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و  سرمایه  با  تسویه حساب  روش  و  راه  پراتیک  و  تئوری  در   کمونیسم 

سرمایه ساالری 

 رضا خسروی   

کمونیسم چیست؟ 

و  فلسفی  نگرش،  یک  برسر  سخن        
اقتصادی  تئوریک،  رویکرد  یک  تاریخی، 
فضول  تلقی  طرز  یک  برسر  اجتماعی،  و 
اقتصادی  تحوالت  با  که   – است  انقالبی  و 
مولد،  نیروی  رشد  براثر  اجتماعی  و 
صنعت  توسعه  مصرف،  و  مبادله  گسترش 
فنی،  و  علمی  پیشرفتهای  با  بازرگانی،  و 
کشفیات و اختراعات و… در بستر مالکیت 
باوری  دارد.  و  داشته  مالزمه  خصوصی 
و  دور  تجربیات  بر  علوم،  بر  متکی  است 
کارگری  جنبش  بر  مبتنی  تاریخی،  نزدیک 
جهان  یک  ساالری.  سرمایه  نظام  قبال  در 
بینی علمی است که: با دنیای تعریفی فالسفه، 
ها،  هستنده  و  هستی  باره  در  عامیانه  باور 
ندارد.  میانه  هیچ  مخلوق…  انسان  باره  در 
داستان مضحک » خلقت و آفرینش «! افسانه 
جفنگ » هابیل و قابیل «! را بکلی مردود 
تلقی وارونه و مسلط در  با طرز  داند.  می 
باره چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان 
با  انگلیسم،  با  مالکیت خصوصی،  ها، حق 
اشرافیت، خان ساالری و سرمایه ساالری، 

کار  قبل  از  ارتزاق  استعمار،  و  استثمار  با 
غیر سر ستیز دارد. 

متحرک،  و  مادی  را  جهان  کمونیسم        
انگیخته، هستی  تغییری خود  در  کائنات را 
تبدلی  در  دائم،  ها را در حرکتی  و هستنده 
را  ماده  کند.  می  ادراک  متقابل  و  مستمر 
داند.  می  مقدم  ذهن  بر  را  عین  شعور،  بر 
توزیع  و  مبادله  مادی،  نعمات  تولید  برای 
بازآفرینی  مسیر  در  مصرفی  محصوالت 
اول  در جه  اهمیت  ها  انسان  زیست جمعی 
قائل است. تعبیر ناشی از تغییر، نظر ناشی 
از عمل اشتراکی و اجتماعی، تئوری بازتات 
قهری  مبارزه  تولیدی،  و  جمعی  پراتیک 
طبقات دارا و ندار… من از کمونیسم همان 
فهمم.  می  را  انگلس  و  مارکس  بینی  جهان 
این کمونیسم برای بورژوآزی و امپریالیسم، 
داران،  سرمایه  و  اربابان  و  مالکان  برای 
فرهنگ،  کم  و  حریص  پای  خرده  برای 
و  بساز  و  کن  کارچاق  و  رمال  و  دالل 
بفروش… یک هیوالست. اصال قابل تحمل 
نیست. شبح این کمونیسم بود که تمام قدرت 
مترنیخ  تزار،  و  پاپ  فرتوت،  اروپای  های 

پلیس  و  فرانسوی  های  رادیکال  گیزو،  و 
آلمانی را برعلیه خود متحد کرد… ) پیش 
درآمد مانیفست، آثار مارکس و انگلس، مجلد 

چهارم، بزبان آلمانی (             

    در باره این » هیوال «! چیز های زیادی 
گفته و می گویند، مطالب فراوانی نوشته و 
باره  در  که  پنهان  چه  شما  از  نویسند.  می 
کمونیسم کلی شرح و تفسیر، دعاوی ضد و 
نقیض، تعاریف چپ و راست و میانه هست. 
این  برسر  کتبی  و  شفاهی  کشمکش  سابقه 
نوزدهم  میانه سده  به  » جانور هولناک «! 
با  مستقیم  ارتباطی  در  بازمیگردد.  میالدی 
آمریکا،  و  اروپا  در  کارگری  جنبش  اوج 
تلقی  تئوریک، طرز  کارهای  با  ارتباط  در 
لزوم  باره  در  انگلس  و  مارکس  انقالبی 
تقابل  براثر  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت 
خلع  قهری  مبارزه  ثروت،  و  فقر  نیروهای 
ید شدگان در قبال خلع ید کنندگان در بستر 
مالکیت خصوصی قرار داشت – با تشکیل 
اتحادیه کمونیستها بسال ۱۸۴۷ میالدی شدت 

گرفت. 

     حمایت آشکار و فعال مارکس و انگلس از 

نظری
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پرولتاریای صنعتی،  اجتماعی  دستاوردهای 
داران  قبال سرمایه  از مبارزه کارگران در 
خرد و کالن برسر مزد و اشتغال + خاصه 
حزب  یک  ایجاد  برای  مستمرشان  تالش 
انقالبی، حزبی توده ای و کارگری… باب 
طبع بورژوآزی، باب طبع مالکان و اربابان 
و سرمایه داران ریز و درشت نبوده نیست. 
برای  حیاتی  و  الزم  های  فرض  پیش  این 
را،  کمونیسم  به  ساالری  سرمایه  از  گذار 
خرده پای حقیر و گنده گوز هیچوقت نفهمید 
و هنوز هم نمی فهمد. بیخود نیست که این 
ارتش بی مایه و » پرهیزگار «! با نگاهی 
پلیسی به مبارزه آگاهانه و سازمانیافته حزبی 
پنهان  از شما چه  پرولتاریا می نگرد. ولی 
 ۱۸۷۴ بسال  کمونیستها  اتحادیه  تشکیل  که 
میالدی در این راستا بود و بنظر من اهمیت 
تاریخی آن هیچ کمتر از اختراع ماشین بخار 

و… نبوده و نیست.  

و  فلسفی  تئوریک،  کارهای  یمن  به        
و  انتقادی  برخورد  اجتماعی،  و  اقتصادی 
عامیانه،  باور  با  انگلس  و  مارکس  انقالبی 
جهان  نظریه  که  بود  مسلط  تلقی  طرز  با 
تاریخی و…  غیر  و  مجرد  انسان  تعریفی، 
به یک  افتاد. جای خود را  اعتبار  از  بکلی 
تئوری علمی و انقالبی در باره جهان مادی 
اجتماعی  و  تاریخی  انسان  متحرک،  و 
و  مارکس  آثار  در  باخ  فویر  تزهای   ( داد. 
مدلل   .) آلمانی  بزبان  سوم،  مجلد  انگلس، 
کائنات در  شد که: جهان مادی و متحرک، 
ها  هستنده  و  هستی  خودانگیخته،  تغییری 
تبدلی مستمرند. زیست  دائم، در  در گذاری 
جمعی انسانها بر محور تولید نعمات مادی، 
مبادله محصوالت مصرفی گردش می کند. 
بانی آگاهی است. خصلت عام قوانین عینی 
رشد نیروی مولد و تکامل مناسبات تولیدی 
اجتماعی  و  اقتصادی  تضادهای  چیست. 
های  بندی  صورت  میخورد.  آب  کجا  از 
اقتصادی در بستر مالکیت خصوصی نتیجه 
تولید  تدریجی  و  تاریخی  حاصل  منطقی، 
کاالئی است و… ) ایدولوژی آلمانی در آثار 
مارکس و انگلس، مجلد فوق الذکر (. ثابت 
تولیدی  مناسبات  با  مولد  نیروهای  که:  شد 
تضادهای  دارند.  قرار  متقابل  تبدلی  در 
از  معینی  مرحله  در  طبقاتی،  ناپذیر  آشتی 
را  کار  و  شده  تشدید  طبقاتی  جامعه  تکامل 
به جایگزینی انقالبی شیوه کهن تولید با یک 
شیوه نوین تولید می کشاند. مگر در جامعه 
باعث  اجتماعی  تحوالت  که  سوسیالیستی، 
اقتصاد  قوانین  شوند.  نمی  سیاسی  انقالبات 
مناسبات  نیستند.  جاودانه  داری  سرمایه 
دارند.  گذرا  خصلتی  داری  سرمایه  اقتصاد 
نقش ماشین آالت در صنایع بزرگ، رقابت 
تولید،  داری  در شیوه سرمایه  کار  تقیسم  و 
و  تولید  وسائل  تمرکز  میان  ارگانیک  پیوند 

تقسیم کار و اینکه هر کشف مهم فنی تقسیم 
کار و تخصصی شدن تولید را تقویت می کند 
و… ) فقر فلسفه در آثار مارکس و انگلس، 
مجلد چهارم، بزبان آلمانی (. افشای کمونیسم 
مداحان  پائی،  خرده  سوسیالیسم  کلیسائی، 
تدوین مانیفست حزب  لیبرال +  بورژوآزی 
کمونیست، لزوم کسب قدرت سیاسی بعنوان 
شرط پیروزی طبقه کارگر، تعریف علمی و 
تاریخی خصائل دولت، مساله استعمال قهر 

سازمانیافته و….           

     رفته رفته باور عامیانه در باره هستی 
باره  در  مسلط  تلقی  طرز  ها،  هستنده  و 
چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان ها 
بزیر سئوال رفت. باعث نگرانی گروههای 
بیخود  انگل گشت.  و  ممتاز، طبقات طفیلی 
و  مالکان  افتاد،  هراس  به  بورژوآزی  نبود 
کردند…  وحشت  داران  سرمایه  و  اربابان 
کارگری،  جنبش  نوبتی  سرکوب  به  کار 
اختناق اتحادیه کمونیستها، توقیف و محاکمه 
همیشگی  تبعید  اعضا،  بعضی  حبس  و 
محاکمه   ( کشید.  و…  انگلس  و  مارکس 
کمونیستها در کلن در آثار مارکس و انگلس، 
مجلد هشتم (. ناگفته نماند که تشکیل اتحادیه 
کمونیستها برای بسیج کارگران بعنوان یک 
طبقه واحد و مستقل در قبال بورژوآزی، در 
قبال ارباب و مالک و خرده مالک، در قبال 
اقشار میانی، لشگر مدعیان کودن و از خود 
راضی… ابتکار مارکس و انگلس بود.    

     قرائن نشان میدهد که این دعوای نیمه 
و  فقر  نیروهای  ندار،  و  دارا  طبقات  کاره 
ثروت در بستر مالکیت خصوصی، مبارزه 
قهری خلع ید شدگان در قبال خلع ید کنندگان 
در  دارد.  ادامه  همچنان  جدید…  و  قدیمی 
آخر  حرف  توان  نمی  هنوز  ارتباط،  این 
و  ضد  تعابیر  برخالف  معذالک،  زد.  را 
زنده  شواهد  و  دالئل   !» فن  اهل   « نقیض 
ای هست مبنی براینکه اصالح عوامل فنی 
تولید و مبادله در بستر مالکیت خصوصی، 
تضادهای اقتصادی و اجتماعی را بر طرف 
نمی کند، تغییر نظام استثماری و استعماری 
و  مارکس  با  حق  گردد.  نمی  موجب  را 
بورژوآئی  بود: » … جامعه مدرن  انگلس 
فقط  نکرد.  طرف  بر  را  طبقاتی  تضادهای 
نوین  اشکال  و  تعدی  شرایط  جدید،  طبقات 
آثار  قبلی ها گذاشت «. )  مبارزه را بجای 

مارکس و انگلس، مجلد چهارم (. 

گشاد  و  گل  تعابیر  وارونه:  ایدولوژی       
عصر روشنگری اروپا در باره فرمانروائی 
باره  در  بشر،  نوع  برابری  و  آزادی  خرد، 
عدالت ازلی و ابدی، بشر و حقوق بشر و… 
در ورای داده های اقتصادی و اجتماعی + 
انواع داستانهای کلی، دعاوی انتزاعی از این 
دست – نظرات غلط انداز منتسکیو و ولتر، 

انحطاط  از  حکایت  و…  فرگوسن  و  هیوم 
اقتصاد بسته فئودالی، پس رفت شیوه اربابی 
تولید و رشد معکوس تولید و مصرف براثر 
از  حکایت  جمعیت،  مطلق  حجم  افزایش 
رشد صنایع کارگاهی، صنعت دریا نوردی، 
توسعه  پولی،  اقتصاد  و  بازرگانی  گسترش 
بازار مبادله و مصرف داشت. نیاز اخالقی 
و  خرد  صاحبکاران  آتی  منافع  و  اشراف 
متوسط، بورژوآزی تجاری در مرحله گذار 
اروپا از خان ساالری به سرمایه ساالری را 

منعکس می کرد. 

     در همین دوران بود که ملت، بعنوان یک 
آرایش اجتماعی نوین، حول صنایع کارگاهی 
رقم  بحری،  ماورای  بازرگانی  مسیر  در  و 
در   !» همگانی   « جنبش  یک  بانی  خورد. 
قبال اشرفیت بدهکار و ورشکسته شد. همین 
جنبش همگانی بود که استقالل صنعت، شهر 
را  اشرافیت  داد.  بدست  را  روستا  قبال  در 
مغلوب  بکلی  ساالری  خان  انداخت،  بزانو 
کرد. باعث پیروزی تمام عیار صاحبکاران 
در  تجاری  بورژوآزی  متوسط،  و  خرد 
در  سیاسی  قدرت  گشت.  را  اروپا  انقالبات 
شد.  بدست  دست  خصوصی  مالکیت  بستر 
شرایط و شیوه تولید تغییر کرد. ایجاد ارزش 
تولید  انبوه،  تولید  شد.  تولید  هدف  مبادله 
برای فروش مرسوم گردید. بازار بین المللی 
پرولتاریای  بزرک،  صنعت  خورد.  رقم 
کمونیسم،  اینکه  تا  گرفت.  شکل  صنعتی 
نیروی زنده کار در  اجتماعی  بمثابه شعور 
دوران سرمایه ساالری، جفت ارگانیک خود 
بپای  پیدا کرد و  را در پرولتاریای صنعتی 
تسویه حساب با مالکیت خصوصی، آرایش 
استعماری  و  استثماری  نظام  با  طبقاتی، 
سیاسی،  قدرت  برسر  بورژوآزی  با  رفت. 
این  با  پس  افتاد.  در  جامعه  مدیریت  برسر 
تفاصیل، اگر اختالفی هست، که حتما هست، 
نه اخالقی و عارفانه، در هوا، در ورای داده 
از  بکلی خارج  اجتماعی،  و  اقتصادی  های 
بلکه اختالف طبقاتی برسر  زمان و مکان، 
همین نگرش، فلسفی و تاریخی، برسر همین 
رویکرد تئوریک، اقتصادی و اجتماعی، بر 
سر طرز تلقی انقالبی مارکس و انگلس در 
باره  در  تاریخی،  رویدادهای  و  تاریخ  باره 
چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان ها 
بر محور تولید نعمات مادی، توزیع و مبادله 

محصوالت مصرفی در جامعه است.   

گفتم که کمونیسم یک نگرش فلسفی، رویکرد 
اجتماعی،  و  سیاسی  و  اقتصادی  تئوریک، 
یک جهان بینی،  همان جهان بینی مارکس و 
انگلس – متکی بر علوم، بر تجربیات دور 
های  جنبش  بر  مبتنی  تاریخی،  نزدیک  و 
زنده اجتماعی، بر جنبش کارگری است: دنیا 
در  را  کائنات  متحرک،  و  مادی  کثیر،  را 
انگیخته، کمی و کیفی، هستی  تغییری خود 



6مجله هفته شماره 25 تیر 1391 صفحه  

تبدلی  در  دائم،  ها را در حرکتی  و هستنده 
اصل  به  کند.  می  ادراک  متقابل  و  مستمر 
تقدم ماده بر شعور، عین بر ذهن باور دارد. 
بازتاب  را  تئوری  عمل،  از  ناشی  را  نظر 
فعالیت تولیدی و اجتماعی در بستر مالکیت 
شدگان  ید  خلع  قهری  مبارزه  خصوصی، 
نوبتی در قبال خلع ید کنندگان قدیمی و جدید 
جمعی  زیست  بازآفرینی  چگونگی  برسر 
انسان ها، تولید و مبادله محصوالت مصرفی 

میداند.

     این جهان بینی علمی بدنبال شورش های 
وسطی،  قرون  اروپای  در  دهقانی  پراکنده 
هفدهم،  سده  در  انگلیس  صنعتی  انقالب 
انقالبات پی در پی ملی و همگانی در اروپا، 
بدنبال استقالل آمریکا و انقالب کبیر فرانسه 
عهد  در   – میالدی  هیجدهم  سده  اواخر  در 
رونق صنایع کارگاهی، نخ ریسی و بافندگی، 
و  کشتیرانی  و  سازی  کشتی  صنعت  رونق 
دریا نوردی، عهد پس رفت اقتصاد طبیعی، 
شکوفائی  عصر  در  تولید،  کهن  های  شیوه 
تولید،  داری  سرمایه  شیوه  پولی،  اقتصاد 
بازرگانی  و  مبادله  توسعه  بازار،  گسترش 
ماورای بحار، عصر تحوالت سریع اقتصادی 
و اجتماعی، پیشرفتهای عظیم علمی و فنی، 
کشفیات و اختراعات و… شکل گرفت. در 
جدال با باور عامیانه، ایدولوژی وارونه در 
باره هستی و هستنده ها، جدال با رویکردهای 
کلی و انتزاعی، غیر علمی و غیر تاریخی، 
در مبارزه با طرز تلقی مسلط در باره تاریخ 
و رویدادهای تاریخی… رقم خورد. مدیون 
مارکس  انقالبی  پراتیک  تئوریک،  کارهای 
انقالبات بورژوآ  و انگلس در دوران برآمد 
کشورها،  از  سلسله  یک  در  دمکراتیک   –
مبارزات مارکس و انگلس برعلیه سکت و 
سکتاریسم، نفوذ افکار خام، برعلیه تخیالت 

آرمانی متوسط ها… بود.

تاریخی  و  جمعی  شعور   = کمونیسم        
خصوصی  مالکیت  بستر  در  کارگر  طبقه 
جامعه  تکامل  از  مرحله  ترین  عالی  در  و 
ارگانیک  جفت  کاالئی…  تولید  محور  بر 
پیدا کرد و  پرولتاریای صنعتی  خود را در 
ایجاد یک حزب  بپای بسیج کارگران برای 
مستقل پرولتاریائی، حزبی توده ای و انقالبی 
تولید کاالئی، اصل مالکیت  رفت. موضوع 
نظام  جامعه،  طبقاتی  آرایش  خصوصی، 
استثماری و استعماری، ارتزاق از قبل کار 
غیر را نشانه گرفت. برچیدن بساط سرمایه و 
سرمایه ساالری در یک نبرد آشکار طبقاتی، 
در یک مبارزه هدفمند، آگاهانه و سازمانیافته 
با  با برنامه را در دستور کار قرار داد.  و 
مالکان و اربابان پشت پرده، با بورژوآزی 
برسر قدرت سیاسی، برسر مدیریت جامعه 

درافتاد.

     دوران چرب زبانی خرده بورژوآزی، 
خوشرقصی و مداحی و… در برابر قدرت 
ثروتمندان بسر آمد… از این پس باید در باره 
پرولتاریای مغرور، مهاجم و انقالبی نوشت 
موقعیت  با  گوته  کارهای  ارزش  سرود.  و 
شرایط   ( دارد…  تام  بستگی  او  اجتماعی 
انگلس،  و  مارکس  آثار  در  آلمان  جاری 
مجلد چهارم، بزبان آلمانی (. پرولتاریا، این 
توده ارزش آفرین، بعنوان طبقه ای در قبال 
سرمایه، طبقه ای هنوز در خود، در مبارزه 
مبارزه  مختلف،  سطوح  در  خویش  انقالبی 
اعتصاب  سندیکائی،  مبارزه  اقتصادی، 
آگاهی  طبقاتی،  آگاهی  آموزد،  می  و… 
سوسیالیستی کسب کرده و باید از این مرحله 
آقای  گردد.  خود  برای  ای  طبقه  و  گذشته 
پرودن، بازیگر طرز تلقی خرده بورژوآزی 
سرمایه  اقتصادی  مبانی  با  کاری  است… 
داری، یعنی با مالکیت خصوصی بر وسائل 
میخواهد  ندارد.  مزدوری…  کار  و  تولید 
مبانی اقتصاد سرمایه داری را، با حذف » 
چیزهای بد آن در چارچوب همان مناسبات 
سرمایه داری «! نجات دهد. میخواهد جلوی 
انقالب  برای  کارگر  طبقه  انقالبی  مبارزه 

سوسیالیستی را بگیرد… ) فقر فلسفه (.

    نوع آلمانی دمکراسی خرده پائی اشکال 
اجازه  را  آلمان  یکپارچگی  و  تمرکز  دارد، 
انتقادی  اخالق  و  اخالقی  انتقاد   ( دهد.  نمی 
همزمان  حمایت  انترناسیونالیسم،  اهمیت   .)
لهستان  استقالل خواهانه در  از جنبش های 
و ایتالیا و ایرلند: ملتی که دیگر ملت ها را 
آزاد  تواند  نمی  دهد،  می  قرار  ستم  مورد 
باشد. ) سخنرانی مارکس و انگلس در باره 
لهستان (. برخورد با قانون اساسی پرویس، 
داخلی  جنگ  فرانسه،  طلبی  اصالح  جنبش 
سوئیس + نقد سایر جنبش ها در سال ۱۸۴۷ 
سیاسی  و  اجتماعی  شرایط  تحلیل  میالدی. 
در یک سلسله از کشورهای اروپا در آستانه 
انقالب، طرح استقرار جمهوری در آلمان… 
پیروزی  امکان  عدم   .) پاریس  انقالب   (
سوسیالیسم در یک کشور واحد… ) اصول 
و  تئوریک  چینی  مقدمه  این  با   .) کمونیسم 
را  خود  انگلس  و  مارکس  که  بود  سیاسی 
مسیر  در  برنامه  یک  تدوین  و  تهیه  برای 
ایجاد حزب انقالبی پرولتاریا آماده کردند…

مانیفست حزب کمونیست

 » نا   « هماهنگی  عدم  به  توجه  با          
محسوس میان رشد نیروی مولد و مناسبات 
مناسبات  از  مخلوطی   – متداول  تولیدی 
مالکیت  بستر  در  داری  سرمایه  و  اشرافی 
لزوم  انگلس  و  مارکس  خصوصی… 
تحوالت  ساختاری،  و  تاریخی  تغییرات 
اقتصادی و اجتماعی، برآمد مبارزه طبقاتی، 
ید  قبال خلع  اوج مبارزه خلع ید شدگان در 

کنندگان در اروپای قاره را پیش بینی کردند. 
تازه  دمکراتیک   – بورژوآ  انقالبات  بروز 
داشتند. طولی  انتظار  منطقه  این  در  را  ای 
نمایان شد و در فاصله  انقالب  نکشید شعله 
اروپای  میالدی،   ۱۸۴۹  –  ۱۸۴۸ سالهای 
تدوین  و  تهیه  پس  گرفت.  بر  در  را  قاره 
در  نبود.  تصادفی  کمونست  مانیفست حزب 
آستانه همین انقالبات بورژوآ – دمکراتیک، 
و  انگلیسی  اروپا،  در  رایج  زبان  چند  به 
هلندی  و  ایتالیائی  و  آلمانی  و  فرانسوی 
که  بود  این  قصد  شد.  منتشر  دانمارکی،  و 
متوسط  قربانی رویای  پرولتاریای صنعتی، 
ها نشود، بازیچه منفعل بورژوآزی نگردد، 
طبقاتی  شناسنامه  با  سازمانیافته،  و  آگاهانه 
و  تاریخی  تغییرات  این  در  خویش،  مستقل 
اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت  ساختاری، 
انقالبات  عیار  تمام  بازیگر  یابد.  حضور 

بورژوآ – دمکراتیک باشد.

این  بورژوآزی،  دوران  نمای  خصلت        
را  طبقاتی  تضادهای  تشخیص  که  است 
به دو طبقه  بیشتر  تسهیل، جامعه را هرچه 
پرولتاریا  و  بورژوآزی  متضاد،  و  متقابل 
به  دستیابی  آمریکا،  کشف  میکند  تقسیم 
بالنده  بورژوآزی  برای  دریا  راه  از  آفریقا 
هند  بازار  آورد.  بوجود  جدیدی  عرصه 
با  مبادله  آمریکا،  استعمار  چین،  و  شرقی 
دریا  بازرگانی،  گسترش  مستعمرات… 
نوردی و بسط دامنه صنعت را بدنبال داشت 
کرد.  تسریع  را  فئودالی  جامعه  فروپاشی 
صنعت  و  صنعت  بخار،  ماشین  اختراع  با 
المللی…  بین  بازار  انبوه،  تولید  و  بزرگ 
میلیونرهای صنعتی، ارتش مدیران صنعتی 
شد…  متولد  مدرن  بورژوآزی  خورد.  رقم 
یعنی بدون این پیش فرض ها، تغییرات مادی 
و تاریخی، فئودالیسم از پا در نمی آمد، از 
دور خارج نمی شد. شیوه سرمایه داری تولید 
برای فروش  تولید  نمی کرد. مکانیسم  رشد 
شکل نمی گرفت. انقالبات همگانی رخ نمی 
داد. بورژوآزی بقدرت راه نمی یافت و نظام 
اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری در بستر 
مالکیت خصوصی استقرار پیدا نمی کرد.

فعالیت  که  کرد  ثابت  بورژوآزی        
است  چیزهائی  چه  خلق  به  قادر  ها  انسان 
– چیزهائی حیرت آور تر از اهرام مصر، 
گوتیک.  کاتدرالهای  و  رومی  آبی  کانالهای 
انقالبی  تحول  بدون  تواند،  نمی  بورژوآزی 
و مداوم وسائل تولید، مناسبات تولیدی، تمام 
ادامه  خود  حیات  به  اجتماعی…  مراودات 
گسترش  به  خود،  کاالی  فروش  برای  دهد. 
ارض،  کره  مناطق  همه  در  بازار  مستمر 
احتیاج مبرمی دارد. با استثمار بازار جهانی، 
جهانی  را  کشورها  همه  مصرف  و  تولید 
خود  که  داشت  آن  بر  را  ملتها  همه  کرده، 
را با شیوه بورژوآئی تولید، تمدن بورژوآئی 
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باب  دنیائی  کالم،  یک  در  کنند…  منطبق 
مسلط  روستا  بر  شهر  آفرید.  خویش  طبع 
مالکیت  تولید،  وسائل  پراکندگی  جلوی  شد. 
و جمعیت گرفته شد. تمرکز عمودی وسائل 
تولید، مالکیت و حکومت در دست شماری 
منافع  و  گمرک  و  قانون  و  اندک. حکومت 
طبقاتی ملی برپا شد. بورژوآزی، در کمتر 
بیشتر  خویش،  طبقاتی  سیادت  سده  یک  از 
را  مولد  نیروی  گذشته،  های  نسل  همه  از 
افزایش داد. نیروهای طبیعی را مهار کرد. 
شیمی  کاربرد  شد.  سوار  آالت  ماشین  بر 
در صنعت و کشاورزی را رواج داد. دریا 
نوردی، راه آهن، تلگراف الکتریکی و…

     تمام وسائل الزم، بانی برآمد بورژوآزی 
رقم  فئودالی  جامعه  در  طبقه،  یک  بعنوان 
خوردند. تا اینکه رشد نیروهای مولد دیگر 
در چارچوب جامعه فئودال… در چارچوب 
مالکیت فئودالی مقدور نبود. فئودالیسم رشد 
نیازهای  با  متناسب  مولد،  نیروهای  بیشتر 
این  داد.  نمی  اجازه  را،  جامعه  مصرفی 
مناسبات میبایست منفجر می شدند و منفجر 
هم شدند. راه برای رقابت آزاد، متناسب با 
قانون اقتصادی و اجتماعی، با سیادت سیاسی 
مشابه  ما شاهد حرکت  باز شد.  بورژوآزی 
نیروهای مولد  بیشتر  ای هستیم. چون رشد 
تقسیم کار و  در چارچوب مالکیت متداول، 
شیوه سرمایه داری تولید، دیگر مقدور نیست. 
بورژوآزی نمی تواند شرایط الزم برای دوام 
بازآفرینی کند – علت بحران های  خود را 
برسر  سخن  نوبتی…  های  بحران  تجاری، 
زیست  بازآفرینی  جامعه،  تکامل  عام  قانون 
جمعی انسان ها بر محور تولید نعمات مادی، 
مبادله محصوالت مصرفی در بستر مالکیت 
بازنگری  من،  بنظر  است.  خصوصی 
اهمیت  کمونیست  حزب  مانیفست  جزئیات 
زیادی دارد. نمی خواهم خواننده خسته شود. 
حزب  مانیفست  جزئیات  باره  در  بحث  پس 
کمونیست در قسمت بعد دنبال خواهد شد.

      ولی هشدار. هشدار به کسانی که ریگی 
کمونیستهای  همه  به  هشدار  ندارند.  بکفش 
بی شیله و پیله، هشدار به تمام مارکسیست 
به  هشدار  مصمم،  و  سمج  لنینیستهای   –
کارگران انقالبی، زن و مرد، پیر و جوان، 
شاغل و بیکار و بازنشته، هشدار به جوانان 
مورد  کمونیست  حزب  روشنفکران…  و 
سنجیده  ستادی  به  انگلس  و  مارکس  نظر 
انقالب  یک  رهبری  و  سازماندهی  برای 
دوران  در  جامعه  هدایت  برای  اجتماعی، 
اشاره  کمونیسم  به  داری  سرمایه  از  گذار 
و  مدیر  انقالبی،  و  ای  توده  حزبی  دارد. 
سیاستمداری  بلکه  سیاسی،  فقط  نه  مدبر، 
هشیار و صبور و انقالبی. یک چنین حزبی 
با  معترضان،  و  ناراضیان  نوبتی  تجمع  با 
یک » کمیته براندازی «! فرق دارد، خیلی 

هم فرق دارد…

پرولتاریا، این تنها عنصر زنده و متفکر در 
قوانین  براساس   !» دوگانه   « ارزش  تولید 
اجتماعی  الزم  کار  داری:  سرمایه  اقتصاد 
کار   + مزد  یا  مصرف  ارزش  ایجاد  برای 
درآمد  یا  مبادله  ارزش  ایجاد  برای  مجانی 
تولید  وسائل  مالک  بعنوان  دار  سرمایه 
محصول  و…  خام  مواد  و  آالت  ماشین   –
صنعت و صنعت بزرگ است. خصلت دو 
ارزش  و  مصرف  ارزش  وجود  کاال،  گانه 
مورد  فعال  واحد…  کاالی  یک  در  مبادله 
این  که  میگویم  همینقدر  نیست.  من  بحث 
کارهای  از  یکی  اقتصادی،  بزرگ  کشف 
پرولتاریای  به  انگلس،  و  مارکس  تئوریک 
استعمار،  و  استثمار  که  داد  نشان  انقالبی 
از کجا آب  اجتماعی  اقتصادی و  تضادهای 

میخورد…

از  حکایت  کمونیست،  حزب  مانیفست        
اوج جنبش کارگری در کشورهای پیش افتاده 
سرمایه داری در اروپا و در امریکا دارد. 
پیوند دو جز از یک ارگانیسم واحد، آمادگی 
عینی و ذهنی طبقه کارگر برای کسب قدرت 
سیاسی، قبضه کردن دمکراسی را فریاد می 
کند. نشان میدهد که چطور کمونیسم، بعنوان 
مولد  نیروی  اجتماعی  و  تاریخی  شعور 
بر  جامعه  تکامل  از  مرحله  ترین  عالی  در 
خود  ارگانیک  جفت  کاالئی…  تولید  محور 
باور  کرد.  پیدا  صنعتی  پرولتاریای  در  را 
عامیانه را کنار زد. طرز تلقی مسلط در باره 
چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسانها را 
استراتژیک  و  فوری  و  اهداف  کرد.  رسوا 
در  را  کارگران  بسیج  داد.  بدست  را  خود 
سازمانیافته  و  آگاهانه  گذاشت،  کار  دستور 
بپای تسویه حساب با بورژوآزی، با سرمایه 

و سرمایه ساالری رفت.

و  انقالبی  پرولتاریای  مقدم  هدف        
و  بورژوآزی  مالکیت  برچیدن  سازمانیافته، 
تولید است. بورژوآزی  شیوه سرمایه داری 
تولید  وسائل  مالک  دار،  سرمایه  طبقه  یا 
اجتماعی است و کارگر مزدور را استثمار 
میکند. پرولتاریا یا طبقه کارگر، بدلیل عدم 
تملک بر هرگونه وسائل تولید، مجبور است 
که با فروش نیروی کارش امرار معاش کند. 
حق  اقتصادی  غیر  عامل  بدون  بورژوآزی 
مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی، 
بدون استثمار نیروی کار برای ایجاد اضافه 
ارزش، بدون بازار فروش، بدون رقابت در 
سطح ملی و بین المللی… نمی تواند وجود 
بدون  پرولتاریا  که  همانطور  باشد.  داشته 
فروش نیروی کار، بدون اشتغال و پیوند با 

وسائل تولید… قادر به زندگی نیست.

تکامل  یک  محصول  بورژوآزی          

سلسله  یک  محصول  تدریجی،  و  تاریخی 
ارتباطات  و  تولید  شیوه  در  تحول  و  تغییر 
در دوران منقضی است. هر مرحله از این 
متناسب  سیاسی،  پیشرفت  نوعی  با  تکامل، 
است.  بوده  همراه  طبقه  همین  موقعیت  با 
اربابان  و  مالکان  اشراف،  تسلط  در عصر 
بورژوآزی  مطلقه،  سلطنت  عهد  فئودال، 
در  بود.  کارگاهی  صنایع  مظلوم  بازیگر 
لوای کمون های مسلح و خود گردان، مثل 
مورد فرانسه، جمهوری های مستقل شهری، 
مثل مورد ایتالیا و آلمان، به وزنه ای نسبتا 
نیرومند در برابر اشراف فئودال بدل گردید. 
با افزایش حجم مطلق جمعیت، نیاز مصرفی 
اهالی، شهری و روستائی، ارباب و رعیت، 
استاد و شاگرد… اعتبار بیشتری کسب کرد. 
تولید کارگاهی رونق گرفت. مبادله گسترش 
یافت. رفته رفته از حدود بازار رسمی فراتر 
بازار  آمد،  بوجود  بزرگ  صنعت  رفت. 
جهانی رقم خورد… بورژوآزی بر شورش 
های دهقانانی، قیام آشکار صنعتگران خرد 
قبال  در  همگانی  انقالبات  بر  متوسط،  و 
اشراف فئودال سوار شد و حاکمیت سیاسی 
را بچنگ آورد. حال همین بورژوآزی قانون 
عام تکامل، تبدیل و تبدل در دوران سرمایه 
و سرمایه ساالری را برسمیت نمی شناسد. 
خود را تافته ای جدا بافته، حاکمی » جاودان 

«! قالب می کند.

