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اتوپىه کلمهء  میدانیم  که   مانگونه 

ت� مور  توماس  که  کتابى   از 

درسال    میلدى۱۵۰۰عنوان«اتوپیا» 

از اتوپیا  اس�.  شده  گرفته   نوشته، 

 کلمهء یونانى اوتوپوس به معنى «ناکجا

تخیلى اى  جزیره  از  شرحى   آباد»، 

در انسانى  موجودات  آن  در  که   اس� 

 جامعه اى هماهنگ زندگى مى کنند.

کارل که  «کلسیکى»   فرمولبندى 

به اتوپى  از  شناس  جامعه   مانهایم 

مناسبترین از  امروز  تا  و  داده   دس� 

هرگونه اس�:  چنین  هاس�   تعریف 

 باز نود، آرمان یا نقشى از آرزو که به

جه� مستقر  نظم  از  گسست   سوى 

داشته براندازانه»  «کارکردى  و   یابد 

باشد.

.

از میدهد  اجازه  مانهایم  شناسى   گونه 

بسیار با  محدود  بسیار  مفاهیم   برخى 

رؤیایى اتوپى،  از  که   مبهم 

مى تقق  یاغیرقابل   غیرواقعگرایانه 

سازد، اجتناب گردد:

آینده در  آرمان  کدام  بدانیم    چگونه 

آیا خیر؟  یا  بود  خواهد  تقق»   «قابل 

بردگى«واقعگرایانه»۱۷درقرن  الغاى    

اواسط آیا در  و   تلقى مى شده اس�؟ 

  دموکراسى همچون یک اتوپى۱۸قرن 

نیرسیده نظر  به  تقق»  قابل   «غیر 

اس�؟

بلوخ  تخیلى    ارنس�  از  را   اتوپى 

منتقل زمانى  به سم� جنبشى   مکانى 

اتوپى امید،  فیلسوف  براى  قبل کرد.    

 از هر چیز رؤیایى بیدار اس� که چشم

امیال. از  اى  منظره  دارد،  آینده   به 

 موضوع رؤیا یا امیال چیزى اس� هنوز

 ناموجود که در دل واقعی� بسان یک

گرایش یا نهفتگى جاى دارد. به بیان 

 اتوپى
 سوسیالیسم

زیست محیطى
ترجمهء بهزاد مالکى

از پیشاپیش  استقبال  اتوپى   دیگر، 

 دنیائى اس� نه هنوز شده اما به شدت

از  ، مارکسییسم  برک�  به   مطلوب. 

مجرد، وهنوز  تخیلى  صرفا   اتوپیاهاى 

در که  مشخص  اتوپى  یک   به 

گذر دارد،  ریشه  واقعی�   تضادهاى 

 میکنیم. اکو سوسیالیسم یا سوسیالیسم

 زیس� محیطى اتوپیائى به معناى اخیر

باور این  بر  که  اتوپیائى  یعنى   اس�، 

 اس� که «دنیاى دیگرى مکن اس�»،

ویا نیس�،  موجود  جائى  که   دنیائى 

پس، نیس�…  موجود   هنوز 

چیس�؟ محیطى  زیس�   سوسیالیسم 

 اکوسوسیالیسم جریانى فکرى و عملى

 زیس� محیطى اس� که دستاوردهاى

خود آن  از  را  سوسیالیسم   بنیادى 

شر از  را  آن  که  حال  عین  در   میکند 

gخل آن  مولدگرایانهء   ضایعات 

منطق اکوسوسیالیستها  براى   میکند، 

خودکامگى همانند  سود،  و   بازار 

«سوسیالیسم مرحوم  سالران   دیوان 

 واقعا موجود»، با نیازهاى حفظ تعادل

زیس� محیطى خوانائى ندارد…

 بحران جهانى زیس� محیطى با پدیده

تعیین چرخش  به  اقلیمى  تغییرات   ى 

که همانطور  اس�.  رسیده  اى   کننده 

ازگازهاى ناشى  پدیده  این   میدانیم 

انرژى ازسوخت  که  اس�  اى   گلخانه 

نف�) سنگ،  (ذغال  فسیلى   هاى 

سال دو  از  کمتر  شود.  مى   متصاعد 

اکو الللى  بین  ى  شبکه   پیش، 

فوروم مناسب�  به   سوسیالیستى، 

جهانى دوپارا، اجتماعى  بلم    

 ) بیانیه اى در باره ى۲۰۰۹برزیل(ژانویه 

این در  صادرکرد.  اقلیمى   تغییرات 

سند چنین آمده اس�:

زمین کرهء  عمومى  شدن  گرم   «اگر 

برروى ویرانگرى  اثزات  نشود،   کنترل 

وحش حیات  و  گیاهان،   بشری�، 

برداش� بازده  داش�.   خواهد 

اساسى بطور  غذائى   محصولت 

 سقوط خواهد کرد و باعث قحطى در

اثر در  شد.  خواهد  وسیع   مقیاسى 

 خشکسالى در برخى مناطق وبال رفت

 آب اقیانوس ها در نواحى دیگر، صد

شد. خواهند  جابجا  نفر  ملیون   ها 

وغیر ریخته  هم  به  حرارت   درجهء 

هنجارى صورت  به  بینى  پیش   قابل 

 عادى در خواهد آمد.» کافى اس� که

تا کنیم  باز  را  ها  روزنامه   امروزه 

  که این جمله بایستى تصحیح بفهمیم

حاضر زمان  به  را  ها  فعل  و   شده 

افزایش هنگامیکه  کنیم.   صرف 

مثل  معینى  ى  درجه  از   ۶حرارت 

 درجه گذش�، آیا هنوززمین براى نوع

بود؟ خواهد  سکون�  قابل   بشر 

که اى  سیاره  لظه  این  تا   متاسفانه 

داشته نشانى  آن  از  ما  شناسان   کیهان 

 باشند و بتوان آنرا با سیارهء کنونى مان

تعویض کرد سراغ نداریم.

تاریخ در  که  اوضاع  این   مسئول 

کیس�؟ اس�،  سابقه  بى   بشری� 

آن مسئول  را  انسان   دانشمندان 

 میدانند. این پاسخ درس� ولى ناکافى

بر پیش  سال  هزاران  از  انسان   س�: 

فقط ولى  اس�،  ساکن  زمین   روى 

گازکربنیک ترکز  که  اس�  دهه   چند 

 به یک خطر واقعى تبدیل شده اس�.

اکوسوسیالیس�، ى  مثابه  به  ما   پاسخ 

نظام گردن  به  تقصیر  اس�:   چنین 

و پوچ  منطق  وبه  اس�  دارى   سرمایه 

نا انباش�  و  گسترش  عقلنى   غیر 
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و آزمندانه  تولیدگرائى  به  و   محدود 

بر سود،  کسب  در   مهارناپذیرش 

اتوپى اکوسوسیالیستى، بثابه  میگردد. 

پویایى مقابل  در  اى  ریشه   پاسخى 

ویرانگر سرمایه اس�.

 این جریان فکرى از نظر سیاسى بسیار

نایندگان اغلب  اما  اس�،   ناهمگون 

معینى موضوعات  ى  باره  در   آن 

از گسس�  در  دارند:  نظر   اشتراک 

 ایدئولوژى پیشرف� مبنى بر مولدگرایى

چه دارانه  سرمایه  شکل  در   ــ 

در و  ــ  آن  غیر  چه  و   بوروکراتیک 

شیوهء محدود  نا  گسترش  با   تقابل 

این طبیع�،  ویرانگر  مصرف  و   تولید 

ایجاد در  نوین  تلشى  نایندهء   جریان 

 پیوند بین ایده هاى بنیادین مارکسیسم

اکولوژیک انتقادى  دستاوردهاى   با 

اس�.

هائى وجنبش  نظریات  اوکانور   جیمز 

 را اکوسوسیالیستى تعریف مى کند که

مصرف ارزش  تابع  را  مبادله   ارزش 

مبناى بر  را  تولید  و  خواهند   مى 

و ضرورت اجتماعى  نیازهاى   کارکرد 

مى سامان  زیس�  محیط  حفظ   هاى 

اکولوژیک،  دهند. هدف سوسیالیسم 

 جامعه ایس� که از لاظ بوم شناس،

 بر منطق کنترل دموکراتیک، و برابرى

استعمال ارزش  برترى  و   اجتماعى 

اس�.( تعریف )۲متکى  این  به  مایلم    

جامعه چنین   ( الف   : که  کنم   اضافه 

بر عمومى  مالکی�  پیشفرض  بر   اى 

 وسائل تولید، برنامه ریزى دموکراتیک

 که به جامعه اجازه دهد هدفهاى تولید

 و سرمایه گذارى را تعریف کند ونیز بر

از جدیدى  تکنولوژیک   ساختار 

ب) و  اس�.  ،استوار  مولد   نیروهاى 

سیستمى اکوسوسیالیسم تنها  نه    

 اس�، مبنى بر رفع نیازهاى انسانى که

شده تعریف  دموکراتیک  اى  شیوه   به 

 اند، بلکه بر اداره ى عقلنى و جمعى

مبناى بر  زیس�  محیط  با  مواد   تبادل 

(اکو بومى  زیس�  سیستم  به   احترام 

اکو بنابراین،  اس�.  استوار   سیستم) 

تز«بى بر  اس�  انتقادى   سوسیالیسم 

هردو در  که  مولده  نیروهاى   طرفى» 

و دموکراسى  سوسیال   گرایش 

 کمونیسم روسى بر نیروهاى چپ قرن

نظرمن به  اس�.  بوده  مسلط   بیستم، 

ازملحظات ملهم  میتواند  انتقاد   این 

مارکس در مورد کمون پاریس باشد.

دولتى دستگاه  توانند  نى   کارگران 

به و  کرده  تصرف  را  دارى   سرمایه 

 خدم� خود در آورند. آنها بایستى آن

با دیگرى  دستگاه  و  کرده  «خرد»   را 

آن جایگزین  را  متمایز  کامل   ماهی� 

که سیاسى  قدرت  از  شکلى   سازند، 

غیر دولتى ودموکراتیک باشد.

«دستگاه جاى  به  فوق  گفتار  در   اگر 

بگذاریم، تولیدى»  «دستگاه   دولتى» 

اس�: معتبر  همچنان  استدلل   این 

ماهی� و  تولیدى ساختار  دستگاه    

در بلکه  نیس�،  خنثى  دارى   سرمایه 

گسترش و  سرمایه  انباش�   خدم� 

 نامحدود بازار قرار دارد. این دستگاه

زیس� محیط  حفظ  ضروریات   با 

اس�. تضاد  در  کار  نیروى   وسلم� 

تغییرات با  آنرا  بایستى  براین   بنا 

کشاند». انقلب  «به  کامل   رادیکال 

هاى ازشاخه  برخى  مورد  در  امر   این 

هسته نیروهاى  مراکز  چون  ــ   تولیدى 

  به معنى «خرد» کردن آن اس�. اى ــ

 در هر صورت، نیروهاى مولده، خود،

شک بى  یابند.  تغییر  عمیقا   باید 

تکنولوژى و  علمى   دستاوردهاى 

ارزشمند همچنان  گذشته  از   زیادى 

تولیدى دستگاه  ى  مجموعه  اما   اند، 

ملزومات با  تطابقش  نظر  نقطه   از 

 حیاتى حفظ تعادل محیط زیس�، باید

زیر به پرسش گذاشته شود.

معناى به  نخس�  ى  دروهله   این 

انرژى مصرف  و  تامین  در   انقلب 

غیر انرژى هاى  یعنى جایگزینى   اس� 

ذغال مثل  (غیربازساز)  تدید   قابل 

که ـ  اى  انرژى هسته  و  نف�  ـ   سنگ 

 مسبب آلودگى ومسموم ساخت محیط

 وبال رفت حرارت کرهء زمین هستنند

 با انرژى هاى «آرام» و «پاک» و بازساز

آفتاب)، وهمچنین کاهش باد،   (آب، 

نتیجه در  (و  انرژى  مصرف   شدید 

محدود کردن پخش گاز کربنیک).

ى مجموعه  تغییر  امرمستلزم  این   اما 

که اس�،  و مصرفى  تولیدى  ى   شیوه 

اتومبیل از  استفاده  پایه  بر  مثال   بطور 

این از  تولیدات مصرفى  و سایر   فردى 

آن با  همراه  و  شده،  نهاده  بنا   نوع 

تولید. دارى  سرمایه  روابط   حذف 

تغییر سر  بر  مسئله  اینکه  سخن   کوتاه 

شامل تنها  نه  که  اس�  تدن   الگوى 

مصرف وعادتهاى  تولید   دستگاه 

فرهنگ، مسکن،  بلکه   اس�، 

 ارزشها، روش زندگى وگذر به جامعه

 ى نوین را نیز در بر میگیرد؛ جامعه اى

و استثمارگر  مشتى  دیگر  آن  در   که 

الیگارشى یا  و  بازار  کور   نیروى 

مورد در  متخصصین  و  ها   بوروکرات 

تولید از  انتخاب کلن  آن  یا  این   تقدم 

گیرند.بلکه نى  تصمیم  مصرف   و 

ومصرف کارگران  ـیعنى   مردم 

مؤلفهء دو  به  توجه  با   کنندگان 

زیس� تعادل  حفظ  یعنى   اساسى، 

 محیطى و ارضاى احتیاجات پایه اى ــ

 و بدنبال گفتگوى آزاد بین مخالفین و

دموکراتیک ریزى  برنامه  ــ   موافقین 

تولید را بعهده مى گیرند.

اوتوپى این  آرى   پاسخ خواهند داد که 

 دلچسبى اس�، ولى تا رسیدن به آن،

گذاش�؟ دس�  روى  دس�  باید   آیا 

اقدام هر  براى  باید  نه!   مطمئنا 

گازهاى تولید  تنظیم  در   کوچکى 

 گلخانه اى و هر قدمى در راه دفاع از
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محیط زیس� مبارزه کرد.

ـ اجتماعى  اصلحات  براى   مبارزه 

تغییرات اس�  قادر  محیطى   زیس� 

  اجتماعى را سرع� بخشد، به شرطى

بتوان   وارده  با برهانها و فشارهاى که 

  مقابله  مسلط از سوى صاحبان منافع

بنام که  منافعى    «قواعد بازار» و نود. 

«مدرنیزاسیون» ویا  رقاب�»   «توان 

این در  ُبردى  هر  شوند.  مى    اعمال 

این به  تنها  نه  اس�.  ارزشمند   نبرد 

سم� به  حرک�  سرع�   خاطرکه 

 سقوط را کم میکند، بلکه از این نظر

 که مبارزه به فرد ـ مرد و زن ـ بویژه به

و ـ  محلى  هاى  وجماع�   کارگران 

بومیان، و  دهقانان  به  آن  از   بیشتر 

سازماندهى به  که  میدهد   اجازه 

 خودشان بپردازند و درآن به آگاهى در

از و  یابند  مبارزه دس�  داوهاى   مورد 

ورشکستگى جمعى،  ى  تربه   طریق 

کرده درک  را  دارى  سرمایه   سیستم 

را تدن  تغییر  این   ولزوم 

                                         دریابند.

                                      . 

دسامبر  در  نفر  هزار  دهها   ۲۰۰۹بسیج 

کنفرانس مناسب�  به  ــ  کپنهاک   در 

سران الللى  تغییرات بین  مورد  در    

حول را جوى،  «سیستم  ى  خواسته    

در مهمى  مثال  را»  جو  نه  دهیم   تغییر 

از حکوم�  دو  تنها  اس�.  مورد   این 

 مجموع نایندگان حاضر، از این بسیج

 مخالفان پشتیبانى کردند: اوو مورالس

اوو  … (ونزوئل)  چاوز  و   (بولیوى) 

در  «جهان۲۰۰۷مورالس  کرد:  اعلم    

جوى تغییرات  که  س�  تبى  به   مبتل 

 باعث شده اس� و بیمارى همانا مدل

اس�.» پیشرف�  دارانهء   سرمایه 

در  که  شکس�۲۰۱۰هموس�  بدنبال    

کنفرانس کپنهاک،  در  سران   نایشى 

در  ، چوچابامبا  در  را  خلقها   جهانى 

خواند. فرا  زمین  مام  و  جو  از   دفاع 

 گردهمائى که موفقیتش گام مهمى در

جه� هماهنگى جهانى مقاومتها بود.

 ۲۱مورالس و شاوز از سوسیالیسم قرن 

 و طرفدارى از محیط زیس� سخن مى

اقتصاد این،  وجود  با   گویند. 

به اساسى  بطور    تولید و کشورهایشان 

 صادرات انرژى هاى فسیلى، گازــ در

 بولیوى ــ ونف� ــ در ونزوئل ــ وابسته

 اس�؛ مواد اولیه اى که مسبب اصلى

گرماى عمومى هستند…

لتین آمریکاى  از  دیگرى  کشور    در 

گراى چپ  حکوم�  اکوادور   یعنى 

 رافائل کورآ، که او هم خود را متعلق

قرن  سوسیالیسم  دس�۲۱به  میداند،    

 به ابتکار مهمى براى گذر از این گونه

که هاس�  سال  اس�.  زده   تناقض 

کشور این  بومیان  قدرت  پر   جنبش 

اکواتور)، بومى  ملتهاى   (کنفدراسیون 

محیط طرفداران  جنبش   همچنین 

سوسیالیس� چپ  نیروهاى  و   زیس� 

پارک از  دفاع  براى  اى  مبارزه   درگیر 

پروژه هاى برضد   ،« یاسونى   »  طبیعى 

ملیتى چند  و  ملى  هاى   کمپانى 

طرحهائى هستند؛  آمازون   درمنطقهء 

زیر بزرگ  منابع  از  بردارى  بهره   که 

در را  منطقه حفاظ� شده  این   زمینى 

تنوع نظر  از  که  سرزمینى  دارند،   نظر 

جهان مناطق  ترین  غنى  از   زیستى 

کشورهاى اس�. به  اکوادور  دول�    

 ثروتند پیشنهاد کرد که بهره بردارى از

به کنند،  متوقف  را  زمینى  زیر   نف� 

این ارزش  از  نیمى  برابر  که   شرطى 

  میلیارد۷ را که چیزى در حدود  منابع

مدت  در  میشود،  به۱۲یورو  سال    

مقابل در  نایند.  پرداخ�   اکوادور 

سوئد ــ  اروپائى  دول   تردیدهاى 

پروژه این  به  که  ــ  فرانسه   ،آلان، 

از کورآ  رافائل  میدادند،  نشان   علقه 

مى نظر  به  و  نشس�  عقب   موضعش 

از بردارى  بهره  خواهد  مى  که   رسید 

نفتى اولیگارشى  به  را  پارک   منابع 

یمن به  اما  فشارتوأمان واگذارد،    

زیس� محیط  طرفدار  منطقه   بومیان 

حمای� از  که  جپ   وسوسیالیستهاى 

نظر آخرین  طبق  (بر  مردم   عمومى 

ها  بر۷۶خواهى  طرفدار)  صد  در    

یاسونى پارک  نف�  بودند،   خوردار 

درزیر زمین باقى ماند.

اینس� که: این داستان   نتیجه اخلقى 

هاى حکوم�  وجود  اهمی�   علیرغم 

تعیین کننده محسوب مى آنچه   چپ، 

اهالى وسیاسى  اجتماعى  بسیج   شود 

هاى جنبش  فشار  یعنى  اس�   ذینفع 

اجتماعى «از پایین».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ کارل مانهایم، ایدئولوژى و اوتوپى،۱

 فرانکفورت۱۹۲۹

K.Mannheim,  Ideologie und 

Utopie, ,  ۱۹۲۹,  Francfort,  

Verlag G.Schulte-Bulmke,  

۱۹۶۹,  pp. 36,  ۱۷۰٫

سایت اندیشه و پیکار

http://peykarandeesh.org/index.php


۱۳۹۰مهر  ۴صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

همراهک به  ُکرش   ارل 

 گئورک لوکاچ از مهمترین چهره هایی

با کردند  سعی  بار  نخستین  که   بودند 

مهم مسائل  فلسفی  ای  نظریه   طراحی 

 مارکسیسم را در شکلی نو مطرح کنند

آن برای  نیز  بهتری  های  حل  راه   و 

از آنها  دهند. شرایط  به دس�   مسائل 

 بسیاری جهات مشابه بود. هر دو پس

 از آنکه به استقلل فکری دس� یافتند

می که  آنچنان  را  نظراتشان   و 

منتشر و  دادند  سامان   اندیشیدند 

کمونیس� احزاب  سوی  از   کردند، 

 کشورهایشان مورد طرد و تخطئه واقع

شوروی به  لوکاچ  نهای�  در   شدند. 

 رف� و تقریباً تام آنچه را که محتوای

 «تاریخ و آگاهی طبقاتی» را تشکیل می

همچنان کرش  و  گرف�  پس   داد، 

مهاجرت امریکا  به  معترض  و   مستقل 

شده طرد  کمونیستی  عنوان  به  و   کرد 

در  و  زیس�  آنا  انزوا۱۹۶۱در  در    

 درگذش�. نقطه دیگر اشتراک آن دو

 – و در واقع نقطه اشتراک همه کسانی

ارتباطی مارکسیسم  و  فلسفه  میان   که 

 قوی جس� وجو می کردند- رویکرد

او از  پیش  و  کرش  بود.  هگل   به 

زیرا آیند،  می  شمار  به  هگلی   لوکاچ 

مارکسیسم احیای  برای  کردند   سعی 

آثار در  را  مارکس  افکار  های   ریشه 

 هگل به شکلی دقیق جس� وجو کنند

 و خاستگاه های آن را دریابند. از آنا

  هنوز آثار دوره جوانی۱۹۲۰که در دهه 

های «دستنوشته  مانند   مارکس 

 » و «نقدی بر۱۸۴۴اقتصادی و فلسفی 

نشده منتشر  دول�»  هگلی   آموزه 

ارتدوکس و  رسمی  روای�   بودند، 

احزاب که  بود  چیزی  همان   مارکس 

کمونیس� ارائه می کردند و وحدت 

گفت وگویی با 
 هًًًًدا کرش

 همسر کارل
 صحبتکرش – 

 از کارل کرش
مهاجر

و تاریخی  ماتریالیسم  و طبیعی   بنیادین 

اصلی ویژگی  دیالکتیکی   ماتریالیسم 

لوکاچ و  کرش  آمد.  می  شمار  به   آن 

 در نظریات انتقادی خود تا حد زیادی

آثار جوانی مارکس نزدیک شدند.  به 

کردن «فلسفی  پروژه  حال  هر   به 

متفکر دو  این  کارهای  با   مارکسیسم» 

را  آغاز شد و مراحل مختلف دیگری 

پیمود، در هر مرحله.

***

 در کرش  تودسته۱۸۸۶کارل  در    

 نزدیک هامبورگ متولد شد. اما شاید

پیشینه درباره  شما  باشد   بهتر 

خانوادگی اش بگویید.

متوسط طبقه  از  ای  خانواده  از   کرش 

در که  زمانی  در  پدرش  آمد.   می 

تایلت خواند،  می  درس   دبیرستان 

بسیار فلسفه  به  داش�.   روشنفکرانه 

کتاب جلد  یک  و  بود  مند   علقه 

بسط درباره  نشده  تالیف   عظیم 

موناد باب  در  لیبنیتس   نظریات 

این بود که کل نظام  داش�. قصدش 

بگنجاند. لیبنیتس  فلسفه  در  را   عالم 

آمده شرقی  پروس  از  اش   خانواده 

او اما  بودند،  کشاورزی  اهل  و   بودند 

تر تر و روشنفکرانه   به کارهای شهری 

ترزا با  زود  خیلی  داش�.   تایل 

ازدواج  – کارل  مادر   –  ریکوفسکی 

پدر آمدند.  غرب  به  هم  با  و   کرد 

غربی فرهنگ  به  داش�   دوس� 

کشاورزی محیط  از  و  باشد   نزدیک 

  سال اول زندگی۱۱خانواده بیزار بود. 

 در شهر کوچک لونه برگ تاثیر زیادی

وقتی  داش�.  کارل  شخصی�   ۱۱بر 

شان زندگی  محل  خانواده  بود،   ساله 

برگ لونه  زیرا  کردند  ترک   را 

داده نشان  کارل  و  نداش�   دبیرستان 

 بود که استعداد ادامه تصیل دارد.در

شروع خودش  پیش  او  دوران   همین 

کنارش در  و  خواندن  فلسفه  به   کرد 

آثار مانند  تئوریکی  مقالت   خواندن 

پدر آلان.  ادبی  نظریه  درباره   شیلر 

 کارل همچنان روی نظریه مونادها کار

را در خواندن فلسفه  می کرد و کارل 

بسیار تشویق کرد.

شما علیق فلسفی کرش را در مدرسه 

این میان  ارتباطی  چه  کردید.   ذکر 

ای که کرش و مواضع سیاسی   علیق 

بعدها اتخاذ کرد وجود داش�؟

یک زمان  آن  در  کارل  پدر  چند   هر 

 لیبنیتسی تام عیار بود، کارل خودش

او آورد.  به حساب می   را یک کانتی 

 در اغلب موارد درباره مسائل مختلفی

توانستید می  شما  و  کرد  می   صحب� 

کانتی کامًل  مواضعش  که   ببینید 

این بر  سخ�  او  زمان  آن  در   اس�. 

را خودش  که  کسی  که  بود   عقیده 

نه باید  آورد  می  شمار  به   روشنفکر 

بلکه محض»  عقل  «نقد   فقط 

مابعدالطبیعه اخلق» کان�  «غبنیادف 

زیاد بسیار  باشد.او  خوانده  نیز   را 
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 کتاب می خواند… من نی دان اولین

 بار کی آثار مارکس را خوانده بود اما

 تایل دارم چنین فکر کنم که در دوره

 دبیرستان بوده اس�، زیرا در آن زمان

که بود  راس�  و  رک   سوسیالیستی 

بود، شده  مجاب  استدلل  با   کامًل 

تشکیلتی هیچ  عضو  هنوز   اگرچه 

بود. فرهنگی  مرکز  یک  آنا   نبود. 

وایمار بود.  کرده  زندگی  آنا   شیلر 

 گوته درس� همان حوالی بود و رنگ

محور داش�.  سن�  از  بویی   و 

 توجهات زایس را شخص زایس و آبه

به شیوه دادند که هر یک   سامان می 

شمار به  اصلحات  اهل  خود   gخا 

که بود  آلان  شهر  تنها  ینا  آمدند.   می 

 تربه ای از آن نوع در آن زمان در آن

 وجود داش� و هر چند کرش ارتباطی

تاثیر ت�  نداش�،  زایس  کارخانه   با 

 جو آن زمان به خانه مردم رف� و آمد

 داش� و در کنفرانس هایی که در آنا

 تشکیل می شد، شرک� می کرد. بعد

ماجرا این  درگیر  کامًل  او  جنگ   از 

سیاسی رهبران  از  یکی  نقش  و   شد 

به حلقه او همچنین  کرد.  پیدا  را   آنها 

مردم از  ای  عده  آن  در  که   دیدریشز 

گروه یک  غیرسیاسی   ناسیونالیس� 

و رف�  بودند،  داده  شکل  را   جوان 

یک دیدریشز  غحلقهف  داش�.   آمد 

مجله آن  در  او  که  داش�   انتشاراتی 

 عمل را درمی آورد. او عده زیادی از

جمع خودش  گرد  که   دانشجویانی 

 کرده بود تعطیلت سنتی را جشن می

اعتدال جشن  مثل  تعطیلتی   گرفتند؛ 

این جشن در  ربیعی).  (اعتدال   بهاری 

می آواز  کردند،  می  بازی  آتش   ها 

 خواندند، در خیابان ها می رقصیدند

روی از  همراهشان  زنان  با  مردان   و 

 آتش می پریدند. بیشتر مردم ک� های

 آلانی قدیمی بر تن داشتند که آستین یا

 یقه نداش� – و این کارشان مخالف�

پوشش محدودکننده  های  سن�   با 

می شمار  به  نوزدهم  قرن  در   مردان 

سر یا  دار  یقه  ک�  یک  هیچ   –  آمد 

 آستین نداشتند، پیراهن های افتاده ای

همان و  باز  های  یقه  با  پوشیدند   می 

 طور که عکس های آن دوره نشان می

که داشتند  کراوات  اکثرشان   دهد، 

کراوات بست  به  عادت  هم   کرش 

بر رنگارنگ  های  لباس  آنها   داش�. 

 تن می کردند و در کار تهیه و تدارک

روح با  کهن  های  سن�  از   ترکیبی 

 انقلبی برای مبارزه با جامعه بورژوایی

از یک  هیچ  کنم  نی  فکر   بودند. 

 جوانان آن گروه خواستار آزادی جنسی

 بودند اما واضح اس� که روابط شان

آن زنان  و  مردان  قراردادی  رفتار   از 

دوره آزادتر بود.

آشوب به  و  به تربه جنگ   او چگونه 

اروپا در  تر  عمومی  سیاسی   های 

واکنش نشان داد؟

کرش در همان هنگی بود که قبلً در 

از بسیاری  و  بود  دیده  آموزش   آن 

 افسران همکلسی های پیشین مدرسه

 اش در ماینینگن بودند. آن هنگ سی

 و دومین هنگ پیاده نظام بود و بیشتر

وقتی آنها  بودند.  روستایی   اعضایش 

 که به جنگ اعزام می شدند، شادمان

رسمی مقامات  طرف  از   نبودند. 

 موزیک و دسته های گل تدارک دیده

 شده بود، دسته موزیک می نواخ� و

به سوی سربازان می را   بانوان گل ها 

و عصبانی  یا  سربازان  اما   انداختند. 

پدر گریست.  حال  در  یا  بودند   پکر 

ایستگاه خارج  را  او  من  و   کرش 

 دیدیم. مادرش حاضر نشد او را ببیند.

کرش و  شدند  اعزام  بلژیک  به   آنها 

از نظر او مارش  همواره می گف� که 

نقض طرف  بی  کشوری  در   نظامی 

او اس�.  الللی  بین  قوانین  آمیز   جنون 

 این موضوع را از ته دل محکوم کرد و

از دوم جنگ  هفته  در  دلیل   به همین 

 ستوان به گروهبان تنزل مقام یاف�. اما

می مفید  را  بلژیک  در  بودنش   او 

 دانس� زیرا با اعمال فشار، افسران را

بازمی غذایی  مواد  و  اموال  غارت   از 

مقام غیررسمی  شکلی  به  او   داش�. 

 افسر سررشته داری را از آن خود کرد،

 یعنی کسی که سربازان را وامی داش�

 پول اجناسی چون مرغ و تخم مرغ را

 بپردازند. از آنا که مخالف جنگ بود

حمل خود  با  اسلحه  یا  شمشیر   هرگز 

 نی کرد. او نکته ای را دریافته بود که

 طبق آن حمل یا عدم حمل سلح در

 تامین امنی� نقشی یکسان داش� و آن

 نکته این بود؛ جان همه به یکسان در

 معرض خطر قرار دارد، چه با سلح،

 چه بی سلح. او شخصاً کسی را نی

دانس� می  خودش  وظیفه  اما   کش� 

تواند می  چقدر  هر  یگانش  از   که 

جنگ از  زنده  را  بیشتری   نفرات 

بازگرداند. هدف او از جنگ این بود.

 کتاب۱۹۲۱از روی  کرش  بعد  به    

کار  – فلسفه  و  مارکسیسم  اش   اصلی 

با لوکاچ که در همان او  آیا   می کرد. 

را طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ   زمان 

درآورد، همکاری داش�؟

زمانی که او روی مارکسیسم و فلسفه 

را نی شناخ�. لوکاچ   کار می کرد، 

بود لوکاچ  کتاب  شدن  چاپ  از   پس 

از پس  شنید.  او  درباره  چیزهایی   که 

به او  طبقاتی،  آگاهی  و  تاریخ   چاپ 

 من گف� کتاب دیگری- غیر از کتاب

ایده که  درآمده  چاپ  از   خودش- 

 هایی شبیه اندیشه های خود او را دارا

دهه  از  بعدها  فوریه۱۹۲۰اس�.  تا    

  که کرش سخنرانی هایی درباره۱۹۳۳
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 مارکسیسم ارائه می کرد، لوکاچ مرتبًا

شد. می  حاضر  او  های  سخنرانی   در 

کافه در  سخنرانی  از  پس  غالبًا   آنها 

جایی الکساندر،  میدان  در  واقع   آدلر 

 که پاتوق لوکاچ بود، به گف� وگو می

در  وایل۱۹۳۰پرداختند.  فلیکس   ، 

– انداخ�  راه  را  تابستانی   آکادمی 

) کارگاه  آن  به  امروزه  که  جایی 

Workshopمی گویند. در این کارگاه ( 

 یک هفته تام سرگرم خواندن مقالت

و بحث در پاتوقی در تورینگیا بودیم.

حزب عضو  لوکاچ  که  واقعی�   این 

 کمونیس� بود و کرش حزب را ترک

روابطشان در  خللی  هیچ  بود،   گفته 

را خود  دو  هر  زیرا  نکرد   ایجاد 

در دانستند.  می  منتقد   کمونیس� 

و مارکسیسم  جدید  چاپ   مقدمه 

  درآمد، کرش۱۹۲۹فلسفه که در سال 

لوکاچ با  توافقش   نوش� نکات مورد 

ابتدا فکر می از آن اس� که در   کمتر 

به گش�  بازمی  اختلف  این   کرده. 

نظر، اختلف  این  روسیه.   مساله 

 صرف نظر از هر مساله فلسفی دیگر،

آن دو میان  ایجاد شکاف   منبع اصلی 

 بود. علوه بر این کرش فکر می کرد

آلیستی ایده  های  پیشینه  لوکاچ   که 

کرده حفظ  او  از  بیش  را  اش   فلسفی 

 اس�. با همه اینها روابط آنها دوستانه

به شوروی لوکاچ  تا هنگامی که   ماند 

هم با  هرگز  آنها  آن  از  پس  و   رف� 

ارتباط نداشتند.

 کرش از ویراستاری ۱۹۲۵در سال Die 

Internationalدر و  شد  گذاشته  کنار    

آلان)gsD از ۱۹۲۶ (حزب کمونیس�    

ها نازی  که  آن  از  پیش  شد.   اخراج 

 قدرت را به دس� بگیرند، او مشغول

بود؟ ای  سیاسی  های  فعالی�   چه 

رابطه او با برش� چگونه آغاز شد؟

 وقتی که ازgsDاخراج شد، به مدت  

نشریه انتشار  به   دو سال دوباره شروع 

هزینه که  کرد  کمونیستی   سیاس� 

به اش  شخصی  درآمد  از  را   هایش 

می رایشستاگ  مقام  قائم   عنوان 

طریق از  ما  دوره  این  در   پرداخ�. 

 حقوق او از ینا و درآمد من از تدریس

شکل به  مجله  کردیم.  می   زندگی 

 روزنامه منتشر می شد و تقریباً خودکفا

 ، کرش۱۹۳۳بود. در همه آن دوره تا 

بعضی به  راجع  را  هایش   ایده 

به و  داد  بسط می  کلیدی   موضوعات 

مارکسیسم درباره  هایش   سخنرانی 

تاریخ ژئوپولتیک،  داد.  می   ادامه 

کرد. می  مطالعه  ریاضیات  و   جهان 

 دوره کاملی از اندیشه مدرن ریاضی را

برلین دانشگاه  در  استادی  نظر   زیر 

را او  ها  نازی  بعدها  که   گذراند 

 کشتند. او همچنین عضو جامعه فلسفه

می ای  مساله  به  عمیقًا  و  بود   تربی 

 پرداخ� که امروزه آن را مساله جهان

سوم می نامیم.

کشورهای توسعه  مطالعه  به  سپس   او 

داش� اعتقاد  زیرا  پرداخ�   مستعمره 

نزدیک مستعمره  کشورهای   آزادی 

سیاسی مناسبات  آزادی  این  و   اس� 

 جهان را عمیقاً تغییر می دهد. در این

با وایل  فلیکس  همراه  به  ما   دوره 

) مالیک  انتشاراتی  در  که  گروهی 

Malik  Verlagمی همکاری  بودند،   ( 

که بود  میلیونری  پسر  مالیک   کردیم. 

موسسه وقف  را  اش   انتشاراتی 

کرده فرانکفورت  اجتماعی   تقیقات 

هزینه که  بود  خوبی  دوس�  او   بود. 

یک پرداخ�.  شهر  در  را  ما   اقام� 

  او ما را به دیدن۱۹۲۸روز در آگوس� 

 اپرای دوپولی برش� دعوت کرد. پس

چپ هنرمند  چند  همراه  به  نایش   از 

شب آن  رفتیم.  برش�  دیدن  به   دیگر 

بسیار ما  و  بود  آنا  هم  گروتز   جورج 

به رابطه  این  بودیم.  زده   هیجان 

آمد. می  و جذاب  تازه  بسیار   نظرمان 

به بعد کرش و برش� گهگاهی آن   از 

کارل وقتی  و  کردند  می  دیدار  هم   با 

برش� داش�،  سخنرانی  برلین   در 

آنها به زودی این اما   معمولً می آمد. 

جلسات و  دانستند  ناکافی  را   ارتباط 

 دیدارهای منظمی تشکیل دادند که در

از نفر  پنج  یا   هر جلسه هر یک چهار 

این آنها  برد.  به همراه می  را   رفقایش 

که دادند  ادامه  جایی  تا  را   دیدارها 

 دیگر جمع شدن ده تا دوازده نفر دور

هم کار خطرناکی شد.

سخنرانی های کرش در مدرسه کارل 

 مارکس برگزار می شد، مدرسه ای که

 من در آن درس خوانده بودم. این

 مدرسه فضایی رادیکال داش�. از

 بچه مدرسه ای ها گرفته تا معلمان

 دبیرستان و دکترها. ما می گفتیم این

 مدرسه از گهواره تا گور با بچه ها

 اس�. کار در آن محیط بسیار جالب

 بود. مدیر مدرسه یک سوسیال

 دموکرات بود. تعدادی معلم پیر هم

 بودند که در هر کاری اخلل می

 کردند. بیشتر والدین بچه ها

 کمونیس� بودند، زیرا مدرسه در

 منطقه کلن جدید واقع بود-

 پرولتاریانشین حومه برلین. چهار گروه

 آموزشی داشتیم که سه تای آنها از سن

 ده سالگی بچه ها شروع می شد.

 یکی برای علوم انسانی و زبان های

 باستانی، یکی ریاضیات و علوم،

 دیگری علوم انسانی با تاکید بر

 فلسفه، ادبیات و تاریخ و آخری برای

 بچه هایی با استعداد استثنایی. البته

 نی توانستیم برنامه آموزشی آلان را بی

 درنگ متحول کنیم، اما می توانستیم

 بچه ها را از مدارس عمومی بیرون
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 بکشیم و تا دیپلم با آنها کار کنیم.

 اسم مدرسه «کارل مارکس» بود، نه به

 این خاطر که معلم ها یا بچه ها چنین

 تصمیمی گرفته بودند، بلکه به این

  اداره میgsDدلیل که مدرسه زیرنظر 

 شد. معمولً کلس های بیرون

 ساختمان را به سخنرانی هایی که در

 حال و هوای مارکس بودند،

 اختصاg می دادیم و اغلب کارل در

همین کلس ها سخنرانی می کرد.
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وسیالیسم و کمونیسمس

ـ اجتماعی  های  فرماسیون  معنی   به 

اجتماعی مالکی�  بر  مبتنی   اقتصادی 

بر وسایل تولید

گذار مرحله  یک  «نه   سوسیالیسم 

بلکه جامعه،  توسعه  در   کوتاهمدت 

اقتصادی ـ  اجتماعی  فرماسیون   یک 

 نسبتا مستقل در دوران تارخی گذار از

مقیاس در  کمونیسم  به  داری   سرمایه 

 جهانی اس�. قبل، بنا بر تذکر مارکس

 در برنامه گوتا ، سوسیالیسم فقط بثابه

تلقی می شد که در  یک مرحله گذار 

«خال از  را  خود  باید  جامعه  آن   طی 

پیش و  کند  پاک  داری  سرمایه   های» 

را لزم  معنوی  و  مادی  های   شرط 

کمونیسم یعنی  دوم،  مرحله   برای 

مسئله این  به  رو  این  آورد. از   فراهم 

که شد  نی  مبذول  زیادی   توجه 

خود  gخا مبنای  بر   سوسیالیسم 

توسعه می یابد.»

میان موجود  تضاد  سوسیالیسم   در 

کشاورزی، و  صنعتی   کردوکار 

از ـ  ـ عمدتا  و معنوی   کردوکار مادی 

حقوقی برابر  شود،  می  برداشته   میان 

یابد.  می  تقق  ها  مل�  و  مرد  و  زن 

مشخصه متقابل  حمای�  و   کمک 

در ها  انسان  همزیستی  و   همکاری 

اس�. جامعه استثمار  از  آزاد   جامعه 

 ت� حاکمی� طبقه کارگر و متحدین

 او، یعنی ت� حاکمی� خلق اس�. و

ندارند که در  لذا دیگر طبقاتی وجود 

 استثمار و سرکوب مردم کشور خودی

 و بیگانه ذینفع باشند و یا طالب جنگ

باشند. صلح دیگران  خاک  اشغال   و 

و کمونیسم بنیادین سوسیالیسم   عنصر 

سوسیالیسم، دهد. در  می  تشکیل   را 

همبود انسان های آزاد توسعه می 

 فرماسیون های
اجتماعی 

ـ
 اقتصادی

پروفسور ماتهویس کلین
برگردان شین میم شین

 یابد، انسان های آزادی که بوسیله کار

ایدئال های با  آزاد و خلق،   مشترک 

میهن و  انترناسیونالیسم   ،  اخلق 

احساس سوسیالیستی،   پرستی 

به عشق  جامعه،  به  نسب�   مسئولی� 

 کار و انسان های زحمتکش و انضباط

سوسیالیستی با هم پیوند دارند.

جامعه توسعه  و  حرک�   قوانین 

آگاهانه شرایط  مبنای  بر   سوسیالیستی 

می عمل  جامعه  سوی  از  شده   تعیین 

بر شده  ریزی  برنامه  بطور   کنند. تولید 

 مبنای علم و فن مدرن انام می یابد و

 در خدم� رفع نیازهای مجموعه افراد

شکوفائی خدم�  در  لذا  و   جامعه 

فردی� هر انسانی اس�.

انقلب روند  در   سوسیالیسم 

دیکتاتوری استقرار  با   سوسیالیستی 

تولید وسایل  تصاحب  با   پرولتاریا، 

و کارگر  طبقه  سوی  از   جامعه 

کارگر آید. طبقه  می  پدید   متحدینش 

ـ مارکسیستی  حزب  رهبری   ت� 

دهقانان با  وحدت  در   لنینیستی 

زحمتکش اقشار  دیگر  و   زحمتکش 

 قدرت دولتی را در دس� دارد، که به

 نفع مجموعه خلق و در جه� رفاه آن

مورد استفاده قرار می گیرد.

تعیین ابزار قدرت   دول� سوسیالیستی 

 کننده در جریان ساختمان سوسیالیسم

کردوکار با  سوسیالیستی   اس�: دول� 

ـ فرهنگی  و  سازمانی  ـ   اقتصادی 

را جامعه  سوسیالیستی  توسعه   تربیتی، 

 رهبری می کند و میزان کار و مصرف

 را کنترل می کند. اتاد طبقه کارگر با

دیگر زحمتکش  اقشار  و   طبقات 

دهقانی ـ  کارگری  قدرت   شالوده 

در را  خود  ماهی�  که   اس� 

می نایان  سوسیالیستی   دموکراسی 

دهقانان، کارگر،   سازد. طبقه 

زحمتکش اقشار  دیگر  و   روشنفکران 

 به تشکیل همبودی از طبقات و اقشار

 دوس� اقدام می کنند. زیر پای جامعه

 طبقاتی آنتاگونیستی برای هیمشه خالی

وحدت آن،  جای  به  و  شود   می 

می تشکیل  خلق  سیاسی  و   اخلقی 

ها، آماج  در  اشتراک  نتیجه  که   گردد 

پیروزی اس�. با  اخلق  و   ایدئولوژی 

همه سوسیالیستی،  تولیدی   مناسبات 

 انسان ها رابطه یکسانی با وسایل تولید

از شهروندان  همه  کنند،  می   برقرار 

و شوند  می  برخوردار  برابر   حقوق 

می عهده  به  را  یکسانی   تکالیف 

اقشار  گیرند. تفاوت های موجود میان 

 و طبقات فقط تفاوت هائی با خصل�

های فرم  از  که  اند   غیرآنتاگونیستی 

سوسیالیستی مالکی�   متفاوت 

تولید گیرند. وسایل  می   سرچشمه 

می قرار  جامعه  مالکی�  در   جامعه 

گیرند.

به تولید  وسایل  بر  اجتماعی   مالکی� 

گردد: مالکی� می  تشکیل  فرم   دو 

تاماجتماعی و مالکی� اتادیه ای.

تکثیر خدم�  در  بنیان،  این  بر   کار 

گیرد. تولید می  قرار   ثروت کل جامعه 

اقتصادی قوانین  طبق  بر   اجتماعی 

توسعه و  رفاه  جه�  در   سوسیالیسم 

برنامه اعضای جامعه  همه  جانبه   همه 

شود.  می  سازماندهی  و  اداره  ریزی، 

برنامه بر  مبتنی  اقتصاد   آماج 



۱۳۹۰مهر  ۹صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

از توسعه و  سوسیالیستی عبارت اس� 

 تکمیل بی وقفه تولید بر پایه علم و فن

بهتر هرچه  رفع  برای  موجود   پیشرفته 

افزون روز  فرهنگی  و  مادی   نیازهای 

 جامعه و افراد منفرد. شرط اصلی برای

شده ریزی  برنامه  و  مداوم   بهسازی 

تلش از  اس�  عبارت  جامعه   زندگی 

رو، این  کار. از  راندمان  بردن  بال   به 

فن و  علم  از  سیستماتیک   استفاده 

تولیدی، های  رشته  کلیه  در   مدرن 

 تسلط به مدرن ترین روش های تولید،

کیفیتا سازمان  و  رهبری  ریزی،   برنامه 

عالی اقتصاد ضرورت ناگزیر دارد.

I

و سوسیالیستی  تولید  شیوه   مقایسه 

سرمایه داری

با مقایسه  در  تولید سوسیالیستی   شیوه 

امکانات داری،  سرمایه  تولید   شیوه 

 کیفیتا بهتری را برای بالتر بردن مدام

آن تسریه حداکثر رشد  و  کار   راندمان 

تولید شیوه  دارد: در  اختیار   در 

آگاهانه اجتماعی  تولید   سوسیالیستی، 

و بر طبق برنامه صورت می گیرد.

های برتری  بزرگترین  از  یکی   این 

داری سرمایه  به  نسب�   سوسیالیسم 

نا امکانات  طریق،  بدین   اس�. زیرا 

از حداکثر  استفاده  برای  ای   شناخته 

برای کار،  و  مصالح  و  مواد   اقتصاد 

سرع� و  اجتماعی  کار  بهتر   راندمان 

عین آید. در  می  فراهم  اقتصاد   رشد 

 حال در به روی کلیه زحمتکشان برای

باز پرورش  و  آموزش  عرصه  به   ورود 

اس�.

طبقه پرورشی  ـ  آموزشی   انحصار 

بین از  سوسیالیسم  در  داران   سرمایه 

فرهنگ، دستاوردهای  رود. کلیه   می 

قرار اختیار زحمتکشان  در  فن  و   علم 

توسعه امکان  گیرند. هرکس   می 

همه دارد. برای  را  خود   استعدادهای 

شکوفائی و  دانش  تصیل   امکان 

شخصی� خویش مهیا می شود.

فایده که  نیز  ئی  علمی  های   رشته 

توسعه برنامه  بر طبق  ندارند،   بیواسطه 

و کشفیات  یابند. اختراعات،   می 

مقیاس در  توانند  می  ها   نوآوری 

قرار استفاده  مورد   تاماجتماعی 

مالکی� بردن  بین  از  سبب   گیرند. به 

اجتماعی، تولید  وسایل  بر   خصوصی 

منبع درآمد کلیه اعضای یگانه  به   کار 

حق همزمان  و  شود  می  بدل   جامعه 

می تقق  شهروندان  همه  برای   کار 

یابد.

بیواسطه کسب اجتماعی   کار خصل� 

زنده برای  از وسیله صرف  و   می کند 

می مبدل  افتخارآمیزی  امر  به   ماندن 

بر علوه  ـ  طریق  بدین  ـ   شود. کار 

 علقه مندی مادی، جاذبه اجتماعی ـ

 اخلقی کسب می کند. انضباط کاری

سرمایه در  اقتصادی  اجبار  بر   مبتنی 

انضباط به  را  خود  جای   داری، 

وظیفه بر  که  سپارد  می  نوین   آگاهانه 

 شناسی داوطلبانه استوار اس�، وظیفه

ای که هر کس در قبال جامعه دارد.

بیانگر سوسیالیستی   مسابقه 

موضعگیری نوین نسب� به کار اس�. 

در فرهنگی  و  مادی  نعمات   تقسیم 

 وابستگی به کمی� و کیفی� کار انام

تولید در  فرد  هر  سوی  از   یافته 

گیرد.  می  صورت  اجتماعی 

را هرکس  فردی  کار   سوسیالیسم 

قدردانی مورد  و  شناسد  می   برسمی� 

قرار می دهد.

 قانون اساسی زیر در سوسیالیسم معتبر

 اس�: از هرکس به اندازه استعدادش،

به هرکس به اندازه کارش!

بردن بالتر  برای  ای  وسیله  اصل   این 

انضباط تکیم  برای  و  کار   راندمان 

 کار سوسیالیستی اس�. تنها محدودیتی

دارد، وجود  کارمزد  میزان  برای   که 

رو، این  اس�. از  کار  راندمان   سطح 

کار راندمان  سطح  ارتقای  به   کمک 

کس هر  منافع  راستای  در   اجتماعی 

اس�.

منافع شخصی وحدت  بیانگر  امر   این 

و اجتماعی اس�.

توسعه مختلف  دوم مراحل   بخش 

سوسیالیسم

تا پیروزی کامل آن  توسعه سوسیالیسم 

ما گذرد. «اگر  می  مختلفی  مراحل   از 

عناصر پیدایش  از  تاریخی   روند 

ـ فاشیستی  ضد  نظام  در   سوسیالیسم 

تا عصر حاضر را در نظر  دموکراتیک 

توسعه مرحله  دو  با  آنگاه   گیریم، 

مواجه می شویم:

مرحله اول

توسعه سوسیالیسم

 در مرحله اول از طرق زیر، بنبان های

سوسیالیسم پبریزی می شوند:

۱

وسایل گام  به  گام  انتقال  طریق   از 

تولید به دس� خلق

۲

بر مبتنی  اقتصاد  سازماندهی  طریق   از 

برنامه

۳

های اتادیه  تدریجی  توسعه  طریق   از 

صنایع های  اتادیه  کشاورزی،   تولید 

 دستی و کارخانات با سهام دولتی و

فرم های سوسیالیستی تارت

۴

از طریق اصلحات مهم آموزشی.

*****

 این مرحله با پیروزی مناسبات تولیدی

با اجرای کامل سیستم  سوسیالیستی و 

پایان به  سوسیالیسم  اقتصادی   قوانین 

می رسد.»

I

ضرورت گذار به انقلب سوسیالیستی

 ضرورت گذار به انقلب سوسیالیستی

از سوسیالیسم  های  بنیان  ساختمان   و 
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امپریالیسم سرچشمه بنیادی   تضادهای 

می گیرد که به شرح زیر اند:

۱

نیروهای اجتماعی  خصل�   تضاد 

بر مبتنی  تولیدی  مناسبات  با   مولده 

مالکی� خصوصی بر وسایل تولید.

۲

با فراگیر  اجتماعی  تولید   تضاد 

انحصاری بویژه  و   تصاحب خصوصی 

ـ کاپیتالیستی فراورده های تولیدی.

۳

سازماندهی میان  موجود   تضادهای 

و کار  شده  ریزی  برنامه  و   آگاهانه 

شرک� و  کارخانات  در  کار   تقسیم 

مرج و  هرج  با  داری  سرمایه   های 

(آنارشی) تاماجتماعی تولید.

۴

توسعه سطح  میان  موجود   تضادهای 

در غلط  شعور  یا  و  خودپوئی  و   علوم 

اداره و رهبری جامعه.

۵

توسعه سطح  میان  موجود   تضادهای 

طبقه یک  سلطه  و  وجود  و   جامعه 

آشتی طبقاتی  مبارزه  که   استثمارگر 

بر را  متحدانش  و  کارگر  طبقه   ناپذیر 

آشتی مبارزه  و  دار  سرمایه  طبقه   ضد 

بر ضد را  طلب  نیروهای صلح   ناپذیر 

می دنبال  به  طلب  جنگ   نیروهای 

آورد.

*****

برقراری از  پس  تضادها   این 

دیکتاتوری پرولتاریا از بین می روند.

ce

وظایف دیکتاتوری پرولتاریا

اساسی پرولتاریا دو وظیفه   دیکتاتوری 

به عهده دارد:

وظیفه اول

 وظیفه اول دیکتاتوری پرولتاریا عبارت

مقاوم� شکست  هم  در  از   اس� 

شده، سرنگون  استثمارگر   طبقات 

اقدامات از  جلوگیری  و  آنها   سرکوب 

نظام احیای  برای  آنها   سیاسی 

اجتماعی کهنه.

وظیفه دوم

پرولتاریا دیکتاتوری  دوم   وظیفه 

سوسیالیستی تول  از  اس�   عبارت 

اقتصاد و مجموعه زندگی اجتماعی.

*****

کردن ملی  با  تضادها  این   حل 

 سوسیالیستی تولید بزرگ سرمایه داری

که طبقه  آغاز می شود. در کشورهائی 

زمینداران و  ها  فئودال  از   ای 

 کاپیتالیستی بزرگ وجود دارد، قدرت

مالکی� از طریق سلب  آنها   اقتصادی 

دهقانان به  اراضی  کردن  واگذار   و 

زحمتکش از بین برده می شود.

 طبقه کارگر می تواند با تکیه بر بخش

 سوسیالیستی در اقتصاد ملی که در پی

داری سرمایه  بزرگ  تولید  کردن   ملی 

اقتصادی فرم  دو  آید،  می   بوجود 

تولید کالئی یعنی  مانده،  باقی   اصلی 

داری سرمایه  بقایای  و   کوچک 

اقتصادی های  فرم  به  را   خصوصی 

بین از  کند. برای  تبدیل   سوسیالیستی 

 بردن عناصر سرمایه داری خصوصی ـ

اقتصادی وسایل  از  ـ  همه  از   قبل 

 استفاده می شود، وسایل اقتصادی ئی

و تکیم  نفع  به  را  نیروها  تناسب   که 

می تغییر  سوسیالیستی  بخش   رشد 

 دهند. سیاس� اقتصادی طبقه کارگر و

سرمایه بر  غلبه  زمینه  در  او   متحدین 

ـ پرولتاریا  دیکتاتوری  در   خصوصی، 

 قبل از همه ـ از طریق مسابقه اقتصادی

صورت می گیرد.

مانع اقتصادی  وسایل  از   استفاده 

شود.  نی  سیاسی  وسایل  از  استفاده 

توأمان، سیاسی  و  اقتصادی   وسایل 

 سیاس� دول� پرولتری را تشکیل می

با رابطه  در  سیاس�   دهند. این 

سرمایه اقتصادی  های  فرم   نایندگان 

 داری که به دول� سوسیالیستی وفادار

و اقناع  طریق  از  عمدتا  مانند،   می 

تدید تربی� صورت می گیرد.

و مادی  زندگی  شرایط   بهسازی 

صنع�، سریع  توسعه  مردم   فرهنگی 

را سوسیالیستی  فرهنگ  و   کشاورزی 

بخش گسترش  سازد. با  می   الزامی 

قوانین ملی،  اقتصاد  در   سوسیالیستی 

بیشتر چه  هر  سوسیالیسم   اقتصادی 

برنامه اهمی�  و  شوند  می  عمل   وارد 

 ریزی سوسیالیستی واحد رفته رفته بال

ـ برنامه  بر  مبتنی  توسعه  رود. با   می 

 بویژه ـ صنع� سوسیالیستی، یعنی پایه

می تشکیل  سوسیالیسم  فنی  ـ   مادی 

استفاده برای  کشاورزی   گردد. در 

از تکنیک مدرن و بهره گیری  معقول 

بردن بالتر  جه�  علمی  معارف   از 

از گذار  جز  ای  چاره  کار،   راندمان 

 تولید فردی دهقانی به تولید اتادیه ای

تولید کردن  ندارد. اجتماعی   وجود 

صنعتگران و  دهقانان  پراکنده   کالئی 

به آنها  داوطلبانه  از طریق ورود   دستی 

اتادیه ها صورت می گیرد.

 در رابطه قانونند با تول سوسیالیستی

قدرت بعدی  توسعه  ملی،   اقتصاد 

تول و  سوسیالیستی   دول� 

و ایدئولوژی  مجموعه   سوسیالیستی 

گیرد. انقلب می  صورت   فرهنگ 

همپیوندی به  سوسیالیستی   فرهنگی 

با سوسیالیستی  انقلب   (اینتگراسیون) 

ساختمان سوسیالیسم کمک می کند. 

تنها  توسعه قدرت دول� سوسیالیستی 

 ت� رهبری طبقه کارگر و حزب آن و

 با تکیم مداوم وحدت طبقه کارگر با

 اقشار و طبقات دیگر خلق امکان پذیر

اس�.

نشاندهنده سوسیالیستی   دموکراسی 

سوسیالیستی دول�  رشد  به  رو   قوت 

 اس�، که با شرک� آگاهانه و بیواسطه

 زحمتکشان در رهبری دول� و اقتصاد
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اتام یابد. با  می  ژرفا  و   وسع� 

سوسیالیسم، های  بنیان   ساختمان 

به سوسیالیسم  اقتصادی   قوانین 

با و  آیند  می  نایل  کامل   تأثیرگذاری 

تولیدی سوسیالیستی مناسبات   پیروزی 

ملی، اقتصاد  های  عرصه  کلیه   در 

برای اقتصادی  و  اجتماعی   امکانات 

احیای کاپیتالیسم از بین می رود.

متحده سوسیالیس�  حزب  برنامه   در 

خوانیم: «طبقه می  دموکراتیک   آلان 

اس�. دیگر رفته  بین  از  دار   سرمایه 

بزرگ زمیندار  و  بزرگ   بورژوازی 

ـ سابق  بزرگ  ندارد. دهقانان   وجود 

تولیدی های  اتادیه  در  ـ   اکنون 

اند. سیستم شده  عضو   کشاورزی 

 استثمار انسان بوسیله انسان ـ اکنون ـ

طبقاتی اس�. آنتاگونیسم  رفته  بین   از 

وجود استثمار  بر  مبتنی  جامعه  در   که 

رفته بین  از  بطور کامل  تقریبا   داش�، 

خصوصی صنایع  حیات   اس�. ادامه 

 کوچک نی تواند در این وضع تغییری

اقتصاد با  صنایع  این  کند. زیرا   ایجاد 

پیوند تنگاتنگ  بطور   سوسیالیستی 

اند. از بین بردن استثمار انسان  خورده 

اقتصادی، های  بحران  انسان،   بوسیله 

طبقه اجتماعی  تأمین  عدم   بیکاری، 

سوسیالیسم دستاورد  بزرگترین   کارگر 

اند.»

مرحله دوم

توسعه سوسیالیسم

سوسیالیسم، توسعه  دوم  مرحله   در 

فراگیر و  جانبه  همه   ساختمان 

 سوسیالیسم به محتوای اصلی کردوکار

می بدل  متحدینش  و  کارگر   طبقه 

شود.

تولیدی مناسبات  پیروزی   «با 

 سوسیالیستی، وق� آن فرامی رسد که

اجتماعی سیستم  عناصر   کلیه 

مناسبات خود  جمله  از   سوسیالیسم، 

توسعه سوسیالیسم  مبنای  بر   تولیدی 

یابند.

انقلبی مبارزه  نتیجه  در  طریق   بدین 

 طبقه کارگر، در نتیجه استفاده آگاهانه

با ـ در مقایسه  از قوانین توسعه   حزب 

اجتماعی فرماسیون  ـ  داری   سرمایه 

 کیفیتا نوینی، یعنی سوسیالیسم تشکیل

و ها  قانونندی  گردد. آنگاه،   می 

اجتماعی فرماسیون   مقولت 

کال، تولید  جمله  از   سوسیالیستی، 

بنیان بر  سود  و  قیم�  ارزش،   قانون 

 اجتماعی ـ اقتصادی خاg خود عمل

سوسیالیسم در  مقولت  کنند. این   می 

در آنها  دارند. زیرا  عینی  وجود   نیز 

 شرایط مشخص رابطه متقابل نیروهای

کنونی تولیدی  مناسبات  و   مولده 

 عمیقا ریشه دوانده اند. بنابرین، وظیفه

ساختمان در  رهبری  علمی   کردوکار 

نه سوسیالیستی  اجتماعی   فرماسیون 

استفاده بلکه  مقولت،  این  بر   غلبه 

زحمتکشان نفع  به  آنها  از   کامل 

اس�.»

اقتصادی قوانین  از  درس�   استفاده 

توسعه را،  مولده  نیروهای   توسعه 

و را  سوسیالیستی  تولیدی   مناسبات 

را اجتماعی  روابط  مجموعه   تول 

سازد.  می  پذیر  ساختمانcdeامکان    

همه جانبه سوسیالیسم

متحده سوسیالیستی  حزب  برنامه   در 

ساختمان وظیفه  دموکراتیک   آلان 

زیر شرح  به  سوسیالیسم  جانبه   همه 

تعیین می شود:

۱

در سوسیالیسم  جانبه  همه   «ساختمان 

و ملی  اقتصاد  توسعه  یعنی   کشور، 

بر کار  راندمان  و  تولید  بردن   بالتر 

فن، و  علم  سطح  ترین  عالی   بنیان 

 برای محتوامندتر و زیباتر کردن زندگی

بهتر هرچه  رفع  برای   زحمتکشان، 

 نیازهای آنها و تقق بخشیدن کامل به

 اصل «از هرکس به اندازه استعدادش،

به هرکس به اندازه کارش»

۲

سوسیالیسم، جانبه  همه   ساختمان 

روابط تکیم  و  توسعه   یعنی 

زحمتکشان.  میان  نوین  سوسیالیستی 

از و  کار  شادی  عالی،  شعور   تبدیل 

 خود گذشتگی در راه منافع جامعه به

جامعه های  انسان  برجسته   خصایل 

سوسیالیستی.

۳

سوسیالیسم، جانبه  همه   ساختمان 

و پرورش  و  آموزش  تبدیل   یعنی 

زحمتکشان، همه  دارائی  به   فرهنگ 

 برای غنی تر ساخت هستی آنها و برای

امکان امر  آنها. این  شخصی�   توسعه 

را نیروهای مولده مدرن  بر  آنها   تسلط 

 فراهم خواهد آورد. آنها ـ بدین طریق ـ

بیشتر هرچه  جامعه  به  توانند   می 

بهتر امکانات  از  کنند، ضمنا   خدم� 

نیازهای شخصی و  کنند  برداری   بهره 

خود را بهتر برآورده سازند.

۴

سوسیالیسم، جانبه  همه   ساختمان 

کشور به  کشور  تبدیل   یعنی 

 سوسیالیستی مدرن و بالتر بردن اعتبار

 سیاس� صلح جوی آن و نیروی جاذبه

جانبه همه  جهان. ساختمان  در   آن 

مردم همه  مشترک  عمل   سوسیالیسم 

 خواهد بود، زیر آن با منافع آنها عمیقا

 انطباق دارد. خلق نیروئی اس� که این

وظیفه بزرگ را به انام می رساند.»

IV

جانبه همه  ساختمان  از  حاصل   نتایج 

سوسیالیسم

سوسیالیسم، جانبه  همه  ساختمان   با 

عالی توسعه  سطح  به  مولده   نیروهای 

و علم  رسید. دستاوردهای  خواهند   تر 

قرار استفاده  مورد  تر  جانبه  همه   فن 

وارد مانع�  بدون  و  گرف�   خواهند 

سریع شد. توسعه  خواهند  تولید   روند 
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استفاده و  سوسیالیستی  صنعتی   تولید 

 از متدهای تولید صنعتی در کشاورزی

خواهد منجر  کار  راندمان  ارتقای   به 

 شد، آنسان که نیازهای مادی و معنوی

رفع بیشتر  هرچه  کشور   جمعی� 

خواهند شد.

تولید سوسیالیستی عبارت اس�  آماج 

و مادی  نیازهای  بهتر  چه  هر  رفع   از 

شکوفاسازی جامعه،  اعضای   معنوی 

سوسیالیستی، اجتماعی   روابط 

و استعدادها  ها،  انسان   شخصی� 

سازمان تقوی�  آنها،  های   خلقی� 

سیاسی آنها و دول� و جامعه.»

سوسیالیسم، اقتصادی  قوانین  پایه   بر 

 وحدت منافع خصوصی و اجتماعی به

 نیروی محرکه نیرومند توسعه اجتماعی

بدل خواهد شد.

همه ساختمان  دموکراتیک،  آلان   در 

 جانبه سوسیالیسم ت� شرایط انقلب

ساختمان معنی  به  فنی،  ـ   علمی 

توسعه سوسیالیسم  اجتماعی   سیستم 

همه تدارک  بر  ـ  همه  از  قبل  ـ   یافته 

سیستم یعنی  آن،  اصلی  هسته   جانبه 

بثابه آن  تقق  سوسیالیسم،   اقتصادی 

 یک کل و اعتلی کلیه زیرعرصه های

علم، قبیل  از  اجتماعی  حیات   دیگر 

 آموزش و پرورش، فرهنگ، حقوق و

جامعه سطح  به   ایدئولوژی 

سوسیالیستی پیشرفته اس�.

نسب� سوسیالیسم  برتری  اثبات   برای 

و ها  توان  این  همه  باید  امپریالیسم   به 

شکوفا سوسیالیسم  محرکه   نیروهای 

با رابطه  در  مسئله  این   شوند. حل 

 پیروزی در مبارزه طبقاتی ت� شرایط

و ملی  اهمی�  از  کنونی،  امکانات   و 

بین الللی بزرگی برخوردار اس�.

سوسیالیسم، جانبه  همه  ساختمان   با 

شکوفا سوسیالیستی   دموکراسی 

بطور اجتماعی  آگاهی  و  شد   خواهد 

تکمیل خواهد فردی  آگاهی  با   مداوم 

 گردید. زحمتکشان درمؤسسات دولتی

 و در احزاب و سازمان های اجتماعی

رهبران به  ـ  کلمه  فراگیر  معنای  به   ـ 

خواهند بدل  اجتماعی  توسعه   روند 

شیوه طبق  بر  ها  انسان   شد. تربی� 

اهمی� زندگی  و  کار   سوسیالیستی 

بزرگی کسب خواهد کرد.

سوسیالیستی فرهنگی   انقلب 

کرد. توسعه خواهد  پیدا   ضرورت 

(مبتنی اوپتیمیستی  خصل�  و   فرهنگ 

 بر خوش بینی) و آینده خواه ایدئولوژی

 سوسیالیستی بر توسعه و تکامل انسان

را لزم  تأثیر  سوسیالیستی   جامعه 

اعمال خواهد نود.

و آموزش  یا  و  تربی�  تولید،  با   علم 

رابطه تولیدی  کار  با  جوانان   پرورش 

و صنع�  دارد. تهیز   تنگاتنگ 

تکنیک، ترین  مدرن  به   کشاورزی 

 کارگران را رفته رفته از بار سنگین کار

 آزاد می سازد و راه ذوب کار جسمی

می هموار  را  یکدیگر  در  فکری   و 

اجتماعی سیستم  برقراری   سازد. با 

فرماسیون یافته،  توسعه   سوسیالیسم 

 اجتماعی ـ اقتصادی کمونیسم تدارک

یک روند  شود. این  می   دیده 

 قانونندی عینی اس� که تام� توسعه

جامعه سوسیالیستی را در برمی گیرد.

 «گذار از سوسیالیسم به کمونیسم اینجا

کشورهای دیگر  همانند  ـ   نیز 

فراهم با  بتدریج همراه  ـ   سوسیالیستی 

 آمدن شرایط و تکوین نطفه های نظام

همه، از  قبل  و  تر  عالی   اجتماعی 

مولده نیروهای  تر  عالی  رشد   سطح 

از گرف�. سوسیالیسم  خواهد   صورت 

اجتماعی فرماسیون  نظر،  نقطه   این 

لزم برای تدارک کمونیسم اس�.»

توسعه در  مرحله  ترین  عالی   کمونیسم 

نظام اس�. کمونیسم  بشری   جامعه 

آن، در  که  اس�  طبقه  بی   اجتماعی 

در یکپارچه  بطور  تولید   وسایل 

کلیه و  گیرند  می  قرار  خلق   مالکی� 

اجتماعی بلحاظ  جامعه   اعضای 

توسعه با  آن  در  و  هستند   برابرحقوق 

 همه جانبه افراد، نیروهای مولده نیز بر

کلیه و  یابند  می  رشد  فن  و  علم   پایه 

و شوند  می  پر  اجتماعی  ثروت   منابع 

 اصل «از هرکس به اندازه استعدادش،

 به هرکس به اندازه نیازش!» تقق می

یابد.

 جامعه کمونیستی، جامعه کار خلق و

بود.  خواهد  همه  برای  نعم�  وفور 

معنامند و  فرهنگمند  زندگی   جامعه 

توسعه بود. جامعه  خواهد  همه   برای 

و برابری  آزادی،  شخصی�،   کامل 

برادری خواهد بود.

عالی درجه  به  جامعه   کمونیسم 

آزاد مولد  های  انسان  یافته   سازمان 

 شعورمند خواهد بود. جامعه ای که در

حاکم اجتماعی  خودگردانی   آن، 

مفید کار  آن،  در  که  ای   اس�. جامعه 

زندگی در  اولین  نیاز  به  جامعه   برای 

به شد،  خواهد  بدل  مردم   همه 

 ضرورتی بدل خواهد شد که انسان ها

استعدادهای اند و هر کس  آگاه   بدان 

 خود را برای خدم� به مردم بکار می

بندد.

در شادی  عالی،  کمونیستی   «شعور 

در گذشتگی  خود  از  و  انضباط   کار، 

 راه منافع جامعه، مشخصات لینفک

تشکیل را  کمونیستی  های   انسان 

و علم  ببرک�  داد. کمونیسم   خواهند 

تولید لینقطع  توسعه  یابنده،  رشد   فن 

را کار  راندمان  ارتقای  و   اجتماعی 

 امکان پذیر خواهد ساخ�. انسان را به

 کامل ترین تکنیک مجهز خواهد نود

قدرت طبیع�،  قبال  در  آنها  به   و 

و کرد  خواهد  عطا  ای   بیسابقه 

رام برای  را  بیشتری  هرچه   امکانات 

بنیادین نیروهای  هدای�  و   کردن 

طبیعی در اختیار آنها قرار خواهد داد. 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مجموعه شده  ریزی  برنامه   سازمان 

تری عالی  سطح  به  اجتماعی   اقتصاد 

 خواهد رسید، آن سان که نیازهای دم

 افزون اعضای جامعه با استفاده مؤثرتر

منابع و  مادی  ثروت  از  تر  معقول   و 

شد. در خواهند  برآورده  کار   نیروهای 

نخواهد خبری  طبقات  از   کمونیسم 

بود.

اقتصادی، اجتماعی،  های   تفاوت 

 فرهنگی از بین خواهند رف� و تفاوت

 های شیوه زندگی در شهر و روستا نیز

 به همین سان. روستا در رابطه با توسعه

فرم کار،  خصل�  و  مولده   نیروهای 

مناسبات تولیدی،  مناسبات   های 

 زندگی و سطح رفاه جمعی� به سطح

پیروزی یاف�. با  خواهد  ارتقا   شهر 

 کمونیسم، در کردوکار تولیدی انسان،

ارگانیک بطور  جسمی  و  فکری   کار 

شد. قشر خواهند  ذوب  یکدیگر   در 

 روشنفکر، دیگر قشر اجتماعی خاصی

جسمی کار  بود. کارگران   نخواهد 

 بلحاظ فرهنگی و فنی با علوم انسانی

بدین ـ  بود. کمونیسم  خواهند   آشنا 

و طبقات  به  جامعه  تقسیم  بر  ـ   طریق 

داد.  خواهد  پایان  اجتماعی  اقشار 

استثنای به  ـ  بشری�  تاکنونی   تاریخ 

طبقاتی جامعه  تاریخ  ـ  اولیه   جامعه 

بوده اس�.

متخاصم طبقات  به  جامعه   تقسیم 

 استثمار انسان بوسیله انسان را، مبارزه

و ها  مل�  میان  آنتاگونیسم  و   طبقاتی 

اس�. در شده  موجب  را  ها   دول� 

جامعه در  ها  انسان  همه   کمونیسم 

 مقام یکسانی خواهند داش�. نسب� به

خواهند یکسانی  رابطه  تولید   وسایل 

کاری یکسان  شرایط   داش�. از 

 برخوردار خواهند بود. سهم یکسانی از

 ثروت مادی خواهند داش� و در امور

اجتماعی فعالنه شرک� خواهند کرد.

بر جامعه  و  شخصی�  میان   روابط 

و اجتماعی  منافع  وحدت   مبنای 

 فردی، فرم هماهنگی به خود خواهند

انسان آرزوهای  و  ها   گرف�. خواس� 

بیانگر ـ  شان  تنوع  علیرغم  ـ   ها 

هائی انسان  معقول  و  سالم   نیازهای 

 خواهند بود که بطور همه جانبه توسعه

 یافته اند. آماج تولید کمونیستی عبارت

تهیه و  پیشرف� مداوم جامعه  از   اس� 

همه برای  فرهنگی  و  مادی   مواد 

روز نیازهای  طبق  بر  جامعه   اعضای 

افزون شان و مطالبات و علیق شان. 

با استفاده  نیازهای مردم در کمونیسم 

از صندوق اجتماعی رفع خواهند شد. 

 نعمات مصرفی فردی در مالکی� بی

 حد و مرز هر عضو جامعه خواهد بود

 و بطور بی حد و مرز در اختیار او قرار

خواهد داش�.

تولید بر  مبتنی  کمونیستی   جامعه 

تکنیک و  یافته  سازمان  عالی   بدرجه 

یافته خصل� کار توسعه   بدرجه عالی 

آنکه اعضای بی  داد،  تغییر خواهد   را 

شوند.  معاف  کارکردن  از  جامعه 

ـ هیچوجه  به  ـ  کمونیستی   جامعه 

 جامعه مبتنی بر هرج و مرج، علفی و

به مستعد  فرد  بود. هر  نخواهد   کاهلی 

خواهد شرک�  اجتماعی  کار  در   کار 

معنوی و  مادی  های  گنجینه  و   کرد 

خواهد افزایش  مداوم  بطور  را   جامعه 

 داد. به سبب خصل� تغییر یافته کار و

 فنی شدن روز افزون کار و رشد شعور

نیاز جامعه  اعضای  کلیه  در  ها   انسان 

بر طبق علیق شان، داوطلبانه  کار   به 

خواهد توسعه  عمومی  رفاه   برای 

عالی درجه  کمونیستی   یاف�. تولید 

الزامی را  انضباط  و  دق�   سازمان، 

و زور  پایه  بر  نه  که  ساخ�،   خواهد 

شناسی وظیفه  بر  بنا  بلکه   اجبار، 

کلی زیس�  شیوه  بر  بنا  و   اجتماعی 

جامعه کمونیستی تضمین خواهد شد.

باری به  انسان ها  برای  انضباط   کار و 

 بدل نخواهد شد. آنگاه فاته کار بثابه

خوانده ماندن  زنده  برای  ای   وسیله 

و به خلقی� حقیقی   خواهد شد. کار 

بدل شادی  و  لذت  سرچشمه   به 

خواهد شد.

زندگی سازمان  عالی  فرم   کمونیسم 

های سلول  اس�. کلیه   اجتماعی 

های ارگانیسم  کلیه   تولیدی، 

 خودگردان بر طبق برنامه بثابه اقتصاد

در و  یاف�  خواهند  سازمان   ملی 

بطور اجتماعی  کار  واحد   آهنگ 

پیوس�. در خواهند  هم  به   هماهنگ 

اشتراک بدلیل  ها  مل�   کمونیسم 

روحی و  سیاسی  اقتصادی،   منافع 

همکاری و  دوستی  سبب  به  و   کامل 

و نزدیک  هم  به  نظر  هر  از   برادرانه 

شد. کمونیسم خواهند  تر   نزدیک 

آن در  که  اس�  نظامی  از   عبارت 

بهترین و  ها  مهارت  و   استعدادها 

انسان اخلقی  خصائص  و   خصائل 

و شکوفا زد  خواهند  غنچه  آزاد   های 

خواهند شد.

از ـ  قطعی  بطور  ـ  خانوادگی   روابط 

خواهند آزاد  مادی  های   حسابگری 

 شد و بر عشق و دوستی متقابل استوار

خواهند گردید.»

V
سوسیالیسم از  گذار  دوره   مشخصات 

به کمونیسم
یک کمونیسم  به  سوسیالیسم  از   گذار 
آن طی  در  که  است  تدریجی   روند 
برای لزم  معنوی  و  مادی   شرایط 
فراهم کمونیستی  طبقه  بی   جامعه 
 خواهد آمد. مشخصات دوره گذار از
 سوسیالیسم به کمونیسم ـ بطور کلی ـ

به شرح زیر خواهند بود:
 

I

1
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فنی ـ  مادی  های  پایه   ایجاد 
کمونیسم.

۲
تسریع حداکثر پیشرفت فرهنگی.

३

بر و  کار  راندمان  لینقطع   ارتقای 
سطح مداوم  ارتقای  آن،   بنیان 

زندگی مردم.
 

4
کشورهای ترین  پیشرفته  از   سبقت 
آمیز صلح  مسابقه  در  داری   سرمایه 

।اقتصادی

 

II

1
تکیم مالکیت تام اجتماعی.

۲
(مالکیت ای  اتادیه  مالکیت    تبدیل 
تام مالکیت  به  کلکتیف)   اقتصادی 

اجتماعی.
 

३

و شهر  های  تفاوت  بردن  بین   از 
روستا، کار فکری و کار جسمی.

 

4
های تفاوت  تدریجی  بردن  بین   از 
و پذیر  آشتی  طبقات  میان   موجود 

تفاوت های اجتماعی دیگر.
 

III

1
توسعه کار ایدئولوژیکی ـ تربیتی.

 

2
 از بین بردن بقایای شعور بورژوائی در

تفکر انسان ها.
 

३

کمونیستی آگاهی  بردن   بالتر 
زحمتکشان.

 

IV

1
دموکراسی بیشتر  چه  هر   تکمیل 

سوسیالیستی
 

2
های سازمان  فونکسیون   گسترش 

اجتماعی
 

३

توده عمل  ابتکار  و  فعالیت   توسعه 
های خلق.

۴
ـ مارکسیستی  حزب  همزمان    تقویت 

لنینیستی.
 

V

1
تقویت سیستم جهانی سوسیالیستی.

 

2
و سوسیالیستی  کار  تقسیم   توسعه 
سوسیالیستی سیستم  در   همکاری 

جهانی.
 

VI
لنینی اصل  بنیان  بر  صلح   تکیم 
کشورهای آمیز  مسالت   همزیستی 
اجتماعی های  سیستم  با   مختلف 

متفاوت.

*****
هر که  اند  ای  عمده  وظایف    اینها 
گرفت نظر  در  با  سوسیالیستی   کشور 
از گذار  در  خود  خاص   وضع 
انام باید  کمونیسم  به   سوسیالیسم 

دهد.
به داری  سرمایه  از  گذار  حالیکه   «در 

طبقاتی مبارزه  نتیجه  در   سوسیالیسم 

رادیکال تول  و  گیرد  می   صورت 

سازد، می  الزامی  را  اجتماعی   روابط 

در کمونیسم  به  سوسیالیسم  از   گذار 

ت� و  استثمارگر  طبقات   غیاب 

 شرایطی صورت می گیرد که اعضای

و دهقانان  (کارگران،   جامعه 

کمونیسم پیروزی  در   روشنفکران) 

آن راه  در  آگاهانه  و  اند  ذینفع   عمیقا 

تلش می ورزند.

ساختمان که  اس�  طبیعی   بنابرین، 

دموکراتیک متدهای  با   کمونیسم 

زیرین تقق یابد:

 

1
روابط توسعه  و  تکمیل  طریق   از 

اجتماعی.
 

2
 از طریق زوال فرم های کهنه زندگی

و تشکیل فرم های نوین.
 

3
از طریق انسجام و تأثیر متقابل.

به سوسیالیسم  از  جامعه  گذار   در 

 کمونیسم دیگر از دشواری های مبارزه

سوسیالیسم ساختمان  برای   طبقاتی 

های پایه  بود. ایجاد  نخواهد   خبری 

شرط پیش  کمونیسم،  فنی  ـ   مادی 

 اصلی برای گذار از اصل سوسیالیستی

به استعدادش،  اندازه  به  هرکس   «از 
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اصل به  کارش»  انداز  به   هرکس 

اندازه به  هرکس  «از   کمونیستی 

انداز به  هرکس  به   استعدادش، 

نیازش» اس�.

رشد بنیان  بر  تنها  امر،  این  تقق   زیرا 

 تولید اضافه بر نیاز از نعمات مادی و

معنوی امکان پذیر اس�.

ماشینیزاسیون طریق  از  تولید  رشد   این 

صورت جانبه  همه  اوتوماتیزاسیون   و 

می گیرد.

اوتوماتیزاسیون، به  کنید   مراجعه 

ماشین

 اگر توسعه تولید به درجه ای برسد که

حاکم و  مسلط  شده  اوتوماتیزه   تولید 

های پایه  ایجاد  از  توان  می   باشد، 

مادی ـ فنی کمونیسم سخن گف�.

صنع� از  کشاورزی  های  عرصه   اگر 

این عقب باید  باشند،  تر  مانده   عقب 

به رسیدن  گردد. برای  مرتفع   ماندگی 

ایجاد ماشینی  سیستم  باید  هدف   این 

عمل جامه  زیر  وظایف  به  که   گردد 

می پوشاند:

 

1
مکانیزه کردن کامل کشاورزی.

 

2
از معارف شیمی کشاورزی و  استفاده 
تولید در  کشاورزی   بیولوژی 

کشاورزی.
 

3
الکتریزاسیون فراگیر کار کشاورزی.

 

*****

فرم به  کشاورزی  کار  طریق،   بدین 
خواهد بدل  صنعتی  کار  از   خاصی 
به گذار  تسریع  برای  باید  جامعه   شد. 
پیشرفت علم به  توجه جدی   کمونیسم 

به سوسیالیسم  از  دارد. گذار   مبذول 
علمی پیشرفت  به  وابسته   کمونیسم 
کار نتایج  باید  دیگر  سوی   است. از 
علمی به پراتیک و تولید منتقل شوند. 
المکان حتی  سازمان  به  نیل   برای 
باید بالتر  راندمان  با  تولید  و   بهتر 
 سیستم محاسبه اقتصادی و استفاده از
گذار دوره  در  پولی  و  ارزشی   اهرم 

تکمیل شود.

فصل ششم

اقدامات ضرور برای رشد تولید

از ای  از طریق سلسله  باید  تولید   رشد 

تسریع و  تسهیل  زیر  به شرح   اقدامات 

شود:

I

1

و کردن  تخصصی  تکمیل  و   توسعه 

همکاری

۲

در تولید  محل  تعیین   بهسازی 

 چارچوب ملی و در چارچوب سیستم

جهانی سوسیالیستی

۳

سانترالیسم اصل  بیشتر  چه  هر   توسعه 

اداره در  دموکراتیک   (مرکزی�) 

اقتصاد

۴

بهسازی متدهای برنامه ریزی.

ce

 

1

فنی کمونیسم ـ  پایه های مادی   ایجاد 

کار خصل�  باشد،  تر  پیشرفته   هرچه 

سریعتر اندازه  همان  به  گذار  دوره   در 

تغییر می یابد:

۱

کار جسمی سنگین خاته می یابد.

۲

کننده و خسته  فرم   کردوکارهای یک 

به اوتومات ها محول می شوند.

۳

 سهم کار جسمی کارگران در قیاس با

کار فکری آنها کاهش می یابد.
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و جدید  تولیدی  تکنیک  بر   تسلط 

بیشتر هرچه  کیفی  تربی�  مدرن   بسیار 

و آوران  فن  به  آنان  تبدیل  و   کارگران 

مهندسین را ایجاب می کند.

IV

 از طریق مکانیزاسیون و اوتوماتیزاسیون

 تولید ـ همزمان ـ پیش شرط های لزم

از بین بردن تک حرفه ای بودن  برای 

مادام العمر کارگران فراهم می آیند.

V

فرم تولید  پیشرونده  کردن   اجتماعی 

 های دوگانه موجود مالکی� را به هم

این نزدیکتر گشت  نزدیکتر می سازد. 

 دو فرم مالکی� و ذوب نهائی آندو در

به شرح زیر صورت خواهد  یکدیگر، 

گرف�:

۱

موجب کار  اجتماعی  تقسیم   گسترش 

و دولتی  بخش  بیشتر  چه  هر   انسجام 

 اتادیه ای اقتصاد سوسیالیستی خواهد

شد.

۲

اقتصاد ناپذیر  تقسیم  صندوق   رشد 

تولیدی صندوق  به  را  آن  ای،   اتادیه 

خواهد نزدیکتر  دولتی   کارخانات 

।ساخ�

۳

انتگراسیون تولیدی  مسائل   حل 

از تعدادی  نیروهای   (همپیوندی) 

 اتادیه های تولیدی را ایجاب خواهد

بر اشتراکی  مالکی�  نتیجتا  که   کرد 

 وسایل تولید پدید خواهد آمد و ماهیتا

نزدیکتر عمومی  خلقی  مالکی�   به 

 خواهد شد و در آینده مالکی� اتادیه

 ای و دولتی در همدیگر ذوب خواهند
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شد.

VI

از بین بردن تفاوت های شهر و روستا.

۱

کشاورزی در  (فنی)  تکنیکی   انقلب 

 کار دهقانان اتادیه ای را هر چه بیشتر

شهری متخصص  کارگران  کار   به 

نزدیکتر خواهد ساخ�.

۲

ـ کشاورزی  تولید  شیوه  تغییر   با 

به مربوط  های  تفاوت  ـ   همزمان 

میان فرهنگ  سطح  و  زندگی   شرایط 

شهر و روستا از بین خواهد رف�.

۳

های تفاوت  محو  از  بعد  که   آنچه 

خواهد باقی  اجتماعی  ـ   اقتصادی 

و صنعتی  کار  های  تفاوت   ماند، 

 کش� و کار خواهد بود، چیزی که به

صنعتی های  رشته  میان   تفاوت 

شباه� دارد.

Vce

از عبارت  گذار  دوره  دیگر   مشخصه 

به جامعه  تقسیم  آن  در  که  اس�   این 

 انسان هائی که عمدتا کار جسمی و یا

فکری می کنند، از بین می رود.

۱

سطح ارتقای  تولید  تکنیک   توسعه 

 فرهنگی ـ فنی کارگران و دهقانان را و

را روشنفکران  سطح  به  آنها   رسیدن 

 الزامی می سازد و کاهش ساعات کار

زمینه لزم را برای ان فراهم می آورد.

۲

 سازمان تام� آموزش و پرورش مردم

می انام  وظیفه  این  انام  راستای   در 

گیرد.

۳

مالکی� فرم  دو  های  تفاوت  محو   با 

های تفاوت  محو  با   سوسیالیستی، 

رفع با  و  روستا  و  شهر  میان   عمده 

فکری، و  جسمی  کار  میان   تفاوت 

و طبقات  میان  موجود  های   تفاوت 

می پدید  نا  مختلف  اجتماعی   اقشار 

گردند.
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جایگاه در  نابرابری  بقایای   همزمان، 

زن و مرد از بین می رود.

۱

هرچه را  زنان  توان  می  تولید  رشد   با 

تا حدودی بار کار خانگی و  از   بیشتر 

تربی� کودکان و تمل مخارج بار   از 

بدین ساخ�.  آزاد  کودکان   زندگی 

 طریق، دورنای بزرگتری برای زنان در

دانش به  بخشیدن  وسع�  با   رابطه 

و استعدادها  شکوفاسازی   خویش، 

توانائی های خویش گشوده می شود.

۲

به سوسیالیسم  از  گذار  دوره   در 

تقسیم در  واقعی  نابرابری   کمونیسم، 

نتیجه در  که  مادی   نعمات 

 استعدادهای نابرابر برای انام کارهای

وضع و  نابرابر  کیفی  ارتقای   معین، 

آید، می  پدید  مختلف   خانوادگی 

بتدریج از بین می رود.

۳

از نه  ـ  اما  ـ  ها  آماج  این  به  نیل   راه 

با بلکه  تصنعی،  یکسانسازی   طریق 

مادی مندی  علقه  اصل   رعای� 

صورت می گیرد.

IX

یک موجود  های  تفاوت  بر   غلبه 

بنیان که  اس�  واقعی  ـ  عینی   گرایش 

می تشکیل  زیر  عوامل  را  آن   های 

دهند:

۱

رشته در  کار  خصل�   همسانسازی 

های اقتصادی منفرد.

۲

میان عمده  های  تفاوت  بردن  بین   از 

 کار فکری و جسمی و میان فرم های

دولتی و اتادیه ای مالکی�.

۳

سیاس� در  را  گرایش  این   دول� 

 مربوط به تعیین دستمزد و در سیاس�

 مربوط به تعیین صندوق مصرف که بر

 پایه اصل کار انام داده شده پرداخ�

مصرف برای  که  بخشی  و  شود   می 

 اجتماعی صرف می شود، در نظر می

گیرد.

۴

مصرف صندوق  درصدی   سهم 

مداوم بطور  گذار  دوره  در   اجتماعی 

نیازهای تا  شود  می  داده   افزایش 

پیشرفته به  جامعه  اعضای  کلیه   ضرور 

رفع ترین وجهی  و صرفه جویانه   ترین 

شوند.

۵

مصرف صندوق  شدن  بزرگتر   با 

می جامعه  اعضای  کلیه   اجتماعی، 

 توانند در آغاز با تقبل هزینه ناچیزی و

هر ثروت  و  مزایا  از  رایگان  بطور   بعد 

چه بیشتر بهره مند شوند.

X

 با تربی� کمونیستی زحمتکشان، روند

 عینی گذار از سوسیالیسم به کمونیسم

تسریع می شود.

تربیتی روند  عناصر  مهمترین  از   یکی 

دانش و  عمومی  دانش  سطح   ارتقای 

حرفه ای تک تک انسان ها س�.

امکانات جدید  نسل  برای   دول� 

و سطح آورد  می  پدید   آموزش خوب 

با را  جامعه  اعضای  بقیه   آموزشی 

آموزشی ابتکارات  شبکه   گسترش 

مختلف بالتر می برد.

اصول روند آموزش

می استوار  زیر  اصول  بر  آموزش   روند 

شود:

I

تولید. این با  تصیل  تنگاتنگ   پیوند 

طریق از  جدید  نسل  برای   پیوند 

تصیلت پلی تکنیکی فراهم می آید.
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 تصیلت پلی تکنیکی آماج های زیر

را در نظر می گیرد:

۱

 از آن خود کردن مقدمات علمی تولید

مدرن.

۲

بکار برای  لزم  های  توانائی   کسب 

یافته توسعه  کارافزارهای   انداخت 

مدرن.

۳

کردوکار قطع  بدون  جامعه  افراد   بقیه 

 تولیدی خویش به گسترش دانش خود

می پردازند.

۴

 آماج مورد نظر در طول دوره گذار از

 سوسیالیسم به کمونیسم عبارت از این

جامعه اعضای  کلیه  که  بود   خواهد 

دانشگاهی و  دبیرستانی   تصیلت 

داشته باشند.
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در چارچوب قابل حل  و  مهم   وظیفه 

بود خواهد  عبارت  کمونیستی   تربی� 

 از ارتقای شعور کمونیستی. برای نیل به

بینی جهان  تبدیل  باید  هدف،   این 

بینی جهان  به  لنینیستی  ـ   مارکسیستی 

داده قرار  آماج  جامعه  اعضای   همه 

شود.

بقایای باید  آماج،  این  به  نیل  راه   در 

مردم، شعور  در  بورژوائی   ایدئولوژی 

مثل خصایص زیر از بین بروند:

۱

به نسب�  مسئولی�  احساس   عدم 

مالکی� اجتماعی و کار

۲

ناسیونالیسم

۳

پیشداوری های مذهبی

۴

بی بندوباری اخلقی و امثالهم

کار به  نسب�  کمونیستی   موضعگیری 

قرار کمونیستی  تربیتی  کار  کانون   در 

نیاز به  کار  که  زمانی  تنها   دارد. زیرا، 

انسان ها بدل شود، اولیه کلیه   حیاتی 

اخلقی محرکه  نیروهای  که   زمانی 

 نسب� به کار نقش مسلط بازی کنند،

تقق را  کمونیسم  توان  می   آنگاه 

بخشید.

اخلق پیروزی  به  کمونیستی   تربی� 

کمک ها  عرصه  همه  در   کمونیستی 

 خواهد کرد. آنگاه وضعی پیش خواهد

 آمد، که هنجارهای اخلق کمونیستی

بطور جامعه  اعضای  همه  سوی   از 

رفتاری هنجارهای  بثابه   داوطلبانه 

به نسب�  و  یکدیگر  به  نسب�   خویش 

 جامعه برسمی� شناخته شده و رعای�

شوند.
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 از آنا که کمونیسم تنها با شرک� کلیه

 اعضای جامعه می تواند استقرار یابد،

توسعه سوسیالیستی  دموکراسی   باید 

بیشتری بیابد و تکمیل شود.

تکمیل و  توسعه  برای  اصلی   راه 

زیر شرح  به  سوسیالیستی   دموکراسی 

اس�:

۱

ارگان کار  متدهای  و  ساختار   تکمیل 

های دولتی

۲

 تکیم پیوند ارگان های دولتی با خلق

به زحمتکشان  بیشتر  هرچه  جلب   و 

اداره بیواسطه دول�.

به گذار  و  سوسیالیسم  پیروزی   با 

پرولتاریا دیکتاتوری  دول�   کمونیسم، 

به دول� تام خلق بدل خواهد شد.

بشرط ـ  پیشرفته  کمونیستی  جامعه   در 

 پیروزی سوسیالیسم در سراسر جهان ـ

 دول� خلقی به خودگردانی کمونیستی

زوال دول�  و  شد  خواهد   مبدل 

خواهد یاف�.

 حل موفقی� آمیز وظایف دوره گذار و

که همانطور  ـ  کمونیسم   ساختمان 

 پراتیک نشان داده اس� ـ حتی قبل از

 پیروزی سوسیالیسم بر سرمایه داری در

مقیاس جهانی امکان پذیر اس�.

 از آنا که توسعه کشور سوسیالیستی ـ

بهای به  ـ  داری  سرمایه  خلف   بر 

دیگر کشورهای  ماندگی   عقب 

طریق از  بلکه  گیرد،  نی   صورت 

می انام  دوستی  و  متقابل   کمک 

 یابد، کلیه کشورهای سوسیالیستی می

که هائی  تفاوت  علیرغم  ـ   توانند 

در تقریبا  ـ  دارند  توسعه   بلحاظ سطح 

تر عالی  و  دوم  مرحله  به  واحد   زمان 

کمونیسم به  یعنی  کمونیستی،   جامعه 

وارد شوند.

ترین پیشرفته  در  کمونیسم   ساختمان 

دیگر کشورهای و   کشور سوسیالیستی 

بین توسعه  تام�  بر   سوسیالیستی 

الللی تأثیر بزرگی اعمال خواهد کرد.

قوا تناسب  امر،  این  در  موفقی�   با 

جنگ و  طلب  صلح  نیروهای   میان 

 افروز به نفع نیروهای صلح طلب تغییر

ساخت عملی  امکان  و  کرد   خواهد 

در آمیز  مسال�  همزیستی   اصل 

از جنگ  سیاس� جهانی و جلوگیری 

جهانی فراهم خواهد شد.

 

پایان

دایرالعارف روشنگری

http://hadgarie.blogspot.com/
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ازن یکی  چامسکی   وام 

دوره روشنفکران  ترین   برجسته 

چامسکی  زبان۸۲ماس�.  ساله    

و فعال سیاسی  و  فیلسوف   شناس، 

و خارجی  سیاس�  جدی   منتقد 

متحده ایالت  دول�   اقتصادی 

) نرچ  سیدا  اس�.   Ceydaآمریکا 

Nurtschمصاحبه ای را با وی در ( 

مورد بهار عربی انام داده اس�.

این - بسیاری  چامسکی،   آقای 
که کنند  می  مطرح  را   موضوع 
دمکراسی با  ناسازگار  عرب   جهان 
که معتقدید  شما  آیا   است، 
بودن نادرست  اخیر   رویدادهای 
است؟  کرده  ثابت  را  فرضیه  این 

در - ای  فرضیه  چنین   چامسکی: 

اعتبار ندارد. جهان پایه و   هیچ جا 

 عربی – اسلمی تاریخی طولنی از

 دمکراسی را دارد که عمدتا بوسیله

 غرب با شکس� مواجه شده اس�.

سال  نظام۱۹۵۳در  دارای  ایران    

و متحده  ایالت  که  بود   پارلانی 

در شدند.  آن  سقوط  باعث   بریتانیا 

در عراق  در  انقلبی  دوره   همان 

ل  ا می۱۹۵۸س که  داد،  روی    

باشد دمکراتیک  انقلبی   توانس� 

سازماندهی با  متحده  ایالت   اما 

کرد.  سرکوب  را  آن  کودتایی 

وزیر نخس�  اشتباهی:   دوستان 

مصدق محمد  دکتر  ایران   منتخب 

ایالت متحده از  زمان ملقات   در 

  دو سال پیش۱۹۵۱آمریکا در سال 

کودتای  وقوع  دول�CcAاز  علیه    

وی. پرزیدن� آیزنهاور در آن زمان 

 گفتگو با نوام
 چامسکی

 پیرامون بهار
 عرب :”غرب از
 دمکراسی های
 عربی هراسیده

است”
 ترجمه ی نوژن
اعتضادالسلطنه

علیه نفرت  از  موجی  مورد   در 

سخن عرب  جهان  در   آمریکا 

 گف�. وی از نفرتی خبر داد که نه

از که  منطقه  دولتهای  جانب   از 

امنی� شورای  بود.  ملتها   جانب 

 ملی ایالت متحده در گزارشی غیر

جهان در  که  کرد  اعلم   رسمی 

و متحده  ایالت  بلوک   عرب 

منادی را  خود  که   هوادارانش 

از دانند  می   دمکراسی 

می حمای�  ستمگر   دیکتاتورهای 

و آمریکا  آنان  دید  از  اینکه  و   کنند 

کنترل حفظ  سبب  به   متحدانش 

می انام  را  کار  این  نف�  بر   خود 

این آمده بود که   دهند. در گزارش 

بیشتر یا  با صح� کمتر   مشاهدات 

 در اساس آنچه را باستی انام دهیم

نشان می دهد.

این - شما  نظر  از  آیا  معنا  این   به 
که اند  بوده  غربی   دمکراسی های 

 از ظهور دمکراسی در جهان عرب
اند؟  نوده   چامسکی: -جلویگری 

 نی خواهم وارد جزئیات شوم، اما

 بله، این راهی اس� که تا به امروز

 آن را در پیش گرفته اند. در منطقه

پیوسته بطور  دمکراتیک  های   قیام 

قیام این  اکثر  اما  اس�.  یافته   ادامه 

عمدتا که  دیکتاتورهایی  توسط   ها 

متحده، ایالت  حمای�   مورد 

سرکوب اند  بوده  فرانسه  و   بریتانیا 

دلیل به  قطعا  نتیجه  در  اند.   شده 

آنا در  گرفته  صورت   سرکوب 

شما ندارد.  وجود  ای   دمکراسی 

 می توانید این موضوع را در موردی

نیز لتین  آمریکای  مورد  در   مشابه 

از متد  ای  مجموعه   بگویید: 

خونریز. جنایتکاران  و   دیکتاتورها 

 بنابراین تا زمان کنترل جهان توسط

آن از  پیش  یا  و  متحده   ایالت 

مداخلت بدلیل  اروپا   توسط 

آنان دمکراسی ای  سرکوب گرایانه 

وجود نداشته اس�.

از - وجه  هیچ  به  شما   بنابراین 
نشده زده  بهار عرب شگفت   وقوع 

 -چامسکی: خب، من در واقعاید؟ 

 انتظار چنین رویدادهایی را نداشتم.

 اما در مورد این رویدادها پس زمینه

داشته بسترسازی جود  و عوامل   ها 

 اند. اجازه دهید برای مثال به مصر

 اشاره کنم. همانطوری که مشاهده

تظاهرات  اید جوانانی که   ۲۵نوده 

سازماندهی را  مصر  در   ژانویه 

“ عنوان جنبش  برای خود   ۶نودند 

این انتخاب  برگزیدند.  را   آوریل” 

دارد.  دلیلی  آوریل ۶نام    روز۲۰۰۸ 

 اعتصاب وسیع کارگران مصری در

ماهال  نساجی  بود:Mahallaمرکز    
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تظاهرات از  حمای�   اعتصابات، 

 در سراسر کشور و مواردی قبیل آن

 در مصر روی داد. اما قیام مردم در

سرکوب دیکتاتور  توسط  زمان   آن 

به توجهی  ما  در غرب   شد. خب، 

گویی ندادیم.  نشان  رویداد   این 

که زمانی  تا  که  بود  آن  بر   فرض 

 دیکتاتور مردم را سرکوب می کند

 ما چرا به آنان توجه کنیم! تلش در

در  دمکراسی:  برقراری   ۶جه� 

در۲۰۰۸آوریل  مصری،  کارگران    

مصر نساجی  صنع�  دولتی   بخش 

و دستمزدها  کاهش  به  واکنش   در 

 افزایش قیم� مواد غذایی دس� به

که آنایی  از  زدند.   اعتصاب 

قانونی غیر  مصر  در   اعتصاب 

توسط کارگران  شد  می   قلمداد 

 نظامیان سرکوب شدند. اما پس از

های درس  مخالفان  ماجرا   آن 

چنانچه آموختند.  را   مفیدی 

) باین  جوئل  آمریکایی  پژوهشگر 

Joel  Beinanاستنفورد در  فعال   ( 

کارگران جنبش  روی  بر  که   نیز 

 مصری تقیقاتی را انام داده اس�

باره این  در  نیز  ای  مقاله  اخیرا   و 

برای کارگران  مبارزه  به   نوشته 

نوده اشاره  طولنی  زمانی   مدت 

به نیل  منظور  به  ای  مبارزه   اس�: 

دمکراسی.

ایالت پیشی  جمهور   -رئیس 
 متحده، جورج دبلیو بوش، مدعی
خاورمیانه  ” سیاست  که   است 
از دومینویی  وقوع  بر  وی   جدید” 
تاثیر عرب  جهان  در   انقلبات 
آیا باره  این  در  است.   گذاشته 
 ارتباطی میان قیام در جهان عرب
بوش دبلیو  جورج  سیاست   با 

دارد؟  عمدهوجود   چامسکی: 

جنگ از  پس  تاریخ   رویدادهای 

اند: بوده  وار  دومینو  نیز   جهانی 

هنری ویتنام.  برزیل،   کویا، 

را رویدادها  متوالی  وقوع   کیسینجر 

 در آن زمان به ویروسی تشبیه کرده

توانس� می  وی  دید  از  که   بود 

و وی  هنگام  آن  در  باشد.   مسری 

رئیس نودن  ساقط  برای   نیکسون 

سالوادور شیلی،  منتخب   جمهور 

کیسینجر کردند.  ریزی  برنامه   آلنده 

گفته مورد  این  در   gخا  بطور 

به گذاری  تاثیر  احتمال  که   اس� 

بر شیلیایی  ویروس  وی   زعم 

وجود نیز  اروپایی   کشورهای 

بر برژنف  و   داش�. در عمل، وی 

به آلنده)  (سرنگونی  این موضع   سر 

 توافق رسیدند، یزرا هر دو طرف از

ترسیدند. می  دمکراسی   بسط 

ریشه بایستی  ما  گوید  می   کیسینجر 

در و  خشکاندیم  می  را   ویروس 

 واقع نیز تصمیم خو را عملی ساخته

سرنگون را  آلنده  حکوم�   و 

مشابهی مورد  نیز   ساختند. امروز 

از ابواما هر دو   وجود دارد بوش و 

عل� و  اند  هراسیده  عرب   بهار 

آنان هراس  برای  نیز   محسوسی 

برقراری خواهان  آنان  دارد.   وجود 

عرب جهان  در  ها   دمکراسی 

برآمدن صورت  در  زیرا   نیستند 

از عرب  جهان  در  ها   حکوم� 

ایالت عمومی  انتخابات   طریق 

سیاسی صحنه  از  بریتانیا  و   متحده 

خواهند پرتاب  بیرون  به   خاورمیانه 

آنان از این امر عل� هراس   شد. و 

خاورمیانه در  دمکراسی   برقراری 

اس�.

بریتانیایی - خبرنگار  که  دانیم   می 
) فیسک  رابرت  خاورمیانه 

RobIrt  Fiskو اوباما  اخیرا   ( 
را منطقه  مورد  در  هایش   سیاست 
 … است  کرده  قلمداد  نامناسب 
مطالعه را  مقاله  آن   چامسکی:من 

بود. خوب  بسیار  ای  مقاله   نودم. 

نگاری روزنامه  فیسک   رابرت 

مسائل از  بخوبی  و  اس�   مهیب 

 منطقه آگاهی دارد. از دید من وی

که اس�  داده  توضیح   بخوبی 

جنبش  به۶فعالن  توجهی  آوریل    

آنان ندارند.  آمریکا  متحده   ایالت 

دس� متحده  ایالت  از   بکلی 

ایالت که  دانند  می  و  اند   کشیده 

 متحده دشمن آنهاس�. در حقیق�

این۹۰ بر  مصر  عمومی  افکار  از   % 

بدترین متحده  ایالت  که   باورند 

آن با  ها  مصری  که  اس�   تهدیدی 

اند. در حالیکه آمریکا خود  مواجه 

بسیار قدرتند  احساس می کند که 

اس�.

که - باورند  این  بر   برخی 
حد از  بیش  عرب   روشنفکران 
حد از  بیش  و  اند  نوده   سکوت 
امروز نقش  شما  بنظر  اند،   منفعل 
باشد؟  باید  چه  عرب  روشنفکر 
مسئولی� روشنفکران   چامسکی: 

 ویژه ی را بر عهده دارند ما آنان را

خوانیم می  روشنفکر  سبب  این   به 

بدان نه  اند  عنوان  این  مستحق   که 

سایرین از  تر  باهوش  که   خاطر 

چنین مستحق  شما  اگر  اما   هستند. 

یک جایگاه  و  باشید   عنوانی 

و باشید  نوده  کسب  را   روشنفکر 

 بتوانید نظرات خود را بیان کنید ما

 شما را یک روشنفکر محسوب می
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 ناییم و بطور مشابه در جهان عرب

 و یا هر جای دیگر جهان نیز وضع

به همین منوال اس�.

-en.qantara.de/The  منبع : ۱٫

West-Is-Terrified-of-Arabic-

Democracies/…/index.html

انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/10391
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 ادداشت: بازگوئی خاطراتی

 از شرایط سخت و رعب انگیز ادامهء
 مبارزه در دههء شصت، تعریف

 اتفاقات رخ داده در جو پلیسی و
 سرکوب، هم گزنده و تلخ است هم

 شیرین و آموزنده. این خود گونه ای
 باز نگری است به گوشه ای از تاریخ
 نانوشته و جوابگوئی به نیازی برای

 نگهداری حافظهء اجتماعی و
 تاریخی، مبارزه با فراموشی جمعی و

  این امر در این راستا انتقال تربه.
 میتواند تلشی باشد در جهت ثبت

 گوشه هایی از یکی از سیاهترین
 دوران های تاریخ ما. هستند بسیاری

 که خاطرات تلخ و تلخترخود را از
  دو نظام زندانها وسلولهای وحشتزای
  به سلطنتی و جمهوری اسلمی

 نگارش در آورده اند، کاری سترگ
 که قابل تقدیرفراوان است و البته

 ناگفته ها هنوز بیشمار. به نوبهء خود
 در این فکر بودم که باید از زندانی
 بزرگتر هم گفت چرا که هر شهر و
 روستائی خود یک سلول عمومی

 بوده و هست. داستان آن کسان که
 در این زندان بزرگ هر لظه در بیم

  و اضطراب صید شدن بودند،
 داستان آنان که به نوعی گریختند و

  ازبلها و آواره شهرهای دیگر شدند،
 دربدری هایشان. از فرارها و “شانس
 ها”. از دلهره ها ونگرانی هایشان در

 اجرای هر قرار که خود یک دام
 میتوانست باشد. لرزه و رعشه از دیدار
 و گذر هر ماشین گشتی که شاید یک

 قربانی نادم برای شناسائی قربانی
 دیگری در آن نشسته باشد، یا فکر

 اینکه خود در تور بوده و دیگر زمان
شکار شدنش رسیده است. روایت 

شکار لPه ها 
–

  خاطراتی از
 مبارزهء دشوار

۶۰سال 
نویسنده: سهیل چایچی

 زندگی در خانه های تیمی و مشکلت
 امنیتی آنها و … و چرا اتفاقات روزمره

 و رویدادهای خاطره انگیز را که در
 شرایطی ویژه پیش آمده ناگفته

 بگذاریم. به تصویر کشیدن اوضاع و
 شرایط آن دوران که چگونه روز را به

 شب میرساندیم بی آنکه بدانیم آیا
طلوع آفتاب را دوباره خواهیم دید! 
  مطمئنا بچه هائی که بعد از حملت

  جان به در بردند سی خرداد شصت
  برای و فعال ماندند حرفهای زیادی

گفت دارند. باری؛
  چند سالی میشداولین احساس شرم! 

ولی بودیم  کرده  آن محل کوچ  از   که 

بچه میرفتم.  آنا  به   اکثراوقات 

 محلهای سابق و مهمتر از همه چند تن

زندگی حوالی  همان  در  رفقایم   از 

مرا همه  تقریبا  محله  آن  در   میکردند. 

فعال عنوان  به  نه  اما   میشناختند 

آن در  راح�  دلیل  همین  به   سیاسی، 

 محیط تردد میکردم و به کار وفعالیتم

در بعدازظهر  پنجشنبه   میرسیدم. یک 

 راه خانه بودم که فرزاد و سامان دو تا

از بعد  دیدم.  را  ام  قدیمی   از دوستان 

که براین شد  قرار  احوال و….  و   حال 

خانه در  را  تا شب  بخوابیم  فرزاد    

 صبح زود سه تایی برویم کوه نوردی.

به ازبرگش�    خانه منصرف شدم من 

سامان آنها.  منزل  رفتم  فرزاد  با   و 

میاید. شام  از  بعد  خانواده گف�    

برادر فقط  مهمانی.  بودند  رفته   فرزاد 

روبراه غذائی  بود.  خانه   کوچکترش 

اوضاع از  همزمان  و    کردیم 

دستگیریها، جامعه،   وحشتناک 

صحب� موجود  خفقان  و   اعدامها 

آمد. شام پیش  از  پس  در   دقایقی    

که فرزاد  اتاق  به  بعد  و  نشیمن   سالن 

رفتیم. متوجه بود  نشیمن  اتاق   روبروی 

که   کتابهای رو تاقچه و تو قفسه شدم 

که کتابی  تقریبا  اس�.  شده  کم   ها 

برای بود.  نانده  باشد  خواندن   قابل 

و شروع برداشتم  را  البلغه  نهج   تفن 

خواندن به  بلند  صدای  با   کردم 

و زن  باب  در  معروف   بخشهای 

تا فرزاد  که  میدانستم  چون   همسر. 

ی د و د تایلت ح مذهبی     دارد.  

خانه زنگ  که  بود  شده  گرم   بحثمان 

 به صدا درآمد. از پش� اف اف کسی

باید معمول  روال  طبق  نداد.   جواب 

باز را  در  میرف�  کوچیکه   داداش 

 میکرد! با غرزدن رف� اما از برگشتش

که کردم  فکر  اول  نشد. من   خبری 

اند برگشته  مهمانی  از  فرزاد   خانواده 

 ولی فرزاد با حالتی بین حدس و یقین

داداش دوستان  حتما  که   گف� 

  در و همانا کوچیکه اش آمده اند دم

دقایقی هستند!  صحب�  بعد مشغول    

  از همان دم در فرزاد داداش کوچیکه

کار باهات  پایین  بیا  که  کرد  صدا   را 

ماندم نبود. من  عادی  صداش   دارند! 

از بیخیال  خبرو  بی  البلغه.  نهج   با 

 همه جا. زمان گذش�، اما غیر عادی

 و طولنی. با خودم فکرکردم که فرزاد

تنها را  دوستانش  نداش�   عادت 

سومی همراه  آن  شاید   بگذارد. 

  منصرف شده سامان، از آمدن به کوه

بتراشد.  بهانه  و حال میخواهد عذر و 
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کتاب در  سرم  ها،  اندیشه  همین   در 

اتاق نشسته به در ورودی   علی، پش� 

پسرِ  بودم. برگشتم.    صدائی شنیدم. 

را میان درگاهی دیدم که زل  ریشوئی 

مدت چه  میکرد.  نگاه  مرا  بود   زده 

ریشو این  که  این حساب  به  بود؟   آنا 

 از دوستان فرزاد اس� کتاب در دس�

 برخاستم و سلم دادم. ناگهان در جا

ژ یک  اسلحه.  زد.  پوتین۳٫خشکم    

 سربازی. لباس پاسداری. ریش حزب

علیک جای  عصبانی� اللهی. به  با    

سعی که  چیه؟ من  دست�  تو   پرسید: 

را حفظ   میکردم حال� عادی خودم 

کتاب، گفتم:  باشم  خونسرد  و   کنم 

البلغه! کتاب را گرف� براندازی  نهج 

 کرد. کتابهای جلو پنجره را هم زیرورو

از خوشبختانه  داش�؟  سواد   کرد. 

خبری ضاله”  و  “مشکوک   کتابهای 

اتاق سوی  به  تشر  و  اخم   نبود. با 

پاسدار دو  آنا  شدم!  برده   پذیرائی 

مضطرب و  بدس�  اسلحه   دیگر 

 ایستاده بودند. یکیشان با بیسیم حرف

در بود. چرا  رئیسشان  نظر  به   میزد. 

 چشم همه شان نوعی ترس و تشویش

میزد؟   تا مرا دیدند اسلحه ها را موج 

با حال� فشردند.  در دس�   محکمتر 

نی که  ها  چه  ذهنم  باش. در   آماده 

کسی بودند؟  کرده  تعقیبم   گذش�: 

اینجا، چرا  چه کسی؟  بود؟  داده   لوم 

مکن تیمی؟  خانه  بودند  نیامده   چرا 

کرده دستگیر  را  ها  بچه  همه   اس� 

  آدرس خواهند پرسید، آدرس باشند؟

خودمان؟ خانه  بدهم؟  باید  را   کجا 

اس�. منوعه  کتابهای  از  پر  که   آنا 

از زندانیان زمان  پدرم فعال سیاسی و 

لو پدرهم  اینصورت  در  بود.   شاه 

ولی اقوام؟  خانه  از  آدرسی   میرف�! 

چی؟ رسم  و  اسم  چگونه؟  و   کدام 

شناسائی کارت  جیب یک  در    

 داشتم. فرزاد حتما اسم مرا گفته بود.

اسمم توشناسنامه  بگویم   میتوانستم 

بیا که  زد  تشر   چیزدیگریس�. رئیس 

اس� عادی  چیز  همه  که   اینجا! انگار 

با رفتم.  سویش  به  و  دادم   سلمی 

سعی سر،  در  پاسخ  بی  سوال   هزاران 

غیر و  خور  در  جوابی   میکردم 

این در  ثانیه مشکوک  چند  باقی     

 برایشان دس� و پا کنم. - تنها هستی؟

میاد؟ هم  دیگری  کس  نفرید؟   چند 

 چه نسبتی با اینا داری؟ اینا رو از کجا

کی میکنی؟  چکار  اینجا   میشناسی؟ 

اما خونسردی   اومدی؟… با 

پایین سریع بال  ذهن  در  را  جوابها    

و فرزاد  اینکه  به  یقین  با  و   میکردم 

مورد گرفته برادرش  قرار  جویی  باز    

آدرس مورد  در  میدادم.  پاسخ   اند 

همین در  قبل  که  دادم  توضیح   خانه 

سالی چند  و  میکردیم  زندگی   کوچه 

چند ایم  کرده  کشی  اثاث  که   میشه 

پیش میام  بیشتر  ولی  آنطرفتر.   محله 

رئیس وقتی  قدیمی.  محلی   بچه 

که پرسید  ازم  کارت پاسدارها    

ای لظه  برای  نه،  یا  داردم   شناسایی 

 جا خوردم. مردد شدم چه بگویم. می

بعنوان کارت  بی  فرد  با   دانستم 

و آره  گفتم  میشود.  برخورد   مشکوک 

در گشت  به  کردم  شروع  دلی  دو   با 

به رئیس  بیسیم  ناگهان  که   جیبهایم 

شدن متوحش  باعث  و  آمد  در   صدا 

گردید. در پاسداران  دیگر  و   رئیس 

 بیسیم چه شنید؟ با عجله و اضطراب

 به پاسداران امر و نهی کرد: تو برو بال

  تو جلو پنجره را بپا. تو اتاق پش� بام.

به را  کدامشان  هر  را.  پله  راه  تو   را. 

فرستاد.   گوئی در جبهه جنگ سوئی 

زده! رئیس آتک  دشمن  و   بودند 

  بنشین این خشمگین به من نهیب زد:

نیزنی.  هم  نخور. حرف  تکان  گوشه 

از جیبهایم آرام  را   دستان جستجوگرم 

کارت ندادن  از  خوشحال  آوردم.   در 

از وسردرگم  نگران  اما   شناسائی، 

رفتم صدا  سر  بی  اطراف   اتفاقات 

 نشستم آنائی که نشان داده بود. همه

 گوش به زنگ بودند. دقایق به کندی

  برادر میگذش�. حادثه ای رخ نداد.

 کوچیکه فرزاد ترسان و لرزان آمد و با

بی نشس�.  من  پیش  رئیس   دستور 

صدای فقط  ترس.  از  باری  با   کلمی 

حال به  میامد. تا  دماغش   بال کشیدن 

پیدایش فرزاد  بعد  بوده؟ لظاتی   کجا 

 شد با چشمانی ملو ازپرسش وحیرت.

 نگاهی به من انداخ�. حال� شمات�

من میکرد  فکر  نکند   داش�؟! 

 پاسداران را آورده ام؟ هر سه چون بچه

پنجره، چهار زیر  اتاق،  گوشه   یتیمها، 

 زانو نشسته و حرکات این مهمانان بی

که میکردیم  نظاره  را  ناخوانده   تربی� 

بی غیرانسانی،  و  مبالت  بی   چگونه 

 مسئولی� و وحشیانه همه خانه را بهم

 میریزند. همه چیز را زیر و رو میکنند.

و میگشتند  بدنبال چه  نیدانستم   هنوز 

بودند؟ پاهای آمده  منظوری  چه   به 

مثل که  دیدم  را  داداشش  و   فرزاد 

تام میلرزیدند.  زده  سرما   آدمهای 

شده هم سف�  هایشان  وعضله   جسم 

هم من  نکند  کردم  فکر  خود  با   بود. 

 میلرزم. سردم بود. چند نفس عمیق و

کردم. رها  را  جسم  و  کشیدم   آرام 

 ضربان قلبم را چه میکردم؟ باز صدای

وضعی� باره  دو  مد.  آ  در   بیسیم 

و جوش  و  جنب  شد!  اعلم   جنگی 

سر دوید  کس  هر  پاسداران.   وحش� 

 پستش و ما سه نفر باز تهدید شدیم به

التهاب در  زمان  سکوت.  و   سکون 

  میگذش�. در اطراف چه رخ میداد؟

هم بودند. در پاسداران  مضطرب    

وارد فرزاد  پدر  واحوال  حال   همین 

نگران. حالی؟!  چه  با  اما   شد. 

نگاهی با  و  غمین  جویا.   متعجب. 

سلمش که  من  به  کنجکاو   سخ� 
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میتوانستم داشتم  دوس�  بودم.   داده 

ندارم. پدر از هیچ چیز خبر   بگویم که 

زمین روی  اتاق  طرف  آن   رف� 

که سرش  بر  ناتوان  دستی  با   نشس�. 

فرزاد مادر  تاخیر،  با  بود.  افتاده   فرو 

از تر  شوریده  نزار.  حالی  با  آمد.   هم 

به پاسخ  بی  های  نگاه  همان  با   پدر. 

سلمی جواب  با  من.  به  و   اطراف 

چه اینجا  تو  که  تقیر  همراه   خشک 

کنار رف�  هم  مادر  چرا؟  و   میکنی 

را خویش  و  گسترد  غم  چادر   پدر، 

بهم را  اش  کرد. خانه  پنهان   درونش 

 ریخته بودند. اثاث منزل، لباسها، قند

ظروف، شکر،  چیز و  وهمه  کتابها    

وجود با  بود.  برهم  و    زور و درهم 

برای شکای� اسلحه پاسداران جایی    

و با چشم  نبود. سعی میکردم   و گلیه 

که بفهمان  مادر  و  پدر  به   نگاه 

… سکوت ولی  نیستم.   مقصرمن 

فرزاد بزرگتر  خواهر  ورود  را   کشنده 

و نگاه  و  داستان  همان  و   شکس� 

مادر و  پدر  به  هم  خواهر   فشار. 

بیشتری زمانی  فاصله  با    پیوس�. 

با شد.  وارد  خانواده  ارشد   خواهر 

به خونسرد  مصمم.  بنفس.   اعتماد 

به نگاهش  انداخ�.  نظری   اطراف 

بود.  خواه  پاسخ  برنده،  سنگین،  من 

 ضرب الثل آب شدن ودهان بازکردن

 زمین را با تام وجودم لس کردم، اما

اتهام رفع  برای  زبانی  سود؟    چه 

دوخته را  لبان  گویی  تو   نداشتم. 

داد کنم،  فریاد  داشتم  دوس�   بودند. 

با تام قدرتی که در بدن داشتم  بزن. 

 که من این پاسداران کثیف را نیاورده

 ام، من آدم فروش نیستم … شش عضو

بودند. حاضر  اتاق  در  اکنون   خانواده 

که مسلحی  افراد  نظر  ت�   همگی 

شده تربی�  انسانی�  سلخی   برای 

تر. اطلع  بی  دیگری  از  یکی   بودند. 

واقعی� از  حاکی  کابوسی  از   حیران 

بچه این  به  من.  به  مشکوک  و   تلخ 

خانواده.  فرزند  دوس�  و  سابق  محل 

پدر و بر خویش،  ارشد مسلط   خواهر 

دعوت آرامش  به  را  مادر   خصوصا 

  پاسداران در تکاپوی رف� و میکرد.

شباه� موجوداتی  به  آشکارا   آمد 

باشند، گریخته  ازانسانی�  که   داشتند 

دارد. حدی  هم  شقاوت  و   پستی 

انتظار کجا؟! همه  به  تا   سقوط 

چه واینکه  بود  دلهره   میکشیدیم. 

اتاق باز شد.  خواهد شد؟ در ورودی 

به چادر  دختری  با  جدید  پاسدار   دو 

خود شدند. از  وارد  گرفته  رو  و   سر 

 پرسیدم این دیگر کیس�؟ از خواهران

زن جنس  بدنی  تسس  برای   زینب؟ 

پوشانده؟  را  اش  چهره  چرا  آمده؟ 

نقاب خانواده.  جمع  روبروی   نشس� 

  افراد از رخ برگرف� و نگاهی به تام

  متعجب و منتظر داخل اتاق انداخ�.

 دختری جوان که به یقین تا سن هژده

فرص� دیگر  بهار  چندین   سالگی 

با دید  را  او  تا  ارشد   داش�. خواهر 

چرا؟!  تو!؟  گف�:  هراس  و  شگفتی 

شد. سرخ  جوان  دختر  سفید   گونهء 

توان دیگر  شد.  نایان  شرم  شد.   زرد 

نداش�. را  کسی  چشم  در   نگاه 

شرم و  سنگینی شکس�  را   پلکهایش 

 به زیر کشید. تازه کار بود. آدم فروشی

 نکرده بود. کسی را لو نداده بود. مزه

را دوس�  چشمان  از  شدن   تقیر 

در سرنوشتی  چه  بود.   نچشیده 

 انتظارش بود؟ نفسی به راحتی کشیدم.

تا بود   دختر جوان “فرشته” نات شده 

 مرا از زیر فشار نگاهها رها کند و خود

این خانواده اسارت دو عضو   “عامل” 

باشد. چه مسخره اس� بازی زندگی! 

چهره دختر،  آن  ملتمس   چشمان 

خجالتش، اش،  شرمندگی   سرخش، 

گوئی نیس�! نایش  شدنی   فراموش 

میشد. نزدیک  پایانش  به   داش� 

یک چه خواهر  “ت�  را  مبارز    

تا بودند  آورده  مبارز فشاری؟”    

 دیگری را شناسائی کند. آن پاسداران

جوی در  را  فرزاد  خواهر  دو   مسلح 

 سرشار از اشک و آه و خشم و ناتوانی

 همگان با خود بردند…. آیا شانس بود

و ندیده  مرا  جوان  دختر   که 

میتوانستم احساس آیا من   نیشناخ�؟ 

 خوشحالی کنم که از دس� پاسداران

به نوعی گریخته بودم!!! ….

 ! س ن ا بغلش از    خطر 

شانسی. گوشم عجب  شد.  رد  چه     

را تراکتها  و  ها  اعلمیه  که   کارخوبی 

کردم. سازی  جا  بردم  شب   همان 

 تنبلی نزدیک بود بهم غلبه کند، چون

بود. یک بی حال  و   تنم خیلی خسته 

همه که  آمد  سراغم  به  دلی  دو   لظه 

فردا را  بدهم. کارها  انام  صبحش     

گوش ام  خسته  تن  به  که  خوب   چه 

مسجد نکردم. آن  جلو  اگر  براستی    

تراکتها و  ها  اعلمیه  بازجویی   هنگام 

مطمئنا بود،  دار همراهم  طناب    

ربوده را  جان  و  شکسته  را   گردن 

  آنهم در دوره ای که بسیاری را بود.

جلو فقط اعلمیه  برگ  یک  بخاطر    

 جوخه های اعدام می سپردند. ساع�

دوچرخه سوار  نه شب  نیم-  و   هش� 

  رنگ ورو رفته مان شدم. رکابش۲۸

 خرابی داش� و هنگام پا زدن صدای

 دلنگ دلونگ میداد و زینش هم پاره

 و رنگ و رویی نداش�. این دوچرخه

ما بدس�  چگونه  نیس�  یادم   دقیقا 

جنوب محله  آن  در  ولی  بود   رسیده 

 شهر که با محمل کارگری خانه اجاره

 کرده بودیم چیز خوبی به نظر میرسید.

پیراهن در را زیر  تراکتها   اعلمیه ها و 

 شکم و کمر خود جا دادم و به سوی

 چندین محله آن طرفتر پا زدم تا آنها را

امن   جا سازی کنم و فردا در مکانی 
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برای برویم  رفقا  از  یکی  با   صبحش 

طبق منطقه.  آن  های  خاانه  در   پخش 

که تربه بودیم  رسیده  نتیجه  این  به     

این شیوه مناسب و کم خطرتر اس�. 

آن صبح  نیم  چهارو   – چهار   ساع� 

آهسته را  کذایی  برداشتم دوچرخه    

که شدم  سوار  طرفتر  آن  کوچه   وچند 

  در تاریکی صاحبخانه را بیدار نکنم.

که میزدم  پا  پخش  محل  بسوی   صبح 

 ناگهان نور بسیارقوی و تندی چشمان

نتوانستم لظاتی  برای  کورکرد.   را 

  فقط احساس کردم هیچ چیز را ببینم.

 با یک جسم سختی رو در رو شده ام.

در ام چرخی  دو چرخه   بعدش همراه 

  نقش زمین شدیم. حال� هوا زدیم و

و از گیجی ضربه   منگی داشتم، هنوز 

میان که  بودم  نشده  رها  زدن   پشتک 

ولوشدم. باز  نیمه  چشمانی  با   خیابان 

شدید نور  آن  از  بعد  داش� چشمان    

 به تاریکی عادت میکرد. به دور و برم

لوله تفنگ  نگاهی کردم. اول چندین 

   که بسویم نشانه رفته بودند. را دیدم

انداختم. نگاهی  را  بالتر    کمی 

که هائی    دور و برم حلقه زده بسیجی 

 بودند، پش� سرشان مسجدی با چند

آنطرفتر اللهی جلوش.   تا جوان حزب 

آماده های  اسلحه  با  بازرسی   ماموران 

موانع و  پرژکتورها  بعد  شلیکشون.   به 

را خیابان  عرض  تام  که  مانند   نرده 

چشمان جلو  بودند  کرده   اشغال 

و دوچرخه و من  میکردند.   خودنایی 

آنطرف دراز  به  دراز  آنها  میان   که 

چسبیده آسفال�  بروی   پرژکتورها 

 بودیم. نه از ترس؟ فهمیدم با مانع جلو

 مسجد برخورد کرده ام که برای کنترل

میکردند. تعبیه  بازرسی  و و  حیرت    

از را  بازرسان  و  ها  بسیجی    ترس 

 سروصدای پیش آمده فرا گرفته بود. -

 تکون نخور! دستاتو بگیر بال! خودم را

 جمع و جور کردم. آهسته بلند شدم و

وسط چیه  اینا  که:  زدم  غر   همزمان 

خیابون گذاشتین آدم میخوره زمین؟!! 

دیگه که  حرکاتشون  و  ها  چهره   از 

بودند مشخص  پروژکتورها   پش� 

 فهمیدم آنها بیشتر از من ترسیده اند! -

شنیدن داره. با  نارنک   بگردینش، 

 اسم نارنک چندتائی یک قدم رفتند

جلوتر. آمد  شون  اسلحه  اما    عقب، 

از و یکی  دل  گوئی  که  ها  بسیجی    

احتیاط با  داش�  بیشتری    جرأت 

 شروع کرد به گشت بدن. - جوراباشو

کردم کرده! تعجب  قایم  اونا   بگرد! 

سعی بود  طوری  هر  جوراب.  تو   چرا 

از ترسی  باشم.  به خودم مسلط   کردم 

را ام  خونسردی  ندهم.  نشان   خود 

کردم. که حفظ  میزدم  غر  همچنان    

خیابون چرا  شد،  خراب  ام   دوچرخه 

   با این پرژکتورها رو اینجوری بستید،

 آدم هیچی نیبینه، نارنک چیه… وقتی

 چیزی نزد من پیدا نکردند خیالشان از

  در سوال و باب� نارنک راح� شد.

 جوابها که این موقع صبح کجا میری،

  با همان کی هستی و ازکجا میایی و…

 لن غر و نیمه طلبکار گفتم که شاگرد

 نار هستم ، دارم میرم تا قبل از آمدن

 اوستا مغازه را باز کنم و در همان دور

نیدان میکنم… هنوز  زندگی  برها   و 

باور را  حرفهایم  سادگی  به   چرا 

که بودند  خوشحال  شاید   کردند. 

دوره شایعات آن  در  اند!  نشده   شهید 

مجاهدین که  بود  زبانها  سر  بر   زیادی 

و بازرسی  ایستهای  بسوی  بار   چندین 

کرده پرتاب  نارنک  مساجد   جلو 

اینکه اند. یا  و   قیافه  و  و وضع    سر 

و انقلبیون  “ضد  به  زدن   حرف 

 تروریستها” نیخورد! یا در آن محلت

اجتماعی اوضاع    موضوع شاگرد و و 

اوستا امری عادی و آشنا بود. نیدان. 

از زنان  غر  و  برداشتم  را  ام   دوچرخه 

محل آن  از  چه  هر  شدم.  دور   آنا 

 دورتر میشدم بیشتر وحش� بر من غلبه

  اگر اعلمیه ها پیشم بود، اگر میکرد.

 پاپیچم میشدند و آدرس خانه و مغازه

تا میکردند  اصرار  اگر  میخواستند،   را 

نشانشان مغازه ای را که وجود ندارد   

اگرخواهان شناسائی بدهم،  کارت    

 میشدند؟؟؟ این افکار در ذهنم دوران

قیافه داش�. شکنجه،  زندان،  و    

پش� لجوردی را  اعدام  جوخه  و    

پا تندتر  هرچه  میکردم.  حس   سرم 

و تنگ  کوچه  چندین  از   میزدم. 

بشم کسی مطمئن  تا  رد شدم   باریک 

نیکند. از تعقیبم  اطمینان  از  بعد    

اما رسیدم  دیر  قرار.  سر  رفتم   تصفیه 

پیدا کنم را  رفیق  توانستم    خوشبختانه 

“کار کردم.  نقل  برایش  را  داستان   و 

شب را به صبح ن…

دقیقه!   چند روزی از هفتم تیرماهچند 

گذش�. می  شص�  قرارها سال    

نداش�. را  خود  معمول  نظم   دیگر 

 بسیاری از همرزمان گوئی ناپدید شده

د. ن د و و ب در  از  تشویش  و  نگرانی    

 دیوار تشکیلت بال میرف�. اضطراب

پرسه خیابان  و  کوچه  در  التهاب   و 

همه نیرف�.  پیش  ای  برنامه   میزد. 

داش� اوضاع  بود.  ریخته  به هم   چیز 

میگرف�. خود  به  دیگری   شکل 

 جامعه باز آبست بود. این بار هم درد

و فعالین  نصیب  شیونش  و  خون   و 

میشد.  عادی  ومردم  دگراندیشان 

نظر به  خراب  و  تلخ  سخ�   وضعی� 

دستگیر را  بسیاری  تعداد   میرسید. 

در بود  مکن  فردی  هر  بودند.   کرده 

سخ� باید  امنیتی  مسائل  باشد.   تور 

رزمی ورزشهای  میشد.   مراعات 

بود. در ملغا شده   صبحگاهی مان هم 

 این حال و هوا من بعد از اجرای چند

 قرار ناموفق بالخره یکی از رفقا را در

گزارشات و  اخبار  دیدم.  قراری   سر 
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کردیم: بدل  و  رد   ناخوشایند 

اعدام. و  شکنجه  و   دستگیری 

 مقاومتها و لو دادن ها. قرار و مدارهای

برای شد.  گذاشته  جدید  و   محکم 

با کدام  هر  تازه  خبرهای   انتقال 

شدیم.  روانه  بسوئی  ترس  و  مراقب� 

تغییر تا  ببینم  را  رفقائی   تصمیم داشتم 

برایشان را  تولت  دهم. و  توضیح    

 بعل� اینکه قرارها به هم ریخته بود و

 از قرار ثاب� هم هنوز صحبتی در میان

تا اس�  بهتر  فکرکردم  خود  با   نبود. 

را کارها  و  تاسها  نیامده  پیش   اتفاقی 

بدهم. سامانی  و  از سر  یکی  خانه    

  لزوم  و درصورت بچه ها را بلد بودم

او تاس میگرفتم. با موتور هندایم با    

 تا آنا راهی نبود. همانطور که آرام و به

داخل به  را  موتور  خیال  بی   ظاهر 

چشمی زیر  میکردم،  هدای�   کوچه 

نظر گذراندم. سر کوچه از  را   اطراف 

گرم جوان  پسر  چند  معمول   طبق 

بچه به  آنها  از  یکی  بودند.   صحب� 

شباه� مدارس  اسلمی  انمن   های 

ساک� همه  دیدن  محض  به   داش�. 

سرشار نبود،  عادی  نگاهشان   شدند. 

 از سؤال و سوء ظن. چند نفردیگر هم

و بودند  نشسته  روبروئی  کوچه   سر 

 کنجکاو و مردد مرا ورانداز میکردند.

و اس�  سنگین  جو  کردم   احساس 

دیگر اما  نیس�.  عادی    وارد اوضاع 

 کوچه ای شده بودم که خانه رفیقم در

 آن قرار داش� و متاسفانه آن کوچه بن

 بس� و باریک بود. دو در نیمه باز در

کردند. جلب  را  نظرم  کوچه   اوایل 

به بودند.  ایستاده  زن  دو  درها   میان 

را آنها  موتور  صدای  قوی   احتمال 

آب گوشی  و  سر  که  آنا  بود   کشانده 

برق مانند  من  دیدن  با  اما   بدهند، 

ترسان و  گرد  چشمانی  با  ها   گرفته 

فرا اضطراب  مرا  بستند.  را   درها 

انداختم. نگاهی  را  اطراف   گرف�، 

فقط بسته.  درها  و  بود  خلوت   کوچه 

با از سر کوچه مرا   آن چند پسر جوان 

تعقیب وپرسان  متعجب   چشمان 

آمده که  دری  جلو   میکردند. رسیدم 

دو آورم.  در  صدا  به  را  زنگش   بودم 

 دل بودم که آیا بی آنکه رفیقم را ببینم

 یا دربزن از همانا برگردم؟ تپش قلبم

همه از  میکردم  احساس  میشنیدم.   را 

هستم. نظر  زیر  فکر طرف  خود  با    

خاموش را  موتور  اس�  بهتر   کردم 

را زنگ  تردید  و  تشویش  با   نکنم. 

در شدن  باز  انتظار  در  دادم.   فشار 

، ه ن ا به خ رو  برگرداندم  را  موتور    

در که  اندیشه  این  با  کوچه   خروجی 

 صورت رخداد اتفاقی راهی برای فرار

بودم زدن  دور  حال  در  باشم.   داشته 

 که در آهنی همسایهء بغلی به آرامی و

 با احتیاط باز شد. زنی میانسال و مادر

و ترسان  کمر،  به  چادری  با   مانند 

  آهسته همراه اشارهء دس� تکرارکنان

اینجا برو  برو،  که  گف�  من   به 

بس�. را  در  سریع  و    وانیستا!!!! 

 احساس کردم گوشهایم داغ شده اند.

شد. مستولی  برمن  وحش�  آن   یک 

حس طرفی  از  نداشتم.  رفت   پای 

اینکه چه پیش  مسئولی� و کنجکاوی 

 آمده و از جانبی خود را در محاصرهء

میکردم. حس  چشم  عالم    یک 

غیرمعمول حرکتی  با   نیخواستم 

اتفاقی موجب شوم. چه  کسی  شک    

 افتاده؟ چرا امروز همه رفتاری عجیب

میدهند؟ نشان  خود  از  غریب   و 

و نگاهشان، راز  از  ملو  گفتارشان    

  و ترس اس�؟ مغزم ملو ازسؤال وهم

  کسی خانه نیس�؟ چرا در را باز بود.

