند.  در  کوره  از  بسیار  مذاکرات 
توانست مذاکره را آن گونه که با آن موافق 
هم  عمومی  اعتصاب  سازد.  دلپسند  بود 
کنار  کرد  می  طلب  کوهن  که  گونه  همان 
گذاشته شود، اما گردهمایی آزادی مولر را 
باره کنفرانس  این  هم مطالبه کرده بود. در 
با  کند.  پوشی  چشم  توانست  نمی  نمایندگان 
آن  علیه  را  چیز  همه  کوهن  که  این  وجود 
ترتیب داده بود مجبور به تصمیم گیری برای 

انجام اعتصاب شد.

در روز بعد گزارش کمیسیون به مذاکره با 
فرمانده نظامی اختصاص یافت. به کمیسیون 
مورد  مولر  توقیف  که  شد  داده  توضیح 
رسیدگی قرار خواهد گرفت و اگر از نظر 
منافع نظامی آزادی او از “خدمات نظامی” 
امکان داشته باشد، می تواند بعنوان تبلیغ و 
یک فعالیت مهم در خدمت جنگ واقع شود. 
فرمانده نظامی عالوه براین توضیح داد که 
اگر اعتصاب بالفاصله خاتمه یابد، هیچ کس 
منتقل  نظامی  خدمات  به  اعتصاب  بخاطر 

نخواهد شد.

با  مذاکره  نتیجه  خود  گزارش  در  کمیسیون 
آن  از  تر  مناسب  بسیار  را  نظامی  فرمانده 
وجود  با  کرد.  ارائه  بود،  واقع  در  که  چه 
اپوزیسیون  یک  نمایندگان  کنفرانس  در  این 

ادامه اعتصاب  قوی تشکیل شد که خواهان 
بود. در کارخانه گزارش کمیسیون مربوط به 
قول فرمانده نظامی در توزیع مواد غذائی، 
برانگیخت.  را  زیادی  خشم  و  ناخشنودی 
عالوه برآن نمایندگان مترقی حزب سوسیال 
در  اسپارتاکوس  بوند  و  مستقل  دموکرات 
سیاسی  مطالبات  ها  کارگاه  از  تعدادی 
ارائه  کارگران  به  را  الیپزیک  کارگران 
قطع  به  تصمیم  کوهن  باالخره  کردند. 
ناچنیز  بسیار  اکثریت  بایک  را،  اعتصاب 

بدست آورد.

کار در اکثر کارخانه ها دوباره آغاز شد. اما 
بیشتر کارگاه های بزرگ از جمله کارخانه 
های اسلحه سازی و مهمات سازی اعتصاب 
را ادامه دادند. آن ها بنوبه خود می خواستند 
مطالبات سیاسی کارگران الیپزیک را پیش 
ببرند. در این جا جنبش خصلت انقالبی پیدا 
را  کارگر   ۵۰٫۰۰۰ و  شد  گسترده  و  کرد 
تصمیم  که  هایی  کارگاه  در  برگرفت.  در 
اعتصاب را  پایان  برای  نمایندگان کنفرانس 
با  که  کارگرانی  تعداد  همزمان  بردند،  پیش 
خاتمه اعتصاب راضی نبودند باال رفت. فقط 
شده  موفق  کوهن  آدولف  که  این  خاطر  به 
بود در مجمع عمومی رهبری جنبش را در 
دست خود بگیرد، و بخاطر این که او فهمیده 
بود که باید این مجمع عمومی را تحمل کند، 
نیمه راه برجا ماند. شجاعت  کل جنبش در 
جهت  اتحادیه  رهبران  علیه  سپس  کارگران 
و  عمومی  مجمع  در  که  چیزی  شد،  گرفته 
اعالمیه ها به درستی و بشدت نشانه گرفته 
که  هایی  کارگاه  روز  چند  از  بعد  شد.۲( 
آغاز  بایستی  بودند، می  اعتصاب  هنوز در 
به کار می کردند. اداره کارخانه های اسلحه 
نیروهای  به  آلمان  سازی  مهمات  و  سازی 

نظامی سپرده شد.

توانست  الپیزیک  کارگران  اعتصاب 
بسرعت به مطالبات سیاسی کشیده شود.۳( 
درست   … برای  کمیسیونی  اعتصابیون 
شهرهای  در  نکرد.  بکار  شروع  که  کردند 
برلین  مثل  مکدبورگ  و  برانشوایک  هاله، 
اعتصاب کنندگان خود را به مسائل اقتصادی 
خواهان  ها  مکدبورگی  تنها  کردند.  محدود 
این شدند که به حکومت اطالع داده شود که 
از جنگ خسته شده  به طور کلی  کارگران 
اند و آزادی ها و حقوق خود را می خواهند.

آن  سیاسی  اعتصاب  دومین  که  وجودی  با 
گونه که اتحادیه انقالبی آرزو داشت، اتفاق 
العاده  فوق  بازهم  آن  موفقیت  بود،  نیفتاده 
به  را  خود  شکست  کارگران  بود.  بزرگ 
رسمیت شناختند اما از آن تصفیه شده و قوی 
بیرون آمدند. آن ها خود را شکست خورده 
شکست  این  در  بلکه  کردند،  نمی  احساس 
پیروزی را می دیدند. آن ها به قدرت عظیم 

خود، به قدرتی که در اعتصاب سیاسی توده 
ای قرار داشت، پی بردند. یک چنین جنبش 
توده ای همواره تاثیر روانی بزرگی را روی 
آن هایی که در اعتصاب شرکت نکردند می 
مخالفان  این  حمایت  و  مراقبت  که  گذارد 
اعتصاب به اعتصاب معنائی درست می دهد. 
به  ای  )Hindenburg(نامه  هیندنبورگ 
 )Gröner(رئیس اداره جنگ جنرال گرونر
نوشت و از او خواست که ” روشنگری الزم 
را برای کارگران اسلحه سازی” انجام دهد. 
زیر  فراخوان  با  گرونر  جنرال  را  کار  این 

انجام داد:

به کارگران اسلحه سازی!

شامپاین  در  آیزنه،  در  و   … غرب  در 
برادران خاکستری پوش ما در سخت ترین، 
خونین ترین کشتار تاریخ جهان ایستاده اند. 
آیا  نیاز دارد.  به اسلحه و مهمات  ارتش ما 
شما نامه هیندنبورگ را نخوانده اید. “هرکس 
که به جای این که کار کند، اعتصاب نماید، 
گناهی نابخشودنی را در حق میهن انجام می 
دهد. بخاطر تقصیر شما باید سربازان ما در 
که  کند  می  ریسک  کسی  چه  بغلتند”  خون 
کند؟ یک  هیندنبورگ سرپیچی  فراخوان  از 
نامرد، کسی که در زمانی اعتصاب می کند 
که سربازان ما در مقابل دشمن ایستاده اند! 
بدین وسیله من بدون درنگ دستور می دهم 
ی  همه  سازی  اسلحه  های  کارگاه  در  که 
را  هرچه  شجاع  زنان  و  مردان  کارگران، 
رفقایشان  برای  و  دهند  انجام  توانند  می  که 
آینده  و  زمان  ضرورت  که  دهند  توضیح 
سرزمین پدری ما، چه چیزی را از ما توقع 
دارد: کار و بازهم کار تا پایان موفقیت آمیز 
بدون چشم  باید  شجاع  کارگران  این  جنگ. 
پوشی علیه هرکسی باشند که تحریک و فتنه 
انگیزی می کند تا به ارتش اسلحه و مهمات 

را دریغ دارد.

همیشه و همواره نامه هیندنبورگ را بخوانید 
ما  دشمنان  بدترین  که  معلوم شود  برشما  تا 
در کجاها هستند. نه در بیرون از کشور … 
در آیزنه و در میدان جنگ – با این ها کار 
تمام می شود�  ما  دالور  برادران  و  پسران 
نه آن جا در لندن، با این ها آبی پوشان ما 
کنند.  می  حساب  تصفیه  ها  زیردریائی  در 
این  هستند�  ما  خود  بین  ما  دشمنان  بدترین 
ها ترسوها و باز خیلی بدتر از آن ها کسانی 
اند که برای اعتصاب تحریک می کنند. این 
کل  به  و  پدری  سرزمین  به  خائنین  این  ها 
ارتش، . و این ترسوهای بزدل، که به حرف 
آن ها گوش می دهند باید در مقابل همه مردم 
رسوا شوند. کتاب قانون مجازات رایش را 
مطالعه کنید. بخوانید که ماده ۸۹ چه چیزی 
در باره خائنین به میهن می گوید. چه کسی 
هیندنبورگ  اگر  نکند،  کار  که  دارد  جرات 
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دستور دهد؟ نامه هیندنبورگ و این فراخوان 
در همه ی کارخانه های اسلحه سازی نصب 
شوند که هر کارگری هر روز آن را بعنوان 
اخطاریه دائمی برای غلبه بر ترسوها جهت 
محبوبمان،  سرزمین  مقابل  در  وظیفه  انجام 
پیش چشم داشته باشد. جندان راهی تا رسیدن 
به هدف مان نمانده، زنده باد خلق ما، شادی 

با کار!

باالخره انسان نمی تواند از یک جنرال درک 
باالئی نسبت به روان کارگران انتظار داشته 
باشد، اما چنین حماقت عظیمی از او انتظار 
نمی رفت. اتحادیه انقالبی و همه آن هایی که 
علیه جنگ عمل کردند نتوانستند با تبلیغات 
خود آن قدر موثر باشند که فراخوان گرونر 

برایشان فراهم آورد.

که  آید  می  اعالمیه  دو  تصویر  جا  این  در 
ترجمه آن آورده می شود.

که  بود،   “Kohle„ همه  برای  رمز  کلمه 
توسط  سیاسی  ای  توده  اعتصاب  دومین  از 
از  بود)بعد  خدمات نظامی بکار گرفته شده 
سومین اعتصاب توده ای سیاسی کلمه رمز 
“ Prozent” بود.( اگر در پرونده بیماران 
به  ها  آن  داشت  وجود  کلمه  این  معلولین  و 
عملیات  به  یا  شدند  می  برده  جبهه  جلوی 
نابود سازی سپرده می شدند. این مساله در 
رونوشت داده شده برای مرخصی در پشت 
پرسنلی  یادداشت  در  راست  سمت  صفحه 
قرمز  رنگ  با  یادداشت  در  هم  و  کمپانی 
نوشته شده: „Kohle“ را نشان می دهد. با 
متقاضی  که  شود  می  مشخص  یاداشت  این 
بخاطر اعتصاب یا توطئه سیاسی جلب شده 
بود و باید طبق مقرارات ویژه مخفی مورد 

رفتار قرار گیرد.

کمیسیون  برای  را  هیندنبورگ  نامه  گرونر 
اتحادیه  های  انجمن  سایر  و  ها  اتحادیه  کل 
بعنوان  ها  آن  که  خواست  و  کرد  ابالغ  ای 
مورد  توضیحات  کارگران  شغلی  نمایندگان 
کردن  برای روشن  را  هیندنبورک  تقاضای 
کارگران با شیوه های جامع سازماندهی کنند 
و به طور مداوم آن را در مدنظر داشته و 
به اجرا در آورند. رهبران اتحادیه ها ملزم 
برایشان  که  معینی  آدرس  بیک  فورا  شدند 
تعین شده بود به گرونر اطالع دهند که این 
مطالبه او را با عالقه دنبال خواهند کرد؛ که 
آن ها با نظرات ارائه شده ی جنرال مارشال 
گرونر{رهبران  نامه  }در  موافقند.  کامال 
اتحادیه بعنوان خدمتگزاران مخلص باالترین 
روی  حد  از  بیش  تاثیری  که  انتظامی  مقام 

پیروان خود دارند، نام برده شدند.۴(

فلزکار  بعد از اعتصاب کارگران  چند هفته 
ساالنه  جدید  انتخابات  بایستی  می  برلین، 

برای تعیین افراد مورد اعتماد بعنوان وکیل 
تام االختیار انجام می شد. این انتخابات توسط 
مناسبتی  هیچ   ” که  دلیل  این  به  کل  فرمانده 
ندارد که در این زمان تغییراتی در رهبری 
ایجاد شود” ممنوع اعالم گردید. فرمانده کل 
و رهبری اتحادیه بطور بسیار عالی وسایل 
تبلیغی را تضمین کردند.۵( بطور نمونه بعد 
روزانه  های  هافعالیت  اتحادیه  اعتصاب  از 
بسیار فعال و زنده ای را نشان دادند. آن ها 
اعضا  روی  تاثیرشان  بودند.  شده  عصبانی 
مورد  و خودشان  بود  مواجه شده  با مشکل 
حمالت شدید قرار گرفته بودند. در کل آن ها 
برمبنای نظر سیاسی شان چنین اعتصاباتی 
خود  آتی  پیشرفت  برای  بزرگی  خطر  را، 
می دیدند. در حین کوشش برای غیرممکن 
ساختن چنین جنبش هائی در آینده، به وسایلی 
بعنوان  را  خود  ها  آن  با  تا  یازیدند  دست 

نماینده عالیق کارگران جا بزنند.۵(

طلبید.  زیادی  قربانیان  بدنبالش  اعتصاب 
های  فرمانده کل می خواست همه سردسته 
بکشاند.  نظامی  خدمات  به  را  اعتصاب 
مجدانه  کار  این  در  او  با  کارفرمایان 
همکاری می کردند. در کنارش هم چنین آن 
ها بسیاری از کسانی را که تنها با اعتصاب 
“همراه” بودند تقبیح می کردند و بزیر سئوال 
پاکسازی  خشن  چنان  ها  کارگاه  کشیدند.در 
اعتصابی وجود  امکان  بعد  برای  که  کردند 
و  مستقل  دموکرات  سوسیال  حزب  نداشت. 
بوند اسپارتاکوس برای اول ماه مه تظاهرات 
و اعتصابات جدیدی را آماده کردند اما بعد 
انقالبی  اتحادیه  رهبری  نمودند.  لغو  را  آن 
پیشنهاد را رد کرد که کارگران را در  این 
سومین سالگرد جنگ به اعصاب فراخوانند.

اواسط ماه آگوست ۱۹۱۷ بوند اسپارتاکوس 
اعتصاب بزرگی را  نتیجه رسید که  این  به 
در برانشوایک سامان دهد. مناسبت اعتصاب 
وضعیت بد اقتصادی کارگران اعالم شد. این 
شد.  تبدیل  سیاسی  ضریه  یک  به  اعتصاب 
که  شد  خواسته  اقتصادی  مطالبات  کنار  در 
کارگران  نظارت  تحت  غذائی  کمیته  یک 
محاصره،  شرایط  لغو  شود….،  تشکیل 
تضمین آزادی اجتماعات، لغو قانون خدمات 
گان  دستگیرشده  همه  ساختن  آزاد  نظامی، 
و  یکسان  عمومی،  انتخابات  انجام  سیاسی، 
با رای مخفی در برانشوایک، صلح با چشم 
پوشی از غرامت و ضمیمه سازی سرزمین. 
درهم شکسته  اعتصاب  این  بعد چهار روز 

شد.۶(

۲۹ آوریل ۲۰۰۹، فریده ثابتی

زیر نویس:

ای  مالحظه  قابل  بخش  بگردن  تقصیر   )۱

گذاری  قیمت  سیاست  با  افتاد.  حکومت  از 
خود در مقابل کشاورزی همه اشتباهاتی را 
که ممکن بود بعهده گرفت. در سال ۱۹۱۶ 
قیمت مشترک سیب زمینی ها را برای ۵۰ 
کیلو ۴ مارک تعین کرد، و برای کلم قمری 
میزان  }چون  مارک.   ۲،۵۰ کیلو   ۵۰ هر 
برداشت محصول کلم نسبت به سیب زمینی 
بیش از ۴ برابر بود کشاورزان ترجیح دادن 
نتیجه  بکارند{ در  کلم  به جای سیب زمینی 
 ۳۰% زمینی  سیب  کشت  زیر  زمین  میزان 

کاهش یافت.

۲( یک اعالمیه

بما خیانت شده است!

همکاران زن و مرد!

رهبران اتحادیه با ما بازی گستاخانه ای کردند. 
 )Siering(زیرینگ و   )Cohen( کوهن 
از  که  کردند  توافق  حکومت  با  سکوت  در 
ها  آن  که  دهند  هل  طوری  را  مسائل  ابتدا 
جنبش ما را در دست های خود بگیرند تا آن 
را به بیراهه ببرند. همکار ما مولر که این 
هل دهندگان از تاثیرش می ترسیدند، توسط 
اداره نظامی محکوم شد تا او را با بردن به 
خدمات نظامی بی اثر سازند. این گونه می 
شود فهمید که جنبش اعتصابی مهم ما را خفه 
کنند. آن ها چه چیزی را بما از مذاکرات که 
هیچ  برگرداندند؟  بودند  کلک  و  دوز  کمدی 
مساله  با  رابطه  در  توخالی  های  قول  جز 
مواد غذائی و بجای آزاد ساختن همکار مولر 
بررسی  مورد  را  مساله  ارزش  بی  تعهدات 
قراردادن. به جای از قابل لمس کردن قدرت 
ما آغاز کنند، قدرت ما را شکستند! شرم و 
ننگ باد بر خائنان! همکاران، ما از آن می 
آموزیم! اجازه ندهیم دیگر کسانی بنام رهبر، 
مزاحم کار ما شوند، بی باکانه با ما و عالیق 
ما بازی کنند، همکاران به ویژه بی باکانه با 
ما برخورد کنند. سپس ما مطالباتمان را به 
پیش خواهیم برد آن گونه که برادران کارگر 
ما در برانشوایک، کیل و دیگر مکان ها به 

اجرا در آورده اند.

مطاللبات ما را جدی بگیریم. ما نان، آزادی 
و صلح می خواهیم.

۳( مطالبات سیاسی کارگران الیپزیک

ارزان  ذغال  و  غذائی  مواد  کافی  تامین   ۱٫
برای مردم

آمادگی  باره  در  حکومت  از  توضیحی   ۲٫
از  پوشی  چشم  با  صلح  برای  اش  فوری 

هرگونه ضمیمه طلبی آشکار یا پنهان

۳٫ لغو شرایط محاصره و سانسور
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۴٫ لغو فوری همه موانع در رابطه با حقوق 
ائتالف�، انجمن ها�، و اجتماعات.

۵٫ لغو فوری قوانین ننگین کار اجباری

۶٫ آزادی فوری دستگیرشده گان سیاسی و 
محکومان ناشی از دادرسی سیاسی.

انتخاب  حق  شهروندی،  کامل  آزادی   ۷٫
مستقیم عمومی، برابر و مخفی برای انتخاب 
کشور،  در  عمومی  های  شرکت  همه  در 

ایاالت و شهرداری ها.

…

اجتماع کننده ها تقاضا دارند که همه کارگران 
به این مطالبات بپیوندند.

برای نمایندگی موثر منافع کارگران، اجتماع 
دعوت  را  شغلی  های  گروه  همه  ها  کننده 
می کنند که نماینده بفرستند و با نماینده گان 
کارگران فلزکار و حزب سوسیال دموکرات 

مستقل یک شورای کارگری ایجاد کنند.

اجتماع کننده ها قول می دهند که تا زمانی 
که حکومت امتیازات مورد رضایت را ارائه 

ندهد، بسرکار برنمی گردیم.

۴( نگاه کنید به ضمیمه، “نامه ها و احکام 
دومین اعتصاب سیاسی توده ای.”

کارگران  میان  وضعیت  با  رابطه  در   )۵
اطالعاتی در باره یک راه حل وجود دارد که 
در ۵ سپتامبر ۱۹۱۷ در همه کنفرانس های 
منطقه ای تصویب شده بود: “کنفران منطقه 
ای با تاکید شدید مقرر می دارد. که براساس 
مالحظات،  پلیس  ما،  رهبری  اظهارات 
فرمانده کل نظامی را که با انگ زدن تکرار 
می کند، انجام برنامه ی روز مجمع عمومی 
ها  بهانه  این  است.  را غیرممکن ساخته  ما 
دادن  دادن/اخطار  توجه  با  شود  می  مدلل 
روی ارزیابی++ اعضای انتخابات جدید با 
اداری. طبق  تام و دیگر اعضای  اختیارات 
دومین  با  مخالفت  در  شفاهی  توضیحات 
عضو با اختیار تام، اولیای امور تمایل دارد 
نشود.  انتخاب  دیگری  اداری  اعضای  که 
برمبنای این توضیحات و هم چنین برمبنای 
ممنوع ساختن خود انتخابات جدید، بدگمانی 
اتحادیه{  عضو  کارگران  }در  وحشتناکی 
روی اعضای اداری ما با این ظن که این ها 
افراد مورد اعتماد پلیس و فرماندار نظامی 
باشند، ایجاد شده است. رهبری ما با احساس 
همه  با  بایستی  می  فورا  پرولتری  احترام 
ابزار این بدگمانی وحشتناک را از خود رد 
انجام می  را  کار  این  بایستی  می کرد. می 
داد نه فقط برای واقعیت دادن عالیق سازمان 
دادن درستکاری  بلکه هم چنین برای نشان 

شخصی خود. …

او براین عقیده است که بعد از همه ی این 
داد،  رخ  اداری  اعضای  برای  که  اتفاقاتی 
دیگر هیچ اعتمادی نمی تواند در میان باشد 
فورا  افراد  این  که  داد  درخواست رسمی  و 

پست خود را ترک گویند. …

باره  کتابش ” شکست” در  ۶( شاید من در 
و  دموکرات  سوسیال  حزب  های  کوشش 
تاثیر ساختن  امکان بی  تا حد  اتحادیه برای 
اعتصاب آغاز شده، گزارش می دهد. انسان 
مشترک  تاثیر  باره  در  را  خوبی  تصویر 
این رهبران با حکومت و اولیای نظامی، و 
عالوه براین از طریق نامه های رد و بدل 

شده بین آن ها، بدست می آورد.

کارفرمایان باید از رهبران اتحادیه قدردانی 
آلمان”  کارفرمایان  روزنامه  کردند.”  می 
اعتصاب  خوشبختانه   … ” نوشت:  اینطور 
دوره  بعنوان یک  در صنایع مهمات سازی 
سریعا  چنین  هم  اما  انگیز،  تاسف  عمیقا 
گذرا آشکار شد. هم چنین اول ماه مه هم با 
وجود برخی از داد و فریادها، و این بار هم 
شایعات باور به یک پیروزی تفکر انقالبی 
کارگران  بله  است.  شده  سپری  المللی،  بین 
آلمان به قدر کفایت عاقل هستند که ضرورت 
سنگین و سخت این روزهای سخت فعلی را 
نه  دوباره  نباید  مساله  این  بگذارند.  ارزش 
در  که  گردد  انکار  نه  و  شود  گرفته  اشتباه 
های  اتحادیه  رهبری  ویژه،  واقعی  سیاست 
آلمان، وظایف شان و قصورشان چنان عمل 
کرده است، با همه ی توان شعارهایی را به 
نحوی داده است که در زمان جاری، جلوی 
اعتصاب را گرفته و حقاظت و امنیت رایش 

را تقدم داده است.

این نوشته که آن را کمیسیون کل اتحادیه ها 
تنظیم  گرونر  جنرال  جنگ  اداره  رئیس  به 
جانبه،  چند  مناسبات  این  برای  است،  کرده 
سند زمانی بسیار گرانبهائی است. صادقانه 
تر می شود با رضایت مشخص کرد که در 
این جا یک درک کامل برای ضرورت ملی 
چیرگی دارد و این که انسان در این موقعیت 
کلماتی را یافته است تا اعمال جنایتکارانه ” 
مردم غیرمسئول، سنگدل، بی وجدان، مردمی 
که خواباندن کار کارگران اسلحه سازی را با 
اهداف سیاسی می خواستند به انجام برسانند” 
در انظار عمومی رسوا کنند}با فلز داغ انگ 
بزنند{. این اجتماع اتحادیه ای مطمئنا بسیار 
در  سریعا  تا  است  کرده  کمک  کار  این  به 
همه جا آرامش را باز گرداند و بدین جهت 
رهبری اتحادیه بدون شک قدردانی کل خلق 

را حاصل کرده است.
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نظری

جهش دیالک تیکی به مرحله ای در تغییر و 
یا توسعه هر ابژکت اطالق می شود که در 

آن گذار به کیفیت نو صورت می گیرد.

۱

و  تدریجی  تغییرات  برخالف  جهش  در 
الینقطع کمی که برای تدارک آن ضرورند، 

گشتاور گسست روند توسعه تحقق می یابد.

۲

جهش قطع تداوم و تدریجیت است.

۳

موجد  و  جداگانه  جدید  وضع  موجد  جهش 
کیفیت جدید ابژکت است.

۴

حل  تضادهائی  تیکی  دیالک  جهش  ببرکت 
می شوند که در بطن کیفیت موجود پرورش 
همزمان  و  اند  رسیده  خود  بلوغ  به  و  یافته 

تضادهای کیفیت جدید نطفه می بندند.

۵

اوولوسیونی  مرحله  و  جهش  میان  تضاد 
توسعه اما مطلق نیست.

مراجعه کنید به اوولوسیون در تارنمای دایرة 
المعارف روشنگری

۶

یا   و  جهش  عنوان  به  چیزی  تعریف 
مختصات  سیستم  خصلت  به  اوولوسیون 

وابسته است.

الف

می  ها  جهش  مختصات،  سیستم  تعویض  با 
توانند به روندهای  اوولوسیونی مبدل شوند 

و روندهای  اوولوسیونی به جهش ها.

دیالک تیک کمیت و کیفیت – جهش دیالک تیکی
جهش دیالک تیکی )1(

پروفسور دکتر کامیال وارنکه
برگردان شین میم شین

 دایره املعارف روشنگری

ب

مثال تغییراتی که سرمایه داری رقابت آزاد 
را به امپریالیسم و امپریالیسم را به سرمایه 
داری انحصاری ـ دولتی مبدل می سازند، از 
نقطه نظر تمایز درونی سیستم، جهش هائی 

را تشکیل می دهند.

ت

به  نسبت  و  اصلی  کیفیت  به  نسبت  اما 
اجتماعی  سیستم  که  فراگیر  اصلی  تضاد 
های  سیستم  از  را  مشخصی  اقتصادی  ـ 
اجتماعی ـ اقتصادی دیگر متفاوت می سازد، 
اوولوسیونی  تغییرات   صرفا  تغییرات  این 
واحدی  اقتصادی  ـ  اجتماعی  بندی  صورت 

)سرمایه داری( محسوب می شوند.  

پ

بطور کلی

تغییرات جهشی کیفی  در زیرسیستم ها و یا 
در مراحل توسعه سیستم کلی نسبت به توسعه 
اوولوسیونی  تغییرات   بمثابه  کلی  سیستم 

محسوب می شوند.

ث

جهش های کیفی سیستم کلی نیز )در صورتی 
توسعه  یا مرحله  و  بمثابه زیرسیستم  آن  که 
سیستم فراگیرتر باشد( تغییرات  اوولوسیونی 
ترمحسوب  عالی  نظام  سیستم  این  بسیار 

خواهند شد.

۷

تغییر   و  تیکی  دیالک  جهش  نسبیت 
است  آن  در  ـ  این  بر  ـ عالوه  اوولوسیونی 
که جهش نیز بمثابه روند صورت می گیرد، 
کیفیت  به  کیفیت  یک  از  گذار  روند  بمثابه 

دیگر.

۸

بدین طریق جهش نه تنها کیفیت کهنه را از 
کیفیت نو جدا می کند، بلکه آن را به کیفیت 
جدید پیوند می دهد و لذا جهش همواره یک 
گشتاور تداوم )پیوست( و  اوولوسیون را در 

بر دارد.

۹

اصلی  کیفیت  چارچوب  در  که  آنجا  از  اما 
بلکه  کمی صرف،  تغییرات  فقط  نه  موجود 
بوسیله  آن  متوالی  توسعه  مراحل  همچنین 
با  مقایسه  )در  کوچکتر  کیفی  های  جهش 
کیفیت اصلی( تحقق می یابند، می توان گفت 
از حد  فراتر گذشتن  به  نهائی که  که جهش 
کیفیت اصلی منجر می شود، در تحلیل نهائی 
کوچک  های  جهش  از  ای  سلسله  محصول 

است. 

۱۰

به  قادر  توسعه  متافیزیکی  های  بندی  طرح 
درک دیالک تیک بغرنج جهش و  اوولوسیون 

نبوده اند:

الف

اوولوسیونیسم

یکی از جریانات متافیزیکی فقط نتایج نهائی 
روند توسعه را در نظر می گیرد و در آن 

فقط رشد کمی و پیوسته را می بیند.

اوولوسیونیسم  به  کنید  مراجعه 
دایرة  تارنمای  )اوولوسیونگرائی(در 

المعارف روشنگری

ب

 ژرژ کوویر )۱۷۶۹ ـ ۱۸۳۲(

طبیعت شناس فرانسوی

از مؤسسین تئوری کاتالیسم )کاتاستروفیسم، 
تئوری فاجعه(
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جریان متافیزیکی دیگر فقط تشکیل و تغییر 
را در نظرمی گیرد و لذا تنها به درک این 
حقیقت امر نایل می آید که روند توسعه از 

سلسله ای از جهش ها تشکیل یافته است

)کوویر و امثال او( 

۱

رفتار سیستم های مافوق ثابت را نیز باید با 
توجه به نسبیت  اوولوسیون و جهش توضیح 

داد:

الف

در سیستم های مافوق ثابت، تعویض جهشی 
وضع سیستم  که برای حفظ ساختار اساسی 
کل  به  نسبت  گیرد،  می  صورت  سیستم 

سیستم، جهش کیفی محسوب نمی شود.

ب

از  گذشتن  فراتر  موجب  جهش،  فونکسیون 
میدان  برعکس،  بلکه  نمی شود،  سیستم  حد 
برای  را  سیستم  ممکنه  رفتاری  های  شیوه 
حفظ ثبات سیستم مورد استفاده قرار می دهد.

ت

اما با این حال تغییر جهشی هر سیستم مافوق 
ثابت، جهش کیفی اصیلی است.

چون در زمینه شیوه های رفتاری، هر کدام 
از شیوه های رفتاری ممکنه سیستم با شیوه 

های رفتاری دیگر تفاوت کیفی دارد.

۲

از رفتار سیستم های مافوق ثابت آشکار می 
شود که جهش ها طبیعتا بدو دسته تقسیم می 

شوند:

الف

جهش های سیستم نگهدار  

ب

جهش های سیستم شکن.

۳

می  نگهدار  سیستم  را  تیکی  دیالک  جهش 
نامند، اگر تغییر کیفی سیستم که از آن ناشی 
می شود، به ثبات سیستم و به انطباق آن با 
می  منجر  زیست  محیط  یافته  تغییر  شرایط 

شود.

۴

تغییر  که  نامند  می  شکن  سیستم  را  جهشی 
سیستم  نابودی  موجب  آن،  از  ناشی  کیفی 
گردد و بجای آن سیستم دیگری را بنشاند که 

با محیط زیست بهتر انطباق دارد.

الف

اما تفاوت جهش های سیستم نگهدار و سیستم 
شکن نیز مطلق نیست، بلکه وابسته به سیستم 

مختصات مربوطه است.

ب

اگر جهش را در خارج از هر پیوند در نظر 
بگیریم، در می یابیم که آن هم سیستم نگهدار 

است و هم سیستم شکن.

ت

را،  رفتاری  همواره  سوئی  از  جهش  زیرا 
حالتی را، سیستمی را در هم می شکند و از 
دیگر همواره رفتاری را، حالتی را،  سوی 

سیستمی را حفظ می کند.

پ

سیستم  و  نگهدار  سیستم  های  جهش  رابطه 
شکن را می توان در مدل سیستم های مولتی 

ثابت )کثیر الثبات(   بوضوح دید:

۱

است  چنان  ثابت  مولتی  سیستم  هر  ساخت 
بهم  ثابت  مولتی  های  زیرسیستم  از  آن  که 
پیوسته تشکیل یافته که خود را نسبتا مستقل 

از یکدیگر تغییر می دهند.

۲

این امر میدان وسیعتری را برای تطبیق در 
اختیار آنان قرار می دهد، تا بتوانند ساختار 
محیط  تغییرات  مقابل  در  را  خود  سیستمی 

زیست حفظ کنند.

۳

این سیستم ها ثبات سیستمی خود را با تغییر 
جهشی زیرسیستم های خود تحقق می بخشند.

۴

نابودی  به  تواند  می  تغییرجهشی  همین  اما 
سیستم هم منجر شود:

الف

اوال اگر تغییر کیفی شامل حال زیر سیستم 
بسیار مهمی در سلسله مراتب سیستمی گردد.

ب

ثانیا اگر تغییر کیفی شامل حال تعداد کافی از 
زیرسیستم ها شود.

۵

نتیجه  )که  ها  زیرسیستم  نسبی  وابستگی 
شود  می  سبب  ست(  آنها  نسبی  استقالل 
یک  کیفی  تغییر  معینی  شرایط  تحت  که 
های  سیستم  کیفی  تغییر  موجب  زیرسیستم 

دیگر شود.

۶

به عنوان مثال، از این رو ست که ساختمان 
با  که  پیشرفته  سوسیالیسم  اجتماعی  سیستم 
تشکیل سیستم اقتصادی آغاز می شود، بدان 
محدود نمی ماند، بلکه تغییر کیفی متناسب با 
آن را در زیرسیستم های دیگر جامعه الزامی 

می سازد و بدنبال می آورد.      

۷

گشتاور  تیکی  دیالک  وحدت  شناخت 
روند   در  جهشی  گشتاور  و  اوولوسیونی 
کارگر  طبقه  سیاسی  مبارزه  برای   توسعه، 

اهمیت بزرگی داشته و دارد.

۸

این امر سبب می شود که اقدامات انقالبی با 
دقت و وسواس تدارک دیده شوند و به تغییر 

بنیادی جامعه منجر گردند.

الف

ورفرمیسمگشتاورهای   رویزیونیسم      ·
اوولوسیونی روند توسعه را مطلق می کنند 
می  منکر  را  انقالبی  مبارزه  ضرورت  و 

شوند.

در  رفرمیسم  رویزیونیسم،  به  کنید  مراجعه 
تارنمای دایرة المعارف روشنگری

ب

)آوانتوریسم  آنارشیستی  جریانات        ·
فرم  گرائی(برعکس،  فرقه  )ماجراجوئی(، 
می  را مطلق  طبقاتی  مبارزه  انقالبی  های  

کنند.

۹

تغییرات کمی و کیفی همواره تغییرات کیفیت 
های معینی اند.

۱۰

های جهان  پدیده  نهایت  بی  کیفی  تنوع     ·
مادی اما فرم های بی نهایت زیاد جهش های 

دیالک تیکی زیر را مشروط می سازد:
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الف

تبدیل ذرات هسته ای متفاوت به یکدیگر

ب

واکنش های شیمیائی

ت

تبدیل کرم پروانه به پروانه

پ

خروج انسان ازعالم جانوران

ث

عالم  به  عالم ضرورت  از  بشریت  »جهش 
آزادی« )انگلس(، 

که با گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم و 
کمونیسم آغاز می شود، 

اند  تیکی  دیالک  جهش  برای  هائی  مثال 
از  ناشی  آنان  آشکار  متفاوت  خصلت  که 
خودویژگی های کیفی پدیده ها در فرم های 

متفاوت حرکت ماده است. 

مدت و جهت هر جهش منفرد بوسیله عوامل 
زیرین تعیین می شود:

الف

بوسیله کیفیت ابژکت مورد نظر

ب

جامه  جهش  آن  تحت  که  شرایطی  بوسیله 
عمل می پوشد.

اما در باره مدت و جهت جهش دیالک تیکی 
می توان نکات عامی را بشرح زیر خاطر 

نشان شد:

الف

از آنجا که کیفیت اصلی هر سیستم برای آن 
حدی تعیین می کند، پس روند  اوولوسیونی 
نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد، بلکه دارای 
حد و مرزی است و در این حد و مرز است 
جا  جهش  مقابل  در  اوولوسیونی  روند   که 

خالی می کند.

ب

جهش نیز حد خود را در زمان می یابد:

ت

جهش حد خود را در مدت زمانی می یابد که 

برای تشکیل وضع جدید سیستم  و یا ساختار 
جدید سیستم الزم است.

پ

دو وضع  میان  که  گذار  مرحله  که  آنجا  از 
با  مقایسه  در  دارد،  قرار  سیستم  مند  ثبات 
عمر اوضاع ثبات مند سیستم، قادر به ادامه 
می  سپری  بسرعت  قاعدتا  و  نیست  حیات 

شود.

ث

به این معنا ست که از جهش ناگهانی سخن 
می رود.

ج

بطور  همیشه  نباید  حتما  کیفی  جهش  اما 
ناگهانی و سریع صورت گیرد.

ح

بروز شرایط معینی می تواند گذار به کیفیت 
نو را آهسته و کند کند:

۱

متوالی  مراحل  از  باید  گذار  که  وقتی  مثال 
بگذرد.

۲

·    در انقالب سوسیالیستی اکتبر روسیه در 
آن واحد، زیرسیستم های اقتصادی، دولتی و 
حقوقی جامعه تحول یافتند، درحالیکه به نظر 
گروهی از احزاب کمونیست اروپای غربی 
تحول انقالبی جامعه در کشورهای اروپائی، 
احتماال  بایستی  می  موجود  شرایط  تحت 
کیفی  های  جهش  از  ای  مجموعه  بصورت 

کوچک یعنی بطور تدریجی صورت گیرد.

۳

و یا هر واکنش واحد شیمیائی می تواند بسته 
به شرایط آزمایش، آهسته و یا سریع صورت 

گیرد.

 ۴ 

  تجزیه رادیو اکتیو رادیوم

بی  که  رادیوم   طبیعی  اکتیو  رادیو  تجزیه 
تردید یک تغییر کیفی است، یعنی یک جهش 
ساله   ۱۶۰۰ عمر  نیمه  است،  تیکی  دیالک 
آن  نصف  سال   ۱۶۰۰ از  بعد  )یعنی  دارد 

تجزیه می شود.(

۵

 تجزیه رادیو اکتیو اوران

اما می توان شرایطی را فراهم آورد که مواد 
رادیو اکتیو مثال اوران ۲۳۵ در یک جهش 
را  خود  کیفیت  ناگهانی،  انفجار  بر  مبتنی 

تغییر دهد.

۶

پس آهسته و ناگهانی بودن جهش معیارهای 
نسبی اند و به نسبت مدت خود جهش و مدت 

تدارک کمی آن تعیین می شوند.

۷

تحت  تواند  می  ناگهانی  جهش  یک  بسا  چه 
شرایطی مدت زمان بمراتب بیشتری از یک 
جهش آهسته و تدریجی الزم داشته باشد.    

الف

چند  عرض  در  آب  ای  قطره  تبخیر  مثال 
است،  تدریجی  و  آهسته  جهش  یک  ساعت 
جهشی است از کیفیت آب مایع به کیفیت آب 

گازی شکل.

ب

در حالیکه روند انسان شدن و پیدایش جامعه 
انسانی )با در نظر گرفتن مدت زمان وجود 
جهش  یک  زمین(  کره  در  زنده  موجودات 

ناگهانی است.

ت

دیالک  جهش  مهم  بویژه  های  فرم  از  یکی 
انقالب  بشری،  جامعه  توسعه  در  تیکی 

اجتماعی است:

ـ  اجتماعی  فرماسیون  جایگزینی  یعنی 
اقتصادی حاکم، بوسیله فرماسیون اجتماعی 
نیروهای  رشد  با سطح  متناسب  اقتصادی  ـ 

مولده است.

۸

بسته به چند و چون سیستم موجود، می توان 
و  مشروط  خطی  ـ  علی  های  جهش  میان 
جهش های علی ـ غیرخطی مشروط تفاوت 

قائل شد.

الف

های  سیستم  که  ست  رو  آن  از  تمایز  این 
با  یافته در رابطه  فاقد خودتنظیمگری رشد 
تغییرات کمی و کیفی خود، به میزان زیادی 
وابسته به تغییرات محیط پیرامون خویش اند.

ب
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خودتنظیمگری  حاوی  های  سیستم  در 
برعکس،  یافته،  رشد  )خودسازماندهی( 
العاده در مقابل  ببرکت قدرت مقاومت فوق 
عرصه  داشتن  سبب  )به  خارجی  اختالالت 
ثبات وسیع و توان حفظ تعادل خود از طریق 
تغییر دادن به شیوه رفتار خود( جهش های 
سیستم  خود  ذاتی  علل  قوه  به  عمدتا  کیفی 

)علل سیستمذاتی(  صورت می گیرند.

ت

پیوند این سیستم ها با تغییرات کمی و کیفی 
محیط پیرامون شان پیوندی با واسطه است. 

۹

جهت و سمت و سوی جهش ها نیز بوسیله 
کیفیت های مربوطه تعیین می شود.

الف

کیفیت  اینکه  از  است  عبارت  امر  این  دلیل 
زیرسیستم  بمثابه  خود  یابنده،  قوام  جدید 
پایینرتبه ای در بطن کیفیت پیشین تکوین می 

یابد.

ب

و لذا در جهش کیفی، چیزی نامعین  به چیز 
نامعین دیگر بدل نمی شود.

و  سمت  و  جهت  که  است  معنی  بدان  )این 
سوی جهش کیفی همیشه معین است. کیفیت 
معینی به کیفیت معین دیگر تحول می یابد. 

مترجم(

ت

اما مطلق کردن تعین مندی  جهت جهش ها 
اشتباه خواهد  نیز  پیشین  بوسیله کیفیت های 

بود

آن  تحت  جهش  که  مشخصی  شرایط  زیرا 
تحقق می یابد، بر جهت جهش، تأثیر خاص 

خود را بجا می گذارد.

کمیت،  و  کیفیت  کیفیت،  به  کنید  مراجعه 
حد، اوولوسیون در تارنمای دیارة المعارف 

روشنگری

پایان

نظری

چندی پیش سایت »تز یازدهم« مقاله ای از 
و  »انقالب  عنوان  تحت  کاراتانی،  یوجین 
منتشر  نجفی  صالح  ترجمه ی  با  تکرار«، 
فیلسوف  این  که  می شود  سالی  چند  کرد. 
فارسی زبانان  به  فرهادپور  مراد  را  ژاپنی 
معرفی کرده است. او را به عنوان کسی که 
با میانجی »کانت« به سراغ تفسیر مارکس 
رفته، می شناسیم. در این متن بنا داریم تا به 
نقد و بررسی این مقاله ی کاراتانی بپردازیم. 
مقاله ی  که  است  این  در  کار  این  اهمیت 
مذکور به نوعی نمونه ای از به کار گرفته 
شدن منظومه ی نظری کاراتانی در ارتباط با 
تحلیل پدیده های اجتماعیـ  تاریخی است. اگر 
این نقد بتواند محلی از اعراب داشته باشد، 
پاسخ  باید  کاراتانی  اندیشه ی  حامالن  آنگاه 
کاراتانی  که  راه حلی  به  فقط  نه  مهمی  های 
ارائه می دهد، بلکه به شیوه ی تحلیلی که او 
برمی گزیند بدهند. شیوه ی تحلیلی که در یک 
امر  رفتن  محاق  »به  را  آن  می توان  کالم 

اجتماعی در نظریه« نامید.

تکرار«  و  »انقالب  ای  مقاله  در  کاراتانی 
»ساختاِر  ایده ی  پرده،  شش  در  می کوشد 
تکرار شونده« را ـ که معتقد است مارکس 
آن را »به دقت حالجی کرد« ـ در ارتباط با 
اجتماعی«،  »دولت«، »سرمایه«، »تشکل 
و  داری«  سرمایه  تاریخی  »مراحل 
او بر مبنای  پایان  »انقالب« بسط دهد. در 
که  را  بدیلی  است،  کرده  مطرح  که  ایده ای 
ایده اش، ریشه دار در گذشته  از  تبعیت  به 
می داند ـ آرای »کانت« و »جامعه ی ملل« 
ـ پیش می گذارد و توجه به آن را در دوران 
ـ  می خواندش  »نئوامپریالیسم«  که  ـ  کنونی 

ضروری تلقی می کند.

مشهور  جمله ی  بر  تمرکز  با  را  کار  او 
مارکس در صفحات آغازین »هجدهم برومر 
لوئی بناپارت« آغاز می کند که مارکس در 
به  را  تاریخ  کمدی  و  تراژدی  حکایت  آن 
ادامه ی  در  اما  می کند.  بازگو  هگلی  زبانی 
بیشتر معلوم می شود که جمله ی  کار هرچه 

چه گونه تاریخ فدای نظریه می شود

یاشار دارالشفاء
نقدی بر مقاله ی »انقالب و تکرار« نوشته ی یوجین 

کاراتانی
منبع اصلی مطلب »نقد اقتصاد سیاسی«

آن  بر  مقاله  مورد عالقه ی کاراتانی که کّل 
مارکس،  مشهور  عبارت  نه  است،  استوار 

بلکه این جمله ی هگل است که:

»به لطف تکرار، آنچه در ابتدا چیزی به غیر 
از بخت و تصادف درنظر نمی آید، به صورت 

ق درمی آید.« یک هستی واقعی و مصدَّ

راز  می تواند  نکته،  این  به  توجه  اهمیت 
تاریکخانه ی کاراتانی را که از یک سوی آن 
مارکس وارد می شود از سوی دیگر سازمان 
ملل خارج می گردد، بر ما مکشوف سازد. 
بی دلیل نبود که مارکس وقتی در خط اول 
نوشت  بناپارت«  لوئی  برومر  »هیجدهم 
»هگل در جایی، بر این نکته انگشت گذاشته 
اضافه کرد: »وی  بالفاصله  است که …« 

فراموش کرده است اضافه کند که …«.

ظاهراً  که  است  مارکس  بدشانسی  این 
عالقه مندانش  به ظاهر  ژاپن،  تا  ایران  از 
او،  قصار  جمالت  به  چیز  هر  از  بیشتر 
آثارش  آغازین  صفحات  در  به ویژه  هم  آن 
نوشته  دست  مجموعه ی  از  دارند:  عالقه 
به  )معروف   ۱۸۵۷�۵۸ سال های  های 
گروندریسه( تنها »مقدمه اش« مهم می شود، 
از »نقد فلسفه ی حق هگل«، نیز به همچنین، 
از سه جلد سرمایه، صرفاً »فصل اول جلد 
اول« اهمیت دارد و از سه گانه های سیاسی 
درباره ی »فرانسه« هم احتماالً همین جمله ی 

مشهور مورد عالقه ی آقای کاراتانی.

قول،  نقل  همان  از  جلوتر  صفحه  چند  تنها 
باز  بیشتر  را  هگل«  »فراموشی  مارکس 

می کند:

چکامه ی  نوزدهم  قرن  اجتماعی  »انقالب 
این  بگیرد،  نمی تواند  گذشته  از  را  خود 
آینده می توان گرفت. این  چکامه را فقط از 
انقالب تا همه ی خرافات گذشته را نروبد و 
نابود نکند قادر نیست به کار خویش بپردازد. 
خاطره های  یادآوری  به  پیشین  های  انقالب 
که  داشتند  نیاز  رو  آن  از  جهان  تاریخی 
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محتوای واقعِی خویش را بر خود بپوشانند. 
انقالب قرن نوزدهمی  به این گونه یادآوری 
مردگان  که  بگذارد  باید  و  ندارد  نیازی  ها 
سرگرم دفن مرده های خویش باشند تا خود به 
محتوای خویش بپردازد. در گذشته، مضمون 
به پای عبارت نمی رسید اکنون عبارت است 
)مارکس،  ندارد«  را  مضمون  گنجایش  که 

چ۵، ۱۳۸۷: ۱۵(.

ربطی  تاریخی،  از  ماتریالیستی  درک  این 
کاراتانی  عالقه ی  مورد  تاریخ  فلسفه ی  به 
اقسام  و  انواع  از  می توان  آن  در  که  ندارد 
اعداد مقدس نظیر »۱۲۰« یا »۶۰« سخن 
»ایدئولوژی  در  مارکس  این  از  پیش  گفت. 
تاریخی ای  تعمیم های  به  نسبت  آلمانی« 
جلو  را  آمریکا  کشف  از  هدف  قادرند  که 
هشدار  کنند،  قلمداد  فرانسه  انقالب  انداختن 
چ۳،  انگلس،  و  مارکس  به:  )نک  بود  داده 
نام گذاری  با  اما  کاراتانی   .)۳۱۷  :۱۳۸۶
از  نمونه  »نخستین  به  ناپلئون  کشورگشایی 
توسعه طلبی امپریالیستی«، گویی نه تنها تبار 
آمریکای قرن بیست و یک را در فرانسه ی 
قرن هیجدهم سراغ می گیرد، بل به میلی هم 
اشاره دارد که به واسطه اش، آمریکا در حال 
بناپارتی  امپراتوری  یک  سوی  به  حرکت 

است و چنین نتیجه گیری می کند که:

توسعه طلبی  بنای  ـ  دولت  ملّت  یک  »اگر 
به  قالب  بکوشد  و  بگذارد  کشورگشایی  و 
نمی تواند  درآید،  بزرگ  »امپراتوری«  یک 
بدین قرار،  بپرهیزد.  امپریالیست شدن  از 
ملّت دولت های مدرن ازطرفی حیات خود را 
مدیون عکس العمل شان به »امپراتوری«های 
بزرگ اند؛ اما ازطرف دیگر تمایل دارند خود 
امپراتوری ها  آن  به  و  بردارند  میان  از  را 
اجماع  خارق  ساختاِر  این  بازگردند. 
است  تکراری  )پاراُدکس گونه(، علّت وجود 

که در ذات دولت سرشته شده است.«

به همین سیاق کاراتانی پیشینه ی طرح یک 
اتحادیه ی اروپایی را تا ناپلئون پیش می برد.و 
چرا ما نتوانیم حتی قدمت ماجرا را تا اتحاد 
های  جنگ  جریان  در  مسیحی  های  دولت 

صلیبی به عقب ببریم؟!

مشکل از آنجایی است که کاراتانی نمی داند 
با تئوری نگری و هارت چه کند؟ از طرفی 
تاریخ واقعی توسعه طلبی آمریکا از بعد از 
که  می شود  آن  از  مانع  فارس  خلیج  جنگ 
از  و  بخواند  »امپراتوری«  صرفاً  را  آن 
منتشر  »قدرت  فوکویی  ایده ی  دیگر  طرف 
»امپراتوری  که  این صورت  به  فضا«  در 
برایش  ندارد«،  مکانی  که  است  مکانی 

وسوسه کننده است.

از  کاراتانی  کژفهمی  ریشه ی  درک  برای 

»امپریالیسم«، به فرازی از »سمیر امین« 
اشاره  توده«  و  »امپراتوری  مقاله ی  در 
می کنم که در آن امین به زیبایی ساده سازی 

های نگری و هارت را روشن می کند:

قصد  به  »امپراتوری«  واژه ی  »انتخاب 
متمایز کردن ویژگی های تشکیل دهنده ی آن 
با  است.  امپریالیسم  معرف  های  ویژگی  از 
این تعریف امپریالیسم به ُبعد صرفاً سیاسی 
قدرت  گسترش  یعنی  می کند،  پیدا  تقلیل  آن 
آن،  مرزهای  ورای  به  دولت  یک  صوری 
و به این ترتیب امپریالیسم با استعمار یکی 

می شود« )امین، ۱۳۸۸: ۹۷(.

بگیریم  نتیجه  ُخب خیلی راحت می توانیم  و 
هم  و  سرآمده  امپریالیسم  دوران  هم  که 
امپراتوری، در نتیجه دست به کار ابداع ایده 
های من درآوردی ای می شویم که به نحوی 
بتواند نظام سلطه ی جهانی را توضیح دهد. 
ابداعاتی نظیر »امپراتوری به مثابه ی مکاِن 
مثابه ی  به  »نئوامپریالیسم  یا  مکان«  بی 

امپریالیسم امپراتورانه«!

در چنین صورت بندی هایی، از آنجایی تاریخ 
قادر  پردازندگانش  که  می شود  نظریه  فدای 
نیستند و نمی خواهند که آنچه را که میک سینز 
مارکس  گروندریسه ی  از  تبعیت  به  وود 
»تاریخی  یعنی  است،  توضیحش  درصدد 
بون و خاص بودگی سرمایه داری«، دریابند. 
تفاوتی مشابه بین امپریالیسم غیرسرمایه داری 
و امپریالیسم سرمایه داری وجود دارد. میک 
سینزوود با تکیه بر ایده ی »جدایی قلمروهای 
»اقتصادی« و »سیاسی« در سرمایه داری« 
)نک به: میک سینزوود، ۱۳۸۶: ۶۷�۳۵( 

این تفاوت را چنین توضیح می دهد:

مدد  به  استعماری  قدیمی  های  »امپراتوری 
اغلب  و  نظامی  فتح  اقتصادی،  فوق  قهر 
اتباع  و  منطقه  بر  مستقیم  سیاسی  حکومت 
سرمایه داری  امپریالیسم  می شدند.  مسلط  آن 
می تواند حکومت خود را با وسایل اقتصادی، 
و دخالت در نیروهای بازار، از جمله استفاده 
)میک سینز  کند«  اعمال  بدهی،  اسلحه ی  از 

وود، ۱۳۸۸: ۲۹(.

نیست  معنی  این  به  اصالً  توضیح  این 
با  سرمایه دارانه  امپریالیسم  فرق  تنها  که 
غیرسرمایه دارانه در »فک شدگی اقتصاد« 
از دیگر ساحت های زندگی اجتماعی است، 
ایجاد  کنونی،  از کشورگشایی های  و هدف 
بازار برای ارزش افزایی سرمایه در تمامی 
دنیاست. نگاهی به میزان سرمایه گذاری های 
کمتر  »مناطق  در  خصوصی  بلندمدت 
فروش  به  مربوط  رقم  نیز  و  توسعه یافته« 
چندملیتی  های شرکت های  و سرمایه گذاری 
در کشورهای متروپل، و تعمیق شکاف بین 

»شمال« و »جنوب«، حاکی از آن است که 
پیچیدگی نسبت میان »اقتصاد« و »سیاست« 
»جهانی سازی«  و  »دولت«  و  سو  یک  از 
از سوی دیگر بیش از زمانی است که لنین 
مرحله ی  باالترین  امپریالیسم  می پنداشت 
تا  دارد  بنا  چراکه  است  داری  سرمایه 

بازارهای جدیدی به روی سرمایه بگشاید.

همچنین در خصوص »تکرار در سرمایه« 
ساده سازی  از  مشابهی  نمونه های  ما  هم 
تالش  تمامی  می بینیم:  کاراتانی  کار  در  را 
مارکس در »سرمایه« به راحتی به »چرخه 
»خودگستری  و  می شود  ترجمان  ژوگالر« 
سازگارشدِن  »سازوبرِگ  به  سرمایه« 
تنها  که  سرمایه داری«،  اقتصاد  خودبه خوِد 
می تواند یادآور ایده ی »دست های نامرئی« 
گذاشتن  دست  سیاق  همین  به  باشد.  اسمیت 
برای  »تولید«  عوض  به  »مبادله«  بر 
دولت  استقالل  و  خودآیینی  چرایی  توضیح 
این که  از  گله مندی  و  سرمایه  خودآیینی  از 
مارکسیست ها »دولت« را به »روبنا« پاس 
دادند و فقط کوزو اونو به مسئله ی اسرارآمیز 
علت بحران های ادواری پاسخ قانع کننده داده 

است.

این همه مغلق گویی و بی خبری  از  می توان 
کاراتانی از توسعه ی بحث های مارکسیستی 
حیرت کرد؛ تو گویی که او از خواب اصحاب 
کهف بیدار شده و پس از گذشت ۱۱۹ سال 
که  است  این  از  حیران  مارکس،  مرگ  از 
چرا هیچ کس به »دولت« و »بحران های 

ادواری« توجه نکرده است!

فارغ از این نکته که مارکس طرحی برای 
سرمایه،  )درباره ی  کتاب  شش  انتشار 
کارمزد،  درباره ی  مالکیت زمین،  درباره ی 
بازار  و  بین المللی  تجارت  دولت،  درباره ی 
جهانی( درنظر داشت که به دفعات )در نامه 
به السال، انگلس، ویدمایر و مقدمه سهمی بر 
نقد اقتصاد سیاسی( به آن اشاره کرده بود، و 
»دولت« به تبعیت از یک منطق دیالکتیکی 
در تحلیل بنا بود مجلد چهارم باشد، تحلیل بی 
نظیر او از وقایع فرانسه و نیز فصل مربوط 
به »انباشت اولیه« در جلد اول »سرمایه«، 
همواره  »دولت«  که  آن  بر  است  دلیلی 
و  »سرمایه«  از  تحلیلش  در  مارکس  برای 
است.  بوده  اهمیت  حائز  »سرمایه داری« 
مدعا  این  کشیدن  پیش  دیگر  سوی  از  اما 
تصدیق  هرازچندگاه  »مارکسیست ها  که 
ایدئولوژیکی  سیاسی ـ  روبنای  که  کرده اند 
دارند؛  نسبی«  »استقالل  یا  »خودآیینی« 
نکرده اند  تعمق  مسئله  این  در  هرگز  اما 
به  و  است«  خودآیینی  واجد  دولت  چرا  که 
مارکس  گردن  به  تقصیر  انداختن  آن  دنبال 
تولید«  »شیوه های  زاویة  از  تاریخ  »به  که 
نظر می کند«، به شدت حیرت انگیز است. در 
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ابتدا بپردازیم به اتهام اول و سپس درباره ی 
نسبت تولید و مبادله و جایگاه شان در تحلیل 

صحبت کنیم.

غالب  سو،  این  به  لنین  زمان  از  کم  دست 
دولت  مسئله ی  به  به وفور  مارکسیست ها 
دولت را  پرداخته اند و این که ایشان صرفاً 
نسبی  استقالل  دارای  »روبنای  مثابه ی  به 
به  متعلق  صرفاً  کردند،  لحاظ  زیربنا«  از 
»مارکسیسم  یعنی  مارکسیسم،  از  نحله  یک 
عرصه  به  پا  از  پیش  است.  آلتوسری« 
مناقشات  آلتوسری ها،  و  آلتوسر  گذاشتن 
جماهیر  »اتحاد  وجود  میانجی  به  بسیاری 
نظام  در  دولت  جایگاه  درباره ی  شوروی« 
سرمایه داری میان مارکسیست ها درگرفت. 
لوکزامبورگ  و  بوخارین  و  هیلفردینگ  از 
بتلهایم  کلیف،  تونی  تا  گرفته  دونایفسکایا  و 
پوالنزاس،  میلیبند،  چون  معاصرترهایی  و 
کامال  صورت  به  …؛  و  وود  میک سینز 
تحلیل  در  که  داد  نشان  می توان  هم  مستدل 
های برخی از ایشان نه تنها دولت عنصری 
خصوص  در  بل  است  نبوده  ای  حاشیه 
این  بر  هم  »روبنا«  و  »زیربنا«  رابطه ی 
باور آلتوسری که روبنا »استقالل نسبی« از 

زیربنا دارد، نبودند.

می تواند  کاراتانی  آیا  اینکه  به  بپردازیم  اما 
»خودآیینی  ایده ی  بر  تحلیلش  آخر  به  تا 
بماند؟  سرمایه«  خودآیینی  از  مستقل  دولت 
به  لزوماً  نه  است،  منفی  شک  بدون  پاسخ 
این خاطر که ما با او موافق نیستیم، بل به 
خاطر »اتحادیه ی اروپا«. کاراتانی در بخش 
پنجم مقاله اش با عنوان »مرحله ی کنونی« 
در توضیح اینکه چه گونه »اتحادیه ی اروپا« 
برای مقابله با آمریکا و ژاپن شکل می گیرد، 

می نویسد:

»دولت های اروپایی، برای مقابله با امریکا 
و ژاپن بود که »اتحادیه ی اروپا« را تشکیل 
را  خود  اقتصادی  و  نظامی  قوای  و  دادند 
را  این  کردند.  تفویض  »اََبردولت«  به یک 
نمی توان »نفی« ]هگلی[ دولت مدرن قلمداد 
کرد؛ زیرا زیر فشاِر سرمایه داری جهانی یا 
بازار جهانی است که دولت ها متحد می شوند 
و قسمی دولت بلوک گونه )bloc state یا 

»اتحادیه ای«( تشکیل می دهند.«

عبارت »زیر فشار سرمایه داری جهانی یا 
بازار جهانی« را چه طور باید به »خودآیینی 
ربط  سرمایه«  خودآیینی  از  مستقل  دولت 
مدام  کاراتانی  که  دولتی  نیست  معلوم  داد؟ 
از خودآیینی اش می گوید چه گونه موجودی 
است و آیا اساساً وجود خارجی دارد یا نه. او 
اصرار دادر که »رکِن ملّیت از اعتبار افتاده 
از زوال و  به هیچ وجه حاکی  این  اما  است؛ 
و  خواست  به  فقط  ]و[  نیست.  دولت  محو 

می تواند  دولت  یک  که  است  دولت  اراده ی 
با دولتی دیگر متحد یا هم پیمان شود«. برای 
دهم  نشان  را  کاراتانی  ساده انگاری  این که 
و اینکه او قادر نیست هیچ دلیل تجربی ای 
برای این بیاورد که چرا درحالی که »ملیت« 
از اعتبار افتاده، »دولت« روز به روز بر 
به قطعه ی مهمی  افزوده می شود،  اعتبارش 
نشان  که  کنم  می  اشاره  ریان«  »دیک  از 
می دهد چگونه در وضعیت تاریخی سرمایه 

داری، دولت بدون ملت قابل تصور نیست:

تصویر  مالی،  سرمایه ی  شدن  »بین المللی 
انباشت  در  ملیت  مرکزی  نقش  از  روشنی 
جهانی، پیش روی ما قرار می دهد. ترکیب 
فن آوری ماهواره ای و کامپیوتری… تمامی 
»بازار  برای  را  الزم  فنی  پیش شرط های 
مالی،  سرمایه ی  جریاِن  نوکالسیکِ  کامل« 
در  بازده  های  نرخ  ساختن  برابر  جهت 
سرتاسر جبهه ها و موقعیت های مالی فراهم 
رفته  فراتر  نیز  ملی  مرزهای  از  و  آورده 
است. با وجود این… به خوبی مشخص شده 
را  ملی خود  منش  مالی  که سرمایه ی  است 
حفظ کرده است و فاقِد حرکتی نظام مند برای 
برابرساختن پس اندازها و سرمایه گذاری ها 
که  جهانی  مالی  نظام  است…  ملت  هر  در 
نشان  است،  ملّی  رایج  پول های  از  ترکیبی 
ُبعد  فاقد  نمی تواند  جهانی شدن  که  می دهد 
مسئول  ملت ها  ـ  دولت  که  چرا  باشد؛  ملی 
خویش«  »ملی  پول  جهانی  سنجش پذیری 
که  گونه  آن  جهانی شدن  می شوند،  محسوب 
پیشرفته ی  شکل  در  حتی  می رسد،  نظر  به 
آن به مثابه ریشه کن کردن بعد ملی انباشت 
نیست. در حقیقت جهانی شدن حتی به معنای 
ُبعد ملی  تدریجی اضمحالل  فرآینِد  »آغاز« 
نیز نیست. انباشت جهانی، عمالً بازتولید ُبعد 
ملی است، هرچند شیوه ی انجام آن با اعصار 
هارمن،  از  نقل  )به  است«  متفاوت  گذشته 

.)۱۲۰�۲۱ :۱۳۸۶

وقتی »ملت« از تحلیل کنار گذاشته می شود، 
باید  هم  بدیل  ارائه ی  برای  که  است  طبیعی 
نظیر  دولتی،  های  بلوک  دامان  به  دست 
»سازمان ملل« شد نه توان انقالبی توده های 

مردم.

کردنش  باز  از  کاراتانی  که  سیاهی  جعبه  
در  نه  اما  است  تولید«  »شیوه ی  دارد،  ابا 
عین  در  که  آلتوسری  غیرنظام مند  تلقی  آن 
گوناگونی  های  منطقه  دربرگیرنده ی  این که 
است، اما دست آخر تعیین کننده ی نهایی اش 
معنی  به  بل  اقتصاد«،  »عالیجناب  می شود 
پرداخت  اضافی  که »کار  جامعه  از  شکلی 
ای  ویژه  و  به شیوه ی خاص  آن  در  نشده« 
بیهوده  قولتامپسون  به  و  می شود  استخراج 
به  را  اولویت  آن،  در  بخواهیم  که  است 
منطقی اقتصادی یا منطقی اخالقی بدهیم. به 

قول خود مارکس »نوری عمومی  است که 
سایر رنگ ها را دربرگرفته و ویژگی آن ها 
را تغییر می دهد«)به نقل از: میک سینز وود، 

.)۷۸ :۱۳۸۳

پیکریافته ی  نهاد  دولت،  اعتبار  این  به 
ایدئولوژی یک »شیوه ی تولید« – که تضمین 
کننده ی تداومش هم هست� است که »قانون 
گذاری« به عنوان اصلی ترین شیوه ای که 
از طریق آن »انباشت« ممکن می شود، در 
یِد اوست. این به معنی آن نیست که سرمایه 
همه چیز است و دولت هیچ چیز، بلکه درک 
»سرمایه« به مثابه ی یک »کل خود ارزش 
زا«ست که دولت جزء مهم آن است. تونی 
دیالکتیک دولت و سرمایه  پیچیدگی  اسمیت 

را به زیبایی توضیح می دهد:

قرارداد  بر  مبتنی  تحکیم حقوق  و  »تعریف 
کارمزدی/ روابط  و  پول  تنظیم  مالکیت،  و 
بر  نظارت  شرکتی،  قوانین  تعدیل  سرمایه، 
آموزش،  ارائه ی  سرمایه،  گردش  مدارهای 
کارآموزی نیروی کار، ایجاد زیرساخت ها، 
مدیریت  توسعه،  و  تحقیق  امور  در  دخالت 
ایجاد  برای  پایگاهی  تدارک  بحران ها، 
 … و  حاکم،  بلوک های  سیاسی  خودآگاهی 
نیاز  جغرافیایی  قلمرو  به  ناگزیر  به  همگی 
دولتی  دستگاه  هر  دغدغه ی  آنچه  دارند. 
حقوق  مفهوم  نه  می دهد،  تشکیل  را  معینی 
مالکان  مالکیت  حقوق  بلکه  کلی،  طور  به 
معین و زنده و حاضر در این مکان مشخص 
به  پول  نه  معینی  دولت  هر  مسئله ی  است، 
نوع  این  اجتماعی  نیروی  بلکه  کلی،  طور 
پول خاص در این مکان معین است، و همین 
فرازهای  همه ی  داد…  ادامه  می توان  طور 
به  سرمایه  گردش  جریان  هر  در  موجود 
دولت به عنوان پیش فرض خود متکی است، 
همان گونه که هر نوع اعمال قدرت توسط 
دولت سرمایه داری در نهایت مبتنی است بر 
جریان  در  شده  تولید  اضافی  ارزش  تملک 
سرمایه  حال[  این  ]با  سرمایه…  گردش 
برای  ضروری  گرایشی  توأمان  طور  به 
ارضی  قلمرو  یک  چهارچوب  در  عملکرد 
که  این  هم  و  دارد  دولت  اداره ی یک  تحت 
انجام  جهت  در  ضروری  گرایشی  حاوی 
مستقیم  سرمایه گذاری  تجارت،  گسترش  و 
به  مالی  سرمایه ی  جریان یابی  و  خارجی، 
منظور فراتر رفتن از محدوده های سرحدات 
 :۱۳۹۱ )اسمیت،  است«  جغرافیایی  قلمرو 

۳۰۶ و ۲۹۰(

پس چنین نیست که مارکسیست ها به دولت 
به  که  است  کاراتانی  آقای  این  و  نپرداختند 
مثال یک قهرمان می خواهد یک باره بر این 
اندیشه ی  تاریخ  در  نظری  بزرگ  نقصان 
تقصیر  به  برسیم  اما  شود.  فائق  مارکسیسم 
زاویة  از  تاریخ  »به  که  مارکس  بزرگ 
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»شیوه های تولید« نظر می کند« و مبادله را 
به کناری می نهد:

که  نیست  کاراتانی  این  هم  باز  آنکه  اول 
مبدع محوریت قرار دادن عنصر »مبادله« 
هر  از  بیش  و  او  از  پیش  است.  تحلیل  در 
متفکر چپ دیگری، کارل پوالنی در کتاب 
به کار بستن  به  »دگرگونی بزرگ« نسبت 
پوالنی  اگر  است.  کرده  اقدام  تحلیلی  چنین 
کم  دست  کرد،  کاری  چنین  به  مبادرت 
تحلیلش را استوار بر روایت دقیقی از تاریخ 
تکوین نظام بازار کرد و سعی نکرد تاریخ 
تبیین  و  توصیف  اش  فرضیه  مبنای  بر  را 
کند. پاشنه ی آشیل تحلیل او آنجایی است که 
درباره ی  اما  می شود.  بدیل  ارائه ی  آماده ی 

مارکس چه می توان گفت؟

اینجا نقطه ای است که پای »روش« وسط 
است. مارکس در مقدمه ی »گروندریسه« به 
طور مبسوط پیوند متقابل چهار سپهر تولید، 
توزیع، مصرف و مبادله را با تحلیلی عمیق 
بازگویی  از  این جا  در  من  می کند.  روشن 
شرح مارکس می پرهیزم و صرفاً به جایگاه 
مبادله در تحلیل او ـ با اتکا به شرح مارچلو 

موستو ـ اشاره می کنم:

تولید  از  جزئی  توزیع،  بپذیریم  وقتی 
و  فعالیت ها  »مبادله ی  تنها  نه  آنگاه  است، 
توانایی ها« میان نیروی کار و نیز مبادله ی 
شده  تمام  محصول  تهیه ی  برای  خام  مواد 
الزم است، بلکه جزئی جدایی ناپذیر از تولید 
شمرده می شود؛ مبادله ی بین فروشنده ها نیز 
کامالً توسط تولید تعیین می شود و »فعالیت 
فقط  تولید  از  مبادله  می سازد.  را  تولیدی« 
محصول  که  می شود  مستقل  مرحله ای  در 
و  می گردد  مبادله  مصرف  برای  مستقیماً 
شدت،  نیز  حالت  این  در  حتی  که  سود؛  نه 
مقیاس و ویژگی های سرشت نشان آن توسط 
تکامل و ساختار تولید تعیین می شود. نتیجه 
ای که مارکس از این توضیح می گیرد، یکی 
این است که تولید، توزیع، مبادله و مصرف 
را  تمایزاتی  و  تمامیت اند  یک  »اعضای 
دیگر  و  می دهند«  تشکیل  واحد  یک  درون 
در  که  است  فرآیندی  تولید،  چون  که  این 
جریان آن نه تنها ابژه برای سوژه، بل سوژه 
نیز برای ابژه خلق می شود، لذا تولید را بدل 
به »عنصر مسلط« کردن در بین سه جزء 
آغاز  نقطه ی  این  که  روست  آن  از  دیگر، 
همیشه  تولید  فرآیند  آن  از  که  است  واقعی 
معینی مصرف،  تولید  می شود:  آغاز  نو  از 
توزیع و مبادله ی معین و نیز مناسبات معینی 
متفاوت  چهارگانه ی  سپهرهای  این  بین  را 
نک:  بیشتر  مطالعه ی  )برای  می کند  تعیین 

موستو، ۱۳۸۹: ۴۵�۳۸(.

مبادله ی  شیوه ی  مثال  برای  این که  بررسی 

مبتنی بر »اصل بازتوزیع«، نظامی مستقل 
آورده است که دولت در مرکز  به وجود  را 
ما  که  است  اعتبار  این  به  و  شده  واقع  آن 
هستیم،  دولت«  در  »تکرار  فرایند  شاهد 
به  که  می شود  آشکار  اش  ناتوانی  آنجایی 
اتکای تمرکز بر سپهر مبادله، اما خارج از 
کلیت تولید، تفاوت های سوسیالیسم، کمونیسم 
و سرمایه داری با یکدیگر، صرفا به »روابط 
سیاسی و حقوقی« فروکاسته می شود؛ که در 
یکی این روابط در خدمت مبادله بر مبنای 
]کمونیسم[،  به مثل« است  »اصل معاوضه 
در یکی در خدمت مبادله بر مبنای »اصل 
دیگری  در  و  ]سوسیالیسم[  بازتوزیع« 
سود«  »اصل  مبنای  بر  مبادله  خدمت  در 
قرائت  در  ترتیب،  این  به  ]سرمایه داری[. 
هدف گذاری  ـ  کاراتانی  نه  و  ـ  وار  پوالنی 
سیاسی، معطوف خواهد بود به تسخیر نهاد 
مبتنی  نظام  بازندگان  توسط  بازار  و  دولت 
در  استدالل  ناتوانی  کاالیی«.  »مبادله ی  بر 
از  نیست  حاضر  آخر  دست  که  اینجاست 
»نهاد دولت« صرف نظر کند و در بدترین 
شکل ـ تحلیل کاراتانی ـ اساساً کلید حل معما 
به دست »سازمان ملل« واگذارده می شود. 
این بدیل شکل نسبی تحقق اش را احتماال در 
دهه ی  اوایل  سبک  به  رفاه«  »دولت  یک 
۱۹۷۰ تجربه کرد و همواره در آروزی یک 
کوبا یا شوروی دموکراتیک از حیث سیاسی 
توجه  ضمن  اما  مارکسی  بدیل  ماند.  باقی 
سیاسی  استقالل  و  ملی  مبارزات  اهمیت  به 
)بنگرید به تحلیل مارکس از مبارزات ملی 
همواره  لهستان(،  ایرلند،  هندوستان،  در 
که  می بیند  جهانی  ابعادی  در  را  »بدیل« 
»قانون  افتادن  کار  از  اش  شرط ضروری 
بر  خاطر  همین  به  دقیقاً  و  است،  ارزش« 
متمرکز  »کلیت«  یک  مثابه  به  »تولید« 
کنم  اشاره  این  به  می دانم  اما الزم  می شود. 
تغییر  سوژه ی  پوالنی،  در صورت بندی  که 
نه  و  مصرفی«اند  های  »ارزش  وضعیت، 
نهادهای سازمان دهنده ی خرید و فروش آن ها 
به  وابسته  نهادهای  و  ملل  سازمان  )دولت، 

آن(.

تحلیل  فروکاستن  که  کنم  اشاره  جا  همین 
غنی مارکس در »سرمایه« به چرخه های 
کسب وکار »ژوگالر«، دقیقاً ناشی از همین 
تحلیل،  در  »مبادله«  دادن  قرار  محوریت 
دست  که  است  تولید  ساختار  به  بی ارجاع 
آخر تمام تالش های چندین دهه ی مارکسیست 
»سوئیزی«،  همچون  برجسته ای  های 
»مزاروش«،  »برنر«،  »مگداف«، 
تبیین  برای  و…  »پانیچ«  »هاروی«، 
راست گرایانه ی  ایده ی  به  را  »بحران« 
»سازوبرِگ سازگارشدِن خودبه خوِد اقتصاد 
آدام  نامرئی  دست  سرمایه داری«]بخوانید 

اسمیت[ فرومی کاهد.

سرمایه داری  نظام  ساختاری  بحران  عامل 
نداشته  جمعیت«  »قانون  به  ربطی  هرگز 
حتی  کاراتانی  ظاهراً  داشت.  نخواهد  و 
با  مواجهه  در  مارکس  اینکه  چرایی  به 
»نظریه ی ارزش ـ کار« ریکاردو به سبب 
به  دست  جمعیت،  عامل  همین  بر  تأکیدش 
نیست.  آشنا  شد،  خویش  تئوری  تدوین  کار 
عامل اصلی بحران ساختاری برای مارکس، 
جریان  در  مارکس  بود.  زمان«  »مسئله ی 
سرمایه داری  نظام  درباره ی  مطالعه اش 
این  بودگی  خاص  که،  رسید  نتیجه  این  به 
پیش  به دیگر شیوه های  تولید نسبت  شیوه ی 
مبنای  بر  اینکه  به  برمی گردد  خودش،  از 
)کار  اضافه  کار  بیشتر  هرچه  افزایش 
کار  بیشتر  هرچه  کاهش  و  نشده(  پرداخت 
الزم )کار پرداخت شده( برای تولید کاال، بنا 
این معنا »بحران  به  شده و تکوین می یابد. 
به عنوان صورت بندی ای  ناکافی«  مصرف 
که متوجه ی عنصر »کار« است را باید ذیل 
»بحران گرایش نزولی نرخ سود« به عنوان 
صورت بندی ای که متوجه عنصر »سرمایه« 
که  است  آن  علت  گرفت.  درنظر  است، 
اما  است  »ارزش«  عامل  »کار«  هرچند 
در جریان تکوین سرمایه داری، »سرمایه« 
سرمایه داری  جامعه ی  سوژه«ی  »کالن  به 
تبدیل می شود. به این خاطر است که »مالی 
گرایی« نشانگان بحران سرمایه داری است، 
نه علّت آن. تداوم خود ـ ارزش افزایی ارزش 
تا زمان فعلی را باید در دیالکتیک پیچیده ی 
نیروی  میان »منطق سرمایه« و »مقاومت 
کار« و دیالکتیک های نهفته در هر یک از 
آن ها، جستجو کرد، نه دور تناوب لیبرالیسم، 

امپریالیسم.

مقدس«  »اعداد  ماجرای  به  برسیم  اما  و 
کاراتانی در بحث از »تکرار در انقالب«. 
خیلی ساده در برابر صورت بندی هگلِی مبتنی 
خصوص  در   »۶۰« و   »۱۲۰« اعداد  بر 
 ،»۱۸۴۸«  ،»۱۷۸۹« های  انقالب  نسبت 
»۱۹۱۷« و »۱۹۶۸« با یکدیگر، می توان 
چین«،  »انقالب  نباید  دلیلی  چه  به  پرسید: 
»انقالب کوبا«، »شروع مقاومت فلسطین«، 
»کمون  هندوستان«،  سپوی های  »شورش 
پاریس«، »انقالب ایران«، »نبرد الجزایر« 
پاسخ روشن  کنیم؟  وارد  تحلیل  در  و… را 
است: چون اعداد مقدس آقای کاراتانی به هم 
می خورند و دور تناوب لیبرالیسم، امپریالیسم 
اینکه  مهم تر  همه  از  می شود.  اشکال  دچار 
گل  خاطر  به  بوده  حواسش  هم  کانت  حتی 
بعد  کاراتانی در همان حول و حوش  روی 
از انقالب فرانسه رساله ی »صلح جاویدان« 
را نگاشته است تا مبادا تاریخ جور دیگری 

رخ بدهد.

منابع:
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مایکل  کیدرون،  و  کریس  هارمن،      
تحلیل   ،)۱۳۸۵( الکس.  کالینیکوس،  و 
احمدپور،  جمشید  ترجمه:       امپریالیسم، 

مشهد: انتشارات نیکا.

 ،)۱۳۸۶( الن.  سینزوود،  میک      
دموکراسی دربرابر سرمایه داری، ترجمه: 
انتشارات  تهران:  مرتضوی،       حسن 

بازتاب نگار.

میک      سینزوود، الن. )۱۳۸۸(، امپراتوری 
مشهد:  مرتضوی،  حسن  ترجمه:  سرمایه، 

انتشارات      نیکا.

»امپراتوری   ،)۱۳۸۸( سمیر.  امین،      
از  خانی،  رستم  خلیل  ترجمه:  توده«،  و 
توهم  امپریالیسم؟  »پایان  مجموعه ی      
خانی،  رستم  خلیل  ویراستار:  واقعیت«،  یا 

تهران:      انتشارات بازتاب نگار.

و  فردریش  انگلس،  و  کارل  مارکس،      
پلخانف، گئورگی. )چ۳، ۱۳۸۶(، لودویک 
آلمانی، ترجمه:  ایدئولوژی  فوئرباخ و      

پرویز بابایی، تهران: انتشارات چشمه.

مارکس،      کارل. )چ۵، ۱۳۸۷(، هیجدهم 
پرهام،  باقر  ترجمه:  بناپارت،  لوئی  برومر 

تهران:      انتشارات مرکز.

»تاریخ،   ،)۱۳۸۹( مارچلو.  موستو،      
از  تولید و روش در »مقدمه ی ۱۸۵۷««، 
مارکس«،  مجموعه ی »گروندریسه ی      
حسن  ترجمه:  موستو،  مارچلو  ویراستار: 

مرتضوی، مشهد: انتشارات نیکا.

اسمیت،      تونی. )۱۳۹۱(، جهانی سازی، 
انتشارات  تهران:  اسدپور،  فروغ  ترجمه: 

پژواک.

ترجمه و انتشار مقاله ی یوجین کاراتانی در 
سایت تز یازدهم به نام »انقالب و تکرار« 
می تواند نوید امیدبخشی باشد برای این که 
روشنفکرانی که به نام »چپ پسامارکسیست« 
اقتصاد  اهمیت  شوند  می  شناخته  ایران  در 
از  بیش  را  آن  نقد  و  داری  سیاسی سرمایه 
پیش جدی گرفته و این سنت متداوم و عمیق 
فکری را هم در سطح نظریه، هم در سطح 
های  تحلیل  سطح  در  هم  و  شناسی  روش 

انضمامی تاریخی به کار بندند.

»تکرار  تواند  می  همچنین  ترجمه  این  اما 
و  ایران  روشنفکری  از  بخشی  تاریخ« 
»گردشگری تئوریک« آن باشد که با معرفی 
برای  ناتوانی  و  گوناگون  نظری  های  نحله 
برقراری پیوند میان این نحله ها از سویی، و 
کاربست خالقانه ی آنها در جامعه ی ایران 
از  ما  تاریخی  وضعیت  تحلیل  منظور  به 
سوی دیگر، نه تنها به رفع آشفتگی فکری و 
عملی در کشور کمک شایانی نکرده که شاید 
به آن دامن نیز زده  است. جامعه ی ایران و 
فضای روشنفکری آن به قدر کافی از فقدان 
انسجام تئوریک، از فقدان فکر  و روش و 
چگونگی کاربست آن ها رنج برده است؛ چه 
خوب است همه ی ما برای پاسخ گویی به 
اقدام  ایران  ی  جامعه  در  جدی  معضل  این 
کنیم اما در عین حال با توجه به ضرورت 
های حاد پیش رو به ترجمه و تألیف و چاپ 
منابعی رو بیاوریم که به انسجام تئوریک، به 
خالقیت فکری و پاگیری سنت پراتیک علمی 
برگزیدن  رسد  نمی  نظر  به  برساند.  کمک 
افرادی همچون کاراتانی با رویکرد تئوریکی 
بسیار نامنسجم و آشفته که بیش از هر چیز 
به کالفی سردرگم شبیه است بتواند در این 
مسیر به ما کمک کند. در ضمن به نظر نمی 
همچون  نویسندگانی  بین  وگذار  گشت  رسد 
ارتباط  آن  نظایر  و  آگامبن  ژیژک،  بدیو، 
داشته  کاراتانی  به  عالقه مندی  با   چندانی 
مثابه  به  آنان  بین  رسد  نمی  نظر  به  باشد. 
مبلغان »رخداد« ـــ رخداد به مثابه انفجاری 
ـــ  مستقر  وضعیت  در  نامنتظره  و  ناگهانی 
نیروی  به  ایمان  و  اخالقی  شجاعت  مبلغان 
سوژه ی رزمنده، مبلغان استراتژی به حساب 
نیاوردن دگر بزرگ به مثابه »ببر کاغذی« 
)آنطور که مائو گفته است و بدیو و ژیژک 
به شکل های مختلف آن را بیان داشته اند( از 

یک سو، و کاراتانی این نظریه پرداز تکرار 
و  گرایی«  »تدریج  استراتژیست  و  تاریخ 
حفظ وضعیت مستقر از راه سازمان ملل از 
سوی دیگر پیوندی وجود داشته باشد؛ مگر 
گشت وگذار و توریسم تئوریک. چگونه می 
نیاوردن  حساب  به  رادیکاِل  سیاست  توان 
»ببر کاغذی« را با سیاست تسلیم طلبانه ی 
رواج  هم زمان  طور  به  دمکراسی  سوسیال 

داد و تبلیغ کرد؟

شاید بی سبب نباشد که کاراتانی از احتمال به 
می  داری صنعتی«  پایان رسیدن »سرمایه 
گوید اما در برابر احتمال این که شاید روزی 
برسد  خود  پایان  به  اصوالً  داری  سرمایه 
نویسد:  می  کاراتانی  کند.  می  تردید  ابراز 
»این واقعیت که سرمایه داری صنعتی حّدی 
محتوم دارد، یک مطلب است و این واقعیت 
می رسد،  خود  پایان  به  سرمایه داری  که 
برای  که  هم  حلی  راه  و  دیگر«.  مطلبی 
نجات بشریت از چنگال »عروج ضدانفالب 
و ظهور جنگ های جهانی« ارائه می کند، 
سوسیال  )شعار  است  ملل  سازمان  تقویت 

دمکراسی(.

در زیر سعی می کنم ضعف های مقاله ی 
کاراتانی را به اختصار برشمارم و بگویم که 
معضل تئوریکی که او با آن دست و پنجه نرم 
می کند همانا رابطه ی بین سرمایه و دولت 
داری  سرمایه  سرنوشت  راستا  این  در  و 
است، اما به سبب ناآشنایی اش با بحث های 
پرغنای مارکسیستی در زمینه ی رابطه ی 
سرمایه و دولت و به ویژه بحث های مربوط 
به روش شناسی اقتصاد سیاسی سرمایه داری 
جهت  همین  به  و  شدید  سردرگمی  دچار 
شود  می  تئوریک  گویی  ضدونقیض  نوعی 
داد.  خواهم  نشان  را  آن  از  هایی  نمونه  که 
در همان حال به نظر می رسد با کاربست 
سرمایه  سیاسی  اقتصاد  شناسی  روش 
تام سکین  ــ  اونو  از سوی کوزو  که  داری 
رابرت  به  شود  )نگاه  آلبریتون  رابرت  ــ 
تکامل   )۲۰۰۷  ،۱۹۹۹  ،۱۹۹۱ آلبریتون 
یافته، بتوان از دوگانه های کاذب »استقالل 
دولت  پذیری  یا »سلطه  از سرمایه«  دولت 
از سرمایه« که در مقاله ی کاراتانی به چشم 
می خورد، پرهیز کرد. قادر نیستم در قالب 
نیز  و  روش  این  ی  گستره  کنونی  نوشتار 

گردشگری تئوریک یا انسجام نظری؟

فروغ اسدپور
منبع اصلی مطلب »نقد اقتصاد سیاسی«

نظری
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دهم،  توضیح  را  اش  تاریخی  موضوعیت 
در  را  مقاالتی  بتوانم  آینده  در  امیدوارم  اما 
به  این ترتیب  به  ارائه و  این روش  معرفی 

بحث در این زمینه ادای سهم کنم.

 

ساختارهای  تکرار  راه  از  تاریخ  تکرار 
»فراتاریخی«؟

ی  مقاله  رسد  می  نظر  به  مطلب  آغاز  در 
یاد شده قرار است نظرگاه مارکس پیرامون 
»تکرار  راه  از  را  تاریخ«  »تکرار 
به تدریج  اما  دهد،  بسط  و  ساختارها« شرح 
عالقه  اصوال  کاراتانی  که  شود  می  روشن 
تکرار  دارد:  »تکرار«  نفس  به  عجیبی  ی 
بحران در سرمایه داری و ارائه ی آمار و 
دولت،  تکرار  آن،  وقوع  برای  دقیق  ارقام 
آن.  نظایر  و  داری  سرمایه  مراحل  تکرار 
داند  نمی  هنوز  خواننده  مطلب  پایان  در 
راه  از  تاریخ  تکرار  درباره ی  مارکس  که 
دقیقاً  گفته،  چه  تاریخی  ساختارهای  تکرار 
تاریخ«  »تکرار  به  منجر  ساختارها  کدام 
)و نه بازتولید و تغییر توأمان نظام سرمایه 
داری؟( می شوند و رابطه ی این ساختارها 
در  تاریخ«  »تکرار  چرا  چیست.  هم  با 
سرمایه داری به معنای اخص کلمه به تاریخ 
چرا  و  خورد  می  گره  داری  پیشاسرمایه 
توجه  بی  ظاهری  و  صوری  های  شباهت 
به جمالت خود مارکس در هیجدهم برومر 
های  مندی  قانون  »)شبه(  نوعی  مانند  به 
می  گفته  مثال  شوند؟  می  بیان  فراتاریخی« 
شود: »در انقالب ۱۷۸۹، پادشاه اعدام شد و 
امپراتور با پشتیبانی مردم از بطِن جمهوری 
روندی  همان  این  برآمد.  انقالب  از  حاصل 
واپس زده ها«  »بازگشِت  فروید  که  است 
می نامید. با این همه، امپراتور همانا بازگشِت 
پادشاه  خوِد  دیگر  ولی  است؛  مقتول  پادشاه 
»امپراتوری«  یک  مظهر  امپراتور  نیست. 
است که از مرزهای دولت شهر یا ملت دولت 
فراتر می رود. به سبِب این ساختار است که 
دیگر  در  »سزار«  رخداد  می رسد  نظر  به  
مکان ها و زمان ها تکرار می شود«. در حالی 
که به نظر نمی رسد که مارکس در هیجدهم 
ناشی  را  ظاهری  های  شباهت  این  برومر 
ی  تکرارشونده  ساختارهای  »تکرار«  از 
فراتاریخی بداند: مثال زاییده شدن امپراتوری 
یا  شهر  دولت  واحد  یک  فرارفتن  سبب  به 
جغرافیایی خویش؛  مرزهای  از  دولت  ملت 
ی  رابطه  سطح  در  را  آنها  وی  که  زیرا 
واقعیت مادی و تاریخاً معین، با ذهن و زبان 
تحوالت  در  درگیر  انسانی  عوامل  »الکن« 
شتابناک تاریخی مورد بحث قرار می دهد، 
گاهی  تاریخی  معین  اجتماعاً  هستی  یعنی 
پیشاپیش انسان ها روان است و ذهن و زبان 
همین  به  و  دریابد،  را  آن  تواند  نمی  آدم ها 

گذشته«  مردگان  ها »روح  انسان  این  دلیل 
آنها  نهادی  و  آیینی  و  مفهومی  ابزارهای  یا 
اجتماعی� شرایط   تا  می طلبند  یاری  به  را 

تاریخی جدید خود را درک کرده و سازمان 
یا  روابط  نمادها،  نهادها،  اگر  حتی  دهند. 
اند  داشته  وجود  گذشته  در  که  هایی  پدیده 
»تکرار«  هم  بورژوایی  مدرن  دوران  در 
شوند، باز نمی توان گفت آنها دارای همان 
هستند.  خویش  قدیمی  معنای  و  کارکرد 
برعکس بازنمایان شدن آنها در شرایط جدید 
بورژوایی  مدرن  دنیای  منطق  با  باید  را 
را  شان  شدن  بازپدیدار  که  این  نه  و  فهمید 
تکرار  فراتاریخی  ساختارهای  وجود  گواه 
شونده دانست. به این معنا تقدم توضیحی با 
قدیمی  های  پدیده  که  است  جدیدی  وضعیت 
را به خدمت خویش فرا می خواند و برای 
مدتی از آنها کمک می گیرد تا روی پاهای 
خود بایستد، ولی خود هرگز قابل تقلیل به آن 
پدیده ها یا »ساختارها« نیست. به این معنا 
فراتر رفتن ملت دولتی از مرزهای معمول 
خویش را نمی توان به سادگی تکرار پدیده 
که  این  نه  مگر  دانست.  »فراتاریخی«  ای 
ماهیت  شناسایی  پس  می دهد؟  فریب  ظاهر 
کنونی این پدیدار »قدیمی« به ظاهر تکرار 
کدام  بدانیم  تا  است  تحقیق  نیازمند  شونده 
وضعیت های »جدید« و کدام سازوکار های 
اجتماعی  ـ  تاریخی »جدید« دست اندرکار 

پیدایش آن هستند.

با  خود  های  نگاری  نامه  در  مارکس 
می پردازد  موضوعی  به  روسیه  انقالبیون 
ی  نکته  توضیح  برای  آن  از  توان  می  که 
مورد نظر کمک گرفت. او می نویسد: »در 
بخش های گوناگون سرمایه جلد اول، تلویحاً 
به سرنوشتی اشاره کرده ام که پلبین های روم 
باستان با آن روبرو شدند. آنان اساساً دهقانان 
آزاد بودند، هر کدام قطعه ی خود را شخصاً 
از  روم  تاریخ  جریان  در  می کردند.  کشت 
آنان سلب مالکیت شد. همین حرکت که آنان 
کرد،  جدا  معاش شان  و  تولید  وسایل  از  را 
ارضی  بزرگ  مالکیت  تنها  نه  تشکیل  در 
پولی  بزرگ  سرمایه های  ایجاد  در  بلکه 
صبح  یک  ترتیب،  این  به  داشت.  نقش  نیز 
فاقد  و  آزاد  انسان های  سو  یک  از  قشنگ، 
همه چیز جز نیروی کار خود، و در سوی 
دیگر مالکان تمامی ثروت کسب شده و آماده 
قرار  هم  رویاروی  کارشان،  استثمار  برای 
گرفتند. چه اتفاقی افتاد؟ پرولترهای روم، نه 
عوام الناسی  به  بلکه  مزدبگیر،  کارگران  به 
عاطل و باطل تبدیل شدند که بیش از کسانی 
که در جنوب ایاالت متحد »سفیدهای فقیر« 
نامیده می شوند در فقر مطلق بسر می بردند؛ 
و آنچه در مقابل آن ها گشوده شده نه شیوه ی 
به  بود.  برده داری  بلکه  سرمایه داری  تولید 
این ترتیب، رویدادهایی با شباهتی خیره کننده، 

داده  رخ  متفاوتی  تاریخی  بسترهای  در  که 
بودند، به نتایجی کامالً متفاوت انجامیدند. با 
مطالعه ی جداگانه ی هر کدام از این تحوالت، 
شاید به آسانی بتوان کلید این پدیده را یافت. 
اما درک آن هرگز با شاه کلید یک نظریه ی 
که  نمی شود  حاصل  فلسفی  تاریخی ـ  عام 
است«  بودن  فراتاریخی  آن  برتِر  فضیلت 
مارکس  روسی:  راه  و  متاخر  )مارکس 
تئودور  کوشش  به  پیرامونی،  جوامع  و 
حسن  از  انتشاری  دست  در  ترجمه  شانین، 

مرتضوی(.

از  جا  این  در  مارکس  که  کرد  توجه  باید 
سخنی  فراتاریخی«  ساختارهای  »تکرار 
گوید و خواهان مطالعه ی جداگانه ی  نمی 
درک  که  زیرا  است  تاریخی  های  نمونه 

تاریخ تنها از این راه ممکن است.

التقاط تئوریک، غایت گرایی و خلط مفاهیم

التقاط شدید تئوریک، فقدان انسجام چارچوب 
روش  در  شدید  ضعف  و  ابهام  توضیحی، 
و  سرمایه  مفهوم  توضیح  فقدان  شناسی، 
مفهوم دولت، حذف اولویت تئوریک مفهوم 
مبادله  های  شیوه  نفع  به  تولیدی  های  شیوه 
آشفته  کننده،  قانع  توضیحی  ی  ارائه  بدون 
تاریخ  و  سرمایه«  »منطق  بین  مرز  کردن 
با  سرمایه  تضاد  تحریف  داری،  سرمایه 
کار و طبیعت به عنوان دو ارزش مصرفی 
سرمایه  برابر  در  که  متمرد  و  سرکش 
تاریخی  سطح  در  آن  خودگستر  منطق  و 
مقاومت نشان می دهند )گیرم یکی آگاهانه و 
دیگری ناآگاهانه(، ایجاد آشفتگی های بسیار 
مارکس  های  بحث  و  مفاهیم  پیرامون  جدی 
در باره ی بحران و دولت در سرمایه داری 
از ضعف های جدی مقاله است که نمی توان 
به تک تک آنها در این مجال پرداخت. جدا 
ایجاد  و  گرایی  غایت  نوعی  همه،  این  از 
»قانون مندی« عام تاریخی نیز در این مقاله 
به چشم می خورد که به جز تردید کاراتانی 
در باره ی احتمال پایان یافتن سرمایه داری 
هم  زیر  ی  نمونه  دو  به  توان  می  آینده  در 
رکودهای  یا  حاد  »بحران های  کرد:  اشاره 
عظیم به برآمدن »ضدانقالب« می انجامند». 
ی  باره  در  قطعی  های  حکم  چنین  صدور 
نفس  به  اعتماد  از  یا  آن  آتی  تاریخ و روند 
بی  از  یا  کند  می  حکایت  نویسنده  فراوان 
توجهی او نسبت به مسیر پرپیچ و خم و پر 
از »قانون  به سادگی  که  تاریخ  انداز  دست 
مندی«های قطعی پیروی نمی کند. کاراتانی 
»…نفس  نویسد:  می  دیگری  جای  در  باز 
توسعه توان چین و هندوستان، سرمایه داری 
خویش  کار  پایان  رودرروی  را  جهانی 
خواهد نهاد«. در همین حا با نخستین تناقض 
اگر  هستیم،  روبرو  کاراتانی  های  گفته  در 
اصالً معلوم نیست روزی سرمایه داری به 
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پایان کار خود برسد )غایت گرایی نخست( 
چرا نویسنده پیش بینی می کند که با عروج 
چین و هند سرمایه داری جهانی رودرروی 
پایان کار خویش قرار خواهد گرفت )غایت 

گرایی دوم(؟

نزد کاراتانی شاهد نوعی خلط جدی مفاهیم 
نیز هستیم که معلوم نیست از بی اطالعی او 
می  مفاهیم سرچشمه  این  محتوای  به  نسبت 
گیرد یا علت سهل انگاری تئوریک شخص 
نیست  روشن  هرگز  او  نزد  مثال  اوست. 
با  تفاوتی  چه  امپریالیسم  و  امپراتوری  که 
شوند.  می  تبدیل  هم  به  چطور  و  دارند  هم 
ناپلئون  »کشورگشایی  نمونه:  عنوان  به 
توسعه طلبی  از  نمونه  نخستین  می توان  را 
امپریالیستی یک ملّت دولت تلقی کرد که به 
تشکیل یک ملّت دولت دیگر منجر شد«. در 
اینجا باز رابطه ی سرمایه و دولت مخدوش 
از  جاهایی  در  که  آن طور  اگر  است.  شده 
ای  مرحله  به  امپریالیسم  شده  عنوان  مطلب 
از تکامل سرمایه داری گفته می شود که نیاز 
سرمایه به صدور خود، دولت های سرمایه 
بازتقسیم  برای  تا  کند  می  وادار  را  داری 
صورت  این  در  شوند  جنگ  درگیر  جهان 
نمی توان »کشورگشایی ناپلئون« )دقت کنید 
که در اینجا بحث از کشورگشایی است و نه 
توسعه  را  دیگر(  مناطق  به  صدور سرمایه 
طلبی امپریالیستی نامید. مگر این که بگوییم 
ناپلئون دارد به نیابت از مرحله ای که  خواهد 

آمد می جنگد و مأمور تاریخ است.

دو نمونه ی دیگر از خلط مفاهیم نزد کاراتانی 
یکی برخوردش با فرمول عام سرمایه و عدم 
توجه  به تفاوت این فرمول با فرمول سرمایه 
ی صنعتی است و دیگری بی توجهی کامل 
نیروی  و  پیرامون طبیعت  به بحث مارکس 
نه زائده  کار که »دیگر« سرمایه هستند و 

ی آن.

کاراتانی می نویسد: »مارکس فرایند انباشت 
نشان    »M�C�M’« فرمول  با  را  سرمایه 
افزایش  سرمایه  که  مادام   یعنی  است:   داده 
دیگر  ِااّل  و  باشد  سرمایه  می تواند  یابد 
مقدمه ی  منطقی  سه  بود.  نخواهد  سرمایه 
صنعتی  سرمایه ی  خودافزایی  که  هست 
این  اول  مقدمه ی  می دهند.  جلوه  ممکن  را 
نظام  از  طبیعی، بیرون  منابع  که  است 
دوم  مقدمه ی  بی پایان اند.  و  الیزال  صنعتی، 
از  انسانی«، بیرون  »منابع  که  است  این 
و  الیزال اند.  سرمایه داری،  بازار  اقتصاد 
ارزان  کار  نیروی  بی نهایِت  پتانسیلِ   این، 
می کند.  تضمین  را  جدید  و مصرف کنندگان 
نوآوری های  که  است  این  سوم  مقدمه ی  و 
تکنولوژی را حدومرزی نیست. و این قضیه 
برای ارزش افزوده نسبی، سرمایه ی صنعتی 

فراهم می کند«.

خوانده  را  یکم  جلد  سرمایه  که  کسی  هر 
M�C�’ فرمول   مارکس  که  داند  می  باشد 
با  و  نامد  می  سرمایه  عام  فرمول  را    M
راهش  فرمول  این  داخل  در  تضادی  یافتن 
را به سوی سرمایه ی صنعتی باز می کند 
نه  که سود سرمایه ی صنعتی  این  هم  آن  و 
می  نه  و  گیرد  می  نشات  گردش  سپهر  از 
به همین  و  بگیرد  آن شکل  از  بیرون  تواند 
باید روشنای سپهر گردش را  تئوری  دلیل، 
وارد  تولید  تاریک  نهانگاه  به  و  گفته  ترک 
یکی  توانست  می   M�C�M’ فرمول  شود. 
از »تکرارهای« ساختاری مورد عالقه ی 
فرمول خصلت  این  که  زیرا  باشد  کاراتانی 
»فراتاریخی« کسب پول بیشتر به ازای پول 
اولیه ی سرمایه گذاری شده را بیان می کند. 
این  داخل  در  هم  سوداگر   ی  سرمایه  مثال 
»تکرار«  این  اما  گیرد.  می  جای  فرمول 
چرخه در فرمول سرمایه ی عام در عصر 
دگرگونی  و  تغییر  دو  حاوی  داری  سرمایه 
بزرگ است. یکم این که تولید کاالیی که بین 
قرار  پایان چرخه  پول اضافی  اولیه و  پول 
دارد به داخل خود چرخه بلعیده می شود و 
تولید اجناس/کاالها دیگر در حاشیه یا بیرون 
این چرخه انجام نمی شود. یعنی سرمایه ی 
صنعتی بر خالف سرمایه ی سوداگر به قلب 
تابع  را  آن  و  برده  دست  انسانی  ی  جامعه 
این  افزایی خویش می کند. دوم  خودارزش 
ییشاسرمایه  در  که  سرمایه  دیگر  انواع  که 
داری وجود داشته اند مثال سرمایه ی ربایی 

’M�M و سرمایه ی سوداگر

پیشین خود  مستقل  کارکردهای    M�C�M’
را از دست داده و به داخل چرخه ی سرمایه 
ی صنعتی وارد و به تابعیت آن درمی آیند و 
به همین دلیل کارکردهای دیگری می یابند. 
معلوم است که شکل یا ساختار تکرارشونده 
در اینجا نباید بیننده ی انتقادی و کنجکاو را 
دقت علمی روشن  قدری  با  که  بفریبد زیرا 
می شود که ساختارهای نو انواع قدیمی تر 
ماهیت  اما  اند  فراخوانده  به خدمت خود  را 
آنها را چنان دگرگون کرده اند که این انواع 

دیگر همان نیستند که بودند. 

خاص  فرمول  به  سرمایه  عام  فرمول  پس  
سرمایه ی صنعتی تغییر می کند:

M�C�P )Mp,Lp(�C’�M’

در فرمول فوق )M نماد پول، C نماد کاال، 
P نماد فرایند تولید، Mp نماد وسایل تولید، 
Lp نماد نیروی کار، ’C کاالی جدید تولید 
شده طی ترکیب ابزار تولید و نیروی کار و 
’M نماد پول اضافی است که پس از تحقق 
ارزش اضافی نهفته در کاال بدست می آید( 
روشن است که در یک قطب شرایط ابژکتیو 
کار در شکل سرمایه و در قطب دیگر شرایط 

متمرکز  کارمزدی  شکل  به  کار  سوبژکتیو 
با  قطب  دو  این  پیوند  و  ترکیب  و  اند  شده 
می  انجام  سرمایه  گری  میانجی  با  یکدیگر 
شود. اما از آنجا که نیروی کار Lp کاالیی 
همچون کاالهای دیگر نیست یعنی از سوی 
سرمایه تولید نشده است، پس به طور بالقوه 
)و بالفعل( امکان دارد  در فرایند به کارگیری 
سرمایه  سوی  از  خویش  مصرفی  ارزش 
یعنی به کار واداشته شدنش تحت فرماندهی 
سرمایه سر به تمرد و سرکشی بردارد، زیرا 
ارزش مصرفی نیروی کار از جسم او جدانا 
پذیر است. در ضمن در فرمول فوق روشن 
شود  می  تولید  که  جدیدی  کاالی  که  است 
حاوی ارزشی بیش از مجموع ارزش اولیه 
ی بکار انداخته شده برای تولید آن است و 
همین در نهایت موجب تحقق پول بیشتر می 
شود.  با دقت در فرمول سرمایه ی صنعتی 
سودهای  با  اینجا  در  که  شود  می  روشن 
سود  بلکه  نیستیم  روبرو  تصادفی  و  اتفاقی 
حاال ناشی از فروش نیروی کار و استثمار 
ارزش  تحقق  و  تولید،  و  کار  محل  در  آن 
امری  بنابراین  و  در سپهر گردش،  اضافی 
کسب  سود  هم  دلیل  به همین  است.  قانونمند 
دیگر  است  مستتر   M’ شکل   در  که  شده 
ناشی از خرید ارزان اجناس و فروش گران 
آنها نبوده  و در ضمن منشاء آن هم در سپهر 
گردش نیست. به این ترتیب در پشت فرمول 
باید فرمول سرمایه ی صنعتی  عام سرمایه 
را جست، همان که فرمول عام را همچون 
ظاهر مکررشونده و »فراتاریخی« خود در 
پول  تاریخی  ادوار  همه ی  »در  شعار  حکم 
پول می زاییده است« به جلوی صحنه می 
راند و حضور دگرگونی های بسیار بزرگ 

تاریخی را پرده پوشی می کند.

مارکس در ضمن بارها یادآور شده است که 
مصرفی  ارزش  دو  طبیعت  و  کار  نیروی 
خاصی هستند که سرمایه قادر به تولیدشان 
این دو  تواند  نمی  نتیجه هرگز  نیست و در 
یا  تولید  وسایل  همچون  را  ارزش مصرفی 
کاالهای دیگر به زائده ا ی برای خودارزش 
افزایی خویش تبدیل کند و به همین دلیل هم 
مصرفی  ارزش  دو  این  سوی  از  همواره 
تهدید می شود. کاراتانی نه تنها از سرکشی و 
تمرد این دو ارزش مصرفی ـــ به ویژه تمرد 
نیروی کار که موضوع نبردهای طبقاتی و 
مقاومت کارگران و مزدبگیران را به طور 
میان  به  سخنی  ـــ  کشد  می  میان  به  کلی 
مصرفی  ارزش  دو  این  بلکه  است  نیاورده 
را به »مقدمات منطقی« سرمایه فرو کاسته 
است. او در ادامه از بی اعتباری سریع این 
مقدمات دوگانه )و نوآوری های تکنولوژیکی 
به عنوان مقدمه سوم که البته بحثی پیرامون 
آن به طور خاص انجام نمی دهد( سخن می 
گوید. درباره ی بی اعتباری مقدمه ی نخست 



45مجله هفته شماره 32  بهمن 1391 صفحه  

یعنی طبیعت به گونه ای سخن می گوید که 
می  ویرانی  به  رو  خودبه خود  طبیعت  گویا 
تولید  نقش شیوه ی  به  ای  اشاره  رود. هیچ 
طبیعت  تخریب  و  انهدام  در  داری  سرمایه 
نمی شود و از بی اعتبار شدن )و نه اصوالً 
مقاومت یا سرکشی و تابعیت توامان( مقدمه 
گونه  به  باز  نیز  کار  نیروی  یعنی  دوم  ی 
ای انفعالی و خودبه خودی می گوید: »وقتی 
ازقضا  که  کشاورزی  به  وابسته  ملّت های 
یعنی  هستند،   هم  کشورها  ُپرجمعیت ترین 
چین و هندوستان، مبدل به جوامعی صنعتی 
می شوند، الجرم افزایش ارزش نیروی کار 
و رکود شدید مصرف به دنبال خواهد آمد«. 
به نظرم علت این شرحیات نابسنده در بهترین 
و  مارکس  های  بحث  از  او  نااگاهی  حالت 
مارکسی ها است و در بدترین حالت ناشی 

از تحریف آگاهانه ی اوست.