     سرنوشت طبقات دارا و ندار با مالکیت 
ارتباطات  و  تولید  مرسوم  شیوه  با  متداول، 
تاریخی  تکامل  از  مرحله  هر  در  جاری 
جامعه بستگی تام دارد – در مبارزه قهری 
بازآفرینی  برسر  ثروت  و  فقر  نیروهای 
های  داده  تناسب  به  انسانها  جمعی  زیست 
اجتماعی…  و  اقتصادی  تاریخی،  و  مادی 
اربابان  و  مالکان  پدر  بگور  میخورد.  رقم 
رشد  به  اهمیتی  هیچ  که  قدیم،  بدهکار 
معکوس تولید و مصرف براثر افزایش حجم 
فروپاشی  دادند،  نمی  و…  جمعیت  مطلق 
کردند.  نمی  باور  را  ساالری  خان  قهری 
کاری با پس رفت شیوه اربابی تولید در قبال 
صنعت  پیشرفت  با  کارگاهی،  صنایع  رشد 
دریا نوردی، گسترش بازار، کاری با توسعه 
اقتصاد پولی، رونق بازرگانی و…  مستمر 
نداشتند. تجربه نشان داد که حق با مارکس 
حرکتی  با  بورژوآزی  اینک  بود:  انگلس  و 
که  سالحهائی  همان  روبروست.  مشابه 
بکار  فئودالیسم  برانداختن  برای  بورژوآزی 
 ( اند.  گرفته  نشانه  را  خودش  بود،  برده 

مانیفست حزب کمونیست (

 !» جاودان   « ساالری  سرمایه  افسانه        
جفنگی  است.  مفت  حرف  معنی،  بی  بکلی 
است که در بهترین حالت، حماقت مالکان و 
تداعی میکند.  اربابان در قرون منقضی را 
و  تولیدی  بستر  از  سرمایه  که  میرساند 
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تاریخی خود خارج شده است، سرمایه داری 
پیشرفت نیروی مولد به تناسب نیاز مصرفی 
جامعه در دوران معاصر را اجازه نمی دهد. 
بورژوآزی باور نمی کند که با حرکتی مشابه 
روبروست. زور میزند تا جلوی قانون عام 
و  گیج  پا،  خرده  کند.  سد  را  جامعه  تکامل 
سرخورده و مایوس، نمی فهمد، نمی خواهد 
دیروز،  مثل  امروز  مولد،  نیروی  که  بفهمد 
در مرحله معینی از تکامل… با شیوه تولید 
و ارتباطات متداول در تضاد قرار میگیرد. 
ارتش متوسط ها، نمی بیند، نمی خواهد ببیند 
نیست.  بسامان  اصال   !» آزاد   « دنیای  که 
تناقضی آشکار  با خود در  سرمایه ساالری 
تواند  نمی  بورژوآزی  است.  گرفته  قرار 
اشتغال ایجاد کند، مبادله کار و سرمایه برای 
دوام  دهد،  سازمان  را  ارزش  اضافه  ایجاد 
زیست جمعی انسانها را تضمین کند. بنظر 
عیار  تمام  و  ساختاری  انقالب  یک  با  من، 

فاصله زیادی ندارد.

     فراموش نکنیم که بورژوآزی قادر نیست 
کار  مجری  انقالبی،  و  صنعتی  پرولتاریای 
مجانی، آفریننده درآمد سرمایه دار، در یک 
داری  سرمایه  و  سرمایه  دوام  شرط  کالم، 
زمانه  رسوای  این  خیر،  ببرد.  میان  از  را 
کند.  کشی  خود  که  است  آن  از  تر  بزدل 
طبقه کارگر، ضامن اصلی و تاریخی تدوام 
معتبر  بقول  انسانهاست…  جمعی  زیست 
بورژوآزی،  پیشرفت  با  انگلس  و  مارکس 
تکامل سرمایه، رشد کمی و کیفی پیدا میکند. 
پرولتاریا بمثابه کاال، مثل هر کاالی دیگر، 
در بازار خرید و فروش می شود. مثل هر 
و  عرضه  رقابت،  فشار  زیر  دیگر،  کاالی 
قرار  بازار  نوسانات  معرض  در  تقاضا، 
بهترین  در  خاص،  کاالی  این  قیمت  دارد. 
طبقه  مصرفی  نیاز  معادل  ممکن،  حالت 
کارگر برای بازآفرینی فزیکی اوست. بیخود 
نیست که همواره با بورژوآزی برسر مزد و 
اشتغال و… کشمکش دارد. حتی با کاالهای 
مقابله  نیز  و…  آالت  ماشین  مثل  رقیب، 

میکند. ) مانیفست حزب کمونیست (

علمی  بروشی  انگلس،  و  مارکس        
و  مادی  های  داده  بر  تکیه  با  فهم،  قابل  و 
تجربیات  اجتماعی،  و  اقتصادی  تاریخی، 
ناپذیز  گریز  فروپاشی  نزدیک…  و  دور 
در  کارگر  طبقه  پیروزی  و  داری  سرمایه 
کسب  کردند.  ثابت  را  سوسیالیستی  انقالب 
پیروزی  برای  الزم  شرط  سیاسی  قدرت 
قهر  از  غیر  چیزی  دولت،  پرولتاریاست. 
سازمانیافته یک طبقه در قبال طبقات دیگر 
است  ای  وسیله  بورژوآزی  دولت  نیست. 
توسط  شونده  استثمار  اکثریت  اختناق  برای 
از  بعد  نیز،  کارگر  طبقه  استثمارگر.  اقلیت 
کسب قدرت سیاسی، قبضه کردن دمکراسی، 
اکثریت بکار گیرد  این وسیله را بسود  باید 

بکوبد،  درهم  را  استثمارگران  مقاومت  تا 
ساختمان جامعه کمونیستی را آغاز کند.

     کمونیسم در پی گسست کامل با مناسبات 
پرولتاریای  است.  کنونی  تا  مالکیت… 
انقالبی از سیادت سیاسی خود استفاده خواهد 
کرد تا گام به گام تمام سرمایه را از چنگ 
بورزوآزی خارج کند. تمام وسائل تولید را 
در قبضه دولت، یعنی در قبضه طبقه حاکم، 
تا  پرولتاریای سازمانیافته، متمرکز گرداند. 
حجم نیروهای مولد را، حتی االمکان سریع، 
افزایش دهد. این کارها، در بدو امر، فقط با 
تعرض مستبدانه به حق مالکیت خصوصی 
تعرض مستبدانه  اجتماعی،  تولید  بر وسائل 
مقدور  تولید…  داری  سرمایه  مناسبات  به 
مالکان زمین.  از  ید  بود: ۱ – خلع  خواهد 
۲ – مالیات های سنگین و تصاعدی. ۳ – 
مصادره   –  ۴ وراثت.  و  ارث  حق  الغای 
 –  ۵ شورشیان.  و  مهاجران  همه  اموال 
تمرکز اعتبارات در قبضه دولت توسط یک 
بانک ملی. ۶ – تمرکز وسائل حمل و نقل 
در قبضه دولت. ۷ – افزایش بیشتر کارخانه 
های ملی، ابزارهای تولید، گسترش و بهبود 
مزارع اشتراکی. ۸ – کار موظف همگانی، 
ایجاد ارتش صنعتی، خاصه در کشاورزی. 
و  کشاورزی  واحدهای  کردن  مجتمع   –  ۹
صنعتی در مسیر رفع تدریجی اختالف میان 
پرورش  و  آموزش   –  ۱۰ روستا.  و  شهر 
کار  ممنوعیت  کودکان،  همه  برای  رسمی 
کودکان در کارخانه ها و در شکل کنونی آن 
+ اهمیت حیاتی حزب پرولتاریا در دوران 
گذار از سرمایه داری به کمونیسم. تاکتیک 
این حزب انقالبی پس از کسب قدرت سیاسی 
هماهنگی  پرولتاریا.  نهائی  هدف  مسیر  در 
وظائف پرولتاریا در یک کشور مفروض با 
بین  سطح  در  کارگری  جنبش  عام  وظائف 
طبقات  سایر  با  برخورد  چگونگی  المللی. 
و  انقالبی  جنبشهای  از  حمایت  احزاب.  و 
نقاط  از  کاستیها،  از  انتقاد همزمان  مترقی، 
انترناسیونالیسم،  مساله  اهمیت  شان.  ضعف 
 – کارگران  المللی  بین  همبستگی  اشاعه 
 ( شوید.  متحد  کشورها،  تمام  پرولتاریای 
مانیفست حزب کمونیست در مجلد ۴ از آثار 

مارکس و انگلس (

     تحقق این برنامه اقتصادی و اجتماعی، 
گسست کامل از تمام مناسبات عهد کهن را 
تمام  از  کامل  گسست  ولی  میکند.  ایجاب 
مناسبات عهد کهن – گسست از شیوه تولید 
و مبادله مرسوم، از باور عامیانه، از طرز 
بازآفرینی  چگونگی  باره  در  مسلط  تلقی 
فرض  پیش  و…  انسانها  جمعی  زیست 
طبقه  قبلی  پیروزی  به  منوط  دارد.  هائی 
تمام  و  ساختاری  انقالب  یک  در  کارگر 
را  پرولتاریا  سیاسی  حاکمیت  است.  عیار 
مفروض میدارد. نیازمند تعرضی مستبدانه، 

خلع  است:  انبری  گاز  تدابیر  سلسله  یک 
داران،  سرمایه  و  اربابان  و  مالکان  از  ید 
آقازاده،  و  آقایان  اموال  و  دارائی  مصادره 
مالیات های سنگین و تصاعدی، الغای حق 
و  حمل  وسائل  و  اعتبارات  تمرکز  وراثت، 
نقل در قبضه پرولتاریای حاکم، کار موظف 
همگانی، ممنوعیت ارتزاق از قبل کار غیر 

و…

اسناد و مدارکی هست مبنی براینکه که خان 
ساالری در آلمان صد پاره و بی قواره خیلی 
رعایا  کلیسا  پناه  در  کرد.  می  سختی  جان 
را می چاپید، بنام خدا آرغ می زد. زمیندار 
رشد  جمعیت،  مطلق  حجم  افزایش  خرفت 
معکوس تولید و مصرف در چارچوب شیوه 
را  فئودالی  مالکیت  بستر  در  تولید،  اربابی 
تحوالت  لزوم  مسلط  تلقی  طرز  دید.  نمی 
قهری و ساختاری به تناسب داده های عینی 
و تاریخی را نمی فهمید. ارتجاع اعتراضات 
مستمر خلع ید شدگان، مطالبات عاجل نیروی 
های مولد در اوضاع و احوال جدید اروپا را 
برنمی تافت. خان ساالری مبارزه آگاهانه و 
حزب  یک  در  کارگران  بسیج  سازمانیافته، 

توده ای و انقالبی را اجازه نمی داد… 

     میراث خوار امپراتوری روم، سوار بر 
با  حال،  میانه  و  فقیر  دهقانان  رعایا،  گرده 
تحرک و تبدل میانه نداشت، طبق عادت در 
ارتزاق  غیر  کار  قبل  از  سکون  و  سکوت 
و  فاسد  آگوستین  مثل  درست   – میکرد 
و  رخوت  سمبل  این   !» قدیس   « و  عیاش 
مردود  را  ناسوتی  حقایق  متمرکز،  حماقت 
می دانست. در آستانه فروپاشی امپراتوری 
الهوتی  عمارت  نوعی  بفکر  که  بود  روم 
افتاد – موسوم به » شهر خدا «! معذالک، 
فرو ریخت و » شهر خدا  امپراتوری روم 
از  تر  با صرفه  «! همینکه واگذاری زمین 
نگهداری برده شد، بکلی ویران گشت. قانون 
تاریخی  و  مادی  الزامات  است،  تکامل  عام 
در  مولد  نیروی  رشد  دارد.  ناپذیری  گریز 
را  بردگی  نظام  خصوصی،  مالکیت  بستر 
پشت سر گذاشت. باید از زمینداری هم رد 
با  برگشت.  که ورق  نکشید  می شد. طولی 
آرایش  و…  بازرگانی  و  صنعت  پیشرفت 
نیروهای فقر و ثروت در اروپا تغییر کرد. 
خان ساالری بدام یک انقالب همگانی افتاد 

و متزلزل شد. 

     پیشگامان تاریخی کمونیسم، هدف اصلی 
پروس  استبداد  قبال  در  انقالب همگانی  این 
ارزیابی  آلمان  ملی  وحدت  را  اطریشی   –
کردند و با توجه به نیاز فوری خلق و منافع 
یک  در  انقالبی  پرولتاریای  استراتژیک 
با  کامل  کسست  بدنبال  مانده،  عقب  کشور 
تا کنونی…  مالکیت  با  مناسبات عهد کهن، 
عینی  های  داده  توانستند  نمی  اما  بودند. 
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اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  تاریخی،  و 
در  متقابل  نیروهای  آرایش موجود  متداول، 
این کشور پس مانده اروپا را نادیده بگیرند. 
ناگفته نماند که وحدت ملی، استقالل سیاسی 
اهمیت  خیلی  انگلس  و  مارکس  برای  آلمان 
معضل  این  که  بودند  باور  براین  داشت. 
عام اروپائی… میباست با مبارزه نیروهای 
انقالبی اروپا برعلیه طبقات ضد انقالبی حاکم 
در انگلستان و برعلیه تزاریسم روس بعنوان 
تکیه گاه مرکزی ارتجاع اروپا، حل و فصل 
گردد: جنگ انقالبی برعلیه تزاریسم روس، 
نه فقط وسیله ای برای دفاع از انقالب، بلکه 
شرطی برای پیشرفت های بعدی هم هست. ) 

آثار مارکس و انگلس، مجلد پنجم ( 

 « نوعی  طرفدار  آلمان،  بورژوآزی        
رفتاری   !» برادری  و  برابری  و  آزادی 
کجدار و مریز داشت. چون از مبارزه انقالبی 
بورژوآزی  قبال  در  فرانسه  پرولتاریای 
خودی و تاثیر آن در بیداری ذهن کارگران 
آلمانی به هراس افتاده بود… به منافع خلق 
با  محرمانه  بندی  و  زد  بپای  و  کرد  پشت 
 ( رفت  طلب  سلطنت   – فئودالی  ارتجاع 
اتفاق همگانی را علم کرد (. بیخود  تئوری 
انگلس، هم کارگران را  نبود که مارکس و 
پروس  دولت  تعرض  برابر  در  مقاومت  به 
انقالب  خطر،  در  کلن   ( کردند  می  تشویق 
کلن ( و هم بفکر ترغیب دهقانان برای مقابله 
با بازمانده فئودالیسم بودند ) طرح قانونی لغو 
مالیات های فئودالی (. تئوری حاکمیت خلق، 
استقالل ملی و انقالبی خلق آلمان را بدست 
دمکراتیک  رادیکال  حزب  برنامه   ( دادند. 
چپ های فرانکفورت (. برای اولین مرتبه 
بعنوان  خلق  انقالبی  دیکتاتوری  استقرار 
شرط الزم برای پیروزی انقالب را مطرح 
مبارزه   .) انقالب  ضد  و  بحران   ( کردند. 
برای ایجاد یک ارگان حقیقی نمایندگی خلق 
را فراخوان دادند. بدفاع از حق مردم برای 
اعمال فشار بر مجلس نمایندگان جهت اتخاذ 
لزوم  برخاستند.  انقالبی  و  موثر  تصمیمات 
انحالل همه نهادهای کهن، اداری و نظامی 
و حقوقی، پاکسازی تمام عیار دستگاه دولتی 

را پیش کشیدند. 

     افشای بورژوآزی – که ریاکارانه خود 
را حامی دهقانان بومی قالب می کرد و بو 
های  مالیات  لغو  قانونی  که طرح  بود  برده 
فئودالی الغای بعدی مالکیت بورژوآئی را هم 
در خود نهان دارد… اهمیت زیادی داشت. 
و  مارکس  که  نکنیم  فراموش  زیاد.  خیلی 
انگلس، ایضا کمیته آلمانی حزب کمونیست، 
بدنبال کسست کامل با مناسبات عهد کهن، با 
که  نماند  ناگفته  بودند.  کنونی…  تا  مالکیت 
بورژوآزی آلمان، زد و بند با ارتجاع فئودالی 
– سلطنت طلب در سرزمین پایگاه را برای 
و  میدانست  الزم  خود  مرزی  برون  منافع 

مبنی  حضرات  قدیمی  سیاست  دلیل  بهمین 
بر تداوم اختناق خلق ها در شرق اروپا را 
بنظر  تفاصیل،  این  با  کرد.  می  تائید  کامال 
داشتند  بار حق  انگلس هزار  من مارکس و 
که حمایت فعال از مبارزه خلق های لهستان 
و چک و مجارستان و ایتالیا در قبال استبداد 
و  آزادی  کسب  برای  اطریشی   – پروس 
استقالل را بسود انقالب ملی – دمکراتیک 
نسبتی  بهمان  آلمان  کنند:  ارزیابی  آلمان  در 
همسایه  های  خلق  که  میکند  آزاد  را  خود 
 .) انگلس  بگذارد. ) سلسله مقاالت  آزاد  را 
استقالل  مبارزات  از  کتبی  و  شفاهی  دفاع 
خواهانه خلق های همسایه، از قیام کارگران 
انگلیس  در  ها  از جنبش چارتیست  پاریس، 
انقالبی،  پیشنهادات  و… طرحهای سیاسی، 
تدارک  انگلس  و  مارکس  تئوریک  کارهای 
مبارزه آگاهانه و سازمانیافته طبقه کارگر در 
مسیر کسست کامل با مناسبات عهد کهن، با 
مالکیت تا کنونی را دنبال می کردند. چون 
مارکس و انگلس انتظار داشتند که پیروزی 
قیام پرولتاریا در فرانسه، انقالب بورژوآ – 
تحقق  کند،  تکمیل  را  آلمان  در  دمکراتیک 
انقالب پرولتاریائی در این کشور را تسهیل 

نماید.    

مدیریت  با   !» جدید  راین   « نشریه        
انقالبی  و  علمی  مقاالت  حاوی  مارکس، 
بدل  ارگانی  تنها  به  انگلس…  و  مارکس 
در  را  کارگر  طبقه  موضع  که  بود  شده 
می  نمایندگی  دوران  آن  دمکراتیک  جنبش 
کرد. مارکس و انگلس، نقد نگرش وارونه، 
انقالب،  طرد ضد  و  مسلط  تلقی  طرز  نفی 
و  بورژوآئی  هم  و  سلطنتی،  و  فئودالی  هم 
و  داشته  نظر  مد  در  را  بورژوآئی،  خرده 
تضاد  پنهان  علت  جاری،  حوادث  تحلیل  با 
های اقتصادی و اجتماعی را از پرده برون 
میکشیدند، خصلت طبقاتی گروههای سیاسی 
درگیر را بدست می دادند. بدنبال ترسیم یک 
خط مشی تاکتیکی برای پرولتاریا در مراحل 
بودند. در  آلمان و اروپا  انقالب در  مختلف 
ید  این راستا، از تجربیات توده مردم، خلع 
شدگان آلمانی و غیر آلمانی در دوره انقالبی، 
می  بهره  کمونیسم  تئوریک  غنای  برای 

گرفتند. 

توضیحات  از  صرفظر  من،  بنظر        
مارکس…  فوت  از  پس  انگلس  بحث  قابل 
هشدار های شفاهی و کتبی مارکس و انگلس 
و  لیبرال  بورژوازی  مخرب  نقش  باره  در 
انقالبات  در  دیوانی  بروکراتهای  کارشکنی 
بود.  بجا  کامال  اروپا  همگانی  و  کارگری 
داشت.  وجود  انقالب  پیروزی  امکان  چون 
از شما چه پنهان که من با توضیحات بعدی 
این  بر  نیستم،  موافق  باره  این  در  انگلس 
نوزدهم  قرن  اروپای  در  انقالب  که  باورم 
و  بورژوآزی  خیانت  بخاطر  بیشتر  میالدی 

حماقت داوطلبانه ارتش کارمندان حرفه ای 
بود که سیری قهقرائی پیدا کرد. پرولتاریای 
فرانسه را به خاک و خون کشیدند. خلق ها 
یاغی را تار و مار کردند. مردم آزادیخواه 
بگور  گذراندند.  تیغ  دم  از  را  وین…  شهر 
و  خودی  سرمایه،  و  ارباب  و  مالک  پدر 
غیر خودی، بگور پدر کارمندان عالی رتبه، 
کشوری و لشگری… ضد انقالب بازی را 
قربانی  همگانی،  و  کارگری  انقالب،  برد. 
سازش جاکشان خرد و کالن سرمایه با پس 
مانده ارتجاع فئودال – سلطنت طلب شدند. 

     ضد انقالب در اروپا، بازی را برد. بر 
دمکرات   « بورژوآزی  شد.  مسلط  اوضاع 
دوام  برای   !» دوست  بشر  و  آزادیخواه  و 
مالیکت خصوصی، با ارتجاع سلطنتی کنار 
آمد. بخاطر منافع طبقاتی، با فئوال های در 
حال موت هم آغوشی کرد. دهقانان فقیر و 
میانه حال را فریب داد. بروی طبقه کارگر 
به خون خلق  آرنج  تا  شمشیر کشید. دستش 
ها خودی و غیر خودی، به خون پرولتاریا 
به  داماد  هزار  باکره  شد…  آلوده  صنعتی 
تاریخ خود شاشید و رسوا گشت. حق مارکس 
ادامه  هنوز  انقالب  و  جنگ  بود،  انگلس  و 
داشت. باید برای این جنگ در راه آماده شد، 
برای انقالب بعدی تدارک دید. نباید گذاشت 
که مردم در برابر ضد انقالب سرخم کنند. ) 

آثار مارکس و انگلس، مجلد ششم (.  

این متحدان دیروزند که در  آلمان،    در     
برابر هم قرار دارند: تضاد موجود میان شاه 
مقتدر و مجلس ملی پروس، فقط با توسل به 
قهر قابل حل است. ) ضد انقالب در برلین 
(. شاه خود را نماینده خدا قالب میکند. حال 
متکی  جائی  و  چیزی  به  ملی  مجلس  آنکه 
یا  نتوانند  قدرت  مدعی  دو  این  اگر  نیست: 
نخواهند با هم کنار بیایند، دیر یا زود به دو 
قدرت متخاصم بدل خواهند شد. ظاهرا، هم 
حق  عمل،  در  مجلس.  هم  و  دارد  حق  شاه 
 ( شد.  خواهد  بزرگتر  قدرت  نصیب  بیشتر 
ابد  تا  تواند  نمی  بازی  این   .) برلین  بحران 
ادامه یابد. پیش از هر چیز، مجلس ملی باید 
خواهان توقیف وزار به جرم خیانت در قبال 
استقالل خلق گردد. باید اخراج کارمندانی را 
طلب کند که دستورات مجلس ملی را اجرا 
نمی کنند: خلق انگلیس پارلمان را در شخص 
کرامول و خلق فرانسه مجلس قانونگزاری را 
در شخص بناپارت تنزل دادند. چون پارلمان 
مثل  فرانسه،  قانونگزاری  و مجلس  انگلیس 
آلمان  خلق  که  نیست  بیخود  بودند.  اجساد 
فریاد میزند یا شاه در مجلس ملی و یا مجلس 
ملی در شاه. ما هنوز در مرحله این مکتب 
قرار داریم، اما این یک مکتب مقدماتی برای 
انقالب است – همه انقالبات. ) ضد انقالب 
در برلین (. مارکس و انگلس، مردم آلمان را 
مخاطب قرار داده و سئوال می کردند که چرا 
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مجلس ملی از مبارزه با پادشاهی طفره می 
پادشاهی، از قضا یک  رود. برای غلبه بر 
روش موثر وجود دارد، روش بورژوآئی – 
است.  شده  تجربه  هم  پاریس  در  این روش 
چطور؟  پادشاهی.  به  دادن  گرسنگی  روش 
و  مارکس  آثار   ( مالیات.  نپرداختن  راه  از 
انگلس، مجلد ششم (. طولی نکشید که مجلس 
ملی، زیر فشار افکار عمومی… طرحی را 
اینکه در صورت »  تصویب کرد مبنی بر 
لزوم «! مردم حق دارند به دولت پادشاهی 
مبارزه  به  مردم  تشویق  نپردازند.  مالیات 
آشکار سیاسی برای تدارک انقالب کارگری 
الزم بود. خیلی هم الزم بود. فراموش نکنیم 
قدرت  برسر  مبارزه  با  سیاسی،  مبارزه  که 
سیاسی، برسر مدیریت جامعه، فرق زیادی 

دارد.         

موافق   – کمونیسم  تاریخی  پیشگامان        
و  انقالب  پیشبرد  برای  عمومی  تسلیح  با 
انقالب کارگری بطریق اولی، مشوق مبارزه 
انقالب،  ضد  قبال  در  ها  خلق  مسلحانه 
ماجراجوئی،  با  هیچ  غیر خودی،  و  خودی 
با شورش و عصیان از روی العالجی میانه 
نداشتند. مرتب در باره اقدامات عجوالنه و 
استیصالی، قیام بدون تدارک قبلی… هشدار 
و  سرکوب  قبلی  تدارک  بدون  قیام  میدادند: 
بدنبال  را  انقالبی  نیروهای  وسیعتر  اختناق 
ضد  بیشتر  هرچه  تحرک  باعث  و  داشته 
انقالب خواهد شد. ) آثار مارکس و انگلس، 

مجلد پنجم (.

در  داشت:  مراتبی  سلسله  اروپا  در  انقالب 
ایتالیا پا گرفت، در پاریس خصلت اروپائی 
پیدا کرد، وین را در نوردید و بعد به برلین 
رسید. از قضا ضد انقالب اروپا نیز، همین 
در  شد،  شروع  ایتالیا  از  پیمود.  را  مسیر 
را  وین  کرد،  پیدا  اروپائی  خصلت  پاریس 
ببار  رسوائی  و  شد  تمام  برلین  در  کوبید، 
آورد. مجلس ملی از حدود صدور فراخوان 
برای مقاومت منفی فراتر نرفت، باعث شد 
که جنبش توده ای در راین از حمایت مردم 
نگردید.  مناطق پروس برخوردار  در سایر 
به ضد انقالب فرصت داد تا پیروزی دیگری 
سال  دسامبر  پنجم  روز   – آورد  بدست  هم 
۱۸۴۸ میالدی یورش برد و مجلس ملی را 
نیز درهم ریخت. بقول مارکس: اینک مجلس 
ملی نتیجه ضعف ها و بزدلی خود را درو 
تمام  کرد،  سکوت  متوالی  ماههای  میکند. 
توطئه های ضد انقالب برعلیه خلق را نادیده 

گرفت و… ) کودتای ضد انقالب (.    

     بهر حال، ضد انقالب در اروپا بازی را 
بند محرمانه، همدستی  از راه زد و  برد – 
هواداران  فئودال،  اشراف  با  بورژوآزی 
ارتش  داوطلبانه  حماقت   + مطلقه  سلطنت 
کارمندان حرفه ای… بر اوضاع مسلط شد. 

در آلمان، مجلس ملی را هم مصادره کرد. 
دم  با  ارتجاع،  زد.  می  بشکن  بورژوآزی، 
و  ارباب  و  مالک  شکست.  می  گردو  خود 
بازیگران  گرده  بر  دستجمی  دار،  سرمایه 
رعایا،  بردوش  تولید،  تاریخی  و  واقعی 
ای،  اجاره  مزارع  در  کشاورزی  کارگران 
سوار  ها  کارخانه  در  صنعتی  پرولتاریای 

شدند. مست پیروزی بودند.  

     سلسله مقاالت تئوریک و سیاسی مارکس 
و انگلس در این دوره، حاوی هشداری است 
و  ارباب  و  مالک  مشترک  منافع  باره  در 
سرمایه دار در شرایط اضطراری، بر لزوم 
در  کارگر  طبقه  مستمر  و  آگاهانه  مبارزه 
قبال طرز تلقی مسلط تاکید دارد، با بررسی 
رویدادهای جاری و تاریخی، علت تضادهای 
اقتصادی، انگیزه تنشهای اجتماعی در بستر 
مالکیت خصوصی را بدست می دهد، شعور 
به  را  انقالبی  پرولتاریای  تاریخی  و  جمعی 
نمایش می گذارد… این آموزه های سیاسی 

و تئوریک اهمیت زیادی دارند. 

سرکوب  توجیه  برای  انقالب،  ضد        
انقالبی  پرولتاریای  اختناق  بخاطر  و  مردم 
پاکسازی  نوعی  به  احتیاج  اولی،  بطریق 
داشت. ارتجاع برآن شد تا طبقه کارگر را، 
بلحاظ سیاسی و ایدولوژیک خلع سالح کند. 
با  که  گرفت  نشانه  را  نو  راین  نشریه  پس 
مدیریت مارکس اداره می شد – تنها ارگانی 
جنبش  در  انقالبی  پرولتاریای  منافع  از  که 
دمکراتیک دفاع میکرد. بیخود نبود که ضد 
انقالب بپای محاکمه مارکس و انگلس رفت. 
دفاعیه مارکس در این دادگاه نمایشی، بنظر 
تاریخی  دستاوردهای  مهمترین  از  یکی  من 
باره  در  مارکس  توضیحات  پرولتاریاست. 
دالئل شکست انقالب… آبروی ضد انقالب 
رسوا  را  آلمان  بورژوآزی  برد،  را  بومی 
سده  در  فرانسه  و  انگلیس  در  انقالب  کرد: 
های هفدهم و هیجدهم میالدی برای استقرار 
داری  سرمایه  شیوه  با  متناسب  جدید  نظمی 
تولید بود. حال آنکه همین انقالب در آلمان 
هرم  راس  در   !» اصالح   « نوعی  به  فقط 
تمام ساختارهای  با حفظ  منجر شد،  سیاسی 
ارتش کهن،  این هرم – بوروکراسی کهن، 
دفاعیه   ( کهن…  دادگستری  و  دادگاهها 

مارکس در دادگاه (.  

بورژوآزی  فرانسه،  و  انگلیس  در        
اما  داشت.  قرار  انقالبی  جنبش  راس  در 
بورژوآزی پروس کوشش کرد تا نه از راه 
انقالب، بلکه از طریق سازش با سلطنت به 
ترس  از  پروس،  بورژوآزی  برسد.  قدرت 
هر  به  که  بود  انقالبی  پرولتاریای  برآمد 
داد.  تن  کهن  جامعه  نیروهای  با  تبانی  نوع 
عرصه  در  شده،  که  قیمتی  بهر  کرد  سعی 
نوع  با هر  بماند،  باقی  » حق و حقوق «! 

مبارزه جدی برعلیه فئودالیسم مخالفت کرد. 
از ترس اینکه روزی مالکیت بورژوآئی هم 
مورد تعرض قرار گیرد، حاضر نشد که به 
مالکیت فئودالی دست بزند و دهقانان را بحال 
شکست  پیش  از  کار،  این  با  گذاشت.  خود 
پیروزی  برای  را  زمینه  و  پذیرفته  را  خود 
و  بورژوآزی   ( کرد.  فرآهم  انقالب  ضد 
کارگر  انقالب طبقه  (. شکست  انقالب  ضد 
بورژوآزی  ناگزیر  شکست  فرانسه… 
جمهوریخواه فرانسه را بدنبال آورد. بعالوه، 
که  بود  فرانسه  کارگر  طبقه  شکست  این 
باعث شکست بورژوآزی و دهقانان در همه 
شد.  فئودالیسم  قبال  در  اروپائی  کشورهای 
همچنانکه شکست طبقه کارگر فرانسه، نوع 
تازه ای از اسارت ملت های تحت در بند را 
ملی  استقالل  برای کسب  که  موجب گشت، 
در انقالب حضور داشتند. سرنوشت انقالب 
در اروپا، با سرنوشت طبقه مترقی، یعنی با 
سرنوشت پرولتاریا بستگی تام دارد. ) جنبش 

انقالبی ایتالیا و… (. 

سال  در  انقالبی  جنبش  میوه  مهمترین        
چه  ها  خلق  که  نیست  این  میالدی   ۱۸۴۸
چیزی بدست آوردند، بلکه این است که چه 
چیزی را از دست داده اند – توهمات شان. 
ماههای ژوئن و نوامبر و دسامبر سال ۱۸۴۸ 
میالدی، حکایت از سرخوردگی و توهم در 
شعور خلق اروپا دارد. این آخرین توهمات، 
که خلق آلمان را در اسارت دارند، ناشی از 
است.  قضائی  منصبان  به صاحب  اعتقادش 
پروس  انقالب  ضد  شمالی  خشک  باد  ولی 
گل های تخیل خلق را هم فرو میریزند، که 
روم  همان   – ایتالیاست  شان  حقیقی  زادگاه 

جاودان. ) ضد انقالب پروس… (. 

     جامعه برمبنای قانون بنا نمی شود، بلکه 
برعکس، این قانون است که باید به جامعه 
متکی باشد، باید منافع و نیازهای جمعی را 
حفظ  کند.  بیان  متداول  تولید  شیوه  براساس 
تازه و تکامل  الزامات  قبال  قوانین کهن در 
است،  اجتماعی  های  بحران  باعث  جامعه، 
میکنند.  پیدا  تبلور  سیاسی  انقالبات  در  که 
 !» حقوق  و  حق  عرصه   « در  پافشاری 
شود  منجر  سیاسی  کشمکش  به  میبایست 
 ۱۸۴۸ سال  نوامبر  کشمکش  شد.  منجر  و 
با  که  بود،  این دست  از  پروس  در  میالدی 
یافت. ) دفاعیه  پنجم دسامبر خاتمه  کودتای 

مارکس در دادگاه… (. 

     دشمن اصلی انقالب پرولتاریا در فرانسه، 
انگلیس سرمایه داری است. کشوری که تمام 
تبدیل  خود  مزدور  کارگران  به  را  ها  ملت 
سخره  انگلیس  داری  سرمایه  است.  کرده 
در  حتی  انقالب،  امواج  برابر  در  است  ای 
سرزمین زادگاه خود نیز به مردم گرسنگی 
می دهد. انگلستان بر بازار بین المللی تسلط 
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دارد. تحول اقتصاد ملی در سایر کشورهای 
و  صنعت  دهد.  نمی  اجازه  را  اروپا  قاره 
سایر  با  ارتباطش  به  ملتی  هر  بازرگانی 
ملت ها بستگی دارد، مشروط به مناسباتش 
این  بر  انگلستان  است.  المللی  بین  بازار  با 
بورژوآزی  و  دارد،  تسلط  المللی  بین  بازار 
ملت  مبارزه  هم  اروپا،  آزادی  انگستان.  بر 
های در بند برای کسب استقالل ملی، و هم 
قیام  به  منوط  فئودالی،  خودکامگی  سقوط 
 ( است.  فرانسه  کارگر  طبقه  پیروزمندانه 

جنبش انقالبی (.      

     پرده دری مارکس و انگلس، شفاهی و 
کتبی، بسود پرولتاریا، بسود آزادی ملی خلق 
های دربند در مسیر تدارک انقالب کارگری 
در اروپا بطور کلی و در آلمان پس مانده… 
خیلی باال گرفت. نشریه » راین نو «! در 
عمل زبان طبقه کارگر شد، طرز تلقی مسلط 
را منزوی کرد و اقشار میانی، حتی دهقانان 
را هم بسمت خود کشید… اینها همه باعث 
و  مالک  گشت.  بومی  انقالب  ضد  نگرانی 
ارباب و سرمایه دار وطنی را، بیش از پیش 
بهراس انداخت. پس راین نو هم تعطیل شد. 
بورژوآزی، باز از راه زد و بند، همدستی با 
ارتجاع خانگی، زبان پرولتاریای انقالبی را 
وادار  را  کمونیسم  تاریخی  پیشگامان  بست. 

به تبعیدی دوباره کرد. 

همه  به  نو  راین  نشریه  نگارندگان  از 
گزارشگران و همراهان 

      مبنی براینکه شما از هرگونه همکاری 
با نشریه ای که در کلن و با عنوان » نشریه 
کنید.  پرهیز  میشود  منتشر   » آلمان  غرب 
دوباره  نو  راین  نشریه  کجا،  و  کی  اینکه 
به  بعدا  مورد  این  در  یافت،  خواهد  انتشار 
داده خواهد شد. امضا کنندگان:  شما اطالع 
فریدریش  درونکه،  ارنست  مارکس،  کارل 
انگلس، ف. فرایلیگرات، جورج ورت، ف. 

وولف، و. وولف.        