درگیر و  مغشوش  ذهنم   نیکنند؟ 

که بود  رفت  و    در خانه ای را ماندن 

آنا رفیقم  و  بودم  زده  زنگ   که 

قلبم شد.  باز  تعلل  با  میکرد   زندگی 

ولی میشد  کنده  جایش  از   داش� 

مادر بود.  کرده  میخکوب   نیروئی 

لرزان دستانی  پریده،  رنگی  با   دوستم 

که دری  لی  از  آشفته  ای  چهره   و 

بزور بازش میکرد نایان  گوئی داش� 

 شد. سخنان زن همسایه را تکرار کرد

تعللی و  بی سخنی  بس�! من  را  در   و 

فکر در  فقط  موتورشدم.  بر   سوار 

بن و  باریک  آن کوچه  از  آمدن   بیرون 

سر به  چگونه  نفهمیدم  بودم.   بس� 

ها جوان  اینکه  از  قبل  رسیدم.   کوچه 

را سؤالی  بیابند، گاز دادم و فرص�    

از معرکه جستم!  و  دنده عوض کردم 

برایم رفیقی  واقعه  ازاین  بعد  روز   چند 

برادر تعریف کرد که در آن روز شوم   

 بزرگ رفیقم را در خانه شان دستگیر

 کرده بودند. راستی اگر من چند دقیقه

زودتر رسیده بودم…

آهن! راه  سرریل  از  که    بعدازظهرها 

فعالی� از  بعد  یا  گشتم  برمی   کار 

خانه به  رفت  دیگر  که  زمانی   روزانه، 

یک معمول  نداش�،  لزم   محملی 

  بیس� دقیقه راه خانه از ایستگاه ربع،

به آهن  راه  ریل  روی  از  را   اتوبوس 

چند مسیر  میدویدم. این  آرام   حال� 

 مزی� داش�، نزدیک خانه که میشدم

 میتوانستم قرار سلمتی را پش� پنجره

 کوچک مشرف به ریل راه آهن ببینم.

 از ماشین گش� سپاه و شلوغی خبری

روی دویدن  یورته  یا  رفت  راه   نبود. 

 تخته های زیر ریل و نظر به امتداد این

گوئی بینهای�  در  که  موازی   جاده 

در را  خاصی  حس  میشدند   یکی 

راه آهن بیدار میکرد. در کناره   انسان 

در دیدن همیشه  پتی  پا  های  بچه    

اما روزانه  از کار  پدران خسته   کوچه، 

 با مزد ناکافی، مادران منتظر بر آستانه

انگیزه هم  باز  تهی.  های  سفره  با   در 

 ای برای ادامه راه و مبارزه! در یکی از

سوی یورته  که  بعدازظهرها   همان 
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در جوانان  از  بودم جمعی  دوان   خانه 

طرف دو  که  دیدم  را  مختلف   سنین 

که آمد  نظرمی  به  بودند.  نشسته    ریل 

 گرم صحب� باشند. به محض اینکه به

به پا  سوئی  از  کدام  هر  رسیدم   آنها 

اندیشه دراین  و   فرارگذاشتند. متعجب 

بود، چه شد؟ چرا همه  بودم که چی 

 در رفتند؟ بدون دریاف� جوابی منطقی

ده اما  دادم.  ادامه  خود  دویدن   به 

نشده دور  تمع  محل  از  قدم   بیس� 

 بودم که صدای ایس�! ایس�! در جا

پش� به  نگاهی  کرد.   میخکوب 

و بسیجی  سه  سرم  پش�  از   انداختم. 

بسویم دوان  دوان  شخصی  لباس   دو 

سریع فرار  برای  را  اطرافم  آمدند.   می 

بی خط  دو  روبرویم  انداختم.   نظری 

آهنی، راه انتهای  ریل  طرف  دو  از    

زیادی فاصله  کوچه  اولین  تا  هم   آهن 

 بود. راه فراری دیده نیشد. “برای بچه

اتفاقی پیش آمده؟   لو رفته های خانه 

داخل در  ها  کمیته چی  اما چرا   ایم؟ 

اند؟ نشده  منتظر  تور خانه  توی  آیا    

 بودم و تعقیبم میکردند؟ دستگیری ها

اوین، نیس�؟  ها  همین   مگرکار 

و بودم  ها  اندیشه  این   شکنجه…؟” در 

 تردید میان ماندن و فرار. آنان هر لظه

 نزدیکتر میشدند. نه تنها برای فرار دیر

  چاره بود حتا جائی و راهی هم نبود.

نداشتم.  آنان  با  شدن  مواجه  جز  ای 

کردند. ام  احاطه  آمدند.  زنان   نفس 

 پنج تائی با هم شروع کردند به سؤال.

که از گفتار و شد  معلوم  کردارشان    

هستند. کار  مرئوس تازه  و  رئیس    

کجا؟ میکنی؟ نداشتند! -  فرار  چرا    

داری؟ پیش�  کن، چی  بال  دستاتو    

 باید بگردیم�. روز قبل، چندین نشریه

برعکس روز  آن  ولی  داشتم.  خود   با 

 روزهای پیش که غالبا نشریه یا دس�

همراه کمرم  و  شکم  در  ای   نوشته 

که حالی  بودم. در  پاک  پاک   داشتم 

کنم، فرار  مبادا  بودند  کرده  ام   دوره 

با بقیه  و  گش�  را  پایم  سرا   یکیشان 

آل� شدن  منتظرپیدا  دریده   چشمان 

نشد. - یاف�  چیزی  ولی  بودند.   جرم 

دادی؟ کی  به  کردی؟  چکار  را   مواد 

کردند؟ وقتی فرار  کجا   دوستات 

مواد دنبال  آنها  که   فهمیدم 

و فعالی�  موضوع  و   مخدرهستند 

آسودگی به  نفسی  نیس�   تشکیلت 

این به  چگونه  حال  اما   کشیدم. 

که میکردم  ثاب�  ماجراجو   تشنگان 

 اهل مواد مخدر نیستم؟! یک لظه به

 این سناریو فکر کردم که نکند به جرم

 معتاد بودن و قاچاق دستگیرم کنند و

  توسط کسانی شناسائی بعد در زندان

 شوم. سعی کردم سؤال ها را با همان

جواب خودشان  زدن  حرف   شیوهء 

 بدهم که از طرفی شک برانگیز نباشد

  بتوان از این مخمصه رها و هم شاید

اهل من  داداش.  چیه  مواد   شوم. ” 

میدوم. کلی  روز  هر  تازه   ورزشم. 

اهل میاد  من  هیکل  و  قیافه  به   اصل 

من بگو!  تو  من  جون  نه  باشم!   دود 

 سیگار هم نیکشم. تو که منو گشتی.

سیگاری، آتیشی چیزی پیدا کردی؟!” 

 در ضمن بگو مگوها متوجه شدم که

نیستند  آنها چندان هم پیچیده و خبره 

  دزد و به احتمال زیاد تازه وارد بازی

راس� اگه  اند. -  شده  پلیس   و 

  چرا تا ما رو دیدی پا گذاشتی میگی

رفت؟  در  که  بودن  کیا  اونا  فرار؟  به 

 “کی فرار کرد داشی؟ اول از اینکه من

که ندیدمتون  بود..  ها  شما  به   پشتم 

هم بعدش  برم.  در  دستتون  از   بخوام 

ورزش و  میدوم  اینجا  همیشه   من 

اونا هم من از کجا بدون کیا  میکنم. 

بودن؟! تیپ من  اونا هم   بودن. اصل 

 راستش من هم نفهمیدم چرا تا بهشون

 رسیدم یک دفعه همه شون در رفت.

 خوب اگه منم با اونا بودم که باهاشون

ای دقیقه  دیگه!” ده  میکردم   فرار 

  بگو مگو و سؤال جواب گذش� تا به

را حرفهایم  تردید  و  شک  با   بالخره 

خواستند ازمن  سر  آخر  کردند.   قبول 

رد مواد  کسی  آنطرفها  دیدم  اگر   که 

بدهم. بعد به مسجد محل خبر   میکند 

زندان از  کردم  احساس  آنها  رفت   از 

 اوین گریخته ام، آزاد شده ام! چه پیش

اعلمیه برگ  یک  فقط  اگر   آمدی، 

 همراه داشتم؟! قبل از رفت نزد بچه ها

به یا  کردم  تصفیه  را  خود  وسواس   با 

قولی حمام کردم…

تاریکی در  میدانیدبحث  که    همانطور 

ازدرگیریهای  خرداد ۳۰بعد  با۶۰  و    

اعدامها و  دستگیریها  اکثر شدت    

های خانه  تعویض  به  مجبور   فعالین 

ازمشکل گذشته  شدند.  خود   تیمی 

کردن جور  جدید،  سرپناهی   یافت 

 محمل مناسب، تهیه شناسنامه، برآورد

لباس تطابق  همسایگان،  و  محل   از 

آن طبقاتی  اوضاع  با  کردار  و   ورفتار 

آن در  که  امنیتی  دردسرهای  و   منطقه 

سایه چون  پلیسی  سیاه  و  سنگین   جو 

 ای مخوف همیشه و همه جا بدنبالان

اتفاقات هم  اوقات  گاهی  اما   بود. 

میداد. برای رخ  ها  خانه  در   جالبی 

تشکیلتی یا  گروهی  جلسات   تشکیل 

که قبلی  قرار  طبق  ها  بچه   معمول 

  با غروب آفتاب گذاشته بودند کم کم

و کار  از  خسته  هوا  شدن  تاریک   و 

امور رعای�  از  بعد  روزانه   فعالی� 

کسی اینکه  از  اطمینان  و   امنیتی 

تعیین محل  بسوی  نیکند   تعقیبشان 

 شده روانه میشدند. در آن ایام بسیاری

 از بچه ها در کنار فعالیتشان تام طول

محملی بودند.  کارمشغول  به  را   روز 

در افراد جامعه  با  وسیله  بدان  که   بود 

تر راح�  اینکه  هم  و  باشند   ارتباط 

داشته تردد  شهر  سطح  در   بتوانند 
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مخارج و  امورات  ازطرفی  و   باشند 

میگذش�. باری. بنوعی  باید   زندگی 

معمول، روال  طبق  جلسات،   در 

  بعد گفتگو و بحث به درازا میکشید.

ساع�  و۱۲از  امنیتی  دلیل  به  شب    

جان   لمپها باید خاموش میشد حفظ 

در را  “نور  آری:  کشیده.  ها  پرده   و 

خانه…” تاریکی مطلق پستوی  در  و     

نرود بیرون  صدائی  چنانکه  آرامی   به 

آن در  چون  میکرد.  پیدا  ادامه    بحث 

را تاریکی یکدیگر  میشد  سختی  به    

به که  بود  این  بر  قرار  داد   تشخیص 

ترتیبی نوبتی همان  اند  نشسته  که    

با کنند.  بیان  را  خود  نظر  و   بحث 

 وجود خستگی و گذش� زمان همیشه

و صحب�  برای  که  تائی  چند   بودند 

آن داشتند.  خوشی  زبان  کردن   بحث 

هم بود. شب  دراز  شبهای  آن  از     

دور چند  بحث  و  گذش�  ها   ساع� 

 چرخید تا باز نوب� به رفیقی رسید که

به شروع  زود  خیلی   همیشه صبحهای 

خستگی و  کوفتگی  از  و  میکرد   کار 

بودند. چند منتظر  همه  نالن.   همیشه 

او از  صدائی  ولی  گذش�   لظه 

رفیق که  کردند  آوری  یاد   برنخاس�. 

آوائی اما  توس�  بغل نوب�  نیامد.  بر    

آرام و دستیها  کردند  صداش    

که بدهند  بهش  تکانی   خواستند 

به دراز  رفیق  شدند    دراز در متوجه 

خواب اس�…

شبانه  آب  به  جلسهدست    وق� 

تعیین زمان از   هفتگی که میرسید بعد 

در نبود.  خبری  ساعتش  از  مکان،   و 

چون نداش�.  مشخصی  ساع�   واقع 

نیشد عنوان  هیچ  به  که  روز  طول   در 

  دور هم جمع شد. چگونه میتوانستند

ن دی با چن که  ای  خانه  در  جوان    

 محمل کار و کارگری آنهم برای دو یا

تام بود  شده  اجاره  نفر  سه   حداکثر 

 روز را بسر ببرند. میماند بعد از ظهر و

آفتاب هرچه هوا از غروب   شب. بعد 

  تاریکی میرف� کوچه ها خلوت رو به

آمد و  رف�  رفقا  برای  و  میشد   تر 

در هم  کمتر  گذشته  این  از   راحتتر. 

قرار همسایگان  توجه  و  دید   معرض 

دلهره و  شک  این   میگرفتند. همیشه 

 وجود داش� که شاید یکی از اعضای

اللهی، حزب  همسایه  های   خانواده 

یا باشد. پاسدار  بسیجی  فرمان   به    

گوش و  چشم  باید  ها  همسایه   امام 

همه لکن! به  باشند،  اسلمی   دول� 

به غروب  تاریکی  ها  بچه  دلیل   این 

 بعد سر و کله شان آرام آرام پیدا میشد

اگر اتاق.  تو  میخوردند  سر  آهسته   و 

صاحبخانه یا  آمد  می  پیش   کاری 

داش� آن بچه ها که حرفی  از    یکی 

اتاق از   خانه به نامش اجاره شده بود 

میرف�. اسیر بیرون  بالجبار  بقیه    

با بیرون.  بزنند  تا صبح از خانه   بودند 

از ترس  با  شب.  بیداری  از   خستگی 

همه از  بدتر  دشمن.  نداشت حمله    

مگردر بود  استراح�  برای   جایی 

  درتام طول شب حتی برای اتوبوسی.

هم توال�  از  اتاق استفاده  از  کسی    

های خانه  این  اکثر  نیشد.   خارج 

بدون بود  اتاق  یک  فقط  ای   اجاره 

  آشپزخانه و با توالتی در گوشه حیاط.

سعی همه  مشکلت  این  به  توجه   با 

که بخورند  کم  آب   میکردن 

اتاق از   مجبورنشوند برای توال� رفت 

تفاسیر این  تام  با  ولی  شوند.   خارج 

ای باید بگونه  را  بدن   نیازهای طبیعی 

بچه مشکل  حل  برای  بود.   جوابگو 

میشدند دچار  فوری  نیاز  به  که   هائی 

بزرگ پارچ  یک  اتاق  گوشه   در 

به حاضر  منظور  همین  به   پلستیکی 

آزاد زندانیان  که  بعدها  بود.   خدم� 

  شده در خاطرات و نوشته های خود

را اضطراری  پارچ  و  لیوان   داستان 

اما عجیب  نوشتند،  و  کردند    تعریف 

چه و  داخل  در  چه  که  بود   دردآور 

 خارج از زندان یک توال� رفت ساده

هر مضاعف. به  بود  شده   معضلی 

زمستان  شبهای  از  یکی   ۱۳۶۰حال، 

بچه ها و  رسید  ای  طبق وق� جلسه    

 قرار قبلی در یکی از اتاقهای اجاره ای

 جمع شدند. قبل از شام و همراه با آن

 بحثهای پراکنده وخبرهای جدید رد و

ادامه و  جلسه  شروع  بعد  میشد.   بدل 

 اش که در تاریکی بود. به دو دلیل تا

نیم حداکثرساع� و  یازده    دوازده  

 لمپ خاموش میشد. یکی اینکه بنا به

میخوابند زود  معمول  کارگرها   تربه، 

کارشان شروع چون  زود  صبح    

از ها  بچه  که  بود  درکی  این   میشود. 

آن در  و  داشتند  کارگری   خانواده 

حاکم جو  و  هیچوجه اوضاع  به    

را همسایگان  شک   نیخواستند 

تشکیلت اینکه  دیگر  و   برانگیزند. 

بود که داده    سپاه و بسیج در رهنمود 

  گشتهای شبانه شان به خانه هائی که

مشکوک باشند  بیدار  وق�  دیر   تا 

اس�.  زیاد  خطر  احتمال  و  میشوند 

 صحب� بود و تبادل نظرات درتاریکی

 شب و وحش� دستگیری. حین بحث

رفیقی سیاهی،  اینکه ودر  از  بعد    

تا خواس�  اجازه  شد  تام   حرفش 

به بزند.  معروف  پارچ  آن  به   سری 

 دیگر رفقا توصیه کرد که هنگام ادرار

راه شر  شر  کنند  سعی  پارچ   در 

 نیاندازند چون مکن اس� صدایش به

برود   و باعث شک همسایه ها بیرون 

و سکوت  کمال  در  خودش   شود. 

طبیعی فشارهای  به  مهارت  و   آرامش 

سر برگش�  و  داد  پاسخ   درونش 

از خواب قبل  و  تا ختم جلسه   بحث. 

ها بچه  از  نفر  هر چند  شدند  مجبور    

پارچ به  را  خودشان  شده   طوری 

سر و  صدائی برسانند  و  راه   هم    
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هنوز نیاندازند. هوا  وقتی  زود  صبح    

 گرگ و میش بود، بعد از خوابی چند

 ساعته یکی یکی آرام، خسته و خواب

های کردند. بچه  ترک  را  خانه   آلود 

آن شبی از  بعد  روز   مسئول خانه چند 

بود تعریف نیامده   که صدای شرشری 

  آنها میخواستند صبح کردند که وقتی

متوجه ببرند  تخلیه  برای  را   پارچ 

پارچ خیس خیس  میشوند که اطراف 

تاریکی در  کسی  چه  حال   اس�! 

 دهانه پارچ را پیدا نکرده بود یا درون

گرفته اشتباهی  را  پارچ  برون   و 

بود……..!

سایت اندیشه وپیکار

http://peykarandeesh.org/free/613-sale60.html
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سوسیالیسمب  نیانگذاری 

علمی در دو گام صورت گرفته اس�:

گام اول

نیروهای تئوری  انگلس  و   مارکس 

را تاریخ  مؤثر  قانونند  بطور   محرکه 

نیروهای تیک  دادند: دیالک   توسعه 

مناسبات و  تولید  وسایل   مولده، 

در آنها  سیاسی  انعکاس  را و   تولیدی 

طبقاتی مبارزات  و  طبقاتی   تضادهای 

را.

عام برنامه  انگلس  و   مارکس 

ماتریالیستی  (یونیورسال) دیالک تیک 

 را طرحریزی کردند. و سرانام با تعیین

مثابه به  طبقه  بی  جامعه   دورنای 

 محتوای مبارزه انقلبی طبقه کارگر از

نهائی گیری  نتیجه  به  حاصله   معارف 

دس� زدند.

گام دوم

 شروع بحران عمومی سرمایه داری که

امپریالیستی های  قدرت  تشکیل   با 

انطباق آنها  میان  رقاب�  و   بزرگ 

منجر اول  جهانی  جنگ  به  و   داش� 

در دوم  فاز  به  گذار  نشانگر   شد، 

توسعه سوسیالیسم علمی بود.

علمی سوسیالیسم  توسعه  در  دوم   فاز 

 فرمولبندی تعیین کننده خود را در آثار

سیاسی نوشتجات  و   تئوریکی 

استراتژیکی لنین یاف�.

اس� این  از  عبارت  آنها   خودویژگی 

مثابه به  تئوریکی عام   که نگرش های 

پروژکسیون (امتداد) مستقیم پراتیک 

 لنینیسم بVابه
 فاز دوم

 سوسیالیسم
علمی

پروفسور دکتر هانس 
 هاینتس هولتس

 برگردان میم حجری

و مارکس  های  آموزش  بر   سیاسی 

 انگلس از سوئی و پروژکسیون آموزش

پراتیک بر  انگلس  و  مارکس   های 

می کسب  دیگر  سوی  از   سیاسی 

شوند.

 وحدت تئوری و پراتیک که مارکس و

از بغرن  انتقاد  نتیجه  در   انگلس 

بودند، آورده  حاصل  سیاسی   اقتصاد 

 اکنون به مثابه پراتیک مبتنی بر تئوری

کردوکار در  را  خود  مستقیم   تبیین 

سیاسی می یابد.

) توگلیاتی   رهبر) ۱۹۶۴ ـ ۱۸۹۳پالیرو 

ایتالیا  کمونیس�  رهبرانحزب   از 

جنبش کمونیستی بین الللی

لنین، از  پیروی  به  و  لنین  را   این گذار 

پوشانده عمل  جامه  گرامشی   آنتونیو 

از بحق  توگلیاتی  که  سان  آن   اند، 

«لنینیسم گرامشی» سخن می گوید.

به لنینیسم  از  بحق  که  رو س�  این   از 

تاریخی ـ  تکاملی  بلحاظ  بخش   مثابه 

می سخن  علمی  سوسیالیسم   مستقل 

رود.

تسخیر راه  در  بلشویکی  مبارزات   با 

 قدرت، «پایان دادن به فلسفه» (تئوری

ریخت عمل  قالب  «در  طریق  از   عام) 

تاریخی روند  به  عام)  (تئوری   فلسفه» 

 ئی بدل شد که در انقلب اکتبر برای

اولین بار با موفقی� تقق یاف�.

۲ واماندگی سوسیال ـ دموکراسی

ت� کارگر  طبقه  سیاسی   سازمان 

 رهبری سوسیال ـ دموکراسی، درس�

قدرت به  مربوط  مسئله  همین   در 

وامانده گش�.

در امروز  نوش�: «اوپورتونیسم   لنین 

 شخص شخیص ناینده اصلی اش، در

سابق مارکسیس�  شخیص   شخص 

که یابد  می  تسم  کائوتسکی   کارل 

 عرصه برسمی� شناسی مبارزه طبقاتی

 را به عرصه مناسبات بورژوائی محدود

لنین، سازد.» (کلیات   می 

۲۵ ،۴۲۵(

) کائوتسکی  ) ۱۹۳۸ ـ ۱۸۵۴کارل 

 فیلسوف و سیاستمدار چکی ـ آلانیاز 

اولین از  و  مارکسیسم  پردازان   نظریه 

دموکرات سوسیال  حزب   رهبران 

 . ن ا ل مشهورترینآ و  مهمترین   از 

دوم  انترناسیونال   ازتئوریسینهای 

اکتبر  انقلب  آثارمخالفین   مؤلف 

بیشمار

 کارل کائوتسکی در فرم قانون اساسی

زند، می  درجا  بورژوائی   دموکراسی 

یعنی در حاکمی� بورژوازی.
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از حل مسئله ـ دموکرات ها   سوسیال 

 تعویض قدرت شانه خالی می کنند و

سیاس� دستیار  به  طریق   بدین 

امپریالیستی بدل می شوند.

دموکراتیکی ـ  سوسیال  انطباق   زنیره 

و تأیید  از  داران  سرمایه  های  آماج   با 

اول جهانی  جنگ  برای  وام   تصویب 

 شروع می شود، از حمله غیرقانونی به

 یوگوسلوی و تکه تکه کردن آن کشور

 می گذرد و به استقرار قوای نظامی در

افغانستان می رسد.

 از این رو، لنین رابطه با قدرت دولتی

وحدت برای  محکی  را  دول�  فرم   و 

می سوسیالیستی  پراتیک  و   تئوری 

های فرم  بورژوائی  های   داند: «دول� 

ماهی� ولی  دارد،  متنوع  العاده   فوق 

 همه انها یکی اس�: همه این دول� ها

در ـ  چنان  خواه  و  چنین  خواه   ـ 

دیکتاتوری و چرا  بدون چون   نهای�، 

سرمایه از  گذار  اند. برای   بورژوازی 

 داری به کمونیسم، بی تردید باید فرم

برقرار را  متنوع  و  متعدد  سیاسی   های 

بدون ها  فرم  این  همه  ولی   ساخ�، 

ای خواهند یگانه   چون و چرا ماهی� 

 داش� و آن عبارت اس� از دیکاتوری

لنین،  پرولتاریا.» (کلیات 

۲۵ ،۴۲۵(

 لنین چند هفته قبل از اکتبر سرخ، در

و «دول�  عنوان  ت�  خود   اثر 

ماهوی مشخصات  تنها  نه   انقلب»، 

 گذار انقلبی به سوسیالیسم را نام می

لزم شرایط  آن،  بر  علوه  بلکه   برد، 

راستای در  ها  گام  اولین   برای 

نیز را  سوسیالیستی  جامعه   ساختمان 

بطور موجز تعیین می کند.

کلیدی مت  انقلب»  و  «دول�   کتاب 

عمل جامه  چگونگی  درک  برای   ئی 

اس�. سوسیالیستی  تئوری   پوشیدن 

قالب در  پراتیک.  به  تئوری  از   (گذار 

عمل ریخت تئوری. مترجم)

 لنین در همنظری با مارکس و انگلس

فرم که  دهد  نی  راه  خود  به   تردیدی 

منتهی کمونیستی  جامعه  به  که   دولتی 

پرولتاریا خواهد  می شود، دیکتاتوری 

بود.

دموکراسی پرولتاریا   دیکتاتوری 

 سوسیالیسم در حال ساختمان خواهد

خواهد منتهی  دول�  زوال  وبه   بود 

شد.

از اس�  عبارت  دولتی  هر  لنین،   بنظر 

نظام حاکمی� طبقه ای.

دیکتاتوری بورژوائی   دموکراسی 

دموکراسی و  اس�   بورژوازی 

پرولتاریا دیکتاتوری   سوسیالیستی 

س�.

کوچکترین «دیکتاتوری»  مفهوم   این 

هیتلر، دیکتاتوری  با  مشترکی   وجه 

فرانکو و پینوچه ندارد.

قاطی یکدیگر  با  را  ایندو  که   کسی 

بازی روشنفکرانه دس� به حقه   کند، 

می زند.

بویژه و  ها  دموکرات  ـ  سوسیال   لنین 

همین به  درس�  را  کائوتسکی   کارل 

که کرد  متهم  روشنفکرانه  بازی   حقه 

ـ بورژوائی  جامعه  با  خود  دادن   وفق 

 کاپیتالیستی را از طریق تریف مفاهیم

مارکسیستی سرپوش می نهند.

همه شناسیم. آنها  می  را  متد  این   ما 

انقلب از  که  را  بزرگ  های   واژه 

 فرانسه وارد زبان مارکسیسم شده اند،

که کنند: وقتی  هوا می  در  پا  و   وارونه 

اس�، طبقاتی  حاکمی�   منظورشان 

آورند. وقتی بر زبان می  را  آزادی   واژه 

کشی بهره  و  استثمار  منظورشان   که 

استفاده فرمائی  خود  واژه  از   اس�، 

سود منظورشان  که  کنند. وقتی   می 

 اس�، واژه پر طمطراق حقوق بشر را

بر زبان می رانند.

کسی که به جعل و تریف مفاهیم می 

 پردازد، عالم اندیشه انسان ها را ت�

اشغال خود در می آورد.

۳ وضوح تئوری

راه در  خود  عمر  تام�  در   لنین 

اس�. از کرده  مبارزه  تئوری   وضوح 

) باید کرد؟»  «ماتریالیسم۱۹۰۱«چه  تا   ( 

 ) تا «دول�۱۹۰۸و امپیریوکریتیسیسم» (

بکمک۱۹۱۷و انقلب» ( همواره   ( 

خط سر  بر  مبارزه  به  مفاهیم   تدقیق 

سازمانی وظایف  و  سیاسی   مشی 

که کمونیس� اس�. مفاهیمی   پرداخته 

راهنمای عمل مثابه  به  بایستی  می   ها 

به خدم� گیرند.

 اختلف نظر در زمینه مسائل منفرد را

کرد. اما برطرف  پراتیک  در  توان   می 

چالش به  باید  قوانین  زمینه   در 

برخاس�.

می کرد؟»  باید  «چه  مقدمه  در   لنین 

مسائل حل  که  شد   نویسد: «روشن 

 عمدتا نه در رابطه با اختلف نظر در

با رابطه  در  بلکه  منفرد،   زمینه مسائل 

موجود جریان  دو  میان  بنیادی   تضاد 

باید روسیه  دموکراسی  ـ  سوسیال   در 

تبیین طریق،  شود. بدین  داده   توضیح 
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و خصل�  با  رابطه  در  ها   برداش� 

توضیح به  سیاسی  تبلیغ   محتوای 

 تفاوت میان سیاس� تریدیونیونیستی و

و شد  بدل  دموکراتیکی  ـ   سوسیال 

توضیح به  سازمانی  وظایف   تبیین 

های کاری  خرده  میان   تفاوت 

سازمان و  کن  خوش  دل   اکونومیس� 

ما.» نظر  نقطه  از  انقلبیون   ضروری 

)g ،۳۵۸ ۵(کلیات لنین، جلد 

تئوریکی راهنمای  بیواسطه   اینجا رشد 

تصمیمات پراتیکی  سمتگیری   برای 

 منتج از عمل سیاسی کامل روشن می

پراتیک حقنه به  از خارج   شود. تئوری 

«مشاوره مثابه  به  شود. تئوری   نی 

 سیاسی» در کله توسعه نی یابد، بلکه

 از پراتیک سیاسی سرچشمه می گیرد،

 به هنگامی که هر مورد منفرد در افق

عام در نظر گرفته می شود.

پولیتولوژی پدر  ـ  آبندروت   ولفگانگ 

بطرزی رو،  این  از  ـ  غربی  آلان   در 

«علم نه  را  خود  رشته  لنینیستی   کامل 

می سیاسی»  «علم  بلکه   سیاس�»، 

نامد.

طرح اغتشاش  و  مفاهیم  بودن   نادقیق 

جبهه آنها  در  که  اند  نقاط ضعفی   ها 

هم در  ها  کمونیس�  سیاسی   مبارزه 

کوبیده می شود.

انگلس و  مارکس  که  رو س�  این   از 

انتقادات برنامه ای خود را نوشته اند: 

برنامه از  گوتا انتقاد  برنامه  از   انتقاد 

ارفورت

«آنتی انگلس  که  س�  رو  همین   از 

gدورینگ» را به این موضوع اختصا 

داده اس�.

 در تدارک برای وضع انقلبی، مسئله

برای لنین برجسته شد.

از بسیاری  اوپورتونیسم در  به   انحراف 

ترسوئی ساده  دلیل  به  ها   مارکسیس� 

و یا فساد صورت نی گیرد.

طرح به  لنین  که  اس�  دلیل  همین   به 

چگونه که  پردازد  می  مسئله   این 

«در که  کائوتسکی  مثل   شخصی 

به ها  اوپورتونیس�  با   چالش 

gخا شهرتی  برنشتاین»   سرکردگی 

 کسب کرده بود، به سرگیجه تهوع آور

در و  آید  می  گرفتار  ئی  نکردنی   باور 

)  )۱۹۱۵ ـ ۱۹۱۴ایام وخیم ترین بحران 

 به دفاع از سوسیال ـ شووینیسم تن در

جلد  لنین،  (کلیات  دهد.»   ،۲۵می 

 g۴۹۱(

 لنین سقوط کائوتسکی را ناشی از این

هم قبل  او  که  داند  می  امر   حقیق� 

مفهومی های  ناروشنی  و   نوسانات 

 داشته اس�. نوسانات و ناروشنی های

نفوذ برای  هائی  رخنه   مفهومی 

ایدئولوژی بورژوائی پدید می آورند.

کائوتسکی بر ضد  لنین   چالش فکری 

یک اخلقی  کردن  محکوم  فقط   نه 

در تلش  آن،  بر  علوه  بلکه   خائن، 

در نه  خیان�  عل�  درک   جه� 

عیوب در  بلکه  شخصی،   عیوب 

فکری اس�.

بحث قابل  خصلتی  های   خودویژگی 

 نیستند. خطاهای فکری اما قابل بحث

اند.

 بدین طریق اس� که لنین به نتیجه زیر

نی انقلبی  تئوری  رسد: «بدون   می 

داشته وجود  انقلبی  جنبش   تواند 

 باشد! این اندیشه را نی توان به اندازه

در بویژه  داد،  قرار  تأکید  مورد   کافی 

روز مد  اوپورتونیسم  موعظه  که   ایامی 

فرم ترین  تنگ  با  تام  و  تام  اشتیاق   با 

می همبستر  عملی  کردوکار   های 

جلد لنین،   شود.» (کلیات 

۵ g ،۳۷۹(

۴ مبارزه طبقاتی

اثری از الفارو سیکوه ئیروز

آموزش مبارزه را  انقلبی  تئوری   هسته 

طبقاتی تشکیل می دهد.

با کاپیتالیسم  تضاد  «مانیفس�»،   در 

می تعریف  تولید  وسایل  بر   مالکی� 

دو عنصر و سرمایه  مزدوری   شود. کار 

مناسبات ی  کننده  تعیین   طبقاتی 

 تولیدی سرمایه داری اند. شق ثالثی در

میان آندو وجود ندارد.

چه هر  کوچک  خصوصی   مالکین 

 بیشتر به وابستگی سرمایه داران بزرگ

ساختاری سطح  فاقد  و  آیند  می   در 

تولیدی مناسبات  در  خویش   gخا 

اند.

بورژوازی خود  لنین می نویسد: «خرده 

یابد: شرایط می  وضعی  چنین  در   را 

آنکه بی  او  که  اند  چنان  او   زندگی 

اجتناب بطور  باشد،  خودش   دس� 

سوی به  گاه  اوتوماتیک  و   ناپذیر 

به گه  و  شود  می  کشیده   بورژوازی 

نی بورژوازی  پرولتاریا. خرده   سوی 

مشی خط  اقتصادی  بلحاظ   تواند 

لنین، باشد.» (کلیات  داشته   مستقلی 

)g ،۲۰۰ ۲۵جلد 

نظر مد  در  را  منطق  این  لنین   اگرچه 
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 دارد و نتیجتا خرده بورژوازی را نه به

بلکه خودمختار،  سیاسی  نیروی   مثابه 

و تریف  دستخوش  ای  گله  مثابه   به 

 دستکاری از سوی بورژوازی می بیند،

این گروه اجتماعی در از اهمی�   ولی 

غفل� ای  لظه  قدرت،  مسئله   زمینه 

نی کند.

کشور هر  «در  که  ورزد  می  تأکید   او 

 کاپیتالیستی سه نیروی بنیادی و اصلی

دارند: بورژوازی  وجود 

خرده بورژوازی پرولتاریا.

پرولتاریا و  بورژوازی  از  همه   حرف 

از یعنی  بورژوازی،  خرده   س�. از 

بخش پرشمارترین  تعداد   بلحاظ 

خواهد نی  کسی  کشور،   جمعی� 

نظامی، و  سیاسی  اقتصادی،   بلحاظ 

باشد.»  داشته  ای  هشیارانه  تلیل 

)g ،۲۰۱ ۵۲(کلیات لنین، جلد 

 این تذکر لنین از اهمی� خارق العاده

ای برخوردار اس�.

بود و  نود  تضاد  به  آن  اینکه   برای 

(پدیده و ماهی�) اشاره می کند.

بلحاظ کاپیتالیستی  جامعه  در   طبقات 

می تقلیل  اصلی  طبقه  دو  به   ماهی� 

بردن بین  از  نیز  دلیل  همین   یابند. به 

به همزمان  داری  سرمایه   مناسبات 

طبقاتی شکاف  به  دادن  پایان   معنی 

جامعه اس�.

سرمایه حاکمی�  کارگر  طبقه   اگر 

شر از  بشری�  اندازد،  بر  را   داران 

یابد. این می  نات  طبقاتی   حاکمی� 

اس�، کارگر»  طبقه  تاریخی   «رسال� 

فیلنتروپیکی ایدئالیسم  سر  از   نه 

به بلکه  خیرخواهی)،  و   (انساندوستی 

ساختار از  حاصل  نهائی  نتیجه   مثابه 

دو طبقه ای جامعه بورژوائ.

 در تصویر نودین میان سرمایه داران و

فونکسیون از  وسیعی  میدان   کارگران 

وجود تولید  روند  در  مختلف   های 

توهم، نه  اما  نودین  تصویر   دارد. این 

اگرچه اس�،  (رئالیته)  واقعی�   بلکه 

مستقلی نیروی  نودین  بلحاظ   فقط 

اس�.

شرایط بینابینی  اقشار  به   وابستگان 

تربه را  خود   gخا منافع  و   زندگی 

از مناسبات اما آن را ناشی   می کنند، 

سرمایه داری و وابسته بدان نی دانند. 

آنها را به سوی آنها، می بایستی   عقل 

و ها  سن�  دهد،  سوق  کارگر   طبقه 

به را  آنها  اما  شان  های   پیشداوری 

در تن  و  بورژوازی  با  سازی   همرنگ 

وامی بورژوازی  نوکری�  به   دادن 

دارند.

به توجه  با  باید  انقلبی  های   سازمان 

ساختار رئال»  نودین  «تصویر   این 

راه در  مبارزه  در  جامعه   پلورالیستی 

از هائی  فرم  کشف  به  قدرت   تسخیر 

توده جلب  به  که  یابند  دس�   عمل 

های بینابینی مناسب باشند.

نیز سوسیالیسم  ساختمان  جریان   در 

معینی سازمانی  های  فرم  کردن   پیدا 

این به  بورژوازی  خرده  جلب   برای 

لزم آن  شعور  تول  و   ساختمان 

خواهد بود.

 بدین طریق، مبارزه طبقاتی نه فقط به

بلکه حاکمه،  طبقه  ضد  بر   مبارزه 

اقشار جلب  برای  مبارزه  به   همزمان، 

مردد و دو دل بدل می شود.

عنوان ت�  خود  رساله  در   لنین 

) اساسی»  قانون  این۱۹۱۷«توهمات   ( 

طرح استراتژیکی را مطرح می سازد: 

جمعی� اکثری�  توافق  جلب   برای 

و مترقی  سیاس�  به  نسب�   کشور 

انقلبی باید همیشه از نو مبارزه کرد.

 پیشاهنگی بر پیشانی کسی، سازمانی،

شود.  نی  نوشته  حزبی  گروهی، 

آزمایش آزمون و  به محک   پیشاهنگی 

زدن مدام اس�.

از بسیاری  های  انگیزه  گرفت  نظر   در 

وضوح از  که  کشور   جمعی� 

مانده نصیب  بی  علمی   سوسیالیسم 

اس�. اینجا لزم  و  ضرور  امری   اند، 

اوپورتوینسم به  انحراف  خطر   اما 

پراگماتیکی کمین کرده اس�.

همین بر  کائوتسکی  مثال  در   لنین 

همین به  و  نهد  می  انگش�   مسئله 

 دلیل بر تدقیق پر وسواس و سختگیرانه

که هم  آنا  کند،  می  پافشاری   تئوری 

تئوری جامه عمل می پوشد.

،انتقادی بلحاظ  اگر  فقط   تئوری 

 سوهان خورد و تیز شود، می تواند به

مارکس  توده هاقول  از نفوذ در   «پس 

به نیروی مادی بدل شود.»

پایان

دایرالعارف روشنگری

 

http://hadgarie.blogspot.com/
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انسان پسا   شاره : کتاب «مسئله 

ساز  ک ر ا نوشته م ولف»   فلورانس 
 کتاب پر محتوا و ارزشمندی اس� که

 اساسی ترین نگرش ها به مفهوم انسان

خوانندگان گذاردو  می  بحث  به   را 

 پژوهنده و جوینده اندیشه های نو را به

 کاوش جدی در زمینه مقوله های نوین

 فلسفی در باره انسان برمی انگیزد. از

این عنوان  وزیر  عنوان  هر  که  جا   آن 

 کتاب به طور رضای� بخش تازه های

اختیار در  را  ورزی  اندیشه   این 

شده سعی  دهد،  می  قرار   خوانندگان 

این برگردان  امکان  حد  در   اس� 

دسترس در  تدریج  به   کتاب 

علقمندان قرار گیرد.

 مترجم           

باره          در  تز  ششمین  در    

«گوهرمارکس، فوئرباخ که  نوش�    

اجتماعی های  رابطه  مجموع   انسان 

 اس�». با این جمله، او مفهوم بنیادی

گشاید- می  باز  را  انسان  از   جدیدی 

آن در  رسد،  می  نظر  به  که   مفهومی 

گوهر اندیشه  خود  از  ای  گزنده   نقد 

یک باره  در  دارد.  بر  در  را   انسان 

باید چگونه  دار  تناقض  گفته   چنین 

 اندیشید؟ اگر شناخ� واقعی انسان به

انسان وابسته اس�،  رها کردن مفهوم 

 در این صورت حل ذهنی� در عینی�

 وجود دارد و حرک� های انسان توهم

 آمیز خواهد بود. بنابر این ، به دق� بر

 پایه رابطه هایی که انسان ها بین خود

 برقرار می کنند، مفهوم مارکسی گوهر

 انسان به وجود می آید. از این رو، این

پژوهش یک  گستره  گشاینده   تز 

مسئله هررو،  به  اس�.   [جذاب] 

بشری ذهنی�  به  اندیشیدن  از   عبارت 

بدون اندیشیدن به سوژه در مفهوم 

 مسئله انسان
پس از مارکس

فلورانس ولف
برگردان : ب . کیوان

واقع در  اس�.  اصطلح  آلیستی   ایده 

به را  ما  که  اس�  پژوهش  گستره   این 

انگیخته بر  جا  این  در  آن   کاویدن 

اس�.

 پیش گفتار           
اثر             در نخستین فرمولمارکس 

جای مسلم  طور  به  اش  های   بندی 

می که  هایی  مشغولی  دل  در   وسیعی 

توصیف بشردوستانه  را  ها  آن   توانیم 

اس�.  کرده  ایجاد    درمارکسکنیم، 

در جریان سال که  هایی  نوشته   دس� 

  سالگی) نوش�، یادآور۲۶ (در ۱۸۴۴

 شد که: «کمونیسم به عنوان لغو مثب�

بیگانگی خود  (از  خصوصی   مالکی� 

خویش)، از  انسان  خود  به   خود 

توسط انسان  گوهر  واقعی   تصاحب 

 ) اس�. از این۱انسان و برای انسان» (

وسیلهمارکسرو ، فلسفه  کوشد  می    

دور به  کردن  حرک�  در  انسان   برای 

«خورشید پیرامون  چونان   خودش 

 واقعی خود» باشد. انسان نقطه حرک�

وهدف تئوری او اس�.

 ۲۳ که کاپیتال با این همه، در          

مهم موضوع  شد،  بعدنگاشته   سال 

 تأکید کردن این نکته اس� که مفهوم

شود. می  پیرایه  بی  بسیار   انسان 

  دیگر تئوری اش را فقط رویمارکس

تولید، رابطه های  تولید،   مفهوم شیوه 

نیروهای مولد متمرکز نی کند.

اثر- دس� نوشته          این دو    میان 

ی  ا جملهکاپیتال و ۱۸۴۴ه این   –   

 مرموز، چونان کلمه قصار، در جریان

  روی کاغذ تراویده اس�:۱۸۴۵سال 

های رابطه  مجموع  انسان   «گوهر 

اجتماعی اس�».

  در پس پش�مارکس هر چند          

دس� یا  آمیز  تردید  را  مسئله  یک   آن 

این شاید  گذارد،  می  باقی  مبهم   کم 

از هر چیز دیگر ، مسئله تعریف  بیش 

پی آیا در  انسان اس�.   انسان ، گوهر 

  دگر گونی، چشم پوشی یامارکساثر 

 حتا رد این مفهوم انسان وجود دارد؟

 به چه دلیل ها؟ آیا این دلیل ها به طور

تئوریک  های  به کشف   مارکسذاتی 
 مربوط اند. پرسش می تواند به شکل

اندیشه  شود.  مطرح  تری   مارکستند 
 در چه مفهومی از انسان در آن چه که

اس�؟ مربوط   ، ندارد  سابقه  کلی   به 

بخواهیم اگر  دیگر،  دیدگاه  از   پس 

 در زمینهمارکس کشف های تئوریک 

کنیم، خود  آن  از  را  تاریخ   اقتصاد، 

چگونه باید به انسان بیندیشیم؟

نقطه          ها  پرسش  این  همه    

جمله این  پیرامون  را  خود   پیوس� 

که چه  آن  ششم  قسم�   مشهور، 

 فویرباخآن را تز هایی در باره انگلس 
انسان، «گوهر  یابند:  می   نامید، 

.  مجموع رابطه های اجتماعی اس�» 

اس� این  از  عبارت  مسئله  رو،   ازاین 

بدانیم چگونه    از آن جا بهمارکسکه 

 این تز می رسد، کدام بافتار تاریخی-

پس کند،  می  بیان  را  آن   تئوریک 

کدام اش  بعدی  اثر  در  آن   آیندگی 

اس� ؟

آلتوسر            لویی  سال  اندیشد  می    

 - سال نگارش تز هایی در باره۱۸۴۵

  بامارکس- به عنوان گسس� فویرباخ

تئوریک  کهفویرباخهومانیسم  اس�    

بوده آن  با  پیوستگی  در  زمان  آن   تا 

نا مفهوم  یک   [...] «انسان   اس�. 

بنابر تهی،  و  آمیز  تسخر   عقلنی، 

 گوهر ناتوان از هر توضیح دادن اس�،

اس�».( ایدئولوژیک  که  به۲چون   ( 
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کهآلتوسرعقیده  کشفی  اس�  چنین    

 انام داد.۱۸۴۵ در مارکس

چیز          چه  در  انسان  مفهوم    

  در این بارهآلتوسرایدئولوژیک اس�؟ 

«ضدعلمی» که  چه  آن  در   نوش�: 

کارکرد که  کنم  می  «یادآوری   اس�: 

ادعای در  ها  مفهوم  این   ایدئولوژیک 

کردن مطرح  نه  از  عبارت   تئوریک 

گشودن این  بنابر  واقعی،  های   مسئله 

های مسئله  آن  در  که  تئوریک   میدان 

 واقعی می توانند به طور علمی مطرح

راه کردن  پیش تمیل  از  بلکه   شوند، 

افسانه با  آزموده  تامی  به  های   حل 

که علمی  مضمون  بدون  های   مسئله 

بلکه نیستند،  تئوریک  های  حل   راه 

های» حل  تئوریک«راه  ساده   بیان 

وضعی� در  که  اند  اجتماعی   عملی 

در دادن  انام  وبرای  یافته  انام   عمل 

به و  دارد  وجود  طبقاتی  جامعه   یک 

، طبقاتی  مبارزه  های»   «مسئله 

این ایدئولوژیک  و  سیاسی   اقتصادی، 

) دهد».  می  پاسخ  مفهوم )۳جامعه    

واقعی� گرفت  نظر  در  مدعی   انسان 

مانع که  هر چند  اس�،  بشری   جامعه 

می تشکیل  را  اش  علمی   پژوهش 

دهد.

بنابر این،           قاطعآلتوسر   طور   به 

مفهوم به  تئوریک  ارزش  برخی   دادن 

 انسان را رد می کند. و این، برای این

انسان دنیای  دق�  به  بتواند  که   اس� 

را به طور علمی بررسی کند.

دنیای          این  باید  چگونه  اما    

 انسان را بدون مراجعه کردن به مفهوم

  توضیح میآلتوسرانسان توضیح داد؟ 

تئوریک هومانیسم  آنتی  که   دهد 

به۱۸۴۵ (که در مارکس شد)   آشکار 

 ،مارکساین معنا نیس� که به عقیده 

تاریخ شان  ذهنی�  و  افراد  ها،   انسان 

این در  کنند.  می  مخدوش  را   واقعی 

ذهنی� افراد،  ها،  انسان   صورت، 

ها آن  باره  در  باید  چگونه   شان 

 بیندیشند؟ آیا مسئله عبارت از واقعی�

افتاده های  سایه  شبیه  موهوم   های 

افلتونی غارهای  دیوارهای   روی 

اند؟ پذیرفتنی  نا  تئوری  در  که   هستند 

 در این صورت آیا باید حرک� ظاهری

پنهان به حرک� یک محرک  را   شان 

نسب� داد؟

فوکو            عنوان  زیر  اثرش  در    

کرانندی بیان  ها»  چیز  و   «واژگان 

رابطه دانش  بودن  اثباتی  و   انسان 

می انسان  واقع  در  کند.  می   برقرار 

 تواند، موضوع به تامی جدا از علم و

شود- درک  و  شناخته  ورزی   اندیشه 

 وضعیتی که کرانندی اش را نشان می

 دهد- چون نیروهایی که در آن خطور

می مثب�  دانش  موضوع  کنند،   می 

کرانندی توان  نی  دیگر   شوند، چون 

 اش را به هر چیز برینی نسب� داد (که

 در این کیفی� همواره برای شناخ� نا

نهای� در  و  ماند  می  باقی   پذیرفتنی 

 امکان می دهد رابطه ای نا کرانند به

نهای�، در  چون  بدهد):   انسان 

در (و  پایدار  طور  به  انسان   کرانندی 

 حقیق�، بدون گریزگاه تئوریک معلوم

کرانندی بر  بنا  شود)  می   ومسلم 

کنند، می  خطور  آن  در  که   نیروهایی 

این البته،  کند.  می  توجیه   خودرا 

تناقض طور  به  که  کند  می   ایجاب 

ترک تابع  انسان  واقعی   آمیز، شناخ� 

صورت، این  در  گردد.  انسان   مفهوم 

چگونه تئوریک  پیچیدگی  چنین   یک 

مکن اس� ؟

  از این رو، آشکار می شود که         

گرایش قطب  دو  بین  انسان   مسئله 

بنابر  دارد : متافیزیک کردن انسان (و 

عنوان به  آن  دادن  دس�  از   این 

 موضوع شناخ� و کنش) یا از آن یک

 موضوع ناب علم ساخت (و از دس�

سیاسی). سوژه  عنوان  به  آن   دادن 

با را  مسئله  توان  می  کوتاه،   خیلی 

چه در  کرد:  بندی  فرمول  زیر   روش 

بدون انسان  های  حرک�   مقیاسی 

انسان مفهوم  به  تئوریک  ارزش   دادن 

به حقیق� می پیوندد.

به          ما  داشت  گرایش  ضمن    

از  پس  انسان  مایلیممارکس«مسئله   « 

خود به  نزدیک  بسیار  را  مسئله   این 

س ک ر ا ایدهم امَا  کنیم.  بررسی    

ها مت  این  باره  در  کردن   ماگفتگو 

از پس  فیلسوفان  دیگر  های   بنابر مت 

یامارکس کم  که  اس�  فیلسوفانی   –   

که  چه  آن  با  «جدالآلتوسربیش    

هومانیسم» نامید «رویارو» بوده اند.

  از این رو بررسی ما پیرامون اثر         

اساسی  نویسندهمارکسهای  پنج  و    

زیر سازمان یافته اس�:

آلتوسر            لویی  «برای    »مارکس( 

سیاسی)، و  فلسفی  های   نوشته 

لوکاچ آگاهیگئورگ  و  «تاریخ   )   

  («واژگان و چیزمیشل فوکوطبقاتی»)، 

 میشلها» و به ویژه «اراده دانست» )، 
ی ر ن ا س(«ه ک ر ا ِسو»)، م  لوسین 

این وتئوری شخصی�»):   («مارکسیسم 

یاد اثرهای  در  روشنی  به   نویسندگان 

» باره  در  یا هومانیسمشده  د   ض
پرداختهمارکس هومانیسم بررسی   »به 

اند.

دیگران،           از  بیش    درمارکس 

چنین یک  اس�.  نوشته  شرایط   باره 

که مفهومی  رزان�  نه  داوری،   پیش 

ل گ نهه و  کرده  صحب�  آن  باره  در    

 دق� نتیجه ها را نفی نی کند. اما به

ناسازگار ها  نتیجه  استواری  با   یقین 

  فیلسوف نوپرداز جاویدمارکساس�. 

او چندین کارگاه  اس� که پس پش� 

از او  فکر  مضمون  اس�.  مانده   باقی 

ناپذیر جدایی  او  های  جایی   جابه 

برای توان  نی  رو،  این  از   اس�. 

 بررسی کردن آن، از آن به طور انتزاعی
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را آن  تول  باید  ساخ�.   سیستم 

اش های  انشعاب  و  ها   باگسس� 

) کرد.  ترسیم  تز ۴دوباره  این   اتین) 
دربالیبار مارا  اس�،  ما  فراراه  که    

باز در  نخس�  مان،  ورزی   اندیشه 

 یافت حرک� اندیشه مارکسی، تعریف

 موجود انسان او در دس� نوشته های

۱۸۴۴gخا فلسفه  حرک�  (نقطه    

اندیشه مارکس در  اومارکس)،  که    

(یعنی اثرش  پایان  در  خود  پش�   پس 

از  یتالپس  پ گذاش�،کا باقی   ( 

های مسئله  بعد  کند.  می   هدای� 

توسط انسان»  «انحلل   کرانندی 

به طور گذرا پذیرفتهمارکس   را – که 

مطرح پرولتاریا  چهره  خلل  در   ایم- 

توصیف  که  کنیم    آن بهمارکسیمی 

 نظر می رسد خصل� های سوژه ایده

به را  آن   gاصل حرک� خا  آلیستی، 

در بررسی  به  را  ما  این  آورد.  می   یاد 

حرک� به  اندیشیدن  امکان   باره 

 انقلبی، وگرنه به عنوان حرک� انسان

در تر  عام  و  تاریخ  در  بیگانه  خود   از 

فعالی� باره  در  اندیشیدن  امکان   باره 

مفهوم سوژه هدای� می از   در خارج 

باره در  کوشید   کند. سرانام خواهیم 

راه از  مسئله  این  برای  بدیل   یک 

بی «روند  عنوان  به  تاریخ   نگرش 

مقدمه ضمن  در   –  سوژه»بیندیشیم 

را انسان  آلیستی  ایده  نا  درک   های 

 مطرح می کنیم که مفهوم آن را با در

واقعی� در  انسان»  «دنیای  گرفت   نظر 

اش رد می کند.

          I – های  انسان  تا  انسان   از 
مشخص

انسان فویرباخی) ۱          
فرمول           این  اگر    را کهآلتوسری 

دوره خودشان  «فیلسوفان   بنابرآن 

اند»فراراه گذرانده  سر  از  را   جوانی 

این که  بینیم  می  دهیم،  قرار   خود 

بررسی کندکه  می  ایجاب   فرمول 

لظه «همان  از  باید  مارکسی   اندیشه 

جا این  فرد،  این  که  شود  آغاز   ای 

دنیایمارکس در  خود  نوبه  به  جوان    

 اندیشه های عصر خود برای اندیشیدن

) اس�».  آورده  بر  سر  آن  باره   )۵در 

از تواند  نی  بررسی  این  این،   بنابر 

در گذرد.فویرباخ  وهگلخوانش 

  « دنیای اندیشه های» مارکس           
جوان

که           عصری  در  س   ک ر ا زم  ت

چهره آغازد،  می  را  اش   دکترای 

آلان  اندیشه    را می بینیمهگلجلودار 

از  برلین  در  تا۱۸۱۶که  به۱۸۳۷    

فلسفه بود.  سرگرم  دادن   آموزش 

به آن  نویسنده  خود  توسط   هگلی 

 عنوان دانشنامه بر هانند همه شناخ�

اس�. شده  شناسانده  اش  زمان   های 

همه  این  لبا  گ سیستمه این  درون    

طرح را  دول�  تئوری  دهنده،   کلی� 

 ریزی کرد که به طور مسلم در راستای

 لیبرالیسم (پادشاهی مشروطه) پیش می

فریفته که  آلانی  جوانان  برای   رود. 

فرانسه سیاسی  های  نظام   مدل 

فلسفه  بودند،  شده  لوانگلیس  گ  ه
می نایش  به  را  ای  گسترده   امید 

به فلسفه  این  نظر می رسد  به   گذارد. 

کامگی خود  ترک  تر  عقلنی   شکل 

 پادشاهی را اعلم می دارد که در این

دوره هنوز در آلان فرمانروا بود.

رسیدن           قدرت  به  با   فردریک 
چهارم ضدگیوم  آشکارا  سیاس�  و    

رود. می  برباد  امید  این  او   لیبرالی 

آلان روشنفکران  محیط  در   آنگاه 

اثر به  نسب�  زیادی  تردید  و   شک 

ل گ تفاوته بررسی  آورد.  سربرمی    

فلسفه  لمیان  گ آلانه واقعی�  و    

روز در دستور  را  آلان  فلسفه   نوسازی 

 قرار می دهد. اما این پرسش پیش می

چنین یک  پایه  کدام  روی  که   آید 

نوسازی می تواند تکیه کند.

  در جریان بررسی های مارکس           

 اش با گروه برلینی «هگلی های چپ»

 برادران(که از میان آن ها می توان از 
استیرنر بوئر، بوئر، ماکس   ،آرنولد 

باکونین   نام برد) همداستان میمیشل 

 شود که دول� پروسی را به نام آزادی

  –هگلو خرد، با تکیه کردن بر فلسفه 

مرزبندی به  راه  این  از  کوشیدند   که 

خود با او بپردازند، افشا کنند.

فلسفه          ها،  آن  عقیده  به    

فویرباخ   خیلی زود، در آنلودویک 

فلسفه  نقد  های  اصل  که    راهگلچه 

 به عنوان «بیان نامه» برای آزادی و علیه

بیگانگی می از خود   همه شکل های 

نزدنی دور  مرجع  یک  به   نایاند، 

تبدیل می شود.

خود          از  شده:  رها  واژه    

اندیشه  همه  اس�.   فوئرباخبیگانگی 
 پیرامون این درون مایه که پیش از این

  بسیار موجود اس�، نظمهگلدر نزد 

عقیده به  البته،  اس�.  یافته  ترتیب   و 

فلسفه    به دق� آن را در بندهگلاو، 

فوئرباخی نقد  اصل  داش�.   نگاه 

آن جا متمرکز اس�.هگل 

 نقد فوئرباخی فلسفه هگل           
که          عمومی  تاریخ  حرک�    

  شرح داده شده، نخس�هگلتوسط 

 در کار خود آگاه نودار می شود. این

 خودآگاه که برپایه دیدگاهی که توسط

می توصیف  شده،  محدود   واقعی� 

نشان را  عینی  و  ذهنی  جدایی   شود، 

آشکار بر جدایش  دهد: خودآگاه   می 

 بین آن چه که او به عنوان تعلق به خود

 مینگرد (ذهنی که از درون بود روحی،

چه آن  و  گیرد)  می  سرچشمه   اندیشه 

نگرد می  آن  بیرونی  عنوان  به  او   که 

وجود مادی،  بود  برون  از  که   (عینی 

اس�. استوار  گیرد)،  می   سرچشمه 

از فرارف�  آگاه،  خود  کار  این،   بنابر 

رفتی فرا  اس�؛  عینی  ذهنی/   جدایی 
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 که گذر کردن از مرحله های گوناگون

که کند.هنگامی  می  ایجاب   را 

 سازگاری ذهنی و عینی به وجود آید،

از احساس  کیفی�  این  در  آگاه   خود 

) روح  به  را  جا  کند،  نی  رفت  بین 

Geistصورت این  در  که  سپارد  می   ( 

 می توانددر روند گسترش خاg خود

 گام گذارد. در کارِ خودآگاه، از خود

 بیگانگی جنبه ای را توصیف می کند

کردن تصاحب  از  خودآگاه  آن  در   که 

شود، می  عرضه  او  به  که   چیزی 

 خودرا ناتوان می یابد. از این رو ، این

 روند، فرارف� از جدایی ذهنی و عینی

 را مسدود می کند. بنابر این، به عقیده

ل گ راه ای  جنبه  بیگانگی  خود  از    

جدایی آن  در  که  کند  می   مشخص 

این دارد.  وجود  از خودش  آگاه   خود 

از دادن  کلی�  حرک�  در   جدایی 

می باز  اوس�،  آن  از  که   تصاحبی 

در بیگانه  خود  از  خودآگاِه   ماند. 

و اندیشه  عینی،  و  ذهنی   جدایی 

وجود، باقی خواهد ماند.

عقیده           به  اخ  ب ر  ، تئوریفوئ

 هگلی از خود بیگانگی در روند وسیع

 از خود بیگانگی،زندانی خودش باقی

 می ماند و از این رو، به دق� می توان

که  لگف�  گ بهه اندیشیدن  در    

این به  اشاره  با  او  رسد.  نی   کامیابی 

اندیشه جز  چیزی  وجود  که   مطلب 

 نیس�، در حقیق� فکر می کند که با

این به  اندیشه  به  وجود  کردن   تابع 

اگر  واقع،  در  رسد.  می   هگلهدف 
عینی، و  ذهنی  بین  تئوریک   جدایی 

به کند،  می  رد  را  اندیشه  و   وجود 

او عقیده  به  که  اس�  این   خاطر 

خود و  مشخص  بود  درون   مفهوم، 

به این همه،  با  اس�.  ها   زندگی چیز 

کلی-فوئرباخ عقیده  همانستی   این 

تأیید کردن هستی نوع در  مشخص به 

این هدف  تأییدکردن  به  یعنی   فرد، 

 تنش که فرد خاg را از گونه انسان به

هر هدف  کند،  می  جدا  کلی   طور 

هر هدف  نهای�،  و   gخا  تعین 

های اصل  در  گردد.  می  باز   هستی 

– کلی  انگار  این  او  آینده   فلسفه 

می حرکتی  عنوان  به  را   مشخص 

 نایاند که بنابر آن اندیشه برای او – نه

تعلق (کلی�)  اندیشه  به  که  را  چه   آن 

وجود به  که  را  چه  آن  بلکه   دارد، 

می دارد،  تعلق  فردی�)   (یکتایی�، 

که دهد  می  توضیح  این  و   طلبد. 

فلسفه  در  توانس�  بعد  لاندیشه  گ  ه
 نفی کلی� یک جنبه از اندیشه اش را

 فویرباخبیافریند. از این رو، به عقیده 
 اندیشه کلی- مشخص یک بی معنایی

او،  عقیده  به  اس�.  تنهاهگلمطلق    

افلطونی خیالی  نودهای  مفهوم،   در 

 ها را دگرگون می کند. از این رو، در

با را  اندیشه  همانستی  او   نهای� 

این بنابر  و  دهد.  می  نشان   خودش 

سازگاری به  اندیشیدن  او   واقعی�، 

کند. می  رد  را  عینی   – ذهنی   واقعی 

وهگل تأیید همانستی وجود  در    حتا 

 اندیشه به طور تناقض آمیز در از خود

امکان اش  فلسفه  که  ای   بیگانگی 

 بررسی کردن آن را می دهد باقی می

ماند.

همه،           این  با  باخ    تلشفوئر 

چهره کردن  مطرح  ضمن  کند،   می 

سازگاری این  شده  فرض  که   انسان، 

ایده در  افتادن  بدون  را   ذهنی/عینی 

مطلق  باهگلآلیسم  بخشد،  واقعی�    

عقیده هگل به  کند.  مقابله   فویرباخ 
انسان مشخص  این سازگاری در خودِ 

واقعی، وجود  «فرد  اس�:  یافته   تقق 

آن مطلق  گوهر  که  اس�  فردی   سوژه 

) اس�.Espéceنوع  نوع  ،گوهر   ( 

اساسی مشخصه  عنوان  به   سوژه 

اس�. انسان  نوع  گوهر   دارنده 

 درعمل، معنی آن این اس� که هر فرد

حمل را  انسان  گوهر  خود  در   انسان 

های کران  در  را  آن  اما  کند؛   می 

) چه۶فردی�»  به  این  دارد.  بر  در   ( 

با مشخص  انسان  فرد،  اس�؟   معنی 

گوهر این  که  چه  آن  در  انسانی   گوهر 

هایفویرباختوسط  وجود  عنوان  به    

یعنی شده،  تعریف  واقعی  اما   مکن 

وجود که  انسانی  های  وجود   مجموع 

خواهند وجود  دارندو  وجود  و   داشته 

در بنابراین،  اس�.  سهیم   داش�، 

بنابر (که  اش  هستی  میان   کشاکش 

شود)و می  تعریف  اش  فردی   تعین 

های انسان  کلی�  عنوان  (به   گوهرش 

کند. می  واقعی)زندگی  اما   مکن، 

هستی خود  درون  گوهر  این   البته، 

هستی مجموع  که  چون  دارد،   وجود 

سو، یک  از  پس  اس�.  بشری   های 

 هستی ای که از اندیشه ناب سرچشمه

 گیرد و از سوی دیگر، هستی ای که به

گیرد، سرچشمه  واقعی�  از  ناب   طور 

انحلل چنین،  هم  ندارد.   وجود 

 واقعی در عقلنی وجود ندارد. در این

 فویرباخصورت آیا می توان گف� که 
کند می  جذب  واقعی  در  را   عقلنی 

واقعی� بدون  انسان  گوهر  از   که 

حقیقی واژه ای ناب می آفریند؟

 فویرباخ درس� برعکس، ایده          
گوهر که  اس�  نکته  این  دادن   نشان 

در گوهر  این  نیس�.  ناب  ایده   انسان 

در اس�.  موجود  ذهنی  درون   رابطه 

 واقع، در برخورد با دیگری، هر فرد از

رود. فراتر می  اش  فردی�   کران های 

 در این صورت، خود را وقف ایده آل

از و  کند  می  کیفی�  این  در   انسان 

 زندگی اش انسان – شدن پایدار را می

 . د ن ی ر ف خآ ا ب ر ئ و میف   

در احساس،   نویسد:«نوع[...]در 

) دارد»  وجود  عشق  ازاین۷نیروی   ( 

 رو، گوهر انسان به منزله کلی� انسان

 های مکن اما واقعی فرارف� دایمی از
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 ویژگی خاg اش را بیان می کند:بنابر

 آن انسان های مشخص در یکپارچگی

این در   . کنند  می  زندگی   گوهرشان 

  می اندیشد:فویرباخواقعی� اس� که 

که  حرکتی  کردن  اصلح  لبا  گ  ه
ذهنی/ جدایی  از  راستی  به   آغازید، 

عینی، اندیشه/ وجود فراتر می رود.

بیگانگی          خود  از  این،  بنابر    

مفهوم در  اندیشیدن  هم  با   واقعی� 

به یا  دیگری  در  یکی  پذیری   انحلل 

 طور بنیادی جدارا نشان می دهد- در

و اندیشه  همان-  به  که  چه  آن   واقع- 

گردد؛ می  باز  وهستی  گوهر   وجود، 

یکپارچگی در  ها  انسان   چون 

 گوهرشان زندگی می کنند، پس لزم

باره در  اندیشیدن  به  که   اس� 

چونان شان  فردی  های   کرانندی 

 کرانندی های نوع انسان در کل خود

به نسب�  که  اس�  و لزم  دهند   پایان 

 درک کردن این گوهر انسان به عنوان

خودشان»، از  «خارج  واقعی�   یک 

برین از هستی شان دس� بردارند.

توسط          ناپذیر مذهب  وقفه  نقد    

باخ   از آن جااس�: او در «گوهرفوئر 

 مسیحی�» از خود بیگانگی مذهبی را

که کند  می  بررسی  پدیداری   چونان 

کیفی� مشخص  های  انسان  آن   بنابر 

 های اساسی شان را (به ویژه این رابطه

 همبودانه را که ژانر انسان را یگانه می

می رد  الوجود(خدا)  واجب  در   کند) 

 کنند. آن چه که به تصورکردن برادری

و فراحسی-  دیگر،  دنیای  در   انسان 

جهان این  در  زیست  کردن   ترک 

 منتهی می شود. بنابراین، برای این که

گوهرشان یکپارچگی  در  ها   انسان 

از که  اس�  لزم  کنند،   زندگی 

رابطه راه  از  خودشان  در   باشندگی 

یابند. آگاهی  انسان  گونه  ذهنی   درون 

را ها  چشم  ها  آن  که  اس�   لزم 

 بگشایند و برادری ای را تاشا کنند که

 آن ها را با هم نوع های شان پیوند می

با کشمکش کنونی  بشری�  اگر   دهد. 

 ها فرسوده شده، اگر زمین فقط «دره

اس� این  خاطر  به  اس�،  ها»   اشک 

 که گوهر خود را نی شناسد… اگر آن

می برادری  جهان،جهان  بشناسد،   را 

اندیشه،  بنابراین  میفویرباخشود.    

وسیله و  مذهب  نقد  زمان  هم   کوشد 

خود از  بند  قیدو  از  انسان  کردن   آزاد 

اندیشه این نوع   بیگانگی ای باشد که 

به فلسفه  دوجنبه  این  کند-  می   تولید 

از زیرا  ناپذیرند؛  جدایی  مطلق   طور 

خودآگاه همان  درون  بیگانگی   خود 

 اندیشیده و حل می شود. از یک خود

بیگانه شده، آن طور که    بههگلآگاهِ 

شدن جذب  وقف  اندیشید،  می   آن 

 وجود در اندیشه می شود، انسان باید

دهنده سازش  آزادشده،  خودآگاه   به 

کامل وجود و اندیشه برسد.

میانفوئرباخ از این رو،             تضاد 

  و واقعی� آلان را توضیحهگلفلسفه 

باانگش� ترتیب  بدین  و  دهد   می 

 پرتگاهی که فرجام از خود بیگانگی،

  اندیشیده شدههگلآن گونه که توسط 

 و فرجام از خود بیگانگی واقعی انسان

 را جدا می کند، نشان می دهد. مسئله

 به دق� عبارت از رسیدن به آن اس�.

که  طور  اینمارکسهمان  در  دیرتر    

نوش�:  بههگل باره  انسان  جای   به 

در که  جهان  از  شده  بیگانه   «روح 

 درون از خود بیگانگی خاg اش می

) این۸اندیشد»  از  اس�.  اندیشیده   ( 

اندیشه  را چونانفوئرباخیرو،    خود 

 هگلتوضیح روشن تضاد میان فلسفه 
 و واقعی� آلان نشان می دهد. و با این

کردن ترسیم  توضیح ضمن  این   همه، 

انسان رهایی  امکان  های   کران 

 مضمون تازه به امید های هگلی های

جوان می دهد.

کردن            اصلح  به  مارکس    

فوئرباخ می پردازد
های          «هگلی  دیگر  همه  مانند    

  از خیلی نزدیک نوشتهمارکسجوان» 

اس�.فویرباخهای  کرده  بررسی  را    

 البته، او بی درنگ برای گسترش دادن

در سازی  پروژه  فویرباخی   شکلواره 

دق� به  قلمرو  چون  قلمروها   دیگر 

کند.  می  کوشش    درمارکسمذهبی 

نقد  بر   » خود نوش� کههگل«مقدمه 

نقد هر  مقدم  شرط  مذهب   «نقد 

 ) از این رو، او به گذر کردن۹اس�». (

 از پیش شرط- نقد مذهب – به نتیجه

 های در خور بهره گیری از آن و از این

روش  کردن  دنبال  میفویرباخراه    

اندیشید.

  آن چه که به طور اساسی مورد         

سیاس�مارکستوجه  قلمرو  اس�،    

موضوع این  از  جست  یاری  با   اس�. 

 که از آنِ پروبلماتیک فویرباخی اس�،

کهمارکس  گونه  آن  سیاس�  سپهر   به 

همبود عنوان  «به  انتزاعی  پدیدار   بنابر 

 ایده آلی که در آن انسان ها آزاد و برابر

) بود»  می۱۰خواهند  گرفته،  شکل   ( 

نفس در  جامعه  رو،  این  از   اندیشید. 

و واقعی�  میان  جدایی  موضوع   خود 

 ایده اش اس� که سیاس� پیرامون آن

پژوهش این  یابد.  می  ترتیب  و   نظم 

که  اس�  اینمارکسچیزی  به  را    

شودکه«این می  رهنمون   اندیشیدن 

 دول�، این جامعه، مذهب، خودآگاه

 وارونه جهان را می آفریند؛ زیرا آن ها

 )۱۱خودشان یک دنیای وارونه اند». (

 از این رو، روش وارونه می شود: این

 پدیدار پروژه سازی که اندیشه مذهبی

معلول، یک  کند،  می  وصف   را 

خود از  پایه  یک  بگوییم،  تر   درس� 

اس�.  انسان  واقعی   مارکسبیگانگی 
بیگانگیفویرباخاز  خود  از  اندیشه   ، 

اما کند،  می  حفظ  را  انسان   گوهر 

کهفویرباخبرعکس،  کند  می  تأکید    
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انسان گوهر  بیگانگی  خود  از   این 

سپس و  مشخص  دنیای  در   نخس� 

 فقط در خودآگاه نودار می شود. این

می موجب  که  جامعه  خود   سازماِن 

خارج آن  اساسی  های  مشخصه   شود 

تواند ریزی شوند، نی  انسان طرح   از 

کند، می  بیگانه  را  او  که  جامعه   در 

نودار را  اش  های  توانندی   همه 

چونان را  ها  آن  ناگزیر  انسان   سازد. 

 واقعی� های انتزاعی ،ایده آلی (که در

می درک  هستند)  آن  واقعی�   واقع 

در تواند  فقط می  این همه  با   کند که 

فراسوی آلی،  ایده  دنیای   یک 

 بهشتی ، شکوفا شود. از این رو اس�

  توانس� این سطر هارا کهمارکسکه 

بنویسد: اند،  مانده  باقی   مشهور 

(وارونه دنیای  این  تئوری   «مذهب 

او منطق  دانشنامه  چکیده   انسان) 

افتخار» «نقطه  ای،  توده   درشکل 

 معنوی، شور و حرارت، قید اخلقی،

و تسلی  انگیزه عمومی   مکمل سنتی، 

واقعی� تئوری  این  اس�.  آن   توجیه 

 خیال پردازانه گوهر انسان اس�؛ زیرا

 گوهر انسان دارای واقعی� حقیقی اش

آفریده ترن  مذهب   [...]  نیس� 

هم و  قلب  بی  دنیای  روان   درمانده، 

 چنین روح حال� چیز هایی اس� که

)۱۲در آن هرگز روح وجود ندارد ». (

خود          این  که  گفته  این  البته،    

کند می  وانود  که  اس�   جامعه 

ریزی طرح  انسان  از  خارج   گوهرش 

که باز نی گردد  گفته  این  به  آیا   شده 

از خود بیگانگی  جامعه وابسته به پایهِ 

پدیدار خود واقعی�  این  بنابر  و   اس� 

  بهمارکسآگاه اس� وباقی می ماند؟ 

 دق� تلش می کند این را نشان دهد

از واقع،  در  و  نیس�  درس�  این   که 

دهد، می  شرح  او  که   خودبیگانگی 

در اس�.  مشخص  بسیار   پدیداری 

که  صف�   – سوژه   فویرباخوارونگی 

خودبیگانگی از  کردن  توصیف   برای 

پرداخ�،  آن  شرح   پدیدارمارکس به 

تولید انسان در   عینی� بخشیدن گوهر 

 های اش را متمایز می کند. البته برای

درس�، بسیار  امر  این  کردن   درک 

  درمارکسباید به تلیل کار که توسط 

  انام گرف�،۱۸۴۴دس� نوشته های 

رو آوریم.

۱۳۹۰ برگردان تیرماه          

         »  : بعدی  بحث  نیسم   هوما
» و…مارکس جوان

 پی نوشت ها           
  ۱۸۴۴gمارکس، دس� نوشته های 

۱۴۴

و فلسفی  های  نوشته  آلتوسر:   لویی 

g ،۴۹۶ ۲سیاسی، ج 

 g ،۵۱۳همان جا

 g ،۸اتین بالیبار، فلسفه مارکس

 g ،مارکس برای  آلتوسر،   -۶۱لویی 

۶۰

و فلسفی  های  نوشته  آلتوسر،   لویی 

g ۲۴۰ ۲سیاسی، ج. 

۴۲۴ ، گوهر مسیحی�، g  فویرباخ

های نوشته  دس�   مارکس، 

۱۸۴۴ g،۱۶۲

م. ترجمه،  فلسفی،  اثرهای   مارکس، 

  ،گالیمار/ پلِیاد،۳روبل، ج. 

۱۹۸۲ g ،۳۸۲

 g ۱۸اتین بالیبار، فلسفه مارکس

 مارکس، اثر های فلسفی، همان جا ،

 g۳۸۲

 مارکس، اثر های فلسفی، همان

 g ،۳۸۳جا

نگرش

http://www.negaresh.de/falsafi/keyvan_Masale_Ensan_pas_az_Marx.htm
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انباشته ی یونانب  دهی های 

زمان این  به در  نزدیک  میلیارد۴۹۰      

تولید برابر  نیم  و  یک  ؛  اس�   دلر 

. کشور  این  داخلی  این  ناخالص  تا    

معادلِ  جویی  صرفه  نه  هف� زمان    

داخلی ناخالص  تولید  پیش درصدِ     

 بینی شده ی قبلی از حجم بدهی های

کمک نه  و  کاسته  کشور   این 

دلری۱۱۰ ی میلیارد  گذشته  سال    ِ 

  صندوق بین الللی پول اتادیه اروپا و

 . چاره ساز بوده اس�

چگونگی یکی ا ز دلئل این  ه   بهر    

  تا۱۳ وام هاس� که بین  ی بالی این

   ) . در حالی که۱ اس� (   درصد۱۷

به کار  آنکه  از  پیش  رف�  می   انتظار 

و اروپا  اتادیه   ، برسد  جا   این 

 کشورهای عضو ( بویژه فرانسه و آلان

بریتانیا های و  بخش  همراه  که    

طلبکاران از  کشورها  این   خصوصی 

   شرک� ها و  عمده ی یونان اند ) ،

  صندوق  و بانک های طلبکارِ  دیگر

داده وام  یونان  به  که  پول  الللی   بین 

  بر نحوه ی هزینه کردن این وام ها اند

، باشند  داشته  آشکار نظارت  اکنون    

  حساب هزینه های خود را شده یونان

مقامات اختیار  در  مستقیم  طور   به 

اروپا هم اتادیه  گذاشته   نی     و    

  اطلعاتی را هم که در این زمینه ارائه

و شفاف  کرده  واقعی می  نبوده     

اروپا هم  . منتها اس� اتادیه    حتی  

این از وجود بحران در  آگاهی  از   پس 

باز  ، موثری کشور  های  پیگیری  به      

نرسانده اس� انام    شرک� ها و   .  

هم الللی  بین  های  دلیل بانک  به    

از که  هایی  و تضمین  اروپا  اتادیه    

ر و ش بازپرداخ� ک مورد  در  آلان    

 دس� به  بدهی های یونان داشتند

 بر باد دادن
 ثروت ملی،
 خالی کردن
جیب مردم

محمد شلیله
 ).۳ و ۲ (   نزدند کاری

ها  کار  برنامهراه  صرفه اجرای  ی    

های هزینه  کاهش  و  ملی   جویی 

بر  بالغ   ، تا۳۸عمومی  یورو  میلیارد    

ل  شرط ۲۰۱۴سا پیش  عنوان  به   ،    ِ 

اعتبارات از  بخش  آخرین   تامین 

میزان  به  یورو  نات   ۱۲صندوق 

یورو و میلیارد  اروپا  اتادیه  از سوی    

عنوان به   ، پول  الللی  بین   صندوق 

 یکی از طرح های برون رف� از بحران

 ۴ (  بدهی ها در نظر گرفته شده اس�

  . بخش دیگر طرح ، فروش معادل )

۵۰   ) یورو  میلیارد  سهام۵  از   (    

به یونان  ملی  موسسات  و  ها   شرک� 

گذاران سرمایه  و  خصوصی   بخش 

این در   . اس�  داخلی  و   خارجی 

  دول� یونان باید بخش عظیمی راستا

  از ثروت ملی کشور ، در برگیرنده ی

  و تهیزات و مدیری� بنادر تاسیسات

  و فرودگاه ها و خطوط را ه آهن ، که

اصلی را ارکان  نقل  و    سیستم حمل 

؛ دهند  می  های تشکیل  شرک�    

  که از بخش  پس�  و شعبه های تلفن

ی کننده  تعیین  سیستم های    

اطات رتب اس� ا مخابرات  و    ؛ و  

های برق ، همچنین شرک�  و     آب 

 شرک� تصفیه و مدیری� توزیع آب در

 پایتخ� یونان ( آتن ) که نیازهای اولیه

؛ زندگی کنند  می  تامین  را  مردم     

دوانی اسب  های     و یکی از میدان 

های دولتی بانک  بزرگ  به    را    

 ) بگذارد  افزایش ۷ و ۶مزایده   .  (   

تا یک  بین  بگیران  حقوق   مالیات 

آنها درآمد  درصد  عنوان چهار  به    

  غلبه بر  ) برای۸مالیات همبستگی ( 

یونان ، وضع مالیاتی  بحران اقتصادی 

  یورو در مورد افراد دارای۳۰۰  معادلِ 

آزاد سقف مشاغل  کاهش  و   ،   

از  مالیاتی  به ۱۲معافی�  یورو  هزار   ۸ 

 هزار یورو در سال ( بجز در مورد افراد

از  از۳۰کمتر   ( ها  بازنشسته  و  سال    

طرح دیگر  بینی اجزای  پیش  شده      

 ) همه  ) .۹اس�  ها  بینی  پیش  این    

تمیل از  پس  که  اس�  حالی   در 

کاهش و  سنگین  های   مالیات 

 خدمات اجتماعی در سال گذشته که

  به بحران اجتماعی در یونان انامید،

 دول� یونان تعهد کرده بود مالیات ها

بخش سازی  و خصوصی  نبرد  بال   را 

 ) نکند  تشدید  را  پیش  )۱۰دولتی   .   

که اس�  جریان  در  هم  هایی   بینی 

 طلبکاران نیز به کمک یونان بشتابند .

 در غیر این صورت اگر یونان سیاس�

پیش را  ها  بدهی  پرداخ�  باز   تدید 

  )۱۱گیرد ، موسسه رتبه بندی اعتبار ( 

ورشکسته را  یونان  کشور  تواند   می 

  از بازار اعلم کند که سبب می شود

 های مالی خارج شود و سرمایه داران

  در سراسر جهان متضرر خواهند شد .

دویچه گروه  (  رئیس  بانک   ) در۱۲ 

زمینه   اعلم ورشکستگی یونان را این 

 نگران کننده تر از بحران مالی سپتامبر

مان۲۰۰۸ له  ورشکستگی  پی  در    

) توصیف کرده اس�۱۳ (  برادرز   .  

 در این زمینه دول� فرانسه که همراه با

  در میان بخش خصوصی این کشور ،

اروپا اتادیه  عضو    ، کشورهای 

یونان بزرگترین کشور  از  طلبکار    

یونان پیشنهاد کرده طلبکاران   ،  اس� 

 پس از دریاف� مطالبات خود از محل
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بین صندوق  و  اروپا  اتادیه   اعتبار 

پول   ، دس� کم نیمی از آن را الللی 

بنیه تقوی�  برای  ای  ویژه  صندوق   در 

) کنند  گذاری  سرمایه  یونان  مالی   ی 

سرگرم۱۴ فرانسه  های  بانک   .  (   

، پیشنهادند  این  اجرای  اما بررسی    

 گفته اند حاضر نیستند آن را به عنوان

) بپذیرند  سیاسی  حکم   ) . به۱۵یک 

اروپا اتادیه  در  نظریه  این  کلی   طور 

برای نات دادن  وام  که  اس�   غالب 

 کشور یونان کافی نیس� و باید اقتصاد

گذاری سرمایه  طریق  از  را  کشور   این 

طرح در  بخشید.  رونق  تازه  ی   ها 

 سران اتادیه ی اروپا در بروکسل آمده

های کمک  از  استفاده  با  که   اس� 

کشورهای برای  که  صندوقی    مالی 

 فقیر منطقه در نظر گرفته شده اس� به

فرص� ایجاد  و  یونان  اقتصاد   رشد 

 های شغلی در این کشور یاری دهند (

۱۶(  . 

توانس� یک راه کارِ  می  هم  بالقوه    

و یورو  پول  حوزه  از  یونان   خروج 

  بازگش� به وحدت پولی اروپا باشد و

ی  ) درآخما   : کشور  این  ملی   پول 

به  ؛  )۱۷یونان ) (  ها  بدهی  تبدیل     

؛ ملی درآخما  پول  ارزش  کاهش    

و به کشور  ها  بدهی  حجم  کاهش    

نسب�   ؛ و سرانام بازپرداخ� همان 

توافق مورد  که  ملی  پول  به  ها   بدهی 

  یکی از اتادیه اروپا نبود ؛ بویژه آنکه

های ها هدف  کمک  تصویب  به     

  از سوی کشورهای اتادیه اروپا یونان

پول مراقب� واحد  و  یورو  ارزش  از    

 .  )۱۸اروپاس� ( 

یونانپیامدها  در  بیکاری  رسمی   نرخ 

نرخ از  کمتر  کشورها  اغلب  در  که   ) 

   درصد رسیده۱۵٫۹ به  واقعی اس� )

فوریه  اس�۲۰۱۱(   ( نرخ   این   .   در  

کارِ   به  آماده  تا ۱۵مورد جمعی�   ۲۴ 

    درصد اس� ۴۳ساله ی این کشور 

جویی . صرفه  های  طرح  در  های     

هم گفته  اس� ییش  شده  بینی  پیش    

آینده  سال  پنج    هزار شغل از۱۵۰طی 

غل که مشا شود  حذف  عمومی    

بیکاری افزایش خواهد   پی  در  را    

های پیامد  اما   . طرح داش�  اجرای    

  های پیشگفته بر نیروی کار شاغل هم

  ثاب� فهرستی طولنی دارد ؛ از جمله

سال چهار  تا  کارمندان  حقوق   ماندن 

، کاهش  آینده مزایا ی۲۰  از    درصد 

نها ، آ بازنشستگی  حقوق  کاهش   ،   

بازنشستگی سن  افزایش افزایش   ،   

مالیات مالیات بست  و  حقوق  بر     

؛ کالها  از  بر بسیاری  جمله  از    

و و املک  الکل   ،  سوخ� ، سیگار 

  . همچنین پیش بینی  )۱۹مستغلت ( 

آینده سال  پنج  طی  اس�  به شده    

   دل ر هم۱۸۰۰   هر نفر در یونان ازای

  ) .۲۰ (  از بودجه عمومی کاسته شود

سرمایه تربه  به  بنا  این  بر   افزون 

خریدار خارجی  و  داخلی   گذاران 

دولتی استثنا قیم� موسسات    بدو ن 

را بهای خدمات موسساتی  و  ها   کال 

 که می خرند بال می برند و بی گمان

 به اخراج شماری از کارکنان و حقوق

موسسات و  ها  شرک�   بگیران 

 ) .۲۱خریداری شده دس� می زنند ( 

این روزهاجمعبندی  از قبل و هم   هم 

چرا اینکه  ی  باره  در  کسی   کمتر 

 اوضاع اقتصادی یونان به اینجا رسیده

؛ گوید  می    و از اینکه واقعی� سخن 

 بحران امروز یونان زاده کدام شرایط و

کاران اندر  دس�   . س�  ها   سیاس� 

  همه ی واقعی� ها را زیر مسائل یونان

“ برچسب ” بحران  قرار ِ  هولناکِ     

اند برنامه داده  و  ها  و همه ی طرح    

برچسب زیر  را  رف�  برون  ی   ها 

 هیجانی ” نات ”ِ  یونان . واقعی� این

  این  که از دو سال پیش هم که اس�

که را  کارهایی  راه  کرد    بحران سرباز 

 تا کنون بکار بسته اند نه تنها به تعدیل

نیانامید بلکه شدت گرفته بحران   ،   

 اس� . بر اساس همین پیشینه و تربه

نیس� های معلوم  طرح  اجرای    

و ثبات  از  حدی  هم  بال   برشمرده 

های سال  در  را  اقتصادی   تعادل 

  به یونان باز گرداند . اما آنچه نزدیک

اس� بیکاران معلوم  بر شمار  اینکه     ِ 

چشمگیری نحو  کشوربه  افزوده این     

  درآمد نیروی کار شاغل خواهد شد ؛

ای ملحظه  قابل  نحو  کاهش به    

یاف� تامین خواهد  ی  ها  هزینه  و    

  نیازهای حیاتی اقتصاد و زندگی مردم

  بویژه از آن رو  خواهد یاف� ؛ افزایش

که موسساتی  و  ها  شرک�  قرار که    

و خدمات  برسند  فروش  به   اس� 

که کنند  می  تولید  را   محصولی 

حیاتی اقتصاد نیازهای  نونه    )   ی  

: نیازهای مشخص  و   ( ها  بندرگاه    

یونان مردم  مشخص: حیاتی  نونه   )   

 آب و برق ) را تامین می کنند ؛ که به

قهری بازاری صورت  و   انحصاری    

رقیب شده  و بی  تضمین    در اختیار  

 شرک� ها و موسسات خریدار اینگونه

  یعنی سرمایه  ؛  موسسات می گذارد

ریسک  ِ  بهره مند از بازار گذاری کم 

آماده و  اینکه قیم� ها حاضر    . پس 

 را تا آنا که جا دارد بال ببرند امکان

مردم که  هایی  هزینه  اما   . اس�   پذیر 

 باید برای ” «نات ” یونان بپردازند به

شد گفته  با آنچه   . شود  نی  ختم    

محتوای از  آنچه  به    طرح ها ی توجه 

   ، هم  بر می آید برون رف� از بحران

  از اظهار نظر کارشناسان در این باره

سرمایه اتفاق  به  قریب  اکثری�   ، 

 گذارانی که سهام شرک� های دولتی

خرید خواهند  را  یونانی یونان    

ثروتند های  بلکه شخصی�   ،  نیستند 

و اروپایی  بزرگ  های  شرک�   و 

) اند  ژاپنی  و  بعضا چینی  و   امریکایی 
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قدرت   ).۲۲ سهم  ترتیب  بدین    

همپیوند سیاسی اقتصادی  قدرت  با    

شده جهانی  سرمایه  های    در بازار 

سیاسی و  اقتصادی  قدرت    مناسبات 

 کشور یونان افزایش چشمگیر می یابد

 و تقوی� می شود ؛ بویژه با در اختیار

 داشت زیربناهای تامین نیازهای حیاتی

اقتصاد و مردم یونان .

اقتصادی تقدیر  یونان   سرنوش� 

مثل اروپا  اتادیه  دیگر    کشورهای 

اسپانیا ایرلند ،  هم  و ایتالیا پرتقال ،    

  به سر می برند هس� که یا در بحران

  مثل  وضع بقیه ،  . و یا در نوب� اند

هم فرانسه  و  انگلیس  و  تعریفی آلان    

و دارند  کلن  های  بدهی   ،   ندارد 

فزاینده و  بال  حذف بیکاری  و    

 گسترده مشاغل عمومی ، و به صورت

 پیگیر درکار کاست از درآمد نیروی کا

کاهش ر و های  سیاس�  اجرای     

. اجتماعی  های  هزینه     چشمگیر 

با  هم  امریکا  در  تریلیون۱۴اوضاع    )  

) و سیصد میلیارد۱۴۰۰۰   میلیارد دلر 

بدهی نزدیک دلر   ) ژاپن  و  به چین    

بانک۵۰ به  ) و    درصد کل بدهی ها 

و گذاری  سرمایه  های  صندوق  و   ها 

 ۵۰شخصی� های حقیقی و حقوقی ( 

    خیلی خوب نیس� . در صد بقیه )

ادامه ترتیب  همین  به  وضع  اگر   که 

  تنها بهر ه ی بدهی۲۰۱۵ تا سال  یابد

متحد ایالت  هزار های  به  سر   ،   

 .  )۲۳میلیارد دلر خواهد زد ( 

پی نوشت ها
از۱ خروج  یا  دردآور  شرایط  قبول   .   

 حوزه ” یورو” ، فرزاد جوادی ، رادیو

 .۲۰۱۱ ژوئن ۲۲بین الللی فرانسه ، 

۲، یونان  های  بدهی  بحران   .   

 گفتگوی بی بی سی فارسی با مهرداد

۲۰۱۱٫عمادی در ماه جولی 

از۳ عمادی  مهرداد  با  گفتگو   .   

در اروپا  اتادیه  اقتصادی   مشاوران 

بی بی   ، یونان  اقتصادی  بحران   مورد 

 .۲۰۱۰ می ۸سی فارسی ، 

صرفهجوئی۴٫ طرح  کلیات  تصویب    

، وله  دویچه   ، یونان  پارلان  در   ملی 

۲۰۱۱٫ ژوئیه ۲۹

برای۵ دیگری  کمک  بستهی   .   

۲۰۱۱٫   ژوئیه۲۴یونان ، دویچه وله ، 

  شماره (  به پی نوش�  . ر. ک .۶

  . طرح فروش شرک� های۷ ) . ۱

 ملی یونان به بخش خصوصی ، فرزاد

 جوادی ، رادیو بین الللی فرانسه ، سه

 solidarity tax ۸٫ . ۲۰۱۱ می ۳۱  شنبه

 ۱۰ . ۵ پی نوش� شماره  . ر. ک . به9

 . یونان، از بحران اقتصادی تا بنبس�

  دویچه وله ، سیاسی، جواد طالعی ،

 .rating agency 12 ۱۱٫ ۲۰۱۱٫ ژوئیه ۱۶

Deutsche Bank Group 13. Lehman 

Brothers Holdings Inc. 14. ر. ک . 

  ر. ک .۱۵٫ . ۴ پی نوش� شماره  به

  ر. ک . ۱۶٫ . ۴ پی نوش� شماره  به

 Greek ۱۷٫ . ۵ پی نوش� شماره  به

drachma 18گفتگو با مرتضی رئیسی . 

 خبرنگار در آلان در مورد تصویب

 میزان کمک مالی آلان برای حل

 ۷مشکل مالی یونان ، بی بی سی ، 

  در باره موافق� پارلان۱۹٫ . ۲۰۱۰می 

 یونان با افزایش مالیات ها و کاهش

 هزینه ها و خدمات عمومی ، ،

 گزارش سعیده هاشمی ، بی بی سی

   . ر. ک . به۲۰ . ۲۰۱۰ می ۷فارسی ، 

   . ر. ک . به۲۱ .  ۲  پی نوش� شماره

   . ر. ک . به۲۲ . ۱پی نوش� شماره 

  ) . بدهی۲۳ . ( ۷پی نوش� شماره 

 دول� امریکا : چهارده تریلیون و

 سیصد میلیارد دلر ، فرزاد جوادی ،

  اپریل۲۲رادیو بین الللی فرانسه ، 

۲۰۱۱. 

انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/10371
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پرتقالا  ، اسپانیا   ، یونان   خیرا 

 وایرلند ، بعبارتی کشورهای معروف به

 ) اروپا  های  ازqdGSخوک    متشکل 

کشورها  نام  اول   ,Greeceحروف 

Spain, Portugal and Irelandدچار ( 

سبب که   ، شدند  ملی  بدهی   بحران 

بدهی قدرتند  تاثیر  با  جهان   آشنایی 

تام تقریبا   ، حقیق�  در  گش�.   ملی 

حجم غربی  یافته  توسعه   کشورهای 

تنها و   ، دارند  را  بدهی  از   عظیمی 

برخی که  اس�  آن  ها  آن  بین   تفاوت 

بدهی دچار  دیگران  از  تر   شدید 

 هستند. ژاک آتالی مشاور عالی پیشین

 فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه ،

کتاب در  را  ملی  بدهی  های   ریشه 

اخیرا که  دولتی”  ورشکستگی   ”  خود 

داده شرح  شده  گردانده  بر  چینی   به 

 اس� . این دانشمند ، که پیش از این

 از سوی مجله سیاس� خارجی بعنوان

از  انتخاب۱۰۰یکی  جهان   روشنفکر 

دارد که غرب نی اعتقاد   ، بود   شده 

تواند به گول زدن دیگران ادامه دهد.

 مردم چین عادت خوبی دارند. آنها نه

 تلش می کنند پول قرض بگیرند ونه

پول دیگران  به  آنها  آگر  دهند.   قرض 

 قرض دهند ، عموما ” از قرض دادن

 به کسانی که احتیاج مبرمی دارند اما

هر کنند.  می  دفاع   ” نیستند   فقیر 

قابل چین  سنتی  مل�  این   ،  چند 

اوراق از  آن  واستفاده  اروپا  بر   انطباق 

کتاب در  نیستند.  دولتی   بهادار 

 ورشکستگی دولتی ، آتالی یادآور می

اوراق از  استفاده  سرچشمه  که   شود 

بهادار دول� اروپایی در واقع روشی 

 آیا تام کشورهای
 غربی به سوی

 ورشکستگی می
روند؟

لیو یانگ * 
 برگردان : آرش

ابزار به  توسل  با  ثروت  انباشت   برای 

 های متقلبانه بوده اس� : ” زمانی که

نباشند مایل  ویا  …نتوانند   حاکمان 

 خراج یا مالیات های مردم ت� سلطه

پول خود  بنام   ، دهند  افزایش   خودرا 

 قرض خواهند گرف� ” این اشکار می

 کند که فروش اوراق بهادار دولتی وام

 گرفت نیرومندی برای ضعیف اس� ،

دهد. می  قرض  پول  فقیر  به   ثروتند 

معیار حفظ  قدرتند  برای  هدف   تنها 

زندگی اس� .

که اس�  آن  واروپا  چین  بین   تفاوت 

ای ازجامعه  طولنی  تاریخی   چین 

آن در  که  دارد  طلبی  تساوی   مشتاق 

جایگاه قانون  لوای  ت�  وغنی   فقیر 

نی ثروتندان  اند.  داشته   برابری 

 توانستند فقرا را وادار به قرض دادن ”

 داوطلبانه” پول خود نایند . اروپا ، از

 سوی دیگر ، جامعه ای بوده اس� که

، شد  می  اداره  طبقات  توسط   دقیقا 

از توانستند  می  ثروتندان  آن  در   که 

به فقرا  کردن  وادار  برای  خود   قدرت 

استفاده هایشان  پول  دادن   قرض 

 نایند. یک مثل چینی می گوید ،” اگر

، گیرید  می  قرض  دیگران  برای   شما 

بر کنید”  پرداخ�  خودتان  را  آن   باید 

وام اغلب   ، اروپا  پادشاهان   ،  عکس 

یهودی از  که  وقتی  ویژه  به  را   هایشان 

پرداخ� نی باز   ، گرفتند  می  وام   ها 

انکار بدهی برای  راه هایی  یا   کردند، 

روش ترین  کردند.متداول   پیدامی 

با که   ، بود  کشور  از  یهودیان   اخراج 

قلم ها  بدهی  تام  روی  بر   یک ضربه 

می کشید .

 

و بدهی  مهل�  انقضای  از  پس   اما 

دیگر کردن  قرض   ، آن  دوباره   تدید 

بدهی اولین   . شد  می  مشکل   بار 

های گذاری  سرمایه  اروپا   عمومی 

این از   ، نبود  شفافی  آمیز   مسال� 

یا ها  جنگ  بر  که  بود   روضروری 

 چاپیدن ثروتندان سایر جاها تکیه شود

. دارد  ادامه  وام  که  گردد   وتضمین 

این از  استفاده  هرکشوری  که   زمانی 

اوراق از  خورداری  بر  برای  را   روش 

دولتی بهادار  اوراق  یا  خزانه   بهادار 

ناگزیر دوم  ، جنگ جهانی  کرد   آغاز 

دو متعاقب  امریکا  که  وقتی   .  شد 

جهان قدرت  ابر  به  جهانی   جنگ 

سرمایه اروپایی  سن�  به   ، شد   تبدیل 

 گذاری در جنگ ها ادامه داد و مزی�

 های عظیمی در منافع ناشی از سرمایه

گذاری جنگ به دس� آورد .

از خوردار  بر  کشور  آخرین  که   وقتی 

 جنگ امریکا اس� ، اروپا چه خواهد

کشورهای اصطلح  به  اگر   کرد؟ 

 اروپایی ” با فرهنگ” نتوانند از جنگ

آیا  ، کنند  استفاده  مزی�  کسب   برای 

؟ شد  خواهند  ورشکس�  آنها   همه 

روزی  ، نهای�  در   ”: آتالی  نظر   طبق 

ما آنچه  از  زودتر   ) رسید  خواهد   فرا 

اشکار خواهد شد که  کنیم)  می   فکر 

 که کشورها هیچ استطاعتی برای حفظ

، خود  عمومی  خدمات  ترین   بنیادی 
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ها، بیمارستان   ، مدارس   مانند 

وپرداخ� پلیس  نیروی   ،  ارتش 

بازنشستگی را ندارند ”

که دارند  اعتقاد  زیادی   افراد 

چین از  تر  مدرنیزه  غربی   کشورهای 

در آنها  که  دلیلی  تنها  اما   ،  هستند 

 وحله اول مدرن شدند آن بود که هنوز

که داش�  وجود  دنیا  در   جاهایی 

 کشورهای غربی می توانستند آن جا را

 بچاپند. سیستم مشابه یک طرح هرمی

آ ن هر کسی می تواند  اس� ، که در 

کوتاهی زمان  در  را  ثروت  از   انبوهی 

اما (برای این کار)  جمع آوری ناید ، 

. دارد  نیاز  دهنده  اعانه  نهای�  بی   به 

 وقتی که اعانه دهندگان به طرح هرمی

 به پایان خود می رسند ، این طرح به

وجنای� تقلب  به  مدرن   اصطلح 

خزانه سهام  اوراق  شود.  می   تبدیل 

کشورهای دولتی  بهادار  اوراق   وسایر 

 غربی همان سیستم را به کار می برند.

غارت برای  جایی  دیگر   وقتی 

ندارد،سیستم وجود  غربی   کشورهای 

شاد زندگی   ، خود  فراوان  مزایای   با 

خواهند پایان  همگی  بشر   وحقوق 

مزایای از  هنوز  امریکا   ، .امروز   یاف� 

. اس�  بر خوردار   جنگی عظیم خود 

 از آنایی که امریکا هیچ دس� آوردی

مزایای بر  و  ندارد  جدید  جنگ   از 

به  ، اس�  متکی  پیشین  های   جنگ 

 زودی زمانی که دیگر قادر به ایجاد بر

 خورد نهایی نباشد به مخمصه مشابهی

 دچار خواهد شد. از این رو امریکا در

 حال استفاده از همان روشی اس� که

می کار  به  اروپایی  حاکم  های   طبقه 

اگر فقرا.  از  پول  کردن  قرض   بردند: 

امریکایی سیستم  که  کند  تصور   کسی 

 پیش رفته تر از سیستم اروپایی اس� ،

اروپایی دارد ، چون قدرت های   حق 

کشور فقرای  از  گرفت  قرض   به 

ها جنگ  مزایای  بر  وتکیه   خودشان 

عادت هایشان  وام  پرداخ�  باز   برای 

مردم از  امریکا  که  حالی  در   داشتند، 

مردم از  ویژه  به   ، جهان  سراسر   فقیر 

فقیر چین پول قرض می کند.

، خود  ذات  در   ، غربی   فرهنگ 

. اس�  ورشد  توسعه   فرهنگ 

بنیادی-توسعه برالزام  آن   موجودی� 

 پایدار- متکی اس�. جنگ موثر ترین

توسعه که  زمانی   . اس�  توسعه   شیوه 

پایان به  غربی  فرهنگ   ، پذیرد   پایان 

، عکس  بر   . رسید  خواهد   خود 

شده منزوی  نسبتا  چین   فرهنگ 

زمانی  ، دلیل  این  به   . اس�   ومغرور 

متوقف را  توسعه  غربی  فرهنگ   که 

خواهد وجود  گزینه  یک  تنها   ناید 

چینی فرهنگ  به  بازگش�   :  داش� 

نسبتا جهان  که  دورانی  به   وورود 

 منزوی شده اس� . زمانی که هم اروپا

 وهم امریکا قادر به ادامه رشد نباشند

 وبا ورشکستگی دول� مواجه گردند،

به را  هایشان  پول  چین  فقیر   ومردم 

چه  ، دهند  وام  امریکا  ثروتند   مردم 

سن� به  ما  اگر  افتاد؟  خواهد   اتفاقی 

 ها وتارب اروپا نظر کنیم ، ( در می

را اش  بدهی  قطعا  امریکا  که)   یابیم 

، امروز  امریکا   . پذیرف�   نخواهد 

در را  جهان  جنگی  ماشین   بزرگترین 

آن اصلی  عصای  به  که  دارد،   اختیار 

تبدیل اش  بدهی  سر  بر  کردن  دبه   در 

 شده اس� ، مشابه مزایای ویژه فرض

. گذشته  طبقاتی  سیستم  توسط   شده 

از تصوری  هیچ  امروز  چین   مردم 

 روشی که امریکا برای انکار وام هایی

اند داده  آنها  به  چین  فقیر  مردم   که 

مورداستفاده قرار خواهد داد ندارند .

 

نویسنده پژوهشگر معروف پکن اس�

 

سرچشمه : پکن تایم

سای� نوید نو

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-593-90-140-900406.htm
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وسیالیسم و کمونیسمس

) کلین  ) ۱۹۸۸ ـ ۱۹۱۱ ماتهویس 

فلسفه استاد  آلانی،   فیلسوف 

آلان ارتش  افسران   مارکسیستی از 

آلان ملی  کمیته  بنیانگذاران   هیتلری از 

 آزاد به سبب تبلیغات ضد فاشیستی در

غیابی نظامی  دادگاه  سوی  از   ارتش 

 نازی به جرم خیان� به اعدام محکوم

دانشگاه در  فلسفه  آموزگاران   شد. از 

او:  پژوهشی  مارکس موضوعات  کارل 

تئوری شخصی�، اتیک، هومانیسم

معنی سه  به  کمونیسم  و   سوسیالیسم 

زیر بکار می روند:

۱

 اول به معنی فرماسیون های اجتماعی

 ـ اقتصادی که بر مالکی� اجتماعی بر

بطور و  هستند  استوار  تولید   وسایل 

 برنامه ریزی شده و آگاهانه توسعه می

یابند.

۲

مبارزه علمی  تئوری  معنی  به   ثانیا 

از گذار  و  کارگر  طبقه  بخش   رهائی 

نظام سرمایه داری به کمونیسم.

۳

جنبش مفهومی  تسم  عنوان  به   ثالثا 

کارگری مارکسیستی ـ لنینیستی.

کمونیسم ۱ و   سوسیالیسم 

به معنی فرماسیون های اجتماعی ـ 

 فرماسیون اجتماعی
ـ

  اقتصادی
 سوسیالیسم و

کمونیسم

پروفسور ماتهویس کلین 

برگردان شین میم شین

اجتماعی مالکی�  بر  مبتنی   اقتصادی 

بر وسایل تولید

گذار مرحله  یک  «نه   سوسیالیسم 

بلکه جامعه،  توسعه  در   کوتاهمدت 

اقتصادی ـ  اجتماعی  فرماسیون   یک 

 نسبتا مستقل در دوران تارخی گذار از

مقیاس در  کمونیسم  به  داری   سرمایه 

 جهانی اس�.قبل، بنا بر تذکر مارکس

 در برنامه گوتا ، سوسیالیسم فقط بثابه

 یک مرحله گذار تلقی می شد که در

«خال از  را  خود  باید  جامعه  آن   طی 

پیش و  کند  پاک  داری  سرمایه   های» 

را لزم  معنوی  و  مادی  های   شرط 

کمونیسم یعنی  دوم،  مرحله   برای 

مسئله این  به  رو  این  آورد.از   فراهم 

که شد  نی  مبذول  زیادی   توجه 

خود  gخا مبنای  بر   سوسیالیسم 

توسعه می یابد.»

میان موجود  تضاد  سوسیالیسم   در 

کشاورزی، و  صنعتی   کردوکار 

از ـ  ـ عمدتا  و معنوی   کردوکار مادی 

حقوقی برابر  شود،  می  برداشته   میان 

می تقق  ها  مل�  و  مرد  و   زن 

 یابد.کمک و حمای� متقابل مشخصه

در ها  انسان  همزیستی  و   همکاری 

اس�.جامعه استثمار  از  آزاد   جامعه 

 ت� حاکمی� طبقه کارگر و متحدین

 او، یعنی ت� حاکمی� خلق اس�.و

ندارند که در  لذا دیگر طبقاتی وجود 

 استثمار و سرکوب مردم کشور خودی

 و بیگانه ذینفع باشند و یا طالب جنگ

باشند.صلح دیگران  خاک  اشغال   و 

و کمونیسم بنیادین سوسیالیسم   عنصر 

سوسیالیسم، دهد.در  می  تشکیل   را 

می توسعه  آزاد  های  انسان   همبود 

 یابد، انسان های آزادی که بوسیله کار

ایدئال های با  آزاد و خلق،   مشترک 

میهن و  انترناسیونالیسم   ،  اخلق 

احساس سوسیالیستی،   پرستی 

به عشق  جامعه،  به  نسب�   مسئولی� 

 کار و انسان های زحمتکش و انضباط

سوسیالیستی با هم پیوند دارند.

جامعه توسعه  و  حرک�   قوانین 

آگاهانه شرایط  مبنای  بر   سوسیالیستی 

می عمل  جامعه  سوی  از  شده   تعیین 

بر شده  ریزی  برنامه  بطور   کنند.تولید 

 مبنای علم و فن مدرن انام می یابد و

 در خدم� رفع نیازهای مجموعه افراد

شکوفائی خدم�  در  لذا  و   جامعه 

فردی� هر انسانی اس�.

انقلب روند  در   سوسیالیسم 

دیکتاتوری استقرار  با   سوسیالیستی 

تولید وسایل  تصاحب  با   پرولتاریا، 

و کارگر  طبقه  سوی  از   جامعه 

کارگر آید.طبقه  می  پدید   متحدینش 

ـ مارکسیستی  حزب  رهبری   ت� 

دهقانان با  وحدت  در   لنینیستی 

زحمتکش اقشار  دیگر  و   زحمتکش 

 قدرت دولتی را در دس� دارد، که به

 نفع مجموعه خلق و در جه� رفاه آن
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مورد استفاده قرار می گیرد.

تعیین ابزار قدرت   دول� سوسیالیستی 

 کننده در جریان ساختمان سوسیالیسم

کردوکار با  سوسیالیستی   اس�:دول� 

ـ فرهنگی  و  سازمانی  ـ   اقتصادی 

را جامعه  سوسیالیستی  توسعه   تربیتی، 

 رهبری می کند و میزان کار و مصرف

 را کنترل می کند.اتاد طبقه کارگر با

دیگر زحمتکش  اقشار  و   طبقات 

دهقانی ـ  کارگری  قدرت   شالوده 

در را  خود  ماهی�  که   اس� 

می نایان  سوسیالیستی   دموکراسی 

دهقانان، کارگر،   سازد.طبقه 

زحمتکش اقشار  دیگر  و   روشنفکران 

 به تشکیل همبودی از طبقات و اقشار

 دوس� اقدام می کنند.زیر پای جامعه

 طبقاتی آنتاگونیستی برای هیمشه خالی

وحدت آن،  جای  به  و  شود   می 

می تشکیل  خلق  سیاسی  و   اخلقی 

ها، آماج  در  اشتراک  نتیجه  که   گردد 

پیروزی اس�.با  اخلق  و   ایدئولوژی 

همه سوسیالیستی،  تولیدی   مناسبات 

 انسان ها رابطه یکسانی با وسایل تولید

از شهروندان  همه  کنند،  می   برقرار 

و شوند  می  برخوردار  برابر   حقوق 

می عهده  به  را  یکسانی   تکالیف 

اقشار  گیرند.تفاوت های موجود میان 

 و طبقات فقط تفاوت هائی با خصل�

های فرم  از  که  اند   غیرآنتاگونیستی 

سوسیالیستی مالکی�   متفاوت 

تولید گیرند.وسایل  می   سرچشمه 

می قرار  جامعه  مالکی�  در   جامعه 

گیرند.

به تولید  وسایل  بر  اجتماعی   مالکی� 

گردد:مالکی� می  تشکیل  فرم   دو 

تاماجتماعی و مالکی� اتادیه ای.

تکثیر خدم�  در  بنیان،  این  بر   کار 

گیرد.تولید می  قرار   ثروت کل جامعه 

اقتصادی قوانین  طبق  بر   اجتماعی 

توسعه و  رفاه  جه�  در   سوسیالیسم 

برنامه اعضای جامعه  همه  جانبه   همه 

می سازماندهی  و  اداره   ریزی، 

برنامه بر  مبتنی  اقتصاد   شود.آماج 

 سوسیالیستی عبارت اس� از توسعه و

 تکمیل بی وقفه تولید بر پایه علم و فن

بهتر هرچه  رفع  برای  موجود   پیشرفته 

افزون روز  فرهنگی  و  مادی   نیازهای 

 جامعه و افراد منفرد.شرط اصلی برای

شده ریزی  برنامه  و  مداوم   بهسازی 

تلش از  اس�  عبارت  جامعه   زندگی 

رو، این  کار.از  راندمان  بردن  بال   به 

فن و  علم  از  سیستماتیک   استفاده 

تولیدی، های  رشته  کلیه  در   مدرن 

 تسلط به مدرن ترین روش های تولید،

کیفیتا سازمان  و  رهبری  ریزی،   برنامه 

عالی اقتصاد ضرورت ناگزیر دارد.

Iو سوسیالیستی  تولید  شیوه    مقایسه 

سرمایه داری

با مقایسه  در  تولید سوسیالیستی   شیوه 

امکانات داری،  سرمایه  تولید   شیوه 

 کیفیتا بهتری را برای بالتر بردن مدام

آن تسریه حداکثر رشد  و  کار   راندمان 

تولید شیوه  دارد:در  اختیار   در 

آگاهانه اجتماعی  تولید   سوسیالیستی، 

و بر طبق برنامه صورت می گیرد.

های برتری  بزرگترین  از  یکی   این 

داری سرمایه  به  نسب�   سوسیالیسم 

نا امکانات  طریق،  بدین   اس�.زیرا 

از حداکثر  استفاده  برای  ای   شناخته 

برای کار،  و  مصالح  و  مواد   اقتصاد 

سرع� و  اجتماعی  کار  بهتر   راندمان 

عین آید.در  می  فراهم  اقتصاد   رشد 

 حال در به روی کلیه زحمتکشان برای

باز پرورش  و  آموزش  عرصه  به   ورود 

اس�.

طبقه پرورشی  ـ  آموزشی   انحصار 

بین از  سوسیالیسم  در  داران   سرمایه 

فرهنگ، دستاوردهای  رود.کلیه   می 

قرار اختیار زحمتکشان  در  فن  و   علم 

توسعه امکان  گیرند.هرکس   می 

همه دارد.برای  را  خود   استعدادهای 

شکوفائی و  دانش  تصیل   امکان 

شخصی� خویش مهیا می شود.

فایده که  نیز  ئی  علمی  های   رشته 

توسعه برنامه  بر طبق  ندارند،   بیواسطه 

و کشفیات  یابند.اختراعات،   می 

مقیاس در  توانند  می  ها   نوآوری 

قرار استفاده  مورد   تاماجتماعی 

مالکی� بردن  بین  از  سبب   گیرند.به 

اجتماعی، تولید  وسایل  بر   خصوصی 

منبع درآمد کلیه اعضای یگانه  به   کار 

حق همزمان  و  شود  می  بدل   جامعه 

می تقق  شهروندان  همه  برای   کار 

یابد.

بیواسطه کسب اجتماعی   کار خصل� 

زنده برای  از وسیله صرف  و   می کند 

می مبدل  افتخارآمیزی  امر  به   ماندن 

بر علوه  ـ  طریق  بدین  ـ   شود.کار 

 علقه مندی مادی، جاذبه اجتماعی ـ

 اخلقی کسب می کند.انضباط کاری

سرمایه در  اقتصادی  اجبار  بر   مبتنی 

انضباط به  را  خود  جای   داری، 

وظیفه بر  که  سپارد  می  نوین   آگاهانه 

 شناسی داوطلبانه استوار اس�، وظیفه

ای که هر کس در قبال جامعه دارد.

بیانگر سوسیالیستی   مسابقه 

کار به  نسب�  نوین   موضعگیری 

فرهنگی و  مادی  نعمات   اس�.تقسیم 

کار کیفی�  و  کمی�  به  وابستگی   در 

تولید در  فرد  هر  سوی  از  یافته   انام 
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می صورت   اجتماعی 

 گیرد.سوسیالیسم کار فردی هرکس را

قدردانی مورد  و  شناسد  می   برسمی� 

قرار می دهد.

 قانون اساسی زیر در سوسیالیسم معتبر

 اس�:از هرکس به اندازه استعدادش،

به هرکس به اندازه کارش!

بردن بالتر  برای  ای  وسیله  اصل   این 

انضباط تکیم  برای  و  کار   راندمان 

 کار سوسیالیستی اس�.تنها محدودیتی

دارد، وجود  کارمزد  میزان  برای   که 

رو، این  اس�.از  کار  راندمان   سطح 

کار راندمان  سطح  ارتقای  به   کمک 

کس هر  منافع  راستای  در   اجتماعی 

اس�.

منافع شخصی وحدت  بیانگر  امر   این 

و اجتماعی اس�.

توسعه مختلف  دوم مراحل   بخش 

سوسیالیسم

تا پیروزی کامل آن  توسعه سوسیالیسم 

ما گذرد.«اگر  می  مختلفی  مراحل   از 

عناصر پیدایش  از  تاریخی   روند 

ـ فاشیستی  ضد  نظام  در   سوسیالیسم 

تا عصر حاضر را در نظر  دموکراتیک 

توسعه مرحله  دو  با  آنگاه   گیریم، 

مواجه می شویم:

مرحله اول توسعه سوسیالیسم

 در مرحله اول از طرق زیر، بنبان های

سوسیالیسم پبریزی می شوند:

۱

وسایل گام  به  گام  انتقال  طریق   از 

تولید به دس� خلق

۲

بر مبتنی  اقتصاد  سازماندهی  طریق   از 

برنامه

۳

های اتادیه  تدریجی  توسعه  طریق   از 

صنایع های  اتادیه  کشاورزی،   تولید 

 دستی و کارخانات با سهام دولتی و

فرم های سوسیالیستی تارت

۴

از طریق اصلحات مهم آموزشی.

*****

 این مرحله با پیروزی مناسبات تولیدی

با اجرای کامل سیستم  سوسیالیستی و 

پایان به  سوسیالیسم  اقتصادی   قوانین 

می رسد.»

Iانقلب به  گذار    ضرورت 

سوسیالیستی

 ضرورت گذار به انقلب سوسیالیستی

از سوسیالیسم  های  بنیان  ساختمان   و 

امپریالیسم سرچشمه بنیادی   تضادهای 

می گیرد که به شرح زیر اند:

۱

نیروهای اجتماعی  خصل�   تضاد 

بر مبتنی  تولیدی  مناسبات  با   مولده 

مالکی� خصوصی بر وسایل تولید.

۲

با فراگیر  اجتماعی  تولید   تضاد 

انحصاری بویژه  و   تصاحب خصوصی 

ـ کاپیتالیستی فراورده های تولیدی.

۳

سازماندهی میان  موجود   تضادهای 

و کار  شده  ریزی  برنامه  و   آگاهانه 

شرک� و  کارخانات  در  کار   تقسیم 

مرج و  هرج  با  داری  سرمایه   های 

(آنارشی) تاماجتماعی تولید.

۴

توسعه سطح  میان  موجود   تضادهای 

در غلط  شعور  یا  و  خودپوئی  و   علوم 

اداره و رهبری جامعه.

۵

توسعه سطح  میان  موجود   تضادهای 

طبقه یک  سلطه  و  وجود  و   جامعه 

آشتی طبقاتی  مبارزه  که   استثمارگر 

بر را  متحدانش  و  کارگر  طبقه   ناپذیر 

آشتی مبارزه  و  دار  سرمایه  طبقه   ضد 

بر ضد را  طلب  نیروهای صلح   ناپذیر 

می دنبال  به  طلب  جنگ   نیروهای 

آورد.

*****

برقراری از  پس  تضادها   این 

دیکتاتوری پرولتاریا از بین می روند.

ceوظایف دیکتاتوری پرولتاریا 

اساسی وظیفه  دو  پرولتاریا   دیکتاتوری 

به عهده دارد:
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وظیفه اول

 وظیفه اول دیکتاتوری پرولتاریا عبارت

مقاوم� شکست  هم  در  از   اس� 

شده، سرنگون  استثمارگر   طبقات 

اقدامات از  جلوگیری  و  آنها   سرکوب 

نظام احیای  برای  آنها   سیاسی 

اجتماعی کهنه.

وظیفه دوم

پرولتاریا دیکتاتوری  دوم   وظیفه 

سوسیالیستی تول  از  اس�   عبارت 

اقتصاد و مجموعه زندگی اجتماعی.

*****

کردن ملی  با  تضادها  این   حل 

 سوسیالیستی تولید بزرگ سرمایه داری

که طبقه می شود.در کشورهائی   آغاز 

زمینداران و  ها  فئودال  از   ای 

 کاپیتالیستی بزرگ وجود دارد، قدرت

مالکی� از طریق سلب  آنها   اقتصادی 

دهقانان به  اراضی  کردن  واگذار   و 

زحمتکش از بین برده می شود.

 طبقه کارگر می تواند با تکیه بر بخش

 سوسیالیستی در اقتصاد ملی که در پی

داری سرمایه  بزرگ  تولید  کردن   ملی 

اقتصادی فرم  دو  آید،  می   بوجود 

تولید کالئی یعنی  مانده،  باقی   اصلی 

داری سرمایه  بقایای  و   کوچک 

اقتصادی های  فرم  به  را   خصوصی 

بین از  کند.برای  تبدیل   سوسیالیستی 

 بردن عناصر سرمایه داری خصوصی ـ

اقتصادی وسایل  از  ـ  همه  از   قبل 

 استفاده می شود، وسایل اقتصادی ئی

و تکیم  نفع  به  را  نیروها  تناسب   که 

می تغییر  سوسیالیستی  بخش   رشد 

 دهند.سیاس� اقتصادی طبقه کارگر و

سرمایه بر  غلبه  زمینه  در  او   متحدین 

ـ پرولتاریا  دیکتاتوری  در   خصوصی، 

 قبل از همه ـ از طریق مسابقه اقتصادی

صورت می گیرد.

مانع اقتصادی  وسایل  از   استفاده 

نی سیاسی  وسایل  از   استفاده 

سیاسی و  اقتصادی   شود.وسایل 

را پرولتری  دول�  سیاس�   توأمان، 

در سیاس�  دهند.این  می   تشکیل 

اقتصادی های  فرم  نایندگان  با   رابطه 

 سرمایه داری که به دول� سوسیالیستی

 وفادار می مانند، عمدتا از طریق اقناع

و تدید تربی� صورت می گیرد.

و مادی  زندگی  شرایط   بهسازی 

صنع�، سریع  توسعه  مردم   فرهنگی 

را سوسیالیستی  فرهنگ  و   کشاورزی 

بخش گسترش  سازد.با  می   الزامی 

قوانین ملی،  اقتصاد  در   سوسیالیستی 

بیشتر چه  هر  سوسیالیسم   اقتصادی 

برنامه اهمی�  و  شوند  می  عمل   وارد 

 ریزی سوسیالیستی واحد رفته رفته بال

ـ برنامه  بر  مبتنی  توسعه  رود.با   می 

 بویژه ـ صنع� سوسیالیستی، یعنی پایه

می تشکیل  سوسیالیسم  فنی  ـ   مادی 

استفاده برای  کشاورزی   گردد.در 

از تکنیک مدرن و بهره گیری  معقول 

بردن بالتر  جه�  علمی  معارف   از 

از گذار  جز  ای  چاره  کار،   راندمان 

 تولید فردی دهقانی به تولید اتادیه ای

تولید کردن  ندارد.اجتماعی   وجود 

صنعتگران و  دهقانان  پراکنده   کالئی 

به آنها  از طریق ورود داوطلبانه   دستی 

اتادیه ها صورت می گیرد.

 در رابطه قانونند با تول سوسیالیستی

قدرت بعدی  توسعه  ملی،   اقتصاد 

تول و  سوسیالیستی   دول� 

و ایدئولوژی  مجموعه   سوسیالیستی 

گیرد.انقلب می  صورت   فرهنگ 

همپیوندی به  سوسیالیستی   فرهنگی 

با سوسیالیستی  انقلب   (اینتگراسیون) 

می کمک  سوسیالیسم   ساختمان 

 کند.توسعه قدرت دول� سوسیالیستی

 تنها ت� رهبری طبقه کارگر و حزب

طبقه وحدت  مداوم  تکیم  با  و   آن 

خلق دیگر  طبقات  و  اقشار  با   کارگر 

امکان پذیر اس�.

نشاندهنده سوسیالیستی   دموکراسی 

سوسیالیستی دول�  رشد  به  رو   قوت 

 اس�، که با شرک� آگاهانه و بیواسطه

 زحمتکشان در رهبری دول� و اقتصاد

اتام یابد.با  می  ژرفا  و   وسع� 

سوسیالیسم، های  بنیان   ساختمان 

به سوسیالیسم  اقتصادی   قوانین 

با و  آیند  می  نایل  کامل   تأثیرگذاری 

تولیدی سوسیالیستی مناسبات   پیروزی 

ملی، اقتصاد  های  عرصه  کلیه   در 

برای اقتصادی  و  اجتماعی   امکانات 

احیای کاپیتالیسم از بین می رود.

متحده سوسیالیس�  حزب  برنامه   در 

خوانیم:«طبقه می  دموکراتیک   آلان 

اس�.دیگر رفته  بین  از  دار   سرمایه 

بزرگ زمیندار  و  بزرگ   بورژوازی 

ـ سابق  بزرگ  ندارد.دهقانان   وجود 

تولیدی های  اتادیه  در  ـ   اکنون 

اند.سیستم شده  عضو   کشاورزی 

 استثمار انسان بوسیله انسان ـ اکنون ـ

طبقاتی اس�.آنتاگونیسم  رفته  بین   از 

وجود استثمار  بر  مبتنی  جامعه  در   که 

رفته بین  از  بطور کامل  تقریبا   داش�، 

خصوصی صنایع  حیات   اس�.ادامه 

 کوچک نی تواند در این وضع تغییری

اقتصاد با  صنایع  این  کند.زیرا   ایجاد 

پیوند تنگاتنگ  بطور   سوسیالیستی 

اند.از بین بردن استثمار انسان  خورده 

اقتصادی، های  بحران  انسان،   بوسیله 
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طبقه اجتماعی  تأمین  عدم   بیکاری، 

سوسیالیسم دستاورد  بزرگترین   کارگر 

اند.»

مرحله دوم توسعه سوسیالیسم

سوسیالیسم، توسعه  دوم  مرحله   در 

فراگیر و  جانبه  همه   ساختمان 

 سوسیالیسم به محتوای اصلی کردوکار

می بدل  متحدینش  و  کارگر   طبقه 

شود.

تولیدی مناسبات  پیروزی   «با 

 سوسیالیستی، وق� آن فرامی رسد که

اجتماعی سیستم  عناصر   کلیه 

مناسبات خود  جمله  از   سوسیالیسم، 

توسعه سوسیالیسم  مبنای  بر   تولیدی 

یابند.

انقلبی مبارزه  نتیجه  در  طریق   بدین 

 طبقه کارگر، در نتیجه استفاده آگاهانه

با ـ در مقایسه  از قوانین توسعه   حزب 

اجتماعی فرماسیون  ـ  داری   سرمایه 

 کیفیتا نوینی، یعنی سوسیالیسم تشکیل

و ها  قانونندی  گردد.آنگاه،   می 

اجتماعی فرماسیون   مقولت 

کال، تولید  جمله  از   سوسیالیستی، 

بنیان بر  سود  و  قیم�  ارزش،   قانون 

 اجتماعی ـ اقتصادی خاg خود عمل

سوسیالیسم در  مقولت  کنند.این   می 

در آنها  دارند.زیرا  عینی  وجود   نیز 

 شرایط مشخص رابطه متقابل نیروهای

کنونی تولیدی  مناسبات  و   مولده 

 عمیقا ریشه دوانده اند.بنابرین، وظیفه

ساختمان در  رهبری  علمی   کردوکار 

نه سوسیالیستی  اجتماعی   فرماسیون 

استفاده بلکه  مقولت،  این  بر   غلبه 

زحمتکشان نفع  به  آنها  از   کامل 

اس�.»

اقتصادی قوانین  از  درس�   استفاده 

توسعه را،  مولده  نیروهای   توسعه 

و را  سوسیالیستی  تولیدی   مناسبات 

را اجتماعی  روابط  مجموعه   تول 

امکان پذیر می سازد.

cdeساختمان همه جانبه سوسیالیسم 

متحده سوسیالیستی  حزب  برنامه   در 

ساختمان وظیفه  دموکراتیک   آلان 

زیر شرح  به  سوسیالیسم  جانبه   همه 

تعیین می شود:

۱

در سوسیالیسم  جانبه  همه   «ساختمان 

و ملی  اقتصاد  توسعه  یعنی   کشور، 

بر کار  راندمان  و  تولید  بردن   بالتر 

فن، و  علم  سطح  ترین  عالی   بنیان 

 برای محتوامندتر و زیباتر کردن زندگی

بهتر هرچه  رفع  برای   زحمتکشان، 

 نیازهای آنها و تقق بخشیدن کامل به

 اصل «از هرکس به اندازه استعدادش،

به هرکس به اندازه کارش»

۲

سوسیالیسم، جانبه  همه   ساختمان 

روابط تکیم  و  توسعه   یعنی 

میان نوین   سوسیالیستی 

 زحمتکشان.تبدیل شعور عالی، شادی

منافع راه  در  از خود گذشتگی  و   کار 

انسان های برجسته  به خصایل   جامعه 

جامعه سوسیالیستی.

۳

سوسیالیسم، جانبه  همه   ساختمان 

و پرورش  و  آموزش  تبدیل   یعنی 

زحمتکشان، همه  دارائی  به   فرهنگ 

 برای غنی تر ساخت هستی آنها و برای

امکان امر  آنها.این  شخصی�   توسعه 

را نیروهای مولده مدرن  بر  آنها   تسلط 

 فراهم خواهد آورد.آنها ـ بدین طریق ـ

بیشتر هرچه  جامعه  به  توانند   می 

بهتر امکانات  از  کنند، ضمنا   خدم� 

نیازهای شخصی و  کنند  برداری   بهره 

خود را بهتر برآورده سازند.

۴

سوسیالیسم، جانبه  همه   ساختمان 

کشور به  کشور  تبدیل   یعنی 

 سوسیالیستی مدرن و بالتر بردن اعتبار

 سیاس� صلح جوی آن و نیروی جاذبه

جانبه همه  جهان.ساختمان  در   آن 

مردم همه  مشترک  عمل   سوسیالیسم 

 خواهد بود، زیر آن با منافع آنها عمیقا

 انطباق دارد.خلق نیروئی اس� که این

وظیفه بزرگ را به انام می رساند.»

IVهمه ساختمان  از  حاصل    نتایج 

جانبه سوسیالیسم

سوسیالیسم، جانبه  همه  ساختمان   با 

عالی توسعه  سطح  به  مولده   نیروهای 

و علم  رسید.دستاوردهای  خواهند   تر 

قرار استفاده  مورد  تر  جانبه  همه   فن 

وارد مانع�  بدون  و  گرف�   خواهند 

سریع شد.توسعه  خواهند  تولید   روند 

استفاده و  سوسیالیستی  صنعتی   تولید 

 از متدهای تولید صنعتی در کشاورزی

خواهد منجر  کار  راندمان  ارتقای   به 

 شد، آنسان که نیازهای مادی و معنوی

رفع بیشتر  هرچه  کشور   جمعی� 

خواهند شد.

تولید سوسیالیستی عبارت اس�  آماج 

و مادی  نیازهای  بهتر  چه  هر  رفع   از 

شکوفاسازی جامعه،  اعضای   معنوی 
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سوسیالیستی، اجتماعی   روابط 

و استعدادها  ها،  انسان   شخصی� 

سازمان تقوی�  آنها،  های   خلقی� 

سیاسی آنها و دول� و جامعه.»

سوسیالیسم، اقتصادی  قوانین  پایه   بر 

 وحدت منافع خصوصی و اجتماعی به

 نیروی محرکه نیرومند توسعه اجتماعی

بدل خواهد شد.

همه ساختمان  دموکراتیک،  آلان   در 

 جانبه سوسیالیسم ت� شرایط انقلب

ساختمان معنی  به  فنی،  ـ   علمی 

توسعه سوسیالیسم  اجتماعی   سیستم 

همه تدارک  بر  ـ  همه  از  قبل  ـ   یافته 

سیستم یعنی  آن،  اصلی  هسته   جانبه 

بثابه آن  تقق  سوسیالیسم،   اقتصادی 

 یک کل و اعتلی کلیه زیرعرصه های

علم، قبیل  از  اجتماعی  حیات   دیگر 

 آموزش و پرورش، فرهنگ، حقوق و

جامعه سطح  به   ایدئولوژی 

سوسیالیستی پیشرفته اس�.

نسب� سوسیالیسم  برتری  اثبات   برای 

و ها  توان  این  همه  باید  امپریالیسم   به 

شکوفا سوسیالیسم  محرکه   نیروهای 

با رابطه  در  مسئله  این   شوند.حل 

 پیروزی در مبارزه طبقاتی ت� شرایط

و ملی  اهمی�  از  کنونی،  امکانات   و 

بین الللی بزرگی برخوردار اس�.

سوسیالیسم، جانبه  همه  ساختمان   با 

شکوفا سوسیالیستی   دموکراسی 

بطور اجتماعی  آگاهی  و  شد   خواهد 

تکمیل خواهد فردی  آگاهی  با   مداوم 

 گردید.زحمتکشان درمؤسسات دولتی

 و در احزاب و سازمان های اجتماعی

رهبران به  ـ  کلمه  فراگیر  معنای  به   ـ 

خواهند بدل  اجتماعی  توسعه   روند 

شیوه طبق  بر  ها  انسان   شد.تربی� 

اهمی� زندگی  و  کار   سوسیالیستی 

بزرگی کسب خواهد کرد.

سوسیالیستی فرهنگی   انقلب 

کرد.توسعه خواهد  پیدا   ضرورت 

(مبتنی اوپتیمیستی  خصل�  و   فرهنگ 

 بر خوش بینی) و آینده خواه ایدئولوژی

 سوسیالیستی بر توسعه و تکامل انسان

را لزم  تأثیر  سوسیالیستی   جامعه 

اعمال خواهد نود.

و آموزش  یا  و  تربی�  تولید،  با   علم 

رابطه تولیدی  کار  با  جوانان   پرورش 

و صنع�  دارد.تهیز   تنگاتنگ 

تکنیک، ترین  مدرن  به   کشاورزی 

 کارگران را رفته رفته از بار سنگین کار

 آزاد می سازد و راه ذوب کار جسمی

می هموار  را  یکدیگر  در  فکری   و 

اجتماعی سیستم  برقراری   سازد.با 

فرماسیون یافته،  توسعه   سوسیالیسم 

 اجتماعی ـ اقتصادی کمونیسم تدارک

یک روند  شود.این  می   دیده 

 قانونندی عینی اس� که تام� توسعه

جامعه سوسیالیستی را در برمی گیرد.

 «گذار از سوسیالیسم به کمونیسم اینجا

کشورهای دیگر  همانند  ـ   نیز 

فراهم با  بتدریج همراه  ـ   سوسیالیستی 

 آمدن شرایط و تکوین نطفه های نظام

همه، از  قبل  و  تر  عالی   اجتماعی 

مولده نیروهای  تر  عالی  رشد   سطح 

از گرف�.سوسیالیسم  خواهد   صورت 

اجتماعی فرماسیون  نظر،  نقطه   این 

لزم برای تدارک کمونیسم اس�.»

توسعه در  مرحله  ترین  عالی   کمونیسم 

نظام اس�.کمونیسم  بشری   جامعه 

آن، در  که  اس�  طبقه  بی   اجتماعی 

در یکپارچه  بطور  تولید   وسایل 

کلیه و  گیرند  می  قرار  خلق   مالکی� 

اجتماعی بلحاظ  جامعه   اعضای 

توسعه با  آن  در  و  هستند   برابرحقوق 

 همه جانبه افراد، نیروهای مولده نیز بر

کلیه و  یابند  می  رشد  فن  و  علم   پایه 

و شوند  می  پر  اجتماعی  ثروت   منابع 

 اصل «از هرکس به اندازه استعدادش،

 به هرکس به اندازه نیازش!» تقق می

یابد.

 جامعه کمونیستی، جامعه کار خلق و

خواهد همه  برای  نعم�   وفور 

و فرهنگمند  زندگی   بود.جامعه 

بود.جامعه خواهد  همه  برای   معنامند 

آزادی، شخصی�،  کامل   توسعه 

برابری و برادری خواهد بود.

عالی درجه  به  جامعه   کمونیسم 

آزاد مولد  های  انسان  یافته   سازمان 

 شعورمند خواهد بود.جامعه ای که در

حاکم اجتماعی  خودگردانی   آن، 

مفید کار  آن،  در  که  ای   اس�.جامعه 

زندگی در  اولین  نیاز  به  جامعه   برای 

به شد،  خواهد  بدل  مردم   همه 

 ضرورتی بدل خواهد شد که انسان ها

استعدادهای اند و هر کس  آگاه   بدان 

 خود را برای خدم� به مردم بکار می

بندد.

در شادی  عالی،  کمونیستی   «شعور 

در گذشتگی  خود  از  و  انضباط   کار، 

 راه منافع جامعه، مشخصات لینفک

تشکیل را  کمونیستی  های   انسان 

و علم  ببرک�  داد.کمونیسم   خواهند 

تولید لینقطع  توسعه  یابنده،  رشد   فن 

را کار  راندمان  ارتقای  و   اجتماعی 

 امکان پذیر خواهد ساخ�.انسان را به

 کامل ترین تکنیک مجهز خواهد نود

قدرت طبیع�،  قبال  در  آنها  به   و 

و کرد  خواهد  عطا  ای   بیسابقه 

رام برای  را  بیشتری  هرچه   امکانات 
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بنیادین نیروهای  هدای�  و   کردن 

خواهد قرار  آنها  اختیار  در   طبیعی 

 داد.سازمان برنامه ریزی شده مجموعه

تری عالی  سطح  به  اجتماعی   اقتصاد 

 خواهد رسید، آن سان که نیازهای دم

 افزون اعضای جامعه با استفاده مؤثرتر

منابع و  مادی  ثروت  از  تر  معقول   و 

شد.در خواهند  برآورده  کار   نیروهای 

نخواهد خبری  طبقات  از   کمونیسم 

بود.

اقتصادی، اجتماعی،  های   تفاوت 

 فرهنگی از بین خواهند رف� و تفاوت

 های شیوه زندگی در شهر و روستا نیز

 به همین سان.روستا در رابطه با توسعه

فرم کار،  خصل�  و  مولده   نیروهای 

مناسبات تولیدی،  مناسبات   های 

 زندگی و سطح رفاه جمعی� به سطح

پیروزی یاف�.با  خواهد  ارتقا   شهر 

 کمونیسم، در کردوکار تولیدی انسان،

ارگانیک بطور  جسمی  و  فکری   کار 

شد.قشر خواهند  ذوب  یکدیگر   در 

 روشنفکر، دیگر قشر اجتماعی خاصی

جسمی کار  بود.کارگران   نخواهد 

 بلحاظ فرهنگی و فنی با علوم انسانی

بدین ـ  بود.کمونیسم  خواهند   آشنا 

و طبقات  به  جامعه  تقسیم  بر  ـ   طریق 

خواهد پایان  اجتماعی   اقشار 

 داد.تاریخ تاکنونی بشری� ـ به استثنای

طبقاتی جامعه  تاریخ  ـ  اولیه   جامعه 

بوده اس�.

متخاصم طبقات  به  جامعه   تقسیم 

 استثمار انسان بوسیله انسان را، مبارزه

و ها  مل�  میان  آنتاگونیسم  و   طبقاتی 

اس�.در شده  موجب  را  ها   دول� 

جامعه در  ها  انسان  همه   کمونیسم 

 مقام یکسانی خواهند داش�.نسب� به

خواهند یکسانی  رابطه  تولید   وسایل 

کاری یکسان  شرایط   داش�.از 

 برخوردار خواهند بود.سهم یکسانی از

 ثروت مادی خواهند داش� و در امور

اجتماعی فعالنه شرک� خواهند کرد.