گذار  پایه  اونو،  کوزو  نام  ذکر  با  کاراتانی 
روش شناسی سه مرحله ای اقتصاد سیاسی 
از سوی  کارش  که  ژاپن  در  داری  سرمایه 
در طول سال  دیگران  و  آلبریتون  و  سکین 
های متمادی با دقت تعمیق و گسترش یافته 
می  ایجاد  خواننده  در  را  انتظار  این  است، 
کند که گویا قرار است بحث منسجم و قابل 
فهمی از دیالکتیک سرمایه یا هستی شناسی 
اقتصاد  تحلیل در  سرمایه، سطوح گوناگون 
با  ها  این  رابطه ی  و  داری  سیاسی سرمایه 
ادواری  های  بحران  و  امپریالیسم  و  دولت 
متأسفانه  شود.  داده  دست  به  داری  سرمایه 
کاراتانی با اشاراتی کوتاه، پراکنده، تحریف 
شده و نامنسجم به اونو و دستاوردهای او، )و 
بدون ذکر تداوم کار او از سوی همراهانش 
که آوازه ای شاید بیشتر از خود اونو دارند( 
از درگیر شدن با تئوری دیالکتیک سرمایه 
می پرهیزد؛ یعنی دقیقاً همان چیزی که می 
توانست موضوع رابطه ی دولت و سرمایه 
و  داری  سرمایه  زای  بحران  بازتولید  و 
و  تر  عمیق  بهتر،  را  ها  بحران  »تکرار« 
گفتم  که  همانطور  دهد.  توضیح  تر  منسجم 
نفس  به  خاصی  ی  عالقه  اصوالً  کاراتانی 
فراتاریخی،  آن هم تکرارهای  دارد،  تکرار 
این »تکرارها«  به سازوکارهای مولد  ولی 

توجهی ندارد.

استقالل دولت از سرمایه یا سلطه ی سرمایه 
بر دولت؟

نمی  هنوز  مقاله  یافتن  پایان  با  نهایت  در 
دانیم که آیا باید به استقالل دولت از سرمایه 
که  بپنداریم  چنین  باید  که  این  یا  کنیم  باور 
منطق  از  دولت«  »منطق  نهایی  تحلیل  در 
رسد  می  نظر  به  کند؟  می  تبعیت  سرمایه 
موضوع  این  از  روشنی  درک  نویسنده  که 
ندارد که آیا »علت« تکرار را باید به »ذات 
سرمایه«.  »ذات  به  یا  بدهد  نسبت  دولت« 

اگر قرار است منطق سرمایه و »منطق  و 
شکل  را  ما  تاریخ  هم  دوشادوش  دولت« 
به  استناد  با  نویسنده  که  طور  آن  ــ   بدهند 
والرشتاین می گوید ـــ در این صورت باید 
بتواند چگونگی و چرایی درهم تنیدگی این دو 
منطق را به نحو دیالکتیکی )از راه بررسی 
و  ها  پدیده  بین  درونی  پیوندهای  و  روابط 
)ایجاد  آنها( و نه صوری  با  مفاهیم متناظر 
دوگانه های کاذب، ایجاد روابط و پیوندهای 
صرفاً بیرونی بین پدیده ها( توضیح دهد. اما 
این همان کاری است که کاراتانی از عهده 

اش برنمی آید.

در سراسر مطلب او از رابطه ی سرمایه و 
دولت به شکلی آشفته بحث می شود و با این 
که گاهی دولت به کارکردی از سرمایه یا به 
زائده ای از سرمایه فروکاسته می شود، مثالً: 
به  »…وانگهی، محصوالت صنایع سنگین 
این  داشتند.  نیاز  بحار  ماورای  بازارهای 
در  قضیه را »صدور سرمایه« می خوانند. 
تأمین  عهده دار  می بایست  دولت  مورد،  این 
این بازارها شود. به تبِع آن، نزاع های شدیدی 
فرانسه  و  بریتانیا  همچون  کشورهایی  میان 
و هلند که در آن گیرودار مستعمره هایی در 
ماورای بحار داشتند و قدرت های نوظهوری 
همچون آلمان و امریکا و ژاپن درگرفت«و 
از سرمایه می  استقالل مطلق  دارای  گاهی 
شود، اما جنس رابطه ی آنها با یکدیگر بر 

خواننده نامعلوم می ماند.

در حالی که اگر کاراتانی روش شناسی اونو 
ــ آلبریتون را با دقت پی می گرفت با  ــ سکین 
روشنی و انسجام بسیار بیشتری می توانست 
و  سرمایه  منطق  بین  ی  رابطه  موضوع 
»منطق دولت« را در سطح مراحل تکامل 
سرمایه  تاریخ  سطح  در  و  داری  سرمایه 
داری بحث کند و از یک ورطه ی افراطی 
نظیر این که »دولت واجد خودآیینی است« 
…« که  این  نظیر  دیگری  ی  ورطه  به 
دولت ها خاطره های ملّی خود را در پرانتز 
و  حاکمیت  دامنه  از  کاستن  با  و  می گذارند 
]با  اجتماع  یک  تشکیل  خویش  خودفرمانی 
 ]community:»اّمت« به  قریب  معنایی 
براثر  دقیقاً  پدیده  این  مع الوصف،  می دهند. 
فشار سرمایه داری جهانگیری روی می دهد 
که هم اینک بر همه دولت ها سلطه دارد»، در 
نغلتد.  اگر دولت دارای خودآیینی است و از 
استقالل کاملی در برابر سرمایه برخوردار 
است پس چرا باید برای گسترش بازارها و 
»صدور سرمایه« تن به جنگ های جهانی 
پس  است  خودآیینی  واجد  دولت  اگر  بدهد؟ 
چگونه است که به نظر نویسنده حتی تکوین 
سرمایه  فشار  زیر  ای  منطقه  های  اتحادیه 
داری جهانگیری روی می دهد که هم اینک 
بر همه ی دولت ها سلطه دارد؟ آیا این همان 
»بازگشت مارکس  واپس زده« نیست، هم او 

که کاراتانی متهم به غفلت از ماهیت خودآیین 
دولت اش می کند و می نویسد: »دولت« )از 
سوی مارکس سرمایه و مارکس پسا�هیجدهم 
تلقی  روبنایی  کلی( »صرفاً  به طور  برومر 
را  آن  چندوچون  اقتصادی  ساختار  که  شد 
ملّت  یا  دولت  به طورکلی،  می کند.  تعیین 
یا  سیاسی  روبنایی  مارکسیست ها  ازنظر 
زیربنای  که  می شود  قلمداد  ایدئولوژیکی 
اقتصادی، یعنی شیوه ی تولید، حدوحدود آن را 
معین می کند. لیکن این دیدگاه نه تنها درمورد 
ندارد،  مصداق  ماقبل سرمایه داری  جامعه ی 
نیز  سرمایه داری  جامعه ی  تبیین  برای  بلکه 
بسنده نیست. واضح است که دولت یا ملّت، 
می کند؛  عمل  خود  درونی  منطق  با  مطابق 

منطقی که با منطق سرمایه فرق می کند«.

 

هنگامی که کاراتانی در باال تکوین اتحادیه 
های منطقه ای را تحت فشار بازار جهانی یا 
سرمایه داری جهانگیر می داند، به نظر می 
رسد که در حال اعتراف به این نکته است 
تولید  ی  شیوه  یعنی  اقتصادی  زیربنای  که 
سرمایه داری و بازار جهانی آن، حدوحدود 
او  ی  اشاره  کند.   می  تعیین  را  ها  دولت 
و حتی  داری  در سرمایه  دولت  کارکرد  به 
راه انداختن جنگ های جهانی برای تسخیر 
باز  به قصد صدور سرمایه  بازارهای دور 
کاراتانی  یعنی  او  که  معناست  این  به  هم 
دولت را به یک روبنای سیاسی و زائده ای 
هم  آن  علت  و  دهد  می  کاهش  سرمایه  از 
و  سرمایه  منطق  تحلیل  سطح  تمایز  فقدان 
تاریخ سرمایه داری نزد کاراتانی است. اما  
انگشت اتهام برداشتن به سوی مارکس و او 
اقتصادی  گرایی  تقلیل  به  کردن  منتسب  را 

اصالً موضوع تازه ای نیست.

به  پاسخ  در  یکم،  جلد  سرمایه  در  مارکس 
گفته  که  نظرند  این  بر  ظاهرا  که  منتقدانی 
های او مبنی بر این که »شیوه ی تولید حیات 
–سیاسی  اجتماعی  حیات  کلی  فرایند  مادی 
دوران  برای  کند«،  می  تعیین  را  فکری  و 
کنونی کامال صدق میکند چرا که منافع مادی 
بر آن غالب است، اما نه برای سده های میانه 
که کاتولیسم بر آن تسلط داشت یا برای آتن 
و روم که سیاست بر آن غالب بوده است«، 
می نویسد: »… یک چیز روشن است سده 
و  کاتولیسم  قبل  از  توانست  نمی  میانه  های 
کند.  زندگی  سیاست  قبل  از  باستان  دنیای 
برعکس! شیوه ی گذران زندگی این اعصار 
نشان می دهد که چرا در یک مورد سیاست 
ای  عمده  نقش  کاتولیسم،  دیگر  مورد  در  و 
را ایفا می کردند. از این گذشته فقط آشنایی 
روم  جمهوری  تاریخ  مثالً  با  مختصری 
کافی ست تا دریابیم که راز تاریخ آن تاریخ 
مالکیت ارضی است. دون کیشوت هم مدت 
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ها پیش تاوان این تصور خطای خود را داد 
که ماجراجویی سلحشورانه می تواند با تمام 
باشد«  سازگار  جامعه  اقتصادی  های  شکل 

)سرمایه جلد یکم ترجمه حسن مرتضوی(

چرا  که  کند  می  روشن  مارکس  معنا  بدین 
داشتن  معنای  به  »خودآیینی«  دارای  دولت 
جامعه  یک  تولید  ی  شیوه  فراسوی  منطقی 
یا یک دوره ی تاریخی معین نبوده و نیست 
فرادستی  با کمال میل  دلیل حتی  به همن  و 
عنصر سیاسی در دنیای باستان را می پذیرد 
اما نه به این دلیل که عنصر سیاست یا دولت 
منطق خاص  و  استقالل  و  دارای خودآیینی 
مالکیت  که  دلیل  این  به  بلکه  است،  خویش 
تولید  ی  شیوه  دارید  خوش  اگر  )یا  ارضی 
که  است  چنان  باستان  دنیای  در  معاش(  و 
به درهم آمیختگی شدید سیاست و اقتصاد و 
در نتیجه فرادستی سپهر سیاسی می انجامد. 
اما در دورن معاصر به سبب غلبه ی شیوه 
شئی  و خصوصیت  داری  سرمایه  تولید  ی 
شدگی ناشی از مناسبات سرمایه داری سپهر 
اقتصادی بر دیگر سپهرها فرادستی می یابد. 
آن  معنای  به  ای  فرادستی  چنین  یک  ولی 
نیست که مارکس یا بسیاری از مارکسیست 
های معاصر دولت را به »زائده«ی اقتصاد 

یا سرمایه کاهش دهند.

رئالیسم  معرفی  پیرامون  که  مطلبی  در  من 
انتقادی نوشتم مفاهیمی همچون ریشه مندی 
emer�( نوپدیدی  و   )rootedness(
gence( را برشمردم که به نظر می رسد 
اصطالح  به  بین  ی  رابطه  توضیح  برای 
»زیربنا و روبنا« کارآمد هستند. با استفاده 
از این دو مفهوم می توان گفت که مناسبات 
می  را  بستری  داری  سرمایه  در  تولیدی 
سازند که دولت به مثابه یک پدیده ی سطح 
عالی تر )سیاسی( از دل آن برمی آید و از 
تنها  نه  است  تر«  »عالی  سطحی  که  آنجا 
قابل فروکاستن به بستر و ریشه مندی خویش 
نیست� زیرا که سطحی اصلی و »پایین تر« 
است� بلکه همچنین می تواند به نوبه ی خود 
تأثیر  تر«  »پایین  و  تر  اصلی  سطح  روی 
یعنی  موضوع  این  حال  هر  به  بگذارد.  هم 
بررسی چگونگی رابطه ی سرمایه و دولت 
منطقی�  گوناگون  سطوح  در  بحث  نیازمند 
دوره ای و تاریخی است و اگر به جز این 
کنیم به دام تناقض گویی هایی در می غلتیم 
که در مقاله ی کاراتانی به چشم می خورد.

 

 آنچه هست عقالنی است

چرا  نیست  معلوم  که   این  پایانی  ی  نکته 
باید  بشریت  نجات  نهایی  حل  راه  سرانجام 
از دل مصوبه های سازمان ملل و هم یاری 

دولت هایی بیرون بیاید که به بیان نویسنده 
جایی  تا  همدیگرند  با  دائمی  نبرد  حال  در 
بار دیگر  بیم آن می رود دنیای ما یک  که 
دستخوش جنگ جهانی دیگری شود. روشن 
نیست دولت هایی که با منطق سرمایه تعیین 
شده اند )بنا به نظر کاراتانی زیر سلطه ی 
آن هستند( چطور می توانند دست از رقابت 
به  و  بردارند  افروزانه  جنگ  درونی  های 
گرد سازمان ملل حلقه زده و از مصوبه های 
آنها را به اجرا بگذارند.  آن حمایت کنند و 
غیردیالکتیکی  تحلیل  ی  نتیجه  که  اینجاست 
پدیده  بین  انداموار  رابطه ی  فقدان درک  و 
ها، بلعش تاریخ در قانون ها و ساختارهای 
هایی  سوژه  از  ماندن  غافل  و  فراتاریخی، 
سپهر  در  را  خود  دولت  و  سرمایه  به جز 
سیاست نشان می دهد. کاراتانی پس از آن که 
در یک مقاله آسمان و زمین را به هم دوخت 
زانو  به  مستقر  مقابل وضعیت  در  سرانجام 
درمی آید و ته دل برای حفظ همین »حداقل 
هست  که  آنچه  به  کند.  می  استغاثه  ها« 
راضی می شود زیرا »آنچه هست عقالنی 
است« و آنچه نیست از عقالنیت تهی است؟

 ۲۷ آگوست ۲۰۱۲
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»بر این باورم، که مطالعه نوشتار حاضر، 
تبیین  به  به سهم خود، کمک شایان توجهی 
خواهد  جهان  کنونی  حوادث  روند  مبانی 

کرد«. مترجم

آشکار  سقوط  مورد  در  بسیاریها  امروز 
لیبرالیسم، شکست تمدن لیبرالی و درماندگی 
این  گویند.  لیبرالی سخن می  پروژه  جهانی 
مدعا، هم در ناتوانی آشکار آمریکا از تحمیل 
هژمونی خود به جهان، هم در روند خروج 
حوادث دنیای اسالم از زیر تأثیر آمریکا، هم 
در گسترش اجتناب ناپذیر موج جدید بحران 
مالی، هم در شروع روند فروپاشی اتحادیه 
فعالیت  شدید  رکود  در  همچنین،  و  اروپا 

مخالفان در روسیه تجلی می یابد.

در  و  افتاده  احتضار  حالت  به  لیبرالیسم 
دیگر  این  دهد.  می  جان  ما  چشمان  مقابل 
اواخر،  همین  تا  که  نیست  ایدئولوژی  آن 
امروزه  بود.  انسان  میلیونها  الهامبخش 
»لیبرال« بودن� همانند ادعای از مد افتادن 
سری  انتشار  از  پس  مارکسیسم  سریع 
محافل  در  سولژنیتسئن  انتقادی  کتابهای 
است.  نزاکت  از  دور  غرب،  روشنفکری 
دیگر،  از منطق  البته،  لیبرالیسم�  سرنوشت 
از منطق جنایتکاریهای رژیمهای لیبرالی و 
هنوز  که  دمکراسی«  »ساختن  های  هزینه 
دریک کتاب یا مجموعه کتابها مستند نشده، 
خود،  اطراف  در  ما  است.  اندوهبار  بسیار 
تیتر  سر  در  خبری،  گزارشات  هزاران  در 
سهام،  بازارهای  گزارشات  در  خبرها، 
نقاط  از  تلویزیونی  گزارشات  مجموعه  در 
هیچ  هستیم.  اینها  همه  شاهد  مختلف جهان، 

تردیدی نیست که این عذاب است…

 

اصول »آزادی از…«

است: علل  اینک درست زمان طرح سؤال 
است،  توجه  قابل  کدامند؟  لیبرالیسم  بحران 
غلبه  لحظات  همان  در  دقیقا  بحران  این  که 
خود  اصلی  دشمنان  بر  لیبرالی  ایدئولوژی 
با  درست  بیستم  قرن  پایان  کرد.  طغیان 
به  ها  در همه جبهه  که  لیبرالیسم،  پیروزی 
ثبت شد.  تاریخ  بود، در  یافته  برتری دست 
ایاالت  با سلطه کامل  در سطح ژئوپلیتیک، 

پوچگرائی لیبرالی مبثابه آخرین مرحله جهانی سازی
الکساندر دوگین

ترجمه: ا. م. شیری

متحده آمریکا نظام تک قطبی برقرار گردید؛ 
مدل  جهانی،  مقیاس  در  بازار  اقتصاد،  در 
قرار  منگنه  در  کامال  جامعه  سوسیالیستی 
»حقوق  ایدئولوژی  و  فردگرائی  گرفت؛ 
و  جمعی  هویت  تشبثات  تمامی  بر  بشر« 
همبستگی، ملی، اجتماعی، دینی، طبقاتی و 
همه چیز غلبه یافت. چنین نتیجه حاصل می 
شود، که بحران دقیقا در لحظه ای از لیبرالها 
سبقت گرفت که آنها پیروزی مطلق و کامل 
خود بر دشمنان تاریخی را جشن می گرفتند. 
اینگونه  از  تاریخ  و  است  تناقض  یک  این، 

تناقضات پر است.

خود  مخالفان  عهده  از  لیبرالیسم  چه  اگر 
برآید.  خود  عهده  از  نتوانست  ولی  برآمد، 
زمانیکه به دفاع از آزادی برخاست، بخاطر 
درک سیاسی از ساختار لیبرالی دموکراسی 
خواهی،  تمامیت  انواع  با  ریشه  از  متفاوت 
در  آزادی  این  بود.  جذاب  بسیاریها  برای 
مقایسه با جوامع بسته، مشخص، معنی دار و 
جاذب بنظر می رسید. ولی زمانیکه دشمنان 
لیبرالها شکست خوردند، اصول آن پس از 
بمعنی  این،  خود  )و  برجهان  کامل  تسلط 
جهانی سازی است(، تقریبا در یک آن تغییر 
با رژیمهای  مقایسه  در  لیبرالها  آری،  کرد. 
تمامیتخواه آزادیها را رعایت کردند، و این 
کسب  از  پس  جامعه  اما  بود.  مشهود  بعینه 
آزادی با چالشهای جدی مواجه گردید. مورد 
آن  کدام است؟ محتوای  آزادی  این  مصرف 
چیست؟ چه کسی مرزهای آن را تعیین می 
کند؟ آزدی از چه، قابل درک بود. اما آزادی 
روشن  هنوز  پرسشها  این  پاسخ  چه؟  برای 

نیست.

از  و  مطمئن  خود  پیروزی  به  اگر  لیبرالها 
می  بودند،  می  برخوردار  بشری  عقالنیت 
باست پاسخ مثبت این سؤاالت اصولی را می 
دادند. آنها نباید به آن جوابهای مرحله قبلی 
مبارزه ایدئولوژیک، که در واقع، در پروسه 
خودکفا  اصل  یک  آزادی  خود  آزادسازی، 
دیکتاتوری،  با  رویاروئی  از  سخن  بود، 
رفت،  می  مطلقیت  استبداد،  تمامیتخواهی، 

بسنده می کردند.

کشیده  زیر  به  استبدادی  رژیمهای  خوب! 
به یک  لیبرالی  شدند. رژیمها و هنجارهای 

استاندارد جهانی بدل شدند. اکثریت قریب به 
اتفاق ساکنان کره زمین در شرایط دمکراسی 
به  متکی  حقوقی  نظام  آزاد،  بازار  لیبرالی، 
پارلمانی  مدیریت  مدل  بشر،  حقوق  قوانین 
اساسی  قانون  با  انطباق  در  قوا  تفکیک  و 
زندگی می کنند. مرز بین کشورها از میان 
برداشته می شود. حرکت و جابجائی در تمام 
کره ارض ساده تر و ساده تر می شود. می 
توان اذعان کرد که برنامه حداقل لیبرالیسم 
اجرا شده است. آزادی هست. اما این یعنی 
باید  کجا  در  کرد؟  توان  می  چه  آن  با  چه؟ 
بکار بست؟ چگونه باید استفاده کرد؟ حدود 
برای  هست،  که  آنچه  آیا  کجاست؟  آزادی 
نیاز  آن  بر  به چیزی اضافه  یا  کافیست،  ما 

داریم؟

و شکست لیبرالیم از همینجا آغاز شد.

واقعیت این است که لیبرالیسم یک ایدئولوژی 
است که اصل »آزادی از« را بطور کامل 
بسیار خوب می  و  است  حل و فصل کرده 
از چه چیز سعی  فرد  آزادی  برای  که  داند 
از  آزادی  است:  این  ساده  پاسخ  کند.  می 
لیبرالیسم  بنیان  جمعی.  هویت  اشکال  همه 
بر مبنای فلسفه فردگرائی، که همه واقعیتها 
تفسیر می  او«  مالکیت  و  پایه »فرد  بر  را 
کند، استوار است. خود فرد بی هیچ پیوندی 
را  او  آزادی  دیگر)که  افراد  با  ارتباطی  یا 
محدود می سازند(، لیبرالیسم را تشکیل می 
میزان  آن  از  عبارت  اصلی  هسته  اما  دهد. 
مالکیت خصوصی است که فرد، جدا از هر 
مدعی احتمالی مالکیت بر آن، برای بدست 
آوردن، حفظ ، نگهداری و افزایش آن قادر 
می باشد. »من و فقط من«. »مال من و فقط 
مال من«. چنین است بنیان فلسفی لیبرالیسم.

با  رویاروئی  در  برنامه  این  زمانیکه  تا 
کمونیسم قرار میگیرد، از نیروی جاذبه کافی 

برخوردار خواهد بود.

در جامعه راکد، ناسیونالیستی، و بخصوص 
ملت،  از  جزئی  بعنوان  فرد  نژادپرستانه، 
معنی  فاقد  بزرگ  سنگ  یک  به  نژاد،  از 
خاص در میان دانه های شن بدل می شود. 
و اگر فرد منسوب به اقلیت باشد، آن وقت، 
این  در  داشت.  اگیزی خواهد  سرنوشت غم 
بستر، شعار »فرد، بخودی خود مهم است« 

نظری
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نه تنها جذاب، حتی گاهی اوقات نجاتبخش هم 
می شود. لیبرالها در بازی با ناسیونالیستها، 
با این شعار نه تنها در جنگ مسلحانه، حتی 
نیز برنده شدند. فرد  ایدئولوژیک  در جنگ 
برای آزادی خود از ستم اجماع ملی سعی می 
کند و این، هم مشروع و وهم موجه است. 
»واحد« در صدد است خود را اثبات نماید 
و برای انجام آن، لیبرالیسم را برمی گزیند.

نظام  در  اجتماعی  مالکیت  برقراری  با 
نمی  فرقی  جمعی،  یا  دولتی  سوسیالیستی� 
می  نیز  مالکیت  شامل  جمعگرائی  کند� 
که  همانطور  آن،  در  طبقه،  در  فرد  شود. 
مایاکوفسکی گفت، در»دست میلیونها« معنی 
پیدا می کند. سوسیالیسم ضمن تبدیل شخص 
به تابع مستقیم جامعه، با محروم ساختن او 
از مالکیت خصوصی به تمام معنی، مالکیت 
خصوصی را از میان برمی دارد. زمانیکه 
برخاستند،  اعتراض  به  این  برعلیه  لیبرالها 
آنها با فردهای خسته از سوسیالیسم، وامانده 
از تنهائی، مالکیت و خود برای خود همآوا 
شدند. این هم کامال قابل درک است و پروژه 
کامال  ای  مقایسه  حالت  چنین  در  لیبرالی 

جذاب و معقول بنظر می رسد.

آزادی  بمثابه  لیبرالیسم  کالم،  یک  در 
و  نژادپرستی  ناسیونالیسم،  فاشیسم،  از 
ایدئولوژی کامل،  سوسیالیسم، در واقع یک 
و  مبارزه  به  زدن  دامن  به  قادر  و  پرمعنی 
برای  تالش  حداقل  بعنوان  فراخوان  دادن 
حمایت از آن جامعه ائی می باشد، که چنین 

مدل لیبرالی موفق شده است.

شش ضربه

لیبرالیسم  آنکه  از  اینها درست پس  اما همه 
پیروز می شود، تغییر می یابند. اینک آزادی 
را فقط با آزادی میتوان مقایسه کرد. و باید 
بار  فاجعه  تاریخ  که  بدهد،  لیبرالیسم جواب 
داشته  پی  نتایجی در  قبلی چه  آزادسازیهای 
است؟ در اینجا موارد اصلی یادآوری میشود: 
لیبرالیسم تحت هیچ شرایطی  نمیتواند پاسخ 
دهد. نه برای این که نمیداند، بلکه بدان سبب 
که چنین جوابی وجود ندارد. لیبرالیسم، یک 
برای  سطحی  چند  شده  روتوش  ایدئولوژی 
آزادی فرد از محدودیتهای خاص، اندازه ها 
نباشند،  اینها  که  گاه  هر  هاست.  محدوده  و 
می  دست  از  را  خود  مفهوم  نیز  لیبرالیسم 
یعنی  آزادسازی،  بخاطر  آزادسازی  دهد. 
که  جائی  تا  بیشتر،  و  بیشتر  آزادی هر چه 
عمل را مهار نکند یابقول لیبرالها، مانع تداوم 

نمایش نشود.

لیبرالی  نیهیلیسم  پدیده  با  ما  بعد  به  اینجا  از 
لیبرالیسم  آنکه  از  پس  شویم.  می  مواجه 
بر  دیگر،  بعبارت  خود،  آشکار  دشمنان  بر 

بر  که  یابد  می  برتری  ایدئولوژیهائی  آن 
طبقاتی،  ملی،  جمعی�  هویت  معیارهای 
به  دارند،  تأکید  غیره  و  نژادی  اجتماعی، 
»پاکسازی« و آزادسازی فرد از همه بقایای 
آن »جمع« مجبور می شود که او هنوز می 
توانست جبرا در آن بماند. و این، چیزی جز 

ضربه به خود نیست.

اولین ضربه به دولت وارد می شود.اگر چه 
دولت بورژوازی ملی )بعنوان یک قاعده، با 
ابزار  پارلمانی( زمانی  گرایشات دمکراسی 
پیکار  در  لیبرال  بورژوازی  اصلی  سیاسی 
علیه جامعه طبقاتی پیشین و امپراطوریهای 
یک  بمفهوم  دیگر  امروز  ولی  بود،  مقدس 
دوایر  با  افراد  ارتباط  برای  لیبرالی  فرایند 
سیاسی )در چهارچوب ملی( و اقتصادی تبدیل 
شده است )از نظر لیبرالها هر مالیاتی غیر از 
صفر، بمعنی تجاوز به مالکیت خصوصی و 
مصادره اموال می باشد(. طرح لیبرالی گذار 
از دولت به جامعه مدنی از اینجا سرچشمه 
می گیرد. در مرحله اول تشکیل این جامعه 
مدنی، دولت داخلی ایجاد می شود و سپس، 
یابد و جهانی می  مرزهای آن گسترش می 
بنا بر  به زوال می رود.  شود و دولت رو 
جهانی  با  بالفصلی  پیوند  لیبرالیسم  این، 
سازی دارد. لیبرالیسم کامل، منطقی و پیگیر 
بمفهوم حرکت بسوی لغو حق حاکمیت دولت 
و حذف آن است. بجای دولت، جامعه مدنی 
از«،  »ازادی  دوباره  و  شود.  می  تشکیل 
این دولت مطرح می گردد.  باز از  این  اما 
منطق  این  نیست.  اتفاقی  تطابق  یک  این 
پوالدین لیبرالیسم است، که دولت باید زوال 
شبکه  اصلی  محور  دولت،  از  آزادی  یابد. 
تکنولوژیها و سازمانهای  فرایندها،  معاصر 
غیردولتی بشمار می رود. علت اصلی تکیه 
منظور  است.  همین  نیز  بشر«  »حقوق  بر 
از »بشر«، چیزی جز فرد جدا از هر گونه 
هویت جمعی، در وهله اول، از دولت نیست. 
به  المللی فراملی  بین  بدین سبب هم مراجع 
»حقوق  اند.  مشغول  بشر«  »حقوق  مسئله 
بشر« اصل اساسی استراتژی تضعیف حق 
است  اتفاقی  همان  این  است.  ملی  حاکمیت 
که در جهان لیبرالیسم پیروز روی می دهد.
و  واضح  بطور  آن  مختلف  جوانب  اگر  اما 
آشکار توضیح داده شود، روشن خواهد شد 
با  ای،  پروژه  چنین  با  بشریت  اکثریت  که 
جهانی سازی مخالفند و داوطلبانه از وجود 
دولت امتناع نمی کنند. اما لیبرالیسم به سهم 
خود، به ایدئولوژی خود اصرار می ورزد. 
انحالل حق حاکمیت ملی در دستور روز آن 
قرار دارد و نمی تواند با پایبندی و ایمان به 
ایدئولوژی خود در مسیر برقراری مدیریت 

جهانی بجای دولتهای ملی حرکت ننماید.

دولتهای  جمله،  از  دولتها،  این،  بر  بنا 
دمکراتیک، همچنان بمثابه دشمنان لیبرالیسم 

پیروز بحساب می آیند. تا زمانیکه همه آنها 
باز مدنی«، در  نه »جامعه  دولت هستند و 

واقع دمکرات نیستند.

ضربه دوم به تعلق جنسی، به نهاد خانواده و 
بر بنیان آن وارد می شود.حاال که لیبرالیسم 
با فرد سر و کار دارد، تعلق جنسی را نیز 
می  حذف  اجتماعی  هویت  از  شکلی  بمثابه 
»دیکتاتوری«  از  جنسیت،  از  آزادی  کند. 
به  غیرضروری،  مسائل  از  آن،  سلطه  و 
تبدیل  سیاسی  و  اجتماعی  حاد  استراتژی 
اقلیتهای  می شود. سرمنشاء دفاع از حقوق 
اتفاقی  امر  این یک  نیز همین است.  جنسی 
نیست، بلکه، از ماهیت برنامه ایدئولوژیک 
لیبرالیسم موظف  لیبرالیسم نشأت می گیرد. 
است فرد را از جنسیت آزاد سازد. جنیسیت 
موقعیت  و  بازی  آزاد،  انتخاب  موضوع  به 
اجتماعی بدست آمده بدل می شود. به همین 
جهت، هر کسی باید از امکان انتخاب، تغییر 
دفعات  به  جنسیت  دوباره  بازگرداندن  یا 
نامحدود برخوردار باشد و همین نیز، مبنای 
پذیرفتن  فرزندی  به  بودن خانواده،  مشروط 
ثبت  یا  همجنس  والدین  سوی  از  کودکان 
ازدواج بیش از دو نفر قرار می گیرد. بدون 
لغو جنسیت، برنامه لیبرالی قابل اجرا نیست. 
برنامه  چنین  ما  جهان  در  که  است  واضح 
است،  منطقی  لیبرالها  نظر  از  اگر چه  ای، 
ولی مخالفان بسیار زیادی هم دارد. باور به 
عاقل  انسانهای  اکثریت  که  است  مشکل  آن 
خانواده،  نهاد  اضمحالل  برنامه  پذیرفتن  با 
میدان را برای آبستنی غیرجنسی و مصنوعی 

خالی نمایند.

ضربه سوم به خود انسان وارد می شود.می 
اجتماعی است.  انسان یک موجود  که  دانیم 
فرد عبارت از انسانی است که هیچگاه تنها 
نیست و همواره در پیوند با افراد دیگر معنی 
پیدا می کند و این بمعنی آن است، که او آزاد 
موجودی  »انسان  که  مفهوم  این  در  نیست. 
با  کرد«،  غلبه  او  بر  بایست  می  که  است، 
تفسیر لیبرالی فرمول فریدریش نیچه مواجه 
می شویم. ولی اگر نیچه غلبه بر انسان را 
از طریق ابربشر پیشنهاد می کرد، لیبرالهای 
مدرن برای غلبه بر او راه دیگری، طریق 
را  فراهومانیسم  پسابشر،  بنفع  نامشخص، 
پیشنهاد می کنند. همه موضوع از اینجا آغاز 
مترقی«،  »دانشمندان  بعقیده  که  شود  می 
دستاوردهای جدید در عرصه های فن آوری، 
کامپیوتر،  زیست شناسی، مکانیک، شیمی، 
عملکرد  بهبودی  امکان  ژنتیک،  مهندسی 
انسان، از جمله، نجات بیماران سخت عالج، 
فلجها، آسیب دیدگان یا اجتناب از بیماریهای 
رو،  این  از  است.  ساخته  فراهم  را  جنین 
عنصر  انسان  در  بشردوستی،  بهانه  تحت 
غیرانسانی رسوخ می کند و میزان آن بطور 
مستمر افزایش می یابد. هارد دیسک امکان 
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تجهیزات  دهد.  می  را  حافظه  افزایش حجم 
دید در شب، لنز نصب شده در چشم به شما 
کمک می کنند تا در شب هم مثل روز )حتی 
آن سوی دیوار را( واضح ببینید. انسان می 
تواند باال بپرد، با سرعت بدود، عمر طوالنی 
تر داشته باشد و، باالخره، پرواز کند. اما این 
انسان، انسان متفاوتی خواهد بود. فردی آزاد 
از تمام محدودیتها و از نو ساخته شده خواهد 
کار  علمی،  های  پروژه  این  کاربست  بود. 
تواند  نمی  هیچکس  و  است.  نزدیک  زمان 
این فرایند را متوقف سازد. زیرا بر مبنای 
ایده لیبرالی »آزادی از«� و این بار، بر پایه 

آزادی از خود انسان استوار است.

ضربه چهارم، بر اقتصاد مشخص بازار و 
بر شالوده آن، یعنی تعادل عرضه و تقاضا 
وارد می شود.سیر وقایع، قیمتها را در بازار 
و  مالی  مکانیسمهای  دهند.  می  تغییر  سهام 
جهانی  بازارهای  در  گردش  در  پول  حجم 
واقعی و  کاالهای  تولید  از  کامل  در جدائی 
خدمات، به چندین برابر همه اقتصاد واقعی 
کامال  جدید  اقتصاد  است.  رسیده  جهان 
مرتبط با بخش سوم و عمدتا با بخش مالی، 
هم کشاورزی و هم صنایع را متالشی می 
سازد. کشورهای »شمال روشن«، به منطقه 
ارائه  محل  به  اول  وهله  در  خدمات،  ارائه 
اشیاء  کاالها،  از صنایع،  جدا  مالی  خدمات 
بدل می شوند�  و قیمت گذاری نه بر مبنای 
کیفیت کاال یا بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه 
بر پایه میزان کارزار تبلیغاتی و استراتژی 
بورس انجام می گیرد. درنتیجه نهائی، همه 
جهان مجبور می شود بجای اشیاء، شکل و 
را  انحصاری  عالمتهای  و  نمادها  تصویر، 
و  کاال  از  را  پول  لیبرالیسم  نماید.  مصرف 
کاال را از حضور فیزیکی آن آزاد می سازد. 
یابد.  می  تقلیل  اعداد  و  کدها  به  چیز  همه 
اقتصاد از مادیت خود، از فیزیک خود جدا 
می شود و به باریچه سوداگرانه در دستان 
الیگارشی مالی جهانی مدرنیزه شده بدل می 
تولید  مستقل  نقش  آن،  اساس  بر  که  گردد 
کننده و مصرف کننده هر گونه اهمیت خود 
را  خود  زندگی  پول  دهد.  می  دست  از  را 
بعلت  دهد.  ادامه می  قوانین خود  اساس  بر 
پدید آمدن این شکاف فاجعه بار در بین بخش 
مالی و واقعی اقتصاد، همه اقتصاد جهان در 
لیبرالها  و  پاشید  از هم خواهد  نزدیک  آینده 
اوضاع  کنند.  جلوگیری  آن  از  توانند  نمی 
اقتصادی  استراتژی  مستقیم  نتیجه  کنونی 
آنهاست که بطور قانونمند جهان را به ورطه 
ضربه  پیروز  کشاند.لیبرالیسم  می  هالکت 
آورد.واقعیت  بر واقعیتها وارد می  پنجم را 
فرد را محدود می سازد. یعنی، باید فرد را 
از  مدیریت  قابل  خواب  به  واداشتن  بطریق 
بمفهوم مجازیت  این،  آزاد ساخت.  واقعیات 
درصد  تدریجی  جذب  برای  بودن  انالین  و 

جهان  در  است.  خود  بسوی  بشریت  بیشتر 
وجود  محدودیتها  و  مرزها  همواره  واقعی 
شبکه  بازیها،  کامپیوتر،  دنیای  اما  دارند، 
شکسته  در  را  محدودیتها  و  مرزها  این  ها 
است.لیبرالیسم ضربه ششم را به زبان وارد 
زبان  بعنوان  انگلیسی،  زبان  می سازد.ابتدا 
تبدیل  لیبرالی، به زبان همگانی  هسته تمدن 
می شود. سپس، به زبان ماشینی مرکب از 
حرکتهای شماتیک و تشریفاتی فرامی روید. 
زبان  ساختن  امکان  فرد  هر  باالخره،  و 
بکمک  که  آورد  می  بدست  را  خود  خاص 
آن می تواند بدون هیچ مانعی هر وضعیت 
و سایه های احساس را بیان نماید. لیبرالیسم 
تا زمانیکه زبانهای کالسیک جهان را نابود 
کار  به  نیاز  از  را  فرد  تا زمانیکه  نساخته، 
کسی، نه از مالکیت خود آزاد نکرده است، 

برنامه خود را انجام نیافته تلقی می کند.

همه این ضربات را لیبرالیسم بطور همزمان 
مقابله  بدون  این،  از  پس  و  آورد  می  وارد 
با هر ایدئولوژی خاص، برنامه خود را در 

کمال آزاد و بدون مانع اجرا می کند.

مشکل  واقعیت  این  درک  حال،  این  با 
می  خود  ریشه  به  تیشه  لیبرالیسم  که  نیست 
در  مثبت  هدف  گونه  هر  داشتن  بدون  زند. 
دارد  پیشنهاد  یک  فقط  لیبرالیسم  تشخیص، 
و آن: آزدسازی هر چه بیشتر و بیشتر، از 
هر  از  است،  ممکن  که  آنچه  هر  از  همه، 
و  کننده  محدود  جمعی  و  غیرفردی   پدیده 
دست آخر، از خود فردیت.بدین ترتیب، در 
آخرین افق لیبرالیسم پیروز، ما فقط شکل هر 
مجازی  فرد  دهیم.  تمیز می  را  فلسفی  چیز 
همه،  برای  نامفهوم  بزبان  متکلم  و  ناقص 
ساکن همه جا و هیچ بطور همزمان، متکی 
بی  های  شبکه  به  دستیابی  مالی  کدهای  بر 
با اطراف  آن  تقسیم  یا بی محتوا، که  معنی 
در  ما  که  است  چیزی  آن  همه  بود،  ممکن 
لیبرالی بسوی آن حرکت  می  آغوش تمدن 
بر سر  به موضوع. سخن  گردیم  باز  کنیم. 
این  نیست.  یا حوادث غیراتفاقی  کاریکاتور 
بمعنی سقوط تضمینی خود ساختار لیبرالیسم 
است، و لیبرالیسم پیروز بهیچوجه نمی تواند 
تنها  لیبرالیسم  کند.  پیشروی  سمتی  هیچ  در 
مانده با خودش، در نهایت، آزادسازی خود 
یک  خود،  نوع  در  این  کند.  می  آغاز  را 
اتصال موقتی است که در برابر چشمان همه 

ما روی می دهد.

شبکه  و  لیبرالیسم  روسیه  در  آخر.  سخن 
گسترش  وسیعا  پیش  مدتها  از  لیبرالی  های 
یافته است و اغلب در تظاهرات اعتراضی 
مخالفان نیز خونمائی می کنند. آنها تا حدود 
کنترل  را  دولت  اقتصادی  سیاست  معینی 
آنها به رسانه های جمعی تحرک  می کنند. 
می بخشند. آنها اکثریت نخبگان اقتصادی و 

در  را  سیاسی  نخبگان  مالحظه  قابل  بخش 
این، در شرایط  بنا بر  اند.  خود گرد آورده 
کنونی آنها ناقل دقیقا چنین پوچگرائی هستند، 
رفرمیستی  برنامه  سخن  آخرین  بمثابه  که 
کامل  اجرای  در صورت  شود.  می  شمرده 
خانواده،  دولت،  استقالل،  ما  برنامه،  این 
انسانیت  و  واقعیت  زبان،  اقتصاد،  جنسیت، 
مان را بطور تضمینی از دست خوهیم داد. 
ما باید برای آزادسازی خودمان از همه این 
برنامه های لیبرالی آماده شویم. بایسته است 
این را بدقت درک کنیم. لیبرالها هیچ برنامه 

دیگری برای ما و خودشان ندارند.

کامال واضح است که اکثریت قریب به اتفاق 
که  دستور روز  با چنین  کره زمین  ساکنان 
هر چه شفاف تر و تهدید کننده تر می شود، 
موافق نیستند. این برنامه با روسیه و جامعه 
روسیه نیز سازگار نیست. در اینجا این سؤال 
مربوط به بدیل آن، بطور قانونمند مطرح می 
لیبرالیسم و منطق  به  اگر ما بخواهیم  شود: 
آن پاسخ منفی بدهیم، باید بر کدام ایدئولوژی 
تکیه کنیم؟ من سعی می کنم پاسخ این پرسش 
جدی و هوشمندانه را در مقاله بعدی بدهم. 
امیدوارم پاسخ من، برنامه ایدئولوژیک جناح 
سازنده جامعه ما در فصل نوین سیاسی باشد.

در اینجا مهم آن بود که اعماق و تناقضات 
کلیدی ایدئولوژی لیبرالی را نشان دهیم. نیچه 
گوید،  کتاب »چنین گفت زرتشت« می  در 
مردم،  اراده  برانگیختن  بمنظور  زرتشت 
شکل ابرمرد را به آنها تصویر می کند. اما 
آنها  شود،  نمی  تأثر  برانگیختن  موجب  این 
در  بندباز  بندبازی یک  به  دهند  ترجیح می 
زرتشت  آن  از  پس  کنند.  نگاه  طناب  روی 
طرف  از  و  گزیند  برمی  بالغی  روش 
معکوس به تشریح »ابرانسان« می پردازد: 
»حقیقت چیست؟ آخرین انسانها می پرسند و 
گوش  بدقت  مردم  مانند«.  می  پاسخ  منتظر 
فرامی دهند، ولی زرتشت از این طریق نیز 
به هدف نمی رسد. مردم یک صدا فریاد می 
بده«.  نشان  ما  به  را  ابرانسان  »این  زنند: 
و  بترساند  را  مردم  خواهد  می  زرتشت 
عکس،  بر  مردم،  اما  انگیزد،  برمی  نفرت 
بسیار شادمان می شوند. همه مردم راضی 
می شوند. او هم، ظاهرا، می خواهد تجاهل 
زرتشت  داستان  خالف  بر  امیدوارم  کند… 
نیچه، این تجزیه و تحلیل لیبرالیسم به تمایل 
هر  نزند.  دامن  خوانندگان  میان  در  خاصی 

چند هر کسی می داند…

wordpress..http://eb۱۳۸۴
/۰۵/۱۰/۲۰۱۲/com

http://www.warandpeace.ru/ru/
/۷۳۲۲۷/analysis/view
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بدبختی شیوه تولید سرمایه داری نه ارزش 
ـ اضافه ارزش، بلکه تصاحب  و نه ـ حتی 
خصوصی اضافه ارزش و استقالل یابی آن 
بمثابه »خود هدف خود بودن« روند تولید و 

توزیع است.

 

 V 

تزهای روبرت کورتس و آنتی تزهای هانس 
هاینتس هولتس

ج

آنتی تز ششم هانس هاینتس هولتس

۱

بحران کاپیتالیسم نشانه شکست سیستم بازار 
است.

۲

اصل اقتصاد پولی، یعنی مبادله مواد بوسیله 
معادل عام، که مواد الزم برای رفع نیازمندی 
کاالهای  به  را  مصرفی(  های  )ارزش  ها 
و  سازد  می  مبدل  توزیع  روند  در  خنثی 
نام  به  ای  یافته  استقالل  و  انتزاعی  ارزش 
بلحاظ  کند،  می  بازی  میانجی  نقش  که  پول 

تاریخی از توان تهی شده است.

۳

توزیع  سازمان  یک  بوسیله  باید  کاال  بازار 
کاال، متناسب با نیازهای محسوس جایگزین 

شود.

۴

کار  عاقبت  و  آخر  که  دید  توان  می  اکنون 
بنی بشر به کجا می کشد، وقتی که او انتقاد 
بمثابه  نه  را  سیاسی  اقتصاد  از  مارکس 
بشری،  جامعه  تاریخی  توسعه  تئوری  یک 
بلحاظ  )و  داری  سرمایه  تا  اولیه  جامعه  از 
داری(،  سرمایه  از  فراتر  تا  آتی  دورنمای 

تزهای روبرت کورتس و آنتی تزهای هانس هاینتس هولتس

پروفسور دکتر هانس هاینتس هولتس
برگردان یداهلل سلطانپور
دایره املعارف روشنگری

بلکه بطور اکونومیستی ـ تنگ نظرانه بمثابه 
از  منفصل  و  جدا  و  ارزش  فرم  از  انتقاد 
شناسی  )جامعه  سوسیولوژیکی  بطور  آن، 
قلمداد  مدرنیزاسیون  تئوری  بمثابه  گرایانه( 

کند.

۵

خطری  ـ  واقع  در  ـ  داری  سرمایه  بحران 
بالواسطه برای موجودیت نوع بشر است.

۶

بازار کاال صحنه ای است که در آن، روند 
انباشت سرمایه، بنا بر فرمول اساسی »پول 

ـ کاال ـ پولپریم« تحقق می یابد:

الف

تولید کاال سرمایه گذاری می شود  در  پول 
که از طریق فروش کاالهای تولید شده، پول 
به  شده  گذاری  سرمایه  پول  یعنی  بیشتر، 

اضافه اضافه ارزش بدست می آید.

ب

اگر از این فرمول، عنصر میانی را، یعنی 
آنگاه پول فونکسیون خود  کاال را برداریم، 

را از دست می دهد.

ت

اینکه  از  است  فونکسیون عبارت  این  چون 
ـ  شان  مصرفی  ارزش  به  اعتنا  بی  ـ  مواد 
به  طریق  بدین  و  گیرند  قرار  مبادله  مورد 

کاال تبدیل شوند:

کاالی اول به ازای پول به فروش رسد و با 
ـ  شود)کاال  خریده  دوم  کاالی  حاصله،  پول 

پول ـ کاال(

پ

بازاری،  کاال،  بدون  کاالئی،  پول،  بدون 
بدون بازار، انباشت سرمایه ای وجود ندارد.

۷

آیا مسئله به این سادگی ها ست؟

نه!

متأسفانه، به این سادگی ها نیست.

الف

تقسیم منابع بنا بر »نیازمندی های محسوس« 
بقا  اقتصاد  ساده  اصل  کورتس(  )روبرت 

ست.

از  ای  ساده  سیستم  مورد  در  اصل  این 
نیازمندی ها می تواند صادق باشد:

شفاف  و  واضح  ساده،  نسبتا  سیستمی  در 
برای اعضای جامعه و ضمنا بلحاظ عملکرد 
جزء به جزء، برخوردار از درجه ای نازل.

ب

حتی جوامع بلحاظ تعداد جمعیت، بزرگتر در 
یافته ای  جهان باستان که تقسیم کار توسعه 
داشته اند، به مکانیسم مبادله دیگری احتیاج 

داشته اند.

ت

سال  هفت  طول  در  که  آور«  نان  »یوسف 
فراوانی، انبارهای پالرمو )شهری در ایتالیا( 
را پر می کرد و در طول هفت سال قحطی 
می  پخش  شان  نیازهای  بر  بنا  مردم،  میان 
بوده  خیالی  و  اوتوپیک  شخصیتی  نمود، 

است.

 تالِس میلتوسی )۶۲۴ ـ ۵۴۶ ق. م.(

فیلسوف  مکتب َمَلطی   

از فالسفه طبیعت یونان باستان

دولتمدار

ریاضی دان

ستاره شناس

مهندس
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بطور  علم  و  فلسفه  مؤسس  ارسطو،  بنظر 
کلی بوده است.

او و همگنانش را فالسفه ماقبل سقراطی می 
نامند

پ

اما تالس، که از طریق حسابگری های خود 
ثروت  به  زیتون  میزان محصول  زمینه  در 
کالنی دست یافته بود، شخصیتی واقعی بوده 

و ماجرای او واقعیت داشته است.

ث

جامعه انبوه مدرن ـ روی هم رفته ـ تخمین 
منابع را مجاز نمی دارد.

۸

سقوط  از  پس  بشری،  جامعه  بعدی  مرحله 
گونه  هر  و  باشد  گونه  هر  داری،  سرمایه 
نگردد(،  نابود  )اگر  باشد  یافته  سازمان 
مکانیسم  بمثابه  را،  بازار  توانست  نخواهد 
استفاده  مقایسه  انتزاعی  وسیله  و  توزیع 
اجتماعی را ـ بی اعتنا به اینکه آن پول باشد 
و یا چیز دیگر ـ  مورد صرفنظر قرار دهد.

۹

توسعه تاریخی غیر قابل برگشت است!

تاریخ ـ اما ـ درجا نمی زند!

۱۰

بدبختی شیوه تولید سرمایه داری نه ارزش 
ـ اضافه ارزش، بلکه تصاحب  و نه ـ حتی 
خصوصی اضافه ارزش و استقالل یابی آن 
بمثابه »خود هدف خود بودن« روند تولید و 

توزیع است.

۱۱

ـ خود، هدف خویش  اما  ـ  »گردش سرمایه 
است.

زیرا بهره وری از ارزش، تنها در چارچوب 
می  صورت  شونده  نو  هماره  حرکت  این 

گیرد.

خارق  سرمایه  حرکت  که  ست  رو  این  از 
العاده است.«

ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
۱۶۷، »سرمایه« جلد اول(

۱۲

خودستیز  کاپیتالیسم  معین«  بنابرین،»نفی 

سیستم  بغرنجی  و  تمایزمندی  امحای  در  نه 
با آن، بلکه  نیازها و تولید و توزیع منطبق 

قبل از همه در نکات زیر است:

الف

سرمایه  خودسر  کردنگردش  متوقف  در 
است.

ب

اهدافی  سوی  به  اجتماعی  تولید  هدایت  در 
پاسخگوئی  قابل  اجتماعی  بلحاظ  که  است 
باشند  آینده  و  حال  برای  مطلوب  باشند، 

و  مطلوب برای طبیعت و انسان باشند.

۱۳

اخالقی  و  سیاسی  اقتصادی،  یکوظیفه  این 
است که نه در غیاب اعضای جامعه، بلکه 
همکاری  در  آنها  تمام  و  تام  با شرکت  تنها 
روندتشکیل  بمثابه  یافته،  سازمان  سیاسی 

اراده کلکتیف می تواند تحقق یابد.

۱۴

تشکیل اراده کلکتیفاز این دست، بی تردید، 
با  مغایر  دیگری،  دموکراسی  های  بهفرم 
منطبق  پارلمانتاریستی  نمایندگی  دموکراسی 

با سیستم حزبی نیاز خواهد داشت.

۱۵

نویندر  ایندموکراسی  مشخص  چون  و  چند 
سرنگونی  که  آنگاه  شد،  خواهد  تعیین  عمل 
روز  دستور  در  داری  سرمایه  تولید  شیوه 

باشد. 

پایان
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مکاتبات مارکوزه و فروم با رایا دونایفسکایا: دریچه ای نوین به 
نظریة انتقادی

کوین اندرسن
ترجمة مهرداد امامی
انسانشناسی و فرهنگ

 ،۱۹۷۸ تا   ۱۹۵۴ های  سال  طول  در 
و  مارکسیست�اومانیست  دونایفسکایا  رایا 
با  اما  جداگانه  طور  به  فمینیست،  فیلسوف 
مکتب  نامدار  چهرة  دو  با  فراوانی  کوشش 
فرانکفورت یعنی هربرت مارکوزه و اریش 
از  فروم مکاتبه کرد. مکاتبات موضوعاتی 
اومانیسم  دیالکتیکی،  اجتماعی  نظریة  قبیل 
سرمایه  تناقضات  و  ساختار  سوسیالیستی، 
داری مدرن، و فمینیسم و انقالب را در بر 
می گرفت. به طور کلی این نامه نگاری ها، 
دغدغه�های عمیق مارکسیستی و اومانیستی 
این متفکران را عیان می کند.  نفر  هر سه 
مکاتبات همچنین بیانگر تفاوت�های معنادار 
آن هاست در مورد حدود و میزانی که ایده 
های مارکس و هگل قادر به پشتیبانی کردن 
از تحلیل مدرنیتة سرمایه دارانه و نیروهای 

مقابل آن هستند.

مکتب  اعضای  تنها  فروم  و  مارکوزه 
با  نظر  تبادل  به  که  بودند  فرانکفورت 
مادام  انقالبِی  فعال  و  اندیشمند  دونایفسکایا، 
فعالیت  با  دونایفسکایا  پرداختند.  العمر 
نوع  هیچ  بدون  و  خود�آموخته  اندیشمندانة 
در  و  متولد  اکراین  در  دانشگاهی،  آموزش 
محلة یهودنشین ماکس ِول استریت که بعدها 
بین  از  شیکاگو  در  ایلینویز  دانشگاه  توسط 
پیش  شد.  بزرگ  گشت،  جایگزین  و  رفت 
 ۱۹۵۴ در  که  مارکوزه  با  مکاتباتش  از 
در  تروتسکی  منشی  دونایفسکایا  آغازید، 
مکزیک بود. او به عنوان منتقدی از جناح 
شده  شناخته  شوروی  جماهیر  اتحاد  چپ 
آفریقایی� با مارکسیست  است و از نزدیک 
کارائیبی یعنی سی. ال. آر. جیمز کار کرده 
بود. در طول دوران پرتنش ترین مکاتبات 
خود با مارکوزه، دونایفسکایا نخستین کتابش 
به  را   )۱۹۵۸( انقالب  و  مارکسیسم  یعنی 
مورد  در  بود  ای  مطالعه  که  رساند،  پایان 
آن  در  که  اومانیستی  منظر  از  مارکسیسم 
اولین ترجمه های انگلیسی او از دست نوشته 
های ۱۸۴۴ مارکس و یادداشت های فلسفی 
پدیدار  کتاب  ضمیمة  در  هگل  دربارة  لنین 
شد. مارکوزه مقدمه ای بر این کتاب نوشت 
که در آن، در حالی که با خوانش دیالکتیکی 

موافق  مارکس  از  دونایفسکایا  اومانیستی  و 
بود، علیه تفسیر وی از طبقة کارگر مدرن به 
مثابة محل مقاومت که مبتنی است بر افراد 
عادی و کارگران سیاه پوست استدالل نمود. 
مارکوزه در این مقدمه، شاید برای نخستین 
بار در قالب متنی چاپی، به وضوح تِز تک 
طبقة  به  توجه  عطف  با  را  بودن  ساحتی 

کارگر مدرن بیان می کند.

تفاوت  رغم  به  فروم،  هم  و  مارکوزه  هم 
دربارة  تیز  و  تند  بحثی  در  که  هایشان 
بروز   ۱۹۵۵ در  رادیکال  تغییر  و  فروید 
رادیکال  های  جنبش  از  عموماً  کرد،  پیدا 
جنبش  کردند،  حمایت  میالدی   ۶۰ دهة 
آنان  پیشین  فرانکفورتی  همکاران  که  هایی 
ها روی  آن  از  آدورنو  و  یعنی هورکهایمر 
و  مارکوزه  هم  بسیاِر  مکاتبات  برگرداندند. 
برگذشتن  یقیناً  که  دونایفسکایا،  با  فروم  هم 
مثابة  به  را  خودبیگانگی  از  و  سلطه  از 
امکان تاریخی انضمامی ای در نظم سرمایه 
الهام  دارانة پس از جنگ می دید، همچنین 
بخش برخی از قرابت های مهم میان این دو 
با  ها  آن  های  تفاوت  و  فرانکفورتی  متفکر 
نسخة از لحاظ سیاسی کم تر رادیکال مکتب 
آلمان،  در  دهة ۵۰  در  که  بود  فرانکفورت 
تئودور  و  هورکهایمر  ماکس  مدیریت  تحت 
عالوه،  به  شد.  گذاری  پایه  مجدداً  آدورنو 
که  شود  گفته  باید  تر،  نظری  سطحی  در 
دست نوشته های ۱۸۴۴ مارکس، جایگاهی 
آثار منتشرشدة مارکوزه،  مرکزی در عمدة 
در  که  چیزی  دارند،  دونایفسکایا  و  فروم 

مورد آدورنو و هورکهایمر صادق نیست.

در  مارکوزه  و  دونایفسکایا  آنکه  از  پیش 
مارکوزه  کنند،  مکاتبه  به  شروع   ۱۹۵۴
به عنوان  آمریکایی عمدتاً  نزد روشنفکران 
نویسندة ِخرد و انقالب )۱۹۴۱( شناخته شده 
بود که مطالعه ای پیشگامانه در مورد هگل 
که  است  انتقادی  مارکسیستی  نظر  نقطه  از 
از دست  همچنین شامل نخستین بحث جدی 
نوشته های ۱۸۴۴ مارکس به زبان انگلیسی 
می شود. اما در ۱۹۵۵ مارکوزه در بسیاری 
موارد به دلیل تفسیر رادیکال و رهایی بخش 

خود از فروید در اروس و تمدن شناخته شده 
اثر  این  تر شد و هنگامی که کار بر روی 
را به پایان می برد، مکاتباتش با دونایفسکایا 

آغازید.

دونایفسکایا مکاتبات خود با مارکوزه را از 
تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۵۴ شروع  به  نامه ای 
کرد، درست در زمانی که جدا شدن کاری 
از آن محتمل شده بود.  اش از جیمز، پیش 
در این زمان دونایفسکایا در میان همکاران 
واقعی  فلسفی  سخن  هم  یک  دیگر  خود، 
نداشت. در مورد مارکوزه، هر چند مکاتبات 
مطمئناً به عنوان چیز زیادی در برنامة کاری 
اذعان  باید  اما  نشد،  نمایان  او  روشنفکرانة 
هورکهایمر  و  آدورنو  بازگشت  با  که  شود 
به آلمان و مک کارتیسم شدید [آن دوران]، 
در  کم  دست  شد،  تر  منزوی  نیز  مارکوزه 
گفت  ها  آن  با  که  افرادی  سایر  با  نسبت 
یا نظریة  وگوهای جدی ای در مورد هگل 
های  سال  در  مارکوزه  داشت.  مارکسیستی 
مکاتبات  دوران  ثمربخش�ترین  و  ابتدایی 
خود با دونایفسکایا در ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۰، به 
مورد  در  به صحبت  مند  عالقه  قطع  طور 
دیالکتیک شد، همان طور که دونایفسکایا هم 
تا  مارکوزه  این حال  با  بود،  ابتدا چنین  در 
جامعه  مانند  مباحثی  پیرامون   ،۱۹۶۰ سال 
ویژگی  آن،  از  تر  گسترده  و  کار  شناسی 
های نوین جامعة سرمایه دارانة آمریکا در 
دوران پس از جنگ با دونایفسکایا به مباحثه 

پرداخت.

به رغم برخی تفاوت ها در مورد دیالکتیک، 
سرمایه  نقد  با  ارتباط  دربارة  مخصوصاً 
مطلق  منفیت  هگلی  مفهوم  مدرِن  داری 
آن  مکاتبات   ،)absolute negativity(
دو در این زمان، مبتنی بود بر قرابت های 
اندیشمندانة شدید و نیز تفاوت هایی از همان 
نوع. این قرابت ها در اظهار نظر مارکوزه 
پس از خواندن چرک نویس های مارکسیسم 
»ایده  شود:  می  عیان  دونایفسکایا  آزادی  و 
برهوت  در  حقیقی  پناهگاهی  شما  های 
دسامبر   ۲ )نامة  است«  مارکسیستی  اندیشة 
۱۹۵۵(. در نامة ۳ می ۱۹۵۶، دونایفسکایا 
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نیز اشتیاق خود را در مورد مکاتباتشان بیان 
کرد: »نمی دانید که چه اندازه کلمات دلگرم 
کنندة شما کمکم می کند تا در کارم پیشرفت 
کنم. همان طور که بدون شک اطالع دارید، 
ورود من به »جهان اندیشمندانه« به واسطة 
شما  و  بود  غیر�ارتدوکس  بسیار  هایی  راه 
شوید  نمی  باعث  که  هستید  فردی  نخستین 
آب  از  خارج  ای  ماهی  که  کنم  احساس 

هستم«.

دونایفسکایا نیز در طول این مدت در مورد 
»سهم  کرد:  نظر  اظهار  تمدن  و  اروس 
اصلی شما در این است که »اروس« را از 
موجودیتی فی نفسه در یک زمینه خارج کرده 
اید و آن را درون بستر تاریخی تمدن غربی 
قرار دادید... بنابراین شما حوزة روانکاوی 
را آشکار نمودید« )نامة ۶ سپتامبر ۱۹۵۶(. 
دونایفسکایا همچنین با نقدی بسیار مثبت از 
اروس و تمدن در مجلة نیوز اند لترز، نشریه 
بنیان  ای در دیترویت که در ۱۹۵۵ آن را 
گذاشت،  اشاره می کند که نقد مارکوزه از 

فروم را متقاعدکننده می داند.

 ۱۹۶۰ ویرایش  به  مارکوزه  جدید  مقدمة 
باب  در  »یادداشتی  یعنی  انقالب  و  خرد 
دیالکتیک« نیز تفاوت دیگری را نشان داد. 
نویسد: »باور  مارکوزه می  مقدمه،  این  در 
عنصری  که  است  ِخرد  ایدة  خود  که  دارم 
ممکن  است،  هگل  فلسفة  در  غیردیالکتیکی 
است حتی از لحاظ منطقی و تاریخی، تعریف 
باشد،  پذیر  توجیه  واژگان  در  ِخرد  کردن 
واژگانی که شامل بردگی، تفتیش عقاید، کار 
اتاق  اجباری،  کار  های  اردوگاه  کودکان، 
شود«.  می  اتمی  آماده�سازی  و  گاز،  های 
دونایفسکایا که به نظر نخستین فردی است 
که سال ها پیش از چاپ آن، این مقدمه را 
خوانده است، اعتقاد داشت که مقدمه نمایانگر 
در  پیشین  رویکرد  به  نسبت  عمده  تغییری 
سال ۱۹۴۱ است، یعنی زمانی که مارکوزه 
ِخرد دیالکتیکی و آزادی را به مثابة سنگری 
خود  و  بود  داده  ارتقا  فاشیسم  برابر  در 
عنوان کتاب هم حکایت از آن داشت )ِخرد 
و انقالب(. متن اصلی سال ۱۹۴۱ مملوء از 
بلوغ  نیازمند  »انقالب  است:  چنین  بندهایی 
بسیاری از نیروهاست، اما عظیم ترین نیرو 
است،  سوبژکتیو  نیروی  سایرین،  میان  در 
یعنی خود طبقة انقالبی. تحقق آزادی مستلزم 
عقالنیت آزاد کسانی است که آن را به دست 

می آورند.«

در  دیالکتیک  به  مارکوزه  جدید  رویکرد 
ای  نیچه  نگرش  به  تواند  می   ۱۹۶۰ سال 
هورکهایمر و آدورنو در دیالکتیک روشنگری 
نمایانگر  آن  خود  که  یابد  ارتباط   )۱۹۴۷(
روی برگرداندن از مارکسیسم هگلی دوران 

پیش از جنگ مکتب فرانکفورت است.

عامل تفاوت دیگری که میان دونایفسکایا و 
نقد  در  توان  می  را  گشت  پدیدار  مارکوزه 
شوروی  مارکسیسم  کتاب  از  دونایفسکایا 
نقدی که  مارکوزه در ۱۹۶۱ مشاهده کرد، 
مارکوزه را به سبب موضع غیرانتقادی او 
نسبت به اتحاد جماهیر شوروی متهم می کرد. 
این نقد پس از نامه نگاری های پرطعنه ای 
در کوبا حاصل شد، جایی که مارکوزه اعتقاد 
کوبای  از  دونایفسکایا  انتقادهای  که  داشت 
خارجة  امور  وزارت  مانند  لحنی  کاسترو، 
را  دونایفسکایا  که  چیزی  داشت،  [آمریکا] 

بسیار رنجاند.

اما پیش از آنکه مکاتبات آن ها در ۱۹۶۱ 
جالب  بسیار  وگوی  گفت  کند،  فروکش 
کارگر  طبقة  مورد  در  دو  آن  میان  توجهی 
به  مارکوزه  نامة  گرفت.  در  متحده  ایاالت 
 ،۱۹۶۰ آگوست   ۸ تاریخ  در  دونایفسکایا 
جدید  کتاب  مورد  در  را  دونایفسکایا  پاسخ 
شده  شناخته  به  تبدیل  که  [مارکوزه]،  خود 
ساحتی  تک  انسان  یعنی  شد  او  کتاب  ترین 
از  ای  سویه  این  کرد،  می  طلب   )۱۹۶۴(
مکاتبات بود که نخست داگالس کلنر آن را 
نوشتن  با  مارکوزه  داد.  قرار  بحث  مورد 
»کتاب جدید خود با عنوان موقتی مطالعاتی 
صنعتی،  پیشرفتة  جامعة  ایدئولوژی  در 
مسئلة نگرش متغیر و ایجابی تر کارگر را 
بلکه  کل،  یک  مثابة  به  نظام  برای  تنها  نه 
حتی برای سازمان کار در واحدهای صنعتِی 
کند.  می  مطرح  بیشتر«  سازماندهی  با 
دونایفسکایا  مارکوزه »برآورد همه جانبة« 
در  متحده،  ایاالت  در  را  موضوع  این  از 
کنار ارجاعاتی به »آثار آمریکایی موافق و 

مخالف این موضوع« خاستار می شود.

پاسخ دونایفسکایا به درخواست مارکوزه� در 
از مسئلة  آگوست� شامل توصیفی  نامة ۱۶ 
روز نیوز اند لترز می شود، به ویژه قسمتی 
شدن«  ماشینی  علیه  »کارگران  عنوان  با 
چون  عناوینی  با  بود  مقاالتی  حاوی  که 
اصطالح  به  و  کار  شرایط  در  »کارگران 
استاندارد باالی زندگی برای خود سخن می 
نوشته�های  همچنین  دونایفسکایا  گویند«. 
و  لیپست،  مارتین  سیمور  بل،  دانیل  اخیر 
کار،  در حیطة  لیبرال  سایر جامعه شناسان 
ماشینی شدن، طبقه و اجتماع را شدیداً مورد 

انتقاد قرار داد.

باب  در  دیدگاهش  که  داد  نشان  همچنین  او 
این مسائل تفاوت های »ریشه ای بسیاری« 
دونایفسکایا  دارد.  مارکوزه  های  دیدگاه  با 
از  تن  دو  میان  بحثی  به  را  مارکوزه  توجه 
همکاران اکتیویست خود در حوزة کارگران 
در مورد بحث ماشینی شدن جلب کرد. یکی 
از آن ها یعنی آنجال ترانو، که دونایفسکایا 
از او در کتاب مارکسیسم و آزادی نقل قول 

کار  که  دارد  اشاره  تأثیر  این  به  کند،  می 
کلی  به  »چیزی  تواند  می  جدید  جامعة  در 
پول  اینکه  برای  کار  فقط  نه  باشد،  نوین 
دیگر  چیزهای  و  غذا  خرج  و  آید  دست  به 
شود ... کار می تواند چیزی کامالً همبستة 
زندگی باشد.« ترانو ماشینی شدن را به مثابة 
می  رد  بیگانه  از خود  کاِر  تشدیدشدة  شکل 
لترز  اند  نیوز  ویراستار  دنبی،  چارلز  کند. 
کارگران  ژورنال  برآشفته:  قلب  نویسندة  و 
تولید  کنترل  که  داشت  اعتقاد  پوست،  سیاه 
در  تر،  کوتاه  کاری  ساعات  و  کارگران 
بستر الغای سرمایه داری، به متحقق ساختن 
پتانسیل های ماشینی شدن نیاز خواهد داشت. 
کند  می  سوال  دونایفسکایا  منظر،  این  از 
مورد  در  اش  فراخوانی  با  مارکوزه  آیا  که 
درک  »دام  به  کارگر«  طبقات  »دگرگونی 
گویی  که  ای  گونه  به  مارکسی  سوسیالیسم 
یا  است  نیافته  در  توزیعی است«  ای  فلسفه 

نه.

پاسخ مارکوزه به تاریخ ۲۴ آگوست ۱۹۶۰، 
»منافع«  تالقی  به  صریح  ارجاعی  حاوی 
میان سرمایه داران و کارگران در »جامعة 
که  نویسد  می  او  است.  صنعتی«  پیشرفتة 
شکل  عوض  )در  واقعی«  شدن  »ماشینی 
کنونی محدود و ناقص آن(، که نظام سرمایه 
واسطة  »به  کند«،  می  »منفجر  را  داری 
شده  متوقف  کارگران  نیز  و  داران  سرمایه 
در زمینه  کارگران  و  داران  بود.« سرمایه 
های متفاوتی این کار را انجام دادند: برای 
نیازمند  سود،  نرخ  »کاهش  داران،  سرمایه 
که  است؛  غیره  و  دولت  ابزارهای  زدودن 
فن  بیکاری  شود  می  کارگران  مورد  در 
گیرد:  می  نتیجه  چنین  مارکوزه  آورانه.« 
»دربارة آنجال ترانو: رایا تو در واقع باید به 
آنجال در مورد همة آن انسانی سازی کار، 
اینکه  بگویی�  غیره  و  زندگی  با  آن  ارتباط 
کامل  شدن  ماشینی  طریق  از  تنها  امر  این 
ممکن می شود، زیرا چنین انسانی سازی ای 
به درستی از نظر مارکس به حیطة آزادی 
در ورای حیطة ضرورت محول شده است، 
یعنی در فراسوی حیطة مطلق کاِر اجتماعاً 
این  از  زدایی  انسانیت  مادی.  درتولید  الزم 

مورد آخر ضروری است.«

شناسان  جامعه  دونایفسکایا،  بعدی  نامة 
»ماتریالیست  عنوان  به  را  برجسته  لیبرال 
نظریه�پرداز  سنت  در  مکانیکی«  هایی 
بلشویک یعنی نیکوال بوخارین توصیف می 
کند و نقد خود را از ماشینی شدن و جامعه 
شناسی تجربی به نقد از بوخارین ارتباط می 
دهد. دونایفسکایا به ماتریالیسم مکانیکی ای 
که بوخارین ادعا می کند، می تازد، چیزی 
که رایا آن را به توصیف لنین از بوخارین 
در وصیت نامه اش ربط می دهد، به عنوان 
یک نظریه پرداز مارکسیستی بااستعداد، گو 
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اینکه از به چنگ آوردن دیالکتیک ناکام مانده 
متن کالسیک  به  در حمله  دونایفسکایا  بود. 
نظامی  تاریخی:  ماتریالیسم  یعنی  بوخارین، 
بعدها  که  اثری   ،)۱۹۲۱( شناسی  جامعه 

لیپست بر آن مقدمه نوشت، چنین می گوید:

»بوخارین در عوض فعالیت خود به خود، 
پی  در  خوب،  جبرگرایان  تمامی  مانند 
وضعیت های تعادل است؛ »قوانین« تحول، 
همسانی ... با وجود شوروی امروز و نیز 
از  استفاده  به  بوخارین  آمریکایی،  علوم 
مقوالت نظمی بدوی تر، مخصوصاً مقوالت 
تحرک خویشتن می شوند  مانع  که  ریاضی 

ادامه می دهد.«

نقد دونایفسکایا از بوخارین مشابه نقد مکتب 
جامعه  درون  پوزیتیویسم  از  فرانکفورت 
لنین  با خاستگاه هایی در  اما  شناسی است، 
و تروتسکیسم، نه لوکاچ. این نقد از حاشیة 
پدیدار  آمریکا  اِی  تروتسکی  سنت  رادیکال 
جانسون� »گرایش  های  نوشته  در  شد، 
و  دونایفسکایا  میلز،  رهبری  به  فورستی« 
گریس لی باگز. در طول دهة ۴۰ میالدی، 
به  باگز(  و  دونایفسکایا  )میلز،  افراد  این 
باب  در  مشترک  کاری  از  بخشی  عنوان 
دیالکتیک که هیچ گاه پایان نیافت، یادداشت 
قرار  چیزی  برابر  در  را  لنین  فلسفی  های 
ماتریالیسم غیردیالکتیکی و  ها  آن  که  دادند 

مکانیکی بوخارین می نامیدند.

از مضامین  برخی  به  اختصار  به  که  مایلم 
اشاره  فروم  و  دونایفسکایا  مکاتبات  عمدة 
نامه ای از  با  کنم، مکاتباتی که در ۱۹۵۹ 
جوان  مارکس  دربارة  دونایفسکایا  به  فروم 
مثابة  به  اش  بر حرفه  فروم عالوه  آغازید. 
از  آن زمان  تا  اجتماعی،  یک روان شناس 
جایگاه خود به منزلة یک روشنفکر عمومی 
وارد عرصة  را  مارکس جوان  که  برجسته 
عمومی کرده بود سود می برد، چیزی که در 
کتاب اش مفهوم انسان نزد مارکس )۱۹۶۱( 
انتشار  منظور  به  فروم  شد.  می  مشاهده 
بلند  مقالة  با  نوشته های ۱۸۴۴همراه  دست 
اندیشمندی  عنوان  به  مارکس  دربارة  خود 
دموکراتیک و اومانیست در این کتاب، موفق 
در  مارکس  از  ایجابی  ای  گونه  به  که  شد 
نشریات رسانه های جمعی از قبیل نیوزویک 
که  آنجا  از  کند.  صحبت   )Newsweek(
فروم همچنین از جنبش های صلح در دهة 
۶۰ دفاع می�کرد، حمالت بسیار سختی را 
 )neocons( از جانب محافظه کاران جدید
لویس  و  سیدنی هوک،  بل،  دانیل  مانند  آتی 
فوئر، هم دربارة موضوع مارکس جوان و 
هم در مورد »مماشات« او با اتحاد شوروی 
آن  واقع  فروم در  تجربه کرد، مماشاتی که 
را به عنوان شکلی از سرمایه داری دولتی 

توتالیتر نقد کرده بود.

این امر بیش از دنبالة سوسیالیستی اومانیستی 
هم  آور  میزان شگفت  نیز  و  فروم  آثار  در 
فکری او با لنین و تروتسکی بود که قرابتی 
مکاتبات  که  آورد  وجود  به  را  اندیشمندانه 
نگه  پر جنب و جوش  دونایفسکایا�فروم را 
می داشت. این دنباله های قرابت و نزدیکی 
با چندی از تفاوت های مهم در حوزة نظر 
هر  داشتند،  همزیستی  اندیشمندانه  عالیق  و 
آشکار  طور  به  معموالً  ها  تفاوت  این  چند 
بیان نمی شدند. در سطحی سیاسی، مواضع 
چپ  به  بیشتر  فروم  به  نسبت  دونایفسکایا 
نزدیک بود، فرومی که اومانیسم سوسیالیستی 
اش، به دموکراسی اجتماعی اصالح طلبانه 
انقالبی  برداشت  تا  داشت  بیشتری  قرابت 
به� مارکسیستی.  اومانیسم  از  دونایفسکایا 
عالقه  فروید  به  چندان  دونایفسکایا  عالوه، 
مند نبود، و هر چند فروم محترمانه تفاسیر 
هگلی از مارکس را در آثار لوکاچ، مارکوزه 
و دونایفسکایا نقل قول کرد، خودش درگیر 

چنین نوعی از کار نشد.

با فروم در  دونایفسکایا در خالل مکاتباتش 
بسیار  مجموعة  به   ،۱۹۵۹�۷۸ های  سال 
سوسیالیستی  اومانیسم  یعنی  فروم  شایع 
دوی  هر  که  کتابی  رساند،  یاری   )۱۹۶۵(
مارکسیست  معترضان  به  عمیقاً  را  ها  آن 
چک  لهستان،  ویژه  به  شرقی،  اروپای  در 
نیز  فروم  داد.  پیوند  یوگسالوی  و  اسلواکی 
آلمانی  ناشری  یافتن  برای  دونایفسکایا  به 
دومش  کتاب  انتشار  برای  اسپانیایی  و 
کرد.  )۱۹۷۳( کمک  انقالب  و  فلسفه  یعنی 
به  را  نظراتش  خود،  نوبة  به  دونایفسکایا 
فروم می گفت در زمانی که فروم در حال 
آماده سازی آخرین کتاب خود، یعنی داشتن 
یا بودن؟ )۱۹۷۶( بود و با مارکس کلنجار 
می رفت. مکاتبات آن دو همچنین مملوء از 
ارزیابی های تند و تیز مارکوزه، آدورنو و 
دو  سیمون  و  سارتر  کنار  در  هورکهایمر، 

بوار است.

نووامبر ۱۹۷۶ فروم  نامة ۲۵  مثال،  برای 
مکتب  و  مارکوزه  نقد  به  دونایفسکایا،  به 
انگارة  کل  و  پردازد  می  فرانکفورت 
نظریة انتقادی به مثابة یک گریزگاه را، به 
منظور اجتناب از هر گونه اشارة آشکار به 
دهید  اجازه  شمارد.  می  مردود  مارکسیسم 
را  آدورنو  و  هورکهایمر  به  مربوط  قسمت 

نقل قول کنم:

»امروزه نقل می شود که هورکهایمر، خالق 
نظریة انتقادی است، و افراد در مورد نظریة 
انتقادی طوری می�نویسند که گویی مفهومی 
جدید بوده که هورکهایمر آن را کشف کرده 
است. تا جایی که من می دانم، کل این چیز 
یک حقه است، زیرا هورکهایمر حتی پیش از 
صحبت هیتلر در مورد نظریة مارکسیستی 

زبانی  از  عموماً  هورکهایمر  بود.  ترسیده 
تلویحی استفاده می کرد، و از نظریة انتقادی 
سخن می گفت اما نه به منظور بیان نظریة 
مارکسیستی. باور دارم که تمامی این ها در 
توسط  انتقادی  نظریة  عظیم  کشف  این  پس 

هورکهایمر و آدورنو نهفته است.«

فروم همچنین مارکوزه را با واژگانی نسبتاً 
در  دونایفسکایا  داد.  قرار  حمله  مورد  شدید 
از  نظر  یک  از   ۱۹۷۶ نووامبر   ۳۰ پاسخ 

مارکوزه دفاع می کند:

خرد  و  نیست،  بزدل  مطمئناً  »مارکوزه 
پنهان  را  اش  مارکسیسم  یقیناً  او  انقالب  و 
موضوع  مارکوزه  که  طور  آن  کند،  نمی 
 ۵۰ دهة  در  که  آنچه   ... یابد  می  در  را 
عجیب و غریب بود، این است که ستیزهای 
»رمانتیسیسم«  و  »خوشبینی«  دربارة  ما 
بود؛  پوستان  سیاه  و  پرولتاریا  باب  در  من 
ها  آن  که  بود  کرده  استدالل  قبالً  مارکوزه 
»قسمتی  فروم] صرفاً  و  دونایفسکایا  [یعنی 
و  خواهند  می  را  آمریکایی«  شیرینی  از 
امر  این  [مارکوزه] مخالف  او  در حالی که 
شود،  نامیده  »انقالبی«  تواند  نمی  نیست، 
داشتم.  تأکید  [دونایفسکایا]  من  که  طور  آن 
از  من  برداشت  مخالف  همچنین  مارکوزه 
شورش ۱۹۵۳ آلمان شرقی به عنوان انقالبی 
از زیر لوای توتالیتاریسم است و می گوید 
که  بود  خاطر  بدین  صرفاً  شورش  این  که 
آلمان ها نمی توانستند روس ها را تحمل کنند 
و چیزهایی از این دست. و من با او به جایی 
نرسیدم هنگامی که کوشیدم او را متقاعد کنم 
که نباید به هنگام صحبت از کمونیسم روسی 

از »مارکسیسم« استفاده کند.«

به خاطر  دونایفسکایا  آدورنو،  با  در رابطه 
می آورد که در مقاله اش در نشست انجمن 
آدورنو  منفی  دیالکتیک  نقد  از  پس  هگل، 

دچار اندکی کینه شده بود.

دونایفسکایا  و  فروم  میان  مکاتبه  آخرین 
دربارة لوزا لوکزامبورگ و جنسیت بود. این 
مکاتبه منجر به اظهار نظر ۱۹۷۸ فروم شد 
دربارة  دونایفسکایا  تأمالت  به  پاسخ  در  که 
فمینیستی  ُبعدی  به  توجه  با  لوکزامبورگ 

چنین گفت:

سوسیال  مردان  که  کنم  می  »احساس 
روزا  نتوانستند  هرگز  دموکرات، 
لوکزامبورگ را بفهمند، و خود لوکزامبورگ 
هم نتوانست تأثیری پیدا کند که با آن بالقوگی 
یابد، زیرا او یک زن بود؛ و مردان نتوانستند 
خود  زیرا  شوند  کامل  انقالبیونی  به  تبدیل 
شخصیتی  ساختار   ، مردانگی  چنگ  از  را 
رها  خود  گر  سلطه  بنابراین  و  پدرساالر، 
نکردند. باور دارم که لوکزامبورگ یکی از 
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معدود انسان های کامالً بالغی بود که نشان 
باشد...  تواند  می  چگونه  آینده  در  بشر  داد 
اکنون  که  ندارم  سراغ  را  کسی  متأسفانه 
چه  بشناسد.  را  لوکزامبورگ  شخصیت 

گسست ناخوشایندی است میان نسل ها.«

۲۷ مارس ۲۰۱۲

شناسی،  جامعه  استاد  اندرسون  بی.  کوین 
علوم سیاسی و مطالعات فمینیستی در دانشگاه 
همراه  به  او  است.  باربارا  سانتا  کالیفرنیا، 
مکاتبات  کتاب  ویراستار  ول  راک  راسل 
 :۱۹۴۵�۱۹۷۸ دونایفسکایا�مارکوزه�فروم 
و  مارکس  هگل،  باب  در  گفت�وگوهایی 
های  کتاب  مجموعه  )از  انتقادی  نظریة 
به�خاطر  گذارم  [سپاس  است.  لکسینگتون( 
این  نامه های فروم در  از  نقل  برای  اجازه 
مقاله و در مقدمة کتاب. به دلیل محدودیت ها 
در وصیت نامة فروم، تنها خالصه هایی از 
نامه های فروم به دونایفسکایا در متن اصلی 
کتاب تکرار می شوند، در حالی که مکاتبات 
میان مارکوزه و دونایفسکایا تماماً منتشر می 

شوند.]

 First published in Logos: A[
 Journal of Modern Society &

)۲۰۱۲ Winter( ۱۱:۱ Culture

منبع:

http://www.internationalmarx�
isthumanist.org/articles/mar�

…cuses�fromms�cor

دیالک تیک کمیت و کیفیت – نفی دیالک 
تیکی

دایراملعارف روشنگری
    نفی )1(

پروفسور دکتر گونتر کروبر
برگردان شین میم شین

 نفی به معنی انکار است.

۱

عبارت  منطق صوری  در  نفی  از  منظور   
از  آن  بوسیله  که  ئی  منطقی  عمل  از  است 
یک حکم با ارزش حقیقی معینی، حکمی با 

ارزش حقیقی ضد آن ساخته می شود:

الف

 اگر حکم »پ« حقیقی است )و حکم »پ 
»پ«  حکم  نفی  است(،  آن  نافی  پریم«  ـ 

حکمی باطل خواهد بود و برعکس.

ب

ضد  تشکیل  به  »پ«  حکم  منطقی  نفی   
منطقی آن منجر می شود.

ت

 و اگر آندو حکم، پیوند شرطی با هم داشته 
باشند، آنگاه تناقض منطقی  بوجود می آید.

۲

 ما باید میان نفی منطقی و نفی دیالک تیکی 
اکیدا فرق قائل شویم:

الف

 نفی منطقی یک نفی فکری صرف است.

ب

 نفی دیالک تیکی ـ اما ـ در وهله اول یک 
یک  نتیجه  یا  و  است  واقعی  ـ  عینی  روند 
طبیعت،  عرصه  در  واقعی  ـ  عینی  روند 

جامعه و تفکر است. 

ت

 نفی منطقی هر حکم منجر به پیدایش حکم 

غیر منطقی  و متناقضی می شود.

پ

عملکرد  سبب  به  که  تیکی  دیالک  نفی   
تضادهای دیالک تیکی درونی صورت می 
گیرد، به جهش واقعی از کیفیت موجود ـ که 
های  تعین  حاوی  معینی  کیفیت  بمثابه  خود 
می  آن  تیکی  دیالک  ضد  به  ـ  است  مثبت 

انجامد.

ث

»نفی  ـ  لنین  قول  به  ـ  تیکی  دیالک  نفی   
صرف نیست، بلکه گشتاوری از پیوند است، 
گشتاوری از توسعه است و جنبه های مثبت 

کهنه را حفظ می کند.«

)کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۲۱۸(

۳

 بنه دیکتوس اسپینوزا )۱۶۳۲ ـ ۱۶۷۷(

فیلسوف هلندی، مؤسس راسیونالیسم و انتقاد 
مدرن از انجیل

 اسپینوزا هم مفهوم نفی را به این معنی بکار 
برده است:

ـ  حال  عین  ـ  در  تأییدی  هر  او  نظر  به   
تکذیبی است.

۴

ـ   ۱۷۷۰( هگل  فریدریش  ویلهلم   گئورگ 
)۱۸۳۱

 تشریح همه جانبه نفی را هگل به عهده می 
گیرد و آن را بکمک واژه آلمانی که دارای 
معنای دوگانه زیرین است توضیح می دهد:

  ) Aufheben ( حفظ کردن و پایان دادن 

نظری
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الف

 بدین طریق، آنچه که به عمرش پایان داده 
می شود، در عین حال حفظ می شود.

ب

کیفیت  یا هر  نفی هر وضعیت و  بنابرین،   
معین، نه فقط حاوی گشتاور فراتر رفتن از 
حد و مرز آن کیفیت، گشتاور گذار از یک 
حال  عین  در  بلکه  دیگر،  کیفیت  به  کیفیت 
بمعنی حفظ جنبه های مثبت کیفیت کهنه در 

خود نیز است.

ت

 به قول هگل، »آنچه در اثر نفی، نفی می 
شود، مبدل به هیچ نمی شود.

نیست،  دیگر  که  آنچه  بمعنی  شونده  نفی   
است، اما بمثابه نتیجه ای است که از وجودی 

سرچشمه گرفته است.

 و لذا نفی شونده، هنوز حاوی تعینی است، 
تعینی که منشاء آن بوده است.«

 )هگل، »منطق«، فصل اول، ص ۹۴ (

پ

 نفی دیالک تیکی هگل اما فقط گشتاوری از 
توسعه مفهوم است، گشتاوری از توسعه ایده 

مطلق است.

 I 

نفی دیالک تیکی در فلسفه مارکسیستی

۱

 فلسفه مارکسیستیـ  اما بر عکس فلسفه هگل 
ـ نفی دیالک تیکی را بمثابه گشتاور اصلی 
هر روند توسعه در طبیعت، جامعه و تفکر 

می داند.

۲

در  هگل  که  تیکی  دیالک  تعاریف  غنای   
تفسیر  در  بود،  کرده  کشف  نفی  مفهوم 
به  کمال  و  تمام  و  حفظ  آنها  ماتریالیستی 

خدمت گرفته می شود.

۳

 نفی دیالک تیکی در کیفیت عینی موجود، 
نه فقط به معنی تغییر و تخریب آن، بلکه در 
عین حال به معنی پیدایش کیفیت نو از کیفیت 

کهنه است.

۴

اصلی  گشتاور  بمثابه  ـ  تیکی  دیالک  نفی   
درونی  تضادهای  عملکرد  نتیجه  ـ  توسعه 

است که ذاتی کیفیت مورد نظرند.

۵

»نفی«  کیفیت  بمثابه  ـ  تیکی  دیالک  نفی   
شده ی مشخص ـ  در عین حال، یک اثبات  

مشخص نیز است.

۶

است،  معین  چیز  هر  لنین،»نفی  قول  به   
حاوی محتوای معینی است.

 تضادهای درونی سبب می شوند که محتوای 
برتر  و  نو  محتوای  به  را  خود  جای  کهنه 

بدهد.«

 )کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۸۹(

۷

 گیاه روینده از دانه ـ به عنوان مثال ـ نفی 
دیالک تیکی دانه است:

دانه،  عمر  پایان  معنی  به  فقط  نه  اما  گیاه   
بلکه در عین حال حافظ کلیه خواص ماهوی 
و ضرور دانه )و قبل از همه خواص توارثی 
بیشتر  توسعه  برای  است،  خود  در  دانه( 

»نوع« مربوطه.

 و بدین طریق، توسعه، راه خود را به پیش 
می گشاید.

۸

نفی  مثابه  به  فقط  نیز  اجتماعی  پیشرفت   
دیالک تیکی مناسبات حاکم امکان پذیر است.

۹

هر  در  سوسیالیسم  ساختمان  رو،  این  از   
جامعه  نفی  معنی  به  داری  سرمایه  جامعه 
معنی  به  ضمنا  و  بورژوائی  ـ  کاپیتالیستی 
نفی کلیه فرماسیون های اجتماعی است که 
بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید مبتنی 

بوده اند.

۱۰

صرف  نافی  اما  سوسیالیسم  ساختمان   
حال  عین  در  بلکه  نیست،  قبلی  مناسبات 
دوره  در  زیرین  مثبت  خواص  کلیه  حافظ 

قبلی است:

الف

 حافظ سطح توسعه نیروهای مولده است.

ب

 حافظ دستاوردهای علمی و فنی است.

ت

غیره  و  ادبیات  هنری،  های  گنجینه  حافظ   
است.

پ

قرار  و  همه  آنها  دهنده  توسعه  و  مراقب   
اجتماعی  پیشرفت  خدمت  در  آنها  دهنده 

هرچه بیشتر است.

۱۱

  اگر به زبان سیستمتئوری سخن بگوییم، در 
روند توسعه هر  سیستم مادی پویا، آن بخش 
از نحوه رفتار سیستم بطور دیالک تیکی نفی 
می شود که دیگر ثبات الزم سیستم در برابر 

تأثیرات محیط را تضمین نمی کند.

تارنمای  در  سیستمتئوری  به  کنید  مراجعه 
دایرة المعارف روشنگری

۱۲

نفی دیالک تیکی بدو صورت تحقق می یابد:

الف

ثابت(  ثابت )مافوق  اولترا  با سیستم  اگر ما 
سر و کار داشته باشیم، سیستم درکلیت خود، 
ببرکت نفی دیالک تیکی، نحوه رفتار عالی 

تر کسب می کند.

ب

اگر ما با سیستم مولتی ثابت )کثیرالثبات( سر 
و کار داشته باشیم، ببرکت نفی دیالک تیکی، 
تر  منفرد نحوه رفتار عالی  زیرسیستم های 
کسب می کنند و بدین طریق، ثبات کل سیسم 

حفظ می شود.

 

بویژه در مورد دوم معلوم می شود که نفی 
کیفی  جهش  از  تیکی با وحدتی  دیالک 
سیستمشکن و جهش کیفی سیستم نگهدار سر 

و کار دارد.

تیکی در  دیالک  دیگر، نفی  عبارت  )به 
ثابت خود دیالک  مولتی  های  مورد سیستم 

تیک سیستمشکن و سیستم نگهداراست.

باران،  و  آب  قحط  هنگام  به  درختان  مثال: 
خود  های  شاخه  از  بخشی  حتی  و  ها  میوه 
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خشک  آب،  در  جوئی  صرفه  برای  را 
فدا  را  هائی  زیرسیستم  یعنی  کنند،  می 
درخت،  کل  تا  کنند )سیستمشکنی(،  می 
کنند.)سیستم  حفظ  را  کلی  سیستم  یعنی 

نگهداری(  مترجم(

۱۳

اش  دوگانه  معنای  تیکی در  دیالک  نفی 
کیفی  های  جهش  از  ـ بمثابه وحدتی 
سیستم  کیفی  های  جهش  و  سیستمشکن 
نگهدار ـ در عین حال، بیانگر وحدت دیالک 
توسعه  روند  گسست در  و  پیوست  تیکی 

است.

۱۴

روند  از  بخشی  تیکی ـ بمثابه  دیالک  نفی 
هیئت  در  مادی  پویای  سیستم  هر  توسعه 
به  وابسته  اول  وهله  خود ـ  در  مشخص 

عوامل زیرین است:

الف

وابسته به شرایط داخلی سیستم است.

ب

وابسته به ساختار سیسم است.

ت

وابسته به نوع سیستم است.

پ

وابسته به درجه سازمان )سازمانیابی( سیسم 
است.

۱۵

دیالک  نفی  به  قادر  زمانی  فقط  سیستم  هر 
تأثیرات  مقابل  در  بتواند  که  است،  تیکی 
خود  رفتار  نحوه  متناسب  تغییر  محیط  با 
واکنش نشان دهد و تأثیرات محیط باید برای 

سیستم، قابل حل و فصل باشند.

۱۶

اگر تأثیرات  یعنی  صورت،  این  غیر  در 
مخرب محیط ثبات سیستم را در هم بشکنند، 
آنگاه عمر سیستم به پایان می رسد و تار و 

مار می گردد.

۱۷

یک همچو تغییر کیفی سیستمشکن ناگهانی، 
توسعه پیشرونده سیستم را متوقف و امکان 

ناپذیر می سازد.

۱۸

این همان چیزی است که انگلس و لنین »نفی 
عریان« نامیده اند:

نفی  بلکه  تیکی،  دیالک  نفی  نه  نفی،  این 
متافیزیکی است. 

۱۹

نفی متافیزیکی

از  نفی عبارت  متافیزیکی  مشخصه درک 
این است که آن کلیه نفی های واقعی ـ عینی 
مثابه نفی  به  را  مادی  پویای  های  سیستم 

متافیزیکی تلقی می کند.

۲۰

درک متافیزیکی نفی، گشتاور منفی نفی را 
ویرانگر  جنبه  نفی فقط  در  کند،  می  مطلق 
نفی  درک  به  قادر  و  بیند  می  مخرب را  و 
های  جهش  از  بمثابه وحدتی  تیکی  دیالک 
کیفی سیستمشکن و جهش های کیفی سیستم 

نگهدار نیست.

۲۱

چنین برداشتی می تواند در کردوکار عملی 
سبب  را  حاکم  سیستم  با  سیاسی مخالفت  ـ 
شود، ولی نمی تواند راهگشای تحول سیستم 

گردد.

زیرا فاقد برنامه سازنده خاص خویش است.

نفی در  نتیجه  نفی،  به نفی  کنید  مراجعه 
تارنمای دیارة المعارف روشنگری

پایان
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نظری

گرسنگی  و  چاقی  سرمایه داری  چه گونه 
می آفریند؟

نظام  که  است  این  می آموزیم…  که  آنچه 
عقالنی  کشاورزِی  خالف  سرمایه داری، 
کشاورزی  دیگر  عبارت  به  یا  می کند  عمل 
عقالنی با نظام سرمایه داری ناسازگار است 
)اگرچه این نظام فن آوری را در کشاورزی 
فعالیت  یا  نیاز دارد  آنچه  توسعه می دهد( و 
به  کنترل  یا  خویش فرما  خرده کشاورزاِن 

دست تشکل های تولیدکنندگان است )۱(

صنعت بزرگ مقیاس و فعالیت بزرگ مقیاس 
کشاورزی به شیوه ای صنعتی، همگام عمل 
این  در  ابتدا  در  آن ها  تمایز  اگر  می کنند. 
است که اولی نیروی طبیعی انسان را تلف 
را  همین  دومی  و  می برد  بین  از  و  می کند 
اما  می آورد،  زمین  طبیعی  نیروی  سر  بر 
این دو بعدتر با یکدیگر همراه می شوند، به 
این صورت که نظام صنعتی ای که بر زمین 
اعمال می شود نیروی کار را تلف می کند و 
کشاورزی  برای  وسایلی  تجارت  و  صنعت 
اضمحالل  به  را  زمین  تا  می کنند  فراهم 

بکشاند. )۲(

که  همانطور  می کند  تولید  گندم  کشاورز 
می کند.  تولید  ماشین آالت  و  نخ  صنعتگر 
سرمایه داری  تولید  شیوه ی  می کنیم  فرض 
در  و  دارد  خود  کنترل  در  را  کشاورزی 
تولید  حوزه های  همه ی  در  رژیم  این  نتیجه 
است  گسترده  را  خود  بورژوازی  جامعه ی 
ممکن  را  عملکردش  که  شرط هایی  آن  و 
می سازد مانند رقابت آزاد سرمایه ها، قابلیت 
انتقال آن ها از یک شاخه ی تولید به شاخه ای 
دیگر و برابری نرخ های متوسط سود به حّد 

تمام وکمال شکوفایی خود رسیده اند.)۳(

چرا  دهم  نشان  می خواهم  بحث  این  در 
مطابق  سرمایه داری  نظام  که  درجایی  دقیقاً 
ژرف ترین  و  اصول  عقالنی ترین  با 
نظام  نمی تواند  می کند،  عمل  ساختارهایش 
عقالنی  روش های  با  را  غذا   / کشاورزی 
اداره کند. یا همان طور که در ابتدا از قول 
نظام  با  آوردم »کشاورزی عقالنی  مارکس 

بگذار آشغال بخورند
رابرت آلبریتون

ترجمه ی کیانوش یاسایی 

نقد اقتصاد سیاسی

سرمایه داری جور درنمی آید«. دقیقاً به همین 
سبب است که این بخش از حیات اقتصادی 
همیشه عرصه ی منازعه ی سیاسی و دخالت 
دولت بوده است؛ بخشی که تا همین اواخر تا 
اندازه ی زیادی شامل تولید غیرسرمایه داری 
تولید  اگر  می شد.)۴(  شبه سرمایه داری  یا  و 
را  خانوادگی  مزارع  مانند  خویش فرما، 
تولیدی غیرکاپیتالیستی بدانیم، پس باید گفت 
جهانی   دوم  جنگ  پایان  از  پس  دوره ی  تا 
بودند  غیرکاپیتالیستی  خانوادگی  مزارع  این 
تولید  را  آمریکایی ها  غذای  اعظم  بخش  که 
می کردند و حتا امروز هم در عصر »مزارع 
کشاورزان  بیشتِر  کاپیتالیستی،  کارخانه ای« 
دنیا همچنان بر مزارع خانوادگی کوچک و 

یا متوسط مقیاس فعالیت می کنند.)۵(

می گویند  گاهی  غالب  جریان  اقتصادداناِن 
از  غذا  تهیه ی  و  تولید  نظام  نقصان های  که 
است.  شده  ناشی  سرمایه داری  بودن  ناکافی 
دخالت  کاستی ها  این  منشاء  که  معنا  این  به 
تقریباً  که  این  و  است  آزاد  دربازارهای 
با  همه ی مشکالت نظام تولید و تهیه ی غذا 
آزادتر حل خواهد شد. در  بازارهای  وجود 
بر  می خواهم  این جا  در  استدالل،  این  مقابل 
اساس تحلیل بی نظیر مارکس از ساختارهای 
نظام  خوِد  این  که  دهم  نشان  سرمایه  ژرف 
سیاست  نوعی  نه   و  است،  سرمایه داری 
مستقل دولتی بد فهم شده )اگرچه این سیاست 
اینگونه  هم ممکن است در زمینه ای دیگر 
ما در  باشد( که ریشه ی مشکالتی است که 
تهیه و توزیع غذا با آن مواجهیم. و می خواهم 
نه تنها  سرمایه داری  نظام  که  کنم  استدالل 
همیشه در برابر هرگونه اصالحی در جهت 
عقالنی تر کردن نظام غذایی مقاومت می کند 
بلکه درحالی که ممکن است رسیدن به نوعی 
کوتاه مدت  هدف  اصالح شده  سرمایه دارِی 
ارزنده ای باشد، ما در بلندمدت به تغییراتی 
با  کردن  اداره  هرگونه  از  که  داریم  نیاز 
مالکیت  در  واحدهای  و  رقابتی  بازارهای 
رود.  فراتر  سرمایه  درآمده ی  خصوصی 
بازارها و  نیست که  این  این جا منظورم  در 
این  حرفم  بلکه  بگذاریم،  کنار  را  شرکت ها 
به طور  آن ها  که  کرد  کاری  باید  که  است 

دموکراتیک پاسخگو باشند به شیوه هایی که 
شاید عده ای آن را پساسرمایه داری بنامند.

نیازی  غذا  اینکه  دانستن  با  این،  بر  عالوه 
ارتباطی  در  را  ما  آن  تولید  و  است  حیاتی 
عملکرد  می دهد،  قرار  زمین  با  نزدیک 
نادرست این بخش از اقتصاد می تواند هم بر 
سالمت انسان ها و هم بر سالمت محیط زیست 
اثرات نامطلوبی بگذارد. اگر بتوان نشان داد 
در  نظام سرمایه داری  نادرست  عملکرد  که 
بهروزی  برای  حیاتی  چنین  عرصه هایی 
را  دولت  مداوم  و  متعدد  مداخله ی  انسان ها 
این  وجود  با  حتا  که  این  و  کرده  ضروری 
مداخالت بخش اعظم مشکالت همچنان باقی 
سرمایه داری  عقالنیت  در  باید  پس  است، 
باید  مارکس  تحلیل  اساس  بر  کرد.  تردید 
هم  خیلی  که  کاپیتالیستی«،  »عقالنیت  بین 
تفاوت  »عقالنیت«  خود  و  نیست  عقالنی 
قائل شد. یک سرمایه دار عقالیی همیشه به 
دنبال حداکثر کردن سودهای کوتاه مدت خود 
است. فعالیت کشاورزی که مطابق با چنین 
احکامی  سازمان یابد می تواند عمیقا نادرست 
باشد و سالمت انسان ها و محیط زیست، هر 
دو را به خطر اندازد. به رغم بیش از دو سده 
مبارزات مردمی برای تخفیف دادن برخی از 
مخرب ترین پیامدهای تالش های کاپیتالیستی 
در  غذایی  کشاورزی/  نظام  ادغام  برای 
کوتاه  سوددهی  به  سرمایه داری  جهت گیری 
مدت، نارسایی ها و ضعف های ادامه دار این 
که  برمی انگیزد  را  گمان  این  ما  در  بخش 
جای  بنیاد  از  باید  کاپیتالیستی  »عقالنیت« 
نظامی  باشد.  داده  به عدم عقالنیت  را  خود 
که این توان را دارد تا غذای کافی تولید و 
رژیم غذایی مناسبی برای همه کس در دنیا 
از  نیمی  از  بیش  آن  به جای  اما  کند،  فراهم 
مردم را گرسنه و با سوءتغذیه رها می کند، 

نمی تواند عقالنی باشد.)۶(

سرمایه  رفتن،  سودآوری  جست وجوی  در 
بی تفاوت  زندگی  کیفی  وجوه  به  نسبت  را 
این  به  پرداختن  که  زمانی  تا  و  می گرداند 
نسبت  نباشد،  سودآور  سرمایه  برای  وجوه 
کیفی  وجوه  ماند.  خواهد  بی تفاوت  آن ها  به 
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زندگی می تواند شامل خیلی چیزها شود، از 
سالمت محیط زیست گرفته تا کیفیت زندگی 
کیفی  مالحظات  سرمایه  برای  کارگران. 
همیشه تحت سیطره ی مالحظات کّمی قرار 
دارد. سرمایه در طور تاریخ هیچ وقت برای 
سالمت و امنیت کارگران دغدغه ی چندانی 
از خود نشان نداده مگر آن که قانون گذاری 
دولت مجبورش کرده. تا زمانی هم که  دولت، 
وضع  زیست  محیط  از  حمایت  در  قانونی 
نکرده اعتنایی به آلودن و آسیب رساندن به 
آن نداشته است. سخن کوتاه، همه ی ارزش ها 
غیر از سود ارزش های درجه دویی هستند که 
در برخورد با سود مغلوب خواهند شد. در 
این کتاب تمرکز اصلی در نقد سرمایه داری 
ارتباط  کیفی چگونگی  ابعاد  نادیده گرفتن   ،
تهیه  و  تولید  در  زمین  با  و  یکدیگر  با  ما 

غذایمان است.

کاال،  مورد  در  مارکس  نظریه ی  اساس  بر 
یک کاالی کاپیتالیستی در خالص ترین شکل 
خود باید مرزهایی روشن و قطعی داشته باشد 
موجب  و  دهد  مطلق  کنترل  مالک اش  به  تا 
کنارگذاشتن کامل غیرمالک از آن شود.)۷( 
این مثل که »حصارهای خوب همسایه های 
خوب می سازد« را می توان این گونه ترجمه 
خوب  حصارهای  »سرمایه داران  که  کرد 
اصل  سرمایه داری  برای  می خواهند«.آنچه 
این است که قطعاِت به دقت مشخص  است 
ابزارهای  که  خصوصی  دارایی  شده ی 
کامل  کنترل  تحت  می دهند  تشکیل  را  تولید 
سرمایه دارها باشد و به این ترتیب کارگران 
کنارگذاشته  آنها  مالکیت  از  کامل  به طور 
ای  رابطه  خصوصی  مالکیت  نهاد  شوند. 
از قدرت میان مالک و غیرمالک را ایجاب 
می کند و در سرمایه داری ناب همه ی ابزار 
تولید اموال خصوصی در تملک انحصاری 
سرمایه دارها هستند. سلب مالکیت کارگران 
از  ساختاری  رابطه ای  تولید  ابزارهای  از 
قدرت به وجود آورده، رابطه ای که در حالت 
سرمایه داری ناب کارگر را وامی دارد تا مزد 
و شرایط کاری که بازار کار رقابتی برایش 

تعیین کرده بپذیرد.

مارکس تحت عنوان »زمین« هرگونه منابع 
طبیعی که بتوان آن را به دارایی خصوصی 
داد  قرار  مالک  انحصار  در  و  کرد  تبدیل 
زمین  معدنی،  مواد  نفت،  برمی شمرد:  را 
مالکیت  وجود  آن.  جز  و  آب  ساختمان،  و 
خصوصی  که به افراد یا گروه هایی  امکان 
کنترل مطلق بر هر واحِد طبیعت می دهد پیش 
است.  زمین  کاالیی سازی  بنیادی  زمینه ی 
زمین های  سرمایه داری  آغاز  با  بریتانیا  در 
گرفتند.  کاالیی  خصلت  بیشتر  هرچه  مشاع 
پیش  تا  که  زمین هایی  فئودال  داران  زمین 
تصاحب  را  بود  عموم  استفاده ی  در  آن  از 
را  آن ها  و  کشیدند  حصار  آنها  دور  کرده، 

دارایی های خصوصی خودشان اعالم کردند.
از زمین های  )۸( زمین داران که مردم را 
همگانی بیرون کرده بودند حاال می توانستند 
برای استفاده از زمین هایشان اجاره دریافت 
را  زمین هایشان  می توانستند  اصوالً  و  کنند 
بفروشند. می گویم »اصوالً« چرا که زمین 
داران با  برقراری »قوانین ارث خانوادگی 
بودند  آن  دنبال  به  عمالً  امالک«  و  زمین 
قدرت  اصلی  پایه ی  که  را  زمین ها  این  که 

سیاسی شان بود، حفظ کنند.)۹(

دیگر  تمامی  تقریباً  برخالف  مارکس 
به عنوان  را  شده  کاالیی  زمیِن  اقتصاددانان 
مثال  به عنوان  نمی پذیرد.  اولیه  فرض  یک 
را  زمین  کاالیی سازی  که  می خواهد  ما  از 
آن  که طی  تاریخی  ببینیم  فرایندی  به عنوان 
آن  مردم  عموم  اختیار  در  که  زمین هایی 
مناطق بود به دست طبقه ی قدرتمند زمین دار 
به تدریج تصاحب و  سپس محصور می شد ـ 
و معموالً به بیرون راندن خشونت بار اهالی 
آن جا منجر می شد.)۱۰( مارکس با یادآوری 
این تاریخ رابطه ی نزدیک کاالیی شدن زمین 
و کاالیی شدن نیروی کار را هم نشان می دهد. 
دهقانانی که دیگر راهی به زمین های مشاع 
متوجه  بیشتر  می گذشت  هرچه  نداشتند  
می شدند تنها چیزی که دارند  نیروی کارشان 
است که آن  را باید در ازای مزدی به سرمایه 
بفروشند. مارکس به جای آن که کاالیی شدن 
یا  و  بداند  انجام شده ای  عمل  را  زمین  کامل 
تماماً شکل گرفته ای را از  بازار کار  آن که 
ابتدا فرض بگیرد، این ها را با دقت نتیجه ی 
فرایند تاریخِی بیرون راندن و سلب مالکیتی 

خشونت بار در نظر می گیرد.)۱۱(

که  می کند  ایجاب  سود  به  سرمایه  گرایش 
تا از  باشد  آماده  باید همیشه  سرمایه اصوالً 
تولیدی کم تر سودآور به تولیدی با سودآوری 
بیش تر جابجا شود. اگر موانع قانونی را در 
باشد،  تر  تریاک سودآور  اگر  نگیریم،  نظر 
خواهد  تولید  تریاک  برنج  جای  به  سرمایه 
فرصت طلبانه ی  آمادگی  این  مارکس  کرد. 
سرمایه برای جابجایی از تولید یک ارزش 
فقط  دیگر  مصرفی  ارزش  به  مصرفی 
به  »بی اعتنایی  را   سود  نرخ  تحریک  به 
ارزش مصرفی« نامیده است.)۱۲( »ارزش 
به  آن خصوصیات ماّدی  مصرفی« اشاره 
یک کاالست که آن را از نظر کیفی از دیگر 
کاالها متمایز کرده، امکان استفاده ی خاصی 
را از آن ایجاد می کند. به عنوان مثال خصلت 
اشتعالی )ارزش مصرفی( بنزین آن را برای 
استفاده در موتورهای درون سوز قابل استفاده 
می گرداند. بی تفاوتی به ارزش مصرفی که 
مارکس به آن اشاره می کند در استدالل من 
در مورد عقیم بودن سرمایه در اداره کردن 
کشاورزی و نظام غذا اهمیتی اساسی دارد. 
سودآوری  به  سرمایه  گرایش  که  چراکه 

گسترده  مالحظات  به  نسبت  باید  کوتاه مدت 
و بلندمدت نسبت به ارزش مصرفی که نظام 
تولید غذا نیازمند آن است بی اعتنا و بی حس 
باشد. البته از آن جایی که توجه به این مسائل 
نمی شود  سودآوری  افزایش  موجب  معموال 
در نتیجه مسائل بلندمدت مربوط به سالمت 
با  انسان ها و محیط زیست و مسائل مرتبط 

عدالت اجتماعی کنارگذاشته می شود.