خطابیه در مراسم وداع نگارندگان راین نو 
با کارگران کلن 

     ما به شما هشدار می دهیم که در کلن 
کودتائی در شرف تکوین است… شما خود 
دیدید،  خود  بچشم  بودید،  شاهد  البرفلد  در 
مسلخ  به  کارگران  بورژوآزی  چطور  که 
فرستاد… و بعد به آنها خیانت کرد. وضع 
تا  است  قصدی  کلن  در  کنونی  العاده  فوق 
تمام حوالی راین را به یاس و رخوت بکشد، 
خیزش  با  مقابله  برای  العاده  فوق  وضع 
نگارندگان  است…  کارگران  شما  احتمالی 
در  بخاطر شرکتان  از شما  نو  راین  نشریه 
این مراسم وداع تشکر میکنند. ولی آخرین 
حرفشان، همه جا و همیشه، این خواهد بود: 

رهائی طبقه کارگر! ) آثار مارکس و انگلس، 
مجلد ششم، آلمانی (.   

برآمد  ترس  از  بورژوآزی،  بگذار        
پرولتاریای انقالبی بر خود بلرزد، بر مزار 
نوعی » سوسیالیسم و کمونیسم «! مراسم گل 
ریزان برپا نماید. بگذار خرده پای حقیر و کم 
فرهنگ و گنده گوز، هرچه میخواهد پارس 
و  فیلسوف   – سفارشی  استادان  لشگر  کند. 
اقتصاددان و جامعه شناس و… منکر وجود 
طبقه کارگر باشد. هر روز برایش جانشین 
سبزها  یقه  و  ها  سفید  یقه  باره  در  بتراشد. 
بقول  ببافد.  تئوری  و…  ها  نارنجی  یقه  و 
معروف: هرکه نان از عمل خویش خورد. 
ولی برخالف الف و گزاف احمقانه » اهل فن 
«! حق با مارکس و انگلس بود: پا فشاری بر 
روی مناسبات عهد کهن از راه زد و بند با 
ارتجاع بومی و بین المللی، از هر قماشی، یا 
با براه انداختن داد و قال خررنگ کن برسر 
» حق و حقوق «! آنهم در هوا، در ورای 
رژیم های اقتصادی متداول… خاطر جمع، 
تنشهای اجتماعی را بدنبال خواهد داشت…        

انقالب نیمه کاره 

میالدی،   ۱۸۴۹/۱۸۴۸ اروپا،  انقالب 
آقایان  بهتران،  ما  از  اراجیف  برخالف 
همه  مثل  جدید،  و  قدیمی  های  آقازاده  و 
انقالبات تا کنونی، ریشه در مناسبات تولیدی 
میالدی  نوزدهم  سده  اروپای  در  متداول 
داشت. بازمانده اقتصاد طبیعی در قالب خان 
ساالری را نشانه گرفته بود – دیوانی زائد، 
با بوی گند امپراتوری روم، نامانوس با داده 
مادی  نیازهای  با  بیگانه  بکلی  زمانه،  های 
و معنوی خلق، با احتیاجات معیشتی رعایا، 

مطالبات نیروی مولد…

از شما چه پنهان که این رویداد » اسرار آمیز 
تاریخی،  و  مادی  های  داده  با  هماهنگ   !»
رشد صنعت و بازرگانی، پیشرفتهای علمی 
و فنی، کشفیات و اختراعات و… در بستر 
مالکیت خصوصی رقم خورد. حکایت از آن 
مختل  بکلی  حاکم  و  جاری  نظم  که  داشت 
شده، با خود در تناقضی آشکار قرار گرفته، 
نمی تواند وحدت نیروهای فقر و ثروت در 
شرایط جدید را تضمین کند، نیازهای مادی و 
معنوی حکومت شوندگان شهری و روستائی 
را تامین نماید. این حرکت جمعی و مترقی 
گمنامان – خروش » نفرین شده ها «! شاخ و 
برگهای اخالقی و مذهبی را کنار زد، دعوای 
نهان میان خلع ید شدگان و خلع ید کنندگان 
جمعی  زیست  بازآفرینی  چگونگی  برسر 
پوشاک  و  و خوراک  برسر خورد  انسانها، 
داد.  قرار  همگان  دید  معرض  در  را  و… 
انفجاری بود ناشی از تضادهای اقتصادی و 
اجتماعی، تناقضات کهنه و » نامرئی «! که 

در ورای امکانات مادی و تاریخی، داده های 
نیروهای  آرایش  از  مستقل  ذهنی،  و  عینی 
متقابل، مبارزه قهری طبقات دار و ندار در 
اروپای آن دوران، اصال قابل توضیح نیست.

کلی سند و مدارک هست، هم اسناد چپی و » بد 
گل «! و هم مدارک راست و » خوش گل «! 
مبنی براینکه انقالب اروپا، موسوم به انقالب 
بورژوآ – دمکراتیک، در ارتباطی مستقیم با 
معکوس  رشد  جمعیت،  مطلق  افزایش حجم 
خودکامگی  چارچوب  در  مصرف  و  تولید 
مالکان قرار داشت. موجب شد که مناسبات 
شیوه  طبیعی،  کار  تقسیم  اشرافی،  و  جاری 
مرسوم تولید و مبادله از اعتبار افتاد. طرز 
تلقی مسلط در باره جهان مادی و متحرک، 
باره هستی و هستنده ها، زیست جمعی  در 
انسانها… بزیر سئوال رفت. این انقالب نیمه 
روی  از  کرد.  رسوا  را  بورژوآزی  کاره: 
سرمایه  و  ارباب   و  مالک  مشترک  منافع 
برداشت.  پرده  اضطراری  شرایط  در  دار 
سازمانیافته  و  آگاهانه  مبارزه  که  داد  نشان 
پیروزی  تضمین  برای  صنعتی  پرولتاریای 
انقالباتی از این دست، چه اهمیت فوق العاده 
ای دارد. حتی حیاتی است. نقش تعیین کننده 
طبقه کارگر در حل و فصل مسائل اقتصادی 
نگرش علمی،  داد –  بدست  را  اجتماعی  و 
طرز تلقی مادی و تاریخی مارکس و انگلس 
رشد  براثر  جامعه  تحوالت  لزوم  باره  در 
تائید کرد. کمونیسم کلی  نیروی مولد… را 
در میان ارزش آفرینان، در میان خلق های 
» یاغی «! ملتهای » خاطی «! معتبر گشت 

و بیش از پیش موی دماغ باالئیها شد.

 پیمان تاریخی

رهائی طبقه کارگر! به لزوم حاکمیت سیاسی 
پرولتاریا جهت کسست کامل با تمام مناسبات 
عهد کهن اشاره دارد. برسر همین دورنمای 
انقالبی و قابل تحقق بود که پیشگامان تاریخی 
از  بستند.  پیمان  کلن  کارگران  با  کمونیسم 
اعتبار  بقوت و  پنهان که هنوز هم  شما چه 
تنها  این  باقی است. گمان نمی کنم که  خود 
و  انقالبی  دورنمای  تنها  سنجیده،  گریزگاه 
ممکن در قبال نظام استثماری و استعماری، 
در قبال ارباب ساالری و سرمایه ساالری، 
باشد  باالئیها  طبع  باب  امروز،  مثل  دیروز 

و نیست.

بورژوآزی پروس، شاهد انقالب پرولتاریای 
فرانسه در قبال بورژوآزی وطنی، نفع خود 
را در استقرار تمام عیار ضد انقالب در آلمان 
برآمد  ترس  از  پروس،  بورژوآزی  میدید: 
کهن  ارتجاع  با  که  بود  انقالبی  پرولتاریای 
برعلیه  جدی  مبارزه  نوع  هر  با  آمد.  کنار 
فئودالیسم مخالف بود. از ترس اینکه روزی 
قرار  تعرض  مورد  هم  بورژوآئی  مالکیت 
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فئودالی  مالکیت  به  که  نشد  حاضر  گیرد، 
دستی بزند… از پیش شکست خود پذیرفت، 
فراهم  انقالب  پیروزی ضد  برای  را  زمینه 

کرد. ) بورژوآزی و ضد انقالب (.

سرانجام ضد انقالب در آلمان، با هزار تقلب 
و حقه بازی، از راه زد و بندهای آشکار و 
نهان، سازش بورژوآزی با اشراف فئودال، 
هواداران سلطنت، با ارتش کارمندان حرفه 
و  برد  را  بازی  کشوری،  و  لشگری  ای، 
انقالب، حامی  بر خر مراد سوار شد. ضد 
و  اربابان  و  مالکان  منافع مشترک  و حافظ 
سرمایه داران بومی در شرایط اضطراری، 
جنبش انقالبی را درهم کوبید، پرولتاریا را 
را  مطلوب   » نا   « عوامل  کرد،  سرکوب 
خودی  غیر  مطبوعات  بجان  گرفت،  نشانه 
و مزاحم افتاد. پس تصادفی نبود که نشریه 
» راین نو «! این تنها ارگانی که از منافع 
دمکراتیک  جنبش  در  انقالبی  پرولتاریای 
دفاع می کرد، با شبیخون، تعرض تمام عیار 
و  حق   « بنام   – گشت  روبرو  انقالب  ضد 

قانون «! بکلی تعطیل شد.

شیوه  فرانسه  و  انگلیس  در  که  انقالبی  آن 
آورد…  ارمغان  به  را  تولید  داری  سرمایه 
در آلمان، بدلیل خیانت بورژوآزی، به نوعی 
اصالح در ساختار هرم سیاسی، با حفظ تمام 
نهادهای آن: بورکراسی و ارتش و دادگستری 
کهن منجر گشت. ) دفاعیه مارکس (. در پناه 
همین هرم سیاسی » اصالح شده «! بیاری 
حضرات،  که  بود  کهن  ارتجاعی  نهادهای 
و  سرکوب  به  انداختند،  براه  کشتار  و  قتل 
اختناق متوسل شدند، زبان گزنده انقالب را 
بریدند، دهان پرولتاریای صنعتی را مهر و 
موم کردند… تا اینکه عاقبت مارکس را هم 
– گویا » بخاطر نداشتن تابعیت دولت پروس 

«! از سرزمین زادگاهش بیرون کردند.

زندگی در تبعید

تالش مارکس و انگلس در دوران تبعید، از 
کار صبورانه تئوریک گرفته تا جدال مستمر 
تشکیالتی…  و  سیاسی  نبرد  ایدولوژیک، 
یک  تدارک  برای  کارگران،  بسیج  برای 
در  حزبی  سازمانیافته  و  آگاهانه  مبارزه 
قبال مالک و ارباب و سرمایه دار در مسیر 
کهن  عهد  مناسبات  تمام  با  کامل  کسست 
نقش  و  آتی  انقالب  نداشت.  تعطیلی  اصال 
مشغله  مهمترین  آن،  در  پرولتاریا  مستقل 
فکری شان بود: مادام که خرده بورژوآزی 
هرچه  انقالب  که  میورزد  اصرار  دمکرات 
زودتر پایان یابد، نمی خواهد که انقالب از 
حدود صدور اعالمیه در باره اصالحات… 
باید خواهان  ما  اینصورت،  فراتر رود، در 
و  کم  که  روزی  تا  باشیم،  مستمر  انقالبی 
بیش، بساط حکومت تمام طبقات دارا برچیده 

تصرف  را  دولتی  اقتدار  پرولتاریا  شود، 
کرده و مهمترین نیروهای مولد، نه فقط در 
یک کشور، بلکه در همه کشورهای مترقی 
تمرکز  کارگران  اتحادیه  جهان… در دست 
یابد. ) سخنرانی مارکس در کمیته مرکزی 
 ۱۸۵۰ مارس  لندن،  در  کمونیستها  اتحادیه 

میالدی (.

مارکس،  گفتار  این  که  دارد  توجه  خواننده 
هشدار دهنده است. حال چرا؟ چون مارکس 
انتظار  را  دیگری  انقالب  برآمد  انگلس،  و 
انقالب  که  بودند  باور  براین  میکشیدند. 
بورژوآزی  خرده  باید  دلیل،  بهر  راه،  در 
پیشگامان  برساند.  بقدرت  را  دمکرات 
کمونیسم، به تجربه دریافته بودند، خاصه در 
سال های ۱۸۴۹/۱۸۴۸ میالدی، که خرده 
بورژوآ  انقالب  که  نیست  قادر  بورژوآزی 
– دمکراتیک را به سرانجام برساند. بهمین 
هرچه  پرولتاریا  که  دانستند  می  دلیل، الزم 
زودتر خود را از نفوذ خرده بورژوآزی رها 
سازد. اصرار داشتند که پرولتاریا حتما باید 
در انقالب آتی، با شناسنامه خاص خود، حتی 
االمکان سازمانیافته، حضور پیدا کند. برای 
تضمین پیروزی انقالب مستمر و پی در پی، 
با  باشند،  سازمانیافه  و  مسلح  باید  کارگران 
گارد مستقل خویش. در کنار حکومت رسمی 
کارگری  و  انقالبی  حکومت  رسیده،  نو  و 
خود را برپا دارند، تا بتوانند مرتب کارهای 
کنترل  را  دمکرات   – بورژوآ  حکومت 

نمایند… علت هشدار مارکس.

اواخر ماه اوت سال ۱۸۴۹ میالدی، مارکس 
وارد لندن شد و در اولین فرصت با جمعی 
از اعضای کمیته مرکزی اتحادیه کمونیستها، 
بودند،  شده  ساکن  شهر  این  در  اکثرا  چون 
تماس گرفت. اولین تصمیم مشترکی که اتخاذ 
کنند.  بازسازی  را  اتحادیه  که  بود  این  شد 
بیشترین  انگلس،  و  مارکس  که  بود  زمانی 
وقت خود را صرف تحکیم تشکیالت حزبی 
دامن  همزمان، ضمن  کردند.  می  پرولتاریا 
ایدولوژیک  عیار،  تمام  مبارزه  بیک  زدن 
و هم تشکیالتی، با یک انجمن کارگری در 
محلی  گروه  کردند. یک  برقرار  پیوند  لندن 
از اتحادیه کمونیستها این انجمن کارگری را 
سازمان داده و کمیته ای موسوم به تبعیدیان 
سوسیال – دمکرات را نیز تاسیس کرده بود. 
) آثار مارکس و انگلس، مجلد هفتم (. قصد 
اتحادیه  با  انقالبی  تبعیدیان  پیوند  و  نزدیکی 
کمونیستها بود. مارکس و انگلس، با تبعیدیان 
چارتیستهای  با  ایضا  فرانسوی،  بالنکیست 
داشتند،  تنگاتنگی  رابطه  انگلیسی،  چپ 
نظرات خود را برای چاپ و انتشار، برای 
باتفاق  فرستادند…  می  چارتیستها  نشریات 
همین بالنکیستهای فرانسوی و چارتیستهای 
 ۱۸۵۰ سال  آوریل  در  که  بود  انگلیسی 
انقالبی  کمونیستهای  جامعه جهانی  میالدی، 

را تاسیس کردند. اروپا، آبستن انقالبی دیگر 
و  ارتجاع  سنگر  کردن  ویران  برای  بود. 
ضد انقالب، درهم کوبیدن مقاومت مالک و 
تمام  با  ارباب و سرمایه دار، کسست کامل 
مناسبات عهد کهن… برای تسویه حساب با 
انقالبی  نیازمند  سرمایه و سرمایه ساالری، 
دیگر بود، احتیاج مبرمی به انقالب پرولتاریا 
داشت: انقالب ها موتور تاریخ اند. ) مبارزه 

طبقاتی در فرانسه (.

طبقاتی  آگاهی  ارتقاء  برای  تئوریک  کار 
و  مطالعه  ندارد.  اگر  و  اما  هیچ  کارگران، 
مبارزه مستمر، دو روی یک سکه، الزم و 
ملزوم یکدیگرند. داستان مضحک » خلقت 
و آفرینش «! افسانه جفنگ » هابیل و قابیل 
جهان  یک  کمونیسم  هواداران.  پیشکش   !»
بینی، مادی و فلسفی و تاریخی، یک رویکرد 
طرز  یک  اجتماعی،  و  اقتصادی  تئوریک، 
است.  انقالبی  و  فضول  و  خروشنده  تلقی 
و  مادی  و  کثیر  را  دنیا  که  است  باوری 
متحرک، کائنات را در تغییری خودانگیخته 
و دائم، پدیده ها را در ارتباطی متقابل، در 
بر  را  ماده  کند.  می  ادراک  مستمر  تبدلی 
شمارد.  می  مقدم  ذهن  بر  را  عین  شعور، 
نزدیک،  و  دور  تجربیات  نتیجه  را  تئوری 
بازآفرینی زیست  پراتیک تولیدی در فرآیند 

جمعی انسانها می داند.

رویدادهای  باید  انگلس،  و  مارکس  مثل 
های  جنبش  ای،  توده  خیزشهای  تاریخی، 
را،  نزدیک  و  دور  های  گذشته  در  دهقانی 
انقالبی را  باید سنتهای  آگاهانه مرور کرد، 
مستمر  مبارزات  تکیه  با  نگهداشت،  زنده 
کارگران در سطح ملی و بین المللی، تئوری 
انقالب آتی را بدست داد. نباید گذاشت که ضد 
انقالب میدان داری کند. بورژوآزی، تنها و 
باره  در  خود  ارتجاعی  تعابیر  رقیب،  بی 
گذشته و حال و آینده را بخورد مردم بدهد. 
کمونیسم،  پیشگامان  که  بود  راستا  این  در 
 – سیاسی  مجله  نو،  راین  نشریه  بجای 
اقتصادی راین نو را براه انداختند: امروزه، 
مطبوعات  در  سرشار  اطالعات  وجود  با 
و  صنعت  تحرک  توان  نمی  تخصصی… 
تغییرات  المللی،  بین  بازار  در  بازرگانی 
بگونه  را  تولید  روش  و  شکل  در  روزانه 
ای تعقیب کرد که برای هر زمان دلبخواهی 
معتبر باشد… نگرش روشن در باره تاریخ 
اقتصادی برای یک دوره مفروض… پس از 
جمع آوری و غربال کردن اطالعات بدست 
می آید. ) آثار مارکس و انگلس، مجلد هفتم، 

آلمانی (.

تئوری انقالب پی در پی
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کارگر،  طبقه  رهائی  کمونیسم  پیشگامان 
کسست  برای  پرولتاریا  سیاسی  حاکمیت 
کامل با تمام مناسبات عهد کهن، با مالکیت 
بفکر  دائم  داشتند.  نظر  مد  در  را  کنونی  تا 
بسیج هرچه بیشتر کارگران برای یک نبرد 
مستقل  تشکل  بفکر  هدفمند،  طبقاتی  آشکار 
مبارزه  یک  تدارک  صنعتی،  پرولتاریای 
بورژوآزی  قبال  در  سازمانیافته  و  آگاهانه 
برسر قدرت سیاسی، برسر مدیریت جامعه 
بودند. رهائی طبقه کارگر، پیروزی انقالب 
سوسیالیستی برای استقرار حاکمیت سیاسی 
و  آگاهانه  مبارزه  به  مشروط  پرولتاریا، 
تسویه  است،  کارگران  خود  سازمانیافته 
انقالبی  مصادره  بورژوآزی،  با  حساب 

دمکراسی را مفروض می دارد.

خرده بورژوآزی مرفه و نیمه مرفه شهری، 
ارتش  ها،  زاده  نجیب  ها،  خورده  خوب 
و  کشوری  و  لشگری  ای،  حرفه  کارمندان 
جامعه  و  اقتصاددان  و  فیلسوف  دانشگاهی، 
شناس و… برخوردار از امتیازات فامیلی، 
وارث دارائی و امالک آباء و اجدادی، چون 
بود  وصل  خصوصی  مالکیت  به  نافش  بند 
تولید  کار جاری، شیوه مرسوم  تقسیم  از  و 
با  و مبادله هم بهره می برد، کسست کامل 
تمام مناسبات عهد کهن را نمی پسندید، نفع 
خود را در نوعی اصالحات سطحی، تعدیل 
مالکیت تا کنونی می دید، اصال با تحوالت 
ساختاری میانه نداشت، مثل ارباب و مالک 
و سرمایه دار جلوی انقالب ایستاده و رهائی 

طبقه کارگر را اجازه نمی داد.

آقای  داشت:  حق  با  هزار  مارکس 
خرده  تلقی  طرز  بازیگر  بعنوان  پرودن، 
اقتصادی  مبانی  با  کاری  بورژوآزی… 
بر  خصوصی  مالکیت  با  داری،  سرمایه 
ندارد.  مزدوری…  کار  و  تولید  وسائل 
داری  سرمایه  اقتصاد  مبانی  تا  است  برآن 
را با حذف » چیزهای بد آن در چارچوب 
همان مناسبات سرمایه داری «! نجات دهد. 
میخواهد جلوی مبارزه انقالبی طبقه کارگر 
برای انقالب سوسیالیستی را بگیرد… ) فقر 

فلسفه (.

بنظر من، مارکس و انگلس درست تشخیص 
کسست  مسیر  در  میبایست  پرولتاریا  دادند. 
کامل با تمام مناسبات عهد کهن گام بردارد، 
با ضد انقالب، از هر قماشی، درگیر شود، 
بدیلی در قبال دیکتاتوری بورژوآزی بوجود 
دهد  بدست  را  پرولتاریا  دیکتاتوری  آورد، 
میبایست   .) فرانسه  در  طبقاتی  مبارزه   (
انقالب پی در پی را، تا پیروزی قطعی طبقه 
کارگر، تا تحقق انقالب سوسیالیستی، دنبال 
دمکرات  بورژوآزی  خرده  که  مادام  کند: 
زودتر  هرچه  انقالب  که  میورزد  اصرار 
پایان یابد… ما باید خواهان انقالبی مستمر، 

انقالب پی در پی باشیم، تا روزی که بساط 
تا  شود،  برچیده  دارا  طبقات  تمام  حکومت 
زمانی که پرولتاریا اقتدار دولتی را تصرف 
کرده و مهمترین نیروهای مولد، نه فقط در 
یک کشور، بلکه در همه کشورهای مترقی 
تمرکز  کارگران  اتحادیه  جهان… در دست 
هفتم  مجلد  انگلس،  و  مارکس  آثار   ( یابد. 
انقالب  پیروزی  احتمال  و  امکان  مساله   .)
سوسیالیستی، مصادره انقالبی دمکراسی در 
همه کشورها » بطور همزمان «! و یا در 
یک کشور سرمایه داری… فعال مورد بحث 

نیست.

تا اینکه بورژوآزی فرنگ پرولتاریای پاریس 
را سرکوب کرد. ارتجاع هار مقاومت خلقها 
برد  را  بازی  انقالب  ضد  کوبید.  درهم  را 
بورژوآ  انقالب  شد.  سوار  مراد  خر  بر  و 
اهداف  به  قاره  اروپای  در  دمکراتیک   –
تاریخی خود دست نیافت، با شکست روبرو 
شد. تجربه نشان داد که حق با مارکس بود: 
انقالب  این  سرنوشت  پیروزی،  و  شکست 
سرنوشت  با  مترقی،  طبقه  سرنوشت  با 
 ( داشت…  بستگی  فرانسه  پرولتاریای 
که  نبود  بیخود   .) ایتالیا  انقالبی  جنبش 
انقالب همگانی اروپا نیمه کاره باقی ماند – 
عوارضی کامال قابل فهم ببار آورد: دعوای 
بی حقوقان در قبال ارتجاع، در قبال نهادهای 
اختناق و سرکوب دشوار تر شد. جدال رعایا 
در قبال اربابان، دهقانان میانه حال در قبال 
مالکان بزرگ برای تعدیل مالکیت، مبارزه 
بورژوآزی  قبال  در  صنعتی  پرولتاریای 
اشتغال و آموزش و… برای  برسر مزد و 
خلع  میان  آشکار  تقابل  گرفت.  آرام  مدتی 
همه رنگ  از  کنندگان  ید  خلع  و  شدگان  ید 

فروکش کرد…

از  تر  فرهنگ  با  خیلی  انگلس  و  مارکس 
خیلی  باشند،  ماجراجوئی  اهل  که  بودند  آن 
خیالپردازی  که  بودند  آن  از  تر  پیشرفته 
کنند، مرعوب ضد انقالب، تسلیم طرز تلقی 
مسلط شده و جهان را راکت، گریزگاهها را 
مسدود، جامعه را در تاریکی مطلق ببینند، 
اجتماعی  تکامل، تحوالت  پیشرفت و  قانون 
و  گذاشته  کنار  را  مولد  نیروی  رشد  براثر 
که   !» بشری  عام   « آرمان  نوعی  برای 
معلوم نیست چیست، سینه بزنند، داد و قال 
براه اندازند. با عصیان از روی العالجی، 
با قیام های دلبخواهی و هردمبیل، عجوالنه 
میانه  قبلی…  تدارک  بدون  استیصالی،  و 

نداشتند.

تبانی  محصول   !» فاتح   « انقالب  ضد 
در  و..  فئودال  ارباب  و  بورژوآزی  میان 
ها  تضاد  از  کوهی  بر  اضطراری،  شرایط 
و تناقضات آشکار و نهان نشسته بود. منافع 
کرد،  نمی  نمایندگی  را  واحدی  استراتژیک 

معرف نوعی وحدت اضداد در مرحله گذار 
از خان ساالری به سرمایه ساالری بود. پس 
اگر آگاهانه یا ریاکاران، این هر دو احتمال 
وجود داشت… بسمت هر طرف، بورژوآزی 
یا اربابان فئودال می غلتید تعادل خود را از 
شکننده  ذاتی  ریخت.  می  فرو  و  داده  دست 
الزم  شعور  فاقد  اصال  داشت.  متزلزل  و 
برای سازماندهی تولید در آن دوران، برای 
مدیریت جامعه بود. با رفتاری کجدار مریز 
جهت حفظ توازن قوا، حفظ اتحاد مصلحتی 
قبلی  مسائل  فصل  و  حل  از  عمال  باالئیها، 
و جاری طفره می رفت، کاری با نیازهای 
معیشتی مردم نداشت، مطالبات عاجل نیروی 
مولد را بر نمی تافت، حتی با دهقانان میانه 
حال، با خرده بورژوآزی شهری نیز درگیر 
بود، درمانده و منفعل، بدور خود می چرخید، 
برای خالی نبودن عریضه عربده می کشید و 
ناخواسته تضادهای اقتصادی و اجتماعی را 
تشدید می کرد، مبارزه طبقات دارا و ندار را 
دامن می زد… زمینه را برای یک انقالب 

دیگر فرآهم می کرد.

انواع  با  ناتوان،  و  بیمار  قاره،  اروپای 
تضادهای آشتی ناپذیر، مشکالت الینحل… 
تنفس می کرد، محتاج  بسختی  بود،  روبرو 
یک تغییر، دگرگونی ساختاری بود، انقالب 
دیگری را انتظار می کشید. مارکس و انگلس، 
همچنان در فکر رهائی طبقه کارگر… ضمن 
نقد تاکتیک های بکار رفته، کشف و درک 
نقصان های نظری و عملی، اصالح بعضی 
کمونیست،  حزب  مانیفست  در  کهنه  نکات 
یعنی تکمیل تئوری براساس پراتیک جمعی 
و انقالبی، برآن شدند تا داده های تاریخی در 
قیام دهقانی  گذشته های دور و نزدیک، از 
آلمان در قرن شانزدهم گرفته ) جنگ دهقانی 
در  فرانسه  پرولتاریای  انقالب  تا  آلمان( 
عینی  شرایط  خاصه  میالدی،  نوزدهم  قرن 
جنبش  در  متقابل  نیروهای  توازن  ذهنی،  و 
انقالبی سال های ۱۸۴۹/۱۸۴۸ میالدی را 
نیمه  انقالب  شکست  دالئل  و  کرده  مرور 
را،  احتماالت  دهند.  بدست  را  اروپا  کاره 
محاسبه  فهم،  قابل  خطای  ضریب  یک  با 
در  ذینفع  گروههای  باالئیها،  رفتار  و  کرده 
حفظ مالکیت خصوصی، مناسبات جاری و 
دو  و  مکار  بورژوآزی  رفتار   – استثماری 
دوزه باز، دهقانان میانه حال، خاصه رفتار 
مشکوک خرده بورژوآزی مرفه و نیمه مرفه 
را  طبقاتی  آشکار  مبارزه  یک  در  شهری 
سنجیده و برای حضور آگاهانه و سازمانیافته 
بعدی زمینه  انقالب  در  پرولتاریای صنعتی 

چینی کنند.

سرمایه  طبقه  منظور  نبود،  بورژوآزی  این 
دار و در کلیت آن است، که در دوران لوئی 
فیلیپ در فرانسه حکومت می کرد، بلکه یکی 
فراکسیون  بورژوآزی،  های  فراکسیون  از 
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آهن،  راه  و  بورس  سالطین  بانکداران، 
متحد  آهن…  و  ذغال سنگ  منابع  صاحبان 
با یک بخش از مالکین، موسوم به اشرافیت 
تاج  که  بود  بورژوآزی  از  این بخش  مالی، 
شاهی را برسر داشت، قوانین را دیکته می 
تا  گرفته  وزارت  از  دولتی،  مناصب  کرد، 
سپرد.  می  آن  و  این  به  را  فروشی  سیگار 
بخش اصلی بورژوآزی، یا همان بورژوآزی 
صنعتی، هنوز گروهی از اپوزیسیون رسمی 
نمایندگی می  را  پارلمانی  اقلیت  بود و یک 

کرد. ) شکست ژوئن ۱۸۴۸ میالدی (.

نهان شکست  و  آشکار  عوامل  برسر  سخن 
انقالب  مارکس  اروپاست.  همگانی  انقالب 
اختفای  به محل  و  گرفته  نظر  در  را  بعدی 
در  بورژوآزی،  طبقه  های  باند  واقعی 
اشاره  اپوزیسیون،  در  هم  و  پوزیسیون 
مانور  میدان  باره  در  کارگران  به  کند،  می 
صنعتی،  و  مالی  فراکسیون  بورژوآزی، 
هشدار می دهد. ساده لوحی، اصال روا نیست. 
فراموش نکنیم که مانیفست حزب کمونیست 
به لزوم رهائی طبقه کارگر، حاکمیت سیاسی 
پرولتاریا اشاره دارد. الزامات کسست کامل 
با  تمام مناسبات عهد کهن، کسست کامل  با 
تمام مالکیت تا کنونی را بدست می دهد. این 
سند تاریخی، دستاورد پرولتاریای صنعتی، 
نیروی  جمعی  شعور  حاوی  مترقی،  طبقه 
مولد در دوران رونق علم و صنعت، توسعه 
بازرگانی، پس رفت اقتصاد طبیعی در قبال 
اقتصادی پولی و… حاوی طرز تلقی مادی 
 « تمام  با   – انقالبی  و  بالنده  پرولتاریای 
مناسبات عهد  که  مادام   !» ایرادش  و  عیب 
کهن، در هر شکلی، پا بر جاست، مادام که 
تابع قوانین  انسانها  بازآفرینی زیست جمعی 
نعمات  تولید  شیوه  است،  اقتصادی  کور 
مادی، توزیع و مبادله محصوالت مصرفی 
طبقات  ممتاز،  گروههای  منافع  براساس 
انگل، مالک و ارباب و سرمایه دار صورت 
حق  اقتصادی  غیر  عامل  حذف  تا  میگیرد، 
مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی، 
بر محصوالت مصرفی، تا لغو استثمار فرد 
از فرد بقوت و اعتبار خود باقی است. ابهام 

در کجاست؟

به  نسبت  نباید  و  تواند  نمی  کارگر،  طبقه 
داده های عینی و ذهنی در دوره های گذار، 
گذار  دوره  در  خاصه  پی،  در  پی  انقالبات 
تفاوت  بی  کمونیسم،  به  داری  سرمایه  از 
مطالبات  درگیر،  نیروهای  آرایش  باشد، 
را  حال  میانه  و  فقیر  دهقانان  میانی،  اقشار 
قابل  فرانسه  دهقانان  موقعیت  بگیرد:  نادیده 
بار  هم  و  کهن  مناسبات  بار  هم  است،  فهم 
جمهوری مشروطه را بدوش می کشند. فقط 
صنعتی  پرولتاریای  با  استثمارشان  شکل 
واحدی  استثمارگر  گواینکه  است.  متفاوت 
دارند – سرمایه. سوای استثمار دهقان منفرد 

توسط سرمایه دار منفرد، طبقه سرمایه دار 
می  دولتی  مالیات  با  را  دهقانان  طبقه  هم 
عنوان  نوعی  به  توسل  با  سرمایه،  دوشد. 
پرولتاریای  برعلیه  را  دهقانان  مالکیت… 
فقط  آنکه  حال  کند.  می  تحریک  صنعتی 
تواند  می  دهقان  که  است  سرمایه  سقوط  با 
یک حکومت ضد سرمایه  تنها  یابد،  ارتقاء 
و سرمایه داری، یک حکومت پرولتاریائی 
است که قادر خواهد بود تا به فقر اقتصادی، 
 ( دهد.  پایان  دهقان  اجتماعی  رفت  پس  به 

مبارزه طبقاتی در فرانسه (.

ید  خلع  و  شدگان  ید  خلع  میان  قهری  جدال 
کنندگان در بستر مالکیت خصوصی، امروز 
پیش  دیروز، بسمت تحوالت ساختاری  مثل 
برده  از  مولد  نیروی  رشد  براثر  رود،  می 
داری گذشت، خان ساالری را پشت گذاشت تا 
به سرمایه و سرمایه ساالری رسید، مقدمات 
مادی و تاریخی، شرایط عینی و ذهنی برای 
کرد،  فرآهم  را  صنعتی  پرولتاریای  برآمد 
لغو  مالکیت خصوصی،  انقالبی  نفی  امکان 
استثمار و استعمار را بدست داد… تا اینکه 
قرار  سوسیالیستی  انقالب  یک  آستانه  در 
گرفت. حق با مارکس و انگلس بود: تاریخ 
محصول همین مبارزه طبقاتی است – دیری 

است که کمونیسم را فریاد می کند.

و  عادالنه  جنگی  است،  جنگ  یک  انقالب 
نیروهای  میان  جانانه  است  نبردی  مترقی، 
بازآفرینی  چگونگی  برسر  ثروت  و  فقر 
خیز،  و  افت  کلی  با  انسانها،  زیست جمعی 
ضایعات احتمالی، غالب و مغلوب هم دارد. 
خاصه  برد.  را  جنگ  این  باید  معذالک، 
طبقه  رهائی  برای  سوسیالیستی  انقالب 
با  دمکراسی…  مصادره  برای  کارگر، 
راحت  رختخواب  در  ریاضی  ارقام  بازی 
خیلی فرق می کند، بدون درگیریهای نوبتی، 
نا موفق،  گاهی موفق و در بسیاری موارد 
پذیر،  نا  جبران  و  سخت  ضایعاتی  با  حتی 
آگاهانه،  بدون تعرضات بجا و عقب نشینی 
کشمکش برسر یک سلسله مطالبات » پیش 
پا افتاده «! بدون شکست و پیروزی، بدون 
توافقات الزم سیاسی، سازش های قهری در 

شرایط اضطراری… حرف مفت است.

باره  در  انگلس  و  مارکس  هشدارهای 
چگونگی توافق، سازش های سیاسی با خرده 
بورژوازی شهری نیز اهمیت زیادی دارند: 
خرده  پیشنهاد  اینکه  فرض  با  پرولتاریا، 
یک  ایجاد  برای  را  دمکرات  بورژوآزی 
حزب بزرگ اپوزیسیون بپذیرد… حزبی که 
در آن لفاظی سوسیال دمکراتیک غلبه دارد 
طبقه  گذارد  نمی  دوستی،  بهانه صلح  به  و 
مطرح  را  خود  مشخص  مطالبات  کارگر 
که  موقعیتی  آن  خود،  استقالل  تمام  کند… 
بسختی کسبش کرده است، بکلی از دست داده 

و تا حد دنبالچه دمکراسی بورژوآئی سقوط 
خواهد کرد… کارگران باید حزب غیر علنی 
خود را بوجود آورند… ) سخنرانی مارکس 
در کمیته مرکزی اتحادیه کمونیستها در لندن 

.)