بر جامعه  و  شخصی�  میان   روابط 

و اجتماعی  منافع  وحدت   مبنای 

 فردی، فرم هماهنگی به خود خواهند

انسان آرزوهای  و  ها   گرف�.خواس� 

بیانگر ـ  شان  تنوع  علیرغم  ـ   ها 

هائی انسان  معقول  و  سالم   نیازهای 

 خواهند بود که بطور همه جانبه توسعه

 یافته اند.آماج تولید کمونیستی عبارت

تهیه و  پیشرف� مداوم جامعه  از   اس� 

همه برای  فرهنگی  و  مادی   مواد 

روز نیازهای  طبق  بر  جامعه   اعضای 

علیق و  مطالبات  و  شان   افزون 

با کمونیسم  در  مردم   شان.نیازهای 

رفع اجتماعی  صندوق  از   استفاده 

 خواهند شد.نعمات مصرفی فردی در

 مالکی� بی حد و مرز هر عضو جامعه

در مرز  و  حد  بی  بطور  و  بود   خواهد 

اختیار او قرار خواهد داش�.

تولید بر  مبتنی  کمونیستی   جامعه 

تکنیک و  یافته  سازمان  عالی   بدرجه 

یافته خصل� کار توسعه   بدرجه عالی 

آنکه اعضای بی  داد،  تغییر خواهد   را 

معاف کارکردن  از   جامعه 

 شوند.جامعه کمونیستی ـ به هیچوجه ـ

 جامعه مبتنی بر هرج و مرج، علفی و

به مستعد  فرد  بود.هر  نخواهد   کاهلی 

خواهد شرک�  اجتماعی  کار  در   کار 

معنوی و  مادی  های  گنجینه  و   کرد 

خواهد افزایش  مداوم  بطور  را   جامعه 

 داد.به سبب خصل� تغییر یافته کار و

 فنی شدن روز افزون کار و رشد شعور

نیاز جامعه  اعضای  کلیه  در  ها   انسان 

بر طبق علیق شان، داوطلبانه  کار   به 

خواهد توسعه  عمومی  رفاه   برای 

عالی درجه  کمونیستی   یاف�.تولید 

الزامی را  انضباط  و  دق�   سازمان، 

و زور  پایه  بر  نه  که  ساخ�،   خواهد 

شناسی وظیفه  بر  بنا  بلکه   اجبار، 

کلی زیس�  شیوه  بر  بنا  و   اجتماعی 

جامعه کمونیستی تضمین خواهد شد.

باری به  انسان ها  برای  انضباط   کار و 

 بدل نخواهد شد.آنگاه فاته کار بثابه

خوانده ماندن  زنده  برای  ای   وسیله 

و به خلقی� حقیقی   خواهد شد.کار 

بدل شادی  و  لذت  سرچشمه   به 

خواهد شد.

زندگی سازمان  عالی  فرم   کمونیسم 

های سلول  اس�.کلیه   اجتماعی 

های ارگانیسم  کلیه   تولیدی، 

 خودگردان بر طبق برنامه بثابه اقتصاد

در و  یاف�  خواهند  سازمان   ملی 

بطور اجتماعی  کار  واحد   آهنگ 

پیوس�.در خواهند  هم  به   هماهنگ 

اشتراک بدلیل  ها  مل�   کمونیسم 

روحی و  سیاسی  اقتصادی،   منافع 

همکاری و  دوستی  سبب  به  و   کامل 

و نزدیک  هم  به  نظر  هر  از   برادرانه 

شد.کمونیسم خواهند  تر   نزدیک 

آن در  که  اس�  نظامی  از   عبارت 

بهترین و  ها  مهارت  و   استعدادها 

انسان اخلقی  خصائص  و   خصائل 

و شکوفا زد  خواهند  غنچه  آزاد   های 

بطور ـ  خانوادگی  شد.روابط   خواهند 

آزاد از حسابگری های مادی  ـ   قطعی 

دوستی و  عشق  بر  و  شد   خواهند 

متقابل استوار خواهند گردید.»

ادامه دارد
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V

 

سوسیالیسم از  گذار  دوره   مشخصات 

به کمونیسم

کمونیسم یک به  از سوسیالیسم   گذار 

آن طی  در  که  اس�  تدریجی   روند 

برای لزم  معنوی  و  مادی   شرایط 

فراهم کمونیستی  طبقه  بی   جامعه 

 خواهد آمد. مشخصات دوره گذار از

 سوسیالیسم به کمونیسم ـ بطور کلی ـ

به شرح زیر خواهند بود:

I 

1

ایجاد پایه های مادی ـ فنی کمونیسم.

 ۲

تسریع حداکثر پیشرف� فرهنگی.

 ३

 ارتقای لینقطع راندمان کار و بر بنیان

آن، ارتقای مداوم سطح زندگی مردم.

۴

کشورهای ترین  پیشرفته  از   سبق� 

آمیز صلح  مسابقه  در  داری   سرمایه 

।اقتصادی

ce

1

تکیم مالکی� تام اجتماعی.

 ۲

(مالکی� ای  اتادیه  مالکی�   تبدیل 

تام مالکی�  به  کلکتیف)   اقتصادی 

اجتماعی.

३

و شهر  های  تفاوت  بردن  بین   از 

روستا، کار فکری و کار جسمی.

۴

های تفاوت  تدریجی  بردن  بین   از 

و پذیر  آشتی  طبقات  میان   موجود 

تفاوت های اجتماعی دیگر.

cde

 

1

توسعه کار ایدئولوژیکی ـ تربیتی.

۲

 از بین بردن بقایای شعور بورژوائی در

تفکر انسان ها.

३

کمونیستی آگاهی  بردن   بالتر 

زحمتکشان.

IV

 

1

دموکراسی بیشتر  چه  هر   تکمیل 

سوسیالیستی

۲

های سازمان  فونکسیون   گسترش 

اجتماعی

३

توده عمل  ابتکار  و  فعالی�   توسعه 

های خلق.

 ۴

ـ مارکسیستی  حزب  همزمان   تقوی� 

لنینیستی.

V

 

1

تقوی� سیستم جهانی سوسیالیستی.

۲

و سوسیالیستی  کار  تقسیم   توسعه 

سوسیالیستی سیستم  در   همکاری 

جهانی.

VI



۱۳۹۰مهر  ۵۲صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

لنینی اصل  بنیان  بر  صلح   تکیم 

کشورهای آمیز  مسال�   همزیستی 

اجتماعی های  سیستم  با   مختلف 

متفاوت.

***** 

هر که  اند  ای  عمده  وظایف   اینها 

گرفت نظر  در  با  سوسیالیستی   کشور 

از گذار  در  خود   gخا  وضع 

انام باید  کمونیسم  به   سوسیالیسم 

دهد.

به داری  سرمایه  از  گذار  حالیکه   «در 

طبقاتی مبارزه  نتیجه  در   سوسیالیسم 

رادیکال تول  و  گیرد  می   صورت 

سازد، می  الزامی  را  اجتماعی   روابط 

در کمونیسم  به  سوسیالیسم  از   گذار 

ت� و  استثمارگر  طبقات   غیاب 

 شرایطی صورت می گیرد که اعضای

و دهقانان  (کارگران،   جامعه 

کمونیسم پیروزی  در   روشنفکران) 

آن راه  در  آگاهانه  و  اند  ذینفع   عمیقا 

تلش می ورزند.

ساختمان که  اس�  طبیعی   بنابرین، 

دموکراتیک متدهای  با   کمونیسم 

زیرین تقق یابد:

۱

روابط توسعه  و  تکمیل  طریق   از 

اجتماعی.

۲

 از طریق زوال فرم های کهنه زندگی و

تشکیل فرم های نوین.

۳

از طریق انسجام و تأثیر متقابل.

به سوسیالیسم  از  جامعه  گذار   در 

 کمونیسم دیگر از دشواری های مبارزه

سوسیالیسم ساختمان  برای   طبقاتی 

های پایه  بود.ایجاد  نخواهد   خبری 

شرط پیش  کمونیسم،  فنی  ـ   مادی 

 اصلی برای گذار از اصل سوسیالیستی

به استعدادش،  اندازه  به  هرکس   «از 

اصل به  کارش»  انداز  به   هرکس 

اندازه به  هرکس  «از   کمونیستی 

انداز به  هرکس  به   استعدادش، 

نیازش» اس�.

رشد بنیان  بر  تنها  امر،  این  تقق   زیرا 

 تولید اضافه بر نیاز از نعمات مادی و

معنوی امکان پذیر اس�.

ماشینیزاسیون طریق  از  تولید  رشد   این 

صورت جانبه  همه  اوتوماتیزاسیون   و 

می گیرد.

اوتوماتیزاسیون، به  کنید   •مراجعه 

ماشین

 اگر توسعه تولید به درجه ای برسد که

حاکم و  مسلط  شده  اوتوماتیزه   تولید 

های پایه  ایجاد  از  توان  می   باشد، 

مادی ـ فنی کمونیسم سخن گف�.

صنع� از  کشاورزی  های  عرصه   اگر 

این عقب باید  باشند،  تر  مانده   عقب 

به رسیدن  گردد.برای  مرتفع   ماندگی 

ایجاد ماشینی  سیستم  باید  هدف   این 

عمل جامه  زیر  وظایف  به  که   گردد 

می پوشاند:

۱

مکانیزه کردن کامل کشاورزی.

۲

 استفاده از معارف شیمی کشاورزی و

تولید در  کشاورزی   بیولوژی 

کشاورزی.

۳

الکتریزاسیون فراگیر کار کشاورزی.

*****

فرم به  کشاورزی  کار  طریق،   بدین 

خواهد بدل  صنعتی  کار  از   خاصی 

به گذار  تسریع  برای  باید  جامعه   شد. 

به پیشرف� علم  کمونیسم توجه جدی 

به سوسیالیسم  از  دارد.گذار   مبذول 

علمی پیشرف�  به  وابسته   کمونیسم 

کار نتایج  باید  دیگر  سوی   اس�.از 

منتقل تولید  و  پراتیک  به   علمی 

حتی سازمان  به  نیل   شوند.برای 

با راندمان بالتر  المکان بهتر و تولید 

و اقتصادی  محاسبه  سیستم   باید 

در پولی  و  ارزشی  اهرم  از   استفاده 

دوره گذار تکمیل شود.

فصل ششم

اقدامات ضرور برای رشد تولید

 

از ای  از طریق سلسله  باید  تولید   رشد 

تسریع و  تسهیل  زیر  به شرح   اقدامات 

شود:

I 1

و کردن  تخصصی  تکمیل  و   توسعه 

همکاری
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۲

در تولید  محل  تعیین   بهسازی 

 چارچوب ملی و در چارچوب سیستم

جهانی سوسیالیستی

۳

سانترالیسم اصل  بیشتر  چه  هر   توسعه 

اداره در  دموکراتیک   (مرکزی�) 

اقتصاد

۴

بهسازی متدهای برنامه ریزی.

ce 

1

فنی کمونیسم ـ  پایه های مادی   ایجاد 

کار خصل�  باشد،  تر  پیشرفته   هرچه 

سریعتر اندازه  همان  به  گذار  دوره   در 

تغییر می یابد:

۱

کار جسمی سنگین خاته می یابد.

۲

کننده و خسته  فرم   کردوکارهای یک 

به اوتومات ها محول می شوند.

۳

 سهم کار جسمی کارگران در قیاس با

کار فکری آنها کاهش می یابد.

cde

و جدید  تولیدی  تکنیک  بر   تسلط 

بیشتر هرچه  کیفی  تربی�  مدرن   بسیار 

و آوران  فن  به  آنان  تبدیل  و   کارگران 

مهندسین را ایجاب می کند.

IV

 از طریق مکانیزاسیون و اوتوماتیزاسیون

 تولید ـ همزمان ـ پیش شرط های لزم

از بین بردن تک حرفه ای بودن  برای 

مادام العمر کارگران فراهم می آیند.

V

فرم تولید  پیشرونده  کردن   اجتماعی 

 های دوگانه موجود مالکی� را به هم

 نزدیکتر می سازد. این نزدیکتر گشت

 دو فرم مالکی� و ذوب نهائی آندو در

به شرح زیر صورت خواهد  یکدیگر، 

گرف�:

۱

موجب کار  اجتماعی  تقسیم   گسترش 

و دولتی  بخش  بیشتر  چه  هر   انسجام 

 اتادیه ای اقتصاد سوسیالیستی خواهد

شد.

۲

اقتصاد ناپذیر  تقسیم  صندوق   رشد 

تولیدی صندوق  به  را  آن  ای،   اتادیه 

خواهد نزدیکتر  دولتی   کارخانات 

।ساخ�

۳

انتگراسیون تولیدی  مسائل   حل 

از تعدادی  نیروهای   (همپیوندی) 

 اتادیه های تولیدی را ایجاب خواهد

بر اشتراکی  مالکی�  نتیجتا  که   کرد 

 وسایل تولید پدید خواهد آمد و ماهیتا

نزدیکتر عمومی  خلقی  مالکی�   به 

 خواهد شد و در آینده مالکی� اتادیه

 ای و دولتی در همدیگر ذوب خواهند

شد.

VI

از بین بردن تفاوت های شهر و روستا.

۱

کشاورزی در  (فنی)  تکنیکی   انقلب 

 کار دهقانان اتادیه ای را هر چه بیشتر

شهری متخصص  کارگران  کار   به 

نزدیکتر خواهد ساخ�.

۲

ـ کشاورزی  تولید  شیوه  تغییر   با 

به مربوط  های  تفاوت  ـ   همزمان 

میان فرهنگ  سطح  و  زندگی   شرایط 

شهر و روستا از بین خواهد رف�.

۳

های تفاوت  محو  از  بعد  که   آنچه 

خواهد باقی  اجتماعی  ـ   اقتصادی 

و صنعتی  کار  های  تفاوت   ماند، 

 کش� و کار خواهد بود، چیزی که به

صنعتی های  رشته  میان   تفاوت 

شباه� دارد.

Vce

از عبارت  گذار  دوره  دیگر   مشخصه 

به جامعه  تقسیم  آن  در  که  اس�   این 
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 انسان هائی که عمدتا کار جسمی و یا

فکری می کنند، از بین می رود.

۱

سطح ارتقای  تولید  تکنیک   توسعه 

 فرهنگی ـ فنی کارگران و دهقانان را و

را روشنفکران  سطح  به  آنها   رسیدن 

 الزامی می سازد و کاهش ساعات کار

زمینه لزم را برای ان فراهم می آورد.

۲

 سازمان تام� آموزش و پرورش مردم

می انام  وظیفه  این  انام  راستای   در 

گیرد.

۳

مالکی� فرم  دو  های  تفاوت  محو   با 

های تفاوت  محو  با   سوسیالیستی، 

رفع با  و  روستا  و  شهر  میان   عمده 

فکری، و  جسمی  کار  میان   تفاوت 

و طبقات  میان  موجود  های   تفاوت 

می پدید  نا  مختلف  اجتماعی   اقشار 

گردند.

Vcde

جایگاه در  نابرابری  بقایای   همزمان، 

زن و مرد از بین می رود.

۱

هرچه را  زنان  توان  می  تولید  رشد   با 

تا حدودی و  بار کار خانگی  از   بیشتر 

تربی� کودکان و تمل مخارج بار   از 

بدین ساخ�.  آزاد  کودکان   زندگی 

 طریق، دورنای بزرگتری برای زنان در

دانش به  بخشیدن  وسع�  با   رابطه 

و استعدادها  شکوفاسازی   خویش، 

توانائی های خویش گشوده می شود.

۲

به سوسیالیسم  از  گذار  دوره   در 

تقسیم در  واقعی  نابرابری   کمونیسم، 

نتیجه در  که  مادی   نعمات 

 استعدادهای نابرابر برای انام کارهای

وضع و  نابرابر  کیفی  ارتقای   معین، 

آید، می  پدید  مختلف   خانوادگی 

بتدریج از بین می رود.

۳

از نه  ـ  اما  ـ  ها  آماج  این  به  نیل   راه 

با بلکه  تصنعی،  یکسانسازی   طریق 

مادی مندی  علقه  اصل   رعای� 

صورت می گیرد.

IX

یک موجود  های  تفاوت  بر   غلبه 

بنیان که  اس�  واقعی  ـ  عینی   گرایش 

می تشکیل  زیر  عوامل  را  آن   های 

دهند:

۱

رشته در  کار  خصل�   همسانسازی 

های اقتصادی منفرد.

۲

میان عمده  های  تفاوت  بردن  بین   از 

 کار فکری و جسمی و میان فرم های

دولتی و اتادیه ای مالکی�.

۳

سیاس� در  را  گرایش  این   دول� 

 مربوط به تعیین دستمزد و در سیاس�

 مربوط به تعیین صندوق مصرف که بر

 پایه اصل کار انام داده شده پرداخ�

مصرف برای  که  بخشی  و  شود   می 

 اجتماعی صرف می شود، در نظر می

گیرد.

۴

مصرف صندوق  درصدی   سهم 

مداوم بطور  گذار  دوره  در   اجتماعی 

نیازهای تا  شود  می  داده   افزایش 

پیشرفته به  جامعه  اعضای  کلیه   ضرور 

رفع ترین وجهی  و صرفه جویانه   ترین 

شوند.

۵

مصرف صندوق  شدن  بزرگتر   با 

می جامعه  اعضای  کلیه   اجتماعی، 

 توانند در آغاز با تقبل هزینه ناچیزی و

هر ثروت  و  مزایا  از  رایگان  بطور   بعد 

چه بیشتر بهره مند شوند.

X

 با تربی� کمونیستی زحمتکشان، روند

 عینی گذار از سوسیالیسم به کمونیسم

تسریع می شود.

تربیتی روند  عناصر  مهمترین  از   یکی 

دانش و  عمومی  دانش  سطح   ارتقای 

حرفه ای تک تک انسان ها س�.

امکانات جدید  نسل  برای   دول� 

و سطح آورد  می  پدید   آموزش خوب 

با را  جامعه  اعضای  بقیه   آموزشی 

آموزشی ابتکارات  شبکه   گسترش 

مختلف بالتر می برد.
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اصول روند آموزش

می استوار  زیر  اصول  بر  آموزش   روند 

شود:

I

تولید.این با  تصیل  تنگاتنگ   پیوند 

طریق از  جدید  نسل  برای   پیوند 

تصیلت پلی تکنیکی فراهم می آید.

 تصیلت پلی تکنیکی آماج های زیر

را در نظر می گیرد:

۱

 از آن خود کردن مقدمات علمی تولید

مدرن.

۲

بکار برای  لزم  های  توانائی   کسب 

یافته توسعه  کارافزارهای   انداخت 

مدرن.

۳

کردوکار قطع  بدون  جامعه  افراد   بقیه 

 تولیدی خویش به گسترش دانش خود

می پردازند.

۴

 آماج مورد نظر در طول دوره گذار از

 سوسیالیسم به کمونیسم عبارت از این

جامعه اعضای  کلیه  که  بود   خواهد 

دانشگاهی و  دبیرستانی   تصیلت 

داشته باشند.

ce

در چارچوب قابل حل  و  مهم   وظیفه 

بود خواهد  عبارت  کمونیستی   تربی� 

 از ارتقای شعور کمونیستی.برای نیل به

بینی جهان  تبدیل  باید  هدف،   این 

بینی جهان  به  لنینیستی  ـ   مارکسیستی 

داده قرار  آماج  جامعه  اعضای   همه 

شود.

بقایای باید  آماج،  این  به  نیل  راه   در 

مردم، شعور  در  بورژوائی   ایدئولوژی 

مثل خصایص زیر از بین بروند:

۱

به نسب�  مسئولی�  احساس   عدم 

مالکی� اجتماعی و کار

۲

ناسیونالیسم

۳

پیشداوری های مذهبی

۴

بی بندوباری اخلقی و امثالهم

کار به  نسب�  کمونیستی   موضعگیری 

قرار کمونیستی  تربیتی  کار  کانون   در 

نیاز به  کار  که  زمانی  تنها   دارد.زیرا، 

انسان ها بدل شود، اولیه کلیه   حیاتی 

اخلقی محرکه  نیروهای  که   زمانی 

 نسب� به کار نقش مسلط بازی کنند،

تقق را  کمونیسم  توان  می   آنگاه 

بخشید.

اخلق پیروزی  به  کمونیستی   تربی� 

کمک ها  عرصه  همه  در   کمونیستی 

 خواهد کرد.آنگاه وضعی پیش خواهد

 آمد، که هنجارهای اخلق کمونیستی

بطور جامعه  اعضای  همه  سوی   از 

رفتاری هنجارهای  بثابه   داوطلبانه 

به نسب�  و  یکدیگر  به  نسب�   خویش 

 جامعه برسمی� شناخته شده و رعای�

شوند.

cde

 از آنا که کمونیسم تنها با شرک� کلیه

 اعضای جامعه می تواند استقرار یابد،

توسعه سوسیالیستی  دموکراسی   باید 

بیشتری بیابد و تکمیل شود.

تکمیل و  توسعه  برای  اصلی   راه 

زیر شرح  به  سوسیالیستی   دموکراسی 

اس�:

۱

ارگان کار  متدهای  و  ساختار   تکمیل 

های دولتی

۲

 تکیم پیوند ارگان های دولتی با خلق

به زحمتکشان  بیشتر  هرچه  جلب   و 

اداره بیواسطه دول�.

به گذار  و  سوسیالیسم  پیروزی   با 

پرولتاریا دیکتاتوری  دول�   کمونیسم، 

به دول� تام خلق بدل خواهد شد.

بشرط ـ  پیشرفته  کمونیستی  جامعه   در 

 پیروزی سوسیالیسم در سراسر جهان ـ

 دول� خلقی به خودگردانی کمونیستی

زوال دول�  و  شد  خواهد   مبدل 
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خواهد یاف�.

 حل موفقی� آمیز وظایف دوره گذار و

که همانطور  ـ  کمونیسم   ساختمان 

 پراتیک نشان داده اس� ـ حتی قبل از

 پیروزی سوسیالیسم بر سرمایه داری در

مقیاس جهانی امکان پذیر اس�.

 از آنا که توسعه کشور سوسیالیستی ـ

بهای به  ـ  داری  سرمایه  خلف   بر 

دیگر کشورهای  ماندگی   عقب 

طریق از  بلکه  گیرد،  نی   صورت 

می انام  دوستی  و  متقابل   کمک 

 یابد، کلیه کشورهای سوسیالیستی می

که هائی  تفاوت  علیرغم  ـ   توانند 

در تقریبا  ـ  دارند  توسعه   بلحاظ سطح 

تر عالی  و  دوم  مرحله  به  واحد   زمان 

کمونیسم به  یعنی  کمونیستی،   جامعه 

وارد شوند.

ترین پیشرفته  در  کمونیسم   ساختمان 

دیگر کشورهای و   کشور سوسیالیستی 

بین توسعه  تام�  بر   سوسیالیستی 

الللی تأثیر بزرگی اعمال خواهد کرد.

قوا تناسب  امر،  این  در  موفقی�   با 

جنگ و  طلب  صلح  نیروهای   میان 

 افروز به نفع نیروهای صلح طلب تغییر

ساخت عملی  امکان  و  کرد   خواهد 

در آمیز  مسال�  همزیستی   اصل 

از جنگ  سیاس� جهانی و جلوگیری 

جهانی فراهم خواهد شد.

به کمونیسم  و  دوم سوسیالیسم   فصل 

علمی تئوری  علمی بثابه  تئوری   مثابه 

و کارگر  طبقه  بخش  رهائی   مبارزه 

گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم

تئوری بثابه  کمونیسم  و   سوسیالیسم 

های کلسیک  قول  به   علمی، 

 مارکسیسم، «بنا بر محتوای خود ـ در

وقوف محصول  سوئی  از  ـ  اول   وهله 

در جامعه طبقاتی حاکم  تضادهای   به 

 مدرن ثروتندان و تهیدستان، کارگران

دیگر از سوی  و  بورژوازی  و   مزدبگیر 

و (هرج  آنارشی  به  وقوف   محصول 

مرج) حاکم بر تولید اس�.

 اما در فرم تئوریکی اش، در آغاز بثابه

دیگر، عبارت  به  و  گسترده   تداوم 

اساسی قوانین  قاطعانه  و  پیگیر   تداوم 

بزرگ روشنگران  از سوی   تعیین شده 

می بنظر  هجدهم  قرن  در   فرانسه 

هر مثل  ـ  بایستی  می  هم   رسید.آن 

 تئوری دیگر ـ از مواد و مصالح فکری

 موجود آغاز کند، گیرم که ریشه های

بوده اقتصادی  امور  حقایق  در   آنها 

اند.»

زوال مادی  عناصر  هم  داری   سرمایه 

 خود را، یعنی نیروهای مولده مدرن و

هم و  آورد  می  پدید  را  کارگر   طبقه 

عناصر فکری زوال خود را.

انسان داری  سرمایه  جامعه   تضادهای 

 ها را به شناخ� قانونندی های توسعه

مجبور آنها  از  استفاده  و  آن   اجتماعی 

با انگلس  و  سازند.مارکس   می 

 ارزیابی میراث معنوی گذشته به توسعه

 علم جامعه نوینی، به توسعه بنیان های

می اقدام  نوین  انسان  اجتماعی   عمل 

کشف به  انگلس  و   کنند.مارکس 

 قوانین حرک� و توسعه جامعه بشری ـ

سرمایه از  گذار  قوانین  و  ـ  عام   بطور 

ـ کمونیسم  و  سوسیالیسم  به   داری 

و آمدند.مارکس  نایل  ـ   gخا  بطور 

 انگلس ثاب� کردند که طبقه کارگر بنا

بردن بین  از  به  مجبور  تاریخ  قانون   بر 

 سرمایه داری اس� و با این کار نه تنها

آازد را  جامعه  تام�  بلکه  را،   خود 

خواهد ساخ�.

 «مسئله این نیس� که این و یا آن کارگر

 و یا حتی کل پرولتاریا چه آماجی برای

اس� این  کنند.مسئله  می  تعیین   خود 

بنا بر آن ـ  که کار از چه قرار اس� و 

کرد!»، باید  چه  ـ  تاریخی   بلحاظ 

مارکس و انگلس می نویسند.

کشف با  کمونیسم  و   سوسیالیسم 

کشف با  تاریخ»،  ماتریالیستی   «درک 

و جامعه  توسعه  و  حرک�   قوانین 

مبارزه طبقاتی به علم بدل می شود.

 سوسیالیسم و کمونیسم بخش لینفک

و اس�.مارکس  لنینیسم  ـ   مارکسیسم 

عنوان ت�  خود  اثر  در   انگلس 

تئوری کمونیستی»،  حزب   «مانیفس� 

 سوسیالیسم و کمونیسم علمی را بطرز

همه جانبه ای توضیح می دهند.

مانیفس� سرتاسری  اساسی   «اندیشه 

 عبارت از این استکه تولید اقتصادی و

ـ تاریخی  دوران  هر  اجتماعی   تعین 

اقتصادی تولید  پایه  بر  که   تعینی 

 صورت می گیرد ـ بنیان تاریخ سیاسی

می تشکیل  را  دوران  این  فکری   و 

 دهد.و بنا بر آن قانون، کل تاریخ ـ از

 بعد از فروپاشی مالکی� اشتراکی اولیه

تاریخ ـ  مال  و  ملک  و  زمین   بر 

 مبارزات طبقاتی بوده اس�، مبارزات

و استثمار  ت�  طبقات  میان   طبقاتی 

در حاکم  و  محکوم   ،  استثمارگر 

اجتماعی.که توسعه  مختلف   مراحل 

 این مبارزات اکنون ـ اما ـ به مرحله ای

 رسیده اس�، که طبقه ت� استثمار و

تواند خود ـ نی  پرولتاریا  یعنی  ـ   ستم 

ـ و ستمگر  استثمارگر  طبقه  بند  از   را 
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بدون سازد،  آزاد  ـ  بورژوازی   یعنی 

برای را  جامعه  کل  ـ  همزمان  ـ   اینکه 

مبارزات و  ستم  و  استثمار  از   همیشه 

طبقاتی آزاد سازد.»

اثبات می کنند که انگلس  و   مارکس 

آمده پدید  تاریخی  بطور  داری   سرمایه 

خود درونی  تضادهای  بدلیل  و   اس� 

 از بین خواهد رف� و جای خود را به

سوسیالیسم خواهد داد.

 در نظام سرمایه داری ـ بطور قانونند ـ

وضع که  آید  می  پدید  کارگر   طبقه 

 مادی و معنوی اش، چنان تمل ناپذیر

به مصمم،  عمل  به  که  گردد   می 

سازمان به  و  آگاهانه   آماجگذاری 

 مندی سیاسی دس� می زند، تا بتواند

 همراه با متحدین خویش از طبقات و

طریق از  دیگر،  زحمتکش   اقشار 

داری سرمایه  به  سوسیالیستی   انقلب 

را سوسیالیستی  جامعه  و  دهد   پایان 

مستقر سازد.

کارگر، طبقه  آمدن  کار  روی   با 

دیکتاتوری پرولتاریا تشکیل می شود.

 طبقه کارگر در اتاد با اقشار و طبقات

حکوم� زمام  دیگر   زحمتکش 

می بدس�  را   سوسیالیستی 

روند در  نیز  سوسیالیستی   گیرد.دول� 

محو و  کمونیسم  به  جامعه   توسعه 

کند.جامعه می  نفی  را  خود   طبقات، 

مالکی� بر  کمونیستی  و   سوسیالیستی 

اس� مبتنی  تولید  وسایل  بر   اجتماعی 

و مستلزم آگاهی اس�.

به جامعه  که  اس�  طریق  این  از   فقط 

شود، می  بدل  مردم  عموم   همبود 

امکان هرکس  آن،  در  که   همبودی 

شکوفاسازی استعدادهایش را دارد.

و سوسیالیستی  جامعه  در   اینکه 

تواند می  هرکس   کمونیستی 

توسعه را  خویش  نهان   استعدادهای 

از استفاده  حق  هرکس  اینکه   دهد، 

دارد را  و فرهنگی  نعمات مادی   کلیه 

کمونیسم و  سوسیالیسم  اینکه   و 

حیات های  عرصه  کلیه  در   همبودی 

سوی از  قبل  اس�،   اجتماعی 

 سوسیالیسم اوتوپیکی توسعه داده شده

و تدوین گردیده اس�.

مراجعه کنید به سوسیالیسم اوتوپیکی

با علمی  سوسیالیسم  ماهوی   تفاوت 

که اس�  این  در  ها  تئوری   این 

با بار،  اولین  برای  علمی   سوسیالیسم 

توسعه عینی  روند  علمی   درک 

آماج این  تقق  عملی  راه   اجتماعی، 

ها را برای بشری� نشان داده اس�.

 طبقه کارگر برای انام رسال� تاریخی

به راجع  علمی  معارف  باید   خویش 

توسعه و حرک� اجتماعی را فرا گیرد.

تشکیل باید حزبی  که  رو س�  این   از 

گردد.

 مشخصات حزب طبقه کارگر۱

علم به  باید  کارگر  طبقه   حزب 

مجهز لنینیسم  ـ   مارکسیسم 

طبقه باید  کارگر  طبقه   باشد.حزب 

و سوسیالیسم  تئوری  با  را   کارگر 

طبقه دهد.حزب  پیوند   کمونیسم 

رهبری و  هدای�  مرکز  باید   کارگر 

کارگری، جنبش  سیاس�   علمی 

 استراتژی و تاکتیک آن بر طبق مرحله

 توسعه اجتماعی و وضع و حال موجود

باشد.

*****

 مارکس و انگلس و لنین که برای شان

وحدت در  همواره  پراتیک  و   تئوری 

چنین دارند،  قرار  هم  با   ناگسسنی 

 حزبی را بنیانگذاری کرده اند.مارکس

و سوسیالیسم  در  لنین  و  انگلس   و 

کردند نی  تصور  را  وضعی   کمونیسم 

ای اندیشیده  پیش  ایدئال  پایه  بر   که 

 استقرار یابد.مارکس و انگلس و لنین

بثابه را  کمونیسم  و   سوسیالیسم 

 جنبشی در نظر می گرفتند که با مبارزه

 انقلبی طبقه کارگر و متحدینش بنا بر

از و  گیرد  می  انام  تاریخی   ضرورت 

سرچشمه مادی  اجتماعی   مناسبات 

می گیرد.

کمونیسم و  سوسیالیسم  رو،  این   از 

نتیجه نهائی نظریات مارکس و  علمی 

اس�.مارکس لنین  و   انگلس 

بسط با  که  شود،  می   خاطرنشان 

«آموزش جامعه،  بر   ماتریالیسم 

کمونیسم» منطقی  پایه  به   ماتریالیسم 

بدل می شود.

که ورزد  می  تأکید  نیز   انگلس 

در را  خود  تئوریکی  کمال   ماتریالیسم 

سوسیالیسم علمی می یابد.

تلش با  همواره  انگلس  و   مارکس 

یا حتی مذهبی و  اخلقی  اثبات   برای 

می مخالف�   سوسیالیسم 

 ورزیدند.مارکس و انگلس در اثر خود

با آلانی»  «ایدئولوژی  عنوان   ت� 

حزب «مانیفس�  در  و  کریگه   هرمان 

ـ اوتوپیکی  با سوسیالیسم   کمونیستی» 

 خرده بورژوائی مورد نظر هس، کریگه

عنوان به  که  گرون،  همه،  از  قبل   و 

مردم خورد  به  حقیقی»   «سوسیالیسم 

می دادند، به مخالف� برمی خیزند.
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ـ تئوری  بثابه  ـ  حقیقی»   «سوسیالیسم 

های ایده  از  اکلکتیکی   مخلوطی 

های کمونیس�  و  ها   سوسیالیس� 

اقتصادی تزهای  فرانسه،   اوتوپیکی 

آلانی هومانیستی  نظریات  و   پرودون 

های ضعف  با  اول  وهله  در  که   اند 

ایدئالیستی فلسفه فویرباخ پیوند دارند.

عبارت ـ  کلی  بطور  ـ   (اکلکتیسیسم 

عناصر مکانیکی  آمیخت  از   اس� 

با زمانی  هم.ما  با  مختلف   فکری 

 اکلکتی سیسم فلسفی سر و کار داریم

از قبل  و  نظرات  ها،  تئوری   که کسی 

و ها  سیستم  تزهای  و  عناصر   همه 

بدون را  مختلف  فلسفی   جریانات 

 تلش در جه� ترکیب خلقانه آنها و

 بدون بر طرف کردن تناقضات منطقی

و سیستم کند  مخلوط  هم  با   موجود، 

بوجود را  «جدیدی»  آوردی  در   من 

آورد. مترجم)

طبقاتی مبارزه  حقیقی»   «سوسیالیسم 

 پرولتری را رد می کند، ضرورت یک

 سازمان طبقاتی پرولتری مستقل ـ یعنی

بررسی و  کند  می  انکار  را  ـ   حزب 

شرایط و  اجتماعی  حیات   علمی 

اتیک با  را  کارگر  طبقه   رهائی 

 احساساتی آشتی طبقاتی و یاوه پردازی

خیالی خوش  و  پرستانه   انسان 

جایگزین می سازد.

 «سوسیالیسم حقیقی» ـ بلحاظ ایده ای

 ـ تاریخی ـ یک جریان چپگرا س� که

می سرچشمه  جوان  هگلیانیسم   از 

بطور ـ  را  حقیقی»   گیرد.«سوسیالیسم 

جریان یک  بثابه  توان  می  ـ   کلی 

روحیات که  کرد  تلقی   ایدئولوژیکی 

را، آلان  بورژوازی  خرده   ارتاعی 

 هراس آن از قدرت یابی بورژوازی را،

 که به معنی خانه خرابی اش می تواند

خرده هراس  همزمان،  و   باشد 

و ماتریالیسم  از  تنگنظر   بورژوازی 

 هجوم انقلبی پرولتاریا را منعکس می

کند.

های سال  در  حقیقی»   «سوسیالیسم 

مد سوسیالیسم  نوزدهم،  قرن   چهل 

 روز خرده بورژوازی آلان بود و بر ضد

 تلش های مارکس و انگلس در سال

«کمیته۱۸۴۶ تأسیس  با  رابطه  در    

به بروکسل  در  کمونیستی»  نظر   تبادل 

مخالف� برخاسته بود.

بر آغاز،  همان  از  انگلس  و   مارکس 

غیرعملی جریانات  کلیه   ضد 

آشتی طرز  به  کمونیسم  و   سوسیالیسم 

 ناپذیری مبارزه می کردند و در ضمن

فلسفی های  بنیان  تدوین  به   آن، 

می علمی   سوسیالیسم 

ضد بر  انگلس  و   پرداختند.مارکس 

راندن واپس  قصد  که  اقداماتی   کلیه 

قبل ما  توسعه  مراحل  به   سوسیالیسم 

 مارکسی آن داشتند، یعنی قصد خالی

از سوسیالیسم  پای  زیر   کردن 

می مبارزه  داشتند،  را   ماتریالیسم 

کردند.

انگلس، و  مارکس  از درگذش�   پس 

کردند تلش  رفرمیسم  و   اوپورتونیسم 

مورد را  مارکسیسم  اساسی   تا خطوط 

همه، از  قبل  و  دهند  قرار  نظر   تدید 

پرولتری سوسیالیسم  پراتیک  و   تئوری 

 را از بنیان های فلسفی آن جدا سازند

 و به جای بنیان های یاد شده، سیستم

های نگرش  و  ایدئالیستی   های 

بدین طریق، تا  بنشانند،  را   متافیزیکی 

انقلبی و علمی� سوسیالیسم و  هسته 

کمونیسم از بین برود.

رویزیونیسم، به  کنید   (مراجعه 

اوپورتونیسم و رفرمیسم)

 شرایط تاریخی نوین۲

 (فرقه گرائی به جریان چپگرای افراطی

 اطلق می شود که در جنبش کارگری

منافع به  اعتنا  بی  را  رادیکال   سیاس� 

 بیواسطه توده های زحمتکش در پیش

می گیرد. مترجم)

 لنین و احزاب کمونیستی و کارگری بر

فرقه و  رویزیونیستی  های  تئوری   ضد 

کنند، می  مبارزه  مختلف   گرای 

کلیه وحدت  و  ناپذیری   تفکیک 

قرار تأکید  مورد  را  مارکسیسم   اجزای 

کمونیسم و  سوسیالیسم  و  دهند   می 

نوین تاریخی  شرایط  ت�  را   علمی 

 توسعه و تکامل می دهند:ت� شرایط

انقلب شرایط   امپریالیسم.ت� 

ساختمان شرایط   سوسیالیستی.ت� 

شرایط کمونیسم.ت�  و   سوسیالیسم 

جهانی سیستم  توسعه  و   پیدایش 

در آن  نوین  نقش  و   سوسیالیستی 

جهان.

 کردوکار لنین و حزب کمونیس� اتاد

 شوروی و دیگر احزاب مارکسیستی ـ

مصوبه برنامه  همه  از  قبل  و   لنینیستی 

وم  ن ل شوروی۲۲پ کمونیس�  حزب    

در نوین  توسعه  مرحله  یک   شاخص 

بوده علمی  کمونیسم  و   سوسیالیسم 

اند.

سال  تا  کمونیسم  و   ۱۹۱۷سوسیالیسم 

داشته وجود  علمی  تئوری  یک   بثابه 

فرماسیون یک  بثابه  نه  و   اس� 

یک بثابه  اقتصادی.تنها  ـ   اجتماعی 

بنیان بر  علمی  مستدل  گیری   نتیجه 

 قوانین حرک� و توسعه سرمایه داری و

و پرولتاریا  طبقاتی  مبارزه  بنیان   بر 
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طبقات و اقشار متحد آن.

تنها ـ  ـ عمل  کمونیسم  و   سوسیالیسم 

کارگری جنبش  یک   بثابه 

بثابه یعنی  و کمونیستی،   سوسیالیستی 

 مبارزه طبقه کارگر در راه محو سرمایه

پرولتاریا دیکتاتوری  استقرار  و   داری 

وجود داشته اس�.

سال  و۱۹۱۷از  سوسیالیستی  جامعه    

پراتیک موضوع  بثابه   کمونیستی 

وجود دارد.

ساختمان بثابه  نخس�   البته 

از دوره گذار  بثابه  بعد  و   سوسیالیسم 

سوسیالیسم به کمونیسم.

 بسط و گسترش موضوع سوسیالیسم و

 کمونیسم علمی از اینجا سرچشمه می

گیرد.

زمینه در  ـ  اول  وهله  در  ـ  آن   توسعه 

و سوسیالیستی  جامعه   ساختمان 

 کمونیستی صورت می گیرد.به عبارت

 دیگر، موضوع آن نه فقط مبارزه طبقه

از رهائی  برای  متحدینش  و   کارگر 

از قبل  ـ  بلکه  اس�،  داری   سرمایه 

به مربوط  اجتماعی  پراتیک  ـ   همه 

کمونیسم و  سوسیالیسم   ساختمان 

اس�.

فرماسیون توسعه  و  پیدایش  زمان   از 

و کمونیستی  و  سوسیالیستی   اجتماعی 

اردوگاه توسعه  زمان  از  همه،  از   قبل 

سرمایه توسعه  سوسیالیستی،   جهانی 

دیگر پرولتری  طبقاتی  مبارزه  و   داری 

ذاتی توسعه  قوانین  تأثیر  ت�   تنها 

 خویش صورت نی گیرد، بلکه هرچه

تأثیر جامعه سوسیالیستی و  بیشتر ت� 

 کمونیستی بر توسعه عام جامعه انسانی

انام می یابد.

کمونیسم  و  سوم سوسیالیسم  فصل 

جنبش مفهومی  تسم  عنوان   به 

کارگری مارکسیستی ـ لنینیستی

ـ مارکسیستی  حزب  به  کنید   مراجعه 

 لنینیستی، جنبش کارگری، ماتریالیسم

 دیالک تیکی و تاریخی، سوسیالیسم و

کمونیسم اوتوپیکی.

پایان

دایرالعارف روشنگری

http://hadgarie.blogspot.com/
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(ی اتیک  «واژه  آوری:  اد 

Ethiqueاخلق معنای  به  اغلب  که   ( 

کار به  اخلق  ی  فلسفه  یا   فیلسوفان 

به و  دارد  تئوریک  ی  جنبه  رود،   می 

می مربوط  عملی  ی  فلسفه   اجرای 

معنایMoraleگردد. در برابر آن ( به   ( 

 اخلق مربوط به هنجار هایی اس� که

یابند. نی  تقق  کامل  طور  به  گز   هر 

و انام می گیرد   گاه یک جابه جایی 

مترادف  اتیک  آن  اثر  بکارMoraleبر    

های نامه  واژه  در  اتیک  رود.   می 

  اخلقMoraleفارسی «علم اخلق» و 

ترجمه شده اس�»

مترجم

 اندیشه ورزی که در این جا می کوشم

ای بررسی  از  کنم،  هدای�  را   آن 

برای امروز  که  کند  می   عزیم� 

چشم بدون  سیاسی  فلسفه   گسترش 

دارد، ضرورت  نقد  بعد  از   پوشیدن 

 ولی با این همه، شایسته ی چیره شدن

 بر دشواری ها ، نارسایی ها و صخره

 هایی خواهد بود که سن� اندیشه های

ها آن  با  سوسیالیستی  یا   مارکسیستی 

سازی باز  البته،  اس�.  کرده   برخورد 

سوسیالیستی سیاسی  تئوری   یک 

فلسفه گیری  یک سم�  یعنی   مدرن، 

به هنجارمند،  و  نقدی  سیاسی   ی 

انتزاع به  تواند  نی  من،  ی   عقیده 

 مسئله ای بپردازد که قصد دارم آن را

: دهم  قرار  کوتاه  تلیل  این  مرکز   در 

سنجه ی  معقولنه  کردن  توجیه   آیا 

کردن رفتار  هنجارین   – اتیکی   های 

 پراتیکی – سیاسی که امکان می دهند

 بنابر پایه های جدید تلیل نقد جامعه

 ی کنونی، بی عدالتی ها و نابرابری ها

به اس�؟  مکن  گردد،  تکرار  اش   ی 

یقین این تنها مسئله ای نیس� که یک 

اتیک و سیاست 
 –

 اتیک گفتگو و فلسفه
سیاسی

از : استفانو پتروسیانی

برگردان : ب. کیوان

فلسفه ی سیاسی ورزی جدید   اندیشه 

این با  کند.  مقابله  آن  با  امروز   باید 

با ت  این  که  رسد  می  نظر  به   همه، 

 همه ی دشواری های فلسفی که تمل

تواند فراموش شود: در  می کند، نی 

به آن  ی  دوباره  کردن  مطرح   واقع، 

 معنی از سر گرفت مسئله ای اس� که

، پروبلماتیک اش   با همه ی خصل� 

  و مارکسیس� هامارکسدر اندیشه ی 

 وجود داش� و هرگز راه حل مناسب

پیدا نکرده اس� .

 چه رابطه ای بین «نقد جامعه»و اصول

می الهام  آن  به  که  هنجاری   اتیکی- 

وجود انگیزد،  می  بر  را  آن  و   دهد 

به که  ای  اندیشه  درسن�   دارد؟ 

  متوسل می شود، این پرسش،مارکس

دانیم، پاسخ های مکن  چنان که می 

، من  عقیده ی  البته،به   ،  بی شماری 

، بخش  رضای�  حل  راه  هیچ   بدون 

پاسخ نه  واقع  در  اس�.  کرده   پیدا 

 هایی که روی خصل� «علمی»و اتیک

هایی پاسخ  کنند،نه  می  پافشاری   نقد 

بر بنا  را  مارکسیسم  کوشند  می   که 

از سر چشمه ی دیگر در  اتیک هایی 

) کان�  اتیک  مانند   )تکمیل۱مثل 

البته، نیستند.  آفرین   کنند،رضای� 

به عقیده ی من بسیار جالب   نکته ی 

این اساسی  خصل�  که  اس�   این 

تازه بنابر بحث  نیز   پروبلماتیک،امروز 

تأییدمارکسانگلوساکسن در باره ی    

 شده و به بحث های شدید و زنده در

 مارکسباره ی رابطه ی بین اندیشه ی 
 ، تئوری عدال� و تئوری اخلق مجال

) اس�.  دیدگاه۲داده  این  از  پس   ( 

ی باره  در  پژوهش  گرفت  سر  از   نیز، 

اساسی هنجاری  اتیکی-  های   سنجه 

 چونان یک ضرورت رخ می ناید. در

معنی به  آن  به  یازیدن  دس�   واقع، 

نکته از  یکی  روی  توجه  کردن   ترکز 

سن� در  که  اس�  پروبلماتیک   های 

 اندیشه ی نقدی و سوسیالیستی گشوده

در  . اس�  مانده  باقی  نشده  حل   و 

با مبارزه کردن  معنی  به  این   مجموع، 

پر جنب و جوش اس� که  یک گذار 

گذاشته سر  پش�  باید  حال  هر   در 

که اس�  صورتی  در  آن  و   شود، 

بگیریم سر  از  را  یابی   بخواهیم جه� 

استعاره بدون  کردن  صحب�  برای   یا 

ی فلسفه  ورزی  اندیشه  در   بخواهیم 

پیشرف� هنجاری   – نقدی   سیاسی 

کنیم .

که کنم  می  تصور  دیدگاه،  این   از 

نوید از  یکی  با  برخورد  دادن   ترتیب 

 بخش ترین کوشش های اتیک معاصر

 مفید باشد که به درستی با عزیم� از

 پرسش های مشابه شکل گرفته اس�.

 من به پراتیک گفتگو و برهان آوری آن

اثر های  هابرماسطور که در   یورگن 
آپلو  اتو  میکارل  شده  داده  شرح    

بسیار کوششی  این  واقع،  در   اندیشم. 

بررسی عمیق  بسیار  و  پیوسته  هم   به 

یک معقولنه  کردن  توجیه   امکان 

 سنجه ی اتیک رفتار کردن پراتیکی –

 سیاسی در چارچوب فلسفه ی معاصر

به من  چیز،  هر  از  پیش  پس   .  اس� 

دادن توضیح  در  و شخصی  آزاد   طور 

هنجار یک  کردن  توجیه   کوشش 

توسط  که  اتیک  لاساسی  پ باآ و    
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توسط  تفاوت  ماساندکی    شرحهابر 

از کوشید.سپس  خواهم   ، شده   داده 

باره بررسی ها در  برخی  به   یک سو، 

ی وفلسفه  اتیک  تئوری  بین  رابطه   ی 

باره ی در   ، دیگر  از سوی  و   سیاسی 

چشم بین  توان  می  که  هایی   ارتباط 

مهم مدل  دو  و  گفتگو  اتیک   انداز 

های مدل  (آنتاگونیستی)،   ستیزگر 

ت ان ل و ک گ خواهمه کرد،  برقرار    

پرداخ�.

I

پی برای  کوشش  کردن  درک   برای 

ی  ز ی کر ی ت و ا گ ت ف (گ ارتباط  و   

communication پیش ازآپل،) توسط  

شروع پرسش  یک  از  باید  چیز   هر 

بیان یک  حقیق�  کردن  توجیه   کرد: 

 یاصح� یک هنجار از دیدگاه فلسفی

تا کوشش  یک  دهد؟  می  معنی   چه 

 اندازه ای قانع کننده برای پاسخ به این

بررسی در  من،  ی  عقیده  به   پرسش، 

 «مسئله ی پی ریزی نهایی برهان» (آپل

نهایی۳ فلسفی  توجیه  دارد.  وجود   ( 

نی معتبر  هنجار  با  حقیقی  بیان   یک 

که پس قیاسی  توسط روش  نه   تواند، 

 رف� تا بی نهای� را ایجاب می کند،

 نه توسط مراجعه به یک گواه اختیاری

دیگر امکان  یک  پس  آید.  دس�   به 

به فراخوان  امکان   : ماند  می   باقی 

 روش برهان آوری برای ابطال مشابه با

که  اس�  کهارسطوابطالی  هنگامی    

 ) در باره ی۴ متافیزیک (IVدر کتاب 

اصل کردن  توجیه   امکان 

 نبودتضادبحث می کند، از آن استفاده

 کرده اس�. برهان آوری برای ابطال از

کسی که  آید  می  وجود  به  ای   فرضیه 

اصل صح�  یا  معین  بیان   حقیق� 

برهان این  تأیید  به  کند.  رد  را   معین 

 )Enoncésآوری ما می توانیم بیان ها (

خود- به  آن  نفی  که  را  ها  هنجار   و 

 تضاد، یا بهتر، در اصطلح های آپل،

 به خود- تضاد عمل گرایانه مجال می

توجیه ی  عاقلنه  چیز  چونان   دهد، 

بین (یعنی تضاد  نظر گیریم  ، در   شده 

 آن چه که در گفتارها تأیید می کنیم،

دادن انام  حال  در  که  زبانی   و عمل 

به تواند  این موضوع می   .  آن هستیم) 

 آسانی به یاری یک مثال روشن شود:

و زبان  وجود  کند  کوشش  کسی   اگر 

در کند،  نفی  را  ذهنی  درون   ارتباط 

می در  دستوری  تضاد  خود-   یک 

دهد می  انام  که  چه  آن  زیرا   غلتد؛ 

با گفتگو  و  زبان  کردن   (صحب� 

با چیزی اس� که ) در تضاد   دیگران 

درون («ارتباط  گوید  می  صراح�   با 

ذهنی وجود ندارد») .

 از راه این برهان آوری برای ابطال (که

و شده  تأیید  که  چه  آن  بین  تضاد   از 

که آوردن  برهان  یا  کردن  تأیید   عمل 

درک عمومی  ارتباطی  عمل   چونان 

به کند)،  می  برداری  بهره  شود،   می 

صح� دادن  نشان   ، آپل  ی   عقیده 

یعنی  ناپذیر،  عمومیانکار   صحت 
نیز و  اساسی  فلسفی  های  بیان   برخی 

 صح� برخی هنجارهای پایه ی برهان

که  چه  آن  شود.  می  مکن   آپلآوری 
برای بگوید  اختصار  به  خواهد   می 

 درک کردن دشوار نیس�: از جنبه ای

بین پراتیک  این  ها  سوژه  آن  در   که 

عمومی آوری  برهان  که  را   ذهنی 

در ها  آن  برند.  می  کار  به   ،  اس� 

در دارندکه  قرار  گفتگوها  از   سطحی 

معتبرو عموم  طور  به  های  بیان   آن 

می تمیل  عمومًا  که  هایی   هنجار 

 شوند، امکان پذیرند. و این از این رو،

به توانند  می  ها  آن  که  ناید  می   رخ 

و ها  بیان  ی  همه  عنوان   این 

را ها  آن  توان  نی  که  را   هنجارهایی 

 بنابر برهان آوری نفی کرد، بپذیرند، تا

که هایی هستند  ها جنبه  آن  که   جایی 

تشکیل را  آوری  برهان  پراتیک   همان 

 می دهند . در مثل، نی توان بر پایه ی

را رد کرد که وجود آوری تزی   برهان 

 وضعی� بحث انگیز را تأیید می کند.

 البته، ثاب� کردن این نکته آسان اس�

های بیان  تا  تواند  می  استدلل   که 

مثل، در  یابد.  گسترش   هنجاری 

خودمان هنجار  چونان  را   ماهنجاری 

 می دانیم که تأیید کندکه در گفتگوی

نباید مسئله  یک  ی  باره  در   جدلی 

درچه  . برد  کار  به  وزور   تهدید 

این که  بگوییم  توانیم  می   مفهومی 

 هنجار نی تواند بنابر برهان آوری نفی

 شود؟ یعنی این که این هنجار اعتباری

نقدهای توسط  تواند  نی  که   دارد 

 برهانند رد شود. پاسخ دشوار نیس�.

ها دلیل  کردن  ارائه  با  کسی   اگر 

 وتلش کردن برای قانع کردن علیه این

پردازد، کردن  استدلل  به   هنجار 

 اعتبار آن را در پراتیک خود می پذیرد

نفی گفتار  در  را  آن  اگر  این  بنابر   و 

می در  دستوری  تضاد  یک  در   کند، 

این کسی  اگر   ، دیگر  سوی  از   غلتد. 

 هنجار را در نظر نگیرد و مارا تهدید یا

آوردن موافق� علیه ما به دس�   برای 

مارا تز  ترتیبی  هیچ  به  کند،   خشون� 

 نفی نی کند که بنابر آن هنجار شایسته

نقدهای برابر  در  کردن  مقاوم�   ی 

برهانند و در این مفهوم معتبر اس�.

 به عقیده ی من نتیجه ای که می توان

دس� به  شتابان  روشنگری  این   از 

ای لظه  از  اس�:  قرار  این  از   آورد، 

یک در  سخنگو  سوژه  عنوان  به   که 

 پراتیک جدلی وارد می شویم (و بحث

چون مسئله،  یک  ی  باره  در   کردن 

که آغازیم  می  را  دانست  ی   مسئله 

طور به  که  دارد  وجود   هنجارهایی 

به اکنون  شوند)،  می  تمیل   کلی 

 موهب� پراتیکی که بکار بسته ایم، به

زیرا ؛  ایم  یافته  دس�  مسئله  حل   راه 

برهان معین  های  هنجار  برهه  این   در 
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 آوری را شناخته ایم که اعتبار آن شرط

درون وجدل  بحث  پذیری   امکان 

به اس�.  مسئله  هر  ی  باره  در   ذهنی 

بیان عقلنی  توجیه  مسئله  دیگر،   بیان 

باره در  اندیشیدن  در  هنجارها  یا   ها 

مسئله کردن  مطرح  که  واقعی�   این 

یک در  شدن  وارد  معنی  به   اکنون 

شود. می  حل  اس�،  معین   پراتیک 

(یعنی پراتیک  این  در  وارد شدن   اماّ، 

در  ( عمومی  آوری  برهان  پراتیک   در 

 این ُبرهه به معنی پذیرفت اعتبار برخی

 بیان ها و هنجار ها اس� (که به طور

از حیث تلیلی یکی تواند   طبیعی می 

بررسی یا  سازی  باز  دیگری  از   پس 

شود).

 از دیدگاه نسبی باوری یا اتیک باوری

به مثل  در  طبیعی  طور  به  توان   می 

آمریکایی  فیلسوف  از   ریچاردپیروی 
  ایراد گرف� که هنجار هایی کهروتی

(و کردیم  صحب�  ها  آن  ی  باره   در 

یقین به  کنیم)،  تصریح  باید   سپس 

که کسی  برای  فقط  اما   معتبرند، 

. پذیرد  می  را  آوری  برهان   کارکرد 

که کسی  برای  ها  آن   برعکس، 

می رارد  کرد  کار  این  داشت   دخال� 

جا این  اما  ندارند.  ارزش   کند،هیچ 

به که  اس�  ایرادی  از  عبارت   مسئله 

ما واقع  در  زیرا  اش نی رسد.   هدف 

ایم کرده  تأیید  را  هایی  هنجار   اعتبار 

 که نی توان آن ها را بنابر برهان آوری

 رد کرد؛ یعنی این که آن ها شایسته ی

 مقاوم� کردن در برابر نقدهای برهان

به  ، آوری  برهان  رد  هستند.   مند 

 روشنی یک نقد و هنوز کمتر یک رد

 نیس�. پس کسی که صح� عقلنی

می تأیید  را  آوری  برهان  های   هنجار 

ی نشانه  هیچ  ها  ابطال  این  در   کند 

تغییر دادن عقیده را نی یابد.

درون پراتیک  این  که  هنجارهایی   اما 

آوری برهان  از  عبارت  که  را   ذهنی 

ها کدام  سازند،  می  مکن   اس�، 

به توجه  با  لظه،  برای   هستند؟ 

که هنجاری  کردن  بیان  ما،   گفتگوی 

کافی رسد،  می  بنظر  اساسی  ما   برای 

مدعی که  تزی  «هر  بود:   خواهد 

 طرفداری از حقیق� اس� باید رویارو

را برهانند  های  نقد  ی  همه  با   شدن 

تواند می  صورتی  در  تنها  و   بپذیرد. 

 حفظ شودکه خود را شایسته ی پیروز

این در  آوری  برهان  بنابر   شدن 

در علوه،  به  دهد».  نشان   رویارویی 

به اصول  بنابر  برهانند  گفتگوی   مثل 

شکل هر  و  اس�  گشوده  همه   روی 

آید،۵تفاهم را که از اجبار (  ) بدس� 

توان می  دیگر  بیان  به  کند.  می   رد 

های هنجار  میان  در  که   گف� 

شناخ� انگیز،  بحث   گفتگوی 

توسط همه برهانند هر کس   استقلل 

شرک� کنندگان وجود دارد .

 در مجموع هنجار های برهان آوری به

برای گوش دادن بودن  آماده   هر کس 

 برهان های دیگران را تمیل می کند،

و طرد  اختیاری  را  کسی  که  آن   بی 

البته، کند.  توافق  به  مجبور  را   کسی 

می آشکار  وضعی�  این  در   آنگاه، 

 شود که کسی که در صدد اس� آن ها

 را نقد کند باید به رغم خود اعتبار آن

 ها را پیش فرض قرار دهد. در واقع،

کسی متضاد  وضعی�  در  را  خود   او 

 می یابد که به برهان ها (و خواستی که

اند) علیه هنجاری  در نظر گرفته شده 

 که چیزی جز آمادگی برای گوش دادن

 و در نظر گرفت برهان های دیگران را

بدون شود.  می  متوسل  طلبد،   نی 

را کان�  شوخی  بجاس�  این   شک، 

«نقد گفتار  پیش  در  که  آورد  یاد   به 

در کردن  ادعا  نوش�:  عملی»   خرد 

کنیم ثاب�  عقل  یاری  که«به  باره   این 

) ندارد»  وجود  عقل  روشنی۶که  به   ( 

چیز پوچی اس�.

این روی  کردن  فشاری  پا   ضمن 

آوری برهان  هنجارهای  که   واقعی� 

 اعتبار عمومی دارند ( زیرا هر کوششی

هیئ� خود در  ها  آن  کردن  نقد   برای 

 ناچار اس� از پیش فرض های آن ها

قاطعانه را  گفتگو  اتیک  کند)،   دفاع 

(از باوری  نسبی  شکل  هر   رویاروی 

،( گرایانه  تاریخ  باوری  نسبی   جمله 

) ضعیف»  «اندیشه  یا  باوری،  شک 

pensiero  deboleبا دهد.  می  قرار   ( 

این که  نیس�  این  آن  معنی  همه،   این 

اندیشه های  شکل  به  گش�  باز   یک 

را ها  تاریخی  فرا  یا  باوران»   «مطلق 

از که  این  یا  دهد،  می   تشکیل 

مدرن باوری  تاریخ  مهم   دستاوردهای 

لاز  گ دره اس�.  خبر  بی  بعد  به    

  به کلی این را می داند و بهآپلواقع، 

که نویسد  می  آن  باره  در   روشنی 

آوری برهان  نکردنی  رد   هنجارهای 

) هستند»  عینی  روح  تاریخ  ی  «نتیجه 

 ) و باید به این عنوان درک شوند. به۷

 بیان دیگر،می توان گف� که قاعده ها

نتیجه یقین  به  آوری  ابزارهای برهان   و 

تاریخی آزمون  دشوار  و  دراز  روند   ی 

به وجه  هیچ  به  این   هستند.البته، 

عمومی اعتبار  باره  در  شان   ادعای 

آوری برهان  پراتیک  زند.  نی   لطمه 

برای همه  عمومی یک امکان گشوده 

اش پایه  و  اس�  کامل  های  انسان   ی 

 را در ساختار ارتباطی زبان انسان دارد

فعالی� خود را در  آن  توانیم   و ما می 

باید که  ای  نکته  البته،  کنیم.   اکنونی 

به که  اس�  این  کرد،  تصریح  را   آن 

حیات پراتیک  این  به  که  این   محض 

می قرار  گفتگویی  در  بخشیم،   می 

اعتبار مدعی  تواند  می  که   گیریم 

های نقد  برابر  در  زیرا  گردد:   عمومی 

اعتبار کند.  می  مقاوم�   برهانند 

این در  آوری  برهان  های   هنجار 

می اعتبار(  از  متفاوت   مفهوم، 
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) هستم)  پس  cogitoاندیشم،   ergo 

sun هین تیکا) دکارتی در تفسیری که 
  به آن مراجعهآپلاز آن به دس� داد و 

) نیس�  کند،  Ego) . ۸می   cogito  

عمل که  جایی  تا  که  اس�   بیانی 

به بخشم،  می  تقق  را  آن   تأییدکردن 

همان به  شود.  می  حقیقی   دق� 

 ترتیب ، اعتبار هنجارهای برهان آوری

با به دس� می آیدکه من   از لظه ای 

آوری برهان  پراتیک  به   دیگران 

 عمومی حیات می بخشم. به عقیده ی

مهمی بسیار  ی  نکته  امر،  این   من، 

گوییم می  که  هنگامی   اس�: 

 هنجارهای برهان آوری اعتبار عمومی

نی بیان  انگیز  بحث  مفهومی   دارند، 

 کنیم ، بلکه برعکس ، حقیق� تقریبًا

زیرا  ، کنیم  می  بیان  را  گویی   همان 

 اندیشه ی اعتبار عمومی بدون مراجعه

 به اندیشه ی برهان آوری عمومی هیچ

مفهومی نخواهد داش�.

هیچ به  موضوع  این  گفت   بنابراین، 

 وجه به این معنا نیس� که در یک بعد

توان می  حتا  داریم؛  قرار   ناتاریخی 

با تکرار کردن ت هگلی که  گف� که 

توسط  تازگی  دوباره۹(لوسوردو به   ( 

به بخشیدن  حیات  و  شده   پیشنهاد 

 پراتیک برهان آوری عمومی ، سطحی

که آوریم  می  بدس�  عقلنی�   از 

به  برگش� پذیر نیس�. زیرا نقدی که 

ضرورت به  اس�  مربوط  آن   اعتلی 

وبنابر داد  قرار  فرض  پیش  را  آن   باید 

نی کامیاب  آن  کردن  نقد   این،در 

عمومی اعتبار  تأیید  این،  بنابر   گردد. 

به باز گش�  آوری  برهان   هنجار های 

تغییر یا  ابدی  پنداشته  های   حقیق� 

در قطع  طور  به  بلکه  نیس�.   ناپذیر 

متا پسا  و  مدرن  ی  اندیشه   چارچوب 

 فیزیک قرار دارد . در واقع، این تأیید

 چیزی جز این آگاهی نیس� که ما می

 توانیم بنابر پراتیک مان گفتگوهایی را

 سامان دهیم که شایایی مقاوم� کردن

 در برابر نقد های برهانند را نشان می

 دهند و بنابر این، می توانند به حق به

عقلنی و  معتبر  چیز  چونان   عنوان 

حفظ شوند .

اعتبار هنجار تأیید کردن  این همه،   با 

 های برهان آوری انتقادی و عمومی در

که نیس�  معنا  این  به  انداز   این چشم 

گسترش واقع  در  که  آوری  برهان   هر 

 می یابد باید با آن ها منطبق باشد. در

به آوری  برهان  های  هنجار   حقیق�، 

یا و  روند  فراتر  توانند  می  دلیل   این 

 کامل و ناقص بررسی شوند. از سوی

ها آن  که  نیس�  معنا  این  به   دیگر، 

) آگاهی  آل  ایده  -Devoirفقط   Etre( 

مقیاس در  ها  آن  اگر  هستند:   ساده 

عمل نیافتند،  تقق  کنون  تا   معینی 

 گفتگو کردن در برابر عموم در باره ی

سوژه شان هیچ معنایی ندارد.

۲

 هنجار به طور عموم معتبر برهان آوری

جدی گفتگوی  هر  در  که   عقلنی 

 (علمی یا فلسفی) فرض شده پیروی از

در را  برهانی  نقد  غربال  در  تز   هر 

ما به  همه  روی  به  گشوده   رویارویی 

 هابرتمیل می کند. و همان طور که 
  گفته راه حل تنها بنا بر اجبار ناماس

دارد. وجود  ها  برهان  بهترین   الزامی 

نقدی چیزی برهان   در وحله نخس�، 

 جز نفی جزم گرایی و برهان قدرت به

 ما تمیل نی کند. البته، مسئله ای که

آن کردن  مطرح  از  توان  نی   اکنون 

آن آیا   : اس�  قرار  این  کرد،از   پرهیز 

که  بارههابرماس و آپلگونه  دراین    

نکته این  کردن  ثاب�  اند،   کوشیده 

 مکن اس� که هنجار گفتگوی نقدی

در –اخلقی  عملی  بودن   هنجاری 

 مفهوم وسیع تر را ایجاب می کند؟ آیا

مفهوم به  اتیک  یک  کشیدن   بیرون 

اتیک این  از  واژه  عادی  و   gخا 

تئوریک مکن اس�؟  کمینه گفتگوی 

اثبات آیا  امّا روشن تر،   به بیان دیگر، 

 این نکته مکن اس� که نوع معینی از

به طور ذاتی در باوری اخلقی   کلی� 

پیوند باکلی� باوری عقلنی اس�؟

مسئله من،  ی  عقیده  به  اس�،   چنین 

ارتباط تلش اتیک  ای که  اساسی   ی 

 کرده اس� به آن پاسخ دهد. موضوع

 عبارت از مسئله ی دشواری اس� که

تازه بسیار  بررسی  در  بار ها، حتا   آپل 

قرار بحث  مورد  آن  در  را  هایی   ایراد 

که  دهد  هاینسمی   (ایلتینگ کارل 

به۱۰ این موضوع خطاب  باره ی   ) در 

جاس� به  پس  اس�.  کرده  بیان   او 

اندکی توجه در این مورد به عمل آید.

که کند  می  تأیید  آوری  برهان   هنجار 

طور به  تواند  می  و  اس�  معتبر   تزی 

آزمون در  که  شود  حفظ   عقلنی 

 گفتگوی نقدی پیروز شود. وبنابر این،

همرایی موضوع  دارد   شایستگی 

 بدس� آمده از برهان آوری باشد. این

 امر به روشنی برای تزی از نوع اتیک،

ارزش اخلقی  هنجار  برای   یعنی 

 دارد . و در صورتی معتبر اس� که از

و آید  بر  نقدی  گفتگوی  آزمون   پس 

را همرایی  بخشی  واقعی�   شایایی 

 آشکار کند. بااین همه، این اصل هنوز

کافی اتیک  یک  کردن  توجیه   برای 

 نیس� . در واقع می توان تأیید کرد که

رفتار  ، نقدی  گفتگوی  دق�  به   این 

 بدون پیش داوری ها اس� که مارا به

که دهد  می  سوق  گیری  نتیجه   این 

هنجار استثنای  (به  اتیک  هنجار   هیچ 

وجود  ( مشخص  آوری  برهان   های 

عمومی همرایی  یک  بتواند  که   ندارد 

بتواندبه این،  بنابر  و  آورد   بدس� 

پذیرفته شود. معتبر  کلی�   عنوان یک 

 )A prioriاو می نویسد: «پیش آزمونی (

نه کردن  توجیه  ادعای  آوری،   برهان 

بلکه، علم،  های   « همه«تصدیق   فقط 
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نیاز ی  همه  ها،  تصدیق  این   فراسوی 

 های بشری را در بر می گیرد (از جمله

به نسب�  ها  انسان  ضمنی  های   نیاز 

 دیگر انسان هاکه گنجیده در کنش ها

 و نهاد ها هستند). کسی که برهان می

خواس� ی  همه  ضمنی  طور   آورد،به 

همبود اعضای  ی  همه  مکن   های 

برهان راه  از  توانند  می  که  را   ارتباط 

پذیرد می  شوند،  توجیه  عقلنی   های 

 (اگر آن را به نحو دیگر پیش ببرد، بلند

طور به  نفس  در  آوری  برهان   پروازی 

در )و  شود  می  محدود   موضوعی 

کردن توجیه  گیر  در  حال   همان 

که شود  می   gخا های   خواس� 

این، بنابر   . اس�»  دیگران  به   مربوط 

 هنجار اساسی یک اتیک ارتباط «همه

 کسانی را که در خلل روند اجتماعی

رسیده ارتباطی»  «شایستگی  به   شدن 

 اند، در هر موقعی� به جستجو وا می

 دارد که در آن منافع دیگران (خواس�

بنابر بالقوه شان)به یک موافق�   های 

 شکل بندی همبسته خاg مربوط اند»

که۱۱( رسد  نی  نظر  همه،به  این  با   ( 

 این نوع برهان آوری به راستی به حل

پیش که  آیند  نایل  ای  دشواری   کردن 

 تر آن را بیان کرده ایم. درس� اس�،

می شرک�  گفتگو  در  که   کسی 

 کنداصلی را می پذیردکه بنابر آن یک

صورتی در  تنها  ادعا  یک  یا   هنجار 

 معتبرند که در آزمون رویارویی برهانی

تز به ضرورت  امر  این  امّا  کنند.   غلبه 

که  ندارد  بدنبال  لدیگری  پ   آن راآ

 بیرون کشد. یعنی هر برهان در باره ی

یا کنش ها وظیفه ی اتیک  هنجار ها 

ی همه  با  توافق  کردن   جستجو 

شریکان دیگر  برهانند  های   خواس� 

برای بودن  آماده  پذیرد.  را می   ارتباط 

شدن مقید  اس�،  چیز  یک   گفتگو 

توافق در آن چیز  برای جستجوی یک 

دیگری اس�.

  در مطرح کردن وحل کردنهابرماس

متفاوت اندک  ی  شیوه  به  مسئله   این 

گوید: می  او  اس�.  کرده   کوشش 

 گفتگوی برهانی در باره ی مسئله های

 عملی در صورتی می تواند به واقعی�

هر که  بیانامد  توافق  یک   بخشیدن 

به گفتگو  کنندگان  شرک�  از   یک 

gخا منافع  طرفانه  بی  یابی   ارزش 

دهند.برای تن  دیگران  منافع  و   خود 

 این که گفتگوی عملی –اخلقی بتواند

بیانامد، معین  های  گیری  نتیجه   به 

 وارد کردن اصل ُپل واره ای لزم بود

  آن را اصل کلی� بخشیهابر ماسکه 

)uترتیب بدین  تواند  می  و  نامد  می   ( 

 به فرمول در آید: «پس هر هنجار معتبر

آن بنابر  که  آورد  بر  را  شرایطی   باید 

 نتیجه ها وتأثیر های فرعی که (به طور

 پیش بینی پذیر) از واقعیتی بر آمده اند

 که هنجار آن به طور فراگیر به قصد بر

کس هر  مشابه  های  نیاز   آوردن 

ی همه  توسط  بتوانند  شده   نگریسته 

در (و  شوند  پذیرفته  مربوطه   gاشخا 

 پی آمد های دیگر امکان های شناخته

داده ترجیح  تنظیم   )۱۲ شوند). ( شده 

که بندی  فرمول  حتا  همه،  این   با 

برماس بخشیها کلی�  اصل  از    

از پیش  که  را  ای  مسئله  داد،   بدس� 

به  . کند  آور شدیم، حل نی  یاد   این 

آوری ، از هنجار برهان  را   یقین، حق 

گفتگو، در  کننده  شرک�  هر   برای 

 پیشنهاد کردن نیاز ها و دفاع کردن از

می بیرون  آوری  برهان  بنابر  ها   آن 

 کشند. باوجود این، بنظر نی رسد که

gخا) اصل  درنگ  بی  آن  از   بتوان 

 یک اتیک کلی� باور) را نتیجه گرف�

و شناخ�  حق  همه،  آن  بنابر   که 

ای شیوه  (به  شان  منافع  برابر   برآوردن 

 که سازگار با رضای� همه افراد دیگر

) پذیرفت ۱۳باشد)  دارند.  را   ()uیا  ( 

صورتی در  طرفی  بی  اصل   یک 

گفتگوی بپذیریم  که  اس�   ضروری 

 عملی بتواند به یک توافق برسد. بنظر

از مستقیم  طور  به  این  که  رسد   نی 

برهانی پراتیک  های  قاعده   پذیرفت 

درس� نتیجه می شود.

گام یک  توان  می  من،  ی  عقیده   به 

ها بررسی  برخی  کردن  مرور   بیشتربا 

که  کولانبرداش�   ولفگانگ 
تدارک  پژوهشگر دیگر درگیر در کار 

گفتگو( آورد.۱۴اتیک  عمل  به   ( 

توجیه عملی  اخلقِی  گفتگوی   هدف 

 عقلنی کنش ها، هنجار ها یا نهاد ها

گفتگوهای مانند  باید  پس   اس�. 

برهانی متقابل  تأثیر  های  هنجار   دیگر 

هر برابر  اصل حق  این  بنابر  و   درس� 

اصل یعنی  آوردن،  برهان  در  را   کس 

نظر در  را  هرکس  برهانی   استقلل 

بااین همه، سوژه هایی که در  گرف�. 

کنند، می  شرک�  عملی   گفتگوی 

خودشان بین  که  هستند  هایی   سوژه 

گوناگون و  شمارمند  های  طرح   روی 

برهانی متقابل  تأثیر  گذارند.  می   اثر 

اجتماعی متقابل  تأثیر  از  جنبه   یک 

توان می  پس  اس�.  وسیع   بسیار 

برهانی متقابل  های  تأثیر  که   پذیرف� 

وبا ارتباط  در  ها،  جنبه  از  خیلی   در 

بنابر و  اند  آمیخته  هم  همه،در   این 

 دیگر گونه های ارتباط اجتماعی میان

 افراد مشروط شده اند. اما با این همه،

که برهانی  استقلل  بین  ای  رابطه   چه 

و باشد  شناخته  کس  هر  برای   باید 

عنوان به  استقلل  نا  یا   استقلل 

های تأثیر  دیگر  در  کننده   شرک� 

زیرا دارد؟  وجود  اجتماعی   متقابل 

پیش بتوان  که  اجتماعی  های   ارتباط 

)  ) تأیید کرد که آن هاA prioriآزمونی 

برهانی استقلل  اصل  ترتیبی  هیچ   به 

 هیچ کس را تقق نی بخشند، وجود

استقلل شناخ�  که  این   ندارد.نتیجه 

 برهانی هر کس به عنوان سوژه ای که
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استقلل شناخ�  آورد،  می   برهان 

شخص عنوان  به  را  کس  هر   کامل 

می راستا،  این  در  کند.  می   ایجاب 

 توان گف� که آن از اعتبار هنجار های

نتیجه می اعتبار هنجاری  آوری   برهان 

تأثیر های  شیوه  آن  بر  بنا  که   شود 

گفتگوی بنابر  باید  برهانی  نا   متقابل 

تأثیر در  ها  سوژه  ی  همه   برهانی 

اش هدف  که  شود  معین   متقابل 

 واقعی� بخشیدن یک توافق بی طرفانه

به مایلیم  اگر  دیگر،  بیان  به   .  اس� 

بانیم، وفادار  کس  هر  برهانی   اصل 

 باید بپذیریم که مسئله هایی که به تأثیر

اند، مربوط  ناگفتگویی  متقابل   های 

که ها  برهان  رویارویی  راه  از   باید 

 هدف یک توافق بی طرفانه و همرایی

پذیرفت شوند.  حل  دارد،  نظر  در   را 

از طرفی  بی  یا  بخشی  کلی�   اصل 

مسئله در  توافق  پیداکردن   ضرورت 

می سرچشمه  عملی  اخلق   های 

 گیرد. اخلق عملی به نوبه ی خود از

از را  آن  که  شخصی  استقلل   اصل 

کس هر  آوری  برهان  استقلل   اصل 

به ناشی می شود.   استنباط می کنند، 

حل برای  راه  یک  فقط  دیگر،   بیان 

منافع و خواس� ها  کردن تضاد های 

آن که استقلل سوژه دارد، بی   وجود 

 ی برهان آور را نقض کند، یعنی آن ها

از راه توافق هم رأیانه ای حل کرد  را 

در بی طرفانه  دیدگاهی  پذیرش  با   که 

چنین هم   ، عملی  آوری   برهان 

امتیاز های همه و  منافع   دیدگاهی که 

)۱۵را رعای� کند، بدس� می آید.(

 در این مفهوم ، می توان تأیید کرد که

 کلی� باوری اتیک، به عنوان شناخ�

کلی� از  کس  هر  شخصی   استقلل 

نتیجه گفتگویی  برهان  ضرور   باوری 

می شود.

۳

گذشته نگاه  یک   ، اس�  لزم   حال 

 بینانه ی شتابان به نتیجه های به دس�

اتیک یک  پیشنهاد  بیفکنیم   آمده 

گوناگون های  شکل  به  که   ،  ارتباط 

  ارائهکولان و هابرماس ، آپلتوسط 

این در  مهمی  ی  اتکا  ی  نقطه   شد، 

اصل همگانی  اعتبار  که  دارد   اندیشه 

و اجبار  بدون  نقدی  آوری   برهان 

به اصل  بنابر  را  همه  بروی   گشوده 

مستلزم امر  این  شناسد.  می   رسمی� 

به فقط  نه  استقلل هر سوژه   شناخ� 

 عنوان برهان پرداز ، بلکه هم چنین به

ارضای حق  که  اس�  شخصی   عنوان 

 منافع و نیاز های اش را دارد. هسته ی

بر استوار  مجموع  در  گفتگو   اتیک 

باوری کلی�  که  اس�  آوری   برهان 

را اتیک  باوری  کلی�   ، نقدی   برهان 

این همه،  بااین  کند.  می   ایجاب 

 تفاوت با چشم انداز های دیگر اتیک

ارتباط اتیک  که  چه  آن  اما   اس�، 

باوری کلی�  یک  کند  می   پیشنهاد 

چونان پس  اس�.  شنودی  و   گف� 

صوری  باوری  و کلی�کانتکلی�    

متفاوت کلی  به  باورانه  فایده   باوری 

هدف، عنوان  به  باوری  فایده   اس�. 

 ارضای امتیاز های همه ی افراد را در

می برقرار  مکن  و  بزرگ   مقیاسی 

 سازد. کنش درس� برای فایده باوری

خوشبختی که  اس�  کنشی   کلسیک 

بسیار وسیعی برای شمار  زیادی   بسیار 

همه، آورد.بااین  می  فراهم  افراد   از 

که اس�  تصور  این  بر  باوری   فایده 

افراد توسط  تواند  می  درس�   کنش 

ناظر یک  موضع  در  را  خود  که   جدا 

همه نیکی  و  خیر  مشتاق  و   بی طرف 

 قرارمی دهند، یکی دانسته شود. بااین

 که صورت باوری اتیک کانتی مغایر با

پذیرد می  را  این  اس�،  باوری   فایده 

 که فرد جدا مستعد برای داوری کردن

 در باره ی عقلنی� اتیک یک کنش

پرسش این  که  اس�  کافی   اس�. 

بپذیری توانی  می  تو  آیا  شود:«   مطرح 

قانون چونان  تو  کنش  حکم�   که 

همگانی ارزش داشته باشد؟»

آن زیرا  باورند؛  کلی�  انداز  چشم   دو 

نسخه یک  بنابر  را  افراد  ی  همه   ها 

برتر دانست  بررسی می کنند و امکان 

نفی دلواهانه  را  ها  آن  از  یک   هیچ 

با اختلف  همه،در  بااین  کنند.   نی 

 اتیک گفتگو، آن ها فرد جدا را داور

 یگانه ی اخلقی بودن یک کنش می

به  ، برعکس   ، گفتگو  اتیک   دانند. 

از که  این  خاطر  به  مشخص   طور 

های هنجار  ی  باره  در  ورزی   اندیشه 

دیگر آید،  می  بوجود  عمومی   برهان 

را کردن  داوری  قدرت  این  تواند   نی 

رسمی� به  جدا  فرد  یک   برای 

 بشناسد. پس پرسش کانتی را به طور

 بنیادی تغییر می دهد. داوری کردن در

 باره یک کنش (یا یک هنجار یا یک

اکنون اخلق عملی  گاه  دید  از   نهاد) 

 به معنی این از خود پرسیدن اس�: آیا

که بخواهیم  توانیم  می  هم  با   همه 

ارزش عمومی  قانون  عنوان  به   چیزی 

) ؟  باشد  در۱۶داشته  علوه،  به   ( 

اتیک  با    یک اختلفکانتارتباط 

اتیک دارد؛  وجود  دیگر   بنیادی 

یکپارچگی در  را  ها  سوژه   ارتباط 

ها، تایل  ها،  نیاز  با  شان   شخص 

 منافع، خواس� های شان در نظر می

می ما  همه ی  که  هایی  هنجار   گیرد. 

سنجه یک  کمک  به  بپذیریم   توانیم 

بر شوند:  انتخاب نی   (معیار) صوری 

 عکس، این ها هنجار هایی هستند که

گفتگوی ی  وسیله  به  ایم  توانسته   ما 

ارضای ها  آن  آیا  که  کنیم  تأیید   آزاد 

می تضمین  را  همه  منافع   مطلوب 

کنند .

جای در  گفتگو  اتیک  این،   بنابر 

یک  عنوان  به  را  خود   مدلنخس� 
  برای حل موجه عقلنی تضادایده آل
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 های اتیک و پراتیک نایش می دهد.

که ببینیم  چیز  هر  از  پیش  این،   بنابر 

ها کدام  مدل  این  های   مشخصه 

این از  مسئله  که  این  از  پیش   هستند؛ 

 قرار ، در چه مقیاس، برای ما مطرح

وجود واقعی�  با  رابطه  شود،   می 

اصلهابرماسدارد.  نویسد:  می    

که«فقط کند  می  تأیید  گفتگو   اتیک 

هایی هنجار  اعتبار  مدعی  توانند   می 

gاشخا ی  همه  توسط  که   شوند 

 مربوط تا حدی که در گفتگوی عملی

(یا شوند  پذیرفته   ، کنند  می   شرک� 

)  . بپذیرند)»  را  آن  بنابر۱۷بتوانند   ( 

کردن داوری  برای  که  گفتگویی   این، 

آن به  ها  کنش  یا  ها  هنجار  باره   در 

 توسل می کنیم، باید به مشخصه های

باید گوید.  پاسخ  دقیق  های  آل   ایده 

بنابر مقیاس  هر  در  که  کسانی   همه 

 مسئله های مورد بحث نفع دارند یا به

و کنند  شرک�  آن  در  اند،  مربوط   آن 

 باید بنابر قاعده هایی که برای هر کس

تضمین را  دخال�  های  امکان   همان 

به شوند.  داده  سازمان  کنند،   می 

که بکشد  ها طول  باید مدت   علوه، 

نتیجه یک  به  رسیدن  برای   این 

از باید  ها  مخاطب  اس�.   ضروری 

 درس های جامع در همه ی جنبه های

 مسئله باخبر شوند و بتوانند برآن مسلط

)۱۸شوند. (

عملی گفتگوی  چگونگی  جا،  این   تا 

گفتگوی یک  های  چگونگی   با 

بین که  هایی  چگونگی  چون   علمی، 

 کارشناسان یک مسئله ی معین جریان

البته، نیستند.  متفاوت  زیاد   دارند، 

این بر  استوار  عملی  گفتگوی   ویژگی 

که کند  می  ایجاب  که  اس�   واقعی� 

طرفانه بی  دیدگاهی  کنندگان   شرک� 

منافع و  شان   gمنافع خا برابر  در   را 

که طور  همان  بپذیرند.   دیگران 

  در این باره نوش�: این امرهابرماس

خود انداز  چشم  از  رف�  فرد«فرا   از 

 محوری� اش را می طلبد» یا این که از

(مثل گفتگویی  های  راهبرد   کاربرد 

آن هدف  که  مکارانه)  اقناع  یا   فریب 

بر خود   gخا منافع  دادن   ترجیح 

بپوشد: چشم  اس�،  دیگران   منافع 

هر ی  همبسته  دانست  یکی   «بدون 

افراد ی  همه  منافع  با   کس 

 دیگررسیدن به راه حلی که شایسته ی

نا کلی  به  باشد،  همگانی  رایی   هم 

) اس�».  برماس) ۱۹مکن  بهها   

با جدال  ضمن  را  مفهوم  این   روشنی 

تنهاتوگندات   شرح می دهد: گفتگو 

بین حقوق  برابری  یا  قدرت   توازن 

بلکه طلبد،  نی  را  کنندگان   شرک� 

و منافع  طرفانه  بی  یابی   ارزش 

ها آن  به  را  حلی  راه   جستجوکردن 

منافع با  بهتر  کندکه  می   تمیل 

دارد.( مطابق�  این۲۰مشترک   ( 

توسط  شدهآپلموضوع  تصریح  نیز    

بین حقوق  برابری  فقط  نه   اس�: 

چنین هم  بلکه   ، کنندگان   شرک� 

همبسته مشترک  مسئولی�  ی   وظیفه 

 در راه حل مسئله ها جزو هنجار های

)۲۱گفتگو اس�. (

حل راه  جستجوی  در  این،   بنابر 

طرفی بی  ی  جنبه  مسئله،   درس� 

عقلنی و جنبه توافق گف� و شنودی (

Dialogiqueهر کس نیز لزم اند. اگر ( 

رعای� رأیی  هم  ی   وظیفه 

 نشود،استقلل شخصی هر کس نقض

) رأیی  هم  یک  اما  گردد.  می 

consensuیک از  بیش  که  برهانی   ( 

)  ) ساده اس�، درcompromisسازش 

هر کس یک که  اس�   صورتی مکن 

جستجوی در  را  طرفانه  بی  ی   سنجه 

شرک� بپذیرد.  مسئله  یک  حل   راه 

ضروری نفع  دارای  افراد  ی   همه 

نیاز توانند  ها می  آن  فقط  زیرا   اس�. 

 های شان را بیان کنند و هم چنین می

 توانند از راه رویارویی نقدی وفرارف�

 از آگاهی های نادرس� آن ها را تغییر

 دهند. البته، هر فرد باید در گفتگو نه

 به عنوان سوژه ای که خود – تأییدی را

 جستجو می کند، بلکه به عنوان برهان

 آور به طور عینی در گیر در حل مسئله

شرک� کند.

های مسئله  طبیعی  طور  به  توان   می 

آل ایده  مدل  باره  در  را  مندی   شمار 

 راه حل تضاد های عملی مطرح کرد.

 مایلم این جا فقط یکی از آن ها را به

به مربوط  که  ای  مسئله  بیاورم،   یاد 

یک از  اس�.  طرفی  بی  ی   اندیشه 

 سو، بنظر می رسد که نی توان از این

سنجه آن  بدون  پوشید.  چشم   اندیشه 

وجود عملی  گفتگوی  در  شیابی   ارز 

نتیجه به  گز  هر  اس�  مکن   ندارد. 

یکی اختیاری  پذیرش  با  یا   نرسید 

 ازسازش های مکن شمارمند به نتیجه

ماسرسید. همان طور که    گفتههابر 

چیزی به  توسل   ، مجموع  در   اس�: 

درک شناختی  روش  بتواند«به   که 

) بنابر۲۲شود»  و  ندارد  وجود   ( 

 این،رها از اختیار باشد. به بیان دیگر،

وجود کلی  اراده  که  گف�  توان   می 

بی اندیشه  دیگر،  سوی  از   ندارد. 

اس�. معین  نا  وسع�  به  نیز   طرفی 

معنی به  که  چه  آن  کردن   درک 

تقسیم برای  سنجه  یک   جستجوی 

 کردن عادلنه یک نان قندی برای دو

البته، اس�.  آسان  اس�،   شخص 

 مسئله ها بیشتر بغرن می شوند. سنجه

جا این  پس  شود.  می  معین  نا   بیشتر 

 مکن اس�، فضا برای مقایسه در باره

آل ایده  مدل  بین  ویژه  موضوع   این 

های مدل  دیگر  و  گفتگو   اتیک 

   بازرالسانتخاب اخلقی مانند مدل 

اندیشه ی به گمان من  واقع   شود. در 

 رالسی انام یافته زیر پوشش بی خبری

)ignoranceجالب روش  تواند  می   ( 
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مفهوم کردن  تر  کردن، عملی   تصریح 

انتخاب بی طرفانه باشد.

توان می  که  اس�  درس�  چند   هر 

کردن تر  مشخص  برای  هایی   کوشش 

به طرفی  بی  مفهوم  کردن  تر   و عملی 

 عمل آورد، با این همه نی توان انکار

(یعنی گفتگو  اتیک  اصل  که   کرد 

) ارتباطی   )communicationجستجوی 

 قاعده های هنجاری که منافع هر کس

برآورده می سازند) یک اصل بهتر   را 

سنجه که  اس�  عمومی  گیری   سم� 

هیچ اما  کند،  می  برقرار  اساسی   ای 

که کند  نی  معین  پیش  از  را   راهی 

 امکان دهد راه حل تضاد های عملی

این همه، من گمان نی با   پیدا شود. 

به ضرورت را  این  باشد   کنم که لزم 

در نگریس�.  خطا  یک  عنوان   به 

وضرورت ها  تضاد  ی  عرصه   واقع، 

 های عملی خیلی زیاد به هم پیوسته و

این جا یک  بغرن اس�. مکن اس� 

 تضاددر باره ی توزیع برخی ثروت ها

جا آن  اس�  مکن  چنین  هم   داش�. 

 در باره ی یقین آن چه که یک ثروت

اختلف  ، دارد  ارزش  که  چه  آن   یا 

اس� روشن  مورد،  این  در  و   داش�. 

راه تواند  نی  ارتباط  اتیک  یک   که 

 دیگری جز راه رویارویی گف� وشنود

بانند باقی  باز  ها  نتیجه   نشان دهدکه 

های اندیشه  اختلفهای  آن  در   که 

می قرار  هم  خوب»رویاروی   «زندگی 

در شوند،  می  دگرگون   گیرند، 

های شیوه  و  کنند  می  نفوذ   یکدیگر 

برای را  بخشی  رضای�  زیستی   هم 

همه جستجو می کنند.

ی مسئله  این  ی  باره  در  عوض،   در 

  راه به کلی متفاوت ازهابرماسویژه، 

 راهی را پیشنهاد می کند که تازه آن را

این اس� به خاطر  این   مطرح کردیم. 

«بی کردن  حل  دشواری  او   که 

ارزش بیندکه  می  را  ها   طرفانه»مسئله 

مختلف های  اندیشه  و  گوناگون   های 

 نیکی را دخال� می دهند و تأیید می

های «مسئله  به  فقط  اتیک  که   کند 

 عدال�» می پردازد که درخور استقبال

و مسئله اند  رفتار بی طرفانه  از   کردن 

ها آن  در  که  خوب»را  «زندگی   های 

برای همه فراهم توان پاسخ معتبر   نی 

) نهد.  می  کناری  به  این۲۳کرد،  با   ( 

راه حل  وجههابرماسهمه،  هیچ  به    

مسئله رسد.  نی  نظر  به  کننده   قانع 

های مسئله  و  نیکی  به  مربوط   های 

 مربوط به عادلنه به هیچ وجه با یک

پذیر جدایی  روشن  مرزبندی   خِط 

برای وسیله  هیچ  ویژه  به  و   نیستند. 

در  ، نوع  این  از  جدایی  کردن   ثاب� 

رویارویی راه  از  امر  این  که   صورتی 

 ارتباطی نباشد، وجود ندارد. این برای

چارچوب دهد  نشان  که  اس�   آن 

اس� کدام  همه  برای   اجبار 

هر ها  آن  داخل  در  که   وقلمروهایی 

خوشبختی و  نیکی  تواند  می   کس 

می انتظار  که  طور  آن  را  اش   gخا 

این ی  باره  در  کند.  جستجو   کشد، 

موضع  لموضوع،  پ ایآ اندازه  تا    

می نظر  به  منطقی  بسیار  و   متفاوت 

طور به  تواند  نی  گفتگو  اتیک   رسد. 

آزمونی  Aپیش   prioriهای مضمون    

معین را  خوب  زندگی  شکل   یک 

 ) و تنها به تأیید کردن اصلی۲۴کند. (

(حتا هنجاری  های  تضاد  ی  همه   که 

بینش های  تضاد هایی که در کارکرد 

وارد خوب  زندگی  یا  نیکی   مختلف 

برهانی گفتگوی  بنابر  باید  شوند)   می 

حل مربوط  و  نفع  دارای  افراد   همه 

شوند.

۴

جا،  این    گفتگو فقطاتیکبنابراین،تا 

 به عنوان تعیین یک مدل ایده آل برای

بنابربرهان های  حل تضاد های عملی 

پذیرفتنی  ، همه  این  با  و  طرفانه   بی 

 توسط هر کس باشد. اما چه رابطه ای

حل آل  ایده  مدل  این  بین  تواند   می 

مشخص پویایی  و  ها  تضاد   عقلنی 

نتیجه چه  گردد؟  برقرار  بشری   کنش 

 هایی می توانیم از آن برای کنش افراد

 ) به دس�collectivitesو جمعواره ها (

آوریم ؟

یا کنش  گفتگو یک  اتیک  دیدگاه   از 

 یک هنجار به طور عقلنی توجیه شده

را کس  هر  استقلل  که   هنگامی 

که هنگامی  یعنی  کند،  می   رعای� 

رایی هم  بخشیدن  واقعی�  ی   شایسته 

یک در  ها  ذینفع  ی  همه   برهانند 

) روشDialogueهمپرسه  به  اس�   ( 

می رهنمون  طرفانه  بی  و   مشخص 

درس� صورتی  در  کنش  یک   شود. 

و گف�  تعهد  این  از  پیروی  که   اس� 

واقعی� در  آیا  اما  بپذیرد.  را   شنودی 

و مشخص  ی  همپرسه  آوردن   بوجود 

 بی طرفانه مانند همپرسه ای که اتیک

 گفتگو کسب کرده مکن اس�؟ پاسخ

که هیچآپل اس�  این  پرسش  این  به    

از های  انسان  بین  واقعی  ی   همپرسه 

به تواند  استخوان هرگز نی  و   گوش� 

 تامی با نیاز های این همپرسه ایده آل

 که اتیک گفتگو آن را به عنوان سنجه

تشخیص باشد.  مطابق  کرده   معین 

هر اس�:  روشن  آن  چرایی   دادن 

ی باره  در  باید  که  واقعی  ی   همپرسه 

تابع بگیرد،  تصمیم  مسئله   یک 

نتیجه اس�.  زمان  های   محدودی� 

با میتوانند  مهم  تصمیم  یک   های 

 افرادی بر خورد کنند که هنوز به دنیا

در توانند  نی  این،  بنابر  و  اند   نیامده 

بسیار کنند،  شرک�  وشنود   گف� 

افرادی که  نامحتمل اس� که همه ی 

کنند، می  عملی شرک�  گفتگوی   در 

بی بلکه  خواهانه،  خود  نه   رفتار 

آپل رو،  این  از  بپذیرند.  را   طرفانه 

 )۲۵نتیجه می گیرد که یک اختلف (
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 وجود دارد که هر گز نی توان آن را به

 کلی میان همبود ایده آلی ارتباط و هر

البته، برداش�.  میان  از  واقعی   همبود 

که گف�  باید  باشد،  درس�  این   اگر 

 آن چه که در واقعی� حضور ندارد، به

قرار این  (از  سنجه   دق� 

متمایز کردن کنش  همپرسی)اس� که 

که اس�  کنشی  از  (درس�)   عادلنه 

این در  بنابراین،  پس،  نیس�.  آن   در 

 وضعی� رفتار کردن به شیوه ی اتیک

سنجه این  آن  در  که  واقعی�   درباف� 

آلی ایده  ی  همپرسه  که  را  واقعی   ی 

 اس�، در اختیار نداریم، چه معنی می

 دهد؟ به این پرسش می توان در سطح

 اتیک شخصی پاسخ داد. یعنی فردی

 که در صدد اس� به شیوه ی عادلنه

در آلی  ایده  ی  همپرسه  و  کند   عمل 

انتخاب اش  اختیار ندارد که به او در 

 کمک کند، نی تواند در همپرسه اش

نظر در  دیگری جز  نحو  به   با خودش 

های دلیل  او  برای  که  چه  آن   گرفت 

به نکردن  خیان�  وضرورت   دیگران 

 آن ها به نظر می رسد، عمل کند. پس

برخیآپل  به  که  هنگامی  دارد،   حق 

تصریح  ، دهد  می  پاسخ  ها   انتقاد 

 کند، به همین دلیل می توان از اتیک

گفتگو یک «اصل برای کنش افراد» (

 ) بیرون کشید. اما نکته ای که باید۲۶

اس� این  کرد،  تصریح  را  جاآن   این 

از یک این سطح   ، ترتیب  به هر   که، 

در کنش  برای  فردی  محض   اتیک 

 یک باف� معین به تقریب سطحی در

نگاه در  رسا  نا  کلی  وبه  ناقص   عمق 

اس� عملی  عقلنی�  های   شاخص 

گفتگو اتیک  بنابر  درستی  به   که 

در که  قدر  هر  اند.  یافته   گسترش 

آلی ایده  ی  همپرسه  یک   واقعی�، 

به باشد،  غایب  افراد  بین   وبرابرانه 

 همان اندازه آن چه که شرایط ضروری

 برای کاربرد اتیک گفتگو، یعنی برای

 کنش درس� اس� غایب خواهد بود.

 پس، آن چه که از اصل اتیک گفتگو

ارضای گسترده  بسیار  جستجوی   (که 

یاری به  را  کس  هر  منافع   مکن 

کند) می  تمیل  برهانند  ی   همپرسه 

چیز هر  از  پیش  شود،  می   ناشی 

در شرایط  آوردن  وجود  به   ضرورت 

اس� اجتماعی  متقابل  کنش   واقعی� 

 که اتیک گفتگو بتواند در آن ها بکار

برده شود .

گفتگو اتیک  که  اس�  ضروری   پس 

به بخواهد  گاه  هر  شود؛  گون   دگر 

وفادار سیاسی  اتیک  در  خود   اصول 

یابد، هر گاه  باشد. عدال� تقق نی 

جمعی متقابل  کنش  های   چگونگی 

گفتگو اصول  آمیخت  ی  شایسته   که 

این، بنابر  و  نیاید  وجود  به   اس�، 

ها آن  در  که  گردد  ایجاد   شرایطی 

برده کار  به  تواند  می  گفتگو   اتیک 

باره این  در  من،  ی  عقیده  به   شود. 

که کرد  تصریح  جدی  طور  به   باید 

به مسئله  این  برابر  در  گفتگو   اتیک 

می که  اندازی  چشم  به  قطع   طور 

نزدیک می بنامیم  را هگلی  آن   توانیم 

از اش  مدافعان  که  این  از  اعم   شود؛ 

 آن آگاه باشند یا نه، همان طور که این

برای رسد  می  نظر  به  گاه   امر 

  مسئله اس�. مسئله واقعی�هابرماس

 بخشیدن اتیک از جمله در چشم انداز

زمینه در  تواند  فقط می   اتیک گفتگو 

مشترکی  زندگی  های  حلنهاد    

ی زمینه  در  را  آن  بنابراین،  و   شود، 

) دید.  خواهیم  سیاسی  های   )۲۷نهاد 

 آپل نیز در این جنبه، از شناخ� برتری

کانتی نگرش  به  نسب�   نگرش هگلی 

 ) درس� اس� که۲۸بی بهره نیس�. (

ل پ ل) Sittlichkeit در اخلق (آ گ  ه
 خطر پس رف� به اخلق نونه ی قرار

این شاید  اما  نگرد.  می  را   دادی 

 مربوط به این اس� که او اعتبار زیادی

های  تفسیر  ارستوییبه  میهگل نو    

جانبه یک  آشکارا  که  تفسیری   دهد، 

همان اس�،  مناسب  بنابراین  و   اند 

تازگی  به  که  به۲۹ (لوسوردوگونه   ( 

مشمول کرد،  عمل  مورد  دراین   حق 

نقد قرار گیرد.

یافت تقق   ، تاریخی  دنیای  در   امّا 

 شرایط برای «کاربرد» اتیک گفتگو چه

من نظر  به  اینباره  دهد؟در  می   معنی 

های  لنوشته  پ تآ دو  ویژه  طور  به    

ت کند:  می  آشکار  را  ورزی   اندیشه 

عمومی بسیار  سطح  در   نخس� 

آوردن وجود  به  کند:  می   حرک� 

اتیک بنابر  کردن  عمل  که   شرایطی 

بنابر سنجه یک راه حل  گفتگو (یعنی 

را همه)  نفع  به  ها  تضاد   گفتگویی 

 مکن می سازد، به معنی چشم دوخت

همبود بین  اختلف  از  فرارف�   به 

به ارتباط  آلی  ایده  همبود  و   واقعی 

 عنوان هدف عقلنی و دراز مدت در

ی «اندیشه  چونان  که  مکن   مقیاس 

برای البته  کننده»نگریسته شده.   تنظیم 

ی نکته  باید  نکته  این  کردن   درک 

 دیگر آن را در ذهن حفظ کرد: رابطه

 بین همبود واقعی و همبود ایده آلی که

رابطه رود،  می  بکار  سنجه  عنوان   به 

جنبه ی  همه  باید  که  اس�  بغرن   ای 

سو، یک  از  کرد.  درک  را  آن   های 

آلی چیزی اس� ایده   همبود گفتگوی 

دیگران با  که  هنگامی  همواره  ما   که 

 در گفتگو در باره ی مسئله های عملی

 در گیر می شویم، به طور نا واقعی آن

بینی می کنیم : گفتگو کردن  را پیش 

کس هر  که  بپنداریم  که  صورتی   در 

و دیگری  دادن  فریب  هدف  با   فقط 

 تمیل کردن نفع خاg خود به بحث

 می پردازد، یعنی در باره ی عقیده ی

معنایی هیچ  کند،  می  بحث   ناستوده 

این که  دانیم  می  همه،  بااین   ندارد. 

 پیش انگاری های آرمان پرداز از یک
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 ، و قعیتمندس اوا  )contrefactuil ( ن

حقیقی واقعی�  با  (یعنی   هستند 

 مطابق� ندارند) . امّا از سوی دیگر ،

آگاهی ساده  آل  ایده  یک  ها   آن 

اگر نیستند.  واقعی�  همه   خصوصی 

های مسئله  ی  باره  در  کردن   بحث 

 عملی بابرهان پردازی چیزی اس� که

اگر و  پردازیم  می  آن  به  حال  هر   به 

در عملی  عقلنی�  که  اس�   درس� 

ریشه بشری  زبان  ارتباطی   ساختار 

ارتباطی برهان  صورت  این  در   دارد، 

 فقط یک ایده آل آگاهی نیس�، بلکه

واقعی طور  به  اکنون  که  اس�   چیزی 

اتیک دیدگاه  این  از   . دارد   وجود 

که دارد  قرار  اندازی  در چشم   گفتگو 

بین را  میانی  یک  نقش  کوشد   می 

بازی هگلی  نگرش  و  کانتی   نگرش 

 کند. از یک سو، به روش هگلی می

و ها  نهاد  که«واقعی�»  گف�   توان 

پیش از  همواره  بشری  رسوم  و   آداب 

دیگر، سوی  از  امّا  اس�.   «عقلنی» 

ذهن در  را  واقعی�  این  باید   همواره 

» که  کرد  بههگلحفظ  را  این  اغلب    

این که  کند  می  برگزار   سکوت 

اساسی طور  به  چنین  هم   واقعی� 

)  . واقعی اس�»  نا   ) در این۳۰(هنوز) 

که  نقدی  نیز   هگل متوجه آپلحال� 
به مربوط  مهمی  بخش  در  کند   می 

می بیان  در  را  آن  که  اس�   روشی 

گران  تفسیر  دیگر  لآورد.  گ ماننده   

وال شکلاریک  به  را  او  ی  اندیشه    

ما به  اندکه  کرده  درک   متفاوت 

قابل ملحظه به طور   امکان می دهد 

انداز چشم  به  را  هگلی  انداز   چشم 

هر کنیم«در  نزدیک  گفتگو   اتیک 

می را  آن  اندیشه  که  تاریخی   لظه 

تأیید می کندوایتِ هگلشناسد»  را    

هیچ گرنه  و  اس�،  محقق   «آزادی 

تقق این  اما  ندارد.  وجود   اندیشه 

 یافت کامل نیس� ، وگرنه تاریخ ادامه

)  « یاف�   ) در باره ی این نکته۳۱نی 

 آپلروشن اس� که مضمون هایی که 
همگراوایتو  ویژه  به  میکنند  بیان    

بسیار فلسفی  های  مقصد   هستند، 

سادگی،  به  اند.  معتقدآپلنزدیک    

نقد  بنابر  که  آن جاییهگلاس�  به    

که  اس�  باوایترسیده  برعکس،   ، 

نایل آن  به  هگلی  ی  اندیشه   گسترش 

آمده اس�.

 به طور طبیعی، نیاز به گفت نیس� که

بغرنی شد،  مطرح  تازه  که   پرسشی 

ی شایسته  رو،  این  از  و  دارد   زیادی 

جا این  البته،  که  اس�  مفصل   تلیل 

پس  . نیس�  مکن  آن  به   پرداخت 

 کوتاه به تکرار کردن موضوعی بسنده

را آن  دادن  شرح  قصد  که  کنیم   می 

اتیک اصل  که  این  آن  و   . ایم   داشته 

 گفتگو پیش از هر چیز از امر کارکردن

بین اختلف  از  فرارف�  ی  باره   در 

 همبود های واقعی و همبود ایده آلی یا

شرایط آوردن  بوجود  از  دیگر  بیان   به 

 برای حل تضادها در راستای برآوردن

میانی (با  دخیل  افراد  ی  همه   منافع 

شود. می  ناشی  برهانند)   رویارویی 

 پس این جا پرسش دیگری مطرح می

 شود: به دق� فرارف� از این اختلف

مشخص طور  به  دهد؟  می  معنی   چه 

ایده یافت شرایط یک گفتگوی   تقق 

 آل درون یک همبود واقعی در مقیاس

می چگونه  اس�؟  معنا  چه  به   مکن 

 توانیم این اصطلح ها را روشن کنیم

ها آن  به  مشخص  و  دقیق  معنی   و 

این درس�  من،  ی  عقیده  به   بدهیم. 

وارد واقعی  طور  به  که   جااس� 

 رویارویی بین تئوری اتیک و فلسفه ی

سیاسی می شویم.

۵

آلی، حتا ایده  یافت همبود   پس تقق 

 به طور تقریبی، درون همبود واقعی به

ی عقیده  به  جا  این  اس�؟  معنا   چه 

ل پ جدیدآ ی  مرحله  از  کردن  عبور    

آن اهمی�  به  نباید  که  ورزی   اندیشه 

شایسته اس�.  ضروری  داد،  بها   کم 

که  کرد  بیان  را  مفهومی  باآپلاس�    

ذهن در  بودنش  رادیکال  ی   همه 

 دارد : همبود اجتماعی هرگز نخواهد

بنابر و  کند  عمل  سان  این   توانس� 

که قوی  وبسیار  ساده  برهان   یک 

زمان از  کم  دس�  سیاسی  ی   فلسفه 

چونهابس کرده،  برجسته  بعد  به    

این کند،  ساده  اتیک  همبود   یک 

 برهان از این قرار اس�: حتا اگر این را

مختارند افراد  ی  همه  که   بپذیریم 

با و  گیرند  نظر  در  را  دیگران   منافع 

 برهان آوری تضاد هایی را حل کنندکه

بااین گردند،  می  نودار  زمینه  این   در 

هیچ که  کرد  انکار  توان  نی   همه، 

طور به  که  آن  بی  تواند  نی   کس 

اندازد، خطر  به  را  خود   ناسنجیده 

 روی اطمینانی حساب کند که دیگران

تطبیق اتیک  مدل  این  با  را   همه خود 

به درستیآپلدهند.  را  این وضعی�    

سیاست اتیک  اساسی   )۳۲ (تناقض 

بخشیدن واقعی�  ی  اراده  نامد.   می 

 یک همبود اتیک (اراده ی حل تضاد

نی آوری)  برهان  رویارویی  راه  از   ها 

 تواند بیدرنگ در واقعی� نودار شود.

نا مسئول به طور  اراده  این  اگر   و حتا 

ضد تولید  خطر  دق�  به  یافته،   ادامه 

 آن چه را که در سودای آن اس� درپی

بر استوار  تناقض  پس  داش�.   خواهد 

یافت واقعی�  که  اس�  واقعی�   این 

اتیک نفی  از  باید  جهان  در   اتیک 

یافت واقعی�  واقع،  در  کند.   عبور 

 حقیقی و سنجیده اتیک تنها در خلل

یک بنابر  یعنی  متفاوت  بسیار   چیزی 

) سیاسی   communautéهمبود 

politique،مکن اس�. به بیان دیگر ( 

 همبود اتیک گفتگوی ایده آل که حل

هدف در  را  همه  نفع  به  ها   تضاد 
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، مکن  ی  جامعه  یک شکل   ،  دارد 

آلتر دنیای  یک  مشخص،  اتوپی   یک 

شرایط تعیین  بلکه«فقط»  نیس�،   ناتیو 

یافت واقعی�  که  اس�   هنجارمند 

واقعی ی  جامعه  یک  در  آن   آزمونی 

از جمله  از  بغرن،  های  نهاد   مستلزم 

). اس�  اجباری  و  کننده  تنظیم  نوع 

مایه۳۳ درون  با یک  ما  نیز  این جا   ( 

که داریم  سروکار  دشوار  بسیار   (ت) 

مشروح و  گسترده  تلیلی  ی   شایسته 

 اس� . البته، در مت خط سیر شتابان

یادآوری به  باید   برهانند ما دس� کم 

دید از  که  کرد  بسنده  نکته  این   کردن 

اگر حتا  رسد.  می  نظر  به  اساسی   ما 

 بپذیریم که همه در میانی گری منافع

آوری برهان  در  دیگران  منافع  با   شان 

ماند می  باقی  واقعی�  این   مختارند، 

 که نسب� دادن این «حسن نی�» اتیک

یک واقعی  دنیای  در  دیگران  همه   به 

 عمل نسنجیده خواهد بود. همان طور

 که این اندیشیدن نسنجیده خواهد بود

تصمیم خود»  به  «خود  تابع  همه   که 

 های مشترک اند، حتا هنگامی که این

محدود به  را  ها  آن  باید  ها   تصمیم 

وا شان  های  ادعا  از  برخی   کردن 

 دارد. به علوه، گف� و شنود واقعی،

زمان) (مثل  هایی  محدودی�   تابع 

و گف�  آلی  ایده  مدل  در  که   اس� 

پس اند.  شده  گرفته  دیده  نا   شنود 

حل راه  به  که  واقعی  شنود  و   گف� 

 برهانند تضاد ها اختصاg داده شده

به ناچار  معین  زمان  انتهای  در   (اما 

 تصمیم گیری اس�) باید خود را وقف

) نهادی  جریان۳۴ساختار  که  کند   ( 

 واقعی و نتیجه ی مکن عادلنه تر در

واقعی دنیای   شرایط محدود کننده ی 

نا مثل  در  کند،  می  تضمین  را   آن 

نفع دارندگان  که همه ی  اس�   مکن 

بحث در  زمان  محدودی�   بدون 

گاه دید  از  این،  بنابر   . کنند   دخال� 

از دید گاه نیز  و   سازمان دهی گفتگو 

 رعای� تصمیم گیری ها، کاربرد اصل

 گف� و شنود در دنیای واقعی، تضاد

رو، این  از  و  طلبد  را می   های عملی 

می توجیه  را  سیاسی   – حقوقی   اجبار 

 کند. این موضوع با شفافی� درخشان

ایتالیایی که سال  توسط یک فیلسوف 

فرانکفورتی نویسندگان  از  پیش   ها 

پیشنهاد را  خود  شنود  و  گف�   اتیک 

اس�. شده  داده  شرح  بود،   کرده 

– لیبرال  فیلسوف  از  عبارت   مسئله 

کالوژروسوسیالیسم  اوگیدو  اس�.    

 نوش�: «اصل گف� وشنود فقط اصل

 مسلکی خلع سلح شده نیس�، بلکه

– حقوقی  اجبار  اصل  چنین   هم 

کسانی از  مؤثر  دفاع  یعنی   سیاسی، 

برابر کسانی را در  آن   اس� که قاعده 

 که برعکس، قصد رعای� کردن آن را

این، بنابر   . کنند  می  رعای�   ندارند، 

وضعی� پیوستگی  نا  سیاسی   اجبار 

 خصل� از اصل قانع کننده و نه الزام

نی نشان  را  وشنود  گف�  قانون   آور 

هر طبیعی  نود  تقریب  به  بلکه   دهد، 

می نشان  نیز  را  آن  اعتبار  فرعی   چند 

 ) تکیه به جا روی خصل�۳۵دهد». (

 پرهیز ناپذیر نهاد ها و اجبار، به دق�

زندگی بخشیدن  واقعی�  قدرت   برای 

 مشترک عادلنه تر مکن اس�؛ با این

برد یاد  از  نباید  را  دیگر   همه جنبه ی 

ه    به شیوه ی مناسب آن راگالوژروک

 روشن گردانید: « هر استفاده از اجبار

یعنی مسلکی،  های  هدف  برای   تنها 

و برابری  یافته،  مان  ساز  روند   این 

اس�، دموکراسی  که  ارتباط   مداوم 

 توجیه می شود»؛ و بنابر این، «هر قدر

جا آن  باشد،  مدنی  بیشتر   وضعی� 

بیشتر پراکنده،  وسع�  به   آزادِی 

 فرمانروا و در آداب ورسوم بسیار ریشه

تر کم  قدرت  ی  مداخله  و  اس�   دار 

 ضرورت می یابد و قانون های کیفری

 به ندرت به کار میآید؛ کیفر ها کم تر

 شدت دارند. پلیس گش� های اش را

)« دهد  می  انام  سلح   )۳۶بی 

 موضوعی که می خواهیم به یاری این

بسیاری در  و  کنیم  بیان  ها   بررسی 

  شرح داده شده، بسیارآپلنوشته های 

به که  اس�  درس�  اس�:   ساده 

یک «هابسی»  های  دلیل  ی   ملحظه 

آزاد باید خود را وقف  همبود سیاسی 

 نهاد هایی کند که به او امکان مجبور

البته،  . بدهد  لزوم  موقع  در  را   کردن 

اهمی� کلی  به  نیز  دیگر  ی   جنبه 

 دارد ،یعنی جامعه ای که بهتر سازمان

 یافته، کم تر به این ابزار ها نیاز دارد و

شود. می  متوسل  ها  آن  به  تر   کم 

 بدیهی اس� که عکس آن نیز درس�

بیشتری نیاز  که  سیاسی  همبود   اس�. 

عقلنی هدف  تر  کم  دارد،  اجبار   به 

کند، می  توجیه  را  آن  که  را   ای 

 واقعی� بخشیده اس�؛ یعنی بر آورده

وشنود گف�  یاری  به  برابری   کردن 

 هنجارمند، منافع ورشد و بالندگی هر

ی عقیده  به  مفهوم  این  در   فرد. 

نظاممارکس های  هدف  از  یکی    

] عادلنه«محو  ]Estinzioneجمعی    

نیس�، فرو دول�»  یقین،  به  بلکه    

 کاست اجبارِ به طور اجتماعی لزم به

حد اقل اس�.

 حال رشته ی اساسی گفتگوی مان را

اندیشه ی حل تضاد  :  مرور می کنیم 

موهب� به  آوری  برهان  ی  پایه  بر   ها 

آلی وبرابرانه، ایده   یک گف� و شنود 

زندگی دهی  سازمان  مکن   شکل 

در آپل  که  طور  همان  نیس�،   جمعی 

 این مورد اشاره کرده، این بیشتر یک«

این (در  کننده»  تنظیم  ی   اندیشه 

 صورت، روش بیشتر کانتی ) اس� که

 ما باید خودمان را به آن نزدیک کنیم.

آزمونی واقعی�  که  بدانیم  باید   البته، 

 هرگز نخواهد توانس� به تامی مطابق
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توان می  دیگر،  بیان  باشد.به  آن   با 

 گف� که این یک مدل ایده آلی اس�

آن به  را  خودمان  بکوشیم  باید   که 

 نزدیک کنیم و بتوانیم از آن در ارزش

ها آن  با  که  سیاسی  های  نهاد   یابی 

کنیم. استفاده  داریم،  کار   سرو 

را موضوعی  بافتار  این  در   وانگهی 

این از  پیش  را  آن  که  کنیم  می   تکرار 

که واقعی�  این  حتا  ایم:  کرده   بیان 

حاضر جا  آن  باید  کردن  بحث   برای 

ها آن  با  که  هایی  اصطلح  و   باشیم 

که دهند  می  نشان  کنیم،  می   بحث 

عملی عقلنی�  وشنودی  گف�   اصل 

 یک ایده آل ناب آگاهی خصوصی هر

عقلنی� برعکس  اس�،   واقعی� 

اما اس�،  وظیفه  یک  ارتباطی   عملی 

) حقیقی  واقعی�  یک  اکنون 

Wirklichkeitتاریخ در  که  اس�   ( 

 واقعی عمل می کند و به آن شکل می

به اس�  کافی  گوید:  می  آپل   دهد. 

اندیشه به  حتا  غربی  فرهنگ   گسترش 

های نهاد  و  بشر  عمومی  حقوق   ی 

بیندیشیم: مدرن  پارلانی   دموکراسی 

به اکنون  پارلانی  دموکراسی  این   در 

 وسع� اصل گفتگو تقق یافته اس�،

بحث یک  از  پس  که  تصمیمی   چون 

اکثری� توسط  و  شده  گرفته   عمومی 

نایندگان ی  وسیله  (به  نفع   دارندگان 

 شان) به تصویب رسیده، به عقیده ی

مکن گرایانه  واقع  تخمین  یک   آپل 

یاری به  ها  تضاد  حل  راه   اندیشه 

همه آوری  برهان  بنابر   سازش 

بدس� مربوط  و  نفع  ی   افراددارنده 

این مفهوم،    حقآپلآمده اس�. ودر 

فقط گفتگو  اتیک  که  کند  تأیید   دارد 

سیاسی اتیک  یا  کلن  اتیک   یک 

اتیک یک  ویژه  به  بلکه   ،  نیس� 

و گف�  اصل  اس�؛   دموکراسی 

 شنودی باید هم چنین به عنوان « اصل

اتیک دموکراسی  صوری اساسی یک 

).۳۷فهمیده شود» (

لیبرال- فیلسوف  علوه،   به 

یسم:  ل ا لوژروسوسی نیزگیدوکا   

به دشوار  چند  نزدیکِ،هر   بنابرمشی 

:آپلمشی  رسید  گیری  نتیجه  این  به    

تواندبه نی  کردن  گفتگو  ی   اراده 

 شکل معتبر نقد شود؛ زیرا ضمن نقد

 کردن آن، از پیش آن را فرض می کند

 و این از ضرورتِ نه فقط درک کردن

درک از  چنین  هم  بلکه   دیگران، 

» و  شان  های  نیاز  و  آرزوها   کردن 

 برآورده کردن مکن تر آن ها در حد و

) ها»  امتیاز  بدون  زیستی  هم  مرزهای 

 ) ناشی می شود. پس اتیک گف�۳۸

دموکراسی ی  فلسفه  ی  پایه  شنود   و 

ارتباطی عنوان جستجوی  به  که   اس� 

درک مشترک  زندگی  «شرایط   این 

آن ها شمار بسیار به موهب�   شده که 

شاهدآن توانند  می  افراد  از   زیادی 

اولوی� از  زیادی  تعدادبسیار   باشندکه 

برآورده شان  مکن  و  موجود   های 

) ژرو) پس از این رو، ۳۹شود».   کالو 
اصول  که  گیرد  می   ،آزادینتیجه 

را کهعدالت و برابری   بدق� آن چه 

 ایده آل گف� و شنود اس�، بیان می

و وبرابر  آزاد  آل  ایده  یعنی«   کنند؛ 

های قاعده  در  بشری  ارتباط   متعادل 

  شهریور   )۴۰حقوق تبلور می یابد». (

۱۳۸۹

دیدیه رنوترجمه از : ایتالیایی توسط 
فیلسوف تکسیه  ژاک  همکاری   با 

معاصر فرانسه

پی نوشت ها
به ۱٫ بنگرید  موضوع  این  ی  باره  در    

ی باره  در  مت  واتیک»   «مارکسیسم 

کانتی… نو  (چاپ۱۹۷۰  سوسیالیسم    

آگاسی، امیلیو  مدیری�  به   ایتالیا 

)۱۹۷۵میلن، فلترینلی 

بسیار ۲٫ ها  ت  این  ی  باره  در  بحث    

 وسیع اس�. آن را در دو گزارش مفید

یابیم، می  گراس  ن.  های  بررسی   در 

و مارکس  ی  باره  در   «گفتگو 

جدید  چپ  –۱۵۰عدال�»،  مارس    

 .g ۸۵ -۴۷ ۱۹۸۵آوریل 

۳٫      k  .  o  .  Apelپی ی  «مسئله    

کریتیک  برهان»،  نهایی   xxxریزی 

vll ۱۹۸۱ ، اکتبر g۹۲۸-

ارستو، ۴٫ به  بنگرید  باره  این  در    

و ترجمه  گاما،  کتاب   ،  متافیزیک 

های    ، پاریس،ورنj. tricotیادداش� 

  I g ، ۱۹۸ ،۱۰۱۷ – ۱۰۰۶ ج. ۱۹۸۶

s qq . (N D T

گفتگو، .5 های  هنجار  ی  باره  در    

هابرماس«اخلق یورگن  به   بنگرید 

پاریس، تاری،  ارتباط  و   آگاهی 

سرف،   g ،۴۱۸ ۱۹۸۶انتشارات 

sqq

به .6 نزدیک  آوری  برهان  اکنون  ما    

 برهان آوری اتیک گفتگو را در فلسفه

ایتالیایی اندیشمند  شنود  و  گف�   ی 

تأیید می او  یابیم:  ژرو می   گیدو کالو 

پذیر نا  بحث  گفتگو  اصل  که   کند 

می نفی  را  آن  که  اصلی  زیرا   اس�؛ 

اس�، آن  ضمنی  فرض  پیش  کند، 

 )۱۹۷۷( میلن انتشارات کمونیتا، 

آپل«     ۷٫  Moralität und Sittlichkeit 

» ۱۹۸۶g ،۲۵۵

نهایی    ۸٫ ریزی  پی  ی  آپل«مسئله    

 g شده  یاد  مقاله   ،  -۹۲۳برهان» 

۹۲۲

و    ۹٫ مارکس  لوسوردو،هگل،  د.    

 سن� لیبرالی ، رم، انتشارات ریونیتی،

۱۹۸۸

۱۰٫         K.o.  Apel,”  Faktische 

Anerkennung  oder  einsehbar 

notwendige Anerkennung? Beruht 

der  transzendentalpragmatischen 

Diskursethik  auf  einem 

intellektualistischen  Fehlschluss? 

“,  in  K.o.  Apel  und  R. 
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qOZZO(eds) , zur Rekonstruktion 

der  praktischen  Philosophie, 

Gedenkschrift  für  Karl  Heinz 

Ilting  ,  Stuttgart  ,  Fromman 

Holzboog , 1990 , p. 67-123.

فلسفه  .11 گونی  دگر  آپل،    

ماین،  کنار   Suhr Kampفرانکفورت 

g ۴۲۶ -۴۲۴ ۲، ج . 1973

۱۲٫   ، هابرماس  یورگن   Moral 

Bewusstsein g ،۷۶ … همان جا- 

۷۵ g ۸۶- ۸۷ ترجمه ی فرانسه

  در باره این موضوع ، بنگرید به  ۱۳٫

 انتقاد از هابرماس توسط آنتون لیس�

فلسفه  بررسی  ی  مجله  x1.cdeدر   ،

۱۹۸۹ g ،۳۱۷ -۳۰۱. 

۱۴٫         W. Kuhl Mann, Reflexive 

Letztbefrundung. Untersuchungen 

zur  transzendentalpragmatik, 

Fribourg/Munich,  Karl  Alber, 

1985.  voir,  également  de 

KUHhlAop,  zur  Begründung  der 

Diskursethik  ,  Hegel-Jahrbuch, 

1987, p. 366-374
15.         On  trouve  une  critique 

de la possibilité de fonder ainsi la 

moralité , critique que je n’ai pas 

l’intention de discuter ici, dans V. 

Hosle,  Die  Krise  der  Gegenwart 

und  die  Verantwortung  der 

philosophie, Munich, C.H. Beck, 

1990, p. 242. 

16.         J.  HABERkAS,” 

Moralität  und  Sittlichkeit.  Treffen 

Hegels  Einwände  gegen  Kant 

auch auf die Diskursethik zu?”, in 

Moralität und Sittlichkeit, cit ., p. 

25. 

17.         Id., 

Moralbewusstsein…,op.  Cit.,  p. 

103 (trad. Fr. Cit. p. 114.(

  در باره ی این جنبه ها بنگرید به  .18

« گفتگو  تئوری  ی  «مسئله   الکسی، 

همان جا

۱۹٫                       » هابرماس   

Moralité und Sittlichkeitهمان جا «  

 g۲۳

جا.  ۲۰٫ همان     Moralbewusstsein 

 g جا.  فرانسه۸۲همان  ی  (ترجمه    

 g ۹۲همان جا sqq.( 

اندیشیدن                       .21   

 باهابرماس در برابر هابرماس، پاریس،

l’ Eclatانتشارات 

22.  ) هابرماس  یورگن   

Moralbewusstsein–  g جا همان   ( 

۸۴ g۹۵ (ترجمه فرانسه همان جا.(

«اخلق، جامعه۲۳٫ هابرماس  یورگن    

هِوود توربن  با  مصاحبه  اتیک»در   و 

 Acta sociologica  ۳۳، ۱۹۹۰نیلسن، 

 g ،۹۶ -۹۵… و 

۲۴٫         K. O. Appel, Limiti dell, 

etica  del  discorso?,  trad. 

Italiennedans le volume Etiche in 

dialogo,  édité  pqr  T.  Bartolomei 

vasconcelos  et  M.  Calloni, 

Genéve, Marietti  ۱۹۹۰, p. 30.

25.   g ۴۷ همان جا. 

۲۶٫   g ۴۵ همان جا

نظام۲۷٫ هگلی  نقد  ی  باره  در    

“ لوسوردو  بنگریدبه  اخلقی 

Moralisches motiv  und prima der 

politik  bei  hegel” باز ی  باره  «در    

g فلسفه ی عملی» همان جا  سازی 

۵۴۹ – ۵۲۶

آپل   ۲۸٫  Limiti  dell  etica  del 

discorso? , trad. It. Cit., p. 46. 

29.   g جا،  همان  لوسوردو،   ۵۳۶ 

sqqبه بنگرید  فرانسه،  ی  (ترجمه    

infra g ۶۳ sqq( 

آپل  .30    Limiti  dell  etica  del 

discorso? , trad. It. Cit., p. 46. 

31.         E.  Weil,  Hegel  e  lo 

stato, éd. Par A. Burgio, Milan, 

Guerini  e  Associati,  1988,  p.67 

(trad. Fr.: Hegel et l’Etat, paris, 

vrin, 1974, p. 36, n. 24.(

32.         Apel, “Ist  die Ethik  der 

idealen 

kommunikationsgemeinschaft eine 

Utopie?”  in  W.  vobkamp  (ed), 

Utopie-Forschung,  Stuttgart, 

Metzler,  1982,  vol.  1,p.  325- 

355.

33.   g ۳۴۵ همان جا

۳۴٫   . g ۳۴۷ همان جا

  گ . کالوژرو، فلسفه ی گف� و  ۳۵٫

 g ۳۶۹ و ۳۵۸شنود، همان جا

۳۶٫   g ۳۷۰ همان جا

۳۷٫ K.  O.  Apel,  Diskurs  und 

Verantwortung  ,  Francfort-zur- 

le-  Main,  Suhrkamp,  1988,  p. 

272.

38 .G,  Calogero,  op.  Cit.,  p. 

349.  Signalons  une  importante 

contribution  critique  sur  certains 

aspects  de l’éthique du  dialogue 

de calogero, celle de N, Bobbio, 

“Moralita  e  logica”,  Rivista  di 

filosofia 42, 1951, p. 72- 84.

39.   g ۳۲۱ گ. کالوژرو همان جا 

sq

40.   g سه نقل قول۳۴۹٫ همان جا  

های یادداش�  در  که  کالوژرو   گ. 

به۴۰ و ۳۹ ، ۳۸ شده  داده  نشان    

فرانسه نسخه ی اصلی هستند.

نگرش
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ایرانس که  اس�  سال   ی 

نظامش اس�،  اسلمی   کشوری 

و نشینان  کوخ  اسلمی   جمهوری 

عدال� مرامش  اس�،   مستضعفان 

 اسلمی اس�، مرادش حکوم� عدل

عدال� پرداز  نظریه  رهبرش   علی، 

عدالتخواه جمهورش  رئیس  و   اس� 

اش،. مهرورز قضائیه  قوه   مجلسش، 

بسیجش، نگهبانش،   شورای 

راه رهروان  همه  و  همه   پاسدارش 

نوده ترسیم  رهبرش  که  اند   عدالتی 

� س اسلمی. ا اقتصاد   اقتصادش 

نه و  اس�  داری  سرمایه  نه  که   اس� 

 سوسیالیستی، حتی اتاق بازرگانی اش

 همه. و کارآفرینانش هم عدالتخواهند

فسادند با  مبارزه  ی. در  ش ی ا  ن

وسع� به  ای  در صحنه   سوررئالیستی 

 یک میلیون و ششصد و چهل و هش�

مربع کیلومتر  حکای�. هزار   فقط 

یاس گلخانه  این  در  که  اس�   غریبی 

برای یأس  و  روید  می  خوبان   برای 

در. «محرومان دائما  جینی   ضریب 

اس� نزول  از» حال  نشان  ظاهرا   که 

اما دارد،  طبقاتی  شکاف   کاهش 

و وکل  و  محترم  تار  ویلهای   تعداد 

 پزشکان متخصص و مهندسین مجرب

دستمزد. در کانادا رو به افزایش  کف 

و اس�  تومان  هزار  سیصد   ماهانه 

 قیم� هواپیمای شخصی چهار میلیارد

خواه. تومان عدال�  همچنان  نظام   و 

 این هم عروسی. اس� و عدال� پرور

اس� هم. خوبانش  با  را  زیر   گزارش 

:بخوانیم تا بعد

وارد«…  وقتی  عصر  ولی  چهارراه   از 

راسته  ، بشوید  جمهوری   خیابان 

مغازهها متعلق به لباسهای مجلسی 

 از عروسی خوبان و
 سهم عدالت برای

محرومان
 بهمن شفیق

اس� نامزدی  و  اس�. عروسی   کافی 

تا کنید  پایین  و  بال  را  قیم�ها   کمی 

.یک آمار دستتان بیاید

با اکثرا  که  نامزدی  لباسهای   قیم� 

تزئینی و سنگهای  تور  ساتن،   پارچه 

بالی  شدهاند،  تومان ۱۵۰کار   هزار 

بگذری، که  لباس  قیم�  از  و   اس� 

فقط آن  سادهترین  که  عروس  سر   تور 

آن دوخته و دور  تور ساده اس�   یک 

زیر  نیآید ۳۰شده،  گیر  تومان   .هزار 

را لباسها  ژورنال  فروشگاهها   بعضی 

را مدلها  تا  میدهند  نشان  ابتدا   در 

بدهی سفارش  و  . ببینی  س ا ب  ل

مدل  با کمی چین ۲۰۱۰عروسهای   و 

روی که  لباس  ادامه  با  اضافه  تور   و 

 زمین بکشد؛ قیم� لباس را ناگهان از

!مرز یک میلیون تومان میگذراند

 در حال حاضر قیم� لباس عروس در

های تفاوت  با  تهران  مختلف   مناطق 

مواجه برانگیزی  تعجب  و   چشمگیر 

عروس. اس� لباس  خرید   مثلقیم� 

تهران مرکزی  و  جنوبی  مناطق   در 

بین  یک ۲۰۰مبلغی  تا  تومان   هزار 

و  می ۳۰۰میلیون  برآورد  تومان   هزار 

لباس همین  قیم�  که  حالی  در   شود 

در و  شرق  غرب،  مناطق  در   عروس 

از  تومان ۹۰۰نهای� شمال تهران   هزار 

.میلیون تومان و بیشتر متغیر اس� ۱۰تا 

در دامادها  آقا  شلوار  و  ک�  اما   و 

 مناطق مرکزی و جنوبی شهر در ساده

پارچه حدود ترین  ارزان  و  طرح   ترین 

مناطق۷۰ در  و  آید  درمی  تومان   هزار 

گاه  شهر  بیشتر۲۰شمال  و   نکته. برابر 

لباس قیم�   gخصو در  تامل   قابل 

اس� این  بالی شهر  مناطق  در   داماد 

و ک�  شهر  بالی  مناطق  اکثر  در   که 

دستی از  کمتر  دامادی   شلوار 

افرادی۲۰۰ و  ندارد  وجود   هزارتومان 

داماد لباس  شهر  بالی  مناطق  در   که 

تا  گاه  خرند  و ۴می  تومان   میلیون 

برای خرید یک دس� ک�  بیشتر هم 

کنند می  هزینه  شلوار  جان! (و   نوش 

!)فروشنده

 آرایشگران مرد با اختصاص وقت ویژه
برای عروس خان ها

خریدهای و  مراحل  این  طی  از   پس 

عروس آرایشگاه  به  نوب�   تکمیلی 

رسد می  بسته. خان  هم  ها   آرایشگاه 

 به میزان شهرت، مبالغ متفاوت و البته

کنند می  دریاف�  توجهی  ین. قابل   ا

 هزارتومان در آرایشگاه۲۰۰قیم� ها از 

شروع سه  دو  درجه  و  معمولی   های 

 می شود و در آرایشگاه هایی که کمی

به بالیدن  سند  و  دارند  رسم  و   اسم 

 خودشان هم این اس� که دختر فلن

ناینده بهمان  عروس  یا  و   مسئول 

را اینجا  اش  عروسی  برای   مجلس 

بر بالغ  مبالغی  اس�  کرده   انتخاب 

 میلیون تومان تنها برای شب عروسی۳

کنند می  و. دریاف�  حنابندان   تازه 

!جدا(!) پایتختی

در ای  مردانه  های  آرایشگاه  آنسو   از 

که کنند  می  فعالی�  تهران   سطح 

در داماد  همراهی  و  آرایش  بر   علوه 

در که  ایرادهای  عروسی،   مراسم 

نیز را  آمده  وجود  به  عروس   آرایش 

.برطرف می کنند

آرایشگران، این  از  یکی  گفته   بنابر 

برداشت از  اعم  گریم  آرایش،   انواع 

 ابرو، برنزه کردن، رنگ کردن پوس�

به چهره  طراحی  و  بدن  و   صورت 

هالیوودی  بازیگران  ه-شکل   ک
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مراجعه به  آلبومی  در  را   عکسشان 

دهد  می  نشان   خدماتی-کنندگان 

 اس� که در این آرایشگاه ها انام می

.شود

آرایشگاه که در این  از مسوولن   یکی 

قرار تهران  مرکزی  مناطق  از   یکی 

 اگر مشکلتی در: «دارد، مدعی اس�

 آرایش عروس هم پیش بیاید به عنوان

می برطرف  را  مشکلت  آن   هدیه 

که آمده  پیش  موردی  حتی   کنیم؛ 

عروس یک  بدن  بر  نیز  را   تزییناتی 

او  نقاشی کردم تا نقصی که در لباس 

وجود داش�، بر طرف شود

 شما بگویید شب عروسی باران بیاید
یا نه؟ هلی کوپتر می خواهید؟

به در  الهی  باران  نزول   رویای 

 یادماندنی ترین شب زندگی بسیاری از

 جوانان را از همان کودکی به خوردن

بهترین شاید  تا  کرده  ترغیب   ته دیگ 

نعم� این  نزول  با  زندگیشان   شب 

 اما امروز آنهایی که. الهی پیوند بخورد

که ندارند  نیازی  دارند،  بیشتری   پول 

خوردن دیگ  ته  با  سال  های   سال 

.رویاپردازی کنند

داماد و  عروس  اگر  مثال  عنوان   به 

و درس�  هواشناسی  یک   بخواهند 

روز عروسیشان تا  انام شود   حسابی 

ابری، صاف بارانی،  هوای  و  آب   در 

و نسیم  با  کلی… همراه  شود،   برگزار 

یک به  تنها  که  زمانی  با  دارد   فرق 

 البته… مراسم عروسی بسنده می کنند

 زوج های جوان طبقات مرفه پایتخ�

چه هر  و  نیس�  مهم  قیم�   برایشان 

 بخواهند بدون پرسیدن قیم� سفارش

.می دهند

عقد گویند  می  که  اید  شنیده   حتما 

اند بسته  ها  آسمان  در  را  ها   .بعضی 

 این جمله البته مال قدیم ها بود و الن

ندارد عقد. دیگر مصداق  انگار   حال 

 خیلی ها در آسمان ها بسته می شود،

ای اجاره  های  کوپتر  هلی  مدد   به 

.شرک� های خدمات هوایی

حرفه“ کادری  با  هوایی   خدمات 

کوپترهای “ای هلی  ز“انواع  و ی  ۱” ه

 ۳و  ۵نفره و مدل های  ۴” لما“نفره، 

عکاسی و  برداری  فیلم  انام   نفره 

فیلم دامادها،  و  عروس  از   هوایی 

از قبل  کلیپ  ساخت  برای   برداری 

و عروس  برای  عروسی   مراسم 

 دامادها، این مت بخشی از آگهی یکی

هاس� شرک�  دس�  این  لبته. از   ا

 خدمات این گونه شرک� ها در همین

.حد متوقف نی شود

 شما می توانید صحنه آشنایی تان را به

های  هندی  فیلم  پیش، ۱سبک   قرن 

 لبه لی درختان یا لب ساحل جزیره

کنید سازی  باز  شمال  حتی  یا   .کیش 

خلق دوستان  این  هنر  مدد  به   !البته 

 آن ها قول می دهند که صحنه های به

.یاد ماندنی برایتان به جای بگذارند

 لیموزین ضد گلوله و فورد پلک
موقت لطفا

نیستید و نیخواهید آدم ولرجی   اگر 

مراسم عروسی، خانه  برای یک شب 

اگر ولی  هیچ؛  که  بفروشید  را   خود 

اس� کافی  گرفتید  تصمیمی   چنین 

عروس ماشین  کرایه  مراکز  به   سری 

بگیرید خودروها  از  قیمتی  و   .بزنید 

ساعتی  کارتر  تومان، ۳۰دوج   هزار 

ساعتی  کروک  تومان، ۴۰پروشه   هزار 

از نیسان پلک موق�   هزار ۳۵مدلی 

از یکی  و  داده می شوند  کرایه   تومان 

فورد از  عروس  ماشین  کرایه   مراکز 

 پلک موقتی صحب� می کند که نونه

آن اجاره  برای  و  نیس�  تهران  در   اش 

.هزار تومان باید هزینه کرد ۶۵ساعتی 

اجاره عروس  ماشین  که  مراکزی   در 

برنامه هم  رمانتیکها  برای  دهند   می 

با البته کمی متفاوت   ای وجود دارد؛ 

 تام کارها را. شرحی که در بال رف�

ولی دهند  می  انام  خود  ماشین   با 

 هنگام ورود به محل برگزاری مراسم و

ای کالسکه  بر  سوار  عکس،   گرفت 

 سفید با اسب سفید می شوند که برای

و طی مسافتی حداکثر  ۲-۳  ۲ساع� 

حدودا  ۳الی  تومان ۴۰۰کیلومتر   هزار 

.باید پرداخ�

 ببخشید این ژیگوی بره دقیقا یعنی
چه؟!