نمی تواند  سرمایه دار  یک  عقالیی  وفاداری 
به کیفیات مادی و یا ایدئولوژیک یک شیء 
او  بلکه  باشد،  آن(  مصرفی  ارزش  )یعنی 
ناب  کمّیتی  عنوان  به  سود  به  باید  همیشه 
مثال یک سرمایه دار  به عنوان  باشد.  وفادار 
مذهبی  چقدر  نمی کند  فرقی  واقعا »عاقل«، 
سودآوری  نشانه های  که  همین  باشد، 
از  کند  دریافت  را  پورنوگرافی  محصوالت 
به  و  کشید  خواهد  دست  مقدس  کتاب  تولید 
تخطی  پرداخت.  خواهد  پورنوگرافی  تولید 
در  مجازات  ناب  به سودآوری  وفاداری  از 
نهایت مغلوب رقابت  داشت؛ در  پی خواهد 
نبودن. در  دار  دیگر سرمایه  بازار شدن و 
و  سّمی  مواد  از  استفاده  اگر  غذا،  مورد 
آالینده ی محیط زیست سودآوری را افزایش 
دهد یک سرمایه دار »عاقل« به جای غذای 
سالم غذای ناسالم تولید خواهد کرد. به همین 
»عاقل«  کاپیتالیست  کشاورزان  صورت 
برای آن که سودآوری خود را افزایش دهند تا 
آن جا که بتوانند کمترین مزد را به کارگران 
کشاورزی خواهند پرداخت. حتا اگر این کار 
غیرقانونی  مهاجران  کردن  اجیر  معنای  به 

باشد.

محصوالت  اغلب  تولید  که  آن جایی  از 
که  دلیل  این  به  و  است  ساالنه  کشاورزی 
ماشین  و  تخصص  کاپیتالیست  کشاورزان 
محدودی  طیف  تولید  برای  را  خود  آالت 
جابه جایی  می دهند،  توسعه  محصوالت  از 
ورود  یا  و  کشاورزی  تولید محصوالت  در 
به  پاسخ  در  کشاورزی  تولید  به  خروج  و 
کوتاه مدت دشوار  در  معیارهای سودآوری 
خواهد بود. به عنوان مثال جابه جایی از تولید 
ذرت به سویا ممکن است به نسبت آسان باشد 
)اگرچه باید تا فصل زراعی بعد صبر کرد( 
اما جابه جایی از تولید غالت به سبزیجات و یا 
از تولید شیر به تنباکو  به این سادگی ها نیست. 
این واقعیت که تقریباً تمامی کشاورزان دنیا 
بدهی های سنگینی دارند و تامین منابع مالی 
برایشان  جابه جایی ها  قبیل  این  برای  الزم 
ساده نیست، به دشواری این مسئله می افزاید. 
کشاورز  خانواده های  که  این  به رغم  و  
غیرکاپیتالیست به ترک زمین هایشان ـ که در 
برخی موارد چند نسل در آن زندگی کرده اند 
مقابل کشاورزان  بی میل اند، در  به شدت  ـ  
بر  می کنند،  رفتار  عقالیی  که  کاپیتالیستی 
اساس معیار خالص سودآوری، در سرمایه 
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کردن  خارج  یا  و  کشاورزی  در  گذاری 
از  جابه جایی  یا  و  آن  از  خود  سرمایه های 
برای  ذرت  تولید  به  غذا  برای  ذرت  تولید 
اتانول تردیدی به خود راه نخواهند داد. حتا 
اگر مردم در گرسنگی و قحطی و بی غذایی 
علت  به  ذرت  که عرضه ی  وقتی  و  باشند. 
مصرف بخشی از آن در تولید اتانول کاهش 
یابد قیمت آن باال خواهد رفت و کشاورزان 
دیگر  به جای  که  پیدا می کنند  تمایل  بیشتری 
تولید  آن موقع  تا  محصوالت کشاورزی که 
ترتیب  این  وبه  کنند  تولید  ذرت  می کردند 
کاهش  غذایی  محصوالت  دیگر  عرضه ی 

یافته و قیمت شان باال خواهد رفت.)۱۳(

در این بحث در مورد »سرمایه داری ناب« 
و  تجریدی  شکلی  در  »سرمایه داری  یا 
به طور کلی« استدالالت خود را تحت هفت 

عنوان ارائه می کنم:

گرایش سرمایه به سود

سرمایه، زمان و سرعت

سرمایه، فضا و همگن سازی

سرمایه و کارگران

سرمایه و مصرف ناکافی

سرمایه، انحصار چندقطبی و جهانی سازی

سرمایه و سوژه گی

خالصه ای از موارد باال می تواند مقدمه ای 
باشد برای شروع این بحث.

نخست، اولویتی که سرمایه برای سودآوری 
مالحظات  هرگونه  به  نسبت  کوتاه مدت 
در  بی اعتنایی اش  به  منجر  است  قائل  دیگر 
رودخانه ها  دریاچه ها،  زمین،  کیفیت  حفظ 
سرمایه  است  ممکن  می شود.  اقیانوس ها  و 
و  زمین  تضعیف  زدایی،  جنگل  به  فرمان 
آلودن جریان های آب دهد. حفظ این منابع در 
نیازمند  آینده  نسل های  برای خاطر  بلندمدت 
رابطه ای نظارتی است، رابطه ای که کامالً 
به  خصوصی  شرکت های  گرایش  برخالف 
حداکثرسازی سود خود در کوتاه مدت است. 
برای شرکت هایی که فقط به منافع آنی خود 
سودآوری  فرامین  اصوالً  می کنند.  توجه 
همه ی  درختان  قطع  به  را  می تواند سرمایه 
را  کشت  قابل  زمین های  کشانده،  جنگل ها 
کشت  مزارع  یا  و  شهری  حومه های  به 
کند،  تبدیل  اعتیادآور  مواد  دیگر  و  تنباکو 
گرداند،  تهی  ماهی  از  را  آب  جریان های 
آلوده کند، زمین های  زمین و آب و هوا را 
تولید  به  را  غذایی  محصوالت  زیرکشت 
که  زمانی  در  آن هم  دهد  اختصاص  اتانول 
بسیاری از مردم غذای کافی برای خوردن 

برای  طبیعت  نبودن  بینی  پیش  قابل  ندارند. 
و  عرضه  کشش ناپذیری  و  کشاورزی 
تقاضای غذا، موجب مقاومت غذا در برابر 
غذا  قیمت  نتیجه  می شود.در  بازار  مقررات 
راحت می تواند ناگهان باال برود و میلیاردها 
کند.  با گرسنگی و قحطی مواجه  انسان را 
به  سرمایه داری  نظام  تمایل  آخر،   در  و 
اجتماعی سازی  و  سود  خصوصی سازی 
هزینه های  همه ی  تقریباً  می تواند  هزینه ها 
محیط زیست آلوده، گرسنگی و غذای ناسالم 
در  بیاندازد  مالیات دهندگان  دوش  بر  را 
به  مالیات دهندگان  پول  با  سرمایه  که  حالی 

سودزایی خود ادامه می دهد.

به  سرمایه  گرایش  نتیجه ی  در  و  دوم 
افزودن سرعت، کشاورزی  بر  سود،تمرکز 
را به داده های انرژِی »استخراجی« به شدت 
اندازه ی  سرعت  افزایش  با  می کند.  وابسته 
داده های انرژی هم تمایل به افزایش خواهند 
منحنی  که  ای  نقطه  در  که  جایی  تا  داشت 
به خط عمود نزدیک می شود افزودن بیشتر 
به عالوه  شد.  خواهد  غیراقتصادی  سرعت  
ضرب آهنگ  به  آنقدر  است  ممکن  سرعت 
طبیعت آسیب برساند که کشاورزی رابرای 
محیط زیست مخرب گرداند. نیاز به افزودن 
سرعت می تواند منجر به هجوم مواد شیمیایی 
به رژیم غذایی شود، بدون آن که آزمایش های 
صورت  غذاها  روی  مناسبی  سم شناسی 
صمیمانه ی  و  اجتماعی  خصلت  بگیرد. 
نام  به  نابود می شود و راه حلّی  غذا خوردن 
سالمتی  به  زیادی  آسیب های  فود«  »فست 

وارد آورد.

مصرف  و  تولید  روش های  کاربست  سوم، 
همگن سازی  موجب  غذا  مورد  در  انبوه 
جنگل های  درنتیجه  شد.  خواهد  فضایی 
حاره ای با شرایط گوناگون زیستی به مزارع 
بزرگ  مراکز  می شوند.  تبدیل  تک ِکشتی 
خرید که پر از رستوران های فست فود اند در 
بلوارهای حاشیه ی شهر ردیف شده و به این 
ترتیب به محیط همگن شده اضافه می شوند. 
و از آن جایی که چنان تولید انبوهی نیازمند 
منبع  می شود  دنیا  است  عالمگیر  گسترشی 
مواد اولیه و نیروی کار ارزان. تولید انبوه 
به مصرف انبوه نیاز دارد و به این ترتیب 
است که رستوران های فست فود در سراسر 
دنیا در حال گسترش اند و همه )به خصوص 
مصرف  تا  می کنند  ترغیب  را  کودکان( 

کننده های هر روزه ی غذای آلوده شوند.

چهارم،  هرچه سرمایه در ازای کار مشخصی 
سود  بپردازد  مزد  کارگران  به  کم تر  بتواند 
بیشتری برای خود حاصل کرده است. و از 
آن جا که غذا ضرورتی است که در همه ی 
سبدهای دستمزد قرار می گیرد، پس هر چه 
آن که  برای  کلی  به طور  باشد  ارزان تر  غذا 

کارگران فقط دستمزد بخور و نمیری داشته 
پرداخت.  مزد  آنان  به  کمتر  می توان  باشند 
در  کارهای کشاورزی  که غالب  آن  به رغم 
فصلی  و  خطرناک  کاری  نیازمند  مزارع 
است، کارگران این بخش کمترین دستمزدها 
بیش از دیگر  را دریافت می کنند و معموالً 
کارگران در معرض آسیب قرار دارند. این 
نیازهای  به  که  دارد  پیچیده ای  دالیل  مسئله 
سرمایه و تاریخ سرمایه داری و نقش طبقه، 
نژاد، جنسیت و استعمار در آن ارتباط دارد.

گرفتار  اساسی  تضادی  در  سرمایه  پنجم، 
به  کم تر  پرداخت  با  می تواند  سرمایه  است. 
کارگران سود را افزایش دهد اما اگر پرداخت 
به کارگران خیلی کاهش یابد در نتیجه آن ها 
سرمایه  که  را  کاالهایی  نمی توانند  دیگر 
کنند  خریداری  می کند  تولید  انبوه  به طور 
مصرف ناکافی  معضل  که  این جاست  در  و 
نظر  از  غذا  کارگراِن  اگر  می شود.  ایجاد 
تعداد در اقلیت باشند، با ارزان تر کردن غذا 
از طریق کاهش دستمزد آن ها، سهم غذا در 
سبد مصرفی و دستمزد کوچکتر شده و بخش 
بزرگ تری از دستمزد دیگر کارگران برای 
خرید دیگر کاالها غیر از غذا آزاد می شود. 
بحران های کاپیتالیستی نشان می دهد که نظام 
کشاورزی  برای  اندازه  چه  تا  سرمایه داری 
در  سرمایه دارها  است.  مخرب  خانوادگی 
مواقع بحران تولید را متوقف و کارگران را 
بهبود  وضعیت  که  وقتی  تا  می کنند  اخراج 
آنکه  برای  خانوادگی  کشاورزان  اما  یابد، 
محصوالت  قیمت  رکوِد  شرایط  در  بتوانند 
افزایش  را  خود  تولید  باید  بمانند  زنده  خود 
کشاورزان  که  زمانی  ترتیب  این  به  دهند. 
زیادی چنین کنند قیمت محصوالت همچنان 
پایین تر می آید، تا جایی که عده ی زیادی از 
می شوند  ورشکست  خانوادگی  کشاورزان 
چنین  وقوع  برای  کنند.  ترک  را  مزارع  و 
سقوط  نیست:  بحران  به  نیاز  الزاماً  اتفاقی 
افزایش  یا  و  کشاورزی  محصوالت  قیمت 
می تواند  هم  کشاورزی  اولیه ی  مواد  قیمت 

این گونه عمل کند.

تمایل  کلی  طور  به  سرمایه داری  ششم، 
تا واحدهای هرچه بزرگ تری  دارد  شدیدی 
برای  کیفی  طبیعی  موانع  همیشه  اما  بسازد 
مشکالت  دچار  را  گرایش  این  کشاورزی 
پیش بینی  را  سودآوری  و  می کند  زیادی 
از کاالهای  به جزتعدادی  ناپذیر می گرداند. 
همیشه  سرمایه داری  مستعمراتی،  زراعی 
تمرکز  کشاورزی  سطح  در  تا  داشته  تمایل 
کمتر ولی در سطح عرضه ی مواد اولیه به 
توزیع  فرآوری و  نقل،  و  کشاورزان، حمل 
داشته  بیشتری  تمرکز  نهایی  محصوالت 
باقی  خانوادگِی  مزارع  میان  از  حتا  باشد. 
مانده آن ها که بزرگترند تمایل دارند بخشی 
putting�out sys� پیمان کاری  نظام  )زز 
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tem( باشند. نظامی که در آن سرمایه مواد 
اولیه را به کشاورزان عرضه می کند و برای 
محصوالت از پیش قرارداد می بندد و به این 
ترتیب کشاورز را به طور کامل تحت سلطه ی 
ترتیب  این  به  جریان سرمایه قرار می دهد. 
دشوار  واقعاً  و  طاقت فرسا«  »کار  سرمایه 
کشاورزی را به کشاورزان می سپارد و خود 
در سودهای حاصل از آن غوطه می خورد. 
ماشین  و  بذر  عرضه ی  در  تمرکز  سطح 
باالست.   بسیار  شیمیایی  اولیه  مواد  و  آالت 
همینطور که در مورد بازاریابی مواد غذایی 
فرآوری شده، گوشت، نوشیدنی های غیرالکلی 
است.  صورت  همین  به  هم  فودها  فست  و 
نتیجه ی آن هم تمرکز فوق العاده ی قدرت در 
که  زمانی  )تا  ناپاسخگوست  ابرشرکت های 
بر فعالیت های آنها مقررات گذاری و نظارت 
فعالیت هاشان  که  ابرشرکت هایی  نباشد(. 
انسان ها  بر سالمت  نامطلوبی  بسیار  اثرات 

و سالمت محیط زیست می گذارد.

به  دادن  مرکزیت  با  سرمایه داری  هفتم، 
مالکیت خصوصی و سود در حیات اقتصادی، 
فردگرایی تملّک جویانه ای را توسعه می دهد. 
اگرچه سطحی از فردگرایی چیز خوبی است 
اما باید با اشکالی از جامعه گرایی و زندگی 
اجتماعی در توازن باشد. سرمایه داری افراد 
بی  تا  می کند  تشویق  را  منفرد  گروه های  و 
را  خود  اقتصادی  قدرت  و  سود  قیدوبند 
در  آن  پی آمد های  به  بی توجه  دهند  گسترش 
بلندمدت برای جامعه و برای کره ی زمین. 
این نوع فردگرایِی یک طرفه نه تنها مانعی 
است در برابر انگیزه های بخشندگی و کمک 
در انسان ها بلکه گونه ی رفتار »پس از من 
هرچه پیش آید« را هم اشاعه می دهد. آن قدر 
که باید نظام سرمایه داری را در این موارد 
افراد را سرزنش کرد.  نباید  دانست  مقصر 
این نظام است که مردم  چراکه احکام ذاتی 

را در این جهات قرار می دهد.

پی نویس ها

)۲۱۶ :۱۹۸۱( Marx   �۱

)۹۵۰ :۱۹۸۱( Marx   �۲

)۷۵۱ :۱۹۸۱( Marx   �۳

ابتدا  که  است  جایی  تنها  انگلستان       �۴
شیوه ی تولید شبه سرمایه داری در کشاورزی 
توسعه  یافت و این توسعه خود نقش مهمی در 

توسعه ی سرمایه داری در انگلستان داشت.

۵�     بی آن که عمیقاً وارد بحث شوم فقط بگویم 
سرمایه دارانه  شیوه ی  به  که  مزرعه ای  که 
کار  بیش تر  که  است  مزرعه ای  شود  اداره 
مزدبگیر  کارگران  به دست  آن  در  انجام شده 
انجام می شود، نه نیروی کار خویش فرما و 

است  ممکن  عمل  در  البته  اجباری.  کار  یا 
یک نوع شیوه ی تولید در مزرعه به شیوه ی 
تولید دیگر بی خط و نشانه ی واضحی تغییر 
کند. امروزه کشاورزی پیمان کاری بسیاری 
ایاالت  در  بزرگ  خانوادگی«  »مزارع  از 
سرمایه  جریان های  در  آن چنان  را  متحده 
ادغام کرده است که می توان آنها را مزارعی 
فعالیت  سرمایه دارانه  شیوه ی  به  که  دانست 
می کنند. به قول ِویز )۲۰۰۷:۲۵( »با همه ی 
مزرعه دار  خرده  خانوارهای  حرف ها،  این 

هنوز هم حدود دوپنجم بشریت اند«

 :۲۰۰۰( Gardner and Halweil   �۶
.)۱۵–۷

.)۱۵۸ :۱۹۶۳( Marx   �۷

در  عمومی  زمین های  حصارکشی       �۸
بریتانیا خیلی زودتر، از سده ی سیزدهم آغاز 
شده و در سده های پانزده و شانزده به اوج 
خود رسید و تا نیمه های قرن نوزدهم همچنان 

ادامه داشت.

۹�     بر اساس این قانون تمام ارث به پسر 
ارشد می رسید )نخست زادگی( و با این تمهید 
جلوگیری  متعدد  وراث  بین  زمین  تقسیم  از 
بزرگ تر  پسر  که  شرطی  به  البته  می شد 
نخواهد بخش هایی از زمین را بفروشد و یا 

به نحوی تقسیم کند.

اهمیت  مورد  در  کامل تر  بحثی  ۱۰�برای 
اقتصادی  نظریه های  در  شدن«  »کاالیی 

)۲۰۰۷a( بنگرید بهآلبریتون

)۳۳–۲۶ chapters :۱۹۷۶( Marx�۱۱

)۲۵۴ :۱۹۷۶( Marx�۱۲

۱۳�در هنگام نوشتن این سطور همه ی اینها 
به شکلی واقعی در حال وقوع است

از  بخشی  ترجمه ی  خواندید  باال  در  *آن چه 
فصل دوم کتاب زیر است:

 Let  ,)۲۰۰۹(  Robert Albritton
Them Eat Junk: How Capital�
ism Creates Hunger and Obe�

sity, Pluto Press
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نظری

آنتروپولوژی و آنتروپولوژیسم
دایره املعارف روشنگری

ماکس شلر )1874 ـ 1928(
فیلسوف آملانی

مؤلف آثاری در زمینه اتیک، فنومنولوژی و آنتروپولوژی فلسفی

ملقب به »اولین مرد جنت فلسفه«

هایدگر ضمن تأیید لقب او، اعالم کرده که همه فالسفه قرن بیسمت از آبشخور ماکس شلر سیراب گشته اند و او را قوی ترین 
قدرت فلسفی در آملان مدرن، اروپای معاصر و فلسفه معاصر نامیده است.

در سال 1954 کارول وژتیال و بعدها پاپ ژان پل دوم تز دکترای او را حتت عنوان »ارزیابی امکان تشکیل اتیک مسیحی بر 
پایه سیسمت ماکس شلر« مورد مدافعه قرار دادند.

مانفرد بور
برگردان شین میم شین

به  آن،  اللفظی  تحت  معنی  به  آنتروپولوژی 
آموزشی اطالق می شود که به تکوین انسان 

مربوط می شود.

فرق  آنتروپولوژی  نوع  دو  میان  باید  ما 
بگذاریم:

آنتروپولوژی منسوب بهعلوم طبیعیـ  طبی و

آنتروپولوژی به اصطالح فلسفی.

۱

آنتروپولوژی منسوب به علوم طبیعی ـ طبی

آنتروپولوژی  که  آنتروپولوژی  از  نوع  این 
منسوب به علوم منفرد نیز نامیده می شود، 
ویژگی  خود  که  علمی  از  است  عبارت 
توسعه  و  تغییر  پیدایش،  انسان،  فیزیکی 

انسان را مورد بررسی قرار می دهد.

این نوع آنتروپولوژی به علم بررسی تشکیل 
نژادهای انسانی و تاریخ آنها نیز اطالق می 

شود.

انگلس آنتروپولوژی منسوب به علوم طبیعی 
تشکیل  حال  در  او  زمان  در  که  را  طبی  ـ 
آن  علمی  توسعه  سطح  به  توجه  با  بود، 
زمان، بمثابه »بیانگر گذار از مورفولوژی 
به  انسانی  نژادهای  و  انسانی  فیزیولوژی  و 

تاریخ« تلقی می کند.

)مورفولوژی به علم هیئت ها، فرم ها، بویژه 
اطالق  ها  قانونمندی  و  توسعه  ویژگی  خود 

می شود.

و  حیاتی  جریانات  علم  به  فیزیولوژی 
فونکسیونی در اندام اطالق می شود. مترجم(

و  انگلستان  آمریکا،  متحده  ایاالت  در 
فرانسه، »آنتروپولوژی« را عمدتا به معنی 

»اتنولوژی« بکار می برند.

با  که  شود  می  اطالق  علمی  به  )اتنولوژی 
و  سر  جوامع  فرهنگ  و  اجتماعی  ساختار 

کار دارد. مترجم(

آنتروپولوژیـ  به این معناـ  اسم جمعی است، 
روانشناسی  باستانشناسی،  تحقیقات  برای 
اجتماعی، جامعه شناسی مذهب، زبانشناسی 
که  هائی  خلق  مورد  در  بویژه  غیره،  و 
های  فرماسیون  به  شان  اجتماعی  مناسبات 
دارند.  تعلق  باستانی  اقتصادی  ـ  اجتماعی 

)برای مثال، بومیان آمریکا(

۲

آنتروپولوژی فلسفی

های  رشته  از  یکی  فلسفی  آنتروپولوژی 
فلسفه بورژوائی معاصر است.

آنتروپولوژی ـ به این معنا ـ با شروع بحران 
توسعه  و  آمده  پدید  داری  سرمایه  عمومی 

یافته است.

این آنتروپولوژی ربطی به تالش های متنوع 
درک  زمینه  در  که  ندارد  تاریخ  در  فلسفی 
فلسفی ماهیت انسان و ارائه یک انسانتصویر 

فلسفی صورت می گرفتند.

در حالیکه انسانتصویر دوره کالسیک توسعه 
جا  جانبه  همه  های  بینی  جهان  در  فلسفی 
داشت و تأمالتی در زمینه طبیعت و جامعه 
و همچنین انسان، اجزاء ناگسستنی این جهان 
آنتروپولوژی  داد،  می  تشکیل  را  ها  بینی 
فلسفی ادعا می کند که با مسائل خویش راجع 
را  فلسفی  تفکر  انسان،  بخاطر  و  انسان  به 
ـ بطور کلی و با تمام توان ـ به خدمت می 

گیرد و به محک می زند.

بعد، انسان را ماهیتا از هر نظر بمثابه پدیده 
ای همیشه همان و تغییرناپذیر جا می زند.

بلحاظ طرح سؤال و  ـ  فلسفی  آنتروپولوژی 
فلسفی  جریانات  اکثر  ذاتی  ـ  مسائل  طرح 

بورژوائی معاصر است.

در  فلسفی  آنتروپولوژی  گسترده  ترویج 
کشورهای سرمایه داری در نتیجه فونکسیون 

اجتماعی آن است:

در  کذائی  های  ابدی  فلسفی  آنتروپولوژی 
بازتاب می  انسان را  با  انسان و در رابطه 

دهد.

آنتروپولوژی فلسفی انسان مشخص را نادیده 
می گیرد.

مجرد  بمثابه  را  انسان  فلسفی  آنتروپولوژی 
محض، بمثابه انسان در خود )فی نفسه( در 

نظر می گیرد.

بدین طریق، انسان مشخص را نیز همزمان، 
دهد،  می  ارتقاء  خداواره  موجودی  مقام  به 
آنسان که او از همه خصائل و صفات انسانی 
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مبرا می شود.

آنتروپولوژی فلسفی انسان را ـ عمال ـ بیشتر 
بطور تئولوژیکی )متافیزیکی( در نظر می 

گیرد و نه بطور فلسفی ـ علمی.

می  فراموش  ـ  عمدا  ـ  فلسفی  آنتروپولوژی 
کند که انسان یک موجود اجتماعی است و 
باز در جامعه زندگی کرده است و  دیر  از 

زندگی می کند.

جامعه  اساس  و  پایه  فلسفی  آنتروپولوژی 
را  آن  اقتصادی  ساختار  یعنی  را،  بشری 

نادیده می گیرد.

به عبارت دیگر، در نگرش خویش اصال در 
صدد نفوذ در آن برنمی آید.

فرضیات  بلحاظ  ـ  فلسفی  آنتروپولوژی 
اردوگاه  به  ـ  خود  استنتاجات  و  مقدماتی 
ایدئالیسم ذهنی و بلحاظ موضعگیری معرفتی 
ـ نظری به آگنوستیسیسم )ندانمگرائی( تعلق 

دارد.

عالوه بر این، اکثر نمایندگان آنتروپولوژی 
فلسفی سمتگیری تئولوژیکی دارند.

مسیح،  مذهب  به  مربوط  علم  به  )تئولوژی 
مربوطه  اعتقادات  و  تاریخ  احادیث،  وحی، 

اطالق می شود. مترجم(

عرصه  در  فلسفی  آنتروپولوژی 
معاصر  بورژوائی  فلسفه  تئولوژیزاسیون 

مقام و منزلت برجسته ای دارد.

تنها از همین شیوه عمل آنتروپولوژی فلسفی 
می توان دریافت، که انتظار پاسخ به مسئله 

ماهیت انسانی از آن بیهوده است.

ماهیت  مسئله  به  تواند  می  ای  فلسفه  تنها 
یک  بمثابه  را  انسان  که  دهد،  پاسخ  انسان 
پدیده اجتماعی در نظر گیرد، مسائل فلسفی، 
اقتصادی  و  اجتماعی  بیولوژیکی،  تاریخی، 
با  وحدت  در  را  انسانی  ماهیت  به  مربوط 
هم در بررسی های خویش به خدمت گیرد 
بنیادی  از محتوای  آگاهانه  آن،  بر  و عالوه 
از  یعنی  حاضر،  عصر  اجتماعی  توسعه 
سوسیالیسم  به  داری  سرمایه  از  گذار  روند 

حرکت کند.

فلسفه ای که این مطالبات را جامه عمل می 
تاریخی  و  تیکی  دیالک  ماتریالیسم  پوشاند، 

است.

بدین طریق، پیدایش آنتروپولوژی فلسفی )و 
یا چرخش به اصطالح آنتروپولوژیکی و یا 
مسئله گذاری های به اصطالح آنتروپولوژیکی 
اکثر جریانات فلسفی بورژوائی معاصر( به 

نیت انحراف افکار عمومی از مسائل وضع 
موجود، یعنی از مسائل جامعه سرمایه داری 
در مرحله امپریالیستی آن و فراموش کردن 
جامعه  این  در  مشخص  های  انسان  مسائل 

صورت می گیرد.

بر ضد  گیری  جبهه  در  را  مسئله خود  این 
سوسیالیسم و کمونیسم به وضوح نشان می 
دهد، حتی اگر ایدئولوگ های آنتروپولوژی 

فلسفی بدان اعتراف نکنند.

ـ  همه  از  قبل  ـ  فلسفی  آنتروپولوژی  هدف 
به  متعلق  و  کهنه  نامعتبر،  از  است  عبارت 
قرن نوزدهم قلمداد کردن آموزش مارکسیستی 
راجع به طبقات و مبارزه طبقاتی در جامعه 

سرمایه داری معاصر و بگور سپردن آن.

آنتروپولوژی فلسفی تحلیل مارکسیستی راجع 
با  را  بورژوائی  در جامعه  انسان  به هستی 
گمانورزی های متافیزیکی راجع به ماهیت 
انسان جایگزین می سازد، از ماورای زمان 
همزمان  ولی  راند،  می  سخن  انسان  بودن 
زیرا  کند،  می  اعالم  را  انسان  هیچکارگی 
عظمت کذائی انسان نه مشخصه اولیه، بلکه 

ثانویه او ست.

فلسفی  آنتروپولوژی  تشبثات  طریق،  بدین 
می  خود  به  حاکم  سیستم  از  دفاع  خصلت 

گیرد.

سمتگیری های آنتروپولوژی فلسفی پراتیک 
امپریالیستی  جامعه  ستیز  انسان  و  بار  ذلت 
را با اختراع تئوری متافیزیکی »ابدی های 
انسان« بی رنگ و خنثی می کنند و هستی 
واقعی انسان در این جامعه را بمثابه پدیده و 

نمود محض جا می زنند.

۱

پیشاهنگان آنتروپولوژی فلسفی

سورن کیرکگارد)۱۸۱۳ ـ ۱۸۵۵(

نویسنده  و  تئولوگ  نویس،  مقاله  فیلسوف، 
مذهبی دانمارکی

از مؤسسین اگزیستانسیالیسم

ـ  فلسفی  آنتروپولوژی  بیواسطه  پیشاهنگان 
در وهله اول ـ کیرکگارد و نیچه بوده اند.

شروع  از  قبل  فلسفی  آنتروپولوژی 
حیات  فلسفه  هیئت  در  اول،  جهانی  جنگ 
پیشمرحله  به  آلمانی(  )اگزیستانسیالیسم 

توسعه خود رسید.

فلسفی  رشته  بمثابه  جنگ،  دو  فاصله  در 
مستقل در آمد و بعد از جنگ جهانی دوم، در 
و دروازه فلسفه بورژوائی به رویش باز شد.

برپا دارنده واقعی آنتروپولوژی فلسفی، شلر 
بوده است.

آثار مهم او در این زمینه به شرح زیر بوده 
اند:

»راجع به ایده انسان« )۱۹۱۵(

»راجع به ابدی های انسان« )۱۹۲۳(

»جایگاه انسان در کاینات« )۱۹۲۸(

شلر در حین جنگ جهانی اول، خطوط اصلی 
آنتروپولوژی فلسفی را بطور برنامه ریزی 
شده توسعه داد و بعدها صور گوناگون آن به 

این و یا آن فرم در آمدند.

۲

خطوط اصلی آنتروپولوژی فلسفی

بطور  ـ  فلسفی  آنتروپولوژی  اصلی  خطوط 
کلی ـ به شرح زیرند:

۱

که  انسان  هومانیستی  درک  دانستن  مردود 
فلسفه  بوسیله  و  مانده  میراث  به  ارسطو  از 
کالسیک بورژوائی آلمان، با شعار »انسان 
شده  نمایندگی  خردمند«  موجودی  بمثابه 

است.

۲

قطع رابطه با سنت هومانیسم و ـ قبل از همه 
ـ با انسانتصویر این جهانی آن.

۳

بی اعتبار اعالم کردن تئوری توسعه و هر 
اندیشه توسعه در رابطه با انسان.

۴

رد تئوری داروین و در بهترین حالت، تنزل 
آن تا درجه فرضیه ای که هنوز اثبات نشده 

است.

از  و  طبیعی  موجود  از  راهی  و  پل  »هیچ 
انسان  به  آن  شده  بندی  فرضیه  پیشتاریخ 

تاریخ منتهی نمی شود!«، شلر می گوید.

واقعی  ماهیت  با  رابطه  در  طریق،  بدین 
تواند  می  ئی  بیولوژیکی  مسئله  نه  انسان، 

وجود داشته باشد و نه مسئله اجتماعی ئی.

نتایج حاصله

انسان محصول یک توسعه و تکامل طبیعی 
محصول  ترین  عالی  به  برسد  چه  نیست، 



64مجله هفته شماره 32 بهمن 1391 صفحه  

توسعه سالسل حیوانات بودن.

بیولوژیکی،  پدیده  یک  بمثابه  ـ  انسان 
بسیار  »حیوان  ـ  جاندار  موجود  یک  بمثابه 
و  »دست  است،  »معبر«  است!«،  بیماری 
شرمندگی  باعث  اصوال  است،  چلفتگی«  پا 

محض تاریخ است.

به همین دلیل است که انسان اصال و ابدا نمی 
تواند منشاء طبیعی داشته باشد.

تالش در جهت توضیح طبیعی انسان همواره 
اروپا  معنوی  تاریخ  عظیم  اشتباه  تکرار  به 

منجر شده است و آن هومانیسم نام دارد.

ماهیت حقیقی انسان در آن سوی فونکسیون 
های بیولوژیکی، اجتماعی و همچنین عقالئی 

قرار دارد:

فهم ـ بلحاظ بیولوژیکی ـ یک بیماری است.

روحی  شخصیت  را  انسان  حقیقی  ماهیت 
او تشکیل می دهد، شخص روحی بودن او 
که  است  معنی  بدان  این  و  دهد  می  تشکیل 
بدان   ، نوردد«  می  در  را  »مرزها  انسان 
معنی است که انسان خود مظهر ترانسندنس 

است.

مرزهای  از  رفتن  فراتر  یعنی  )ترانسندنس 
جهان.  چیز  هر  و  شعور  دانش،  تجربه، 

مترجم(

انسانـ  بمثابه یک شخص روحیـ  نه »جزئی 
از جهان«، نه جزئی از واقعیت عینی، بلکه 

جزئی از واقعیت ایدئال است.

گشتن،  روحی  شخص  برای  باید  انسان 
آنچه  از  کند«،  زدائی  »واقعیت  را  واقعیت 
که »است«، انتزاع کند، انسان باید فکر کند 

که واقعیت وجود ندارد.

به عبارت دیگر، »انسان موجودی است که 
خدا«  »جوینده  انسان  جوید«،  می  را  خدا 
زنده  »ایکس  »خداجو«،  بمثابه  و  است 

است!«

*****

از مذهب که  انتقاد علمی  با  شلر در چالش 
تبارش به فویرباخ می رسد، می گوید:

انسان  هیئت  با  اختراعی  خدا  رو،  این  از 
با  اختراعی  انسان،  برعکس،  بلکه  نیست، 

هیئت خدا ست.

انسان بمثابه »ایکس زنده خدا جو«، انسان 
بمثابه »جوینده خدا«!

مسئله  حل  راه  رمق،  بی  عبارت  این  در 

ماهیت انسان بوسیله شلر نهفته است.

شلر  از سوی  شده  داده  توسعه  انسانتصویر 
به انسانتصویر آنتروپولوژی فلسفی مبدل می 

شود.

اگر هم میان فرم های مختلف آنتروپولوژی 
فلسفی تفاوت های فاحشی وجود داشته باشد، 
تزهای ماهوی آنها در همنظری با شلر سیر 

می کنند.

بدین طریق است که گلن انسان را »موجودی 
ناقص« می نامد، یاسپرس اقرار می کند که 
فلسفه حیات از دست می رفت، اگر »دوباره 

می اندیشید که انسان به چه معنی است!«

آنتروپولوژی  نمایندگان  دیگر  استنتاجات 
فلسفی، مثال بین وانگر، بولنوف، گروتیزن، 
گاردینی، هنگستن برگ، لندمن، لندزهوت، 
مارسل، پلسنر، روتهکر، هایدگر و ژان پل 

سارتر نیز به همین سیاق اند.

طرح  بمثابه  ـ  فلسفی  آنتروپولوژی  چون 
فلسفی  اکثر جریانات  ذاتی  ـ  مسئله و سؤال 
بورژوائی معاصر است، اشاره به نمایندگان 
به همه  اشاره  با  آن، فرقی چندانی  برجسته 

نمایندگان آن نخواهد داشت.

و  اگزیستانسیالیسم  در  فلسفی  آنتروپولوژی 
می  پرورده  بخصوص  نئوتومیسم  در  بخشا 

شود:

خط  بمثابه  ـ  فلسفی  آنتروپولوژی  تمامت 
درک  از  تافتن  بر  روی  معنی  به  ـ  اصلی 
هومانیستی  درک  است،  انسان  هومانیستی 
نمایندگی  بورژوائی  کالسیک  فلسفه  که  ئی 

می کرد.

گرایش ضد انسانی و بمثابه پیامد آن، گرایش 
سینه  دفاع  بر  مبتنی  و  ارتجاعی  ـ  سیاسی 
چاک از سیستم سرمایه داری حاکم، همراه 
های  فرم  از  فلسفی  آنتروپولوژی  همیشگی 
آغازین تا فرم های آن در عصر حاضر بوده 

است.

شلر می نویسد:

»چه کسی نمی بیند که در پشت سر شعارهای 
برابری طلبانه بظاهر بی ضرر، همواره و 
همیشه ـ بی اعتنا بر اینکه سخن از کدامین 
آرزو  یک  تنها  و  تنها  ـ  است  برابری  نوع 
پائین  نهان شده است و آن عبارت است از 
کشیدن باالئی ها و ثروتمندان و نشاندن آنها 

در کنار پائینی ها.«

و یکی از ایدئولوگ های معاصر امپریالیسم 
به نام کرل در کتابش تحت عنوان با مسمای 
»انسان، موجودی ناشناخته« با لحنی تحقیر 

آمیز می پرسد:

و  کودکان  میر  و  مرگ  شدید  کاهش  »آیا 
دنبال  به  آوری  نگرانی  نتیجه  نوجوانان 

نخواهد داشت؟

پزشکان و پرستاران علیرغم زحمات بزرگ 
در خدمت به بنی بشر هرگز نمی توانند به 

آماج خود برسند.

برای اینکه آنها تصورات کلیشه ای در کله 
دارند، تصوراتی که فقط بخشی از واقعیت 

را شامل می شوند.«

اکنون می توان دید که یاوه هائی از این دست 
با درک فلسفه راجع به انسان، در دوره های 

کالسیک آن، به چه میزان بیگانه است.

ارسطو انسان را »زون پولیتیکون« تعریف 
می کند.

)زون پولیتیکون یعنی انسان موجودی است 
اجتماعی و سیاسی که در همبود ببرکت عمل 
شود.  می  شکوفا  و  یابد  می  توسعه  خویش 

مترجم(

میزان پرداخت فلسفه یونان باستان به تعریف 
میان  جدال  از  توان  می  را  انسان  علمی 
مسئله  این  سر  بر  ارسطو  و  آناکساگوراس 
دید که آیا انسان دست دارد، به این دلیل که 
خردمند  اینکه  یا  و  است  خردمند  موجودی 

است، به این دلیل، که دست دارد؟

بمثابه  ـ  انسان  باستان از  درک فلسفه یونان 
هومانیستی  دارائی  به  ـ  خردمند  موجودی 
از  بورژوائی  کالسیک  فلسفه  مشترک 
کالسیک  فلسفه  و  روشنگری  تا  رنسانس 
آلمان و پایان آن در فویرباخ مبدل می شود.

این مسئله ضمنا در سؤاالت امانوئلکانت بر 
زبان می آید:

چه می توانم کرد؟

چه باید کرد؟

تا بتوان سهم  به چه می توان امید بست؟ ، 
خود را به »احقاق حقوق بشریت ادا کرد.«

فرد  نباید  هرگز  که  کرد  می  اخطار  هگل 
منفرد و بی رابطه با کل، یعنی بی رابطه با 

جامعه را به همبود راه داد.

نیاز  دیگری  واقعیات  به  منفرد  اینکه  برای 
جلوه  پایدار  بویژه  سان،  همان  به  که  دارد 

می کنند.

مفهوم تنها در مجموعه آنها و در رابطه با 
آنان تحقق می یابد.
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منفرد ـ به تنهائی ـ با مفهوم خویش انطباق 
ندارد.

آن  پذیری  پایان  آن،  همین محدودیت هستی 
را و افول آن را موجب می شود.«

ـ ماهیتا  این حقیقت امر که محیط اجتماعی 
آخر  نه  دهد،  می  تشکیل  را  انسان  هستی  ـ 
از همه، در نگرش ماتریالیسم فرانسه )قرن 

هجدهم( بر زبان می آید.

درک هومانیستی فلسفه کالسیک بورژوائی 
از انسان در فلسفه فویرباخ به نقطه اوج خود 

می رسد.

وحدت  دادن  قرار  شرط  پیش  با  فویرباخ 
فلسفه با علوم طبیعی، خواستار آن می شود 
که انسان ـ بمثابه موجودی این جهانی ـ عالی 

ترین موضوع فلسفه محسوب شود.

ـ  انسان را به انضمام طبیعت  »فلسفه جدید 
و  ترین  عالی  عنوان  به  ـ  انسان  پایه  بمثابه 
فلسفه  یونیورسال  موضوع  همانندترین  بی 
آنتروپولوژی  طریق،  بدین  و  کند  می  تلقی 
علوم  مقام  به  را  فیزیولوژی  انضمام  به 
می  فویرباخ  بخشد«،  می  اعتال  یونیورسال 

گوید.

چیزی  »آنتروپولوژی«  نام  تحت  فویرباخ 
جز وحدت قطعی فلسفه با علوم طبیعی نمی 

داند.

این در عین حال، به معنی دست رد بر سینه 
هر نوع تئولوژی است.

این ضمنا به معنی اعالم طبیعی، اینجهانی و 
دمساز با تحقیقات علوم طبیعی ـ علوم منفرد 
موضوع  ترین  عالی  بمثابه  و  انسان  بودن 

فلسفه بودن انسان است.

را  انسان  درک  زمینه  در  هومانیستی  سنت 
باالتری  کیفی  مرحله  به  انگلس  و  مارکس 

ارتقاء می دهند.

انتزاعی چمباتمه نشسته در  »انسان موجود 
خارج از جهان نیست.

انسان عبارت است از جهان انسانی، دولت 
و همبود.«

منفرد  فرد  هر  ذاتی  تجرد  انسانی  »ماهیت 
نیست.

عبارت  خویش  واقعیت  در  انسانی  ماهیت 
است از آنسامبل مناسبات اجتماعی.«

کلید ماهیت انسانی کار است.

»کار روندی میان انسان و طبیعت است.

کار روندی است که در آن، انسان جذب و 
بوسیله عمل خویش  با طبیعت  را  دفع خود 

تحقق می بخشد، تنظیم و کنترل می کند.

انسان ـ بمثابه یک قدرت طبیعی ـ در مقابل 
مواد طبیعی قرار می گیرد.

یعنی  را،  به جسم خود  متعلق  قوای طبیعی 
بازو، پا، دست و سر خود را به حرکت می 
آورد، تا به مواد طبیعی فرمی ببخشد که در 

زندگی خویش الزم دارد.

گذاشتن  اثر  ضمن  ـ  حرکت  این  با  انسان 
همزمان،  ـ  آن  تغییر  و  خارجی  طبیعت  بر 

طبیعت خود را تغییر می دهد.«

انسان بدین طریق، در جریان تاریخ، خود را 
ـ بمثابه محصول کار خود ـ توسعه می دهد 

و تکامل می بخشد.

تفکر،  )اجتماعیت،  انسانی  ماهوی  خطوط 
زبان، اراده، صنعتگری( که در سنت فلسفی 
تعیین شده اند، از این رو، غیر از نتایج کار 

او نیستند.

)مراجعه کنید به تعریف مقوله کار(

نمایندگان  که  وقتی  است،  بیشرمانه 
پیشاهنگ  را  مارکس  فلسفی  آنتروپولوژی 
می  جا  خویش  غیرعلمی  و  باطل  تزهای 

زنند، به عبارت دیگر تحریف می کنند.

فلسفه  تکمیل  برای  تالش  دیگر،  سوی  از 
علمی طبقه کارگر با آنتروپولوژی خاصی، 

با روح مارکسیسم ـ لنینیسم در تضاد است.

اوضاع اجتماعی سزاوار انسان را نمی توان 
با دنباله روی از جریانات فلسفی بورژوائی 
در عصر امپریالیسم و با گمانورزی در باره 

ماهیت انسان ایجاد کرد.

را،  انسان  سزاوار  اجتماعی  اوضاع 
اوضاعی را که در آن انسان بتواند امکانات 
خود را بطور همه جانبه شکوفا سازد، تنها 
با پیکار و کار و کوشش به خاطر سوسیالیسم 

و کمونیسم می توان پدید آورد.

که  است  تنها سوسیالیسم و کمونیسم  »زیرا 
اشتیاق انسان را به آزادی، برابری، برادری، 
صلح، انسانیت، عدالت، زندگی فرهنگمند در 
شعف زندگی اجتماعی برآورده می سازد.«

این است راه حل کلیدی برای مسئله مربوط 
به ماهیت انسانی.

این مسئله تنها در پیوند با کردوکار اجتماعی 
ـ عملی انسان ـ به انضمام تسلط بر طبیعت ـ 

می تواند طرح شود:

»انطباق تغییر اوضاع با کردوکار انسانی و 
پراتیک  بمثابه  تنها  با خود دگرگونسازی  یا 
انقالبی و بطور عقالئی قابل درک است«، 

مارکس می گوید.

بدشواری می توان پدیده ایدئولوژیکی دیگری 
در جامعه بورژوائی معاصر پیدا کرد که به 
بست،  بن  بتواند  فلسفی  آنتروپولوژی  اندازه 
تجزیه و تالشی و زوال سیستم سرمایه داری 
بیواسطه  چنین  این  و  چنین وضوحی  با  را 

نشان دهد.

فلسفی  آنتروپولوژی  های  گمانورزی 
بازتاب  جز  چیزی  انسان،  ماهیت  به  راجع 
ایدئولوژیکی هستی نامطمئن و متزلزل و در 

خطر سقوط بورژوائی نیست.

می  معلوم  نکته  این  از  آن  بودن  غیرعلمی 
بمثابه  ـ  انسانی  ماهیت  یا  و  انسان  که  شود 
یک حقیقت امر تاریخی ـ نه وجود دارد و نه 

وجود داشته است، مگر بمثابه خیال.

انسان ـ بلحاظ تاریخی و اجتماعی ـ همواره 
و  داشته  وجود  مشخص  بطور  فقط  و  فقط 

وجود دارد.

ـ  انسانی  ماهیت  یا  و  انسان  که  همانطور 
بلحاظ تاریخی ـ وجود نداشته، به همان سان 
خاص  فلسفی  رشته  تواند  نمی  اصوال  هم 
انسان و یا ماهیت انسانی وجود داشته باشد.

معاصر  بورژوائی  مارکس  از  انتقاد  در 
دعوت به تکمیل آنتروپولوژیکی مارکسیسم 

نقش مخرب مهمی به عهده دارد.

یکی از نمایندگان این نوع انتقاد از مارکس، 
ژان پل سارتر بوده است.

که  دریافت،  سارتر  پل  ژان  اینکه  از  بعد 
مارکسیسم »هنوز توش و توان الزم را دارد 
است«  جوان  »هنوز  نیامده«،  در  پا  از  و 
و »فلسفه دوران ما ست«، با دعوتی مبنی 
بر »رفرم احیای ایده بنیادی مارکسیسم« به 
میدان آمد و اعالم کرد که این کار باید با اضافه 
شدن اگزیستانسیالیسم ، اگزیستانسیالیسم خود 

سارتر به سیستم مارکسیسم صورت گیرد:

ـ  ـ ضرورتا  حیاتی  های  بررسی  »استقالل 
از منفیت بررسی های مارکسیستی سرچشمه 

می گیرد…

بیماری  به  مارکسیسم  دکترین  که  زمانی  تا 
کمخونی خویش آگاه نشده، تا زمانی که دانش 
خود را به جای درک انسان های زنده، بر 
طبیعت(  تیک  )دیالک  دگماتیکی  متافیزیک 
استوار ساخته، تا زمانی که کلیه ایدئولوژی 
کنند  می  جدا  دانش  از  را  وجود  که  را  ها 
و می کوشند تا در چارچوب آنتروپولوژی، 
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استوار  انسانی  هستی  بر  را  انسان  شناخت 
ایراسیونالیسم  مهر  مارکس،  مثل  سازند، 
و  کوبند  می  اش  پیشانی  بر  )خردستیزی( 
هم  زمان  آن  تا  گذارند،  می  کنار  براحتی 
ادامه  به بررسی های خود  اگزیستانسیالیسم 

خواهد داد.

یعنی تالش خواهد کرد که مسائل مربوط به 
با معارف غیرمستقیم  را  مارکسیستی  دانش 
مارکسیسم،  چارچوب  در  و  سازد  روشن 
شناخت فهمنده ای را پدید آورد، معارفی که 
یابند  می  باز  اجتماعی  جهان  در  را  انسان 
همراهی  طرحی  در  یا  و  پراتیکش  در  و 
با  بدلیل هر وضع معین  انسان  می کنند که 

حوادث ممکنه مواجه می شود.

بررسی  به  مارکسیسم  که  روز  آن  از  بعد 
حیاتی(  بررسی طرح  به  )یعنی  انسانی  بعد 
روی آورد و مبانی دانش آنتروپولوژیکی را 
قبول کند، اگزیستانسیالیسم دیگر حق حیات 

نخواهد داشت.«

ـ  مارکسیسم  رد  جواب  از  سارتر  پل  ژان 
که  گیرد  می  نتیجه  او  تقاضای  بر  لنینیسم 
عیب  معاصر  مارکسیسم  چارچوب  »در 

عمیقی وجود دارد.«

و ادامه می دهد:

»این عیب فقط یک شکاف کوچک نیست، 
فقط سوراخی در ساختمان دانش نیست، بلکه 
قرار گیرد  انتقاد  باید مورد  چیزی است که 
کمخونی  شود،  مقابله  جا  همه  در  آن  با  و 

عمومی است.«

چرا  که  نویسد  می  روزی  باالخره  سارتر 
مارکسیسم ـ لنینیسم به تقاضای او جواب رد 

می دهد:

از مبارزه طبقاتی  او »مارکسیسم که  بنظر 
بایستی  می  نخست  است،  برداشته  سر 
فونکسیون خود را بمثابه یک فلسفه عملی، 
پراتیک  روشنگر  تئوری  یک  بمثابه  یعنی 
عمل  جامه  کامل  بطور  سیاسی  و  اجتماعی 

بپوشاند.«

سارتر راست می گوید.

مبارزه  از  هم  واقعا  لنینیسم  ـ  مارکسیسم 
طبقاتی نشئت گرفته است.

ولی این تمامت حقیقت نیست.

مارکسیسم ـ لنینیسم ـ خود ـ گشتاور مبارزه 
طبقاتی است، بخشی از پراتیک اجتماعی و 
سیاسی است و در مبارزه اجتماعی و سیاسی 
سال،  از صد  بیشتر  در طول  آن  بوسیله  و 
مورد تأیید قرار گرفته است و محتوای حقیقی 

خود را )صحت خود را( همواره از نو اثبات 
و  بهسازی  تقاضاهای  علیرغم  است،  کرده 
رویزیونیستی  جناح  سوی  از  کاملسازی 

بورژوائی.

و  چون  بی  صحت  همین  دلیل  به  درست 
چرای مارکسیسم ـ لنینیسم در کوره پراتیک 
تیرهای  که  است  سوسیالیستی  اجتماعی 
سنگ  به  ها  سارتواره  پل  ژان  رنگارنگ 
سارتر  پل  ژان  به  نوبت  اکنون  و  خورده 
رسیده که سنگ کیمیا در دست وارد میدان 
شده و مدعی کشف »عیب عمیق« مارکسیسم 
ـ لنینیسم و ابتالی آن به »بیماری کمخونی« 

است.

اما درست برعکس ادعای ژان پل سارتر، 
»عیب  گرفتنش  نادیده  گویا  که  انسان 
عمیق« مارکسیسم ـ لنینیسم است، موضوع 
مرجح  موضوع  است،  لنینیسم  ـ  مارکسیسم 

مارکسیسم ـ لنینیسم است.

روی آوردن به آنتروپولوژی بخصوصی که 
دیوار به دیوار ماتریالیسم تاریخی باشد، به 
علمی  بلحاظ  بلکه  زاید،  تنها  نه  دلیل،  این 

مردود و بی معنا ست.

تاریخی  ـ  بلحاظ علمی  تقاضائی  یک همچو 
نادرست است.

آنتروپولوژی  از  سارتر  پل  ژان  منظور 
شخصیت  بمثابه  انسان  عام  علم  جز  چیزی 

نیست.

این بدان معنی است که فرد روانشناسی است 
و روانشناسی می ماند، درست به همان سان 
که فلسفه روشنگری در قرن هجدهم در عالم 

خیال خویش می پرورد.

ـ  علمی  بلحاظ  سارتر  پل  ژان  تقاضای 
تاریخی، به معنی صرفنظر کردن از سطح 
مدرن توسعه علوم و عقبگرد به سطح قرن 

هجدهم:

دیگر  بیستم،  قرن  دوم  نیمه  در  روانشناسی 
سارتر  پل  ژان  نیست،  فلسفه  قدر  بی  توله 

می گوید.

بلحاظ  را  سارتر  پل  ژان  تقاضای  اگر 
که  بینیم  می  بگیریم،  نظر  در  سیستماتیکی 
آن از حد پیشنهاد به فلسفه مارکسیستی فراتر 

می رود.

موضوع  باید  مارکسیستی  فلسفه  او،  بنظر 
خود را در زمینه مسائل روانشناسی گسترش 
دهد و همزمان برنامه پژوهشی روانشناسی 

را بمرحله اجرا در آورد.

مارکسیستی  روانشناسی  که  داند  می  او 

مستقلی وجود دارد، که باید هم وجود داشته 
باشد.

سارتر  پل  ژان  تقاضای  به  ربطی  اما  این 
ندارد.

بمورد  سارتر  پل  ژان  تقاضای  اگر  اکنون 
باید  مارکسیستی  فلسفه  شود،  گذاشته  اجرا 
ستاره شناسی، فیزیک، شیمی و حتی پزشکی 

را نیز در برگیرد.

کشف این حقیقت امر دشوار نیست که ژان 
دیگر،  موارد  اکثر  در  و  اینجا  سارتر  پل 
سیستماتیک  در  نقص  و  پیشداوری  دچار 

علمی است.

و  مند  برنامه  تبیین  یعنی  )سیستماتیک 
تنظیمی  اصول  مبنای  بر  مسائل  یکپارچه 

معین. مترجم(

ورای  در  که  شود  می  دیده  این،  بر  عالوه 
با  رابطه  در  سارتر  پل  ژان  تقاضای 
موضعگیری  مارکسیسم،  آنتروپولوژی 

اجتماعی معینی مخفی شده است.

تضادهای  تبیین  به  که  ئی  موضعگیری 
می  مدرن  دوران  ایدئولوژیکی  و  اجتماعی 
)عینی(  اوبژکتیف  بطور  را  آنها  و  پردازد 

سرپوش می نهد.

درست در همین جا ست که تقاضای ژان پل 
سارتر عرصه بحث علمی محض را ترک 
ایدئولوژیکی  مبارزه  گشتاور  به  و  کند  می 

طبقاتی مبدل می شود.

پل  ژان  ستایندگان  را  پیوند  ی  جنبه  این 
جزء  آن  اگرچه  ببینند،  توانند  نمی  سارتر 
را  سارتر  پل  ژان  فلسفی  قضاوت  الینفک 

تشکیل می دهد.

اوال  رابطه،  این  در  که  است  انگیز  شگفت 
مسئله بر سر نظر بنیادی مارکسیسم ـ لنینیسم 
است، ثانیا برای خود ژان پل سارتر در این 
زمینه ـ بدون تأثیر مارکسیسم ــ مسئله کامال 

روشن است.

ژان پل سارتر خود اعتراف می کند:

یافته  تولد  بورژوازی  )زیر سلطه(  در  »ما 
ایم.

ـ  خود  دستاوردهای  ارزش  ما  به  طبقه  این 
و  کورپوس  ئاس  هبه  سیاسی،  های  آزادی 

غیره ـ را آموخته است:

مان،  فرهنگ  بوسیله  مانیم،  می  بورژوا  ما 
بوسیله شیوه زندگی مان و بوسیله مردم مان 

در حال حاضر.



67مجله هفته شماره 32  بهمن 1391 صفحه  

اما ـ همزمان ـ شرایط تاریخی ما را وامی 
دارد، که به پرولتاریا بپیوندیم تا جامعه بی 

طبقه ای برپا داریم.

علیرغم آن، ما خود را در وضع دالالن می 
آنور کشیده  اینور و  میان دو طبقه  یابیم که 
می شویم و نتیجتا محکوم به حمل این عالقه 

دوگانه بمثابه عشق در دل خویش هستیم.

هم  و  ما ست  خود  مسئله شخصی  هم  این، 
درام دوران ما ست.«

)هبه ئاس کورپوس قانون مصوبه از سوی 
مجلس عالی انگلیس در سال ۱۶۷۹ مبنی بر 

رعایت آزادی های شخصی.

بدون  توان  نمی  را  کسی  قانون  این  بر  بنا 
حکم دادگاه بازداشت و زندانی کرد. مترجم(

)درام به نمایشی اطالق می شود که پایان غم 
انگیز دارد. مترجم(

»وضع دالالن« »مسئله شخصی« خود ژان 
پل سارتر است، نه »درام دوران ما.«

درام و یا بهتر است بگوئیم تراژدی ژان پل 
سارتر و ژان پل سارترواره ها ست که از 
»ناتوانی کامل« به تحلیل رئال و دورنمامند 
تناسب نیروهای اجتماعی دوران ما سرچشمه 

می گیرد.

در رابطه با این »ناتوانی« ـ نه در رابطه 
با دالیل این »ناتوانی« ـ باید گفت که خود 
ژان پل سارتر ـ بر خالف ستایندگانش ـ نظر 

بهتری دارد.

او در پاسخ به این پرسش که »آیا شما ادعا 
تغییر  سبب  شما  های  نوشته  که  کنید  می 

برخی چیزها شده؟«، می گوید:

»نه!

حتی یک چیز عوض نشده است.

بلکه برعکس، من از دوره جوانی تا کنون، 
فقط شاهد ناتوانی کامل خویش بوده ام.«

چیز دیگری هم بدان اضافه می شود.

یک  تشکیل  بر  مبنی  سارتر  تقاضای  اگر 
یک  سوئی  از  مارکسیسم،  آنتروپولوژی 
ـ  سیستماتیکی  و  تاریخی  ـ  علمی  خطای 
فلسفی است، انتقاد او از مارکسیسم در رابطه 
با آن و اعالم اینکه ماتریالیسم تاریخی انسان 
را در نظر نمی گیرد، از سوی دیگر، برای 
جبران ناتوانی خویش با توسل به یک عمل 

روحی ویرانگر است.

ـ  تاریخی  و  تیکی  دیالک  ماتریالیسم  اوال 

آگاهانه  ـ  فراگیر  علمی  بینی  جهان  بمثابه 
پل  نظر ژان  آنتروپولوژی مورد  توسعه  به 

سارتر نمی پردازد.

اگر چنین کند، به جهان بینی ئی بدل خواهد 
شد که انسان در آن نقشی بازی نمی کند.

انتقاد از  آنگاه ژان پل سارتر در رابطه به 
مارکسیسم حق به جانب خواهد بود.

انسان  با  تاریخی  ماتریالیسم  انسان  ثانیا 
اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر یکی نیست و 
درست به همین دلیل، انتقاد ژان پل سارتر از 

مارکسیسم یک عمل روحی ویرانگر است.

ویلهلم بایرمی پرسد:

»اما این اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر چه 
ـ  مارکسیسم  باید ضمیمه  که  است  ای  تحفه 

لنینیسم شود؟

منظور از انسان چیست؟

انسانی منفرد که بطور الابالی و لگامگسیخته 
تا قطره آخر می مکد، در  شیره زندگی را 
و  طرحریزی  غرایز،  جنسی،  عملیات 

وساطت و غیره گرد و خاک بپا می کند؟

پل  ژان  شده  تصویر  ادبی  بطور  انسان 
به  خواهد  می  او  که  است  انسانی  سارتر، 

مارکسیسم تزریق کند.

پل  ژان  های  رمانقهرمان  از  هیچکدام  اما 
نمایشنامه  کاراکترهای  از  هیچکدام  سارتر، 
های او و یا فیلمقهرمان های او ـ حتی اگر 
کمونیست  و  بگذارد  تمام  سنگ  کارگردان 
به  ـ  کند  بندی  آنها سرهم  از  فروزانی  های 

گرد انسان سوسیالیستی نخواهند رسید.

انسان ژان پل سارتر منفرد می ماند و اغلب 
یگانه و تنها.

مارکسیسم به اصطالح »غنی شده« ببرکت 
ژان پل سارتر هرگز از عهده انجام وظایف 

سیاسی عصر حاضر بر نخواهد آمد.

نگرش ژان پل سارتر هم بی خیال این مسئله 
است.

نگرش ژان پل سارتر مارکسیسم را می بیند، 
در هر جا به تحسین آن دهن باز می کند، اما 
مارکسیسم برای آن تاج و آینده و آماج می 

ماند و بس.

سرهمبندی  »اوبژکت«  بمثابه  مارکسیسم 
می  سارتر  پل  ژان  نگرش  تیکی  دیالک 
باید در تعالی این دیالک  ماند، اوبژکتی که 
تیک سرهمبندی شده به مرحله آنتروپولوژی 

برسد.

رابطه  در  و  آنتروپولوژی  در  که  آنچه  هر 
با آنتروپولوژی در زمنیه تئوری مربوط به 
انسان درست است، در مارکسیسم نیز وجود 
دارد و لذا احتیاجی به غنی سازی مارکسیسم 

از این نظر وجود ندارد.

به  پوشاندن  مشخص  جامه  تنها  مسئله 
مارکسیسم در شرایط تاریخی معین است و 

بس.

مارکسیسم در این زمینه نیز به انجام وظیفه 
خویش مشغول است.«

قالب  صدد  در  سارتر  پل  ژان  که  انسانی 
فرد  است،  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  به  کردنش 

خیالی بی پیوند با جامعه است.

قرن  عقیم  تصور  دنبال  به  سارتر  پل  ژان 
هجدهم روان است، تصور عقیمی که مارکس 
به توضیح همه جانبه اش همت گمارده است.

البته نه در »دفاتر اقتصادی ـ فلسفی« و نه 
در  بلکه  به »بیگانگی«،  در مبحث موسوم 
 ، اقتصاد سیاسی«  از  انتقاد  بر  ای  »مقدمه 
تحت عنوان »رمان های روبنسونی گونه.«

مارکس بر آن بود:

»طبیعی است که افراد مولد در جامعه و لذا 
افراد نقطه  تولید بطور اجتماعی تعیین شده 

آغازین )مبدأ( است.

به  تنها  و  منفرد  صیادان  و  شکارچیان 
تصورات عقیم )خالی از فانتزی( رمان های 
دارند،  تعلق  هجدهم  قرن  گونه  روبینسونی 
فرهنگ،  مورخان  تصورات  خالف  بر  که 
به هیچوجه بیانگر عقبگردی صرف بر ضد 
بهبود وضع و برگشت به زندگی طبیعی بد 

فهمیده شده نیست.

اینها، جلوه و فقط جلوه استه تیکی رمان های 
روبینسونی گونه بزرگ و کوچک اند.

اینها به معنی پیشگوئی جامعه بورژوائی اند:

در جامعه بورژوائی مبتنی بر رقابت آزاد، 
انگار  که  آید  می  بنظر  چنان  منفرد  انسان 
پیوندهای طبیعی و غیره خود را پاره کرده 
و به جزئی از ملغمه انسانی معین محدودی 
در دوره های تاریخی آغازین بدل شده است.

این فرد قرن هجدهم که عمرش سپری شده، 
بنظر پیامبران این قرن، ایدئال جلوه می کند.

فرم  فروپاشی  محصول  سوئی  از  فرد  این 
های اجتماعی فئودالی است و از سوی دیگر 
از  نوین  یافته  توسعه  مولده  نیروهای  نتیجه 

قرن شانزدهم به بعد است.
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آنها این فرد را نه بمثابه یک نتیجه تاریخی، 
بلکه بمثابه نقطه آغازین تاریخ تلقی می کنند.

زیرا این فرد ـ بمثابه یک فرد طبیعی ـ بر 
طبق تصور آنها از طبیعت انسانی، نه بمثابه 
فردی که بطور تاریخی پدید آمده، بلکه بمثابه 

فردی است که طبیعت تعیین کرده است.

دوران جدید  از ویژگی های هر  فریب  این 
تاکنون بوده است.

خلق انسان های منفرد تک افتاده در خارج 
از جامعه همانقدر یاوه است که توسعه زبان 
بدون وجود افرادی که با هم زندگی می کنند 

و با هم حرف می زنند.«

مارکس می افزاید:

زمینه  این  در  توان  نمی  این  از  »بیشتر 
گفت.«

تردیدی نیست که ژان پل سارتر در رابطه 
آنتروپولوژی  پیرامون  خویش  تقاضای  با 

مارکسیسم دچار توهم شده است.

خویش،  فلسفی  و  ادبی  آثار  »در  او  زیرا 
را،  ها  ایستاده  گود  بیرون  را،  خاصان 

»یگانه ها« را و منفردها را می بیند.

و  روحی  زندگی  که  بیند  می  را  کسانی  او 
وضع خانوادگی شان را می توان تا اعماق، 

مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

در آثار ژان پل سارتر با انسان های میانگین 
معمولی، با انسان زحمتکش و راضی بندرت 
می توان بر خورد داشت«، ویلهلم بایر می 

نویسد.

ژان پل سارتر با اعالم مکرر تقاضای خود 
ـ  انتقادی بر ضد مارکسیسم  و آغاز یورش 
لنینیسم وضع خود را بهتر نمی کند، بلکه آن 
دگماتیکی  بنیان  به  ـ  حتی  ـ  بدین طریق  را 

فلسفه بافی خویش بدل می سازد:

او می نویسد:

»مارکسیسم ناچار به یک آنتروپولوژی غیر 
انسانی تنزل خواهد یافت، اگر انسان را دو 
باره در مد نظر قرار ندهد و به بنیان تئوری 

خویش بدل نکند.«

ژان پل سارتر که به هوای مبارزه بر ضد 
دگماتیسم وارد میدان شده بود، عمال دگماتیسم 
کسانی  همه  مثل  دهد،  می  توسعه  را  خود 
که بیرون گود می ایستند و با دگماتیسم در 
مارکسیسم و در حول و حوش مارکسیسم به 

مبارزه می پردازند.

هنری لفبر ـ که خود بهتر از هر کس دیگر 

که  اعتراف می شود  به  ـ مجبور  بداند  باید 
تواند  می  بآسانی  خود  ستیزی  »دگماتیسم 

خصلت دگماتیکی پیدا کند.«

عالوه بر این، تقاضای ژان پل سارتر مبنی 
بر آنتروپولوژی مارکسیستی ـ لنینیستی فقط 
یکی از فرم های خاص به اصطالح چرخش 
معاصر  بورژوائی  فلسفه  آنتروپولوژیکی 
بطور کلی است که در باال مورد بحث قرار 

گرفت.

بورژوائی  فلسفه  آنتروپولوژیکی  چرخش 
یعنی خالصه کردن فلسفه در مسئله مربوط 
در  فلسفه  کردن  )خالصه  انسانی  هستی  به 
زیر  مسئله  در  فرد،  بمثابه  انسان  مسئله 
قلمداد  و  انسان(  دادن  قرار  سؤال  عالمت 
بمثابه  آن  تاریخی  غیر  و  انتزاعی  کردن 

مسئله هستی انسانی بطور کلی.

خود فالسفه بورژوائی نیز به این حقیقت امر 
اقرار می کنند.

برای مثال، اوتو فریدریش بولنوف ، که یک 
از نمایندگان اصلی چرخش آنتروپولوژیکی 

اگزیستانسیالیسم است، می نویسد:

ناظران  را  امروزی  انسان  حال  و  »وضع 
قلب  در  تمامعیار  پناهی  بی  بمثابه  مختلف 
جهان دشمنخوی نافذ در او ترسیم می کنند.

انسان ـ به معنای وسیع کلمه ـ بی وطن گشته 
است و احساس می کند ـ به عبارت ساده تر 
ـ که در قلب جهان یاد شده، مأمن و مأوای 

مطمئن ندارد.

احساس گمگشتگی خالی از امید و سردرگمی 
معنوی او را در بر گرفته است.

به همین دلیل است که زمانه حاضر را عصر 
ترس نام داده اند و بی تردید بر خصوصیت 

اصلی آن اشاره کرده اند.«

ماهیت  کند،  می  توصیف  بولنوف  آنچه 
انسان بطور کلی و خصوصیت اصلی انسان 
انسان  خصوصیت  بلکه  نیست،  معاصر 
بورژوائی در دوره بحران عمومی سرمایه 

داری است.

و چرخش آنتروپولوژیکی فلسفه امپریالیستی 
بیانگر »بی پناهی تمامعیار« انسان گرفتار 
در مکانیسم سیستم سرمایه داری است، که 
جز قرار داشتن در »قلب جهان دشمنخوی 
چرخش  ندارد،  ای  چاره  خویش«  در  نافذ 
نیز  امپریالیستی  فلسفه  آنتروپولوژیکی 

واکنشی بر این وضع و حال است.

بورژوائی  فلسفه  آنتروپولوژیکی  تفکر 
معاصر ـ از این رو ـ کاری جز این ندارد که 

»آنچه را که انسان این جامعه می داند« به 
گوشش بخواند، تا از زبان خود او نشنود و 

به نحوی از انحاء مسئله زا نگردد.

که  را  زیر  جمله  توانست  دموکریت  اگر 
برنامه هر فلسفه گشته، فرمولبندی کند، که 
»انسان آن است که ما همه می شناسیم!«، به 
همان سان نیز آنتروپولوژی فلسفی معاصر 

نومید و وازده می گوید:

انسان  مسائل  برای  حلی  راه  امروز  »ما 
نداریم!«

هم  تواند  نمی  معاصر  فلسفی  آنتروپولوژی 
در  بورژوائی  انسان  مسائل  برای  حلی  راه 

اختیار داشته باشد.

ایزوله  آنتروپولوژیکی  تفکر  اینکه  برای 
کنان به پیش می تازد و به انسان می گوید 
مسائل  برای  حلی  راه  ارائه  به  قادر  او  که 

انسانی نیست.

تنها چیزی که تفکر آنتروپولوژیکی می تواند 
و  مخدوش  تصاویر  کند،  عرضه  انسان  به 
عوامفریب آنتروپولوژیکی است که به ذهنش 

می رسد.

انسان بیرون گود ایستاده ژان پل سارتر نیز 
که بنیان آنتروپولوژی او را تشکیل می دهد، 
عوامفریب  مخدوش  تصاویر  همین  از  یکی 

است.

معاصر  فلسفی  آنتروپولوژی  که  ای  وظیفه 
که  است  حکم  این  اثبات  گرفته،  عهده  به 
کارهای  کلیه  بودن،  انسان  بنیادی  »ساختار 
منحصر به انسان، خدمات و اقدامات خاصی 
که انسان جامه عمل می پوشاند، مثال زبان، 
های  ایده  افزار،  جنگ  کارافزار،  وجدان، 
فونکسیون  رهبری،  دولت،  ناحق،  و  حق 
های تجسمی هنری، اسطوره، مذهب، علم، 
نا  ـ  بمثابه وظیفه  ـ  اجتماعیت«  تاریخیت و 

شدنی و انجام ناپذیرند.

این تعیین وظیفه پیوندهای واقعی را وارونه 
می کند.

است  این  وظیفه  این  ناپذیری  انجام  علت 
فلسفی معیوب و بدرد  آنتروپولوژی  که متد 

نخور است.

انسان،  ماهیت  از  کردن  صحبت  زیرا 
انسان،  بنیادی  ساختار  از  کردن  صحبت 
و  مبدأ  بمثابه  جامعه  گرفتن  نظر  در  بدون 
نقطه آغازین بازتاب های مربوط به انسان ـ 
در بهترین حالت ـ به ابتذال و سطحی سازی 

مسائل منتهی می شود.

مشکالت  بر  دیگری  مشکل  این،  بر  عالوه 



69مجله هفته شماره 32 بهمن 1391 صفحه  

آنتروپولوژی فلسفی اضافه شده و آن عبارت 
مشخصه  که  آنچه  گذاشتن  کنار  از  است 
بود  آغازین  بورژوازی  ایدئولوژی  اصلی 
ثمر  مثمر  بسیار  آن  های  پژوهش  برای  و 
آموزش  فلسفه،  با  درونی  رابطه  یعنی  بود، 

اجتماعی و اقتصاد سیاسی.

دنبال  به  که  وقتی  فلسفی  آنتروپولوژی 
می  علمی  های  رشته  با  رابطه  برقراری 
خاطرش  به  که  علمی  رشته  تنها  گردد، 

خطور می کند، روانشناسی است.

اقتصاد  که  سارتر،  پل  ژان  که  همانطور 
سیاسی را با روانکاوی جایگزین کرده است.

مارکس  از  انتقاد  تقاضای  طریق  بدین 
تکمیل  بر  مبنی  معاصر  بورژوائی 
به  با  مارکسیستی  فلسفه  آنتروپولوژیکی 
فلسفه  آنتروپولوژیکی  چرخش  اصطالح 
بر  پیوند  امپریالیسم  عصر  در  بورژوائی 
آن  سرنوشت  به  باالجبار  و  کند  می  قرار 

دچار می شود.

آنتروپولوژیسم

آنتروپولوژیسم به تالش گروهی از نمایندگان 
ایدئولوژی امپریالیستی اطالق می شود که به 
پیروی از ماکس شلر می کوشند تا فلسفه را 

در آنتروپولوژی خالصه کنند.

بررسی  جز  ای  وظیفه  فلسفه  طریق،  بدین 
مسئله مربوط به ماهیت کذائی انسانی ندارد.

آنگاه ماهیت انسانی غیر تاریخی، بی ربط به 
روندهای اجتماعی و طبیعتا چیزی یکباره و 

همیشه همان قلمداد می شود.

پایان

نظری

دموکراسی منایندگی، دموکراسی هیئت 
منایندگی و دموکراسی مستقیم

تونی آندره آنی )پاریس(
برگردان : ب . کیوان 

نگرش

انتقاد  با  گذشته  در  که  نمایندگی  دموکراسی 
بود،  روبرو  بینان  روشن  از  شماری  جدی 
امروز به عقیده عموم درصورتی می تواند 
به مثابه بهترین سیستم ممکن سیاسی پذیرفته 
آن  در  جزیی  معین  های   اصالح  که  شود 
دادن  نشان  خصوص  در  البته،  آید.  بعمل 
تحلیل  دمکراسی،  این  واقعی  های  ضعف 
برابر  در  دارد.  وجود  زیادی  سیاسی  های 
ستایش فراوانی که پیرامون آن وجود دارد، 
برای  مخالف  نظرهای  بازگفتن  و  یادآوری 

غنی کردن مفهوم آن مفید است.

می گویند گزیدگان ملت موظف اند، سخنگوی 
»منافع«، »آرزوها« و »اراده« شهروندان 
دموکراسی  باشند.  حقوق  برابر  و  آزاد 
تام  خطر  از  گریز  خاطر  به  که  نمایندگی 
گرایی )توتالیتاریسم( از دام »اراده عمومی« 
می پرهیزد، یگانه نظام سیاسی درخور برای 
رعایت و توجه به »اختالف«ها و کشمکش 
هایی است که ناگزیر در جامعه جریان دارد. 
حقیقت این است که همه کشورهایی که خود 
را دموکراتیک معرفی می کنند با نابرابری 
سهیم  در  شهروندان  میان  زیاد  بسیار  های 
یا موقعیت  بودن قدرت، ثروت، درآمدها و 
نویسندگان  همه  هستند.  روبرو  کار  های 
این  باره  این  در  کوشند  می  لیبرالی  سنت 
طور استدالل کنند که هر چند این نابرابری 
از »اقتصاد بازار« سرچشمه می گیرد، اما 
به  کارا  و  مؤثر  اقتصاد  یگانه  اقتصاد  این 
شمار می رود که در پرتو آن می توان به 
نتیجه  در  و  رسید  اقتصادی  الزم  مطلوبیت 
سطح رفاه عمومی را باال برد. به عقیده آن 
ندارد. زیرا  اهمیت  نابرابری چندان  این  ها 
همه گروه های اجتماعی با برخورداری از 
حق رأی می توانند منافع خود را تأمین کنند 
گرایانه  اصالح  های  سیاست  به  چنانچه  و 
یابند  می  امکان  روآورند  کننده  تعدیل  و 
تمایل خود را به عدالت های  حتی آرزو و 

اجتماعی تحقق بخشند.

یادآوری  به  الزم  ابتدا  چه  آن  همه،  این  با 

است، این است که دموکراسی نمایندگی واقعاً 
نمی تواند نماینده »منافع« مختلف باشد. زیرا 
همان طور که می دانیم یکی از اصل های 
که  است  این  لیبرالی  به  موسوم  دموکراسی 
برای  بتواند  تمایل  در صورت  هر شهروند 
انجام وظیفه نمایندگی انتخاب شود.جان رالز 
که »هر کس  کند  باره تصریح می  این  در 
حق دارد ]...[ در فرصت هایی که انتخابات 
فراهم می آورد، کاندیدا شود و عهده دار مقام 
های دولتی گردد«.۱ا ما برای این کار الزم 
است که او از فرصت و وسیله و پرورش 
به  دسترسی  بنابراین  باشد.  برخوردار  الزم 
چنان مقام و موقعیتی برای همه شهروندان 
ممکن نیست. البته، گاه این شانس وجود دارد 
که مسئولیت های کوچکی چون اداره امور 
نیز  این  تازه  شهرکی را عهده دار شود )و 
به ندرت نصیب یک کارگر ساده می شود(.

کارزار  انداختن  راه  برای  نخست،  پس 
به منظور وقف  آزاد  پول و وقت  انتخاباتی 
این کار الزم است.  به  پرداختن  برای  خود 
نتیجه این می شود که تنها تعلق فرد به یک 
سازمان  مالی،  های  وسیله  به  مجهز  حزب 
های  ارگان  ُمزدبر،  کارکنان  نیرومند،  های 
تبلیغاتی و غیره به او شانس انتخاب شدن می 
دهد. یعنی فرد تنها با عضویت در یک حزب 
می تواند نماینده شود. از این رو، دموکراسی 
است:  ای  دو درجه  نمایندگی  نمایندگی یک 
میان  از  را  نمایندگان خود  یعنی شهروندان 
توسط  قبالً  که  کنند  می  انتخاب  نامزدهایی 

حزب ها معرفی شده اند.

های  رأی  برابر  در  کاندیدا  دوم،  جای  در 
قوی  پرورشی  از  باید  اش  شهریان  هم 
رقابت  جریان  در  بتواند  تا  باشد  برخوردار 
چهره ای مناسب از خود ارائه دهد. از آن 
جا که برخورداری از چنین پرورشی برای 
همه افراد ممکن نیست، خود به خود کاندیدا 
شدن در انحصار گروه های آموزش دیده و 
روشنفکران باقی می ماند. این جا، فرصت 
اجتماعی  بازتولید  کارهای  و  ساز  بررسی 
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برگماری«  »تشریفات  و  انتخاب  روندهای 
که شکل گیری نخبگان سیاسی و »اشرافیت« 
آنان ممکن می  میان  در  را  موروثی  تقریباً 
دقت،  با  بوردیو  آثار  ندارد.  وجود  سازد، 
کارها  و  ساز  این  بینی،  باریک  و  ظرافت 
داده است.  و روندها را جزه به جزه نشان 
شود  می  فنی  پیشه  این  که  تدریج  به  البته، 
کارکنان سیاسی هر چه کم تر از مهندسان، 
دانشمندان، دانشگاهیان، وابستگان پیشه های 
آزاد و بیش از پیش از پیشه های مربوط به 

چند انستیتوی ویژه ترکیب می یابد.

از این موردها، این نتیجه بدست می آید که 
گروه های پایین اجتماعی هیچ شانسی برای 
را  خود  رده  به  وابسته  نمایندگان  انتخاب 
ندارند. هنگامی که رالز می نویسد: »قانون 
اساسی باید شانس شرکت منصفانه در روند 
تضمین  را  آن  بر  گذاردن  تأثیر  و  سیاسی 
کند«۲، خیال پرداز دلپذیری بنظر می رسد. 
دارد: »حزب  می  اعالم  که  هنگامی  نیز  و 
های سیاسی باید مستقل از منافع خصوصی 
اقتصادی باشند«۳، کمتر خیال پرداز نیست.

از سوی دیگر، واقعاً تنها حزب های  بزرگ 
با برخورداری از وسیله های مالی، سازمانی 
انتخاباتی  نبردهای  در  توانند  می  غیره  و 
پردازان  تئوری  که  هنگامی  کنند.  شرکت 
بازار سیاست رقابت میان حزب ها را  می 
این  که  بگویند  کنند،  می  فراموش  ستایند، 
رقابت در مقایسه با رقابت اقتصادی رقابت 
میان فروشندگان اندک شمار در برابر خیل 
عظیم خریداران است. به عالوه، حزب های 
مسلط برای در حاشیه قرار دادن حزب های 
همه  خود  قمرهای  به  آنها  تبدیل  و  کوچک 
تالش خود را به کار می بندند. بدین ترتیب  
مالحظه می شود که »اختالف«های فاحش 
اجتماعی با حل شدن در مجموعه های بزرگ 
نامتمایز که سازمان های توده ای هستند، می 
توانند در صحنة انتخابات ظاهر شوند. مثالً 
چپ آمریکا تنها به صورت یک جریان در 
حزب دمکرات توانست موجودیت پیدا کند. 
البته، به عنوان یک وجه امتیاز خواهند گفت 
که شکل های گروه بندی ها و هم سازی ها 
هر  تا  شوند  پدیدار  ها  در سطح حزب  باید 
در  فشار  گروه  صورت  به  اجتماعی  گروه 
»حزب  گوید:  می  باره  این  در  رالز  نیاید. 
منافع  ساده  های  بندی  گروه  سیاسی  های 
ارائه  دولت  به  هایی  درخواست  که  نیستند 
برعکس،  کند،  دفاع  آنان  منافع  از  که  دهند 
آن ها برای کسب نمایندگی باید طرح هایی 
در  امر  این  کنند«.۴  ارائه  عمومی  کاماًل 
تئوری بسیار مطلوب است، اما آن ها چون 
در عمل  به هیچ وجه »نسبت به درخواست 
های خصوصی آزاد نیستند«، ضمن دفاع از 
این خواست ها خود را برآورندة تقاضاهای 
وانمود  همه  نه  اجتماعی،  متعدد  های  گروه 

می کنند )تنها حزب های چپ آشکارا به چند 
قشر ممتاز اجتماعی تکیه می کنند و اغلب 
می  دست  گسترده  بسیار  های  بینی  پیش  به 
یازند(. از این رو، منطق سیستم حزب های 
وسیع  چند  هر  کاوش  به  را  ها  آن  بزرگ 
تر، مخصوصاً برای جلب گروه های مشهور 
گیرند،  می  تصمیم  اکثریت  با  که  متوسط 
سوق می دهد. پس آن ها ناگزیرند منافعی را 
بنمایانند و پنهان نکنند که آن ها را نمایندگی 
می کنند. آن ها گفتمان سازگارانه ای را که 
منافع  ترکیب صریح  نخستین  با  ارتباط  بی 
مختلف است در پیش می گیرند و آن را در 
مالحظه  ترتیب  بدین  دارند.  می  نگاه  پرده 
مفهوم  کار حزبی  و  که خود ساز  می شود 
نمایندگی را مخدوش می سازد. از این رو، 
در برابر »کارفرمایان« بزرگ سیاست که 
بهتر  کنند،  می  تولید  دوام«  بی  »محصول 
کوچک  های  حزب  از  ای  مجموعه  است، 
هم زمان از منافع گروهی و مدلی از جامعه 
دفاع کنند که استعداد ائتالف در آن ها وجود 
دارد؛ زیرا مبارزه های گروهی سیاست تام 
ایجاد نمی کنند. اما اجبارهای اقتصاد بازار 
آن است. ژرار مندل  مانع  بازار سیاست  و 
نتیجه های منفی و فاسد این نوع رقابت را 
چنین افشا کرده است: »آن جا که سازگاری 
نفع عمومی میان رأی دهندگان ممکن  های 
است، نفع شخصی و گروهی مردان سیاسی 
تحقق  سازگاری  این  که  کند  می  ایجاب 
اردوی  درون  های  مقام  برای  رقابت  نیابد. 
خاص خود مانند رقابت با اردوی دیگر در 
انتخاب  فعالیت اصلی حرفه ای است.  واقع 
کاندیداها بر این اساس انجام می گیرد. هر 
زرنگ  و  باهوش  سیاسی  رجل  یک  اندازه 
از  را  میدان  که  خواهند  نمی  او  از  باشد، 
رقیب خالی کند  ]...[ رجل سیاسی باید هم 
چون سگ چوپان با تمام توان پارس و جست 

و خیز کند تا رمه هایش مخلوط نشود«.۵

یک ساز و کار دیگر نمایندگی حزبی چیزی 
»سانترالیسم  را  آن  ریشخند  بدون  که  است 
»سانترالیسم  نامند.  می  دموکراتیک« 
حزب  تیول  در  وجه  هیچ  به  دموکراتیک« 
های کمونیست نیست. البته، این سانترالیسم 
این  آیینی دارد و از  این حزب ها جنبه  در 
بر  در  را  ای  ویژه  عملی  های  فعالیت  رو 
می گیرد و نسبت به حزب های دیگر یک 
بحث پایه ای برای این حزب ها محسوب می 
شود. حزب های بزرگ سیاسی به گونه ای 
ها  گیری  تصمیم  همه  که  اند  یافته  سازمان 
پایه  با  مشورت  و  است  به »مرکز«  منوط 
به طور کم و بیش صوری و تشریفاتی انجام 
نامزدهای  حزب  سفیدان  ریش  گیرد.  می 
اصلی انتخابات و حتی اغلب اعضای دستگاه 
رهبری را معرفی می کنند. مثالً حزبی مانند 
چیز  فرانسه[   [ جمهوری«  برای  »اجتماع 

زیادی در مقایسه با حزب کمونیست ندارد که 
رشک انگیز باشد. هنگامی که رقابت برای 
گزینش مقام های رهبری مطرح می گردد، 
ابتدا در سطح رهبری حزب سازمان می یابد 
مشهور  بسیار  مدیران  حاد  های  مبارزه  و 
دیده شده است  به ندرت  انگیزد.  را بر می 
که پایه با انتخاب نامزدها یا رهبران سطح 
معین به مخالفت برخیزد. کوتاه سخن، حزب 
مدیریت  خود  با  ای  مؤسسه  مانند  سیاسی 
معیوب کار می کند و این جای هیچ شگفتی 
نیست. برقراری دمکراسی در یک حزب به 
مراتب دشوارتر از برقراری دموکراسی در 

یک مؤسسه است.

نتیجه های متعددی مطرح می گردد: برای 
نخبگان  در شمار  باید  تنها  نه  بودن  منتخب 
بود، بلکه باید از گزیدگان حزب ها هم بود. 
حزب هایی که ثروتمندان و فرمان روایان را 
نیرومندتر از  نهایت  نمایندگی می کنند، بی 
حزب هایی هستند که نمایندگی بی چیزان و 
فرودستان را عهده دارند. البته این حزب ها 
به نوبه خود متعددند. اما راه حلی جز سپردن 
که  سیاسی  فعاالن  از  کسانی  به  خود  رأی 
مدعی »دفاع« از منافع شان هستند، ندارند. 
آیا آن ها می توانند دست کم نمایندگان خود 
را با مبارزه در این حزب ها انتخاب کنند؟ 
جواب هم چنین منفی است. در بهترین حالت 
آیا آن ها در  آن ها فقط قدرت عزل دارند. 
جریان رأی گیری در پایه و در کنگره های 
حزب ها می توانند خط مشی حزب را تعیین 
مسئله  دومین  به  را  ما  موضوع  این  کنند؟ 
تصدیق  قدرت  مسئله  نمایندگی،  دموکراسی 

موکل ها سوق می دهد.

تئوری پردازان بازار سیاسی به ما اطمینان 
می دهند که شهروند همچون مصرف کننده 
دادن،  رأی  طریق  از  او  است.  خودمختار 
یا  مطابق  را  سیاسی«  »محصول  فالن 
نامطابق با نیازهایش می خرد یا نمی خرد. 
شرایطی  نوع  همه  مستلزم  امر  این  البته، 
این تئوری  است که رالز به عنوان مخالف 
کوشیده است آن را اینگونه فرمول بندی کند: 
»همه شهروندان باید وسیله های باخبر شدن 
آنها  باشند.  داشته  را  از مسئله های سیاسی 
در رفاه  ها  ترتیبی که طرح  به  بتوانند  باید 
سیاسی  های  برنامه  و  گذارد  می  اثر  شان 
می  آسان  عمومی  ثروت  از  را  شان  درک 
کند، اظهار نظر و داوری کنند. به عالوه، 
آنها باید امکان منصفانه پیشنهاد راه حل های 
این  بنابراین،  باشند«.۶  داشته  )را(  جدید 
جامعه  در  پردازانه  خیال  دقیقاً  های  اصل 
از  رالز  بعالوه،  شوند.  می  نمودار  نابرابر 
آن آگاه است. زیرا او »اختالف ها در توزیع 
بسیار  فاصله  از  که(  )را  ثروت  و  مالکیت 
سیاسی  برابری  با  سازگار  که  آنچه  دور 
می  قرار  پرسش  مورد  گذرد«۷  می  است، 
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دهد.

مصرف  شهروندان�  که  است  الزم  نخست 
کنندگان شناخت مطلوبی از محصول داشته 
لحاظ  از  خرید  قدرت  اگر  واقع،  در  باشند، 
تئوری همان باشد، برخی ها سند مشروحی 
با  را  زمان  توانند  می  که  دارند  دست  در 
که  صورتی  در  بگذرانند؛  کردن  مقایسه 
دیگران حاضرند هر چیزی را بخرند. چون 
آنها فقط تصویرهای کاتالوگ را می شناسند. 
وانگهی هر قدر شهروندان آگاهی یابند، بطور 
یابی  ارزش  برای  مطلوب  صالحیت  کلی 
محصول های مورد بحث را ندارند. از این 
اقتصادی و حقوقی  رو، آموزش مخصوصاً 
که از آن بی بهره اند )چنانکه بسیاری از آنها 
حتی با قانون اساسی کشورشان ناآشنایند( یا 
این که فوق العاده مبهم یا پراکنده اند، برای 
حزب  اینکه  سرانجام  دارد.  ضرورت  آنها 
های بزرگ همزمان با زبان پیچیده و آشفته 
صحبت می کنند. زبان پیچیده بخاطر اینکه 
متعلق به گزیده ای از کارشناسان است. زبان 
اینکه هرگاه بخواهند همزمان  آشفته بخاطر 
کنند،  می  دفاع  آن  از  که  را  واقعی  منافع 
پنهان نگاه دارند و حداکثر زنبوران عسل را 
با بهترین عسل ایدئولوژیک به چنگ آورند، 
باید با لفظ دوپهلو، پوشیده، لغزنده در مفهوم، 
استعاره مند، کوتاه سخن با »قدرت واژگان« 
به بازی بپردازند )کامیابی دوباره کسانی که 
بنظر می رسد »روشن صحبت می کنند«، 
از آنجاست، در صورتی که آنها از این بابت 
هر چه ممکن است کمتر حرف می زنند(. 
راه  کردن  »پیشنهاد  برای  کوشش  درباره 
حل های جدید در بحث سیاسی«، دشواری 
پابرجاست. اما رفع آن بر عهده کارشناسان 
است. کوتاه سخن، اظهار این مطلب چندان 
بیراه نیست که دمکراسی نمایندگی بیش از 
تا  نمایش  صحنه  به  شهروندان  برای  پیش 
در  که  شود  می  تبدیل  کیفیت  بد  ای  اندازه 
آن وضعیت رابطه زیادی با واقعیت ندارد، 
زیرا صحنه تاریک و دکور قراردادی است، 
همسان شدن ُکنش و بازیگران بسیار دشوار 
است، خود حریف هیچ هیجان نمی آفریند. از 
این رو، بیش از پیش شمار زیادی از نمایش 
رو می گردانند و برای بازیگران سوت می 
نمایشنامه  که  است  این  تأسف  مایه  کشند. 
خوب است، اما بازیگران نتوانسته اند آن را 
خوب  ارائه کنند. حال به شهروند� مصرف 
این  در  گردیم.  باز  مان  بحث  مورد  کننده 
مورد می توان گفت که او بی گمان انتخاب 
می کند، ولی با وجود این، فراموش نمی کند 
که تسلیم بازار می شود )از این روست که 
رئیس جمهور ایاالت متحد، مدتهاست که فقط 
است  چنین  است(.  شهروندان  اقلیت  نماینده 
وضعیت درخشان دموکراسی های نمایندگی؟

البته، این دموکراسی هنوز همه عیب هایش 

ما  اساس  در  است.  نداده  نشان  ما  به  را 
می  قانون  که  گزینیم  می  بر  را  نمایندگانی 
بدین  که  دولتی  وسیله  به  را  آن  و  گذرانند 
ترتیب به آنها وکالت می دهند، به اجرا در 
های  قوه  جدایی  مشهور  تئوری  آورند.  می 
بعد  که  قضائی  )و  اجرایی  و  گذاری  قانون 
را  فرمانروایان  ُکنش  پردازیم(  می  آن  به 
برای  و  است  ساخته  استوار  قانون  پایة  بر 
تضمین کارایی ُکنش عمومی استقالل معینی 
برای آنها قایل است. اما واقعیت چیز دیگر 
است. قوه اجرایی بخش مهم ابتکار در زمینه 
اختیار  در  را  تنظیم  قدرت  و  گذاری  قانون 
خود  ترتیب مضمون مشخص  بدین  و  دارد 
را به قانون ها می دهد. بدیهی است که اینها 
نمایندگانی نیستند که کارهای ملت را هدایت 
)در  نمایندگان  نمایندگان  بلکه  کنند،  می 
برگزیده  وزیران  یا  مجلس(  نظام  چارچوب 
نماینده عالی هستند که فقط میتوانند از جانب 
پارلمان )در چارچوب نظام ریاست جمهوری 
مستقیم( مورد نقد قرار گیرند. کوتاه سخن، 
قدرت واقعی در دست قوه اجرایی است، قوه 
قانون گذاری بطور اساسی به نظارت آن می 
سیستم  در  بازتاب  بدون  اینها  همه  پردازد. 
حزبی نیست. در واقع، عضوهای دولت اند 
که کم یا بیش اراده خود را به گروه پارلمانی 
پارلمانی است  این گروه  دیکته می کنند� و 
که در آن شخصیت های مهم حزب را می 
می  بر  را  پایین  سطح  نمایندگان  که  یابیم 
نه  نمایندگی  دموکراسی  بنابراین،  گزینند. 
سه  نمایندگی  بلکه  دوگانه،  نمایندگی  فقط 
برای  آید.  می  بنظر  چهارگانه  حتی  و  گانه 
شهروندان تنها قدرت جانشین کردن یک تیم 
می  باقی  آینده  انتخاباتی  موعد  در  رهبری 
ماند که به تمامی توسط تیم دیگر شکل گرفته 
»رفاه  شان  گرفته  پیش  از  های  تصمیم  و 
قابل  شهروندان وانموده شده« است� قدرت 
»با  که  کوچک  سهامدار  قدرت  با  مقایسه 
پاهایش رأی می دهد« و در ضمن سندهایش 
را در صورتی می فروشد که بازده برای او 
کافی بنظر نمی رسد. این قدرت دیگر فاقد 
توانایی تعیین سیاست ملت است و نیز قدرت 

دگرگون کردن سیاست مؤسسه را ندارد.

پس، با این دلیل های بسیار کوتاه کافی است 
چه  در  نمایندگی  دموکراسی  که  دهیم  نشان 
است.  مربوط  »بورژوایی«  گوهر  به  چیز 
حق رأی چنانکه مدت های مدید در گذشته 
بود، دیگر تنها به مالکان اختصاص ندارد، 
بوردیو  پیر  به اصطالح های  با توجه  بلکه 
سرمایه  صاحبان  به  کردن  انتخاب  اجازه 
»سرمایه  فرهنگی«،  »سرمایه  اقتصادی، 
به طور   ( اجتماعی«  و »سرمایه  نمادین« 
این  شد.  داده  چیز(  چند  در  همزمان  کلی 
این سرمایه  همچون معجزه بودکه صاحبان 
بیانگر منافع و  ها با هر نیت، بتوانند کامالً 

زیر  یا  و  شده  استثمار  های  طبقه  دیدهای 
نحوی  به  آنها  که،  این  مگر  شوند،  سلطه 
یا  آورند  رو  ها  طبقه  این  رعایت وضع  به 
فراهم  را  شان  جزیی  های  رضایت  برخی 
سازند. خود طبیعت سیستم سیاسی� موضع 
مادی،  امتیازهای  باال،  درآمدهای  قدرت، 
و  بادآورده  درآمدهای  ها،  رابطه  شبکه 
آنها را در طبقه فرمانروا  به یکباره  غیره� 
نومن کالتورا  آنها یک  از  قرار می دهد و 
ممتاز(  )فرمانروایان   )Nomenklatura(
نومن  با  آن  اساسی  اختالف  که  سازد  می 
کالتورایی که در کشورهای شرق فرمانروا 
بنا بر واقعیت رقابت  بود، در این است که 
و حفظ مقام ها ی اش کمتر مستخدم دولت 

و ثابت بود.

نمایندگی  توان گفت که دموکراسی  پس می 
شکل سیاسی است که در دوران عادی برای 
بهتر مناسب است. در واقع،  داری  سرمایه 
اساسی  رابطه  بر  مبتنی  دموکراسی  این 
تولید است که برای فرمانروایی و بازتولید 
دهقانان  است.  شایسته  و  راحت  نسبت  به 
مزرعه  کشاورزان،  مدیران،  همبودها، 
داران قادر بودند تولیدشان را خود رهبری 
و اداره کنند. برای زیر یوغ نگاهداشتن آنها 
ُمزدبران  اما  بود.  الزم  مستبد  هایی  دولت 
مدرن که از  کارکردهای مدیریت طرد و در 
یک تخصص محصور شده اند، کامالً ناتوان 
در  کمتر  هنوز  و  مؤسسه  یک  مدیریت  در 
مدیریت یک اقتصاد هستند. بهترین راه حل 
آنها  به  این فکر  باوراندن  برای بورژوازی 
بود که از این پس آنها می توانند در قدرت 
شرکت کنند و چنانکه باید نماینده شوند. این 
راه حل به بورژوازی امکان می دهد که از 
بسازد،  دستگاه عظیم سرکوبی  اقتصاد یک 
دهد،  سازمان  بهتر  را  سازی  راضی  امر 
از  یا زیر سلطه ها را  استثمار شوندگان و 
گیری  رأی  ها،  حزب  سیستم  کند.  جدا  هم 
انتخاباتی اکثریت، تسلط قوه مجریه واپسین 
کثرت  پایة  بر  را  قدرت  بحران  خطرهای 
بورژوازی  ترتیب،  بدین  برد.  می  بین  از 
است  داده  سامان  را  نیرومندی  قدرت  چنان 
که قادر است هژمونی اش را حفظ کند )در 
این مفهوم است که مارکس از دولت بعنوان 
منافع  از  مراقبت  مأمور  که  امور«  »کمیته 
باید  همچنین  کند(.  می  صحبت  است،  اش 
حقوقی،  کارکرد  با  قضایی  دستگاه  نقش  از 
استقالل کامالً نسبی، »دو شتاب« اش، و نیز 
دستگاه  مثل  ایدئولوژیک  های  دستگاه  نقش 
رسانه ای یاد کرد. اما اکنون، وقت پرداختن 

به عمق مسئله است.

قطعی ترین نقدی که می توان از دموکراسی 
دموکراسی  این  که  است  این  کرد  نمایندگی 
شوندگان  حکومت  بین  کار  تقسیم  بر  مبتنی 
مدام  که  تقسیمی  است.  حکومتگران  و 
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که  است  مفهوم  این  در  یابد.  می  ژرفش 
است؛  بورژوایی  اساس  در  دموکراسی  این 
زیرا سرمایه داری به عنوان سیستم مسلط، 
جز نظام اجتماعی مبتنی بر توسعه حداکثر 
تقسیم کار، با شروع به تقسیم کار کلی، در 
واقع، بی نظیر در تاریخ۸، بین کارکردهای 
تواند  می  چه  تولید،  کارکردهای  و  مالکیت 
باشد؟ تقسیم حکومت شونده – حکومتگر در 
منطق چنین سیستمی است. طبق این منطق 
است که برخی ها به اقتصاد و برخی دیگر 
به سیاست می پردازند، شهروندان نمایندگان 
کار  نمایندگان  گزینند،  می  بر  را  شایسته 
انتخاب  را  دولت  و  دهند  می  انجام  سیاسی 
و  سیاسی  گیری  تصمیم  به  دولت  کنند.  می 
غیره می پردازد. این چیزی است که روسو 
با ژرفای چشمگیری  پیش  از دو قرن  بیش 
پیش بینی کرده است. او کوشش نکرد نشان 
ظاهری  تواند  می  حقوق  برابری  که  دهد 
بدون  تواند  نمی  آزادی  و  باشد  تصوری  و 
برابری اساسی برقرار بماند؛ چنانکه »هیچ 
شهروند  که  نباشد  دولتمند  آنقدر  شهروندی 
دیگر را بخرد و دیگری آنقدر بی چیز نباشد 
چون   .۹ شود«  خود  فروش  به  مجبور  که 
اراده مشترک نمی تواند اراده همه باشد، به 
ناچار دسیسه ها و کانون هایی )مثل حزب 
دارد  وجود  امروز(  فشار  های  گروه  و  ها 
که آن را همواره در معرض تهدید و فریب 
های ویژه قرار می دهد. او افزوده است که 
که  شود  می  متبلور  هنگامی  عمومی  اراده 
های  »مأمور«  فقط  حال  هر  در  نمایندگان 
از   محروم  که  مردمی  زیرا  باشند،  مردم 
دموکراسی  نیستند.  آزاد  اند،  نماینده  گزیدن 
یک  فقط  آنان  برای  نمایندگی  یا  انتخابی 
شکل از اشرافیت: مدیریت بهترین ها )بقول 
قرن  یک  درست  بود.  کارشناسان(  امروز 
تکرار  را  نقد  همان  بود  ناچار  باکونین  بعد 
انجام  مردم  توسط  که  همگانی  »رأی  کند: 
استبداد  که  است  دروغی   ]...[ گیرد  می 
اقلیت فرمانروا را پنهان می کند. دروغ به 
مراتب خطرناک تر این است  که این رأی 
مردم  ادعایی  اراده  بیان  همچون  همگانی 
نقد  این  این صورت،  وانمود شود«.۱۰ در 
دموکراسی  بلکه  بورژوایی،  دموکراسی  نه 
پرولتری را آماج قرار داده است. نقد اینگونه 
چیزی  مردمی  دولت  »شبه  یابد:  می  ادامه 
جز دولت استبدادی توده ای پرولتری توسط 
دانشمندان  محدود  بسیار  و  جدید  اشرافیت 
دانشمند  که  مردم  نیست.  ادعایی  و  حقیقی 
آزاد  حکومتی  های  دغدغه  از  بکلی  نیستند 
در فوج حکومت شوندگان  اند و کامالً  شده 
است  عجیب  کامالً  اند«.۱۱  شده  گنجانده 
آن  از  کار  تقسیم  که  اندیشمندی  مارکس  که 

اوست کامالً از کنار این نقد می گذرد.

به عقیده او، همه نمی توانند همزمان در باال 

در صورتی  انتخابات  گیرند.  قرار  پایین  و 
خصلت  باشد  کرده  تغییر  اقتصادی  پایه  که 
را کامالً دگرگون می کند. تقسیم کارکردهای 
که  شود  می  عملی  »کار  به  تبدیل  عمومی 
موجب هیچ قدرت نمی شود«.۱۲ همانطور 
را  آن  تعاونی  مؤسسه  یک  اداره  مورد  که 
اعتماد  نشان می دهد. کوتاه سخن، مارکس 
محض به دموکراسی نمایندگی را حفظ می 
کند، به شرطی که این دموکراسی که بوسیله 
کارگر،  ُمزدبر،  عزل،  قابل  که  کمونارها 
نماینده و غیره اند، طرح ریزی می گردد، 

شکل کمونیستی پیدا کند.

تنها  گویند  می  دارد؟  وجود  بدیلی  آیا  اّما 
دموکراسی واقعی، دموکراسی مستقیم است؛ 
تقسیم کار حکومتگر�  این دموکراسی  چون 
چون  زند،  می  کنار  را  شونده  حکومت 
می  اما  گیرند.  می  تصمیم  که  هستند  مردم 
می  بر  سر  ایرادهایی  درنگ  بی  که  بینیم 
اینکه  محض  به  مستقیم  دموکراسی  آورد. 
از چارچوب یک شهر کوچک فراتر رود، 
ناممکن می گردد. همانطور که مورد آتن در 
دورة باستان چنین بود. آیا  روسو، خود در 
لهستان  برای  اش  اساسی  قانون  های  طرح 
دموکراسی  به  بازگشت  به  ناچار  کرس  و 
نمایندگان نشده است؟ از این رو، دموکراسی 
عادی  زیرا شهروند  نیست.  مطلوب  مستقیم 
بقدر کافی آگاهی ندارد. عقیده جان استوارت 
میل بعنوان یک دموکرات صادق و طرفدار 
از  کلمه  این  وجود  از  پیش  مدیریت  خود 
بر  بنا  را  ها  او کوشید رأی  بود.  قرار  این 
شایستگی متعادل کند )یعنی یک رأی برای 
کارگر غیر متخصص، دو رأی برای کارگر 
و  سرکارگر  برای  رأی  سه  متخصص، 
غیره(. در عین حال، او خطر عوام فریبی 
های  عاطفه  با  که  را  عمومی  های  تریبون 
می  بازی  عوام  های  داوری  پیش  و  مردم 

کنند، توضیح می دهد.

اند.  شده  طرح  بد  ها  مسئله  اینهمه،  با 
دموکراسی مستقیم در صورتی که شهروندان 
باید در همه تصمیم گیری ها حضور داشته 
باشند، ناممکن است )به درستی وضع اکنون 
قرار  این  از  کوچک  مؤسسه  هر  سطح  در 
است(. البته، تصمیم های مهم یا استراتژیک 
وجود دارد که به زمان های کم یا بیش دراز 
تصمیم  و  بعید  بیش  یا  کم  های  مهلت  یا  
که  اند  مربوط  اتفاقی  یا  تر  اهمیت  کم  های 
همواره  پیشین  های  تصمیم  با  آنها  مطابقت 
می تواند بعد ارزش یابی شود. اگر تصمیم 
جمعیت  تمام  توسط  توانند  نمی  ثانوی  های 
گرفته شوند، پس تصمیم های نخستین از آن 
)نه  نمایندگی  هیئت  دموکراسی  من  کیست؟ 
نماینده( را سیستمی پیشنهاد می کنم که در آن 
افراد فقط مأمور گزینش های مهم تابع تبادل 
نظر عمومی و مراقبت در اجرای آنها و نیز 

تصمیم  جاری،  کارهای  به  پرداختن  مأمور 
های درجه دوم، تصمیم های مهم هستند که 
توسط همه اتخاذ می شوند. دقیق تر بگوییم 
مسئله همزمان عبارت از دموکراسی مستقیم 
و هیئت نمایندگی است. اگر دموکراسی در 
اساس مستقیم باقی می ماند، بخاطر این است 
که از قدرت نمایندگی نمی کند، بلکه فقط از 
مسئولیت های کامالً مشخص است. حال باید 
دید که نهفته های چنین دمکراسی کدام اند؛ 
و این دموکراسی چگونه می تواند پاسخگوی 

ایرادهای برانگیخته باشد.

