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حزبح کمونیست،   زب 

 کمونیست کارگری، حزب کمونیست
حزب لنینیست،   مارکسیست 
لنینیست مارکسیست   کمونیست 
کارگر طبقه  تکلیِف  و….   مائوئیست، 
و چیست،  عنوان  و  نام  همه  این   با 
و ناینده کمونیست  واقعاً   کدام حزب 
 خواست ها و اراده ی این طبقه است،
 و در این صورت وظیفه یا وظایف اش

در قبالِ طبقه و جامعه چیست؟
 پرسش را به این صورت مطرح کنیم:
 آیا هر سازمان و تشکیلتی که نامِ خود
حزبی نهاد،  کمونیست  حزب   را 
با کارگران  و  است،  پرولتری   حقیقتًا 
از را  راستین  باید  و محکی  معیار   چه 
 دروغین و حقیقی را از غیرحقیقی تیز

دهند؟
و معیار  دو  مارکسیستی  دیدگاه   از 
مسئله حقیقِت  شناخِت  برای   محک 

وجود دارد:
تئوری یعنی  نا،  راه  معیار   یک 
 معطوف به هدف، و یک معیار عملی
 (تربی)، یعنی پراتیک منجر به هدف.
پیوند که  معیار،  دو  این  بر   درنگ 
 ارگانیک دارند، برای شناخت راستین

از دروغین ضروری است.
مارکس که  چنان  هم  کارگر،   طبقه 
 گفت آفریننده آگاهی ست، اما خود از
در آگاهی  است.  بهره  بی  آگاهی   این 
حقیقت به  آگاهی  فلسفی،   معنای 
هستی و  طبیعت،   کارکردهای 

اجتماعی انسان است.
مغز در  جامعه  و  طبیعت   کارکردهای 
 اندیشنده به شکل ایده و تفکر بازتاب
در تفکر  و  ایده  سپس  که  یابد،   می 
تولید روابط  و  تولیدی   پراتیک 

برکارکردهای انسان- در اینجا طبقه 

 در شناخِت
حزب ِکمونیست

خدامراد فولدی
راه به  و  شود  می  تاثیرگذار   کارگر- 

نای عمل او تبدیل می گردد.
 تئوری معطوف به هدف طبقه کارگر-
 چرا که بحث ما درباره طبقه کارگر و
و ایده  آن  رو،  این  از  اوست-   حزِب 
 تفکری است که ضمنِ مشخص کردِن
این طبقه و پیراست آن از  هدفِ غاییِ 
تئوریک ابزار  پرولتری،  غیر   هر هدفِ 
برای را  راهبردی  شناسانه  شناخت   و 
 رسیدن به آن هدف در اختیار وی قرار

دهد.
دِل از  باید  سو  یک  از  تئوری   این 
 مناسباتِ اجتماعی، یا به بیان دیگر از
سرمایه داری،  درون تضادهای دورانِ 
مناسبات دِل  از  دیگر  سوی  از   و 
نوعی زندگی  دروِن  از  یعنی   طبیعی، 
بر تأثیرگذار  عضو  مثابه  به   انسان 

طبیعت بیرون آمده باشد.
 طبقه کارگر ناگزیر است و باید قوانین
 این هر دو رابطه را بشناسد تا بتواند بر
 آن ها تأثیر گذار شود. منظور از آگاهی
 هم چیزی جز شناخت قوانین حاکم بر
 این روابط و سازو کارهای پیچیده و به
دگرگون و  ها  آن  بر  تأثیرگذاری   قصد 

0ساخت شان نیست.
بر هم  که  است  تئوری  کدام  آن   اما، 
دوران تضادهای  و  اجتماعی   روابط 
 سرمایه داری، و هم بر روابط گسترده
و اشراف  (طبیعت)  با جهان  انسان   تر 
انساِن که  ای  گونه  به  دارد،   آگاهی 
 کنشگر عصر ما، یعنی پرولتاریا را قادر
 سازد اراده خود را به شیوه قانون مند

 بر هر دو اعمال نوده و کارکردهایشان
 را در جهت هدف های خویش تنظیم

و هم سو ناید؟
 چنان تئوری یی نی تواند و نباید یک
آلیستی و خرافه گرا باشد. ایده   تئوری 

زیرا:
پی در  گرایی  خرافه  و  آلیسم   ایده 
اراده اعمال  و  مندی  قانون   شناخت 
نیست. قوانین  بر  انسان  ی   آگاهانه 
آلیسم انسان را ایده   درست برعکس، 
از یک قدر  و  تسلیم قضا  بسته   دست 
 سو و اراده حاکمان از سوی دیگر می
 کند. دلیل آن هم روشن است: جهان
نگرِی جهان  آلیستی  ایده   نگرِی 
که است  کشان  بهره  و   حاکمان 
 تضمین کننده بقا و تداوم حاکمیت آن
 هاست. اگر به روش برهان خلف هم
تئوری باشیم،  مسئله  حل  دنبال   به 
ماتریالیسم جز  چیزی  نظر   مورد 
بر تاریخی  ماتریالیسم  و   دیالکتیک 
این که  چرا  بود.  نخواهد  آن  از   آمده 
 تئوری است که دشمنان ریز و درشت
تلش مختلف  انحای  به  کارگر   طبقه 
 می کنند آن را خنثا و ناکار آمد نایند.
بر یه نویسی  تا رد  آن گرفته   از تریف 

آن.
تا کیست  تو  دوست  بگو  اند:   گفته 
آن دیگر  روی  که  کیستی،  تو   بگویم 
تا کیست  تو  دشمن  بگو  شود:   می 
جهان و  ها  تئوری  کیستی.  تو   بگویم 
یا هایند  انسان  دوست  یا  هم  ها   بینی 
همه در  آلیسم،  ایده  ها.  آن   دشمن 
بلکه دوست،  تنها  نه  آن،   اشکال 
هم است.  کش  بهره  طبقات   محافظ 
ما عصر  در  و  ماتریالیسم،  که   چنان 
به تاریخی  و  دیالکتیک   ماتریالیسم 
 دلیل تاکید آن بر تغییر و دگرگونی هر
 وضعیتی و به ویژه فرا رفت از سرمایه
کمونیسم و  سوسیالیسم  به   داری 
دشمن و  کارگر  طبقه   دوست 
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بورژوازی ریز و درشت است.
تنها دوست، نه   ماتریالیسم دیالکتیک 
 بلکه راه نای طبقه کارگر در مصاف
با است.  سرمایه  و  بورژوازی  با   اش 
قابل قدرت  به  معطوف  تئوری   چنین 
می کارگر  طبقه  که  است   اعتمادی 

تواند جهانی را به کف آورد.
ترویج باید  راستین  کمونیست   حزب 
و بخش  آگاهی  تئوری  چنین   دهنده 

دگرگون سازی باشد.
ماتریالیسم که  ی  کمونیست»   «حزب 
مرامنامه خود حذف از  را   دیالکتیک 
 کرده باشد، و بدتر از آن، علیه آن ردیه
پرولتری حزبی  تواند  نی   بنویسد، 

(انقلبی) و حقیقتا کمونیستی باشد.
کمونیست نام  برخود  که   حزبی 
ایدئولوژی و  بینی  جهان  اما   بگذارد 
و تبلیغ  را  بورژوایی   – آلیستی   ایده 
تشکیلت یک  از  بیش  دهد،   اشاعه 
قربانی جز  هدفی  و  نیست  کار   فریب 
سرمایه پای  در  کارگر  طبقه   کردن 

ندارد.
ماتریالیسم انتخاب  با   حزب 
بر راه  و  نا  راه  عنوان  به   دیالکتیک 
با دارد  وظیفه  کارگر،  طبقه  و   خود 
 بهره گیری از آموزش های پایه گذاران
شناختی جهان  و  فکری  مکتب   این 
قلمرو در  را  علمی  های  یافته   نوترین 
کیهان و  شیمی  (فیزیک،   طبیعت 
انسان و  شناسی  زیست   شناسی)، 
 شناسی در آموزشهای خود به کارگران
به کارگر  طبقه  نگرش  و   بگنجاند 
و علمی  کامًل  را  انسان  و   جهان 

ماتریالیستی ناید.
 حزبی که به بهانه آزادی اندیشه، انواع
از بورژوایی  آلیستی-  ایده  های   خرافه 
جهان از  هگلی  وارونه  تفسیر   جمله 
 (طبیعت،جامعه و اندیشه) را تأیید کند
در و  بورژوایی  حزبی  دهد،  اشاعه   یا 
است. سرمایه  کشی  بهره   خدمت 

هگلی غیرماتریالیستی   دیالکتیک 
 منطق جهان بینی خرافه پرستان، و در
قدرت و  حاکمیت  تثبیت   جهت 
گِر توجیه  امروزه  و  داران   سرمایه 

فاشیسم است.
 حزب با عمومیت بخشیدن به فلسفه و
 همگانی کردن فلسفه علمی، به این تِز
عمل جامه  باخ  فویر  درباره   مارکس 
برای را  مادی  زمینه  و  پوشاند   می 
به جای آگاهانه جهان   دگرگون کردن 
می فراهم  آن،  نودن  تفسیر   صرفًا 
به را  جهان  تاکنون  «فیلسوفان   سازد: 
 شیوه های مختلف تعبیر و تفسیر کرده
فلسفه کارکرد  که  آن  حال   اند، 

دگرگون کردن جهان است.»
 پرولتاریای مجهز به فلسفه علمی نیازی
 به توسل به نیروی فراتری ارشاد کننده
و ندارد  موهومات  و  خیالی  دنیای   به 
 خود بهتر از هر نیروی فراتر غیرمادی و
 غیرطبقاتی مقتضیات خویش و جامعه
را تشخیص می دهد و در جهت  اش 

برآوردن آن عمل می کند.
به یازدهم  تز  کردن  متحقق   لزمه 
سازمان نوع  هر  حرکت  نقطه   عنوان 
مند، سامان  بخشی  آگاهی  و   دهی 
از راستین  شناخت  و  آگاهی   ترویج 
پدیده بر  حاکم  قوانین  و   کارکردها 
که بداند  باید  کارگر  طبقه   هاست. 
اقتدار حیطه  از  خارج  ای  پدیده   هیچ 
 قوانین حاکم بر آن پدیده نیست، و او
که است  قوانین  آن  شناخت  با   تنها 
پدیده گرفت  اختیار  در  به   قادر 
می آن  نودن  دگرگون  و   موردنظر 
به از عمومیت بخشیدن   گردد. غرض 

تعمیم جز   چیزی  هم  علمی  -فلسفه 
 آگاهی و شناخت راستین در میان توده

های کارگر و زحمت کش نیست.
و ابزار  انواع  با  اکنون،  هم   بورژوازی 
های آگاهی  تزریق  سرگرم   وسایل 
کشان زحمت  و  کارگران  به   دروغین 

هر به  زدن  دست  از  را  آنان  تا   است 
به را  وضعیت  که  انقلبی  عمل   گونه 
بازدارد. سازد  دگرگون   سودشان 
ترفندها این  تنها  نه  دارد   حزب وظیفه 
 و فریب کاری ها را افشا و علنی ناید
را آگاهی  و  علمی شناخت  ابزار   بلکه 
قرار کارگران  اختیار  در  زمان  هم   نیز 

دهد.
 بورژوازی تربه ی دراز مدت تاریخی
و اربابانه  به شیوه ی   اداره جامعه   در 
که معنا  این  به  دارد.  دارانه   سرمایه 
خصوصی ملک  و  دارایی  را   جامعه 
 خود می داند که هر گونه بخواهد می
 تواند با آن رفتار کند، و از این کار هم
و سیاسی  تأمین سرکردگی  جز   هدفی 
آن کردن  جاودانی  و  خود   اقتصادی 
به که  است  نگرشی  چنین  با   ندارد. 
 خود حق می دهد با به خدمت گرفت
اندیشه، ملک فروشندگان  و   صاحبان 
 خصوصی خود را که از دید او شامل
کننده ایجاد  کار  نیروی  و   پرولتاریا 
از شود  می  هم  او  اضافی   ارزش 
و ها  (مارکسیست  دشمنان   تعرض 
وسیله و  امکان  هر  با  ها)   کمونیست 
که است  چنین  دارد.  نگه  دور   ای 
آن در  که  آورد  می  وجود  به   شرایطی 
و ها  «مارکسیست  حتا   بتواند 
اندیشه از  و  بخرد  را  ها»   کمونیست 
 آنان به سود خود بهره گیری ناید. این
 کار را نیز به شیوه بازار، یعنی با ایجاد
 مغازه و تارتخانه (بنگاه معاملتی) که
 بر آن تابلوی «حزب کمونیست» نصب
بنگاه این   . دهد  می  انام   گردیده 
بده بند،  و  زد   معاملتی مدام مشغول 
و گری  واسطه  کنی،  کارچاق   بستان، 
و بورژوازی  منافع  دادن   جوش 
واسطه این  در  البته  که   پرولتاریاست، 
 گری و دلل بازی صرفًا منافع سرمایه
چنین کند.  می  نایندگی  را   داران 
کشورها همه  در  امروزه  هایی   بنگاه 
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بسیار تعدادشان  و  شوند  می   یافت 
تشکیلتی و  ها  سازمان  از  تر   بیش 
را کارگران  منافع  واقعًا  که   است 
در عین حال آنها  کنند.   نایندگی می 
 شعبده بازانی هستند که دست خود را
 هیچوقت رو نی کنند. به این معنا که
بینی جهان  که  کنند  نی   کاری 
به اگر  شود.  علنی  شان   بورژوایی 
های برنامه  و  فراوان  های   سایت 
انواع به  کنید،  مراجعه  آنان   تلویزیونی 
و کننده  سرگرم  شوهای  و  ها   برنامه 
های تلیل  و  دوم  دست   اخبار 
می بر  انقلبی  شبه   اکونومیستی 
برایتان که  چیزی  تنها  و   خورید، 
بینی جهان  و  فلسفه  ماند  می   مجهول 
مذهب ضد  حتا  ها  آن  هاست.   آن 
 اند، و همواره علیه افیون مذهب شعار
فلسفه اما  نویسند،  می  و  دهند   می 
گویند. نی  شما  به  چیست   خودشان 
تبلیغاتی های  بنگاه  این  میان   البته 
به برخی  دارد:  وجود  هایی   تفاوت 
در و  زیرکانه  برخی  و  علنی   طور 
فلسفه با  را  خود  ضدیت   پوشش، 
 علمی مارکسیستی ابراز می دارند. اما
 در هر دو حالت وجه مشترک هر دو
آن دلیل  هاست.  آن  آلیسم  ایده   بنگاه 
 هم روشن است: ضدیت با ماتریالیسم
قوانین با  ضدیت  یعنی   دیالکتیک، 
مادی، های  پدیده  و  ماده  بر   حاکم 
 یعنی ضدیت با خود سامان یابی ماده
از ساده یابنده  تکامل  و  درحرکت   ی 
 به پیچیده و از ناشعورمند به شعور مند
به مادی  فرا  موجود  دست  نهایت   در 
 حرکت در آورنده و سامان دهنده- با
برای را  نام-  حتابی  یا  موهوم  نام   هر 
بر اراده خود  اعمال  و   مدیریت جهان 
و فلسفی  این جنبه  باز می گذارد.   آن 
بورژوایی ایدئولوژی  شناختی   جهان 
 احزاب خود کمونیست نام است. این
فریبنده اشکال  و  ها  جنبه   ایدئولوژی 

پراتیک در  که  دارد  هم  دیگری   ی 
می آشکار  آنان  سیاسی  و   مبارزاتی 
ظاهر در  که  هستند  احزابی   گردد. 
عنوان به  را  دیالکتیک   ماتریالیسم 
می رسمیت  به  خود  بینی   جهان 
کنند، می  هم  ترویج  را  آن  و   شناسند 
می کار  به  را  آن  عمل خلف  در   اما 
آلیسم ایده  عمل  در  یعنی   گیرند. 
 بورژوایی و مذهب مختار آن را اشاعه
مذهب که  بهانه  این  به  دهند،   می 
جهان با  و  هاست  توده  بینی   جهان 
کرد. مخالفت  نباید  ها  توده   بینی 
که خواهد  نی  این  جز  هم   بورژوازی 
نخورده دست  اش  تمیق   دستگاه 
 باند تا او کار خودش را بکند و توده
نگه مناسک  سرگرم  چنان  هم  را   ها 
از را  برداری  فرمان  و  اطاعت   دارد، 
و ناید،  تمیل  آنان  به  مذهب   طریق 
ادامه شان  چاپیدن  به  چنان  هم   خود 
تاریخ از  هایی  برهه  در  حتا   دهد. 
حزب یک  که  ایم  دیده   خودمان 
 «کمونیست» یا مشهور به آن، هم زبان
را ها  کمونیست  مذهب  مبلغان   با 
به دوش  کرده،  اعلم  الدم   مهدور 
آنان شمشیر کشیده، به  دوش آن علیه 
ی جوخه  به  یا  کشیده  شان   صلیب 

اعلم شان سپرده است.
 تئوری استحکام بخش عمل، و عمل
 تایید گر تئوری است. هیچ یک بدون
حزبی ندارد.  اعتبار  و  ارزش   دیگری 
 که فقط تئوری پردازی کند و نخواهد
در یا  ببخشد،  عینیت  و  مادیت  آن   به 
حزبی کند،  اجرا  را  آن  خلف   عمل 
پرولتری غیر  رو  این  از  و  کار   فریب 
 است. در سوی دیگر، حزبی که علنا
 با تئوری عمل گرا و دوران ساز، یعنی
 با تنها تئوری دارای پتانسیل تغییر و فرا
با یعنی  موجود،  وضعیت  از   روی 
 ماتریالیسم دیالکتیک مخالفت ورزد ،
 نیز حزبی دغل کار و ایده آلیست و از

این رو حزبی بورژوایی است .
چه آن  عمل،  و  شناخت  قلمرو   در 
آلیسم ایده  است،  خودی  به   خود 
(دانش آگاهانه  شناخت  تنها   است. 
شناخت آن،  بر  متکی  عمل  و   ورانه) 
دیالکتیکی محرک ماتریالیستی   علمی 
 عمل دگرگون ساز انقلبی است. اگر
را خود  عمل  و  شناخت  قلمرو   حزبی 
و صریح  بطور  یعنی  نسازد،   مشخص 
 آشکار به طبقه کارگر و هواداران خود
عمل به  دست  شناختی  چه  با   نگوید 
را خود  حرف  در  اگر  حتا  زند   می 
این نه  بنامد،  کمونیست  و   انقلبی 
 است و نه آن و دارد مخاطبان خود را

فریب می دهد.
حقیقی کمونیست  حزب  تارک   بر 
آن فلسفه  یگانه  و   مارکسیسم، 
زیرا دارد.  قرار  دیالکتیک   ماتریالیسم 
طور به  که  است  ای  فلسفه  یگانه   این 
و مند  هدف  ورانه،  دانش   آگاهانه، 
و کارگر  طبقه  رفت،  کژراهه   بدون 
آینده ی مشخص و  جامعه را به سوی 
بی خصوصی،  مالکیت  بی   جامعه 
طبقه برد.  می  راه  دولت  بی  و   طبقه 
و راهکار،  و  فلسفه  این  بدون   کارگر 
بر چنین فلسفه و  حزب کارگزاری که 
 راهکاری استوار باشد، راه به سرمنزل

مقصود نخواهد برد.
 به این مساله هم باید توجه داشت و بر
 آن تاکید نود که: میان تئوری نی توان
و اصلحیه  آن  به  و  کرد  باز   پرانتز 
 الاقیه افزود با این ادعا که به آن غنا
معنای به  بخشیدن  غنا  بخشیم.   می 
بردن سئوال  زیر  و  دادن  مسیر   تغییر 
 اصل تئوری نیست، بلکه عملی اثباتی
شیوه به  آن  درستی  اثبات  جهت   در 
ترین تازه  کارگیری  به  با   علمی، 
راه شناسانه  شناخت   دستاوردهای 
طبقه نای  راه  تئوری  است.   بردی 
 کارگر و حزب او مارکسیسم است، و
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موفق نا  اما  صادقانه  تلش  از   پس 
در سوسیالیسم  ایجاد  در  ها   بلشویک 
 روسیه عقب مانده حزب مجاز نیست
به دیگری  اصلحی  نظریه  اختراع   با 
 فکر دنباله روی از یک تربه نا موفق
 و تمیل ناکامی دیگری به طبقه کارگر

باشد.
که آموخت  ما  به  روسیه   تربه 
سرمایه از  گذار  مرحله   سوسیالیسم 
 داری پیشرفته ای است که در آن تولید
 غالب تولید صنعتی و پرولتاریا اکثریت
 جمعیت جامعه را تشکیل می دهد. به
برقراری سوسیالیسم امکان   بیان دیگر 
در که  دارد  وجود  ای  جامعه  در   تنها 
سرمایه و  کار  تضاد  اصلی  تضاد   آن 
در سوسیالیسم  که  زمانی  تا   باشد. 
نشده برقرار  کشورها  ترین   پیشرفته 
در آن  استقرار  برای  تلش   باشد، 
برابر در  که  مانده  عقب   کشورهای 
کشورهای فاشیستی  نظامی-   ماشین 
 امپریالیستی به راحتی از پا در می آیند،

خشت بر دریا زدن است.
 آیا این به آن معناست که در کشورهای
دست باید  ها  کمونیست  مانده   عقب 
تا بانند  منتظر  و  بگذارند   روی دست 
انقلب پیشرفته  کشورهای   در 
و نوده  دگرگون  را   مناسبات 
و سپس را متحقق سازد،   سوسیالیسم 

آنها دست به عمل بزنند؟ هرگز.
 خود ماتریالیسم دیالکتیک علیه چنین
 برداشت منفعلنه ای از رابطه تئوری و
گفته به  تئوری  کند.  می  حکم   عمل 
که شود  می  مطرح  هنگامی   مارکس 
آن شدن  اجرایی  برای  مادی   زمینه 
تاریخی ماتریالیسم  باشد.  شده   فراهم 
 به ما می گوید که دوران سرمایه داری
به باید  و جامعه بشری   به سر رسیده، 
فراروی این  اما  فرارود.   سوسیالیسم 
بیفتد اتفاق  جاهایی  در  باید   ضرورتًا 
تر باشد. پیشرفته  تر و  یافته   که تکامل 

 چرا که در غیر این صورت کشورهای
جنگ فناوری  لاظ  از  تر   پیشرفته 
کشورهای بود  خواهند  قادر   افزار، 
راه در  گام  که  را  ای  مانده   عقب 
که میدانیم  و  اند-  نهاده   سوسیالیسم 
و است  گذار  مرحله  تنها   سیوسیالیسم 
 نه یک دوران استقرار یافته پایدار- به
 عقب برگردانند و حتا فاشیسم را بر آن

ها چیره نایند.
زنده ارگانیسم  یک  انسانی   جامعه 
فاز به  ورود  برای  که  است   واحد 
فاز وارد  سرش  باید  ابتدا   سوسیالیسم 
 شود نه دم اش! وقتی سر وارد شد دم
 هم خواه نا خواه وارد خواهد شد. اما
 اگر دم پیش از سر وارد شود، احتمال
 قطع شدن آن توسط دندان های برنده

ی سر بسیار زیاد است!
این در  ها  کمونیست  تکلیف   پس 
که ای  سرمایه  و  کار  میان   کشمکش 
 تضادشان به مرحله آنتاگونیستی رسیده

چیست؟
پیشرفته و  کمونیست ها در کشورهای 
وظایف مانده  عقب   کشورهای 
بر مکملی  حال  عین  در  و   متفاوت 
های داری  سرمایه  در  دارند:   دوش 
 پیشرفته که دگرگونی های اقتصادی –
 اجتماعی نظام به درجه ای از انباشت
 کمی رسیده که دگرگونی کیفی و فرا
که تری  عالی  مرحله  به  را  نظام   رفت 
با تراز  هم  و  متناسب  تولید   مناسبات 
و ناید  ایجاب  باشد  ها  دگرگونی   آن 
 در دستور کار قرار دهد، یعنی شرایط
پرولتری (جهش)  انقلب  برای   عینی 
 کاملً فراهم باشد، کمونیست ها طبقه
تاریخی مأموریت  به  نسبت  را   کارگر 
 خود و براندازی مالکیت خصوصی و
 نظام سرمایه داری به هر طریق مکن و
و تلفات  ترین  کم  با  رس  دست   در 
بتواند پرولتاریا  تا  نوده  آگاه   خسارت 
وظیفه این  خود  آگاهی  نیروی   به 

تاریخی را به انام رساند.
رشد تر  کم  ها  داری  سرمایه  در   اما 
و تهیز  ها  کمونیست  وظیفه   یافته، 
کسب برای  کارگر  طبقه  سازی   آماده 
ای جامعه  در  ایدئولوژیک   هژمونی 
رشد از  ای  مرحله  به  هنوز  که   است 
 نظری نرسیده که مصلحت خود را در
این انام  آسمان.  در  نه  بجوید   زمین 
بی آزادی  برای  مبارزه  مستلزم   وظیفه 

قید و شرط عقیده و بیان است.
 در جامعه های استبداد زده معروف به
به آلوده  کارگر  طبقه  سوم،   جهان 
سرمایه پیش  های  ایدئولوژی   بقایای 
 داری و بورژوایی و مسموم شده با این
رها خود  حال  به  اگر  ها،   ایدئولوژی 
آگاهی و  دانش  به  اگر  یعنی   شود، 
نشود، آراسته  خویش  بخش   رهایی 
هیچ کردن  دگرگون  به  قادر   هرگز 

مناسباتی نخواهد شد.
و عقیده  آزادی  حق  آوردن  دست   به 
ارتقای جهت  در  گام  نخستین   بیان 
نیروی و  «قانونگذار»  به  کارگر   طبقه 
که کارگری  طبقه  است.   راهبر جامعه 
موهوم نیروهای  اسارت  در   خود 
قادر چگونه  است  طبیعی   ماورای 
خواهد بود جامعه ای را راهبری کند؟
 بورژوازی با استفاده از آزادی بیانی که
جهان توانسته  دارد،  وجود  او   برای 
و به جامعه  را  ایدئولوژی خود  و   بینی 
چرا ناید،  تمیل  کارگر   طبقه 
از را  حربه  این  نباید  ها   کمونیست 
 بورژوازی بگیرند و آن را علیه خود او

به کار گیرند؟
صوری دموکراسی  به  که   کمونیستی 
آن در  مندرج  بیان  آزادی  و   بورژوایی 
نکند، مبارزه  آن  برای  و  ندهد   بها 
 کمونیسم جعلی و بورژوایی است. چرا
 که این بورژوازی است که می خواهد
 طبقه کارگر را از مزایای همین نیمچه
 دموکراسی و آزادی عقیده و بیان اش
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خود تا  سازد،  محروم  و   منصرف 
واپس بینی  جهان  راحتی  به   بتواند 

گرای اش را به خورد جامعه دهد.
علیه حتا  که  را  مدعیانی  ایم   دیده 
ی بهانه  به  بورژوایی   «دموکراسی» 
 دروغین بودن آن موضع گرفته اند و به
سخنگویان اینان  گویند.  می  ناسزا   آن 

بورژازی اند نه کمونیست.
تاریخی دیدگاه  از  که  است   درست 
دموکراسی ها  مارکسیست   نگر 
دموکراسی یک  امروزه   بورژوایی 
فریبانه است. درست و عوام   دروغین 
راهکاری دیگر  بورژوازی  که   است 
مشکلت از  بشریت  رفت  برون   برای 
 بی شماری که خودش برای وی پدید
 آورده در چنته ندارد، و هر آنچه دارد،
 فریب کاری و سد کردن راه هر گونه
و مارکسیسم  اما  است،  رفت   برون 
راهبردی و  راهکار  چنین  که   پرولتاریا 
دارند. خویش  عمل  و  نظر  چنته   در 
و آزادی  بومرنگ  باید  که  اند   اینان 
انحصار از  را  نایشی   دموکراسی 
به را  آن  و  آورده  در  به  داران   سرمایه 
با شده  گرفته  غنیمت  به  سلح   مثابه 
 توان هر چه بیشتر به سوی بورژوازی و
بر گردانند. مارکسیست  لیبرالیسم اش 
دموکراسی همین  مت  در  باید   ها 
حق ظاهرًا  که  کار،  فریب  و   صوری 
 حیات را هم برای مخالفان به رسمیت
روش از  گیری  بهره  با  شناسد،   می 
 های «قانونی» توجیه کننده آن، مقاصد
و کارگر  طبقه  به  را  خود  نیات   و 

جامعه برسانند.
ترویجی تبلیغی-  های  نشریه   انتشار 
سالهای در  چه  آن  نظیر   مارکسیستی، 
از انقلب وجودداشت، یکی   نخست 

این روش های قانونی است.
 منظور این است: تا طبقه کارگر دانش
خود تا  فرانگیرد،  را   مارکسیستی 
به درستی را   مشکلت و مسائل خود 

 و به شیوه علمی تشخیص ندهد، هیچ
 گونه «هل» دادن با زور موتور کوچک
طبقاتی، مبارزه  و  حرکت  از   خارج 
و سندیکایی  مبارزه صرف  گونه   هیچ 
ایجاد به  قادر  ای  روزمره   مطالباتی 
انتخاب و  تشخیص  و  طبقاتی   آگاهی 
و سوسیالیسم  برتری  ی   آگاهانه 
نخواهد داری  سرمایه  بر   کمونیسم 
خود باید  امروزه  کارگر  طبقه   گردید. 
جهان سلطه  زیر  از  هرچیز  از  پیش   را 
 بینی واپس گرای بورژوایی که مدام به
 وسیله رسانه های فراوان راست علنی
باز و  تولید  نقاب چپ  در  پنهان  یا   و 
گاه آن  سازد.  رها  شود  می   تولید 
و اجرا  را  اش  سوسیالیسم  و   انقلب 

مستقر ناید.
کمونیست های دروغین:

به۱ سالر:  مرد  های  کمونیست      - 
 راستی هیچ به این مساله فکر کرده اید
 چرا تا کنون هیچ زنی لیدر هیچ حزب
 کمونیستی نشده است؟ اگر فکر کرده
 اید چه پاسخی برای این مسئله بسیار با
ها کمونیست  اید.  یافته   اهمیت 
بر که  هستند  هایی  انسان   نخستین 
و نودند  تاکید  مرد  و  زن   برابری 
رفع و  جنسیت  مرز  برچیدن   خواهان 
و مرد  میان  شغلی  و  جنسیتی   تبعیض 
 زن شدند، و به خاطر آن مبارزه کرده

اند.
 کمونیست ها نه به خاطر دل سوزی و
 ترحم به زن، بلکه به دلیل جهان بینی
که شان،  گرای  تکامل   ماتریالیستی 
 تکامل انسان، جامعه و تاریخ را بدون
روند در  برابر  یعنی جنس  زن-   وجود 
می غیرعملی  و  مکن  نا   تکامل- 
 داند، زن را از هر جهت هم تراز و هم
 شان مرد می دانند. از دیدگاه تاریخی

نگر
 کمونیست ها، این جامعه های طبقاتی
 مرد سالر هستند.که زن را به خدمت

کننده ارضا  و  مرد  اربابان   گذار 
می فرو  آنان  جنسی  های   خواست 

کاهند.
را جدا ها  پدیده  طبقاتی،  بینی   جهان 
برده، و  ارباب  فروتر،  و  برتر  هم،   از 
 مالک و ملک خصوصی می داند. در
ماتریالیستی بینی  جهان  در  که   حالی 
و ها  مارکسیست   دیالکتیکی 
به باورمندی  دلیل  به  ها   کمونیست 
و ها،  پدیده  ارگانیک   همپیوندی 
بر ها  پدیده  متقابل   تأثیرگذاری 
تفکری چنین  برای  جایی   یکدیگر، 
 وجود ندارد. به همین دلیل در جامعه
 میان دو جنس اجتماعی که هر دو در
 تولید نسل، تولید مادی و تولید آگاهی
 سهم مشترک و یکسان دارند کم ترین
های تفاوت  ندارد.  وجود   تفاوتی 
هیچ را  اندامی)  و  (جسمی   فیزیکی 
یک برتری  حساب  به  آگاهی   انسان 
گذارد. نی  دیگر  جنس  بر   جنس 
چیزی زنان،  بر  مردان  جسمی   برتری 
 بیش از برتری حیوان نر بر حیوان ماده
حد تا  را  خود  انسانی  اگر   نیست. 
با این معیار خود  حیوان تنزل دهد، و 
شمار به  مخالف  جنس  از  برتر   را 
خود انسانی  ارزش  بر  چیزی   بیاورد، 
 نیفزوده بلکه تنها خصوصیت طبیعی و
 حیوانی خویش را برجسته کرده است.
واحد یک  طبیعی  لاظ  از   انسان 
مکمل سلول  دو  از  متشکل   زیستی 
 یکدیگر است، که یکی بدون دیگری
شانس نه  و  دارد  حیاتی  ارزش   نه 
دو سلول یک این  ترکیب   ماندگاری. 
 واحد زیستی به وجود می آورد که این
 واحد زیستی ضرورتا ماده یا نر به نوبه
 خود برای تداوم حیات نوع ضروری و
دارای مساوی  و  یکسان  طور   به 

اهمیت تعیین کنندگی است.
در انسان  نوع  ویژگی  خود  و   اهمیت 
در بلکه  نیست،  اش  بودن   طبیعی 



۱۳۹۰شهریور  ۶صفحه   ۱۴ شماره هفتهمجله 

بودن اجتماعی  و  بودن  مند   شعور 
مند نقشه  تولید  هدف  با  اش   آگاهانه 
 برای ادامه حیات است. از این رو، نر
بر علوه  زن)  و  (مرد  انسان  ماده   و 
نوع هر  برای  گفته  پیش   خصوصیت 
ویژه خصوصیت  یک  مند،   زیست 
 دارند که آنان را از دیگر نر وماده های
 زیست مند متمایز می سازد. ماده و نر
واحد یک  صرفًا  مرد)  و  (زن   انسان 
نر و  ماده  حیوان  یک  نظیر   زیستی 
 نیستند، بلکه بیشتر از آن یک وحدت
اند ملزوم  و  لزم  اجتماعی   ارگانیک 
تولید به  قادر  دیگری  بدون  یکی   که 
حیات ادامه  و  معیشتی   نیازهای 

نیست.
حیوانات (گروهی)  اجتماعی   حیات 
میان آنهاست.  طبیعی  حیات   همان 
 حیات طبیعی و حیات اجتماعی شان
مورد در  درحالیکه  نیست.   تفاوتی 
دو دارای  انسان  نیست.  چنین   انسان 
اگر چه متفاوت-  کاملً   قلمرو حیاتی 
یا حیات-  است:  وابسته-  هم   به 
قلمرو) (یا  حیات  و  طبیعی،   قلمرو- 
اگر است  طبیعی  قلمرو  در   اجتماعی. 
زن، و  مرد  های  اندام  میان   تفاوتی 
 یعنی در جنسیت آن ها موجود است.
تر حیاتی  و  تر  مهم  قلمرو   در 
اعتبار ترین  تفاوت کم  این   اجتماعی، 
که آن  محض  به  ندارد.  اهمیتی   و 
را ابزار سازی  انسان شد،  که   میمونی 
 آغاز کرد، خود را از قلمرو حیوانیت و
 این همانی با طبیعت نیز رها ساخت.
با این همانی  از  رها شده   این موجود 
دیگر حال  ابزارساز،  و   طبیعت، 
زندگِی در  را  ای  ویژه  خود   اشکال 
هیچ از  که  آورده  پدید  مندان   زیست 
زیست دیگر  زیستیِ  اشکالِ  با   لاظی 
 مندان قابل مقایسه و انطباق نیست. از
 جمله این خود ویژگی ها برابری هر دو
های فعالیت  در  مرد)  و  (زن   جنس 

مساوی سهم  و  تولیدی،  و   اجتماعی 
آگاهی و  شعور  ارتقای  در  دو   هر 
شناسی) جهان  و  فرهنگ   (زبان، 
کند ادعا  تواند  می  کسی  چه   است. 
زبان، گیری  شکل  در  زنان   سهم 
از تر  کم  شناسی  جهان  و   فرهنگ 

مردان است.
مردان از  زنان  نسبی  ماندگی   عقب 
 دلیل صرفاً تاریخی و طبقاتی دارد، نه
ماورای و  طبیعی  ماورای  دلیل   هیچ 

طبقاتی.
نظر مورد  برابری  رو،  این   از 
نه ها،  کمونیست  و  ها   مارکسیست 
و ترحم  خاطر  به  نه  و  است،   تعارف 
واقعیت یک  بلکه  سوزی،   دل 
 اجتماعی کتمان شده است که اگر چه
 در جامعه های طبقاتی این واقعیت از
تقق و  شده  کتمان  حقوقی   لاظ 
 نیافته است، اما ضرورت تاریخی یقینا
به طبقه  بی  جامعه  در  سرانام  را   آن 
 طور کامل متحقق خواهد ساخت و به
اصطلح حق را به حقدار خواهد داد.
چرا و  است  چگونه  پس  همه  این   با 
 هیچ حزب کمونیستی تا کنون به طور
دادن نشان  برای  شده  هم   سمبولیک 
کمونیستی و  مارکسیستی   ماهیت 
حقدار به  را  حق  نشده  حاضر   خود، 
خود رهبری  به  را  زنی  و   بدهد 
نیست- این  جز  و  احتماًل-   برگزیند؟ 
پاسخ در  موجود  واقعًا  احزاب   که 

چنین دلیلی ارائه دهند:
زنان تئوریک  دانش  و  سواد   یکم: 

حزبی در حد مردان حزبی نیست.
 دوم: زنان اتوریته و کارآمدی مردان را
مردان دیگر  عبارت  به  یا   ندارند. 

اقتدار مدیریتی بیش از زنان دارند.
دیگری پاسخ  هر  و  ها  پاسخ  این   اما 
بهانه یک حزب و سازمان  چیزی جز 
بینش که می خواهد  نیست   مردسالر 
چنین پس  در  را  اش  سالرانه   مرد 

گول بچه  و  کننده  گمراه   توجیهات 
زننده ای پنهان ناید.

تواند می  بودن  افضل»  و  «اعلم   آیا 
و مدرن  حتا  یا  مارکسیستی-   معیاری 
 امروزی- برای گزینش «رهبر» باشد، و
موجود دانش  آیا در حزب های واقعاً 
 و اتوریته ی هیچ زنی به پای مردان نی
حزب هم  آن  حزب  آیا   رسد؟ 
می ادعا  آن  افراد  همه  که   کمونیستی 
اندیشمندند، و  مارکسیست   شود 
متفکر» «مغز  و  رهبر  به  نیازی   اساسًا 
شد، حزب  رهبر  زنی  اگر  و   دارد 
یا فروکاست  معرض  در   حزب 
 فروپاشی قرار خواهد گرفت؟ چرا و از

چه نظر؟ جز این نیست که:
 یا در اساسنامه حزبی قید و تاکید شده

باشد لیدر باید مرد باشد.
در مردان  داشت  اکثریت  دلیل  به   یا 
 کمیته مرکزی حزب، بینش سنتی پدر
 سالر و مرد سالر بر فضای این کمیته
هنگام که  طوری  به  باشد،   غالب 
که زنان  حتا  و  مردان-  همه   گزینش، 
قرار حزب  بر  حاکم  فضای  تأثیر   زیر 
و «باسواد»  مرد  یک  به   دارند- 

«بااتوریته» رای دهند.
آشنای نام  لیدر  که  کنم  نی   فراموش 
خودساخته های  حزب  این  از   یکی 
سبیل اش  های  سخنرانی  در   بارها 
مسخره را  خلق  فداییان  گذاران   بنیان 
 کرد و حاضران را خنداند، اما خود و
توضیح کسی  به  هرگز  اش   حزب 
انتخاب در  خودشان  چرا  که   ندادند 
 مثلً همسرش برای لیدری حزب پیش
 قدم نشدند، و سبیل را از شرط مقدم

لیدری بر نداشتند.
نگرشی چنین  با  هایی  حزب   چنین 
را کارگران  قدرت  خواهند  می   وقتی 
بکشند، تصویر  به  کارگر  روز  در   مثلً 
زورمند و  ورزیده  های  واندام   بازوها 
 آن ها را نشان می دهند و کاری به مغز
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این دلیل  شاید  ندارند.  آنان  اندیشه   و 
 کار آن باشد که انقلب را صرفاً و تنها
به تن  رزم  میدان  در   نبرد گلدیاتورها 
 تن می دانند، و نه عرصه پیکار اندیشه
که ها،  آگاهی  و  ها   تئوری   ،  ها 
از آن  کارگران بیش از هر نیرویی باید 

ها بهره مند باشند.

-کمونیست های واپس گرا۲
ترکیب و  نام  گرا  واپس   کمونیست 
این عامل  اما  است.  نایی   ناساز 
بلکه نیست،  کمونیسم   ناسازنایی 
 حزب بورژوایی واپس گرایی است که

خود را کمونیست می نامد.
از سال  شصت  و  یکصد  از   بیش 
و فلسفه  و  مارکسیستی  اندیشه   پیدایی 
گذرد. می  آن  علمی  بینی   جهان 
 مارکسیسم جهان بینی و تئوری رهایی
تام بلکه  کارگر  طبقه  تنها  نه   بخش 
بشریت در دوران سرمایه داری است.

 از زمان پیدایی این تئوری جامعه بشری
 به طور مداوم رو به تکامل و پیشرفت
مارکس بینی  پیش  درستی  و   بوده 
انقلب حتمیت  و  ضرورت   درباره 
رسیده اثبات  به   سوسیالیستی 
 است.مارکس در همه نوشته های اش
را یک دوران سپری شده،  فئودالیسم 
 یا در حال پژمرش و زوال می داند. به
را خود  دوران  تضادهای  دلیل   همین 
را انقلب  و  سرمایه  و  کار   تضاد 
می ارزیابی  (پرولتری)   سوسیالیستی 

کند.
می تلش  بورژوازی  زمان  همان   از 
 کند تئوری های مارکس را به ویژه در
از پرولتری  انقلب  و  انقلب   عرصه 
شریک را  خود  و  بیاندازد،   اعتبار 

پرولتاریا در انقلب قلمداد ناید.
 به جز انقلب بلشویکی روسیه، که آن
عقب و  تاریخی  دلیل  به  صرفًا   هم 
انامید، ناکامی  به  کشور  آن   ماندگی 

 اما در هر صورت یک تربه با ارزش
همه بود،  تاریخی  آموز  درس   و 
 انقلب هایی که با عنوان دموکراتیک
انام ها»  «کمونیست  رهبری  با   و 
بوده بورژوایی  هایی  انقلب   گرفتند، 
 اند و نه پرولتاریایی. این ها درس های
یا نتواند  که  حزبی  و  است،   تاریخی 
تاریخ درس بگیرد و آن را از   نخواهد 
 در پراتیک سیاسی و اجتماعی اش به
خود بر  کمونیسم  نام  نباید  ببرد،   کار 

بگذارد.
در کارگر  طبقه  بار  چند   مگر 
به دست  باید  مانده  عقب   کشورهای 
قدرت شود،  ناکام  بزند،   انقلب 
تکیم پیش  از  بیش  را   بورژوازی 
انقلب بی کله از   ناید، سر خودش 
زیر اش  های  تئوری  و  علم  و   باند، 
خود های  حزب  تا  برود،   سوال 
پیشقدم شدن از  دست  نام   کمونیست 
سوسیالیستی انقلب  در  کشورها   این 

بردارند؟
و مارکس،  نام  به  باید  نام  چند   مگر 
بچسبد، باید  مارکسیسم  به  ایسم   چند 
یعنی مارکس،  های  آموزه   خود 
 سرچشمه علم انقلب به کلی فراموش
اصل جایگزین  البدل  بئس  و   شود 
انقلب از  بورژوازی  خیال  تا   ،  گردد 
 پرولتری کاملً راحت شود، و هر روز
مقابل در  ای  تازه  ایسم   پرچم 

مارکسیسم برافرازد؟
لنینیسم مارکسیسم  بلشویک ها گفتند 
امپریالیسمی است.  امپریالیسم   عصر 
و تازی  یکه  جهان  در  چنان  هم   که 
که دیدیم  بعدها  کند.  می   قدرقدرتی 
 خود روسیه پایگاه ضد امپریالیست به
تبدیل شد، و سه امپریالیست   کشوری 
سوسیال تز  چینی  های   جهانی 
گرفتند. کار  به  آن  علیه  را   امپریالیسم 
 چینی هایی که انقلب خود را برآمده
مانده عقب  بافت  از  گرفته  نشات   و 

می مستعمره  نیمه  فئودالی-   نیمه 
دموکراتیک انقلب  را  آن  و   دانستند 
اندیشه که  انقلبی  نامیدند.   نوین 
بخش تکامل  مثابه  به   مائورا 
های انقلب  عصر  در   مارکسیسم 
 دموکراتیک مطرح نود.تام مشکلت
از سرنا  که  خیزد  می  بر  جا  آن   از 
آن از  یعنی  زده می شود،   سرگشادش 
 جا که نباید زده شود. اگر انقلب در
اتفاق بیافتد  اتفاق  باید  که   جایی 
توجیهات و  ها  ایسم  این  دیگر   بیفتد، 
کنفرانس و  ها  و کشمکش  دعواها   و 
 وحدت ها هیچ لزومی ندارد. یعنی در
و گفت  مارکس  که  جایی   همان 
عقب کشورهای  و  کرد،   مشخص 
در صنعت  و  تکنیک  لاظ  به   مانده 
 زمره پیشگامان و پیشقراولن آن نبوده

و نیستند.
و سازمان ها  هنوز حزب  که چرا   این 
 هایی وجود دارند که بر نیمه فئودال –
یا ایران،  جامعه  بودن  مستعمره   نیمه 
 هرکجای دیگر جهان پای می فشارند
از گرفته  الهام  را  خود  های  ایده   و 
در هم  آن  دانند،  می  چین   انقلب 
در داری  سرمایه  پرچم  که  ای   زمانه 
است، شده  برافراشته  هم  ماه   کره 
ایدئولوژیک گرایی  واپس  جز   چیزی 
ترفند و با هیچ  ایدئولوژیی که   نیست. 
 قسم و آیه ای به مارکس و سوسیالیسم

و کمونیسم علمی اش نی چسبد.
مائوتسه و  بود  مارکسیست  توان   می 
 دون و «ارتش گرسنگی» او را که برای
توان اما نی   نان جنگید ستایش کرد. 
با سلح و  نامید  مارکسیست  را   خود 
فئودال جنگ  به  دهقانان  زده   زنگ 
های خیالی و آسیاب های بادی رفت!
 اصل ماتریالیستی دیالکتیکی رابطه ی
 همبسته ی آگاهی و هستی اجتماعی به
این به  مارکس  زمان  از  گوید:  می   ما 
 سو، هم زمینه مادی (هستی اجتماعی)
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داری سرمایه  نظام  از  برگذشت   برای 
آن راه نای  تئوری  دارد، و هم   وجود 
قالب در  اجتماعی   (آگاهی 
پیش کشیدن رو،  این  از   مارکسیسم). 
 مسائل مطرح شده و حل شده دوران
به ذهنی  بازگشت  معنای  به   فئودالی 

گذشته است.
عقب که:  کنیم  اضافه  هم  را   این 
جامعه به  نسبت  جامعه  یک   ماندگی 
پیشا شرایط  وجود  معنای  به   دیگر، 
نیست، جامعه  آن  در  داری   سرمایه 
و رشد  که  معناست  این  به   بلکه 
در و   ، تکنولوژی  و  صنعت   پیشرفت 
 نتیجه رشد کمی پرولتاریا در آن کندتر
این با  است.  بوده  پیشرفته  جامعه   از 
در چه  موجود  مناسبات  اما،   همه، 
 درون خود جامعه و چه در روابط اش
سرمایه مناسبات  ها  جامعه  دیگر   با 

داری و بورژوایی است.
عنوان به  کمونیست  حزب  که:  این   و 
 پیشاهنگ تولت جامعه ساعت خود
مانده عقب  شرایط  با  را  پرولتاریا   و 
 تاریخی کوک نی کند. بلکه با تلش
و خود  ساعت  آگاهگرانه  و   آگاهانه 
زمان مطابق  را-  جامعه  و   پرولتاریا- 

(دوران) کوک می کند.

فرقه گرایان۳.
 فرقه گرایی یا خاستگاه تئوریک دارد،
خاستگاه ایدئولوژیک.  خاستگاه   یا 
نارس جامعه  گرایی  فرقه   تئوریک 
زمان هنوز  که  ای  جامعه  یعنی   است. 
به گذارش  و  آن  طبیعی   زایمان 
در است.  نرسیده  فرا   سوسیالیسم 
 چنین جامعه ای است که اختلف نظر
نیروهای و  انقلب  مرحله  سر   بر 
ضد یا  و  انقلب  با  همسو   اجتماعی 
های گیری  موضع  موجب   انقلب 
کمونیست شدن  فرقه  فرقه  و   متفاوت 
 ها می شود. اگر هم چنان که پیش تر

که بپذیرند  ها  کمونیست   گفتیم، 
انقلبی یعنی   ، سوسیالیستی   انقلب 
با آن  کنندگی  تعیین  و  سرکردگی   که 
کشور در  باید  ضرورتًا   پرولتاریاست، 
که چنان  آن   – صنعتی  پیشرفته   های 
 مارکس و انگلس بر آن تاکید داشتند
برای محملی  دیگر   ، بیفتد  اتفاق   – 
پیدا پراکندگی  و  نظر  اختلف   چنین 

نی شود.
جدایی و  اختلف  مثال:  عنوان   به 
 منشویک ها و  بلشویک ها و پلمیک
بر یکدیگر  علیه  ها  آن  تیز  و  تند   های 
 سر این مساله بود که آیا انقلب روسیه
و سوسیالیستی،  یا  است   دموکراتیک 
این برنده  پیش  های  نیرو  یا   نیرو 

انقلب کدام اند.
روسیه اگر  که  است  این  پرسش   حال 
ترین بیش  دارای  پیشرفته   کشور 
زمینه یعنی  بود،  پرولتاریا   جمعیت 
سوسیالیستی انقلب  برای   عینی 
چنان هم  باز  آیا   وجودداشت، 
فرقه فرقه  موجب  که  نظری   اختلف 
می پیش  بشود،  ها  کمونیست   شدن 

آمد؟
های نوشته  دست  در   مارکس 

فلسفی  و  حل۱۸۴۴اقتصادی    
 اختلف های تئوریک را تنها در عمل
تئوریک های  تناقض  «حل  داند:   می 
 تنها به شیوه یی عملی، یعنی با انرژی
 عملی انسان امکان پذیر است. از این
 رو، حل چنین تناقض ها (ناسازگاری
 ها) یی مسئله ای صرفاً معرفتی نیست،
و است،  زندگی  واقعی  مساله   بلکه 
را تناقض  این  که  دلیل  این  به   فلسفه 
دانست می  تئوریک  صرفا   موضوعی 

قادر به حل آن نشد.»
درباره تزهایی  از  تز  یازدهمین   در 
مسئله، همین  بر  مارکس   فویرباخ، 
نظر و  پراکسیس  دوسویه  رابطه   یعنی 
 وری تأکید می کند: راه حل اختلف

 نظرها و دیدگاه ها (بنیاد های تفرقه و
وری نظر  در  صرفًا  شدن)  فرقه   فرقه 
 نیست، بلکه اساساً در عمل است. به
 این معنی که عمل دگرگون ساز است

که باید درستی نظر را اثبات ناید.
یک نه  را  نظریه  درستی  عمل  اگر   آیا 
بلکه و  نکرد،  تایید  بارها  بلکه   بار 
باید نود،  اثبات  را  آن   نادرستی 
در نود؟  پافشاری  آن  بر   همچنان 
 روسیه و چین سرمایه داران حاکم اند
پنجاه از  پس  کوبا  در  کارگران؟   یا 
یا است  حاکم  کارگر  طبقه   سال 
کاسترو؟ خانواده  و  ها   بورکرات 
کارگران و  مردم  را  کاسترو   خانواده 
العمر مادام  در حکومت  کردند   وادار 
یا دهند  نظر  تغییر   خانوادگی 
 رویدادهای خارج از کوبا؟ به عبارت
از را  خود  قدرت  کوبا  دولت   دیگر 
یا مانند هر  مردم و کارگران می گیرد 
زور؟ موازنه  از  دیگر  استبدادی   رژیم 
اش حرف  بیش  زورش  هرکه   یعنی 
اگر که  هاست  واقعیت  این  تر!   پیش 
در گرایی  فرقه  نشود،  گرفته   نادیده 
و بروز  امکان  تئوریک   عرصه 

خودنایی پیدا نخواهد کرد.
به رسانی  آگاهی  داعیه  که   حزبی 
چیز هر  از  پیش  باید  دارد  را   پرولتاریا 
بر متکی  علمی  شناختی  جامعه   تلیل 
و خویش  جامعه  از  آماری  های   داده 
در پرولتاریا  جایگاه  و  موقعیت   تعیین 
روی هرز  مانع  تا  باشد،  داشته   آن 
بیهوده پیمودن  و  کارگر  طبقه   نیروی 
وی فرجام  بی  شده  آزموده  های   راه 

گردد.
گرایی فرقه  گرایی،  فرقه  دیگر   نوع 
خود وسیله  به  که  است   ایدئولوژیک 
با تقابل  بورژوادر  نامان   مارکسیست 
 جهان بینی و راه حل های مارکسیستی
انقلبی وضعیت دگرگون سازی   برای 
جنبش وارد  موجود  مناسبات   و 
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و سوسیالیستی  جنبش  و   کارگری 
است. گردیده  معاصر   کمونیستی 
ترتسکیسم، غربی،   مارکسیسم 
رواج حکمتیسم  اخیرًا  و   مائوئیسم 
نوع فرقه گرایی هستند. این   دهندگان 
حزب یک  ظاهرا  غربی   مارکسیسم 
 سیاسی نیست. یا به عبارت دیگر هیچ
به از حزب های سیاسی موجود   یک 
غربی مارکسیست  را  خود  علنی   طور 
از هایی  رگه  اما  کنند.  نی   معرفی 
 آموزه های بورژوایی به ویژه ایده آلیسم
است. مشهود  آنها  های  آموزه   در 
و دیالکتیکی  گرایی   انکارماده 
 دیالکتیک طبیعت در صدر این آموزه
از غربی  مارکسیسم  دارد.  قرار   های 

  و پس از فروپاشی شوروی و۱۹۹۰دهه 
ترین مهم  از  یکی  به  شرق   بلوک 
 چالش ها میان فلسفه علمی مارکس و
واپس آلیستی  ایده  فلسفه  و   انگلس 
است. شده  تبدیل  بورژوایی   گرای 
که فرقه  این  پرولتری  غیر   سوسیالیسم 
یا مذهبی  سوسیالیسم  را  آن  توان   می 
پایه بر  نامید،  کلیسایی   سوسیالیسم 
 صدقه دادن و دل سوزی به حال طبقه
 کارگر، و گذشت برادرانه و مسیحاوار
یعنی سرمایه  و  کار  سوی  دو  هر   از 
و انقلب  از  کارگران  آمدن   کوتاه 
داری سرمایه  مناسبات  کردنِ    وارونه 
 از یک سو ، و بذل و بخشش سرمایه
در انصاف  و  عدل  رعایت  و   داران 
بقای و  حفظ  منظور  به  سود   کسب 
الگوی است.  دیگر  سوی  از   نظام 
کشورهای فرقه  این  گردانی   جامعه 
بهره آنها  در  که  هستند   اسکاندیناوی 
 کشی و بی عدالتی رخت بر نبسته، اما
کارگر طبقه  که  طوری  به  یافته   تعدیل 
انقلب فکر  به  هرگز  این کشورها   در 
 نی افتد و با وضعیت نه سیخ بسوزد و
 نه کباب موجود خود را سازگار نوده
های حزب  که  است  جالب   است. 

نامگذاری از  حتا  کشورها  این   چپ 
که دارند  هراس  خود  بر   کمونیست 
 مبادا سرمایه داران را نسبت به مقاصد
از و  نایند  تردید  و  شک  دچار   خود 

خود بترسانند.
 حزب معروف به حکمتیست ضمن آن
ویژگی با  ای  جداگانه  فرقه  خود   که 
است، خویش  خاص  بورژوایی   های 

در این گروه هم جای می گیرد.
ترتسکیست ها:

از ای  شاخه  قولی  به   ترتسکیسم 
از ای  شاخه  قولی  به  و   بلشویسم، 
از نه  قول  این هر دو   منشویسم است. 
عنوان یک به  ترتسکی   اعتبار شخص 
گذاران پایه  از  و  انقلبی   مارکسیست 
اعتبار به  نه  و  کاهد،  می   شوروی 
است ای  فرقه  اکنون  که   ترتسکیسم 
خدمت در  و  مارکسیسم  بر   زائد 

سرمایه می افزاید.
دموکرات، سوسیال   ترتسکی 
لنین نزدیک  یاران  از  و   مارکسیست 
 بود. پس از قدرت گیری بلشویک ها
های شیوه  و  استالین  با  لنین  مرگ   و 
 حکومت او مخالفت ورزید و جان بر
مخالف نه  او  نهاد.  مخالفت  این   سر 
نه بود،  کمونیسم  و   مارکسیسم 
 مخالف دولت پرولتاریایی، بلکه خود
 از ترویج دهندگان این جهان بینی بود.
شوروی، فروپاشی  از  پس   امروزه، 
و استالین  از  اثری  نه  دیگر  که   زمانی 
شوروی از  اثری  نه  و   «استالینیسم» 
چه خواهد  می  ترتسکیسم   است، 
 چیزی را جایگزین چه چیزی کند، جز
ضد هنگام  دیر  تبلیغات  با  که   آن 
 استالینی و ضد شوروی به بهانه قدرت
فلسفه با  ها  استالینیست  دوباره   گیری 
 و جهان بینی مارکسیستی و آموزه های
انقلب ستیزد،  می   مارکس 
به برد، و  را زیر سوال می   پرولتاریایی 
 مثابه یک جریان بورژوایی در صفوف

اختلف و  پراکندگی  ایجاد   کارگران 
می ناید.

های ایسم  همه  همچون   ترتسکسیم، 
 پس از مارکس که یا محصول تکامل
بودند، جامعه  بودن  نارس  و   نیافتگی 
ایدئولوژی بورژوایی د ر  یا نتیجه نفوذ 
ترمز مثابه  به  سوسیالیستی   جنبش 
امروزه جنبش،  این  پیشرونده   حرکت 
و مارکس  اندیشه  بر  است  ای   زائده 
فقدان سلمت از  ای  نشانه  و   انگلس 
در ارگانیسم یک حزب مارکسیستی.

گذاشت تفاوت  ضمن  پرولتری   حزب 
ترتسکیسم و  بلشویک  ترتسکی   میان 
موضع باید  انقلبی،  ضد  و   بورژوایی 
 علنی خود را در قبال این ایدئولوژی و
امپریالیستی و  بورژوایی  نگری   جهان 

اعلم ناید.

مائوییست ها:
دون مائوتسه  با  مائوییسم   نسبت 
لنینیسم مارکسیسم  نسبت   همانند 
لنین- و  مارکس  با  است  توده   حزب 
خواهیم سخن  آن  درباره  بعدتر   که 
 گفت- و یا هم چون نسبت ترتسکیسم
که معنا  این  به  ترتسکی.  با   است 
و انقلبی  یک  دون   مائوتسه 
 مارکسیست بزرگ، اما مائوییسم یک
که است  افکن  جدایی  بورژوایی   فرقه 
پراکندگی و  تفرقه  ایجاد  اش   هدف 

میان صفوف کارگران است.
 حزب کمونیست چین به رهبری مائو،
به نیروی  که  کرد  رهبری  را   انقلبی 
و دهقانان  اش  آورنده  در   حرکت 
 روستائیان بودند، و توانست چین را از
نیمه مستعمره فئودال  نیمه   یک کشور 
با بورژوایی  یکدست  ای  جامعه   به 
این با  ناید،  تبدیل  سرمایه   حاکمیت 
نتوانست چین  انقلب  اما،   همه 
برقرار کشور  آن  در  را   سوسیالیسم 
میان ناسازگاری  دلیل  به  بلکه   ناید. 
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یا مانده  عقب  جامعه  و  پیشرو   تئوری 
این تنها  مادی  بستر  و  آگاهی   میان 
 شبهه تاریخی زودگذر را پدید آورد که
مرحله یک  روی  از  توان  می   گویا 
ذهنیت مدد  به  تاریخی   ضروری 
 (شرایط ذهنی) پرید، یعنی فقدان بستر
نادیده را  تکاملی  گذار  برای   مادی 

گرفت و به هدف هم رسید.
و حرف  در  امروزه  ناسازگاری   این 
دگردیسی روند  در  که  حزبی   عمل 
 ناگزیرش از انقلبی به ضدانقلبی، به
خدمت و  بورژوایی  یکدست   حزبی 
در نیز  و  گردیده  تبدیل  سرمایه   گزار 
کامل مائوییست  احزاب   ادعای 

هویداست.
عملکردی، چنین  و  سابقه  چنان   با 
«حزب چون  هم  حزبی   هیچ 
مقدرات بر  اکنون  که  ی   کمونیست» 
 جامعه چین حاکم است، نی توانست
بهانه به  را  خواهان  آزادی  و   کارگران 
داخلی عوامل  و  امپریالیسم  با   مبارزه 
 آن به سکوت وادارد یا سرکوب کند،
 و در سیاست خارجی اش با دولت ها
کارگران و  مردم  با  که  هایی  رژیم   و 
کنند می  عمل  چنین  خود   جامعه 
همسویی و موافقت کامل داشته باشد.
به فرقه  ترین  نچسب  واقع   در 
شدن» «جهانی  دوران  و   مارکسیسم 
که زمانی  در  است،  مائوییسم   سرمایه 
ما در  بلکه  چین  در  تنها  نه   سرمایه 
 چین هم نیروی کار را با جبر اقتصادی
و واداشته  دهی  بهره  به  سیاسی   یا 
در را  اش  بینی  جهان  و   ایدئولوژی 
 دورترین روستاهای پنج قاره در کتاب
اش های  رسانه  در  یا  درسی   های 

جهان شمول کرده است.
نیازمند بحث و اکنون   پرسشی که هم 
است این  هاست  م.ل.م   پاسخگویی 
فکری (التقاط)  آمیزه  این  در   که 
و اندیشه  مقدار  چه  نچسب   عقیدتی 

عرصه کدام  در  و  مارکس  آن  از   نظر 
 ها ، چه مقدار از لنین و در چه زمینه
تکمیل اندیشه  مقدار  چه  و   ،  هایی 
 کننده از آن مائو است که نه در آرشیو
 اندیشه مارکس موجود است، و نه در
ها م.ل.م  که  آن  جز  لنین.   اندیشه 
«تلیل معروف  مغلطه  با   بخواهند 
که ی  مشخص»  اوضاع  از   مشخص 
 برای ایزگم کردن به کارگران از حزب
هم باز  اند  برده  ارث  به   توده 
دنبال را  کارگران  و  ها   مارکسیست 
 نخود سیاه «اوضاع مشخصی» بفرستند
 که تا ابدالباد مشخص نخواهد شد. و
یک تعمدی  کردن  سترون  یعنی   این 
 بحث زنده و زایای مارکسیستی با نام
با قرار دادن پرولتری  انقلب   و عنوان 
افتاده کار  و  ساز  از  رحم  در   آن 
 رویزیونیستی بورژوایی «تلیل مشخص
 از اوضاع مشخص». اوضاع مشخصی
میان است  سال  یکصد  از  بیش   که 
ها کمونیست  و  ها   مارکسیست 
چنان هم  هنوز  و  انداخته   اختلف 
 نامشخص مانده است. قرار هم نیست
نظر و  ایده  یک  زیرا  شود،   مشخص 
 بورژوایی است که برای ایجاد تفرقه و
و ها  کنکاش  درون  به   پراکندگی 
وارد خودش  با  پرولتاریا  های   چالش 
به نباید  که  است  معلوم  و   نوده، 
پرولتاریایی انقلب  یعنی   –  سرانام 

خالص- برسد.
دیدگاه برخلف  که  ناند   ناگفته 
منافع تابع  را  چیز  همه  که   بورژوازی 
بحث کند،  می  خود   سیاسی 
از مشخص  تلیل   مارکسیستی 
 وضعیت مشخص مورد نظر مارکس و
عمدتًا بحث  یک  ها   مارکسیست 
دیالکتیکی رابطه  که  است   فلسفی 
در را  کل  و  جزء  یا  عام  و   خاص 
 وحدت مادی جهان بررسی می کند.
تلیل در  هم  اگر  انگلس  و   مارکس 

 های جامعه شناختی و سیاسی خود از
گرفته بهره  مفهوم  یا  اصطلح   این 
منافع دادن  آشتی  قصد  به   باشند، 
در بلکه  نبوده،  بورژوازی  و   پرولتاریا 
 یک مورد مشخص وضعیت آلان پیش

هنوز۱۸۴۸از  که  داشتند  نظر  در  را    
 بورژوازی با اشرافیت فئودالی در حال
هرگز آنها  نیز  آن  از  پس  بود.   مبارزه 
نه را  آن  از  بخشی  هیچ  یا   بورژوازی 
حمایت سزاوار  نه  و  دانستند   انقلبی 

پرولتاریا.
شان ادعاهای  برخلف  ها   مائوییست 
ای توده  با  بنیادی  نظر  اختلف   هیچ 
 ها ندارند: آن ها هم مانند توده ای ها
یعنی انقلبی،  را  بورژوازی  از   بخشی 
 بخشی از راهزنان را رفیق قافله غارت

زده (پرولتاریا) می دانند.
در ها  ای  توده  مانند  هم  ها   آن 
 حاکمیت به دنبال حاکم خوب و بد یا
 جناح مترقی و جناح ارتاعی هستند،
را ارتاعی  جناح  هم  همیشه  اتفاقًا   و 
 مترقی قلمداد می کنند. نونه های اش
شان انقلب  از  پس  کارنامه  در   را 

داریم.
 فراموش نکرده ایم که هم توده ای ها
 و هم مائوییست ها (یا سه جهانی های

به جریان معروف به خط   ۳آن زمان) 
م.ل های سال های    چه۵۷-۶۰یعنی 

 برچسب هایی می زدند: توده های به
 آنها می گفتند مائوییست، و مائوییست
 ها می گفتند ترتسکیست. و این نشان
برچسب و  زنی  اتهام  خصلت   دهنده 
و کس  هر  به  است  فرقه  دو  این   زنی 
 هر جریانی که با آنها نیست. هم چنان
های خط مارکسیست  توده   که حزب 

امپریالیسم۳ کارگزار  و  جاسوس  را    
در را  آنها  ها  مائوییست  و   آمریکا، 
می جهانی  امپریالیسم   خدمت 

دانستند.
 این مسئله هم چنین نشان دهنده طرز
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به قطب  دو  بر  حاکم  سیاست  و   فکر 
یعنی زمان،  آن  «کمونیستی»   اصطلح 
گر نشان  ویژه  به  و  چین  و   شوروی 
 خصوصیت حزب های حاکم بر آن دو
به مخالف  به  زنی  اتهام  بود:   کشور 
میدان از  و  واداشت  سکوت  به   قصد 
 به در کردن و حتا سر به نیست کردن
در و  برخاسته  آنا  از  که  خصلتی   او. 
وابسته های  جریان  و  ها  حزب   میان 
و ها)  ای  (توده  ها  شوروی  پرو   یعنی 
 پروچینی ها (مائوییست ها) نیز رسوخ

کرده بود.
جهت آن  از  نکات  این   یادآوری 
 سودمند است که بدانیم این فرقه ها از
مارکسیسم با  اند  فرقه  که  جهت   آن 
ای زایده  و  بیگانه  انگلس  و   مارکس 
و پرولتری  جنبش  بر   بورژوایی 
از این آیند، و   کمونیستی به شمار می 
که خود  هدف  به  رسیدن  برای   رو 
اتاد در  پراکندگی  ایجاد  جز   چیزی 
و وسیله  هر  نیست  کارگران   کارساز 

اقدامی را مجاز می دانند.
انسان دوستان:

پدیداری و  اولیه  کمون  فروپاشی   از 
 جامعه برده داری تاکنون جوامع بشری
این به  اند.  بوده  طبقاتی  هایی   جامعه 
گروه دو  به  ها  انسان  که   معنا 
و دار  برده  متخاصم  و   آنتاگونیست 
و دار  سرمایه  سرف،  و  فئودال   برده، 
تا زمانی که اند، و   پرولتر تقسیم شده 
های نابرابری  یعنی  طبقاتی،   تقسیم 
 اقتصادی و اجتماعی و سلطه طبقه ای
یکدیگر از  را  ها  انسان  دیگر   بر طبقه 
 جدامی سازد، جامعه ای انسان گرا و
داشت. نخواهد  وجود  محور   انسان 
یا دارند  سرمایه  یا  امروزه  ها   انسان 
یا اند  کننده  استثمار  یا  یعنی   پرولتر، 
با یا  رو  این  از  و  شونده،   استثمار 
یا یعنی  دولت،  بر  یا  اند   دولت 

، شونده  سرکوب  یا  گراند   سرکوب 
 چرا که سرکوب تنها سرکوب فیزیکی
نیست، ها  تمع  و  ها  خیابان   در 
انسان از  بزرگی  بخش  کردن   محروم 
و تولید  وسایل  بر  مالکیت  حق  از   ها 
 در راستای آن توجیه این محرومیت با
 ابزار ایدئولوژیک و فرهنگی و یا قانون
و نامرئی  چه  اگر  سرکوبی   گذاری، 
و اثرگذارتر  مراتب  به  اما   غیرفیزیکی، 
کننده وادار  فرمانبرداری  و  اطاعت   به 

تر است.

از را که  انسان های هم ستیزی   چنین 
با قلمرویی  هیچ  در  و  لاظی   هیچ 
در همه بلکه  و  نیستند،  برابر   یکدیگر 
 عرصه ها با هم در تضاد و تقابل اند،
 نی توان مانند تخم مرغ در یک سبد
 گذاشت و همه را این همان و زاده ی
شمار به  خروس  یک  و  مرغ   یک 

آورد.

 تفاوت انسان ها با دیگر زیست مندان
 این است که مثلً شیرها همه شیرند و
به دارند.  مشترک  غیرشیر  ی   طعمه 
و روند  می  شکار  به  مشترک   طور 
و کنند،  می  شکار  را  مشترک   طعمه 
یکدیگر از  را  ها  آن  طبقاتی   اختلف 
 جدا نی کند. از این رو می توان گفت
این اما  اند.   شیرها همه «نوع دوست» 
 خصوصیت شامل انسان ها نی شود.
حد تا  را  ها  انسان  توان  نی   یعنی 
همه گفت  و  فروکاست   حیوانیت 
انسان باید  یا  اند،  دوست   انسان 
یک صورت  این  در  باشند.   دوست 
 فاکتور اکنون کارکردی و تعیین کننده
یعنی  ، موجود  واقعًا  انسانی   جامعه 
آگاهانه یا  ناآگاهانه  را  طبقاتی   مبارزه 
جانب از  اگر  که  ایم،  گرفته   نادیده 
یقینًا باشد  حزب  و  سازمان   یک 

آگاهانه است.

بر طبقاتی  های  جامعه  در  ها   انسان 
شکار به  مندان  زیست  دیگر   خلف 
در را  همدیگر  روند،  می   همدیگر 
می در  پای  از  طبقاتی  های   جنگ 
 آورند و این کار را هم آگاهانه و نقشه

مند انام می دهند.

مقداری یا  نام  یک  آنکه  از  پیش   ناتو 
باشد، متشکل بی جان  ابزار  و   سلح 
و زنده  مشخص،  هایی  انسان   از 
هم و  ها  آن  هم  است.   امپریالیست 
عراق، افغانستان،  دفاع  بی   مردم 
بر بب  ناتو  که  و…  یوگسلوی   لیبی، 
این آیا  اند.  انسان  ریزد  می   سرشان 
قاتلن باید  دفاع  بی  های   انسان 
 ناشناس خود را به این دلیل که انسان
را و سلح  ابزار  و  بدارند  دوست   اند 

مقصر بدانند؟

 حزب کمونیستی که به بهانه ی انسان
جنایت و  طبقاتی  ی  مبارزه   دوستی 
می لپوشانی  را  داران  سرمایه   های 
نه و  است  کمونیست  نه   کند 

مارکسیست.

و دهندگان  سازمان  چنین   مارکس 
در که  داشت  نظر  در  را  هایی   فرقه 
 مانیفیست نوشت: «شرایط عقب مانده
محیط نیز  و  طبقاتی  ی  مبارزه   ی 
این آن ها موجب می شد که   پیرامون 
 نوع سوسیالیست ها [و کمونیست ها]
تضادهای همه  از  برتر  بسیار  را   خود 
ها آن  بیاورند.  حساب  به   طبقاتی 
یک یک  شرایط  بهبود   خواهان 
 اعضای جامعه بودند، حتا آن هایی که
این از  را داشتند.  امتیازات  ترین   بیش 
 رو طبق معمول به جامعه به طور عام،
 بدون تایز طبقاتی متوسل می شوند و
را حاکم  طبقات  بلکه   ، این  تنها   نه 
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همواره ها  آن   … دادند  می   ترجیح 
 تلش می کنند مبارزه طبقاتی را خفه
 کنند و تضادهای طبقاتی را به سازش

کشند.»

که جا  آن  «از   : دیگر  جایی  در   و 
در کمونیستی  و  سوسیالیستی   ادبیات 
 دست آلانی ها دیگر بیان گر مبارزه ی
 یک طبقه علیه طبقه ی دیگر نبود، آن
دروغین] نامان  کمونیست  [=خود   ها 
 احساس می کردند که ادبیات شان بر
 یک جانبه نگری فرانسوی فایق آمده و
حقیقی های  نیازمندی  نه  نتیجه   در 
 بلکه نیاز به حقیقت، نه منافع پرولتاریا
 بلکه منافع طبیعت بشر و انسان به طور
 عام را نایندگی می کند، انسانی که-
به نه  و  طبقه  هیچ  به  نه  آنان-  دید   از 
در تنها  و  دارد  تعلق  واقعیتی   هیچ 
فلسفی پردازی  خیال  آلود  مه   قلمرو 

وجود دارد.»

های حکمتیست  برخلف   مارکس 
دلیل بی  را  خود  که  گرا-   انسان 
یک هیچ  در  دانند-  می   مارکسیست 
انقلب اش  های  نوشته   از 
انسانی انقلبی  را   سوسیالیستی 
را آن  جا،  همه  در  بلکه   ندانسته، 
سلطه علیه  پرولتاریایی   انقلبی 
 مالکیت خصوصی سرمایه داران برای
 محو این نوع مالکیت همراه با اعمال
دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا می داند.

 بنابراین یک حزب نی تواند هم خود
و بنامد  کمونیست  و  مارکسیست   را 
علیه علنی  و  صریح  طور  به   هم 
چنین ناید.  گیری  موضع   مارکس 
فریب بورژوایی  فرقه  یک  جز   حزبی 
مارکسیست دروغ  به  را  خود  که   کار 

جا زده چیز دیگری نیست.

حکمتیست ها:

فرقه میان  در  فرقه  گذارترین   بدعت 
 های خود مارکسیست نام حکمتیست
در که  هایی  حکمتیست  هستند.   ها 
 فلسفه ایده آلیست، در سیاست لیبرال
اند! مارکسیست  ادعا  و  حرف  در   و 
 من پیش تر دیدگاه های فلسفی آن ها
پوشش «در  عنوان  با  نوشتاری  در   را 
فرقه ام.اگر  کرده  نقد  دروغین»   نامی 
یک به  دروغ  به  را  خود  دیگر   های 
بزرگ منسوب می کنند،  مارکسیست 
چنان به  نیازی  هیچ  ها،   حکمتیست 
چرا کنند.  نی  احساس  دادنی   نسبت 
منصور لیبرالیسم  و  آلیسم  ایده   که 
 حکمت را «به روزتر و کارآمدتر»، و از
و فلسفه  به  توسل  از  نیاز  بی  رو   این 
انقلبی های  مارکسیست   ایدئولوژی 

می دانند.

انسانی «سوسیالیسم  رسد  می  نظر   به 
 غیر طبقاتی» که در قالب «دولت های
حاکم اروپایی  کشورهای  در   رفاه» 
توهم کرده این  را دچار  آن ها   است، 
 که بدون توسل به مارکس و انگلس و
 انقلب پرولتری، می شود سوسیالیسم
بدون یا  و  نود،  را عملی   و کمونیسم 
با دیالکتیک،  ماتریالیسم  به   اعتقاد 
 فلسفه ای آویزان میان آسمان و زمین،
یا برداشت.  میان  از  را  و خرافه   جهل 
را خود  توان  می  هم  دیگر  عبارت   به 
 مارکسیست نامید، یا دست کم چنین
و دار  سرمایه  هم  و  داشت،   ادعایی 
 کشیش و خاخام را از خود راضی نگه
 داشت. این که با یک اندیشه و جهان
چگونه پلنگ  گاو  شتر  التقاطی   بینی 
ساخت بهتر»  دنیای  «یک  شود   می 
معلوم چیز  یک  اما  نیست،   معلوم 
 است: شاید بتوان عوام تصیلکرده را
سیاهی صف  به  و  داد  فریب   بهتر 

لشکرهای هوادار حزب وارد نود.

مارکسیست را  خود  ها  لیبرال  که   این 
نباشد  بنامند شاید چندان شگفتی آور 
 که ایده آلیست های در خفا باورمند به
نام و عنوانی به چنان  را   آفرینش خود 

مفتخر نایند.

حکمتیست! آقایان  و  ها  خان   راستی 
ی آگاهانه  انکار  با  دانید  می   هیچ 
تعیین جایی  دیالکتیک   ماتریالیسم 
به و  آفریننده  برای  فراتری  و   کننده 
می باز  ماده  آورنده  در   حرکت 
 گذارید، حتا اگر روز و شب در نوشته
 ها و تلویزیون های تان علیه این دین و
 آن دین بنویسید و بگویید؟ فکر نکنید
فریب کردن  جدا  یعنی  تقلب-  این   با 
فلسفی- آلیسم  ایده  از  دین  ی   کارانه 
 به شیوه اگزیستانسیالیست ها، میتوانید
تقلبی دهید.  فریب  را  ها   مارکسیست 
 که معنا و هدفی جز فدا کردن حقیقت
سکتاریستی مصلحت  پای  در   فلسفی 
 خودتان، و منافع دراز مدت بورژوازی

و ایده آلیسم چفت شده به آن ندارد.

داشته آشنایی  فلسفه  با  که  کس   هر 
انکار با  پرسد:  می  شما  از   باشد 
 دیالکتیک و تضادهای دیالکتیکی، و
خود و  جنبی  خود  انکار  نتیجه   در 
 سامان دهی ماده، چه نیرو یا فاعلی را
و و خود جنبی  تضادها  این   جایگزین 
می آن  از  آمده  بر  دهی  سامان   خود 

کنید؟

) گرا  اراده  حال  عین  در  شما 
voluntaristجهان یعنی  هستید.  هم   ( 

هیچ تابع  را  جامعه)  و  (طبیعت   مادی 
دانید: نی  جبری  و  و ضرورت   قانون 
ماتریالیستی دیالکتیک  با   ضدیت 
هم خودتان  و  ندارد  این  جز   معنایی 
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بلکه کنید،  نی  انکار  را  گرایی   اراده 
دانید. می  خود  افتخارات  از  را   آن 
بر قانون و جبر و ضرورتی   وقتی هیچ 
این اش  معنای  نباشد،  حاکم   ماده 
 است که خود ماده در تعیین سرنوشت
هیچ اش  های  دگرگونی  فرایند   و 
ی اراده  آن  پس  ندارد.   دخالتی 
نه است،  قانون  تابع  نه  که   مختاری 
در عین حال و  و جبر،   تابع ضرورت 
و آورد  می  در  به حرکت  هم  را   ماده 

اراده کند،  می  دهی  چهسامان   ی 
 چیزی و چه کسی است جز آفریننده و
 خدا؟ وقتی نیرو و عامل به حرکت در
ماده خود  دیالکیتکی  قوانین   آورنده 
و عامل  و  نیرو  که  پیداست   نباشد، 
سامان اندرکار  دست  دیگری   فاعل 

دهی آن است.

ها حکمتی  که  است  توضیح  به   لزم 
 جبر و قانون را تنها در مفهوم سیاسی
معنای به  شناسند  می  اش  عوامانه   و 
مفهوم در  نه  و  گری  سرکوب  و   زور 
حتمیت معنای  به  فلسفی   عالی 
ساده وضعیت  از  تکامل  و   دگرگشت 
 به وضعیت پیچیده یا فرا رفت از پست

به عالی.

ماتریالیستی دیالکتیک  انکار   با 
 حکمتیست ها جهان بینی و ادعاهای
 شان را در تناقض های بی برون رفت

بسیاری گرفتار می سازند.

به فلسفی  و  عینی  حقیقت  این   انکار 
و هیچ  از  جهان  آمدن  پدید   معنای 
 یکبار برای همیشه، و نیز تغییر ناپذیری
این به  است.  آن  گوناگون   شکل های 
آن چنان ماده و حرکت  یا   :  دلیل که 
با دیالکتیکی  های  ماتریالیست   که 
هم از  گویند  می  علوم  به   استناد 
رو وحدت این  از  و  ناپذیرند،   جدایی 

(زیرا ماده  حرکت-  یا  حرکت   ماده- 
 هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد) خود
پویی، خود  ی  دهنده   توضیح 
شکل و  دگرگشت  پذیری،   دگرگونی 
ی ماده  ناپذیر  پایان  متنوع   های 
یا آن چنان  جاودان در حرکت است، 
ادعا در  های  حکمتیست   که 
 مارکسیست و در باور ایده آلیست می
 گویند، ماده و حرکت دو چیز جدا از
ناهم و  ناهم سرشت  ناهمذات،   هم، 
شان رابطه  که  چرا  اند،   سرنوشت 
و مکانیکی  یعنی   غیردیالکتیکی 
دیالکتیکی غیر  است-   متافیزیکی 

بودن ماده جز این معنی نی دهد-.

غیردیالکتیکی ماده  که   درصورتی 
 حرکت اش را از خود، یعنی از قوانین
 درون ذاتی خودش نداشته باشد، گونه
همان از  باید  ماده  اشکال   گونی 
آفرینش) (آغاز  جهان  پیدایی   ابتدای 
 یک بار برای همیشه، بدون پتانسیل و
این و  باشد.  داده  روی  تکرار   احتمال 
که حرکتی  که  معناست  آن   به 
 خصوصیت ذاتی ماده نیست، از جای
موجب به  و  شده  افزوده  آن  به   دیگر 
 همان اراده و خواست فراتری احتمال
 جدا شدن از ماده را نیز با خود حمل
معنای به  که  ای  حادثه  کند،   می 
و است  نابودی جهان  و  ماده   ایستایی 
 در تفسیرهای مذهبی به آن آخر الزمان
آن استدلل  این  مفهوم  گویند.   می 
با یا ضرورتاً  و حرکت  ماده  که   است 
پایان، آغاز و  اند و بی   هم و همذات 
 یا به طور مکانیکی و متافیزیکی با هم
پیوندشان و  اند  همذات   امانا 
بنابر رو،  این  از  و   غیردیالکتیکی، 
 اراده ی آفریننده دارای آغاز و پایان. و
عبارت به  تقدیر.  و  مشیت  یعنی   این 
را که حکمتیست ها آنچه  یعنی   دیگر 
 در جایی علیه مذهب و دین رشته اند

پنبه می با نقیض گویی   درجایی دیگر 
کنند.

فلسفه در  توان  نی  دیگر،  منظری   از 
 ایده آلیست بود و جهان بینی بورژوایی
محافظه سیاست  در  اما   داشت، 
ی داعیه  حال  همان  در  و   کارنبود، 
اگر که  داشت  را  پرولتاریایی   رهبری 
آن قوانین  و  جهان  از  علمی   شناخت 
دگرگون به  قادر  تنها  نه  باشد   نداشته 
آن نخواهد بود، بلکه هم چون  کردن 
بار هر  است  اسطوره محکوم   سیزیف 
آستانه فتح جایگاه خدایان تا  ابد  تا   و 
 برود و ناکام از دست یابی به هدف به
پرولتاریایی موقعیت  و  گاه   جای 

خویش بازگردانده شود.

خواهند می  چگونه  ها   حکمتیست 
به خود  در  ای  طبقه  از  را   پرولتاریا 
آلودگی از   طبقه ای برای خود، عاری 
 های ایده آلیستی بورژوایی فرا ببرند در
درباره دروغین  آگاهی  او  به   حالی که 
 ی جهان یعنی ساز و کارهای طبیعت
گویند می  ها  آن  دهند.  می  جامعه   و 
یا است  همان  کارگر  طبقه  و   انسان 
و کند  می  اراده  که  شود  می   همان 
و برابر خواست  در  مانعی  و   هیچ سد 
این یکم:  ندارد.  قرار  او   اراده 
کمونیسم. نه  و  است   آنارشیسم 
 کمونیسم در تئوری به دورانی گفته می
مند قانون  تکامل  روند  در  که   شود 
مالکیت محو  از  پس  بشری،   جامعه 
طبقاتی دیکتاتوری  و   خصوصی 
مالکیت برقراری  و  داران   سرمایه 
پرولتاریایی، دموکراسی  و   اجتماعی 
دولت تدریجی  پژمردگی  و   بازوال 
طبقاتی ی  شده  تضعیف   های 
 (پرولتری) بر جهان حاکم خواهد شد.
 این دوران تاریخی که حتمیت تقق آن
 را خودِ ساز و کار و قوانین دیالکتیکی
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به کند،  می  تضمین  جامعه   تاریخی 
هیچ نامشروط  ی  اراده  و   خواست 
 طبقه و سازمان و حزبی بستگی ندارد.
طبقه نامشروط  ی  اراده  اگر  که   چرا 
آن تقق مدافع  و سازمان های   کارگر 
اراده سازد،  ضروری  را   کمونیسم 
 اکنون مسلط بورژوازی که بر سلح و
تکیه طبقاتی  آگاهی  و  پلیس  و   ارتش 
 دارد کارساز تر از طبقه کارگری است
 که در حال حاضر طبقه ای در خود و

نا آگاه است.

 دوم: اگر چنین است و طبقه کارگر هر
پس شود،  می  همان  کند  اراده   چه 
کاره چه  ها  و حکمتیست   ح.ک.ک 
می کارگر  طبقه  به  چیزی  چه  و   اند 
 آموزند جز آن که بدون یادگیری قوانین
به اراده،  توهم  داشت  با  و صرفا   شنا 
طبقاتی ی  مبارزه  زور  پر  ی   رودخانه 
آن بر سر  را   وارد شوند و هستی خود 
 بگذارند، و این یعنی خواست و اراده
نه و  بورژوازی،  هدف  به   معطوف 
طبقه تئوری  به  معطوف  ی   اراده 

کارگر.

 حزبی که به جای اموزش قوانین شنا،
پرزور  با دست کم گرفت رودخانه ی 
زدن آب  به   ، داری  سرمایه   سیستم 
می توصیه  کارگران  به  را  مند   ناقانون 
شکست به  جز  هدفی  یقینًا   کند، 
برای پرولتاریا  انقلبی   کشاندن جنبش 
از وی  کردن  امید  نا  و  بار   چندمین 

نیروی خود و انقلب ندارد.

حزب توده:
حزب را  خود  گاه  هیچ  توده   حزب 
ادعای اما  ننامیده،   کمونیست 
دارد. بودن  لنینیست   مارکسیست 
او مرام  با  مانند کمونیست   عنوانی که 
مارکسیست نه  زیرا  است،   ناسازگار 

معادل را  لنینیسم  اگر  نه  و   است 
بلشویسم روسی بدانیم لنینیست.

تاسیس بدو  از  این حزب  که چرا   این 
 اش تاکنون خود را حزبی توده ای و نه
اگر داند،  می  کمونیست  و   پرولتری 
 ابتدا ار سرشت دموکراتیک و توده ای
 آن حکایت می کرد، بعدها و به ویژه
 پس از رفرم اصلحات ارضی در دهه

سرمایه۱۳۴۰ی  کامل  شدن  غالب  و    
خود اعتراف  به  ایران-  در   داری 
و طلبی  فرصت  گر  نشان   حزب- 
اعمال برای  ای  روزنه   بازگذاشت 
پرولتری غیر  و  بورژوایی  های   دیدگاه 

در عملکردهای سیاسی آن است.
زیرا: نیست،  مارکسیست  توده   حزب 
معتقد که  مارکس  دیدگاه   برخلف 
ابتدا باید  سوسیالیستی  انقلب   است 
روی پیشرفته  صنعتی  کشورهای   در 
در که  است  نظر  این  بر   دهد، 
راه از  حتا  و  مانده  عقب   کشورهای 
توان می  هم  داری  غیرسرمایه   رشد 
مستقر کشور  یک  در  را   سوسیالیسم 

نود.
فراموشی به  را  توده عمداً خود   حزب 
شناخت علم  مارکسیسم  که  زند   می 
کارگر طبقه  نای  راه  و  داری   سرمایه 
 برای رهایی از آن است. به همین دلیل
و انقلب  که  مارکس  خلف   بر 
ای مرحله  را  پرولتاریایی   دیکتاتوری 
آماده سازی جامعه در به منظور   گذرا 
با متناسب  تولید  مناسبات  ی   عرصه 
 پیشرفت های تکنیکی و صنعتی و فرا
نظام داغ  هنوز  که  مناسباتی  از   رفت 
دوران به  دارد  خود  بر  داری   سرمایه 
حزب این  داند،  می  کمونیسم   عالی 
پرولتاریا دیکتاتوری  و  انقلب   هدف 
 را صنعتی کردن جامعه و تبدیل آن از
کشوری به  مانده  عقب   کشوری 
یعنی کاری که تلقی می کند.   صنعتی 
و توجیه  را  انقلب  آن  از  پیش   باید 

هر شرط  پیش  و  باشد  کرده   ضروری 
انقلب سوسیالیستی است.

«تا نوشت:  فلسفه  فقر  در   مارکس 
کافی اندازه  به  پرولتاریا  که   زمانی 
یک چون  را  خود  که  نیابد   تکامل 
تا نتیجه  در  و  دهد،  سازمان   طبقه 
با پرولتاریا  ی  مبارزه  که   زمانی 
و نیابد  سیاسی  خصلت   بورژوازی 
ی جامعه  خود  دل  در  تولید   نیروهای 
 بورژوایی آن چنان تکامل نیافته باشند
 که براساس آن چشم انداز شرایط لزم
پایی جامعه بر  و  پرولتاریا  رهایی   برای 
نوع هر  باشد،  آمده  پدید  جدید   ای 
و انقلب-  ی  درباره  پردازی   نظریه 
پردازی خیال  صرفًا   سوسیالیسم- 

خواهد بود.»
 مارکس در نقد برنامه ی گوتا: «جامعه
داری سرمایه  ی  جامعه  امروزی   ی 
و ها  مائوییست  توجه  {قابل   است 
کشورهای تام  در  که  توده}   حزب 
به کشورها  این  دارد.  وجود   پیشرفته 
وجه یک  شان  شکل  تنوع   رغم 
بر که  است  این  آن  و  دارند   مشترک 
 جامعه ی بورژوایی مدرن استوارند که
 البته از لاظ پیشرفت و توسعه یافتگی
نیستند….. تراز  یک  در  داری   سرمایه 
 میان جامعه ی سرمایه داری و جامعه
گذار ی  مرحله  آینده   کمونیستی 
که دارد  قرار  دیگری  به  یکی   انقلبی 
سیاسی ی  مرحله  یک  آن  با   متناسب 
جز چیزی  آن  و  دارد  وجود   گذار 
نخواهد پرولتاریا  انقلبی   دیکتاتوری 

بود.»
یعنی سرمایه،  بزرگ  مرکز   «انگلستان 
بازار جهانی بر  کنون  تا  که  قدرتی   آن 
حاضر حال  در  است  کرده   حکومت 
 مهم ترین کشور برای انقلب کارگری
کشوری تنها  آن  از  گذشته  و   است 
انقلبی چنان  مادی  شرایط  که   است 
از مشخصی  ی  درجه  یک  به  آن   در 
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مهم رو  این  از  است.  رسیده   آمادگی 
الللی کارگران بین   ترین هدف انمن 
انقلب تسریع  اول)  اللل   (بین 

اجتماعی در انگلستان است.»
در  را۱۸۴۵مارکس  داری  سرمایه    

به و  بر جهان می دانست   نظام غالب 
 همین دلیل بورژوازی و پرولتاریا را دو
 طبقه اصلی جامعه ی جهانی، و یک
راه تنها  را  پرولتاریایی  کامًل   انقلب 
در دانست.  می  نظام  این  از   رهایی 
نوشت: سیاسی»  اقتصاد  ملی   «نظام 
به طور که هر کشوری  این  به   «اعتقاد 
مسیر خود  به  مخصوص  و   جداگانه 
همان به  کرد  خواهد  طی  را   تول 
 اندازه نابخردانه است که اعتقاد داشته
از ناچارند  کشورها  ی  همه   باشیم 
مسیر یا  فرانسه  سیاسی  تکامل   مسیر 
چه آن  بگذرند.  آلان  فلسفی   تکامل 
از اند  داده  انام  ملت  چون  ها   ملت 
تام است.  بوده  بشری  ی  جامعه   آن 
 ارزش این تکامل در این واقعیت نهفته
از یکی  ها  ملت  از  یک  هر  که   است 
بهره برای  را  تکامل  تاریخی   وجوه 
رسانده ثمر  به  کشورها  دیگر   مندی 
 است. در چارچوب این تولت است
و گرفته،  صورت  بشریت  تکامل   که 
در صنعت  که  آن  از  پس   بنابراین، 
 انگلستان، سیاست در فرانسه و فلسفه
 در آلان به تکامل رسید، این ها برای
ها) کشور  ی  (همه  جهان  ی   همه 

تکامل یافته اند….»
های دیدگاه  و  زندگی  از:   (نقل 
یکم. جلد  محیط،  مرتضا   مارکس: 

).۳۰۱ص 
، سخنان  این  ی  همه  بر  توده   حزب 
جا یک  مارکس  های  تئوری  بر   یعنی 
 خط بطلن می کشد، و بامطرح کردن
«تلیل ربط  بی  و  درآوردی  من   تز 
مشخص» اوضاع  از   مشخص 
 رویزیونیسم خود را به جای مارکسیسم

بدین دهد،  می  تویل  پرولتاریا   به 
 طریق با تدید نظر گرایی در ایده های
 اساسی مارکس شالوده ی پراکندگی و
را در جنبش  سکتاریسم (فرقه گرایی) 
می پی  ایران  کارگری  و   کمونیستی 

ریزد.
 این حزب انقلب را دموکراتیک و به
و پرولتاریا  دیکتاتوری  آن   تبع 
خلق سهامی  شرکت  را   سوسیالیسم 

می داند:
سایر کارگر،  طبقه  که   «تضادهایی 
 زحمت کشان ده و شهر و اکثریت تام
انحصارهای برابر  در  را  ایران   مردم 
زمینداران بزرگ،  بورژوازی   خارجی، 
قرار آنان  منافع  حامی  رژیم  و   عمده 
تری بیش  حدت  و  شدت  دهد   می 
 کسب می کند و مبانی عینی اشتراک
خلق و  قشرها  طبقات،  کلیدی   منافع 
ضد و  ملی  ضد  سیاست  که   هایی 
می لطمه  ها  آن  منافع  به   دموکراتیک 
 زند توسعه می یابد.» (واژه های نو، از

انتشارات حزب توده)
مارکس ی  گفته  به  که   سوسیالیسم 
و خصوصی  مالکیت  لغو  اش   وظیفه 
 فرابرد جامعه از سرمایه داری به جامعه
 سالری، و پیش شرط ان یک جامعه
 ی صنعتی پیشرفته است، از دید حزب
عقب کشور  یک  تبدیل  آن  کار   توده 

مانده به کشوری صنعتی است:
به سرمنزل را  ملل جهان   «سوسیالیسم 
 آزادی و نیک بختی می رساند و کار
به را  مانده  عقب  کشوری   تبدیل 
می انام  شکوفان  و  صنعتی   کشوری 

دهد.» (واژه های نو، سوسیالیسم)
کاری یعنی  زدن،  از سرگشاد  را   سرنا 
 که حزب توده می کند: مارکسیسم را
رویزیونیستی تزهای  تا  کند  می   وارونه 
بزند. را مارکسیسم جا   بورژوایی خود 
 در واقع به میان کشیدن پای دهقانان و
و انقلب  رهبری  در  خلق   تام 

باشد- پرولتاریایی  باید  که   حاکمیتی 
 چون هدف اش محو هر نوع مالکیت
 خصوصی است- به آن منظور است تا
 حزب بتواند خود را به عنوان میانی و
بر ابد  تا  آنان  منافع  ی  دهنده   آشتی 
آن نظیر  دارد.  نگه  جامعه  سر   بالی 
اتفاق اروپای شرقی  و  در شوروی   چه 
های ارگان  از  دولت  و  و حزب   افتاد 
 موقت و زوال یابنده به اقا بالسر های
در شدند.  تبدیل  جامعه  العمر   مادام 
نه خلقی  تام  دولت  و   حقیقت حزب 
پرولتاریایی نه  یعنی  آن،  نه  است   این 
فقط و  فقط  بلکه   ، نه خلقی  و   است 
و پرولتاریا  گر  سرکوب  و   بورژوایی 

خلق است.
بود معتقد  که  مارکس  نظر   برخلف 
ی همه  بر  حاکم  نظام  داری   سرمایه 
ما انقلب عصر  رو  این  از  و   کشورها 
انقلب اگر  و  اما  و  استثنا   بدون 
انقلب این  و  است،   پرولتاریایی 
 نخست در پیشرفته ترین و صنعتی ترین
برگشت تا  بیفتد  اتفاق  باید  ها   آن 
هر برای  توده  حزب  باشد،   ناپذیر 
انقلب و  جداگانه  نسخه   کشوری 

مخصوص به آن را تویز می کند:
به داری  سرمایه  از  گذار   «جریان 
مختلف کشورهای  در   سوسیالیسم 
در و  است  گوناگون  و  متنوع   بسیار 
صورت به  تاریخی  مختلف   شرایط 
هر گیرد.  می  انام  مختلف   های 
رشد ی  جاده  در  گام  که   خلقی 
 سوسیالیستی می گذارد صورت ویژه و
با با شرایط آن کشور  را  آن  از   خاصی 
 درجه تکامل آن، با سن و تاریخ آن و
 با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی آن
 و با عوامل ویژه ی دیگر آن تطبیق می
نو. (واژه های  دارد.»  ارائه می  و   کند 

سوسیالیسم)
 به این ترتیب و با تقق غیرمکن تز من
با ما  توده،  حزب   درآوردی 
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 سوسیالیسم خاص ایرانی، سوسیالیسم
زمینی، سوسیالیسم   انگلیسی، 
اقسام و  انواع  و  مریخی،   سوسیالیسم 
و غیرعلمی  های   سوسیالیسم 
 غیرپرولتری نظیر سوسیالیسم مسیحی،
سوسیالیسم یهودی،   سوسیالیسم 
کار و  سر   ..… سوسیالیسم   اسلمی، 
همان این  و  داشت،   خواهیم 
بورژوایی و  غیرعلمی   سوسیالیسم 
نیز غربی  های  مارکسیست  که   است 
هدفی و  کنند  می  تبلیغ  را  آن   امروزه 
و غیرمارکسیستی  های  ایده  رواج   جز 
 جایگزین کردن اختلف های مذهبی
 و فرهنگی به جای تضاد کار و سرمایه
 و تکیم بیش از پیش سلطه بورژوازی

ندارد.
 در واقع نطفه ی فرقه گرایی در این تز
هر خاص  سوسیالیسم   رویزیونیستی 
پذیرفت با  نهفته است. چرا که   کشور 
آن موجب  به  که  دیدگاهی   چنین 
کشوری هر  در  سوسیالیستی   انقلب 
 متناسب با سن و تاریخ و خصوصیات
کشور آن  خاص  اجتماعی  و   فرهنگی 
 روی می دهد، هر حزب و سازمان و
را خود  توده  حزب  نظیر   تشکیلتی 
های دیدگاه  اعمال  با  داند  می   مجاز 
 تزیه گرایانه ی فرقه ی خود در فرمول
شرایط خاص، بهانه  به  انقلب   بندی 
حدت و  و  کارگر  طبقه   صفوف 
و بکشاند  تزیه  به  را   کمونیستی 
به جنگ را  پرولتاریایی  واحد   انقلب 

های فرقه ای و ملی تبدیل ناید.
بر آن  پرولتاریا همان گونه که مارکس 
و جهانی  ای  طبقه  کرده   تأکید 
است. جهانی  ای  طبقه  نیز   بورژوازی 
ی دو طبقه  این  که  انقلبی  رو  این   از 
روی رودر  را  همروزگار   آنتاگونیست 
یک تنها  و  تنها  دهد،  می  قرار   هم 
است انقلبی  دارد:  شرط  و   ویژگی 
و سوسیالیستی  و  پرولتاریایی   یکپارچه 

کشورها همه  شامل  یکپارچگی   این 
می شود.