متریالیستی  ارزیابی  که  داد  نشان  تجربه 
شکست  براینکه  مبنی  انگلس  و  مارکس 
انقالبی  پرولتاریای  سرکوب  مترقی،  طبقه 
جمهوریخواه  بورژوآزی  موقعیت  پاریس، 
پارلمانی  اقلیت  کرد،  تضعیف  را  فرانسه 
قبال  در  را  صنعتی  بورژوآزی  فراکسیون 
و  منابع  اتحادیه صاحبان  قبال  در  اکثریت، 
اشرافیت مالی، در تنگنا گذاشت و در نهایت 
باعث شکست انقالب بورژوآ – دمکراتیک 
در اروپای قاره گردید… کامال درست بود. 
چون پای کسست کامل با تمام مناسبات عهد 
کهن، منافع طبقاتی مشترک مالک و ارباب 
در  اضطراری  شرایط  در  دار  سرمایه  و 
میان بود. بورژوآزی صنعتی، نگران برآمد 
گسترده تر جنبش کارگری… نمی خواست 
و  آگاهانه  مبارزه  بدون  جمهوری  که  بفهمد 
اکثریت  برابر  در  کارگر  طبقه  سازمانیافته 
بیشتر  نفوذ  ترس  از  هواست.  در  پا  حاکم 
و  قدیمی  شدگان  ید  خلع  میان  در  کمونیسم 
جمهوری  که  بفهمد  خواست  نمی  جدید، 
صنعتی  پرولتاریای  انقالبی  دخالت  بدون 
برای تعدیل هرچه سریعتر مالکیت متداول، 
برای درهم شکستن بازمانده دیوان اشرافی، 
نهادهای کشوری و لشگری… اصال قابلیت 
انقالب  ضد  با  نهان،  و  آشکار  ندارد.  دوام 
هار  ارتجاع  اینکه  تا  میکرد.  دردی  هم 
بازی را برد و بر اوضاع مسلط شد. بقول 
مارکس بیاری اهرم قدرت سیاسی، بازمانده 
دیوان اشرافی، با توسل به نهادهای موجود: 
کهن،  دادگستری  و  ارتش  و  بوروکراسی 

پرولتاریای انقالبی را به اختناق کشید…

خفقان و پیگرد پلیسی باال گرفت، ضد انقالب 
مبارزه آشکار اجتماعی در قبال باالئیها را 
بیشتر  هرچه  کاهش  برای  نمیداد.  اجازه 
کارگران  صفوف  در  الزم  غیر  ضایعات 
بررسی  کادرها،  تعلیم  برای  انقالبی، 
رویدادها،  مرور  قبلی،  و  جاری  های  داده 
تکامل  و  ترمیم  تجربیات،  تحلیل  و  بررسی 
تا  نشینی کرد  تئوریک و… کمونیسم عقب 
خود را برای استقبال از خیزشهای اجتناب 
سوسیال  دوباره  تحرک  برای  بعدی،  ناپذیر 
دمکراسی انقالبی و برآمد جنبش پرولتاریائی 

آماده کند.

سازمانیافته  و  آگاهانه  مبارزه  یک  پای 
انقالب  بود.  میان  برسر مدیریت جامعه در 
بدلیل  بیشتر  قاره،  اروپای  در  همگانی 
خرده  جهتدار  حماقت  و  بورژوآزی  خیانت 
و  مرفه  روستائی،  و  شهری  بورژوآزی 
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نسبتا مرفه و نیمه مرفه، نتوانست به اهداف 
 « نوعی  به  آویزان   – برسد  خود  تاریخی 
مالکیت،  تعدیل  حتی   !» بشری  عام  آرمان 
برنتافت…  را  مولد  نیروی  فوری  مطالبات 
درهم  را  صنعتی  پرولتاریای  مترقی،  طبقه 
کوبید و با شکست روبرو شد. عقب نشینی 
شرایط  در  انقالبی  تاکتیک  این  کمونیسم، 
استراتژیک  منافع  پلیسی،  پیگرد  و  خفقان 
طبقه مترقی، پرولتاریای صنعتی را در مد 
نظر داشت. در این راستا، مرور رویدادها، 
بازنگری پراتیک جمعی طبقه کارگر برای 
تکمیل تئوری انقالب آتی را الزم تشخیص 

داد.

بیشتر  میالدی،  سال ۱۸۴۸  تا  که  مارکس، 
بفکر ساختار فلسفی کمونیسم علمی بود و در 
فاصله سالهای ۱۸۴۹/۱۸۴۸ میالدی، تکامل 
سیاسی آن را در مد نظر داشت، در سالهای 
پنجاه و شصت میالدی، تحت  شرایطی که 
آموزه  تا  اشاره کردم، برآن شد  بدان  پیشتر 
اقتصادی را دنبال کند. اواخر سالهای  های 
پنجاه، کار آن نقدی را که در سالهای چهل 
آغاز  بورژوآئی  سیاسی  اقتصاد  بر  میالدی 
کرده بود، از سر گرفت. با وجود مشکالت 
مطالعه  صبورانه  فراوان،  معیشتی  و  مالی 
گسترده ای را در باره تاریخ فن و فرهنگ، 
ریاضیات و… یک رشته علومی که آنها را 
در ارتباط با مطالعات خود در باره اقتصاد 
که  نماند  ناگفته  کرد.  شروع  میدید،  سیاسی 
تحقیقات انگلس در باره علوم نظامی و تاریخ 
هنر جنگها نیز بهمین دوران بازمیگردد – 
باره  در  الزم  تاریخی  و  علمی  تحقیقاتی 
نقش قهر، در باره مسائل مربوط به مبارزه 
انقالبی:  و  آتی  برخوردهای  برای  مسلحانه 
و  متحد  جنگی  اندازهای  چشم  و  شرایط 
مقدس برعلیه فرانسه انقالبی + سلسله مقالتی 
از این دست. ) آثار مارکس و انگلس، مجلد 

هفتم و هشتم (.

قبال  در  انگلس  و  مارکس  آشکار  جدال 
سکتاریسم، باند بازی و هوچیگری، برعلیه 
توطئه و حقه بازی، طرحهای ماجراجویانه 
همه  از  تبعیدی  گروههای  که  شگردی   –
رنگ بکار می بردند تا اتحادیه را به انشعاب 
هم  هنوز  تاریخی،  اهمیت  سوای  بکشند، 
اعتبار عملی دارد. خرده بورژوآزی، عامی 
رهبری  تا  بود  برآن  گوز،  گنده  و  بزدل  و 
سیاسی، پایگاه ایدولوژیک طبقه مترقی را از 
اعتبار انداخته و اتحادیه را به مترسکی بی 
بو و خاصیت بدل کند. پس دفاع از اصول 
چنین  یک  در  پرولتاریا  حزب  ایدولوژیک 
تمام  شرایطی خیلی الزم بود – مبارزه ای 
عیار براه افتاد و به اخراج عوامل مشکوک 
از این دست منجر شد. بجهنم که هواداران 
پسندند.  نمی  بشری «! چنین  آرمان عام   «
برعکس، اتحادیه وظیفه داشت تا خرده پای 

کودن و دم دمی مزاج را تصفیه کند. چون 
مستمر  تمرین  جمعی،  و  جدی  هشیاری  به 
انظباط حزبی، رعایت اصول ایدولوژیک… 
برای آموزش کادرها، قدیمی و جدید، برای 
دوباره  بعدی، تحرک  از خیزشهای  استقبال 
جنبش  برآمد  و  انقالبی  دمکراسی  سوسیال 

پرولتاریائی احتیاج مبرمی داشت.

یاد آوری سنجیده انگلس در این راستا بود، 
را  ملی  نبردهای  در  کارگر  طبقه  قاطعیت 
در  را  آتی  انقالب  برآمد  کشید،  می  برخ 
خرده  روحیه  با  را  کارگران  و  گرفته  نظر 
خرده  حقیر  شخصیت  و  ظرفیت  با  مالک، 
نخستین  کرد:  می  آشنا  شهری  بورژوآزی 
بپا  آلمان  مناطق  بیشتر  مه،  ماه  روزهای 
همه  در  رزمنده  واقعا  هسته  بود…  خاسته 
و  برداشته  سالح  که  کسانی  اولین  مناطق، 
شهرها  کارگران  کردند،  شرکت  قیام  در 
بودند… طبقه کارگر، با وقوف کامل نسبت 
مطلوب  قیام  این  بالواسطه  هدف  اینکه  به 
سالح  کند،  نمی  برآورده  را  خودش  خاص 
برداشت… تنها طبقه ای بود که منافع واقعی 

تمام ملت را نمایندگی می کرد.

قیام  در  که  بخشی  دهقانان،  از  بخش  آن 
شرکت کرد… به ارتش پیوست… از خود 
خرده  و  کارگران  میان  و  نداشت  ابتکاری 
میانه  دهقانان  بود…  نوسان  در  بورژوآزی 
خرده  بسمت  روستا،  مالکان  خرده  حال، 
بورژوآزی شهری متمایل بودند… بطوریکه 
شهری…  بورژوآزی  خرده  از  توان  می 
مه  ماه  قیامهای  کننده  رهبری  طبقه  بعنوان 
سال ۱۸۴۹ میالدی یاد کرد… و نشان داد 
هیچ لیاقتی ندارد، تنها لیاقتش این بود که هر 
که  مادام  بکشاند.  شکست  به  را…  جنبشی 
هیچ شهر بزرگ آلمان به مرکز جنبش تبدیل 
نشده بود، خرده بورژوآزی، که همواره در 
داشت،  برتری  متوسط  و  کوچک  شهرهای 
گیرد.  بدست  را  جنبش  رهبری  توانست 
خرده بورژوآزی، که در لفاظی ید طوالئی 
دارد… همینکه کارها  گره خورده و نوبت 
حقیر  رسد، شخصیت  می  اقدامات جدی  به 
خود را بروز می دهد… فاقد شهامت است 
خرده   ( دهد  نمی  تن  خطری  هیچ  به  و 

بورژوآها (.

جنگ…  مثل  درست  است،  هنر  یک  قیام 
قوائدی دارد، آن حزبی که میخواهد مسئولیت 
جنگ را بعهده بگیرد، باید این قوائد را بشناسد 
و رعایت کند، در غیر اینصورت کارش به 
تباهی خواهد کشید: اول( بدون آمادگی کامل 
برای پذیرش تمام عوارض قیام، حق ندارد 
نیروهای  با  نتواند  اگر  کند…  بازی  قیام  با 
و…  انظباط  و  سازماندهی  در  که  دشمن، 
برتری کامل دارند، هوشیارانه مقابله نماید، 
سرکوب شده و نابود می شود. دوم ( همینکه 

راه قیام را در پیش گرفت، باید با قاطعیت 
تمام عمل کرده و مواضع تعرضی اتخاذ کند. 
چون مواضع دفاعی در خیزشهای مسلحانه، 
نهان  خود  در  را  قیامی  هر  نابودی  عوامل 
دارند… ) انقالب و ضد انقالب در آلمان (.

ایدولوژیک  لفاظی  باره  در  مارکس  هشدار 
اضطراری،  شرایط  در  بورژوآزی  خرده 
به نقشی که ارتش متوسط ها در جمهوری 
دوم فرانسه بازی کرد اشاره دارد: در قبال 
میان  ائتالفی  که  بود  بورژوآزی  ائتالف 
خرده بورژوآزی و کارگران رقم خورد – 
خرده  دمکرات.  سوسیال  حزب  به  موسوم 
سال  ژوئن  ماه  حوادث  از  بعد  بورژوآزی، 
۱۸۴۸ میالدی، تازه فهمید که فریب خورده، 
و  دیده  لطمه  اش  مادی  منافع  که  دریافت 
تضمین  برای  که  دمکراتیکی  های  ضمانت 
این منافع گرفته بود، از طرف ضد انقالب 

بزیر سئوال رفته اند.

کارگران  به  را  خود  بورژوآزی  خرده 
نزدیک کرد… تا وجهه و اعتبار خود را، 
که در جدال میان بناپارت و وزرای سلطنت 
بدست  دوباره  بود،  داده  دست  از  طلب 
آورد. پس با رهبران سوسیالیست متحد شد. 
برنامه مشترک ریختند، کمیته های مشترک 
انتخاباتی براه انداخته و کاندیداهای مشترک 
و  اجتماعی  مطالبات  جای  حضرات  دادند. 
انقالبی پرولتاریا را با گرایشی دمکراتیک پر 
آمد…  بوجود  دمکراسی  سوسیال  کردند… 
سکتاریست  کارگر،  طبقه  از  هائی  مهره  با 
سوسیال  ویژه  خصلت  سوسیالیست…  های 
دمکراسی این بود که نمی خواست از حدود 
رود،  فراتر  دمکراتیک  جمهوری  نهادهای 
نمی خواست از این وسیله برای نفی سرمایه 
کاهش  بلکه  بگیرد،  بهره  مزدوری  کار  و 
تضاد کار و سرمایه را در مد نظر داشت، 
سرمایه  میان  هماهنگی  نوعی  ایجاد  بدنبال 
و کار مزدوری بود… تغییر جامعه بطرق 
مطلوب  با  متناسب  تغییری  اما  دمکراتیک، 

خرده بورژوآزی.

خیالپردازی الزم نیست. خرده پای از خود 
راضی، فقط تحقق منافع طبقاتی خاص خود 
را در مد نظر دارد. حتی فراتر از این، خرده 
شرایط  که  است  باور  این  بر  بورژوآزی 
خاص رهائی اش، همان شرایط عامی است 
داده و  نجات  تواند جامعه مدرن را  که می 
دمکراسی،  بگیرد…  طبقاتی  مبارزه  جلوی 
بقالها را نمایندگی میکند و یا سنگ بقالها را 
بسینه می زند. گواینکه بازیگران دمکراسی، 
می  فردی،  موقعیت  و  آموزش  براساس 
توانند کلی هم با بقالها فاصله داشته باشند… 
نمایندگی خرده پا را بعهده می گیرند، چون 
ندارند…  را  ها  محدویت  از  خروج  شعور 
بلحاظ تئوریک بسمت وظایف و راه حلهائی 
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کشیده می شوند که با منافع مادی، با پراتیک 
هماهنگ  پا  خرده  اجتماعی  و  اقتصادی 
است… اینکه سوسیال دمکراسی با هواداران 
نظم موجود برسر جمهوری و نوعی حقوق 
بشر کلنجار میرود، غایت این هر دو طلب 
می کند… میرساند که هیچ یک از طرفین 
قصد تسلیم شدن ندارد، نمی خواهد سالح بر 
برآن  بورژوآزی  سرانجام  بگذارد…  زمین 
شد تا با دمکراسی متوسط ها تسویه حساب 
لزوم  قبل  یکسال  که  همانطور  کرد،  و  کند 
تسویه حساب با پرولتاریای انقالبی را الزم 

دیده بود…

بعد از اولین انقالب، همان انقالبی که باعث 
شد تا دهقانان نیمه شنوا به مالکان زمین بدل 
ناپلئون  دوران  در  مستقر  قوائد  از  شوند، 
بدون  تا  توانستند  نماندند،  نصیب  بی  نیز 
مزاحمت، زمینهای محل اقامت خود را مورد 
بهره برداری قرار داده و از لذت مالکیت نو 
باعث  که  آنچه  اما  برخوردار شوند.  ظهور 
سقوط دهقان در وضعیت کنونی شده، همان 
مالکیت خرد، تقسیم ملک و زمین ها، شکل 
مالکیتی است که ناپلئون بانی استحکام آن در 
فرانسه بود. همین شرایط مادی بود که دهقان 
فئودال را به دهقان خرده مالک و ناپلئون را 
پادشاه کرد. شکل مالکیت » ناپلئونی «! که 
مال  و  رهائی  شرط  نوزدهم  سده  اوائل  در 
اندوزی خلق روستا نشین فرانسه بود، طی 
و  بردگی  قانون  سده،  همین  در  خود  رشد 
نخستین  یعنی  قانون،  این  داد.  بدست  فقرش 
برآمد  برای  را  زمینه   !» ناپلئونی  ایده   «
بناپارت،  دیناستی  کرد.  فرآهم  دوم  بناپارت 
نه  بلکه اعتقادات دهقانان،  بیداری ذهن،  نه 
داوری دهقان، بلکه پیش داروری دهقان، نه 
نمایندگی  را  اش   گذشته  بلکه  دهقان،  آینده 
خودکامه،  سلطنت  دوران  مثل  کرد…  می 
ناپلئون  لوای  در  انقالب،  اولین  جریان  در 
نیز بوروکراسی وسیله ای بود برای تدارک 
بورومور   ( بورژوآزی…  طبقاتی  سیادت 

هیجدهم لوئی بناپارت (.

قلم  بعدی  دعاوی  که  بود،  انگلس  با  حق 
را،  بورژوآزی  نگاران  روزنامه  و  بدستان 
مبنی براینکه گویا پرولتاریای فرانسه مسئول 
دعوای دولتی بود، مردود خواند. نشان داد 
که چطور طبقه کارگر پیروز در ژوئن سال 
انقالبی  ضد  رفتار  بدنبال  میالدی،   ۱۸۴۸
بورژوآزی خلع سالح شد، از امکانات واقعی 
خود محروم گشت، نتوانست جلوی استقرار 
دیکتاتوری بناپارتیستی بگیرد. ) دالئل عدم 

فعالیت پرولتاریای فرانسه (.

از  ای  لحظه  علمی،  کمونیسم  پیشگامان 
تاکتیک  و  ایدولوژی  باره  در  افشاگری 
رنگ،  همه  از  بوژوآئی  خرده  جنبشهای 
کاری را که پیش از انقالب ۱۸۴۸ میالدی 

شروع کرده بودند، دست نکشیدند. قصدشان 
دفاع  و  نظری  پاکیزگی  استقالل،  از  دفاع 
مراقب  بود،  پرولتاریا  تاکتیکی  مواضع  از 
کارگر  کارگر، خاصه طبقه  که طبقه  بودند 
آلمان، گرفتار تخیالت مخرب نگردد، اسیر 
منافع  نشود.  بورژوآزی  خرده  ایدولوژی 
هر  بر  را  انقالبی  پرولتاریای  استراتژیک 
چیزی مقدم دانسته و استادانه از روی تنگ 
رهبران  حقیر  دعواهای  حماقت،  نظری، 
فرهنگ  کم  مدعیان  مستمر  ستیز  پا،  خرده 
در تبعید برسر مسائل پیش پا افتاده… پرده 
بر می داشتند… ) مردان برجسته تبعیدی (.

نوزدهم  سده  بزرگ  فیلسوف  هگل،  بزعم 
میالدی، نظریه پرداز ایدآلیست آلمانی، گویا 
تمام رویدادهای مهم تاریخی در جهان دو بار 
رقم میخورند، نامداران تاریخی نیز ظهوری 
که  است  ارتباط  این  در  دارند.  هم  باره  دو 
مارکس، ضمن اشاره به چند نمونه مشخص 
تاریخی و بازیگران واقعی شان در دورانهای 
و  لوئی بالن  دانتون،  و  منقضی – گوسییر 
و   ۱۸۴۸/۱۸۵۱ در  ها  مونتین  روبسپیر، 
طعنه  با   …۱۷۹۳/۱۷۹۵ در  ها  مونتین 
میگوید هگل فراموش کرد اضافه کند: یکبار 
بشکل تراژدی، بار دیگر در قالب کمدی.

برای مارکس، بعنوان یک متفکر متریالیست، 
تاریخ نه یک چیز انتزاعی و مجرد، خارج از 
زمان و مکان، که محصول مبارزه طبقاتی، 
نتیجه تقابل قهری خلع شدگان در قبال خلع 
ید کنندگان برسر چگونگی بازآفرینی زیست 
جمعی انسانها در این یا آن مرحله معلوم از 
با  که  تکاملی  است.  جامعه  عمومی  تکامل 
مادی،  نعمات  تولید  دولت، شیوه  و  مالکیت 
مبادله محصوالت مصرفی بستگی تام دارد 
عینی  شرایط  مادی،  های  داده  ورای  در  و 
مولد،  و  مالک  معیشت  از  مستقل  ذهنی،  و 
حکومت  و  حکومتگر  اجتماعی  موقعیت 
حال  نیست.  تعریف  قابل  اصال  شونده… 
نوعی  تاریخ  هگل،  تعریفی  دنیای  در  آنکه 
هائی  آدمک  با  است،  دماغی  محض  بازی 
تسلیم و منفعل، تحت فرمان واحدی خردمند 
و  ناب  ذاتی  مرئی،  نا  و  مطلق  جاوید،  و 
ثابت، تصمیم گیرنده ای تغییر نا پذیر… که 
در خلع شمشیر می زنند، یک نقش ثابت و 
فرمایشی را در همه دورانها بازی می کنند. 
پس سخن برسر یک جهان بینی ماورائی و 
دیرآشناست – نگرشی وارونه و اسرار آمیز  
در باره هستی و هستنده ها… که کلی جای 

حرف دارد.

ناگفته نماند که هگل، که کشف قانون تبدل یکی 
نتوانست  اوست…  فلسفی  شاهکارهای  از 
از تعابیر حسی، از مشاهدات معقول عبور 
کند، حرکت خودانگیخته و مستمر طبیعت، 
تبدل در دنیای واقعی و ملموس را دریافته و 

یا غلط ذهن  منشاء مادی دریافتهای درست 
را بدست دهد. بعنوان یک متفکر ایدآلیست، 
هیچ با تقدم ماده بر شعور میانه نداشت، عین 
را مقدم بر ذهن ادراک نمی کرد. با مقوالت 
انتزاعی و مجرد عجین بود. بنظر من، ایده 
مطلق  نوعی خرد  کالبد  در  را  ایدآلها  و  ها 
زندگی می کرد. ایدآلهای مفهوم و نه اوهام. 
چون ایدآلیسم فلسفی و نوع هگلی آن بطریق 
اولی، منکر دنیای خارجی نیست، فهم عینی 
و ملموس را در مد نظر دارد… با اعتقاد و 
پدر  بعنوان  افالطون  بافی  فلسفه  با  موهوم، 

تاریخی شارالتانیسم، فرق می کند.

بقول مارکس، هگل رابطه حق و تصاحب را 
درست تشخیص داده بود. معذالک، شواهدی 
و  نقد  و  پژوهش  استاد  براینکه  مبنی  هست 
حدود  از  که  نشد  موفق  ما  پردازی  نظریه 
مفاهیم کلی، مضامین انتزاعی و مجرد فراتر 
رود و نرفت. او جهان کثیر، جهان مادی و 
متحرک را ناشی از ذاتی واحد و مجهول، 
داده های مشخص و معلوم را بازتاب نوعی 
خرد مطلق ادراک می کرد. قابل فهم، اما نا 
داده های واقعی و ملموس.  پیدا، در ورای 
بخوبی  را  در » مشخص «  تقابل  و  تضاد 
از » من « دست  می شناخت، ولی هرگز 
نکشید، هرگز از وحدت اضداد در مشخص 
اینجاست.  هم  مساله  تمام  نگرفت…  فاصله 
تعریف هگل از حق و آزادی و… نشان می 
دهد که او اصال نسبت به شیوه تولید نعمات 
از  مبادله محصوالت مصرفی  مادی، شکل 
سوئی و جدال قهری طبقات دارا و ندار در 
بی  اولی  بطریق  خصوصی  مالکیت  بستر 
با  ارتباط  در  را  مقوالت  این  او  بود.  اعتنا 
چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسانها در 
این یا آن مرحله معلوم از تکامل عام جامعه 
نمی دید… ) فلسفه حق در آثار هگل، قطع 

جیبی، مجلد هفتم (.

مبارزه  محصول  واقعی،  تاریخ  اینکه  تا 
 ) کمونیست  حزب  مانیفست   ( طبقاتی 
و  قهری  دعوای  مولد،  نیروی  رشد  براثر 
مستمر طبقات دار و ندار در بستر مالکیت 
خصوصی ورق خورد، متناسب با داده های 
مادی زمان،    هماهنگ با شرایط عینی و 
ذهنی نو ظهور… بازیگران فعال و متفکر 
خویش در دوران تازه را وارد صحنه نبرد 
کرد. بانی پیدایش پرولتاریا، برآمد کمونیسم 
در عصر پیشرفتهای عظیم صنعتی، تحوالت 
علمی و فنی، کشفیات و اختراعات، در عهد 

تولید انبوه، رونق بازرگانی و… شد.

مستمر  مبارزه  و  کار  همان  تاریخ  از  من 
خلق » بی مقدار «! جدال برده ها و رعایا 
در قبال اشراف و اربابان در قرون منقضی 
افتاده «!  برسر چیزهای » حقیر و پیش پا 
مثل خورد و خوراک و پوشاک و… همین 
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دعوای کارگران در فبال کارفرمایان بر سر 
مزد و اشتغال و آموزش، مبارزه پرولتاریا 
جامعه  مدیریت  برسر  بورژوآزی  قبال  در 
را ادراک می کنم. مابقی، هرچه که هست، 
فقط فرض و نظر، یا دعاوی غلط یا درست 
تئوریک در باره خلق، در باره نتیجه کار و 
مبارزه مستمر نیروی مولد در بستر مالکیت 

خصوصی است.

مارکس و انگلس، با نقد انقالبی تاریخ نظری 
و مکتوب، خرج خود را از باور عامیانه بکلی 
جدا کردند، بیاری علوم، خاصه علوم طبیعی، 
نگرش وارونه در باره جهان خارجی، جهان 
مستقل از ذهن را از اعتبار انداختند، دعوای 
باستانی میان ایدآلیسم و متریالیسم برسر تقدم 
ماده بر شعور را به آخر رساندند، طرز تلقی 
مسلط در باره تاریخ و رویدادهای تاریخی، 
جمعی  زیست  بازآفرینی  چگونگی  باره  در 
با  سرانجام  و  شناخته  مردود  را  انسانها 
ایدآلیسم در عالی ترین شکل آن، با هگلیسم، 
تسویه  وارونه،  متریالیسم  با  مارکس،  بقول 
کمونیسم  فلسفی  ساختار  و  کردند  حساب 
جهان  براینکه  مبنی  دادند:  بدست  را  علمی 
کثیر، مادی و متحرک است، کائنات حرکتی 
در  ها  هستنده  دارند،  دائم  و  خودانگخیته 
به  کمیت  از  مستمر  گذار  متقابل،  ارتباطی 
ربطی  تبدل  اند.  بغرنج  به  ساده  از  کیفیت، 
به » عقل کل «! نداشته و ندارد. داستان » 
خرد مطلق «! بکلی بی معنی، حرف مفت 
است. سخن برسر حرکت ازلی و ابدی ماده، 
برسر قانون عام تکامل پدیده هاست، برسر 
اینکه تبدل در دنیای واقعی و ملموس جاری 
بوده، جاری هست و جاری هم خواهد ماند. 
در همه عرصه ها، هم طبیعی و بیولوژیک 

و هم اقتصادی و اجتماعی.

میزنند،  رقم  خود  را  شان  تاریخ  انسانها 
شرایط  تحت  و  خویش  میل  براساس  نه  اما 
دلبخواهی، بلکه در شرایطی آماده، براساس 
داده های موجود در زمانه. زنده ها، سنت 
سنگین همه مرده ها را با خود یدک میکشند. 
قادرند… چیز  کنند که  زمانیکه تصور می 
غیر موجودی را خلق کنند… از ترس بحران 
انقالبی است که به ارواح گذشتگان متوسل 
می شوند، القاب، الفاظ نبرد، حتی لباس شان 
را از ارواح بعاریت می گیرند تا بتوانند در 
این لباس مقدس کهن، با لفظ عاریتی باستان 
نقش  نوین  جهان  تاریخی  نمایش  در صحنه 
داشته باشند. بیخود نبود که لوتر با نقاب پل 
 ۱۷۸۹  –  ۱۸۱۴ انقالب  شد،  ظاهر  قدیس 
بعد  و  روم  جمهوری  پرچم  ابتدا  میالدی، 
پرچم امپراتوری روم را برافراشت، انقالب 
۱۸۴۸ میالدی، از آنجا که هیچ کار بهتری 
بلد نبود، یکبار مورد ۱۷۸۹ میالدی و بار 
دیگر مورد ۱۷۹۵ – ۱۷۹۳ میالدی را تقلید 
کرد… دانتون، روبسپیر، ناپلئون و… مثل 

احزاب و توده های حاضر در انقالب کهن 
فرانسه، در لباسهای رومی و با الفاظ رومی، 
با  دادند،  انجام  را  خودشان  دوران  وظیفه 
و جامعه  کرده  تسویه حساب  کهن  مناسبات 
مدرن بورژوآئی را بوجود آوردند… امالک 
فئودالها  فئودالی را قطعه قطعه کردند، سر 
را بریدند… تا اینکه تکامل رقابت آزاد در 
فرانسه مقدور شد… ) برومور هیجدهم لوئی 

بناپارت (.

 ۱۸۴۸/۱۸۴۹ انقالب،  شکست  بدنبال 
میالدی، ارتجاع بر اروپا مسلط شد، بیاری 
مشترک  منافع  بسود  سیاسی،  قدرت  اهرم 
بستر  در  دار  سرمایه  و  ارباب  و  مالک 
علنی  مخالفت  نوع  هر  مالکیت خصوصی، 
با مناسبات جاری، مخالفت انقالبی با طرز 
مبارزه  جلوی  کرد،  ممنوع  را  حاکم  تلقی 
آشکار میان خلع ید شدگان و خلع ید کنندگان 
را  مترقی  طبقه  گرفت.  را  جدید  و  قدیمی 
به  را  صنعتی  پرولتاریای  کرد،  سرکوب 
اختناق کشید… این بود که کمونیسم، آگاهانه 
عقب نشینی کرد تا مانع ضایعات غیر الزم 

در صفوف کارگران گردد…

بعد از تعطیل اتحادیه کمونیستها، انحالل این 
ارتباط  پرولتاریا،  المللی  بین  سازمان  تنها 
افکار  با  کمونیستها  منظم  و  سازمانیافته 
را  اولی  بطریق  کارگر  طبقه  با  و  عمومی 
بهم ریخت. حتی تماس های انفرادی با این 
و آن، شفاهی و کتبی، بسادگی مقدور نبود، 
بدالئلی کامال قابل فهم، کلی تنزل پیدا کرد. 
و  برد  را  انقالب جنگ  کالم، ضد  یک  در 
بعنوان پاسدار منافع مشترک خلع ید کنندگان 
پر سابقه و کم سابقه در شرایط اضطراری 
بجان طبقه مترقی افتاد، خلقهای یاغی را هم 
به خاک و خون کشید، بنام نظم و قانون با 
کانونهای فضول و انقالبی و » مشکوک «! 
تسویه حساب کرد، سنگ تمام گذاشت. بدنبال 
آرامشی بود تا هزینه های جاری خویش، نیاز 
فوری و منافع استراتژیک مالک و ارباب و 
راه  از  چطور؟  کند.  تامین  را  دار  سرمایه 
پایگاه،  سرزمین  در  مولد  نیروی  استثمار 
استعمار خلقهای غیر خودی در مناطق دور 
داشت  آن  از  حکایت  همه  اینها  نزدیک.  و 
که ارتجاع » پیروز «! بر کوهی از تضاد 
نشسته  اجتماعی  و  اقتصادی  تناقض،  و 
دیگری  انقالب  تازه،  های  بحران  آبستن  و 
مسئولیت  میخواهد  که  حزبی  هشدار:  بود. 
پذیرش  برای  باید  بعهده بگیرد…  جنگ را 
تمام عوارض آن آمادگی کامل داشته باشد ) 

انقالب و ضد انقالب در آلمان (.

فروکش موقت جنبش انقالبی در آن دوران، 
را،  دیگری  کار  سبک  نبود.  انکار  قابل 
ایجاب  جاری،  احوال  و  اوضاع  با  متناسب 
می کرد. مارکس و انگلس، خیلی با فرهنگ 

تر از آن بودند که عجز و البه کنند، خیلی 
تراشیده  بهانه  که  بودند  آن  از  تر  پیشرفته 
پای  خرده  مثل  بکشند.  مبارزه  از  دست  و 
فرهنگ طلبکار مردم شوند،  کم  و  حریص 
کنند…  انکار  را  کارگر  طبقه  وجود 
زیرک  و  فعال  و  فضول  فکور،  بازیگران 
دوران خود بودند، وظایف تاریخی، تعهدات 
می  بدرستی  را  خود  اجتماعی  و  سیاسی 
رهبران  با  را  خود  تماس  حتی  شناختند. 
قطع  مختلف  کشورهای  در  کارگری  جنبش 
بدفاع  ها،  انواع محدویت  با وجود  نکردند، 
از مبارزات شان در  ایدولوژیک  سیاسی و 
بعضی  برای  برخاستند.  دشوار  موقعیت  آن 
نیویورک  مثل  مترقی،  و  موجود  نشریات 
دیلی تریبون در آمریکا و نامه مردم، نشریه 
چارچیستها در انگلستان و… در باره حوادث 
جاری مقاالت کوتاه و بلند، تحلیلی و سیاسی 
انتقاد  بباد  را  مسلط  تلقی  نوشتند، طرز  می 
ایدولوژیک بورژوآزی  گرفته و بازی های 
با  برخورد  چگونگی  کردند.  می  رسوا  را 
خاصه  اجتماعی،  و  اقتصادی  مهم،  مسائل 
مسائل مربوط به سیاست داخلی و خارجی، 
سیاست استعماری دول سرمایه داری اروپا 
ترکیه  در  میانه،  نزدیک و خاور  در خاور 
را  چین  در  و  هند  در  خاصه  ایران،  و 
واردات  دادند:  می  توضیح  کارگران  برای 
انگلیسی…  پشم  و اصال  پشمی  محصوالت 
که  زمانی  از  درست  میالدی،   ۱۸۳۳ از 
هند  کمپانی  توسط  چین  معامالت  انحصار 
افزایش  بشدت  شد…  خصوصی  شرقی 
بر  خارجی  کاالهای  زوری  ورود  یافت… 
روی صنعت بومی چین همان تاثیری را بجا 
گذاشت که در آسیای صغیر، در پارس و در 
بافندگان چینی  هند بجا گذاشته بود… یعنی 
را زیر فشار شدید رقابت خارجی قرار داد 
بیراهه  به  را  نسبت زندگی جاری  بهمین  و 
کشید – علت گشایش زوری بازار: افزایش 
قیمت اجناس ضروری مثل چای، پس رفت 
نا کافی  با محصول  بازار مهمی مثل چین، 
گوشت  قیمت  افزایش  غربی…  اروپای  در 
و غله و تمام محصوالت کشاورزی در یک 
ردیف قرار دارند… سخن برسر پس رفت 
چون  است،  صنعتی  کاالهای  برای  بازار 
با محصوالت  ارتباط  قیمتی در  افرایش  هر 
ضروری زندگی در داخل و خارج، با پس 
سنجیده  صنعتی  کاالهای  برای  تقاضا  رفت 
 .) اروپا  در  و  چین  در  انقالب   ( شود  می 
گردید:  مشابهی  سرنوشت  گرفتار  نیز  هند 
هندوستان  به  انگلیسیها  که  عذابی  و  فقر 
بردند… بمراتب درد ناک تر تمام رنج هائی 
 ( بود  کشیده  و  دیده  قبال  هندوستان  که  بود 
تسلط انگلیس در هند (. ناگفته نماند که این 
خودی  غیر  چاپیدن  برای  استعماری  بازی 
ها، برای غارت دارائی و اموال دیگران در 
مناطق دور دست، فقط مربوط به امپراتوری 



انگلیس نمی شد، بورژوآزی فرانسه و هلند 
و آمریکا نیز بیکار نبوده و سیاست مشابهی 
مفصل  حدیث  خود  تو  کردند.  می  دنبال  را 

بخوان از این مجمل.