جلوه  کننده  محدود  تواند  می  شرط  نخستین 
یادآور می  مورد  این  در  فرسون  کند. مک 
را  ها  مسئله  کسی  که  است  »الزم  شود: 
فرمول بندی کند«.۱۳ در واقع، اعتماد کردن 
به افکار عمومی جز برای مسئله های ساده 
ای چون شناسایی رسمی سقط جنین یا ماری 
جوانا که به آن می توان پاسخ مثبت یا منفی 
داد، ممکن نیست )درباره این مسئله ها کافی 
است تقاضا توسط شمار معینی از شهروندان 
سو،  یک  از  حقیقت،  در  گردد(.  عنوان 
پیشنهادها رو به فزایندگی دارند، و از سوی 
اقتصادی  زمینه  در  مخصوصاً  آنها  دیگر، 
نمی توانند بقدر کافی دقیق و منسجم فرمول 
ارائه  را  نمونه  فرسوناین  مک  شوند.  بندی 
 x% تورم  نرخ  کاهش  برای  »آیا  دهد:  می 
هستید؟«.  بیکاری  نرخ  کدام  پذیرفتن  آماده 
دشواری  به  خود  نفِس  در  ای  مسئله  چنین 
از دیگر مسئله های سیاست اقتصادی جدایی 
درست  حد  آن  تا  موضوع  این  است.  پذیر 
است که همه چیز در یک اقتصاد بغرنج از 
پس  اند.  مربوط  بهم  باشد،  که  طبیعتی  هر 
الزم است که برای تعریف چیزی به عنوان 
برنامه یا کارپایه )که بزودی از آن بعنوان 
نقشه یاد می کنیم( به »کارشناسان« رجوع 
که  پندارد  می  انگلوساکسن  فیلسوف  کنیم. 
توسل نه ضرورتاً انحصاری به دموکراسی 
برگزیده  سیاستمداران  آن  در  که  نامستقیم 
تهدید  را  مشارکت  دموکراسی  اند،  مسئول 
نمی کند. حال این توضیح را می افزاییم که 
وجود کثرت پیشنهادها )دست کم دو پیشنهاد( 
ضرورت دارد. و این از سوی دیگر، مک 
فرسون را به اظهارنظر درباره کثرت حزب 
های سیاسی سوق می دهد. برای قرار گرفتن 
در سطح کارهای عمومی ملت، رویدادها می 
سازمان  یابند:  جریان  زیر  ترتیب  به  توانند 
در  شرکت  برای  نامزدهایی  سیاسی  های 
رأی های انتخاباتی، در مدت معین با برنامه 
ای در زمینه سیاسی و اقتصادی مشخص و 
منسجم و حتی مبتنی بر رقم ها و بنابراین، 
با یک وکالت نامه )وکالت( که مندس فرانس 
قانونگذاری  دوره  قرارداد  بعنوان  آن  از 
سخن می گفت، معرفی می کنند. پس مسئله 
های  نقشه  و  ها  از طرح  عبارت  بهیچوجه 
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مبهم و به میزان زیاد ایدئولوژیک و فهرست 
پیشنهادهایی که دموکراسی »لیبرالی« ما را 
به آن عادت داده، نیست. این ابهام در جامعه 
برای  ها  طبقه  به  شده  تقسیم  شدت  به  های 
برای  رهبران  به  مانور  عمل  آزادی  دادن 
تأمین ماندگاری نظم اجتماعی بر پایه سازش 
جای  در  است.  الزم  طبقاتی  مطلوب  های 
دوم، »نمایندگان« که برای آماده کردن متن 
های برنامه ای برگزیده شده اند، می کوشند 
در صورت مقتضی ترکیبی از کارپایه های 
بوجود  دولت  اکثریت  رهایی  برای  نزدیک 
آورند و همچنین عقیده اقلیت یا اقلیت ها را 

در نظر گیرند.

مأمور  گزیدگان  که  است  این  شرط  دومین 
شان،  وکالت  مدت  در  مردم  اراده  کارُبرد 
را  استراتژیک  یا  مرکزی  نفع  های  مسئله 
نمونه  تابع نظرخواهی عمومی سازند. یک 
نظر  در  کنونی  نهادهای  چارچوب  در  را 
حزب  یک  که  کنیم  می  فرض  گیریم.  می 
را  بیکاری  بردن  بین  از  اش  برنامه  در 
بویژه بر پایه کاهش زمان کار، البته پس از 
سنجش امکان آن گنجانده باشد. لحظه ای می 
رسد که در رهبری فعالیت دولتی باید مثالً 
تصمیم  مزدها  منطقی  معین  کاهش  درباره 
محصول  »دقیق«   مسئله  این  کرد.  گیری 
است،  یافته  فعلیت  البته  که  عمومی  برنامه 
نشان  بدیل  یک  شکل  به  شهروندان  به  باید 
کم  دست  که  است  الزم  همیشه  شود.  داده 
البته،  باشد.  داشته  وجود  ممکن  گزینش  دو 
این بر عهده دولت و مجلس است که معلوم 
اند. تصمیم  با اهمیت  کنند چه تصمیم هایی 
هایی که منوط به رأی عمومی هستند، منوط 
بر عهده  )وانگهی  نیستند  نمایندگان  به رأی 
قاعده  وضع  بگیرد  تصمیم  که  است  مجلس 
های معین را به دولت واگذارد(. بدیهی است 
که باید این را نیز شرط بدانیم که مردم درجه 
معین  را  برگزیدگان خود  دموکراتیک  تعهد 
می کنند. در این چشم انداز نمی توان گفت 
باقی  مستقیم  گسترده  بطور  دموکراسی  که 
می ماند. ایراد می گیرند که مشورت هایی 
گیرد  می  زیادی  وقت  مکرر  اندازه  این  تا 
دلیلی  هیچ  کند.  می  خسته  را  شهروندان  و 
وجود ندارد که شهروندان به مسئله هایی که 
خودشان مجبور به تصمیم گیری درباره آنها 
هستند، بی عالقه باشند. درباره زمان »تلف 
شده« می توان آن را به حداقل رساند، زیرا 
وسیله های مدرن ارتباط های خبررسانی این 

چیزها را آسان می کند.

شرط سوم دموکراسی مشارکت وجود رایزنی 
ای  نکته  این  شاید  است.  ای  توده  واقعی 
اساسی است. دموکراسی مستقیم و نمایندگی 
مسئله  یقین  به  نیست.  پرسی  همه  نوع  از 
عبارت از بسنده کردن به »نصب رایانه ای 
شامل تعدادی دگمه های نشان دار آری یا نه، 

موافق یا مخالف در هر سالن یا حتی باالی 
هر تخت خواب )نیست که( نمی داند با قوت 
یا بینابینی تصدیق کند. بدون عقیده، بشدت یا 
با ظرافت تکذیب کند یا گزینه های متعددی 
برای نشان دادن ترجیح های هر یک« طبق 
روشی که بصورت دلپذیر توسط مک فرسون 
ها  کند«. نظرسنجی  تصور شده۱۵ »ارائه 
خیلی خوب این وظیفه را انجام می دهند، با 
اینهمه، توسل دایمی به نظرسنجی ها را نمی 
پذیرند. از این رو، برخی ها آن را بعنوان 
برند.  می  بکار  دموکراسی  تر  کامل  وسیله 
البته، این قبیل سئوال ها ناگزیر سرشار از 
هیچ  به  شهروندان  و  اند  پوشیده  چیزهای 
وجه آگاهی های الزم را برای پاسخ گفتن به 
آنیم. بحث  آنها ندارند. چنانکه امروز شاهد 
رسانه ای که همراه آنها است، تنها کشمکش 
ایدئولوگ ها و کارشناسان با یک »تکرار« 
بی معنا ی) مسئله ها و واکنش های بینندگان 
تلویزیون( است که از بررسی علمی مسئله 
شهروند  حاکمیت  است.  شده  کشیده  بیرون 
کننده است:  مانند حاکمیت مصرف  به دقت 
انتخاب یک محصول کامالً نشان می دهد که 
مصرف کننده از اغلب ویژگی های آن آگاه 
نیست. اما قدرت تهاجمی فریب و جاذبه را 
زیاد تحمل نمی کند. دموکراسی ورقه رأی 
 Gintis یا پاسخ به نظر سنجی همانگونه که
هیرشمن  آلبرت  از  مفهوم  دو   Bowles و 
را تکرار می کنند. از نوع »حرکت کردن« 
با  »لیبرالیسم  کردن«.  »صحبت  نه  است، 
بررسی الویت ها و فایده ها یک معادله به 
ترتیب زیر را ارائه می دهد. قدرت ُکنش = 
انتخاب  اختیار کسی که   ]...[ حرکت کردن 
کردن  ترک  به  را  خود  نهایت  در  کند  می 
یک محصول یا یک حزب سیاسی و به بیان 
می  محدود  کردن«۱۶  »حرکت  به  دیگر، 
این حد  تا  که  نیست  هیچ شگفتی  کند. جای 
امتناع از رأی و شهروندان غیرفعال وجود 
ها�  ارزش  رابطه  با  ارتباط  در  این  دارد. 
قدری  به  رأی  ورقه  یک  تأثیر  امتیازهای 
تمسخرآمیز است که بنظر نمی آید زحمتی را 
که به خود برای حضور در حوزه رأی گیری 
می دهند، جبران کند. دموکراسی برای افراد 
در صورتی که روی بحث ارتباطی تکیه کند 
فردی که حرف می زند می  ندارد.  اهمیت 
تواند بیندیشد که روی عقیدة مخاطب هایش 
اثر می گذارد. او خود عقیده اش را با گوش 
دادن به دیگران ابداع می کند. او می تواند 
او طرح  برای  که  را  هایی  مسئله  های  دام 
شده اند، خنثی کند و مسئله های جدید بیافریند 
و حتی اصالح ها یا پیشنهادهایی را به تدوین 
مرزهای  و  حد  درباره  آنچه  )هر  آورد  در 
ابتکار توده ای گفته شد نباید مانع از آن گردد 
که این ابتکار از مجراهای مختلف: بیان نامه 
های برگزیدگان، درخواست ها، پیشنهادهای 
قانون ها و غیره نمودار گردد(. او که خود 

بعنوان سوژة فعال در بحث و گفتگو دگرگون 
و غنی می شود، تعلق هایش را به جماعت 
ها کشف و بنا می کند. در همه مبارزه های 
بزرگ اجتماعی ما با این »سخن گفتن« ها 
تأیید  را  هیجانی  توان درجه  روبروییم. می 
کرد که آنها نزد افراد حتا بی تفاوت یا مایوس 
بر می انگیزند. دموکراسی شوک امتیازهای 
کلیشه ای نیست، بلکه روندی است که بویژه 
از اطالع رسانی و نتیجه های تشکل بوجود 
می آید. می توان اینجا که مسئله عبارت از 
یافت،  را  نقدها  همان  است،  سیاسی  بازار 
نقدهایی که نسبت به بازار عنوان می شود: 
فقر اطالع رسانی )انفورماسیون(، نا همانی 
ها، بی اعتمادی، وقفه در تغییرهای دائمی، 

فرصت طلبی ها و غیره.

بدان معناست که  این       بطور مشخص، 
کردن  گفتگو  های  وسیله  و  فرصت  افراد 
بندی یک  به فرمول  اینجا  باشند. من  داشته 
پیشنهاد انقالبی می پردازم: باید اجرای وظیفه 
دموکراسی  برای  که  های سیاسی همانطور 
مؤسسه است، همچون کار واقعی ولی »بی 
برای  آنها  همه  البته،  شود.  نگریسته  سود« 
طرز کار اجتماعی و طرز کار فروشندگان، 
دیده  است.  ضروری  داوران  یا  حسابگران 
می شود شمار معینی از ساعت ها که مزد 
در  گردهمایی  برای  مثالً  پرداخت می شود 
این  شهرداری اختصاص داده شده است. و 
بدون شک مستلزم ورقه های حضور است. 
تافلر  الوین  چندان.  نه  بینیم؟  می  خواب  آیا 
بویژه تجربه سوئد را یادآور می شود. مقام 
سیاست  تدوین  برای  مردم  از  مرکز  های 
ملی انرژی دعوت کردند. دولت یک دوره 
کارآموزی دوساعته ترتیب داد. همه آنهائی 
صالحیت  از  گذرانند  می  را  دوره  این  که 
برخوردارند.  آنها  های  توصیه  انتقال 
سندیکاها و حزب ها سمینارهای خاص خود 
را تشکیل می دهند. شگفتی آور این است که 

۸۰ هزار سوئدی در بحث شرکت کردند.

این  مشارکت  دموکراسی  شرط  چهارمین 
یافته  کامل  تشکل  شهروندان  همه  که  است 
باشند. عقیده ای که بطور کلی برتری دارد، 
وضعیتی را بیان می کند که در واقع، سنجش 
ناممکن  ها  ای  غیرحرفه  برای  ها  مسئله 
در سطح  سنجشی  چنین  بدون شک،  است. 
تنظیم مسئله ها و برنامه ها باقی می ماند، 
تحلیل  فرصت  ساده  شهروند  یقین  به  زیرا 
اختیار  در  پندارد  می  که  را  هایی  اطالع 
دارد، نخواهد داشت. البته، برای شرکت در 
مفهوم  و  ها  مسئله  از  ای  پایه  اطالع  بحث 
تا  صت  فر  در  حقوقی  و  اقتصادی  های 
اندازه ای کوتاه کامالً ممکن بنظر می رسد. 
نامه  واژه  مضمون  شهروندان  اکنون  چون 
را  های مختصر حقوقی  یا جزوه  اقتصادی 
در اختیار دارند. بنابراین، آنها بطور منظم 
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به این شناخت ها دسترسی دارند و این گام 
بزرگی است که برداشته شده است. یک سال 
بررسی ها با فرصت کامل به آنها امکان می 
گیرندگان  تصمیم  اغلب  از  کلی  آگاهی  دهد 
داشته باشند. یک جامعه پیشرفته وسیله های 
ارایه چنین آموزشی را به همه شهروندان در 
اختیار دارد. البته، این امر یک ارزش را به 
نمایش می گذارد� و این یکی از ارزش های 
متعدد دموکراسی است� اما مشارکت در آن 
از هر حیث دگرگون می شود. کامالً بجاست 
که در بررسی مسئله ها و برنامه ها هنگام 
زبان  از  کامالً  پایه  های  مفهوم  به  رجوع 
نامفهوم پرهیز شود. در این باره من فکر می 
یک  مدیریت  برای  که سطح صالحیت  کنم 
اقتصاد ملی و مدیریت یک مؤسسه )بزرگ( 
زیاد باال نیست: مسئله ها از سرشت دیگرند. 
در زمینه حقوقی است که دانش بدست آمده 

بسیار مهم است.

وجود  مشارکت  دموکراسی  شرط  پنجمین 
ارتباط  و  رفتار  موفق  بسیار   های  وسیله 
اطالع رسانی است. بدون شک یک دستگاه 
خوب آماری، رایانه های شایسته تنظیم انبوه 
پیشرفته  سازی  شبیه  های  مدل  و  ها  داده 
برای طرح ریزی پیشنهادهای بدیل، »پیش 
بینی« های بقدر کافی واقع گرایانه ضرورت 
دارد. بنا به این گفته، انفورماسیون نمی تواند 
زیرا  باشد.  مطرح  مرکزی  سطح  در  تنها 
همانطور که امروز مالحظه می شود، از این 
سطح فراتر می رود. مهم است که پیشنهادها 
همواره در سطح بسیار پایین ممکن که بتوان 
به توضیح آنها پرداخت، انجام گیرد. سیستم 
بدون  است  ممکن  که  آنجا  تا  باید  اقتصادی 
متمرکز  نا  مرج«  و  »هرج  در  فروافتادن 
شود. انتقال اطالع رسانی می تواند با همه 
وسیله های مدرن انتشار بسیار سریع انجام 
گیرد. مسئله مضمون بسیار مهم است. شوک 
شود.  واژگان  وزن  جانشین  نباید  تصویرها 
اطالع رسانی باید به شکل روشن، آموزشی 
تفصیل  و  شرح  شود.  ارائه  ترکیبی  و 
تله  ابزارهای  اعتبار  به  تواند  می  همواره 
ماتیک مورد سنجش قرار گیرد. )تله ماتیک 
است  رسانی  اطالع  های  سرویس  مجموع 
که از راه شبکه ارتباط های دور فراهم می 
آید( )شهروندی که می خواهد درباره برنامه 
تواند  می  بداند  بیشتر  سیاسی  سازمان  یک 
مثالً از پست و تلگراف و تلفن خود پرسش 
کند(. اینجا نیز ما در اتوپیا غوطه ور نیستیم. 
تجربه هایی وجود دارند که اداره شوندگان 
برای اظهار نظر درباره سیستم حمل و نقل 
تجاری،  منطقه  کردن  دایر  شهری،  های 
به  اند  توانسته  بازسازی شهری  یا  نوسازی 
نقشه های شهرسازی و مهندس های معمار 

دسترسی پیدا کنند.

ششمین شرط دموکراسی مشارکت دگرگون 

تصور  این  است.  ها  حزب  طبیعت  کردن 
دشوار است که این دموکراسی بدون وجود 
سازمان های بزرگ ساختاری شده قادر به 
فرمول بندی برنامه ها و معرفی نامزدهایی 
باشد.  نمایندگان  های  وظیفه  اجرای  برای 
البته، این حزب ها باید طبق اصل های … 
در  یعنی  کنند،  عمل  مشارکت  دموکراسی 
که  دموکراتیک«  »سانترالیسم  این  برابر 
همه  مشخصه  کمابیش   ایم  بوده  آن  شاهد 
حزب های کنونی است. به یقین همه به آن 
عمل نمی کنند یا به همان میزان عمل نمی 
کنند. اما آنهایی که به آن عمل می کنند، زنده 
تر و پویاتر از دیگران اند و شرط می بندیم 

که شهروندان آن را در نظر می گیرند.

قبضه  از  جلوگیری  برای  شرط  این  آیا 
می  است؟  کافی  نمایندگان  سط  تو  قدرت 
قابل  بطور  شرایط  این  که  پنداشت  توان 
مالحظه خطر آن را کاهش می دهند. البته، 
گرایش های دیگر که بیشتر کالسیک است 
منع  مثالً  نیست.  پوشیدنی  هیچوجه چشم  به 
تجمع وکالت ها یا سطح معقول مزد از آن 
موردها است. مسئله َدَوران بسیار قابل بحث 
است. این یک تضمین جدی است. اما طرح 
آن به شکل بسیار مطلق این خطر را دارد 
که شهروندان  را از خدمت های شخصی در 
یابی صالحیت، درستکاری و دیگر  ارزش 
ویژگی ها بی بهره سازد. یک معیار بسیار 
کارُبرد  اما دشوار، در  اساسی  مفید و شاید 
های  وظیفه  در  نمایندگان  مشارکت  عملی 
وظیفه  در  مؤسسه،  سطح  در  )یا  ناسیاسی 
های تولید در مفهوم بسیار وسیع اصطالح( 
روز  یک  مثالً   – شان  وکالت  اجرای  طی 
یا یک هفته در ماه و غیره است.  در هفته 
با  تماس  حفظ  برای  بویژه  مشارکت  این 
برگزیدگان در مسئله های مشخص و از بین 
بردن ُگسست بین باال و پایین در یک مدت 

فایده زیادی دارد.

آخرین شرط دموکراسی مشارکت این است 
فرهنگی  زندگی  باالی  سطح  توان  می  که 
که  است  الزم  واقع  در  طلبید.  یاری  به  را 
همه شهروندان بتوانند در تولید و بحث های 
ایدئولوژیک شرکت کنند. اگر نمی توان به 
ایدئولوژی ها پایان داد، آیا دست کم می توان 
ایدئولوگ های حرفه ای را از سر باز کرد؟ 
همه مسئله ها با مشاوره جمعی حل نشده اند. 
تقسیم حکومت کنندگان و حکومت شوندگان 
کار  و  دستی  کار  تقسیم  و  است  چیز  یک 
به  شان  وسیع  بسیار  معنی  دادن  )با  فکری 
این اصطالح ها( یک چیز دیگر. حتی اگر 
هر دو بخش تقسیم تا اندازه ای منطبق باشند، 
با اینهمه بخش دوم هیچ شانس »لغو شدن« 
ندارد. تحرک معینی که می توان بین وظیفه 
ها و حرفه ها فهمید و مورد توجه قرار داد، 
اندیشه مارکسی »فرد کامل« محدودیت های 

در  هم  و  فردی  های  سلیقه  در  هم  را  اش 
ارزش های اجتماعی که نمودار می سازد، 
های  توانایی  از  آنکه  بی  کند،  می  احساس 
مغز انسان صحبت به میان آورد. بنابراین، 
همواره آموزندگان، پژوهشگران، هنرمندان، 
که  ایدئولوژیک  های  حرفه  دیگر،  بیان  به 
قدرت  از  و  فرهنگی  بزرگ  سرمایه  از 
بسیار  زیاد پرورش ذهن و تأثیر در بحث 
اینجا  داشت.  خواهد  وجود  برخوردارند، 
مرزهای ممکن برای درنگیدن دشوار است. 
کنندگان«،  »مصرف  که  است  الزم  اما، 
دانش آموزان، دانشجویان، تماشاگران، کتاب 
خوانان و غیره امکان های بیان و کنترل و 
حتی مشارکت در تصمیم گیری ها را داشته 
باشند. مثالً یک ارگان مطبوعاتی، حتی اگر 
طبق اصول دموکراسی مؤسسه کار کند، باید 
نه تنها ستون های خود را به وسعت به روی 
خوانندگان خود بگشاید، بلکه دست کم برای 
را  مدیریت  در  مشارکت   هایش  مشترک 
تأمین کند. ضد قدرت بزرگ دیگر مبتنی بر 
توسعه گروه بندی ها و انجمن هایی است که 
هر کس خواهد توانست در خارج از زمان 
کار و بر پایه داوطلبی، ایده هایی تولید کند 
یا  و عقیده اش را درباره طرز کار جامعه 

درباره این یا آن جنبه های آن ابراز نماید.

نوع  این  های  نهفتگی  برخی  مایلم  اکنون 
و  کنم؛  مشخص  را  مشارکت  دموکراسی 
این چیزی است که مرا همزمان به تصریح 
گفتن  و  ها  مدل  دیگر  با  آن  های  اختالف 
چند کلمه درباره نهادهایی که از آنها ناشی 
می شوند، هدایت می کند. هر چند این نوع 
دموکراسی خیلی صریح در برابر دموکراسی 
نمایندگی قرار دارد، از دموکراسی شورایی 
خودمدیریتی  معینی  مفهوم  در  و  متمایز 
است که به نظر می رسد درست رویاروی 

دموکراسی شورایی است.

کارگری  جنبش  به  که  شورایی  دموکراسی 
تکیه دارد و نخست بوسیله کمون پاریس به 
اجرا درآمد سیستمی هرمی شکل است. در 
ها،  کارخانه  در  بویژه  و  ها  پایه، در محله 
تولید کنندگان شوراهای خود را انتخاب می 
سطح  به  نمایندگانی  شوراها  این  بعد  کنند، 
همین  به  و  فدراسیون(  )شهرداری،  عالی 
ایراد  فرستند،  می  ملی  شورای  به  ترتیب 
را  آن  فرسون  مک  که  مدل  این  به  اساسی 
یکی از طرح های مشارکت اش وانمود می 
درجه  در  سیستم  این  در  که  است  این  کند، 
های مختلف اراده عمومی بوسیل اراد برخی 
به  مستقیم  دموکراسی  شود.  می  مجسم  ها 
یعنی  نمایندگی،  راستی  به  دموکراسی  سود 
هیئت نمایندگان که از قدرت ارادی محاصره 
شده، ناپدید میشود. و در واقع، این از سطح 
برگزیده،  آنها  که  واقعیت  این  است.  پایه 
را  مسئله  چیز  هیچ  اند  عزل  قابل  مسئول، 
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تغییر نمی دهد. تجربه تاریخی در این باب 
گویا است. دموکراسی شوروی در اصل با 
این مدل مطابقت داشته است. در واقع، این 
نمایندگی  هیئت  دموکراسی  به  دموکراسی 
های  سطح  شوراهای  شهروندان  شد.  تبدیل 
گزیدند.  می  بر  مستقیم  بطور  را  مختلف 
چنانکه می دانیم در این دموکراسی فقط یک 
حزب وجود داشت. انحصار معرفی نامزدها 
در دست این حزب بود. روی این اصل این 
پیدا کرد.  گرایانه  تام  دموکراسی جنبه های 
کامالً  شوروی  کمونیست  حزب  کار  طرز 
کارکرد  های  نتیجه  با  ما  بود.  هرمی شکل 
باال  به  پایین  از  کار هرم  آشناییم.  کامالً  آن 
نبود، بلکه از باال به پایین بود. این وضعیت 
دست کم به دو دلیل ناگزیر بود: نخست فقدان 
مجهز  که  شده  شناخته  رسمی  های  جریان 
شایسته  بنابراین،  و  فعالیت  های  وسیله  به 
قدرتی  دوم  باشند.  واقعی  بحث  برانگیختن 
است که به برگزیدگان اعطاء می گردد. با 
توجه به این واقعیت آنها برای انجام وظیفه 
بر  بنا  و  کنند  می  دریافت  ُمزد  شان  های 
اهمیت این وظیفه ها کمابیش از »امکان ها« 
که  روست  این  از  برخوردارند.  معینی  ی 
کمیته های حزب اراده خود را به کنفرانس 
را  خود  اراده  حزب  دبیران  و  حزب  های 
ها  دبیرکل  ترتیب  همین  به  و  ها  کمیته  به 
اند.   کرده  تحمیل  ارگان های حزب  به همه 
حزب کارگران زیر سلطه دیوان ساالری به 
قرار داشت و در عوض  انتخابی  اصطالح 
بنا بر شیوه برگماری و انتصاب های سلسله 
اش  امتیازهای  از  و  کرد  می  عمل  مراتبی 
با ترفند و رشک ورزی دفاع می نمود. در 
صورتی که دموکراسی پارلمانی بورژوایی 
در مقیاسی که شهروندان می توانند دست کم 
،چونان  کنند  را عوض  رهبری  های  گروه 
من  عقیده  به  رسد.  نظرمی  به  تر  بر  چیز 
کردن  رها  مستلزم  مشارکت  دموکراسی 
باید  شهروندان  است:  شکل  هرمی  سیستم 
مستقیم  بطور  را  ها  سطح  همه  نمایندگان  
نمایندگان  این  انتخاب کنند. از سوی دیگر، 
شان  وکالت  مدت  در  کمابیش  ناگزیر  که 
پایدارند، قدرت محدودشان را در تدارک و 
این وکالت مالحظه می  اجرای وظیفه های 
کنند. در این جا دست کم سه مسئله می تواند 

مورد بحث قرار گیرد.

آیا باید مدل شورایی را بنا بر این ایده حفظ 
کرد که  نمایندگان در مکان های تولید برگزیده 
فرضیه،  این  کنونی  شرایط  در  شوند؟  می 
را  لیبرالها  مؤسسه!(  در  سیاست  )نبود  که 
برای  ها  مانع  همان  وسیله  به  رنجاند،  می 
آزادی بیان چون مانع هایی که  »کنفرانس 
شوروی  های  کارخانه  در  کارگری«  های 
نمودار می شود. در  کنند،  را توصیف می 
جامعه ای که در آن دموکراسی مؤسسه جزو 

نمی  بین  از  بکلی  خطرها  این  است  قاعده 
روند، بلکه بویژه شهروندان  فرصت وارد 
شدن در بحث با کارگران دیگر مؤسسه ها یا 
دیگر شاخه ها را ندارند. در عوض، امتیاز 
خوب  را  یکدیگر  ها  آن  بودکه  خواهد  این 
بشناسند و گفتگوهای شان را حتی در خارج 
از دوره انتخاباتی ادامه دهند. بهتر این است 
که مشاوره ها همزمان در مکان کار و مکان 
زندگی صورت گیرد و حتی می توان تصور 

کرد که دو نوع نماینده وجود داشته باشد.

شکل  بود؟  خواهد  چه  گیری  رأی  روش 
به  اکثریت  سیستم  هر  باشد.  نسبی  باید  آن 
منحرف کردن اراده توده مردم می انجامد. 
همه از نقص های »نظام مجلس« ایراد می 
گیرند و به ائتالف های ناپایدار و نامتجانس، 
وارونگی های رایج اکثریت و غیره اشاره می 
کنند. این نقص ها به محض اینکه نمایندگان 
وکالت نامه های شان را بدست آورند، وسیعاً 
محو می گردد. و اغلب – بویژه در حالت 
اختالف جدی و ممتد� باید آنها را به تصمیم 
به روشنی هنوز  توده ای فراخوانند.  گیری 
تعیین قاعده هایی باقی می ماند که حزب ها 
انتخاب  تا  باشند  نمایندگی  دارای  کافی  بقدر 
کننده خود را در برابر برنامه های متعددی 
که به قول رالز بسیاری از آنها مفهوم کاملی 

از  رفاه عمومی ندارند، نیابد.

سومین مسئله، مسئله رابطه ها بین قوه قانون 
در  مسئله  این  است.  مجریه  قوه  و  گذاری 
که  شود  می  مطرح  زمانی  از  جدید  رابطه 
دولت دیگر دست های باز وآزاد ندارد، بلکه 
محصول اکثریت دولت بنا بر »قرارداد هیئت 
قانون گذاری« است که به وسیله شهروندان 
اینهمه، کشمکش های  با  شکل گرفته است. 
آشکارا  آنجا  و  جا  این  است  ممکن  قدرت 
یک  توانم  می  فقط  اینجا  من  گردد.  نمودار 
اینکه قدرت دولت  اصل را بیان کنم: و آن 
بنحوی  دقیق  های  متن  بوسیله  دقت  به  باید 
نقد  یا  کنترل  به  منوط  فقط  که  شود  محدود 
نمایندگان نباشد. اینان که دیگر همه نمایندگی 
ها را یکجا در دست ندارند، باید بطور مداوم 

و منظم خود را وقف کار خود کنند.

دموکراسی  مدل  رساندن  فرجام  به  برای 
مشارکت چه نامی باید به آن داد؟ من پیشنهاد 
نبود اصطالح بهتر آن  می کنم که به علت 
را »خود مدیریت تعمیم یافته«  بنامیم. اما، 
مایلم فاصله آن را نسبت به دریافت های خود 
توسعه    ۷۰ دردهه  مخصوصاً  که  مدیریتی 
به  آنها  که  هنگامی  کنم.  تصریح  یافتند، 
شعار توخالی ای باز نمی گردند که حداکثر 
است،  مسلط  قدرت  زدایی  تمرکز  نمایشگر 
این مفهوم ها درونمایه های آنارشیستی قرن 
تکرار  را  پرودونی  فدرالیسم  بویژه  گذشته، 
می کنند که ارتقاء استقالل جامعه مدنی در 

برابر دولت را در نظر دارند. در واقع، آنها 
در این یا آن لحظه به بازسازی دولت منتهی 
می شوند. به همان اندازه این نیز حقیقت دارد 
که قلمرو حقوق به اجبار، همانطور که فیخته 
آن را بدرستی تمیز داد، از سطح مبادله های 
کمابیش  آنها  و  رود.  می  فراتر  قراردادی 
به مدل شورایی هرمی شکل نزدیک  کامالً 
می شوند؛ ضمن اینکه آن را با تضمین هایی 
مانند چرخش مسئوالن هماهنگ می سازند.

اما خود مدیریت واقعی که فکر می کنم آن را 
نشان داده ام، باید همزمان مستقیم و به شکل 
نمایندگی باشد. در این شرایط است که دولت 
می تواند به تحلیل رود، البته دولت، نه قدرت 
سیاسی. زیرا دولت چیست، جز انحصاری 
کارشناسان  توسط  سیاسی  های  وظیفه  شدن 
که مستقیم بعد نامستقیم به طبقه مسلط تعلق 
دارند و قدرت سیاسی را به نام جامعه بکار 

می بندند؟

این اندیشه ورزی در صورتی که به توضیح 
اقتصادی  سیستم  نوع  درباره  چند  واژگانی 
که پیشرفت  دموکراسی مشارکت را ممکن 
می سازند، نپردازیم، بکلی ناکامل می ماند. 
بدیهی است که مسئله عبارت از سوسیالیسم 
این سوسیالیسم  داری. پس  نه سرمایه  است 

که هنوز واقعیت نیافته، چه خواهد بود؟

)سیاسی(  دموکراسی  بدون  سوسیالیسم 
مشارکت بی معناست. در واقع، سوسیالیسم 
داری  سرمایه  جز  چیزی  دموکراسی  بدون 
آمیخته با چند عنصر سوسیالیسم )بی قواره 
که  مختلط  داری  سرمایه  یا  ناشناختنی(  و 
می  مجاز  را  ها  آزادی  از  معینی  شمار 
توسط  این سوسیالیسم  البته،  نیست.  شمارد، 
اشرافیتی برگزیده از حرفه ای های سیاست 
سوسیالیسم  که  است  بدیهی  شود.  می  اداره 
بدون برابری معین اجتماعی معنایی ندارد. 
برابری  درجه  دربار  تفصیل  به  توان  می 
خواستنی و عملی بحث کرد. در یک جامعه 
قرارداد،  بر  بنا  آن  در  است که  دمکراتیک 
تصمیم می گیرند. الزم به توضیح نیست که 
دموکراسی  بدون چنین جامعه ای در اساس 

با چهره فریبنده باقی می ماند.

رابطه  مسئله  و  مالکیت  های  شکل  مسئله 
های بازار و برنامه مفهوم خود را از آنجا 
امکان  مالکیت  متعدد  های  شکل  یابند.  می 
دموکراسی  شامل  باید  آنها  همه  اما  پذیرند. 
مؤسسه باشند. بنابراین، دموکراسی مؤسسه 
به  کم  دست  قدرت  اکثریت  که  زمانی  تا 
صاحبان سرمایه خارجی در مؤسسه یا حتی 
هایی  آن وظیفه  در  که  به سهامداران عمده 
خیالی  امری  دارد،  تعلق  دارند،  عهده  بر 
اساس  در  اقتصادی  قدرت  اگر  بود.  خواهد 
به سرمایه های متغیر و شرکت های بزرگ 



76مجله هفته شماره 32 بهمن 1391 صفحه  

سرمایه داری یا حتی به واحدهایی که خود 
تجاری  منطق  بر  بنا  تنها  اما  اند،  مدیریتی 
اداره می شوند، تعلق داشته باشد، این قدرت 
به مراتب بی بهره از دموکراسی اجتماعی 
دموکراسی  بود.  خواهد  نام  این  شایسته 
ایجاب می کند که افراد بعنوان سوژه و نه 
ای  جامعه  آیند.  بحساب  کننده  مصرف  فقط 
که مشتمل بر افراد اتم واره شده نباشد، میان 
 ، اقتصادی  برنامه  متعدد،  های  سمتگیری 
خدمت  در  که  کند  می  انتخاب  را  ای  نقشه 
هدف های دموکراتیک اش باشد. تنها چنین 
برنامه ای باید پاسخگوی انتخاب های بزرگ 
دقیق  تواند  نمی  رو،  این  از  و  باشد  جمعی 
انجام  در  بازار  گذاردن  آزاد  برای  و  باشد 
تنظیم هایش نا گذیر به کارکردی انگیزشی 
نیاز دارد. از این رو، مسئله عبارت از حفظ 
سرمایه  اقتصاد  امتیازهای  تحکیم  حتی  و 
ها،  گیری  تصمیم  )تمرکززدایی  داری 
انگیزش عامل ها، نرمش در تقسیم منبع ها، 
توزیع خطرهای احتمالی و غیره( و کاهش 
هر نوع نابرابری ها و تحقق هماهنگی بهتر 
چه در اقتصاد خرد )انتشار اطالع ها، کاهش 
غارت ها، نشر پژوهش و غیره( و چه در 
توسعه  بیکاری،  نشاندن  )فرو  اقتصاد کالن 

متوازن و قابل دفاع( است.

می توان اندیشید که این دموکراسی مشارکت 
شمار  اگر  حتی  جامعه،  در  و  مؤسسه  در 
معینی از شرایط آن در جامعه های پیشرفته 
ما فراهم آمده و برخی مقدمه ها اینجا و آنجا 
نمودار شده اند، هیچ فرصت تحقق یافتن در 
آینده قابل پیش بینی را ندارد. آیا تحول کنونی 
در هنگامی که می بینیم دموکراسی نمایندگی 
در نفس خود از گوهر خویش تهی می گردد 
از  دورتر  بسی  دموکراتیک  سوسیالیسم  و 
نمی  تعبیر  سو  به  رسد،  می  بنظر  همیشه 
ها  برنامه  همة  در  داری  سرمایه  انجامد؟ 
جلوه  کامل  توسعه  بمثابه  کشورها  همه  و 
محتمل  پایان  به  که  کسانی  حتی  و  کند  می 
شکل  یک  نشدند  موفق  اندیشند  نمی  تاریخ 
جامعه تجاری� ُمزدبری اندکی معتدل تر را 
به عنوان »بدیل« در ذهن خطور دهند. در 
واقع، اکنون شمار معینی شرایط ذهنی وجود 
دارد که می توانند به تحول پس روانه سرمایه 
داری یا یک دگرگونی بیانجامند. به نام این 
تحول، من احساس ُگنگ برآورده نشدن پار 
ه ای نیازهای اساسی، از دست رفتن هویت 
اجتماعی، نبود طرح جمعی را  یادآور می 
شوم. این تنها یک جنبه از موضوع واپسین 
آن  بعنوان خاتمه بحث روی  مایلم  که  است 

تأکید کنم.

ها،  ناسیونالیسم  ها،  باوری  صنف  اوج 
بسیار  های  پدیده  و  مذهبی  های  بنیادگرایی 
احساساتی )Soft( قبیله گرایی جدید، حادثه 
نیست.  گذشته  ساده  احیاء  و  شده  طی  ساده 

فساد  و  نشده  بینی  پیش  نتیجه  دقت  به  این 
جامعه  تجاری� سرمایه داری، فردگرایی و 
نابرابری های محصول آن در هر کشور و 

در مقیاس بین المللی است.

اندیشه ورزی انسان شناسانه به ما نشان می 
دهد که فرد تنها به جامعه نیاز ندارد، بلکه 
به جامعه ای نیاز دارد که از بنیادش بنا بر 
خواست همبود که ریشه در خانواده، خصلت 
همه  »ساختاری«  سرشت  کار،  همیاری 
است.۱۷  کوشیده  دارد،  بشری  های  فعالیت 
جز  اجتماعی،  بخصوص  حیوان  این 
اجتماعی پذیری همواره در جستجوی پیکر 
اجتماعی از دست داده است؛ زیرا فردگرایی 
لیبرالی و بورژوایی، چیزی جز همبودهای 
حزب،  مؤسسه،  )مانند  شده  بیگانه  خود  از 
او  به  رفاهی(  رفته  رفته   – مدرِن  دولت 
کوشد  می  پیش  از  بیش  او  کند.  نمی  ارائه 
که خود را در همبودهای قدیمی )در مفهوم 
اصطالح(  تاریخی  و  روانشناسانه  دوگانه، 
این در  بیابد؛ و  همچنین از خودبیگانه ساز 
او این توهم را بر می انگیزد که می تواند 
آید و در زندگی شخصی اش  انزوا بدر  از 
یا در سرنوشت جمعی اثر بگذارد. بنابراین، 
دست  که  پدرساالر  خانواده  که  در عصری 
کم تا اندازه ای همچون بارو در برابر همه 
پس روی های روانشناسانه بکار می رفت، 
متالشی شده و شکل های معین سنتی همبود 
تنها  که  رسد  می  بنظر  است،  پاشیده  فرو 
این  به  است.  مشارکت  دموکراسی  امکان 
عنوان که اصل آن مبتنی بر همبود برابرها 
بر پایه تشکیل سوژه های »گویا«، شناسایی 
برای  ها  وسیله  همه  با  دیگر  )که  بالغ  من 
بازیافتن »باغ لذت های دوران کودکی نمی 
از  کوشد(، شناسایی و حل جمعی تضادها، 
شک،  )بدون  ملی  جمعواره  تا  کار  مکان 
راستای  در  بازاندیشیدن  ملت،  معین  انگار 
ضد ناسیونالیستی است( بر پایه شکل جدید 
گزافه  این  است.  انترناسیونالیستی  آگاهی 
گویی نیست که سرمایه داری و دموکراسی 
لیبرال ما را به راه های متقاطع کشانده اند: 
در  و  دهند  می  ادامه  شان  به جهش  آنها  یا 
این صورت قرن ۲۱ شاهد پدیدار شدن همه 
شکل های بربریت خواهد بود که جامعه های 
ما اکنون جرثومه های آنها را به ما نشان می 
دهند، یا دمو کراسی از انحطاط کنونی اش 
بیرون آمده و دوباره جان تازه خواهد گرفت 
و توسعه خواهد یافت و شکل های اقتصادی 

را خواهد آفرید که با آن مطابق باشد.

منبع: پارادیگم دموکراسی، اکتوئل مارکس، 
کونترادیکسیون، پاریس، ۱۹۹۴

پی نوشت ها:

پاریس،  عدالت،  تئوری  رالز،  جان      �۱

۱۹۸۷ ،Souil

۲�    همانجا، ص ۲۶۱

۳�    همانجا، ص ۲۶۲

۴�    همانجا، ص ۲۵۹

۵�    ژ. مندل، ما همواره فرزند قرن خود 
پاریس،  سیاسی«،  روان  »نگاه  هستیم، 

الفونت، ۱۹۸۶، ص ۱۵۷

۶�    جان رالز، همان اثر، ص ۲۶۲�۲۶۱

۷�    همانجا، ص ۲۶۲

۸�  بنگرید به: ت. آندره آنی، »از جامعه تا 
تاریخ«، ج ۲، مفهوم های فراتاریخی، شیوه 
زیک،  کلینک  مریدین  پاریس،  تولید،  های 

پاریس، فالماریون، ۱۹۶۶، ص ۸۸

۹�  ژان ژاک روسو، قراردادهای اجتماعی، 
پاریس، فالماریون، ۱۹۶۶، ص ۸۸

۱۰�    در مارکس/ باکونین، سوسیالیسم تام 
گرا یا آزادیخواه، پاریس، ۱۹۷۵، ص ۳۷۹

۱۱�          همانجا، ص ۳۸۰

۱۲�          همانجا، ص ۳۷۹

و  اصول  ماکفرسون،  ب.  س.      �۱۳
پاریس،  لیبرال،  دموکراسی  های  محدودیت 

دکوورت، ۱۹۸۵، ص ۱۲۴

۱۴�          همانجا، ص ۱۲۵

۱۵�          همانجا، ص ۱۲۴

۱۶�    ص. بولس و هـ. ژین تیس. دموکراسی 
پسالیبرال، بررسی انتقادی درباره لیبرالیسم 
 ،۱۹۸۸ دکوورت،  پاریس،  مارکسیسم.  و 

ص ۱۸۳

مندل.  ژرار  اثرهای  به  بنگرید      �۱۷
دربارة  تفسیری  ساختاری«.  طرد  »زمان 

۱۹۷۷ ،Payot،انسانی شدن، پاریس
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نظری

یکی از محورهای اصلی اقتصاد بازار آزاد، 
حذف نظارت دولت است. می گویند صاحبان 
کسب وکار، کارفرمایان و مدیران شرکت ها 
بازار  به  همه  از  خصوصی  های  بنگاه  و 
نزدیک ترند و هم شرایط خود و هم شرایط 
دیگر  هرکس  از  بهتر  را  بازار  تغییرات  و 
بهتر می دانند  از همه  بنابراین  و  می شناسند 
بکنند  می توانند  که  کاری  سودآورترین  که 
کدام است و مفیدترین روش برای انجام آن 
برای جیب خود  آن جا که  از  کار چیست و 
و منافع خود کار می کنند، انگیزه ی آنان هم 
آن  حفظ  و  شخصی  منافع  این  تأمین  برای 
حالی  در  است.  بیش تر  دیگری  هرکس  از 
شخصی  نفع  برای  به هرحال  که  دولت  که 
خود کار نمی کند و به نوعی نماینده ی منافع 
تمامی  چه  و  معین  طبقات  )چه  دیگران 
جامعه( است، اوالً به اندازه ی خود صاحبان 
این منافع انگیزه ندارد و ثانیاً به فرض وجود 
آنان که خود مستقیماً  اندازه ی  انگیزه هم به 
بازار  از  دارند  دخالت  و  فعالیت  بازار  در 
اطالع ندارد تا بتواند بهترین و سودمندترین 
بنابراین  ـ  کند  اجرا  انتخاب و  سیاست ها را 
و  کارفرمایان  این  کاِر  در  دولت  مداخله ی 
خصوصی  بنگاه های  و  اقتصادی  مدیران 
به کارآمدترین  نتوانند  موجب می شود منابع 
شکل خود مورد استفاده قرار گیرند و نتایج 
دولت  بار می آید.  به  پایین تر و ضعیف تری 

باید از سر راه بازار کنار رود.

این، چکیده ی ادعاهای هواداران بازار آزاد 
است که مخالف نظارت و دخالت دولت در 
اقتصاد جامعه هستند. پیش از سبک و سنگین 
تذکر  باید  را  نکته  یک  ادعاها  این  کردن 
داد: از دولت »به طور عام و انتزاعی« و 
نظارت یا عدم نظارت آن بر امور اقتصادی 
نمی توان گفت وگو کرد. نوع دولت و ساختار 
این  نهایی  نتیجه ی  در  آن  و طبقاتی  سیاسی 
بحث تأثیر اساسی دارد. پس برای پرهیز از 
کلّی بافی های ذهنی و انتزاعی  باید موضوع 
را با توجه به نوع دولت ـ آن هم انواع واقعاً 
موجود آنـ  بررسی کرد. از این لحاظ، با سه 

گونه ی دولت سروکار داریم:

اصلی  تولیدکنندگان  نماینده ی  که  دولتی 
ثروت های اقتصادی، بعنی طبقات گسترده ی 

تناقض های عقالنیت نولیبرالی

 ناصر زرافشان
منبع تارنگاشت نقد اقتصاد سیاسی

رابطه ی  باشد.  جامعه  زحمتکش  و  مردمی 
فراتر  اقتصادی چیزی  نظام  با  دولتی  چنین 
خوِد  دولِت  زیرا  است،  »نظارت«  از 
و  خرد  باید  آن  در  است.  تولیدکنندگان 
را  هرج ومرج  و  رقابت  جای  پیش اندیشی 
بگیرد و الجرم مبتنی بر نظم و برنامه ریزی 
نظام  متن  در  اکنون  دولتی  چنین  اّما  است. 
اقتصادی مسلّط جهانی حضور ندارد و بحث 
پیرامون آن هم که بیش تر یک بحث نظری 
من  موردنظر  نوشته  این  در  است،  مفّصل 

نیست.

اقتصاد  با  تمام عیار،  سرمایه داری  دولت 
مبتنی بر بازار آزاد و بدون دخالت دولت، 

و سرانجام

دولت  یک  اساساً  نیز  آن  که  رفاه  دولت 
مبارزات  دنبال  به  اّما  است،  سرمایه داری 
جهت  در  دموکراتیک  نیروهای  طوالنی 
محدودکردن خودکامگی سرمایه و گسترش 
عملکرد  نوعی  آن  برای  اجتماعی،  عدالت 
نظارتی نسبت به فعالیت های اقتصادی بخش 
از  برخی  انجام  نیز  و  مقّرر  خصوصی 
عهده ی  به  اجتماعی  خدمات  ضروری ترین 

آن محّول شده است.

اقتصادی مسلّط  انواع غالب دولت در نظام 
فعلی جهان همین دو نوع اخیر است و از این 
رو بحث جاری بر سر نظارت یا عدم نظارت 

دولت عمدتاً به آن ها برمی گردد.

باری، ادعای هواداران بازار آزاد و مخالف 
نظارت و دخالت دولت، مبتنی بر سه فرض 

اصلی به شرح زیر است:

رفتار و تصمیمات افراد یا بنگاه های اقتصادی 
در بازار عقالنی است، یعنی سنجیده  و با در 
نظر گرفتن همه ی عوامل دخیل در موضوع 

اتخاذ می شود؛

و  افراد  کسب وکار،  صاحبان  اطالعات 
و  بازار  شرایط  از  خصوصی  بنگاه های 
تغییرات آن، بیش از دولت است و تصمیمات 
آن ها که برمبنای اطالعات گسترده ترشان از 
بازار اتخاذ می شود، تصمیمات بهتری است؛ 

و

عامل  هر  باال،  مفروضات  به  بنا  وقتی 
را  شخصی  نفع  بیش ترین  بازار  در  فردی 
منافع  حداکثر  آن گاه  کند،  تأمین  خود  برای 
زیرا  می شود،  تأمین  خودبه خود  نیز  جامعه 
در  که  فردی  اقدامات  مجموعه  خالل  از 
و  افراد  منافع شاخصی  جهت حداکثرسازی 
بنگاه ها به عمل می آید، بازار روابط قیمت را 
طوری تنظیم و برقرار می کند که به سمت 
میل  منابع  تخصیص  نحوه ی  اقتصادی ترین 
شخصی       منفعت  بیش ترین  خالصه،  می کند. 
تضمین کننده ی حداکثر منافع جامعه هم هست.

غالباً  بحث  این  در  که  قابل توجهی  نکته ی 
از نظر می افتد این است که حتی در دولت 
مورد  که  آن گونه  از  تمام عیار  سرمایه داری 
عالقه ی فریدمن و بّچه های شیکاگوی او  بود 
ـ  سرمایه داران  خود  منافع  دیدگاه  از  نیز، 
وقتی به عنوان یک مجموعه ی واحد در نظر 
گرفته شوند ـ بازهم نظارت دولت ضروری 
است. آن جا که مارکس دولت سرمایه داری را 
»کمیته ی اجرایی بورژوازی« می نامد، مراد 
سرمایه داری  دولت  نظارت  گونه  همین  او 
منابع  آن  از  محافظت  راستای  در  که  است 
وجود  که  می آید  عمل  به  مشترکی  و  مشاع 
آن ها برای تأمین منافع درازمدت و مشترک 

سرمایه داران ضروری است.

بنگاه  هر  )یا  واحد  سرمایه دار  هر  اگر  آیا 
که  باشد  آزاد  منفرد  طور  به  سرمایه داری( 
در  نظارتی  و  محدودیت  هیچ گونه  بدون 
خود  کوتاه مّدت  منافع  حداکثر  تأمین  جهت 
منافع  دهد،  انجام  کرد  اراده  را  اقدامی  هر 
سایر سرمایه داران و بنگاه های سرمایه داری 
وقتی  می شود؟  تأمین  نحو  بهترین  به  هم 
سرمایه داران یا بنگاه های سرمایه داری را به 
آن ها  بین  دهیم  قرار  مّدنظر  فردی  صورت 
رقابت و ستیز اصل حاکم است. چه گونه با 
این رقابت، یعنی اصلی که اساس  به  توجه 
و سرشت بازار آزاد سرمایه داری را تشکیل 
می دهد، حفظ مصالح و منافع کلّی و مشترک 
فرد  هیچ  ناحیه ی  از  می تواند  سرمایه داران 
شود،  رعایت  سرمایه داری  منفرد  بنگاه  یا 
که  فردی  منفعت  تعقیب  اصل  که  حالی  در 
چنین  مقابل  در  ذاتاً  است،  بنا  این  شالوده ی 
دیگر،  سوی  از  می گیرد.  قرار  ضرورتی 
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که  دارد  وجود  مشاعی  و  مشترک  منابع 
از  محافظت  آن ها،  از  بهره برداری  ضمن 
و  بقا  شالوده ی  عنوان  به  هم  آن ها،  اصل 
پایداری بلندمدت کلّیت نظام ضروری است 
وسیله ی  به  آن ها  از  بی رویه  استفاده ی  و 
یک بنگاه واحد در جهت حداکثرسازی سود 
کوتاه مّدت آن بنگاه، به زیان سایر همتایانش 
منابع،  این  مصداق های  بارزترین  است. 
طبیعی  منابع  و  کار  نیروی  زیست،  محیط 
اصلی  دغدغه ی  زمانی  است.  تجدیدناپذیر 
استثمار  تنها  سرمایه  عملکرد  زمینه ی  در 
در  سرمایه  اّما  بود.  انسان  سوی  از  انسان 
جست وجوی سود بیش تر در دنیای حیوانی و 
نباتی نیز مداخله کرد و تباهی به بار آورد، 
انباشت رقابتی سرمایه کره ی  و امروز این 
خاکی زیرپای انسان را هم در معرض تهدید 
قرار داده است. کره ی زمین و محیط زیستی 
که از دیدگاه منافع درازمدت و جمعی همین 
سرمایه داران هم حفاظت از آن ضروری و 
حیاتی است. چه مرجعی باید از آن حفاظت 

و بر این مسابقه ی تباهی آور نظارت کند؟

مدافعان به اصطالح »آزادی بازار« و مخالف 
نظارت دولت باوقاحت می گویند راه حّل این 
بازار  نیروهای  آوردن  وجود  به  هم  مسأله 
آلودگی  کاهش  راه  یعنی  است.  بیش تری 
محیط زیست ایجاد »حّق قابل خریدوفروش 
انتشار مواد آالینده« و به عبارت دیگر ایجاد 
در  که  است  آلودگی  برای  ویژه  بازار  یک 
آن افراد بتوانند »حّق آلوده سازی محیط در 
کنند.  فروش  و  خرید  را  بهینه«  محدوده ی 
زیرا به عقیده ی این اقتصاددانان دلیل این که 
کسانی محیط زیست را »بیش از حّد مجاز« 
آلوده می کنند این است که هزینه های رفع این 
آلودگی را نمی پردازند. به این ترتیب، اصل 
تلویحاً  زیست  محیط  آلودن  یعنی  موضوع 
به  هم  انسان  موجودیت  و  حیات  و  مجاز 
کاالیی تبدیل می شود که در بازار مخصوص 
خود خریدوفروش می شود تا از آن سود به 
دست آید. ضمن این که معلوم نیست بازهم 
بهینه«  این »محدوده ی  و  مجاز«  این »حّد 
را چه کسی باید تعیین و بر آن نظارت کند. 
تاریخچه ی محدوده ی تردد  یادآور  این بحث 
پیش  سالی  چند  است.  تهران  شهر  ممنوع 
برای  شهری  محدوده ی  بحث  که  هنگامی 
تهران و ممنوعیت تردد در این محدوده طی 
ساعاتی از روز مطرح شد ابتدا توجیه اصلی 
از  جلوگیری  و  ترافیک  کاهش  تصمیم  این 
آلودگی بیش از حّد مجاز هوای تهران اعالم 
شد. اما متعاقباً متولّیان امر با گرفتن مبلغی 
فروختند،  را  آلودن  حّق  این  خودروها  از 
گویی خودروهایی که این مبلغ را می پردازند 

دیگر هوا را نمی آالیند.

منافع  مّدعا،  این  برخالف  ترتیب،  این  به 
فردی همیشه با بهره وری جمعی و مشترک 

مالی  بحران  نیست.  همسو  سرمایه داران 
از  دیگر  یکی  نیز  سرمایه داری  جاری 
برخی  است.  بحث  این  مثال های  زنده ترین 
روزها  این  غالب،  جریان  اقتصاددانان 
اکنون  که  بحران  این  دالیل  توضیح  در 
است  دربرگرفته  را  آنان  نظام  مجموعه ی 
بحران  مقدمات  که  دوره ای  طی  می گویند 
به تدریج فراهم و بر هم انباشته می شده است، 
بر کار شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی 
و صندوق های سرمایه گذاری نظارتی اعمال 
نشده است، زیرا این مؤسسات تحت نظارت 
مسئوالن دولتی و سیاستمداران قرار نداشتند، 
بلکه مسئوالن دولتی و مقامات سیاسی زیر 
نظارت این نهادهای مالی بودند. در نتیجه، 
از  بیرون  و  لگام گسخته  مالی  سرمایه ی 
سقوط  موجب  کرده  عمل  نظارتی  هرگونه 
کّل سیستم شدند و کار به آن جا رسید که اگر 
طرف  از  بی سابقه  و  هنگفت  مبالغ  تزریق 
همان دولت هایی، که نباید در اقتصاد دخالت 
 ۲۰۰۸ سقوط  نبود،  مؤسسات  این  به  کنند، 
به فروپاشی کّل نظام سرمایه داری انجامیده 
بود. موعظه گران عدم مداخله ی دولت وقتی 
کامل  آزادی  سیاست های  تعقیب  نتیجه ی  در 
بازار در آستانه ی غرق شدن قرار گرفتند، به 
همان دولت هایی متوسل شدند که مداخله شان 
در امور اقتصادی تابو بود، تا این دولت ها 
مبالغ هنگفت و سرسام آوری از معیشت مردم 
بزنند و به مؤسسات مالی مزبور تزریق کنند. 
اقتصاد  افاضات  این گونه  حنای  که  می بینیم 
خود  منافع  محدوده ی  در  حتی  آزاد،  بازار 

سرمایه داران هم دیگر رنگ باخته است.

رشد بسیار باالتر آن اقتصادهای سرمایه داری 
که تحت نظارت شدید دولتی قرار داشتند، مانند 
کره ی جنوبی و ژاپن و تایوان در سرتاسر 
اقتصادی«شان  »معجزه ی  معروف  دوره ی 
و مقایسه ی آن ها با نرخ رشد کشورهایی که 
تمام عیار  سیاست  با  گذشته  دهه ی  چند  طی 
بازار آزاد اداره می شدند تأیید دیگری است 
قول  به  نظارت.  مخالفان  ادعای  بطالن  بر 
تحلیل گر مجله ی بررسی اقتصاد خاور دور 
با وجود این که در دوران رشد معجزه آسای 
اقتصاد کره ی جنوبی راه اندازی یک کارخانه 
از  مجوز   ۲۹۹ اخذ  به  نیاز  کشور  این  در 
کشور  این  اّما  داشت،  مختلف  مرجع   ۱۹۹
در سه دهه ی گذشته با نرخ رشد بیش از ۶ 
درصد در سال رشد کرده است. حال آن که 
نرخ رشد اقتصادهای اروپای غربی عموماً 

زیر ۲ درصد بوده است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ی 
و  التین  امریکای  در  به ویژه  ـ  هم  دیگر 
افریقای جنوب صحرا ـ نرخ رشد آن ها پس 
از ۱۹۸۰ یعنی پس از آن که این کشورها 
به امید رشد بیش تر نظارت دولت و قوانین 
به اصطالح  و  لغو  را  اقتصادی  مقررات  و 

کردند  »مقررات زدایی«  و  »آزادسازی« 
و ۱۹۷۰  های ۱۹۶۰  دهه  از  کندتر  خیلی 
نظارت  تحت  آن ها  اقتصاد  که  است  بوده 

دولت قرار داشت.

سه  از  یکی  به  بپردازیم  مجال  این  در  اّما 
اقتصاد  بنای  سنگ  گفتیم  که  اصلی  فرض 
که  می شود  ادعا  نخست،  است:  آزاد  بازار 
رفتار و تصمیمات افراد یا بنگاه های اقتصادی 
در بازار عقالنی است و آن ها سنجیده و با 
در نظرگرفتن همه ی عوامل دخیل در بازار 

تصمیم می گیرند.

و  کمبریج  اقتصاد  استاد  چانگ  هاجون 
درباره ی  گفتار   ۲۳« کتاب  نویسنده ی 
بروز  که  مسایلی  پیرامون  سرمایه داری 
زمینه  این  در  را  جالبی  مورد  نمی دهند« 
ودر، سرمایه دار  جان مری  می کند:  مطرح 
در  بازی ها  زمینه ی  در  مالی،  کارشناس  و 
 ۱۹۹۴ سال  در  بود  »لیالج«  مالی،  بازار 
سرمایه گذاری«  تأمین  »صندوق  یک 
غول آسا به نام »مدیریت بلندمدت سرمایه« 
مایرون  و  مرتون  روبرت  که  کرد  تأسیس 
سال  در  اقتصاد  نوبل  برندگان  اسکولز، 
۱۹۹۷ هم اعضای هیأت مدیره ی آن بودند و 
این صندوق هم فعاالنه از مدل قیمت گذاری 
ابداعی آن ها که به خاطر آن  به آن ها جایزه ی 
سال  در  می کرد.  استفاده  بودند،  داده  نوبل 
این  روسیه،  مالی  بحران  دنبال  به   ۱۹۹۸
آستانه ی  در  سرمایه گذاری  تأمین  صندوق 
ورشکستگی قرار گرفت. »مدیریت بلندمدت 
غول  چنان  مالی  عرصه ی  در  سرمایه« 
عظیمی بود که انتظار می رفت ورشکستگی 
آن دیگران را هم به دنبال خود بکشد و همه 
مدیره ی  هیأت  کند.  غرق  یک جا  هم  با  را 
مالی  نظام  فروپاشی  بیم  از  رزرو  فدرال 
ایاالت متحده متجاوز از ده بانک بستانکار 
این شرکت پول تزریق  به  را وادار ساخت 
کنند و برخالف میل خود، به سهام داران این 
صندوق تبدیل شوند. گرچه این اقدام هم برای 
احیای  این صندوق کارساز نبود و سرانجام 

بساط آن در سال ۲۰۰۰ برچیده شد.

»مدیریت  سهمگین  شکست  از  که  اسکولز 
بلندمدت سرمایه« درس عبرت نگرفته بود، 
سال  در  و  داد  ادامه  را  و روش  راه  همان 
۱۹۹۹ صندوق تأمین سرمایه گذاری دیگری 
گروو«  پالتینوم  دارایی  »مدیریت  نام  به 
تأسیس کرد. سرمایه گذارانی  )پی.جی.ِا.ام.( 
که برای تأسیس این صندوق مالی جدید از 
فکر  احتماالً  کردند  مالی  پشتیبانی  اسکولز 
می کردند شکست مدل مرتون ـ اسکولز در 
و  استثنایی  رویداد  یک  معلول  سال ۱۹۹۸ 
ـ  روسیه  بحران  یعنی  ـ  پیش بینی  قابل  غیر 
برندگان  ـ  اسکولز  و  مرتون  و  است  بوده 
خبر  چه  بازار  در  می دانند  ـ  اقتصاد  نوبل 
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است و چه گونه باید عمل کرد. اّما متأسفانه 
در  زیرا  بودند،  کرده  اشتباه  که  شد  معلوم 
نوامبر ۲۰۰۸ این صندوق هم عمالً متالشی 
یادشده ی  شریک  که  هم  ترینسام  گروه  شد. 
اسکولز و برنده ی دیگر جایزه ی نوبل ـ یعنی 
آن  ارشد  کارشناس  و  متفکر  مغز  ـ  مرتون 

بود، در ژانویه ی ۲۰۰۹ ورشکسته شد.

البته همه مرتکب اشتباه می شوند و می توان 
سرمایه«  بلندمدت  »مدیریت  ورشکستگی 
گذاشت.  اشتباه  به حساب  را  اّول  نوبت  در 
یعنی  دوم  بار  برای  اشتباه  این  تکرار  اّما 
می کند  نتیجه گیری  چانگ  آقای  این جا  چه؟ 
که مورد اّول هم واقعاً فقط یک اشتباه نبوده 
است. مرتون و اسکولز نمی دانستند که دارند 
چه می کنند. وقتی که برندگان جایزه ی نوبل 
جایزه  این  که  آن هایی  به ویژه  اقتصاد،  در 
قیمت گذاری  زمینه ی  در  کارشان  برای  را 
را  مالی  بازار  نمی توانند  برده اند،  دارایی ها 
بخوانند، چه گونه می توان اّدعا کرد که افراد 
آن ها  رفتار  و  می کنند  چه  می دانند  همیشه 

عقالنی است؟

مورد باال نشان می دهد که افراد و بنگاه های 
اقتصادی منفرد، و حتی نخبگان آن ها یعنی 
برندگان  و  مالی  برجسته ی  صاحب نظران 
جایزه ی نوبل هم نمی دانند حّتی بهترین راه 
تأمین منافع خود آن ها کدام است تا چه رسد 

به تأمین حداکثر منافع جامعه.

نظام  بوی   ۲۰۰۸ بحران  با  که  آن  از  پس 
اعترافات  از  سیلی  درآمد،  نولیبرال  اقتصاد 
یافت  جریان  سیستم  این  دست اندرکاران 
و  متولّیان  که  بود  آن  از  حاکی  همه  که 
خود  هم  سیستم  این  اول  دست  کارشناسان 
مشتقه های  از  بسیاری  از  روشنی  شناخت 
پیچ در پیچ و افزارهای مالی بی معنای این 
دوره نداشته اند. فرض رفتار عقالنی عوامل 
فردی در بازار فرضی موهوم و باطل است. 
اّما حتی وقتی این فرض باطل را هم بپذیریم 
باز هم تأمین باالترین سود افراد و بنگاه های 
منافع  باالترین  معنای  به  لزوماً  خصوصی 
حّتی  دیگر،  عبارت  به  و  نیست  جمعی 
اقدامات عقالنی فردی هم می تواند منجر به 

نتایج اجتماعی غیرعقالنی شود.

نیروهای مولده
پروفسور دکتر گونتر هیدن

برگردان شین میم شین

دایره املعارف روشنگری

نظری

تأثیر  سیستم  از  عبارتند  مولده  نیروهای 
متقابل میان عناصر شیئی ـ مادی و عناصر 

انسانی ـ سوبژکتیف

 I  

عناصر متشکله نیروهای مولده

می  زیرین  عناصر  شامل  مولده  نیروهای 
شوند :

۱

انسان هائی که بطور باواسطه و یا بیواسطه 
در روند کار شرکت می کنند.

۲ 

مدیریت تولید.

۳ 

علم.

)علم در عصر حاضر، بمثابه نیروی مولده 
بیواسطه تلقی می شود. مترجم (

دایرة  تارنمای  در  علم  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

۴

وسایل تولید.

۵

تکنولوژی.

۶ 

سازمان تولید.

*****

نیروهای مولده نشاندهنده نکات زیر اند:

الف

با  انسان  رابطه  نشاندهنده  مولده  نیروهای 
اشیاء و قوای طبیعی جامعه اند.

ب

تحول  و  تغییر  نشاندهنده  مولده  نیروهای 
رابطه انسان با اشیاء و قوای طبیعی اند.

ت

توسعه  سطح  نشاندهنده  مولده  نیروهای 
جامعه اند.

۱

تأثیر  طبیعت  بر  کار  وسایل  بکمک  انسان 
می گذارد و بدین طریق، خواص مکانیکی، 
فیزیکی و شیمیائی طبیعت را مورد استفاده 

قرار می دهد.

بمثابه  ـ  مارکس  قول  به  ـ  تولید  ابزارهای 
تولید«  ای  ماهیچه  و  استخوانبندی  »سیستم 
معیار تعیین سطح توسعه نیروهای مولده و 
در نتیجه، معیار تعیین میزان تسلط انسان بر 

طبیعت اند.

۲

نیروهای مولده اصلی و تعیین کننده عبارتند 
از انسان ها، یعنی توده های خلق که ببرکت 
تولید  ابزارهای  آنها،  روحی  و  جسمی  کار 
اشیاء  و  افتند  می  بکار  آیند،  می  بوجود 
طبیعی بر طبق نیازمندی های انسانی تغییر 

می یابند.

۳

سازندگان  خلق  های  توده  دلیل،ا  همین  به 
حقیقی تاریخ و جامعه اند.

۴

دوران  در  فنی  ـ  علمی  و  علمی  تحوالت 
کنونی، سبب می شود که علم هرچه بیشتر 

به نیروی مولده بیواسطه بدل شود.
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۵

نیروهای مولده عنصر تعیین کننده و انقالبی 
هر شیوه تولیدی را تشکیل می دهند.

مراجعه کنید به شیوه تولید در تارنمای دایرة 
المعارف روشنگری

۶

کننده  تعیین  مولده  نیروهای  توسعه  و  رشد 
و  معیار  نهائی،  تحلیل  در  و  کار  راندمان 

سرچشمه پیشرفت اجتماعی اند.

۷

مداوم  تغییر  باعث  مولده  نیروهای  توسعه 
مناسبات تولیدی می شود که بنوبه خود  می 
توانند بر نیروهای مولده تأثیر پیش برنده و 

یا بازدارنده اعمال کنند.

مراجعه کنید به مناسبات تولیدی در تارنمای 
دایرة المعارف روشنگری

۷

نیروهای مولده  از  باید  چون هر نسل جدید 
آنها را بر طبق شرایط  موجود آغاز کند و 
جدید، توسعه و تکامل بخشد، پس نیروهای 
و  تولید  بالنده  توسعه  و  تداوم  مولده ضامن 

جامعه اند.

۸

پیشرفت  شالوده  مولده  نیروهای  »توسعه 
همبود  توسعه  شالوده  لذا  و  است  اقتصادی 

انسانی سوسیالیستی است.«

)و. اولبریشت(

مراجعه کنید به تولید، مناسبات تولیدی، شیوه 
تولید در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

 پایان

قوانین دیالک تیک ماتریالیستی
قانون نفی نفی

پروفسور دکتر گونتر کروبر
برگردان شین میم شین
دایراملعارف روشنگری

نظری

دیالک  عام  اساسی  قانون  نفی  نفی  قانون   
تیک ماتریالیستی است که بطور اوبژکتیف 
توسعه  آن  بر  بنا  و  کند  می  عمل  )عینی( 
بصورت نفی پی در پی کیفیت های موجود 

صورت می گیرد.

 آن سان که هر کیفیت نفی شده مجددا نفی 
می شود و توسعه ـ بدین طریق ـ جنبه های 
ماهوی کیفیت اولیه را در سطح عالی تر به 

همان سان تکرار می کند.

۱

قانون نفی نفی در فلسفه هگل

ـ   ۱۷۷۰( هگل  فریدریش  ویلهلم   گئورگ 
)۱۸۳۱

عام  قانون  بمثابه  را هگل  نفی  نفی  نظریه   
دیالک تیک فرمولبندی می کند.

الف

عینی  توسعه  قانون  عنوان  به  نه  البته   
)اوبژکتیف( ماده که در مکان و زمان و در 
می  ماده صورت  حرکت  مختلف  های  فرم 
قانون  بمثابه  ایدئالیستی،  بطور  بلکه  گیرد، 

توسعه ایده مطلق.

ب

 هگل قانون نفی نفی را قانون اصلی دیالک 
تیک ـ بطور کلی ـ  می نامد.

ت

و  راهنما  موتیف  بمثابه  ـ  نفی  نفی  قانون   
سمت دهنده ـ  سر تا پای سیستم فلسفی هگل 
مصنوعی  شمای  به  و  نوردد   می  در  را 

توسعه بدل می شود.

پ

 هگل بر مبنای قانون نفی نفی، می کوشد تا 
روند جهانی را به مثابه سیستم در هم تنیده 
تثلیث متشکل از اثبات، نفی و نفی نفی  نشان 

دهد.

آثار  در  عنصری  یا  و  عکس  به  )موتیف   
هنری اطالق می شود که همه چیزهای دیگر 

اثر مربوطه حول آن می چرخند. مترجم(

۲

قانون نفی نفی در ماتریالیسم دیالک تیکی 

اثری از طراح عزیز مجله هفته

 کارل مارکس )۱۸۱۸ ـ ۱۸۸۳(

فریدریش انگلس )۱۸۲۰ ـ ۱۸۹۴(

 والدیمیر ایلیچ لنین )۱۸۷۰ ـ  ۱۹۲۴(

اوبژکتیف  تیکی خصلت  دیالک   ماتریالیسم 
نفی نفی را مورد تأکید قرار می دهد.

الف

 ماتریالیسم دیالک تیکی نفی نفی را از پوسته 
ایدئالیستی اش آزاد می سازد که هسته معقول 
نفی نفی هگل را در خود نهفته است و بمثابه 
»روالی بسیار ساده که هر روز و همه جا 
صورت می گیرد، که برای هر کودکی قابل 
اسرارآمیزی  پرده  پشت  از  اگر  است،  فهم 
که فلسفه ایدئالیستی کهن رویش کشیده است، 

بیرون آورده شود.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات   
)۱۲۶

ب

دیالک  نفی  بمثابه  توسعه  هر  که  آنجا  از   
و  گیرد  می  صورت  موجود  کیفیت  تیکی 
کیفیت جدید کلیه جنبه های مثبت کیفیت کهنه 
را در خود حفظ می کند و از آنجا که توسعه 
پس  زند،  نمی  جا  در  جدید  مرحله  این  در 

مرحله جدید نیز باید بنوبه خود نفی شود.

ت
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 بمثابه نتیجه این نفی دوم )نفی نفی( کیفیت 
می  منطقی  بلحاظ  که  آید  می  پدید  جدیدی 
بایستی با کیفیت کهنه )اثبات(  یکسان باشد.

پ

 اما از آنجا که آن، جنبه های مثبت هر دو 
کیفیت کهنه ی قبلی را از ان خود کرده است، 
کهنه  های  کیفیت  از  تر  غنی  بمراتب  یعنی 
شباهتی  آنها  با  آن  شباهت  پس  است،  قبلی 

صوری است.

ث

 توسعه در مرحله نفی نفی، خطوط و خواص 
معینی از مرحله قبلی را به پلکان باالتری به 
همراه می برد و از این رو می توان آن را 

بمثابه یک مارپیچ تلقی کرد.

ج

 این توسعه ـ به قول لنین ـ »توسعه ئی است 
که از مراحلی که قبال گذشته است، دوباره 
ای  پله  در  دیگر،  نحوی  به  اما  گذرد،  می 

باالتر )نفی نفی(.

مستقیم،  خطی  در  نه  که  است  ئی  توسعه   
بلکه در مسیری باصطالح مارپیچی به پیش 

می رود.«

)کلیات لنین، جلد ۲۱، ص ۱۴۲(

ح

لنین در توضیح عناصر دیالک تیک، این   
جنبه توسعه دیالک تیکی را بمثابه »تکرار 
مرحله  از  معینی  غیره  و  خواص  خطوط، 
ظاهر  با   … و  باالتر  مرحله  در  تر  پایین 
نفی(«  )نفی  تر  پایین  مرحله  به  برگشت 

ترسیم می کند.

 )کلیات لنین، جلد ۲۱، ص ۲۱۴(

  

۱

ی  توسعه  روندهای  تحلیل  و  تجزیه  در   
نفی  قانون  طبق  بر  پویا  مادی  های  سیستم 
نفی باید توجه داشت که مراحل نفی و نفی 
داده  نسبت  واحدی  مختصات  مرکز  به  نفی 
واحدی  نفی  پارامتر  پایه  بر  یعنی  شوند، 

استوار شوند. 

۲

پایان رسیده در   هر سیکل توسعه نسبتا به 
مرحله نفی نفی همواره بوسیله پارامتر نفی 

معینی مشخص می شود.

۳

بعدی  توسعه  نفی،  نفی  مرحله  خاتمه  با   
دیگری  نفی  پارامترهای  مبنای  بر  سیستم 

صورت می گیرد.

۴

 هر سیستم می تواند در جریان توسعه خود 
بنا بر پارامترهای بکلی متفاوت نفی شود.

۵

 این نفی های مبتنی بر پارامترها که بنا بر 
پارامترهای نفی خودویژه هر سیکل توسعه 
کننده  تعیین  شوند،  می  متمایز  همدیگر  از 
سطح توسعه ئی اند که سیستم در مرحله نفی 
قرار  اثبات  اولیه  مرحله  با  مقایسه  در  نفی 

دارد.

۶

توسعه هر سیستم،  تعیین سطح  اگر معیار   
باشد،  بیشتر  ثبات  تر و  یابی عالی  سازمان 
آنگاه می توان از توسعه پیشرونده و یا پس 

رونده  سخن گفت.

۷

 از آنجا که توسعه هر سیستم مادی پویا بنا 
می  صورت  نفی  متفاوت  پارامترهای  بر 
گیرد و هر کدام از این سیستم ها دارای یک 
در  باید  بنابرین  است،  توسعه  اصلی  سمت 
ارزیابی توسعه آن، از نقطه نظر قانون نفی 
مورد  نفی  پارامترهای  ـ  ازهمه  قبل  ـ  نفی 
تجزیه و تحلیل قرار گیرند و پارامتر اصلی 

نفی سیستم باید تعیین گردد.

۸

باید  سیستم  نفی  پارامتراصلی  یافتن  برای   
تضاد اصلی سیستم تعیین شود، تضاد اصلی 
ئی که بنیان توسعه سیستم را تشکیل می دهد.

۹

برمبنای  نفی  اصلی  پارامتر  ازتعیین  پس   
تأثیرات  و  سیستم  مشخص  تحلیل  و  تجزیه 
متقابل آن با محیط زیست، می توان ـ بویژه 
فرم  در  سیستم  بعدی  توسعه  پیشگوئی  به  ـ 
مراحل نفی و یا مراحل نفی نفی شیوه رفتار 
پارامترها صورت  این  بر طبق  که  سیستم، 

می گیرند، نایل آمد.

۱۰

 قانون نفی نفی از دیدگاه ماتریالیسم دیالک 
تیکی، قانون اصلی دیالک تیک ـ بطور کلی 

ـ نیست:

الف

 بر خالف قانون وحدت و »مبارزه« اضداد 
که علت و سرچشمه توسعه را کشف می کند 
کمی  تغییرات  از  گذار  قانون  خالف  بر  و 
به تغییرات کیفی که خصلت حل تضادها و 
دهد،  می  نشان  را  توسعه  درونی  مکانیسم 
قانون نفی نفی فقط جنبه معینی از توسعه را 

توصیف می کند.

ب

 قانون نفی نفی نشاندهنده عوامل زیر است:

۱

درونی  پیوند  نشاندهنده  نفی  نفی  قانون   
مراحل منفرد توسعه است.

۲

 قانون نفی نفی نشاندهنده گرایش عام توسعه 
است.

۳

سوی  و  سمت  نشاندهنده  نفی  نفی  قانون   
توسعه است.

ت

مارکسیسم،  های  کالسیک  قول  به  لذا  و   
قانون نفی نفی »قانون توسعه بمراتب عامتر، 
مهمتر و لذا مؤثر درعرصه بمراتب وسیعتر، 

یعنی طبیعت، جامعه و تفکر است.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۱۳۱

۱۱

 انگلس قانون نفی نفی را در سلسله ای از 
مثال های ساده و ملموس مربوط به عرصه 

های مختلف توضیح داده است:

 I 

قانون نفی نفی در عرصه نباتات

 »یک دانه جو را در نظر بگیریم:

آرد می شوند،  قبیل  این  از  دانه  بیلیون ها   
می  بکار  آبجو  تهیه  برای  شوند،  می  پخته 

روند و مصرف می گردند.

 اما اگر یکی از این دانه های جو بر زمین 
تأثیر رطوبت و گرما،  بیافتد، تحت  مناسب 
شد،  خواهد  خود  خاص  تغییر  دستخوش 
نابود  ـ  دانه  بمثابه  ـ  دانه  جوانه خواهد زد، 
آن،  جای  به  شد،  خواهد  نفی  شد،  خواهد 
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گیاهی خواهد رویید، گیاهی که از دانه نشأت 
گرفته است، گیاه بمثابه نفی دانه.

ب

 اما جریان عادی حیات این گیاه از چه قرار 
است؟

تگیاه رشد می کند، شکوفا می شود، تشکیل 
سنبل می دهد و سرانجام دانه جو را ببار می 
آورد، با رسیدن دانه ها گیاه خشک می شود 

)می میرد( و بنوبه خود نفی می شود.

پ

دانه جو  دوباره  نفی  نفی  این  نتیجه  در  ما   
تکدانه  نه  اما  آوریم،  بدست می  را  نخستین 
بار  سی  یا  و  بیست  ده،  بلکه  را،  نخستین 
بیشتر از آن را )و چه بسا بهتر از آن را. 

مترجم(

ث

 تغییر ظاهر غالت بسیار کند صورت می 
گیرد و جو امروز با جو صد سال پیش فرق 

چندانی ندارد.

ج

 اما اگر یک گیاه تزئینی ـ مثال ارشیده ـ را 
در نظر بگیریم، مسئله بهتر قابل فهم خواهد 

بود:

باغبانی با دانش و فراست خود دانه ارشیده 
را می کارد و نتیجه نفی نفی نه فقط تعداد 
زیادی دانه ارشیده، بلکه عالوه بر آن، دانه 
ارشیده با کیفیت بهتر خواهد بود که گل های 
زیباتری را ببار می آورد و هر تکرار این 
روند، هر نفی نفی نو، آن را کمال بیشتری 

می بخشد.

 II 

قانون نفی نفی در عرصه جانوران

 همانند روند رشد دانه، روند تکثیر حشرات، 
مثال پروانه ها صورت می گیرد:

۱

 پروانه ها از تخم، از نفی تخم پدید می آیند، 
دوره تبدیل را از سر می گذرانند، به پروانه 
و  جفتگیری   از  پس  و  شوند  می  بدل  بالغ 

تخمگذاری می میرند، یعنی نفی می شوند.

۲

 گیاهان و جانوران عمرشان به کوتاهی عمر 
پروانه ها نیست.

 آنها قبل از مرگ خود، بارها و بارها دانه، 
تخم و نوزاد خاص خود را تولید می کنند.

 اما ما این تفاوت را مورد صرفنظر قرار 
می دهیم.

 ما فقط می خواستیم نشان دهیم که نفی نفی 
در هر دو عرصه جهان متعلق به موجودات 

زنده، واقعا صورت می گیرد.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات   
)۱۲۶

 III 

قانون نفی نفی در عرصه جامعه بشری

 صدق قانون نفی نفی را می توان در مورد 
توسعه جامعه انسانی نیز نشان داد:

۱

در  تولید  وسایل  بر  اشتراکی  مالکیت  مثال   
توسعه خود،  در جریان  اولیه  کمون  جامعه 
تولید  بروسایل  خصوصی  مالکیت  بوسیله 
نفی می شود که تعیین کننده نوع واحد شیوه 
برده  طبقات  به  منقسم  جوامع  در  تولیدی 

داری، فئودالیسم و سرمایه داری است.

۲

ـ  نیز  تولید  وسایل  بر  خصوصی  مالکیت   
بنوبه خود ـ در جریان توسعه خود به مانعی 
باره  دو  و  بدل می شود  تولید  راه رشد  در 
با تشکیل مجدد مالکیت اشتراکی بر وسایل 

تولید در سوسیالیسم نفی می گردد.

۳

اما به معنی برگشت ساده به  این نفی نفی   
کمون  تولیدی  مناسبات  و  اشتراکی  مالکیت 

اولیه نیست.

۴

 مالکیت سوسیالیستی بر وسایل تولید بدلیل 
توسعه فوق العاده نیروهای مولده در مرحله 

بمراتب عالی تری قرار دارد.

۵

کمون  توسعه  سیکل  شاخص  نفی  پارامتر   
عبارت  سوسیالیسم  ـ  طبقاتی  جامعه  ـ  اولیه 

است از نوع مناسبات تولیدی.

۶

 با به پایان رسیدن این سیکل توسعه، یعنی 
سوسیالیستی،  تولیدی  مناسبات  برقراری  با 
توسعه بعدی بنا بر پارامترهای نفی دیگری 

صورت خواهد گرفت.

 IV 

قانون نفی نفی در عرصه تئوری شناخت

 تأثیر شگرف قانون نفی نفی بویژه در توسعه 
شناخت انسانی نمایان می شود:

۱

 هر تئوری علمی جدید ـ در واقع ـ در نتیجه 
پدید  آن  تز  آنتی  بمثابه  و  کهنه  نگرش  نفی 
می آید و در روند بعدی توسعه، خود مورد 
نفی قرار می گیرد، که نفی نفی بمثابه سنتز 
دیالک تیکی معارف پیشین است که با توجه 
به تئوری جدید، بمثابه موارد خاص محسوب 

می شوند.

۲

ـ  مارکسیستی  فلسفه  در  نفی  نفی  قانون   
های  فرمول  اختراع  معنی  به  لنینیستی 
دلبخواه و تحمیل آنها بر واقعیت عینی نیست.

۳

علمی  کار  برای  )متدی(  اسلوبی  الزامات   
و عملی انسانی که از قانون نفی نفی )و از 
هر قانون اوبژکتیف دیگر( حاصل می آیند، 
آن  و  این  دلبخواه  گمان  و  حدس  به  ربطی 

ندارند.

۴

 این قوانینـ  در وهله اولـ  برای کشف نتایج 
جدید به خدمت گرفته می شوند، ولی هرگز 

به عنوان وسیله اثبات بکار نمی رود.

۵

 انگلس مؤکدا متذکر می شود که وقتی مارکس 
در کتاب خود، تحت عنوان »سرمایه« ثابت 
انباشت سرمایه  تاریخی  کند که گرایش  می 
باید به از میان برداشتن مالکیت خصوصی 
بر وسایل تولید بانجامد و این روند را نفی 
نفی می نامد، هرگز قصد و نیت اثبات نفی 
نفی را بمثابه یک ضرورت تاریخی ندارد، 
»بلکه بر عکس، بعد از اینکه او ثابت کرده 
عمال  نظر،  مورد  روند  از  بخشی  که  است 
تحقق یافته است و بخش دیگر باید تحقق یابد، 
قانون  بر  بنا  که  دهد  می  نام  روندی  را  آن 

دیالک تیکی معینی باید تحقق یابد.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات   
  )۱۲۵

مراجعه کنید به نفی، دیالک تیک، تضاد  در 
تارنمای دایرة المعارف روشنگری
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نظری

بحثی در باره مقوله امپریالیسم
دومه نیکو لوسوردو )متولد 1941(

پروفسور فلسفه در دانشگاه )اوربینو(.

او در همکاری با )هاینتس هولتس(

به انتشار مجلًه )توپوس( ـ خدمات بین املللی به تئوری دیالک تیکی ـ را بعهده دارد.

آثار او

امانویل کانت ـ آزادی، حقوق و انقالب )1987(

هگل و ارثیًه آملانی، فلسفه و مسایل ملی انقالب و ارجتاع )1981(

هگل و بیسمارک. انقالب 48 و بحران فرهنگ آملانی )1993(

همبود، مرگ، هایدگر و ایدئولوژی جنگ )1995(

دایراملعارف روشنگری

فهرست مطالب

بخش اول کشف دوباره لنین

و  عجیب  درآوردی  من  لیست  دوم  بخش 
غریب

بخش سوم نقش چین

اتحادیه اروپا یک دولت واحد  بخش چهارم 
نیست!

بخش پنجم یک امپراطوری غول آسا

بخش ششم تناسب نیروهای ایدئولوژیکی در 
مقیاس جهانی

بخش اول

کشف دوباره لنین

سخن  امپریالیسم  از  هم  هنوز  توان  می  آیا 
راند؟

• چندی پیش کتاب پرفروشی بقلم دو نویسنده 
جنبش  به  اشاره  با  که  شود،  می  منتشر 
می  اعالم  را  امپریالیسم  پایان  کمونیستی، 

کند.

• بنظر حضرات، دیگر دوران مرزهای ملی 
و دولتی و اختالفات میان دول بزرگ سپری 
امپراطوری واحدی گرد  دنیا در  لذا  و  شده 
با اوضاعی که  آمده است و اوضاع کنونی 
لنین در زمان خود بررسی و تجزیه و تحلیل 

می کرده، از زمین تا آسمان فرق دارد.

• لنین در بررسی مسأله امپریالیسم به کتاب 
امپریالیسم  باره  در  هوبسن  ژرف  انگلیسی 
اشاره می کند، که در سال ۱۹۰۲ از چاپ 

خارج شده بود.

دو  که  متمدن«  »ملل  متحد  یورش  هنوز   •
چین  در  را  بازها«  بوکس  »قیام  پیش  سال 
یادها  از  بود،  بطرز خونینی سرکوب کرده 

نرفته بود.

• اگرچه این قتل عام روی بربرها را سپید 
)نظریه  ها  ایدئولوگ  سوی  از  کرد،  می 
پردازان( و بخش وسیعی از مردم کشورهای 
غربی به عنوان »تحقق رؤیای سیاستمداران 
آرمانگرا و دول متحد جهان متمدن« جشن 

گرفته می شود.

قیام بوکسبازها )۱۹۰۰ ـ ۱۹۰۱(

)آلمان،  متحده  دول  علیه  بوکسبازان  جنبش 
ژاپن،  ایتالیا،  کبیر،  بریتانیای  فرانسه، 
اطریش ـ مجارستان، روسیه و ایاالت متحده 
آمریکا( وارد جنگ شد و بیرحمانه سرکوب 

شد.

بزرگ  های  قدرت  همه  عملیات،  این  آیا   •
سابق را متحد نکرده بود؟

• نیازی به یادآوری نیست، که پس از مدت 
کوتاهی، همآغوشی بین المللی سرمایه جای 
خود را به قتل عام جهانی جنگ جهانی اول 

می دهد.

• باید به این نکته مهم توجه داشت، که سر و 
کله مقوله امپریالیسم در وهله اول )با توجه 
به تناسب نیروها و اوضاع و احوال جاری 
بطور ناگهانی و یا آهسته آهسته و بی سرو 
قدرت  میان  اختالفات  با  رابطه  در  صدا( 
های بزرگ پیدا نمی شود، بلکه قبل از همه 
امپریالیسم برای برآوردن خواست دیگری به 

میدان می آید.

 ۱۹۰۴ سال  در  روزولت،  تئودور  وقتی   •
»عملیات  عنوان  به  را  استعماری  عملیات 
تمجید  و  تعریف  مورد  المللی«  بین  پلیسی 
مجموعه  بوسیله  گویا  که  دهد،  می  قرار 
»جوامع متمدن« اعمال می شود، در همین 
امپریالیسم سخن می  از  دیگر  زمان کسانی 
رانند و واقعیت وحشت انگیز جنگ، کشتار 
چپاول  و  ملی  سرکوب  و  ستم  عمومی، 
اقتصادی را که در حق خلق های مستعمرات 
و نیمه مستعمرات اعمال می شود، مورد لعن 

و نفرین قرار می دهند.

می  رخ  جهان  در  اکنون  هم  که  حوادثی   •
دهد، فقط بدین طریق قابل فهم و هضم اند.

• انکار مقوله امپریالیسم، یعنی قلمداد کردن 
»عملیات  عنوان  به  استعماری  های  جنگ 

پلیسی بین المللی«.

• میشائیل هاردت )که در همکاری با نگری 
بندی  را سرهم  امپراطوری  پرفروش  کتاب 
جنگ  توجیه  در  پیش  چندی  است(،  کرده 
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علیه یوگوسالوی می نویسد :

• »ما باید اقرار کنیم که این جنگ نه عملیات 
بین  عملیات  بیشتر  بلکه  امریکا،  امپریالیسم 
المللی )و حتی می توان گفت فراملتی( است، 
محدود  ملی  منافع  سوی  از  آن  اهداف  که 
ایاالت متحده امریکا دیکته نمی شوند، بلکه 
قصد واقعی آن دفاع از حقوق بشر )و یا در 

حقیقت حیات بشری( است.«

• آدم، بی اختیار، به یاد نوشته های تئودور 
روزولت می افتد.

• این لغزش، منطق خاص خود را دارد.

• وقتی صحبت از یک امپراطوری و یا یک 
دولت جهانی است، که قیم مجموعه بشریت 
تلقی می شود، طبیعی است که پلیس خود را 
المللی«  بین  پلیسی  و »عملیات  باشد  داشته 

خود را طبق معمول اجرا کند.

اجرا  موقع  تواند،  می  پلیسی  عملیات   •
حداکثرش قدری سختگیرانه باشد و یا پلیس 
مورد نظر، بی طرفی مطلق خود را نسبت 
البته  که  کند،  فراموش  دعوا  طرف  دو  به 
طبق قوانین متداول بین المللی مورد انتقاد و 

بازخواست قرار می گیرد.

افغانستان  و  کذائی در عراق  )دادگاههای   •
می  امریکائی  سربازان  و  افسران  علیه 
به خورد  را  بحث  این منطق مورد  خواهند 

مردم بدهند. مترجم(

• ولی اصوال نمی توان آن را زیر عالمت 
سؤال قرار داد :

مناسبات  را محصول  آن  توان  نمی  یعنی   •
سیاسی و اجتماعی ئی شمرد، که بر اساس 
بیشتر«  حقش  بیشتر  زورش  »هرکه  قانون 
و  قلدری  براساس  که  است،  شده  استوار 
ستمگری لگام گسیخته که در ذات امپریالیسم 
برای  و  است  شده  ریزی  پایه  است،  نهفته 
کشورهائی که خواهان حفظ شرف و استقالل 

خود هستند، تهدیدی مهیب بشمار می آید.

• ادعای اینکه دوران امپریالیسم دیگر سپری 
ای  ضربه  کردن  وارد  یعنی  است،  شده 

هولناک برپیکر جنبش مبارزه برای صلح!

امپریالیسم  مقوله  که  نیست،  بیهوده   •
نامدار دستگاه  امروز از سوی روشنفکران 

بورژوازی دوباره کشف می شود.

• روشنفکرانی که نسبت به آینده اوضاع بین 
المللی و به افزایش مداوم نقش محافل جنگ 

طلب در ایاالت متحده امریکا نگران اند.

یک  سر  بر  صحبت  وجه  هیچ  به  اینجا   •

مفهوم مجرد روشنفکرانه نیست.

قبیل  از  اول  درجه  سیاستمداران  حتی   •
صدراعظم  و  کندی  تد  امریکائی  سناتور 
اشاره  با  اشمیت  هلموت  فدرال  آلمان  سابق 
از  که  ندارند  ابائی  بوش  جرج  دکترین  به 
سخن  امپریالیستی  تمایالت  و  امپریالیسم 

بگویند.

• از این روست که ما می توانیم بگوییم که 
بورژوازی(  اردوگاه  در  )حتی  که  هرکس 
به  خواهد  می  و  است  صلح  به  مند  عالقه 
انبوهی از مسائل مبرم پاسخ گوید، ناگزیر به 

کشف دوباره لنین می رسد :

تشنج  رفع  به  نه  • چرا شکست سوسیالیسم 
بین المللی، بلکه برعکس، به تشدید آن منجر 

شده است؟

نه  سرد،  جنگ  دوران  پایان  از  بعد  چرا   •
برندگان  که  همیشگی،  صلح  دوران  به 
شعله  به  بلکه  دادند،  می  وعده  سرد  جنگ 
ور شدن جنگ های بمراتب خونین تر منجر 
شده است، جنگ هائی که برای شان پایانی 

متصور نیست؟

بخش دوم

لیست من درآوردی عجیب و غریب

• اگر از مقوله امپریالیسم نمی توان صرفنظر 
کرد، پس می توان پرسید کدام کشورها می 

توانند امپریالیستی محسوب شوند؟

• بنظر مجله ماهانه چپ نما )کونتروپیانو( 
مشخصه اوضاع بین المللی کنونی، عبارت 
است از رقابت میان امپریالیسم اروپا که به 
عنوان قطبی در حال تشکیل است، با قطب 
و  ژاپن  )امریکا،  دیگر  امپریالیستی  های 

چین(.

• این نوع بررسی و این لیست من درآوردی 
بسیار سؤال برانگیز است :

• چرا اسم روسیه در این لیست نیست، که 
ای  هسته  تسلیحات  میزان  لحاظ  از  کماکان 
بعد از ایاالت متحده امریکا در مقام دوم قرار 

دارد؟

• چرا اسم هندوستان در این لیست نیست؟

ملی«  ناخالص  »تولید  که  نیست  شکی   •
هند کمتر از چین است، ولی میزان بودجه 
نظامی هند بمراتب بیشتر از چین است، اگر 
به روایات دایره المعارف بریتانیکا از سال 

۲۰۰۲ باور کنیم.

• هند در هرصورت یک قدرت اتمی است 
و سیاست قدرت طلبانه خودخواهانه ای را 

تعقیب می کند.

• دخالت هند در امور سریالنکا از ۱۹۸۷ تا 
۱۹۹۰ چندین برابر شده است.

• هند نیروی دریائی عظیمی دراختیار دارد، 
که قدرتش را حتی در خیابان های ماالکا به 

نمایش می گذارد.

ایدئولوژی  یک  با  تشبثات  این  همه  و   •
نژاد   « برتری  از  که  شود،  می  همراهی 

آریا« و »سیطره هندی« تجلیل می کند.

• همین ایدئولوژی، رژیم وجپائی را بر آن 
داشت، که هنگام تصویب قانون ضداسالمی، 
ببندد  را  خود  چشم  دو  هر  حتی  یا  و  یک 
»آنتی  و  ستیز«  »اسالم  تمایالت  بسبب  و 
روزبروز  پیوندهای  ضدعربی«،  سمیتیسم 
محکمتری با ایاالت متحده امریکا و اسرائیل 

ببندد.

هند  کنگره  حزب  آمدن  کار  روی  با  آیا   •
تغییراتی در این تمایالت ممکن خواهد شد؟

• چرا در این لیست نام کشوری مانند برزیل 
نیست؟

• در آمد سرانه برزیل حدودا ۵ برابر چین 
است و کم نیستند کسانی که از تمایالت این 
دست  برای  التین،  امریکای  بزرگ  کشور 

یافتن به قدرت هسته ای سخن می رانند.

• اگر »تولید ناخالص ملی« برزیل را مالک 
ولی  گیرد،  می  فاصله  چین  از  دهیم،  قرار 
ایاالت  با  آن  مقایسه  در  برزیل،  فاصله  این 
حتی  و  اروپا  اتحادیه  ژاپن،  امریکا،  متحده 

خود آلمان فدرال نیز صادق است.

ایتالیائی  مجله  در  مندرج  مقاله   •
بطور  شده  یاد  سؤاالت  به  )کونتروپیانو( 
رقابت  از  وقتی  دهد،  می  پاسخ  غیرمستقیم 
میان قوی ترین قدرت های اقتصادی و قطب 

های امپریالیستی سخن می گوید.

امپریالیستی،  قطب  حضرات،  بنظر  پس   •
مترادف است با قدرت اقتصادی یعنی »تولید 

ناخالص ملی«.

• اگر اینطور است، پس برای تنظیم لیست 
از  تابلوئی  تنظیم  امپریالیستی،  های  قطب 
ناخالص  »تولید  باالترین  که  کشورهائی 
ملی« را دارند، الزم بود و لیست حضرات 
در این صورت اصال عینی نیست و بیشتر 

دلبخواهی است.

• آدم سر در نمی آورد.

و  شده  وارد  لیست  این  در  چین  نام  چرا   •
لیست با آن خاتمه یافته؟
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نام چین خاتمه  نوشتن  از  قبل  لیست  • چرا 
نیافته و چرا بعد از چین نام کشور دیگری 

درج نشده است؟

• برخورد آماری به قضایا باعث کنار گذاشتن 
تاریخ، سیاست و ایدئولوژی می شود.

نمی  بحث  وارد  آنها  باره  در  کسی  دیگر   •
شود.

• تنها چیزی که بحساب می آید، عبارت است 
ناخالص  »تولید  واسطه  بی  امپراطوری  از 

ملی«، با نتایجی پارادوکسی!

• اگر توسعه اقتصادی چین متوقف می شد، 
پس دیگر انگ کشور و یا قطب امپریالیستی 

برپیشانی آن نمی خورد!

• ولی برزیل لوال، برعکس باید یک قطب 
می  اگر  شد،  می  محسوب  امپریالیستی 
آلکا  با  نواستعماری  همآغوشی  از  توانست 
اقتصادی  رشد  راه  و  کند  خالص  را  خود 

مستقل درپیش گیرد.

• بدین طریق مهمترین کشورهای جهان سوم 
می  قرار  غریبی  و  عجیب  دوراهی  برسر 

گیرند :

نیمه  یا  و  شوند  مستعمره  نیمه  باید  آنها   •
نما  چپ  حضرات  وگرنه  بمانند،  مستعمره 
آنها را قطب های امپریالیستی قلمداد خواهند 

کرد.

امپریالیستی  تهمت  نمی خواهند،  اگر  • پس 
بودن بخورند، یا باید به شکست سیاسی تن 

در دهند و یا به ورشکستگی اقتصادی!

بخش سوم

نقش چین

• ما اما سعی خواهیم کرد که تاریخ، سیاسیت 
و ایدئولوژی را در نظر بگیریم.

جزو  تریاک،  جنگ  درآستانه  چین   •
باالترین  که  شد،  می  محسوب  کشورهائی 
میزان »تولید ناخالص ملی« را دارند، ولی 
شمرده  امپریالیستی  کشور  یک  آن  علیرغم 
نمی شد و این امر را ستم، سرکوب و تحقیر 
هولناک مردم این کشور، در عمل نشان داد.

• ولی امروز؟

در  که  کنیم،  فراموش  لحظه  یک  بیایید   •
پهناورترین کشور آسیایی، قدرت سیاسی در 
بر  بنا  که  است،  کمونیست  حزب  انحصار 
اسناد رسمی موجود، نه تنها از سوسیالیسم، 
بلکه همچنین از مارکس، لنین و مائو دفاع 
می کند، حزبی که تا همین چندی پیش درش 

به روی صاحبان صنایع بسته بود و اعضای 
روزنامه  گزارش  بر  بنا   ( هم  هنوز  آن 
از  عمدتا  سوله(  ال  ایتالیائی  کارفرمایان 
کارگران، دهقانان و بازنشستگان تشکیل می 

یابند.

• آری!

و  بگذاریم  کنار  را  حقایق  این  همه  بیایید   •
به موضوعی بپردازیم، که دیر یا زود برای 
کسانی که نظرشان معطوف مارکس است، 

مطرح خواهد شد :

نیمه  کشور  یک  در  که  کمونیستی  حزب   •
عقب  بسیار  اقتصادی  نظر  از  و  مستعمره 
مانده، قدرت سیاسی را بدست می گیرد، آیا 
باید در درجه اول به تقسیم ثروت نا چیزی 
)بدون  بپردازد  دارد  اختیار  در  کشور  که 
آنکه از عهده حل واقعی مسأله گرسنگی بر 
آید؟( و یا اینکه باید در مرحله اول به توسعه 
نیروهای مولده همت گمارد، که شرط مهمی 
برای دفاع از استقالل ملی و عدم وابستگی 

نیز هست؟

• اما بیایید بحث خود را از فرضیه ای آغاز 
سرمایه  به  برگشت  چین  در  گویا  که  کنیم، 

داری آغاز شده و ادامه دارد.

• آیا کشوری را که تمام هم و غمش معطوف 
توسعه داخلی خویش است و تمام نیرویش را 
تا میزان »تولید ناخالص  بسیج کرده است، 
ملی« خود را در عرض بیست سال آینده، به 
چهار برابر آن افزایش دهد، همانطور که در 
طی بیست سال گذشته انجام داده است، می 

توان امپریالیستی نامید؟

بعد  یک  دارای  امپریالیسم  آن،  بر  • عالوه 
ایدئولوژیکی است.

• همانطور که مثال در ایاالت متحده امریکا 
بوضوح خودنمائی می کند :

• ملت امریکا »ملت برگزیده خدا« نام می 
گیرد، که »بی نظیر و بی همتا« ست و حق 
دارد، )البته بفرمان خدائی که ابدا بی طرف 
امریکا  بی چون و چرای  نیست و طرفدار 
به  دست  جهان  هرگوشه  در  مترجم(  ست: 
خود  الهی«  عظیم  »رسالت  و  بزند  مداخله 

را اجرا کند.

اکنون شب  هم  و عراق  افغانستان  )مردم   •
و روز درحال ارشاد اند و اندک اندک می 
باید در جهنم آتش الهی امریکا  یا  فهمند که 
راه  به  باید  یا  و  شوند  خاکستر  متحدینش  و 
راست روی آورند و به بردگی الشخورها ی 

جهانی گردن نهند. مترجم(

چین،  کمونیست  حزب  ایدئولوژی  ولی   •

نیز مطرح شد، درست  اخیر  که در کنگره 
برعکس ایاالت متحده امریکا، به همزیستی 
به  و  المللی  بین  سطح  در  آمیز  مسالمت 
برابرحقوقی کلیه دولت های جهان تأکید دارد 
و همه نیروهای خود را فرا می خواند، که 
برای حفظ ثبات داخلی کشور خود و گسترش 
بهروزی و رفاه مردم )که یک پنجم جمعیت 
کره زمین را تشکیل می دهد( بسیج شوند و 

همه تالش خود را بکار گیرند.

• تأکید بر صلح و پیشرفت، عناصر بنیادی 
می  تشکیل  را  ایدئولوژیکی  پیگیری  یک 
دهند، که برای مثال می توان به سال های 

کنفرانس باندونگ اشاره کرد.

رأس  در  دیرزمانی  که  کشوری  انگار   •
داشت،  قرار  ملی  بخش  رهائی  های  جنبش 
یکشبه مسخ شده، بدون درد و ناله، ماهیتش 
امپریالیستی  قطب  یک  به  و  داده  تغییر  را 

مبدل گردیده است!

• این را دیگر بقول تروتسکی می گویند:

• رفرمیسم ۱۸۰ درجه ای!

• از سوی دیگر، آیا می شود، مبارزه رهائی 
چین  خلق  جمهوری  قابله  که  را  ملی  بخش 

بوده است، بطور قاطع تمام شده تلقی کرد؟

• اینجا سخن تنها برسر تایوان نیست.

امریکا در  ایاالت متحده  پیروزی  از  • پس 
می  بگوش  صداهائی  مرتب  سرد،  جنگ 
رسند، که سرنوشت مشابه با اتحاد جماهیر 
شوروی و یا یوگوسالوی را برای جمهوری 

خلق چین غیبگوئی ویا آرزو می کنند :

در   ۱۹۹۱ سال  در  که  پرفروشی  کتاب   •
نیویورک بقلم فریدمن و لبهارد منتشر شده، 

اعالم می کند :

• »محتمل ترین سرنوشت برای چین تجزیه 
این کشور است!«

• چهار سال بعد مجله ژئوپولیتیک ایتالیائی 
پرنفوذ  محافل  تمایالت  به  اشاره  با  )الیمز( 
تجزیه  که  نویسد،  می  غربی  و  امریکائی 
بیشمار  های  تایوان  به  چین  خلق  جمهوری 

در دستور روز حضرات قرار دارد.

• در همین شماره مجله، ژنرال آلپینی سابق 
و استاد ژئوپولیتیک فعلی، خطاب به چینی 

ها می نویسد :

• »شما بهتر از همه می دانید، که پیشرفت 
اقتصادی شما موجب رشک و ترس  سریع 
می شود و کشورهای دیگر از ایاالت متحده 
عدم  هوای  همسایه  دول  و  ژاپن  تا  امریکا 
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ثبات داخلی و تجزیه جمهوری خلق چین را 
در سر می پرورانند.«

• پس از چهار سال دیگر )۱۹۹۹( و دوباره 
به  دیگری  ژنرال  الیمز،  مجله  همان  در 
متخصص دیگر امریکائی اشاره می کند، که 
به دولت ایاالت متحده امریکا توصیه کرده 
که تجزیه آتی جمهوری خلق چین را بطور 

جدی تر و قاطعانه تر در پیش گیرد.

• این گونه توصیه ها سرگرمی های استادان 
دانشگاهی نیستند.

سفارت   ۱۹۹۹ سال  همان  در  درست   •
بمباران می  بلگراد  جمهوری خلق چین در 
امریکا،  دولت  مهم  سران  از  یکی  و  شود 
در رابطه با آن اعالم می کند، که جمهوری 
مسأله  اش  بزرگی  بخاطر  چین صرفا  خلق 
ای است و خطری بالقوه برای همسایگانش 

محسوب می شود.

• هدف ایاالت متحده امریکا از برپا داشتن 
سیستم تدافع موشکی )که مورد حمایت ویژه 
برای  مشکل  ایجاد  دارد(  قرار  بوش  جرج 

جمهوری خلق چین است :

هسته  تسلیحات  داشتن  از  باید  چین  یا   •
را  خود  داوطلبانه  )یعنی  کند  ای صرفنظر 
زورگوئی  برای  را  راه  و  نماید  خلع سالح 
مسابقه  وارد  یا  و  سازد(  هموار  واشنگتن 
تسلیحاتی مخرب ازنظر اقتصادی و سیاسی 
گردد )دور جدیدی از قمار بزرگ که باعث 
خانه خرابی و فروپاشی اتحاد شوروی شد.(

به  دلبخواه  بطور  اگر  )حتی  رو  این  از   •
جمهوری خلق چین تهمت برگشت به سرمایه 
داری بزنیم( تضاد این کشور با ایاالت متحده 
امریکا را نمی توان به عنوان رقابت میان دو 

»قطب امپریالیستی« قلمداد کرد.

مبارزه   )!( چپها  اگر  است،  آور  تأسف   •
تنها  را  وابستگی  عدم  و  ملی  رهائی  برای 
وقتی برسمیت بشناسند و مورد حمایت قرار 
دهند که یا از موضع ضعف و یا تحت شرایط 

مشقت بار صورت گیرد!

بخش چهارم

اتحادیه اروپا یک دولت واحد نیست!

• در رابطه با مناسبات میان ابرقدرت امریکا 
و اتحادیه اروپا اغلب از تغییر تناسب قوای 
اقتصادی میان این »دو قطب امپریالیستی« 

سخن رانده می شود.