 مارکس به طور دلبخواهی و یا به دلیل
که نبود  ناسیونالیستی  های   گرایش 
مقدم را  صنعتی  ی  پیشرفته   کشورها 
ایجاد و  انقلب  برای  کشورها   ترین 
این برای  بلکه  دانست.   سوسیالیسم 
و علمی  دلیل  ارجحیت  و   تقدم 

ماتریالیستی دیالکتیکی داشت.
دیالکتیک ماتریالیسم  موجب   به 
 دگرگونی کیفی در هر پدیده ی مادی
 هنگامی و در جایی روی می دهد که
درجه به  آن  در  کمی  های   دگرگونی 
 ای از رشد و انباشت رسیده باشند که
ناگزیر و  ضروری  را  پدیده  رفت   فرا 
وجود زمین  جای  همه  در  آب   سازد. 
هم زمین  های  آب  ی  همه   دارد. 
این اما  دارند.  را  شدن  بخار   توانش 
 اتفاق در جایی و زمانی روی می دهد
برسد گرما  از  بالیی  درجه  به  آب   که 
 که بخار شدن آن را حتمی و ضروری
فراگیر و  این شرایط عام  اگر ما   ناید. 
بگیریم، نادیده  یا  کنیم  فراموش   را 
یک بر  که  نیست  این  جز  آن   معنای 
ماتریالیستی عام  مندی   قانون 
بطلن خط  دلواه  به   دیالکتیکی 

کشیده ایم.
 درست است که جامعه بشری با پدیده
 های طبیعی نازیست مند و ناشعور مند
دلیل این  به  اما  دارد،  ماهوی   تفاوت 
عام قوانین  شمول  از  گفت  توان   نی 
جمله از  و  ماتریالیستی،   دیالکتیک 
تغییرات انباشت  تبع  به   تغییرات کیفی 

کمی خارج است.
ی همه  در  کیفی  تغییر  حال  هر   در 
و ابتدا  دیالکتیک  حکم  به  ها   پدیده 
که دهد  روی  جایی  آن  در  باید   جبرًا 
های دگرگونی  انباشت  شرط   پیش 
از را  توسعه  و  رشد  یعنی   کمی، 
که جایی  در  نه  باشد،   سرگذرانده 

روی دنباله  اش  کمی  های   دگرگونی 
حالت و وضعیت پیشرفته تر است.

مارکسیست ادعای  توان  می   چگونه 
 بودن داشت اما چنین احکام و قوانین
 عام ماتریالیستی دیالکتیکی را صرفًا به
 دلیل مقاصد و منافع خصوصی و فرقه

گرایانه قبول نداشت.

حزب توده و لنینیسم:
 میان لنین و مارکسیسم او در یک سو،
به را  آن  چه  آن  و  توده  حزب   و 
مارکسیسم کارانه  فریب  و   نادرست 
یک سو،  دیگر  در  نامد  می   لنینیسم 
و ایدئولوژیک  عبور  غیرقابل   دیوار 
و مارکسیسم  قدمت  به   فلسفی 
دیوار ضخامت  به  و   رویزیونیسم 
و لنین  دارد.  وجود  (برلین)   خجالت 
ترین صادق  وفادارترین،  ها   بلشویک 
 و فداکارترین مارکسیست ها به اندیشه
 ی مارکس و انگلس و طبقه کارگری
به قدرت رساندن اش برای   بودند که 
 از هیچ فداکاری و به آب و آتش زدن

خود دریغ نکردند.
گاه جای  از  ها  بلشویک  و  لنین   اگر 
مصلحت بنابر  و   مارکسیستی 
به  – روسیه  شمار  کم   پرولتاریای 
را انقلب  خود-   تشخیص 
غیر پرشمار  نیروهای  و   دموکراتیک 
از هایی  بخش  و  دهقان   پرولتر 
 بورژوازی را در انقلب متحد پرولتاریا
وی سیاسی  قدرت  در  سهیم   و 
لنین تاکید  به  که  ای  تربه   دانستند- 

مختص
 روسیه ی عقب مانده ی آن زمان بود
بود- ناموفق  عمل  در  که  دیدیم   و 
این بر  که  هاست  سال  توده   حزب 
 الگو پای می فشارد و با اختراع تزهای
را بورژوازی  از   غیرمارکسیستی بخشی 
 در کشوری و در شرایطی که مناسبات
است، حاکم  کامًل  داری   سرمایه 
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و مصلحت  بنابر  و  داند،  می   سهیم 
به گاه  پرولتاریا،  نه  و  خود   تشخیص 
دیگر بخش  با  را  بخشی  جای   گاه 

عوض می کند.
تر جدید  شکل  ای  توده   «دموکراسی 
از پس  که  پرولتاریاست   دیکتاتوری 
هر شد.  پدید  جهانی  دوم   جنگ 
انقلب با  تواند  می   خلقی 
از جدیدی  شکل  خود   سوسیالیستی 
 دموکراسی سوسیالیستی برای توده ها،
پرولتاریا دیکتاتوری  از   شکل جدیدی 
اطلع آن  از  مارکس  {که   را 
را تاریخی  ی  تربه  و   نداشت!}ایجاد 
نو. های  (واژه  کند.»  تر   غنی 

دیکتاتوری پرولتاریا).
سوسیالیسم ساختمان  دوران   «طی 
و پذیرد  می  تغییر  پرولتاریا   دیکتاتوری 
یابد آن تول می   اشکال و طرز عمل 
 {یعنی حتا به دیکتاتوری علیه پرولتاریا
یک طی  و  میدهد!}  شکل  تغییر   هم 
 پروسه ی طولنی {تا وقت گل نی!} و
 تدریجی دولت دیکتاتوری پرولتاریا به

صورت دولت تام خلق در می آید.
مارکس که  چنان  آن  دولت   {پس 
چنین این  بلکه  یابد،  نی  زوال   گفت 
می قدر  آن  گوید  می  توده  حزب   که 
 ماند و سرکوب می کند تا تام خلقی
جا. همان  نو.  های  (واژه   شود!}. 

درون کروشه از من است).
و کارنامه ی بیش  آن چه مسلم است 
از حزب،  این  فعالیت  قرن  نیم   از 

  به این سو نشان میدهد، حزب۱۳۳۲
 توده در برآمدهای تعیین کننده تاریخی
نه نه سوسیالیست است و   ثابت کرده 
است مارکسیست  نه  یعنی   دموکرات، 
یک چون  هم  بلکه  لنینیست،  نه   و 
ها فرقه  دیگر  کنار  در  سیاسی   فرقه 
نوده سیاسی  منازعات  وارد  را   خود 
ماهی آلود  گل  آب  از  شاید  تا   است 

بگیرد.

 با این همه ناگفته نباید گذاشت که تا
از  آثار۱۳۳۲پیش  ای  توده  مترجمان    

 ارزنده ی مارکس، انگلس و لنین، و
فارسی به  را  پیشرو  ادبیات  چنین   هم 
بسیار تأثیر  طریق  این  از  و   برگردانده 
دهه چند  فکران  روشن  بر   زیادی 
 داشته اند. به طوری که می توان گفت
توده حزب  مخالف  روشنفکران   حتا 
حزب آن  مکتب  یافته  پرورش   خود 
این این نکته که  بر  تاکید  با  اند.   بوده 
 واقعیت هیچ ارتباطی با حزب توده ای

از  ما  شناسیم۱۳۵۷که  می  بعد  به    
 ندارد. آن ها دو تشکیلت با دو مرام

متفاوت اند.
نوعی مثابه  به  گرایی  فرقه  محو   با 
شعار مارکس)،  گفته  (به   مذهب 
جنبش از  نیز  ما  حزب  فقط   حزب 
به شرط خواهد شد،  محو   کمونیستی 
کشورهای در  ها  کمونیست  که   آن 
 عقب مانده به تنها وظیفه خود، یعنی
نشر و  بیان  آزادی  حق  برای   مبارزه 
 عقیده، و دادن آگاهی راستین به طبقه
در پیشرفته  کشورهای  در  و   کارگر، 
برقراری برای  کارگر  طبقه   کنار 
 سوسیالیسم و محو مالکیت خصوصی
کنند. عمل  مکن  شکل  هر   به 
بورژوازی آش  نخود  ها   کمونیست 
که پزند  می  آشی  بلکه   نیستند، 
آن از  و  آن  در  سهمی  هیچ   بورژوازی 

ندارد.
****

 مارکسیسم جهان بینی پیشروترین طبقه
 این دوران،یعنی طبقه کارگر است، و
باید یا  سازد،  می  مطرح  را   مسایلی 
موجب به  ها  آن  حل  که  ناید   مطرح 
 واقعیت های همین دوران بر عهده ی
حزب ی  وظیفه  است.  طبقه   این 
ترین روز  به  نودن  مطرح   کمونیست 
برای طبقه و  برای خود   مسائل جامعه 
چنین برای  پاسخ  یافت  و  کارگر   ی 

 مسائلی است. حزبی که شرایط تاریخ
برعهده آنها  حل  که  را  ای   گذشته 
 طبقات دیگر در دورانی دیگر بوده به
ذهنی طور  به  امروز  مسائل   عنوان 
 بازنایی می کند حزبی گذشته گراست
 و نه کمونیست که هدفی جز منحرف
از پرولتاریا  نودن  منصرف  و   نودن 
 مسائل واقعی و چالش های مربوطه به

خود ندارد.
است هواشناسی  همانند  حزبی   چنین 
خلف و  نادرست  را  هوا  وضع   که 
این به  و  کند،  می  گزارش   واقعیت 
برابر در  را  کارگران  هم   ترتیب 
و خالی  دست  محتمل   پیشامدهای 
 آسیب پذیر می سازد و هم اعتماد آنان
 را نسبت به دانش و وظیفه خود سلب

می ناید.
پایان
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جنبشب هیچ  زنان   دون 

وجود تواند  ن�  ای  توده   واقعِ� 
داشته باشد!

” لنین ” 

ستم تاریخ  درطول  که  جهت   ازآن 
ناپذیرازنظم جدای�  جزئ�   برزنان 
تغییرات وهمچنین  بوده   طبقات� 
خمیرمایه بدون  اجتماع�   بزرِگ 
بود،لذا خواهد  غیرم<ن  زنان   نیروی 
که مترق�  سیاس�  نیروهای   Aتل 
رادی<ال واقفند،درهرچه  مهم   براین 

کردن جنبش زنان جهت

 به چالش گرفت سیاست های سرمایه
وقابل توجه  شایان  جهان�   داری 

اهمیت است.

زنان وجنبش آنان درمقابل دوگزینه؛

سوسیا لیسم یا بربریت!

نگارA : الف. آناهیتا

 مبارزه طولنی زنان طی سالهای
گرانبهایی دستاوردهای   متمادی 
در زنان  داشته،اما  همراه   به 
های نابرابری  از   جهان،هنوز 
و  اجتماعی،سیاسی،اقتصادی 
برند، می  رن  خشونت   اعمال 
 ,چنانچه به نقل از “جان ایگلند”

سازمان دبیرکل   معاون 
در بشردوستانه،   همکاریهای 

 ، یکسوم۲۰۰۵ دسامبر ۱۲تاریخ 
تت جهان  اقصینقاط  در   زنان 
از خشونتها  گوناگون   انواع 
جنسی، سوءاستفادههای   جمله 

تاوز و ضرب و شتم قرار 

آنان وجنبش   زنان 
درمقابل دوگزینه؛

 سوسیا لیسم یا بربریت!

الف.آناهیتا

این اعمال  میزان  که   میگیرند 
 خشونتها در مناطق جنگ زده
دارد بیشتری   .شدت 

 گزارشات،حاکی بر این است که
جسمی و  جنسی   خشونتهای 
 که اغلب از جانب مردان اعمال
سرطان، از  بیشتر   میشوند، 
و مالریا  جادهای،   تصادفات 

زنان  مرگ  موجب  تا۱۵جنگ    
میشود۴۴ ساله  می.   ابراز   وی 

که  ازدارد  سن�  هر  در   زنان 
قربانیان پیری  تا   کودک� 
چنانچه و  هستند   خشونت 
 اقدامات لزم برای جلوگیری از
خشونتهای اینگونه   اعمال 
نشود،این انام  زنان  به   رفتاری 
 تاریخ است که در سالهای آت�
 در مورد ما و عمل<رد ما قضاوت

کرد اخیر. خواهد  های  دهه   در 
کار نیروی  حوزه  در  زنان   تعداد 
افزایش میلیون  دویست   جهانی 

سال  است،در   ،زنان۲۰۰۴یافته 
از ۱٫۱ بیلیون  کسانی۲٫۸  بیلیون    

را بطور رسمی کار می کنند   که 
با  برابر  که  دادند   ۴۰تشکیل 

نیروی کار جهانی از کل   درصد 
باشد اساس. . می  بر   ولی 

 گزارش سازمان جهانی کار،زنان
به قادر  که  هستند  کسانی   جزو 
معین حقوق  با  ثابت  کار   حفظ 
غیر بصورت  بیشتر  و   نبوده 
 .رسمی مشغول به کار می باشند

با مشابه  کار  ازای  در   زنان 
مشاغلی حیطه  در   مردان،حتی 
زن آن  کارکنان  بیشترین   که 
مردان از  کمتری   هستند،حقوق 

کنند می  اساس. دریافت   بر 
نصف زنان  متعدد   گزارشات 
می تولید  را  جهان  غذایی   مواد 

ولی  قحطی۶۲کنند  از  درصد    
 با. زدگان آن را تشکیل می دهند

  کار جهان توسط زنان۳/۲اینکه 
اما  شود  می  درصد۷۰انام    

 فقیران جهان زن هستند، این در
آنان فقط    درصد۱۰حالیست که 

می وصول  را  جهان  عایدی   از 
کنند

بر آنچه  از  ای  هاله  فقط  که  بال   آمار 
سازد می  آشکار  را  گذرد  می   زنان 
به زنان  مناسب  نا  وضعیت   بیانگر 
است جهان  جمعیت  از  نیمی   عنوان 
پوشیده غرضی  بی  انسان  هیچ  بر   که 
نوع به  نسبت  فردی  هر  اما   نیست. 
های ریشه  خود  بینی  جهان  و   نگرش 
 این ستم را جستجو می کند. به عنوان
انسان نگرش  کانون  که  آنا  از   مثال 
نه و  سنتی«جنسیت»  و  مذهبی   های 
زیرکانه،گاه است،بطور   «انسان» 
 اشکار و گاه پنهان برای زنان به خاطر
قایل مردان  از  کمتر  ارزشی   جنسیت 
عامل بودن  شوند،محوری   می 
سنتی-مذهبی نگرش  در   بیولوژیک 
مرزهای پوشش،تعریف  نوع  تعیین   در 
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 مجاز و غیر مجاز در مناسبات متقابل
مضمون در  چنین  هم  و  مرد  و   زن 
گرایانه مطلق  باورهای  و   ارزشها 
 اخلقی مانند عفت و پاکدامنی،کامل

بارز است

های ریشه  که  است  این  حقیقت   اما 
 ستم بر زنان را باید در روابط تولیدی
 حاکم بر جهان مبتنی بر سرمایه که بر
از انسان  کشی  بهره  مناسبات   اساس 
 انسان پایه ریزی شده جستجو کرد. در
ها انسان  طبقاتی  جوامع   مناسبات 
بر بلکه  جنسیت  اساس  بر  نه   صرفا 
تولیدی روابط  در  آنان  جایگاه   اساس 
تولید شده در هجم سود  آنها  نقش   و 
ترتیب بدین  و  شوند  می   محاسبه 
خود رشد  پروسه  در  داری   سرمایه 
 بدلیل نیاز به نیروی کار فراوان و ارزان
و اقتصاد  عرصه  به  را   قیمت،زنان 
طبقاتی نظام  کند.  می  وارد   اجتماع 
 حاکم تا زمانی که به کار ارزان قیمت
سری یک  باشد  داشته  احتیاج   زنان 
 امتیازات به آنان اعطا می کند و زمانی
 که این نیاز ضروری نباشد،امتیازات را
 پس می گیرد. به عبارت دیگر،بخشی
 از امتیازاتی که در برهه ای از تاریخ به
تولیدی روابط  نیاز  شده  داده   زنان 
است،به بوده  داری  سرمایه   جوامع 
 عنوان مثال در طی جنگ جهانی دوم
وضعیت و  اقتصادی  نیاز  دلیل   به 
 بحرانی، زنان را وارد عرصه بازار کار
زیادی تعداد  از جنگ  بعد  اما   کردند 

از آنان کار خود را از دست دادند

داری سرمایه  سیستم  که  است   بدیهی 
 در این مسیر احتیاج به ابزاری دارد تا
به مردان  با  برابر  کار  مقابل  در   بتواند 
ارزش و  بدهد  کمتری  مزد   زنان 
را تولیدات  از  شده  حاصل   اضافی 
 افزایش دهد و درهمین مسیر است که
 تسلط خود را توسعه می نامد واینگونه

زنده ابزار،  کند.بهترین  توجیه می   آنرا 
افتاده عقب  های  سنت  داشت   نگاه 
قالب در  سنت  کردن   است،حاکم 
 نهاد خانواده،دین و یا قانون بر روابط
 تولیدی حاکم، به سرمایه داری اجازه
 می دهد تا از یکسو بر طبق منافع خود
زنان به  کرد  اراده  که  زمان   هر 
 امتیازاتی از جمله اجازه کار در خارج
 از خانه را اعطا کند و چون بر اساس
 سنت ها و عقاید مذهبی زنها ضعیفتر
به کمتری  مزد  پس  هستند  مردان   از 
ترتیب این  به  و  کند  پرداخت   آنان 
و ببرد  بالتر  را  شده  حاصل   ارزش 
که  ) مردان  و  زنان  کار  نیروی   لجرم 
برند) را از ستم طبقاتی رن می   خود 
تا دهد  قرار  رحمانه  بی  رقابتی   در 
 همچنان بیشترین سود را در این مسیر
با حالیکه  در  گرداند.  خود   نسیب 
شدن خارج  و  تکنولوژی   پیشرفت 
مدرن و  تولید  پروسه  از  بدنی   نیروی 
به احتیاجی  دیگر  تولید  ابزار   شدن 
 نیروی یدی نیست ولی با حاکم کردن
در زنان  مزد  تولیدی  روابط  بر   سنت 
جنسیت اساس  بر  مردان  با   مقایسه 
 پرداخت می شود، نه بر اساس کاری
 که انام می دهند. در این اثنا سرمایه
عقب های  سنت  از  استفاده  با   داری 
 افتاده قادر است در زمان های بحرانی
پایه بر  را  زنان  منافع خود   برای حفظ 
تعریف طبق  بر  که  خانواده»   «تقدس 
و باشد   سنتی،سلول اصلی جامعه می 
مرد ملک  زن  که  روست  همین   از 
تعهدات سری  یک  به  و  شده   تعریف 
 مجبور می گردد،در خانه نگه دارد و
زندگی هزینه  نیز  طریق  این   از 
نگه پایین  را  مرد   مزدبگیران 
 داشته،دستمزد کمتری به آنان بدهد و
را اضافی  ارزش  نیز  صورت   بدین 

افزایش دهد

به زنان  تولیدی،  مناسبات  چنین   در 

کمتر ارزشی  که  شهروندانی   عنوان 
می رانده  جامعه  از  کنجی  به   دارند 
خشونت اعمال  برای  شرایط  و   شوند 
ناآگاه افراد  طرف  از  آنان  به   نسبت 
جنسیتی ستم  گردد،بنابراین  می   آماده 
طبقاتی حاکم نظام  توسط  همواره   نیز 

نهادینه و تشدید می گردد

 این مسئله به خوبی نشان می دهد که
و اجتماعی  تولیدی  روابط  تغییر   بدون 
تعریف توان  نی  آن  بر  ناظر   قوانین 
 جدیدی از «انسان» داشت،در واقع در
نی انسانی  غیر  تولیدی  روابط   چنین 
رساند ثبت  به  را  انسانی  قوانینی   توان 
از جنسیت فرا  ها  انسان  از حقوق   که 
که باشیم  داشته  قبول  اگر  کند.   دفاع 
پیدایش حاصل  جنسیتی   تبعیض 
 مالکیت خصوصی و طبقات اجتماعی
 درطول تاریخ است،بنابراین تلی رفع
ای رابطه  در  جنسیتی  تبعیض   کامل 
غامض مساله  حل  با   تنگاتنگ 
به و  تولیدی  روابط   طبقات،تعویض 
آن بر   چالش گرفت سنت های حاکم 
یکی گیرد.  می  خانواده،قرار   همچون 
نقشی که  پارامترهایی  مهمترین   از 
رفع جهت  زنان  مبارزه  در   اساسی 
می بازی  تبعیض  اشکال   انواع 
صحنه در  زنان  منسجم   کند،«حضور 
که امروزه  باشد.  می  طبقاتی»   مبارزه 
 بشر با مسئله جهانی سازی سرمایه که
دادن قرار  سلطه  تت  معنای   به 
اقتصادی-سیاسی  فعالیتهای 
وسیع تمیل  جهت  جهان   کشورهای 
 تر سیاست های نیولیبرالیسم اقتصادی
 به نفع قشر قلیل صاحبان سرمایه های
 فراملی و کلن سرمایه داران در سطح
سازمان ابزارهای  به  توسل  با   جهان 
پول اللل  بین  جهانی،صندوق   تارت 
حضور اهمیت  است،  روبرو  ناتو   و 
 منسجم زنان در عرصه مبارزه طبقاتی
زیرا شود.  می  ارزیابی  مهمتر   بسیار 
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هدفی سرمایه  سازی  جهانی   پدیده 
 بجز حمله به حقوق دموکراتیک انسان
رفاهی امکانات  بردن  یغما   ها،به 
بطور و  فقر،جنگ   همگانی،تشدید 
 خلصه تعمیق اختلف طبقاتی نداشته
 و مطمینا موقعیت زنان را بیش از پیش
تبعیض و  دهد  می  قرار  لطمه   مورد 
خود به  تر  خشن  تصویری  زنان   علیه 

می گیرد

زنان جهانی  جنبش  که  آنا  از   اما 
جنبش این  از  بخشی  نیست   یکدست 
دلیل به  برخی  و  آگاهی  عدم  دلیل   به 
طبقه منافع  با  طبقاتی  منافع   انطباق 
طبقاتی خاستگاه  اصول  و   حاکم 
در زنان  کامل  احیای حقوق   خواستار 
کنونی طبقاتی  سیستم   چارچوب 
واقعی غیر  گمان  این  البته  که   هستند 
 است زیرا مبارزه علیه ستم جنسیتی و
 علیه ستم طبقاتی سرمایه داری جهانی
ملزوم یکدیگرند. نگرش فوق و   لزم 
که حاکم  طبقه  فرهنگ  به  توجه   با 
بر حاکم  فرهنگ  همیشه   متاسفانه 
های رسانه  تلش  و  باشد  می   جامعه 
 سرمایه داری در لپوشانی کردن علت
ترویج زنان،همواره  حقوق  بی   اصلی 
 می شود و حضور منسجم جنبش زنان
سیاست علیه  مبارزه  های  عرصه   در 
 های سیستم طبقاتی حاکم را کند می
استاد ایپستین  باربارا  خان   سازد. 
کلیفورنیا در  کروز  سانتا   دانشگاه 
اواخر زنان  جنبش  که«  دارد   اعتقاد 
دهه اوایل  و  هفتاد  و  شصت   دهه 
آمریکا دیگر وجود ندارد و  هشتاد در 
از قسمتی  بیشتر  زنان  جنبش   امروز 
که این  تا  شده  داری  سرمایه   جهان 
 دشمن آن باشد. وی ادامه می دهد که
این در  زنان  جنبش  مفسران   بسیاری 
 رابطه به بحث و گفتگو نشسته اند که
 علت عدم برابری بین زنان و مردان در
عظیم شکاف  عربی   کشورهای 

 فرهنگی بین دنیای آنان و دنیای غرب
تاریخ در  راستا  همین  باشد،در   می 

نوامبر   ،زمانی که لورا بوش۲۰۰۱هفده 
زنان بر  طالبان  که  ظلمی   بدلیل 
مدیریت از  کرد،  می  روا   افغانستان 
دفاع افغانستان  به  حمله  و   بوش 
 کرد،با مخالفتی از طرف جنبش زنان
 آمریکا روبرو نگشت. این در حالیست
 که قبول چنین استدلل هایی در دهه
 شصت و مطمینا دهه هفتاد غیر مکن
زنان جنبش  که  دارد  اعتقاد  وی   بود. 
های سیاست  که  خود  تیز  لبه   آمریکا 
می چالش  به  را  اجتماع  بر   حاکم 
در است،و  داده  دست  از   گرفت 
جنبش سیاسی  گرایش  فعلی   شرایط 
به سقوط  و  اضمحلل  دچار   زنان 
شده فرهنگی  جنبش  یک   عرصه 

است»

 از آن جهت که در طول تاریخ ستم بر
نظم از  ناپذیر  جدایی  جزیی   زنان 
تغییرات همچنین  و  بوده   طبقاتی 
مایه خمیر  بدون  اجتماعی   بزرگ 
بود، خواهد  مکن  غیر  زنان   نیروی 
بر که  مترقی  سیاسی  نیروهای   تلش 
رادیکال چه  هر  در  واقفند،  مهم   این 
چالش به  جهت  زنان  جنبش   کردن 
داری سرمایه  های  سیاست   گرفت 
اهمیت قابل  و  توجه  شایان   جهانی 
در زنان  حضور  ضرورت  البته   است. 
دستیابی جهت  طبقاتی  مبارزه   صحنه 
 به مدل اجتماعی و تولیدی عالی تر به
 معنای توقف مبارزه آنان در چارچوب
هر بلکه  نیست  کنونی  طبقاتی   سیستم 
توسط امروز  تا  که  دستاوردی   گونه 
عنوان گشته،به  حاصل  زنان   مبارزات 
تولیدی روابط  تضعیف  جهت   ابزاری 
 حاکم محسوب می شود و مسیر تغییر
اقتصادی- ساختارهای   اساسی 

سیاسی کنونی را هموارتر می سازد

 نگرش دیگری که از دیرباز تا به امروز
تواند می  و  رسد  می  گوش  به   هنوز 
جنبش های  ضعف  بزرگترین  از   یکی 
«مردانه» و  «زنانه»  رود  شمار  به   زنان 
آن از  است.  مذبور  جنبش   کردن 
از نابرابری  و  ناعدالتی  که   جهت 
سرمایه جهان  های   خصلت 
از استفاده  با  دارد   است،همیشه سعی 
های جنبش  میان  گوناگون   ابزارهای 
مانع و  کند  ایجاد  شکاف   اجتماعی 
که همانطور  بنابراین  شود.  آنان   اتاد 
حاکم با  آمد  مطلب  این  ابتدای   در 
بر مذهب  و  کهنه  های  سنت   کردن 
ارزش کسب  جهت  تولیدی   مناسبات 
کار نیروی  تبدیل  و  تر  افزون   اضافی 
در را  مرد  و  کال،زن  به  ها   انسان 
 مقابل هم قرار می دهد تا هر چه بیشتر
زنانه دهد.  کاهش  را  انان  کار   ارزش 
یک بعنوان  جهانی  جنبش  این   کردن 
اینکه به  توجه  با  برابرطلبانه   جنبش 
ستم مورد  زنان  همانند  نیز   مردان 
و یکسو  از  گیرند  می  قرار   طبقاتی 
 حضور مردانی نه اندک در صف اول
نفع به  دیگر  سوی  از  زنان   جنبش 
و باشد  می  حاکم  طبقاتی   سیستم 
 دست آنان را در اعمال تبعیض هر چه
 بیشتر باز می گذارد که مطمینا ضررش
از ستمی مضاعف رن زنان که   برای 
لذا بود.  خواهد  افزونتر  برند   می 
گرفت چالش  به  جای  به  که   نگرشی 
تت سرمایه،مردان  بر  مبتنی   سیستم 
وضعیت از  خود  که  طبقاتی   ستم 
می چالش  به  را  رنند  در   کنونی 
با زنان  جنبش  پیوند   گیرد،مانع 
با ان  در  که  بخشی  رهایی   مبارزات 
و دارند،می شود  درد مشترک   مردان 
طبقه سراسری  عام  مبارزه  انتها   در 
ستم و  طبقاتی  ستم  علیه  ستم   تت 

جنسیتی را تضعیف می کند

 تبعیض جنسیتی از فرهنگ و مناسبات
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در و  گیرد  می  ریشه  اجتماعی   نابرابر 
روابط نوع  به  نسبت  مختلف   جوامع 
بر تسلط سنت  میزان  و   تولیدی حاکم 
از متفاوت  های  انعکاس  و   آن،تاثیر 
این، بر  علوه  دهد.  می  نشان   خود 
را زنان  پیشرفت جنبش  و  رشد   میزان 
سیاسی- ساختارهای  پیشرفت  سطح 
 اقتصادی و رشد ابزار تولید، تعیین می
 کند. در کشورهایی که دارای ساختار
سرمایه و  هستند  ایدیولوژیک   سیاسی 
 مانند کشورهای مدرن سرمایه داری نه
از راه غارت منابع بلکه  تولید،  راه   از 
 طبیعی به جیب طبقه حاکم سرازیر می
کارارزان نیروی  به  نیازی   شود،اصول 
جوامع این  در  و  نیست  زنان   قیمت 
 بیشتر از زنان بعنوان زینت الجالس آن
جامعه از  نیفتادن  عقب  برای   هم 
روابط شود.  می   جهانی،استفاده 
 تولیدی حاکم بر چنین جوامعی کامل
و راستا  همین  در  است.   مردسالرانه 
استبدادی- نظام  حاکمیت  تت 
عدم از  زنان  فقیه،  ولیت   مذهبی 
 وجود ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک
تت تبعیض  برند.  می  رن   خود 
 حمایت قدرت سیاسی بطور وحشیانه
 ای اعمال می شود و به تضادی عمیق
زنان رشد  مقابل  در  اساسی  مانع   و 
گزارش اساس  بر  است.  گشته   تبدیل 
 توسعه انسانی سازمان ملل، ایران تت
شرکت بلحاظ  فقیه  ولیت   حاکمیت 
میان در  مختلف  های  بخش  در   زنان 

رتبه ۱۶۵ در  جهان  کشور  جای۱۵۵    
گزارش همین  اساس  بر  است.   گرفته 
های بخش  در  ایرانی  زنان   حضور 
کشاورزی، از  اعم  اقتصادی   مختلف 

خدمات  و  اعلم۳۰صنعت  درصد    
شاخص گزارش  است.این   شده 

را  ایران  در  زنان    اعلم۱۴۱اشتغال 
نظر از  ایران  ترتیب  بدین  که   کرده 
 حضور زنان در عرصه اقتصاد در میان

رده ۱۶۵ در  جهان  کشور  قرار۱۵۵    
حضور آمار  این  اساس  بر   میگیرد. 

ایران  در  اقتصاد  در  درصد۳۱زنان    
میانگین از  که  است  شده   اعلم 
است. تر  پایین  نیز  عربی   کشورهای 
 امروزه گسترش حضور زنان در عرصه
برابر های  فرصت  ایجاد  و  کار   بازار 
بطور کل رعایت و  زنان  و   بین مردان 
های عرصه  در  جنسیتی   عدالت 
میزان با  سیاسی،اقتصادی   مختلف 
ای رابطه  کشورها  یافتگی   توسعه 
همین .در  است  کرده  پیدا   ارگانیک 
مذهبی استبدادی  دیکتاتوری   رابطه 

جنسیتی  توسعه  نظر  پله۷۸حاکم،از    
در ایران  باشد.  می  دنیا  از   عقبتر 

میان  در  جنسیتی  توسعه   ۱۴۰شاخص 
رتبه  دنیا در    قرار دارد، این۷۸کشور 

حوزه کشورهای  که   درحالیست 
 خلیجفارس در این شاخص از شرایط
بحرین برخوردارند.کشور   مطلوبتری 
در جنسیتی  توسعه  شاخص  زمینه   در 

 ، عمان۳۹، کویت ۷۰، ترکیه ۴۷رتبه 
عربستان ۶۰ و  بنابراین۶۵  دارد،  قرار    

 مشاهده میشود که ایران در مقایسه با
در خلیجفارس  حوزه  کشورهای   همه 
رژیم است.  عقبتر  شاخص   این 
همواره حاکم  مذهبی   استبدادی 
مصایب و  مشکلت  است   کوشیده 
 زنان میهنمان را در «حوزه فرهنگی» و
از و  داشته  نگاه  زنانه»   «مشکلت 
از اما   سیاسی شدن آن خودداری کند 
 انا که موقعیت زنان در هر جامعه ای
روابط و  سیاسی  ساختار  از   بازتابی 
گونه هر  پس  است  حاکم   طبقاتی 
ستیزانه زن  قوانین  لغو  برای   تلش 
علیه بر  و  گرفته  بخود   ماهیتی سیاسی 
مسیر این  در  بود.   نظام حاکم خواهد 
با مستقل  های  تشکل  ایجاد  چه   اگر 
همچون زنان  شدید  سرکوب   وجود 
دشوار جامعه  اقشار  دیگر  و   کارگران 

در حیاتی  بسیار  امری  اما  باشد   می 
 روند مبارزه آنان بازی می کند. تشکل
دولت منافع  از  جدا  زنان   مستقل 
خواستهای پیشبرد  برای  تلش   جهت 
و نفس  به  اعتماد  تنها  نه  زنان   صنفی 
 قدرت ابتکار عمل زنان را بال می برد
از انا که مساله رفع ستم بر زن  بلکه 
روابط مجموعه  از  خارج  ای   پدیده 
 حاکم و جدا از روندهای کلی جامعه
جنبش دیگر  با  آن  پیوند   نیست،در 
… و  کارگری،دانشجویی  مترقی  های 
رفت بال  کند.  می  بسزایی   کمک 
 سطح آگاهی با آموزش مداوم و اتخاذ
 یک تئوری انقلبی توسط تشکل های
 مستقل زنان که در رابطه ای نزدیک با
باشد، قرارداشته  طبقاتی   مبارزات 
 جهت طرد تئوری سیاسی رژیم ، تغییر
چالش به  و  حاکم  طبقاتی   روابط 
از که  سنتی  نادهای  تامی   گرفت 
افتاده طبقه به غایت عقب   ایدئولوژی 
مهمترین از  گیرد  می  نشات   حاکم 
آنها به  توسل  با  که  است   فاکتورهایی 
راستای در  بلندی  های  گام  توان   می 
در زنان  واقعی  مقام  و  جایگاه   تثبیت 
با مبارزه  برداشت.  ایران   جامعه 
اصلی مثابه  به  فقیه  ولیت   ایدئولوژی 
رفع و  عدالت  برقراری  مانع   ترین 
زنان مبارزه  گرانیگاه  جنسیتی   تبعیض 
تر، نگاه دقیق  با   را تشکیل می دهد. 
حفظ جهت  رژیم  سیاستهای   تامی 
 قدرت سیاسی و توسعه بنیادگرایی در
 منطقه منافع زحمتکشان را هدف قرار
آن مرکز  در  تردید  بی  که  است   داده 
اصلی از  یکی  مثابه  به  زنان   سرکوب 
دارد. قرار  بنیادگرایان  اهداف   ترین 
آگاهی،شرکت سطح  بردن  بال   لذا، 
دیگر عدالتخواهانه  های  جنبش   در 
و کارگران  بخصوص  جامعه   اقشار 
به نیل  جهت   مزدبگیران 
اجتماعی عدالت  و   دموکراسی،صلح 



۱۳۹۰شهریور  ۲۲صفحه   ۱۴ شماره هفتهمجله 

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

 بطور کلی مبارزات زنان برای رفع
 ستم جنسیتی،ماهیتی کامل ضد نظام

 سرمایه داری دارد و در پیوندی
 گسست ناپذیر با مبارزات کارگران و
 زحمتکشان در سراسر جهان است.

 زیرا بدون انهدام اقتصاد
 کالیی،ماهیت زن به عنوان یک کال
 نیز از بین نخواهد رفت. برابری کامل

 زن و مرد مستلزم از بین رفت نظام
 طبقاتی حاکم و نوع تقسیم کار کنونی
 که وظایف مجزایی در تولید اجتماعی
 بر عهده دو جنس زن و مرد گذاشته و

 جایگزین کردن آن با سیستمی بدون
 هر نوع تقسیم کار اجتماعی و جنسیتی

 می باشد. نقش جنبش زنان بعنوان
 جنبشی بسیار مهم در اعتراضات ضد

 جنگ و ضد سیاست های
 نئولیبرالیستی،بیش از پیش به این

 ضرورت مهر تایید می زند که مبارزه
 برای رفع ستم جنسیتی در پیوندی
 ناگسستنی با مبارزه برای رفع ستم

 طبقاتی قرار دارد و حضور زنان در
 صحنه مبارزه طبقاتی به تعمیق

 مبارزات زنان می انامد. تربه ثابت
 کرده است که میزان موفقیت

 جنبشهای عدالت خواه به میزان
 شرکت زنان در آن جنبش رابطه
 مستقیم داشته و انام انقلبات

 اجتماعی بدون شرکت زنان امکان
 پذیر نخواهد بود. لذا مسایل و منافع

 زنان می بایست در ردیف اول
 موضوعات مهم جنبش سوسیالیستی
 قرار گیرد و سازمانها و احزاب مدافع

 حقوق زحمتکشان می بایست در
 رابطه نزدیک با تشکل های مستقل

 زنان قرار گیرند و برای به حرکت در
 آوردن نیروی عظیم زنان و جذب

 تعداد زیادتری از آنان که ستم دیده
 ترین افراد طبقه کارگر هستند بیش از

 پیش تلش کنند. بطور کلی مشکلت
 امروزی زنان در یک جامعه

 سوسیالیستی که انسان و رهایی او،
 محور آن باشد به سمت حذف کامل

 پیش خواهد رفت. ان زمان که ماهیت
 خانواده کنونی به عنوان یک واحد

 اقتصادی از بین برود و هویت زن
 بعنوان فردی برابر با مرد در جامعه
 شناخته شود،آنگاه زن در شرایطی

 برابر با مرد در تولید اجتماعی شرکت
 خواهد کرد،موانع پیشرفت زنان به

 خاطر جنسیت از بین خواهد رفت و
 استعدادهای آنان بعنوان یک فرد در

جامعه شکوفا خواهد شد
 این مهم، زنان جهان را در مقابل دو

 انتخاب قرار داده است،«سوسیالیم یا
»بربریت
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(ه آلتمن)  (هل  پوسترانتس<�  لنه 

)۱۹۹۵ ـ ۱۹۰۳
جامعه خانواده،  زن،  مارکسیسم، 
حجری میم  برگردان 
همان به  دستکم  التمن  هل   تزهای 
تولید (باز)  که  دارند  فعلیت   اندازه 
سوی از  ستم  بر  مبتنی   مناسبات 

کاپیتالیسم فعلیت دارد.

آلتمن هل  بیوگرافی 
یکی از پیشاهنگان جنبش زنان

آلتمن) (هل  پوسترانتسکی   هلنه 
اطریش. کمونیست  حزب  سیاستمدار 
اطریش. دولت  در  زن  اولین 

سال  جنگ۱۹۴۵در  پایان  از  پس   ، 
تغذیه وزارت  معاونت  دوم،   جهانی 
به را  اطریش  موقت  دولت  در   خلق 
بسیار حیاتی  عهده داشت، که عرصه 

و مهم بود.

سال  در  اطریش،۱۹۰۳هلنه  وین  در    
آمد. دنیا  به  کارگری  ای  خانواده  در 

  سالگی، پس از پایان مدرسه به۱۶در 
پرداخت. کارگری 

سال  حزب۱۹۱۹در  عضویت  به    
اطریش کارگری  دموکرات  ـ   سوسیال 
 در آمد و در جنبش سوسیالیستی زنان
پرداخت. فعالیت  به 
 بعد دبیر اول حزب در اطریش جنوبی
. د ش

اکتبر  رهبری۱۹۳۳از  عضویت  به    
حزب انتخاب شد.

سال  داخلی)۱۹۳۴در  جنگ  (سال    
 ماه در زندان ماند.۸بازداشت دش و 

 پس از «پیوست» اطریش به آلان نازی
سال  مارس  ماه  از۱۹۳۸در  هلنه   ، 

حزب سوسیال ـ دموکرات کارگری 

 زن در
 کشورهای

سوسیالیستی

هلنه پوسترانتس<� 

(هل آلتمن)
حزب عضویت  به  و  امد   بیرون 
نیروی که  درآمد  اطریش   کمونیست 
کشور در  فعال  فاشیستی  ضد   رزمنده 

بود.

آمد به عضویت رهبری حزب در   بعد 
کمونیست حزب  رهبر  معاونت  به   و 
شد. برگزیده  اطریش 
زنان سیاست  توسعه  در   هلنه 
 کمونیست نقش بسیار مهمی به عهده

گرفت.

دموکراتیک انمن  تأسیس  از   پس 
) اطریش  سالBDFÖزنان  در   ( 

سازمان۱۹۴۶ بثابه  بایستی  می  که   ، 
دبیر هلنه  کند،  فعالیت  زنان  ای   توده 

اول آن گردید.

اطریش زنان  دموکراتیک  انمن   رهبر 
)BDFÖ) لیهوتسکی  شوته  گرته   ،(

Grete Schütte-Lihotzkyمعمار ـ   ( 
و مبارز مقاومت ضد فاشیستی ـ بود.

) اطریش  زنان  دموکراتیک  انمن 
BDFÖدر راه نیل به آماج های زیر ،( 

مبارزه می کرد:

۱

صلح

۲

خلع سلح

۳

رفرم قانون فرتوت ازدواج و خانواده

۴

پاراگراف  حاملگی۱۴۴لغو  قطع  که    
می مجازات  و  دانست  می  جرم   را 

کرد.

۵

 تأسیس کودکستان و مراکز مراقبت از
کودکان شیرخوار

۶

 مزد مساوی در قبال کار مساوی برای
زنان

۷

 امکانات آموزش و حرفه ای برابر برای
زنان

سال  در  سرکوب۱۹۶۸هلنه  از  پس    
 «بهار پراگ» از حزب کمونیست کناره

 در گذشت.۱۹۹۵گرفت و در سال 

به دستکم  التمن  هل  رفیق   تزهای 
(باز) که  دارند  فعلیت  اندازه   همان 
از سوی بر ستم  مبتنی  مناسبات   تولید 

کاپیتالیسم فعلیت دارد.

۱
پیشگفتار

 تزیه و تلیل وضع زنان در کشورهای
 سوسیالیستی به دلیل زیر بسیار دشوار

است:

۱

زنان در کشورهای سوسیالیستی  وضع 
توسعه سطح  سبب  به   مختلف 
آن گوناگون  سیاسی  و   اقتصادی 

کشورها بسیار متفاوت است.

۲
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 منابعی که برای بررسی این مسئله باید
اوبژکتیف گیرند،  قرار  استفاده   مورد 
اند. آلوده  تبلیغات  به  و  نیستند 
تصویر و  تصور  اوردن  بدست   برای 
مواد همه  از  قبل  باید  معتبر،   نسبتا 
و گیرند  قرار  مطالعه  مورد   موجود 
تلیل مارکسیستی  موضع  از   سپس 

شوند.

برای بایستی  می  کمونیست  حزب   هر 
 بررسی جدی وضع زنان در کشورهای
کافی نیروی  و  انرژی   سوسیالیستی 
دارد. مصروف 
نقطه ارائه  به  فقط  من  رو  این   از 
خواهم اکتفا  زمینه  این  در   نظرهائی 

کرد.

به بکرات  مارکس،  بسان  هم   لنین 
 مسئله زن و خانواده می پردازد، برای

مثال در گفت و گو با کلرا ستکین.

گوید: می  لنین 
بهترین که  است  معنی  بدان   «این 
 ملک و معیار تعیین سطح فرهنگ هر
آن در  زن  حقوقی  جایگاه  را   جامعه 

جامعه تشکیل می دهد.»

اوتوپیکی سوسیالیسم  موضع  از   لنین 
) راینلت  Genossinرفیق   Reinelt( 

بود: گفته  که  گوید  می  سخن 
هر در  زنان  ایمانسیپاسیون   «درجه 
درجه تعیین  برای  طبیعی  معیار   جامعه 
جامعه آن  در  عمومی   ایمانسیپاسیون 

است.»

کشورهای در  که  است  این   واقعیت 
نه فقط برابرحقوقی زنان   سوسیالیستی 
در که  همانطور  ـ  عام  های  فرم   در 
بلکه شده،  مقرر  ـ  اطریش  ما   کشور 
 علوه بر آن، این برابرحقوقی زنان در
با رابطه  در  نیز  خویش  کشور   قوانین 
اجتماعی، اقتصادی،   مسائل 
غیره و  مشخص  سیاسی  ـ   خانوادگی 

نیز تک به تک مقرر شده است.

پیشبرد زمینه  در  عمومی   گرایش 
 برابرحقوقی زنان بطور کلی ملموس و

غیرقابل انکار است.

۱
حقوق خانوادگی

برای اطریش  در  خانواده  قانون  بر   بنا 
حتی ـ  خانه  وسایل  و  اسباب   مثال، 
انداز زن و از پول پس  با استفاده   اگر 
خانه به  شده  داده  اختصاص  پول   یا 
صورت در  ـ  باشند  شده  تهیه   داری 

ابهام مال مرد تلقی می شوند.

در زن  کار  که  است  معنی  بدان   این 
به سهمی  ادای  مثابه  به  داری   خانه 
محسوب خانوادگی  دارائی   تشکیل 

نی شود.

کشورهای خانواده  قوانین  در   اما 
خانه در  زنان  کار  به   سوسیالیستی 
 داری و پرستاری و مراقبت از کودکان
به که  شود  می  نهاده  ارج   همانقدر 
ملی. اقتصاد  در  مردها  کردوکار 

برای کار  دموکراتیک،  آلان   در 
چرا و  چون  بی  صراحت  با   خانواده، 
به مثابه کار تولیدی ارزیابی می شود.
صورت در  که  است  معنی  بدان   این 
خانواده در  گردآمده  ثروت   طلق، 
 مال مشترک زن و مرد تلقی می شود
 و بنا بر قانون مربوطه به تساوی قسمت

می شود.

 برخلف قانون خانواده اطریش که در
ل  ا کلیه۱۸۱۱س در  شده،  تصویب    

فقط (من  سوسیالیستی   کشورهای 
 راجع به آلبانی و چین اطلعی ندارم)

سال  از  و۱۹۴۵پس  ازدواج  قانون   ، 
و شده  نوسازی  و  مدرنیزه   خانواده 
صراحت مرد  و  زن  حقوقی   برابر 

خاصی کسب کرده است.

آلان شوروی،  جماهیر  اتاد   در 
قانون چکوسلواکی  و   دموکراتیک 
قانون از  و  ندارد  وجود  مرد   امتیازی 
نیست. خبری  زنان  زیان  به  خانواده 
کشورهای سایر  در  قوی  احتمال   به 

سوسیالیستی نیز از همین قرار است.

بر بنا  را  کودکان  تربیت   مسئولیت 
عهده به  دو  هر  مرد  و  زن   قانون، 

دارند.

کودکان با  رابطه  در  خانواده   نقش 
کاهش نی یابد، بلکه رشد می کند.

امر حقیقت  این  در  تردیدی   امروزه 
کودکان اجتماعی  تربیت  که   نیست 
 نی تواند جای تربیت خانوادگی را در
پر کودکان  عادی  تکامل  و   توسعه 

کند.

از است  عبار  زمینه  این  در   ایدئال 
تربیت با  اجتماعی  تربیت   ترکیب 

خانوادگی.

سن به  بسته  آندو  از  کدام  هر   اهمیت 
کودکان جا به جا می شود.

حقوق سوسیالیستی  کشورهای   در 
هیچ به  قانون  بلحاظ  ناتنی   کودکان 
شود. نی  پایمال  وجه 
 برای کودکان بی پدر و یا بی مادر نیز
شود. نی  تعیین  قیم 
بین در  پدر  که  دلیل  هر  به  و   هرجا 
مادر عهده  به  کودکان  تربیت   نباشد، 

نهاده می شود.

 این به معنی اعلم جنگ ایدئولوژیکی
بی زنان  حقوق  کردن  پایمال  ضد   بر 
 شوهر است که به بهانه عدم اعتماد به
در کودک  تربیت  در  زن   لیاقت 
رواج سوسیالیستی  غیر   کشورهای 

دارد.
 این نظر باطل در اطریش کماکان رایج

است.
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نفسه فی  قوانین  که  نیست   شکی 
 ضامن استفاده از آنها و یا اجرای آنها
به قوانین  وجود  و  باشند  توانند   نی 
 معنی فقدان دشواری در همزیستی زن

و مرد در خانواده نیست.

و آداب  عادات،  بر  غلبه  اینجا   هدف 
 رسوم به میراث مانده از گذشته است
ساله صد  چندین  قدمت  از   که 
. د ن ر ا د ر و خ ر ب
 جالب است که در اتاد شوروی عدم
هنگام به  خانواده  قوانین   رعایت 
می محسوب  جرم  بسا  چه   ازدواج 
. د و ش
دارند وجود  مناطقی  آنا  اینکه   برای 
طبیعی دیگر  جاهای  در  که  آنچه   که 

تلقی می شود، طبیعی نیست.

از رسیده  گزارشات  طبق   بر 
به هنگام زنان زحمتکش   مجارستان، 
خانوادگی نام  حفظ  حق  از   ازدواج 
کنند. می  استفاده  بندرت  خود 
 استفاده از این حق بیشتر در میان زنان

دانشگاهی شاغل رواج دارد.

اقتصادی حیات  در  زن   جایگاه 
کشورهای سوسیالیستی

به زنان  بیشتر  هرچه  ورود  روند   در 
 عرصه اشتغال تا درجه معینی استقلل
با همزمان  و  مردها  از  آنان   اقتصادی 
در زنان  نوین  مقام  و  جایگاه   آن، 

خانواده شکل می گیرد.

تر عالی  فرم  برای  اقتصادی  بنیان   این 
مناسبات تر  عالی  فرم  و   خانواده 
 جنسیت ها نسبت به هم در کشورهای
است. یافته  وسعت  سوسیالیستی 
 کار زنان در کشورهای سوسیالیستی ـ
که داری  سرمایه  کشورهای   برخلف 
و مفید  کار ذخیره  عنوان  به  زنان   کار 
 به قصد پائین آوردن سطح دستمزدها،
 آنهم با شرط و شروط بسیار در رابطه

 با ارزیابی جایگاه اجتماعی زن مطرح
 می شود ـ به مثابه سهم صرفنظرناپذیر
به و  سوسیالیسم  ساختمان  در   زنان 
توسعه برای  عنصر  مهمترین   عنوان 
 شخصیت زنان به مثابه همسر و مربی

کودکان در نظر گرفته می شود.

 کار افق دید زنان را وسعت می بخشد
 و علقه آنان را نسبت به مسائل خارج
دهد. می  افزایش  خانه  تنگنای  از 
بدل بهتری  همسر  به  طریق  بدین   زن 
به کار همسر  می شود و ضمنا نسبت 
می کسب  تفاهم  و  علقه  نیز   خویش 

کند.

و کار  زمنیه  در  سوسیالیستی   تربیت 
پیشرفت بیشتر   آموزش عمومی هر چه 
تربیت در  زنان  لیاقت  کند،   می 
 کودکان به مثابه اعضای خوب جامعه
 سوسیالیستی به همان اندازه بیشتر می

گردد.

با مقایسه  در  سوسیالیستی   کشورهای 
کار زمینه  در  داری  سرمایه   کشورهای 
جانبه همه  گذاری  سرمایه  به   زنان 
کنند. می  اقدام 
در قانونی  حتی  دموکراتیک  آلان   در 
زنان ویژه  مدارس  تأسیس   زمینه 
امکان زنان شوهردار  تا   تصویب شده 
و عالی  تصیلت  از   برخورداری 
دست به  را  مهندسی  درجه   کسب 
مانع کودک  و  همسر  داشت  و   آورند 
نگردد. آنان  اجتماعی  ترقی 
قانون جامه این   اکنون دیری است که 
 عمل پوشیده و چنین مدارسی تشکیل

شده اند.

 دولت، کارخانه، همکاران و همسران
 همه با هم در جهت امکان پذیر گشت

این ایده تلش می ورزند.

برای ضرور  های  مکمل  همه   اینها 
قانون مربوطه محسوب می شوند.

 وقتی زن ها در آلان دموکراتیک دوره
در را می گذرانند،  ای   مدارس حرفه 
عصر هنگام  به  بزرگ  های   کارخانه 
آنها کودکان  از  نگهداری   خدمات 

عرضه می شود.

 با ارتقای سطح آموزش عمومی زنان،
معنوی محتوای  بر  آن  مثبت   تأثیر 

خانواده رشد می کند.

در شوروی  اتاد  زنان  دیدن   شاید 
معینی قطعه  همواره  که  زنیری   تولید 
گزارش شنیدن  و  کنند  می  مونتاژ   را 
زنان این  همه  که  سرکارگر   فخرآمیز 
نباشد. خوشایند  دارند،  دیپلم 
نی امر  حقیقت  این  صحت  در   اما 
 توان تردید کرد که برای همزیستی زن
 و شوهر و برای تربیت کودکان آموزش
ارزشمند بسیار  شده  عرضه   عالی 

است.

 بنظر من شکی نیست که هر زناشوئی
 برای بهتر شدن همواره به تکانه هائی
 از خارج نیاز دارد، تکانه هائی که از
 عرصه های معنوی، اجتماعی و شغلی

نشئت می گیرند.

کشورهای های  تلش  تام   علیرغم 
و وسایل  همه  علیرغم  و   سوسیالیستی 
به مسئله  این  شده،  عرضه   امکانات 
اعظم بخش  که  ماند  می  خود   جای 

کار در خانه به گردن زن می افتد.

 به این حقیقت امر در خود کشورهای
است. شده  برده  پی  سوسیالیستی 
 اداره خانه به سبب مشکلتی در زمینه
دشوار بسا  چه  دیگر  کارهای  و   خرید 
. ت س ا
های بررسی  طی  شوروی  اتاد   در 
از بیشتر  براتب  زنان  که  شده   معلوم 
دلبخواه کارهای  انام  به  قادر   مردان 
نیستند. فراغت  ایام  در  خود 
اند. مواجه  وقت  کمبود  با  زیرا 
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انرژی صرف  به  مسئله  این  حل   برای 
نیاز مختلف  های  عرصه  در   بیشتری 

است.

باید گفت که علیرغم امکانات  ضمنا 
برای ای  حرفه  آموزش  زمینه  در   بهتر 
در بیشتر  ترقی  امکانات  و   زنان 
با مقایسه  در  سوسیالیستی   کشورهای 
خیلی هنوز  داری،  سرمایه   کشورهای 

کارها برای انام وجود دارند.

های پست  تقبل  زمینه  در  زنان   برای 
مشکلت مختلف  دلیل  به   ریاست 

مختلفی وجود دارند.

 جالب اما این حقیقت امر است که در
 اتاد شوروی مردها زنان را در سمت
برسمیت زنان  خود  از  سهلتر   ریاست 

می شناسند.

اخیرا شوروی  اتاد  از  مناطقی   در 
فنی های  رشته  در  زنان   تصیل 
 مدارس عالی محدود شده، زیرا زنان
بیشتر خانوادگی  تکالیف  سبب   به 
 غیبت می کنند که موجب اختلل در

روند تولید می شود.

در زنان  ارزیابی وضع  برای  تلش   در 
لنین گفته  به  سوسیالیستی   کشورهای 
برد: پی  توان  می  بهتر 
از و  زنان  برابرحقوقی  قانونی   تضمین 
قانونی ـ  حقوقی  های  فرم  بردن   بین 
زمین کردن  هموار  فقط  زنان  بر   ستم 
معنی به  هنوز  است،  ساختمان   برای 
نیست. ساختمان  خود 
برای باید  سوسیالیستی  کشورهای   در 
زیادی جدی  کارهای  ساختمان   این 

انام گیرند.

دایره العارف روشنگری

پایان

http://hadgarie.blogspot.com/
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 خیرا مقالتی منتشر شده کها

 مارکس و انگلس را به عنوان فاته
 خوان های فلسفه ـ بطور کلی ـ جا می

زنند.
 ما مقدمه و فصل اول مقاله بلندی از

 فیلسوف بزرگ اروپا یوس لنسینک را
 در واکنش به این یاوه ها ترجمه و

منتشر می کنیم.

پیشگفتار
فلسفه زدائی و یا فلسفه فزائی؟

 تصادفی نیست که واکنش مبتنی بر
 انتقاد و عیب جوئی نسبت به طرح

 ضمنی، اشارتی و یاد داشتواره
 انگلس، راجع به دیالک تیک

 ماتریالیستی در «آنتی دورینگ» و
 «دیالک تیک طبیعت» خصلت

 تفاوتند و چه بسا تناقض مند کسب
کرده است.

 در حالیکه جمعی، به طعنه تبخترآمیز
 می گویند، که «دیالک تیک» کذائی

 چیزی غیر از (و یا بیشتر از) ماتریالیسم
 مکانیستی (!) و یا ناتورالیسم منطبق با

 سطح توسعه علوم طبیعی آن زمان
 نبوده، گروهی دیگر به نیشخندی

 تسخرآمیز اعلم می دارند، که این
 «ماتریالیسم» کذائی چیزی غیر از

 رجزخوانی دهن پرکن سنتی، یعنی
 ساخته های فکری ـ گمانورزانه

متافیزیک ایدئالیستی (!) نبوده است.

 از سوئی دیالک تیک ماتریالیستی
 بثابه اقدامی تلقی می شود، که به
قول لوفبور ، فلسفه را بدنام کرده:

 دیالک تیک
 ماتریالیستی،

 یعنی پایان فلسفه
بطور کلی؟

 پروفسور دکتر یوس
لنسینک

 فیلسوف و اندیشمند
هلندی معاصر

برگردان شین میم شین
 دیالک تیک (البته در واقع فلسفه)
 «قانون جهانی ابدی نیست»، بلکه
 چیزی است که «همراه با انسان ها

 گور به گور می شود» و هر تلشی در
 راستای قائل شدن خصلت مستقل از
 انسان و یا مستقل از کردوکار انسانی

 بدان (عینی تلقی کردن دیالک تیک.
 مترجم)، همانطور که از معنی کلمه

 «دیالک تیک» برمی آید، به
 ناتورالیزاسیون (منظور، در واقع

 مکانیزاسیون) تاریخ بشری، یعنی به
 انسانیت زدائی دیالک تیک منجر می

شود.

 از سوی دیگر، دیالک تیک
 ماتریالیستی انگلس، بثابه یک

 عمارت گمانورزانه ـ ایدئالیستی و
 دگماتیکی قلمداد می شود، که علوم

 طبیعی را، به قول ژ. مونو ، زیر بار
 پروژکسیون آنتروپومورفی ـ انیمیستی

 بیهوده قرار می دهد و فلجش می
کند:

 «شناخت تربی طبیعت (و یا علوم
 مثبته) همواره به صورت تربی

 «محض» و منطقی ـ صوری صورت

 می گیرد» و از نقطه نظر تئوریکی،
 فقط «فرضی و تردید آمیز» است و هر

 گرایش جوهرگرایانه طبیعت (و یا
 علوم طبیعی) یک همچو اونتولوژی

 دینامیکی را، یعنی «منطق دیالک
 تیکی» را از پا می اندازد و بی تردید به

 «آنتروپولیزاسیون طبیعت منتهی می
 شود و به فلسفی گشت محض علوم

طبیعی می انامد.»

 خلصه کلم اینکه انگلس با ارائه
 طرح دیالک تیک ماتریالیستی، ظاهرا
 فلسفه را به نفع علوم مثبته ـ به ناحق ـ
 تخریب کرده و با ارائه طرحواره ای از
 دیالک تیک ماتریالیستی، فلسفه را به

 زیان همان علوم مثبته ـ باز هم به
ناحق ـ پر و بال داده است.

 این تصویر، به مثابه یک کاریکاتور دو
 طرفه، می تواند بطرز خارق العاده

سؤال برانگیز باشد:
بالخره چی؟

 انگلس فلسفه را نابود کرده و یا
 برعکس توسعه داده و غنی تر ساخته

است؟

 وجه مشترک هر دو گروه، که به رد
 دیالک تیک ماتریالیستی مطروحه از
 سوی انگلس برخاسته اند، در خود

همین کاریکاتور دو طرفه نهفته است.

 تصور متناقض بنیادی این دو گروه،
 علیرغم اختلف نظر در شیوه رد طرح

 انگلس، حاکی از آن است، که
 شالوده اصلی دیالک تیک انگلس ـ

احتمال ـ در همین است.

 به عبارت دیگر، تصور کلیشه ای
 تناقض مند از تنش اساسی و اصلی

 دیالک تیک ماتریالیستی انگلس خبر
 می دهد، یعنی از نفی ریشه ای فلسفه

بطور کلی، ضمن برگشت بدان.

 بنظر من منظور انگلس در این مورد
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 عبارت بوده از نفی بنیادی فلسفه و
 همزمان، اعتلی آن به مقام آنچه، که

فلسفه اصول باید باشد:
به مقام فلسفه اولین .

 اصول با این دیالک تیک ماتریالیستی
 است، که فلسفه بطور کلی پایان داده

)aufgehobenمی شود. (

 اکنون باید این کلمه آلانی پایان دادن
)Aufhebung.توضیح داده شود (

 وقتی گفته می شود، که کانت و هگل
 (بویژه) میراث متافیزیکی را از بنیاد

تغییر داده اند، منظور چیست؟

 چه تفاوتی میان کاری که کانت و
 هگل انام داده اند، با آنچه انگلس

 انام داده، وجود دارد، که اکنون
 صریحا از «پایان فلسفه بطور کلی»

سخن می رود؟
فصل اول

اعتلی فلسفه به مقام فلسفه راستین

 اینکه هر فلسفه، همواره با پایان دادن
)Aufhebungهمراه است، با توجه ( 

 به آنچه که فلسفه هست و باید باشد،
امری طبیعی است.

 فلسفه ای که در سر هوای فلسفه شدن
 دارد (و فلسفه چه هوای دیگری باید
 در سر داشته باشد!)، به قول هگل،
 مجبور است، «عشق به دانش» را به

«دانش واقعی» تبدیل کند.
 به عبارت دیگر، اولیت و اصولیت

 ذاتی فلسفه است، یعنی اگر فلسفه به
 نیت و دعوی آغازین خویش، در

 زمینه نفی فلسفه وفادار باند، باید به
«فرم علم» نزدیک و نزدیکتر شود.

 فلسفه تنها بثابه علم، یعنی بثابه
 وقوف به مطلق، بثابه مطلق (مطلق را

 بثابه مطلق شناخت، مترجم) است،
 که می تواند و باید آن باشد که

 هست، تا چیستائی آنچه را که هست،

دریابد.

 تنها بثابه علم است که فلسفه، از
 نقطه نظر ارسطو، فلسفه اولین است و
 به آنچه که ما در جستجویش هستیم،

 بدل می شود ، به «علم موجودات،
 بثابه موجودات و علم آنچه که به

موجودات مربوط می شود.»

 از این رو ست که می توان گفت، که
 اگر فلسفه دعوی خود را مبنی بر

 «فلسفه اولین» بودن اثبات کند، می
توان از علم سخن گفت.

 یعنی از وقوف مستقل به مطلق بثابه
مطلق سخن گفت.

 به اعتباری و یا دقیقا می توان بر این
 نکته پا فشرد که اگر فلسفه ای دعوی

 خود را مبنی بر «فلسفه اولین» بودن
 اثبات کند و بتواند محق باشد، بدین

 طریق فاته خود را خوانده است و
دیگر فلسفه نیست.

 و اگر هنوز فلسفه باشد، دیگر نی
 تواند حق داشت عنوان «فلسفه اولین»

را داشته باشد.

 ) وAufhebungو لذا پایان دادن (
پایان دادن به خود (نفی خود) (

Selbst-Aufhebungفلسفه که بدین ( 
 نحو در نظر گرفته می شود، ذاتی آن

 است، که فلسفه بطور عینی می تواند
و باید باشد، یعنی «فلسفه اولین».

 یعنی جنبه های واقعی چیزها را دریابد
 و چیستائی حقیقی چیزها را در

واقعیت عینی بیندیشد.

 پس فلسفه بدین معنا، فقط بواسطه
 ) آن، امکانAufhebungپایان دادن (

پذیر و میسر می شود.

 )Aufhebungاما اگر این پایان دادن (
و پایان دادن به خود (نفی خود) (

Selbst-Aufhebungبخش ذاتی آن ( 
 است، که فلسفه در آغاز بوده و یا

 ادعا می کند، که در آغاز، آن بوده،
پس باید خصلت این پایان دادن (

Aufhebung.دقیقتر درک شود (

 )Aufhebungمعنی واقعی پایان دادن (
چیست؟

اینجا چی می تواند و باید پایان یابد، (
aufgehobenبشود؟ (

 و سرانام، حد و حدود و نتیجه این
 ) از چه قرارAufhebungپایان دادن (

است؟

 )Aufhebungمنطق پایان دادن به (
 فلسفه، اکنون در هر حال، حاکی از

 آن است، فلسفه اول نفی می شود و یا
 بهتر است بگوییم، خود را نفی می

 کند، البته به نحو تعیین شده ای و در
رابطه تعیین شده ای.

 چون این نفی، نفی تعیین شده ای
است.

 آنچه فلسفه بدست خود پس می زند و
 نابود می سازد، هنوز دانش محسوب

نی شود.
 چون آن هنوز به درک چیزی نایل

نیامده است.

 فلسفه احتمال با در نظر گرفت آغاز
 (سوبژکتیف) آن، بثابه اصل و بنیاد آن
مخالفت می ورزد و آن را رد می کند.
 به عبارت دیگر، تعین مندی نفی آن،

 در اثبات پذیری و توضیح پذیری
بعدی آغاز آن است.

 (تعین مند بودن نفی آن در این است
 که آغاز آن قابل اثبات و توضیح

باشد. مترجم)

 این منطق همچنان حاکی از آن است،
 که فلسفه بلحاظ معینی نیز حفظ می

 شود و از فلسفه مکسوبه بخشی ذخیره
می گردد.
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 آنچه فلسفه برای خود نگه می دارد و
 مصون می ماند، چیزی کمتر و یا
 بیشتر از آن نیست، که بنا بر اولین

 فرض آن اثبات شده است، یعنی ایده
 اولین توضیح داده شده و در نتیجه،

توسعه داده شده.

 به عبارت دیگر، آنچه که حفظ می
 شود، کل مکسوب ببرکت دانش

 است، کل بثابه (ظاهرا فقط یک)
گشتاور از مطلق.

 دانست یک کل، که هر چند بثابه
 یک امکان کل، اما نه بثابه یک

ضرورت کل نودار می شود.

و سرانام، این منطق پایان دادن (
Aufhebungحاکی از آن است، که ( 

 فلسفه به فلسفه نوینی ارتقا داده می
 شود، به یک مفهوم ارتقا داده می
 شود، که (بالنسبه) قوی تر به علم

شباهت پیدا می کند.

 فلسفه در ارتقای خویش به یک فلسفه
 نوین، خود را کمتر بثابه فلسفه و

 بیشتر بثابه علم و یا دانش متعالی تر
نودار می سازد.

 فلسفه بدلیل ارتقایش، از لاظ فرم
 (سوبژکتیف) خویش، کمتر و از لاظ

 محتوای (اوبژکتیف) خویش، بویژه
بیشتر فلسفه است.

 توضیح نهائی اینکه این فلسفه ظاهرا
گویاتر از فلسفه پایان یافته (

aufgehobeneیعنی فلسفه نفی و ،( 
 حفظ شده است و برای چیزها بنیه و

پیوند بیشتری پدید می آورد.

 )Aufhebungاین منطق پایان دادن (
 فلسفه، که ذاتی حرکت فکری فلسفه

 و ذاتی حرکت فلسفه است ـ به
 اعتباری ـ ساختار صوری فلسفه ای را

 تشکیل می دهد، که در توسعه
 تاریخی خویش، بثابه فلسفه اولین

قابل درک است.
 یعنی فلسفه ای است، که بثابه علم

قوام می یابد.

 )،Aufhebungمنطق این پایان دادن (
 چیزی بیشتر از جمعبندی انتزاعی یک
 روندیت نیست، که ذاتی فلسفه است

و قبله ای جز مفهوم مطلق ندارد.

 تول تاریخی فلسفه (اولین) به علم
 (سختگیر)، به این معنا، راه فرضی ئی
 است، که فلسفه در پرتو نیت آغازین و

دعوی نخستینش در پیش دارد.

 مشقات طرحمند به عمل آمده، بویژه
 در فلسفه مدرن، نه فقط به توسعه

 فلسفی فلسفه عادی ، بلکه به توسعه
 فلسفی فلسفه ای هم که ببرکت این

 ) فلسفه بهAufhebungپایان دادن (
 علم، پدید آمده است، منجر شده و

سهم جوهرمندی ادا کرده است.
 من در صدد کار بیشتر در این زمینه

ام.

 تول متافیزیک در فلسفه مدرن، که
 در وهله اول، بوسیله کانت جامه

 عمل پوشید، در هر حال، منجر بدان
 شد، که بر موضع فکری و موضع

 دنیوی فلسفی مرتبط با متافیزیک فهم
(سنتی) تا حد معینی غلبه شود.
 مثل، ما نی توانیم با کل دانش

 مطلق، که (بطور حسی) قابل درک
 نیست، ولی رویهمرفته، قابل تأمل

 است، چنان برخورد کنیم که در مورد
 اوبژکت های شناخت، برخورد می

کنیم.

 به عبارت دیگر، ما نی توانیم کل را
 چنان در نظر گیریم و مورد بررسی

 قرار دهیم، که یک اوبژکت موجود و
مختوم را در نظر می گیریم.

 کانت بدین طریق، طلسم جلوه شیئی
 (متافیزیکی ـ فهمی) را برای همیشه

 درهم شکست، که از قدمت چند
 قرنی برخوردار بود و چه بسا مسئله زا

بود.

 اگر چه به سبب اندیشیدنی بودن کل ،
 جلوه ای از عینیت ناگزیر را نی توان
 به نحوی از انحاء، از بین برد، با این

 حال، کل (عینی) که موضوع شناخت
 قرار می گیرد، هرگز چیزی بیشتر و یا

 متفاوت تر از نتیجه کار فکری
سوبژکتیف و خلق نیست.

 یعنی، چیزی بیشتر و یا کمتر از کلنجار
 مفهومی (سوبژکتیف) نیست، که

 بوسیله آن، کل توسط ما به تور می
افتد و موجودیت می یابد.

 رابطه تئوریکی ما نسبت به جهان، جز
 این نیست که ما باید آن را بثابه یک
کل پدید آوریم، (بسازیم) و بیافرینیم.

 قدرت و حقیقت رابطه ترانسندنتال ـ
 انتقادی شعور و موضع کلی در همین

 پیوند و درست همین جا، خود را
نودار می سازد :

 افق کلیت در آینده و همیشه به خطه
 کلنجار فکری سوبژکتیف تعلق خواهد

داشت.

 (ترانسندنت (ماورای تربی) : کلمه
لتینی.

 در اسکولستیک مفاهیمی خصلت
 ترانسندنت دارند که بدون محدودیتی
 در باره هر آنچه که هست صدق می
 کنند: چیز، موجود، حقیقی، نیکی،

چیزی .
 از زمان کانت به بعد ترانسندنت بعنی

ماورای تربی بکار می رود.
 معانی دیگری نیز از آن منشق شده

اند:
 ماورای حسی، آن جهانی، ماورای

طبیعی. مترجم)

 (ترانسندنتال (ماورای تربی) : کلمه



۱۳۹۰شهریور  ۳۰صفحه   ۱۴ شماره هفتهمجله 

لتینی.
 از زمان کانت به بعد ترانسندنتال

 بعنی آنچه که قبل از هر تربه
 (شناخت) وجود دارد و تربه

 (شناخت) را امکان پذیر می سازد،
بکار می رود:

 «من شناختی را ترانسندنتال می نام
 که بطور کلی نه فقط با اشیاء، بلکه با
 نوع شناخت ما از اشیاء (اگر آن بطور
 اپریوری امکان پذیر باشد) سر و کار

دارد.» مترجم)

 اما به قول هگل، کل، یعنی
 خودسازی کل، هرگز نی تواند (فقط)

نتیجه سوبژکتیویته آن باشد.
 کل هرگز نی تواند، (فقط) بوسیله

 گشتاوری (اگر هم گشتاور بخصوص و
 ماهوی) از خویشت خویش پدید آید و

قوام یابد.

 به عبارت دیگر، کل فقط می تواند
 بثابه تشکیل خویش (یعنی بثابه

تشکیل کل) کل باشد.
 و یا کل می تواند علت وجودی خود

باشد.
 تنها کل است که می تواند سوبژکت

(شونده) باشد.

 ولی موضع فکری ترانسندتال ، که
 موجودیت عینی موضع فکری طبیعی
 را بحق نفی می کند و شیئیت را بثابه

 جلوه رسوا می سازد، برعکس،
 همزمان و بناحق، از گشتاور

 سوبژکتیف کل، مطلق را، یعنی
سوبژکت را بوجود می آورد.

 بناحق، چون سوبژکتیویته مطلق
 قلمداد شده (در تفکر) کل نیز خود را

 فقط بثابه یک جلوه (ترانسندنتال)
نودار می سازد.

 کل (بثابه اندیشیدن کل)، تنها به
 شیوه یک جلوه (اجتناب ناپذیر)

 منشاء وجودی خود را در سوبژکتیویته

می یابد.
 با مطلق کردن این سوبژکتیویته، با

 سرهم بندی کردن گشتاور سوبژکتیف
 انکار ناپذیر (در تفکر) کل، بثابه یک

 چیز (از قبل) موجود، موضع فکری
 ما، تا حدودی، همچنان بثابه

 بازتولید (غیر عمدی) موضع فکری
طبیعی ـ دنیوی نودار می شود.

 این موضع فکری ترانسندنتال، علیرغم
 رابطه انتقادی اش نسبت به طبیعی، به

 بازتاب بقدر کافی انتقادی آن دست
نی زند:

 اینجا موجودیت (مطلق) اوبژکتیف، تا
 حدودی، با موجودیت (مطلق)

سوبژکتیف داد و ستد می شود.

 سوبژکتیف اگر چه به ذات کل
 (اندیشنده) تعلق دارد، اما آن بطور

ساده، خود ذات (کل) نیست.
 فقط اگر چیز مورد نظر، سوبژکت

 (شونده) باشد و (یا برعکس)، آنگاه
 هرگز نی توان سوبژکت را به

 سوبژکتیویته و یا سوبژکت وارگی
(کل) برگرداند.

 به عبارت معکوس، موضع فکری
 ترانسندنتال، همچنان غیرانتقادی

 است، چون آن از موضع فکری
 طبیعی، بطرزی رادیکال فاصله می

گیرد.

 به جای اینکه فقط موجودیت اوبژکت
 را نفی کند، عمل طبیعت اوبژکتیف

متعلق به کل را نیز نفی می کند.
 از این رو ست که آن متافیزیک فهم را
 به نحو نادرستی به حال خود رها می

کند.
 چون آن با اوبژکتیف در اوبژکتیویته نیز

تاس می یابد.

 این موضع فکری فقط می تواند
 اوبژکتیویته را در سوبژکت وارگی (در

 موجودیت همان)، یعنی در

سوبژکتیویته در نظر گیرد:
 در نتیجه، به دلیل این موجودیت

 سوبژکتیف مشروط به موضع فکری
 ترانسندنتال، هویت (مطلوب مورد
 نظر) فکر و وجود نیز در خصلت

 انتزاعی ـ صوری می ماند، یعنی در
اسارت منطق فهم می ماند.

 تنها موضع فکری مبتنی بر گمانورزی
 (پیگیر)، یعنی موضع فکری ئی که (از
 قبل) خود را به یک اپریوری، نه بثابه

 اوبژکتیویته و نه بثابه سوبژکتیویته
 موجودیت (کل) مورد نظر نی بندد،

 به قول هگل، می تواند مطلق را بثابه
مطلق بیندیشد و دریابد.

 موضع فکری و موضع دنیوی مبتنی بر
 گمانورزی، نه تفکرکنان به جز آنچه
 که اندیشیدن برای اندیشیدن عرضه

 می کند، بر آن است که کل (فهمنده)
 تنها بوسیله خویشت خویش اندیشیده
 می شود و (تنها) تفکرکنان این کل را

پدید می آورد.
 نه غیر از آن، که اندیشیدن برای

اندیشیدن عرضه می کند.

 اما اندیشیدن چه چیزی برای
اندیشیدن می دهد؟

 در نگاه اول و ناگزیر چنین بنظر می
 رسد، که (فقط) تفکر، خود برای این

 امر مطرح می شود و لذا پیش شرط
 امکان پذیری موضع فکری مبتنی بر

گمانورزی، ضرورت تفکر است.

 اما مسئله این است که آیا آزادی
 تشکیل فکر مبتنی بر گمانورزی

 (مرتبط با خود تفکر صرف) می تواند
 به اندازه کافی بوسیله این تفکر پیش

شرط ساز مطلقا ضرور تقق یابد؟

 به عبارت مثبت، آیا مفهوم مبتنی بر
 گمانورزی و دانست مطلق، حد اقل،

 امکان مشروع و قابل قبول را پیش
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 شرط قرار می دهد، که تفکر تنها
 بطور فرضی ضرورت دارد و یا دانست
 (کل) همواره فقط یک دانش نسبی و

مطلق می ماند؟

دایره العارف روشنگری

http://hadgarie.blogspot.com/
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 رهنگ به معنیف  

 پرستاری، مواظبت و تکمیل یک
 شیئ قابل بهسازی و قابل تهذیب

 بوسیله انسان ها، بویژه به معنی
 بهسازی و تهذیب کردوکار حیاتی
 خود انسان ها ست.  در زمان های
 قدیم فرهنگ به معنی آماده کردن

 زمین برای کشت و کار بکار می
 رفت.  آماده کردن زمین برای

 برآورده ساخت نیازمندی های
انسانی را فرهنگ می نامیدند.

تکمیل و  آموزش  تربیت،  بعدها    
ببرکت انسانی  امیال  و  ها   توانائی 
را معنوی»  و  روحی   «آموزش 
سرانام و  نامیدند.    فرهنگ 
روحی تربیت  بعنی   فرهنگ 
 بکمک فلسفه، علم، اخلق و هنر

بکار رفت.
و هجدهم مفهوم قرن هفدهم  در    
و یافت  بیشتری  وسعت   فرهنگ 
انسان که   شامل همه چیزهائی شد 
 هم به محیط زیست خود اضافه می
تکامل و  توسعه  در  هم  و   کند 
 خویش به وضع و حال طبیعی خود
خویشت کمال  به  تا  افزاید،   می 

خویش نایل آید.
) هردر  گوتفرید    ـ۱۷۴۴یوهان 

۱۸۰۳(
تئولوگ، مترجم،   نویسنده، شاعر، 
فرهنگ و  تاریخ   فیلسوف 

کلسیک وایمار (آلان)
عصر متفکر  و  نویسنده   متنفذترین 

روشنگری

 فرهنگ به چه
معنی است؟

 پروفسور فرد اشتاون بیل
برگردان شین میم شین

(هردر، وایمار  چهارگانه   ستارگان 
وایلند، گوته، شیللر)

 آثار:

بررسی منشاء زبان

تاریخ فلسفه  به  راجع  هائی   ایده 
بشریت

باد و خورشید
متاانتقاد از انتقاد از خرد محض

) پوفندورف   ۱۶۷۲) آدلونگ   ،  (
 ) و هردر مفهوم فرهنگ را به۱۷۸۲

که بردند،  بکار  آن  امروزین   معنی 
مفهوم مهم  عناصر  از   یکی 
را فرهنگ  هومانیستی  ـ   بورژوائی 

تشکیل می دهد.
که این  به  بسته  فرهنگ  مفهوم    
از یک  کدام  در  انسانی   استکمال 
 نکات زیرین دیده می شود، عرصه
 های اجتماعی و فردی محدود و یا
را ها  انسان  حیاتی  کردوکار   وسیع 
ـ اجتماعی  فرماسیون  هر   در 

اقتصادی در بر می گیرد:
   استکمال انسانی در تربیت معنوی۱

 ـ روحی، بکمک فلسفه، علم، هنر
و غیره.

تول۲ در  انسانی  استکمال     
تأثیر و  زیست  محیط   خلقانه 

 متقابل این روند بر توسعه و تکامل
ماهیت اجتماعی انسان.

تأثیر۳ در  انسانی  استکمال     
ایدئولوژی او بر روند فوق الذکر.

  مارکسیسم ـ لنینیسم بر آن است که
فرماسیون هر  فرهنگ   خصلت 
نوع و  نحوه  بوسیله   اجتماعی 
 شرکت طبقات و اقشار مختلف در
کردن خود  آن  از  و  توزیع   تولید، 
 ارزش های معنوی تعیین می شود،
زیربنای به  است  وابسته  خود   که 
اجتماعی عضوبندی  و   اقتصادی 

جامعه.
ارزش تأثیر  و  فونکسیون  نقش،    
 های جهان بینانه، اتیکی (اخلقی)
هدایت با  رابطه  در  تیکی  استه   و 
اپریوری بطور  اجتماعی   رفتار 
شخصیت در  تربی)   (ماورای 
 انسانها نهفته نیست، بلکه به مبارزه
تولید شیوه  بر  تسلط  برای   طبقات 
وابسته معنوی  و  مادی  های   ارزش 

است.
  به این دلیل است که هر فرماسیون
فرهنگ اقتصادی  ـ   اجتماعی 
آورد، می  پدید  را  خود  با   منطبق 
پیدا نیاز  آنها  به  خود  تکمیل   برای 
جامعه در  فرهنگ  و  کند   می 
طبقاتی خصلت  طبقات  به   منقسم 

دارد.
ـ مارکسیستی  فلسفه  در  فرهنگ    
از ای  جنبه  بثابه   لنینیستی، 
نظر در  جامعه  حیاتی   کردوکار 
 گرفته می شود، جنبه ای که هرچند
موجود های  عرصه  کلیه   ذاتی 
 حیات اجتماعی است، ولی با آنها

یکسان نیست.
همه تشکیل  و  تکامل  توسعه،    
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مبارزه در  انسانی  ماهیت   جانبه 
و طبیعی  نیروهای  بر  تسلط   برای 
بر تسلط  برای  مبارزه  در   بویژه 
بثابه خود،  اجتماعی   همزیستی 
فرهنگی توسعه  واقعی   محتوای 

تلقی می شود.
در فرهنگ  مفهوم  رو  این  از    
 ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی،
 بیانگر روند استکمال انسان است،
خلق کردوکار  ببرکت  که   انسانی 
یعنی گشته،  اجتماعی   خویش 

انسانی شده است.
توسعه بیانگر  ضمنا  فرهنگ    
 نیازمندی ها و توانائی های عملی،
انسان تیکی  استه  و  اتیکی   فکری، 

های هر فرماسیون مفروض است.
کلیه ساده  جمع  فرهنگ  لذا  و    
که معنوی  و  مادی  های   ارزش 
تر عالی  تکامل  و  توسعه   خادم 
فرهنگ نیست.   باشد،   بشری 
روابط،، سیستم  از  است   عبارت 
که رفتاری  های  شیوه  و   روندها 
می تأثیر  همدیگر  در  متقابل   بطور 

گذارند.
زیر عوامل  از  سیستمی  چنین    

تشکیل می یابد:
و۱ توسعه  درجه  میان  رابطه  از     

روند و  انسانی  خلقیت   تکامل 
استکمال خود انسان.

این۲ ایدئولوژیکی  انعکاس  از     
رابطه و سمت بخشی به این رابطه.

ـ۳ معنوی  حیات  شکلگیری  از     
انسانی های  گروه   اجتماعی 

(طبقات، خلق ها، ملت ها)
قوانین۴ با  انسانی  انطباق عمل  از     

واقعیت عینی.
تیکی دیالک  سیستمی  پیوند  این    

ویژگی خود  موجود،  عینی   بطور 
فرهنگ را تشکیل می دهد.

اجتماعی نظام  هر  فرهنگ    
گشتاور آن  یا  و  این  را   مفروض 
 تشکیل نی دهد.  فرهنگ هر نظام
 اجتماعی مفروض را تأثیر سیستمی
بطور کلی  تأثیر  عناصر،   این 
 اجتماعی و جهان بینانه متعین گشته
دهد، می  تشکیل  عوامل   این 
 عواملی که همدیگر را مشروط می
 سازند و متقابل تت تأثیر قرار می

دهند.
اجتماعی نظام  فرهنگ   محتوای 
 سوسیالیستی  محتوای فرهنگ نظام
عبارت سوسیالیستی   اجتماعی 
با که  راستین،  هومانیسم  از   است 
سوسیالیسم کلی  سیستم   ماهیت 
راستین هومانیسم  دارد.    مطابقت 
در فرهنگی  پیشرفت   سرچشمه 

سوسیالیسم است.
از استفاده  میان  وحدت  برقراری    
گرایش و  انسانی  خلق   نیروهای 
و انسانی  استکمال  بسوی   اخلقی 
 تقق این وحدت، بثابه عالی ترین
جمعی دسته  عمل   اصل 
متقابل رابطه  به   دمکراتیک 
متقابل تداخل  به  و   هماهنگ 
فرهنگی و  اقتصادی  ـ  فنی   توسعه 
از یکی  که  شود  می   منجر 
همبود تشکیل  های   قانونندی 

انسانی سوسیالیستی است.
اجتماعی، شعور  به  کنید  مراجعه    
فرهنگی انقلب   ایدئولوژی، 

سوسیالیستی
پایان

دایرالعارف روشنگری
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 ابطه ی میان خودسازمانده�ر

 طبقه ی کارگر و سازمان پیشاهنگ
 آن ی<� از پیچیده ترین مسائل

 مارکسیسم است. این موضوع، نه در
 پرتو نظریه مورد مطالعه قرار گرفته و
 نه با توّجه به صد و پنجاه سال تربه

 ی مبارزات� واقع� طبقه ی کارگر
 سنجیده شده است. این امر درباره
 ی پایه گذاران سوسیالیسم علم� نیز

 صادق است، هر چند انگلس در
 مقالت و نامه های ب� شماری به این
 مسأله پرداخته و مارکس هم در سطح

 محدودتری به آن توّجه نشان داده
 است. شناخته شده ترین آثاری که در

 این زمینه در دست داریم، آثاری از
 قبیل « چه باید کرد؟» لنین ،« مسائل

 تش<یلت� سوسیال دموکراس�
 روسیه» اثر ُرزا لوگزامبورک، نوشته

 های کائوتس<� علیه برنشتاین، رزا
 لوگزامبورگ و بلشویک ها، «
 کمونیسم جناح چپ: بیماری

 کودک�» اثر لنین و « حزب غیر
 علن�» اثر اتوبائر؛ همگ� آثاری هستند

 جدل آمیز و به همین خاطر تنها از
 اعتبار مقطع� برخوردارند. نوشته

 های دوره ی جوان� گئورک لوکاچ
 « تاریخ و آگاه� طبقات�»، و « لنین

 در وحدت اندیشه و عمل» نیز آن
 چنان مجّرد و انتزاع� هستند که از

 مطالعه ی سیستماتیک این مسأله
 ناتوان م� مانند. بیشترین توّجه به

 این موضوع را شاید در نوشته های
  بتوان۱۹۲۰گرامش� مربوط به اوایل 

 یافت، اّما این آثار هم عمدتاً مقالت�
 پراکنده هستند بدون یک انسجام

سیستماتیک.

امّا اگر به زندگانی تنی چند از چهره 

 پیرامون رابطه
 خودسازماندهی
 طبقه کارگر با
حزب پیشاهنگ

قسمت اول
ارنست مندل

ترجمه: رامین جوان

 های برجسته ی مارکسیسم نظر
 بیافکنیم، منظر متفاوتی در برابر خود

 می بینیم. لنین و رزا لوگزامبورگ
 حدود یک ربع قرن با این مشکل
 اساسیِ نظریه و عمل مارکسیستی

 دست و پنجه نرم کردند. در آثار پیاپی
 آن ها شاهد پختگی روزافزونی در
 برخورد با این مسأله هستیم که از

 تارب عملی آن ها ریشه گرفته است.
 از این رو می توان بر مبنای آثار آن ها

 به نظریه ی هماهنگی دست یافت،
 که البته هیچ معلوم نیست که خود

 آنان که در تدوین آنها شرکت نداشته
 اند، با تام جوانب آن به طور کامل

هم عقیده می بودند.

 تروتسکی به خاطر این واقعیت از لنین
 و رزا لوگزامبورگ متمایز می گردد که
 از آن ها بیشتر زیست و طیّ چهل سال
 از زندگی خود به مسائل حزب- طبقه
 و رابطه ی خودسازماندهی- سازمان

 پیشاهنگ پرداخت، تا سرانام
 آدمکشان استالین به زندگی او پایان

 دادند. او هم چنین از این مزیت
 برخوردار بود که بر تارب بین الللی

 غنی و متفاوتی تکیه داشت که جنبش
 کارگری را در حدود ده کشور به طور

 مستقیم و در کشورهای مهمّ دیگری

 به طور غیر مستقیم امّا بسیار دقیقی در
بر می گرفت.

 او توانست پدیده های نوین فاشیسم،
 استالینیسم را مورد مطالعه قرار دهد و
 درباره ی مسائل پیکار مؤثر با آن ها با
 دیگران همفکری ناید. در عین حال

 شاید به همین خاطر است که مقالت
 پیاپی او درباره ی مناسبات میان

 حزب- طبقه یا رابطه خودسازماندهی
 – سازمان پیشاهنگ از انسجام بیشتری
 برخوردارند تا مقالت پراکنده ی لنین

 و رزا لوگزامبورگ. تروتسکی موضع
 خود را در قبال این مسأله، حدّاقل

 پنج بار تغییر داد، هر چند که بی
 تردید در تام این موضع گیری ها خّط

 سرخ یگانه ای به چشم می خورد.
 بدین ترتیب در مورد لنین و رزا باید
 تلش کنیم که برآیند عقاید آن ها را
 روشن کنیم، امّا در مورد تروتسکی

 قبل از هر چیز باید سیر تکاملی
 نظریات او را نشان داد. حاصل این

 تلش می تواند به طرح پاسخی منتهی
 گردد که او در پایان زندگی اش در

برابر این مسأله ارائه داده است.

 خطرات یک حزب پیشاهنگ در
شرایط نبودن خودسازماندهی طبقه

 می دانیم که تروتسکی در مبارزه با «
 اکونومیست ها» در اّولین دوره انتشار

 ایسکرا به طور کامل در کنار لنین،
 پلخانوف و مارتوف قرار داشت. لنین
 به همکاری او بسی ارج می گذاشت

 و او را « قلمزن ما» می خواند. به
 خاطر پشتیبانی لنین بود که تروتسکی

 به عنوان جوان ترین عضو هیأت
دبیران به ایسکرا پیوست.