همزمان با فعالیت سیاسی، کارهای تبلیغاتی 
مترقی  مطبوعات  سطح  در  ایدولوژیک  و 
شدند  برآن  انگلس  و  مارکس  مجاز…  و 
با  نیز  را  قبلی  کاره  نیمه  انقالب  تئوری  تا 
با  مترقی،  طبقه  انقالبی  و  جمعی  پراتیک 
صنعتی  پرولتاریای  تجربی  دستاوردهای 
نظری  تزهای  موضوع  و  کرده  هماهنگ 
با  برخورد  سیاسی،  اقتصاد  نقد  با  را  خود 
تکمیل  متداول…  آفرینی  ارزش  مکانیسم 
کنند، تا منشاء مادی مبارزه طبقاتی در بستر 
تنشهای  تاریخی  مبانی  خصوصی،  مالکیت 
در  سرمایه  و  کار  قهری  تقابل  اجتماعی، 
دهند.  بدست  را  ساالری  سرمایه  دوران 
گزارشات  کردند،  می  دنبال  را  رویدادها 
اغراق آمیز رسمی را می کاویدند تا از روی 
پرده  حاکم  ارتجاع  نقیض  و  ضد  دعاوی 
بردارند، بورژوآزی را خوار و ضد انقالب 
نمایند…  نشینی  به عقب  وادار  منزوی،  را 
مناسبات  باره  در  کارگران  ذهن  تا حضور 
جاری و ساختاری، در باره مسائل اقتصادی 
معامالت  آمار  کنند:  تقویت  را  اجتماعی  و 
تجاری و بازار پول… حکایت از شکوفائی 
دارد…  بازرگانی  رونق  و  اقتصاد  عمومی 
افزایش  و  به گرانی وسائل زندگی  گواینکه 
قیمتها نیز اعتراف میکند… وضع معامالت 
واحدهای  مالکان  که  نیست  طوری  هم  پنبه 
و  آن حساب کرده  بر روی  بتوانند  بافندگی 
تولید را از دو باره از سر گیرند ) شکوفائی 
اقتصاد – مساله کارگران در آثار مارکس و 

انگلس، مجلد نهم (.

این  در  انگلس  و  مارکس  کارهای  حاصل 
دوران، تا سال ۱۸۵۳ میالدی، سلسله مقاالتی 
است کوبنده و انقالبی برعلیه ارتجاع و ضد 
انقالب، برعلیه خودکامگی سیاسی، دو دوزه 
بازی بورژوآزی، برعلیه طرز تلقی مسلط، 
برعلیه  استعماری،  و  استثماری  مناسبات 
اشرافیت مالی، منافع مشترک مالک و ارباب 
با  اضطراری…  در شرایط  دار  و سرمایه 
ایدولوژیک،  اعتبار  تئوریک،  غنای  کلی 
سابقه  فراوان.  اجتماعی  و  سیاسی  اهمیت 
دعوای  سابقه  امروز،  رویدادهای  تاریخی 
آن،  غربی  نوع  خاصه  امپریالیستی،  دول 
و  تولید  انحصاری  کنترل  برسر  چیها،  ناتو 
هند.  می  بدست  را  کنونی  جهان  بازرگانی 
بلزوم انقالب ساختاری، لزوم تسویه حساب 
دارند.  اشاره  ساالری  سرمایه  و  سرمایه  با 
برآمد  کمونیسم  که  میدهد  نشان  همه  اینها 
جنبش انقالبی، جدال آشکار و ناگزیر طبقاتی 
در آینده را در مد نظر داشت. همواره بفکر 

و  آگاهانه  مبارزه  کارگر،  طبقه  رهائی 
بورژوآزی  قبال  در  پرولتاریا  سازمانیافته 
برسر قدرت سیاسی، برسر مدیریت جامعه 
در مسیر گسست کامل با تمام مناسبات عهد 
دم  و  شاخ  که  تاریخی  متریالیسم  بود.  کهن 

ندارد.
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این پرسشی است که پاسخ به آن برای جنبش 
های اجتماعی ی جامعه ی ما، به ویژه جنبِش 
زنان و جنبِش دانشجویی اهمیت بسیار دارد. 
از تحصیلکردگان ما  چرا که بخش وسیعی 
در محدوده ی این دو جنبش فعالیت می کنند، 
و به آن چه »روشنفکری دینی« نام گرفته، 
می  کشیده  آن  سمِت  به  یا  و  داشته  گرایش 
شوند، یعنی راه حِل معضالت اجتماعی را 
در چارچوِب اندیشه و عمِل دینی جست وجو 
می کنند. آن ها الگوهای فکری و عملی نیز 
برای ارایه به جنبش و کشاندن آن به سمت 
رهنمودهای آن الگوها در اختیار دارند، که 

ناگزیر باید مورد بررسی قرار گیرند.

تعریف  دیندار  یا  »دینی«  مفهوِم  برای  ما، 
های مشخص، مکتوب، قابل استناد و مورد 
و  روشنفکر  برای  اما  داریم،  همگان  قبوِل 
ای  شده  پذیرفته  تعریِف  دینی«  »روشنفکر 
گروه،  هر  که  چرا  نداریم.  همگان  برای 
فرقه، و گرایشی، تعریف مطابق با سلیقه و 
عملکرد خود برای روشنفکر و روشنفکری 
گرایش  و  فرقه  گروه،  تعریِف  با  که  دارد 

روشنفکر دینی  : واقعیت  یا ادعا )روشنفکر دینی هم داریم؟(

خدامراد فوالدی

دارد.  تفاوت  آن-  غیر  یا  آن-  مخالف  های 
در بسیاری موارد، حتا تعریف یک گروه و 
دسته بندِی اجتماعی- سیاسی از روشنفکری 
با منافع و دیدگاه های برخی از افراِد وابسته 

به آن نیز متفاوت و یا متضاد است.

هر  اسالمی  های  فمینیست  مثال:  عنواِن  به 
تعریفی از روشنفکری دینی داشته باشند، با 
منافِع فمینیستی شان در تضاد است. چرای 

آن را بعدتر خواهیم فهمید.

از این رو، باید نخست دو مقوله ی دینی و 
روشنفکر را جداگانه تعریف یا باز تعریف 
کرد و سپس دید که  جمع و ترکیب شان در 
یک سلوِل همبسته و اندامواِر اجتماعی قابل 

قبول و کارکردگرا هست یا نه.

دینی، یا دیندار در یک جامعه ی معین، یعنی 
در  مقدس  کتاِب  یک  به  کننده  و عمل  پیرو 

آن جامعه.

کتاِب مقدس، دو نگرش و رویکرد به جهان 
جهان  رویکرِد  یا  نگرش  دارد:  پیرامون 

شناختی، و نگرش یا رویکرِد اجتماعی.

نگرِش جهان شناختِی دین، مجموعه نظرها 
و باورهایی است درباره ی هستِی جهان که 

در همه ی ادیان بر آفرینش قرار دارد.

فرماِن  و  اراده  به  جهان  نگرش،  بنابراین 
نابوده به بوده  آفریننده، در زمان معینی از 
هستی یافته است. پیش از آن زمان، جهان و 
باشنده های آن نبوده اند. در ادیان بزرگ- به 
لحاِظ شمار پیروان- این زمان، از چند هزار 
سال- حداکثر هفت هزار سال- برنمی گذرد.

آفریننده از این دیدگاه، صرفاً تقدِم زمانی بر 
باشنده ها و از جمله انسان دارد، و نه تقدِم 
علی )علت و معلولی(. زیرا، یکم: رابطه ی 
علت و معلولی را قانون مندی و ضرورت 
دوم: صرِف  و  اراده،  نه  و  کند  می  ایجاب 
ایجابی و  اراده و خواست، بدون ضرورِت 
قانون مند، ایجاد رابطه ی علت و معلولی، 
بر  معلول   ترّتِب  بایستگِی  و  حتمیت  یعنی 

علت نمی کند.

نقد و بررسی
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دیگر آن که در یک زمان ناچیز هفت هزار 
میان  به  تکامل  از  سخن  توان  نمی  ساله، 
ها  ده  نیازمند  تکامل  که  دلیل  این  به  آورد. 
این  به  آگاهی  است.  سال  میلیون  صدها  و 
از روشنفکر  بحث  در  بعد،  این  از  مسایل، 

دینی فایده مند خواهد بود.

کارکرِد  بگوییم  بهتر  یا  اجتماعی،  نگرِش 
اجتماعِی دین، از یک سو رابطه ی بنده با 
آفریننده )خدایگان(، و از دیگر سو، رابطه 

ی بندگان با یکدیگر است.

موجب  که  است  دوم  ی  رابطه  واقع،  در 
پیدایِی رابطه ی نخست گردیده است. یعنی، 
با  »بندگان«  روابِط  شکل  و  چگونگی 
یکدیگر است که چگونگی و شکل رابطه ی 
با آفریننده را تعیین نموده است. همان  آنان 
سلسله مراتب و قوانین و مقرراتی که میاِن 
آن ها  دارد، در رابطه ی  »بندگان« وجود 
های  میانجی  حتا  یافته.  بازتاب  آفریننده  با 

رابطه نیز شباهت  اینهمانی دارند.

دو  این  شناخِت  و  بررسی  کلی،  طوِر  به 
شناختی  جهان  نگرش  یعنی  نگرش،  گونه 
بررسِی  برای  دینداران  و  دین  اجتماعِی  و 
و  بااهمیت  بسیار  ما،  موردنظر  موضوع 

راهبردی است.

استوار  نظر  بر  اجتماعی  در حوزه ی  دین 
بر  یعنی  دارد.  تکیه  عمل  بر  بلکه  نیست 
دیندار در حیاِت  فرِد  که  نبایدهایی  و  بایدها 
اجتماعی خویش مکلف به رعایت آن هاست.

و  باسواد  میاِن  فرقی  هیچ  تکلیف،  در  دین، 
نافرهیخته  و  فرهیخته  یا  سواد(،  )بی  امی 
دین  نظر  از  که  معنی  این  به  نیست.  قایل 
به  مکلف  اندازه  همان  به  فرهیخته  شخص 
رعایت مقررات و دستورات دینی است که 

فرِد نافرهیخته.

هم  دین،  نظِر  از  که  است  این  منظور 
تحصیلکرده و هم بی سواد- یا کم سواد- هر 
خوِد  که  چنان  مختار.  نه  و  اند  مکلف  دو 
اند، و  امر واقف  این  به  تحصیلکردگان هم 
نموده  مقرر  شان  برای  دین  که  حدودی  از 

تجاوز نمی کنند.

نگرِش جهان شناختِی دین )کتاب مقدس( را، 
شاید بتوان با تعبیر و تفسیر بر امروز منطبق 
کرد، کاری که مفسران انجام می دهند، اما 
با تکالیف و دستورالعمل ها، یا باید نبایدهای 
کاری  چنین  آسانی  به  توان  نمی  اجتماعی 
کرد. هم چنان که گفتیم، در این حوزه، دین 
بر اختیار نیست، بر اجبار است. یعنی همان 

بایدها و نبایدها.

از این رو، انساِن دینی، اگر هم بتواند با تعبیر 

کارکردهای  مورد  در  را  نظرش  تفسیر  و 
طبیعت، بر علوم امروزی منطبق سازد، به 
گونه ای که هم دین را داشته باشد هم دنیا را، 
اما با کارکرِد عملی و باید نبایدهای اجتماعی 

نمی تواند به آسانی چنین کاری کند.

ی  وسیله  به  تا  اند  آن  بر  مثال،  عنواِن  به 
در  را  طبیعت  خودکارِی  یا  تکامل  تفسیر، 
چارچوِب آفرینش و تقدیر قرار داده و به آن 
وجهه ی مذهبی و دینی بدهند. اما، در حوزه 
ی کارکرِد اجتماعی، تا آن جا که بتوانند، هم 
در خانواده و هم در جامعه، امر به معروف 
دینی را  یعنی دستورهای  از منکر،  نهی  و 

تبلیغ و اجرایی می کنند.

را  دین  تغییر  یا  دین  از  خروج  حق  دینی، 
دین  از  صورت  این  در  که  چرا  ندارد، 
برگشته محسوب می شود و مجازات خواهد 

شد.

این  دین  بودِن  فطری  و  ذاتی  واقعِی  مفهوِم 
معین،  اجتماعی  سازمان  یک  در  که  است 
شده،  تعیین  و  مشخص  پیش  از  افراد  دین 

یعنی مادرزادی است.

تحصیلکردگان  که  است  این  مهم  ی  مسأله 
دینی«  »روشنفکر  به  که  همانان  و  دینی 
آگاهی  ها  واقعیت  این  به  دارند،  شهرت 
به کلی  ها  آن  از  دارند، در حالی که عوام 

بی اطالع اند.

به طور کلی، اگر کارکرِد دین در عرصه ی 
جهان شناسی به دلیل اتکای آن بر مجهوالت 
ی  حوزه  در  اما،  ندانمگراست،  و  انفعالی 
و  کننده  تعیین  عامِل  یک  و  فعال  اجتماعی 
به  است،  اجتماعی  مناسبات  در  تأثیرگذار 
طوری که می توان گفت تنها در این قلمرو 
است که کارکرد واقعی و مؤثر دارد. دین در 
عرصه ی جهان شناسی، چیزی جز بازتاِب 

ذهنِی دین در عرصه ی اجتماعی نیست.

برای شناخِت انساِن دینی، می توان از روِش 
خلف نیز استفاده کرد. یعنی با تعریِف انسان

بی دین، تعریفی از دینی به دست داد:

برخالِف دیندار، بی دین کسی است که یک 
یا همه ی خصوصیت های زیر را دارد:

-      به آفرینش و آفریننده بی اعتقاد است.

-      به پیامبری اعتقاد ندارد.

-      به زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارد.

در حالی که انساِن دینی هر سه خصوصیت 
را دارد.

در اعتقاد به این سه اصل، هیچ فرقی میان 

دارای  و  سواد  کم  یا  سواد،  بی  و  باسواد 
تحصیالت عالی وجود ندارد.

چگونه  دینی  انساِن  که  مسأله  این  به  توجه 
برای  است،  شده  دیندار  در چه شرایطی  و 

موضوع مورد نظر ما اهمیت دارد.

انسان ها با آموزش دیندار نمی شوند، بلکه 
ی  خانواده  یک  در  شوند.  می  زاده  دیندار 
دیندار فرزند با دین خانواده به دنیا می آید. 
همچنان که پدر و مادر او نیز به همینگونه 
دیندار شده اند. این، یکی از جبرهای تاریخی 
است که بر زندگِی انسان ها حاکم بوده است. 
به فطرت و  نادرست  به  تاریخی که  جبری 

ذات نسبت داده می شود.

کند،  می  تعیین  را  خود  دین  که  نیست  فرد 
زادگاه، جامعه و خانواده اند که دین فرد را 

تعیین می کنند.

محال است در یک خانواده ی مسلمان فرزنِد 
که  همچنان  برعکس.  و  شود،  زاده  یهودی 
محال است در یک خانواده ی مذهبی انسان 

المذهب به دنیا آید.

مذهب، یا اعتقاد به ماوراءالطبیعه، با کودک- 
انسان زاده می شود. به این دلیل که انسان- 
کودک )انساِن تاریخی و انسان تقویمی( بدون 
هیچ دانشی و شناختی از طبیعت و پدیده های 

پیرامون پا به دنیا می گذارد.

هر انسانی در بدو تولد به طور عام مذهبی، 
و به طور خاص متدین به دیِن خانواده است. 
بعدهاست که انسان ها با آموزش ها و دانش 
نوع  به  بسته  و  کنند،  می  کسب  که  هایی 
آموزش و دانش، یا در اعتقادشان به مذهب 
و دین راسخ تر، و یا المذهب و بی دین می 

شوند.

امروزه  اندیشید که  باید عمیقاً  این مسأله  به 
به  نسبت  دینان  بی  و  ها  المذهب  شمار 
دویست سال پیش بسیار افزونی یافته است، 
و یقیناً شمار آن ها در صد و دویست سال 
بود.  خواهد  امروز  از  تر  بیش  بسیار  آینده 
این واقعیت نشان می دهد که رونِد تکاملی 
چه  در  ها  انسان  اجتماعِی  هستِی  و  تاریخ 

جهتی است.

و  به شرایط جغرافیایی،  ربطی  مسأله،  این 
شرقی  و  غربی  یا  غیرفرنگی،  و  فرنگی 
و  دانش  به  مربوط  است  ای  مسأله  ندارد، 

شناخِت انسان بر روی زمین.

هر چه دانش انسان و شناخت او از طبیعت 
و جهان گسترش یابد، و احاطه و آگاهی بیش 
تری بر قوانین و کارکردهای طبیعت کسب 
کند، یعنی هر چه نادانسته های او کم تر و بر 
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حجم دانسته های اش افزوده گردد، بر شماِر 
بی اعتقادان به ماوراءالطبیعه و پیامدهای آن 

نیز افزوده می گردد.

از  انبوهی  با  امروزه  دینی،  های  انسان 
و  علمی  تکنیکی-  های  یافته  و  دستاوردها 
جهان شناسی متکی به آن ها مواجه اند که 
ناچار باید در قبال شان موضع گیری نمایند: 
و  تعبیر  با  یا  باشند،  اعتنا  بی  ها  آن  به  یا 
منطبق  ها  آن  بر  را  خود  های  ایده  تفسیر 
نمایند، یا جهان شناسِی علمی و دینی را دو 
که  آن  یا  و  نمایند،  قلمداد  متفاوت  مقوله ی 
علم را از دخالت در مسایل دینی و مذهبی- 
برحذر  شناختی-  هستی  آنان  ی  گفته  به  یا 
دارند. دینمداران بسته به تخصص و نحوه ی 
دانش و معلومات خود در  نگرش و میزان 

هر چهار زمینه اعالم نظر می کنند.

در بحِث روشنفکر، رابطه ی شناخت علمی 
و روشنفکری را بررسی خواهیم کرد.

پیش از آن، یک نکته ی باریک تر از مو را 
هم روشن نماییم: مذهبی بودن، یا اعتقاد به 
ماوراءالطبیعه و آفرینش داشتن، با دینی بودن 
و به یک دین خاص و شناسنامه دار اعتقاد 
داشتن تفاوتی تاریخی دارد. خاستگاه مذهب، 
نبوِد شناخت است. در  یا  نادرست،  شناخت 
حالی که خاستگاه دین جامعه ی طبقاتی است. 
سروکار مذهب )اعتقاد به ماوراءالطبیعه( با 
پدیده های طبیعی است، در  جهان هستی و 
حالی که سروکار دین با انسان های طبقاتی 
است. مذهب به لحاِظ تاریخی، پیشایند دین، 
و دین به لحاظ اجتماعی تحکیم بخش مذهب 
است. هر دو امروزه تکیه گاِه اصلِی جهان 

بینی و ایدئولوژی بورژوازی اند.

 

روشنفکر کیست؟ 

های  برداشت  و  ها  تعریف  فکر  روشن  از 
ها  تعریف  این  اغلب  شود.  می  گوناگونی 
شامِل هر قلم به دستی، یعنی کسی می شود 
که می نویسد و منتشر می کند. اهل فلسفه، 
جامعه شناسان، تحلیل گراِن سیاسی، داستان 
نویسان، شاعران و نقدنویسان از این زمره 

اند.

چنین تعریِف کلی و »فله ای« از روشنفکر، 
شود،  می  روشنفکری  از  که  تعریفی  با 
ناهمسان است. زیرا: اوالً به روشنفکری تنها 
از دیدگاِه سیاسی نگریسته می شود. ثانیاً: از 
این دیدگاه روشنفکر به کسی گفته می شود 
که با وضعیت سیاسِی موجود مخالف است. 
حال آن که در یک شرایط مشخص، شمار 
به  قلم  میان  در  با وضعیت موجود  موافقان 
مخالفان  از  تر  کم  تر،  بیش  نه  اگر  دستان 

نیمی  از  بیش  وقتی  رو،  این  از  نیست.  آن 
از قلم به دستان مشمول تعریف روشنفکری 
نشود، چرا و چگونه باید همه روشنفکر به 

حساب آیند.

تعریِف  ناقِض  ناقصی،  تعریِف  چنان  پس 
فراگیر، و در عین حال محدوِد روشنفکری 
دست  به  قلم  روشنفکر،  که  این  در  است. 
اندیشه  کردن  منتشر  و  نوشتن  با  و  است، 
های اش را به دیگران انتقال می دهد شکی 
بودن  روشنفکر  نخسِت  شرِط  این،  نیست. 
بی  که هر  است  آن  این سخن  مفهوِم  است. 
سواد، یا باسواد و تحصیلکرده ی نانویسنده 
انتشار  اندیشه های اش را ننویسد و  ای که 
می  خارج  روشنفکری  تعریف  از  ندهد، 
ها  ایده  ترین  درست  دارای  اگر  حتا  شود، 

باشد. روشنفکری شفاهی نمی شود.

درست است که روشنفکر اهل سیاست است، 
اما، مقدم بر سیاسی بودن، باید خصوصیات 
سیاسی  روشنفکر  باشد.  داشته  هم  دیگری 
دارد.  تفاوت  بودن  با صرِف سیاسی  بودن، 
حتا غیرروشنفکران هم سیاسی اند: به هزار 
و یک دلیل یا با وضعیِت موجود موافق اند، 
یا مخالف. موافقت با وضعیت موجود، شاید 
دلیل نخواهد، اما مخالفت با آن، و خصوصاً از 
پایگاه روشنفکری حتماً دلیل می خواهد. نمی 
توان ادعای روشنفکری نمود، اما مخالفت با 
وضعیِت موجود، و به طور مشخص با رژیم 
محدود  را  وضعیت  آن  ی  وجودآورنده  به 
آن،  از  بدتر  و  رژیم،  های  اقدام  برخی  به 

مخالفت با اقداماِت مترقی آن نمود.

با برداشِت مقطعی از روشنفکری و مشروط 
اکنون  هم  رژیم  به  آن  کردِن  محدود  و 
حاکم، پس سلطنت طلبان در زمان شاه غیر 
روشنفکر، و اکنون به دلیل مخالفت شان با 
برعکس،  و  هستند،  روشنفکر  حاکم،  رژیم 
طرفداران جمهوری )حکومت( اسالمی در 
آن رژیم روشنفکر، و اکنون ناروشنفکراند. 
یعنی در کم تر از چهل سال، تعریف و معیار 

روشنفکری تغییر نموده است.

افزون بر این ها، در هر وضعیِت موجودی، 
هم جنبه های منفی- یا ایستا- وجود دارد، هم

جنبه های مثبت، یا پویا. جنبه های منفی و 
مثبِت آن را هم افراد و گروه های مخالف، 
متناقض  و  متضاد  غالباً  باورهای  برحسب 
پارامترهای  بلکه  کنند،  نمی  تعیین  خود 
یا  مثبت  های  جنبه  ی  کننده  تعیین  تاریخی 

منفی آن وضعیت اند.

به عنوان نمونه: رژیم پهلوی در جامعه ی 
عملکرد  هم  داشت،  منفی  کارکرِد  هم  ما، 
بود  عبارت  عمدتاً  آن  منفی  کارکرِد  مثبت. 
آزادی  شامِل  سیاسی،  های  آزادی  نبود  از 

بیان، آزادی سازمان ها و گروه های صنفی 
و سیاسی مستقل از دولت، آزادی مطبوعات 

و آزادی چاپ و انتشار عقاید مخالف.

ضرورِت  از  ناشی  که  آن،  مثبت  عملکرد 
مالکیت  الغای  از  بود  عبارت  بود،  تاریخی 
فئودالی و برقراری مالکیت بورژوایی، دادِن 
حِق تحصیل، حق رأی و انتخاب شدن، و نیز 

داشتِن شغل به زنان.

وضعیت  با  مخالفت  صرِف  زمان،  آن  در 
سلطنتی،  رژیم  معنای  به  هم  آن  موجود 
نبود،  روشنفکری  معیار  ی  کننده  تعیین 
مخالفت  تنها  بلکه  باشد.  توانست  نمی  و 
غیر  و  گرانه  سرکوب  عملکردهای  با 
رژیم  منفی  های  جنبه  یعنی  دموکراتیک، 
بود که بخشی از خصوصیِت روشنفکری را 

تعیین می نمود.

های  جنبه  میان  کننده  مرزبندی  معیار  نبوِد 
که  کسانی  آن  که  شد  باعث  منفی  و  مثبت 
مخالف جنبه های مثبت رژیم بودند خود را 
در  نیز  را  بسیاری  و  بزنند،  جا  روشنفکر 

مخالفت شان با خود هم عقیده سازند.

گذشته از این ها، در این زمان، تنها وضعیت 
یک کشور بدون پیوند آن با وضعیت دیگر 
که  نیست  انسانی  های  جامعه  و  کشورها 
بلکه  گیرد،  قرار  روشنفکر  موردنظر  باید 
جهان امروز، جهانی است یکپارچه، که در 
آن همه ی کشورها، دولت ها در یک سو، 
از  دیگر،  در سوی  و روشنفکران  مردم  و 
همه ی جهات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 
ایدئولوژیک با هم بده بستان دارند. این یعنی 
پیوند، یا همبستگِی خاص و عام، که در آن 
و  کشورها  ی  همه  بر  حاکم  وضعیت  عام، 
جامعه های انسانی است، و خاص، وضعیِت 
یک کشور و جامعه ی مشخص، مثالً ایران.

اندیشه  انساِن  امروز،  روشنفکِر  بنابراین، 
سخن  این  مفهوم  است.  مرز  بدون  ورِز 
ادعای  ایران  در  توان  نمی  که  است  آن 
ی  ادامه  خواهان  اما  داشت،  روشنفکری 
و  آمریکایی  روشنفکر  که  بود  وضعیتی 
اروپایی و دیگر کشورها از آن به تنگ آمده 
و خواهان تغییر آن هستند. یا به عکس، نمی 
توان در آمریکا و اروپا و کوبا و ونزوئال 
موافق  اما  داشت،  روشنفکری  ادعای 
آن  به  ایرانی  که روشنفکران  بود  وضعیتی 
اعتراض دارند و خواهان دگرگون شدن آن 

هستند.

و  سیاست  به  روشنفکری  کردِن  محدود 
فکر  کردِن  محدود  یعنی  سیاسی،  وضعیِت 
در  نتیجه  در  و  سیاسی  مسایل  صرفاً  به 
غلتیدن به عوام گرایی و عوام زدگی. چرا 
سیاسی  مسایل  ی  دانشورانه  فهِم  خوِد  که 
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وضعیِت  از  درست  شناخِت  داشتِن  نیازمنِد 
کلِی حاکم بر جهان، یا به عبارت دقیق تر، 
داشتِن شناخت از هستِی اجتماعی و تاریخِی 

انسان هاست.

پارامتِر  یک  تنها  شناختی،  چنین  بدوِن 
فرعی  و  تبعی  پارامتر  هم  آن  روشنفکری، 
وضعیِت  از  رفت  برون  اصلی  رهیافت  به 
جز  سرانجامی  که  گردد  می  تبدیل  موجود 

آنچه بر سِر انقالب ۱۳۵۷ مارفت ندارد.

نمودهای  از  یکی  تنها  سیاسی  وضعیِت 
تِر هستی اجتماعی  وضعیِت کلی تر و عام 
انسان ها به طوِر عام است در یک جامعه و 

کشوِر خاص.

از وضعیت  درستی  تحلیل  توان  زمانی می 
حل  راه  و  داشت  ایران  ی  جامعه  سیاسِی 
درِک  که  نمود،  ارایه  آن  برای  درستی 
درستی از وضعیِت عام و کلی تِر جامعه ی 
انسانی و راه حلِ  متناسب با آن وضعیت در 

نظر داشت.

پیوند  در  ایرانی  انساِن  اجتماعِی  هستِی  تا 
انسان  دیگر  اجتماعی  هستی  با  سویه  همه 
ها در نظر گرفته نشود، یعنی تا زمانی که 
این هستِی اجتماعی جدا از هستِی اجتماعِی 
کلی تر و عام تر و تعیین کننده تر در نظر 
گرفته شود، نه روشنفکری معنا خواهد یافت 
و نه کسی می تواند ادعای روشنفکری داشته 
باشد، که اگر هم داشته باشد دروغ و فریبی 

بیش نیست.

هستِی اجتماعی انساِن ایرانی، همچون دیگر 
انسان های تاریخی تا به امروز، یک هستِی 
انشقاق یافته ی طبقاتی است. در این هستِی 
دیگر  ی  طبقه  بر  طبقه،  یک  یافته،  انشقاق 
ایدئولوژیک  و  سیاسی  اقتصادی،  چیرگِی 

دارد.

اقتصادی  و  سیاسی  چیرگی  که  ای  طبقه 
دارد، چیرگِی ایدئولوژیک هم دارد.

کند.  می  تعیین  طبقه  این  را  جامعه  شعور 
در  شعور  تعیین  ابزارهای  ی  همه  که  چرا 
دسِت این طبقه است. طبقه ای که در زمان 

ما بورژوازی است.

زبان  فارسی  دلیِل  به  تنها  ایرانی  روشنفکر 
که  است  فارسی  زباِن  به  نوشتن  و  بودن 
روشنفکر ایرانی است، وگرنه، در تحلیل ها 
باید روشنفکر جهانی  و نظروری های اش 

)انترناسیونالیست( باشد.

روشنفکر جهانی بودن، یعنی فعالیِت نظری 
و عملی برای دگرگون کردِن وضعیِت حاکم 
بر جهان، و مقدم بر آن همه ی ابزارهایی را 

که در دسِت بورژوازی در خدمت سلطه و 
بهره کشی اوست از دست اش خارج کردن، 

و علیه خود او به کار گرفتن است.

تداوم  برای  بورژوازی  ابزار  ترین  مهم 
امروزه،  اش،  اقتصادی  و  سیاسی  چیرگی 
آگاهی های دروغین و عوامفریبی  پراکندِن 
از طریق رسانه های متنوع است. این ابزار 
را باید بی اثر نمود. یعنی باید به جای آگاهی 
مدام  که  ای  وارونه  های دروغین و شعور 
می  تزریق  بشری  جامعه ی  به  بورژوازی 
نخسِت  شرِط  که  را  راستین  آگاهی  کند، 
است،  موجود  شرایِط  از  رهایی  هرگونه 
اشاعه داد، و مقدم بر هر اقدام عملی دانست.

آگاهِی راستین چیست؟

دانستِن این که آگاهِی راستین چیست، شرِط 
این که روشنفکر  دانستِن  اصلی است برای 
ها  نوشته  در  خود  که  کسی  آن  تا  کیست، 
و گفته های اش آگاهی ناراستین )دروغین( 
را  ها  همان  و  دهد،  می  تحویل  جامعه  به 
آگاهی راستین قلمداد می کند، نتواند دیگران 
واالیش  درِک  را  شعور  دهد.اگر  فریب  را 
نیافته ی انسان اندیشه ورز- انسان به طوِر 
بدانیم،  پیرامون  جهاِن  با  برخورد  در  عام- 
یافته  واالیش  و  تر  عالی  مرحله ی  آگاهی، 
ی شعور در شناخِت این جهان است.آگاهی 
همچون شعور مضمونی تاریخی- انسانی به 
دارد.  به طور خاص  طبقاتی  و  عام،  طور 
نیافته همان مذهب است، که  شعوِر واالیش 
دین  به  تبدیل  جامعه  شدِن  طبقاتی  با  سپس 
گردید.  آگاهی اما، گفتیم، فهِم واالیش یافته، 
و  تفکر  تِر  عالی  ی  مرحله  به  فرارفته  یا 
شناخت است. هم شعور و هم آگاهی، تابعی 
از رونِد تکاملی و فرارفتِی هستِی اجتماعِی 
به  ساده  از  و  عالی،  به  پست  از  انسان، 
اند.از این رو، آگاهی همچون عامِل  پیچیده 
مضمونی  اجتماعی-  هستِی  اش-  پدیدآورنده 
مثابه  به  انسان  دارد.  یابنده  تکامل  و  پویا 
موجودی تاریخی، از نادانی به دانایی، و از 
دانایِی اندک به دانایی بسیار تکامل می یابد. 
میزان نادانی و دانایی او از جهان، درجه ی 
آگاهی وی را مشخص می کند. پیشرفت و 
تکامل صنعت و تکنولوژی است که موجب 
انسان  شناخِت  و  آگاهی  تکامل  و  پیشرفت 
آگاهی،  گردد.   می  خویشتن  و  طبیعت  از 
گفتاری  زباِن  با  مستقیم  ی  رابطه  همچنین 
نوشتاری  زباِن  با  ویژه  به  و  نوشتاری،  و 
دارد. زیرا با نوشتار، انسان قادر است دانش 
تر  بهتر و سریع  فرایافته را  آگاهی های  و 
انتقال دهد.  آیندگان خویش  به همعصران و 
خوِد زبان و نوشتار در پیوند با تکنولوژی و 
صنعت قرار دارند. این جمِع عینی- ذهنی، 
عینی،  مثابه  به  صنعت  و  تکنولوژی  یعنی 
مثابه ذهنی، روی هم  به  نوشتار  و زبان و 

رشِد  تراِز  گر  بیان  و  کننده  مشخص  رفته 
علمی و شناخت در هر عصر و زمانه ای 
درجه  بخواهیم  مقایسه  عنواِن  به  هستند.اگر 
ی رشد تکنیکی و علمی، و به تبع آن میزان 
انساِن  و  امروز  انسان  شناخِت  و  آگاهی 
نماییم،  یکهزار سال پیش را ارزش گذاری 
چنانچه ارزش )نمره ی( انسان امروزی به 
نسبِت بیست، بیست باشد، یقیناً نمره ی انسان 
بود،  نخواهد  دو  از  بیش  پیش  یکهزار سال 
آن هم انساِن جامعه های پیشرفته تر.  حال 
و  باشد  داشته  ادعای روشنفکری  اگر کسی 
ها  آن  با  کند، و حتا  کتمان  را  بدیهیات  این 
و  آگاهی،  مفهوم  تنها  نه  باشد،  هم  مخالف 
آگاهی راستین را نمی داند، بلکه فریب کاری 
دانشمند  را  خود  عوام  در حضور  که  است 
خود  که  کسی  پیداست  است.  کرده  معرفی 
نداشته  جهان  از  راستین  شناخت  و  آگاهی 
باشد قادر نخواهد بود که به دیگران آگاهی 
راستین عرضه نماید.کتماِن علوِم طبیعی به 
عنوان یگانه راِه شناخت و آگاهی راستین از 
جهاِن حقیقتاً موجود به این معناست که مدعی 
روشنفکری خود الفبای آگاهی را نمی داند، 
و می خواهد نا دانسته های اش را به مثابه 
رو،  این  نماید.از  تحمیل  دیگران  به  حقیقت 
آگاهی و شناخت علمی )راستین( را باید تنها 
روشنفکر  شناخِت  و  جهان  شناخِت  پارامتر 

آگاهی بخش به شمار آورد.

روشنفکر  توانند  می  ها  آلیست  ایده  آیا 
باشند؟ایده آلیست ها، دو نگرِش به هم مرتبط 
از  کدام  هر  که  دارند،  جامعه  و  جهان  به 
تأثیر می  بر دیگری  تأثیر گرفته و  دیگری 
گذارد.آن ها نگاِه تاریخی- تکاملی به جهان 
و جامعه ندارند. تکامل در طبیعت را انکار، 
و تکامِل انسان را امری روحی- روانی، و 
ها  آلیست  دانند.ایده  می  فردی  شخصیتی- 
بطالن  علمی  های  یافته  زیرا  ستیزند،  علم 
باورهای شان را اثبات می کند. مثالً، علوم 
طبیعی ثابت نموده که انسان محصول تکامِل 
یافته  این  میمون هاست.  ها ساله ی  میلیون 
ی  درباره  ها  آن  اعتقاد  خالِف  علمی  ی 
»خلقت« آدم در هفت هزار سال پیش است.
از آن جا که آن ها الگوی علما معتبر و ثابت 
شده ای برای آفریننده ندارند، ناگزیر آن را 
تقلید  ها  انسان  موجوِد  تاکنون  مناسبات  از 
بنده  خدایگان-  مناسبات  از  یعنی  کنند.  می 
یا ارباب- رعیت، یا کارفرما- زیردست. از 
این رو، نگرِش جهان شناختی شان، برداشت 
و تقلیدی است از واقعیت های اجتماعی، که 
سپس  نیز  را  اجتماعی  های  واقعیت  همین 
واقع  در  و  نخست،  شکِل  کردِن  وارونه  با 
اراده  و  خواست  مطلوب،  به  مصادره  با 
ها  آن  الگوبرداری  دانند.  می  آفریننده  ی 
آفریننده را  بدین گونه است که:  واقعیت  از 
یکبار  را عمارت  و جهان  )سازنده(  معمار 
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که  دانند  می  ای  شده  ساخته  سکونت  برای 
در آینده بر سِر ساکناِن آن- آدمیان- ویران و 
نابود خواهد شد.  این الگوبرداری نیازی به 
علم و تفکر علمی ندارد. یک پردازِش درون 
ذهن  از  بیرون  در  چه  آن  از  است  ذهنی 
وجود دارد، و ذهِن ایده آلیست بدون تجزیه 
و تحلیل علمی، آن را بازسازی کرده و به 
که  قبوالند. چرا  می  به خود  حقیقت  عنواِن 
معیار علمی برای چنین تجزیه و تحلیلی در 
ذهِن  ها،  آلیست  ایده  واقع،  ندارد.در  اختیار 
خود را از داشتن هر گونه معیار علمی برای

اندیشیدن و کسب شناخت خالی و محروم نگه 
داشته اند.آن ها با وارونه انگاری و وارونه 
خود  های  نادانسته  ای،  متعصبانه  گویِی 
رادانش توصیف می کنند.تخصص آن ها در 
تحریف و دگرگون جلوه دادِن حقیقت است.