• اما مقایسه دو قدرت این چنین ناهمگون بی 
فایده است :

• اتحادیه اروپا عبارت از یک دولت واحد 
نیست!

• اگر به فرض، میان ایاالت متحده امریکا و 
اروپا جنگ در گیرد، انگلستان جانب کی را 

خواهد گرفت؟

خواهد  کدام  جانبدار  برلسکونی  ایتالیای   •
بود؟

• آیا اتحاد سست آلمان ـ فرانسه در صورت 
در  ها  مسیحی  ـ  دموکرات  آمدن  کار  روی 
پیوندهای  )با  سوسیالیست  حزب  و  آلمان 
عمیق با اسرائیل( در فرانسه جان سالم بدر 

خواهد برد؟

• اکونومیسم یک بار دیگر اشتباه بودن خود 
را برمال می سازد!

• بگذارید نگاهی به وضع کنونی بیندازیم که 
در آن مسابقه تسلیحاتی صورت می گیرد :

به  امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  مخارج   •
تا ۲۰   ۱۵ از  بیش  سال ۲۰۰۳  در  تنهایی 
بوده  اروپائی  کشورهای  مجموعه  برابر 

است.

امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  برتری   •
روز  روزبه  و  است  گیری  سبقت  غیرقابل 

فزونی می گیرد:

• بودجه ایاالت متحده امریکا تنها در عرصه 
توسعه و تحقیقات نظامی، بیشتر از مجموعه 
مخارج نظامی آلمان و انگلستان باهم است.

دو  امریکا  متحده  ایاالت  دفاعی  مخارج   •
عضو  کشورهای  مجموعه  مخارج  برابر 
ناتو )بدون در نظر گرفتن اعضای جدید آن( 

است.

• در آثار لنین می خوانیم :

و  پا  تازه  قدرت  نفع  به  قوا  تناسب  »اگر   •
به ضرر قدرت برتر سابق تغییر کند، میان 
قدرت های امپریالیستی جنگ در می گیرد.«

• این امر بویژه بطرز بارزی دیالک تیک 
شروع جنگ جهانی اول را تعیین می کند، 
که آلمان قوی تر شده بود و انگلستان )یعنی 

قدرت برتر سابق( ضعیف مانده بود.

• امروزه اما وضع بکلی از قرار دیگر است 
:

• در تغییر تناسب قوا شکی نیست، ولی در 
برتری روزافزون ایاالت متحده امریکا نیز 

همینطور.

• درآستانه شروع جنگ جهانی اول، اروپا 

به دو اردوگاه نظامیـ  دیپلوماتیک تقسیم شده 
بود و کشورهای این دو اردوگاه بودند که در 

میدان جنگ رو در روی یکدیگر ایستادند.

)ناتو(  پیمان  یک  وجود  شاهد  ما  امروز   •
واحد هستیم که همچنان تحت فرمان ایاالت 
تعداد  بروز  روز  و  ست  امریکا  متحده 

اعضایش افزونتر می شود.

• درسال های قبل از ۱۹۱۴ انگلستان بارها 
افزایش  به  نسبت  را  خود  نگرانی  بارها  و 
توان نظامی آلمان ابراز داشت، ولی امروز 
امریکا  متحده  ایاالت  برعکس،  درست 
متحدین اروپائی خود را به سبب پایین بودن 
بودجه نظامی شان مورد سرزنش قرار می 

دهد.

در  نتوانند  دیگر  که  است  ممکن  چون   •
می  واشنگتن  که  جهانی  تنبیهی  عملیات 

خواهد، شرکت کنند.

• اشاره به اختالف فعلی انگلستان و آلمان و 
کشف تشابه با شرایط آغاز جنگ جهانی اول 
برای درک مناسبات بین المللی کنونی کمکی 

بما نمی کند.

مشخص  هروضع  که  کرد  فراموش  نباید   •
ویژگی مطلق خود را دارد!

• شرایط بین المللی جنگ جهانی اول فصل 
لحاظ  از  که  است  بشری  تاریخ  از  دیگری 

دیگری قابل یادآوری است.

که  رسید،  بپایان  اختالفی   ۱۸۱۴ درسال   •
لندن و پاریس را حدود ۲۵ سال مشغول خود 
کرده و حتی از مرزهای اروپا فراتر گذشته 
نوعی  یادآور  عینی  شاهدان  بنظر  و  بود 

جنگ جهانی بود.

• لنین در سال ۱۹۱۶ نوشت:

ناپلئونی،  امپریالیسم  فروپاشی  از  »پس   •
می  آغاز  کبیر  بریتانیای  سرکردگی  دوران 
شود که ببرکت آن سیاست استعماری خود را 
پیش می برد و نفوذ خود را در مقیاس جهانی 

گسترش می دهد.

• این است »صلح صد ساله« معروف.

• البته در این دوره نیز اختالفات و تشنجات 
زیادی میان قدرت های بزرگ وجود داشته 
است، بگذریم ازقتل عام های هولناکی که در 

مستعمرات رخ داده اند.

سرکردگی  که  است  این  واقعیت  ولی   •
پیروزی  از  پس  سال   ۱۰۰ تازه  انگلستان 

انگلستان )در سال ۱۸۱۴( خاتمه می یابد.

• اگر با زبان لنین سخن بگوییم :
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• »نیم قرن پیش آلمان )اگر قدرت کاپیتالیستی 
آن را با انگلستان سابق مقایسه کنیم( کشوری 

برابر با صفر بود.«

• امروز تفاوت قدرت میان ابرقدرت امریکا 
و بقیه کشورها بمراتب بیشتر است.

• رشته کالم را بدست پاول کندی، تاریخدان 
امریکائی بدهیم :

های  ارتش  از  کبیر  بریتانیای  »ارتش   •
اروپائی بمراتب کوچکتر بود و حتی نیروی 
دریائی آن کشور قوی تر از نیروی دریائی 
مشترک کشورهای اروپائی که در درجه دوم 

و سوم قرار داشتند، نبود.

دریائی  نیروهای  مجموعه  امروزه  ولی   •
کلیه کشورهای جهان نمی تواند خطری جدی 

برای ایاالت متحده امریکا باشد.«

• و نباید فراموش کرد که قدر قدرتی ایاالت 
آن  کنترل  بعالوه  دریاها،  در  امریکا  متحده 
کشور برغنی ترین مناطق نفتخیز و گازخیز 
می  کشور  این  اختیار  در  امکاناتی  زمین، 
گذارد که برای محروم کردن دشمنان بالقوه 

او از منابع انرژی کفایت می کند.

• از این بابت ژاپن حتی در وضع بمراتب 
بدتری از اروپا قرار دارد.

• از این رو بیهوده است، که در آسمان دنبال 
ابر بگردیم که از احتمال رگبار نظامی در 
آینده خبردهد و حاکی از جنگ میان امریکا 

و اروپا و ژاپن در آینده باشد.

• تصور اینکه با ناپدید شدن اتحاد شوروی 
و  اکتبر  انقالب  سنگرهای  از  که  )کشوری 
به  پا  اول  جهانی  جنگ  های  کشتارگاه  از 
عرصه وجود نهاده بود( دنیا به سال های قبل 
حالت  بهترین  در  است،  برگشته  از ۱۹۱۴ 

ابلهانه است!

بخش پنجم

یک امپراطوری غول آسا

• عالوه بر فروپاشی سیستم استعماری سنتی 
احزاب  و  کشورها  فروپاشی  و  پیدایش  و 
نیز  عمیقی  های  دگرگونی  سوسیالیستی، 
در روابط میان قدرت های بزرگ رخ داده 

است.

• جنگ امپریالیستی مورد نظر لنین که میان 
قدرت های امپریالیستی در می گرفت، هدفش 
این بود که مناطق نفوذ بر اساس تناسب جدید 
قوای قدرت های امپریالیستی )که خود نتیجه 
رشد ناموزون کشورهای نامبرده بود( از نو 

تعیین شوند.

ایاالت  • ولی امروز ما شاهد تالش آشکار 
متحده امریکا برای ایجاد یک دولت جهانی 
هستیم که باید زیر فرمان مطلق امریکا باشد.

• این اما یک پدیده کامال تازه ای است.

گذشته،  در  نیز  هیتلر  که  نیست  تردیدی   •
وقتی که خواب تسخیر یکشبه اتحاد شوروی 
بریتانیای  تسلیم  آن  با  متعاقب  و  دید  را می 
بایست  می  که  کرد،  می  پیشگویی  را  کبیر 
بفرمان  اروپائی گوش  پیدایش  برای  را  راه 
متحده  ایاالت  باشد  حاضر  که  کند،  هموار 
امریکا را به شکست و تسلیم وادارد، آرزوی 
سلطان بی رقیب جهان بودن را در سر می 

پروراند.

• لیکن این یک توهم بیمارگونه گذرا بود و 
از همان آغاز بر پاهای چوبین ایستاده بود.

• امروز اما ایاالت متحده امریکا با ناوهای 
حضور  جا  همه  خود  های  پایگاه  و  جنگی 
نظامی  العاده  فوق  برتری  سایه  در  و  دارد 
خود با پر روئی و حق بجانبی روزافزون در 
تا خواست  کند،  می  مداخله  هرگوشه جهان 

های خود را به خلق های دیگر تحمیل کند.

متحده  ایاالت  مقایسه  امریکا  فرهنگ  در   •
با امپراطوری روم امری طبیعی و  امریکا 

متداول شده است :

آنسوی  در  دیگر،  بار  روم  امپراطوری   •
اقیانوس اطلس، بدون محدودیت های زمانی 
و جغرافیائی سابق تولد یافته است، تا سیطره 
»برگزیده  و  همانند«  بی  »ملتی  جاودان 

خدا« را برنوع بشر برقرار سازد.

• )آدم بی اختیار یاد تعلیمات دینی در مدارس 
ایران می افتد. مترجم(

دیوانه  ادعای  این  بتوان علیه  اینکه  برای   •
وار بپا خاست، باید آنرا مطلقا جدی گرفت :

امریکا  متحده  ایاالت  انگاشتن  سطح  هم   •
داری  سرمایه  بزرگ  های  قدرت  دیگر  با 

خطائی هولناک است!

• آیا حق با کائوتسکی و نگری است که از 
»اولترا امپریالیسم« سخن می رانند؟

• آن دو در واقع بدین نظر مشترک رسیده 
اند، که امپراطوری واحد کنونی و یا ظاهرا 
های  قطب  میان  درگیری  به  تضادمند 

امپریالیستی خواهد انجامید :

• بنظر آندو فقط وقتی می توان از امپریالیسم 
سخن راند که رقابت میان قدرت های بزرگ 
رسیده  حدت  از  ای  بدرجه  داری  سرمایه 
حداقل  مسلحانه  رویاروئی  یک  که  باشد، 

امکان بالقوه پیدا کند.

• اما شرایط واقعی از چیز دیگری حکایت 
می کند:

• در دوران جنگ سرد، ایاالت متحده امریکا 
داری  کشورهای سرمایه  کلیه  بود،  توانسته 

را زیر سرکردگی خود متحد کند.

• علیرغم این امپریالیسم از میان نرفته بود :

با  امریکا  متحده  ایاالت   ۱۹۵۶ درسال   •
و  انگلستان  سوئز  کانال  بحران  از  استفاده 

فرانسه را از خاورمیانه بیرون راند.

دربرابر  را  خود  که  فرانسه  و  انگلستان   •
اطلس  اقیانوس  سوی  آن  از  خود  »متحد« 
بسیار ضعیف می دیدند، بدون مقاومت جدی 
و  مهمترین  از  یکی  بر  و  کردند  خالی  جا 

سنتی ترین مناطق نفوذ خود چشم پوشیدند.

• پس از خاتمه جنگ سرد، تناسب قوا به نفع 
هرچه بیشتر ایاالت متحده امریکا تغییر یافت 

ولی امپریالیسم کماکان از میان نرفت.

• بلکه برعکس!

امروز  کائوتسکی  برابر  لنین در  استدالل   •
بیش از پیش معنی پیدا می کند :

کشورهای  کردن  تابع  به  امپریالیسم   •
کشاورزی و یا عقب مانده قناعت نمی کند، 
تمایل آن به سیطره جوئی می تواند حتی در 
قلب اروپا به شعله ور شدن تضادهای ملی 

دامن زند.

• همانطور که لنین در سال ۱۹۱۶ تشخیص 
دوم  ویلهلم  ارتش  که  زمانی  در  دهد،  می 
صف  پاریس  های  دروازه  پشت  )آلمان( 
آرائی کرده است و جنگ ظاهرا با پیروزی 
یافتن  خاتمه  درحال  آلمان  وار«  »ناپلئونی 
است، سیطره جویان امروزی نیز به تغییر 
نقشه جغرافیائی بالکان و خاورمیانه قناعت 

نخواهند کرد.

و  تاریخ  بخاطر  که  چین  بر  عالوه   •
ایدئولوژی خود خاری در چشم قدرت های 
در  نیز  است، روسیه  داری  بزرگ سرمایه 

خطر تکه تکه شدن قرار دارد.

مستحکم  بسیار  سنتی  مناسبات  حتی   •
کشورهای سرمایه داری با ابرقدرت امریکا 
فقط تاحدودی می تواند بکمک مقوله »رقابت 
توضیح  قابل  امپریالیستی«  کشورهای  میان 

باشد.

• مثال ایتالیا را درنظر بگیریم :

را  ایتالیا  تواند  می  امریکا  متحده  ایاالت   •
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در  خود  کنترل  زیر  زیرین  عوامل  بکمک 
آورد :

پایگاه های نظامی و ارتش مستقرخود  با   •
عمل  میدان  از  خارج  که  کشور،  این  در 

دادگستری ایتالیا عمل می کنند.

• با شبکه سرتاسری جاسوسی خود در این 
کشور که هم از شیوه های سنتی جاسوسی 
استفاده می کند و هم از عالی ترین تکنولوژی 

جاسوسی )اشه لون(

• با عملیات تروریستی

لحظه  در  که  فزائی  تشنج  استراتژی  با   •
مناسب ضربه خود را فرود می آورد

• با نفوذ اقتصادی عظیم خود

با کاستی از سیاستمداران که ازخائنین و   •
خائن پروران پر است.

• درسال ۱۹۴۸ که پیروزی نیروهای چپ 
بود، سازمان سیا  ایتالیا ممکن  انتخابات  در 
تجزیه سیسیل و ساردین را از ایتالیا تدارک 

دیده بود.

• دیالک تیک عینی امپریالیسم آن را بر آن 
می دارد، که تضادهای ملی را حتی در قلب 

اروپا شعله ورسازد.

تأمل  با  باید کرد که در رابطه  آوری  یاد   •
و مالحظات تعدادی از کشورهای اروپائی، 
هرقدر هم که مقاومت آنها ضعیف و کمرنگ 
باشد، اشتباه خواهد بود اگر آنها را با جناح 

جنگ طلب رسوا به یک چشم ببینیم :

• یعنی با محور تجاوز طلب امپریالیستی ـ 
اسرائیلی که بر آن است که نه فقط عراق، 
به  را  لیبی  و  سوریه  ایران،  همچنین  بلکه 
خاک و خون کشد و نابود سازد، فلسطین که 

جای خود دارد!

بخش ششم

تناسب قوای ایدئولوژیکی در مقیاس جهانی

• تناسب قوای نظامی، در مقیاس بین المللی 
روشن است.

بعد  اگر  بود  خواهد  بینانه  کوته  ولی   •
ایدئولوژیکی مسأله را نادیده بگیریم.

برای  امپریالیستی،  بزرگ  قدرت  هر   •
جلب  و  خویش  اجتماعی  پایگاه  گسترش 
ستون  ایجاد  برای  و  کشور  مردم  اعتماد 
دارد  سلطه  تحت  که  کشورهایی  در  پنجمی 
و یا قصد تسخیرشان را دارد، به یک افسانه 

قابل قبول نیاز دارد.

رسولی  عنوان  به  را  خود  بتواند  باید  او   •
بشری  ماورای  قدرتی  سوی  از  برگزیده 
قلمداد کند که مقاومت در برابرش هم بیهوده 

است و هم جنایتکارانه!

بنام  پرنفوذ  و  دوآتشه  شووینیست  یک   •
هاینریش فون ترایچکه درپایان قرن نوزدهم 
پس از مشاهده موفقیت های آلمان، درعرصه 
دست  فرهنگی،  و  سیاسی  اقتصادی،  های 
»قرن  بیستم  قرن  گویا  که  زد  غیبگوئی  به 

آلمانی« خواهد بود.

در  حیثیت خود  و  آبرو  باختن  از  پس  او   •
امریکا  به  که  کشور خویش، تصمیم گرفت 
مهاجرت کند که مورد استقبال گرم امریکائی 

ها قرار گرفت :

شعار  به  امریکائی«  »قرن  شعار  اکنون   •
بدل شده است  نو«  کاران  محافل »محافظه 

که دور دکترین جرج بوش حلقه زده اند.

امریکا  سیاسی  فرهنگ  در  شعار  این   •
امریکا  گویا  که  است  افتاده  جا  بخوبی  نیز 
نقش  همچو  یک  گرفتن  بعهده  رسالتش، 

خارق العاده ای است.

اول، کشورهای مخالف  • در جنگ جهانی 
انگلستان،  فرانسه،  مانند  ویلهلمی،  آلمان 
لوای  زیر  امریکا  متحده  ایاالت  و  ایتالیا 
»مداخله دموکراتیک« و بدالیل زیرین وارد 

کشتارگاه های جنگ شدند :

• برای اشاعه دموکراسی در جهان، جنگ 
الزم است!

• برای از بین بردن استبداد و خودکامگی در 
کشورهای نیمه قدرتمند جنگ اجتناب ناپذیر 

است!

• برای خاتمه دادن به خطر جنگ و تأمین 
صلح همیشگی، جنگ ضرورت دارد!

• این شعار ایدئولوژیکی مشترک کشورهای 
شعار  اکنون  سابق،  آلمانی  ضد  غربی 
منحصر بفرد ایاالت متحده امریکا شده است:

• کشوری که حتی در زمان جفرسن در پی 
بوده  آزادی«  »امپراطوری  یک  پیریزی 

است.

• امپراطوری ئی که بشریت از آغاز خلقت 
تا کنون نظیرش را ندیده باشد!

را  دنیا  که  کند،  می  افتخار  که  کشوری   •
نخست از فاشیسم هیتلری و سپس ازاستبداد 
جرج  امروز  و  است  داده  نجات  کمونیستی 
عنوان  به  را  امریکا  ملت  کوشد،  می  بوش 
بدیل  »ملت برگزیده خدا« و »سرمشق بی 

مردم جهان« بخورد مردم دهد.

دارد »دموکراسی«  گویا وظیفه  که  ملتی   •
و »بازار آزاد« را در سراسر جهان رواج 

دهد.

بزور  آزاد  بازار  و  دموکراسی  )رواج   •
سرنیزه و توپ و تانک، به بهای تخریب بی 
های  بمب  پرتاب  با  زیست  محیط  بازگشت 
رادیواکتیو و گرفتاری ساکنین مناطق جنگی 
نام و  بیماری های بی  به  و مناطق همسایه 

نشان و برای میلیونها سال. مترجم(

و  نازی  سردمداران  اروپا،  تاریخ  در   •
جنگی  های  ایدئولوژی  و  ها  افسانه  فاشیسم 

زیادی رواج داده اند :

فرمان  به  باردیگر  روم  »امپراطوری   •
سرنوشت فراز آمده است!«

• موسولینی با این شعار سینه سپر کرد و به 
توجیه جنگ تجاوزکارانه و جنایات هولناک 

فاشیست های ایتالیا پرداخت.

• اما این ایدئولوژی امروز دیگر در ایتالیا 
خریداری ندارد.

• برعکس!

قلع  به  نیروهائی که  ترین  ارتجاعی  • حتی 
و قمع دولت اجتماعگرا مشغولند، اغلب از 

»روم غارتگر« دم می زنند!

بیگانه  او  افسانه موسولینی که در زادگاه   •
و رسوا شده است، دیری است که از فراز 
رسیده  امریکا  به  و  گذشته  اطلس  اقیانوس 

است.

و  ها(  )پولیتولوگ  شناسان  سیاست   •
ای  حرفه  پردازان(  )نظریه  های  ایدئولوگ 
بطور خستگی ناپذیری می کوشند، تا بخورد 
در  روم  امپراطوری  گویا  که  بدهند،  مردم 
هیأت ایاالت متحده امریکا در ابعادی غول 

آسا تولد یافته است.

• )توجیه جنایت در ردائی ازسفاهت! مترجم(

• رایش سوم ایدئولوژی خود را با الهام از 
بندی  سرهم  امریکا  نژادپرستانه  های  سنت 

کرد :

مدافع  عنوان  به  را  خود  هیتلری  آلمان   •
پیشاهنگ  و  جهان  پوستان  سفید  سینه چاک 
از  ها  بلشویک  برابر  در  غرب  مقاومت 
اروپا و کال فرهنگ بشری  شرق، که گویا 
را مورد مخاطره قرار می دهند و خلق های 
مستعمرات و دیگر کشورها را تحریک می 
کنند، قلمداد کرد و حفظ برتری سفیدپوستان 
آلمان  سرکردگی  تحت  و  جهانی  مقیاس  در 



89مجله هفته شماره 32  بهمن 1391 صفحه  

بزرگ را رسالت خود اعالم کرد.

خود  زادگاه  به  اکنون  ایدئولوژی  این   •
)امریکا( بازگشته است.

را  آن  دهد،  می  ترجیح  امریکا  که  گیرم   •
شسته رفته و براق تحویل بشریت بدهد :

• هیتلر خود را منادی نبرد برای سلطه و یا 
رسالت غربی، سفید پوستان و نژاد آریا می 
نامید ولی امروز امریکا عومفریبانه تنها از 

یک رسالت غرب سخن می راند.

• خالصه مطلب :

• اکنون تناسب نیروها از نظر ایدئولوژیکی 
حتی بیشتر به نفع امریکا ست!

برتری  اش،  نظامی  برتری  همانند   •
اختناق  جهان  قدرت  ابر  تنها  ایدئولوژیکی 

آورشده است!

رسانه  روزافزون  امکانات  از  استفاده  با   •
های گروهی، تبلیغات کر کننده ای در مقیاس 
لرزه  آن  هدف  که  شده  انداخته  براه  جهانی 

براندام بشریت مترقی می اندازد :

• همانطور که به هرنوع انتقاد جدی نسبت 
سمیتیسم  آنتی  تهمت  با  اسرائیل  سیاست  به 
)یهود آزاری( پاسخ داده می شود، همانطور 
امریکا،  به سیاست  انتقاد نسبت  نیز هرنوع 
در آینده به عنوان ضدیت با دموکراسی تلقی 

خواهد شد!

و  امریکا  همکاری  نیز  طریق  بدین   •
اسرائیل، هم در عرصه ایدئولوژیکی و هم 
روز  شناسی(  )خدا  تئولوژیکی  عرصه  در 

بروز عمیقتر می شود:

• »علیه ملت برگزیده خدا بودن«، همانطور 
که جرج بوش با زبان مسیحائی خود برزبان 
می راند، »کفر محض و توهین به مقدسات 

است!«

علیه  فقط  تبلیغاتی  آور  تهوع  معرکه  این   •
جنبش های انقالبی نشانه نرفته است :

• چون فرانسه از تجاوز امریکا علیه عراق 
باز  در  شرکت  از  تنها  نه  نکرد،  پشتیبانی 
تحت  و  شد  محروم  عراق  پرسود  سازی 
شد،  داده  قرار  زیادی  اقتصادی  فشارهای 
بلکه در برابر افکار عمومی بین المللی، به 
عنوان کشوری ضد امریکائی وضد یهودی 
)حتی آریه ل شرون از یهودی های فرانسه 
خواست که چمدان های خود را بربندند و به 
سرزمین موعود کوچ کنند. مترجم( معرفی 

و بی اعتبار گردید.

اتحاد  تقویت  ببرکت  ایاالت متحده امریکا   •

خود با اسرائیل، به توان اتمی ویرانگر خود، 
توان مذهبی ئی افزوده است که مخالفین خود 
آنها را  را کافر قلمداد می کند و می کوشد 
بگیرد  اخالقی  و  ایدئولوژیکی  بمباران  زیر 

و نابود سازد!

داشت،  پنهان  دیده  از  نباید  این  بر  • عالوه 
ضد  )و  فرانسوی  ضد  تبلیغات  یورش  که 
اطلس  اقیانوس  آنسوی  از  که  اروپائی( 
طرف  از  تواند  می  گیرد،  می  سرچشمه 
)و  فرانسه  در  بیشماری  های  گروهبندی 

اروپا( مورد پشتیبانی قرار گیرد!

یک عنصر  به  باید  اینها،  همه  از  گذشته   •
دیگر نیز توجه کرد :

اروپائی  کشورهای  از  بسیاری  در   •
جنبش  اسپانیا(  و  ایتالیا  فرانسه،  )انگلستان، 
های تجزیه طلب وجود دارند، که گاهی می 

توانند به مبارزه مسلحانه متوسل شوند.

بر  بنا  تواند  می  امریکا  متحده  ایاالت  و   •
مصالح خود، آنها را درلیست سازمان های 
های  جنبش  جزو  ویا  دهد  قرار  تروریستی 

رهائی بخش ملی بشمارد.

• بنابرین واشنگتن این امکان را دارد که نه 
فقط اتحادیه اروپا، بلکه تک تک کشورهای 

اروپائی را تکه تکه کند!

• پس از چه رو باید از شبح امپریالیسم اروپا 
سخن برانیم که گویا درحال خیزش است، تا 
بخواند و  مقابله  به  امریکا را  ایاالت متحده 

شرش را از سر بشریت کم کند؟

• آیا چنین ادعائی یک خیالبافی سیاسی نیست 
وسطائی  قرون  و  متحجر  تفسیر  یک  از  و 
)اسکوالستیک( از نظریه لنین حکایت نمی 

کند؟

آن  از  عبارت  موضعگیری  چنین  نتیجه   •
سرمایه  بزرگ  هرکشور  که  بود،  خواهد 
عنوان  به  استثناء  بدون  و  همیشه  داری 

کشوری امپریالیستی عمل کند!

• )این ادعا و تالش مذبوحانه آقای قراگوزلو 
نیز هست. مترجم(

• ولی این با نظر لنین به هیچوجه جور در 
نمی آید :

• لنین در سال ۱۹۱۶ احتمال می داد که در 
صورت پیروزی ارتش ویلهلم دوم )آلمان(، 
فرانسه بتواند برای احراز استقالل خود، به 

جنگ آزادی بخش ملی مبادرت ورزد.

صاحب  زمان  آن  در  که  ای  فرانسه   •
مستعمرات بیشماری بوده است.

• چهار سال بعد، وقتی لنین ترجمه فرانسوی 
و آلمانی کتابش )امپریالیسم( را معرفی می 
جدید  کامال  شرایط  به  بود،  مجبور  کرد، 

اشاره کند :

• »برسر این طعمه، دو تا سه درنده جهانگیر 
ژاپن(  و  انگلستان  )امریکا،  مسلح  دندان  تا 
گرد آمده اند، که برای تقسیم آن میان خود، 
جنگ  کشتارگاه  به  را  جهانی  خواهند  می 

مبدل کنند!«

باره  در  اینجا  بینیم،  می  که  همانطور   •
فرانسه حرفی زده نمی شود.

بیشتر  لنین  از سوی  • ولی سکوت دیگری 
درس آموز است :

• از آلمان در رده کشورهای امپریالیستی نیز 
دیگر خبری نیست، آلمانی که در سال ۱۹۲۰ 
بنا بر »صلح ورسای« )صلحی که بمراتب 
بیرحمانه تر و بیشرمانه تر از »صلح برست 

لیتووسک« بود( به زانو در آمده بود.

• ولی بعد از قدرت یابی و روی کار آمدن 
بنیادی  بطور  وضع  نازی  های  فاشیست 

عوض می شود.

• رایش سوم بدرجه ای از قدرت می رسد 
و  پیشرفته  داری  سرمایه  کشور  حتی  که 
استعمارگری مانند فرانسه را به مستعمره و 
نیمه مستعمره »آلمان بزرگ« تنزل می دهد 
و از این رو، آن را به »جنگ رهائی بخش 

ملی« مجبور می سازد.

بطور مشخص  لنین  که  همانگونه  • درست 
تجزیه و تحلیل و استنتاج کرده بود!

نبرد ضد امپریالیستی امروز عبارت است از

اتحاد  و  امریکا  امپریالیسم  ضد  بر  نبرد 
امریکا ـ اسرائیل!

پایان
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با این فرض که در اندیشه و ادراک اجتماعِیِ 
انسان مدرن )عرصه ی فلسفه، جامعه شناسی 
و اقتصاد سیاسی(، ذخیره ای مهم و اساسی 
بی تردید  دارد،  وجود  نظریه  و  مفاهیم  از 
مهمترین  از  یکی  کمونیست«،  »مانیفست 
اغراق  کمترین  بدون  که  بیانیه ای  آنهاست. 
)حتا پس از یک قرن و نیم(، هنوز اثرگذارِی 
بسیاری  احتماالً  است.  کرده  حفظ  را  خود 
و  مبارزه جویانه   عبارت  بارها  مخاطبان  از 
و  خوانده  را  پیروزمندانه ای  نوعی  به  حتا 
بیانیه ی  انگلس،  و  مارکس  که   شنیده اند  یا 
می کنند:  آغاز  آن  با  را  خود  کمونیستی ِ 
شبح  است:  اروپا  تسخیر  حال  در  ”شبحی 
پاپ و  ـ  اروپای کهن  قدرت  تمام  کمونیسم. 
تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال های فرانسه 
راندن  برای  ـ  آلمان  پلیس  جاسوس های  و 
این شبح در اتحادی مقدس شرکت جسته اند” 
)ص۲۷۵(. عبارتی که از نظر بسیاری از 
مارکسیست ها همچنان فاتحانه و امیدوارکننده 
به نظر می رسد، حتا اگر تار و پود رویای 
آن با اشتباهات جبران ناپذیر دیکتاتوری های 
احزاب کمونیستی سابق در عدم توزیع قدرت 

با مشکلی عظیم مواجه شده باشد.

باری، هرچند ممکن است بررسِی »مانیفست 
کمونیست«، در کنار سایر بحث های فلسفی، 
امری غیر معمول به نظر رسد، اما همانگونه 
که در بحث گذشته )شماره ۲۵(، در هنگام 
معرفی برخی از هگلی های جواِن )شاخه ی 
چپ( و گرایش های فکرِی آنها، به طور مجمل 
نگاهی به تفکر مارکس و انگلس انداختیم، با 
توجه به شرایط تاریخی ـ اجتماعِی زمانه ی 
آنها، اندیشه ی این دو متفکر، نقشی به سزا 
در تبیین موقعیت تاریخِی گروههای اجتماعی 
قرن نوزده )عصر شکوفایی صنعتی( داشته  
است. بر این مبنا ضروری است تا به طور 
خاص نیز به مهمترین اثری که نام آنها را 
به  و  منظم  اثری  بپردازیم.  دارد،  خود  بر 
اصطالح علمی، که عهده دار تبیین مطالباِت 
اجتماعی ـ سیاسِی کارگرانی بوده است که با 
مطالبات شان  همواره  جمعیت،  کثرت  وجود 
اقتدار  واقع  به  )که  بورژوازی  سوی  از 
سیاسی و اقتصادی خود را مدیون این طبقه 
بود( پشت گوش انداخته می شد. آنچه  این دو 
متفکر را علیه بورژوازی برانگیخته است، 

مارکس و انگلس : مانیفست کمونیست
فلسفه به زبان ساده )26(، مارکس و انگلس : مانیفست کمونیست

نوشته زهره روحی

هم خاستگاهی علمی و هم اجتماعی ـ طبقاتی 
دارد. تأمل، دقت و تحلیل بر عرصه ی روابط 
اجتماعِی آنچیزی است که »تولید« نام دارد؛  
و مسلماً منظور ما در اینجا از تولید به منزله ی 
است.  تولید«  »نحوه ی  اجتماعی،  مقوله ای 
روابط  و  دیدگاه  مطابق  که  تولیدی  نحوه ی 
و  تعریف  جامعه،  در  داری  سرمایه  مسلط 
ادراک می شود. از اینرو می توان گفت تمرکز 
و مطالعه بر»روابط  تولید«، )که یک سوی 
آن به کارگر و سوی دیگر آن به سرمایه دار 
متصل است(، منشاء و در عین حال ماحصل 
مهمترین آثار مارکس و انگلس اند. زیرا آن 
بازار  رونق  وجود  با  که  می دیدند  علناً  دو 
سرمایه دار،  طبقه ی  روزافزون  ثروت   و 
فقیرتر  و  فقیر  روز  به  روز  کارگران 
آن  تا  برآمدند  صدد  در  اینرو  از  می شوند. 
شیوه ی تولیدی را برمال سازند که بر اساِس 
آن، در ازای فقر و استثمار کارگر، موجبات 
روزافزون ثروت سرمایه دار فراهم می شود. 
با »ارزش  آنها  در چنین بررسی ای ست که 
اضافه « مواجه می شوند و آنرا در معرض 
سرمایه داری«  اقتصاد  »عدالت  مدعیان 
بر  که  اضافه ای  ارزش  می دهند.  قرار 
ارائه  انگلس  و  مارکس  که  استداللی  اساس 
محسوب  سرمایه دار  ثروت  منشاء  می دهند 
می شود؛ که به زبان ساده می توان گفت این 
ارزش اضافه، همان سودی است که از ِقَبِل 
بیگاری و یا عدم پرداخت مزِد واقعی کارگر 
)کارکنان( به دست میآید و یکسره به جیب 

سرمایه دار می رود.

 بنابراین با کالهبرداری بزرگی  مواجه ایم که 
با ظرافت پوشانده شده است. وانگهی مارکس 
شیوه ی  این  آنکه  برای  دریافتند،  انگلس  و 
تولید، به راحتی قابل اجرا باشد، الزم است 
تا طریق نگاه آدمی به خود، کاالمآبانه باشد. 
یعنی چه!؟ یعنی فروش کار خود به عنوان 
کاال و نیز تصاحب سود توسط کارفرما را 
باور  چنین  در  کنند.  تلقی  طبیعی  امر  یک 
»کار«،  از  کارکن  یا  کارگر،  تلقی  غلطی 
نه به منزله ی »سرمایه ای تولیدی«، بلکه به 
منزله ی »کاال«یی فروشی است. به عبارتی 
دیگر، او خود را به مثابه فروشنده ی نیروی 
کارش می بیند و درک می کند. حال آنکه برای 
مارکس و انگلس به دلیل نیروی آفرینندگی ای 

که در »کاِر آدمی« می بینند، کار آدمی در 
انسان  اوست.  جهان  و  انسان  سازنده  واقع 
کاِر همبسته، برساخته  اثر  و جهانی که در 
همبستگی  عرصه ی  کار،  بنابراین  می شود. 
در  ترتیب  بدین  و  می آید.  شمار  به  نیز 
تعریف جدیدی که به لحاظ شرایط تاریخی از 
»انسان« صورت می گیرد، اکنون »کار« و 
آماده ی  انقالبِی  »تولید« از سوی دیگاه های 
عرصه ی  به  مبدل  مطلوب،  جهان  ساختن 

بروز شایستگی های انسان می شود.

باری، ساختار اقتصادی، نظامی و ارتباطی 
در شهرهای صنعتِی در حال گسترِش قرن 
نوزده، برای رشد هر چه بیشتر خویش، به 
کارخانه ها  در  که  دستاوردهایی  و  صنایع 
چه  رده ای،  هر  )از  کارگران  دست  به 
ساخته  متخصص(   غیر  چه  و  متخصص 
می شد وابستگی بیشتری پیدا می کرد. در این 
زمان بود که کارگران خصوصاً با توجه به 
جمعیت روزافزونی که پیدا کرده بودند، خود 
را بخش بزرگی از پدید آورندگان ثروتی دیدند 
که با آن شهرها زیبا و پر رونق می شد؛ یعنی 
سرمایه داران  نظر  از  که  کارگرانی  کاِر  با 
چشم  بدون  می باید  آزاد،  اقتصاِد  مدافعان  و 
داشت به بهره ی کار خویش، همچنان نیروی 
تحلیل  به  بدترین شرایط  در  را  خود  حیاتی 

می بردند.

مانیفست  که  است  شرایطی  چنین  در 
مارکس  عصر  می شود.  نوشته  کمونیست 
گرسنگی  نکبت،  و  فقر  زمانه ی  انگلس،  و 
و  کارگران  دائماً  که  بود  میری  و  مرگ  و 
عصری  می کرد؛  تهدید  را  آنها  خانواده ی 
بسیار  کارگری  تشکالت  با  انقالبی  اساساً 
تمامی  در  وسیع  و  منسجم  و  کارآ  منظم، 
سطوح مشاغل کارگری. شاید به همین دلیل  
از  که  عصر  آن  روشنفکراِن  از  بسیاری 
وضعیت ارتجاعی، تنگ نظری و تبعیض  به 
جنبش های  از  حمایت  در  بودند،  آمده  تنگ 
پرولتاریا  صفوف  به  کارگری،  انقالبِی 
روشنفکرِی  نیروهای  معنایی،  به  پیوستند. 
چپ که به راستی خواهان دگرگونی و تحول 
در وضع موجود بودند، همان عملی را انجام 
دادند که به طور معمول جامعه ی روشنفکری 
در طول تاریخ بشر، )چنانکه در بحث های 
گذشته دیدیم( انجام داده اند: حمایت و پیوستن 

نظری



91مجله هفته شماره 32  بهمن 1391 صفحه  

به گروهی که در جامعه قادر به مبارزه با 
متن  به  اینک  بود.  نامشروع  قدرِت  ساختار 
که  پرداخت  خواهیم  کمونیست«  »مانیفست 
هر چند به نام مارکس و انگلس رقم خورده 
است، اما همانگونه که در آن آمده، محصول 
مشترک کمونیست ها در کشورهای گوناگون 
صنعتی است که در سال )۱۸۴۸ ( در لندن 

گرد هم آمده بودند.

این بیانیه از آنجا که تبیین گر مطالبات اجتماعی 
می آمد،  شمار  به  جهان  کارگران  سیاسی  ـ 
مشروعیت  فاقد  تمایزاِت  به   ساده  بسیار 
پرداخته است. خواست هایی برحق در سمت 
آن  در  که  متعالی  زندگی  و  آزادی  و سوی 
فهمیده  همگانی  حقی  حیث،  هر  از  امنیت 
مانیفست تصریح کرده  اما چنانکه  می شود. 
است، این مطالبات تنها زمانی عملی خواهد 
بود که ساختارهای موجود قدرت و ثروت به 
کلی دگرگون شوند. یعنی مشروط به زمانی 
است که پرولتاریا یا همان طبقه ی کارگر هم 
از نقش انقالبی خویش آگاه شده باشد )به قول 
مارکس و انگلس بنا به ضرورت، خود را به 
طبقه ی حاکم تبدیل کرده باشد( و هم در عین 
حال فراموش نکند که در حین از بین بردن 
به  و  تضادهای طبقاتی،  ”شرایط موجودیت 
طور کلی تمام طبقات، و بدین سان سلطه ی 
خویش را ]هم[ به عنوان یک طبقه از میان 

بردارد ”)ص۳۰۲(.

بنابراین برخالف تصور غلطی که مخالفان 
در  می دهند،  ارائه  مارکسیستی  نظریه های 
بیانیه ی کمونیستی مارکس و انگلس، به هیچ 
وجه سلطه ی طبقه ی کارگر بر سایر طبقات 
وجود ندارد. چنانچه  اگر فی المثل پرولتاریا 
دلیل  به  )که  خویش  طبقاتِی  مبارزه ی  در 
پرچمدار  اجتماعی،  طبقه ی  ستمکش ترین 
از  پس  می باشد(  ستم  از  جامعه  آزادبخشی 
پیروزی همچنان خواهان تخصیص قدرت به 
خود باشد، بدون کمترین تردیدی با جامعه ای 
روبرو خواهیم بود که به جای برآورده ساختن 
جامعه ای  رهایی بخش،  جامعه ای  وعده ی 
سرکوبگر و استثماری را بر مصدر قدرت 
خواهد نشاند. که مسلماً عقل حکم می کند باید 

با آن به مبارزه پرداخت.

هیچ  کمونیست،   مانیفست  دید  از  بنابراین 
سلطه ای تمایزاتی )از سوی هیچ گروهی بر 
گروهی دیگر( نمی باید وجود داشته باشد. به 
جامعه ای  خواهان  انقالبی  پرولتاریای  واقع 
است که کمک  می کند تا تمامی انسانها بدون 
هرگونه تبعیضی به بلوغ فکری خویش دست 
بورژوازی  کهنه ی  جامعه ی  ”به جای  یابند: 
با طبقات و تضادهای طبقاتی اش، اجتماعی 
خواهیم داشت که در آن تکامِل آزاد هر فرد 
شرط تکامل آزاد همگان است”)ص همانجا(.

باری، از شرایطی که در فلسفه ی اجتماعی 
مالکیت  شود،  برچیده  می باید  مانیفست، 
خصوصی است. اما به دلیل سوء تعبیرهایی 
که در این باره از سوی نگرش های بورژوایی 
انجام گرفته، به نظر می رسد الزم است نقل 
قول مستقیمی از آن بیانیه در خصوص لغو 

مالکیت خصوصی بیاوریم:

“ما در صدد نیستیم که این »تملک شخصِی« 
که  تملکی  یعنی  براندازیم،  را  کار  حاصل 
آدمی  زندگی  بازتولید  و  حفظ  مصرف  به 
می رسد و مازادی هم برجا نمی گذارد که با 
ما  داشت.  تسلط  دیگران  کاِر  بر  بتوان  آن 
تملکی  تباه کننده ی  خصلت  می خواهیم  فقط 
کارگر  می شود  موجب  که  بریم  بین  از  را 
سرمایه  بر  که  بماند  زنده  دلیل  این  به  فقط 
که  می ماند  زنده  جایی  تا  فقط  و  بیفزاید 
منافع طبقه ی حاکم ایجاب می کند. ]...[ شما 
]حامیان شیوه ی تولید سرمایه داری[ از اینکه 
براندازیم  را  خصوصی  مالکیت  می خواهیم 
خصوصی  مالکیت  اما  افتاده اید،  هراس  به 
در همین جامعه ی موجوِد شما برای ُنه َدُهِم 
از  صرفاً  ]و[  است.  رفته  میان  از  جمعیت 
معدود  عده ای  خصوصِی  مالکیت  جهت  آن 
بی بهره  آن  از  دهم  ُنه  این  که  دارد  وجود 

هستند” )ص۲۹۵(.

شاید یکی از نکات جذاب در مانیفست، افشاء 
استثمار  همین مسئله ی جمعیت تحت ستم و 
که  کثیری  جمعیت  است؛  دهمی  ُنه  شده ی 
مالکیت  از  سرمایه داری  دفاع  عالرغم 
خصوصی، فاقد هر گونه مالکیت است، حتا 
فاقد مالیکت خانه ی محقری که در آن زندگی 
می کنند. بنابراین در زمان مارکس و انگلس 
خیل عظیمی در جهان وجود داشت که به آن 
ُنه دهمی گفته می شد. جمعیتی دور  جمعیت 
از احساس آسودگی درباره ی مسئله ی مسکن 
و یا حتا اتاق و یا آپارتمان محقری که در آن 
زندگی می کرده و ماه به ماه نگران پرداخت 
امکانات  فاقد  آن  بر  و عالوه  آنند؛  اجاره ی 
رفاهی و بهداشتی و آماده برای بلعیده شدن 
از  عاری  زندگِی  و  فقری مضمر  از سوی 
این  به  به نظر می رسد،   امنیت؛ و چنانکه 
جمعیت در عصر حاضر )۲۰۱۲ میالدی( 

َود و ُنه درصدی گفته می شود!!!! َنَ

مانیفست کمونیست حکم  اموالی که در  پس 
به مصادره ی آنها داده شده است، نه  اموال 
مورد استفاده ی افراِد جامعه، بلکه ثروتهای 
کالنی است که به طور غیر مشروع به تعلق 
یک دهم و یا یک درصد از جمعیت درآمده 
با  که  جمعیتی  )یک صدم(  دهم  یک  است. 
انباشت کالهبردارانه ی ارزش ِ اضافِی فرایند 
تولید  که اکنون دیگر به »دارایِی« شخصی 
و  بردگی  موجبات  است،  شده  تبدیل  وی 
به وجود  آورده  را  انسانها  میلیونها  استثمار 

است.

راه  تعبیرهای  سوء  از  دیگر  یکی  باری، 
خصوص  در  مارکسیستی،  نگرش  به  یافته 
مسئله ی »فردیت« است. فردیتی که ظاهراً 
از نگاه بورژوازی چیزی است فقط مختص 
و متعلق به هویت اجتماعِی وی، و نیز گره 
زیرا   آنها؛  خاص  مالکیِت  امر  در  خورده 
قدرت،  مصدر  بر  گرفته  قرار  طبقه ی  این 
هرگز بابت »فردیِت کارگر«ی که به شدت 
نگرانی  خود  از  اوست   استثمار  حال  در 
به  مانیفست  در  بهرحال  است.  نداده  بروز 
این نگرانِی طبقاتی بورژوازی در خصوص 
با تمسخر پاسخ داده شده  »فردیت« خویش 
است: ”از آن لحظه که دیگر نتوان مالکیت 
فردی را به مالکیت بورژوایی و به سرمایه 
خواهید  لحظه  همان  از  درست  کرد،  تبدیل 
گفت که فردیت نابود شده است …. کمونیسم 
جامعه  محصوالت  تملک  از  را  هیچکس 
هر  از  را  قدرت  این  بلکه  نمی کند،  محروم 
کس )از همه( سلب می کند تا ]مبادا[ با تملک 
این محصوالت، کار دیگران را از آِن خود 

کند” )صص۲۹۵ـ ۲۹۶(.

به واقع این نگرانی جدی بورژوازی، زمانی 
قابل درک می شود که به یاد آوریم همواره یکی 
از مطالبات سفت و سخت طبقه ی انقالبی در 
قرن شانزده و هفده، )همانا  بورژوازی( از 
پادشاهان، آزادِی حضور در قلمرو تجارت 
و سهم بردن از منافع آن بوده است: »داشتن 
حق مالکیت و دنبال کردن تمایالت مربوط 
 ،۱۷ بحث های  به  شود  )نگاه  دارایی«.  به 
این مطلب، می توان  به  با توجه   .)۱۹ ،۱۸
به وضوح تشخیص داد که در میراث فکری 
بورژوازی، همین آزادی حضور هر کس )و 
نه صرفاً شاهان و یا دیگر گروههای وابسته 
معنای  به  تجارت،  قلمرو  در  قدرت(  به 
فردیت و مالکیت فردی بوده است. بنابراین 
در جهان بینی سرمایه داری و ادبیات دیرینه ی 
را  فردی  امر  و  فردیت  آنچه  بورژوازی، 
برمی سازد، از قلمرو اقتصاد و آزادِی عمل 
در آن سر بر می آورد. به بیانی طلوع فردیت 
و ادارک فردی در نگرش  های سرمایه داری 
از افق بازار تولید، مصرف و سودآوری های 
ناشی از یافتن بهترین نحوه ی عمل در آن، 

سرمی زند.

مانیفست  از  دیگری  تعبیر  سوء  وانگهی، 
وجود دارد که به مسئله ی زنان مرتبط است. 
ظاهراً در آن زمان این شایعه وجود داشت 
زنان  اشتراک  می خواهند  »کمونیست ها  که 
را رواج دهند«  )ص ۲۹۸(. در حالی که با 
توجه به رسالت پرولتاریا به عنوان طبقه ی 
رهایی بخش و همچنین این واقعیت که  زنها 
بورژوازی  نظام  ستم  تحت  اقشار  از  یکی 
خاتمه ی  به  کمونیستی،  بیانیه ی  در  هستند 
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نگاه ابزاری و استثماری آنها فراخوان داده 
شده است:

صرف  ابزار  را  خود  زِن  “بورژوا، 
است  قرار  که  می شنود  او  می داند.  تولید 
همگانی  صورت  به  تولید  ابزارهای  از 
بهره برداری شود و از آن طبعاً به این نتیجه 
سرنوشت  همین  با  نیز  زنان  که  می رسد 
روبرو خواهند شد. او حتا گمان آنرا نمی برد 
آن است که باید وضعیتی که  که نکته دقیقاً 
زنان در آن ابزار صرف تولید هستند برچیده 
شود ….زناشویی بورژوایی در واقع همان 
سان،  بدین  است.  شوهردار  زنان  اشتراک 
در بهترین حالت، یگانه اتهامی که می شد به 
کمونیست ها وارد آورد این است که آنها قصد 
دارند، به جای اشتراک پنهان و ریاکارانه ی 
زنان، اشتراک رسمی و آشکار زن را رواج 
آشکار است  به خودی خود  وانگهی،  دهند! 
که با برانداختن نظام کنونِی تولید، اشتراک 
می شود،  ناشی  نظامی  چنین  از  که  زنان 
یعنی هر دو نوع روسپیگرِی رسمی و غیر 

رسمی، برچیده خواهد شد ” )همانجا(.

را  خود  آنکه  ضمن  کمونیست،  مانیفست 
طبقاتی   نزاع  مهم  و  عمده  مسائل  درگیر 
می کند، کند و کاوهای روشنگرانه  ای هم در 
خصوص رابطه ی تاریخی ـ اجتماعِی قدرت 
حاکم و فرهنگ مسلط و به اصطالح رسمی 
دارد؛ که باید گفت توجه به آنها دقت علمی 
این  درک  فی المثل  است.  داده  افزایش  را 
واقعیت که همواره  بین قدرِت مسلط )حال 
این قدرت هرچه می خواهد باشد( و فرهنگ 
صورت  به  جامعه  در  که  مسلطی  تفکر  و 
رسمی حاکمیت دارد، رابطه ای بنیادی وجود 

دارد.

نشان  وضوح  به  کندوکاوها  این  وانگهی 
اندیشه«  »تاریخ  بدان  آنچه  که  می دهد 
می گوییم، از دیدگاه مارکس و انگلس صرفاً 
به  را  اندیشه  که   تعامالتی ای ست  رابطه ی 

شرایط اجتماعی ـ تاریخی گره می زند:

حقیقت  این  جز  چیزی  چه  اندیشه ها  “تاریخ 
فراورده های  ماهیت  که  می کند  ثابت  را 
معنوی همگام با دگرگونِی محصوالت مادی 
دگرگون می شود؟ اندیشه های حاکم بر جامعه 
در هر دوران همیشه اندیشه های طبقه ی حاکم 
مردم  که  زمانی  است.  بوده  جامعه  آن  بر 
جامعه  که  می گویند  سخن  اندیشه هایی  از 
واقعیت  این  صرفاً  می سازد،  دگرگون  را 
جامعه ی  از  عناصری  که  می کنند  بیان  را 
یافته  تکوین  نو در چارچوب جامعه ی کهن 
زندگی  کهن،  شرایط  فروپاشی  با  و  است، 
اندیشه های کهن نیز همان راه را طی خواهند 

کرد”)صص۲۹۹ ـ ۳۰۰(.

هنگامی  تعامالتی،  ارتباط  همین  اساس  بر 
که پرولترها به قدرت می رسند، برای آزاد 
به  ناگزیر  جامعه  همچنین  و  خود  سازی 
ویران کردن شرایطی هستند که آنان را به 
استثمار  کارگر  معنای  )در  پرولتر  صورت 
کردن  ویران  یعنی  است.  درآورده  شده(، 
شرایط ویژه ی مالکیِتی که بورژوازی توسط 
این  و  می آفریند.  استثمار  تحت  طبقه ای  آن 
شیوه ی  این  الغای  با  که  است  معنی  بدین 
به  پرولتر  آن،  اجتماعِی  شرایط  و  مالکیت 

محو هستِی اجتماعی خود اقدام می کند.

این مطالبه ی پارادوکس نما، تنها شرط رهایی 
کارگران از استثمار طبقاتی است. مارکس و 
انگلس می گویند:”هنگامی که طبقات پیشین به 
قدرت می رسیدند، می کوشیدند برای استحکام 
جایگاِه به چنگ آمده، جامعه را تابع شرایط 
نمی توانند  پرولترها  اما  کنند.  خود  تملک 
جز با محو شیوه ی پیشین تملکِ خود، و در 
نتیجه تمام شیوه های قدیمی تملک، نیروهای 
تولیدی جامعه را از آن خود کنند…. رسالت 
آنها ویران کردن تمام چیزهایی است که تا 
کنون مالکیت خصوصی را ایمن می داشت و 

حفظ می کرد”)صص ۲۸۸ـ ۲۹۰(.

شد،  گفته  هم  متن  ابتدای  در  که  همانگونه 
از  که  نیمی  و  قرن  یک  تحوالت  وجود  با 
نه  سرمایه داری  می گذرد،  مانیفست  عمر 
تارهای اش  بلکه  است،  نشده  ریشه کن  تنها 
را به سراسر نقاط کره  زمین گسترده است. 
هر  به  بتواند  آنکه  برای  جهانی،  نظام  این 
فرهنگ و مرز و بومی ریشه بدواند، خود 
کرده  انعطاف پذیر  ساختاری  به  مجهز  را 
است. سیستمی که با انقالبات پیاپی در تولید 
و ایجاد ناپایداری در ساختار اقتصادی دولت 
ـ ملتها، به قوای خود افزوده است. بحث را با 
کالمی از مانیفست در خصوص این ویژگی 
و  دگرگونی  حال  در  دمادم  و  انعطاف پذیر، 

بازتولید سرمایه داری به پایان می بریم:

در  دائمی  انقالب  ایجاد  بدون  بورژوازی، 
بدون  رهگذر  این  از  و  تولید،  ابزارهای 
ایجاد انقالب در مناسبات تولید، و همراه با 
آنها کل مناسبات جامعه، نمی تواند به حیات 
پیاپی  انقالب  ایجاد  دهد….  ادامه  خویش 
اوضاع  تمام  بی وقفه ی  آشفتگی  تولید،  در 
بی پایان  بی قراری  و  ناپایداری  اجتماعی، 
دوران های  تمام  از  را  بورژوازی  دوران 
تثبیت  مناسبات  تمام  می کند.  متمایز  پیشین 
شده و سخت منجمد، همراه با زنجیره ای از 
پیش داوری ها و نظرات کهنه و مقدس، فرو 
می پاشند، و هر آنچه به تازگی شکل گرفته 
است پیش از آنکه قوام گیرد منسوخ می شود. 
… نیاز بورژوازی به بازاری دمادم در حال 
گسترش برای کاالهای خود، آنرا به سراسر 
مناطق زمین می کشاند. همه جا باید جا خوش 

جا  همه  با  و  مستقر شود  باید  جا  همه  کند، 
باید ارتباط برقرار کند. بورژوازی با سوء 
استفاده از بازار جهانی به تولید و مصرِف 
تمام کشورها خصلِت جهانی داده است” )ص 

.)۲۸۰

اصفهان ـ فروردین ۱۳۹۱

نوشته  زیر  کتاب  از  استفاده  با  متن حاضر 
شده است:

مانیفست کمونیست ، نوشته کارل مارکس و 
فریدریش انگلس؛ ترجمه حسن مرتضوی و 
محمود عبادیان، برگرفته از کتاب مانیفست 
مقاالت(،  )مجموعه  سال   ۱۵۰ از  پس 

انتشارات آگه ، ۱۳۸۰
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نظری

این  در  که  است  اصطالحی  خشونت، 
رسانه های  می  رسد.  گوش  به  بسیار  زمانه 
که  است  وقایعی  از  پر  شنیداری  و  دیداری 
با خشونت پیوند خورده، گویی بدون اتفاقی 
در  شود.  نمی   ساخته  نیز  خبری  ناگوار 
آن چنان  خشونت  مفهوم  از  ها  رسانه  همین 
تفسیرهای موّسعی می  شود که حتی زلزله، 
می   نام  طبیعت  »قهر«  هم  وسونامی  سیل 
گیرد. در اختالفات خانوادگی ما شاهد تکرار 
کلمه  ی خشونت هستیم. حتی در عرصه  ی 
سیاسی نیز به کنش و واکنش های قهرآلود در 
خیابان، عرصه های عمومی یا دستگاه دولت 
تواند  می   می شود. خشونت  گفته  »خشونت« 
بر کنش  هایی اطالق شود که فرد علیه خود 
به کار می  بندد، چنان که خودکشی در ادبیات 
گرفته  نام  خود«  علیه  »خشونت  غربی، 

است.

مفهوم  وسیع  کاربرد  با  رسد  می   نظر  به 
مفهوم  این  از  تعریفی  نیازمند  »خشونت« 
جامع  کاربردی  های  عرصه   در  که  هستیم 

و مانع باشد.

خشونت می  تواند از نگاهی ابژکتیو و قانونی 
معنا شود. وارد آمدن آسیب و درد به خود 
و دیگری را می توان خشونت دید. اما تعریف 
عرصه   به  خود  قدم،  اولین  در  ما،  ابژکتیو 
فقط  آسیب  که  است چرا  وام دار  ذهنی  های 
در  اعمال  و  وارد شدن  فقط در صورت  و 
قابل  )هیستوپاتولوژی(  فیزیولوژیک  سطح 
جای  سوختگی،  است.  شناسایی  و  رصد 
درونی،  نسوج  شدن  پاره  شالق،  و  ضربه 
کبودی و غیره مواردی است که سال های سال 
در دروس پزشکی قانونی تدریس می  شود و 
برای شناخت و تمایز آنها از یکدیگر روش�
های پزشکی به پیشرفت های بزرگی نائل آمده  
اند. اما خشونت اگر به صورت درد اعمال 
کیفی  لحاظ  از  نه  و  کّمی  لحاظ  از  نه  شود 
قابلیت ابژکتیوشدن را حداقل تا حال حاضر 
جز  ناراحتی  و  درد  ادراک  که  چرا  ندارد، 
از طریق بیان آن برای دیگری ممکن نمی  
خود  ی  جوهره   در  بیانی  نوع  هر  و  گردد 

سوبژکتیو و آزمون  ناپذیر است.

رانندگی،  تصادف  یک  اثر  در  اگر  آیا  اما 
وسیله  ی نقلیه ای با یک رهگذر برخورد کند 
قابل رصد و هم شوک  آسیب جسمی  و هم 

دستان آلوده  نولیبرالیسم
مزدک دانشور

منبع سایت انسان شناسی و فرهنگ

بیاید،  پیش  رهگذر  برای  بیان  قابل  روانی 
را  مفهوم خشونت  راننده  به عمل  توان  می  
اطالق کرد؟ حداقل جواب نگارنده که منفی 
تعریف  به  که  رسد  می   نظر  به  و  است 
را  خشونت  عامل  نیت  و  قصد  باید  یادشده 
نیز گنجاند یعنی وارد کردن آسیب و درد به 
خود یا دیگری به قصد و نّیت خاص. غیر از 
تصادفی و غیرعامدانه بودن، خاص بودگِی 
قصد و نیت نیز خود باز مولفه  ی سوبژکتیو 
دیگری را به تعریف ما اضافه می  کند. یعنی 
اگر اعمال  کننده  ی درد وآسیب به خاطر نّیت 
خوب خود ـ که خوب بودنش را یا خود تایید 
می  کند یا عرف، فرهنگ، مذهب یا مناسک 
ـ به خود یا دیگری آسیب بزند باز هم اعمال 
خشونت کرده است یا خیر؟ البته ادراک نیت 
خاص نه تنها از سوی اعمال  کننده بلکه از 
سوی مورد خشونت نیز می  تواند به مفهوم 
ما خدشه وارد کند مثال قمه زدن در مراسم 
عاشورا )که هم عامل و هم مورد آسیب یک 
فرد است( از نگاه درون ـ فرهنگی خشونت 
معنا نمی  شود بلکه معانی دیگر چون عشق 
و حّب و از »خودبی خودشدگی« برآن سوار 
یا در مواردی که ختنه  ی زنان  می  گردد. 
از سوی خود زنان آن جامعه نه تنها پذیرفته 
»زن  روند  از  بخشی  عنوان  به  بلکه  بوده 
شود  می   تلقی  شدن«  کامل  »زن  یا  شدن« 
باید باز هم به این عمل خشونت نام داد یا در 
مقابل درد و رنج انسان ها به واسطه ی فرهنگ�

شان سکوت کرد؟

این  به  توان  می   نیز  دیگری  جبهه ی  از 
که  پرسید  توان  می   مثاًل  کرد.  نظر  مفهوم 
آیا فقر درد و رنج تولید نمی  کند. آیا تبعیض 
نهادینه موجب آسیب نمی  شود؟ آیا سوء تغذیه 
به  بدنی،  آسیب  زندگی،  تسهیالت  کمبود  و 
طوری که در سطح هیستوپاتولوژی نیز قابل 
استبداد  آیا  کرد؟  نخواهد  ایجاد  باشد،  رصد 
های  آسیب   و  رنج  سیاسی موجب  انسداد  و 
روانی نخواهد شد؟ پس به نظر می  رسد که 
به تعریف خشونت باید چیزی افزوده شود. 
یعنی خشونت می  تواند وارد کردن درد و رنج 
بر یک فرد باشد و به جای این  که خشونت 
از سوی فرد یا افراد و با نّیت خاص اعمال 
شود از سوی ساختار اقتصادی� اجتماعی و 

بدون عاملیت فرد وارد شود.

به خشونت از منظری جمعی نیز می  توان 

فرد،  صرفا  اینکه  جای  به  یعنی  نگریست. 
محور ادراک و محل برخورد باشد یک قوم، 
عضویت  و  باشد  آن  محمل  طبقه  یا  جنس 
موجب  جنس  یا  طبقه  یا  قوم  آن  در  فرد 
طرد اجتماعی، تحقیر و برخورد یا بالعکس 
مرزهای  دیگر  بیان  به  شود.  آن  عاملیت 
در  آنکه  جای  به  خشونت  پذیرش  یا  اعمال 
سرحد بدن تعریف گردد، می  تواند در حدود 
این  حال  شود.  فهمیده  اجتماعی  گروه  یک 
خشونت می  تواند عامدانه )چون نسل کشی و 
تحقیر قومیتی و …( باشد یا شکل ساختاری 
)چون به فقر کشاندن و تبعیض نهادینه( به 

)۵۰�۲۹ :۲۰۰۵ ,Farmer( .خود بگیرد

نظر می  رسد  به  گفته شد  آنچه  به  توجه  با 
که خشونت را می  توان در یک نمودار دو 
بعدی فهمید که یک محور آن از عامدانه به 
نیز  دارد و محور دیگرش  امتداد  ساختاری 
از فرد به اجتماع. البته در مرکز این نمودار 
 )eyes of beholders( ناظر«  »چشم 
نشسته است که به خشونت معنا می  بخشد. 
خویشتن«  دیدار  »از  را  مسایل  که  چشمی 
می  بیند و با بیان آنچه دیده ما را به ادراک 
از  است  ممکن  که  دردی  رساند.  می   درد 
شکست  عشقی  متکبر،  تفرعن  ظالم،  »ظلم 
بر  ناالیقان  که  باشد  تحقیرهایی  یا  خورده 
الیقان صبور« وارد می  کنند یا از دردهایی 
که مقصری برای آن نمی  توان یافت و جز 

به ساختار و سامان اجتماع برنمی  گردد.

چرا خشونت اعمال می  شود؟

خشونت  معنای  در  را  نیت  و  قصد  اگر 
نیت  این  اعمال  چرایی  به  باید  کنیم،  لحاظ 
که  بپرسیم  خود  از  یعنی  بپردازیم.  نیز 
شود.  می   اعمال  منظوری  چه  به  خشونت 
آیا برای پاسخ به این سوال ما می توانیم به 
ذهن خشونت گران وارد شویم و در البه الی 
سلول های خاکستری و سیم کشی های سفید مغز 
بدیهی  بگردیم؟  آنها  درونی  قصد  دنبال  به 
است که اگر هم اینکار شدنی باشد فعال فقط 
داستان های علمی تخیلی نوید آن را می  دهند 
و نه علمی که بر زمین سخت ایستاده باشد. 
پیشارو  که  راهی  تنها  کرد؟  باید  چه  پس 
است  نشانه هایی  کردن  دنبال  می گیرد  قرار 
که  دید  باید  دارد.  وجود  واقع  جهان  در  که 
چه  به  خشونت شان  اعمال  در  خشونت گران 
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به  را  چیزهایی  چه  رسیده اند،  مقصودهایی 
دست آورده اند و از چه فضایی متنفع شده اند.

عملی   ،intentional عامدانه  خشونت 
خوانده  نام خشونت  به  تلقی عمومی  در  که 
است  اطاعت  خواهان  عموما  شود،  می  
)Scarry, ۱۹۸۵(. اگر از نقد روانشناسان 
راستگرا بگذریم که خشونت گران را افرادی 
ِصرف  از  که  می کنند  معرفی  سادیستیک 
اعمال خشونت لذت می برند، می  توان فرض 
کرد که خشونت برای مقصودی به غیر از 

خود آن به کار می  رود.

دسترس  در  آزمایشگاه  تنها  تاریخ،  به  اگر 
می بینیم  بیندازیم  نگاهی  انسانی،  علوم 
خشونت  شکل  حادترین  یعنی  شکنجه  که 
عامدانه که می  تواند از منظر طبقاتی )چون 
یا  میالدی(  هفتاد  دهه ی  در  التین  آمریکای 
صربستان،  )چون   )۱۹۹۲,Daneil(قومی
جنسیتی  یا  غیره(  و  لیبریا  سریالنکا، 
)چون ختنه ی دختران در برخی کشورهای 
مسلمان(، اعمال شود، نه برای ارضای میل 
سبعانه ی شکنجه گران بلکه برای دو منظور 
اطالعات  کشیدن  بیرون  می گیرد:  صورت 
یا  سازمان یافته  مقاومت  سرکوب  برای 
کردن  جایگزین  و  فردی  مقاومت  شکستن 
به  جامعه  و  فرد  تبدیل  کل  در  یا  اطاعت 
شکلی که عامل درد و رنج خواهان آن است. 
این اطاعت  خواهی و هم شکلی طلبی می تواند 
در راستای خواست و نیت طبقه ی حاکم باشد 
یا از قصد و غرض زعمای قوم و قبیله یا 
حتی پدر و برادر برخیزد. این اطاعت می  
تواند تایید سیاست های رژیم سیاسی در برابر 
هویت  نفی  یا  باشد  تلویزیونی  دوربین های 
جنسی، شخصی و جمعی. مخلص کالم آنکه 
sover� )ششونت عامدانه همراستای سلطه 
با  به همسانی  فقط  پیش می رود و   )eignty
آنچه دیکته می  شود راضی خواهد شد. نفی 
جوهره ی  در  )دیگربودگی(  بودن  دیگری 

خشونت عامدانه است.

با آنچه گفته شد به نظر می  رسد که تفارق 
خشونت  عامدانه و ساختاری در نبود قصد و 
نیت است. اما می  توان شباهت دیگری را در 
این راستای بین این دو شکل از خشونت دید. 
خشونت عامدانه از سوی فرادستان )طبقاتی، 
قومی و جنسیتی( برای این اعمال می  شود 
از  را  محکومان  دیگربودگی  انتخاب های  که 
آنان بگیرد و انتخاب های آنان را در راستای 
مگر  اما  ببرد.  پیش  خود  نظر  و  خواست 

خشونت ساختاری چنین نمی  کند؟

به دنیا آمدن در مهاجرنشینان فقیر حاشیه ی 
به  را  زندگی  انتخاب های  بزرگ،  شهرهای 
طور مداوم محدود می  کند. اولین محدودیت 
در رشد و تکامل اندامی� مغزی در دوران 

جنینی و نوزادی است. نبود تغذیه  ی مناسب، 
یا  مادر  تناسلی  دستگاه  احتمالی  عفونت های 
آنتی ژنهای عفونت� پدر، حضور گسترده ی 
های تنفسی )چون سرخجه( یا انگلی )چون 
توکسوزپالسموز( احتمال نقایص مادرزادی 
شهری،  رسیدگی  عدم  برد،  می   باال  را 
رادیاسیون  آشامیدنی،  آب  ناخالصی های 
از  قوی  فشار  کابل های  گذر  محیط،  و  خاک 
منطقه ی زندگی آنان آنومالی های جنینی را باز 
محل  بودن  کوچک  کند،  می   تر  محتمل   هم 
زندگی و تعدد فرزندان یا حضور چند نسل 
در یک چهاردیواری عالوه بر محدود شدن 
او  جنسی  و  عاطفی  رشد  کودک،  ی  تغذیه  
را مختل می  کند. کتک خوردن و دستمالی 
شدن همیشگی )اگر از احتمال تجاوز خانگی 
مذکر  افراد  دیگر  یا  برادر  یا  پدر  از سوی 
 dignity حرمت  کنیم(  صرفنظر  خانواده 
یا  بدن را مداوماً خدشه دار می  کند. مهاجر 
نداشتن  نامشروع بودن، غیرقانونی بودن و 
شناسنامه احتمال تحصیل و افزایش مهارت�
های مدون را کاهش می  دهد، حضور اقتصاد 
مخدر،  )مواد  باال  افزوده ی  ارزش  با  سیاه 
فحشا، باج گیری و دزدی یا حتی خدمت در 
انتخاب های  اولین  سرکوبگر(  شبه نظامیان 
زندگی آنان را شکل م ی دهد. خرده فرهنگ های 
هر یک از این شغل ها با خشونت نهادینه  شده 
در آنان در ادبیات و کالم آنان بازنمایی می  
نیروهای  با  ارتباط  برقراری  امکان  شود و 
مترقی را از آنان می  گیرد و انقیاد ساختاری 
آنان را هر چه بیشتر مسجل می کند. زندگی 
در فقر و حاشیه  نشینی انتخاب  های محدودی 
پیشا روی افراد می  گذارد. انتخاب هایی که در 
تقویت  و  تشدید  را  یکدیگر  باطل  دور  یک 
این چنبره را هر  از  آمدن  بیرون  می کنند و 
حضور  گردانند.  می   ناممکن  بیشتر  چه 
خشونت ساختاری در حقیقت شکلی دیگر از 
اطاعت�طلبی است. بستن انتخاب های افراد و 
فروکاستن راه ها هر چقدر هم که »فاعلی« 
نتایجی منجر  به همان  باز هم  باشد،  نداشته 
می شود که از خشونت عامدانه برمی خیزد. 
از  جلوگیری  انسان،  تعالی  راه های  بستن 
انسان شدن او و در یک کالم تحمیل بیگانگی 
از خود و جامعه، از نتایج خشونت ساختاری 

است.

در این حال باید پرسید آیا کسانی که سیاست  
های اقتصادی را در تثبیت فقر و حاشیه  نشینی 
دیکته می  کنند، سرکوب سیاسی را در لوای 
راندن  در  و  کنند  توجیه می   اقتصادی  رشد 
ساختاری  تغییرات  طالب  که  روشنفکرانی 
کوشا  دانشگاهی  و  سیاسی  سپهر  از  هستند 
هستند، »فاعالن« خشونت ساختاری نیستند؟

دستان آلوده

ابتذال  خود،  درخشان  اثر  در  آرنت  هانا 

شر)Arendt,۲۰۰۶( ، دست روی نکته ای 
می  گذارد که بعدها دغدغه ی تمامی کسانی 
انقیاد  در  بشری  مسئولیت  به  که  می شود 
جنایتکار  آیشمن،  اندیشند.  می   ساختارها 
اسراییلی  کماندوهای  از  گروهی  را  نازی، 
این  البته  )که  دزدند  می   التین  آمریکای  در 
انسان دوست  آرنت  اعتراض  مورد  نکته 
واقع نشده!( و به اسراییل می  برند تا برای 
در  که  مسأله ای  شود.  محاکمه  جنایت هایش 
دادگاه مطرح می شود این است که آیشمن خود 
در هیچ یک از جنایت  ها به صورت مستقیم 
ماشین  صورت  به  فقط  و  نداشته  شرکت 
بوروکراتیک  »دستگاه  یک  در  امضایی 
خصلت های  است.  کرده  عمل  قفس مانند« 
شخصی آیشمن آن قدر به یک انسان فرهیخته 
نزدیک است که کشتن یک قناری به دست 
او و امثالهم دور از ذهن به نظر می  رسد. 
گوش دادن به سونات های بتهوون خصیصه  ی 
آیشمن بود، اما مانع این نشد که از امضای 
چرا؟  کند.  خودداری  یهودیان،  امحای  حکم 
خشونت  بوروکراتیک  ساختار  یک  چون 
را تقسیم کرده و به هر یک از عامالن آن 
فقط نقشی سپرده است. این گونه است که شر 
هولناک نسل کشی و شکنجه  ی مبتذل شده و 
نقش آمران به یک امضای کوچک تقلیل می 
یابد. آمران لطیفی که با زن و فرزندان خود 
به بهترین وجه رفتار می  کنند، از رسوایی�
های جنسی و مالی سیاستمداران روزگارشان 
ناب  موسیقی  یک  شنیدن  از  و  به دورند 

سرشار می شوند. این است ابتذال دیو!

و  خشونت  رابطه ی  از  جنبه ای  آرنت  هانا 
است.  داده  نشان  را  بوروکراتیک  ساختار 
اقتصادی  های  سیاست   ما  نظر  مد  اما وجه 
جامعه  سیاسی  اقتصاد  بهتر  عبارت  به  یا 
یک  اقتصادی  های  سیاست   این که  است، 
جامعه چگونه تعیین می  شود و سیاست ها پس 
از اعمال چه تأثیرات اجتماعی ای باقی می�
نولیبرالیسم  تاریخچه ی  در  هاروی  گذارند. 
در  انقالب  در  هارمن   ،)۲۰۰۵,Harvey(
 ،)۲۰۰۷  ,Harman( بیست ویکم  قرن 
خود  معروف  مقاله ی  در  بورجس  فیلیپ 
ساختاری  تغییر  به   ،)۲۰۰۴  ,Bougois(
سرمایه و بازآرایی طبقه ی کارگر در مرکز 
و  نیویورک  خاص  مورد  بر  و   Centre
البته نتایج اجتماعی آن پرداخته اند. آنها نشان 
و  مرکز  از  رفتن صنایع  بیرون  که  داده اند 
جایگزین شدن امور خدماتی در کنار کاهش 
هر دم فزاینده ی خدمات شهری باعث تغییر 
در بافت شهری و ایجاد حاشیه  نشینی  هایی 
شده که با اقتصاد سیاه و گروه های مافیایی 
پیوند خورده اند، حاشیه نشین  هایی تحقیرشده 
که در روابط تولیدی سرمایه دارانه بازندگان 
و  انسان شناس  سه  این  هستند.  همیشگی 
این  به  را  خواننده  مارکسیست،  اقتصاددان 
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تعیین   تولید  شیوه ی  که  رسانند  می   نتیجه 
کننده ی روابط اجتماعی است و روند تولید و 
بازتولید جایگاه انسان  ها و میزان دسترسی یا 
برخورداری آنان از منابع را تعیین می کند. 
سپس بر این نکته تأکید می  ورزند که امواج 
»باعث«  اخیر  دهه ی  چند  در  نولیبرالیسم 
ایجاد فقر و حاشیه  نشینی در شهرهای مرفه 
مرکز شده است، شبیه به همان حاشیه  های 
وضعیت  در  انگلس  که  پرالتهابی  و  داغ 
طبقه ی کارگر انگلیس توصیف کرده یا اریک 
هابسبام در عصر سرمایه توضیح داده است. 
گویی که یافتن رابطه ی علت و معلولی میان 
سیاست های اقتصادی دولت ها و ایجاد خشونت 
ساختاری )محرومیت، فقر، تبعیض نهادینه( 
بردن  سؤال  زیر  و  مارکسیست ها  وظیفه ی 
این رابطه مسئولیت نولیبرال هاست تا بتوانند 
نه  که  کنند  آسوده  را  خویش  وجدان  حداقل 
سیاست های نولیبرالی بلکه خرده  فرهنگ  های 
تباران و دیگر  عقب  مانده ی سیاهان، التین  
بالگردان ها scapegoats »باعث« اعتیاد 

و خشونت خیابانی و فحشا می شود.

ساختاری  خشونت  به  منظر  این  از  اگر 
بنگریم، برای آن فاعالنی نیز خواهیم یافت. 
فاعالنی روشنفکر، بعضاً لطیف و حساس، 
سردبیری  یا  دانشگاه  استادی  جایگاه  در 
و  رشد  برای  نولیبرال  نسخه های  که  مجله 
تنها  حتی »سعادت« جامعه می  پیچند و نه 
و  دیداری  رسانه ها ی  و  نشریات  طریق  از 
شنیداری که با کمک البی  و برپایی گروه�
های فشار بر سیاست سازان تأثیر می گذارند. 
بی نصیب  از لطف خود  ها را  دانشگاه   آنها 
چپ� روشنفکران  راندن  در  و  نمی گذارند 
فقط  نه  دانشگاهی  های  کرسی   از  گرا 
که  اساتیدی  گماشتن  در  بلکه  هستند  کوشا 
همراستای هژمونی سخن می گویند و مطلب 
می پراکنند نیز یدی طوال دارند. آنها مشّوقان 
سیاستمدارانی هستند  و توجیه گران و بعضاً 
de� سرمایه از  مقررات زدایی  بر  یا   هه 
regulation اصرار دارند یا امضای خود 
را بر اعالمیه های بستن کارخانه ها و اخراج 

کارگران می گذارند.

با توجیه گران و مشّوقان خشونت ساختاری، 
آیا  کرد؟  باید  چه  راستی  به  تبعیض  و  فقر 
و  فرودستان  از  وکالت  به  دادستان شجاعی 
سرکوب شدگان برخواهد خواست و دادنامه ای 
علیه ایشان اقامه خواهد کرد؟ آیا چپ گرایان 
را  ساختاری  خشونت  معنای  نشاندن  توان 
در چشم ناظران خواهند داشت؟ این را البته 
آن� گفت،  بازخواهد  طبقاتی  پیکار  نتیجه ی 
جایی که ضدهژمونی بر هژمونی فائق شده 
و »شهریار مدرن« پا به عرصه ی اجتماع 
رنج،  و  درد  انحالل،  فردای  در  تا  بگذارد 
چه ساختاری و چه عامدانه، اندکی فروکاهد.
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خاورمیانه

سیاستهای احمقانه اردوغان٬ ترکیه را بکجا میبرد؟
شبکه وحده اخباریه:سایت نویسندگان اردنی

مترجم:احمد مزارعی
تایپ و ویرایش:آمادور – اشتراک

 ترکیه اردوغانی پیامهای شدیداللحنی را از 
مسکو و تهران دریافت داشته که مبادا دست 
بعمل احمقانه و ماجراحویانه حمله به سوریه 
بزند.دوکشور مذکور مخالفت شدید خود را 
نامحدود،  یا  و  با هرگونه جنگ چه محدود 
برعلیه دولت مستقل سوریه اعالم داشته اند.
گیرنده  تصمیم  کشورهای  پایتخت  در  آنچه 
،نشاندهنده  میگذرد  المللی  بین  و  ای  منطقه 
بحران  یک  دچار  درون  از  ترکیه  آنستکه 
بسیار شدید قرار دارد که ممکنست به جنگ 

داخلی منجر شود.

ملت،  حزب  شدید  مخالفت  با  اردوغان     
که از رقبای سرسخت وی در کشور است، 
استقبال  با  اردوغان  طرفی  روبروست.از 
امکانات  دادن  و  سوریه  دولت  مخالفان  از 
برعلیه   تخریب  و  جنگ  برای  آموزشی 
و  ای  منطقه  بزرگ  اشتباه  دچار  سوریه، 
که  کرد  فرض  چنین  گردید.وی  المللی  بین 
با طرفداری از طرف هر ضد طرف دیگر، 
مجموعه  و  آمریکا  با  شدن  همپیمان  یعنی 
)عربستان،  فارس  خلیج  منطقه  کشورهای 
به  میتواند  بحرین…(   ، امارات  قطر، 
آرزوهای خود که همانا تسلط بر سوریه و 
برکل کشورهای شرق عربیست، موفق شود، 
با  نرفت)۱(.  پیش  مراد  وفق  بر  کارها  اما 
گذشت زمان و مقاومت ملت و ارتش سوریه 
و طوالنی شدن زمان جنگ، همگان ، یکی 
ترکیه  مایلند  و  کشیده  کنار  دیگری  از  پس 
بتنهائی وارد جنگ با سوریه شود که پایانش 
این خواهد شد که ترکیه از معادالت منطقه 
داخل  در  اکنون  شد.هم  خواهد  خارج  ای 
بن  و  خفقان  بسوی  حزبی  نیروهای  ترکیه، 
بست میروند.ملت ترکیه اعتمادش را نسبت 
به »حزب عدالت و توسعه« از دست میدهد 
و در حقیقت کل هئیت حاکمه »اردوغانی« 
المسلمین  اخوان  کبوترهای  به  متعلق  که 

بودند، در جامعه  بی اعتبار میشوند.

گذشته،  ماه  بیست  در  اردوغان  آقای     
دهساله  اقتصادی  آوردهای  دست  یکچهارم 
خود را از دست داده است. در همین زمان 
بیش از نصف مردم از حزب وی رویگردان 
شده و در منطقه، ایران و عراق به مخالفان 
المللی  بین  عرصه  در  و  شده  تبدیل  ترکیه 

روسیه و چین در موضع مخالف ترکیه قرار 
گرفته اند.در مقابل مجموعه حوادث مذکور 
داخلی و خارجی، اردوغان راه نجات خود 
را در جنگ و اشغال سوریه میبیند، اما در 
پیغامهای  و  اخطارها  اردوغان  اینمورد، 
بسیار شدید اللحنی را دریافت داشته که وی 
را از هرگونه عمل ماجراجویانه در سوریه 
ترکیه  دولت  اند.هنگامیکه  داشته  برجذر 
هواپیمای روسیه را بطریق غیرقانونی فرود 
آورد و بازرسی نمود، از روسیه اخطارهای 
بسیار شدیدی دریافت داشت و ترکیه متوجه 
این امر شد که سوریه در عرصه منطقه ای 
تنها نیست و این مسئله بسیار  المللی  و بین 

جدی است.

از طرف  انتقادهائیکه  به  اردوغان  آقای     
ناصوابش  سیاستهای  مورد  در  نزدیکانش 
نمیدهد. فرا  گوش  میشود،  ایراد  در سوریه 
که  اش  خارجه  وزیر  به  و  خود  به  تنها  او 
دیده بصیرتش نابینا شده مینگرد و بس.منطق 
چنین میگوید که اردوغان و حکومتش امروز 
از درون و بیرون در محاصره قرار دارند 
و وقتی نتواند این حقیقت را ببیند، آسانترین 
کارها همانستکه دامن خود را به آتش کشیده 

و بر بحران و مشکالت کشورش بیفزاید.

طغرل  آل  دوره  اردوغان،  اقای  جناب     
برای هیشه پایان یافته، اعراب از قیافه های 
شما ، از اولین خلیفه عثمانی تا آخرین آنها 
متنفرند.تو کوشش داری با تشبث بگذشته و 
نه اکنون، مردگان را دوباره زنده کنی، اما 
تو از آنهائیکه خود را در کشورهای عربی 
بدست  چیزی  مینامند،  المسلمین«  »اخوان 
نخواهی آورد.فکر نکن که چهره تو در نزد 
امپراطوری  مرگ  از  دارد.ما  مقبولیت  ما 
که  امپراطوری  شدیم.آن  مسرور  عثمانی 
از  استعمار،  ماندگی،  عقب  بجز  ما  برای 
دست دادن فلسطین، جداشدن استان انطاکیه 
دیگری  شوم  سوغات  طبیعی،  سوریه  از 
نمیکنیم  فراموش  و  میدانیم  خوب  نداشت.ما 
که آزمندیهای تو هیچ عالقه ای به کشورهای 
بزیر  آنانرا  آنکه  بجز  ندارد،  عربی  شرق 
ترا  آنکسیکه  هر  و  تو  درآورد.  سلطه خود 
چربی  لقمه  سوریه  گویا  که  کرد  خوابزده 
است که میتوانی آنرا بسادگی قورت بدهی، 

گم شوید و به جهنم بروید.ما نمیخواهیم بتو 
نیز در معرض  تبریک بگوئیم که کشورت 
تقسیم قرار دارد.این برنامه ایستکه امپریالیسم 
و صهیونیسم در صددند همین امروز و پیش 
کشورت  مورد  در  سوریه  به  تو  حمله  از 

باجرا درآورند)۲(.

   آقای اردوغان، شما میتوانید جنگ برعلیه 
پیشرفتهای  به  و  انداخته  براه  را  سوریه 
محدوی نیز در ظرف چند روز دست یابید 
غیر  منطقه  در  دیگری  اهداف  شما  البته  و 
جغرافیائی  حدود  از  که  دارید  سوریه  از 
که  باش  گذشت،اما مطمئن  شام خواهد  بالد 
شما توانایی متوقف کردن جنگ را نخواهید 
هم  پیروزی  اینکه  مهمتر  همه  از  و  داشت 
توانست  نخواهی  و  آورد  نخواهید  بدست 
هم  در  هم  را  قدرتمند سوریه  و  ملی  دولت 
خود  جغرافیائی  محدوده  از  حتی  و  شکنی 
قدرتمند  ارتش  و  کرد  نخواهی  تجاوز  هم 
سرزمین«  کننده  »حمایت  سوریه  عربی 
ارتش  مورد  در  مردم  عامه  )اصطالحیکه 
بکارمیبرند( در سرتاسر خاک مقدس سوریه 
با تو درگیر خواهد شد.از همه مهمتر عراق 
نیز با همه تجربیات خود دست بسته نخواهد 
که  روسیه  و  ایران  بجز  این  و   )۳( ایستاد 
در هنگام شروع جنگ، همه معامالت منطقه 
اردوغان  ریخت.آقای  خواهند  درهم  را  ای 
نتیجه  در  گذشته  ماه  بیست  در  ببینید  شما 
درگیری با سوریه دچار بحرانها و مشکالت 
اقتصادی و سیاسی داخلی شده اید و دل بستن 
درگروی جنگ به امیدهای واهی، کل بحران 
جنگ و عواقب شوم آن بدرون ترکیه انتقال 
خواهد یافت.ترکیه هم اکنون بدون وارد شدن 
به جنگ برعلیه سوریه دچار بحران است.
با حزب پ ک  فرسایشی  و  چریکی  جنگ 
ک، با شدت و گستردگی ادامه دارد.از طرفی 
غرب، آمریکا و اسرائیل اجازه نخواهند داد 
پیروز شود)۴(. ترکیه  این جنگ  ترکیه در 
اردوغانی، امروز در آتشی که برای سوریه 
های  توطئه  میسوزد.همه  خود  بود  بپاکرده 
رنگارنگ برعلیه سوریه شکست خورده و 

افشا شده است.

آقای اردوغان، اکنون در برابر شما دو     
راه بیشتر وجود ندارد که هریکی از آن دو 
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اکنون  حقیقت  این  ولی  دیگریست،  از  بدتر 
در برابر شماست. یا اینکه به میل خود جبهه 
رها  سوریه  برعلیه  را  اتان  ظالمانه  جنگ 
کرده و از میدان بدر شوید و یا اینکه کاسه 
زهرآگین رودر روئی سیاسی با رژیم سوریه 
حرکت  جهت  در  شما  سربکشید.کوشش  را 
بسوی جنگ و رودر روئی با ارتش سوریه، 
سوق  نابودی  و  تالشی  بطرف  را  ترکیه 

خواهد داد، چیزیکه اسرائیلیها میخواهند.

محاصره  در  ترکیه  اردوغان،  آقای     
عراق،  است.»سوریه،  دشمنان  جغرافیائی 
باعث  شما  شخص  و  روسیه«  و  ایران 
این  در  میخواهی  هستید.تو  محاصره  این 
محاصره  اما  کنی،  ایجاد  شکاف  محاصره 
داد. نخواهند  بتو  را  اجازه  این  کنندگان 
المللی  بین  و  ترکیه  مطبوعات  اکنون  هم 
صحبت  داخلی  بحران  و  اقتصادی  افت  از 
این  نیز  ترکیه  متعدد  استانهای  میکنند.در 
کرد،  مشاهده  بوضوح  میشود  را  عالمات 
زیرا موضعگیریهای شما به سوریه و اهالی 
است. کرده  وارد  فراوان  آسیب  استانها  این 
سایر کشور  اشتباهات  مشابه  اشتباهات شما 
چنان  نتیجه  در  استکه  امپراطوریهائی  و 
آنها  از  بعضی  و  کردند  سقوط  سیاستهایی 
میبرند.از  رنج  آن  از  است  درازی  سالیان 
اینجهت ما ترا نصیحت میکنیم پیش از آنکه 
وارد جنگ با سوریه شوی، آخرین عمامه ای 
که سالطین آل عثمان ، قبل از شعله ورشدن 
جنگ جهانی اول پوشیدند، تو نیز بپوشی و 
منتظر پایان جنگ بمانی، زیرا همان حادثه 
دوباره در عهد تو اتفاق خواهد افتاد و درست 
خاورمیانه  سیاسی  فضای  که  بگیر  درنظر 
امروز سال ۲۰۱۲ ، درست مشابه سالهای 
۱۹۱۲ ، میباشد که جنگ جهانی اول آغاز 

شد.

زیرنویسها از مترجم:

دولت  منتقد  که  اسرائیل«  »دبکا  )۱(سایت 
انتشار  سندی  پیش  چندی  است،  اسرائیل 
با  همکاری  در  آمریکا  براینکه  مبنی  داد 
عربستان از سال ۲۰۰۵ مبلغ ۲ میلیارد دالر 
سوریه  در  اخلی  جنگ  انداختن  راه  برای 
این  پیشرد  مسئول  و  کرده  گزاری  سرمایه 
امنیتی  مسئوالن  از  بندر،  امیر  نیز،  برنامه 
است.آمریکا،  بوده  عربستان  کار  کهنه  و 
ترکیه و عربستان امیدوار بودند که با شروع 
شورش و خرابکاری در سوریه ، کمتر از 
دو ماه دولت سوریه سقوط کند.نخست رژیم 
صهیونیستی اسرائیل نفس راحتی بکشد، پس 
از آن نیروهای مقاومت در منطقه را سرکوب 
و خاورمیانه را ببلعد، اما خوشبختانه »شتر 

پنبه دانه را در خواب دیده بود«.

کردستان  جداکردن  ترکیه،  تقسیم  )۲(طرح 

در  نیز  بزرگ  کردستان  به  آن  الحاق  و 
منظور  بزرگ«  »خاورمیانه  چهارچوب 
نیز  خود  ترکیه  نظر  این  است.از  شده 
همچون سوریه که قرار بود به چهار بخش 
تجزیه  و  تقسیم  معرض  در  شود،نیز  تقسیم 
خون«،  »مرز  دارد.به  قرار  امپریالیستی 

نوشته رالف پیتر مراجعه کنید.

عراق  بزرگ  ملت  قهرمانانه  )۳(مقاومت 
جنایتکارانه  تحریم  سال   ۱۳ علیرغم 
همه  به  درسی  آنچنان  امپریالیستی، 
پس  این  از  آنان  که  داد  غربی  تجاوزگران 
جنگ  اگرچه  داد«.  نخواهند  تله  به  »دم 
اما  بود،  انداخته  براه  آمریکا  ظاهرا  عراق 
همه کشورهای »دمکراسی« غرب در این 
جنایت هولناک مستقیم یا غیرمستقیم شرکت 
داشتند.خاورمیانه پس از انقالب بهمن وارد 
مرحله نوینی شده که علیرغم افت وخیزها و 
گذر از تندپیچهای سیاسی، اما به رهائی از 
سلطه استعمار و امپریالیسم نائل خواهد شد.

رنگارنگ،  امپریالیستهای  )۴(سیاست 
کشورهای  همه  کردن  متالشی  و  تضعیف 
منطقه بقصد تسلط بر نفت، بازار و همه مواد 
استروفسکی،  کشورهاست.بقول  این  اولیه 
بدولت  هم  ما   « موساد:  رؤسای  از  یکی 
اسلحه  آنگونه  تجزیه طلبان  سریالنکا و هم 
نشوند.همین  پیروز  هیچکدام  که  میفروختیم 
برخورد را ما با کردها داشتیم.هدف ما این 
بود که کردها در حد تضعیف کردن صدام 
بجنگند و نه اینکه پیروزی چشمگیری بدست 

آورند«.

غرب  »دمکراسی«  کشورهای  اکنون     
برای طرفهای درگیر  توطئه شوم را  همین 
اینکه  میبرند.بامید  پیش  به  سوریه  جنگ 
و  شوند  موفق  خاورمیانه  ستمدیده  ملتهای 

خود را از اینهمه توطئه برهانند.
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مصاحبه با »بلیط فروش«، بلوار میرزا کوچک خان )اصفهان(
تهیه و تنظیم زهره روحی

منبع سایت محقق

جامعه شناسی

ز. ر: سالم. لطفا خودتان را معرفی بفرمایید

بلیط فروش: قدرت هللا جعفری

کمی  شغل تان  درباره ی  است  ممکن  ز.ر: 
صحبت کنید

و  فروش  ما  شغل  جعفری:  قدرت هللا  آقای 
شارژ کارت الکترونیک اتوبوس است.

ز. ر: آیا قبال شغل دیگری هم داشته اید؟

ماشین  روغن  تعویض  قبال  بله،  جعفری: 
داشتم. ورشکسته شدم، آمدم تو این کار. االن 
می کنم.  فروشی  بلیط  که  است  سال  دوازده 
قبال »بلیط« بود و بلیط می فروختم. دو سال 

است که »کارت الکترونیکی« شده است.

ز.ر: چند سال در کار »تعویض روغنی« 
بودید؟

جعفری: دوازده سال هم در آن کار بودم.

ز. ر: قبل از آن چه؟

بودم.  وانت  راننده ی  بودم.  راننده  جعفری: 
توی همین شهر )اصفهان( می گشتم و بار جا 

به جا می کردم.

ز. ر:  متولد کجا هستید و در چه سالی به 
دنیا آمده اید؟

تابع  »تاد«،  روستای  متولد  جعفری: 
فالورجان. پدر و مادرم هم اهل همان روستا 

بودند.

ز. ر: آیا در شهر اصفهان زندگی می کنید؟

جعفری: نه، هنوز هم در همان روستا )تاد( 
زندگی می کنم.

مسیر  این  که هر روز  نیست  ر: سخت  ز. 
و  ایاب  وسیله ی  می کنید؟  آمد  و  رفت  را 

ذهاب تان چیست؟

می کنم.  آمد  و  رفت  اتوبوس  با  جعفری: 
کار  چیه.  چاره  خب  ولی  هست  که  سخت 
کردن دیگر برایم سخت است. چون بیماری 
دارم ولی به خاطر ورشکشتگِی چک دست 
مردم دارم و عیال وار هم هستیم اینه که باید 

کار کنم. قبال دو شیف کار می کردم اما االن 
است  ماه  دو  که  ام  قلبی  بیماری  خاطر  به 
آنژیو کرده ام دیگر نمی توانم بعد از ظهرها 
کار کنم. نصف روز هم زیاد چیزی عایدم 
کرده اند.  کم  هم  را  »درصد«مان  نمی شود. 
قبال پنج درصدی بودیم اما حاال سه درصدی 
هیچ چیزی  دیگر  که  است  این  شده ایم. 
سه  هم  روزی  تازه،  نمی ماند.  برای مان 
کرایه  بابت  می دهیم  تومان  هزار  چهار   ،
رفت و آمد. فعال به خاطر»زنده ماندن« کار 
می کنیم. »زندگی« که نمی کنیم. بیمه و اینها 
هم نیستیم. نه بازنشستگی داریم و نه بیمه، 
که از همه بدتره. بله… این هم صحبت های 

مان….

ز. ر: منظورتان از »درصدی« چیست؟

رانی  اتوبوس  شرکت  مشتری  ما  جعفری: 
را  الکترونیکی(  )کارت های  بلیط   هستیم. 
می خریم و درصدی از آن را برای خودمان 
به  می دهیم  را  اش  مابقی  و  برمی داریم 

شرکت.

ز. ر: خرج و مخارج درمان تان را چگونه 
پرداخت می کنید؟

بیمه  دفترچه های  این  با  حاال  تا  جعفری: 
عمل  دو  یکی  روستایی،  درمانی  خدمات 
این  نبوده است.  بد  )جراحی( کرده ایم. خب 
دفترچه ها خوب بوده اند…. و یکی دیگر هم 
اینکه این یارانه ها برای کسی مثل من خیلی 
برای منی که دستم خالی  بوده است.  خوب 
که  امیدوارم  فقط  است.  خوب  خیلی  است 
قطع نشود چون هزاران نفر مثل من هستند 
که گرفتارند و بیماری هایی دارند. خانم من 
بیماری داخلی دارد و فعال با همین دفترچه ها 
می خواهد.  چه  خدا  ببینیم  تا  می کند؛  درمان 

همین….

این  از  می روید؟  کجا  درمان  برای  ر:  ز. 
دفترچه ها چگونه باید استفاده کرد؟

یک  که  حضورتان  به  عرضم  جعفری: 
خودمان  روستای  در  درمان«  »بهداشت 
تا  برویم  آنجا  به  باید  اول  که  داریم 
بیمارستان  برای  بدهیم  را  دفترچه های مان 
هم  اگر  ب نویسند.  فالورجان  در  »امام« 
از  بعد  برویم،  بیمارستان  آن  به  نخواهیم 

اینکه در بهداشت درمان روستا دفترچه های 
بیمارستان  اصفهان  می آییم  نوشتند،  را  مان 
»کاشانی« و یا »الزهرا«. همین آنژیویم را 
اول رفتم بیمارستان الزهرا، بعد آنجا برای 
بیمارستان قلب »شهید چمران« نوشتند و در  

آنجا جراحی کردیم.

ز. ر: هزینه ی درمان، هیچ چیزی پرداخت 
نکردید؟

جعفری: نخیر.

ز. ر: لطفا بفرمایید، خونه از خودتان دارید؟

جعفری: بله ، یک خونه خرابه ای از خودم 
دارم که خودم ساخته ام. پدرم خدا رحمت اش 
برسه.  ارث  بهمون  که  نداشت  چیزی  کند 
دعوای مان  برادرها  با  چون  بهتر  هم  همان 

می شد )می خندد(.

ز. ر: شغل برادرهای تان چیست؟

به  که  بود  ساده  کارگر  یکی شان  جعفری: 
رحمت خدا رفت. یکی دیگر هم »کویتی« 
از  خانم  و  رفته  خدا  به رحمت  هم  او  بود. 
آخری  و  برگشت.  آنجا  به  که  داشت  کویت 
هم راننده مینیبوس است و وضعش هم خیلی 
خوب است خدا را شکر. اول نقاش ماشین 
بود ولی بعد مینیبوس خرید و راننده مینیبوس 

شد.

ز. ر: چند فرزند دارید؟

جعفری: چهار دختر و سه پسر. از دخترها 
سه تا شون را بیرون کرده ایم )شوهر داده ایم( 
بزرگم  پسر  را.  شان  یکی  هم  پسرها  از  و 
تو کارخانه آرد »ستاره« بهارستان است و 
همانجا هم خونه کرایه کرده. و دومی هم در 
بنزین  پمب  ایستگاه  در  واقع  البراتور  یک 
شکر  را  خدا  می کنه.  کار  دولت  دروازه 
وضعش خوب است و تا حاال هرچه می کنیم 
یک برنامه ای برایش پیاده کنیم )زنش بدهیم( 
همون  مثل  هم  سومی  پسر  نمی کند.  قبول 
دختر ته تغاریه فعال بیکار است. تازه دو سه 
سال است از سربازی آمده. سواد هم چندان 
ندارد و هر کجا می رود دیپلم می خواهند و 
قبولش نمی کنند. هر کاری هم که پیدا می کند، 
دو سه ماه بعد ردش می کنند. تالش می کنیم 



99مجله هفته شماره 32  بهمن 1391 صفحه  

یک جایی که بیمه اش کنند برایش پیدا کنیم.

ز. ر: آیا شغل تان را خسته کننده می دانید؟

جعفری: خسته می شویم. یکی اینکه همه اش 
باید بشینیم و بعد هم با مردم سروکله بزنیم. 
آدم دلش شاد باشه  اما به قول قدیمی ها اگر 
خاطر  به  اما  می شود.  دور  تن  از  خستگی 
اینکه کار و کاسبی نیست و درآمد نیست خب 

خسته می شویم.

ز. ر: درآمدتان حدوداً چقدر است؟

دوازده    ، ده  روزی   ، خدا  شکر  جعفری: 
هزار تومان است.

ز. ر: کمک خرج ندارید؟ از هر جایی که 
باشد، مثال از بچه هاتون که شاغل اند؟

نه،  نداریم.  خرجی  کمک  هیچ  نه  جعفری: 
به ما برسند. هم همین که  بچه ها نمی توانند 
است.  کافی  بچرخانند  را  خودشون  زندگی 
که  چیزهایی  و  لباس  پول  بابت  درآمدشان 

می خرند می شود.

ز. ر: آیا به سفر می روید؟

به حال یک  تا  انقالب  اول  از  جعفری: من 
)امامزاده  زینبیه  حتا  نرفتم.  مشهد  هم  بار 
زنبیه( هم ]اخیراً[ نرفته ام . آخرین بار سال 

۶۴ بود که رفتم.

ز. ر: آیا مایل هستید خاطره ای تعریف کنید؟

جعفری: خاطره ی خوبی از کویت دارم. قبل 
هم خودم  را  برادرم   . بودم  آنجا  انقالب  از 
در آنجا زنش دادم. عرضم به خدمت تون که 
بودیم.  گرفتار  حاال  همین  مثل  هم  موقع  آن 
گرفتار.  و  است   کارگر  همیشه  کارگر  آدم 
سه   ، دو  کویت،  می رفتیم  قاچاقی  موقع  آن 
سال می ایستادیم کار می کردیم و برمی گشتیم. 
خرجش زیاد نبود. مثل زینبیه رفتن بود….. 
دیگر آشنا هم شده بودیم و تا می رسیدیم آنجا، 
می بردنمون. این آخری ها قبل از انقالب به 
خاطر آمدن امام به عراق که بعد هم تشریف 
شناسایی  کویت  توی   ..… پاریس،   بردند 
شدم، قبلش هم به خاطر اینکه گواهی نداشتم، 
همه ی اینها روی هم شد و خالصه یک ماه 
بازداشت بودیم و بعد هم دیگر فرستادنمون 
که  است  این  داریم  که  خاطره ای  ایران. 
نیروی دریایی می دانست که من تقریباً »نیمه 
می کردم،  فعالیت  کویت  در  و  انقالبی«ام. 
دستمون  می رسید  »آقا«  اعالمیه ی  وقتی 
پخش می کردیم. بعد که وارد ایران شدم، در 
یک  تو  که  گفتند  بهم  زندان  توی  خرمشهر 
کاره ای هستی. گفتم یک آدم بی سواد چه کاره 
می خواهد باشد. خالصه سرشان را پیچاندیم، 
مدرکی دستشان ندادیم. این هم از خاطره ی 

ما…

ز. ر: با تشکر از شما. خسته نباشید.

 اصفهان ـ تابستان ۱۳۹۱
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اقتصاد سیاسی

جمعی  های  رسانه  اخیردر  ماههای  در 
جهان  پایان  بودن  نزدیک  به  راجع  مطالبی 
سال  دسامبر   ۲۱ حتی  و  یافته  انتشار 
۲۰۱۲ را تاریخ مشخص آن اعالم می کنند 
معنی  یک  پیامها  این  همه   .)۱۲  .۲۱.۱۲(
دارند: گویا مدت اجاره ۹۹ ساله ماشینهای 
این  در  آمریکا  فدرال  بانک  سوی  از  چاپ 

روز به پایان می رسد…

به  راجع  سال ۱۹۱۳  قانون مصوب  مسئله 
بانک فدرال

مدت اجاره از تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۹۱۳، 
هنگامی که کنگره آمریکا قانون بانک فدرال 
تحت  را  مرکزی  بانک  تشکیل  بر  دایر  
عنوان »بانک فدرال ایاالت متحده آمریکا« 
در  پول  انتشار  صالحیت  و  کرد  تصویب 
کشور را به آن عهده آن واگذار نمود، حساب 
می شود. به همین سبب، نویسندگان مطالب 
راجع به »۲۱.۱۲. ۱۲«به مفروضات زیر 

تکیه می کنند:

۱ــ در روز موعود، »ماشینهای چاپ پول« 
بانک فدرال کار خود را متوقف می کنند؛

و  آمریکا  اقتصاد  کوتاهی  مدت  در  ۲ــ 
با  هستند،  وابسته  دالر  به  همگی  که  جهان 
این  شوند؛  می  مواجه  نقدینگی)پول(  کمبود 
نیز موجب اختالل در همه سطوح زندگی، 
تنشهای  تشدید  تولید و مصرف،  افت سریع 

اجتماعی می گردد؛

۳ــ بر اساس تضادهای اقتصادی و تنشهای 
درتمام سطوح  مسلحانه  مناقشات  اجتماعی، 
کاربرد  با  جهانی  جنگ  شود؛  می  آغاز 
جهان  مقیاس  در  جمعی  کشتار  تسلیحات 

اجتناب ناپذیر می گردد.

زنجیره  دسامبر   ۲۱ دیگر،  بعبارت 
رویدادهای منتهی به آخر الزمان شروع می 
شود، و چندی بعد، پایان جهان فرا می رسد.

بانک  بواسطه  چاپ«  ماشینهای  »اجاره 
فدرال آمریکا یعنی چه؟ اگر از وژادگان دقیق 
تر استفاده کنیم، این است که در مدت کمتر 
تفویضی  امتیاز  یا  ماه، مهلت مجوز  از سه 
به  خصوصی  نهاد  این  به  آمریکا  کنگره 
پایان می رسد. اما موضوع اصلی و اساسی 

»پایان جهان« و بانک فدرال
والنتین کاتاسونوف 

برگردان و توضیحات از: ا. م. شیری

ابزار  انتشار  از حق  این صالحیتها عبارت 
قانونی مبادله ــ دالر آمریکا می باشد. سعی 
می کنم مسئله مدت صالحیت بانک فدرال را 
روشن سازم و در عین حال، ارزیابی خود 

نسبت به آینده این نهاد را بیان نمایم.

سال  دسامبر  ماه  در  که  است  ذکر  به  الزم 
  Federal( فدرال  بانک  قانون   ،۱۹۱۳
 Reserve Act of ۱۹۱۳( تصویب شد. 
در ضمن، گاهشناسی وقایع بدین شرح است:

ــ در ۲۲ دسامبر سال ۱۹۱۳، مجلس  الف 
نمایندگان آمریکا این الیحه قانونی تصویب 

کرد؛

ب ــ در ۲۳ دسامبر سال ۱۹۱۳ مجلس سنا 
نیز آن را تصویب کرد؛

ج ــ در همان روز ۲۳ دسامبر سال ۱۹۱۳ 
)دقیقا یک ساعت پس از تصویب در سنا( – 
پس از امضاء توسط رئیس جمهور آمریکا 

وودرو ویلسون، حکم قانونی یافت.

علت اینکه چرا در مطالب منتشره در باره 
تأکید  دسامبر   ۲۱ روز  به  جهان«  »پایان 
که  شود  می  گمان  نیست.  معلوم  شود،  می 
همگونی و تلفیق رقمهای»۲۱. ۱۲. ۱۲«، 
خوشایند مولف بوده است. اسرارآمیز بنظر 

می رسد.

مدت االجازه »ماشینهای چاپ اسکناس«

در ماده چهار قانون مذکور )به ترتیبی که در 
بانک  سال ۱۹۱۳ تصویب شد(، صالحیت 
 ۲۰ بمدت  بانک(،   ۱۲ از  )متشکل  فدرال 
سال، یعنی، تا پایان ۱۹۳۳ تعیین شده است. 
مجلس  اگر  که  شود،  می  گفته  ترتیب  بدین 
سنای آمریکا قانون ویژه ای تصویب کند و یا 
بانک فدرال از قانون مصوب ۱۹۱۳ تخلف 
سلب  آن  از  مقرر  موعود  از  پیش  نماید، 

صالحیت خواهد شد.

]این  است:  آمده  چنین  اصلی  متن  در 
قانون[»در مدت ۲۰ سال تا وقتیکه بر اساس 
قوانین  نقض  بعلت  یا  کنگره  قانون مصوب 

لغو نگردیده، معتبر است«.

در قانون سال ۱۹۱۳ هیچ اشاره ای به اجاره 
۹۹ ساله نشده است.