 در دوّمین کنگره ی حزب سوسیال
 دموکرات کارگری که کار به جدایی و

 انشعاب موقّت اکثریت حزب
 (بلشویک) و اقلیت ( منشویک)
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 انامید، تروتسکی به جناح منشویک
 ها پیوست. جدل او با لنین به نشر

 کتاب « وظایف سیاسی ما» در سال
  انامید. که قبل از هر چیز به۱۹۰۴

 خاطر پاراگرافی مشهور شده است که
 برای توّل بعدی حزب کمونیست

 روسیه و تاریخ روسیه شوروی اهمیتی
اساسی و پیشگویانه داشته است:

 « این روش ما در سیاست داخلی
 حزب به وضعی منتهی خواهد شد که

 رهبری حزب جایگزین حزب و پس
 از آن کمیته مرکزی جایگزین رهبری

 حزب می شود و سرانام یک
 دیکتاتور خود را جایگزین کمیته

 مرکزی می کند و وضعی را به وجود
 می آورد که کمیته های حزبی بدون

 مشارکت توده های مردم هردم
 سیاست های خود را تغییر دهند».

 مخالفان بی شمار لنین و تاریخ نویسان
 از مسیر بعدی رویدادها به این نتیجه

 گیری رسیده اند که تاریخ در این
 مورد حقّ را به تروتسکی داده است.
 آن ها در عین حال به تروتسکی ایراد

  در۱۹۱۷می گیرند که پس از سال 
 سمت گیری خود تدید نظر نوده و

 موضع خود را در دوّمین کنگره حزب
 و پس از آن اشتباه دانسته است.

 ) امّا باید به این امر۱۹۶۰( دانیلز ، 
 توجّه داشت که تروتسکی هم درست
 مثل منشویک ها و رزا لوگزامبورگ،

 با لنین برخوردی نا عادلنه داشت
 زیرا تزهای « چه باید کرد؟» را از زمینه

 ی تاریخی مشخّص و محدودشان
 جدا می کرد و به آن ها جنبه ای عام و

 جهانشمول می داد که اصولً مورد
 نظر لنین نبود. قصد لنین از نوشت این

 اثر این بود که وظایف اساسی یک
 حزب غیر علنی را در تدارک یک

 جنبش سیاسی توده ای وسیع و
 گسترده مستقل کارگری مطرح سازد.

 « چه باید کرد؟» هدفی جز این
 نداشت. لنین به هیچ وجه قصد

 نداشت که نظریه ای عام درباره ی
 مناسبات حزب – طبقه ارائه دهد. با

 این که طبقه می بایستی تابع حزب
 باشد. لنین در همین « چه باید کرد؟»
 جملت زیر را که می توانست از قلم

 رزا لوگزامبورگ یا تروتسکی نیز
تراوش کند، نوشته است:

 « سازمان انقلبیون حرفه ای تنها در
 ارتباط با طبقه واقعاً انقلبی معنی

 دارد که به طور خودانگیخته درگیر
مبارزه می گردد…

 لبد هر کسی با این نکته موافق است
 که « اصل دموکراسی گسترده» دو
 شرط لزم زیرین را دربردارد: اّوًل

 علنی بودن کامل و ثانیاً انتخابی بودن
 تام مقامات. بدون علنی بودن و آن

 هم به صورتی که فقط به علنی بودن
 اعضای سازمان محدود نباشد، سخن

 گفت از اصل دموکراسی خنده آور
 است. ما سازمان حزب سوسیالیست

 آلان را دموکراتیک می نامیم، زیرا در
 آن همه ی کارها و حتّی جلسات

کنگره ی حزب علنی است».

  این۱۹۰۵لنین پس از تربه انقلب 
 موضع گیری را باز هم روشن تر بیان

 کرده است:« معلوم است که اّولین
 دلیل این موفقیت ( حزب انقلبیون

 حرفه ای) در این واقعیت نهفته است
 که طبقه ی کارگر که بهترین عناصر
 آن در سوسیال دموکراسی گرد آمده
 اند، به دلیل عینی اقتصادی بهتر از

 هر طبقه ی دیگری در جامعه ی
 سرمایه داری قابلیت سازماندهی
 دارد. اگر چنین شرایطی موجود

 نباشد، سازمان انقلبیون حرفه ای به
 یک اسباب بازی، یک ماجراجویی،

یک نای تو خالی بدل می گردد».

 « حزب سوسیال دموکرات با وجود
 ۱۹۰۳دو پارچگی اش توانست از سال 

  کاملترین اّطلعات مربوط به۱۹۰۷تا 
 وضعیت درون حزبی را در اختیار
 عموم قرار دهد … حزب سوسیال

 دموکرات، علی رغم انشعاب، زودتر
 از هر حزب دیگر توانست از فرجه ی

 موقّت آزادی استفاده کند و تشکیلتی
 با ساختار دموکراتیک و ایده آل به

 وجود آورد که در کنگره ها از سیستم
  انتخابی و نایندگی بر طبق اعضای

 متشکل بهره می برد». ( پیش گفتار بر
 مجموعه ی « دوازده سال» مجموعه

).۱۳آثار لنین، جلد 

 رقبای منشویک لنین مشکلت غیر
 قانونی بودن، فعالیت طبقاتی

 ناپیوسته ، تلش های ضروری جهت
 گردآوری تارب مبارزاتی پراکنده و

 بیش از همه مبارزه برای استقلل
 سیاسی و بعداً سرکردگی طبقه کارگر

 را در ائتلف دست کم گرفتند.
 انشعاب در کنگره ی دّوم حزب

 سوسیال دموکراسی روسیه به طور
 ضمنی نطفه ای اختلف سیاسی
 اصلی بعدی میان بلشویک ها و

 منشویک ها را پدید آورد. و آن نزاع
 تعیین کننده بر سر مسأله ی نقش

بورژوازی روسیه در انقلب آینده بود.

 از این مواضع منشویکی، نه
 لوگزامبورگ و نه تروتسکی هیچ کدام

 دفاع نکردند. تروتسکی در واقع با
 نظرات خود پیرامون استقلل سیاسی

 طبقه کارگر در انقلب روسیه موضعی
 چپ تراز بلشویک ها اتخاذ کرد. این

 موضع گیری او در فرمول « انقلب
 مداوم» بازتاب یافته است. این دیدگاه

  مورد۱۹۱۷در جریانات انقلب اکتبر 
 تأیید قرار گرفت. لنین بدون این که
 نوشته های تروتسکی را پیرامون این
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  خوانده۱۹۰۶ تا ۱۹۰۴مساله از سال 
 باشد، همان نظرات را در عمل در «

تزهای آوریل» خود بسط داد.

 امّا باید بر این واقعیت تأکید نود که
 لنین بر خلف اکثر « بلشویک های
 قدیمی» توانسته بود در تام مراحل

 خیزش انقلبی فعالیت توده ای خود
 را از هر گونه زواید « جانشین گرایی»
 آزاد کند. این امر بیانگر آن است که

 چرا این جماعت در برابر تشکیل
 شورای پتروگراد موضعی چنان متزلزل

 و حتّی انتقادی داشتند و تنها بعدها
 بود که به آن پیوستند و با جان و دل از

آن پشتیبانی کردند.

 بی تردید این افتخار را باید به پای
 تروتسکی نوشت که او اّولین کسی بود

 که هم صورت خودسازماندهی
 گسترده طبقه کارگر را – که تاریخ

 خود برای خودسازماندهی طبقه
 کارگر پدید آورد- و هم شکل قدرت

آینده کارگران را بازشناخت.

 آنچه بعدها لنین در کتاب « دولت و
 انقلب» به شیوه ای کلسیک بیان
 نود و بعدتر به شیوه ی اجتماعی و
 نظری توّسط گرامشی ، کمینترن و

 کارل کرش بسط داده شد. مدت ها
  توّسط تروتسکی در۱۹۰۶قبل در سال 

 جزوه ی « نتایج و چشم اندازها» پیش
بینی شده بود.

 شوراها ارگان انقلب پرولتری اند: آن
 ها نی توانند در دوران غیر انقلبی به
 حیات خود ادامه دهند. تاریخ گواهی

 می دهد که تلش های کمونیست
 های چپ هلندی گورتر و پانه کوک و

 هم چنین اقدامات حزب کمونیست
 کارگری آلان در این عرصه محکوم به

شکست بود.

 اتادیه ی کارگری توده ای، نه

 شوراها، می توانند در دوران ثبات
 سرمایه داری رشد و گسترش یابند.
 همین طورهم، زمانی که کارگران
 قدرت دولتی را تسخیر کردند، هر
 نوع نقصانی در خود فعالیتی طبقه
 کارگر می تواند نقش شوراها را به

 عنوان ارگان های اعمال قدرت
 مستقیم پرولتاریا ، محدود و یا حتّی از
 بین ببرد. بنابراین شوراها در خود و به
 خودی خود نوشداروی جهانی نیستند

 و می توانند به مثابه ی ابزار خود
 سازماندهی و خود رهایی طبقه ی

 کارگر تنها زمانی که با دیگر مشکل
 های سازمانی – اتادیه های کارگری

 توده ای و احزاب پیشگام- پیوند
داشته باشد، مؤثر افتند.

 خطرات کاهش فعالیت توده ای در
نبود سازمان پیشگام توده ای

 این پیش شرط های بقای شوراها،
 یک رابطه ی دیالکتیکی ضروری
 میان خود سازماندهی طبقه – که

 همواره با نوسانات فراوان همراه است
 – و حزب پیشاهنگ به وجود می

 آورد. اندازه و درجه ی نفوذ توده ای
 حزب پیشگام تت تأثیر فراز و فرود
 رویدادها و شرایط است. امّا حزب
 ثابت تر است و تداوم عمل بیشتری
 دارد و بهتر می تواند در برابر فشار

 شرایط ناسازگار مقاومت کند. از میان
 رفت حزب پیشگام و از دست دادن

 کادرها که ریشه در طبقه ی کارگر
 دارند برخاست مبارزه توده ای را در
 آینده با مشکل روبرو می سازد. این

 مسأله بود که تروتسکی پس از کنگره
 ی حزب سوسیال دموکرات کارگری

 روسیه در استکلهم آن را تشخیص
 نداد. کم بها دادن به خطر « انحلل
 طلبی» ، بلوک بندی غیر اصولی با

 منشویک ها با وجود اختلفات

 سیاسی عمیق با آن ها، گرایش به
 آشتی جویی که مسأله ی تشکیلتی را
 عملً از محتوای سیاسی جدا می کرد

 ( بعضاً تت تاثیر ناینده «سانتریسم»
 آلان یعنی کائوتسکی بود، هر چند که

 محدودیت های سیاسیِ او را حتّی
 بهتر از لنین می شناخت)، همه ی این

  تا۱۹۰۸اشتباهات تروتسکی از سال 
  سنگین تر از دوران اّولین۱۹۱۴

 انشعاب است. این مسائل بعدها
 اثرات بسیار منفی ای بر تکوین

 رویدادها در [ حزب بلشویک] باقی
 گذاشت. زیرا میان «بلشویک های

 قدیمی» و تروتسکی سدّی از بی
اعتمادی ایجاد نود.

 تأکید بر سازش طلبی تروتسکی در
 این دوره به معنی بها دادن بیش از حد

 به توانایی خود به خودی طبقه کارگر
 در کشف راه حلّ صحیح و ضروری

 برای مسأله ی قدرت دولتی و به گونه
 ای تمیل این راه حل به سوسیال

 دموکراسی است که خود در خصوص
 این مسأله اتفاق نظر نداشت. این
 تعمیم نامناسبی بود از آن چه، تا

 ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۵حدودی در دوره ی 
 واقعاً اتفاق افتاد و در آن زمان به

 وحدت مجدّد بلشویک و منشویک
ها انامید.

  و احتماًل۱۹۱۲اما بی تردید از سال 
 حتّی زودتر از آن حرکت منشویک ها
 به لاظ سیاسی به سمت راست، این
 امر را غیر مکن ساخت. تنها بعد از
 آغاز انقلب فوریه بود که تروتسکی

 این مسأله را پذیرفت. مبازره علیه
 انحلل طلبان و به بیان دیگر اصرار

 لنین بر تداوم حزب سیاسی پیشاهنگ
 حتّی در دوره ی حاکمیت ارتاع،

 کاملً درست از کار درآمد و به رشد
 مجدّد استقلل طبقه ی کارگر پس از
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  کمک کرد. کمیسیون۱۹۱۲سال 
 نظارت بر مسأله ی روس به ریاست

 امیل واندروولد، یکی از اعضای
 هیأت اجرایی بین اللل دّوم پس از

  گزارش۱۹۱۴سفری به روسیه در سال 
 داد که در سازمان های توده ای

 فراروینده ی طبقه ی کارگر روسیه،
 بلشویک ها تقریباً بدون استثنا نقش
 هدایت گر را به عهده داشتند. این

 واقعیت نظر تروتسکی مبنی بر این که
 بلشویک ها گروهی سکتاریست و

 منزوی بودند را رد می کند. تروتسکی
 از این نظر دفاع می کرد.۱۹۱۶تا سال 

  : برابر نهاد قدرت۱۹۱۹ تا ۱۹۱۷سال 
شورایی و سازمان پیشاهنگ

 بلفاصله پس از شعله ورشدن انقلب
 فوریه، لنین و تروتسکی نقطه نظرات

 مشابهی پیرامون وظایف پرولتاریای
 روسیه اتخاذ کردند که این نقطه
 نظرات در شعار « همه ی قدرت

 شوراها» به بیان آمد. [نشر] « تزهای
 آوریل» لنین تغییر نظر مهمّی را نشان

 می دهد که در آغاز با مخالفت «
 بلشویک های قدیمی» روبرو شد. امّا
 جالب توجه است که « بلشویک های

 کارگر» یعنی کادرهای پرولتر، و
 کارگران پیشگام از جمله آنان که
 عضو هیچ حزبی نبودند، از لنین

 پشتیبانی کردند. این امر به لنین کمک
 کرد تا بر مقاومت کادرهای حزبی
 چیره شود. هم زمان تروتسکی نظر

 خود پیرامون حزب بلشویک به مفهوم
 فرقه ای منزوی را تغییر داد و بر نقش
 پیشگامی کارگران که توّسط بلشویک

 ها آموزش دیده بودند در جریان
 انقلب فوریه بطور کامل صحّه

 گذاشت. این تغییر نظر تازه ی او به هر
 گونه نگرش آشتی جویانه در امر

 وحدت با منشویک ها پایان داد. به

 خصوص که اختلف استراتژیکی بین
 آن ها پیرامون مسیر آینده ی انقلب
 هم برای تروتسکی و هم برای لنین
 مسأله مرگ و زندگی بود. این امر

 جانبی نبود؛ آن چه در خطر بود
پیروزی یا شکست انقلب بود.

 این امر ناسازه می نود که اکنون این «
 بلشویک های قدیمی» یعنی کامنف ،

 استالین و مولوتف بودند که نگرش
 سازش طلبانه نسبت به بلشویک ها

 داشتند. پیامد آن این بود که [ وحدت
 حزبی] سریعی بین بلشویک ها و

 سازمان درون منطقه ای تروتسکی به
 ۱۹۱۳وجود آمد [ این سازمان در سال 

 تشکیل شده بود و لونارچارمسکی،
 ریازانف، یوف و دیگر بلشویک های
 برجسته ی بعدی در آن عضو بودند].
 نظر لنین نسبت به این وحدت حزبی
 از قرار زیر بود؛ لنین در این باره نظر

 قطعی خود را که تا زمان مرگش
 تغییری در آن نداد بدین شرح بیان

کرده است:

 « تروتسکی دریافت که وحدت با
 منشویک ها غیر مکن است ، و از

 این زمان به بعد بلشویکی بهتر از
 تروتسکی وجود ندارد». تروتسکی به

 مثابه ی دبیر شورای پتروگراد، مُبّلغ
 توده ای خستگی ناپذیر، رهبر نظامی

 کمیته ی انقلبی شوراها که قیام اکتبر
 را سازمان داد و با استفاده از ابزار
 تبلیغی- سیاسی آن را را به پیروزی

 رساند، بدین ترتیب که پادگان
 پتروگراد را متقاعد ساخت که به جای

 پشتیبانی از فرماندهان ارتش به
 شورای کارگران بپیوندد. مسأله ی

 رابطه ی خودسازماندهی طبقه و
 حزب پیشگام را در عمل پیش از آن
 که به طور نظری به آن بپردازد، حل

 کرد. این راه حل در هم زمانی قیام با

 دوّمین کنگره ی شوراها تبلور یافت.
 قیام نه توطئه بود و نه کودتای یک

 اقلیت. قیام تلّی تصمیم دموکراتیک
 اکثریت عظیم طبقه ی کارگر روس و

 دهقانان بی چیز مبنی بر تشکیل
 قدرت شورایی « حکومت کارگران و
 دهقانان» بود. جلب اکثریت کارگران

 روسیه به [ جانبداری] از قدرت
 شورایی تنها با مبارزات پی گیر، مؤثر

 و خستگی ناپذیر حزب بلشویک
 امکان پذیر گشت. حتّی شاهدان غیر

 بلشویک این واقعیت را کاملً تأیید
 نوده اند. وحدت دیالکتیکی

 خودسازماندهی طبقه و حزب پیشگام
 در این جا به شکفتگی خود دست

یافت.

 تروتسکی در کتاب « تاریخ انقلب
 ) این پدیده را به شکل۱۹۳۱روسیه» ( 

فشرده ای توصیف نوده است:

 « دینامیسم حوادث انقلبی مستقیماً به
 وسیله ی دگرگونی سریع و شدید و پر

 شور در روان طبقات که همه آن ها
 پیش از انقلب شکل گرفته اند،

 تعیین می شود… توده ها با یک برنامه
 ی از پیش ساخته برای بازسازی
 اجتماع به عرصه ی انقلب نی

 روند، بلکه هنگام رفت به میدان
 انقلب فقط به شدّت احساس می
 کنند که دیگر نی توانند جامعه ی

 کهن را تّمل کنند. در هر طبقه فقط
 پیشگامان آن طبقه برنامه سیاسی

 دارند. و تازه همین برنامه هم نیازمند
 آزمون حوادث و تأیید توده هاست.
 درک نقش احزاب و رهبران، که ما
 به هیچ وجه قصد نادیده گرفتنش را

 نداریم، فقط بر اساس مطالعه ی
 جریان های سیاسی در میان خود توده

 ها، میّسر است. هر چند رهبران و
 احزاب عامل مستقلی را تشکیل نی
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 دهند، امّا عنصر بسیار مهمّی هستند.
 بدون یک سازمان راهبر، نیروی توده

 ها مانند بخاری که در سیلندر
 محصور نباشد به هدر می رود. با این

 حال، بخار باعث حرکت است، نه
پیستون یا سیلندر».

 وحدت دیالکتیکی و یاری دوجانبه
 میان خودسازماندهی طبقه و فعالیت

  در۱۹۱۷حزب پیشاهنگ پس از سال 
 جریان ساختمان نظام نوپای شورایی و

ارتش سرخ تبلور پیدا کرد.

 برخلف افسانه هایی که حتّی در
 اتاد شوروی سخت شایع است، سال

  حتّی بیش از سال۱۹۱۹ و ۱۹۱۸های 
  شاهد خود فعالیتی مستقل طبقه۱۹۱۷

 ی کارگر روسیه بود. و این را می توان
 در مدارک مستند و مطبوعاتی و ادبی

 بی شماری مشاهده نود. شاهد نه
 چندان مورد علقه- الکساندر

 سولژنیتسین که دشمن سرسخت
 انقلب اکتبر است، این موضوع را

 تأیید نوده است. او در کتاب خود «
 مجمع الزایر گولک» گزارش می
 دهد که پس از آن که یک دادگاه

 انقلبی، یک سرباز فراری را به ناحق
 به مرگ محکوم نود، شورای

 نگهبانان زندان به نفع متهم پا در
 میانی کرده آن را وادار به تدید نظر

می کند.

 Basisچنین دموکراسی پایه ای (

demokvatieدر کدام دولت مدرنی (  
 دیده شده است؟ امروز در کدام

 کشور غربی چنین چیزی قابل تصوّر
است؟

 تروتسکی در گفتمان بال به شیوه ی
 کلسیک مارکسیستی مسأله ی «

 نقش هدایت گر حزب» را توضیح می
 دهد. بدون چنین نقش هدایت گری

 توان عظیم جنبش توده ای که خصلتی

 شکننده دارد، در معرض تلشی قرار
 می گیرد. امّا این نقش هدایت گر

 همان گونه که پلخانوف در کنگره ی
 دّوم حزب سوسیال دموکرات

 کارگری روسیه توضیح می دهد، «
 حق، مادرزاد ]برای[ حزب نیست».

 این حقی است که حزب باید به لاظ
 سیاسی پیوسته و با شیوه های

 دموکراتیک برای کسب آن مبارزه
 کند. اکثریت توده ها باید آن را به

 رسمیت بشناسند. تنها در مبارزه برای
 این اکثریت است که حزب تقق پیدا
 می کند. آماج حزب و حتّی برنامه ی
 آن نه کامل است نه مصون از خطا آن

 ها در بوته ی آزمون تغییر پیدا می کنند
 و با رویدادها دستخوش تصحیح و

 تغییر می گردند. [ بدین ترتیب] حزب
 تنها می تواند ترّک توده ها یا خود

فعّالیتی طبقه را همراهی کند.

 چنان چه در توصیف نقش رهبری
 کننده ی حزب از این سه محدودیت

 چشم بپوشیم در بهترین حالت آن را به
 یک دیکتاتور انزواجوی جزم گرا و

 فرقه ای تبدیل کرده ایم و در بدترین
 حالت به دستگاه اختناق آمیزی در
 خدمت برده سازی توده ها و خفه

 کردن اراده ی عمل آن ها، همان آفتی
 که در زیر دیکتاتوری استالین و

اخلف او پدید آمد.

میلیتانت
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 ر یک فیلم هالیوودید

 پسزمینهی تاریخی فیلم در حقیقت
 نقش مدرک جعلی یا دکور را دارد و

 در خدمت واقعیتبخشیدن به
 داستانی است که فیلم بازمیگوید:
 داستان سفر شهودی قهرمان فیلم یا
   ]  ۱  [زوج قهرمان فیلم. در فیلم “ردس”
 انقلب اکتبر به صورت پسزمینهی
 داستان اصلی فیلم که بههمرسیدن

 مجدد دو عاشق است درمیآید، و به
 یک همخوابهگی شورانگیز ختم
   ]  ۲  [میگردد. در فیلم “تأثیر عمیق”

 موج عظیمی که تام ساحل شرقی
 آمریکا را در قعر خود فرومیکشد

 پسزمینهی فرعی داستان اصلی فیلم
 است که همان بههمرسیدن زناگونهی

 مجدد دختر و پدر است. در فیلم
  هجوم موجودات  ]  ۳  [“جنگ دنیاها”

 فضایی عملکردی فرعی و
 پسزمینهای در مقایسه با نقش قهرمان

  دارد که به عنوان  ]  ۴  [فیلم “تام کروز”
 یک پدر به صحنه بازمیگردد و… اما

  به  ]  ۵  [در فیلم “فرزندان مردان”
  قضیه  ]  ۶  [کارگردانی “آلفونس کارون”

 نه از این قرار است. در این فیلم
 پسزمینه نقش اصلی را برعهده دارد.

 در یک فیلم تیپیک علمی–تخیلی
 هالیوود جهان آینده مکن است پر از

 اشیاء و اختراعات ناشناخته باشد. اما
 حتی موجودات سیبرنتیکی و فضایی

 نیز همان ماهیت انسانی ما را دارند و
 دقیقاْ همان کارهایی را میکنند که ما
 میکنیم یا در گذشته مثلْ در فیلمهای
 هالیوودی یا در ملودرامها و آکشنها

 انام میدادیم. در فیلم “فرزندان
 مردان” با قیافهها یا فیگورهای عجیب
و غریب روبهرو نیشویم. لندن همان 

مای ترسان از 

همه چیز
اسلوی ژیژک

مترجم : صلT عباسی
 لندن است، دقیقاْ به همان شکل

 کنونیاش، ولی مضاعف و درعین
 حال بسیار بیشتر از آنچه که ظاهر

 کنونیاش آشکار میسازد. “آلفونسو
 کارون” به سادگی موفق شده است

 جنبههای شاعرانه و اجتماعی بالقوه و
 نهفتهی شهر را نایان سازد: ویرانی و

 زوال حومههای کثیف شهر،
 دوربینهای مراقب که همه جا به

چشم میخورند و…
 فیلم به ما یادآوری میکند که خود

 واقعیت از تام چیزهای عجیب و
 غریبی که میتوانیم به تصور درآوریم

 عجیبتر است. مدتها پیش از این،
 هگل خاطرنشان ساخته بود که تصویر

 یک فرد بیش از خود آن فرد به
 خودش شباهت دارد. “فرزندان

 مردان” داستانی علمی-تخیلی اسیت
 درباره عصری که در آن زندگی

  است. بشریت۲۰۲۷میکنیم. سال 
 عقیم شده است و جوانترین فرد

  سال از سنش۱۸کرهی زمین که 
 میگذرد در لظهی شروع فیلم در

 بوینسآیرس به قتل میرسد. در
 بریتانیای کبیر حکومت نظامی برای
 مدت زمانی نامحدود برقرار است،

 نیروهای ضد ترور در تعقیب
 پناهندگان غیر قانونی هستند در

 حالیکه دولت مشغول سازماندهی
 ملت روبهزوال است، مردمی که در

  (لذت جویی)  ]  ۷  [چراگاه هدونیسم

 عقیم و بهداشتیاشان میچرند. مگر
 غیر از این است که این دو پدیده،

 بیبند و باری هدونیستی بهعلوهی
 اشکال جدید آپارتاید اجتماعی و

 کنترل ناشی از ترس، بارزترین
 مشخصههای جوامع ما هستند؟

 اینجاست که “کارون” سهم نبوغآمیز
 خود را ادا میکند، همانطور که

 خودش در یک مصاحبه شرح
 میدهد: “اکثر داستانهایی که از آینده

 میگویند به تشریح چیزی شبیه
  میپردازند.  ]  ۸  [مضمون ‘برادر بزرگ’

 اما من فکر میکنم که این برداشتی
 قرن بیستمی از استبداد است.

 استبدادی که در حال حاضر دارد
 قدرت میگیرد چهرهی خود را در زیر

 اشکال و ماسکهای دیگری
 میپوشاند. استبداد قرن بیست و یکم

 نامش دمکراسی است.” به همین
 دلیل است که مدیران و مسئولن

 جهان “کارون” نه عبوساند و نه شبیه
 بوروکراتهای توتالیتر مانند

 اونیفورمپوشهای رمان جورج اورول،
 بلکه آنها آدمهای فهمیده و مدیران
 دمکرات و بافرهنگی هستند که هر

 کدامشان سبک زندگی خاص خود را
 دارند. وقتی که قهرمان فیلم برای

 درخواست صدور جواز اقامت یک
 پناهنده به ملقات یک دوست

 قدیمی میرود که اکنون مقام مهمی
 در دولت دارد، ما همراه قهرمان فیلم
 پا به درون مکانی میگذاریم که بیشتر

 به آپارتان یک زوج همجنسباز در
 مانهاتان شباهت دارد، جایی که مقام

 رسمی با لباسهای راحت و غیر
 رسمی همراه زوج فلجاش نشسته

است.
 واضح است که “فرزندان مردان”

 ربطی به مسئلهی عقیمبودن به عنوان
 یک مشکل بیولوژیک ندارد. نوع
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 عقیمبودنی که فیلم مورد بحث قرار
 میدهد از همان نوعی است که

 فردریش نیچه مدتها پیش تشخیص
 آسیبشناسانهی خود را از آن به دست

 داده بود، زمانی که او اظهار داشت
 که تدن غربی در جهت ظهور آخرین

 انسان پیش میرود، موجودی
 بیاشتهاء و بیبهره از عواطف قوی و

 نیز تعهد. موجودی که ناتوان از
 رؤیادیدن است و خسته از زندگی،

 موجودی که حاضر به تقبل هیچ
 ریسکی نیست و فقط به دنبال آسایش

 و راحتی و رفاه و رواداری و تمل
 دوجانبه است :”چند صباحی تزریق

 کمی زهر یا مخدر به رگها،
 رؤیاهای دلپذیری به ارمغان میآورد.

 و سرانام تزریق زهری بسیار برای
 فرورفت به آغوش مرگی دلپذیر.
 انسانهایی که تفریحات کوچک

 روزانه و شبانهی خودشان را دارند،
 اما سلمتی را از هرچیز مهمتر

 میشمارند. آخرین انسانها میگویند
 ‘ما خوشبختی را کشف کردهایم’ و

چشمک میزنند.”
 آخرین انسان نیخواهد رؤیای

 روزانهاش مختل گردد – به همین
 دلیل است که در جهان ذهنی آخرین
 انسان ‘تعدی به حریم شخصی’ یک

 مفهوم کلیدی است. این مفهوم
 درمعنای برهنهی خود به پدیدههای
 خشونتآمیزی چون تاوز جنسی،

 ضرب و جرح جسمی و اشکال
 دیگری از تاوز و خشونت اجتماعی

 اشاره دارد. پدیدههایی که طبیعتاْ باید
 آنها را به شدیدترین وجه محکوم

 کرد. اما در زمان ما این مفهوم (تعدی
 به حریم شخصی) به شیوهی

 نامحسوسی معنای دگرگونهای یافته
 است و مفهوم تعدی به حریم شخصی

 نه تنها قابل اطلق به، بلکه

 محکومکنندهی هر نوع حرکتی نیز
 هست که القاکنندهی نزدیکی

 اغراقآمیز با یک انسان واقعی دیگر،
 در تضاد با علیق، سرگرمیها، یا

 هوسهای او باشد و یا به ترسهایش
 دامن بزند. لیبرالیسم روادار ما در

 حال حاضر باید با دو معضل رو در رو
 شود که نقشی تعیینکننده در

 جهتگیری روادارانهی ما نسبت به
 ‘دیگری’ دارند: احترامقائلبودن برای
 امر متفاوت و بهخودپذیرفت آن (باز و

 گشوده بودن در مقابل ‘دیگری’) از
 یک طرف و ترس وسواسگون از

 تعدی ‘دیگری’ به حریم شخصی از
 طرفی دیگر. ‘دیگری’ تملپذیر است
 تا آن هنگام که حضورش مزاحمتآور

 تلقی نگردیدهاست، تا زمانیکه
[حضورش نامحسوس است. رواداری

  با متضادش همسو میگردد:  ]  ۹
 وظیفهی من که در مقابل ‘دیگری’

 روادار باشم در پراکتیک به این معنا
 هم هست که من نباید بیش از حد به

 آن ‘دیگری’ نزدیک شوم، و نباید
 وارد حریم و فضای شخصی زندگی

 او گردم و خلصهی کلم من باید
 حق عدم تمل برای ‘دیگری’ در برابر

 نزدیکی مزاحمتآمیزم به او قائل
 باشم. این چیزی است که هر روز
 بیش از پیش در جوامع ما به حق

 مسلم و حتی به اصلیترین برداشت ما
 از مفهوم حقوق بشرتبدیل میشود:

 حق اینکه حریم شخصیمان محفوظ
 باند، یا به عبارت دیگر حق حفظ

 فاصله با ‘دیگری’ برای جلوگیری از
مختل شدن آسایشمان.

 دادگاههای اکثر جوامع غربی، امروزه
 هنگامی که کسی از دیگری به علت

 تاوز به حریم شخصیاش (مانند
 تعقیب یا پیشنهادهای نامطلوب

 جنسی) شکایت میناید، احکامی

 جهت منع ملقات صادر میکنند.
 کسی که به حریم شخصی دیگری

 تاوز میکند مکن است از نظر
 قضایی محکوم گردد به این که حق

 ندارد آگاهانه به شخص شاکی یا
 قربانی نزدیک گردد و طبق قانون

 موظف شود که فاصلهی صد متری با
 شخص شاکی را حفظ ناید. این
 اقدام هر چقدر هم ضروری باشد

 نیتوان منکر شد که آن را میتوان در
 راستای دفاع از خود به حساب آورد،

 خودی که در مقابل واقعیت
 تراوماتیک خواهش یا میل ‘دیگری’

 دور حریم شخصی خود حفاظ
 میکشد. آیا به اندازه کافی واضح

 نیست که هر نوع ابراز علنی و آشکار
 میل و تنای شورمندانه به یک انسان

 دیگر نوعی خشونت وحشتناک در
 خود نهفته دارد؟ میل و تنا بنا بر

 ) خود آسیبobjectتعریف به مطلوب (
 میرساند و حتی اگر مورد میل قرار

 گرفته از سر بخت به میل و تنای
 ) پاسخ مثبت بدهد وsubjectطالب(

 خود را در همان موقعیت بیابد باز هم
 مکن نیست که دو طرف هیچ گونه

  ]  ۱۰  [ترس یا دلهرهای نداشته باشند.
 همین را میتوان درباره منع روزافزون

 استعمال دخانیات در جوامع غربی
 هم گفت. از ادارات شروع کردند، تا

 منوعیت کشیدن سیگار به
 فرودگاهها، رستورانها، بارها،

 کلوبهای خصوصی کشیده شد وبعد
 در برخی از دانشگاهها در مسافت

 پنجاه متری درب ورودی محلی را به
 سیگاریها اختصاص دادند و این

 ماجرا همچنان ادامه یافت. و بعد در
 یک اقدام بینظیر سانسوری آموزشی

 -که ما را به یاد سنتهای استالینی
 رتوش عکسها و حذف چهرههای
 نامطلوب از آنها به منظور جعل و
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 تریف سیستماتیک حقایق
 میاندازد- ادارهی پست آمریکا

 سیگار را از تصاویری که دو
   ]  ۱۱  [گیتاریست بلوز،”روبرت جونسون”

 ، بر آنها  ]  ۱۲  [و “جکسون پولک”
 دیده میشدند حذف کرد. اینگونه
 پیشگیریها در راستای جلوگیری از
 لذتجویی نامسئولنه و مخاطرهآمیز

 دیگری با مستمسک منع او از
 پُکزدن عمیق و رضایتمندانه به

 سیگارش صورت میپذیرد (برخلف
 ثروتندانی شبیه کلینتون که سیگارشان

 را بدون پکزدن عمیق میکشند یا
 نزدیکی جنسیشان بدون دخول

 واقعی صورت میگیرد یا مانند کسانی
 که غذای بیچربی میخورند) – بله

 همچنانکه لکان گفته است: “بعد از
 مرگ خدا دیگر هیچ چیزی مجاز

نیست.”
 در بازارهای امروزی کالها و
 محصولت زیادی مییابیم که

 خصایص زیانآورشان از آنها گرفته
 شده است: کافه بدون کافئین، خامه

 بیچربی، آبجوی بدون الکل… این
 لیست میتواند ادامه یابد. چه

 میگویید دربارهی سکس تصویری
 یعنی سکس بدون سکس؟ یا تز

 “کالین پاول” دربارهی جنگ بدون
 تلفات (البته برای نیروهای خودی)

 یعنی جنگ بدون جنگ؟ یا چه
 میگویید دربارهی تعریف مجدد

 سیاست به مثابهی هنر مدیران
 متخصص، یعنی سیاست بدون

[سیاست؟ و همچنین چندفرهنگی
  جوامع لیبرال معاصر را در نظر  ]  ۱۳

 بگیرید به مثابه تربهی ‘دیگری’ به
 عنوان کسی که حق متفاوتبودن از او

 سلب شده است. (تصویر آرمانی
 ‘دیگری’ به عنوان کسی که رقصهای

 جذاب بلد است و از عقل سلیم

 معتدلی برای درک واقعیت برخوردار
 است) درحالیکه پدیدههایی مانند

 کتکزدن همسران یا تاوزات
 درونخانوادهگی در این مجموعه
 جای نیگیرند. ما جهان اولیها

 چیزی که حاضر باشیم به خاطرش
 حتی از جانان هم بگذریم را هر روز

 دشوارتر مییابیم. در حقیقت چنین به
 نظر میرسد که شکاف میان ما

 (جهان اولیها) و جهان سومیها در
 حادترین شکل خود مربوط به این

 نکته است که جهان اولیها زندگی
 طولنی و رضایتبخشی دارند آکنده
 از تنعمات مادی و فرهنگی (ناسوتی)

 درحالیکه جهان سومیها زندگی
 خود را وقف اموری تعالیبخش

 (لهوتی) میسازند. آیا این
  همان چیزی نیست که  ]  ۱۴  [دوگانهگی

   ]  ۱۵  [نیچه از آن به عنوان نهیلیسم فعال
  (خنثی) یاد  ]  ۱۶  [و نهیلیسم پاسیو

 میکرد؟ ما در جهان غرب همان
 آخرین انسانها هستیم. غرقشده در

 تفریحات احمقانهی روزانه،
 درحالیکه مسلمانان رادیکال آمادهاند

  بگذارند،  ]  ۱۷  [همه چیزشان را به داو
 متعهد به اینکه از همه چیز بگذرند و
 فعالنه در نبرد نهیلیستیشان تا سرحد
 نابودکردن خویش پیش بروند. تعجب

 برانگیز نیست که تنها مکانی که در
 “فرزندان مردان” میتوان وجود آزادی

 را در آنجا حس کرد قلمروی است
 آزادشده و رها از چنگ آن حضور

 فراگیر و خفهکنندهی سرکوب، به اسم
 ، یک شهر کامل و  ]  ۱۸  [“بلک پوول”

 رها که دیواری به دور انزوای خویش
 کشیده است و به یک کمپ

 پناهندگان مبدل گردیده که ادارهی آن
 به دست خود مردم است. در آخر

 فیلم میبینیم که شهر، مورد تهاجم
 بیرحمانهی ببها آسمانی قرار

 میگیرد. آنجا زندگی واقعی جاری
 است، با مسلمانان بنیادگرایش و

 تظاهراتهایشان و با اقدامات
 مشترکشان که نشان از اتادی اصیل
 دارد. – تعجب نکن که همینجاست
 که فرزند آدم (نوزاد موعودی که همه
منتظرتولدش هستند) متولد میشود.

 در یک مناظرهی تلویزیونی که از
 کانال انبیسی در باره زندانیان

 گوانتانامو و سرنوشت آنها در سال
  پخش شد یکی از عجیبترین۲۰۰۴

 دلیلی که اقامه گردید و میخواست
 به ما بقبولند که موقعیت آنها از

 لاظ قضایی، حقوقی و اخلقی قابل
 قبول است این بود که این زندانیان

 همانهایی هستند که از دست ببها
 نات یافتند. چون آنها هدف

 ببهای آمریکایی بودند و بنا بر
 تصادف هنوز زنده هستند و چون این
 ببافکنیها بخشی از یک عملیات
 مشروع نظامی بود و خلصه آنها در
 آن عملیات میبایستی کشته میشدند
 پس در نتیجه ما نیتوانیم از شیوهی
 برخورد یا رفتاری که با آن زندانیان

 میشود ایرادی بگیریم. موقعیت آنها
 در هر حال از مردن بهتر است، آنها

 باید شاکر باشند از اینکه زندهاند. این
 نوع اقامهی برهان بسیار بیشتر از

 آنچه که مورد نظر است افشاکننده
 است. طبق چنین اظهاراتی زندانیان

 گوانتانامو از هر لاظ مقام و موقعیتی
 همردیف زندههای مرده یا مردههای

 زنده مییابند. کسانی که از برخی
 لاظ هماکنون مردهاند و حقوق

 قضاییشان میتواند پایمال گردد چون
 از قبل قرار بود ببهای تشنه به خون

 آنها را از بین ببرد. آنها مصداق
 مناسبی هستند بر آنچه “جورجیو

 homo از آنها به عنوان (  ]  ۱۹  [آگامب”

sacerیاد میکند، یعنی کسانی که به ( 
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 راحتی میتوان آنها را کشت بدون
 هیچگونه عواقب قضایی یا قانونی، به
 این دلیل که زندگیشان از نگاه قانون

دیگر به حساب نیآید.
  خود را  ]  ۲۰  [اگر زندانیان “گوانتانامو”

 در موقعیتی مییابند میان دو نوع
 )homo sacerمرگ و به مقام انسان (

 یعنی انسانی که از نظر حقوقی مرده و
 مقام و حقوق قانونیاش از او سلب

 شده است، تقلیل مییابند در حالیکه
 از لاظ بیولوژیکی همچنان به زندگی

 ادامه میدهند پس باید بگوییم که
  که ما را در  ]  ۲۱  [کیس “تری شیاوو”

  به خود مشغول۲۰۰۵ماه مارس 
 ساخت نشان دهندهی موقعیتی

 بالعکس است. در این کیس، ما با
 انسانی مواجهایم که از لاظ

 بیولوژیکی تقریبا مرده، چون “تری” در
  دچار یک خونریزی مغزی۱۹۹۰سال 

 شد و قلبش برای لظاتی چند به دلیل
 یک عدم تعادل شیمیایی که گمان
 میرود ناشی از سوء تغذیه باشد از

 کار افتاد. تشخیص پزشک قانونی این
 بود که “تری” در آغوش اغماء ابدی

 فرو رفته است و امیدی به بیداری
 دوبارهی هوشی و فکری او نیرود.

 او فقط به کمک دستگاه میتواند
 بخورد و آنچه را که خورده است پس

 بدهد. در حالیکه شوهرش
 میخواست که “تری” از این موقعیت

 ناگوار خلصی یابد و کمکهای
 پزشکی که او را زنده نگه داشتهاند
 قطع شوند، والدین “تری” بالعکس
 میخواستند که همچنان زنده نگه

 داشته شود چون احتمال بهبودی او را
 نیخواستند منتفی بدانند. آنها

 میگفتند که دخترشان اگر در حالت
 هوشیاری بود به این رضایت نیداد

 که خورد و خوراکش قطع گردد. این
 کیس به محضر بالترین مقامات

 قضایی، قانونی و سیاسی در ایالت
 متحده آمریکا رسید. دیوان عالی

 کشور و شخص رئیس جمهور پیگیر
 مسئله شده بودند و کنگرهی آمریکا

 فیالفور اقدام به صدور مصوباتی در
 این رابطه کرد. نامعقولی و بیمعنایی
 این موقعیت بخصوص اگر از منظری
 وسیعتتر به آن نظر بیفکنیم میتواند

 مو را بر اندامان سیخ کند: در
 حالیکه دهها ملیون نفر بر اثر ابتلی
 به ایدز میمیرند و در سراسر جهان
 دهها ملیون نفر به دلیل گرسنهگی

 تلف میشوند، آری در چنین جهانی،
 افکار عمومی آمریکاییان فقط متمرکز

 بر این بود که به ادامهیافت یک
 زندگی فلج و عاری از هوش و شعور

 یاری برساند. زندگیای که همهی
 خواص انسانی خود را از دست داده
 بود. ما در میان این دو قطب متضاد
 زندگی میکنیم: از یک سو کسانی
 که ببها به خطا جانشان را نات

 دادند (از لاظ فیزیکی و فکری
 انسانهایی کامل و بینقص اما از

 لاظ قانونی بیبهره از حق و حقوق
 انسانی) و از سوی دیگر انسانی که به

 یک دستگاه مکندهی بیمارستانی
 تقلیل یافته، اما زندگی و سرنوشتش
 از سوی تامی دستگاه دولتی مورد

محافظت قرار میگیرد.
 چه شد که به این روز افتادیم؟ هیچ
 یک از خوانندگان هوشیار “مارکی

  نیتوانند از درک این  ]  ۲۲  [دوساد”
 نکته غافل باند که آن نوع آزادی

 جنسی و بی قید و بندی که “مارکی
 دوساد” تبلیغ میناید در حقیقت از

 تام نشانههای متعالی تهی شده است.
 آموزههای “مارکی دوساد” عمل

 جنسی را به مجموعهای از حرکات
 قراردادی و مکانیکی مبدل میکند که
 بیبهره از هر نوع شور اصیل و عاطفی

 است. آیا شاهد تغییر جهت عمل
 جنسی در جهت مورد نظر “مارکی

 دوساد” نیستیم؟ موقعیت مرگباری که
 ‘آخرین انسانهای’ زمان ما خود را در
 آن مییابند، فردیتهای پستمدرنی

 که همهی مقاصد متعالی را دور
 انداخته (از همهی فراروایتها چشم
 پوشیدهاند) و زندگی خود را صرف

 اموری از قبیل سرگرمیها و تفریحات
 و مهمتر از هر چیز بقای شخصیشان

 میکنند، کسانی که هر روز بیش از
 پیش زندگی خود را وقف ظرایف و

 لذایذ مصنوعیای مینایند که از
 برکت زندگی مدرن به شکل کال و

 فرآورده در ابعادی بزرگتر از حد
معمول برایشان فراهم میشود.

 اگر نظام جوامع سلسلهمراتبی کهن در
 جهت سرکوب نیروهای حیاتی افراد
 عمل میکرد و نظم ایدئولوژیکشان
 مرتعانه بود و قدرت حاکمهشان در
 خدمت برپا نگهداشت آن سیستم بود

 و مخالف با هرگونه تغییری عمل
 مینود، در جوامع معاصر قضیه

 بالعکس است. چون این جوامع در
 اثڕ بیبند و باری لذتجویانه و

 هدونیستی، خود در حال از دست
 دادن نیروی حیاتیشان هستند: همه
 چیز مجاز است، اما بدون کافئین،

تهیشده از جوهر اصلیاش.
 و هرآنچه که دربارهی لذتهایمان

 صدق میکند دربارهی دمکراسیمان
 هم صادق است: در حقیقت این

 همان بحث دمکراسی بدون کافئین
 است، دمکراسیای که از جوهر

 خودش تهی شده است، تیزی و ُبرایی
 سیاسیاش را از دست داده است.

   ]  ۲۳  [یک قرن قبل از این “چسترتون”
 نوشته بود:”کسانی که بر علیه کلیسا به
 نام آزادی و انسانیت مبارزه میکنند،
 نتیجه مبارزشان در خاته این خواهد
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 بود که هم آزادی و هم انسانیت را
 دور بیندازند تا بتوانند به جنگشان بر
 علیه کلیسا ادامه دهند.” اولین چیزی

 که باید به این گفته افزود این است که
 همین امر در مورد خود مدافعان

 مذهب نیز صدق میکند: چه بسیار
 مدافعان متعصب مذهب که در مبارزه

 قهرآمیزشان بر علیه جامعه سکولر
 معاصر تا به آن حد پیش رفتند که در

 حقیقت خود مذهب را هم قربانی
 ساختند (به دلیل اینکه دستیازی به

 خشونت ریشهی تام تربههای پرمعنی
 مذهبیاشان را خشکانید و آنها را از

 تربه آن عوالم معنوی محروم
ساخت.)

 و آیا همین را نیتوان دربارهی
 لیبرالهای دمکراتی نیز بر زبان آورد
 که در مبارزهشان بر علیه بنیادگرایان

 دشمن دمکراسی دقیقاْ به شیوهای
 مشابه خود بنیادگرایان، آنچنان

 تندروی و خشونت به خرج میدهند
 که در نتیجه، تامی آموزههای

 دمکراتیک خود و اعتقاد خود را به
 آزادی زیرپا میگذراند فقط برای

 اینکه به مبارزه با تروریسم بپردازند؟
 آنها آنچنان بر لزوم رفع تهدید

 بنیادگرایی مصرند که میخواهند هر
 طور شده ثابت نایند که بنیادگرایی
 غیر مسیحی بزرگترین تهدیدی است

 که متوجه آزادی بشری است و در این
 راه حاضرند تا بدان حد پیش بروند

 که حتی خود آزادی را نیز قربانی
 نایند و به دلیل مبارزه با تروریسم از
 ما میخواهند که آزادیمان را همین
 حال و همینجا زیر پا بگذاریم، در

 همین جوامع ظاهراْ مسیحیمان. اگر
 تروریستها حاضرند جهان فانی را به
 خاطر جهان باقی فدا نایند، مبارزان

 ضد ترور نیز در مقابل حاضرند که
 دمکراسیهای خود را به خاطر نفرتی

 که از دیگری مسلمان دارند نابود
 ، “آلن  ]  ۲۴  [سازند. “یوناتان آلتر”

   ]  ۲۶  [ و “سام هریس”  ]  ۲۵  [درشوویتز”
 همگی کسانی هستند که حیثیت

 انسانی را تا آن حد دوست میدارند
 که حاضرند به خاطرش شکنجه را

 قانونی نایند –شکنجه حد نهایی تاوز
 به حیثیت آدمی است – و به زعم خود

 میپندارند که از حیثیت آدمی دفاع
مینایند.

 فرهنگ مسلط سیاسی روز، سیاست
 ترس است، سیاست مقابله با

 تبعیضات بالقوه یا تاوز به حریم
 شخصی: ترس از مهاجران، ترس از

 بزهکاران، ترس از آمیزش جنسی خدا
 ستیز سنتشکنانه، ترس از تقیر

 دولتی (با مالیاتهای هرچه
 سنگینترش)، ترس از فجایع محیط

 زیستی، ترس از تعدی و تاوز،
 (نگرانی برای حفظ حریم شخصی

 همان چیزی است که مدلل میسازد
 که چرا آنچه که از نظر سیاسی

 صحیح شمرده میشود اصلیترین
 نونهی لیبرال سیاست ترس یا ترس

 سیاسی است.) اینچنین سیاستی
 همیشه بر روی بسیج ترسناک

انسانهای ترسیده تکیه میکند.
 ۲۰۰۶حادثهی بزرگی که در آغاز سال 

 در اروپا به وقوع پیوست این بود که
 جریان پناهندهستیز از لاظ سیاسی به
 یکی از جریانهای اساسی تبدیل شد:

 رشته نافی که نیروهای نژادپرست
 دست راستی را از جریانات عادی

 سیاسی جدا میساخت گسیخته شد.
 از فرانسه تا آلان، از اطریش تا هلند

 در یک همبستگی تازه به منصهی
 ظهور رسیده که ناشی از غرور این

 کشورها بر هویت تاریخی و فرهنگی
 مشترک خویش است. شاهد بودیم

 که احزاب بزرگ سیاسی آنچه را که

 در برههای قبل، غیر قابل قبول و غیر
 قابل اظهار مییافتند اکنون به سادگی

 بر زبان میآورند: اینکه پناهندگان
 مهمانانی هستند که باید در

 منطبقساخت خویش با فرهنگ و
 ارزشهایی که متعلق به جامعهی

 میزبان است ساعیانه بکوشند – اینک
 “میهن ما، پناهنده یا دوستش داشته

باش یا برو به جایی دیگر”.
 به همین دلیل است که ‘جنگ

 تدنها’ نونهای است که ما از بیماری
  در عصر حاضر  ]  ۲۷  [“هانتینگتون”

 داریم – همچنانکه “ساموئل
  اظهار داشت:”  ]  ۲۸  [هانتینگتون”

 ‘دیوار آهنین میان ایدئولوژیها’ بعد از
 پایان جنگ سرد به جنگ میان

 فرهنگها دگردیسی یافت. چنین به
 نظر میرسد که این نظریهی بدبینانه

 نقطه مقابل سناریوی خوشبینانهی
  دربارهی  ]  ۲۹  [“فرانسیس فوکویاما”

 آینده باشد که بر طبق آن پایان تاریخ
 در غایت خویش چیزی نخواهد بود

 مگر تفوق یک نظم جهانگیر
 دمکراسی لیبرال. شاید به احتمال این
 ‘جنگ تدنها’ است که در حقیقت

 ‘پایان تاریخ’ را رقم میزند، یا به
 عبارت دیگر تضادهای قومی-مذهبی

 تضادهایی هستند که با جهانیشدن
 سرمایهداری همسو و منطبقاند. در
 عصر ‘فراسیاسی’ ما، در حالی که

 سیاست واقعی هر روز بیش از پیش به
 وسیله مدیران متخصص اجتماعی

 اداره میشود، تنها منبع مشروعی که
 برای دامنزدن به تضادها باقی

 میماند در حقیقت همان تضادها و
 هیجانات فرهنگی، قومی، مذهبی

هستند.
 پس بگذارید برای ختم کلم نقل

 قولی از اشتباه فراموش ناشدنی
 لفظی-فرویدی رئیس جمهور بوش
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 بیاورم: “فرزندان مردان” را “کم غیر
  فیلم تازه  ]  ۳۰  [دست کم نگیرید”

 “آلفونسو کارون” به کنه مطلب
 میرسد و به پشت پردهی موقعیت

آزاردهندهی ما رسوخ میکند.

 توضیحی کوتاه از مترجم: ژیژک از
 متفکران اصیل معاصر است که

 آثارش تأملبرانگیز و آموزندهاند. او از
 کسانی است که میکوشند بر

 تناقضات تاریخ و معانیشان پرتوی
 بیفشانند و به همین دلیل متفکری

 است همیشه در گود که هیچ وقت
 تفکر را از امر واقعی و تاریخی جدا

 نیناید. ناگفته پیداست که این
 ترجمه به معنای موافقت با تامی

 نظرات مطرحشده در آن نیست. فکر
 میکنم ژیژک تفاوت میان نهیلیسم

 فعال و پاسیو را دست کم میگیرد و
 سعی میکند (حداقل در این مقاله)

 هر دو را به یک چوب براند. در بقیه
 مقالت او هم میبینیم که تفاوت

 میان استبداد و دمکراسی چنان
 کمرنگ میگردد که ارجحیت یکی

 بر دیگری را مشکل بتوان توجیه کرد.
 امیدوارم که در آینده انتقاداتی را که از

 این منظر به این متفکر بزرگ وارد
 است به تفصیل برشمارم و بگویم که

 او کجا به کارمان میآید و کجا باید از
قبول افکارش حذر کرد.

 مت سوئدی مطلب را از طریق لینک
ذیل میتوانید بیابید:

http://ungtval.lunarstorm.se/m

ain.aspx?article=987162

]  1  [   Reds

]  2  [   Deep Impact

]  3  [   War of the worlds

]  4  [   Tom Cruise

]  5  [   Children of men

]  6  [   Alfonso Cuaron

]  7  [   Hedonismفلسفه لذت جویی و 
خوشباشی :

]  ۸  [   Big brotherاصطلح برساخته  
 جورج اورول درباره حکومت مبتنی

برارعاب و کنترل :
]  ۹  [   tolerance

  من به عمد کلمات طالب و  ]  10  [
 subjectمطلوب را در اینجا در مقابل 

  آوردهام چون در این موردobjectو 
 خاص از فاعل و مفعول فارسی

رسانندهتر هستند.
]  ۱۱  [   Robert Johnson

]  12  [   Jackson Pollock

]  13  [   multi culturalism

]  14  [   antagonism

]  15  [   Active nihilism

]  16  [   Passive nihilism

]  17  [   risque

]  18  [   Blackpool

]  19  [   Giorgio Agamben

]  20  [   Guantanamo

]  21  [   Terri Schiavo

]  22  [   Markis de Sade

]  23  [   Chesterton

]  24  [   Jonathan Alter

]  25  [   Alan Dershowitz

]  26  [   Sam Harris

]  27  [   huntington

]  28  [   Samuel Huntington

]  29  [   Francis Fukuyama

]  30  [   Missunderestimateاشتباه 
لفظی پرزیدنت بوش

منبع
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 ا فاجعه فوکوشیما درب

 ژاپن، مناسبات کار در راکتورهای
 اتی نیز به گوش افکار عمومی رسیده

است.
 بر سر هر کوی و برزن از «پرولتاریای

متشعشع» سخن می رود.
 ۴٫ ۴٫روزنامه فرانکفورتر روندشاو (

 ) از کولی های هسته ای فرانسه۲۰۱۱
پرده برمی دارد.

 کارگران اجاره ای در راکتورهای اتی
 اما فقط در خارج از آلان مسئله زا

نیست.
 در خود آلان از دیرباز، کارگران اجاره

 ای برای انام کارهای خطرناک در
 راکتورهای اتی بکار گرفته می شوند

 و در مقایسه با کارگران تاموقت،
 تشعشع اتی براتب بیشتری دریافت

می کنند.
 مسئله ای که سندیکاها می بایستی

قاعدتا در مد نظر قرار دهند.
 در کتاب «دولت ات»، اثر کلسیک
 روبرت یونگ، «مزدوران داوطلب،
 لومپن پرولتاریای صنعت ات» نامیده

 می شوند که «هر کاری را می توان به
آنها محول کرد.»

 در راکتورهای اتی، در زمینه کارهای
 مربوط به راه اندازی و نظافت به افراد

 بیشتری برای مدتی موقت نیاز می
افتد.

 اینجا انام کارهای خطرناکی به
 کارگران محول می شود و آنها در
 معرض تشعشع رادیو اکتیو براتب

بیشتری قرار می گیرند.
 کارگران تاموقت را نی توان به این

جور کارها وادار ساخت.
 در این جور مواقع پای کارگران اجاره

ای به میان می آید

 پرولتاریای
متشعشع

اینگو اشتوتسل

برگردان میم حجری
  در آلان اجاره دادن۱۹۶۷تا سال 

کارگران منوع بود.
  تت شرایط۱۹۷۲تا اینکه در سال 

 کنترل شده مجاز گشت و پس از
  از۲۰۱۰تصویب طرح موسوم به اگندا 

  کلیه محدودیت ها لغو۲۰۰۴سال 
شدند

 کارگران اجاره ای ـ قبل از همه ـ در
 صنایع اتی بکار گرفته می شوند و

 دیری است که افزایش تعداد آنها سیر
صعودی طی می کند.

 در صنایع اتی به آنها پرسونل بیگانه
نام داده اند.

 حدود ده سال پس از آزاد گشت کار
 اجاره ای، سرکارگر راکتور اتی

 موسوم به گوندرمینگن، به نام نوبرت
ایکلپاش در گزارش خود می نویسد:
 «ببرکت بکار گماردن تعداد معتنابهی

 از پرسونل بیگانه و اقدامات فنی و
 سازمانی بهتر، میزان تشعشع رادیو

  در۱۹۷۲اکتیو کارگران در سال 
 مقایسه با سال قبل کاهش یافته

است.»
 تعیین تعداد کارگران اجاره ای مشغول

 در راکتورهای اتی آلان کار آسانی
نیست.

 حتی سندیکاها در این زمینه لب از
لب برنی دارند.

 اما استفاده از دفترچه های تشعشع که
  در قانون حفاظت از۱۹۷۷از سال 

 تشعشع رادیو اکتیو وارد شده، از این
فاجعه پرده برمی دارد

 در این دفترچه زرد رنگ، میزان
 روزانه دریافت تشعشع رادیو اکتیو ثبت

می شود.
 از این طریق ظاهرا باید سلمتی

کارگران تضمین شود.
 هر کارگر که دفترچه زردش پر شد،

دیگر به کار گمارده نی شود.
 ۴۰۰۰) حدودا ۱۹۷۷در سال اول (

 دفترچه زرد ثبت میزان تشعشع اتی
صادر کردند.
 ) تعداد دفترچه۱۹۷۹دو سال بعد (
 ) افزایش۲۰۰۰۰ برابر (۵های زرد به 

یافت.
  تعداد آنها به۱۹۸۰در اواخر سال 

 رسید.۶۰۰۰۰
  وزارت محیط زیست۲۰۰۹در سال 

 تعداد دارندگان دفترچه های تشعشع
 نفر اعلم کرد.۷۵۰۰۰را 

 اما آمار کارگران اجاره ای مشغول در
راکتورهای اتی از نظرها پنهان ماند.

 فراکسیون حزب چپ در مجلس آلان
 در این زمینه پرسیده است و قرار است

  رژیم آلان۲۰۱۱که تا پایان ماه مه 
پاسخی به پرسش مطروحه بدهد.

  پرسش۳۴رژیم آلان قرار است که به 
 در زمینه اشتغال کارگران رسمی و

 کارگران اجاره ای در راکتورهای اتی
آلان مورد پرسش و پاسخ قرار گیرد.
 شورای شهر مونیخ آلان نیز در زمینه

 اشتغال کارگران اجاره ای در
راکتورهای اتی سؤال کرده است.
 برای پی بردن به افزایش روز افزون

 اهمیت کارگران اجاره ای در
 راکتورهای اتی آلان می توان به

 بررسی های انستیتوی تشعشع اوتو ـ
 ۲۰۰۰هوگ مراجعه کرد که در سال 

انتشار یافته است:
 بر طبق این بررسی ها، تعداد کارگران

 ۳۰۰۰ حدود ۱۹۷۳اجاره ای در سال 
نفر بوده اند.
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  نفر۲۸۰۰۰ تعداد آنها به ۱۹۹۰در سال 
افزایش یافته است.

 بنا بر اظهارات وزارت محیط زیست
  «کارگر۲۴۰۰۰ حدود ۲۰۰۹در سال 

 بیگانه» در راکتورهای اتی آلان
مشغول کار بوده اند.

 کنسرن های مولد انرژی معمول تعداد
 کارکنان در تولید انرژی هسته ای را

 هزار اعلم می کنند.۴۰ تا ۳۰
 این بدان معنی است که تعداد
 کارگران اجاره چندین ده برابر

کارگران رسمی است.
 علت اشتغال تعداد عظیمی از

 «کارگران بیگانه» در راکتورهای اتی
 «تقسیم» کارهای بلحاظ تشعشع فشرده

و خطرناک باید باشد.
 رواج کار اجاره ای امکان آن را فراهم

 آورده که کارهای مرگ آور عمدتا به
عهده پرسنل بیگانه گذاشته شوند:

  سه چهارم کل۱۹۹۰ و ۱۹۸۰در سال 
 کارگران راکتورهای اتی که در

 معرض تشعشات رادیو اکتیو قرار
 داشته اند، از شرکت های بیگانه بوده

اند.
 بنا بر گزارش انستیتوی تشعشع اوتو ـ

 هوگ تشعشع رادیو اکتیو دریافت شده
 ۷۵از سوی «کارگران اجاره ای» 

 درصد بیشتر از میزان تشعشع دریافت
 شده از سوی کارگران رسمی

راکتورهای اتی بوده است.
 این رقم تقریبا با رقم فرانسه یکسان

است.
 در فرانسه اما نه فقط تعداد راکتورهای
 اتی براتب بیشتر از آلان است، بلکه
 علوه بر آن، کارگران اجاره ای نقش

براتب مهمتری بازی می کنند.
-Annie Thébaudانی تبا مونی (

Monyـ جامعه شناس فرانسوی ـ ( 
 شرایط کار حاکم در فرانسه را مورد

 برسی قرار داده و به این نتیجه رسیده

 ۸۰که کارگران اجاره ای حدود 
 درصد تشعشعات مرگ آور را دریافت

)۲۰۱۱ آوریل ۱۴می کنند. (فوکوس، 
 ۲۰وقتی که آنها تشعشع سالنه مقرره (
 میلی زورت) را دریافت کردند، از

کار اخراج می شوند.
 وقتی کار تت فشار زمانی انام یابد،

 کارگران در معرض خطر دریافت
 تشعشع رادیو اکتیو چندین برابر قرار

می گیرند.
 پس از لیبرالیزه کردن صنایع اتی تولید

 انرژی (برق) این خطر افزایش براتب
بیشتری کسب کرده است.

 از خیر سر همین لیبرالیزاسیون بود که
 )۱۹۹۹ ـ ۱۹۹۴در فاصله سال های (

در راکتور اتی نکاروست هایم (
Atomkraftwerk Neckarwestheim 

ce) زمان تدید نظر (Revisionszeit( 
  روز، یعنی به نصف۱۷ روز به ۳۳از 

آن کاهش داده شد.
 ))crrpWسازمان (ای پی پی ان وی (

 از دیرباز به انتقاد از به کار گماری
 «کارگران بی خبر از همه چیز و اجاره

ای در راکتورهای اتی» پرداخته است.
  برای۱۹۹۶کنسرن زیمنس در سال 

تعویض قطعات راکتور اتی ایزار (
AKW Isar-1برای خاموش سازی ( 

  درصد۴۰بیدرنگ راکتور، حدود 
 کارگران را از کارگران به اصطلح
 «کمکی» (یدکی، مترجم) انتخاب

کرده است.
  کارگاه در۱۴تعویض قطعات در 

 مدت زمان بسیار کوتاهی انم یافته
است.

 این کار از نقطه نظر سازمان (ای پی
 ))، بدان معنیcrrpWپی ان وی (

 است که کارگران تت تشعشع رادیو
 اکتیو غلیظ و طولنی تر قرار گرفته

اند.

 پیامدهای مکنه این کار را می توان در
 گزارش مجله تلویزیونی ماینتس در

 مورد یکی از کارگران راکتور اتی به
وضوح دید:

 این کارگر که عهده دار انام نظافت
 ) بوده و در۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۱در سال های (

  راکتور اتی قطعات سوخت را تیز۱۲
 می کرده، به سبب ابتل به سرطان

خون (لوی کمی) در گذشت.
 در حالی که اتادیه حرفه مربوطه

 ابتلی او به سرطان خون را بی ارتباط
 به محیط کار مرگ آور قلمداد می

 کند، بخش پزشکی دانشگاه گوتینگن
 اعلم می دارد که «علت اصلی

 سرطان خون تشعشع رادیو اکتیو»
است.

 جالب اما این است که بنا بر ارقام
 ثبت شده در دفترچه زرد او، نشانی از

دریافت تشعشع مازاد نیست.
 قواعد مقرره تا کنون حاکی از آن بوده

 اند که قرار گرفت مداوم در معرض
 تشعشع تدریجی، کم خطرتر از قرار

 گرفت در معرض تشعشع ناگهانی
غلیظ است.

 سیلویا کوتینگ از حزب سبز این نقطه
 نظر را مورد انتقاد قرار داده و خواهان

 تغییر میزان مقرره دریافت تشعشع
رادیو اکتیو گشته است

 مسئله اصلی اما در راکتورهای اتی
 این است که کارگران زیر فشار زمانی
 کار می کنند و کسی به رعایت قواعد

مقرره اعتنائی نی کند.
 کارگر فوق الذکر مبتل به سرطان
 خون در صورتلسه اتادیه حرفه

 مربوطه اعلم داشته که قواعد مقرره
 اصل رعایت نی شوند و لذا علیرغم

 تشعشع خارق العاده در کارگاه ها،
کارگران به کار گمارده می شوند.
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 این کار برای کارگران پیامدی مرگ
آور دارد.

3
 عدم رعایت قواعد مقرره به سبب

فشار زمانی کار
cGmمرکز 

)۱۹۴۹سندیکای صنایع آهن (
مرکز فرانکفورت

 بزرگترین سندیکای کارگری آلان با
 میلیون عضو۲بیش از 

 تت نفوذ حزب دموکرات مسیحی و
سوسیال ـ دمکرات قرار دارد.

 مورد یاد شده که از سوی گزارش
 تلویزیونی ماینتس برمل شده، اکنون

مورد بررسی دادگاه است.
سندیکاها دچار تردید گشته اند.

)۱۹۴۹انمن سندیکاهای آلان (
 انمن متشکل از هشت سندیکای

بزرگ
مرکز آن در برلین است.

 با سندیکاهای بین الللی و اروپائی
همکاری می کند.

 ولفگانگ نیکلس ـ از سندیکای
 صنایع آهن ارلنگن و رئیس انمن

 سندیکاهای آلان در شهر ارلینگن ـ از
روندی سیاسی سخن می گوید.

 اگر حکم دادگاه حاکی از آن باشد که
 سرطان خون کارگر یاد شده در اثر

 کار نظافت در راکتور اتی بوده، این
 به معنی زیر پا نهادن قواعد مقرره از

 سوی مسئولین راکتور یاد شده خواهد
بود.

 اما خود ولفگانگ نیکلس نیز نی
 تواند راجع به کارگران اجاره ای در

راکتور اتی منطقه اش چیزی بگوید.
 ده درصد کارگران کنسرن از کارگران

اجاره ای تشکیل می یابند.
 ولی تعداد کارگران اجاره ای که در

 «سرویس» راکتورهای اتی بکار
 گمارده می شوند، در مه غلیظی از

ابهام فرو رفته است.
 در پشت سر مفهوم معصوم «سرویس»
کارهای مرگ آور زیر پنهان شده اند:

1
کنترل بی وقفه تأسیسات راکتور اتی

2
تعویض میله های سوخت اتی

3
 به کار اندازی مجدد راکتورهائی که

تعطیل بوده اند.
 سندیکای صنایع آهن در رابطه با

کارگران اجاره ای برنامه ای ندارد.
 ولفگانگ نیکلس از دشواری های

سندیکا شکوه دارد.
 علوه بر این سندیکای صنایع آهن از

 دیرباز در راه پیاده شدن کشور از تولید
انرژی اتی مبارزه می کند.

 این امر سبب تیره تر شدن روابط آن با
 کنسرن های راکتورهای اتی شده

است.
 اما علیرغم همه این مشکلت،

 سندیکای صنایع آهن در راه احقاق
 حقوق کارگران اجاره ای مبارزه می

 کند و خواهان بهترین شرایط برای آنها
و برخورد برابر حقوق با آنها ست.

 ولفگانگ نیکلس می گوید که
 سندیکا علقه مند تنظیم «عقلئی»

کار اجاره ای است.
 منظور مشخص او اما مبهم و ناروشن

است.

پایان

دایرالعارف روشنگری

سرچشمه:

www.linksnet.de

http://hadgarie.blogspot.com/
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«سقوط آزاد» نام آخرینشارها

 کتاب جوزف استیگلیتز،
 اقتصاددان برندهی نوبل، است که

 عنوان فرعی «امریکا، بازارهای آزاد
 و فروافتادن اقتصاد جهانی»(*) را

 برای آن برگزیده است. در ماههای
 اخیر این کتاب در زمرهی

 پرفروشترینها قرار داشته و در آن
 استیگلیتز، از منظر نوکینزی،

 بنیادگرایی بازار آزاد را که به نظر
وی عامل

بحران  نقد۲۰۰۸بروز  است،    
میآید، ادامه  در  آنچه   میکند. 
کتاب مفصل  پیشگفتار   ترجمهی 

است.
درپیشگفتار که  بزرگی  بحران    در 

نفر۲۰۰۸سال  میلیونها  شد،  آغاز    
جهان سرتاسر  در  و  امریکا   در 
از را  کارهایشان  و   خانههایشان 
در بیشتر  بسیاری  دادند.   دست 
چنین بروز  از  نگرانی  و   هراس 
که هرکس  تقریبًا  و  بودند   وضعیتی 
آموزش یا  بازنشستگی  برای   پولی 
که دید  بود  گذاشته  کنار   کودکان 
 این سرمایهگذاری بهمرور به کسری
است. یافته  کاهش  ارزشش   از 
 بحرانی که در امریکا آغاز شد زود
در چنانکه  دربرگرفت،  را   جهان 
نفر میلیونها  جهان   سرتاسر 
تنها ـ  دادند  دست  از  را   شغلشان 

صدها۲۰ و  ـ  چین  در  نفر  میلیون    
افتادند.( نفر به ورطهی فقر  میلیون 

اقتصاد۲ باشد.  چنین  نبود   ) قرار 
مدرن، با ایمانش به بازارهای آزاد 

سقوط آزاد
جوزف استیگلیتز

ترجمهی پرویز صداقت
را همگان  رفاه  جهانیسازی،   و 
میشد تصور  بود.  کرده   وعده 
نوآوریهای ـ  نو»   «اقتصاد 
نیمهی ویژگی  که   حیرتانگیزی 
ازجمله بود،  بیستم  سدهی   اخیر 
 مقرراتزدایی و مهندسی مالی ـ که
 در بوق و کرنا شده بود، قادر است
چرخهی خطر،  بهتر  مدیریت   با 
اگر برساند.  پایان  به  را   اقتصادی 
اقتصاد علم  و  نو  اقتصاد   آمیزهی 
 مدرن نوسانات اقتصادی را حذف
مهار را  آن  دستکم   نکرده، 
شد.  گفته  چنین  ما  به  یا  میکرد. 
بدترین بهروشنی  که  ـ  بزرگ   افت 
که بود  بزرگی  رکود  پی  از   سقوط 
این ـ  داد  رخ  قبل  سال   هفتاد 
است. شکسته  درهم  را   توهمات 
در که  وامیدارد  را  ما  افت   این 
درازی زمان   دیدگاههایی که مدت 
 است درست شمرده شده بازنگری
برخی قرن؛  ربع  یک   کنیم. 
بود: حاکم  آزاد  بازار   آموزههای 
کارآمد بیقید  و  آزاد   بازارهای 
بهسرعت کنند،  خطا  اگر   هستند؛ 
بهترین میکنند.  تصحیح  را   آن 
و است  کوچک  دولتی   دولت، 
مانع نوآوری  برای  تنها   مقررات 
باید مرکزی  بانکهای   میتراشد. 
پاییننگه بر  تنها  و  باشند   مستقل 
حتی امروز  بکوشند.  تورم   داشت 
 آلن گرینسپن، رییس هیئت مدیرهی
آن اعظم  اسقف  رزرو،   فدرال 

این که  دورهای  طی  در   ایدئولوژی 
 دیدگاهها حاکم بود، پذیرفته است
ـ است  استدلل  این  در  نقصی   که 
در که  بسیاری  برای  او  اعتراِف   اما 
این سیاستها آسیب دیده  نتیجهی 
کتابی بود. این  دیر  خیلی   بودند 
است، اندیشهها  پیکار   دربارهی 
به که  اندیشههایی   دربارهی 
شکستخوردهای  سیاستهای 
و درغلتید  بحران  به  که   انامید 
 دربارهی درسهایی است که از آن
هر زمان  گذشت  با   میگیریم. 
هیچ اما  میرسد.  پایان  به   بحرانی 
این با  بحرانی  بهویژه   بحرانی، 
برجا که  میراثی  بدون   شدت، 

 ۲۰۰۸میگذارد درنیگذرد. میراث 
 در نزاع درازمدت برسر نوع سیستم
احتمال بیشترین  با  که   اقتصادی 
دارد همراه  به  را  فایده   بیشترین 
خواهد تازهای   چشماندازهای 
 گشود. شاید نبرد میان سرمایهداری
اما باشد،  شده  تام  کمونیسم   و 
تنوع بازار  بر  مبتنی   اقتصادهای 
با آنها  میان  نزاع  و  دارند   بسیار 
که باورم  این  دارد. بر  ادامه   حدّت 
موفقی اقتصاد  هر  قلب  در   بازار 
بهخودیخود بازار  اما  دارد   قرار 
این در  نیکنند.  عمل   خوب 
شهیر اقتصاددان  سنت  در   مفهوم، 
هستم کینز  مینارد  جان   بریتانیایی، 
اقتصاد مطالعهی  بر  نفوذش   که 
است لزم  میافکند.  سایه   مدرن 
 دولتها نقشی ایفا کنند، نه تنها در
شکست بازار  وقتی  اقتصاد   نات 
برای بازارها  تنظیم  و   میخورد 
که شکستی  انواع  از   جلوگیری 
اقتصادها تربهکردهایم.   تاکنون 
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بازارها نقش  بین  موازنهای   نیازمند 
مهم سهم  با  ـ  دولت  نقش   و 
ـ غیردولتی  و  غیربازاری   نهادهای 
 هستند. در بیست و پنج سال اخیر،
از دست داده را  این موازنه   امریکا 
به را  نامتوازنش  دیدگاه  و   است 
گسترده جهان  سرتاسر   کشورهای 
که میکند  تبیین  کتاب   است. این 
به چهگونه  ناقص   دیدگاههای 
برای و  انامید،   بحران 
بخش اصلی   تصمیمگیرندگان 
عمومی بخش  و   خصوصی 
را وخامت  روبه  مسایل   مشاهدهی 
شکست در  و  ساخت   دشوار 
موثر حلوفصل  در   سیاستسازان 

داشت. نقش  آن  طول عواقب    
دنبال که  سیاستهایی  به   بحران 
داشت. خواهد  بستگی  است   شده 
تاکنون که  اشتباهاتی  حقیقت،   در 
 شده بدان خواهد انامید که سقوط
شرایطی از  ژرفتر  و   طولنیتر 
 باشد که مسیر متفاوتی طی میشد.
نگرانی تنها  بحران  مدیریت   اما 
آن بر  علوه  است،  من   نخست 
از بعد  که  هستم  جهانی   نگران 
ما میشود.  پدیدار   بحران 
جهانی به  نیتوانیم  و   نیخواهیم 
 که پیش از آن بود بازگردیم. پیش از
به جهان  و  متحده  ایالت   بحران، 
 طور کلی، با مسایل بسیاری مواجه
تغییرات مهمترینشان  از  که   بود 
شتاب بود.   آبوهوایی 
در سریع  تغییرات   جهانیسازی 
ناگزیر را  اقتصادی   ساختار 
رویاروریی ظرفیت  و   میساخت 
گسترش را  اقتصادها  از   بسیاری 
 میداد. این چالشها بعد از بحران

 همچنان به شکلی تشدیدشده باقی
برای که  منابعی  اما  ماند،   خواهد 
داریم اختیار  در  آن  با   رویارویی 
یافت.  خواهد  کاهش  بسیار 
به بحران  این   امیدوارم 
 دگرگونیهایی در قلمرو سیاستها
اگر بینجامد.  اندیشهها  قلمرو  در   و 
فقط نه  درست،   تصمیماتی 
به اجتماعی،  یا   تصمیمات سیاسی 
تنها نه  بگیریم،  شرایط،   اقتضای 
کاهش دیگر  بحرانی  بروز   احتمال 
انواع به  حتی  شاید  که   مییابد، 
میتواند که  حقیقی   نوآوریهای 
را جهان  سرتاسر  در  مردم   زندگی 
اگر بخشد.  شتاب  ببخشد   بهبود 
بگیریم، نادرست   تصمیمات 
آورد خواهیم  پدید   جامعهای 
اقتصادی و   تقسیمشدهتر 
 آسیبپذیرتر دربرابر بحرانی دیگر و
 ناتوانتر در برابر چالشهای سدهی
 بیستویکم. یکی از هدفهای این
نظم بهتر  درک  به  یاری   کتاب 
که است  بحران  از  پس   جهانی 
این و  شد  خواهد  پدیدار   درنهایت 
انام امروز  آنچه  چهگونه   که 
 میدهیم به شکلگیری بهتر یا بدتر

آن یاری میکند.
بحران با  که  پنداشت   میتوان 

 ، بحث بر سر بنیادگرایی بازار۲۰۰۸
بازارهای که  مفهوم  این   ـ 
به قادر  بهخودیخود   بیقیدوبند 
ـ هستند  رشد  و  اقتصادی   رونق 
دیگر احتماًل  باشد.  یافته   خاته 
 هیچکس ـ یا دستکم تا زمانی که
گذشتهی به  بحران  این   خاطرهی 
که نیکند  بحث  ـ  یابد  تعلق   دور 
برای و  خودتصحیحگرند   بازارها 

کند کار  خوب  همهچیز  که   این 
منفعتجویانهی رفتار  به   میتوان 
که کنیم. آنان  اتکا  بازار   فعالن 
بازار بنیادگرایی  با  خوبی   رابطهی 
 دارند تفسیر متفاوتی ارائه میکنند.
یک از  اقتصاد  میگوید   برخی 
 «تصادف» آسیب دید، و تصادفها
 رخ میدهد. هیچ کس نیگوید که
که تصادفاتی  خاطر  به   صرفًا 
ماشین راندن  میدهد  رخ   هرازگاه 
چنین که  آنانی  کنیم.  متوقف   را 
از ما میخواهند که  موضعی دارند 
از پیش  جهان  به  سریعتر   هرچه 

میگویند۲۰۰۸ آنان  بازگردیم.    
نکردند.( نادرستی  کار  بانکداران 

که۳ را  پولی  بانکها  به   ( 
را مقررات  بدهید،   میخواهند 
کنید، سختگیرانهتر   کمی 
ناظران برای  جدی   سخنرانیهایی 
مدوف برنی  امثال  به  تا   بکنید 
کلهبرداری باردیگر  ندهند   اجازه 
آموزشی دورههای  مقداری   کنند، 
بازرگانی مدارس  در  را   اخلق 
 بیشتر کنید، آنگاه به بهترین شکل
کتاب این  میشویم. در   پدیدار 
 بحث میشود که مسایل ریشهدارتر
سال بیستوپنج  طی   هستند. 
 گذشته، بارها دولت نظام مالی ما،
میشد تصور  که  را  دستگاهی   این 
داد. نات  است،   خودتصحیحگر 
 از بقای سیستم درس غلطی گرفتیم
بهخودی خودش  سیستم  این   که 
 خود کار میکند. در حقیقت، نظام
برای بحران  از  پیش  ما   اقتصادی 
خوبی عملکرد  امریکاییها   اغلب 
خوب کسانی  برای  است.   نداشته 
میانحال امریکایی  اینان  اما   بود، 
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بحران به   نبود. اقتصاددان 
در پزشک  که  مینگرد   همانگونه 
حل برای  بیماری   آسیبشناسی 
 مسئله از آن استفاده میکند: هر دو
آنچه مشاهدهی  طریق  از   بیشتر 
رخ نیست  طبیعی  چیزها   وقتی 
طبیعی عملکرد  دربارهی   میدهد، 
به همچنانکه  میآموزند.   چیزها 

بحران  اندیشیدم،۲۰۰۸راهحل    
سایر به  نسبت  کردم   احساس 
من، دارم.  متمایزی  مزیت   ناظران 
بحران» «کارکشتهی  مفهومی   به 
این بحرانشناس.  یک   بودم، 
سالهای در  مهم  بحران   نخستین 
کشورهای در  بحرانها  نبود.   اخیر 
قاعدهای با   درحالتوسعه 
 هشداردهند رخ دادهاند ـ طبق یک

بین ۱۲۴محاسبه،  بحران  تا۱۹۷۰    
هنگام۴ رخ داد.(۲۰۰۷ در  من   ( 

در  جهانی،  مالی  -۱۹۹۷بحران 
بانک۱۹۹۸ ارشد  اقتصاددان   ، 

مشاهده را  بحرانی  بودم.   جهانی 
به و  شد  آغاز  تایلند  در  که   کردم 
بعد و  آسیا  شرق  اقتصادهای   دیگر 
 به امریکای لتین و روسیه گسترش
از کلسیک  نونهای  این   یافت. 
یک در  شکستی  ـ  است   سرایت 
به جهانی  اقتصادی  سیستم   بخش 
مییابد. گسترش  بخشها   دیگر 
تا بکشد  طول  سالها  است   مکن 
اقتصادی بحران  کامل   پیآمدهای 
آرژانتین، مورد  در  یابد.   تلی 

در  از۱۹۹۵بحران  بخشی  مثابه  به    
مکزیک خود  بحران   پیآمدهای 
در آسیا  شرق  بحران  با  و  داد   رخ 

در ۱۹۹۷ برزیل  بحران  و   ۱۹۹۸ 
تا کامل  فروپاشی  اما  شد،   تشدید 

از  نداد. اقتصاددانان۲۰۰۱پیش  رخ    
علم پیشرفتهای  مورد  در   شاید 
از پس  دههی  هفت  طی   اقتصاد 
کنند، غرور  احساس  بزرگ   رکود 
در که  نیست  مفهوم  بدان  این   اما 
 این مورد که چه گونه باید بحرانها
 را مدیریت کرد همآوایی داشتهاند.