و  غیرواقعی،  است  واقعی  را  چه  آن 
غیرواقعی را واقعی قلمداد می کنند.با گفتِن 
نیمی از حقیقت، و کتمان نیم دیگر- و مهم 
کنند.می  می  راکتمان  حقیقت  تمام  آن،  تِر- 
گویند: جهان هست )نیم حقیقت(، اما نیم دیگر 
و مهم تِر حقیقت و تکمیل کننده ی نیمه ی 
نخست را که خود بسندگی، خود سامان یابی 
می  انکار  است،  جهان  دهِی  سامان  خود  و 
سرمایه  نظاِم  از  نمایی،  مترقی  نمایند.برای 
نیِم  اما  حقیقت(،  )نیم  کنند  می  انتقاد  داری 
و  تولیدی  مناسبات  میان  که تضاد  را  دیگر 
شیوه ی تولید، و راه حِل انقالبی این تضاد را 
کانقالب پرولتاریائی و کسب قدرِت سیاسی 
پایان  هدِف  با  کارگر  ی  طبقه  ی  وسیله  به 
دادن به همه ی نظام های بهره کش است، 
به کلی انکار می کنند، و با آن مخالف اند.

در واقع در هر دو نمونه ی یاد شده، هدِف 
و  شعور  چشم  به  پاشیدن  خاک  آلیست  ایده 
آگاهی است.ایده آلیست، مانند شخص خالف 
کاری که به خالفکاری خود وقوف دارد، اما 
به آن معتاد شده است، برای تبرئه ی خویش، 
اقدام پیشگیرانه می کند و با رئالیست نامیدِن 
به  را  بودن  آلیست  ایده  اتهام  انگشت  خود 
سوی دیگر همفکران اش دراز می کند.وقتی 
به وضعیت موجود اعتراض می کند، چشم 
به گذشته دارد. بهترین وضعیت موجود را 
برای همه ی زمان ها در گذشته می داند، نه 
در آینده.آن اندیشه ای قادر به تغییر وضعیِت 
موجود خواهد شد که مواد و ابزاِر تغییر را 
بگیرد،  موجود  )واقعیت(  وضعیت  خوِد  از 
نه از عالم خیال، یا وضعیِت ناموجوِد تاریخ 
عالم  در  که  آلیستی  نابود شده.ایده  و  گذشته 
خیال و در دوران های سپری شده سیر می 
و  درک  نه  است،  گذشته  او  الگوی  و  کند، 
شناخت درستی از وضعیت موجود دارد، و 
نه مواد و ابزاِر واقعی )مادی( برای دگرگون 
کردِن آن.طبقه ی حاکم )بورژوازی( به چنین 

منتقدان و معترضانی که در عین حال مخالِف 
هرگونه راه حل انقالبی )پرولتاریایی( برای 
حتا  و  دارد،  نیاز  موجوداند  تغییر وضعیت 
آنان،  به  پیشرو  دادِن عنواِن روشنفکر و  با 
برای شان کسب اعتبار و وجهه هم می کند. 
یابِی  دست  مانع  که  دروغینی  آگاهی  دادِن 
می  واقعی  آگاهی  به  واقعی  تغییردهندگاِن 
آلیست  گردد، خواست بورژوازی است.ایده 
می  تزریق  جامعه  به  ناراستین  آگاهی  ها 
کنند، و بورژوازی با چنین آگاهی های ضِد 
آگاهی کامالً موافق است.چرا باید باور کرد 
کسی که نیروی اصلِی رهاننده از وضعیت 
موجود، یعنی نیروی مادِی طبقه ی کارگر، 
و علم رهایی بخِش این طبقه و انسان، یعنی 
آگاهی مارکسیستی را انکار و رد می کند. 
و به جای آن موهومات ذهنِی خود را قرار 
می دهد، مخالف وضعیت موجود و خواهان 

دگرگون کردن آن است؟

آگاهی دادن به طبقه ی کارگر به این معنی 
بکشانی  مسجد  و  کلیسا  به  را  او  که  نیست 
تو  شوی،  می  استثمار  تو  بگویی  او  به  و 

محرومی، تو تحمیق می شود …. .

به  که  است  آن  طبقه  این  به  راستین  آگاهِی 
دگرگون  انقالبِی  ی  اندیشه  و  تئوری  آن  او 
را  آن  در عمل  بتواند  که  بیاموزی  را  ساز 
)نهفته(  پتانسیل  نیروی  یعنی  بخشد.  مادیت 
به  تبدیل  انقالبی  پراتیکِ  در  را  تئوری  در 
نیروی بالفعِل مادی نماید.تئوری و اندیشه ی 
انقالبی چیست جز جمع بست دانِش هزاران 
اندیشه  و  تولیدگر  فعال  های  انسان  ساله ی 
و  دگرگون سازی  ورز، چه در عرصه ی 
تبع  به  با آن و  شناخت جهان، و چه همسو 
آن در عرصه ی دگرگون سازی و شناخِت 
حامِل  و  عامل  ما،  دوراِن  جامعه.روشنفکر 
است.  سازی  دوران  تاریخِی  آگاهِی  چنین 
برای چنین روشنفکری دوراِن گذشته مرده 
است، دوراِن کنونی عمرش به سر رسیده، 
نشان  روشنفکر،  عنوان  به  او  ی  وظیفه  و 
و  کنونی  از وضعیت  برون رفت  راه  دادِن 
به  دوران  این  از  گذار  به  بخشیدن  سرعت 

دوراِن عالی تِر تاریخی است.

پارادوکسی به ناِم روشنفکر دینی:

مالهای  که  است  عنوانی  دینی،  روشنفکر 
کت و شلواری و احیاناً کراواتی به خودشان 
اند، در مقابِل سنتی پوش ها. در واقع  داده 
تفاوت این ها با آن ها، همچنان که خواهیم 
دید، در نوع و شکِل پوشش، یعنی در ظاهر 
آن هاست. چه پوشش و ظاهر شخصی، و 
چه پوشش و فرم نوشته ها و گفته های شان. 
اما، آن چنان که در این بررسی خواهیم دید،

چه  و  خود،  چه  ماهیت،  و  محتوا  نظر  از 

چندانی  تفاوت  آنان  با  اینان  های  نوشته 
به  به جای حوزه  دینی«  ندارند.»روشنفکر 
دانشگاه رفته، به دنبال آموزه هایی که جای 
شان در حوزه است. در واقع، او تفکر حوزه 
ای را وارد دانشگاه نموده، بی آن که تفکِر 
کرده  وارد  خود  در  را  مدرن  یا  دانشگاهی 
یا در شیوه ی اندیشیدن اش به جهان دخالت 

دهد.

به عبارت دیگر، تفکر حوزه ای را به جایی 
و  بیگانگی  احساِس  آن  به  نسبت  که  برده 
حتا خصومت می کند، و تفکر دانشگاهی و 
آکادمیک را به جایی وارد نموده که کم ترین 
تیپ  دو  ندارد.این  آن  به  گرایشی  و  عالقه 
یا  ناهمگون،  و  محتوایی،  نظِر  از  همگون 
ناهمساز از نظر ظاهری و فرم، یک تفاوِت 
مهم دیگر نیز با هم دارند، که کم تر مورد 
توجه قرار گرفته است: سنتی ها به آن چه 
که کت  در حالی  کنند،  گویند عمل می  می 
و شلواری های کراواتی به آن چه ادعا می 
کنند نه تنها عمل نمی کنند، بلکه خالف آن 
را انجام می دهند. آن ها حرف و عمل شان 
یکی است، این ها حرف و عمل شان با هم 
روشنفکر و  مخالف  ها  سنتی  خواند.  نمی 
کنند.  نمی  پنهان  را  آن  و  اند،  روشنفکری 
کت و شلواری ها ادعای روشنفکری دارند، 
غرب  مآب،  فرنگی  را  روشنفکران  اما 
زده، قرتی و امثال این ها خطاب می کنند.
فرمالیسم )شکل گرایی، ظاهرآرایی، تظاهر( 

یک خصوصیِت عام ایده آلیسم است.

ایده آلیسم بدون فرمالیسم نمی تواند خود را 
های  شکل  تماِم  در  که  چرا  نماید،  عرضه 
ابراز وجود اش، جز فرم و ظاهر محتوایی 
ندارد. یا به بیان دیگر، ایده آلیسم از آن جا 
اثبات شدنی، چه  ارایه ی  قابل  محتوای  که 
توسِط حواس چه توسِط عقل و به ویژه در 
پراتیک علمی- اثباتی ندارد، ناگزیر خود را 
تا به چشم و به  در پوشش ظاهر می آراید 
نظر بیاید.آن گروه از ایده آلیست های مذهبی 
که در خارج از حوزه های سنتی، به ویژه 
از  اند،  کرده  تحصیل  آمریکا  یا  اروپا  در 
آوری  به شکل زبان  فرمالیسم،  این  مزایای 
و به کارگیری واژگاِن مدرن، و حتا علمی، 
غیرعلمِی  و  محتوایی  فقِر  پوشش  برای 
فراوان  ی  استفاده  خویش  های  نظروری 
شهرت  های  نمونه  وارسِی  برند.در  می 
فرمالیسم  این  با  دینی«  به »روشنفکر  یافته 
آشنا  تر  بیش  پردازانه  زبان  و  آورانه  زبان 
اصطالح  سیاسی،  ُبعِد  در  شد.اما،  خواهیم 
روشنفکر و روشنفکری دینی در ایران، از 
دهه ی ۱۳۳۰ پس از کودتای مرداد ۱۳۳۲ 
و پیگرد و کشتار کمونیست ها توسط رژیم 
و  خوانان  کتاب  میان  در  که  است  پهلوی 
نشریه ها و کتاب ها مطرح می شود و به 
مرور به عنوان شکلی از اندیشه مطرح می 
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آن، در جامعه ی ما چنین  از  پیش  گردد.تا 
به  شد،  می  هم  مطرح  اگر  حتا  اصطالحی 
پیشرو  فکرِی  جریاِن  یک  ی  اتوریته  دلیِل 
سپس  و  کمونیست،  حزب  نظیر  فعال،  و 
نداشت. خودنمایی  جایی برای  توده،  حزب 
سیاسِی  استبداد  که  گوید  می  چنین  واقعیت 
سرکوبگِر اندیشه ی پیشرو عامِل اصلِی این 
واپس  اندیشه ی  و  »روشنفکری« دروغین 
گرای آن است. استبداد با سرکوِب اندیشه ی 
علمِی کمونیسم موجب شد که »روشنفکری 
دقیق  بیان  به  یا  آلترناتیو،  عنواِن  به  دینی« 
وارد  را  خود  کمونیسم،  البدل«  »بئس  تر 
ایدئولوژیک  و  فلسفی  نظروری  ی  عرصه 
در  مهم  تاریخی  مقطع  دو  نماید.  رقیب  بی 
ی  خواهانه  آزادی  و  ضداستبدادی  جنبش 
جامعه ی ما بر درستی این نظر گواهی می 
دهند.مقطع نخست، دهه ی ۳۲- ۱۳۲۰ بود 
با کودتای مرداد ۱۳۳۲ و دستگیری و  که 
کشتار کمونیست ها پایان گرفت. مقطع دوم 
از آغاز انقالب ضدسلطنتی تا اوایل ۱۳۶۰ 
که  زمانی  تا  مقطع،  دو  این  کشید.در  طول 
ی  اراده  بر  تکیه  با  کمونیست  روشنفکران 
انقالبی توده ها مجاِل تبلیغ و ترویج ایده های 
علمی خود را داشتند، جایی برای خودنمایی 
»روشنفکری« دروغین نبود. اما به محض 
سرکوب کمونیست ها و باز شدن مجدد در 
زندان ها و برپایی جوخه های اعدام به روی 
پیدا  دینی«  »روشنفکران  ی  سروکله  آنان، 
میدان  در  تازی  یکه  فرصت  ها  آن  و  شد 
سرکوب  کردند.همزمانِی  پیدا  نظروری 
ی  سروکله  شدن  پیدا  و  حقیقی  روشنفکراِن 
»روشنفکر  نیست.  تصادفی  ها  البدل  بئس 
دینی« کمربند سبز بورژوازی است به دور 
سرمایه اش. او، مدام با خواندِن آیت الکرسی 
و فوت کردن آن به ساحِت سرمایه، آن را از 
چشم زخم روشنفکر حقیقی در امان می دارد.
این نوع روشنفکری، گونه ی بومی )ایرانی( 
کمربند سبزی است که بورژوازی جهانی در 
برابر خطر کمونیسم به دور خود می کشد.
ی  الیه  دو  از  سرمایه  محافظ  سبز  کمربند 
درونی،  ی  الیه  شود:  می  تشکیل  همپوش 
حوزه  از  را  اش  های  آموزه  که  سنت  یا 
یا  بیرونی  داخلی می گیرد، و الیه ی  های 
»روشنفکر دینی« که از آموزه های فلسفی- 
کلیسا  به  وابسته  های  آکادمی  آلیستی  ایده 
تغذیه می شود.کافی ست آرایه های ظاهری 
)فرم بیان( این دو الیه کنار زده شود، و دو 
تیپ به ظاهِر دیروزی و امروزی بدون آرایه 
های لفظی عریان مشاهده شوند تا همفکری 
و وحدِت نظرشان در جهان بینی، ایدئولوژی 
کمونیسم  آنتی  گردد.  برمال  سیاست  و 
خصوصیت  و  مشترک  اعتقاد  بورژوازی، 
پیوند دهنده ی آنهاست.تظاهر و دورویِی ایده 
آلیستی- بورژوایی آن ها را مجاز می دارد 
قلمفرسایی  که حتا علیه نظام سرمایه داری 

و  کش«  »زحمت  کارگراِن  برای  یا  کنند، 
اما، سرانجام  هم بکنند.  دلسوزی  »مظلوم« 
با سرپوش گذاشتن بر تضاد اصلی دوران ما 
و راه حل انقالبی آن، هم بقای سرمایه داری 
را تضمین می کنند، و هم با آگاهی وارونه و 
دروغین، کارگران را به انفعال و بی عملی 
سوق  با  دینی«  دهند.»روشنفکر  می  سوق 
آنان را  به گذشته،  ذهِن زحمت کشان  دادِن 
می  زمینگیر  موجود  وضعیِت  و  اکنون  در 
اکنون  ی  طبقه  سود  به  تنها  این  و  سازد، 
حاکم، یعنی بورژوازی است.در دهه ی سی 
رژیم  که  حالی  در  ما،  خورشیدی  چهل  و 
داشتن و خواندن یک  به خاطر  بسیاری را 
آهنین  پاشنه  یا  گورکی،  ماکسیم  از  کتاب 
جک لندن به سال ها زندان محکوم می کرد، 
کتاب  هم  سِر  پشت  دینی«  »روشنفکران 
چاپ و منتشر می کردند و جای خالی کتاب 
را  مارکسیستی  »ضاله«ی  و  ممنوع  های 
می  پر  ها  کتابخانه  و  ها  فروشی  کتاب  در 
کردند.در تمام دوراِن حاکمیت اختناق )۵۷- 
۱۳۳۲( که سگ های پاسبان رژیم خانه به 
خانه را برای یافتن »اصول مقدماتی فلسفه« 
و  دارنده  تا  کشیدند  می  بو  ژرژپولیتسر 
خواننده اش را لت و پار کنند، »روشنفکران 
نویسی  با خیاِل راحت مشغول ردیه  دینی« 
برآن بودند. آن ها برای رد گم کردن ادعای 
که  همچنان  داشتند.  هم  را  رژیم  با  مبارزه 
رژیم هم برای تبلیغ و باال بردِن تیراژ کتاب 
توقیف  و  آوری  جمع  ی  شایعه  شان،  های 
کتاب های آنان را بر زبان ها می انداخت.
در همان سال ها، در حالی که عالقه مندان 
به اندیشه ی مارکس و انگلس از خواندن حتا 
یک نوشته ی کوتاه از آن ها محروم بودند 
و نوشتن نام شان نیز ممنوع بود- از آن ها 
به طور غیرمستقیم با ناِم بنیانگذاراِن فلسفه 
ی علمی، یا بنیانگذاران جامعه شناسی علمی 
یاد می کردند-، دو الگوی شناخته شده و نام 
آشنای »روشنفکری دینی« تا آن جا که در 
چنته ی سواد و معلومات داشتند، علیه آنان و 
مارکسیست ها قلمفرسایی کردند، خیال شان 
پاسخگو  باید  به کسی  نه  که  بود  راحت  هم 
باشند و نه رژیم به کسی اجازه ی دفاع از 
الگوی  انگلس را می دهد.آن دو  مارکس و 
میداِن بی رقیِب »روشنفکری« و به گفته ی 
پیروان شان آغازگران »روشنفکری دینی« 
در سال های سیاه حاکمیت تاریک اندیشی و 
اختناق، علی شریعتی و جالل آل احمد بودند.
در تقریباً سه دهه ی ۱۳۳۲ تا برآمد انقالب 
۱۳۵۷ ده ها جلد کتاب از این دو در ایران 
دو نسلی  چاپ و منتشر گردید. یعنی تقریباً 
که از خواندِن آثار مارکسیستی محروم شده 
بودند، چاره ای جز پناه بردن به اندیشه ی 

شریعتی و آل احمد نداشتند.

از  بهتر  الگویی  رو،  این  از  هم  ما  برای 

چه  آن  شناساندن  و  شناختن  برای  دو  این 
یافته وجود  دینی« شهرت  به »روشنفکری 

ندارد.

علی شریعتی

مؤلفه های  تمام  شریعتی  علی  دکتر 
»روشنفکری دینی« را یک جا داشت: کت 
تحصیلکرده ی  بود.  کراواتی  و  شلواری  و 
»فرنگ«، و آنطور که می گویند دکترا داشت.

کرد  زندگی  سال  چهار  و  چهل  شریعتی 
زیست نامه- گفته ی  به   .)۱۳۱۲  -۱۳۵۶(
کانوِن  وارد  سالگی  پانزده  »در  نویسان اش 
نشر حقایق اسالمی شد )۱۳۲۷(. در بیست 
سوسیالیست  خداپرستان  نهضت  به  سالگی 
سالگی  سه  و  بیست  در   .)۱۳۳۲( پیوست 
وارد دانشکده ی ادبیات گردید )۱۳۳۵( و از 
آن سال به طور جدی قدم به عرصه ی فعالیت-
های فکری و فرهنگی گذاشت. در بیست و 
شش سالگی برای ادامه ی تحصیل به فرانسه 
بازگشت  ایران  به  سالگی  سی  در  و  رفت 
)۱۳۴۲(.« )برگرفته از: شریعتی روشنفکر 
کاظمیان.  مرتضی  کوشش  به  ناشناخته. 

انتشارات قلم. ص ۲۷۶(.

مالحظه  سطر  چند  همین  در  که  همچنان 
ناشناخته«،  »روشنفکر  شریعتی،  می کنیم، 
و  مرداد   ۲۸ کودتای  از  پس  درست 
برقراری  و  کمونیست ها،  اعدام  و  دستگیری 
حکومت نظامی و اختناق و بستن روزنامه ها 
و نشریه های پیشرو، وارد عرصه ی فکری 
و فرهنگی می شود. با چه هدف و رویکردی، 
از قلم همین نویسنده می خوانیم: »در بازگشت 
به ایران، عمده فعالیت اش شرکت فعاالنه در 
جلسات حسینیه ی ارشاد بود که مهم ترین و 
اساسی ترین نظریات اش را در این سال ها تدوین 
و  ایران  جامعه ی  تحوالت  و  تغییر  کرد. 
]توجه  و  دینی  محیط های  بر  حاکم  وضعیِت 
مارکسیسم  چرای  و  بی چون  سلطه ی  کنید:[ 
سوی  به  را  او  روشنفکری  صحنه ی  در 
با طرح  و  اسالمی کشاند  ایدئولوژی  تدوین 
مسایلی چون بازگشت به خویشتن، استخراج 
فرهنگی، شیعه یک حزِب  منابع  و تصویر 
خود  که  آنچنان  کوشید  امام،  و  امت  تمام، 
را  اسالمی  مانیفست  نوعی  داشت  آرزو 
تدوین کند تا مسلمانان با رجوع با آن بتوانند 
داشته  خود  پرسش های  از  برخی  به  پاسخی 
داخل  کتاب. صفحه ی ۲۷۶  )همان  باشند.« 

کروشه از من است.(.

شریعتی  رژیم،  نظامی  با سرکوِب  همزمان 
متوجه  را  خود  فرهنگی  فکری  فعالیت 
عین  در  »شریعتی  می کند:  مارکسیست ها 
با  مقابله  ]در  روحانیت  نهاد  از  امید  قطع 
مارکسیسم[ به دام ایدئولوژِی مسلط آن دوران 
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که در چهره ی مارکسیسم نمایان گردیده بود 
نیفتاد و خود به رویارویی با این ایدئولوژی 

برخاست.« )همانجا(.

 ۱۹۵۰ دهه های  که  باشیم  داشته  یاد  به 
پنجاه  و  چهل  )سی،  میالدی   ۱۹۷۰ تا 
و  کارگری  انقالب های  اوج  خورشیدی( 
سو،  یک  از  مارکسیسم  شدِن  جهانگیر 
و  انقالب ها  این  از  بورژوازی  وحشِت  و 
لشکرکشِی سرمایه به پایگاه های انقالب، و 
ایجاد دادگاه های تفتیش عقاید و فضای اختناق 
و سرکوب در کشورهای پیشرفته ی سرمایه-
داری ماننِد دادگاه مک کارتی در آمریکا و 
به دادگاه کشاندن روشنفکران مارکسیست و 
اخراج و جلوگیری از فعالیت هنری آنان و 
ممنوع القلم کردن شان، و همزمان با این اقدام-
سرمایه  محافِظ  کمربنِد  ایجاد  فاشیستی  های 
میانه  آسیای  و  خاورمیانه  کشورهای  در 
معروف به کمربند سبز از سوی دیگر بود. 
بود که  همین کمربنِد سبز سرمایه ی جهانی 
سپس در ُبعِد عملی به بنیادگرایی، و در ُبعِد 
تبدیل  دینی«  به »روشنفکری  اندیشه ورزی 

گردید.

فاشیستی  کمونیسم ستیز  فضای  چنان  در 
عرصه ی  به  پا  دینی«  »روشنفکر  که  بود 
علیه  و  می گذارد  فرهنگی«  و  »فکری 
مارکسیسم و جهان بینی علمی انقالبِی طبقه ی 

کارگر موضع گیری می کند.

 

جهان بینی شریعتی:

دینی«  »روشنفکران  عموماً  و  شریعتی، 
با  مخالفت  در  جدیت شان  و  ضدیت  در  را 
باید  مارکسیستی  فلسفه ی  و  مارکسیسم 
در  می شود  ادعا  که  آنچنان  نه  شناخت، 
مخالفت شان با سرمایه داری که یک شوخی و 
گالیه ی درون خانوادگی است. جدیت دشمنِی 
»روشنفکران  دیگر  و  احمد  آل  شریعتی، 
نوشته- بنِد  بند  در  را  مارکسیسم  با  دینی« 
های شان می توان دید، که ترجیع بند تمام آثار 
و نوشتاری آنهاست. دلیِل آن هم ساده و قابل 
نه  است:  جدی  بسیار  حال  عین  در  و  فهم 
ایده آلیسم آن ها با فلسفه ی مارکسی سِر آشتی 
ماتریالیستی  فلسفه ی  برعکس،  نه  و  دارد، 

دیالکتیکی با ایده آلیسم آنان.

کلیت نگِر  مارکسیسم، یک جهان بینِی و سیستِم 
هستی شناس است. از این رو، هر نگرشی که 
قصِد رویارویی با آن را دارد، مقدم بر هر 
چیز، کلیت هستی شناختی و فلسفِی آن، یعنی 
اندامواره  ماتریالیسم دیالکتیکی، و مغز این 
دیگر  بتواند  تا سپس  می دهد،  قرار  را هدف 
اجزا و اندام های زیر کنترل و هدایِت مغز را 
به چالش گیرد و سالمِت اندامواره را انکار 

نماید.

با چنین رویکردی بود که خصوصاً از بعد 
با  حتا  ایده آلیست ها  کارگری  انقالب های  از 
زدِن نقاب مارکسیسم بر چهره، و با عناویِن 
فریبنده ای همچون »مارکسیسم مسیحی« و 
کردن  بدنام  درصدد  اسالمی«  »مارکسیسم 
مارکسیسم و تخریب آن از درون برآمدند.

در جامعه ی طبقاتی، تنها اقتصاد و حاکمیِت 
اندیشه،  است،  طبقاتی  که  نیست  سیاسی 
هم  ایدئولوژی  و  فلسفه  جهان بینی،  فرهنگ، 

طبقاتی اند.

گروه  دو  به  انسان ها  طبقاتی،  جامعه ی  در 
شده- تقسیم  مخالف  و  رودررو  بزرگ 
گروهی  و  حاکمیت اند،  با  که  گروهی  اند: 
لزوماً  حاکمیت  با  گروه  حاکمیت اند.  بر  که 
چه  اگر  نیستند-  آن  مزدور  و  بگیر  حقوق 
بلکه  هستند-  حتماً  باشند،  آن  با  آگاهانه  اگر 
هر کسی که اندیشه، فرهنگ، ایدئولوژی و 
جهان بینی طبقه ی حاکم را پذیرفته باشد- چه 
طبقه ی  و  حاکمیت  با  آگاهانه-  چه  ناآگاهانه 

مسلط است.

بر حاکمیت بودن اما، به دلیِل چیرگِی فرهنگ 
و جهان نگرِی طبقه ی مسلط، صرفاً با آگاهی 
داشتن، و موضع گیری به سود طبقه ی زیِر 
سلطه، یعنی داشتن فرهنگ و ایدئولوژی و 
جهان نگرِی این طبقه است که به طور واقعی 
و عملی صحت پیدا می کند. در نظام موجوِد 
سرمایه- جانبداِر  یا  انسان ها  سرمایه داری، 
از  نه صرفاً  کارگران،  جانبداِر  یا  داران اند، 
از  مهم تر  بلکه  مالکیتی،  و  اقتصادی  جهِت 
ایدئولوژی  فرهنگ،  اندیشه،  جهت  از  آن، 
می توان  که  همچنان  فلسفی.  جهان بینِی  و 
و  جهان بینی  داشتن  دلیِل  به  اما  بود،  کارگر 
ایدئولوژِی بورژوایی- ایده آلیستی مخالفتی با 
نظام سرمایه داری نداشت و نابرابری های آن 
یا  این  تأیید نمود. بحث بر سِر  را توجیه و 
آن  یا  این  فلسفی  و جهان بینِی  است  آن طبقه 
طبقه، که در خدمت به، و در راستای بقا یا 
فنای کدام سلطه ی طبقاتی، و با چه هدف و 

چشم اندازی است.

فلسفه ی جانبدار  مارکسیسم یک جهان بینی و 
عملی،  سازوکارهای  دروِن  از  برآمده 
فکری، فرهنگی، فلسفِی همین نظاِم طبقاتی 
است، که سپس در همین جامعه و نظام، به 
عملی  و  فلسفی  فرهنگی،  فکری،  سازوکار 
طبقه ای تبدیل می شود که به طوِر تاریخی باید 
این سازوکار را به سود خود، و کل بشریت 
را  موجود  بتواند وضعیِت  تا  گیرد،  کار  به 

دگرگون سازد.

تغییر  باید  که  موجودی  وضِع  رو،  این  از 
کند، نظام سرمایه داری، و طبقه ای که باید و 

می تواند آن را دگرگون سازد، طبقه ی کارگر 
است.

واقعِی  و  تاریخی  اهرِم  یا  کارگر،  طبقه ی 
جابه جایِی حاکمیت سیاسی- طبقاتی، با جهان-
دادن  تغییر  به  قادر  هرگز  ایده آلیستی  بینِی 
کسی،  اگر  و  شد،  نخواهد  موجود  وضع 
نه  نماید،  دعوت  ایده آلیستی  تفکر  به  را  او 
بلکه  نیست،  شرایط  دگرگونی  خواهان  تنها 
ایده آلیسم  که  چرا  است.  آن  بقای  خواهاِن 
فلسفه ای ذهنگرا، و در تقابل با هر نوع عمل 
ایده- عالوه،  به  است.  دگرگون ساز  انقالبِی 
آلیسم در هر شکل و نمودش، فلسفه و جهان-
بینی طبقه ی حاکم است، از دوران برده داری 

تاکنون.

مخالِف  ایدئولوگ های اش  و  بورژوازی  چرا 
موافق  و  دیالکتیکی،  ماتریالیستی  فلسفه ی 
ایده آلیسم، و ایده آلیسم مذهبی هستند: زیرا که 
آن، در تئوری و در عمل خواهان دگرگون 
شدن مناسبات موجود به زیان بورژوازی و 
در  و  تئوری  در  این  و  پرولتاریا،  سود  به 
عمل خواهان ادامه و بقا این مناسبات است.

پرسش بنیادی و راهبردی اکنون این است:

مخالِف مارکسیسم، با کدام ابزار و سازوکار 
و  وضع  کدام  می خواهد  فلسفی  فکری- 
کدام طبقه ی  به سود  مناسباِت موجودی را، 
اجتماعی، با کدام اهرِم تاریخی- طبقاتی و با 

چه چشم اندازی تغییر دهد.

نه »روشنفکر دینی« مخالف نظامی است که 
با او همسویی و وحدِت ایدئولوژیک- فلسفی 
دارد، و نه بورژوازی با شعار دادن، و در 
واقع نفرین »روشنفکر دینی« سرنگون می-
شود. خوِد روشنفکر دینی هم این را می داند.

با تجربه ی چند صد ساله ای که  بورژوازی 
می- آورده،  دست  به  طبقاتی  مبارزه ی  در 
تنها یک طبقه، و جهان نگرِی وحدت گرا  داند 
)مونیستی( ماتریالیستی دیالکتیکی آن طبقه، 
یعنی پرولتاریاست که می تواند او را از قدرت 

و حاکمیت بیاندازد.

و  مدرسی  آموزش های  در  بورژوازی 
آکادمیک اش »روشنفکرانی« را پرورش می-

دهد که به

طبقه ی کارگر راه رهایی به نیروی مادی و 
تئوریک خویش را نیاموزد، بلکه به او دعا 
خواندن و نفرین به سرمایه و تکنولوژی، و 
به گذشته را آموزش دهد. از  دعوِت محال 
و  روشنفکری  ادعای  هم  نمی توان  رو،  این 
مخالفت با بورژوازی و وضعیت موجود را 
داشت، هم با مارکسیسم و جهان بینِی علمی و 

رهایی بخِش طبقه ی کارگر مخالف بود.
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وضعیِت  با  که  آن  برای  دیگر،  عبارت  به 
به  را  مارکسیسم  باید  بود،  مخالف  موجود 
نیز  آن  دگرگون ساز  حقیقتاً  راه نمای  عنوان 
پذیرفت. چرا که وضعیِت موجود را تنها از 
دیدگاِه تاریخی- تکاملی انساِن اجتماعی می-
توان بررسی کرد و موافق یا مخالِف آن بود. 
از این دیدگاه، انسان در مرحله ای از تکامل 
با  انسان  تضاد  آن  در  که  است  اجتماعی 
انسان وجود دارد، و این تضاد در مرحله ی 
تولید  یا تضاد  کنونی تضاد کار و سرمایه، 
آن  است.  خصوصی  مالکیِت  با  اجتماعی 
اندیشه و عملی قادر به رفع این تضاد می-
دریابد  درستی  به  را  آن  سازوکار  که  شود 
همین  دروِن  از  را  آن  از  برون رفت  راه  و 
نه  دهد.  نشان  و  بجوید  تضادآمیز  سازوکار 
ذهنی  طور  به  را  موجود  وضعیِت  که  آن 
مثالً  معیارهای گذشته-  با  و  ببرد  به گذشته 
دوران برده داری- بخواهد آن را بررسی و 
ذهنی  درِک  این  مفهوِم  کند.  حل  را  مشکل 
و ایده آلیستی، توقف در وضعیت موجود و 
موجب  چه  آن  زیرا  است.  آن  کردِن  ابدی 
از  برخاسته  زنده ی  ایده های  می شود  تغییر 
شرایِط تولیدی- اجتماعِی امروز، و پراتیک 
انسان های زنده و کنشگراِن اجتماعِی امروز 
است، نه ایده های مرده و در کفن پوسیده در 
سِر موجوداِت خیالِی دوران های سپری شده.

مذهبی- ایده آلیستی-  آموزه های  با  شریعتی 
وضعیت  دگرگونی  خواهان  نمی توانست  اش 
که  باشد  وضعیتی  به  آن  ارتقای  و  موجود 
منع  و  دولت  از  دین  جدایی  تضمین کننده ی 

مداخله ی دین در آموزش باشد.

پیداست،  آثارش  تمام  در  که  همچنان  او، 
دارای یک جهان بینِی عاِم ایده آلیستی- مذهبی، 
بود.  اسالمی  دینی-  جهان بینِی خاص  یک  و 
میان  اعتقادی  و  معرفتی  لحاظ  به  چه  اگر 
ندارد،  وجود  چین  دیوار  جهان بینی  دو  این 
برتر شمردِن  با عمده کردن و  اما شریعتی 
دیوار  جهان بینی  دو  این  میان  خویش،  دین 
نخست  جهان نگری  اعتبار  تا  کشید،  نامریی 
)ایده آلیستی- مذهبی( را مشروط به اعتقاد به 
دومی )دینی- اسالمی( نماید. با چنین نگرش 
نوع  هر  او  جزم گرایانه ای،  و  متعصبانه 
جهان بینِی ایده آلیستی- مذهبی را که بیرون از 
دایره ی نگرش و اعتقاد دینی- اسالمی، یعنی 
آموزه های قرآنی باشد، خارج از باورمندی 
دینی، و از این رو مشرکانه و کافرانه می-

شمرد.

گروه  دو  به  امروزی  انسان های  او  باور  به 
توحیدگرا )معتقد به خدای یگانه ی اسالم( و 

مشرک یا کافر تقسیم شده اند.

در هیچ یک از آثار شریعتی استدالل یا بحث 
فلسفی اقناعی وجود ندارد. یک دلیِل مهم این 

فقدان این بود که او فلسفه نمی دانست و تنها 
ادعای جامعه شناسی داشت.

از این رو، او استدالل های دیگران را مأخذ 
اثبات  اما  نشده،  اثبات  فلسفی  باورهای 
هر  همچون  او  داد.  قرار  خویش  انگاشته ی 
ایده آلیستی، خشِت نخسِت ساختمان اندیشه ی 

فلسفی و نظروری اش را بر دریا نهاد.