خریدهای و  ها  چینی  مقدمه   همه 

مراسم خود  طرف  یک   عروسی 

طرف یک  حال. عروسی  در   شاید 

باشند دامادی  و  عروس  کمتر   حاضر 

 که رضای� بدهند عروسیشان در منزل

آنقدر خانه  اینکه  مگر  شود   برگزار 

بتواند که  باشد  مجلل  و   بزرگ 

باشد میهمانان  تام   در. پاسخگوی 

پذیرایی تالرهای  حاضر   حال 

 معمولمبلغی را بسته به اینکه در کدام

ورودی عنوان  به  دارند  قرار   محله 

از پایتخ�  در  که  کنند  می   دریاف� 

تومان۲۰۰ میلیون  یک  تا  تومان   هزار 

 این مبالغ در روزهای آخر. متغیر اس�

اس� بیشتر  کمی  تعطیل  ایام  و   .هفته 

باید هزینه نفر  برای هر  آن هم  از   پس 

 جداگانه پرداخ� که این میزان هم از

مرکزی۳نفری  مناطق  در   هزارتومان 

 شهر شروع شده و در تالرهای بالی

نفری  به  گاهی  هم۹۰شهر   هزارتومان 

رسد به. می  تایل  صورت  در   البته 

به توجه  با  باغ  در  مراسم   برگزاری 

دنی و  باغ  هزینه(!) مساح�   آن 

 میلیون تومان۸ورودی از سه میلیون تا 

.متغیر اس�

 سفارش میز غذای چند طبقه که در آن

غیررژیمی و  رژیمی  غذای   انواع 
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باقالی دریایی،  سبزیجات  و   گوشتی 

پلو، زرشک  لزانیا،  ژیگوبره،   پلو، 

و هزار فرانسوی، جوجه کباب   رول� 

 مدل غذایی که می توان به یقین گف�

 نصف بیشتر میهمانان حتی نی توانند

از کنند  تلفظ  هم  را  غذاها  این   اسم 

تالرها این  متغیر  های  هزینه   جمله 

که خواهد  می  دلتان  اگر  البته   اس� 

 میهمانان حتما کباب بره بخورند باید

استفاده۵۰از منوهای بالی   هزارتومان 

 معلوم نیس� یک نفر چقدر می. کنید

در کند  که فرص�  باشد   تواند گرسنه 

 زمان نیم ساع� با آن حواشی ظاهری

شرح(  از این غذاهایی که گاه!) بدون 

 هزارتومان برای آن هزینه شده۹۰نفری 

!اس�، بخورد

 میلیون۷ماندگار شوید آنهم با 

برای تومان  میلیون  یک   پرداخ� 

گل دسته  عروس،   ماشین 

موسیقی۳۰۰ گروه   هزارتومانی، 

ریخت ۴ و  گل۲۰میلیونی  شاخه   هزار 

هوس(رز  و  عروس  سن  خاطر   به 

ترشیده دخترخاله  توصیه  و   مسخره 

در!) اش داماد  و  عروس  پای   زیر 

 هنگام ورود به باغ و هزار مورد دیگر

 از جمله تدارکاتی اس� که مثل برای

 بهتر برگزار شدن مراسم ازدواج از آنها

.بهره گرفته می شود

مراسم، برای  هزینه  ماندگارترین   اما 

آن اس� فیلمبرداری  و   .بخش عکس 

 تام هزینه هایی که به آنها اشاره شد،

پایان از  پس  که  هستند  هایی   هزینه 

و تنها عکس  اما  ندارند  نشانی   جشن 

تا پایان عمر،  فیلم از مراسم اس� که 

در را  عروسی  مراسم  شیرین   طعم 

کند می  حفظ  ها  از. خاطره   بسیاری 

 پایتخ� نشینان با صرف هزینه ای بالغ

ر  گروههای ۷ب تومان  ه۵میلیون  فر  ن

و  به۴عکاس  برداری  فیلم   نفره 

 خدم� می گیرند تا تام این ولرجی

زیباترین شکل به را در   ها و تملت 

ناکجا از  سر  هم  گاه  و  برساند   ثب� 

!»آبادهای مجازی دربیاورد

برنا سای�  در  که  اس�  گزارشی   این 

 سای� ابصار نیوز نیز. درج شده اس�

از برنا درج کرده اس�  .آن را به نقل 

جوانان ملی  سازمان  خبرگزاری   برنا 

� س احمدی. ا اس�  سایتی   این 

نژادی. نژادی احمدی  نیز  نیوز   ابصار 

این جریان از معدود سایتهای   اس� و 

 اس� که فعل از تیررس آیات عظام و

دور ای  اژه  و  لریجانی  اسلم   حجج 

اس� این. مانده  از  گزارشی  تنها   این 

رسانه و  سایتها  در  که  نیس�   دس� 

 اگر. های این جریان منعکس می شود

های بیغوله  عکسهای  مقابل   طرف 

 زاغه نشینان را آگراندیسمان می کند و

 رها کردن بیمار بی پول در بیابان، این

شام  هم  برج ۱۶۸طرف   هزارتومانی 

 یکی فلک� و. میلد را علم می کند

کند، می  دول�  کوبیدن  پرچم  را   فقر 

هم در  ابزار  را  بیکران  ثروت   دیگری 

 بر اینجا هم. شکست پایه طرف مقابل

در که  اس�  حاکم  قانونی   همان 

درشتها دانه  فساد  با  ک. مبارزه   ی

لیستی  دانه ۳۰۰طرف  از   نفره 

 درشتهای فاسد تویل قوه قضائیه می

 دهد تا بعد در کمال تعجب نظاره کند

آن که  قضائیه  قوه  همان  چگونه   که 

انداخته آشغال  سطل  به  را   لیس� 

طرف درشتهای  دانه  شکار  به   اس�، 

جریان نام  به  رسما  اکنون  که   مقابل 

برخیزد اس�  شده  شناخته   .انحرافی 

آری اس�،  قدرت  جنگ  ا. این  م  ا

دو که  ابزاری  جنگ،  این   موضوع 

کار به  و  اند  گرفته  کار  به   طرف 

ماس� کار  موضوع   .میگیرند، 

اس�، کمونیستها  کار   موضوع 

 موضوع کار چپ عدالتخواه و برابری

جنبش کار  موضوع  اس�،   طلب 

چپ کار  موضوع  اس�،   کارگری 

اس� که. جامعه  اس�  موضوعی   این 

شده مسخ  و  مصادره   سالهاس� 

در جمهوری. اس� اجتماعی   عدال� 

برای سوررئالیستی  تئاتری   اسلمی 

یک و  اس�  عدال�  تشنگان   فریب 

پیش در  تئاتر  این  دراماتیک   پرده 

که. اس� اید  کرده  فکر  این  به   هیچ 

نزدیکتر انتخابات مجلس  هر چه   چرا 

های نابسامانی  افشای  شود،   می 

همین مسببین  سوی  از   اجتماعی 

این یابد؟  می  افزایش  ها   نابسامانی 

توانند چپ جامعه می  که  اس�   گونه 

 زمانی که ماجرای. را خلع سلح کنند

با بود  مطرح  امپریالیسم  با   مبارزه 

را کار  این  آمریکا  سفارت   اشغال 

اجتماعی های  آزادی  که  بعد   کردند، 

جامعه و  سیاسی  توسعه  با  شد   عمده 

 مدنی سید خندان آن را ربودند و حال

 هم که روح عدالتخواهی جهان عرب

قلب به  و  اس�  کرده  دگرگون   را 

یافته راه  نیز  پیشرفته  داری   سرمایه 

چنگ عدال�  موضوع  بر   اس�، 

 یک چیز را نباید هیچگاه. انداخته اند

کرد اس�: فراموش  نظامی   این 

این خشونتی هوشمند اس�  .باهوش، 

 همین. هوشمند تر از تام اپوزیسیونش

درون اصلی  جریان  برای  را  آن   هم 

.طبقه سرمایه دار جذاب می کند

 و برای چپ چه مانده اس�؟ بگذریم

در ناله  به  روز  و  شب  که  کسانی   از 

کروبی و  موسوی  خانگی  حصر   باب 

 آنها را حتی نی توان و نباید. مشغولند

نامید چه. چپ  مشغول  اما   الباقی 

 کاری اس�؟ صد البته مشغول افشای

اسلمی افشای. جمهوری   مشغول 

آن، ایدئولوژیک  و  سیاسی   پوسته 
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زمانی امام  خرافات  افشای   مشغول 

اقتصادی«اش، مشغول افشای   ناتوانی 

بار»اش این  که  این  اثبات  مشغول   ، 

کار رژیم  جناحی  های  درگیری   دیگر 

آن از  خروجی  راه  و  کند  می  تام   را 

 نیس�، مشغول اثبات این که این رژیم

انباش� نیازهای  تأمین  به  قادر   اصل 

کردن لیس�  مشغول  نیس�،   سرمایه 

حماسه و  زندانی  کارگران   اسامی 

آوری جمع  مشغول  برایشان،   سرائی 

 امضا و دیدار با مقامات این نهاد و آن

به مدعا  این  اثبات  مشغول  و   سازمان 

که الللی  بین  نهادهای  و   سازمانها 

و سرکوب بندد  می  و  گیرد  می   رژیم 

و دهد  نی  فعالی�  اجازه  و  کند   می 

 امر طبقاتی فقط تا آنا در. کذا و کذا

در که  یابد  می  راه  چپ  این   ادبیات 

و باشد  رژیم  کردن  محکوم   خدم� 

را کارگران  بیحقوقی  و  فلک�  و   فقر 

 از آن نتیجه بگیرد و بعد هم آنان را به

خود رهبری  ت�  رهائیبخش   انقلب 

 امر طبقاتی نزد این. همین. فرا بخواند

در که  دارد  اهمی�  آنا  تا   چپ 

اس� رژیم  افشاء  ل. راستای  و  ت

نزد این چپ وعده سر خرمن  طبقاتی 

اسلمی جمهوری  سرنگونی   فردای 

عملی سیاس�  برای  طرحی   اس�، 

 به بیانی دیگر امر طبقاتی برای. نیس�

و اس�  رژیم  افشای  در خدم�   چپ 

برعکس چیزی. نه  همان  دقیقا   این 

طبقاتی اصیل  جنبش  که   اس� 

این از  را  گرایشاتش  همه  با   کارگران 

او افشای  چپ متمایز می کند که نزد 

امر خدم�  در  مسلط  سیاسی   رژیم 

اس� که. طبقاتی  نیس�  دلیل   بی 

افشای به  که  آنا  تپه  هف�   سندیکای 

مدرک داشت  که  پردازد  می   قانونی 

شدن کاندید  شرط  را  لیسانس   فوق 

داند، می  مجلس  انتخابات   برای 

رژیم همین  طبقاتی  جنبه  که   قانونی 

آشکارترین به  را  اسلمی   جمهوری 

 شکلی به نایش می گذارد و نشان می

 دهد که در چهارچوب التزام عملی به

به طبقاتی  رژیم  یک  فقیه   ولی� 

های دمکراسی  از  تر  عریان   مراتب 

 غربی جاری اس�، متهم به جانبداری

رژیم می شود که. از  نیس�  دلیل   بی 

های لفاظی  ستایش  به  موجود   چپ 

می تشکل  هف�  مه  ماه  اول   بیانیه 

مدرنیستی پس�  حق  از  که   نشیند 

تغییر« برای   دفاع می کند، اما» مبارزه 

بیانیه در  طبقاتی  امر  بیان  ترین   آشکار 

در همچنین  و   – تپه  هف�   سندیکای 

 بیانیه مشترک اتادیه مستقل کارگران

 شمال خوزستان و دزفول – را یکسره

که گیرد  می  درآمد: «نادیده   حداکثر 

برابر ده  از  بیش  وجه  هیچ  به   نباید 

باشد دستمزد   سوسیالیسم». حداقل 

برای مبارزه  رمز  اسم  چپ  این   نزد 

.سرنگونی رژیم اس� و نه برعکس

قرار بورژوایی  قالب  در  موجود   چپ 

 گرفته اس�، چپ جامعه را اما تنها در

توان می  که  اس�  کارگری   قالب 

داد از. شکل  بیش  امروز  طبقاتی   امر 

 هر زمانی به امر بلواسطه سیاسی بدل

اس� باید. شده  که  اس�  ابزاری   این 

گرف� دس�  به  را  ازسازی. آن   ب

چپ بازسازی  کارگری،   جنبش 

 جامعه، بازسازی کمونیسم در گرو این

اس� طبقاتی  که. رویکرد   افقی 

 کارگران مصری آن را طرح کرده اند و

یافته راه  نیز  ایران  کارگری  جنبش   به 

 اس�، می تواند نقطه عزیم� و محور

باشد بازسازی   این شعار محوری. این 

جانبه همه  سیاس�  یک  به  باید   را 

:ارتقا داد

 حداکثر درآمد نباید به هیچ وجه بیش«

».از ده برابر حداقل دستمزد باشد

۱۳۹۰تیر  ۲۲

۲۰۱۱ژوئیه  ۱۳

http://www.bornanews.ir/Pages/

News-62806.aspx

http://absarnews.com/fa/pages/

?cid=10500

http://absarnews.com/fa/pages/?cid=10500
http://absarnews.com/fa/pages/?cid=10500
http://www.bornanews.ir/Pages/News-62806.aspx
http://www.bornanews.ir/Pages/News-62806.aspx
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 کن جشن نودمین سالگردپ

 تأسیس حزب کمونیس� چین را

تدارک می بیند.

 بهترین سن� کمونیس� های آلان،

همبستگی با انقلب چین بوده اس�. 

 ، در «پرچم سرخ»۱۹۲۷ آوریل ۱۳در 

 ـ ارگان مرکزی کمیته مرکزی حزب

 کمونیس� آلان ـ مقاله ای از ارنس�

 تلمان ت� عنوان «انقلب چین و

وظایف زحمتکشان» منتشر شد.

 در این مقاله می خوانیم: «چشم تام�

 بشری� به جمهوری خلق چین دوخته

 اس�. آنا که کهنسال ترین و بزرگترین

 فرهنگ خلق های زمین زنیر

 امپریالیستی را از هم گسسته اس�،

زنیری به قدم� یک قرن را.»

 مارکس با وسع� نظر خاg خویش،

 از تأثیر احتمالی انقلب چین بر جهان

 سخن گفته بود، اگرچه در آن زمان

 راجع به توسعه چین اطلع زیادی در

دس� نبود.

۱

امید و الگو

 ، در خانه ای۱۹۲۱در ماه ژوئیه 

  تن از۱۳مسکونی در شانگهای، 

  سازمان۵۲انقلبیون به نایندگی از 

 کمونیستی کشور گرد آمدند تا

 بزرگترین حزب کمونیس� جهان را

تأسیس کنند.

 این خانه اکنون یکی از مهمترین مراکز

یاد بود جمهوری خلق چین اس�.

 به سبب خطر بازداش� شرک�

 کنندگان از سوی پلیس فرانسه که در

 این بخش شانگهای از حقوق پلیسی

 برخوردار بود، کنفرانس در قایقی در

حوالی شهر به پایان رسید.

از آنا که گزارشات شرک� کنندگان 

 نودمین سالگرد
 تأسیس بزرگترین
 حزب کمونیست

جهان
رولف برتولد

 برگردان میم حجری 
 حاوی تواریخ مختلفی بودند، کمیته

 مرکزی حزب کمونیس� چین در سال

  تصمیم گرف� که اول ژوئیه را۱۹۴۱

 روز تأسیس حزب کمونیس� چین

اعلم کند.

 در کنفرانس یاد شده، دو ناینده نیز از

بین اللل کمونیستی حضور داشتند.

 جاهای بیشماری با اهمی� تاریخی از

این دس� وجود ندارند.

 چه کسی می توانس� تصور کند که از

  کمونیس� چه۱۳این اولین کنفرانس 

 تأثیر جهان دگرگونسازی نشئ�

خواهد گرف�.

 راهی که حزب کمونیس� چین پش�

 سر نهاده، راه آسانی نبوده اس�: از

 مبارزات انقلبی بغرن در سال های

  تا خدمات بزرگ نیروهای۳۰ تا ۲۰

 مسلح ت� فرماندهی حزب در مبارزه

 بر ضد تاوزگران ژاپنی در جنگ

 جهانی دوم و پیروزی در جنگ رهائی

 بخش بر ضد دیکتاتوری چیانکایچک

 تا تأسیس جمهوری خلق چین و

 پیشرف� های حاصله در زمینه شروع

 به ساختمان سوسیالیسم در اوایل سال

۱۹۵۰٫های 

 اشتباهات زیانباری رخ داده اند. ولی

 تصحیح آنها نیز با تکیه بر نیروی

خویش صورت گرفته اس�.

  با سومین پلنوم حزب،۱۹۷۸از سال 

 پس از در پیش گرفت سیاس� رفرم

 ها و سیاس� درهای باز به خارج و

 مدرنیزاسیون سوسیالیستی، توسعه

توفانی صورت گرفته اس�.

 امروز در ایام بعد از روندهای ضد

 انقلبی در اتاد شوروی و دیگر

 کشورهای سوسیالیستی سابق که

 مسئله دورنای اجتماعی واضحتر از

 همیشه مطرح می شود، توسعه

 سوسیالیستی در جمهوری خلق چین

 هم می تواند امیدبخش و هم می

تواند سرمشق و الگوئی باشد.

 امروز جمهوری خلق چین بلحاظ

اقتصادی مقام دوم را در جهان دارد. 

  درصد تولید ناخالص تام ارضی۹٫۵

 در چین تولید می شود و وزن بین

الللی آن روز به روز افزونتر می گردد. 

 راهی بسیار دشوار۲

 انقلب چین، انقلبی دشوار و

 پرتلفات بود. انقلب چین نه روندی

 خطی ـ مستقیم، بلکه زیگزاگ و پر

اعوجاج بود.

 تاکنون در تاریخ هیچ حزب کمونیستی

راه آسان وجود نداشته اس�.

 مبارزه حزب کمونیس� چین اما در

 عین حال سرشار از موفقی� های

 چشمگیر اس�. کمتر حزب کمونیستی

می تواند اینهمه موفقی� داشته باشد.

 حزب کمونیس� چین از همان آغاز،

 مارکسیسم را قطب نای عمل خویش

 قرار داده اس�. پیاده کردن تئوری بر

 شرایط مشخص چین به جزء لیتجرای

 خط مشی سیاسی موفقی� آمیز آن

 بدل شده اس�. هرکجا که این اصل

 لطمه دیده، سر و کله اشتباهات و

شکس� ها پیدا شده اس�.

 آماجی را که حزب کمونیس� چین از

 همان آغاز تأسیس خود مبنی بر

 برقراری جامعه سوسیالیستی،

 کمونیستی تعیین کرده، هرگز از نظر

دور نداشته اس�.



۱۳۹۰مهر  ۷۸صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

 ۸۰اکنون حزب کمونیس� چین با 

 میلیون عضو، بزرگترین حزب

 کمونیس� جهان اس�. تاریخ

  ساله حزب کمونیس� چین حاوی۹۰

  سال۶۲ سال نبرد در راه انقلب و ۲۸

 تلش برای ساختمان جامعه نوین

 • اس�. 

 حزب کمونیس� چین در تاریخ دراز

 خویش تاربی را گرد آورده که برای

 خود آن و همچنین برای جنبش

 کارگری بین الللی و برای تئوری

 مارکسیسم ـ لنینیسم از اهمی� بنیادی

برخوردارند.

 در هر دو مرحله توسعه انقلب (یعنی

 در مرحله مبارزه در راه از بین بردن

 جامعه نیمه فئودالی ـ نیمه مستعمره و

 در مرحله تول سوسیالیستی و توسعه

 سوسیالیستی آغازین)، حزب

 کمونیس� چین موفقی� های تعیین

 کننده ای کسب کرده اس�. زیرا آن بر

 بنیان تئوری مارکسیستی و با توجه به

 وضع مشخص کشور به تعیین

 سمتگیری های استراتژیکی خویش

 اقدام نوده و آن را در سیاس� عملی

خویش پیاده کرده اس�.

 برای این کار به تلیل دقیق مناسبات

 طبقاتی و شرایط اجتماعی نیاز بوده

اس�.

 انقلب بورژوائی ـ دموکراتیک ت�

 ) اگرچه۱۹۱۱رهبری سون یات سن (

 خاندان سلطنتی را سرنگون کرد، ولی

 کشور در حال� نیمه فئودالی ـ نیمه

مستعمراتی باقی ماند.

 بلحاظ طبقاتی، طبقه دهقانان و طبقه

 کارگر جوان که زیر یوغ سرمایه

 خارجی و داخلی قرار داش�، از

 اهمی� تعیین کننده برخوردار بوده

 اند. روشنفکران جوان میهن پرس� و

 ترقی خواه به مقاوم� در مقابل

 حاکمی� قدرت های بزرگ غربی

 دس� زده و در جه� از بین بردن

 مناسبات فئودالی و استثمار بی

رحمانه پرولتاریا مبارزه کرده اند.

 ستون اصلی جامعه کهنه عبارت بودند

از: زمینداران بزرگ 

 استعمارگران امپریالیستی بورژوازی

 کمپرادوردر پیوند با سرمایه خارجی با

دستگاه قدرت دیکتاتوری شان.

 بورژوازی ملی چین طبقه استثمارگر و

 همزمان متحد حزب کمونیس� چین

 در مبارزه بر ضد سیستم نیمه

مستعمراتی و فئودالیسم بوده اس�.

 در این اوضاع و احوال، رهبری حزب

 کمونیس� چین با مائوتسه دون در

 رأس آن، به تدوین استراتژی «انقلب

 دموکراتیک نوین» اقدام کرد که

 آماجش عبارت بود از تکمیل انقلب

 بورژوائی ـ دموکراتیک ت� رهبری

 پرولتاریا و حزب کمونیس� چین. زیرا

 بورژوازی نه قادر و نه مایل به انام

این وظیفه بود.

 انقلب دموکراتیک نوین یکی از راه

 های و شاید حتی تنها راه گذار به

 سوسیالیسم در شرایط جوامع ماقبل

 کاپیتالیستی، نیمه مستعمراتی و نیه

فئودالی اس�.

 پس از شکس� های دردآور در تلش

 برای تسخیر شهرها جه� به پیروزی

 رساندن انقلب، حزب کمونیس�

 چین از همان آغاز به توسعه استراتژی

 انقلب در مناطق روستائی پرداخ� تا

 بعد از این پایگاه ها حمله بر شهرها را

سازمان دهد.

 در این زمینه اختلف نظرهایئ نیز با

 نایندگان کمینترن (از جمله با

 کمونیس� آلانی، اوتو براون) که به

 عنوان مشاور به چین ارسال شده بود،

 پدید آمد. اینها تسخیر سریع شهرهای

 بزرگ (شانگهای و کانتون و غیره) را

 وظیفه مقدم می دانستند. این استراتژی

موجب تمل تلفات سنگین گش�

 مبارزه انقلبی طولنی بعدی از طریق

 ایجاد پایگاه هائی در مناطق روستائی

 و تشکیل مناطق آزاد شده، سرانام به

موفقی� انامید.

 تارب مهم مردم چین در جنگ

 میلیون قربانی داد. ۳۵جهانی دوم، 

 پس از پیروزی در جنگ بر ضد

 متجاوزان ژاپنی و در جنگ رهایئ

 بخش بر ضد دیکتاتوری

 چیانکایچک، «انقلب دموکراتیک

 نوین» آغاز شد. تشکیل جمهوری خلق

 ، نقطه عطفی۱۹۴۹چین در اول اکتبر 

 در تاریخ چین و همزمان مهمترین

 رویداد تاریخی پس از انقلب اکتبر و

 پیروزی بر فاشیسم در جنگ جهانی

 دوم محسوب می شود. گذار به تول

 سوسیالیستی جامعه در آغاز سال های

 ، توسعه همکاری بر بنیان های۵۰

 جدید با اتاد جماهیر شوروی و سایر

 دول نو پدید سوسیالیستی نتایج

 درخشانی به دنبال آورد. اما طولی

 نکشید که بی صبری و اشتباهات چپ

 روانه جدید صورت گرف�. سیاس�

 «جهش بزرگ» و «کمون های خلقی»

 نتایج منفی به دنبال آورد و کشور را

 دس� به گریبان بحران ساخ� که

 سرانام به «انقلب فرهنگی» منجر

 شد. مبارزات درونحزبی، رویاروئی

 های شدید میان احزاب کمونیستی ـ

 کارگری به تضعیف سیستم

 سوسیالیستی منجر شد و بر تناسب قوا

 در مقیاس بین الللی تأثیر منفی

 گذاش�. و در اواخر سال های

  به تیره گشت۶۰ و اوایل سال های ۵۰

 رابطه با اتاد شوروی منجر شد. از

 ، سیاس� رفرم و۱۹۷۸دسامبر سال 

 درهای باز و ترکز بر مدرنیزاسیون

 سوسیالیستی به راه افتاد. توسعه

 اقتصادی در جه� رفاه خلق مقدم
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 تلقی دش. این استراتژی تدوین شده از

 سوی حزب کمونیس� چین و اجرای

 عملی گام به گام آن، نه فقط برای

 خود چین، بلکه علوه بر آن، برای

 توسعه خلق های دیگر، نشانگر راه

 های آینده سازی اس�. برقراری

 سوسیالیسم به شیوه چین با تاربی در

 رابطه اس� که برای احزاب دیگر نیز

 می توانند مفید باشند. زیرا پس از

 شکس� سوسیالیسم در اتاد شوروی

 و اروپا، مسائل بغرنی مطرح شده

اند:

۱

 کشور سوسیالیستی توسعه یابنده

 چگونه می تواند بر ضد تهاجمات از

 خارج به دفاع برخیزد و موفقی�

کسب کند.

۲

 سوسیالیسم چگونه باید تشکیل گردد

 که بتواند برتری خود را برای هیمشه

اثبات کند؟

۳

 چگونه می توان برای مسائل با

 خصل� تام ارضی راه حلی آینده ساز

 پیدا کرد که از بحران های مستمر و

 شدت یابنده سیستم کاپیتالیستی

 سرچشمه می گیرند و برای بقای

 بشری� خطری جدی محسوب می

شوند؟

۴

پله های اولیه سوسیالیسم

 تاربی که کمونیس� های چین از سر

گذرانده اند، تعمیم داده می شوند:

۱

 حزب کمونیس� چین گام در راه

 توسعه مدرن ترین نیروهای مولده و

 پیشرفته ترین ایدئولوژی و فرهنگ می

نهد.

۲

 انسان را در کانون قضایا قرار می

دهد.

۳

 به نایندگی از منافع پهناورترین توده

 های خلق می پردازد. معارف غنی

 حزب کمونیس� در راه توسعه

 سوسیالیستی تشکیل سیستم

 ساختارهای اجتماعی و خط مشی

 های سیاسی پله های اولیه سوسیالیسم

 را امکان پذیر ساخته اند. یکی از نقاط

 آغازین بنیادی سیاس� حزب

 کمونیس� چین، قانونندی ئی اس�

 که مارکس و انگلس کشف و

فرمولبندی کرده اند:

۱

مناسبات تولیدی کاپیتالیستی

 بورژوازی زمانی می تواند حاکمی�

 سیاسی خود را مستقر سازد که

 مناسبات تولیدی کاپیتالیستی عمدتا

تشکیل شده باشد.

۲

مناسبات تولیدی سوسیالیستی

 مناسبات تولیدی سوسیالیستی ـ اما ـ

 تنها پس از تسخیر قدرت از سوی

 طبقه کارگر و اقشار و طبقات متحد

 آن می تواند تشکیل گردد. نظام

 سوسیالیستی به هیچوجه به معنی

 سوسیالیسم کامل نیس�. حزب

 کمونیس� چین به هنگام شروع

  در پیش۱۹۷۹سیاستی که از سال 

 گرف�، تأکید ورزید که چین در فاز

 اول سوسیالیسم قرار دارد. در این پله

 توسعه، تغییر بنیادی ساختار مالکی�

 اگرچه لزم اس� و عرصه های تعیین

 کننده اقتصاد باید در دس� دول�

 مستقر باشند، ولی اجتماعی کردن

 کامل وسایل تولید نه شدنی اس� و نه

 برای توسعه نیروهای مولده سودمند

 اس�. تسلط مالکی� اجتماعی (یعنی

 تصاحب اجتماعی عرصه های

 استراتژیکی اقتصاد، باغات و اراضی

 و مستغلت، امور مالی، اداره ماکرو

 اقتصادی دولتی با توسعه همزمان فرم

 های مختلف مالکی�) نظام اقتصادی

 بنیادی را در فاز آغازین سوسیالیسم

 در چین تشکیل می دهد. یکی از

 دشوارترین مسائل کماکان بی پاسخ

 عبارت از این اس� که چرا در اتاد

 جماهیر شوروی تار و مار شده و در

 کشورهای سوسیالیستی سابق اروپا در

 جریان ضد انقلب، مالکی� خلقی

 تقریبا بدون مقاوم� خلق (مالکین)

 توانس� به دس� بخش خصوصی و

 حتی چه بسا به دس� سرمایه بزرگ

بین الللی تازه از راه رسیده بیفتد؟ 

 یکی از پاسخ ها به این پرسش این

 اس� که دار و ندار خلق ت�

 تصاحب مرکز نیرومندی قرار داش� و

 پس از تسخیر دول� از سوی ضد

 انقلب بی صاحب ماند. حزب

 کمونیس� چین از این حادثه نتیجه

 گیری اصولی به عمل آورده و به

 توسعه فرم های نوین مالکی� خلقی

اقدام کرده اس�:

۱

 سازمان دهی کارخانه ها و شرک� ها

 بدان سان که کارکنان آنها از حق

تصمیمگیری نیرومندی برخوردارند.

۲

 تشکیل سیستم سهام، بدان سان که

 مارکس و انگلس به مثابه فرم آغازین

 اجتماعی کردن سرمایه تلقی کرده اند

 که نوعی فرم گذار به فرم های

 مالکی� سوسیالیستی اس�. بخش

 تعیین کننده سهام یا در دس� دول�

 متمرکز شده اس� و یا در دس�

 مؤسسات کمونی و دیگر فرم های

مالکی� اجتماعی.

 مسئله مالکی�، ساختارهای سیاسی و

 قدرت سیاسی از دیدگاه حزب

 کمونیس� چین عوامل تعیین کننده
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محسوب می شوند.

 مرز میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم

همین جا س�.

مشخصه ساختار سیاسی

 مشخصه ساختار سیاسی دول�

 سوسیالیستی در چین به شرح زیر

اس�:

۱

نقش رهبری حزب کمونیس� چین

۲

 همکاری احزاب مختلف در روند

  حزب۸انقلب دموکراتیک نوین، 

 دیگر اجازه فعالی� یافته اند: این

  حزب ناینده منافع بورژوازی ملی و۸

 اقشار دیگر خلق اند که از انقلب

 دموکراتیک نوین حمای� می کنند و

 یا با آن موافقند. این

  حزب امروزه به ساختمان جامعه۸

سوسیالیستی کمک می کنند.

۳

رهبری دول�

۴

 نایندگان کنگره ملی خلق. وظایف

 این کنگره به شرح زیر اند: کنترل

رعای� قانون اساسی تصویب قوانین 

 همکاری با کنفرانس های مشورتی

(شورائی) سیاسی

۵

 شورای دولتی شورای دولتی به مثابه

 حکوم�، فونکسیون قوه مجریه را به

 عهده دارد، ولی در مغایرت با

 پراتیک پیشین به حل و فصل همه

 مسائل اقتصادی مشخص نی پردازد،

 بلکه توجه خود را فقط بر مسائل

استراتژیکی متمرکز می سازد.

۶

کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین (

PKKCVارگان مشورتی (شورائی) در ( 

 جمهوری خلق چین اس� که در سال

  پس از اعلم موجودی�۱۹۴۹

 جمهوری خلق چین تأسیس شده و در

خدم� تشکیل اراده سیاسی اس�. 

 این کنفرانس از عناصر زیرین تشکیل

 می یابد: از نایندگان احزاب نوین که

 اخیرا اجازه فعالی� یافته اند. از

 نایندگان سازمان های توده ای. از

نایندگان اقلی� های ملی کشور. 

 حزب کمونیس� چین به توسعه

 سیستم حقوقی سوسیالیستی در دوره

  توجه خاصی۱۹۷۹پس از سال 

 مبذول می دارد. سیستم چند حزبی

 بورژوائی همراه با سیستم انتخاباتی و

 تقسیم قوای بورژوائی به دلیل زیر

پذیرفته نی شود:

۱

 چنین سیستمی با سن چین انطباق

ندارد.

۲

 چنین سیستمی با وضع مشخص کشور

ناسازگار اس�.

۳

 چنین سیستمی با الزامات راه رشد

  راه حل۵سوسیالیستی انطباق ندارد. 

 های سرمشقی با توجه به پهناوری

 خاک چین، تعدد ملی� ها و شرایط

 بسیار متفاوت در مناطق مختلف

 کشور اقداماتی تدوین و در عمل پیاده

 می شوند که با این شرایط مشخص

 انطباق دارند. بدین طریق، وحدت

 کشور و توسعه موزون مناطق مختلف

کشور پهناور حفظ و تضمین می شود. 

gبسیاری از این اقدانات بیشک خا 

 چین اند. آنها اما از اهمی� عام نیز

برخوردارند.

مثال اول

سین کیانگ (اویغور)

 قانون اساسی جمهوری خلق چین که

  به تصویب رسیده،۱۹۵۴در سال 

 برای هر کدام از مناطق خود مختار

 کشور حد اعلی استقلل را برسمی�

 می شناسد، ولی برخلف قانون

 )، حق تزیه۱۹۳۶اساسی شوروی (

دولتی را برسمی� نی شناسد.

سین کیانگ (اویغور)

 تزیه منطقه خود مختار سین کیانگ

 (اویغور) از جمهوری خلق چین که در

 سال های اخیر از سوی سیاستمداران

 غربی تبلیغ می شود، برای کشور

 کثیراللله چین می تواند عواقب

 وخیمی به دنبال آورد و به هرج و مرج

منجر شود.

مثال دوم

مستعمرات هونگ کونگ و ماکاو

ماکائو

 یکی دیگر از مسائل خاg چین،

 پایان دادن به حال� مستعمراتی مناطق

 چینی هونگ کونگ و ماکائو بوده

 اس�. الاق هر دو مستعمره سابق به

 خاک چین بر پایه تز «یک دول�، دو

 سیستم» از طریق مسال� آمیز صورت

 گرف�: ضمن حفظ تامی� ارضی

 چین، هر دو منطقه در روابط توسعه

 یابنده اقتصاد بین الللی جمهوری

خلق وارد شدند.

 مراسم الاق ماکائو به جمهوری خلق

چین

 ماکاو از مستعمرات پرتقال بود و در

  به دامن مادر خویش۱۹۹۹سال 

برگردانده شد.

 اگرچه ما اینجا با مسئله خاg چین

 سر و کار داریم، ولی به عنوان شیوه

 حل مسال� آمیز مسائل تاریخی بغرن

 به میراث مانده میان دول� ها درس

آموز اس�.

اصول چهارگانه

 اصول چهارگانه فرمولبندی شده در

  (سال شروع رفرم ها و۱۹۷۹سال 

 درهای باز به خارج) کماکان از اعتبار

بی کم و کاس� برخوردارند:

۱
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وفاداری به راه سوسیالیستی

۲

 وفاداری به دیکتاتوری دموکراتیک

خلق

۳

 وفاداری به نقش رهبری حزب

کمونیس� چین

۴

 وفاداری به مارکسیسم ـ لنینیسم و ایده

های مائوتسه دون

۶

حزبی مجرب و آبددیده

 بسیاری از به اصطلح «منتقدین

 سوسیالیسم» ادعا می کنند که اگر

 حزبی نقش رهبری جامعه را به عهده

 بگیرد، جامعه به خطر می افتد. برای

 اینکه حزب از خطا و گمراهی مبرا

 نیس�. حزب کمونیس� چین به این

مسئله توجه جدی مبذول می دارد:

۱

 حزب در تربی� و تخصص یابی

 فعالین حزبی نهای� دق� و فراس� را

به خرج می دهد.

۲

 در جه� جلوگیری از سوء استفاده از

 قدرت و پس� و مقام و ابتلء به فساد

تلش وافر به خرج می دهد.

۳

 یکی از مهمترین وظایف حزب

 عبارت اس� از بهسازی پیگیر لیاق�

و کاردانی حکومتی.

اصول به محک خورده حزب

 اصول از کوره آزمون و آزمایش

 گذشته حزب کمونیس� چین در دوره

کنونی به شرح زیرند

۱

تعیین اصول سازمانی از سوی حزب.

۲

 تعیین دوره های ریاس� مجامع اداری

از سوی حزب.

۳

 تعیین ساختارهای سازمانی از سوی

حزب.

۴

 کنترل مسئولین امور از سوی افکار

عمومی و مؤسسات مربوطه

۵

پاسخگوئی مسئولین امور

 خدمات تئوریکی حزب کمونیس�

چین

 خدمات تئوریکی حزب به شرح زیر

بوده اند:

۱

برای دوره انقلب دموکراتیک نوین: 

ایده های مائوتسه دون

۲

 برای دوره موسوم به مراحل اولیه

سوسیالیسم: تئوری دن سیائوپینگ 

 حزب کمونیس� چین بر آن اس� که

 برای ساختمان سوسیالیسم مدل از

 قبل آماده ای وجود ندارد، بلکه باید

 با توجه به شرایط خاg هر کشور راه

 مشخصی جسته و یافته شود. این ایده

 در هفدهمین پلنوم حزب کمونیس�

  به شرح زیر۲۰۰۷چین در سال 

 فرمولبندی می شود: سوسیالیسم از

 نوع چینی آن عبارت اس� از

 سوسیالیسم علمی با توجه جدی به

 پراتیک چینی. یکی از کارآئی های

 بزرگ حزب کمونیس� چین عبارت

 اس� از اینکه در عصر کنونی

 اشتباهات خود را کشف می کند و

 برای آینده از انها درس می آموزد، بی

 انکه پل پیوند به گذشته را تخریب

کند.

 نودمین سالگرد تأسیس بزرگترین

 حزب کمونیس� جهان فرص�

 مناسبی اس� برای تلیل از خدمات

 تاریخی این حزب مجرب و آبدیده

 مارکسیستی و مطالعه بنیادی این

خدمات.

پایان

)۱۹۳۸رولف برتولد (

 سیاستمدار و دیپلمات آلان

دموکراتیک

 فارغ التحصیل از انستیتوی روابط بین

)۱۹۶۱ ـ ۱۹۵۶الللی پکن (

 سفیر آلان دموکراتیک در جمهوری

خلق چین و ویتنام

سردبیر ماهنامه «روباه سرخ»

متخصص مسائل چین

آثار:

چین در راه سوسیالیسم

 راجع به تئوری و پراتیک حزب

کمونیس� چین در راه سوسیالیسم

موفقی� های چین بعد از دینگ

  سال جمهوری خلق۶۰راه چین (

چین)

دانستنی هائی راجع به تب�

دایرالkارف روشنگری

http://hadgarie.blogspot.com/
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پارادیگممارکسرای ب«   

کار جامعه  در  زندگی  واره)   (مدل 

برای  درهابرماساس�.  مسئله    

ارتباط از  عبارت  معاصر   جامعه 

 اس�. این دگرگونی چشم انداز در

دبستان وارث  واپسین  اثر   کانون 

فرانکفورت اس�»:

نا یا  آگاهانه  اجتماعی  تئوری   هر 

 آگاهانه از یک «انسان شناختی»ونیز

یزدان سکولریزه  برگردان  یک   از 

پیش گیرد.  می  سرچشمه   شناسی 

تئوری شناختی  انسان   فرض 

یک انسان  که  اس�  این   مارکسی 

تاریخی- –و  اجتماعی   حیوان 

تولید او  که  این  لاظ  از   اس�، 

 کننده واقعی� خود و نیازهای خود

عقیده  به  کلی�مارکساس�.    

در اوس�.  کلی�«تولید»   انسان، 

اش، اثرهای  آغاز  در  که   صورتی 

انسان کار  روند  روی  اغلب   تلیل 

مفهوم دیرتر«تولید»در  بود،   متمرکز 

باز نه فقط اقتصادی-   وسیع تر- و 

اجتماعی های  نهاد  همه   تولید 

تاریخ» «فلسفه  اس�.  شده   درک 

می دریاف�  این  به  ویژه  معنی   که 

شناسی جامعه  در  سرانام   دهد، 

این در  سپس  شودو  می   کلسیک 

جنبه وجود  خود،  هگلی   منبع 

اصل عنوان  به  را  بخشی   کلی� 

که این  برای  پذیرد،  می   موضوع 

 روند تولیداز همه قدرت های برینی

 و از خود بیگانه کننده آزاد شودو به

بدل انسان  به خوِد  آزاد خود   تولید 

گردد، رابطه میان «خرد» و 

 یورگن هابرماس
 یا تناقض های

 دگرگونِی
«پارادیگم»

فیلیپ دسپوآ
برگردان : ب . کیوان

 «تاریخ»که همه نتیجه های اش را از

مسیحی اندیشه  شدن   زمانی 

بدین کشد،  می  بیرون   رستگاری 

که بربریتی  یابد.  می  ثبات   ترتیب 

ن  ر خوش۲۰ق  ، داش�  خود  در    

روای� در  که  را  بینش  این   بینی 

 پوزیتیویستی یا مسیحایی اش وجود

پس این،  بنابر  کرد.  زایل   داش�، 

 از آزمون های فاشیسم و استالینیسم

این از  بنیادی  نقدی  یا  بود،   لزم 

های آل  ایده  در  شده  استوار   خرد 

که چنان  آید-  عمل  به   روشنگران 

دهه  گذشته ۳۰از  قرن   دبستان 
کارفرانکفورت موضوع  نقد  به    

جستجوی از  یا  یازید-،   دس� 

و اجتماعی  تئوری  میان   رابطه 

وفراتر بپوشد  چشم  تاریخ»   «فلسفه 

 از آن پایه «انسان شناختی» آن را به

می شرایط  این  در  کشد.   پرسش 

 توانس� فرمول بندی دوباره شالوده

خود باره  در  روشنگران   طرح 

چیزی این  شود.  بررسی   مدرنیته 

که  هابرماساس�  تنهایورگن    

فرانکفورت«وارث»    ازدبستان 

مرگ   تئودور و هورکهایمرزمان 
آنآدورنو به  اثرش  واپسین  در سه    

)۱پرداخ�. (

اش          اثرهای  نخستین  از  او    

«فلسفه منبع  به  کردن  نقد   برای 

باز می گردد : هگل جوان   تاریخ» 

آزمون خود  های  نگرش  در   که 

 انقلب فرانسه و امپراتوری جوان را

واقع،  در  داش�.  بر  لدر  گ   دره

 ) سه دیدiena) (6-1805عصر ینا (

 کلی متفاوت نسب� به رابطه انسان

) نونه  سه  اش،  پیرامون  محیط  با 

Modèle-عین تیک  «دیالک   ( 

 ذهن» را پیشنهاد کرد. این نونه ها،

زبان، توسط  نادین  نود  باز   نونه 

اخلقی تأثیر  ونونه  کار  روند   نونه 

و ارزش  خانواده،  درون   متقابل 

 نیروی باز نود مقایسه پذیر را نشان

نا خودشان  بین  اما  دهند،   می 

این با  مانند.  می  باقی   همگون 

وهابرماسهمه،  «کار  اثرش  در    

) متقابل»   ) این را یاد آور می۲تأثیر 

 شود و به عنوان گرایش این اندیشه

نونه سه  تنها  که  کند  می  طرح   را 

زمان هم  که  آگاهی  تیک   دیالک 

را مفهوم  شود،  می  گرفته  نظر   در 

می فهم  قابل  ساختارش  خود   در 

گوناگون«انسان های  گونه   سازد. 

«قانون یا  کار  زبان،   شناختی»- 

رشته پایه  عنوان  به  -که   اخلقی» 

به اجتماعی  های  علم  آینده   های 

به جا  این  اکنون  رود،  می   کار 

 روشنی طرح شده اند. می دانیم که

لچگونه  گ شناسیه «پدیدار  از    

 روح»، مفهوم دیالکتیکی آن را تنها

 در شکلواره ارتباط اخلقی محدود

او شاگرد  بر عکس،  اما  کند،   می 

  فعالی� تولیدی را به عنوانمارکس

نظر در  اجتماعی  ارتباط  هر   مدل 
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ها آن  دو  هر  چند  هر  گیرد.   می 

که عنوان  این  به  زبان  به   نسب� 

«انسان درون  فرعی  کلی  به   نقش 

کند، می  بازی  شان   شناختی» 

عوض در  دهند،  نی  نشان   علقه 

با اندیشه ورزی  زبان از همان آغاز 

ماس هابر  اس�.یورگن  همراه    

بنابر ارتباطی  کردن  رفتار   تئوری 

زبان متقابل  تأثیر  بخشی»   «توان 

عنوان به  انسان-  به   نسب� 

آن فرآورده   – پارادیگم»   «دگرگونی 

اس�.

 تولید یا «ارتباط»؟          
می          قرار  اثر  مبنای  که  تزی    

 گیرد، دگرگونی« چشم انداز انسان

 شناختی» را آشکار می کند- که با

از بشری   گرایش عمومی علم های 

انسان اس�:  جنگ  واپسین   زمان 

کار چونان  دیگر  نخس�  جای   در 

محیط تولیدکننده  باز  و   کننده 

 زیس� که آن را تصاحب می کند و

اجتماعی شکل  یک  درون   در 

سازد، می  دگرگون  معین   تاریخی 

را آن  که  چه  ،آن  واقع  در   نیس�. 

 بیشتر مشخص می کند، ُبعد «گف�

) شنودی»  کنشDialogiqueو   ( 

در بود.  خواهد  آن  نادین   متقابل 

نزد  در  سحقیق�،  ا م ر ب ا   دوه

در هم  با  که  دارد  وجود   سن� 

 تضادند؛ یکی سن� جامعه شناسی

های جریان  سن�  دیگری  و   آلان 

ویژه به  زبان  فلسفه   آفریده 

کردن ضرورت،نقد   انگلوساکسن. 

حتا و  شگف�  اثر  این   مفهوم 

 رادیکالیزه کردن این نخستین سن�

اس�. هم چنین دوم  کتاب   توسط 

 ساختار: نقد و ترکیب را آشکار می

عقیده  به    عقلنی�هابرماسکند. 

از تنها  تواند  نی  دیگر   اجتماعی 

 زاویه «عقلنی� فرجام شناسی» که

 سرچشمه آن در کار اس�، بررسی

 شود، بلکه باید از زاویه انسان باشد

برقرارمی ارتباط  همانندش  با   که 

کردن هماهنگ  برای  او  با   کندو 

 کنش های اش به تفاهم می رسد.

کردن ثاب�  به  تئوری  نخس�   جلد 

کلسیک مفهوم  های   نارسایی 

جانبه یک   ، اجتماعی   عقلنی� 

) هدفگرا  عقلنی�  بودن 

Zweckrationalitätخوِد نزد  در   ( 

وبر منشأماکس  شاگردان   ، 

  و به ویژهگئورگی لوکاچمارکسی: 

یمر آدورنو و هورکها   درتئودور 

gاختصا ابزاری  خرد  از   نقدشان 

  باقیوبریدارد که پیروهای مفهوم 

 می مانند. آن چه که در این واپس

gنشینی بنیادی نسب� به سن� خا 

 اش ، جنبه های گونه گون نقد هابر

 ماسی را به هم پیوند می دهد، این

این از  یک  هیچ  که  اس�   واقعی� 

) ارتباط  اجتماعی،  های  تئوری 

communicationرا به عنوان شیوه ( 

 عقلنی شدن در جای نخس� قرار

کردن تأکید  خاطر  به  دهد؛   نی 

که اس�  گذاری  ارزش   چنین 

لک از هابرماس  اوست و جان 
زبان، گویندگی  عنصر  میان   تایز 

عنصر و  ای  گزاره   مضمون 

دنیای واقعی�  با  که  را   ناگویندگی 

ارتباط دارد ، وام می گیرد  بیرونی 

درون ارتباط  سوژه  بنابرآن   که 

دق� به  وظیفه  جنبه   شخصی، 

 «ارتباطی» آن چه را که گفته شده به

خدم� می گیرد.

به          دیدگاه  این  از  دوم  جلد    

پردازد که تئوری هایی می   کاویدن 

 کنش اجتماعی را بنابر پدیدار های

بررسی می کنند. در توصیفی  زبان 

ه  میدک جرج  امکانهربرت  از    

رابطه آلترناتیو در جریان هر   ارتباط 

می عمل  به  نادین  متقابل   تأثیر 

هابرماسآورد،  یافتیورگن  به    

اندیشد می  متقابل»  «درک   سنجه 

به عنوان مدل هماهنگی بتواند   که 

زبان توسط  ها  کنش   عقلنی 

شناسی جامعه  کند.   خدم� 

عقلنیدورکهایمی ساختار  بنابر    

مذهبی مرجع  «بیان»  در  که   شدن 

از این،  بنابر  و  کند-  می   کشف 

های قاعده  از  اش  بالقوه   پیروی 

پایه بر  برد.  می  سود  آوری   برهان 

  تئوری بدیلهابرماساین عنصر ها 

تلیل  برای  ی را  ر ب  فریبندگیو

اساس براین  کند.  می  طرح   جهان 

یافت هستیم:  طرح  توسعه   شاهد 

ویژه به  شناسی  جامعه  های   سن� 

خلل در  انگلوساکسنی  و   آلانی 

گسترش بنابر  که  نقدی-   «سنتز» 

اند، شده  ها  آن  پیشاهنگ   سنتز- 

پارسون سیستمتالکوت  وتئوری    

کنش شدن  عقلنی  مدل  او   های 

 اجتماعی اس� که استوار بر سنجه

حمای� وشایسته  زبان  درونی   های 

مدرن دموکراسی  های  ارزش   از 

 بدون توسل به انسان شناختی نونه

تاریخی اس�.

پرسشی          اندازه  همان  البته،    

می تشکیل  را  اثر  نقطه حرک�   که 

در که  راهی  اندازه  به همان   دهد، 

می پژوهش  پاسخ،  های  عنصر   آن 

فریبنده حتا  و  پروبلماتیک   شوند، 
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  یکی ازهابر ماساس�. به هر رو، 

تاریخ جامعه ترین سنتز های   عظیم 

از یکی  حال  همان  در  و   شناسی 

 نقش پذیرترین [سنتز] ها را به نتیجه

 رساند. ابهام معین در بخش نقدی

مواد که  واقعی�  این  به  توجه   با 

 تئوریک برای تفسیر کردن تنها بنابر

شده، یابی  ارزش  نقد   هدف 

وضعی� این  اس�.  پذیر   نکوهش 

کار «پارادیگم»  مقوله  یابی   ارزش 

د  ز کهمارکسن هنگامی  اس�.    

«انتزاعمارکس عنوان  به  کار  از    

می کند،  می  صحب�   واقعی» 

کار، که  بگوید  را  این   خواهد 

 هرچندکه، در شکل معین، با معنی

ارزش ها،  جامعه  های  نونه   همه 

 کلی اش را تنها هنگام توسعه کامل

آورد. می  دس�  به  داری   سرمایه 

  بهمارکسهنوز باید یادآور شد که 

به شکل را  انتزاعی  کار  وسیله   این 

(فرجام کاِر  رونِد  نه  و  آن   «ارزش» 

بنابر کند.  می  مشخص   شناسانه) 

نظر  از  رامارکس این،  مدرنیته   که 

 تلیل می کند، می بایس� بیشتر از

نه کنش و  ارزش   «پاردیگم» شکل 

)  ) –۳فرجام شناسانه صحب� کرد 

را که در حقیق� این اصطلح   که 

به دارد،  تعلق  شناسان  دستور   به 

یک رفتار  کنند.  می  تکرار   خطا 

در سنجی  نکته  به  وابسته   جانبه 

وبرگفتار  اس�. ماکس   هابرماس 
 ضمن متمرکز کردن نقد خود روی

م  و ه ف   Zweckrationalitätم

 (عقلنی� هدفگرا) به نظر می رسد

 وبرکه می کوشد این را بفهماند که 
 کنش اجتماعی را به طور اساسی از

شناسانه فرجام  عقلنی�   زاویه 

کردن یادآوری  و  کند  می   تعریف 

از را  آل ها – نونه ها  ایده   اهمی� 

در برای  یک  این  که  برد  می   یاد 

های شیوه  همه  گرفت   نظر 

) کاربرد  اجتماعی:  دیگر«تنظیم» 

Brauch) «و «قانون اخلقی (Sitte( 

ی برا  وضع  اس�.  آمده  وجود   به 

ارزش عقلنی�  مهم  بسیار   مفهوم 

پرسش امکان  که  ارزش شناسی   یا 

 در باره مفهوم مقوله کنش هایی که

یا فردی  گزینش  در  آن   سرچشمه 

ونفع ها  روند  از  مستقل   جمعی 

)۴های مادی اس�، می دهد. (

زبان و تاریخ          
که          تئوریک  دستی  چیره    

 بخش سنتز آن دشواری نهان کردن

مسئله دهد،  می  نشان  را  نکته   این 

و زبان  میان  رابطه  مسئله   مرکزی: 

در ماند.  می  باقی  متروک   تاریخ 

 واقع، نقد کردن پیش آزمونی تاریخ

آن در  (که  مارکسی   انسان شناختی 

بشردوستانه اوج سن�  مفهوم   یک 

چشمه سر  که  دهد  می  تشکیل   را 

آگاهی آن  اطمینان  و   درستی 

زبان انداز  چشم  در  آیا   ،(  اس� 

رابطه مشخص هر  فراموشی   ناگزیر 

چرا دهد؟  می  معنی  تاریخ   در 

  در سنتز خود فقط تئوریهابرماس

به تنها  که  گیرد  می  بر  در  را   هایی 

 جنبه معین و تقلیدی توجه دارد؟ از

یگانه روی  متقابل  تأثیر  او،   نظر 

 برنامه «آن چه که گفته شده»، و نه

در که  گفته «شکلی»  را  این  آن،    

 اس�، قرار دارد. پس تاریخ مندی

عنوان به  تنها  نه  تواند  نی   زبان 

بلکه مضمون،  نقد  شدن   نسبی 

gخا شکل  سطح  در   هرگز 

آن شود.  درک  گفتارها   («مادی») 

های تئوری  روی  کردن  تکیه   چه 

باور  میدرفتار  ه.  بهگ.  که  را    

باره در  برای گفت  هیچ چیز   دق� 

کند، می  توجیه  ندارند،   تاریخ 

در انسان  متقابل  تأثیر   فروکاست 

کامیاب رفتار  سنجه  به   «گفتگو» 

ترتیب،  بدین    درهابرماساس�. 

ثاب�  عنصری که امکان می دهد، 

گفته که  را  چه  آن  دیگری  که   کند 

ذهنی درون  کارکرد   شده،شرط 

نفهمیده، یا  فهمیده  زبان   نقدی 

که دانیم  می  کند.  می  ریزی   طرح 

آن ها  چنین سنجه هایی، چنان که 

کرده تعریف  تلیلی  فلسفه  بنابر   را 

هر در  را  شان  عملی  صح�   اند، 

رسانی اطلع  در  دیگر،   قلمرو 

ارتباط توصیف  اند.  یافته   مدرن 

توسط  که  د زبان  ی بهMead(م  ( 

 دس� داده شده، در اصل خود، به

رفته کار  به  ارتباط  شیوه  با   دق� 

 میان ماشین های حساب، مطابق�

چنین۵دارد ( یک  به  دادن  تکیه   ( 

کردن توصیف  برای  سازی   مدل 

سنجه ساخت  به  فقط  انسان   زبان 

امکان انتزاعی  شدن  عقلنی   های 

 می دهد و از یاد می برد که انسان

تابع و  دارد  ماده  حامل  پیکر   یک 

که اس�  خود  زمان  و  آوا   زمان 

از کردن  صحب�  آن   بدون 

مفهومی هیچ  فرد   تاریخمندی 

میسقراطندارد.  این  از  پیش    

در دیالوگ،  هر  در  که   دانس� 

 آرزوی حقیق� ، شکل معین تایل

فلسفه همه،  بااین  شود.  می   پنهان 

 تلیلی ضمن واپس زدن این جنبه،

انسان باره  در  کردن چیزی  بیان   از 
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تاریخی و  کامل  وجود  عنوان   به 

کند.  می   ،هابرماسخودداری 

نا روش  گرفت  پیش  در   ضمن 

فرض مسلم  و  سن�  این   انتقادی 

عنوان به  زبان  شفافی�   کردن 

شدن عقلنی  های  روند   پشتوانه 

وجود اش  های  سوژه  از   اجتماعی 

بدون گفتارهای  مادی،  نا   های 

پیکر و تاریخ می آفریند.

نهای�،«دگرگونی          در    

می اعلم  را  آن  او  که   پارادیگم» 

 دارد، استوار بر یک سیستم تزیه و

 ترکیب تئوری ها اس�. بااین همه،

های علم  های  جریان   همه 

آن ها مورد  اجتماعی مدرن که در 

با بسی  البته  اند،  گرفته  قرار   بحث 

فرویدی روانکاوی  استثنای  به   معنا 

نفی گرایانه  ساختار  شناسی   وزبان 

امر و  تاریخ  اند.  شده  ترکیب   یا 

سرچشمه مشخص-   اجتماعی 

به که  تفسیری-  اندیشه  هر   مستقیم 

دل عنوان  به  حتا  یا  و  مواد   شکل 

فقدان اس�،  تئوریک   مشغولی 

ضرورت هستند.  تئوری  مهم   های 

رعای� تأویلی)-  (علم   هرمنوتیک 

تفسیر های   تاریخمندی خاg مت 

علم برابر  در  که  اندیشه  هر   شده- 

 های دقیق سر فرود نیاورده ، آن جا

شده ناهنجاری  دچار   همواره 

 اس�. تئوری اجتماعی اعلم شده،

و بسیار  انتزاع  به  ترتیب   بدین 

عقلنی� فلسفی  تئوری   آکادمیک 

از بتوان  شاید  شود.  می   منتهی 

  پیروی کرد که در هدف،هابرماس

اخلقی- دق�  به  انداز  چشم   در 

البته، شود.  می  متوقف   فلسفی 

در را  دوری  بسیار  هدف  او   طرح 

پی از  اس�  عبارت  که  دارد   نظر 

مدرن خرد  (نابرینی)  دوباره   ریزی 

ونقد دوباره  بررسی  به  وابسته   که 

اجتماعی های  وضعی�   پایدار 

تواند می  که  اس�  کامیاب   ارتباط 

عهده بر  را  تاریخی  های   مسئولی� 

بنابر او  که  آن چه  رو،  ازاین   گیرد. 

 خرد در نزد مارکسیس� ها، اما به

  نقدمارکسطور یک جانبه در نزد 

انتزاع نظری پارادیگم تولید  کرده- 

چشم با  را  آن  خود  او   اس�، 

«واقع انداز  چشم  یک  به   دوخت 

به ارتباط  پارادیگم   گرایانه»در 

که مدرنیته  واقعی»  «انتزاع   عنوان 

پایه ای  رابطه تاریخ باخرد برای آن 

)۶می شود، باز تولید می کند. (

«پارادیگم           و  برخورد   داو 
ها»

موجه          طور  به  توان  می    

متفاوت اندازه  این  تا   نویسندگان 

 لوی، ویتگنشتاین«گروه دوّم» مانند 
یا اشتراوس رشتهگادامر  در   –   

انسان زبان،  فلسفه  چون   هایی 

چنین هم  و  هرمنوتیک   شناختی، 

سم� بنابر  را   – لکانی   روانکاوی 

اینان آورد.  گرد  ستیز»   گیری«ذهنی 

که کلسیک  آفرینی  مفهوم   با 

دنیای و  فردی  ذهن  میان   مبادله 

را اجتماعی  یا  طبیعی  های   شئی 

نگریستند، می  معنا  با  چیز   چونان 

شرط پیش  کنند.  می  رابطه   قطع 

فلسفه مشترک  ناگفته)  یا   (گفته 

که اس�  این  دق�  به  شان   های 

همه «پارادیگم»عمومی  یک   زبان 

 شکل های عینی� بخشی یا فعالی�

 بشری را تشکیل می دهد. تقابل آن

خویشت تولید  مدل  هر  با   ها 

انسان گوهر  یابی  واقعی�   ،  انسان 

 در پناه آگاهی،که مارکسیسم آن را

 در مفهوم معین، نتیجه نهایی نشان

در اما  اس�.  جا  آن  از  دهد،   می 

قلمرو به  کردن  توجه   حقیق�، 

انسان تولید  قلمرو  یا  ذهنی�   درون 

چنین مفهوم  اس�؟  معنا  چه   به 

 بدیلی چیس�؟ مسئله آن طور که به

رسد  می  آن میهابرماسنظر  به    

ناب مسئله  از  عبارت   اندیشید، 

تولید زیرا  نیس�:  شناخ�   تئوری 

و معنی  یک  زبانی  ارتباط  و   مادی 

در متفاوت  کلی  به  اهمی�   یک 

دارد.  بشر  تاریخ   گئورگیبرابر 
دبستانمارکوزه پیشین  عضو    

که اس�  کسی  نخستین   بوداپس�، 

داده توضیح  را  قوی  برهان   این 

)  ) در حقیق�، هر دو نوع۷اس�. 

های اختلف  با  مارا   پرسش 

به مربوط  به دق� مفهومی   طبیعِ� 

پیشرف� یا  پیوستگی  ها،   سوژه 

کند نی  روبرو   تاریخی 

 … :«هنگامی که در صدد فهم پذیر

نه اختلف  هستیم،  تاریخ   کردن 

 فقط به “درک” و “توضیح” تاریخ،

 بلکه هم چنین به نایکسانی آن چه

 )۸که طرح شده، باز می گردد» ،(

افزایش، به  رو  خصل�  زبان   چون 

گزینش آگاهی،  بنابر  نقد   امکان 

را ها  پارادیگم  دیگر  یا  یک   میان 

 آشکار نی کند، نی تواند به جدل

مسئله شود.  فروکاسته  روش   در 

 خیلی بیشتر عبارت از تصمیم گیری

به نسب�  رفتار  نوع  دو  میان   اتیک 

 جهان اس�. تئوری نقدی در تقابل

هر گرایی  ساختار  یا  هرمنوتیک   با 

 دو در مفهوم ماتریالیستی روی جنبه
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می تأکید  آن  ماتریالیسم   عملی 

 ورزند؛ یعنی این که نی توان منتظر

بودکه «زبان»  شناختی  انسان   مدل 

را «تولید»  مدل  های   نارسایی 

در انتظار  چنین  یک  کند.   اصلح 

 آن چه که بازگش� به پایه تئوریک

که اجتماعی  های  علم   وضعی� 

 جای خاg به کار کرد نقدی شان

اس�. پروبلماتیک  گذارد،  نی   وا 

 این به دق� وضعی� در بُن انگاره

  «همبود ارتباط اجتماعیهابرماسی

بنیادی، گفتگوی  مفهوم  اس�.   « 

 یعنی تعمیم اجتماعی وضعی� های

 ارتباط کامیاب برای امکان دادن به

ایده ناهمانند،  سوژه  گانگی   چند 

توافق (همگانی) این،  بنابر  و   وفاق 

ایجاب می را   روی هدف دیالوگ 

 کند. آن چه که به نوبه خود، برای

 تن ندادن به نسبی گرایی سپهر نیاز

مکن بخشی  کمی�  مستلزم   ها 

 هدف های بنیادی و مشارک� همه

 در دیالوگ اس�. با این همه، این

عنوان به  توانند  می  فقط  شرط   دو 

دنیای برای  پیک  اتو  انگاره   بن 

در شوند.  گرفته  نظر  در   مدرنیته 

های گاه  تکیه  یافت  برای   کوشش 

جان خطر  موجود،  پیش  از   واقعی 

یگانه(الزامی) سوژه  دوباره   گرفت 

 به عنوان هدف پایدار روند تاریخی

در که  کسانی  گروه  دارد:   وجود 

خطر با  کنند  می  شرک�   وفاق 

یا سالری  فن  جدید  شکل   روشن 

 دیوان سالری مطلق روبرو هستند.

به بازگش�  دریاف�،  چنین   یک 

که بنیادی  باوری  تاریخ  سوی   این 

 جامعه شناسی سنتی آلان با موضع

  آنهابرماسدو فاکتو- هر چند که 

بود، آن  وارث   – کند  می  انکار   را 

 اندکی متفاوت با موضع کلسیک

) نهایی  پایه   ، روشنگران 

letztbegründungرا تشکیل  ) خرد 

)۹می دهد. (

یزدان          های  رابطه  تعبیر    

شناختی انسان  «گزینش»   شناسانه 

توسط  شد،هابرماسکه  متوقف    

نشان می دهد که چرا  بدون شک 

ارتباطی» جای «خرد  از  او   دریاف� 

گانگی چند  مفهوم  برای   gخا 

اندیشه«  باقی نی گذارد. در واقع، 

به را  خود  ارتباط»  آلی  ایده   همبود 

شدن  گیتیانه  برادریعنوان   اتیک 
می بیان  در  پروتستانی   رادیکالیسم 

این وارث  آمریکا   آورد. دموکراسی 

آن بنابر  و  اس�  برادری  آل   ایده 

زمان مدت  مذهبی  های   همبود 

ناپذیرش شهروندی یا  پذیرش   دراز 

 کامل سیاسی را مشخص کرده اند.

 به علوه، خودداری کردن از درک

عشا آیین  در  ارتباط  مفهوم   کردن 

شام در  کردن  شرک�   ربانی: 

در نان  تقسیم  برای   آخر«مسیح» 

 اندیشه ارتباط دشوار اس� . کلی�

و ها  ناسازه  همان  به  وفاق   ارزش 

 پیام مسیحی کلی� وبرادری وابسته

هنوز که  کسی  چنین  هم   اس�. 

 خارج از همبود اس�، می تواند با

 تغییر دادن عقیده و مذهبِ- مرتبط

را دانی  یز  عشق  کلی�  این   –  ها 

 تربه کند. هم چنین کسانی که در

شک متقابل»  «درک  واقعی�   باره 

در شرک�  با  توانند  می   دارند، 

 وفاق، در همبود «خرد ارتباطی» آن

آن بنیادی  اختلف  کنند.  بیان   را 

مقیاسی که تصمیم می در  تنها   جا 

 گیرنداز آن چشم پوشی کنند، مسلم

اس�.

دیالک تیک خرد          
  در تقابل شدید با «نخستین»         

  زمینههابرماستئوری نقد اس� که 

های کلسیک به شکل   باز گش� 

به سنتز  تر فلسفیدن: سیستم، تایل 

در کوشش  جزیی،  های   علم 

می فراهم  را  خرد  ریزی   شالوده 

کوشد می  او  رو،  این  از   آورد. 

پیشین نسل   ، آن  با  سن�   درون 

رابطه قطع  فرانکفورت   دبستان 

او که  اس�  دیگری  راه  این   کند: 

های تناقض  دادن  تخفیف   برای 

کرده کشف  تولید»   «پارادیگم 

اس�.

تئوری          آغازهای  از  چند  هر    

– تفسیرتاریخ  دریاف�  دومین   نقد، 

) طبیع�   / تاریخ  تفسیر 

naturgeshichte توسط  تئودور) 
و ن دور بنیامین و آ   – واردویلیام 

«کلسیک» مدل  تفسیر  با   رقاب� 

 تولید می شود، باید تصریح کرد که

راهابرماس  آن  که  چه  آن   توجیه 

نقد تنها  در  پارادیگم»   «دگرگونی 

 این نخستین نونه تفسیر می نامد –

و سنتی  تئوری  رسد،  می  نظر   به 

نزد در  هنوز  را  نقد   تئوری 

مر ی ا نونههورکه یابد.  می    

برای طبیع�،   – تاریح   دوَم،نونه 

های ویژگی  در  تاریخ  کردن   تفسیر 

 اش و درک کردن «ساختار زمانی»

رابطه در  یا یک دوره  رویداد   یک 

 هم زمان مادی و نادین در پیش و

 ) و۱۰پس از تاریخ تلش می کند. (

که  هنگامی  مفهومهابرماسحتا    

 تاریخ – طبیع� را یادآور می شود،
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اس� نشده  نکته  این  متوجه   هرگز 

فرارف� اکنون  مفهوم  این   که 

تیک «دیالک   (پایدار)از 

که میدهد  تشکیل  را   «  ماتریالیستی 

 نیروی نادین و تقلیدی را درون کار

 تاریخی می گنجاند و بیان کامل آن

تیکرا در  میدیالک  روشنگران    

) یادآوردن۱۱یابد.  به  کار  اندیشه   ( 

مبنا که  تاریخ  در  ناقص  و   ناکامل 

که را  تاریخ  مفهوم  گیرد،  می   قرار 

به شده  تقلید  آگاهی  فلسفه   از 

آن سوژه  اس�.  کشیده   پرسش 

بلکه نیس�،  ای  پایه  عنصر   دیگر 

و پاره  پاره  تاریخ  های  ویژگی   بنابر 

 چند گانه اس�. این جا قشر های –

که هستند   – آگاه  نا  پس  این   از 

بنابر و  بوده  راندگی  پس   موضوع 

از شوند.  می  انگیخته   فرمانروایی 

روای�« یک  این  زاویه،   این 

یزدان  » نتیجه  زبان،   ناارتباطی» 

آلانی رمانتیسم  و  یهودی»   شناسی 

توسط  که  آدورنواس�   تئودور 
: از  عقل  از  غیر  که   هنگامی 

Mimesis(تقلید هنر از واقعی� ها)  

 نام می برد، تکرار شده اس�. سو

که اس�  جا  آن  از  آشکار   تفاهم 

 آدورنو تا تفسیر کردن اثر هابرماس
) انداز «هوی� خود»،   )۱۲در چشم 

این خواهد  نی  و  رود  می   پیش 

 واقعی� را بپذیرد که پافشاری روی

Mimesisکه اثر های هنری پناه گاه  

بدیل دق�  به  شوند،  می   آن 

 آدورنویی در فلسفه آگاهی و هوی�

تشکیل می دهد.    نیهابرماسرا 

) ها  واقعی�  از  هنر  تقلید  تواند 

Mimesisرا جز در کارکرد ارتباط ( 

او اهمی�    جنبهقطعیبپذیرد؛ زیرا 

طور به  بنیاد  بنابر  را  زبان  در   گویا 

  اش نفی می کند.جسمانیاساسی 

Mimesisبا رابطه  رؤیاهای  بیان    

یزدان های  ارتباط  (در   طبیع� 

تاریخی روند  در  آفریده)   شناسانه 

 استخوان بندی امر اجتماعی اس�.

نزد در  که  هنر  خلل  در   –  مسئله 

دوبارههابرماس آفرینش  مدل    

عبارت شود-  می  اجتماعی   باف� 

 از توان بخشیدن به این غیر از خرد،

به ضمن  آن،  به  او  حق   دادن 

منظم، که  چه  آن  هر   یادآوردن 

آموزش در  فرونشانده  یا   فرمانروا 

خودش و  اس�  عقلنی�   گفتمان 

 آن را به مخاطره می اندازد؛ به بیان

 دیگر، وگرنه خرد واپس زدن ماده

می متوقف  را  اش  تاریخی   gخا 

هسته این  مقیاس  هیچ  در  و   کند 

یک به  وابسته  نقد  تئوری   بنیادی 

 انسان شناختی تولید یا زبان نیس�.

 او که توان تئوریک خودرا با استوار

به تاریخ  در  اش  داوری   کردن 

می خرد  داور  آورد،  می   دس� 

راز در  که  طور  همان   شود، 

 منوعی� تصور کردن ایده آل بشری

انسان یک«  را  آن  توان  می   اس�، 

رد برای  نامید.  منفی»   شناختی 

توسط که  مدرن  خرد  نقد   کردن 

دیالکهورکهایمر و آدورنو در    

آن  – شده  بیان  روشنگران   تیک 

جدی غرب  اندیشه  برای  که   گونه 

تاریخ را که در  آن چه  باید   اس�- 

می منسوخ  را  آن  جنگ  از   پس 

 نایاند، مشخص کرد. آن چه که به

تاریخهابرماسعقیده  وصف  در    

آدم کوره  دهد  می  امکان   آلان 

ی  ز و سس ت ی و ش شود،آ انکار    

در فدرال  جمهوری   یکپارچگی 

خرد اردوگاه  غرب:   اردوگاه 

 روشنگران اس�. با این همه، یک

سایه منطقه  دو  آوری  برهان   چنین 

سو، یک  از  گذارد:  می  باقی   وار 

تاریخ انگاری،  مرکز  اروپا  نوع   هر 

تدن نقش  چنین  این  که  را   آلان 

 ساز ایفا می کند، واپس می راند و

این که  در صورتی  دیگر،   از سوی 

سن� کامل  نبوِد   تاریخ 

را شان  ناکارایی  نه   ،  دموکراتیک 

و گرایی  واپس  با  مخالف�   در 

می عمل  دهد،  می  نشان   فاشیسم 

به آیا  که  آورد  یاد  به  باید   کند. 

  یک۱۹۳۳دس� آوردن قدرت در 

که چه  آن  بود؟  دموکراتیک   عمل 

برد، پی  هابرماس  از گفتگوی   باید 

از  پس  که  اس�  وبراین   ،ماکس 

 تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر
که اند  کرده  اشتباه  مورد  این   در 

ناگزیر که  استوره  به  خرد   بازگش� 

سرنوش� نیس�،  بربری�   مترادف 

گرایش البته،  نیس�.  ما   تدن 

 داشت به برقرار کردن یک مضمون

مجموع در  مدرنیته  برای   هنجاری 

می پیشنهاد  را  آن  که  گونه  آن   آن، 

تاریخ زدن  واپس  تواند  نی   کند، 

 توسط تئوری اجتماعی وانود شود.

عجیب برش  یک  به  را  او  امر   این 

و ضمنی  طور  به  که  اندیشه   تاریخ 

 بدون تایز به عنوان «ضد مدرن» هر

زمان  از  که  چه  لآن  گ نقده   

 ماکس، فروید، نیچهروشنگری: 
ر ب ر، و گ د ی ا حتا ه و،  ن ر و د   راآ

 تشکیل می دهد، هدای� می کند.

 سو ظن ضد خرد گرایی در گفتمان

وارث همه  توسط  مدرنیته   فلسفی 
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فرانسوی   میشل، به ویژه نیچههای 
خطفوکو او  کمال  دوره  اثر  که    

با  گرایی  هم  مهم  وبرهای   ماکس 
 در دبستان فرانکفورت را نشان می

دهد، گسترش داده شده اس�.

۱۳۹۰ برگردان : خرداد          

 پی نوش� ها         

ارتباط»،  ۱٫ و  «اخلق  به  بنگرید    

ر  ش «رفتارcerf  ۱۹۸۶ن تئوری   ،   

ارتباطی»  fajardکردن   ؛1987 

مدرنیته،  فلسفی   گالیمارگفتگوی 
۱۹۸۷

هابرماس      ۲٫ ویورگن  «کار    

 کنش متقابل» در تکنیک و علم به

۱۹۶۸عنوان «ایدئولوژی» 

خصل�  ۳٫ این  روی  پافشاری    

نزد در  مشخص  کار   «پارادیگمی» 

عمل مارکس  سالوردهلوکاچ  

که رسد  می  نظر  به   اس�. 

گسس�هابرماس این  او  باره  در    

از پس  که  باشد  دیده  را   اساسی 

ل گ رخه ارزش  اندیشه  پیرامون    

اس� اصطلحی  این  اس�.   داده 

 که تنها یک بار در «پدیدار شناسی»

 نودار نی شود. در صورتی که تام

ر  ث تفسیرنیچه و مارکسا بررسی    

با درس�  این  اس�.  اندیشه   این 

طور به  که  ماشین  تاریخی   پیدایش 

 بنیادی گفتگوی مدرن را تغییر داد،

مطابق� دارد.

به      ۴٫ بنگرید  وبر   ،ماکس 

۱۹۲۵    .۲اقتصاد و جامعه شناسی 

به      ۵٫ بنگرید   G . H . Mead:   

نشر   .ch. W«فکر، خود و جامعه» 

Morris ۱۹۳۴ شیکاگو

هابرماس بنگرید به      ۶٫  :یورگن 

  ج۲«تئوری ارتباطی تارت کردن» 

g ۶۹ ۱۹۸۵سورکامف، 

۷٫      : به  بنگرید   G.  Markus:   

، گونتیه  دنوئل  تولید»  و   «زبان 

۱۹۸۲

 : «پوزیتیویسم وگ . مارکوز      ۸٫

در  ، تئوری»  عنوان  به   هرمنوتیک 

 g ۶۳«زبان و تولید» همان جا

اگر   ۹٫ مارکوز   . گزینشگ  در    

باقی تولید  پارادیگم  های   تناقض 

کردن منطبق  ضمن  این  ماند،   می 

باوری شک  پایه  بر  اش   موضع 

روشنگران طرح  به  نسب�   افراطی 

هدای� و  تئوریک  برنامه  باره   در 

 خود سم� «هرمنوتیک» روند های

کار مادی اس�.

به:  ۱۰٫ بنگرید  آدورنو   تئودور 
نوشته در  طبیع�»  تاریخ   «اندیشه 

سورکامف فلسفی،  پیشین   های 

۱۹۷۳

  تز مرکزی کتاب که در تبعید به۱۱٫

هنگام در  آمریکا  متحد   ایالت 

این از  عبارت  شد،  نوشته   جنگ 

 اس� که بربری� تاریخی که در قرن

اوج۲۰ به  استالینیسم  و  فاشیسم  با    

 خود رسید در اصل از کمبود خرد

محصول عکس،  بر  بلکه   نیس�، 

اس� اجتماعی  عقلنی�  نوع   یک 

ابزاری خرد  مطلق:  قدرت  به   که 

در مدرن  خرد  اس�.  شده   تبدیل 

ایده وارث  با گسترش خود   ارتباط 

یافت تسلط  از  روشنگران  های   آل 

و اس�  ناتوان  خود   gخا  طرح 

شود. می  غرق  استوره  در   دوباره 

 رادیکال بودن تز که هم ارز پیش از

یابیم،نیچهاین آن را فقط نزد    می 

استثنایی وضعی�  بازتاب   آشکارا 

مسئله نهایی  حل  «راه   : زمان   آن 

 یهود» اس�. تلیل، رابطه دو سویه

 موجود را برای تام فرهنگ اروپا از

و خرد  بین  اش  پایه  استوره   زمان 

تندی کند.  می  آشکار   فرمانروایی 

در مطلق  شک  همان  کتاب   نقد 

مسیحی� تدن  جنبه  مفهوم   باره 

عشق فرمانروایی  این  اس�.   گرایی 

ایمان  پل و  کهسن  اس�   (  (پاپ 

 می کوشداز «عمومی� دادن» شکل

پرستی یکتا  از  که  عقلنی�   دقیق 

در رود،  فراتر  دیده،  زیان   یهودی 

می بنا  را  مسیحی�  ستیزی   یهود 

یک خصل�  پش�  پس  در   نهد. 

دینی آیین  و  پل  سن  عشق   جانبه 

را روی  واپس  به  بازگش�   ایمان 

ترتیب، بدین  نگاه می دارد.   پنهان 

(حتا فرمانروایی  طغیان   یک 

نی که  کسانی  به  نسب�   ویرانگر) 

عنوان این  به  را  ایمان  این   خواهند 

می دیده  بشناسند،  اس�،  حق   که 

بنابر که  کلی�  مدرن  اندیشه   شود. 

عشق  پیام  بدون  آرمانی   سنبرنامه 
ل مادیپ طور  به  که  صورتی  در    

 استوار بر تعمیم یک اقتصاد سرمایه

جا این  نباشد-  پذیر  بررسی   داری 

 خود را در محدودی� می بیند. این

کلی�، های  آل  ایده  های   تناقض 

کنونی تئوری  ایم،  دیده  که   چنان 

س ا م ر ب ا دارد:ه نی  معذور  را    

به  آدورنوبنگرید   ماکس، تئودور 
ر م ی ا ه ک ر و تیکه «دیالک   ، 

فیشر  ص ۱۹۶۹روشنگران»   -۶۱ص

۱۵۸. 

به  ۱۲٫ بنگرید    «تئوریهابرماس 

 ارتباطی تارت کردن» ج . ا همان

 . ۵۲۳- ۴جا صص 

تارنای نگرش

http://www.negaresh.de/falsafi/keyvan_Habermas.htm
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 ر واکنش به برخی از نوشته هاید

خدامراد فولدی و دیگران

دادن نشان  مقاله  این  از   هدف 

میان ها  تفاوت  و  ها   همانندی 

از «انتقاد  و  هگل  روح»   «فنومنولوژی 

مارکس کارل  سیاسی»   اقتصاد 

بکمک روابط زیرین اس�:

1

دیالک تیک پراتیک و تئوری

تیک دیالک  به  به  کنید   مراجعه 

پراتیک و تئوری

2
دیالک تیک منفرد و عام

منفرد تیک  دیالک  به  کنید   مراجعه 

(خاg) و عام

3

دیالک تیک پدیده و ماهی�

و نود  تیک  دیالک  به  کنید   مراجعه 

بود (دیالک تیک پدیده و ماهی�)

۴

دیالک تیک سوبژک� ـ اوبژک�

 مراجعه کنید به دیالک تیک سوبژک�

ـ اوبژک�

بخش اول

دیالک تیک پراتیک و تئوری

1

همانندی ها میان هگل و مارکس

که آنند  بر  دو  هر  مارکس  و   هگل 

بلکه نیس�،  پراتیک   تئوری سرچشمه 

تئوری سرچشمه  پراتیک   برعکس، 

اس�.

ها مقوله  مارکس،  و  هگل   برای 

با تکرار میلیون از اعمالی که   عبارتند 

خصل� انسانی  شعور  در  باره   ها 

براهین بدیهی به خود گرفته اند.

مولدین مقوله ها به نوبه خود، در 

 «فنومنولوژی
روح» هگل 
و مارکسیسم

راین هاردت یلین
سرچشمه: توپوس

 خدمات بین الللی به تئوری
دیالک تیکی

برگردان شین میم شین

 چارچوب (عمل) باواسطه تاریخی ئی

 عمل می کنند که تفکر و کنش آنها را

پیشاپیش ساختاربندی کرده اس�.

 در تشکیل این چارچوب اما خود آنها

واقف بدان  اگر  حتی  اند،  سهیم   نیز 

نباشند.

 مقولتی نیز که در چارچوب یاد شده

 وجود دارند و بطور بیواسطه مستقل از

کنند، می  جلوه  تغییرناپذیر  و   پراتیک 

انسانی عمل  های  فراورده  مثابه   به 

افشا می شوند.

 (مراجعه کنید به جان اونایل، انتقاد و

)۳۵ ـ g ،۲۹ ۱۹۷۹یادآوری، 

ـ برخلف بدین طریق  پراتیک   مفهوم 

ته نیز  فلسفه  تاریخ  در  که  رایج   تصور 

چشمگیری وسع�  ـ  شود  می   نشین 

کسب می کند:

تفکر از  جدا  مکانیکی  بطور   واقعی� 

(پیوند شود  نی  گر  جلوه   انسانی 

بلکه پاره نی شود)،  تفکر  با   واقعی� 

و ضرور  لیتجزا،  جزء  مثابه  به   تفکر 

وضوح از  واقعی�  چرای  و  چون   بی 

گذرانده می شود.

ماقبل معرفتی  فرم های  میان،  این   در 

عمل و  بیواسطگی  قبیل  از   عقلی 

روح، فنومنولوژی  (هگل،   ناآگاهانه 

۱۹۸۸ g ،۲۴شناخ� روند  از   ( 

پیش بلکه  شوند،  نی   (معرف�) تزیه 

مثابه به  و  شوند  می  تلقی  آن   شرط 

می پذیرفته  اصل  در  آن  از   جزئی 

روح، فنومنولوژی  (هگل،   شوند. 

۱۹۸۸ g ،۲۴تاریخ مورف،  اوتو   ، 

g ،اقتصاد سیاسی  دیالک تیک در 

 )۷۹ و ۴۰

ولی دانند،  نی  «آنها  به  موسوم   اصل 

 انامش می دهند!» (کلیات مارکس و

جلد  آثارg ،۷۹ ۲۳انگلس  در   ،( 

ت� او  اثر  در  همه  از  قبل  و   هگل 

اعتبار نیز  روح»  «فنومنولوژی   عنوان 

 g (هگل،   ، گئورگ۲۶۱دارد. 

جوان،  هگل   ، ۱۹۵۴gلوکاچ، 

۵۵۰(

تاریخ در  که  را  تاربی  روح   اینجا، 

(بکمک آورده،  گرد  انسانی   نوعی� 

بلحاظ شعور)  از  معینی  انواع   توسعه 

فلسفی بلحاظ  و  کوتاهگشته   زمانی 

خود آن  از  دیگر  یکبار  یافته،   تغلیظ 

به طریق  بدین  و  فهمد)  (می  کند   می 

کسب آگاهی  خود  شناخته  نا   ساختار 

 g ،۲۲می کند. (هگل(

 همین اصل در مورد تلیل مارکس از

صادق نیز  کاپیتالیستی  اقتصاد   شیوه 

اس�:

مولکولی، سطوح  در  ها   انسان 

نظم و  نقشه  بر طبق  را   کالهای خود 

برای بازار، تولید می کنند.

 تام� روند تولید ـ اما ـ بدون نقشه و

 نظم، توأم با هرج و مرج صورت می

نا شناخته از نظم  آن،   گیرد و علیرغم 

 ای به نام قانون ارزش تبعی� می کند.

 g ،۴۰(جان اونایل(

2
تفاوت ها میان هگل و مارکس

با رابطه  در  مارکس  و  هگل   میان 

نیز هائی  تفاوت  پراتیک،  و   تئوری 
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وجود دارد.

را تئوری  بر  پراتیک  تقدم   هگل 

برسمی� مشروط  بطور  فقط   بالخره 

می شناسد:

که رسد  می  نهائی  نتیجه  این  به   او 

هائی نارسائی  مند)  (نهای�   پراتیک 

 دارد که تنها در دانش مطلق (یعنی در

تئوری) می توانند از بین بروند.

تدوین به  برعکس،  اما   مارکس 

 وضوح سیستماتیکی و متدیکی ئی به

(به پراتیک موفق  پیش شرط هر   مثابه 

 عنوان تفکر مداخله گر کوشا) کمر می

بندد.

بخش دوم

 هگل و مارکس ـ هر دو ـ از خصل�

 تاریخی مقوله ها و مناسبات که ظاهرا

بر پرده  دارند،  وجود  بیواسطه   بطور 

می دارند.

برای انام ـ  ـ هر دو   هگل و مارکس 

 این کار، آنچه را ظاهرا بطور بیواسطه

مثابه به  اس�،  عینی  و  دارد   وجود 

 چیزی تلقی می کنند که پدید آمده، به

که فراگیرتری  کل  از  جزئی   مثابه 

بوسیله سوبژک� تولید شده اس�.

این دو متفکر بزرگ از   البته هر کدام 

کار این  به  خود   gخا تأکیدات   با 

مبادرت می ورزند.

 (مراجعه کنید به راینارد ماینر، «مسائل

مسائل با  مقایسه  در  مارکس   متدی 

هگل»،    و گ.g ،۱۸۳ ۱۹۸۰متدی 

 g ۴۲۰لوکاچ(

 بدین طریق، نه فقط چگونگی تشکیل

بلکه شود،  می  داده  نشان  ای   رابطه 

 علوه بر آن، همزمان تغییرپذیری آن و

نشان آن  درونی  تضادهای   همچنین 

 داده می شوند که به مثابه موتور تغییر

آن در کار اند.

ـ را  وجود  دو  هر  مارکس  و   هگل 

نه آمده»  پدید  «فرم  مثابه  به  ـ   اصول 

چیزی مثابه  به  یعنی  مثب�،   فقط 

 موجود، بلکه همچنین منفی، یعنی به

 مثابه چیزی در حال گذار به فرم معین

در موقتی  چیزی  مثابه  به  یعنی   دیگر، 

نظر می گیرند.

 برای هگل و مارکس، نشان دادن هر

به معنی  چیز در داربس� توسعه اش، 

انتقاد از ان اس�.

انتقاد تئوری  رو،  این  از   (مارکسیسم 

اس�. مترجم)

قاموس در  ساده»  «شعور  حالیکه   در 

در بورژوائی  دانان  اقتصاد  و   هگل 

های شرط  پیش  از  مارکس   قاموس 

به شروع  موجود  های)  میس   (پره 

شان بررسی  که  کنند،  می   حرک� 

 دیگر لزومی ندارد، (یعنی آنها را اصل

و هگل  مترجم)،  دهند.  می   قرار 

تولد خصل�  دادن  نشان  به   مارکس 

ها شرط  پیش  همین  شدگی)   (تولید 

کمر می بندند.

و را  گشته  پدیدار  اجزای   ضمنا 

گردش وارد  را  ماهوی  کل   همچنین 

دایره وار می سازند:

توضیح به  هر چیز ساده  توضیح   برای 

 چیز مرکب می پردازند و برای توضیح

راه به  ساده  توضیح  از  بغرن  چیز   هر 

می افتند.

قرار استدللی  پیوند  در  که   منفردی 

دارد، در عین حال، عام نیز اس�.

منفرد تیک  دیالک  به  کنید   مراجعه 

دایرة تارنای  در  عام  و   (gخا) 

العارف روشنگری

بدین طریق عام  و  منفرد  مقوله  دو   هر 

از مجزا  و  ایستا  مقولت  مثابه  به   نه 

یک اقطاب  مثابه  به  بلکه   یکدیگر، 

 رابطه متقابل مؤثر در یکدیگر و متأثر

از یکدیگر در نظر گرفته می شوند.

 به همان سان نیز عام اجتماعی معینی

به گیرد،  می  قرار  بررسی  مورد   که 

 مثابه خاg تاریخی همبستر با تضادها

در نظر گرفته می شود.

 در ضمن، آنچه که در مقوله ها تخمیر

از نتیجه موقتی حاصل  به مثابه   یافته، 

شود می  تلقی  درونی  تضادهای   حل 

که خود خصلتی گذرا دارد.

 g ،۲۵(هگل(

از حد بیدرنگ  این تضادها   دینامیسم 

 مقولت ساده پا فراتر می گذارد و در

محتوا بلحاظ  هم  خویش  تولی   سیر 

می عامتر  هم  و  شود  می  تر   غنی 

گردد.

دایرة در  مقوله  به  کنید   مراجعه 

العارف روشنگری

این مرحله  هر  در  مارکس  و   هگل 

مقولت که  دهند  می  نشان   روند 

مورد عینی  واقعی�  با  هم   مربوطه 

بحث انطباق دارند و هم ندارند.

پیشرف� نشاندهنده  گشتاورهای   هم 

و نواقص  هم  و  شوند  می  داده   نشان 

محدودی� ها.

 با هر فراغ� از رابطه تضادمند، دلیل

نوین های  فرم  و  آنها  نوین   پیدایش 

رابطه تضادمند نشان داده می شوند:

را مشخص  مقولت  مجرد   مقولت 

 مشروط می سازند و مقولت مشخص

سوی و  سم�  در  را  مجرد   مقولت 

معینی هدای� می کنند.

کل و  پیوندند  می  هم  به  همه   اینها 

که آورند  می  بوجود  را   منسجمی 

در آن  در خود   بکمک تضادهائی که 

 جوش و خروش اند، می تواند توسعه

کسب (تشخص)  مشخصی�  و   یابد 

کند.

هر در  رفته  بین  از  نتایج  اما  آن   در 

مرحله بغرن به چشم می خورند.

g لوکاچ  گ.  به  کنید   (مراجعه 

۳۲۶(

ـ سیستماتیک  توضیح  طریق  از   تنها 

تثبی� بظاهر  و  منفرد   منطقی مقولت 

شان مندی  وساط�  با  پیوند  در   یافته 

 از چهره چیزهای بیواسطه و ابدی پرده
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برداشته می شود.

و «وحدت  هولتس،  هاینتس   (هانس 

تیک دیالک  ای  مسئله  تاریخ   تضاد. 

 ، ۱۹۹۷gدر عصر جدید»، جلد اول 

۱۷(

توضیح آغاز  در  مارکس  و   هگل 

تا دهند  نی  ارائه  تعریفی   خویش، 

ماهی� توصیف  به  ریاضیات   بسان 

مندی منجمد منجر شود.

در پرایتک  و  «تئوری  ترپتوف،   (الار 

های هگلیانیس�  و  هگل   آثار 

 g،«۱۱جوان(

 آندو به تزیه و تلیل فرم آغازینی می

فرم، این  بعدی  جریان  در  و   پردازند 

 گشتاورهای متضاد ماهی� موجود در

توسعه را نشان می دهند.

در علم  «منطق  یلنی،   (ییندریچ 

)۱۹۶۹g ،۵۵«کاپیتال»»، 

به خود  نایشات  در  مارکس  و   هگل 

کنند، نی  اقدام  منفرد  تصاویر   نایش 

راح� را  مابقی  آن  ساختار  بر  بنا   تا 

بگذارند.

نشان را  فیلم  تام�  مارکس  و   هگل 

تاشاچی می دهند:

در دیگر  تصاویر  با  خود  آنها   تصاویر 

می آمیزند.

خویش حرک�  رودخانه  در   چیزها 

نایش داده می شوند.

1

هگل

نظر در  را  روح»  «فنومنولوژی   ساخ� 

بگیریم:

تشکیل ضرور  های  پله  بازسازی   در 

با رابطه  در  شعور  فرم  هر   روح، 

قرار بررسی  مورد  تشکیلش   خصل� 

 می گیرد و هر دعوی دانش وادار می

خویش خویشت  به  راجع  که   شود 

اطلع دیالک تیکی عرضه کند.

 g،۲۰(هگل g ،۵۳۵، گ. لوکاچ 

)۵۴۲و 

 این راه دانش شکل گیرنده را باید به

وقفه بی  گیرنده  شکل  شناخ�   مثابه 

مثابه به  و  نظر  مورد  چیز  با   منطبق 

با که  کرد  تلقی  روح   خودشناسی 

شناخ� فرم  در  سدها  به   آگاهی 

نیز بدان  دادن  پایان  مثابه  به   مربوطه 

همراه اس�.

و مند  پایان  شناخ�  میان  هگل   برای 

 شناخ� مطلق دره گذرناپذیری (تضاد

لینحلی) وجود ندارد.

درس� برعکس.

پیوند با یکدیگر   همه مراحل شناخ� 

دارند.

مراجعه کنید به پایان مند و بی پایان

 این دژ ساختاری واقعی� عینی ببرک�

بازتاب فلسفی گشوده می شود.

بوسیله ها  بنیان  این  هگل،   بنظر 

کردوکار (روحی) تولید می شوند.

غیر چیزی  مثابه  به  نودین   واقعی� 

قابل شناخ� تلقی نی شود.

علل آن مورد بررسی قرار می گیرند.

تصویر تنها  نه  بررسی،  این  حین   در 

بلکه یابد،  می  تغییر  نودین   واقعی� 

خود شناخ� نیز دگرگون می شود.

 زیرا شناخ� نشان می دهد که عینی�

روح با  حال  هر  در   (اوبژکتیویته) 

وساط� می شود.

های ایستگاه  فنومنولوژی،  در   هگل 

 عبور از شعور پایان مند به شعور مطلق

را نودار می سازد.

با چگونه  روح  که  دهد  می  نشان   او 

را خود  مارپیچی،  مسیری   طی 

دگرگون می سازد.

به شناخ�  نتیجه  تنها  نه  آن،  طبق   بر 

 روح تعلق دارد، بلکه راه نیل به نتیجه

نیز:

«راه به سوی علم، خود، علم اس�!»

دانش ناگزیر  نفی  هگل،  قاموس   در 

«اسکپتیسیسم بوسیله   طبیعی 

با که  گیرد  می  صورت   خودانگیز» 

و کهنه  شعور  تنگ  فرم   انفجار 

آن، در  تضادهای موجود   نودارسازی 

مثب� ثمرات  و  دانش  از  نوینی   شکل 

پدید می آورد.

های) میس  (پره  های  شرط   پیش 

 نادرس� به نتیجه گیری های نادرس�

منتهی می شوند:

 شعور کاذب بارها و بارها به بن بس�

می رسد.

 این بن بس� ها اما وسیله خروج از بن

بس� ها را عرضه می کنند.

2
مارکس

روند توضیح  در  نیز  مارکس   کارل 

سرمایه مستقلگشته  وری   خودبهره 

بسان هگل پیش می رود.

جریان فرم  دادن  نشان  برای  نیز   او 

 رابطه تضادآمیز میان ارزش مصرف و

ترین ساده  و  ترین  انتزاعی  از   ارزش، 

 مقوله، یعنی کال شروع به حرک� می

 کند و از پله های مقولت مشخصتر از

 قبیل پول، سرمایه، نیروی کار، ارزش

اضافه و الی آخر بال و بالتر می رود.

 اینها اما بر مقولت عامتر مبتنی اند و

بالضروره از انها استخراج شده اند.

 مارکس نیز بسان هگل نواقص تزیه و

تلیل را می بیند.

کلسیک اقتصاد  در  مثال  برای   او 
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وساط� به  توجه  عدم  به   بورژوائی 

کامل فرم ها پی می برد.

 اقتصاد دانان بورژوائی به تعیین ماهوی

این اشتباهات در و  آیند  نایل نی   فرم 

سنتز نهائی تکرار می شوند:

شده تعیین  نادرس�  آغازین   نقاط 

می دنبال  به  نادرس�  نهائی   نتایج 

آورند.

مورد موضوع  ژنتیک  توسعه  به   نیل 

بررسی صورت نی گیرد.

 زیرا پیش شرط ها (پره میس ها) حل

نی شوند و بازتاب نی یابند.

پذیرفته می ساده  و  بطور صاف   بلکه 

شوند.

 به جای استخراج نودها (پدیده ها) از

 تعین های ماهوی، مقوله های آنها کم

 و بیش بطرز امپیریکی تعیین می شوند

 و نهایتا در رابطه ای خارجی نسب� به

آنها قرار داده می شوند:

به نودین  های  پدیده  طریق،   بدین 

می تلقی  ماهوی  های  پدیده   عنوان 

شوند.

دانان اقتصاد  برخلف  ـ   مارکس 

 کلسیک بورژوائی ـ مقولت انتزاعی

 (مجرد) را وارد پیوند توسعه ژنتیکی ـ

منطقی می سازد.

زمانی مشخص در شرایط  را  آنها   بعد 

انتظام می بخشد.

بخش سوم

انطباق هم  آن  در  که  دیگری   عرصه 

میان هائی  تفاوت  هم  و  مرکزی   های 

مسئله دارد،  وجود  مارکس  و   هگل 

بیگانگی اس�.

عنوان ت�  خود  اثر  در  ترپتوف   الار 

کارل آثار  در  بیگاگی   «تئوری 

 می نویسد: g ،۴۷ ۱۹۷۸مارکس»، 

 «سلول نطفه ای و فرم بنیادی بیگانگی

می توسعه  تضادمند  وحدت  به   که 

 یابد، برای هگل عبارت اس� از روح

به مثابه گشتاور یا چیز   به مثابه چیز و 

عبارت «چیز  فکری»،  («چیز   روح 

اس� از من»)

 سلول نطفه ای و فرم بنیادی بیگانگی

می توسعه  تضادمند  وحدت  به   که 

از اس�  عبارت  مارکس  برای   یابد، 

 جامعه، به مثابه چیز و یا چیز به مثابه

«چیز ارزشی»،  («چیز  جامعه   گشتاور 

جامعه ای»)

مراجعه کنید به چیز

را چیزها  هگل  روح»   «فنومنولوژی 

بلکه دهد،  نی  قرار  بررسی   مورد 

 روابط روحی عام را مورد بررسی قرار

 می دهد که به چیزها پیوند خورده اند

کنند. اقتصاد مثابه چیز جلوه می  به   و 

مورد را  چیزها  نیز  مارکس   سیاسی 

روابط بلکه  دهد،  نی  قرار   بررسی 

 جامعه ای (روابط اجتماعی) خاg را

به که  دهد  می  قرار  بررسی   مورد 

بنظر مثابه چیز  به  و  اند   چیزها مربوط 

می رسند.

 توسعه و تکامل سلول نطفه ای و فرم

 بنیادی از دو طریق (از دو طریق هگلی

بلحاظ چیز  از  مترجم)  مارکسی.   و 

دور فرعی  و  محسوس  و  معین   کیفی 

می نامحسوس  عام  به  و  شود   می 

رسد.

منفرد تیک  دیالک  به  کنید   مراجعه 

(خاg) و عام

ماند می  عام»  مثابه  به  «من  سوئی   در 

 (هگل) و در سوی دیگر «ارزش عام»

می وری  خودبهره  به  و  ماند   می 

عام سوئی  (مارکس) در   پردازد. 

معین مشخص  عام  به  نامعین   انتزاعی 

سوی در  و  (هگل)  شود  می   بدل 

عام به  نامعین  انتزاعی  عام   دیگر، 

 خودفرما (خودتعیینگر) بدل می گردد.

(مارکس)

باید در عین حال، تصریح شود  اینجا 

نه را  مارکس  «سرمایه»  کتاب   که 

با بلکه  هگل،  «منطق»  با   مستقیما 

مورد باید  هگل  روح»   «فنومنولوژی 

مواجهه قرار داد.

 عامی� (یونیورسالیته) مقولت «منطق»

جامعه مقولت  خاصی�  با   هگل 

 کاپیتالیستی در تضاد قرار دارد و بیشتر

انطباق کار  هر  ساختار  عامی�   با 

مارکس» «انتساب  که  سان  آن   دارد، 

دهد. می  نشان  «سرمایه»  کتاب   در 

انگلس، جلد  و   ،۲۳(کلیات مارکس 

 g۱۹۵(

اذعان مارکس  وقتی  دیگر،  سوی   از 

تلیل»، متد  «در  او  برای  که  کند   می 

بزرگی» «خدم�  هگل  منطق   مطالعه 

و مارکس  (کلیات  اس�  کرده   ادا 

جلد  اینg ،۲۶۰ ۲۹انگلس،   ،( 

این در  ایده  که  دارد  نظر  در  را   جنبه 

وحدت از  صرفنظر  ـ  نیز   سطح 

و درخود  مطلق  اوبژک�  و   سوبژک� 

سوی از  اینجا  در  موجود  خود   برای 

داده می نشان  مثابه چیزی  به  ـ   هگل 

 شود که مرحله به مرحله خود را تعیین

خودمتمایزسازی بواسطه  و  کند   می 

هیچ، (وجود،  خویش  تیکی   دیالک 

 شدن و الی آخر) به خود می آید و این

 با آنچه که مارکس به مثابه خودفرمائی

سرمایه تیکی  دیالک   (خودتعیینگری) 

می نامد، منطبق اس�.»

ت� بزرگ،  متفکر  دو  هر  مورد   در 

مناسبات سازی  وارونه  معین   شرایط 

اوبژک� ـ  رابطه سوبژک�  و   اجتماعی 

سازی گیرد: وارونه  می   صورت 

روح بازتابی  و  عملی   ساختارهای 

در تاریخ  و  طبیع�  در  یافته   شیئی� 

(پره ها  شرط  پیش  در  هگل   مورد 

 میس ها) و مقوله های فرم های معین

مورد در  و  اند  یافته  تخمیر   شعور 

و اقتصادی  های  مقوله  در   مارکس 

در صحنه که  اجتماعی: کسانی   روابط 

کنند، می  بازی  نقش   مناسبات 
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ـ را  خود  بوسیله  شده  تولید   چیزهای 

 که بظاهر خصلتی مستقل از آنها دارند

به نسب�  بیگانه  چیزهای  مثابه  به   ـ 

 خویشت خویش تلقی می کنند. (هنری

امروز»، مارکسیسم  «مسائل   لوفبور، 

۱۹۶۵ g ،۳۰(

اکنون مارکس  و  هگل  اصلی   نی� 

که اس�  امر  حقیق�  این  دادن   نشان 

خود بوسیله  عینی  و  بیگانه   چیزهای 

سوبژک� ها ایجاد شده اند.

 در «فنومنولوژی روح» هگل نه ماهی�

نه و  دارد  وجود  بیواسطه  بطور   انسان 

خود بلکه  اس�،  آزاد  بیواسطه   بطور 

طولنی روند  در  را  آزادی  باید   انسان 

خودگشت در کشمکشی بدس� آورد. 

سوبژک� بگوئیم،  دقیقتر  (و   روح 

«شعور»، مثابه  به  (بازتابنده)   اندیشنده 

طی در  را  آزادی  باید  «من»)   «روح»، 

و پراتیکی  کشمکش  و   چالش 

خویشت و  زیس�  محیط  با   تئوریکی 

ضمن، در  و  آورد  چنگ  به   خویش 

ـ سوبژک�  تضاد  حل  به  رفته   رفته 

مستقل و  آید: عینی  نایل   اوبژک� 

روح انقیاد  از  معینی  سطح   ظاهری 

 اس�، روحی که این محدودی� ها را

داربس� گشتاورهای  مثابه  به   هنوز 

خود نی شناسد.

 این سفر با ایستگاه های موق� خود از

سطوح سه گانه زیر می گذرد:

۱

دانش مثابه  به  سوبژکتیف  فرم   در 

فردی و شیئی

۲

دانش مثابه  به  اوبژکتیف  فرم   در 

جامعه ای در مراحل منفردش

۳

به آگاهی  مثابه  به  مطلق  روح  فرم   در 

شعور و  سوبژکتیف  شعور   وحدت 

اوبژکتیف

خصل� مرحله  به  مرحله  شناخ�   در 

از بیگانگی  تاریخ،   تشکیلی طبیع� و 

گشت، چیزواره  به  دادن  پایان   طریق 

و می شود  گرفته  پس  باز  گام  به   گام 

 در پایان در چارچوب تئوری بی پایان،

 وساط� مطلق سوبژک� و اوبژک� در

درک (خودتعیینگر)،  خودفرما   عام 

 می شود که در جریان توسعه، خصل�

روح کند. ضمنا  می  کسب   سوبژکتی 

 در طول سفر به خطه خویشت خویش

بلکه تاریخ،  تنها  نه  که  یابد  می   در 

 طبیع� نیز روح اند، یعنی اجزای روح

به توانند  و می  اند  برونی گشته   مطلق 

روح بازگردانده شوند.

 در مورد مارکس اما برعکس. در مورد

شرط پیش  مثابه  به  طبیع�   مارکس، 

می نفی  غیرقابل  انسانی  کنش   اصلی 

ماند.

پایانی نقطه  در  روح  هگل،  مورد   در 

 نقشبازی هایش، یعنی در روح مطلق،

ماهوی خویش با شناخ� ساختار   که 

اوخ نقطه  به  آید،  می  خود  به   دوباره 

یابد. می  دس�  انسانی   خودفرمائی 

g لوکاچ،  گ.  به  کنید   (مراجعه 

۴۴۴(

ادامه بخش سوم

می تنظیم  منطقی  بلحاظ   بیواسطگی 

نایش و  آید  می  پدید  نو  از  و   شود 

بطور منطق»  «علم  در   مسئله 

 سیستماتیک از نو تنظیم می شود و با

(مراجعه می شود.  آغاز  نو  از   «وجود» 

 g هگل،  به   ،۵۲۸ ـ ۵۲۴کنید 

و «وحدت  هولتس،  هاینتس   هانس 

 g سوم،  جلد    ،۲۵ ـ ۹تضاد»، 

 g ،۵۴۱، ۵۰۹لوکاچ(

عبارت هگل  قاموس  در   بیگانگی 

 اس� از اینکه روح مطلق در طبیع� و

یا و  (تسم  شود  می  برونی   تاریخ 

در ولی  مترجم)،  یابد.  می   جسمی� 

 گذر از درک این شیئی� یابی به مثابه

خویش خویشت  ساختار   شناخ� 

دوباره به خود می آید.

 (در سیستم دیالک تیکی ـ ایدئالیستی

بثابه ـ  مقوله تسم   یونیورسال هگل، 

 مرحله نفی ـ معنی سیستماتیکی کسب

 می کند که هر پدیده ای باید در مسیر

بگذرد. روح آن  از  خویش   توسعه 

نخس� که  (روحی  خود  در   نخس� 

در را  خود  دارد)،  نفسه  فی   وجود 

 شیئی� ابژک� معینی تسم می بخشد

 و از طریق شناخ� واقعی� تسم یافته

 ـ بثابه شیئی� یافت سوبژک� روحی ـ

مطلق بودن  خود  برای  و  درخود   به 

دس� می یابد.

 به قول هگل، «هستی بیواسطه روح ـ

دارای دو گشتاور اس�: گشتاور  شعور 

دانش و گشتاور شیئی� منفی دانش.

آن زیرا  شود،  می  شیئ  اما   روح 

یعنی شدن،  دگر  بسوی  اس�   حرکتی 

 شیئ خویشت خویش شدن و نفی این

دگرباشی.»

تربه واسطگی،  «بی  حرک�  این   در 

 نشدگی، یعنی انتزاعی� وجود حسی و

را خود  اندیشیده،  صرفا  ی  ساده   یا 

این از  سپس  و  کند  می   بیگانه 

و باز می گردد  به خویشت   بیگانگی، 

و واقعی�  در  اکنون  طریق   بدین 

حقیق� خویش نودار می شود.»

در هم  و  خود  «منطق»  در  هم   هگل 

های رشته  بر  خود  منطق   کاربس� 

و چون  بی  ضرورت  بر  فلسفی   دیگر 

 چرای گشتاور تسم در روند تقق هر

شیئ تأکید می ورزد.

و شیئی  هر  محتوائی  های   «تعین 

تسم باید  انسانی  های  ایده   همچنین 

بدر خود  از  عینی  چیز  در  کنند،   پیدا 

 شوند، تا بدین طریق انسجام یک کل

و وجود آن را کسب کنند.»

کسب به  تسم  نفی  با  نامعین   هرچیز 

«درخودباشی بثابه  ـ  بعدی خود   تعین 

 توسعه یافته اش» نایل می آید. بنابرین،
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از اس�  وحدتی  نامعین  چیز   هر 

یعنی غیرخودباشی،  و   درخودباشی 

 نفی نفی. و لذا وجود تنها بثابه شدن ،

واقعی اس�.

 مقوله تسم در فلسفه هگل برای متد

 دیالک تیکی او از اهمی� تعیین کننده

برخوردار اس�. هگل کلیه مراحل  ای 

یک در  را  تاریخی  و  طبیعی   واقعی� 

روحی روح،  کلی  سیستماتیک   روند 

 که با تسم خویش، خود را تقق می

دهد. تسم می  پیوند  هم  به   بخشد، 

آن در  که  روندی  از  اس�   عبارت 

حادثه فرم  در  را  خود  شدن   «روح 

سازد.»  می  نودار  آزادی  تصادفی 

 طبیع� ـ برای مثال ـ روح تسم یافته

خویش» با  گشته  بیگانه  «روح   اس�، 

روح شدن  دیگر  جنبه  تاریخ   اس�: « 

اس�، شدن داننده   اس�. تاریخ شدن 

زمان در  روح  اس�. تاریخ   شناساننده 

نیز تسم  این  اس�. اما  یافته   تسم 

اس�… این خویش  خویشت   تسم 

س�، نازا  حرکتی  نشاندهنده   شدن 

اس�، ارواح  از  کاروانی   نشاندهنده 

تصاویر از  ئی  گالری   نشاندهنده 

 اس�…. عالم ارواح که بدین طریق در

توالی یادآور  یابد،  می  تشکیل   هستی 

 ارواح اس� که هرکدام ـ بنوبه خود ـ

دیگری را از عرصه بدر می کند.»

 آماج نهائی آنها عبارت اس� از نیل به

در را  این تسم  که   «مفهوم مطلق …. 

و سازد»  می  مجسم  خویش   خویشت 

نفی به  موفق  مطلق  دانش  در   روح 

شیئی� خارجی خویش می شود.

ایدئالیستی محدودی�  نکته،  این   در 

مقوله آن  درچارچوب  او  که   هگل 

آشکارا سازد،  می  مطرح  را   تسم 

هگلی تبیین  گردد. مهمترین  می   عیان 

پیدایش دوره  برای  (که  تسم   مقوله 

می محسوب  مهمترین  نیز   مارکسیسم 

 شود) در فلسفه حقوقی او صورت می

گیرد.

با مقایسه  در  ـ  بورژوائی  جامعه   اینجا 

 خانواده و در مقایسه با نظام اجتماعی

هگل بنظر  که  هماهنگ  ـ   اخلقی 

اخلقی� سیستم  بثابه  ـ  اس�   دول� 

 «گمشده در افراط های خویش»، بثابه

می نودار  مشخص  اخلقی�   تسم 

گردد.

صرف گذار  عرصه  بثابه  را  آن   هگل 

 تلقی می کند، عرصه ای که اخلقی�

آگاه و آزاد باید زنده بگورش سازد.

نسخه های دستنویس و  آثار هگل   در 

 او، از جمله در فلسفه حقوقی، فلسفه

های درس  اخلقی�،  سیستم   تاریخ، 

درک در  تسم  مقوله  غیره  و   ینا 

به کاپیتالیستی  جامعه  از   انتقادی 

شکوفائی چشمگیری می رسد.

 اینجا کاربس� توسعه یافته ای از مقوله

که کاربستی  گیرد،  می   تسم صورت 

 مارکس در نقد حقوق دولتی هگل و

) اقتصادی  های   ۱۸۴۴بررسی 

 میلدی) به معنای دموکراتیسم انقلبی

 اش به خدم� می گیرد و تکامل می

بخشد. مترجم)

مراجعه کنید به تسم.

در را  مسئله  همین  درس�   مارکس 

 تفکر هگل مورد انتقاد قرار می دهد،

در اوبژک�  ـ   وحدت مطلق سوبژک� 

 دانش مطلق را که وجود جهان خارج

از بین می رود.

 عرفان هگلی نیز همین جا س�: ذوب

عرفا، زبان  به  و  سوبژک�  و   اوبژک� 

مخلوق و خالق در یکدیگر. مترجم

که آنچه  عینی�  مارکس،  قاموس   در 

تواند نی  هس�،  طبیع�  هیئ�   در 

دوباره در سوبژک� واپس گرفته شود.

و عیب  این  این،  بر  علوه   مارکس 

انتقاد مورد  هگل  تفکر  در  را   نقص 

نایش در  هگل  که  دهد  می   قرار 

رئال علل  به  بیگانگی   ایدئالیستی 

 بیگانگی برخورد نی کند، بلکه ان را

می برسمی�  شعور  روند  در   تنها 

و محدودی� مراحل  مثابه  به   شناسد، 

جریان در  روح  مختلف   های 

انگلس، و  (مارکس   خودگشتنش. 

مقدس»،   g ،۷۵٫ ۱۹۵۳«خانواده 

 g ،۲۰۳ی. یلنی(

 مارکس بر خلف هگل، بیگانگی را

اوبژک� ـ  سوبژک�  وارونگی  مثابه   به 

می محسوب  کارش  فراورده  و   انسان 

بیگانه فرم  بیگانگی  شرط   دارد. پیش 

ایزوله تولید  اس�. یعنی  تولید   گشته 

موادشان که  خصوصی  مولدین   گشته 

 از قبل، اجتماعی نیستند. زیرا آنها ـ به

 مثابه کال و پول ـ باید از طریق دس�

به دس� شدن در بازار تقق یابند.

اقتصاد سیاسی» تلیل دقیق از   «انتقاد 

 و انتقاد رادیکال از گرایشات استقلل

کاپیتالیستی اقتصاد  روزافزون   یابی 

 اس�. آنچه که مارکس اینجا سوبژک�

سرمایه مناسب�  نامد،  می   تاریخی 

طبقه یا  و  کارگر  طبقه  نه  و   اس� 

طبقه و  کارگر  . طبقه   بورژوازی 

سرمایه مناسب  تابع  دو  هر   بورژوازی 

اند.

خودفرمای مناسب�  میان،  این   در 

معنی به  سرمایه   (خودتعیینگر) 

که اس�  واحدی  اوبژک�  ـ   سوبژک� 

بازار در  اعمال  مجموعه  از   اگرچه 

اراده از   تشکیل می یابد، ولی مستقل 

 ها و خواس� های فردی اس� و افراد

سرسپرده و  تابع  روزافزونی  بطرز   را 

خویش می سازد.

ـ را  سرمایه  مناسب�  این   مارکس 

 همزمان ـ به مثابه یک رابطه اجتماعی

با که  ای  کند: رابطه  می   رمزگشائی 

عنوان به  و  اس�  خورده  پیوند   چیزها 

 چیز نودار می شود. ولی ماهیتا زاده و

آن و  اس�  معینی  مناسب�   بیانگر 
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 عبارت از این اس� که در همه جوامع

 بشری تولید نعمات مادی صورت می

گیرد.

 مارکس اما اعلم می کند که تنها در

در که  ئی  اجتماعی  های   فرماسیون 

ها فراورده  خصوصی  مبادله   آنها 

 حاکم اس�، کار مشخص ـ مفید تابع

کار صرف  که  آنا  گردد،  می   ارزش 

زمانی واحدهای  در  انسانی   مجرد 

قابل اندازه گیری معیار اس�.

ادامه بخش سوم

طریق از  کالها  نامنظم  وساط�   در 

تولید  بازار و رقاب�، کالها و شرایط 

 آنها و بهره وری از آنها ـ یعنی چیزها و

افزونی روز  بطرز  ـ  میان چیزها   روابط 

 قدرت تقدیری بر انسان ها کسب می

 کنند. (کلیات مارکس و انگلس، جلد

۲۵ g ،۸۲۶(

بوسیله آن،  در  ها  انسان   gخا  سهم 

مورد وری غیر شخصی  بهره   حرکات 

گیرد. روابط می  قرار  پوشی   پرده 

روابط و  گردند  می  چیزواره   انسانی 

 شیئی حیات خاg خود را کسب می

کنند.

در اجتماعی  مناسبات  نتیجه،   در 

رسند می  بنظر  چنان  بورژوائی   جامعه 

 که گویا اصل اجتماعی نیستند و بدین

به مرتبط  های  گشت  چیزواره   طریق 

 هم روابط انسانی چنان بنظر می رسند

اند. دادی)  (خدا  طبیعی  انگار   که 

 (مقایسه کنید با موشه پوستون، «زمان،

اجتماعی»،  حاکمی�  و   ،۲۰۰۳کار 

 g۳۹۲( 

)۱۹۳۹هلموت رایشل� (

اقتصاد دان و جامعه شناس آلانی

موضوع پژوهش:

تئوری ارزش مارکس

اجتماعی روابط  اونتولوژیزاسیون   این 

خود بر  مبنی  مارکس  توضیح  بر   بنا 

 جنبی دیالک تیکی فرم کالئی فزونی

 می گیرد. (هلموت رایشل�، «راجع به

در سرمایه  مفهوم  منطقی   ساختار 

 )g ،۹۰ ۱۹۷۰قاموس مارکس»، 

کالئی فرم  تیکی  دیالک   خودجنبی 

 در اثر مارکس ت� عنوان «کاپیتال» از

به سرمایه  از  گذر  در  و  پول  به   کال 

 بهره (نزول) و سرانام به اجاره اراضی

انسانی کار  سهم  که  آنا  رسد،   می 

کامل محو می گردد.

چیزها اجتماعی   gخوا دیگر   اینجا 

بطور معین،  تاریخی  مناسبات   در 

ارضی مناسبات  بر  تام  و  تام  و   کامل 

پیشرف� اس�. همزمان   ناتورالیزه شده 

 توسعه مناسبات سرمایه داری که بثابه

روابط کلیه  اوتوماتیک،   سوبژک� 

 اجتماعی را بطرز روزافزونی زیر سلطه

واقعی های  سوبژک�  برای  گیرد،   می 

روابط ها  انسان  برای  یعنی  روند،   این 

 انقیادی و فتیشیستی افزایش می یابند.

«تئوری ترپتوف،  با  کنید   (مقایسه 

g مارکس»،  قاموس  در   بیگانگی 

۸۸(

مراجعه کنید به فتیشیسم (ب� پرستی)

 مناسبات اجتماعی ساخته انسان ها به

 مثابه چیزهای مستقل جلوه می کنند و

شان های  نیازمندی  با  ها  انسان   خود 

سرسپرده و تابع آنها نودار می گردند.

انسان روزافزون  تابعی�  این   مارکس 

خود های  فراورده  و  ساختارها  به   ها 

گام به  گام  تشدید  مثابه  به  را   ساخته 

(کلیات کند.  می  تلقی   بیگانگی 

جلد  انگلس،  و   ، ۲۵gمارکس 

۱۰۸(

وسیله مارکس  بنظر  اما  بیگانگی   این 

غلبه بر خود را نیز ایجاد می کند.

بورژوائی رقاب�  بر  مبتنی  اقتصاد   زیرا 

انسانی کار  نیروی  ای  پیشرونده   بطرز 

و سازد  می  جایگزین  تکنولوژی  با   را 

بازتولید اجتماعی منظمی تولید و   فرم 

 را بلحاظ عینی امکان پذیر می سازد و

در اختیار مزدبگیران قرار می دهد.

ارزشی، رابطه  با  پوستون  قول   به 

می تشکیل  نو  طراز  از   حاکمیتی 

حاکمی� فرم  در  رابطه  : این   گردد 

گردد. زیرا می  نودار  گشته   ناتورالیزه 

و شخصی  مستقیم،  بطور   آن 

حتی و  شود  نی  اعمال   سوبژکتیف 

سلطه ت�  را  برخورداران   خود 

 g ،۱۲۷خویش می گیرد. (پوستون(

 بر این رابطه، دوباره با یکسان انگاری

پیش شرط ضرور هر وجود بثابه   کار 

مرجع بثابه  مجرد  کار  با   اجتماعی 

gخا کالئی  اقتصاد  در   میانی 

بدین وسیله و  نهاده می شود   سرپوش 

شود. می  اونتولوژیزه  مجرد  کار   اصل 

و مارکس  کلیات  به  کنید   (مراجعه 

)g ،۸۶ ۲۳انگلس، جلد 

مسلط فرم  رابطه  این  در  ضمن،   در 

و دستمزد  کال،  تولید  به  تنها  نه   کار 

تولید به  آنها،  بر  علوه  بلکه   سود، 

موجد که  پردازد  می  مناسبتی   مستمر 

این رابطه اس�.

تلیل  ، اونایل  قول  به  وسیله،   بدین 

 مارکس مبنی بر استقلل یابی حرک�

می عمل  جامه  سطح  دو  در   کال 

نه کال  حرک�  یابی   پوشد: استقلل 

 تنها به مقوله های اقتصادی مربوط می

تثبی� روابط  بثابه  را  آنها  بلکه   شود، 

 یافته و چیزواره گشته انسانی جلوه گر

 می سازد. یعنی این مقوله ها را بلحاظ

طبقاتی روابط  به  و  موجد  به   ماهی� 

موجد برمی گرداند.

تشکیل روند  افزون  دم  یابی   استقلل 

قبیل از  آنها،  شیئی  مقولت  و   ارزش 

و سمبل  بثابه  سرمایه  و  پول   کال، 

 نشانه ترکیب اجتماعی و تاریخی معین

با کنید  (مقایسه  شوند.  می   افشا 

 g ،۲۱۵پوستون(

)۱۹۴۲دیتر ولف (

عالم اجتماعی،  علوم   عالم 
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اینفرماتیک

 مؤلف آثار بسیار در زمینه تئوری های

جامعه به  راجع  مارکس  و   هگل 

بورژوائی

آثار:

ساختار به  (راجع  مارکس  و   هگل 

ساختار حرک� و  مطلق  روح   حرک� 

)۱۹۷۹سرمایه) (

 تئوری هگل در زمینه جامعه بورژوائی

)۱۹۸۰(

در تیکی  دیالک  (تضاد  پول  و   کال 

)۱۹۸۵کاپیتال مارکس) (

و دهها اثر دیگر

گشت وارونه  ولف،  دیتر  قول  به   زیرا 

 انسان و اشیاء اگرچه از آن رو س� که

پدید را  انسان ها  میان   اشیاء وساط� 

در نه  وارونگی  دلیل  ولی  آورند،   می 

زیر فاکتور  دو  در  بلکه  اشیاء،   خود 

اس�:

۱

آن، مناسبات خاصی اس� که در   در 

کسب اجتماعی  مرکزی�  مجرد   کار 

 می کند و به مثابه مبادله چیزها جلوه

گر می شود.

۲

که اس�  معینی  اجتماعی  شرایط   در 

اول امکان پذیر را درو هله   این رابطه 

 می سازد. (دیتر ولف، «تضاد دیالک

 ، ۲۰۰۲gتیکی در کاپیتال مارکس»، 

۷۳( 

روابط تنها  نه  ـ  اما  ـ  مارکس   بنظر 

 اجتماعی انسان ها، بلکه علوه بر آن،

فرم بوسیله  نیز  ها  انسان   شعور 

اجتماعی کال اتیزه و وارونه می شود: 

تقسیم درجه  افزایش  با  حالیکه   در 

وابستگی درجه  فونکسیون،   اجتماعی 

تعقل و  نیز رشد می کند   افراد جامعه 

ترقی ها  زیرعرصه  در   (راسیونالیته) 

رقابتی فشار  با  ناید،  می   چشمگیری 

تأثیر ناپذیری  بینی  پیش  افزون،   روز 

 متقابل این اعمال و همراه با آن تاهل

اجتماعی تام  بطور   (ایراسیونالیته) 

کنید: (مقایسه  یابد.  می   افزایش 

 روبرت کورتس، «جهان به مثابه اراده

 )g ،۱۵۱ ۱۹۹۹و طرح»، 

و اجتماعی  انزوای   احساس 

فراگیر تسلط  رشدیابنده   هیچکارگی 

سازی همرنگ  بواسطه  که  یابد   می 

داری سرمایه  جامعه  واقعی�  با   خود 

(بظاهر) و  یابد  می  استمرار   واپسین 

خنثی می شود.

طریق بدین  افزون  روز  فرمائی   بیگانه 

که آنچه  مثابه  به  نه  اوتوماتیک   بطور 

 هس�، بلکه حتی بدتر، بثابه ضد آن،

 یعنی به مثابه خودفرمائی جلوه گر می

شود.

 بطور بی وقفه و لینقطع، منافع انسان

 ها تابع منافع بهره وری از سرمایه می

مثابه به   gخا منافع  همین  و   گردد 

شود. می  داده  مردم  خورد  به   هنجار 

و «شکس�  هولتس،  هاینتس   (هانس 

)g ،۳۵ ۱۹۹۲آینده سوسیالیسم»، 

وارونه جهان  این  پارادوکسی   پیامد 

ت� تابعی�  که  اس�  این  از   عبارت 

 این مناسبات در خصل� خودفرمائی،

و آگاهانه  تبعی�  معنای  به   یعنی 

گر جلوه  طبیعی  قوانین  از   داوطلبانه 

سوئی از  مارکس،  شود: بنظر   می 

ب� هرچه  اجتماعی  مبادله   مقولت 

به شوند،  می  تر  واره  چیز  و  تر   واره 

 همان میزان هم خصل� طبیعی واره به

 خود می گیرند و براتب سهلتر بر فرم

 های شعور روزمره تأثیر می گذارند. از

و آرزوها  با  ها  انسان  دیگر،   سوی 

رشد تابع  رئال  بطور  شان   نیازهای 

اقتصادی می گردند.

حتی که  اس�  چنان  وضع  این   پیامد 

این ساختارها تفسیر  به  قادر  افراد   اگر 

 و مکانیسم ها باشند، منافع خصوصی

کامل و  بظاهر  منافع عمومی  در   شان 

ضد «بر  (مولر،  شوند.  می   ذوب 

غرب»، و  شرق  در  آلان   امپریالیسم 

)g ،۱۱۷ ۱۹۹۳، ۲توپوس شماره 

 انسان ها به قول مارکس و انگلس به

شوند، می  بدل  ها»   «کاراکترماسک 

فردی آزادی  سازی  تابع  که  سان   آن 

سرمایه عطوف�  بی  قدرت  به   خویش 

مأمور که  زمانی  تا  دستکم  ـ   را 

به را  شان  خانه  در  زنگ   دادگستری 

ترین عالی  مثابه  به  ـ  نیاورده  در   صدا 

 نشانه آزادی شخصی جشن می گیرند.

جلد  انگلس  و  مارکس   ،۲۳(کلیات 

 g۱۶ ۸۵ ـ(

ایدئالیسم واقعی  قراب�  به  اینجا   ما 

تابعی�  فلسفی هگل می رسیم. او هم 

یکسانی عنوان  ت�  را   روزافزون 

روند مثابه  به  اوبژک�  ـ   سوبژک� 

تلقی ها  انسان  خودفرمائی   رشدیابنده 

 g ،۷۹می کند. (رایشل�(

 اما برای مارکس ـ همانطور که دیدیم

 ـ درس� بر خلف هگل، خودشناسی

یکسان، اوبژک�  ـ   سوبژک� 

اوج نقطه  نه  سرمایه   خودجنبی 

حضیض نقطه  بلکه   (تعالی)، 

خودفرمائی انسانی اس�.

ابدی، ای  نقطه  نه  نقطه حضیض   این 

اس�. تاریخی  ای  نقطه   بلکه 

 g آزاد۲۴۳(پوستون،  حرک�   ) و 

که سرمایه،  جوهر  یعنی  آن،   جوهر 

معنی به  نه  اس�،  کار  از   عبارت 

معنی به  بلکه  کلی�،  یابی   واقعی� 

محو آن خواهد بود.

پدیده بزرگ،  متفکر  دو  هر  برای   اما 

 های بیگانگی در تاریخ بشرند که بنظر

مارکس بنظر  و  یابند  می  پایان   هگل 

بالقوه قابل پایان یابی اند.

خود تواند  می  اما  دادن  پایان   این 

از که  باشد  قوائی  محصول   دوباره 

بیگانگی نشئ� می گیرند.

 زیرا بیگانگی از سوئی توسعه نیروهای
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بدین و  راند  می  پیش  به  را   مولده 

مادی پایه  بر  را  بشر  نوع  رهائی   طریق 

 امکان پذیر می سازد و از سوی دیگر

در که  آورد  می  پدید  را  هائی   بحران 

 آنها تضادهای جامعه می توانند تشدید

نیستند، منفی  فقط  ها   شوند. بحران 

 بلکه می توانند مثب� هم باشند: بحران

یابی واقعی�  بیگانه گشته،  فرم   ها در 

و دهند  می  نشان  را  انسانی   قوای 

امکان انسانی  قوای  یابی   واقعی� 

 کنترل روند تولید و بازتولید اجتماعی

را فراهم می آورد.

می یابند،  واقعی�  انسانی  قوای   اگر 

از هگل  با  دیگری  آنالوژی  در   توان 

 تشکیل مجدد بیواسطگی نوین حاصل

گف�. سخن  بیگانگی  روند  یک   از 

 g ،۳۱۴(ماینرز(

فرهنگ در  و  آسیائی  تولید  شیوه   در 

و مولدین  میان  خانوادگی   کشاورزی 

وجود بیواسطه  وحدت  تولید   وسایل 

دارد.

و کارگران  میان  آغازین   «وحدت 

شرایط کار دو فرم اصلی دارد:

۱

(کمونیسم آسیائی  اشتراکی   همبود 

اولیه)

۲

فرهنگ کشاورزی خانوادگی کوچک

برای و  فرم های صغیرند  فرم،  دو   هر 

و اجتماعی  کار  مثابه  به  کار،   توسعه 

کار مولده  نیروی  توسعه   برای 

این اند. از  نامناسب  بسیار   اجتماعی 

شقه ضرورت  جدائی،  ضرورت   رو، 

 شقه شدن، ضرورت تضاد میان کار و

شرایط بر  مالکی�  (منظور   مالکی� 

گردد.» می  الزامی  اس�)   تولید 

جلد  انگلس،  و  مارکس   ،۲۶(کلیات 

 g۴۱۴(

 این وحدت در دوران سرمایه داری در

هم شکسته می شود.

 اما به قول مارکس و انگلس، از خود

گشته، بیگانه  کاپیتالیستی  تولید   شیوه 

و جدائی  این  بردن  بین  از   وسیله 

بر بنا  البته  وحدت،  مجدد   برقراری 

تر متعالی  سطح  در  و  اجتماعی   نقشه 

توسعه می یابد.

«تولید انگلس،  و  مارکس  قول   به 

روند با ضرورت یک  اما   کاپیتالیستی 

 طبیعی، نفی خود را پدید می آورد. این

نفی نفی اس�.

 این نفی، مالکی� خصوصی را دوباره

را فردی  مالکی�  اما  آورد،  نی   پدید 

سرمایه عصر  دستاوردهای  بنیان   بر 

داری پدید می آورد:

 همکاری و مالکی� اشتراکی بر زمین

و بر وسایل تولید را که مولود کارند.»

پایان

دایرالعارف روشنگری

http://hadgarie.blogspot.com/
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دانشگاهیان،م  جموعهی 

علوم متخصصان  و   روشنفکران 

ل م توان  موجود  انسانی  و   اجتماعی 

ساختارهای کردن  انقل)ی  )رای   را 

آن آنها  واقع  در  ندارند.   دانشمان 

 چنان عمیق در ساخت سیستم جدید

 حکومت نولیبرال درگیر )ودهاند که ا 

و مشروعیت  مورد  در   پرسشهایی 

نوعی )ه  و  میروند  طفره   دموکراسی 

 ا  پدرخواندگی سیاستمداران قدرتند

پشتیباتی میکنند.

اجتماعی فروم  هاروی، دهمین   دیوید 

۲۰۱۰جهان، پورتوالگره، برزیل. ژانوبه 

دههی  خوش۱۹۹۰اوایل  از  موجی   ، 

لیبرال دموکراسی  آینده  به  نسب�   بینی 

 و آزادیخواه در سایهی افول کمونیسم

 موجود، وارد ادبیات دانشگاهی شد و

اخیر دههی  سه  دو  در  آن  نتیجهی   در 

محافل رایج  سکهی   نولیبرالیسم 

امروزه اس�.  بوده   آکادمیک 

اقتصاد مشخص  الگوی   نولیبرالیسم 

هر از  بیش  و  ماس�  دوران   سیاسی 

 زمان دیگری در نهادهای مالی جهانی

کشورهای ملی  سیاس�گذاریهای   و 

جهان هژمونی یافته اس�.

بیستم قرن  دههی هشتاد  در  که   آنچه 

هیجان و  افراطی  عقاید  عنوان   به 

تلقی نولیبرال  اقتصاددانان   زدهی 

نوعی به  حاضر  زمان  در   میشد، 

اس� یافته  ارتقا  روشنفکرانه   فرهنگ 

 که در اشکال و با درجات گوناگون،

 حتی در علوم سیاسی و جامعه شناسی

مشاهده میشود.

 نولیبرالها دروغ
 میگویند؛

نولیبرالیسم 
و 

دموکراسی
خسرو صادقی بروجنی

 در دوران پس از جنگ سرد، هر کس

 از خصیصهی همگانی سخن میگوید

 طرفدار دموکراسی به نظر می رسد.

یک از  نومحافظهکاری  و   نولیبرالیسم 

ضد و  جنگ  ضد  نهض�های  و   سو 

از سوی دیگر هر دو در  جهانیسازی 

خود توجه  تام  که  مشترکند  نکته   این 

از دوباره  تعریفی  ارائهی  به   را 

جهان کنونی  نظام  در   دموکراسی 

معطوف کردهاند.

محوری شعار  دموکراسی»   «گسترش 

و واشنگت»  «اجماع  گروه  که   اس� 

صدا یک  بوش  نظریهی   طرفداران 

واشنگت» «اجماع  گروه  دادهاند.   سر 

 مبتنی بر این ادعا اس� که نولیبرالیسم

 جهانی و کنترل اقتصادی سرمایه مالی

و پیرامونی  کشورهای  بر  مرکزی   و 

بین «صندوق  طریق  از  جهان   تامی 

تارت «سازمان  و  پول»   الللی 

چیره برای  واقعی  بدیل  تنها   جهانی»، 

«نظریه اس�.  مصیب�  و  فقر  بر   شدن 

جریان عریان  بیان  نیز   بوش» 

آمریکا تلش  توجیه  در   نومحافظهکار 

جنگ و  جهان  بر  نظامی  تسلط   برای 

جهان کردن  امن  توجیه  با   پیشگیرانه 

 برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر

 اس�. از نظر نهض�های ضدجنگ و

این ادعای  جهانیسازی،   ضد 

گسترش برای  حکومتی   نظریههای 

جز نیس�  چیز  هیچ   دموکراسی، 

 پوششی بر دیکتاتوری جهانی آمریکا و

این اصلی.  شرک�های   سردمداران 

به حمله  که  حال  عین  در   نهض�ها 

را دیکتاتوری  این  مجری   نهادهای 

سخ� اند،  داده  قرار  توجیه   کانون 

کنند: ایجاد  نیز  بدیلی  تا   میکوشند 

راستین مشارکتی  دموکراسی   یک 

).۱۶:۱۳۸۸(تب، 

یا نولیبرال  مدل  قالب  در   دموکراسی 

 راس� جدید به طور مشخص از درون

مدرن سرمایهداری  نظام   مناسبات 

میآید. بیرون  و  میشود   تئوریزه 

«نولیبرال» اندیشه  بر  مبتنی   دموکراسی 

مکتب مت  در  جدید»  «راس�   یا 

) نوزیک»  «رابرت   Robertسیاسی 

Nozik«هایک فوق  «فردریک  و   ( 

Friedrich  Von  Hayekدیده  (( 

مانند را  زندگی سیاسی  آنان   میشود. 