که۱۹۹۷در  دیدم  وحشتزده   ، 
صندوق و  امریکا   خزانهداری 
بحران به  واکنش  در  پول   بینالللی 
مجموعه شرقی   آسیای 
که کردند  پیشنهاد   سیاستهایی 
نادرستی سیاستهای  به   بازگشت 
پرزیدنت هربرت هوور طی  بود که 
محکوم و  کرد  اتخاذ  بزرگ   رکود 
 به شکست بود. چنین بود که وقتی

در  دیگر  بار  جهان  به۲۰۰۷دیدم    
پیشگو احساس  میغلتد   بحران 
آنچه بین  همانندیها  کردم.   بودن 
دیدم پیشتر  دهه  یک  و  زمان   آن 
مورد یک  به  فقط  بود.   غیرطبیعی 
اولیهی انکار  میکنم،   اشاره 
پیش سال  ده  بحران:   عمومی 
صندوق و  امریکا   خزانهداری 
/ بحران  ابتدا  در  پول   بینالللی 
 رکود در شرق آسیا را انکار کردند.
خزانهدار زمان  آن  که  سامرز   لری 
اقتصادی ارشد  مشاور  امروز  و   بود 
ژان وقتی  است  اوباما   پرزیدنت 
مقام قائم  بعدًا  که  سورینو   میشل 
آنچه توصیف  در  شد،  آسیا   امور 
و بحران  واژههای  از  میداد   رخ 
بهشدت کرد،  استفاده   رکود 

که  را  افتی  اما  شد.   ۴۰برافروخته 
 درصد بیکاری در جزیرهی مرکزی
داشت همراه  جاوا،   اندونزی، 
کرد؟ بار توصیف  باید   چهگونه 

در  در۲۰۰۸دیگر  بوش  دولت   ، 
را جدی  مسئلهی  هرگونه   ابتدا 
 انکار کرد. رییس جمهور گفت که
از بیش  مسکن  ساختوساز   صرفًا 

است.( بوده  ماههای۵حد  در   ( 
و خزانهداری  بحران،   نخست 
رانندگان همچون  رزرو   فدرال 
دیگر مسیر  به  مسیری  از   مست 
نات را  بانکها  برخی   میرفتند، 
که حالی  در  و   میدادند 
دیگر بانکهای   میگذاشتند 
که اصولی  تشخیص  کند.   سقوط 
کردند تصمیمگیری  آن   برمبنای 
بوش دولت  مقامات  بود.   محال 
و هستند  پراگماتیک  که   میگفتند 
در آنان  کنیم  داوری  عادلنه   اگر 
ابرهای همچنانکه  بودند.   ناکجا 
در امریکا  اقتصاد  برفراز   بحران 

میشد،۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۷ پدیدار    
که میشد  پرسیده  اقتصاددانان   از 
بحرانی حتی  یا  دیگر  رکودی   آیا 
اغلب است.  امکانپذیر   عمیق 

پاسخ اقتصاددانان غریزی  طور  به    
علم در  پیشرفتها  نه!   میدادند، 
دربارهی دانش  شامل  ـ   اقتصاد 
 چگونگی مدیریت اقتصاد جهانی ـ
از بسیاری  برای  که  معناست   بدان 
فاجعهای چنین   کارشناسان 
ده این حال،  با  بود.   تصورناشدنی 
شرق بحران  وقتی  پیشتر،   سال 
خورده شکست  ما  داد،  رخ   آسیا 
شکست شوربختانه  ما  و   بودیم 
نیست شگفتی  بودیم. جای   خورده 
 که نظریههای اقتصادی نادرست به
نادرست بینجامد، اما  سیاستهای 
این مدافع  که  آنان  است   روشن 
که میکردند  فکر  بودند   نظریهها 
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 این نظریهها موثر است. آنان اشتباه
 میکردند. سیاستهای نادرست نه
 تنها یک دهه قبل بحران شرق آسیا
و عمق  که  داشت،  همراه  به   را 
میراثی و  کرد  تشدید  را  آن   درازای 
و تضعیفشده  اقتصادهای   از 
گذاشت. برجای  بدهی  از   کوهی 
تاحدودی پیش  سال  ده   شکست 
بود. نیز  جهانی  سیاست   شکست 
درحالتوسعه کشورهای  در   بحران 
«پیرامون» گاهی  که  بود  داده   رخ 
خوانده جهانی  اقتصادی   سیستم 
 میشود. آنانی که سیستم اقتصادی
 جهانی را اداره میکنند آنچنان که
وامدهنده غربی  بانکهای   نگران 
بودند بحرانزده  کشورهای   به 
معیشت و  زندگی   دلمشغول حفظ 
 مردمان این کشورها نبودند. امروز،
برای جهان  بقیهی  و  امریکا   وقتی 
به استوار  رشد   بازگشت 
بار میکنند  مبارزه   اقتصادهایشان 
و سیاست  شکست   دیگر 

سیاستورزی وجود دارد.
آزاد   وقتی اقتصاد جهانی درسقوط 

افتاد،۲۰۰۸ آزاد  ورطهی سقوط  به    
را تربه آزاد  نیز سقوط   باورهایمان 
دربارهی دیرپا  دیدگاههای   کرد. 
و امریکا،  دربارهی   اقتصاد، 
 دربارهی قهرمانان ما نیز سقوط آزاد
 کردند. مجلهی تایم به دنبال آخرین

در  مالی  فوریهی ۱۵بحران   ۱۹۹۹ 
آلن از  تصویری  خود  جلد   روی 
و رزرو  فدرال  رییس   گرینسپن، 
 رابرت رابین خزانهدار امریکا همراه
سامرز لری  دستپروردهشان   با 
نات «کمیتهی  عنوان  کرد.   منتشر 
آنان زده شد و در افکار به   جهان» 

برتر خدایاِن  همچون  آنان   عوام 
سال  در  باب۲۰۰۰بودند.   ، 

پژوهشگِر روزنامهنگار   وودوارد، 
را گرینسپن  تذکرهی   پرفروش، 

 )۶نوشت و نام کتاب «استاد» بود.(
مدیریت دستاول  شاهد  که   من 
از کمتر  بودم،  آسیا  شرق   بحران 
تت وودوارد  باب  یا  تایم   مجلهی 
 تاثیر قرار گرفتم. برای من، و برای
آسیا، شرق  در  افراد   اغلب 
بینالللی صندوق  که   سیاستهایی 
تت امریکا  خزانهداری  و   پول 
بر جهان»  نات  «کمیتهی   فرمان 
را بحران  بود،  کرده  تمیل   آنان 
ساخته وضعیتی  از  وخیمتر   بسیار 
میشد. طی  دیگر  مسیری  که   بود 
نبود نشاندهندهی  سیاستها   این 
کلن اقتصاد  بنیادهای  از   درکی 
سقوط برابر  در  که  بود   مدرن 
و پولی  سیاستهای  به   اقتصادی 
میدهد.( فراخوان  انبساطی  مالی 

 ) ما، به مثابه یک اجتماع، اکنون۷
اقتصادیمان دیرپای  پیشوایان   برای 
نیستیم. در سالهای قائل   احترامی 
تنها نه  ـ  کلی،  طور  به  ما   اخیر، 
 نیمهخدایانی چون رابین و گرینسپن
چگونگی مورد  در  مشاوره  برای   ـ 
که پیچیدهای  سیستم   مدیریت 
والاستریت به  است،   اقتصادمان 
 بهطور کلی توجه کردیم. اکنون چه
او به  که  آنجاست  در   کسی 
 روکنیم؟ اقتصاددانان، اغلب دیگر
آنان از  بسیاری  نیستند.   یاریرسان 
که کردند  فراهم  فکریای   پوشش 
مسیر در  حرکت  در   سیاستسازان 
شدند.  متوسل  بدان  مقرراتزدایی 
به ترکز  جای  به  اغلب   متاسفانه 

افراد نقش  به  اندیشهها   مصاف 
بحران که  خائنانی  میشود:   توجه 
 آفریدند و قهرمانانی که ما را نات
کتابهایی خواهند دیگران   دادند. 
تاکنون درحقیت  (و   نوشت 
به را  اتهام  انگشت  که   نوشتهاند) 
دیگری، یا  سیاستساز  این   سوی 
نشانه دیگری،  یا  مالی  مدیر   این 
 گرفتهاند که در افتادن ما به ورطهی
 بحران موثر بودند. این کتاب هدف
این کتاب  دیدگاه  دارد.   متفاوتی 
 است که اساسًا همهی سیاستهای
سیاستهای مانند   اقتصادی، 
 مرتبط با مقرراتزدایی، پیآمدهای
و افکار،  منافع،  ـ   «نیروها» 
و سیاسی  ـ   ایدئولوژیهای 
فرد از  فراتر  که  بودند   اقتصادی 
رونالد پرزیدنت  است. وقتی   خاص 

در  به۱۹۸۷ریگان  را  گرینسپن    
 ریاست فدرال رزرو منصوب کرد،
به متعهد  که  بود  کسی  دنبال   به 
که ولکر،  پل  باشد.   مقرراتزدایی 
به بود،  رزرو  فدرال  رییس   پیشتر 
 عنوان رییس بانک مرکزی که نرخ

از  را  امریکا  در  درصد۱۱/۳تورم    
به ۱۹۷۹در  در ۳/۶  درصد   ۱۹۸۷ 

 کاهش داده بود نرهی خوبی گرفته
مقررات۸بود.( اهمیت  ولکر  اما   ( 

را ریگان کسی  و  میکرد  درک   را 
کنار را  مقررات  که   میخواست 
کار به  آماده  گرینسپن  اگر   گذارد. 
مایل و  قادر   نبود، خیلیهای دیگر 
 بودند بار مقرراتزدایی را بر دوش
 بگیرند. مسئله آنقدر که ایدئولوژی
گرینسپن که  است   مقرراتزدایی 
گرینسپن خود  بود،  کرده   اختیار 
کتاب این  که  حال  عین   نیست. در 
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اقتصادی باورهای  مورد  در   عمدتًا 
این چهگونه  که  این  و   است 
برای است،  آن  از  متاثر   سیاستها 
این و  بحران  بین  پیوند   مشاهدهی 
داد، رخ  را  آنچه  باید   باورها، 
«رمان یک  کتاب  این   بازشکافت. 
 پلیسی» نیست، اما عناصر مهمی از
که دارد  وجود  آن  در   داستان 
پررمزوراز داستانهای   همچون 
اقتصاد بزرگترین  چهطور   است: 
 جهان به ورطهی سقوط آزاد افتاد؟
 چه سیاستهایی و چه رخدادهایی

بزرگ    را رقم زد؟ اگر۲۰۰۸سقوط 
توافق این پرسشها  به  پاسخ   بر سر 
آنچه دربارهی  نیتوانیم   نکنیم، 
برای خواه  کنیم،  توافق  کرد   باید 
و رویم  برون  بحران  این  از  که   این 
بحرانهای از  که  این  برای   خواه 
شکافت کنیم.  جلوگیری   بعدی 
بانکها، بد  رفتار  نسبی   نقش 
یا مقرراتگذاران،   شکستهای 
که ضعیفی  پولی   سیاست 
آسان کرد،  دنبال   فدرالرزرو 
 نیست، اما خواهم گفت که چرا بار
و نهادها  روی  را   مسئولیت 
میگذارم. یافت مالی   بازارهای 
برداشت مانند  ریشهای   دلیل 
تبیینی هر  است.  پیاز   لیههای 
 سوالتی بیشتر در سطحی عمیقتر
فساد انگیزهی  میسازد:   مطرح 
و کوتهنگرانه  رفتار   میتواند 
بانکداران میان  در  را   مخاطرهآمیز 
آنان چرا  اما  باشد،  کرده   ترغیب 
پاسخ دارند؟  فساد   انگیزهی 
مشکلت دارد:  وجود   آمادهای 
که شیوهای  شرکتها،   راهبری 
پرداختها و  انگیزهها  آن   براساس 

در بازار  چرا  اما  میشود.   تعیین 
و شرکتها  بد  راهبری   مورد 
اعمال بد،  انگیزشی   ساختار 
میشود فرض  نیکند؟   انضباط 
 انتخاب طبیعی مستلزم بقای اصلح
 است، یعنی بنگاههایی با راهبری و
 ساختار انگیزشی که به بهترین وجه
طراحی درازمدت  عملکرد   برای 
این شوند.  موفق  باید   شدهاند، 
این بحران سخت براثر   نظریه دیگر 
با است.  برداشته   جراحت 
این که  مسایلی  مورد  در   اندیشیدن 
آشکار مالی  بخش  در   بحران 
این که  میشود  مشخص   ساخت، 
مسایل و  هستند  عمومیتر   مسایل 
وجود حوزهها  دیگر  در   مشابهی 
جالب این  بر  علوه   دارد. آنچه 
ژرفای به  وقتی  است که  این   است 
 لیهی رویی نگاه میکنیم، فراتر از
رهنی وامهای  مالی،   ابزارهای 
وثیقه بدهی  ابزارهای   پرریسک، 
مشابه خیلی  بحران  این   شده، 
خود، از  پیش  بحرانهای   بسیاری 
خارج، در  وخواه  امریکا  در   خواه 
و داشت  وجود  حباب   است. یک 
آن دنبال  به  و  شکست  حباب   این 
وامهای آورد.  بار  به   خرابیهایی 
عنوان به  که  بانکی   سوختشدهی 
 داراییهای وثیقهای به کار میرفت
 که حباب ارزش آن را متورم ساخته
بود. حباب  پشتوانهی   بود، 
بانکها به  جدید   نوآوریهای 
اعظم بخش  بود  داده   امکان 
پنهان را  سوختشدهشان   وامهای 
 سازند، آنها را به خارج از ترازنامه
را خود  موثر  مالی  اهرم   ببرند، 
 افزایش دهند ـ همه با هم حباب را

که ویرانیای  و  ساختند   بزرگتر 
آورد وخیمتر بار  به   شکست حباب 
(معاوضههای جدید  ابزارهای   شد. 
به میشد  ادعا  که  اعتباری)   قصور 
ولی است  ریسک  مدیریت   منظور 
 در واقع بیشتر برای فریفت ناظران
ریسک که  بود  پیچیده  چنان   بود، 
که بزرگی  کرد. پرسش  تشدید   را 
عنوان کتاب  این  اعظم   بخش 
 میکند این است که چهگونه و چرا
 ما اجازه دادیم این بحران بار دیگر
در دهد؟  رخ  مقیاسی  چنین  در   و 
عمیقتر تبیینهای  یافت  که   حالی 
 دشوار است، برخی تبیینهای ساده
 هست که بهآسانی میتوان رد کرد.
 همانطور که اشاره کردم، آنانی که
میکنند کار  والاستریت   در 
به آنها  که  کنیم  باور   میخواستند 
ندادند انام  کار غلطی  منفرد   طور 
خود که  کنیم  باور  میخواستند   و 
کار درست  بنیادی  طور  به   سیستم 
که داشتند  باور  آنان   میکند. 
هستند توفانی  نگونبخت   قربانیان 
رخ یکبار  صدسال  هر   که 
نبود این بحران چیزی  اما   میدهد. 
رخ مالی  بازارهای  در  صرفًا   که 
انسانها بحران ساختهی  این   دهد؛ 
که بود  بحرانی  این  ـ   بود 
بقیهی بر  و  خود  بر   والاستریت 
کرد. برای تمیل  ما   جامعهی 
«اتفاق استدلل  خریدار  که   کسانی 
 است، میافتد» نیستند، والاستریت

دارد: دیگری  دولت استدللهای    
مسکن مالکیت  به  تشویق  طریق   از 
را بحران  این  فقرا  به  وامدهی   و 
از را  ما  باید  دولت  یا،  آورد.   پدید 
این بازمیداشت:  کار  این   انام 
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این در  بود.  ناظران   قصوِر 
ایالت مالی  سیستم   کوششهای 
بحران در  مقصر  تغییر  در   متحده 
نامتعارفی وجود دارد، و در  عنصر 
 فصلهای بعد بیان میشود که چرا
متقاعدکننده استدللها   این 
به که  این، کسانی  بر   نیست. علوه 
دفاعی دارند خط  باور  سیستم   این 
میگذارند، نایش  به  نیز   سومی 
در قبل  سال  چند  که  خطی   همان 
وردکام و  انرون  رسواییهای   زمان 
سیستمی هر  کردند.   مطرح 
را خودش  کرمخوردهی   سیبهای 
 دارد و بهنحوی «سیستم» ما ـ شامل
کار نیز  ـ  سرمایهگذاران  و   ناظران 
آنان برابر  در  محافظت  در  را   خود 
 درست انام نداد. اکنون به کن ِلیز
اِِبرز برنی  و  انرون)  عامل   (مدیر 
این اوایل  در  وردکام)  عامل   (مدیر 
دیگر گروهی  و  َمدوف  برنی   دهه، 
راج و  استنفورد  آلن   (مانند 
با اکنون  که  را   راجاراتنام) 
میکنیم. اضافه  مواجهند   اتهاماتی 
 اما آنچه ـ آنبار و این بار ـ اشکال
افراد از  تعدادی   داشت صرفًا یک 
مالی سیستم  مدافعان   نیست. 
محیطشان این  که  نیشوند   متوجه 

) است.  کرمخورده  که  ) ۹است 
و پایداری  به  مشکلتی   هرگاه 
که دیدیم  مشکلتی   فراگیری 
 سیستم مالی امریکا گرفتار آن شده
میتوان نتیجه  یک  به  تنها   است، 
سیستمی مشکلت  این   رسید: 
نومی پاداشهای   است. 
برای جزمش  عزم  و   والاستریت 
از  درآوردن پول شاید توجهی بیش 
چالش این  در  که  عادلنهای   سهم 

 اخلقی داشت به خود جلب کرد،
نشان مسئله  این  فراگیری   اما 
در بنیادی  نقصهای  که   میدهد 

سیستم وجود دارد.
تفسیر حوزهیدشواریهای    در 

 سیاست، تعیین موفقیت یا شکست
حتی است  چالشی   نشاندهندهی 
چه به  که  این  تعیین  از   دشوارتر 
(و دهیم  اعتبار  چیزی  چه  یا   کسی 
مقصر چیزی  چه  یا  کسی   چه 
شکست یا  موفقیت  اما   است). 
ایالت در  ناظران  برای   چیست؟ 
 متحده و اروپا، نات شرق آسیا در

ایالت۱۹۹۷ زیرا  بود  موفقیت    
بودند. اروپا آسیب ندیده   متحده و 
میدیدند که  منطقه  در  آنانی   برای 
شده، ویران   اقتصادهایشان 
رفته، باد  بر   رویاهایشان 
و شده  ورشکست   شرکتهایشان 
بدهی میلیاردها  کشورهایشان   به 
مالی نات  است،  شده   تمیل 
برای بود.  نومیدکنندهای   شکست 
صندوق سیاستهای   منتقدان، 
امریکا خزانهداری  و  پول   بینالللی 
بود. ساخته  وخیمتر  را   وضعیت 
از نهادها  این  پشتیبانانشان،   برای 
پرسشها کردند.  جلوگیری   فاجعه 
 این است، اگر سیاستهای دیگری
 دنبال میشد وضعیت چهگونه بود؟
بینالللی صندوق  عملکردهای   آیا 
را امریکا سقوط  و خزانهداری   پول 
را آن  یا  کرد  ژرفتر  و   طولنیتر 
آن عمق  از  و  ساخت   کوتاهتر 
روشنی پاسخ  من،   کاست؟ برای 
بال و بهرهی   وجود دارد: نرخهای 
صندوق که  هزینهها   کاهش 
امریکا خزانهداری  و  پول   بینالللی 

مخالف درست  ـ  کردند   تمیل 
در اروپا  و  امریکا  که   سیاستهایی 
ـ کردند  دنبال  جاری   بحران 

ساخت.( بدتر  را   )۱۰وضعیت 
 کشورهای شرق آسیا سرانام بهبود
این خاطر  به  نه  اما   یافتند، 
 سیاستها. به همین ترتیب، بسیاری
 که گسترش طولنی اقتصاد جهانی
 در دوران مقرراتزدایی را مشاهده
بازارهای که  گرفتند  نتیجه   کردند 
ـ است  موثر   بیقیدوبند 
 مقرراتزدایی امکانپذیر ساخته که
باشد. داشته  استمرار  بال   این رشد 
سخن بود.  متفاوت  کامًل   واقعیت 
بدهی از  کوهی  بر  رشد   کوتاه، 
رشد این  بنیادهای  بود،   مبتنی 
غربی بانکهای  بود.   شکننده 
 بهکرات از طریق ناتهای مالی از
روشهای  نابخردیهای 
نهتنها ـ  یافتهاند   وامدهیشان نات 
در که  اندونزی  و  کره  تایلند،   در 
مکزیک، برزیل، آرژانتین، روسیه،
بیپایان کموبیش  فهرست  این   .… 

 ) پس از هر رویداد، جهان۱۱است.(
بسیاری و  یافت  ادامه  قبل   همچون 
بازارها که  گرفتند   نتیجه 
 بهخودیخود خوب عمل میکنند.
 اما این دولت بود که بارها بانکها
 را از اشتباهاتشان نات داد. آنان
اقتصاد با  بودند  گرفته  نتیجه   که 
 بازار همهچیز بهخوبی عمل میکرد
این اما  داشتند،  نادرستی   استنتاج 
میشود «آشکار»  زمانی  فقط   خطا 
اینجا در  بزرگ  چنان  بحرانی   که 
 رخ دهد که که نتوان انکارش کرد.
برخی تاثیرات  سر  بر  مباحثات   این 
استمرار علت  تبیین  به   سیاستها 
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ایدههای این  طولنی   اینقدر 
نظر میکند. به  کمک   نادرست 

بزرگ  بحران  پیآمد۲۰۰۸من،    
طی که  است  سیاستهایی   ناگزیر 
بود. شده  دنبال  پیش   سالهای 
به سیاستها  این  که  است   روشن 
 خاطر منافع خاص ـ بازارهای مالی
علم نقش  است.  گرفته  شکل   ـ 
 اقتصاد پیچیدهتر است. من حرفهی
 علم اقتصاد را نیز در میان فهرست
بر بحران  گناه  که  آنهایی   طولنی 
زیرا میگذارم،  آنهاست   گردن 
خاص منافع  صاحبان   برای 
بازارهای دربارهی   استدللهایی 
ـ کرد  ارائه  خودتنظیم  و   کارآمد 
اقتصاد علم  پیشرفتهای   هرچند 
 طی دو دههی گذشته نشاندهندهی
 شرایط محدودی است که تت آن
در میکند.  صدق  نظریه   این 
اقتصاد علم  بحران،  این   نتیجهی 
تقریبًا هردو)  نظریه،  و   (سیاست 
خوِد میزان  همان  به  تردید   بدون 
در و  کرد  خواهد  تغییر   اقتصاد 
این از  برخی  از  نهایی  ماقبل   فصل 
 تغییرات بحث میکنم. اغلب از من
حرفهی چرا  که  میشود   سوال 
 اقتصاد چنین به خطا رفت. همواره
وجود «بدبین»ی   اقتصاددانانی 
پیش از  را  مسایل  که  آنان   دارند، 

و  را۹درمییابند  سقوط  مورد    
آن مورد  پنج  که  کردند   پیشبینی 
از اما گروه کمشماری   محقق شد. 
بدبیناند تنها  نه  که   اقتصادداناند 
این  که از مجموعه دیدگاههایی در 
 زمینه برخوردارند که چرا اقتصاد با
میشود. مواجه  ناگزیر  مسایِل   این 
همایشهای در  که   هنگامی 

مانند میآییم،  گرد   مختلف سالنه 
 مجمع اقتصاد جهانی در داوس در
 زمستان هر سال، تشخیصهایمان
و میرسانیم  دیگران  اطلع  به   را 
که دهیم  توضیح  میکنیم   تلش 
این هریک  که  مفروضی  روز   چرا 
 قدر بهروشنی پیشبینی کردیم هنوز
در اقتصاددانان  ما  است.   نرسیده 
 شناسایی مسایل بنیادی وضع خوبی
زمانبندی پیشبینی  در  اما   داریم؛ 
نشست در  نیستیم.  خوب   دقیق 

موقعیت۲۰۰۷ در  داوس،  در    
مسایل بودم،   نامناسبی 
قدرتی با   نومیدکنندهای، 
نشست سالنهی در  را   روبهفزونی، 
 قبلی پیشبینی کرده بودم. اما رشد
ادامه باشتاب  جهانی   اقتصاد 

جهانی  رشد  نرخ   ۷داشت. 
 درصدی کموبیش غیرمنتظره بود و
 حتی خبرهای خوشی برای افریقا و
داشت. همراه  به  لتین   امریکای 
 همانطور که به آن مخاطبان گفتم،
نظریههای یا  که  معناست  بدان   این 
این یا  است،  نادرست  من   بنیادی 
و سختتر  شد  واقع  وقتی   بحران 
در که  است  چیزی  از   طولنیتر 
روشن میبود.  صورت   غیراین 
برگزیدم.  را  دوم  تفسیر  که  است 
 بحران جاری نقایص بنیادی سیستم
روایت دستکم  یا   سرمایهداری، 
آشکار را  سرمایهداری  از   خاصی 
سدهی اخیر  بخش  در  که   کرد 
شد پیدا  متحده  ایالت  در   بیستم 
سرمایهدارِی گاهی  روایت   (این 
میشود). خوانده  امریکایی   سبک 
یا مقصر  افراد  صرفًا   مسئله 
این یا  نیست،  خاص   اشتباهات 

 نیست که برخی مشکلت کوچک
برخی به  یا  کنیم  برطرف   را 
این دیدن  دهیم.  شتاب   سیاستها 
ما زیرا  بوده،  سخت   نقایص 
به سخت  میخواستیم   امریکاییها 
داشته باور  اقتصادیمان   نظام 
از بهتر  بهشدت  ما»  «تیم   باشیم. 
اردوگاه اهریمنیمان،   دشمن 
ما سیستم  توانندی  بود.   شوروی، 
ضعفهای به  میداد   امکان 
تام در  ما  تیم  کنیم.  غلبه   دیگران 
 جدالها حریف را شکست میداد:
اروپا، برابر  در  متحده   ایالت 
ژاپن. وقتی برابر  در   ایالت متحده 
رامسفلد دونالد  امریکا،  دفاع   وزیر 
خاطر به  را  کهن»   «اروپای 
عراق در  ما  جنگ  با   مخالفتش 
 خوار و خفیف کرد، جدالی که وی
الگوی میان  ـ  داشت  ذهن   در 
و اروپایی  سختبنیاد   اجتماعی 
در بود.  روشن  ـ  امریکایی   پویایی 

ژاپن۱۹۸۰دههی  موفقیت   ، 
آیا آورد.  پدید  ما  در   تردیدهایی 
 سیستم ما واقعًا بهتر از ژاپن و شرکا
که بود  دلیلی  اضطراب   بود؟ این 

شکست  برخی  برای   ۱۹۹۷چرا 
 شرق آسیا که کشورهای بسیاری از
را ژاپنی  مدل  از  جنبههایی   آن 
 پذیرفته بودند، مایهی تسلی خاطر

به۱۲بود.( نسبت  عام  طور  به  ما   ( 
در ژاپن  طولنی  دشوار   وضعیت 

همدلنهای۱۹۹۰دههی  نگاه    
میکردیم تاکید  بلکه   نداشتیم، 
را ما  سرمایهداری  باید سبک   ژاپن 
را ما  خودفریبی  اعداد،   بپذیرد. 
هرچیز، از  قبل  میکرد.   تقویت 
 اقتصاد ما چنان سریعتر از تقریبًا هر
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 کشوری، به جز چین، رشد میکرد
که گمان به مشکلتی  توجه  با  و   ـ 
بانکداری سیستم  در   میکردیم 
زمان گذشت  با  تنها  هست،   چین 

فرومیپاشید.( نیز  اقتصاد   )۱۳این 
میکردیم. گمان  چنین   کموبیش 
داوریها که  نبود  بار  نخستین   این 
خطای اغلب  داوریهای   (ازجمله 
مطالعهی با   والاستریت) 
گرفته شکل  اعداد   گمراهکنندهی 

دههی  در  آرژانتین۱۹۹۰بود.   ، 
 موفقیت بزرگ امریکای لتین تبلیغ
 میشد ـ پیروزی بنیادگرایی بازار در
کشور، این  رشد  آمار   جنوب. 
میرسید. نظر  به  خوب   چندسالی 
 اما همچون ایالت متحده رشد این
 کشور نیز برمبنای کوهی از بدهیها
ناپایدار سطوح  پشتوانهی  که   بود 
در سرانام،  داشت.  قرار   مصرف 

ر  ب م ا س بدهیها۲۰۰۱د  ، 
اقتصاد و  شد   منکوبکننده 

برخی۱۴فروپاشید.( امروز  حتی   ( 
که هستنتد  مسایلی  اهمیت   منکر 
با آن مواجه است. بازار ما   اقتصاد 
غلبه امروز  مشقتهای  بر   وقتی 

پایان رسید یافتیم   و هر بحرانی به 
مستحکم ـ رشد  پی  در  آنان    

به دقیقتر  نگاهی  اما  بود.   خواهند 
که میدهد  نشان  امریکا   اقتصاد 
دارد: وجود  عمیقتری   مشکلت 
در که  آنانی  آن  در  که   جامعهای 
یک طی  درآمدشان  هستند   میانه 
که جامعهای  مانده،  ثابت   دهه 
 مشخصهاش نابرابری فزاینده است؛
رغم به  آن،  در  که   کشوری 
آماری بخت  تاشایی،   استثناهای 
به فقیر  امریکایی  یک  که   این 

 جایگاه رفیع در جامعه برسد کمتر
کهن»( «اروپای   ) است، و در۱۵از 

آزمونهای در  میانگین عملکرد   آن 
حالت بهترین  در  آموزشی   متعارف 

 ) براساس۱۶در حد متوسط است.(
بخش بر  علوه  محاسبات،   تامی 
اصلی بخشهای  از  بسیاری   مالی، 
ازجمله متحده،  ایالت  در   اقتصاد 
صنعتی، تولید  انرژی،   بهداشت، 
 دچار مشکل هستند. اما مسایلی که
درون صرفًا  کرد  عنوان   باید 
نیست. متحده  ایالت   مرزهای 
که جهانی  تارت  توازن   عدم 
از پیش  جهان  اقتصاد   مشخصهی 
حل خود  بهخودی  بود   بحران 
جهانیشده، اقتصاِد  در   نیشود. 
طور به  را  امریکا  مسایل   نیتوان 
 کامل طرح کرد بدون این که به این
این کرد.  نگاه  وسیعتر   مسایل 
رشد که  است  جهانی   تقاضای 
برای و  میزند،  رقم  را   جهانی 
 ایالت متحده دشوار است بهبودی
این به جای  ـ  باشد  داشته   پایداری 
 که به بیماری نوع ژاپنی مبتل شود ـ
 مگر این که اقتصاد جهانی قدرتند
 باشد. و مادامی که بخشی از جهان
آنچه از  بیش  بسیار   همچنان 
 میتواند مصرف بکند تولید میکند
باید که  بخشی  ـ  دیگر  بخش   و 
جمعیت نیازهای  تا  کند   پسانداز 
ـ کند  تامین  را   سالوردهاش 
تولید آنچه  از  بیش   همچنان 
بتوان  میکند مصرف دارد، دشوار 
دست مستحکم  جهانی  اقتصاد   به 
را کتاب  این  نگارش   یافت. وقتی 
امیدوارکننده فضایی  کردم،   آغاز 
 وجود داشت: رییسجمهور جدید،

سیاستهای اوباما،   باراک 
اصلح را  بوش  دولت   نادرست 
فوری بهبود  در  تنها  نه  ما  و   کند، 
 که در برابر چالشهای درازمدتتر
کشور مالی  کسری  کنیم.   پیشرفت 
 به طور موقت بالتر باشد، اما پول،
به کمک  در  شود:  خرج   درست 
مسکنشان، حفظ  برای   خانوادهها 
بهرهوری  در سرمایهگذاریهایی که 
و دهد  افزایش  را  کشور   درازمدت 
در و  کند  حفظ  را  زیست   محیط 
 عوضِ پولهایی که به بانکها داده
آتی بازده  مورد  در  ادعایی   شده، 
 وجود داشته باشد که ریسکی را که
کند.  جبران  کردهاند  تمل  عموم 
بوده دردناک  کتاب  این   نگارش 
تاحدودی تنها  امیدهایم   است: 
 برآورده شد. البته، باید قدرداِن این
آستانهی از  که  باشیم   واقعیت 
سقوط در  بسیاری  که   فاجعهای 

کشیده۲۰۰۸ بیرون  داشتند  انتظار    
 شدیم. اما برخی کمکهایی که به
زمان بدِی  همان  به  شد   بانکها 
 بوش بود؛ کمک به مالکان خانهها
انتظار که  بود  چیزی  از   کمتر 
پدیدار که  مالی  سیستم   داشتم. 
از بیش  که  بانکهایی  با   میشد 
شکست که  بودند  بزرگ   حد 
و بود  رقابتی  کمتر   بخورند، 
را بیشتری  بهمراتب   مشکلت 
 نشان میداد. پولی که بایست خرج
ایجاد و  اقتصاد   تدیدساختار 
به شود  جدید  پویای   موسسات 
خوردهی شکست   بنگاههای 
این یافت.  اختصاص   قدیمی 
 درست نیست که بوش را به خاطر
قرار انتقاد  مورد  سیاستها   برخی 
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همان جانشیناش  وقتی  و   دهیم 
میکند دنبال  را   سیاستها 
این درنیاید. نگارش   صدایمان 
بوده به دلیل دیگری سخت   کتاب 
است مکن  ـ  منتقد  من   است. 
ـ به  بهتانزننده  بگویند   برخی 
در دیگران  و  بانکداران  و   بانکها 
 بخش مالیام. دوستان بسیار زیادی
 در این بخش دارم ـ مردان و زنانی
شهروندانی متعهد،  و   هوشمند 
که میاندیشند  بهدقت  که   خوب 
پاداشی که  جامعهای  در   چهگونه 
میدهد آنها  به  زیاد   چنین 
نهتنها سخاوتندانه کنند.   مشارکت 
به دلیلی که بدان  کار میکنند که 
 باور دارند سخت کار میکند. آنان
کتاب این  در  را   کاریکاتورهایی 
 ترسیم کردهام نیپذیرند و همچون
این قربانی  نیز  آنان   دیگران 
اعظم بخش  آنان   سیستماند. 
از را  زندگیشان   پساندازهای 
بخش، این  در  دادهاند.   دست 
تلش که  اقتصاددانانی   اغلب 
را اقتصاد  حرکت  مسیر   کردند 
در که  واسطههایی  کنند،   پیشبینی 
را شرکتها  بخش  بودند   تلش 
که تلیلگرانی  و  سازند   کارآمدتر 
تکنیکهای از  کردند   تلش 
تا کنند  استفاده   پیچیدهتری 
و کنند  پیشبینی  را   سودآوری 
سرمایهگذاران که  کنند   تضمین 
در میگیرند،  را  بازدهی   بالترین 
را مالی  بخش  که   سوءرفتارهایی 
اینگونه بدنام کرده شریک نبودند. 
در میرسد  نظر  به  که   همچنان 
بارها ما  مدرن  پیچیدهی   جامعهی 
خودش «اتفاق،  میافتد،   اتفاق 

ناگواری پیآمدهای   میافتد». 
قصور از  ناشی  که  دارد   وجود 
بحران این  اما  نیست.  واحد   فردی 
و تصمیمگیریها   نتیجهی کنشها، 
بخش در  افرادی   استدللهای 
این محنتبار  سقوط  بود.   مالی 
این نیفتاد.  اتفاق  خودش   سیستم، 
سخت بسیاری  شد.  ساخته   اتفاق 
خرج خوبی  پول  و  ـ  کردند   کار 
این که  کنند  تضمین  تا  ـ   کردند 
آنان که  را  شکلی   سیستم 
 میخواهند به خود بگیرد. آنانی که
بازی سیستم  این  خلق  در   نقشی 
این از  که  آنانی  جمله  از  ـ   کردند 
 سیستم به این خوبی پاداش گرفتند

ـ باید پاسخگو باشند.
چیزی چه  که  فهمید  بتوان   اگر 

بحران  چرا۲۰۰۸موجب  و  شد    
 برخی واکنشهای سیاسی اولیه این
از میتوان  بد شکست خورد،   قدر 
آتی بحرانهای  بروز   احتمال 
و کوتاهتر  را  آن  دورهی   کاست، 
کمشمارتر را  آن  بیگناه   قربانیان 
برای را  راه  بتوان  حتی  شاید   کرد. 
سخت بنیادهایی  بر  استوار   رشدی 
زودگذر رشد  نه  ساخت،   هموار 
اخیر؛ سالهای  در  بدهی  بر   مبتنی 
کنیم که بتوانیم تضمین   حتی شاید 
وسیع اکثریت  میان  رشد   ثمرات 
شود. خاطرهها تقسیم   شهروندان 
نسلی سال،  سی  طی  و   کوتاهاند، 
از دلگرم  خاست  برخواهد   جدید 
زانو برابر مسایل گذشته   این که در 
مرزی هیچ  آدمی  نبوغ   نیزند. 
طراحی سیستمی  هر  و   نیشناسد، 
دریابند که  هستند  کسانی   کنیم، 
مقرراتی و  قوانین  میتوان   چهگونه 

اجرا به  ما  از  حمایت  برای  که   را 
نیز جهان  زد.  دور  شده   گذاشته 
 تغییر خواهد کرد، مقرراتی که برای
اقتصاد در  شده  طراحی   امروز 
بیستویکم سدهی   نیمهی 
 کارکردی ناقص خواهد داشت. اما
خلق در  ما  بزرگ،  رکود  پی   در 
حدود در  که  مقرراتی   ساختاری 
ثبات، در و  پیشبرد رشد  با   نیمقرن 
بدان کتاب  این  بود.  ما   خدمت 
قادر دیگر  بار  که  شده  نوشته   امید 

به چنین کاری باشیم.
:Freefall  ۱پینویسها   America, 

Free Markets, and the Sinking 
of  the  World  Economy  ,  WW 

Norton , January 2010.
2 Sharon  LaFraniere,  “China 

Puts  Joblessness  for  Migrants 
at  20  Million,”  New  York 
Times , February 2, 2009, p. 

A10و اقتصادی  امور   . دپارتان 
متحد ملل  دبیرخانهی   اجتماعی 

بین  که  میکند   ۱۰۳ و ۷۳برآورد 
وضعیت با  مقایسه  در  نفر   میلیون 
بحران وقوع  از  پیش  رشد   ادامهی 
 فقیر خواهند ماند یا به ورطهی فقر

 United Nations, “Worldمیافتند. 
Economic  Situation  and 
Prospects  2009,”  May  2009, 
available  at 
http://www.un.org/esa/policy/ 

wess/wesp2009files/ 
wesp09update.pdfسازمان   . 

که میکند  برآورد  کار   بینالللی 
پایان تا  توانست  جهانی   بیکاری 

  میلیون نفر افزایش۵۰ به ۲۰۰۹سال 
حدود  با  همراه  میلیون۲۰۰یابد،    

http://www.un.org/esa/policy/
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 Report of theبازمیگشتند. ن.ک. 

Director-General,  “Tackling 
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Policies,”  presented  at  the 
International  Labour 
Conference,  June  2009, 
available  at 
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  سقوط کرد ـ سرمایهگذاری که
 البته بهگونهای که مالیاتدهندگان
 همچنان میلیاردها دلر هزینه کنند

 ـ مورد پرسش کمیتهی بانکداری
 سنا قرار گرفت که آیا فکر میکند

 اشتباهی کرده است؛ وی میگوید:
 «میتوان اطمینان دهم که این

 موضوعی است که بسیار دربارهی
 آن اندیشیدهام. با نگاه به گذشته و

 با چنین بینشی “اگر دقیقاً از
 نیروهایی که رخ خواهد داد مطلع

 بودم، چه اقداماتی میشد پیشاپیش
 انام داد تا از این وضعیت اجتناب
 کرد؟” راستش قادر نبودهام کاری

 انام دهم… که تغییری در وضعیتی
که با آن مواجه شویم پدید آورد.» 

Statement before the U.S. 
Senate Committee on Banking, 

Housing, and Urban Affairs, 

Hearing on “Turmoil in U.S. 
Credit Markets: Examining the 

Recent Actions of Federal 
Financial Regulators,” 

Washington, DC, April 3, 
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4 . Luc Laeven and 

Fabian Valencis, “Systemic 
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Monetary Fund Working Paper, 
WP/08/224, Washington, DC, 

November 2008. 5جورج دبلیو  
 بوش در مصاحبهای گفت که

 «اقتصاد نزول کرد، چون بیش از
 Interview withحد خانه ساختیم». 

Ann Curry on the Today Show, 
NBC, February 18, 2008. 6 

Bob Woodward, Maestro: 
Greenspan’s Fed and the 

American Boom (New York: 
Simon and Schuster, 2000). 7 
 تبیین دیگری در مورد تفاوت در

 سیاستها وجود دارد: ایالت
 متحده و اروپا به شیوههایی عمل

 کردند که واکنش به منافع
 رایدهندگانشان بود ـ

 سیاستهایی که به شرق آسیا
 تمیل کردند برای امریکاییها و

 اروپاییها پذیرفتنی نبود. به همین
 ترتیب، در شرق آسیا صندوق

 بینالللی پول و خزانهداری امریکا،
 دستکم تاحدودی، پاسخگوی

 منافع «بدنهی رایدهندگان»،
 بستانکاران در بازارهای مالیشان،

 بودند که توجهشان روی دستیابی
 سریع به وامهایشان به این کشورها
 بودند ـ هرچند چنین کاری مستلزم

 اجتماعیکردن تعهدات خصوصی
 بود. برای بحث گستردهای در مورد

 Josephاین رویدادها نگاه کنید به: 
E. Stiglitz, Globalization and Its 
Discontents (New York: W. W. 

Norton, 2002). 8 U.S. 
Department of Labor, Bureau 
of Labor Statistics, Consumer 

Price Index, All Urban 
Consumersهمهی این موارد در , 

نشانی اینترنتی زیر موجود است: 
ftp://ftp.bls.gov/pub/special.re

quests/ cpi/cpiai.txt. 9 .ن.ک 
Susan S. Silbey, “Rotten 

Apples or a Rotting Barrel: 
Unchallengeable Orthodoxies in 

Science,” paper presented at 
Arizona State University Law 
School, March 19–۲۰, ۲۰۰۹٫ 

 سهم آنانی که در بحران مشارکت
 داشتند، از خط قرمز گذشتند و
 درگیر فعالیت غیرقانونی بودند
 کوچک است: آنان مشاورهی

 خوبی از وکلیشان گرفته بودند تا
 بیرون از زندان بانند و لبیگرهای
 آن ها سخت کار کردند که قانون

 به آنها آزادی عمل بسیاری بدهد.
 با این حال، فهرست کسانی که با

 اتهاماتی مواجهند روبه فزونی
 است. آلن استانفورد در صورتی که

  اتهام کلهبرداری، پولشویی۲۱در 
 و سنگاندازی در روند کسبوکار

 در حجم چندین میلیارد دلر
  سال زندان۳۷۵محکوم شود با 

 مواجه است. استانفورد را جیمز
 دیویس، کارمند ارشد مالیاش،
 راهنمایی میکرد که در سه مورد

ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/
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  توطئه برای کلهبرداری پستی،
 ارتکاب تقلب، و توطئه برای به

 تاخیر انداخت تقیقات گناهکار
 شمرده شد. دو کارگزار «کردیت
 سوییس» به خاطر دروغگویی به

  میلیون۹۰۰مشتریان که به زیان 
 دلری انامید متهم شدند؛ یکی را

 هیئت منصفه محکوم کرد و یکی
 پاسخ روشنی۱۰را گناهکار شمرد. 

 وجود دارد: شرایط متفاوت است.
 اگر این دولتها سیاستهای مالی

  آن انبساطی را دنبال کنند، تاثیرات
 میتواند ضدتولیدی باشد (و این

 استدلل را میتوان ادامه داد). این
 که کشورهای شرق آسیا که

 دستورالعمل کینزی سنتی را دنبال
 کردند (مالزی و چین) عملکردی

 بسیار بهتر از کشورهایی داشتند که
 ناگزیر شدند دستورات تمیلی
 صندوق بینالللی پول را دنبال

 کنند. مالزی برای آن که نرخ های
 بهرهی پایین تری داشته باشد،

 میبایست محدودیتهای موقتی
 روی جریانات سرمایهای تمیل

 میکرد. اما سقوط مالزی کوتاهتر و
 کمعمقتر از دیگر کشورهای شرق
 آسیا بود و با میراث بدهی کمتری

 Ethan Kaplanپدیدار شد. ن.ک. 
and Dani Rodrik, “Did the 

Malaysian Capital Controls 
Work?” in S. Edwards and J. 

Frankel (eds.), Preventing 
Currency Crises in Emerging 

Markets (Boston: NBER, 
  به فهرست ناتهای11 .(2002

 مالی جهانی، باید ناتهای
 «داخلی» را بیفزاییم که طی آن

 دولتها بایست بانکهای
 خودشان را بدون اتکا به کمک

 دیگران نات دهند. در این
 فهرست طولنی، باید سقوط
 انمنهای پسانداز و وام در

  و۱۹۸۰امریکا طی دههی 
 سقوطهای بانکی در کشورهای
 اسکاندیناوری در اواخر دههی

  را۱۹۹۰ و اوایل دههی ۱۹۸۰
  همکاری نزدیک بین۱۲بگنجانیم. 

 دولت و بخش خصوصی در مالزی
 بدان منجر شد که بسیاری با عنوان
 «مالزی، با مسئولیت محدود» به آن

 اشاره کنند. با بروز بحران،
 مباحثات بر سر همکاری دولت ـ

 بخش خصوصی این بار عنوان
سرمایهداری رفاقتی به خود گرفت. 

 برای تفسیری متعارف، ن.ک. ۱۳
Nicholas Lardy, China’s 

Unfinished Economic 
Revolution (Washington, DC: 

Brookings Institution Press, 
 ) از شوخی روزگار، این1998

 بانکهای امریکایی بود که
 فروپاشیدند و در چهارگوشهی

 جهان نتوانستند از سقوط بگریزند،
  تولید این۱۴نه بانکهای چینی. 

  (در مقایسه با۲۰۰۲کشور در سال 
  درصد۱۰/۹)، افزون بر ۲۰۰۱

 کاهش داشت که بالترین حد
  درصدی از۸/۴کاهش انباشتهی 

 )۱۹۹۸هنگام نقطهی اوج قبلی (
 ۱۸/۴است، در مجموع شاهد 

 ۲۳درصد افت تولید و بیش از 
 درصد کاهش درآمد سرانه بودیم.

 این بحران همچنین منجر به افزایش
  درصد به دنبال۲۶بیکاری تا 

 انقباض چشمگیر مصرف،
سرمایهگذاری و تولید بود. ن.ک. 

Hector E. Maletta, “A 
Catastrophe Foretold: 

Economic Reform, Crisis, 
Recovery and Employment in 
Argentina,” September 2007, 

available at 
http://ssrn.com/abstract=9031

 در بررسی هشت اقتصاد15 .24
 امریکای شمالی و اقتصادهای اروپا

 (بریتانیا، امریکا، آلان غربی،
 کانادا، نروژ، دانارک، سوئد و
 فنلند)، امریکا پایینترین ترک

 درآمدی بیننسلی داشت.
 همبستگی جزئی بیننسلی (معیار

 عدم ترک) ایالت متحده دوبرابر
 کشورهای شمال اروپا است. تنها
 بریتانیا عدمترک مشابهی دارد.

 این بررسی نتیجه میگیرد که «
 استمرار ایدهی ایالت متحده به

 مثابه “سرزمین فرصتها” بهروشنی
 به نظر میرسد نابهجا است.»

 ,Jo Blanden, Paul Greggن.ک. 
and Stephen Machin, 

“Intergenerational Mobility in 
Europe and North America,” 
London School of Economics 

Centre for Economic 
Performance, April 2005, 

available at 
http://www.suttontrust.com/ 

reports/Intergenerational 
Mobility.pdf. French mobility 

also exceeds that of the United 
States. See Arnaud Lefranc 

and Alain Trannoy, 

http://www.suttontrust.com/
http://ssrn.com/abstract=903124
http://ssrn.com/abstract=903124
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“Intergenerational Earnings 
Mobility in France: Is France 
More Mobile than the US?” 
Annales d’Économie et de 

Statistique, no. 78 (April–June 
2005), pp. 57–۷۷٫ ۱۶برنامهی  

 ارزیابی دانشجویی بینالللی یک
 سیستم ارزیابیهای بینالللی است

 که عمکرد پانزدهسالهها را در سواد
 خواندن، ریاضی، و علوم هر سه
 سال یکبار ارزیابی میکند. به

 طور متوسط، نرهی دانشآموزان
 امریکایی کمتر از میانگین سازمان

 همکاریهای اقتصادی و توسعه
  کشور در سازمان۳۰است (میانهی 

 همکاریهای اقتصادی و توسعه)
  در۴۸۹در مقیاس سواد علمی (

) و مقیاس سواد ریاضی (۵۰۰برابر 
 ). در علوم،۴۹۸ در برابر ۴۷۴

 ۱۶دانشآموزان امریکایی بعد از 
  کشور این سازمان قرار۲۹کشور از 

 داشتند؛ در ریاضیات، آنها بعد از
  کشور سازمان همکاریهای۲۳

اقتصادی و توسعه قرار گرفتند. 
 .S. Baldi, Y. Jin, Mن.ک. 

Skemer, P. J. Green, and D. 
Herget, Highlights from qeSA 

2006: Performance of U.S. 
15-Year-Old Students in 
Science and Mathematics 

Literacy in an International 
Context (NCES 2008-016) 

(U.S. Department of 
Education, Washington,DC: 

National Center for Education 
Statistics, December 2007.(

انسان شناس� و فرهنگ

http://www.anthropology.ir/node/7836
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 شکلتی که بر سرراه رسیدنم

 به یک درک همه جانبه از مصائب
 اقتصادی ما وجوددارد باعث شده

 که شماری از صاحب نظران ما،
 مبلغ آرا و عقایدی باشند که اگرچه

 رهگشا نیستند ولی به آسانی می
 توانند، به صورت تنگناهائی

 اضافی بر سرراه رسیدن به درکی
معقولنه از این مشکلت در آیند. 
 در این تردیدی نیست که جامعه و

 اقتصاد ایران با مشکلت و
 مصائب بیشماری روبروست. در

 عرصه های فرهنگی نیزمحدودیت
 های دست و پا گیر فراوان است.

 اولین نکته ای که باید گفت این که
 این مشکلت ومصائب یک شبه
 پیدا نشده اند و از آن مهم تر راه
 حل های ساده و یک شبه و بی
 درد و حتی کم درد ندارند. اگر

 نیروهای مان را برای یافت راه های
 برون رفت بسیج کنیم و اگر شرایط

 را برای شکوفائی همه ی
 استعدادهائی که در ایران- یا در
 میان ایرانیان در بیرون از ایران-
 هست و کافی هم هست، آماده

 نائیم، دلیلی ندارد که این بسیج
 همگانی در بر طرف کردن این

 مصائب ناموفق باشد. این کار از
 سوئی، حوصله و پشتکار می

 خواهد وازسوی دیگر به صداقتی
 چشمگیر محتاج است که بدون

 پرده پوشی ضعف ها را شناخته و
 برای برطرف کردنشان به چاره

جوئی بر خیزیم. ما در عرصه ی 

 ساده انگاری
 در عرصه ی

اندیشه
احمد سیف

 اندیشه اقتصادی، چه در سطح
 کلن و چه در سطح خرد،

 اشکالت بسیار اساسی داریم. در
 حوزه مسئولیت پذیری و وظیفه

 شناسی، ایراد های بسیار اساسی به
 ما وارد است. در عرصه های

 فرهنگی نیز قضا و قدری، منفعل و
 غیر فعال، کار امروز به فردا

 بیانداز، پیرو فلسفه ی از این ستون
 به آن ستون فرج است، مخالف

 برنامه ریزی و نظم ستیز، و بسیار
 چیزهای دیگر هستیم. و اگرچه تا

 به همین اواخر، حتی همین حداقل
 را نیز نی پذیرفتیم ولی، واقعیت

 های زمنیی بسی سخت سر و جان
 سخت تر از توهمات ناشی از خود

 شیفتگی ما بود که « هنر نزد
 ایرانیان است وبس». باری برای
 مقابله با این مجمومه ی کوشش

 های ارزنده ای آغاز شده است که
 گرامی است و محترم ولی، گاه هم
 چنان همان ساده اندیشی است که
 سر بر می زند. به عنوان یک نونه،
 عدم تکامل سرمایه سالری را در
 ایران در نظر بگیرید. اگر بخواهیم
 به طور جدی در باره ی این عدم

 تکامل ریشه یابی بکنیم، باید
 ۲۰۰وضعیت ایران را حداقل در 

 سال گذشته مرور بکنیم تا بتوانیم

 به این پرسش پاسخ شایسته بدهیم.
 ولی شماری از صاحب نظران چه

 می کنند؟ می خواهند میان بری
 تاریخی بزنند، یعنی، همه ی

 داستان و روایت بدبختی اقتصادی
  سال گذشته محدود۵۰ما به همین 

 می شود . شاید این روایت، برای
 ذهن های ساده اندیش بسی
 جذاب هم باشد، ولی پاسخ

 شایسته به این پرسش با این شیوه
 کار به دست نی آید. به عنوان

 نونه، داشتم اتاقم را از روزنامه
 های قدیمی پاک می کردم. رسیدم

 به چند شماره از روزنامه مرحوم «
 خرداد». دیدم، آقای موسوی

 حجازی در سلسله مقالتی در
 روزنامه مرحوم « خرداد» می کوشد

 «باورهای نادرست در اندیشه
 رشدوتوسعه» را باز بشناسد، که
 کار بسیار مهم و محترمی است.

 ولی از همان ابتدا پروژه ایشان
 روشن می شود وقتی آغاز می کند

 با این عبارت که: « پدیده ی بزرگ
 و ناشناخته جامعه ی معاصر ایران
 ورود فلسفه ی اجتماعی اقتصادی

 مارکس به ایران در شرایطی بود
 که» و بعد، این ورود هم زمان شد

 با وضعیتی که « هیچ فلسفه ی
 اقتصادی اجتماعی نوین دیگری در
 جامعه مطرح نبود و مباحث دینی و

 فلسفه های کهن در محدوده ی
 خاص تدریس می گردید».و بعد،
 می رسیم به عمده ترین نکته این
 بررسی، «اقتصاد جامعه معیشتی

 است و پرولتر و سرمایه داری
 وجودندارد و بنابراین مانع عملی و
 تربی برای شناخت این فلسفه در
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 میان نیست و ساختار منطقی آن
 مناسب برای فعالیت ذهنی

 روشنفکران می شود وبنابراین
 جنگ روشنفکران به طرفداری

 پرولتر جنگ دون کیشوت نامدار
 است». و از آن هم جالب تر، این

 که « فکر کردن به اصطلحات
 مارکسیستی در عادت های ما

جای گرفت» با دو نتیجه ی عمده: 
 « افکار مارکس و دیگر دگرگون

 طلبان غربی ابزار خوبی برای مبارزه
 با فرنگیان شدند» و اگرچه بطور
 طبیعی رفاه طلب بودیم ولی به

 دلیلی که روشن نیست، « عادت
 فکری به منطق مارکسیسم

 نگذاشت نظام اقتصادی سرمایه
 داری که لزمه ی تولید صنعتی

 است در جامعه ی ما رونق بگیرد.
 ناچار به کمک پول نفت و نظام

 دللی زندگی نوین خود را
 سروسامان دادیم.». و ناگفته روشن

 است که « هنوز هم» همان «
 باورهای غلط مانع بزرگ پیشرفت

 و توسعه ما است» و بعد التماس
 دعائی است از پژوهندگان که باید
 «به جای تبعیت از این عادت های

 فکری به مبارزه با آن برخیزند».
 باشد، حرفی نیست. ولی با تلیل

 هائی از این قبیل، این سئوال بی
 جواب می ماند که اگر «عادت

 فکری به منطق مارکسیسم»
 نگذاشت نظام سرمایه داری در

 ایران رونق بگیرد، علت رونق
 نگرفت سرمایه داری در ایران قرن

 نوزدهم که ما این عادت را
 نداشتیم، چه بود؟ یعنی می خواهم
 بر این نکته دست بگذارم که علل

 پا نگرفت سرمایه داری در ایران،
 بسی قدیمی تر و پرسابقه تر از

 رسیدن «عادت فکری به منطق
 مارکسیسم» به ایران است. از آن

 گذشته، دوره ی حکومت پهلوی را
 دوره ی اقتدار عقاید مارکسیستی

 در ایران دانست، برای نسل برآمده
  که در آن۱۳۵۷از انقلب بهمن 

 دوران هنوز به دنیا نیامده بوده و یا
 کم سن و سال تر از آن بود که
 چیزی به خاطرش مانده باشد،
 شاید پذیرفتنی باشد، ولی برای
 میان سالن و کسانی که در آن

 سالها نیز دستی از دور و نزدیک بر
 آتش و در آتش داشتند، این ادعا،

 به واقع استعاره ای ناهنجار از
 بازنویسی و دوباره نویسی تاریخ

 مدرن ماست. وقتی مدافعان
 سلطنت خودکامه پهلوی به بی

 حافظگی تاریخی ما دل می بندند
 و به آن زیادی تکیه می کنند،

 تعجب بر انگیز نیست، ولی با این
 دست تریفات تاریخی باید به جد

 به مقابله بر خاست. این شیوه ی
 باز نویسی تاریخ مدرن ما اگر به

 قصد و غرض های خاصی نوشته
 نشود، بدون تردید کوششی است

 برای تبرئه ی همه ی محدودیت ها
 و سرکوب های آن دوران که همه

 ی مختصات بی حافظگی تاریخی
 را در خود نهفته دارد. . قانون

  و قوانین دیگری که در دوره۱۳۱۰
 ی محمد رضا شاه به مجموعه ی

 قوانین اضافه شد، و محدودیت
 های روزافزون، به خصوص در
 ۲۸سالهای پس از کودتای ننگین 

  بر علیه حکومت۱۳۳۲مرداد سال 

 قانونی دکتر مصدق، زنده تر و
 دامن گسترتر از آن بودند که کتمان
 کردنی باشند. دوستان نه فقط، به
 تاریخ سازی رو کرده اند بلکه به

 طور ناخودآگاه، برای دوره ی
 حاکمیت خودکامه ی شاه نیز

 مختصاتی می تراشند، که سزاوار
 نیست. در آن دوره ای که قراراست
 دوران پاگرفت این عقاید در عرصه

 های فرهنگی ایران باشد، به یاد
 دوستان می آورم که محرمعلی خان
 و پادوهایش داستان های مضحکی

 از سانسور و بستگی جامعه به
 نایش گذاشته بودند که به راستی
 حیرت انگیز بود. آن روایت، « تیر

 مژگان تو به قلب من کارگر افتاد»،
 وقتی به دست حضرات مدعی
 العموم عقیدتی مردم رسید، به

 صورت « تیر مژگان تو به قلب من
 عمله افتاد» در آمد ولی دوستان،

 چنان داستان هائی از اوضاع ایران
 در آن سالهابه دست می دهند، که

 به راستی پیوندی با واقعیت آن
 سالها ندارد. نویسندگان مذهبی و

 غیر مذهبی فقط به خاطر بیان
 عقاید خویش به زندان گرفتار می

 آمدندو کنترلی که بر ابزارهای
 مبادله افکار عمومی وجود داشت،

 عیان تر از آن بود که قابل رویت
 نباشد. با این همه، این ادعا که

 عادت فکری به منطق مارکسیسم
 نگذاشت ایران سرمایه داری بشود

 و برای ما، نظام دللی به ارمغان
 آورد، به راستی ادعای حیرت
 انگیزی است که به سختی می
 تواند جدی گرفته شود. شما به
 اقتصاد ایران در تام طول قرن
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 نوزدهم بنگرید، چیزی جز دللی
 ودلل مسلکی و انگل پروری در

 آن نی بینید. در همه ی طول تاریخ
 ایران، مالکیت خصوصی درایران
 امن و امان نبوده است. حتی در

 سالهای پس از مشروطه که کشور
 صاحب قوانین مدون شد، مگر به
 آن قوانین عمل کرده بودند. رضا

 شاه با مصادره ی اموال و زمین
 های زمین دراران به صورت

 بزرگترین زمین دار کشور در آمد.
 آن واقعیت ها ی غیر قابل انکار و
 غیر قابل چشم پوشی چه ربطی به

 مارکسیسم یا هر مکتب فکری
 دگرگون طلب دیگر دارد؟ هرچه

 که عوامل بیرونی در بدبختی های
 ما نقش داشته باشند، در عرصه
 اندیشه، به قول معروف، هر چه

 کرده ایم خودمان کرده ایم که
 لعنت بر خودمان باد. بیهوده کاسه
 و کوزه ها را بر سر دیگران نشکنیم

 که مسئولیت گریزی های ما در
 برابر تاریخ تا به همین جا، برای

 هفت پشتمان نیز کافی است.مگر
 به عصر و زمانه ی فتحعلیشاه قاجار
 که عکس نقاشی شده ی آن پادشاه

 عیاش و خوش گذران، آن ریش
 بلند کوتاه عقل را بر سر در ها می
 گذاشتند و همگان بسته به تنگی و

 گشادی جیب می بایست، به «
 پیشگاه قبله ی عالم» پیشکش

 تقدیم نایند، هم ناشی از
 مارکسیسم ودیگر افکار دگرگون

 طلب غربی بود؟ بر آنچه شاهان و
 حکمرانان و دیگر قدرت مندان
 ریز و درشت در تام طول تاریخ

 ایران می کردند، به غیر از مخرب

 ترین شیوه ی کار دللی و انگل
 پروری چه نامی می توان نهاد؟

 مگر در زمان ناصرالدین شاه که
 هنوز افکار مارکسیستی به ایران

 نیامده بود، سرمایه و سرمایه داری
 محترم و مصون بود؟ تاریخ سازی

 و تاریخ پردازی نیز حد و اندازه ای
 دارد. پیشاپیش می دان که شماری

 از دوستان به جای بر خورد به
 موضوع مورد بحث، برای شخص

 نگارنده شناسنامه سیاسی صادر
 خواهند کرد – این هم یکی از چند

 بلیه ایست که در ایران سابقه ای
 طولنی دارد. مگر فردوسی و
 حلج و صدها فرزانه دیگر با

 همین پاپوش دوزی ها روبرو نبوده
 اند؟ – بکنند. از دست من که

 درمقابل این بزرگان حتی پشه ای
 هم نیستم، در برابر این برخورد
 مخرب و غیر کارآمد چه بر می

 آید؟ غیر از این که به یاد این
 دوستان بیاورم که آزادی طلبی نی
 تواند فقط در عرصه ی حرف باقی
 باند. در عرصه ی حرف و ادعا،

 ما هرگز در ایران مستبد و دیکتاتور
 نداشتیم، ولی معیار قضاوت عمل
 افراد است نه حرف و ادعایشان.

 قصدم هم به هیچ وجه دفاع از
 مارکسیسم یا هیچ مکتب نظری

 دیگری نیست – گرچه می دان به
 چنین کاری متهم خواهم شد- ولی

 هدف من مقابله با کج اندیشی
  سال پیش می۵۰است. اگر در 

 توانستیم بدون توجه به شیوه ی
 اندیشیدن در عالم هپروت خودمان
 سیر کنیم که چنینیم وچنان، امروز

 که با شرایط تاریخی متفاوتی روبرو

 هستیم، دیگر نی توان همان
 خاصه خرجی ها را کرد. در
 شرایطی به بازنگری خویش

 پرداخته ایم که جمعیت کشور از
 ۶۰ میلیون بیشتر شده است. ۷۰

 درصد آن هم نیروهای جوان
 هستند که بسته به شیوه نگرش ما

 به این نیروها هم می می تواند
 نیروی لیزالی باشد برای تغییر و
 تول مثبت درایران و هم این که

 می تواند به صورت یک بب
 هراسناک دربیاید. واقعیت این

 است که این جوانان هم امکانات
 آموزشی و بهداشتی می خواهند و

 هم کار و مسکن و هم هزار نیاز
 معقول و ضروری دیگر دارند.

 بدون تعارف و بی پرده پوشی باید
 گفت که ما اکنون به واقع روی

 یک بب هیدروژنی بسیار قدرتند
 نشسته ایم و اگر به این واقعیت ها
 کم توجهی کنیم- که متاسفانه می
 کنیم- بعید نیست وضع به صورتی

 در آید که نه از تاک نشانی باند
 ونه از تاک نشان. پس، این

 وضعیت جدید، شیوه ی تازه ای
 می طلبد. و منظورم از شیوه ی

 تازه، این است که باید با خودمان
 به گسترده ترین صورت مکن

 صادق و صمیمی باشیم و بدیهی
 است که کسی که با خود صادق

 نباشد، و به خودش دورغ بگوید،
 بی گمان به همگان دروغ خواهد

 گفت وبه اندک غفلتی از سر
 دیگران کله برخواهد داشت. ولی

 زمانه ی ما، به راستی زمانه ی
 خطرناکی است. اوضاع مالی مان

 که با همه ی دلرهای نفتی،
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 تعریفی ندارد. این که هنوز از
 مقدار واقعی بدهی خارجی کشور

 خبر نداریم، لبد حکمتی دارد،
 ولی فشارش بر روی بخش های
 اقتصاد که هست. این که ارقام

 قابل وثوق از میزان واقعی بیکاری
 – بیکاری عریان و پنهان – نداریم،
 پی آمدهای مخرب آن را تخفیف
 نی دهد. تنها نتیجه ی حتمی بی

 اطلعی، ناتوانی ما در برنامه ریزی
 برای رفع این مشکل است. البته

 می توانیم هم چنان یقه استعمار پیر
 انگلیس را بگیریم و یا به

 امپریالیسم امریکا بد و بیراه بگوئیم
 ولی چنانچه شیوه ای دیگر در پیش

 نگیریم، ریشه های مشکلت و
 مصائب اجتماعی واقتصادی ما

 دست نخورده خواهند ماند و شاخ
 و برگ بیشتری خواهند زد. پس در

 ریشه یابی علل پانگرفت سرمایه
 داری در ایران، یا در وارسیدن علل

 گستردگی فرهنگ دللی و دلل
 مسلکی، تولید گریزی و نظام
 اقتصادی انگل دوست، کمی

 جدی تر باشیم ریشه ای برخورد
 کنیم. تردیدی نیست که هم

 استعمار پیر انگلستان در رساندن
 اوضاع ایران به این وضعیت فعلی
 نقش داشته است وهم امپریالیسم
 امریکا، ولی حق نداریم به بهانه

 وارسیدن نقش این عوامل، بررسی
 نقش خودمان را ماست مالی کنیم
 و جدی نگیریم. به همان صورتی

 که محق نیستیم که به بهانه
 وارسیدن نقش خویش، از بررسی

 این عوامل شانه خالی کنیم. بی
 گمان درست است که علل اولیه

 عقب ماندن ما از جوامع سرمایه
 سالری اروپا، عوامل داخلی و

 درون ساختاری بوده اند، ولی، این
 سخن درست را نباید تابه آنا کش

 داد که در نظر نگیریم که از زمان
 آن بریدگی اولیه نه اوضاع جهان

 ثابت ماند و نه ارتباطات ما با
 دنیای بیرون از خودمان. وارسیدن
 هرچیز به جای خویش و پرداخت

 به هر عامل تا سرحد ضرورت باید
راهنمای ما باشد.
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 رحله افول نئولیبرالیسم،م

 «ش<ست پروژه آمری<ا»، اوضاع
خاورمیانه و آمری<ای لتین

آخرین وی  که  میشود   گفته 
 مدافعان قلعه مارکسیسم است و در
سرسخت منتقدان  از  حال   عین 
فراوان کتابهای  آن.  روسی   نونه 
 سمیر امین که عمدتًا به زبان فرانسه
 نوشته شده است نقش بسیار مؤثری
و مارکسیسم  از  تبعیت  مکتب   در 
جهانی اقتصادی  سیستمهای   شرح 
کتابهای از  برخی  است.   داشته 
نابرابر، مبادله  قرارند:  این  از   وی 
ساختاری بحران  ارزش،   قانون 
تاریخ علمتهای   امپریالیسم، 
 سرمایهداری در تفکر عربی، مرحله
زوال. به  رو  سرمایهداری  از   بعد 

سال  در  امین    در مصر١۹۳١سمیر 
تصیل برای  سپس  یافت،   تولد 
پاریس به  سیاسی  اقتصاد   علم 
سال چند  از  پس  نود،   مسافرت 
از سپس  اقتصاد،  علم   متخصص 
مسؤول متحد  ملل  سازمان   طرف 
و آفریقایی  کشورهای  توسعه   برنامه 

غیرآفریقایی گردید.
جهت در  امین  سمیر   کوشش 
ماتریالیسم مجدد  تقیق  و   مطالعه 
تازه به اضافه دیدگاههای   تاریخی، 
اساسی مسایل  مورد  در   وی 
کشورهای میان  رابطه   همچون، 
جهان و  پیرامونی  و   مرکز 
سمیر که  شد  باعث   چهارگانه، 
 امین به عنوان یک شخصیت مرجع
و برجسته مورد توجه جنبش چپ 

مصاحبه با 
 سمیر امین – از
 ایران و جهان
عرب می گوید
 منبع: قدس العرب�،

چاپ لندن
برگردان:احمد مزارع� 
مصاحبهگر: سمیره منس�
قرار هفتاد،  درسالهای   جهانی 
که آنیم  شاهد  نیز  امروز   بگیرد. 
صحنه به  مجددًا  امین   سمیر 
همه علیرغم  و   بازمیگردد 
وقوع به  جهان  در  که   تغییراتی 
جوانان از  عظیمی  انبوه   پیوسته، 
درجلسات لتین   آمریکای 
پایتخت در  که  وی   سخنرانیهای 
شده، برگزار  مختلف   کشورهای 
به اینکه  برای  نه  مییابند.   جضور 
بپردازند، سرمایهداری   بحرانهای 
 بلکه برای اینکه آمادگی پیدا کرده
بحرانزده سرمایهداری  مرحله  از   و 
برای تازه  راههایی  و  شوند   خارج 
بتوانند تا  کنند  کشف   توسعه 
 خطاهای دوره اول آزادی را جبران
 کرده و به سوی جلو حرکت کننند
به را  آمادگی  این  حال  عین  در   و 
دامهای در  تا  آورند   دست 
در سرمایهداری  که   گوناگونی 
نیایند. گرفتار  میگذارد،   راهشان 
انقلبهای در  که   دامهایی 
در را  بسیاری  جنوب،   کشورهای 

روزها این  امین  سمیر  بلعید.   خود 
در مورالس  ایوو  دعوت  به   بنا 
بولیوی شهرهای  از   تعدادی 
 سخنرانی خواهد کرد. وی پذیرفت
با نیز  اختصاصی  مصاحبهای   که 

مجله «قدس العربی» داشته باشد.
از و  جهانی  متفکر  که  امین   سمیر 
و ملل  حقوق  سرسخت   مدافعان 
در است،  آنان  توسعه  و   پیشرفت 
پیشرو نیروهای  که  سؤال  این   برابر 
 جهانی، بیناللل پنجم را دعوت به
حمایت مورد  و  نوده   انعقاد 
آمریکای روشنفکران  از   بسیاری 
به نشد  حاضر  گرفته،  قرار   لتین 
این به  تنها  بپردازد.  مفصل   پاسخ 
«این موضوع بگوید:   اکتفا کرد که 
تأیید مورد  هنوز  و  شده  طرح   تنها 
قرار جهانی  مترقی  نیروهای   همه 
جهت در  حرکت  است.   نگرفته 
مشترک استراتژی  یک   ایجاد 
استعمار با  مبارزه  برای   جهانی 
اروپا- (آمریکا-  جهانی   مثلت 
 ژاپن) کار ساده و آسانی نیست و به

زمان طولنیتری نیازمند است.»
***

جنبشهای ش<ست  نظرشما  به   آیا 
وجود گذشته  در  که   سوسیالیست� 
نیروهای وحدت  مانع   داشت، 
به م�گردد؟  فعل�  درزمان   مترق� 
 ویژه اینکه عبور از سرمایهداری با
بنظر غیرم<ن  فعل�   اوضاع 
با تسلط این سرمایهداری   م�رسد، 
بازار، بر  خود  چرای  و  چون   ب� 
 یک شیوه زندگ� اجتماع� مدرن
آن پناه  در  و  کرده  ایجاد   را 
فراهم هم  امنیت  و   دم<راس� 
شما آنچنانکه  است.   آورده 
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که سوسیالیست�  احزاب   گفتید، 
 دیدگاههای اصلحطلبانه داشتد و
در بود،  محدود   آرمانهایشان 
در موجود  بحران  کردن   اداره 
آنان با  سرمایهداری،   نظام 
اینچنین اکنون  کردند.   هم<اری 
 به نظر م�رسد که ن�توان به هیچ
حیطه از  خارج  در   کاری 
با زد.  دست  مسلط   سرمایهداری 
که را  جنبش�  شما  حساب   این 
در سوسیالیسم  جهت  در   اکنون 
از بخش�  میان  در  لتین   آمری<ای 
 نیروها جریان دارد چگونه م�بینید
در موجود  جنبش  اینکه  یا   و 
و مستقل  ساختاری  ایجاد   جهت 
که است  حرکت  در   توسعهیافته 
همین محدوده  در  آن   محور 

استعماریکشورهاست؟   برنامه 
بحران کردن  اداره  برای   موجود 
عنوان هیچ  به  سرمایهداری   نظام 
که کشورهایی  بر  انطباق   قابل 
هستند، سوم  جهان  به   موسوم 
 نیست. زیرا بحران موجود از نظر ما
که نیست  موقت  و  مالی   بحرانی 
از قبل  دوره  به  بازگشت   امکان 

  را داشته باشد٢٠٠٠بحران سالهای 
 تا بتوان با حل مسأله مالی بحران را
اساسًا موجود  بحران  کرد.   نیز حل 
که معنی  این  به  است،   ساختاری 
 نظام سرمایهداری موجود عمًل و از
نظریات اساس  بر  تاریخی   نظر 
نشده بنا  آن  مشابه  یا  و   اقتصادی 
مراحل تام  در  نظام  این   است. 
قطببندی زمینه  بر  خود   تکامل 
این تدید  و  جامعه   کردن 
 قطببندی حرکت کرده است، لذا
نظام این  به  بتوان  اینکه   تصور 

 پیوست و آن را بر کشورهای جنوب
است تصوری  داد،   انطباق 
است امری  این   خیالپردازانه. 
که شاهدیم  ما  سو  آن  از   نامکن، 
کشورهای جدید  چپ   ائتلف 
 آمریکای لتین نیز با مشکل روبهرو
 شده. لذا شاهد آنیم که از درون آن
 افق تازهای نایان شده که دعوت به
 سوسیالیسم میناید، اما اجرای این
و نیست  آسانی  کار   سوسیالیسم 
در سوسیالیسم  ساختمان   بنای 
مبارزه است.  نامکن  کوتاه   مدتی 
سوسیالیسم ساخت  جهت   در 
مسمتر و  پیاپی  گامهای   نیازمند 
در را  سوسیالسم  این  تا   است 
مکن و  ناید  مستحکم   درازمدت 
طول به  قرن  یک  به  تا   است 
 بیانامد. این تا حدی مانند مشکل
دلیل که  است  فلسطین   مسأله 
نشان میدهد که در زمانی  موجود 

کوتاه قابل حل نیست.
همیشه خود  قبلی  طرحهای   در 
و سوسیالیسم  که  ام  داشته   تأکید 
خود از  بالتر  مرحلهای   کمونیسم 
است، فعلی  مرحله  در  انسان   تدن 
را تغییرات  دراصل  نظام  این   زیرا 
 تنها در حیطه روابط تولیدی نیبیند
کردن مصادره  با  فقط  بتوان   که 
 مراکز تولیدی آن را به اجرا درآورد،
را در  بلکه سوسیالیسم و کمونیسم 
در اساسی  تغییرات  بر  حال   عین 
رسومات و  رسم  و  تفکر   شیوه 
لذا کرده،  بنا  میتوان   موجود، 
در اجتماعی  سنتهای   تعییرات 
 کوتاهمدت انفاق نیافتد. اشتباهی
و سوسیالیستها،   که 
 کمونیستهای سنتی در قرن نوزده

 و بیست به آن دچار شدند، این بود
تقق که  میکردند  فکر   که 
و است  آسانی  امر   سوسیالیسم 
انقلب از  پس   میتوان 
 سوسیالیستی حداکثر به مدت چهل
به را  سوسیالیسم  ساختمان   سال، 

پایان برد.
میگویم مجددًا  و  گفته  گذشته   در 
و مرکز  کشورهای  میان  تضاد   که 
موقعیتهای و  شرایط   پیرامونی 
 ویژهای را به وجود آورده و در آینده
ادامه طولنی  زمانی  برای   نیز 
پیدایش اصل  از  که  یافت   خواهد 
تولد  نظام سرمایهداری که یکشبه 
 نیافت و نزدیک به ده قرن به طول
یافته تکامل  مرحله  به  تا   انامید 
دو این  میان  آری،  رسید،   کنونی 
 فرق بسیاری وجود دارد که باید آن
سرمایهداری گرفت.  نظر  در   را 
از و  چین  در  را  خود  اولیه   مراحل 
به سپس  کرد،  شروع  دهم   قرن 
عربی کشورهای  و  ایران   منطقه 
جنگهای همراه  به  کرد،   سرایت 
و رسید  ایتالیا  شهرهای  به   صلیبی 
در خود  تاریخی  شکل  در   سپس 
تکامل آتلنتیک  و  اروپا   منطقه 
قرن در  و  کرد  آغاز  را   خود 
قاره در  فتوحاتی  به   شانزدهم 
انقلب سپس  آمد.  نایل   آمریکا 
لاظ به  که  افتاد  اتفاق   فرانسه 
 سیاسی همان وزنه را در زمان خود
در صنعتی  انقلب  که   داشت 
ایجاد تولید  عرصه  در   انگلستان 
در بدین وسیله سرمایهداری  و   کرد 
مزبور، تاریخی  حادثه  دو   نتیجه 
اروپا تاریخی  به سرمایهداری   تبدیل 
ریشههای علیرغم  این  و   گردید 
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از که  بود  سابق  امواج  و   قدیمی 
منطقه جنوب آغاز شده بود.

و جوانی  قرن  نوزدهم،   قرن 
بود. سرمایهداری  نظام   قدرتندی 
موج مرحله  این  در   سرمایهداری 
 اول جهانیسازی خود را در شکل
هندوستان، آفریقا،  در   استعمار، 
نوع و  آسیا  و   خاورمیانه 
به کشورهای  در   نیمهاستعماری 
 ظاهر مستقل همچون چین، ایران و
 ترکیه دوره عثمانی شروع نود. بعد
کشورهای اول،  جهانی  جنگ   از 
تشکیل به  مبادرت  اروپا   مرکزی 
و نودند  تازهای  اقتصادی   نظام 
سیاسی و  اجتماعی   دستآوردهای 
نودند. تمیل  دیگران  بر  را   خود 
چارهای نیز  پیرامونی   کشورهای 
چارچوب در  اینکه  مگر   نداشتد 
توسط شده  تمیل  شرایط   همین 
 اروپاییها خود را تطبیق دهند و این
دفاعی عکسالعملهای   علیرغم 
و اجتماعی  جنبشهای  که   بود 
آن به  بیستم  قرن  در   انقلبها 
این از  بسیاری  زدند.   دست 
خواستار انقلبها  و   جنبشها 
و بوده  استعمار  از   رهایی 
 سمتگیری سوسیالیستی نداشتند و
تولید شیوه  از  نیخواستند   حتا 
تنها نه  شوند.  جدا   سرمایهداری 
استعمار از  نات  آنها   خواست 
سرمایهداری استعمار  زیرا   بود، 
این بلکه  نیست،  رومی   استعماری 
شیوه با  تنگاتنگ  ارتباطی   استعمار 
نیازمندیهای و  سرمایهداری   تولید 
کشورهای در  سرمایهداری   متراکم 
که حوادثی  بزرگترین  دارد.   مرکز 
شکل و  افتاد  اتفاق  بیستم   درقرن 

از دارد،  تغییر  را  جهانی   جامعه 
مهمی مرحله  که  شد  آغاز   جنوب 
به جهانی  آزادیبخش  جنبش   در 
روسیه، انقلب  میآید.   حساب 
و ویتنام  انقلب  چین،   انقلب 
 انقلب کوبا را باید نام برد، سپس
در ملی  آزادیبخش   جنبشهای 
کشورهای اندونزی،   هندوستان، 
 عربی و آفریقا که در پی آنها آمد.
یعنی شده  آزاد  پیرامونی   کشورهای 
ایدئولوژی چین  و  روسیه   همانند 
برخی کرده،  پیشه  را   سوسیالیستی 
همه که  تودهای  ملی،   دولتهای 
خواست و  داشتد  ملی  ابعاد   اینها 
سلطه از  شدن  جدا  و   آزادی 
داشتند، کار  دستور  در  را   استعمار 
آزادیبخش جنبشهای   همانند 
دارای که  آسیا  و  آفریقا  در   ملی 
نهایت و در  بوده  بورژوازی   رهبری 
حکومت دارای  کشورها   این 
در دوم،  بودند.  دولتی   بورژوازی 
در کیفی  تغییر  یک  مرحله   این 
کلسیک سرمایهداری   ساختمان 
مرحله اینکه  آن  و  افتاد   اتفاق 
شد. آغاز  احتکاری   سرمایهداری 
قرن پایان  در  کیفی،  تغییر   این 
 نوزدهم آغاز گردید و در قرن بیستم
 گسترش پیدا کرد. این سرمایهداری
انقلبات مقابل  در   احتکاری 
جنوب، و  شرق  در   آزادیبخش 
تغییراتی به  دست  گردید   مجبور 
 کیفی بزند که البته جزیی و نسبی و
قوا توازن  در  تعادلی  ایجاد   برای 

بود.
هشتاد سالهای  تا  کیفی  تغییر   این 
من که  کیفی  تغییر  آن  یافت.   ادامه 
معنایی میکنم،  مطرح  اینجا   در 

تغییر با  مغایر  و  برعکس   کامًل 
بانک که  دارد  ساختاری  و   کیفی 
 جهانی آن را مطرح میکند. هدف
آن جهانی  بانک  کیفی  تغییر   از 
بر اطراف  کشورهای  که   است 
نیازمندیهای سرمایه مسلط  اساس 
هماهنگ را  خود  شده  متراکم   و 
 سازند تا چرخه سودآوری و استثمار
این یابد،  ادامه  سابق  شیوه   به 
نسبی تغییرات  برعکس   درست 
سابق مرحله  در  من  نظر   مورد 

است.
ش<ست برنامه نظام� آمری<ا

صنعت� مرحله  این  در  شما   منظور 
که است  اطراف  کشورهای   شدن 
این کردند،  پیشرفت  نسب�  طور   به 
کشورهای شامل   پیشرفت 
غیرسوسیالیست� و   سوسیالیست� 
تغییر آنان  تا  شد  باعث  و   گردید 
 کیف� و نسب� را بر کشورهای مرکز

کنند؟  است.تمیل  همینطور   بله 
کشورهای شدن  صنعتی   مرحله 
و سوسیالیستی  به   موسوم 
آزاد جزیی  طور  به  که   کشورهایی 
هندوستان، همانند  بودند،   شده 
 مصر، عراق، سوریه و الزایر. اینان
بر را  کیفی  تغییر  شدند   موفق 
 استعمارگران تمیل کنند. در پاسخ
سرمایهداری کیفی،  تغییر  این   به 
تا شد  مرحلهای  وارد   انحصاری 
 بتواند بر کل سرمایه تسلط پیدا کند
انحصاری را سرمایهداری  آن   و من 
معنی این  به  مینام.   عمومی شده 
سرمایهداری انحصارات   که 
 کلسیک را در خود جمع و جذب
در که  مؤسساتی  تعداد  و   کرد. 
ثبت به  خود  نام  به  جهان   سطح 
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عدد پنجهزار  به  اند   رسانده 
سرمایه این  اکنون   میرسد. 
تام بر  متمرکز   انحصاری 
 منظومههای تولیدی چه صنعتی و یا
بازرگانی اضافه  به   خدماتی، 
و اطلعاتی  و  مالی  مراکز   جهانی، 
دارد. تسلط  مستقیم  طور  به   غیره، 
یادآور را  آن  باید  که  دیگری   تغییر 
به فردی  استعمار  اینکه   شد 
در که  یافته  تغییر  جمعی   استعمار 
هماکنون نداشت.  وجود   سابق 
متحده، ایالت  سهگانه   استعمار 
و مسلط  امور  تام  بر  ژاپن  و   اروپا 
از نامی  دیگر  دارد،   اشراف 
یا فرانسه آلان و  انگلیس،   استعمار 
خود پایان  به  و  نیست  میان   در 

رسیده است.
نتایج با  استراتژی  نظر  از  ما   اکنون 
نتیجه در  که  هستیم  روبهرو   مهم� 
بروز انحصاری   ت<امل سرمایهداری 
را آن  م�توان  و  است   کرده 
انع<اس نهاد.  نام  جمع�   استعمار 
 وضعیت موجود را ما در کشورهای
م�کنیم. مشاهده  خوب�  به   عرب� 
دایم� ائتلف�  در  اروپا   هماکنون 
قرار دارد و تضادی میان آمری<ا   با 
ندارد، وجود  استعماری   نیروهای 
 بر ع<س آنها در مورد تسلط خود
 بر کشورهای عرب� وحدت دارند.
 موج آزادیخواه� مرحله دوم که
ویژه به  جنوب   کشورهای 
آمری<ای نوین در   دولتهای چپ 
در اند،  کرده  آغاز  را  آن   لتین 
اینگونه را  آن  م�توان   حقیقت 
و مرحله  چگونگ�  کرد.   خلصه 
با رودرروی�  دوم   موج 
چه انحصاری،   استعمارگران 

پیش به  را  مبارزه  این   کسان� 
یا و  هستند  ملتها  آیا   م�رانند؟ 
یعن� رشدیافته،  طبقات   اینکه 
این در  دولت�   سرمایهداری 
 کشورها؟ هرگاه در نظر بگیریم که
کشورهای که  مبارزات�  اول   موج 
منجر آنا  به  کردند  آغاز   جنوب 
 گردید که سرمایهداری جبراً دست
 به تغییرات کیف� و نسب� در میزان
موج اکنون  چرا  بزند،  نیرو   تعادل 
به نتواند   آزادیبخش مرحله دوم، 
پنجگانه و  حیات�  عناصر   آزدسازی 
ت<نولوژی، شامل،  که  بزند   دست 
زیرزمین�، و  طبیع�   منابع 
 ارتباطات، اسلحه پیشرفته و سرمایه
از انحصار سلطه آنان را   م�شود و 

 هماکنون، اینسرمایهداری برهاند؟ 
کشورهای و  شده  آغاز   درگیری 
این آزادسازی  جهت  در   جنوب 
اند. کرده  حرکت  حیاتی   عناصر 
 برای مثال چین موفق شده است در
پیشرفتهای به  تکنولوژی   زمینه 
 عظیمی دست یابد، اگر چه بعضی
مادر مراکز  به  نیز   وابستگیهایی 
زمینه در  همچنین  چین   دارند. 
شده موفق  کامًل  نیز   کشاورزی 
برزیل و  هند  کشور  دو   است. 
غرب کمک  بدون  اند   توانسته 
 تکنولوژی خود را توسعه داده و در
افتاده جلو  نیز  غرب  از   زمینههایی 
غرب دلیل  همین  به   اند. 
میبرد کار  به  فراوانی   کوششهای 
مالکیت از  حمایت  عنوان  تت   تا 
 صاحبان اختراع و با کمک سازمان
پیشرفت مانع  جهانی   تارت 
کشور گردند.  جنوب   کشورهای 
علیرغم کوبا  همانند   کوچکی 

 محاصره اقتصادی توانسته است در
و پزشکی  تکنولوژی  توسعه   زمینه 
پیشرفتهای به   دارویی 
 فوقالعادهای دست یافته، و حتا از
ایالت و  عربی  کشورهای   بعضی 
بگیرد. پیشی  آمریکا   متحده 
برای اصلی  شرایط  که   میبینیم 
زیر از  اصلی  عناصر   آزادسازی 
مرحله در  انحصارگران   سلطه 
دسترس در  دوم،  موج   مبارزه 
 کشورهای جنوب است. برعکس،
موج مرحله  آزادسازی  مرحله   در 
در نداشت.  وجود  شرایط  این   اول 

  قرن گذشته ما از داشت١۹۵۵سال 
امکانات و  تکنولوژی  گونه   هر 
امروزه بودیم.  محروم  آن   ساخت 
 شاهدیم که علیرغم اینکه منظومه
وجود علت  به  مرکز   سرمایهداری 
 بحرن دچار ورشکستگی میگردد،
استفاده با  میتوانند  روسیه  و   چین 
بازسازی را  خود  موجود،   از خلء 
 کرده و به سلمت از منظومه بحران
ما همچنین  شوند.  خارج   زده 
 شاهد ایجاد اتاد «آلبا» در آمریکای
در شانگهای»  «سازمان  و   لتین 
در مهمی  نقش  که  هستیم   چین 
 پیشرفت دولتها و ملتهای عضو

دارد.
و پیشرفته  اسلحه  ی  تکنولوژ   اما 
 مواد اولیه برای ساخت آن همچنان
است. انحصاری  سرمایه  کنترل   در 
 نقطه اصلی برای من که البته بسیار
برنامه شکست  است،   محوری 
این میباشد.  آمریکا   نظامی 
پاسخ سؤال  این  به  باید   شکست 
خاورمیانه در  آمریکا  آیا  که   بدهد 
روبهرو شکت  با  یا  و  شد   موفق 
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این پاسخ  میرسد  نظر  به   گردید؟ 
 است که آمریکا به طور جزیی موفق
 شد، اما در اینکه بتواند در عراق و
تابع سیاسی  دولتهای   افغانستان 
سایر به  تا  آورد  وجود  به   خود 
 برنامههایش بتواند با فراغ بال ادامه

دهد، با شکست روبهرو گردید.
سرمایهداری دشمن  ایران   رژیم 

نیست
ایران و ونزوئل، دو  اگر بپذیرم که 
رأس در  که  هستند   کشوری 
در انحصارات،  پروژه   مخالفان 
دوم، آزادیبخش  موج   مرحله 
 م�باشند، در عین حال شاهد آن
در کشور،  دو  هر  نفت  که   هستیم 
از قرار دارد.  پروژه   انحصار همین 
با را  ایران  ائتلف  دیگر   سوی 
لتین آمری<ای  چپ   کشورهای 
ایران� کرد،  تفسیر  م�توان   چگونه 
و بوده  سیاس�  اسلم  ناینده   که 
سلطین دوره  حاکمان   مشابه 
پایبند و  مدرنیته  مخالف   فاطم�، 
 به شرعیت است، اما همین دولت
موجود واقعیتهای  اساس   بر 
به امروز  دنیای  در  که   م�پذیرد 
سرمایهداری  گلوبالیزاسیون 
 بپیوندد. در حقیقت اسلم سیاس�
در ابزاری  حال  عین  در   ایران 
سرمایهداری به  ورود   جهت 
 گلوبال است، بنا به گفته شما رژیم
سرمایهداری که  م�پذیرد   ایران 
 لیبرال را بپذیرد. با این حساب در
ائتلف است  م<ن  نقطه   کدام 
کشورهای و  ایران  میان   موجود 
به منجر  لتین،  آمری<ای   چپ 

گردد؟  توسعه  برای   مسلمًابدیل� 
موجب که  نقطهای  به  ائتلف   این 

گردد، قدرتند  بدیلی   ایجاد 
رژیم اینکه  برای  شد،   نخواهد 
سرمایهداری مخالف  ایران   اسلمی 
منطق و  نیست  گلوبالیزاسیون   و 
سرمایهداری رژیم  این   اقتصادی 
ضدیت علیرغم  است.   محض 
 ظاهری، رژیم ایران آماده است که
پروژههای وارد  کامل  طور   به 
 سرمایهداری گردد و دشمن ظاهری
داخلی مصرف  جنبه  صرفًا   رژیم 
غرب، با  ایران  تضاد  اما   دارد، 
 نظامی و سیاسی است و آن هم در
قدرتند تایلت   ماهیت 
ریشه آنان  قومی  و   ناسیونالیستی 

شده باعث  همین  و  در دارد  آنان    
حرکت اتی  اسلحه  داشت   جهت 

کنند و چرا نه؟!
که است  کشوری  تنها  اسرائیل   و 
داشته اتی  اسلحه  دارد   اجازه 
 باشد. به نظر من غرب در این مورد
احتمال دارد،  دفاعی   موضعی 
کند نظامی  حمله  ایران  به   اینکه 
 وجود دارد، اما هنگامی به این کار
با ایران  که  زد  خواهند   دست 
ناسیونالیستی برتریهای  از   استفاده 
و عربی  محیط  منطقه،  در   خود 
 اسلمی را مورد تهاجم قرار داده و
 بر آنها مسلط گردد. ایران از لاظ
منطقه در  استراتژیک  و   منطقهای 
از نباید  اما  است،  وزنهای   دارای 
در رود.  فراتر  توازن  این   حدود 
که بگویم  باید  ونزوئل   مورد 
نفت دارد.  فرق  ایران  با   وضعش 
نابود را  ونژوئل  تولیدی   سیستم 
در نفت  اکتشاف  زمان  از  و   کرده 
مانند کشور،  این  پنجاه،   سالهای 
با تنها  فارس  خلیج   شیخنشینهای 

میگذارند. روزگار  نفت   درآمد 
شرایط در  ونزوئل  در  چاوز   هوگو 
یک رسید.  قدرت  به   خاصی 
همراهی به  نامنظم  تودهای   جنبش 
 تعدادی از افسران چپگرای ارتش
 و به طور یکباره در دفاع از چاوز
به را  قدرت  وی  و  افتاد  راه   به 
نتیجه در  تول  این  گرفت.   دست 
تعیین پیش  از  برنامهریزی   یک 
اتفاق بولیوی  در  آنچنانکه   شده، 
باید که  میداند  چاوز  نبود.   افتاد، 
تولیدی  از درآمد نفت یک سیستم 
در نداشته،  وجود  اصل  در   که 
 ونزوئل ایجاد کند. کوبا هم در این
سیستم تأسیس  زمینه  در  و   زمینه 
در بهداشت  و  آموزش   خدمات 

ونزوئل همکاری میکند.
 با در نظر گرفت مطالب گفته شده،
در چپ  نیروهای  میان  ائتلف   از 
نیتواند ایران،  و  لتین   آمریکای 
برابر در  استراتژیک   بدیلی 
اما  انحصارات گلوبال، ایجاد شود 
آنان جنبشی در ائتلف  از   میتواند 
یعنی سهگانه،  استعمار  با   ضدیت 
 ایالت متحده، اروپا و ژاپن به نفع
گردد. تشکیل  جنوب   کشورهای 
 این ائتلف میتواند شبیه نزدیکی و
روسیه ایران، چین،  میان   همکاری 
بیطرف، یکسو  از  آنان  که   باشد 
 ولی در مسأله هسته ایران همکاری
منظر این  از  میکنند.   نیز 
ایران از  باید   ژئواستراتژیکی، 
ایران  حمایت کرد و پروژۀ هستهای 
زیرا دارد،  قرار  تأیید  مورد  نیز   را 
بر آمریکا  نظامی  کامل  تسلط   مانع 

منطقه خواهد شد.
که م�کند  تهدید  ایران   هماکنون 
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مراکز به  اسرائیل  و  آمری<ا   اگر 
کنند، حمله   Aکشور  هستهای 
به کرد.  خواهد  نابود  را   اسرائیل 
کس� چه  میان  این  در  شما   نظر 
بگیرید نظر  در  شد؟  خوهد   نابود 
 که ما نیز تصمیم گرفتیم اسرائیل�ها
بíهای با  و  بریزیم  دریا  به   را 
شما آیا  بسوزانیم.  را  آنان   آتشزا 
دارای واقعًا  ایران  م�کنید   ف<ر 

است؟  ات�  خطرببت  این   قطعًا، 
 وجود دارد، علیرغم اینکه من به
اعتماد تهدیداتش  و  رژیم   این 
 ندارم، اما رژیم ایران عمًل با پروژه
 استعماری در تضاد قرار گرفته و به
 علت تایلت قوی ناسیونالیستی که
از پشتیبانی  برای  همچنین  و   دارند 
اسلحههای منطقه  در  خود   نفوذ 
امروز اند.  کرده  ذخیره  را   فراوانی 
را خود  استراتژیک  لاظ  به   ایران 
مسلح که  کرده  دولتی  به   تبدیل 
 شدن برایش در اولویت قرار دارد،
اسرائیل یا  و  خود  چه  آمریکا   و 
 تردید دارند که به ایران حمله کنند
 و باید چند دلیل نیز برای این تردید
اینکه کرد: یکم:  بیان   آمریکا 
برای را  نظامی  حمله   آمریکا 
 بهرهبرداری سیاسی به کار میبرد تا
رژیمهایی پیروزی  از  پس   بتواند 
طرفی از  و  آورد  کار  سر  به   وابسته 
 این رژیم از طرف ملتهای منطقه

آمریکا اما  باشد،  این مقبول  در    
و عراق  در  خود،   سیاست 

افغانستان با شکست روبهرو شد.
مضمون با  را  ایران  آمریکا،   دوم: 
رها سادگی  به  سیاسی   اسلم 
سیاستهای از  وی  زیرا   نیکند، 
 خود در جهت به زیر سلطه کشیدن

بهرهبرداری ملتها،  آزدای  نه   و 
 میکند. به اضافۀ اینکه پروژه بازار
طور به  لتین  آمریکای  در   آزاد 
و شد  روبهرو  شکست  با   واقعی 
به عمیق  و  کاری   ضربهای 
است، کرده  وارد   گلوبالیزاسیون 
(آمریکا،  امری که مثلث استعماری 
 اروپا و ژاپن) نیاز دارد تا دوباره بر
نظر این  از  گردد.  مسلط   اوضاع 
جهت در  وضعیت  این  از   ایران 
 معامله و چانهزنی با آمریکا حداکثر
دارای ایران  اما  میبرد،  را   استفاده 
آرزومندم یانه؟  است  اتی   بب 
از میکنم  فکر  و  باشد   داشته 
وانگهی باشد.  وارد کرده   اوکرائین 
تهاجم مورد  ایران  اتی  مراکز   اگر 
آرمان اگر  یعنی  گیرد،   قرار 
مورد ایران  قومی  و   ناسیونالیستی 
به منجر  گیرد،  قرار   هدف 
 عکسلالعملی کشنده برای اسرائیل

خواهد بود.
را نزول�  سیری   گلوبالیزاسیون 

م�پیماید
حضور با  که  شما  سخنران�   در 
 اعضای ح<ومت بولیوی انام شد،
به پاسخ  در  گارسیا،  بارو   آقای 
را مطرح پرسشها  این   سؤال شما 
به را  راه  م�توان  چگونه   کرد: 
چه کرد؟  هموار  کمونیسم   سوی 
را امپریالیسم  علیه  مبارزه   کس� 
شما پاسخ  کرد؟  خواهد   هدایت 
 این بود که توضیحات� برا ی گفت
که بازدیدهای�  با  اکنون   ندارید، 
به و  داشته  کشور  کنار  و  گوشه   از 
آگاه کشور  امور  جزییات   بسیاری 
 شده و م�دانید که در بولیوی چه
و کنون�  وضعیت  آیا   م�گذرد، 

را موجود  اجتماع�   فعالیتهای 
سوی به  تغییری  جهت   در 

م�دانید؟  کهسیوسیالییسم  را   آنچه 
بولیوی دولت  ای  بر  کردم   کوشش 
 توضیح دهم، این بود که از ابتدای
گلوبال سرمایهداری  بیستم،   قرن 
کرده آغاز  را  خود  نزولی   سیر 
 است، اما این به آن معنا نیست که
به یکباره  نزولی  سیر   این 
بلکه انامید،  خواهد   سوسیالیسم 
خواهد تنگنای جهانی  مرحله   وارد 
استعمار که  معنی  این  به   شد. 
همانا که  خود  پروژه  در   سهگانه، 
با است  جهان  بر  نظامی   تسلط 
روبهرو سختی  بسیار   مشکلت 
 خواهد شد که به سادگی از آن رها

نخواهد گردید.
است ایران  به  مربوط  که  آنچه   اما 
اگر است.  اساسی  و  جدی   بسیار 
نظامی قدرت  شود  موفق   غرب 
حاصل تتایجی  کند،  فلح  را   ایران 
 خواهد شد که نظام طبقاتی جهانی
خواهد صعود  بالتری  مرحله   به 
استعمار مثلث  نتیجه  در  و   کرد 
 جهانی تردیدی به خود راه نخواهد
 داد و با استفاده از خشونت به طور
خواهد تسلط  جنوب،  بر   کامل 
همین سرمایهداری  منطق   یافت. 
این دیگر،  طرفی  از  اما   است. 
فراهم را  زمینهای  تگنا،   مرحله 
جهانی منظومه  تا  ساخت   خواهد 
سوی به  سهگانه   استعمار 
البته که  گردد.  روان   سوسیالیسم 
مشروط و  طولنی  بسیار  راه   این 
در اساسی  شرط  بود.   خواهد 
 آگاهی ملتها و ابزار مبارزاتی آنها
آنچنان که  طوری  به  است.   نهفته 
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بتواند که  کند  حرکت  مبارزه   این 
 ریشه سرمایهداری را بخشکاند. این
باید  مبارزه اشکال مختلف دارد و 
چه دهد:  پاسخ  زیر  پرسشهای   به 
را ضداستعماری  مبارزه  این   کسی 
جبهههای آیا  میکند؟   رهبری 
طبقات توسط  یا  است.   تودهای 
 حاکمه انام میگیرد؟ و آیا طبقات
به رهبری  انتقال  شرایط  به   حاکم 
درخواهند تن  تودهای   ائتلفهای 
سوی به  تول  آگاهی  این   داد؟ 
به لتین  آمریکای  در   سوسیالیسم، 
در ویژه  به  است،  آمده   وجود 
 بولیوی که هیچکس نیتواند بگوید
به وابسته  کشور  این  رژیم   که 
مورد در  آنچنانکه  است،   استعمار 
 پاشا مبارک در مصر میتوان گفت
 (این مصاحبه قبل از سقوط مبارک
 انام گرفته است. مترجم) ابدًا، اما
 علیرغم حجم گسترده تغییراتی که
برقراری جهت  در  مورالس   دولت 
اما آورده،  وجود  به   سوسیالیسم 
است نرسیده  درجهای  آن  به   هنوز 
 که بتوان گفت مطالبات مردم تقق
در مردم  گسترده  مشارکت  و   یافته 
 امور کشور عملی شده است. من با
این باره  در  دولتی   مسؤولن 
را آنان  و  کردم  بحث   موضوع 
زمینه این  در  که  داشتم   برحذر 

دچار تناقص نگردند.
از شما  ارزیاب�  حساب  این   با 
به لتین  آمری<ای  در  که   تغییرات� 
 وقوع پیوسته این است که کوشش
جامعه در  را  شما  نظرات   م�شود 

دهند؟  بسیارانطباق  حد  تا  و   بله 
فعالیتهای بولیوی  در   زیادی، 
مناطق در  که  یافتم  را   آگاهانهای 

را آن  میتوان  و  ندارد  وجود   دیگر 
بر مبارزه  که  کرد  خلصه   چنین 
از ملی  آزادی  و  استعمار   ضد 
نظام با  مبارزه  عناصر   اساسیترین 

سرمایهداری است.
مبن� م�شود  مطرح  انتقادات�   اما 
 براینکه این تغییرات در پایان خود
نخواهد کوبا  سوسیالیسم  از   بهتر 

؟  د باش ارتباط  در  باید  را   کوبا 
اول موج  آزادیبخش   جنبشهای 
البته بود،  دمکراسی  فاقد  که   دید 
نیست بورژوایی  دمکراسی   قصدم 
احزاب تعدد  و  انتخابات  در   که 
دمکراسی این  و  میشود   خلصه 
من منظور  است.   بیمحتوا 
و حکومت  میان  رابطه   دمکراسی 
 تودههاست، آرزومندم که موج دوم
قرن در  ملی   آزادیبخش 
از بهتر  بسیار  بتواند   بیستویکم 
رساند، انام  به  را  مهم  این   سابق 
باید بگویم که تاریخ طولنی است.
در پیشرو  جنبشهای   غیاب 

کشورهای عرب�
در پیشرو  جنبشهای  با  قیاس   در 
موج صدر  در  که  لتین   آمری<ای 
قرار دوم  مرحله   آزادیبخش 
 داشتند به نطرتان آیا در کشورهای
جنبشهای برای  فرصت�   عرب� 
 مترق� وجود دارد یا به طور کامل

اند؟  شده  در  به  میدان  داز  ی  شا
کشنده غیاب  گفت   میتوان 
کشورهای در  پیشرو   جنبشهای 
 عربی و اسلمی، به این علت است
اول آنان در صف مقدم مرحله   که 
بودند. شگفت آزادیبخش   جنبش 
در که  کشورهایی  که   است 
صحنه مقدمه  در  پنجاه   سالهای 

جنبش و  بوده  جهان   سایسی 
وجود به  را  غیرمتعهد   کشورهای 
الزایر، و  مصر  همانند   آوردند، 
 اکنون تقریبًا از میدان کامًل به دور
جهانی پروژه  از  بخشی  و   شده 
در اند.  شده   گلوبالیزاسیون 
کشورهای پنجاه،   سالهای 
زیر در  همه  لتین   آمریکای 
دیکتاتوری و  دولتها   حاکمیت 
 وابسته به آمریکا به سر میبرند. تنها
آمریکای زندگی میکرد.  آزاد   کوبا 
در شرکت  از  دوره  آن  در   لتین 
محروم غیرمتعهد  کشورهای   پیمان 
 بود، اما امروز اینان در صف مقدم
سرمایهداری علیه  جهانی   مبارزات 
 گلوبال قرار گرفته و کشورهایی که
میدان از  بودند،  پیشرو  دوره   درآن 
 به در شده و در خوابی عمیق به سر

میبرند.
کافیست؟  شما  دلیل  این  هآیا  ل  ب

این منظورم  است.  همین   علت 
برنامه فروپاشی  با  که   است 
از هم نیز   «باندونگ» جوامع عربی 
در من  هماکنون  و  پاشیده شد   فرو 
به آگاه  و  واقعی  جنبش  یک   افق 
 علم مبارزه نیبینم که در ارتباط با
وقتی من  مثال  برای  باشد.   تودهها 
از عربی  کشورهای   در 
مصر در  استعمار  و   گلوبالیزاسیون 
غریب برایشان  میکنم،   صحبت 
از منظورتان  میپرسند:  و   میناید 
گلوبالیزاسیون و  چیست   استعمار 

چه معنا دارد؟
م�تواند امپریالیسم  حساب  این   با 
در را  ملتها  زیادی  سالهای   تا 
انقلباتشان در  جنوب   کشورهای 
سازمانهای بدواند.   سر 
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بهانه به  را  اسلم�   بنیادگرای 
بگیرد خدمت  به  صهیونیسم   وجود 
محتوای از  را  فلسطین  قضیه   و 
آن رنگ به  و   سیاس� خارج کرده 
 و بوی مذهب� بدهد و مبارازات را
مذهب� جنگهای  چهارچوب   در 

دهد.  اینچنینسوق  قطع  طور   به 
تودهای و  ملی  دولتهای   است… 
در اسلمی  و  عربی  کشورهای   در 
را فلسطین  مسأله  که  زمنیه   این 
 تبدیل به مسألهای مذهبی کرده اند
 مسؤولیت درجه اول دارند، زیرا از
 سیاسی شدن مردم جلوگیری کرده
 اند. در زمان عبدالناصر میگفتیم،
و کرده  ملی  را  سیاست   دولت 
به بوروکراتیک  ادارهای   برایش 
که مصر  ملت  است.  آورده   وجود 
و جریانها  به  دوره  آن   در 
 طیفهای مختلفی همچون لیبرال،
و ملت»  «حزب  همانند   بورژوا 
 «حزب وفد» و غیره تقسیم میشد،
از عبدالناصر،  سیاست  نتیجه   در 
در شد.  تصفیه  سیاسی   نظر 
این خلء، دین اسلم که  گرماگرم 
و است  اجتماعی  هویت  از   بخشی 
 این بار به رهبری همین رژیمها سر
 بر آورد تا خلء موجود را پر کند و
را خود  سیاسی  مشروعیت  بار   این 
و تمیل  جامعه  بر  دین  نام   تت 

١جایگزین مشروعیت سابق کند.
 این تنگنایی بسیار خطرناک است و
اینگونه خلصه کرد  میتوان آن را 
 که جنبش فلسطین که مقاومتی بود
مختلف اقشار  و  صهینویسم   علیه 
معتدلن، سکولرها،  از   اجتماعی 
فلسطینی مترقی  نیروهای   مرتعان، 
مسیر و  داشتند  شرکت  آن   در 

یاسر آمدن  با  میپیمود،  را   دوستی 
و گسترده  مبارزه  این   عرفات، 
شکست، درهم  فلسطینی   مترقی 
به وابسته  عرفات  یاسر   زیرا 
این براساس  و  بود   اخوانالسلمین 
در را  سیاست  نیز  او   دیدگاه، 
درخدمت و  کرد  «ملی»   حقیقت 
درآورد. خود  بوروکراتیک   گروه 
واقعی، سیاست  گفت،   میتوان 
 حساسیت تاریخی مسأله فلسطین و
 حجم آن به عقب رانده شد. دولت
خلل این  از  اسرائیل   صهیونیستی 
و کرد  سوءاستفاده  شده   ایجاد 
همگان گرفت.  خود   درخدمت 
 میدانند که حماس در مرحله اولیه
بود اسرائیل  دست  در  ابزاری   خود 

  و٢تا نیروهای سکولر را پس بزند
به عرصه جنگ را   جنبش فلسطین 

مذهبی سوق دهد.
میان را  مذاکره  وضعیت   شما 
چگونه اسرائیل�ها  و   فلسطین�ها 
مسأله آمری<ا  نظر  از  آیا   م�بینید؟ 
موضوع� مذاکرات  و   فلسطین 
وقتگذران� تنها  هدف  و   بیهوده 
که است  این  نهای�  هدف  و   است 
تا شود  داده  ام<ان  اسرائیل   به 
در را  خود  اس<انده�   پروژه 

فلسطین به پایان ببرد؟
 بهقرارداد اسلو خطای� کشنده بود 

خطایی اسلو  قرارداد  من   نظر 
 کشنده بود و شرایط بسیار نامناسبی
وجود به  فلسطین  مردم  برای   را 
پروژه اصل  و  ریشه  زیرا   آورد، 
وجود کامل  تصفیه   صهیونیستها 
این هدف آنان   فلسطینیها است و 
اخراج قتل،  وسیله  به  را   خو 
پیش به  کامل  تصفیه  یا  و   اجباری 

بهای که  فلسطین  ملت   میبرند. 
سال  در  را  به١۹۴۸سنگینی  و    

عربی بیسیاستی کشورهای   واسطه 
سرسختی با  اکنون   پرداخت، 
 عظیمی به مقاومت مشغول است و
استفاده موجود  امکانات  همه   از 
 میکند تا باقیمانده سرزمین خود را
خوبی به  فلسطینیها  کند.   حفظ 
 میدانند که ارتش کشورهای عربی
نخواهد آنان  کمک  به   هیچگاه 
با این مقاومت شرافتمند،  اما   آمد. 
 گذشت زمان هر بار شیوه تازهای را
 برای ادامه مبارزه ایجاد خواهد کرد

و از پای نخواهد افتاد.
 سمیر امین بادر مصر چه م�گذرد؟ 

در چیزی  میدهد:  پاسخ   خنده 
کسانی افتاد.  نخواهد  اتفاق   مصر 
دارند حضور  میدان  مقدمه  در   که 
 انواع نیروهای کمپرادور، وابسته به
آمریکا، نوع  از  لیبرالی   سیستم 
نیروهای پایان  در  و  سیاسی   اسلم 
معنی به  استعمار  مخالف   واقعی 
در و  ندارند  حضور  کلمه   واقعی 

صحنه جایی برایشان نیست.
چطور؟  مسیربرادع�  در  ابتدا   وی 

حقیقی تصور  هیچ  خود   حرکت 
به بازگشت  در  نداشت.   سیاسی 
و آمریکایی  لیبرالیسم  طرح   مصر 
 اسلم سیاسی را مطرح نود. وی به
کمک از  که  دریافت   زودی 
اکنون و  نیست  برخوردار   واشنگت 
از حسنی آمریکا  اینکه  برای   چرا؟ 
جانشین فرزندش  اینکه  و   مبارک 
اسلم و  است  راضی  گردد   وی 
 سیاسی نیز در مصر حضور قدرتند

دارد.
می بولیوی بیستم   لباز- 
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مترجم:  ٢٠١١ زمان١توضیحات   -در 
به و  مذهبی  نیروهای   عبدالناصر 
دولت در  اخوانالسلمین   ویژه 
از بسیاری  حتا  و  نداشته   نقشی 
اعدام آنها  اعضای  و   رهبران 
 شدند. با آمدن سادات که همزمان
افغانستان در  مجاهدین  جنگ   با 
آزاد را  دینی  احزاب  دولت   بود، 
و علم  را  خود  سادات  و   گذاشت 
نیروهای دوره  این  در  نامید.   ایمان 
 سلفی مصر نقش مؤثری در جنگ

افغانستان داشتند.
 - در مورد پیدایش حماس، ابتدا٢

 دولت اسرائیل نزدیک به دویست
 نفر از مسلمانان متعصب غزه را

 اخراج کرد. آنان به مرز لبنان
 رفتند، اما دولت لبنان نیز ار ورود
 آنان جلوگیری کرد. این مجموعه

 بعدها سازمانی به نام حماس
 تشیکل دادند. اینکه اسرائیل

 کوشید در مرحله اولیه از آنان علیه
 سازمان الفتج استفاده کند، درست

 است. اما این به آن معنا نبود که
 تشکیلدهندگان حماس وابسته به
 اسرائیل بودند و یا اسرائیل آنان را

به وجود آورد.