دیگر  و  شریعتی  عمِل  و  اندیشه  ناهمسازِی 
ایده- همه ی  همچون  دینی«  »روشنفکران 
می خواهند  را  که »هم خدا  است  این  آلیست ها 
و هم خرما را«. آن ها در زندگی و نیازهای 
را  مادی  واقعیت  ناگزیرند  معیشتی  حیاتی- 
آموزه- دلیِل  به  حال  همان  در  اما  بپذیرند. 
های خانوادگی، مدرسی، دانشگاهی و مقدم 
بر همه طبقاتی خویش، این واقعیت را انکار 
عبارت  به  ببرند.  پناه  موهومات  به  و  کنند 
هستی  واقعیِت  بر  را  آموزه ها  آن ها  دیگر، 
زور  به  بلکه  نمی سازند،  منطبق  )عینیت( 
سفسطه و استدالل های فاقد ما به ازای واقعی 
و مادی، می خواهند واقعیت را بر آموزه های 
از  نمایند. غافل  منطبق  وارونه نمای خویش 
آن که خوِد زندگی و واقعیت )نیازهای مادی 
و زیستی( پرزورتر و مستدل تر از آن آموزه-
هاست و در کنش های ناگزیر حیاتی، حقیقِت 
خرما را صریح تر، عینی تر و ضروری تر به 

آن ها اثبات می کند.

در تحلیل های اجتماعی، سیاسی اش، شریعتی، 
یک  که  موجود  وضعیت  از  فرار  برای 
واقعیِت پرزوِر عینی است، آنقدر عقب عقب 
قعر  به  بام  سوی  آن  از  را  خود  که  می رود 
گذشته پرتاب کند، و در این واپس روی برای 
دنبال  به  هم  را  دیگران  نباشد،  تنها  که  آن 
می- واپس گرایی اش سهیم  در  و  می کشد  خود 
کند. او که ظاهراً جامعه شناس هم هست، این 
واقعیت جامعه شناختی را نمی داند که بازگشت 
به گذشته اواًل مسأله ای فردی نیست، ثانیاً چه 
فردی و چه اجتماعی، غیرممکن و خیال بافی 
محض است. او، در واقعیت، نه تنها هزار 
و چند صد سال نمی تواند به گذشته بازگردد، 
و جامعه را به همراه خود بازگرداند، بلکه 
بازگشت  به  قادر  هم  ثانیه  یک  برای  حتا 
نیست. همچنان که هماندیشان و پیروان وی 
به »دوراِن  بازگشت  امروز در حسرت  هم 
و  ذهنگرایی  می توانند  تنها  خویش،  طالیی« 
قلم فرسایی کنند. چرا که رود پرزوِر واقعیت 
مادی آن ها را چه بخواهند چه نخواهند با خود 

به آینده می برد.

به  جمله شریعتی،  از  و  دینی«  »روشنفکر 
با  طبقاتی اش،  ایده آلیستی-  آموزه های  دلیِل 
تقدم  مرزبندِی ذهنی میاِن ماده و شعور، و 
قایل شدن هستی شناسانه برای شعور، ایده و 
روح، وحدِت مادی و سیستمِی جهاِن حقیقتاً 

این مرزکشی  با  انکار می کند، و  موجود را 
کلیِت  و  وحدت  یک  هستِی  شکل های  میان 
سیستمِی خودکار و درون زا، چون خود را با 
علم، و به ویژه علوم طبیعی و زیست شناختی 
این علوم  ناچار است نقش  رودررو می بیند، 
تئوری های  درستِی  حتا  و  شناخت،  در  را 

علمی را لجوجانه رد نماید.

شریعتی ضدیت خود با علم و تکنولوژی را 
خود،  قول  از  چه  آشکارا  و  نمی کند،  پنهان 
کشیش های  خصوصاً  ایده آلیست ها-  دیگر  یا 
به  را  تکنولوژی  و  علوم طبیعی  فلسفه دان- 
بهانه های واهی مورد انتقاد و در واقع اتهام 

قرار می دهد.

در: »انسان، اسالم و مکتب های مغرب زمین« 
و  معنوی  ارزش های  از  »دفاع  بهانه ی  به 
کرامات اخالقی و استعداداِت قدسِی انسان« 

بی پروا به علم و تکنولوژی می تازد.

و  ماشین  معجزه ی  »حتا  است:  نوشته 
تکنولوژی جدید، که باید انسان را از اسارت 
فراغت  اوقات  و  می کرد  رها  مادی  کاِر  در 
او را افزون می ساخت، کاری از پیش نمی-
تولید  تکنولوژی  خارق العاده  سرعِت  و  برد 
این  میاِن  در  انسان  و  است  شده  بیش تر  هم 
سرسام جبرِی سرعت، هر روز محکوم تر، 
غرقه تر و از خود بیگانه تر می شود و نه تنها 
دیگر مجالی برای رشد ارزش های معنوی و 
قدسی  استعدادات  طلوع  و  اخالقی  کرامات 
او نیست، بلکه سراپا غرِق در تالش برای 
مصرِف مادی، و مصرف برای تالش مادی 
و فرو رفتن در یک مسابقه ی دیوانه وار در 
تجمل و تفنن، ارزش های سنتِی اخالق وی را 
نیز دست خوِش تعطیل و زوال کرده است.« 
زمین.  مغرب  مکتب های  و  اسالم  )انسان، 

انتشاراِت بنیاد شریعتی. ص ۳۶(.

کارکرد  و  نقش  »جامعه شناس«  شریعتی 
تکنولوژی را در زندگی انسان، و پیونِد دو 
جانبه ی انسان و تکنولوژی را نمی داند. به این 
دلیل است که گمان می کند، هدِف تکنولوژی 
معنوی  ارزش های  رشد  برای  فراغت  ایجاد 
یا  مصرف  نه  و  است  اخالقی  کرامات  و 

کارکرِد مادی.

تکنولوژی، یا به معنای عام آن، ابزارسازی، 
هم آفریده و هم آفریننده ی انسان است. از این 
روست که می گوییم پیوند انسان با تکنولوژی 

پیوندی دوجانبه و متقابل است.

برآوردِن  اصل،  در  تکنولوژی،  هدِف 
خوراک،  مانند  انسان،  اساسی  نیازهای 
پوشاک، مسکن و تسهیل پیوندهای اجتماعِی 

انساِن اندیشه ورز است.

)تکامل  گردید  تبدیل  انسان  به  که  موجودی 
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یافت(، بدون ابزارسازی، یا همان تکنولوژی 
هرگز انسان و اندیشه ورز نمی شد.

در رونِد ابزارسازی، هم انسان تکامل یافت 
و هم تکنولوژی.

تکامِل تکنولوژی به معنای دستیابی و بهره-
نیازهای  به  انسان  بهتِر  و  سریع تر  مندِی 
پوشاک،  خوراک،  یعنی  خویش  اولیه ی 
مسکن و در کنار این ها، ایجاد سریع تر و بهتِر 
ارتباط با همنوع خویش است، تکنولوژی نه 
تنها زندگِی انسان ها، بلکه در جوار آن زندگِی 
دیگر زیستمندان را هم بهتر و راحت تر کرده 

است.

با تکنولوژی، انسان به غذای بیش تر و بهتر، 
مسکن مناسب تر و راحت تر، پوشاِک بیش تر و 
مناسب تر برای فصل ها و مکان های مختلف، و 
چه  راحت تر  و  سریع تر  ارتباطی  وسایِل  نیز 
برای  چه  و  خویش،  اندیشه ی  انتقاِل  برای 
یافته  دست  دیگر،  جای  به  جایی  از  رفتن 

است.

تکنولوژی، به خالِف تصور شریعتی موجب 
دست رسِی  و  هنر،  و  فرهنگ  تعالی  و  رشد 
انسان های بیش تری به امکاناِت چاپ و پخش، 
سواد  و  آموزش  سطح  ارتقای  نتیجه  در  و 
آگاهی گردیده است. تکنولوژی،  و دانش و 
یک عامل مهم در خرافه زدایی در جامعه-

های بشری است.

رابطه ی  یکدیگر  با  دستاوردها،  این  همه ی 
متقابل، و تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر هم و از 

هم دارند.

چنان که مثالً بهتر شدِن وضع تغذیه، یا ایجاد 
مسکن مناسب و راحت، در رشد و پیشرفت 
این ها به  فرهنگ و هنر و سواد و دانش، و 
نوبه ی خود بر تغذیه و ساخِت مسکن تأثیر 
بهتر  بر روی هم موجب  می گذارند، و همه 
شدن هر چه بیش تر وضع زندگی و معیشت 

انسان ها می شوند.

بنابراین، تکنولوژی و صنعت، عامل مهمی 
در بهبود وضعیِت زیست انسان است.

حقیقتاً  شریعتی  آیا  است:  این  پرسش  حال، 
در  بشر  زندگی  وضعیِت  شدن  بدتر  نگراِن 

اثر پیشرفت تکنولوژی است؟

پرسش را به صورت دیگر هم می توان مطرح 
نمود: آیا کسی که تکنولوژی را محکوم می-
و  هزینه تر،  کم  بهتر،  راه حل  خود  کند، 
و  خوشبختی  و  پیشرفت  برای  عقالیی تری 
رفاه انسان ها دارد که تکنولوژی از برآوردن 

آن ناتوان است؟

مسأله این است که مشکِل شریعتی، شکل و 

طرِز استفاده از تکنولوژی نیست، که آن را 
هرگز مطرح نمی کند، بلکه او اساساً با خوِد 

تکنولوژی مشکل دارد.

او، نه با طرز و نحوه ی استفاده ی این یا آن 
آدم، این یا آن جامعه، این یا آن نظام، این یا 
تکنولوژی  با  بلکه  تکنولوژی،  از  طبقه  آن 
دست رِس  در  و  آورنده  فراهم  ابزار  مثابه  به 
و  آگاهی  ملزوماِت  قراردهنده ی  همگان 
خرافات  دانش  و  جهان،  از  علمی  شناخِت 

ستیز مشکل دارد.

شریعتی مخالف ماشین چاپی است که کتب 
»ضاله و گمراه کننده« و آگاهی بخِش علمی- 
فلسفی در اختیار انسان امروز قرار می دهد. 
علوم  و  کلی،  طور  به  علم  با  که  همچنان 
تکامل  نظریه ی  و  خاص،  طور  به  طبیعی 

مخالف است و سِر ستیز دارد.

رو  آن  از  هم  را  سرمایه داری  شریعتی، 
محکوم می کند، که موجب پیشرفت انسان و 
باال رفتِن سطح توقع وی از هستی و زندگی 
و قانع نبودن به »رزق و روزی« عطا شده 

از سوی آفریدگار گردیده است.

منظور او از »از خود بیگانه شدن انسان«، 
کاهِش رغبت و عالقه ی انسان به گفته ی او 
»معنویات و اخالق سنتی و مذهب« است، 
فراورده های  با  کارگران  بیگانگی  مثاًل  نه 
کار خویش، به دلیل تسلط مالکیت خصوصی 
سرمایه داران بر آن ها. شریعتی می داند پیشرفت 
تکنولوژی و علم، موجب شده که انسان از 
خرافه هایی که او به آن ها دلبستگی دارد و آن ها 
را معنویات می نامد، فاصله بگیرد و از این 
رو نمی تواند خشم خود را از علم و تکنولوژی 

پنهان سازد.

آسمان و ریسمان را به هم می بافد تا علیه همه-
ی دستاوردهای پراتیکی و تئوریک تاکنوِن 
اقامه  برهان  و  دلیل  زمینه ای  هر  در  بشر 
کند، بی آن که مفهوم و ضرورت تاریخی- 
اجتماعِی آن چه را که بر زبان می آورد، یا بر 

قلم جاری می سازد دریافته باشد:

»تکیه بر اصِل ماشینیسم و اکونومیسم، به نام 
رسیدن سریع و فوری به وفور تولید و گذر 

آوارهایی اند  به کمونیسم، همه  از سوسیالیسم 
اراده ی  یک  عنواِن  به  انسان  روی  بر  که 
قدسی آزاد و خالق فرود می آیند و او را به 
صورِت شئ اجتماعی در یک سازمان خشن 
)انسان،  می نمایند.«  قالب ریزی  فراگیرنده  و 
اسالم و مکتب های مغرب زمین. ص ۳۸(.

که  نظامی  هر  علیه  دینی«  »روشنفکر 
بنویسد، یا از هر کسی نقل قول نماید، یک 
ماشینیسم،  با  مخالفت  ندارد،  بیش تر  هدف 

تکنولوژی و علم.

اگر علیه سرمایه داری می نویسد- که خودش 
و  است  بهره مند  آن  امکانات  تمام  از 
منظورش  می کند-  را محکوم  آن  فریبکارانه 
از دستاوردهای سرمایه داری  آن بخش  تنها 
عقب  و  آگاهی ها  افزایش  موجب  که  است 

راندن خرافه هاست.

ضدیت اش با ماشینیسم و صنعت به این دلیل 
است که صنعت و ماشینیسم را تقویت کننده ی 
ماده گرایی می داند. ماده گرایی را هم نه در 
معنای  در  بلکه  آن،  فلسفی  علمی-  مفهوِم 

عامیانه و مال مکتبی اش می فهمد.

ظاهراً  که  ی  موجود«  »وضعیت  همان 
ادعای  به  و  بود  مخالف  آن  با  شریعتی 
یعنی  می کرد-  مبارزه  آن  با  همفکران اش 
وضعیت سیاسی دوران شاه- به او اجازه داد 
مارکسیست-  نویسندگان  و  کتاب ها  غیاب  در 
از  که  نادرستی  ایده ی  و  برداشت  هر 
مارکسیسم و فلسفه ی ماتریالیستی دیالکتیکی 
داشت به عنوان مارکسیسم واقعی به پامنبری-
ها و خوانندگان آثارش بقبوالند و همان ها را 

محکوم کند.

با  تا  می رود  منبر  به  تنه  یک  چگونه  ببینید 
سفسطه و تحریف، مفاهیم علمی هزاران بار 
آزمایش و بررسی شده و تئوری های در عمل 
تأیید شده را در حضور پامنبری های متعصب-

اش به چالش گیرد و خلع اعتبار نماید:

»بیولوژیسم، یا اصالِت قوانیِن حیاِت طبیعی، 
انسان را درست به همان گونه می نگرد که یک 
می دهد،  وی  به  که  نمره ای  تنها  و  حیوان، 
این است که وی را آخرین حلقه از زنجیر 
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همه ی  وگرنه  می شمارد  موجودات  تکامِل 
انسانِی  جلوه های معنوی و خصایل ویژه ی 
وی همچون غرایز طبیعی در او به اقتضای 

مزاج است.«.

یا در این جا:

جامعه شناسی،  اصالِت  یا  »سوسیولوژیسم، 
کشتزار  در  که  می شمارد  گیاهی  را  انسان 
محیط اجتماعی می روید، آن چنان که آب و 
هوا و خاِک آن اقتضا می کند و تنها با تغییر 
این کشتزار است که محصوالت انسانی آن 
نیز تغییر می کنند و آن نیز به اقتضای قوانین 
 … است  انسان  دست رِس  از  خارج  علمی 
ناتورالیسم  و  ماتریالیسم  مکتب ها  این  بر  اگر 
مادی  انسان را یک شئ  که  بیفزاییم  هم  را 
می- بیولوژیک  موجود  و  طبیعی  جانور  یا 
اعتقادی  فاجعه های  از  تصویری  شمارند، 
عصِر حاضر به دست می آید.« )همان کتاب 

ص ۳۹- ۳۸(.

تصورش را بکنید، نام تان داروین، المارک، 
دهه- در  و  است  مارکس  یا  انگلس  پاولف، 
به  شمسی   ۱۳۹۰ دهه ی  در  نه،   ۱۳۴۰ ی 
آن  اهالی  که  رفته اید  سبزوار  در  روستایی 
دکترای  می گویند  که  توکی  و  تک  جز  به 
جامعه شناسی شان را از یکی از دانشگاه های 
اروپایی گرفته اند، بقیه یا اصالً سواد ندارند، 
یا تازه باسواد شده اند. یکی از دکترها به نام 
به دیگر  تقدِم فضل نسبت  علی شریعتی که 
دکترها دارد، اهالی را در حسینیه ی روستا 
ای  بگوید:  و  منبر  روی  برود  و  کند  جمع 
مردم! این ها که می بینید می گویند اجداد شما آدم-
ها حیوان بوده اند. می گویند شما مثل گیاهان 
و علف ها هستید که تنها نام تان انسان است، اما 
از همه ی جلوه های معنوی و خصایل ویژه ی 
هستید.  تهی  طبیعی  غرایز  همچون  انسانی 
و  مادی  چیز  یک  آدم ها  شما  می گویند  این ها 
هستید،  بیولوژیک  موجود  و  طبیعی  جانور 
و الی آخر. سپس دکتر برای آن که بیسوادی 
شما را برای اهالی روستا رو کند، از شما 
بخواهد بنویسید »مار« و شما کلمه ی مار را 
روی تخته بنویسید. آن گاه شریعتی شکِل مار 
را بکشد و از مردم بپرسد: وجداناً قضاوت 
کنید، این مار است که من کشیده ام، یا آن که 
آن گاه،  نوشته اند.  بی خبر  خدا  از  کافران  این 
انگلس،  پاولف،  المارک،  داروین،  که  شما 
مارکس یا هر از خدا بی خبر دیگری که هستید 
ببینید اهالی روستا چه به روزگارتان خواهند 

آورد.

از طنز قضیه بگذریم.

ده ها انسان تحصیلکرده همچون آنان که نام 
یا نبردم، ده ها سال عمر و زندگی شان  بردم 
را چه در طبیعت، چه در آزمایشگاه، چه در 
جامعه و فعالیت های اجتماعی صرِف تحقیق، 
آزمایش، بررسی و مبارزه نمودند تا پی به 
آن وقت  ببرند.  پدیده ها  این  بر  حاکم  قوانین 
»روشنفکر دینی« با یک فتوا بر روی منبر 
بر همه ی این دستاوردها خط بطالن می کشد 
و قوانین کشف شده را بی اعتبار و باطل اعالم 

می کند.

کله- از  علمی  قوانین  می کند  گمان  شریعتی 
ی آدم ها بیرون می آید و نه از خوِد واقعیت ها 
و پدیده های عینی. این است که فکر می کند 
پس، می توان با یک چرخش ذهن قوانین را از 

کله بیرون، و یا بی اعتبار اعالم کرد.

اگر چنین بود، و قوانین را می شد بدون عمل 
و پراتیک در کله ایجاد کرد، دیگر الزم نبود 
سال ها  زمان،  آن  دشوار  شرایط  در  داروین 
آن  کند،  سفر  جهان  سوی  آن  و  سو  این  به 
همه سختی را تحمل نماید تا قوانین حاکم بر 
از کردوکار و نحوه ی  زندگی جانداران را 
نبود  یا الزم  بیرون بکشد.  آن ها  زیست خوِد 
را  خود  عمر  سال ها  شاگردان اش  و  پاولف 
سازوکار  تا  بگذرانند  مختلف  جانوران  با 
شرطی  و  غیرشرطی  انعکاس های  قوانین  و 
را کشف نمایند. یا مارکس و انگلس سالیان 
دراز زحمت بکشند و با مطالعه و جمع بندی 
تئوریکی  و  پراتیکی  علمی-  دستاوردهای 
تاکنونی همه ی انسان های اندیشمند، و شرکت 
عاِم  قوانین  طبقاتی،  مبارزه ی  در  مستقیم 
فرمول بندی  کشف،  را  تاریخ  و  ماده  حرکت 

و بیان کنند.

شریعتی، که به لطِف وضعیِت موجود هیچ 
آن که  برای  نمی بیند،  مقابل خود  در  حریفی 
معلومات و سوادش را به رخ هموالیتی های  اش 
بکشد تا فراموش نکنند که او دکتر و تحصیل-
کرده ی فرنگ است، پشت سر هم، با ربط و 
بی ربط، واژه ها و اصطالحات فرنگی به کار 
می برد، تا شنونده و خواننده را از دانش خود 

متعجب و مرعوب سازد:

اصالت  از  مارکسیسم،  در  انسان  »اصالت 
ustem-  ببزار سر در می آورد، یعنی به جای
به  نه  یعنی   ،sialisme، humanisme
فرزند  بلکه  آدم،  فرزنِد  انسان  اسالم،  قول 
ابزار. اما باالصاق دیالکتیک به ماتریالیسم، 
نمی زند،  انسان  سر  بر  افتخاری  تاج  تنها  نه 
بلکه یک جبر مادی- دترمی نیسم- را هم بر 
می بخشد،  حکومت  انسان  تاریخی  سرنوشِت 
پای  و  دست  بر  است  دیگری  زنجیر  که 
پراکسیس- Praxis- و در حقیقت به زنجیر 

کشیدن آدم.« )همان کتاب. ص ۴۰(.

قاطعانه  چنین  این  که  دینمداری  این  اما 
و  علمی  قوانین  علم،  واژه ها،  رگبار  با  و 
منسوخ  و  می کوبد  را  دیالکتیک  ماتریالیسم 
اعالم می کند، چه چیزی را جایگزین شان می-
هم یک عشق  که  بخوانید: »مذهب،  سازد، 
و  کمال  به  هم یک دعوت  و  است  نیرومند 

نجات« )همان جا، ص ۴۱(.

گرماگرِم  در  و  دهه ی ۱۹۶۰،  در  شریعتی 
خیزش ها و انقالب های دموکراتیک و کارگری

انسان از سیستِم سرمایه و جهل  رهایی بخش 
و خرافه های تداوم بخش آن، همچون همه ی

ایده آلیست ها، کمر به نجات سرمایه و ملحقات 
و منضمات آن گرفت. با محکوم کردن علم 
و تکنولوژی، تالش کرد ابزار مادِی رهایی 
طبقه ی کارگر، و با محکوم کردِن ماتریالیسم 
از  را  تئوریک اش  و  فکری  ابزار  دیالکتیک 
او بگیرد، و به این ترتیب سرمایه داری را 
رها  گرفته  را  گریبان اش  که  مخمصه ای  از 

سازد:

»علم از خدمت گزاری دین رها شد و به خدمت 
قرار  قدرتمندان  اختیار  در  و  درآمد،  قدرت 
کوته فکرانه  سیانتیسم  یک  به  بدل  و  گرفت 
اما خود  کشت  را  مسیح  که  شد  منجمدی  و 
وارونه- می گویند  را  ]این  شد  قیصر  چاکر 
گویی و فقر فلسفی و جامعه شناختی[. ماشین 
که ابزار دسِت انسان بود تا او را بر طبیعت 
به  بدل  دهد،  نجات  کار  بردگِی  از  و  مسلط 
ماشینیسم شد و انسان را در بند آورد. ]آقای 
دکتر! بد فهمیده اید و بدتر توضیح می دهید و 
دیگران را گمراه می کنید: علم و تکنولوژی 
در دسِت سرمایه داران چنین اند. یا، سرمایه-
سوء  اینگونه  تکنولوژی  و  علم  از  دارن 
خودشان  علم  و  تکنولوژی  می کنند.  استفاده 
و  تئوری  و  ابزار  ندارند،  شعور  و  مغز 

فرموال
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۴۵٫ توضیحات درون کروشه از من است.(

»امروز می بینیم سرمایه داری شرف اش بیش تر 
از سوسیالیسم است. از سولژنیتسین پرسیدند 
این  برای  می گوید:  می روی،  آمریکا  به  چرا 
ولی  بدهم  فحش  آمریکا  به  می توانم  آنجا  که 
در کشور خودم روسیه نمی توانم.« )شریعتی. 
شریعتی  از:  برگرفته  آثار.  مجموعه 

روشنفکر ناشناخته. ص ۴۵٫(.

هیچ اندیشمند مدرن و فیلسوف و دانشمندی 
نیست که از زخم زبان و تعرِض قلم و زبانِی 
خود  او  اما،  باشد.  مانده  امان  در  شریعتی 
پذیرفته  تأثیر  اندیشه ای  از چه کسی و کدام 
می گوید:  چنین  همفکران اش  از  یکی  بود، 
بیش ترین  کسانی  یا  کسی  چه  از  »شریعتی 
آموزگاران اش،  پدرش،  می پذیرفت؟  را  تأثیر 
ابوذر،  سجاد،  حسین،  علی،  اسالم،  پیامبر 
سلمان؟ نه، آن که تأثیر اساسی و تعیین کننده 
داشت،  او  شدن  چگونه  و  رفتن  چگونه  بر 
ابراهیم بود. ابراهیم بود که بدو آموخت که 
پرسنگالخ  سخت،  راه  این  منزلگه  آخرین 
)شریعتی،  است.«  ابراهیم  مقاِم  خونین،  و 

روشنفکر ناشناخته. ص ۹۷(.

با  مخالفت  که  بفهمیم  می توانیم  اکنون، 
تکنولوژی و علم از یک سو، و با فلسفه ی 
علمی- ماتریالیسم دیالکتیک- از سوی دیگر 
از چه دیدگاهی و با چه هدفی صورت می-

گیرد:

زمینه- تمام  در  سرعت  یعنی  تکنولوژی، 
های هستِی اجتماعی، و در نتیجه، در ابزاِر 
هستی شناسی، که این خود به معنای شتاب 
انسان  شناخت  و  آگاهی  تعمیم  به  بخشیدن 

است از طبیعت و هستِی خویش.

اندیشه ی  و  تکنولوژی  با  و ضدیت  مخالفت 
علمی یعنی مخالفت با کسب آگاهی و شناخت 
از طبیعت و انسان، و انتقال آن، به منظوِر 

تداوِم جهل و بی دانشی.

است  است: »روشنفکر کسی  گفته  شریعتی 
معترض  موجود  وضع  به  نسبت  اوالً  که 
است، و در همین حال می کوشد تا آن چه را 
که در برابرش وضع مطلوب می داند جانشین 

روشنفکر  شریعتی،  از:  )نقل  سازد.«  آن 
ناشناخته. ص ۲۴۸(.

این، تعریفی نادقیق و دلبخواهی از روشنفکر 
غیر  حتا  دربرگیرنده ی  که  تعریفی  است. 
هم  شریعتی  خوِد  جمله  از  و  روشنفکران، 

می شود. به چند دلیل:

یکم: از آن جا که هر وضع موجود تاکنونی 
تا  دارد،  هم  با  را  منفی  و  مثبت  جنبه های 
نکند  مشخص  معترض  شخص  که  زمانی 
نمی تواند  دارد  اعتراض  جنبه  کدام  به  نسبت 

ادعای روشنفکری نماید.

مثبت  جنبه ی  به  نسبت  کسی  اگر  دوم: 
نه  باشد،  معترض  موجود  وضع  )مترقی( 
و  واپس گرا  بلکه  نیست،  روشنفکر  تنها 

ناروشنفکر است.

روشنفکر  بر  آن چه  این ها،  از  مهم تر  سوم: 
بودن کسی داللت می کند، آلترناتیوی است که 

او در مقابِل وضع موجود می گذارد.

شریعتی، اگر چه تعریف روشن و مشخصی 
اما،  ندارد،  می نامد  موجود  چه وضع  آن  از 
اعتراض اش کاماًل صریح و بی پرده به جنبه-
های مترقی آن است. در یک کالم می توان او 

را مخالفت مدرنیته دانست.

و  مبهم  دیدگاه های  کردِن  روشن  از  پیش 
و  موجود«  »وضع  درباره ی  او  نادقیق 
جایگزینی که در برابر آن قرار می دهد، آن 
را از دیدگاه جهان بینی و جامعه شناسی علمی- 

مارکسیستی- بررسی می نماییم.

جامعه شناسی  دیدگاه  از  موجود  وضع 
اطالق  تاریخی  دوران  یک  به  مارکسیستی 
می شود، که عبارت است از هستِی اجتماعی 
هستِی  آن  از  برآمده  اجتماعِی  شعور  و 
معین.  تاریخِی  دوران  همان  در  اجتماعی، 
می توان  هم  رو،  این  از  را  موجود  وضِع 
وضعیِت عام انسانی، و هم وضعیِت خاص 
یک  چارچوب  در  مفروض  جامعه ی  یک 

دوراِن معین، تلقی نمود.

با این تعریف، دوراِن ما انسان های امروزی، 
و  است،  سرمایه داری  دوراِن  عام  طور  به 
هر  در  را  موجودی  وضع  هر  بنابراین، 
جامعه ای تنها می توان در چارچوب هستی و 
و  کرد  بررسی  دوران  این  اجتماعی  شعور 

موافق یا مخالف آن بود.

دوران  و  نظام  با  مارکسیست ها  مخالفت 
و  حب  سر  از  و  دلبخواهی  سرمایه داری 
بغض شخصی نیست، بلکه علِت تاریخی و 

طبقاتی دارد.

مارکسیست ها، جنبه های مثبت و دستاوردهای 
علمی- تکنیکی این دوران را که موجب رشد 
رشد  جمله  از  و  تولیدی  نیروهای  تکامل  و 
دیده ی  به  بوده  کارگر  کیفی طبقه ی  و  کمی 

احترام

می نگرند و خواهان پیشرفت و تکامل هر چه 
بیش تر این دستاوردها هستند.

نظام سرمایه- از  کارکردی  و  آن وجه  آن ها 
داری را نقد می کنند که مانع پیشرفت جامعه 
گردیده، یعنی تضاد مالکیت خصوصی با کار 
تاریخی نگِر مارکسیست ها  اجتماعی. از دیدگاِه 
عمر مفید سرمایه داری به سر رسیده و باید 
نفس  تازه  دورانی  و  نظام  به  را  خود  جای 
دوران  این  پاگیر  و  دست  تضادهای  فاقد  و 
حفظ  ضمِن  بعدی،  نظام  و  دوران  بدهد. 
دستاوردهای این دوران، شرایط و وضعیت 
به  دستاوردها  این  بیش تر  تکامل  برای  را 
منظور برخورداری برابِر همه ی انسان ها از 

آن ها فراهم می سازد.

در نظاِم موردنظر مارکسیست ها، طبقه ی 
خصوصی،  مالکیت  انحالل  ضمِن  کارگر 
وظیفه دارد، جامعه ی طبقاتی و بهره کشی 
فرایند  یک  در  و  ملغا،  را  انسان  از  انسان 
کوتاه یا بلندمدت، هر نوع قدرت و سلطه ی 

طبقاتی را از روی زمین بردارد.

با انحالل طبقات و جامعه ی طبقاتی، یعنی 
مالکیت  و  تولید  بر  مبتنی  اجتماعِی  هستی 
بورژوایی، شعور اجتماعی برآمده از آن نیز 
درازمدت  یا  کوتاه  فرایندی  در  و  تدریج  به 
جای خود را به شعوِر اجتماعِی متناسب با 
دوراِن جدید و انسان جدید خواهد سپرد. این 
است آن وضع موجودی که مارکسیست ها به 
نمایندگی از طبقه ی کارگر و تمامی بشریت 
به آن معترض اند، و نیز جایگزینی که در 
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برابر آن قرار می دهند. این است چارچوِب 
نگرش به وضعیِت کنونی و چشم انداِز برون 

رفت از آن.

در این راه حل، چیزهایی حفظ و چیزهایی به 
دور افکنده می شوند. آن چه مفید و در جهِت 
پیشرفت است حفظ، و آن چه مانع پیشرفت و 
عامِل ایستایی است، خود به خود، طی یک 

پروسه ی انقالبی تکاملی نفی می گردد.

ی  نتیجه  که  موجود،  دانِش  و  تکنولوژی 
تالش هزاران ساله ی نوِع انسان است حفظ، 
و سکوی جهِش انساِن تراِز نوین به آینده و 
دوراِن عالی تر می گردد. مناسبات کهنه ی 
عقب افتاده از تولید مدرِن اجتماعی، منسوخ، 
و مناسباِت نوینی که متضمن پویایی، آزادی، 
و  شعور  ارتقای  نیز  و  خوشبختی،  و  رفاه 
آگاهِی نوع انسان است جایگزیِن آن می شود.

در این فرمول بندِی اکنون صرفاً نظرورانه 
جایی  هیچ  علمی،  های  داده  به  متکی  اما 
برای خیال بافی و اراده ی مافوق تاریخ و 
با  مطابق  چیز  همه  و  ندارد،  وجود  انسان 
تاریِخ  دهِی  سامان  خود  و  خودکاری  رونِد 
غایت مند، یعنی فعالیت هدف منِد انسان های 

کنشگر به پیش می رود.

احتمال و تصادف در این فرایند نقش دارد، 
اما نقش فراتاریخی و از پیش مقدر ندارد.

جهاِن  از  انسان  شناخت  و  آگاهی  چه  هر 
پیرامون و در نتیجه تسلط اش بر آن فراتر 
همان  به  نیز  تصادف  و  احتمال  نقِش  رود، 
یابد. آگاهی و شناختی که  نسبت کاهش می 
و  صنعت  تکنولوژی،  پیشرفت  به  موکول 

علوِم طبیعی است.

چنین است وضعیت موجود حاکم بر جامعه 
ی انسانی به طوِر عام.

وضعیِت خاِص هر جامعه، نظیر جامعه ی 
ما، تابعی از این وضعیِت عام است.

ی  جامعه  که  است  آن  سخن  این  ی  نتیجه 
باید  انداِز کلی و عام،  با داشتن آن چشم  ما 
داشته  سیاسی  لحاظ  از  صرفاً  را  شرایطی 
کلی  هدِف  آن  راستای  در  را  خود  تا  باشد 
چه  مثال،  عنوان  به  دهد.  قرار  عمومی  و 
در رژیم گذشته و چه اکنون، استبداد سیاسی 
راستای  در  ما  گرفتن  قرار  اصلی  مانع 
برگذشتن از وضِع موجود و تحقق آن هدِف 
جامعه  پیشاروی  که  مانعی  است.  عمومی 
های پیشرفته قرار ندارد. آن ها یک گام از 

ما پیش ترند.

دو  ما،  ی  جامعه  روشنفکر  رو،  این  از 
وظیفه بر عهده دارد، یکم: ترسیم وضعیِت 

این دوران و راه برون رفت  کلی حاکم بر 
رفت  برون  راه  دادِن  نشان  دوم:  و  آن،  از 
از وضعیت اختصاصی جامعه ی خویش، با 
تکیه بر معیارهای رهایِی جامعه ی انسانی.

آیا شریعتی چنان چشم انداز، و چنین وظیفه 
ای را پیشاروی خود داشت؟

با  که  است  ناسازنمایی  موجوِد  آلیست،  ایده 
سوِز-  دوگانه  موجوِد  چونان  خویش  هستی 
مادی و فکری- چه در عمل و چه در حرف، 
زیرا  دارد،  تضاد  دارد.  تناقض  و  تضاد 
هستِی مادی اش را در عمل )کردار( در یک 
را  اش  ورزی  اندیشه  و  تاریخی،  موقعیت 
در موقعیت دیگر، یعنی در موقعیِت تاریخِی 
ناهمساز با آن هستی مادی تصور می کند. 
ایده  تناقض دارد، زیرا در زندگی روزمره 
تاریخی اش  مادی-  از هستِی  برگرفته  های 
را به طور ذهنی در موقعیتی تصور می کند 
که کم ترین همانندی با هستِی مادی- تاریخی 

وی ندارد.

)هستی  واقعیت  گفتارش  در  شریعتی 
اجتماعی( موجود را که خود عضوی زنده 

از آن است

با  اعتقادی  دالیل  به  که  چرا  پذیرد،  نمی 
کردار  در  اما،  دارد.  کشمکش  و  تضاد  آن 
یا  گفتار،  و  دهد  تن  آن  به  است  ناگزیر 
او  که  چرا  کند.  نقض  را  خود  باورهای 
می  را  خدا  هم  گفتم،  تر  پیش  که  همچنان 
خواهد هم خرما را. در واقع او، همانند هر 
ایده آلیستی در گفتار ذهنگرا )ایده آلیست( و 
در کردار ماتریالیست است. ماتریالیست به 
معنای تقدم قایل شدن برای واقعیت مادی و 
هستی اجتماعی خویش. تضاد و تناقضی که 

در زندگِی هر ایده آلیستی وجود دارد.