ابتکار یا  آزادی  بر  اقتصادی،   زندگی 

(قراگوزلو، میدانند  استوار   فردی 

را۱۳۸۸:۴۹ دموکراسی  هایک   .( 

 آموزهای درباره روش تعیین آنچه باید

 قانونی باشد تعریف میکند و آن را به

نظر به  نیداند.  هدف  خود   خودی 

سودجویانه ابزاری  دموکراسی   هایک 

هدف والترین  تأمین  به  کمک   برای 

میرود شمار  به  آزادی  یعنی   سیاسی 

).۳۷۰: ۱۳۷۸(هلد، 

 هایک قانون را به استخدام صیان� از

 سلم� و ثبات دموکراسی میگیرد و

 سپس به طراحی پیش نیازهای استقرار

نظر به  میپردازد.  پروژهای   چنین 

قانونی» «دموکراسی  فقط   هایک 

 میتواند آزادی را محور کار خود قرار

 دهد. در این راستا قانون گذاران نباید

کنند. مداخله  قانون  حاکمی�   در 
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به مجلس  وظایف  حدود   (تفکیک 

عمومًا دخالتی  چنین  زیرا   دول�) 

 باعث کاهش آزادی میشود. پس باید

قانون حاکمی�  وسیله  به  چیز   همه 

 محدود شود. هایک در جریان تدوین

دول� و  دموکراسی   چارچوب 

را تودهای  دموکراسی  او   میپردازد. 

استبداد به  گرایش  برای   خطری 

آن نتیجهی  که  میکند،  تلقی   اکثری� 

حاکمی� به  اکثری�  حاکمی�   انتقال 

کارگزاران دول� خواهد بود.

شکل برای  مدلی  قانونی   دموکراسی 

 بندی بازار آزاد و تدید نقش دول� و

بوده اقتصاد دولتی   انحلل تشکیلت 

جایگاه برجستهسازی  هدفاش   و 

 دول�های نولیبرال غربی اس�. برخی

از ویژگی های این مدل عبارتند از:

مانند سن� سیاسی  - دول� مشروطه 

انگو- آمریکایی.

- حاکمی� قانون.

جامعه در  دول�  مداخله  حداقل   - 

مدنی و زندگی خصوصی شهروندان.

- بیشترین میدان عمل برای جامعه.

- بازار آزاد.

- رهبری سیاسی کارآمد.

- حداقل قواعد بوروکراتیک.

 - محدودی� نقش گروههای هم سو،

مانند اتادیههای کارگری.

 - به حداقل رسیدن خطر جمع گرایی

).۳۸۲از هر نوع (همان: 

دموکراسیای نولیبرال،   دموکراسِی 

و «نایندگی»  بر  مبتنی  و   صوری 

بنابراین و  اس�  ادواری»   «انتخابات 

تربهی از  رسمی  و  محدود   مفهومی 

 دموکراتیک ارائه میدهد. در حالیکه

 متفکرانی چون «فرانسیس فوکویاما» با

شرق بلوک  و  شوروی  اتاد   سقوط 

الگوی و  دموکراسی  لیبرال   پیروزی 

بر و  نایندگی  بر  مبتنی   دموکراسی 

 محور بازار آزاد را جشن گرفتهاند، در

گستردهای سطح  در  امر  این   غرب 

نایندگی دموکراسی  که  شده   پذیرفته 

کنونی آنچنان که باید، کار نیکند.

 شواهد در این زمینه عبارتند از کاهش

 تعداد رأی دهندگان در انتخابات ملی

اجباری دادن  رأی  که  کشورهایی   در 

وفاداریها ناپایداری  افزایش   نیس�، 

برجسته و سرع�  سیاسی،  احزاب   به 

وسیلهی به  که  موضوعاتی   شدن 

همان به  و  میشوند  مطرح   رسانهها 

مردم میگردند.  فراموش   سرع� 

دلسرد، دموکراتیک،   کشورهای 

هستند. بیثبات  و  بدبین   منفعل، 

دموکراسی طرف  یک  از   بنابراین، 

 گرامی داشته میشود و از طرف دیگر

چگونگی مورد  در  فزایندهای   نگرانی 

وجود عمل  عرصهی  در  آن   کارآیی 

از یکی  دوگانگی  این   دارد. 

 ویژگیهای تفاسیر جامعهشناختی اخیر

از که  هس�  نیز  دموکراسی   پیرامون 

 یک طرف آن را یک ایدهآل هنجاری

از دیگر  طرف  از  و  میکنند   تلقی 

نایندگی بر  مبتی   دموکراسیهای 

(نش، مینایند  انتقاد   کنونی 

۱۳۸۵:۲۵۵.(

صوری دموکراسی  که   هنگامی 

نولیبرالیسم دارد،  وجود   انتخاباتی 

این در  اما  دارد  را  کارکرد   بهترین 

به یابی  دس�  از  مردم   هنگام 

که عمومی  نظر  تبادل  و   اطلعات 

 برای مشارک�ِ واقعی در تصمیم گیری

 ضروری اس�، باز میمانند. بنا به نظر

 میلتون فریدمن، مرشد نولیبرالیسم، در

چون آزادی»،  و  «سرمایهداری   کتاب 

 سودورزی جوهر دموکراسی اس�، هر

را بازار  ضد  سیاس�های  که   دولتی 

 تعقیب ناید، ضد دموکراتیک اس� و

آنها از  آگاه  مردم  که   حمایتی 

ندارد اهمیتی  هیچ   میکنند، 

).۱۱:۱۳۸۲(مکچسنی، 

کلمه یک  در  نولیبرالی   دموکراسی 

پیش بحثهای  از  اس�   عبارت 

بی موضوعات  مورد  در   پاافتاده 

 اهمی� توسط احزابی که اساساً همان

بازار را صرف  خط مشیهای طرفدار 

صوری منازعات  و  تفاوتها  از   نظر 

چنین در  میبرند.  پیش   خویش 

قابل جایی  تا  دموکراسی   الگویی، 

مقولت وارد  که  اس�   پذیرش 

بر نظارت  مسئلهی  و  نشود   اقتصادی 

به جامعه  اقتصادی  حیات  کار  و   ساز 

(همان: نشود  گذاشته  مردمی   بحث 

۱۲.(

پاسخ دامنهی  دموکرسی  نوع  این   در 

 گویی دموکراتیک محدودتر میشود و

 کل قلمروی جدید سلطه و قهرِ آفریده

انتقال سرمایهداری،  توسط   شده 

جامعه به  دول�  از  اصلی   قدرتهای 

و قید  و  خصوصی  مالکی�   مدنی، 

باقی نخورده  دس�  را  بازار   بندهای 

تابِع که  حوزههایی   میگذارد، 

بلکه نیستند  دموکراتیک   پاسخگویی 

و بازار  قوانین  مالکی�،   قدرتهای 

 مکانیزم بیشینهسازی سود بر آن حاکم

).۱۳۸۶:۲۷۵اس� (مکسینزوود، 
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 اما کارآیی دموکراسی مستلزم آن اس�

احساس شهروندان  سایر  با  مردم   که 

پیوندی در باشند و چنین   پیوند داشته 

گوناگون نهادهای  و   سارمانها 

فرهنک میگیرد.  شکل   غیرتاری 

نیازمند پرشور  و  سرزنده   سیاسی 

 تشکیل گروههای جمعی، کتابخانهها،

محلی، سازمانهای  دولتی،   مدارس 

عمومی، گردهمآییهای   تعاونیها، 

اتادیههای و  داوطلبانه   مؤسسات 

روشهای به  که  اس�   کارگری 

و رابطه  مختلف باعث دیدار، مراوده 

شهروندان سایر  با  مردم   متقابل 

این با  نولیبرالی   میگردند. دموکراسی 

جیز همه  از  برتر  «بازار  که   نظریه 

با با دیدی مهجور و بی روح   اس�»، 

جای به  میکند.  برخورد  بخش   این 

به را  کنندگان  مصرف   شهروندان، 

گروههای جای  به  میآورد؛   وجود 

میکند تأسیس  خرید  مراکز   جمعی، 

که۱۳۸۲:۱۴(همان،  دارد  باور  و   ( 

به تا  که  اس�  سازوکاری  تنها   بازار 

دموکراسی به  رسیدن  برای   حال 

 مشارکتی کشف شده اس� (فریدمن،

۱۳۹۰:۱۷.(

قلمرو عنوان  به  بازار  نظریه  این   در 

 آزادی و انتخاب درک میشود، حتی

 از سوی کسانی که نیاز به تنظیم آن را

نوع محدودیتی  ضروری میدانند، هر 

 که شاید برای تصحیح اثرات زیان بار

به رسد،  نظر  به  ناگزیر  آزادی   این 

میشود. تلقی  محدودی�  یک   عنوان 

 به کلم دیگر، در چهارچوب مفهومی

واقع به  ما  نولیبرالی،   دموکراسی 

«آزادی  دربارهی  بهازنیتوانیم  بازار»    

قیِد از  آزادی  اختیار،  نوعی   عنوان 

 اجبار، رهایی از قهر و سلطه بیاندیشیم

این۱۳۸۶:۲۷۶(مکسینزوود،  از   .( 

بازار با  را  دموکراسی  نولیبرالها   رو 

بررسی در  و  میدانند  یکسان   آزاد 

اروپای کشورهای  عملی،   تارب 

 شرقی و روسیه را علیرغم تسلط مافیا

جامعه، بر  اقتصادی  گانگسترهای   و 

میدانند. دموکراتیک   کشورهای 

پینوشه، ژنرال  معتقدند   همچنین 

 دموکراتیکتر از سالوادور آلندهیی بود

شده انتخاب  آزادانه  صورت  به   که 

بود!

که اس�  تقلیلگرایی  رویکرد   با چنین 

با ارتباط  در  تنها  دموکراسی  و   آزادی 

 «بازار» تعریف میشود و به باور میلتون

مصرف انتخاب  «آزادی  با   فریدمن 

آزاد هر فردی میتواند  کننده در بازارِ 

بدهد. رأی  میخواهد  آنچه   برای 

میتواند فرد  که  گف�  میشود   آری! 

که کراواتی  رنگ  برای   مثًل 

(کلین، بدهد.»  رأی   میخواهد، 

۱۳۸۹:۱۲(

میتوان را  دموکراسیای   چنین 

)) کننده»  مصرف  «دموکراسی 

Consumer  Democrasyبه نامید.    

 )،David Kortenزبان «دیوید کورتن» (

دموکراسی توسعه،   اقتصاددان 

عادی روال  «در  یعنی   مصرفکننده 

 بازار، شما با دلر خود رأی بدهید» و

اقتصاد داشت  نگه  «گرسنه   با 

 سرمایهداری» بتوانید «بازاری با فکر و

(مونبیو، دهید  پرورش   معقول» 

و۱۳۸۸:۴۷ مهمترین  اما   .( 

نوع این  به  که  ایرادی   واضحترین 

«یک منطق  اس�  وارد   دموکراسی 

 دلر، یک رأی» حاکم بر بر آن اس�.

نوع دموکراسی، کسانی این   در منطق 

بیشتری اقتصادی  سرمایهی  از   که 

کمتری تایل  و  انگیزه   برخوردارند 

 برای اصلح یا تغییر نظام اقتصادیای

میکند. عمل  آنها  سود  به  که   دارند 

ایجاد امری،  چنین  روشن   نتیجهی 

افرادی از  مرکب  اس�   جامعهای 

 نامتعهد که احساس نومیدی میکنند و

از لاظ اجتماعی ناتوان هستند.

 با وجود این ساختار غیر دموکراتیک،

سیمایی همچنان  لیبرال   صاحبنظران 

ترسیم دارد  وجود  آنچه  از   آرمانی 

این جمله  از  زکریا»  «فرید   میکنند. 

در وی  اس�.  محافظهکار   لیبرالهای 

اولوی� آزادی؛  «آیندهی   کتاب 

اس� مدعی  دموکراسی»  بر   لیبرالیسم 

آنچه اقتصاد سرمایهداری   در حوزهی 

جهانی اس�  تازه  و  متاز  واقعًا   امروز 

یا اطلعاتی،  آوری  فن   بودن، 

بلکه نیس�  آن  محوری   تکنولوژی 

 دموکراتیک بودن آن اس� که موجب

طی که  اقتصادی  قدرت  اس�   شده 

 قرنها در دس� گروههای کوچکی از

بود بوروکراتها  و  بانکداران   تار، 

 به لیههای پایینتر منتقل شود (زکریا،

«رابرت۱۳۸۴:۱۰ که  آنچنان  اما   .( 

اگرRobert Dahlدال» ( اس�  معتقد   ( 

را بینالللی  نظام  سیاسی   رویههای 

این منزلهی  به  بنامیم   «دموکراتیک» 

را این اصطلح معنای خود   اس� که 

(دال، اس�!  داده  دس�   از 

ادعای۱۳۸۹:۱۵۲ چالش   .( 

جهانی اقتصاد  بودن   دموکراتیک 

کار این  برای  نیس�.  سخ�   چندان 

مالی نهادهای  مکانیزم  به   نگاهی 

هدای� و  مدیری�  که   جهانیای 

 اقتصاد جهانی سرمایهداری را بر عهده

واقعیات از  بسیاری  گویای   دارند 

بینالللی صندوق  امروزه   میباشد. 

تارت سازمان  و  جهانی  بانک   پول، 

اجرایی بازوهای  عنوان  به   جهانی، 

جهانی اقتصاد  در   نولیبرالیسم 

 برای نونه. سرمایهداری عمل میکنند
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مکانیزم و  سازماندهی   ساختار 

و بینالللی  صندوق  در   تصمیمگیری 

یک همانند  پول  جهانی   بانک 

سهامی« میکند» شرک�  ر. عمل   ه

در باشد  بزرگتر  اقتصاد کشوری   چه 

این مالی  منابع  در  آن  سهم   نتیجه 

بیشتری رأی  و حق  بوده  بیشتر   نهادها 

.دارد

 چهل) G8(گروه هش� کشور صنعتی 

 و نه درصد رأی در صندوق بینالللی

میانگین چهل و هش� به طور  و   پول 

اصلی آژانس  چهار  در  رأی   درصد 

دارند جهانی  بانک  به   .وابسته 
سازمان این  دو  هر   اساسنامهی 

 تضمین کرده اس� که تام تصمیمات

و هشتاد  مستلزم کسب حداقل   عمده 

آراس� درصد  حالی. پنج  در   این 

دارای متحده  ایال�  فقط  که   اس� 

صندوق در  رأی  درصد   هفده 

 بینالللی پول و میانگین هجده درصد

جهانی بانک  آژانس  چهار  در   رأی 

).۱۰۹: همان(اس� 

 بنابراین نولیبرالیسم با رواج بنیادگرایی

اجتماعی کارایی  فروکاست  با   بازار، 

آن پی  در  و  اقتصادی  بازدهی   به 

به اقتصادی  بازدهی   فروکاست 

 )،۱۳۸۸:۹سودآوری مالی (صداق�، 

«پایان دوران  که  ادعایی  خلف   بر 

میدهد، نوید  را   ایدئولوژی» 

تقلیلگرا، غای�  به   ایدئولوژیای 

اس�. اقتصادزده  و   اکونومیستی 

تام ریشهی  اغلب،   نولیبرالها 

در را  شکستگیها  سر  و   بدبختیها 

عدال�خواهی اندیشهی   اشاعهی 

 جس�وجو میکنند و آن را مانع اصلی

توسعهای و  دموکراتیک   تولت 

«فون باور  به  که  همچنان   میدانند. 

 هایک»، چون دربارهی اینکه عدال�

نیازمند  gخا مورد  هر  در   اجتماعی 

ندارد، وجود  توافقی  هیچ   چیس�، 

جز چیزی  اجتماعی  عدال�   بنابراین 

روی از  که  نیباشد  پوچ   فرمولی 

 عادت برای طرح ادعایی خاg بدون

و میرود  کار  به  دلیلی  هیچ   اقامهی 

اعتقاد آن  به  مردم  اکثر  که  این   دلیل 

 راسخ دارند این اس� که فکر میکند

پس دارند  اعتقاد  آن  به  همگان   چون 

(هایک، هس�!  آن  در  چیزی   حتمًا 

همچنین۲۱۴:۱۳۸۵-۲۱۲ هایک   .( 

شهروندان عمل  آزادی  اس�   معتقد 

همهی بر  بازار،  در  سرمایه   صاحب 

 حقوق دموکراتیک دیگر تقدم دارد و

عملکرد باید  حاکمی�  اساس  این   بر 

شخصی مالکی�  تضمین  به  را   خود 

بر مبتنی  سیاسِی  اقدامات  برابر   در 

طرفین اجبار  اجتماعی،   عدال� 

جریان آن،  مفاد  اجرای  به   قرارداد 

رقاب� شرایط  تضمین  و  مداوم   پولی 

وی باور  به  کند.  محدود   آزاد 

این شرایط آزادی ت�   سرمایهداری و 

(مولر، اند  سکه  یک  روی   دو 

با۱۳۸۴:۴۸ نولیبرال،  اقتصاددانان   .( 

بدون آزاد  بازار  نظام  که  اعتقاد   این 

شرط پیش  هم  اجتماعی،   کنترل 

پیش هم  و  اس�  دموکراسی  و   آزادی 

 شرط کارایی اقتصادی و هم سازگار با

هرگونه با  اجتماعی،   عدال� 

را آن  و  هستند  مخالف   مداخلهگرایی 

برای حقوق تهدیدی  سیاسی   به لاظ 

اقتصادی لاظ  به  و  افراد   طبیعی 

 تهدیدی برای استفادهی بهینه از منابع

کمیاب جامعه تلقی میکنند.

 این سادهسازی راس�روانه تایل دارد

دموکراسی»  – آزاد  «بازار  فرضیهی   که 

 را دربس� قبول کند و بنابراین ناتوانی

 جامعه در نیل به نظامی دموکراتیک و

دول� دخال�های  در  را   توسعهیافته 

این میکند.  جس�وجو  اقتصاد   در 

اقتصاد رویکرد  چارچوب  در   فرضیه 

باور این  بر  دموکراسی  لیبرال   سیاسی 

بر۱اس�:  هستیشناختی  تقدم  فرد   ( 

 جمع یا جامعه دارد و به این اعتبار از

منافع بهانهی  به  فرد  به حقوق   تعرض 

شود؛  پرهیز  باید  فرد۲جمع  حقوق   ( 

به مدنی  و  شخصی  آزادیهای   شامل 

و  اس�  مالکی�  حق   )۳علوهی 

 وظیفهی دول� حفاظ� از این حقوق

مبنا این  بر  که  دولتی  اس�.   طبیعی 

با اس�  دولتی  میگیرد   شکل 

که محدود  کارکردهای  و   اختیارات 

قرار مطلقه  یا  توتالیتر  دول�  برابر   در 

«دول� که  دولتی  چنین   میگیرد. 

در تنها  میشود  نامیده   حداقل» 

و کند  دخال�  میتواند   زمینههایی 

بیشتر را  طبیعی  حقوق  که  باشد   فعال 

و داخلی  امنی�  تأمین  میکند:   تأمین 

 دفاع از تامی� ارضی در برابر دشمن

دولتی چنین  حال،  عین  در   خارجی؛ 

بخش که  حوزههایی  در  تنها   میتواند 

آن در  مشارک�  به  تایلی   خصوصی 

دولتی اگر  کند.  پیدا  حضور   ندارد، 

«دول� به  باشد  فعال  این  از   فراتر 

 حداکثر» تبدیل میشود که کارکرد آن

 از تأمین شرایط مطلوب برای حفاظ�

به افراد  طبیعی  حقوق  از  صیان�   و 

 دخال� در این حقوق تبدیل میشود.

 دخالتی که هم آزادی فردی را محدود

 میکند و هم آثار اقتصادی منفی دربر

بازار یا  دول� حداقل  بنابراین،   دارد. 

اجتماعی شرط لزم بدون کنترل   آزاد 

حقوق تأمین  و  فردی  آزادی   برای 

میشود. محسوب   شهروندی 

با همراه  دولتی  چنین   چنانچه، 

ساخ� مختلف  لیههای   مشارک� 

چون سازوکاری  طریق  از   اجتماعی 

نیز دموکراتیک  باشد  آزاد   انتخابات 

 محسوب میشود؛ در غیر اینصورت،
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افراد دس�  در  سیاسی  قدرت   اگر 

دولتی باشد  (الیگارشی)   محدودی 

(دینی، اما غیر دموکرات اس�   لیبرال 

۱۳۸۷.(

تنها که  دارند  تایل   نولیبرالیس�ها 

– آزاد)  (بازار  حداقل  «دول�   گزینهی 

در آنکه  حال  ببیند  را   دموکراسی» 

گزینهی سه  وقوع  امکان  واقع   دنیای 

 دیگر نیز وجود دارد: «دول� حداقل-

حداکثر- «دول�  دموکرات»،   غیر 

غیر حداکثر-  «دول�  و   دموکرات»، 

تقق امکان  نادیدهگرفت   دموکرات». 

حداقل- غیر  «دول�   گزینهی 

این که  اس�  دلیل  این  به   دموکرات» 

بر اثرگذار  عوامل  مجموعه   رویکرد 

و آزاد  جامعهای   شکلگیری 

حقوق وجود  به  تنها  را   دموکراتیک 

این (به  نامحدود  خصوصی   مالکی� 

در مداخله  حق  دول�  که   معنا 

بازتوزیع منظور  به  افراد   کسبوکار 

 درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته را

منفی» «آزادی  به  را  آزادی  و   ندارد) 

انتخابهای برای  موانع  وجود   (عدم 

فردی)تقلیل میدهد (همان).

تاریخی تربههای  بر  مروری   اما 

از که  میدهد  نشان  را   مصادیقی 

وجود امکانپذیری  بر  دال   یکسو 

از و   «دول� غیر حداقل – دموکرات» 

 سوی دیگر دال بر امکانپذیری وجود

 دول� «لیبرال – غیر دموکرات» اس�.

و نهرو»  لعل  «جواهر  دوران  در   «هند» 

گیری پی  رغم  به  گاندی»   «ایندیرا 

عرصه در  حداکثر  دول�   رویکرد 

بزرگترین از  یکی  تربهی   اقتصاد، 

تولت و  جهان   دموکراسیهای 

کرده ارایه  را  توجه  قابل   توسعهای 

رغم به  اس�  هنوز  که  هنوز   اس�؛ 

ابتدای از  شده  انام   آزادسازیهای 

جریانهای۱۹۸۰دههی  سو،  این  به    

 عدال�گرای معتقد به بازتوزیع در آمد

فرایند در  مهمی  نقش  ثروت   و 

دارند. کشور  این   تصمیممگیریهای 

فرضیهی بر  بطلنی  خط  هند   تربهی 

و میکشد  دموکراسی»  ـ  آزاد   «بازار 

مستلزم دموکراسی  که  میدهد   نشان 

بازار نهاد  از  فراتر  شرایطی   وجود 

رهبرانی وجود  مانند  شرایطی   اس�؛ 

از عمیق  درک  با  که  گاندی   چون 

پذیری مسولی�  و  شهروندی   حقوق 

 تاریخی و همینطور اولوی� دادن منافع

به دینی  یا  حزبی  برمنافع   ملی 

 شکلگیری آن کمک کردهاند. همین

کشورهای مورد  در   تربه 

 اسکاندیناوری به ویژه سوئد نیز وجود

 دارد؛ کشورهایی که اقتصادهایشان در

رفاه قوی شکل دول�های   چارچوب 

 گرفته بدون آنکه آزادی با محدودیتی

 مواجه شود. این تربهها نشان میدهد

 که اگر دول�ها برآیند تایلت سیاسی

اقتصادی دخال�  باشند،   گوناگون 

به نیتواند  آنها   توسعهگرایانهی 

 تضعیف حقوق طبیعی فردی و قواعد

بازی دموکراتیک بینجامد.

نشان کلی  طور  به  اروپا   تربهی 

از دول�های مطلقه  میدهد که گذار 

تأثیر عوامل لیبرال ت�  دول�های   به 

سیاسی رقاب�  اس�.  بوده   مختلفی 

نیاز تاسیس،  تازه  مل�های   دول�- 

مالی منابع  و  انسانی  نیروی  به   دول� 

همینطور و  جنگی،  تدارکات   برای 

نوظهور طبقهی  با  ائتلف   ضرورت 

و اشراف  برابر  در   سرمایهدار 

 زمینداران و رنسانس از جمله عواملی

 اس� که دول�های مطلقه را وادار به

پذیرش جمله  از  امتیاز  ارایه  و   نرمش 

اس�  تدریجی حقوق شهروندی کرده 

).۱۳۸۶(هلد، 

پیش تاریخی  واقعی�  دیگر  سوی   در 

دوران در  شیلی  تربهی   رو، 

دارد قرار  پینوشه»  «آگوستو   دیکتاتوری 

آزاد بازار  اقتصاد  پیگیری  رغم  به   که 

از یکی  فریدمن،  میلتون  تأیید   مورد 

را معاصر  تاریخ  بدنام   دیکتاتوریهای 

دهه  کرده۱۹۷۰در  ثب�  خود  نام   به 

دول� از  برجستهای  مصداق  و   اس� 

لیبرال توتالیتر محسوب میشود.

نه پینوشه،  پی کودتای خشون�بار   در 

شوک وضعی�  در  شیلی  ملّ�   فقط 

عنان توّرم  از  نیز  کشور  که   بود، 

میبرد. رن  شدیدی   گسیختهی 

توصیه پینوشه  به  نولیبرال   فریدمِن 

 میکرد که با این اقدامات، اقتصاد را

کند: دگرگون  باد  و  برق  سرع�   به 

تارت آزادسازی  مالیاتها،   کاهش 

خدمات خصوصیسازی   خارجی، 

مخارج کاهش  تلفن،  و  برق  و   آب 

بازار. از  مقررات  حذف  و   دول� 

این شاهد  حتی  شیلیاییها   سرانام 

جای خصوصی  مدارس  که   بودند 

میگیرد را  دولتیشان   مدارش 

).۱۳۸۹:۲۳(کلین، 

گریفین»( «کی�  گفتهی   Keithبه 

Griffinدول� جدید پینوشه تصمیم»: ( 

گرف�:  کار  چهار  انام  کنترل۱به   - 

 - به۲تورم که در اولوی� قرار داش�؛ 

برای پولی  سیاس�های  گرفت   کار 

اقتصادی؛  تثبی�۳تثبی�  برنامهی   - 

از اول  مرحلهی  صرفًا  که   اقتصادی 

اساسی بر  توسعه  درازمدت   استراتژی 

و  بود؛  پولی  اقتصاد   -۴اصول 

با مخالف�  هرگونه   سرکوب 

اعمال با  پولی  اقتصاد   اصلحات 

 کامل زور. احزاب سیاسی غیر قانونی

کارگری اتادیههای  و  شدند   اعلم 
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و مخالف  رهبران  گردیدند.   سرکوب 

یا یا کشته شدند   روشنفکران مخالف 

 شکنجه، گریختند یا مرعوب و ساک�

و بازدارنده  موانع  از  در شیلی   شدند. 

کشورهای در  که  تعادل   عوامل 

دول�ها کامل  مانع   دموکرایتک 

 هستند و موجب سازش در سیاس�ها

بنابراین، و  نبود  خبری  شوند   می 

کشور این  در  پولی  اقتصاد   آزمایش 

استراتژی این  اجرای  از  نونه   نابترین 

).۸۷-۸۸، ۱۳۷۵اس�» (گریفین، 

مخالفین و  رادیکال  منتقدین  تنها   نه 

را آن  اصول  شدن  اجرایی   نولیبرالیسم 

دموکراسی گشت  محدود   باعث 

مجریان و  طرفداران  بلکه   میدانند، 

نکتهای چنین  بر  نیز  سیاس�ها   این 

مارگارت که  همچنان  دارند.   تأکید 

مجری و  بریتانیا  وزیر  نخس�   تاچر، 

در کشور،  آن  در  نولیبرالی   برنامههای 

نامههای خصوصی به۱۹۸۲فوریه    در 

به هایک،  فون  فکریاش،   مرشد 

ای مسئله  چنین  توضیح  به   صراح� 

 بود: «اطمینان دارم تصدیق میفرمایید

نهادهای وجود  سبب  به   که 

نسبتًا اجماع  ضرورت  و   دموکراتیک 

 فراگیر، برخی تهیدات اتخاذ شده در

 شیلی، در بریتانیا کاملً غیر قابل قبول

)۱۳۸۹:۱۹۹خواهد بود» (کلین، 

) هگارد»  «استفن  که  همچنان 

Stephen  Heggardشدیدًا استاد   ،( 

دانشگاه سیاسی  علوم   نولیبرال 

تأسفبار» «حقیق�  این  به   کالیفرنیا، 

متنوعترین از  «برخی  که  بود   معترف 

عرصهی در  اصلحی   تلشهای 

پی در  توسعه  به  رو  جهان  در   اقتصاد 

گرف�». صورت  نظامی   کودتاهای 

«قیف در  واقع  کشورهای  بر   علوه 

 جنوبی آمریکای لتین» و اندونزی، او

این به  نیز  را   ترکیه، کره جنوبی و غنا 

«موفقی�ها»ی سایر  افزود.   فهرس� 

از کوتاهای نه پس  اگر چه  نیز   کذایی 

حزبی تک  کشورهای  در  ولی   نظامی 

هنگکنگ سنگاپور،  مکزیک،   مثل 

و تایوان اتفاق افتاد.

محوری دعای  با  مستقیم  تضاد   در 

 فریدمن، هگارد چنین نتیجهگیری کرد

قبیل از   – خوب  «چیزهای   که 

اقتصادی سیاس�های  و   دموکراسی 

نیروند». پیش  توأمان  محور-   بازار 

دههی  اوایل  از  واقع  برای۱۹۸۰در   ، 

 نونه، حتی یک مورد دموکراسی چند

با سرع� تام یاف� که   حزبی نیشد 

گرفته پیش  در  را  آزاد  بازار   مسیر 

).۲۰۳-۲۰۴باشد. (همان: 

را «چین»  دول�  دیگر  نونهای   در 

این برای  دیگری  نقض  مثال   میتوان 

امروز دانس�.  نولیبرالها   ادعای 

زمینهی  دول� چین نونهی موفقی در 

اصول اجرای  و  اقتصادی   آزادسازی 

علیرغم اما  میشود.  عنوان   نولیبرالی 

 آزادسازی در عرصهی اقتصاد از نظام

برخوردار غیردموکراتیکی   سیاسی 

تأیید را  نولیبرالی  فرضیات  که   اس� 

نیکند.

تایوان، کشورهای  اقتصاد   همچنین 

و سریع  رشد  سنگاپور  و  جنوبی   کره 

در را  بازار  اقتصاد  نهادهای   تکیم 

که اند  کرده  طی   دورههایی 

را سیاسی  اشکال   اقتدارگرایانهترین 

آلان و  ژاپن  ترتیب  همین  به   داشتند. 

دورههایی در  را  بازار  سریع  رشد   نیز 

کشورهای این  در  که  اند  کرده   طی 

(صداق�، نبود  دموکراسی  از   خبری 

۱۳۸۸:۱۶(

از نولیبرالیسم  منتقدان  اکثر  باور   به 

ه  کلین«جمل نولیبرالیسم»نائومی   ، 

را  خود  آزاد«جنبش  برای   تلشی 

دول� چنبرهی  از  بازار   تصویر» کردن 

 میکند، اما این فقط یک ادعا و ظاهر

که جا  هر  واقع  در  و  اس�   قضیه 

یافته تقق  و  شده  پیاده   نولیبرالیسم 

 اس�، نتایج بر جای مانده مبین چیزی

 جز این اس� و طی سه دههی گذشته

پیاده نولیبرالی   هر جا که سیاس�های 

ظهور منصهی  به  آنچه  اس�،   شده 

معدودی بین  قدرتند  ائتلفی   رسیده 

از طبقهای  و  بزرگ  بسیار   شرک� 

بوده ثروتند  اکثرًا   سیاس�مداران 

و. اس� فقر  فاصلهی  سیاس�ها   این 

نابود موجب  و  کرده  تشدید  را   غنا 

مردمی، تشکلهای  از  بسیاری   شدن 

اتادیههای و  دموکراتیک   نهادهای 

زمان مارگارت(کارگری   با شروع در 

و رونالد ریگان در انگلستان   تاچر در 

).۱۶: همان(، گشتهاس� )آمریکا

موجب تنها  نه  نولیبرالیسم   بنابراین 

نیشود دموکراسی  به  بخشیدن   عمق 

بازار شدت  به  رویکرد  با   بلکه 

دارد، که  اکونومیستیای  و   محورانه 

تراکم  کم  صوری،  تعبیر(الگویی   به 

 و در قالب قوانینی از پیش) سمیر امین

 همچنین. تعریف شده را ارائه میدهد

مورد در  جهانی  تارب  دقیق   بررسی 

سیاسی آزادی  و  آزاد  بازار   ملزمهی 

 فرضیات نولیبرالی را زیر سوال میبرد

مل بر  را  آن  هواداران  دروغهای   و 

مذکور،. میکند ادعای  محک   در 

تارب بر  دس�اندازی  و   نظامیگری 

 دموکراتیک کشورهای پیرامونی شامل

و همکاری  و  نظامی   کودتاهای 

و شرق  دیکتاتورهای  از   هواداری 

تقوی� و  تا شیلی،  اندونزی  از   غرب، 

جه� در  نشانده  دس�   دول�های 
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شده دیکته  نولیبرالی  اصول   اجرای 

نیز را  جهانی  مالی  نهادهای   توسط 

کرد اضافه  نظریهی. میتوان   در 

و عملکرد  کیفی�،  به  کمتر   نولیبرالی 

و میشود  اشاره  اشاره  دول�   کارآیی 

آزادی خلف  بر  دول�  وجود   ذاِت 

غیردموکراتیک بنابراین  و   بازارها 

.پنداشته میشود

:منابع

کی -  ویلیام  از). ۱۳۸۸(تب،   پس 

معلمی؛ بهرام  ترجمهی   نولیبرالیسم، 

یا«درکتاب  توهم  امپریالیسم؟   پایان 

نظر خلیل رستمخانی،»واقعی� زیر   ، 

.چاپ اول، تهران، نشردیگر

رابرت -   دربارهی). ۱۳۸۹(دال، 

 دموکراسی، ترجمهی فیروز سالریان،

.چاپ اول، تهران، نشر چشمه

علی -   فرضیههای). ۱۳۸۷(دینی، 

نقد، بوتهی  در  نولیبرالی   اقتصاد 

۵۲٫فصلنامهی گفتگو، شماره 

فرید -  ندهی). ۱۳۸۴(زکریا،  ی  آ

آزادی، بر  لیبرالیسم  اولوی�   آزادی؛ 

چاپ نوروزی،  حسین  امیر   ترجمهی 

.اول، تهران، انتشارات طرح نو

 ایدئولوژی). ۱۳۸۸(صداق�، پرویز - 

ترجمه(نولیبرال و  آوری  چاپ)گرد   ، 

.اول، تهران، موسسه انتشارات نگاه

میلتون -   مقدمهی). ۱۳۹۰(فریدمن، 

بردگی«کتاب  فردریش» راه   نوشتهی 

فریدون ترجمهی  هایک،   فون 

اول، چاپ  پاداش،  حمید   تفضلی، 

.تهران، نشر نگاه معاصر

محمد -   بحران؛). ۱۳۸۸(قراگوزلو، 

سرمایهداری سیاسی  اقتصاد   نقد 

موسسه تهران،  اول،  چاپ   نولیبرال، 

.انتشارات نگاه

نائومی -   دکترین). ۱۳۸۹(کلین، 

فاجعه، سرمایهداری  ظهور   شوک؛ 

مهرداد ل(ترجمهی  ی ل و) خ  شهابی 

تهران، اول،  چاپ  نبوی،   میرمحمود 

.نشر کتاب آمه

کی� -   راهبردهای). ۱۳۷۶(گریفین، 

حسین ترجمه  اقتصادی،   توسعهی 

نشر هاشمی،  حسین  محمد  و   راغفر 

.نی

الن   ).۱۳۸۶(مکسیتزوود، 
سرمایهداری برابر  در   دموکراسی 

تاریخی( ماتریالیزم  حیات   ،)تدید 

اول،  ترجمهی حسن مرتضوی، چاپ 

.تهران، نشر بازتاب نگار

دبلیو -  رابرت   ).۱۳۸۲(مکچسنی، 
کتاب  مردم؛«مقدمهی  از   بهرهکشی 

جهانی نظم  و  نوشتهی»نولیبرالیسم   ، 

حسن ترجمه  چامسکی،   نوآم 

نشر تهران،  دوم،  چاپ   مرتضوی، 

.دیگر

کلوس -   حاکمی�،). ۱۳۸۴(مولر، 

در جهانی  سیاس�  و   دموکراسی 

 دوران جهانی شدن، ترجمهی لطفعلی

نشر تهران،  اول،  چاپ   سمینو، 

.اختران

جورج -   بیانیهای). ۱۳۸۸(مونبیو، 

ترجمهی جهانی،  نوین  نظم   برای 

تهران، اول،  چاپ  نبوی،   میرمحمود 

.نشرچشمه

کی� -   جامعه شناسی). ۱۳۸۵(نش، 

جهانیشدن، معاصر؛   سیاسی 

ترجمهی محمدتقی  سیاس�، قدرت، 

تهران، چهارم،  چاپ   دلفرزو، 

.انتشارات کویر

دیوید   سازماندهی). ۱۳۸۹(هاروی، 

 در یک دوران گذار ضد سرمایهداری

همایش( دهمین  در   سخنرانی 

برزیل، پرتوالگره،  جهان،   اجتماعی 

ه  ی و ن ا احمد)۲۰۱۰ژ ترجمهی   ، 

سال  چیستا،  ماهنامه   ،۲۷جواهریان، 

.، فروردین۶-۷شماره 

فریدریش -   در). ۱۳۸۵(هایک، 

الله عزت  ترجمهی  آزادی،   سنگر 

تهران، دوم،  چاپ   فولدوند، 

.انتشارات طرح نو

 - دیوید   مدلهای). ۱۳۷۸(هلد، 

مخبر، عبان  ترجمهی   دموکراسی، 

.تهران، انتشارات مطالعات زنان

) گیری). ۱۳۸۶————–   شکل 

مخبر، عباس  ترجمهی  مدرن،   دول� 

.نشر آگه

 -clD  (2011).  clD  Members’ 

Quotas  and  Voting  Power,  and 

clD Board of Governors:

http://www.imf.org/external/np/s

ec/memdir/members.aspx

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
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 بقه خدم� کند ، قرار دارندط

 و با استثمار مادی کارگران فرهنگی و

کاری چنین  به  کنندگان   مصرف 

نظر از   . ورزند  می   مبادرت 

 ایدئولوژیکی نیز وظیفه آنها نشر افکار

رد و  حاکم  طبقه  های  بینی  جهان   و 

اس� دیگری  جایگزین  های   اندیشه 

رشد یا  دگرگونی  به  اس�  مکن   که 

و خود  منافع  از  کارگر  طبقه   آگاهی 

 جلوگیری از تبدیل شدن این آگاهی به

 مخالف� فعال و سازمان یافته سیاسی

 بینجامد . پیچیدگی این مدعا منجر به

 این شده که سه نوع نظریه الهام گرفته

های رسانه  مورد  در  مارکسیسم   از 

اقتصادی نظریه   ، باشیم  داشته   مدرن 

نظریه و  انتقادی  نظریه   ،  سیاسی 

، میان  این  از   ، ها  رسانه   هژمونی 

ماتریالیستی سن�  به  اول   نظریه 

بر زیرا  اس�  وفادارتر   مارکسیستی 

دو اما  دارد  تاکید  اقتصادی   عوامل 

عوامل به  بیشتر  دیگر   نظریه 

ایدئولوژیکی ( روبنائی ) پرداخته اند .

) نظریه اقتصاد سیاسی رسانه۲

قدیمی اصطلح  احیای  از  ما   دغدغه 

 نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ، مشخص

از بیش  که  اس�  رهیافتی   کردن 

بر ها  رسانه  ایدئولوژیکی   محتوای 

اقتصادی  تاکید۶ساخ�  ها  رسانه    

ایدئولوژی وابستگی  پذیرش  با  و   دارد 

 به زیر بنای اقتصادی ، تقیقات را به

مالکی� ساختار  تربی  تلیل   سوی 

بازار نیروهای  عملکرد  و  ها   رسانه 

، نظر  نقطه  این  از   . دهد  می   سوق 

نظام از  بخشی  باید  را  رسانه   نهاد 

پیوندی البته  که  دانس�   اقتصادی 

. دارد  سیاسی  نظام  با   تنگاتنگ 

 ویژگی غالب معرفتی را که رسانه برای

 رابطه جامkه شناسی
 و ارتباطات:ازدیدگاه

 مارکسیسم و مکتب
فرانکفورت
نقد پیرامون

 جامعه و درباره جامعه تولید می کند ،

 تا حد زیادی می توان با ارزش مبادله

شرایط ت�   ، محتوا  گوناگون   انواع 

 فشار برای گسترش بازار و همچنین با

و صاحبان  اقتصادی  پنهان   منافع 

 تصمیم گیرندگان آن توضیح داد . این

 منافع به لزوم سودآوری فعالی� رسانه

های بخش  سایر  سودآوری  و   ای 

و ها  گرایش  نتیجه  عنوان  به   تارت 

و افقی  ادغام  انحصاری   فرایندهای 

عمودی ناشی از آن مربوط می شود . 

منابع کاهش  در  توان  می  را  آن   پیامد 

 رسانه ای مستقل ، ترکز در بازارهای

، کردن  خطر  از  اجتناب   ،  بزرگ 

 غفل� از بخش های کوچکتر و فقیرتر

آثار  . کرد  مشاهده  بالقوه   مخاطبان 

، نیس�  تصادفی  اقتصادی   نیروهای 

آن  …  “ حذف  جه�  در  مستمرًا   اما 

فاقد که  کنند  می  عمل   صداهایی 

… هستند  اقتصادی  منابع  یا   قدرت 

جه� در  منظمًا  هزینه  پنهان   منطق 

قبل از  که  هایی  گروه  موقعی�   تثبی� 

جا جمعی  های  رسانه  بازارهای   در 

فاقد های  گروه  حذف  و  اند   افتاده 

آمیز موفقی�  ورود  برای  لزم   سرمایه 

 به بازار عمل می کند . پس صداهایی

کسانی به  عمدتًا  مانند  می  باقی   که 

 تعلق دارد که احتمال کمتری دارد که

را مورد  توزیع ثروت و قدرت موجود 

 انتقاد قرار دهند . بر عکس ، آنانی که

 بیشترین احتمال مبارزه جویی از سوی

 آنهاس� قادر به بیان عمومی نارضایی

منابع زیرا  نیستند  خود  مخالف�   یا 

بر مؤثر  ارتباط  برقراری  برای   کافی 

 گروههای وسیع مخاطب را در اختیار

رهیاف� این  اصلی  مثب�  ” وجه   ندارد 

 در توانایی آن برای ارائه احکام آزمون

 پذیر تربی درمورد عوامل تعیین کننده

عوامل این  که  چند  هر   ، اس�   بازار 

آنها تربی  اثبات  که  هستند   متعدد 

 بسیار دشوار اس� . یکی از وجه منفی

 نظریه اقتصاد سیاسی این اس� که آن

ت� که  ها  رسانه  از  هایی   بخش 

سادگی به  دارند  قرار  عمومی   کنترل 

 نی توانند در قالب عملکرد بازار آزاد

 تبیین شوند . هر چند که این رهیاف�

داند می  اقتصادی  فرآیندی  را   رسانه 

 که حاصل اش عرضه کالیی اس� به

 نام محتوا ، اما نوع خاصی از رهیاف�

 اقتصاد سیاسی مدعی اس� که محار

و تولید مخاطب اس�  واقع   رسانه در 

که باشد  می  معنا  این  به   . محتوا   نه 

سم� به  را  مخاطبان  توجه  ها   رسانه 

به و  دهند  می  سوق  دهندگان   آگهی 

 این ترتیب رفتار مخاطبان رسانه ها را

از طریق معینی تعیین می کنند .

مکتب فرانکفورت(انتقادی):۲٫

یکی فرانکفورت  مکتب  شک   بدون 

قرن فلسفی  دستاوردهای  مهمترین   از 

نئو از  جمعی  که  اس�   بیستم 

تنی جمله  از  نوین  های   مارکسیس� 

 چند از فلسفه، عالان علوم اجتماعی

 و از همه مهمتر منتقدان فرهنگی را در

 خود جای داده اس� از این روی و از

 دیدگاه منتقدانه ی این گروه در شرایط

ی ((نظریه  نام  زمانیشان   gخا 

انتقادی))سخ� زیبنده آنان اس�.

نظریه برخی  از  منتقدان  از  گروه   این 

نداشتند خوشی  دل  مارکسیستی   های 

جبرگرایی  gخا گرایش  ویژه   به 

 مارکسیستی، که آن را بشدت نفی می

سال  در  رسما  آنها    در۱۹۲۳کنند. 

http://bulletin.blogfa.com/post-17.aspx
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فرانکفورت مکتب  آلان   فرانکفورت 

 را پایه گذاری کردند. آنچه به نظر می

gخا شرایط  خوبی  به  آنها   رسد 

 زمانی خود را همراه با شکس� نظریه

افول همراه  به  مارکسیستی   های 

مقابل در  و  کارگری  های   جنبش 

بر سوار  افراطی  راس�  گرفت   قدرت 

جهان یأسى  همچنین  فاشیسم،   موج 

چیره مردم  بر  که  آور  وعذاب   شمول 

 شده بود و عمل تنها گزینه هاى مورد

سرمایه را  فاشیسم  مقابل  در   انتخاب 

توتالیتاریسم و  انحصارگرا   دارى 

 استالین قرار می داد درک کرده بودند

باور حتی  که  شرایطی  در  آنها   و 

که این  به  گرامشى  آنتونیو   خوشبینانه 

 مردم مى توانند از طریق کنش جمعى

پیدا تسلط  خود  تاریخى  سرنوش�   بر 

نظریه بود  شده  کمرنگ  کامًل   کنند، 

 ی انتقادی را که در اصل حفظ اندک

مثب�، تاریخى  تغییر  براى  بود   امیدی 

 بنا نهادند . بسیاری از فرانکفورتی ها

را آلان  هیتلر،  قدرت گرفت  با   همراه 

ترک آمریکا  متحده  ایالت  مقصد   به 

را اجتماعی  پژوهش  و موسسه   کردند 

کوچ از  بعد  آنها  نهادند.   پایه 

در را  خود  های  فعالی�   اجباریشان 

اعضای از  دادند  ادامه   نیویورک 

به توان  می  فرانکفورت   برجسته 

اریش آدورنو و مارکوزه،   هورکهایمر، 

همچنین و  بنیامین  والتر   فروم، 

هابرماس اشاره کرد.

 بعد از اتام جنگ جهانی دوم جمعی

آلان خاک  به  مکتب  پیروان   از 

ماندگار آمریکا  در  باقی  و   بازگشتند 

شدند.

به آنکه  از  بیش  فرانکفورت   مکتب 

 خاطر نظریه هایش شناخته شده باشد

جامعه به  نسب�  انتقادهایش   باب� 

فرانکفورت شود.  می  شناخته   مدرن 

را افراطی  مارکسیسم  نظریه   هرچند 

مثابه به  خود  اما  کند  می  رد   بشدت 

تغییر ی  ادامه  برای   پرتستانیزمیس� 

از مارکس  که  ای  اجتماعی   شکل 

اخلق فلسفه  کرد  می  آن سعی   طریق 

تبدیل اجتماعی  و  سیاسی  نقد  به   را 

کند.

این نهایی  و  غایی  هدف  شک   بدون 

و نظریه  پیوند  و  نزدیک کردن   مکتب 

آوردن پدید  باشد، در اصل   عمل می 

 نوعی بینش اجتماعی که در غالب آن

شرایط تغییر  توانایی   زیردستان 

مبنای این  بر  و  بیابند  را   بالدستان 

 پایین به بال، بستری برای رهایی انسان

به منجر  نهای�  در  که  شود   فراهم 

 شکل گیری جامعه عقلنی که اتوپیای

 فرانکفورتی هاس� گردد و حتی یکى

پژوهش مؤسسه  اساسی  اهداف   از 

با نظریه هاى فلسفى  پیوند   اجتماعى، 

تقیقات تربى بود.

مکتب اول  نسل  های   اندیشه 

تقسیم فرانکفورت مرحله  سه  به  را    

 کرد اولین مرحله از زمان شکل گیرى

مى آغاز  اجتماعى  پژوهش   مؤسسه 

  ادامه مى یابد۱۹۳۰شود وتا پایان دهه 

 که در آثار ماکس هورکهایمر پایه گذار

را نود  بیشترین  انتقادى  نظریه   جنبش 

«ماتریالیسم دوره  این  کند.  می   پیدا 

می نامیده  اى»  رشته  میان   تاریخى 

به دوران  این  در  هورکهایمر   شود. 

 دنبال ارائه تلیلى دیالکتیک از نسب�

هر بخش به کل فرهنگ اس�.

کلمه واقعی  معنای  به  دوم   مرحله 

با که  شود  مى  خوانده  انتقادى   نظریه 

به نیل  جه�  به  مارکسیسم   ترک 

نقد از  ترى  یافته  عمومی�   مفهوم 

در آدورنو  و  هورکهایمر  اس�.   همراه 

قریب پیروزى  مشاهده  با  دوران   این 

 ۱۹۴۰الوقوع حزب نازى در اوایل دهه 

 ، به سومین مرحله مکتب فرانکفورت

 که «نقد عقل ابزارى» خوانده مى شود

دیالکتیک وارد شدند. کتاب  در   آنها 

) در۱۹۴۱روشنگرى  مارکوزه  و   ( 

ساحتى( تک  انسان   ) ،۱۹۶۴کتاب 

را طبیع�  بر  ای  رسانه  تسلط   فرایند 

عامل انسانی� زدایی می نامند

بدون حقیق�  در  انتقادى  نظریه   یک 

شکاکی� یا  گرایى  نسبى  در   آنکه 

دانش و  سنتى  هاى  شناسى   جامعه 

گرفتار مانهایم  دیدگاههاى   همانند 

چگونه دهد  نشان  کوشد  مى   آید، 

عملى و  تاریخى  وجهى   حقیق� 

حقیق� در  تئوریسین دارد.و  وظیفه    

تناقض های دادن  نشان  انتقادی   های 

های ایدئولوژی  در  پنهان  و   آشکار 

 حکومتی و مقابله با آنها بوسیله ی این

 شیوه نقادانه می باشد. بارز ترین مثالی

آشکار  ، زد  باب  این  در  توان   که می 

فرانکفورتی توسط  نکته  این   کردن 

 هاس� که در نظام های سرمایه داری

 هاى نوعى حمای� چگونه صورتبندى

سرمایه از  به کننده  واقع  در   دارى، 

مى وانود  که  چیزى  آن   کنند خلف 

یک اساس  این  بر  افتند  می   اتفاق 

کنترلى به  غالبًا  آزاد   اقتصاد 

مى نیمه منجر   شود که در انحصارگرا 

قدرتند اصناف  تدید  از  دول�   آن 

مى در منع  کار  عادلنه  مبادله   شود؛ 

استثمار به  معموًل  آزاد  بازار   یک 

دستمزد کمترین  برابر  در   کارگران 

شود. مکن منجر مى

در فرانکفورت  مکتب  دوم   نسل 

قبل، نسل  مرحله  سومین  به    واکنش 

دوباره را  انتقادى  نظریه  یک   ایده 

هابرماس شک  بدون  کرد.   مطرح 

این انتقادی  پداز  نظریه  ترین   مشهور 

دوران اس�،

عقاید آدورنو وهورکهایمر:

مسأله به  گونه  این  اندیشمندن   این 

فرهنگی بخش پرداخته  اند که صنایع 

موسسات صنع�  از   جدیدی 
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مطبوعات اطلع رادیو،  مانند   رسانی 

 و سینماس� که برای به نتیجه رساندن

 افتد. منافع صاحبان صنایع به کار می

باعث فرهنگی  صنایع  این  نتیجه   در 

محصولت کننده  تخدیر   تولید 

وسیع بازارهای  ایجاد  ر فرهنگی،   ت

اس�.به سیاسی  سازگاری  و   تاری 

توده فرهنگ  حقیق�  در   ای عبارتی، 

اسیر و  منفعل  فرهنگ   کننده حاصل 

� س          ا

                                                    

نظریه      این  بنیانگذاران   بنابراین 

توده فرهنگ  ظهور  که  بودند    معتقد 

فرهنگی صنایع  انبوه  تولید  از   ناشی 

سرمایه  داری انحصارگرا بود و توسط 

سرمایه نتیجه  توسعه در  با   داری 

کوتاه مصرف لذات  و زدگی،   مدت 

بی موفق افسانه  جامعه،  بودن   طبقه 

به بفروشد.  را  فرهنگ خود   طور شد 

کال اندیشمندان،  این  دیدگاه  از   کلی 

این در  ایدئولوژیک  ابزار   مهمترین 

آدرنو فرآیند محسوب می نظر   شود. از 

دنیای و  امروز  دنیای  هورکهایمر،   و 

شده کنترل  کامًل  دنیای  یک   آینده 

پرتو در  انسان  حقیقی  آزادی  و   اس� 

عقلنی�، توسعه  اثر  در  و  جهان   این 

امروز، جهان  در  اس�.  دیده   لطمه 

تقق فرد  خوشبختی  و   خرسندی 

که نی تاریخی  روندی  در  مگر   یابد، 

 با زوال فردی� همراه اس�. این زوال

یکسان شعور باعث  و  آگاهی   سازی 

هدای� ارتباطات  طریق  از   انسانی 

 شده، نادیده گرفت خصل� و کیفی�

 های تولید و فرد در جریان تول شکل

به انسان  روانی  ساخ�  در   دگرگونی 

یکسان شدن  اجتماعی   دلیل 

می انسان  طورکه شود.همان ها، 

جهان دیدیم، در  که  معتقدند  آنها    

در عقل  بورکراتیک،  سلطه   ت� 

توانایی و  درآمده  سلطه   های خدم� 

داده رهایی دس�  از  را  خود   بخش 

 اس�. یعنی برای فرد هیچ هویتی قایل

تا نیس� و در جایی دیگر می  گویند: 

 زمانی که تاریخ جهان به شیوه عقلنی

می تداوم  خود  منطقی  ، و  د ب ا  ی

ی را ن انسان  راستین  سرش�   تواند 

در سلطه  نظام  یعنی  سازد.   متحقق 

و اتوپیا  به  امید  حتی  معاصر   جهان 

 اندیشه آزادی را هم از بین برده اس�.

 گوید: گریز که در این ارتباط آدرنو می

 تنها راه انسان آگاه اس� تا به آزادی و

 رهایی از سلطه دس� پیدا کند. آدرنو و

نوشته از  یکی  در  ی هورکهایمر  ا  ه

 خود صنع� فرهنگ را به عنوان یکی

ویژگی مهمترین  سلطه از  عصر   های 

و کرده  توصیف  ابزاری   عقلنی� 

ی سرمایه م عصر  در  که   داری  گویند 

و سرگرمی  با  فرهنگ  تلفیق   متأخر، 

توده فرهنگ  را بازی،  منحطی   ای 

اس�. مصرف آورده   کنندگان بوجود 

چاره فرهنگی  زیرا صنع�  ندارند   ای 

محسوس، واقعی�  افق  ورای   در 

نی اصلی چیزی  کارکرد   بینند. 

عصر در  فرهنگی،   صنع� 

 داری پیشرفته، از میان برداشت سرمایه

با اساسی  مخالف�  امکان   هرگونه 

 ای ساخ� سلطه موجود اس�. جامعه

 که در چنبر صنع� فرهنگی در غلتیده

رهایی نیروی  هرگونه  را باشد،   بخش 

میدهد دس�  که از  بودند  معتقد   آنها 

کارکرد جهانی،  نوین  ارتباطات   در 

فریب جمعی،  ارتباط  وسایل   پنهان 

بر آنها  اس�.  مدرن  جامعه  در   انسان 

تأکید فرهنگ  صنع�  در   تبلیغات 

در تبلیغات  اوج  که  برآنند  و   داشته 

که اس�  این  فرهنگ   صنع� 

که مصرف نایند  احساس   کنندگان 

مصرف و  خرید  به   مجبور 

 های این صنع� هستند، حتی فرآورده

خودشان جانب  از  اجبار  این   اگر 

 باشد. هورکهایمر و آدرنو در انتقاد از

که باورند  براین  فرهنگی   صنایع 

عقلنی و  بورکراتیک   ساختارهای 

فرهنگ شبکه جمعی  ارتباط   های 

را کنترل می انسان مدرن   کنند نوین، 

 آورند که غیر و فرهنگی را بوجود می

مصنوعی و  شده  هدای�   خودجوش، 

واقعی. و  ذاتی  فرهنگ  نه یک   اس� 

 بدین معنا که آنها نگران دروغین بودن

مکتب هستند.  فرهنگ   این 

فرهنگ را  فرهنگ  این   فرانکفورت 

توده بسته می بندی شده  که گیر   داند 

رسانه منتشر توسط  جمعی   های 

ی تأثیر م از  دیگر  طرف  از  و   شوند 

بی و  س سرکوبگری  این ح  کنندگی 

 فرهنگ بر مردم هراسانند. آدرنو معتقد

صنایع کمک  به  جامعه  که   اس� 

نی جهان فرهنگی  انسانها،   گذارد، 

 دیگری جز آنچه که هس� ،برای خود

هم در  شوند.  شعور متصور   ریختگی 

مرحله  ای رسیده اس� که دیگر به به 

می به زحم�  نسب�  را  انسانها   توان 

نظر به  کرد.  آگاه  وضعی�   این 

 رسد که منظور آدرنو این اس� که می

خود مرحله  آخرین  به  نوین   جهان 

 رسیده اس� و در واقع نظارت بر افراد

به نیازی  دیگر  که  شده  کامل   چندان 

عمل رهبران نیس�

عقاید مارکوزه:

با معاصر  رفاهی  و  مصرفی   جامعه 

کاذب برآوردن نیازها و خواس�  های 

 و تمیل شده بر افراد مانع نقد وانتقاد

 گردد و محیطی توتالیتر را از لاظ می

 کند. به این فکری و ارزشی ایجاد می

تک رفتار  و  اندیشه   ساحتی ترتیب 

 های مهم آید. یکی از پدیده پدید می

به باعث  رفتار که  آمدن   وجود 

می تک ارتباط ساحتی  وسایل   شود، 

سرگرم صنایع  و  و جمعی   کننده 

� ق و و آموزش  همچنین  و   پرکن 
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اندیشه و  خلقی�  که  اس�   پرورشی 

از میان می چنین فردی را  پیامد   برد. 

مارکوزه، نظر  از   وضعی 

 زدایی جامعه و حذف مسایل سیاس�

 سیاسی و اخلقی از زندگی اجتماعی

 اس�.نیازهای کاذب و تمیل شده بر

انسان و  میشود  ا  نقد  مانع    افراد 

ساح� به وجود میآید. تک

شده»، در مفهوم «فرهنگ بسته  بندی 

رسانه کننده  تشدید  نقش  بر   مارکوزه 

سن� شدن  غرق  و  جمعی   های های 

در جامعه  پایین  طبقات   فرهنگی 

بسته ی فرهنگ  د ن تأکید ب  شده، 

ی وسایل م نظر،  این  پایه  بر   کند. 

به پاسخ  در  نوین،  جمعی   ارتباط 

ت ر و ر افزایش ض و  تبلیغات   های 

گرفته شکل  از مصرف  نوعی  و   اند 

به کاذب  می آگاهی   آورند. در وجود 

واقعی خود منافع   این وضعی� مردم، 

اجتماعی نظم  به  و  نکرده  درک   را 

نالیق و  سرکوبگر   یکپارچه، 

ی م و باتفکیک خ مارکوزه   گیرند. 

� س ا و از خ بشر  راستین   های 

وسایل نقش  کاذب،   خواستهای 

زدن پس  را  جمعی   ارتباط 

� س ا و ضمیر خ به  راستین   های 

به زدن  دامن  و   ناخودآگاه 

های کاذب می داند. خواس�

عقاید یورگن هابرمارس:

هابرماس: یورگن  نظریات   ج- 

ارتباطی» با دو مفهوم «عقل   هابرماس 

 به بررسی همه جانبه و «حوزه عمومی»

 پردازد، ارتباطات در عصر جدید می

کنش میان  شدن  قائل  تناقض  با   وی 

معتقد ارتباطی  کنش  و   استراتژیک 

 اس� هدف کنش معقول(استراتژیک)

 صرفا رسیدن به هدف اس� اما هدف

تفاهم به  دستیابی  ارتباطی   کنش 

ارتباطیس�.

ن ا چ م هابرماس ه نظریات  از   که 

رمی و ب معقولنه  کنش  هدف   آید؛ 

هدف یک  به  دستیابی   هدفدار صرفاً 

ارتباطی کنش  هدف  ولی،   اس� 

اس�.  ارتباطی  تفاهم  به  دستیابی 

استراتژیک کنش  حوزه  در   عقلنی� 

 به معنی رشد نیروهای تولید وگسترش

و طبیع�  بر  تکنولوژیک   نظارت 

شکل بر سرانام،  نظارت  از   هایی 

در عقلنی�  اس�.  اجتماعی   زندگی 

گسترش یعنی  ارتباطی،  کنش   حوزه 

به مبتنی  مناسبات  که  انسانی   ارتباط 

می سر  پش�  را  عقل سلطه   گذارد، 

گفتگوی منطق،  براساس   ارتباطی، 

 آزاد و تفاهم استوار اس�. واضح اس�

ارتباطی، کنش  مهم  عناصر  از   یکی 

چنین یک  اما  اس�،  گفتار   عنصر 

گسترده تنها کنشی  که  اس�  آن  از   تر 

معادل یا  گفتاری  ی اعمال  ا  ه

بر دربرگیرد. تأکید  را  آن   غیرشفاهی 

معقول کنش  نه  و  ارتباطی   کنش 

به  عنوان بارزترین پدیده بشری (کار)، 

و مارکس  افکار  جدایی   نقطه 

 هابرماس اس�. هابرماس معتقد اس�

بنیاد سراسر زندگی ارتباطی   که کنش 

علوم همه  نیز  و  فرهنگی  و   اجتماعی 

می تشکیل  را  در انسانی   دهد. 

که مارکس بر کار تأکید داش�.  حالی

ه  راه ب هابرماس،  مسأله نظر   حل 

در و هدفدار،  معقول   عقلنی� کنش 

اس�. نهفته  ارتباطی  کنش   عقلنی� 

 عقلنی� کنش ارتباطی به ارتباط رها

باز و  آزاد  ارتباط  و  سلطه   از 

اینجا مستلزم می  انامد. عقلنی� در 

محدودی� رفع  و  ی رهاسازی  ا  ه

اس�. به نقطه ارتباط  هابرماس   نظر 

یک اجتماعی،  تکامل  فرآیند   پایان 

اینجا در  اس�.  عقلنی   جامعه 

نظامی کلی،  معنای  به   عقلنی� 

آزادانه افکار  آن  در  که  اس�   ارتباطی 

می حق ارائه  انتقاد  برابر  در  و   شوند 

چارچوب در  دارند. هابرماس   دفاع 

  عمل تفاهمی و روی آوردن به تئوری

تلفیقی رهیاف�  برای یک   تر 

جهان نظریه میان  اجتماعی،   پردازی 

قایل تایز  اجتماعی  نظام  و   زندگی 

 شود. جهان زندگی، جهان معنا و می

و توافق  و  اجماع  و  ارتباطی   عمل 

عناصر مقابل  در  اس�؛  ذهنی   رابطه 

 اصلی نظام اجتماعی را قدرت و پول

می او، تشکیل  عبارتی  به   دهند. 

و اجتماعی(جامعه)  نظام   عقلنی� 

متمایز را  زندگی  جهان   عقلنی� 

ی عقلنی� م که  حالی  در   داند، 

یک نهادمندی  مستلزم،   اجتماعی 

عقلنی� اس�،  هنجاربخش   نظام 

داشت روا  مستلزم  زندگی   جهان 

ش ن ت� ک که  اس�  متقابلی   های 

توافق هنجارها هدای�  بر  مبتنی   های 

غیرمستقیم، یا  مستقیم  بلکه   نیستند، 

توافق تأثیر  ی ت�  ی ا از ه که   اند 

دس� به  ارتباطی  تفاهم   رهگذر 

ی عقلنی� م دیگر  عبارتی  به   آیند، 

که اس�  آن  مستلزم  زندگی   جهان 

توافق انسان به  یکدیگر  با  آزادانه   ها 

نیرومند تأثیر  ت�  که  آن  نه   برسند، 

نیروهای خارجی به توافق دس� یابند. 

 هابرماس پس از تایز قایل شدن میان

روی استدلل  این  به  سطح،  دو   این 

ی معاصر، م جهان  در  که   آورد 

گونه به  دو عقلنی�  هر  در  برابر   ای 

نظام زیرا  اس�.  نکرده  رشد   سطح 

سریع زندگی اجتماعی  جهان  از   تر 

جهان نتیجه  در  اس�.  شده   عقلنی 

نظام یک  چیرگی  ت�   زندگی 

اس�. درآمده   اجتماعی عقلنی شده 

روزانه، زندگی  وضع،  همین   براثر 

زندگی و جهان  اس�  فقر شده   دچار 

بی پیش  از  به بیش  اس�.  گشته   مایه 

راه هابرماس  در نظر  قضیه  این   حل 

چنگ از  اجتماعی  جهان   رهایی 
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این طریق، از  تا  نهفته اس�،   استعمار 

شیوه به  بتواند  اجتماعی   های جهان 

مناسب خود عقلنی گردد.

عمومی: حوزه حوزه  (گستره)   ب- 

مجموعه کنش عمومی  از  و ای   ها 

کارکرد که  اس�  فرهنگی   نهادهای 

نقش یعنی  سیاسی، غیرفرهنگی   های 

پیدا نیز  اقتصادی  و   اجتماعی 

 کنند. این کارکردها، جنبه عمومی می

 و همگانی دارند که در بهترین حال�

دولتی نهادهای  و  نیروها  نفوذ   از 

گستره هستند.  مصون  و   مستقل 

اظهارنظر، فضای   همگانی، 

چاره گف� و  بحث  در وگو،   جویی 

 مسائل همگانی اس�. هر کس بالقوه

را فضا  این  در  شرک�  قدرت  و   حق 

 ای آرمانی و نظری، دارد و باز به گونه

به حقوق امتیازی نسب�  را   هیچ کس 

لاظ به  نیس�.  فضا  این  در   دیگران 

حوزه در  را  نقش  مهمترین   تاریخی 

 ها داشتند عمومی، نشریات و روزنامه

 و نقش مستقل نهادهای حوزه عمومی

 به معنای دقیق و کامل خود محصول

هجدهم سده  روشنگری   فرهنگ 

 اس�. یعنی روزگاری که بحث نقادانه

و شد  آغاز  عمومی  افکار   درباره 

ایده بخش،  این  پدید همپای  نیز   ای 

افکار و  فردی  عقیده  بین  تایز   آمد: - 

 عمومی، نباید موجب سرکوب عقیده

 و آزادی بیان گردد. - درس� اس� که

خواس� از  فراتر  همگان  ، عقیده   ها

اشتیاق فردی نیازها،  باورهای  و   ها 

ی نی م اما  بهانه رود  این  به   توان 

بلکه کرد.  سرکوب  را  فردی   عقاید 

آنها ارزشیابی  و  ارزیابی  به   باید 

آزادی پرشور  خواس�  این   پرداخ�. 

 ای بیان که روشنگران هر یک به گونه

منادی و  موجب طرفدار  بودند،   اش 

ل ک یعنی ش شد:  تازه  منطقی   گیری 

 منطق گفتگو که در محدوده نهادهای

 آید. البته باید حوزه عمومی بوجود می

عمومی حوزه  که  ساخ�   خاطرنشان 

مجموعه نیس�، تنها  نهادها  از   ای 

ابراز در  را  فردی  کنش  نوع  هر   بلکه 

یا و  مدرسه  کار،  محل  در   نظرش 

دوستان میان  یا   دانشکده 

هابرماس دربرمی ترتیب  این   گیرد. به 

شکل در  را  مرحله  وسایل دو   گیری 

 گیرد ارتباط جمعی معاصر در نظر می

قرن اواخر  تا  هفدهم  قرن  از  یکی   که 

می شامل  را  میان هجدهم  که   شود 

عمومی حوزه  مدنی،  جامعه  و   دول� 

کافه مثل  اماکنی  گالری در  و  ا ها   ه

 های شکل گرف�، که بر اثر این بحث

نهای� در  و  عمومی  افکار   آزاد، 

در روزنامه و  آمدند  بوجود  آزاد   های 

 مرحله دوم که از اواخر قرن نوزدهم تا

 گیرد. در این مرحله با حال را دربرمی

اتادیه  ها، سندیکاها و احزاب ظهور 

تشکل و  ماهیتی سیاسی  که   هایی 

حوزه داشتند،  اقتصادی   عمدتًا 

 های عمومی به حوزه اعمال نظر گروه

حوزه ترتیب  این  به  شد.  تبدیل   فشار 

 ها، آزاد افکار عمومی از خلل بحث

نظر، اعمال  برای  ابزارهایی   به 

 دهی به آنها توسط دستکاری و جه�

ه ن جمعی رسا ارتباط  وسایل  و   ها 

تبدیل شد.

شد اشاره  نیز  ابتدا  در  که   همچنان 

 مکتب فرانکفورت، به دنبال شکس�

ش ب ن اروپایی، ج مارکسیس�   های 

و پوزتیویسم  نقد  با  و  گرف�   شکل 

جدیدی اثبات تفسیر  خواهان   گرایی، 

مجموع در  و  شد  مارکس  الگوی   از 

طرح با  مارکوزه  گف�  توان   می 

ساحتی، تک  انسان   موضوع 

فرهنگ مفاهیم  با   هورکهایمر 

فرهنگی، بسته صنع�  و  شده   بندی 

 آدورنو با بحث زیبایی شناختی و نهایتا

و ارتباطی  کنش  نظریه  با   هابرماس 

ضمن تا  داشتند  سعی  عمومی   حوزه 

رسانه و  نوین  جامعه  از  ی انتقاد  ا  ه

این از  رف�  برون  چاره  راه   جمعی، 

خود ابداعی  مکتب  پناه  در   وضعی� 

 یعنی فرانکفورت بیابند درمجموع می

بدلیل را  انتقادی  نظریه  مکتب   توان 

همچنین و  زمانیش   gخا  موقعی� 

چالش از  یکی  انتقادیش   ماهی� 

نامید بیستم  قرن  مکاتب  ترین   برانگیز 

قرن به  ورود  با  چند  هر  که   چالشی 

 بیس� و یکم و موج جدید راستگرایی

نظر به  گذشته  از  تر  کمرنگ   جهانی 

انتقادی ماهی�  هرگز  اما  رسد   می 

خویش را تغییر نداده اس

رسانه سومین۳ هژمونیک  نظریه   (   

سن� در  رسانه  تلیل   مکتب 

 مارکسیستی را می توان با احتیاط ت�

. داد  قرار  هژمونی  نظریه  کلی   عنوان 

 اصطلح هژمونی را گرامشی در مورد

. اس�  کاربرده  به  حاکم   ایدئولوژی 

 این نظریه کم تر بر عوامل تعیین کننده

ایدئولوژی یک  ساختی  و   اقتصادی 

تاکید طبقاتی  گیری  جه�   دارای 

 دارد . بلکه بیشتر برخورد ایدئولوژی ،

 اشکال بیان آن ، شیوه های دلل� و

این آنها  کمک  به  که  رهایی   سازوی 

شکوفا و  یابد  می  استمرار   ایدئولوژی 

و چون  بی  متابع�  یعنی  شود   می 

 چرای قربانیان و موفقی� در تسخیر و

اختلف  ، آنها  آگاهی  به  دهی   شکل 

مارکسیسم رهیافتهای  با  رهیاف�   این 

این در  سیاسی  اقتصاد  و   کلسیک 

استقلل میزان  اینجا  در  که   اس� 

بیشتر اقتصادی  بنای  زیر  از   ایدئولوژی 

 انگاشته می شود . ایدئولوژی به شکل

و واقعی�  از  شده  تریف   تعریفی 

 تصویری از روابط طبقاتی یا با عبارات

شرایط با  افراد  تخیل  رابطه   “  آلتوسر 

 واقعی وجودشان ” از این لاظ مسلط

 نیس� که توسط طبقات حاکم به زور



۱۳۹۰مهر  ۱۱۰صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

 تمیل شده اس� بلکه سلطه آن به این

فرهنگی نفوذ  دارای  که  اس�   خاطر 

 آگاهانه و پایداری اس� که به خدم�

 تفسیر تارب واقعی ، البته به صورتی

در می مداوم  در عین حال  و   پوشیده 

برخی نظری  های  . کوشش   آید 

 متفکران مارکسیس� به ویژه پولنزاس

 و آلتوسر به پالیش این نظریه انامید و

و تولید  باز  های  راه  به  را  ها   نگاه 

 مشروعی� بخشی روابط سرمایه داری

 بر اساس پذیرش کم و بیش داوطلبانه

. اس�  کرده  کارگر جلب  طبقه   خود 

تلیل پیشرف�  را  ها  تلش  این   ابزار 

معرفی با  ساختاری  و  شناسی   نشانه 

استخراج و  کشف  برای  هایی   روش 

فراهم آن  ساختارهای  و  پنهان   معنای 

آورده اس� .

 : /۱منابع  دنیس   ، کویل  مک   _   

/ جمعی  ارتباطات  نظریه  بر   درآمدی 

رسانه مطالعات  مرکز   / اجللی   پرویز 

 ( تهران   )۱۳۸۲ . اول  چاپ   /  ۲_  

شناسی جامعه   / باقر   ،  ساروخانی 

روزنامه انتشارات   /  ارتباطات 

 /  ( تهران   ) و۳اطلعات  ن ر و د آ - 

وهورکهایمر/دیالکتیک روشنگری/

-انتقاد از مدرنیته/بابک احمدی۴
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 رگرمی ئی وجود دارد کهس

محبوبی� از  روشنفکران  میان   در 

 خارق العاده ای برخوردار اس� و می

 توان آن را بازی با آنالوژی ها (مترادف

ها) و یا همنوائی ها نام داد.

علی گوتس  از  کتابی  پیش،  سال   سه 

با انداخ� که  اره  به  را   بحث وسیعی 

را ای  مائده  خاصی  خاطر   رضای� 

کشف کرده بود و اعلم می کرد:

میان خاصی  زبانی  اشتراک  به   او 

 چپگرایان و لشخورهای «رایش سوم»

پی برده بود:

های  سال  چپگرایان  (پدران   ۶۸٫آنها 

 مترجم) هم بسان اینها خواهان «دول�

اجتماعگرا» و «سوسیالیسم» بوده اند.

)۱۹۴۷گوتس علی (

مورخ و ژورنالیس� آلانی

موضوع بررسی:

اویتانازی

هولوکاوس�

دیکتاتوری ناسیونال ـ سوسیالیستی

برنده جوایز:

)۲۰۰۳هاینریش من (

)۲۰۰۴ماریون ساموئل (

)۲۰۰۷صلیب خدم� به آلان (

آثار:

)۱۹۶۸مبارزه ما (

آلان بوسیله  یهودیان  کشتار  و   تعقیب 

)۲۰۰۷نازی (

 صدای مردم (تردید و اعتماد به پیشوا

در ناسیونال آ سوسیالیسم)

)۲۰۰۳نژاد و طبقه (

تفکر (تداوم  جنون  روح،   قدرت، 

)۱۹۹۹آلانی) (

پیش اندیشان آدمکشی (آوشویتس و 

 چپ هرگز نباید
 ایده ملت را به
 دیگران واگذار

کند!
 پروفسور دکتر دومه نیکو

لوسوردو
برگردان شین میم شین

) نوین)  اروپای  نظم  برای  آلانی  نقشه 

۲۰۰۴(

شناسائی، (شمارش،  وقفه  بی   ثب� 

ـ ناسیونال  در  رانی   حاشیه 

)۲۰۰۰سوسیالیسم) (

 با توجه به این آنالوژی ها و یا همنوائی

که کسانی  که  رف�  می  آن  خطر   ها 

و اجتماعگرا»  «دول�   خواهان 

دسته و  دار  به  بودند،   «سوسیالیسم» 

هیتلر شبیه قلمداد شوند.

1

بازی با همنوائی ها

سوسیالیستی ـ  ناسیونال   «حزب 

همان از  واقع،  در  هم  آلان»   کارگری 

«حزب را  خود  تأسیس،   آغاز 

می معرفی  «کارگران»   سوسیالیستی» 

سرخ پرچم  که  نبود  دلیل  بی  و   کرد 

می افراش�.

هم علی  گوتس  که  طور  همان   اما 

«دول� کند،  می  اعتراف   شخصا 

«رایش «سوسیالیسم»  یا  و   اجتماعگرا» 

برای بلکه  مردم،  همه  برای  نه   سوم» 

«نژاد برتر» بود.

نه سوم»  رایش   «سوسیالیسم 

بلکه مردم،  همه  برای   سوسیالیسمی 

خون دارندگان  مختص   «سوسیالیسم 

پاکیزه و تر و تیز» بود.

ـ روزنبرگ  آلفرد  که  هم   وقتی 

دول� «افکار  ـ  نازی   ایدئولوگ 

پرچم گرف�،  می  جشن  را   نژادی» 

 سرخ تریف شده با صلیب شکسته را

برنی افراش�.

 بلکه از دول متحده مثال می آورد که

فردا» جبروت  و  جلل  پر  کشور   «این 

جنوبش در  که  داد  خواهد   تشکیل 

های ریشه  نژادی  مراتب  سلسله   بویژه 

همیشه پوستان  سیاه  و  دارد   تنومند 

 همچنان نژاد نیمه برده را تشکیل داده

اند.

تسخیر و  تصرف  خود،  نوبه  به   هیتلر 

گسترش مدل  بر  بنا  را  شرقی   اروپای 

ایالت مدل  بر  بنا  و  سفید  نژاد   طلبی 

می تصور  غرب  در  امریکا   متحده 

کرد:

اراضی بومی  سکنه  تقلیل  که   آنا 

 پهناوری را از بنی بشر جارو می کند و

 پرولتاریای سفید پوس� بس می کنند

زمیندار اربابان  به  و  باشد  پرولتر   که 

بدل می شوند.

معینی تا حدود   در چنین کشوری هم 

«سوسیالیسم یا  و  اجتماعگرا»   «دول� 

و تر  و  پاکیزه  خون  صاحبان   مختص 

 تیز» تشکیل می شود که در شیپورهای

دمیده وقفه  بی  سوم»  «رایش   تبلیغاتی 

می شود.

 اما بنیان ایدئولوژی نازی که همه چیز

قرار چه  از  چرخد،  می  آن   حول 

اس�؟

«دول� ایده  از  سخن  اینجا   آیا 
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 اجتماعگرا» و «سوسیالیسم» اس� و یا

نژادی» و طرفداری «افکار  از   صحب� 

و تر  و  پاکیزه  «خون  مطلق  حاکی�   از 

تیز» اس�؟

ها همنوائی  و  ها  آنالوژی  با  بازی   در 

بیابی، واحدی  کلمه  که  اس�   کافی 

 ایزوله اش کنی و بکمک آن تیر خود

را به قلب هدف بنشانی.

 گوتس علی طرز تفکر خود را بروشنی

فرمولبندی می کند:

وایمار جمهوری  پایانی  مرحله   «در 

 بسیاری از کسانی که بعدها جزو دار و

سوسیالیستی ـ  ناسیونال  های   دسته 

و کمونیستی  تارب   شدند، 

سوسیالیستی گرد اورده بودند.»

سوسیالیستی ـ  ناسیونال   «حزب 

 کارگری آلان» خود را هم « ناسیونال»

توماس و  تلقی می کرد  «آلانی»   و هم 

جوان،  (جهان  در  ژوئیه۱۷واگنر    

آنالوژی۲۰۰۸ با  بازی  دلیل  همین  به   ( 

دیگری طرز  به  را  ها  همنوائی  و   ها 

ادامه می دهد:

 اکنون کسانی که از مل� دم می زنند،

و گرف�  خواهند  قرار  ظن  سوء   مورد 

«رایش سوم» متهم زبان  از  استفاده   به 

خواهند شد.

که خواس�  نی  واقع  در  هیتلر   حزب 

می بلکه  باشد،  «آلانی»   حزب 

این و  باشد  «آریائی»  حزب   خواس� 

آغاز در از همان   بدان معنی اس� که 

بوده آلان  افکنی در مل�  تفرقه   صدد 

اس�.

پاک»، و  منزه  کشور  های   «حرامزاده 

ازدواج نتیجه  که  کودکانی   یعنی 

منشاء با  اشغالگر  فرانسوی   سربازهای 

اند، بوده  آلانی  زنان  با   افریقائی 

 یهودی ها، کولی ها و همه کسانی که

به اند و  بوده  نژادی» مقصر   در «ننگ 

 نحوی از انحاء با نژاد پس� سر و کار

 داشته اند، مورد تصفیه و تعقیب قرار

گرفتند.

و ها  سوسیالیس�  به  نوب�   بعد 

 کمونیس� ها و همه کسانی رسید که

 «ننگ نژادی» را تمل می کردند و یا

مورد حمای� قرار می دادند.

 بر پیشانی همه آنها بدون استثناء، مهر

و شد  زده  بیگانه»  نژادی   «بلحاظ 

تعقیب شان سازمان داده شد.

یکسانی معنی  هرگز  «نژاد»  و   «مل�» 

نداشته اند:

برابری ایده  بر  اس�  مبتنی   «مل�» 

شهروندان.

نابرابری ایده  بر  اس�  مبتنی   «نژاد» 

شهروندان.

)۱۸۸۲ ـ ۱۸۱۶ژوزف آرتور گوبین (

تئوری تئوریسین  و  نویسنده   دیپلمات، 

نژاد آریا

نابرابری به  راجع  «بحثی   مؤلف 

)۱۸۵۵ ـ ۱۸۵۳نژادهای انسانی» (

آرتور نام  به  فرانسوی  نژادی   تئوریسن 

امر حقیق�  این  به  پیشاپیش   گوبین 

وقوف داشته اس�:

 او در کتاب خود، ت� عنوان «بحثی

) انسانی»  نژادهای  نابرابری  به  راجع 

را۱۸۵۵ ـ ۱۸۵۳ نفرت خود  تام�   ( 

نسب� به کلمه «میهن» بال می آورد:

را «توده»  (رژه)  مارش  «میهن»   کلمه 

را قومی»  «آمیزش  و  کند  می   تقدیس 

مشروعی� می بخشد.

به و کار درایم که  با مقوله ای سر   ما 

انقلب فرانسه تعلق داشته اس�.

سال  در  را۱۹۳۳اشپنگلر  زیر  ایده    

عربده می کشد:

باد «زنده  بانگ  که  بود  برابری   «این 

مل�» را طنین افکن کرد!»

)۱۹۴۶ ـ ۱۸۹۲الفرد روزنبرگ (

سیاستمدار و ایدئولوگ حزب نازی

مؤلف آثار نژادپرستانه

 مسئول ژرمانیزه کردن اروپای شرقی و

قتل عام یهودیان

اعدام محکوم به  نورنبرگ  دادگاه   در 

شد.

ـ ناسیونال  نژادی   تئوریسین 

شخیص شخص  یعنی   سوسیالیسم، 

از «طرفدرای  روزنبرگ   الفرد 

بشدت را  خود»  در   ناسیونالیسم 

محکوم می کرد:

 «شعار حق تعیین سرنوش� خلق ها» ـ

در پس�  عناصر  «همه  به  ـ  عام   بطور 

آزادی از  برخورداری  حق  زمین   کره 

قائل می شود.»

۱

طرح های آنتاگونیستی (ناسازگار)

 بازی با آنالوژی ها و همنوائی ها ـ اما

و مفهومی  تلیل  جه�  در  تلش   ـ 

تقیق تاریخی را تخطئه می کند.

 توماس واگنر در این زمینه کوچکترین

می و  دهد  نی  راه  دل  به   تردیدی 

گوید:

به را  «مل�  که  نباشد  حاضر   هرکس 

کند، تلقی  کلکتیف»  اوهام   مثابه 

راس� از  ایدئولوژیکی  توهم   گرفتار 

شده اس�.

آن اس� که طبقه حاکمه  اکنون وق� 

با و  نهد  بالین  بر  فراغ� خاطر سر   با 

خر و پف درخور بخوابد:

سخن توان  می  آسانی  به  دیگر   اکنون 

 گفت سوسیالیس� ها و کمونیس� ها

یا و  «کارگران»  «سوسیالیسم»،   از 
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رفیق بر  محکمی  دلیل  را   «مل�» 

ـ ناسیونال  «حزب   ایدئولوژیکی 

آنها بودن  آلان»  کارگری   سوسیالیستی 

محسوب داش�.

 اما مسئله این اس� که با چنین روشی

می توان هر شعاری را رسوا ساخ�.

نظر در  را  «دموکراسی»   مثل اصطلح 

بگیریم:

متحده ایالت  در  که  حزبی   اسم 

از هر حزب و دسته ای  امریکا، بیش 

بعد و  پرداخ�  داری  برده  از  دفاع   به 

رژیم برقراری  راه  در  مبارزه   علمدار 

حزب گردید،  پوستان  سفید   سروری 

«دموکراتیک» بود.

آنالوژی ها با  بازی  از  با استفاده   حال 

با را  «دموکراسی»  باید  ها  همنوائی   و 

مترادف راسیسم  و  داری  برده   سیستم 

قلمداد کنیم؟

های گیری  نتیجه  از  انبوهی  اما   تاریخ 

می عرضه  نیز  را  دیگری  بکلی   نهائی 

کند.

ها ژاکوبین  و  روبسپیر  همه  از   قبل 

 بودند که شعار «دموکراسی» را بر زبان

که کسانی  همان  یعنی   راندند، 

در داری  برده  الغای  به   بلفاصله 

مستعمرات فرانسه پرداختند.

«دموکراسی» شعار  همین  بعد،   اندکی 

 را کسانی در ایالت متحده و بویژه در

و راندند  زبان  بر  کشور  آن   جنوب 

«دموکراسی»، از   منظورشان 

 خودفرمائی برده داران و استعمارگران

بود.

تشکیل را  ای  طبقه  مجموع،  در   آنها 

نهای� در  می خواستند  که  دادند   می 

یعنی «دموکراتیک»  بطرزی  و   آزادی 

دول� مداخله  و  مزاحم�   بدون 

بومیان از  اراضی غصب شده   مرکزی 

 امریکا را با بکار کشیدن برده ها مورد

کش� قرار دهند.

 پس از شکس� رژیم آنشی (حکوم�

پیروزی از  قبل  فرانسه  در   استبدادی 

اصلی۱۷۸۹انقلب  معیار   ( 

مشروعی� قدرت همرأئی مردم شد:

ایدئولوژیکی مهیبی مبارزه  رو،  این   از 

 میان دموکراسی ابولیسیونیستی (جنبش

و داری)  برده  الغای  از   طرفداری 

 دموکراسی «خون پاکیزه و تر و تیز» و

یا دموکراسی نژاد برتر شروع شد.

شبیه تقریبا  ای  مبارزه  بیستم،  قرن   در 

اتفاق «سوسیالیسم»  با  رابطه  در   بدان 

افتاد.

جهانی جنگ  خونین  کشتار  از   پس 

 اول و شروع بحران اقتصادی، به قول

دان اقتصاد  ـ  میزس  فون   لودویگ 

 اطریشی ـ اصطلح «لیبرالیسم» به واژه

« تنفرانگیزی برای خلق» بدل شد.

ارتاع مجبور گش�  آن سان که حتی 

سرزمین در  وسیاح�  سیر  به   که 

مجازی «سوسیالیسم» بپردازد.

اریکه بر  نشست  و  نازیسم   صعود 

چارچوب این  در  توان  می  را   قدرت 

توضیح داد.

های همانندی  ایدئولوژیکی،   مبارزه 

شگرفی با درگیری های نظامی دارد.

 واحد نظامی ئی که در وضع دشواری

و چند  کشف  برای  باشد،  کرده   گیر 

 چون قوای دشمن، لباس دشمن را در

بر می کند.

همین به  نیز  ایدئولوژیکی  عرصه   در 

سان.

 ماجرای گذار شعارهای معینی از جبهه

قرار همین  از  نیز  دیگر  جبهه  به   ای 

اس�.

تاشاگران برای  فقط  اما  امر   حقیق� 

مشتبه جا  همه  از  خبر  بی  لوح   ساده 

با را  آنها تشابه زبانی   می شود و فقط 

می عوضی  ایدئولوژیکی   تایلت 

واحد که  رهگذرانی  بسان   گیرند، 

 تغییر لباس داده دشمن را خودی تلقی

می کنند.

بیانگر اما  صوری  تشابهات   این 

آنتاگونیسم اند .

مفهوم مارکسیستی  فلسفه   (در 

از خاصی  نوع  معنی  به   «آنتاگونیسم» 

جامعه عرصه  در  تیکی  دیالک   تضاد 

جامعه وجود  با  که  رود  می  کار   به 

 طبقاتی در پیوند اس� و بر تضاد آشتی

و جامعه  طبقات  منافع  میان   ناپذیر 

استوار مختلف  اجتماعی  های   گروه 

اس�. مترجم)

 کلیه کلمات کلیدی گفتمان سیاسی به

و سیاسی  های  جبهه  جنگ   میدان 

اجتماعی متخاصم بدل می شوند.

برابر در  روزه  همه  تیک  دیالک   این 

چشمان ما صورت می گیرد.

مثال های زیر از آن جمله اند:

1

شعار «حقوق بشر»

انقلب از  که  بشر»  «حقوق   شعار 

 ) نشئ� گرفته، از میدان۱۷۸۹فرانسه (

می بگوش  «انترناسیونال»   های جنگ 

رسد.

 اکنون که حقوق اقتصادی و اجتماعی

 و حق هر مل� به همزیستی در صلح و
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لیس� حقوقی از  دیگر  ملل  با   تساوی 

بحق که  آنچه  اس�،  خورده   خط 

می نامیده  بشری»  حقوق   «امپریالیسم 

شود، توفان بپا می کند.

2
مقوله «انترناسیونالیسم»

انگیز تأمل  «انترناسیونالیسم»   مقوله 

شده اس�.

با مقوله  این  شورانگیز  تاریخ  از   همه 

خبرند.

امریکا متحده  ایالت  در  اکنون   ولی 

که اند  کرده  ظهور  هائی   تئوریسین 

 خود را انترناسیونالیس� می نامند و به

به یونیورسال  بشر  حقوق  گسترش   نام 

خودمختاری حق  کردن   تئوریزه 

 واشنگت به تمیل اراده خود در همه

گوشه های جهان می پردازند.

3

ایده «انقلب»

)۱۹۵۸روبرت کاگان (

و  نویسنده، سخنپرداز، مشاور سیاسی 

از اعضای حکوم� امریکا

از مشهورترین نئوکنسرواتیوها

آثار:

خطرات حی و حاضر

 بحران و امکان در سیاس� خارجی و

)۲۰۰۰دفاعی امریکا (

همه کارگی و هیچکارگی

) نوین  نظم جهانی  در  اروپا  و  امریکا 

۲۰۰۳(

دموکراسی و دشمنان آن

)۲۰۰۸ناظم نظم جهانی کیس�؟ (

های جنبش  انقلب،  ایده   مبلغین 

رهائی بخش بزرگ بوده اند.

نی شود آن  مانع  اما  امر  حقیق�   این 

ـ ناسیونال  و  ها  فاشیس�   که 

و جلل  از  تلیل  به  ها   سوسیالیس� 

جبروت «انقلب» خویش برخیزند.

ایالت نئوکنسرواتیوهای  امروز،   و 

 متحده امریکا، از قبیل روبرت کاگان

و ها  فاشیس�  که  پای  جای   پا 

 ناسیونال ـ سوسیالیس� ها می نهند و

از آزاد  بازار  و  «دموکراسی»   صدور 

طریق بباردمان را «انقلب» می نامند.

 کسانی که دنبال آنالوژی ها و همنوائی

می تردید  و  بیشک  گردند،  می   ها 

توانند به بازی خود ادامه دهند.

)۱۸۸۲ ـ ۱۸۱۶آرتور گوبین (

تئوری تئوریسین  و  نویسنده   دیپلمات، 

نژاد آریا

نابرابری به  راجع  «بحثی   مؤلف 

)۱۸۵۵ ـ ۱۸۵۳نژادهای انسانی» (

 او تام� نفرت خود را نسب� به کلمه

«میهن» بال می آورد:

را «توده»  (رژه)  مارش  «میهن»   کلمه 

را قومی»  «آمیزش  و  کند  می   تقدیس 

مشروعی� می بخشد.

ها، همنوائی  و  ها  آنالوژی  با   بازی 

می که  اس�  ای  کننده  سرگرم   بازی 

انتقامگیری های خوشمزه ای را  تواند 

هم به دنبال آورد:

نفرت خود احیانا چپگرای معینی   اگر 

ها مناره  در  را  مل�  ایده  به   نسب� 

آرتور به  مظنونی  بطرز  کند،   اعلم 

گوبین شباه� پیدا می کند.

که باشد  شده  روشن  باید   اکنون 

بر تواند دلیلی   نیهلیسم ملی هرگز نی 

انقلبیگری بی غل و غش باشد!

۲

مبارزه طبقاتی پس کجا می ماند؟

 به اهتزاز در آوردن پرچم مل� آیا «ضد

مارکسیستی» نیس�؟

نباید واگنر)  توماس  (مثل  کسی   برای 

 پوشیده باشد که مارکس و انگلس از

خلق ملی  بخش  رهائی  های   جنبش 

قوا تام  با  لهستان  و  ایرلند   های 

 پشتیبانی می کردند و با شوق و علقه

 وافر روند وحدت ملی آلان و ایتالیا را

دنبال می نودند.

وجود معنامندی  (چالش)   پلمیک 

دارد:

در لهستان  ملی  جنبش  تقیر   مارکس 

سوی از  ملی  استقلل  به  نیل   راه 

نامد. می  ابلهانه»  «لودگی  را   پرودون 

جلد  انگلس،  و  مارکس   ،۱۶(کلیات 

 g۳۱(

در مل�  مقوله  که  کرد  اضافه   باید 

و مین  هوشی  مائو،  لنین،   قاموس 

عهده به  بازی  مهمی  نقش   کاسترو 

دارد.

پس که  پرسید  طعنه  به  توان  می   آیا 

مبارزه طبقاتی کجا می ماند؟

 برخی از چپ ها نی توانند دریابند که

و معین  فرم  همواره  طبقاتی   مبارزه 

«ناخالص» به خود می گیرد.

کمونیس� حزب  مانیفس�   حتی 

(انقلبی) «روند  که  دهد  می   توضیح 

به جا  به  حاکمه»  طبقه  در   انحلل 

طبقه های  بخش  بیشتر  هرچه   جائی 

جامعه تام�  چارچوب  «در   حاکمه 

در که  آن سان  منجر می شود،   کهنه» 

 پایان به طرفداری از طبقات ت� ستم

و مارکس  (کلیات  پردازند.   می 

)g ،۴۷۱ ۴انگلس، جلد 
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از انقلب بلشویستی  وقتی لنین بعدها 

اعلم آورد،  می  عمل  به  بیلن   اکتبر 

 می کند که «انقلب بدون یک بحران

و استثمارگر  گیرنده  بر  (در   تاملی 

اس�.» ناپذیر  امکان  شونده)   استثمار 

)g ،۷۱ ۳۱(اثار لنین، جلد 

قابل فهمی ترجیح  توماس واگنر بطرز 

من علیه  بر  لنین  به جای  که   می دهد 

به چالش برخیزد و می نویسد:

 «چه معنائی دارد که کسی در کشوری

دستخوش بشدت  که  روسیه   مثل 

«مل�» از  اس�،  اجتماعی   انقطاب 

سخن بگوید؟»

 با جنگ جهانی اول، بسیج عمومی و

حدودی تا  (که  مرگ  روزه  هر   تربه 

 فرزندان طبقه استثمارگر را نیز در می

آغاز روسیه  در  تاملی  بحران   گیرد) 

می شود.

و تار  تام  فراگیر  بحران  بعد  سال   سه 

پود جامعه را در می نوردد:

از که  ئی  اجتماعی  اقشار   حتی 

امر حقیق�  این  به  بیزارند،   بلشویسم 

حزب تنها  که  دهند  می  در   تن 

این به  تواند  می  که  اس�   بلشویستی 

 کشتار و قلع و قمع پایان دهد و کشور

 را از سقوط کلی نات دهد، سقوطی

 که خطر تکه تکه شدن روسیه و تبدیل

فرانسه و  انگلیس  نیمه مستعمره  به   آن 

 را در بر دارد، همان انگلیس و فرانسه

به مداخله نظامی دس�  ای که بعدها 

تمیل را  جنگ  ادامه  تا  زنند   می 

کنند.

) در  رابطه  این  در  گرامشی   ۷آنتونیو 

 ) در مجله « وردین نوو» می۱۹۱۹ژوئن 

نویسد:

می تصرف  را  قدرت  ها   بلشویک 

های توده  منافع  سوئی  از  زیرا   کنند، 

از و  کنند  می  نایندگی  را  ستم   ت� 

نظر و  «نگرش  بیانگر  دیگر   سوی 

یعنی اند»،  روسیه  خلق   کلکتیف 

بیانگر نگرش و نظر مل� روسیه اند.

بعد دهه  در  که  اند  حوادثی   آموزنده 

صورت می گیرد:

 در واکنش به تلش امپریالیسم آلان و

مل� تام�  کردن  برده  نی�  به   ژاپن 

 اتاد شوروی و چین، اتاد شوروی و

 حزب کمونیس� چین به اعلم جنگ

تدافعی ملی می پردازند.

فراموش و محو می مبارزه طبقاتی   آیا 

شود؟

اتاد شوروی و میهنی در   جنگ کبیر 

مهمترین چین  در  تدافعی   جنگ 

قرن در  طبقاتی  مبارزه   گشتاورهای 

بیستم را تشکیل می دهند.

) مائو  قول  نوامبر ۵به   ) در۱۹۳۸ 

مبارزه و  ملی  «مبارزه  معینی   شرایط 

طبقاتی بر هم انطباق پیدا می کنند.»

 مقاوم� ملی نه در اتاد شوروی و نه

انترناسیونالیسم با  منافاتی  چین   در 

ندارد.

و آلان  امپریالیسم  بر  وارده   شکس� 

ها خلق  بخش  رهائی  جنبش  به   ژاپن 

محرکه نیروی  جهانی  مقیاس   در 

نیرومندی می بخشد.

به قول آنتونیو گرامشی:

تواند می  «انترناسیونالیسمی»   تنها 

به قادر  که  باشد  مؤثر  و   مشخص 

«ناسیونالیستی گشت ژرف» باشد!

3

پیشداوری های بی تایز چپ کذائی

 اینکه این گفتمان در آلان به مقاوم�

فهم قابل  کند،  می  برخورد   هائی 

اس�.

 امپریالیسم آلان با نازیسم فرم بربرمنش

خاصی به خود گرفته اس�.

را مسئله  این  توان  می  چگونه   اما 

توضیح داد؟

)۱۸۵۹ ـ ۱۸۰۵الکسیس توکه ویل (

سیاستمدار مورخ،  نگار،   روزنامه 

فرانسوی

مؤسس علوم اجتماعی قیاسی

آثار:

)۱۸۳۵دموکراسی در امریکا (

)۱۸۵۶رژیم قدیم و انقلب (

)۲۰۰۷ذل� فقر (راجع به پاوپریسم) (

پارادوکس توکه ویل:

 ضمن محو بی عدالتی های اجتماعی،

بقایای به  مردم  کردن  تر   حساس 

نابرابری ها

توکه قصار  کلم  یاد  اختیار  بی   آدم 

ویل می افتد:

 «کسی که فقط فرانسه را در نظر گیرد

هرگز دهد،  قرار  اش  مطالعه  مورد   و 

نخواهد فرانسه  انقلب  از   چیزی 

و قدیم  «دول�  ویل،  (توکه   فهمید.» 

 g ،۴انقلب»، ففصل اول(

نیز فرانسه  انقلب  ضد  بررسی   برای 

 باید این معیار بکار بسته شود، که در

اعتبار تاریخی  های  بحران  همه   باره 

دارد.

های نکب�  و  ها  ننگ  سوم»   «رایش 

را راسیسم  و  کلونیالیسم  دیرین   سن� 

القلب قسی  چپاولگر  پیشاهنگان   که 

اصطلح به  «نژادهای  ضد  بر   غرب 

بودند، کرده  عملی  بربرمنشانه   پس�» 

به خدم� گرف� و رادیکالیزه کرد.
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نازیسم بر این سن� رانده اس�.

 هرکس که توجه خود را فقط به آلان

توانس�  معطوف دارد، هرگز نخواهد 

 به درک وحش� نکب� بار رژیم هیتلر

نایل آید.

به فقط  را  خود  چشم  واگنر   توماس 

 آلان می دوزد و به جای در نظر گرفت

اجتماعی، ـ  سیاسی  سیستم   یک 

می نظر  در  را  کذائی  های»   «آلانی 

گیرد.

ولی این «آلانی ها» کیانند؟

 مگر قرار نبود که مل� به معنی ابتل به

توهم باشد؟

کردن اعتبار  بی  ضمن  واگنر   توماس 

 پیش شرط های خویش، «تقصیر آلانی

ـ ناسیونال  فاشیسم  در   ها 

می انتقاد  تیز  تیغ  به  را   سوسیالیستی» 

سپارد.

آلانی «هر  پیشانی  بر  طریق،   بدین 

یا و  «جنایتکار  مهر  معمولی»  و   عادی 

«جنایات در  جنایتکار»   دستیار 

فاشیستی» کویبده می شود.

 چپ کذائی تنها زمانی بر کالبد مفهوم

که قصد صدور  «مل�» جان می دمد 

آلانی همه  تایز  بی  محکومی�   حکم 

ها را در سر دارد.

 به عبارت دیگر، مفهوم «مل�» زمانی

 کشف می شود که قرار اس� مترادف

با توده بی تایز تفسیر شود.

که هائی  آلانی  همه  طریق   بدین 

از جلوگیری  برای  مبارزه  در   نخس� 

ـ ناسیونال  آمدن  کار   روی 

پیکار در  بعد  و  ها   سوسیالیس� 

جان سوم»  «رایش  ضد  بر   مقاوم� 

می فراموش  کردند،  فدا  را   خود 

شوند.

آلانی قربانیان  همه  دیگر  عبارت   به 

سپرده فراموشی  باد  به  آلانی   فاشیسم 

می شوند.

وقتی آید،  می  خشم  به  واگنر   توماس 

آلانی که حتی خود  گویم  می  من   که 

سر بر  بیرحمانه  مبارزه  جریان  در   ها 

 سرکردگی جهانی (حاکمی� بر جهان)

نژاد پس�) به  (تعلق   روند راسیزاسیون 

را از سر گذرانده اند.

 مراجعه کنید به نژاد و تئوری نژادی در

تارنای دایرة العارف روشنگری

طبیعی امری  مارکسیستی  هر   برای 

به همواره  امپریالیسم  که   اس� 

می دس�  خود  دشمن   راسیزاسیون 

استثناء راسیزاسیون  روندهای  و   زند 

 نی شناسند، یعنی کسی را از قلم نی

اندازند:

1

عنوان ت�  هیتلر  آدولف  کتاب   در 

 «نبرد من»، فرانسه به عنوان «دول� دو

رگه» قلمداد می شود.

2
در هاربر،  پرل  به  ژاپن  حمله  از   پس 

 ایالت متحده این یاوه اشاعه داده می

با فرقی  ها،  ژاپنی  که «جمجمه»   شود 

های  انسان  قبل۲۰۰۰جمجمه  سال    

ندارد.

3

انگلیسی ها و اول،   در جنگ جهانی 

«هون ها صف�  آلانی  به  ها   فرانسوی 

وحشی (اقوام  ها»  «واندال  و   ها» 

خونریز) را می دهند.

4
 در اواخر جنگ جهانی دوم، روزول�

 مدتی خیال «عقیم کردن» «مل� آلان»

را در سر می پروراند.

نبوده راسیزاسیون  روندهای  اینها   آیا 

اند؟

اسکاندال پس کجا س�؟

 چپ کذائی با باد در غبغب اعلم می

او را با توسل  کند که کسی نی تواند 

 به گفتمان مربوط به اشباح ملل گمراه

و منحرف سازد.

به معطوف  غمش  و  هم  تام  او   زیرا 

مبارزه طبقاتی اس�.

تلیل به  خواهد  می  او  که  وقتی   اما 

بپردازد، بیستم  قرن  اول  نیمه   جنون 

 تنها و تنها یک توضیح در چنته دارد و

 آن عبارت اس� از بدجنسی خودویژه

و همیشگی مل� آلان.

با رابطه  در  باید  اما  بحث،  پایان   در 

برابری مل� ها پرسید:

کنونی جهان  در  سمتگیری  برای   آیا 

از ها  مل�  برابری  اثبات  برای   باید 

یا حتی و  کرد  «مل�» صرفنظر   مفهوم 

فاته ای برای آن خواند؟

)۱۸۳۱ ـ ۱۷۵۸جیمز مونرو (

  ـ۱۸۱۷پنجمین رئیس جمهور امریکا (

۱۸۲۵(

 دکترین مونرو مبتنی اس� بر سخنرانی

 ۲او در کنگره در رابطه با مسائل ملی (

)۱۸۲۳دسامبر 

سیاس� اصلی  خطوط  مونرو   دکترین 

را امریکانیسم  پان  و  متحده   ایالت 

تشکیل می دهد.

بنا بر این طرح:

امریکا مال امریکائی ها س�!

 هدف تقوی� موضع بین الللی امریکا

 و اعلم امریکای لتین به عنوان حوزه

 ت� نفوذ خویش بر ضد قدرت های

اروپائی بوده اس�

که ت� کشورهائی  و  ها  خلق   لیس� 

و دارند  قرار  امپریالیسم  نظامی   اشغال 

می بسر  امپریالیسم  تاوز  خطر  در   یا 

 برند و یا در تلش برای رهائی از یوغ

مونرو دکترین  به  موسوم   نئواستعماری 

قرار دارند، طولنی اس�.

 علوه بر این، باید کشورهائی از قبیل

را و کوبا  ویتنام   جمهوری خلق چین، 

 نام برد که مبارزات رهائی بخش ملی

اند، نهاده  سر  پش�  را   عظیمی 

احزاب رهبری  ت�  که   مبارزاتی 
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پیروزی به  کشورها  این   کمونیس� 

رسیده اند.

می اکنون  کمونیس�،  احزاب   همان 

 کوشند که استقلل سیاسی را با کسب

استقلل اقتصادی تکمیل کنند.

محاصره سیاس�  با  را  خود   اما 

تام و  تام  محاصره  یا  و   تکنولوژیکی 

مواجه می بینند.

 در همه این موارد، شعور ملی و مبارزه

را رهائی  روند  ماهوی  عنصر   ملی 

تشکیل می دهند.

ایالت در  امپریالیسم  محافل   هارترین 

 متحده خود را انترناسیونالیس� جا می

از که  کشورهائی  پیشانی  بر  تا   زنند 

کنند، می  دفاع  خویش  ملی   استقلل 

مهر ناسیونالیس� بزنند.

 نیهلیسم ملی ـ در تلیل نهائی ـ آب به

آسیاب این مانور می ریزد.

به توضیح دارد که  اکنون وظیفه   چپ 

این نکته مهم برخیزد:

و ملی  استقلل  از  دفاع  میان   آیا 

 شووینیسم هار و تاوزگر تفاوتی وجود

ندارد؟

تارنای در  شووینیسم  به  کنید   مراجعه 

دایرة العارف روشنگری

ماهیتا موضعگیری  دو  با  اینجا   ما 

متفاوت سر و کار پیدا می کنیم:

اس�، پذیر  تعمیم  اول   موضعگیری 

پذیر تعمیم  دوم  موضعگیری   ولی 

نیس�.

با مل�  هر  عزت  شناسی   برسمی� 

ها مل�  همه  عزت  شناسی   برسمی� 

انطباق مطلق دارد.

 آنچه تعمیم ناپذیر اس�، نگرش اعلم

اس� پسر  بوش  جورج  سوی  از   شده 

«مل� متحده  ایالت  آن،  بر  بنا   که 

 برگزیده خدا س�!» و رسالتش رهبری

جهان اس�.

 چنین نگرشی فقط می تواند به فجایع

مهیب منجر شود.

سوی از  فاشیستی  شووینیسم   امروز، 

می نایندگی  امریکا  متحده   ایالت 

شود.

یا (و  شووینیسم  این  با  مقابله   برای 

به ها  مل�  برابری  از  باید   امپریالیسم) 

دفاع برخاس�!

  دایرالkارف روشنگری   
پایان

http://hadgarie.blogspot.com/
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ایرانیا اندیشمندان  از  اگر   مروزه 

روشنفکری که  بکنید   سوال 

می متفاوتی  جوابهای   چیس�، 

خویش برای  کدام  هر  و   شنوید 

مفهوم برای  سرحداتی  و   مرزها 

عده کنند.  می  تعیین   روشنفکری 

 ای روشنفکری دینی را نیز یک نوع

 روشنفکری می خوانند، دیگری آن

آن به  و  بیند  نی  روشنفکری   را 

سومی گوید.  می  دینی»   «نواندیشی 

 روشنفکری را با درگیری اندیشمند

در قدرت  ساختارهای   با 

و اجتماعی  مختلف   گفتمانهای 

چهارمی و  زند  می  پیوند   سیاسی 

 اصول روشنفکری را بدون مرز می

«مرگ دوران  در  او  باور  به  و   داند 

هر بزرگ»  دیگری  مرگ  و   مولف 

 چیزی می تواند روشنفکری باشد و

«روشنفکری» متاروای�  جای   به 

دارند. وجود  «روشنفکرها»   فقط 

ها، مقوله  و  مفاهیم  بحران   این 

ایجاد معانی و  دگردیسی مفاهیم و 

یک مفاهیم  برای  نو»   «زیرمتنهای 

مسیر در  ضروری  و  منطقی   روند 

یا علمی  مقوله  و  «مفهوم  هر   تول 

که همانطور  اس�.   فرهنگی» 

جامعه در  روشنفکری»   «مفهوم 

دیگر بحرانهای  کنار  در   ایران 

دهه سه  در  ویژه  به  ایرانی   جامعه 

 اخیر دچار بحران و دگردیسی شده

که اس�  وقتی  اما  مشکل   اس�. 

 این «بحران مفاهیم» نتواند به یک «

به و  نو  علمی»  مشترک   اجماع 

توانایی «مقولت» به دستیابی به 

 روشنفکری چیست
 و حالت بیمارگونه
روشنفکر ایرانی

داریوش برادری
 کارشناس ارشد روانشناسی از

دانشگاه فرانکفورت آلان
با نو  پیوندهای  و  نو»   «زیرمتنهای 

ما آنگاه  یابد،  دیگر دس�   مفاهیم 

چندگانگی، چندپارگی،   شاهد 

بحران و  مفاهیم  مرج  و   هرج 

یعنی هستیم.  زبان  یا   مقولت 

گفتمان فارسی،  زبان  که   مشکلی 

در و  ایران  جامعه   سیاسی/فرهنگی 

جامعه روشنفکری»  «مقوله   نهای� 

و ابهام  این  اس�.  دچار  آن  به   ما 

«مقوله چندپارگی  و   گسس� 

باعث دیگر  طرف  از   روشنفکری» 

«آسیب به  بهتر  نتوان  که  شود   می 

دس� روشنفکری  مقوله   شناسی» 

«اجماع یک  اساس  بر  یا  و   زد 

کلی مفهوم  سر  بر   مشترک» 

«پدیده» این  به  آنگاه   روشنفکری، 

جامعه زبانی،  مختلف  جوانب   از 

 شناختی، دیسکورسیو، روانشناختی

بحثهای و  نگریس�  غیره   و 

 عمیقتری در این زمینه را ایجاد کرد

 و به رشد جنبش روشنفکری جامعه

اس� که  ایران کمک کرد. طبیعی 

این به  گویی  پاسخ  برای   دقیقا 

 بحران مقوله روشنفکری، درک آن

متخصصان توسط  آن،  از  گذار   و 

فلسفی، جوانب  از  و   مختلف 

مباحثی غیره  و  شناختی   جامعه 

 مطرح شده اس�. از جمله بایستی

احمدی» «بابک  مهم  کارهای   از 

 نام برد. با این حال به باور نگارنده

این در  بحثها  این  عمده   مشکل 

 اس� که بیشتر سعی در تشریح کار

و اند  کرده  روشنفکری  مقوله   و 

نظم و  «ساختار  به  توجه   کمتر 

مفهوم در  نهفته   سمبولیک 

سناریوی و  حال�   روشنفکری، 

به توجه  و  اند  کرده   روشنفکری» 

ارتباط ساختار  «چگونگی   این 

ها» پدیده  و  دیگری  با   روشنفکر 

موضوع نقد روانشناختی اس�.

 

نقد دقیقا  نگارنده  باور  به   ازینرو 

تواند می  روانشناختی  و   روانکاوانه 

 «چشم اندازی نو» به این موضوع را

 ایجاد بکند و به ایجاد یک «اجماع

 جمعی» در مورد این مفهوم کمک

 رساند و همزمان از چشم اندازی نو

«مقوله شناسی  آسیب  و  نقد   به 

روشنفکری» ایران بپردازد.

 

 مقاله کنونی می خواهد خواننده را

آسیب و  نو  انداز  چشم  این   با 

که سازد  آشنا  متفاوت   شناسی 

روشنفکر نقد  در  کنون  تا   جایش 

آنکه بی  اس�.  بوده  اندک   ایرانی 

نافی روانکاوانه  انداز  چشم  و   نقد 

 چشم اندازهای فلسفی و غیره باشد

انداز چشم  این  برعکس   بلکه 

را چهارچوبی»  و  «فضا   روانکاوانه 

دهد می  اجازه  که  کند  می   ایجاد 

 در آن چهارچوب و بستر این نقد و

مقوله به  اندازی  چندچشم   نگرش 

همزمان و  آید  بوجود   «روشنفکر» 

نیازمند که  بدانند  نظرات   یکایک 

دیگری انداز  چشم  و  نقد   به 
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امکان و  محدودی�  به   هستند، 

واقف خویش  نقد  پذیزی   ابطال 

 باشند و از طرف دیگر حس بکنند

 که مقوله روشنفکری مثل هر مقوله

 و واژه دیگر مرتب رشد و تول می

پیوندهای و  «زیرمتنها»  و   یابد 

این ایجاد  با  یابد.  می  نو   بینامتنی 

هم علمی»  چهارچوب  و   «ساختار 

جمعی» «اجماع  یک  ایجاد   امکان 

 درباره یک مقوله وجود دارد و هم

همیشه و  آمیز  «ابهام  بخش   وجود 

تول امکان  و  مقوله  هر   متفاوت» 

 مداوم آن پذیرفته می شود، بی آنکه

 این تولت باعث گسس� شدید و

اسکیزوفرنیک چندپارگی،   حال� 

 در روند رشد مقولت گردد. (یک

اندک نقدهای  این  از   نونه 

موضوع باب  در   روانشناختی 

بخش در  نگارنده  نقد   روشنفکر، 

آقای از  ای  مصاحبه  بر   ادبیات 

در ایرانی  خوب  فیلسوف   نیکفر 

ل  «۲۰۰۷سا مقاله  خواندن  اس�.    

منظر از  روشنفکر  شناسی   آسیب 

می اس�»  ضروری   روانشناختی 

این به  مندان  علقه  برای   تواند 

در متفاوتش  نگاه   مباحث و درک 

تکامل و  پیوند  درک  و  زمان   آن 

کنونی مقاله  با  نویسنده   نظریات 

)۱جالب باشد.

روشنفکر و  چیست   روشنفکری 
کیست

 

«تعریف عنوان  به  توان  می   آنچه 

این کرد  مطرح  روشنفکر   کلی» 

 اس� که «روشنفکر کسی اس� که

اجتماعی،سیاسی، های  پدیده   به 

غیره جامعه خویش می و   فرهنگی 

آنها را تلیل و نقد می کند  نگرد، 

در سعی  ناخواسته)  یا  (خواسته   و 

 ایجاد چشم اندازی متفاوت در این

گفتمانها نگرش،  در  و تول   زمینه 

 یا ساختارهای قدرت می کند.» در

معنای به  «روشنفکری  معنا   این 

 ایجاد «نگاهی متفاوت به پدیده ها

در تول  و  تفاوت  ایجاد   و 

مختلف  گفتمانهای 

یک سیاسی   علمی،فرهنگی، 

 جامعه اس�». طبیعی اس� که این

ابهاماتی خویش  با  کلی   تعریف 

تواند یک چهارچوب اما می   دارد 

که بکند  ایجاد  بحث  برای   کلی 

باشند. موافق  آن  با  عمده   بخش 

 روشنفکر بایستی در حال� ایده الی

آید: بدس� نی  کامل   که هیچگاه 

تئوریک درک  و  نقد  توانایی   ا/ 

باشد  داشته  را  ها  توانایی۲پدیده   / 

 ایجاد چشم اندازی متفاوت و یا نو

علمی، بدیهیات  و  ها  پدیده   به 

باشد داشته  را  عمومی  و   فرهنگی 

در۳ بتواند  انداز  چشم  این  و   / 

ایجاد تول  شرایط  و   گفتمانها 

نو، امکانات  و  واقعیتها   بکند، 

 فضاهای نو برای تول یا نگرش نو

 را نشان بدهد و بدینوسیله شرایطی

تفاوتهای و  نو  نقد  برای  امکانی   و 

ایجاد نو  مازاد  نو،  واقعیتهای   نو، 

ی سویه  سه  حال�  این   بکند. 

دهد می  نشان  روشنفکری   تعریف 

حتما نبایستی  روشنفکر  یک   که 

بیان به  یا  باشد.  «آکادمیسین»   یک 

تواند می  آکادمیسین  یک   دیگر 

اینکه و  نباشد  یا  باشد   روشنفکر 

بخش در  تواند  می  روشنفکر   یک 

یا عادی  زندگی  از   دیگری 

داشته عامی  حالت   خصوصیش 

روشنفکر و هیچکس همیشه   باشد 

می کلی  تعریف  این  اما   نیس�. 

از «تیپولوژی  یک  به   تواند 

نهای� در  و  شود  تبدیل   روشنفکر» 

به تبدیل  و  خنثی  را   روشنفکری 

متخصص سازی،  «الیته   یک 

 پروری» سازد اگر که با چشم انداز

روشنفکری پدیده  به   روانشناختی 

نگاه در  زیرا  نخورد.   پیوند 

 روانشناختی و به ویژه با استفاده از

لکان، روانکاوی  انداز   چشم 

از شخصی� تیپ  یک   روشنفکری 

روشنفکری بلکه  نیس�  انسان  یا   و 

 یک «نوع حال� از ارتباط سوژه با

دیگری» اس�.

 

با ارتباط  در  همیشه  فرد  یا   سوژه 

 دیگری، خواه با اشیاء و پدیده ها،

 یا با افراد و یا با گفتمانها و اخلق

در همیشه  انسان  اس�.  غیره   و 

غیر»، و  «دیگری  با  مداوم   ارتباط 

یا یار  چون  کوچک  دیگری   خواه 

علمی، بحث  ابژه  یک  و   رقیب 

چون بزرگ»  «دیگری  با   خواه 

 اخلق، گفتمانها و رسوم و قوانین

با ارتباط  در  که  همانطور   اس�. 

در مانند بحث   «دیگری کوچک»، 

همیشه «روشنفکری»  پدیده   باب 

از نوع  یک  و  دیسکورس   یک 

وجود بزرگ»  «دیگری  با   ارتباط 

برخورد در  لکان  ازینرو   )  دارد. 

 میان فرد و دیگری، میان اندیشمند

امکان و  حضور  از  ها  پدیده   و 

گفتار» چهار  یا  گفتمان   «چهار 

اطلعات برای  گوید.  می   سخن 

کتاب به  زمینه  این  در   بیشتر 
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موللی دکتر  ترجمه  لکان»   «واژگان 

یا به مقاله « در ستایش هیچی و  و 

در من  از  لکان»  گفتمان   چهار 

ادبیات بخش  در  ذیل   لینک 

کنید. با۲مراجعه  سوژه  رابطه   ( 

رابطه ما  مثال  در  و   دیگری 

یا علمی  های  پدیده  با   اندیشمند 

 اجتماعی، رابطه روشنفکر با جهان

طور به  تواند  می  اجتماعش،   و 

«رابطه حال�  سه  به   عمده 

دیگری»، با  خیالی  یا   نارسیستی 

با وار  کابوس  یا  رئال   «رابطه 

یا سمبولیک  «رابطه  و   دیگری» 

برای  ) باشد.  دیگری»  با   نادین 

سه این  باب  در  بیشتر   اطلعات 

بخش به  رابطه  سه  و   ساح� 

)۳ادبیات مراجعه کنید.

 

هر در  و حتی  انسانی  رابطه  هر   در 

 نقد روشنفکرانه این سه رابطه و سه

دارند. حضور  بشری   ساح� 

می روشنفکرانه  نقد  یک   بنابراین 

 تواند چه در نوع نگارش و چه در

روشنفکر حال�  در  یا  و  نقد   نوع 

و نارسیستی  حالت   دارای 

روشنفکر و  باشد   پرطمطراقانه 

که بخواهد  نخواسته  یا   خواسته 

و تشویق  به  را  خواننده  و   دیگری 

راهش و  نگاه  به  شدن   جذب 

که کند  کاری  یعنی   بکشاند. 

 خواننده بیشتر اسیر «تصویر و حال�

 نقدش» باشد و از آن تتع نارسیستی

 ببرد. یا یک نقد می تواند بیشتر به

که باشد  واقع»  یا  رئال  «نقد   حال� 

با مثال  برای  خواهد   می 

واقع در  تراومازایی»   «تابوشکنی، 

«میخکوب» را  جامعه  و   خواننده 

 کند و همه چیز را بهم بریزد و کویر

تواند می  نقد  یک  یا  بکند.   ایجاد 

با نادین  و  «سمبولیک  حال�   به 

به یعنی  بگیرد،  ارتباط  ها»   پدیده 

 شیوه پارادوکس و تثلیثی با دیگری

آنها هم  بگیرد،  ارتباط  ها  پدیده   و 

به هم  بکند،  نقد  هم  و  بسنجد   را 

نشان علقه  دیگری  به  و   جهانش 

آن پروای  بی  نقد  به  هم  و   دهد 

 بپردازد و چشم اندازی نو به پدیده

که اندازی  چشم  بکند.  ایجاد   ها 

نو، بدنهای  ایجاد  ساز   زمینه 

می نو  خلقیتهای  و  نو   واقعیتهای 

 تواند باشد. در هر حرک� و حال�

این سه ساح� حضور  روشنفکری 

اصلی حال�  اما   دارند 

«سمبولیک» حال�   ،  روشنفکری 

قوی و  اصیل  حال�  در   اس�. 

با «روشنفکر   روشنفکری، 

با پدیده  دیگری»، نقد روشنفکرانه 

رابطه یک  نقدش،   مورد 

کند می  برقرار  تثلیثی  و   پارادوکس 

 و قادر اس� به نقد جوانب مثب� و

 منفی و یا به تشریح چشم اندازهای

 متفاوت یک «پدیده» بپرزاد. یا می

و بحث  ساختار  و  شرایط   تواند 

این که  بکند  ایجاد  را   دیالوگی 

توسط متفاوت  اندازهای   چشم 

«پدیده یک  به  مختلف   نقادان 

شود. ایجاد  سیاسی»  یا   اجتماعی 

 همزمان از طرف دیگر روشنفکر یا

از  » اس�  قادر  مرتب   روشنفکری 

نقدش و  خویش  به  سوم»   ضلع 

تغییر را  مکانش  و  جایش   بنگرد، 

را دیگر  اندازهای  چشم  و   دهد 

توانایی این  از  بکند.  حس  و   لس 

 «رابطه تثلیثی با خویش و دیگری»،

نیز و   خصل� خودنقادی روشنفکر 

و نقدش  در  تول  به  او   توانایی 

واقعیتهای و  اندازها  چشم   آفرینش 

همان این  گیرد.  می  سرچشمه   نو 

به کامو»  «آلبر  که  اس�   حالتی 

ای پایه  خصل�  و  حال�   عنوان 

گوید می  وقتی  نامد  می   روشنفکر 

که اس�  کسی  روشنفکر   »  که 

مشاهده به  قادر  روانش  یا   جانش 

می مندان  علقه   ) اس�.»   خویش 

توضیح در  ویکیپدیا  در   توانند 

سیتاد چند  روشنفکری   مفهوم 

آلبر از  سیتاد  این  از جمله  و   خوب 

کامو را بیابند)

 

 بنابراین روشنفکری در واقع «حال�

با ارتباط  در  سوژه   سمبولیک 

 دیگری» اس�. روشنفکر یک تیپ

هم هیچکس  و  نیس�   شخصی� 

زندگیش لظه  هر  در  تواند   نی 

بلکه باشد  روشنفکر   یک 

ارتباط توانایی   »  روشنفکری 

های پدیده  با  تثلیثی  و   پارادوکس 

اس�. فرهنگی»  و   اجتماعی 

عمیق حال�  دقیقا   روشنفکری 

سمبولیک حال�  یعنی   سوژگی 

همیشه «دیگری  عنوان  به   سوژه 

 متفاوت» اس�. دیگری متفاوتی که

 در عین علقه به جامعه و جهانش،

می ایجاد  نو»  اندازی  «چشم  آن   به 

 کنند و راه را برای تفاوت سازی نو

 و تول نو، واقعی� سازی نو ایجاد

 می کند و همزمان قادر اس� و می

و بیافریند  نو  «تفاوتی  مرتب   تواند 

 نقد خویش را زیر سوال ببرد». زیرا

متفاوت» همیشه  دیگری  همان«   او 

زیرا اس�.  سوژه  بنیادین  حال�   و 
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 «سوژه هیچگاه با خودش یکی نی

و نقدش  بهترین  با  حتی  و   شود» 

و شود  نی  یکی  کامل   نگاهش 

حال� همین  دارد.  تفاوت   همیشه 

نگاهش و  او  به  متفاوت»   «دیگری 

 اجازه می دهد «مازاد و راههای نو»

به سان زیرا روشنفکر  بکند.   ایجاد 

عرصه و  کارش  سمبولیک   سوژه 

ساح� و  زبان  عرصه   اش، 

 سمبولیک اس� و دقیقا این عرصه

 سمبولیک و زبان اس� که هیچگاه

همیشه و  دهد  نی  پایان  نوشت   به 

 می توان نگرش دیگری در آن خلق

 کرد. روشنفکری در این معنا اساسا

اس�، «سمبولیک»  حال�   یک 

قدرتهای و  ها  جذبه  با   همراه 

تابوشکنانه و  رئال  یا  و   نارسیستی 

تابوشکنی بدنبال  او  اما   خویش. 

هیاهوی بدنبال  یا  و   محض 

 نارسیستی و نایشی نیس�. حتی او

 بدنبال ایجاد «ترواما» و ایجاد دلهره

نیس� جامعه  در  محض  هراس   و 

و کویر  این  او  متفاوت  نگاه   بلکه 

کند. می  ایجاد  را   تراوما 

این معنا حتی وقتی  روشنفکری در 

کویر و  اس�  رئال»  روشنفکر   » 

و کند  می  خطر  کند،  می   ایجاد 

آنگاه ریزد،  می  بهم  را   جامعه 

در رئال  حال�   ، او  رئال   حال� 

 معنای دلوزی اس�. زیرا در معنای

حضور محل  رئال  ساح�   دلوزی 

واقعیتهای واقعی،   «مجازهای 

نو» روایات  نو،  بدنهای   پتانسیل، 

 هستند که حال می خواهند واقعی�

به و  بزنند  کنار  را  حاکم  بدن   و 

یا  ) تبدیل شوند.  اکتوئل»   «واقعی� 

«لکان نگاه  در  «رئال»  معنای   در 

یا «رئال  ساح�  زیرا  اس�.   مسن» 

دیگر مسن  لکان  نگاه  در   واقع» 

جهان مرز  و  محض  تاریکی   محل 

چه هر  حال  او  بلکه  نیس�   نادین 

شکس� اصلی  شرط  پیش   بیشتر 

 واقعیات کهن و ایجاد جهانهای نو

عمیق آزادی  شرط  پیش  شود.   می 

در ژیژک  ازینرو  شود.  می   بشری 

 کتاب «اندام بدون جسم» این لکان

ورای لکان  یا  رئال  «لکان   را 

توان می  و  نامد  می   کستراسیون» 

به هم دلوز  نگاه  با  را  او  نگاه   این 

 نزدیک کرد یا پیوند زد). هر عمل

 روشنفکری در نهای� در پی ایجاد

و نو  حال�  و  نو  روای�   یک 

ازینرو و  اس�  نو  بدن  نو،   واقعی� 

کویر یا  شکند  می  تابو  وقتی   حتی 

 ایجاد می کند، قصد او ایجاد کویر

 نیس� بلکه این کویر پیش درآمدی

و نو  روای�  نو،  بازی  یک   برای 

نو قانون  نو،  سمبولیک   جهان 

نداند روشنفکر  وقتی  حتی   اس�. 

فقط و  خواهد  می  چه  دقیقا   که 

و کهن  روای�  شکاندن   قصدش 

 جهان کهن اس�، آنگاه او در واقع

نو ایجاد یک فضای  با   می خواهد 

 به امکانات و نگاههای نویی اجازه

 بیان و دیالوگ بدهد که می توانند

مگر بسازند.  نو  واقعیات  و   راهها 

تتع گرفتار  روشنفکری  این   آنکه 

تابوشکنی محض،  کردن   «خراب 

در و  قانون»  هر  و شکاندن   محض 

هیچی و  مطلق  قدرت  لس   پی 

نهای� در  او  آنگاه  که  باشد   مطلق 

گرفتار و  بیمار  روشنفکر   یک 

روشنفکری بیمارگونه   حالت 

گرفتار اگر  که  همانطور   اس�. 

نایشی و  نارسیستی   حالت 

به حالت  این  و  شود   روشنفکری 

بر حاکم  گفتمان  و  اصلی   حالت 

تبدیل او  حالت  و  نقد  و   نگارش 

حالت با  ما  آنگاه   شوند، 

 بیمارگونه روشنفکری و با «تکرار و

از ناتوانی  و  روشنفکری»   سترونی 

متفاوت و  نو  اندازی  چشم   ایجاد 

سمبولیک روشنفکر  هستیم.   روبرو 

 و روشنفکری سمبولیک همیشه در

و ضرورتها  با  تنگاتنگ   پیوند 

فرهنگ و  جامعه  یک   نیازهای 

ضرورت و  نیاز  این  دقیقا  و   اس� 

هر زیرا  دهد.  می  بازتاب  را   تول 

 فرهنگ و هر پدیده ای هم ساح�

تولید را  خویش  رئال  یا   نارسیستی 

بدینوسیله مرتب خویش و   می کند 

و و هم حال�  بازتولید می کند   را 

و را  خویش  سمبولیک   ضرورت 

 ضرورت تولش را تولید می کند و

و ساحتها  این  میان  چالش   دقیقا 

می که  اس�  ساحتها  این   حاملن 

 تواند باعث تکرار سترون گونه یک

باعث تول ساختاری یا  و   گفتمان 

یک گفتمان شود.

 

تواند نی  دلیل  این  به   روشنفکر 

گفتمانها» و  «دیسکورس   ورای 

 باشد. او می تواند تنها «موقعی� و

پارادوکس نسب� و  انتقادی   حالتی 

را خویش»  جهان  و  دیسکورس   به 

او به  که  متفاوت  نگاهی   بیابد. 

اندازی چشم  دهد  می   اجازه 

ایجاد را  سمبولیک  و   متفاوت 

شده سرکوب  واقعیتهای   بکند، 

بدینگونه و  بکند  مطرح  را   دیگری 

در بیافریند.  دیسکورس  در   تول 
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در حتی  و  حال�   بهترین 

 رادیکالترین شکل روشنفکر، باز او

و گفتمان»  همین  از  «بخش   یک 

حال� بهترین  در  او  اس�.   شرایط 

در ژیژک  چون  روشنفکرانی   مثل 

فرهنگی «کالی  یک   واقع 

 متفاوت» اس�. آنا که روشنفکری

هوادارانش و  خویش  به   بخواهد 

 اقناع بکند که او ورای هر وابستگی

و آزاد   » کامل  و  پیوندی   و 

او در حال فروش آنگاه   رهاس�»، 

 یک «توهم و فانتسم نارسیستی» به

به تا  اس�  هوادارانش  و   خویش 

«فانتسم این  نشئه  مشترک   حال� 

و رهایی دروغین» گردند.  مشترک 

 هر روشنفکر و هر نقد روشنفکرانه

 بر بستر نگاه و دیسکورسی اس� و

«توهمی» پایه  بر  نهای�  در   ازینرو 

نقد آن  تنها  اس�.   استوار 

این لس  به  حاضر  که   روشنفکرانه 

 پیوند پارادوکس خویش با دیگری،

اش خواننده  با  و  اجتماعش   با 

های پایه  لس  به  قادر  یا   باشد، 

روانشناختی، نقد   دیسکورسیو 

غیره و  سیاسی  شناختی،   جامعه 

تواند می  او  تنها  باشد،   خویش 

متفاوت» «دیگری  سان  به   همزمان 

به خویش ای  نقادانه  نگاه   همزمان 

 و بسترش داشته باشد و اندیشه ای

ایجاد به  قادر  مرتب  و   متفاوت 

با چنین بیافریند.  تفاوت»  و   «مازاد 

توان می  نیز  نگرشی  و   شناخ� 

جنجالی بحث   » یک  به   سرانام 

جنبش درون  در   بیهوده» 

این داد.  پایان  ایران   روشنفکری 

این درباره  بحث  بیهوده   جنجال 

دینی «روشنفکری  آیا  که   اس� 

نواندیش فقط  او  یا  دارد   وجود 

نارسیستی فانتسم  و  توهم   اس�». 

این ابتدا  از  بحث  این  در   نهفته 

می دقیقا   » کسانی  گویی  که   اس� 

به و  چیس�  روشنفکری  که   دانند 

دین چرا  که  دانند  می  دلیل   این 

 پرستان نی توانند روشنفکر باشند».

 توهم و فانتسم عمیقتر اما این اس�

به چون  کنند  می  «خیال  آنها   که 

 دین اعتقادی ندارند، پس آنها آزاد

 و رها از هر ایدئولوژی هستند و می

بکنند». شک  چیز  همه  به   توانند 

برند که نگرش یاد می  از  آنها   زیرا 

و دیسکورس  خویش  در  نیز   آنها 

توانند نی  آنها  و  دارد   چهارچوبی 

بدون بکنند،  سوال  و  شک   اصل 

امکانی و  دیگر  چیزی  به   آنکه 

 دیگر، چهارچوبی دیگر باور داشته

 باشند. همانطور که هر شکی حتی

در نهای�  در  سلبی  شک  هر   هر 

نگرشی و  راه  دارای  خویش   درون 

تواند سوال بکند.  اس� وگرنه نی 

» سان  به  روشنفکری  درک   با 

نگرش و  متفاوت   دیگری 

به دیگری» می تثلیثی   پارادوکس و 

هم که  پذیرف�  و  دید  آنگاه   توان 

هم دارد،  وجود  دینی   روشنفکری 

یا و  راس�  یا  چپ   روشنفکری 

روند در  که  همانطور   لیبرال. 

بینیم می  مدرن   سکولریسم جهان 

جنبش هم  آن  در  چگونه   که 

 روشنفکران نو و چپ مثل مارکس

 و دیگر هگلیان چپ وجود داش�

سکولر و  دینی  روشنفکران  هم   و 

داشتند حضور  گارد»  «کیرکه   چون 

 و یا روشنفکران دیگر چون ماکس

وبر و دیگران.

 

 با چنین نگرشی نیز می توان درک

این حضور  دقیقا  چرا  که   کرد 

ایجاد برای  متفاوت   روشنفکران 

 هزار روای� نو از مذهب، از پدیده

 ها، از علم و واقعی� مهم اس� و

«نارسیستی، بحث  جای  به   چرا 

باب در  نتیجه»  بی   نارس، 

نه»، یا  آری  دینی   «روشنفکری 

و او  حضور  تنها  نه   بایستی 

را دیگر  متفاوت   روشنفکران 

بایسنی بلکه  شناخ�،   برسمی� 

که همانطور  طلبید.  را  آنها   حضور 

» درباره پایه این «اجماع جمعی   بر 

«دیگری سان  به  روشنفکری   مقوله 

می آنگاه  پارادوکس»،  و   متفاوت 

روشنفکران این  نظرات   توان 

بررسی و  کشید  نقد  به  را   مختلف 

نو  کرد که کجا این نقد متفاوت و 

دینی روشنفکران  توسط  مذهب   از 

می صورت  بقیه  و  سروش   چون 

 گیرد و کجا دچار نقد آنها نارس و

ضعف گرفتار  و  سن�  گرفتار   یا 

همین اس�.  رئال  یا  و   نارسیستی 

آنگاه توان  می  را  بررسی  و   نقد 

حالت و  اشکال  دیگر   درباره 

نسلهای و  ایرانی   روشنفکری 

مطرح باید  و  کرد  مطرح   مختلف 

با چنین نگرشی  کرد. همانطور که 

گاه چرا  که  کرد  درک  توان   می 

 روشنفکری دقیقا بیانگر خواستهای

اس�،  gخا گروه  و  بخش   یک 

روشنفکر یا  چپ  روشنفکر   مثل 

همزمان و  لیبرال  روشنفکر  یا   دینی 

می ایجاد  را  خویش  متفاوت   نقد 

چالش و  دیالوگ  به  و حاضر   کند 

که روشنفکری   ) اس�  دیگری   با 
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«روشنفکر آنرا  گرامشی   آنتونیو 

اینکه هم  نامید).  می   ارگانیک» 

نیز مستقل  روشنفکران  که   دید 

دیسکورسیو پیوندهای   دارای 

زیرا هستند.  خویش   gخا 

که داند  می  سمبولیک   روشنفکر 

ای پدیده  و  جهان  آن  و   «دیگری» 

برایش هم  کند،  می  بررسی  او   که 

از این  عزیز اس� و او خود بخشی 

نقد را  او  هم  و  اس�   دیسکورس 

 می کند و چیزی متفاوت می طلبد.

 ( برای اطلعات بیشتر در باب این

مقاله به  توانید  می  بحث  از   بخش 

در « سوتی شادی صدر  نام  به   من 

بخش و  سوژه»  نقد  و   پارازی� 

 مربوط به « حال� سوژگی و حال�

بخش در  روشنفکری»   بالغانه 

)۴ادبیات مراجعه کنید.