تارنگاشت عدالت
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 قتی ما امروز از سوسیال ـو

 دموکراسی سخن می گوئیم، به یاد
 ۱۹۱۴احزابی می افتیم که در سال 

 شعور طبقاتی بین الللی خود را
 منکر شدند و در جبهه های ملی

 جنگ جهانی امپریالیستی اول
صف آرائی کردند.

می نوسکه  حزب  یاد  به  آلان   در 
 افتیم که فرمان گلوله باران کارگران
 را صادر کرد. به یاد حزب شوماخر
به سرد  جنگ  در  که  افتیم   می 
بر امریکا  امپریالیسم  از   جانبدرای 
 ضد اتاد شوروی موضع گرفت. به
افتیم می  براندت  ویلی  حزب   یاد 
کار حق  از  را  ها  کمونیست   که 

محروم ساخت.
و آخر  که  پرسیم  می  خود  از   و 
دموکرات ـ   عاقبت حزب سوسیال 
 که با نام انگلس و ببل گره خورده
های سوسیالیست  «قانون  قربانی   و 
بیسمارک» بوده، از چه قرار است؟
 اینکه کمونیست ها حساب خود را
 از سوسیال ـ دموکرات ها جدا می
 کنند وبه تشکیل بین اللل سوم می
و انشعاب  معنی  به  نه   پردازند، 
نتیجه بلکه  کارگر،  طبقه   تفرقه 
در ضرور  سیاسی  و  منطقی   نهائی 
و مارکس  معارف  بر   وفادرای 

انگلس بوده است.
۱

ماتریالیسم تاریخی
و مارکس  گویم: معارف  می   من 
نظرهای نقطه  گویم  نی   انگلس! و 

مارکس و انگلس!

 سوسیال
دموکراتیسم 

و 
کمونیسم

 پروفسور هانس هاینتس
هولتس 

سرچشمه: 
www.comunista.at 

برگردان میم حجری  
 زیرا اینجا سخن از نقطه نظر نیست
کند. زیرا رد  یا  و  بپذیرد  کسی   که 
تیک دیالک  و  تاریخی   ماتریالیسم 
در را  تاریخ   ماتریالیستی 
 ساختارهای تعیین کننده آن بر بنیان
توضیح امور تضمین شده   واقعیات 

می دهند.
 انسان ـ به قول مارکس ـ موجودی
 طبیعی است که نیازمندی هایش را
طبیعت» با  دفع  و  «جذب   در 
هر فقط  سازد. انسان  می   برآورده 
یابد، می  طبیعت  در  که  را   آنچه 
بلکه دهد،  نی  قرار   مورد مصرف 
 علوه بر آن، مواد مورد نیاز خود را
برای لزم  وسایل  و  کند  می   تولید 
کند. می  تولید  نیز  را  تولید   این 

(تولید وسایل تولید. مترجم)
تولید، تکمیل  و  تایز  روند   در 
سازمان و  ها  نیازمندی   سیستم 
می بغرنتر  رفته  رفته  آن   اجتماعی 

شود.
 استفاده از نیروهای مولده، تشکیل

 وسایل و نظام مناسبات تولیدی پایه
انسان ها را  مادی حیات اجتماعی 
روند این  دهند. بازتاب  می   تشکیل 
و فرهنگی  تصورات   در 
می سرچشمه  آن  از   ایدئولوژیکی 
انعکاس دورنائی است که  گیرد و 

در آن، پایه مادی تربه می شود.
میان رابطه  در  کننده  تعیین   نقش 
تولیدی مناسبات  و  مولده   نیروهای 
این است. از  تولید  وسایل  عهده   به 
به تولید  وسایل  بر  مالکیت   رو، 

معنی حاکمیت بر جامعه است.
طبقات با  مالکیت  های   فرم 

اجتماعی انطباق دارند.
تابع مالکیت  که  کاپیتالیسم   در 
دو تنها  است،  سرمایه   مناسبات 

طبقه اصلی باقی می مانند:
۱

سرمایه یعنی  تولید،  وسایل   مالکان 
داران

۲
نیروی از  غیر  که  مزدبگیر   کارگران 
در عرضه  برای  چیزی  خود   کار 

بازار ندارند، یعنی پرولتاریا
 از همین رو، پایان دادن به مالکیت
پایان و  تولید  وسایل  بر   خصوصی 
ببرکت تنها  به جامعه طبقاتی   دادن 
 روندی انقلبی از سوی کسانی می
وسایل فاقد  که  یابد  انام   تواند 

تولید اند.
ایدئالیسم۲ ضد  تاریخی    ماتریالیسم 

اخلقی ساز
 الگوی توضیحی ماتریالیسم تاریخی
مطلب لب  و  کلم  چکیده   بیان 
منطقی بلحاظ  که   است. تبیینی 
تاریخی بلحاظ  و  پذیر   استقراء 

اثبات پذیر است.
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 در سطح دوم تئوری، آنا که انسان
 ها بدنبال معنی هستی خویش اند،
 مناسبات تولیدی از لاظ عادلنه و
و فردی  موقعیت  بودن   ظالانه 
و برابری  ثروت،  و  فقر   طبقاتی، 
اجتماعی رفاه  تقسیم   نابرابری 
قرار می  فراهمگشته مورد قضاوت 

گیرد.
انتزاعی ای  حوزه  تولید   حوزه 
رفاه تقسیم  در  ها   است. تفاوت 
برای و  اند  محسوس  اما   اجتماعی 

آحاد مردم، قابل شناخت.
ـ سوسیال  رفرمیسم  فکری   علل 
دموکراسی در همین جا لنه دارند.
نیز دیگری  علل  رفرمیسم   البته 
 دارد: رفرمیسم علل سوسیولوژیکی،
نیز غیره  و  پسیکولوژیکی   سیاسی، 

دارد.
) لنگه  آلبرت    ـ۱۸۲۸فریدریش 

۱۸۷۵(
(نئوکانتیانیست، آلانی   فیلسوف 
و پداگوگ  ستیز)،   ماتریالیسم 

سوسیالیست
آثار:

 رابطه تربیت با جهان بینی حاکم در
)۱۸۵۵اعصار مختلف (

آن در حال و  مسئله کارگر و معنی 
)۱۸۶۵آینده (

معنی از  انتقاد  و  ماتریالیسم   تاریخ 
)۱۸۶۶آن در حال حاضر (

و فیلسوف  لنگه  البرت   فریدریش 
 نگارنده تاریخ ماتریالیسم ـ به مثابه
ـ سوسیال  معنوی  پدران  از   یکی 
از تقسیم به طرفداری  ـ   دموکراسی 
پردازد، می  اجتماعی  رفاه   عادلنه 
 بی آنکه به مناسبات مالکیت دست

بزند.

«مسئله عنوان  تت  او  کتاب   در 
) زمان۱۸۶۵کارگر»  آن  در  که   ( 

زیر بود، جمله خائنانه  مترقی   اثری 
و آسان  یافت: «چقدر  توان  می   را 
همه شد،  خواهد  ساده  و   سهل 
دست مالکیت  حق  اگر   چیز، 
 نخورده باند، همانطور که هست،
یک مثابه  به  ما   باند: اگر 
و عقل  میان  (توافق)   کمپرومیس 
انسان حیوانی  غارتگری   حرص 
نهایت بی  های  نکبت  که   بپذیریم 
کوچکتری های  نکبت  با   بزرگ 
و پایه  مثابه  به  و  شوند   جایگزین 
بتوانند عام  قانونگذاری   اساس 
برای را  جامعه  وضع  ترین   مناسب 
 مطالبه ای بزرگ ـ شاید هم فقط از
هم تا  بخشیم،  تقق  ـ  ایدئال   دور 
خود جای  به  مردم  آحاد   آزادی 
 باند و هم آزادی همه مردم.» (ص

۲۶۱(
در جمله  این  توجیه  برای   لنگه 
تت دیگرش  کتاب  آخر   فصل 

) ماتریالیسم»  «تاریخ   )۱۸۶۶عنوان 
 می نویسد: «آدم عادت می کند، به
 اصل ایده خلق درخود ـ انطباق با
علوم و  تاریخ  بر  مبتنی   شناخت 
 طبیعی و بدون تریف آنها ـ ارزشی
داشته، تاکنون  که  آنچه  از   بالتر 
کند، می  عادت  شود. آدم   قائل 
جانشین مثابه  به  را  ها  ایده   جهان 
مثابه به  حقیقت،  تامت   تصویری 
 چیزی بی چون و چرا برای پیشرفت
که طور  همان  کند،  تلقی   انسانی 
و اتیکی  منشاء  با  را  فهم   معارف 
معنی کم به  قائل شدن  تیکی   استه 
تلقی می می کند.  ایده  هر  بیش  و 
حقیقی درونی  ماهیت  اینکه   برای 

امروز، تا  پاولی  زمان  از   ایمان 
ایده  چیزی جز مسخر شدن بوسیله 

)۵۵۲ و ۴۴۵نبوده است.» (ص 
کتاب، این  دوم  چاپ  در   لنگه 
«نقطه مثابه  به  را  اندیشه   همین 
می مردم  خورد  به  ایدئال»   نظری 

دهد.
 فقط باید تصورش را کرد که لنگه
از پس  سال  بیست  را  مطالب   این 
 انتشار «مانیفست حزب کمونیستی»
تقریبا همزمان انگلس و   مارکس و 
کارل از سوی  «کاپیتال»  نگارش   با 

مارکس می نویسد.
 اینجا در واقع، ماتریالیسم فلسفی بر
تبیین به  ملبس  فلسفی   ایدئالیسم 

ماتریالیستی نا برخورد می کند.
بر شرایط بنا  و جامعه  تاریخ   اثبات 
 مادی، بنا بر سیستم نیازمندی ها و
«فلسفه در  پیشاپیش  کار،  بر   بنا 
است.  یافته  انام  هگل  حقوقی» 
 مارکس و انگلس و لنین همان را تا
و توسعه  سیاسی  اقتصاد  از   انتقاد 

تکامل می بخشند.
ایمان  دعوت به اخلق، دعوت به 
به دعوت  خلق،  ایده  به   آوردن 
را خود  منشاء  ایدئال   موضعگیری 

در فلسفه کانت دارد.
این حقیقت از  سرخ  اکتبر   آموزگار 

امر بی خبر نیست.
ای مبارزه  به  او  که  نیست   بیهوده 
رایج کانتیانیسم  ضد  بر   شورانگیز 
 در میان مارکسیست ها برمی خیزد
 و فلسفه جوان اتاد شوروی را به
می فرا  هگل  آثار  دقیق   مطالعه 

خواند.
اینجا بگویئم،  آدورنو  زبان  به   اگر 

تفاوت از جزء است تا کل:
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است، مناسبات  تغییر  هدف   اینجا 
بهتری زندگی  شرایط  ها  انسان   تا 
 داشته باشند و در نتیجه شرایط بهتر

زیست به رفتار بهتر قادر باشند.
ها انسان  که  است  این  هدف   آنا 
و منکر  از  نهی  معروف،  به   امر 
موجود مناسبات  تا  شوند،   اصلح 

را تمل پذیر سازند.
بر مبتنی  مناسبات  به  دادن   پایان 
و بردگی  بیداد،  و  کشی   بهره 

بربریت را انقلب می گویند.
«همکاری و  ها  انسان   اصلح 
(میان طبقاتی اجتماعی)  اجتماعی» 
 به جای استثمار تا زمانی که قوانین
وقفه بی  افزایش  سرمایه   انباشت 
آرزوی کنند،  می  تضمین  را   سود 

صوری دلکشی است.
به قول برتولت برشت:

خوب داریم،  دوست  هم   «ما 
باشیم، تا خشن

مناسبات اما خشن اند، تا خوب!»
 مسئله اساسی فلسفه۳

انگلس که  آنچه  تضاد،  این   در 
 «مسئله اساسی فلسفه» نامش داده،
کند: ماتریالیست می  اندام   عرض 
را، رئال  شرایط  که  است   کسی 
بازتولید اقتصادی  شرایط   یعنی 
خویش حرکت  آغازگاه  را   حیات 
کسی دهد. ایدئالیست  می   قرار 
خصوصیات را،  نیات  که   است 
فسانه را،  تربی  ماورای   اخلقی 
را انسانی  خوب  اخلقی   طبیعت 
می قرار  خویش  حرکت   آغازگاه 

دهد.
خدامراد از  را  «آغازگاه»   (واژه 

فولدی آموخته ایم. مترجم)
 تصمیمگیری در این زمینه نه به میل

بر و  است  بسته  آن  و  این  اراده   و 
آلبرت فریدریش  پندار   خلف 
 لنگه، نه به «سلیقه شخصی» این و

آن.
 زیرا بر اساس پاسخ ماتریالیستی و یا
 ایدئالیستی به مسئله اساسی فلسفه،
می تدوین  سیاسی  های   استراتژی 
تغییر به  حاضر  که   شوند. کسی 
 مناسبات مالکیت نیست، کسی که
و اگوئیسم  کردن  رام  سودای   فقط 
را ها  انسان  اندوزی  ثروت   حرص 
 بر سر دارد، به حفظ وضع موجود
به کسی  دهد. چنین  می  در   تن 
 سرهم بندی کردن رفرم ها کمر می
طبقات قرارهای  و  قول  و   بندد 
جشن پیروزی  عنوان  به  را   حاکمه 
گیرد. •  می 
 چنین کسی به قول هگل، از جبهه
بنیان بر  که  ماتی»  ـ   «مبارزه حیاتی 
نوکر» و  «ارباب  تیک   دیالک 

استوار است، فرار می کند.
این از  دموکراسی  ـ  سوسیال   راه 

قرار است!
به دموکراتی  ـ  سوسیال  امروز   اگر 
نایندگی به  شرودر  گرهارد   نام 
منافع بر  مبتنی  سیاست  از   آشکار 
 امپریالیست ها می پردازد و از سوی
 سردمداران اقتصادی به همین دلیل
 مورد تسین و تجید قرار می گیرد،
برمی پرده  حزبی  نهائی  ایستگاه   از 
 دارد که روزی روزگاری برای دفاع
شده تشکیل  کارگر  طبقه  منافع   از 

بود.
برای دموکرات  ـ  سوسیال   حزب 
می آلترناتیوی  نه  بورژوائی   جامعه 
آلترناتیوی می خواهد.  نه  و  شناسد 
می حزب  این  از  منفردی   • افراد 

نومیدی، قبیل  از  دلیلی   توانند 
فساد به  ابتل  و  سازی   همرنگ 
ـ سوسیال  باشند. ولی   داشته 
 دموکراسی به مثابه سازمان توده ای
ای برنامه  های  طرح  ترک   با 
که اجتماعی  و  اقتصادی   تاریخی، 
آن تشکیل  و  پیدایش  کننده   تعیین 
ان مبارزاتی  پرچم  بر  و  اند   بوده 
سیاسی هویت  بودند،  بسته   نقش 

خود را از دست داده است.
جنبش در  اما  سیاسی  هویت   این 

کمونیستی حفظ شده است.
و همچنان  نیز  کمونیستی   جنبش 
 هنوز در معرض خطر اوپورتونیسم و
 ناپیگیری و زبونی قرار دارد. جنبش
جامعه در  باید  نیز   کمونیستی 
 بورژوائی از تل آتش بگذرد و پا بر
به گذار  روزی  تا  باند   جا 
براندازی طریق  از  را   سوسیالیسم 

انقلبی جامه عمل بپوشاند.
تئوریکی این رو ست که وقوف   از 
لینحل تضادهای  به   روشن 
 کاپیتالیسم، به تضاد کار مزدوری و
درون در  نهفته  تضاد  به   سرمایه، 
های توان  به  سرمایه،   انباشت 
 تخریبی مبارزات رقابت آمیز و غیره

ضرورت مبرم دارد.
که نیست  تئوریکی  نظر   اختلف 
های سازمان  مبارزاتی   قوه 

کمونیستی را تلیل می برد.
هم باید  تئوریکی  نظر   اختلف 
بر این  وجود داشته باشد، اگر قرار 
میسر شرایط  شناخت  که   باشد 
که باشد  این  بر  قرار  اگر   شود، 

معرفت و شناخت پیشرفت کند.
 آنچه که سازمان های کمونیستی را
تئوریکی است برد، خل   تلیل می 
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منجلب به  سقوط  خطر  منبع   که 
سوسیال ـ دموکراتیسم است!

 
بثابه ـ  ها  کمونیست  که  زمانی   تا 
ناپذیر سازش  و  رزمنده   حزب 
در را  خود  نقش  ـ  طبقاتی   مبارزه 
این سوبژکتیف  توان  با   جامعه 
موتور کنند،  می  پر  اراده  و   دانش 
کند نی  فرق  و  بود  خواهند   تاریخ 
 که تعداد آنها در دوره معینی از چه

قرار باشد!
 

سوسیال ـ دموکراتیسم و کمونیسم
پروفسور هانس هاینتس هولتس

ماربورگ دانشگاه  در  فلسفه   استاد 
و گورینگن بوده است.

 او ضمنا رئیس افتخاری انمن بین
الللی فلسفه دیالک تیکی است.

سرچشمه:
www.comunista.at
برگردان میم حجری
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یا با خرده ریزه ها ور رفت …
 

ـ سوسیال  میان  اصلی   تضاد 
بی ها  کمونیست  و  ها   دموکرات 
استراتژیکی ـ  سیاسی  تضاد   تردید 

است:
در کار  کردن  خلصه  میان   تضاد 
رفرم انام  پذیرش  با  صرف   رفرم 
ها ضمن حفظ آماج انقلبی است.

 
 درنگ طولنی تغییرات انقلبی که
 کمونیست ها را به پراتیک اصلح
بویژه ـ  دارد  وامی  روزمره   طلبانه 
حزب ایتالیا،  بسان  که   آنا 

حضور پارلان  در   کمونیست 
پیدایش ناگزیربه  ـ  دارد   چشمگیر 
 فرم های سوسیال ـ دموکراتیسم در
می منجر  کمونیست  احزاب   درون 

شود.
 

می ذهن  در  انقلبی  آماج   آنگاه 
های تصمیمگیری  ولی   ماند، 
های چالش  میدان  در   روزمره 
نو و  رشد  موجب   کوچک 
کمونیست در  رفتاری   پراگماتیسم 

ها می شود.
روح از  انقلبی  برنامه   آنگاه 
به و  شود  می  تهی  خود   سلحشور 
درجه مواعظ مذهبی تنزل می یابد.
دیگری، به  یکی  از  گذار   جاده 

جاده ای لغزان است.
 

در پراگماتیسم  به  کنید   مراجعه 
تارنای دایرة العارف روشنگری

 
لنین که  طور  همان  ـ  رو  این   از 
ـ دهد  می  تشخیص   بدرستی 
 بازتاب تئوریکی گرایشات نیروهای
بخش ـ  عمدتا  ـ   تاریخی 
را طبقاتی  مبارزه   صرفنظرناپذیر 

تشکیل می دهد.
 

 بدون شعور طبقاتی، مبارزه طبقاتی
تلیل بدون  و  است  ناپذیر   امکان 
نی طبقاتی  شعور  دوران،   درست 

تواند وجود داشته باشد.
 

این حکم اکنون بویژه معتبر است.
فنی جهان  در  که  اکنون   بویژه 
 بسرعت تغییر یابنده، تصویر ظاهری
جدیدی خطوط  طبقات  سیمای   و 

 کسب می کند و مناسبات مبتنی بر
می پوشی  پرده  را  مدام   استثمار 

کند.
 

اعظم صدر  که  نیست   تصادفی 
 سوسیال ـ دموکرات آلان ـ هلموت
انتقادی» «راسیونالیسم  ـ   اشمیت 
مثابه به  را  او  مکتب  و  پوپر   کارل 
توصیه سمتگیری  برای  نائی   قبله 

می کند.
 

ریزه ـ  خرده  «مهندسی   ایدئولوژی 
تعمیر بر  مبتنی  سیاست  یعنی   ها»، 
تاکتیک با  سیستم  از   قطعاتی 
دقیق انطباق  دموکراسی  ـ   سوسیال 

دارد.
 

 این ایدئولوژی سیستم را در کلیتش
ولی برد،  نی  سؤال  علمت   زیر 
به جنجال  و  جار  با  آنا  و   اینجا 
سیستم عیوب  و  نواقص   تصحیح 

کمر می بندد.
 

(راسیونالیته) «تعقل»   مفهوم 
 پوپریست ها نیز برای این خط مشی

جان می دهد:
 رعایت رابطه محدود وسیله و آماج
متقابل تأثیرات  پوشی  پرده   (ضمن 
 درونی در جامعه و تصادم و تقاطع
 آنها)، صرفنظر از ابزار کنترل مبتنی
شیوه به  آوردن  روی  و  تئوری   بر 

تکذیب.
 

منویات در  سیری  به  کنید   مراجعه 
 کارل پوپر در تارنای دایرة العارف

روشنگری
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ـ خرده  با  رفت  ور  متد  است   این 
حواشی در  زدن  پرسه  و  ها   ریزه 

وضع موجود.
 
5

و یا پیشاهنگ آینده گشت
 

تاریخی ـ  فلسفی  دورنای   بدون 
فلسفه بر  مبتنی  دورنای   (بدون 
و تدوین  به  توان  نی  هرگز   تاریخ) 
 توسعه طرح و برنامه درازمدتی نایل

آمد:
 برای تدوین و توسعه طرح و برنامه
نیاز پیشرفت  مفهوم  به   درازمدت 
بلحاظ هم  که  هست   مبرم 
تکوین با  رابطه  (در   آنتروپولوژیکی 
ـ اقتصادی  بلحاظ  هم  و   انسان) 
اقتصاد نظر  نقطه  (از   سیاسی 

سیاسی) اثبات شده است.
 

فقط نه  ـ  ها  انسان  نوعی   تاریخ 
همچنین بلکه  گذشته،   امکانات 
با پیوند  در  باید  ـ  آتی   امکانات 
طبیعت توسعه  و  حفظ   قوانین 

همبستر شود.
از پیوندهائی که  باید  این کار   برای 
می فراتر  مثبته  علوم  دانش   حد 
دیالک خرد  متد  بکمک   روند، 

تیکی برقرار و مدل بندی شوند.
 

با را  امر  حقیقت  این   انگلس 
پیوند علم  تیک  «دیالک   عبارت 
بیان ای  برنامه  بطور  است!»   کلی 

کرده است.
 

 موضوعات متافیزیک کلسیک در
موضوعات مثابه  به  نوینی   سطح 

دوباره تیکی  دیالک   داربست 
مطرح می شوند.

هنوز اما  آنها  واقعی  چون  و   چند 
 ناروشن است و برای کشف آنها به
پر بحث  به  و  انتقادی   پژوهش 

کلنجار نیاز هست.
 

 اگر سوسیال ـ دموکراسی بر آن بود
(به شناسی  جامعه  و  اقتصاد   که 
شناسی جامعه  و  اقتصاد   انضمام 
راهنما علوم  مثابه  به   بورژوائی) 
نوین تولد  شاهد  اکنون  اند،   کافی 
سیاسی پراتیک  بطن  از   فلسفه 

هستیم.
 

توانستیم می  را  امر  حقیقت   این 
گرامشی و  لنین  از   پیشاپیش 

بیاموزیم.
 

 این کار محققین مارکسیستی است
را زمینه  این  در  لزمه  ابزار   که 

فراهم آورند.
 

بثابه ـ  ها  کمونیست  که  زمانی   تا 
ناپذیر سازش  و  رزمنده   حزب 
در را  خود  نقش  ـ  طبقاتی   مبارزه 
این سوبژکتیف  توان  با   جامعه 
موتور کنند،  می  پر  اراده  و   دانش 
کند نی  فرق  و  بود  خواهند   تاریخ 
 که تعداد آنها در دوره معینی از چه

قرار باشد!
 

 جانایه و جا و مقام مقوله فلسفی ـ
تاریخی از این قرا ر است:

 کمونیست ها پیشاهنگ طبقه
کارگر اند!

دایره العارف روشنگری

http://hadgarie.blogspot.com/
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 گر نکته اى بین لویى آلتوسر وا

 مارکسیست هاى غربى و
 غیرمارکسیست ها مشترک باشد،

 آن گفتار درباره «کلیت» در
TOTAheTYاست. برداشت آلتوسر  

 از «کلیت» تا حدودى جدید است.
 آلتوسر توضیح مى دهد که چگونه
 مارکسیسم از بقیه علوم بورژوازى

 به واسطه وجود همین مفهوم کلیت
 جدا مى شود. در جهان «تربه
 گرایى» مفهومى از کلیت وجود

 ندارد و آنچه که به چشم مى خورد
 دیدگاه «اتیستى» درباره واقعیت

اجتماعى است.
تنها نه   بدینسان است که فردگرایى 
 به عنوان یک فلسفه اجتماعى بلکه
مورد متدولوژى  یک  صورت   به 
نیز امروزه  گیرد.  مى  قرار   استفاده 
مى مارکسیسم  از  صحبت  جا   هر 
جمله از  کلیت  به  توجه   شود، 
مکتب این  برجسته  هاى   ویژگى 
تاریخ اما «کلیت»   دانسته مى شود. 
جهان در  دارد.  را  خود   خاص 
این بر  لوکاچ  گئورگ   مارکسیسم، 
جهان که  ورزد  مى  اصرار   نکته 
گرایى» «کلیت  مفهوم  بر   پرولتاریا 
 استوار است و اصوًل درک جامعه
نیست. عملى  کلیت  مفهوم   بدون 
 لوکاچ در اینجا از هگل کمک مى
گوید: مى  که  بدینسان   گیرد 
است که در درک  پرولتاریا مجبور 
نیز جامعه  درک  همان  (که   خود 

است) از مفهوم «کلیت» استفاده 

 تأمل کوتاه
 آلتوسر و دید
ساختارگرایى

مسعود یزدى
ادراک دیگر  عبارت  به   کند، 
همان همزمان  خود  از   پرولتاریا 
در لذا  و  است  جامعه  کل   ادراک 
خود نوعى  جامعه  و  خود   ادراک 
شود. مى  گرفته  کار  به  گرا   کلیت 
یک دیدگاه  این  که  است   واضح 
اینجا در  است.  هگلى  نظر   نقطه 
وجود دانش  فنومنولوژى   نوعى 
 دارد که همزمان با فنومنولوژى کل
قدر هر  است.  همسان   جامعه 
خود به  نسبت  درک  در   پرولتاریا 
اجتماعى هاى  پایه  جوید،   تکامل 
 نیز شفاف تر و روشن تر به نظر مى
ء شى  بررسى  با  ما  اینجا  در   آید. 
 شدگى در دانش مواجه هستیم. در
فعال عنصر  تنها  پرولتاریا   حقیقت 
 اجتماعى است که در خودسازى به
 آن سوى «شى شدگى» مى رود. اما
«کلیت» وجود نوع  دو  آلتوسر   براى 

و ۱دارد:  بیانگر»  «کلیت   -۲- 
مى شرح  آلتوسر  پیچیده»   «کلیت 
 دهد که چگونه «کلیت» در اقتصاد
همان واقع  در  کلسیک   سیاسى 
بدین لذا  و  است  بیانگر»   «کلیت 
براى اصوًل  است.  غیرعلمى   دلیل 
«کلیت جهان  در  تنها   آلتوسر 
 پیچیده» است که علم نهفته است.
 خصلت علم همان «غیرمرئى بودن»
اینجا در  است.  «پیچیدگى»   و 

را خود  خاص  معناى   پیچیدگى 
 دارد. معناى پیچیدگى در اینجا این
یک مثابه  به  جامعه  که   است 
تخفیف غیرقابل  پیچیده   مجموعه 
کلیت در  است.  بیانگر  کلیت   به 
دهنده تشکیل  عناصر  تامى   بیانگر 
مجموعه یک  در  بیان  قابل   کلیت 
همین به  و  هستند  پذیر   تخفیف 
 خاطر است که خصلت علمى بودن
نظر از  شود.  مى  حذف  اینجا   در 
جهانى بر  لزومًا  علمى  دید   آلتوسر 
بدین این  و  دارد  تکیه   «غیرمرئى» 
(یا علمى  کلیت  که  است   معنى 
نى چشم  وسیله  به  را   غیرمرئى) 
کلیت لذا  کرد.  مشاهده   توان 
با و  نبوده  تربى  علمى  یا   پیچیده 
 منطق پدیده هاى تربى نى توان آن
دنیاى آلتوسر  کرد. براى  درک   را 
و است  غیرعلمى  لزومًا   تربى 
کاربست به  روش  روشى   هرگونه 
به همان  تربى  چارچوب  در   علم 
از روش است.  کارگیرى غیرعلمى 
همان بورژوایى  علوم  دیگر   اشکال 

) گرایى   ) استHistoricismتاریخى 
از تلى  تواند  مى  نهایت  در   که 
دانش اتیستیک  کاربست  به   روش 
بورژوایى علوم  شکست  این   باشد. 
 باعث آن مى شود که حتى تاریخى
متمایل گرایى  تربه  به  نیز   گرایى 
ادعاى یک  با  ما  اینجا   شود. در 
 تقریبًا عجیب و یکه مواجه هستیم:
اینکه هگل نیز تربه گرا است.  آن 
تربه که  رسد  مى  نظر  به   چنین 
و است  متاز  مکانى  داراى   گرایى 
مى آن  از  بورژوایى  علوم   اکثر 
تلیل آلتوسر  دیگر  نوآورى   گذرد. 
«مجموعه» صورت  به  ها   پدیده 
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 است. در حقیقت براى آلتوسر هیچ
«ساده» صورت  به  اى  پدیده   نوع 
هایى پدیده  نیست.  تصور   قابل 
 مانند جنگ، بحران انقلب و غیره
«ترکیبى» دنیاى  یک  از  اى   نشانه 
صورت به  ها  پدیده   است. درک 
آنها ادراک  مقابل  نقطه   «مجموعه» 
در است.  «اتیستى»  شیوه   به 
پیچیده» «کلیت  که  است   مجموعه 
آنکه توضیح  دهد.  مى   معنى 
عناصر از  تعدادى  به   «مجموعه» 
 گفته مى شود که با یکدیگر روابط
اتیسم واقع  در  دارند.   «ناموزون» 
 تلش مى کند که جهان ناموزون را
در کند.  موزون  جهانى  به   تبدیل 
تشکیل عناصر  نیز  گرایى   تربه 
 دهنده «تربه» کًل موزون هستند و
 لذا در این دیدگاه پدیده ها موزون
 هستند. مفهوم کلیت پیچیده، نیز به
 همین معنى است که جامعه تشکیل
 مى شود از مجموعه هاى ناموزون.
گراى ساخت  دید  با  ما  اینجا   در 
مى برخورد  جامعه  باب  در   آلتوسر 
بنیان داراى  سیاسى  اقتصاد   کنیم. 
خاطر بدین  و  است  گرایانه   تربه 
به تخفیف  را  چیز  همه  که   است 
آلتوسر براى  دهد.  مى   اقتصاد 
آخرین در  ولى  است  مهم   اقتصاد 
این داراى  پیچیده  لذا کلیت   منظر. 
به اقتصاد  آن  در  است که   خصلت 
مى مطرح  دیدگاه  آخرین   عنوان 
پیچیده، کلیت  در  علوه  به   شود. 
ابعاد داراى  اجتماعى  هاى   پدیده 
 نامرئى هستند. فقط در تربه گرایى
 است که اصرار بر مرئى بودن پدیده
نوع هر  در  آنکه  حال  رود.  مى   ها 
داراى ها  پدیده  علمى،   دیدگاه 

براى هستند.  «غیرمرئى»  اى   جنبه 
 تلیل پدیده هاى «غیرمرئى» باید از
استفاده علمى  شناخت   روش 
 جست. این روش به کارگیرى علم
مقابل در  نیست.  گرا  تربه   لزومًا 
تربه هاى  روش  ناتوانى  و   ضعف 
 گرایان، روشى دیگر وجود دارد که
 همان ساخت گرایى است. ساخت
 گرایى، در واقع شناخت جنبه هاى
 حاکم بر پدیده است که بر صورت
مثال عنوان  به  آید.  نى  در   مرئى 
بر که  است  «انتزاع»  یک   «سرمایه» 
ابعاد کند.  مى  حکومت   فرد 
 ساخت گرایانه سرمایه بر کلیت فرد
کلیت واقع  در  و  است   حاکم 
گرایانه مفهوم ساخت  یک   پیچیده 
دیدگاه از  توان  آن نى  با  که   است 
کرد. استفاده  اومانیستى   هاى 
اومانیستى، دیدگاهى است  دیدگاه 
 مبتنى بر سوبژه که در نهایت باعث
تربه و  تربه  به  پدیده   تخفیف 

گرایى مى شود.
منبع: روزنامه شرق
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تئورِیا”  به  ژیژک   سلوی 

فرهنگ و  فیلم  ی   روانکاوانه 
ی حوزه  که  پردازد،  می   مردمی 
 وسیعی- از هیچکاک و لینچ گرفته
علمی و  ترسناک  های  قصه   تا 
 تخیلی- را دربر می گیرد. فیلسوِف
عنوان با  کتابی  با  که   اسلونیایی 
ENfOY  YOUR  SYksTOm!: 
fACQUES  hACBp  cp 
HOLLYWOOD  BpD  OUT 
او مطالعات  اخیرًا  شد.   مشهور 
بر فانتسم  تاثیر  ی  نحوه   درباره 
هم شد.  منتشر  جدید  های   رسانه 
در متنی  نوشت  حال  در  او   اکنون 
از بعد  با سایبراسپیس است.   رابطه 
رابطه در  بسیار  های  عنوان   بررسی 
به مربوط  ناآشنای  پدیدهای   با 
این به  ژیژک  مجازی،   دنیاهای 
 نتیجه رسید که -در تقابل با همهی
که انگیزی  هیجان   خوانشهای 
گیرد- می  صورت  وب   درباره 
ی شبکه  بر  غالب  روانی   اقتصاد 
هیستریک الکترونیکی،   ارتباطات 

است.”
در شما  ژیژک،  آقای   پرسشگر: 
به معروف  نقدی  مقالت   برخی 
توسعه را  واقعیت»  کردن   «مجازی 
 داده اید که ظاهرًا توسعهی فناوری
کند. می  همراهی  را   اطلعات 
 اخیراً شما درباره ی چندی از نظریه
دانشگاه در  سایبراسپیس   های 
کردید. صحبت  برلین   هامبولت 
ی باره  در  “جمعی”  ی   نظریه 

سایبراسپیس وجود دارد که مثلً 

هیستری 
و

 سایبراسپیس
اسلوی ژیژک

مترجم : محرداد
) بورگ  the) (۱توسط   borgدر( 

استارِتِرک تلویزیونِی]   [سریال 
می نظر  به  است.  شده   همگانی 
یک شبیه  چیزیست  بورگ   رسد 
 وضعیت حشره ای سایبرنتیک، که
 تصویر قدیمِی بیگانه ی انگلی را با
ترکیب ماشین  انسان-  یک   روابط 
 می کند و فرد را در “هستِی یگانه”
 توسط دستگاه های ارتباطی در می
رسد می  نظر  به  ایده  این   آمیزد. 
سوی به  عمومی  گرایش   مشابه 
ی برجسته  بیش  و  کم   کاربرِی 
 تئوری های توطئه برای تفسیر دنیای
این من  اگر  است… ژیژک:   مدرن 
 نکته از هویِت مستقل- ذهن – فرد
 را درست فهمیده باشم، خوب این
است که از سایبراسپیس  ای   نسخه 
از اول  بودم.  نیاورده  نظر  در   من 
 همه من نسخهی شالوده شکنانه ی
 سایبراسپیس را مدنظر قرار دادم که
 این نسخهِی پسا-دکارتی است: هر
با تواند  می  زن)  (مردو  ما  از   کدام 
 هویتش بازی کند و قس علی هذا.
شالوده فمینیستی،  ی  نسخه   این 
از اما  است.  فوکویی  و   شکنانه 
است مکن  هم  شما  که   آنایی 
وجود هم  دیگری  ی  نسخه   بدانید 
ی «مدرسه  آنرا  بیایید   دارد، 

زمانهی سایبراسپیِس   ایدئولوژیِ- 
] Newنو»   Age  school  of 

cyberspace-ideology،بنامیم  [ 
در ما  که  نئو-یونگی  ی  ایده   این 
مکانیکی ی  فردگرایانه  عصر   یک 
اینکه و  کنیم  می  زندگی  کاذب   و 
جدید جهش  یک  آستانه  در   ما 
یر فِی  نوس   هستیم… پرسشگر: 

)۲) (noosphere،بله … ژیژک:   ( 
ما است. همه ی  ایده   دقیقًا همین 
 از یک ذهن جمعی سهم می بریم.
من برای  مورد  این  در  که   چیزی 
 بسیار جذاب بود، ابهام این فانتزی
 است. این فانتزی می تواند همچون
قبًل شود.  معرفی  وحشت   نهایِت 
بزرِگ تهدید  پنجاه  دهه   در 
مغزی شستشوی  ی  ایده   کمونیسم 
ذهن”. “یک  ساخِت  توانایی   بود، 
سرد، جنگ  پارانوئیِد  فیلم   بهترین 
 که به طرز کنایه داری این ایده را به
کاندیدای “فیلم  می گیرد،   خدمت 
سیناترا فرانک  بازی  با   منچوری” 
 بود. یک افسر آمریکایی توسط کره
می اسیر  کره  در جنگ  ها   شمالی 
می داده  مغزی  شستشوی  و   شود 
تت که  آدمکش  یک  به  تا   شود 
شود، تبدیل  کشد  می  آدم   فرمان 
 بدون اینکه خود از آن اطلع داشته
 باشد. امروز شما هنوز از طرفی این
ذهن یک  اوتوپیایِی  منفی   تصویر 
 جمعی و از طرف دیگر این ایده ی
 مثبت زمانه ی نو را در نظر دارید.
 دو نسخه ی متضاد وجود دارد، اما
 چیزی که من وسوسه می شوم با آن
های انگاره  پیش  کنم   مخالفت 
اینکه اینهاست.   معمول 
بسیار بخواهم  اگر   سایبراسپیس، 
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پایان معنای  به  کنم،  مطرح   ساده 
ی سوبژکتیویته  پایان  و   فردیت 
خصوصیات تام  است.   دکارتی 
واقعیت جهت  این  از   قطعی 
 خارجی می یابند که هرچه قدر هم
 که شما احساس قطعیت کنید، باز
 تامی خصیصه های شما می توانند
 دستکاری شوند. زمانی که فرد در
به کند،  می  بازی  مجازی   فضای 
مردی توان  می  من  مثال   طور 
 همجنسگرا باشم که تظاهر می کند
چیز هر  یا  دگرجنسگراست   زنی 
هویت یک  توان  می  من   دیگر: 
یا بسازم  خود  برای  جدید   مستقل 
به تر،  پارانوئید  بسیار  حالتی   در 
هستم، شده  کنترل  قبل  از   نوعی 
فضای توسط   یعنی دستکاری شده 
آن فقدان  که  چیزی   دیجیتال. 
تنها خصوصیات دهد،  می   آزارت 
 قطعی تو هستند، یعنی شخصیت تو
شخصی خصوصیات  معنای   در 
 ات، یا خصوصیات روحی و روانی
از شما  که  هنگامی  تنها  اما   ات. 
فرد شوید،  محروم  قطعی   محتوای 
بنام چیز  چه  که  ببیند  تواند   می 
 سوژه دکارتی باقی مانده است.تنها
 در سایبراسپیس است که ما به همه
ی سوبژکتیویته  ی  درباره   چیز 
 دکارتی نزدیک می شویم. به خاطر
پروسه دکارت  که  زمانی   بیاورید 
می دقت شرح  به  را   شک جهانی 
آیا که  کند  می  شک  فرد   دهد. 
این به  دارد  وجود  واقع  در   چیزی 
شخصی” “کوگیتو  به  که   قصد 
را ایده  این  دکارت  یابد.   دست 
می که  زمانی  دهد  می   توسعه 
 گوید: یک خدای شیطانی را تصور

 کنیم، یک روحی شیطانی که فقط
داشته باور  که  نفوذ می کند  ما   در 
سایبراسپیس، آیا  اما  به…   باشیم 
 همان فضای مجازی نیست که این
 روح شیطانی را ماتریالیزه می کند؟
وارد که  است  وخیم  بسیار  این   و 
 چنین شک عمومی شویم: چه می
دیجیتالی فقط  چیز  همه  اگر   شود 
هیچ اگر  یا  باشد  شده   ساخته 
با که  باشد  نداشته  وجود   واقعیتی 
 آن آغاز کنیم؟ تنها در هنگام تربه
عمومی شِک  ی  لظه  چنین   ی 
منظور که  چیزی  به  شما  که   است 
) سام”  ارگو  “کوگیتو  از  دکارت 

 )بود، می رسید. به این دلیل من۳
 مطلقًا فکر نی کنم که سوبژکتیویته
در است.  شده  تهدید  دکارتی   ی 
فقط کنم،  می  فکر  من   عوض 
به رسیدن  حال  در  که  است   امروز 
به بورگ  داستان   آنیم. پرسشگر: 
 نظر می رسد که استعاره ای را برای
 سایبراسپیس می پروراند، یعنی ایده
طریق از  جمعی  آگاهی  یک   ی 
 ابزارآلت ارتباطی. از طرفی دیگر،
به کامپیوتر  ی  درباره  شما   ایده 
انسان جنسیتی  فاقد  مکمل   عنوان 
دیگری که  است  چیزی   همان 
 بزرگ را می سازد. آیا این استعاره
های رسانه  کل  برای  توانست   نی 
طور به  رسانه  حتی  و   الکترونیکی 
از بسیاری  باشد؟  رفته  بکار   عام 
سایبراسپیس به  که  هایی   خصیصه 
 منسوب شده است امروزه می تواند
به مثال  برای  اندازه  همان   به 
فردی شود.  منسوب   تلویزیون 
برابر در  که  دارد  را  نفر  ها   میلیون 
و نشینند،  می  تلویزیون  ی   صفحه 

و احساسی  محتوی  با   همزمان 
دستگاه توسط  مشابه   عقلنی 
من شوند. ژیژک:  می  تغذیه   بزرگ 
وسوسه اما  موافقم،  این  با   صراحتًا 
توانیم می  ما حتی  که  بگویم   شدم 
من بزرگ  تز  این  برویم.   پیشتر 
که چیزی  است.  جنسیت   درباره 
خیلی مجازی  فضای  ی   درباره 
 شُک دهنده بود، این نبود که پیش
این یک “واقعیت واقعی” وجود  از 
واقعیِت یک  فقط  حال  و   داشت 
توسط بلکه  دارد،  وجود   مجازی 
نوعی [به  مجازی  واقعیت  ی   تربه 
 که گذشته را هم تت تاثیر قرار می
چگونه که  ایم  شده  آگاه   دهد] 
وجود واقعی  واقعیت   هیچگاه 
همیشه واقعیت  است.   نداشته 
آن از  فقط  ما  است،  بوده   مجازی 
کنم می  فکر  من  بودیم.  خبر   بی 
سـکس ی  درباره  که   چیزی 
این است  بسیار وحشتناک   مجازی 
قبًل ما  من،  خدای   نیست[که]: 
 یک پارتنر واقعی داشتیم که لسش
می آغوش  در  کردیم،   می 
و دادیم  می  فشارش   گرفتیمش، 
تنها در مقابل صفحه ی  حال شما 
حتی یا  و  زنی  می  جـلق   نایش 
از فقط  شما  زنید،  نی  هم   جـلق 
از هم  دیگری  شاید  بدانید   اینکه 
لذت دیگر  هرچیز  یا   طریق صفحه 
 می برد، لذت می برید. بلکه نکته
که ایم  شده  آگاه  ما  که   اینجاست 
واقعی سـکس  وقت  هیچ   چگونه 
 وجود نداشته است.فقط این نیست
ی رابطه  داشت  خودارضـایی،   که 
تخیلشده پارتنر  یک  با   جـنسی 
اگر افتد  می  اتفاقی  چه   است. 
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 سکـس واقعی فقط خودارضـایی با
باید باشد؟  واقعی  پارتنر   یک 
 گفت، شما فکر می کنید در حال
با واقعی]  [سکـس  آن  دادن   انام 
در اما  هستید  واقعی  پارتنر   یک 
یک عنوان  به  او  از  شما   اصل 
می استفاده  خودارضایـانه   دستگاه 
شما به  فقط  واقعی  پارتنر   کنید، 
تا دهد  می  را  ماتریال  از   حداقلی 
اجرا را  فانتزیهایتان  بتوانید   شما 
سـکس در  دیگر،  زبانی  به   کنید. 
 همیشه حداقل سه نفر وجود دارند.
شما نیستید،  پارتنرتان  و  شما   فقط 
 باید یک فانتزی داشته باشید تا آنرا
از فانتزی  که  وقتی  کند.   پشتیبانی 
می کننده  منزجر  پارتنر  بپاشد،   هم 
در است.  وحشت  این   گردد. 
مثال: برای  شکسپیر   “هملت” 
اوفلیا به  هملت  نایش،   اواسط 
 نگاه می کند و این لظه ی “فاجعه
انسان چه  است:  واقعیت”   بار 
به او(اوفلیا).  ایست  کننده   منزجر 
پشتیبانی آن  دقیقًا  که  علت   این 
می فکر  است.  شده  گم   فانتسمی 
با مجازیت  اصلی  بعد  یک   کنم 
همذات زبان  نظم  یا  نادین   نظم 
وجود هم  دیگری  ی   است.نکته 
پدیداِر به  است  مکن  که   دارد، 
شما که  شود  متصل  جمعی   ذهِن 
 آنرا یادآور شدید. من ادعا می کنم
از ُبعدی  به  باید  شخص   که 
دقیقًا شود.  نزدیک  بودن   “ناُمرده” 
به سادگی ناُمرده  که  این جهت   به 
به بلکه  نیست،  “زنده”  معنای   به 
زنده وجود  این  با  اما  مرده،   معنی 
و کینگ  استفان  ی  درباره   است. 
فکر ها  آشام  خون  و  ها   زامبی 

با را  سایبراسپیس  من  اینجا   کنید. 
) لیبیدو  بافِت  لکان  که  چیزی 

Lamellaمی متصل  نامد،  می   ( 
که زندگی  از  جوهری  یعنی   کنم، 
شود. ویران  تواند  نی   هیچگاه 
ناسوتی(میرا) دیگر  اینجا   مسئله 
نوعی برعکس:  بلکه  نیست   بودن 
 از فرِم زندگی ترسناک است، مثل
هیچوقت شما  که  ها،  آشام   خون 
خلص آن  دست  از  توانید   نی 
وحشت حد   شوید.آخرین 
است. ابدیت  همان  یا   “نامیرایی” 
در هماکنون  که  جدیدی  مت   در 
 حال نوشت آن، در تلش هستم تا
 این ارتباط غیرمکن را برقرار کنم:
و واگنر  کلیزت،  میان   پیوندی 
اپراهای شما  اگر   سایبراسپیس. 
فکر من  بخوانید،  بدقت  را   واگنر 

“کلِگ”( که  کنم  همهKlageمی   ( 
آریا ( به۴ی  واگنری  بزرگ  های   ( 

– آنها  قهرمانان  این صورت است: 
هاوزر، تان  و  لهنگرین  در  جز   به 
بزرگ خوردگان  شکست   همان 
من بیرند.  ندارند  اجازه   واگنر- 
واقعیِ  ترس  این  کنم  می   فکر 
این کسی  که  است،   سایبراسپیس 
فراز بر  را  زندگی  از  شبحوار   ُبعد 
نامرده، زندگی  یک  دارد،   مرگ 
پا و  پیش  برای  حتی  که   چیزی 
هرروزه سطوح  ترین   افتاده 
کارکرد شما   واقعیست.آیا 

undeleteمی را  کامپیوتر  در    
با کامپیوترها  شناسید؟ مسئله ی ما 
 این نیست که چیزی می تواند پاک
بعدازظهر تام  شما  مثل   شود: 
قطعی یک  سپس  و  اید   کارکرده 
از دست می رود.  برق و همه چیز 

 درست است، این چیزها اتفاق می
اوقات گاهی  دانید،  می  اما   افتند. 
 این خیلی هولناکتر است که شما
پاک واقعًا  را  چیزی  توانید   نی 
دیگر شد،  وارد  که  یکبار   کنید. 
 وارد شده است. اینجا من مسئله ی

 ] را هم می بینم.cloningکلونینگ[
نیست این  کلونینگ  ی   مسئله 
دست از  را  فردیتم  من   که:”آیا 
موقعیت در  من  آیا  داد،   خواهم 
الی و  گرفت  خواهم  قرار   بدلی 
اینست کلونینگ  ی  مسئله   آخر”. 
مرد. نخواهید  هیچوقت  شما   که 
(ایده ال را می کشید   شما خودتان 
از هنوز  که  البته  کنم،  می   صحبت 
وجود این  امکان  علمی   لاظ 
از شما آنها تکه کوچکی  و   ندارد) 
را شما  دوباره  و  کنند  می  پیدا   را 
نهایت  بازسازی می کنند. شما بی 
هیچکس هستید.  شونده   بازتولید 
 نی داند این چگونه فردیت را متاثر
 خواهد کرد. پرسشگر: شما موقعیتی
آن با  اسکرین  مقابل  در  کسی   که 
یک عنوان  به  را  شود  می   رویارو 
 وضعیت هیستریک تفسیر می کنید.
ایمیل توسط  وقتی  مثال،   برای 
طور به  کنید.  می  برقرار   ارتباط 
 بالفعل تردید زیادی درباره این فرم
شما دارد:  وجود  ارتباطات   از 
باشید مطمئن  توانید  نی   هیچوقت 

 ] شماinputکه چه کسی ورودیات[
غرضی. چه  با  یا  و  خواند  می   را 
آگاه موقعیت  این  از  هرلظه   شما 
واکنش کنید  می  تلش  و   هستید 
کنید. بینی  پیش  را   دیگری 
حالت این  در   همچنین، 
ارتباطات ی  افزوده   خصوصیات 
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 رودرو مثل توِن صدا و ژست ها و
شوند. ژیژک: می  گُم   صدا 
آن به  خیلی  فرویدی،   ناخودآگاه 
اسکرین روبروی  کسی  که   چیزی 
شباهت دهد  می  انام   کامپیوتر 
 دارد. ناخودآگاه فرویدی، کًل زبان
نه. نیست،  تونالیته  یا   بدن 
این دقیقًا  فرویدی   ناخودآگاه 
با شما  جاییکه  است،   درماندگی 
کردن صحبت  حال  در   کسی 
نی شما  زمان  همان  در  و   هستید 
مخاطب واقعا  کسی  چه  که   دانید 
نامطمئن اساسًا  شما   شماست. 
این اساسًا  که  دلیل  این  به   هستید، 
های سمپتوم  است.  سمپتوم   یک 
همچین دقیقا  نیز   هسیتریایی 
من نکته  پس  دارند.   ساختاری 
 اینجا در امتداد خطی است که شما
خیلی سایبراسپیس  کردید،   ترسیم 
عمل هیستریایی  جهتی  در   اوقات 
 می کند، که دقیقًا همین نامطمئنِی
 بنیادین است: من نی دان نامه من
 به دست چه کسی خواهد رسید =
 من نی دان دیگری از من چه می
می تلش  من  بدینگونه  و   خواهد 
انعکاس را  نامطمئنی  این  تا   کنم 
احساسی در  سایبراسپیس   دهم. 
 آشکار می شود که ما نی توانیم از
اش تکنولوژیکی  مشخصات   روی 
جهتی در  که  بگیریم   تصمیم 
در یا  کند،  می  عمل   منحرف 
هیچ همینطور  هیستریایی.   جهتی 
کارکرد برای  معینی  روانی   اقتصاد 
اما است.  نشده  ثبت   سایبراسپیس 
که کنیم  می  فکر  ما  اوقات   بیشتر 
اقتصادی در   سایبراسپیس 
به است.  آمده  گرفتار   هیستریایی 

به تنها  نه  من  که  است  دلیل   این 
پارانوئیک های   نسخه 
نسخه به  بلکه عمیقًا   سایبراسپیس، 
اعتماد هم  آن  بخش  رهایی   های 
هویت با  “ما  اینکه  یعنی  کنم،   نی 
از بازی می کنیم” و   های چندگانه 
کنم، می  فکر  چیزها.من  قبیل   این 
 اگر بتوان خلصه اش کنم، اینگونه
ی نسخه  چهار  یا  سه  که   است 
دارد: وجود  سایبراسپیس  از   اصلی 
ما که  اینست  آن  سلیم  عقِل   نسخه 
واقعی های  انسان  همان   هنوز 
می صحبت  یکدیگر  با  که   هستیم 
مدیوم تنها  سایبراسپیس  و   کنیم 
ساده بسیار  این  است.   دیگری 
که دلیل  این  به  است،   لوحانه 
بودن سوژه  چگونگی   سایبراسپیس 
دهد. می  قرار  تاثیر  تت  نیز   را 
پارانوئیِک نسخه  ما   سپس 
داریم: را   سایبراسپیس 
 سایبراسپیس، چیز مادری، یعنی در
 این حالت ما استقلل فردی مان را
این ما  سپس  دهیم.  می  دست   از 
بخشی رهایی  ی   نسخه 
ی سوژه  همان   انحرافی]منظور 
مدرن پست  منحرف  ی   چندگانه 
 است که توسط افرادی چون دلوز و
را م[  است.  شده  مطرح   فوکو 
 داریم، به این معنی که ما از دست
 استبداد پدرشاهی خلص شدیم. و
 نسخه آخر، نسخه ی امروزی نوس

یر(  ) است. مردم بهNoosphereفِی 
 شدت مجذوب پدیدارهایی هستند
من اند.  استثنایی  بسیار  درواقع   که 
در وقتی  که  شناسم،  نی  را   کسی 
به واقعًا  نشیند  می  کامپیوتر   برابر 
بازگردد، روانی  تعمید   نوعی غسل 

 کسی که تبدیل به یک عضو نوس
تربه نیست.  اینگونه  شود،  یر   فی 
بنیادین ی  تربه  هستیریایی   ی 
تواند می  کسی   است.پرسشگر: 
در را  هیستری  روی  بر  شما   تاکید 
 این مباحثه به عنوان جوابی به نوعی
سیاسی چپ  جناح  از   قطعی 
الهام جنسیت  تئوری  از  که   بخواند 
پتانسیل که  آنچه  است،   گرفته 
ویرانگِر نتیجه  در  و   عصیانگرانه 
کند؟....  می  مطرح  را  "انحراف" 
 ژیژک: چیزی که هیستری را جالب
چگونه که  اینست  کند  می   توجه 
ایده های چپِی مدرن در سلب  این 
سیاست با  هیستری  از   صلحیت 
رادیکال استالینیست  و   لنینیست 
توجه جالب  بسیار  دارند.   اشتراک 
دالِّ شویم  متوجه  که  وقتی   است 
عنوان به  هیستریکی  ی   سوژه 
استالینیستی سیاست  در   کفرگویی 
قبلتر، حتی  شود.  می   پدیدار 
و داخلی  دشمنان  لنین،   توسط 
 رویزیونیست ها به عنوان هیستریک
آنها شدند:  می  صلحیت   سلب 
آنها خواهند،  می  چه  دانند   نی 
از من  دارند.وقتی  تردید  یا   شک 
 انحراف صحبت می کنم، منظورم
معین عملی  عنوان  به   انحراف 
برای مقعدی.  آمیزش  مثًل   نیست، 
بسیار گرایش  یک  انحراف   لکان، 
که گزیند،  برمی  را  سوبژکتیو   دقیق 
یا سازی  خود-ابژه  گرایِش   یک 
آنائیکه از  است.   خود-ابزاری 
هیستریکی، ترس   مشخصهی 
است، شدن  دیگری  برای   ابزاری 
ی سازنده  بنیادی  جزء   بنابراین 
 سوبژکتیویته، هیستریکی است: من
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هستم. چه  دیگری  برای  دان   نی 
طور به  روان-نژندی  یا   هیستری، 
سئوال وضعیت  یک  همیشه   کلی 
است: فروید  قاطع  پیام   است.این 
را خود  رویاهای  هیستریک   سوژه 
واقعیت منحرف  سناریوی  یک   در 
که دلیل  این  به  نه  بخشد،   نی 
 او(زن و مرد) از سرکوبی یا از قانون
او این دلیل که  به  بلکه  ترسد،   می 
می من  است:  مشکوک   همیشه 
چه اما  دهم،  انام  را  اینکار   توان 
 می شود اگر آنهم مرا راضی نکند.
همین حتی  اگر  شود  می   چه 
 سناریوی منحرف جعلی باشد. یک
همچنین باشد. البته  کاذب   ماسک 
 یک محور سیاسی برای این هست:
های نسخه  از  برخی  به  من   جواب 
این که  دلوز  یا  فوکو   عوامانهی 
 سوژه ی چندگانه ی منحرف پست
 مدرن را می ستایند، یعنی سوژه ی
 بدون اقتداِر پدرانهی معین، که بین
 تصاویرِ شخصیِ متفاوت و چندگانه
 از خود تغییر مکان می دهد و خود
 را هر زمان بازشکل دهی می کند،
وضعیت این  باید  چرا  است:   این 
می ادعا  من  شود؟  فرض   ویرانگر 
فمینیست برخی  با  مرا  این   کنم -و 
می فراوانی  مشکلت  وارد   ها 
اگر که،  کنم  می  ادعا  من   کند- 
 بخواهم آنرا در دوره ی از مدافتاده
 ی مارکسیستی مطرح کنم، ساختار
"سرمایه در  ی  سوبژکتیویته   غالب 
 داری پیشرفته" یا هرچیز دیگری که
منحرف بنامیم،  آنرا   بخواهیم 
اقتصاد فرم  ی  مشخصه   است: 
 روانی سوبژکتیویته که امروز بیشتر و
باصطلح است،  غالب   بیشتر 

ساختاِر یک  نارسیستی،   شخصیِت 
امروز پدرانه  اقتدار  است.   منحرف 
این بنابراین  نیست.  دشمن   دیگر 
برای هیاهو  و  انفجاری  ی   ایده 
توصیف تنها  چندگانه   انحرافات 
نظم با  که  چیزیست  ی   کننده 
جور و  جفت  متاخر  داری   سرمایه 
اقتصاد آید... پرسشگر:  می   در 
می شما  بله،   منعطف... ژیژک: 
نه کنید.  مطرح  طور  این   توانید 
شکل تغییر  ثابت،[بلکه]   هویت 
این چندگانه.  های  هویت  و   دادن 
 شیوهی عملکرد سوبژکتیویته امروزه
در انحراف  کنم،  خلصه   است. 
اولین و  نیست،  ویرانگر   این جهت 
دقیقًا ویرانگری  جهت  در   قدم 
را هیستریک  تردید  این  که   اینست 
کنم می  فکر  من  کنیم.   بازمعرفی 
می کامًل  کنونی  اجتماعی   روابط 
را گوناگون  های  هویت   توانند 
 بپذیرند. من فکر می کنم سوژه ی
من است:  دوجنسی  امروز  آل   ایده 
 با مردان بازی می کنم، من با زنان
 بازی می کنم، هر چیزی اتفاق می
و نیست.  هم  ویرانگر  و   افتد 
 استراتژی تصور کردن نامطبوع ترین
سازد نی  را  موقعیتی  هم   انحراف 
من کند.  آنرا تمل  نتواند  نظام   که 
این سیاسی  لاظ  از  کنم  می   فکر 
نی پیش  از  کاری  و  است   اشتباه 
 برد. برای مثال وقتی شما به سیستم
فراروِی کنید:  می  نگاه   هنری 
نظام سازمان دهی  منحرفانه توسط 
 می شود تا بازار را دایر و زنده نگه

دارند.
سریال۱پانویس  یک  نام  بورگ:   - 

 تلویزیونی است. ترکیبی از جانوران

سایبرنتیکی که  است   گوناگون 
شده آن هضم  کلیت  در  و   اصلح 
و دهی شده  سازمان  اول  آنها   اند. 
 بعد به اجتماع یک ذهن کندویی یا
ساکن اند.  شده  متصل   مجتمعی 
 منطقه ای گسترده از فضا هستند با
 سیاره ها و فضاپیماهایی بیشمار و
توسط آنها  حیرتآور.   تکنولوژی 

شده( ذهن  یک  -oneقصدی 
mindedعمل می کنند تا تایزات ( 

دیگر تکنولوژیکِی  و   بیولوژیکی 
جستجوی هدف  با  را   موجودات 
با امر  این  بیفزایند.  خود  به   کمال 
می محقق  تمیلی   همسانسازِی 
فردیتها آن  در  که  فرایندی   شود، 
 و تکنولوژیها را تمیلی به قسمتی
و کند  می  (تبدیل)مسخ  بورگ   از 

د( ا ر ف افزودنindividualsا با  را   ( 
آنان به  مصنوعی  های   قسمت 

اصلح می کند.
یونایی۲ ای  کلمه  یر  نوسفِی   - 

از  که  وnousاست  ذهن  معنی  به    
sfairaشده ساخته  کره  معنی   به 

نوسفیِیر اَُتسفیِیر.  مثل   است، 
زمین کره  تکامل  از  مرحله   سومین 
 است: مرحله اول ژئوسفیِیر همان
است. زمین  در  بیجان  مواد   توسعه 
زیستی( زندگی  توسعه  دوم  مرحله 

biosphereو سومین مرحله است   ( 
ذهنی توسعه  مرحله  نوسفیِیر   یا 
بهترین به  نوسفیِیر  است.   بشر 
جمعی آگاهی  عنوان  به   شکل 
از مفهوم  این  است.  شده   توصیف 
گرفته بشر  ذهن  انفعالت  و   فعل 
با همگام  نوسفیِیر  است.   شده 
رابطه در  انسانی  توده  یابی   سازمان 
کره در  او  شده  ساخته  خودش   با 
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زیر را  بیشتری  مساحت   زمین 
 سکونت خود می برد. همچنان که
های شبکه  را  خود  بشر   نوع 
 اجتماعی پیچیده تری سازمان دهی
 می کند، نوس فیِیر عظیم تری در

آگاهی او شکل می گیرد.
 - کوگیتو ارگو سام: عبارتی لتین۳

غرب فلسفه  به  دکارت  توسط   که 
همان آن  معنای  و  شده   معرفی 
اندیشم می  «من  مشهور:   عبارت 
عبارت این  است.  هستم»   پس 
به فردی  اگر  که  ست  این   گویای 
 این که وجود دارد یا نه شک داشته
 باشد، این عبارت جواب آن است.
وجود سوال  او  که  همین   چون 
آن اثبات  پرسد  می  را  خود   داشت 

 . ت س یک۴ا اصل  در  آریا:   - 
به موسیقی  در  مشعر   ملودِی 
یک توسط  که  اُپراست   خصوص 

خواننده اجرا می شود.
 منبع

http://zoghalmag.com/zoghal/i
ndex.php?

option=com_content&task=vie
w&id=115&Itemid=226
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ـد سوبژکت  تیک   یالک 

 اوبژکت یکی از مسائل عملی تعیین
ـ مارکسیستی  فلسفه  در   کننده 
 لنینیستی است که قبل از همه برای
 جهان بینی مارکسیستی ـ لنینیستی،
تئوری و  تاریخی  ماتریالیسم   برای 
ای شالوده  اهمیت  از   شناخت 
تیک است. دیالک   برخوردار 
عام مسئله  اوبژکت  ـ   سوبژکت 
کردوکار یا  و  اجتماعی   پراتیک 

اجتماعی محسوب می شود.
مراجعه کنید به پراتیک و کردوکار.
ـ عملی  رابطه  به  ورود  با   انسان 
 کوشا، فعال، هدفمند و شناسنده با
محیط این  خویش،  پیرامون   جهان 
به را  خود  و  اوبژکت  به  را   زیست 
می بدل  کننده  عمل   سوبژکت 

سازد.
دیالک وحدت  طریق،  بدین   او 
اوبژکت و  سوبژکت  میان   تیکی 
و سازد. سوبژکت  می   برقرار 
به پا  وحدت  این  در  تنها   اوبژکت 
گذارند. بدین می  وجود   عرصه 
و اوبژکتی  سوبژکت  بدون   معنا، 
تواند نی  سوبژکتی  اوبژکت   بدون 

وجود داشته باشد.
اوبژکت ـ  سوبژکت  تیک   دیالک 
پذیر امکان  بشری  جامعه  در   تنها 
ـ سوبژکت  تیک   است. دیالک 
 اوبژکت بیانگر یک رابطه اجتماعی
 و یک روند اجتماعی است. دیالک
بطور اوبژکت  ـ  سوبژکت   تیک 

تاریخی توسعه می یابد.
سوبژکت عبارت است از انسان به 

 دیالک تیک
سوبژکت 

ـ 
اوبژکت

پروفسور ولفگانگ
 پطر ایش هورن

برگردان شین میم شین
 مثابه آنسامبل مناسبات اجتماعی و
مرحله در  اجتماعیگشته  بشریت   یا 
و قوا  با  معین  تاریخی   توسعه 
 استعدادهای تولیدی، فکری و غیره

خویش.
کردوکار در  را  خود  سوبژکت   این 
تبدیل طریق  از  عملی   اجتماعی 
به جهان  از  هائی  عرصه   مداوم 
 اوبژکت کردوکار خویش، از طریق
و قوا  به  بخشیدن  عینیت  و   شیئیت 
می توسعه  خویش   استعدادهای 
 دهد و بدین طریق، جهان اجتماعی
 عینی ئی را پدید می آورد که بطور

تاریخی توسعه می یابد.
و سوبژکت  میان  متقابل   رابطه 
جهت در  طریق  بدین   اوبژکت 
تر، غنی  تر  عالی  تاریخی   مراحل 
می شکوفاتر  و  بغرنتر   تایزمندتر، 
و «اوبژکت»   گردد. مفاهیم 
و آندو  امروزی  به معنای   «اوبژکت» 
وحدت بر  مبتنی  درک  بر   بنا 
بار اولین  برای  آندو  تیکی   دیالک 
آلان بورژوائی  کلسیک  فلسفه   در 

توسعه می یابند.
اوبژکت ـ  سوبژکت  تیک   دیالک 

کلسیک فلسفه  تایلت   بیانگر 
توضیح زمینه  در  آلان   بورژوائی 
و انسانی  کردوکار  فعال   خصلت 
معرفتی کردوکار  همه  از   قبل 

(شناختی) انسانی است.
مقام مسئله  این  به  هگل  فلسفه   در 
بویژه شود. هگل  می  قائل   مرکزی 
های پدیده  و  جامعه  تا  کوشد   می 
 اجتماعی را به مثابه روندی توضیح
کردوکار از  لینقطع  بطور  که   دهد 
می نشئت  انسانی  کار  از   انسانی، 

گیرد.
 کردوکار سوبژکتیف که عینیت و یا
 تسم می یابد و همزمان به نفی این
کردوکار ورزد،  می  مبادرت   تسم 
فرو دیگر  چیز  در  که   سوبژکتیف 
نیز را  دیگر  چیز  این  و  نشیند   می 
می نفی  دیگر  چیز  بثابه   همزمان 
مثابه به  طریق  بدین  و   کند 

خودجنبی تقق می یابد.
توسعه درونایه  این قضیه  در   هگل 

تاریخی را می بیند.
ـ سوبژکت  تیک  دیالک   این 
بطرز هگل  فلسفه  در  اما   اوبژکت 
می مطرح  ایدئالیستی  ـ   گمانورزانه 
هگل، فلسفه  در   شود: سوبژکت 
است. کردوکار ایده   تعین 
هگل، فلسفه  در   سوبژکتیف 
 کردوکار روحی محض است. تسم
 در فلسفه هگل، تسم شیئی ـ رئال
 نیست و همه آنچه که پدید می آید،

خودجنبی ایده است.
بر مبنی  هگل  درک  به   مارکس 
فوق اوبژکت  ـ  سوبژکت   وحدت 
محتوای ولی  نهد،  می  ارج   العاده 
قرار مبدأ  را  آن  (راسیونال)   معقول 
و عرفانی  خصلت  و  دهد   می 
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 ایدئالیستی آن را به تیغ تیز انتقاد می
سپارد.

تیک سوبژکت دیالک   برای درک 
ـ مارکسیسم  دیدگاه  از  اوبژکت   ـ 
 لنینیسم، قبل از همه این مسئله مهم
اجتماعی پراتیک  اهمیت   است که 
تیک دیالک  و  (کردوکار)  مادی   ـ 
یابنده تشکیل  اوبژکت  ـ   سوبژکت 
 در آن به مثابه اولین، مقدم وبنیادی

برجسته و عمده شود.
قوای «سوبژکتیویته  از   مارکس 
«که  ماهوی شیئی» سخن می گوید 
باید نیز  عملیاتش  دلیل  همین   به 

عملیات شیئی (مادی) باشند.»
جهان هم  که  ست  معنا  همین   به 
 خارجی و انسان در رابطه متقابل با
 یکدیگر، هم جهان وسایل تولیدی
و درخور  کاربست  هم   مادی، 
نیروهای آنها، یعنی سیستم   مناسب 
تولیدی مناسبات  هم   مولده، 
باید  اجتماعی و تشکیل و تول آن 

شیئی (مادی) تلقی شوند.
 توسعه این شیئیت مندی ـ همزمان ـ
توسعه روند  شرایط،  توسعه   روند 
روند و  فرم  به  مربوط  های   تعین 
و انسان  سوبژکتیویته  وسیله   توسعه 
و توسعه کردوکار سوبژکتیف   روند 
سوبژکت ست. این  ها  انسان   زنده 
مثابه به  بشر  کل  از  است   عبارت 
بشریت یا  و  اجتماعی   موجودی 
توسعه مرحله  در  گشته   اجتماعی 
وحدت مثابه  به   معین. سوبژکت 
و فردی  قوای  تیکی   دیالک 
می صحنه  وارد  انسانی   کلکتیف 

شود.
کنش از  است  عبارت   سوبژکتیویته 
توسعه به  و  هدفمندانه   آگاهانه، 

ی شونده  منتهی  شیئی   اجتماعی 
 سوبژکت های فردی و کلکتیف که
 قوا و استعدادها، معارف، فرهنگ
سازمان بطرز  را  خود  ایدئولوژی   و 
کردن خود  آن  از  برای  ای   یافته 

جهان بکار می بندند.
 سوبژکتیویته به مثابه کار خلق، به
انقلب و  طبقاتی  مبارزه   مثابه 
بر مبتنی  روند  مثابه  به   اجتماعی، 
 برنامه جامعه گیر ساختمان آگاهانه
 جامعه سوسیالیستی جامه عمل می
و سوبژکتیویته  تیک   پوشد. دیالک 
نظر نقطه  از  مندی   شیئیت 
دیالک هسته  تاریخی،   ماتریالیسم 
 تیک سوبژکت ـ اوبژکت محسوب
ـ سوبژکت  تیک  شود. دیالک   می 
تیک دیالک  بنیان  بر   اوبژکت 
 سوبژکتیویته ـ شیئیت مندی به مثابه
می توسعه  چندگونه  و  عام   رابطه 

یابد.
انسان را  اوبژکت  ـ   رابطه سوبژکت 
ـ پراتیکی  کردوکار  در  فقط  نه   ها 
 شیئی، بلکه علوه بر آن و بر بنیان
 آن در از آن خود کردن تئوریکی ـ
 روحی و پراتیکی ـ روحی جهان نیز
رابطه مثال،  آورند. برای  می   پدید 
به نسبت  منفرد  های  انسان   فعال 
نسبت یا  و  بشریت  فرهنگی   توسعه 
رابطه یک  خویش  طبقه   به 

سوبژکت ـ اوبژکت است.
بنیان بر  را  خود  نیز  شناخت   روند 
 دیالک تیکی سوبژکتیویته و شیئیت
تیک دیالک  یک  مثابه  به   مندی 
 سوبژکت ـ اوبژکت عام توسعه می
ـ تئوریکی  رابطه  مثابه  به  که   دهد 

روحی منتج می گردد.
به مادی  جهان  های  عرصه   اینجا 

می بدل  انسانی  سوبژکت   اوبژکت 
توانند انسان ها هنوز نی   شوند که 
تغییرش توانند  نی  اصول  یا   و 
 دهند، ولی به سبب پیوند وحدتند
به ها  انسان  برای  مادی   جهان 
اهمیت و  معنی  انحاء  از   نحوی 

کسب می کند.
هرگز را  اوبژکت  ـ  سوبژکت   رابطه 
 نباید با مسئله اساسی فلسفه عوضی
 گرفت: رابطه سوبژکت ـ اوبژکت با

رابطه شعور ـ ماده یکسان نیست.
می را  همانندانگاری  این   بطلن 
امر حقیقت  این  به  توجه  با   توان 
شعور، های  فراورده  که  داد   نشان 
 فرهنگ و اخلق طبقات اجتماعی
اوبژکت به  توانند  می  نیز  غیره   و 

بدل شوند.
 ماده در خارج از شعور و مستقل از
هر بر  مقدم  و  انسانی   سوبژکت 
دارد. ماده وجود  انسانی   کردوکار 

اولین است.
 در حالیکه شعور ثانوی و مستخرج

از اولین (ماده) است.
را اما یکدیگر  اوبژکت   سوبژکت و 
پیش متقابل  و  سازند  می   مشروط 
قرار می دهند (شرط تشکیل  شرط 
شوند. می  محسوب   دیگری 
 مترجم) رابطه اوبژکت با سوبژکت ـ
و اولین  مثابه  به  با هم  ـ   بطور کلی 
دیگری از  یکی  استخراج  و   ثانوی 

نیست.
رابطه نباید  نیز  جامعه  با  رابطه   در 
 سوبژکت ـ اوبژکت با مسئله اساسی

فلسفه عوضی گرفته شود.
اوبژکت ـ  سوبژکت  تیک   دیالک 
مثابه به  جامعه  به  مربوط   اصلی 
به اجتماعی،  مادی  یادگیری   روند 
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مولده نیروهای  توسعه  روند   مثابه 
 مادی و مناسبات تولیدی مادی، به
وجود یک  توسعه  و  ایجاد   مثابه 
 اجتماعی مادی که مستقل از شعور
شعور بوسیله  و  است   اجتماعی 
تقق یابد،  می  انعکاس   اجتماعی 

می یابد.
ـ ماتریالیستی  درک  با  رابطه   در 
به توجه  اجتماعی،  حیات   تاریخی 
دو هر  وحدت  همچنین  و   تنوع 
رابطه در  اساسی  (مسئله   مسئله 
فکری چیزهای  با  مادی   چیزهای 
 در جامعه از سوئی و مسئله مربوط
از اوبژکت  ـ  سوبژکت  رابطه   به 
العاده فوق  اهمیت  از  دیگر)   سوی 

برخوردار است.
اساسی های  مقوله  طریق،   بدین 
تاریخ و  جامعه  ماتریالیستی   تئوری 
مولده، نیروهای  های  مقوله   (مثل 
مادی، وجود  تولیدی،   مناسبات 
 تعین مندی مادی، طبقات، انقلب
توانند می  زمانی  تنها  غیره)   و 
مثابه به  که  شوند  درک   درست 
تعیین روندهای  مفهومی   جمعبندی 
و تاریخ  و  جامعه  به  مربوط   کننده 
تیک دیالک  یک   ساختارهای 
 سوبژکت ـ اوبژکت رئال و تاریخی

ـ مشخص درک شوند.
این صورت، شرایط حیاتی  در غیر 
های سیستم  جامعه،   مادی 
 اجتماعی، روندها و قوانین به مثابه
کرد خواهند  جلوه  عرفانی   جهان 
کردوکار حیطه  از  خارج  در   که 

انسانی قرار دارند.
حال، عین  در  طریق،   بدین 
تهی درون  از  انسانی   سوبژکت 
مثابه به  انسان  و  شد   خواهد 

انتزاعی، مجرد،   موجودی 
 غیرتاریخی و غیررئال نودار خواهد

شد.
مسائل کلیه  که  تاریخی   ماتریالیسم 
تیک دیالک  با  را   تئوریکی جامعه 
ـ اوبژکت مبتنی بر درک  سوبژکت 
 ماتریالیستی پیوند می دهد، به مثابه
با قاطع  و  پیگیر   ماتریالیسم 
و مکانیسیسم   فاتالیسم، 

سوبژکتیویسم ناسازگار است.
حلجی در  بویژه  مسئله   این 
ساختمان عملی  مسائل   تئوریکی 
کسب خاصی  اهمیت   سوسیالیسم 
 می کند. اینجا بطور کلی معلوم می
کلیه اقتصاد،  مسائل  کلیه  که   شود 
کلیه اقتصادی،  قوانین   مسائل 
اجتماعی سیستم   مسائل 
و اداره  مسائل  کلیه  و   سوسیالیسم 
به مربوط  مسائل  آن  علمی   رهبری 
 سوبژکتیویته انسانی اند. یعنی مسائل
استعدادها مسائل  عمل،  و   زندگی 
به مربوط  مسائل  ها،  توانائی   و 
های انسان  سازمان  مسائل   منافع، 
همبود توسعه  مسائل   زحمتکش، 
های انسان  و   سوسیالیستی 

سوسیالیستی اند.
مسئله هیچ  دیگر،  سوی   از 
سوبژکت و  کلکتیف   سوبژکت 
دیالک از  مجزا  تواند  نی   فردی 
درک اوبژکت  ـ  سوبژکت   تیک 
اجتماعی سیستم   شود. توسعه 
انقلب شرایط  تت   سوسیالیستی 
که کند  می  ایجاب  فنی  ـ   علمی 
 طبقه کارگر، دهقانان، روشنفکران
مثابه به  ـ  زحمتکشان  کلیه   و 
و اداره  ـ  تاریخی  های   سوبژکت 
تولید روند  عینی  شرایط   رهبری 

اجتماعی زندگی  روند  و   اجتماعی 
خود را و تسلط بر آنها را بیاموزند.

 توسعه و تکامل همه جانبه و فراگیر
انسانگرائی و  انسانی   آزادی 
می بنیان  این  بر  تنها   (بشردوستی) 

تواند امکان پذیر گردد.
 مراجعه کنید به پراتیک، کردوکار،

رفتار، عمل.
 دایرالعارف روشنگری

پایان

http://hadgarie.blogspot.com/
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 نها، مرکبند از سلطین، امیران و آ

 تئوکراتهای رسمی. اکثریت آنها در
  درصد۴۵روی اقیانوس نفت (

 ذخایر نفتی جهان) نشسته اند. آنها
 زرق و برق غرب را- از لندن تا

 مونته کارلو، از غذاهای لذیذ
 پاریس تا تسلیحات سازمان پیمان

 آتلنتیک شمالی (ناتو) را می
 ستایند. آنها همانقدر از دمکراسی
 بیزارند که از فقر. بعضی از آنها با

  اشتیاق به کودتا برعلیه خلق خود و
 یا هر اقدام مشابه دیگر دست می

 زنند. از نظر آنها ایران شیعه خبثت
 تر از دجال است. اجازه بدهید

 شورای همکاری کشورهای عربی
 حوزۀ خلیج فارس را که در سال

  به سرکردگی عربستان١٩٨١
 سعودی و با شرکت امارات متحدۀ

 عربی، قطر، کویت، بحرین و
 عمان تشکیل یافت، به شما معرفی

 کنم. البته جا دارد آن را شورای
 همکاری ضدانقلبی کشورهای
 عربی حوزۀ خلیج فارس یا حتی

 باشگاه، بویژه برای نخبگان نامید.
 از دید شورای همکاری کشورهای
 عربی حوزۀ خلیج فارس، انقلب

  فقط با عبور٢٠١١بزرگ عربی سال 
 از روی جسد (کامل اشباع شدۀ)
 آنها می تواند بوفقیت برسد. چرا

 آنها تا این اندازه بخود مطمئن
 هستند؟ مسئله عبارت از این است

 که، صرفنظر از اینکه چگونه
 دودمان جمهوری در تونس و مصر
در هم ریخت، گذشته از اینکه با 

باشگاه 
ضد انقلب

 (آسیا تایمز، هنگ کنگ)
په په اس<وبار

مترجم: ا. م. شیری
 کمک ببها لیبی را به عصر حجر

 برگرداندند و چقدر سوریه را تهدید
 می کنند، هیچ اتفاقی در

 کشورهای عربی عضور شورای
 همکاری حوزۀ خلیج فارس رخ

 نخواهد داد. زیرا، آنها را نه خدا،
بلکه غرب مقدس حفظ می کند. 

باشگاه اعضاء جدید می پذیرد. 
 نباید از نظر دور داشت که بخش

  هزار مورد٣اعظم کمی بیش از 
 ٣١بباران لیبی را از زمانی که در 
 مارس ناتو فرماندهی جنگ را

 برعهده گرفت، تا کنون نیروهای
 هوایی کشورهای پادشاهی

 (بریتانیا، دانارک، هلند، نروژ،
 قطر و امارات متحدۀ عربی) به
 همراهی جمهوریهای فرانسه و

 ایالت متحدۀ آمریکا با فرماندهی
 نیروهای نظامی منطقه ای آفریقایی

 آن بعمل آورده اند. در این هفته،
 چند ساعت قبل از آن که باراک

 اوباما رئیس جمهور آماریکا و
 دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس
 کباب خو د را بنام «مناسبات ویژه»

  غیرنظامی لیبی را١٩بپزند، ناتو 
  نفر را هم١٣٠کباب و حداقل 

 کمی برشته کرد. این عمل مورد
 استقبال گرم شورای همکاری

 کشورهای عربی حوزۀ خلیج قرار

 گرفت. اتادیۀ اروپا و شورای
 همکاری خلیج فارس طی بیانیه

 مشترک خود سرهنگ معمر قذافی
 را به کناره گیری و احالۀ قدرت به
 شورای موقت انتقالی فرا خواندند.
 شورایی که تأمین مالی و تسلیحاتی

  شورای همکاری خلیج آن را ناتو و
 فارس برعهده دارند. البته، این امر
 هیچ جای تعجبی هم ندارد. شورای
 همکاری خلیج فارس اخیراًَ اعلم

 کرد، که خرسند خواهد شد هر گاه
 اردن و مراکش را نیز در میان خود
 ببیند. اما در مورد یمن، که از سال

  برای عضویت در این شورا١٩٩٩
 تقل می کند، بر این فکرند که

 نباید نگران باشد. زیرا این کشور
 پادشاهی نیست و عله بر آن، بی

 ثبات هم هست. همۀ آنها معترضان
 بی تربیت اند، شما که می فهمید.

 جالب اینکه، شورای همکاری
 خلیج فارس می تواند با پشتیبانی

 کامل ایالت متحدۀ آمریکا و
 اتادیۀ اروپا، بعنوان «میانی» در

 امور آن شرکت نوده و عمل
 شرایط تغییر رژیم را فراهم آورد. به
 غیر از عمان کوچک، که سلطان

  اعتقاد دارد،Ibadismقابوس به 
 همۀ دیگر اعضای شورای

 همکاری خلیج فارس از مذهب
 تسن پیروی می کنند. در ماشین

 سرکوب بحرین- عربستان سعودی
نیز «مشاوران» اردنی کم نیستند. 

 اردن و مراکش با اینکه بطور کلی
 در حوزه خلیج فارس واقع نیستند،

 اما نه فقط به سبب اینکه دارای
 رژیم پادشاهی هستند، بلکه در
 وهلۀ اول بدین خاطر که چشم
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 دیدن ایران را ندارند، می توانند به
 عضویت شورای همکاری خلیج

 فارس در آیند. پادشاه بازیگر اردن،
 یعنی، ببخشید، عبدالله دوم (ملک

 عبدالله دوم پس از آن که شایعۀ
 علقمندی او به بازیهای رایانه ای

 بر سر زبانها افتاد، به «پادشاه
 ٢٠٠۴بازیگر» ملقب شد)، در سال 

 حتی در بارۀ «هلل شیعه»- توطئۀ
 شیعه ایران، عراق، لبنان و سوریه
 برای تسلط برخاورنزدیک از راه

 توسل به زور، تئوری عجیبی
 سرهمبندی کرد. محمد ششم،

 ٢٠٠٩پادشاه مراکش نیز در سال 
 بطور یک جانبه روابط دیپلوماتیک
 کشورش را با ایران قطع کرد. ستاره

 فعالیت ضدانقلبی شورای
 همکاری خلیج فارس اندکی کمتر

 از دو روز پس از آنکه رابرت
 ) وزیر دفاعRobert Gatesگیتس (

 آمریکا بحرین را ترک کرد،
 درخشید. عربستان سعودی، با
 حمایت نچندان بزرگ امارات
 متحدۀ عربی، برای حفاظت از

 خاندان آل خلیفه، یعنی
 خویشاوندان سنی خود در مقابل

 بحرینی ها که اکثریت شان در
 اعتراضات مسالت آمیز شرکت

 داشتند، به این کشور لشکر کشید.
 اتفاقاًَ، عبداللطیف الزیانی دبیر کل

 شورای همکاری خلیج فارس،
 بحرینی و همکار خاندان حاکم می

 باشد. در این ارتباط، هیچگونه
 اعتراضی از سوی ایالت متحدۀ

 آمریکا، سازمان ملل متحد یا
 اتادیۀ اروپا، بباران ناتو که جای

 خود دارد، بعمل نیامد. درعوض،

 هفته گذشته وزرای امور خارجی
 اتادیۀ اروپا تریمهای جدیدی را

 علیه بلروس، ایران، لیبی و سوریه
 اعمال کردند. لیست این کشورها

 بطور اتفاقی تنظیم نشده است-
 آمریکا حتی از دورۀ نئومحافظه
 کاران برای تغییر رژیمهای آنها

 تلش می کند. ما را هم به بازی
 بگیرید! ناتوی نواستعماری و
 شورای همکاری پادشاهی-

 تئوکراتیک خلیج فارس مثل اینکه
 مخصوصا بنظور خرسندی

 کمپانیهای اسلحه سازی تشکیل
 شده است. شورای همکاری خلیج

 فارس در پروژه های جهانی دفاع
 ضدموشکی آمریکا شرکت خواهد

 کرد. آمریکا بزودی برای انعقاد
 بزرگترین قرارداد تویل سلح در

 تاریخ با عربستان سعودی- به
  میلیارد دلر- آماده می۶٠ارزش 

 شود. اردوگاه امروزی بردگان
 ستایشگر غرب، کشورهای عضو

 شورای همکاری خلیج فارس
 همچنین می خواهند به تفریح و

 سرگرمی مشغول شوند و در
 عملیات پسامدرنی کنونی-

 جنگهای نواستعماری هم شرکت
 جویند. بالخره، خود ناتو را می

 توان ارتش مزدور نواستعمار نامید
 که برای انام عملیات در هر نقطه

 از آسیای مرکزی تا شمال آفریقا
 آماده است. مثلًَ قطر را در نظر

 بگیریم. این کشور اولین کشوری
 بود که «شورشیان» مشکوک لیبی

 را برسمیت شناخت، و اولین عضو
 شورای همکاری خلیج فارس

 است که با جنگنده های میراژ و

  دور پرواز خود (که به١٧سی – 
 ترتیب از فرانسه و امریکا تویل

 گرفته است) در عملیات ناتو
 شرکت می کند. این کشور، کانال

  تلویزیونی «احرار» را برای
 شورشیان راه اندازی کرده، آنها را

 به سیستم موشکی میلن تهیز
 نوده و البته، فورا هم صادرات

 نفت از کرنائیکی را «بزیر نظارت
 خود در آورده است». در نتیجه،

 جایزه، قهرمان خود را پیدا کرد.
  آوریل اوباما امیر قطر، شیخ١۴روز 

 حمد بن آل خلیفه الثانی را در کاخ
 سفید بحضور پذیرفت و از او

 بناسبت شرکت فعال در تقق
 «دمکراسی در خاورنزدیک»، یعنی

 از خدمات قطر در لیبی قدردانی
 کرد. در عین حال،

  ماه مه ولیعهد موروثی بحرین،١٩
 سلمان آل خلیفه در پله های

  بار با دیوید١٠داینینگ استریت 
 کامرون، نخست وزیر {انگلیس}

 عکس گرفت. او بروشنی نشان داد
 که کشتار معترضان غیرنظامی

 غیرمسلح و راه دادن سعودیها به
 کشور خود، مشخصاًَ به نفع تارت
 است. به هر صورت، اگر سخن بر

 سر بازی در جنگ باشد، در
 اینجا، قطعاًَ، امارات متحدۀ عربی

 پیشتاز است. رئیس جمهور،
 نیکول سارکوزی اولین پایگاه

 نظامی فرانسه در خاور نزدیک را
 در ابوظبی افتتاح کرد. امارات

 متحدۀ عربی جنگنده های خود را
 برای کمک به ناتو به لیبی

 فرستادند. سربازان آنها در عملیات
 ناتو در افغانستان شرکت می کنند.
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 بزودی آنها اولین کشورهای شورای
 همکاری خلیج فارس و بطور
 کلی، اولین کشورهای عربی

 خواهند بود که نایندگان دائمی
 خود را به ستاد ناتو در بروکسل
 خواهند فرستاد. همراه با قطر،

 کویت و بحرین، امارات متحدۀ
 عربی در یکی از پرشمارترین

 «همکاریهای» ناتو، یعنی
 «ابتکارهمکاری استانبول» شرکت
 می کند. این بدین معنی است که

 ناتو جای پای خود را در خیلج
 فارس تکیم می کند و بنظور درد

 سر سازی برای ایران، آماده می
 شود. نی توان وجود «شهرک

 نظامی زیدا»، پایگاه آموزش ارتش
 مخفی مزدوران واقع در بیابان

 متروک را که آموزش دیدگان در
 آن نه فقط در امارات متحدۀ

 عربی، حتی در هر نقطۀ
 خاورنزدیک و شمال آفریقا به کار
گرفته خواهند شد، فراموش کرد. 
 سر آنها را باید برید! شایستۀ تأمل

 Erikاینکه اخیراًَ، اریک پرینس(
Princeگربۀ دریایی» سابق و» ،( 

 رهبر پیشین بلک واتر (بلک واتر
  به ایکس ای سرویس٢٠٠٩در سال 

»Xe Servicesتغییر نام یافت)، با « 
 استفاده از ولع شدید امارات

 متحدۀ عربی به داشت مزدوران
 ویژۀ خود، به حیله گری پر درآمد

  ژوئیۀ سال١٣دیگری دست زد. 
  پرینس از طریق موسسۀ٢٠١٠

مشترک «رفلکس رسپونِسس»(
Reflex Responsesاولین قرارداد ( 

  میلیون دلر۵٢٩خود را به ارزش 
 برای ارائه خدمات به شیخ

 «ترقیخواه»، محمد بن زاید آل
 نهیان در ابوظبی امضاء کرد. مبتکر

 این ایده، شیخ زاید بود. روزنامه
  ماه مه١۴نیویورک تایمز در مقاله 

 خود در بارۀ اینکه چگونه کلمبیایی
 ها تت پوشش کارگران

 ساختمانی، ولی با مهر مخصوص
 ضداطلعات ارتش امارات متحدۀ

 عربی در روادیدشان بنظور بست
 دهان مأموران گمرک و کارکنان
 خدمات مهاجرتی از دادن سؤال
 اضافی به آنها، به امارات متحدۀ
 عربی منتقل می شوند، با اشتیاق

 می نویسد. بلی، در واحدهای
 پرینس، مزدوران کلمبیایی و

 آمریکای مرکزی خدمت خواهند
 کرد. او ریسک نی کند برای

 کشت مسلمانان از مزدوران
 مسلمان استفاده کند. این روزنامه
 همچنین خبر می دهد که پرینس

 در نظر دارد «امپراتوری خود را هر
 چه دورتر از محاکم قضایی و

 بازرسان کنگره و مأموران وزرات
 دادگستری در بیابان تشکیل دهد»،
بدون اینکه در این باره تعمق ناید. 