بانک  تأسیس  هنگام  در  آمریکا  تاریخ  در 
فدرال تمایل معینی برای دادن مجوز)منشور، 
آمریکا  بانک مرکزی  به  امتیاز(  اساسنامه� 
بمدت ۲۰ سال بوجود آمده بود. نمونه اولیه 
بانک مرکزی، بانک آمریکا بود و پس از آن 
اولین بانک آمریکا و سپس بانک دوم آمریکا. 
بانک آمریکا در سال ۱۷۸۱ مجوز گرفت، 
اما پدران مؤسس فورا متوجه خطراتی شدند 
که انقالب پیروز آمریکا می تواند به این نهاد 
وارد می آورد، بعد از چهار سال  جواز خود 
را باطل کردند. اولین بانک آمریکا در سال 
۱۷۹۱ جواز گرفت و بیست سال به فعالیت 
خود ادامه داد. اما مدت اعتبار جواز تمدید 
نشد. باالخره، دومین بانک آمریکا در سال 
اما  گرفت،  مجوز  کشور  کنگره  از   ۱۸۱۶
 ۱۸۳۴ سال  در  زود،  خیلی  هم  مجوز  این 
ملغا گردید. انجام این امر، با زحمت و خطر 
زندگی رئیس جمهور آمریکا اندرو جکسون 
هشتاد  بمدت  آمریکا  آن،  از  پس  شد.  میسر 
سال بدون بانک مرکزی به حیات خود ادامه 
داد، با وجود این، بانکداران در تمام این مدت 
تالشهای بی وقفه ای را برای تحمیل این نهاد 
به مردم آمریکا بعمل آوردند. در بسیاری از 
منابع، در این باره گفته می شود، که بانک 
فدرال از بسیاری وقتها پیش صالحیت ابدی 
گذار  اوقات، زمان  اغلب  است. ولی  گرفته 
چاپ  ماشینهای  دائم  اجاره  به  فدرال  بانک 
پول بطور دقیق تعیین نمی شود. بدین سبب 
هم در این باره که درطول تقریبا چند قرن 
موجودیت بانک فدرال آمریکا، مجموعا در 
حدود ۲۰ مورد متمم و اصالحیه در قانون 
کار  است،  رسیده  تصویب  به   ۱۹۱۳ سال 
متحده  ایاالت  در  گیرد.  نمی  انجام  جدی 
قوانین تحت عنوان  از  ای  آمریکا مجموعه 
دارد  وجود  آمریکا  متحده  ایاالت  قوانین 
) .United States Code �U.S.C (و 
باضافه  آمریکا  جاری  قوانین  تمامی  آن  در 
در  مصوبه  متمم  قوانین  و  ها  اصالحیه 
زمانهای مختلف، از جمله، نسخه تا امروز 
معتبر قانون بانک فدرال بازتاب یافته است.

فدرال  بانک  گذار  زمان  چرا  نیست  معلوم 
با  اغلب  چاپ«  ماشینهای  دائم  »اجاره  به 
راه یافتن فرانکلین روزولت، رئیس جمهور 
آمریکا به کاخ سفید پیوند زده می شود )او 
در ژانویه سال ۱۹۳۳ کاخ سفید را تحویل 
گرفت(. ظاهرا، اولین کاری که او انجام داد، 
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به کنگره )در جلسه مخفی(  با اعمال فشار 
متممی را به تصویب رساند که بر اساس آن 
صالحیت دائم به بانک فدرال تفویض گردید. 
مقاله واین کرائوتکرامر تحت عنوان »بانک 
استراتژی  و  تاریخچه  آن،  تشکیل  فدرال� 
فعلی«، یکی از مشهورترین مطالب توطئه 
گرانه از این نوع می باشد. او در این مقاله 
می   ۱۹۱۳ سال  قانون  سرنوشت  باره  در 
نویسد: »بند ۳۴۱، بخش ۲: مدت اعتبار این 
لغو  کنگره  سوی  از  صورتیکه  در  قانون، 
نشود یا اگر مجوز بانک فدرال بعلت نقض 
قوانین ملغا نگردد،۲۰ سال است. طول دوره 
فعالیت بانک فدرال ۲۰ سال، یعنی تا سال 
چه  دوره  این  در  است!  شده  تعیین   ۱۹۳۳
کسی عهده دار مقام ریاست جمهوری بود؟ 
فعالیت  پایان  اما،  فرانکلین روزولت.  البته، 

بانک فدرال اتفاق نیافتاد«.

اما از خدمات ناکرده فرانکلین روزولت به 
صاحبان بانک فدرال بسیار سخن می گویند. 
اگر چه واقعا هم در سال ۱۹۲۷ قانونی به 
محدودیت  آن،  اساس  بر  که  رسید  تصویب 
پول  چاپ  برای  فدرال  بانک  امتیاز  موقتی 
می  گفته  قانون  اصلی  متن  در  گردید.  لغو 
شود: »این قانون پس از ۲۵ فوریه ۱۹۲۷ تا 
زمانی که طبق قانون مصوب کنگره یا بعلت 
تخلف از قوانین لغو نگردیده، معتبر است«. 
این فرمولبندی، منهای عبارت »بمدت بیست 
است  شبیه  بسیار   ۱۹۳۳ قانون  به  سال«، 
ایاالت  قوانین  مجموعه  در  مصوبه  )این 

متحده آمریکا منعکس شده است(.

هیجانات کنونی پیرامون بانک فدرال

این واقعیت اهمیت دارد که در قانون مربوط 
به بانک فدرال، حق کنگره آمریکا برای لغو 
امتیاز بانک فدرال به یکی از دو دلیل زیر 

لحاظ شده است:

باره چنین  در  قانون مصوب کنگره  ــ  الف 
تمامی  اجرای  صورت  در  )حتی  لغوی 

الزامات قانون بانک فدرال(؛

قانون مصوب  از  فدرال  بانک  تخلف  ــ  ب 
سال ۱۹۱۳.

من شخصا هیچ تردیدی دراین باره ندارم، که 
بانک فدرال بعلت نقض فاحش قوانین آمریکا 
از مدتها پیش می بایست از صالحیت خود 
اعطای  مخفیانه  گردید.عملیات  می  محروم 
معظم  بانکهای خصوصی  به  کالن  وامهای 
های  نمونه  از  یکی  اخیر،  بحران  دوره  در 
بسیار قابل مالحظه بحساب می آید. ممیزی 
جزئی بانک فدرال نشان داد که مقدار چنین 
می  دالر  تریلیون   ۱۶ از  بیش  به  وامهائی 
بزرگی  بخش  که  است  توجه  جالب  رسد. 
غیرآمریکائی  بانکهای  گیرندگان،  وام  از 

با  بانک فدرال فقط  هستند. در صورتی که 
موافقت کنگره می تواند به نهادهای خارجی 
است  این  توجه  شایسته  همچنین  بدهد.  وام 
بدون اطالع  و  اینها بطور مخفیانه  که همه 
سناتورهاــ  و  نمایندگان  ــ  مردم«  »خادمان 
تا کنون )االن دیگر یک  اعطاء شده است. 
گذشته  حسابرسی  این  نتایج  درج  از  سال 
است( به حسابرسی نقطه پایان گذاشته نشده 
هم  برنانکه  بن  فدرال،  بانک  رئیس  است. 
هیچ توضیح معقولی در مورد عملیات مخفی 

ارائه نداده است.

هیچ رمز و راز خاصی در مورد فعالیت های 
بانک فدرال وجود ندارد. جا دارد بانکداران 
جهانی و ملت آمریکا بشدت مخالفت نمایند.
اگر چه نارضایتی مردم در قبال فعالیت های 
همه  در  بانکداران  فاسد  باند  راهزنانه  علنا 
دوره موجودیت بانک فدرال از سال ۱۹۱۳ 
به اوج خود رسیده است، اما بانکداران هنوز 
می توانند موقعیت خود را حفظ کنند. تابستان 
همه  در  آور  حیرت  خبر  این   ۲۰۱۲ سال 
»کنگره  یافت:  انتشار  جهانی  های  رسانه 
قانونی  طرح  ژوئیه   ۲۵ تاریخ  در  آمریکا 
ران  کنگره،  نامدار  نماینده  توسط  شده  تهیه 
با  را  فدرال  بانک  حسابرسی  بر  ناظر  پل 
۳۲۷ رأی موافق در مقابل ۹۸ رأی مخالف، 

تصویب کرد.

الزم به تأکید است که الیحه قانونی حسابرسی 
انطباق  جمله،  آن  از  فدرال،  بانک  کامل 
اساسی  قانون  با  نهاد  این  حقوقی  وضعیت 
کنم  می  یادآوری  دارد.  نظر  در  را  آمریکا 
که طبق قانون اساسی آمریکا حق چاپ پول، 
جزء حقوق انحصاری مردم آمریکا و کنگره 
منتخب آنهاست. صحیح است، امروز اکثریت 
قابل مالحظه مردم آمریکا به »کشف« این 
حق  پیش،  سال   ۹۹ اند:  شده  نائل  واقعیت 
چاپ پول به یک شرکت خصوصی به اجاره 
آمریکا  مردم  این،  از  غیر  است.  شده  داده 
حق  این  از  کسی  چه  دانند  نمی  هم  هنوز 
پژوهشگران  از  ای  عده  است.  برخوردار 
مؤلف  مولینس،  یوستاس  )مثال،  سنج  نکته 
کتاب »اسرار بانک فدرال«( ثابت می کنند 
سهامداران  جزء  غیرآمریکائی  بانکهای  که 

اصلی بانک فدرال هستند.

از قضا، نه ران پل و نه دیگر مخالفان حرفه 
ای و سرسخت بانک فدرال یک بار هم این 
مسئله را که مهلت اجاره »ماشینهای چاپ« 
به  می رسد،  اتمام  به  جاری  سال  پایان  در 
کنگره آمریکا یادآوری نکرده اند. می پندارم 
قانون  ویرگولهای  و  نقطه  تمام  بر  آنها  که 
قانونی  الیحه  دارند.  اشعار  رزرو  فدرال 
اعتبار  هم  هنوز  فدرال  بانک  حسابرسی 
سهامداران  ترتیب  بدین  است.  نیافته  قانونی 
از  بیشتری  پایداری  شرکت خصوصی  این 

برای  آنها  اکنون  )هم  دهند  می  نشان  خود 
کنگره  در  قانونی  الیحه  همین  »تدفین« 
آمریکا کوشش می کنند(. با این وجود، رأی 
مهمتر  بسیار  ای  حادثه  کنگره،  در  گیری 
حیات  در   »۱۲  .۲۱.۱۲« موهوم  رقم  از 

آمریکا )و حتی جهان( شمرده می شود.

و  برناکه  بن  که  نیست  علت  همین  به  آیا 
باز  بازار  در  بانک  فدرال  عملیات  شورای 
مسئله  حل  برای  خبرگان«(،  )»شورای 
شروع مرحله سوم باصطالح »کاهش کمی 
سوم« شتاب بخشیده اند؟ ، بانک فدرال در 
این اصطالح و تحت پوشش هیاهوی  پشت 
»مبارزه با بیکاری« مبالغ هنگفتی را )ماهانه 
اوراق  خرید  بصورت  میلیارد)۲(دالر   ۴۰
»زباله« رهنی از اوراق بهادار بانکها(  در 
وال  در  آمریکائی  خصوصی  بانکهای  بین 
کوشش  بانکداران  کند.  می  توزیع  استریت 
»ماشینهای  از  را  قطرات  آخرین  کنند  می 
چاپ« بچکانند. اما، جالب این است که اگر 
فردا حق اجاره »ماشینها« را از آنها سلب 

نمایند، چه روی می دهد؟

بانک فدرال در عین حال دیوانه  بانکداران 
نجات  بنیادی  راهها  یافتن  دنبال  به  وار 
و  ماجراجویی  روحیه  گردند.  می  خود 
می  رشد  بشدت  آنها  میان  در  پرخاشگری 
از  خارج  در  جنگ  آتش  برافروختن  کند. 
آمریکا مهمترین حرکت استراتژیک آنهاست 
و  توجه  انحراف  موجب  آنها،  عقیده  به  که 
خشم قانونگذاران آمریکائی و مردم آمریکا 
دیگر  حوادث  سمت  به  فدرال  بانک  از 
و  دیکتاتورها  اسالمگرایان،  )تروریستها، 
اجاره  ادامه  بانکداران  گردد.  می  امثالهم( 
را  جهان  بقیه  با  مداوم  جنگهای  شرایط  در 
بهترین روش کسب سود می شمارند. اجرای 
برنامه فوق الذکر صاحبان بانک فدرال، یک 
راه سرراست به طرف جنگ جهانی بحساب 

می آید.

به  توجه  بی  فدرال،  بانک  اختیارات  سلب 
بر  تنها  نه   ،»۱۲  .۲۱.۱۲« موهوم  تاریخ 
اساس قوانین آمریکا، حتی طبق نص صریح 
این  پل  ران  است.  ضروری  و  ممکن  آن، 
عنوان  تحت  خود  کتاب  در  را  موضوع 
 ،) End the Fed ( فدرال«  بانک  »پایان 
متقاعد  آمریکا، بطرز  ترین کتاب  پرفروش 
به  دادن  پایان  دهد.  می  توضیح  ای  کننده 
بانک فدرال نه تنها به نفع مردم آمریکا، حتی 

بسود همه جهان است…

توضیحات مترجم:

عنوان  رزو،  فدرال  فدرال�  بانک   �)۱(
از  که  آمریکاست   مرکزی  بانک  رسمی 
یافته  تشکیل  خصوصی  بانک   ۱۲ اتحاد 
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کوکشا  مارتین  مقاله  به  شود  رجوع  است. 
تحت عنوان: »صدرات دالر و جنگ، بنیان 
 http://:نشانی این  در  آمریکا«،  اقتصاد 

www.hafteh.de/?p=۳۳۱۹۲

صالحیت  بانکدار  عده  یک  وقتیکه   �)۲(
خود  انحصار  در  را  )دالر(  پول  چاپ 
تبدیل  جهانی  واحد  ارز  به  را  آن  و  دارند 
کرده اند، بگذار هر کسی هر قدر دلش می 
خواهد، از »دموکراسی« و »حقوق بشر«، 
از  بگذار  کند؛  صحبت  »دیکتاتورها«  از 
جنگهای آمریکا برای صدور »دموکراسی« 
و  »دموکراسی«  فقدان  بگذار  کند؛  دفاع 
سوسیالیسم  تخریب  علت  را  بیان«  »آزادی 
و تجزیه اتحاد شوری و بسیاری از کشورها 

تعریف کند…

 http://www.fondsk.ru/
news/۲۸/۰۹/۲۰۱۲/o�konce�sve�

ta�i�federalnoj�rezervnoj�sis�
teme.html

wordpress..http://eb۱۳۸۴
/۱۴/۱۰/۲۰۱۲/com

اینترنت

علیه شیءوارگی فیسبوکی
مهرداد امامی

 منبع انسان شناسی و فرهنگ

زمینة  در  اطالعاتی  های  انقالب  پیدایش  با 
ویژه  به  و  جمعی  ارتباط  های  تکنولوژی 
به یک شبکة  آن  تبدیل  به کار ِوب و  آغاز 
فراگیر جهانی )World Wide Web( یا 
و  نوین  سراپا  ای  پدیده   ،)WWW( همان 
بسیار حائز اهمیت برای بشریت پا به عرصة 
های  و شبکه  مجازی  فضاهای  نهاد:  وجود 
اجتماعی. فیس بوک هر چند نخستین شبکة 
تردید  اما بی  نیست،  از نوع خود  اجتماعی 
تأثیرگذارترین و پر مخاطب ترین آن هاست. 
آماری که به تازگی در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۲ 
شد  منتشر  ژورنال  استریت  وال  سوی  از 
)۱(، نشان می دهد که تعداد کاربران فعال 
فیس بوک در ماه، از مرز یک میلیارد نفر 
گذشته است و بیش از نیمی از آن ها فقط با 
گوشی های تلفن همراه خود از خدمات فیس 
بوک استفاده می کنند. چیزی که در این میان 
بیش از هر موضوع دیگری اعجاب�انگیز 
و شگفت آور است، این است که تمامی این 
اتفاقات در یک بازة زمانی هشت ساله روی 
داده است )فیس بوک به طور رسمی در ماه 
فوریة سال ۲۰۰۴ آغاز به کار کرد(. همین 
به  بردن  پی  برای  تنهایی  به  تواند  می  امر 
است  جهانی  اطالعاتی،  جهان  که  نکته  این 
با سرعت پیشرفت سرسام آور و غیر قابل 
قابل تصور  آن  برای  انتهایی  هیچ  که  مهار 

نیست، کافی باشد.

های  شبکه  معایب  و  مزایا  مورد  در  بارها 
شده  گفته  بوک،  فیس  مخصوصاً  اجتماعی، 
و اینک چنین صحبت هایی تبدیل به کلیشه 
حوزة  کارشناسان  زبان  از  آور  مالل  هایی 
ارتباط جمعی و رسانه های گروهی و غیره 
شده اند. در اینجا ما نه به ماهیت فیس بوک 
و دالیل پیدایش و همه گیر شدن چنین فضایی 
می پردازیم، و نه پتانسیل های مثبت و منفی 
این شبکة اجتماعی را می کاویم. هدف این 
به  نگاه  از  نوعی  نقد  و  گرفتن  نشانه  متن 
گذشته است که این روزها به واسطة وجود 
فضایی مانند فیس بوک و امکان های متعدد 
آن فضا برای تکثیر چنین نگاهی به گذشته 
در جزء، و تاریخ در کل، در میان کاربران 
آن، به ویژه کاربران ایرانی، بسیار طرفدار 
ساختار  خود  دیگر،  طرف  از  و  کرده  پیدا 
فیس بوک، بنا به دالیل جذب بیشتر کاربران 
و رقابت با سایر شبکه های اجتماعی از قبیل 
توییتر و گوگل پالس، هر از گاهی با اعالم 

وجود امکانی جدید، آن را تشدید می کند.

نخست،  است:  شده  طرح  ادعا  دو  باال  در 
نیک  »گذشتة  و  نوستالژیک  نگاه  نوعی 
که  گذشته  های  زمان  با  رابطه  در  گونه« 
کاربران فیس بوک، به ویژه کاربران ایرانی 
هایی  گروه  و  صفحات  ایجاد  قالب  در  آن، 
با عناوین گوناگون، به گونه ای فزاینده در 
حال محتواسازی برای آن ها هستند و سعی 
می کنند از هر خاطره و عکس و شیئی که 
غالباً  است، و  به زمان های گذشته  مربوط 
دور  چندان  نه  هایی  سال  به  موارد  این  هم 
 ۱۳۶۰ دهة  های  سال  )مثالً  گردد  می  باز 
مطلوب  عنصری  آن(،  با  مرتبط  امور  و 
از  را  پدیده  آن  و  بسازند  داشتنی  دوست  و 
نمادی برای  به  تبدیل  طریق »زیباسازی«، 
از دست رفتة خود گردانند  نیک«  »گذشتة 
به صفحات:  توان  این موارد می  )از جملة 
کارتون های زمان ما، دهة شصتی ها، دهة 
هفتادی ها و غیره در فیس بوک اشاره کرد(. 
در  که  امکاناتی  و  بوک  فیس  ساختار  دوم، 
اختیار کاربر قرار می دهد، اساساً به شکلی 
نگاهی »شیء  به سمت  را  کاربر  که  است 
uni�( خطی«  »تک  و   )reified )ااره« 
lineal( نسبت به زمان سوق می دهد. یکی 
برای  تازگی  به  که  بوک  فیس  امکانات  از 
گزینة  است،  شده  فعال  آن  کاربران  تمامی 
Timeline یا زمان خطی یا زمان ترتیبی 
تقویمی  سیر  تواند  می  فرد  آن  در  که  است 
حیات مجازی خود را از بدو عضویت اش 
در فیس بوک تا لحظة حاضر مشاهده کند )و 
البته همین کار را می تواند تا زمان تولد خود 
به ترتیبی رو به عقب بازسازی نماید(. بدین 
ترتیب فیس بوک امکانی را فراهم آورده که 
و  کاربرپسند کردن  امری در راستای  شاید 
جذب کاربر بیشتر بنماید، اما در عین حال، 
آشکارا شیوه ای را در مورد نگاه به گذشته 
باب  قالب »زمان تک خطی«  تاریخ در  یا 
کرده است که در کنار سایر امکانات خود، 
»شئءواره«تر  چه  هر  برای  را  عرصه 
یا  زیسته  تجربیات  و  »زمان«  کردن 
چنین  کند.  می  فراهم  کاربران  نازیستة 
مفهوم »زمان«  دگرگونی  امتداد  در  چیزی 
و  اطالعاتی  های  انقالب  متعاقب  که  است 
چند »زمان  هر  آمد،  پدید  ارتباطات  تسهیل 
»تحریفی  باید  بیشتر  را  بوکی«  فیس 
ِوب  قلمروی  در  زمان  از  کارکردگرایانه« 
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دانست، تحریفی که البته بیشترین مخاطب را 
دارد )شمار کاربران فعال فیس بوک در ماه، 
گواه گرایشی عام به سمت چنین برداشتی از 

زمان است(.

لزوم  که  آید  میان  به  پرسش  این  شاید  حال 
نقد چنین نگاهی به زمان، مخصوصاً زمان 
گذشته، چیست. پاسخی که می توان به این 
پرسش داد یک کلید واژة اساسی دارد: شیء 
تاریخ  که  هنگامی   .)reification(وارگی
ریل  به  بدل  شده،  سپری  زمان  به�معنای 
قطاری شود که گویی از یک نقطه آغازیده 
و به نقطه ای مشخص در حال حرکت است، 
کردن  برجسته  با  که  کنند  می  تصور  افراد 
افسوس  و  تاریخ  قطار  ریل  از  ای  نقطه 
خوردن برای آن، یا  نوستالژیک کردن آن، 
ادای ِدینی بزرگ به گذشته یا گذشتگان شان 
می کنند، حال آنکه اتفاقاً در همین دقایق است 
که به تاریخ یا کلیت آنچه سپری شده است، 
خیانت می شود. مفهوم شیء وارگی که یکی 
از اصلی ترین مفاهیم ادبیات مارکسی است 
و توسط خود مارکس در زمینة نقد اقتصاد 
و  شد  برده  کار  به  داری  سرمایه  سیاسی 
بعدها نیز توسط مارکسیست های غربی در 
حوزة نقد فرهنگی تّعین یافت، می تواند به 
توصیف چنین برداشتی از زمان کمک نماید. 
شیء وارگی در اینجا به معنای بسترزدایی 
)de�contextualization( از یک پدیده 
و قطع ارتباط آن با سایر پدیده ها و مناسبات 
انسانی در بستر اصلی شان است که منجر 
پدیده  آن   )singularization( تکینگی  به 
می شود. برای ملموس تر شدن بحث مثالی 
می آورم. در یکی از همین صفحاتی که در 
باال ذکر شد، عادت بر این است که کاربران 
عکسی در رابطه با یک شیء متعلق به زمان 
 ۶۰ دهة  در  شیرکاکائو  شیشة  مثالً  گذشته، 
شمسی، به اشتراک می گذارند و بعد شروع 
خوردن  افسوس  و  کشیدن  آه  به  کنند  می 
برای گذشتة از دست رفته ای که دیگر قابل 
آن  که  آورند  برمی  فغان  و  نیست  بازگشت 
دوران »وای چقدر خوب و دوست داشتنی 
شیرکاکائو  شیشة  میان،  این  در  و  بود«، 
واسطه  ابژة  به  تبدیل  نیز  دیگر  چیز  هر  یا 
از  غافل  شود.  می  هدف  این  به  نیل  برای 
اینکه آن »گذشتة به اصطالح نیک«، نه تنها 
»نیک«  پندارند  می  افراد  این  که  گونه  آن 
نبوده است، بلکه به طور مثال، همان شیشة 
های  سال  گواه  ایران  مردمان  برای  شیر 
که  است  جنگ  از  پس  و  جنگ  بار  مشقت 
در آن، معیشت بیشتر افراد منوط به سیستم 
کاالبرگی ای بود که مردم می بایست ساعت 
های متمادی در صف هایی طویل منتظر می 
ماندند تا شاید یکی از آن شیشه های شیر هم 
به آن ها برسد. مثال هایی که در این باره می 
توان ذکر کرد بسیاراند. چنین امری با پناه 

بردن به هویت سازی های جمعی در قالب 
نسل ها نیز بازتولید می شود. به طور مثال، 
ها«  دهة شصتی  »ما  اینکه  از  گفتن  سخن 
چه بدبختی ها که نکشیده ایم و چه بالهایی 
که بر سر ما نیامده است، یا »ما دهة هفتادی 
ها« چقدر بدشانس بوده ایم و غیره، عالوه 
نارسیسیسم  نوعی  به  سپردن  تن  اینکه  بر 
قهرمانانه )چه مثبت و چه منفی( است، خط 
کنش  بودن  جمعی  انگارة  بر  است  بطالنی 

های انسانی در طول تاریخ.

وجود  واسطة  به  امروزه  ترتیب،  هر  به 
فضاهایی مانند فیس بوک که در آن همه چیز 
است  تنها الزم  و  دارد  به همه شکل وجود 
که خود را تابع نظم اطالعاتی کرد تا بتوان 
از بیش ترین امکانات شبکه استفاده نمود و 
ارضا شد )که البته هیچ ارضا شدنی در کار 
به  نسبت  هایی  نگرش  و  ها  نیست!(، شیوه 
فراگیر می  زمان گذشته شکل می گیرند و 
شوند که تماماً در راستای منافع ِوب و بانیان 
در  نتوان  اگر  میان،  این  در  اما  هستند.  آن 
برابر چنین نگرش های پرقدرت و پرنفوذی 
ایستاد و آن ها را نقد کرد و تناقضات درونی 
چاره  مسلماً  کشید،  شان  رخ  به  را  ها  آن 
شدن/کردن  بوکی  فیس  جز  بود  نخواهد  ای 
)Facebookization( تمامی حیطه های 
حیات انسانی و تن در دادن به قاعدة بازی 
این گونه فضاهای مجازی. در این شرایط، 
یکی از معدود گریزگاه های موجود، قرار 
بوکی  فیس  برابر  در  دیگری  شّق  دادن 
de�( زدایی  بوک  فیس  است:  شدن/کردن 
امور  قلمروی  از   )Facebookization
دست  انسان،   )experiential( ای  تجربه 
کم در رابطه با مفهوم »زمان«، »گذشته« 
و »تاریخ« به�منظور جلوگیری از »شیء 

واره« ساختن آن ها.

۱٫http://online.wsj.com/article/
SB۱۰۰۰۰۸۷۲۳۹۶۳۹۰۴۴۳۶۳۵۴۰۴

html.۵۷۸۰۳۶۱۶۴۰۲۷۳۸۶۱۱۲
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مناد مقاومت – روز 9 اکتبر 1967 چه گوارا در بولیوی به قتل 
رسید

دنیای جوان
تارنگاشت عدالت 

یادبود

روز ۹ اکتبر ۱۹۶۷ چه گوارا در بولیوی به 
قتل رسید

قتل او، او را اسطوره کرد. وقتی که ارنستو 
چه گوارا دال سرنا، مشهور به »چه« روز ۸ 
اکتبر ۱۹۶۷  پس از یک درگیری نظامی در 
بولیوی گرفتار شد، سربازان  ارتش  چنگال 
از فرماندهان خود سئوال کردندکه با او که 
چه  بود  یافته  بین المللی  وجهه  زمان  آن  در 
باید کرد. و آن ها دستور خود را از ایاالت 
متحده آمریکا گرفتند: به هر نحو می بایست 
از محاکمه »چه« جلوگیری به عمل می آمد. 
او نباید امکان می یافت، که مثل فیدل کاسترو 
پس از حمله به مونکادا، سالن دادگاه را به 
سازد.  مبدل  رژیم  کردن  محکوم  تریبون 
بسیار  نیز  سیاسی  زندانی  عنوان  به  »چه« 
که  شد  صادر  دستور  لذا  بود.  خطرناک 

انقالبی دربند کشته شود.

مدرسه  ساختمان  در  »چه«  که  هنگامی 
و  بود  محبوس  »هیگوئرا«  کوچک  دهکده 
بولیوی  دولت  داشت،  قرار  بازجوئی  مورد 
صبح روز ۹ اکتبر ۱۹۶۷ اعالم کرد که که 
فرمانده »چه« روز گذشته در جنگ به قتل 
رسیده است و هم زمان با آن جاسوس سازمان 
»هیگوئرا«  به  رودریگس«  »فلیکس  سیا، 
اعزام شد. در نیمروز آن روز رئیس جمهور 
رسمی  دستور  بارینتوس«  »رنه  بولیوی، 
به  قتل  وظیفه  کرد.  صادر  را  »چه«  قتل 
»فلیکس روریگس« محول شد و او آن را 
به استوار »ماریو تران« رد کرد. این فرد 
ده سال بعد در مصاحبه ای با مجله فرانسوی 
پاری ماچ اظهار کرد: »هنگامی که من وارد 
اطاق شدم، »چه« روی نیمکت نشسته بود. 
وقتی مرا دید، گفت »آمده اید مرا بکشید. من 
جواب  و  افکندم  پائین  را  سرم  خوردم،  جا 
ندادم. من جرات نمی کردم تیر را خالی کنم. 
خیلی  بزرگ،  لحظه  این  در  را  »چه«  من 
برق  چشمانش  می دیدم.  غول آسا  بزرگ، 
می زدند. احساس کردم که قامتش را راست 
کرد و وقتی که به من خیره شد، بدنم لرزید. 
حرکت  یک  با  »چه«  که  می کردم  تصور 
سریع مرا خلع سالح خواهد کرد. او به من 
نشانه  خوب  و  کن  متمرکز  را  »خود  گفت 
بگیر، شما یک انسان را خواهید کشت!«یک 

قدم به عقب رفتم و در درگاه اطاق ایستادم، 
چشمانم را بستم و رگبار اول را آغاز کردم. 
»چه« با پاهای خرد شده به زمین سقوط کرد 
می داد،  دست  از  زیادی  خون  حالی که  ودر 
و  دادم  جرات  خود  به  من  رفت.  حال  از 
رگبار دوم را به سوی او شلیک کردم که به 
بازوان، سینه و قلبش خورد . او مرده بود.«

از گواتماال به کوبا

راه  رسید.  قتل  به  که  بود  ساله   ۳۹ »چه« 
او، که او را به یک انقالبی مشهوردر جهان 
شده  آغاز  آن  از  پیش  سال  کرد، ۱۴  تبدیل 
سه  یعنی   ،۱۹۵۳ سال  ژوئیه   ۷ از  بود، 
والدین  که  پزشکی  دوره  پایان  از  پس  ماه 
او  کرد.  ترک  کاراکاس  به صوب  را  خود 
قصد داشت در کاراکاس دوست گذشته خود 
به  قبل  سال  در  که  را  گرانادو«  »آلبرتو 
اتفاق در بیمارستان جذامیان کار کرده بودند، 
مالقات کند.او مستقیماً به کاراکاس نرفت و 
ارزان ترین راه را انتخاب کرد. ابتدا ا قطار 
به بولیوی و سپس پرواز به پرو  و بعد از 
اتوبوس به »گویاکیل« در اکوادور.  با  لیما 
آرژانتینی  جوان  چند  با  کشور  این  در  او 
دیگر آشنا شد که او را ترغیب کردند عوض 

ونزوئال به گواتماال برود.

در گواتماال زیر ریاست جمهوری »جاکوبو 
که  بود  گرفته  صورت  رفرم هائی  آربنز« 
کنسرن  فعالیت های  برای  شدید  محدودیت 
 United Fruit Company آمریکائی 
به همراه آورده بود. این رفرم کافی بود که 
دستگاه دیپلماسی آمریکا و سازمان جاسوسی 
کند.  آربنز  به سرنگونی حکومت  اقدام  سیا 
از وقوع کودتا وارد  قبل  »چه« که ششماه 
گواتماال شده بود، شاهد بود که چگونه یک 
را  زمینه  یافته  سازمان  تبلیغاتی  وکار  ساز 
قانونی  دولت  یک  علیه  کودتا  اجرای  برای 
 ۱۶ روز  سازد.  می  فراهم  دمکراتیک  و 
ژوئن ۱۹۵۴ تقریباً ۱۵۰ مزدور تعلیم یافته 
و مجهز دست به کودتا زدند. پس از ده روز 
مبارزه و مقاومت سرانجام آربنز روز ۲۷ 

ژوئن ۱۹۵۴ استعفاء داد.

»چه« که فعاالنه در دفاع از دولت قانونی 
شرکت کرده بود به سفارت آرژانتین پناه برد 

از  و  برد  سر  به  سفارتخانه  در  ماه  یک  و 
بازگشت به آرژانتین با هواپیمائی که رئیس 
پرون«  »دومینگو  آرژانتین،  وقت  جمهور 
برای انتقال شهروندان آرژانتینی از گواتماال 
عوض  در  زد.  سرباز  بود،  داشته  اعزام 
در  کند.  سفر  مکزیک  به  گرفت  تصمیم  او 
»فیدل  کوبائی،  جوان  وکیل  با  او  مکزیک 
کاسترو« آشنا شد که مبارزه پارتیزانی علیه 
را  باتیستا«  »فولگنسیو  کوبائی  دیکتاتور 
سازمان دهی می کرد و به گروه او پیوست، 
که در پایان سال ۱۹۵۶ با کشتی »گرانما« 

وارد خاک کوبا شدند.

جنگ پارتیزانی سه سال در »سیرا ماستر« 
به طول انجامید و در طول آن »چه« به مقام 

کماندانته انقالب کوبا ارتقاء یافت.

از کنگو به بولیوی

روز ۲۶ نوامبر ۱۹۵۹، یعنی تقریباً یک سال 
پس از ورود پیروزمندانه انقالبیون به هاوانا، 
مرکزی  بانک  مدیریت  به  را  »چه«  فیدل، 
این  از  قبل  »چه«  کرد.  منصوب  کوبا 
ازجمله  نیز،  دیگری  سنگین  مسئولیت های 
انستیتوی  سازی  صنعتی  بخش  مدیریت 
همین طور  و  ارضی  اصالحات  پرقدرت 
دار  انقالبی عهده  ارتش  در  هائی  مسئولیت 
وظیفه  اجرای  به  قوا  تمام  با  اکنون  و  بود 
بانک  که  او می دانست  پرداخت.  جدید خود 
مرکزی که کلیه نقل و انتقاالت مالی جزیره 
شاهرگ  می گرفتند،  صورت  آن  طریق  از 

اصلی اقتصاد کوبا است.

تاراج  به  باتیستا  توسط  کوبا  ارزی  ذخایر 
با  دالر  میلیون  تنها ۴۲۴  باتیستا  بود.  رفته 
خود به آمریکا برد. باید از ادامه این روند 
توسط  ارزی   ذخایر  باقیمانده  انتقال  از  و 
جلوگیری  خارج   به  خصوصی  بانک های 
به عمل می آمد، زیرا که تازه در ۱۳ اکتبر 
۱۹۶۰ کلیه سازمان های فعال مالی داخلی و 

خارجی ملی شدند.

»چه« در این جا هم توانائی خود را به اثبات 
رساند و روز ۲۳ فوریه ۱۹۶۱ به وزارت 
صنایع منصوب گردید. در این مقام »چه« 
را  انقالبی  کشور  یک  ساختمان  مشکالت 
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نشریه  در  را  خود  تجربیات  و  کرد  تجربه 
تئوریک  Cuba Socialista تحت عنوان 

»علیه بورکراتیسم« انتشار داد. 

خود  زندگی  که  بود  نشده  زاده  »چه«  ولی 
به  را پشت میز صدرات بگذراند و وفادار 
این ایده که »در مبارزه بین مرگ و زندگی 
ندارد«،  وجود  مرزی  هیچ  امپریالیسم  علیه 
که  کوبائی  انترناسیونالیست های  راس  در 
نئوکلنیالیستی  دیکتاتوری  علیه  کنگو  در 
می کردند  مبارزه  موبوتو«  دزیره  »ژوزف 

قرار گرفت و پس از آن به بولیوی رفت.

آزادی بخش  ارتش   ۱۹۶۷ مارس  ماه  در 
شداولین  می  رهبری  او  توسط  که   ELN
را  بولیویائی  دیکتاتور  بهارتش  خود  حمله 
آغاز کرد.  چون برخالف کوبا پارتیزان ها 
خود  سود  به  را  دهقانان  پشتیبانی  نتوانستند 
جلب کنند، سازمان جاسوسی سیا به زودی 
عهده  به  پارتیزان ها  رهبری  که  شد  مطلع 
مادی  تجهیز  به  آن ها  دارد.  قرار  »چه« 
توسط  بولیوی  ارتش  عملی   پشتیبانی  و 
به  همت  کمر  و  پرداختند  خود  مستشاران 
اکتبر ۱۹۶۷  این که  تا  بستند  نابودی»چه« 

فرا رسید.

کردن  نیست  سربه  برای  آن ها  کوشش 
شد.  روبرو  شکست  با  او  خاطره  »چه«و 
عکاس  توسط  که  »چه«  مشهور  تصویر 
تهیه  هاوانا  در  کوردا«  »آلبرتو  کوبائی 
دانشجویان  مقاومت  نهاد  به  مبدل  بود،  شده 
نیز هنوز همه جا  امروز  اروپائی گردید و 
حضور دارد. در کلیه تظاهرات در آمریکای 
التین، اسپانیا، یونان و … پرچم های سرخ 
مزین به چهره »چه« حضور دارند. کسانی 
که چهره او را با خود حمل می کنند می دانند 

که »چه« معرف چیست!

»چه« مظهر مقاومت در سراسرجهان است

!Hasta Victoria Siempre

ایران

اگر براساس قوانین جزای عمومی در کشورهای به اصطالح پیش رفته ی سرمایه داری برخورد 
پاسیو شاهداِن یک جنایِت معین و درحال وقوع، به دلیل عدم افشا و تالش در ایجاد امکان 
ممانعت از آن جنایت، مجرم محسوب می شوند؛ طبیعی است که برخورده پاسیو با گفتمانی که 
می خواهد حمله ی نظامی به جغرافیای اقتصادی ـ سیاسی جمهوری اسالمی را به بهانه ی دولت 
جمهوری اسالمی جا بیندازد و قبح استفاده از سالح هسته ای را بریزد و امکان استفاده از 
آن را فراهم بیاورد و جان ده ها و صدها هزار انسان را به خطر بیندازند، حرکت در همان 

راستایی است که صاحبان گفتمان مرگ مرتکب شده اند: جنایت علیه بشریت!؟

 

بهمن شفیق در دهم و یازدهم سپتامبر دو یادداشت پیاپی در مورد قطع رابطه ی دیپلماتیک 
جمهوری  با  کانادا  دیپلماتیک  رابطه  قطع  »منطق  ]به نام های  اسالمی  جمهوری  با  کانادا 
امپریالیستی«[ نوشت که  اسالمی« و »پاندول چپ خرده بورژوا بر کفۀ ترازوی راست 
آدم ها و کارگزاران حزب کمونیست کارگری را به »فعالیت«  و تکاپو واداشت. یکی از این 
آدم هاْ ناصر اصغری نام دارد که براساس منطق مجاهدینی ـ عشیرتِی حزب فخمیه اش و برای 
فریب هوادرانی که هنوز به ماهیت ضدکمونیستی و ضدکارگری این دارودسته پی نبرده اند، 
به دو »نتیجه« ی بسیار مشعشع و ظاهراً مرتبط به هم  رسیده است. یکی این که: بهمن شفیق، 
به جمهوری اسالمی  نیاز سلیمی و رامین جهانبگلو »هم خانواده« هستند و  فتاحی،  محمد 
نزدیک؛ و دیگر این که: بهمن شفیق »از همه اینها… به جمهوری اسالمی نزدیکتر شده و آن 

را هم رسما اعالم کرده است«]!؟[.

اگر کسی پیدا شود که به اندازه ی کارگزاران و ایادی بلوک بندی بورژوازی غرْب هوچی و 
چاچول باز نباشد و از آقای اصغری سؤال کند که چرا همه ی افراد نام برده »هم خانواده« 
شده اند و چرا بهمن شفیق از همه ی آن ها به جمهوری نزدیک تر است؟ جواب و استدالل آقای 
اصغری ـ به احتمال بسیار قوی ـ این خواهد بود که: ازآن جا همه ی اعضا و هواداران حزب 
کمونیست کارگری به نوعی »هم  خانواده« هستند؛ پس، همه ی آن افرادی که با حزب کمونیست 
عبارت »هم  از  استفاده  دالیل  بررسی  از  باشند!؟  باید »هم  خانواده«  نیستند ـ هم ـ  کارگری 
خانواده« به واسطه ی خاستگاه عشیرتی و نشانه ی تحجر فکری اش که بگذریم، می بایست از 
حزب فخیمه ی کمونیست کارگری بپرسیم که چرا بهمن شفیق »به جمهوری اسالمی نزدیکتر 

شده… است«]!؟[. و کجا آن را اعالم کرده است؟

بهمن شفیق با این تحلیل که بستن سفارت کانادا در ایران در بطن جنگ دیپلماتیک بین دولت 
جمهوری اسالمی و بورژوازی غرب معنی دارد، براین است که »این اقدام پیشقراول اقدام 
غربی ها در مواجهه با شکستی دیپلماتیک است که در نتیجه برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس 
سران غیرمتعهدها در تهران متحمل آن شده اند«. بهمن در دومین نوشته  اش در این مورد، 
همان  اسپانسورینگ  محل  از  »بسیاریشان  دستجاتی که  آن  مورد  در  جمله ای  چند  از  پس 
دول فخیمه و نهادهای “مستقل” حقوق بشری شان ارتزاق می کنند«، واکنش های اپوزیسیون 
»چِپ« خارج از کشور به بسته شدن سفارت کانادا در تهران را به دو دسته تقسیم می کند که 

عیناً نقل می کنم:

»دسته ای از این چپ آشکارا همان ترهاتی را تبلیغ می کند که راست سنتی اپوزیسیون ایران. 
تعطیلی سفارت جمهوری اسالمی در کانادا را پیروزی اپوزیسیون اعالم می کنند و از بقیه 
کشورها هم می خواهند که به دولت شریف و انقالبی مستر هارپر محافظه کار افراطی در 
کاناد تأسی کنند. روشن است که میزان این شور و شعف و پایکوبی هرچه به مرکزیت حزب 
محترم کمونیست کارگری نزدیکتر، به همان نسبت بیشتر است. باالخره سالیان سال نزدیکی 

سناریوی مبباران امتی ایران و مواضع 
حزب کمونیست کارگری]!!؟[

 سایت امید
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و همراهی با راست افراطی اروپا در مبارزه 
با “اسالم سیاسی” باید هم چنین نتایجی از خود 
نوشته  این  ادامه ی  )در  می گذاشت«.  به جا 
و  نزدیکی  سال  »سالیان  به مسئله ی  بازهم 
همراهی با راست افراطی اروپا در مبارزه 
با “اسالم سیاسی”« می پردازیم(]همه ی تأکید 

در این نوشته از من است[.

»از این دسته که بگذریم، تک و توکی هم 
به موضعگیری پرداخته اند که “اصال ما را 
بستند  را  سفارت  ارتجاع؟  دو  به جنگ  چه 
بیچاره کیمیاگران که  به ما چه؟”.  که بستند. 
با  تا  بودند  جادوئی  اکسیری  به دنبال  قرنها 
زدن آن به فلزات، آنها را تبدیل به طال کنند. 
نیستند تا ببینند که چپ خرده بورژوای ایران 
به هر  را  ارتجاع”  دو  “جنگ  اکسیر  چطور 
را  خود  بودن  تا طال  می مالد  سیاسی  واقعه 
توفندۀ  عبارات  برق  و  و زرق  درخشش  با 
حقیقتا  و  دهد.  نشان  به خلق الناس  انقالبی اش 
آنهای  و  است  داغ  اکسیر  این  بازار  هم 
با  به زودی  نیز  کرده اند  سکوت  که  دیگری 
و  شده  آب بندی  صد  در  صد  موضع  همین 
سوپر انقالبی وارد میدان خواهند شد. و همۀ 
اینها نیز می دانند که در جهان واقعی اعالم 
از  نابرابر عمال حمایت  در جنگی  بیطرفی 

طرف قوی تر جنگ است«.

این  گویای  خود،  به خودی  قول  نقل  دو  این 
در  کارگری  کمونیست  حزب  که  است 
حاشیه نوشته ی بهمن جای گرفته و مسئله ی 
اصلی در این نوشته ها آن گروه هایی هستند 
دست  ارتجاع”«  دو  “جنگ  به»اکسیر  که 
یافته اند]!؟[ و آن را »به هر واقعه سیاسی« 
با درخشش  می مالند »تا طال بودن خود را 
انقالبی اش  توفندۀ  عبارات  برق  و  زرق  و 
به خلق الناس نشان« دهند. گرچه قصد نهایِی 
استفاده از این »اکسیر« پنهان کردن ماهیت 
زحمت کش  و  کارگر  مردم  فریب  و  خود 
نجابت  به واسطه ی  شفیق  بهمن  اما  است؛ 
ویژه ی خویش دریافت این مسئله را به عهده ی 
مورد  این  در  و  می گذارد  مطلب  خواننده ی 

حرفی نمی زند.

در این جا با یک سؤال ساده، اما در عین حال 
بغرنج، مواجه می شویم: چرا حزب فخیمه ی 
کمونیست کارگری به جای این که همانند بهمن 
جمهوری  و  غرب  ستیز  مسئله ی  با  شفیق 
خویش  مواضع  نقادان  هم چنین  و  اسالمی  
داشته  و  طبقاتی  سیاسی  و  تحلیلی  برخورد 
باشد، آدم هایش را در نقش کسانی که موضوع 
تا  می کند  مسئله  داخل  بوده اند،  بهمن  نقد 
مجاهدینی ـ عشیرتی  شیوه ی  از  استفاده  با 
و  ریز  رهبران  همه ی  که  کسی  به چهره ی 
درست این خانواده ی مقدس در صمیمیت و 
ندارند،  شکی  انقالبی اش  پتانسیل  و  درایت 
تهمت بزنند و لجن بپاشند؟ پاسخ به این سؤال 

را باید در دو مسیر ظاهراً جداگانه جستجو 
کمونیست  حزب  چرا  این که  اول  کرد. 
کارگری مستقیماً به مسئله نمی پردازد و آدم ها 
و پادوهایش را پیش می کند؛ و دوم چیستی و 
چگونگی شیوه ی برخورد، روش »استدالل« 
و تربیتی است که این آد م ها در سیاست و در 

مورد دیگران مورد استفاده قرار می دهند؟

در مورد این که چرا حزب کمونیست کارگری 
و  بررسی  مورد  شفیق  بهمن  که  مسائلی  با 
تحقیق قرار می دهد )یعنی: مسئله ی ستیز بین 
غرب(،  سرمایه داری  و  اسالمی  جمهوری 
روشن  برخوردهای  یا  سکوت  به جای 
و  به نوچه ها  سیاسی ـ تحلیلی  و  تشکیالتی 
عربده کش هایش متوسل می شود، باید گفت که 
طرح این سؤال از اساس غلط است؛ چراکه 
در طرح آن، این فرض نادرست وجود دارد 
که به هرصورت بحث در مورد یک حزب 
مدرن  به اصطالح  جهان  با  است که  سیاسی 
است که  این  واقعیت  اما  نیست.  بیگانه  هم 
تشکیالت موسوم به حزب کمونیست کارگری، 
در واقع یک دارودسته ی بورژوایی ـ مافیایی 
است که از بلوک بندی موسوم به سرمایه داری 
پروژه ی  برای  می کند،  طرفداری  غربی 
این  در  و  می زند  وپا  دست  »رژیم چنج« 
ندارد.  ِابائی  هم  جنایتی  هیچ گونه  از  راستا 
و  بپردازیم  مسئله  به این  این که  از  قبل  اما 
ادعای خودرا با فاکتورهای کافی و استدالل 
علمی مورد بررسی قرار دهیم؛ بهتر است که 
به جنبه ی دیگر سؤال )یعنی: بررسی شیوه ی 
برخورد، روش »استدالل« و تربیت سیاسی 
کوچه بازاری، مافیایی و ماکیاولیستی افرادی 
که خودرا وابسته به حزب موسوم به کمونیست 
مورد  این  در  بپردازیم.  می دانند(  کارگری 
عوامل  واقعاً  که  کنیم  ثابت  باید  ابتدا  نیز 
برخوردهای  کارگری  حزب  کمونیست 
دارند  ماکیاولیستی  و  مافیایی  کوچه بازاری، 
را  آن  سازنده ی  عوامل  و  بتوانیم  چرایی  تا 
نیز  بررسی  این  دهیم.  قرار  مطالعه  مورد 
تحلیلی ـ سیاسی  مقدمه ی  یک  خود ـ  ـ به نوبه ی 
جمهوری  بین  ستیز  پیامدهای  مورد  در 
اسالمی و بلوک بندی سرمایه داری غربی را 

می طلبد.

نظامی ـ  سیاسی ـ اقتصادی  توان  این که  در 
ماهیت  )علی رغم  اسالمی  جمهوری  دولت 
در  ضدانسانی اش(  و  ارتجاعی  بورژوایی، 
و  اروپایی  کشورهای  آمریکا،  ارتش  برابر 
ارتجاعی  بورژوایی،  ماهیت  )به  دلیل  ناتو 
است،  و ضغیف  شکننده  و ضدانسانی شان( 
هیچ شکی وجود ندارد. در این نیز که ستیز 
)ازجمله  غرب  سرمایه داری  بلوک بندی 
اسرائیل، عربستان، قطر، تا اندازه ای ترکیه 
و غیره( با نوسانی گاه شدیدتر و بعضاً آرام تر 
دارد  گسترش یابنده ای  رونِد  ـ اما  مجموعاً ـ 
نزدیک تر  انفجار  به نقطه ی  دائم  به طور  و 

نمی توان  شکی  هیچ گونه  بازهم  می شویم، 
انفعال  با  که  را  هرلحظه ای  بنابراین،  کرد. 
و بی تفاوتی در میان این دو ارتجاع و قدرت 
نابرابر متوقف بمانیم، به اندازه ی طول زماِن 
و  کارگر  زندگی مردم  تبدیل  لحظه ها  همان 
جسدهای  و  گوشت  به تکه های  زحمت کش 
 پاره پاره را انتظار کشیده ایم؛ و نیز به اندازه ی 
فاجعه  به وقوع  لحظه ها  همان  زماِن  طول 
کمک کرده ایم. چراکه، اوالً ـ به لحاظ منطق و 
حکمِت عملی، انتظاِر منفعل  در اغلب موارد 
با مکانیزم ها و کنش هایی همراه است که وقوع 
و  می کند؛  تسریع  را  انتظار  مورد  واقعه ی 
دوماً ـ جنگ بین دو بلوک بندی سرمایه داری 
تهاجم  شکل  در  اسالمی  جمهوری  و  غرب 
ایران  سیاسی ـ اقتصادی  به جغرافیای  نظامی 
)و نه حمله ی مستقیم به طبقه ی سرمایه دار یا 
می گیرد  صورت  اسالمی(  جمهوری  دولت 
آن  ساکنان  ارزش ترین  با  و  بیش ترین  که 

مردم کارگر و زحمت کش ایران هستند.

به جمهوری  نظامی  تهاجم  دیگر،  به عبارت 
اسالمی برای »رژیم چنج« به واسطه ی تهاجم 
زحمت کشان  و  به کارگران  نظامی  مستقیم 
تغییر  درصورت  حتی  که  می شود،  واقع 
رژیم بازهم بورژواها و دولتیان آسیبی ـ که 
آسیب  به مردم،  وارده  آسیب  با  مقایسه  در 
بنابراین،  نمی شوند.  متحمل  بیاید ـ  به حساب 
نظامی  تهاجم  و  جنگ  در  بیطرفی  اعالم 
سیاسی ـ اقتصادی  به جغرافیای  محتمل الوقوع 
حمایت ضمنی  معنایی جز  در عمل  ایران، 
از طرف قوی تر ـ به زیان مردمی که لت وپار 

می شوند ـ ندارد.

یک جانبه  تکیه  اجتماعی  امور  در  گرچه 
بهترین صورِت  بیرونی ـ در  به مکانیزم های 
تسریع کننده ی  آن جاکه  یعنی:  مفروض ، 
گرفتن  نادیده  بازهم  درونی هستندـ  دینامیزم 
رنج  کم ترین  با  و  مناسب  دینامیک،  تکامل 
ممکن است؛ اما تهاجم نظامی به یک جغرافیای 
ایران(  )مثالً  مفروض  سیاسی ـ اقتصادی 
ـ یعنی:  مفروض  صورت  بهترین  تنها  نه 
به دلیل  بلکه  نیست،  تسریع کننده ـ  مکانیزم 
جنایت آمیزترین  تخریب کننده اْش  ماهیت 
احتمالی است که می توان در مورد وقوع آن 
حتی به تخیل نشست. اگر این امکان فرضی 
وجود داشت که مهاجمین بدون وارد آوردن 
آوردن  وارد  یعنی:  تخریب کننده،  مکانیزم 
آسیب به مردم و ملزومات زندگی آن ها )مانند 
شبکه های آب و برق و مخابرات، شبکه های 
حمل و نقل زمینی و ریلی و هوایی و دریایی، 
مانند  و  مدارس  بیمارستان ها،  کارخانه ها، 
آن(، فقط رژیم حاکم را »چنج« می کردند، 
وجود  داشت که  امکان  این  آن صورت  در 
بحث را از زاویه تئوریک بگسترانیم و در 
مورد تسریع کنندگی یا ُکندکنندگی آن مکانیزم 
بیرونی بررسی و تحقیق کنیم. اما همان طور 
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که تجربه ی یوگوسالوی، عراق، افغانستان، 
فی الحال  نظامی  آرایش  و  سوریه  لیبی، 
موجود در خلیج فارس و تحریم های در حال 
گسترش نشان می دهد، نتیجه ی هرگونه ای از 
تهاجم نظامی )به هر بهانه و به هرشکلی که 
واقع شود( تخریب کم تر یا بیش تر جغرافیای 
فقط  نه  است که  ایران  سیاسی ـ اقتصادی 
به مردم کارگر و زحمت کش تعلق دارد، بلکه 
زیستی  بقای  و  زندگی  امکان  الینفک  جزِء 

آن ها نیز می باشد.

باید هرچه متشکل تر و قدرتمندتر  بنابراین، 
و وسیع تر در مقابل این تهاجمی که احتمال 
ایستاد؛  است،  افزایش  حال  در  آن  وقوع 
آن  وقوع  زمان  که  کرد  عمل  به گونه ای  و 
نیز  آن  وقوع  احتمال  از  و  بیفتد  به عقب 
کاسته شود. گرچه دولت جمهوری اسالمی 
بلوک بندی  با  ستیزه جویانه اش  رقابت  در 
نیاز  فرصتی  به چنین  غرب  سرمایه داری 
به طول  تا  می برد  نیز  بهره  آن  از  و  دارد، 
که  نکنیم  فراموش  اما  بیفزاید؛  خود  عمر 
کمونیست ها، فعالین جنبش  کارگری و فعالین 
دیگر جنبش های هم راستا با جنبش کارگری 
ـ نیز ـ به این فرصت نیاز دارند تا با گسترش 
آگاهی و تشکل های طبقاتی زمینه ی به عقب 
نهایتاً  و  اسالمی  جمهوری  دولت  راندن 
سرنگونی انقالبی و سوسیالیستی آن را ـ در 
فراهم  کارگری ـ  و  داخلی  نیروهای  عمدگی 
که  کرد  فراموش  نباید  به هرروی،  بیاورند. 
دو  دارای  اسالمی«  »جمهوری  عبارت 
معنی است: یکی دولت جمهوری اسالمی و 
دیگری جغرافیای سیاسی ـ اقتصادی جمهوری 
اسالمی که در حقیقت مأمن  مردم کارگر و 
زحمت کش است و به آن ها تعلق دارد. تهاجم 
بیرونی )اعم از نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک 
سیاسی ـ اقتصادی  جغرافیای  غیره(  عمدتاً   و 
از  تا  می گیرد  هدف  را  اسالمی  جمهوری 
میان  در  استیصال  و  تخریب  ایجاد  طریق 
را  اسالمی  جمهوری  دولت  مردْم  توده های 
طبقاتی  مبارزه ی  اما  دهد؛  قرار  فشار  زیر 
جمهوری  جغرافیای  درون  در  کارگری  و 
اسالمی فقط طبقه ی حاکم و دولت جمهوری 
اسالمیرا به مبارزه می طلبد و به سوی انحالل 

)نه نابودی ( می کشاند.

در نقل قولی که در ابتدای این نوشته از بهمن 
شفیق آوردم، او در همین رابطه و در همین 
می دانند  نیز  اینها  »همۀ  بود:  نوشته  راستا 
که در جهان واقعی اعالم بیطرفی در جنگی 
نابرابر عمال حمایت از طرف قوی تر جنگ 
از  یکی  )به عنوان  اصغری  ناصر  است«. 
عوامل حزب کمونیست کارگری( همین جمله 
را با کمی چشم بندی به سند نزدیکی بهمن شفیق 
دولتی اش(  معنِی  )در  اسالمی  به جمهوری 
تبدیل می کند! او قبل از این که به اصل مسئله 
برای جمعی مطلقاً  احکام خود را  بپردازد، 

آن هاست،  از  یکی  هم  بهمن  که  ناهم گون 
را  خود  »استدالل«  بعداً  تا  می کند  صادر 
اصغری  که  بدین ترتیب  بنشاند!؟  به کرسی 
تحریک  کامالً  فضایی  در  را  بهمن  جمله ی 
شده و مملو از پیش داوری به گوش خواننده  ی 
بتواند نتیجه ی الزم  تا  احتمالی اش می رساند 
را که وارد کردن اتهام به بهمن است، بگیرد. 
اما این فقط یک سوم چشم بندی به سبک حزب 
کمونیست کارگری است. دوسوم آن پس از 
می دانند  نیز  اینها  ]»همۀ  بهمن  جمله ی  نقل 
که در جهان واقعی اعالم بیطرفی در جنگی 
نابرابر عمال حمایت از طرف قوی تر جنگ 
}عدم  عبارِت  کردن  اضافه  با  و  است«[ 
اعالم بی طرفی و اعالم طرفداری از طرف 
ضعیف تر مبارکشان باد{ »تکمیل« می شود 
رژیم چنجی  شارالتانیسِم  بارز  نمونه ی  که 
برای  رژیم چنجی؟  شارالتانیسِم  چرا  است. 
}اعالم  از  حرفی  شفیق  بهمن  اوالً ـ  این که 
و  نمی زند  ضعیف تر{  طرف  از  طرفداری 
می شود  القا  به خواننده  طوری  عبارت  این 
بهمن  حرف  معنی  که  تصور  کند  او  که 
طرفداری از دولت جمهوری اسالمی است؛ 
و دوماً ـ به این دلیل که حتی در معنِی ضمنی 
جمهوری  دولت  نه  ضعیف تر{  }طرف  نیز 
اسالمی که اصغری سعی در القای آن دارد، 
که  هستند  و زحمت کشی   کارگر  مردم  بلکه 
ایران اند  ساکنین جغرافیای سیاسی ـ اقتصادی 
و بیش ترین قربانی را در اثر تهاجم اقتصادی 

یا نظامی خواهند داد.

ضعیف تر  طرف  این که  بررسِی  منهای  اما 
در این ستیز کیست و حتی با فرض این که 
جمهوری  رژیم  همان  ضعیف تر  طرف 
مگر  که  است  این  مسأله  باشد،  اسالمی 
به معنای  قوی تر  طرف  از  جانب داری  عدم 
آیا  است؟  ضعیف تر  طرف  از  جانب داری 
مورد  در  این  نیست؟  متصور  دیگر  حالتی 
طرف قوی تر مسأله روشن است. کسی که 
از  )یعنی:  وی  از  می کند  بی طرفی  اعالم 
چراکه  می کند؛  جانب داری  قوی تر(  طرف 
مشاهده ی ساده نشان می دهد که در یک ستیز 
است.  ساخته  ضعیف تر  طرف  کاِر  نابرابر 
به بیان دیگر، جانب داری از طرف ضعیف تر 
یک دعوا تنها با محکوم کردن طرف قوی تر 
چنین  دادن  نشان  الزمه ی  نمی شود.  تأمین 
نتایج  دادن  نشان  درعین حال  جانب داری ای 
تقویت  چگونگی  و  سیاستی  برچنین  مترتب 
طرف ضعیف تر در جدال است. چیزی که 
است، و در  بدیهی  قوی تر  در مورد طرف 
نیست.  چنین  اصالً  ضعیف تر  طرف  مورد 
چیزی  نیست  الزم  قوی تر  طرف  مورد  در 
به نفع  موجود  وضع  همین  کنیم.  عوض  را 
اوست. در مورد طرف ضعیف تر اما حتماً 
باید چیزی را عوض کرد تا وضع به نفع او 
دگرگون شود. سؤال این است که بهمن شفیق 

چه چیزی را عوض کرد که اکنون به حمایت 
از جمهوری اسالمی متهم می شود؟ اصغری 
وارد چنین بررسی ای نمی شود. حکم کلی اش 
را براساس یک دیدگاه ارتجاعی، مذهبی و 
و  به »خیر«  را  بشری  هستی  دوآلیستی  که 
»شر«، »خدا« و »شیطان« یا »حسین« و 
»یزید« تقسیم می کند  و بنا به تظاهر به برهان 
چرا  می کند.  صادر  صوری  منطق  خلِف 
بهمن شفیق به جمهوری اسالمی نزدیک شده 
است؟ برای این که او پشِت سر تحریم دولت 
پشِت سر جمهوری  نتیجه  در  نیست؛  کانادا 
ناشی  »منطقی«  چنین  اگر  است!!  اسالمی 
نباشد،  به جادوجنبل  باور  و  خرافه گرایی  از 

چیزی جز شارالتانیسم نمی تواند باشد!؟

تعمداً  اصغری  است که  قرار  این  از  حقیقت 
که  می گیرد  نادیده  را  متصور  سوم  حالت 
آن  سوی  دو  هر  با  جدال  یک  در  می توان 
براین  گاه  را  حمله  تیز  لبه ی  بود،  مخالف 
مراحل  این  تمام  در  و  گذاشت  برآن  گاه  و 
فقط به تقویت صف خود )یعنی: صف جنبش 
کارگری و کمونیستی( اندیشید. و در ماجرای 
خاورمیانه  منطقه ی  در  خطر جنگ افروزی 
غرب  متحد  دول  روی  باید  حمله  تیز  لبه ی 
باشد. هرچیزی غیر از این کاسه لیسی درگاه 

آن هاست.

از  نوشته اش  در  اصغری  به طورکلی، 
بلوک بندی  که  می کند  استفاده  ابهامی  همان 
مردم  مرگ  رقص  غرب  سرمایه داری 
معنِی  می کشد:  نقشه  آن  روی  را  ایران 
اسالمی«؛  »جمهوری  عبارت  وجهی  دو 
و  اسالمی،  جمهوری  دولت  به معنی  یکی 
سیاسی ـ اقتصادی  جغرافیای  به معنی  دیگری 
طبقه ی  سلطه ی  زیر  که  اسالمی  جمهوری 
اسالمی  جمهوری  دولت  و  سرمایه دار 
و  اقتصادی  سیاسی،  تحوالت  روند  است. 
در  غرب  بورژوازی  بلوک بندی  نظامِی 
)که  شرق  بورژوازی  بلوک بندی  مقابل 
و  دارند  قرار  آن  رأس  در  روسیه  و  چین 
اسد  بشار  دولت  و  اسالمی  دولت جمهوری 
هم در آن جای گرفته اند( نشان از این دارد 
بشار  دولت  از  پس  می خواهند  غربی ها  که 
اسالمی  دولت جمهوری  هم  و سوریه،  اسد 
جمهوری  سیاسی ـ اقتصادی  جغرافیای  هم  و 
گرچه هرگونه ای  کنند.  را »چنج«  اسالمی 
چنج«،  »رژیم  به منظور  نظامی  تهاجم  از 
جغرافیای  کوبیدن  درهم  طریق  از  ناگزیر 
واقع  اسالمی  جمهوری  سیاسی ـ اقتصادی 
جغرافیای  کوبیدن  درهم  اما  شد؛  خواهد 
)یعنی:  اسالمی  جمهوری  سیاسی ـ اقتصادی 
برای  ایران(  سیاسی ـ اقتصادی  جغرافیای 
بلوک بندی بورژوازی غرب امری تاکتیکی 
رژیم چنج  پروژه ی  به دلیل  فقط  نیست که 
ناگزیر به  انجام آن باشد. درست برعکس، این 
احتمال بسیار قوی با شواهد کافی وجود دارد 
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که درهم کوبیدن جغرافیای سیاسی ـ اقتصادی 
ایران برای بلوک بندی بورژوازی غرب یک 
بیش ترین  است.  حیاتی  و  استراتژیک  امر 
به نام  رژیمی  نه  بلوک بندی  این  مسئله  ی 
جغرافیای  واقع  در  که  اسالمی،  جمهوری 
است.  آن  سلطه ی  تحت  اقتصادی ـ سیاسی 
به بیان روشن تر: بیم آن می رود که عمده ترین 
هدف پروژه ی »رژیم چنج« نه سرنگونی یا 
براندازی دولت جمهوری اسالمی، که درهم 
کوبیدن سرزمینی است که زیر سلطه ی دولت 
منافع  است.  گرفته  قرار  اسالمی  جمهوری 
بلوک بندی بورژوازی غرب و توسعه ی این 
است،  آن  حیات  ادامه ی  به معنای  که  منافع 
اساساً هنگامی به بهترین وجه متحقق خواهد 
بلوک بندی  تشکیل دهنده ی  کشورهای  شد  که 
سوخته،  به  سرزمین های  شرق  بورژوازی 
بشوند.  تبدیل  شده  بالکانیزه  و  کوچک 
جغرافیای  برای  بیش تر  راه  دو  بنابراین، 
سیاسی ـ اقتصادی جمهوری اسالمی )نه دولت 
جمهوری اسالمی( وجود ندارد: یا تبدیل این 
تن  یا  نوین،  و  دیگر  به ویتنامی  سرزمین 
سپردن به سرنوشت لیبی. اما تنها درصورتی 
پیش  در  را  نوین  ویتنامی  راستای  می توان 
درگیر  زحمت کشان  و  کارگران  که  گرفت 
و  سازمان یابی  از  روبه رشدی  پروسه ی 
اساسی همین  باشند. مسئله ی  آگاهی طبقاتی 

است.

چرا  که  پرسید  می توان  این ها  همه ی  بنابر 
کمونیست  حزب  ایادی  دیگر  و  اصغری 
عبارت  دوگانه ی  معنی  روی  کارگری 
و  می دهند  مانور  اسالمی«  »جمهوری 
دولت  از  طرفداری  را  بی طرفی  عدم 
از  طرفداری  نه  )و  اسالمی  جمهوری 
جغرافیای  ساکن  زحمت کشان  و  کارگران 
اسالمی(  جمهوری  سیاسی ـ اقتصادی 
می فهمند و به دیگران نیز چنین القا می کنند؟ 
برای  این سؤال ساده و روشن است:  پاسخ 
این که حزب کمونیست کارگری ـ همان طور 
به طور  گفتیم ـ  دیگری  بیان  با  هم  باالتر  که 
مستمر و همواره روی »فشار« بورژوازی 
و  کرده  حساب  اسالمی  به جمهوری  غرب 
طبعاً  )و  فراطبقاتی  سرنگونی  راستای  در 
برنامه  اسالمی  دولت جمهوری  بورژوایی( 
ریخته است؛ و در مختصات بین المللی کنونی 
به طور دربست در خدمت پروژه ی رژیم چنج 
بلوک بندی سرمایه داری غرب قرار گرفته و 
دراین جهت واهمه ای از هیچ جنایتی ندارد. 
در چنین وضعیتی، هرکس که با بلوک بندی 
سرمایه داری غرب نباشد، ناگزیر در سوی 
جمهوری اسالمی است!! چرا؟ برای این که 
مردم کارگر و زحمت کش ـ در بده بستان های 
و  دارند  معنی  آن جایی  تا  رژیم چنجی ـ 
یا  لشگر  سیاهی  نقش  که  می آیند  به حساب 

گوشِت دِم توپ را بازی کنند.

اگر کسی سؤال کند که چرا  در بده بستان های 
و  کارگر  مردم  توده های  رژیم چنجی  
گوشِت  یا  و  لشگراند  سیاهی  یا  زحمت کش 
مردِم  که  داد  جواب  به او  باید  توپ)؟(،  دِم 
طبقاتی  مبارزه ی  تشدید  با  آگاه  و  متشکل 
تنها  نه  سوسیالیستی  جهت گیری های  و 
پیش  را  جامعه  کردن  ویتنامیزه  راستای 
می گیرند و دو نیروی  ارتجاعی را از ستیز 
آن ها را  بلکه عمالً  بازمی  دارند،  با یکدیگر 
به هم نزدیک کرده و از اساْس بازِی اشغال 
را  بالکانیزاسیون  و  و »رژیم چنج«  نظامی 
به هم می زنند. تاریخ در این مورد نمونه های 
بسیاری را در سینه  دارد که جنگ سدان و 

کمون پاریس از بارزترین آن هاست.

*****

کمی باالتر گفتیم که حزب کمونیست کارگری 
به طور کامل در خدمت و استخدام پروژه ی 
رژیم چنج قرار گرفته و از این بابت واهمه ای 
هم از هیچ جنایتی ندارد. این ادعا را باید ثابت 
کنیم تا به لحاظ منطقی نیز از حزب کمونیست 
کارگری فاصله گرفته باشیم. به این منظور و 
برای جلوگیری از طوالنی شدن این نوشته 
سیاسی«  »اسالم  به مقوله ی  نگاهی  ابتدا 
بهمن  به تحقیقات  تکیه  با  و سپس  می اندازیم 
بوی«  لیتل  انتظار  »در  نوشته ی  در  شفیق 
و  کارگری  کمونیست  حزب  هم کاری  روی 
خانم مینا احدی ]این جا و این جا[ با پروژه ی 
متمرکز   ”STOP THE BOMB”
بمباران  آن  حداکثری  مضمون  که  می شویم 
جمهوری  سیاسی ـ اقتصادی  جغرافیای  اتمی 
اسالمی و برنامه ی حداقلی اش تالش درجهت 
اقتصادی  تحریم های  سخت ترین  اعمال 
است که  اسالمی  جمهوری  دولت  علیه 
)یعنی:  مردم  فقیرترین  را  آن  عمده ی  فشار 
کنند.  تحمل  باید  زحمت کشان(  و  کارگران 
به اسالم سیاسی  و مفهوم  ابتدا نگاهی  پس، 

مذهب بیندازیم:

فراطبقاتی،  مبهم،  »اسالم سیاسی« عبارتی 
تعریف  نیز  و  غیرعلمی ـ ترمینولوژیک 
نشده ای است که همانند بسیاری از اختراعات 
منصور حکمت و حزب کمونیست کارگری 
دولت  و  عمومی  مجمع  »جنبش«  )مانند 
که  کارکردی  بیش ترین  غیرمتعارف( 
ابزاری  استفاده ی  باشند،  داشته  می توانند 
و  کارگران  اجرایی  دست های  و  بازوها  از 
ناآگاهی  و  پراکندگی  ازای  در  زحمت کشان 
حقیرانه   حضور  به منظور  و  آن ها،  طبقاتی 
نزد  عبارت  این  است.  سیاسی  قدرت  در 
استفاده کنندگاِن آن همانند خمیر مجمسه سازی 
در  و  مختلف  به سلیقه های  بنا  است  که 
به آن  گوناگونی  اشکال  متفاوْت  لحظات 
می بخشند تا آکسیون راه بیندازند و »فعلیِت« 
سیاسی خودرا در انعکاس متواتر رسانه ای 

بدهند.  نشان  بورژوازی غرب  به بلوک بندی 
و  سیاست بازی ها  این  همه ی  از  فراتر  اما 
حقیقت  خرده بورژوایی،  فروشی های  جلوه 
این است که اسالم ـ نه فقط در دنیای امروز ـ 
و  پیشاسرمایه دارانه  نظام های  در  بلکه 
دیگر  همه ی  همانند  )درست  فئودالی  نیز  
بوده   سیاسی  همواره  جهان(،  بزرگ  ادیان 
و حتی در عارفانه ترین و اعتکاف آمیزترین 
مضمون خود نیز  یکی از ابزارهای عمده ی 
سلطه ی ایدئولوژیک طبقه ی حاکم یا دستگاه 
حکومتی در جهت برقراری نظم و سرکوب 
حکم  این  گرچه  است.  بوده  مردم  توده های 
ادیان بزرگ صادق است؛  در مورد همه ی 
تفکرات  و  فرقه ها  به پیدایش  نگاهی  اما 
بسیاری  که  می دهد  نشان  اسالمی  گوناگوِن 
یا  طبقاتی  مبارزه ی  بستر  در  ابتدا  آن ها  از 
کشمکش های سیاسی در درون طبقه ی حاکم 
و  دینی  جنبه ی  آن  از  بعد  و  گرفته  اند  شکل 

مقدس پیدا کرده اند.

در رابطه ی بین دین و سیاست ـ به طورکلی ـ 
این که  اول  گرفت:  نادیده  را  نکته  سه  نباید 
همان  از  جهانی  به اصطالح  ادیان  همه ی 
بوده اند؛  سیاسی  به نوعی  خویش  پیدایش 
دوم این که اسالم یا هر دیِن سیاسی ِ دیگری 
گرایش طبقاتی یا قشری خاصی را در خود 
نهان دارد که باید تفسیر رایج و به اصطالح 
امروزی آن را تحلیل کرد و در معرض دید 
کارگران و زحمت کشان قرار داد تا خودرا 
مستقل  طبقاتْی  به  لحاظ  و  آگاهانه  به طور 
)اعم  سیاست  این که  سوم  و  بدهند؛  سازمان 
بوده  طبقاتی  غیردینی(  همواره   یا  دینی  از 
بنابراین،  ماند.  خواهد  باقی  هم  طبقاتی  و 
دلیل  که  به این  سیاسی«  »اسالم  عبارت 
تاریخی است، عمالً  فاقد شاخص طبقاتی و 
)یعنی:  فراتاریخی  و  فراطبقاتی  کارکردی 
برمبارزه ی  تأثیرش  اگر  و  دارد؛  دینی( 
طبقاتی و سازمان یابی سوسیالیستی کارگران 
در  )که  نباشد   تخریب کننده  زحمت کشان  و 
و  بازدارنده  حتماً  است(  بوده  اوقات  اغلب 

ُکندکننده خواهد بود.

اسالْم همانند هر دستگاه دیگری از اندیشه ی 
در  واقعی و روشن خودرا  معنای  ماورایی 
در  که  می کند  پیدا  روابطی  و  مناسبات  آن 
می شود.  واقع  اجتماعی  تبادل  آن    موضوع 
اصول  کالمِی  صورت  منهای  ازاین رو، 
به اصطالح اولیه اسالم، می توان چنین ابراز 
نظر کرد که نه تنها اسالم فئودالی با اسالم 
بورژوایی تفاوت  دارند، بلکه اسالِم ارباب ها 
و اسالم رعایا ـ در جامعه ی فئودالی ـ و اسالم 
جامعه ی  ـ در  بورژواها  اسالم  با  کارگران 
سرمایه داری ـ نیز باهم متفاوت اند. این تفاوت 
بنا به  چگونگی هرجامعه ای می تواند تا اقشار 
و گروه های مختلف )در درون طبقه ی حاکم 
یا در درون طبقه ی تحت حاکمیت( و حتی تا 
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نهادها و بخش های گوناگون اجتماعی وسعت 
داشته باشد.

اندازه ای  تا  که  مسئله  جنبه ی  این  از  گذشته 
مشاهده ی  ـ اما ـ  روز  امروزه  است،  پیچیده 
بنا  و  به نوعی  ادیان  همه ی  واقعیت  که  این 
به ویژگی ها خویْش سیاسی اند، به دانش یا ابزار 
»دموکرات«  احزاب  ندارد.  نیاز  خاصی 
اصول  و  رنگارنگ   شاخه های  با  مسیحی 
اغلب  در  خود  »دمکراتیک«  مستبدانه ی 
کشورهای اروپایی هویت و پایگاه مخصوص 
به خود را دارند و به سهم خویش در شکل دادن 
سرمایه  انباشت  برای  الزم  به سیاست های 
طرف  از  »فعال«اند.  اقتصادی  ریاضت  و 
انتخاباتِی  در رده های مختلف  دیگر، مذهب 
ایاالت متحده جایگاه بسیار برجسته ای دارد 
که در بسیاری از مواقع به عاملی تعیین کننده 

نیز تبدیل می شود.

کشورهایی  و  خاورمیانه  در  امروزه 
به اصطالح مسلمان نشین روایت های متفاوتی 
از اسالم در سیاست های جهانی و منطقه ای 
حضور دارند  که در عرصه ی عمل به تناقض 
با یکدیگر نیز می رسند. بدین ترتیب که اسالم 
شیعی ـ ایرانی  اسالمی  و  سلفی ـ القاعده ای 
برعلیه یکدیگر می ستیزند و این ستیز گاهاً 
خونین نیز می شود. از طرف دیگر، روایت 
به واسطه ی  ترکیه  در  اسالم  از  اردوغان 
گرایش  توسعه طلبانه اش به عظمت  امپراتوری 
عثمانی با اسالم ُمرسی در مصر به واسطه ی 
ـ علی رغم  توده ای  جنبش  یک  با  مقابله اش 
و  گرایش  به  اخوان المسلمین  هردو  این که 
هستند.  متفاوت   باهم  اساس  از  دارند ـ  تعلق 
اختالفات  از  که  است  درصورتی  تازه  این 
و ستیزهای فرقه های درونی هریک از این 
منافع سیاسی  امروزه  تعبیرهای اسالمی که 
کنیم.  می کنند، صرف نظر  بیان  را  متفاوتی 
موارد،  این  همه ی  از  مهم تر  و  سرانجام 
کشور دینی ـ قومی و  فوق ارتجاعی اسرائیل 
با  را  و سیاست هایش  قوانین  است که همه ی 
عملی  یا  قانونی  جامه ی  تورات  از  تفسیری 
می پوشاند و احزاِب آشکارا یهودی در آن جا 

از قدرتی تعیین کننده نیز برخوردارند.

به هرروی، از نگاه ترمینولوژیک به  مسئله، 
منفی  وجه  در  سیاسی«  »اسالم  عبارت 
خویش دارای این معنی ضمنی است که اسالم 
غیرسیاسی و صرفاً شخصی هم وجود دارد 
اصیل  اسالم  یا  اسالم  اصِل  حقیقت  در  که 
بسیاری  است که  تفسیری  و  باور  این  است. 
از شاخه های اسالمی با درجات و تفسیرهای 
بورژوایِی  تعمیم  با  و  می پذیرند  متفاوتی 
کاپیتالوپارلمانتاریسم  اصول  از  به یکی  آن 
به اصطالح  چهره ی  و  سکوالریسم  )یعنی: 
سرکوب  در  مذهب  پوشیده ی  و  غیرسیاسی 
اندیشه ها و طبعاً نهادهای طبقاتی و انقالبی( 

نیز می رسند. اما حقیقت این است که مذهب 
با  و  باشد  داشته  که  عنوانی  و  هرشکل  در 
شخصْی  یا  سیاسی  ادعای  از  هردرجه ای 
جامعه ی  )یعنی:  جهان  باژگونه ی  تصویر 
دارودسته هایی  ستیز  و  است؛  طبقاتی( 
مذهب،  با  کارگری  کمونیست  همانند حزب 
در  مذهب  نفی  راستای  در  مبارزه ای  نه 
و  کارگران  طبقاتی  خودآگاهی  با  رابطه 
زحمت کشان، که ـ در واقع ـ ستیزی در مورد 
مانع حضور  است که  دینی  مقررات  پاره ای 
و  ایران  در  غربی  سرمایه های  گسترده ی 
مانع انباشت الزم برای بقای این سرمایه ها با 

چاشنی »مدرنیسِم« هالیودی است]۱[.

کوتاه سخن این که: اساسی ترین راه و شیوه ی 
و  خرافات  انواع  طبعاً  و  مذهب  با  مبارزه 
آن  پی  در  همواره  ماورائیت گرایی هایی  که 
قدرت  در  مستقیماً  که  آن گاه  چه  می آیند، 
سیاسی حضور دارد ) مثل جمهوری اسالمی ( 
ابزار  از  به عنوان جزئی  و چه هنگامی که 
روح  حاکْم  طبقه ی  ایدئولوژیکِ  سلطه ی 
جهان بی روح را به عنوان قدرتی برفراز و 
برتر تبلیغ و ترویج می کند تا اراده ی طبقاتی 
کارگران و زحمت کشان را به انحالل بکشاند 
) مثل کشورهای اروپایی و آمریکا (، حرکت 
در جهت خالف جریان اموِر موجود )یعنی: 
تدارک و سازمان یابی طبقاتی و سوسیالیستی 
کارگران و زحمت کشان( است که ضرورت 
سرنگونی انقالبی نظام سرمایه داری و الغای 
می کند  که  متحقق  به گام  گام  را  مناسباتی 
برپانگهدارنده ی اسالم به اصطالح سیاسی و 

نیز دولت جمهوری اسالمی است.

به طرح بمباران اتمی ایران و مواضع حزب 
هم پالگی های  دیگر  و  کارگری  کمونیست 

آن ها باز گردیم:

کمپین ـ کمیته ی  واقع(  )در  یا  کمیته  کمپین، 
»استاپ ِد بمب« که در سال ۲۰۰۷ با شعار 
آزاد  ایران غیرهسته ای  برای یک  »ائتالف 
و دموکراتیک« رسماً اعالم موجودیت کرد، 
متشکل از طیف وسیعی از افراد و گروهای 
ایرانی و غیرایرانی است که هریک به نوعی 
در مقابله با جمهوری اسالمی )گرچه بدون 
یا  اسالمی  جمهوری  دولت  بین  تفکیک 
اسالمی  جمهوری  اصطالحاً  سرزمینی که 
نکته ی  می کنند.  فعالیت  می شود(  نامیده 
مشهود و قابل ذکر در مورد ساختار استپ ِد 
بمب این است که افراد و گروه های شاکله   ی 
آن در شبکه  ای علنی و در عین حال مخفی )یا 
علنی ـمخفی( چنان درهم تنیده اند که تشخیص 
این  در  آن ها  از  هریک  نقش  و  جای گاه 
با  ارتباط مستقیم  برای کسی که  کمپین ـ کمیته  
آن نداشته نباشد، غیرممکن است. گذشته از 
این، نوع فعالیت این کمپین ـ کمیته نیز چنان 
متنوع و بسته به شرایط سیاسِی جهاْن چنان 

متحول است که نمی توان به درستی در مورد 
)به جز  آن  فعالیت های  چگونگی  و  حوزه  ها 
تقابل عام با جمهوری اسالمی و استفاده از 
همه ی روش ها و ابزارهای بین المللی در این 

مقابله( به درستی نظر داد.

حضور افراد و گروه های مختلِف ایرانی و 
غیرایرانی )اعم از »چپ« و سوپرراست( 
از کشورهای گوناگون و در رده های بسیار 
ناگزیر  خاصه ی  اجتماعی ـ طبقاتی،  متنوع 
این  آکسیونیستی  عین حال  در  و  اطالعاتی 
کمپین ـ کمیته ، تکیه علنی به آن چه مردم نامیده 
می شود و درعین حال استفاده  از آن ها به عنوان 
قوی  روابط  بسیار  به احتمال  که  »امضا« 
می دهد،  »مردمی«  پوشش  را  پنهان تری 
می کند  متبادر  به ذهن  قویاً  را  تصور  این 
پیچیده ی  شبکه ی  یک  بمب«  ِد  »استاپ  که 
اسرائیل  دولت  منافع  راستای  در  البی گری 
و برعلیه موجودیت کنونی ایران است. این 
را  اطالعاتی  دانسته ی  نه  و  تحلیلی  گمانه ی 
راست  سوپر  امیِر  منشاء  مستقیم  حضور 
با  بنی موریس  همانند  جنایت اندیشی  آدم  و 
جهانی  صلح  برای  اسرائیل  به این که  باور 
بکند]این جا  اتمی  بمباران  را  ایران  باید 
شدیداً  مصداقِی  ایرج  کنار  در  این جا[  و 
و  مجاهدین]۲[  پنهان  عامل  ضدکمونیست، 
معتقد به سخت ترین تحریم ها علیه ایران )از 
یک طرف(، و حضور غیرمستقیم ـ اما شدیداً 
این جا[  و  ]این جا  و  احدی  مینا  خانم  فعالِ ـ 
حزب کمونیست کارگری )از طرف دیگر(، 

تا اندازه ی زیادی تأیید می کند.

*****

از  در مورد کارکرد البی گری ـ صرف نظر 
چگونگی و جزئیات آن ـ به دلیل تودرتوئی ها، 
و  نیمه پنهان  مناسبات  و  بغرنجی ها 
رازآلوده اش ـ  ا شاره وار و به طورکلی  می توان 
گفت که شیوه ای است تماماً بورژوایی برای 
خاستگاه  اجتماعی  که  مقصود  یک  پیش برد 
طبقه ی  درونی  دسته بندی های  منافع  آن 
در  به ویژه  یا  کشور  یک  در  سرمایه دار 
جهانی  سرمایه  بلوک بندی های  عرصه ی 
خویش  مفهوم  عام ترین  در  پرولتاریا  است. 
)یعنی: در شکل توده های کارگر، زحمت کش 
جهان(  کشورهای  همه ی  در  تهی دست  و 
گستره ی  فقر  ناچیز،  درآمدهای  به دلیل 
نسبی ،  فقر  مداوم  افزایش  به ویژه  طبقاتی  و 
برای  امکان  از  متصوری  هرگونه ی  فاقد 
فراخواندن  بنابراین،  است.  البی گری 
کمونیست ها و طبقه ی کارگر به البی گری]۲[ 
فراخوان به بورژوایی عمل کردْن آن ها زیر 
به کثیف ترین  شکل  )یعنی:  کمونیسم  عنوان 
همان طورکه  به هرروی،  است.  شاالتانیسم( 
]به عنوان  کمونیست ها  وظیفه ی  عمده ترین 
کارگر،  طبقه ی  متشکل تر  و  آگاه تر  جزِء 
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طبقه  کِل  از  تاریخی ـ طبقاتی  تابعیت  در  که 
عمل می کند[ تبیین قانومندی های تحوالت و 
افشای  و  اجتماعی ـ  طبقاتی ـ سیاسی  تغییرات 
بورژوازی  سیاسی ـ اقتصادی  زدوبندهای 
است، به همان گونه نیز افشای انواع و اقسام 
و  کارگر  طبقه ی  برفراز  که  البی گری ها 
از  یکی  می شود،  انجام  طبقه  این  به زیان 

مهم ترین وظایف آن هاست.

فشار  از  نوعی  البی گری  به هرروی، 
خاصی  گروه بندهای  یا  به دولت  اجتماعی 
بسیاری  موارد  در  است که  دولت  یک  از 
رسانه ای  و  آکسیونیستی  چاشنی های  با 
بنا  البی گری  بنابراین،  است.  همراه  نیز 
به خاصه ی وجودی خویش دارای دو چهره ی 
توأماِن پنهان و آشکار است  که ضمن حضور 
در »خیابان« و »رسانه« ها به منظور ترویج 
گفتمانی خاص و تبدیل آن به نیروی »افکار« 
عمومی، در راهروهای مراکز قدرت نیز با 
انواع خبررسانی های غیررسمی  از  استفاده 
آشکار  رشوه های  انواع  خبرچینی(،  )یعنی: 
و  دفاع ـ  قابل  حقوقی  به لحاظ  ـ اما   پنهان  و 
گفتمان سازی های اجتماعی ـ سیاسی، مناسباتی 
راستای  در  می تواند  که  می کند  ایجاد  را 
کند  کردن  مقصود خاصی حرکت  اجرایی 
و به آن جنبه ی  اجرایی بدهد. ازاین رو، مردم 
برای  غیره  و  متوسط  زحمت کش،  کارگر، 
انتزاعی و  البی گران فقط و فقط از جنبه ی 
در چهره ی »افکار عمومی« آن معنی دارند 
که هم به لحاظ تجربی و هم از جنبه ی منطقی 
می تواند با قربانی کردن آدم ها و مردم واقعی 
می آید  به دست  هم  اغلب  که  بیاید،  به دست 
تحریم های  سخت ترین  ِاعمال  نمونه ی  و 
از  یکی  نیز  اسالمی  به جمهوری  اقتصادی 
نمونه ها ی آن است. بنابراین، از زاویه نگاه 
آن آدم هایی که موضوع )یا به عبارت دقیق تر: 
بهانه ی( البی گری قرار می گیرند یا به عنوان 
می شود،  استفاده  آن  ها  از  البی گری  ابزار 
البی گری  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان 
نیمه پنهان ـ نیمه آشکار،  مناسبات  از  نوعی 
هم  که  است  جنایت کارانه  و  بورژوایی 
هم  و  است  توجیه  قابل  رسانه ای  به لحاظ 

به لحاظ حقوقی قابل دفاع!؟

نقیب زاده  فتحیه  خانم  که  مصاحبه ای  در 
کمپین ـ کمیته ی  بنیادگذاران  از  یکی  به عنوان 
فوروم  سیاسی  »مجله  با  بمب  ِد  استاپ 
ایرانیان« دارد]این جا[، ضمن این که یک بار 
این کمپین را اتحادیه می نامد )و این می تواند 
مخفی  جنبه ی  و  پیچیدگی  برگستردگی، 
مقابل  در  باشد(،  داشته  داللت  آن  مناسبات 
»هم وطنان  می پرسد  که  کابلی  کیوان  سؤال 
کار  کمپین  این  با  می تونن  چطوری  ایرانی 
فتحیه  برسونن…«،  کمک  به شما  و  بکنن 
نقیب زاده پس از تعریف و توصیف  فراوان 
از کمپین استاپ ِد بمب و بیان تفاوت کمیته ی 

آلمان و کمیته ی اطریش، تنها چیزی که از 
»هم وطنان« می خواهد امضای پتیشن کمپین   
پتیشِن  امضای  که  است  براین  او  است. 
کمپین توسط ایرانی ها، خارجی ها را تشویق 
به پیوستن به آن می کند. این یکی از ویژگی های 
البی گری در پوشش آکسیونیسم است. چراکه 
تشویق  ایرانی  »هم وطنان«  وظیفه ی  تنها 
به کمپین ـ کمیته ـ اتحادیه  به پیوستن  خارجی ها 
وظیفه ی  ایرانی ها  که  بود  قرار  اگر  است. 
دیگری به عهده بگیرند و در زمینه ی دیگری 
با  )که  کمپین  بنیادگذار  باشند،  »فعال« 
مواضع و کارکردهای آن به خوبی آشناست( 
طلب  را  دیگری  فعالیت  »هم وطنان«  از 
ایرانی  »هم وطنان«  وظیفه ی  اما،  می کرد. 
خود،  خارجی   امضای  با  است که  این  فقط 
را تشویق کنند تا برای کمپین »کار« کنند. 
این که چرا خوِد »هم وطنان« دست به»کار« 
معینی برای کمپین نمی زنند را می توان چنین 
پاسخ داد: چون که به لحاظ امکانات و روابط، 
»کاری« از دست شان ساخته نیست؛ یعنی: 
سازمان  را  البی گری  کانال های  نمی توانند 

بدهند!؟

از آن جاکه کمپین استاپ ِد بمب یک پروژه ی 
است]این  جا[  رژیم چنجی  آشکارا  پیچیده ی 
آن]این جا[  بنیادگذاران  و  شاکله    آدم های  و 
اتمی  بمباران  ـ از  گوناگون  به شیوه های 
ایران]۳[ تا سخت ترین تحریم های اقتصادی 
باور دارند؛ از این رو، می توان برنامه ی این 
کمپین را به دو بخش کوتاه مدت و درازمدت 
تقسیم کرد. بدین ترتیب که عمده ترین فعالیت 
تحریم های  سخت ترین  اعمال  آْن  کوتاه مدِت 
تحریم های  تجربه ی  براساس  )که  اقتصادی 
هوشمند در عراق شامل دارو و مواد غذایی 
آکسیون ها  انواع  برپایی  نیز  و  می شود(  هم 
در تقویت امکان البی گری این کمپین ـ کمیته 
است؛ که به هرروی دود آن قبل از این که  چشم 
دولت جمهوری اسالمی را به خارش بیندازد، 
اقتصادی ـ سیاسی  جغرافیای  ساکنین  چشمان 

جمهوری اسالمی ایران را کور می کند.

کمپین ـ کمیته ی »استاپ  دراز مدت  برنامه ی 
آن،  مطالبات  از  یکی  به عنوان  بمب«  ِد 
تشویق ناتو به  حمله به ایران و استفاده از بمب 
اتمی به منظور تضمین صلح و جلوگیری از 
گرچه  است.  خاورمیانه  در  اتمی  مسابقه ی 
کمپین ـ کمیته ی  اطالعیه های  و  برنامه ها  در 
خواستی  چنین  هنوز  بمب«  ِد  »استاپ 
صراحتاً و به طور آشکار مطرح نشده است. 
نیز  و  کنش ـ واکنش ها  مجموعه ی  برآیند  اما 
برهم کنش های دست اندرکاران و بنیادگذاران 
و فعالین این کمپین ـ کمیته و نیز حضور افراد 
به حزب  وابسته  و  مجاهد  ناچیز  چندان  نه 
کمونیست  کارگری و دیگران در آن ]این جا[ 
تابوی  و  قبح  است که  واقعیت  این  نشان گر 
ایران همانند  اتمی  بمباران  گفتگو در مورد 

درحال  تابوها  و  گفتگوها  دیگر  از  بسیاری 
نتیجه  چنین  اگر  بنابراین،  است.  شکستن 
کمپین ـ کمیته  فعالین  از  تعداد  آن  که  بگیریم 
که خواهان بمباران اتمی جمهوری اسالمی 
که  امیدوارند  نیز  به این  درعین حال  هستند، 
مابقی فعالین و دست اندرکاران کمپین ـ کمیته ی 
ـ هم ـ در درازمدت به بمباران اتمی جمهوری 
اسالمی متقاعد خواهند شد، از جنبه ی منطقی 
و قواعد استنتاج علمی غلط رفتار نکرده ایم.

»استاپ  کمپین ـ کمیته ی  فعالین  مابقی  گرچه 
ِد بمب« هنوز هیچ اظهار نظری )چه مثبت 
ایران  اتمی  بمباران  مورد  در  منفی(  چه  و 
که می توان تحت عنوان گفتمان مرگ از آن 
تنها  نه  سکوت  این  اما  نکرده اند؛  برد،  نام 
قطعاً  سکوت کنندگان  که  نیست  این  مؤید 
ایران  اسالمی  جمهوری  اتمی  به بمباران 
همین  به واسطه ی  بلکه  نخواهند شد،  متقاعد 
سکوت  و انفعال )که در تابوشکنی گفتمان 
کارکردی  اسالمی  جمهوری  اتمی  بمباران 
نتیجه  چنین  می توان  دارد(،  فعال  و  مثبت 
گرفت که احتمال متقاعد شدن  سکوت کنندگان 
ایران بیش  اتمی  نسبت به خواسته ی  بمباران 
از مخالفت شان با چنین عمل جنایت کارانه ای 

است.

انشعاب های درونی و  اتحاد و  با  در رابطه 
و  ایرانی  از  )اعم  سیاسی  بیرونی جریانات 
راست(،  یا  چپ  از  اعم  نیز  و  غیرایرانی 
هرآدم آماتوری هم می داند که بدون توافقات 
توافقات  این  اگر  )حتی  ملموس  و  پایه ای 
به آن  باورمندان  ذهن  از  بیرون  واقعیت  با 
به قول  یا  کمپین  کمیته،  هیچ  باشد(  متناقض 
نمی تواند  اتحادیه ای  نقیب زاده  فتحیه  خانم 
برای مدت ۵ سال بقاِی فعال و روبه گسترش 
ملموس  و  پایه ای  توافقات  باشد.  داشته 
و  بقا  که  بمب«  ِد  »استاپ  کمپین ـ کمیته ی 
گسترش ۵ سال گذشته ی آن را زمینه ساخته، 
چه چیزی جز سرنگونی جمهوری اسالمی 
اجرایی  شیوه ی  نیز  و  به عامل  توجه  ـ بدون 
نیز  و  آکسیون ها  اسناد،  باشد؟  می تواند  آن ـ 
»سمینار«هایی که طی ۵ سال گذشته حول 
ِد بمب« برپا  محور کمپین ـ کمیته ی »استاپ 
شده، هرچه بوده و گفته اند، مکرر در مکرر 
)و  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  مقوله ی 
نیروی های  یا  سرنگونی  این  چگونگی  نه 
بنابراین،  است.  بوده  آن(  سرنگون کننده ی 
کمپین ـ کمیته ی  فعالین  و  شرکت کنندگان 
کلِی  سرنگونی  روی  بمب«  ِد  »استاپ 
ملموس  و  پایه ای  به طور  اسالمی  جمهوری 
توافق کرده اند و چگونگی آن را به رویدادها 
و »امکانات« آتی سپرده اند که یکی از آن ها 
می تواند حمله ی نظامی به جمهوری اسالمی و 
حتی بمباران اتمی آن باشد. به عبارت دیگر، 
گفتگو و تبلیغ در مورد سرنگونی جمهوری 
اسالمی با استفاده از شیوه ی تهاجم نظامی و 
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بمباران اتمی برای شرکت کنندگان و فعالین 
افراد  )که  بمب«  ِد  »استاپ  کمپین ـ کمیته ی 
کارگری  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته ی 
نیز شامل می شود( مسئله ای  و مجاهدین را 
و  به موضع گیری  منجر  که  نیست  پرنسیپی 

احتماالً انشعاب در درون آن بشود.

یکی از رفقا می گفت که فعالین و بنیادگذاران 
مسئله ی  بمب«  ِد  »استاپ  کمپین ـ کمیته ی 
پیش  دلیل  به این  را  اتمی  و  نظامی  تهاجم 
بتوانند  تا  باشند  گرفته  به مرگ  که  می کشند 
البِی تب آفرین سخت ترین تحریم های خودرا 
نیز جای  این سناریو  بدهند. گرچه  سازمان 
جان  که  آن جا  اما  دارد؛  بررسی  و  تأمل 
گسترش های  تخریب  و  انسان  میلیون ها 
تاریخی در میان است، حتی نجوای استفاده 
جنبه ی  نجوا  این  اگر  )حتی  اتمی  بمب  از 
صرفاً تاکتیکی داشته باشد(، بازهم براساس 
پرولتاریا  برعلیه  که  موجود  قوانین  همین 
برعلیه  جنایت  است،  بورژوازی  به نفع  و 

بشریت به حساب می آید.

عمومی  جزای  قوانین  براساس  اگر 
پیش رفته ی  به اصطالح  کشورهای  در 
یک  شاهداِن  پاسیو  برخورد  سرمایه داری 
عدم  به دلیل  وقوع،  درحال  و  معین  جنایِت 
ممانعت  امکان  ایجاد  در  تالش  و  افشا 
می شوند؛  محسوب  مجرم  جنایت،  آن  از 
گفتمانی  با  پاسیو  برخورده  است که  طبیعی 
به جغرافیای  نظامی  حمله ی  می خواهد  که 
را  اسالمی  جمهوری  اقتصادی ـ سیاسی 
به بهانه ی دولت جمهوری اسالمی جا بیندازد 
بریزد  ای را  از سالح هسته  استفاده  قبح  و 
و  بیاورد  فراهم  را  آن  از  استفاده  امکان  و 
به خطر  را  انسان  هزار  و صدها  ده ها  جان 
است که  راستایی  در همان  بیندازند، حرکت 
شده اند:  مرتکب  مرگ  گفتمان  صاحبان 

جنایت علیه بشریت!؟

مینا  خانم  بیش تر  هم سویی  و  نزدیکی 
خارجه ی  امور  »وزیر«  به عنوان  احدی 
»ایران  با  کارگری  کمونیست  حزب 
که  مصداقی  ایرج  و  تریبونال«]این جا[ 
به عنوان نماینده ی غیرمستقیم مجاهدیْن تمامی 
امور )و در واقع: مالکیِت( ایران تریبونال را 
در دست دارد، فاکتور دیگری بر درستی این 
گمانه ی تحلیلی است که مجموعه ی »استاپ 
ِد بمب« یک شبکه ی البی گری در راستای 
غرب  بورژوازی  بلوک بندی  سیاست های 
بورژوازی  بلوک بندی  برعلیه  اسرائیل(  )و 
شرق است که جمهوری اسالمی نیز خودرا 
در آن جا داده است. کافی است که مناسبات و 
سخنان فوق ارتجاعی ایرج مصداقی را در 
و  مناسبات  کنار  در  دیپلماتیک  فضای  یک 
سحنان خانم مینا احدی قرار دهیم تا تصویر 
به دست  آن ها  رابطه ی  حقیقت  از  روشنی 

بیاوریم:

برگزار  را  دادگاه  این  »اگر  احدی:  مینا  ـ 
برپا  هم  رجیم”  “شیطان  به کمک  کنندگان 
در  اینست که  نیست، مهم  باشند، مهم  کرده 
با حضور  روشن  روز  یک  در  دادگاه  یک 
یک تیم وکیل و قاضی سرشناس و تعدادی 
سحر  مثل  آنها  های  خانواده  و  قربانیان  از 
به دست  پدرش  و  مادر  که  دختری  محمدی، 
را  کودکی اش  و  رسیده  به قتل  حکومت  این 
گم کرده است، حرف زد، داد زد، اعتراض 
در  بزرگ  جنایت  این  مورد  در  و  کرد 
مقابل رسانه ها و افکار عمومی بر صورت 

جنایتکاران اسالمی تف کرد«.

دچار  مجاهدین  »مخالفین  مصداقی:  ایرج  ـ 
هستند،  بین المللی  سطح  در  ساده اندیشی 
مجاهدین  البی گری  قدرت  از  این که  به جای 
یاد  بین المللی  سطح  در  اون ها  توانمندی  و 
رژیم  که  دام هایی  توی  واقع،  در  بگیرند، 
پهن می کند، می افتند. سیاست اتمی رژیم رو 
که اساس یک جنگ می تونه باشه و نابودی 
و  اسرائیل  می کنن…  ِول  رو  اون  کشور، 
قرار  سرزنش  مورد  رو  غرب  و  آمریکا 

می دهند…«

احدی  مینا  خانم  که  می رسد  به نظر  چنین 
را  مصداقی  ایرج  مکتب  در  کارآموزی 
شاید  است؛  کرده  شروع  پیش  مدت ها  از 
بنی  با  کمپینی ـشبکه ای  هم کاری  از  قبل  هم 
موریس )به عنوان کسی که به جای تف کردن 
به صورت جمهوری اسالمی خواهان بمباران 

اتمی آن است( شروع کرده است!؟

به جای نتیجه:

در مختصات و مناسباتی که با طرح بمباران 
»سرزنش«  می کنند؛  مغازله  ایران  اتمی 
غرب«  و  آمریکا  و  »اسرائیل  دولت های 
پهن  رژیم  که  »دام هایی  در  گرفتاری 
کردن  »تف«  و  می شود؛  تلقی  می کند« 
جای  اسالمی«  »جنایتکاران  به صورت 
سازمان یابی طبقاتی و سوسیالیستی کارگران 
دیکتاتوری  و  می گیرد  را  زحمت کشان  و 
پرولتاریا ـ در سازش بین مجاهد و کمونیست  
آمریکاخور  مالخور  به جای  کارگری ـ 
ناصر  مثل  آدم هایی  افاضات  تأثیر  می شود، 
آبتین درفش و دیگر  اصغری، عباس گویا، 
برآدم هایی  دست  این  از  »نظریه«پردازانی 
امثال بهمن شفیق دقیقاً همان تأثیری است که 
ولت(   ۲۲۰ برق  )به جای  نفتی  چراغ 
آری،  می گذارد.  آدمی  گوشت  و  برپوست 
ادای  ُکرمجی هم  این  به قول شفیعی کدکنی: 

جماز درمی آورد!!

پانوشت ها:

مقاله ای  از  برگرفته  زیر  قطعه ی  دو   ]۱[
و  مسلمان  هم  مارکس  »آیا  به نام  است 
و  بیست   در  مندرج  بود؟«،  “اصالح طلب” 
کمون  نشریه  شماره ی  آخرین(  )و  دومین 
بود  نقدی  که  ۲۰۰۳(؛  )می   ۱۳۸۲ به سال 
»آیا  به نام  محیط  مرتضی  آقای  به مقاله ی 
مندرج  بود؟«،  مذهبی  ضد  یک  مارکس 
با   .)۱۶۸ )شماره  »راه کارگر«  نشریه  در 
نیز  من  کمون،  نشریه   ۲۲ شماره ی  انتشار 
رابطه ی سیاسی ام را با چند نفری که خودرا 

»شورای کار« می نامیدند، قطع کردم.

تصویر  اشکالش[  همه ی  ]در  }مذهب 
طبقاتی(  جامعه ی  )یعنی:  جهان  باژگونه ی 
در برون افکنی و ماورائیت است، که دستگاه 
مبتنی  براستثمار  مناسبات  توجیه  و  تفسیر 
اساسِی  پاره ی  را ـ به عنوان  انسان  از  انسان 
مولدین  بر  حاکم  ـ  طبقات  اجتماعِی  قدرت 
را  تولید  وسائل  صاحبان  و  می کند؛  تحمیل 
سرکوب گرانه  و  نخوت انگیز  به آرامشی 
فراموشِی  »عطِر«  مذهب  می کشاند. 
رنج های واقعی است که در تناقض با حقیقت 
پیش  روز  از  دردناک تر  هرروز  انسان، 
از  بی  خبر  و  شده  استثمار  مولدیِن  درمقابل 
چراکه  می گیرد.  قرار  خود  نوعی  حقیقت 
دریافت  با  که  است،  ِخَرد«  »هستِی  انسان 
خویش،  نوعیت  خودآگاهانه ی  فعلیِت 
خردی که  می یابد.  ارتقاء  هستی«  به»ِخَرد 
انسان  موقع  و  موضع  تبیین  و  تعیین  در 
هرگونه ای  با  می شودکه  تبدیل  به سالحی 
جاودانه سازی  و  تثبیت گری  و   استثمار  از 
ابزار  ـ به عنوان  مذهب  بنابراین،  می ستیزد. 
موجودـ   وضعیت  جاودانه سازِی  سیستِم  و 
دیالکتیک »ِخَرد« و »هستی« را به گونه ای 
معکوس به تصویر درمی آورد و با قراردادن 
»سر«های  برروی  استثمار  و  رنج  جهاِن 
را  آن ها  مولد،  توده های  گم گشته ی  و  منگ 
جادوئِی  و  بغرنج  به»فراموش خانه ی« 
را  انسانی  شان  حقیقت  تا  می کشاند  خود 
برده و خودبیگانی  شان را جاودان  به  سرقت 
سازد. پس، روی دیگِر مبارزه در راستای 
نیروی کار،  فروشندگان  طبقاتی  خودآگاهِی 
مبارزه برعلیه باورهای مذهبی است، که در 
متحقق  سوسیالیستی  سازمان یابی  و  آموزش 

می گردد{.

این جهانِی  غیِر  و  باژگونه  تصویر  }مذهب 
و  هرتالش  است که  ازخودبیگانه ای  موجوِد 
کوشش اش از نظمی طبقاتی به نظمی دیگر )که 
ناگزیر طبقاتی بوده( راه سپرده است. مذهب 
تصویر آرمانِی و خالق نیمه انسانی است که 
تا  می کشاند  به»انحالل«  را  خویشتن  خود 
عدم دست یابی به»حِل« قطعِی خودبیگانیگی 
را به  توضیحی منفی و انکارگرایانه بکشاند. 
فعلیت  از  است که  وارونه  آفرینشی  مذهب 
ذهن دردناک آدمی در تحقق ذات نوعی اش 
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وضعیت  از  برون  رفت  و  می گیرد  نشأت 
موجود و طبقاتی را غیرممکن نمی انگارد؛ 
و  به آسمان  حاضرـ  بن  بست  ـ در  را  آن  اما 
زمان های دور )که در واقع زمانی المکان 
است( وامی  سپارد: »زمانی« که در ماوراِء 
این جهاِن طبقاتی و پررنج »واقع« است و 
عدل  در  را  حاضر  جهان  کلیت  روزگاری 
الهِی خویش متحقق و متحول خواهد  داد  و 
نشئه آفرین  تریاک  مذهب  ازاین رو،  کرد! 
که  است  طبقاتی  جامعه ی  گم گشته ی  انسان 
خود  نوعی  با خویشتن  تدافع،  و  انتظار  در 
مناسبات  همین  بازهم  تا  برمی  خیزد  به  ستیز 

پلشت را بازسازی کند{!

]بند[  از  را  انسان  مذهب،  »نقد  }بنابراین، 
کند،  عمل  تا  بیندیشد،  تا  می  رهاند،  فریب 
به  خود  انسانی  چون  همانا  را  واقعیت اش  تا 
برِگرد  تا  برنشاند؛  بازیافته  خرد  و  آمده 
خویش، و از آن رو، برِگرد خورشید راستین 
برمحور  انسان  که  مادام  بگردد.  خویش 
خورشید  تنها  مذهب  نمی گردد،  خویش 
برِگرد  که  است  پندارگونه ای[  ]یا  دورغین 
انسان می گردد«. ]مارکس، نقد فلسفه حق ـ 

مقدمه[{.

*****

حساس]،[  عینِی  موجودی  به عنوان  »انسان 
این  ازآن جاکه  و  است  »بردبار«  موجودی 
بردباری را احساس می کند، »پرشور« است. 
شور به  منزله ی ذاتی انسانی است که فعاالنه 
است«]مارکس،  به  خویش  نیل  تکاپوی  در 
دستنوشته های ۱۸۴۴، نقد دیالکتیک هگل[.