روشنفکری بیمارگونه   حالت 
ایرانی

 

و «ساختار  تشریح  و  طرح  از   پس 

با روشنفکری  رابطه  در  نهفته   نظم 

و ساختار  یک  ایجاد  و   دیگری» 

 چهارچوب اولیه و اساسی برای این

 مقوله، حال می توانیم به سراغ نقد

بیمارگونه حالت  شناسی  آسیب   و 

ایرانی روشنفکر  و   روشنفکری 

پایه نقد بال بایستی برای بر   برویم. 

که باشد  شده  مشخص   خواننده 

روشنفکری بیمارگونه   حالت 

که کند  می  بروز  وقتی   ایرانی 

و نقد  رئال  و  نارسیستی   حالت 

حالت بر  او  رفتار  یا   نگاه 

 سمبولیکش بچربد و او و ونگاهش

بیمارگونه تکرار  به  وادار   را 

 نایشهای نارسیستی و تابوشکنیهای

تتع این  در  اسارت  به  و  وار   رئال 

 های نارسیستی و رئال سازد. زیرا با

یا رئال  حالت  این  در   گرفتاری 

نگرش و  نقد  آنگاه   نارسیستی 

سترونی و  تکرار  گرفتار   روشنفکر 

هیاهوی گرفتار  یا  و   بیمارگونه 

 نارسیستی و تتع شکاندن هر قانون

اینکه برای  اس�.  دیگری   و 

برای ابزاری  ایرانی  نقاد  و   خواننده 

بیمارگونه «حالت   شناخ� 

بلی آنچه  و  ایرانی»   روشنفکری 

اس�، ایرانی  روشنفکری   جان 

حالت بتواند  بهتر  و  باشد   داشته 

 سمبولیک و قوی روشنفکرانه را از

یا و  نارسیستی  بیمارگونه   حالت 

 رئال و سترون روشنفکری تفکیک

 بکند، در این بخش از نقد از شیوه

در لکان  که  کنیم  می  استفاده   ای 

«نامه داستان  روانکاوی   سمینار 

در پو،  آلن  ادگار.  از  شده»   دزیده 

آنا از  گذارد.(  می  قرار  ما   اختیار 

نقد در  را  لکانی  شیوه  این  من   که 

شناخ� راههای   » نام  به   اخیرم 

انسانی رخدادهای  پنهان   سناریوی 

مثالهای با  ایرانی»  ناموس   »  و 

آنرو از  ام،  داده  توضیح   فراوان 

می مختصر  توضیحی  فقط   اینجا 

اطلعات برای  را  خواننده  و   دهم 

بیشتر به این مقاله ارجاع می دهم.

 ) لکان در این سمینار و به کمک۵

شده» دزدیده  نامه   » داستان   نقد 

و حادثه  هر  که  دهد  می   نشان 

مثل یا  نامه  یک  مثل   رخدادی، 

بدور پدیده،  یک  درباره   بحث 

و سمبولیک  «نظم  یک   خویش 

 سناریوی سمبولیک» ایجاد می کند

 و این نظم باعث می شود که در هر

 بازی انسانی و در هر بحث انسانی

سه و  حال�  و  نقش  «سه   عمدتا 

 برخورد» به وجود بیاید. هر موضوع

 و حادثه دقیقا این سه «پوزیسیون و

می ایجاد  حالتش  به  بنا  را   مقام» 

gخا نقشی  بازیگرانش  به   کند، 

بنا بازیگرانش  اینکه  یا  و  دهد   می 

 به توانشان این «نقشهای ناخودآگاه»

 را به عهده می گیرند و این سناریو

و بازی  به  را  سمبولیک  نظم   و 

دهند. می  انتقال  بعدی   ماجراهای 

همان حال�  سه  و  بخش  سه   این 

ساح� و  حال�   سه 

سمبولیک»  «نارسیستی/رئال/ 

آنها به  لکان  نقد  در  که   هستند 

(همان کور  «نقش  یا  اول   نقش 

«نقش یا  دوم  نقش  رئال)»،   نقش 

 خیالی یا نارسیستی» و نقش سوم یا

سمبولیک» سوم  جایگاه  و   «نقش 

ساده زبان  به  یعنی  شود.  می   گفته 

 هر پدیده فردی، سیاسی، عشقی یا

 خانوادگی و غیره که رخ می دهد،

درباره روشنفکری  بحث   هر 

سیاس�، هنر،  اخلق،   ناموس، 

 انسان و غیره که صورت می گیرد،

یک شاهد  آن  در  توانیم  می   ما 

توان می  و  باشیم  ارتباطی»   «مثلث 

 سه نقش مشخص و همپیوند در هر

اول نقش  دریاف�.  و حادثه   پدیده 

یعنی اس�.  کور»  «نقش   همیشه 

روشنفکر نقد  خواننده  یا   روشنفکر 

نظرش مورد  پدیده  با  چالش   در 

سریع بکارت»  یا  ناموس   »  مثل 

می عهده  به  را  جایگاه»  و   «نقش 

یا بکارت ناموس   گیرد که گفتمان 

و طلبد  می  او  از  جامعه  بر   حاکم 

از دفاع  همان  حدااکثر   شاید 
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و کلمات  با  را  بکارت  و   ناموس 

یعنی دهد.  انام  مدرن   القاب 

به پدیده  یک  با  اصلیش   موضع 

در شدن  غرق  و  «رئال»   حال� 

دیگری نگاه  و  عمومی   گفتمان 

نگرشی ایجاد  از  ناتوانی  و   بزرگ 

می اما  اس�.  متفاوت  و   فردی 

رئال حال�  این  حداکثر   تواند 

سمبولیک توجیهات  با  را   خویش 

حال� یک  و  بزند   پیوند 

بکند. ایجاد   «رئال/سمبولیک» 

تلفیق نوع  نه  از  ژیژک  ازینرو   ) 

مثل گوید.  می  سخن   مختلف 

، ک ی ل و ب م س / ک ی ل و ب م  س

 سمبولیک/خیالی، سمبولیک/رئال

مانند دیگر  حال�  دو  و  واقع   یا 

(..… و  رئال/رئال  خیالی،   خیالی/ 

 نقش دوم «نقش دوم در هر سناریو

واقع در  ارتباطی،  مثلث  و  بازی   و 

 نقش فردی اس� که به قول لکان «

بیند و به این بیند که اولی نی   می 

می ارتباطی  تله  این  گرفتار   خاطر 

پرده راز پش�  به  او   شود که گویی 

نهایی معنای  به  اس�،  برده   پی 

 موضوع پی برده اس�». برای مثال

اخیرم نقد  دو  در  که  همانطور   و 

 مطرح کرده ام، در بحث «ناموس»

چون کسانی  را  دوم»  «نقش   این 

فمینیستهای یا  و  صدر   شادی 

حال که  کنند  می  اجرا   اولتراچپی 

و ناموس  راز  به  کنند  می   خیال 

می و  اند  برده  پی  مردان   کلک 

ایرانی خشونتگرای  مردان   خواهند 

قربانی زنان  «حق  و  بکنند  افشا   را 

نقش مشکل  بستانند».  را   ناموس 

اس� این  همیشه  بازی  هر  در   دوم 

نارسیستی توهم  یک  دچار  او   که 

او چون که  کند  می  خیال  و   اس� 

 می داند که چرا اولی و «نقش کور»

حتما او  پس  کند،  می  فکر   اشتباه 

راه و  کند  می  فکر  درس�   حال 

این دقیقا  و  اس�  یافته  را   درس� 

گرفتار آن  در  او  که  اس�  ای»   «تله 

 می شود و نی تواند به درک عمیق

راه حلهای درس� به  یا  و   موضوع 

یا سیاسی،عشقی  تول  یک   برای 

«همه نیز  ازینرو  یابد.  دس�   علمی 

میان رایج  توطئه»   تئوریهای 

در گرفتاری  از  ایرانی   روشنفکری 

 این «نقش دوم و خیالی» نشات می

 گیرد و اینکه آنها دقیقا می دانند که

 پس پرده سیاسی،فرهنگی، جهانی

بزرگ» «دیگری  و  گذرد  می   چه 

 چه نقشه هایی در سر دارد. همه ی

گرایی» «قهرمان   بازیهای 

در ویژه  به  که  ایرانی   روشنفکری 

 دهه های اول قبل و بعد از انقلب

بود، ایرانی  روشنفکری  جان   بلی 

 ناشی از گرفتاری در این «نقش دوم

این زیرا  هس�.  و  بوده  خیالی»   و 

می خیال  نارسیستی»   «روشنفکری 

به تواند  می  پدر»  «قتل  با  که   کرد 

 نات «مام خلق یا مام وطن» دس�

مقصر و  باعث  و  بانی  را  او  و   یابد 

 همه بلیا می دید. جالب این اس�

این فمینیسمهای از   که بخشی مهم 

مردی» «ضد  واقع  در  و   اولتراچپ 

سابقا دارند،  وجود  امروزه   که 

چریکی جنبش  درون  از  و   چریک 

بازی تداوم  این  و  آیند  می  چپ   و 

نو نشان می دهد که به شیوه   کهن 

نگرش «نوع  در  تول  وقتی   چرا 

یعنی دیگری»،  به  برخورد   وحال� 

ساختاری، و  فردی  تول   مهمترین 

» کهن  بازی  آنگاه  نیاید،   بوجود 

 مبارزه برای خلق قهرمان و بر علیه

و جدید  مبارزه  به   دیکتاتور» 

برای مبارزه   »  تراژیک/کمیک 

 نات زن مظلوم علیه مرد حاکم و

آن و  شود  می  تبدیل   ناموسی» 

حیات به  تراژیک  سترون   دیدگاه 

تکرار به  و  نو  ای  شیوه  به   خویش 

اندک اقلیتی  در  خویش   بیمارگونه 

دس� برای  زیرا  دهد.  می   ادامه 

توانایی و  عمیق  درک  این  به   یابی 

 ایجاد تول در شناخ� و گفتمان،

سوم» مقام  و  سوم  «نقش  واقع   در 

اس� لزم  رخداد  و  بحث  هر   در 

 که یک « نقش و مقام سمبولیک»

مقام و  «نقش  این   اس�. 

که اس�  این  معنای  به   سمبولیک» 

و حالت   » تواند  می  حال   فرد 

را دیگر»  نقش  دو  اندازهای   چشم 

را جایش  بکند،  بررسی  و   ببیند 

نقد به  قادر  و  بکند  عوض   مرتب 

نظرات دیگر،  نقشهای  و   خویش 

 دیگر باشد و اینگونه او می تواند به

حل برای  دقیقتر  و  بهتر  حل   راه 

یا و  فردی  بحرانهای  و   معضلت 

بحث در  یابد.  دس�   جمعی 

و سمبولیک  نگاه  آنگاه   ناموسی 

 نقش سوم سمبولیک را نقد کسانی

که کند  می  بازی  نگارنده   چون 

اندازی چندچشم  نقد  به   قادر 

نقد توانایی  و  ناموس»   «پدیده 

در دوم»  و  اول  «نقش   خطاهای 

 گفتمان ناموسی هستند، تا بتوان به

فرهنگی، فردی،  چندجانبه   تول 

 حقوقی و ساختاری دس� یاف�. به

به و  ناموس  گفتمان  در   تول 

و سمبولیک»  «ناموس  به   دستیابی 
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 حقوق برابر زن و مرد دس� یاف�.

 ( دراین باره به نقدهای اشاره شده

 مراجعه کنید.) زیرا نقش اول و دوم

بازتولید به  محکوم  نهای�   در 

 ناموس و چرخه ناموس/بی ناموسی

و دوم  نقش  حاملن  و   هستند 

به محکوم  ناچار  به   نارسیستی 

نهایی خواس�  شکس�   ایجاد 

اسیر نیز  آنها  زیرا  هستند.   خویش 

 بازی و گفتمان کهن، اسیر خشم و

مانده باقی  رئال  یا  نارسیستی   کینه 

به یابی  دس�  از  ناتوان  و   اند 

ارتباط و  سمبولیک   «ساح� 

دیگری» با  تثلیثی  و   پارادوکس 

هستند.

 

در لکان  دیگر  مهم  گیری   نتیجه 

این شده»  دزدیده  نامه   »  سمینار 

«مثلث و  بازی  این  که   اس� 

به حادثه  و  پدیده  هر  در   ارتباطی» 

 شیوه های مختلف مرتب تکرار می

 شود تا آنزمان که «نقش سمبولیک»

اصلی برخورد  و  اصلی  نقش   به 

 تبدیل گردد و بحران بتواند به پایان

و اقتصادی  سیاسی،  رخداد   رسد، 

پایان بحرانش  به  بتواند  عشقی   یا 

جدیدی مرحله  به  پا  و   دهد 

نیز حوادث سیاسی ازینرو   بگذارد. 

«نقش اسیر  که  عشقی  و  فردی   یا 

و «نقش دوم خیالی  یا  و   اول کور» 

به محکوم  بانند،   نارسیستی» 

شکل به  بحران»  بازتولید  و   «تکرار 

«راه به  که  آنگاه  تا  هستند   نوینی 

دس� خویش  سمبولیک»   حل 

بحران هر  پایان  که  همانطور   یابند. 

 و هر رخداد و دستیابی به یک راه

به ورود  معنای  به  سمبولیک،   حل 

 عرصه نوینی از بازی عشق و قدرت

و تواند  می  دوباره  اکنون  و   اس� 

«مثلث این  و  نقش  سه  این   بایستی 

نوینی تا تول  آیند   ارتباطی» بوجود 

نیز خاطر  این  به  بگیرد.   صورت 

مجبور ایرانی  روشنفکری   گفتمان 

بحران تکرار  به  قدر  آن   اس� 

حالت و  سترونی  لس  و   خویش 

رئال و  نارسیستی  یا   مونتاژگر 

چه هر  سرانام  تا  بپردازد   خویش 

به و  عمیقتر  شناخ�  به   بیشتر 

مقام و  «حال�  به  دستیابی   توانایی 

با دیدار  در  سمبولیک   سوژه 

» به  دستیابی  توانایی  به   دیگری»، 

 حال� سوژه متفاوت و پارادوکس»

یا فردی  بحران  به  و  یابد   دس� 

پایان دهد و تفاوت  جمعی خویش 

نو خلقیتهای  و  مازاد   بیافریند، 

نیافتاده اتفاق  این  که  آنا   بیافریند. 

دارد، ادامه  بحران  این  و   اس� 

«نقش بیمارگونه  تکرار  با  ما   آنگاه 

خیالی» دوم  «نقش  یا  و  کور»   اول 

در و  سناریو  و  گفتمان  یک   در 

 برخورد به یک پدیده روبرو هستیم

و رفتار  در  بیمارگونه  تکرار  این   و 

و حالت  ایرانی  روشنفکر   نگارش 

آورده بوجود  را  خاصی   تیپهای 

 اس� که اینجا کوتاه آن را بیان می

کنیم:

ناموسی: ازروشنفکر  حال�  این    

به توان  می  را  ایرانی   روشنفکری 

مثل مباحثی  با  پیوند  در   ویژه 

رسوم و  آداب  و  دین   اخلق، 

 اجتماعی و یا در پیوند با هراسهای

کرد. مشاهده  ناموسی   جنسی، 

 حال� این روشنفکری این اس� که

 یا «نقش اول و کور» و مدافع رسوم

 کهن را به شیوه ای نو اجرا می کند

و شک  ایجاد  از  ناتوان  تنها  نه   و 

 چشم انداز نو به این معضلت و یا

 ناتوان از ایجاد روایات نو از دین و

 اخلق و مباحث جنسی و ناموسی

و نو  نظریات  این  با  بلکه   اس�، 

دین، وطن،  «ناموس  از  دفاع   برای 

به اقوام»  ناموس  اخیرا  و   تاریخ 

می نظری  و  احساسی   مبارزه 

این سخن  و  زبان  حال�   پردازد. 

که اس�  این  ناموسی   روشنفکر 

کسی تنها  او  حال  کند  می   خیال 

 اس� که « به ناموس زبان فارسی،

اسلم، دین  ایرانی،   فرهنگ 

در زنان  و  دیده  ستم  اقوام   ناموس 

از و  اس�  مانده  وفادار   ستم» 

این برابر  در  مادرش   عزیزش، 

 خائنان و توطئه کاران دفاع می کند

از ناموس  برای  مقصری  بدنبال   و 

 دس� رفته می گردد. ازینرو زبان و

 کلم این روشنفکر چه بخواهد و یا

و خشون�  از  مالمال   نخواهد، 

ناموسی برای جنگهای   زمینه چینی 

«نقش اس�.  دگراندیش  نفی   و 

در را  ناموسی  بازی  این  در   دوم» 

یا نارسیستی  «روشنفکر   واقع 

 خیالی» بازی می کند که حال او نیز

 به دفاع «ناموسی از دیگری و نقطه

از ناموسی  دفاع  به   مقابل»، 

برای دراندن  یقه  و   مدرنی� 

یقه شدن،  مدرن  سراپا  و   مدرنی� 

و خویش  به  ظلم  برای  کردن   پاره 

 گروه ت� ستمش می پردازد. یا از

روشنفکر این  اکنون  دیگر   طرف 

را در ناموس»  فیگور ضد  و   «نقش 

 این بازی بیمارگونه و سترون ایجاد

روشنفکر با  ما  اکنون  کند.   می 
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روبرو ناموسی»  «بی   باصطلح 

کامل کند  می  خیال  که   هستیم 

متوجه اما  اس�  اولی  با   متضاد 

را حالتش  و  نقش  او  که   نیس� 

 اساسا بر اساس دشمنی و مخالف�

اینگونه و  اس�  گذاشته  اولی   با 

 اسیر گفتمان باقی مانده اس�. زیرا

چرخه ناموسی،  ناموس/بی   چرخه 

واقع در  اخلقی  بی   اخلق/ 

 بازتولید کننده مهم گفتمان ناموسی

همه اس�.  ناموسی  روشنفکر   و 

می حال  یکدفعه  که   کسانی 

و بنویسند  ناموسانه  بی   خواهند 

 عمل بکنند و به قول خودشان «هر

 جنسیتی یا هرجنسی» شوند و خیال

بر اخلق،  بر  بدینوسیله  کنند   می 

واقع در  اند،  شده  چیره   دیگری 

تراژیک/کمیک بازی  این   اسیر 

به اند.  شده  ناموسی   ناموسی/بی 

از خویش  رهایی  با  اینکه   جای 

«نقش به  ورود  با  و  کینه  و   خشم 

از عبور  با  که  بگیرند  یاد   سوم» 

واقع در  ناموسی  ناموس/بی   چرخه 

دیگری و  تنای خویش  و   به جسم 

 در گفتار و کردار احترام بگذارند،

دیالوگ و  نقد  عرصه  به   پا 

 پارادوکس و همراه با علقه/نقد با

و نگاه  اینگونه  و  بگذارند   دیگری 

منتقدانه، هم  چندسویه،   نگارشی 

 هم افشاگرانه و هم خندان و همراه

 با قبول محدودی� نگرشی خویش

بیافرینند.

قهرمان ازروشنفکر  حال�  این   : 

روشنفکر و  ایرانی   روشنفکری 

 ایرانی در سالهای قبل از انقلب و

در انقلب،  از  بعد  اول  دهه   در 

ایرانی روشنفکری  فضای  بر   واقع 

این که  شد  باعث  و  بود   حاکم 

روشنفکر مثال  برای  و   روشنفکری 

 چپ مبارزه بر علیه سرمایه دار را بر

 مبارزه بر علیه سرمایه داری ترجیح

و کشی»  شاه  و  «پدرکشی   بدهد؛ 

تول بر  را  انقلبی   اعدام 

رشد و  جامعه   دموکراتیک 

و دهد  ترجیح  قانون   حکوم� 

 بدینوسیله خود را به قربانیان بعدی

و ادیپال  سیستم   این 

سازد. تبدیل   «پدرکش/فرزندکش» 

 این روشنفکری قهرمان گرا که اسیر

گرایی پهلوان  و  خیر/شری   گفتمان 

«نقش اسیر  واقع  در  بود،   ایرانی 

محکوم و  بود  نارسیستی»  و   دوم 

و تراژیک خویش  که شکس�   بود 

پایه را  خویش  مدرن   خواستهای 

رابطه «نوع  زیرا  سازد،   ریزی 

با او  نارسیستی  عمیق  و   احساسی 

خواستهای با  تناقض  در   دیگری» 

به سمبولیکش  و  مدرن   عمدتا 

 دنبال آزادی و عدال� قرار داش�.

خوب شناخ�  عدم  که   همانطور 

فضای نبود  و  ها  پدیده  به   علمی 

این رشد  برای  کافی   دموکراتیک 

خطای این  باعث  نوین،   روشنفکر 

تراژیک او شد.

 

 امروزه با شکس� آرمانها و قهرمان

این حضور  ما  جامعه  در   گرایی 

واقع در  که  قهرمانی   روشنفکر 

روشنفکر همان  از  دیگر   نادی 

با اس�.  شده  کم  اس�،   ناموسی 

را می این نگرش   این حال حضور 

روشنفکران از  برخی  نگاه  در   توان 

بازیاف�. آنها  تلیهای  در  و   چپ 

 برای مثال مجله «آرش» و بحث این

 مجله در باب «پدیده تواب» حضور

 این نگاه تراژیک روشنفکر قهرمان

 گرا را در برخی مباحث نشان داد.

 حاصل این حضور و تکرار تراژیک

قهرمانان این  که  اس�  این  گاه   آن 

به خشن  شکل  همان  به   روشنفکر 

می برخورد  نظام»  قربانی   «توابان 

می برخورد  گران  که شکنجه   کنند 

کمدی و  دار  خنده  جنبه   کنند. 

اصول که  اس�  این  اما   موضوع 

و ندارد  وجود  «قهرمانی»   دیگری 

قتل به  زندانها  در  قهرمانان   همه 

 رسیده اند و این بخشی که بدفاع از

آنها قهرمانانه  ناموس  و  آنها   آرمان 

 می پردازد، در واقع خود به کمک

 «اعتراف و توبه» و پس از گذراندن

خارج به  زندان  طولنی   سالهای 

نوعی به  واقع  در  یعنی  اند.   آمده 

 تواب هستند و با این حال به همان

می برخورد  توابان  به  سابق   شکل 

فرهنگ این  بازتولید  به  و   کنند 

ایجاد به  و  غلط  و   قهرمانانه 

 برخوردی غلط و تراژیک به پدیده

مشخصی نونه  پردازند.  می   تواب 

برخوردهای این   از 

نوشته و  سخنان   تراژیک/کمیک، 

که اس�  مصداقی»  «ایرج   های 

به نیز  او  های  نوشته  نوع   حتی 

 حال� کسی اس� که گویی بر «منبر

حال در  و  اس�  نشسته   تاریخ» 

و قهرمانان  خاطرات   بازگویی 

دیگران و  بریدگان  درباره   قضاوت 

سویانه تک  زبان  همان  به  و   اس� 

ها پدیده  به  و  نویسد  می   قهرمانی 

جنبش درون  در  نگرد.   می 

 فمینیستی می توان نونه این نگارش

 قهرمان گرایانه، سیاه/سفیدی و در
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از ناتوان  و  محتوا  کم   نهای� 

به پارادوکس  و  عمیق   برخورد 

 دیگری را در «نقدها و خطابه های»

پی در  عمدتا  و  گرایانه   قهرمان 

«شادی از  ستمکار»  مردان   «افشای 

 امین» دید. شیوه نقد و نگارشی که

بوده او چریک  که  زمانی  از   گویی 

بنیادین تغییر  هیچ  کنون  تا   اس� 

خلق جای  فقط  و  اس�   نکرده 

بازی و  دیروز  دیکتاتور  و   دیروز 

 نارسیستی قهرمان گرایانه و ناموسی

و قربانی  زن  بازی جنگ  را   دیروز 

او چون  قهرمانانی  و  دیکتاتور   مرد 

نسل این  خوشبختانه  اس�.   گرفته 

در مرتب  قهرمانی  روشنفکری   از 

حوادث آنکه  با  اس�.  زوال   حال 

از برخی  میان  در  سیاسی   اخیر 

دوباره انقلبی  و  رادیکال   جوانان 

 میل این روشنفکری قهرمان گرایانه

این گفتمان و  اس�  ایجاد کرده   را 

بازتاب نسل  این  نظرات  برخی   در 

کوتاه نایشی  فقط  این  اما  یابد   می 

 قبل از مرگ بیشتر و زوال بیشتر این

ایران» روشنفکری   «دایناسورهای 

اس�.

نارسیست: روشنفکرروشنفکر    

سابقا ویژه  به  که  ایرانی   نارسیس� 

شخصی� کیش  و  اول  نسل   در 

 پرستی آنها، روابط مرید/مرادی آنها

و «پارسی  یا  و  پرطمطراق  زبان   و 

درک از  ناتوانی  در  و  آنها   تیز» 

می نشان  را  خویش  مباحث   عمیق 

 داد، حال حالت جدید خویش را

جوان روشنفکران  نسلهای   در 

بوجود کشور  از  خارج  و   داخل 

روشنفکر این  اس�.   آورده 

«نقش عمده  طور  به  که   نارسیستی 

ها پدیده  به  برخورد  در  را   دوم» 

 بازی می کند، می خواهد «متفاوت

 از اولی» باشد و به هر شکلی سعی

و رفتار  در  تفاوت  این  که   می کند 

 نگارش را بیافریند اما از آنا که او

و نگاهش  اسیر  نهای�   در 

 درگیریش با اولی و اسیر یک رابطه

آنرو از  با دیگری اس�،   نارسیستی 

«نایشی، بیشتر  او   تفاوتهای 

ناتوان و  اس�  سطحی»   مصنوعی، 

و عمیق  انداز  چشم  یک  ایجاد   از 

پدیده و  موضوعات  به   متفاوت 

این دیگر  حالت   هاس�. 

توان می  را  نارسیستی   روشنفکری 

یا نو  مرید/مرادی  روابط  ایجاد   در 

بدور نارسیستی  حبابهای   ایجاد 

 خویش و روشنفکرانشان در جنبش

جوان جنبش  یا  ایرانی  چپ   جوان 

پسامدرن باصطلح   روشنفکران 

 ایرانی و بحث ها و سایتهای ادبی،

 فرهنگی یا هنری آنها دید. بی دلیل

اینقدر ایرانی  جامعه  در  که   نیس� 

می «استاد»  یکدیگر  به   راح� 

هنوز که  ای  جامعه  در  و   گویند 

 تقریبا هیچ کتابی از لکان و یا دلوز

بجز اس�،  نشده  ترجمه  فارسی   به 

از لکان  درباره  مرجع  کتاب   چند 

اینقدر اما  غیره،  و  موللی   دکتر 

در غیره  و  لکان  و  دلوز   متخصص 

میان نسل جوان وجود دارد.

 

حالت دارای  تواند  می   روشنفکر 

 «نارسیستی و نایشی» نیز باشد. زیرا

و کلم  نوع  در  ی  روشنفکر   هر 

 نگاهش در حال اجرای یک نایش

برای و  دیگران  توجه  جلب   برای 

 مسحور کردن دیگران نیز هس� اما

 اگر این میل نارسیستی و نایشی در

بازی را  اول  نقش  روشنفکر   نگاه 

هیاهو او دچار حالت  آنگاه   بکند 

خوردن روز  نرخ  به  نون  و   طلبی 

ایرانی می شود،  برخی روشنفکران 

 اسیر حالت سیاه/سفیدی می شود

«روشنفکر به  دیگر  طرف  از   و 

ایرانی خراباتی»  و   مالیخولیایی 

 تبدیل می شود که یک معضل مهم

آنگاه اس�.  ایرانی   روشنفکری 

در روشنفکر  این  حال�  و   نگارش 

و کردن  «مرعوب  پی  در   واقع 

کمک به  دیگری»  کردن   مسحور 

ارجاعهای و  پرطمطراق   سیتادهای 

مت و  فیلسوف  دهها  به   فراوان 

جمله چند  یا  یک  در   متفاوت 

می حرف  فقط  او  اینگونه   اس�. 

 زند برای اینکه جلب توجه بکند و

 در نهای� او دهان باز می کند، بی

بیافریند. یا  بگوید  چیزی   آنکه 

و تفکرات  نارس،  های   ترجمه 

 نگارش التقاطی که در آن از لکان

فیلسوف دهها  تا  فوکو  و  دلوز   تا 

یکدیگر کنار  در  سادگی  به   دیگر 

داده پیوند  به هم  و  گیرند   قرار می 

مطلب و  سخن  تا  شوند   می 

ارعاب و  جلل  با  و   «پرطمطراقتر 

این ناد  باشد،   بزرگتری» 

اس� ایرانی  نارسیستی   روشنفکری 

 که در نهای� قدرت خلق خویش

و نارسیستی  این تتع های   را فدای 

و نارسیستی  بینهای   خودبزرگ 

خویش کوچک  هواداران   هورای 

 می کند. گروه بندیهای روشنفکری

کشور از  خارج  و  داخل  در   ایرانی 

و نارسیستی»  «تتع  این  اسیر   عمدتا 

بدین و  هستند  نارسیستی   حماق� 
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 خاطر به جای ایجاد «نگاه متفاوت

بادکنک و  لعاب   » واقع  در  نو»   و 

 نارسیستی» نو می سازند که با یک

 نقد درس� و عمیق می ترکد و جز

هیاهوی مدتی  و  نارسیستی   بخاری 

نارسیستی چیزی به جا نی گذارد.

تروامازا: و  تابوشکن    ازروشنفکر 

معنای به  روشنفکر  دیگر   طرف 

 حضور مداوم شکس� هر روای� و

زیرا هس�.  نیز  نادین   حال� 

متفاوت دیگری  همان   روشنفکر 

 اس� که مرتب بر مرز فرهنگها می

که دهد  می  نشان  مرتب  و   زید 

یا و  دارد  وجود  دیگر   امکانی 

کلمهایی را،  نو  حالتی  و   قدرتها 

و جامعه  درون  به  را  نو  و   متفاوت 

و کند  می  قاچاق  خویش   فرهنگ 

حال� این  در  آفریند.  می   تفاوت 

«گرگ یک  حال�  به   روشنفکر 

یا «ناسازه» اس�.  یا یک  و   بیابان» 

 او در این حال� انقلبی و رادیکال

 خویش در واقع ناد « حال� واقع یا

 رئال در معنای لکانی» اس�، یک

مرتب که  اس�  رئال»   «روشنفکر 

 باور عمومی و ایمان عمومی را می

 شکند، دروغ و هیچی نهفته در این

 باور جمعی را نشان می دهد و ابتدا

جه� ازین  او  آفریند.  می   کویر 

یک حال�  به  گاه  جامعه   برای 

کند می  بروز  خطرناک»   «تراومای 

و برد  زیر سوال می  را   که جهانش 

 الواحش را می شکند و به جای آن

اگر اما  گذارد.  می  کویر  و   هیچی 

اصل را،  خویش  کار   روشنفکر 

 روشنفکری را فقط «ایجاد ترواما و

بداند، قوانین»  و  قواعد   شکس� 

 آنگاه او در واقع اسیر خوشی و تتع

حال� این  طلبانه  مطلق  و   خشن 

رئال شده اس� .

 

برخی دقیقا حال�  او   آنگاه حال� 

ایرانی اس� که فکر  از روشنفکری 

 می کنند هر چه بیشتر افراطی شوند

 و زیر هر قاعده ای بزنند و حتی به

 بدن و جسم خویش و تنای خویش

روشنفکرتر آنگاه  نکنند،   توجه 

چه هر  اگر  یا  تر.  مستقل  و   هستند 

 بیشتر در نظریاتشان فحش بدهند و

بیرط را  کلمات  و  بگویند   لیچار 

آنها آنگاه  بگذارند،  یگدیگر   کنار 

 بیشتر بر «دال حاکم» غلبه کرده اند

این اما  اند.  آفریده  متفاوتی  زبان   و 

هذیان عصبی،  گو،  پریشان   زبان 

 آلود و مالمال از تتع های جنسی و

بیشتر چه  هر  نشده،  حل   جنسیتی 

اینجا ما با یک  نشان می دهند که 

روبرو نو»  انداز  چشم  و  نو   «زبان 

روبرو روشنفکری  با  بلکه   نیستیم 

حال� اسیر  واقع  در  که   هستیم 

ازینرو اس�.  رئال»  تتع  و   «رئال 

به نگاهش  و حتی  و کلمش   زبان 

دیگری، به  و  جسم  و   اروتیک 

 مالمال از خشون� و تتع خشونتبار

سادومازوخیستی حالت  یا   و 

 بیمارگونه اس�. بی دلیل نیس� که

و جوان  روشنفکری  جامعه  این   در 

 بدون شناخ� عمیق «ساد» و بدون

پارادوکس ایجاد یک نگاه   توانایی 

ضعفهایش، و  قدرت  و  «ساد»   به 

جامعه این  برای  «ساد»   یکدفعه 

و اخلقی  خشون�  در   گرفتار 

راه به  و  جدیدی»  «ب�  به   جنسی 

 رهایی از هر گونه اخلق و قانون و

و جامعه  زیرا  شود.  می  تبدیل   دال 

کاهن و  عارف  اخلقی،   فرهنگ 

شکس� شرایط  در   اخلقی 

همزاد و  مقابل  نقطه   خویش، 

 خویش را بوجود می آورد که همان

 «کاهن و عارف لام گسیخته و بی

 مرزی» اس� که خیال می کند حال

خواه دارد.  را  کاری  هر   حق 

حاکم گرایان  اصول  مثل   بخواهد 

دروغی هر  قدرت  حفظ   برای 

این مثل  بخواهد  اینکه  یا  و   بگوید 

و «قانون  هر  زیر  جوان   روشنفکری 

به که  امید  این  ،به  بزند   دالی» 

 جهانی متفاوت دس� یابد. اما اگر

 این نسل جوان و باهوش با تارب

تارب با  خویش،  جنسی  و   فردی 

خویش اندیشمندانه  و   نگارشی 

 صادق باشند، می دانند و می بینند

 که آنها و جمع آنها در واقع در حال

 تکرار آن گذشته و بازتولید آن سن�

اسیر زیرا  اس�.  جدیدی  شیوه   به 

نارسیستی، و  رئال  تتع   همان 

 خراباتی و مالیخولیایی و اسیر همان

اخلق/وسوسه چرخه  و   جنگ 

 اس� که دشمنش و نقش اول به آن

 گرفتار اس�. این بی اخلقی و ضد

همان گرفتار  آنها  بودن   اخلقی 

که اس�  مرزی  بی  و  گرایی   مطلق 

دچار بدان  حاکم  دیکتاتور   اخلق 

لکان که  نیس�  دلیل  بی   )  اس�. 

می نشان  کان�»  و  «ساد  مقاله   در 

و کانتی  مطلق  اخلق  که   دهد 

فرامن ساد،  مرز  بی   خواس� 

و رانش  مرزی  بی  و   اخلقی 

در و  یگدیگر  همزاد  ها   وسوسه 

راه و  هستند  یکدیگر  با   پیوند 

 فردی� سمبولیک از مسیر دستیابی

 به تنای خویش، لس اخلق تنای
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سمبولیک قانون  پذیرش  و   خویش 

و قانون  فردی�،  زیرا  گذرد.   می 

تول به  قادر  و  سمبولیک   تنای 

 لزم و ملزوم یکدیگر و همپیوند با

یکدیگرند. )

 

و رئال  روشنفکری  حال�  این   در 

 «ضد قانون و مرز» ایرانی دقیقا میل

خوشی و  تتع  به   دستیابی 

اساس که  اس�  نهفته   «فراقانونی» 

ساح� زیرا  اس�.  رئال   ساح� 

و کویر  تنها  نه  لکان  قول  به   رئال 

اس�، نادین  ساح�  هر   شکس� 

 ساح� رئال نه تنها مرز هر روای�

عرصه او  بلکه  اس�   سمبولیک 

نیز هس�. مرز»  بی  و   «تتع محض 

و خشون�  با  رئال  ساح�   ازینرو 

پیوند مرگ  تتع  و  جنسی   تتع 

این حال�  ازینرو  دارد.   تنگاتنگ 

و خراباتی  حال�  رئال،   ساح� 

 مالیخولیایی جنسی و روحی اس�.

روشنفکر این  کلم  و  زبان   ازینرو 

و «تراوما  ایجاد  پی  در  و   افراطی 

به آلوده  تابوشکنی»   جنجال، 

تتع گرفتار  و  جنسی   خشون� 

سادومازوخیستی،  خشون� 

او اس�.  مالیخولیایی  یا  و   خراباتی 

بسوی رو  که  اس�  تتع  این   اسیر 

 رانش مرگ دارد و نی تواند واقعا

 «تفاوت» بیافریند یا زمینه ساز ایجاد

و جهان  باشد.  نو  زبان  و   تفاوتها 

حالت گرفتار  روشنفکر  این   زبان 

آلود، هذیان  جهان  و  زبان   رئال، 

 افراطی و چون لباس چهل تکه ای

 اس� که در آن همه چیز بر اساس

و رئال  خودنایی  و  رئال  تتع   این 

خورده پیوند  یکدیگر  به   افراطی 

و عمیق  تول  هیچ  بدون   اند. 

به دستیابی  بدون  و  نوین   تفاوت 

 جهان و نگرش فردی خویش که به

متفاوت به«قانونی  دادن  تن   معنای 

و سمبولیک» اس�.

جنسی: منحرف  سان  به   روشنفکر 
این با  همیپوند  و  دیگر  ای   نونه 

حال� واقع  در  رئال»   «روشنفکر 

که اس�  ایرانی  روشنفکر   برخی 

جنسی تابوشکنی  به  عجیبی   علقه 

حین در  اما  و  دارند  جنسیتی   یا 

آنچه که  نشان می دهند   تابوشکنی 

نگاه یا  و  خوانند  می  «کوئیر»   آنها 

 دلوز/گواتاری و مرگ بر روانکاوی

بسیاری در  واقع  در  خوانند،   می 

رئال و  جنسی  های  تتع   موارد 

 نارسیده و حل نشده اس�. در این

روشنفکر نگاه  و  حال�   حال�، 

به مباحث جنسی و جنسیتی  ایرانی 

«منحرف یک  رفتار  و  حال�   مثل 

 جنسی» اس�. زیرا منحرف جنسی

« یک حال� و نهای� فقط   نیز در 

دیگری» با  ارتباط  در  سوژه   نقش 

بیمارگونه ارتباطی  و  حال�   اس�. 

 و رئال میان سوژه و دیگری که در

اولیه پدر   آن سوژه می خواهد مثل 

و مرز  بدون  «حرمسرادار»   و 

به خواهد  نی  و  باشد   محدودی� 

 سوژه سمبولیک تبدیل شود که می

نیازمند و  دارد  محدودی�   داند 

ایرانی این روشنفکر   دیگری اس�. 

 نیز مثل منحرف جنسی می خواهد

 ورای هر مرز و محدودی� جنسی یا

نیازمند خواهد  می  باشد،   جنسیتی 

 خویش و دیگری و نیازمند دیالوگ

جسم تنای  به  توجه  و  دیگری   با 

 خویش و دیگری نباشد بلکه بتواند

 به هر لذت و تتعی که می خواهد

دس� دیگری  و  خویش  جسم   از 

این حال�  و  نگاه  نوع   یابد. 

منحرف حال�  گرفتار   روشنفکر 

و نگرشها  در  توان  می  را   جنسی 

«هرجنسی از  که  بازیاف�   نظریاتی 

سخن بودن»  جنسیتی  هر  یا   بودن 

می را  «کوئیر»  یا  و  گویند   می 

بیمارگونه اندیشه  این  به   خواهند 

این به  کوییر  گویی  که  کنند   مسخ 

بتوانی همجنس امروز  که   معناس� 

غیره و  گرا  دگرجنس  فردا   گرا، 

و جسم�  بتوانی  روز  هر  و   باشی 

لباس تن ات عوض  تنای� را مثل 

 بکنی. در حالیکه «کوئیر» در معنای

معنای به  آن  سمبولیک  و   عمیق 

 شکاندن مرزهای جنسی و جنسیتی

 خشک و امکان حضور هزار بدن و

هر بدن،  و  راه  هر  ولی  اس�.   راه 

دارای نیز  فم  یا  بوچ   حال� 

جنسیتی و  جنسی   محدودیتهای 

نیازمند تنایش  و  اس�   خویش 

به نیازمند  و  اس�  دیگری   تنای 

اس�. دیگری  با  دائمی   دیالوگ 

جنسی روشنفکر  این  کلم  و   زبان 

میل بیمارگونه  تتع  از   مالمال 

بر چیرگی  و  دیگری»   «کردن 

 دیگری اس�، حتی وقتی به حال�

بیمار روشنفکری  این  زنانه  زبان   و 

این یا  بدهد.  نشان  را   خویش 

می بیمار  روشنفکری  و   روشنفکر 

و سادیس�  مثل   خواهد 

خشن، و  بیمارگونه   مازوخیس� 

 خود را به ابزار بیان و تتع «دیگری

 بزرگ و جباری» تبدیل کند و حال

 در نام او می خواهد بر هر «قانون و

چیره دالی»  هر  بر   محدودیتی، 
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جدیدترین از  یکی   شود. 

این استفاده  مورد   استدللت 

 روشنفکر گرفتار حالت رئال و در

نظریه دیگری»،  و  قانون  «نفی   پی 

نهایی نظریه  و  نیچه  خدای   مرگ 

 لکان اس� که «دیگری بزرگ مرده

به غلط  ارجاع  با  یا   )  اس�». 

«دیگری مرگ   دلوز/گواتاری 

 بزرگ» و نیز روانکاوی و رهایی از

 هر بند و قیدی اعلم می شود.) اما

این ناچار  به  بیمار  روشنفکری   این 

در و  لکان  اساسی  و  مهم   جمله 

را دیگران»  و  نیچه  «دلوز،   نهای� 

 برای دستیابی به تتع رئال و جنسی

که کند  می  تعبیر  این  به   خویش 

میان در  قضاوتی  و  قانون   «هیچ 

و لکان  جمله  حالیکه  در   نیس�»، 

خدای خوب،  «خدای  اینکه   یا 

که معناس�  این  به  اس�»،   مرده 

با بزرگ»،  «دیگری  مرگ  با   ابتدا 

«قانون واقع  در  او  کمبود   قبول 

 سمبولیک و قادر به تول مداوم» و

و نو  جهانهای  ایجاد   شرایط 

مکن نو  فردیتهای  نو،   واقعیتهای 

به هم  توان  می  یعنی  شود.   می 

با رابطه  اخلق  و  تنا   اخلق 

از  دیگری تن داد و همزمان مرتب 

 طریق دیالوگ با خویش و دیگری،

 از طریق دیالوگ و چالش با پدیده

رابطه، از  نو  و حالتی  تفکر  به   ها، 

یاف�. دس�  جنسی�  و  جنس   از 

و راه  هیچ  دانی  می  که   همانطور 

 قانون سمبولیک جدیدی نی تواند

کمک جامعه  نهایی  استحکام   به 

راههای و  فضاها  همیشه  و   کند 

که همانطور  آید.  می  بوجود   نویی 

 وقتی قبول کردی که دیگری بزرگ

جایی اساسا  آنگاه  اس�،   مرده 

به رادیکال  و  انقلبی   برای حرک� 

شکنی قانون  ادیپ،  «آنتی   معنای 

نخواهد مکن  پدرکشی»  و   محض 

توانی نی  حتی  دیگر  آنگاه   بود، 

 بگویی که می خواهی نظام سرمایه

این زیرا  بزنی،  کنار  را کامل   داری 

اسیر هنوز  تو  و  اس�  توهم   یک 

بزرگ» «دیگری  یک  وجود   توهم 

در توانی  می  فقط  و   هستی 

به امکانات  و  شرایط   چهارچوب 

گفتمانها کمک و  در شرایط   تول 

 رسانی و تفاوت ایجاد بکنی. ازینرو

«اندام کتاب  در  ژیژک  قول   به 

و مهمترین  جسم»   بدون 

مرگ از  گیری  نتیجه   رادیکالترین 

 دیگری بزرگ و اینکه حتی به زعم

قانون سمبولیک» و  پدر  «نام   لکان 

 نیز دیگر نی تواند باعث استحکام

شود، سمبولیک  جامعه  و   شرایط 

و انقلبی  اندیشه  که  اس�   این 

بر هر حال� «ضد بایستی   رادیکال 

برای تلش  و  خویش   ادیپی» 

بزرگ دیگری  و  پدر  بر   چیرگی 

  ( یعنی۵چیره شود و از آن بگذرد.

از بایستی  انقلبی  اندیشه   این 

به و  بگذرد  هیستریک»   «گفتمان 

«گفتمان روانکاوانه» دس� یابد)

مونتاژگر:   تفکر روشنفکرروشنفکر 

 گرفتار حالت نارسیستی و یا رئال،

نایشی، حالت   گرفتار 

شکنی قانون   » یا   مرید/مرادی 

تفکر یک  واقع  در   محض» 

از ناتوان  و  تکه  چهل   مونتاژگر، 

چشم چند  و  پارادکس  نقد   ایجاد 

ناتوان او  هاس�.  پدیده  به   اندازی 

اندازها در  از حرک� و تغییر چشم 

 حین سنجش و نقد دیگری و پدیده

چنین که  همانطور   هاس�. 

نی نارسیستی  و  رئال   روشنفکر 

 تواند هم نظریات را خوب بفهمد و

نی یا  بزید.  نظریات  مرز  بر   هم 

بستر نقد  و  نگریست  به  قادر   تواند 

 فکری خویش و دیالوگ با دیگری

متقابل نقد  و  گفتگو  پذیرش   و 

توهم و  فانتسم  این  او دچار   باشد. 

بر اس�  قادر  که   اس� 

کامل خویش  نظری   محدودیتهای 

نظرات به  نیازمند  یا  و  شود   چیره 

دیگر اندازهای  چشم  و   دیگران 

و این خطاها  از  عبور  برای   نباشد. 

فردی� و  قدرت  به  دستیابی   برای 

ایجاد برای  خویش،   متفاوت 

گفتمان نوین،  واقعی�  و   «تفاوت 

 نوین»، او احتیاج به عبور از «نقش

 اول رئال» و «نقش دوم نارسیستی»

 و ورود به «ساح� فردی� و سوژه

 سمبولیک، ورود به نقش و جایگاه

ناتوانی دارد.  سمبولیک»   سوم 

تول این  از  ایرانی   روشنفکری 

از ناتوانی  جا،  تغییر  و   عمیق 

با سمبولیک  «رابطه  به   دستیابی 

 دیگری»، عل� اصلی سترونی او و

عل� روشنفکری،  بحران   تکرار 

 محوری و پایه ای ناتوانی روشنفکر

 ایرانی از دس� یابی به «فردی� نو و

 چشم انداز نو و متفاوت، گفتمان و

جهان نو و متفاوت» اس�.

سخن نهایی
 

 باری روشنفکری ایرانی و روشنفکر

 ایرانی با دستیابی هر چه بیشتر به «

رابطه و  سمبولیک»  مقام  و   نقش 

با ها،  پدیده  با  تثلیثی   پارادوکس/ 
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سوژه به  بهتر  چه  هر   «دگردیسی 

 متفاوت» می تواند نه تنها بر بحران

قدرت به  و  شود  چیره   خویش 

 خلق خویش بهتر دس� یابد بلکه

به کمک  وسیله  بدین  تواند  می   او 

گفتمانی،سیاسی و  فردی   تول 

این حضور  اصول  که   بکند 

را روشنفکری  جنبش  و   روشنفکر 

روشنفکر اند.  ساخته   ضروری 

به بیشتر  با ورود هر چه  تنها   ایرانی 

و فردی�  و  سوژگی  عرصه   این 

به تواند  می  آن  مختلف   حالت 

خویش، راه  و  خویش   سرنوش� 

«چشم و  دهد  تن   ضرورت خویش 

 اندازی نو به یک پدیده و یا به یک

اندازی چشم  بیافریند.  را   گفتمان» 

و جا  خاطر  به  اصول  که   متفاوت 

دیسکورس در  او  متفاوت   مقام 

این برای  اما  پذیر می شود.   امکان 

 تول مهم بایستی او هر چه بیشتر به

 شناخ� عمیق سناریو و «نوع رابطه

از یابد،  دس�  دیگری»  با   خویش 

تئوریک شناخ�  به  سو   یک 

خویش فکری  بستر  و   گفتمانها 

بتواند دیگر  سوی  از  و  یابد   دس� 

 مرتب جا و مکان و چشم اندازهای

چشم و  دهد  تغییر  را   خویش 

برای بستری  یا  و  نو   اندازهای 

توسط نو  اندازهای  و چشم   قدرتها 

بال یک نقد  آورد.  بوجود   دیگران 

«نقد این  به  توانایی  از   نونه 

و اس�  سوم»  نقش  و   سمبولیک 

ایجاد به  قادر  دلیل  این  به   دقیقا 

و متفاوت  و  نوین  انداز   چشم 

 روانکاوانه به موضوع روشنفکری و

اس�. ایران  روشنفکری   بحران 

این به  کنون  تا  که  اندازی   چشم 

این اما  اس�.  نداشته  وجود   شکل 

 نقد سمبولیک می تواند در نهای�

حال�  » یک  گرفتار  هم   باز 

بخواهد که  اگر  شود   نارسیستی» 

 فقط پند بدهد و یا از موضع بال به

سرزنش را  آنها  بنگرد،   دیگران 

دس� که  بخواهد  و  بکند   اخلقی 

غلط خویش باصطلح  کارهای   از 

و سمبولیک  موضوع  زیرا   بردارند. 

 نقش سوم دقیقا ایجاب می کند که

مختلف اندازهای  چشم  و   حال� 

 اول و دوم را درک و لس کرد، پی

این ما  یکایک  نگاه  در  که   برد 

 حالت وجود دارد و هیچکس در

 همه حال� و در هر مقاله و نقدش

حال� دارای  تواند  نی   همیشه 

دچار تواند  می  و  باشد   سمبولیک 

حالت و  اشتباهات   همین 

طرف از  بشود.  رئال  یا   نارسیستی 

سمبولیک» انداز  «چشم  این   دیگر 

دهد می  نگارنده  به  را  امکان   این 

این از  کدام  هر  که  ببرد  پی   که 

حالت از  بال،  بیمارگونه   حالت 

 مالیخولیایی، ناموسی، نارسیستی تا

خراباتی و  رئال  ناموسی،   حالت 

ضرورتهای نیز  خود   روشنفکری 

هستند، تول  مسیرهای  و   تول 

و هستند  اولیه  دگردیسی   مسیرهای 

 او نیز در مسیر تولش این بیراهه ها

کرده طی  را  بینابینی  تولت   و 

که اس�  این  موضوع   اس�. 

«نگریست توانایی  با   روشنفکر 

سناریوی و  خویش  به   سمبولیک 

 خویش» بتواند در این نقش ناند و

به گام  و  بکند  کامل  را   تولش 

 عرصه سمبولیک و فردی� خویش

رساند. بپایان  را  کارش  و   بگذارد 

این دقیقا  نقد  این  قصد   بنابراین 

 اس� که به دوستان و روشنفکرانی

و نارسیستی  حالت  این  اسیر   که 

جهانشان و  نگاه  و  هستند   رئال 

از ناتوان  و  بحران  این   دچار 

خویش نوین  قدرت  به   دستیابی 

قدرتند شناختی  و  ابزار   هستند، 

قدرت و  راه  به  دستیابی   برای 

خویش در اختیارشان بگذارد.

 

نو واقعی�  نو،  بدن  نو»،  «راه   زیرا 

یکدفعه و  آماده  و  حاضر   هیچگاه 

 بدس� نی آید بلکه «راه نو، چشم

 انداز نو» در مسیر تول و با عبور از

 خطاها و افراطهای مختلف بدس�

به چشم یابی  مسیر دس�  آید.   می 

 انداز متفاوت خویش دقیقا عبور از

و رئال  و  نارسیستی  حالت   همین 

و خویش  مداوم  نقد   توانایی 

و خویش  خطاهای  به   خندیدن 

و نظرات  یکایک  اس�.   دیگری 

بال حالت  اسیر  که   روشنفکرانی 

و ندام�  جای  به  واقع  در   هستند 

را بعدی  گام  بایستی حال   پشیمانی 

خطای و  «توهم  لس  با  و   بردارند 

 نهفته در نقش شان» هر چه بیشتر به

عمیق قدرت  و  سمبولیک»   «نقش 

چشم به  یابند،  دس�   خویش 

 اندازی دس� یابند که اصول وجود

ساخته مکن  را  آنها  راه  و   آنها 

رئال یا  نارسیستی و   اس�. حالت 

نوشتار و  کردار  و  رفتار   در 

مثل دلوزی  معنای  در   روشنفکر 

 «راههای موق� فرار» از دیسکورس

شکست راههای  و  حاکم  جسم   و 

جان و  بر جسم  حاکم  نظم  و   بدن 

اما یا یک جامعه هستند   روشنفکر 
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توانایی مثل  موق�  راههای   این 

غیره و  و ساد شدن   «حیوان شدن» 

موثر مدت  کوتاه  فقط  توانند   می 

تول به  اگر  دلوز  قول  به  و   باشند 

چشم نو،  بدنی  ایجاد  و   بعدی 

نیانامند، متفاوت  و  نو   اندازی 

بازتولید و  شکس�  به   محکوم 

سابق دیسکورس  و  سابق   جسم 

 هستند. همانطور که دستیابی به این

معناس� این  به  سمبولیک   حال� 

 که این «نقد سمبولیک و این راه و

 چشم انداز سوم» هیچگاه پایان نی

 یابد و حال خوانندگان می توانند به

وارد با  نو،  انداز  این چشم   کمک 

 شدن به عرصه سمبولیک به کمک

سه لس  به  توانایی  با  نو،  راه   این 

و نارسیستی  «کور،   نقش 

بحث و  نقد  این  در   سمبولیک» 

جلوتر گامی  حال   روشنفکری، 

و چهارم  اندازی  چشم  و   بگذارند 

 متفاوت ایجاد بکنند، نقاط قوت و

چیزی و  ببینند  را  نقد  این   ضعف 

و بهتر  اندازهایی  چشم  و   متفاوت 

زعم به  زیرا  بکنند.  ایجاد   نوین 

هیچگاه سمبولیک  «ساح�   لکان 

ازینرو دهد».  نی  پایان  نوشت   به 

پایانی را  نقد  و  کتاب�   خلقی�، 

 نیس�. ما در نسلهای مختلف، در

 آثار و کارهای یکایک روشنفکران

حضور شاهد  ایرانی  اندیشمندان   و 

این سمبولیک  و  نوین   قدرتهای 

نوین قدرتهای  و  نوین   روشنفکری 

آن پی  در  دقیقا  نقد  این  و   هستیم 

چه هر  نو  گفتمان  این  که   اس� 

قدرتند و  حاکم  گفتمان  به   بیشتر 

قدرتهای این  ازینرو  شود.   تبدیل 

 نوین در نسلهای مختلف و به ویژه

چهارم و  سوم  جوان  نسلهای   در 

و نقد  پذیرش  کمک  با   بایستی 

 خندیدن به خطاهای خویش هر چه

خویش نوین  قدرت  این  به   بیشتر 

 دس� یابند و کار جدید خویش را

نسلهای ما  برسانند.  پایان   به 

و ارتباط  به  و  یکدیگر  به   مختلف 

این و  داریم  احتیاج  متقابل   نقد 

چالش و گفتگو را پایانی نیس�.
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 سمبولیک/خیالی/ رئال یا واقع: هر

انسانی هر  مثل  کل  در  و   پدیده 

«سمبولیک، بخش  سه   دارای 

یا نیز رئال و  نارسیستی و  یا   خیالی 

 کابوسوار» اس�. این سه بخش در

برومهای» دایره  «سه  شکل  به   واقع 

روانی ساختار  و  تنیدهاند   درهم 

 انسان و جهان بشری ترکیبی از این

نیتوانند آنها  و  اس�  بخش   سه 

 بدون یکدیگر باشند و در هر عمل

 و حال� انسانی این سه بخش و سه

دارند( حضور  موضوع۱حال�   .( 

شکل که  اس�  آن  اما   مهم 

 سمبولیک و بالغانه بتواند به شکل

شکل و  «غیر»  با  رابطه   اساسی 

تبدیل گردد  اساسی لس هر پدیده 

 و مرتب بتواند، در نگاه به «غیر» و

یا ژوئیسانس  خویش،  تنای   به 

نارسیستی  خوشی 

خیالی بخش   شیفتگانه/متنفرانه 

 تصور و میل خویش را و نیز خوشی

و تاوز  و  میل خشون�   کابوسوار 

رئال بخش  ذر  مطلق  قدرت   لس 

 تصور خویش را به اشکال نوینی از

 تنای فانی و چندلیه تبدیل سازد و

تا بوسه  از  یابد.  تول   مرتب 

بشری، همه اندیشه  تا  و   عشقبازی 

و هستند  بخش  سه  این  از   مالمال 

تول عل�  درهمآمیختگی   این 

عل� و  بشری  جهان   مداوم 

عبور و  بشری  خلقی�   ضرورت 

و نگاه  به  بحران  از  بشری   مداوم 

 خلقی� و تنایی نو تا بحران و نیاز

سه این  از  اس�.  بعدی   تول 

 ساح� میتوان به قول ژیژک شش

رفتار و  نگاه  در  ترکیبی   شکل 

فرد سمبولیک  رابطه  در   آفرید. 

با پارادکس   همیشه در یک حال� 

 دیگری و غیر ارتباط میگیرد. یعنی

به خواستش،  به  و  جهانش  به   هم 

 رقیبش، به «دیگری یا به غیر» عشق

و نقد  به  قادر  همزمان  و   میورزد 

 انتقاد از آنها و از خویش اس�. او

در واقع  در  رابطهاش  در   همیشه 

قرار گانه  سه  تثلیثی،  ارتباط   یک 

 دارد که در این ارتباط، رابطه میان

معشوق و  او  میان  خویش،  و   او 

بر بستر قانون و دیسکورس  همیشه 

از یعنی  میگیرد.  صورت  پدر   نام 

همیشه که  میداند  او  سو   یک 

به هیچگاه  او  و  هس�   فاصلهای 

و رابطه  و  خویش  نهایی   ذات 

او سخن  هر  و  نیبرد  پی   دیگری 

چشماندازی و  راهی  و   تفسیری 

از طرف ناتام اس�.  و   قابل تول 
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ضلع از  مرتب  میتواند  او   دیگر 

 سوم به خویش و رابطهاش بنگرد و

را روابطش  و  کند  نقد  را   خویش 

 متحول سازد. رابطه نارسیستی یک

و نگاه/نگاهی  دوگانه   رابطه 

 سحرکننده اس� که در پی یگانگی

و نقد  از  ازینرو  اس�.   نارسیستی 

هستی و  خویش  دیدن  از  و   فاصله 

تول قابل  چشمانداز  یک  سان   به 

نگاه این  زیرا  دارد.   هراس 

ژوئیسانس و  تتع   سمبولیک 

هم در  را  او  رئال  یا  و   نارسیستی 

را او  دروغین  بهش�  و   میشکند 

رابطه اسیر  انسان  میکند.   داغان 

محو دیگری  نگاه  در  کامل   رئال 

 شده اس� و به ابزار دس� او برای

میشود، تبدیل  خشون�  و   تاوز 

مثل حال� یک تاوزگر جنسی.
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 ا توجه به اینکه من یکب“

مرا که  سئوالی  پس  ام،   روانکاو 

که: اس�  این  کند،  می   جذب 

 چگونه رسانه ی الکترونیکی جدید

سکـسوالیته از  ما  تصورات   روی 

در که  ای  مسئله  گذارد؟  می   تائیر 

عمل پنهانی  صورت  به  زمینه   پس 

ما چگونه  که:  اس�  این  کند   می 

جنـســی مقارب�  به  دوباره   امروزه 

در هم  آن  دهیم،  می  نشان   تایل 

امکان دستیابی مستقیم  عصری که 

به طوریکه،  به  دارد.  وجود  آن   به 

 خاطر نبود موانع (برخلف گذشته)

 که ارزش ابژه ی جــنسـی را بالتر

هر چه ابژه ی جــنسی  بردند،   می 

به یا  اس�-  شده  بهاتر  کم   بیشتر 

کلسیک بندی  فرمول  از   نقل 

نیازهای ذهنِی   فروید:”ارزش 

راحتی به  که  زمانی   اروتیکی، 

شود. می  کاسته  شوند،   ارضـاء 

 وجود یک مانع به منظور بال بردن

که جایی  و  اس�.  ضروری   لیبیدو 

کافی ارضـاء  برای  طبیعی   موانِع 

زمان هر  در  افراد   نباشند 

 قراردادهایی را بنا می کنند تا قادر

 )از۱به لذت بردن از عشق باشند.”(

به اینگونه  باوقار  عشق  منظر،   این 

استراتژِی بیشتر  که  رسد  می   نظر 

 بنیادین برای ترفیع دادن ارزش ابژه

 باشد که موانع قراردادی را در برابر

کند. می  ایجاد  آن  حصول   قابلّی� 

دوباره سمینار  در  لکان  که   زمانی 

 اش، بیشتر چکیده ی فرمول بندی

 پارادوکس عشق باوقار را آماده می

 در باب سـکـس
 مجازی و

موضوعات مرتبط
اسلوی ژیژک

در ولی  مشابه،  چیزی  ظاهرًا   کند، 

 عین حال اساسًا متفاوت می گوید:

با پالوده،  رفتارهای  از   “بسیاری 

مائیم که این  اینکه  به   وانود کردن 

ایم، داده  قرار  آن  راه  در  را   مانعی 

واژگون را  جنــسی  روابط   غیاب 

کنند.”(  ) از اینرو مسئله به این۲می 

موانع ما  که  نیس�   سادگی 

بردن بال  برای  اضافی   قراردادی 

بلکه دهیم،  می  قرار  ابژه   ارزش 

 موانع خارجی که ما را در دسترسی

می نتیجه  بی  ابژه  به  کردن   پیدا 

 گذارند دقیقا در خلق کردن توهمی

ابژه آن،  بدون  که  دارد   وجود 

بود. قابل دسترس خواهد   مستقیما 

 چیزی که یک چنین موانعی از این

 راه پنهان می کنند، امکان ناپذیری

منظور به  اس�.  ابژه  حصول   ذاتِی 

بس�، بن  این  دادن  ارائه   واضح 

 یک لظه اجازه دهید به یک مثال

آنا بازگردیم،  دیگری  ی   از حوزه 

کامپیوتر” “گذرگاههای  به   که 

ی آینده  در  اگر  اس�.   معروف 

اطلعات، سینما  نزدیک، همه ی 

دسترس قابل  سریعا  الخ.،   و 

 بشوند، اگر تاخیر به چنان حداقلی

کردن مفهوِم”جستجو  که   برسد 

فیلم…) یک  کتاب،  (یک   برای” 

در بدهد،  دس�  از  را  اش   معنی 

 این صورت آیا این دسترسی پذیرِی

نشاند؟ فرونی  را  میل   فوری، 

حرکِ� در  که  آنچه  اس�،   گفتنی 

یک دارد  قرار  بشر   میل 

گم چیز  بین  کوتاه   مسیرگردش- 

(چیز) یک  و  ابتدائی  طور  به   شده 

پوزیتیو ی  ابژه  همان  یا   تربی 

مقاِم به  ابژه  این  ترفیع  یعنی   اس�، 

خالِی فضای  ابژه،  این  پس   چیز. 

آن کند،  می  پر  را  چیز   “متعالیِ” 

وسیله این  به  و  شود  می   منوع 

کند. می  عمل  میل  علِ�   همچون 

ی ابژه  هر  هرحال،  به   زمانیکه، 

این شود،  می  دسترس  قابل   تربی 

را نگرانی  لزومًا  منوعّی�،   غیاِب 

راهِ  از  که  آنچه  دهد:  می   افزایش 

می دیدن  قابل  (ُپری)  اشباع   این 

نهایِی ی  نقطه  که  اس�  این   شود، 

امکان پوشاندِن  صرفًا   منوعّی�، 

 ناپذیرِی ذاتِی چیز بوده اس�. یعنی

(اینجا میل.  ساختاری  بسِ�   بن 

کاپیتالیسم اخیر  تناقضاِت  از   یکی 

 وجود دارد : از طرفی، این اشباع،

خفه را  میل  که  فوری  ارضـاِء   این 

 می کند، و از طرفی دیگر، افزایش

 تعداد “مستثنی” ها، یعنی آنهایی که

برای ای  پایه  ضروریات   حتی 

ی ]تغذیه  ندارند  را   زندگی 

 مناسب، جان پناه، مراقب� پزشکی

 و الخ[- فزونی و نیازمندی، اختناق

طور به  اینجا  محرومّی�،   و 

برای اند،  وابسته  هم  به   ساختاری 

“پیشروی” گیرِی  اندازه  دیگر   اینکه 

واضح استاندارد  یک  ی   بوسیله 

اس�، گفتنی  نیس�.  پذیر   امکان 

از که،  اس�  مورد  بی  ادعای   این 

وفور در  مردم  غالبًا  که   آنایی 

 زندگی می کنند، در صورتیکه بقیه
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 ی زندگی ها در محرومّی� اس�،

تلش جهانی  وفور  برای  باید   ما 

 کنیم: “جهانی سازی” شکِل فزونی

می توصیف  متاخر  کاپیتالیسم   که 

مکن غیر  بنیادی  دلیل  این  با   کند 

از پیش  مثال  برای  که،   اس�. چرا 

 اینها هگل در فلسفه ی حق خود به

در که  بود  کرده  اشاره  مسئله   این 

خودش وفور   کاپیتالیسم، 

کند.)این می  تولید   محرومّی� 

که اس�  زمینه  پس  آن   مخالف 

تنگنای از  بخشی  بتواند   شخصی 

 جدید و شاید غیر منتظره را بر آنچه

نامیده می شود،  “صح� سیاسی” 

نگرش از جوانب  یکی   تکیه دهد. 

PCباز شخصی)،  (کامپیوتِر    

قلمرو در  منوعّی�   نشاندهِی 

هر در  ما  دادن  قرار  و   سکـسوالیته 

اثرات دادِن  تشخیص  برای   جا 

“نادرس�” های  خوشی   مخفِی 

غیره) و  پرستی  نژاد   (پدرسالری، 

 اس�. بنابراین آدم وسوسه می شود

ا  “استراتژیPCت یک  عنوان  به  را    

یابد، در  فوکویی  ی”  سوژه   بدون 

به قصِد تریک کردِن  یعنی عاملی 

گفتماِن که  آنچه  در  ما   تایل 

به وانود  اش  رسمی  و   عمومی 

لاظ، این  از  کند.  می   منوعّی� 

PCحیله“ از  نوعی  یک  عنوان  به    

به که  شود  می  ظاهر  عقل”   گرِی 

حقیقِ� این  تاریخ  آن،  ی   وسیله 

 هشدار دهنده را که بعد از عواقِب

ی  دهه  در  جنـسی”   ،۶۰“انقلب 

به متمایل  کمتر  و  کمتر   مردم 

اثر بی  هستند،  جنـســی   مقارب� 

رای آخرین  طبق  (بر  کند.   می 

غربی،  اروپاری  در    در۷۰شماری 

برای مهمانی  جوان  زنان  از   صد 

قیم� گران  رستوران  یک  در   شام 

عشقی شهوانی  شب  یک  به   را 

ما که  چیزی  دهند).  می   ترجیح 

بازگش� یک  هستیم   شاهدش 

ی  دهه  زمانی۶۰ایرونیِک  اس�،    

 که میل (جنــسی) مانند یک عامِل

شده تربه  “پیشرو”  بخش   رهایی 

از رهایی  برای  را  ما  که   بود 

 ارزشهای سنتی انعطاف ناپذیر قادر

ُبعد در  (جـنسـی)  میل   ساخ�: 

شهوت گفتگوی  از  اش،   مخرب 

در اکنون  خود-تقیری،  تا   انگیز 

نشان دادن” اس�. “واکنش   جهِ� 

می مستقر  حقیق�  این  در   ایرونی 

نگرشِ  در  که،   ،PCشود 

 سکـسوالیته ی نرمال و “دگرجنـس

 گرایانه” تقریبًا منوع شده اس�، در

 صورتیکه هر چه بیشتر سـکسوالیته

های شکل  که  آنچه  به  افراد   در 

 “منحرف” نامیده می شود، نزدیکتر

شود. می  پذیرفته  بیشتر   شود، 

اس� مجبور  تقریبا  فرد   چنانکه 

فعالی� در  اگر  کند،   عذرخواهی 

سنتی نافذ  بازِی   غیرهمجنـس 

اشتباه “سندروم  کند…   افراط 

ی بوسیله  که،  آنچه  (در   حافظه” 

 پیشنهاِد روانپزشکی، بیمار محتوای

در را  اش  شده  انکار   فانتسماتیِک 

 واقعی� بیرونی طرح ریزی می کند

در که چگونه  آورد”  می  یاد  “به   و 

 دوران نوباوگی اش اغواشده و/یا از

بد والدینش  توسط  جنـسی   لاظ 

سبِب به  اس�)  شده   رفتاری 

  اس�، یعنی یک موردPCسمپتوِم 

آنچه  ” چگونگِی  ی  درباره   ستوده 

 که از امر نادین سلب شده بود در

آزارگر البته   امر واقع بازمی گردد”. 

“نادرسِ� خاستگاهِی   جنـسِی 

جز به  دیگری  هیچ   سیاسی”، 

فانتسماتیِک فیگور  پدر،   خوشی- 

نادین پیشا  پدر  زشِ�  و   زننده 

اغوا۳نیس�.( تئوری  فعلِی   )احیاء 

برای شاخِص  یک   همچون 

سوژگانّی� ی  یافته  تغییر   وضعی� 

متاخِر کاپیتالیسم  ی  جامعه   در 

یعنی شود.  می  درک  مدرن   پس� 

“نارسیس یک  راه  در  انتقال   از 

دیگری(سوژه کِس  به   پاتولوژیکی” 

یک همچون  همینطور  متمایل)   ی 

هر شود-  می  ظاهر  خشن   متجاوز 

می انام  مرد)  و  (زن  او  که   آنچه 

 دهد ( چنانچه او سیگار می کشد،

یا خندد  می  بلند  بسیار  صدای   با 

 نه، یک نگاه آزمند را در من طرح

یک عنوان  به  افکند…)،   می 

جزمِی خیالی  تعادل  در   مزاحم� 

 من شمرده می شود. این “نارسیِس

بوسیله شدن  -تهدید   پاتولوژیکی” 

با با میِل دیگری-   ی هر رویارویی 

مجازی فضای  در  شدن   ساکن 

 مجاهدت می کند (در معنی دقیق،

حاصل کامپیوتر  جهان  در  ترم   این 

اجتماعات فضای  در   : شود)   می 

شخص که  آنا  در  یعنی   مجازی، 

آزاد خود  هوی�  انتخاب   برای 

ارتباطی هیچ  که  آنا  در   اس�، 

 موثرًا الزامی نیس�، چرا که من می

 توان در هر لظه از هر “وابستگی و

 ارتباطی” سر باز زن. از این حیث،

طرف  از  کشنده  ی  رخنه   PCیک 

برخلف که  دارد  اقام�  اینجا   در 

جایگزین راه  از  دشمنانه”،   “گفتار 

با تاوز”  و  “پرخاشگری   کردن 
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 شرایط خنثی مبارزه می کند. (یک

از ضعیف  بینایی  ی  قوه  با   فرد 

 لاظ دیداری به مبارزه طلبیده می

این با  مسئله  الخ.).  و   شود، 

گفتمان که  اس�  آن   استراتژی 

به آنرا  تواند  می  راحتی  به   قدرت 

از یعنی  بازگرداند،  اش   سودمندی 

دادن ارائه  پاک  برای  که  راه   این 

استفاده آن  از  استثمار   وحشیگرِی 

تاوز همچنین  نباید  چرا   کند: 

مبنی جنـسی  “مطلوبی�   وحشیانه، 

الخ؟ و  بشود،  رضای�”  عدم   بر 

جدید  سخن  اینکه،  بهPCکوتاه    

 سادگی از زبان اداری امروزی تقلید

یک قتل  که  آنا  در  کند،   می 

 مخالف سیاسی یک “فنای هدف”

آنچه الخ.-  شود،  می  تلقی   پاک 

حالتها این  دو  هر  میان  در   که 

 اس�، مجاهدت در معلق گذاشت

اس�، سخن  “نیشداِر”  ی   جنبه 

به دیگری  ی  کلمه  که  ای   مرحله 

می تاوز  من  وجود  ی   شالوده 

اس� این  ما  موضوع   کند.بنابراین 

نگرش  درPCکه  “تقیر  با  موثرًا    

 عرصه ی عشق” از راه کوشش اش

اثرات تامی  داشت  معلق   برای 

می همکاری  واقع،  امر  با   مواجهه 

آیا با چه چیزی کوشش  کند. حال 

اینجا، آنرا جایگزین کند؟   می کند 

زیربناییِ   Puppetmastersفانتزی 

پاسخ تواند  می  هینلیین   روبرت 

 دهد. امروزه، موضوعات بیگانه ی

 اختللی که به سیاره مان حمله می

روند، می  فرو  پشتمان  بر   کنند، 

شان طولنی  های  نیش  ی   بوسیله 

و روند  می  فرو  یمان  تیره  مغز   در 

 بدین گونه “بر درون” مان چیره می

می بوگرفته  سوپ  طعم   شوند، 

در  فیلمی  شاِت    از۱۹۹۴دهند؛ 

آمیزش  لاظ دیداری همچون یک 

 ناجوِر “بیگانه” و “هجوم ربایندگان

دهد. می  قرار  تاثیرمان  ت�   بدن” 

فانتسماتیکی ی  زمینه  حال  این   با 

 آن جالب توجه تر از آن مکن اس�

 به نظر برسد: آن در تضاد بین تولید

تولید و  بشری  جهان  جـنسی   مثل 

جنـسی( غیر  جهانcloningمثل   ( 

جهان در  شود.  می  مستقر   بیگانه 

 ما، بازتولید از طریق آمیزش جـنسی

حمایتهای ت�  دهد،  می   رخ 

پدر. نام-  یعنی  نادین،  امر   عامل 

بیگانه تاوزگران  حالیکه   در 

 خودشان را به طور غیر جنـسی باز

تکثیِر راه  از  یعنی  کنند،  می   تولید 

هیچ بنابراین  و  خود،   رونویسِی 

 “فردّی�” ای ندارند: آنها یک مورد

 “مخلوط از سوژه های” بنیادی ارائه

آنها می معنی که  این  به   می کنند، 

کنند، برقرار  ارتباط   توانند مستقیما 

گیرند، می  نادیده  را  زبان   مدیوِم 

یک از  شکلی  همه  آنها  که   چرا 

یک هستند،  بزرگ   ارگانیسم 

ها بیگانه  این  چرا  پس   ارگانیسم. 

می مطرح  را  تهدیدی  چنین   یک 

این اس� البته، پاسخ فوری   کنند؟ 

 که، آنها موجب از بین رفت هوی�

آنها  بشر می شوند- تِ� سلطه ی 

شب خیمه  های  “عروسک   ما 

(یا، دیگری  شویم،  می   بازی” 

ما میان  از   ترجیحا، یکی) مستقیما 

یک حال،  بهر  گوید.  می   سخن 

وجود کار  این  در  عمیق   موضوع 

 دارد: ما می توانیم خودمان را مثل

آزاد افراد  و  مستقل  حکوم�   یک 

 تربه کنیم فقط تا جاییکه ما بوسیله

نشدنی، ساده  شکافتگیِ   یک   ی 

 گمگشتگی اساسی علم� گذاری

 می شویم. فقط تا جاییکه وجود ما

 در یک “بیرون- از- اتصال” قطعی

جاییکه تا  فقط  شود.  می   گرفتار 

ما برای  نهایتا  بشر)   دیگری(وجود 

باقی ژرف  و  پوشیده  معمای   یک 

از طرفی مانند  می ماند. “بیگانه”، 

که کند  می  عمل  مکملی   یک 

 کمال گمشده ی سوژه ی انسانی را

چیزی همان  این  گرداند:  می   باز 

سمینار  در  لکان  که  خود۱۱اس�    

اندامLemellaآن را “ نامد،  می   ” 

بدن، بدوِن  فناناپذیری   غیرجـنسی 

 قسم� اسطوره ای که از زمانی که

کرده گم  آنرا  شده،  جـنسی   انسان 

ی رابطه  یک  با  مقایسه  در   اس�. 

که همیشه “نرمال”، چیزی   جنـسی 

همینطور و  فقدان  یک   توسط 

می گری  میانی  ناپذیری”   “امکان 

 کند، محکوم به شکس� می شود.

 بنابراین ارتباط با “بیگانه ها” کامل

که زمانی  اس�:  بخش   رضای� 

 یک سوژه ی انسانی با یک بیگانه

گرداگرِد او  گویا  شود،  می   یکی 

 کمالِ یک وجود کامل اس�، پیش

چیزی همان  جنـسی،  تقسیمات   از 

 که افلطون در کتاب ضیاف� اش

مجددًا که  گوید،  می  سخن  آن   از 

 تشکیل شده اس�. یک مرد دیگر

(یا ندارد  زن  یک  به   نیازی 

این از  پیش  او  که  چرا   بالعکس). 

ما حال  اس�.  کامل  خودش   در 

 می توانیم دریابیم که چرا در رمان

از که  انسانی  آن  پس  در   هینلیین، 

gخل اختللی  ی  بیگانه   چنگ 
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و شده  سردرگم  کامل  شود،   می 

شالوده گویا  که  میکند   چنان عمل 

یک شبیه  اس�.  کرده  گم  را   اش 

محروم دارو  از  که  دارو  به   معتاد 

زوج رمان،  پایان  در  اس�.   شده 

 جنـسی نرمال بوسیله ی قتل والدین

هرحال شود.به  می  تشکیل   دوباره 

 موضوع ما این اس� که، چیزی که

 این رمان در ظاهر فانتزی پارانویایی

 به نایش در می آورد، چیزی اس�

هر زندگی  از  قسمتی  تدریجًا   که 

کامپیوتر آیا  شود.  می  ما  ی   روزه 

 ) به طور افزایشی یکPCشخصی(

 ضمیمه ی اختللی در زندگی مان

بین انتخاب  شاید  دهد؟  نی   رشد 

وسواسی بازی  و   سـکسـوالیته 

(نوجوان کامپیوتر  ی   بوسیله 

کامپیوتر در  چنان  آن  که   مشهوری 

چیز همه  که  اس�  شده  ور   غوطه 

 در مورد زمان را فراموش می کند)

 بیشتر از یک ابداع رسانه ای اس�:

که اس�  شاخصی  یک  آن   شاید 

های تکنولوژی  طریق  از   چگونه 

یک با  مکمل  ارتباط  یک   جدید، 

عنوان به  تدریجًا  انسانی  غیر   پارتنر 

در یک که،   چیزی ظاهر می شود 

از تر  کننده  ارضـاء  غیرطبیعی،   راه 

جــنسی پارتنر  یک  با   ارتباط 

(هر بود  برحق  فوکو  شاید   اس�- 

درس�) دلیلِ   خاطر  به  نه   چند 

افق در  سـکسوالیته  پایان   شاید 

و شاید    راوِیPCپدیدار می شود، 

هرنوع اس�.  فرجام   همین 

درون دیگرِی  به   وابستگی 

به وابستگی  ی  بوسیله   سوبژکتیو، 

“گرفتار آنچه که سوژه  بر  ابژه   یک 

یک همچون  که  آنچه  و   شده” 

کند، می  خدم�  مستقیم   مکمل 

جانشینی یک  اس�،  یافته   اولوی� 

بدوِی ی  گمشده  ی  ابژه   برای 

غیرجنـسـی. در شرایط روانکاویِ-

 مردمی، فرد می تواند بگوید سوژه

ی مکمل-ابژه  طریق  از  که،   ای 

مجازی اجتماع  یک  در   کامپیوتر، 

انحراف به  کند،  می   شرک� 

ابتدائی”، “نارسیسیسم   چندریختِی 

بااین وجود،  “پس رف�” می کند. 

خارج ما  دید  از  نباید  که   آنچه 

بنیادِی “پروستیتِک”  طبیعِ�   شود، 

 این (و هر) نارسیسیسم اس�: آن بر

 یک بدن خارجِی ماشینی تکیه می

از را  سوژه  همیشه  برای  که   کند 

که چیزی  کند.  می  خارج   مرکز 

 مردم را براتب بیشتر از دستیابیِ بی

 سابقه به اطلعات ، راههای جدید

 آموزش، خرید و الخ، مجذوب می

اجتماعات تشکیل  امکان   کند، 

برای من  آن  در  که  اس�   مجازی 

جنـسی�، یک  به  کردن   وانود 

هوی� و  الخ  و  مذهب   نژاد، 

همچون یا  هستم.  آزاد   اختیاری 

آنرا که  ها  ژورنالیس�  از   بسیاری 

و “جنـس  کردند:  عنوان   اینگونه 

در کنید.  فراموش  را   نژاد 

 سایبراسپیس، شما آن چیزی هستید

 که به آن علقه دارید”. برای مثال،

تواند باز می   یک جفِ� همجنـس 

 وارد یک اجتماع جنـسیِ بسته شود

 و به طریق ردوبدل کردنِ پیامها، در

گروهی جنـسی  فعالی�   یک 

گرا دگرجنـس  زن  یک   همچون 

اجتماعاِت این  کند.   شرک� 

دهِی”پایان نشان  از  دور   مجازی، 

اکنون دکارتی”،   سوبژکتیو 

واقعی� برای  کوشش   نزدیکترین 

 دادن به اندیشه ی سوژه ی دکارتی

 در فضای اجتماعی خودش اس�:

من، خصایص  ی  همه  که   زمانی 

می پذیر  تبادل  و  الوقوع   محتمل 

که این  هنگام  این  در  فقط   شود، 

از همه ی فراتر   “من خودم هستم” 

 خصایص فرضی من کوگیتو اس�،

به تهی.  دکارتی  ی  سوژه   همان 

باشد مراقب  باید  شخص   هرحال، 

اینجا از تله های گوناگون که در   و 

تله اند، دوری بجوید.   کمین کرده 

اندیشه این  راه،  این  در  اولی   ی 

سازِی مجازی  از  قبل  که،   اس� 

ما کامپیوتر،  از  حاصل   واقعی� 

 مستقیم با واقعی� “واقعی” سروکار

 داشتیم: تربه ی واقعی� مجازی تا

از احساس  این  باید  ایی   اندازه 

بدین بدهد،  را  واقعی�   چگونگی 

چیزی با  همیشه  قبل  ما  که   طریق 

شده مجازی  که  داشتیم  کار   سرو 

مقدماتِی ی  رویه  بیشترین   بود. 

 تعیین هوی� نادین، با تعیین هوی�

سروکار آل،  ایده  اگوی-  یک   با 

اینها از  قبل  که  لکان  مانند   دارد، 

بود.۵۰در دهه ی  برده  بکار  آنرا    

 در مورد طرح معروف او درباره ی

 “ظرف وارونه”، یک هوی� یابی از

اس�: مجازی”  “تصور  یک   طریق 

مطابق که  بزرگ  دیگری  در   جایی 

فرمی در  را  خودم  من  که  آنچه   با 

دوس� را  خودم  من  که  بینم   می 

از اگوی- (تعریفی  یاب  داشتنی می 

اس�. مجازی  تعریف  با  آل)   ایده 

آیا مجازّی� مارک تاری  بنابراین، 

یابِی هوی�  بیشتر  حتی   هرکسی، 

که زمانی  نیس�؟   ایدئولوژیکی، 
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یک مانند  را  خودم   من 

“کمونیس�”،  “دموکرات”، 

می الخ  و  “مسیحی”   “آمریکایی”، 

بینم می  من  که  آنچیزی   بینیم، 

هوی� نیس�:  من  “برای”   مستقیما 

فضای یک  ی  بوسیله  من   یابیِ 

می صورت  گفتمان  در   مجازی 

 گیرد. چراکه این چنین تعیین هویتی

 از یک اجتماع تشکیل شده اس�،

اخص معنی  به  اجتماعی  هر   و 

اس�. بوده  مجازی  قبل  از   همیشه 

 بعلوه این منطِق مجازّی� می تواند

تلیلِ  Oswaldتوسط   Ducrotاز  

یک متفاوِت  استدللی   وضعی� 

شود، داده  نشان  نونه  با   سخنران 

با مطابق  تواند  می  سخنران   یک 

کند: وانود  مشابه  سخنرانِی   کنش 

و سمپاتیکی  ایرونیک،   مدعی، 

گویم، می  من  که  هنگامی   –  الخ. 

مجازی فضای  یک  همواره   من 

آنچهenunciationگفتار( با   ) مطابق 

 که من می گویم تشکیل می دهم،

من برای  مستقیمًا  چیزی  هرگز   که 

دوس� شخص  امروزه،   نیس�. 

اجتماع جهاِن  چگونگی  تا   دارد 

 مجازی را، با هویتهای قابل مبادله

و شود،  متذکر  اش   دلواهانه 

 اینچنین بحرانهای اخلقی را فراهم

یک من،  کردن  فرض  کند:   می 

 مرِد همجنـس باز، در یک اجتماع

دگرجنـس زن  یک  هوی�   مجازی 

می چه  گیرد.  می  عهده  بر  را   گرا 

جنــسـی بازی  در  اگر،   شود 

مبادله از  شده،  تشکیل   مجازِی 

روی بر  توصیفات   کردن 

 اسکرین(صفحه ی کامپیوتر)، کسی

این آیا  کند؟  من تاوز  به   وحشیانه 

 یک مورد از آزار “صحیح” اس� یا

پیچیده بیشتر  حتی  (چیزها   نه؟ 

بیشتر که  جنبه  این  از  شد   خواهند 

می مواجه  دیگری  هر  با   gاشخا 

مشابه مجازِی  واقعی�  در  و   شوند 

چقدر گذارند:  می  متقابل   اثر 

زمانی شد  خواهد  وخیم   وضعی� 

به مجازی  واقعی�  در  هرکسی   که 

هرحال، به  شود؟)  ور  حمله   من 

این که  اس�  این  ما  ی   مسئله 

از متفاوت  زیاد  واقعا،   بحرانها، 

با معمولی  واقعی�  در  ما  که   آنچه 

 آن رویاروی می شویم نیستند، بدین

من عمومِی  هوی�  که   گونه 

 همچنین یک حقیق� فوری نیس�

طرز به  شده  ساخته  مجازی،   بلکه 

 نادین اس�. چنانکه یک شکاف

جدا واقع  امر  از  همیشه  برای   آنرا 

آزار هر  همچنین،  اینجا،  کند:   می 

نادین هوی�  به  حمله  یک   اصول 

وجود، این  اس�.با  من   “مجازی” 

نی را  معنی  این  طریقی  هیچ   به 

با مهمی  واقعًا  چیز  هیچ  که   دهد 

 مجازی سازی تکنولوژیکِی واقعی�

که چیزی  شود:  نی  انام   امروزی 

همین هگل،  در  شود،  می   انام 

به در-خودش  از  برگردانی   قالب 

ما که  آنچه  اس�.   برای-خودش 

 اینجا داریم یک مورد نونه از جغد

اصل یک  اس�:  هگل   مینروای 

 روحانی که موثرًا تا زمانیکه آن این

تائید نشده، حکمفرمایی می  چنین 

از آن  کند. لظه ای مردم مستقیما 

تام زمانش  که  یابند  می   اطلع 

روح” آراِم  “تلقی  و  اس�   شده 

برای ای  شالوده  در  این  از   پیش 

 یک اصل جدید می خوابد. کوتاه

دیالکتیکِی پارادوکس   اینکه، 

 مناسب در حقیقتی مستقر اس� که

اصل یک  تربِی  و  صریِح   ادراِک 

 سلطه اش را از زیر خراب می کند.

اولی اس�،  اما دام دومی مخالف 

که اس�  نهفته  مسئله  این  در   که 

 نایش دادن عجولنه ی هر واقعیتی

حال اس�.  مجازی  ی  قصه   یک 

بدتر دام  دو  این  از  یک   کدام 

 اس�؟ از آنائیکه آنها هر دو پش�

می فرد  اند،  سکه  یک  روی   و 

این به  را  استالین  ابدی  پاسخ   تواند 

 سئوال تکرار کند که “کدام یک از

جناِح اس�،  بدتر  انحراف  دو   این 

هر “آنها  راس�”؟:  جناح  یا   چپ 

 دو بد هستند!”. بیشتِر سئواِل قریب

که: اس�  این  ترجیحًا   الوقوع 

 چیس� آن چیزی که ما موثرًا از آن

 فرار می کنیم موقعی که به اجتماع

اجازه شویم؟  می  پناهنده   مجازی 

که سنتی  ازدواج  بین  فرق  تا   دهید 

ترتیب داده می شود  توسط والدین 

شویم، آور  یاد  را  مدرن  ازدواج   و 

 که پسا-سنتی اس� و در آن ازدواج

گیرد. می  صورت  عشق  ی  پایه   بر 

با سنتی  ازدواج  جایگزینی   از 

به معمول  عشق  بر  مبتنی   ازدواج 

تلیل بخش  آزادی  پیشرف�   عنوان 

و زن  از  سنتی  ازدواج  شود:   می 

 شوهر فقط وفاداری و احترام (یا تا

 اندازه ای، صورت ظاهری احترام)

 در آن را طلب می کند، و عشق از

 پی ازدواج می آید، آن یک احتمال

زناشویی آداِب  از  بیرون  که   اس� 

شود)، نی  شود(یا  می   پدیدار 

ورزی عشق  به  مجبور  من   چنانکه 

برخلف  به همسرم نی شوم. ولی 
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 آن، در ازدواج بر پایه ی عشق، من

پارادوکِس در  را  خودم   بزودی 

از یاب:  می  در  الزامی   عشق 

از و  ام  کرده  ازدواج  من   آنائیکه 

 آنائیکه ازدواج باید مبتنی بر عشق

دوس� را  همسرم  باید  من   باشد، 

سوپراگو فرمان  یک  باشم-   داشته 

 که مرا از درون ترور می کند. بدین

کار در  زودی  به  تردید  کرم   گونه 

حرک� در  و  شود،  می   ظاهر 

گیرد. می  قرار  همیشگی   بازجویی 

 ( آیا من واقعًا هنوز به همسرم عشق

زودتر، یا  دیرتر  آنچه،  ورزم؟)   می 

می افزایش  گناه  احساس  یک   به 

تمِل قابل  غیر  حکم  این   یابد… 

 سوپر اگو، آن چیزی اس� که سوژه

 از آن در توی جهان سرد ارتباطات

که آنچه  در  کند،  می  فرار   مجازی 

درون دیگرِی  یک   دیگری، 

برای نیس�-  واقعی   سوبژکتیِو 

نسبتا مرد)،  و  او(زن  مرِگ   مثال، 

در مرا  خیالی  مرگ حریف   حال� 

 بازی ویدئویی دارد.بنابراین، شاید،

تضاد رسانه،  برهمکنشی   مفهوِم 

یعنی کند،  می  پنهان  آنرا   دقیِق 

سوژه دادن  ترفیع  به   گرایش 

 همچون یک شخص منزوی، یعنی

با شایسته  طور  به  دیگر  که   کسی 

کند: نی  برقرار  ارتباط   دیگری 

کامپیوتر، ای  محاوره  ی   شبکه 

از خریدش  دادن  انام  به  را   سوژه 

عوض (در  سازد  می  قادر   خانه 

به همچنین  فروشگاهها)  به   رفت 

تویل برای  غذا  دادن   سفارش 

به رفت  (درعوض  منزل  در   گرفت 

صورتسابها پرداخت  به   رستوران) 

کار به  بانک)  به  رفت   (درعوض 

اتصال یک  طریق  (از   کردن 

طریق از  شرک�  با   کامپیوتری 

دهد، می  انام  کار  سوژه   مودم، 

 درعوض رفت به سِرکار) به شرک�

(از سیاسی  فعالیتهای  در   کردن 

بحثهای در  کردن  شرک�   طریق 

و الخ،  و  تلویزیونی)  اِی   محاوره 

از اش  سکـسی  زندگی   همچنین 

 این راه (جـلق زنی در مقابل صفحه

به مجازی  سکـس  یا  اسکرین   ی 

شخص با  شدن  روبرو   جای 

 واقعی). آنچه که اینجا رخ می دهد

پسا-ادیپِی ی  سوژه  که  اس�   این 

پدری استعاره ی  به   درس�، دیگر 

وابسته نیس�.

منبع اسلوی ژیژک

http://s-zizek.blogspot.com/2009/11/blog-post_2739.html
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 )۱( 
جهانی اول   ۱۹۱۸ – ۱۹۱۴، جنگ 

تضادهای  بازتاب  ا « میلدی،   »ن

در داری  سرمایه  و  سرمایه   مرئی 

بود انحصارات  برآمد. دوران   با 

و آلان  نیرومند  نسبتا   اقتصادی 

 حضور تام عیار انحصارات آلانی،

 مالی و صنعتی، در بازار بین الللی

داش� تام  جنگ. بستگی   این 

مسلحانه، سرق�   امپریالیستی، 

امپریالیستی  نتیجه رقاب� گروههای 

 و نیمه امپریالیستی اروپا، انگلیس و

و تزاری  روسیه  و   از… فرانسه 

امپراتوری آلان و اطریش و   سوئی، 

بازار برسر  دیگر  جانب  از   عثمانی 

انحصاری کنترل  برسر   فروش، 

و انرژی  خام  مواد  رسر… منابع   ب

بود جهان  جغرافیای  از. تقسیم   که 

سارقان پرده  پش�  توافقات   حدود 

با پیروزی  ا « فراتر رف� و   منتظر» ن

در اکتبر  سوسیالیستی   انقلب 

بسال  به  ۱۹۱۷روسیه   «میلدی، 

و » بیراهه  کاره « غلتید   رها» نیمه 

.شد

وتزاریسم،  فساد  جرثومه   این 

همدس� و  رقیب   تباهی، 

در فرانسه  و  انگلیس   امپریالیسم 

کامل بدلئلی  جهانی،  اول   جنگ 

اجتماعی، و  اقتصادی  فهم،   قابل 

با بود که   در بحبوحه همین جنگ 

 انقلبی همگانی در سرزمین پایگاه

 ۱۹۱۷روبرو گش� و در فوریه سال 

با تن  به  تن  جنگی  در   میلدی، 

پا از  خودی  دهقانان  و   کارگران 

تاریخ گردونه  از  بکلی   درآمد، 

شد سوسیال. خارج   دول� 

دمکرات کرنسکی، دلل و 

 ما بارگه دادیم
 ( سابقه کمونیسم
 ستیزی در دوان

امپریالیسم )
رضا خسروی

شعور فاقد  بزدل،  و  کن   کارچاق 

انقلبی موضوع  درک  برای   لزم 

کرد ساقط  را  تزاریسم  که   .بود 

مردم فوری  نیازهای  با   کاری 

� ش ا د منافع. ن به   اهمیتی 

این تاریخی  بازیگران   استراتژیک 

دهقانان ( انقلب  و   )کارگران 

 اصل لزوم تغییرات ساختاری. نداد

را نی  در جغرافیای سیاسی روسیه 

ترکیب. فهمید به  خواس�   نی 

مرسوم شیوه  متداول،   مالکی� 

و نزد… تولید  و  بزند   .دستی 

اقتصادی مناسبات  دوام   برعکس، 

مد در  را  تزار  دوران  اجتماعی   و 

داش�  آگاهانه، جانب جنگ. نظر 

میراث با  و  گرف�  را   امپریالیستی 

.خواران استعمار کهن کنار آمد

ض  ا ر ق ن ی« ا ب ت وری» ک ت ا ر پ م  ا

تازه امپریالیسم  متحد   عثمانی، 

جهانی، اول  جنگ  در  آلان   نفس 

 این. میلدی بازمیگردد ۱۹۱۸بسال 

کثیرالله، و  گشاد  و  گل   امپراتوری 

مناسبات  –« بازمانده   اسلمی 

با»! ذوالفقاری  و  پوسیده   از درون 

و اقتصادی  مشکلت   کلی 

روبرو معاصر  دوران  در   اجتماعی 

تولیدی، فنی و نظامی. بود  بلحاظ 

 از قافله دوران عقب مانده و از… و

سواحل و  خاورمیانه  تا   بالکان 

و عصیان  با  مدیترانه،   دریای 

موجی با  فرودستان،  نوبتی   شورش 

تابع، ملل  خواهی  استقلل   از 

مناطق در  ساختگی،  هم  و   واقعی 

بود از مرکز خلف� روبرو  ا. دور   ت

منافع با  را  خود  سرنوش�   اینکه 

زد گره  آلانی   وارد. کارتلهای 

از بکلی  و  شد  امپریالیستی   جنگی 

پاشید که. هم  شد  معلوم   بعدها 

تزاری، روسیه  و  فرانسه  و   انگلیس 

برسر جهانی،  اول  جنگ  از   پیش 

یعنی این جنگ انام نشده،   غنائم 

عثمانی امپراتوری  تقسیم  و   تزیه 

بودند… و رسیده  بتوافق   .محرمانه 

هدفی جهانی،  اول  جنگ   پس 

داش� قبلی  و  من،. معلوم   بنظر 

سرمایه و  سرمایه  الزامات  از   ناشی 

بود انحصارات  دوران  در   .داری 

استراتژیک منافع   براساس 

داده سازمان  اروپائی   انحصارات 

ارتباط، هشدار جناب. شد این   در 

کودتاچی همان  کلمانسو،   ژر 

 معروف، نخس� وزیر وق� فرانسه

بناپارتیسم، پارلانی  نایندگان   به 

مبنی  – نبود  مبهم  و  گنگ   اصل 

 جنگ در وضعی� موجود« براینکه 

جاری صلح  کمتر  خیلی   خرجش 

 � س مفصل»! ا حدیث  خود   تو 

مجمل این  از  ه. بخوان  ک ن ی  ا

اشکال خیلی  عثمانی   امپراتوری 

ارتاعی بود،  مانده  عقب   داش�، 

 .مساله دیگری اس�… و اسلمی و

 پیمان ورسای، یکسال بعد از ترک

امپریالیستی دول  میان   مخاصمه، 

رسید امضا  به  مغلوب  و   .غالب 

غرام� پرداخ�  مغلوب،   آلان 

را  د» قبول « جنگ  ر حفظ. ک  به 
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اقتصادی و  سیاسی  استقلل   نوعی 

گشاد و  گل  ارثیه  و  داد   رضای� 

خلیج حوزه  در  اسلمی   –  عثمانی 

تا خاورمیانه  و  بالکان  در   فارس، 

به را  مدیترانه  دریای   سواحل 

کرد واگذار  فرانسه  و   .انگلیس 

پیمان این  که  داد  نشان   تربه 

یک به  آلان  تنزل  با   امپریالیستی، 

بین بازار  در  دوم  درجه   نیروی 

زمینه را  دیگری  جنگ   الللی، 

بود کرده  آلان،. چینی   امپریالیسم 

 خود را فرو بلعید و به» ملی « غرور 

خزید غریزه. درون  روی  از   ولی 

 طبقاتی، با دول امپریالیستی غالب،

و فرانسه  و  روسیه… انگلیس   علیه 

پیمانی  – بس�  پیمان   انقلبی 

.استراتژیک

اکتبر انقلب سوسیالیستی   .پیروزی 

روسیه، در  تزاریسم  سقوط  از   بعد 

 بدلئلی که شرح آن رف�، سیادت

نپائید چندان  دمکراسی   .سوسیال 

نیرومند، نسبتا  حضور  یمن   به 

در بلشویکها  سازمانیافته   حضور 

 مبارزات ضد استبدادی مردم و در

 جنبش کارگری روسیه بطریق اولی،

برگش�  در. طولی نکشید که ورق 

بسود نیروها  آرایش  ملی،   سطح 

تغییر بلشویسم  و  کارگری   جنبش 

بر مبنی  لنین،  پیشگوئی  بر  و   کرد 

 امکان پیروزی انقلب سوسیالیستی

دوران در  واحد  کشور  یک   در 

 رفته رفته. امپریالیسم، مهر تائید زد

منزوی و  رسوا  دمکراسی   سوسیال 

د برای. ش ذهنی  و  عینی   شرایط 

 یک انقلب دیگر، تول ساختاری

آمد نیروی کار فرآهم   حزب. بسود 

کارگران طرف  از   بلشویک، 

این جنبش تا  انتخاب شد   سربازان 

سیاسی، قدرت  برسر   اجتماعی 

سازمان را  جامعه  مدیری�   برسر 

داد سازمان  و  کارگر. دهد   طبقه 

 روسیه، برهبری حزب بلشویک، با

حساب تسویه  خودی   بورژوآزی 

 مارکسیسم، برای اولین مرتبه،. کرد

سیاسی معلوم  جغرافیای  یک   در 

شد م. حکومتگر  س ی س ک ر ا  م

ادامه خواهان  اصل   حکومتگر، 

نبود امپریالیستی  و  جاری   .جنگ 

کرد منحل  بکلی  را  تزاری   .ارتش 

 روسیه را از جنگ بیرون کشید و به

دول درگیر،  طرفهای   تام 

صلح پیشنهاد  اروپا،   امپریالیستی 

 در عین حال، دس� به انتشار. داد

 توافقات. اسناد محرمانه جنگ زد

کرد افشا  را  پرده   راهزنان. پش� 

و فرانسوی  و  به… انگلیسی   را 

خلقهای به  بینوایان،  و   کارگران 

داد لو  ماهی�. جهان  روی   از 

برداش� پرده  جنگ   .طبقاتی 

ساختگی  پرستی « داستان   »میهن 

جفنگ  افسانه  ر« بورژوازی،  ش  ب

لن» دوستی  به  را   امپریالیستها 

د ی ش قدرت. ک اهرم   همزمان، 

مقدمات تا  گرف�  بکار  را   سیاسی 

 لزم برای در آوردن گام به گام تام

بورژوآزی، چنگ  از  تولید   وسائل 

داخلی، ارباب  و  مالک  چنگ   از 

 محافل مالی و امپریالیستی را فرآهم

کرد و  که. کند  بود  راستا  این   در 

متاز، گروههای  املک  و   دارائی 

 طبقات طفیلی، تزار و شرکاء، نبا

بزرگ صنایع  و  بانکها  اشراف،   و 

و… و صنعتی  کار،  نیروی   بسود 

شهری فرودستان  بسود   کشاورزی، 

شد مصادره  روستائی  ق. و   ح

تولید وسائل  بر   مالکی� خصوصی 

 اجتماعی ملغی، استثمار فرد از فرد

گردید منوع  موظف. بکلی   کار 

 ماجراجوئی« این همه … همگانی و

اشراف،»!  و  نبا  مذاق  به   اصل 

 مالکان و اربابان و سرمایه دارران،

نیامد خوش  الللی،  بین  و   .بومی 

مارکسیسم بلشویسم،  برآمد   چون 

 حکومتگر، بدلیل ساخ� و پاخ�

دوم، انترناسیونال  رهبران   قبلی 

بورژوآزی با  دمکراسی   سوسیال 

احتمال یک  بعنوان  حتی   خودی، 

لی  از»! ضعیف « خی هیچیک   در 

نشده بینی  پیش  جنابان   محاسبات 

 تصور یک پیروزی برق آسا در. بود

حکومتگر، مارکسیسم   قبال 

آنچنان سرگیجه را دچار   بورژوآزی 

سیر توانس�  نی  که  بود  کرده   ای 

دریابد را  حوادث   برای. احتمالی 

بردگان  بار   فرهنگ» بی « نخستین 

برده از  بهتر  براتب  آزموده،  نا   و 

ن « داران  د م ت سیر» م آزموده   و 

و کرده  درک  را  رویدادها   واقعی 

 .سرانام نیز بر اوضاع مسلط شدند

پیروزی که  پنهان  چه  شما   از 

بسال اکتبر  سوسیالیستی   انقلب 

بعدی ۱۹۱۷ استقرار  و   میلدی 

و بزرگترین  در  پرولتاریا   دیکتاتوری 

کشورهای ترین  پرجمعی�  از   یکی 

اربابان و  مالکان  روزگار،   آن 

غیر و  خودی  بورژوآزی   جهان، 

و صنعتی، مالی  کارتلهای   خودی، 

سختی به  را  امپریالیستی   محافل 

کاره « جنگ . گزید  رها شد» نیمه 

مارکسیسم انقلبی  صلح   تا 

 حکومتکر در میان کارگران اروپا و
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نیابد  در میان خلقهای شرق اشاعه 

کنفرانس بندی  سرهم  عل�   – 

.میلدی ۱۹۱۸پاریس بسال 

روسیه در  پرولتاریا   ،دیکتاتوری 

و زنده  کار  صوری  تسلط   منظور 

 متفکر بر کار مرده و متراکم اس�،

بود کمون  از  هوشیارتر   .خیلی 

اندوخته کمون  از  بیشتر   براتب 

داش� تئوریک  پشتوانه   .سیاسی، 

خطاهای مارکسیسم،   بیاری 

نظر مد  در  را  کمون   استراتژیک 

و  داد   کارگران» جوانردی « قرار 

تکرار را  بورژوآزی  قبال  در   پاریس 

 آگاهانه بپای قطع روابط دور. نکرد

 و نزدیک بورژوآزی با ابزار کار، با

رف� اجتماعی  تولید   .وسائل 

و آشکار  کمینگاههای   بیرحمانه، 

تعرض مورد  را  داری  سرمایه   نهان 

داد غیر. قرار  عامل   حذف 

ی  د ا ص ت ق ق « ا �» ح ی ک ل ا  م

و تولید  وسائل  بر   را… خصوصی 

گرف� نقشه،. هدف  با   اقتصاد 

دستور در  را  سوسیالیسم   ساختمان 

 کار گذاش� تا تسلط واقعی کار بر

گردد مستقر  راستا. سرمایه  این   در 

سازمان را  سنگین  صنایع  که   بود 

و. داد کارگران  اتاد  تقوی�   با 

مبارزه حال،  میانه  و  فقیر   دهقانان 

 طبقاتی را از شهر به روستاهای دور

کولکها، با  و  کشید  نزدیک   و 

تسویه نشین،  روستا   بورژوآزی 

 موفق شد تا در فاصله. حساب کرد

حجم ۱۹۳۵ – ۱۹۲۵  میلدی، 

 ۱۴تولیدات در صنایع سنگین را تا 

دهد افزلیش  سرمایه. برابر   میزان 

فاصله در  را،  های صنعتی   گذاری 

ی  ا ه ل ا  ۵/۴، از ۱۹۳۶ – ۱۹۲۸س

به  روبل  روبل ۳۲میلیارد   میلیارد 

دهد ذغال. ارتقاء  تولید   حجم 

از  را،  صنایع  مصرفی  ه ۲سنگ   ب

دهد ۸تقریبا  افزایش  تن   .میلیون 

به رشدی را،  قلزات   صنع� ذوب 

 دو برابر و تولید فولد را، به رشدی

برساند ۲/۵ کارخانه. برابر   ده 

 محلی تولید برق، با ظرفیتی معادل

فاصله ۲۵۳۰۰۰ در  را،   کیلووات 

به ۱۹۳۵ – ۱۹۲۰سالهای   میلدی، 

با ۹۵ سراسری،  عظیم   کارخانه 

معادل   ۴/۵۴۳/۰۰۰ظرفیتی 

ناید متحول  مقام. کیلووات   یعنی 

 سوم جهان را پس از آمریکا و آلان

آورد تولید . بدس�   ۲ ۵۰/۰۰۰با 

این در  جهان  اول  مقام   تراکتور 

کند خود  آن  از  را  ا. عرصه   ب

مزارع کلخوز،   سازماندهی 

و کمبود… اشتراکی  رفع   ضمن 

 غله، مقام اول جهان در تولید شکر

 تعداد کارگران. را نصیب خود کرد

 ۱۹۱۳صنعتی را، در مقایسه با سال 

ا  ۲/۵میلدی، از  به ۳ت  میلیون، 

سال ۲۳و  ۱۱، ۹/۶ در   میلیون 

 زمانی. میلدی افزایش دهد ۱۹۳۸

انگلیس تولیدات صنعتی   که حجم 

ا  ۳رکودی  آمریکا  ۴ت  ۲۵درصد، 

از   درصد ۳۰درصد و فرانسه بیش 

رشدی  به  میداد،  نشان   ۲۵۰را 

…درصد دس� یابد و

  از سوئیبرآمد مارکسیسم حکومتگر

دیکتاتوری دهنده  آزار  موفقی�   و 

و اقتصادی  عرصه  در   پرولتاریا 

اولی بطریق   گسترش: اجتماعی 

 تولید با ایجاد دهها و صدها واحد

و کوچک  فنی  خدمات  و   تولیدی 

مولد، نیروی  افزایش   بزرگ، 

براساس کشاورزی  و   صنعتی 

 احتیاجات مصرفی، نیازهای مادی

برمبنای کار،  نیروی  معنوی   و 

مردم، معیشتی  و  فوری   احتیاجات 

و پوشاک  و  خوراک  و   خورد 

و و… مسکن  شهر  هزاران   ایجاد 

در گارگاهها،  جوار  در   شهرک 

هزاران ها،  کارخانه   کنار 

مراکز کودک،  مهد  و   شیرخوارگاه 

هنری، و  فرهنگی  فنی،  و   علمی 

و درمانی  امدادی،  و   آموزشی 

کتابخانه، و  مدرسه   بهداشتی، 

همه… دانشگاه و ورزشگاه و  اینها 

سوسیالیسم، تا  شد   موجب 

دو فاصله  در  پرولتاریا   دیکتاتوری 

جهانی، دوم  و  اول   جنگ 

 شخصی� حقوقی قابل احترامی در

 «در مقابل، دنیای . جهان پیدا کند

تابع»! آزاد  بورژوآزی   دیکتاتوری 

خدم� در  انحصارات،   الزامات 

بود امپریالیستی  ی. محافل  ا ر  ب

 جبران ضایعات جنگ، جیب مردم

میکرد خالی  پیش،. را  از   ببیش 

خلقهای دوشید،  می  را   کارگران 

چاپید می  را  خودی  غیر  و   خودی 

از… و  – متوسل شد  ای  وسیله   بهر 

و مالی  بنگاهها  بیشتر  هرچه   ادغام 

واحدهای بست  تا  گرفته   صنعتی 

بازرگانی  و  ر « تولیدی  ی د» غ و  س

کارگران، جمعی  اخراج   آور، 

 کاهش مزد، تشدید استثمار، تقلیل

مراکز تعطیل  اجتماعی،   خدمات 

و و هنری  فرهنگی  و  ا… آموزشی   ت

دهد کاهش  را  کار  ا. ارزش   ت

نرخ و  سود  نرخ  تنزل   جلوی 

بگیرد را  سرمایه  ن. انباش�  ی  ا

 هیولی منحط، چطور می توانس�
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 محبوب باشد؟ در میان کارگران و

 خلقها، در میان روشنفکران بی غل

 و غش، وجهه و اعتبار کسب کند؟

پیش، از  بیش  برعکس،   درس� 

دس� از  را  خود  اعتبار  و   وجهه 

جهانی،. داد اول  جنگ  خاته   با 

وزن رف�،  آن  شرح  فوقا   که 

سیاسی و  اقتصادی   gمخصو 

اروپای داری،  سرمایه   اروپای 

 امپریالیستی، در مقایسه با آمریکای

کرد پیدا  نزولی  سیری  ا. شمالی،   ب

آمریکای» فوردیسم « پیدایش   در 

در آن  موق�  شکوفائی  و   شمالی 

در توهم  این  مدرن،  صنایع   عرصه 

که آمد  بوجود  دمکراسی   سوسیال 

داری  سرمایه  را» راه « گویا   خود 

 »قدرت « بازیافته و میرود تا با تام 

دیکتاتوری افزون  روز   اعتبار 

شکند درهم  را  ن. پرولتاریا   همی

رهبران که  شد  باعث  واهی   امید 

از  بیش  دمکراسی،  د« سوسیال   ح

خرجیهای»!  ول  آلوده  را   خود 

امپریالیستی دول  شده   حساب 

تام،. کردند بیشرمی  و  وقاح�   با 

دیکتاتوری سرنگونی   خواهان 

شدند افتضاح. پرولتاریا  اینکه   تا 

رویداد ۱۹۲۹ �. میلدی  ک ر  ش

استری� « سهامی   ورشکس�» وال 

د بنگاههای. ش بانکها،  آن   بدنبال 

 صاحب نام، کمپانیهای غول پیکر،

 واحدهای تولیدی و بازرگانی ریز و

پا از  دیگری  از  پس  یکی   درش�، 

مکانیسم . درآمدند بازار،   «اقتصاد 

فروش  برای  مختل»! تولید   بکلی 

� ش و. گ گرف�  بال   بحران 

متوقف هم  فوردیسم   شکوفائی 

 بیکاری و فقر و خانه بدوشی. شد

کرد پیدا  خرید. افزایش   قدرت 

 دهها و صدها. مردم، کاهش یاف�

و آمریکائی  پای  خرده   هزار 

 مایوس. اروپائی، ورشکس� شدند

تبلیغات بضرب  سرخورده،   و 

امپریالیسم، و  بورژوآزی   مسموم 

کن  خررنگ   تئوریک« توجیهات 

سوسیال»!  رهبران  حمای�   با 

و آشکار  هدای�  با   دمکراسی، 

این  و» مارکسیسم « نهان   مزدور 

ذخیره احزاب  بسم�   ارتاعی، 

بسم� انحصار،  و   بورژوآزی 

 هجوم آوردند… فاشیسم و نازیسم و

رفته دس�  از  موقعی�  روزی   تا 

بازیابند را  که. خویش   رویکردی 

 سرمایه داری و در اوج بحران، نیاز

داش� آن  به   معذالک،. مبرمی 

 رهبران سوسیال دمکراسی به هیهچ

دیکتاتوری سوسیالیسم،   قیمتی 

پسندید نی  را   دلر. پرولتاریا 

 آمریکائی را»! رئوف « ورشکسته و 

 مولد و زندگی ساز»! خشون� « به 

م  س ی ن و م ی « ک س و ح»! ر ی ج ر  ت

تا. میدادند  هم چنان آشتی ناپذیر، 

 قبول ضمنی فاشیسم و هیتلریسم و

دیکتاتوری علیه  و  پیشرفته   نازیسم 

 »!روسی « پرولتاریا، علیه کمونیسم 

بعضی. جنگیدند که  نیس�   بیخود 

دمکراسی امروزی سوسیال   رهبران 

دیرخاسته  کاشفان   «باختری، 

لنینیسم   – آلانی»! مارکسیسم   نوع 

 آن بخصوg، چیز زیادی از گذشته

آورند نی  بزبان  خود   البته،. حزبی 

از  نشدنی  فراموش   «خاطرات 

 اما. خیلی دارند»! جنایات استالین 

خود رسمی حزب  مواضع  باره   در 

دو فاصله  در  خاصه  گذشته،   در 

خفقان جهانی،  دوم  و  اول   جنگ 

 نی گویند که چرا. مرگ گرفته اند

 سیاس�« این حزب لعنتی، با تائید 

هیتلر  در»! خارجی  رایشتاگ،   در 

بسال  آلان   میلدی، ۱۹۳۳پارلان 

موضع این  با  افتاد؟  نازیسم   بپای 

معلومی هیتلری، چه هدف   آشکار 

 را در آن زمان دنبال میکرد؟ در این

میتران، آقای  خاطرات   ارتباط، 

از فرانسه،  سابق  جمهور   رئیس 

 برادر حزب»! سوسیالیس� « حزب 

باندازه آلان،  دمکرات   سوسیال 

گویاس� کمونیسم . لزم  میان   «او 

نوع»! روسی  همان  ایسم،  پت   و 

دلباخته چون  نازیسم،   فرنگی 

بود را… فرانسه  ایسم  پت   آگاهانه 

حکوم� همدس�  و  کرد   انتخاب 

.ویشی شد



۱۳۹۰مهر  ۱۴۴صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

کارک یا  و  کمونیستی   ار 

دربرگیرنده زنان  میان  در   سیاسی 

مردان میان  در  بزرگی  تربیتی   کار 

اس�!

ولدیمیر ایمیچ لنین

پیشگفتار

 ، هزاران زن۱۹۱۷ مارس سال ۸در 

در زن  الللی  بین  روز  مناسب�   به 

به دس�  پطروگراد  های   خیابان 

تظاهرات زدند.

داده گزارش  پراودا  که   همانطور 

بلکه کارگر،  زنان  فقط  نه   بود، 

آمده میدان  به  زن»  های   «توده 

بودند.

 

ت� را  ها  خیابان  زن  های   توده 

و بودند  داده  قرار  خود   تسخیر 

کرده توقف  به  مجبور  را   ترامواها 

بودند.

 

فضا در  زنان  نیرومند   خروش 

پیچیده بود:

برپا رفیقان!

 

 سیل خروشان زنان به کارگاه ها و

کارگران و  ریخ�  می  ها   کارخانه 

را با خود به خیابان می برد.

اتاد کمونیس�  حزب   (تاریخ 

 g ،۷۲۶شوروی، جلد دوم(

 

عملیات افتتاح  زنان   تظاهرات 

کارگری� نیرومند   مبارزاتی 

پطروگراد بود که به اعتصاب 

 انقلب اکتبر و
رهائی زنان

سوزانه زون
 سرچشمه: انمن

 کمونیستی دانشجویان
اطریش

برگردان میم حجری
عمومی منتهی شد.

مارس ۸ انقلبی۱۹۱۷  روز  اولین    

از صحنه را  تزاریسم  بساط  که   بود 

جهان جارو کرد.
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زنان در میدان مبارزه طبقاتی

 

سال  فوریه  در  زنان   ،۱۹۱۷خروج 

که بود  تصادفی  کمتر   همانقدر 

کبیر انقلب  در  آنان  فعال   نقش 

اکتبر:

دول� اولین  که  کبیری   انقلب 

در را  جهان  دهقانان  ـ   کارگران 

تاریخ بشر پی افکند.

 

به ببل  آگوس�  قول  به  ـ  زنان   زیرا 

که۱۸۷۵سال  اند»  «ستمکشانی  ـ    

ستم بر  دادن  «پایان  امید   با 

بر ستم  تسهیل  یا  و   برخویشت 

خویشت به پیش رانده می شوند.

نقش بزرگ  جنبش  هر  در   ولی 

خاg خود را بازی می کنند.»

 

و ها  اسطوره  همه   علیرغم 

شورش در  زنان  ها،   پیشداوری 

های جنگ  در  بردگان،   های 

اثبات  دهقانی و در انقلب فرانسه 

 کرده اند که روحیه پیکار، شهام�

 و عزم جزم در انحصار مطلق مردان

نیس�.

 

 گزارشات به میراث مانده از جنگ

) آلان  دهقانی   ) از۱۵۲۵های 

به مسلح  واحدهای   مبارزات 

چنگک زنان خبر می دهند.

 رهبری واحدهای زنان در آلشت� را

توماس همسر  ـ  گرسن  فون   اوتیلیه 

ـ انقلبی  سلحشور  کشیش   مونتسر 

بدس� داشته اس�.

 

 «دهقانزن نامداری به نام مارگاری�

تهییج در  بوکینگ  از   شوارتس 

در دهقانی،  های  توده   هنرمندانه 

 اخطار و هشداردهی مستمر به آنان

جزم عزم  شجاعانه  تکیم  در   و 

آرمان راه  در  مبارزه  برای   دهقانان 

مردان میان  در  نظیری   رهائی 

نداشته اس�.»

 

به نیز  مبارز  تهیدستان  و   دهقانان 

و زنان  به  نسب�  دیگری   مناسبات 

کودکان گرایش داشته اند.

در توان  می  را  امر  حقیق�   این 

آزادی زمنیه  در  دهقانان   مطالبات 

خانواده، از  حراس�   ازدواج، 

 حفاظ� از زنان بچه دار بی همسر

آشکارا به  مرده  شوهر  زنان   و 

مشاهده کرد.

 

که شد  طلب  قانونی  لغو   حتی 

حقوق شدن  پایمال   موجب 

کودکان نامشروع می گردید.
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این بودن  انقلبی  درجه   درک 

این از  توان  می  را   درخواس� 

بسیاری در  دانس� که  امر   حقیق� 

این هنوز  کاپیتالیستی  کشورهای   از 

نشده برآورده  دهقانان   مطالبه 

اس�.

 در اطریش به اصطلح «مدرن» تازه

سال  و۱۹۷۱در  مصیب�  هزار  با    

زحم� این مطالبه برآورده شد.

 

 انقلب بورژوائی با شعار «آزادی ـ

برابری ـ برادری» شعله ور شد.

نهی و  امر  از  آزاد  تولیدی   «طرح 

آزاد، بازاری  مطلقه،   حکوم� 

 مولدینی آزاد و برابر، اندیشه آزادی

و اخلقی  سیاسی،  برابری   و 

اجتماعی را پدید آورد.

اگر داش�،  خواهد  تعجب   آیا 

این بورژوازی  زنان   جسورترین 

و آزادی  بر  خود  نوبه  به  را   اندیشه 

برابری جنسی� ها منتقل کنند؟»

تنها اگر  زنان  من،  بورنه   (ارنس� 

)۱۹۷۶باشند، ضعیف اند! 

 

 

 در سال های انقلب فرانسه زنی به

حقوق «بیانیه  گوژ  دو  اولپ   نام 

زنان» را منتشر ساخ�.

در بار  اولین  برای  بیانیه  این   در 

 تاریخ ، برابرحقوقی زنان طلب می

شود.

 

 

بورژوازی به قدرت رسیدن  از   پس 

امید زنان برآورده نشد.

بلکه برعکس.

 

اولپ دو گوژ پای گیوتین

 

 تا همین امروز، زنانی که با شهام�

 و از خودگذشتگی خارق العاده در

 راه احراز حق انتخابات زنان و حق

پرورش و  آموزش  به  آنان   ورود 

هیول مثابه  به  کردند،  می   مبازه 

 جلوه داده می شوند و یا با توسل به

و استهزا  مورد  مکنه  وسیله   هر 

تسخر قرار می گیرند.

مسئله میان  مارکس،  تلیل  بر   بنا 

میان عام،  اجتماعی  مسئله  و   زنان 

زنان و رهائی   انقلب سوسیالیستی 

پیوند ناگسستنی وجود دارد.

در چارچوب تنها  زنان   اگر جنبش 

تواند می  سوسیالیستی   انقلب 

نی نیز  «پرولتاریا  پس  شود،   پیروز 

یابد، دس�  کامل  آزادی  به   تواند 

 اگر در راه رهائی کامل زنان مبارزه

نکند.» (لنین)

 

زنان بزرگ،  صنع�  پیدایش   با 

ای توده  بطرزی  بار،  اولین   برای 

وارد روند تولید شدند.

 

 «به محض اینگه ماشین نیروی بازو

برای ای  وسیله  به  نود،  زاید   را 

 بکارگیری کارگران فاقد زور بازو و

 فاقد توسعه و تکامل جسمی کافی،

چابکتر و  چالکتر  اعضائی  با   اما 

بدل شد.

به کودکان  و  زنان  کار  رو،  این   از 

کاپیتالیستی کاربس�  واژه   اولین 

در مارکس  گردید»،  مبدل   ماشین 

 شاهکار خود ت� عنوان «سرمایه»

نوش�.

 

کارگر بسان  زن  کارگر  طریق   بدین 

مرد «آزاد» تلقی شد.

«آزاد» به دو معنی:
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 اول به مثابه شخص، آزاد در تلک

تنها عنوان  به  خویش  کار   نیروی 

کالئی که در اخیتار دارد.
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از هر چیز رها  و  آزاد و مجرد   ثانیا 

به بخشیدن  مادی�  برای  که   دیگر 

نیروی کار خویش لزم دارد.»

 

ارزش با  رابطه  در  کاپیتالیسم   اما 

موجود مناسبات  زنان،  کار   نیروی 

زنان تابعه  اجتماعی  نقش  بر   مبنی 

را به خدم� گرف�.

 

 تا همین امروز در این وضع تغییری

رخ نداده اس�:

مردان از  کمتر  کاپیتالیسم  در   زنان 

مزد می گیرند.

 

حاکم، ایدئولوژی  بر  بنا   زیرا 

در زنان  زندگی  اصلی   محتوای 

کودکان کنار  در  اس�،   خانواده 

اس�، در کار خانگی اس�.

 

نان به عنوان  این رو، مرد رسما   از 

و شود  می  محسوب  خانواده   آور 

 زن فقط قدری «افزون بر آن» در می

آورد.
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جنبش زیانبار  اشتباهات  از   یکی 

  در آلان۱۹۷۰فمینیستی که از سال 

 فدرال و اطریش توسعه یاف�، عدم

مارکسیستی تئوری  به  کافی   توجه 

ایمانسیپاسیون زنان بوده اس�.

 

میان مارکس،  تلیل  بر  بنا   زیرا 

 مسئله زنان و مسئله اجتماعی عام،

و رهائی انقلب سوسیالیستی   میان 

زنان پیوند ناگسستنی وجود دارد.

 

در چارچوب تنها  زنان   اگر جنبش 

تواند می  سوسیالیستی   انقلب 

نی نیز  «پرولتاریا  پس  شود،   پیروز 

یابد، دس�  کامل  آزادی  به   تواند 

 اگر در راه رهائی کامل زنان مبارزه

نکند.» (لنین)

 

تنها نه  تیک،  دیالک  این   در 

پراتیک برای  زنان  مسئله   اهمی� 

بلکه شود،  می  داده  نشان   انقلبی 

عمیقی فلسفی  بعد  آن،  بر   علوه 

مارکسیسم که  گردد،  می   آشکار 

بثابه زنان  ایمانسیپاسیون   برای 

 جزئی از ایمانسیپاسیون عام انسانی

قائل می شود.

 

 زیرا درک مارکسیستی از انسان ـ به

فاته ـ  اجتماعی  موجودی   مثابه 

که خواند  می  درکی  هر  بر   بلندی 

«طبیعی» موجودی  بثابه  را   زن 

 بلحاظ بیولوژیکی تثبی� یافته تلقی

می کند.

 

نه زنان،  بر  ستم  دلیل،  همین   به 

ای مسئله  بلکه  جنسیتی،   مسئله 

مسئله هر  مثل  و  اس�   تاریخی 

 تاریخی دیگر قابل حل و قابل تغییر

اس�.
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زن و سوسیالیسم

 

کارگری جنبش  تاریخ  در  هم   اگر 

در هائی  ناروشنی  مدتی،   برای 

داش�، وجود  زنان»  «مسئله   زمینه 

 پس از مارکس و انگلس، آگوس�

جنبه لنین  و  ستکین  کلرا   ببل، 

می نایندگی  را  آن  اصولی   های 

کنند و توسعه می دهند.

 

 پس از پیروزی انقلب سوسیالیستی

 ،۱۹۱۷ نوامبر سال ۲اکتبر منطقا در 

مرد و  زن  قانونی   برابرحقوقی 

بلحاظ حقوقی اعلم می شود.

 این اولین گام قدرت جوان شوراها

برمی را  جهانیان  تسین  و   تعجب 

دموکراتیک خصل�  و   انگیزد 

 دول� پرولتاریا و حکوم� آن را به

اثبات می رساند.

 

 تصادفی هم نیس� که زنی به اولین

 حکوم� پرولتاریا تعلق دارد و زنان

اول اللل  بین  تأسیس  روز  اولین   از 

مبارزه به  کارگری  جنبش  رأس   در 

برمی خیزند.

 قانون هری� در ان زمان در شورای

اصل سندبندی  به   سراسری 

می اقدام  مرد  و  زن   برابرحقوقی 

کند.

 

 

نوامبر ۸در  د۱۹۱۷  امریکا  سفیر    

روسیه می نویسد:

شورای که  دهند  می   «گزارش 

کابینه پطروگراد  دهقانی  ـ   کارگری 

ای به شرح زیر تشکیل داده اس�:

عنوان به  لنین  ایلیچ   ولدیمیر 

نخس� وزیر

امور وزیر  عنوان  به  تروتسکی   لئو 

خارجه

نام به  ای  دوشیزه  یا  و   خان 

وزیر عنوان  به  کولونتای   الکساندرا 

آموزش و پرورش، چه تهوع آور!»

زن یک  «اوتوبیوگرافی  از   (نقل 

به کمونیس�»  آزاد  جسیتی   بلحاظ 

کولونتای،  الکساندرا   ،۱۹۷۰قلم 

مقدمه)

 

قانونی� اهمی�  درک   برای 

زن قانونی  برابرحقوقی  به   بخشیدن 

در که  شد  خاطرنشان  باید  مرد   و 

 اطریش با هزار مصیب� بالخره در

  قانون اساسی پدرسالر۱۹۷۶سال 

مثابه به  مرد  کردن  قلمداد  بر   مبنی 

رئیس خانواده لغو می شود.

سال  از  پس  اطریش    از۱۹۷۷در 

 امکان نوینی بر سر هر کوی و برزن

سخن می رود.

 زیرا زنان اجازه یافته اند که پس از

 ازدواج نام خانوادگی خود را حفظ

کنند.

 

از شوروی  زنان  برای  امکان   این 

  سال قبل از۶۰، یعنی از ۱۹۱۷سال 

اطریش وجود داشته اس�.

 

سال در  دوره  دشوارترین  در   لنین 

عنوان۱۹۱۹ ت�  ای  مقاله  در    

«ابتکار بزرگ» می نویسد:
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توجه زنان  وضع  به  مثال   «برای 

کنیم.

 آنچه که ما در اولین سال حاکمی�

از هیچکدام  ایم،  داده  انام   خود 

در جهان  دموکراتیک   احزاب 

 هیچکدام از پیشرفته ترین جمهوری

ها دهه  طول  در  بورژوائی   های 

را یکصدمش  بورژوازی   حاکمی� 

حتی انام نداده اند.

زمینه در  قوانین  بارترین  نکب�   از 

قبیل از  زنان   برابرحقوقی 

فرمالیته ازدواج،  های   محدودی� 

بدان، مربوط  آور  ننگ   های 

که کودکانی  نشناخت   برسمی� 

اند، بوده  دیگر  ازدواجی   نتیجه 

پدر به  راجع  مدام  جوی  و   پرس 

قانونی بقایای  ـ  غیره  و   کودکان 

کشورهای همه  در  که   بیشماری 

چهره بر  ننگی  لکه   متمدن 

به ما  ـ  اند  کاپیتالیسم  و   بورژوازی 

 معنی واقعی کلمه حتی کوچکترین

اثری باقی نگذاشته ایم.

 ما هزاران بار حق داریم که به آنچه

ایم، داده  انام  زمینه  این  در   که 

مباهات کنیم.

از زباله اما هرچه بیشتر زمین را   ما 

کهنه مؤسسات  و  قوانین   های 

 بورژوائی می روبیم، به همان اندازه

فقط که  شویم  می  متوجه   بیشتر 

ساختمان بنای  برای  لزم   زمین 

تا و  ایم  کرده  هموار  را  نظر   مورد 

و همچنان  ساختمان  خود   بنای 

هنوز راه درازی در پیش داریم.

 

زن آزادساز،  قوانین  همه   علیرغم 

ماند، می  ها  خانه  کلف�   کماکان 

خانه ریز  خرده  کارهای  بار   زیر 

شود، می  خفه  شود،  می  له   داری 

کند و خراب و خرد می شود.

 کارهای خرده ریز خانه داری او را

اتاق و  آشپزخانه   مسمارکوب 

خلق نیروی  و  سازد  می   کودکان 

 او را در انام کار غیرمولد بربرانه،

و مخرب  سوز،  ریز، عصب   خرده 

کمرشکن بر باد می دهند.

 

کمونیسم زنان،  حقیقی   رهائی 

 راستین آنگاه و آنا شروع می شود

رهبری ت�  ای  توده  مبارزه   که 

دول�، کشتی  سکاندار   پرولتاریای 

 بر ضد خرده کاری های خانه داری

جه� در  دقیقتر،  عبارت  به   و 

 تبدیل توده ای آنها به اقتصاد بزرگ

سوسیالیستی آغاز می شود.»

 ، ۱۹۶۹g، ۲۹(کلیات لنین، جلد 

)۴۲۰ ـ ۴۱۸

 

اکنون که  را  های کمونیسم»   «نطفه 

می کنند،  می  نا  و  نشو  به   شروع 

 توان در «مراکز تغذیه، شیرخوارگاه

ها و کودکستان ها» دید.

 ، ۱۹۶۹g، ۲۹(کلیات لنین، جلد 

)۴۲۰ ـ ۴۱۸

 

ها، شیرخوارگاه  زمینه   در 

ـ پرورشی  مراکز  و  ها   کودکستان 

 تربیتی و تدریس پولی تکنیکی حتی

عقب اجتماعی  ـ  اقتصادی   بلحاظ 

سوسیالیستی کشورهای  ترین   مانده 

ترین پیشرفته  از  که  اس�   دیری 

زده جلو  کاپیتالیستی   کشورهای 

اند.

 

اتاد شوروی بعدی  پنجساله   برنامه 

راستای در  را  نوینی  های   تلش 

به مربوط  تأسیسات   گسترش 

و مدرسه  در  تغذیه   کودکان، 

شوئی، لباس  (مراکز   خدمات 

مهمانخانه نظاف�،  های   کارخانه 

ها و غیره) سازمان می دهد.

 

در دموکراسی  مسئله   همزمان 

مورد بحث بطور مشخص   خانواده 

قرار می گیرد.

 زیرا جامعه ای که تقق دموکراسی

را ها  عرصه  همه  در   سوسیالیستی 

می تلقی  خود  کننده  تعیین   وظیفه 

مستثنی را  خانواده  تواند  نی   کند، 

دارد.

شاغل زنان  که  امر  حقیق�   این 

پرورش و  تربی�  بار  زیر   شدیدتر 

قرار داری  خانه  کار  و   کودکان 

 دارند، برگش� مردها را به خانواده

الزامی می سازد.

 

) کروپسکایا  کونستانتینونا  نادشا 

)۱۹۳۹ ـ ۱۸۶۹

پداگوگ، سیاستمدار،   انقلبی، 

همسر و همرزم لنین

پرورشی ـ  آموزشی  سیستم   بانی 

سوسیالیستی در اتاد شوروی

سال  آکادمی۱۹۲۱از  در  تدریس    

آموزش سیاسی

معاون� کمیساریای آموزشی خلق

حزب مرکزی  کمیته   عضو 

کمونیس�

آلان در  مراکز  از   بسیاری 

شده نامیده  او  نام  به   دموکراتیک 

اند.

 

نادشا تقاضای  طریق،   بدین 
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کروپسکایا برآورده می شود:

 

کاری نباید  دیگر  بعد،  به  این   «از 

مرد برای  که  باشد  داشته   وجود 

زن درخور  ولی  باشد،  آور   ننگ 

باشد!»

 

پایان

دایره العارف روشنگری

http://hadgarie.blogspot.com/
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وا امپراتوری  زبان  اورول:  و   وباما 

»Newspeak«زبان جدید 

طبقات اشغال،  و  جنگ  توجیه   برای 

گوشبهفرمان نظریهپردازان  و   حاکمه 

زبان امپریالیستی  کشورهای  در   آنان 

 ویژهای انتخاب کردهاند: جنگ تبدیل

مأموری�های به   میشود 

بباران شهرها   «انساندوستانه»، 

غیرنظامی مردم  «از  تا   میشوند 

 حفاظ� به عمل آید»، دشمن به یک

و میگردد  مبدل  بیفرهنگ   «وحشی» 

نام «تروریسم»  اصوًل   مقاوم� 

دومنیکو ایتالیایی،  فیلسوف   میگیرد. 

«زبان خود  اخیر  کتاب  در   لوزوردو 

تا نوری به  امپراتوری» کوشش میکند 

جنگافروزان جدید»  «زبان   تاریکی 

پیشگفتار در  گفته خود  به  و   بیافکند 

تعریف در  را  خود  «سهم   کتاب 

جنگی ایدئولوژی  مرکزی   عبارتهای 

اینجا بخشهایی ادا ناید. در   کنونی» 

از بخش هشتم کتاب ارایه میگردد.

 

…

سال  هنوز١۹۴۹در  که  هنگامی   ، 

لظه هر  و  میکرد  غوغا  سرد   جنگ 

هولوکاس� یک  به  که   میرف� 

اورول جورج  گردد،  مبدل   هستهای 

را خود  رمان  مشهورترین  و   آخرین 

منتشر ساخ�:

 «هزارو نهصدو هشتادوچهار». حتا اگر

 تیتر کتاب جه�گیری به سوی آینده را

طور به  کتاب  ولی  میداد،   وعده 

را شوروی  جماهیر  اتاد   مشخص 

«برادر عنوان  به  که  بود،  رفته   نشانه 

 بزرگ» خودکامه معرفی میگردید که

بین از  را  ارتباطی  امکانات   حتا 

میبرد، زیرا زبان را قلب میکرد و 

جنگ مفاهیم
دومه نیکو لوسوردو
منبع: دنیای جوان

جدید  وجودNewspeakزبان  به    

به که  صورت  بدین   میآورد، 

وظیفههای جملهها  و   عبارتها 

را حقیق�  تا  مینود  محول   جدیدی 

را آنها  یعنی  کند.  تشخیص   غیرقابل 

تبدیل خود  عکس  به  و   میچرخاند 

کتاب خود اورول  که  آنا  از   میکرد. 

ناتو نظامی  پیمان  تأسیس  سال  در   را 

و اخلق  از  اس�  مدعی  که   (پیمانی 

میکند، منتشر  میکند)  دفاع   حقیق� 

سازوکار برای  را  خود  صادقانه   سهم 

 غرب ارایه میهد. البته او نیتوانس�

وی، کیفرخواس�  که  باشد   متصور 

 وضعیتی را که چندین سال بعد، یعنی

» سال  از  پایان١۹۸۴پس  از  پس  و   « 

متحده ایالت  پیروزی  و  سرد   جنگ 

توضیح دقیق  بسیار  آمد،  پدید   آمریکا 

اکنون که  میرسد  نظر  به  اس�.   داده 

قدرت نظامی،  عظیم  قدرت   همانند 

با دیگر  نیز  غرب  رسانهای   عظیم 

جلوه وارونه  نباشد:  روبهرو   مانعی 

بباران کمک  به  حقیق�،   دادن 

نافذ، چندرسانهایهای   بیوقفه 

پیدا مطلق  دیکتاتوری   خصل� 

میکند.

 

مورد در   gخصو به  امر   این 

روشنتر بسیار  لیبی  هوایی   ببارانهای 

با ببارانها  این  میخورد.  چشم   به 

صلح جایزه  برنده  قاطع   پشتیبانی 

آقای آمریکا،  رییسجمهور   نوبل، 

 باراک اوباما، که به این عل� به کاخ

امید مردم  دل  در  زیرا  آمد،   سفید 

آورده وجود  به  را  تغییر  برای   بزرگی 

در حقیق�  در  یاف�.  گسترش   بود، 

گوانتانامو با  رابطه  در  نه   واشنگت 

 (جایی که متهمین به تروریسم کماکان

بند در  محاکمهای  هیچنوع   بدون 

نخوت با  رابطه  در  نه  و   گرفتارند) 

وجود به  تغییری  هیچ   امپراتوری، 

نیامده اس�.

 

کوشش تنها  جدید  جمهور   رییس 

سالها که  را  کلمی  لن  تا   میکند 

 اقدامات جنگافروزانه «مل� برگزیده

به میکرد،  تجید  و  تبلیغ  را   خداوند» 

 صورت ملیمتر و زیرکانهتری ادا کند.