 در عین حال، در برنامۀ ارتش
 مزدور، هر آنچه در بارۀ آن باید

 دانست، گفته شده. مزدوران در
 عملیات ویژه در امارات متحدۀ

 عربی و در خارج از آن، در
 «جنگهای شهری» و تأمین امنیت

 «مؤسسات هسته ای و مواد
 رادیوآکتیو»، عملیات

 «بشردوستانه»(؟)، حفاظت از لوله
 های انتقال نفت و قله های شیشه

 ای براق در مقابل اقدامات
 «تروریستی» و مهمتر از همه، در

 عملیات «فرونشاندن آشوب» که در
 صورت بروز، «ازدحام غیرمسلح به
 سلحهای گرم»، احتمالًَ می تواند
 از اجسام و اشیاء (سنگ و چوب)
 بجای سلح استفاده کند، شرکت

 خواهند ُجست. همه چیز بطور
 شفاف در مت گفته می شود.

 مزدوران، در صورت بروز ناآرامیها
 در اردوگاههای محل اسکان دهها
 هزار کارگر جنوب آسیا و همچنین

 در صورت ابتلی شهروندان
 امارات متحدۀ عربی به تب

 دمکراسی خواهی مثل بحرینی ها،
 به عملیات قصاصی در کشورهای
 حوزۀ خلیج فارس دست خواهند

 زد و برای انام چنین عملیاتی بهانۀ
 بسیار پیش پا افتاده ای نیز وجود
دارد – افسانۀ کهنۀ «تاوز ایران». 

 پرینس از مدتها پیش، بفکر تبدیل
 بلک واتر به ارتش مزدور برای

 بکارگیر در هر نقطۀ آفریقا، آسیا و
 خاور نزدیک بود. او حتی می

 خواست ادارۀ مرکزی جاسوسی از
 کمپانی وی در عملیات ویژه در

 نقاط مختلف جهان استفاده ناید.
 اما «سیا» تصمیم گرفت هواپیماهای

 بی سرنشین را که راه دورتری می
 روند، به کار گیرد. او اکنون شیوخ

 ثروتند مرید پنتاگون و طرفدار
 بباران ایران را در اختیار دارد که
 تأمین مالی پروژه های او را تقبل

 کرده اند. او فعلًَ اولین گردان خود
  سرباز تشکیل داده است.۵٨٠را با 

 اطرافیان شیخ زاید می گویند که
 آنها اگر شایستگی خود را در
 «عملیات واقعی» ثابت کنند،

 امارات هزینۀ تشکیل یک ارتش
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 کامل مرکب از چند هزار پرسنل را
 به پرینس خواهد پرداخت. این
 هزینه ها سر به میلیاردها دلر

 خواهد زد و آرزوی پرینس مبنی بر
 حرکت بسمت تشکیل مرکز

 آموزشی مشابه مجتمع بلک واتر
 در ایالت کارولینای شمالی در
 بیابان برای تربیت مزدوران را

 برآورده خواهد کرد. آری! می توان
 منتظر شق جدید سناریوی

 «عربستان سعودی» در حل مشکل
 بحرین بود. مثلًَ، تصور کنید که

 مزدوران چگونه پاکستانیها،
 نپالیها، بنگلدشیها و فیلیپینی های

 خواستار بهبودی شرایط کار در
 امارات متحدۀ عربی را تا سرحد
 مرگ می زنند. و یا منتظرعملیات

 سرّی ویژه در مصر وتونس باشید –
 زیرا گرایش دولتهای جدید به

 آمریکا و اتادیۀ اروپا باید تضمین
 شود. باز هم می توان پیش بینی

 کرد که مزدوران برای «ارائه
 کمکهای بشردوستانه به مردم

 غیرنظامی» به لیبی اعزام می شوند
 (بهر حال، نه، این شعار دو ماه

 پیش داده می شد ولی حال حتی
 اوباما اعتراف می کند که هدف از

 همه این حوادث، تغییر رژیم
 است). و بالخره، این همه

 «تأسیسات نفتی لیبی» باید در
 دستان مطمئن شرکتهای فراملیتی

 آمریکاییها و اروپاییها (نه در دست
 روسها، هندیها و چینیها) متمرکز
 شود، اطرافیان قذافی باید «خنثی

 شوند» و لیبی باید به ریشۀ خود، به
 دورۀ ضوابط امپراطوری: «تفرقه

بیانداز و حکومت کن» باز گردد. 

 در این صورت، وقتی که مسئله
 عمق پیدا می کند، باید به چه

 کسی مراجعه کرد؟ بنظر می رسد
 می توان به ایکس ای سرویس و

 شیخ زایدِ صاحب ابتکارات نوین
 مراجعه کرد. بنابراین، عجیب

 نیست که باشگاهی تت عنوان
 شورای همکاری خلیج فارس به

 چنین اردوگاه پرآوازۀ ضد انقلبی
 تبدیل می شود. په په اسکوبار-

 کتابهای نامبردۀ زیر را نیز تألیف
 Globalistan: Howکرده است: - 

the Globalized World is 
Dissolving into Liquid War, 

(Nimble Books, 2007). - Red 
Zone Blues: a snapshot of 

Baghdad during the surge. - 
Obama does Globalistan 

(Nimble Books, 2009مؤخرۀ .( 
 مترجم: همه برجسته نایی های مت

 از مترجم است. پس از آنکه در
 نتیجه تلشها، تقیق و بررسی های

 افشاگرانه میلونها انسان و ارائه
 بجرأت می توان گفت میلیونها

 سند، جعلیات و دروغهای
 امپریالیستهای غرب برای شروع

 جنگ استعماری برعلیه کشور لیبی
 آشکار شد و طشت رسوایی آنها با
 صدی گوشخراش از بام جهان فرو
 افتاد، این دولتهای جنایت پیشه بر

 آن شدند تا عمیلت کثیف خود را
 بی سر و صدا و بدور از دید

 بشریت عادل ادامه دهند. به همین
 منظور، دیگر مدتهاست عملیات

 کشتار مردم لیبی و ویرانی این
 پیشرفته ترین کشور آفریقا را در زیر

 هیاهو و هیجان آفرینی پیرامون

 یکسری حوادث بی اهمیت، مثل
 قتل بن لدن، زن بارگی استراوس

 کان، رئیس پیشین صندوق بین
 الللی پول و رقیب اصلی سارکوزی
 فاشیست در انتخابات آینده ریاست

 جمهوری فرانسه، و در روزهای
 اخیر در پشت جنجال آفرینی

 پیرامون خیارهای ارسالی اسپانیاییها
 به آلانیها و دستگیری میهن پرستان

 صرب، از اخبار روزانه خارج
 نوده، در خفا و خلوت ادامه

 دهند. اما برغم همه اینها، انسانهای
 اندیشمند و آگاه همچنان به دریدن
 نقاب از چهره کریه امپریالیستهای

 «غرب» بعنوان عامل و موجد جعل
 و دروغ و توطئه، کینه و نفاق و

 دشمنی، جنگ و اشغال و کشتار و
 ویرانی، بانی بردگی و برده داری،

 استعمار کهنه و نو، مزدوری و
 مزدور پروری، سارقان ثروتهای

 انسانی، مادی، معنوی و
 دستاوردهای علمی، صنعتی و

فرهنگی بشری، ادامه می دهند. 
 دیگر بر کمتر انسان خردورزی
 پوشیده مانده است که «غرب
 امپریالیستی» مترداف است با

 جنگ و تاوز و همه گونه پلیدی و
 زشتی و جنایت، که حتی با مسخ و

 تریف مضمون، مفهوم و ماهیت
 شعارها و کلمات و عبارات مبین
 آماجها و آمالهای مقدس بشری،

 مانند انسان و انسادوستی، برادری
 و برابری، صلح و استقلل و

 آزادی، سخت ترین موانع را در راه
 پیشرفت و توسعه و تکامل جوامع
 انسانی ایجاد کرده است. و البته

 همه اینها اجزاء بهم پیوسته
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 فرهنگ، تدن و ارزشهای بی
ارزش «غربی» را تشکیل می دهند. 

 امروز، باید با چشمهای باز به
 صورت واقعیتها نگاه کرد و دید
 همه آنچه که در اتاد شوروی و

 یوگسلوی و همه کشورهای
 اروپای شرقی، در افغانستان و
 عراق و پاکستان، در سودان و

 سومالی، در لیبی و ساحل عاج،
 در سوریه و بلروس، در فلسطین و

 لبنان و ایران، در کشورهای
  و یا در آفریقایی و آمریکای لتین

 هر گوشه دیگر جهان رخ داد و می
 دهد، حاصل و پیامد همین

 رویکرد غرب امپریالیستی بود و
 هست که بدست مزدوران وارداتی

  به اجرا گذاشته شد و می و داخلی
 شود. دو جنگ جهانی دهشتناک

 اول و دوم، فاجعه بارتر از آنها،
 جنگ «سرد» و امروز، «جنگ با

 تروریسم» یا بعبارت صریحتر،
 جنگ سوم جهانی برای اشغال

 کشورهای مختلف و گسترش حوزه
 نفوذ استعمار(گذشته از کودتاهای
 متعدد نظامی، جنگها و دخالتهای

 نامرئی)، همه و همه در پرونده
 دولتهای «غربی» ثبت است. اشاره

 آخر اینکه، امپریالیسم جهانی
 امروزه، بسته به اوضاع و شرایط

 اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر
 کشوری، یا سیمای فاشیستی خود

 را بنمایش می گذارد (باز هم
 یوگسلوی، افغانستان، عراق،

 فلسطین، لیبی، سوریه، بحرین،
 ساحل عاج و…) و یا با نقاب
 سوسیال- دمکراسی و شعار

 «بشردوستی» وارد صحنه می شود

 (بلروس، ایران بخصوص در
 جریان اعتراضات مردمی برعلیه
 تقلب در انتخابات دهمین دوره
 ریاست جمهوری، چین، میانار

 و…). در اوضاع و احوال مخصوصاًَ
 امروزی، هشیاری و بیداری

 احزاب، سازمانها، گروهها و
 شخصیتهای سیاسی و اجتماعی

 مترقی، بویژه چپ در مقابل دسیسه
 ها و تاوزات لام گسیختۀ

 دولتهای استعمارگر غرب از
 الزامات صلح و امنیت و ترقی در
 هر جامعه بشمار می رود. یکی از

 اولین و مؤثرترین راههای عقب
 راندن جنگ سالران استعمار،

 پیگیری و جدیت در افشای اهداف
 پلید و رویکردهای ضدانسانی

 آنهاست.

_____________________
 ___

www.eb1384.wordpress.c
om eb1384@yahoo.com

Pepe Escobar- 
www.warandpeace.ru/ru/

reports/view/58506 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اشاره
باران( .Paulپل   Baran)(1910- 

در1964 و  آمد  دنیا  به  روسیه  در   ( 
نحصیل به  آمریکا  سپس  و   آلان 
دانشگاه از  و  پرداخت   اقتصاد 
از او  شد.  التحصیل  فارغ   هاروارد 

دانشگاه۱۹۴۹ در  تدریس  به    
استانفورد مشغول بود.

 
مانثلی ی  ماهنامه  انتشار  در   باران 

) و ی و Monthlyر  Reviewپل با   ( 
پرداخت. همکاری  به   سوئیزی 
 مهمترین اثر او اقتصاد سیاسی رشد
ترجمه شده فارسی  به   نام دارد که 
بار اولین  رو  پیش  ی  مقاله   است. 

 انتشار یافت.۱۹۶۱در 
 

ترین واضح  کیست؟   روشنفکر 
 پاسخ چنین خواهد بود: کسی که با
کند، می  کار  خویش  فکر   نیروی 
 برای امرار معاش ( یا اگر نگران این
ارضای برای  نباشد،   چیزها 
به بازو  نیروی  جای  به   علیقش) 
 مغز خویش تکیه دارد. این تعریف،
 با وجود ساده و سرراست بودنش،
رسد. می  نظر  به  نارسا   بسیار 
نی بدنی  کار  به  که   «کسانی 
ی واژه  از  آنچه  با   پردازند» 
 «روشنفکر» درک می شود خوانایی
 ندارد. در واقع، ظهور اصطلحاتی
و دار»  سبیل  و  ریش  «استاد   نظیر 
عمومی آگاهی  در   «منورالفکر» 
 حاکی از آن است که راجع به دسته
تری قشر کوچک  ها که  آدم  از   ی 
بر در  را  فکری»  کار  «نیروهای   از 
وجود متفاوتی  تصور  گیرند   می 

دارد.

 تعهد
روشنفکران

پل باران
 ترجمه محمودرضا

عبداللهی
 

ها واژه  سر  بر  دعوا  فقط   این 
برداشت نوع  دو  این   نیست. وجود 
واقعی شرایط  بازتاب   متفاوت 
 اجتماعی است و درک آن ما را در
کارکرد و  جایگاه  بهتر   شناخت 
رساند. می  یاری   روشنفکران 
بسیار چه  چنان  را،  اول   تعریف 
توصیف برای  است،  هم   وسیع 
که ها  آدم  از  بزرگی  گروه   دقیق 
 بخش مهمی از جامعه را شامل می
 شوند به کار می بریم: آنهایی که از
نیروی جای  به  خود  فکری   نیروی 
و کنند،  می  استفاده  خویش   بدنی 
گذران برای  به جای دست  مغز   از 
 زندگی سود می برند. چه خوب که
 این گروه را کارگران فکری بنامیم.
مدیران پزشکان،  بازرگانان،   اینها 
کنندگان عرضه  ها،   شرکت 
و بورس،  کارگزاران   «فرهنگ»، 
می شامل  را  ها  دانشگاه   استادان 
بدون آوردن  کنارهم  این   شوند. 
 هیچ گونه غرض ورزی بوده است،
ی «همه  بگوییم  اینکه   مثل 
ی «همه  بگوییم  یا  ها»،   آمریکایی 
گسترش کشند.»  می  پیپ  که   آنها 
 دائم این گروه کارگران فکری یکی
 از جالب ترین نتایج توسعه ی تاریخ
این دهد.  می  نشان  را  امروز   تا 

اهمیت با  از  یکی  از  است   بازتابی 
کار تقسیم  های  جنبه   ترین 
کار گیری  شکل  با  که   اجتماعی 
و شود  آغازمی  دینی  عالان   اولین 
 در دوره ی سرمایه داری پیشرفته به
کار جدایی  رسد-  می  خود   اوج 
از یقه سفیدها  از کار یدی،   فکری 

یقه آبی ها.
 

این جدایی نتایج  هم  و  عوامل   هم 
این فراگیرند.  کامل  و   پیچیده 
تولید افزایش  تداوم  با  که   جدایی، 
کمک بسیار  آن  به  و  شده   مکن 
از یکی  همزمان  است،   کرده 
فروپاشی وجوه  ترین   اساسی 
آید، می  به حساب  انسان   تدریجی 
«از مارکس  که  چیزی   همان 
خویشت» از  انسان   خودبیگانگی 
تنها بیگانگی  ازخود  است.   نامیده 
وارونه و  کننده  فلج  تاثیر  رابا   خود 
پیشرفت و  بررشد  جدایی  این   ساز 
است نساخته  نایان  انسان   موزون 
 — این تاثیر با کمی «فعالیت عملی»
گاه پرداخت  و  فکری   کارگران 
فرهنگ» به«  یدی  کارگران   وبیگاه 
شده تر  برجسته  که  نیافته   تخفیف 
سازی دوقطبی  در  بلکه   است–؛ 
اردوی به  جامعه  ی  جانبه   همه 
نایان و کامل غیرمرتبط   انحصاری 
شدن، دوقطبی  این  است.   شده 
طبقات میان  تقابل  ایجاد   ضمن 
 اجتماعی، ابر غلیظ ایدئولوژیکی به
 وجود می آورد که مشکلت اصلی
روبروست آن  با  جامعه  که  را   ای 
و مسائل  و  سازد،  می   پنهان 
که آورد  می  پدید  را  هایی   شکاف 
و نژادی  تعصبات  ی  اندازه   به 
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گمراه و  مخرب  مذهبی   خرافات 
کارگران ی  همه  زیرا  اند.   کننده 
 فکری در یک زمینه آشکارا با هم
 مشترکند: نی خواهند به سطح کار
از و–  تر،  درآمد  کم   دشوارتر، 
رفتار معیارهای  آنها  که   آنایی 
 احترام آمیز را تعیین می کنند– کمتر
تنزل یدی  کارگران  آمیز   احترام 
به را  آنها  مشترک  منافع  این   یابند. 
 این سو سوق می دهد که درباره ی
و شوند  توهم  دچار  خود   موقعیت 
و خود  کار  دشواری  ی   درباره 
 پیچیدگی مهارت هایی که برای آن
و کنند  مبالغه  است  ضروری   کار 
مدرک و  رسمی  آموزش   اهمیت 
دهند. جلوه  بزرگ  را   دانشگاهی 
حفظ برای  تلش  در   آنها، 
کار دربرابر  را  خود   موقعیتشان، 
را خود  و  دهند  می  قرار   یدی 
تلقی می کنند که  کارگرانی فکری 
واز اند  آمده  کنار  حاکم  طبقه   با 
منزلتی ای که چنین  اجتماعی   نظم 
چنین و  آورده  پدید   برایشان 
است بخشیده  آنها  به   امتیازاتی 

حمایت می کنند.
 

داری، سرمایه  نظام  در   بنابراین، 
خدمتگزاری واقعا  فکری   کارگر 
و مامور  کارگزار،   وفادار، 
نظم نظام می شود.  این   سخنگوی 
و کند  می  فرض  مسلم  را   موجود 
 تنها در محدوده ی کارهای معمول
می پرسش  به  را  موجود   وضع 
شغلی به  مشغولی  دل  این   گیرد. 
 است که اکنون دارد. شاید از هزینه
آن صاحب  که  ای  کارخانه   های 
 است یا آن را اداره می کند ویا در

و نباشد  راضی  است  آن   استخدام 
دهد. کاهش  را  آنها  کند   تلش 
«عرضه ی  وظیفه  است   مکن 
کاندیدای یا  جدید  صابون   کردن» 
 سیاسی جدیدی به افکار عمومی بر
خیلی او  و  بگذارند،  اش   عهده 
 دقیق و علمی به این وظیفه بپردازد.
به راجع  اکنون  که  دانشی  به   شاید 
از و  نباشد  قانع  دارد  ات   ساختار 
العاده فوق  توان  و  استعداد  رو   این 
روش و  راه  یافت  صرف  را   ای 
کند. مکن آن  گسترش  برای   هایی 
را او  که  شویم  ترغیب   است 
آسانی به  این  اما  بنامیم،   تکنسین 
چنین شود.  می  بدفهمی   موجب 
شرکت، رئیس  مقام  در   فردی، 
مهمی های  تصمیم  است   مکن 
نیز و  ملی  اقتصاد  در  که   بگیرد 
از مردم نفر   شغل و زندگی هزاران 
مسئول مقام  در  باشد.  داشته   اثر 
 دولتی، مکن است در روند مسائل
در و  بگذارد.  بسیار  تاثیر   جهانی 
یا بزرگ  بنیادی  رئیس   مقام 
 سازمانی علمی، چه بسا خط مشی
زیادی بسیار  تعداد  تقیق  روش   و 
زمانی مدت  برای  را   دانشمند 
چیزی اینها  کند.  تعیین   طولنی 
«تکنیسین» ی  واژه  از  ما  که   نیست 
 درک می کنیم؛ این واژه را درباره
 ی افرادی به کار می بریم که وظیفه
بلکه نیست  تدوین سیاست  آنها   ی 
 اجرای آن است، هدف ها را معین
 نی کنند بلکه راه های تقق آن را
بزرگ های  طرح  کنند،  می   پیدا 
 تهیه نی کنند بلکه مراقب جزئیات
 کوچک اند. و با این وجود اطلق
آن چیزی که به  «تکنیسین»   واژه ی 

است فکری»  «کارگر  از  من   منظور 
آنچه تا  نظر می رسد  به  تر   نزدیک 
می القا  واژه  این  معمول   کاربرد 

کند.
 

 از این رو، باید تکرار کنیم، هدف
 فکر و عمل کارگران فکری شغلی
این دارند.  دست  در  که   است 
 عقلنیت، تفوق، و تدبیر درباره ی
 آن بخش از واقعیت است که او به
او جنبه،  این  در  پردازد.  می   آن 
 اندکی، اگر نه بسیار، با کارگر یدی
 که ورقه ی فلزی می سازد، قسمت
یا کند،  می  سرهم  را  موتور   های 
چیند می  آجر  دیوار  ساخت   برای 
جنبه از  بخواهیم  اگر  دارد.   تفاوت 
کارگر بنگریم،  آن  به  منفی   ی 
به خویش،  کار  معنای  به   فکری 
در جایگاهش  به  و  آن،   اهمیت 
های فعالیت  کلی   چهارچوب 
 اجتماعی توجهی نی کند. به دیگر
او رابطه ی آن  سخن، دل مشغولی 
اتفاقًا او   بخش از تلش انسانی که 
دیگر با  دهد  می  انام   خود¬¬ 
تاریخی روند  کلیت  با  و  ها   بخش 
 نیست. شعار « طبیعی» او این است
اگر و  خودت»،  کار  به  «سرت   که 
 وظیفه شناس و بلندپرواز باشد، این
توانی می  که  آنا  «تا  که   است 
درباره کن.»  عمل  موفق  و   کارآمد 
کار بده  اجازه  هم،  دیگران   ی 
خواهد می  چه  هر  را،   خودشان 
فکری، کارگر  دهند.  انام   باشد، 
آموزش، معیار  با  اندیشیدن  به   که 
 تربه، و رقابت عادت کرده است،
 حل و فصل مشکلت را در کلیت
 خود وظیفه ی تخصصی خاص در
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 میان سایر تخصص ها می داند. به
فیلسوفان، «حوزه»ی  این  او   نظر 
سیاستمداران یا  مذهبی،   ماموران 
و «فرهنگ»  که  گونه  همان   است، 
شاعران، ی  عهده  بر  ها»   «ارزش 

هنرمندان، و فرزانگان است.
 

ی همه  که  نیست  گونه  این   البته، 
را دیدگاهی  چنین  فکری   کارگران 
بدان آگاهانه  و  کنند  بیان   آشکارا 
مکن این،  وجود  با  باشند.   معتقد 
که نظریاتی  به  آنها  بگوییم،   است 
 دربر گیرنده و تبیین کننده ی چنین
 دیدگاهی است قرابتی ذاتی دارند.
 یکی از این نظریه ها مفهوم مشهور
که است  اسمیث  آدام  مقبول   و 
کردن آباد  با  هر شخص  آن   مطابق 
های باغ  آبادی  به  خویش   باغ 
در است.  رسانیده  یاری   دیگران 
مشغولی دل  اعتقادی،  چنین   پرتو 
ذهن و  فکر  از  عموم  به   راجع 
در اگر  و  بیرون می رود،   اشخاص 
او تاثیری داشته  موقعیت شهروندی 
بود. خواهد  ناچیز  بسیار   باشد، 
از اعتقادی  چنین  تاثیر  و   قدرت 
که گیرد  می  نشئت  مهم   واقعیتی 
 خود بیان می کند: در نظام سرمایه
رویاروی که  است  کل  این   داری، 
که را  فرد  گیرد؛  می  قرار   فرد 
 همچون شیئی مقاومت ناپذیر است
رانند می  پیش  ناشناخته   نیروهایی 
چه کند،  درکشان  تواند  نی  او   که 
رسد به اینکه در آنها تاثیر بگذارد.

 
 نظریه ی دیگری که منعکس کننده
نیازهای پاسخگوی  و  شرایط   ی 
جدایی مفهوم  است  فکری   کارگر 

و علم  افتراق  وسایل،  از   اهداف 
صورت و  سو،  یک  از   تکنولوژی 
از سوی ها  ارزش  و  اهداف   بندی 
این اسنو  پی  سی  است.   دیگر 
را خواستگاهش  که  را،   موضع 
آدام موضع  در  شود  می   آشکارا 
درستی به  کرد،  جستجو   اسمیث 
کنارکشیدن» را  «خود  برای   راهی 
آنهایی اسنو،  کلم  به  خواند.   می 
کنار را  خود  خواهند  می   »  که 
را ابزار  فقط  ما  گویند  می   بکشند 
تا ما  کار  کنیم.  می   تولید 
 اینجاست. اینکه این ابزار چگونه به
عهده ی شما، بر  گرفته شوند   کار 
سیاستمداران و  جهان،  ی   بقیه 
برای است  مکن  ابزار  این   است. 
ما بیشتر  که  شود  استفاده   اهدافی 
است، چنین  اگر  دانیم.  می   بد 
این و  دانشمندیم  ما  اما،   متاسفیم. 
و شود.»  نی  مربوط  ما  به   مسئله 
به دارد،  ربط  دانشمندان  به   آنچه 
کارگران سایر  به  اندازه   همان 

فکری ربط خواهد داشت.
 

کنار را  خود  بگوییم  نیست   نیازی 
نگرش همان  به  عمل  در   کشیدن 
خودت کار  به  «سرت   اسمیثی 
 باشد» خواهد انامید؛ این در واقع
مفهوم همان  برای  دیگری   اسم 
 است. گرایش عمومی ای که امروز
 وجود دارد— و مطابق آن افراد باید
 به جای اینکه به اصول اقتصاد آزاد
معتقد دولت  به  باشند،  داشته   باور 
نه اگر  آشکارتر،  دست  و   شوند، 
سرمایه حکومت  سودمندتر،   لزوما 
ناپیدای دست  جانشین  را   داری 
نگرشی بر  اساسا  بدانند—   خدایان 

تاثیر بی  کردیم  ذکر  بال  در   که 
نگرانی است:  یکی  نتیجه   است. 
نخواهد فرد  به  ربطی  کل   برای 
دل این  واگذاشت  با  و   داشت، 
توجه با  فرد،  دیگران،  به   مشغولی 
 به این واقعیت، ساختار موجود این
معیارهای بر  و  پذیرد  می  را   کلیت 
های ارزش  خردمندی،   رایج 
 مسلط ، و ملک های تمیل شده
کارایی، درباب  اجتماعی   ی 
می صحه  پیروزی  و   موفقیت، 

گذارد.
 

 اکنون می گویم که نقطه ی عطف
 با اهمیت جدایی کارگران فکری از
ی رابطه  در  باید  را   روشنفکران 
تاریخی روند   موضوعاتی که کلیت 
کنیم. جستجو  است  کشیده   پیش 
 زیرا آنچه روشنفکران را از کارگران
 فکری و دیگران متمایز و مشخص
که است  واقعیت  این  سازد   می 
 رابطه ی روشنفکران با کلیت روند
نیست، فرعی  موضوعی   تاریخی 
افکنده سایه  آنان  ذهن  بر   بلکه 
آنان کار  بر  مهمی  تاثیر  و   است 
باید خاطر  اطمینان  برای   دارد. 
 بگویم که این بدان معنی نیست که
ی روزمزه  زندگی  در   روشنفکران 
 خود همه ی این تولت تاریخی را
آشکارا این  کنند.  می   مطالعه 
است این  منظور  اما  است.   نامکن 
کوشند می  سراسر  روشنفکران   که 
 تا حوزه های خاص کار خویش را
انسان هستی  دیگر  های  جنبه   به 
دقیقا این  واقع،  در  دهند.   پیوند 
مربوط هم  به  برای  است   کوششی 
نظر در  که،  چیزهایی   ساخت 
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درون که  ای  فکری   کارگران 
داری سرمایه  نهادهای   چهارچوب 
ایدئولوژی  کار می کنند و غرق در 
در الزاما  اند،  بورژوازی   و فرهنگ 
دانش مجزای  کامل  های   بخش 
می جای  جامعه  کار  و   جامعه 
هم به  برای  کوشش  این   گیرند- 
از یکی  که  است  ساخت   مربوط 
های ویژگی  ترین   برجسته 
و دهد.  می  شکل  را   روشنفکران 
شناسنده کوشش  این  منوال،   بدین 
های نقش  مهمترین  از  یکی   ی 
است: جامعه  در   روشنفکران 
این یادآور  و  ناد  همچون   حضور 
به های  خرده  که  بنیادین   واقعیت 
ی وپراکنده  متمایز،  مستقل،   ظاهر 
سرمایه نظام  تت  اجتماعی   هستی 
سیاست، هنر،  ادبیات،   –  داری 
شرایط و  علم،  اقتصادی،   نظام 
وقتی افراد–  روحی  و   فرهنگی 
یا تت و   )  کامل درک می شوند 
آشکارا که  گیرند)  می  قرار   تاثیر 
تامیت از  هایی  بخش   همچون 
تصور تاریخی  روند  ی   گسترده 

شوند.
 

– است»  تامیت  «حقیقت   اصِل 
 اصطلحی متعلق به هگل– با خود
ناپذیر اجتناب  ضرورت   حامل 
 پرهیز از پذیرفت هر بخش از کل به
یا و  واقعیت  از  جزیی  ی   مثابه 
و تلیل از تزیه  آن  دانست   مصون 
بیکاری به  راجع  تقیق  چه   است. 
عقب یا  باشد،  کشور  یک   در 
کشوری در  فلکت  و   ماندگی 
این در  آموزش  وضعیت   دیگر، 
یا توسعه ی علم در و  باشد،   زمان 

 زمان دیگر، نی شود شرایط غالب
 در جامعه را مسلم فرض کرد، و یا
دیگر” های  “سرزمین  به  را   آن 
نپذیرفتنی کامل  این  و  داد.   تعمیم 
روابط ساخت  آشکار  از  که   است 
مورد که  هایی  پدیده  بین   پیچیده 
جوهر شک  بی  آنچه  و  اند   بحث 
می به حساب  تاریخی  روند   اصلی 
سامان تول  و  پویایی  یعنی   آید، 

اجتماعی، اجتناب کنیم.
 

که است  تر  مهم  بسیار  این   حتی 
«ارزش کاربست  ضمنی   معنی 
نظریه که  کنیم  درک  را   هایی» 
 پردازان بورژوا بسط داده اند؛ اینها
که اند  هایی  ارزش  اصطلح   به 
علمی دقت  ی  محدوده  از   خارج 
 قرار می گیرند. زیرا این «ارزش ها»
در که  اخلقی»،  های  «داوری   و 
بی اطلعاتی  فکری  کارگران   نظر 
پرت زمین  به  آسمان  از  اند،   مانند 
و ها  جنبه  خود  آنها  اند.   نشده 
را تاریخی  روند  از  مهم   نتایجی 
نیست نیازی  و  دهند  می   تشکیل 
کرد، اطلع  کسب  آن  از   صرفا 
و خاستگاه  به  توجه  با  باید   بلکه 
ایفا می تاریخی   نقشی که در تول 
در پرداخت.  آن  بررسی  به   کند 
«ارزش از  زدایی  واره  بت   واقع، 
و اخلقی»،  های  داوری   »  ها»، 
عوامل شناخت  آن،   مانند 
روانی و  اقتصادی،   اجتماعی، 
نیز و  نابودی،  تغییر،   ظهور، 
 آشکارساخت منافع خاصی که آنان
نایندگی بخصوص  هایی  زمان   در 
از نقش بی همتایی نشان   می کنند 
توانند در  است که روشنفکران می 

پیشبرد آرمان های انسانی ایفا کنند.
 

را دیگری  ی  مسئله  موضوع   این 
 پیش می کشد. کارگران فکری که
کارگیری به  را  خویش   نقش 
 موثرترین روش ها برای دستیابی به
از دانند  می  شده  تصریح   اهدافی 
اهداف تصویری در ذهن این   خود 
در خود  های  توانایی  در   ندارند. 
آور فن  و  مدیر،  متخصص،   نقش 
اهداف بندی  صورت   معتقدند 
همچنانکه ندارد،  آنان  به   ربطی 
نی صلحیت  صاحب  را   خود 
دیگر هدفی  به  را  هدفی  تا   دانند 
 ترجیح دهند. چنانکه در بال اشاره
 شد، کارگران فکری اذعان دارند،
بسا چه  شهروندی،  نقش   در 
 علیقی شبیه دیگر شهروندان داشته
دانشمند، نقش  در  اما،   باشند. 
 کارشناس، و عالم، آنان از اینکه به
«داوری یک  آن  یا  یک  این   تایید 
 ارزشی» بپردازند اجتناب می کنند.
چنین که  است  آشکار  کامل   این 
 کناره جویی هایی در عمل منجر به
به و  شود  می  موجود  وضع   تایید 
می که  رساند  می  یاری   کسانی 
نظم در  را  تغییری  هرگونه   کوشند 
بهتر شرایط  جهت  در  که   موجود 
این شوند.  مانع  گیرد  می   صورت 
که است  اخلقی»  طرفی   «بی 
از بسیاری  شده   موجب 
و شناسان،  جامعه   اقتصاددانان، 
به که  دارند  بیان  شناسان   انسان 
آیا اینکه  به  راجع  دانشمند،   عنوان 
درحال کشورهای  مردم   واردشدن 
 توسعه به مسیر رشد اقتصادی برای
هیچ بد،  یا  است  خوب  مردم   این 
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 عقیده یا نظری را ابراز نی کنند. و
اخلقی» طرفی  «بی  همین  نام   به 
 است که دانشمندان برجسته نیرو و
و ابداع  صرف  را  خویش   توان 
میکروبی های  جنگ  ابزار   تکمیل 

می کنند.
 

 اما می شود به این که من مسئله را
 مسلم فرض کرده ام اعتراض کرد؛
استنباط بودن  نامکن  از  مسئله   این 
می ناشی  منطق  و  مدرک  راه   از 
چه اینکه  بیان  به  رسد  چه   شود، 
یا بد،  یا چه چیز   چیز خوب است 
انسان آسایش  به  چیزی  چه   اینکه 
مانع چیزی  چه  و  رساند  می   یاری 
این که  هم  قدر  هر  شود.  می   آن 
باز هم خارج باشد،   بحث مستدل 
سهولت به  است.  موضوع   از 
به دستیابی  که  شود  می   پذیرفته 
 داوری راجع به اینکه چه چیز برای
چه و  است  خوب  انسان   پیشرفت 
از صحبت   ) نیست  مکن  بد   چیز 
 داوری ای است که، بدون توجه به
باشد).  زمان و مکان، مطلقا معتبر 
 اما این داوری مطلق و فراگیر چیزی
خوانده نادرست  هدف  که   است 
 می شود، و پافشاری بر ضرورت آن
های ایدئولوژی  از  ای   جنبه 
 واپسگراست. واقعیت این است که
و انسان  ترقی  برای  مجال   آنچه 
فراهم را  ها  انسان   پیشرفت جمعی 
با ضدیت  در  آنچه  نیز  و  آورد   می 
طول در  کند  می  عمل  آن   تقق 
 تاریخ از دوره ای به دوره ی دیگر
پرسش درباره بوده است.   متفاوت 
 ی اینکه نیازمند کدام داوری هاییم
 هرگز پرسشی انتزاعی یا نظرپردازانه

کلی طور  به  بد  و   درباره ی خوب 
مسائلی همواره  آنها  است؛   نبوده 
ها، کشش  که  اند  بوده   معین 
درحال های  مجموعه  و   تضادها، 
 تغییر روند تاریخی آنها را در برنامه
 ی کار جامعه قرار داده اند. و هیچ
این ی  درباره  یا  و  امکان،   زمانی 
نداشته وجود  ضرورتی   مسئله، 
مطلقا هایی  حل  راه  به  که   است 
تلش همواره،  برسیم؛   صحیح 
و دانش،  خرد،  کاربردن  به   برای 
اند اندوخته  ها  انسان  که  ای   تربه 
تا جای اینکه  و   وجود داشته است 
راه بهترین  آنچه  نزدیکی  به   مکن 
حساب به  موجود  شرایط  در   حل 

می آید برسیم.
 

را «خود  روی  دنباله  ما   اگر 
 کنارکشیدن»، «بی طرفی اخلقی»،
باشیم، بودن»  خود  کار  به  «سر   و 
آن که  شویم  می  مانع  دقیقا   آنگاه 
بیشترین دارای  که  اجتماع  از   قشر 
 دانش ها، جامع ترین آموزش ها، و
و کشف  برای  امکان   بزرگترین 
 جذب تربه ی تاریخی است بتواند
هایی گیری  جهت  جامعه   برای 
 انسانی و راهنمایی هایی روشنگرانه
از برهه  هر  در  که  سازد   فراهم 
بدان باید  می  تاریخی   حرکت 
چنانکه اگر  یافت.   دست 
اخیرا سرشناس   اقتصاددانی 
ی «همه  است  ساخته   خاطرنشان 
اندازه ی عقیده ی به   عقاید مکن 
واقعا آنگاه  دارند،»  اهمیت   من 
از فکری،  کارگران  و   دانشمندان 
قادر و  مشتاق  آن،  انواع  ی   همه 
بهبودی به  چه کمکی  بود   خواهند 

پاسخ، برسانند؟  جامعه  سعادت   و 
برای که  است  دانشی  همان   که 
انتخاب جامعه  که  اهدافی   تقق 
کامل رود،  می  کار  به  است   کرده 
 ناخوشایند است. زیرا آشکار است
معجزه با  جامعه  های  انتخاب   که 
«ایدئولوژی» بلکه  آیند،  نی   پدید 
در موجود  اجتماعی  نظم  که   ای 
است سازد  می  ایجاد  معین   زمان 
بعضی سوی  به  را  جامعه   که 
 انتخاب ها هدایت می کند و منافع
 و مصالی که در موقعیت بهتر قرار
یا تهدید،  را متقاعد،   دارند جامعه 
ها انتخاب  دیگر  بعضی  به   مجبور 
کارگران جویی  کناره  کنند.   می 
 فکری از تلش برای تاثیرگذاری در
چیزی ها»  «انتخاب  آن  ی   نتیجه 
عرصه در  خلء  رهاکردن  از   بیش 
هاست. «ارزش»  گیری  شکل   ی 
 این امر صرفا عرصه را به شیادان و
می واگذار  دیگرانی  و  بازان   حقه 
 کند که نیت ها و نقشه هایشان هر
نقشه و  ها  نیت  جز  است   چیزی 

هایی انسان دوستانه.
 

 به جاست از بحث دیگری یاد کنیم
«بی ترین  قدم  ثابت  از  برخی   که 
اند. اخلقی» مطرح ساخته   طرفان 
با و  بسته  شکسته  گاهی   آنها، 
به که  اند  کرده  بیان   شرمندگی، 
 هیچ روی زمینه ای منطقی یا مستند
انسان اصل،  که،  ندارد   وجود 
واجد فضیلتی کردن   دوستانه عمل 
ها انسان  بعضی  چرا   باشد. 
آنان رن  اگر  نکشند،   گرسنگی 
از دیگران  مندی  بهره   موجب 
دیگران شادی  و  آزادی،   ثروت، 
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آنکه جای  به  آدمی،  چرا   نشود؟ 
به منافع شخصی خودش  حواسش 
برای بهتر  ای  زندگی  برای   باشد، 
کند؟ می  کوشش  مردم  های   توده 
 چرا به قول معروف باید نگران نان
باعث این  اگر  بود،  فقرا   شب 
 گرفتاری و ناراحتی ما می شود؟ آیا
 موضع انسان دوستانه خود «داوری
هیچ برایش  که  نیست  ارزشی»   ای 
 پایه ای منطقی نی توان یافت؟ سی
 سال پیش یکی ازرهبرن دانشجویان
و اس  اس  فردی  بعدها  که   )  نازی 
ای جلسه  در  شد)  گشتاپو   مامور 
و پرسید  من  از  را  اینها   عمومی 
 بهترین پاسخی که آن موقع به فکرم
 رسید هنوز بهترین پاسخی است که
ای مباحثه  بدهم:  توان   می 
را انسانی  امور  ی  درباره   ارزشمند 
انام ها  انسان  با  شود  می   فقط 
ددمنشان با  کردن  بحث   داد؛ 
انسان به  که  موضوعاتی  ی   درباره 
کردن تلف  شود  می  مربوط   ها 

وقت است.
 

این از  توانند  نی   روشنفکران 
 موضوع چشم پوشی کنند. بحث و
 جدل و اختلف نظر اجتناب ناپذیر
بتوان تا  است  ضروری  واقعا،   و، 
تقق های  راه  و  طبیعی   عوامل 
سلمتی، برای  لزم   شرایط 
 پیشرفت، و شادی انسان ها را مهیا
انسان از  طرفداری  اما   ساخت. 
که اصلی  بر  پافشاری  و   گرایی 
نیازمند است  انسان  ترقی   خواهان 
 هیچ توجیه علمی یا منطقی نیست؛
چیزی آن  ی  دهنده  تشکیل   این 
ی همه  بدیهی  اصل  که   است 

روشنفکرانه هدفمند  های   کوشش 
 به حساب می آید؛ اصلی بدیهی که
روشنفکران مکن آن  پذیرش   بدون 
 نیست خود را روشنفکر فرض کنند
یا دیگران آنان را روشنفکر بدانند.

 
اسنو پی  سی  های  نوشته   گرچه 
او که  گذارد  نی  باقی   جای شکی 
 کامل این دیدگاه را پذیرفته، به نظر
تعهد است  معتقد  او  که  رسد   می 
به شود  می  اساسا  را   روشنفکران 
فروکاست. حقیقت  گفت  به   الزام 
 (جای آن است که بگوییم هیچ پایه
 ای منطقی و مستند برای این گزاره
است مرجح  دروغ  به  حقیقت   که 
علت واقع،  در  ندارد!)   وجود 
دانشمندان از  ستایشی   اصلی چنین 
است. حقیقت  به  آنان   دلبستگی 
 دانشمندان به گفته ی او- در نطقی
 که پیشتر بدان اشاره کردیم- ” می
است. خبر  چه  آنا  بدانند   خواهند 
نخواهد دانشی  خواسته،  این   بدون 
ی همه  ی  محرکه  نیروی  این   بود. 
امر این  هاست.  فعالیت   این 
در تا،  دارد  می  وا  را   دانشمندان 
خویش، کار  مراحل  ی   همه 
برای چرا  و  چون  بی   احترامی 
 حقیقت قائل شوند. بدین معنی که
 اگر شما قرار است بفهمید آنا چه
 خبر است، نباید خود یا دیگری را
دروغ خود  به  نباید  بدهید.   فریب 
 بگویید. در ابتدایی ترین مراحل هم
بندی سرهم  هایتان  آزمایش   نباید 
 باشد.” و با این وجود، درحالی که
 این حکم برای صورت بندی تعهد
جور همین  روشنفکران   اصولی 
 ادامه می یابد، قادر نیست به کلیت

 مسئله بپردازد. زیرا مسئله صرفا این
شود می  بیان  حقیقت  که   نیست 
چیزی چه  که  است  این   بلکه 
تشکیل معین  موارد  در  را   حقیقت 
چه ی  درباره  همچنین  و  دهد   می 
و شود  می  گفته  حقیقت   چیزهایی 
حقیقت چیزهایی  چه  ی   درباره 
ی درحیطه  حتی  گردد.  می   پنهان 
مهم موضوعاتی  اینها  طبیعی   علوم 
تا کارند  در  موثری  نیروهای  و   اند 
دانشمندان های  توانایی  و   استعداد 
متمایل دیگری  های  جهت  به   را 
بی را  آنان  کارهای  نتایج  و   سازند 
به این مسئله   اثر کنند. هنگامی که 
پویایی و  ساختار  به  مربوط   امور 
اهمیتی کند،  می  پیدا  ربط   جامعه 
درست بیان  چون  یابد.  می   بسیار 
مکن اجتماعی  واقعیتی  به   راجع 
 است به سخنی دروغ بدل شود ( و
 اغلب چنین می شود)، در صورتی
 که واقعیتی که بدان اشاره می شود
بخشی که  ای  اجتماعی  کلیت   از 
جدا است  آن  از  ناپذیر   جدایی 
 گردد، یعنی از روند تاریخی ای که
 در آن جای گرفته است جدا بیافتد.
آنچه زمینه،  این  در   بنابراین، 
اغلب دهد  می  تشکیل  را   واقعیت 
اموری ی  درباره  یقینا)  وشاید   ) 
 جستجو و بیان می شود که اهمیتی
بیان و  بر جستجو  تاکید  با   ندارند، 
سلح که  حقیقت  از  گونه   آن 
برای قدرتندی   ایدوئولوژیک 
از گردد.  موجود  وضع   مدافعان 
به راجع  گفت  سخن  دیگر،   سوی 
جستجوی دارد،  اهمیت   آنچه 
و کلیت،  ی  درباره   حقیقت 
و تاریخی  عوامل   آشکارساخت 
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بخش درونی  روابط  و   اجتماعی، 
 های متفاوت این کلیت، غیرعلمی
بی شود،  می  تلقی  نظرپردازانه   و 
تبعیض با  و  خوانند  می   اعتبارش 
و اجتماعی،  اعتنایی  بی   علمی، 

تهدید آشکار مجازاتش می کنند.
 

تنها حقیقت  بیان  به  میل   بنابراین، 
 یکی از شرایط برای روشنفکر بودن
است، شجاعت  دیگری   است. 
جستجویی پیشبرد  برای   آمادگی 
است که مکن  تاجایی  که   عقلنی 
بی نقد  “به  پرداخت  یابد،   ادامه 
 رحمانه ی هر آنچه وجود دارد، بی
 رحمانه بدان معنا که نه نتایج نقد و
موجود های  قدرت  با  تضاد   نه 
نشوند.” نقادی  این  کاهش   باعث 
در روشنفکر  رو،  ازاین   (مارکس) 
است، اجتماعی  منتقدی   اساس 
شناخت، اش  دلشغولی  که   کسی 
به غلبه راه کمک  این  از  و   تلیل، 
 بر موانعی است که سد راه دستیابی
انسانی بهتر،  ای  اجتماعی  نظم   به 
چنین شوند.  می  تر  عقلنی  و   تر، 
سخنگوی و  جامعه  وجدان   فردی 
چنانکه شود،  می  پیشرو   نیروهای 
چنین تاریخ  معین  های  دوره   در 
 بوده است. بنابراین، طبقه ی حاکم
موجود وضع  حفظ  درصدد   که 
و «دردسرآفرین»  را  او   است لجرم 
و، آورد  می  حساب  به   «مزاحم» 
در که  فکری  کارگران   همچنین، 
در اند  حاکم  ی  طبقه   خدمت 
و خیالپردازی  به  را  او  وجه   بهترین 
 آرمان گرایی، و در بدترین حالت به
 خرابکاری و فتنه انگیزی متهم می

کنند.

 
گراتر واپس  حاکم  ی  طبقه   هرچه 
نظم که  است  آشکارتر   باشد، 
 اجتماعی که بر آن تسلط دارد بیشتر
و شود  می  انسان  آزادی   مانع 
با  ایدئولوژی آن بیشتر اسیر ضدیت 
گرفتار و  خردگرایی  و   روشنفکری 
منوال، همین  به  و  است.   خرافه 
روشنفکران پایداری  برای   شرایط 
بر که  اجتماعی  فشارهای  برابر   در 
تکین برای  و  شود،  می  وارد   آنان 
 نکردن از ایدئولوژی حاکم و تسلیم
و پرمنفعت  سازشکاری  به   نشدن 
فکری کارگران  ی  آسوده   زندگی 
چنین در  گردد.  می   دشوارتر 
نقش بر  پافشاری   شرایطی، 
آنان تعهد  بر  تاکید  و   روشنفکران 
را ضرورت  و  اهمیت   بیشترین 
چنین در  زیرا  داشت.   خواهد 
به فال  ی  قرعه  که  است   شرایطی 
 نام روشنفکران در می آید، که هم
تا مزیت،  هم  و  است   مسئولیت 
و خردورزی،  گرایی،  انسان   سنت 
ارجمند میراث  که  خواهی   ترقی 
 کل تاریخ بشری را تشکیل می دهد

از نابودی حفظ کند.
 

 مکن است گفته شود که من
 روشنفکران را همچون قهرمانان
 می بینم، و اینکه دور از انصاف

 است از انسان ها بخواهیم دربرابر
 همه ی سختی های صاحبان

 قدرت پایداری نشان دهند و همه
 ی خطرها را برای پیشرفت انسان به

 جان بخرند. موافقم که چنین
 درخواستی دور از انصاف است. و
 من نیز چنین درخواستی نی کنم.

 اما در تاریخ خوانده ایم که بسیاری
 از اشخاص در تاریک ترین دوره

 ها و زیر سخت ترین شرایط توانسته
 اند از منافع شخصی و خودخواهانه

 ی خویش فراتر روند و آنها را تابع
 منافع جامعه به مثابه ی کل قرار

 دهند. و این نیازمند بی باکی،
 صداقت، و توانایی بیشتری بوده

 است. آنچه امروز بدان امید بسته
 ایم این است که کشور ما –آمریکا-
 نیز «سهم» خود از زنان و مردانی را
 پدید آورد که از آبروی روشنفکران

 در برابر خشم صاحبان منافع حاکم
 و همه ی یورش های لادری

 گرایی، تاریک اندیشی، و رفتار
غیرانسانی دفاع کنند.

انسان شناس� و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/4027
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شناسانا جامعه  همه  میان   ز 

 بزرگ آغاز قرن بیستم، بدون شک
وبر   جامعه شناسی است کهماکس 

مانده باقی  زنده  چنان  هم  وی   اثر 
شناسان جامعه  از  که  چنان   است. 

) زپوزیتیویست  ن و س ر ا  )، ازپ
) ها  ،دبستانلوکاچمارکسیست    

های ایدئولوگ  از   فرانکفورت)، 
) اشمیتفاشیسم   ) و ازکارل 

گرفته الهام  معاصر   فیلسوفان 
) فرانکفورت   )هابرماسازدبستان 

های  اندیشه  وبربه  استنادماکس    
کرده اند.

که  طور  رینوهمان  به۱ (فیلیپ   ( 
تنوع این  کرد،  یابی  ارزش   درستی 
که است  واقعیت  این  از   ناشی 

ت  ف ا ی ر وبرد مسئلهماکس  از    
ارزش (تعارض  پراتیک   عقلنیت 
 ها به عنوان افق تخطی ناپذیر وجود
را داری  معنی  های  تنش   انسانی) 
اثر گرایانه  خرد  گیری  سمت   میان 
 علمی اش و شکاکیت عمیق او در
به دادن  پاسخ  در  عقل  توان   باره 

) حدِی  دو  های   )Dilemmeبرهان 
اندیشه در  انسانی  کنش   اساسی 

وارد می کند.
کتاب کانون  در  ها  مسئله   این 

رینو همفیلیپ  اثر  این  دارد.  قرار    
روشن، هوشمندانه و  ماهرانه   زمان 
 و متنوع، دقیق در مقطع تاریخی و
 صدیق در برابر اکنونیت مسئله های

طرح شده است.
 

تعارض ارزA ها

 نقدی کوتاه
درباره 

ماکس وبر 
و 

هابرماس
از: میکاییل لوی

برگردان : ب . کیوان
پوزیتیویست خوانندگان   برخلف 

ر ب سرمشقو را  او  کوشند  می  که    
کنند،  قلمداد  طبیعی   رینوعلمی- 

 به یکباره اندیشه او را در پیوستگی
از  ) روح  های  علم  های  سنت   با 

تا وی<و  ) قرار می دهد – کهدیلت� 
 روی این همانی گوهر میان سوژه و
درنگ تاریخی  شناخت  در   ابژه 
«علم نوآوری  وبر  عقیده  به   دارد. 
توجه مؤثر  نقش  از  فرهنگی»   های 
می ناشی  دانشمند  ذهنی   های 
های ارزش  همواره  دانشمند   شود. 
 معینی را نقطه حرکت قرار می دهد
 که مجموع مسئله های مطرح شده
بنابر دهند.  سو  و  سمت  را   او 
 این،رابطه با ارزش ها خود موضوع
 شناخت علمی را تشکیل می دهد.
در معینی  باوری  دیدگاه  آن   نتیجه 
پژو هر  است:  اجتماعی  های   علم 
را تاریخی  واقعیت  ناگزیر   هشگر 
 بنابر اعتقاد ها و ارزش های اش در
بحث مورد  ای  ویژه  انداز   چشم 

همه  این  با  دهد.  می   ماکسقرار 

ر اینوب از  فرارفت  که  پندارد  می    
 دیدگاه گرایی به اعتبار قاعده های
که آوری  برهان  صوری   معین 
 عینیت نتیجه های پژوهش علمی را
 تضمین می کنند، مکن است. بنابر
های قاعده  صوری  عقلنیت   این، 
علم مکن  پایه  یگانه  کار   رونِد 
خواهد «اثباتی»  و  عینی   اجتماعی 

این تز (که به ظاهر    نیز بارینوبود. 
رسد می  نظر  به  است)،  موافق   آن 
شناخت برای  اسفندیاری   چشم 
ای نقطه  یگانه  و  وبری   شناسی 
برابر تفسیر های را در  آن   است که 
در میکند.  پذیر  آسیب   پوزیتیویستی 
که شد  مانع  باید  چگونه   ،  واقع 
های «توجه  پژوهشگر،  های   ارزش 
ایدئولوژی چنین  هم  (و   ذهنی» 
آوری برهان  خوِد  در  او   طبقاتی) 
صوری کار  های  روند  از   مستقل 

 ماکسدخالت کنند؟ خود اثر های 
  نامکن بودن تخلیه کردن ارزشوبر

 های محتوی برهان علمی را گواهی
می دهد.

های جریان  برخلف  همه،  این   با 
الهام بینانه»  «خوش   خردگرایانه 

روشنفکران،  از  رگرفته  ب گمانو   
 ندارد که این نوع عقلنیت صوری
 یا علمی توانا به پایان دادن تعارض
همان باشد.  جامعه  در  ها   ارزش 

که  وبررینو طور  کند،  می   تصریح 
  تعلق دارد. او بانیچهبه نسل بعد از 

ناپذیر تخطی  خصلت  دادن   نشان 
تاریخی شرایط  که  هایی   تعارض 
ویران در  کنند،  می  بیان  را   جدید 
ندارد. تردید  سازش  پندار   کردن 
گانه «چند  مشهور  مایه  درون   این 

خدایانپرستی» ارزش ها یا   جنگ 
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ارزش میان  تضادها  یعنی   است: 
  های وال – مذهبی، اخلقی، ملی
در و  ناپذیرند  سازش  سیاسی   یا 
علمی یا  عقلی  تنها  حل  راه   خور 
الپ» های  «تعارض   نیستند. 
اتیک میان  مثل  در   فرهنگی- 

دومونتان� اتیکسرمون  و    
 سیاست دفاع ملی کیفر ندادنی اند
رقیبان های  ارزش  های  سیستم   و 

وقف نبرد ابدی اند.
دیگر،  سوی  راز  ب درو همواره    

 مخالفت با خوشبینی لیبرالی، تضاد
عقلنیت های  محدودیت  و   ها 
 مدرن را به روشنی درک می کرد.
مایه پدیدار شدن درون  رو،  این   از 
نوشته در  را  خرد»  تیک   «دیالک 

توسط  بعد  که  اش   هورکهایمهای 
وو  ن ر د فرانکفورت)آ (دبستان    

کنیم. می  مشاهده  یافت،   گسترش 
و صرفاًصوری  که  مدرن   عقلنیت 
به آن  های  نتیجه  و  است   ابزاری 
بخش رهایی  های  آرمان   دگرگونی 
جستجوی انامد.  می   مدرنیته 

 بوروکراتیزهشمارش پذیر و کارا به 
ن د ر وشئیک بیگانگی  خود  از   ، 

می بشری  های  فعالیت   وارگی 
و سیاسی اقتصادی   انامد. سیستم 
که آورد  می  وجود  به   مستقلی 
 استوار بر عقلنیت ابزاری است که
 انسان ها بر آن فرمانروایی ندارند و

 وبروابسته به آن هستند. آن چه که 
اثرش مشهور  بسیار  های  قطعه   در 
«تجر یا  فولدی»  «قفس  را   آن 
یک به  را  ما  نامد،  می   مکانیکی» 
جدید بوروکراتیک   امپراتوری 
امپراتوری شبیه  که  کند  می   تهدید 
 مصر قدیم است. به عبارت دیگر،

گرایانه عقل  سنت  خلف   بر 
رروشنگران،  ب میانو ژرف  تضاد    

صوری عقلنیت  های   ضرورت 
نونه بوروکراسی تسم  که   )  مدرن 
های ضرورت  و  است)  آن   وار 

استقلل سوژه را درک می کند.
 این تشخیص در باره بحران مدرنیته
 – تضعیف روشنگران که به نا معین
و مدرن  سیاسی  های  ارزش   بودن 
بوروکراتیک عقلنیت   گسترش 
منتقدان توسط   – گردد  می   مربوط 

(لوکاچمارکسیست  ر جوان،وب   
 ) پذیرفته شد؛مارکوزه، هورکهایم

 آن چه آن ها آن را رد می کنند، راه
شناس جامعه  پیشنهادی  های   حل 
 آلان: تصمیم گرایی فره مندی رهبر
 سیاسی و غیره است. برای دبستان
خود (آلترناتیو)  بدیل   فرانکفورت، 

برای  خرد    (که کتابلوکاچنقدی 
و ن ی کند)ر نی  بحث  آن  باره  در    

دیدگاه پرولتاریا است.
 

موضع هابر ماس
موضع  زمینه،  این  ماسدر    ازهابر 

طرح در حقیقت،  است؟  قرار   چه 
  آن را بررسیرینواو، همان طور که 

 کرد، کوشش برای باز سازی کردن
روی روشنگری  دوره  گرایی   خرد 
است. شده  نوسازی  های   پایه 

 عقلنیت او به امکان وبربرخلف 
  باور داشت. هر چند مسئلهپراتیک

 های پراتیک به مسئله های علمی یا
بااین نیستند،  پذیر  کاهش   فنی 
اند عقلنی  گزینش  مستعد   همه، 

روی  توانند  می  ف که  د یه ا  ه
اش های  وسیله  فقط  نه  و   کنش 
 تکیه کنند. پس امکان حل عقلنی

 تعارض های ارزش به موهبت مدل
گفتگوی که  (پراگماتیک)   عملی 
 عمومی وعقلنی موجود در جامعه
دهد می  قرار  نخست  جای  در   را 
آن افق  که  گفتگویی  دارد،   وجود 
 تولید آگاهانه هنجار های اخلقی –
ماند. می  باقی  همگانی   حقوقی 
ذهنی درون  روندی  ارتباطی   خرد 
ابزاری آن  عقلنیت  که   است 

عقیده  به  «چشمهابرماسنیست:    
در آزادی  و  سازش  آرمانی   انداز 
ارتباطی شدن  اجتماعی   شرایط 
 افراد گنجانده شده. این چشم انداز
باز زبانی  های  مکانیسم  در   اکنون 
است». شده  ساخته  نوع   تولیِد 

تیزوبراشتباه  انداز  چشم  این  در    
نوع دو  اساسی  طور  به   ندادن 
یکی است:  بوده  عقلنی   فعالیت 
ذهن/ ارتباط  (در  ابزاری   فعالیت 
سمت کامیابی  سوی  به  که   عین 
فعالیت دیگر  دو  و  شده)   گیری 
درون ارتباط  بر  (استوار   ارتباطی 
متقابل درک  سوی  به  که   ذهنی 

سمت گیری شده).
فیلیپ  که  رسد  می  نظر  بهرینوبه    

های  پیشنهاد  در   هابرماسوسعت 
ثابت کوشد  می  او  است.   سهیم 
به نسبت  ها  پیشنهاد  این  که   کند 

های  وبرپیشنهاد   ، در عینماکس 
برتری شان  فعالیت  بودن   نسبی 
چشم من  نظر  به  برعکس   دارند. 

گرایی  ارتباط با عصروبرانداز    در 
 ما دیدگاهی هم زمان دریافتنی تر و

زبانی  از مدل  تر   هابرماسانتقادی 
هابرماس نوعقلنی  آرمان   است. 
های توهم  بر  امااستوار   فریبنده، 
خاصیت باره  در  لیبرالی  وار   نونه 
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عمومی «گفتگوی  نون  معجز   های 
تفاهم تولید  منافع»،   وعقلنی 
حقوقی» اخلقی-   آمیز«هنجارهای 
صورت، این  در  است.  غیره   و 
 تضاد های منافع و ارزش های میان
یا«جنگ اجتماعی  های   طبقه 
بین کنونی  جامعه  در   خدایان» 
یا مذهبی  اخلقی،  های   موضع 
بنابر توانند  می  ستیز  هم   سیاسِی 
و ذهنی  درون  ارتباط   پارادیگم 
شوند؛ حل  عقلنی  آزاد   گفتگوی 
ارتباطی می  در صورتی که فعالیت 
ابزاری فعالیت  از  کلی  به   تواند 
و سیاسی  قدرت  اقتصادی،   (تولید 

غیره) جدا باشد.
 

دیدگاه مارکسیست�
 

توان مارکسیستی، تلیل  دیدگاه   از 
رفرسای  ب کاهشو تضاد  باره  در    

نتیجه های ها و تلیل   ناپذیرارزش 
عقلنیت کننده  بیگانه  خود   از 
تلیل برای  عزیمت  نقطه   ابزاری 
 جامعه مدرن به مراتب ثمربخش تر
به ها  ارزش  زبانی  آشتی  رؤیای   از 

بههابرماسپیشنهاد  که  است،    
دکترین  از    در بارهپارسونزوسعت 

شناسی جامعه  وفاقی  های   ارزش 
گرفته الهام  آمریکا  گرایانه   اثبات 
آن خلف  بر  مدرن  دنیای   است. 
 چه که ایدئولوژی های لیبرالی ادعا

به «جنگ خدایان»  کنند   وبریمی 
همگانی» «گفتگوی  از  بیشتر   خیلی 
 مهربانانه در باره منافع وارزش های
 مخالف شباهت دارد. راه حل این
به مفهوم  در  منافع  های   تعارض 
 طور انسانی ترقی خواهانه- یعنی به

جنس و  نژادها  ها،  طبقه   نفع 
تناسب از  بیش  خیلی   –  ستمدیده 
به واجتماعی  سیاسی   نیروهای 
آن از  ارتباطی متداول که   عقلنیت 
«در شده  فرض  همواره   وقت 
نوع تولیِد  باز  زبانی  های   مکانیسم 
دراین دارد.  بستگی   بناشده»، 
(پارادیگم) مدلواره   مقیاس 

س ا م ر ب ا وضده رهایی  توان    
گرایانه خرد  سنت   خودکامگی 

روشنگران را نشان می دهد.
آرمانی، بافت  در  حتا   وانگهی، 
ارتباطی محدودیت هایی  عقلنیت 
ارزش معین  های  تضاد  آیا   دارد. 
اخلقی، مذهبی،  فرهنگی،   ها- 
همواره اجتماعی-  شناسی،   زیبایی 
کردن» «عقلنی  به  پذیر   کاهش 
به که  آن  بی  مانند؟  نی   باقی 
آیا باشد،  عقلنی»  «نا   ضرورت 
طور به  ها  ارزش  معین   گزینش 
آیا نیست.  ناپذیری»  خرد   »  اساسی 
تا ارزش ها»   این «چند گانه پرستی 
کثرت جامعه  شرط  معین   درجه 
 گرا، ناهمگن شده، سرشار از تنوع
جامعه تصویر  نیست؟   فرهنگی 
های تعارض  همه  آن  در  که   آینده 
موهبت«عقلنیت به   ارزش 
 ارتباطی» حل می شود آیا به تقریب

داستان  اندازه  همان   ۱۹۸۴به 
توتالیتراورول  بینی جهان  پیش   در 

دهشتناک نیست؟
 در نتیجه: تصادفی نیست اگر شمار
خلق بسیار  اندیشمندان  از   زیادی 

ما-  عصر  اچمارکسیست  ک  ،لو
از  فرانکفورت-   ماکسازدبستان 

  و تشخیص بی شبهه و «بدبینانه»وبر
عقلنیت زمینه  اودر  آوری   برهان 

کوشش اند.  گرفته  الهام   مدرن 
  که بدون شک مانند افقهابرماس

 آرمان او فریبنده است، بنابر این، از
رو خطر  ما  عصر  درک   دید 
روشن تشخیص  این  از   گرداندن 
های توهم  به  آوردن  ورو   بینانه 

  را در بر۱۹لیبرالی خرد گرایی قرن 
دارد.

 
۱۳۹۰برگردان : اردیبهشت 
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امروز م ابوجمال  سال۲۹ومیا    

شدید مراقبت  با  زندانی  در  که   است 
اسیر اعدام  حکم  زیر  پنسیلوانیا   در 
و او  نظر  به  تنها  نه  «بیگناه»،   است. 
 دوستانش که همیشه تأکید نوده اند،
و شخصیتها  نظر  به  بیگناه   بلکه 
با را  خود  که  فراوانی   مؤسسههای 
داشته مشغول  ابوجمال»  مومیا   «مورد 
به را  شما  توجه  اینجا  در   اند. 
روزنامهنگار این  با  که   گفتوگویی 
 آفروآمریکایی و سیاسی فعال که توسط

ژانویه۳۱آنت و میشائیل شیفمان روز    
جدید کتاب  در  و  گرفته   صورت 
طرف از  تازگی  به  جمال»  ابو   «مومیا 
انتشار مقاومت»  «کتابخانه   انتشارات 

یافته است، جلب میکنیم.
 

بلوک به  چرا  میکنی  فکر   مومیا- 
مرگ افتادهای؟

مورد در  صراحت  به  همیشه   من 
قبال در  پلیس  مکرر   خشونتهای 
فیلدلفیا سخن سیاهپوست   شهروندان 
 گفته ام و آن هم حتا در حین و پس از
) «حرکت»  علیه  کذایی  حملت 

kOVE برخلف۱۹۷۸) در اوت  . 
 تعداد زیادی از همکاران روزنامهنگار
 خود که عقب نشستند، من به زندانها

با  تا  سازمانAfricasرفتم  (اعضای    
از کار  این  و  کنم  مصاحبه   حرکت) 
مورد سیاسی  و  روزنامهنگاری   نظر 

پسند نبود. من دشمنتراشی کردم.
 

از دیگر  بسیاری  با  قیاس  در   تو 
را خود  مورد  مرگ،  بلوک   زندانیان 
 چگونه برآورد میکنی؟ چه شباهتها

و چه تفاوتهایی وجود دارد؟
در اصل برای حضور این افراد در 

  سال عمر،۲۹
 از امروز به

 فردا، در سلول
مرگ

 منبع: نویه راینیشه
تسایتونگ

برگردان: خ. طهوری
 بلوک مرگ صدها دلیل وجود دارد.
برخی مخدر،  مواد  خاطر  به   برخی 
نافرجام، سرقتهای  خاطر  به   دیگر 
روابط در  شکست  خاطر  به   کسانی 
 عشقی خود و برخی دیگر به این دلیل
بپذیرند. را  واقعیت  نیستند  قادر   که 
داشته وجود  مشترکی  وجوه  اگر   ولی 
تقریباً همه مردان این است که   باشد، 
مرگ بلوک  در  که  زنانی  طبیعتًا   و 
در آنها  اند.  بیپول  عمًل   گرفتارند، 
 زمانی که بسیار واجب بود، یعنی طی
مخارج نتوانستند  محاکمه،   دوران 
 یک وکیل مدافع قابل را بپردازند. گاه
طی در  بعد  سالها  که  میآید   پیش 
 محاکمات تدیدنظر در سطح ایالتی و
 یا کشوری، سرانام یک وکیل مدافع
میگیرد. قرار  آنها  اختیار  در   خوب 
 ولی معمولً دیگر خسارات وارد آمده
عمل قیف  یک  مانند  سیستم   است. 
دارد محکومیتهای وظیفه  و   میکند 
سطح در  هم  آن  و  کند  صادر   اعدام 

ملی.
 

با میتوانستی  هانتینگدون  زندان   در 
برقرار رابطه  همبندان خود  از   بسیاری 
سلول (از  خود  اول  کتاب  در  و   کنی 
چهره آنها  از  بسیاری  به   مرگ) 

اینجا تاس در  با چه کسانی   ببخشی. 
جمع گردهم  چگونه  و   داری 
 میشوید؟ ما وصف حیات قفسگونه
 را از گزارش ملقات آنتون و میشائیل

میشناسیم.
 من احتمالً در این جا همان قدر و یا
این در  دیگران  با  بیشتر،  حتا   شاید 
 بلوک تاس دارم، به ویژه به این دلیل
هانتینگدون زندان  برخلف   که 
نامزد اعم  طور  به  اینجا  در   زندانیان 

مرگ اند.
 

خروج اجازه  وقتی  افراد  از   برخی 
 دارند به قفس میروند و این امکان را
و کرده  اختلط  دیگران  با  تا   مییابند 
کنند. خالی  دقدلی  شاید  هم   گهگاه 
هانتینگدون زندان  مانند  قفسها   این 
به عنوان آنا که من  از   دونفره است. 
میکنم، کار  بلوک  برای   «آبدارباشی» 
 میتوان با این مردان به کرّات ملقات

و به طور کوتاه با آنها صحبت کنم.
 

هستند؟ کسانی  چه  مردان   این 
معرفی را  آنها  از  تن  جند   میتوانی 

کنی؟ آنها چرا در زندانند؟
میتوان دیگر  مردان  مورد  در   آخ، 
و بگویم  روزها  و شاید حتا   ساعتها 
تعیین و  اصلی  مسأله  ولی  بنویسم   یا 
به این مطالب  آیا  که  است  این   کننده 
ضرر یا  و  میکند  کمک   آنها 

 ۱۹۹۵میرساند؟ هنگامی که در سال 
را مرگ»  بلوک  از  «زنده   کتاب 
در مردم  از  تعداد کمی  تنها   نگاشتم، 
آشنا من  نام  با  فیلدلفیا  از   خارج 
 بودند. لذا در آن هنگام سادهتر بود تا
 در مورد زندان بنویسم، افکار آنها و
 گاه مبارزات آنها را نشان دهم، بدون
 آنکه به آنها و مورد آنها ضرری وارد
این باوجود  که  است  طبیعی   نایم. 
بلوک این  مردان  مورد  در  نیز   بعدها 



۱۳۹۰شهریور  ۱۰۵صفحه   ۱۴ شماره هفتهمجله 

دولت این  که  آنا  از  ولی   نوشتم، 
را خود  خاص  سیاسی   خصلت 
 داراست، بسیاری از این مردان، که از
از پیروز  میتوانستند  حقوقی   نظر 
 محاکمه بیرون آیند، سر آخر دادگاه را
را پایه  امتیازات  و حتا حداقل   باختند 
من اینرو  از  نیاوردند.  دست  به   نیز 
شاید تا  نیکنم  مداخله   دیگر 
شدت را  آنها  واقعی   مشکلت 

نبخشم.
 

پیرامون چه به مرگ   زندانیان محکوم 
میکنند؟ گفتوگو  هم  با   مسایلی 
در است؟  مهم  چیز  چه  آنها   برای 

مورد چه مسایلی تبادلنظر میکنند؟
مردان که  کنید  تعجب  شما   شاید 
مشابهی مسایل  مورد  در  مرگ   بلوک 
که میکنند  گفتوگو  یکدیگر   با 
سرتیترها، ورزش،  «آزاد»:   مردان 
میکنم فکر  غیره…  و  مخالف   جنس 
که مسایلی  بارۀ  در  مردان  همه   مثل 
به مربوط  یا  و  است  خصوصی   بسیار 
زیرا نیکنند،  صحبت  میشود   آنها 
و برسند.  نظر  به  ضعیف  است   مکن 
آمریکایی برای جامعه  که  برخورد   این 
از که  محلی  اینجا،  تا  است   شاخص 
تأثیرگذار است،  دورافتاده  نظر   هر 
شما شاید  صورت  همین  به   است. 
 «طنز چوبه دار» را به معنی واقعی کلم
مرد بالخره  مرد  بدانید.   تعجبآور 
گفت. جوک  حال  در  دایم  و   است 
دیگرانند. از  بهتر  آنها  از  برخی   البته 
مخفف که  «یاتی»  نام  به  بود   فردی 
 کنیاتا است، او واقعاً یکی از بامزهترین
خود عمر  به  من  که  بود   انسانهایی 
بسیار هم  آن  تازه  و  بودم  کرده   تربه 
قدری به  او  روان.  و   راحت 
دیگران که  بود  مزه  با  و   حاضرجواب 
از کلم  واقعی  معنای  به  او  حضور   با 
دل یا  و  میافتادند  گریه  به   زور خنده 

درد میگرفتند.
 

 من خوب میدان چون این بل به سر
 من هم آمده بود. او بامزهتر از هر چیز
بودم. دیده  تلویزیون  در  من  که   بود 
 واقعًا. او مردی کوچک بود با پوستی
 سیاه، و آن قدر لغر که همیشه به نظر
او را با خود  میرسید که باد میتواند 
انداخت به دست  که  وقتی  ولی   ببرد. 
با را  مردان  میتوانست   میپرداخت، 
در او  زند.  زمین  بر  خود  گزنده   زبان 

  به دنبال بیماری تالسامی۱۹۹۷سال 
در بلوک مرگ، مرد.

 
را افرادی  مرگ  بلوک  در   تو 
 میشناختی و یا میشناسی که ُمردند و
در میتوانی  شدند.  جنون  دچار   یا 

مورد آنها کمی تعریف کنی؟
و نیستند  ما  بین  در  آنها  دیگر   چون 
آمد، نخواهد  وارد  آنها  به   ضرری 
سادهتر اکنون  آنها  مورد  در   میتوان 
آنها از  برخی   سخن بگویم. در مورد 
چون شدم،  متعجب  و  شوکه   واقعًا 
دوست و  میشناختم  خوب  را   آنها 

خود میدانستم.
 

از سفیدپوست  یک  تیلی   بیل 
حتا کارگری  محله  یک   کنزینگتون، 
 فقیر بود، جایی که مردان درگیر دنیای
 مواد مخدر میگردند. تیلی یک معتاد
نشئه که  را  چیزی  هر  و  بود  فن   اهل 
 میکرد، استعمال مینود. ولی بلوک
و وابستگیها  این  برای  جایی   مرگ 
چشمانی با  و  هشیار  او  نبود.   عادات 
 بیدار، وکیل زندان بااستعدادی از آب
فن بر  محیط  خلق،  تلیگر،   درآمد. 
سیستم یک  در  او  دقیق.  و   سخنوری 
پیروز دادگاه  در  حتمًا  عادلنه   واقعًا 
طور این  که  نبود  قرار  ولی   میشد. 
 باشد. گفته شد که او مبتل به سرطان

بطئی آنکه مرگ  به جای  و  بود   شده 
بود زده  رقم  را  او  سرنوشت  که   را، 
انتخاب را  سریع  راه خروجی   بپذیرد، 
حلقآویز را  خود  سحرگاهان  او   کرد. 
 کرد و هنگامی که ساعت شش و ربع
 صبح صبحانه آورده شد، او مرده بود

و جسدش سرد شده بود.
 

برادر یک  پاگان  خون   خوزه 
شمال در  تاون  فیش  از   پورتوریکویی 
فروشنده یک  حومه،  و   فیلدلفیا 
 کوچک مواد مخدر بود. با این وجود
جدیدی محاکمه  امکان  میبایستی   او 
 دریافت میکرد، زیرا که شاهد اصلی
را او  که  پلیسی  محاکمه،  این   در 
 دستگیر نوده بود، خود با مواد مخدر
مأمورین و  بود  مشغول  کسبوکار   به 
امر این  از  محاکمه  هنگام  در   دولتی 
این که  است  این  واقعیت  بودند.   آگاه 
 مأمور پلیس چندی پس از محکومیت
خاطر به  شدو  دستگیر  خود   خوزه، 
 شرکت در خرید و فروش مواد مخدر
از قبل  روز  خوزه  افتاد.  زندان   به 
 خودکشی خود از حق تقاضای دادگاه
ابد شدۀ  صادر  حکم  برای   تدیدنظر 
موضع از  نتیجه  در  و  شد   محروم 
نبود. مرگ  بلوک  در  دیگر   حقوقی 
 تصور میکنم که زندگی در یک قفس
 برای او بسیار هولناک مینود، به ویژه
 که میدانست که قاعدتاً میبایستی که

یک محاکمه دیگر داشته باشد.
 
 
 

فراسوی در  زندان  وکیل  عنوان  به   تو 
تدیدنظر تقاضاهای  خودت،   مورد 
 زیادی را برای دیگران نوشتهای. کمی

در مورد آنها توضیح بده!
 دلسردکنندهتر از اینکه، دفاع فردی را
استثنایی موارد  کلیه  بگیری،   به عهده 
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 منتشر شده را مورد استفاده قرار دهی
توست، جانب  به  حق  آنکه  با  بعد   و 
 برنده نشوی، یافت نیشود. این روال
 تنها برای متهم ناراحت کننده نیست،
و مأیوس  نیز  را  زندان  وکیل   بلکه 
مربوطه، مورد  او  زیرا  میکند،   ناامید 
و همه  و  استثنایی  موارد   فاکتها، 
مربوط محکمه  این  به  که  را   هرچیز 
دیگر سخن  به  میشناسد.   میشود، 
که کی میداند  همچنین  زندان   وکیل 
 یک دادگاه حقوق مرد و یا زنی را زیر
در هم  وقایع  این  و  میگذارد.   پا 
وقوع به  جزایی  هم  و  مدنی   حقوق 
بسیار مرا  که  مورد  یک   میپیوندد. 
 ناراحت کرد در مورد مرد جوانی بود
 که در فیلدلفیا دادگاهی شد. یکی از
برای هیأت منصفه در نظر  افرادی که 
به بود که  زنی  نامزد  بود،   گرفته شده 
مسأله این  هنگامی  بود.  رسیده   قتل 
اعضای از  نفر  شش  که  شد   آشکار 
بودند، گردیده  انتخاب  منصفه   هیأت 
از را  انتخاب  دادگاه روند   ولی رییس 
 نو آغاز نکرد، بلکه آن شش نفر را در
انتخاب به  و  گذارد  باقی   هیأت 
با پرداخت،  ژوری  دیگری   اعضای 
با نامزد ارتباط   اینکه آن شش نفر در 
 مقتوله قرار داشتند (که در ضمن قسم
به متهم  تا  کند  کاری  که  بود   خورده 

مرگ محکوم شود!)
 

و شد  تدیدنظر  دادگاه  خواستار   او 
 استدلل خود را با یک مورد استثنایی
مورد بود  داده  رخ  قبل  چندی   که 
در اگر  میگفت:  که  داد  قرار   تأکید 
از یکی  منصفه  هیأت  احتمالی   گروه 
داشته عضویت  مقتول  فرد   بستگان 
و شده  مرخص  گروه  تام  باید   باشد، 
یک با  گردد.  آغاز  نو  از  چیز   همه 

گروه جدید و یک محاکمه جدید.
 

را فرد  این  تدیدنظر  دادگاه   مدارک 
شب زنده  داستانهای  مانند   میتوان 
 شنبه قرائت کرد، زیرا قاضی (که کلم
از مینویسد،  میکند)  اعلم  را   حق 
تدیدنظر دادگاه  تقاضاکننده  که   آنا 
برای تنها  مقتوله  زن  نامزد  که   گفته 
 مدتی کوتاه در مقابل در سالن دادگاه
سالن در  بال  در  نه  و  داشته   حضور 
برای دلیلی  لذا  منصفه،   هیأت 

تدیدنظر دیده نیشود.
 

 برای من روشن بود که قاضی که این
درخواستهای نوشته،  را   یاداشت 
 وکیل مدافع را اصلً نخوانده و مطمئنًا
هم را  محاکمه  پروتکلهای   نیز 
 نخوانده که از هیأت منصفه نقل قول
هیأت اتاق  در  فرد  آن  که   میشود 

منصفه حضور داشته است.
 

کامًل سابقه  دارای  تو  همبندان   اغلب 
هم با  چگونه  تو.  تا  هستند   متفاوتی 

کنار میآیید؟
در دیگران  و  خود  بین  تفاوتی   من 
بسیار سیاه  جامعه  زیرا  نیبینم،   اینجا 
در هرگز  من  اینکه  با  است.   متلون 
و خرید  در  یا  و  ام  نبوده  گروه   یک 
 فروش مواد مخدر شرکت نداشته ام،
 با این حال با مردمی بزرگ شده ام و
را کار  این  که  میشناسم  را   مردمی 
برادران حقیقت  در   میکردند. 
محله بچههای  گروه  در  من   بزرگتر 
آنها با  واقعًا  من  رو  این  از  و   بودند 
 بزرگ شدم. تنها چیزی که مرا از آنها
من سیاسی  زندگی  میکرد،   متمایز 
سابقه که  است  معنی  بدین  این   بود. 
تصور اغلب  که  آنطور  افراد،   زندگی 
خوب نیست.  متفاوت  زیاد   میشود، 
گانگسترهای که  دارم  خاطر   به 
 خیابانی، مأمورین پلیس، زندانبانان و
 فروشندگان مواد مخدر، همه در یک

زندگی محله  یک  یا  و   بلوک 
میکردند.

 
با که  میکنی  پیدا  از کجا  را  نیرو   این 
زنده کننده،  دیوانه  شرایط  این   وجود 

بانی؟
 تو مثل مردان و زنان دیگر در تام دنیا
من فردا.  به  امروز  از  میمانی:   زنده 
خواندن، با  کار،  با  را  خود   روز 
ساده خیلی  گاه  و  گرفت  یاد   مطالعه، 
که کارهای  میکنم.  پر  کردن  فکر   با 
پایان به  هیچگاه  شوند  انام   باید 
متوسط حد  از  من  احتماًل   نیرسند. 
این البته  بیشتر مطالعه میکنم.   مردم 
خوب زیرا  میگویم،  احتیاط  با   را 

است که حقیقت نداشته باشد.
 

 به هرحال زندانیان بیشتر از محصلن
 و دانشجویان به ویژه از مردمان «دنیای
علتش میکنند.  مطالعه  و  فکر   آزاد» 
کمی سرگرمیهای  که  است  این   هم 
طریق از  من  که  هنگامی   دارند. 
دانشگاه از  دور  راه  از   تصیل 
خود استاد  از  شدم   فارغالتحصیل 
او که  افرادی  کار  با  مرا  کار   خواستم 
بسیار من  از  و  میکرد  تدریس   روزانه 
او پاسخ  کند.  مقایسه  بودند،   جوانتر 
 برای من واقعاً بسیار غیرمنتظره بود. او
میگویی؟ جدی  واقعاً  «مومیا،   گفت: 
از بسیاری  نیست.  قیاس  قابل   اینکه 
آن فقط  دانشجویان  و  محصلین   این 
قبول امتحان  در  که  میکنند  کار   قدر 
 شوند و مدرک خود را دریافت کنند.
کارهای بهترین  جزو  تو   کارهای 
بسیار طبیعتًا  میباشند.»   کلس 
چیز هر  از  قبل  ولی  شدم   خوشحال 
راه دانشجوی  عنوان  به  کردم.   تعجب 
هزینه کسانی  از  کمتر  خیلی   دور 
دانشگاه خوابگاه  در  که   میپرداختم 
مدرسه هفته  هر  و  میکردند   زندگی 
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 داشتند و همیشه امکان سؤال کردن از
دانشجویان دیگر  با  همراه  و   استاد؛ 

امکان فرا گرفت برایشان مهیا بود.
 

برداشت کننده  منعکس  او،   برداشت 
با که  هست  نیز  دیگر   آکادمیسینهای 
 زندانیان سمینارهای دانشگاهی ترتیب
از همکاران زندان  افراد در   میدهند. 
زحمت بیشتر  «آزاد»  دنیای  در   خود 
میکنند، مطالعه  دقیقتر   میکشند، 
باعث امر  این  و  میاندیشند   عمیقتر 
دیپلماسی دستگاه  که  است   خجالت 
در تصیل  و  فراگیری  به   کلینتون 
این که  ویژه  به  داد،  خاته   زندانها 
زیرا بود،  نیز  غیرمنطقی   اقدام 
راه تنها  گردیده  ثابت  که   همانطور 
 جلوگیری از ابتلی مجدد به بزهکاری

و اعتیاد، تعلیم و تربیت است.
 

برای شاید  کلینتون  سیاست   یعنی 
کرد، صرفهجویی  سنت  چند   جامعه 
برای بیشتری  نهایت مخارج  در   ولی 

جامعه به بار آورد …
زیرا میگویم،  را  همینها  هم   من 
 برخی از کتب بسیار باارزش که من تا
دوران به  متعلق  ام،  خوانده  حال   به 
از طور  همین  نیستند،  من   مدرسه 
نرسیده من  دست  به  نیز  من   دوستان 
 اند. این کتب اغلب از طرف همبندان
 من بوده که مایل بودند مطالبی را که
من اطلع  به  میشمردند   مهم 

برسانند.
 

متشکریم، مومیا.
من هم از شما متشکرم.

تارنگاشت عدالت
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عجیبیا سرزمین  واقع  به   یران 

 است. اگرچه هیچ گاه یک ساختار
 فئودالی نداشته است ولی نی دان
دلتان تا  که  است  حکمتی   چه 
فئودال هم  دارد.  فئودال   بخواهد 
هم راست.  فئودال  هم  دارد   چپ 
 شاه پرستش درفئودال بودن با چپ
و است  ساز  هم  فئودال  راست   و 
 هم لیبرالش اگر دستش برسد زبان
باقی کسی   دردهان 
میان دراین   نخواهدگذاشت. 
و دبش  های   مذهبی 
نورعلی دیگر  که   صفرکیلومترش 
آسانی و  راحتی  به  آن چنان   نورند. 
فریب می دهند و   دروغ می گویند 
یک به  ماند.  می  حیران  آدم   که 
روی آدمهای  ترین  لمذهب   تعبیر، 
مذهبی این  زیاد  احتمال  به   زمین، 
 های دبش و صفر کیلومتر ایران اند
 که اگرچه گمان می کنند « عالم» و
 «فاضل » اند ولی طوری سخن می
فتح دوره  سوادان  بی  که   گویند 
همه این  با  نیز  قاجار  شاه   علی 
که این  گفتند.  نی  سخن   بلهت 
هجوم مورد  گونه  این  ایران   چرا 
گرفته قرار  رنگارنگ  های   فئودال 
برمن که  است  ای  نکته   است 
که آن  از  پیش  نیست.   روشن 
 شواهدم را ارایه بدهم باید مشخص
 کنم که ازفئودال چه درکی دارم و
می تعریف  چگونه  را  آن   اصول 

کنم.
 به هزار و یک دلیل که جای بحث

شان اینجانیست فئودال هاسرشاز 

 فئودال ها
درایران
احمدسیف

کار اگرچه  اند.  خرافه  و  توهم   از 
 نی کردند ولی شیوه اداره امورشان
البته- خویش  زمان  علم  علم-   به 
 هیچ سنخیتی نداشت. به تنها زبانی
بگویند، سخن  توانستند  می   که 
 زبان زوربودو فشار. دراغلب موارد
 تعدادی مزدور داشتند که آنها را به
تسامح اندکی  با  ها-  سرف   جان 
قول به  و  انداختند  می   رعیت- 
 نیمایوشیج بزرگوار رعیت اگرمرغی
 داشت آن مرغ را یا شغال می برد یا
 ارباب- یعنی همین فئودالی که من

آن حرف می زن  از  دراین دارم   ] 
 دوره و زمانه جدید به این مزدوران
گویندکه می  هم  شخصی»  لباس   » 
به هم  شان  بشیره  و  شکل   حتی 
از  . نیست!]  شباهت  بی   چماق 
می روا  که  ستمی  و  جور   دیگر 
و علم  با  گذرم.  می  فعل   داشتند 
تا آموزش  بودند و   آموزش مخالف 
برای عمدتا  که  بود  خوب   جائی 
از سرخانه  معلم  خویش،   پسران 
یک منظر  از  بیاورند.   جائی 
 فئودال، سواد و علم باید انحصاری
از جماعت  این  درکنترل  و   باشد 
 مابهتران- والبته که این کار« منطق»
برای کنترل را داشت.   خاص خود 
این بود کما  ابزار لزم  این   دیگران 
در دمیدن  دیگر  ای  دردوره   که 
رمالی و  گیری  جن  و   تنورخرافات 
است. منظورضروری  همین  به   هم 

به سواد  کلس  چند   اگرکسی 
تن این  به  که  باشد  داشته   قاعده 
 های لش سواری نی دهد یا قاعدتا

نباید بدهد!
- چپ فئودال:۱

و اگردم  تاریخی  تکامل  نظر   از 
فئودالی پرداز  ایدئولوژی   دستگاه 
به مذهبی  وشمایل  شکل   عمدتا 
فئودال چپ  ولی  گیرد،  می   خود 
 همان اعتقادایمانی را به مارکسیسم
آیه  » از  بایکی  تو  کافیست   دارد. 
دین  » های  نوشته  از  که   هائی» 
نباشی موافق  کرده  استخراج   خود» 
از و  بشوی  مهدورالدم  وقت  آن   تا 
با محارب   » فئودال  چپ   دیدیک 
خدای جای  او  برای  که   مارکس» 
 دروغ را گرفته است. تناقض بین «
راست» «مارکس  و  دروغ»   خدای 
کننده وتعیین  اصلی   شاخص 
 موجودیت و ضامن بقای یک چپ
بی فئودال  چپ  شود.  می   فئودال 
 شباهت به طلبه های دو آتشه حوزة

علمیه نیست که :
  اول تام آیه های قران را از بر   -

مناسبت به  را  ای  آیه  هر  و   دارند 
می تفسیر  و  تعبیر  دگرگونه   خاص 

کنند
به   - تام  گذشت  و  امساک  با    

خدا»  » اگر  تا  مشغولند   طلبگی 
دو هر  ندارد  دلیلی  البته   –  بخواهد 
 به یک خدا اعتقاد داشته باشند- با
اجتهاد به  گوناگون  مدارج   طی 
و فکری»  رهبر   »  رسیده، 

ایدئولوژیک خلق الله بشوند
نقاط اگر  بود  خواهد  اشتباه   البته 
 افتراق طلبة حوزه علمیه را با چپ

فئودال نادیده یگیریم
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 - طلبه با یاد بدن مجروح ذوالناح
چپ ولی  افتد  می  گریه  به   هم 
دیگران کیسه  از  چنان  آن   فئودال 
می وبخشش  بذل  وار  طائی   حات 
به از  بسیاری  سو،  یک  از   کندکه 
زائیده را  ها  افتادن  خون  و   خاک 
 کارزار تبلیغاتی به حساب می آورد
 و از سوی دیگر آن چه را که مجبور
به توجه  بدون  باشد  پذیرش   به 
به خویش  کمبودهای  و   ضعفها 
موعود آزادی  بهای  خون   عنوان 
می ناپذیر  اجتناب   ضرورت 
 شمارد. وای به روزگار کسی که در
 اجتناب ناپذیر بودن این « ضرورت

ها» تردید کند!
با را  دیگران  کوشد  می  طلبه   - 
 دنیائی دروغین بفروبید درحالی که
راستین دنیائی  ماتت  به   خودش 
 چسبیده است. چپ فئودال دنیائی
به دروغین  قالبی  در  را   راستین 
آن قدر و  الله می دهد   خورد خلق 
به را  قالب می شود که خود   غرق 
قعر دنیائی دروغین پرتاب می کند.