}مذهب تئورِی »بردبارِی« ذاتی انسان است 
محسوس،  ماورائِی »شوِر«  حذف  در  ـ  اماـ 
را  انسان  آن جاکه  و  فعال؛  و  ادراک  پذیر 
ماورای  به»شوری«  فرامی  خواند،  به  شور 
به  جهانی  که  می کند  دعوت  »بردباری« 
مذهب  به هرروی،  دارد!  تعلق  واژگونه 
به استشهاد  دعوت  به جای  را  مولد  انسان 
عقلی که »آزمون و خطا« را به عنوان ِخَرد 
به»شهادت«  را  او  دارد،  به همراه  عملی 

فرامی  خواند{.

}در دستگاه اسالمی ـ  شیعی، ایوب سمبل این 
از  نمونه ی شوری  امام حسین  و  بردباری؛ 
شورش  شکست  در  است که  برآمده  آسمان 
دولتی )یا کودتاِی( مختار، رسمیت خودرا در 
دستگاه مستبد شاه عباس متحقق می گرداند؛ 
و بانیان جمهوری اسالمی در سرکوب قیام 
بهمن از آن بهره برمی دارند تا نظم سرمایه 
دگرگون نشود و انسان محصور در مرزهای 
و  نگردد  باز  خود  نوعی  به  خویشتن  ایران 
نوائی  و  به  نان  نیز  »حوزه«  اشرافیت 

برسد{!؟

مذهبی  تبینیات  و  باورهای  در  }بنابراین، 
وضع  علیه  اعتراض  »نوعی  هیچ  تنها  نه 
عمده ترین  بلکه  ندارد،  واقعیت  موجود« 
سرکوِب  تبیینات،  و  باورها  این  کارکرد 
و  است.  موجود«  وضع  علیه  »اعتراض 
چنان چه مناسبت و اعتراضی در آن مشاهده 
که  دارد  تعلق  »قدرت«  به صاحبان  شود، 
نیز در جذب محصول و عدم شرکت  آن ها 
خویشتن  از  اجتماعی  تولید  پروسه ی  در 
نوعی خود بیگانه اند. ازخودبیگانگِی مولدین 
و صاحبان »قدرت« صرفاً از جنبه ی نوعی 
قابل مقایسه است؛ درصورتی که شکل بروز 
را  آشکار  و  متضاد  مجموعه ی  یک  آن 
می  دهد؛  قرار  تاریخ  و  بشریت  رودرروِی 
می کاهند،  خویش  از  مولدین  هرچه  چراکه 
»خود«  خودبیگانه ی  به اربابان  ناگزیر 
آن  برابر شکوه و جبروت  در  می افزایند و 
زانو زده و به  سجده درمی آیند و بهشت طلب 

می شوند{.

]۲[ ایرج مصداقی در مصاحبه ای که به همراه 
هوشنگ امیراحمدی و علی کشتگر با  رادیو 
بی بی سی )برنامه ی ۲( دارد]این جا[، به هنگام 
تحقیر  و   )۲۳ )دقیقه ی  مجاهدین  از  دفاع 
به دالیل  نیروهایی که  دیگر  و  کمونیست ها 
باندهای  سیاه ترین  برای  پااندازی  مختلف 
یک  بی شرمی  با  نمی پذیرند،  را  آمریکایی 
که  مجاهدی  همانند  و  حرفه ای  کارچاق کن 
خودرا به رنگ قناری درآورده، ابوعطاگونه 
چنین فرامی خواند: »مخالفین مجاهدین دچار 
هستند،  بین المللی  سطح  در  ساده اندیشی 
مجاهدین  البی گری  قدرت  از  این که  به جای 
یاد  بین المللی  سطح  در  اون ها  توانمندی  و 
رژیم  که  دام هایی  توی  واقع،  در  بگیرند، 
پهن می کند، می افتند. سیاست اتمی رژیم رو 
که اساس یک جنگ می تونه باشه و نابودی 
و  اسرائیل  می کنن…  ِول  رو  اون  کشور، 
قرار  سرزنش  مورد  رو  غرب  و  آمریکا 
برنامه ی  این که  )توضیح  می دهند…«]!!؟[ 
سایت  رو  کوتاهی  مدت  بی بی سی  رادیو   ۲

آن می ماند(.

]۳[ بنی موریس در ۱۴ فوریه ۲۰۱۲ بازهم 
در   ۲۰۰۸ سال  در  که  را  نظراتی   همان 
اسالمی  جمهوری  اتمی  بمباران  با  رابطه 
زبان  با  بود،  گفته  اسرائیل  توسط  ایران 
من  ار  می کند]تأکید  تکرار  دیپلماتیک تری 

است[:

The Israelis may have the ca�
 pability, using conventional
weapons, only to delay the Ira�
 nian nuclear program and only
 by a few years. But any delay is
 good; perhaps the international
 community who knows, maybe

 even the Russians will wake up
 to the danger of a nuclear Iran
 and take effective measures to
halt the Iranian nuclear weap�

.ons program definitively

 But one thought obtrudes above
 all else: If the Iranian nuclear
 project is not halted now by
 conventional means, there will
 be, by miscalculation,Iranian
 assault or Israeli preemption, a
.nuclear war in the Middle East
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تقدیم به:

الف. پگاه

ماه تابان عشق ام

و »زنانی دیگر«

رو  آن  از  را  زنجیرها  خیالی  گل های  نقد، 
را  زنجیرها  این  انسان  که  است  برنچیده 
بلکه  آوَرَد،  یا تسلّی تاب  بدون خیال پروری 
از آن رو چنین کرده که زنجیرها را بگسلد 

و گل های زنده برچیند.

هگل:  حق  فلسفة  نقد  در  گامی  »مارکس، 
مقدمه، صفحة ۵۴«

۱

کاالئی  کار»تولید  ـ  ارزش  تئوری  به  بنا 
کاالها،   تودة  درون  از  کاالئی …  مبادلة  و 
در  که  می کشند  بیرون  را  مشخصی  کاالی 
آن ارزش همة کاالهای دیگر یک بار برای 
بیان است، کاالئی که به منزلة  همیشه قابل 
محسوب  اجتماعی  کار  بالواسطة  تجسم 
طور  به  کاالها  همة  با  بنابراین  و  می شود 
مبادله  قابل  و شرط،  قید  بدون  و  بالواسطه 

می گردد ـ یعنی پول«۱

۲

تمام  عاّم  معادل  کاالست،  خوْد  که  پول، 
برابرش  در  که  »خدایی  و  ارزش هاست؛ 
خدایی دیگر را حّق حیات نیست. پول همة 
خدایان بشر را به خاکساری می کشد و همه 
و  کل  ارزش  پول  تبدیل می کند.  کاال  به  را 
متشکّل از کل اشیاء است و به همین علت 
است که همة جهان را از ارزش تهی کرده 
است، همچنانکه جهان انسانها و طبیعت را . 
پول ذات جدا شده از انسان، از کار انسان و 
از هستی انسان است و این ذات بیگانه بر او 

مسلط است و مورد پرستش اوست«.۲

۳

من  قدرت  و  حدود  پول،  قدرت  و  »حدود 
است؛ ویژگیهای پول، ویژگیها و قدرت های 
ذاتی من است: ویژگیها و قدرت های صاحب 
بنابراین آنچه که هستم و آنچه که قادر  آن. 
به انجام دادنش هستم ابداً براساس فردیت من 
تعیین نمی شود… به هم ریختگی و وارونه 

انتقاد و انقالب
الف. زیبرم

طبیعی،  و  انسانی  ویژگیهای  تمام  شدن 
ریشه  پول  الهی  قدرت  و  ناممکن ها  اُخوت 
نوعی  سرشت  عنوان  به  آن  خصلت  در 
فروش خویش،  با  که  دارد  آدمی  بیگانه ساز 
خویشتن را بیگانه می سازد. پول،  توانایی از 
خود بیگانة نوع بشر است. … بدین سان پول 
واژگونی  [بیانگر]  خصیصه،  این  پرتو  در 
خویش  ضد  به  که  است  فردیت هایی  عاّم 
به  را  متناقضی  ویژگیهای  و  می شوند  بدل 
مثابه  به  چون  می افزایند...  خود  ویژگیهای 
را  چیزها  تمام  ارزش ها،  از  فعال  مفهومی 
درهم می آمیزد و معاوضه می کند، خود نیز 
[بیانگر] درهم آمیختگی و معاوضة عام همة 
چیزها ــ جهانی وارونه ــ یا به عبارتی درهم 
آمیختگی و معاوضة همة کیفیت های طبیعی 
و انسانی است... پول اخوت ناممکن هاست؛ 
در  را  همدیگر  اضداد  می شود  باعث  پول 

آغوش گیرند«.۳

۴

جامعة  در  پول  وجودی  فلسفة  و  ماهیت 
سرمایه داری به مثابه »ذات اجتماعی واقعی 
تبلور  یعنی  آنها«۴  جوهر  و  افراد...  همة 
کیفیت های  توانائی ها،  و  ارزشها،  واژگون 
انسانها  نوعی  ـ  فردی  تاریخِی  ـ  طبیعی 
از  شده ای  دگر  شکل  جز  نیست  »چیزی 

روابط اجتماعی افراد با یکدیگر«.۵

انسان، همانا روابط  بنابراین، ماهیت۶سّیال 
شکل  خوْد  که،  است  جاری ای  اجتماعی 
شبح وار روابط اجتماعی اشیاء و پول در متن 
سرمایه داری  سیستم  رشد  به  رو  تضادهای 
دیالکتیکی  ارتباط  برآمد  واقع،  به  است. 
اجتماعی  وجود  با  آدمی،  خودباوری 
اُبژه گون وی، که تحت حاکمیت  انتزاعی و 
رمزها  و  درُکدها  امپریالیستی  سرمایه داری 
از خودی  بیگانه  انسان  می شود،   بازشناخته 
است که، در عین حال که ماهیت   وی شکل 
روابط اجتماعی اشیاء یعنی کاالها را به خود 
گرفته است، شعور و آگاهی اش، ترکیبی از 
اجتماعی مبتنی بر  بازتاب و عینّیت روابط 

فتیشیسم پولی ـ کاالئی است.

۵

اگرچه خودباوری و آگاهی اجتماعِی فردی 
انسانی  انسان در پروسة »فعالیت  ـ طبقاتِی 
... همچون فعالیت عینی«۷ ایجاد و ارتقاء 

وجود  نتوانسته  که  زمانی  تا  اّما،  می یابد 
اجتماعی اُبژه گون و شئ وارة خود را به مثابه 
زائدة ابزار، سرمایه، و بوروکراسی حاکم به 
چالش برکشد، فعالیت شخصیـ  اجتماعی اش، 
است  بیگانه ای  از خود  فعالیت عینِی هستِی 
که در بستر و تنگنای پس زمینه های روانی 
ـ فکری اش، که هم ساختاری اند و هم پروژة 
سیستم،  فکری  مزدوران  و  ایدئولوگها 
را  موجود  سترون  و  سرکوب کننده  شرایط 
زندگی اش  در  و  خود  وجودی  ساختار  در 

بازتولید می کند.

و  سخت  الیه های  زمینه ها،  پس  این 
زیرساختار [نه بمثابة ناخودآگاهی] عقالنیت، 
منش  کالً  و  وجدان،  و  اخالق  عواطف، 
کاالئی،  ـ  پولی  مناسبات  سلطة  تحت  انسان 
و  کنش  در  که  است  حاکم  طبقة  ایده های  و 
جنین  از  زندگی اش  طول  در  آدمی  واکنش 
سّنت ها،  مجموعة  همیاری  با  پیری،  تا 
و  نظام،  ایدئولوژیک  کارکردهای  مذاهب، 
ـ نظامی، تضادهای طبقاتی  پلیسی  سرکوب 
امری  را  موجود  اجتماعی  منزلت های  و 

طبیعی، قانونی، و مشّیت الهی می نمایانند.

به بیان زیبا و مؤجزگرامشی »کسانی که بر 
از جهان«  آنان حکومت می شود »مفهومی 
را پذیرفته اند که متعلق به طبقة حاکم است. 
از  کامل  بافت  یک  از  حاکم  طبقة  فلسفة 
عاّمه  فهم  قابل  برای  که  پیچیده ای  کارهای 
به  تا  می گذرد،  می پذیرد  صورت  آن  شدن 
آفتابی شود؛  یعنی به  صورت »عقل سلیم« 
آداب  و  اخالق  که  توده هائی  فلسفة  صورت 
را  جامعه ای  در  مرسوم  رفتار  آئین های  و 

می پذیرند که در آن زندگی می کنند«۸.

۶

و  امنیتی  ـ  اطالعاتی  فضاهای  گستردن 
هم  عیان  هم  نظامی،  ـ  پلیسی  دستگاه های 
زمینه های  پس  که  است  گواه  خوْد  نمادین، 
فکریـ  روانی آدمی و عقل سلیم وی، علیرغم 
در  آنها  مقاومت  بودن،  و چغر  جان سختی 
و ساختاری  ادواری  بحرانهای  تشدید  برابر 
تضادهای  فزایندة  رشد  سرمایه داری،  
طبقاتی، جنسیتی و غیره، و در برابر میل به 
رهائی از زندان تنهائی زندگی و رخوت و 
سستی زندگی روزمّره، گرایش به خودیابِی 
و  طبقاتی  نیاز  عواطف،  و  شعور  و  بدن 
انسانی ـ تاریخی به آزادی و عدالت، و در 

نقد و بررسی
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برابر واکنش به احساس بی ارزشی و کهتری 
تخریب  تبعات  برابر  در  شدن،  تحقیر  و 
فرامرزی  و  جهانی  نفوذ  و  زیست،  محیط 
در  انفورماتیک  و  ارتباطی  تکنولوژیهای 
دیگر  چیزهای  بسیاری  و  انسانها،  زندگی 
گسیخته  هم  از  نهایتاً  و  بوده  شکننده  چقدر 
می شوند. به راستی »بورژوازی پیش از هر 

چیز گورکنان خود را پدید می آورد«.۹

۷

تولید  شیوة  ساختاری  تضادهای  که  وقتی 
سیستم  پود  و  تار  و  کلیت  بر  سرمایه داری 
غلبه نمود،  و محدودیتهای تاریخیـ  اجتماعی 
در  موجود  وضع  توجیه  و  شد،  آشکار  آن 
فرهنگی  ـ  ایدئولوژیک  کژنمایی های  سایة 
دوران  »ارواح  دیگر  و  گرائید،  سستی  به 
و  جنگی  شعارهای  آنان،  اسامی   ... گذشته 
»به  سلطه گر  طبقات  که  آنان«۱۰  لباسهای 
عاریتی  زبان  این  با  تا   ... می طلبند  یاری 
بازی  را  جهان  تاریخ  از  جدیدی  صحنة 
تکلیف،  برانگیختن  و  تحریک  از  کنند«۱۱ 
ترس، و تکریم توده ها ناتوان شدند، طبقات 
حاکم ماسک از چهره برگرفته، به سرکوب 
عریان و غل و زنجیر و دیگر اعمال ضد 
تا،  می یازند  دست  حبل المتین  بمثابه  بشری 
مانع  انقالب  ذهنی«  »شرایط  تکوین  از 
شوند. در چنین شرایطی، حرکت توده ها و 
تحت  سوئی  از  اضافی،  ارزش  مولد  طبقة 
حول  عمدتاً  ساختاری،  جبر  مکانیزمهای 
نیازها و درخواستهای صنفی و اقتصادی و 
ملموس تر جریان می یابد، و از سوئی دیگر 
به خاطر سرکوب هرگونه نیاز و حق انسانی 
ـ حیاتی، و کشتن امید و تباهی زندگی آحاد 
مردم باالخص جوانان، خیزش ها و حرکات 
خشماگین اعتراضی ـ مطالباتی به پا می شود 
طبقة  و  توده ها  توان حرکت  به  بنا  گاه  که، 
»عقل  و  زمینه ها«  »پس  فضای  کارگر، 
و  عدالت خواهی  به  و  می شکافد  را  سلیم« 
آزادی خواهی می گراید اّما،  به علت محصور 
مسلّم  و  مبرهن  حقایق  محدودة  در  بودن 
برساخته، از چهارچوب مالکیت خصوصی 
وجود  و  بورژوایی،  اجتماعی  کار  تقسیم  و 
اجتماعی طبقاتی فراتر نمی رود و در بهترین 
می شود،  منجر  سیاسی  انقالب  به  وضعیت 
تغییرات  سیستم  اساسی  ارکان  در  بی آنکه 

بنیانی ایجاد گردد.

راه ُپر فراز و نشیب تکوین آگاهی طبقاتی، 
خودیافتگی، و تبدیل شدن طبقة کارگر، همة 
به  غیرمادی  و  مادی  کار  مولّد  نیروهای 
»طبقه ای برای خود« در وحدت و پیوند با 
هموار  کمونیستها  و  طبقه  متشکل  پیشروان 

می گردد.

ذهنی«  »شرایط  تحقق  با  جز  روی،  بدین 

»موقعیت  رسیدة  میوة  از  نمی توان  انقالب، 
تولید  شیوة  انقالبی  نفی  برای  انقالبی« 

سرمایه داری بهره ُجست.

۸

پراتیک  در  متشکل،  و  سیاسی  فعال  سوژة 
انتقادی قادر است در جهت تغییر  ـ  انقالبی 
دادن شرایط عینی ای، که بی وجود آن، امکان 
دگرگون سازی از وی سلب می گردد، مؤثر 

واقع گردد.

وضعیت  در  پویا  و  انقالبی  دخالتگری 
دیگر  اشکال  آفریدن  منظور  به  موجود، 

حیات انسانی، امری گریزناپذیر است.

۹

پس  به  انتقادی  ـ  پراتیکی  فعالیت  احالة 
محافظه کاری،  انفعال،  »ُرخداد ها«،  از 
اپورتونیسم، و کرنش به سیستم سرمایه داری 
همچون جبر ناگزیر »شرایط عینی« است؛ 
و  خود  انضمامی  فعال  پالودن  عدم  یعنی 
شده،  شیء  روابط  و  بیگانگی  از  جامعه 
یعنی  انقالبی؛  ـ  اجتماعی  عمل  پروسة  در 
انباشتن  و  پژوهیدن،  نظرورزی،  صرفاً 
بی محکِّ  مارکسیستی،  تئوریهای  از  ذهن 
انتظار روز موعود  انقالبی؛ یعنی در  عمل 
ماندن: ظهور حرکتهای توده ای و کارگری. 
زان پس، خزیدن بر رأس امور؛ یعنی انگل و 

زائدة ویرانگر رخدادها شدن.

۱۰

شرایط  میان  دیالکتیکی  رابطة  درک  عدم 
و  سوژه  مثابه  به  ذهنی«  »شرایط  و  عینی 
عامل انقالبی، در بهترین حالت، به درستی 
است  فویرباخی  ماتریالیسم  در  درغلتیدن 
به  فقط  و حسّیت  واقعیت  آن »شئ،  در  که 
یا نگرش درک می شود و  »شکل موضوع 
یعنی  انسانی  محسوس  فعالیت  بصورت  نه 

پراتیک و نه ذهنی«۱۲

۱۱

چند  و  زنجیرها،  و  قیود  از  رهائی  برای 
عینّیت  برای  اجتماعی،  ـ  فردی  پارگی 
یافتگی طبیعت سیال انسانیـ  اجتماعِی فردی 
ـ نوعی آدمی، و برای تحقق جامعه ای انسانی 
»برای  آدمی،  راستین  اجتماعی  انسانیت  و 
کمونیستی،  آگاهی   ... مقیاس  بزرگ  تولید 
انسانها  تغییر  آرمان،  خود  موفقیت  برای  و 
که  تغییری  است،  وسیع ضرور  مقیاس  در 
انقالب،  تنها در یک جنبش عملی، در یک 

امکان پذیر است«.۱۳

البته با توجه به دالیل پیش گفته [شماره های 
در  جدید  جنبش های  ظهور  نیز  و   [۷ و   ۶

اجتماعی  طبقات  و  اقشار،  طیف ها،  میان 
اینک  سرمایه داری،  استثمار  و  ستم  تحت 
اشکال و محتوای بروز انقالبات گاه، چنان 
دچار تغییرات شده که، با طی پروسه ای که 
پدیداری  و  شکل گیری  به  منجر  گذشته  در 
پروسه  یک  انقالب  متفاوتند.  می شد  آنها 
ارتجاع«۱۴  و  تحت حاکمیت »زور  است. 
در  که  نقاط  از  بسیاری  در  نئولیبرالیسم، 
برپا  امپریالیستی  کار  تقسیم  چهارچوب 
امکان  انگیزه  هر  با  لحظه،  هر  هستند 
این  است.  محتمل  انقالبات  تکوین  و  قیام ها 
و  پیشروان  بر دوش  امر، وظایف خطیری 

کمونیستها می نهد.

تغییر  فرایند که »تطابق  این  بدین روی، در 
اوضاع و فعالیت انسانی می تواند فقط بمثابه 
تعقالً  و  گردد  تلقی  شونده  دگرگون  پراتیک 
توده ها  در  تئوری  ارتقاء  شود«۱۵  درک 
به  آن  تبدیل  و  انتقادی  ـ  پراتیکی  آگاهی  به 
نیروی مادی، امری خودبخودی نبوده و در 
نیروهای  با  دیالکتیکی  و  عرضی  ارتباط 

متشکل پیشرو و کمونیست متحقق می شود.

بنابراین، تغییر همه جانبه و عاری از روابط 
هیرارشیک طبقاتی و قدرت مدار، که از هم 
اینک باید به عمل آید تا در جریان »موقعیت 
از جمله  بگراید،  ناب تر  به طالی  انقالبی« 
و  است: سخت کوشی  وابسته  این عوامل  به 
احساس مسئولیت، گستره عقالنیت پراتیکی 
و آگاهی سیاسی ـ اجتماعی، ضمن ایمان به 
به توده ها به طبقات کارگر و  رهائی عشق 
تهیدست، درک منطقی و دیالکتیکی و عملی 
جهان بینی  و  پراتیکی  ماتریالیسم  عاطفِی  ـ 
ـ  مادی  نیروی  به  آنها  تبدیل  و  کمونیستی 
کلیت  و  رفتار  و  منش  تاروپود  در  انقالبی 

وجود خود.

۱۲

کمونیست بودن اّدعا نیست؛ چه بسا اندیشه ها 
و منافع لیبرالی که در روند زندگی انسان، در 
مغز و شعور وی النه کرده اند و در سطحی 
تنگنای  در  که  خودباوری اش،  و  آگاهی  از 
با  مالکیت خصوصی محصور گشته است، 
با  و  معقول،  و  منطقی  با ظاهری  ظرافت، 
طور  به  حرارت  و  پرشور  لعابی  و  رنگ 

نظری و عملی انعکاس می یابند.

با  انقالبی  و  جدی  نیفتادن  در  بنابراین، 
از  بر  مبتنی  تظاهرات  و  الیه ها، رسوبات، 
خود بیگانگی و مناسبات شیء وارة اجتماعی 
در خود و جامعه، یعنی با نفی دیالکتیکی آنها 
انحراف  خطر  همیشه  خود،  انضمامیت  در 
به  انقالبیون،  عملی  ـ  نظری  گرایشات  در 
تاریخی، و درغلطیدن  بزنگاههای  ویژه در 
و  تشکالت  اپورتونیسم۱۶،  انواع  به  آنها 
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جنبشهای اجتماعی و غیره را تهدید می کند.

۱۳

جایگزین  انقالبیون،  مبرم  وظایف  جمله  از 
ساختن جوهر خود ساخته است در پراتیک 
روابط  متن  در  زندگی،  پروسة  کار، 
و  سیاسی،  ـ  طبقاتی  مبارزات  و  اجتماعی 
در ضمن تفحص انتقادی ـ مطالعاتی به جای 
بر  مبتنی  اجتماعی  روابط  برساختة  ماهیت 
فتیشیسم پولی ـ کاالئی، مذاهب و سنت ها، و 
پردازش  فرهنگِی  ـ  ایدئولوژیک  پروژه های 

منش و ایده، توسط حاکمان.

۱۴

امتناع از سازگاری با جامعه پذیری، امتناع 
ارزش ها،  با  همسانی  و  انطباق  از  نقاد 
وجدانیات و اخالق و ایدئولوژی طبقة حاکم، 
و  صرف  ایدئولوژیک  سوژه گی  نفی  عمالً 
که  است  مناسباتی  و  رایج،  گفتمان  منفعل 
نافی عاملیت ارگانیک فردی ـ نوعی آدمی، 
عمالً  اوست؛  اجتماعی  انسانیت  ثبوت  و 
رهائی بدن، شعور، زبان و گفتار، احساسات 
و عواطف وتمام استعدادهای انسان و روابط 
اجتماعی وی از اسارت تعلّقات طبقاتی است. 
نسل های  تمام  سنت های  و  »شعارها  از  و 
مرده [که] چون کوهی بر مغز زندگان فشار 
می آورد«۱۷، و از »ساخت استبدادی خشن 

زندگی«۱۸.

۱۵

متقارن  که  بیگانگی  از خود  گفتمانی  تحلیل 
و مبتنی بر شعور و آگاهی اجتماعی منطبق 
است،  اجتماعی  رازوارة  هستی  عینّیت  با 
»به  انسان  انتقادی  ـ  پراتیکی  پروسة  در 
»فحوای  و  وی  عینی«۱۹  فعالیت  منزلة 
فعالیت »انقالبی«۲۰ اش به گفتمان های پویا 
ودینامیک، خاّلق،  انسانی، و به تفکر انتقادی 

گذر می کند.

۱۶

»انتقاد درون حزبی، سالحی است که به امر 
نیروی  تقویت  و  حزب  تشکیالت  استحکام 
رزمندة آن کمک می کند... منظور از انتقاد، 
به  نیل  جهت  حزب  رزمندة  نیروی  ارتقاء 

پیروزی در مبارزة طبقاتی است«.۲۱

۱۷

عملی  درِک  به  که  کسی  یعنی  کمونیست 
ـ  پراتیکی  پروسة  در  طبقاتی  مبارزات 

انتقادی می پردازد.

۱۸

ـ  انتقادی  ـ  پراتیکی  ماتریالیسِت  کمونیست، 
انقالبی است که هدفش تغییر انضمامی خود 

و جهان است.

۱۹

»انتقاد و انتقاد از خود« یکی از شیوه هائی 
عرضِی  و  عمقی  پراکسیس  در  که  است 
تشکالِت رزمنده هم پیوند با طبقات فرودست 
به ویژه طبقة کارگر، همچون روبندة برفها 
و کثافات و کدریهای آئینه و منظرگاه پویش 
نظام مند  نفی  با  یعنی  انقالبیون،  و  انقالبی 
جنسیت مدار۲۲  طبقاتِی  سیستم  مستمر  و 
از  بمثابه  خصوصی  مالکیت  نفی  و  حاکم، 
خود بیگانگی آدمی [مارکس، دستنوشته ها]، 
به روی  را  و شفاف تری  افق های روشن تر 
می گشاید؛  انقالبیون  و  متشکل  توده های 
 ... »تملک  به سوی  را  انسان  که  افق هائی 

زندگی انسانِی« خود برکشد.

۲۰

بر پیشروان نبرد طبقاتی و اجتماعی و غیره 
] از روابط  کدام  و کمونیستهاست که »هر 
آنها] با بشر و طبیعت ... نمود ویژه ای باشد 
که با اُبژه های اراده و زندگی فردی واقعی 
حال،  همه  در  تا  باشد«۲۳،  منطبق  [شان] 
تبلور  خود،  اجتماعی  ـ  فردی  نمودهای  در 
و  کمونیستی،  یافتگی  سازمان  و  عناصر 

معّرف عملی ایده ها و آرمان خود باشند.

۲۱

یعنی  کمونیستی،  جهان بینی  شالودة  به  بنا 
»فرا  با  تنها  انتقادی،  ـ  پراتیکی  ماتریالیسم 
یعنی  خصوصی،  مالکیت  از  ایجابی  رفتن 
تحت تملک در آوردن زندگی انسانی، [که] 
همانا فرا رفتن ایجابی از هرگونه بیگانگی 
آدمی  بازگشت  [با]  دیگر  کالم  به  و  است، 
از مذاهب، خانواده، دولت و غیره به وجود 
انسانی یعنی به وجود اجتماعی خویش«۲۴ 
برابری  تحّقق  و  انسان  رهائی  که  است 
عملی  و  واقعی  امکان  اجتماعی  آزادی  و 
ـ  عملی  نفی  با  دیگر،  عبارت  به  می یابد. 
شیءگونه،  اجتماعی  روابط  کلّیت  نظری 
مسخ کننده، تحریف کننده،  و مخدوش به مثابه 
»جهانی وارونه« که سیستم های طبقاتی را 
پالودن  با  توأم  و  همزمان  می کنند،  بازتولید 
خویش از چنگ اختاپوس از خود بیگانگی 
است که ماهیت و آگاهی، و کالً وجود فردی 
ـ اجتماعی پیراسته از هستی طبقاتی آدمی، 
شاد،  آزاد،  راستی  به  هستی  یک  می تواند 
شکوفا و »انسانیت اجتماعی شده«۲۵ باشد.

۲۲

بازگشت  یعنی  انسانی،  وجود  به  بازگشت 

جامعه ای  تحقق  خویش،  اجتماعی  وجود  به 
انسانی  نیاز  انسان،  »یک  آن  در  که  است 
آدمی  که  آنجا  یعنی  می شود  دیگر  شخصی 
نیز  اجتماعی  هستی  یک  فردیش  هستی  در 

می باشد«.۲۶

منابع

مارکس، گامی در نقد فلسفة حق هگل: مقدمه، 
ترجمه: مرتضی محیط، نشر اختران.

کارگر،  انتشارات  دورینگ،  آنتی   انگلس، 
۱۹۷۸٫

مارکس، گروندیسه، جلد یکم، ترجمه: پرهام 
وتدین، انتشارات آگاه.

فلسفی  و  اقتصادی  مارکس،  دستنوشته های 
۱۸۴۴، ترجمه: حسن مرتضوی،  انتشارات 

آگاه.

حسن  ترجمه:  یکم،  جلد  سرمایه،  مارکس، 
مرتضوی، انتشارات آگاه.

آلمانی،  ایدئولوژی  انگلس،  و  مارکس 
ترجمه: تیرداد نیکی، نشر شرکت پژوهشی 

پیام پیروز، ۱۳۷۷٫

زوبین  ترجمه:  آلمانی،  ایدئولوژی  مارکس، 
قهرمان، انتشارات یاور، ۱۳۵۹٫

زندگی  ـ  آنتونیوگرامشی  فیوری،  جوزپه 
امیرشاهی،  مهشید  ترجمه:  انقالبی،  مردی 

انتشارات خوارزمی.

بناپارت،  لوئی  برومر  هیجدهم  مارکس، 
پرسش،  نشر  هرمزان،  محمدپور  ترجمه: 

۱۳۸۶٫

مائوتسه تونگ، منتخب آثار، جلد یک، اداره 
نشریات زبانهای خارجی پکن، ۱۹۶۹٫

مقاله دربارة  لنین، بحران منشویسم و هفت 
اکونومیسم، ترجمه محسن فریدنی، انتشارات 

افراز، ۱۳۶۰٫

مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست، 
ترجمه محمد پورهرمزان.

سازمان  انتشارات  یهود،  مسئله  مارکس، 
چریکهای فدائی خلق ایران، ۱۳۵۹٫

آنچه از پی می آید، مواردی از نمودها و آثار 
بت وارة  مناسبات  متن  در  خود بیگانگی  از 
پولی ـ کاالئی، و شئ شدگی آدمی در روابط 
اجتماعی اوست که در منش، تفکر، نگرش، 
رفتار و عمل فردی ـ تشکیالتی وجود داشته 
و چه بسا تعیین کننده اند؛ این موارد که گاه 
به عینه۲۷ از کتب مختلف برگرفته شده اند، 
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و در عین حال حاصل برخوردها، شنیده ها، 
و تجارب زیسته اند بدون طبقه بندی معرفتی، 
و  تقدیم  بدون  غیره،  و  تشکیالتی  خصلتی، 
بدین  معلولی  و  علت  رابطه  بدون  و  تأخر، 

گونه اند:

نوعی  به  خود،  از  انتقاد  و  انتقاد  تبدیل 
بی اعتبار  عمالً  و  گذاشتن  خشخاش  به  مته 
ساختن مورد و موضوع نقد، و اساساً خود 
فریادهای  به  شعار  تبدیل  نیز  و  شعار،  این 

خود نمایانه.

عامیانه کردن شعار انتقاد از خود

بی شهامتی فکری و عملی، به هر علّت.

انتقاد برای انتقاد

به  خود«  از  »انتقاد  غلتیدن  در  احتمال 
یا  و  عقاید  تفتیش  درونی  محکمه های 
مأل  در  افراد  کاراکتر  و  ویژگیها  واشکافی 

عاّم یا تشکالت، که می تواند مخّرب باشد.

انتقام جوئی و تالفی از انتقادکنندگان.

انتقاد را نفی خود پنداشتن.

و  مقدس  کامل،  را  خود  و  انتقادناپذیری 
بی نیاز از اصالح پنداشتن.

و  سیاسی  فرهنگ  در  مدارا  و  تحمل  عدم 
روابط اجتماعی، در همة سطوح و طیف ها.

اقتدارطلبی، ریاست طلبی، انحصارگرایی.

کیِشِ  خودمحوری،  و  خودبینی  منّیت، 
شخصیت

گرایش به نظم پادگانی.

خود برتربینی از زاویة زیاد دانستن و بهتر 
بر  شدن  غّره  و  کشیدن  ُرخ  به  فهمیدن...، 

توانائی های خود و الف زنی.

اعضاء  طرف  از  مقبولیت  تمکین،  انتظار 
نّقادانه،  برخورد  پذیرش  نه  توده ها،  یا 

توده سازی و تسلیم پذیری مردم یا اعضاء.

غلبة سازگاری و انفعال بر نّقادی، کرنش به 
وضعیت موجود و تسلیم پذیری.

در  و  رفاقتها،  و  دوستی ها  در  بندبازی 
نتیجه ی آن ایجاد فضای بدبینی در روابط.

غلبة ارتباط بر استعدادها و توانایی ها.

قبال  در  فقط  را  چنانچه خود  مزدورمنشی، 
رؤسا مسئوول دانستن.

و  رفقا  از  حقایق  داشتن  پنهان  و  ناراستی 

توده ها.

دو پهلو گفتن و رفتار کردن، موذیانه عمل 
 کردن، شّفاف نبودن.

حسابگری های اپورتونیستی در ابراز عقاید.

تظاهر به خوبی، دوستی، رفاقت، مردم گرایی 
و انقالبی بودن؛ دوگانه  بودن.

موضعی  که  فرقه گرایی،  و  سکتاریسم 
گفت و  ضد  است،  غیرانتقادی  و  احساسی 

شنود، و لذا ضد ارتباطی است.

واقع  در  »که  گروه پرستی،  روحیة 
نهفته  آن  در  اندیویدوآلیسم  تنگ نظرانه ترین 

است«.

زودرنجی و برافروختگی.

تعصب گرایی، برخورد احساسی.

ذهنی گرایی و عدم نگرش عینی و دیالکتیکی.

خرده  خصوصیات  غلبة  و  گرایشات 
بورژوایی

وظایف  و  دشواریها  از  فرار  راحت طلبی، 
سخت، تن آسایی.

تکروی،  گاهاً  و  یاغیگری  روحیة  بروز 
و  دشوار  با حوصله،  و  منظم  کار  جای  به 
طوالنی. آنها در پی نتایج زود رسند و نیز 
ندارند  می دهند. حوصله  بها  بیشتر  به عمل 
که نهایتاً با توده ها در مبارزة سخت شرکت 

جویند.

فقدان  دگماتیسم،  و  جزمی  آگاهی 
بخشی  مادیت  به  نسبت  انعطاف پذیری 

خالقّیت،  تحقیق و غیره.

نمودن اصول عام نسبت  دگماتیسم و مطلق 
به شرایط خاص.

عام  اصول  درون  از  وظایف  درآوردن 
پاولف »آقای  قول  به  نظر گرفتن  در  بدون 

واقعیت« و شرایط عینی.

عقیدة  یا  نظریه  بر  پافشاری  و  دگماتیسم 
و  کهتری  احساس  خاطر  به  باطل،  و  غلط 
موقعیت  دادن  دست  از  ترِس  یا  شأن،  کسر 

و جایگاه

امپریسم  پراگماتیسم،  مثل  فلسفی،  انحرافات 
و ...

انحراف از مشی پرولتری، مثل اکونومیسم، 
ماجراجوئی، تشکل گریزی.

از روی  و  ذهنی و غرض ورزانه  برخورد 

و  حسابگرایانه  می تواند  که  پیشداوری 
موذیانه هم باشد.

همه.  با  داشتن  پدرانه  حالت  یا  ارعاب 
ساالری  مراتبی.  سلسله  و  آمرانه  برخورد 

پدر مآب و نخبه گرا.

ساالری گرائی و تبعیت از انواع ساالری ها.

ُپرگوئی و حرافی. اظهار فضل.

ندیدن  و  همگون گرایی،  و  یکسان پنداری 
تفاوتها.

ارجحّیت  و  خود  محوریت  نفس،  به  قیاس 
انفرادمنشی،  حال،  همه  در  شخصی  منافع 

فردیت بورژوائی.

ـ  بی انضباطی، عدم احساس مسؤلیت فردی 
تشکیالتی، ولنگاری، نظم ناپذیری.

کوچکترین مورد نقض انضباط کافی است تا 
شکافی به وجود آید که دشمن بتواند در آن 

چنگ اندازد.

عدم ریشه یابی اشتباهات: معرفتی یا خصلتی، 
شرایط وعوامل بیرونی و یا درونی.

الپوشانی  با  کادرها،  نگاهداری  و  حراست 
کردن  فاسد  معنی  به  مطمئناً  اشتباهاتشان، 
همه  به  آسیب زدن  و  می باشد  کادرها  همین 

چیز.

بر  بستن  فرو  چشم  یا  گذاشتن  سرپوش 
ضعف های  َمِنشی و تشکیالتی.

تخصص گرائی  و  بورژوائی،  کار  تقسیم 
ُربات گونه، بیروح و انتزاعی.

به  یا  عمدتاً  و  پراتیک،  و  تئوری  انفصال 
طور مطلق گرایش به یکی از آن ها.

دوری گزیدن از مبارزه سیاسی و اجتماعی.

عدم  نگرش ها،  و  استعدادها  شکوفائی  عدم 
خالقیت، تقلید صرف.

عدم انطباق سرشت واقعی افراد و تشکالت 
با آنچه می نمایند.

بی تناسبی وظایف با تواناییها و کشش ها.

و  دیگران  با  یا  خود  با  یا  عین،  به  مقایسه 
ندیدن علل و ریشه های متفاوت، در حالیکه 

نمودها به ظاهر همگون و همسانند.

انجام  در  ناپیوستگی  و  ناپیگیری  اهمال، 
وظایف و مسئولیت ها.

ساده لوحی و ناهشیاری و زودباوری.
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درویش مسلکی.

عدم  فردی،  عمل  انزوا،  و  بودن  درخود 
گرایش به کار جمعی.

قبیل  از  لومپنی،  رفتار  و  فرهنگ  رواج 
جوکهای جنسیتی و قومی، ناسزا و فحاشی 
ولو به دشمن طبقاتی، هوسرانی، طفیلی گری، 
تزلزل، شکم چرانی، نیشخند و دست انداختن.

جوهر  بمثابه  تعرض  نادیدن  رفرمیسم؛ 
سیاست و مبارزه پرولتری.

مقطعی  و  لحظه  بستر،  بمثابه  رفرم  نادیدن 
برای آماده سازی و آماده شدن جهت برداشتن 

گامهای بلندتر و تعرضی و انقالبی.

بداخالقی و تندی کردن.

در بند عادات، سنن گذشته و دست و پا گیر 
ماندن.

به  گرایش  و  یکسویه  آموزش  از  متابعت 
نادیدن  صرف.  فرمانبری  یا  فرماندهی 
و  دوسویه  امری  را  پرورش  و  آموزش 

دیالکتیکی میان افراد، تشکالت و توده ها.

غرق شدن در زندگی خصوصی، که تفکر 
واقعه پردازانه و حادثه گرا، عدم تفکر کلی و 
افراد ترسو،  دارد و  سیستماتیک را در پی 

متلون و حسابگر بار می آیند.

۱ . انگلس، آنتی دورنیگ، ص ۲۹۷٫

۲ . مارکس، مسئلة یهود، ص ۳۹٫

۳ . مارکس، قدرت پول در جامعة بورژوایی، 
دستنوشته های ... ۱۸۴۴ ، صفحات ۲۲۳ ـ 

۲۲۰٫

۴ . مارکس، گروندریسه، جلد یکم، صفحة 
۱۷۵٫

۵ . همان، صفحة ۹۹٫

دربارة  »تزهائی  از  تز ششم  مارکس،   .  ۶
فویر باخ«، ایدئولوژی آلمانی، صفحة ۷۲۵٫

دربارة  »تزهایی  از  یکم  تز  مارکس،   .  ۷
فویرباخ«

۸ . جوزپه فیوری، آنتونیو گرامشی ـ زندگی 
مردی انقالبی، صفحة ۲۹۵٫

زوبین  ترجمة  آلمانی،  ایدئولوژی  نیز،   و 
قهرمان، صفحة ۵۷ .

حزب  مانیفست  انگلس،  و  مارکس   .  ۹
کمونیست، صفحة ۶۸٫

۱۰ . مارکس، هیجدهم برومر لوئی بناپارت، 
صفحه ۲۸٫

۱۱ . مارکس، هیجدهم برومر لوئی بناپارت، 
صفحه ۲۸٫

۱۲ . مارکس، تز یکم از »تزهایی دربارة 
فویرباخ«

ترجمة  آلمانی،  ایدئولوژی  مارکس،   .  ۱۳
زوبین قهرمان، صفحه ۴۹٫

۱۴ . لنین، امپریالیسم بمثابه باالترین مرحله 
سرمایه داری.

سوم  آلمانی، تز  ایدئولوژی  مارکس،   .  ۱۵
تیرداد  باخ«، ترجمة  فویر  دربارة  »تزهائی 

نیکی.

۱۶ . لنین، درک لیبرالی و مارکسیستی از 
مبارزة طبقاتی، در بحران منشویسم و هفت 
اپورتونیسم،   ...« دربارة اکونومیسم:  مقاله 

این بردگان  اندیشه های لیبرالیسم«.

۱۷ . مارکس، هیجدهم برومرلوئی بناپارت، 
صفحة ۲۸٫

۱۸ . پائولوفریره، آموزش شناخت انتقادی، 
صفحه ۵۹٫

۱۹ . مارکس، تز یکم از »تزهایی دربارة 
فویرباخ«

۲۰ . مارکس، تز یکم از »تزهایی دربارة 
فویرباخ«

صفحة   ،۱ جلد  آثار،  منتخب  مائو،   .  ۲۱
۱۶۴٫

سلطة  تولید  باز  هم اینک،  زیرا   .  ۲۲
مردساالری  سلطة  بازتولید  با  سرمایه داری 
ارجاع  بالعکس.  و  است  سرشته  درهم 
نیز  و  زنان  فرودستی  بر  درآمدی  به 

پاره گفتارهای عشق.

جامعة  در  پول  قدرت  مارکس،   .  ۲۳
بورژوایی، دستنوشته های ... ۱۸۴۴٫

و  خصوصی  مالکیت  مارکس،   .  ۲۴
کمونیسم، دستنوشته های ... ۱۸۴۴ ، صفحه 
۱۷۱ ـ ۱۷۰ و نیز، همان، ص ۱۷۰ ـ ۱۶۹ 
مالکیت خصوصی  از  ایجابی  : »فرا رفتن 
واقع  [ در   ... آدمی  بیگانگی  از خود  یعنی 
] بازگشت کامل آدمی به خویشتن به عنوان 

موجودی اجتماعی )یعنی انسانی( است.«

۲۵. مارکس، تز دهم از تزهائی دربارة فویر 
باخ

۲۶. مارکس، مالکیت خصوصی و کمونیسم، 
دستنوشته های … ۱۸۴۴ ، صفحه ۱۶۸٫

نام  آنها  نویسندگان  و  کتب  از  عمد  به   .۲۷
برده نمی شود.
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نقد و بررسی

از زمانی که دغدغه ی روشنفکران ایرانی 
دولتها  خواهانه ِی  تمامیت  اقتدارگرایِی 
این  یادگاران  از  است.  نگذشته  چیزی  بود 
است  نوجوانان  برای  بلندی  داستان  دوران 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  همت  به  که 
چاپ  ایران  انقالب  اوایل  در  نوجوانان  و 
ناکجاآبادی  ماشینی”  “دنیای  این  بود.  شده 
اورول.  ضد�آرمانشهرهای  سبک  به  بود 
جهانی محصور که در آن همه چیز از پیش 
ساختارهای  اسیر  انسانها  و  بود  شده  تعیین 
دلهره آور بودند. یکی از نکاتی که در این 
دنیای بسته خود را به رخ می کشید اسارت 
“بدن” بود: امر جنسی و طول زندگی. میزان 
رابطه با جنس مخالف و بسامد آن، که البته 
محدود و یکبار در هفته بود، به مدد دارویی 
می  خورده  باید  هفته  هر  که  شد  می  تامین 
شد تا پرخاشگری و ه را به حداقل برساند. 
گویی که با انقیاد امر جنسی انسانها نیز منقاد 
می شدند. از سوی دیگر طول زندگی برای 
همه ی افراد آن جامعه مشخص و به میزان 
شصت و چهار سال تعیین شده بود. در این 
افراد از خانواده خداحافظی کرده و به  سن 
بوق� آنکه  طرفه  شتافتند.  می  مرگ  سوی 
رسیدن  جا،  همه  در  شده  کاشته  بلندگوهای 
و  میزان شصت  به  را  همگانی  عمر  طول 
چهارسال، دستاورد بزرگ انقالب دانسته و 
رهبرانی با نامهای شبه چینی )وو و وی!( را 
ثنا می گفتند. تا آنکه چون دیگر داستانهای 
هژمونیک سرمایه داری “یک نفر” بر ضد 
ساختارها می خروشد و برای خروج از این 
دنیای بسته و رسیدن به جزیره ای که خارج 
کند.  می  تالش  است  آن حکومت  اقتدار  از 
هنگام رسیدن به آن جزیره و البته با تحمل 
انقالب  رهبران  استقبال  با  بسیار  صدمات 
مواجه می شود. نخبگانی که بر دنیای کنترل 
شده حکم می رانند و هر آنکس که می تواند 
الیق  و  پیوسته  آنها  به  بشکند  را  ساختارها 
جالب  شد.  می  سلطه  تحت  جهان  رهبری 
حاکمان  ی  جزیره  این  در  جنسی  امر  آنکه 
افالطونی  نخبگان  و  گشته  آزاد  انقیادها  از 
“زن و خواسته” را به اشتراک گذاشته بودند. 
مرگ نیز تابعی از اراده ی آنها شده بود و 
زنان و مردانی مسخ شده و برده سان برای 
عالیقدر  رهبران  آن  به  اعضایشان  بخشیدن 
می  البته  بودند.  فداکاری  هرگونه  ی  آماده 
توان حدس زد که تازه آمدگان با جاودانگی 

و امر جنسی قابل خرید نبودند. چرا که آنها 
تسخیرناپذیر  و  بوده  آزاد  دنیای  قهرمانان 

بودند.

حال که هیوالهای ساخته و پرداخته دستگاه 
قدیم،  سبک  به  داری،  سرمایه  هژمونیک 
آنها  ازاهای  مابه  و  ندارند  خواهانی  چندان 
در جهان واقع فروپاشیده اند، آنچه می تواند 
سرمایه  جز  چیزی  باشد  ما  دنیای  هیوالی 
در  نیست.  نئولیبرال  و  گسیخته  لجام  داری 
بهره  خاصی  تخیل  از  آنکه  بی  دنیا،  این 
محدود  الیتی  به  زندگی”  و  “لذت  بگیریم 
اختیار  که  درصدی  یک  نخبگانی  است. 
نامرئی  با رشته های  بار  این  زندگی ما را 
بوق  در  آنها  دارند.  دست  به  هژمونیک  و 
فقط  اما  بردن  لذت  ببر!  لذت  که  کنند  می 
حلقه ی  این  است.  میسر  آنها  به  پیوستن  با 
جزیره  در  نه  اینبار  محدود،  بسیار  نخبگاِن 
ای محصور که در میان ما زندگی می کنند 
البته در قلعه های به ظاهر شفاف اما تسخیر 
ناپذیِر مالکیت خصوصی! لذت بردن از بدن 
در این جهان پایان تاریخی، وقتی میسر می 

شود که با آنها و از آنها باشی.

این ساختار وارونه، جامعه را از خود بیگانه 
خود  اصلی  کارکرد  از  را  پزشکی  حتی  و 
منحرف کرده است. طب که بنا به خصلت 
آستین  در  حلی  راه  “درد”  برای  باید  خود 
داشته باشد این بار برای “بی دردان” آستین 
باال زده است. به جای آنکه به ماالریای بی 
و  تولید  را  زیبایی  کرمهای  بپردازد،  رحم 
تجویز می کند. به جای اینکه تمام منابع را 
برای ریشه کنی اسهال و بیماریهای تنفسی 
کودکان در کشورهای در حال توسعه به کار 
ببرد، منابع را در راستای تهیه ی داروهای 
تقویت قوه ی باه! تخصیص می دهد. به جای 
یافتن راه حل برای سو تغذیه، داروهای الغر 
کننده ی فوری و چربی سوز و شکل دهنده 
را به روی میز می گذارد و چند سالی است 

که به تجارت مرگ نیز می پردازد.

پزشکی در لوای سوگند دیرین خویش برای 
پیروزی بر “درد و نیستی” در جهان سرمایه 
خود را دیگرگونه بازتولید کرده است: “مرگ 
بیماری است و چون هر بیماری دیگر قابل 
شکست دادن!” البته چون دیگر گزاره های این 
جهان از خود بیگانه، این گزاره نیز حقیقتی 

مرگ کسب و کار من است
مزدک دانشور

انسان شناسی و فرهنگ

به  دیگر  حقیقتهای  پوشاندن  برای  که  است 
کار می آید. به راستی که مرگ تعویق پذیر 
است اما نه برای افریقایی اهل سوازیلند که 
ایدز و سل مقاوم به دارو، میانگین سنی اش 
مرگ  است.  رسانده  سال  چهل  زیر  به  را 
البته که کند شدنی است اما نه برای میلیونها 
انسانی که در زاغه های ریودوژانیرو، لیما، 
آسانی  به  حاد  سوتغذیه  از  و…  سانتیاگو 
مرگ  جلوی  میرند.  می  و  شوند  می  بیمار 
که  داروهایی  مدد  به  ولی  ایستاد  توان  می 
و  تحقیق  ی  هزینه  بلکه  آنها  قیمت  فقط  نه 
بهداشتی  و  درمانی  بودجه  معادل  آنها  تولید 
می  را  پیری  صحراست.  زیر  آفریقای  کل 
فداکاری  با  نه  اینبار  انداخت  تاخیر  به  توان 
پیروان مسخ شده در داستانی اورولی، بلکه 
به مدد بدل کردن تک تک ارگانها و اعضا 
دیگر  فروش.  قابل  کاالیی  به  انسان  بدن 
نیاز به نوشتن داستانهای دهشت بار نیست. 
کاالانگاری جهان سرمایه می تواند کلیه را 
با اجبار اقتصادی ولی با رضایت صاحبش 
از شکم او بیرون بکشد؛ اگر هم نتواند برای 
را  بدن  حیاتی “رضایت” صاحب  ارگانهای 
جلب کند چنان بازار پرسودی برای “شکست 
تبه  باندهای  که  کند  می  ایجاد  مرگ”  دادن 
کار دست دردست پزشکانی متبحر! آنها را 
به زور از بدن قربانیان بیرون بکشند و به 
پیوند  درصدی  یک  اقلیت  ارزشمند  بدنهای 
�۱۹۹۶:۳  ,Scheper�Hughes(بزنند
۱۱(. زشتی چنان عریان است که دیگر نیاز 
به نوشتن داستانهای تخیلی برای ادراک آنچه 
بر سر زندگی در این جهان پایان تاریخی بر 
انسان و بدنش می آید نیست سخن از مزرعه 
های تولید بچه baby farms و خانه های 
است   Fattening Houses بندی  پروار 
اقلیت  این  نطفه ی  از  هایی  بچه  آن  در  که 
اهدا  برای  و  آیند  می  دنیا  به  درصدی  یک 
شوند!  می  نامزد  ارگانها  ی  غیرداوطلبانه 
در  اقلیتی  که  شده  قطبی  شدت  به  جهانی 
به  را  پزشکی  و  ظلماتند  ی  چشمه  سودای 
زیر نگین خود کشانده اند؛ در مقابل اکثریتی 
عظیم از بی صدایان قرار دارند که مرگشان 
رگ  حتی  نه  و  انگیزد  می  بر  تحسری  نه 
این  جنباند.  می  را  نوین  پزشکی  غیرت 
شود.  می  کار  و  کسب  مرگ،  که  جاست 

تجارتی حقیر با بوی مردار.
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انسان  همکاری  چارچوب  در  یادداشت  این 
شناسی و فرهنگ و روزنامه اعتماد منتشر  
می شود و نسخه نخست آن در روزنامه در 

۲۸ شهریور ۱۳۹۱ به انتشار رسیده است.

نام این مقاله برگرفتهاز رمان روبر مرل  با 
ترجمه ی احمد شاملو است

.Scheper�Hughes, N

Theft of Life: The Globaliza�
tion of Organ Stealing. Anthro�
 ۳  .No  ,۱۲  .pology Today, Vol

               ۱۹۹۶    )۱۹۹۶,.Gun(

گروه  همکاران  از  دانشور،  مزدک  دکتر 
انسان شناسی و جامعه شناسی انسان شناسی 
تخصصی  علمی  گروه  عضو  و  فرهنگ  و 
جامعه شاسی پزشکی انجمن جامعه شناسی 

ایران است.

 

مناسباِت »مالکانه«، به روایت تولستوی 
)در داستان کوتاه »سرگذشت یک 

اسب«،ترجمه ابراهیم یونسی(
به یاد و سپاس از ابراهیم یونسی، مترجم و نویسنده ی گرانقدر

نوشته زهره روحی

در  حیوانات  وجود  فرهنگها  انواع  در 
بسیار  ریشه ای  ادبیات،  و  هنر  عرصه ی 
هم  امروزه  حتا  و  داشته  کهن  و  دیرینه 
تفاوت این حضور در  تنها  کماکان دارد. و 
در  احتماالً  مدرن،  آثار  و  قدیم  کهن،  آثار 
جلوه های کارکردی و تحول یافتگی آن باشد. 
از  جدیدی  عرصه ی  ورود  از  پس  یعنی 
هنر، )تحت عنوان و عمِل ناشی از نمایشی 
هنری  آثار  در  حیوانات  وجود  آن(،  کردن 
پیوند  اصطالح  به  یا  و  نیایشی  نه  دیگر 
بلکه  کهن،  جادویِی  خاستگاه های  به  خورده 

عمالً به قالب هنر »نمایشی« درآمد. اکنون 
در  روزمرگی  عناصر  از  بخشی  حیوانات 
به شمار می روند و گاهی  حیطه ی زندگی   
حکایت گر   یا  و  تبیین کننده  می توانند  حتا 
عمومی   قلمرو  در  موقعیت ها  و  روابط 
باشند. خصوصاً زمانی که به دلیل سانسور 
و سرکوب سیاسی و اجتماعی، مسئولیت نقد 
آنها واگذار می شود. و  به  از وضع موجود 
همین  راستای  در  اسب«،  یک  »سرگذشت 
فرهنگی  نقد  وظیفه ی روشنگری، مسئولیت 
ـ اجتماعی را به عهده می گیرد، اما نه فقط 

نقد و بررسی

جاودان  راستی  به  و  جذاب  آثار  خالق   ،)۱۹۰۹ ـ   ۱۸۲۱( تولستوی  لئو 
»آناکارنینا« و »جنگ و صلح«، نیازی به معرفی ندارد. مع الوصف، این چند 
کلمه را فقط برای جوانهای عزیزی می نویسم که به دلیل شرایط و نحوه ی 
متفاوت زندگی، تا کنون امکان ارتباط معنوی با تولستوی نداشته اند. منظورم، 
به طور مشخص، داشتِن تجربه  ای زیسته  با غنای فکری اوست که فقط از 
طریق »خواندن رمان«هایش حاصل می شود. رمان هایی که همراه با بسیاری 
دهه های  ایران  در  )و  گذشته،  قرن  اجتماعی  فضای  در  دیگر  رمان های  از 
قبل از انقالب ۵۷(، حال و هوای خاِص عدالت خواهی و توقع ساختن جهانی 
مهمترین  از  یکی  بدانیم  باشد  جالب  شاید  می آوردند.  به وجود  را  انسانی تر 
قائل  خود  برای  جهان،  سراسر  در  ادبیات  و  هنر  ایام  آن  در  که  وظیفه ای 
بود، تیز و حساس کردن ذهن آدمی به زندگی و کج تابی های ناشی از مسائل 
اجتماعی بود. آخر، جهان در آن دوران، محلی بود برای »ساخته شدن« به 
بهرحال  باشد.  رویاهایش  و  او   شایسته ی  که  به شیوه ای  آنهم  آدمی  دست 
رمان های تولستوی نیز همراه با بسیاری از رمان های نویسندگان بزرگ دیگر 
اینرو معنای خود را به واسطه  از  با گستره ای از وظایف سروکار داشتند؛ 
مسئولیت نسبت به کار خویش می یافتند: کاری که هنر را به هستِی اجتماعی 
آدمی پیوند می داد و هنوز به ترک آرمان و معنای خویش اقدام نکرده بود. به 

بیانی هنوز تصمیم »هنر برای هنر« را عملی نساخته بود.

بهرحال شهرت نویسنده ی بزرگ روسی نه فقط به دلیل قدرت خالق ِ نویسندگِی 
اجتماعی و  به جهان  که وی  بود  نیز  انتقادی ای  دلیل نگرش  به  بلکه  وی، 
مناسبات ناعادالنه ی آن داشت. آثار او نه فقط در روسیه ، بلکه در سراسر 
جهان و از جمله در ایران از سوی روشنفکران ترجمه می گردید و با احترام و 
محبوبیت خاصی در بین دو سه نسل از جوانان خوانده می شد؛ آنهم در نهایت 

آرزومندی به آینده…..!
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انتقادی  بلکه  روسیه  جامعه ی  در خصوص 
قرن  در  که  جوامعی  تمامی  از  سرسختانه 
تحت  و  می کردند،  زندگی  میالدی  نوزده 
سر  به  مالکانه  اجتماعی  مناسبات  سلطه ی 
می بردند. مناسباتی که از نظر تولستوی مانع 
رشد فرهنگی و اعتالی انسانی بوده و هست.

که  است  اسبی  داستان  اصلی  شخصیت 
گاهی خود زندگی خویش را روایت می کند. 
)به  »یاردستیک«  نام  به  پیری  اخته ی  او، 
است  ایلچی ها  از  یکی  در  معیار(  معنای 
خود  دردناک  و  سخت  زندگی  ماجرای  که 
توسط  و  می شد  دست  به  دست  مدام  که  را 
به  می داد،  مکان  تغییر  مختلف  خریداران 
بتواند  مخاطب  که  می کند  تعریف  گونه ای 
اما  شود.  او  با  واره  شی ء  برخورد  متوجه 
از تجربه و  ناشی  دلیل نظربلندِی  به  او که 
تأمل به زندگی می داند ماهیت اش بر خالف 
شیئ واره ای  وجه  هیچ  به  انسانها،  وانمود 
نیست که بتوان آنرا دستکاری کرد، برای جا 
مناسباِت  از  مخاطب  درست  درک  انداختن 
چیزها  شدن  شئی واره  نتیجه،  در  و  مالکانه 
می کند  حکایت  زمانی  از  انسانها،  دست  به 
که به صورت ابلق تندرست و نیرومندی به 
دنیا می آید، اما در اثر نحوه ی رفتار آدمها و 
واکنش غیر قابل توجیه آنها نسبت به رنگ 
پوست اش، متوجه »تمایز«ی می شود که بر 
می شود.  شاملش  فرودست  موقعیتی  آن  اثر 
او خیلی زود متوجه می شود که این موقعیت 
داده شده ی نازل فقط از سوی آدمها رسمیت 
دارد، چرا که اسبها نسبت به وضعیت طبیعی 
آن  از  و  دارند  شگفت  نگاهی  او  پوست 
استقبال می کنند )ص۴۳(.  او حوادث زیادی 
را پشت سر می گذارد که هر کدام تجربه ی 
بدترین  اما  به شمار می آیند.  او  برای  تلخی 
زندگی اش  سال های  نخستین  به   متعلق  آن 
نخستین  که  برمی گردد  زمانی  به  است؛ 
یکی  به  عالئم جوانی و گرایش جنسی وی 
ایلچی بروز کرده  از  ماده اسب های جوان 
بود. گرایشی که بیشتر  از سر بازیگویشِی 
سرشت طبیعی اش بود، اما او را برای تنبیه 
این برخورد و گرایش طبیعی اش، به دستور 
می کنند.  »اخته«  ایلچی  مالک  و  ارباب 
یاردیستیک  بی آنکه  اسب،  ماده  این  ظاهراً 
داشته  مالکیت  احساس  این  از  قدرت درکی 
باشد، ماده اسب محبوب ارباب بوده است…

تا  حداقل  را  یاردستیک  زندگی  اختگی، 
کند،  عادت  آن  به  بتواند  که  مدیدی  مدتهای 
به  زمان  آن  از  می کند.   تحمل  قابل  غیر 
بعد در نحوه ی درک خودش با جهان دچار 
مشکل می شود. افسردگی به او روی  آورد، 
چیزها  و  زندگی  از  بردن  لذت  توانایی  و 
این  از  پس  وانگهی  می دهد.  دست  از  را 
واقعه ی تلخ، به لحاظ فیزیکی هم ظاهرش به 
هم می ریزد و به موجودی »بیگانه« برای 

دیگر اسبها تبدیل می شود. از آنزمان به بعد، 
اسبهای ایلچی از او روی برمی گردانند )ص 
۵۱(. او می گوید: ”ابلقی و رنگ پوستم که 
چنین حس تحقیِر غیر قابل درکی در مردم 
نامنتظر  و  عجیب  مصیبت  برمی انگیخت، 
]اختگی[ام، وضع خاصی که در ایلچی پیدا 
آن  توجیه  به  قادر  اما  آگاه،  آن  از  و  کرده 
فروبرد”)  خود…  در  باالجبار  مرا  نبودم، 

.)۵۱

و  عام  وضع  بیانگر  یاردستیک،  سخن 
آدمهای  همه ی  که  است  جهان شمولی 
بسیاری  از  آگاهی  سهیم اند:  آن  در  رنجدیده 
توجیه  اینرو  از  و  عقالنی  غیر  تمایزات 
غلط  ذهنی  تصوِر  این  چطور   ناشدنی؛ 
پوست«  »رنگ  که  ب گیرد  شکل  می تواند 
خاصی  »دین«  یا  و  فرهنگ«  و  »نژاد   ،
عقاید  و  ادیان  فرهنگ ،  و  نژاد  به  نسبت 
دیگر، از موقعیت برتری برخوردار است؟ 
به  زمانی  یاردستیک  که  باشیم  داشته  توجه 
می پردازد  فرهنگی  تمایزطلبِی  افشاءگرِی 
و  بیست  قرن  نژادپرستی های  از  هنوز  که 
همچنین  تفکرات بنیادگرایانه ی نئوفاشیستی 
در  مسلمان(  ـ  عربی  یا  و  غربی  از  )اعم 
عصر حاضر )۲۰۱۲ میالدی( خبری نبوده 
از  پس  می توانند  هنوز  که  اعصاری  است. 
قابل  غیر  کشف  حیرت،  با  سال  دویست 
تازه  تر و  به صورت  یاردستیک را  توجیه 
این  در  فقط  تفاوت  تنها  احتماال  دهند.  نشان 
است که »حیرت« از آن ، مبدل به »عادت« 
شده است. عادتی که قبح »نفرت از تمایز« 

را از دست داده است.

تأمالت و کشفیات یاردستیک به همین جا ختم 
دیگر  با  زندگی  سعادت  از  که  او  نمی شود 
همقطاران خود و چشیدن طعم طبیعی زندگی 
محروم و به طرد از جامعه ی اسبها گرفتار 
و  دقت  باقی عمر خود را صرف  می شود، 
تأمل در رفتار و کردار  انسان ها می کند. او 
این حیواِن خاص  درمی یابد کردار و رفتار 
و ناطق، بر خالف جمیع حیوانات جهان، نه 
بر »عمل« بلکه بر »قول و گفتار« است. 
به بیانی او متوجه می شود انسانها از اینکه 
مدام از دارایی هایشان یاد کنند و از آن برای 
به  می برند.  خاص  لذتی  بگویند،  دیگران 
گفته ی یاردیستیک آنهایی که بیشتر از همه 
از این بازی لذت می برند کسانی اند که اصال 
مثالً  نمی برند.  دارند،  آنچه  از  استفاده ای 
مالکی که چندین خانه دارد ولی فقط از یکی 
از آنها استفاده می کند. صاحب ایلچی ای که 
چند صد اسب دارد ولی هیچکدام را به درستی 
نمی شناسد و فقط از داشتن آنهمه اسب لذت 
خود  دارایی  »پز«  آنکه  برای  آنهم  می برد 
را به دیگران بدهد! تولستوی با لحن تلخ و 
گزنده از زبان یاردستیک می گوید : ”آن کس 
این  در  کند که  پیدا  این حق را  توانست  که 

بازی، کلمه ی مال من ]را[، در مورد اشیاء 
خوشبخت ترین  را  او  برد،  کار  به  بیشتری 

فرد می دانند” )همانجا، ص۵۵(.

دقیق  معنای  به  تولستوی  می بینیم  چنانکه 
زیر  را  خصوصی«  »مالکیت  نظام  کلمه، 
سئوال می برد. به اعتقاد او، ریشه ی حماقت 
این  در  انسان ها  ناپذیر  جبران  خطاهای  و 
نظام نهفته است. چنانکه بار دیگر از زبان 
یاردستیک می گوید: ”به این نتیجه رسیدم که 
تمام  در  من«  »ملک  و  من«  »مال  مفاهیم 
موارد ـ نه فقط در مورد ما اسبها، بر اساس 
که  حیوانی  پست  غریزه ی  یک  جز  چیزی 
یا حق مالکیت  خودشان از آن به غریزه  و 
نیست.  استوار  می کنند  تعبیر  خصوصی 
من«  »خانه ی  می گوید  نفر  یک  می بینید، 
نمی کند.  زندگی  آن  در  خودش  آنکه  حال 
… مردهایی را می بینید که زن هایی را زن 
خود، یعنی »عیال« خود می دانند، حال آنکه 
این زنها با مردهای دیگری زندگی می کنند. 
هدف مردم این نیست که تا می توانند خوب 
کار کنند، بلکه این است که تا می توانند اشیاء 
بیشتری را »مال خود« بدانند. و من معتقدم 
که فرق اساسی و عمده ی میان ما حیوان ها 
فعالیت  راهنمای  است.  همین  در  انسانها  و 
من  که  آنهایی  همه ی  فعالیت  الاقل  انسانها، 
آنها تماس داشته ام، قول است، حال آنکه  با 
)همانجا،  است”  فعل  ما  فعالیت  راهنمای 

صص ۵۵، ۵۶(.

گفته ی  به  که  خصوصی،  مالکیت  مناسبات 
صورت  به  را  من«  مال  »قوِل  تولستوی 
و  مال  کردِن  جمع  و  مالکیت  غریزِی  امر 
سعی  ترتیب  بدین  و  می دهد  جلوه  انباشت 
زمانی  دارد،  عقالنی  غیر  توجیه سازِی  در 
متوجه  که  می رسد  خود  اوج  به  داستان  در 
از  اعم  چیزها،  شدن«  »دیده  حتا  می شویم 
آدمها و اشیاء و یا حتا اسبی به نام یاردستیک 
می گیرد.  مناسبات صورت  همین  اساس  بر 
او این را به رخ مخاطب می کشد که توانایی 
تنها زمانی به چشم  و ارزش واقعی چیزها 
می آید و به اصطالح »دیده می شود« که در 
از  که  باشد  درآمده  چیزی  یا  و  کسی  تعلق 
قدرت مالکیت برخوردار است. اما در اینجا 
هم مالکیت داریم تا مالکیت، اینکه اسب ارباب 
باشیم یا اسب مشاور او، حامل سلسله ای از 
مناسبات اجتماعِی مبتنی بر »تمایز« است. 
بدین معنی»همسر«، »فرزند«، »آشپز« و 
یا حتا »شلوار« ارباب، نه تنها ارزش ماهیتیِ  
خود را از طریق این مناسبات عقب مانده ی 
مالکانه به دست می آورند، بلکه در خصوص 
آدمها، در بسیاری از مواقع به دلیل فرصت 
شکستن  به عوض  محافظه کارانه  طلبی های 
و مقاومت علیه این شرایِط ناموجه، با تبعیت 
از آن در جهت استحکامش کوشیده می شود. 
ساختار  این  رقابِت  گردونه ی  در  اگر  حتا 
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شدن  نزدیک تر  )برای  کس  هر  حماقت بار 
به قلمرو قدرِت اربابی و امتیازات اجتماعی 
آن(، در عین حال مجبور شود  خود را در 
هنگام  به  که  اندازد  بالیی  طوفان  گرداب 
دشمنی با ارباب، دامن نزدیکاِن )به صورت 
قدرت  فرد صاحب  درآمده ی(  اموال  و  مال 
دارایی ها،  این  از  یکی  اگر  حتا  بگیرد.  را 
برادر، خواهر، همسر، دختر و یا مشاور و 

وزیر و تا حتا بنای خانه ی اربابی باشد….

قابل  تمایزات غیر  تبعیض و  از  یاردستیک 
توجیه آگاه است. او در همان دوران جوانی 
درمی یابد که به دلیل رنگ پوست ابلق اش با 
یک سری  از  دارد   که  توانایی هایی  وجود 
امتیازات حذف می شود. فی المثل برادرهایش 
کارهایشان  نتیجه ی  می بردند،  مسابقه  به  را 
دیدنشان  به  مردم  می کردند،  یادداشت  را 
می رفتند، آنها را به درشکه های تک اسبه ی 
مجلل می بستند و ُجل های گرانبها بر پشتشان 
معمولِی  ارابه ی  به  را  او  اما  می انداختند. 
جای  به  و  می بستند  اصطبل  سرپرست 
مسابقه دنبال کارهای متفرقه می فرستادند. او 
می گوید: ”همه ی این جریان نیز تنها به سبب 
علت  این  به  ]نیز[  و  بودم  ابلق  که  بود  این 
که به گمان آنها به سرپرست اصطبل تعلق 

داشتم و مال کنت نبودم” )ص۵۹(.

از  جدی   نقدی  اسب«،  یک  »سرگذشت 
انسانی  است؛  جهان اش  و  انسان  رابطه ی 
که پیوندهای ارتباطِی شادمان زیستن را از 
دست داده است. انسانی که نمی داند چگونه از 
طریق درک نحوه ی هستی انضمامی خویش، 
از  جهان(،  در  حضور  ابزار  منزله ی  )به 
خود مالکی بزرگ به اندازه ی بزرگِی جهان 
بسازد. مالکی که به جای مناسبات مالکانه ی 
اسارت بار، به مسئولیت و آزادسازی دیگری 
اینرو که  از  و جهان روی می  آورد. صرفاً 
در بنیان آن، راز ماندگارِی آزادی و تعالی 
و   .… شکوفا  و  جاری  می بیند:  را  خود 
تعالی  و  آزادی  در  باز هم جاری و شکوفا 

دیگری ….

اصفهان ـ اردی بهشت ۱۳۹۱

مشخصات کامل کتاب:

اسب«،  یک  »سرگذشت  تولستوی،  لئو 
فردا،  انتشارات  یونسی،  ابراهیم  ترجمه 

۱۳۸۴

مجله هفته و شما
توضیحاتی برای مطالب ارسالی به مجله هفته و استفاده 

از مطالب مندرج در هفته
رفقا و دوستان عزیز، “مجله هفته” در نظر دارد به نشریه 
ای اینترنتی تبدیل شود که منعکس کننده نظرات سازمان 
ها کمونیست و افراد مستقل کمونیست و فعاالن کارگری 
انقالبی  های  چپ  و  ها  کمونیست  شما  باشد،  ایران 
ایرانی می توانید ما را با ارسال مقاالت و مطالب خود 
که  باشید  توجه داشته  لطفا  یاری رسانید.  امر  این  در 
 MS-Word دوک)  فایل  فرم  به  فقط  را  خود  مطالب 
های  فرم  به  انتشار،مطالب  از  فرمائید،  ارسال   )DOC
دیگر به دالیل فنی معذوریم. “مجله هفته” به هیچ حزب 
اما بی طرف نیست. مسئولیت  تعلق ندارد،  و سازمان 
هر مطلب منتشر شده با نویسنده آن می باشد! و “مجله 
هفته” هیچ نوع مسئولیت در برابرانتشار آن به عهده منی 
گیرد “مجله هفته” در انتخاب و انتشار مطالب ارسالی 
کامال آزاد می باشد. توضیحاتی برای استفاده ازمطالب 
مندرج در مجله هفته هدف ما از انتشار این مطالب گام 
کوچکی در جهت اگاهی و روشنگری سوسیالیستی است 
از این جهت انتشار متام مطالب منتشر شده در هفته چه 
با ذکر منبع و چه بدون ذکر آن کامال آزاد می باشد. 
از منابع  از مطالب مجله هفته  از آجنا که بسیاری  اما 
دیگری است لطفا به ذکر منابع اصلی توجه داشته باشید
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کارگر، آزادی ، سرمایه
رضارخشان

کارگراخراجی

آیا  که  میکنم  فکر  خودم  با  وقتها  گاهی 
دادن  انجام  کردن،یعنی  کارگروکارگری 
وجهی  ودرازای  معلوم  وقت  در  کاری 
معین،فقط شغل محسوب می گردد؟ ویا کارگر 
وآیا  واجتماعیست؟.  طبقاتی  ماهیت  دارای 
کارکارگر،حتی در زمانی که شیفت کاریش 
را  روز  شبانه  ساعات  میرسد،بقیه  پایان  به 
تحت شعاع خود قرار میدهد؟ یعنی همچنان 
کارگر باقی می ماند؟ .یعنی حتی در زمان 
استراحت بعد از پایان کار وحتی زمانی که 
کارگر  هم  برمیگیرد،هنوز  در  اورا  خواب 
صاحب  دیگراو،  شود؟بعبارت  می  خوانده 
کارگریست؟.  وهمیشگی  معین  شخصیت 
وجه  در  آنهم  داری  سرمایه  که  ویاآنطور 
این  انکار  با  ومدرنش،میخواهد  پیشرفته 
همه  که،  برجامعه  دیگری  وتلقی  موضوع 
دار وچه  کارگر،چه سرمایه  مردم)چه  توده 
کشاورز و کال از همه صنوف(، شهروندانی 
هستند با حقوق برابر انسانی؟ با اینهمه سعی 
من در نوشته حاضر آنست که بتوانم به این 
بشناسم.یعنی  را  وجودیم  جوهره  که  حقیقت 
زیستن در طبقه کارگر با خواستگاه مشخص 
بورژوازی  که  آنطور  ویا  ،انسانی  طبقاتی 
ادعا می کند ،من شهروند درجه یکی هستم 

با حقوق برابر با سایرین؟

داری  سرمایه  مرسوم  مناسبات  در  اگر 
نظری بیافکنیم می بینیم که در ادبیات معمول 
کارگرویا  طبقه  از  صحبتی  ،کمتر  جامعه 
چراکه  رود  می  میان  به  دار  سرمایه  طبقه 
نمودن  ازشاخص  بخاطرپرهیز  بورژوازی 
و  دار  وسرمایه  کارگر  طبقه  منافع  تضاد 
جهت جلوگیری از بسط این تضادها در پهنه 
دردسرآفرین  برایش  میتواند  ،که  اجتماعی 
،برخالف  وانقالب(  کارگران  باشد.)خیزش 
مقابل  در  اشراف  )طبقه  فئودالیسم  عهد 
پایه اصل  انسانی را بر  طبقه عوام(،روابط 
مناسبات  بنا می گذارد.اصلی که  شهروندی 
ودین،  ،شغل  ،نژاد  ازرنگ  راجدا  انسانی 
حقوقی  حیث  از  میشمارد.وحتی  یکسان 
وقانونی بین طبقه حاکم وتک تک شهر وندان 
هیچ فاصله ای وجود ندارد. پس عموما ما با 
دوطبقه دارا وندار مواجه هستیم ویا مرفه و 
فقیر. که دراین بین آنطور که خود ادعا می 
کند ،حضورکارگر بسته به نوع کارو میزان 
درآمدش ،در هر دو طبقه دارا وندار مشاهد 
می گردد.از طرف دیگر سرمایه داری برای 

جلوگیری از تعمیق شکاف طبقاتی ،دست به 
میانی  جایگاهی  که  زد  سومی  طبقه  ایجاد 
،زائیده  متوسط  طبقه  دیگر  .بعبارت  دارد 
سرمایه داریست .بیشترین نگاه ها را بخود 
عدالت  مالک  ها  ارزیابی  ودر  میکند  جلب 
هرچه  که  شکل  بدین  گردد.  می  محسوب 
توسعه  ،نشانه  گردد  بزرگتر  متوسط  طبقه 
،پیشرفت ،پرشدن شکاف طبقاتی ومدرنیزم 
وغیره می باشد. وجود طبقه متوسط، از حیث 
مشروعیت ایدئولوژیک برای سرمایه داری 
خواستگاه  بیشترین  حیاتیست.چراکه  امری 
می  مشاهده  طبقه  درین  دموکراسی  لیبرال 
طبقه  این  پیدایش  که  دید  باید  حال  گردد. 
نورسیده در مناسبات سرمایه داری ،ناشی از 
رشد وتعالی طبقه کارگر بوده است ویا این 
طبقه برگرفته از خرد مالکین وروشنفکرین 

وتحصیلکرده هاست؟.

سرمایه داری وانسان

ازادی  کتاب رساله  در  میل  استیوارت  جان 
میگوید که :من ازادم بشرطی که این آزادی، 
نیاندازد  بخطر  را  دیگر  های  من  ازادی 
من  ازادی  از  محافظت  تنها  دولت  ووظیفه 
در مقابل من های دیگر است.“همانطور که 
دراین جمله مشهورمیل که بعبارتی مانیفست 
می  مشاهده  باشد،  می  داری  سرمایه  نظام 
گردد، اشاره اوبه ضمیر من،لزوما به معنای 
منه کارگر ویا من سرمایه دار نیست وحتی 
جنسیت هم دراین باره نقشی ندارد.یک کلمه 
که  است  مهم  خیلی  این  است.بنظرمن،  عام 
شکل  از  انسانی  روابط  جدید،  مناسبات  در 
بدوی وعقب مانده خود جدا گردیده وبشریت 
توانست )هرچند درخیلی جاها نتوانست ولی 
حداقل سنگ بنای آن گذاشته شد(از مرزهای 
نژادی ، فرهنگی ومذهبی وغیره،عبور نماید 
وتنها برروی انسان بودن تاکید شود که این 
سیر  در  بشر  پیشرفت  دهنده  ،نشان  خود 
عصر  این  زایش  است.  بوده  خود  تکاملی 
نوکه بعد از رنسانس بوجود امد نشانه انست 
که جامعه انسانی توانسته است که پس از طی 
طریق طوالنی در گذر تاریخ بر انحصارات 
انسانی  وضد  ،عریان  زمخت  ی  وتضادها 
بیاید.در  فائق  وفئودالیسم  داری  برده  عصر 
نتیجه زندگی انسانها دچار تکامل فراوان از 
گردید. شان  زندگانی  کیفیت  بهبودی  حیث 
یعنی انسان ارزش مادی بسیار بیشتری پیدا 

نقد کارگری

نمود. از طرفی رشد وتکامل علوم وفنونی 
تحت  دوران،  این  رادر  بشر  زندگانی  که 
بیشتر  تاریخ  ایام  همه  از  گذارد  می  تاثیر 
،انسان  زمانی  اندک  در  طوریکه  به  بود 
حرکت  بجلو  تاریخ،  همه  از  بیش  توانست 
کند.مدرن نیزم میوه این دوره است.چیزیکه 
همه بدنبال آن هستند.این خیلی مهم است که، 
دیگر خبری از اسارت عیان وخشن گذشته 
وفئودالیسم(  داری  برده  دوران  )منظور 
انسانی  جوی  سلطه  خوی  که  هرچند  نبود. 
اجتماعی  وتضادهای  انحصارات  این  شکل 
واقتصادی رابشکل جدید وپیچیده تری بروز 
داربا  سرمایه  طبقه  منافع  تضاد  داد.یعنی 
کار.  نیروی  فروشنده  کارگربعنوان  طبقه 
جهت  سرمایه  سو،گشتاورد  ازیک  که  چرا 
محتاج  ،سخت  کارفرما  برای  سود  تحصیل 
سو،  ودرآن   . باشد  می  کارگر  کار  نیروی 
کارگری که نیروی کار خود را در قبال مزد 
بعبارت  دار(میفروشد  کارفرما)سرمایه  به 
دیگر،او هم بدنبال دریافت مزد بیشتری از 
داشته  بهتری  زندگی  تا  است  دار  سرمایه 
می  حداکثری  سود  کارفرما  اگر  باشد.یعنی 
خواست ؟روی دیگر سکه ،کمی مزد،سختی 
وبیچارگی  فقر  وکال  زندگی  معیشت  تامین 
می خواست  کارگر  هم  بودواگر  کارگرتوام 
درامد بیشتری برای یک زندگی بهترتحصیل 
وانجام  کاری  اضافه  طریق  از  نماید)بجز 
ضخیم  دیوار  اور(با  وزیان  سخت  کارهای 
سرمایه دار مواجه می گردید . این تعارض 
در منافع ،در قرن نوزدهم کسانی مانند، سن 
با  سیمون ،فوریه واوئن را برآن داشت که 
موجود)بورژوازی(بدنبال  مناسبات  حفظ 
کارگر  رابطه  تنظیم  که  باشند  کارهایی  راه 
وکارفرما در چارچوب ضوابط معینی دراید 
بدست  سود  در  هم  کارگران  آن  طی  که 
انها  آمده سهیم گردند.به زبان ساده ترهدف 
اشتی دادن منافع ایندو وتبدیل تضاد منافع به 
بتوانند شدت  بود.ویا الاقل  اشتراک مساعی 
تضاد در منافع این دوسوی غیر متجانس را 
فضایی  در  نمایند.آنهم  نزدیک  بهم  بشکلی 
آرام ودر صلح وضفا.سن سیمون تز تاسیس 
البته  که  میکند  مطرح  را  کارگری  اتحادیه 
سرمایه داری در اینده)در اثر مبارزات بی 
پذیرش  از  ناچار   ) کارگران  ومستمر  وقفه 
اوئن سعی  فوریه وبخصوص  گردید.اما  آن 
کردند رابطه کارگر وکارفرما را در تقسیم 
سود حاص از کار را فرمول بندی نماید.بدین 
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شکل که اگر کل سود بدست آمده را دوازده 
دوازدهم در نظر بگیریم سهم کارفرما چهار 
دوازدهم باشد ولی سهم کارگران پنج دوازدهم 
ومابقی هم به تکنسیین ها وغیره تعلق گیرد.
بدیهی است که در عصر سرمایه داری که 
زمین وزمان در خدمت سرمایه دار است او 
هیچگاه حاضر نمی شود که سود خود را با 
هم،  کارگران  نماید.وهمچنین  تقسیم  دیگران 
هیچ طرح وانسجامی در قبوالندن خود بعنوان 
همین  بخاطر  نداشتند.  کارفرمایان  شریک 
بود که مارکس به این گروه لقب سوسیالیسم 
،اشخاصی  عده  این  کنار  داد.در  را  تخیلی 
که  بودند  وانگلس  مارکس  خود  مانند  هم 
شده  گفته  افراد  به  نسبت  متضادی  نظریات 
داشتند.اینکه طبقه کارگر ،اگربخواهد زندگی 
بهتری داشته باشد یعنی راه رسیدن به جامعه 
از  داری  سرمایه  مناسبات  ،زوال  طبقه  بی 
پرولتاریاست. طبقه  توسط  انقالب  طریق 
بعبارت دیگر مارکس بدنبال حل تضاد منافع 
کارگر وکارفرما برنمی اید بلکه تازه انرا هم 
حالت  بهترین  داندازینرو  می  وبیهوده  عبث 
ازبین بردن صورت مسئله است .همانا حذف 
این  این تضاد طبقاتی.با  فیزیکی یک سوی 
همه، تمامی نظریات ارائه شده در این زمینه 
نبرده  بجایی  ره  کنون  تا  پراتیک  عالم  ،در 
است. اگرهم در کشورهایی با الهام از اندیشه 
طبقه  بی  جامعه  ایجاد  بدنبال  مارکس  های 
عواقب  انچنان  نتیجه   ، اند  ه  بود  وانسانی 
وخیمی پیدا نمود که سخت به مبانی عدالت 
طلبی وبرابری طلبی )سوسیالیسم(لطمه وارد 
که  است  گردیده  موجب  خود  این  که  نمود. 
وبرتر  غالب  جریان  بعنوان  داری  سرمایه 
 ، ببرد  پیش  به  را  راه خود  گذشته  از  بیش 
کارگران  ما  برای  که  امری  عدالت،  گفتیم 
درباره  هم  داری  وسرمایه  است  مهم  بسیار 
اینطور  مناسبات  دراین  میکند.  سکوت  ان 
تلقی می گردد که عدالت امریست ثانویه که 
اید.ونه  میتواند از درون دموکراسی بوجود 
،تنظییم  داری  دیگر سرمایه  مستقال.بعبارت 
اصل  بر  میتنی  که  انسانها  طولی  روابط 
دوران  در  وعوام(  ومحکوم)اشراف  حاکم 
بر  ،مبتنی  عرضی  روابط  رابه  فئودالیسم 
اصل شهروندی بسط میدهد .مردم ساالری، 
همه  مورد  برابردر  حقوقی  قوانین  تدوین 
شهر وندان را ،عدالت انسانی در حوزه های 
در  ولی  دهد.  می  نشان  واجتماعی  سیاسی 
حوزه اقتصادی ،معانی وکلیشه های مرسوم 
متفاوت  کلی  بطور  عدالت  مفهوم  مورد  در 
از این نظام است .چیزیکه ادام اسمیت )پدر 
کعبه  مورد  داری(در  سرمایه  اقتصاد  علم 
آمالش میگفت.اینکه ،در جامعه آمریکا همه 
دارشدن  سرمایه  برای  برابر  شانس  باید 
با  فهمم  می  من  که  آنطور  باشند.پس  داشته 
این شرایط مفهوم عدالت با چیزیکه قبال می 
معنی  که  کند.چرا  می  فرق  کامال  دانستیم 

،همسانی  برابری  ،یعنی  عدالت  کالسیک 
در  عدالت  ولی  طلبیست.  برتری  .وضد 
سرمایه داری یعنی بیشترشدن تعداد سرمایه 
از  تری  گسترده  طیف  رقابت  داران..یعنی 

جامعه ،در جهت تحصیل سرمایه بیشتر .

تنهایی  به  ازادی  که  بدانم  میخواهم  حال 
اسارت  از  میسازد؟  رها  را  من  واقعا 
وغیره؟  وانحصارات  جبرها،بندها،تابوها 
می  من  که  )آنطور  ازادی  از  منظور  اگر 
فهمم(،کنشی هایی که از روی اختیارصادر 
خواست  نیروی  از  برگرفته  تنها  که  میشود 
اراده  این  بماند  باشد.البته  آزادفرد  واراده 
طبیعی  مسائل  از  میزان  چه  تا  خواست  و 
گردد.ایا  می  ناگزیر  وفرهنگی  وتاریخی 
واقعا من آزادم؟..چه رابطه ای بین سرمایه 
از حیث کنشهای اختیاری من وجود داردکه 
قیود مرا رهایی می بخشد تا من احساس ازاد 
جیب  با  من  تر،  ساده  نمایم؟بعبارت  بودن 
خالی هم ازادم؟ تا از قید وبندهایی که نداشته 
کنم؟. عبور  است  گذاشته  پایم  ،جلوی  هایم 
ایا من ازادم تا در نبود داشته هایم)سرمایه(
زندگی  بتوانم  ونگرانی  اضطراب  بدون 
خواستم  جا  هر  که  ازادم  من  مثال  کنم؟ویا 
سفرکنم؟.  دست  دور  سرزمینهای  به  بروم؟ 
نداشته  های سیاسی وجود  گیرم مرز  )حاال 
؟من)منظور  پولی  چه  با  براستی  باشد(اما 
بلکه  نیست.  رخشان  ،رضا  من  ضمیر  از 
مراد،  دراینجا  که  آنست  عام  معنی  منظور 
منه کارگر ویا منه ندار است( ازادم رئیس 
هم  من  پولی؟ایا  چه  با  اما  بشم؟.  جمهور 
آزادی عمل را  این  ثروتمندان  مانند  میتوانم 
زندگی  از  میزان  یک  به  که،  باشم  داشته 
تفریحیم  کشتی  با  که  باشم  آزاد  ببرم؟  لذت 
حاال  بپیمایم؟.  را  اطلس  اقیانوس  عرض 
کشتی رانی روی اقیانوس اطلس بماند ولی 
برای شخص خودم ،بعد از سی هشت سال 
آزادی  ،هنوز  فراوان  عالقه  وجود  وبا  سن 
تفریحی مثال  به یک سفر  عمل جهت رفتن 
اسارت.  یعنی  ام.این  نداشته  را  چالوس  به 
آنهم  البته  گفتارمانیست)که  در  تنها  ازادی 
الزم وضروریست(بلکه مهمتر از آن آزادی 
در عمل وحرکت ماست .موتور حرکت این 
گردش ازاد در جامعه سرمایه داری،سرمایه 
است. بدون سرمایه، این ازاد بودن تبدیل به 
درین  گردد.چراکه  می  شیرین  رویایه  یک 
خواست  به  که  است  سرمایه  ،وجود  جا 
میشود  اینطور  پس  بخشد.  می  ما،توانایی 
ندارم  ای  سرمایه  چون  ولی  ازادم  من  که 
،در جبر جیب خالی خود گیر کرده ام.یعنی 
سرمایه  میزان  به  بستگی  من  ازادی  میزان 
،ازادیش  کم  اش  سرمایه  دارد.هرکه  من 
افزون،رهائیش  اش  سرمایه  کمتروهرآنکس 
رهائی  برای  من  خاطر  بهمین  افزونتر.پس 
بیشتر  سرمایه  تحصیل  جز  ،چاره  بیشتر 

اخالقی  وغیر  اخالقی  چه  مختلف  طرق  با 
،من جمله فشار برروی کارگران در جهت 
ارزان  کار  نیروی  اندازه  از  بیش  استفاده 
بردن  ال  با  وهمچنین  استثمار(،  او)بخوانید 
انکه  بدون  کالن  های  وسود  افزوده  ارزش 
نیست  نماید.  تقسیم  کسی  با  انرا  بخواهد  او 
.با این اوصاف ،این دیگر ازادی من نیست 
ازادی سرمایه منست.ومن در چنگ آن اسیر 
گشته ام. وفکر میکنم که با ازادی خالی نمی 
توان به عدالت هم رسید چونکه برای رسیدن 
به ان ازادی خالی هم نیازمند سرمایه هستیم.
مگر آنکه همه را به سمت سرمایه دار شدن 
سوق دهیم. حال یک سئوال اساسی که تازه 
از ذهنم گذشت که،ایا با تمامی چیزهایی که 
گفته شد نمیتوان اینطور نتیجه گرفت که ،در 
مناسبات بورزوازی هرچه کشورها ثروتمند 
تر  فقیر  وهرچه  ازادترند  بالقوه  باشند  تر 

باشند استبدادی تر؟

دولتیست  چگونه  داری  سرمایه  دولت 
طمع  مقابل  در  من  ازادی  از  میتواند  وایا 
استثمار  منو  میخواهند  که  دارانی  سرمایه 
به سود خود  فقط  دار  که سرمایه  کنند)چرا 
می اندیشد( دفاع کند؟. از انقالب فرانسه که 
ناشی از سهم خواهی طبقه نورسیده ای بنام 
بورژوازی بود طبقه ای پیشرو که دیگرنمی 
توانست مناسبات عقب مانده دوران اشرافی، 
قبیله ای عصر فئودالیسم راتحمل کند.چراکه 
این طبقه جدید نه دارای ژن مقدس اشرافی 
بود ونه سهمی در هیئت حاکمه با توجه به 
اقتصادی  مناسبات  در  که  تاثیراتی  میزان 
بخوبی  ازینرو  داشتند  دوره  آن  ،اجتماعی 
توانستند از تضاد های سایر طبقات اجتماعی 
با  کاسبها  وخرده  وزارعین  دهقانان  نظیر 
فئودالها، استفاده نمایند که در نهایت منجربه 
عصر  ونابودی  فرانسه  انقالب  پیروزی 
فئودالیسم گردید.دراین دوره بود که اصولی 
که  آمد  بوجود  ولیبرالسیم  دموکراسی  مانند 
الزمه  بود.  رای  هرفردیک  براصل  مبتنی 
پذیرش استقالل فردی وحق  این شیوه جدید 
برابرقانون  در  همه  بود.یعنی  شهروندی 
برخوردارند.چیزیکه  یکسانی  حقوق  از 
حاکم  طبقه  که  میگویند  وسایرین  جان الک 
زمانی  ودرچارچوب  محدود  بصورت  باید 
انتخاب گردد  معین وتوسط رای شهروندان 
گرفتند  پس  خودرا  رای  مردم  هم  وهروقت 
از  وحتی  گردد.  می  ساقط  قدرت  از  دولت 
بین طبقه حاکم وتک  وقانونی  حیث حقوقی 
تک شهروندان هیچ فاصله ای وجود نداشته 
اصل  الزمه  بینیم  می  که  باشد.همانطور 
شهروندی پذیرش اصل بنیادین ازادی فردی 
اقای میل می گوید  یست.یعنی همانطور که 
که ، من آزادم.اتفاقا نکته جذاب واغوا کننده 
یعنی  است  همین  داری  سرمایه  مناسبات 
استقالل عمل فرد در حوضه های خصوصی 
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نداشته  حضور  دولت  که  واجتماعی.جایی 
نباشد.در  تفاوتی  افراد  بین  که  وجایی  باشد 
این جوامع ، همه افراد از طیفهای گوناگون 
سرکار  کاریشان(  شیفت  به  صحبها)بستگی 
حضور می یابند. البته در حین کار، مناسبات، 
بلکه  نیست  فردی  استقالل  اساس  بر  دیگر 
در حین شیفت کاری همه چیز جدی وگاها 
بیرحمانه میشود. یعنی کارگر برای کارفرما 
باالاز  از  نگاه  با  هم  کند.وکارفرما  کارمی 
کند  می  جان  کارگر  کشد.  می  کار  کارگر 
وکارمیکند سرمایه دارهم به او مزد می دهد 
تا زندگیش را بچرخاند.در حین کار،کارگر 
برای تحقق مطالباتش چاره ای جز مبارزه 
کارگری با کافرما را ندارد ،تا بتواند زندگی 
شیفت  پایان  از  پس  باشد..اما  داشته  بهتری 
کاری،ناگهان روابط ازحوزه طبقاتی خارج 
میشودودر خیابان همه شهروند میشوند. یک 
نوع مناسبات دوگانه.یعنی در ساعاتی انسان 
مالک وقت وکاروانرژی خود نیست وحتی 
نسبت به چیزی که درست می کند کامال بیگانه 
است)مزدوری( چرا که برای گذران زندگی 
دارا  افراد  به  را  انها  که  است  شده  مجبور 
بفروشد. ودر ساعاتی دیگر،شهروندیست با 
حقوق برابربا کارفرمایش.بعبارت دیگر در 
نظام سرمایه داری مناسبات انسانی دو زمانه 
است. آنطور که من می فهمم دراین سیستم 
،نتوانسته  وتبلغاتش  وشعارها  تالشها  باهمه 
انسان)مناسبات  تاریخی  اسارت  که  است 
رابطه  نماید.وهمچنان  حل  کامال  قدرت(را 
کرده  رها  خود  رابحال  وکارفرما  کارگر 
خود  های  داشته  به  باتوجه  دو  این  است.تا 
تنظیم  را  روابطشان   ) قدرت  ،)مناسبات 

نمایند.

مدیا  اغلب  داری  سرمایه  کشورهای  در 
ورسانها در دست سرمایه داران)افراد دارا( 
)یعنی  حاکم  طبقه  در  حضور  هستند.برای 
انتخابات  در  شرکت  وبخصوص  دولت( 
،نیازمند پولهای هنگفتی است .که بازهم قدرت 
مانور سرمایه داران بسیار باالست.در نظام 
اموزشی چه در ابتدایی ومتوسطه وآموزش 
افراد،سطح  دارایی  میزان  بازهم  عالی 
بیان  میسازد.به  معلوم  را  اموزش  وکیفیت 
مدارس  به  زادگان  دار  تر،سرمایه  ساده 
با  وسطح  مجهز  وعالی  خوب  ودانشگاهای 
ال میروند ولی کارگر زادگان بخاطر دارایی 
اندکشان همه چیزشان کم کیفیت تراست.همه 
اینطوری  پازل  این  کنم  فکر  گفتیم  را  اینها 
دست  در  های  که،رسانه  گیرد  می  شکل 
منافع  رابنفع  عمومی  افکار  داران  سرمایه 
طبقه دارا میسازد.یعنی همه تشویق میشوند 
که دارا شوند.در نتیجه پولدار شدن ،شاخصه 
ارزش وفضیلت در رشد وتعالی فرد میباشد.
داری  ایران)سرمایه  مانند  کشورهایی  در 
در  مسئولین  فضیلت  که  نیافته(  توسعه 

در  است،اما  ثروتشان  وکمی  زیستن  ساده 
کشورهای سرمایه داری اوضاع کامال فرق 
می کند یعنی هر چه قدر، فرد ثروتمندترباشد 
رفتن  باال  موجب  که  شغلی  موفقیت  نشانه 
شخصیت اجتماعی، سیاسی اومی گرد.چون 
فراوان  های  سرمایه  تحصیل  ازجنبه  که 
مسئول  ،میتواند  است  بوده  موفق  شخصی 
موفقی هم باشد. خب برگردیم به پازل،گفتیم 
را  مناسبات  ،این  داری  سرمایه  ،مدیای  که 
ندار  که  انکس  بطوریکه  کند.  می  مستحکم 
است نداشته های خود را به پای عدم توانایی 
،بحران،تقدیرویا اینکه ندار را به تکاپو در 
در  اما  میسازد.  وادار  شدن  دار  پول  جهت 
انتخابات که مخارج ان سربفلک می گذارد 
می  کاله  بی  کارگر  سر  هم  اینجا  )یعنی 
میشوند  پیروز  دارانی  سرمایه  بازهم  ماند( 
اند  که در گذشته سرمایه دار زادگانی بوده 
باال  وسطح  عالی  اموزشی  مراکز  از  که 
دعوای  در  ایا  ببینیم  حاال  اند.  کرده  استفاده 
حقوقی بین سرمایه دار و کارگر چه تفاوتی 
وجود دارد؟.درست است که از لحاظ متون 
مدون قانون بین شهروندان یک جامعه هیچ 
ولی  ندارد  وجود  حقوقی  وتفاوت  اختالف 
ایا از فرصتهای یکسانی جهت پیروزی در 
ندار  گروه  دو  این  بین  حقوقی  دعوای  یک 
میتواند  دار  هستند.سرمایه  برخوردار  ودار 
انتخاب  را  وکیل  بهترین  پیروزی  برای 
سرنوشت  میتواند  که  ای  حرفه  نمایدوکالی 
دعوا را تعیین کند. ندارپول انچنانی ندارد. 
ویا  نماید  استخدام  چندم  درجه  وکیل  باید  یا 
موارد  اغلب  در  تسخیری.همچنین  وکالت 
سرمایه دار با وصلت با طبقه حاکم )چراکه 
هم  زیادی  است.مالیات  دولت  نورچشمی 
هم  دولتی  رانت  از  پردازد(  می  دولت  به 

برخوردار میشود.

در جوامع سرمایه داری،کارگران در بهترین 
حالت میتوانند صاحب تشکل )سندیکا(نسبتا 
از  میتوانم  نمونه  بعنوان  باشند.که  رادیکای 
سندیکای ث.ژ.ت وهمبستگی سود در فرانسه 
نام ببرم.متاسفانه در بیشتر کشورهای غربی 
،اتحادیه های کارگری نقش خود را که باید 
با اتحاد وهمبستگی کارگران ودر جهت دفاع 
جانانه از منافع کارگری گام بردارند را،ایفا 
نمی کنند. اینجاست که ،کارگر در دنیایی که 
کرده  ایجاد  او  وحوش  حول  داری  سرمایه 
گرفتار میشود.در نتیجه برای گذران زندگی 
،چاره ای جز پذیرش شرایط اسفبار زندگی 

خود ندارد.

در خاتمه :توی دنیایی که در آن هستیم هر 
منافع  با  چالش  در  کارگران  که  امتیازی 
کارفرما بدست آورده است ،تنها با پرداخت 
فراوان  وانسانی  جانی  گزاف  های  هزینه 
شدن  شناخته  رسمیت  است.به  بوده  ،همراه 
در  روز  این  وتعطیلی  کارگر  جهانی  روز 

چندین  جان  قیمت  ،به  کشورها  از  بسیاری 
کارگر منتج شد.ویا تشکیل اتحادیه کارگران 
هم پس از طی یک دوره طوالنی وپرداخت 
هزینه گزاف،طبقه کارگر توانست اراده خود 
وجنبش  اروپا  در  بنشاند.ویا  کرسی  رابه 
هشتاد  دهه  در  که  هفته  در  کار  ۳۵ساعت 
خونین  سرکوب  ازدوره  پس  که  میالدی 
اعتصاب معدن چیان انگلیس بدست آمد.همه 
کارگر  منافع  تضاد  که  دهد  می  نشان  اینها 
وسرمایه دار به حدی جدی وبیرحمانه است 
در  کارگری  دستاوردهای  حفظ  حتی  که 
ادوار گذشته که ناشی از مبارزه کوشندگان 
دشوار  است،امری  بوده  کارگری  جنبش 
وسخت بنظر میرسد. چراکه بنظر من رابطه 
دریاست.  موج  ،مانند  دار  کارگروسرمایه 
کارگری  ومبارزات  اتحاد  با  کارگر  هرگاه 
آن  دیگر  کند،وجه  پیشروی  توانست  خود 
گاه  وهر   . است  دار  سرمایه  رفت  عقب 
موارد  سایر  ویا  وپراکندگی  ضعف  اثر  بر 
کارگران عقب نشستند اینبار نوبت اوست که 

به معیشت کارگر حمله میکند.

داشته  بهتری  زندگی  که  روزی  به  آمید  با 
باشیم
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نقد کارگری

ژاپنِ بارت و ژاپنی ها در سونامی مارس 2011
)نگاهی به کتاب امپراتوری نشانه ها ، نوشته روالن بارت، ترجمه ناصر فکوهی 

انتشارات نی ، 1383(

نوشته : زهره روحی

مسلماً هر کس برای خود »تجربة نخستین«ی 
از  من  تجربة  دارد.  دیگر«  »فرهنگی  از 
برمی گردد.  دوری  بسیار  سالهای  به  ژاپن 
زمانی که ۱۴، ۱۵ ساله بودم، دقیقتر بگویم 
پشت  درست  مدرسه،  از  بازگشت  راه  در 
ویترین مغازة لوازم تحریر فروشِی محله مان  
زنانه  جنسیتی  در  ژاپنی  موجود  اولین  با 
روبرو شدم؛ در پشت جعبه ویتریِن مغازه، 
کارت پستال زن جوانی بود با پوست بسیار 
لطیف و مرمرین که بدون ذره ای تبعیض به 
رد  جلویش  از  که  رهگذرانی  تمامی  و  من 

می شدند به یکسان چشمک می زد.

 منی که دوران بلوغ را می گذراندم و پوست 
نمی دانم  بود،  دیده  آسیب  شدت  به  صورتم 
زن  بلوریِن  و  شفاف  پوست  مات  نخست 
او  مبهوت چشمک زدِن  یا  بودم  جوان شده 
تجارِی  کاالی  آن  یمن  به  بهرحال  !؟   .…
وارد   ، ژاپن  نام  ذهنم،   در  ماندگار  ابد  تا 
ذهنی  شد.  من  ذهنی  کوچک  دایره المعارف 
که تا آن موقع، ظاهراً به دلیل عالقة پدرم به 
جان اف کندی )از خیلی سالها پیشتر( فقط به 

فتح آمریکا درآمده بود!

تا  آوردم  اینرو  از  را  باال  خاطرة  باری، 
ما  این  صرفاً   که  کنم  بازگو  را  نکته  این 
و  سرزمین  کشف  به  که  نیست  ذهن مان  و 
یا فرهنگ مردمان دیگر اقدام می کند، بلکه 
سرزمین و فرهنگها نیز حتا از راه صدور 
کاالهای تجاری و نازل در حال فتح ذهِن ما 
هستند. و بنابراین اگر بپذیریم که رابطة ذهن 
و فرهنگ، رابطه ای تعاملی و اثر گذار در 
هر دو سوست، این بدین معنی است که از 
تاریخی بودن اش  دلیل  به  ذهنی  هر  که  آنجا 
حامل مجموعة بزرگی از پیش فهم هاست )اعم 
از اجتماعی و فرهنگی ـ طبقاتی ، منزلتی ـ 
عام  عین  در  می توانند  فرهنگی  تجربیات   )
در  و  همگانی  شوند:  جلوه گر  بودن، خاص 

عین حال فردی.

پستاِل سه  کاAرت  یادآورِی  به عنوان مثال 
ژاپنی،  زِن«  »چشمک  جواِن  زنان  بعدِی 
می تواند  من  نسالن  هم  از  بسیاری  برای 
تجربه ای عام باشد، اما زمانی که کسی این 

ذهنیات  و  احساس  تعلق  به  را  عام  تجربة 
که  کاری  به  بسته  درآورد  خود  شخصی 
انجام  آن  با  خویش  ذهنی  ذخائر  وسیلة  به 
می دهد، دیگر از آن پس، این دریافت تجربِی 
عام، خاص و فردی می شود، تا جایی که حتا 
گاه می تواند تبدیل به اثری زیباشناختی شود؛ 
به مثابه همان »هنر«ی که مصالح اش را از 
تجربیات روزمره می گیرد اما با تبیین خاص 
و فردِی خویش آنرا از موقعیت روزمرگی 

فراتر می برد.

بارت  روالن  که  کاری ست  همان  این  و 
می کند. کاری که تا جایی که می دانیم پیشتر 
از طریق مارسل پروست در ادبیات فرانسه 
جهانی  و  درخشان  سابقة  از  و  گرفته  انجام 
طوری  به  است.  برخوردار  هم   شده ای 
هنوز  که  کرد  تصور  اینگونه  می توان  که 
کیمانوی  پارچة  نرمی  و  سبکی  طراوت، 
اودت که در کلمات پروست به ظرافت قاب 
فراتر  اودت  قاب  درون  بدن  از  است،  شده 
می رود و آرام و خواب  آلوده و فارغ از هر 
گونه تعجیلی خود را به سرزمینی از زنان 

کیمانو پوش می رساند ….

بارتی  با  ما  نشانه«ها،  »امپراتوری  در  و 
مواجه می شویم که به کرات به استقبال این 
رفته  پروستی  زیباشناسانة  عمیقاً  نگرش 
است. اما به نظر می رسد استفادة او از این 
روش صرفاً در جهت لذت های زیباشناختِی 
ادبی نیست، بلکه چنین می نماید که وی قصد 
منشأ  جایگاه  به  را  خویش  مخاطب  تا  دارد 
این لذت ببرد. جایی که درمی یابیم سرمنشأ 
این لذت در نقطة »دید«ی است که  می توان 
شیئیت اش  در  آرمیده  را  »شیء«  آنجا  در 
نگرش  امروزه  که  دیدی  نقطة  همان  دید. 

ابزارگرایانة کورش کرده است.

»امپراتوری  کتاب  در  بارت  بهرحال 
که  ژاپن«ی  »فرهنگ  کمک  به  نشانه«ها 
ذهن اش را ماالمال از آِن خود کرده است و 
خود نیز به کشف آن رسیده است، یاری مان 
می دهد برای اندک زمانی هم که باشد تا حد 
امکان از  پیش فهم های ابزارگرایانه ای که از 
»شیئ« در ذهن  داریم فاصله گیریم و به آن 

»جهانی« نزدیک شویم  که آن شیئ را برای 
»دیده شدن« به ظرافت پرورانده است.