در قذافی  لیبی  علیه  جنگ  که   حال 

بازتاب نیز  چندرسانهایها   صفحات 

و جملهها  که  باید   مییابد، 

و سردمداران  که  را   عبارتهایی 

 مروجین آن به کار میبرند، در خدم�

 این امر باشند که آنچه را که در صحنه

رییسه هیأتهای  در   جنگ، 

در انرژی،  فراملیتی   کنسرنهای 

در روشنفکران،  فوقانی   بخشهای 

درگیر ارتشهای  فرماندهی   ستادهای 

امپراتوری رهبری  سطح  در  و   جنگ 

و درک  غیرقابل  میدهد،  رخ   واقعًا 

همه و  دهند.  ارایه  کننده   سردرگم 

که شکل  همان  به  درس�  را   اینها 

» خود  رمان  نوشت  هنگام  به  اورول 

» از وقوع آن در هراس بود!١۹۸۴

 

کلیدی عبارتهای  از  برخی  اکنون   و 

«نیواسپیک»:

 

اقدامات بینالللی پلیس

دستگاه یک  لیبی  علیه  جنگ   در 

بدیهی اس�؛  دخیل  نظامی   عظیم 

 اس� که ببارانهای پیمان نظامی ناتو

دارد؛ همراه  به  نیز  غیرنظامی   قربانی 

که اورانیوم،  با  شده  غنی   ببهای 

به هستند،  درازمدت  عملکرد   دارای 

تشدید در  میشوند؛  برده   کار 

http://www.jungewelt.de/
http://domenicolosurdo.blogspot.com/
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اقدامات اعمال  در  و   خصوم�ها 

و فرانسه  همکاری  با  آمریکا   نظامی 

برجسته را  خود  کشور  دو   انگلیس، 

در تاریخ طولنی  دارای  که   میسازند 

در ویژه  به  استعمار،  و   کشورگشایی 

هستند. آفریقا  و  میانه  و   خاورنزدیک 

 البته ایتالیا نیز که تاریخ مستعمراتیاش

 به طور مشخص در لیبی نگاشته شده

 و علقهای نداش� که از طرف فرانسه

کمی ابتدا  در  شود،  رانده  کنار   به 

دیگران به  هم  او  سرانام  ولی   مردّد، 

پیوس�؛

 

از سرشار  که  هستیم  منطقهای  در   ما 

 نف� و گاز اس� و هیچکس فراموش

 نیکند که پس از تراژدی که در ژاپن

بر سنگینی  سایه  و  پیوس�  وقوع   به 

این منبع به  افکند، عطش   انرژی اتی 

 انرژی به مراتب بزرگتر شده اس�؛ و

ببارانها، آغاز  از  حال  هر   در 

در رسانهها  و  کارشناسان   مشهورترین 

 کوشش اند تا نظم جدید ژئوپولیتیکی

از حمله غرب را که   و ژئواکونومیکی 

و تزیه  آمد،  خواهد  پدید  لیبی   به 

و اوباما  وجود  این  با  و  کنند.   تلیل 

 همکارانش، همپیمانان و زیردستانش

جنگ این  که  میدهند   اطمینان 

 نیس�، بلکه «اقدام بشردوستانه» اس�

 که هدفش حفظ مردم غیرنظامی بوده

 و علوه بر آن از طرف شورای امنی�

قرار تأیید  مورد  متحد  ملل   سازمان 

گرفته اس�.

در چه  ناتو  نظامی  پیمان  ضمن   در 

با رابطه  در  چه  و  خود  قربانیان   مورد 

 حقیق� بسیار خودکامه رفتار میکند.

اقدامات که  شود  اشاره  باید  ابتدا   در 

 نظامی غرب قبل از تأیید سازمان ملل

آغاز مجمع  این  اجازه  بدون  و   متحد 

میرور  «ساندی  روزنامه  بود.   ٢شده 

  فاش کرد که «از سه هفته٢٠١١مارس 

انگلیسی، سرباز  صدها»   …  پیش 

و ماهر  نظامی  یکانهای  به   وابسته 

) جهان  بهSASخطرناک  لیبی  در   ( 

آنها بین  در  هستند؛  مشغول   فعالی� 

 «دو واحد ویژه وجود دارد که به عل�

» خود  ویرانگرانۀ  یعنیSmashتوان   « 

مخرب نامیده میشوند.»

 

شده آغاز  قبل  از  خشون�  نتیجه   در 

از کوچکی  «گروه  آنکه  ویژه  به   بود، 

آمریکا  جاسوسی    قبل ازCcAسازمان 

 ١۹آغاز خصوم� و دشمنیها در روز 

دیپلماسی دستگاه  طرف  از   مارس، 

را شورشیان  شد  وظیفهدار   اوباما، 

ارتش تضعیف  به  و  کرده   مجهز 

نیروی١بپردازد.» بین  در  گروه  این  و    

 نظامی گسترده غربی که در سایه عمل

انگلیسی سرباز  صدها  با   میکرد، 

بگیریم نظر  در  اگر  مینود.   همکاری 

صورت کشوری  در  اقدامات  این   که 

ساختارهای خاطر  به  که   میگیرد 

 قبیلهای خود و به خاطر وجود دوآلیسم

برقه، و  طرابلس  مابین   درازمدت 

شکنندهای بسیار  وضعی�   دارای 

پی آنها  کنندۀ  تعیین  نقش  به   اس�، 

اقداماتی اینها  برآن،  علوه   میبریم. 

دنبال به  درازی  تاریخ  که   هستند 

داد گزارش  «آبزرور»  روزنامه   دارند: 

 که سازمان جاسوسی انگلیس در سال

  در نظر داش� «سرهنگ قذافی١۹۹۶

 را به قتل برساند» و برای «احراز هدف

مبالغ تزلزلی،  هیچ  بدون   خویش، 

هسته یک  ایجاد  خرج  پول   هنگفتی 

 ٢القاعده در لیبی نود.»

از  دستگاه١۵بعد  این  اکنون  سال    

نوشته به  که  اس�  اوباما   دیپلماسی 

یک امید  «به  بینالللی   هرالدتریبون 

به تا  اس�  نشسته  موشک  یا  و   گلوله 

 � م و ک پایان۴٠ح دیکتاتور  ساله    

۳بخشد.»

حتا غرب  و  آمریکا  برآن،   علوه 

متحد ملل  سازمان  به  که   هنگامی 

 رجوع میکنند، این حق را برای خود

 قایل اند که بدون تأیید شورای امنی�

 نیز دس� به جنگ بزنند: مثلً در سال

علیه١۹۹۹ جنگ  مناسب�  به    

  به مناسب�٢٠٠۳یوگسلوی و در سال 

 جنگ دوم عراق. هیچ انسان منطقی،

ناینده و  دمکرات  را  دولتی   رییس 

نخواهد کشور  مردم  توده   خواس� 

کشور مجلس  به  خطاب  که   دانس�، 

 خود بگوید: «از شما میخواهم به من

وجود با  حتا  ولی  دهید  اعتماد   رأی 

 رأی مشخص عدم اعتماد شما، من به

داد، خواهم  ادامه  خود   حکوم� 

ولی  «. میخواهد…  دلم  که   آنطور 

آمریکا و غرب ایالت متحده   درس� 

رفتار طور  این  متحد  ملل  سازمان   با 

شورای در  رأیگیریها   میکنند! 

طور به  متحد  ملل  سازمان   امنی� 

دیگر دادن  قرار  فشار  ت�  با   منظم 

اعضای آن قلب میشوند!

 

(به پسند  مورد  قطعنامه  که  وق�   آن 

به شد)  اشاره  بال  در  که  نحو   همان 

تأیید شورای امنی� سازمان  زور مورد 

 ملل متحد قرار گرف�، ایالت متحده

تعبیر را  آن  و غرب خودکامانه   آمریکا 

پرواز «منطقه  اجرای  تأیید   میکنند. 

جواز به  تبدیل  عمًل  لیبی،  در   منوع» 

قانون اجرای  نظامی،  خشون�   اعمال 

به ت�المایه  نوعی  ایجاد  و   جنگل 

 ضرر خلقی که باید «محافظ�» شود،

میگردد.

چندرسانهای دستگاه  که  هم  قدر   هر 

حال این  با  باشد،  قوی   تاوزکاران 

توانس� واقعی� جنگ  آنها نخواهند 

«زبان حال  این  با  کنند.  کتمان   را 

منکر را  عینیات  مصرّانه   جدید» 

از میدهند  ترجیح  آنها   میشود: 
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سخن پلیس»  بینالللی   «اقدامات 

 بگویند. ولی میتواند جالب باشد که

کنیم. اشاره  عبارت  این  سابقه   به 

سال  در  روزول�   ١۹٠۴تئوردور 

و جدید  تعبیر  با  را  مونرو   دکترین 

نظر از  و  بس�  کار  به   رادیکالی 

 تئوریک توجیه کرد که «جامعه مدنی»

در را  پلیس»  بینالللی  «قدرت   باید 

اعمال مستعمرهها  خلقهای   مورد 

با رابطه  در  که  وظیفهای   دارد، 

 آمریکای لتین به عهده ایالت متحده

به ما  صورت  بدین  و  اس�.   آمریکا 

جنگهای و  استعمار   واقعی� 

میشویم، داده  رجع�   استعماری 

جدید» «زبان  که  واقعیتی  به   یعنی 

آن کردن  کتمان  در  کوشش   بیهوده 

دارد. (…)

«جنگ انساندوستانه»

 با در نظر گرفت دستگاه جنگی عظیم

و اقدامات  ادامه  و  ناتو  نظامی   پیمان 

تعداد فزاینده  رشد  و  نظامی   عملیات 

غیرنظامی) مردم  (منجمله   قربانیان 

هر پلیس»،  «اقدامات  گفتمان  از   همه 

 چند هم که دارای خصل� «بینالللی»

«زبان ولی  نیستند.  متقاعد  زیاد   باشد 

را خود  جسارت  و  جرأت   جدید» 

عرضه جدید  تعاریف  و   نیبازد 

انساندوستانه». «جنگ   میکند: 

پیروزمندانه هرالدتریبیون   اینترناشنال 

«جنگ اولین  این  کرد،   اعلم 

دیپلماسی دستگاه   انساندوستانه» 

 اوباما اس� و تلویحاً وعده داد که این

 تازه آغاز یک سلسله از اقدامات پیش

  به خاطر اینکه این عبارت۴رو اس�.

اس� لزم  گردد،  متقاعدکنندتر   نوین 

 که موجی از خشم اخلقی پدید آید و

مشخص کاملً  متوجه یک هدف   که 

و با دق� انتخابشده باشد.

مطمئنًا نزدیک  و  خاورمیانه   در 

 شیوههای رفتار مختلفی وجود دارد که

چرا گردد.  خشم  ایجاد  باعث   بتواند 

کشورگشایی مورد  در  نحوی  به   نباید 

فلسطین در  اسرائیل  مستمر   استعماری 

متحده ایالت  گف�؟  سخن   اشغالی 

 آمریکای اوباما قطعنامه شورای امنی�

موضعی که  را  متحد  ملل   سازمان 

وتو بود،  گرفته  مورد  این  در   انتقادی 

از قبل  هفته  چند  تنها  امر  این   کرد. 

غرب دخال�  با  که  بود،  لیبی   بحران 

حالی در  کرد،  کسب  نوینی   علم� 

عربستان نیروهای  آن  با  همزمان   که 

به کمک سرکوب بحرین  در   سعودی 

کارنامه شتافتند.  مردم  توده   شدید 

در که  را  رویکرد  این   مهم 

ملحظه یاف�  بازتاب   نیویورکتایمز 

اجساد اخیر  هفتههای  «در   کنیم: 

 تظاهرکنندگانی را دیدم که از نزدیک

به قتل رسیده بودند. دختری  با گلوله 

 را دیدم که مضروب گردیده و از درد

پرسنل که  دیدم  میپیچید،  خود   به 

شتم و  ضرب  مورد  آمبولنس   یک 

کردند کوشش  زیرا  گرفتند،   قرار 

در و  دهند.»  نات  را   تظاهرکنندگان 

 ادامه آمده بود: «یک فیلم ویدیویی از

نشان را  امنیتی  نیروهای   بحرین، 

 میدهد که از فاصله نزدیک یک مرد

گاز گلوله  با  را  میانسال   غیرمسلح 

مجروح سینه  ناحیه  از   اشکآور 

و میافتد  زمین  به  مرد   میکنند. 

 کوشش میکند دوباره برخیزد. و آنها

 یک گلوله به سر وی خالی میکنند.»

نیس�، کافی  هنوز  میکنید  فکر   اگر 

روزهای «در  که  بگیرید  نظر  در   باید 

 اخیر وضعی� بسیار بدتر شده اس�.»

از بخشی  خشون�  سرکوب،  از   قبل 

شیعه اکثری�  بود:  روزمره   زندگی 

منکوب یک رژیم «آپارتاید» اس�.

 علوه بر همه اینها، دستگاه سرکوب

«تانک، و  خارجی»  «مزدوران   توسط 

آمریکایی اشکآور»  گاز  و   اسلحه 

متحده ایالت  نقش  میگردد.   تقوی� 

را امر  این  اس�.  کننده  تعیین   آمریکا 

 میتوان به خوبی از اظهارات خبرنگار

میگف�: که  دریاف�   نیویورکتایمز 

 «در چند هفته پیش مایکل سلکمان،

در نیویورکتایمز،  در  من   همکار 

دستگیر امنیتی  نیروهای  توسط   بحرین 

 شد. او برایم تعریف کرد که آنها او را

 با اسلحه تهدید کردند. از آنایی که او

خود پاسپورت  شود،  کشته   میترسید 

او بود که  زده  فریاد  و  آورده  بیرون   را 

آن از  اس�.  آمریکایی  خبرنگار   یک 

تغییر وضعی�  ناگهان  بعد  به   لظه 

نزدیک او  به  گروه  رهبر  بود؛   کرده 

 شده و با او دس� داده بود و صمیمانه

ما باشید!  نداشته  هراسی  بود:   گفته 

داریم!» دوس�  را    در۵آمریکاییها 

متحده ایالت  پنجم  ناوگان   واقع 

آمریکا در بحرین استقرار یافته اس�.

 

 از رویکرد دول� اسرائیل که بگذریم،

 میتوان از رویکرد دول�های بحرین و

بود. خشمناک  هم  سعودی   عربستان 

جنگ مقدمات  ساخت  فراهم   ولی 

تنها خشم  که  میطلبد   انساندوستانه 

 یک هدف را تعقیب کند. روی همین

که میگردد  تکرار  روز  هر   اصل 

را غیرنظامی  مردم  قذافی   هواپیماهای 

و وحشتناکترین جنای� کرده   بباران 

 را نسب� به بشری� روا میدارند و حتا

ابراز کینه  و  میکنند. خشم   نسلکشی 

به حاضر  دول�های  توسط   شده 

چندرسانهای توپخانه  آتش  و   جنگ 

شده متمرکز  «ظلم»  این  روی   غرب 

آنا و  اینجا  حال  این  با  ولی   اس�. 

یا و  متهور  خبرنگاران   توسط 

از تکههایی  بیدق�   خبرنگاران 

در مثًل  میگردد:  برمل   حقیق� 

مارس  اول  استامپا  ل   ٢٠١١روزنامه 

احتماًل اس�،  «درس�   میخوانیم: 
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نگرفته صورت  ببارانی  هیچ   اصًل 

به طور بعد  روز  در  آیا وضعی�   بود.» 

کوریره در  بود؟  یافته  تغییر   رادیکال 

روز  سرا  مارس ١۸دل  لورنسو٢٠١١   ، 

«و مینویسد:  توبروک  از   کرمونهزی 

هم دیگر  روستاهای  در  که   همانطور 

مداخله هوایی  نیروی  که  داد،   رخ 

پروازهای عمدتًا  پروازها،  بود،   کرده 

“آنهاWarn-Raidsاخطاری  بودند.    

هیاهوی بترسانند.  را  ما   میخواستند 

این آوردن خسارت”   بسیار بدون وارد 

دول� سخنگویان  از  یکی  را   مطلب 

نتیجه در  گف�.»  ما  به  تلفنی   موق� 

 درس� این شورشیان هستند که مدعی

تا اند  «کشتار»  و  «نسلکشی»   اجرای 

«بشردوستانه» دخال�  برای   توجیهی 

پیدا کنند.

خبیث نشان دادن دشمن

 در ضمن آنچه که به شورشیان مربوط

مقدمات ساخت  فراهم   میگردد: 

دادن ُپربها  نیازمند  بشردوستانه   جنگ 

اس�. دشمن  دادن  جلوه  خبی�   و 

 ماشین دروغپردازی و تمیق که به کار

شگف�انگیز بسیار  میشود،   برده 

درون در  حال  این  با  ولی   اس� 

یاف� را  تلیلهایی  میتوان   رسانهها 

 که در رابطه با حضور برخی از عناصر

نگرانی ابراز  نیروهای شورشی  بین   در 

با رابطه  در  که  عناصری   میکنند، 

از و  دارند  قرار  اسلمی   رادیکالیسم 

برای قذافی  لیبی  در  که   آزادیهایی 

شده تمیل  یا  و  آمده  وجود  به   زنان 

معتبر مجله  یک  در  اند.   خشمگین 

 آمریکایی میتوان مطلب بس مهمتری

آفریقاییان «شورشیان  یاف�:   را 

 سیاهپوستی را که به عنوان اسیر جنگی

قتل به  مزدور  عنوان  به  بودند،   گرفته 

رساندند.»

 

آفریقایی سیاهپوستان  اوقات  از   برخی 

 مثله شدند و یا از درون کشتی به دریا

که کشتیهایی  آن  از  شدند،   افکنده 

تخلیه برای  اروپایی   دول�های 

گرفته نظر  در  غیرنظامی   شهروندان 

  یک منبع دیگر که در اعتبار۶بودند.

 آن هم شکی نیس� گزارش میکند که

بیدفاع مهاجرین  اس�،   درس� 

با قذافی  دشمنان  توسط  که   آفریقایی 

آن رژیم اشتباهی گرفته شده  مزدوران 

۷بودند، به قتل رسیده اند.

روبهرو نژادپرستی  شیوع  با  ما   آیا 

ظاهرًا آف�،  این  مقابل  در   هستیم؟ 

نیستند: مصون  زیاد  غربی   رسانههای 

رابطه آنها در  «زبان جدید»  برک�   به 

(با خصوصی  حرفهای  جانیان   با 

ارتش کنار  در  که  کلن)   درآمدهای 

عمل افغانستان  یا  و  عراق  در   آمریکا 

از احترام  با  بسیار   میکنند، 

 «کنتراتچی» سخن میگویند، در حالی

مورد در  که  تقیری  احساس   که 

شامل تنها  را  اس�  متداول   مزدوران 

ارتش که  میدانند  بربرهایی   حال 

قذافی استخدام کرده.

به شورشیان مربوط میشود،  آنچه که 

سیاهپوستان با  آنها  که  چند   هر 

میکنند، رفتار  خشن  بسیار   آفریقایی 

طور به  لیبی  شهروندان  با  آنها   رفتار 

اگر حداقل  ندارد،  تعریفی  هم   اخص 

کوریره خبرنگار  گزارش  از   بخواهیم 

«در کنیم:  نتیجهگیری   دلسرا 

نیز تاراج  دورههای  کلی،   سردرگمی 

برجسته بسیار  ویژه  به  داش�.   وجود 

شورشیان که  جایی  فضیل،  هتل   در 

و لاف  تلویزیون،  فرار)  حال   (در 

آشپزخانهها و  بردند  خود  با  را   تشک 

 را به زبالهدانی و راهروها را به اماکن

کردند.» تبدیل  اطراق  به نظر۸کثیف    

یک رفتار  رفتار،  این  که   نیرسد 

جنبش آزادیبخش باشد!

 

«ظلمی» با  که  میرسد  نظر  به   اینطور 

مورد در  شورشیان  طرف  از   که 

میگردد، اعمال  آفریقایی   سیاهپوستان 

حداقل را  قذافی  «ظلم»  بر   تأکید 

یکطرفه جلوه دهد.

 تعریف معمولی این درگیری، سنتی را

پیش مدتها  از  که  میدارد   بیان 

سده  پایان  در  دارد.   ١۹وجود 

در داش�  سعی  هم   بیسمارک 

طرف از  که  استعماری   توسعهطلبی 

دیگر همینطور  و  دوم   رایش 

 قدرتهای غربی به نام گسترش تدن

تبلیغ انساندوستانه  اصول  از  دفاع   و 

از او  مثًل  کند.  شرک�   میشد، 

نیتوان «آیا  میپرسد:  خود   زیردس� 

و زجر  مورد  در  وحشتناکی   جزییات 

آزار انسانها یاف�؟»

این دنبال  به  که  امواجی  بر   سوار 

بسیار میآمد  پدید  اخلقی   خروش 

علیه صلیبی  جنگ  بود  مکن   سادهتر 

آغاز را  اسلمی  و  آفریقایی   بربرهای 

تقوی� را  آلان  بینالللی  نقش  و   کرد 

فکر به  فورًا  انسان  اینجا  در   نود. 

که میافتد  قذافی   «ظلمهای» 

 برآشفتگی رام نشدنی اخلقی غرب را

به انسان  برآن،  علوه  گردیده.   باعث 

که میافتد  نیچه  نغز  جمله  این   یاد 

میکند: عیان  را  برخورد  این   دورویی 

فرد یک  مثل  قدر  آن  فردی   «هیچ 

برآشفته دروغ نیگوید.»

 

غیرنظامیان و شورشیان

جنگ یا  و  بینالللی  پلیسی   اقدامات 

آغاز لیبی  علیه  که   انساندوستانهای 

دنبال را  هدف  این  اس�،   گردیده 

در را  غیرنظامی»  «مردم  تا   میکنند 

در یا  و  گردیده  اعمال  کشتار   مقابل 

ناید: محافظ�  قذافی  اجرای   دس� 

بیان مکررًا  جدید»  «زبان  را  امر   این 

 میدارد. ولی راینهارد مرکل، که یک
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در مصاحبهای  طی  اس�   حقوقدان 

آلگماینه فرانکفورتر   روزنامه 

«جنگجویان میگوید:   تسایتونگ 

از  شورشی، حتا اگر چند ساع� قبل 

 آن نانوا، کفاش و یا معلم بوده باشند،

دیگر غیرنظامی محسوب نیگردند..»

  میشائل والتزر، این فیلسوف مشهور۹

از گفت  سخن  خیر،  میکند،   تأکید 

خاته برای  انساندوستانه   «حمله 

بیمعنی کشتار»  یک  به   بخشیدن 

١٠اس�.

«زبان کردن  بیاعتبار  شیوه   مؤثرترین 

ارگانهای آن  توسط  درس�   جدید» 

هّم تام  که  میگردد،  ارایه   رسانهای 

کار به  آن  ترویج  برای  را   خود 

 ٢٠١١ مارس ٢٠گرفتهاند. کوریر دلسرا 

اول صفحه  در  را  هواپیمایی   تصویر 

 خود انتشار داد که در حال سوخت بر

سقوط حال  در  بنغازی  شهر   فراز 

 اس�. هم زیرنویس تصویر و هم مقاله

این، که  میدهند  توضیح   مربوطه 

اس� شکاری  هواپیمای  یک   تصویر 

جنگی» خلبان  «باتربهترین  توسط   که 

مورد و  میشده  هدای�   شورشیان 

هوای به  زمین  «موشک   اصاب� 

شورشیانی اس�.  گرفته  قرار   قذافی» 

 که نه تنها غیرمسلح نیستند، بلکه حتا

در را  تهاجمی  سلحهای   مدرنترین 

ابتدای از  برآن  علوه  و  دارند   اختیار 

آمریکا جاسوسی  سازمان  توسط   کار 

CcAو سازمانهای جاسوسی دیگر و  

که غربی  گسترده  ارتش  «یک   توسط 

همینطور و  میکند»،  عمل  سایه   در 

به که  انگلیسی  ویژه  یکانهای   توسط 

شهرۀ خود»  ویرانگری  «توان   خاطر 

داشته قرار  پشتیبانی  مورد  اند،   شهر 

اند»؟ غیرنظامی  «مردم  اینها  آیا   اند. 

عظیم ارتش  این  حمله  با  قیاس   در 

اکنون شورشیان،  کنار  در   بینالللی 

 حداکثر میتوان گف� که جبهه مقابل

نیس� بد  اس�.  بیدفاع  و   غیرمسلح 

اینجا در  که  مقولههایی  مورد  در   که 

نیز را  تأملت  این  میگردند،   مطرح 

اضافه کنیم.

معتبر و  غیرمشکوک  منابع  از   ما 

اینترناشنال یا  و  اسرائیلی   (روشنفکران 

و کردیم  قول  نقل   هارالدتریبیون) 

در اسرائیل  دول�  که  نودیم   اشاره 

«ضربات تعداد  رسمی   شمارش 

 تروریستی دشمن»، «پرتاب سنگ» و یا

 حتا پرتاب سنگ توسط کودکان را نیز

ده کودک  «یک  میآورد.  حساب   به 

 ساله در یک پاسگاه کنترل در مقابل

یک توسط  بی�القدس   خروجی 

سوی به  چون  رسید،  قتل  به   سرباز 

در بود.»  انداخته  سنگ   سرباز 

پیروزی جدید»  «زبان  که   اینجاس� 

خلبان یک  میگیرد:  جشن  را   خود 

هواپیمای یک  با  که  تربه  با   شکاری 

یک اس�  مشغول  جنگ  به   شکاری 

ولی میشود  محسوب   «غیرنظامی» 

به سنگ  که  خردسال  کودک   یک 

پرتاب اشغالگر  نیروهای   سوی 

یک مشخص  کامًل  طور  به   میکند، 

«تروریس�» قلمداد میگردد!
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* در مورد نویسنده:

در فلسفه  استاد  لوزوردو   دومنیکو 

او اس�.  ایتالیا  در  اوربینو   دانشگاه 

تهای مورد  در  را  متعددی   کتب 

اس�. داده  انتشار  فلسفی  و   تاریخی 

 آخرین کتاب وی «آزادی به مثابۀ یک

واقعی تاریخ  با  رابطه  در   امتیاز» 

 انتشار یاف�.٢٠١٠لیبرالیسم در سال 

تارنگاشت عدالت 

http://www.edalat.org/sys/content/view/6177/1/
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 یش درآمد: «مسئله رابطهپ

مسئله بگوییم،  بهتر  یا   اجتماعی، 

 شیوه هایی که مجموع افراد توسط

 آن ها، همان جامعه را بنا می نهند

 و رشد می دهند و «پیکر اجتماعی»

شدت به  مسئله  سازند،  می   را 

بسیار حال  همان  در  و   تئوریک 

اس� سال  چندین  اس�.   سیاسی 

با  من  لوآکه  پا    روی اینکریستیان 

 مسئله بر پایه مفهوم «شیوه اجتماعی

جا این  در  کنم.  می  کار   شدن» 

اثرهای  اساس  بر   هابرماسمایلم 
پرسش هایم را به بحث بگذارم»:

آینده: – ۱ کلی  مفروض   جامعه 
ادعای جامعه شناسی

  تصویری تبیینی از جامعههابر ماس

بر استوار  که  سازد  می  مدرن   کلی 

تفکیک و  «گسس�»  به   گرایش 

واقعی دنیای  و  سیستم  میان   نسبی 

اس� .

که اس�  عقلنیتی  سپهر   سیستم، 

و سودآوری  فرمانروایی   زیر 

قرار بورژوایی  نظم   کارایی،ناینده 

مهم سیستم  زیر  دو  در  و   دارد 

 :سیستم اقتصادی و سیستم اداری-

این گردد.  می  متمایز   بوروکراتیک 

 سیستم دنیای واقعی را به وسیله دو

مهم:  قدرتمیانی  و   ،پول 

استعمار و ساختاری می کند.

 دنیای واقعی سپهر عام کنش سوژه

درک به  یافته  سو  و  سم�   های 

که اس�  هایی  روند   متقابل، سپهر 

) ارتباِط  اعتبار  به  آن  در 

communication به طور اساسی (

 مسئله رابطه
 اجتماعی از

دیدگاه ماکس وبر
فیلیپ ظریفیان

برگردان : ب . کیوان 
بر استوار  وفاق  ها  سوژه   زبانی، 

ادعای ذهنی،  درون   شناخ� 

شان های  کنش  و  ها  بیان   درستی 

را در هدف دارند.

در سیستم  توسط  واقعی   دنیای 

متمایز، کنش  و  ارتباطی   فضاهای 

شده ساختاری  و  قطعه   قطعه 

های تأثیر  گرفت  نظر  در   .  اس� 

سیستم و  اقتصادی  سیستم   gخا 

زندگی سپهر  در   بوروکراتیک، 

اس� عمومی  فضای  و   خصوصی 

توانندی ارتباطی  کردن  رفتار   که 

به طور کامل گسترش را  اش   های 

می دهد.

فضاهای مدرن،  های  جامعه   «در 

متقابل های  کنش  برای   پیشایندی 

شان هنجاری  بافتارهای  از   که 

 رهایی یافته اند، به چنان درجه ای

یابند که مصاف رفتار  گسترش می 

های شکل  در  چه  ارتباطی   کردن 

سپهر دروِن  شده  نهادی  نا   مبادله 

 خصوصی خانوادگی چه در فضای

توده توسط رسانه های   عمومی که 

عمل شود،«در  می  داده  نشان   ای 

 واقعی می شوند». در همان زمان،

مستقل که  سیستم  زیر  های   آمری� 

نفوذ واقعی  دنیای  در  اند،   شده 

) شدن  پولی  راه  از  و  کرده 

Monétarisation) شدن  اداری  و   (

Buraucratisationکردن رفتار  به   ( 

 ارتباطی برای همانند شدن با سپهر

صوری طور  به  که  کنش   های 

 سازمان یافته اند، مجبور می شوند»

)۱.(

 پیش از آن که در باره این بازنود به

 پرسش پردازم، به عقیده من ، یک

و  ، گردد  می  مطرح  مقدم   پرسش 

جامعه طرح  درستی  که  این   آن 

یک دیدن  تدارک  برای   شناسانه 

اس�؟ کدام  کلی  جامعه   تئوری 

جامعههابرماس درون  روشنی  به    

این مثل  در   . دارد  قرار   شناسی 

(تنها سیاسی،  اقتصاد   برعکس 

به نشده)  تخصصی  که  ای   رشته 

در جامعه  رهنمون  قلمرو   عنوان 

 مجموع آن حفظ شده اس�. اما آیا

مایلم من  اس�؟  مسئله  اساس   این 

که  دهم  طورهابرماسنشان  به    

طرح  نقدمارکساساسی  در  را    

دعوی ویژه  به  و  سیاسی   اقتصاد 

این کننده  همگانی  و  کننده   جمع 

 اقتصاد سیاسی که با بعد تخصصی

اس�، سازگار  کلی  به  اش   شده 

درک نکرده اس�.

آیا    نقد جامعه شناسیهابرماساما 

 و به ویژه کاربردی را که دعوی اش

یکپارچگی علم  نهادن  بنا   در 

سازد،طرح می  عملی   اجتماعی 

 ریزی می کند؟ به هیچ وجه. از این

 دیدگاه، این به روشنی عقب ماندن

آلان فلسفه  نقد  بزرگ  از سن�   آن 

به نظر می رسد.

جامعه که  روشی  باره  در  توان   می 

و بنانهاده  را  اش  موضوع   شناسی 

شناسی جامعه  که  روشی  باره   در 

 گرایی نفوذ کردن در بازنود جهان
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جدی تردید  کرده،  ادعا   مارا 

به را  سیاسی  کنش  که   داش�، 

اجتماعی های  روند  ناب   شناخ� 

و ناب  یکپارچگی  در جه�   شدن 

شکل با  شان  فرضی  ستیزانه   هم 

ستمگرانه و  شده  واره  شئی   های 

نظم بورژوایی، کاهش می دهد.

جامعه آیا   : باشیم   برانگیزنده 

یکپارچه زمان  هم  کلی،   بورژوایی 

 و متفاوت وجود دارد؟ آیا این اصل

حرک� نقطه  تواند  می   بنیادین 

تلیل علمی باشد ؟

 من در باره این موضوع بسیار تردید

جامعه من،  عقیده  به   :  دارم 

 بورژوایی، جامعه ای به کلی ناقص

به تواند  نی  «جامعه»  وجود   اس�. 

شود، طرح  حرک�  نقطه   عنوان 

: پرسش  عنوان  به  اکثر  حد   البته، 

کلی جامعه  نتیجه  مقیاسی  چه   در 

 وجود دارد یا ندارد؟ به طور کلی،

فرض پیش  از  که  هایی   روش 

شناسانه انسان  و  شناسانه   جامعه 

نقطه عنوان  به  کلی   جامعه 

عنوان به  این،  بنابر   عزیم�- 

می حرک�  تضاد  هر   محاصره 

چشم سم�  به  زود  خیلی   کنند- 

 انداز عمومی� بخش و بومی ساز،

نزد  در  روشن  ماسبسیار  بههابر    

کارکرد «ماک�»  یا  «مدل»   سوی 

برگردانده کلی  طور  به   اجتماعی 

دیدگاه که  طوری  به  شوند؛   می 

عنوان به  که  چه  آن  باره  در   نقدی 

 پایه این کارکرد مطرح شده ، محو

نزد  (در  گردد  [پایههابرماسمی   ، 

 این کارکرد] دنیای واقعی اس� که

ساخ�» «زیر  عنوان  به  را  آن   او 

آن اقتصاد کرده و محتوی   جانشین 

را طبیعی (بومی) می کند).

 به عقیده من، جامعه شناسی گرایی

عمل گرایی  اقتصاد  میانی   چونان 

این دانست  مسئله  از  او  کند.   می 

واقعی های  رابطه  که   نکته 

تاریخی طور  به  و   اجتماعی 

می اجتناب  اند،  کدام   تاریخمند 

جامعه پایه  که  هایی  رابطه   کند. 

شکل بورژوایی)،  (جامعه   جدید 

برهمِی درهم  و  ها  تضاد   های 

ساختاری ها،  رابطه  این   ساخ� 

 شدن و نهادی شدن گذرای شان را

 در آن چه که خود را چونان جامعه

ناکاملی ،  کلی و عمومی� بخش، 

می نشان  را  شان  کنونی  بحران   و 

دهند ، ترسیم می کند.

به ها  موضوع  به  پرداخت  از   پیش 

یک که  پرسید  باید  دیگر   نحو 

نیز و  کند  می  عمل   جامعه چگونه 

چه در  جامعه  این  که  پرسید   باید 

 مقیاس و تا چه نقطه ای وجود دارد

چه معینی،  ترتیب  به  بنابراین،   و 

را اش  دعوی  پایه  که  اس�   چیز 

کردن عمل  و  داشت  وجود   برای 

تشکیل می دهد.

 به شیوه سیاسی تر، می توان اندیشه

جامعه آن  بنابر  که  کرد  بیان  را   ای 

سوتر این  بسی  گرایی-   شناسی 

نقدهابرماس اندیشه  بر  را  خود   - 

 مارکسیستی در موضوِع وارد کردن

های قاعده  ای  استوره   دریاف� 

 کلی� بخش جامعه بورژوایی مدرن

 مسلط گردانید- و به شیوه خود آن

اقتصادی امر  که  اعتباری  بی  از   را 

 آغازیده بود، رهانید- نقد آن دیگر

«به کردن  تصور  با  جز  تواند   نی 

های روند  رسیدن»   فرجام 

 یکپارچگی اجتماعی که عبارت از

وندی شهر  یافته  تعمیم   توسعه 

 دموکراتیک یا در روای� مدرنیستی

بین نانهادی  بودن  ارتباطی   توسعه 

رسیدن توافق  به  که  اس�   افرادی 

به دارند،  نظر  در  را  خود  بین   در 

جایی برسد.

از۲ قانون ارزش- مارکس، پس   - 
مارکس

  در نگرش خود به آن چههابر ماس

می اقتصادی  سیستم  زیر  را  آن   که 

خود روند  که  دارد  حق   نامد، 

پذیری جدایش  و  شدن   گردان 

بندی داری- شکل   اقتصاد سرمایه 

را پول  مرکزی  نقش  در   شده 

(کم ارتباط  روی  و  کند   تصریح 

نزد  در  شده  میانمارکسبررسی   ( 

ساخ� و  اقتصادی  سیستم   بنای 

که سالری  دیوان  دولتی-   سیستم 

قانونی کاربرد  با  را  پول   نقش 

می تعویض  دول�  اداری   قدرت 

کند، پافشاری ناید.

با  من  همه،  این  ماسبا    درهابر 

از  او  نقد  سباره  ک ر ا   اختلفم

به من  موضوع  این  باره  در   دارم. 

دفاع  مورد  گاه  ماریدید   ژان 
 باز می گردم:ونسان

  ازهابرماس«در این سطح، هر چه 

 آن داشته باشد، باید به پروبلماتیک

ارزش تئوری مارکسی  عنوان  به    

 شکل ارزش کار و نه تئوری ارزش

شایستگی سترگ گردد.  باز  کار   – 

ناشناخته  ساغلب  ک ر ا  ، درم

توضیح برای  کوشش   حقیق�، 

بلکه نیس�،  ارزش  کمی�   دادن 

یعنی آن،  طبیع�  دادن   توضیح 
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های رابطه  در  آن  دواندن   ریشه 

محیط با  ها  رابطه  و   اجتماعی 

زیس� اس�»:

بدونمارکس« کار  کار،  انتزاع    

به را  داری  سرمایه  جامعه   تفسیر 

ابزاری فعالی�  تصریح   عنوان 

به بلکه  دهد،  نی  نشان   ژنریک 

 درستی به عنوان شکل ظاهری ویژه

 متابولیسم انسان- طبیع� نشان می

)۲دهد». (

 مارکس می کوشد تلیل هابرماس
وق� از  پیش  طرفداری  بانوعی   را 

وبرآن از روش  هماکس  ع م ا ج » 

با  [ را  کار  [این  کند.او   شناسانه» 

کند، می  آغاز  فراموشی   یک 

تاریخی شکل  از  برآمده   فراموشی 

زمانی از  طبیع�،  انسان-   ارتباط 

می اجتناب  ارتباط  این  [از   که 

های روند  به  را  آزاد  عرصه   کند]، 

توسط پیشرفته  بخشی  قانونی�   کار 

وامی بورژوایی  سیاسی   اقتصاد 

اقتصادهابرماس گذارد. که   انگار 

که انگار  و  اس�  قانونی�   فاقد 

در آن  ابزاری  شناختی-   عقلنی� 

 این نبود قانونی� اجتماعی ضعیف

 می شود، عمل می کند. البته، این

این برعکس،  نیس�.   درس� 

 جامعه شناسی گرایی اس� که برای

و کارایی  دوگانه  مسئله  زدن   دور 

 تأثیر گذاری در ارتباط بین انسان و

می آشکار  را  اش  ناتوانی  انسان   نا 

 کند و زمینه آزاد را به اقتصاد گرایی

 به منزله تنها شیوه دسترسی به نظم

طرحی سپارد.  می  منابع  ترتیب   و 

پیشنهاد بشری  جامعه  باره  در   که 

خطر در  هنگامی  از  شود،   می 

 فروپاشی قرار می گیرد که انسان را

و قدرت  گیرد.  نی  نظر  در   نسبی 

 ناتوانی اقتصادی پس از طرح شدن

به بشری  کار  مزورانه   تصاحب 

در همان و  ثروت  تولید  پایه   عنوان 

gحال نقطه مرکزی در کاربرد خا 

های قدرت  به  دسترسی   اش، 

امر کردن  نقد  اس�.   طبیعی 

بیشتر هم  باز  ضمن   اقتصادی، 

به انسان،  استقلل  دادن   پیشرف� 

انسان ها  طوری که مبادله ها میان 

 در نظم اخلقی درک متقابل خود

روبرو یعنی  کنند،  می  توجیه   را 

های خطر  بازگش�  با   شدن 

به (موسوم  های  تازیانه   دهشتناک 

غیره) و  اقتصادی  بحران   بیکاری، 

بدیل که  مدت  دراز  اندازه  این   تا 

امر که  زمینه  همان  در  را   نقدی 

آن، به  پرداخت  مدعی   اقتصادی 

اس�، – طبیع�  انسان  رابطه   یعنی 

پیروز نی گرداند:

می باز  ارزش  تئوری  به  جا  آن   از 

ماسگردم.    تئوریمارکس از هابر 

ارتباط  ارزش فرمول بندی شده در 

 با شئی وارگی ناب در فتیشیسم را

 وام می گیرد. او همان طور که در

د  ز عملمارکسن داش�،  وجود    

می کند :

 - از یک سو، کنش های جا گرفته

فعالی� های در  واقعی»  «دنیای   در 

 مشخص که توسط کارگران و باف�

های همکاری توسعه یافته اس�.

 - از سوی دیگر، شئی وارگی و از

 خود بیگانگی این باف� های کنش

 در مقیاسی که توسط ارزش مبادله

فرمانروایی از  کردن  حمای�   برای 

 طبقاتی و تابع یک عقلنی� ابزاری

هماهنگ کردن»)  سود   («تولید 

شده اند؛

 این نتیجه از آن به دس� می آیدکه

نزد  دنیایمارکسدر  «واقعی�»    

مشخص،ارزش  واقعی(کار 

سیستم «پندار»  و   مصرف) 

اساسی طور  به  طبیع�   اقتصادی، 

 فتیشیستی وجود داردکه فرمانروایِی

تلیل کند.  می  پنهان  را   طبقاتی 

انگاشته  از روش  او   مارکسبعدی 
از آن جااس� .

جدا انباش�  روند  مقدمه،  این   «با 

ارزش های  گیری  سم�  از   شده 

 مصرف به کلی مانند یک صورت

سیستم گردد.  می  نودار   ظاهر 

چهره از  بیش  چیزی  داری   سرمایه 

 خیالی رابطه های طبقاتی نفی شده

نیس�. شده  بتواره  و  نامی  بی   در 

های روند  سیستمی  شدن   مستقل 

دارد. فریبنده  خصل�   تولید، 

  از راه پیش آزمونی متقاعدمارکس

جز چیزی  سرمایه  برابر  در  که   شد 

وجود طبقاتی  رابطه  آمیز  راز   چهره 

)۳ندارد». (

 پس از وام گیری چنین نابخردانه از

 این ادعا آسان اس�:مارکس

 «البته، این نوع تفسیر ها حتا مانع از

بافتار آیا  اس�:  مسئله  شدن   ظاهر 

و داری  سرمایه  اقتصاد   سیستمی 

 دستگاه اداری مدرن دول�، سطح

جامعه به  نسب�  برتر،   یکپارچگی 

و دول�  توسط  یافته  سازمان   های 

 سطح متاز دیدگاه تول تاریخی را

دهد؟  نی  اینمارکسنشان  در    

را داری  سرمایه  اقتصاد   مورد 

که پنداش�  می  کلیتی   چونان 

تول برای  را  آن   gخا  ارزش 

توسط که  ها  سیستم  زیر   تاریخِی 
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نی شود،  می  تنظیم  ها   میانی 

)۳شناخ�». (

از  این تفسیر  بهمارکسوام گرفت    

 شبهه افتادن در باره نادرستی برهان

) اس�:Dilemmeدو حدی (

یا پذیرفت موضع چپ گرایانه –  - 

 محافظه کارانه که باز یافت حقیق�

نظر در  را   و شفافی� کار مشخص 

 دارد، به یکباره- نی دانیم چگونه

رد ارزش،  پندار  و  ظاهر   صورت 

شده اس�.

 - یا پذیرفت موضع «اصلح گرایانه

 – مدرنیستی» که مسئله ارزش را به

آمده وجود  به  های  امتیاز   بهانه 

 توسط اقتصاد، برای انتقال به سایر

فعالی� که  اجتماعی   قلمروهای 

منبع یافت  مدعی  و  کننده   تولید 

نا قوه  در  که  مشخص  های   رابطه 

 بتواره شده در آن جااس�، دور می

زند

 به عقیده من، تئوری ارزش در نزد

س ک ر ا اس�.م دیگری  چیز    

 فتیشیسم (بتوارگی) کال آن جا یک

اما درونی،  دهنده  تشکیل   عنصر 

  تلیل اشمارکسبدون پایه اس�. 

 را در دوراستا که با دشواری ارتباط

گسترش کند،  می  برقرار  را  ها   آن 

داده اس�.

کارهای میان  رابطه  راستای   - 

که اجتماعی  کار  و   خصوصی 

 بخش های آن هستند، رابطه ای که

کار روند  و  کال  نادین   « زبان   از« 

و کند  می  عبور  تاری   مبادله 

ارزش اعلم   – خود  روند   مستلزم 

 کال ها بر مبنای وجود جامعه کلی

 یگانه (کار اجتماعی) اس�، خود-

اجتماعی کار  بنابر«زمان   اعلم 

 لزم» که در هر کال شکل گرفته و

می وام  را  گرایانه  بتواره   شکل 

گیرد.

در ارزش  پایه  خوِد  راستای   - 

به انسان،  کار  مرکزی�   خود- 

مرکزی عملگر  و  میانی   عنوان 

عنوان به  و  طبیع�   – انسان   رابطه 

تولیدکه های  شکل  همه   ویرانگر 

نیروی کاربرد  فزاینده  کارایی   خوِد 

رابطه این  هدف  چونان  را   کار 

دیدگاه این  از  کنند.  نی   مطرح 

مجرد، کار  از  مشخص  کار   پیروی 

ساده پندار  یا  بیگانگی  خود   از 

تشکیل درستی  به  بلکه   ،  نیس� 

شدن اجتماعی  از  شکلی   دهنده 

مزورانه تصاحب  آن  در  که   اس� 

دینامیسم سرمایه  توسط  انسان   کار 

و وری  بهره  ویژه  قانونی� شکل   و 

ابزاری»  کارایی اس� که «عقلنی� 

 و «عقلنی� ارتباطی» را جذب می

های در شکل  را  اش  قرینه  و   کند 

مصرف انبوه می یابد.

دوگانه راستای  این  همه،  این   با 

وجود دارد:  سستی  یک   تلیل، 

کار این  بنابر  (و  کلی  جامعه   یک 

پیش یک  عنوان  به  را   اجتماعی) 

درس� و  کند،  می  مطرح   آزمونی 

حیطه در  را  خود  هنگام  همان   در 

اقتصاد زندانی می کند.

 موضع کنونی من در باره این مسئله

تلیل اس�:  قرار  این  از   دشوار 

س ک ر ا «خود-م روند  روی  که    

که کالهایی  توسط  ارزش   اعلم» 

می پافشاری  شوند،  می   مبادله 

زیرا اس�؛  پذیر  چرا  و  چون   کند، 

را تاریخی  و  اجتماعی  حرک�   هر 

 پنهان می کند که به آن چه گروهی

خود خصوصی  فعالی�  افراد   از 

کار چونان  دارندو  می   اعلم 

 دیگری می نامند، منتهی می گردد

این راستا، در  و همه مبارزه ها در 

و مدنی  هیاهوی جامعه  پر   پیدایش 

اقتصادی قدر  همان  و   سیاسی 

 هدای� شده اند. شکل ارزش یک

نیس�، کال  ساده  اعلم   خود- 

 بلکه نخس�، اعلم گروه معینی از

هستی جدید  های  شکل  در   افراد 

پیوند در  سیاسی،  و   اجتماعی 

مفهوم که  اس�  قدرت   بامسئله 

خصوصی، مالکی�  عملی   های 

دموکراتیک دول�   شهروندی، 

قرن  از  همراه۱۸مدرن  خود  با  را    

گیری- شکل  ژرفش  به  و   دارد 

کارمزدبری دیررس-  و   دشوار 

خدم� می کند.

 کار اجتماعی ، امروز چون دیروز،

بیهوده ما  و  ندارد  وجود  پیش   از 

می تلش  ارزش  سنجش   برای 

 کنیم. در عوض، شکل ارزش یک

شدن اجتماعی  نیرومند   شکل 

ویژه) اجتماعی  رابطه   (آفرینش 

تنش و  کند  می  متحد  که   اس� 

 دایمی به سوی آفرینش و باز آفرینی

 کار اجتماعی مؤثر که رهنمون اش

 را به همه فعالی� های دیگر تمیل

زمان کاربرد  شدت  بنابر  کند   می 

نسان  نتیجهوا مزورانه  تصاحب    

شکل، این  در  مؤثر،  کار   های 

 توسط طبقه بورژوا قطب بندی می

شود.

این جا دل این مفهوم- که من   در 

  را باز می یاب-هابر ماسمشغولی 

ارزش شکل  که  اس�  این   درس� 

 به کاربرد میانی «پول» محدود نی
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از شکل  این  دلیل،  این  به   شود. 

، شکلی  نظر عنصر تشکیل دهنده 

 اس� که با میانی قدرت در بازی

 دو گانه میان «بازار» و «بوروکراتیزه

دلیل این  به  کند.  می   شدن»عمل 

 ساده اس� که بر خلف آن چه که

به  میمارکساندیشیدن  نظر  به    

عمل در  بودن  کار   – خود   رسد، 

وهمواره ندارد  وجود  ارزش   قانون 

، قدرت  عمل  ادعای   بنابر 

 خصوصی و عمومی، حق و زور که

بوروکراتیزه کردن  تقوی�   برای 

کنش قلمروهای  جدایش  و   شدن 

کوشد، می  مزدبران  برای   قانونی 

مبنا قرار می گیرد.

 

- از کار تا زبان3
اساسی موضوع  به  من  جا  آن   از 

ستئوری  ا م ر ب ا کردنه رفتار   : 

درک سوی  به  شده  گیری   سم� 

 متقابل می رسم که به طور گرایشی

چند هر  اس�،  سیستم  با   مخالف 

مضمون شده،  ساختاری  او   توسط 

می نشان  را  واقعی  دنیای   مرکزی 

دهد.

 این تئوری پردازی بسیار برانگیزنده

دو که  این  به خاطر  ویژه  به   اس�، 

تئوری در  آشکار  و  بزرگ   روزنه 

روزنه  : سنتی  مارکسیستی   پردازی 

کاربرد روزنه  و  ذهنی�   درون 

فهم کرد  کار  در  فقط  نه   ،  زبان 

 دنیای عینی، بلکه ارتباط پیوسته به

در عمل  (و  اجتماعی  عمل   هر 

نفس خود) را پر می کند.

پیش از  من،  نظر  به  همه،  این   با 

یازید. دس�  اندیشی  دور   بایدبه 

 درس� نیس� که فعالی� ارتباطی و

به عنای�  با  زبان»  های   «کارکرد 

از  تنهاویتگنشتاینیک اصطلح   - 

دارند. قرار  واقعی  دنیای   کنار 

 سیستم، در مثل سیستم اقتصادی-

 به طور کامل فعالی� های زبانی و

را ارتباطی  های  شکل   نادین 

مزدبران واپسین  کند:  می   ایجاب 

 هر روز آن را در مؤسسه خود تربه

زبان یک  امروز  و  کنند   می 

در که  دارد  وجود   اقتصادی 

گسترش عمومی  زندگی   فضاهای 

می یابد.

زبان کارکردهای  برای  باید   پس 

 ویژگی قایل شد. با این همه، مسئله

توسط  که  مطرحهابرماسهایی    

من اند.  ژرف  بسیار  اند،   شده 

باره در  معینی  های  تردید   مایلم 

تئوری پردازی او مطرح کنم.
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راهابرماس کردن»  «رفتار  تئوری    

«عمل به  اغلب  و  کند  می   تصریح 

کند. می  رجوع  ها»  «کنش  یا   ها» 

تأثیر ترجمه آن جا   مسلم نیس� که 

نداشته وجود  فرانسه  در   آلانی 

باشد.

 با این همه در ژرفا، داو نکته مهم

البته و  کنش-  تئوری  هر   اس�: 

 امروز ما غرق در تئوری های کنش

یا شرایط پذیری  امکان  به   هستیم- 

می برتری  مشخص  وضعی�   یک 

پس به  این  باوجود  البته،   دهد. 

یاساختاری رجوع و  فرهنگی   زمینه 

می کند.

 و به هیچ وجه از این نکته مهم که

در میانی  بی  های  وضعی�   در 

یافته انام  جا  آن  که  هایی   عمل 

ها عمل  این  در  مشارک�  در   اند، 

اس�، مکن  حتا  تابد.  نی  بر   رو 

های «عمل  سوی  به  را  زبان   نقش 

هر در  تنها  که  برگرداند   سخن» 

 وضعی� بیان شان، تز به ویژه مورد

)۴ معنی دارند. (اوستدفاع 

بنابر پردازی-  تئوری  چنین   یک 

شتاب با  عمل-  مفروض   مرکزی� 

زندانی گانه  دو  بس�  بن  در   مارا 

در که  بافتاری  بس�  بن  کند:   می 

هیچ میانی  بی  بافتار  از   خارج 

 معنی ندارد و بناکردن ساخ� های

در کوشش  منظور  به  بغرن   بسیار 

چارچوب کردن  های مشخص    

و گذارد  می  وا  را   بافتاری عمومی 

وندانیدن: شهر  بس�  بن   دیگری 

که اس�  ها  عمل  این  در   یعنی 

اجتماعی، و  فردی  انسان،   طبیع� 

می که  شود  می  آشکار  زمانی   نا 

 کوشند سم� گیری (در مثل، اراده

کنند. درک  را  آن  داشت)   ارتباط 

موضوعهابرماس این  باره  در    

به اما  دارد.  پهلو  دو  بسیار   برخورد 

گانه دو  بس�  بن  این  در  من   نظر 

فرو می افتد.

 بهفعالیت از این رو، تئوری پردازی 

بود. خواهد  دیگری  نحو  به   کلی 

در عمل  هر  حال�  این  در   زیرا 

مکان و  زمان  در  که   فعالیتی 

گیردو می  جا  شود،  می   ساختاری 

 با وجود آن شرایط اش به طور حل

 نشدنی چیره می شود، یا اگر این را

 ترجیح دهیم، رابطه های اجتماعی

می برقرار  آن  در  قراردادها)  نه   (و 

تئوری دیدگاه،  این  از   شود. 

عمل تئوری  یک  کار   مارکسیستی 

 های کار نیس�، بلکه نخس� یک
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ناپذیر جدایی  کار،  فعالی�   تئوری 

 از شکل های تاریخی واقعی� یابی

پذیربه کاهش  نه  یقین  به  و   اش 

های عمل  کننده»   «تفسیرشرک� 

کار در چنین بافتار ویژه اس�.

تئوری مسئله  اگر  تر،  قوی  دلیل   به 

جای که  ارتباطی  فعالی�   پردازی 

کند، می  زدایی  ترکز  را   کار 

مجموع باید  شود،  می   پیشنهاد 

 شرایط موجود و رابطه هایی که این

 فعالی� را مشخص می کند،روشن

باورِی به سوی شکل   کرد. وگرنه، 

می منحرف  ارتباط   (فرمالیسم) 

شکل در  خویشت»  «برای  که   شود 

های خاg اش مطرح می گردد.

 

ب . جای زبان – 3
نظر به  قطعی،  مسئله  این  باره   در 

 ، برهابرماسمن  دیگران  مانند    

قضیه کردن  شناسی  جامعه   پایه 

که نیس�  زبان  این  کند.  می   عمل 

بلکه کند،  می  مطرح  او  واقع   در 

زبان، که  اس�  اجتماعی   یگانگی 

 ُبردار متاز آن اس�. بنابر این، باید

 کنش های افراد را پیش فرض قرار

 دادکه به سوی درک متقابل سم�

در که  کنشهایی  اس�.  شده   گیری 

آن انگیزه های  که  زبان   عمل های 

می بیان  در  آورند،  می  فراهم   را 

 ایند. کوتاه سخن، چون افراد برای

به و  زنند  می  داشت حرف   ارتباط 

باره در  کوشند  می  دلیل،   این 

 درستی آن چه که آن ها می گویند،

 توافق کنند، هم زمان – انگیزه برای

وتلیل  – متقابل  درک  این   وجود 

نقش زبان خواهند داش� .

 این روش که در سطح همان گویی

 قرار دارد، به هیچ وجه قانع کننده

 نیس�. بجز این فرضیدن که سخن

درستی به  اس�،  اندیشه   آفرینندِه 

پیش فرض کرد که از  این جا   باید 

 محرک های بشری ای وجود دارد

 که یکی شدن در روند های درک

واقعی� که  انگیزد  برمی  را   متقابل 

آن درستی  باره  در  وفاق   بخشیدن 

 چه را که می گویند، در نظر دارد.

اجتماعی رابطه  تئوری  جای   به 

بودن طبیعی  تئوری  به   مشخص 

 انسان رو می آورند که به هیچ وجه

کرد رد  یا  پذیرف�  را  آن  توان   نی 

درک های  حال�  توان   (زیرانی 

 متقابل و حال� های بدون درک را

های تضاد  بنابر  که  کرد)   افزون 

(که زبان  های  تقابل  در  که   واقعی 

اس�) عملهابرماس  آن  از   غافل 

می کنند، به کلی فریبنده اس�.

 هابرماسهنوز عمیق تر، به نظر من 
) رویکرد  اصل  پردازی  تئوری 

intentionnalité توسط   راهوسرل) 

 به شکل به غای� ساده شده تکرار

این همه،  با    درهوسرل،می کند. 

اصل دادن  تنزل  اشتباه  جنبه   هیچ 

را متقابل  درک  بنابر   رویکرد 

) برعکس  شود.  نی   )،۵مرتکب 

رویکرد اصل  که  دهد  می   نشان 

اس� داوری  های  شکل  بر   استوار 

 که باید به طور کلی تصریح کرد که

روان گرایی  آزمون  در  خواهد   نی 

وبافتاری اجتماعی  گرایی   شناسی 

در غلتد.

قصد  اس�هابرماسجایی    خوب 

 که به ویژه ساخ� اخلق را بر پایه

باره در  شخصی  درون   توافق 

در و  شد  گفته  که  چه  آن   درستی 

 رابطه با دنیای عینی عمل می کند،

آن توان  نی  البته،  دهد.  می   قرار 

– اجتماعی  روش  از  که  را   چه 

 سیاسی نتیجه می شود، در آمیخ�

 که می بایس� شرایط آن را به طور

تئوری ساخت  دعوی  بنابر   کامل 

جامعه شیوه  پایه  بر  کلی   جامعه 

شناسانه و فلسفی روشن کرد.

 در نتیجه، به نظر من مصاف معینی

ه  انداخته، مصافهابرماسک راه    

 توضیح دادن شکل هایی اس� که

پیدا ما  جامعه  در  اجتماعی   رابطه 

سیستم به  ناپذیر  کاهش  و   کرده 

اس�: بوروکراتیک  یا   اقتصادی 

می باقی  تامی  به  دشواری   البته، 

 ماند. مکن اس� که بتوان پیشرف�

کرد.

فعالی� - پردازی  تئوری  در    

فعالی� با  که  مقیاسی  در   ارتباطی 

 هایی پیوند یافته که در ارتباط میان

کار) (وازجمله   ، ناانسان  و   انسان 

باز حقیق�  در  یابد،  می   گسترش 

پیشنهاد  ونسانیافت   . م   .   راژ 

یادآور می شود.

 - در تئوری پردازی فلسفه زبان (یا

های نشانه  مجموع  تر   گسترده 

یافت باز  برای  مفهوم  های   حامل 

انگیزنده  بر  به۶) (پیرسپیشنهاد   ( 

های شکل  با  دوگانه  پیوند   منزله 

واقعی� باره  در  داوری   تاریخی 

اجتماعی توافق  های  وشکل   عینی 

ها داوری  این  درستی  باره   در 

اس�.

نی که  کنیم  می  درک  این،   بنابر 

 توانیم از کشاکشی شانه خالی کنیم

کند می  ساختاری  مارا  جامعه   که 

 وبرای هر نوع هدفگیری عمومی در
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می مانع  انسان  بودن  طبیعی   باره 

تراشد.

۱۳۹۰برگردان :خرداد ماه 
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برجاح پا  هنوز  مطلقه   کوم� 

.س�

را فشنگ  های  پوکه   شهروندان 

که دهند،  می  نشان  مش�   مش� 

هجوم  از  امنیتی«پس  ر» نیروهای   ب

تریر میدان  در  کنندگان   تظاهر 

آوری) ۲۰۱۱آوریل  ۹(قاهره   جمع 

.کرده اند

سال   مه  ماه  اول۲۰۱۱اول  اولین   ، 

در  مه  طبقه ۵۴ماه  که  اس�   سال 

امر و از  آزاد  تواند   کارگر مصر می 

را خود  خجسته  روز  دول�،   نهی 

بگیرد خروشان.  جشن   خروش 

به کارگران  نفری  هزار  صد   مارش 

می گوش  به  تریر  میدان   سوی 

د س فراخوان.  ر به  مه  ماه   سپاه 

 فدراسیون سندیکاهای مستقل مصر

سال  ژانویه  ام  سی  در   ۲۰۱۱که 

 تأسیس یافته به میدان آمده اس� تا

تول زمینه  در  را  خود   اراده 

 در حین اینکه.  اجتماعی اعلم کند

میدان در  کار  صدهزارنفری   سپاه 

به وابسته  سندیکای  انحلل   تریر 

سران محاکمه  و  را  مبارک   حسنی 

 فاسد و وابسته آن را طلب می کند،

سابق   در غیاب) EFTU(سندیکای 

به که  ـ  مقوا  حسین  ـ  خود   رهبر 

بر اشتران  هجوم  سازمانده   عنوان 

کنندگان  فوریه (تظاهر   )۲۰۱۱دوم 

برد،  می  بسر  بازداش�   روز«در 

و» کار موق�  حکوم�  با  را   خود 

.سران ارتش آغاز می کند

مصر ای  افسانه  کمونیس�   حزب 

منوع  ۱۹۷۰که از اواسط سال 

 قرآن در یک دست
 و فیس بوک در

دست دیگر
سرچشمه لینکس نت

برگردان میم حجری  
خود اعلمیه  در  شده،   اعلم 

: خطاب به کارگران مصر می گوید

 ما اول ماه مه را به شما ـ کارگران«

 امروز روز. مصر ـ تبریک می گوئیم

س� در! شما  شما  مبارزات  از   ما 

می استقبال  استقلل  و  آزادی   راه 

.»کنیم

آغاز مورد از همان   قیام خلق مصر 

اس�حمای�  بوده  مصر  . کارگران 

و پراکنده  شکل  به  نخس�   آنها 

و کلکتیف  شکل  به  بعد   منفرد، 

 دسته جمعی به حمای� از قیام توده

برخاستند فوریه.  ها   وقتی در هشتم 

دهها هزار کارگر مصر۲۰۱۱سال   ، 

میدان به  شیر  بسان  یکپارچه   بطور 

بطور قوا  تناسب  پا گذاش�،   تریر 

های توده  نفع  به  برگش�   بی 

یاف� تغییر  کارگر.  انقلبی   طبقه 

بر را  واپسین  گلوله  تنها  نه   مصر 

کرد، شلیک  مبارک  رژیم   شقیقه 

به را  فوریه  ـ  ژانویه  حوادث   بلکه 

بلند فاته  و  اوج خود رساند   نقطه 

.بالئی بر رژیم خودکامه خواند

  ـ قبل از همهدو میلیون کارگر مصر

از نیل،  دلتای  نساجی  صنایع  در   ـ 

ل  ا سال  ۱۹۹۸س  در ۲۰۱۰تا 

فرم دیگر  و  اعتصابات   تظاهرات، 

شرک� اجتماعی  مقاوم�   های 

اند مبارزه.  کرده   دستاوردهای 

بهبود شرایط کار  افزایش دستمزد، 

فاسد رؤسای  اخراج  بسا  چه   و 

 از. کارگاه ها و کارخانه ها بوده اند

پرولتری انقلبیون  زمان میان   همان 

 و جنبش دانشجوئی که بعدها ت�

بوک«عنوان  فیس   وارد» انقلبیون 

 میدان تریر شدند، تاس تنگاتنگی

.وجود داشته اس�

سال  اوایل  فیس ۲۰۰۸در  طریق   از 

عمومی اعتصاب  تدارک   بوک، 

ماند ناکام  ولی  شد،   رژیم.  چیده 

به تکین  به  حاضر  دیگر   مبارک 

 مطالبات طبقه کارگر نبود و تصمیم

گرفته مقاوم�  نوع  هر   به سرکوب 

.بود

وحش� از  سرکوب  تشدید   با 

انتخابات در  تقلب  به   سرنگونی 

سال  در  مصر   دس� ۲۰۱۰مجلس 

و مبارک  گور  به دس� خود  و   زد 

.همگنانش را حفر کرد

سرنگونی   با  اما  مطلقه   حکوم� 

مطلق  مبارک(حکمران   به) حسنی 

اس� نرفته  بین  از  ها  زودی  . این 

 دستگاه دولتی قدیم ـ سازمان های

ـ پلیس و شهربانی  ارتش،   امنیتی، 

اس� مانده  نخورده  دس�  .  عمدتا 

اصطلح  به  ـ«حزب   ملی 

منحل» دموکراتیک اگرچه   مبارک 

کماکان آن  کادرهای  ولی   شده، 

را انقلب  ضد  ذخیره   نیروی 

 ارتش که در حال. تشکیل می دهند

ارگان ترین  عالی  مثابه  به   حاضر 

الختیار تام  وکیل  نقش   قدرت 

 انقلب را به عهده دارد، می تواند

.به دژخیم انقلب بدل شود

 

مه  ا جوان«روزن ) ۱۹۴۷» (جهان 



۱۳۹۰مهر  ۱۶۲صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

که آلان  چپ  سراسری   روزنامه 

اس� برلین  در  ن. مرکزش  گا ر  ا

آلان  آزاد  جوانان  ـ  ۱۹۴۷(مرکزی 

بوده) ۱۹۹۰ دموکراتیک  آلان   در 

س� آلان . ا آزاد  جوانان  (سازمان 

FDJ (سازمان توده ای جوانان آلان 

آلان فدرال و در  بوده   دموکراتیک 

.منوع و غیرقانونی تلقی می شد

قندیل    ـ ژورنالیس� و ازعبداللیم 

جنبش  یعنی  کفای�،  س«سران   ب

دیگر وحدت!» اس�  از  که   ـ 

چپ، های   ناسیونالیس� 

 سوسیالیس� ها و لیبرال های چپ

با مصاحبه  در  شده،   تشکیل 

جوان«روزنامه   در قاهره از» جهان 

مناسب رهبری�  بدون   انقلبی 

ناچاری سر  از  که  گوید  می   سخن 

عنوان به  را  ارتش  بوده   مجبور 

بپذیرد رهبری  این.  ارگان  اما   مسئله 

وکال� ارتش  های  ژنرال  که   اس� 

 علئم.  محوله را چگونه تفسیر کنند

می چشم  به  راس�  به   گرایش 

 ارتش بی تردید علقه ای به. خورند

 ارتش. ادامه و تعمیق انقلب ندارد

نظامیان به  شباهتی  کمتر   مصر 

.انقلب میخک پرتقال دارد

 

پرتقال  میخک   آوریل ۲۵(انقلب 

ارتش) ۱۹۷۴ از  مهمی  بخش   قیام 

ضد بر  چپ  سمتگیری  با   پرتقال 

اسلدو موسوم  خودکامه   دیکتاتور 

و و که ن س�  رو  آن  از  میخک   نام 

گل خود  های  تفنگ  به   سربازان 

بودند کرده  نصب  ن. میخک  ی  ا

صورت خونریزی  بدون   انقلب 

ف� از. گر آتش  گشودن  با   فقط 

تظاهر به  امنیتی  نیروهای   سوی 

 نفر به خاک افتاد، ولی ۴کننده ها 

سوم جمهوری  سوی  به   راه 

شد باز   انقلب. دموکراتیک 

از بعد  اروپای  پایان  آغاز   میخک 

بود دوم  جهانی  د. جنگ  ن و  ر

در پرتقال  از  پس   دموکراتیزاسیون 

ن  ا ن و اسپانیا ) ۱۹۷۴(ی  ـ ۱۹۷۵(و 

.ادامه یاف�) ۱۹۷۶

ارتش  اعلمیه    جنائی قلمداداولین 

آماج را  کارگری  مبارزات   کردن 

اس� داده  اعتصاب.  قرار   اگرچه 

ولی نشده،  اعلم  منوع   اصول 

در  اختلل  به  که   جریان«اعتصابی 

 منجر شود و به اقتصاد» عادی امور

اس� منوع  زند،  لطمه   اما. کشور 

این با  قندیل،  قول  به  مصر   کشور 

 حال، رونق شکوهمند فعالی� های

گذراند می  سر  از  را  . سندیکائی 

می صورت  پی  در  پی   اعتصابات 

به قادر  را  خود  ارتش  و   گیرند 

نی اعتصابی  ضد  قوانین   اجرای 

.بیند

 ر، وظیفهرهبری دول� موق� مص

تضمین در  ظاهرا  را  خود   اصلی 

منظم« از سوی» گذار  که  داند   می 

تعیین اروپا  اتادیه  سران  و   اوباما 

اس� جلوگیری.  شده  معنی  به   این 

ضد قیام  گرفت  اجتماعی  بعد   از 

اس� آن.  دیکتاتوری  در   چون 

با دموکراسی  مسئله   صورت، 

طبقات و  اقشار   ایمانسیپاسیون 

 از. پائینی جامعه پیوند خواهد خورد

نخبگان با  همراه  نخبگان  رو،   این 

 نظامی می بایستی کار را به مقصد

دموکراتیک ـ  بورژوائی   نهائی 

نهائی مقصد  به  بسا  چه  و   برسانند 

.بورژوائی تا دموکراتیک

 

 آزادی و دموکراسی اگر با عدال�«

داده قرار  پیوند  در   اجتماعی 

 نشوند، فرضیه هائی انتزاعی از آب

آمد خواهند  ـ»در  الفتح  جمال   ، 

.رهبر کمیته خلق ـ می گوید

خلق  دموکراسیکمیته   ارگان 

 رهائی بخش اس� که بطور خودپو

 از بطن جنبش توده های زاده شده

 کمیته خلق در حال حاضر ـ. اس�

فعالی� منطقه  در  ـ  همه  از   قبل 

 خود معروف اس� و در پی دفاع از

تهیدس� های  توده  بیواسطه   منافع 

.اس�

  قندیل ـ از سران جنبشدر حالیکه

 !»)دیگر بس اس�«جنبش (کفای� 

 ـ شورای نظامی را متلون و متشکل

پرس�، میهن  گوناگون  نیروهای   از 

خلق، طرفدار  امپریالیسم،   طرفدار 

کند، می  قلمداد  نخبگان   طرفدار 

آل� الفتح شورای نظامی را   جمال 

داند می  انقلب  ضد   بنظر.  دس� 

شورای اصلی  هدف  الفتح   جمال 

تضمین ـ  همه  از  قبل  ـ   نظامی 

رژیم دس�  در  قدرت   استمرار 

 سابق اس�، البته با ماسک و نقاب

صوری الفتح.  دموکراتیک   جمال 

اکنون  می گوید که تشکیل حزب، 

مبارک زمان  از  دشوارتر   براتب 

جدید،: اس� احزاب  قانون  بر   بنا 

باید  حزب  تأسیس   عضو ۵۰۰برای 

 داش� و اسامی همه آنها را باید در

منشتر کشور  رسمی  روزنامه   دو 

د ر عهده. ک از  هرگز  کاری   چنین 

کمیته از  خارج  در  که   احزابی 

ی  ر ا Business(ت  community( 

.قرار دارند، برنی آید
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دموکراسی  اوجمسئله  به   عمل 

شود می  خلق.  رسانده  خیزش   آیا 

دموکراسی تشکیل  به   مصر 

طبقات طرفدار   اجتماعی 

یا و  شد  خواهد  منجر   زحمتکش 

و فرم  در  سابق  اولیگارشی   اینکه 

 نام و عنوان دموکراتیک زمام امور

را به دس� خواهد گرف�؟

چه؟( یعنی  می اولیگارشی   ارسطو 

د ی تقیقات: «گو از  حاصل   نتیجه 

در که  اس�،  آن  از  حاکی   ژرف 

انگش� تعداد  حکوم�،   مسئله 

 شمار حکومتگران در اولیگارشی و

در حکومتگران  بیشتر   تعداد 

باشد داشته  رواج   .دموکراسی 

فرعی جنبه  اما  حکومتگران   تعداد 

اس� که. قضیه  اس�  این   واقعی� 

 در جهان، تعداد توانگران اندک و

اس� بیشمار  تهیدستان  . تعداد 

میان تفاوت  اصلی  دلیل   بنابرین، 

 دموکراسی و اولیگارشی را باید در

ثروت جستجو کرد و  فقر   از. مسئله 

در ها،  انسان  که  هرجا  رو،   این 

می حکوم�  خویش  ثروت   سایه 

تعداد اینکه  به  اعتناء  بی  ـ   کنند 

 حکومتگران اندک و یا بیشتر اس�

اولیگارشی سر و کار داریم با   ـ ما 

را امور  زمام  تهیدستان  که  هرجا   و 

با دموکراسی سر  بدس� دارند، ما 

» )مترجم. و کار داریم

مقاله در  هردن  لوتس  که   همانطور 

قیام تیک  دیالک  نویسد،  می   ای 

 توده های مصر در این حقیق� امر

کاخ ها  توده  که  کرد   خودنائی 

محاصره را  جمهوری   ریاس� 

 کردند، تصرف و تسخیر کاخ اما از

.سوی ارتش انام گرف�

 خیزش خلق بلحاظ فرم به کودتای  

شد منجر  ت«از . نظامی  د ح  و

نی» انقلبی خلق  و  ارتش   میان 

.توان دم زد

  اما از موضع خودقندیل ناصریس�

کند زا.  دل نی  مسئله  قندیل،   بنظر 

 نه ارتش مصر، بلکه جناح سازمان

نظامی شورای  در  سیا   جاسوسی 

 بنظر قندیل، ارتش در تام�. اس�

که بوده  نهادی  تنها  مبارک   دوره 

 مورد احترام خلق بوده و در سراسر

ضد بر  هرگز  خویش  مدرن   تاریخ 

 ارتش مصر. خلق عمل نکرده اس�

اس� وظیفه  مصر. ارتش  ارتش   در 

خلق« یا» فرزندان  و  اند  آمده   گرد 

آیند گرد  بوده،  در.  قرار  اما   ارتش 

به نزدیکی  علیرغم  مبارک   دوره 

فرمان ت�  بیشتر  هرچه   خلق 

 مصر بعد از. واشنگت درآمده اس�

های کمک  کلنترین   اسرائیل 

امریکا متحده  ایالت  از  را   نظامی 

.دریاف� می کند

ارتش های  پش�ژنرال  ازای  به    

باند مبارک از  به منافع ملی   کردن 

کرده دریاف�  اقتصادی   امتیازات 

د ن امپراطوری.  ا مصر  در   اکنون 

یافته که ت�  اقتصادی ئی تشکیل 

نظامیان عالیرتبه مصر اس� .  سلطه 

در خلق  فرزندان  طریق،   بدین 

 سطوح بالی ارتش به بخش تعیین

کاپیتالیستی مدل   کننده 

بدل خاصی  دولتی  ـ   بوروکراتیکی 

در آن  اصلی  خطوط  که  اند   شده 

اند  اینها.  زمان ناصر پی ریزی شده 

بر که  بود  نخواهند  حاضر   هرگز 

خود اقتصادی  مواضع  و   امتیازات 

کنند پوشی  چشم   مسئله.  داوطلبانه 

 اما از سوی دیگر این اس� که آنها

بپا های  توده  مبارزاتی  آمادگی   به 

آنها نوین  خودآگاهی  به  و   خاسته 

 آنها می دانند که خلق به. واقف اند

سوی از  خود  انقلب  کردن   قبضه 

.ژنرال ها تن در نخواهد داد

 اکنون نبرد زورآزمایانه از هر دو سو 

.آغاز می شود

 

 

  قدرت نظامیحقیق� این اس� که

و کوچه  فشار  به  نسب�   حاکم 

تفاوت بی  وجه  هیچ  به   خیابان 

� س ی از. ن حاکم  نظامی   قدرت 

 سوئی به پذیرش برخی از مطالبات

سوی از  و  دهد  می  در  تن   مردم 

عریان زور  و  قلدری  عفری�   دیگر 

.را بر سرشان آوار می کند

حاکم  نظامی  یقدرت  ا ر  ب

می مرز  و  حد  مردم   خودمختاری 

آوریل.  کشد نهم   وقتی که مردم در 

آمدند، تریر  میدان  به  باره   دو 

و تانک  با  جدید  دولتی   قدرت 

.تیربار به استقبال شان آمد

به ۲۵از  نظامی  لباس  با   افسری که 

 همراهی با خلق پرداخته بودند، سه

پا درآمدند و از  با گلوله   تن در جا 

 تن دیگر به جای فرستاده شدند ۲۲

.که عرب نی انداخته بود

 اینکه به خلق شیرینی داده می شود

  بسته به اراده قدرتندانو یا شلق،

اس�  سم� و سرع� روند.  نظامی 

کنند می  تعیین  آنها  را   در.  رفرم 

انقلبی خواهان نیروهای  که   حالی 

بنیان بر  تا  اند  مؤسسان   مجلس 

انتخابات جدید،  اساسی   قانون 
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صورت جمهور  رئیس  و   مجلس 

راهکار نظامی  خونتای   گیرد، 

می) رودمپ( پیش  را  آن   عکس 

 در ماه مارس چندین تغییر در.  گیرد

 قانون اساسی به همه پرسی گذاشته

بردن بین  از  جای  به  که   شد، 

 مناسبات غیر دموکراتیک به تثبی�

کنند می  کمک  آنها  تکیم   در. و 

انتخابات که  اس�  قرار   سپتامبر 

باید بعد  و  گیرد  صورت   مجلس 

اساسی قانون  تر  جانبه  همه   رفرم 

 بوسیله نایندگان جدید خلق عملی

د و جمهور. ش رئیس  باید   بعد 

.انتخاب شود

که اساسی  قانون  در  تغییراتی   با 

 رئیس جمهور و قوه مجریه دربرای 

 مقایسه با دموکراسی نایندگی جا و

بیشتری براتب  اختیارات  و   مقام 

 تعلق می یابد، اولین قدم در جه�

.  استمرار قدرت برداشته شده اس�

انتخابات برای  کوتاه  زمانی   فرجه 

به متعلق  احزاب  نفع  به   مجلس 

 بلوک حاکم خواهد بود که از گروه

:های زیر تشکیل می یابد

۱

گروه های وابسته به رژیم سابق 

۲

داری  سرمایه  نظر  مورد   احزاب 

big businessکلن 

3

احزاب بلحاظ مالی نیرومند 

۴

بطور  کماکان  السلمین   اخوان 

رسمی منوع

۵

لیبرال  اپوزیسیون  از  ای   اتادیه 

فعالین  کلسیک آشکار   شکس� 

 میدان تریر در همه پرسی مربوط به

 تغییر قانون اساسی که به هر حال،

قانون تغییر  نفع  به  آراء  چهارم   سه 

رفرم ضد  بر  عمل  یعنی   اسسی، 

از بوده،  پائین  از  اساسی   قانون 

غول خیزش  از  پس  اختناق   خطر 

.آسای ژانویه ـ فوریه خبر می دهد

مانده بورژوازی عقب   اکنون خرده 

اس� آمده  در  سخن  حمد.  به   م

عضو  های«وکیل   سوسیالیس� 

ملی«در » انقلبی می» جبهه   اعلم 

نشانه پرسی  همه  نتایج  که   کند 

 علقه مردم به ثبات و آرامش بوده

که. اس� بوده  این  مهم  مردم   برای 

گیرد، صورت  انتخابات   نخس� 

اساسی قانون  تغییر  باره  در   بعد 

آید عمل  به  غیر. مشورت  در   چون 

سال سالیان  نظامیان  صورت،   این 

ماند خواهند  قدرت  اریکه  . در 

افراد هراس  که  آنند  بر  هم   برخی 

در شریع�  درج  عدم  از   مذهبی 

رأی دادن  سبب  اساسی   قانون 

.مثب� بدان شده اس�

اسلمی ۵  پیرکر سوداهای  ورنر 

برگردان میم حجری

پرسی  همه   از) رفراندوم(نتیجه 

شعور بر  سیاسی  اسلم  که   نفوذی 

پرده کند،  می  اعمال  مصر   جامعه 

دارد به.  برمی  السلمین   اخوان 

و اساسی  قانون  تغییر  از   طرفداری 

مجلس تشکیل  با  مخالف�  به   لذا 

 زیرا تنها از این. مؤسسان می پردازد

تواند می  ثباتندی  توسعه   طریق، 

ها پادگان  به  ارتش  شود،   آغاز 

سکولریزاسیون جلوی  و   برگردد 

.جامعه گرفته شود

السلمین طریق،اخوان  بدین   ، 

 خونتای نظامی را به مثابه مهمترین

تلقی مدنی  جامعه  در  خود   متحد 

.می کند

تقلب  دراگرچه  مبارک   حسنی 

 ، به زیان اخوان۲۰۱۰انتخابات سال 

علل از  یکی  و  شده  تام   السلمین 

در  خلق  بوده، ۲۵جنبش   ژانویه 

به اکراه  به  فقط  مؤمن   برادران 

پیوندند می  آخرین. تظاهرات  تا   اما 

می ادامه  رژیم  با  معامله  به   لظه 

.دهند

ر  ظ ن اخوانب قندی،   عبداللیم 

جناح«السلمین  نیروی   مهمترین 

دهد» راس� می  تشکیل   اخوان.  را 

 السلمین همانند حزب دموکرات ـ

آلان  ر) CDU(مسیحی  فدا  طر

 لیبرالیسم اقتصادی مزین به مذهب

 مقایسه با اسلم سیاسی ترکیه. اس�

باشد درس�  تواند  می   اسلم.  (نیز 

اخوان بسان  نیز  ترکیه   سیاسی 

 السلمین در دامن عربستان سعودی

)مترجم. پرورش یافته اس�

رو میانه  های    در ترکیهاسلمیس� 

کمالیسم دهساله  چندین   سیطره 

شکستند درهم  را   تعویض. لئیک 

چارچوب در  قدرت   مواضع 

در امر  این  با  نیز  مالکی�   نخبگان 

اس� بوده  بطور.  پیوند   کاپیتالیسم 

یافته سازمان  بوروکراتیک  ـ   دولتی 

و نظامی  قدرت  پیوند  بر  مبتنی   و 

 اقتصادی از نوع کمالیستی، خود را

 از سوی طبقه سرمایه داران موسوم

 جدید» کالوینیس� های اسلمی«به 

 این نوع. زیر فشار روزافزون می بیند

الهام تواند  می  سیاسی   اسلمیسم 

ش  خ پائین«ب از  داری   در» سرمایه 

حال در  که  باشد  نیز   مصر 
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.شکلگیری اس�

آمدن کار  روی  از  غزب   هراس 

دو به  رادیکال  های   اسلمیس� 

:دلیل زیر مبالغه آمیز جلوه می کند

۱

اکثری�  در  السلمین  اخوان   اول 

طرفدار  های«خود   اوتوپی 

ی ست ی و ی کت بلکه» کل  نیس�، 

ایندیویدوئالیسم به   برعکس، 

به و  کند  می  تکین  داران   سرمایه 

.تقدیس آن می پردازد

۲

برای   مثابهثانیا  به  ها   سلفیس� 

 تاریک اندیشان فوندامنتالیستی تنها

اشاعه اس�،  شیطانی  که   چیزی 

ایمانسیپاسیون بر  مبتنی  های   ایده 

اس� مسلمین  بین  مثابه.  در  به   آنها 

و مسیحیان  بر  حمله   سردمداران 

می ای  وظیفه  انام  به   شیعیان 

عربستان سوی  از  که   پردازند 

 سعودی به عهده شان گذاشته شده

دادن به هرز  از  اس�  عبارت  آن   و 

ون( زاسی ی ل ا ن های) کا  انرژی 

امپریالیستی ضد  و   ۶. اجتماعی 

میراث ناصر

که  نیس�  معلوم  نهنوز  ا و خ  ا

از بعدی  های  چالش  در   السلمین 

. کدام جناح طرفداری خواهد کرد

یاد به  را  آدمی  آن  کنونی   موضع 

و نظامی  خونتای  میان   لولئی 

.نیروهای خلقی می اندازد

ها اخوانژنرال  به  همانقدر  اما    

اخوان که  دارند  اعتماد   السلمین 

دارد اعتماد  ها  ژنرال  به  .  السلمین 

اعتمادی بی  تاریخی  های   ریشه 

میان خونین  خصوم�  در   متقابل 

بوده ناصر  رژیم  و  السلمین   اخوان 

د ن رأس. ا در  عبدالناصر   جمال 

سال در  آزاد  افسران   کودتای 

چپ«، ۱۹۵۴ ملی  رژیم  تأسیس   به 

سیاسی مدل  که  گماش�   هم� 

 ضد کشورهای نفتخیز عربی وابسته

بود امپریالیسم  بدرستی،. به   ناصر 

عوامل مثابه  به  را  السلمین   اخوان 

نتیجتا و  سعودی  عربستان   نفوذی 

به گوش  عرب  ارتاع  از   بخشی 

دانس� می  متحده  ایالت  . فرمان 

 ناصر با تکیه بر حمای� همه جانبه

به امپریالیس�  ضد  های   توده 

 مبارزه نابودکننده ای بر ضد اخوان

پرداخ� کار.»   السلمین  روی   با 

ناصر، از  پس  السادات  انور   آمدن 

داری« سرمایه  غیر  رشد   تغییر» راه 

 سمتگیری داد و به راه رشد سرمایه

ضد سیاس�  و  شد  بدل   داری 

به و  داد  ماهی�  تغییر   امپریالیستی 

با ملی  ضد  همکاری   سیاس� 

صهیونیسم و  غربی  های   قدرت 

شد بدل  غرب  به  ر. وابسته  و ن  ا

سال  در  کمپ ۱۹۷۶السادات   در 

با ای  جداگانه  صلح  پیمان   دیوید 

بس� ها. اسرائیل   فلسطینی 

 نیرومندترین متحد عربی خود را از

دادند انور. دس�  صلح   پیمان 

فلسطینی برای  اسرائیل  با   السادات 

.ها بسیار گران تام شد

ااسادات جبههانور  توسعه  برای    

و ها  کمونیس�  ضد  بر   مبارزه 

را السلمین  اخوان  ها،   ناصریس� 

.از زندان آزاد ساخ�

حسنی دوره  در  السلمین   اخوان 

دستگاه نظر  ت�  دوباره   مبارک 

گرف� قرار  مبارک. سرکوب   زیرا 

مثابه به  را  آن  خواس�   می 

اثر بی  و  خنثی  وفادار   اوپوزیسیون 

.سازد

مرزوق ضدبدر  با  گفتگو  در    

 امپریالیس� های غربی می کوشد تا

 چپ نگری اخوان السلمین را بدان

ناصر کوشد. بازگرداند سیاس�   او 

 ماهیتا مثب� ارزیابی می کند که«را 

بوروکراتیک دستگاه  تقصیر   گویا 

اجرا درس�  او  نظرات  که   بوده 

.»نشده و یا در نطفه خفه شده اند

با السلمین  اخوان  او،  قول   به 

پیوند عمیق ای کنونی  توده   جنبش 

 احساس می کند، ولی نی خواهد

قول. رهبری آن را به دس� گیرد  به 

طرفدار السلمین  اخوان   او، 

 گفتگوی ملی و همکاری میان کلیه

.نیروهای مثب� اس�

 با فیس بوک در یک دس�مرزوق 

از دیگر،  دس�  در  قرآن  با   و 

گوید می  سخن  ملی  . وحدت 

اخوان آن،  در  که  ئی  ملی   وحدت 

و اس�  طائی  حات   السلمین 

سر بر  به خلق   سودائی جز خدم� 

.ندارد

جمع خاطر  برای  السلمین   اخوان 

اقدامات باب�  از  غرب   کردن 

اسلمیستی، توطئه  و   خصمانه 

که  کرده  انتخاباتاعلم   در 

gکاندیدای خا  ریاس� جمهوری 

.خود نخواهد داش�

منظور از گرگ، عمرواگر    مرزوق 

ـ رهبر سابق لیگای عرب و  موسی 

که باشد  ـ  ها  ژنرال  محبوب   مهره 

 اس�،» مهره امریکا«از دید مرزوق 

شبان نقش  السلمین  اخوان   آنگاه 

 خواهدمحافظ گله مردم را به عهده 
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.داش�

ماه در  مصر  مجلس  انتخابات   در 

ت� السلمین  اخوان   سپتامبر، 

ن  ا و ن عدال�«ع و  ازادی   »حزب 

لیس� در  و  کرد  خواهد   شرک� 

شخصی� از  تعدادی  آن   نامزدهای 

نیز مصری  مسیحی  نامدار   های 

.وجود خواهد داش�

هماهنگی به جای مبارزه طبقاتی ۷

که  شود  می  روشنتر  روز  هر   ضمنا 

وظیفه ترین  اصلی  السلمین   اخوان 

رادیکالیزه از  جلوگیری  را   خود 

.گشت اجتماعی جنبش می داند

  اگرچه جنائی قلمداد کردنمرزوق

 اعتصاب از سوی خونتای نظامی را

قبول« ولی» غیرقابل  داند،   می 

 اعصاباتی را که مخل نظم عمومی

قابل باشند،  منافع عموم  بر ضد   و 

داند نی  او، حال وق�. قبول   بنظر 

خصوصی اقتصادی  منافع  از   دفاع 

وق� . نیس� ملی«حال   »برادری 

آلترناتیو برای.  اس�  مرزوق به مثابه 

های پروژه  طبقاتی،   مبارزه 

را ها  تعاونی  تشکیل  را،   اجتماعی 

کند می  پیشنهاد  را  خیریه  امور  . و 

اینکه  مطلب  رهائی«لب  ره   تنها 

!»اسلم اس� و بس

 مخترع این راه رهائی را هم نام می

د ر اسلمی،: ب کار  حزب   رهبر 

.شخص شخیص مجدی حسین

  ـ مارکسیس� سابق ـمجدی حسین

سیاسی اسلم  عالم  در   اکنون 

تا بیند  می  بیشتری  مؤثری�   امکان 

 در میکروکاینات چپ و لذا به مبلغ

: سرسخ� راه سوم بدل شده اس�

و« افراطی  کاپیتالیسم  میان   راهی 

!»سوسیالیسم تفریطی

خود حزب  برنامه  نکات   مهمترین 

اجتماعیرا استقلل ملی، عدال�    

.و دموکراسی اعلم می کند

پرسند،  می  نوعوقتی   چه 

دموکراسی؟

دهد می   دموکراسی،: « جواب 

اس� بر!» دموکراسی  بنا   و 

دموکراتیکی ـ  سوسیال   اعتقادات 

فقط که  کند  می  اضافه   خویش، 

و دارد  وجود  دموکراسی  نوع   یک 

اس� بورژوائی  دموکراسی  . آن 

یعنی او  بنظر  ایدئال   لیبرالیسم 

ایدئال سوسیالیسم  و   دموکراسی 

.یعنی عدال� اجتماعی

 وقتی از رهبر کذائی کارگران مصر

به  دراجع  را  بهنظرش  ناتو   تاوز 

با توجه به ضعف  لیبی می پرسند، 

می جمع  را  پرسنده  خاطر   غرب 

را غرب  بنغازی  های  بچه  که   کند 

 برای نیل به آماج خود، آل� دس�

.خواهند ساخ� و نه برعکس

حسین سابقمجدی  فکری  رفیق   ، 

گرائی(خود را به سکتاریسم   )فرقه 

 همیشه خدا که: چپ متهم می کند

کرد تظاهرات  توان  از. نی   پس 

 سرنگونی مبارک، وظایف دیگری

دارند قرار  کار  دستور   دیگر. در 

.وق� تظاهرات نیس�

باید چه  اکنون  پرسند،  می   وقتی 

کرد؟

وق� اکنون  که  گوید   می 

 خودسازماندهی اس�، وق� حزب

در شرک�  وق�  اس�،   سازی 

.انتخابات اس�

 نیز سودای تشکیل» کفای�«جنبش 

 حزبی که به قول. حزب بر سر دارد

مجموعه باید  قندی،   عبداللیم 

فقط: «طیف چپ را در بر گیرد  نه 

همچنین بلکه  مارکسیستی،   چپ 

ـ سوسیال  ناصریستی،   چپ 

.»دموکرات و حتی لیبرال را

  اما نگران اس� کهعبداللیم قندی

 زبان لیبرال زبان مسئله اجتماعی را

داش� خواهد  نگه  کام   بلوک. در 

 اجتماعی که می بایستی مرحله دوم

هنوز ببیند،  تدارک  را   انقلب 

اس� نشده  انتخابات.  تشکیل   در 

جنبش فعال  فقط   سپتامبر، 

اخوان» کفای�« پیروزی  که   نیس� 

 او اما. السلمین را پیشگوئی می کند

انام عهده  از  که  اس�   مطمئن 

انتخاب سوی  از  محوله   وظیفه 

آنکه بی  آمد،  برخواهد   کنندگانش 

به و  سابق  رژیم  بردن  بین  از   به 

سرکردگی سیاس�  با   رویاروئی 

بعد چی؟.  طلبانه غرب نیاز افتد

  در جواب سؤال راجعلئو تروتسکی

ماه در  روس،  انقلب  دورنای   به 

س  ر ا بود۱۹۱۷م داده  جواب   ، :

!»بعد، ما می آئیم«

ـ  او  ازپیرو مصری  ـ  وکیل   محمد 

انقلبی« های   اندکی» سوسیالیس� 

.فروتن تر از تروتسکی اس�

پایان 

دایرالعارف روشنگری

http://hadgarie.blogspot.com/
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gدمین اجلس کنفرانس 

 ۱۳۹۰  خرداد ۲۷ تا ۱۰بین الللی کار، 

و دستکاری  های  آمار  مبنای  بر   حتی 

، ها  دول�  اغلب  ی  شده    تریف 

به  نفر از جمعی�۲۵۰نزدیک    میلیون 

، که بیکارند  با آماده ی کارِ  جهان    

درمناطق خانوار  متوسط  اندازه   فرض 

، نفر  پنج  تا  دو  بین   ،  مختلف جهان 

و هفتصد  به  نزدیک  شود  می   برآورد 

، بیکاری  اثر  در  نفر  میلیون   پنجاه 

رویاروی گرسنگی و بیماری و مرگ و

اند خانانی  و  و در  بی  امیدی  نا    

  بخشی از آن  که ترس به سر می برند

نفر میلیون  دویس�  و  میلیارد   یک 

می تشکیل  را  جهان  ی  گرسنه   مردم 

 دهند . از پیامدهای بیکاری بر زندگی

های خانواده  اعضای  و  بیکار   افراد 

 آنها که بگذریم ، پیامدهای اجتماعی

  در شورش های  گسترده ی بیکاری ،

با عربی  کشورهای  اخیر  های   ماه 

بازتابی مشارک� جوانان  ی  گسترده    

“جنبش در  و  ؛  یاف�   آشکار 

در  ، بیدادگری  علیه   ”  برآشفتگان 

پانزدهم از  که  اروپا  سراسر  و   اسپانیا 

می (  ماه  جاری  جوانان۲۰۱۱   (   

مشاغل  ، بیکاری  از  که   خشمگینی 

 موق� ، دستمزد های ناچیز و سیاس�

کاست و  قطع  و  جویی  صرفه   های 

اجتماعی های  آمده هزینه  تنگ  به    

اسپانیا و  بودند را نخس� در مادریدِ  

؛ یی  اروپا  در سایر کشورها ی   سپس 

جمله به از  فرانسه  و  پرتقال  یونان،    

تا۱میدان آورد ( به شورش )  را  مردم    

و توجه  مورد  که   ، فراخوانند   مدنی 

 حمای� شماری از گروه های مختلف

افراد  ، دانشجویان  جمله  از   مردم 

مسن ، بیکاران متقاضی کار ، 

 آنها که بیکارند،
 آنها که همه کاره

اند…
محمد شلیله

قرار ها  بازنشسته  حتی  و   هنرمندان 

که اس�  این  واقعی�   . میزان گرف�    

در جوانان  بیکاری  بویژه  و   بیکاری 

آن سطح  ترین  هشداردهنده  به   جهان 

برای  . اس�  رسیده  حاضر  زمان   تا 

مراکز شهری بیکاری جوانان در   نونه 

گروه عضو  کشورهای  از   )  فرانسه 

به  ( مناطق۲۵  هش�  در  و  درصد    

به  کشور  این  نشین  درصد۴۰فقیر    

) اس�  چهار۲رسیده  تا  سه  بین  که   ( 

این در  بزرگسالن  بیکاری  نرخ   برابر 

  خوان سوماویا کشور اس� و چنانکه

کار۳( الللی  بین  مدیر کل سازمان   (  

مورد اجلس  در  خود  گزارش   در 

در جوانان  بیکاری  کرد  تاکید   بحث 

عربی تا ده کشورهای  بین هف�    گاه 

بزرگتر بزرگسالن  بیکاری  از   مرتبه 

. به نظر می رسد جای بخشی اس�   

را بیکار  نیروی  عظیم  شمار   ازاین 

  ؛ که بنا به آمار کودکان کار گرفته اند

به همین های   اجلس ،  عرضه شده 

کودک میلیون  پانزده  و   ِ  دویس� 

بدون و  ناچیز  دستمزد  با  پسر  و   دختر 

 ِ  قانونی را در بر می  هر گونه حمای�

که کارهای۵۳  گیرد  به  آنها  درصد    

مشغولند به خطرناک  آنها رو    وتعداد 

 ) .۴افزایش اس� ( 

الللی بین  کنفرانس  اجلس   صدمین 

. شد  برگزار  شرایطی  چنین  در   کار 

سوماویا بین خوان  سازمان  مدیر کل    

افتتاحیه گفتار  و  گزارش  کاردر   الللی 

نا را  کار  دنیای  اجلس  این  در   اش 

و در مورد   بحرانِ  آرام توصیف کرد 

 چند ُبعدی پیش روی که در اثر میزان

بالی قبول  قابل  بیکاریِ  غیر    

  واقعی  رکود سرمایه گذاری جوانان ،

شدن رانده  حاشیه  به   ، اقتصاد   در 

کار و  کسب  و  اقتصادی   موسسات 

سطح و   ، زا  اشتغال   کوچکِ  

  ، نامناسب درآمد ها و تشکیل ثروت

  ، هشدار داد . او گر که در راه اس�

   که مخاطرات چه با تردید وانود کرد

سرگذاشته پش�  جهانی  مالی   بحران 

، اس�  تصریح شده  اما  در   کرد    

ناکارآ رشد  الگوی  تثبی�    و صورت 

 ادامه مقررات غیر منصفانه ی جهانی

 که سرچشمه ی بحران پیشگفته نیز بود

 و نا برابری را طی سی سال گذشته به

جا همه  در  تقریبا  سیستماتیک   طور 

 گسترش داد ، بحران آینده از هیچیک

، اجتماعی   ، اقتصادی  های  جنبه   از 

شدنی مهار  سیاسی  و   زیستمحیطی 

مردم گف�  سوماویا   . بود   نخواهد 

؛ اند  خشمگین  و    احسا س  مایوس 

اینکه از  و  ؛  اند  مضیقه  در  کنند   می 

  نهادهای مالی استوار وانود می شود

اینکه و  کنند  سقوط  که  آنند  از   تر 

آنند از  مردم کوچکتر  شود  می   فرض 

اند عصبانی   ، آیند  حساب  به     ؛ که 

که به شورش هایی انامید وضعیتی     

  آغاز شد و که از میدانِ  التحریر قاهره

سول دل  ارتا  لپو    ) ، میدان۵ (  به 

 مرکزی مادرید ، پایتخ� اسپانیا دامن

  جهان در  از دیده ی سوماویا کشید .

ی اجتماعی آستانه  و  مردمی    جنبشی 

پیش به  را  آن  جوانان  که  می اس�    

دگرگون  و برند را  جهان  توانند  می    

ی خواسته  کرد  تاکید  او   .  سازند 

شان صدای  که  مردمی  آمیز   مسال� 

های گیری  تصمیم  مرکز  در   باید 

شود شنیده  واقعی سیاسی  تغییرِ      

 . اس�

کمتر سوماویا اما  ساختاری   از  که     
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زاده فزاینده کنونی  و   بیکاری گسترده 

گف� ی آن اس�   و به ژرفای  سخن 

کار مناسبات  جهان ویرانگرِ   در    

پرداخ� اس� کنونی  این  واقعی�   .   

  بیکاری اکنون اضطرابِ  مزمن و که

نیروی کار و اعضای خانواده  بدخیمِ  

 ی آنهاس� . در زمان حاضر در اغلب

 کشورهای جهان مقررات و قوانین در

  نیروی کار  که از اشتغال خور اتکا یی

و کند  پشتیبانی  آنان  اشتغال  تداوم   و 

راستای گذاردر  اثر  های    سیاس� 

ی اشتغال توسعه  بر    . ندارد  وجود    

و بزرگ  های  کارفرما  بین   مناسبات 

 نیروی کار تنها یک اصل حاکم اس�

 و آن بیشینه کردن سود سرمایه اس� و

. هیچ  بر دیگر  قاعده  این  نفوذ    

دیگِر چیز  هر  با  سرمایه   مناسبات 

سیطره پیرامون نیز  آن  اس�   یافته    .  

که جا  هر  به  تواند  می   سرمایه 

  برود ، در هر جا که مناسب خواس�

 یاف� مستقر شود و هر وق� خواس�

کند ترک  را    ؛ حتی در مواردی آنا 

به کشورها  برخی  قانونی  مقررات   که 

وارد در  از  دهد  نی  اجازه   سرمایه 

  وارد این  مناطق آزاد شود ، از پنجره

تا آن جا  و در   گونه کشورها می شود 

از بسیاری  مقررات نقض  و  قوانین    

محلی و  داخلی  کشور مقررات    

نقض بویژه  و  کارِ  مفروض  قوانین    ِ 

 برخوردار از حداقل حمای� از حقوق

ر ا ی ک قاعده  نفوذ   . رود  می  پیش    

  رسمی� بین پیشگفته بر مناسبات کار

اس� یافته  سازمان الللی  مقررات   .   

جهانی که تارت  دارد  صراح�      

کشورهای داخلی  مقررات  و   قوانین 

از حمای�  گسترش  مورد  در   عضو 

” کارگران اساس  بر  باید   .  .  . و    

” تارت  برای  محدودی�   حداقل 

  اتادیه  فعالی�  ) .۶بازنگری شود ( 

 های کارگری رو یاروی بهانه جویی ها

های محدودی�   ، ها  کارشکنی   و 

دس� های  دول�  مخالف�  یا   قانونی 

و مالی  قدرت  مراجع  ی   نشانده 

و بزرگ  های  شرک�  و   اقتصادی 

  و اتاد منافع آنها در بسیاری فراملیتی

با دیگر  طرف  از   . کشورهاس�   از 

  از یکسو و کاهش سطح اشتغال دائم

تویز و  ترویج  با  دیگر  سوی   از 

میان در  جویانه  رقاب�   مناسبات 

ناامنی شدید نیروی با وجود  که  کار    

زمینه  ، اس�  گسترش  به  رو   شغلی 

 های همبستگی و اتاد منافع کارکنان

و زمینه  عنوان  به  انسانی  نیروی   و 

به رو  ها  اتادیه  تشکیل   محرک 

خصوصی  . اس�  گذاشته   کاهش 

نظر در  بدون   سازی ها ی گسترده ی 

شمار  ، کار  نیروی  فرجام   گرفت 

گذاشته کنار  کاری  نیروی  از   عظیمی 

کار بازار  روانه  را  ها  دول�  ی   شده 

فراملیتی و  بزرگ  های  کرده شرک�    

. مستقل اس�  کار  و  کسب    و  

بنگاه و  خرد  اقتصادی  های   فعالی� 

نیز متوسط  و  کوچک  اقتصادی   های 

ماشین عنوان  به  آنها  ز  ا  سوماویا   که 

 ایجاد شغل یاد کرد ، به قول هم او ،

اند و در تصمیم  به حاشیه رانده شده 

بخش و  ها  دول�  های   گیری 

ندارند اولوی�  شمار خصوصی   .   

دس� از  کار  کارِ   نیروی  ی   گسترده 

بر باید  نیز  را  بخش  این  ی   داده 

 متقاضیان کار در بازار کار شرک� ها

.   بخش کشاورزی و دامپروری افزود 

  نیز از این آسیب در کوچک و متوسط

ای گسترده  شمار   . اس�  نانده   امان 

کشاورزان بار از  زیر  دامپروران  و    

 بدهی های سنگین و قیم� پائینی که

می پرداخ�  آنها  محصولت   برای 

 شود ناگزیر شده اند زمین و هر چه در

  و شماری دیگر    رها کنند آن بود را

 با راه افتادن سوپر مارک� های بزرگ

  و کنار گذاشته شدن بازار ها ی سنتی

، کشاورزی  محصولت  پا عرضه  از    

 درآمده اند . در این زمینه کافی اس�

که  آوریم  یاد  بازار۹۰به  درصد    

، قهوه   ، ذرت   ، گندم   صادرات 

 چای ، آناناس ، پنبه ، تنباکو، کنف ،

کمتر در دس�   و محصولت جنگلی 

اس� فراملیتی  پنج شرک�    ) .۷ (  از 

های شرک�  اخیر  بحران  همین   در 

از ترفندهایی  با  بزرگ  و   فراملیتی 

  قیم�  شمار کارگران شان کاستند ؛

 محصولت شان را به هزینه ی نیروی

  انسانی شاغل در این گونه شرک� ها

داشت نگاه  ثاب�  و  اخراج    و با 

تا آوردند  پائین  آنها  درآمد    کاهش 

 رقبای کوچکتر و از نظر مالی کم توان

  دارایی  ؛  را از پای درآوردند تر خود

و خریدند  بخس  ثمن  به  را  آنها   های 

شان ها  خانه  روانه  را  شان   کارکنان 

به و  دارایی کردند  با  خود  تهیز  باز    

 های ارزان قیم� پرداختند و بخشی از

تصرف به  را  رقبا  از  گروه  این   بازار 

های زنیره  تشکیل  با   .  درآوردند 

 تامین که کارکرد آنها تامین اقلم مورد

 ِ  با در آمد پائین نیاز مصرف کنندگان

فروشی خرده  های  شرک�   توسط 

  ) ، به۸ (  جهانگستری مانند والارت

و کسب  هیچ  که  اس�  هایی   قیم� 

برخیزد کاری رقاب�  به  آن  با  نتواند    

آور شرم  نحو  به  کیفی�  از  صرفنظر   ) 

تامین گونه  این  کالهای   پائین 

را خرد  های  کارگاه   (   از کنندگان 

داشتند باز  تعطیل فعالی�  به  و    

  و دارندگان این گونه کارگاه کشاندند

 ها را در اقصی نقاط جهان به صورت

  درآوردند . کارگران ارزانِ  کارمزدی

هم خانگی  کنندگان  تولید  به   آنها 

و بردند  حداقل یورش  با  را  آنها    

، از دستمزد  برخورداری  بدون    

صورت به   ، قانونی  مزایای   هرگونه 
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 کارمزدی ، تنها در مواقعی که به کار

نی یا  گیرند  می  بکار  دارند  نیاز   آنها 

همه گیرند ها  این   . از   هایی  گرو    

  اند که بیکاران یا نیمه بیکاران واقعی

دول� اغلب  متقلبانه ی  های  آمار   در 

آیند نی  در  نایش  به    . در واقع ها 

ترتیبات این  با  تامین  های   زنیره 

 مشتریان خود را نیز که با دستمزدها ی

 ناچیز چاره ای جز تامین نیازهای خود

همین کیفی�  حداقل  با  کالهای   از 

 شمار زنیره های تامین مانند والارت

و تولید  با  ندارند   . کنند  می  تکثیر     

تامین تر شدن زنیره ها ی   انحصاری 

کار نیروی  تقدیر   ، تولید  و  تهیه    را و 

 قدرت های مالی و اقتصادی و مراجع

مراکز گونه  این  با  همپیوند   سیاسی 

  تقدیر نیروی تعیین می کنند . نه فقط

 کار که تقدیر اغلب دول� ها و جامعه

های تصمیم  به  نیز  مربوط    ِ در های 

کلن و سطح  مالی  قدرت  منابع    ِ 

سرمایه بازار  و  وابسته اقتصادی    

 اس� . آنها می توانند سطح اشتغال را

 بال و پائین کنند و بر سرنوش� دول�

  تاثیر تعیین کنند ه ها و جامعه مربوط

 بگذارند ، یا سرمایه گذاری های شان

تولید و  ببرند  دیگر  جای  به  جایی   از 

  پائین  یا سرانه در کشوری را بال برند

کشورها مالیاتی  درآمد  از  و   آورند 

های بازار   . بیفزایند  آن  بر  یا   بکاهند 

 سرمایه ی کنونی در اغلب کشورها به

صورت به  که  روند  می  پیش   سمتی 

منابع انحصاری  کنندگان   استفاده 

ملی ی  انباشته  ثروت  و    و طبیعی 

و ها  راه  مانند  زیربنایی   تاسیسات 

کشورها در  و بندرگاهها  آیند  در    

را ها  ادارات دول�  صورت  به    

سرمایه بازار  پردازی  کار  و   کارگزینی 

در آورند .

 درآمد نیروی کار نیز در دهه های اخیر

آمد در   . اس�  گذاشته  کاهش  به   رو 

  در۱۹۶۰طبقه ی متوسط که در دهه ی

 همه کشورها افزایش یاف� در دهه ی

حتی۱۹۹۰  . نیاف�  افزایش  آمد   در    

 متوسط کار گران امریکایی که در سال

سال۲۸۹۰۰ ، ۱۹۸۰ در   ، بود  دلر    

حذف۲۸۵۹۸ ، ۲۰۰۰ از  پس   ) دلر    

کاهش عمل  در  که  شد   ( تورم   اثر 

اس� که۹ (  یافته  حالی  در   .  (   

  ضرر و زیان بانک ها و صورتساب

نیز را  اخیر  بحران  در  مالی   نهادهای 

 همین مردم باید بپردازند ، و دول� ها

و اقتصادی  و  مالی  مراجع  پشتیبان   ی 

زیان جبران  فراملیتی  ی  ها   شرک� 

 های وارده را از محل کاهش خدمات

و ها  دستمزد  کاهش   ،  اجتماعی 

 مزایای نیروی کار و اخراج گسترده ی

 .  )۱۰کارگران تامین می کنند ( 

عمکرد حاصل  شده  عرضه    ” تصویر 

 سرمایه داری واقعا موجود ” اس� که

 پش� نهادهای بازارهای مالی که طول

و مسئولن  و  گستره  و  عرض   و 

حدود و  وظائف مسئولی�  و  حقوق    

پنهان اس� آید  به تعریف در نی   آنها 

آن  که واقعی� ، ماهی� و ساز و کار 

کرده ها را پیچیده و دس� یافتنی  نا    

 اس� و خارج از هر گونه نظارت ملی

 و بین الللی قرار داده اس� . محتوای

مردم دادن  قرار  عملکرد  اس� این     

قرار برداری  بهره  مورد  چرخه   در 

یا گرفت عنوان   به  شدن  مصرف    

به و  قیم�  ترین  ارزان  به  کار   نیروی 

 عنوان مصرف کننده و پرداخ� کننده

به ها  شرک�  کالهای  بهای   نهایی 

  . از قیمتی که برای شرک� ها بصرفد

 این قرار بخش گسترده ای از جمعی�

به دستشان  که  آنها  تازه  و   ،  جهان 

رسد می  سرمایه  دام  در دهنشان    

گردش کردن  جهانی  با  که   گرفتارند 

اصلی مضمون  که  سرمایه  و   کال 

تشخیص دیگر  اس�  سازی   جهانی 

دشوار جغرافیا و محل و موقعی� آن   

اتاد و  کلن  های  سرمایه   .  اس� 

سابقه بی  قدرت  پرتو  در  آنها   منافع 

پاسخگو غیر  و  گسترده  و   متمرکز 

و ارکان  و  منابع  تامی  به   نزدیک 

 نهادهای پشتیبانی کننده حیات بشر را

 به تصرف و در انحصار خود درآورده

ترین گسترده  از  ترتیب  بدین  و   اند 

از دفاع  در  جهان  جمعی�   بخش 

ش ی و تعیین خ و  ریزی  برنامه  و    

ید خلع  فردی  و  اجتماعی   سرنوش� 

ی ها  شرک�  منافع  اتاد   . اند   کرده 

فراملیتی و  مداخله ی بزرگ  کار  در    

و زندگی  ساختار  در  ناشدنی   مهار 

تهدید حیات انسان اس� .

ها  نوش�  جهان۱٫پی  برآشفتگان   ”   

برنامه  ،  ” شوید  پژواک متحد    

 ، فرانسه  الللی  بین  رادیو   ،  ۳۰جامعه 

ی  Putting ۲٫ . ۲۰۱۱م  Jobs  and 

Fairness  at  the  Heart  of 

Recovery:  the  Role  of  the  G8 

Global  Unions’  Statement  to  the 

G8  Summit.  Italy,  July  2009. 3. 

Juan  Somavia 4.  From  child 

labourer  to  child  advocate:  How 

Rodel  succeeded  in  leaving  the 

mineshaftبه گرارشی عرضه شده   . از 

الللی بین  کنفرانس  اجلس   صدمین 

 ) تا ۱کار   ) در :  ۲۰۱۱ ژوئن ۱۷ 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSession

s/100thSession/media-

centre/articles. Jun. 11, 2011. 5. 

Puerta  del  Sol 6احمد  ، سیف   .   

 ( گرد آوری و ترجمه ) . استعمار پسا

.  ( دیگران  و  جرج  (سوزان   .  مدرن 

۱۳۸۲٫تهران : نشر دیگر . 

۷٫ Paul, H, et al (2003). Hungry 

Corporations. Zed Books. London 

& New York.  Pp 17- 18.

8 .Wal-Mart

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/articles
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/articles
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/100thSession/media-centre/articles
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9. بروجنی   صادقی  خسرو    ،   ،  

و۱۳۸۸ اقتصادی  تول  طرح   .   

انسان تارنای   ،  نئولیبرالیزاسیون 

مشترک کار   ) فرهنگ  و   شناسی 

اقتصاد صفحه  و  البرز  تلیلی   سای� 

 ۱۰٫سیاسی انسان شناسی و فرهنگ ). 

ITUC  General  Secretary  Sharan 

Burrow.  International  Trade 

Union  Confederation  (  ITUC), 

Brussels,  14  June  2011  (ITUC 

OnLine(

 

آنها که بیکارند

 

  ماه۱۷ تا ۱کنفرانس بین الللی کار 

 ۱۳۹۰ خرداد ۲۷ تا ۱۰ ۲۰۱۱ژوئن 

انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/10146
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)۱۹۵۰کتر ورنر سپمن (متولد د

از فیلسوف،  شناس،   جامعه 

روشنگری تارنای   مسئولین 

(گلسنوس�) آلان

آثار:

زمینه در  بیشماری  و مقالت   کتب 

ـ اجتماعی  تئوری  ایدئولوژی،   نقد 

انتقادی و جامعه شناسی فرهنگ

انسان و سیستم.

در انتقاد از مارکسیسم ساختارگرا (

۱۹۹۳(

دیالک تیک تدن زدائی.

) زورگوئی  و  خردستیزی  بحران، 

۱۹۹۵(

پایان انتقاد اجتماعی؟

هم واقعی�،  هم  مدرنیته،   پسا 

 )۲۰۰۰ایدئولوژی (

محو ولی  یافته،  تغییر  کارگر   طبقه 

نشده اس�!

هواپیماها، خدمه   پرستاران، 

«لیه جزو  نقل  و  حمل   کارگران 

های اصلی» مزدبگیران اند.

پیشگفتار

چه ـ  کارگر  طبقه  از  گفت   سخن 

نیز چپ  محافل  میان  حتی  ـ   بسا 

 سؤال زیر را به دنبال می آورد: مگر

هنوز طبقه کارگر وجود دارد؟

که داهد  می  نشان  واکنش   این 

دستگاه بنیادی   «خرابکاری» 

چقدر بورژوائی   ایدئولوژیکی 

اصلی اس�: هدف  بوده   کارساز 

به بورژوازی  ایدئولوژیکی   دستگاه 

شرح زیر بوده آس�:

 پرولتاریای
مدرن
برگردان  دکتر ورنر سپمن

شین میم شین
۱

 کشیدن سدی سدید در برابر درک

رئالیستی مناسبات اجتماعی.

۲

 پنهان کردن مکانیسم های استثمار

و طبقات ت� استثمار از چشم ها.

موفقی� در  نیز  کارگر  طبقه   خود 

 دسیسه های بورژوازی در این زمینه

نبوده اس�. زیرا در سال  بی تقصیر 

با بندرت  کارگر  طبقه  اخیر،   های 

خویش، طبقاتی  منافع  از   دفاع 

جلب خود  به  را  عمومی   افکار 

بسا، چه  کارگر  اس�. طبقه   کرده 

شرایط بر  نئولیبرالی   حملت 

بدون تقریبا  را  خود  کار  و   زندگی 

کرده تمل  مقاوم�  و   اعتراض 

اس�.

توضیحی های  تلش  از   بسیاری 

 مارکسیستی در باره طبقه کارگر نیز

مخدوش تصویر  این  تصحیح   برای 

حاوی آنها  اند. اکثر  بوده   نامناسب 

چشم به  راجع  «عام»   گزارشاتی 

ساختاری جوانب  و  طبقاتی   انداز 

هرچند که  اند  مزدبگیران   وجود 

از خون ولی خالی  و ضرور،   مفید 

 اند و اگر به مناسبات کاری روزمره

 فروشندگان نیروی کار نپردازند، از

برخوردار ناچیزی  اجتماعی   توان 

می شوند.

۱

همه چیز غیرمادی اس�؟

ـ صنعتی،  ت� شرایط کاپیتالیستی 

زمانی تا  متنوع،  انکارهای   علیرغم 

اضافه تصاحب  به  سرمایه   که 

مناسبات و  پردازد  می   محصول 

 استثماری مبتنی بر این جریان وجود

 دارد، طبقه کارگر نیز وجود خواهد

خود که  کند  نی  فرق  و   داش� 

یا و  باشند  آگاه  بدان  ها   انسان 

امری واقعی�  طبقاتی   نباشند: باف� 

عینی (اوبژکتیف) اس�.

در هنرمندانه  تشبثات  افشای   برای 

باید طبقاتی  مناسبات  انکار   زمینه 

نو از  اصلی  اجتماعی   واقعیات 

تفسیر شوند.

بزرگ با  عمدتا  بورژوائی   تشبثات 

 نائی آماری سیر و گرایشی صورت

 می گیرند که هر چند وجود دارد،

اس�، دیگری  معنی  دارای   ولی 

 دارای معنای دیگری غیر از آن، که

بدان نسب� می دهند، اس�.

روز گشت»  «فکری  از  مثل   آنها 

می نتیجه  غلط  بطرزی  کار   افزون 

حوادث مادی  خصل�  که   گیرند 

شده رانده  حاشیه  به   اقتصادی 

 اس�. بعد ادعا می کنند که جوامع

پیدا «پساصنعتی»  خصل�   متروپول 

سیطره شان  مشخصه  و  اند   کرده 

«اقتصاد های خدماتی» شده اس�. 

نتیجه دعاوی،  این  اساس  بر   بعد 

 می گیرند که طبقه مولد دیگر معنی

و اهمی� و ارج و ارزش ندارد.

مناسبات به  گذرا  نظری   اما 

نیس�. زیرا ضرر  بی  نیز   اجتماعی 

تولید بخش  در  که  کسانی   تعداد 

سوم یک  حدودا  کارند،   مشغول 

 کلیه شاغلین را تشکیل می دهند و
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همگون درونی  تایزمندی   علیرغم 

می نودار  را  اجتماعی  بلوک   ترین 

سازند.

که نیس�  باب�  این  از  تردیدی   اما 

 طبقه کارگر و شرایط اشتغال حرفه

نقطه از  اخیر  های  دهه  در  آن،   ای 

فرم و  یافته  تغییر  معینی   نظرهای 

اس�:  شده  عوض  آن  بندی  طبقه 

به باز  سنگین  صنعتی  های   عرصه 

به کومپیوتر  و  اند  آمده   میدان 

تکنولوژی هادی بدل شده اس�.

از تغییرات  این  مشخص   تأثیرات 

برمی پرده  تضادمندی   گرایش 

 دارند: جابجائی تخصصی و افزایش

بخشی برای  خودتعیینگر  های   فرم 

 از شاغلین و تارب تعیین کننده بی

رانده حاشیه  به  و  گشت   ارزش 

دیگر افزون  روز  بخش  برای   شدن 

قرار یکدیگر  مقابل  در   شاغلین 

را یکدیگر  حتی  بسا  چه  و   دارند 

مشروط می سازند.

اخیر های  دهه  در  رایج   تصورات 

تکنولوژیکی نفوذ  اینکه  بر   مبنی 

به کار  جهان  به  تک)  (های   عالی 

 تخصصی گشت عالی تر مزدبگیران

آب از  اشتباه  شد،  خواهد   منجر 

درآمده اند.

ادعای بر خلف  ـ  تول  روند   این 

توسعه» «منطق  نتیجه  نه  ـ   رایج 

 تکنولوژیکی، بلکه ناشی از شرایط

بهره وری سرمایه بوده اس�.

تثبی� جه�  در  که  هائی   تلش 

قرار فشار  ت�  که   سودهائی 

دهه سه  در  آمده،  عمل  به   دارند، 

 اخیر به تشدید استثمار و در نتیجه،

چارچوب در  بنیادی  تولت   به 

(و کاپیتالیستی  کار  تقسیم   سیستم 

با آن)  کردن  الللی  بین   همچنین 

شرایط برای  دوربرد  نهائی   نتایج 

اند:  وجودی مزدبگیران منجر شده 

 مزدبگیران متزلزل، مردد، نامطمئن

و غیرقابل تخمین گشته اند.

چندین تول  روند  چارچوب   در 

 لیه ای، اهمی� «خدمات» افزایش

تام تولید  بویژه  اس�. زیرا   یافته 

باید عالی  تکنولوژی  گشته   ارضی 

صرف وبا  گیرد  صورت   چندجانبه 

انرژی بیشتر تنظیم شود.

 البته این امر سبب محو طبقه کارگر

 نشده، بلکه علیرغم جار زدن ظهور

کشورهای پساصنعتی،   جامعه 

اصلی، کماکان جوامع  کاپیتالیستی 

محور کار  استثمار  و  اند   صنعتی 

اقتصادی را تشکیل  اصلی حوادث 

می دهد.

و واقعی  امور  واقعیات  این   اما 

زیر ادعا  این  با  ناگرفتنی   نادیده 

شوند می  داده  قرار  سؤال   علم� 

نایله در بخش با توجه به دامنه   که 

اهمی� دیگر  چیزها  این   خدمات، 

 تعیین کننده ندارند: در کتب درسی

 جامعه شناسی ادعا می شود که دو

را اشتغال  های  فرم  کلیه   سوم 

 خدمات غیرمادی تشکیل می دهند

عمدتا (مزدبگیران)  کارگران   و 

 بوسیله حقوق بگیران (کارمندان) از

عرصه بدر رانده شده اند.

امور حقایق  کنه  به  کسی  اگر   اما 

بزند، سر  (تربی)   امپیریکی 

 بلفاصله متوجه می شود که بخشی

کارگر طبقه  آماری  «کاهش»   از 

بیمه جدید  بندی  طبقه   نتیجه 

 اجتماعی اس�: بسیاری از کارگران

 در دهه های اخیر حتی بدون تغییر

و شان  ای  حرفه  کردوکار   خصل� 

روند در  شان  جایگاه  تغییر   بدون 

گشته کذائی  بگیر»  «حقوق   تولید، 

اند.

در بگیران  حقوق  یافته  رشد   تعداد 

بر نیز  رفاه  داری  سرمایه   دوره 

 خلف ادعای تئوری های جهانگیر

نتیجه نه  اول  شناسی،   جامعه 

 تغییرات بنیادی در ساختار طبقاتی،

نشانه و  بیانگر  برعکس،   بلکه 

 تعمیم کار مزدوری بوده اس�. ثانیا

و آمدن  در  استثناء  حال�  از   نتیجه 

بوده زنان  اشتغال  گشت»   «قاعده 

اس�.

 وسیعتر گشت بخش حقوق بگیران

از این حقیق� امر اس�  اما حاکی 

دیرباز، از  کارگر  طبقه  به  تعلق   که 

و ساده  کار  انام  معنی  به   دیگر 

جسمانی نیس�.

بیمه جداسازی  بر  بنا  دیروز   اگر 

مارک� سوپر  فروشنده   اجتماعی، 

شد، می  محسوب  بگیر»   «حقوق 

بیکاری از  پس  که  را  کسی   امروز 

های صندوق  حمل  به   طولنی 

فروشی نوشابه  فروشگاه  در   نوشابه 

در شاغلین  جزو  اس�،   مشغول 

می محسوب  «خدمات»   بخش 

دارند.

ماهیتا تصویر  اکتوئل،  های   بررسی 

کارمزدوری ساختار  از   تایزمندی 

 عرضه می کنند، تایزمندتر از آنچه

در دانشگاهی  اجتماعی  علوم   که 

اند.  کرده  عرضه  اخیر  های  سال 

 نظری به ارقام مشخص، نسبیتی را

ظفرمندی بر  مبتنی  ادعای   به 

«جامعه خدمات» وارد می سازد.

فوق امر  حقیق�  ها  بررسی   این 
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 الذکر را مبنی بر اینکه حدودا یک

 سوم کل شاغلین مزدبگیر در بخش

تأیید کارند،  مشغول  مادی   تولید 

 می کنند. بخش اعظم این روند کار

 با تغییر موضوع کار معینی در رابطه

صنعتی کارگر  طبقه  که   اس� 

 همیشه به عهده داشته اس�. علوه

در که  کسانی  سوم  یک  این،   بر 

بخش کارکنان  عنوان  ت�   آمار 

به شوند،  می  محسوب   خدمات 

که دارند  اشتغال   کردوکارهائی 

تولید به  متعلق  کردوکارهای   جزو 

کارهای اند  جمله  آن  اند. از   مادی 

 زیر که امروزه در «پارانتز» قرار داده

«خدمات» عنوان  و  شوند   می 

دریاف� می کنند:

۱

بخش عمده حمل و نقل کال

۲

کارهای انبارداری

۳

بخش کارهای تعمیر

)۱۹۶۰مایکل هاردت (

تئوریسین ادبی امریکائی

متحده ایالت  در  دانشگاه   استاد 

امریکا و سوئیس

 نویسنده (با نگری) کتاب امپراطوی

ـ نظم جهانی نوین

به کار  از  ما  تعریف  از   صرفنظر 

که (مفهومی  «غیرمادی»   اصطلح 

نگری و  هاردت  آقای  قاموس   در 

 در نفی روشنفکرانه سیستم صنعتی

می دوش  به  کننده  تعیین   نقش 

معاصر، داری  سرمایه  در   کشد) 

 باید گف� که آن به هیچوجه وجود

تابع اصل  در  بلکه  ندارد،   مستقل 

اهمی� اگرچه  اس�،  مادی   تولید 

آن افزاش یافته اس�.

«تبدیل هووس،  ئووه  قول   به 

تولید های  فراورده  به   خدمات 

مادی گرایش مسلط اس�.»

اینکه از  صرفنظر  ـ  غیرمادی   کار 

 کدام فرم و کدام عنوان بدان نسب�

 داده شود و صرفنظر از اینکه بثابه

«کومونیکاسیون»  «خدمات»، 

«علم» یا  و  ارتباطات)   (مخابرات، 

پیوند در  همواره  ـ  شود   نامیده 

 تنگاتنگ با تولید مادی قرار دارد و

 عامل افزایش راندمان تولید مولدان

بیواسطه اس�.

تولید به  متعلق  عناصر  تیز   اصول 

عرصه در  «غیرمادی»  و   «مادی» 

به روز  صنعتی  سیستم  اصلی   های 

نوع شود. زیرا  می  مشکلتر   روز 

افزونی میان کار  تکنیک بطرز روز 

 روی اشیاء و اطلعات پیوند برقرار

می کند.

) مستقیمInstallationبا جاگذاری   ( 

به ور،  هارد  ـ  چیپ  در  ها   برنامه 

می قاطی  مرزها  تولید،   هنگام 

عناصر بدون  عنصری   شوند. هیچ 

دیگر نی تواند وجود داشته باشد.

کار روزافزون  گشت»   «فکری 

قرن در  که  اس�  روندی   صنعتی 

همان اس�. از  گشته  آغاز   نوزدهم 

داری سرمایه  آغازین  توسعه   مرحله 

کارکنان به  که  آمد  لزم   صنعتی 

داده یاد  کردن  حساب  و   خواندن 

های دستگاه  بتوانند  تا   شود، 

 بغرنتر گشته (و کارآمدتر گشته) را

بهتر به کار اندازند.

خطی روند  هرگز  اما  روند   این 

هم امروز  اس�،  نبوده   مستقیم 

نیس�.

ها، المکان دستگاه   سادگی حتی 

تا بوده  سرمایه  میل  تابع   همواره 

را آنها  بتوانند  غیرمتخصص   پرسنل 

تولید جنبی  مخارج  اندازند،   بکار 

سهلتر.  آنها  تعویض  و  باشد  کمتر 

به نیز  نقاله)  (تسمه  متحرک   زنیر 

کنترل با  و  شد  تشکیل  نی�   همین 

مؤثرتر همراه گردید.

و روندها  این  کاراندازی  برای   اما 

 برای انام وظایف خاg به پرسنل

متخصص نیاز بوده اس�.

که نکشید  طولی  دلیل  همین   به 

متفاوت سطح  بر  بنا  کارگر   طبقه 

گوناگونی های  بخش  به   آموزش 

تقسیم شد.

های  سال  در  بیستم۶۰حتی  قرن    

عرصه در  که  شد  می   احساس 

از جدیدی  گروه  عالی،   تکنولوژی 

 روشنفکری� فنی در جوار و یا حتی

 بلحاظی در مقابل کارگران فنی قد

می کشد.

در گرایش  که  نکشید  طولی   اما 

گرف�: در صورت  مخالف   جه� 

 حالیکه افزایش متخصصین فنی در

موجب تولیدی  های   عرصه 

شده فنی  کارگران  وضع   وخام� 

های گروه  میان  گذار  بعد   بود، 

سیال حدودی  تا  اشتغال   مختلف 

تشابه و  تایز   گش�. گشتاورهای 

تقاطع پیدا کردند.

روشنفکری� از  بزرگی  های   بخش 

سطح در  دوباره  را  خود   فنی 

باز مولدین  تر)  عالی   (هرچند 

یافتند.

عقد زمینه  در  اخیر  های  سال   در 

سرمایه گرایش  کار،   قراردادهای 

آوردن سطح پائین   داران در جه� 
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و حتی متخصص  شاغلین   دستمزد 

 متخصصین عالی به سطح کارگران

فنی به چشم می خورد.

 امروزه هسته صنعتی طبقه کارگر را

ای حرفه  ـ  تکنولوژیکی   بخش 

زیر عناصر  از  که  دهد  می   تشکیل 

 تشکیل می یابد:

1

کارگران فنی «کلسیک»

۲

تکنیسین ها

۳

التحصیلن فارغ  حدودی   تا 

 مدارس عالی با کیفی� کاری پائین

تر

نادیده توسعه  این  که  زمانی   تنها 

حد تا  کارگر  طبقه  و  شود   گرفته 

در و  نازل  کیفی  سطح  با   شاغلین 

تنزل داده شود،  حد کارگران یدی 

«کاهش یاوه  به  توان  می   آنگاه 

قائل معنائی  کارگر»  طبقه   اهمی� 

شد.

تفاهم سوء  بر  نگرش  طرز  این   اما 

آن اس�. زیرا  شده  بنا   بزرگی 

را کاپیتالیستی  کار  تقسیم   خصل� 

میزان و  کند  نی  ارزیابی   بدرستی 

 سیالی� مرزهای فی مابین کار یدی

گیرد، می  نادیده  را  فکری  کار   و 

 اگرچه این مرزها اصول از بین نرفته

اند.

کومپیوتر با  کار  به  قادر  که   کسی 

او که  نیس�  معنی  بدان   باشد، 

دیگر به طبقه کارگر تعلق ندارد.

 قصه هائی هم که برخی از چپ ها

تک های  داری  سرمایه  زمینه   در 

 (تکنولوژی عالی) نقل می کنند، به

ادعا کمک می کند که این   اشاعه 

بلحاظ و  یکنواخ�  کار   گویا 

به کمرشکن  و  سنگین   جسمی 

حاشیه جهان کار رانده شده اس�.

 اما همچنان و هنوز موارد زیر وجود

دارند:

۱

به  حدود یک چهارم کلیه شاغلین 

بارهای کردن  بلند  یا  و   حمل 

سنگین اشتغال دارند.

۲

  درصد از شاغلین مجبور۱۵حدود 

سر بالی  در  بارها  نگهداری   به 

خود هستند.

۳

  درصد شاغلین در معرض تمل۲۴

قرار گوشخراش  صدای  و   سر 

دارند.

۴

شاغلین۶۰امروزه  کلیه  درصد    

 ایستاده کار می کنند.

سنتی سنگین  کار  که  هم   هرجا 

کار عوض  در  یافته،  کاهش   واقعا 

فشرده تر و غلیظ تر شده اس�.

به تمل فشار  آن سان که کارگران 

روانی مجبور گشته اند.

 امروزه فرم های بسیار تایزمندی از

کار صنعتی وجود دارند.

 در جوار کارهای بسیار سنتی که به

دخمه در  «کار  عامیانه   زبان 

عرصه شود،  می  نامیده   عرقریزی» 

از دارند که عمدتا  نیز وجود   هائی 

الکترونیکی میکرو  های   تکنولوژی 

تشکیل یافته اند.

از بسیاری  دلیل  به   درس� 

های پروفیل  میان   تقاطعات 

مفهوم «نو»،  و  «کهنه»   مطالباتی 

با مطابق  و  صنعتی  کارگر   زمخ� 

 آن طبقه کارگر برای فرم های تبدل

 یافته تولید اضافه ارزش کاپیتالیستی

نارسا گشته اس�.

کومپیوتر به  ساده  آشنائی   اگرچه 

امری شاغلین  از  بسیاری   برای 

جهان واقعی�  با  اما  اس�،   عادی 

را آن  اگر  بود،  نخواهد  دمساز   کار 

های تکنولوژی  به  ژرف  دانش   با 

جدید عوضی بگیریم.

انتظار می رود،  آنچه از مزدبگیران 

از برآمدن  از  اس�  عبارت   عمدتا 

تکنیک اندازی  کار  به   عهده 

فرهنگی جدید.

شاغلین سهم  صنعتی  بخش   در 

و ها  دانشگاه  از  التحصیل   فارغ 

فنی پروفیل  با  عالی   متخصصین 

 درصد اس�.۱۰حدود 

کتاب خود ت� در  وستر   میشائیل 

 عنوان «کارآمایان جدید» می نویسد

عالی «بخش  مجموع،  در   که 

عالی، متخصص   کارآمایان 

 کارآمایان حرفه ای (فارغ التحصیل

نیمه کارآمایان  و  ها)  دانشگاه   از 

مدارس از  (متخصص  ای   حرفه 

 عالی) در کشورهای پیشرفته حدود

 چهار دهم کارآمایان فنی ـ صنعتی

را تشکیل می دهند.»

در حتی  که  اس�  معنی  بدان   این 

استاندارد به  متعلق  های   عرصه 

درصد عالی،  تکنولوژیکی   توسعه 

انضمام به  صنعتی  ـ  فنی   کارگران 

نظر میشائیل نقطه  از   کارآموختگان 

 درصد می رسد.۶۰وستر به 

 ضمنا باید در این زمینه بحث شود
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 که آیا بخش اعظم فارغ التحصیلن

دلیل «به  نباید  را  عالی   مدارس 

جزو کارخانه  در  شان   جایگاه 

محسوب سنتی  فنی   کارگران 

داش�؟»

الگوی سهم  صورت  آن   در 

) اشتغالی  الگوی  و  تخصصی 

Qualifikations-  und 

Beschäftigungsmusterسنتی در ( 

به  صنعتی  های  درصد۷۵عرصه    

بالغ خواهد شد.

۴

 کردوکار بیگانه گشته

و خودتعیینکرده  کردوکاری   عرصه 

 خودمسئولنه ساختاربندی شده نیز

گروهی») «کار  فرم  در  مثال   (برای 

دارد. تردیدی محدودی   دامنه 

از حد نوع کردوکار  این   نیس� که 

اس�. محل نکرده  تاوز   استثناء 

کار چشمگیر  کاهش  با  کار   های 

عملی امکانات  و  وق�   نیمه 

 گسترش یافته برای مثال در صنع�

از  هرگز  سازی  درصد۱۰اوتومبیل    

هرم فوقانی  بخش  در   شاغلین 

صنعتی تاوز نکرده اس�.

 مزدبگیران شاغل در سلسله مراتب

های شرک�  مابقی  در   هزارگانه 

کار شرایط  با  اغلب  نقل،  و   حمل 

در اند. وضع  مواجه   تایلوریستی 

سیستم کار  تقسیم  ای  پایه   سطوح 

به ای  مرحله  از  تولیدی،   های 

مرحله دیگر بدتر شده اس�.

کوتاه مرحله  از  پس  کار   شرایط 

سر خیر  از  گشت»،   «انسانی 

 استراتژی های نئولیبرالیستی استثمار

فشار و  گرائیده  وخام�  به   دوباره 

کار محل  امنی�  افزایش  با   کاری 

تقوی� یافته اس�.

توهم برای  اخیر  دهه  دو   بیلن 

 زدائی از هرکس کفای� می کند: به

کار تکراری  «نوع  کورتس،   قول 

تشکیل را  تولیدی  کار  کلی   تصویر 

بر مبتنی  زنیری  دهد. کار   می 

و گشته  استاندارد  های   سیکل 

 کوتاهمدت در اصل دس� نخورده

آن:  از  بدتر  اس�. حتی  مانده  باقی 

 کار زنیری در عرصه های مونتاژ،

سر از  را  نوزائی  و  رنسانس   نوعی 

می گذراند.»

 البته تعداد روز افزونی از محل های

فشار که  آمده  وجود  به  نیز   کار 

کمرشکن بر کارگر وارد نی شود. 

اما کار  های  محل  جور  این   در 

خارق حواس  ترکز  با   نظارت 

 العاده بر صفحه کومپیوتر، کار روی

زیر در  کوچک  بسیار   قطعات 

صورت امثالهم  و   میکروسکوپ 

محل جور  این  گیرد. شاغلین   می 

دچار مدتی  از  پس  کار   های 

می سردرد  و  سرگیجه   چشمدرد، 

شوند.

بکار جدیدی  تکنولوژی  وق�   هر 

خسته کارهای  شود،  می   انداخته 

 کننده سنتی کاهش می یابند، ولی

فشار ت�  شاغلین  عوض،   در 

 راندمان فزونتر کار قرار می گیرند،

 «تراکم» کار شدت می یابد و کنترل

 راندمان کار بوسیله کومپیوتر تشدید

می شود.

 قبل از همه در عرصه های پایه ای

کار با  جدید»  کار   «جهان 

 کومپیوتری فشرده مستمر (کردوکار

در داتاها  تایپ  ریزانه،   برنامه 

یا و  الکترونیکی  حلجی   سیستم 

 کردوکار در مراکز تلفن) اکثر محل

 های کار بیگانه ساز و خستگی آور

گشته اند.