  چپ فئودال همانند طلبه های   -
 حوزه نه فقط «پیشوا» و « امام» دارد
و معصوم  نیز  اش  امامان»   »  که 
خلف و  خلفکاری  از   مصون 
می طلبه  حال،  بااین  اند.   اندیشی 

  معلمان و کوشد از امامان دروغین
چپ ولی  بتراشد  راستین   رهبران 
 فئودال معلمان و رهبران راستین را
می در  دروغین  امامان  هیبت   به 

آورد.
  اگر طلبه و روشنفکر فئودال در   -

مخالفین خویش  های   نوشته 
واژه با  را  ایدئولوژیک  و   عقیدتی 
 های «اراذل» و «اوباش»، «ولگرد»،

«ملحد» و  «مزدکی»،   «بابی»، 
نیز فئودال  کند، چپ  می   منکوب 
کمونیست»، «آنتی  از  نوبه   به 
» «کاتوتسکیست»،   «تروتسکیست»، 
مزدوررژیم»  » و  بورژوازی»   نوکر 

بهره می جوید.
«بابی»     - فئودال،  چپ   برای 

ولی «تروتسکیست»   یعنی 
معنای به  ضرورتا   «تروتسکیست» 
تو نیست.  تروتسکی  به   معتقدین 
فئودال چپ  با  است  کافی   فقط 
موقعیت به  بسته  تا  نباشی   موافق 
تو در  «انحرافات»  این  از   یکی 
چپ کلی،  بطور  شود.   کشف 
از نه  ترا  بودن  تروتسکیست   فئودال 
از بلکه  تروتسکی،  به   اعتقادت 
می استخراج  استالین  به   انتقادت 
چپ از  بعضی  ها،  تازگی   کند. 
 های فئودال که می بینند به راحتی
لم استالین  سایه  زیر  در  توان   نی 
سیخ نه   » فلسفه  به  توسل  با   داد 
وارد را هم  لنین  ونه کباب»   بسوزد 
که اند  کرده  تبلیغاتی  کارزار   این 

داستانش باند برای بعد.
می راست  که  فئودالی  چپ   برای 
وجود تر  عظیم  این  از  گناهی   زند 
 ندارد که کسی به نوشته ای از مائو
نشان خوش  روی  تروتستکی  یا   و 
» زدن،  بهم  چشم  یک  به   بدهد. 
نوکر  » و  شود  می  ساخته»   سیا 
 بورژوازی» و « مخل جنبش انقلبی
این از  بسیاری  برای  کارگر».   طبقه 
اثبات ادعا-  فئودال،  های   چپ 
 پیش کش- که فلن یا فلن جریان
صدور برای  است  بهمان  و   فلن 
است. کافی  محکومیت   رای 
های چپ  اتفاق  به  قریب   اکثریت 

بیماری  » از  قدر  آن   فئودال 
که دارند  وحشت   تروتسکیسم» 
دیدگاه بودن  آموز»  بد   »  حتی 
های نوشته  از  هم  را   تروتستکی 
های نامه  مجعول  یا  و   استالین 

تاریخی زمان او کشف می کنند.
سازمانی، حزبی،  نشریات  در   البته 
به که  اینان  محفلی  و   گروهی، 
کنند می  منتشر  گوناگون   عناوین 
دار ادامه  های  فریبی  خود   این 
می ایدئولوژیک»  مبارزه   »  عنوان 
» این  محتوی  و  مفهوم  به   گیرد. 
 مبارزه» دقت کنید. هدف قبل ازآن
باشد، دیگران  و  خود  آموزش   که 
دیگران کردن  منکوب  و   مات 
 است. و این هدف « مقدس» توجیه
 کننده هر وسیله نامقدسی است که
 بکار گرفته می شود. هر جا هم که
فئودال چپ  شود،  تنگ   قافیه 
تئوریزه بورژوازی  از  را   واهمه خود 
» درزرورق  رفته  و  شسته   کرده، 
 مبارزه ایدئولوژیک»وارد کارزار می
قلم، چرخش  یک  به   کند. 
آموز دست  و  مخلوق   دگراندیش 
چپ برای  که  شود  می   بورژوازی 
 فئودال به جای « خدا» نشسته است
حوزه طلبه  خدای»   » همانند   و 
تواناست کارها  ی  همه  بر   علمیه، 
فئودال، قدیر…). چپ  شی  کلی   ) 
از اجتماعی،  انقلب  از   بیشتر 
 بورژوازی می ترسد. او آماده است
رفیق همسنگر»  » ترا   در یک لظه 
 ( حال کدام سنگر، باند) بخواندو
و نوکربورژوازی  را  تو  دیگر،   دمی 
 اگر هم جرات بکنی و در مخالفت
تت را  او  و  بروی  پیش   خوانی 
آیه»  » لنین  از  برایت   فشاربگذاری 
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در را  هایش  بافی  کلی  و  آورد   می 
 باره « عصر» و « دوران» مثل چماق
برسرت می کوبد. چپ الله   حزب 
از واهمه  عین  در   فئودال، 
به عمیقی  عشق   بورژوازی، 
خرده خصوص،  به  و   بورژوازی 
راست برای  و  دارد   بورژوازی 
امپریالیستی ضد  تظاهرات   نایاندن 
این بر  گرائی  ملی  عبای   اش 
این به  و  پوشاند  می   بورژوازی 
می اثبات  دیگر،  بار  یک   ترتیب، 
 کند که نه مفهوم « عصر» را فهمیده
 است و نه محتوای « دوران» را می
هپروت عالم  از  وقتی   شناسد. 
 تئوری های خود ساخته به واقعیت
 های تلخ زمینی پرتاب می شود در
 عمل، همان گونه که درشماری از
 جوامع شده است، نوکربی جیره و
خور توسری  طبال  و   مواجب 
بورژوازی خرده  و   بورژوازی 
دست و  گردد  می  قدرت   صاحب 
و خود  که  این  جای  به  نقد،   به 
جهان تغییر  برای  را  دیگران   سپس 
با دهد،  سازمان  و  کرده   آماده 
همه اش  وغریب  عجیب   تعبیرهای 
 را به تعبیر جهان فرا می خواند. به
تلخ های  واقعیت  که  این   جای 
هایش تئوری  قدرت  ارکان   زمینی 
کننده توجیه  هایش  تئوری   باشند، 
واقعیت های تلخ زمینی می گردند.
می چپ  که  فئودالی  چپ  اما،   و 
ظاهری های  تفاوت  همه  با   زند، 
با چشمگیری  تفاوت   دراساس 
 برادر دوقلوی خود ندارد. البته اگر
 به خودش همین را بگوئی، نه فقط
بعید بلکه  شوی  می  مغز   سبک 
او انقلبی»  « خشم  موضوع   نیست 

که فئودالی  چپ  قراربگیری.   هم 
گرفته یاد  تازگی  به  زند  می   چپ 
دموکراسی فواید  اندر  که   است 
 انشاء بنویسد ولی کافیست با نظری
 که چپ فئودال چپ زن مطرح می
 کند موافق نباشی، به یک چرخش
شوی می  رویزیونیست  قلم   ناقابل 
 که مارکسیسم را قبول نداری و باید
برچهاردروازه و  کرد  ات   شقه 
عبرت دیگران  تا  نود   شهرآویزانت 

بگیرند.
در زند  می  چپ  که  فئودالی   چپ 
بی  » چماق  با  را  تو  انتقاد   مقابل 
 عملی» و « سازشکاری» می کوبد،
 و چپ فئودالی که راست می زند،
اراده  » و  اوانتوریسم»   » به  را   تو 

گرائی» متهم می کند.
سرسخت دشمن  فئودال   چپ 
است حاضر  و  است   فئودالیسم 
فئودالیسم مضار  از  برایت   ساعتها 
 سخن بگوید. فعل به این کارندارم
بندی مرحله  به  برخوردش   که 
بی فئودالیسم  به  و  تاریخی   تکامل 

الله شباهت طلبه حزب  اعتقاد  به    
حضرت رحم  از  بشر  پیدایش   به 
مهدی ناپذیر  اجتناب  ظهور  و   حوا 
مهدی  » البته،  نیست.   موعود 
» فراروئیدن  فئودال،  چپ   موعود» 
کمونیستی جامعه  ناپذیر»   اجتناب 
که این  است.  داری  سرمایه   ازبطن 
کارو با  باید  دورنائی   چنین 
مقوله شود  ساخته  روزی   کارشبانه 
چپ توجه  مورد  که  نیست   ای 

بگیرد.  قرار  همه، فئودال  این    با 
فاعل نه  انسان  فئودال،   برای چپ 
این است.  تاریخ  مفعول  که   تاریخ 
فاعلیت و  فعلیت  به  اعتقادی   بی 

تاریخ به  برخوردش  در   انسان 
متجلی می گردد.

چپ برخورد  شیوه  همه،  این   با 
نسبت ویژه  به  و  دیگران  به   فئودال 
با عجیبی  تقارب  اندیشان  دگر   به 
و شخصی  امتیازات  به   اعتقاد 
فئودالیسم دوران  در  فردی   تایزان 
 دارد. امتیاز مشخص چپ فئودال،
خلف و  او  محض  گوئی   حقیقت 
است. اندیشان  دگر  مطلق   اندیشی 
» اثبات  برای  تا  است  آماده   او 
 حقانیت» خویش، حتی خورشید را
موقعی تا  کند.  اسیر  شب   درزندان 
و کنی  می  اندیشه  مثل خودش   که 
عزیزی داری  مشابه   اعتقادات 
به است  حاضر  حتی  و   ورفیقی 
به وای  بخورد.  قسم   سرت 
را خوانی  مخالف  اگر   روزگارت 
امر، ابتدای  در  بکنی.   شروع 
 برخورد چپ فئودال به تو به نحوی
نی هم  خود  تو  انگار  که   است 
ی همه  گوئی.  می  چه   دانی 
 شاخک های ارتباطی او با تو قطع
 می شود. هرچه بگوئی اووارونه می
 فهمد ووارونه تر تفسیر می کند. در
می دار»  مسئله   » تو  اول   مرحله 
اگر تو مدارابشود.  با  باید   شوی که 
 به سر« عقل» آمدی که چپ فئودال
 بادی به غبغب می اندازد که « من
به نسبت  رفیق  دانستم  می   همیشه 
دارد». اصولی  برخوردی   مسایل 
خونت دیگر  که  نیامدی،  اگر   ولی 
تا که  این  به  بسته  تست.   پای خود 
لیبرال  » از  باشی  رفته  پیش   کجا 

  گرفته تا « غرب گرا»، و بختیاری»
 « طرفدار سلطه غرب» ( مخصوصا
را اشتراکی   اگربوروکراسی 
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 نخواهی) مکن است به تو بچسبد.
دیدگاه از  که  ندارد  وجود   تردیدی 
نیستی. چپ  فئودال،  چپ   یک 
فئودال چپ  با  توان  می   مگر 
 مخالفت کرد و با این وصف چپ
به چپ که  توئی  که  این  البته   بود! 
مرتعی»،  » گیری  می  ایراد   فئودال 
از آن است که دلیلی هم تر   واضح 

بخواهد!!
که حقیقت  فئودال،  چپ   برای 
ذهن مختصات  با  است   مشخص 

شود می  مشخص  او  به خود  و    
او ذهن  از  خارج  دلیل،   همین 
 حقیقتی وجود ندارد. و نظر به این
تغییر در  دائما  ذهنی  مختصات   که 
مشخص حقیقت  اند،  دگرگونی   و 
با ارتباط  در  تواند  می  فقط   هم 
 نوسانات ذهنی چپ فئودال تعریف
 شود. به این ترتیب، دمدمی مزاجی
باشم، گفته  تر  ساده  یا   سیاسی، 
پیدا واقعیت  سیاسی   شارلتانیسم 

می کند.
فئودال چپ  خصلت  ترین   برجسته 
آزادی عقیده باره  در  ادعاهایش   با 
شود. می  مشخص  دموکراسی   و 
 ابتدا به ساکن در همه طول وعرض
سراغ خود  از  تر  دموکرات   تاریخ 
چپ دموکراسی  ابعاد   ندارد. 
خودش وطول  باعرض   فئودال 
که را  چه  هر  شود.  می   مشخص 
کند درک  نخواهد  یا  نکند   درک 
یک با  یا  داندو  می  وریا   فریب 
و مطرود  ناپسند  پیشوند  یا   پسوندو 
پوسته اگر  شمارد.  می   مردود 
دموکرات تظاهرات  این   دیرشکن 
به اعتقاد  بشکافی،  را   منشانه 
کوشش و  ها  آزادی  کردن   محدود 

تئوریزه که  دوزی  بند  دهن   برای 
زند. می  سربیرون  است   شده 
یک به  وابسته  فئودال   اگرچپ 
منافع  » باشد،  سیاسی   سازمان 
از یکی  به  پیوسته  اگر  و   سازمانی» 
فرنگ ساخت  حزب»   » چند   این 
 باشد، « منافع حزبی» و بطور کلی «
های پایه  ایدئولوژیک»   وحدت 
او دار  ریشه  اعتقادات   سخت جان 
» هستند.  عقیده  آزادی  علیه   بر 
بد ضرورتا  ایدئولوژیک»   وحدت 
وحدت که  چه  آن  ولی   نیست 
 ایدئولوژیک نامیده می شود قبل از
متضاد عقاید  مبارزه  نتیجه   آن 
وحاضر حی  نقد  به  دست   باشد، 
وجواب سئوال  بدون  باید  و   است 
 پذیرفته شود. واین چنین « وحدتی»
جا این  نباشد.  شکننده  تواند   نی 
با فئودال  چپ  مشترک  نقطه   هم 
می مشخص  علمیه  حوزه   طلبه 
کلمه» وحدت   » به  دو  هر   گردد. 
کلمات سر  بر  منتها  رسند،   می 

مختلفی خواستار « وحدت» اند.
فئودال این جریانات چپ   نشریات 
تا آدم  خلقت  زمان  از  بخوانید.   را 
 کنون یک دست بوده اند ووحدت
ارگان اند.  داشته   ایدئولوژیک 

و سازمانی کوشیده  هم  حزبی  یا    
حزبی نظرات  نقطه  تا  کوشد   می 
 وسازمان را انتشار بیرونی بدهد که
الله هم بی نصیب نانند. اگر  خلق 
اکتفا ها  نوشته  این  به  فقط   کسی 
این که  کرد  خواهد  گمان   کند 
سرسختی به  احزاب  و   سازمانها 
با و  اند  ایستاده  صخره   یک 
دریا خشمناک  امواج   صلبت 
 موانع را از سر راه رفع کرده و می

بیرونی تظاهر  این  کاش  ای   کنند. 
 اندک ریشه ای در درون سازمان یا
ماهی و  هفته  داشت.  هم   حزب 
 نیست که از انشعاب خبری نباشد و
 این جریانات پاره وهزارپاره نشوند.
چند همسنگران»   » و  رفیقان»   » 
 لظه پیش چنان دشنامهائی به یک
چاروادار هیچ  که  دهند  می   دیگر 
نفهم زبان  یابوهای  به  ای   خسته 
فحش این  اسم   ) دهد.  نی   خود 
مبارزه معمول  هم  ها   نامه 
 ایدئولوژیک علنی است). به همین
گذشته سال  سی  در  ما  خود   تربه 
 بنگرید. این همه گروه و سازمان و
شدند.آیا پاره  پاره  درشت  و   ریز 
این بار هم شد که  برای یک   حتی 
 جدائی ها بدون فحاشی ، تهمت و
صورت نویسی  نامه  رسوا  و   افتراء 
همه نکنیم  فراموش  باشد؟   گرفته 
را خود  ای  حرفه  فحاشان   این 
هم دموکراسی  قهرمان  و   پرچمدار 
تردید باید  هم  هنوز  آیا  دانند!   می 
در اینان  دموکراسی  که   کنیم 
طلبه دیکتاتوری  با  تفاوتی   مضمون 
 حوزه علمیه ندارد! تو با طلبه حوزه
 علمیه « وحدت کلمه » داشته باش
 هیچ جرم و جنایتی نیست که کله
او همانند  باشد.  نداشته   شرعی 
و ومساجد  منابر  همه   بیاندیش، 
آزادی با  تبلیغاتی  امکانات   دیگر 
» تو  بود.  خواهد  اختیارتو  در   تام 

  می شوی و می برادر» و « خواهر»
با را  دیگران  که  حالی  در   توانی 
 دنیای دروغین می فریبی خودت با
ماتت به  دستی  دو  تام،   آزادی 
خیر دعای  بچسبی.  راستین   دنیای 
منش دموکرات  طلبه   –  طلبه 
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پشت هم  داریم-  هم   وکراواتی 
 وپناهت خواهد بود و همین دعاها
دنیای آن  در  تو  روح  آرامش   برای 

دروغین کفایت می کند.
کوشد می  فئودال،  چپ   ولی 
 خونسردی اش را حفظ کند. اولین
با تشکیلت،  حفظ  برای  را   قدم 
دارد. می  بر  دگراندیشان   اخراج 
– اندیشان  دگر  مدتی،   برای 
بالی مقامات  در  اگر   مخصوصا 
ومسبب معمار  باشند-   سازمانی 
می ها  ناکامی  و  ها  شکست   همه 
درجات اندیشان  سان  هم   شوند. 
می سازمانی  ترفیع  سازمان   تتانی 
 گیرند و جدل برای یک دوره کوتاه
نو، از  روز  تا  شود  می  تام   مدت 
ظاهر مجدد  شکاف  نو.  از   روزی 
با سازمانی  و  نشریات حزبی   شود. 
 وجودی که به دگراندیشان می تازد
 ولی به آنها امکان دفاع نی دهد و
 این حداعلی خدمت چپ فئودال
به مقوله دموکراسی درایران است.

با فئودال  دیگر چپ  مشترک   وجه 
 طلبه حوزه علمیه در برخوردشان به
هردو دهد.  می  نشان  را  خود   هنر 
می خویش  برای  فقط  را   هنر 
به فقط  هنرمند  به  هردو  و   خواهند 
به تعهد  نه  بیعت،  و  تعهد   قیمت 

آزادی، و  وانسانیت  بلکه زندگی    
خویش قالبی  های  ارزش  به   تعهد 
 جواز کار می دهند. اما برای هر دو
مخاطره حوزه  هنر،  حوزه   گروه، 
 آمیزی است. چون حوزه ایست که
و وجود،  این  با  بکنی،  که   هرکار 
اعتماد عدم  یا  و  اعتماد  چنان   هم 
خواهد محک  آن  در  آزادی   به 
آثار خلق  هنرمند،  کار  اگر   خورد. 

خلقیتی چنین  لزمه  است،   هنری 
  آزادی اندیشه اوست و این جاست
مخالف، ظاهر  به  دوقطب  این   که 
بر علیه  باتام رجزخوانی های شان 
به وحدت هنر  علیه  بر   یک دیگر، 

می رسند.
 از سوی دیگر، اگر این هم درست
 است که هنر از زندگی شروع و به
 زندگی ختم می شود، پس این هم
آئینه همچون  هنر  که  است   درست 
و دردها  کننده  منعکس  باید   ای 
 رنها، غصه ها وخوشی ها، عشق
آمال و  آرزوها  و  ها،  ونفرت   ها 
وجوه این  وانعکاس  باشد   انسانی 
وجود که  صورتی  آن  به   انسانی 
و تمیلت  چارچوب  در   دارند 
غیر انسانی  غیر  های   محدودیت 

مکن است.
 اگرطلبه حوزه علمیه، هنرمند را هم
یا و  اسلم  ی  طلبه  خویش،   چون 
 سرباز گمنام امام زمان می انگارد،
 چپ فئودال نیز در بسیاری از موارد
حزبی کادر  یک  با  را   هنرمند 
در و  گیرد  می  عوضی   وسازمانی 
به جای یک هنرمند خلق  نتیجه، 
دوم دست  مبلغ  یک   طرازاول، 

تویل جامعه می دهد.
 فاجعه در این است که از سوی هر
با هنرمند  گروه،  این   دوی 
قالبی محک می خورد.  معیارهای 
مواضع با  که  نوشتی  شعری   اگر 
که آمد  می  جوردر  شان   سیاسی 
قصه ند  از  اگر  شاعری.   خوب، 
 ات، نقاشی ات، تاترت، کلهی به
جواز که  برسد،  جماعت   این 
 هنرمندی ات صادر می شود والی،
یا یک و  فئودال  دید یک چپ   از 

گاه البته  که   ) علمیه،  حوزه   طلبه 
مهدورالدم زند)،  می  هم   کراوات 
نه هم  خونت  ریخت  و  شوی   می 
» حفظ  برای  که  واجب   تنها، 

پاکیزگی هنر» ضروری می شود.
است آور  فئودال گریه  چپ  ولی    

ساز تاریخ  به  راجع  سال،   سالیان 
 بودن توده ها شعارداد ولی درعمل
که جامعه  فکری  کشان  زحمت   به 
 ازکانال آنان می توان به دریای توده
 ها نقب زد، بی توجهی و بی محلی
ایستاد. برابرشان  در  وحتی   کرد 
های چپ  این  کارنامه  به   واقعا 
داستان شعر،  مورد  در   فئودال 
نگاه تاتر  و  نقاشی،  فیلم،   نویسی، 
پرتو هنر  از  جنبه  برکدام   کنید. 
اند؟ درکدام حوزه افکنده   بیشتری 
فارغ که  دادند  امکان  هنرمندان   به 
هنری آثار  خلق  به  بند  دهن   از 
هنرمندانی معدود  به  اگر   بپردازند؟ 
 هم بذل توجهی کردند، آنان را در
پیچیدند از قدوست  ای  هاله   چنان 
به قادر  نیز  هنرمندان  این  خود   که 
طرف از  نبودند.  خویش   شناخت 
این از  شماری  سرنوشت   دیگر، 
 چپ های فئودال که در برخورد به
از انتقاد  به  زندگی  های   واقعیت 
رقت راستی  به  رسیدند   خویش 
از که  این  جای  به  است.   انگیز 
 خصلت های فئودالی خویش انتقاد
چپ تظاهرات  از  انتقاد  به   کنند، 
اکنون و  نشستند  خویش   نایانه 
چپ تظاهرات  این  از   مصون 
تو طبالن  دیگر  کنار  در   نایانه، 

ناب» هنر   » که خالی  راستی  به    
درباری های  بنویس  میرزا   یادآور 
از الله  بسم  از  جن  مثل  که   اند 



۱۳۹۰شهریور  ۱۱۳صفحه   ۱۴ شماره هفتهمجله 

حقیقت زندگی بی زار وگریزانند.
 برجسته ترین خصلت این چپ های
به راه راست هدایت شده،  فئودال 
از زدائی»  سیاست   » برای   کوشش 
اگر و بگذرم که   هنر است. بگویم 
های آمال  و  انسان  هنر   موضوع 
 اوست، هنر دریک مفهوم کلی نی
بدیهی و  باشد  غیرسیاسی»   تواند« 
در سیاست  از  منظورم  که   است 
 اینجا نه سیاست گروهی و سازمانی
به بلکه  باد،  مرده  باد،  زنده  نه   و 
درد از  ای  مایه   » یوشیج  نیما   تعبیر 

است، داشت  باند دیگران»  حال    
فئودال های  این چپ  در عمل   که 
مبلغ شان  نویافته  دوستان  و   سابق 
ترین ارزان  و  آورترین   چندش 
گشته پرست  گذشته  های   سیاست 
کوشند می  خویش،  خیال  به   اند. 
های محدودیت   » از  را  هنر   که 
» هنرمندان  تا  کنند،  آزاد   سیاست» 
 خلق تری» رشد و نو نایند، ولی
 در عمل، آمال وآرزوهای انسانی را
خاطر همین  به  و  گیرند.  می   ازاو 
گمان به  جماعت،  این  که   است 
هنر و  هنرند.  دشمنان  بدترین   من، 
دارد، قماش  این  از  دوستانی   تا 
 دیگر به هنرکشان حرفه ای و کتاب
نیازی موحد  غیر  و  موحد   سوزان 
و انسان  از  هنر  وقتی   ندارد. 
وآمال آرزوها  و  انسانی   دردهای 
که این  جای  به  شود،  تهی   انسانی 
زندگی بر  و  فراروید  زندگی   از 
فرا مغشوش  های  ذهن  از   نشیند، 
 می روید و در پستوهای دود گرفته،
گم سیگار  و  الکل  بخار  میان   در 
 می شود و رفته رفته به کاریکاتوری
می مبدل  خویش  از   مضحک 

چپ هنر،  به  برخورد  در   گردد. 
یک دوروی  ناب»  هنر   » و   فئودال 
دردست دو دست  این  و  اند   سکه 
در علمیه  حوزه  طلبه  با   هم 
 دورکردن هنر از زندگی واز آرزوها

و آمال انسانی مسابقه گذاشته اند.
آزادی از  و  هنر  از  دارم  که   حال 
 حرف می زن پس این را بگویم و
قاطعیت با  فئودال   بگذرم که چپ 
و ساده  برداشتی  با  ولی   تام 
آیه های» دین خود،  » از   ولنگارانه 
دموکراسی  » به  را   دموکراسی 
انقلبی» دموکراسی   » و   لیبرالی» 
 تقسیم می کند ولی نه معنای آنها را
تفاوت حتی  ونه  کند  می   درک 
عملکردش شناسد.  می  را   شان 
» که  است  آن  بیانگر   البته 
» معنای  به  را  انقلبی»   دموکراسی 
 همه با من» فرض کرده است. و به
 همین دلیل هم هست که با پیدایش
خوانی، مخالفت  های  جرقه   اولین 
 بدون توجه به طبیعت این مخالفت
 ها، دگر اندیش از قافله « انقلب»
 و « خلق» به بیرون پرتاب می شود.
که چه  ازآن  فئودال  چپ   درک 
این از  نامد  می  لیبرالی   دموکراسی 
 هم دردناک تراست. نه این که این
و بداند  ناکافی  را  دموکراسی   نوع 
از تری  عمیق  و  تر  پیشرفته   مفهوم 
 آزادی را تبلیغ کند که حیطه اقتصاد

فرهنگ مناسبات و  و  روابط  و    
نه، بربگیرد،  در  نیز  را   اجتماعی 
آن از  تر»  انقلبی   » فئودال   چپ 
 است که به این وجوه بپردازد. حتی
مثل ای-  زده  استبداد  جامعه   برای 
 ایران که قرنها ظلم دو گانه استبداد
شده متحمل  را  مذهب  و   سلطنت 

مضر را  لیبرالی  دموکراسی   است، 
آماده است سرت او  داند!   هم می 
 را با نغمه هایش در باره دیالکتیک
منفجر ها  پدیده  دیالکتیکی  نفی   و 
 کند ولی دموکراسی لیبرالی شوخی
 بردار نیست. در کتابهای « آسمانی»
بر  « هائی  آیه   » فئودال  چپ   خود 
خوانده بورژوائی  دموکراسی   علیه 
 است. حال آن چه که در این کتابها
تاریخی شرایط  کدام  برای   آمده 
اوبیرون مسئولیت  حیطه  از   بوده 
به ذهن اش هم خطور البته   است. 
آیه هائی»  »  نی کندکه مکن است 
که باشد  آسمانی»   » کتب  این   در 
فئودال چپ  باشند.  بوده   نادرست 
» حداقل،  باشد  داشته  عیبی   هر 
به صحبت  وقتی  گوید!  نی   کفر» 
رسد می  لیبرالی   دموکراسی 
چپ دیالکتیک.  بی   دیالکتیک 
های کاستی  افشای  از   فئودال 
انکار فقط  لیبرالی   دموکراسی 
 کورکورانه آن را درک کرده است.
چپ دیالکتیک،  درک  از   ناتوان 
بازی دودوزه  و  سفسطه  بر   فئودال 
عبای خویش  های   درآوردن 
 دیالکتیکی می پوشاندو با وجدانی
منگ و  آلود  خواب  ولی   آرام 
 ومخمور به پدیده ها « دیالکتیکی»
درک هرگز  او  کند!  می   برخورد 
وطبقه گروه  هیچ  که  است   نکرده 
بهره رفع  به  معتقدین  اندازه  به   ای 
حکومت برقراری  و  طبقاتی   کشی 
دموکراسی، از  آزاد  های   انسان 
ترین سطحی  و  ترین  رقیق  به   حتی 
شد. نخواهند  مند  بهره  آن   شکل 
 اشبتاه نشود منظورمن این نیست که
کار یاغیرفئودال  فئودال   چپ 
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مبلغ و  بگذارد  را  اش   وزندگی 
نه، بشود،  غیرچپ  های   ارزش 

گرچه با ابدا.  فئودال  های  چپ    
» ارزش ها  این  به   عملکرد خویش 
اگر اند.  بخشیده  کاذب   حقانیت» 
داشته ای  آینده  چپ  است   قرار 
توده به  روزانه  درعمل  باید   باشد، 
ها زمینه  تام  در  که  داد  نشان   ها 
از تری  رفیع  بس  جایگاه  بر   چپ 
است. ایستاده   بورژوازی 
تاکید ها  زمینه  تام  بر   مخصوصا، 
سیاسی شارلتانیسم   دارم. 
صداقت با  درتقابل  باید   بورژوازی 
شود. منکوب  چپ   انقلبی 
با توام  سیاسی   دموکراسی 
استبداد و  اقتصادی   دیکتاتوری 
دموکراسی دربرابر  باید  پول   مطلق 
ببازد. رنگ  واقتصادی   سیاسی 
های شخصیت  سازی   تاریخ 
بادرک باید  بورژوائی   برگزیده 
توده بودن  ساز  تاریخ  به   ووفاداری 
تاریخ دانی  زباله  به   مردم 
تواند نی  فئودال  چپ   سرریزشود. 
تعریف با  است  نتوانسته  هرگز   و 
از که  ای  کننده  وخفه   محدود 
دهد می  دست  به  عقیده   آزادی 
آزادی نهضت  قهرمان  و   پرچمدار 
چپ دان  نی  بعید  باشد.   خواهی 
 فئودالی که این سطور را می خواند
دین از  هائی»  آیه   » نقد  به   دست 
تا باشد  داشته  و حاضر  آماده   خود 
این نویسنده  اعتقاد   به قول خودش 
 سطور به « دموکراسی خالص» – که
با و  کند  افشاء  را  ندارد-   وجود 
گردن برافراشته  های   رگ 
 درحالیکه لبخند فاتانه ای هم می
 زند بگوید، « یعنی تو می گوئی که

انقلب ضد  برای  انقلبی   من 
فعالیت آزادی آزادی  و  عقیده    

 سیاسی قائل باشم». مطمئنا گریزی
انقلبی و  بورژوائی  دموکراسی   به 
هم هائی»  آیه   » و  زد  خواهد   هم 
ناقابل نویسنده  و من  آورد.   خواهد 
 این سطور بدون توسل به هیچ « آیه»
 آسمانی و زمینی می گویم، چرا که
به اگر  چیست؟  از  ات  واهمه   نه؟ 
 حقیقت طلبی خویش اعتماد داری
 و اگر به واقع درک کرده و فهمیده
نی تاریخ  لنگ  خرهای  که   ای 
برسر داردتاج  تفاوتی  چه   سازند- 
دستارریاکاری یا  باشند   داشته 
از ترسی؟  می  ازچه  پس   وتزویز- 
 طرف دیگر، اگر این محدودیت ها
برای را  ها  کردن  محدود   و 
 حاکمیت گروهی بر گزیده ضروری
خلق و  کارگر  نام  به  که  دانی   می 
خدا خلق  دیگر  کارگرو   برگرده 
همان بخورند،  سواری  شده   سوار 
نام به   »  گونه که طلبه حوزه علمیه 
بندگان برگرده   خدا» 

ا د سوارشده                          خ   
به فئودال:  چپ  خان  آقا/   اند، 
می ایم.  داده  سواری  کافی   اندازه 
 خواهیم منبعد آزاد باشیم. ما آزادی
نی محدود  قالبی  هیچ  در  را   مان 
نگار روزنامه  از  تبعیت  به   کنیم. 
میرزا مشروطه،  صدر   شجاع 
 جهانگیر خان، تنها محدودیت ما،
وغصب درتصرف  ما  آزادی   عدم 
 حقوق و آزادی دیگران است. فقط

همین.
 
 

- راست فئودال2

 روایت « چپ» فئودال را به اختصار
کلمه چند  و  برسم  حال   وارسیدم. 
هم فئودال  راست  باره  در   ای 

بد بگویم. یا  من  اقبالی  از خوش    
 اقبالی عمومی ما، تا دلتان بخواهد
فئودال راست  خودمان  میان   در 
 داریم. منظورم از راست فئودال هم
می گمان  که  هستند  جماعتی   آن 
ای ویژه  امتیازات  دارای   کنند، 
علمی ژست  اندکی  اگر   هستند. 
 بگیرم، کسانی را می گویم که فکر
فرق دیگران  با  شان  ژن  کنند   می 
حق خاطر،  همین  به  و  کند   می 
 وحقوقی دارند که شامل هیچ کس
آنان  دیگر نی شود و فقط مختص 

است.
 این حق وحقوق نامحدود به شکل
را خود  گوناگون  های   وصورت 
این بدهم.  نونه  دهد.  می   نشان 
 جماعت می توانند ونه فقط « حق»
هر باره  در  دارند  صلحیت»   »  که 
  چیز و همه چیز نظر بدهند، بلکه،

نظر که  چه  آن  هر  خصوص   در 
خوانی هم  و  استدلل  به   بدهند، 
کار گویند  می  که  چه  آن   درونی 
صادر که  است  فتوائی»   »  ندارند. 
فتوا»  » اجرای  که  البته  و  کنند   می 

برای مقلدین آن « اجباری» است.
این تکراری  فتواهای  از   یکی 
اگر که  است  این   جماعت 
نی ایران  به  پایش   مارکسیسم 
مدرن و  متجدد  هم  ایران   رسید، 

می شد.
 مستقیم وغیر مستقیم ادعا می کنند

که:
های «نوشته  خواندن  با  جوانان   - 
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چپ اندیشمندان  وته  سر   بی 
منحرف راست  راه  از   اندیش» 

شدند.
 - سیاستمداران ایران اگرچه همیشه
به را  اندیش  چپ   اندیشمندان 
می زندان  به  بستند،  می   فلک 
 انداختند ووقتی هم از رو نی رفتند
در انکار  قابل  غیر  دلیل  ارایه   با 
 دادگاههای صددرصد آزادو قانونی
می محکوم  اعدام  به  طرف  بی   و 
از فرار  حال  در  آنهارا  یا   کردند 
در یا  و  بستند  می  گلوله  به   زندان 
 روز روشن از خیابان ربوده به گردن
به ولی،  انداختند،   شان طناب می 
 واقع مجریان سیاست های متفکران

چپ بودند.
خشونت دیکتاتوری،  و  استبداد   - 

اش- نوع  همه  از  زمانی –  فقط    
 وارد ایران شد که چپ اندیشان این
 افکار وارداتی و مضر را وارد ایران
 کرده بودند. والی شما نگاه کنید به
چشم هم  ایران،  دامن  دراز   تاریخ 
هم بخوانیدو  یا  و  ببینید  که   دارید 

گوش دارید که بشنوید.
می چه  لطائلت  این  به   درپاسخ 
پرسشی با  بگذارید  گفت؟   توان 

ادامه بدهم.
 آیا در همه آن سالهای دراز- قبل از
ایران- به  تفکرچپ   ورود 
 کوچکترین نشانه ای و سندی مبنی
وجود درایران  خشونت  اعمال   بر 

داشت؟
ورود زمان  تا  درایران  هرگز   آیا 
، مارکسیسم  انحرافی»   «اندیشه 

استبداد ودیکتاتوری داشتیم؟
گوش کسی را بریده بودند؟

چشم کسی را درآورده بودند؟

کسی را گچ گرفته بودند؟
گردن زده بودند؟

دست بریده بودند؟
لب دوخته بودند؟

دم توپ گذاشته بودند؟
اخته کرده بودند؟

به جرم بابی بودن کشته بودند؟
آن در  آورده  در  را  سرشان   پوست 

کاه ریخته بودند؟
از کله کسی مناره ساخته بودند؟

 آیا در زمان انوشیروان عادل که رد
نبود، اندیشی  چپ  از  ای  نشانه   و 
 دبیران آزادی کامل نداشتند هر چه
 دل تنگ شان می خواهد بگویند و
 خود شاه هم در صدر مجلس نی
مشت مشت  منتقدان  به  و   نشست 
را دوات  آیا  داد؟  نی   اشرفی صله 
زده راست  دبیری که حرف   بر سر 
بیرد؟ تا  کوبیدند  می  قدر  آن   بود 
اندیش چپ  اندیشمندان  از   بعضی 
 برای این که نام آن پادشاه عادل را
جعلی سراپا  افسانة  کنند  دار   لکه 
این با  آنهم  آوردند  در  را   مزدک 
و مزدک  که  اساس  بی   اتهام 
 یارانش را شاه در باغ نی دان کجا

از سر در زمین کاشت!
پناه بر خدا!

دروغ ها چقدر  این چپ  که   واقعا 
می گویند!

نازنین سرسلطین  پشت   حتی 
نساخته که  ها  داستان  چه   صفویه 
« چیگیین» مثل می گویند که   اند! 
خام گوشت   » یعنی  بودند   ها 
که بود  آن   » ایشان  کار   خوار». 
می زنده  شاه  فرمان  به  را   مقصران 
هم بربریت  همین  حتی   خوردند». 
درایران ولی  دارد  درازتری   سابقه 

اسماعیل شاه  با  سرآغازش   مدرن، 
 صفوی است و رشد و گسترش اش
» اتفاقا  به عصر شاه عباس که   هم 
روایت خوانیمش.  می  هم   کبیر» 
 است که شاه اسماعیل پس از غلبه

در  ازبک  خان  شیبک   ۹۱۶بر 
 هجری از شدت غضب سه شمشیر
به و  زد  او  جان  بی  جسد   بر 
 ملزمان خود گفت « هر که سرمرا
این دشمن از گوشت  دارد   دوست 
 بخورد». خواجه محمود ساغر چی
 که از حاضرین بود گزارش می کند
 « پس از فرمان شاه ازدحام صوفیان
خان شیبک  جسد  خوردن   برای 
ها تیغ  جمعی  که  رسید   بجائی 
افتادندو و بجان یک دیگر   کشیده 
را آغشته  خون  و  بخاک  مرده   آن 
می دیگر  یک  از  لشخوران   مانند 

]۱[ربودندو می خوردند»
شاه خواران  خام  گوشت   فرمانده 
 عباس، کسی بود به نام ملک علی
اندر و  باشی  جارچی   سلطان 
خوانیم می  جماعت  این   وظایف 
غضب و  سیاست  آلت   » آنها   که 
التعذیر  بودند» و گناهکاران واجب 
انف از یک دیگر می ربودندو   «را 
 و اذن ایشان را به دندان قطع نوده
بقیه چنین  هم  و  فرمودند  می   بلع 
انفصال دندان  به  را  ایشان   اعضای 

]۲[داده می خوردند»
 منجم مخصوص شاه عباس روایت
 یک مورد از این زنده خوری ها را

در  که  است    هجری در۱۰۱۰نوشته 
ملزمان  » بلخ  شهر   حوالی 
از را  شخصی  میرزا   یادمحمد 
ازبک] امیر   ] خان  باقی   قراولن 
احوال او  از  هرچه  و   آوردند 
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جواب و  سربزیرانداخت   پرسیدند 
ملک ملزمان  نزد».  حرف   ندادو 
 علی سلطان جارچی باشی « حسب
زنده را  او  مطاع  جهان   الکم 

]۳[خوردند»
در این  از  پیش  سال  صد   حدودا 

اسماعیل صفوی۹۰۹   هجری، شاه 
چلوی- کیا  حسین  امیر   با 
فیروزکوه- و  رستمدار   حکمران 
فرمان یافت.  غلبه  براو  و   جنگید 
از جهانشاهلو-  بیگ  مراد   داد« 
 همدستان امیرحسین را- سربازانش

.]۴[زنده کباب کردند و خوردند»
 البته روان پریشی شاه عباس تنها به
 زنده خواری عمالش محدود نبود.
درکتابها و  شنیده  ها  افسانه   در 
لباس با  عباس  شاه  که   خواندیم 
شبی گشت.  می  درپایتخت   مبدل 
یک از  روستائی  مبدل  لباس   به 
 دکان نانوائی نانی خریده و از یک
 دکان کبابی هم گوشت کباب شده
قصر به  بازگشت  از  پس   ای. 
وزن را  کباب  و  نان   دستورداد 
فروشندگان مورد  هردو  در   کنند. 
 کم فروشی کرده بودند. شاه عباس
می که  شد  عصبانی  حدی   به 
و درباریان  از  بخشی   خواست 
ریش بکشد.  را  اصفهان   داروغه 
حکومتی بزرگان  و   سفیدان 
آنان ازتقصیر  کردندتا   پادرمیانی 
» دادتا  دستور  ولی   بگذرد. 
تنوری شبانه  اصفهان   درمیدان 
فراهم بلند  سیخی  و   ساختند 
و نانوا  شب  آن  فردای   کردند». 
در گرفته  شاه  دستور  به  را   کبابی 
این دو هم پیشاپیش   شهر گردانند. 
و نانوا  این   » که  زد  می  جار   یکی 

فروشی کم  جرم  به  امروز   کبابی 
کباب و  پخته  شهر   درمیان 
را خباز   » آن  از  پس   خواهندشد». 
 در تنورافکندند و کبابی را به سیخ

]۵[کشیدند»
ها این  که  کرد  باور  شود  می   آیا 
به و  ها  مارکسیست  تعالیم  از   متاثر 
 خصوص حزب توده نبوده باشند!.
راست بگویم  خواهم  می   یعنی 
حرف مدرک  و  دلیل  بی   فئودال 
خشونت منشاء  ولی  زند   نی 
می مارکسیسم وصل  به  را   درایران 
این با  کنم  تام  را  وجیزه  این   کند! 
شاه که  اقبال  عباس  از   گفتاورد 
از] [یکی  بلشبهه   »  عباس 
اسلم بعداز  پادشاهان   بزرگترین 
عامه میان  در  شاید  و  است   ایران 
به ما  پادشاهان  از   ایرانی هیچ یک 

]۶[شهرت و خوش نامی او نباشند»
باشد، ماکه بخیل نیستیم!

 حال که صحبت از شاه عباس کبیر
که خارجی  سیاحان  آیا   شد، 
بازدید جهان  نصف   ازاصفهان، 
مال و  جان  امنیت  بارة  در   کردند 

  بی حد مردم و آزادی بیان و آزادی
کم وسیلة همگان  به   وحصراندیشه 

داستان نوشته اند؟
را ها  این  ها  مارکسیست   اگر 
تاریخ از  گناه  که  بودند   نخوانده 
فئودال راست  به  یا  و  نیست   ایران 
همان هم  جا  این  دارد!  ربطی   چه 
جعلی روایت  پیشترگفتیم  که   طور 
می و  کردند  درست  را  ها   چگیین 
زنده را  عباس  مخالفان شاه   گویند 
الالله! اله  ل  خوردند.  می   زنده 
به من  که  طور  آن  واقع  به   ولی 
 تازگی ارشاد شده ام، چگیین ها با

بلکه نداشتند  کاری  عادی   مردم 
زورگویان و  مستبدین  جان   قاتل 
 بودند. یعنی اگر کسی می خواست
بشود مردم  آزادی   مزاحم 
و بود  ها  چگیین  با   سروکارش 
بااین که  بودند  گفته  هم   راست 
ور افتاد،  در  که  هر   جماعت، 
می زنده  زنده  که  این   افتاد. 
اول کباب می کردند و یا   خوردند 
اصل در  تغییری  خوردند  می   بعد 

مطلب نی دهد.
 تازه به من هم ربطی ندارد من الن

که  است  سال  گیاه چند   خودم 
خوار شده ام.

 یا چرا جای دور می رویم. در قرن
 نوزدهم که به سن و سال خودم هم
آن در  ایران  در  یعنی  خورد،   می 
به اندیشی  چپ  هنوز  که   دوران 
دماغ موی  فئودال،  راست   ادعای 
کم مگر  بود  نشده  جامعه   تکامل 

پیشرفت کرده بود؟
بگویم چه  هر  اقتصاد   از شکوفائی 
ام. اسناد و مدارکش هم  کم گفته 
 هست و هر کس که جنس اش مثل
 جنس چپ اندیش ها خراب نباشد
 می بیند. روزی نبود که کارخانه ای
افتتاح ملکت  از  ای  گوشه   در 
نفت به  نه  ملکت  اقتصاد   نشود. 
مونتاژ. صنایع  به  نه  و  بود   وابسته 
رشک ایران  نفتی  غیر   صادرات 
 جهانیان بود. به همه جای عالم از
تا هندوستان  از  اندلس،  تا   چین 
 امریکا، تریاک، پنبه خام، تنباکوی
و هلو  و  قیسی   ) لواشک   اعل، 
رودة کشمش،  آلوخشکه،   سیب)، 
آهو، دنبلن  بز،  پشم   گوسفند، 
صادر گاو  پوست  زعفران،   کتیرا، 
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می کردیم.
جائی به  دانش  و  علم   پیشرفت 
با جنگیدن  برای  نه  که  بود   رسیده 
نه و  کردند  می  استخاره   روسیه 
مظلوم مجلس  بست  توپ  به   برای 
و رمالی وجود داشت  نه   مشروطه. 
و جنبل. قضاو قدری هم  نه جادو 
حاکمیت ذیل  تا  صدر  از   نبودند. 
خرد. بلمنازع  سلطه  و  بود   عقل 
داشت. کتاب  و  حساب  چیز   همه 
برقرار و  جا  به  مردم  حقوق  و   حق 
 بود. نه به مال کسی تاوز می شد
 و نه جان کسی در امان نبود. شما
 حتی یک مورد هم نی توانید نشان
اموال شاه  ناصرالدین  که   بدهید 
ولی باشد  کرده  غصب  را   کسی 
 رضاشاه که خودش یک کمونیست

دو آتشه بود از این کارها می کرد.
تولید نفع  به  و  قاعده  به   مالیات 
 کننده گرفته می شدو حتی بیشتر از
برای مالیات می گرفتند   آن چه که 
می راه  کردند.  می  خرج   مردم 
ساختند می  آهن  راه   ساختند، 
که عبدالعظیم  شاه  دودی  ماشین   ) 
و مدرسه  هست!).   یادتان 
ایران جای  همه  در  که   بیمارستان 
 برای آموزش و آسایش مردم ساخته
مثل واقع  به  که  دانشگاه  شد.   می 
بود. گرفته  را  ایران  سرتاسر   قارچ 
قرن در  ایران  اقتصاد   مشکل 
انحرافی افکار  هنوز  که   نوزدهم 
بود- ایران نرسیده  به  اندیشی   چپ 
العاده فوق  تورم  بود،  مشکلی   اگر 
بود. دانشگاهی  التحصیلن   فارغ 
وبا، مثل  واگیر  های   بیماری 

  ومالریا اگر چه در طاعون، حصبه
کرد می  کشتار  همسایه   کشورهای 

 ولی از ایران ریشه کن شده بود و از
قرنطینه مقررات  چنان  گذشته   آن 
برقرار می کردند که حتی یک  ای 
قرن ایران  در  امراض  این  هم   بار 
به هم  اگر  نشد.  دیده   نوزدهم 
آمد، کی گفته که وبا می   تصادف 
مردم قرنطینه  و  بیمارستان  نبود   در 
باز قرآن  خیابانها  در  زده   وحشت 
 شده می گذاشتند تا بل دور شود و

مردم را دسته دسته نکشد؟
 این هم فکر می کنم از دروغ هائی

است که چپ ها در آورده اند!
هر چهار سال انتخابی  های   دولت 

  درصد۹۶درمیان از سوی مردم که 
  کلس سواد داشتند۶شان حداقل 

بدون و  آزاد  کامل  انتخابات   در 
 مداخله دولت انتخاب می شدند –
اندیشان در رژیم گذشته  البته چپ 
ماموت هم  الن  و  ساواک   میزان 
درست را  نگهبان  شورای   های 
صورت به  انتخابات  تا  اند   کرده 
نایندگان این   . نشود-  برگزار   آزاد 
 در چارچوب قوانین کامل مترقی و
از احترام به قانون،  در فضائی ملو 
و رجوع می رفع  را   مسایل ملکتی 
مثل ایران  وجامعة  اقتصاد   کردند. 
سوئیس ساخت  ساعت   بهترین 
بقاعده کار می کرد. نظام و   منظم 
که داشت  کارآئی  حدی  به   توزیع 
 هیچ گاه در سرتاسر قرن حتی یک
 بار هم قحطی نیامد. هرکس غیر از
برای که  بدانید  حتم  بگوید   این 
کند. می  کار  سرویس   اینتلیجنت 
نبود. هم  غذائی  بد  و  غذائی   کم 
معدود به  ندارید؟  قبول  مرا   حرف 
باقی دوران  آن  از  که   عکسهائی 

دور مانده جای  چرا  کنید(  نگاه    

 برویم بنگرید به عکس های احمد
 شاه قاجار) تا برایتان مسلم شود که
 اگر مشکلی هم بود پرخوری بود نه

کم غدائی.
 با این وصف، مستکبران و مدافعان
به اولیه  اندیشان  چپ  و   استعمار 
تهران در  انگلیس  سفارت   کمک 
به بیستم  قرن  اولیه  سالهای   در 
» این  و  رفتند  مشروطیت   دنبال 
محمود قول  به   ) عظمی»   بلی 
 محمود) را برای ما درست کردند.
پای که  است  تاریخ  آن  از  بعد   و 
باز ایران  به   تفکرات منحوس چپ 

شد.
 من یکی بطور کلی متقاعد شده ام
خاطر به  صرفا  و  تاریخ  آن  از   که 
چپ متفکران  های   خرابکاری 
ایران اوضاع  که  بود   اندیش 
ایرانی تاریخ،  آن  تا  شد.   نابسامان 
 ها شیفته و عاشق غرب بودند ولی
بذر اندیشان  چپ  و   مارکسیستها 
پاک اذهان  در  را  ستیزی   غرب 
عوالم در  و  کاشتند  ها   ایرانی 
و استعمار  از  خودشان   هپروت 
آدم آخر  گفتند.  سخن   امپریالیسم 
 دلش می آید به این آقای بوش- که
 آدم از سطح سواد و لهجه انگلیسی
 اش کیف می کند- بگوید استعمار
آن با  بلر  تونی  آقای  این  یا   چی!! 
می حرف  که  غلطی  بی   انگلیسی 
امپریالیست یک  تواند  می   زند 
راه این خرابکاری،  با  باری   باشد؟ 
 را بر آموزش و تدد جامعه بستند.
وغنی فقیر  ها  ایرانی  تاریخ،  آن   تا 
هم با  نبودند)  زیاد  فقرا  البته   ) 
و عشق  با  وار  وخواهر   برادروار 
همیاری و  همکاری  و   محبت 
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ها مارکسیست  کردند.  می   زندگی 
از را  طبقات  جعلی  سراپا   داستان 
جنگ به  و  آوردند  در   خودشان 
پیدا از  پیش  زدند.  دامن   داخلی 
مارکسیستی تفکرات   شدن 
 درایران، شما یک قانون مصوبه از
 سوی مجلس نشان بدهید که منافع
 فردفرد ایرانی هادر آن رعایت نشده
 باشد! کارگران راضی بودند و زنان
از دایم  که  دهقانان  و  تر   راضی 
زنگی دایره  خوشحالی  و   خوشی 
که کاری  تنها  و  زدند.   می 
با که  بود  این  کردند   مارکسیستها 
هم اندازی  هم  پشت  و   دروغ 
هم و  کردند  ناراضی  را   کارگران 
تا شدند  باعث  هم  و  را.   زنان 

دهقانان دیگر دایره زنگی نزنند.
مارکسیستها تبلیغات سوء   به خاطر 
رخت گسترده  های  آزادی  که   بود 
پوشش در  اندیشان  بستند. چپ   بر 
و روزنامه ها  دفتر  به   های مختلف 
موجب و  بردند  حمله   نشریات 
آنها را فراهم کردند ) تعطیل شدن 
ده آقای  از  ندارید  قبول  مرا   حرف 
و هویدا  آقای  هم  بپرسید!)   نکی 
فله بست  در  مرتضوی  قاضی   هم 
 ای روزنامه هاتت تاثیر نوشته های
و نویسندگان  بودند.   انگلس 
مارکسیستها را  مخالف   محققان 
سبیلی زیر  را  شان  کشت  یا   کشتند 
مارکسیستها راستی  به  کردند.   در 
پستی و  با منتهای دنائت   بودند که 
 لباس دهقانان پوشیدند و به مجامع
حتی ورشدند.  حمله   دانشجوئی 
 عوامل نفوذی حامل تفکرات چپ
 بودند که در دوسه سال قبل از قیام
ایران در  را  حزبی  تک  نظام   بهمن 

متقاعد را  شاه  آورده  وجود   به 
 کردند تا آن حرفهای پرت وپلیش
ندارد دوست  کس  هر  که  بزند   را 
برود. ایران  از  بگیرد  را   پاسپورتش 
قمه همه  اخیرهم  سالهای  در   حتی 
ازدم ها  بسیجی  و   داران 
آقای هستند.  و  بودند   مارکسیست 
باره در  را  دکترایش  تز  کرم   الله 
 کتاب « سرمایه » نوشته است. آقای
تولد در لظه  درست  بخشی   حاج 
جهان کارگران   » زد   فریاد 
شود می  گفته  حتی   متحدشوید». 
 که آقای ده نکی وقتی به دنیا آمد
کتاب سرمایه جلد   با خودش یک 
نشریات در  اخیرا  البته   داشت! 
 داخلی ایران خواندم که شاه مرحوم
 هم اشکال اساسی اش این بود که
آقای از  ( به نقل   سوسیالیست بود! 
هم الن  حتی  نژاد).  غنی   دکتر 
 چپ اندیشان لباس سیاه پوشیده در
 پارک ها به جمع دانشجویان با گاز
به شوند.  می  ور  حمله  آور   اشک 
 قول یک استاد علوم سیاسی، حتی
مکتب در  نیز  ما  مذهبی   رهبران 
وعدم استبداد  درس   مارکسیسم 
آقای از  نقل  به   ) اند   تمل خوانده 
یکی قول  به  کلم).  زیبا   دکتر 
جمهوری های  روی  زیاده   دیگر، 
و ببندها  و  بگیر  در  نیز   اسلمی 
از منبعث  ها  وکشتار   کشت 
 تفکرات چپ بود ( راست و دروغ
به حتی  یزدی).  دکتر  آقای   گردن 
اشغال  » طبرزدی  آقای   گفتة 
همین سر  زیر  نیز  امریکا»   سفارت 
ناپسند سنت  دو   » و  بود   تفکرات 
پیکرة در  مارکسیستها   ومطرود 
رواج یکی  اسلمی   انقلب 

و بود  طلبی  انحصار   فرهنگ 
زدن دامن  اختلفات دیگری  به    

ندای از  نقل  به  نگفتم!   )  «  داخلی 
مرداد۲۰دانشجو،  به۱۶ ص ۷۷   .( 

راست و  خداترس  که  ایشان   گفته 
این علت  کردارند  ودرست   گفتار 
ندارد وجود  احزاب  ایران  در   که 
مارکسیستی تفکرات  خاطر  به   هم 

است.
فئودال راست  ادعاهای  این   اگر 
با هنوز  که  من  آیا  باشد،   راست 
یک را  خودم  سری   خیره 
توان می  دان،  می   مارکسیست 
آن از  قبل  نشوم؟  آب   ازخجالت 

به همة اما،  کنم خداوند  می   دعا 
 این مصلحان درست گفتار یک در
خیر پاداش  آخرت  در  صد  و   دنیا 
 بدهد که ایرانی ها رااز این ضللت
براساس دادند.  نات  گمراهی   و 
حتما که  گهربار  فرمایشات   این 
نیز آقای خمینی   درست هم هست 
ومطرود ناپسند  سنت  از  تبعیت   به 
و کرد  می  طلبی  انحصار  ها   چپ 
داد. می  را  ها  قلم  شکست   فرمان 
 فرمان قتل عام زندانیان سیاسی هم

ل  ا س ر روال۶۷د همین  به    
باشد، راست  این  اگر   صادرشد. 
که باشد  درست  باید  هم  این   پس 
شاهرودی، الله  آیت   حضرت 
بخشی، حاج  مرتضوی،   قاضی 
عسگر، سعید  کرم،  الله   حسین 
 آقای مسعود ده نکی، آقای حسین
خاطر به  لبد  هم   شریعتمداری 
 تاثیراتی که از تفکرات مارکسیستها
و کنند  می  را  کارها  این  اند   گرفته 
 دست و بال می شکنند و یابا پاشنه
گیج توی  کوبند  می  چنان   کفش 
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رود. می  از دست  آدم  که  آدم   گاه 
 این نکات را خودم، به عنوان یک
از کمی  که  ام  گفته  اندیش،   چپ 
این و  بشود  کمتر   بارگناهان 
مطمئن گفتار  راست   مصلحان 
راست راه  به  یکی  من  که   باشند 

هدایت شده ام.
اگر ادعاها،  این  با همة  اما…….   و 
و بود  نرسیده  ایران  به   مارکسیسم 
آقایان،  اگر چپ ها نبودند…. شما 
تان وضع  محترم…  های   خان 

مثل…….
است بهتر  نیستم.  بخیل  نع،   ولی 

عیش تان را خراب نکنم.
 نه، برهمین توهم باقی بانید و هم
دانست تشنه  چشمهای  بر   چنان 

خاک بپاشید.
شب دراز است و قلندربیدار….

دیگر جای  یک  یا   -اینبیرمنگام 

۲۰۱۱ویرایش 

 
 

شاه]1[ زندگانی  فلسفی:  نصرالله    
تهران دوم،  جلد  اول،  عباس 

۱۲۶-۱۲۵، صص ۱۳۵۳
۱۲۶ همان، ص ]۲[
۱۲۷ همان، ص ]۳[
۱۲۶ به نقل از همان، ص ]۴[
۱۳۰ به نقل از همان، ص ]۵[
تاریخ]۶[ آشتیانی:  اقبال  عباس    

تهران  ایران،   ، ص۱۳۷۰مفصل 
۶۸۵
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بررس�د به  مقاله  این   ر 

عنوان با  هایدگر   رساله 
پردازم. م�  زمان“   ”مفهوم 
به رساله  این  در   هایدگر 
پرداخته زمان  درباره   بحث 
” کتاب  درک  برای   است. 
است بهتر  زمان“  و   وجود 
به مطالعه از مطالعه آن   قبل 
زمان“ ”مفهوم   رساله 

پرداخت.
می را  زمان  مفهوم  هایدگر  نظر   از 
پیش شرط و  یافت  ابدیت  در   توان 
ابدیت کامل  درک  و  اشراف   آن 
به باید  منظور  این  برای   است. 
به فیلسوفان  اما  یافت  ایمان   ابدیت 
 ایمان و یقین در این باره هرگز نی
فلسفه اساس  شک  که  چرا   رسند 
تواند نی  هرگز  فلسفه  و   است 
 حیرت را ازمیان بردارد. الهیات از
یعنی انسانی  دازاین  با  هایدگر   نظر 
مند زمان  هستی  و  خدا  نزد   هستی 
خدا اما  دارد  سروکار  انسان   در 
 نیازی به الهیات ندارد و ایمان به او
ایمان شود.  نی  سبب  را   وجودش 
 مسیحی با آنچه در زمان روی داده
ایمان فیلسوف  چون  است.   مرتبط 
از را  زمان  خواهد  می  آورد   نی 
 خود زمان درک کند. هایدگر زمان
زمان و  روزمره  زمان  نوع  به سه   را 
می تقسیم  جهانی  زمان  و   طبیعی 
می روزمره  زمان  بحث  در   کند. 

گوید که زمان آن چیزی ست که 

 مفهوم زمان از
دیدگاه هایدگر

دکتر ترانه جوانبخت
 اتفاقات در آن رخ می دهند. زمان
می اتفاق  پذیر  تغییر  موجود   در 
است. زمان  در  تغییر  پس   افتد. 
دوره هر  ست.  ای  دوره   تکرار 
می ما  دارد.  یکسانی  زمانی   تداوم 
 توانیم مسیر زمانی را به دلواه خود
 تقسیم کنیم. هر نقطه اکنونی زمانی
اکنونی و  ندارد  امتیاز  دیگری   بر 
خود از  (بعدتر)  تر  پس  و  تر   پیش 
 دارد. زمان یکسان و همگن است.
را مقدار  چه  و  مدت  چه   ساعت 
 نشان نی دهد بلکه عدد ثبت شده
که پرسد  می  هایدگر  است.   اکنون 
 این اکنون چیست و آیا من انسان بر
آیا نه؟  یا   آن چیرگی و احاطه دارم 
 این اکنون من هستم یا فرد دیگری
 ست؟ اگر این طور باشد پس زمان
نیز دیگر  فرد  هر  و  من هستم   خود 
هم با  در  همگی  ما  و  است   زمان 
 بودنان زمان هستیم و هیچ کس و
همین من   هر کس خواهیم شد. آیا 
که کسی  آن  تنها  یا  هستم؟   اکنون 
زمان هایدگر  گوید؟  می  را   این 
طبیعی ساعت  همان  را   طبیعی 
که داند  می  شب  و  روز   تبادل 
را مشخص کرده ان  انسانی   دازاین 
 است. آیا من بر هستی زمان احاطه
در را  خود  آیا  ام؟  چیره  و   دارم 
 اکنون دخیل می دان؟ آیا من خود
 اکنون و دازاین من زمان است؟ آیا
 این زمان است که ساعت را در ما
جان آورد؟ آگوستین  می  وجود   به 

در و  داند  می  زمان  را   انسان 
این پرسش به طرح   اعترافات خود 
آگوستین می گوید: است.   پرداخته 
 ای جان در تو زمان را جستجو می
که دم  آن  گیرم.  می  اندازه  و   کنم 
شوند می  محو  و  ناپدید   دیگران 
به را  تو  فانی  و  حادث   اشیاء 
می بر جا  که  آورند  می   موجودیتی 
هستی همان  اکنونی  دازاین   ماند. 
 حاضر است و من این هستی را در
نه گیرم  می  اندازه  اکنونی   دازاین 
 اشیاء فانی را که در می گذرند. آن
گیرم می  اندازه  را  زمان  که   دم 
 هستی خود را و حال خود را اندازه
چیستی درباره  گیرم. پرسش   می 
دازاین درباره  تامل  به  را  ما   زمان 
امر دازاین  از  منظور  و  کشاند   می 
است. خودش  هستی  در   هستنده 
انسانی ست و  دازاین همان حیات 
این هستنده هستیم. ما  از   هر کدام 
است.بیان هستم  من  دازاین   یعنی 
هستم من  اظهار  هستی   اصیل 
دازاین در حکم هستی  است. پس 
هستی است  لزم  است. اگر   من 
 انسان در زمان باشد پس ناچار باید
بنیادین های  فرمان  در  دازاین   این 
هایدگر شود.  مشخص  اش   هستی 
 ساختارهای بنیادین دازاین را شامل

داند:  می  ها  ویژگی  دازاین١این   . 
جهان در  با  که  ست  ای   هستنده 
یعنی شود.  می  مشخص   بودن 
 حیات انسانی با جهان سر کردن و
هستی است.  شدن  درگیر  آن   با 
 انسان با درگیر شدن ذهنی با جهان
مورد و  کردن  درنگ  آن  در   و 
در جهان است.  دادن  قرار   پرسش 
از کردن  مراقبت  معنای  به   بودن 
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است.  در٢جهان  حکم  پی  در   . 
نتیجه توان  می  دازاین  بودن   جهان 
بودن همدیگر  با  دازاین  که   گرفت 
همین است.  بودن  دیگران  با   و 
 جهان را با دیگران داشت به معنای

است.  بودن   . با هم٣برای دیگران 
هستی متاز  فرمان  جهان   داشت 
جهان دازاین  بنیادین  روش   ست. 
که است  آن  داشت  هم  با   یعنی 
سخن است.  گفت  سخن   همانا 
 گفت کامل همان سخن گفت گویا
در ست.  چیزی  درباره  واضح   و 
در که  ست  آدمی  گفت   سخن 
سخن دارد.  نقش  او  بودن   جهان 
دازاین نفس  تفسیر  واقع  در   گفت 
 نیز هست. این نکته نشان می دهد
 که هر آن دازاین چه درکی از خود
 دارد و خود را چه فرض می کند.
 در با همدیگر سخن گفت انسان نه
صحبت مورد  موضوع  از   تنها 
از او  تفسیر  بلکه  زند  می   حرف 
 اکنونی که در این گفتگو می باشد

دارد.  وجود  هستنده۴نیز  دازاین   . 
من حکم  در  را  خود  که  ست   ای 
دازاین کند.  می  مشخص   هستم 
 همان طور که در جهان بودن است
 دازاین من هم هست. دازاین در هر

است.  خودش  آن  از  چون۵آنی   . 
من که  ست  ای  هستنده   دازاین 
را بودن  یکدیگر  با  و   هستم 
نتیجه توان  می  کند  می   مشخص 
دازاین حدودی  تا  من  که   گرفت 
هستم. دیگران  بلکه  نیستم   خودم 
و دیگران هم با دیگران هستم   من 
کس دیگرانند.هیچ  با  طور   همین 
و کس  هیچ  او  نیست.  او   خود 
 توامان همه کس است. همین هیچ

پس است.  هرکس  همان   کس 
من که  ست  ای  هستنده   دازاین 
 هستم است و هستنده ای ست که

است.  کس  در۶هر  در  دازاین   . 
 جهان بودن هر آنی هر روزه اش به
اگر در برمی گردد.   هستی خودش 
 همه سخن گفت ها از جهان سخن
وجود خودش  درباره  دازاین   گفت 
 دارد همه مراقبت ها مراقبت هستی
 از دازاین هم هست. یعنی انسان در
از جهان  از  گفت  سخن   حین 
و زند  می  دارد حرف  هم   خودش 
از هستی  مراقبت  حال  عین   در 
خودم حدی  تا  من  است.   اونهفته 
 هستم و دازاین من در آنچه با آن در
شغلم با  مرا  آنه  و  هستم   ارتباط 
مشغولم آن  به  و  دهد  می   پیوند 
دازاین از  مراقبت  دارد.   نقش 
 مراقبت از هستی را به دنبال دارد و
به و  است  دازاین  تفسیر  همان   این 
درک را  دازاین  تفسیر  این   کمک 

کنند.   . در حد متوسط دازاین٧می 
نفس و  من  از  بازتابی   روزمره 
دازاین اما  نیست  نهفته   (خودم) 
نزد در  او  دارد.  خود  در  را   خود 
دارد. وجود  خویش   خویشت 
دارد ارتباط  آن  با  آنچه  با   دازاین 

شود.  می  نی٨ظاهر  دازاین  به   . 
استناد کرد. اندازه هستنده  به   توان 
از توان  نی  دازاین  به  اشارت   با 
ابتدایی پیوند  زد.  حرف   هستنده 
 معطوف به دازاین تامل نیست بلکه
 خود تربه کردن آن در سخن گفت
سخن شیوه  به  تنها  و  است  آن   از 
 گفت از دازاین است که دازاین هر
در باید  ولی  داراست  را  اش   آنیت 
دازاین تفسیر  در  که  داشت   نظر 

 روزمرگی حاکم است. این تفسیر از
 طرف هر کس طبق سنت هاست.
دسترس در  خودش  در   دازاین 
به هستی با توجه  آن   است و تفسیر 
شرط پیش  یک  این  است.   آن 
درک پی  در  ما   است. حیرت 
و ناایمنی  در   دازاین در محدودیت 
 نقصان توان شناختی ما نیست بلکه
باید که  ست  ای  هستنده  خود   در 
 بشناسیم یعنی این حیرت در امکان
است. خودش  هستی   اساسی 
تا دارد.  وجود  آنیت  هر  در   دازاین 
آن همان  دارد  وجود  آنی   وقتی 
تعیینی آن  تعیین  است.  من   دازاین 
هر ست.  هستی  این  برای   دقیق 
سخن کند  انکار  را  آن  که   کسی 
دهد. می  دست  از  را  آن  از   گفت 
انتها و در  انتها نی رسد  به   دازاین 
فرجام ندارد.پس  وجود   دازاین 
دیگر و  است  عدم  دیگران   دازاین 
 وجود ندارد و به همین دلیل است
تواند نی  دیگران  دازاین   که 
 جایگزین دازاین به معنای اصیل آن
 شود. پس من هرگز دیگری نیستم.
 فرجام دازاین من یعنی مرگ من به
یکمرنبه پیوند  که  نیست  معنی   این 
 گسسته شود. دازاین می تواند خود
این و  کند  یکی  مرگش  با   را 
امکان خویشت دازاین  منحصرترین 
 است. این منحصرترین امکان هستی
 در شرف واقع شدن در یقین است
 و این یقین از رهگذر ابهام حاصل
از که  دازاین  تفسیر خود   می شود. 
 یقین و اصالت جلوتر می رود تفسیر
 بر مرگ خودش است که همراه با
زمان پرسد  می  است. هایدگر   یقین 
زمان در  دازاین  و   چبست؟ 
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 چیست؟ دازاین در هر آن بر مرگ
معنی به  دازاین  دارد.  آگاهی   خود 
داشت امکان  همان  انسانی   حیات 
در و  مطمئن  گذشت  یعنی   است. 
مکن خود  از  مبهم  حال   عین 
 است. هستی امکان بر مرگ واقف
می را  آن  که  است  معلوم  و   است 
 دان اما به آن فکر نی کنم. دانایی
دازاین از  تفسیری  مرگ  از   من 
 است. دازاین این امکان را دارد که
زمانی را دور کند. گذر   مرگ خود 
 که من به سوی آن می روم عبور از
من که  رسد  می  زمانی  است.   من 
بود نخواهم  اینها  از  کدام  هیچ   در 
نه بیهودگی ها  نه در  انسانی   نه در 
 در طفره رفت ها و نه در یاوه گویی
به سوی را  چیز  همه  عبور  این   ها. 
عبور این  برد.  می  عدم  و   مرگ 
 هیچ حادثه ای در دازاین من نیست
با هر رویداد دازاین تغییر می  چون 
دازاین عدم  به  رفت  از  ولی   کند 
چیستی عبور  این  کند.  نی   تغییر 
 نیست بلکه چونی ست یعنی علت
دارد.  بر  در  را  من  دازاین  اصیل 
 دازاین در نهایی ترین امکان هستی
 اش خود زمان است نه در زمان که
آن وجود از  و  آن  در   زمان خودش 
 دارد. وقت نداشت یعنی زمان را به
هرروزگی ناجور  و  بد   اکنون 
 انداخت. پدیدار بنیادین زمان آینده
نی درازا  به  گاه  هیچ  زمان   است. 
درازایی اساس هیچ  در   کشد چون 
زمان نفس  باید  خود   ندارد. دازاین 
می اندازه  ساعت  با  را  آن   باشد. 
با همراه  دازاین  آنگاه   گیریم. 
محاسبه دازاین  این  است.   ساعت 
می زمان  چندی  از  و  کند   می 

و اصالت  در  زمان  با  پس   پرسد. 
از پرسش  در  نیست.   حقیقت یکی 
زمان دازاین  مدت  چه  و   کی 
دازاین کند.  می  گم  را   خودش 
 محاسبه شونده با زمان زمان است.
آوردن مدت  چه  در  را   زمان 
 پنداشت آن در حکم حالی اکنون
 است. دازاین از چونی می گذرد و
آویزد. درمی  آنی  هر  چیستی   به 
شود. می  خودش  اکنون   دازاین 
اتفاقاتی که در جهان رخ می  همه 
 دهند برای دازاین محدود به اکنون
”هنوز امر  همان  امر  این  شود.   می 
خلص آینده  از  دازاین  است.   نه“ 
به را  اکنون  نفس  آینده  شود.   نی 
می شکل  خودش  اکنون   اندازه 
سوی به  گذر  سازد.  می  و   دهد 
وگرنه شود  اکنونی  تواند  نی   آینده 
بود. دازاین در چیستی  عدم خواهد 
 دلزده و ملول می شود. دلزده از پر
این برای  شود.  می  روز   کردن 
که بودنی  اکنون  اندازه  به   دازاین 
می دراز  زمان  ندارد  زمان   هرگز 
زیرا شود  می  تهی  زمان   شود. 
(چه چندی  از  پرسش  با   دازاین 
و طولنی  را  آن  زمان   مقداری) 
 درازآهنگ کرده است. درحالی که
گذشته به  بازگشت  اثنای   در 
 هیچگاه خسته کننده نی شود. در
 هرروزگی رویداد جهان در زمان در
امر و  شود  حادثمی   اکنون 
گردد. بازمی  حال  به   یکنواخت 
تا بعد  تا  موقع  آن  تا  حال  از   حال 
با مثابه  به  که  دیگر. دازاین   حالی 
از شده  مشخص  بودن   همدیگر 
از است  هرکس  منظور  آنچه   سوی 
جریانی همان  رهاست  آنچه   سوی 

است هیچ کس  و  نیست   که کسی 
در دازاین  شود.  می   هدایت 
 هرروزگی و یکنواختی آن هستی ای
آن از  بلکه  هستم  من  که   نیست 
هرکس که  ست  هستی   همان 
که ست  زمانی  دازاین   است. 
با و  دیگری  با  آن  در   هرکس 
زمان هرکس-  این  است.   یکدیگر 
با زمان  دارد  کس  هر  که   ساعتی 
 یکدیگر در جهان بودن را نشان می
 دهد. ساعت به ما حال را نشان می
و آینده  ما  به  هیچ ساعتی  اما   دهد 
وقتی است.  نداده  نشان  را   گذشته 
 با ساعت روی دادن آتی حادثه ای
منظورمان کنیم  می  مشخص   را 
 آینده نیست بلکه تا کی بودن مدت
 و درازای انتظار کشیدن حالی من
را مشخص به حالی گفته شده   تا 
(طبیعی) طبیعت  زمان  از  کند.   می 
جای به  زمان  که  یابیم   درمی 
و باشد  می  حال  آینده  و   گذشته 
 زمان به مثابه اکنون تعبیر می شود.
و اکنون“  دیگر  ”نه  مثابه  به   گذشته 
 آینده به مثابه ”هنوز نه اکنون“ تفسیر
توان نی  را  گذشته  شود.   می 
مبهم و  نامشخص  آینده  و   بازآورد 
به طور در هرروزگی   است. طبیعت 
تکرار یعنی  افتد  می  اتفاق   مداوم 
 می شود. رویدادها در زمان وجود
 دارند اما زمان ندارند بلکه به طور
 گذرا و عبور کننده از رهگذر یک
زمان این  دهند.  می  رخ   اکنون 
است. دوره  یک  فرجام   اکنونی 
و یگانه  ست  مفهومی   جهت 
از اتفاقات  همه  ناپذیر.   برگشت 
ای گذشته  به  انتها  بی  ای   آینده 
مورد دهند. دو  می  رخ   بازنیامدنی 
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بر سازی  شبیه  و  ناپذیری   برگشت 
زمان دارند.  وجود  اکنون   نقطه 
دود. می  گذشته  دنبال  وار   شیفته 
 همگن سازی همسانی زمان با فضا
اکنون در  زمان  و  است   (مکان) 
واقع در  شود.  می  رانده   واپس 

زمان  مختصات  کنارTمحور  در    
 X Y Zمحورهای مختصات مکانی 

 است. قبل و بعدا ضرورتا پیش تر و
ردیف در  اموری  نیستند.   دیرتر 
 ارقام که بعد یا قبل از خود هستند
بعدتر و  تر  پیش  ارقام  نیستند.   هم 
 ندارند و ابدا در زمان نیستند. زمان
 در خود دازاین است. دازاین متعلق
 به من و از آن من است. دازاین در
آینده از  قبل  و  است   هرروزگی 
درمی وقتی  را  این  است.   ناپایدار 
 یابیم که آینده و گذشته با هم تلقی
بازآورد. توان  نی  را  گذشته   کنند. 
به تواند  نی  اکنون  کردن   زمانند 
 گذشته نزدیک شود پس گذشته در
حکم در  تا  ماند  می  اکنون   چنبره 
 اکنون خود دازاین تاریخی نشود اما
می تاریخی  اکنون  حکم  از   دازاین 
گذشته دازاین  آینده  در   شود. 
به دازاین  در چونی  است.   خودش 
و کیفیت  فقط  گردد.  برمی   آن 
است. اگر تکرارپذیر  آن   چونی 
 گذشته را به عنوان یک امر تاریخی
دارد فرق  امر گذشته  با  کنیم   تربه 
برگردم. آن  به  توان  می  هم  من   و 
آن گردن  وبال  و  تاریخ  نزد   گذشته 
باوری نسبیت  از  نگرانی   است. 
به گذشته  است.  دازاین  از   هراس 
قابل چونی  در  اصیل  تاریخ   مثابه 
تواند می  که  اکنونی  است.   تکرار 
گزاره اولین  باشد  آینده   در 

گزاره این  آنچه  و  است   هرمنوتیک 
است. تا تاریخیت  نفس  گوید   می 
موضوع را  تاریخ  فلسفه  که   زمانی 
 مورد مشاهده و تامل در روش می
 داند و آن را تقسیم بندی می کند به
تاریخ که  بود  نخواهد  این   دنبال 
 چیست. راز تاریخ در تاریخی بودن
فردانیت قاعده درست   است. زمان 
گیری شکل  سوی  به  اما   است 
او رود.  نی  استثنایی  های   هستی 
 مستثنا کردن خود را نابود می کند
 و همه را یکسان می کند. هر کس
چونی به  مرگ  با  بودن  هم  با   در 
کیفیت و  چونی  زمان  گردد.   برمی 
من نیست.  چیستی  زمان   است. 
زمان هستم. من زمان خود هستم. 
رساله در  نکته  چند  من  نظر   از 
”مفهوم زمان“ هایدگر وجود دارد: 

فعال١ هستی  را  دازاین  هایدگر   . 
 انسان در نظر گرفته چرا که دازاین
با انسان  درگیر  هستی  او  نظر   از 
 جهان و دیگران است و هستی نی
 تواند منفعل باشد. اما هایدگر نحوه
شرح را  انسان  در  دازاین   توسعه 
چه که  موضوع  این  به  و   نداده 
موثرند دازاین  توسعه  در   عواملی 
از این عوامل  نپرداخته است. یکی 
هر است.  مسافرت  من  نظر   به 
کند مسافرت  بیشتر  انسان   چقدر 
 بیشتر از زندان خود بیرون می آید و
 با جهان و دیگران ارتباط برقرار می
نتیجه در  و  شود  می  درگیر  و   کند 
 همین مسافرت هاست که انسان به
 شناخت جهان و دیگران می پردازد
همان که  او  در  فعال  هستی   و 

 . اگر٢دازاین است توسعه می یابد. 
نظر در  مسافرت  در  را  انسان   دو 

توان می  را  پرسش  این   بگیریم 
 مطرح کرد که آیا برای هر دوی این
با ارتباط  در  و  فعال  هستی   افراد 
میزان یک  به  دیگران  و   جهان 
این به  من  یابد؟ جواب  می   توسعه 
 سئوال منفی ست. به نظر من میزان
 توسعه هستی در انسان به انگیزه او
دو این  بین  بنابراین  دارد.   بستگی 
 نفر آن کسی که انگیزه بیشتری برای
در دیگران  و  با جهان   درگیر شدن 
فرد از  بیشتر  دارد  سفر  این   مدت 
خود در  هستی  توسعه  به   دیگر 

 . وقتی به این٣کمک خواهد کرد. 
آیا صرفا که  فکر می کردم   پرسش 
هستی توسعه  برای  انسان   انگیزه 
هم دیگر  عوامل  یا  ست   کافی 
که رسیدم  نتیجه  این  به   موثرند؟ 
 حتی اگر دو نفر در سفر یک مقدار
 انگیزه برای درگیر شدن با جهان و
 دیگران داشته باشند دازاین در آنها
 به یک مقدار توسعه نخواهد یافت.
 به نظر من تربه مهمترین عامل در
از که  فردی  است.  مرحله   این 
در موجود  های  انسان  و   جهان 
 سفرش آگاهی دارد بهتر از دیگری
از بیشتر  و  شد  خواهد  آنها   درگیر 
 دیگری جهان و انسان هایی که در
را شود  می  مواجه  آنها  با   سفرش 
 مورد پرسش قرار خواهد داد و البته
تربه به  بستگی  او  در  آگاهی   این 
به قبل  سفر  این  از  که  دارد   ای 
 دست آورده و اگر به تعداد بیشتری
 نسبت به فرد دیگر این سفر را تربه
پرسش برای  ها  تربه  این   کرده 
های انسان  و  جهان  درباره   کردن 
آمد. خواهد  کمکش  به  سفر   این 
 بنابراین به نظر من توسعه هستی در
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ست.  تربی  هایدگر۴انسان   . 
کامل هرکس  که  کرده   مطرح 
تاثیر تت  بلکه  نیست   خودش 
 دیگران است. این درست است که
نقش کس  هر  هستی  در   دیگران 
این که  نگفته  هایدگر  اما   دارند 
تا چه حد افراد مختلف  در   هستی 
آنچه است.  دیگران  تاثیر   تت 
تاثیر که  است  این  دارد   واقعیت 
 دیگران در هر فرد نسبت به دیگری
تاثیر این  مقدار  و  است   متفاوت 
 بستگی به روحیه آن فرد دارد و نی
هر در  دیگران  تاثیر  که  گفت   توان 

است.  برابر  دیگری  با  البته۵کس   . 
این برای  توانند  می  را  مورد   این 
هایدگر متافیزیک  بر  من  که   موارد 
 مطرح کردم وارد بدانند که هایدگر
متافیزیک در  سوبژه  پررنگ   نقش 
کم شده  آن  انحراف  سبب  که   را 
 رنگ کرده و دازاین را به عنوان آن
در باید  که  گرفته  نظر  در   وجود 
به اما  باشد  ما  نظر  مورد   فلسفه 
 دلیل انحراف متافیزیک این دازاین
و شده  تبدیل  واقعی  غیر  وجود   به 
که فردی  روحیه  و  تربه  و   انگیزه 
بر که  هایی  اشکال  در   من 
مطرح گرفتم  هایدگر   متافیزیک 
 کردم هر سه مربوط به سوبژه است
 و تاثیر منفی در برداشت درست از
انتقاد این  جواب  در  دارد.   هستی 
اگر چه نقش  لزم است بگویم که 
نقش شبیه  متافیزیک  در   هایدگر 
اصلح در  سعی  که  است   کانت 
و آن  تصحیح  در   متافیزیک 
یک از  متافیزیک   برگرداندن 
 متافیزیک منحصر در سوبژه به یک
هایدگر و  است  جدید   متافیزیک 

متافیزیک از  را  اشکال  این   شروع 
با که  داند  می  دکارت  گرای   جزم 

کردن  صرفاcogitoمطرح    
متافیزیک مبنای  را   سوبژکتیویته 
حذف من  نظر  به  اما  داد   قرار 
حد تا  متافیزیک  در  انسانی   سوبژه 
ندارد امکان  به صفر  آن   قرار دادن 
و جهان  کل  را  وجود  توان  نی   و 
 دیگران در نظر گرفت و سوبژه فرد
 را به طور کامل حذف کرد و تاثیر
نظر در  او  در  را  دیگران  و   جهان 
سخن و  کردن  پرسش  و   گرفت 
به را  از جهان شامل دیگران   گفت 
آن بدون  کرد  مطرح  هستی   عنوان 
 که انگیزه و تربه و روحیه فرد برای
دیگران شامل  جهان  این   شناخت 
من نظر  به  شود.  گرفته  نظر   در 
از درست  شناخت  داشت   انتظار 
 هستی توسط یک فرد بدون در نظر
 گرفت انگیزه و تربه و روحیه تاثیر
امکان هستی  جهان  از  او   پذیری 
نزول صفر  حد  در  بنابراین   ندارد. 
متافیزیک در  سوبژه  جایگاه   دادن 
رفع برای  حل  راه  تواند  نی   هم 

باشد.  سوبژکتیویته  نباید۶مشکل   . 
متافیزیسین که  داشت  دور  نظر   از 
اشکالت به  نوعی  به  یک  هر   ها 
 موجود در بحث متافیزیک پرداخته
 اند و می بینیم که گاهی فیلسوفانی
 چون کانت و هایدگر سعی در دور
 شدن از سوبژکتیویته صرف دکارتی
هگل چون  متفکرینی  و  اند   داشته 
مقولت به  شدن  نزدیک  در   سعی 
بودن کلی  و  اند  داشته   ارسطویی 
نزدیک با  را  متافیزیک  در   وجود 
ها مقوله  به  خود  دیدگاه   کردن 
بر هایدگر  و  اند  کرده  دار   خدشه 

 افرادی چون هگل ایراد گرفته که با
باز متافیزیک  کار سبب شدند   این 
دور خود  درست  راه  از  بیشتر   هم 
از هایدگر  نظر  از  که  چرا   شود 
اواخر تا  بعد  به  ارسطو  و   افلطون 
 قرن بیستم متافیزیک در غرب سیر
در هایدگر  که  کرده  طی   انحرافی 
 کتاب سترگ خود ”وجود و زمان“
پرداخته مهم  اشکال  این  رفع   به 
منبع:    است.
دیگر- اثر  چند  و  زمان   مفهوم 
علی ترجمه  هایدگر-   مارتین 

مرکز-  نشر   -۱۳۸۳عبداللهی- 
تهران

انمن نام  ذکر  با  تنها   íمطل  نقل 
احیاگران فلسفه نو

http://new-philosophy.ir/
http://new-philosophy.ir/
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ا ه ر ا ازش یکی  هاروی،    دیوید 

در امروز  نظریهپردازان   مهمترین 
از علوم اجتماعی  عرصهی متنوعی 
دیوید از  اثر  چند  تاکنون   است. 
و شده  ترجمه  فارسی  به   هاروی 
فارسیزبان خوانندهی   برای 
است. نام شناختهشدهای   کموبیش 
عنوان با  هاروی  اخیر   کتاب 
از است  تیینی  سرمایه»   «رازومرز 
که جهانی  اقتصاد  کنونی   بحران 

هاروی بر مبنای
 ه ر ا ش ازا یکی  هاروی،    دیوید 

در امروز  نظریهپردازان   مهمترین 
از علوم اجتماعی  عرصهی متنوعی 
دیوید از  اثر  چند  تاکنون   است. 
و شده  ترجمه  فارسی  به   هاروی 
فارسیزبان خوانندهی   برای 
است. نام شناختهشدهای   کموبیش 
عنوان با  هاروی  اخیر   کتاب 
از است  تیینی  سرمایه»   «رازومرز 
که جهانی  اقتصاد  کنونی   بحران 
گردش مبناینظریهی  بر   هاروی 

 ) این۱سرمایه آن را تشریح میکند.(
برندهی که  آن  بر  علوه   کتاب 

سال  کتاب  برترین   ۲۰۱۰جایزه 
 ) مورد تسین۲دویچر شده است،(

که چنان  گرفته،  قرار  نیز   منتقدان 
نشریهی سپتامبر  شمارهی   در 
از یکی  پول  بینالللی   صندوق 
یعنی صندوق،  ارشد   اقتصاددانان 
حملت تندترین  مورد  که   نهادی 
بوده اخیر  دههی  سه  طی   هاروی 
دیوید اثر  که  میکند  اذعان   است، 
 هاروی دربارهی بحران مالی کنونی

 رمز و راز
سرمایه 

و 
بحران کنونی

دیوید هاروی
ترجمه ی پرویز صداقت

 جهان یکی از تاثیرگذارترین تبیینها
است.( زمینه  این  در۳در   ) هاروی 

 مقدمهی اثر جدیدش مینویسد این
سرمایه جریان  دربارهی   کتاب 
در است که   است. سرمایه، خونی 
که جوامعی  تامی   کالبد 
جریان میخوانیم   سرمایهداری 
گاه و  قطره  مثل یک  گاهی   دارد؛ 
گردش وقتی  و  سیلب.   همچون 
مانند میشود،  مختل   سرمایه 
انسان، بدن  در  خون   گردش 
کالبد نیز  و  آدمی  کالبد   کارکرد 
مختل را  سرمایهداری   جامعهی 

 ) هاروی در سخنرانیای۴میسازد.(
) گذشته  اوت  شانزدهم   ۲۵که 

جامعهشناسی انمن  در   مردادماه) 
دربارهی نظریهاش  کرد  ارائه   آتلنتا 
کرده ارائه  بهاختصار  را   بحران 
 است. مت حاضر، ترجمهی بخش

)۵نخست سخنرانی هاروی است.(
 در مورد بحران سرمایه که در سال

بسیاری۲۰۰۷ تبیینهای  شد  آغاز    
افتاده قلم  از  آنچه  اما   هست. 
سیستمی» «ریسکهای   درک 
توجه مسئله  این  به  وقتی   است. 
ملکهی علیاحضرت  که   کردم 

علوم مدرسهی  از  که   انگلستان 
از میکرد  بازدید  لندی   اقتصادی 
که پرسید  آنجا  معتبر   اقتصاددانان 
نشده بحران  وقوع  متوجه   چهطور 
برابر در  که  اقتصاددانان   بودند. 
قرار فئودال  ملکهی  یک   پرسش 
 داشتند نه یک آدم عادی، دریافتند
از بعد  بدهند.  پاسخ  ناگزیرند   که 
گفتوگوی انمن  تامل،  ماه   شش 
 اقتصادی آکادمی بریتانیا نتایج خود
بود این  کلم  جاِن  کرد.  اعلم   را 
 که بسیاری از اقتصاددانان هوشمند
کار این  را وقف  بامرارت خود   که 
درگیر سخت  بودند،   کرده 
به همه  اما  بودند.  ُخرد   فرایندهای 
را سیستمی»  «ریسک   نحوی 
سال یک  بودند.  کرده   فراموش 
پیشین ارشد  اقتصاددان   بعد، 
از «ما  پول گفت  بینالللی   صندوق 
و چیست  سیستمی  ریسک  که   این 
است آن  به  مربوط  عواملی   چه 
این پس  داشتیم.  اندکی   آگاهی 
 استدلل که در این مقطع این علمی
تصویری است  توسعهیافته   کامًل 
میدهد.» واقعیت  از   اغراقآمیز 
مقالهای در  پول  بینالللی   صندوق 
سیستمی ریسک  مطالعهی   رسمی 
دانست.( آغازین»  مرحلهی  «در  را 

 ) در نظریهی مارکسی (در تقابل با۶
یا نوکلسیک  کوتهبینانهی   نظریهی 
سیستمی ریسک  مالی)،   نظریهی 
 ترجمان تناقضهای بنیادی انباشت
بینالللی صندوق  است.   سرمایه 
این مطالعهی  با  میتوانست   پول 
بسیاری برابر  در  خود  از   تناقضها 
 از مشکلت حفاظت کند. پس در
میتوانیم چهگونه  حالت   این 
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عملکرد از  مارکس   نظریهپردازی 
را سرمایهداری  درونی   تناقضهای 
ریشههای بتوانیم  تا  کنیم   طرح 
دریابیم؟ این را  معاصر   معضلت 
نگارش در  که  است   وظیفهای 
بحرانهای و  سرمایه:   رازورمز 
داد. قرار  خودم  برای   سرمایهداری 
دریافتم کتاب  این  نگارش  در   اما 
نظریهی از  رسمی  روایتهای   که 
ناکافی بحران   مارکسی شکلگیری 
بحثهای به  است  لزم  و   است 
 مربوط به شکلگیری بحران که در
مهمتر آن  از  حتی  و  سرمایه   کتاب 
است شده  طرح  گروندریسه   در 
کتاب در  بیندازیم.  تازهای   نگاه 
 اخیر مارکس میگوید که گردش و
 انباشت سرمایه قادر به تاب آوردن
با وقتی  نیست.   محدودیتها 
میشود مواجه    محدودیتهایی 
بدل موانعی  به  را  آنها   بهسختی 

  یا از میکند که بتواند بر آنها غلبه
ما توجه  نکته  این  کند.  عبور   آنها 
سرمایه گردش  در  نقاطی  به   را 
 معطوف میکند که محدودیتهای
میتواند موانع  و  انسدادها   بالقوه، 
میتواند نقاط  این  زیرا   برخیزد، 
پدید را  بحرانها  اقسام  و   انواع 
 آورد. مارکس پامیفشارد که سرمایه
گردش. فرایند  مگر  نیست،   چیزی 
گردش به  دربارهی  اساسًا   سرمایه 
پول ساخت  برای  پول   گذاردن 
 بیشتر است. راههای مختلفی برای
دارد. وجود  کار  این   انام 
در را  پول  مالی   سرمایهگذاران 
قرض بهره  دریافت   عوض 
 میدهند، بازرگانان ارزان میخرند
رانتبگیران و  بفروشند  گران   تا 

 زمین و منابع و حق ثبت اختراعات
رانت تا  میخرند  را  آن  مانند   و 
در سرمایهدار  دولت  حتی   بگیرند. 
بهتری مالیاتی  پایهی   جستوجوی 
بیشتری درآمدهای  که   است 
در میتواند  که  میکند   حاصل 
کند. سرمایهگذاری   زیرساختارها 
 اما شکل اولیهی گردش سرمایه در
تولیدی سرمایهی  به  مارکس   نظر 
 مربوط میشود. این سرمایه با پولی
خرید صرف  که  میشود   آغاز 
 نیروی کار و وسایل تولید میشود و
کار، فرایند  در  را  آنها  ها   آنگاه 
و فنآورانه  شکل  یک   تت 
یکدیگر کنار  خاص،   سازمانی 
 مینهند که حاصل آن کالیی است
پول کسب  منظور  به  بازار  در   که 
فروخته سود  اضافهی  به   اولیه 
به سود،  این  از   میشود. بخشی 
 دلیلی که بعدًا از آن بحث میکنیم
به و  شود  سرمایه  به  تبدیل   باید 
سود پی  در  تا  دربیایید   گردش 
سرمایه پس  باشد.  بیشتری   هرچه 
رشد مرکب  نرخ  یک  به   متعهد 
خدمات و  کالها  کمّیت   است. 
دادوستد بازار  طریق  از  که   جهانی 
حوش و  حول  اکنون  (که   میشود 

از۵۵ است)  دلر  میلیارد  هزار    
د  حدود۱۷۵۰حدو در  نرخی  با    

 )۷ درصد رشد داشته است.(۲/۲۵
 در برخی جاها و برخی زمانها این
جاهای در  و  بیشتر  بسیار   نرخ 
این است.  بوده  کمتر  بسیار   دیگر 
نرخ رشد با عقل متعارف که   نرخ 
قابل سطح  حداقل  درصد   سه 
 قبولی است که سرمایهداری «سالم»
همخوانی است  عملیات  به   قادر 

از  دارد. میانگین نرخ رشد جهانی 
تا ۲۰۰۰ بوده۲۰۰۸    دقیقًا سه درصد 

 است (با تفاوتهای محلی بسیار).
مسئلهساز درصد  سه  از  کمتر   رقم 
یا صفر  رشد  حال  عین  در   است، 
اگر که  است  بحرانی  موجد   منفی 
دههی مانند  باشد،  داشته   ادامه 

میزند.۱۹۳۰ رقم  را  رکود   ، 
سرمایهداری برای  مسئله   بنابراین 
نرخ حداقل  برای  مسیری   یافت 
طور به  درصدی  سه  مرکب   رشد 
بسیاری های  نشانه  است. اما   دایم 
انباشت میدهد  نشان  که   هست 
تاریخی نقطهعطفی  در   سرمایه 
 است که نرخ مرکب رشد را به نحو
 روزافزونی دشوار ساخته است. در

یافت۱۹۷۰ معنای  به  این    
سرمایهگذاری سودآور   فرصتهای 

برای  بود.۴۰۰جهانی    میلیارد دلر 
سه رشد  نرخ  گرفت  نظر  در   با 
به این  اکنون  امروز،  تا   درصدی 
های فرصت  یافت   معنای 

برای  سودآور   ۱۵۰۰سرمایهگذاری 
نرخ این  اگر  است.  دلر   میلیارد 

 ۲۰۳۰رشد قرار است تا حدود سال 
میلیارد هزار  سه  باید  یابد،   ادامه 
برمبنای بگیریم.  نظر  در  را   دلر 
که زمانی  بگیرید،  نظر  در   کالبدی 

در۱۷۵۰در  سرمایهداری  همهی     
و بیرمنگام  و  منچستر   حولوحوش 
اقتصاد در  دیگر  داغ  نقطهی   چند 
 جهانی بود، آنگاه سه درصد رشد

ب ک ر ایجاد م مسئلهای  هیچ    
رشد به  وقتی  اکنون  اما   نیکرد. 
امریکای در  همهچیز  تقریبًا   مرکب 
آسیای اعظم  اروپا، بخش   شمالی، 
طور به  و  لتین  امریکای   شرقی، 
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خاورمیانه آسیا،  جنوب   روزافزونی 
میکنیم ….ملحظه  آفریقا   و 
و سیاسی  اجتماعی،   پیآمدهای 
کموبیش آن   زیستمحیطی 
که کنید  است. توجه   خارقالعاده 
 اصطلحی که در اینجا از آن بهره
سودآور فرصتهای   میبریم 
مقابل در  که  است   سرمایهگذاری 
به لاظ  فرصتهای سرمایهگذارِی 
فرصتهای و  ضروری   اجتماعی 
اجتماعی لاظ  به   سرمایهگذارِی 
چنین در  بنابراین  است.   ارزشمند 
این بالقوهی   حالتی محدودیتهای 
که آنجا  از  چیست؟   سودآوری 
مگر نیست،  چیزی   سرمایهداری 
این پیوستگی  آنگاه  فرایند،   یک 
و آن  سرعت  با  (همراه   فرایند 
جغرافیاییاش) ترک  و   سازگاری 
است. آن  مستمر  رشد  مهم   ویژگی 
 هر گونه کاهش یا انسداد در جریان
اگر میآورد.  پدید  بحران   سرمایه 
 گردش خون ما متوقف شود آنگاه
سرمایه جریان  اگر  مرد.   خواهیم 
سیاسی کالبد  آنگاه  شود   متوقف 
این میمیرد.  سرمایهداری   جامعهی 
به روشنتر  همه  از  ساده   قاعدهی 

رخدادهای  نشان۱۱دنبال  سپتامبر    
 داده شد. فرایندهای عادی گردش
و حوش و حول  نیویورک   در شهر 
 آن به حد مرگباری متوقف شد که
اقتصاد برای  بسیار   پیآمدهای 
سال، پنج  طی  داشت.   جهانی 

نیویورک شهردار    از همه جولیانی 
کارتهای که  میکرد   تنا 
 اعتباریشان را بیرون بکشند و و به
به بروند  رستوران  به  بروند،   خرید 
موقع (آن  بروند  برادوی   نایشهای 

و داشت!)  خالی  جای   نایشها 
ایالت رییسجمهور  بعد   کمی 
 متحده کار غیرمنتظرهای انام داد:
فرودگاهی تاری  مرکز  یک   در 
خواست مردم  از  و  شد   ظاهر 
را شروع کنند. وقتی پرواز   دومرتبه 
متوقف کردند را  وامدهی   بانکها 
در لان  بانک  فروپاشی  پی  در   و 

سپتامبر  اعتباردهی۲۰۰۸پانزدهم   ، 
بقای کردند،  مسدود   را 
قدرت و  شد  تهدید   سرمایهداری 
 سیاسی مسیرهای شگفتانگیزی را
را محدودیتها  این  تا  کرد   طی 
آنانی که در  کمتر کند. همچنانکه 
تشخیص همهجا  در  بودند   قدرت 
زندگی و  مسئلهی مرگ  این   دادند 
گردش وارسی  بود. اما   سرمایه 
انسداد از نقاط   سرمایه مجموعهای 
که میسازد  مشخص  را   بالقوه 
با میتواند  آنها  از   هریک 
 محدودساخت جریان سرمایه موجد
این از  هریک  بیایید  شود.   بحران 

موارد را بررسی کنیم.
اولیه    )۱ سرمایهی  گردآمدن   

مبتنی این فرض  بر   انباشت سرمایه 
 است که به منظور تامین پولی که به
درمیآید گردش  به  سرمایه   مثابه 
 میتوان مقدار پول کافی برای آن را
 در مکان درست در زمان درست و
گردآورد. درست  مقادیر   در 
 مارکس این مسئلهی سرمایهی اولیه
آغازین انباشت  برمبنای  عمدتًا   را 
دیگر از  پول  (سرقت  کرد   بررسی 
است، ناکافی  این  جهان).   نقاط 
سیمون سن  که  همانطور   زیرا 
بود، شده  متوجه   پیشتر 
(که بسیار  سرمایههای   درهمآمیزی 

 در نهایت از طریق اشکال سهامی،
آن مانند  و  بهادار  اوراق   بازارهای 
انام لزمهی  مییابد)   تقق 
مانند بزرگمقیاسی   طرحهای 
حتی و  دریایی  کانالهای   راهآهن، 
در  انام سرمایهگذاریهای صنعتی 
وظیفهی این  است.  بزرگ   مقیاس 
کموبیش که  ـ  است  مالی   نظام 
با آن  حقوقی  شخصیت   همواره 
 دولت گره خورده ـ تا پساندازها و
 مازادهای کوچک را گردمیآورد و
میکند بازتوزیع  چنان  را  پول   این 
بالقوه پروژههای  طیف  در   که 
برادران مثًل  شود.  جمع   سودآور 

 ) که در مکتب فکری سن۸پریره(
بودند، یافته  آموزش   سیمون 
ایجاد جدید  اعتباری   نهادهای 
مازادهای انتقال  با  که   کردند 
 سرگردان سرمایه و کار درپی بحران

  بازسازی پاریس را۱۸۴۸اقتصادی 
که دریافتند  زود  آنان  کنند.   تسهیل 
تولید درگیر  نیست خودشان   نیازی 
 شوند و سیاست اهرمی (وامگیری با
نرخ با  وامدهی  و  درصد  سه   نرخ 
 پنج درصد) سود کلنی نصیبشان

مدرن۹میکند.( مالی  نظام  خلق   ( 
دههی به  متحده  ایالت  در   رهنی 

که۱۹۳۰ (زمانی  برمیگردد    
 یکسوم بیکاری ناشی از رکود در
و بود)  ساختوساز   دادوستدهای 
رونق برای  شد  مبنایی   این 
 ساختوساز در حومهی شهرها در
نقش که  جنگ  از  پس   دوران 
افتادن از  پیشگیری  در   مهمی 
 دوبارهی امریکا به ورطهی کسادی
مالی پیوستهی  کرد. نوآوری   ایفا 
سرمایهداری بقای  در  قاطعی   نقش 
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مالی سرمایهداری  اما  است.   داشته 
 و پولی نیز متقاضی سهمی از ارزش
این در  هستند.  تولیدشده   اضافِی 
نظام دروِن  اضافی  قدرت   حالت 
مسئله یک  میتواند  خود   مالی 
 باشد که منجر به نزاع بین سرمایهی
بر علوه  میشود.  تولیدی  و   مالی 
با همواره  مالی  نهادهای   این، 
«پیوند به شکلی که   دستگاه دولتی 
ادغام نامیدهام  دولت»  ـ   مالیه 

 ) همواره، این پیوند در۱۰شدهاند.(
در مگر  دارد،  وجود  صحنه   پشت 
ایالت در  چنانکه  بحران،   موارد 
رخ ِلان  فروپاشی  پی  در   متحده 
(هنری خزانهداری  دبیر   داد: 
(بن رزور  فدرال  رییس  و   پالسون) 
کلیدی تصمیمات  همهی   برنانکه) 
بهندرت بوش  (پرزیدنت  گرفتند   را 
که میزان  همان  به  میشود).   دیده 
از پس  بریتانیای  در  دولتی   قدرت 
مالی سرمایهی  طرفدار   جنگ 
در بود  تولیدی  سرمایهی  به   نسبت 
همان به  صنعتی  سرمایهی   بیتابی 
مالیهی که  داشت  نقش   شیوهای 
ایالت صنعتزدایی   والاستریت 

  به بعد۱۹۷۰متحد از اواسط دههی 
کرد. طراحی  بر را  بارها  بحرانها    

قدرتهای و  مالی  بخش   روی 
یافته ترکز  آن  با  مرتبط   دولتی 
مالیه که  آن  دلیل  به  خواه   است، 
به یا  شده  مقرراتگذاری  از   بیش 
نوآور نیست (که موجب  قدر کافی 

مالی»( «فروبستگی  اصطلح   )۱۱به 
در اغلب  که  اصطلحی  ـ   میشود 

کار میرفت) خواه۱۹۷۰دههی  به    
قدرت از حد  بیش  که  آن  دلیل   به 
منفعت هدف  با  نیتوان  و   دارد 

چه (آن  کرد  کنترل  را  آن   سیستم 
میشود).  گفته  معموًل  اکنون 
در گوناگون  جاهای  در   مارکس 
یا مالی  بحرانهای  امکان   مورد 
سیستم درون  از  که  مستقل   پولی 
بقیهی به  و  میگیرد  شکل   مالی 
 اقتصاد میگسترد تامل میکند و ما
مالی نوآوری  کنیم.  چنین  باید   نیز 
 برای دستیابی به رشد مرکب نقشی
 کامًل اساسی ایفا میکند و سرمایه
اما نیست.  عمل  به  قادر  آن   بدون 
 این نوآوری به سادگی تام میتواند
 از اختیار خارج شود و به سوداگری
قدرت صرفًا  یا  بینجامد   جنونآمیز 
تقویت کند که را   نیروهای مالیای 
را خود  شخصی  منفعت   اغلب 
ثبات نه  میکنند،   دنبال 
نظام مقرراتزدایی   سرمایهداری. 