بررسی  مورد  نگرشی  افِق  از  بنابراین   
حاضر، اینکه فرهنگی که بارت آنرا به نام 
»فرهنگ ژاپن« معرفی می کند، واقعا همان 
دایره المعارف های  که  باشد  ژاپنی  فرهنگ 
معتبر جهانی،  »واقعی« بودن اش را گواهی 
کنند یا نه، چندان اهمیتی ندارد. در عوض 
از  که  مسیری ست  ردیابی  است  مهم  آنچه 
برخی  خوانش  حال  در  که  بارتی  طریق 
کشف  به  است  ژاپن  فرهنگِی  نشانه های 
پارادایم جدیدی در دیدن و دیده شدِن اشیاء و 
آدمها می رسیم: آن نوع »قرار گرفتگی«ای 
که اشیاء در خالل یکدیگر و عمالً به دور از 

شیوة ابزارگرایانه به ظهور می رسند.

اثبات  صدد  در  بی آنکه  وجود،  این  با  اما 
فرهنگی  تجانس  گونه  هر  یا  و  خویشاوندی 
بین ژاپن بارت و ژاپن دایره المعارفها باشیم، 
)و یا اصال کوچکترین دغدغه ای از این بابت 
داشته باشیم(، خواهیم دید که بین فرهنگی که 
او را به تصرف خود  نام »ژاپن« ذهن  به 
درآورده و رفتار فرهنگِی مردم ژاپن پس از 
حادثة ناگوار و دردآور سونامی مارس )ماه 
گذشته(، چه خویشاوندی شگفتی وجود دارد.

باری، اینکه فی المثل بدانیم فرهنگ سرزمین 
مکتب  فالن  از  متأثر  مردمی »خاص«،  و 
دینی  فرقة  یا  و  مذهب  فالن  یا  و  فکری 
ساختار  یا  و  تولید  شیوة  یا  و  عقیدتی  یا  و 
اتکاء  با  اقتصادی است و سپس  ـ  اجتماعی 
به آن )شناخت پیشاپیشِی از قبل داده شده(، 
تبیین نشانه ها و موقعیت های متفاوت در  به 
نمی رود  گمان  بپردازیم،  روزمره  زندگی 
برای بررسی های زیبایی شناسانه کار جالبی 
زمانی  از  عکس  به  کار  جالبی  شاید  باشد، 
آغاز  شود که خود را رها در  وضعیتی کنیم 
که پیشتر نمی شناختیم؛ یعنی ورود به فضایی 
که تجربه نکرده بودیم، ندیده بودیم و درکی 
از آن نداشتیم. وضعیتی که غنای کامل خود 
را از راه ناشناخته  و بکر بودن اش به دست 
می آورد. کشف جهانی که می شود در آن به 
معنای عمیق و اصیل کلمه »گم شد« زیرا 



126مجله هفته شماره 32 بهمن 1391 صفحه  

با انبوهی از نشانه هایی مواجه ایم که همچون 
تخیل  قوة  یاری  به  تا  آماده اند  نقاشی  بومی 
خویش که به دلیل ناشناختگی ها بیش از پیش 
تحریک پذیر شده است،  آن را به اثری هنری 
تبدیل سازیم. اثری که تنها پس از فراغت و 
استراحت ذهنی ساخته می شود. نخست »گم 
شدن« در جهان ناآشنا و استراحت ناشی از 
آن و سپس به پرواز درآوردن پروانه ای که 
آگاهانه مان  شدگِی  گم  و  فراموشی  پیلة  در 
خلق کرده ایم است؛ به اتفاق به تعبیر بارت 

از این موقعیت می پردازیم. وی می گوید:

همچون  ناشناس،  زبانی  هیاهوی  پر  »تودة 
پوششی لذت بخش عمل می کند و فرد بیگانه 
را )البته اگر در سرزمین دشمن نباشد( در 
الیه ای صوتی می پیچد. الیه ای که تمامِی از 
خودبیگانگی های زبان مادری، سرچشمه های 
کسی  چه  با  اینکه  اجتماعی،  و  جغرافیایی 
سخن می گوید، با چه درجه ای از فرهنگ و 
هوشمندی و با چه سالیقی، تصویر شخصیتی 
که از خالل این گفتار ساخته می شود و ما را 
وامی دارد آن را بازشناسیم، همه و همه را از 
کار می اندازد. نتیجه آنکه، در کشور بیگانه: 
چه فراغتی !  آنجا خود را از شر حماقت ها 
و ابتذال ها و خود خواهی ها و شادخواری ها، 

ملیت و هنجارها رها می یابیم« )ص ۲۸(.

و بدین ترتیب بارت آمادة »دیدن« نشانه های 
فرهنگی می شود که جهانی از ارتباطات را 
هنر  آشپزی،   هنر  اشیاء،  آدمها،  از   اعم 
پرسمان های  شهری،  محله های  خطاطی،  
آدرسی و … را به گفتة خودش  بر محور 
»همراهی  کردن« گرد آورده است. اما این 
فی المثل  است.  اجزاء  همراهِی  همراهی، 
بدنی که می داند برای آنکه دیده شود، می باید 
کلیت خود را به مثابه بدنی که صرفاً حجمی 
از فضا را می گیرد بردارد و واقعیت تقسیم 
پذیر جزئیاِت خویش را به معرض دیده شدن 

درآورد:

»در آنجا کالبد )انسان ها( حضوری پررنگ 
دارد. کالبدها خود را به حرکت در می آورند 
و به کار می اندازند، بی آنکه از خود هیستری 
نشان دهند؛ کالبدها خود را عرضه می کنند، 
بی آنکه دچار خودشیفتگی شوند، ]...[ تمامی 
کالبد )چشمان، لبخند، تاری از مو، حرکات، 
لباسها( هستند که با ما به گفتار در می آیند، 
گفتاری که اشراف کامل بر قوانین آن، هر 
نوع ویژگی پرخاش گرانه یا کودکانه را از 

آن می ستاند« )ص ۲۹(.

در  هم  باز  ما  را  توصیفی  وضعیت  این  و 
به  می بنیم،  بارت  زیباشناسانة  تفسیرهای 
که  غذایی  سینِی  چارچوب  در  مثال  عنوان 
پذیر  تقسیم  و  کوچک  واحدهای  به  را  خود 
که  رنگ  تیره  چارچوبی  است.  درآورده 

نتیجه  در  و  گرفته  آن  از  شیئت اش  بی آنکه 
مثابه  به  شود،  بدیل  صرف  ابزاری  به 
همراهی  به  هم  شاید  یا  و  نقاشی  پرده ای 
کاسه های کوچک و متنوع محتویات غذاهای 
ظاهر  رنگها  از  پالتی  هیئت  در  رنگارنگ 

می شود )۳۱(.

و از نظر روالن بارت که سعی دارد تا چشم 
و ذهِن خود را در ناشناختگی های فرهنگِی 
البته  دهد، صد  ژاپن شست  و شو  سرزمین 
خردینه های  این   دیدن   با  که  است  طبیعی 
که  حجم  کم  کوچکِ  کاسه های  این  و  غذا 
بدون کمترین نظم سلسله  مراتبی، گویی  به 
صورتی اتفاقی کنار هم قرار گرفته اند، اولین 
چیزی که برایش گوارا می نماید نبود هرگونه 

مرکزیت و دستورالعمل است:

برنج،  کمی  آنجا  سبزی،  تکه ای  اینجا   «
آنجا  سوپ  جرعه ای  اینجا،  ادویه  ذره ای 
در  غذاها  فراینِد شدِن  تماِم  حقیقت  در   ]...[
ترکیب آنهاست و این ترکیب با برداشت های 
پی درپی فرد شکل می گیرد؛ او خود غذایی را 
می سازد که آنرا صرف می کند« )ص۳۱(.

بارت  برای  آنچه  می رسد  نظر  به  بنابراین 
عملی ست  آزادی  باشد،  جالب  می تواند 
و  باوری  مرکز  انگاره های  غیبت  در  که 
است.  داده  رخ  آن  از  ناشی  سروری های 
رخ  هنر  قلمرو  در  می تواند  فقط  که  اتفاقی 
جای  به  که  آوانگاردی  هنرهای  آنهم  دهد. 
قدرت،  مراتبِی  سلسله  های  الگو  از  تبعیت 
از آزادی عمل بازیگوشانة متکی به قریحة 

هنری تبعیت می کنند.

اکنون قوة تخیل بارت به طور ضمنی او را به 
این کشف ستودنی می رساند که الگوی غذایی 
فارغ از سلسله مراتب خوراکی های ژاپنی، 
برخالف نوع غربی که خود را با الگوهای 
خویشاوند  است،  زده  پیوند  مراتبی  سلسله 
نزدیک الگوهای هنری است.  پس به جای 
آنکه از دستورالعمل های بوروکراتیک  مآب 
بعد  اول سوپ،  هنجارهای غذایی )فی المثل 
خوراک و در آخر دسر( که به مثابه موقعیتی 
عادت واره در برابر فرد قد علم کند و او را 
دارد، هر فرد  باز  ذائقة چشایی  از خالقیت 
به مثابه  در هر وعده غذا می تواند خود را 
هنرمند تجربه کند و ذوق ذائقة غذایی خود 

را از اسارت عادت واره ها رهایی بخشد.

جالب اینکه در نگاه به مرخصی رفتة بارت، 
شهر توکیو نیز همانند الگوهای غذایی پشت 
اقتدار  از  رها  مرکزیت،  اقتدار  به  کرده 
هر  است.  غربی  بزرگ  شهرهای  مرکزی 
چند که خود بارت بیشتر دوست می دارد این 
رهایی از» اقتدار مرکزیت« را در وضعیت 
فی المثل  کنیم؛  بیان  تناقض آمیزش  بازنمایِی 

سنگین  وزنة  از  که  شهری  مرکز  بگوییم 
مرکزیت عاری شده است. خود وی در این 

باره می گوید :

)توکیو(  می گوییم  سخن  آن  از  که  »شهری 
این شهر،  دارد:  در خود  ارزشمند  تناقضی 
تهی ست. کل  این مرکز،  اما  دارد،  مرکزی 
این شهر به گرد مکانی درآِن واحد ممنوعه و 
بی تفاوت سازمان یافته است، زیر فضاهای 
آبی  پهنه های  پشت  در  و  پنهان  خود  سبز 
اقامتگاه  شهر،  است.  گرفته  سنگر  خود 
پادشاهی است که هرگز دیده نمی شود، یعنی 
دقیق تر بگوییم، اقامتگاه کسی است که او را 
روزمره،  حرکت  در  تاکسی ها  نمی شناسیم. 
برندة  یورش  پرانرژی،  چابک،  رفتار  در 
خود همچون ترکش یک تیر، تالش می کنند 

از این مرکز اجتناب کنند…« )ص ۵۸(.

به  بارت  که  ارزشمندی  تناقض  بی شک 
و  اعتبار  از  زمانی  تنها  رسیده،  آن  کشف 
صحِت »ارزشی« برخوردار است که نگاِه 
خستة  شهروند شهرهای غربی »در پس« 
آن باشد. همان شهروندی که سنگینی مراکز 
شهرِی اروپایی ـ غربی را که  به گفتة بارت 
»همواره آکنده اند« از قدرت، پول، معنویت 
)کلیسا( و …را… )ص ۵۵(،  روی دوش 
خود حس کرده باشد. آری، تنها این شهروند 
است که می تواند به کشف تناقض آمیز بارت 
بیابد که »”هیچ”  رسد و »تاج کوتاه«ی را 

مقدسی را پوشانده است« )ص ۵۸( !

از  را  چیزها  جذب،  جای  به  که  مرکزیتی 
به  آغشته  یقین  به  کند،  دفع  و  براند  خود 
همینجا  در  دقیق تر  بیانی  به  است.  تناقض 
ژاپن  فرهنگ  از  بارت  خوانش  درمی یابیم 
هستی شناسانة  ارزش های  آشکارساختن  و 
به  موکول  فقط  اگر  )حتا  آن،  تناقض آمیز  
به  تنها  باشد(   زیبایی شناختی  قلمروهای 
او  تطبیقِی  مقایسة  و  شناخت  توانایِی  یاری 
روالن  یعنی  این  و  است.  گرفته  صورت 
ژاپِن  در  که  است  کرده  تصور  فقط  بارت 
»چه  با   ناشناخته«  »فرهنگی  منزلة  به 
فراغتی!« مواجه خواهد شد! زیرا او برای 
به کشف اش  که  »ژاپنی«  و  تبیین »ژاپن« 
نائل شده است، مدام ناگزیر به احضار کلیت 
فرهنگِ فرانسوی ـ غربی خود بوده است تا 
به منزلة معیاری برای سنجش مورد استفادة 

خود قرار دهد.

و از سوی دیگر، این گفته به این معنی است 
ظهور  منصة  به  بارت  که  »ژاپن«ی  که 
خوانش  که  هنری«ای ست  »اثر  رسانده، 
آنرا  مدرنیتة متأخر فرانسوی ـ غربی امکان 
پذیر ساخته است. همان مدرنیته ای که به نقد 
محور  ـ غرب  اروپا  »اقتداِر«  و  »سلطه« 
نشسته است، و مسلماً در بسیاری موارد این 
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کار با استفاده از ادبیات مارسل پروستی به 
انجام می رسد که گنجینة ظرایف ادبی فرانسه 
است.  آراسته  کلمات خود  در  نکویی  به  را 
با  اثر،  خواندن  هنگام  به  دلیل  همین  به  و 
سر  گویی  می شویم،  روبرو  مضاعف  لذتی 
و کارمان با بازتاب های آئینه هایی به غایت 
هوشمندانه بر یکدیگر و به تصویر درآوردن 

تأثیرپذیری بی پایان آنهاست.

و  انتقادی  نگرِش  یاری  به  فقط  بهرحال، 
گریزان از سنگینِی اقتدار مرکزیت است که 
یادداشت نسبتاً بلند »جعبه ها« می تواند شکل 

بگیرد و نوشته شود:

»… دقیقاً ویژگی جعبة ژاپنی در آن است 
نسبت  در  شیء  یک  بودن  افتاده  پیش پا  که 
عکس با لوکس بودن بسته بندی قرار بگیرد: 
لوبیا،  ترش  خمیر  کمی  آب نبات،  یک 
هم  ژاپن  )متأسفانه  مبتذل  یک”یادگاری” 
می تواند ”یادگاری های توریستی” تولید کند( 
بسته بندی  جواهر،  یک  جالِل  و  شکوه  با 
نه  که  می رسد  نظر  به  نهایت  در  می شوند. 
موضوع  جعبه،  خود  بلکه  جعبه،  محتوای 
تالشی  با  ژاپنی ها  آنچه   ]...[ است  هدیه 
چیزی  نهایت  در  می کنند،  حمل  سرسختانه 
همة   ]...[  . نیست  توخالی  نشانه هایی  جز 
بسته ای،  خیابان  در  است  ممکن  شهروندان 
با  باشند و  نشانه ای توخالی در دست داشته 
با شتاب  تالش زیاد از آن محافظت کنند و 
پایانی  شکل  آنچه  گویی  کنند،  جابه جایش 
گرفته، چارچوب و حلقة توهم زایی که شیء 
ژاپنی را درون خود ذوب می کند، سرنوشتی 
و  شیء  غنای  ندارد.  عمومی  انتقال  جز 
ژرفای معنا تنها به بهای سه مشخصه که به 
همة اشیای ساخته شده تحمیل می شوند، قابل 
پشت  سر گذاشتن هستند: دقیق بودن، متحرک 
بودن و خالی بودن« )صص ۷۲،۷۳،۷۴(.

افتادة(  پیش پا  شییء  یا  )و  بودن«  »خالی 
»تاج  همان  تکرار  نوعی  به  جعبه،  درون 
را  مقدسی  »هیِچ«  که  است  کوتاه«ی 
می پوشاند و یا به نوعی دیگر می تواند جلوة 
به  که  باشد  سرسختانه ای  تالش  از  دیگری 
جد می کوشد تا »اقامتگاه پادشاه« در مرکز 
شهر را در شکلی تناقض آمیز، از نشانه های 
تا  آورد  بیرون  آن  باِر  سنگینِی  و  مرکزیت 
به  وضعیت   روزمره ترین  در  ترتیب  بدین 
تاکسی«،  راننده های  چابک  »رفتار  یاری 
امکان بی اعتنایی به اقتدار مرکزیت و  قابلیت 

»پشت سرگذاشتِن« آن به اثبات رسد….

رفتة  به مرخصی  نگاِه  از  گفت  بتوان  شاید 
شده  مرکزیت  اقتدار  جایگزین  آنچه  بارت، 
شگفت  چه  و  عمومی«ست.  »انتقال  است، 
است این اصطالح! آن چنان که ما را بر آن 
می دارد تا دچار این گمان و تخیل شویم که 

وجودِی  عناصر  کلیِت  و  توکیو  شهِر  گویی 
درون  لحظه،  به  لحظه  شهر،  آن  ارتباطِی 
جعبه ها و یا پاکت ها و یا دستمالهایی که به 
دست شهروندان دست به دست و »مبادله« 
می شود، به یکدیگر منتقل می شود و در واقع 
خود همین عمِل انتقال عمومی ست که از راه 
پاکتها  و  جعبه ها  آراستن   و  تزیین  استعارِی 
خوِد  ساختن  برجسته  در صدد  دستمالها،  و 
انضمامِی هستِی شهر می شود؛  زیرا هستِی 
اجتماعِی فرهنگِ فاقد مرکزیتی را به جلوه 
اجتماعِی  رابطة  برپادارندة  که  می آورد  در 
مراتبی  سلسله  هر  از  فراتر  که  خاصی  ست 
می نشیند و آنرا به مثابه خلق اثری همگانی و 
مشارکت آمیز در معرض عموم قرار می دهد.

قوت  بیشتر  ما  در  زمانی  تصور  این  و   
زبانی  دستور  از  بارت  که شگفتی  می گیرد 
ژاپنی را در نخستین صفحات به یاد می آوریم:

پسوندهای  فزونی  ژاپنی،  زبان  در   …  «
سبب  پی واژه ها  پیچیدگِی  و  کارکردی 
از  گزاره ها  در  فاعل  پیشروی  که  می شود 
خالل احتیاط ها، تکرارها، تأخیرها و تأکیدها 
چنان به انجام رسد که حجم نهایی )که دیگر 
از واژگان  آنرا صرفاً خطی ساده  نمی توان 
بزرگ  پوسته ای  به  دقیقاً  را  فاعل  دانست( 
و توخالی در گفتار بدل کند که بسیار با آن 
از  را  ما  جمله های  ظاهراً  که  ُپری  هستة 
برون و از باال هدایت می کند، متفاوت است 
]...[ در حقیقت بیشتر گونه ای رقیق شدن و 
از دست رفتِن توان فاعل دروِن زبانی تکه 
تکه شده، ذره ای شده و انحراف یافته تا سر 

حد ُتهی شدن است« )ص ۲۴(.

شهروندی  فرهنگِ  هستی شناختی  اکنون 
انضمامِی   وضعیت  به  تخیل  عالم  از  ژاپن، 
در  پیشروی اش  که  می پیوندد  »فاعلی« 
از  و  می گذرد،  چیزها  خالل«  از  گفتار» 
اینرو از این توانایی برخوردار است تا سر 
»من«  از  »تهی«  را  خود  شدن  رقیق  حد 
اساساً  وجودش  که  کند  باوری  ذات  بزرِگ 
چند صد  توهمی  همان  نیست.  بیش  توهمی  
مرکز  مثابه  به  را  خود  همواره  که  ساله ای 
که  مرکزی ای  نقطة  می کند:  تصور  جهان 
به دلیل بیمارِی »خود مداری« اش در واقع 
از آن  همان »هیچ« بزرگی است که شدیداً 

غافل است…

حال  در  بارت  اندیشة  که  فاعلی  رو  بهر 
و  می کشد،  تصویر  به  ما  برای  مرخصی، 
آنجا  از  پستال  کارت  یک  مثابه  به  پنداری 
فاعلی ست  همان  می کند،  ارسال  برایمان 
هستی  از  مدار،   خود  فاعِل  خالف  بر  که 
اجتماعِی  جهان  خالل« های  »از  انضمامِی 
خویش  با خبر است، یعنی می داند وجودش 
مرکب از وضعیتی انضمامی در جهان است. 

و  چیزها  خالل«  از   « که  وضعیتی  همان 
موقعیت های اجتماعی زاده و ظاهر می شود.

اما نکتة شگفت آنکه زمانی که این کارت به 
بارتی مواجه  با روالت  ما  دستمان می رسد 
می شویم که انگاری از موقعیت »همراهی« 
خویش  خاللِی«  »از  یا  و  انضمامی  یا  و 
غافل است و با خشونت پنهانی که مدام در 
ـ  فرهنگ غربی  و سرزنش  حال سرکوفت 
فرانسوی )صص ۳۶، ۳۹، ۴۲، ۹۲،۹۳، 
 « گذاردن  سر  پشت  جای  به   )… و   ۹۹
روش من محور غربی«، در حال تغذیة آن 

به سر می برد.

بهر حال تصویری که به یاری قلم و ذهنیت 
ما  دست  به  و  می شود  کشیده  بارت  خالق 
مواجه  »فاعلی«  فاعلی  همان  با  می رسد، 
می شویم که رفتار، پندار و گفتارش این روزها 
زبانزد همة جهانیان است. همان »ژاپنی«ای 
هولناک  »سونامِی«  با  مواجه  هنگام  به  که 
اخیرش )مارس ۲۰۱۱(،  در عیِن دردمندی،  
فرهنگ های  تمامی  غبطة  و  رشک  مایة 
خودمدارانه شده است. به گمانم بسیاری از 
ما پیغام زیر را که بین کاربران اینترنتِی این 
روزها دست به دست می  شده است، دیده ایم. 
اما اکنون آنرا پس از تصویری که بارت از 
فرهنگ و شهروندان ژاپنی ارائه کرده است 

می بینم:

»ده نکته یاد گرفتنی از ژاپن 

۱( آرامش

به  یا زدن  حتی یک مورد سوگواری شدید 
اندوه  و  تاثر  میزان  نشد.  دیده  سروصورت 

بطور خود بخود باال رفته بود.

۲( وقار

هیچ  بدون  غذا.  و  آب  برای  منظم  صفوف 
حرف زننده یا رفتار خشن.

۳( توانمندی

بعنوان نمونه معماری باورنکردنی بطوریکه 
میخوردند  تاب  و  پیچ  طرفین  به  ساختمانها 

ولی فرو نمی ریختند.

۴( رحم و شفقت

را  نیاز روزانه خود  مورد  اقالم  فقط  مردم 
بتوانند  همه  شد  باعث  این  و  کردند  تهیه 

مقداری آذوقه تهیه کنند.

۵( نظم

ازدست  یا  زورگویی  نشد.  دیده  غارتگری 
دیگران ربودن دیده نشد. فقط تفاهم بود.
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۶( ایثار

اتمی  های  نیروگاه  کارگران  از  نفر  پنجاه 
ادامه  دستگاهها  کردن  خنک  به  تا  ماندند 

دهند.

۷( مهربانی

یک  دادند.  کاهش  را  قیمتها  رستورانها 
ماند.  نخورده  بدون محافظ دست  خودپرداز 

دستگیری فراوان از افراد ناتوان.

۸( آموزش

از بچه تا پیر همه دقیقا میدانستند باید چکار 
کنند و دقیقا همان کار را کردند.

۹( وسایل ارتباط جمعی

بودند.  خوددار  بسیار  اخبار  انتشار  در 
فقط  نبود.  خبری  مغرضانه  گزارشات  از 

گزارشات آرامبخش.

۱۰( وجدان

رفت،  برق  فروشگاه  یک  در  که  هنگامی 
مردم اجناس را برگرداندند سرجایشان و به 

آرامی فروشگاه را ترک کردند«

اصفهان ـ فروردین ۱۳۹۰

ادوارد سعید یک دوست و رفیق قدیمی بود . 
مانخستین  بار در سال ۱۹۷۲ در سمیناری 
در نیویورک یکدیگر را مالقات کردیم . حتی 
درآن دوران متالطم، یکی از ویژگی هایی 
که او را از همه ی ما متمایز می کرد ظاهر 
آراسته و پوشش لباس متناسب اش بود. همه 
چیز از نوک سر تا جورابها  به دقت انتخاب 
شده بود . تقریبا غیر ممکن است که بتوان 
او را به گونه ای دیگر در نظر آورد  . در 
یک کنفرانس  که در سال ۱۹۹۷ در بیروت 
به افتخار وی برگزار شد . ادوارد پافشاری 
کرد  که من و الیاس خوری همراه با او به 
شنا و آب تنی برویم . همانطور که با مایو 
قدم می زد از او  پرسیدم که چرا حوله ات 
با مایو تناسبی ندارد، او با صدای بلند گفت: 
شو  جماعت  رنگ  هم  رسوا  نشوی  خواهی 
اما عصر همان روز در حالی که گزیده   .
نام  با  خاطراتش  عربی  دستنوشته  از  ای 
باز  کرد،  مطالعه می  را  مکان“  از  ”خارج 
هم لباسش بی عیب و نقص بود و همانطور 
بی عیب و نقص تا به انتها باقی ماند . حتی 
طول  در  سرطان  با  اش  طوالنی  نبرد  در 
یازده سال گذشته او با بیماری خویش کنار 
آمده و به آن عادت کرده بود. بستری شدن 
بیمارستان . داوطلب  شدن  های  منظم در 
انکار   و  ها  دارو  ترین  جدید  امتحان  برای 
قبول شکست . چنانکه برخی او را شکست 
ناپذیر می پنداشتند.  سال گذشته به شیوه ای 
کامال تصادفی با پزشک سعید در نیویورک 
مالقات کردم . در پاسخ به پرسشهای من او 
ماندن  زنده  برای  پزشکی  روش  هیچ  گفت 
ادوارد وجود ندارد . این روح تسخیر ناپذیر 
برای  اش  اراده  و  مبارز  یک  ی  بمثابه  او 
نگه  زنده  سالها  را  او  که  بود  زندگی  تداوم 
داشت . سعید به همه جا سفر می کرد . او 
اما  گفت  می  سخن  ها  فلسطینی  از  همیشه 
همچنین به ظرفیت های مشترک  سه فرهنگ  
اشاره می کرد و وجوه مشابه بسیار در میان 
آنها را قابل تاکید می دانست. هیوال از درون 
برای گوش  اما کسانی که  بلعید،  او را می 
را   روند  این  آمدند  می  سخنانش  به  کردن  
نمی دیدند و ما نیز  که می دانستیم،  ترجیح 
دادیم فراموش کنیم . هنگامی که سرطان او 

به یاد ادوارد سعید
) 1935 -2003 (

نوشته: طارق علی

برگردان: بابک پاکزاد

ادبیات و مبارزه

را مغلوب کرد .ضربه ی ناشی از آن بسیار  
سهمگین بود .

فرهنگی   و  سیاسی  نهادهای  با  او  مبارزه   
غرب و مقامات رسمی جهان عرب مهمترین 
ویژگی زندگی سعید محسوب می شود . این 
جنگ  شش روزه ی ۱۹۶۷ بود که زندگی 
او را متحول کرد … تا  قبل از آن او در 
مسایل سیاسی درگیر نشده بود . پدرش یک 
در سن  در۱۹۱۱  که  بود  مسیحی  فلسطینی 
۱۶ سالگی برای احتراز از فراخوان برای 
ها  عثمانی  توسط  بلغارستان   علیه   جنگ 
او   . بود  کرده  مهاجرت  متحده  ایاالت   به 
شهروند ایاالت متحده شد و در جنگ جهانی 
اول خدمت سربازی اش  را در ارتش ایاالت 
متحده در فرانسه گذراند . سپس به اورشلیم 
یعنی جایی که ادوارد در ۱۹۳۵ متولد  شد 
بازگشت . سعید هر گز خود را مانند رانده 
شدگان دیگر یک آواره ی فلسطینی بی چیز 
و  فقیر به حساب  نیاورد . خانواده اش به 
مصر رفته و در آنجا وادی سعید  یک کسب 
داد  سامان  و  سر  را  موقت  محلی   کار  و 
زبان  انگلیسی  مدرسه  یک  به  را  ادوارد  و 
فرستاد . سالهای  نوجوانی در تنهایی و تحت 
ویکتوریایی  اخالق  با  و  پدری  ی  سیطره 
گذشت  که در چشمانش پسر باید دائما تادیب 
و در معرض نظم و انظباط  قرار گیرد و پس 
باید  از دوستانش جدا  از دوره مدرسه نیز 
شود.  بنابراین داستانهایی از دفو، اسکات ، 
کیپلینگ ، دیکنز و مان جایگزین شدند . او 
نام پرنس ولز را بر پسرش ادوارد نهاد.اما 
علی رغم تمایالت اشرافی پدرش برای ادامه 
تحصیل، از رفتن به بریتانیا امتناع کرد و در 
۱۹۵۱ راهی ایاالت متحده  شد . سعید بعدها 
از نفرتش نسبت به دورویی ها  و منزه طلبی 
 New های مزورانه مدرسه ی شبانه روزی
England  نوشت و آن را ”منحرف کننده 
و خرد کننده“ خواند . از آن پس او تصور 
بداند که چه کسی بوده و  می کرد که دقیقا 
به ”انحرافات رفتاری و اخالقی“  و  نسبت 
همه چیزهای دیگر خود آگاه شده است . در 
ایاالت متحده متناسب با آنچه سیستم تقاضامی 

کرد او خودش را از نو ساخت.
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نقطه عطف ۱۹۶۷

  استعداد او در محیط آیوی لیگ]۱[نخست 
که  جایی  هاروارد  در  بعد  و  پرینتون  در 
در  تربیت  امتیاز  از  خودش  قول  به  بعدها 
تطبیقی  بررسی  آلمانی  شناسی  متن  سنت 
ادبیات برخوردار شده شکوفا شد.در ۱۹۶۳ 
کلمبیا  دانشگاه  در  تدریس  به  شروع  سعید 
کرد. نخستین کتابش  درباره کنراد سه سال 

بعد منتشر شد .

ی  مصاحبه  یک  او  با   ۱۹۹۴ سال  در   
داشتم.  نیویورک   ۴ کانال  برای  تلویزیونی 
من  سوال  به  پاسخ  در  او  مصاحبه  آن  در 
تا ۱۹۶۷  کتاب، سالهای ۱۹۶۳  آن  درباره 
در دانشگاه کلمبیا را همچون ”دوران دوریان 

گری“ توصیف کرد.

 طارق علی : بنابراین یک بخش از شخصیت 
که  است  تطبیقی  ادبیات  پرفسور  یک  شما 
سرگرم کار خود بوده است . سخنرانی هایش 
ادبیات  ژانر  روی  و  کرد  می  برگزار  را 
اما   . کرد  می  کار  ژانرها  دیگر  و  وحشت 
در همان زمان شخصیت دیگری در درون  
شما شکل می گرفت. با این حال شما این دو 

بخش را مستقل از یکدیگر نگه می داشتید.

ادوارد سعید : من مجبور بودم .هیچ مکانی 
دیگر شخصیتم وجود  آن بخش  بروز  برای 
نداشت .من به شکلی قطعی پیوندم با مصر 
هم  فلسطین  من  برای   . بودم  کرده  قطع  را 
ام  خانواده   . نداشت  خارجی  وجود  هرگز 
مدتی را درمصر و مدتی دیگر را در لبنان 
زندگی کرده بود. من در هر دو کشور یک 
عالقه  هیچ  و  شدم  می  محسوب  خارجی 
 . نداشتم  ام  خانواده  کار  و  به کسب  هم  ای 

بنابراین  اینجا ماندم .

کسی  بیشتر  را  خودم  من   ۱۹۶۷ سال  تا   
است.  مشغول  خود  کار  به  که  شناختم  می 
چند اتفاق باعث شد که من در  مسیر قرار 
گیرم . این حقیقت مرا به خود مشغول کرده 
بود  که برخی از قهرمانان  فرهنگی من مثل 
ادموند ویلسون ، آیزایابرلین ، رینهولد نیجر 
صهیونیستهای متعصبی بودند . آنها  نه تنها  
مدافع اسرائیل بودند بلکه نفرت انگیز ترین 
نوشته ها را درباره اعراب به رشته تحریر 
در آورده و به چاپ  می رساندند . اما تمام 
آنچه از دست من بر می آمد آن بود که به آنها 
اشاراتی داشته باشم.  از نظر سیاسی ، هیچ 
محمل سیاسی برای پیوستن وجود نداشت . 
من در نیویورک بودم که جنگ شش روزه  
آغاز شد  و بعد کامال سرکوب شد و درهم 
کرده  درک  من  آنطورکه  جهان  شکست. 
بودم، درآن لحظه به  پایان رسید . من سالها 
در  اما  بودم،  برده  سر  به  کشورها  این  در 

با دیگر عرب ها احساس   بود که  آن زمان 
پیوند کردم. در دهه ۷۰ من دیگر کامال در 
به  و  بودم  شده  درگیر  سیاست  ی  عرصه 

جنبش مقاومت فلسطینان پیوسته بودم .

آغازها  یک  نام  در سال ۱۹۷۵با  اثر وی 
درگیری حماسی با مسائل مربوط به ”نقطه 
اوئر  از  عمیق  درک  که   بود  گسست“  ی 
باخ، ویکو و فروید را با یک خوانش بدیع 
بود  کرده  ترکیب  مدرنیستی  داستانهای  از 
محصول  شناسی  شرق  همه   از   باالتر  و 
این گسست بود . این کتاب در سال ۱۹۷۸ 
هنگامی که سعید  یکی از اعضای شورای 
ملی فلسطین بود منتشر شد . شرق شناسی 
مباحثه  قدرت   و  توازن  از  است  ترکیبی 
منتقد  یک  تمایالت  با  سیاسی  فعال  یک  ی 
و  بحثهای  تمام  نظیر  درست  و  فرهنگی 
جدلهای بزرگ، او از رسیدن به یک تعادل 
که  گفتم  او  به  بار  یک   . کند  می  پرهیز 
مشکل  آسیایی  شهروندان  از  بسیاری  برای 
نه  بریتانیایی  شناس  شرق  صاحبنظران 
ایدئولوژی امپریالیستی اشان، بلکه برعکس، 
حقیقت  آن است که آنها تحلیل سیاسی درستی 
بودند  سانسکریتی  متون  و مرعوب  نداشتند 
که ترجمه می کردند. سعید خندید و پافشاری 
برای  است  تالش ضروری  کتابش  که  کرد 
شکستن تصورات بنیادی غرب در  ارتباط 

با شرق عرب.

گفتمان  شرق  طی دو قرن  و در پی  فتح 
مصر توسط ناپلئون مطرح و در بریتانیا و 
فرانسه ساخته شد و به مثابه ی ابزار حاکمیت 
اروپایی عمل کرد   فرهنگی  تثبیت هویت  و 
نمود  اندام  عرض  عرب  جهان  برابر  ودر 
کردن  بومی  غیر  بر  دقیقی  شکل  به  او   .
انحرافاتی که در خاورمیانه و فرهنگش، به  
آن دلیل رخ  داده بود متمرکز شده بود . به 
تصویر کشیدن پیش فرضهای امپریالیستی به 
مثابه ی یک حقیقت جهانی، دروغ و یا وه 
ای بود بر پایه ی مشاهدات تحریف شده و 
سلطه  جهت  در  آنها  از  که  انگارانه  ابراز 

غرب بهره گرفته می شد.

های  سازی  زمینه  به  منجر  شناسی  شرق 
آکادمیک و دانشگاهی گسترده ای شد . در 
کتابش  موفقیت  با  بی شک  که  سعید  حالی 
بدل  ای  شده  شناخته  و  به شخصیت مطرح 
چگونه  که  این  از  خوبی  به  او   . بود  شده 
کتابش می تواند مورد سوء استفاده واقع شود 
شده   متولد  هیوالهای   مسئولیت  و  بود  آگاه 
براثر آنرا نپذیرفت . ”چه کسی می تواند مرا 
به محکوم کردن  مردان سفید پوست مرده  
عاشق  من  که  داند  می  . هرکس  کند“  متهم 
کنراد هستم. سپس او به سراغ  منتقدان  پست 
مدرنیست رفت و درصدد بود که هر یک از 
آنها را به نوبت به دلیل تاکیدشان بر هویت و 

دشمنی اشان با روایت مورد تهاجم قرار دهد 
. یکبار به او گفتم همه را مکتوب کن.  پاسخ 
داد چرا خودت این کار را نمی کنی؟  آنچه 
ما ضبط کردیم بسیار محدود  و فشرده بود :

طارق علی :  جنگ ۱۹۶۷ شما را رادیکال 
سخنگوی  به  شدن  بدل  سوی   به  و  کرد 

فلسطینیان سوق داد؟

بعد  و  عربها  اول  وهله  در   : سعید  ادوارد 
فلسطینیها

آن  محصول  شناسی  شرق  و   : علی  طارق 
تعهد جدید بود؟

ادوارد سعید : من شروع به خواندن روش 
بود  شده  نوشته  خاورمیانه  درباره  آنچه  مند 
کردم و اساسا در این میان  تجربه ی شخصی 
ام را دخیل نکردم . در اوایل دهه ی هفتاد 
وارونه  و  ها  تحریف  که  دریافتم  آرام  آرام 
جلوه دادن ها سیستماتیک بوده و بخشی از  
که  است  فکری  بزرگتر  بسیار  سیستم  یک 
اقداماتی را صورت  در زمینه جهان عرب 
می دهد. این تحقیق بر احساس من مبنی بر 
اینکه مطالعه ی ادبیات ضرورتا یک وظیفه 
تاریخی است و نه فقط  زیبا شناسی صحه 

گذاشت .

نقش زیبا شناختی  به  درآن زمان من هنوز 
ادبیات   برای  ادبیات  تز  اما   . داشتم  باور 
تاریخی  بررسی  یک  است.  اشتباه  بوضوح 
جدی باید از این حقیقت آغاز شود که فرهنگ  
به شکل اجتناب ناپذیری در سیاست درگیر 
شده است . من به ادبیات اصیل غرب عالقه 

مند بوده ام.

که  شاهکارهایی  ی  بمثابه  نه  را  آنها  اما 
باید  محترم شمرده شوند بلکه بمثابه آثاری 
عصر  تاریخی  روح  که  کردم  می  مطالعه 
خود را دریافته اند و بنابر این می توانند آن 
را بازتاب دهند. اما با این حال تصور نمی 
کنم که بتوانید بدون دوست داشتن آنها بدون 
این  کتابها   خود  به  نسبت  نزدیکی  احساس 

کار را انجام دهید.

منتشر  در ۱۹۹۳  که  امپریالیسم  و  فرهنگ 
شناسی  شرق  مباحث  اصلی  ی  هسته  شد 
را بسط داد تا به  توصیف ساختار کلی تز 
و مستعمراتش  متروپول  میان غرب  روابط 
در فراسوی اروپا و خاورمیانه بپردازد. این 
نگاشته شد و  متفاوتی  اثر در دوره سیاسی 
حمالتی را برانگیخت . در ضمیمه ی ادبی 
قلمی  با ارنست گلنر یک جدال  تایمز  مجله 
بوقوع پیوست . گلنر فکر می کرد که سعید 
حداقل  باید از نقش امپریالیسم به مثابه وسیله 
این   . کند  دانی  قدر  مدرنیته  برنده  پیش  ی 
هنگامی  ها  بعد  نینجامید.  جایی  به  مباحث  
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او  ، سعید  کند  آشتی  تا  گلنر تالش کرد  که 
را نبخشید. نفرت باید ناب باشد تا تاثیر گذار 
باشد . در این مورد نیز مانند همیشه، سعید 
همانطوری پاسخ داد که با او برخورد شده 

بود.

 اما وقایع فلسطین مباحثات پیرامون فرهنگ 
آیا  پرسیدم  . وقتی  داد  قرار  را تحت شعاع 
دارد،  او  برای  معنایی  هیچ   ۱۹۱۷ سال 
ی  ”بیانیه  بله   : داد  پاسخ  تردیدی  هیچ  بی 
فلسطین  درباره  سعید  های  نوشته   . بالفور“ 
از جلوه ی متفاوتی نسبت دیگر نوشته هایش 
برخوردار  بود و در عین سادگی برانگیزنده 
و بشارت دهنده بود . این  آرمان او بود . 
در ”پایان روند صلح“ ” سرزنش قربانیان“ 
و دیگر کتابهایش و نیز در یادداشت هایش 
کتاب  نقد  مجله  در  مقاالتش  و  االهرام  در 
لندن]۲[زبانه کشیدن شعله ای که در ۱۹۶۷ 
بر افروخته شد را بیشتر می توان دید.  او به 
یک نسل کمک کرد تا تاریخ واقعی فلسطین 
مثابه ی  به  جایگاه   همین  و  کنند  درک  را 
اش  شده  اشغال  سرزمین  و  مردمش  مورخ 
در  را  احترامی  و  تمجید  او  برای  که  بود 
سراسر جهان به ارمغان  آورد . فلسطینان 
قربانیان غیر مستقیم یهودی کشی اروپا در 
اندکی   تعداد  اما  شدند.  دوم  جهانی  جنگ 
این مساله توجه  به  از سیاسیون  درغرب  
می کنند.  سعید وجدان جمعی آنها را بیدار 
می کرد و به این  خاطر آنها او را دوست 

نداشتند.

 بر ضد اسلو

را  آنها  نصیحت  که  نزدیک   دوست  دو   
ابولوقود  ابراهیم    – کرد  می  گوش  اغلب 
در  دیگری  از  پس  یکی    � احمد  اقبال  و 
۱۹۹۹و۲۰۰۱ مردند . فقدان آنها برای سعید 
تنها  آنها   فقدان  اما  بود.  بزرگی  ضایعه ی 
عزم او را برای ادامه ی حمله بی امان به 
دشمنان بیشتر کرد . اگر چه او به مدت ۱۴ 
سال  عضو مستقل در شورای ملی فلسطین 
سخنرانی  بازنویسی  و  اصالح  در  و  بود 
در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  عرفات 
۱۹۸۴ کمک کرد،  اما او به شکل فزاینده 
ای  از نبود  بینش استراتژیکی که ویژگی 
بیشتر اعضای رهبری فلسطینیان بود،  انتقاد 
می کرد . وی بالفاصله بعد از توافق عرفات 
را  آن  سفید  کاخ  سبز  فضای  در  رابین  و 
 . برد  قلم  به  دست  و  نامید  هرزگی  نمایش 
تحمیل  اسلو را یک شکست  توافقنامه  سعید 
شده  از سوی اسرائیل و ایاالت  متحده  پس 
از جنگ۱۹۹۱ خلیج فارس توصیف کرد . 
در ضمن مادامیکه واشنگتن سالح و پول در 
اختیار اسرائیل قرار میداد، هیچ دلیلی وجود 
تاریخ  کند.  نشینی  اسرائیل عقب  که  نداشت 
تحلیل سعید را  ثابت کرد  . یکی از شدید 

ترین حمالت  او به رهبری  عرفات در سال 
۲۰۰۱ منتشر شد. او در این نوشتار و نیز 
در نوشتار دیگری در روزنامه ی االهرام، 
بسته  یک  عنوان  به  را   اسلو  ی  توافقنامه 
براساس   کرد.  محکوم   اشغال  مجدد  بندی 
پیمان اسلو ۱۸% از اراضی اشغال شده در 
سال ۱۹۶۷ به دولت  فاسد عرفات پیشنهاد 
شد که حکومت بر آن اساسا برای برقراری 
نظام پلیسی و اخذ مالیات از مردم فلسطین به 

نمایندگی از اسرائیل بوده است.

ادوارد سعید: مردم فلسطین استحقاق زندگی 
بهتری را دارند.  ما ناگزیریم علنا اعالم کنیم 
که با وجود عرفات  و دوستان او هیچ امیدی 
احتیاج  ها  فلسطینی  که  آنچه   . ندارد  وجود 
دارند رهبرانی است که واقعا  با مردم و از 
مردم هستند و حقیقتا استقامت داشته باشند.  
نه اینکه بروکراتهای سیگار بر لبی که تمام  
تجاری  دادهای  قرار  حفظ  به  ایشان  توجه 
خود و تجدید پاسپورت های وی آی پی است 
. آنها سر رشته ی محبوبیت  و اعتبار را گم 
کرده اند. ما به یک رهبری متحد نیاز داریم 
که قابلیت اندیشیدن، برنامه ریزی و  تصمیم 
با  همزمان  اینکه  نه  باشد.  داشته  را  گیری 
کشته شدن خشن مردم ما توسط اسرائیلی ها 
در برابر پاپ یا جرج بوش تعظیم کنند . نبرد 
برای آزاد سازی فلسطین از چنگ اسرائیلی 
به  باید  فلسطینی  هر  که  است  مضمونی  ها 

خاطر آن  مقاومت کند.

یک  تواند  می  حماس  آیا   علی:  طارق   
این جنبش  ؟  کند  فراهم  جایگزین  جدی را 

اعتراضی بر ضد اشغال است

آنها  های  ایده  من  نظر  به  سعید:  ادوارد 
سست  کامال  اسالمی  حکومت  یک  درباره 
است و برای تمام کسانی که در آنجا زندگی 
می کنند قانع کننده نیست. هیچ کس این جنبه 
از برنامه آنها را جدی نمی گیرد. وقتی از 
کسانی که در کرانه ی غربی هستند سوال 
کنید، همانطور که من چنین کردم، سیاستهای 
اقتصادی شما چیست؟ ایده های شما درباره 
می  پاسخ  آنها  چیست؟  مسکن  یا  نیروگاهها 
دهند، خوب ما داریم در مورد آن فکر می 
که  ندارد  وجود  اجتماعی  برنامه  هیچ  کنیم. 
بتوان بر چسب اسالمی به آن زد. من آنها را 
مخلوقات لحظه ای می دانم که اسالم برای 
آنها فرصتی است برای اعتراض بر ضد بن 
بست فعلی و کم هوشی و ورشکستگی حزب 
حاکم. دولت  خود گردان فلسطین اکنون به 
از  حال  ودر  دیده  آسیب  ناامیدانه  ای  گونه 
دست دادن اعتبارش است و همانند سعودی 
برای  مشتری  دولت  یک  ها  مصری  و  ها 

آمریکا است.

در ورای درخواستهای مکرر اسرائیل  مبنی 

بر تشدید  فشار دولت خودگردان بر حماس 
و جهاد اسالمی ،سعید این امید را داشت که 
به یک رودررویی واقعی در  چیزی شبیه  
فلسطین روی دهد و خاری در چشم نظامیان 
درآخرین  او  حال   این  با   . شود  اسرائیلی 
مقاومت  توانست  می  هنوز  زندگی  ماههای 
نپذیرفتن  برای  ها  فلسطینی  ی  سختانه  سر 
را  خورده  شکست  ملت  یک  بعنوان  خود 
یک  های  نشانه  همچنین  او  بگیرد.  جشن 
ابتکار  در  را  تر  خالق  فلسطینی  سیاست 
ملی  سیاست  زمینه  در  برقوتی  مصطفی 
مشاهده می کرد . او می گفت : ”بینشی که 
حکومت  یک  وجود  دارد  وجود  اینجا   در 
موقت ساختگی با ۴۰ درصد اراضی نیست 
در  اروشلیم  و  اند  شده  آن رها  آوارگان  که 
تصرف اسرائیل باقی بماند، بلکه یک قلمرو 
جمعی  اقدامات  اثر  در  که  است  مشخص 
آزاد  نظامیان  اشغال  از  یهودیان  و  اعراب 

شده است.“

 با مرگ سعید ملت فلسطین تاثیر گذار ترین 
از  را  شمالی  نیمکره  در  خود  گویای  زبان 
دست داده است� دنیایی که در آن رنج  مداوم 
می  گرفته  نادیده  بیش  و  کم  ها  فلسطینی 
یاغی  آنها  شود . درنظر مقامات اسرائیلی  
هستند . درنظر مقامات آمریکایی آنها همگی  
تروریست هستند و از نظر رژیمهای عرب 
آنها  یک نگرانی الینقطع. سعید در آخرین 
با عراق را محکوم  نوشته های خود جنگ 
و  بند خشونت  از  آزادی  او طرفدار  کرد.  
دروغ گویی بود .  او می دانست که اشغال 
صلح  به  دستیابی  عراق  و  فلسطین  دوگانه 
در منطقه را بیشتر به تعویق می اندازد. او 
اش  خاطره  بود.  بینظیر  و  فرد  به  منحصر 
در یاد ها باقی خواهد ماند و افکار و آرمان 
هایش در نسل های دیگر متجلی خواهد شد.

Ivy League ]۱[

 London Review of books ]۲[
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مارکسیزم ، اخالق و طبیعت انسان
نویسنده : فیل گسپر

مترجم : صادق افروز

مارکس با دفاع از آزاد سازی انسان ، دست 
رد بر اخالق بورژوایی می زند .

به گفته فیلسوف سوسیالیست آلمانی در اوائل 
قرن بیستم ، کارل والندر ، به محض آنکه 
می  سوال  اخالق  درباره  مارکس  از  کسی 

کرد ، مارکس شروع به خندیدن می کرد .

من نمی دانم این داستانی که والندر می گوید 
تا چه اندازه صحت دارد ، اما بطور قطع و 
درباره  ما  امروز  حاکمان  که  هنگامی  یقین 
اخالق سخن می رانند بسیار مضحک و خنده 

آور است .

اخالق  از  که  هنگامی  همواره  آنها   ، تقریبا 
صحبت می کنند منافع خود را در نظر دارند 
، ولی اینطور وانمود می کنند که گویا آنها 
بشر  جامعه  کل  و  همگانی  مصالح  برای 

مسائل اخالقی را در نظر می گیرند .

اخالق  بپذیریم  که  است  دشوار  بسیار  اما 
 . نیست  حاکم  طبقه  ایدئولوژی  جز  چیزی 
می  سوسیالیست  دلیل  این  به  مردم  بیشتر 
مورد  باید  چیزی  کنند  می  فکر  که  شوند 
مخالفت قرار گیرد .نه به این دلیل که منافع 
آنها  بلکه   ، است  افتاده  به خطر  مادی شان 
نژاد  دلیل  به  حاکم  طبقات  کنند  می  فکر 
پرستی ، برتری طلبی جنسی و جنگ های 
نفر  هزاران  شدن  کشته  به  که  امپریالیستی 
منجر می شود و دفاع از سیستمی که زندگی 
بشری را نابود می کند تا یک اقلیت بسیار 
کوچک بطور افسانه ای ثروتمند شوند ، باید 

مورد مخالفت قرار گیرند .

یک  بعنوان  ؟  آید  می  کجا  از  اخالق  ایده 
ماتریالیست ، مارکس ، ایده منبع الهی قوانین 
اخالقی را رد کرد.منابعی که خارج از جامعه 
 . است  شده  نازل  بشری  جامعه  بر  بشری 
مارکس همچنین نظر فیلسوف آلمانی در قرن 
هجدهم ، امانوئل کانت را مورد انتقاد قرار 
داد . به عقیده کانت ، مبنای اخالقیات بطور 

خالص در عقالنیت است .

بطور  باید  اخالقی  قوانین   ، گفت  می  کانت 
بکار  منطقی  عوامل  تمام  مورد  در  مساوی 
گرفته شوند .کانت می پنداشت با استفاده از 
این شیوه می توان بعضی از قوانین را قابل 
اعتبار  قابل  غیر  را  دیگر  برخی  و  اعتبار 

دانست ..به دیده کانت قانون معتبر اخالقی ، 
قانونی است که شما همواره آرزو می کنید 
قابل  غیر  قانون  و  کنند  پیروی  آن  از  همه 
اعتبار اخالقی آن چنان قانونی است که چنین 
آرزویی درباره آن ندارید و نمی خواهید همه 
گفت  می  کانت  این  .بنابر  یابد  گسترش  جا 
دروغ گفتن از نظر اخالقی بد است . و یا 
اگر همه به دلیل منافع اخالقی شان دروغ می 
بین می رفت و  از  ارتباط  گفتند اطمینان و 

شما به اهدافتان نمی رسیدید .

گفت  می  هگل  نوزدهم  قرن  اوائل  در  اما 
اخالق کانتی ، همه ، شکل است و نه محتوی 
جای  از  آن  محتوی  دیگر  عبارت  به  .یا 
.کانت  است  شده  گرفته  عاریت  به  دیگری 
می گفت دزدی بد است زیرا اگر همه دزدی 
زیر  خصوصی  مالکیت  سازمان  کننداساس 
گرفته می شود . کانت به هیچ وجه به این 
سوال که ایا اصال وجود مالکیت خصوصی 
ضروری است یا نه پاسخ نمی گوید .پاسخ 
سنت  از  اخالق  محتوی  که  بود  این  هگل 
تاریخی و فرهنگی می آید .ولی این اگرچه 
به   ، دارد  صحت  اش  توضیحی  معنی  در 
باید  ها  این سنت  اینکه  مورد  در  ما چیزی 

پذیرفته شوند یا نه ، نمی آموزد .

قرن  از  اخالقی  های  تئوری  ترین  نفوذ  با 
هجدهم به بعد تمایل به این دارند که اخالق 
را به عنوان یک ابزار برای کنترل انگیزه 
های بشر ببینند بعنوان مثال محتوی مرکزی 
به  باید  اخالق  که  است  این  کانت  تئوری 
اجتماعی  های  نزاع  از  جلوگیری  منظور 

تمایالت انسان را کنترل کند .

این چنین نظراتی فرض را بر این می گیرند 
که انسان ها افراد مجزایی هستند که همواره 
خود  منافع  پی  در  و  رقابتند  حال  در  باهم 
هستند و اگر به حال خود رها شوند در یک 

جنگ همه علیه همه ، درگیر خواهند شد .

و  اقتصادی  های  نوشته  دست  در  مارکس 
درک  یک  با   ۱۸۴۴ سال  در  اش  فلسفی 
مفهوم  .در  کند  می  آغاز  انسان  از  متفاوت 
داتا  ها  انسان   ، مارکس  توسط  شده  ارائه 
که  هستند  موجوداتی  بلکه   ، نیستند  رقابتی 
ادامه  به  قادر  یکدیگر  با  همکاری  بدون 
زندگی نیستند .علم جدید این نظریه را تایید 

می کند .بشر به عنوان مجموعه ای از افراد 
مجزای اتمیزه شده که بطور مستمر باهم در 
جنگ و نزاع هستند تکامل نیافت ، بلکه در 
گروه های اجتماعی که به پشتیبانی یکدیگر 
احتیاج داشتند تکامل پیدا کرد . به گفته یک 

انسان شناس به نام ریچارد لی :

شدن  پدیدار  و  دولت  آمدن  بوجود  از  قبل 
سال   ۵۰۰۰ حدود  اجتماعی)در  نابرابری 

قبل (

های  گروه  در  سال  هزار  چندین  مردم 
اجتماعی کوچک زندگی می کردند که هسته 

اصلی

اقتصادشان شامل مالکیت اجتماعی زمین و 
بود و  مبادله عمومی و توزیع غذا  منابع و 

روابط

سیاسی شان بر اساس برابری نسبی بود

این ایده که خشونت و جنگ همواره بخشی 
عقالنی  است  ممکن  بوده  بشری  جامعه  از 
تاریخی  تجارب  به  نگاهی  اما  آید  نظر  به 
آشکار می سازد  متفاوتی را  بسیار  تصویر 
.آنگونه که برایان فرگوسن متذکر می شود 
اسناد باستان شناسی در سطح جهانی این ایده 
موجودیت  از  بخشی  همواره  جنگ  که  را 
انسانی بوده زیر سوال می برد .برعکس این 
اسناد نشان می دهد که جنگ بطور عمده از 

ده هزار سال پیش آغاز شده است .

جنگ در نتیجه تکامل تاریخی، مشخصا پس 
و  ثروت  انباشت  و  دوام  با  های  اسکان  از 
ظهور هیرارشی اجتماعی و نخبگان با منافع 
ویژه شان و دشمنی ها و رقابت های شان 
بصورت یکی از ویژگی های جامعه درآمد .

جنگ به جای اینکه بیان تمایل بشر نسبت به 
کسانی  منافع  کننده  منعکس   ، باشد  خشونت 
است که در راس جامعه قرار می گیرندو از 

جنگ سود می برند .

که  را  مدعا  این  بر  دست  این  از  شواهدی 
انسان طبیعتا خشونت طلب نیست ، خودخواه 
)اکزونوفوبیک(  ستیز  خارجی  و  رقابتی  و 
نیست صحه می زنند. این طبیعی نیست که 
جامعه بشری بوسیله یک هیرارشی سازمان 

نقد و بررسی
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موقعیت  مرد  به  نسبت  زن  یا  شود  داده 
ضعیف تری در جامعه داشته باشد .سرمایه 
داری آنطور که مدافعین اش می گویند بیان 

کننده طبیعت و ذات بشری نیست .

مارکس به این مسئله پی برد که در موقعیت 
های متفاوت تاریخی و اجتماعی ، رفتار و 
روانشناسی بشر می تواند بسیار متفاوت باشد 
فیزیکی  متفاوت  شرایط  در  که  همانگونه   .
باشد  یا گاز  مایع و   ، تواند جامد  ، آب می 
.جوهر انسان یک وراثت مجرد نیست .در 
واقعیت امر مجموعه ای از روابط اجتماعی 
است .معهذا رفتار انسان به دالئل بیولوژیک 
.اگر  دارد  هایی  محدودیت  روانشناسی  و 
این محدودیت ها وجود نداشت ، این امکان 
وجود  ای  طبقاتی  جوامع  که  داشت  وجود 
پذیرش  به  جامعه  اکثریت  که  باشند  داشته 
استثمار و ستم مشروط شده باشند .اما تاریخ 
را  ایده  این  این  خالف  طبقاتی  جوامع  تمام 

نشان می دهند .

مارکس  اندازه  به  کس  هیچ  زمینه  این  در 
های  نوشته  همان  .از  نداشت  اطالعات 
ابتدایی اش به انتقاد از سرمایه داری بعنوان 
یک سیستم غیر انسانی پرداخت .جامعه ای 
که انسان ها نمی توانند احتیاجات خود را بر 
آورده کنند و به انجام کارهایی مشغول هستند 
عبارت  به  دیگران.  خاطر  ارضای  برای 
دیگر ، سرمایه داری نیاز های اساسی انسان 
به   . گیرد  می  نادیده  را  انسانی  طبیعت  و 

عقیده مارکس

تبدیل  به یک خارجی  کارگر  به  نسبت  کار 
می شود . به این معنی که

به هستی وجودی اش متعلق نیست … بنابر 
این در کارش ، کارگر خود

را تاکید نمی کند بلکه انکار می کند .احساس 
رضایت نمی کند و شاد

با  را  اش  ذهنی  و  فیزیکی  .انرژی  نیست 
آزادی رشد نمی دهد .بدنش را

می میراند و ذهنش را نابود می کند .بنابر 
این کارگر تنها خودش را در

کار  وقتی   . کند  احساس می  کار  از  خارج 
نمی کند در خانه است ، و

هنگامی که کار می کند در خانه نیست .کار 
او بنابر این نه یک کار

داوطلبانه ، بلکه یک کار ناگزیر است ، یک 
کار اجباری است .

لذا این کار نه برای برآورد احتیاج بلکه تنها 
وسیله ای برای برآوردن

نیازهای خارج از آن است .کاراکتر بیگانه 
اش با روشنی در این واقعیت

ظاهر می شود که زمانی که اجبار برداشته 
می شود ، کار همچون طاعون

 ، نتیجه  .در  شود  می  زده  کنار  به 
انسان)کارگر( در هیچ یک از

 ، خوردن  مثل  اش  حیوانی  های  فعالیت 
نوشیدن و تولید مثل کردن خودش را

های  فعالیت  در  و   . کند  نمی  احساس  آزاد 
حیوانی اش خود را جز حیوان

در نظر نمی گیرد . آنچه حیوان است انسان 
می شود و آنچه انسان است تبدیل به

حیوان می گردد .به عبارت دیگر ، سرمایه 
های  محدودیت  و   ، نیست  طبیعی  داری 
انسان  تکامل  و  رشد  بر  که  را  مصنوعی 
توسط اشکال سازمان های اجتماعی جاری 
تحمیل کرده است اکثریت عظیم انسان ها را 
از شناخت پتانسیل های واقعی شان محروم 
به  این مسائل چه ربطی  . حاال  است  کرده 
اخالق دارد ؟نظرگاه مارکس در مورد اخالق 
در مقام مقایسه به فالسفه یونان مثل ارسطو 
بسیار نزدیک تر است تا فالسفه مدرنی مثل 
به  را  اخالق  اینکه  جای  به  .مارکس  کانت 
عنوان مجموعه ای از قوانین در نظر بگیرد 
و  میگیرد  نظر  در  را  را  انسانی  طبیعت   ،
اینکه چگونه طبیعت انسان می تواند شکوفا 
شود و چگونه می تواند ظرفیت های خود را 

تکامل دهد .

به  بشری  جامعه  گذشته  سال  هزار  ده  در 
طبقات آشتی ناپذیر تقسیم شده است . و این به 
این معنی است که اخالق نه به عنوان تئوری 
آزادسازی انسان ، بلکه به عنوان مجموعه 
ای از قوانین تنظیم شده ، و هر طبقه سعی 
در حظ منافع خودش دارد . مارکس اینگونه 
سیستم  در  که  را  طبقاتی  مختلف  اخالقیات 
سرمایه داری به تقابل کشیده می شوند مورد 

توجه قرار داد . :

سرمایه دار هنگامی که سعی می کند روز 
کاری را تا آنجا که ممکن است

طوالنی تر بکند و اگر بتواند دو روز کاری 
را از داخل یک روز دربیاورد

حق خود را به عنوان خریدار نگه می دارد 
. از طرف دیگر طبیعت عجیب

بیانگر یک محدودیت در مصرف اش  کاال 
توسط خریدار است .نیروی کار

حق خود را به عنوان فروشنده هنگامی که 

آرزو می کند ساعات کار به

اندازه یک زمان معمولی کاهش یابد ، حفظ 
می کند

بین یک حق علیه  تعارض  این رو یک  از 
حق دیگر وجود دارد که هر دو به یک

اندازه مهر قانون مبادله را بر خود دارند . 
بین حقوق متساوی نیرو تصمیم می گیرد.

 ، داری  تولید سرمایه  تاریخ  در  این رو  از 
نعیین آنچه از آن به عنوان یک روز کاری

نام می برند ، خود را به عنوان نتیجه یک 
مبارزه ، مبارزه بین سرمایه انبوه)کلکتیو(

انبوه  کار  نیروی  و  دار  یعنی طبقه سرمایه 
یعنی طبقه کارگر آشکار می سازد .

این  بگیریم  نتیجه  توانیم  نمی  ما  این  از  اما 
و  داران  سرمایه  اخالق  یعنی  ها  اخالق 
اخالق کارگران به یک اندازه معتبر هستند 
.در دنبال کردن منافع خودشان ، طبقه کارگر 
به نمایندگی عمومی کل انسان ها می رسند .. 
زیرا منافع کارگران ایجاب می کند که نظام 
سرمایه داری سرنگون شود تا بتواند خودش 
را ازاد سازد . در این حال کل بشریت را 
دادن  پایان  برای  مبارزه  . در  کند  ازاد می 
اخالق  باید  کارگران   ، ستم  و  استثمار  به 
طبقه حاکمه را به چالش بکشند . هنگامی که 
کارگران یک کارخانه را اشغال می کنند یا 
صاحبان خانه از تحویل خانه به بانک هایی 
خودداری  دارند  را  خانه  مصادره  قصد  که 
می کنند اخالق سرمایه داری به چالش کشیده 
این  مبارزه  تر  عالی  مرحله  در   . شود  می 
ضرورت ممکن است بوجود آید که از قهر 
علیه خشونت بکار گرفته شده توسط دولت 

استفاده شود .

چنین  ، کریس هرمان  انگلیسی  مارکسیست 
توضیح می دهد :

آنچه از نظر مارکس اهمیت اساسی داشت نه 
رفتار یک شخص منفرد ، بلکه

نه   ، بود  اجتماعی  نیروهای  بین  مبارزه 
اخالق شخصی بلکه نبرد برای ایجاد یک

زبان  مبارزه  این  در  و  بود.  خوب  جامعه 
اخالق اغلب زبانی است که توسط طبقه

حاکم بکار گرفته می شود تا کسانی را که با 
آن مخالفند تحت کنترل قرار دهد

ارج  با  هر رشد واقعی مبارزه طبقه کرگر 
که  شود  می  آغاز  هایی  ارزش  به  گذاشتن 
جماعه  این  بنابر  و  واقعی  همکاری  متوجه 
بشری واقعی می گردد .بر ضد اتمیزه کردن 
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و  همبستگی  مبارزاتی  چنین  این   ، بازار 
پشتیبانی متقابل و روی هم گذاشتن قابلیت ها 

را افزایش می دهد .

اخالق طبقه کارگر بر اساس پایان دادن به 
یافتن  دست  در  اما   . است  ستم  و  استثمار 
اقدامی قابل توجیه  به چنین هدفی اتخاذ هر 
نیست .ترتسکی در همین زمینه نوشت : آن 
کارگر  طبقه  از  بخشی  که  را  هایی  روش 
و  انگیزد  می  بر  دیگر  بخشی  علیه  بر  را 
و  خودشان  به  نسبت  را  ها  توده  اعتماد  یا 
سازمانشان تقلیل می دهد نباید مورد استفاده 

داد .

از نظرگاه مارکسیزم هنگامی که  این  بنابر 
جامعه به طبقات تقسیم شده است یک اخالق 
 ، باشد. ولی  داشته  تواند وجود  نمی  جهانی 
طبقه کارگر در مبارزه در راه منافع خودش 
چنین  که  آورد  می  بوجود  را  امکان  این   ،
می  انگلس  که  .آنطور  شود  پدیدار  اخالقی 

گوید :

تا  اخالق  های  تئوری  همه  که  آنیم  بر  ما 
کنونی در تحلیل نهایی محصول

اند .و از  اقتصادی زمانه خود بوده  شرایط 
زمانی که جامعه به سوی

آنتاگونیزم های طبقاتی حرکت کرد ، اخالق 
همواره اخالق طبقاتی بوده

است . این اخالق یا تسلط و منافع طبقه حاکم 
را توجیه کرده است ، یا

از زمانی که طبقه تحت ستم به اندازه کافی 
نیرومند شد این اخالق ،

خشم این طبقه را علیه این تسلط و منافع آتی 
ستمدیدگان را نمایندگی

کرده است .

در این روند یک پیشرفت در اخالق وجود 
داشته است ، مثل دیگر رشته های

اخالق  فراز  از  کنون  تا  اما   . بشر  شناخت 
طبقاتی عبور نکرده ایم . یک اخالق

واقعی انسانی که ماورای آنتاگونیزم طبقاتی 
و خاطره آن دوران قرار می گیرد

تنها زمانی در یک مرحله جامعه امکان پذیر 
می شود که نه تنها بر آنتاگونیزم های

در  را  آنها  بلکه  است  کرده  غلبه  طبقاتی 
زندگی عملی به فراموشی سپرده است .

تاریخ ترجمه۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲

جنگ آب و هوا
نویسنده: جفری ساچ
مترجم: بابک پاکزاد

نظام سیاسی ما و سیاست های جهانی، برای 
مواجهه با چالش های جهانی امروز آماده و 
مجهز نیست. رشد اقتصاد جهانی و افزایش 
جمعیت، فشار بی سابقه ای بر محیط زیست 
به  منجر  فشارها  این  و  کرده  وارد  فیزیکی 
چالش های بی سابقه ای برای جوامع ما شده 

اند.

وسیعی  ابعاد  در  سیاستمداران  هنوز  اما 
اند. دولت  این گرایشات بی توجه  به  نسبت 
این  به  تا  اند  نیافته  ای سازمان  گونه  به  ها 
نیازها پاسخ دهند. بحران هایی که در اساس 
از  هستند،  محیطی  زیست  خود،  طبیعت  و 
طریق استراتژی های از مد افتاده دیپلماسی 

و جنگ هدایت و مدیریت می شوند.

برای مثال وضعیت دارفور در سودان را در 
نظر بگیرید. این منازعه وحشتناک از طریق 
تهدید نظامی، تحریم و عمدتاً زبان جنگ و 
پاسدار صلح مورد رسیدگی قرار  نیروهای 
منازعه  این  انکارناشدنی  منشاء  اما  گرفت. 
به  که  نهفته  ای  منطقه  توانفرسای  فقر  در 
شکل فاجعه آوری وضع آن در دهه ۸۰ به 
کشیده،  طول  امروز  تا  که  خشکسالی  دلیل 
بدتر شده است. به نظر می رسد تغییرات آب 
و هوایی بلندمدت نه تنها به ریزش باران کم 
تر در سودان بلکه در بخش اعظم آفریقا به 
ویژه در جنوب ناحیه صحرای آفریقا جایی 
که زندگی به باران بستگی دارد و خشکسالی 

در معنای مرگ است، منجر شده است.

خشکسالی  از  ناشی  مرگ  تله  در  دارفور 
گرفتار آمده، اما هیچ کس بحران در دارفور 
را از چشم انداز توسعه بلندمدت به جای چشم 

انداز جنگ مورد بررسی قرار نداده است.

نظامی،  استراتژی  یک  از  بیش  دارفور 
نیازمند یک استراتژی تامین آب است. هفت 
رویکردی  بدون  منطقه  این  جمعیت  میلیون 
جدید که برای آن ها امکان رشد محصوالت 
و تامین آب دام ها را فراهم کند، نمی توانند 
زنده بمانند. اما تمام گفت وگو ها در سازمان 
نیروهای  ارسال  و  ها  تحریم  پیرامون  ملل 
به سوی صلح  و هیچ مسیری  است  نظامی 

نیز در افق دید قرار ندارد.

فشارهای ناشی از کمبود آب یکی از موانع 
اصلی توسعه اقتصادی در بخش های مختلف 

جهان است. بحران آب در غزه دلیل بیماری 
و رنج و مشقت فلسطینیان و یکی از دالیل 
عمده تنش بین اسراییل و فلسطین است. اما 
دالر صرف  میلیاردها  مکرراً  حال،  این  با 
بمباران و تخریب منطقه می شود. در حالی 
که هیچ اقدامی برای حل معضل بحران رشد 

یابنده آب در منطقه صورت نمی گیرد.

چین و هند با بحران فزاینده آب در سال های 
تبعات  تواند  می  که  بحرانی  مواجهند.  آتی 
بالقوه وحشتناکی را با خود به همراه آورد. 
جهش اقتصادی این دو غول، ۴۰ سال پیش 
و  تر  بیش  کشاورزی  محصوالت  تولید  با 
پایان بخشیدن به قحطی آغاز شد. اما بخشی 
از این افزایش محصول در نتیجه میلیون ها 
چاهی بود که منابع زیرزمینی آن از طریق 
میزان  اکنون  هم  شد.  می  احیا  باران  آب 
بارندگی در ابعاد خطرناکی کاهش پیدا کرده 
و آب های زیرزمینی با سرعتی بسیار بیش 
از آن که بارندگی بتواند آن ها را احیا کند، 

به سطح زمین پمپ می شوند.

عالوه بر این، جدا از میزان بارندگی، تغییر 
و تحوالت آب و هوایی به طغیان رودخانه 
ها و آب شدن یخچال ها بر اثر گرم شدن کره 
زمین منجر می شود. برف ها در کوهستان 
ها زودتر از فصل مقرر آب می شوند و به 
این دلیل است که آب رودخانه ها در ماه های 
تابستان کم تر از هر زمان دیگری است. بنا 
با بحران آب  این دالیل هند و چین  تمام  به 
بسیار جدی که در آینده بیش تر تشدیدخواهد 

شد، مواجهند.

ایاالت متحده نیز با خطرات مشابهی مواجه 
است. ایالت های غربی و جنوب غربی مدت 
ها ست که با خشکسالی دست و پنجه نرم می 
کنند که می توان آن را نتیجه گرم شدن زمین 
و تکیه بیش از اندازه ایالت ها ی کشاورزی 

به آب ذخایر زیرزمینی قلمداد کرد.

نفت  تامین  از  ناشی  فشارهای  نظیر  درست 
برده،  باال  را  انرژی  های  قیمت  که  گاز  و 
قیمت  اکنون  هم  محیطی  زیست  فشارهای 
مواد غذایی و آب را در بخش های متعددی از 
جهان باال برده است. موج گرما، خشکسالی 
ایاالت  در  هوایی  و  آب  فشارهای  دیگر  و 
متحده، اروپا، استرالیا و دیگر مکان ها در 
سال جاری، قیمت گندم را به باالترین سطح 

محیط زیست
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فشارهای  بنابراین  رساند.  جاری  دهه  در 
رسیده  نهایت  به  اکنون  هم  محیطی  زیست 
و درآمد و معیشت در سطح جهان را تحت 

تاثیر قرار داده است.

با افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و تغییرات 
ها،  خشکسالی  تشدید  با  ما  هوایی،  و  آب 
نینوهای  ال  دریایی،  های  توفان  گردبادها، 
گرما،  امواج  آب،  حاد  کمبود  قدرتمند، 

انقراض گونه ها و… مواجه خواهیم شد.

موضوع سهل و شیک محیط زیست و آب و 
هوا به موضوع مشکل برانگیز و استراتژیک 
قرن ۲۱ بدل خواهد شد. اما تقریباً در دولت 
از  ای  نشانه  هیچ  جهانی  سیاست  در  و  ما 
به رسمیت شناختن این حقیقت اساسی وجود 
ندارد. مردمی که درباره گرسنگی و بحران 
های زیست محیطی سخن می گویند، اخالق 
در  که  شوند  می  گرفته  نظر  در  گرایانی 
و  جنگ  مساله  با  که  گرایانی  واقع  برابر 
صلح درگیرند قرار گرفته اند; اما همه این 
ها مزخرف است. واقع گرایان نامبرده، منبع 
تنش ها و فشارهایی که به برخی بحران های 
رشدیابنده در جهان منتهی شده را درک نمی 

کنند.

پایدار  توسعه  باید وزارتخانه  ها  دولت  تمام 
خود  وقت  تمام  صورت  به  که  کنند  ایجاد 
زیست  تحوالت  رابطه  مدیریت  وقف  را 
محیطی با نیک ورزی انسان کنند. وزرای 
رسیدگی  توانایی  خود  خودی  به  کشاورزی 
آن  با  کشاورزان  که  آب  کمبود  مشکل  به 
مواجه خواهند شد را نخواهند داشت. وزرای 
بهداشت توانایی رسیدگی به افزایش بیماری 
را  زمین  شدن  گرم  اثر  بر  عفونی  های 
نخواهند داشت. وزرای محیط زیست توانایی 
اقیانوس ها  بر  به فشارهای وارده  رسیدگی 
آب  شدید  تغییرات  تبعات  یا  و  ها  جنگل   ،
یا سونامی را  کاترینا  توفان  و هوایی نظیر 
قدرتمند  وزارتخانه  یک  داشت.  نخواهند 
ها  پاسخ  کردن  هماهنگ  مسوول  باید  جدید 
به تغییرات آب و هوایی، کمبود آب یا دیگر 

بحران ها در اکوسیستم شود.

در سطح جهانی، دولت های جهان نهایتاً باید 
درک کنند که معاهده هایی که همه آن ها در 
محیط  هوا،  و  آب  پیرامون  اخیر  های  سال 
اند،  رسانده  امضا  به  تکثرزیستی  و  زیست 
به  و  جهانی  امنیت  مساله  اندازه  به  حداقل 
اندازه تمام مناطق جنگی و نقاط بحران که 
تیتر اول روزنامه هاست و همچنین بودجه 
ها و اذهان را به خود جلب می کند، اهمیت 
دارد و با تمرکز به چالش های ناشی از فقدان 
توسعه پایدار، دولت آمریکا می توانست به 
راحتی به بحران های جاری )نظیر بحران 
دارفور( پایان بخشد و از بروز بحران های 

بیش تر در آینده جلوگیری کند.

پروفسور اقتصاد و رییس انستیتی مطالعات 
زمین در دانشگاه کلمبیا

منبع:

www.Tompaine.com
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ستایشگران استالین رهبران برجسته عصر ما بودند
دومه نیکو لوسوردو

یونگه ولت
ترجمه رضا نافعی

و  ایتالیائی  فیلسوف  لوسوردو،  دومینیکو 
استاد دانشگاه اوربینو، کتابی در باره استالین 
نوشته که نخستین بار در سال ۲۰۰۸ در رم 
منتشرشد . این کتاب در ایتالیا سرو صدای 
زیادی بر پا ساخت و سبب بحث های گسترده 
تاریخی گشت. موسسه نشر “پاپی روسا“در 
آلمان ترجمه این کتاب  شهر کلن در کشور 
را در چند روز پیش با نام „استالین. تاریخ و 
انتقاد از افسانه ای سیاه“منتشر ساخت. آنچه 
اینک می خوانید مقدمه این کتاب است که در 

عین حال معرف مضمون کتاب نیز هست.

ابهت  با  استالین سخت  سوگواری در مرگ 
در  نفر  “میلیونها  احتضار  ساعات  بود:در 
برای  تا  بودند  کرده  ازدحام  مسکو  مرکز 
آخرین بار به رهبر در حال احتضارشان ادای 
مارس ۱۹۵۳  ماه  پنجم  کنند“. روز  احترام 
چنان  او  درگذشت  از  شهروند  „میلیونها 
نزدیکان  از  یکی  که گوئی  بودند  اندوهگین 
خود را از دست داده اند“. در دورافتاده ترین 
نقاط این کشور وسیع نیز واکنش در برابر 
“روستائی  مثال  بود.  گونه  همین  او  مرگ 
خبر  اعالم  از  پس  بالفاصله  کوچک“که 
“در ماتمی همگانی فرورفت “. بهت زدگی 
فراتر  اتحاد شوروی  مرزهای  “از  همگانی 
پراگ  و  بوداپست  خیابانهای  در  رفت“. 

بسیاری در خیابانها اشک می ریختند“.

هزاران کیلومتر آنسوتر از جبهه سوسالیسم، 
بود:تمام  گسترده  هم سوگواری  اسرائیل  در 
اعضای “ماپام“بدون استثاء می گریستند“ماپام 
“تقریبا  و  مهم  رهبران  تمام  که  بود  حزبی 
بهت  همه  بودند.  آن  رزمندگان“عضو  تمام 
فروخفت“این  اندوه:”خورشید  غرق  و  زده 
جنبش  ارگان  الهامیشمار  روزنامه  عنوان 
شخصیت  نیز  دیرگاهی  بود.  بوتس  کی 
های برجسته دولتی و ارتشی با سوگواران 
سال  جنگ  در  که  افسر،  بودند:„۹۰  همنوا 
یهودیان  استقالل  بزرگ  جنگ  در   ،۱۹۴۸
شرکت داشتند در یک سازمان مخفی مسلح 
و  )استالینیستی(  شوروی  اتحاد  هوادار   ،
انقالبی به یکدیگر پیوستند. ۱۱ نفر از آنها 
بعدا به مرتبه ژنرالی رسیدند و یک نفر به 
وزارت . کسانی که امروز هم بعنوان پدران 

و بنیانگذاران میهن اسرائیلیان مورد ستایش 
هستند.

در غرب نیز تعظیم و ستایش از او محدود به 
رهبران و فعاالن احزاب کمونیست و یاران 
مورخی  دویچر(  )ایزاک  نبود.  او  همپیمان 
که خود از شیفتگان تروتسکی بود در سوگ 
او نوشت:”در سه دهه سیمای اتحاد شوروی 
بکلی دگرگون گشت. هسته تاثیرات تاریخی 
آغاز  او  که  است:”هنگامی  این  استالینیسم 
کرد روسیه کشوری بود که در آن زمین را 
با خیش های چوبی شخم می زندند، و روزی 
اتمی  رآکتور  صاحب  کرد  ترک  را  آن  که 
بود. او روسیه را به دومین کشور صنعتی 
جهان ارتقاء داد و این فقط یک مسئله مادی 
و پیشرفت سازمانی نبود. دست یابی به نتیجه 
گسترده  انقالب  یک  بدون  دست  این  از  ای 
کشوری  که  انقالبی  نبود،  ممکن  فرهنگی 
پیش  در  آموزشگاه  راه  تا  داشت  آن  بر  را 
یابد. “حتی  به دانشی گسترده دست  گیرد و 
اگر میراث استبداد آسیائی و تزاری گاه مهر 
زشت کننده خود را برچهره آن کوبیده باشد „ 
آرمان سوسیالیستی هویت طبیعی، یکپارچه 
هماهنگ“Corporate Identity“خود  و 

را „در روسیه استالینی یافت.

حرمت واال

این ترازنامه تاریخی دیگر جائی برای ادعا 
نامه هائی که تروتسکی درگذشته علیه رهبر 
روسیه اقامه می کرد باقی نمی گذاشت. در 
زمانی که نظام نوین اجتماعی در اروپا و در 
انقالب „پوسته  به گسترش است و  آسیا رو 
ملی خود را ترکانده است „استالین را نظریه 
پرداز تسلیم شونده سوسیالیسم در یک کشور 

خواندن چه معنائی می تواند داشته باشد؟

تمسخر  به  تروتسکی  که  را  استالینی 
طنز  که  خواند  کوچک“می  “شهرستانی 
بزرگ  های  رویداد  به صحنه  را  او  تاریخ 
برای   ۱۹۵۰ سال  است“در  کرده  پرتاب 
 Alexandere چون  نامداری  فیلسوف 
Kojeve تجسم آن چیزی بود که هگل آن 
را Weltgeist)روح جهان ( می خواند و 
از این رو موظف بود که حتی با شیوه های 

به  انسانیت را به وحدت بخواند و  پرقدرت 
آنسو هدایت کند و در این راه خرد و تحمیل 

اراده را در هم آمیزد.

گرم  جنگ  تدوام  نیز  و  سرد  جنگ  برغم 
در کره ، در غرب نیز در گذشت استالین، 
های  چپ  و  کمونیستها  دایره  از  بیرون   ،
رفته  هم  روی  ها  واکنش  هوادارشان، 
„متعادل“در پی داشت و یاد کرد از استالین 
توام با „احترام کامل“بود: در آن زمان هنوز 
حتی  و  قلب  خوش  نسبتا  دیکتاتوری  را  او 
دولتمدار می دانستند و مردم یاد مردی را که 
لقب پر مهر“عمو ژو“ به او داده بودند بود، 
یاد سردار  در خاطر خود حفظ می کردند، 
فاشیسم  بر  مردمش  پیروزی  که  را  بزرگی 
را ممکن ساخته بود و کمک به نجات اروپا 
 .)Kojeve بود“)  کرده  فاشیسم  توحش  از 
احساسات  و  تصورات،  ها،  اندیشه  هنوز 
و  سوم  رایش  علیه  بزرگ  ائتالف  سالهای 
همدستانش از بین نرفته بودند )ایزاک دویچر 
در سال ۱۹۴۸ آنها را برشمرد( „دولتمردان 
و ژنرالها)…( از تسلط او بر جزئیات فنی 
ماشین عظیم جنگیش، و گزینش های استادانه 

اش سخت در شگفت بودند“.

یکی از شخصیت های ستایشگر او که حتی 
زائیده   ، کشورشوراها  علیه   ، گذشته  در 
بود،  کرده  نظامی  دخالت  اکتبر،  انقالب  از 
باره  در  بارها  که  بود  چرچیل  وینستون 

استالین چنین اظهار نظر کرده بود :

 I like„  („ آید  این مرد خوشم می  از  “من 
that man )„چرچیل ، دولتمرد انگلیسی، 
در نوامبر ۱۹۴۳، در کنفرانس تهران همتای 
بزرگ“را  “استالین  شوروی  اتحاد  در  خود 

چنین می ستاید :

او  است،  کبیر  پطر  شایسته  جانشین  او 
سرزمین خود را نجات داد، وضعی در آن 
ایجاد کرد که بتواند بر متجاوزان چیره گردد. 
مسکو)از  در  آمریکا  سفیر  هاریمن،  آورل 
شیفته  ای  بگونه  نیز   ،)  ۱۹۴۶ ـ   ۱۹۴۳
پیوسته در سطح نظامی تصوری  بود و  او 
مثبت از او بدست می داد:”بنظر من او مطلع 
تر از روزولت، واقع بین تر از چرچیل و 

تاریخ
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تر  دست  چیره  ساالری  جنگ  باصطالح 
بود“. آلسیده دو گاسپری ) وزیرخارجه ایتالیا 
از حزب دموکرات مسیحی( از این هم فراتر 
خدمت  از  تاکید  با   ۱۹۴۴ سال  در  و  رفت 
„فوق العاده“ تاریخی ارتش هائی که با نبوغ 
ژوزف استالین سازمان یافته بودند و تاثیری 
تایید  صدساله برجای نهادند، تجلیل کرد. و 
به عرصه  ایتالیائی  سیاستمدارمهم  این  های 
نظامی محدود نماند:”وقتی می بینم که هیتلر 
و موسولینی انسانها را بخاطر نژادشان تحت 
پیگرد قرار می دادند و آن قانون دهشتناک 
ضد یهودی را که می شناسیم اختراع کردند 
بینم که روس ها  و در عین حال وقتی می 
تالش می کنند تا ۱۶۰ نژاد را در روسیه با 
هم درآ میزمند و جامعه بشری را با هم یگانه 
کنند، بگذارید بگویم که این کاریست مسیحی 
وار کاریست بسیار جهانی آنگونه که کلیسای 

کاتولیک میخواهد“.

استالین در میان رفقای روشنفکر برجسته نیز 
هارولد  نبود.  برخوردار  کمتری  اعتبار  از 
جی . السکی که در آن زمان از برجستگان 
با  گفتگوئی  در  بود،  انگلیس  کارگر  حزب 
که  گفت   ۱۹۴۵ پائیز  در  بوبیو  نوربرتو 
“بسیار  رهبر  و  شوروی  اتحاد  ستایشگر 
آرنت  هانا  سال  همان  در  خردمند“آنست. 
رهبری  تحت  که  کشوری  ویژگی  نوشت 
استالین است این است که با اختالفات ملیت 
ها برخورد می کند و اختالفات را برطرف 
می سازد، ملیت های گوناگون را بر اساس 
برابری ملیت ها سازمان میدهد“. این نوعی 
سرمشق است ، چیزی است که „هر جنبش 
قرار  توجه  مورد  آنرا  باید  ملی  و  سیاسی 

دهد“.

بنه دتو کروچه)فیلسوف و مورخ ایتالیائی ( 
در آنچه که اندک زمانی پیش و پس از جنگ 
جهانی نوشت تایید کرد که استالین در پرتو 
نبرد با فاشیسم نازی به تنها به آزادی جهانی 
بلکه به آزادی در سرزمین خود نیز خدمت 
„یک  در دست  آری رهبری شوروی  کرد. 
سیاستمدار نابغه است „که رویهم رفته نقش 
تاریخی مثبتی ایفا می کند:در قیاس با روسیه 
برای  پیشرفتی  “سویتیسم  انقالب  از  پیش 
آزادی است، همانطور که سلطنت استبدادی 
“پیشرفتی  فئودالی  های  رژیم  با  قیاس  در 
پیشرفتهای  تداوم  سبب  بود“و  آزادی  برای 
بزرگ آن شده است“. تردید فالسفه متمرکز 
بر آینده شوروی بود و در قیاس با آن استالین 
را بیشتر مطرح می کردند:او جای لنین را 
گرفت و به این ترتیب یک نابغه جای نابغه 
الهی „رهبری  قبلی را گرفت. ولی „مشیت 

آتی شوروی را به که خواهد سپرد؟

تمدن نوین

در  بحران  های  نشانه  پیدایش  با  که  کسانی 
اتحاد  ائتالف ضد هیتلری در صدد برآمدند 
شوروی استالین را با آلمان هیتلری مقایسه 
مان  توماس  سرزنش  مورد  سخت  کنند، 
این  در  سوم  رایش  ویژگی  گرفتند.  قرار 
باصطالح  نژادی“یا  “جنون  گرفتار  که  بود 
در  کارش  نخستین  که  „بود  سروران  „نژاد 
سرزمین های تسخیر شده آن بود که فرهنگ 
بعد  و  کرد  می  کن  ریشه  را  سرزمین  آن 
دست به اجرای „سیاست شیطانی خلق کشی 
„می زد. هیتلر با این شیوه از دستور نیچه 
آن  :”دیوانه  بود  گفته  که  کرد،  می  پیروی 
عالیجناب  ولی  خواهد  می  برده  که  کسی 
“سوسیالیسم  مسیر  ولی   .“ کند  می  تربیت 
روسی“درست در نقطه مقابل آن قرارداشت 
فرهنگ  و  دانش  پرقدرت  گسترش  به  که 
استوار بود و نشان داد که “برده“نمی خواهد، 
برغم  و  خواهد  فکور“می  “انسانهای  بلکه 
از  است.  گزیده  „آزادی“را  مشکالت  همه 
پذیرفتنی  این دو رژیم  دانستن  این رو یکی 
نیست. کسانی که این گونه استدالل می کنند 
قرار  فاشیسم  با  همدستی  مظان  در  را  خود 
قصدشان  که  کنند  ادعا  اگر  حتی  دهند،  می 
محکوم کردن فاشیسم است، توماس مان می 
نویسد:“کمونیسم روسی را با فاشیسم نازیها 
به این دلیل در یک سطح قراردادن که هر 
حالت  بهترین  در  هستند،  خواه  تمامیت  دو 
حکایت از سطحی نگری دارد، و در حالت 
بدتر یعنی فاشیسم. کسی که بر یکی بودن این 
بنظر خود  است  ، ممکن  دو اصرار ورزد 
اعماق  در  و  واقع  در  ولی  باشد  دموکرات 
دل خود یک فاشیست است و خواستار قاطع 
آنست که ریا کار انه و بظاهر با آن مخالفت 
با  فقط  تمام  و  تام  نفرت  با  ولی   . کند  می 

کمونیسم مبارزه می کند“.

البته بعدا جنگ سرد در گرفت و هانا آرنت 
بارۀ  در  خود  کتاب  در   ۱۹۵۱ سال  در 

توتالیتاریس

بانظر توماس مان برخورد کرد. توماس مان 
هم ارز قرار دادن فاشیسم و سوسیالیسم را 
قرار  انتقاد  مورد  بشدت  و  دانسته  نادرست 
داده بود. ولی درست همزمان با آن کوژف 
فیلسوف فرانسوی از استالین بعنوان پیشگام 
جهان  در  تاریخی  پیشرو  بسیار  تحول  یک 
حتی  که  است  معنی  بآن  این  کرد.  ستایش 
در غرب هم این حقیقت نوین بعبارت دیگر 
بیطرفانه  نبرد  یعنی  اساسی  تازه  فکر  این 
علیه اشکال گوناگون توتالیتاریسم بدشواری 
سال  در  بازکند.  جا  خود  برای  توانست 
قبل  سال  سه  که  را  نظری  السکی   ۱۹۴۸
ساخت.  تر  روشن  تقریبا  بود  داشته  ابراز 
دیگر  بار  شوروی  اتحاد  تعریف  برای  او 
مقوله ای را مطرح ساخت که بئاتریس وب، 
انگلیس،  کارگری  جنبش  نمایندگان  از  یکی 

جنگ  طول  در  همچنین  و   ۱۹۳۱ سال  از 
از مرگش  پیش  اندک زمانی  تا  دوم  جهانی 
بکار می برد که عبارت بود از : „تمدن نوین 
است،  :“درست  نوشت  تاکید  با  السکی   .“
طبقه ای که دیرزمانی سرکوب شده و مورد 
بهره برداری قرار گرفته بود برای پیشرفت 
اجتماعی خود خواست هائی را مطرح کرد 
پی  در  نبودند،  معمولی  های  خواست  که 
بکرسی نشاندن آن خواست ها مناسبات تازه 
که  هرجا  و  کارگاهها  ها،  کارخانه  در  ای 
اشتغالی وجود داشت برقرار شد که بر خالف 
گذشته دیگر پایه حقوقی آن مالکیت صاحب 
این  مجموعه  از  نبود،  تولید  وسائل  بر  کار 
کشوری  در  نظامی  تحوالت  و  ها  خواست 
بوجود آمد که “پیش آهنگ تمدنی نوین“بود 
و استالین راهبر آن بود. البته هم این و هم 
آن دیگری نظر خود را دقیق تر می کنند:این 
“تمدن نوین“ که در حال پیدایش است هنوز 
برای سنگین بر دوش دارد که عبارتست از 
این  بروز  های  شکل  بربرصفت“.  „روسیه 
تاکید  السکی  ــ  بود.  بربرصفتی“استبداد   „
می کند ــ برای آن که بتوانیم در بارۀ اتحاد 
شوروی به یک داوری درست دست یابیم یک 
واقعیت اساسی را نباید از نظر دور داریم، و 
آن این که :“کسانی که قدرت رهبری را در 
بودند که  داشتند برخاسته از کشوری  دست 
یگانه شکل حکومتی که به آن خو گرفته یود 
آن  در  آنها  که  بود“وضعیتی  استبداد خونین 
قرار داشتند و مجبور بودند در آن وضعیت 
حکومت کنند این بود که تقریبا در محاصره 
گیر  “در  پیوسته  و  داشتند،  قرار  دائمی  ای 
نماند  ناگفته  بودند.   „ بالقوه  یا  جنگی واقعی 
که انگلستان و ایاالت متحده نیز در مواقعی 
که با بحرانی حاد روبرو می گردند ازادیهای 
سنتی را کم و بیش محدود می سازند. )…(

در پایان:در یک دوران تاریخی کشوری که 
تحت رهبری استالین قرار داشت و نیز خود 
استالین توانستند با عالقه توام با حسن نیت ، 
با احترام و حتی با ستایش مواجه گردند. البته 
موجب  نازی  آلمان  با  تعرض  عدم  قرارداد 
سرخوردگی سخت شد ولی بعدا استالینگراد 
این سرخوردگی را جبران کرد. از این رو 
و  در سال ۱۹۵۳  او  از مرگ  پس  ستایش 
سالهای بعدی آن اردوگاه سوسیالیسم و حتی 
پارچه  یک  را  کمونیستی  جنبش  از  بخشی 
کرد و بنظر می رسید که برغم تکانه های 
و  است،  آمده  پدید  ثبات  باردیگر  پیشین 
لیبرال  غرب  در  حتی  ستایش  این  سرانجام 
دو  هر  که  سرد،  جنگ  وجود  برغم  نیز 
طرف با سختی تمام دست اندر کار آن بودند، 
انعکاس یافت. چرچیل، که جنگ سرد را با 
نطق خود در فولتون رسما آغاز کرد، بیهوده 
برای خلق شجاع روسیه و  :“من  نگفت که 
دوران  در  خودم  همرزم  استالین،  مارشال 
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جنگ ، ستایشی عمیق و احترامی فوق العاده 
تشدید جنگ سرد  با  تردید  بی  هستم“.  قائل 
آهنگ کالم بتدریج سخت و سختر شد. با این 
همه مورخ نامدار انگلیسی آرنولد توینبی که 
در استخدام وزارت خارجه انگلیس نیز بود 
در سال ۱۹۵۲ رهبر شوروی را با „انسانی 
نابغه „ چون “پطرکبیر“ مقایسه کرد و نوشت 

:

بسوی  استالین  مستبدانه  گیری  جهت   „
تکنولوژی غربی درستی خود را وقتی نشان 
گذاشته  آزمایش  به  جنگ  میدان  در  که  داد 
شد، مانند کاری که پطر کبیر کرد“. نه تنها 
بزانو در آوردن رایش سوم نشان داد که آن 
جهت گیری درست بوده است، بلکه پس از 
بایستی  ناکازاکی „ روسیه می  هیروشیما و 
تکنولوژی  سطح  به  را  خود  که  آن  برای 
راه  یک  به  دست  دیگر  بار  برساند  غربی 
„بسرعت  آنرا  که  بزند  دیگر  دشوار  پیمائی 

برق انجام داد“.

تبعید به خانه وحشت

ولی احتماال یک رویداد تاریخی دیگر است 
بنیادین  تغییر  در  سرد  جنگ  از  بیش  که 
نطق  اهمیت   . بود  موثر  استالین  تصویر 
چرچیل که در ۵ مارس ۱۹۴۶ در فولتون 
ایراد کرد کمتر از نطقی بود که دهسال بعد، 
کنگره  بیستمین  در   ۱۹۵۶ فوریه   ۲۵ در 
نیکیتا  توسط  شوروی  کمونیست  حزب 

خروشچف ایراد شد.

این نطق محرمانه که تصویری از دیکتاتوری 
خونخوار،  گونه  بیمار  که  داد  می  ارائه  را 
خودپسند ، میانمایه و در عرصه روشنفکری 
حتی مضحک است، بیش از سه دهه، تقریبا 
به  توصیف  این  کرد.  می  راضی  را  همه 
رهبران تازه ای که در اتحاد شوروی در راس 
بعنوان  را  داد خود  می  امکان  بودند  قدرت 
کشور  در  انقالبی  مشروع  پاسداران  یگانه 
جنبش  در  و  سوسیالیسم  اردوگاه  در  خود، 
جنبشی  کنند،  عرضه  کمونیستی  المللی  بین 
که مسکو را مرکز خود می دانست. غرب 
هم از این که اعتقادات گذشته اش تایید شده 
و استدالل های تازه ای نیز برای ادامه جنگ 
سرد یافته بود شادمان بود و کمال رضایت 
را داشت. سوویتولوژی ) شوروی شناسی( 
ایاالت متحده نخست افراد و عناصری را که 
مظنون به هواداری از کشوری بودند که از 
دامان انقالب اکتبر برخاسته بود تصفیه کرد 
ارتش  سیا،  با  نزدیکی  به  گرایش  آن  در  و 
شد.  تقویت  نظامی  اطالعاتی  سازمانهای  و 
جنگ  ادامه  برای  که  آمریکا  سوویتولوژی 
سرد نقشی کلیدی داشت ، اندک اندک چهره 
ای نظامی می گرفت. در سال ۱۹۴۹ رئیس 
“نباید  داشت:  اظهار  آمریکا  تاریخی  انجمن 

دین(  ارتدکس) راست  دهیم که  اجازه  بخود 
نباشیم“ مردم پسند بودن اهداف و ارزش ها 
„دیگر مجاز نیستند“. „باید مقررات گسترش 
 ، عیار  تمام  „جنگ  زیرا  پذیرفت،  یافته“را 
بخدمت  را  ما  همه  سرد،  چه  باشد  داغ  چه 
می طلبد و از ما می خواهد که وظیفه خود 
مورخ  میدان وظیفه  این  در  دهیم.  انجام  را 
کمتر از وظیفه یک فیزیک دان نیست“. در 
سال ۱۹۵۶ هیچ یک از این ها از بین نرفته 
بود ولی در این سال سوویتولوژِی کم و بیش 
پیدا کرد  تازه  آمریکا ، مشوقی  نظامی شده 
که از درون جهان کمونیستی برمی خاست.

خروشچف  محرمانه  نطق  که  است  درست 
بیشتر یک شخصیت را متهم می کرد و نه 
خود کمونیسم را ، ولی در آن سالها آمریکا و 
همپیمان هایش نیز صالح می دیدند که زیاده 
استالین  کشور  بر  را  توجه  و  نکنند  روی 
پیمان   „ قرارداد  امضاء  با  سازند.  متمرکز 
بالکان „ با ترکیه و یونان، در سال ۱۹۵۴، 
عضو  به  شد  تبدیل  بنوعی  یوگوسالوی 
بیرونی ناتو، و تقریبا بیست سال بعد چین هم 
قرار دادی با آمریکا منعقد کرد که دوفاکتو 
ضد شوروی بود. آنچه در درجه اول اهمیت 
قرار داشت این بود که این ابرقدرت منزوی 
گامهای  پیوسته  دائم  فشار  زیر  تا  گردد، 
تا  بردارد،  زدائی  استالین  بسوی  بیشتری 
و  هویت  دیگر  نیز  خود  چشم  در  که  جائی 
حرمتی نداشته باشد، و در نهایت چنان شود 

که به تسلیم و انحالل خود تن در دهد.

کانون توجه

برکت  از  نامدار  روشنفکران  سرانجام 
راحت  خیال  با  مسکو   „ های  „افشاگری 
عالقه ، همدلی و حتی آن شیفتگی که با آن به 
شوروی استالینی چشم می دوختند فراموش 
را  خود  که  روشنفکرانی  آن  بویژه  کردند. 
تروتسکیست می خواندند، آن „افشاگری ها 
„ را تاییدی برای خود می دانستند. از دیدگاه 
تروتسکی  دیرزمانی،   ، شوروی  دشمنان 
و  رفت  می  بشمار  کمونیسم  ننگ  مظهر   ،
ریشه  „یهودی  بهتر  یا   „ کن  ریشه   „ را  او 
مشروح  توضیحات  کردند)  می  کن“معرفی 
داده شده است  این مورد در خود کتاب  در 
که   ۱۹۳۳ سال  در  حتی   ) ولت  یونگه   .
سالها از تبعید تروتسکی گذشته بود، اسوالد 
قا  بازهم او را „  آلمانی،  اشپنگلر، فیلسوف 
تل بزرگ بلشویک „ می نامید. کنگره بیستم 
حزب کمونیست شوروی نقطه عطفی بوجود 
استالین  فقط  آن  از  پس  شد  سبب  که  آورد، 
وحشت  خانه  به  همکارانش  نزدیکترین  و 
تاثیر نطق  دامنه  آنجا که  از  فرستاده شوند. 
تروتسکیست  محفل  از  محرمانه خروشچف 
ها بسیار فراتر می رفت ، در محافِل نوعی 
تسلی  موجب  نیز  چپ  های  مارکسیست  از 

خاطر می گشت ، زیرا می دیدند که به این 
تئوری  در  نظر  تجدید  بارسنگین  صورت 
و  است.م(  مارکس  منظور  استاد)  های 
تاثیرات مشخصی که برجای گذاشته بود، از 
کشورهای  در  است.  شده  برداشته  دوششان 
کمونیستی نه تنها دستگاه دولتی از بین نرفته 
بود بلکه بسیار هم عریض و طویل تر شده 
بود و هویت ملی در چالش ها پیوسته اهمیت 
بیشتری یافت تا به از هم پاشیدگی و سرانجام 
فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم انجامید. نه تنها 
هیچ نشانی از حذف پول و بازار به چشم نمی 
خورد بلکه همراه با پیشرفت های اقتصادی 
پیدا  نیز  بیشتری  اهمیت  حتی  بازار  و  پول 
کرده بودند. البته این ها ایراداتی انکار ناپذیر 
بودند ولی همه آن تقصیرها به گردن استالین 
بود و “استالینیزم “. بنا بر این دلیلی برای از 
دست دادن امید ها وجود ندارد تمام مسلماتی 
متکی  و  بلشویکی  انقالب  با  بود  همگام  که 
بود بر سخنان مارکس ، به اعتبار خود باقی 

هستند.

ئولوژیک  ایده  ـ  سیاسی  های  حوزه  این 
تصویری از استالین ساختند که مطلقا ساخته 
نه  تصویر  این  ساختن  برای  بود.  آنها  ذهن 
بلشویسم  تاریخ  از  بکلی  چپ  حضور  تنها 
شد.  مارکسیسم حذف  از  اولی  بطریق  بلکه 
یعنی همان کسانی که در پی انقالبی قدرت 
بدست را گرفته بودند که با تکیه بر اندیشه 
های مارکس و انگلس تدارک شده و به اجرا 
در آمده بود و بیش از همه زمام قدرت را 
در دست داشتند. با این زمینه ضد کمونیست 
را  آن  تاریخ  و  تزاری  آسانی روسیه  به  ها 
سی  جنگ  و  شوروی  اتحاد  خاستگاه  که 
و  انگیز  غم  تکامل  منشاء  و  استالینی  ساله 
استالینی  دهه  سه  و  شوروی  اتحاد  پرتضاد 
حوزه  اساس  این  بر  گرفتند.  نادیده  بود  آن 
گوناگون  ئولوژیک  ایده  ـ  سیاسی  های 
افسانه  خروشچف  نطق  بر  تکیه  با  هرکدام 
ویژه خود را ساختند ، چه آنها که غرب را 
مارکسیسم  که  آنها  چه  و  انگاشتند  می  پاک 
و بلشویسم را پاکیزه می دانستند. استالینیزم 
مرجع واحد و هراس انگیزی بود که به همه 
مخالفان امکان می داد از خود راضی باشند 
و  اخالقی  ازبرتری  کران  بی  ستایش  به  و 

روشنفکرانه خود بپردازند.

گوناگون  ی  تفسیرها  این  که  آن  برغم 
اما  داشتند  متفاوت  انتزاعی  های  سرچشمه 
متدولوژیک  همگرائی  یک  به  پایان  در 
باره ترور  آنها در  میرسیدند. پژوهش های 
عینی  وضعیت  به  دقیق  توجه  بدون  که 
می  ختم  نتیجه  این  به  گرفت  می  صورت 
و  فرد  یک  خواست  از  ناشی  ترور  که  شد 
یا قشری محدود از رهبران بوده که مصمم 
بوده اند قدرت مطلق خود را با توسل به هر 
وسیله ای تحمیل کنند. در چنین شرائطی اگر 
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بتوان استالین را با شخصیت سیاسی بزرگ 
دیگری مقایسه کرد این شخصیت کسی نمی 
تواند باشد جز هیتلر. در نتیجه برای شناخت 
شوروی استالینی تنها نمونه قابل قیاس آلمان 
در  بار  نخستین  القاء  این  است.  هیتلری 
اواخر دهه ۱۹۳۰ از سوی تروتسکی طرح 
شد که بار ها مقوله „دیکتاتوری مطلقه „ را 
استالینی  این مقوله دو نوع  بکار برد و در 
و فاشیستی ) بویژه هیتلری( را در کنار هم 
جنگ  در  بعدا  که  آغازی  نقطه  یعنی  نهاد. 
نظر  مسلط  ئولوژی  ایده  در  امروز  و  سرد 

عمومی شده است.

آیا این شیوه استدالل اقناع کننده است یا بهتر 
آنست که به شیوه ادبیات تطبیقی روی آوریم 
تاریخ روسیه و کشورهای  آنگاه مجموع  و 
غربی دخیل در جنگ سی ساله دوم با روسیه 
را بی اغماض بررسی کنیم؟ با بکار بردن 
این شیوه کشورها و قشرهائی که در رهبری 
با  آنها هستند، با مختصاتی بکلی متفاوت ، 
هم مقایسه می شوند. ولی آیا تفاوتی که میان 
ئولوژی های  ایده  از  زائیده  فقط  آنها هست 
آنهاست یا موقعیت عینی آنها که کوالکاسیون 
) امکانات ( ژئوپلیتیک خوانده می شود نیز 
نقش با اهمیتی در ایجاد این تفاوت ها ایفا می 
کند ؟ وقی ما از استالین سخن می گوئیم بی 
اردوگاههای  کهکشان  فردی،  قدرت  درنگ 
کار اجباری، کوچ دادن اجباری یک قوم از 
منطقه ای به منطقه دیگر به ذهن ما خطور 
می کند. ولی اگر روسیه را کنار بگذاریم، 
این پدیده ها را فقط در آلمان هیتلری مشاهده 
تفاوتهائی در شدت و  با  این که  یا  می کنیم 
ضعف و وضعیت اضطراری حاد و یا زمان 
کشورهائی  در  آنها،  تداوم  دراز  یا  کوتاه 
نیز  دارند  تثبیت شده  لیبرالی  های  که سنت 
مشاهد می شوند؟ آنچه مسلم است این است 
فراموش  را  ها  ئولوژی  ایده  نقش  نباید  که 
کرد ولی آیا واقعا می توان ایده ئولوژی که 
که  ئولوژی  ایده  با  کرد  می  استالین مطرح 
الهام بخش هیتلر بود یکی دانست؟ یا این که 
با پیروی از شیوۀ تهی از پیشداوری ادبیات 

تطبیقی به نتایج کامال نامنتظری می رسیم؟

نظریه پردازان نظریه „ آرمانهای ناب „ می 
جنبش  یک  برای  ارزشگذاری  معیار  گویند 
یا یک نظام سیاسی تنها آرمانهای متعالی آن 
نیست ، ادعا می شود که برای ارزش یابی 
این آرمانها باید درنظر داشت که اثربخشی 
است. پرسش  بوده  آنها پ در عمل چگونه 
اعتباری  دارای  اصل  این  آیا  که  است  این 
محدود  آن  اعتبار  عرصه  یا  است  عمومی 
است به آن جنبشی که لنین یا مارکس آغاز 

گر آن بودند؟

حتی  یا  زائد  کسانی  بنظر  ها  پرسش  این 
شدن  روبرو  از  که  رسد  می  کننده  گمراه 

تصویر  گشتن  دگرگون  چرائی  مسئله  با 
استالین طفره می روند با این اعتقاد که گویا 
بود  پنهان  پیشتر  که  حقیقتی  از  خروشچف 
که  مورخی  البته  برداشت.  پرده  سرانجام 
قطعی  سال  بعنوان  را   ۱۹۵۶ سال  بخواهد 
و نهائی افشاگری تثبیت شده فرض کند در 
برمال  را  خود  متدولوژیک  ناتوانی  حقیقت 
نادیده  آسان چالش ها و عالئقی را  کرده و 
گرفته که الهام بخش کارزار استالین زدائی 
بخش  الهام  آن  از  پیش  و  آن  انجام  شیوه  و 
سوویتولوژی جنگ سرد بودند. تضاد شدید 
میان تصاویر استالین نباید مورخ را بر آن 
دارد که این یا آن تصویر استالین را مطلق 
های  انگیزۀ  شناخت  پی  در  باید  بلکه  سازد 

دگرگونی باشد.
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