مناسبات زمینه  در  مارکس   تلیل 

اش اصلی  خطوط  در   بیگانگی 

سیستم دارد: «در  فعلی�   کماکان 

رایج متدهای  کلیه   کاپیتالیستی، 

راندمان اجتماعی کار ارتقای   برای 

صورت کارگران  فرد  فرد  زیان   به 

توسعه برای  وسایل  گیرند. کلیه   می 

و مولدین  بر  سلطه  وسایل  به   تولید 

می بدل  آنها  استثمار  وسایل   به 

شوند.»

های عرصه  در  شاغلین  خود   نظر 

مطالبات با  صنعتی   سیستم 

این بر  دال  نیز  عالی   تخصصی 

بال سبب  اس�: به  امر   حقیق� 

 رفت توقعات کاری و شرایط کاری

(استرس)  روحی  فشار  بر   ۴۰مبتنی 

در متخصص  شاغلین   درصد 

که آنند  بر  اطلعاتی   تکنولوژی 

کار ادامه  به  قادر  شرایط  این   ت� 

نخواهند بود.

صنعتی بخش  اهمی�   علیرغم 

کار که  نیس�  پنهان   برکسی 

تایزمند و  قطعه  قطعه   مزدوری 

به حال،  عین  در  اس�. اما   گشته 

راسیونالیزاسیون تشدید   سبب 

اوتوماسیون)،  (اوتوماتیزاسیون، 

 شرایط کار در خیلی از عرصه های

جهان کار به هم نزدیک می شوند.

اوتوماتیزاسیون، به  کنید   مراجعه 

اوتوماسیون

دفاتر اداری،  های  عرصه   در 

بیمارستان همچنین  و  فنی   طراحی 

صنعتی کار  تقسیم  استاندارد   ها 



۱۳۹۰مهر  ۱۷۶صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

عمومی� می یابد.

های عرصه  در  شاغلین  از   خیلی 

تغییر روزافزون  فشار  ت�   بازتولید 

وضع قرار دارند.

به کارگر  طبقه  جزو  آنها   اگرچه 

نی محسوب  آن  سنتی   معنای 

 شوند، اما پرستاران و مددکاران در

و بهداش�  به  مربوط  های   رشته 

زحم� اندزاه  همان  به   تندرستی 

 می کشند که رفتگرها و یا کارگران

حمل و نقل.

 در سال های اخیر، بویژه «پرستاران

هجوم معرض  در  مددکاران»   و 

نئولیبرالیستی های   استراتژی 

خصوصی سازی قرار گرفته اند.

تولید نی ارزش  اضافه  آنها   اگرچه 

امکان آنها  کار  نیروی  ولی   کنند، 

سوی از  ارزش  اضافه   تصاحب 

آورد.  می  پدید  را  گذاران  سرمایه 

تضاد از  ملو  روندی  روند،   این 

 اس�. زیرا شرایط کاری روز به روز

 بدتر می شود و فشار کار قاعدتا در

افزایش می  نتیجه خصوصی سازی 

 یابد. ضمنا سطح درآمد شاغلین زیر

 علم� سؤال قرار می گیرد و محل

های کار نامطمئن می شوند.

بارها ها  عرصه  این  کارکنان   اینکه 

به میدان آمده اند، تصادفی نیس�.

۵

هسته طبقه مزدبگیر

طبقه جدید  بخش  اهمی�   افزایش 

گرفت نادیده  سبب  نباید   مزدبگیر 

کارگران که  شود  امر  حقیق�   این 

 صنعتی کلسیک، بلحاظ جایگاه،

 کماکان بخش اصلی طبقه مزدبگیر

را تشکیل می دهند.

دادن قرار  برای  واقعی  دلیل   هیچ 

وجود دیگری  مقابل  در   یکی 

مشخص رابطه  تعیین   ندارد. ولی 

آندو ضرورت دارد.

بلحاظ شاغلین  وابستگی  تنها   اگر 

 حقوق کار مبنا قرار داده شود، می

حال در  آلان  در  که  گف�   توان 

ر  ض ا جزو۹۰ح شاغلین  درصد    

اند. این مزدبگیر»  «طبقه   وابستگان 

نقطه نظر اما مسئله زا س�.

وسیع معنای  به  «طبقه»  این   زیرا 

تایزی گشتاورهای  حاوی   کلمه، 

 متنوع اس�. در این «طبقه» در جوار

شاغلین از  دسته  آن   کارمندان، 

حامی که  دارند  قرار  نیز   وابسته 

و اند  داران  سرمایه  طبقه   بیواسطه 

در راه منافع آنها عمل می کنند.

«طبقه مفهوم  باید  دلیل  همین   به 

عرصه در  شاغلین  برای  را   کارگر» 

اصلی صنع� اختصاg دهیم.

 با توجه به توضیحاتی که قبل داده

آن فقط  نه  کارگر  طبقه  این   شد، 

 دسته از کارگران را در بر می گیرد

بلکه مشغولند،  دستی  کار  به   که 

برمی در  را  کارگرانی   همچنین 

در روحی»  «کار  به  که   گیرد، 

 صنع� اشتغال دارند. به شرط اینکه

 آنها مستقیما جزو مدیری� کارخانه

و یا شرک� محسوب نشوند.

های عرصه  در  شاغل   مزدبگیران 

 بازتولید را نیز باید جزو طبقه کارگر

محسوب داش�.

وجودی شرایط  ببرک�  آنها   زیرا 

نه خویش،  اوبژکتیف  ای   حرفه 

سرمایه با  ساختاری  تضاد  در   فقط 

 قرار دارند، بلکه علوه بر آن، می

به دس�  مؤثری  بطور   توانند 

لظات در  و  زنند   اعتصاب 

دیرآشنای شعار  تضاد،   اوجگیری 

 جنبش کارگری مبنی بر «همه چرخ

بر را  ایستند»  می  باز  از حرک�   ها 

از را  سرمایه  گردش  و  رانند   زبان 

کار اندازند.

 با اتکاء بر طرح مفهومی سنتی می

 توان این بخش های شاغلین وابسته

به قادر  ساختاری  بلحاظ  که   را 

 عمل اند، جزو هسته طبقه مزدبگیر

محسوب داش�.

اقشار زیر از آن جمله اند:

۱

پرستاران

۲

خدمه هواپیماها

۳

رانندگان کامیون ها

۴

 رانندگان وسایل حمل و نقل (قطار

و اوتوبوس و غیره)

بلحاظ مزدبگیر»  طبقه  «هسته   این 

عمده های  بخش  عملی،   دورنای 

شاغلین صنعتی را در برمی گیرد.

 بخش های طبقات دیگر، اما فقط

محل و  ساختار  که  صورتی   در 

کلکتیویته از  حداقلی   کارشان 

پیش مثابه  به  را  جمعی�)   (دسته 

باشند، داشته  عملی  توان   شرط 

می محسوب  کارگر  طبقه   جزو 

شوند.

پایان

دایرالعارف روشنگری

http://hadgarie.blogspot.com/
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وم اقتصادی  مصائب  و   شکلت 

 اجتماعی نه یک شبه پدیدار می شوند
یک و  آسا  معجزه  های  حل  راه  نه   و 

دارند تخفیف. شبه  برای  کوششی   هر 
با بایستی  می  مشکلت  این  حذف   و 
این مصائب که  آغاز شود  پرسش   این 
گذر در  اند؟  آمده  وجود  به   چگونه 
پیچیدگی هائی و  تغییرات   زمان، چه 
وضعیتی چه  در  اکنون  و  اند   یافته 
گمان به  نگرش،  این  حسن   هستند؟ 
 من، این است که به درک واقع بینانه
این و  انامد  می  مشکلت  از   تری 
شک، بدون  تر  بینانه  واقع   درک 
های حل  راه  یافت  برای  لزم   شرط 

است  دست آورد دیگر این. احتمالی 
بُعدی تک  از  که  است  این   نگرش 
 دیدن مصائب و مشکلت هم اجتناب

 چون دیدن و وارسیدن هر. می شود
این اش  تکاملی  درروند  ای   پدیده 
 حسن را دارد که جنبه های گوناگون
 از زوایای مختلف ارزیابی می شوند و
به واقعیت  به  نزدیکتر  هرچه   تصویری 

آید می  نزدیک. دست  هرچه   تصاویر 
حل راه  یافت  لزمه  واقعیت،  به   تر 
برای حل مشکلت مفید  و  موثر   های 

.هستند
و بگویم  را  نکته  این  پس  جا،   همین 

 بگذرم که اگرچه مشکلت و مصائب

 مربوط به توسعه، در کشورهای توسعه

 نیافته دارای جنبه های کلی و عمومی

این غالب  بخش  ولی،   اس� 

 یعنی. مشکلت و مصائب درونی اند

 ویژه اند و به همین دلیل،راه حل های

 ناگفته روشن اس� که. ویژه می طلبند

 قصدم به هیچ وجه، نادیده گرفت و یا

 کم بها دادن به نقش عامل ویا عوامل

ولی . خارجی و برون ساختاری نیس�

 تاریخ در قالب
 –

 پطروشفسکی و
تاریخ ایران

احمد سیف
که ام  عقیده  این  بر  حال،   درعین 

 عوامل برون ساختاری از کانال عوامل

شیوة و  تکامل  بر  که  اس�   درونی 

اقتصادی نظام  یک   اجتماعی- تول 

گذارد می  بر. تاثیر  خواهم  می   یعنی 

برای که  باشم  کرده  تاکید  نکته   این 

توان نابرابری  درآمدن،  سلطه   ت� 

اس� می. لزم  مسلط  آنکه   یعنی 

ت� در  آنکه  به  نسب�  بایستی   شود، 

آید، دارای توان بیشتری  سلطه در می 

بوده باشد
۱

 یا به سخن دیگر، مقابله و. 

به توان  هم  عنصر  دو   رودرروئی 

سلطه دیگری  بر  یکی  که   وضعیتی 

شود نی  منتهی  دونکته. یابد،   پس 

.بهم پیوسته راباید در نظر داش�

در جهان-  آنچه که  بهتر   برای درک 

وارزیابی بررسی  گذرد،  می   امروز 

مان تاریخی  دیروز  در  که   آنچه 

.گذش�، ضرورت حیاتی دارد

پیدایش-  زمان  از  این جوامع،   تاریخ 

 یعنی،. این بریدگی ایستاء نبوده اس�

 اگرچه عوامل درون ساختاری منشاء و

 مبنای این بریدگی اند، ولی، مناسبات

موجبات خود  نابرابر،  هائی  نظام   بین 

نوده فراهم  را  نابرابری  این   تشدید 

� س های. ا پردازی  سیاس�   یعنی، 

این از  رف�  برون  برای  ما   کنونی 

در باید  هستیم،  آن  در  که   وضعیتی 

این از  جانبه  همه  وارسیدنی   برگیرنده 

باشد نیز  قهقرائی  سخن. فرایند   به 

باشم گفته  را  این  خواهم  می   دیگر، 

کل در  ما  خود  نقش  نادیدن  هم   که 

کننده گمراه  و  نادرس�  ماجرا،   این 

 اس� و هم نادیدن نقش دیگران، چرا

در  حداقل  ا ۲که  گذشته، ۳ت  قرن 

در ما  جامعه  ساختاری  درون   عوامل 

برون عوامل  با  که  تنگاتنگی   پیوند 

 ساختاری داشته اند، از آنها تاثیر گرفته

داخلی عوامل  بر  تاثیرات  همان  با   و 

.جامعه تاثیر گذاشته اند

 این را اضافه کنم که منظورم از بررسی

 گذشته، تخفیف تاریخ و تاریخ گرائی

نیس� قبر  نبش  و. به  شخص   اگرچه 

ها زمینه  بعضی  در  نیز  ها   شخصی� 

تاریخ، ولی  هستند،  اهمی�   دارای 

 شخصی�. بررسی شخصی� ها نیس�

 ها را برفراز تاریخ سوارکردن به همان

 مقدار نادرس� اس� که کورکورانه به

رفت تاریخ  جبر  ها. دنبال   شخصی� 

فاعلن نه  و  تاریخند  مفعولن   نه 

 بلکه از ترکیب شخصی� ها و. تاریخ

مقطع یک  در  تاریخی  ویژه   شرایط 

مشخصی جه�  در  تاریخ   مشخص، 

شود می  ها. متحول  شخصی�   یعنی، 

 هم بر تاریخ تاثیر می گذارند و هم از

آن تاریخ تاثیر می پذیرند
۲

.

به تاریخی  های  تلیل  که  این   برای 

 مفهومی که در بال گفته شد، کارساز

.باشند شرایطی لزم اس�

تولت-  شناخ�  از  نباید   اگرچه 

جوامع در  یا  و  کلی  طور  به   تاریخی 

 دیگر غافل ماند، ولی از کلیشه سازی

تول های  مدل  مکانیکی  تمیل   و 

.تاریخی باید به جد اجتناب نود

بررسی-  اس�  مکن  که  آنا   تا 

به مستند  و  بینانه  واقع  باید   تاریخی 

باشد اعتماد  قابل  مدارک   .اسنادو 

 منطق درونی یک بررسی تاریخی باید

شده پذیرفته  و  عام  مفاهیم  منطق   با 

اقتصادهم و  شناسی  جامعه  و   تاریخ 
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 .خوانی داشته و باآن در تعارض نباشد

ضرورت و  اهمی�  بر  جا  این  در   من 

کنم می  تاکید  تاریخی   و از. تعقل 

 جمله مختصات این تعقل تاریخی این

اسناد دس� در  آنچه که   اس� که هر 

و ارزش  ضرورتا  آید،  می   نوشته 

ندارد تاریخی  این. اهمی�  با   باید 

تعقل تاریخی هم خوان باشد

بررسی اهمی�  دادن  نشان   برای 

به بندی  پای  ضرورت  و   تاریخی 

اجازه رف�،  ذکرشان  که   شرایطی 

بدهید نونه ای بدهم

 تقریبا همة نوشته هائی که از ایران قبل

براین داریم  دس�  در  مشروطه   از 

ساختار که  استوارند  عمده   فرض 

مشروطه از  قبل  در  ایران   تولیدی 

بوده اس�  تلیل هائی که از. فئودالی 

 نهض� مشروطه طلبی در دس� داریم

 نیز بر اساس پذیرش همین فرض کلی

 در ظاهر امر، مسئله اشکالی. استوارند

 مضافا که برای درس� درآمدن. ندارد

مشروطه نهض�  اساسی،  فرض   آن 

بورژوا  نهضتی  هم   -طلبی 

.دموکراتیک ارزیابی شده اس�
۳

 ولی 

همین در  شده  ارائه  اسناد  اساس   بر 

در که  داد  نشان  توان  می  ها،   نوشته 

تولید موقعی�  مشروطه،  از  قبل   ایران 

زمین موقعی�  مستقیم،   کنندگان 

انواع تبدیل  چگونگی   داران، 

پولی( بهرةمالکانه  جنسی،   ،)کاری، 

شهرها، رشد  و  پیدایش   فرایند 

رابطة و  شهرها  اقتصادی   موقعی� 

 شهروروستا درایران با آنچه که درعصر

وجودداش�، کلسیک   فئودالیسم 

اس� کرده  می  ای. فرق   عده 

جغرافیائی تفکیک  با   کوشیدند 

مثل تاریخی،  مشخص   مقولت 

شرقی« فئودالیسم و اطلق  »فئودالیسم 

اقتصادی  ساختار  ایران- به   اجتماعی 

این دیگر  کشورهای  از   وشماری 

تفاوت های اساسی را ماستمالی کنند

۴

جلوه.  اهمی�  کم  با  دیگر   شماری 

نادیده گرفت نامعقولنه و بعضا   دادن 

کردن برجسته  و  افتراق   نکات 

بارة  در  ظاهری   فئودالیسم«شباهتهای 

اند» ایران پردازی کرده  .قلم 
۵

 واقعی� 

 این اس� که آنچه در این میان صدمه

به مفید  و  کارساز  بینش  بیند،   می 

 تاریخ اس� که مسخ و سترون عرضه

.شده اس�

اینکه روشن شود چه می گویم،  برای 

بدهم بدس�  ای  نونه  این. باید   برای 

روسی، نام  صاحب  مورخ   منظور، 

که گیرم  می  نظر  در  را   پطروشفسکی 

نامی ایران  تاریخ  به  علقمندان   برای 

آشنا به. اس�  علقمندان  همة   تقریبا 

متعدد های  بررسی  با   تاریخ 

آشنا ایران  تاریخ  از   پطروشفسکی 

.هستند

 پطروشفسکی مدعی اس� که براساس

 بینش مارکس از تاریخ، تاریخ ایران را

اس� ساده. وارسیده  نکته  همین   به 

:باید در دوسطح برخوردکرد

پطروشفسکی-  دیدگاه   وارسیدن 

و بیهوده  کار  امر،  این  به  توجه   بدون 

اس� زنی  گول  خود  و  مفید  ه. غیر   ب

بین این اس� که   سخن دیگر، سئوال 

 آنچه که تاریخ به روای� مارکس اس�

داریم پطروشفسکی  تلیل  در  آنچه   و 

مقدار چه  به  و  خوانی  هم  میزان   چه 

تناقض وجود دارد؟

 آیا اصول وارسیدن تاریخ با تکیه بر- 

دیدگاه مارکس مفید هس� یا خیر؟

تاریخ، از  مارکس  بررسی   مرکزثقل 

 وارسیدن. بررسی مبارزه طبقاتی اس�

تاریخ به  نگرشی  چنین  آیا  که   این 

 درس� اس� یا خیر، از چارچوب این

گذرد فرامی  کوتاه  ،. نوشته  ی ل  و

درک هایش  نوشته  در   پطروشفسکی 

 مغشوش و درهمی از ترکیب طبقاتی،

ایران جامعه  در  طبقاتی  مبارزه   و 

کند می  آنچه. عرضه  نونه،   برای 

عنوان  ت�  ة« پطروشفسکی  ر ه  ب

عمدتا» فئودالی کند  می   بررسی 

کننده تولید  از  مازاد  اخذ   بررسی 

این. مستقیم بوسیلة دول� اس�  برای 

برای که  قالبی  در  نگرشی  چنین   که 

او بگیرد،  جا  دیده  تهیه  ایران   تاریخ 

:می افزاید

نتیجه گرفته«  آنچه گفته شد چنین   از 

 می شود که لزم نبوده حتما یک فرد

آب و  زمین  مالک  مستیقما   فئودال 

در بویژه  معینی  ادوار  در  بلکه   باشد 

فئودالی متقدم  ،…..دوران  � ل و  د

می رهبری  فئودالها  توسط  که   دولتی 

 شده می توانس� مالک اراضی و میاه

»باشد
۶

شود« ولی،  می  گفته  آنچه   ، در»از 

که مارکس  از  اس�  گفتاوردی   واقع 

 در آن اومی کوشد بین بهره و مالیات

ولی شود  قائل  تفکیک   زمین 

دیدگاه کردن  وارونه  با   پطروشفسکی 

می درس�  معجونی  آن  از   مارکس 

ایران  تاریخ  برای  تا   »فئودالهائی« کند 

و زمین  مالک  مستقیما  که  کند   پیدا 

می رهبری  را  دولتی  بلکه  نبودند   آب 

.بوده اس�» فئودالی« کرده اند که 
۷

با اینکه  جای  به  دیگر،  سخن   به 

اجتماعی، طبقات  مختصات   بررسی 

 به ترکیب طبقاتی دول� حاکم برسد،

خواندن فئودالی  با   پطروشفسکی 

مازاد خواندن  فئودالی  بهرة  و   دول� 

 اخذ شده بوسیلة همین دول�، ترکیب

داند می  فئودالی  را  جامعه   .طبقاتی 

فئودالی به  چنان  آن   پطروشفسکی 

حتی که  اس�  متعهد  جامعه   خواندن 

 مالیات پرداختی بوسیله تار و صنع�

فئودالی« گران را نیز  خواند» بهرة  می 

۸

تاریخ.  انگاری هائی در   چنین سهل 

:نویسی پی آمدهای ناگواری دارد
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و-  رسد  می  نظر  به  آنچه   برخلف 

شود،  می  فئودالی« ادعا   در» بهرة 

طبقاتی ماهی�  و  بار  او،   نگرش 

که. ندارد وپیکر  در  بی  ایس�   مقوله 

شود می  چیز  همه   بهمین. شامل 

ترکیب بررسی  و  ارزیابی   دلیل، 

 طبقاتی و در نتیجه، مبارزه طبقاتی در

 به. جامعةایران را غیر مکن می سازد

عنوان به  تار  که  بگویم  باید   اشاره 

 یک طبقة غیر مولد که در تولید نقش

 «مستقیمی ندارند، نی توانند موضوع 

استثمار و  کشی  نوع»بهره  از  آنهم   ، 

 تار با مازادی که. فئودالی اش باشند

 در فرآورده های تولیدی مستتر اس� و

یابد  می  تقق  مبادله  فرایند  ه(در   ب

 خود و زندگی) صورت نقد در می آید

 مادی و فرهنگی خویش را تولید و باز

 حال اگر بخشی از این. تولید می کنند

عوارض و  مازاد  صورت  به   مازاد، 

باشد هرچه  شود،  اخذ   دولتی 

تار،مناسباتی و  دول�  بین   مناسبات 

نیس� کشی  بهره  بر  که. مبنی   آنچه 

بوروکراسی که،  این  افتد  می   اتفاق 

تار که  مازادی  در  کوشد  می   دولتی 

 انباش� می کنندو یا در پروسه انباش�

.هستند، شریک شود

شده-  اخذ  مازاد  خواندن   فئودالی 

 درایران، بررسی تاریخ را در چارچوب

مکن غیر  مورخین  همین  قبول   مورد 

مفاهیم که  این  مگر  سازد،   می 

.مشخص، بطور دلبخواه تعریف شوند

دیگر و  پطروشفسکی  های   بررسی 

بودن ساختار فئودالی  بر  که   مورخانی 

می نشان  دارند،  اصرار  ایران   جامعة 

در داری  زمین  عمدة  شکل  که   دهد 

اس� بوده  دولتی  مالکی�   ولی. ایران 

و دول�  خواندن  فئودالی  با   بلفاصله 

خود دلواه  نتیجة  مالکی�  نحوة   این 

 نکته این اس� که وجود. را می گیرند

وجود نافی  گسترده  دولتی   مالکی� 

خصوصی  انحصار( مالکی�   یعنی 

طبقة یک  بوسیلة  زمین   مالکی� 

�)معین س بهره. ا حق  اس�   مکن 

به وابسته   gاشخا به  سالیانه   مندی 

می شده که  تفویض شود   بوروکراسی 

� س این. ا صورت،  درآن   ولی 

بخاطر زمین،  موقتی   متصرفان 

 ارتباطشان با بوروکراسی و نه با زمین،

تولید بهره مند می شوند  در. از مازاد 

بخاطر زمین  مالک  اما،   فئودالیسم 

زندگی کارة  همه  زمین،   مالکی� 

اس� اقتصادی  و   درایران،. اجتماعی 

 آنچه که مناسبات فئودالی خوانده می

همزمان مناسبات  واقع  به   شود، 

وتولید حاکم  بوروکراسی   وابستگان 

 .کنندگان مستقیم با بوروکراسی اس�

 تاثیر این مناسبات در همة زمینه ها، به

بخش اقتصادی  زندگی  در   ویژه 

اس� مهم  بسیار  ی. کشاورزی  ا ر  ب

.نونه، به دو مورد اشاره می کنم

مندی،-  بهره  حق  بودن   موقتی 

برای گذاری  سرمایه  کاهش   موجب 

توان و  قابلی�  گسترش  و   توسعه 

 تولیدی می شود که به نوبه تاثیرش را

 .بر تولیدو مازاد تولید خواهد گذاش�

اطمینانی بی  و  ناامنی  گذشته،  آن   از 

بروز موجب  وضعی�،  این  در   مستتر 

 فساد و تباه شدن فرهنگ بازرگانی نیز

باج های  فعالی�  یعنی،  شود،   می 

بسیار دهی  نتیجه  دور  که   طلبانه 

 کوتاهی دارند به فعالی� های تولیدی

 که بسی بیشتر طول می کشند، ترجیح

شوند می  مازاد. داده  سازی   -دفینه 

می- که تازه چندان زیاد نیس�   باب 

د و عبارتی،. ش به  غالب   فرهنگ 

فاقد دهان،  به  دس�   فرهنگی 

از خبر  بی  و  اطلع  بی  و   دوراندیشی 

آینده  برای  ریزی   آینده ای که- برنامه 

وجود گسترده  اطمینانی  بی  نتیجة   در 

 به اعتقاد من، یکی. می شود- ندارد 

در تولت  کندی  اساسی  دلیل   از 

مورد که  دورانی  در  ایران   اقتصاد 

امنی� عدم  همین  اس�،   بررسی 

.گسترده اس�

برایران -  حاکم  بوروکراسی   «وقتی 

ووقتی» فئودالی شود  می   ارزیابی 

دستگاه  این  به   »فئودال«وابستگان 

مشکل یک  شوند،  می   خوانده 

توضیح آنهم  و  آید  می  پیش   لینحل 

این  دائمی  ا» فئودالها«جنگ و ستیز   ب

باید» فئودالی«دول�  قاعدتا   اس� که 

شان طبقاتی  منافع  ناینده  و   حافظ 

.بوده باشد
۹

 نه فقط عل� این جنگ و 

 جدال های روشن نی شود بلکه برای

نیز هم پاسخی نیس� که   «این سئوال 

حامی» فئودالها دول�  تضعیف   از 

می نفعی  چه  خویش،  طبقاتی   منافع 

بردند؟

از این مسائل چشم بپوشیم،  حتی اگر 

پطروشفسکی  که  آنچه   بهرة« بررسی 

مشکل» فئودالی دو  با  خواند   می 

.اساسی دیگر مواجه اس�

 مازاد اخذ شده در مراحل مختلف- 

گوناگون اشکال  به  تاریخی،   تکامل 

اس� کرده  در. تظاهر   پطروشفسکی 

 بارة شکل مازاد اخذ شده با قاطعی�

 نظر می دهد، ولی پی آمدهای دیدگاه

.خویش رادر نظر نی گیرد

تر،-  اساسی  حتی  و  دوم   مشکل 

 ماهی� مازاد اخذ شده در ایران اس�

جور پطروشفسکی  بندی  طبقه  با   که 

.درنی آید

این کردن  روشن   برای 

نظریات بدهید   مشکلت،اجازه 

.پطروشفسکی را مرور کنیم

نویسندگان  و دیگران،   «پطروشفسکی 

ایران مراحل» تاریخ  از   در تلیل شان 

ایران » فئودالیسم« اولیة  قرن( در   در 

میلدی هفتم  تا  سوم   معتقدند) های 

و درآمددول�  اصلی  منبع  مالیات   که 
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بهره« بزرگان بود و عمدتا به   -شکل 

 مالیات ارضی». مالیات گرفته می شد

تشکیل« را  محصول  از  معینی   بخش 

 می داد که به ثل� مقدار آن سر می زد

شد می  نامیده  خراگ   ودرزمان. و 

شکل به  نام  این  نیز  اعراب   تسلط 

شد می  محفوظ  خراج،   .معرب، 

 خراج غالبا نقدا پرداخ� می شد نه به

س ن دائما. ج شونده  استثمار   مردم 

 برای انام کارهای ساختمانی، دولتی

شهرها، حصار  ساختمان  قبیل   از 

 ومجاری آبیاری و جاده ها و پل ها و

های ترعه  پیچیده  سیستم   نگهداری 

شدند می  جلب  ه . آبیاری  ر ه  -ب

 مالیات را مامورین ادارة مالیات ها یا

 ] «انگلس[ به قول یکی از دانشمندان 

از مل�  اموال  غارت  ادارة   مامورین 

»روستائیان وصول می کردند
۱۰

 علوه بر

که بود  نیز  ای  سرانه  خراج   خراج، 

تا  ۲۰اهالی  نسب� ۵۰ساله  به   ساله 

بین  خویش  مالی  ا  ۴موقعی�   ۱۲ت

پرداختند می  مالیات. درهم   اکثری� 

یعنی  حداقل،  می ۴دهندگان   درهم 

 بزرگان و اعیان و روحانیان. پرداختند

 و کارمندان دول� و دبیران و سپاهیان

معاف سرانه  مالیات  پرداخ�   از 

.بودند
۱۱

 در این بررسی ها می خوانیم 

مالیات سرانه تنها  نه  دول�   که خزانة 

 بلکه بخشی از مالیات اراضی را نیز به

 در بخشی که به. نقد دریاف� می کرد

 ایران در فاصلة قرن های» فئودالیسم« 

می پرداخته  میلدی  دهم  تا   هشتم 

 شود، آمده اس� که مالکی� فئودالی

 دول� بر اراضی کماکان شکل غالب

 زمین داری در ایران بود و زمین عمدتا

می کش�  مزارعه  قواعد  اساس   بر 

د کشی . ش بهره  شکل  ترین   «عمده 

 هم همانند گذشته خراج بود» فئودالی

 و بسته به این که صاحب زمین علوه

دراختیار کاری  ابزار  چه  زمین   بر 

 مزارعه گر گذاشته باشد، سهمش بین

نوسان محصول  دهم  نه  تا   نصف 

 به طور کلی، دو شکل خراج. داش�

 یکی، مقاسمه و دیگری. رواج داش�

شد می  نامیده  مساحته   مقاسمه. نیز 

 عبارت بود از سهم معینی از محصول

 که به جنس اخذ می شد و مساحته نیز

مساح� اراضی  از  که  بود   خراجی 

 شده و ثب� شده در جزو جمع دولتی

گردید می  بستگی. مآخوذ  خراج   این 

آن مزروع  و  زمین  جنس  به   .داش� 

یا کمی  اثر  بر  مساحته  خراج   میزان 

به و  کرد  نی  تغییر  محصول   زیادی 

می پرداخ�  پولی  و  جنسی   صورت 

د ش
۱۲

و.  دهم  های  قرن  فاصلة   در 

داری زمین  شکل  که  این  با   یازدهم 

اقطاعی  تغییر کرد و مقدار زمین های 

 به زیان زمین های دولتی و زمین های

و شیوة  ولی  یاف�،  افزایش   شخصی 

نخورده دس�  مازاد  عمدةاخذ   شکل 

ماند مالیات. باقی  یا  به- خراج   بهره 

می دریاف�  جنسی  و  نقدی   صورت 

مناسبات غالب  شکل  مزارعه  و   شد 

دول�  عمده[ بین  دار   و] زمین 

بود دوازدهم. روستائیان   درقرن 

 افزایش زمین های اقطاعی ادامه یاف�

پیدا کیفی هم  تکامل  در عین حال   و 

 به این معنا که از صورت زمینی. کرد

 که حق انتفاع آن موقتا به کسی واگذار

از لاظ هم  اگر  و  آمده  باشددر   شده 

نشده مبدل  موروثی  تیول  به   حقوقی 

بود چنین  عمل  بود، 
۱۳

تغییر  این   در«  

 درجة اول سرنوش� روستائیان رات�

قرارداد اراضی. تاثیر  که   کسانی 

بر بودند  برده  ارث  به  را   اقطاعی 

سابق  ماموران  عمل[ خلف   یعنی 

و دولتی  اراضی  در  مالیاتی   داران 

استقرار اول  دوران  در  موقتی   مقطعان 

 اقطاع که تنها در اندیشة اخذ حداکثر

بودند خویش] خراج  منافع  لاظ   از 

زندگی و  کار  وضع  به  بایس�   می 

 مادی روستائیان ساکن اراضی اقطاعی

تملی قابل  سطح  تااز  کنند   رسیدگی 

در  حال،  عین  نکنددر   تاریخ« تنزل 

که » ایران خوانیم  تابعی�« می   معهذا 

مقطعان به  رعایا  کامل   ووابستگی 

را روستائیان  وضع  ناچار  به   موروثی 

کرد می  که » بدتر  شد  می  باعث   «و 

های خراج  و  عوارض  سلسله   یک 

که شود  متداول  فئودالی  تازة  و   ویژه 

می اقطاع  صاحبان  نفع  به   روستائیان 

».پرداختند
۱۴

بیشتری  اطلعات   چون 

نتیجه نی در  اس�،  نیامده  کتاب   در 

واقع به  روستائیان  وضع  که   دانیم 

بدتر، یا  و  بود  بهتر شده  بود؟   چگونه 

از این مسئله، عمده ترین  ولی گذشته 

که اس�  استدللی  شیوة  به   انتقاد 

 پطروشفسکی و دیگر مورخان شوروی

 سابق برای توضیح عمده بودن مزارعه

 «به کار گرفته و در موارد مکرر آن را 

فئودالیسم های  ویژگی  خود  از   یکی 

.دانسته اند»ایران

 نظام مزارعه یا متایر، اگرچه به مرحلة

 ماقبل سرمایه سالری مربوط می شود

 ولی دقیقا بهرة فئودالی نیس� و آن چه

می دریاف�  کننده  تولید   که 

 کند،اشکال بدوی مزد اس� واز سوی

 دیگر، اگر تولیدکننده علوه بر نیروی

دیگر عوامل  تدارک  در   کار خویش، 

به باشد،  داشته  مشارک�  نیز   تولید 

خواهد دریاف�  سهمی  نیز  آنها   ازای 

سود بدوی  اشکال  واقع  به  که   نود 

� س نصیب. ا که  آنچه  ضمن،   در 

زمین بهره  تنها  شود،  می  دار   زمین 

بر. نیس� نیزعلوه  دار  زمین   چون 

سرمایة از  بخشی  تدارک  در   زمین 

 جاری هم سهم دارد و آن چه به ازای

زمین بهره  گیرد،  می  جاری   سرمایة 

اس� سرمایه  سود  بلکه  ه. نیس�   ب

 عبارت دیگر، نظام متایر یا مزارعه را
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مرحلة یک  عنوان  به  تعبیری  به   باید 

سرمایه ماقبل  کشی  بهره  از   گذار 

سرمایه کشی  بهره  اشکال  به   سالری 

قرار تدقیق  و  بررسی  مورد   سالری 

نی. داد که  کنم  اضافه  جا  همین   و 

ایران در بارة  را در  تعبیری   توان چنین 

 .قرن دهم یا یازدهم میلدی بکار برد

 و اما، در بررسی های مورخان روسی

بطور پطروشفسکی  و  کلی   بطور 

در نظام  این  افتراق  نکات   اخص، 

اروپا فئودالیسم  در  که  آن چه  با   ایران 

بررسی می شناسیم،  مزارعه  عنوان   به 

شود نی  بر. وتلیل  دیگر،  طرف   از 

که دانیم  می  ها  تلیل  این   اساس 

مازاد  شکل  ترین  ه« عمده  ر ه -ب

.بود» مالیات
۱۵

روشن  ترتیب،  این   به 

مالکی� شکل  ترین  عمده  که   اس� 

نبود زمین  خصوصی  مالکی�   زمین، 

اس� بوده  دولتی  مالکی�   اگر. بلکه 

شکل زمین  بر  خصوصی   مالکی� 

نبوده، پس مازادی  غالب زمین داری 

 که از دهقان اخذ می شده نی توانسته

باشد مطلق  زمین  طرف. بهرة   از 

نظام سرمایه سالری هم  دیگر، چون 

را مازاد  این  پس  ندارد،  وجود   هنوز 

دانس� تفضیلی  زمین  بهرة  توان   .نی 

 بنابراین ما با وضعیتی روبرو هستیم که

عنوان به  تولید  از  بخشی  دهقان   از 

این ولی  اس�  شده  می   مازاداخذ 

 مازاد نی تواند بهرة زمین مطلق باشد

دولتی[  مالکی�  سلطة  عل�  نه] به   و 

شرط پیش  که  تفضیلی  زمین   بهرة 

سالری سرمایه  مناسبات  آن   وجود 

� س ایران. ا در  زمین  بهرة   ماهی� 

و تقیق  با  باید  که  ایس�   مقوله 

بیشتر روشن شود مسلم. پژوهش   ولی 

که  آن،» فئودالی«اس�   قلمداد کردن 

حال عین  در  و  ساده  حل  راه   گرچه 

ولی ایس�  گریزانه   مسئولی� 

.پاسخگوی مشکل نیس�

و پطروشفسکی  به  که  دیگری   انتقاد 

این که  این  اس�  وارد   دیگران 

 پژوهندگان پی آمدهای دیدگاه خود را

مازاد  عمدةاخذ  شکل  بارة   این- در 

نقدی صورت  به  عمدتا   ادعاکه 

 .در نظر نگرفته اند- پرداخ� می شد

و بودن  زا  به خاطر مسئله  نیس�   بعید 

 .دشواری قضیه از آن چشم پوشیده اند

به بهره  فئودالی،  اقتصادی  نظام   در 

 شکل پول متکامل ترین شکل بهره و

فئودالی اقتصاد  فروپاشی  درآمد   پیش 

 پیش شرط تبدیل بهرة جنسی به.اس�

توسعه تارت،  گسترش  پولی   بهرة 

 صنایع شهری و رشد و گسترش تولید

این. کالئی بطور کلی اس�  وقتی که 

می صورت  ها  دگرگونی  و   تولت 

برای دگرسان رفته شرایط  رفته   گیرد، 

 شدن کل نظام اقتصادی فئودالی آماده

شود ایران سئوال. می  بارة  در  اما،   و 

 این اس� که اگر از قرن سوم میلدی

 ایران غالب» فئودالیسم« بهرة پولی در 

چه بهره  تر  متکامل  شکل  این   بوده، 

اقتصادی نظام  فروپاشی  در   نقشی 

اگر اس�؟  کرده  ایفا  برایران   حاکم 

 نقشی نداشته، چرا در ایران این چنین

شوروی های  بررسی  در  اس�؟   بوده 

ا و- ه دیده  من  که  چه  آن   حداقل 

 برای این سئوالت جوابی- خوانده ام 

یاف� آن. نخواهیم  بر  من  عوض،   به 

از اگرچه  روسی  نویسندگان  که   سرم 

فئودالیسم« زده» ویژگی   حرف 

 اند،ولی به راستی برای جوامعی چون

ای«ایران  ویژه  کرده» فئودالیسم   پیدا 

 اند که با آن چه از اقتصاد فئودالی می

نونه،. دانیم، نا هم خوان اس�  برای 

ایران «در  که» تاریخ  خوانیم   می 

 مالیات در قرون- پرداخ� نقدی بهره

تا هشتم  قرون  درطول  پنجم  و   سوم 

 دهم میلدی با پرداخ� عمدتا جنسی

شد جایگزین  زمین  این. بهرة   تازه، 

 پس رف� تاریخی در شکل بهرة زمین

همزمان ایران  اقتصاد  در  تولتی   با 

جز تاثیری  بایس�  می  قاعدتا  که   شد 

می شده  مازاداخذ  شکل  بر   این 

.به این قطعه توجه بفرمایئد. گذاش�

دهم،«  قرن  در  ویژة  به  نهم  قرن   در 

کرد شایان  ترقی  شهری   در. زندگی 

 نتیجة اعتلی عمومی نیروهای تولیدی

ایران، در  ویژه  به  و  خلف�   درقلمرو 

کردند ترقی  و  رشد   افزایش. شهرها 

و روستا  و  شهر  میان  کال   مبادلة 

 بازرگانی با چادر نشینانی که تقریبا در

می زندگی  ایران  بزرگ  ایالت   تام 

وسیلة به  تارت  چنین  هم  و   کردند 

بر سر راه[کاروانها  برای شهرهای   که 

داش�  gخا اهمی�  تارتی   ]بزرگ 
 همة این عوامل به رشد و ترقی شهرها

کرد »کمک 
۱۶

تز.  که  نیس�   بعید 

بر مبنی  روسی   پژوهشگران 

تز آنتی  فئودالی،  نظام   جهانشمولی 

 خود را در کاربرد محدود مقوله های

 عام اقتصاد سیاسی، برای نونه پول و

فروپاشی در  پولی  مناسبات   تاثیر 

سرمایه ماقبل  اقتصادی   ساختارهای 

باشد یافته  چگونه. سالری   وال، 

تولت این  با  که  دارد   امکان 

از شده  اخذ  مازاد  شکل   چشمگیر، 

جنسی شکل  به  بهره  به  نقدی   شکل 

عقب گرد ناید؟

 باور به یک نظام فئودالی ویژه از سوی

به آنقدر ها که  تواند   این محققان نی 

 وقتی. نظر می رسد دور از ذهن باشد

به شویم،  می  دقیق  ها  نوشته  این   در 

 فئودال های ویژه و تار ویژه و سرمایة

خوریم می  بر  نیز  ویژه  این. ربائی   با 

تلیل هر  که  البته،  ویژگی،   همه 

آید نظر  به  مربوط  تواند   نامربوطی می 

محک و  سنجش  برای  معیاری   چون 

مثال،. زدن در دس� نیس� عنوان   به 

عکس بر  درس�  که  خوانیم   می 
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دیگر فئودالی  جوامع  در  که   وضعیتی 

در  داش�،  ایران« وجود   »فئودالیسم 

پول ها  فئودال  از  که  بودند  تار   این 

به صورت را  پول  بهرة  و  کرده   قرض 

gالصو علی  مصرفی   کالهای 

. منسوجات می پرداختند
۱۷

 در نتیجه، 

قرون«  دوران  در  چه  آن   برخلف 

داشته جریان  غربی  اروپای  در   وسطی 

 تار قطب بزرگ مخالف فئودال ها- 

 و بر. نبوده و باایشان مبارزه نی کردند

علیه ها  فئودال  اتفاق  به   عکس 

 نهض� پیشه وران و بینوایان شهری به

».پیکار می پرداختند
۱۸

 در این پژوهش 

در محیرالعقولی  کشفیات  با   ها، 

به که  هستیم  مواجه  سیاسی   اقتصاد 

ندارد تاریخی  بررسی  به  ربطی   .واقع 

درکدام و  تاریخی  مقطع  کدام   در 

صاحبان فئودالها  جغرافیائی،   مقطع 

 آن چه که قرار اس� به[ سرمایة ربائی 

 بودند، که ایران] تار قرض داده شود

منشاء و  منبع  باشد؟  دومش   نونة 

کدام فئودالها  برای  ربائی   سرمایة 

نیز نکته  این  به  جا،  همین   اس�؟ 

نظام اگرچه  که  بگذرم  و  بکنم   اشاره 

نظامی عنوان  به  را  فئودالی   اقتصادی 

 جهانشمول نی پذیرم ولی بر این باورم

دارای فئودالی  اقتصادی  نظام   که 

چارچوب در  که  هائیس�   مشخصه 

دارند جهانشمولی  خصل�  نظام   .این 

فئودالی مکن دیگر، جوامع   به سخن 

باشند، داشته  متفاوتی  منشاء   اس� 

با مختلف  های  جنبه  از  اس�   مکن 

یا بسته به  هم اختلف داشته باشند و 

 شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی به

بشوند، دگرسان  متفاوتی  های   نظام 

 ولی ساختار اساسی و قانونندی های

در تواند  نی  فئودالی  جوامع   توسعه 

با هستند  مرحله  دراین  که   جوامعی 

داشته اساسی  اختلفات   یکدیگر 

د ش ا های. ب خصل�  این  جمله   از 

 مشترک، این اس� که قوانین عمومی

اقتصاد با  بازار  در  مبادلة  و   تارت 

گسترش و  دارد  ناسازگاری   فئودالی 

فروپاشی ساز  زمینه  مبادله،  و   تارت 

 به اعتقاد من،. نظام فئودالی می گردد

 فئودالیسم« این رابطه ها همان قدر در 

ن ا ر ی در» ا که  باشد  صادق   باید 

.فئودالیسم انگلستان یا هر جای دیگر

 نونة دیگر را می توان از منشاء سرمایه

 ربائی وتاثیری که رشد و گسترش آن بر

نود ذکر  داش�  فئودالی   عل�. نظام 

 این که بر این خصل� انگش� گذاشته

 ام، در کنار دیکر دلیل، این اس� که

اقتصادی نظام  فروپاشی  در  دو   این 

اند کرده  ایفاء  موثری  نقش   .فئودالی 

 مناسبات پولی و مناسباتی که بر مبادله

ازبین و  اضمحلل  باعث   استوارند 

که شوند  می  شخصی  مناسبات   رفت 

مشخصة وجوه  ترین  عمده  از   یکی 

اس� سرمایة. فئودالیسم  نقش   دربارة 

بررسی که  اس�  گفتنی  این   ربائی، 

از سرانام فئودالیسم در تاریخی   های 

 اروپا نشان داده اس� که سرمایه ربائی

نظام کل  بر  که  تاثیری  از   گذشته 

اضمحلل و  نابودی  موجب   داشته، 

گش� بزرگ  داران  تعبیر. زمین   به 

خون« مارکس،  که  خواری   نزول 

مکد، می  را  کوچک  کنندة   تولید 

 دس� در دس� نزول خواری دارد که

های زمین  ثروتند  صاحبان   خون 

مکد می  را  ».بزرگ 
۱۹

ترتیب،  این   به 

فئودال وسطی،  قرون  اروپای   در 

 بهره کشی اش را همزمان با« مقروض 

 بهره کشی بیشتر خود به وسیلة سرمایه

کند تشدید می  »ربائی 
۲۰

درایران،   ولی 

که  این  بهره» فئودالها« مثل  به   ذاتا 

دارند اعتقاد  وحشیانه  با! کشی   چون 

منجمله خود،  درآمدهای  که   آن 

را خواری  نزول  از  حاصله   درآمدهای 

 در تارت کاروانی سرمایه گذاری می

تولید نه دهم  تا  این وصف،  با   کنند، 

 را از تولید کنندگان مستقیم که با نظام

اخذ داشتند  اشتغال  کش�  به   مزارعه 

کردند می 
۲۱

معنی.  این  به  ادعا   این 

باقی با  مستقیم  کنندة  تولید  که   اس� 

می آن،  دهم  یک  یعنی  تولید،   مانده 

 توانس� به زندگی بخور و نیر خویش

بدهد اس�. ادامه  قرار  وقتی  اما،   و 

دهم یک  با  مستقیم  کنندة   تولید 

 محصول کارش خود و خانواده اش را

پیش عنوان  به  ناید،  بازتولید  و   تولید 

 گزارة چنین امکانی باید تکنیک های

باشد بوده  پیشرفته   .تولیدی کشاورزی 

این از  غیر  که  کنیم  فرض  اگر   چون 

تولید سهم  از  دیگری  چیز   مازاد، 

به باید  تولید  شد،  نی  کسر   کننده 

نیز آن  دهم  که یک  باشد  بوده   حدی 

ناید کفای�  منظور  این  ی. برای  ل  و

اس�؟ بوده  چگونه  ایران  در   اوضاع 

 براساس آن چه که درهمین پژوهش ها

سطح و  تولید  تکنولوژی  به   راجع 

تنها نه  ایم  خوانده  کار  ابزار   تکامل 

بسیار وابزار کار  تولیدی   تکنیک های 

 بدوی بودند بلکه برای قرنها به همان

ماندند باقی  نتیجه. صورت   در 

اس�، این  ماند  می  باقی  که   پرسشی 

 اگر تکنولوژی تولید به همان حدی که

بدوی اس�  ه  آمد  ها  پژوهش   دراین 

تولید دهم  نه  اخذ  چگونه  پس   بود، 

آیا یک دهم آن  امکان پذیر می شد؟ 

توانسته نی  تفاصیل،  این  با  که   چه 

وتدید تولید  برای  باشد،  بوده   زیاد 

 تولید روستائی و خانواده اش و شرایط

توضیح بود؟  کافی  آنها   موجودی� 

ماندن بدوی  بارة  در   پطروشفسکی 

 تکنولوژی تولید درجوامعی چون ایران

اس� خواندنی  واقع  ة.« به  مع  جا

کشورهای دیگر  مانند  ایران   فئودالی 

 آسیای غربی و آفریقای شمالی در این

ه  ن ی م کشاورزی[ ز آلت   ]پیشرف� 



۱۳۹۰مهر  ۱۸۳صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

»مشوق و محرک ترقی نبوده اس�
۲۲

.

پس، که  اس�،  درس�  ادعا  این   اگر 

امکان تواند  نی  تولید،  دهم  نه   اخذ 

باشد بوده  بیان. پذیر  مهمتر،  آن   از 

 یک واقعی� عل� وجودی آن واقعی�

دهد نی  توضیح  اساسی. را   وپرسش 

ماند می  پاسخ  بی   پرسش. کماکان، 

و ایران  چرا  که  اس�  این   اساسی 

 جوامع دیگر این چنین بوده اند؟ پاسخ

از که  دیدگاهی  با  پرسش،  این   به 

برمورخان ۱۹۳۱ سو،  این   به 

پطروشفسکی چون  هم   مارکسیس� 

 تمیل شد و در بررسی هائی که از آن

تلی داریم  دردس�  بعد  به   تاریخ 

.یاف�، غیر مکن اس�

از ۱ گروهی  اخیر،  سالهای  در   البته 

راستای در  نویسندگان  و   محققان 

توطئه و  پندار  توطئه  ذهنی�  با   مقابله 

دیگری خطای  به  ها،  ایرانی   سالر 

اند آمده  هدف. گرفتار  این   اگرچه 

متوجه را  ایرانیان  تا  دارند  را   محترم 

در ولی  بنمایند،  خود  های   مسئولی� 

این که خود نی پذیرند با   عین حال، 

 و داد و بیداد نیز راه می اندازند، ولی

 از آنچه که نوشته اند و به شیوه ای که

و استعمار  برائ�  از  غیر  اند،   نوشته 

 .امپریالیسم نتیجه ای به دس� نی آید

کنند  می  آغاز  درس�  نکته   -از یک 

عوامل نتیجة  در  اولیه  بریدگی   که 

شد پیدا  نکته- داخلی  همین   ولی 

که دهند  می  کش  قدر  آن  را   درس� 

نوزدهم قرن  تاریخ  بازنویسی  به   مثل، 

زنند  می  دس�  به( ایران   بنگرید 

کلم زیبا  دکتر  آقای  ما :افاضات   در 

شدیم ما،  و. چگونه  چنین  هم   و 

).سنت و مدرنیستم: بخصوg در

کم ۲ خودی،  مورخان  میان  در   البته 

بازگوئی را  تاریخ  که  کسانی   نیستند 

و دانند  می  ها  ورویداد   حوادث 

 داستان های سرگرم کننده می نویسند

 که درآن نه منشاء رویدادها و حوادث

 تاریخی معلوم اس� و نه پی آمد بعدی

ا ه ن نامند،. آ می  تاریخ  که  را   آنچه 

 اغلب با کند وکاوی در ذهن این یا آن

چون» شخصی�«  و  کنند  می   وارسی 

هم مشخصی  و  معلوم  نظری   ساختار 

این که  شود  می  این  نتیجه   ندارند، 

 � س های« د اغلب» تلیل   تاریخی 

 .سرشار از تناقض و ناهمخوانی اس�

ها نوع تلیل  این  تاریخ،  برای   اگرچه 

قابل آورد  دس�  و  نیس�  ثمری   مثمر 

دس� این  برای  ولی  ندارد   پذیرشی 

آفرینی جنجال  با  گاه  که   مورخین، 

تلیل همین  برند،  می  قلم  به   دس� 

منشاء  ناهمخوان  وبرک�« های   »خیر 

اس� و. شده  نام  ذکر  به   ضرورتی 

نیس� الثل. نشان  ضرب  مصداق   به 

.خودمان،عاقل را اشاره ای کافیس�

تاریخ ۳ از  شماری  که  اس�   جالب 

عمده هدف  ظاهرا  که  ما،   نگاران 

خود که  آنچه  با  مقابله  را   خود 

نامند،» مارکسیستی«تاریخنگاری   می 

به اگر  کنند  می  گمان  ند  ا   گذاشته 

ی  ا د« از » بورژوادموکراتیک« ج د  ت

هم» رفرم« و » طلبی بگویند،   سخن 

 تلیل درس� تری ارائه داده اند و هم

را» نادرستی«  مارکسیستی   دیدگاه 

اند داده  به. نشان  را  آدم  نگرش   این 

الدین اندازد که جلل   یاد روایتی می 

با که  گریزی  و  جنگ  در   خوارزمشاه 

 سربازان مغولی داش� سرانام به کلبه

شب خواهد  می  رسدو  می   آسیابانی 

باند احساس. درآنا  بعدچون   مدتی 

یا آسیابان لافی،  از   سردی می کند، 

 آسیابان اشاره می. بالپوشی می طلبد

 طلبد به پالنی که در گوشه ای افتاده

چیزی این  جز  که  گوید  می  و   اس� 

را. ندارم آن  عصبانی  با  الدین   جلل 

 مدتی می گذرد و او هم. رد می کند

 چنان از سرما رن می برد و مجددا از

آسیابان و  طلبد  می  بالپوشی   آسیابان 

دهد می  را  قبلی  جواب  ز. همان  ا  ب

کند می  رد  ناراحتی  با  الدین   .جلل 

راستی به  سرما  که  بعد  ساعتی   یک 

باز الدین  جلل  شود،  می   زیاد 

 بالپوشی می طلبد و آسیابان نیز همان

قبلی را می دهد الدین. جواب   جلل 

می بود،  شده  طاق  ظاقتش  دیگر   که 

د ی و بیانداز: « گ نیار،  را   اسمش 

مورخان…». روم این  حکای�   حال، 

ماس� ولی. گرانایة  نیاور  را   اسمش 

.…

فرهاد ۴ به  کنید  نگاه  نونه   برای 

ایران :نعمانی در  فئودالیسم   ،تکامل 

۱۳۵۹تهران 

محمدرضا ۵ کنیدبه  نگاه  مثال   برای 

اجتماعی: فشاهی  و  فکری   Dتول 

ایران جامعةفئودالی  تهران در   ،۱۳۵۴ 

راوندی مرتض  اجتماعی: ،   تاریخ 

۱۳۵۶، جلد سوم، تهران، ایران

 کشاور ی ومناسباD: پطروشفسکی ۶

مغول عهد  ایران  در  تهران،ارضی   ، 

۱۳۴۴ g دوم،  جلد   ،۶ ) ، د ع ب ن  م

)مناسبات

مارکس، ۷ گفتاورد  اصل   برای 

به  سوم،مسکوسرمایهبنگرید  جلد   ، 

۱۹۷۷ g ،۷۹۱ ) به انگلیسی.(

کشاورزی ۸  ،همان،..پطروشفسکی، 

 ، ت ا ح ف م ۲۷۸٫و ۲۷۵ ۲۶۸٫ص  ه

و پطروشفسکی  به  بنگرید   چنین 

 ایران ا  دوران )استان تاریخ: دیگران

هیجدهم قرن  پایان  تهران تا   ،۱۳۵۴، 

  (۲۶۳-۶۴، ۲۸۴، ۲۵۰-۵۲صفحات 

تاریخ روسی) . منبعد،  مورخان   دیگر 

اند کرده  را  کار  همین  هم،   .نیز 

نادرشاه: آرونوا- اشرفیان   دولت 

تهران،افشار مومنی،  ترجمةحمید   ، 

صفحات ۱۳۵۶  ،۰۹-۱۰۲، 

).منبعد،دول�(

صفحات،  ۹ تاریخ،  به   ،۲۵۹بنگرید 



۱۳۹۰مهر  ۱۸۴صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

 هم ۵۶-۵۵۴٫، ۸۳-۴۸۲، ۳۶۸، ۲۷۰
دولت،صفحات، به  کنید  نگاه   چنین 

۱۶۵،
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پایان قرن طول�ی بیستم
بِوِرلی سیلور و جووا�ی اریگی

پرویز صداقت: ترجمه
حس به  ـ  شوروی  اتد  فروپشی  از  بعد  اندکی  ـ  قبل  سل  بیست  حدود  بریتنییی،  تریخنگر  هبزبم،   اریک 

گویی  که  نوشت  و  کرد  اشره  جهنی  رهبری  جیگه  مورد  در  گستردهای  را«سردرگمی   م جهنی  مهآلود   فضی 

است کرده  تریخی خته«شهروندان جهن در پین سدهی بیستم جز آن که ) ۱.»(احطه   یقین داشتند یک دوران 

بود، چیز دیگری نیدانستند  همچنن» دوران جدید«دو دهه بعد از زمنی که اینه نوشته شد، تصویر ) ۲.»(یفته 

 .شفف نشده است» فضی مهآلود جهنی«شکل میگیرد، ام

 ـ با رونق اقتصادی طولنی در ایالت متحده و ۱۹۹۰در اواخر دههی . درک مسیر تغییر جهانی بهشدت تغییر یافته است
 دومین قرن«نبود چالشگری جدی در برابر قدرت نظامی جهانی امریکا ـ شنیدن پیشبینیهایی از قریبالوقوع بودن 

 اما بعد این. این پیشبینیها به اوج خود رسید ۱۹۹۷به دنیال بحران مالی شرق آسیا در سال . متداول بود» امریکایی
 ،۲۰۰۱-۲۰۰۰در ایالت متحده در » اقتصاد جدید«اعتماد به نفس از میان رفت، نخست، با شکست حباب بازار سهام 

 با مرکزیت ۲۰۰۸با سقوط مالی ». قرن جدید امریکایی«به دنبال آن رسوایی در عراق و شکست طرح دولت بوش برای 
 در عوض،. امریکا و رشد سریعِ مستمرِ چین، گفتوگو از قرن جدید امریکایی کمکم به سکوت گراییده است

 در عین حال، گمانهزنی دربارهی سقوط سلطهی امریکا. گمانهزنی از قریبالوقوع بودن قرن چینی خیز برداشته است
 به بعد، هنگامی که شکست امریکا در ویتنام، شوکهای نفتی و رکود تورمی ۱۹۷۰به سطوحی رسیده که از دههی 

.حسی از بحرانی عمیق ایجاد کرد، بیسابقه است
 چهگونه میتوانیم تصوراتی تا این حد متغیر را در این زمینه که به چه دورانی از تاریخ جهان وارد شدهایم درک کنیم؟
 در این مقاله، بحث میکنیم که مقایسه با دورههای گذشته که بسیار مشابه امروز است میتواند هم به تبیین تصورات

 اما امروز را با چه دورهای باید) ۳.(تغییریابنده کمک کند و هم به زدودن ابهامی جهانی که ما را در بر گرفته است
 در هر دو دوره،. مقایسه کرد؟ کموبیش معمول است که به مشابهتهای بین آغاز و پایان سدهی بیستم اشاره شود

 علوه بر. سرمایهی مالی نسبت به سرمایهی سرمایهگذاری شده در تولید، موقعیت مسلط را در اقتصاد جهانی پیدا کرد
 این، در هر دو دوره، مالیگرایی فعالیتهای اقتصادی نشاندهندهی ثباتزدایی و ویرانگری در بحرانهای عمده،

.بود ۲۰۰۸و  ۱۹۲۹بهویژه در 
 اما ارتقای بخش مالی به جایگاه مسلط در سرمایهداری جهانی منحصر به. این دو دورهی مالیگرایی واقعاً مشابهند

 همچنان که فرنان برودل، تاریخنگار فرانسوی نشان داده است، مالیگرایِی. اواخر قرنهای نوزدهم و بیستم نیست
 یعنی، پیش از (۱۹۷۰برودل در دههی . سرمایهداری ویژگی تکرارشوندهی سرمایهداری تاریخی از نخستین روزهایش بود

 در میانهی سدهی شانزدهم: سه دورهی گسترش سیستمی مالی را شناسایی کرد) جدیدترین خیزش مرحلهی مالیگرایی
 و در اواخر سدهی) که کانونش در هلند بود(، در میانهی سدهی هژدهم )که کانون آن دولتشهرهای ایتالیایی بود(

 در این مقاله، ما این سه نونهی قبلی گسترش مالی را به مثابه قیاسهای) ۴).(که کانونش در انگلستان بود(نوزدهم 
.گسترش مالی سیستمی در نظر میگیریم) چهارم(مناسب تاریخی برای درک دورهی فعلی 

  اقتصاد جهانی، مقدم بر هر یک از این دورههای گذشتهی مالیگراییگسترش مادّیهمچون امروز، دورهای طولنی از 
 جنوا،. بود ـ یعنی، دورهای که در آن سرمایه اساساً در تارت و تولید جریان داشت نه در واسطهگری مالی و سوداگری

 عمده در اقتصاد جهانی به جایگاه برتر درگسترش مادّی هلند، بریتانیا و ایالت متحده به ترتیب با ایفای نقش راهبری 
 فوردگرایی ـ کینزگرایی این» عصر طلیی«همچنان که در دوران رهبری امریکا، در طی (اقتصاد جهانی دست یافتند 

 به) شان بحث میکنیمبه دلیلی که بعداً درباره(در نقطهای مشخص، این گسترشهای مادّی ). مسئله صادق است
 محدودههای خود میرسد، و وقتی این رخ داد، قدرت مسلط دوران تولی در گسترهی سیستمی، از سرمایهگذاری در

.تارت و تولید به سوی سوداگری و واسطهگری مالی، را رهبری میکند
 ، یاقرن طولیمرحلهای از گسترش مادّی که به دنبال آن مرحلهای از گسترش مالی رخ میدهد چیزی است که ما 
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 که تا حد زیادی(میتوانیم چهار قرن طولنی یا چرخهی سیستمی انباشت . چرخهی سیستمی انباشت خواندهایم
 چرخهی جنوایی ـ ایبریایی که از قرن پانزدهم تا اوایل قرن هفدهم طول کشید؛) ۱: (را شناسایی کنیم) همپوشانی دارند

 چرخهی بریتانیایی که از نیمهی) ۳(چرخهی هلندی که از اواخر قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم طول کشید؛ ) ۲(
 .چرخهی امریکایی که از اواخر قرن نوزدهم تا امروز ادامه مییابد) ۴(قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم طول کشید؛ و 

 مجموعهی خاصی از سازمانهای دولتی و تاری که سیستم سرمایهداری جهانی را به سوی گسترشهای مادّی و مالی
 و(هدایت کردند، هر یک از چرخهها را به همراه هم نامگذاری ) که به همراه هم قرن طولنی را تشکیل میدهند (

.کردند) تعریف
 در تامی سه موردی که برودل از آن بحث کرده است، گسترش مالی به خیزش دوبارهی قدرت و ثروت برای کشور

 مثلً دومین عصر طلیی برای هلند؛ عصر طلیی ویکتوریایی(رهبریکنندهی سرمایهداری در آن زمان منجر شده است 
 نزد برودل، دگرگونی. اما در هر مورد، خیزش دوبارهی قدرت و ثروت جهانی عمری کوتاه داشت). برای بریتانیا

 بود،» بلوغ«متوالی سرمایهداران جنوا، هلند و بریتانیا از تارت و صنعت به مالیه نشانهای از رسیدن گسترش مادّی به 
 مالیگرایی نشان داد که پیشدرآمد بحران فرجامین هژمونی جهانی و رشد کانون جغرافیایی جدید. بود» نشانهی خزان«

.قدرت اقتصادی و نظامی جهانی است
 هژمونی امریکا بر جهان هستیم؟ در این مقاله، بحث میکنیم» خزان«آیا این الگو خود را امروز تکرار میکند؟ آیا شاهد 

 امریکا،. یکی از جدیدترین شاخصهایی است که نشان میدهد این وضعیت حاکم است ۲۰۰۸که سقوط مالی 
 همچون جنوا، هلند و بریتانیای پیش از خود، به عنوان مهمترین گسترش مادّی در اقتصاد جهانی که بر بنیاد فوردگرایی

 به محدودههای خود رسید و سرمایهی امریکایی به نحو فزایندهای از تارت و تولید ۱۹۸۰و کینزگرایی بود در دههی 
 با این دگرگونی به سمت ترکز بر روی مالیه، ایالت متحده موفق به جذب سرمایه از سرتاسر. دور و وارد مالیه شد

 اتاد. جهان شد، تأمین مالی هم رونق مهمی در بازار سهام پدید آورد و هم گسترشی چشمگیر در نظامیگری امریکا
 در. شوروی، تت فشار، فروپاشید، در حالی که امریکا در سالهای ریگان ـ کلینتون عصر طلیی خود را تربه کرد

.خاطرهای از گذشته به نظر میرسید، و پیشبینی دومین قرن امریکایی تداول یافت ۱۹۷۰، بحران دههی ۱۹۹۰اواخر 
 »بهاری نو«هژمونی امریکا را با » خزان«اما از منظر این مقاله، آنان که وقوع دومین قرن امریکایی را پیشبینی میکنند 

  هستیم ـ قرنی دراز که از اواخر دوران گسترشقرن طولی بیستمبا نگاهی متفاوت، ما شاهد پایان . اشتباه گرفتهاند
 مالی قرن نوزدهم آغاز شد و تا گسترش مالی کنونی ادامه یافت، قرنی طولنی که شاهد همزیستی رشد اولیه،

 این مقاله علوه بر: شکوفایی تامعیار، و سقوط دورانی در تاریخ سرمایهداری که کانون آن ایالت متحده بود هستیم
 همچون) به طور متقابل(قدرت اقتصادی و نظامی امریکا را احتمالً باید » خزان«آن این سوال را مطرح میکند که آیا 

.یک قدرت اقتصادی و نظامی جدید جهانی مشاهده کرد، همچنانکه در سه گسترش مالی پیشین شاهد بودیم» بهار«
 .در بخش دیگر این مقاله، دورهی مالیگرایی امروز، و قرن طولنی بیستم را به قرنهای طولنی قبلی مقایسه میکنیم

 ی پیشین مالیگرایی را با تأکیددر بخش بعد، همانندیهای میان این سه دوره. این مقایسه را در سه گام انام میدهیم
 زیرا قرنهای.  متمرکز میشویمتکاملدر بخش بعد، بر الگوهای . در طی زمان نشان میدهیم) ۵(بازآمدبر الگوهای 

 درک کرد؛ بلکه گسترشهای مالی که نشانگر آغاز و) چرخهای(طولنی را نباید برمبنای پدیدههایی اساساً بازآمدنی 
 نشان میدهیم که چهگونه. پایان هر قرن طولنی است دورههای بازسازماندهی بنیادیِ سیستم جهانی بوده است

 بازسازماندهیهایِ متوالی الگویی تکامل ایجاد کردهاند که در آن مجموعهی مسلط دولتی ـ اقتصادی طی زمان به
. ـ افزایش یافتهاندازجمله پیچیدگی اجتماعیلاظ اندازه، قدرت و پیچیدگی ـ 

 الگوی بازآمد و تکامل که در بخشهای بعدی خلصه میشود به ما یاری میکند آیندههای بدیل محتمل در برابرمان
 اما همانطورکه در بخش پایانی این مقاله بحث میکنیم دلیل کافی هست که فکر. در مقطع کنونی را دقیقتر سازیم

 بخش آخر این مقاله بیهنجاریهای مهمی را. کنیم نیتوان از الگوهای تکرار و تکامل گذشته به طرح آینده برسیم
 شناسایی میکند که میتوان انتظار داشت پیآمدهای آینده از الگوهای گذشته متفاوت باشد و با بحثی در مورد

.به نتیجهگیری میرسیم» آیندههای محتمل«
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بزآمد

 که در آن سفری جامع از سده ی پانزدهم تا سدهیتدن و سرمایهداری ـ مضمون مکرر مجلدات دوم و سوم سهگانهی 

 هجدهم رخ میدهد ـ آن است که از همان روزهای نخستْ تدیدحیات مالیه ویژگی ادواری سرمایهداری تاریخی بوده

 در مقابل، او بر دو موج پیشین گسترش.» سرمایهی مالی فرزند نوزادهی قرن بیستم نیست«ی برودل، به نوشته. است

 دستکم طی مدتی، در جایگاه سیطره و چیرگی بر تامی… سرمایهی مالی«مالی تاکید میکند ـ دورههایی که در آن 

 آغاز شد، زمانی که گروههای اصلی ۱۵۶۰نخستین موج مالیگرایی در حدود .» های جهان تارت بودفعالیت

 ۱۷۴۰دیاسپورای تاری جنوا بهتدریح از حوزهی بازرگانی خارج شدند و در مالیه تخصص یافتند؛ موج دوم حدود 

)۶.(بشوند» بانکداران اروپا«آغاز شد، وقتی هلندیها از تارت کنار کشیدند تا 

 با نگاهی از این منظر، گسترش مالی که در اواخر سدهی نوزدهم و اواخر سدهی بیستم موجهای سوم و چهارم فرایند

 سفر طول و دراز و«، وقتی روشن شد که ۱۸۹۶تا  ۱۸۷۳» رکود بزرگ«در طی . جهانی ـ سیستمیِ بازآمد هستند

 مازاد انبوهی از سرمایهی پولی خلق کرده بود که نیتوانست همه به نحو سودآوری در» خارقالعادهی انقلب صنعتی

 فعالیتهای صنعتی سرمایهگذاری مجدد بشود، انگلیسیها به طور فزایندهای از صنعت به تخصص در مالیه روی

 مالیگرایی هنوز خیز برنداشته بود؛ اما) یعنی کنونی(در زمانی که برودل سهگانهاش را مینوشت، موج چهارم . آوردند

 یعنی، وقتی، در دهههای پایانی قرن بیستم روشن شد عصر طلیی: امروز میتوانیم تکرار همان پدیده را شناسایی کنیم

 فوردگرایی ـ کینزگرایی مازاد فراوانی از سرمایهی پولی خلق کرده بود که بهتامی نیتوانست در فعالیتهای صنعتی

 ،۱۹۹۰تا اواسط دههی . سرمایهگذاری مجدد شود، سرمایهی امریکا به تخصص در مالیه روی آورد نه تولید صنعتی

  در حوزهی مالیه، بیمه، و مستغلت از سهم سود تولیداتدر مقیاس جهایسهم سودهای شرکتهای امریکایی 

)۷.(صنعتی فزونی گرفت

 صورتبندی دوبارهی بینشهای برودل دربارهی بازآمد سرمایهی مالی در پرتو فرمول عمومی سرمایهی مارکس

 سودمند است؛ فرمولی که اغلب ترسیمکنندهی منطق تصمیمات سرمایهگذاری توسط سرمایهداران منفرد درک

 سرمایهداران با انتظار برای این که حجم بیشتری سرمایهی پولی در زمانی در آینده به دست آورند، پول) ۸.(میشود

 آنان در تولید به عنوان. میگذارند) یعنی ماشینآلت و کار(خود را در کالهایی که در تولید سرمایهگذاری میشود 

 اگر سرمایهداران انتظار نداشته باشند سرمایهی پولیشان با سرمایهگذاری در تولید.  مشارکت نیکنندهدفی فیفسه

 افزایش نیابد، یا اگر انتظارشان به شکلی سیستمی تامین نیشد، آنگاه گرایش خواهند داشت از تولید پا پس بکشند و

.سرمایهگذاری روی آورند) سیال(به اشکال انعطافپذیرتر 

 مراحلی وجود دارد که در آن گرایش چیره در. اما صورتبندی مارکس را نیز باید تصویرگر منطقیِ سیستمی درک کرد

 میان سرمایهداران، سرمایهگذاری انبوه سرمایهی پولیشان در تولید و تارت است، بنابراین به مراحل گسترش مادِّی

 اما گسترش مادّیِ خیلی موفق هم در نهایت به اضافهانباشت سرمایه میانامد که نرخ بازده را در. کلی میانامد

 کاهش ملموس سود به یک چرخش منجر. فعالیتهایی که پیشتر گسترش مادّی را نیرو میبخشیدند پایین میآورد

 گرایش چیره در میان سرمایهداران نگهداری سهم هردم بزرگتری از سرمایهشان به شکل نقد است که: میشود

 بنابراین گسترشهای مالی نشانههای ناگوار. برای گسترش مالی در سیستم به طور کلی را خلق میکند» شرایط عرضه«

 وضعیتی است که در آن سرمایهگذاری در گسترش تارت و تولید دیگر در خدمت افزایش بخشیدن به جریان نقدی

.لیهی سرمایهگذاران نیست، و در مقابل مبادلت مالی ناب میتواند چنین جریانی پدید آورد

 همچنان که پیشتر توجه شد، گسترشهای مالیِ پیشین به طور موقت قدرت و ثروت دولت مسلط سرمایهداری هر

 این چهطور رخ). ریگان ـ کلینتون مشاهده کرد) ۹»(عصر زیبای«جدیدترینِ این موارد را میتوان در (عصر را اعاده کرد 

 داد؟ به بیان بسیار کلی، افت گسترش مادّی همراه با خیزش آغازین گسترش مالی فشاری بر وضعیت مالی دولتها

 ی معادله، به نوبهی خود رقابت بر سر اندوخت سرمایه»سمت تقاضا«وارد میکند که از طریق تریک گسترش مالی در 

 ، به لطف)هلند، بریتانیا، امریکا(قدرت هژمونیک جهانی در هر زمان مشخص . در بازارهای مالی را تشدید میکند

 مرکزیت پیوسته در شبکههای مالی مهم، به سبب مزیتهایی که دارند بهترین جایگاه برای جذب سرمایههای متحرک

 در دهههای. هستند و به نقدینگی بیش از حدی که در بازارهای مالی جهانی انباشته میشود دسترسی متازی دارند
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 همین. که ایالت متحده موفق به جذب سرمایهی متحرک از سرتاسر جهان شد این امر روشن شد ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰

 سرمایهی جذب شده محرکِ رونقی طولنی در ایالت متحده بود و موجب بحرانهای حاد بدهی در دیگر نقاط

 دههی توسعهی از«بود که آنچه را سازمان ملل  ۱۹۸۰کانون نخستین بحران عمدهی بدهی در اوایل دههی . جهان شد

.بحرانهای بدهی در اروپای شرقی و شرق آسیا در پی آن پدید آمد. نامید پدید آورد» دست رفته

 در گذشته، تنها هنگامی و در صورتی گسترش مادّی جدیدی در تامیت سیستم رخ میداد که قدرت هژمونیکی در

 )مالی، ژئوپلتیک، و اجتماعی(جهان وجود داشت که از توان خلق پیششرطهای نهادی ضروری در سطح جهان 

 ، زمانی که نهادهای جهانی تت حمایت۱۹۶۰و  ۱۹۵۰وقتی این وضعیت حاکم بود ـ مانند دهههای . برخوردار بود

 مالی امریکا درجهای از امنیت و قابلیت پیشبینی پدید آورده بود ـ سرمایهداران به طور عادی سودهایشان را صرف

 در. اما اینگونه شرایط نهادی جهانی بهسرعت یا به آسانی خلق نیشود. گسترش بیشتر تارت و تولید میکردند

 گذشته، پیش از آن که قدرتهای در حال صعود توان یا تایلِ گرفت نقش رهبری را داشته باشند، قدرت های در حال

 بنابراین، دورههای گذار از یک قرن. افول توانشان را در حفظ شرایط ضروریِ نهادی در سطح جهان از دست دادند

 این. طولنی به قرن بعد به لاظ تاریخی دورههای جنگافروزیهای گسترده و بحرانهای اقتصادی بوده است

 میتوان. وضعیت بهروشنی در نیمهی نخست سدهی بیستم ـ با گذار از هژمونی انگلستان به هژمونی امریکا ـ حاکم بود

.نشانههایی از این وضع پیچیده را امروز مشاهده کرد

 خیلی جالب است که مارکس در بحث خود در مورد انباشت آغازین به الگویی تاریخی توجه کرد که طی آن گسترش

 سیستم مالی، در انتقال سرمایهی مازاد از کانونهای جغرافیایی رو به افول به کانونهای روبهصعود تارت و تولید

 در هنگام انحطاط«مارکس زنیرهای را مشاهده کرد که با ونیز آغاز شد که . سرمایهداری، بارها نقشی کلیدی ایفا کرد

 دیگر کشور برتر در تارت و صنعت نبود، مقادیر کلنی«مقادیر هنگفتی پول به هلند وام داد، سپس هلند، وقتی » خود

 وام داد؛ و در نهایت، انگلستان همین کار را در روزگار خود مارکس انام» سرمایه بهویژه به رقیب مهمش، انگلستان

 بنابراین، گسترش سیستم اعتباری چندبار نقش مهمی در آغاز انباشت سرمایه در یک کانون جغرافیایی جدید) ۱۰.(داد

 طی دوران حیاتِ سرمایهداری تاریخی انام داد ـ یا به تعبیر ما، گسترش مالی نقش مهمی در بروز هر چرخهی سیستمی

)۱۱.(جدید انباشت ایفا کرد

  بود، جریانی که طی آن رهبریگذار هژمویکاز منظری متفاوت، گسترشهای مالی به لاظ تاریخی دورههای 

 جدیدی پیدا میشود و با گذشت زمان با سازماندهی دوبارهی سیستم، صحنه برای گسترش مادّی جدید در مقیاس

 مرحلهی جدیدی از» بهار«هژمون موجود است، که نشانهی » خزان«گسترشهای مالی نهتنها . جهانی مهیا میشود

 .توسعهی سرمایه داری تت یک رهبری جدید است ـ یعنی آغاز یک قرن طولنی با کانون جغرافیای اقتصادی جدید

 اما از آنجا که این فرایند نه آسان و نه یکنواخت است، گسترشهای مالی، در دورههای به نسبت طولنی، آشوب

.سیستمی گسترده را به حداکثر میرساند

تکمل

 اگر بتوان صرفاً برمبنای الگوهای بازآمد نتیجهگیری. در بخش پیشین، بر مشابهتهای قرنهای طولنی متمرکز شدیم

 قرن طولنی جدیدی با کانون» بهار آغازین«هژمونی جهانی امریکا و » خزان اخیر«کنیم، میتوان نتیجه گرفت که اکنون 

 میتوان کاملً نگران بود که وارد دوری طولنی آشوب سیستمی به. باشد) شاید شرق آسیا(جغرافیای اقتصاد جدید 

 اما دقیقاً به خاطر آن که سیستم جهانی طی زمان تکامل یافته). یا شدهایم(همراه مخاطرات گستردهی انسانی میشویم 

 .است، ما با ترکز صرف روی الگوهای بازآمد، در نتیجهگیری روی وضعیت کنونی و آیندهی نزدیک محدود میشویم

.در این بخش روی الگوی تکامل متمرکز میشویم

 که ستادهای» صاحبان قدرت«نایهی یک چکیدهی الگوی تاریخی تکامل است که با ترکز بر ویژگیهای متغیر 

 چهار قرن طولنی اخیر بودهاند به دست) یعنی، مجموعهی اقتصادی ـ دولتیِ چیره» (سازمانهای راهبر اقتصادی«

 جنبهی کلیدی الگوی تکاملی نشان داده) ۱۳.(یعنی جمهوری جنوا، جمهوری هلند، بریتانیا و ایالت متحده: میآید

 شده در نایهی یک، روندی در جهت افزایش در اندازه، قدرت و پیچیدگی مجموعهی دولتی ـ اقتصادی چیره از یک
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.قرن طولنی تا قرنی دیگر است

 اندازهاش کوچک بود،. در دورهی گسترش مادّی با مرکزیت جنوا، جمهوری جنوا یک دولتشهر بود

 سازماندهیاش ساده بود، به لاظ اجتماعی بهشدت تقسیمشده بود، به لاظ نظامی نسبتاً قابلیت دفاع از خود

 ثروت جنوا این کشور. نداشت، و بر اساس اغلب معیارها در مقایسه با قدرتهای بزرگ زمان خود دولتی ضعیف بود

 را هدف وسوسهکنندهای برای فتح نظامی ساخته بود، اما به سبب آن که فاقد هر گونه قدرت نظامی بااهمیت بود،

 جمهوری هلند، در مقابل، نسبت به». حمایت میخرید«میبایست وابسته به پادشاهان ایبریایی میشد که از آنها 

 در زمان گسترش مادّی با مرکزیت هلند، آنقدر. جمهوری جنوا، سازماندهی بزرگتر و بسیار پیچیدهتری داشت

 قدرتند بود که از امپراتوری اسپانیا استقلل داشته باشد، تا امپراتوری سود بسیاری از پایگاههای تاری به دست آورد و

 بنابراین، برخلف جنوا، هلند از سایر دولتها. از خود در برابر چالشهای نظامی انگلستان و فرانسه حفاظت کند

 »درونیشده«به عبارت دیگر، هزینههای حمایت هلندیها . کردند» تولید«نخرید؛ آنان حفاظت از خود را » حمایت«

.بود در حالی که حمایت جنواییها برونیشده بود، چنانکه نایهی یک نشان میدهد

نیهی یک ـ الگوهی تکملی سرمیهداری جهنی

سازمان

دولتی

راهبری

چرخه/ نوع رژیم  هزینههای داخلیشده

برونگرا درونگرا حمایتی تولیدی معاملتی بازتولیدی

دولت جهانی

دولت ملی

دولتشهر

بریتانیایی

جنوایی

امریکایی

هلندی

آری

آری

آری

خیر

آری

آری

خیر

خیر

آری

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

 در زمانِ گسترش مادّی با مرکزیت انگلستان، بریتانیا دولت ملی کاملً توسعهیافتهای بود با امپراتوری تاری و کشوری

 که در سرتاسر جهان گسترده بود و به گروههای حاکم و طبقهی سرمایهدارش قدرتِ فرمانروایی بیسابقهای بر منابع

 همچون هلند، طبقهی سرمایهدار انگلستان نیاز نداشت به حمایت از طریق. انسانی و مادّی جهان میبخشید

 اما انگلستان، به مثابه). یعنی، هر دو هزینههای حمایت را درونی کرده بودند(قدرتهای خارجی اتکا داشته باشد 

 نیاز نداشت برای کالهای صنعتی که سودآوری فعالیتهای تاریاش متکی به آن بود به دیگران اتکا» کارگاه جهان«

.بریتانیا به لاظ درونیسازی هزینههای تولید از هلند فراتر رفت. داشته باشد

 سرانام، ایالت متحده یک مجموعهی نظامی ـ صنعتی قارهای بود با قدرتی برای حمایت موثر از خود و متحدانش و

 این قدرت، با ترکیب اندازه، انزوا و قدرت اقتصادی. توان تهدید به خفقان اقتصادی یا نابودی نظامی دشمنانش

 ایالت متحده، طبقهی سرمایهدار خود را قادر ساخت هزینههای حمایت و تولید را درونی سازد، همچنان که طبقهی

 اما، علوه بر آن، طبقهی سرمایهدار امریکا با پیشگامی در تشکیل. سرمایهدار بریتانیا پیشتر این کار را کرده بود

 را درونی سازد ـ یعنی، بازارهایی که» هزینههای معاملتی«شرکتهای چندملیتی با ادغام عمودی، قادر بود 

.خودگستری سرمایهی امریکا وابسته به آن بود درونی سازد
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 اگر قرار باشد برمبنای الگوهای تکاملی که در این بخش از آن بحث کردیم نتیجه بگیریم، آنگاه باید نتیجه گرفت که
 سازمان دولتی ـ اقتصادی راهبر در چرخهی سیستمیِ آتیِ انباشت بهناگزیر باید اندازهی بزرگتر و پیچیدگی بیشتری از

 برای مثال، چین بسیار بزرگتر. نیتوان باور کرد که هیچ کشور منفردی این الزام را تامین کند. امریکا داشته باشد
 بنابراین، تکامل آتی. است اما علوه بر آن، به رغم چند دهه رشد سریع اقتصادی، بسیار فقیرتر از ایالت متحده است

.است» دولت جهانی«که در نایهی یک ترسیم شده حرکت در جهت نوعی 
 اما، جنبهی دیگری از این الگوی تاریخی، روند خطی روشن در جهت اندازهی بزرگتر و پیچیدگی بیشتر را تعدیل

 میکند؛ چنان که در نایهی یک نشان داده شده است، به طور خلصه چرخش پاندولی به جلو و عقب میان رژیمهای
 بهشرکتهای صاحب امتیاز دولتی هلند، مانند شرکت هند شرقی هلند، . وجود دارد» درونگرا«و » برونگرا«انباشت 

 اما. ، سازماندهی پیچیدهتری از شبکههای کسبوکار خانوادگی دیاسپورای سرمایهداران جنوایی داشتندلاظ صوری
 بنگاههای کسبوکار خانوادگی که صنعت نساجی انگلستان در آنها شکوفا شد پیچیدگی کمتری از شرکتهای

 صاحب امتیاز دولتی هلند داشتند؛ علوه بر این موفقیت کلی سرمایهی بریتانیایی در مقیاس جهانی به احیای شیوههای
 جدید و پیچیدهتر راهبردها و ساختارهای ترکیبی سرمایهداریِ جهانوطنیِ جنوایی و سرزمینگرایی جهانی ایبریایی

 علوه بر این، شرکتهای چندملیتی ایالت متحده اساساً پیچیدهتر از بنگاههای خانوادگی بریتانیایی. وابسته بود
 بودند، در عین حال که موفقیت سرمایهی امریکایی در مقیاس جهانی، به احیای راهبردها و ساختارهای سرمایهداری

.شرکتی هلند، به اشکالی تازه و پیچیدهتر، وابسته بود
 شرکتی ـ» (درونگرا«و رژیمهای ) جهانوطن ـ امپراتوری» (برونگرا«این چرخش پاندولی به جلو و عقب بین رژیمهای 

 که بر روندی خطی با پیچیدگی روبهتزاید تمیل شده، چه پیآمدهایی در وضعیت کنونی دارد؟ اگر این الگو را) ملی
 در مورد آینده حفظ کنیم، آنگاه میتوان انتظار داشت که راهبردها و ساختار پیچیدگی دولتی ـ اقتصادی قرن طولنی

 میسازد؛ هرچند پیچیدگی صوری بیشتری از گسترش» برونگرا«ی امریکا »درونگرا«بعدی را در مقایسه به رژیم 
 امروز، تنها توجه خواهیم کرد که سیستمهای برونسپاری و. مادّی انگلستان ـ محور در سدهی نوزدهم خواهد داشت
 میتوان به) که اتفاقی نیست که شرق آسیا پیشگام آن است(دیگر اشکال تولید انعطافپذیر مرتبط با پسافوردیسم را 

 اما صرفنظر از آن، روند خطی در جهت) ۱۴.(مشاهده کرد» برونگرایی«مثابه نشانههای چرخش پاندولی در جهت 
.پیچیدگی روزافزون همچنان واضح است

 مسایل پیشبینی روند خطی کنونی در آینده زمانی روشنتر میشود که به دوگانگی کنونی در کنترل منابع مالی و نظامی
 این دوگانگی پدیدهای. منابع مالی در کنترل شرق آسیا و منابع نظامی در کنترل ایالت متحده است. جهانی توجه کنیم

.بیسابقه است که در بخش بعد در مورد پیآمدهای آن بحث میکنیم

بیهنجریه

 شرکتهای چند. بیهنجاری مهم در گذار کنونی دوگانگی بیسابقه در جایگاه جغرافیایی قدرت مالی و نظامی است
 ملیتی امریکایی سرمایهگذاری سنگینی در چین کردهاند که تکرار الگوی تاریخی است که مارکس مشاهده کرد و طی

 اما گسست مهمی از. آن کانونهای در حال افول سرمایههای مازاد خود را به کانونهای در حال صعود منتقل میکنند
 از کاون، از آغاز گسترش مالی ت; رهبری امریکا سرمایهی مازاد، خالصالگوهای پیشین وجود دارد، جریان 

  بوده است ـ از همه مهمتر به شکل خرید انبوه اوراق خزانهداریاقتصادی رو به صعود به کاون اقتصادی رو به افول،
 از) امریکا(همچون گذارهای هژمونیک پیشین، هژمون رو به افول . امریکا نخست توسط ژاپن و بعد توسط چین

 این دگرسانی، در مورد ایالت متحده در مقیاس و شتابی. مهمترین بستانکار جهان به کشوری بدهکار بدل شده است
).به نایهی دو نگاه کنید(صورت گرفته که سابقهی قبلی ندارد 

 نشانهی معتبری وجود ندارد که هیچ. با این حال، منابع نظامیِ مهم جهانی عمدتاً در دستان امریکا متمرکز شده است
 .، تایلی در به چالش کشیدن قدرت نظامی امریکا داشته باشد)ازجمله چین(یک از قدرتهای اقتصادی روبه صعود 

 اما حتی بدون چالشی مستقیم، به نظر نیرسد ایالت متحده دیگر دارای منابع مالی مورد نیاز برای پشتیبانی از
 علوه بر). و اکنون این کار را تنها از طریق بدهی مالی عمیق و عمیقتر انام میدهد(دستگاه نظامی جهانیاش باشد 
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 روشن شد، تصویر قدرت نظامی» قرن جدید امریکایی«این، همچنان که با شکست پروژهی دولت بوش در مورد 
 امریکا در تبعیت جهانیان از خواست امریکا یا مقابله با بحرانهای فزایندهی اجتماعی و سیاسی در سطح سیستم،

.خیلی موثر نبوده است
نایهی دو ـ تراز حساب جاری

 

 شان میدهد در نایهی یک خلصه شده است ـ یعنی، ظهور دولتی جهانیسناریوهای آتی که الگوسازی تاریخی نشان
 جنوب«ـ با این پیشفرض که دولت جهانی تاحدودی مزیت دسترسی به سرمایهی جهانی را دارد که اکنون عمدتاً در 

 گسترش اخیر نشستهای گروه هفت از کشورهای ثروتند تا شامل. عمدتاً در آسیای شرقی مکان گزیده است» جهان
 بشود، نشانهی کموبیش صریحی از این پیششرط) ۲۰برای مثال، نشستهای گروه » (جنوب جهان«کشورهای بزرگ 

 است و نشان میدهد که دستکم شناخت نسبی از این واقعیت وجود دارد که پروژهی دولت جهانی که در چیرگی
 دیگر پروژهی قابلتققی) یعنی اساساً مبتنی بر اتاد بین ایالت متحده و اروپای غربی است(شمال و غرب است 

 کنترل روی: غرب اکنون خود را بدون یکی از دو عنصر متشکلهی مهم ثروتش طی پانصد سال گذشته مییابد. نیست
  غربدروِناین بیهنجاری عمده در مقایسه با گذارهای هژمونیک قبلی است ـ همهی آنها گذارهایی . سرمایهی مازاد

.بود» شمال جهان«و 
 اگر دولت جهانی زیر سلطهی غرب نامحتمل به نظر رسد، آنگاه چشماندازهای آن که خود چین کانون گسترش مادّی
 جدید سرمایهداری در قرن بیستویکم بشود چیست؟ قبل از هر چیز لزم است ملحظات نامربوط را از بحث خارج

 ، بسیاری پیشتازی شرق آسیا را سراب تصور کردند؛ و امروز،۱۹۹۸-۱۹۹۷در پی بحران مالی شرق آسیا در . سازدیم
 شنیدن پیشبینیهایی از وقوع بحران مالی در چین عادی است و ادعا میشود وقوع بحران خوشبینی نسبت به صعود

 این که بحران مهم مالی در چین وقوع یابد در معرض. چین به جایگاه برتر جهانی را از میان برخواهد داشت میشود
 اما درک این که آیا کانون انباشت سرمایهی جهانی همچنان در حال گذر به چین است، چندان ارتباطی با. سوال است

  تاکیدآشوب و راهبری در سیستم مدرن جهایهمچنان که در نتیجهگیری کتاب . وقوع این بحران نخواهد داشت
 کردیم، به لاظ تاریخی عمیقترین بحرانهای مالی در کانونهای نوظهور انباشت سرمایه در مقیاس جهانی پدیدار

 ـ چرا که شهامت مالی آنها فراتر از ظرفیت نهادی در مدیریت جریانهای ۱۹۲۹، نیویورک در ۱۷۷۲شدند ـ لندن در 
 بعد از آن» رکود بزرگ«وال استریت و  ۱۹۲۹-۳۱بیمعنی است استدلل کنیم که سقوط . شکوفای سرمایه بود

 نشانههایی بودند از این که کانون اصلی انباشت سرمایه در نیمهی نخست سدهی بیستم به ایالت متحده جابهجا نشده
 به همین ترتیب، بیمعناست که همین را دربارهی بحرانهای مالی اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیستویکم با. بود

.مرکزیت شرق آسیا بگوییم
 اما، همچنان که پیشتر گفته شد، گسترشهای مادّی سیستمی گذشته هنگامی اوج گرفت که قدرت اقتصادی در حال

 صعود قدرتِ یافتِ هژمونی، در مفهوم گرامشیایی، کلمه داشت ـ یعنی قدرت آن را داشت که نظم نهادی جهانی
 پدید آورد که ظرفیت تامین ایمنی و امنیت لزم را برای گسترش مادّی فراگیر داشته) مالی، ژئوپلتیک و اجتماعی(

 از آنجا که سیستم جهانی به شیوههایی بنیادین از قرنی طولنی به قرن دیگر تکامل یافته است، ماهیت این. باشد
.نهادهای جهانی نیز از قرنی به قرن دیگر اساساً تغییر یافته است

 چنان که.  است که اقتصادی استاجتماعیامروز، همچون گذشته، موانع در برابر یک گسترش مادّی جدید همانقدر 
 گفتیم، هژمونهای متوالی راههایی برای پاسخگویی به مطالبات آرایش گستردهتر و عمیقتری از» آشوب و راهبری«در 

 بنابراین، الگوی تکاملی افزایش اندازه، دامنه و پیچیدگی که پیشتر از آن گفتیم نیز. جنبشهای اجتماعی بودند
 و خیزش(استقرار مستحکم هژمونی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی .  استپیچیدگی اجتماعیمستلزم افزایش 

 بلکه علوه بر آن به اجرای. صرفاً به برتری نظامی و اقتصادی این کشور وابسته نبود) گسترش مادّی سیستمی
 سیاستهایی وابسته بود که با هدف جذب، دستکم نسبی، جنبشهای تودهای کارگری، سوسیالیستی و رهاییبخش

 راهحلهایی که امریکا رهبری کرد ـ قرارداد اجتماعی مصرف انبوه برای. ملی نیمهی نخست این قرن طراحی شده بود
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 ـ تنها راهحلهایی موقتی بودند،» جنوب جهان«و استعمارزدایی و وعدهی توسعه در » شمال جهان«کارگران در 
 به یک دلیل، اجرای کامل این راهحل با تاثیرات. همچنان که در چارچوب سرمایهداری تاریخی ناپایدار بودند

.بازتوزیعی که دارد روی سود فشار زیادی تمیل میکند
 مقیاس مهمی از رخدادی سیاسی ۱۹۷۰و اوایل دههی  ۱۹۶۰در حقیقت، بحران اولیهی هژمونی امریکا در اواخر دههی 

 ـ اجتماعی بود که جرقهی آن را نارضایتی اجتماعیِ جهانی در شکل انواعی از جنبشها زده بود که آنچه اساسًا
 این بحران که نشانهی پایان گسترش مادّی. برآوردن سریع وعدههای صریح و ضمنی هژمونی امریکا بود طلب میکردند

 به رهبری امریکا بود، هم رخدادی اقتصادی و هم رخدادی اجتماعی ـ سیاسی بود و به بیان دقیقتر هر دو عنصر
 گسترش مالی اواخر قرن بیستم به طور موقت این بحرانهای درهمتنیده را برای سرمایهداران. بحران در آن تنیده بودند

 مالیگرایی ـ خروج گستردهی سرمایه از. منتهی شود ۱۹۹۰امریکایی و دولت امریکا حل کرد و به عصر زیبای دههی 
 تارت و تولید به سوداگری و واسطهگری مالی ـ تاثیری تضعیفکننده روی جنبشهای اجتماعی در سطح جهان

 و اخراج انبوه در کانون جنبشهای کارگری در» جنوب جهان«داشت، از همه بارزتر از طریق سازوکار بحران بدهی در 
».شمال جهان«

 اگر تامی قرنهای طولنی قبلی بازسازماندهی اجتماعی ـ سیاسی سیستم جهانی را فرض میگرفتند ـ برای مثال، پایان
 تارت برده در اقیانوس آرام تت هژمونی انگلستان، پایان استعمار رسمی تت هژمونی امریکا ـ بر اساس نوع تلیلی

 خواه(که در این بخش انام شد امروز چه نوع بازسازماندهیِ بنیادی ضروری است؟ نخست، هژمونی نوین جهانی 
 جنوب«باید با برابری بیشتر بین ) یک دولت رهبری آن را برعهده داشته باشد خواه ائتلفی از دولتها یا دولتی جهانی

 اگر روند خطی در جهت. ، با توجه به قدرت مالی جنوب، همساز باشد و آن را توسعه دهد»شمال جهان«و » جهان
 افزایش پیچیدگی اجتماعی همچنان در آینده ادامه یابد، آنگاه بدان معناست که برابری شمال ـ جنوب تا حدودی از

 ناآرامی گستردهی اجتماعی. (طریق مشارکت مجموعهی گستردهتری از جنبشهای اجتماعی از پایین رخ خواهد داد
 ـ و تلشهای دولت چین برای پاسخگویی به آن ـ میتواند ۱۹۹۰در چین در نواحی شهری و روستایی از اواخر دههی 

.)پیشنشانهای از حرکت دیگری در جهت پیچیدگی فزایندهی اجتماعی در مقیاس جهانی باشد
 اما به طور مشخصتر این به چه معناست؟ این سوال ما را به نکتهی سوم میرساند که در نودار یک برجسته ساختیم

  هزینههای تولید کار و طبیعتبرویکردنتامی هژمونیهای جهانی پیشین مبتنی بر . ولی هنوز از آن بحث نکردهایم
 بود، یعنی، سودآوری در تامی گسترشهای مادّی پیشین به فعالیت در جهان طبیعی به مثابه نهادهای رایگان برای تولید

 به تنها اقلیت کوچکی از کارگران) یا نزدیک به کامل(بهعلوه، سودآوری وابسته به پرداخت به هزینهی کامل . بود
 در مقابل، سهم بزرگتری از هزینههای بازتولید به خانوارها و جماعات درگیر. جهان برای بازتولید نیروی کارشان بود

 مانند کشاورزی معیشتی یا کار بدون پرداخت در خانوار در مورد مراقبت از(در فعالیتهای غیرمزدی تمیل شده بود 
).کودکان یا مراقبت از بیماران و کهنسالن

 سبک«برونیسازی هزینههای بازتولید طبیعت با الگوی تولید و مصرف انبوه افراطگونه و بهشدت مبتنی بر منابع که با 
 علوه بر این، توسعه برای همگان، که همه به. همراه بود در قرن طولنی بیستم به حد غایی رسید» زندگی امریکایی

 برنامهی«که از جمله از طریق (دسترسی داشته باشند ـ وعدهی صریح هژمونی امریکا بود » سبک زندگی امریکایی«
 آشکار شد، زمانی که ۱۹۷۰بودن این وعده نخست با بحران دههی » کاذب). «نهادین شد» توسعهی ملل متحد

.شوکهای قیمت نفت شاخصهای بسیار مرتبطی بود
 امپریالیسم اقتصاد یک کشور جزیرهای کوچک: «این مسئله را شناسایی کرده بود ۱۹۲۸مهاتا گاندی پیشتر در 

 )جمعیت هند در آن زمان(میلیون جمعیت  ۳۰۰اگر کشور بزرگی با . امروز جهان را در تنگنا قرار داده است) انگلستان(
 سال قبل ۸۰بینش گاندی در بیش از ) ۱۳.»(بهرهکشی اقتصادی مشابهی انام دهد، همچون ملخ جهان را میبلعد

 رشد غرب مبتنی بر الگوی ناپایدار بومشناختی بود که تنها تا زمانی که اکثریت وسیع جمعیت: همچنان نافذ است
 با توجه به تول در توزیع جغرافیایی قدرت اقتصادی در مقیاس.  شده بودند امکانپذیر بودمستثناجهان از همان مسیر 

 جهانی که پیشتر از آن بحث شد، روشن نیست که چه طور میتوان این سبک مصرف را تنها محدود به درصد
 با این حال، کوشش جدی برای تعمیم سبک امریکایی زندگی به منازعات. کوچکی از کل جمعیت جهان ساخت



۱۳۹۰مهر  ۹صفحه   ۱۵ شماره هفتهمجله 

 اجتماعی، سیاسی و بومشناختی انامیده که به احتمال بیشتر بنیاد دورهای طولنی از آشوب سیستمی را شکل

.میبخشد، تا بنیادی برای گسترش مادّی جدید

 الگوی انباشتی که گسترش مادّی قرن طولنی بیستم به جلو راند قادر نیست شالودهای برای گسترش مادّی جدیدی در

 هر گسترش مادّی جدیدی در مقیاس جهانی باید مبتنی بر الگوی کاملً متفاوت اجتماعی،. قرن بیستویکم باشد

 این متضمن. ژئوپلتیک و بومشناختی باشد ـ متفاوت نهتنها از قرن طولنی بیستم که از تامی قرنهای طولنی پیشین

 الگویی جذابتر برای کار که منابع را هدر ندهد و. مسیر بدیلی در برابر الگوی غربی مبتنی بر مصرف منابع است

)۱۴.( اکثریت وسیع جمعیت جهان از منافعش نباشدحذفپیشفرض آن 

 همچنان این سوال مطرح است که آیا منظورمان اشاره به این است که سرانام. ما به پایان قرن طولنی بیستم رسیدهایم

 )با نگاهی به گذشته(دیگری از سرمایهداری تاریخی پدیدار میشود یا این که » قرن طولنی«چه چیزی به عنوان 

 در عین حال، دورهای طولنی و عمیق از آشوب. همچنین مصمم شویم که به پایان سرمایهداری تاریخی دست یابیم

  ـ همچنان یک احتمال جدی تاریخیاما ه عیناً مثل آنسیستمی ـ مشابه آشوب سیستمی نیمهی نخست سدهی بیستم 

 وظیفهی. در عین حال که پایان قرن طولنی بیستم ناگزیر است، ناگزیر نیست که به پایانی فاجعهبار بینجامد. است
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از زبان دژخیم

برزین آذرمهر

من که ام؟

 سنگدلی مرگ اند یش، 

 دیوِ شبهای درازِ تشویش،

که پلیدانه بَرد دست به هر تسمه ی آتشگونی،

! حرفی بیش تا کشد از دهنِ جان به سری،  

 که به صبح؛ یا نگشته شب جانکاهی، شب؛ نشده روزی،  سالیان سال است

غارت زده باغِ مردم،

 نشکنم هر چه بر افراشته سر؛ 

!نکنم سرخ گلی را پر پر

در تب و درد، بارها  نیمه جانی را یا

 نبرم از طاقت، 

 نکنم نبرم تا لبِ بیغوله ی مرگ

! هر چه در اوخاکستر

 وز رخ هر که گرفتار من است

نبرَم رنگِ امید و شادی

!”زنده باد آزادی “نشکنم دست کسی را که به دیوارنویسد گاهی  

 سنگ، نبرَم دست به سنگپاره و  با هرآن خیلِ خود انگیخته ای و به رویارویی

 نزن هر که به هفت تیر و تفنگ،

 نُبرم هر جا ،

!داغِ پسر ننشان به دل مادرکی  سر

یی نزن،“ندا“تیر بر قلبِ 

ی” پروانه“به پلیدی نبرم دست به  

“!سهرابی“نزن زخمه ی کاری به تنِ   در زنیری



۱۳۹۰مهر  ۲صفحه      ویژه نامه ادبیات و شعر۱۵ شماره هفتهمجله 

!نکنم زنده به گوری دیگر هر دم، گلی را ” فرزاد“همچو  
! تا چه اندازه شنیع است سقوط انسان

سگ زنیری بیداد گرانی گشت،
 وبه جان همه انداخته کرده اند باغ جهان ویرانه کز پی غارت و تاراج کسان  

!چون من خیل گرگان شروری اند،

با همه خبث و پلیدی که به کار است مرا عدهای برآنند، 
کز پی امر معاشم منِ پست وز پی لقمه ی نانی ناچیز  

و یکی کوزه ی آب است که  من، 
این چنین می کو شم؛ واز این ساده دلن 
چه بسا پندارند که در این راه یکی مأمورم  
وز هر کرده ی خود معذورم ! لیک بر من  

که پلیدی شده یک سر جایز؛ آفتابی تر از این چیز نبوده هرگز: 
زیر این پوسته ی نازک و بیرنگ و لعابِ بشری  که به پیکر دارم 

دیرگاهی ست که خود می دان پست و نفرت بارم! 
و در انبوهه ی دوزخ بانان دیو مردم در و  

مردم خوارم!
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گرگ ها و سگ ها

رهیاب 

ما به عمران ، اشتغالی داشتیم
جا بجا هم خاطراتی کاشتیم

چون سفرشد همسرشت ِ کار ِ ما
خوب دیدن شد نوک ِ پرگار ِ ما

از دل جغرا فیا و مردمان
سنت و فرهنگ ِ پیدا و نهان

بی بصیرت نگذریم و بی تیز
چشم بسته از کنار ِ هیچ چیز

گاهگاهی مطلبی فهمیده ایم
گاهگاهی مستقیما ً دیده ایم

منظری شد این نهال ِ خاطرات
بیشه ای ، گنجینه ای ، از بینّات

میتوان از میوه هایش چید و خورد
یا که جمعی را بدان گلگشت برد
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از قضا روزی در این ایران زمین

»شاهنجرین « کارمان افتاد به 

طرح استحصال سیمان ، هگمتان

بخش ِ قروه در َرَزن در همدان

خاک ِ پر بار از شراب و از کباب

باغهای تاک ِ پر پشت و پر آب

مرکز و میراث دار ِ ماد ها

در بر اش از ابن سینا یاد ها

مینمود جلب توجه بس زیاد

!مرغداری جابجا در آن بلد 

با بناهائی به سبک طاقی اش

طرح هایی با نای باقی اش

کار نو با طرح پیشین شد عجین

)۱» !(َدر َجزین « این هم از اعجاز های 

پرس و جو کردیم از این وضعیت

ِسرّ این افزایش و این کمّیت

آمدیم لبد که بس سود آوراست

بخت تان با مرغداری یاور است
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شغل ِ آمد دار شگفت انگیز نیست

گر رسد دو و سه اش ناگه به بیست

گرته برداری و تقلید و هلک

رسم معمول یست در این آب و خاک

شغلی نافع است: فاش گفتند اینکه 

سود آن بی شک ضرر را دافع است

مرغداری گرچه بس گسترده شد

لیک بازارش بسی پرورده شد

گفت آگاهی از اهل بررسی

:کرده پیرامون آن بس وارسی 

باورود مرغداری بعد ِ شصت

چارصد واژه از اینجا رخت بست

لیک تاثیری فزاینده نهاد

بر مسیر تغذیه ، بر اقتصاد

واقعیت اینکه ما ناراحتیم

گرچه بر خوان وسیعی دعوتیم

ما نه از شیب و فراز و نز رقیب

:در شگفتیم از پدیداری عجیب 
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آنچه ما با خون دل پرورده ایم
!طعمه ء گرگ بیابان دیده ایم 

گرگها بر مرغداری میزنند
!میخورند و بیش نفله میکنند 

این ضربه ها درد آور است: گفتمش 
!گر چه مقداری به دور از باور است 

ما در اینجا سگ فراوان دیده ایم
وز َبر و اوصافشان بشنیده ایم

با وجود اینهمه یار دلیر
!میتوان بس دیو و دد را کرد اسیر

در نیامد چون جوابی مستدل
پس از این موقوف کردیم آن جدل

ماجرا بگذشت و ما ماندیم و کار
ما پیاده ، عمرمان همچون سوار

خانه سازانیم وخود بی خانان
ما و سرمایه فقط این جانان

پیش میرفت از برابر کارها
نصب تهیزات و هم دیوارها



۱۳۹۰مهر  ۷صفحه      ویژه نامه ادبیات و شعر۱۵ شماره هفتهمجله 

ماسه وشن بود و ترکیب ِ بت
برق و تهیزات و نصب ِ تٌن به تٌن

بیشمار افتادگان از دار بست
زانکه مرد و استخوانهایش شکست

درد ِ اخراج و هم استخدام ِ سهل
)۲(ای بسا شاهین ها را کرده اهل 

یادآن شبهای با یاران بخیر
…برف وباران را هواداران بخیر

رفت پائیز و زمستان سر رسید
آسمان تیغ از نیام اش برکشید

تیغ برّانی که سرما بود و سوز
سوزو سرد ِ سنگ را بر خاک ، دوز

گاه کولکی بسان زَمَهریر
گاه بارانی ز برف ِ سرد سیر

صبح روزی در زمستانی چنین
)۳(بس حزین»اخوان «چون زمستان ِ 

راه افتادیم سوی کارگاه
دست جمعی در رزن از خوابگاه
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خلق مانده در درون خانه ها

مور ها و مارها در لنه ها

ما و برف و راه و سرما وزمان

)۴(زیر لب نوا کنان » ثالث«شعر ِ 

گاه گاهی دیده میشد روبهی

گاه گاهی خرِّ گوش فربهی

یاکریمی روی سیم خاردار

گه کلغی با صدای قار قار

صحنه ای از دور ناگه شد پدید

!بر ق از چشمان ماها برجهید 

ما شگفتیها فراوان دیده ایم

هم زپیدا هم ز پنهان دیده ایم

ای شگفت اما از این افشاگری

!اوج همدستی و بی پروا گری 

چار گرگ و سه سگ آنا روی برف

غرق در کاری عمیق و ژرف ِ ژرف

غرق ، چندانکه چو کوران و کران

نظّارگان: می نی دیدند و ما 
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ماده سگ ها در میان ِ گرگ ها
!!جای تنبک خالی و هم ٌارگ ها 

از آن وضع و از آن بیداد ها… وای 
بس خلیفه وارد ِ بغدادها

لنگر ِ کشتی چنان در پارک بود
!آنچنانکه گوئی آنا خارک بود 

گرگ چارم آنچنان در انتظار
!که تو گویی یک قدم تا انتحار

کشف شد راز ِ معمّایی سترگ
لجرم با وضع ِ آن سگ توی گرگ

مات و خنده بهم آمیختیم
:بیشمار انتاج ها را بیختیم

دیگر این غارت ، شگفت انگیز نیست
!!!از این تاراج ها پرهیز نیست ! نه 

گرگ ها ، غارتگران ، بس راحتند
!پاسبانان تا چنین بی غیرتند 

–—————————————

سد سیاه بیشه
۲۵/۵/۸۳
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:پاورقی ها 
مناطق قروه و رََزن در استان همدان را دَرَجزین مینامند-۱
!به سهولت نوشیدن یک لیوان آب- موقت و استخدام و اخراجهای سهل (!) اشاره به بیپناهی عنصر کار و قراردادهای-۲

اشاره به شعر زمستان مهدی اخوان ثالث-۴و۳
.اتفاق افتاده و این مثنوی پس از ده سال در سیاه بیشه سروده شد  ۱۳۷۳ماجرا در سال *** 
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امید

رهیاب
راه را بر اشتیاقمان بستند
آمالان را به زنیر کشیدند

بر آتش شوقمان آب سرد ، پاشیدند
وبر انتظارمان ؛
!چشم بند زدند 

 
!ای طراوت ِ یک میلد ! آه 

!ای امید 
!گرمای مطبوع زیر خاکستر ؛ ای نشاط 

!از اعماق ِ این سینه ی سوخته ، شعله ور شو ، زبانه بکش 
آیا نسیم پیشقراول این بادهای درپیش را ،

با جان منتظرت
!حس نی کنی ؟

 
چشم بند ها کنار خواهند رفت

راه ها ، باز می شوند
آرزوها پر میگشایند

و امیدها ، شعله ور میشوند
:آنگاه 

)۱!» (رقصی چنین میانه ی میدان آرزوست « 
:پی نوشت 

مصراعی از دیوان شمس
۸۸زمستان - سیمان قشم
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وصف ِ حال

رهیاب

:سپیده دم از آئینه پرسیدم 
ما ، سر ِ پیازیم آخر«

! »یا ته ِ پیاز؟
:گفت 

آنانکه سر ِ پیاز بودند ،« 
!به تیغ سپرده شدند 

وانانکه ته ِ پیاز ،
!به کناری پرتاب 

و ما لبد مغز ِ پیازیم کاینچنین
در دیگ ِ داغ ِ روزگار

! »جزغاله می شویم 

زندان اوین
۱۳۷۰تیرماه 
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تعدیل نیرو یا رن7امهء ِالاص
رهیاب

به کارگران   ، از بوکسیت جاجرم«این مثنوی  آلومینا  تولید  هگمتان« ، » طرح  عباس « ، » سیمان  بندر  مجتمع» « پالیشگاه  احداث   طرح 
 فاز های دو و سه ، یک ، چهار و پنج ، شش و هفت و هشت ،طرح استحصالِ  دریا ، پتروشیمی جم ، فاز های نه و«، » تازیان بندر عباس 

 و به کار» خط لوله ی سراسری هشتم پارسیان به جهرم « ، …» طرح توسعه ی نیشکر و « ، »سد سیاه بیشه «، » سد سلمان«، » عسلویه …ده ،
برَک «گران  ایران  آنانکه » ماهشهر … پتروشیمی مارون ، بوعلی ، امیرکبیر ، « ، » کارخاناتِ   به  هست «؛   «، طعمِ زهرآگینِ  » دیرگاهی 

 راچشیده اند و همچنان و هنوز تنها دارائی متزلزلِ  خویش – کار – را از دست داده اند و از دست میدهند و بیکار میشوندو سر» تعدیل نیرو
.کوفته و مجروح ، به اعماق جامعه و مناسباتِ  ستمبارِ  آن پرتاب شده اند و پرتاب میشوند ؛ تقدیم میشود 

۹۰تیرماه ۱۱
 

تعدیل نیرو
یا

رننامهء اِلاص

در مسیر ِ روستای ِ کوچکی
نرم میغلطید چندین رودکی

با بهم پیوست ِ این آبها
از پس ِ بس پیچ ها و تاب ها

جلوه ای از شوق ، دیدارآمدی
وضع زیبایی پدیدار آمدی

برزمینی گود ؛ جوها خاکسار
متحد چون شاخه هادرشاخسار

صحبتی, جنب و جوشی, پیچ وتابی 
همتی, کارو کوشی , فتح ِ بابی

جایگاه ِ جمع ِ آن آوار ِ آب
پایگاه ِ رود وآغاز ِ شتاب

هموموسوم بود» َهرای َرز« بر 
چونکه با مفهوم ِ َرز ، مفهوم بود

تاک و تاکستان و انگور ِ پرآب
در هرای رز گرفته آفتاب

رود از آنا میشد آغاز و شتاب
میگرفت و میگذشت پرآب و تاب
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رود ، رودی چون خیال و یاد ما

ما» نورآباد «جلوه ای از بخش ِ 

»مسنی « آنچنان جذاب آنا 

ناتوانی تو کز ان دل برکنی

اش» رازیانه کاری « ساکنین ِ 

عاشق و محتاج ِ رود ِجاری اش

لیکن ارچه جمله محمل داشتند

در گذار از رود مشکل داشتند

ها را برده آب )۱(»سارای « ای بسا 

وی بسا سنگین دلن را برده خواب

بیشمار )۲(»گِی شِه ِده ِمرِده «ای بسا ن 

شیون از این وضع و از این روزگار

الغرض مردم سرانام آمدند

بر هرای رز پلی چوبی زدند

بود» ببراس « پیشگام این عمل 

بود)۳(» اِلاص « هم نخستین یاورش 

آندو تنها آمدند آغاز ِ کار

گرچه تنها ، استوار و پایدار

اوّلی در آرزوی طرح خویش

ساده دل الاص با قلب اش به پیش

نازنین ِ ما فراتر از امید

همچنین از یأس ، برتر می پرید

عشق ِ هر اقدام ِ نو میداشت او

!آنچنانکه عشق را می کاشت او

طرح ِ ببراس و لوازم های آن

سهل تر میکرد بس اجرای آن

چند ماهی بعد ، پل آماده شد
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بر عبور از آن اجازت داده شد

بر سخن آمد به جشن افتتاح

:کدخدا با یاوه های افتضاح 

!ار نبودی خان ، پلی هرگز نبود 

!وه که بسیار این کرَم ها کرده سود 

دیگر اینکه ، شیخ ما فرموده بود

!ورنه هر اقدام ما بیهوده بود 

حضرت ایشان و دستور مطاع

!اقتدار تامّ ِ این مرد شجاع 

!او دلیل جمله دستاوردمان 

!ورنه ما بودیم و درد ِ درد مان 

اینچنین میبافت او از ترّهات

!مردم بیچاره هم مبهوت ومات

آمد آنگه پیش ، ببراس ِ فهیم

در گشود اسرار آن کار ِ عظیم

ارزش پل ، کار ِ مردم را ستود

:باب موضوع جدیدی را گشود 

ساخت ِ پل چیزی و حفظ آن دگر

پس حفاظت کرد باید زین اثر

ناگزیریم از نگهبانی امین

تا بگیریم اش به کاری اینچنین

فکر بَبراس و بس استدلل ها

نقش خوبی داشت بر احوال ها

گشت استقبال از این فکر بدیع

پس حقوقش هم تقبل شد سریع

ساکنین روستا ، هر خانوار

مبلغی و حصّه ای را عهده دار
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این زمان موضوع دیگر شد پدید
بی جدل و البته بی بحث ِ شدید

وان نگهبان بود و او را یافت
جان او را بر تن پل بافت

پل جدا ، ره دور، امکانات ،کم
آدم اینجا چون رها در دشتِ غم

ما حقوقش را معیّن کرده ایم
نام وعنوانش مزیّن کرده ایم
کیست اما این نگهبان ِامین

!تو خود برگزین ! حالیا ببراس 
نام الاص اینچنین آمد به پیش

پیش خود ببراس خواند آن یار خویش
و استخدام شد! » این الاص : « گفت 

مرغ ِ اخلص ِ دل اش بر بام شد
دل سپرد الاص ما بی چشمداشت

رفت و کار ِِ ده بر آنان واگذاشت
از میان صدهزاران سرنوشت

!کار الاص و پرستو ، همسرشت 
پیش از آنکه فصل کوچ آید به پیش

!زاغ میسازد کیان او ز خویش
آسمان ِ آشیان ِ مرغ ِ ما

ناگهان تاریک چون مات سرا
!یعنی امروز ای پرستو دور ِ ماست 

ماندن ات دیگر در اینجا بس خطاست
گرچه خود این آشیان را ساختی
!با سرشت ات لیکن آن را باختی 

کوچ شد چون با سرشت تو عجین
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!پس به هر جا جانشینی در کمین 
ما چو آن مرغ ِ پرستو ، خانه ساز

بی سرو سامان و پاک و پاکباز
شهر و آسایش حریم ِ نرم ِ خواب

جمله را بگذاشتیم اش باشتاب
ما از آن گاهی که از در واشدیم
…کوچ ها کردیم و بی پروا شدیم 

الغرض الاص ِ ما نزدیک پل
سبزه ها میکاشت و پرچین و گل

با سرو سامان او وضعی دگر
مستقر گردید آنا پر اثر

مختصر محصولی آنا شد پدید
کوره راهی ساخت و مرکب خرید
ماه اول ، سال اول چون گذشت

ناگهان اوضاع شد بس شیش و هشت
لشخورها ، مفتخواران آمدند
!آمدند و نک بدان پل سرزدند 

این بنده خدا: شیخ ِ ِده آمد که 
کاینچنین افتاده از هرجا جدا

نان وآب و خواب میخواهد ، خبر
واجبی از واجبات ِ مختصر

گو کسی میباید اش خدمت کند
وقت خود را صرف این همت کند

از قضا بیکار خواهرزاده ام
اشتغال اش را اجازت داده ام

بعد از آنکه هضم کردند آن لغت
جملگی تائید کردند آن سمت
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استخدام شد» جابر « پس بدینسان 
پیک ِ پل گردید و چون خدّام شد

این الاص ما: کد خدا آمد که 
یکه و تنها و یالقوز و رها

مصلحت نه این حراست اینچنین
لجرم تعدادباید بیش ازاین

اینک اینجا این برادر زاده ام
ای بسا حکمت که یادش داده ام

!آفرین : جملگی تائید کردند 
!ره گشایی با نظرگاهی چنین 

ِ او» سیسخت « آمد استخدام شد 
باز شد اینگونه ناگه بخت او

خان آمد کاین پسر این احمد ام
نور چشمان عزیز ارشد ام

طرفه ناریست او نار ِ خوب
!نه که چوب ! چوب در دست اش پنیری 

لجرم مسئول باید بی گمان
گردد استخدام بهر این مکان
آشنا در کار ِ چوب و کار ِ پل

حافظ و تعمیرکار و یار ِ پل
جملگی تائید کردند این سخن

گرچه آن خانزاده بودی راهزن
جنگل و چوبی نبودی در امان
زاحمد و تاراج هایش در امان
الغرض هرکس یکی آورد پیش

آقازادی از خود و نزدیک ِ خویش
تا توانستند آنا تاختند
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!چه کلهی زین ند ها ساختند 

چند ماهی چون بر این منوال رفت

کار مردم زین قضایا گشت سخت

اندک اندک نغمه ها بال گرفت

:اخم مردم چهره ی بلوا گرفت 

پل که میبایست یاریمان کناد« 

بار سنگینی به دوش ما نهاد

اصلٌ از خیراش بیا و بگذریم

»!کاینچنین از هر جهت سنگین تریم 

پیش از آنکه رو به اقدام آورند

مردم این تصمیم و پرده بر درند

رفت این احساس و این افکارها

!سوی قوم ِ آگه از اخبار ها 

آری آنها اینچنین بو میکشند

همچو کرکس سر به هر سو میکشند

بادها و هر نسیمی را به پوست

هم مسیر اش هم پیامی که در اوست

طرفه العینی عجب حس میکنند

!سنگ دلها ، کار نرگس میکنند

شور کردند و شدند آنگه سوار

رو بسوی پل مصمم ، راهوار

بی گمان تعطیل ِ پل ، تعویض ِ راه

!راه حلی هست از چَه تا به چاه 

ای بسا وضعی که تعیین میکند

بس منافع را که تضمین میکند

پس بدینسان جمله کردند اتفاق

:برنتیج ِ واحدی با یک وفاق 
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مادر اینجا بررسی ها کرده ایم
جانب هر دیدنی ها دیده ایم
اینهمه اعوان و انصار ِ حجیم

!از چه رو آخر بر این پل مینهیم ؟
چاره ی اینگونه درد ِ جانگداز

!کارساز» تعدیل نیرو« نیست جز
باز گشتند آنگه از پل سوی ده

!آنچنانکه گوئی از فتح آمده 
پس نشستند و گرفتند اش به پیش
هرکسی فهرست را بر نزد خویش

خواند میرزا نام جابر ابتدا
!این یکی نه از قضا :«جمله گفتند 

روستای ما مگر یک شیخ بیش
!»دارد و دارد مکّدر شیخ ِ خویش؟

نام ِ سیسخت آمد و برخاست صف
با صدای اعتراض از هرطرف

این کدخدا چون سرور است: «شیخ گفت 
»!احترامش بر همه واجبتر است 

پس چو نام ِ احمد آمد در میان
نام دلبند و عزیز ِ جان ِ خان

آخر مسخره ست: «کدخدا برخاست 
»کار این پل بی بر ِ خان ، یکسره ست

الغرض هر دام و توری بافتند
طعمه ی آسانتری نایافتند

یاد مولنای ما یاداش بخیر
:جمله های مثنوی داداش بخیر

دور میشد بررسیها و جواب
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!مانده بودندی چو خر اندر خلب 

!من یافتم : شیخ آمد ناگهان 

!تار و پود این قبا را بافتم 

!علت در ماندگیّ ِ ما ، رجال 

واضح است و نیست جایش این مجال

بنگرید و جستجو دیگر کنید

گر نباشد بیش، با یک سر کنید

!کیست آنکس بی معّرف ؟ او هموست 

!علت ِ افزایش نیرو هم اوست 

چشم خود را چون به فهرست دوختند

!از بلهت های خود میسوختند 

مسلخ اینجا ، گوسفند اینجا و ما

!اینهمه حیران و سرگردان چرا؟

!جملگی ناگه قلم ها آختند 

!سوی نام ِ بی پناهی تاختند

بعدها جایی ، کسی ،الاص را

دیده بود آن مظهر ِ اخلص را

راه میرفت او ، متین ، اما شدید

!از جراحت های او خون میچکید 

عسلویه

۲۵/۸ /۸۳ 
:پاورقی ها 

قصه ای فولکلور آذریست وماجرای غرق شدن عروسی به همین نام را در رودخانه بیان میکند: سارای 

قصه گیلکی شده سارای است که شیون فومنی آن را به نظم گیلکی کشیده است: گی شه ده مرده 

 کارگرانی که با هم کار کرده ایم و دردی مشابه هم کشیده ایم اما اصل ما جرا مختص آنها نیست. حقیقی اند … الاص وسیسخت و: اسامی 

.و انتشار عمومی دارد 

 یاد کارگران ساده وسختکوشی که از آناها آمده. محل احداث پل و ماجرای قصه را من به رازیانه کاری و هرایرزدر نورآباد مسنی برده ام 

…بخصوص الاص عزیز را . بودند را میخواستم گرامی بدارم 
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دیرگاهی هست …
رهیاب

ما در این قسمتگه ای دل ، نابرابر میخوریم
هرکه را سهمی ست ، ما داغ برادر میخوریم

 
دیرگاهی هست ، در بیدادگاهی دیر پای
تیر باران می شویم و ترکه ی تر میخوریم

 
قرن ها و قرنها رفت و در این سامان ِ زشت

ما به بیدادی بتر از پیش تر َبر میخوریم
 

شیرمان دوشیده اند و شیره مان را برده اند
خونان را خورده اند و نان ِ بی َبر میخوریم

 
گرچه بیش از پیش میکاریم و میسازیم ، باز ؛

!لظه لظه بیشتر از پیش ، کمتر میخوریم 
 

ما در این کشتارگاه ِ اصل ها و نسل ها
غصّه ی نسلی پر از آمال ِ پرپر میخوریم

 
گو ببارازآسمان سنگ و بگیراین عرصه تنگ
نیست باکیمان که ما صهبا به سنگر میخوریم

 
شیخ و شاهنشاه اگر خون جوانان میخورند

از خون ِ َرز ِ تر میخوریم» حافظ«ما بسان ِ 
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ما در این آوردگاه ِ نابرابر ، همچنان ؛

تیرهایی آشنا بر بال و شهپر میخوریم
 

تیر ها و طعنه ها و دشنه ها ، دشنام ها
زخم ها و اخم ها و نیش و نشتر میخوریم

 
آهی ار از ما نیخیزد ، شگفت انگیز نیست

ما نه اوّل بار هست از پشت خنجر میخوریم
 

خسته و بیزار گشتیم از وزیر و شیخ و شاه
گسترمیخوریم- حسرتِ سامان و نظمی داد 

 

ماهشهر
۸۷آبان ۹-پنجشنبه
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نCای فرصت طلبان

رهیاب

خوشا با چشم ِ نفع ِ خویش دیدن

خوشا با گوش ِخود خواهی شنیدن

 
خوشا با شامه ای چون شامه ی سگ

هر آن بوی دگرگونی شنیدن

 
خوشا روباه بودن , میوه چینی

نه چون خامان به سانِ سگ دویدن

 
اگر جایی , گروهی , قدرتی بست

همانا رفت و آنا تپیدن

 
اگر جایی , شکستی شد پدیدار

به الطاف الَیل زانا پریدن

 
گه ِ تغییر ِ سمت و چرخش باد

خمیدن , دیدن , و آنسو چمیدن

 
به آرامی , به نرمی, خیز خیزان

ازین سنگر به آن سنگر خزیدن

 
زمانی چون سپهدار ِ حکومت

جلودار ِ گرفت , سر بریدن
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زمانی چون علمدار ِ رهایی
جلوتر رفت و جامه دریدن

 
زمانی توبه کردن , استعاذه
زمانی عاشقی را نوبه دیدن

 
زمانی سر در آخوور ِحکومت

گهی از توبره ی مردم چریدن
 

زمانی کاتولیک تر بودن از پاپ
به هر جا تار ِمذهب را تنیدن

 
چوسلمان رشدی است آهنگ دوران

نِی ِ دوران گرفت , َبر دمیدن
 

زمانی بیش کردن ریش و تسبیح
زمانی چار تیغه بر جهیدن

 
زمانی غربیان را خوار دیدن

زمانی دامن ِ غرب آرمیدن
 

گهی پرواز کردن چون عقابی
گهی موشی شدن سویی خزیدن
گهی فیلسوف بودن , نقد کردن
گهی , اندیشه را هم سربریدن !
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 دمساز بودن (ع)گهی با ارتا

گهی با انقلبّیون پریدن

 
به گاه ِ اّدعا تند و میلیتانت

به هنگامِ عمل , ماندن ! شلیدن

 
در این شطرن ار حتی وزیری

گهی باید ازین عنوان بریدن

 
و شه مصراع ِ ابن الوقت اینست :

ازاین سنگر , به آن سنگر خزیدن

۱۳۸۸آبان 
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برزین آذرمهر
با یاد یاران

یاسین

سفر دریایی
گر گرفته تن شب

وا شده بر سر دریا گل ابر

لی لی نفس دریایی

ماه را برده به خواب

در سرا پرده ی گهواره ی آب.

به دل شب زده ی من اما

ندهد گردش ِ خوابی تسکین.

گر گرفته تن من از تن شب

تیرگی در ته شب باخته رنگ

می کشم بیهده تا چند من این سنگ به سنگ؟

این چه کوهی است که ره بسته به دریا گذرم؟

جای پای همه دریازدگان هست بر آب

ز چه ام هست درنگ؟!

بستهام بار سفر بر دریا

سفرم گر نبوَد دریایی،

چه ره آورد من از این سفرم؟!

آرمیدن آری

از برای نفسی تازه کردن، چه بسا
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ناگزیرست ولی

گر بپاید دیری

هر چه را، در هر جا

گنده دارد چون آب،

در کف ِ مردابی!

گفته اند این را و

می دانیم،

بر لبان ِ همه دریا زدگان، می خوانیم:

تن نداده به خطر، دست نیابی هرگز،«
تو، به مرواریدی!»

در کویر این شب

زیر این لشه ی سنگین و سیاه،

زیر باران تند و سمجی،

از شقاوتهای ِ مات بار؛

که چنینم برده

ازمیان

تاب و توان؛

و چنین بسته مرا

با هزاران زنیر؛

در کف زندانی،

با فرو مرده چراغی کم سو

که نی آید بر

گویی از عهده ی این تاریکی …
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در چنین مرده شبی هم
حتی،

گر نخواند به گذر، مرغ ِامید،
ندود در رگ ِ باران، تب ِ باد
نشکفد در دل دریا، گل ماه،

این مپندار
فروریخته شب

جاودان بر دریا!

بی گمان از ره امید کسانی چون تو
ـ که به اندازه ی دریا از موج،

که به اندازه ی جنگل از برگ،
برده از کشمکش ِ عمر نصیب؛ ـ

تیرگی بر تن شب بازد رنگ،
باد فریاد کشان آید باز،
بتپد باز دل ماه در آب

باز دریا بشود توفانی!

گر گرفته تن من

به دلم هست شتاب

می خورد از جگرم مرغ ِ عذاب،

صدف سینه دریا ست پر از مروارید،

صدف ِ روز من اما خالی…

بهر گم کردن ِ راه

یاوه گویان جهان
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می گویند:
که بدی ها همگی

ـ ریز و درشت ـ
از سرشت ِ بشری آب خورند…

 امامرغ حق
گوید هر آن:

از بد و نکبت یک مشت طفیلی، هر گاه
باغ گیتی بروبیم درست،

و به هیچ ترفندی
نگذاریم بیافشانند تخم

در نهان خانه ی خاک؛

بر درخت بشری بال زند
عطر والی گل انسانی!

و در این ره شب و روز
فکر آن رهگذر مانده به راه،

یاد آن توشه که می بایدم آن،
فرا آید بازشبگیر غم این نیز که 

وز نبود ِ تلشی پیگیر
گم شود در دل یک ابر ِ سیاه

“لظهای نیست که بگذاردم آسوده به جا.”*

گر گرفته تن شب
وا شده بر سر دریا گل ابر
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پر فرو ریخته مرغ ِ باران
سفری هست اگر بر دریا

بشود یا نشود توفانی
دل به توفان زدگان باید!
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دو کCدک
جعفر مرزوقی (برزین آذرمهر)

 دو کودک

 در میانِ باغ ِ شب

 نزدیک ِحوض ماه

 نشسته روی سنگ ِاطلسی شبرنگ،

 رویاروی.

 

 به زیر پای شان،

 گسترده فرش ِمخمل ِ رؤیای خوب ِ من

 

 یکی بر لب گرفته

 مهربان پستان ِ مام ابر

 

 یکی پر کرده از سیب ِ ستاره

 وسعت ِ دامن.

 به گردن بسته مروارید رؤیاهای خوب ِ هم

 

 بهار حرف هاشان

 غرقه در گل های رنگارنگ.

 

 چراغ ِ یادهاشان

 درتام طول ِ شب روشن:
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 ـ «تو را کی بافته از ترمه ی خورشید، پیراهن؟

 تو را کی دوخته کفشان ِ تازه از پرند ِ شب؟

 

 نگه کن، دکمه ی پیراهنم را از زر ِ خورشید!

 گلوبندی که داده ام باغ ِ مروارید!»

 

 ـ «که ات افروخته امشب تنورِ دلکش ِ رؤیا

 که ات آراسته در جامه ای از مخمل مهتاب؟

 

 که ات آورده امشب، این همه هدیه؟

 تو را کی داده توتک های شادی،

 این همه شیرین؟

 

 کتان آسمانی، توری زرین،

 اقاقی های رنگین، میوه های باغ ِ لهوتی،

 عروسک های کوکی، توپ ماهوتی؟»

 

 به گرداگرد شان

 هر سو، هزاران برگ روشن رگ

 

 به پیش ِ چشم شان،

 هر جا، چراغ ِ خنده ای روشن

 

 به گلبرگ ِ نگاه هاشان،

 دویده شبنم ِ شادی

 

 به شاخ ِ باغ های یاد شان،
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 عطراب ِ آبادی
 

 سمند ِ حرف هاشان
 تاخته تا بیشه های دور

 
 سپرده دل به باغ ِ گفتگوی هم

 گرفته بار ِ شادی
 

 کرده ازسنگینی غم
 کم!

 
 صداشان می زن:

 «همسایگان من!
 شما همسایگان ِ خانه نزدیک!

 
 نخندیده به روتان هیچ کس در طول بیداری!

 نخوانده هیچ کس دل تان به سوی باغ و آبادی
 

 نخورده سیر نان،
 هرگز!

 
 که تان افروخته امشب تنور ِ خفته ی خورشید؟

 که تان بر سفره داده، توتک شیرین؟
 

 که تان آورده امشب، هدیه ی شادی؟
 عروسک های کوکی، توپ ماهوتی؟!»
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 صداشان می زن
 از دور، از پایین:

 
 «حسن فریادمو بشنو!
 نساء حرفی بزن آخر!

 
 منم همسایه دیوار به دیوار

 منم جعفر!
 

 صداشان می زن اما
 جوابی نیست

 
 به جز غمسرفه های شب،
 صدای آشنایی نیست!…

 
 کنار کوچه،

 در نزدیکی من
 

 زیر پای شب،
 ورق های کتابی می خورد بر هم

 
 تام حرف هایش غم

 تام ماجرایش غصه و مات
 

… 
 

 دو کودک
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 در میان کوچه تنها،

 بال در بال کبود ِ هم

 

 پناه آورده بر کز کرده سنگ ِ کوچه ی بن بست،

 نشسته بر حصیر ِ کهنه ی پندارِ تلخ ِ من!

 

 نگاه هاشان به هم تاریک،

 پر اندوه، مثل شب

 

 نفس هاشان،

 بریده از تفِ سرما،

 

 به درد آمیخته،

 از غصه ی فرد

 

 به تن شان، جا به جا افتاده داغ ِ مرگ،

 به لب هاشان هزاران جای پای ِحرف های غم

 

 فشرده دل به خار ِ گفتگوی هم،

 چراغ درد هاشان، دیرگاهی همچنان روشن …

 

 صداشان می زن:

 «همسایگان من!

 شما همسایگان ِ خانه ی نزدیک!

 

 نخندیده به روتان هیچ کس در طول بیداری
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 نخوانده هیچ کس دل تان به سوی باغ و آبادی
 

 نخورده سیر، نان هرگز!
 

 که در بر کردتان از زخم پیراهن؟
 که بر پاتان نشانده چارقی از ِگل؟

 
 که افکنده به تن ها تان ردای ِ برف؟
 که گسترده به روتان سفره ی خالی؟

 
 که کرده نان ِ تان از زهر؟

 که کوبیده به روتان سقف؟
 

 که تان در بسته بر گرما؟
 که بر سرما گشوده در؟

 
 که از ویرانگی تان ،هست آبادی اش؟…»

 
 صداشان می زن

 با هق هقی از ضجه های ابر، باراتر
 

 و ببر واژه هایم در گلو،
 از رعد، غرا تر:

 
 «شما همسایگان ِ خانه ی نزدیک

 ندیده هیچگه روی بهار و باغ و آبادی!
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 ندیده بر لبی هرگز گل لبخند،
 

 دل آزرده ـ ولی ـ همواره ا ز نیش بلند ِ عقرب ِ تقیر
 سراسیمه ـ ولی ـ همواره ازبیم و گزند ِمار فقر پیر

 
 ز اربابان ِ دنیا خورده تیپا،

 نا به جا هر روز
 

 وسیلی ها،
 ز دست مردم ِ نادان

 
 ز خیل ِ نا درستان ِ شرف بر باد داده در ازای لقمه نانی چرب

 
 شب تاریک تان، یاران من تا چند

 همچون قیر؟
 

 چنین قامت خمیده تا به کی در زیر بار بختک ِ تقدیر؟
 به دست و پای تان تا کی چنین سنگینی زنیر؟

 
 جوان نا گشته تا کی مانده و فرتوت؟
 و تا کی زندگی تان دخمه ی زندان؟

 
 و راه رشدتان بسته؟

 و فرداهای تان سرد و سیاه و نکبت آلوده؟
 

 کویر ِ سفره تان
 بی نان؟
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 که از رن شمایان کیسه پر زر می کند هر شب؟

 که از خون شمایان می شود فربه؟»

 

 صداشان می زن از خانه ی نزدیک:

 «حسن فریادمو بشنو!

 نساء حرفی بزن آخر!

 

 منم همسایه دیوار به دیوار،

 منم جعفر!

 

 صداشان می زن، اما جوابی نیست…

 

 کنار کوچه

 در نزدیکی من،

 باد می موید،

 

 به لن ِ برگ های کهنه دفتر

 سخن از درد های تازه می گوید…

 

 به رویم، هر طرف، در بسته، خاموشی،

 به دورادور من، تا دورها زهر ِ فراموشی…

 

 و می گرداندم غمواژهها در گردباد غم…

 

 «تام عمر در سختی
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 نه دست مهربانی که نهد بر زخم هامان لظهای مرهم
 نه یار غمگساری که کلف دردهامان وا کند از هم

 
 در آن جایی که بیداد است و دادی نیست

 و شب چیره است و گویی از پی آن، بامدادی نیست
 

 پناه بی پناهان ـ تلخ باشد گفتنش اما -
 تو گو یی، مرهم مرگ است!

 
 وز این است که نانده روح مان در تن،

 فسرده جسم هامان بر حصیر ِ سنگ های سرد!
 

 و من در چار دیوار اتاق ِ یادهایم،
 در حصار ِ شب،

 
 به جان می گریم و غمبار می خوان،

 
 اجاق دردهای تازهای را می کنم روشن،

 بلور ِحرف های رفته ای را می گذارم در کنار ِ هم
 