دههی  در  که  گامی۱۹۷۰مالی    
موانع بر  غلبه  برای   ضروری 
 فروبستگی مالی تلقی میشد، نقش
کرده ایفا  کنونی  بحران  در   مهمی 

و۱۲است.( مالی  نوآوری  این  اما   ( 
دههی  از  به۱۹۷۰مقرراتزدایی    

این سو چرا ضرورت داشت؟
  وقتی کار کمیاب باشد) بازار کار۲

باشد سازمانیافته  خوب  خیلی   یا 
آزاد گردش  میتواند  وقت   آن 
 سرمایه را مختل کند. دستمزدها به
میرود. بال  سود  کاهش   قیمت 
بر طبقاتی  مبارزات  طولنی   تاریخ 
قرارداد شرایط  دستمزد،  نرخ   سر 
و کاری  هفتهی  کاری،  روز   (طول 
بر مبارزات  با  همراه  کاری)   عمر 
اجتماعی قوانین  سطوح   سر 

دستمزد)( بر۱۳(حداقل  گواهی   ( 
روی بالقوه  این محدودیت   اهمیت 

این است.  سرمایه   انباشت 
کانونی مناطق  در   محدودیت 

دههی  اواخر  در   ۱۹۶۰سرمایهداری 
اوایل دههی  مشهود۱۹۷۰و  کامًل    

 بود. این انسداد اولیهای بود که باید
 بر آن غلبه میشد. بازارهای کار (که
تقسیم جغرافیایی  لاظ  به   همواره 

دورهی  در  هستند)   ۱۹۴۵-۸۰شده 
سازماندهی ملی  مبنای  بر   عمدتًا 
سبب به  و  بودند   شده 
 محدودیتهای موجود روی جریان
رقابتهای از  بینالللی   سرمایهی 
دولتهای بودند.  مصون   بینالللی 
مالی سیاستهای  بودند  قادر   ملی 
این و  کنند  طراحی  را   خودشان 
صورت به  میتواند   سیاستها 
و سازمانیافته  کار  روی  بر   سیاسی 
چپگرا سیاسی   حزبهای 
حداقل گرایش  باشد.   تاثیرگذار 
سرمایه زیان  به  افزایش   دستمزد 
 بود. پاسخ این مسئله تاحدودی در
(به سیاسی  موفقیتآمیز   حملهی 
رهبران و  تاچر  ریگان،   رهبری 
کاِر به  لتین)  امریکای  در   نظامی 
سیاسی نهادهای  و   سازمانیافته 
 وجود دارد. اما دیگر جبههی حمله
کار جهانی مازاد  به  بخشید   ترک 
از بعد  است.  آزاد  مناطق  طریق   از 
 فروپاشی نظام مالی برتون وودز در

دههی    و مقرراتزدایی۱۹۷۰اوایل 
 مالی متعاقب آن، موانع روی جریان
و شد  منعطف  سرمایه   بینالللی 
مالی سیاستهای  برابر  در   سرمایه 

ملی اعمال دولتهای  توانست    
دولتهای کند.  بیشتری   قدرت 
دستمزدهای شدند؛  تضعیف   رفاه 
 واقعی ثابت ماند یا کاهش یافت و
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تولید کل  در  دستمزد   سهم 
عضو کشورهای  داخلی   ناخالص 
و اقتصادی  همکاریهای   سازمان 
مزیت سرمایه  یافت.  تقلیل   توسعه 
قابل گستردهی  ذخایر  به   دسترسی 
در که  یافت  کاری  نیروی   عرضهی 
 شرایط حاشیهای زندگی میکردند.

دههی  اواسط  مسئلهی۱۹۸۰تا   ، 
به و  کارگاهها  در  بازار،  (در   کار 
دموکراسیهای در  سیاسی   طور 
تقریبًا بود.  شده  ناپدید   اجتماعی) 
سرکوب شاهد  جا  همه   در 
توجه خوب  اما  بودیم.   دستمزدها 
مالی مقرراتزدایی  بدون  که   کنید 
برابر  و نوآوریهایی که موانع را در 
میان از  سرمایه  فرامرزی   جریانات 
کار مسئلهی  باشد،   برداشته 
 نیتوانست حل شود. مسئلهی کار
بحران امکان  گشودن  بهای   به 
از (که  مالی  نظام   درون 

بسیار۱۹۷۵حولوحوش  بدین سو    
چیزی چه  اما  شد.  حل  داد)   رخ 
را قطعیت بحران مالی  بروز   امکان 

بخشید؟
و۳ تولید  وسایل  به  دسترس�   ( 

طبیع� فنیکمیاب�های    مسایل 
پیرامون دسترسی به وسایل  بسیاری 
میشود. ایجاد  تولید   کافی 
میتواند بهآسانی  عرضه   تنگناهای 
 رخ دهد، گاهی به دلیل سیستمی
کرد. تشریح  نیتوان  اینجا  در   که 
بهاصطلح امکان  میان  این  در   اما 
عرضهی طبیعی   محدودیتهای 
زیست محیط  ظرفیت  و  خام   مواد 
دارد. پسماندها وجود   برای جذب 

سرمایهداری از تاریخ  انباشته    
 مراحل بسیاری است که باور داشته

 «طبیعت» حد غایی رشد است. اما
مالتوسی سناریوی  حقیقت   در 
تاریخ است.  نشده  باور   هیچگاه 
این که از   شاهد بسیار خوبی است 
با وقتی  سرمایه،   چهگونه 
 محدودیت مواجه میشود به شکل
مانعی به  تبدیل  را  آن   نبوغآمیزی 
 میکند که میتوان از آن فراتر رفت
طریق (از  زد  دور  را  آن   یا 
گشودن فنآورانه،   دگرگونیهای 
جز و  جدید،  منابع  حاوی   مناطق 
در گذشته  در  سرمایه  که  این   آن). 
 انام این کار موفق بوده ضرورتًا به
است مقدر  که  نیست  این   معنای 
 همواره قادر به انام این کار باشد.
در که  نیست  معنا  بدان  این   البته 
محدودیتهای گذشته   رویدادهای 
و بحران  بدوِن  مفروض   طبیعِی 
است. شده  فصل  و  حل   بهآرامی 
 این که در مقطع کنونی است که آن
«تناقض مینامد  اوکانر  که   چنان 
 دوم سرمایهداری» (رابطه با طبیعت
که سرمایه  ـ  کار  رابطهی  برابر   در 
مقدم عمومًا   مارکسیستها 
اصلی مانع  عنوان  به   میشمارند) 
مییابد، اولویت  مستمر   انباشت 
سر بر  میتوان  که  است   موضوعی 

کرد.( بحث  به۱۳آن  درست   ) اما 
مالی نیروهای  که  نحوی   همان 
 گاهی قدرتی بیش از اندازه دارند و
محدودشان منافع  کردن  دنبال   با 
میآورند، پدید  عام   بحرانی 
نیز رانتگیران  و   زمینداران 
 میتوانند چنین کنند، همانگونه که
آتش به  اوپک  نفتی  کارتل   وقتی 

دههی  (در۱۹۷۰بحران  زد  دامن    
مسئله این  به  را  بحران   حقیقت 

 تقلیل داد) یا وقتی سوداگران بهای
مانند خام  مواد  دیگر  و   نفت 

 ۲۰۰۸دانههای غذایی را در تابستان 
و قیمتی  دستکاری  بردند.   بال 
بازارهای در  حد  از  بیش   سیاسی 
حقوق روی  رانت  در  خام،   مواد 
محیط در  یا  معنوی   مالکیت 
انباشت است  قادر   مصنوع، 
کند. تهدید  را  سرمایه   پیوستهی 
است رانتگیرنده  دولت   وقتی 
چنین نفت  مورد  در   (همچنانکه 
نیز ژئوپلتیک  پیکارهای   است)، 
محدودیتهایی و  موانع   میتواند 
منابع بهاصطلح  رهاکردن   روی 
ایجاد سرمایه  گردش  در   “طبیعی” 
زیرا «بهاصطلح»  مینویسم   کند. 
 منابع همواره برآوردهایی فنآورانه،
در و  هستند  اقتصادی  و   فرهنگی 
گاهی ـ  ساختهشده  محیط   شکل 
آن به  دوم»  «طبیعت  عنوان   تت 
فعالنهای طور  به  ـ  میشود   اشاره 
انباشت برای  جدیدی   چشمانداز 
که کمیابیهایی  میکنند.   تولید 
 رشد مرکب را تهدید میکند عمدتًا
به صورت اجتماعی تولید میشود. 
رانتگیر طبقات  قدرت  و   اهمیت 
میشود. گرفته  دستکم   همواره 
بالتر طبقات  که  هست   شواهدی 
اشرافیت طورخاص  (به   بریتانیایی 
از آنچه  با  مقایسه  در   زمیندار، 
در کارخانه  کارگران  از   بهرهکشی 
ثروت آمده،  دست  به   منچستر 
رانتهای محل  از  بیشتری   بسیار 
از نیمهی سدهی هفدهم به  فزاینده 
قدرت کردهاند.  انباشت   بعد 
رشد اخیر  دوران  در   رانتگیران 
در همچنانکه  است،   یافته 
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دنبالکردن در  زمین،   بازارهای 
ثبت و حق  معنوی  مالکیت   حقوق 
روی سوداگری  در  و   اختراعات، 
مشاهده کالها  آتی   قراردادهای 
است مهم  این  بر  علوه   کردهایم. 
طبقات بحران  این  خلل  در   که 
و ثروتندان  آن  بر  علوه  و   مرفه 
(به طور خاص، دولتی   قدرتهای 

  زمینها و منابع سرشاری در چین)
 امریکای لتین و افریقا را خریداری
مالکیت و  زمین  ارزش   میکردند. 
کانون در  مالی  سرمایهی  با   همراه 
 بحران جاری است و همچنان مانع
رشد بهبود  برای  خطرناکی   بالقوه 
مرکب در درازمدت ایجاد میکند.

سازمان�۴ و  فنآورانه  اش<ال   (
و کار  نیروی  درآمیزی   چگونگی 
و فنآورانه  اشکال  به  تولید   وسایل 
سرمایهداران دسترِس  در   سازمانی 
وابسته خاص  مکان  و  زمان   در 
عمیقًا سرمایهداری  تاریخ   است. 
از که  است  روشهایی  از   متاثر 
حاصل بهرهوری  مزایای  آن   طریق 
سازمانی جدید  اشکال   میشود. 
 نظیر سیستمهای درست سر وقت،
از استفاده   برونسپاری، 
به آن  مانند  و  بهینه   جدولبندی 
جدید، ماشینهای  اهمیت   همان 
در خودکارسازی  و   روباتیکردن 
در و  بهرهوری  افزایش  به   دسترسی 
محل در  کارگران  ساخت   منضبط 
نکتهی دو  است  لزم  است.   کار 
نوآوری کنیم.  یادآوری  را   عمومی 
 اضافی میتواند با جایگزینی خیلی
کردن بیاستفاده  یا  کارگران   سریع 
از پیش  تولیدی   سیستمهای 
 استهلک کامل آنها موجد بحران

که هنگامی  دیگر  سوی  از   شود. 
سست رقابت»  الزامآور   «قوانین 
نوآوری انحصار  سبب  به   میشود 

افتد.( تاخیر  به  توازن۱۴میتواند   ( 
اینجا در  رقابت  و  انحصار   بین 
دارد. مبرمی   اهمیت 
ترکز و  اضافی   انحصاریشدن 
میتواند موجب رکود شود  سرمایه 
«رکود دورهی  در   (همچنانکه 

دههی  در    رخ داد)۱۹۷۰تورمی» 
 در عین حال که در آن رقابت وقتی
 خیلی حاد و میتواند برای بسیاری
و «خانانبرانداز»  سرمایهداران   از 
در (چنانکه  باشد.   مرگآور 

دههی  آشکار۱۹۸۰صنعتزدایی    
) . ( د دستمزدهای۱۵ش  ) هرچند 

با رژیمی  ماند،  ثابت   واقعی 
کموبیش در  ناچیز  سود   حاشیهی 
ایجاد تولید  متداول  خطوط   همهی 
کنترلهای برداشت  با   شد. 
بینالللی، حرکت  روی   سرمایهای 
و جغرافیایی  ناموزون   توسعهی 
ویژگیهای سرزمینها  بین   رقابت 
 اصلی توسعهی سرمایهداری شد که
را ملی  دولتهای  مالی   استقلل 
امر این  کرد.  تضعیف   بیشتر 
به قدرت  جابهجایی  آغاز   همچنین 
 سمت آسیای شرقی بود. اما علوه
به را  سرمایه  تول  این  آن   بر 
در هرچهبیشتر   سرمایهگذاری 
به دستیابی  ـ  داراییها  روی   کنترل 
ـ هدایت  رانت و مزایای سرمایهای 
حبابهای تولید.  نه   کرد، 
از دههی  سوداگرانهی داراییها که 

بهایی۱۹۸۰ گرفت  شکل  بعد  به    
قوانین آزادساخت  قبال  در   بود 
به  اجباری رقابت در سطح جهانی 

 مثابه نیروی انضباطدهنده به نیروی
مستقل پیشتر  اختیارات  و   کار 
زمینهی در  ملی   دولتهای 

) ۱۶سیاستهای مالی و اجتماعی.(
به قدرتبخشیدن  و   مقرراتزدایی 
شکل متحرکترین  و   سیالترین 
منابع ـ که  پولی  ـ سرمایهی   سرمایه 
جهانی سطح  در  را   سرمایه 
(سرانام بخشید  دوباره   تخصیصی 
و الکترونیکی  بازارهای  طریق   از 
تنظیمناشدهی بانکی   شبکهی 
مناطق در  صنعتزدایی   «سایهای») 
آنگاه داد.  شتاب  را  سنتی   کانونی 
به خود  اتکای   سرمایه 
«ترمیمهای از   مجموعههایی 
سرمایهی جذب  برای   فضایی» 
شتاب را   اضافهانباشتشونده 
آبشاری الگوهای   بخشید. 

 )۱۷سرمایهگذاری مستقیم خارجی(
یافت جریان  جهان  سرتاسر  در   که 
را سرمایهداری  تولید   جغرافیای 
(بهشدت جدید  اشکال  داد،   تغییر 
را صنعتیشدن   سرکوبگرانه) 
منابع استخراج  و  کرد   تسهیل 
در کشاورزی  خام  مواد  و   طبیعی 
آسان ساخت. را  نوظهور   بازارهای 
قدرت هژمونیک   جابهجایی 
شرقی، آسیای  سوی  به   اقتصادی 
پیشتر اریگی  جووانی  که   تولی 
را بود،  کرده  پیشبینی   بهدقت 

شد.( آشکار   ) دو۱۸هرچهبیشتر 
 نتیجهی فرعی دنبالهی آن بود. یکی
 افزایش سودآوری شرکتهای مالی
یافت و  سرمایهی صنعتی  به   نسبت 

  و راههای جدید برای جهانیسازی
طریق از  ریسکها  جذب   بهظاهر 
موهومی سرمایهی  بازارهای   ایجاد 



۱۳۹۰شهریور  ۱۳۱صفحه   ۱۴ شماره هفتهمجله 

ایالت در  بانکها  اهرمی   (نسبت 
  افزایش یافت).۳۰متحده از سه به 

(مانند غیرمالی   شرکتهای 
از اغلب  خودرو)   شرکتهای 
بیشتری سود  مالی   دستکاریهای 
دیگر جنبهی  تولید.  از  تا   میبردند 
از «انباشت  به  اوجیابنده   اتکای 
مثابه به  مالکیت»  سلب   طریق 
طبقهی قدرت  تقویت  برای   ابزاری 
تازهی دور  است.   سرمایهدار 
آغازین علیه جمعیت بومی  انباشت 
و آسیا  در  (بهویژه  کشاورز   و 
دارایی کاهش  با  لتین)   امریکای 
اقتصادهای در  فرودست   طبقات 
 کانونی تشدید شد، چنانکه کاهش
و رفاهی  و  بازنشستگی   حقوق 
عظیم افت  در  نیز   سرانام 
مسکن بازار  در   داراییهایها 
 کماعتبارها در ایالت متحده شاهد

است. جهانی آن  رقابت  تشدید    
شرکتهای سود  کاهش   ترجمان 

غیرمالی است.
  فرایند کار جایی است) فرایند کار۵

و میگیرد  سرچشمه  سود   که 
بنابراین، میشود.  تولید   سرمایه 
 آنچه در محل کار، در مزارع و در
 سایتهای ساختمانی، رخ میدهد
اینجا در  دارد.  مبرمی   اهمیت 
برای کارگران  همکاری  و   انضباط 
 انباشت ضروری است. بیانضباطی
از بخشی  در  همکاری  نبود   و 
که است  دایمی  تهدیدی   کارگران 
طریق از  کرد خواه  غلبه  آن  بر   باید 
(ایجاد اقناعکردن  و  کردن   خنثا 
ترک کیفیت،    چرخههای 
با یا  کاری)  غرور  و   وفاداری 
 سرکوب (تهدید کاهش شغل یا در

جنبشهای فیزیکی).  قهر   مواردی 
و کارخانه  شوراهای   اتادیهای، 
 همهی دیگر شیوههای سازماندهی
تقویت را  کار  نیروی  کار   محل 
سرمایهداران که  حالی  در   میکند 
انضباط اندکی  به  دستیابی   برای 
 کاری باید با آنها مذاکره یا مبارزه
 بکنند. در اینجا سرمایه تا اندازهی
جنسیتی، تفاوتهای  از   زیادی 
 قومیتی، نژادی و حتی مذهبی بهره
 میبرد تا در صورت امکان قادر به
حاکمیت اعمال  و  کارگران   تقسیم 
 بر محل کار باشد. در عین حال که
تفاوتهایی چنین  است   روشن 
ایفا کار  بازار  در  نیز  مهمی   نقش 
نقطهی در  جا  این  در   میکنند، 
 تولید است که بیشترین اهمیت را

  تا۱۹۶۰پیدا میکند. از پایان دههی 
انضباط۱۹۷۰اوان دههی  مسئلهی    

 کار در مناطق کانونی سرمایه خیلی
کار برونسپاری  کرد.  پیدا   اهمیت 
مناطق در  مطیع  کار  نیروی   به 
برای که  داد  نشان  کشور  از   خارج 
 سرمایه مفید است همانطور که در
کارگران و  مهاجران  بودن   دسترس 
را نقش  همین  غیرقانونی   مهاجر 
بازارهای در  ترتیب  بدین   داشت. 
فرایندهای بین  قدرت  توازن   کار، 
تغییر کرد نفع سرمایه  به   کار کامًل 

در۱۹۸۰و از  مقاومت  بعد  به    
اما فروریخت.  کار   محیطهای 
مارکسیستهای که   همانگونه 
میکنند تاکید  خودگردانی   طرفدار 
به را  کار  انضباط  نیتوان   هیچگاه 
همیشه کرد.  تامین  کامل   طور 
مقاومت برای  بالقوهای   نقطهی 

)۱۹انقلبی وجود دارد.(

موثر۶ تقاضای  و  تقاضا  کالی)    
به اولیه  پول  برابر  در  باید   جدید 
فروخته شود. کسی،  اضافهی سود 
 در جایی، باید به این محصول نیاز
و باشد  آن  خواهان  یا  باشد   داشته 
داشته آن  پرداخت  برای  کافی   پول 
 باشد. سرمایهداری ، تا حدودی از
جدید سبکهای  تولید   طریق 
 زندگی (آنچه را برای حفظ خانوار
نظر در  است  موردنیاز   حومهنشین 
 بگیرید) و علوه بر آن سیل بیامان
ناخودآگاه ابزار  دیگر  و   تبلیغات 
با افراد  روانی  دستکاری   برای 
تاریخ تاری،   مقاصد 
نیازها، تولید  از   شگفتانگیزی 
نشان جدید  تایلت  و   خواستهها 
این تلشها همواره قرین  میدهد. 
(تاریخ نبودهاند   موفقیت 
کرده ثبت  را  جدیدی   محصولت 
در اما  نیافتند)  بازاری  هیچگاه   که 
 جهانی که مصرفکننده، دستکم
سرمایه، انباشت  کانونی  مناطق   در 
محرک نیروی  دوسوم  از   بیش 
 انباشت سرمایه را تشکیل میدهد،
انسانها وقتی  حالتی  چنین   در 
گرایشهای و  نیازها   خواستهها، 
مانعی میکنند  محدود  را   شان 
سرمایه که  میشود  تشکیل   بالقوه 
مرکب رشد  جستوجوی   در 
اما باشد.  آن  مراقب  باید   همواره 
اینجایافت در  دیگر   مسئلهی 
پول که  است   مصرفکنندگانی 
داشته کردن  پرداخت  برای   کافی 
میکند فرض  مرکب  رشد   باشند. 
از بیشتری  پول  روز  پایان  در   که 
 آغاز روز در دسترس است و سوال
از اضافی  پول  این  است:  این   مهم 
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پاسخ سه  میشود.  ناشی   کجا 
نخست، دارد.  وجود   اساسی 

که جناحهای پولهایی    
اند کرده  نگهداری   غیرسرمایهداری 
«ذخایر بیاید.  سیستم  به   میتواند 
بسیار نقش  فئودال  طبقات   طل»ی 
نخست سالهای  در   مهمی 
میکرد. بازی   سرمایهداری 
اشکال دیگر  و   رباخواری 
 بدهکارسازی و همچنین روشهای
را شیوه  این  بازاریابی   متداول 
 کماهمیت و این خاستگاه تقاضای
 موثر تاحدود زیادی از میان برداشته
کاتولیک کلیسای  (هرچند   شد 
از زیادی  حجم  باید   هنوز 
تا کند  آب  را  طلیش   بشقابهای 
را گناهان کشیشیان  کفارهی   بتواند 
 پرداخت کند). گزینهی دوم که رزا
دارد تاکید  آن  بر   لوکزامبورگ 
کشورهایی نقرهی  و  طل   ذخایر 
از تا حدود زیادی خارج   است که 
قرار سرمایهداری  توسعهی   مدار 
 دارند. امپریالیسم و استعمار معموًل
بازارهای  نقشی قهرآمیز در گشودن 
 نو داشتهاند (برای مثال، جنگهای
چین) در  نوزدهم  سدهی   تریاک 
چین، مناطق  از  را  ثروت   بنابراین 
که لتین  امریکای  و  افریقا   هند، 

بودند ثروتند  استخراج زمانی    
 ) اما با ادغام بسیاری از۲۰کردند.(

کامل گردش  در  مناطق   این 
 سرمایه، اکنون این اشکال تقاضای

استمرار برای  مرکب موثر  رشد    
تولید گزینه  است. سومین   ناکافی 
پویایی دِل  از  موثر   تقاضای 
مبلغ کل  است.   سرمایهداری 
 دستمزد ناکافی است و در بسیاری

در اخیر  سال  سی  طی  موارد   از 
داخلی ناخالص  تولید  با   قیاس 
مصرف است.  یافته   کاهش 
که این  از  نظر  صرف   سرمایهدار، 
به قادر  باشد،  حیرتانگیز   چهقدر 
 تامین این شکاف نیست. پاسخ آن
صرف فردا  که  پولی  که   است 
سرمایهگذاری گسترش   مخارج 
شکل را  موثری  تقاضای   میشود 

که محصول میدهد  میتواند    
شده تولید  دیروز  که  را   بیشتری 
 خریداری کند. رشد فردا، تقاضای
 موثر برای افزایش محصول دیروز را
تقاضای بنابراین  میدهد.   شکل 
یافت مسئلهی  به  باید  امروز   موثر 
سودآور سرمایهگذاری   فرصتهای 
امر این  شود.  بدل  فردا  در   جدید 
مرکب رشد  چرا  که  میکند   بیان 
سرمایهداری بقای  برای   اینقدر 
 ضروری است. پس سه مسئله ایجاد
بین پلی  باید  نخست،   میشود. 
و دیروز  محصول  زمانی   شکاف 
 سرمایهگذاری مجدد فردا زده شود
به پول  از  استفاده  مستلزم  این   که 
است. شمارش  واحد   مثابه 
 سرمایهداران مالی به مثابه بازیگران
در تنها  نه  که  بازمیگردند   اصلی 
در که  سرمایه  گردش  توالی   آغاز 
میکنند. نقش  ایفای  نیز  آن   پایان 
به مالی  نیروهای  مثال،   برای 
قرض پول   ساختوسازکنندگان 
خانه ساخت  برای  تا   میدهند 
این آنگاه  و  کنند  اجیر   کارگر 
 خانهها را کارگران با وامهای رهنی
مالی نیروهای  همان  دقیقًا   از 
سیستمی چنین  میکنند.   خریداران 
 ذاتًا سوداگرانه است و مستعد تولید

که است  همانگونهای  به   حباب 
 پیشتر از آن بحث شد. اما این تنها
این که  نیستند  مالی  بخش   فعالن 
سرمایهداران میکنند.  را   کار 
از نیز  تاری  و   بازرگانی 
در و  میخرند   تولیدکنندگان 
مصرفکنندگان به   بازاریابی 
سرمایهداران دارند.   تخصص 
و مالی  فعالن  مانند   تاری، 
از بازدهی  نرخ   رانتگیران؛ 
دست به  خودشان   تلشهای 
جناحِی قدرت  قادرند  و   میآورند 
که کنند  اعمال  را  خود   طبقاتی 
شکلگیری در  مهمی  نقش   اغلب 
که فشارهایی  دارد.   بحران 
تاری سرمایهداری   سازمانهای 
و کارفو  والمارت،   مانند 
فروشگاههای از  کاملی   مجموعهی 
با سازمانهای تاری همراه   تاری 
نظایر و  نایک  گپ،  بنتون،   مانند 
خّط کموبیش  در  شدن  درگیر   آن 
 مقدم گردش سرمایه است که موانع
در و  برمیدارد  میان  از  را   بالقوه 
بالقوه ترکزهای  حال   عین 
اقتصادی قدرت  در   خطرناک 
زمینداران با  همراه  میکند.   ایجاد 
شخصی منفعت  رانتگیران،   و 
ضرورتًا تاری  سرمایهدار   طبقهی 
با کل طبقهی سرمایهدار  هماهنگ 
در مثًل  که  را  آنچه  وقتی   نیست. 
مزارع از  وقتی  شکر،  قیمت   مورد 
به دومنیکن  جمهوری   نیشکر 
میرسد امریکا   سوپرمارکتهای 
که میبینیم  کنیم   دنبال 

از  کمتر  واقعی   ۵تولیدکنندگان 
را نهایی  بهای خردهفروشی   درصد 
 دریافت میکنند. بخش اعظم سود
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تصاحب تاری  واسطههای   را 
سوم مسئلهی   میکنند. شناسایی 
به هرچند  دارد،  کمتری   سهولت 
در آن  اهمیت  که  رسد  می   نظر 
سرمایه گردش  عمل   شیوهی 
مییابد. هرچهبیشتری   اهمیت 
با چیزهایی  آغاز  در  سرمایه   وقتی 
همواره میکرد  تولید  طولنی   عمر 
بود. من هنوز بازار   در خطر اشباع 
 از چنگالهای نقرهاندودی استفاده
میز زینتبخش  که   میکنیم 
قرار اگر  بنابراین  بود.   مادربزرگم 
عمر باشد  داشته  بقا  سرمایه   است 
کوتاهتر باید  مصرفی   محصولت 
مد به  توسل  با  اندازهای  تا   شود. 
رواج از  با  دهد،  رخ  مسئله   این 
ساخت و  برنامهریزیشده   افتادن 
کار از  بهآسانی  که   چیزهایی 
 میافتد، با نوآوری مستمر (از آیپاد

 ) و جز آن. در سالهای۲۱تا آیپد)(
تولید از  فشارجابهجایی  این   اخیر 
 چیزها به سمت تولید نایشها بوده
ـ تولی که گای دوبور وقتی  است 

سال  «جامعهی۱۹۶۷در  کتاب    
پیشگویانه نوشت  را   نایش» 

 ) کافی است آنچه در۲۲دریافت.(
 تولید بازیهای الپیک رخ میدهد
نهتنها بگیرید،  نظر   در 
بلکه فیزیکی جدید   زیرساختارهای 
 اشتغال و منابع گستردهای که درگیر
(منظرهی است  افتتاح   مراسم 
حیرتانگیز منظرهی  با  را   بارسلون 
کنید). مقایسه  پکن   بازیهای 
در تر  هرچهبیش  سرمایه   بنابراین 
 تولید رخدادهای نایشی و گذرایی
اقسام و  انواع  با  مییابد،   گردش 
مصرفگرایی روی  که   پیآمدهایی 

اما دارد.  شهری  زندگی  نیز   و 
از دایماًً  دست  این  از   تولیداتی 
و میشود  مالی  تامین  بدهی   طریق 
نشان الپیک  تاریخ  که   همچنان 
برای پول  یافت  بعدًا   میدهد 
مسئلهساز اغلب  بدهیها   پرداخت 
 است. تصادفی نیست که یونان که

الپیک    بود اکنون به۲۰۰۴صحنهی 
بحرانی بدهی دولتش درگیر   خاطر 
یا ثابتماندن  است. با   عمده 
از بعد  واقعی  دستمزدهای   کاهش 

موثر عمدتًا۱۹۸۰ تقاضای   ، کسری 
اعتباری نظام  به  توسل  طریق   از 
در خاص  طور  به  شد.   تامین 

از  متحده،  تا ۱۹۸۰ایالت   ۲۰۰۵ 
و شد  برابر  سه  خانوارها   بدهی 
از بهویژه  بدهی  این  اعظم   بخش 

مسکن۲۰۰۱ بازار  پیرامون  بعد  به    
انواع همهی  شد.   سرمایهگذاری 
با همراه  مالیه  در   نوآوریها 
 سیاستهای دولتی که اغلب دارای
 اثر اعطای یارانه یا حتی پرداخت به
بدهی بار  زیر  تا  شرکتها  و   مردم 
 بروند، نرخ مرکب رشد را استمرار
بود ساختگی  حباب  این   بخشید. 

  شکست.۲۰۰۸که سرانام در سال 
 اما یکبار دیگر به این توالی توجه
کسری دستمزدها  سرکوب   کنید. 
 تقاضای موثر پدید آورد که از طریق
شد تامین  فزایندهای   بدهکارسازی 
 که در نهایت به بحران مالی انامید
حل دولتی  مداخلت  طریق  از   که 
 شد که در بحران مالی دولت تبلور
عقلنیت اساس  بر  که   مییابد 
 متعارف اقتصادی در بهترین حالت
هزینههای بیشتر  کاهش  با   تنها 

اجتماعی میتواند حل شود.

کل�۷ صورت  به  سرمایه   Aگرد  (
صورت به  را  سرمایه  گردش   وقتی 
از دنبالههایی  کنیم،  مشاهده   کلی 
را میبینیم که بالقوه   نقاط گسست 
بالقوه طور  به  میتواند   هریک 
بنابراین باشد.  بحران   خاستگاه 
از بسیاری  آنچه   برخلف 
دوست مارکسیست   اقتصاددانان 
علّی نظریهی  کنند،  ادعا   دارند 
بحران تشکیل  مورد  در   واحدی 
تلش مثال،  برای  ندارد.   وجود 
و سیالیت  این  آمیخت  درهم   برای 
مثًل واحد،  نظریهای  در   پیچیدگی 
چیزی بر  دال  سود  کاهندهی   نرخ 
نرخهای سود در حقیقت،   نیست. 
ناتوانی در غلبه بر هریک  به خاطر 
اینجا در  که  گسستهایی   از 
 شناسایی شد میتواند کاهش یابد.
تاریخی ماتریالیستی  تلیل  کار   این 
سروکار مسئله  این  با  که   است 
گسست بار  این  که  باشد   داشته 
است. چیزی  چه  حول  اولیه   های 
نقطه یک  در  راهحلها   اما 
دیگر جاهای  برای   پیآمدهایی 
 دارد. نیتوان بر مسئلهی کار (خواه
در که  کار)  محیط  در  یا  بازار   در 

دههی  نواحی۱۹۶۰اواخر  در    
داشت قرار  توجه  مرکز  در   کانونی 
قوانین گشایش  با  مگر  کرد   غلبه 
فضای سرتاسر  در  رقابت  آور   الزام 
انقلبی در امر مستلزم  این   جهانی. 
که بود  جهانی  مالی   معماری 
درون غیرعقلنی»  «وفور   احتمال 
 نظام مالی را افزایش داد. سرکوب
را موثر  تقاضای  دستمزد   بعدی 
 تت تاثیر قرار داد که تنها با توسل
غلبه آن  بر  میشد  اعتباری  نظام   به 
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دست.  این  از  مسایلی  و  کرد. 
است: این  بنیادی  نظری   نتیجهی 
به گرایشهایش  گاه  هیچ   سرمایه 
در صرفًا  نیکند،  حل  را   بحران 
این بحرانها حرکت میکند.   مدار 
 چیزی است که تلیل مارکس به ما
که است  چیزی  این  و   میگوید 

  سال گذشته مربوط به آن۴۰تاریخ 
دههی  در  که  چنان   ۱۹۷۰است. 

 گفته میشد، دیگر هیچ کس امروز
اضافی قدرت  که  نیست   مدعی 
جاری مسئلهی  خاستگاه   کارگر 
 است. در هر حال، مسئله این است
و سرمایهی عام  طور  به   که سرمایه 
حد از  بیش  خاص  طور  به   مالی 
 قدرتند است و این که دولت قادر
دوباره تعادل  جهت  در   نیست 
زیرا امور حرکت کند،  به   بخشیدن 
رانتگیرانه، مالی،  منافع  برابر   در 
طبقهی بازرگانی  و   تولیدی 
ـ اقتصادی  و  سیاسی  ـ   سرمایهدار 
از پویا  تول  است.  شده   تسلیم 
در که  مالی  سیستم  درون   بحرانی 
مالی بحران  به  یافته  ترکز   بانکها 
به دوباره  یورش  اکنون   دولتها، 
 کار، بهویژه در بخش عمومی و نیز
پدید را  اجتماعی،  هزینههای   در 
و خرید  قدرت  اگر  اما   میآورد. 
تضعیف کنندگان  مصرف   اعتماد 
اما کجاست؟  بازار  جایگاه   شود، 
این جا مسئلهی مهمی که هنوز  در 
 هویدا نشده این است که آیا، برای
برای موردنیاز  ریاضت  با   مقابله 
 کاهش کسریهای دولتی، شاهد به
 پا خاست مقاومتی تودهای خواهیم

بود.
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خش اولب

 علل تزیه و تلشی احزاب کمونیست
اروپای شرقی

 
 شکست سوسیالیسم در اروپای شرقی 

ـ کمونیستی  جنبش  شکست   و 
برای وخیمی  پیامدهای   کارگری 
 سرنوشت احزاب کمونیستی ـ کارگری
و حضور  برای  و  کشورها  این   در 
مارکسیستی فکری  گنجینه   اثرگذاری 

.در این جوامع داشته است
از ۸از   قبل  که  کمونیست   حزب 

انقلبی  ضد   )۱۹۹۰ـ  ۱۹۸۹(حوادث 
از  بیشتر  اکنون  داشتند،   ۲۰وجود 

.حزب تشکیل شده اند
سازمانی  های  فرم  و  ها  گروه   اگر 

کمونیست را  خود  که  هم  را   دیگر 
بلحاظ ولی  کنند،  می   قلمداد 
های آماج  ای  برنامه  و   ایدئولوژیکی 

ن  ا ای«ش ،» آمیزه  ی ت س ی ش ر ا ن  آ
نظر در  اند،  وغیره   ناسیونالیستی 
می برابر  چندین  آنها  تعداد   بگیریم، 

.شود
آسیائی  های  احزاب جمهوری  اگر   و 

نظر در  هم  را  شوروی  جماهیر   اتاد 
آسمان به  سر  انها  تعداد   بگیریم، 

.خواهد زد
ثباتی  بی  و  احزاب  درونی   سستی 

و نفوذ  برای  را  راه  کشورها   سیاسی 
های فرم  در  کمونیسم  آنتی   اثرگذاری 

.نودین بیشمارش باز می کند
 
شقه  احزاب  این  مشخصه   مهمترین 

.شقه گشت آنها بوده است
 

علت اول
 

 سیر و سرگذشت
 احزاب

 کمونیست
اروپای شرقی
پروفسور دکتر انتون لتسو

آکادمی 
علوم دولتی ـ حقوقی 
در پوتسدام ـ بابلزبرگ

 دفاتر مارکسیستی: سرچشمه
برگردان میم حجری

 تزیه و تلشی احزاب کمونیستی پس 
سال  که ۱۹۸۹از  بوده  روندی   نتیجه 

.شروع شده بود ۱۹۸۰در سال های 
احزاب  که  بود  شده  سبب  روند   این 

سوسیالیستی کشورهای  در   کمونیستی 
 لیاقت و قدرت خود را در زمینه های

:زیر از دست بدهند
 
1
 
 در شناخت بوقع روند اصلی جامعه 

موجود عینی  پیوند  در   سوسیالیستی 
.آنها

 
2
 
 در طرحریزی و اجرای عملی درک و 

شناخت خود از اوضاع
 
3
 

منافع  الللی  بین  و  ملی  تعیین   در 
برای یافته  سازمان  مبارزه  و   طبقاتی 

.پیشبرد آنها

 
طبقه  از  را  خود  شده  یاد   احزاب 

واقع در  که  مردم  های  توده  و   کارگر 
ادامه برای  و  بودند  منافع شان   ناینده 
 حیات خود به آنها وابسته بودند، جدا

.کرده بودند
اعظم  اعتماد بخش  یاد شده   احزاب 

از روزافزونی  بطور  را  کشور   جمعیت 
.دست داده بودند

 
علت دوم

 
 تزیه و تلشی احزاب کمونیستی پس 

 نتیجه پیدایش و توسعه پدیده ۱۹۸۹از 
:های زیر بوده است

 
1
 

انترناسیونالیسم  انحلل   نتیجه 
بنیادی اصل  بثابه  ـ   سوسیالیستی 
میان روابط  و  سیاست   ایدئولوژی، 

.احزاب ـ بوده است
 

و  انترناسیونالیسم  به  کنید   مراجعه 
انترناسیونالیسم سوسیالیستی

 
2
 
اقتصادی  ـ  اجتماعی   نتیجه جریانات 

 و سیاسی در دولت های سوسیالیستی
.بوده است

 
3
 
روابط  در  ملی  اگوئیسم  رشد   نتیجه 

.میان احزاب کمونیستی بوده است

) خودخواهی،  معنی  به   اگوئیسم 
بی خودپرستی،   خودمرکزبینی، 

)مترجم. اعتنائی به غیر و غیره است
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علت سوم

 
به  کمونیستی  احزاب  حال  و   وضع 

:شرح زیر بوده
 
1
 

سردرگمی  در  کمونیستی   احزاب 
می بسر  تئوریکی  و   ایدئولوژیکی 

.بردند
 
2
 
بینی  جهان  میان  کمونیستی   احزاب 

ـ سوسیال  افکار  و   مارکسیستی 
می نوسان  رفرمیستی  ـ   دموکراتیکی 

.کردند
 
3
 

» به«، گلزنوست و »پرسترویکا   تفکر 
نوین الذکر» اصطلح  فوق   گرایشات 

تفکر طرز  و  کردند  تقویت   را 
 مارکسیستی ـ لنینیستی و عمل پراتیکی
 و تئوریکی مبتنی بر طرح و برنامه را از

.عرصه بدر راندند
 
4
 

کمونیستی  احزاب  نتیجه،   در 
دست از  را  خود  درونی   یکپارچگی 
قابلیت با  که  نکشید  طولی  و   دادند 

.عملی خود نیز وداع گفتند
 اعتماد بخش اعظم جمعیت کشور به 

.آنها کمتر و کمتر شد
 

علت چهارم
 
 

احزاب  از  کدام  هر  در  روند   این 
به آنها  میان  روابط  در  و   کمونیستی 
ایدئولوژیکی تلشی  و  تزیه   سبب 
 حزب کمونیست شوروی که از اواسط

 آغاز شده بود، تسریع ۱۹۸۰سال های 
.شد
با  شوروی  کمونیست   حزب 

پلتفرم خود  های   موضعگیری 
ـ کارگری  الللی  بین  جنبش   مشترک 

.کمونیستی را ترک کرده بود
برنامه  تضادمند  وضع  جریانات   این 

را میان حزب کمونیست  ای آشکاری 
و متنفذترین  مثابه  به  ـ   شوروی 
 نیرومندترین حزب جنبش کمونیستی ـ
 و دیگر احزاب کمونیستی و میان تک

.تک احزاب کمونیستی پدید آورد
 

صراحت  و  وضوح  در  امر   این 
احزاب تئوریکی  ـ   ایدئولوژیکی 
بر آنها،  میان  بر همکاری   کمونیستی، 
انترناسیونالیسم از  آنها   درک 
بنیادی اصل  مثابه  به  ـ   سوسیالیستی 
احزاب خارجی  و  داخلی   سیاست 
ویرانگری منفی  تأثیرات  ـ   کمونیستی 

.اعمال کرد
 

و  گورباچوف  میخائیل   تصورات 
 هوادارانش بسیاری از اعضای احزاب
از انتقاد  با  را  کارگری  ـ   کمونیستی 
در سیاسی  و  اقتصادی   معضلت 
مجذوب سوسیالیستی  های   دولت 
 خود ساخت و بعد هرچه بیشتر گیج و

.سردرگم نود
 

میخائیل  سیاست  ماهیت   وقتی 
 گورباچوف و پیامدهای آن عیان شد،
 دیگر دیر شده بود و آب از سر گذشته

.بود
 زیرا نیروهای ضدانقلبی که تت این 

بودند، داده  سازمان  را  خود   شرایط 

 مهمترین مواضع جامعه را اشغال کرده
.بودند

 
و تلشی  برای تزیه  را  زمینه  امر   این 

و ساخت  هموار  دولت  و   جامعه 
همکاری سیستم  تخریب  به   همزمان 
 میان آنها منجر شد و تناسب قوا را در

.مقیاس جهانی به زیان آنها تغییر داد
 فروپاشی اتاد جماهیر شوروی و زیر 

سوسیالیستی انترناسیونالیسم  نهادن   پا 
شوروی کمونیست  حزب  سوی   از 
حمایت چتر  که  شد  بدان   منجر 
پاره  خارجی دولت های سوسیالیستی 

.شود
 
سوسیالیستی  کشورهای  که  وقت   هر 

و منافع  از  دفاع  به  شرایط  این   تت 
سوی از  خاستند،  برمی  خود   نظرات 
و بثابه سد  هوادارانش  و   گورباچوف 
می تلقی  او  سیاست  راه  در   مانعی 

.شدند
اتاد  ابرقدرتی  احساس  امر   این 

 شوروی در مقابل دول سوسیالیستی را
 تقویت کرد، بی اعتنائی آن نسبت آنها
هم عمل  قدرت  و  ساخت  برمل   را 
هم و  شوروی  جماهیر  اتاد   خود 
در را  سوسیالیستی  های   دولت 
منافع از  دفاع  برای  خارجی   سیاست 
ان تکیم  و  تضمین  و   سوسیالیسم 

.تضعیف نود
 
 ما نی خواهیم همه کاسه ها و کوزه 

جنبش و  سوسیالیسم  شکست   های 
سر بر  را  کمونیستی  ـ   کارگری 
عین در  ولی  بشکنیم،   گورباچوف 
او را  حال نی خواهیم که سهم منفی 

.در این جریانات منکر شویم
 
 با سیاست میخائیل گورباچوف شبکه 

این همه  برای  بستری  که  پاره شد   ای 
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.کشورها بود
 

علت پنجم
 

کمونیستی  احزاب  تلشی  و   تزیه 
و کمونیسم  آنتی  نتیجه  شرقی   اروپای 
امپریالیستی های  قدرت  فعال   مداخله 
آلان و  آمریکا  متحده  ایالت   بویژه 
این داخلی  امور  در  سابق   فدرال 

.کشورها بود
کشورها  این  وخیم  داخلی   شرایط 

تقویت برای  را  مناسبی  های   پایکاه 
ضد و  سوسیالیستی  ضد   جریانات 

.انقلبی بطور دم افزون پدید آورد
 

علت ششم
 
 این مهمترین جریانات سبب شدند که 

اوجگیری دوره  در  احزاب   این 
پائیز  از  طبقاتی   دیگر ۱۹۸۹مبارزات 

 قادر به غلبه سیاسی بر روند جریانات
 و هدایت آنها و سد کردن راه نیروهای
آنها راندن  عقب  و  انقلبی   ضد 

.نشوند
 
ارتاعی  نیروهای  علنی  همکاری   با 

 داخلی و خارجی شرایط ایدئولوژیکی
که شد  آورده  پدید  ئی  سیاسی   و 
بثابه انقلبی  ضد  جریانات   واقعیت 
سیاسی، آزادی  دموکراسی،   پیشبرد 
استقلل، خارج،  به  سفر   آزادی 
 خودمختاری و خودفرمائی انسان ها به

.خورد مردم این کشورها داده شود
کاپیتالیسم  با  سوسیالیسم   تضادمندی 

 از شعور توده ها زدوده شود و به جای
به  باور  به«آن درخت  کاپیتالیسم   توان 

.کاشته شود» پیشرفت و آزادی
 

علت هفتم
 

به قادر  کمونیست  احزاب  که  آنا   از 
نبودند، خویش  فعال  نقش   اجرای 
آسانتر بالنسبه  مخالف  نیروهای   برای 
احزاب مقام  و  جا  انکار  به  که   شد 
 کمونیستی در جامعه بشری بطور کلی
قانون بر  مبتنی  های  بنیان  و   برخیزند 
از تغییر دهند و  این معنا  به  را   اساسی 
 بین بردن سوسیالیسم را و ضدانقلب
تریف دموکراتیک  روند  بثابه   را 

.کنند
سیر و سرگذشت جریانات سیاسی

 
 بدین طریق، امکان آن فراهم آمد که 

کمونیستی احزاب  بزرگترین  از   یکی 
اتاد کمونیست  حزب  یعنی   جهان، 
 جماهیر شوروی به آسانی آب خوردن
آنکه کوچکترین  منوع اعلم شد، بی 
 مخالفتی در راستای حفظ آن صورت

.گیرد
 
 در دیگر جمهوری های اتاد شوروی 

.نیز چنین روندهائی تکرار شدند
سوسیالیستی  های  دولت  سایر   در 

منوع کمونیستی  احزاب  یا  نیز   اروپا 
شدند  بی) رومانی(اعلم  چنان  یا   و 

معنائی بی  حد  تا  که  گشتند   اعتبار 
کردند  سقوط  ن،(محض  ا  لهست

)مجارستان
 
 احزابی هم که باقی ماندند، زیر فشار 

احزاب به  انقلبی  ضد   واقعیت 
کسب» چپنما« برای  که  شدند   بدل 

خط بر  وفاداری  به   اعتبار، 
و کردند  تظاهر  سابق   سوسیالیستی 

خود» سوسیالیستی«صفت  نام  به   را 
.اضافه کردند

موارد،  جور  این  در  اوقات  اکثر   اما 
محرکه نیروی  احزاب،  این   رهبران 

و» درونی« منافع شخصی  جز   دیگری 
خویش شخصی  کردن   ثروتند 

.نداشتند
 
 ولی در هر حال به جلب اعتماد مردم 

.نیاز داشتند
داشت  به  تظاهر  برای  رو،  این   از 

به سیاسی  بلحاظ  چپ،   سمتگیری 
 نزدیک» انترناسیونالیسم سوسیالیستی«

 شدند و عضویت در آن را هدف قرار
.دادند

 اما بوازات آن، در لفافه سیستم چند 
 حزبی و دموکراسی، احزاب بورژوائی
قبل را که  راستگرا  احزاب  و دیگر   را 
 از جنگ جهانی دوم فعالیت داشتند،

.دوباره اجازه فعالیت دادند
 ضمنا با آماجگرائی سنجیده، احزاب 

دوم جهانی  جنگ  از  قبل   راستگرای 
قلمداد کمونیسم  قربانیان  بثابه   را 
کمونیسم آنتی  آتش  بر  و   کردند 

.دمیدند
 
اکثر  در  که  احوال  و  اوضاع  این   در 

حاکم هیستری  و  تشنج  جو   کشورها 
دوره دستاوردهای  کلیه   بود، 
عنوان به  را  جامعه   سوسیالیستی 
واپس و  زدند  جا  جنایت  و   تبهکاری 

.گرفتند
 
به  توان  می  دستاوردها  این  جمله   از 

:موارد زیر اشاره کرد
 
1
 

و  کارخانات  کردن   خصوصی 
مؤسسات دولتی

 
2
 
تخریب اتادیه های دهقانی 
 
3
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در  دینی  تعلیمات  مجدد   رواج 

مدارس
 

مردم  به  رفاه  وعید  و  وعده   ضمنا 
.دادند

 
 و همزمان در پارلان هائی که در این 

انتخاب می شدند، فونکسیون  شرایط 
.مهمی به عهده گرفتند

 
راه  به  برای  را  لزم  چارچوب   بعد 

اصطلح به  جریان   انداخت 
اعلم قانونی  جهت   دموکراتیک، 
مجدد تشکیل  و  کمونیسم  آنتی   کردن 
کلیه در  کاپیتالیستی  ـ  بورژوائی   نظام 
معنوی و  سیاسی  مادی،  های   عرصه 

.جامعه پدید آوردند
 
برای  همزمان  پارلان  های   فراکسیون 

اقتصادی های  گروه  با  تاس   برقراری 
بر و  شدند  گرفته  خدمت  به   مختلف 
سیاسی احزاب  ـ  بسا  چه  ـ  آنها   بنیان 

.تشکیل یافتند
 
اساسی  شرط  پیش  به  پول  و   ثروت 

در قدرت  مواضع  اشغال  برای   لزم 
.دولت و جامعه بدل شد

 
نیل  برای  حال  هر  در   اما 

 به قدرت، به رأی مردم» دموکراتیک«
.نیاز بود

که  تشکیل شدند  احزابی  رو،  این   از 
تا دهند،  وعید  و  وعده  بایستی   می 

.بتوانند موجودیت خود را توجیه کنند
 

و  سرمایه  منافع  کارتل  به   جامعه 
.نوکران سرمایه بدل شد

 
) و  ها  کارخانه  اتاد  به   کارتل 

بلحاظ که  شود  می  اطلق   مؤسسات 
 حقوقی و اقتصادی مستقل می مانند،
 ولی با توافق بر سر قیمت ها و غیره از
کنند می  پرهیز  یکدیگر  با   .رقابت 

)مترجم
 
سیاست  برای  جوامع،  این  در   دیگر 

و شرایط  تشکیل  راه  در   مبارزه 
 الزامات عینی در جهت منافع جامعه و
کوچکترین آن  مند  پیشرفت   توسعه 

.جائی وجود نداشت
 
مهمترین  به  انتحاباتی  حقوق   آنگاه 

نیروهای ورود  از  برای جلوگیری   ابزار 
این به  کمونیستی  و   سوسیالیستی 
.عرصه مهم قدرت سیاسی بدل شدند

 
از   تقلید  غربی«به  های   »دموکراسی 

احزاب ورود  راه  در  قانونی   سدهای 
مطلوب  ا و(ن سوسیالیستی   احزاب 

.برپا شدند) کمونیستی
 

نیروهای با  تنگاتنگ  اتاد  در   سرمایه 
خارج به  رویزیوینستی  و   رفرمیستی 
و سوسیالیستی  احزاب   سازی 
کمر سیاسی  حیات  از   کمونیستی 

.بست
 

انتظارات، تضادها و پیامدها
 
که  داشت  انتظار  باید   در عین حال، 

در کارگری  ـ  کمونیستی   احزاب 
 اوضاع و احوال جدید پاسخ متناسب
 با زمان به معضلت و مسائل طبقاتی

.جدید بدهند
 این کار تنها با پیاده کردم مارکسیسم 

پذیر امکان  بر شرایط جدید  لنینیسم   ـ 
.است

 
سوبژکتیف  های  ضعف  از   صرفنظر 

احزاب در  منفرد  های   شخصیت 
 کمونیستی ـ کارگری، انام این وظیفه
 نیز به سبب وضعیت احزاب و جوامع

 و به سبب شدت و ۱۹۸۹پس از سال 
های دولت  در  کمونیسم  آنتی   حدت 
روزها آن  در  میانه  و  شرقی   اروپای 
گشته غیرمکن  تقریبا  و  دشوار   بسیار 

.بود
 

شده،  یاد  علل  منفی  تأثیر   تت 
با سوسیالیسم  طرفدار   نیروهای 
از قبل  که  بودند  شده  مواجه   واقعیتی 
 همه خود می بایستی آن را درک کنند
 و شرایط آغازین سیاست و برنامه خود

:را معین سازند
 
1
 
نیروهای سوسیالیستی در بحران   کلیه 

 عمیقی دست و پا می زدند، در حال
موضع در  و  بودند  شدن  شقه   شقه 

.تدافعی
 
2
 

احیای  انقلبی  ضد   روندهای 
بود شکستی  ترین  سنگین   کاپیتالیسم 
ـ کارگری  جنبش  تاریخ  در   که 
کلیه و  سوسیالیسم   کمونیستی، 
سوسیالیسم طرفدار  چپ   نیروهای 

.متحمل می شدند
ضد  و  مترقی  نیروهای   کلیه 

 کاپیتالیستی در جهان بر این باور بودند
از را  روشنی  الترناتیو  نای  قطب   که 

.دست داده اند
 آنتی کمونیسم آگاهانه به تبلیغ گسترده 

نظام برای  که  زد  دامن می  تصور   این 
کاپیتالیسم، اقتصادی  ـ   اجتماعی 

.آلترناتیوی وجود ندارد
 گروهی حتی تا انا پیش می رفتند که 
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می تلقی  تاریخ  پایان  را  داری   سرمایه 
با آن  کردند و چاره ای جز سر کردن 

.نی دیدند
 
پایان  آنتی کمونیسم،   مراجعه کنید به 

انتقاد از سرمایه داری؟
 
3
 

ـ  کمونیستی  احزاب  همه   همزمان 
که شدند  روبرو  تضادی  با   کارگری 
تأثیر تت  را  آنها  سیاسی  اعمال   کلیه 

:قرار داد
 تضاد میان امحای کاپیتالیسم از سوئی 

لیاقتی احزاب در زمینه رهبری، بی   و 
.سازماندهی و توسعه آگاهانه مبارزه

 
این  در  کارگری  ـ  کمونیستی   احزاب 

ظرفیت  داشت  از   )پتانسیل(کشورها 
مبارزه، برای  آماده  و  داوطلب   نیروی 
برنامه ای و بینی استراتژیکی و   روشن 
محروم لزم  یکپارچگی  و   وحدت 

.بودند
 
4
 

می  کارگری  ـ  کمونیستی   احزاب 
بگیرند یاد  باید  و  بگیرند  یاد   بایستی 
که است  لزم  جدید  شرایط  تت   که 
مدیدی مدت  برای  را  خود   سیاست 
پیش به  ئی  کاپیتالیستی  شرایط   تت 
 برند که در مبارزه برای تضمین حیات
و هار  خارج  و  داخل  به  نسبت   خود 
 متجاوز گشته و بر این بنیان تضادهائی
را بشریت  که هستی  کند  تولید می   را 

.شدیدا به خطر می اندازند
 
5
 
سوسیالیستی  آماجگذاری  میان   رابطه 

برای کنونی  بالفعل  وظایف  انام   و 
 همه احزاب بطرز جدیدی مطرح شده

.است
 
با  باید  کارگری  ـ  کمونیستی   احزاب 

آماجگذاری حقانیت  اثبات  و   حفظ 
برای آلترناتیوی  بثابه  ـ   سوسیالیستی 
 کاپیتالیسم ـ بدون صرفنظر از هویت و
 برنامه سوسیالیستی، راه حل هائی پیدا
گرفت پیش  در  امکان  که   کنند 
جامعه چارچوب  در  فعال   سیاست 

.کاپیتالیستی را فراهم می آورد
مورد  مسائل  باید  و  بایستی  می   آنها 

 بحث در زمینه امکانات و محدودیت
و را مطرح سازند  رفرم   های سیاست 

.به آنها پاسخ دهند
در  ـ  اسلواکی  و  چک  جمهوری   در 

و بلغارستان  و  لهستان  مثل  با   مقایسه 
 غیره ـ با موفقیت چشمگیری از عهده

.انام این کار برآمده اند
 

احزاب  برای  یافته  تغییر   شرایط 
و متنوع  مسائل  کارگری  ـ   کمونیستی 
 مختلفی را مطرح کرده که به راه حلی

.نیاز داشته اند و کماکان نیاز دارند
 
 احزاب منفرد تاکنون قادر به حل این 

.مسائل نبوده اند
و  دارد  سوبژکتیف  علل  هم  امر   این 

.هم علل اوبژکتیف
 
 مزید بر این مشکلت، رابطه احزاب 

 نسبت به هم نیز در دوره پس از سال
انترناسیونالیسم ۱۹۸۹ بنیان   بر 

است، نبوده  استوار   سوسیالیستی 
 انترناسیونالیسمی که می توانست و می
امید و  انرژی  نیرو،  چشمه  به   تواند 
 برای احزاب و جنبش های منفرد بدل

.شود
 

احزاب  فعلی  وضع  مهم   علت 
کشورهای در  کارگری  ـ   کمونیستی 

شرقی  دیگر(اروپای  جاهای   )و 
 عبارت است از نقصان لیاقت آنها در
درست تفسیر  و  تلیل  و  تزیه   زمینه 
قبل فعلی،  احوال  و  اوضاع  در   جهان 

.از شروع تلش برای تغییر آن
 

در حزبی  درک  باید  کار  این   برای 
علمی سوسیالیسم  کاربست   زمینه 

.مشخصا تعریف شود
رفیقانه ارزیابی  طریق  از  بهتر  چه   و 
گذرانده سر  از  که  مشترکی   تارب 

.اند
 
اواخر سال  انقلبی در   جریانات ضد 

ی  ا های  ۱۹۸۰ه سال  اوایل   ۱۹۹۰و 
احزاب برای  وخیمی   پیامدهای 
دول کارگری  ـ   کمونیستی 
دنبال به  شرقی  اروپای   سوسیالیستی 

.داشت
 این حزب ها نه تنها ایزوله و رفرمیزه، 

منوع حتی  و  منحل  شقه،  شقه   بلکه 
.شدند

دول ۸از   در  سابق  کمونیستی   حزب 
 سوسیالیستی اروپا اکنون چندین حزب
 تشکیل شده اند که تعدادشان به چند

.برابر می رسد
احزاب  اروپا،  کشورهای  در   اکنون 

را خود  که  دارند  وجود   کمونیستی 
 ضد کاپیتالیستی و طرفدار سوسیالیسم

.قلمداد می کنند
 
I

روسیه
 
1

روسیه  فدراسیون  کمونیست  (حزب 
gsRF(

۱۶۵۰۰۰: تعداد اعضا
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روسیه   فدراسیون  کمونیست  (حزب 

gsRF ( سال اعضای ۱۹۹۰در   بوسیله 
جماهیر اتاد  کمونیست   حزب 

که) gsdSU(شوروی  شد   تشکیل 
میخائیل مشی  خط   مخالف 

.گورباچوف بودند
 
رئیس ۱۹۹۱در سال   ـ  یلسین   بوریس 

کمونیست هم حزب  ـ  روسیه   جمهور 
 و هم) gsdSU(اتاد جماهیر شوروی 

روسیه  فدراسیون  کمونیست  (حزب 
gsRF (را منوع اعلم کرد.

 
سال   دادگاه ۱۹۹۲در  تصمیم  بر   بنا 

دفتر انحلل  روسیه،  اساسی   قانون 
حزب مرکزی  کمیته  و   سیاسی 
شوروی  جماهیر  اتاد  (کمونیست 

gsdSU (تأیید شد، اما به سازمان های 
.پایه ای حزب اجازه فعالیت داده شد

 
سال   کمونیست ۱۹۹۳در   حزب 

روسیه  ا) gsRF(فدراسیون   مجدد
 تأسیس یافت وخود را جانشین حزب
شوروی  جماهیر  اتاد  (کمونیست 

gsdSU (نامید.
های  گروه  حزب،  آن  بر   علوه 

را خود  که  دارند  وجود  نیز   دیگری 
.می نامند» کمونیستی«
روسیه   فدراسیون  کمونیست  (حزب 

gsRF (حزب نیرومندترین   اما 
.کمونیستی روسیه است

 
2

ـ روسیه  کارگری  ـ  کمونیستی   حزب 
 – RKRP(حزب انقلبی کمونیست ها 

RPK(
۵۵۰۰۰: تعداد اعضا

 

کمونیستی  حزب  دومین  حزب   این 
.نیرومند روسیه است

 
3

)WgsB(حزب کمونیست جماهیر آتی 
 
حزب  از  پیش  سال  چند  حزب   این 

روسیه  فدراسیون   )gsRF(کمونیست 
عنوان  کارگر«تت   انشعاب» روسیه 

.کرده است
 
4

حزب کمونیست  احزاب   اتاد 
 Sgs(کمونیست اتاد جماهیر شوروی 

– gsdSU(
 
های  دولت  چارچوب  در  حزب   این 

شوروی جماهیر  اتاد  به  متعلق   سابق 
 تشکیل شده و خود را جانشین حزب
شوروی  جماهیر  اتاد  (کمونیست 

gsdSU ( از و  داند  ب ۱۹می  ز  ح
.کمونیستی تشکیل یافته است

 
های  گروه  گذشته  های  سال   در 

کمونیستی حزب  نام  تت   متعددی 
 عرض اندام کرده اند، ولی از آنها چیز

.زیادی به گوش نی رسد
 
روسیه   فدراسیون  کمونیست  (حزب 

gsRF (روسیه نیرومند  حزب   دومین 
دولتی  دومای  اکثر) پارلان(در  در   و 

.پارلان های نواحی است
روسیه   فدراسیون  کمونیست  (حزب 

gsRF (خود را مارکسیستی ـ لنینیستی 
مواضع حزب  این  در  اما  داند،   می 
 میهن پرستانه و ناسیونالیستی نیز نقش

.مهمی بازی می کنند
 

ce
جمهوری چک

 
1

مرن  و  بومن  کمونیستی  (حزب 
KSCM(

 
 

مرن   و  بومن  کمونیستی  (حزب 
KSCM ( تأسیس ۱۹۹۰مارس  ۳۱در 

حزب جانشین  را  خود  و   یافته 
.کمونیستی چکوسلواکی می داند

را  خود  ای  برنامه  و  تئوریکی   بنیان 
.مارکسیسم قلمداد می کند

 
تا  که  چکوسلواکی  کمونیستی   حزب 

 هم ناینده چک ها و هم ۱۹۸۹سال 
 دسامبر ۲۰ناینده اسلواک ها بود، در 

خزب ۱۹۸۹ دو  که  گرفت   تصمیم 
ها اسلواک  و  ها  چک  برای   مستقل 

.تشکیل دهد
 
 این حزب هم در پارلان مرکزی و هم 

.در پارلان های نواحی ناینده دارد
 در اتادیه اروپا نیز ناینده دارد و در 

.حزب چپ های اروپا ناظر است
 
چک  جمهوری  در  انتخاباتی   نتایج 

در حزب  این  که  دهند  می   نشان 
برخوردار ای  توده  پایگاه  از   جامعه 

.است
 
 آنتی کمونیست های جمهوری چک 

مرن  و  بومن  کمونیستی  حزب  (بارها 
KSCM (کرده منوعیت  به  تهدید   را 

به را   اند و سازمان جوانان کمونیستی 
اجتماعی مالکیت  از  طرفداری   بهانه 
دادگاه تصمیم  بر  بنا  تولید  وسایل   بر 

.منوع اعلم کرده اند
 
2

حزب سوسیالیسم دموکراتیک
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حزب  نیز  چک  جمهوری   در 

دارد وجود  دموکراتیک   سوسیالیسم 
حزب سابق  اعضای  سوی  از   که 

مرن  و  بومن   )KSCM(کمونیستی 
.تأسیس یافته است

 
cde

اسلواکی
 
اسلواکی    در) KSS(حزب کمونیست 

.تأسیس یافته است ۱۹۹۲سال 
اسلواکی   کمونیست   از) KSS(حزب 

در که  یافته  تشکیل  حزب  دو   اتاد 
ل  ا کمونیست ۱۹۹۱س حزب   از 

که جانشین حزب کمونیست  سلواکی 
.چکسلواکی بود، جدا شده بودند

 حزب کمونیست سلواکی سابق نامش 
 را به حزب چپ دموکراتیک اسلواکی

)SDL ( دگماتیک«و همزمان» غیر   و 
بعد و  داد  تغییر  را  اش   سمتگیری 
نیستی قهقرای  به  سیاسی   بلحاظ 

.سقوط کرد و از نظرها نا پدید شد
 

اسلواکی   کمونیست   )KSS(حزب 
ناینده اسلواکی  پارلان  در   هرازگاهی 

.داشته است
را  ناظر  نقش  اورپا  چپ  حزب   در 

ـ سیاسی  نظرات  همه  ولی   دارد، 
حزب تاریخی  ـ  سیاسی  و   اروپائی 

.چپ اروپا را نی پذیرد
 

IV
لهستان

 
سال  در  ضدانقلبی  حوادث  از   پس 

متحده ۸۰های  حزب  از  بیستم،   قرن 
لهستان  حزب) PVBs(کارگری   دو 

.سوسیال ـ دموکرات پدید آمد
کارگری  متحده  حزب  دستگاه   از 

 اتادیه ۱۹۹۰در سال ) PVBs(لهستان 
 چپ دموکراتیک تشکیل شد که تت
ـ وسکی  کوانیه  الکساندر   رهبری 
حزب به  ـ  بعدی  جمهور   رئیس 

لهستان  دموکرات  ـ   )SLD(سوسیال 
.تغییر ماهیت و نام داد

آماج  داخلی  سیاست  در  حزب   این 
 های سوسیال ـ دموکراتیکی دارد و در
 سیاست خارجی دنباله رو اتادیه اروپا

.و ناتو ست
 
در سال   انشعابی  از   حزب ۲۰۰۴پس 

دوم  دموکرات  ـ   )SDPL(سوسیال 
.تشکیل شد

 
انمن  جریانات  این  موازات   به 

 از» پرولتاریا«کمونیست های لهستان ـ 
بهانه به  دولت  احزاب  دادگاه   سوی 
منوع مربوطه  فرمولتیه  در   ایرادات 

.اعلم شد
 
 پس از تأسیس ها و تفرقه های مکرر 

ژوئیه  در  گروه ۲۰۰۲بالخره  اتاد   از 
 های بیشمار، حزب کمونیست لهستان

)grs (تشکیل شد.
لهستان   کمونیست   )grs(حزب 

ضعیفی حزب  اعضا،  تعداد   بلحاظ 
در که  است  نیروئی  تنها  اما   است، 
 صدد توسعه آلترناتیوی در قبال سیستم

.کاپیتالیستی است
 در پی) grs(حزب کمونیست لهستان  
اقتصاد« جامعه،  در  رادیکال   تولت 

.»و سیستم سیاسی است
:از آن جمله اند 
 
1
 
ملی کردن صنایع 
 
2

 
ملی کردن زمینداری بزرگ 
 
3
 
بورژوائی  دموکراسی  کردن   جایگزین 

 با دموکراسی مبتنی بر انتخاب مستقیم
نایندگان از میان کارگران کارخانه ها

 
4
 
تشویق آزادی جهان بینانه 
 
5
 
ناتو و   مخالفت با شرکت لهستان در 

اتادیه اروپا
 
 شرایط مبارزه در لهستان بسیار دشوار 

.است
 

مناسبات  در  ارتاع  مسلط   نفوذ 
 سیاسی و ایدئولوژیکی، آنتی کمونیسم
کمونیسم آنتی  با  دوشادوش   سیاسی 

.مذهبی بسیار نیرومندند
 
این  در  توان  می  را  امر  حقیقت   این 

 سمبول های«دید که در لهستان ترویج 
جنائی» کمونیستی و  منوع   قانونا 

.است
 »پژوهشی«و یا » هنری«هرکس به نیت  

سازی، وارد  تولید،  به  غیره   و 
 نگهداری، ارسال، حمل و نشان دادن

و« کمونیستی  فاشیستی،  های   سمبول 
دیگر سال» توتالیتر  دو  به   بپردازد، 

.زندان محکوم می شود
 

V
مجارستان
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ـ  کمونیستی  حزب  اساسنامه   در 
برای آن  که  آمده  مجارستان   کارگری 
سوسیالیسم و  دموکراسی   آزادی، 

.مبارزه می کند
عنوان ۱۹۸۹این حزب در دسامبر    به 

کارگری ـ  سوسیالیستی   حزب 
شده) USBs(مجارستان   تشکیل 

.است
 
کرده  نیز حفظ  را  نام  همین  آغاز   در 

 به تغییر آن ۱۹۹۳بود تا اینکه در سال 
.دست زد

 
 ، خود را حزب۲۰۰۵در دسامبر سال  

.کمونیستی ـ کارگری مجارستان نامید
 

کارگری  ـ  کمونیستی   حزب 
نواحی های  پارلان  در   مجارستان 

.ناینده دارد
حزب  مؤسس  اعضای  از  حزب   این 

مه ماه  اول  در  ولی  بود،  اروپا   چپ 
.آن را ترک گفت ۲۰۰۹سال 

 زیرا مشی سیاسی حزب چپ اروپا را 
موجود احزاب  اش  اصلی  خطوط   در 
یکجانبه بطور  اروپا  اتادیه  پارلان   در 

.تعیین می کنند
کارگری  ـ  کمونیستی   حزب 

کردن تلقی  منفی  با   مجارستان 
حزب سوی  از  اروپا  در   سوسیالیسم 

.چپ اروپا مخالفت می ورزد
از سال    استفاده ۱۹۹۳در مجارستان 

اعلم منوع  کمونیستی  های   از سمبل 
.شده است

 
VI

رومانی
 
رومانی   کمونیست   در) Rgs(حزب 

.تأسیس شده است ۲۰۱۰ژوئیه سال 
 

 حزب کمونیست ۱۹۹۰در ژانویه سال  
و دار  و  اعلم  منوع  رومانی   سابق 

.ندارش تصرف شد
سال  اوایل  در  مارکسیستی   نیروهای 

ی  ا حزب ۱۹۹۰ه عنوان   به 
.سوسیالیستی کار گرد آمدند

 
از سوی  و تقیرات  از حملت   پس 

 سوسیال ـ دموکرات ها، حزب متحده
سال در  که  شد  تأسیس   سوسیالیستی 

کمونیست ۲۰۱۰ حزب  به  را  خود   نام 
.رومانی تغییر داد

 
 حزب ضرورت وجودی خود را چنین 

:توضیح می دهد
از سال   ها ۱۹۸۹پس  حکومت   کلیه 

 رومانی را به کشوری بدل ساختند که
چاک سینه  چاکر  ملی  داران   سرمایه 

.سرمایه داران چند ملیتی گشته اند
 

رومانی  کمونیست  حزب   آماج 
 عبارت است از توسعه و تکامل جامعه
سیاست گرفت  پیش  در  با  که   ای 
و ملی  دموکراتیکی،   اجتماعی، 
تأمین تضمین  به   ئوکولوژیکی 
بر واقعی  اجتماعی  صلح  و   اجتماعی 
نگر آینده  اقتصادی  توسعه   بنیان 

.بپردازد
رومانی   کمونیست  هم(حزب   هنوز 

سوسیالیستی متحده  حزب  نام   تت 
چپ) رومانی حزب  مؤسس   عضو 

.اروپا ست
 
پارلان  در  رومانی  کمونیست   حزب 

.های نواحی ناینده دارد
های   سال  مرکزی ۹۰در  پارلان   در 

.رومانی نیز ناینده داشت
۴

ادامه بحث پیرامون
کمونیستی احزاب  کنونی   اوضاع 

اروپای شرقی
 

Vce
بلغارستان

 
سال   از  کمونیست ۱۹۸۹پس   حزب 

در پیش رفرمیستی  راه  بلغاستان   سابق 
خزب به  خود  نام  و   گرفت 

.سوسیالیستی بلغارستان تغییر داد
گذشته  از  که  نشد  حاضر   اما 

دوری نایشی  بطور   سوسیالیستی 
.جوید

افکار  طرفدار  که  نیروهائی   بعدها 
حزب این  از  بودند،   کمونیستی 
 انشعاب کردند و در نتیجه، دو حزب
 به نام های حزب کمونیست بلغارستان
بلغار تشکیل  و حزب کمونیست های 

.شد که هر دو هنوز هم وجود دارند
کمونیست  حزب  نام  حزب  دو   این 

قرار استفاده  مورد  را  بلغارستان   سابق 
با را  خود  پیوند  بتوانند  تا  دهند   می 

.سنت کمونیستی حفظ کنند
 این دو حزب اما هواداران زیادی پیدا 

.نکرده اند
 

Vcde
آلبانی

 
 ۱۹۹۱حزب کار سابق آلبانی در سال  

دموکرات ـ  سوسیال  حزب  یک   به 
.واره بدل شد

 این حزب عرصه کشمکش مدام میان 
و سنتگرایان  که  است  جناح   دو 

.اصلح طلبان جوان نامیده می وشند
ها  کشمکش  همین  چارچوب   در 

.انشعاباتی نیز صورت گرفته است
کمونیست   آلبانی ۸حزب   نوامبر 

پارلان در  که  است  کوچک   حزبی 
.های چند ناحیه ناینده دارد

 این حزب بنیان تئوریکی و برنامه ای 
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.خود را مارکسیسم اعلم می کند
 

IX
اوکراین

 
اوت  در  اوکراین  کمونیست   حزب 

.منوع اعلم شد ۱۹۹۱
عضویت  به  آن  اعضای  از   بسیاری 

 حزب جدید التأسیس سوسیالیست در
.آمدند

سال   کمونیست ۱۹۹۳در   حزب 
کارگان) gsU(اوکراین  منطقه   در 

 معدن دونتسکر به عنوان حزب مستقل
.اوکراین تأسیس یافت

اوکراین  سراسر  در  که  نکشید   طولی 
 کسب اعتبار و نفوذ کرد و به یکی از

.بزرگترین احزاب این کشور بدل شد
سال   و ۲۰۰۴تا  پارلان  انتخابات   در 

جمهور  به ۲۰رئیس  را  آراء  صد   در 
.خود اختصاص می داد

 بعدها در اوجگیری اختلفات بر سر 
به  آن  آراء  تعداد  جمهوری   ۵ریاست 

.در صد تنزل یافت
 این حزب در سیاست داخلی طرفدار 

هم و  پارلان  هم  قدرت   گسترش 
.ارگان های محلی است

 
فرم  همه  سیاسی  ـ  اقتصادی   بلحاظ 

می مجاز  قانون  که  را  مالکیت   های 
.داند، برسمیت می شناسد

 
و  زمین  فروش  منوعیت   طرفدار 

نوکیسه ها و  به خارجی ها   مستغلت 
.ست

های  عرصه  در  دولتی  انحصار   از 
می طرفداری  استراتژیکی   اقتصادی 

.کند
اوکراین   کمونیست   در) gsU(حزب 

با همکاری  طالب  خارجی   سیاست 
های  اتاد) GUS(دولت  به  ورود   و 

.روسیه ـ بلروس است
التأسیس  جدید  علیرغم  حزب   این 

مستقیم دهنده  ادامه  را  خود   بودن، 
جمهوری اوکراین  کمونیست   حزب 

.شوروی می داند
عنوان  تت  حزب  جوانان   سازمان 

لنینی کمونیستی  جوانان   سازمان 
.فعالیت می کند

 
X

بلروس
 
بلروس   کمونیست   در) gsB(حزب 

 وضع فعلی اش، در اواسط سال های
.تشکیل شده است ۱۹۹۰

بلروس   کمونیست   را) gsB(حزب 
 نباید با حزب کمونیست های بلروس
 اشتباه کرد، که عضو حزب چپ اروپا

)EL (است و در اوپوزیسیون نسبت به 
و دارد  قرار  لکاشنکو  جمهور   رئیس 
می منطقه طرفدار غرب محسوب   در 

.شود
بلروس   کمونیست   )gsB(حزب 

بر که  دارد  پیش  در  را   سیاستی 
رئیس و  حکومت  با  خلق   همکاری 
در و  است  مبتنی  لوکاشنکو   جمهور 

.پارلان ناینده دارد
بلروس   کمونیست  ا) gsB(حزب   ب

در کمونیستی  های  جنبش  و   احزاب 
.منطقه رابطه دارد

در  جمهوری  ریاست  انتخاابت   در 
ل  ا مطمئن ۲۰۱۰س ای  آینده   خواهان 

ثبات، و  ازادی  رفاه،  کشور،   برای 
بوده شکوفا  و  نیرومند  دولتی   تشکیل 

.است
 

XI
جمهوری مولداوی

 
جمهوری  های  کمونیست   حزب 

ی  و ا د ل و حزب) PCMR(م  که 
می نامیده  هم  مولداوی   کمونیست 
سیاسی حزب  نیرومندترین   شود، 

.کشور است
حزب  کردن  اعلم  منوع  از   پس 

سال  در  مولداوی   در ۱۹۹۱کمونیست 
ل  ا حزب ۱۹۹۳س عنوان   تت 

تأسیس دوباره  مولداوی   کمونیست 
.یافته است

مجمع  را  خود  اش  اساسنامه  بر   بنا 
می سوسیالیستی  ایدئولوژی   حاملین 
کمونیست حزب  جانشین  و   داند 

.مولداوی
جمهوری  های  کمونیست   حزب 

وی  دا ل راه) PCMR(مو در   مبارزه 
سوسیالیسم و  هومانیستی  های   ایدئال 

.را بر پرچم خود نگاشته است
این حزب، مسائل قومی   در سیاست 

ها رومانی  و  ها  روس  میان   کشور 
.نقش مهمی بازی می کنند

جمهوری  های  کمونیست   حزب 
ی  و ا د ل و سیاست) PCMR(م  در 

می دنبال  را  ئی  مشی  خط   اجتماعی 
 کند که بر همکاری با روسیه ـ به مثابه

.ضامن استقلل کشور ـ مبتنی است
جمهوری  های  کمونیست   حزب 

حال) PCMR(مولداوی  عین   در 
اروپا اتادیه  در  عضویت  به   متمایل 

.ست
 
 تضادهای ناشی از این تایل رفته رفته 

از را  موجود  سوسیالیستی   عناصر 
خارج عرصه  از  حزب  آغازین   برنامه 

.می کند
 

جمهوری  های  کمونیست   حزب 
سال ) PCMR(مولداوی   در ۱۹۹۵از 

فعالنه پارلانی  و  محلی   انتخابات 
طریق از  و  است  کرده   شرکت 
 انتخابات دوباره مسئولیت حکومتی را
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مداوم بطور  و  است  گرفته   واپس 
پارلان در  فراکسیون   نیرومندترین 
دوره در  و  دهد  می  تشکیل  را   کشور 
را کشور  جمهور  رئیس  مختلف   های 

.تعیین کرده است
 

Xce
)Litauen(لیتونی 

 
نقطه مرکزی اروپا

 
سال  از  لیتونی  سوسیالیسم   حزب 

اتاد ۱۹۸۹ کمونیست  حزب   از 
.جماهیر شوروی خارج شده است

نام جدید ۱۹۹۰این حزب در سال    با 
لیتونی« کار  دموکراتیک  » (حزب 

LDDP (وارد صحنه شده است.
سنتی  احزاب  با  بعدها  حزب   این 

دموکرات ـ  سوسیال  حزب  و   کشور 
 متحد شده است و نام) LSDP(لیتونی 

کرده پیدا  دموکراتیکی  ـ   سوسیال 
.است

رهبری  تت  همه  از  قبل  حزب   این 
کمونیستی منشاء  که  است   نیروهائی 

.دارند
این  ثبات  بی  بسیار   در سیستم حزبی 

 کشور، در حال حاضر نی توان حزبی
 پیدا کرد که طرح مبتنی بر سوسیالیسم

.علمی داشته باشد
 

Xcde
)Lettland(لیتوانی 

 
سال  در  لیتوانی  سوسیالیستی   حزب 

حزب ۱۹۹۴ گشت  منوع  از   پس 
.کمونیست لیتوانی تشکیل یافته است

که  انتخاباتی  های  وحدت  از   پس 
سال از  اند،  پاشیده  هم  از   همواره 

 مرکزیت«در ائتلفی تت عنوان  ۲۰۰۵
ی گ ن ه ا م در» ه و  دارد   شرکت 

سال  ا  ۲۰۱۰انتخابات   از(ناینده  ۲۹ب
ه ۱۰۰ د ن ی ا را) ن فعلی   اوپوزیسیون 

.تشکیل می دهد
های  روس  نایندگان  از  ائتلف   این 

با ای  برنامه  طرفداران  و  کشور   این 
 خطوط سوسیالیستی تشکیل می یابد و
حکومت به  نسبت  اوپوریسیون   در 
قرار راستگرا  و  کنسرواتیو  ـ   لیبرالی 

.دارد
 این حزب بر ضد فساد در کشور و در 

و کند  می  مبارزه  مستقل  لیتوانی   راه 
از«مخالف  بیش  اروپائی   سانترالیسم 

.است» حد
 

XIV
ایسلند

 
 
 حزب کمونیست ایسلند اندکی قبل از 

ایسلند  دولتی  استقلل   ۲۵(احراز 
.با کمونیسم وداع گفت) ۱۹۹۰مارس 

نوامبر  در  ها  کمونیست  از   بخشی 
تأسیس ۱۹۹۲ را  ایسلند  کار   حزب 

سال  ژانویه  در  که  ه ۱۹۹۸کردند   ب
 حزب سوسیال ـ دموکرات کار ایسلند

دسامبر  در  چپ ۲۰۰۴و  حزب   به 
.ایسلند بدل شد

سال   حزب ۲۰۰۴از  عضو  حزب   این 
 چپ اروپا ست و در ایسلند اصل مؤثر

.نیست
 

XV
گرجستان

 
سال  در  گرجستان  کارگران   حزب 

.تأسیس یافت ۱۹۹۵
موضعگیری  آغاز  همان   از 

و بهداشت  از  داشت،   سوسیالیستی 
و آموزش  رایگان،  پزشکی   خدمات 
اجتماعی خدمات  رایگان،   پرورش 

مخالف کرد،  می  دفاع   رایگان 
تأسیسات سازی  خصوصی   سرسخت 
که بوده  استراتژیکی  مؤسسات  و   ها 

.تت مالکیت دولتی قرار دارند
همه  در  گرجستان  کارگران   حزب 

نتایج و  کرده  شرکت   انتخابات 
.چشمگیری بدست آورده است

بر  علوه  گرجستان  کارگران   حزب 
سال  در  متحده ۱۹۹۴این   حزب 

طریق از  را  گرجستان   کمونیستی 
حزب استالین،  جامعه   وحدت 
و گرجستان  کارگری  ـ   کمونیستی 
گرجستان های  کمونیست   انمن 

.تأسیس کرده است
یکپارچه  کمونیستی  نیروی  هنوز   اما 

نیافته توسعه  مؤثر  سیاسی   بلحاظ 
.است

 
XVI

ارمنستان
 
 
بزرگترین  ارمنستان  کمونیست   حزب 

.حزب کمونیست کشور است
حزب   منابع  بر  عضو ۱۸بنا   هزار 

.دارد
در  شرکت  طریق  از  تاکنون   اما 

احراز پارلان  در  ئی  کرسی   انتخابات 
.نکرده است

 
XVce

آذربایجان
 

رئیس اولین  زاده  رسول  امین   محمد 
در دموکراتیک  آذربایجان   جمهور 

۱۹۱۸سال 
 
سال  در  آذربایجان  کمونیست   حزب 

.تأسیس یافته است ۱۹۹۳
 هزار عضو ۶۰بنا بر منابع خود حزب،  



۱۳۹۰شهریور  ۱۴۶صفحه   ۱۴ شماره هفتهمجله 

.دارد
حزب  جانشین  را  خود  حزب   این 

آذربایجان  ی) SSR(کمونیست   ن
حزب تنها  را  خود  ولی   داند، 

.کمونیست آذربایجان می داند
قفقاز  در  متحده  ایالت  سیاست   از 

با تنگاتنگی  رابطه  و  کند  می   انتقاد 
روسیه فدراسیون  کمونیست   حزب 

انتخابات  در  و  رئیس ۲۰۰۸دارد   از 
.جمهور فعلی حمایت کرده است

 
مثابه  به  نوین  آذربایجان   حزب 

آذربایجان  کمونیست  (جانشین حزب 
SSR (در که  شود  می   محسوب 

 تأسیس یافته و امروز بنا ۱۹۹۲دسامبر 
حزب،  خود  منابع  عضو ۵۰۰بر   هزار 

.دارد
ایدئولوژیکی اش بشدت ملی   پروفیل 

.و لئیک است
 
:اصول مورد نظر آن به شرح زیرند 
 
1
 
)خودمختاری(استقلل  
 
2
 
آذربایجانیسم 
 
3
 
همبستگی آذربایجانی ها 
 
4
 
پیشرفت 
 
5
 

حکومت قانون 
 
6
 
عدالت اجتماعی 
 
دبیر  پسر  ـ  آذربایجان  جمهور   رئیس 

در آذربایجان  کمونیست  حزب   اول 
جماهیر اتاد  کمونیست   حزب 

.شوروی ـ عضو این حزب است
 

XVcde
)یوگوسلوی سابق(بالکان غربی 

 
سال   های ۱۹۹۰تا  کمونیست   انمن 

 در سراسر کشور) BdKJ(یوگوسلوی 
احزاب وحدت  از  که  داشت   وجود 
.جماهیر یوگوسلوی تشکیل شده بود

 پس از تاوز به یوگوسلوی به احزاب 
.جمهوری های منفرد تزیه شد

های  سازمان  مثابه  به  جدید   احزاب 
.مستقل مشغول فعالیت دشند

کمونیست  انمن  شدن  جدا  از   پس 
های کمونیست  انمن  اسلوانی،   های 

سال) BdKJ(یوگوسلوی  ژانویه   در 
.منحل شد ۱۹۹۰

 
مهمی  انتگراسیون  عامل  طریق   بدین 

.در این عرصه در هم کوبیده شد
 

سازمان  منفرد،  های  جمهوری   در 
های کمونیست  انمن  جانشین   های 

.تشکیل شدند) BdKJ(یوگوسلوی 
انمن  ای  برنامه  بنیان  با  اما   اینها 

یوگوسلوی  های   )BdKJ(کمونیست 
.قطع رابطه کرده بودند

ـ  سوسیال  سمتگیری  آنها  از   بخشی 
ملی  یا  و  لیبرال   )قومی(دموکراتیک، 

.داشتند
 

می  کمونیستی  احزاب  رو  این   از 
 بایستی از نو تأسیس یابند و در رقابت
اغلب و  یافته  ماهیت  تغییر  احزاب   با 
برآورند و در ـ دموکرات سر   سوسیال 
ناسیونالیسم و  کمونیسم  آنتی   مقابل 

.روی پای خود بایستند
 
و  هرتسگوینا  ـ  بوسنی  اسلوانی،   در 

کوچکی کمونیست  احزاب   کواتی 
:تشکیل شده اند

حزب کمونیست اسلوانی 
بوسینی  کارگری  کمونیست   حرب 

هرتسگوینا
حزب سوسیالیستی ـ کارگری کواتی 
 
به  از وضع اشاره  ارائه تصویری   برای 

:حوادث صربستان بی ضرر نیست
نوامبر  اواخر  تأسیس ۲۰۰۹در   پلنوم 

از صربستان  نوین  کمونیست   حزب 
های کمونیست  حزب  وحدت   طریق 
ـ سوسیال  انمن  و   صربستان 

.دموکرات های مستقل تشکیل شد
و  تیتو  نواده  ـ  یوسکا  بروز   ژوزیب 

در صدد که  کرد  اعلم  ـ   رهبر حزب 
سازی  کمونیست (!) ۱۴متحد   حزب 

.صربستان و تشکیل حزب واحد است
 

و  مقدونیه  در  کمونیستی   نیروهای 
 مونته نگرو نیز در صدد تشکیل حزب

.و کسب ایدئولوژی روشن اند
های  جمهوری  حزبی   دورنای 

.یوگوسلوی سابق تکه تکه است
 
 اشاعه ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم 

ناسیونالیسم و  کمونیسم  آنتی   بوسیله 
.نقش بر آب می شود

به  هنوز  نیز  جنگ  منفی   پیامدهای 
.جای خود باقی اند

 
XIX



۱۳۹۰شهریور  ۱۴۷صفحه   ۱۴ شماره هفتهمجله 

کلم آخر
 
ـ  ایدئولوژیکی  وضوح  و   سازمانیت 

دولت و  مناطق  در  احزاب  ای   برنامه 
بسیار شرقی  اروپای  منفرد   های 

.متفاوت توسعه یافته است
 هنوز بر وضع بحرانی، تفرقه و موضع 

کارگری ـ  کمونیستی  جنبش   تدافعی 
.غلبه نشده است

 
احکام  با  سازمانی  جستجوی   روند 

تشکیل و  پایدار  و  روشن  ای   برنامه 
منافع پیشبرد  برای  حزبی   سیاست 
خواهد لزم  درازی  زمان   طبقاتی، 

.داشت
 
توسعه  به  بدان،  نیل  برای  لزم   زمان 

 در این کشورها و به همکاری احزاب
انترناسیونالیسم بنیان  بر   کمونیستی 
ای کننده  تعیین  میزان  به   سوسیالیستی 

.وابسته خواهد بود
 
هیمشه  برای  و  اصول  ضرورت   این 

.وجود دارد
بزرگی  اهمیت  کنونی  شرایط  در   اما 

.کسب می کند
 
 زیرا توسعه کاپیتالیسم آشکارا به نقطه 

انباشت آن،  در  که  است  رسیده   ای 
می صورت  تر  رحمانه  بی   سرمایه 

.گیرد
 

جدی  های  بحران  با   بشریت 
 اقتصادی، سیاسی ـ مالی و سیاسی، با
ناپذیر آشتی  تضادهای  ترین   سخت 
های جنگ  با  و  افزون  روز   طبقاتی 

.جدید مواجه شده است
 

از کدام  هر  تارب  ارزیابی  بنیان   بر 
تئوری کاربست  با  و   احزاب 

 مارکسیسم ـ لنینیسم بر شرایط کنونی،
مثابه به  آماج های سوسیالیستی   تعیین 
بر برای کاپیتالیسم و مبارزه   آلترناتیوی 
بر اوپورتونیستی  کردن  صرفنظر   ضد 
و سوسیالیستی  برنامه  و   هویت 
به مسئله حیاتی بدل اکنون   کمونیستی 

.شده است
 

پایان
دایره العارف روشنگری 

http://hadgarie.blogspot.com/
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