می  گذشته  به  متعلق  کسی  را  خویشتن  او 
پیوند  حاضر  واقعیت  پیکر  بر  که  پندارد 
ناهمگون خورده است. اما، او که در پندار 
بر منبر  زندگی نمی کند. این است که مثالً 
که می رود، یا هنگامی که افکار و باورهای 
دیگران  تا  آورد  می  کاغذ  روی  به  را  اش 
جنس  با  مجامعت  خوردن،  غذا  بخوانند، 
را  زندگی  مواهب  از  بردن  لذت  و  مخالف 
کند،  می  تحقیر  و  داند  می  حیوانی  عملی 
اما در واقعیت و در کردار خویش، بهترین 
غذاها را می خورد، بیش از هر موجود زنده 
ای با جنس مخالف مجامعت می کند، و از 

هیچ لذتی خود را محروم نمی سازد.

هم  روشنفکر  عنوان  خود  به  که  شریعتی 
مدرن  های  تحصیلکرده  ی  درباره  داده، 
آن  آل احمد  به شیوه ی  اندیش امروزی که 
کند  می  زده خطاب  را روشنفکر غرب  ها 
را  »خودش  است:  کرده  قضاوت  اینگونه 

با همان ذوق و سلیقه  اروپایی حس میکند، 
ها،  رنج  تفکر،  همان طرز  با  و  گرایش  و 
غم ها، احساسات و آرزوهای اروپایی. در 
نیازها  و  ها  غم  آرزوها،  این  که  صورتی 
در  او  و  است،  دیگر  ی  جامعه  یک  مال 
یک جامعه ی اصالً غیرمتشابه با آن جامعه 

زندگی می کند.« )تمدن و تجدد. ص ۱۹(

اما، خود شریعتی چه ذوق و سلیقه و طرز 
تفکری دارد، و آرزوها و نیازهای اش مال 

چه

است  نیازی  چه  کتاب  در  است.  ای  جامعه 
دوره  دو  اسالم،  به علی، می خوانیم: »در 
ی سیزده ساله ی مکه و ده ساله ی مدینه، 
دو دوره ی کامالً حساب شده است. تصادف 
سیزده  است.  نیاورده  پدید  را  هجرت  این 
فرد  فرد  اسالم  ای است که  اول دوره  سال 
مسلمان، یعنی انسان درست اندیش و معتقد 
را می سازد، و این اقلیت که مهاجرین هستند 
در مدینه مرحله ی دوم را آغاز می کنند و 
آن مرحله ی ساختِن یک جامعه ی درست 
بنابراین در مکتب اسالم، مکه دوره  است. 
ی فردسازی و مدینه دوره ی جامعه سازی 
است.« )چه نیازی است به علی. ص ۱۲(.

شریعتی در کدام عصر و زمانه ای زندگی 
امروز  برای بشریت  الگوی وی  کند و  می 

چه جامعه ای است.

ابی وقاص که از شخصیت های  »سعد بن 
بزرگ و نامِی حکومت اسالمی و از فاتحین 
بزرگ تاریخ است و برای عمر شمشیرهای 
در  و  نموده  فتح  را  ایران  و  کشیده  بسیار 
نظامی  های  پست  ترین  بزرگ  عمر  زماِن 
و  کشد  می  کنار  علی  زمان  در  داشته،  را 
را  منفی  ی  مبارزه  و  کند  می  اعتصاب 
امیه و معاویه در شام  بنی  شروع می کند. 
مسایلی  ها  این   … اند.  انداخته  راه  هیاهو 

است که همیشه زنده است.

در  طلبی  فرصت  و  داخلی  جناح  متأسفانه 
مشهور  دنیا  در  و  کرد  خانه  اسالم  درون 
شد و نیروهای اسالمی در قبضه ی قدرت 
و  ها  شخصیت  ترین  بزرگ  و  هاست  این 
بن  سعد  جراح،  ی  ابوعبیده  مثل  قهرمانان 
ابی وقاص و خالد بن ولید جزء ای ها هستند 
و باند علی را افرادی نظیر میثم تمار )خرما 
فروش( و سلمان فارسی و ابوذر غفاری، و 
بالل تشکیل می دهند. طلحه و زبیر )خارجی 
ها( کی ها بودند: زبیر پسر صفیه و طلحه 

در اسالم طلحه الخبیر است.

به قول جرج جرداق: کجا هستند نویسندگان 
تا حقوق بشر را در عمل علی  بشر  حقوق 
بفهمند، نه در سخنرانی و خطبه و مراسم و 
سازمان ملل و یونسکو که همه دروغ اند.« 
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)همان کتاب. ص ۱۸-۳۰(

جامعه ی ایده آل از دیِد شریعتی:

»امام اول، میثم خرمافروش را که خرماهای 
قیمِت  دو  به  و  کرده  سوا  بد  از  را  خوب 

مختلف

می  او  به  برآشفته  و  بیند  می  فروخت  می 
گوید: چرا بندگان خدا را تقسیم می کنی. و با

را  خوب  و  بد  خرماهای  اش  های  دست 
که:  گوید  می  میثم  به  و  کند  می  مخلوط 
همه را با یک قیمت میانگین بفروش، یعنی 
همه  در  عدالت  اساس  در مصرف.  تساوی 
ی مکتب های عدالت خواه جهان این است.

دگرگونی  موجودی  شریعتی،  دیِد  از  انساِن 
است  موجودی  نیست.  یابنده  تکامل  و  پذیر 
ایستا که دیروزش بهتر از امروز بود، چرا 
آفریده  خویش  برای  مشکالتی  امروز  که 
همان  به  که  بهتر  و چه  نداشت،  دیروز  که 

وضعیِت مطلوب پیشین بازگردد:

»فاجعه ی انسان امروز، قبل از همه، یک 
فاجعه ی انسانی است. انسان به عنواِن یک 
نوع دارد تباه می شود، نفی می شود، مسخ 
می شود. چرا؟ چون که سرمایه داری مسلح 
به علم و مجهز به تکنولوژی جادوگر جدید 
و اسارت جدید انسان در الی چرخ های بی 
تکنو-  حکومِت  و  ماشینیسم  سنگیِن  و  رحم 
بوروکراتیسم و انسان یک حیوان اقتصادی 
ماِل خر  تکنولوژی  و  علم  و  ]اقتصاد  است 
این  در  است![ که  است! و خر یک حیوان 
مادیات  یعنی  زندگی  و  بچرد.  باید  بهشت 
که  نیست  دلیل  ]بی  برخورداری  و  رفاه  و 
)انسان،  است[.«  خر  مال  اقتصاد  فرمود: 
اسالم و مکتب های مغرب زمین. ص ۴۶- 

۴۵٫ درون کروشه از من است.(.

فلسفی  و  دان  فلسفه  که  جا  آن  از  شریعتی، 
اندیشی  ژرف  ورز  اندیشه  اساساً  و  اندیش 
در  حیوان  با  انسان  تفاوت  داند  نمی  نیست 
این  از  انسان  و  نیست،  تولیدمثل  و  خوردن 
تفاوت  دارد.  مشترک  وجه  حیوان  با  حیث 
این دو زیست مند در پراتیک، یا به عبارت 
با  انسان  تفاوت  است.  پراکسیس  تر،  دقیق 
مثابه  به  انسان  که  است  این  در  حیوان 
فرایند  در  تاریخی،  و  اجتماعی  موجودی 
تکاملی خویش- یعنی در پراکسیس- موضوع 
کند،  می  تبدیل  اندیشه  به موضوع  را  عمل 
و در نهایت آن را تحقق می بخشد. آن گاه 
در فراگشِت بعدی یک گام به پیش برداشته، 
تبدیل  به موضوع عمل  را  اندیشه  موضوع 
که  است  )ایده(  اندیشه  بار  این  و  کند،  می 
باید با محک تجربه و پراتیک سنجیده شده 
این  یابد.  تحقق  اش،  درستی  تأیید  ضمن  و 

ی  سازنده  که  است  ناپذیری  پایان  فراگشت 
تاریخ انسان است.

حال آن که هیچ حیوان و زیست مندی چنین 
فراگشتی را در حیاِت نوعی اش ندارد. این 
پروسه ی زمان بِر تکاملی است که سراسِر 
هستِی نوعی و اجتماعی انسان، یعنی تاریخ 
را از آغازگاِه انسان شدن، یعنی ابزارسازی 

و اندیشه ورزی تشکیل می دهد.

که  است  جانوری  انسان،  عبارت:  یک  در 
و  خود  در  جهاِن  جانوران،  دیگر  برخالف 
جهاِن  به  تولید  کار-  روند  در  را  ناشناخته 
برای خود و شناختنی تبدیل می سازد. انسان 
در این فراگشت با فعالیِت تولیدی- اجتماعی 
تکیه  اهرِم دگرگون ساِز خویش  دو  بر  اش 
ابزاری  دو  )شعور(.  اندیشه  و  ابزار  دارد: 
که بر یکدیگر تأثیرگذار، و از یکدیگر تأثیر 
افزون  اهرم  دو  این  نیروی  پذیرند. هر چه 
بیش  نیز  حیوان  از  انسان  ی  فاصله  گردد، 

تر می شود.

حقیقت  این  اش،  همفکران  و  شریعتی  اگر 
نمی  در  را  )نظرورانه(  فلسفی  و  تاریخی 
یابند، تقصیر آن هاست و موانع اعتقادی که 
خود بر سِر راه فهِم خویش قرار می دهند، 
با شناخِت  انسان هایی که  نه تقصیر علم و 
جهان درصدد دگرگون کردِن آن برآمده اند.

شریعتی چشم بر اشتراکات آناتومیکِ انسان 
و حیوان می بندد تا باورهای خود را نجات 

دهد.

درست همان علومی که شریعتی و همفکران 
علوم  یعنی  دارند،  ستیز  سِر  ها  آن  با  اش 
ایده  که  شناسی-  زیست  ویژه  به  و  طبیعی 
را  ها  آن  ستیز  و  خشم  شدت  از  ها  آلیست 
پیشرفت و  برآینِد  نامند و  علوم حیوانی می 
تکامِل کار و اندیشه اند، گواه چنین اشتراکاتی 

هستند.

زیست شناسی ثابت کرده است که انسان به 
تفاوتی  هیچ  کالبدشناسانه  و  آناتومیک  لحاظ 
ی  دهنده  تشکیل  مواد  و  ندارد،  حیوان  با 
جسم وی، همان مواد تشکیل دهنده ی دیگر 
در  موادی  همان  به  انسان  است.  جانداران 
کار  طرز  حیوان.  که  است  نیازمند  طبیعت 
و  است  یکسان  حیوان  و  انسان  های  اندام 
و  کارکردی  تفاوت  دیگری  با  هیچکدام 
ماهیتی ندارد. مغز، قلب، چشم، کبد، سامانه 
و  سامانه ی سوخت  تنفسی،  و  گوارشی  ی 
است.  یکسان  دو  تولیدمثل در هر  و  سازی 
آناتومیک و حیاتی نیست که  اندام مهم  هیچ 
وجود  حیوان  در  و  داشته  وجود  انسان  در 
نداشته باشد، جز آن که برخی اندام ها، در 
این، و برخی در آن، به دلیل، انتخاب طبیعی 
اهمیت  و  شده  تقویت  محیط  با  سازگاری  و 

کارکردی بیش تری یافته است.

تر  بیش  شدن،  زاده  هنگام  به  انسان  فرزنِد 
حیوان است تا انسان. این نوزاد، تنها انساِن 
بالقوه است، در حالی که حیواِن بالفعل است. 
بعدهاست که مراحِل تکاملی را که انسان در 
دراز نای میلیون ها ساله ی تکامِل تاریخِی 
خویش از سر گذرانده، به سرعت و در طول 
و  دانش  با کسب  و  کند،  می  چند سال طی 
او  در  انسانیت  و  حیوانیت  تناسب  آگاهی، 
در  گردد،  می  انسان  بالفعل  شده،  وارونه 

حالی که بالقوه حیوان است.

برهم زننده ی این تناسب، غریزه یا فطرت 
وهله  در  بلکه  نیست،  خدادادی  استعداد  و 
ی نخست مغز مادِی انسان و توانش آن در 
یادگیری، چه به لحاظ ژنتیک، یعنی آموزه 
ها و اطالعات کسب شده و ذخیره شده در 
ژن ها و نورون های مغز در طول میلیون 
ها سال تکامل، یا آموزه هایی است که هر 
انسان در طول زندگی در محیط خانوادگی و 
اجتماعی خویش کسب می کند و به اطالعات 
این  گردد.  می  افزوده  پیشین  های  آموزه  و 
در  انسان  را  اختصاصی  توانایِی  و  تفاوت 
روی  بر  کار  با  خویش  نوعِی  هستِی  طوِل 
کردِن  دگرگون  و  طبیعت  در  موجود  مواد 
غایت مندشان در جهت هدف های از پیش 
تعیین شده در مغز خویش کسب کرده است.

عنواِن  خود  با  که  شریعتی  نیست  معلوم 
می  یدک  را  دینی«  نواندیش  و  »روشنفکر 
را  روشنی  فکر  و  نو  ی  اندیشه  چه  کشد، 
وارد استدالل های هستی شناختِی دینی نموده 
که پیش از او، و در استدالل های کسانی که 
او آنان را »سنتی« می نامد وجود نداشته، 
مگر آن که کت و شلوار و کراوات را هم 
جزء گفتمان هستی شناسی به حساب بیاوریم 

که او را از سنتی ها متمایز می سازد!

شریعتی همان ایده های رنگ و رو رفته و 
صدها سال دهن به دهن گشته و بوی نا گرفته 
ی منبری های سنتی را با واکس واژه ها و 
با  که ظاهراً  مدرن »غربی«-  اصطالحاِت 
عنوان  به  و  انداخته  برق  دارد-  مشکل  آن 
پا  جدید  نسِل  خورد  به  نو  گفتمان  و  اندیشه 

منبری می دهد.

وقتی او ماننِد دیگر منبری ها علیه صنعت 
و تکنولوژی و علم موضعگیری می کند، و 
انکار  شناخت انسان از طبیعت و جهان را 
ندارد  این  جز  معنایی  نماید،  می  تحطئه  و 
انسان  تاریخِی  برتری  این  خواهد  می  که 
بر حیوان را از اعتبار بیاندازد و انسان را 
موجودی ناتوان و درمانده در برابر طبیعت 
و نیروهای طبیعی بنمایاند، و در نتیجه، این 
انسان را در حد حیوان فرو می  اوست که 
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ی  فلسفه  نه  و  تکنولوژی،  و  علم  نه  کاهد، 
علمی و ماتریالیست ها.

مضمون:  این  با  دارد  طنزی  زاکانی  عبید 
خطیبی بر روی منبر گفت: اگر کودکی بر 
آلوده ی  قسمت  آن  کرد،  ادرار  خانه  فرش 
دور  و  برید  باید  شده  نجس  که  را  فرش 
همسرش  دید  رفت  خانه  به  چون  انداخت. 
تکه ای از فرش خانه را بریده و دور انداخته 
گفت:  زن  کردی.  چنین  چرا  گفت  است. 
خودت بر منبر گفتی، چون بچه ادرار کرد 
انداختم.  دور  و  بریدم  را  تکه  آن  هم  من 
گفتم  دیگران  برای  را  آن  من  گفت:  خطیب 

نه برای خودمان!

حافظ هم گفت: واعظان کین جلوه در محراب 
و منبر می کنند/ چون به خلوت می روند خود 

کاِر دیگر می کنند.

نیست  نوشته های اش  از  سطری  که  شریعتی 
زندگی  و  مدرنیسم،  و  تکنولوژی  علیه  که 
باشد،  نکرده  قلمفرسایی  غربی  شیوه ی  به 
خویش  خصوصی  زندگی  در  چگونه  ببینید 
شیوه ی  به  زندگی  و  تکنولوژی  همین  از 
اروپاییان استفاده می کند، و چقدر هم راضی 

است از آن:

به  از مشهد  با هواپیما  هفته  »من چون هر 
تهران می آمدم و هفته ای یک مرتبه و گاهی 
دو مرتبه با جت می آمدم، دیگر عادت کرده 
بودم به جت که یک ساعته می آمد و راحت هم 
بود. یک مرتبه که رفتم به فرودگاه مهرآباد، 
دیدم به جای جت یک چهار موتوره است، 
خیلی ناراحت شدم و برگشتم، و یک مرتبه 
در تاکسی در جاده ی مهرآباد با خودم فکر 
سوار  حاال  مزینانی  بابای  این  که:  کردم 
دو ساعت در  نمی شود که  چهار موتوره هم 
بنیاد  انتشارات  تجدد.  و  )تمدن  باشد.«  راه 

شریعتی. ص ۷۱(.

و ما با خودمان فکر می کنیم این بابای مزینانی 
روی سخن اش با کیست وقتی از روی منبر 
آن همه علیه تکنولوژی و هواپیما و جت و 
دو موتوره و چهار موتوره ی تکنولوژی داد 
که  چون  نیست،  که  خودش  با  می دهد  سخن 
به اعتراِف خودش، مسافرت با جت راحت-
هواپیمای  حتا  و  اتوبوس،  و  قطار  از  تر 
چهارموتوره است، چه رسد به اسب و االغ 
سختی  که:  می رسیم  نتیجه  این  به  و  سنتی، 

کشیدن و محرومیت از مزایای تکنولوژی و 
مدرنیته خوب است اما برای پامنبری ها، و نه 

برای باالی منبری ها.

گویی این شریعتی نیست که علیه تکنولوژی 
ابزاِر  و علِم بورژوایی نوشت: »ماشین که 
دسِت انسان بود، تا او را بر طبیعت مسلط 
به  بدل  دهد،  نجات  کار  بردگِی  از  و  سازد 
آورد.«  بند  در  را  انسان  و  شد  ماشینیسم 
)انسان، اسالم و مکتب های مغرب زمین. ص 

.)۴۵

و:

»در این بِت علم و در این قیافه ی گوساله ی 
ساِز  زر  بورژوازِی  علم،  سامرِی  زرین 
زرگر است که بانگِ گوساله بر می دارد.«

تحقیر  چنین  این  را  هواپیماساز  انساِن  یا  و 
شده،  مقتدر  که  امروز  انساِن  »این  می کند: 
دو برابر انسان دیروز شده، اما این چه جور 
خنثا.  موجوِد  یک  مثِل  است.  برابری  دو 
انسان  برابر  دو  که  است  ]بی خاصیتی[  خنثا 
معمولی است، دو برابر انساِن گذشته است، 
اما، جوری دو برابر شدن که عقیم است و 
از  پایین تر  انسانی  لحاِظ  از  ضعیف تر است و 

انساِن گذشته است.«.

»حتا معجزه ی ماشین و تکنولوژی جدید، که 
باید انسان را از اسارت در کار مادی رها 
می کرد و اوقات فراغت او را افزون می ساخت 
آقای دکتر!  ]مگر چنین کاری نکرده است، 
مگر شما را یک ساعته از مشهد به تهران 
نمی رساند، و از فرودگاه مهرآباد به حسینیه ی 
داد  جور  این  علیه اش  جا  آن  در  تا  ارشاد، 
سخن بدهی؟[ کاری از پیش نمی برد و سرعت 
تولید نیازهای تفننی مادی از سرعت خارق  
العاده ی تکنولوژی تولید هم بیش تر شده است 
و انسان در میان این سرسام جبرِی سرعت، 
خود  از  و  غرقه تر  محکوم تر،  روز  هر 
بیگانه تر می شود، و نه تنها دیگر مجالی برای 
رشد ارزش های معنوی و کرامات اخالقی و 
طلوع استعدادات قدسی او نیست بلکه سراپا 
مادی،  برای مصرف  تالش  در  شدن  غرق 
و فرو رفتن در یک مسابقه ی دیوانه وار در 
تجمل و تفنن ارزش های سنتی اخالق وی را 
نیز دستخوش تعطیل و زوال کرده است.« 
)انسان، اسالم و مکتب های مغرب زمین. ص 

۳۶٫ درون کروشه از من است(.

کسی  را  این ها  و  ناسپاسی،  می گویند  را  این 
انسانیت  و  اخالق  از  دم  بسیار  که  می گوید 
به  نسبت  بودن  سپاسگزار  و  معنویت  و 

»خالق« می زند.

که  آن  مگر   ! دینی«  »روشنفکر  آقای 
تکنولوژی را ساخت خالق نیست؟ مگر همین 
برای  فراغت  اوقات  و  امکانات  تکنولوژی 
شما به وجود نیاورده که بتوانید یک ساعته 
از مشهد- به اعتراف خودتان- به تهران سفر 
کنید، سخنرانی نمایید، و شب همان روز به 
مشهد به خانه تان بازگردید؟ اگر امکانات و 
دستاوردهای این تکنولوژی و علم نبود شما 
چگونه و با چه وسیله ای می توانستید این همه 
راه را بدون دغدغه با خیال راحت طی کنید، 
و با خیاِل آسوده نزد خانواده تان برگردید؟

برخالِف تصور »جامعه شناس« و »نواندیش 
سرعِت  اثر  بر  که  نیست  او  این  دینی، 
بیگانه شده، و  تکنولوژی و ماشین از خود 
اساساً تکنولوژی نیست که کسی را از خود 
و  می زنند  وارونه  نعل  ایشان  می کند.  بیگانه 
اوالً،  می دهند.  پامنبری های شان  به  غلط  نشانی 
دارد،  خود  جای  که  انسان  کاِر  تکنولوژی، 
کرده  راحت  هم  را  االغ  و  قاطر  کاِر  حتا 
است.  نموده  معاف  بردن  بار  از  را  آن ها  و 
بیگانگی  خود  از  عامِل  که  چیزی  آن  ثانیاً، 
سرمایه- مالکیت  و  بهره کش  نظام  است، 
دارانه است، و آن که از خود بیگانه می شود 
طبقه ای است به نام پرولتاریا که با کاِر خود 
برای سرمایه ایجاد ارزش اضافی و سود می-
کند، اما خودش از همه ی فرآورده های کار 
خویش، چه مادی و چه غیرمادی، جز یک 

مزِد بخور و نمیر محروم است.

اعتراف  به  شریعتی  علی  زمان،  همان  در 
خودش می توانست هفته ای دوبار سوار هواپیما 
به  تهران  از  و  تهران،  به  مشهد  از  بشود، 
مشهد رفت و آمد کند، اوقات فراغِت امثال 
خودش را در حسینیه ی ارشاد با سخنرانی-
یا  کارگر  که یک  حالی  در  کند،  پر  های اش 
فرزند او هرگز قادر نبودند در تمام عمرشان 
و  تکنولوژی  مزیت های  این  از  بار  یک  حتا 

دستاورد طبقه ی کارگر استفاده کنند.

و  تکنولوژی  شامل  که  مدرنیته،  یا  تجدد، 
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شعور و آگاهی برآمده از آن است، در هر 
جا نفوذ کرد، سطح رفاه و آسایش انسان ها و 
یک  از  اجتماعی  حیاِت  از  را  آن ها  توقعات 
سو، و شعور و آگاهی شان را به دلیل امکاناِت 
گسترده ی چاپ و انتشار از سوی دیگر به 
میزان وسیعی باال برد. از جمله ی این انسان-
در حسینیه ی  می توانست  که  بود  ها شریعتی 
ارشاد به جای بلند کردِن صدای اش، از ابزار 
الکتریکی تقویت و پخش صدا استفاده کند، 
و یا از امکانات و وسیله های چاپ و پخش 
را  بهره  بیش ترین  نوشته های اش  انتشار  برای 

ببرد، و برد.

اما، همین آدم، که در موعظه های اش آن همه 
را  مخاطبان  و  می زند،  دم  نعمت  شکر  از 
اینگونه  خودش  می ترساند،  نعمت  کفران  از 
دیدیم،  مرتبه  »یک  می کند:  نعمت  کفران 
دنیا  همه ی  بر  تجدد  نام  به  تازه ای  فرهنگ 
که  بود  بهترین ضربه ای  تجدد  عرضه شد. 
دنیا و در همه ی  می توانست در هر گوشه ی 
جامعه های غیراروپایی، انسان غیر اروپایی 
هست،  که  فکری  قالب  و  شکل  هر  در  را 
از آن قالب، فکر و شخصیت خودش بیرون 
که  است  این  اروپاییان  کاِر  تنها  و  بیاورد، 
وسوسه ی متجدد شدن را در این جامعه ها به 
هر شکلی که هست، هرجا و با هر مذهبی 
که هست به وجود بیاورند.« )تمدن و تجدد. 

ص ۳۳(.

و علم،  تکنولوژی  هیئِت  در  تجدد،  و  تمدن 
پیوستاِر هستِی اجتماعی انسان، یعنی تاریخ 
)حرکِت سوخت و سازِی نوع انسان( است. 
از این رو، نفی تمدن و تجدد، نفِی تاریخ و 

هستی اجتماعی انسان است.

سرمایه داری، بخشی از این پیوستار و یک 
بخِش ضروری، مهم و تکامل بخِش آن بوده 
است. تاریخ بدوِن سرمایه داری، اوالً، هرگز 
وجود ندارد، ثانیاً، حتا اگر به فرِض محال 
در دوراِن فئودالیته، نوع بشر بر روی زمین 
رشِد  که شخصی  بود  آن  مانند  می شد،  نابود 
طبیعی اش را نکرده در دوران کودکی بمیرد.

اهمیت و ضرورِت سرمایه داری در آن است 
که زمینه و شرایط الزم و ضروری را برای 
تکامِل بیش تر و عالی تر جامعه و تاریخ بشری 
فراهم ساخته، تضادهای الزم برای نفی خود، 
و هرگونه مالکیت خصوصی و تقابِل طبقاتی 
را به وجود آورده، و با زاییدِن جامعه ی نو 

و عالی تِر عاری از تضاد، خود در آرامگاِه 
ابدی تاریخ برای همیشه به خواب می رود.

اروپاییان  شیوه ی  به  خود  که  شریعتی، 
متجدد لباس می پوشید، در یک دانشگاه مدرِن 
در  حوزه،  در  نه  و  کرد  تحصیل  اروپایی 
مدرن  ادبیات  از  نوشته های اش  و  سخنرانی ها 
 ۱۳۴۰ دهه ی  در  گرفت،  بهره  اروپایی 
تازه می- به ویژه جوانان که  به دیگران و 
و  بی خبری  دراز  سالیان  خواب  از  خواستند 
عقب ماندگی بیدار شوند و نیازمند ابزار نوین 
آگاهی بودند، توصیه می کند که از غربزدگی 
یعنی  بپرهیزند.  اروپاییان  از  دنباله روی  و 
بلکه در گوش شان  نمی کند،  بیدارشان  تنها  نه 
دهند  ادامه  خواب شان  به  تا  می خواند  الالیی 
باقی  خویشتن خویش  رویای  در  هم چنان  و 

بمانند:

»بزرگ ترین رنج و انحرافی که در جامعه ی 
روانی  انحراف  دارد،  وجود  بشری  امروز 
شخصیت های غیراروپایی است، که واقعیت-
های شان چیز دیگر است، اما مردم شان چیز 
دیگری را احساس می کنند، کس دیگری را 
قدیم،  در  که  صورتی  در  می کنند.  احساس 
کشورهای  همین  پیش،  سال  دویست  در 
آن  به  که  وقتی  ولی  بودند،  غیراروپایی 
جامعه ها وارد می شدیم، ممکن بود تمدِن امروز 
کدام  هر  اما  باشند،  نداشته  هم  را  اروپایی 
معنویت شان،  احساسات شان،  بودند.  خودشان 
سلیقه های شان و عبادت های شان همه کارشان و 
طرز تفکر مذهبی و فلسفی شان. در عین حال 
که از لحاظ سطح تمدن و برخورداری مادی 
پایین هم بودند، ولی همه چیز مال خودشان 
بودند…«  فقیر  چه  اگر  نبودند،  بیمار  بود، 

)تمدن و تجدد. ص ۲۳- ۲۲(.

مشاهده  واقعیت  در  و  عمل  در  که  هم چنان 
می کنیم، شریعتی و همفکران اش، در مخالفت-
شان با تکنولوژی و علم، در حالی که خود 
از همه ی امکانات موجود استفاده می کنند، از 

خود راست گفتاری نشان نمی دهند.

آن ها تنها با آن جنبه ای از علم و به طور کلی 
که  می ورزند  مخالفت  مدرنیته  دستاوردهای 
عامِل شناخِت انسان از حقیقِت جهان، و از 
باورهای  و  ایده آلیسم  ابطال کننده ی  این رو، 

غیرعلمی آنان است.

علم و تکنولوژی نه تنها در عمل و زندگِی 
عملی به انسان یاری می رساند و سلطه ی او 
را بر طبیعت گسترش می دهد، بلکه شناخِت 
آن  و  داده  گسترش  آن  با  همراه  نیز  را  او 
و  فهم  از  دور  برای اش  تاکنون  که  را  چه 
ناشناختنی بود، در دیدرِس فهم وی قرار داده 

و شناختنی می نماید.

می- انسان  به  امروزی  علوم  و  تکنولوژی 
آموزند که چیز ناشناختنی و در خود برای 
شناخِت  توانایِی  انسان  و  ندارد،  وجود  ابد 
حقیقِت مطلق، از طریِق حقیقت های مشخِص 

نسبی را دارد.

آموخته  امروز  آگاِه  انساِن  به  فلسفه ی علمی 
حقیقت های  از  جدا  مطلق،  حقیقِت  که،  است 
نسبِی قابِل شناخِت تجربی- علمی نیست، و 
هر آن چه هست: یافته و نایافته، کشف شده 
و کشف نشده، در دیدرس و دور از دیدرس، 
حیطه ی  از  خارج  آینده،  در  یا  اکنون  در 
نظرور  و  کنشگر  انساِن  آگاهِی  و  شناخت 

نیست.

فلسفه ی علمی به انسان آموخته است: حقیقِت 
مطلق در قالِب حقیقت های نسبی عینیتی است 
بیان  تئوری  قالِب  در  شدنی،  کشف  بالقوه 
آن  تا  شدنی،  تجربه  پراتیک  در  و  شدنی، 
انسان مجاِل تجربه و  تاریخِی  گاه  که عمِر 

پراتیک را بدهد.

را  حقیقت  این  اندیشه مند  انساِن  که  همین 
دوران  و  بزرگ  بسیار  گاِم  کرده،  کشف 
سازی در شناخِت جهاِن حقیقتاً موجود است، 
شناختی که مدیوِن تکنولوژی و علوم برآمده 

از آن است.

مسأله ی مهم فلسفی این است: این ذهن نیست 
که کشف می کند و در اختیار علم قرار می دهد. 
این علم )علوم تجربی( است که کشف می کند 
و در اختیار ذهن قرار می دهد، تا سپس ذهن 
با تجزیه و تحلیِل داده های علمی، به تعمیم و 
آینده نگری بپردازد و به این ترتیب، شناخِت 
توسعه  علمی  یافته ی  هر  با  از جهان  انسان 

یابد و فراتر رود.

با این حقیقت است که ایده آلیسِم شریعتی سِر 
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ستیز و ناسازگاری دارد. در تاریِخ نظرورِی 
و  فلسفی  تفکر  میاِن  ناسازگاری  فلسفی، 
ایده آلیسم  ویژگِی  زیست،  و  تولید  شیوه ی 
ایده آلیسِم بورژوایی است.  دوران ما، یعنی 
دوران های  در  که  تناقضی  و  ناسازگاری 
دوران  این  مختص  و  نداشت  وجود  پیشین 

است.

به عنواِن مثال، فلسفه ی ارستو و افالتون، در 
دوراِن برده داری، با شیوه ی تولید و زیسِت 
و  تولید  بودِن سطح  پایین  دلیِل  به  آن زمان 
صنعت، و محدودیِت فهم و درِک انسان از 
جهان پیرامون و حتا از زمینی که بر روی 

آن می زیست، مطابقت داشت.

داده های علمِی ناچیِز آن زمان، چنان درک 
و برداشتی از جهان را توجیه می کرد، و بیش 

از آن قادر به توضیح و تبیین نبود.

در دوراِن فئودالی یا قرون وسطا نیز وضعیت 
به همین گونه بود. تولیِد محدوِد بومی، مولِد 
اندیشه ی محدوِد بومی )سرزمینی( بود، و نه 
اندیشه ی فرارونده ی فرازمینی. به این دلیل 
بود که نظرور، ورای زمین را ورای طبیعت 
و هستِی مادی تصور می کرد و چون شناختی 
و  ماورای طبیعت  به  را  آن  نداشت،  آن  از 

هستِی مادی تعبیر می نمود.

اندیشیدن به هستی، به خودِی خود، چیستی 
که  همچنان  نمی یابد  در  را  هستی  )ماهیت( 
درمان  را  بیماری  بیماری،  به  اندیشیدن 
)تولید  پراکسیس  در  هستی  چیستِی  نمی کند. 
اجتماعی و شناخِت اجتماعی متناسب با آن، 
کنشگر(  انسان  اندیشه ورزِی  و  پراتیک  یا 
نظرور  عملگرای  انساِن  از  را  پاسخ اش 

دریافت می کند.

به  نوزدهم  از سده ی  ما،  تکنولوژِی دوراِن 
این سو، ابزاری را فراهم آورده که انسان را 
خود  تاکنونی  چیستی های  پاسخ  می سازد  قادر 
را، که محدود به زمین هم نمی شود، در قالِب 
قوانین عاِم حاکم بر کارکردهای مادی، یعنی 
قوانیِن حاکم بر جهاِن هستی، که وحدتی است 

مادی بیابد.

مفهوم این سخن آن است که از سده ی نوزدهم 

و پیدایِی فلسفه ی علمی به بعد، انساِن نظرور 
این حقیقت  کتمان  برای  توجیهی  هیچ  دیگر 
شناخت  قابل  آن  هستِی  کلیِت  در  جهان  که 
است، ندارد، مگر آن که بخواهد حقیقت را 
کتمان کند. کتمانی که البته بی دلیل هم نیست.

است.  مشخص  و  عینی  همواره،  حقیقت، 
گردِش زمین به دور خود و به دور خورشید، 
تنها علوم  یک حقیقِت عینِی مشخص است. 
طبیعی و تفکر علمی قادر به اثبات و فهِم این 
حقیقت اند. حال اگر کسی در صدِد انکار آن، 
مذهبی  باورهای خرافی-  و  مقاصد  سوِد  به 
انکار و تخطئه ی علوم  برآید، چاره ای جز 
طبیعی و نقش این علوم در زندگی و شناخت 
انسان ندارد. چنین انکار و مخالفتی هم تنها 
به طور ذهنی و غیرواقعی می تواند صورت 
است  همانگونه  ذهن  از  بیرون  زیرا  گیرد. 
که علوم طبیعی و تئوری های علمی می گویند. 
شخِص انکارکننده و مخالفت ورز نیز در عمل 
فردی و اجتماعی خویش ناگزیر است گردِش 
زمین در هر دو وضعیت- به دور خود و به 
دور خورشید- را بپذیرد. چرا که در غیر این 
بسیاری  مشکالت  پاسخگوی  باید  صورت 
باشد که چه در زندگی فردی و چه اجتماعی 

با آن ها مواجه خواهد شد.

و  درهم گویی،  و  سفسطه  با  بتواند  او  شاید 
به قصد نجات باورهای نادرست اش، یک فرِد 
هیچ  نمی تواند  اما،  نماید،  مجاب  را  بیسواد 
علِم  خوِد  آن،  از  مهم تر  و  علمی  اندیشه ی 
اثبات شده در عمل را فریب دهد، یا مجاب 

نماید.

و  ارستو  دوراِن  انساِن  ماننِد  امروز،  انساِن 
افالتون، موجودی صرفاً زمینی نیست، بلکه 
محض  به  هست.  هم  فرازمینی  موجودی 
پیشرفته  تکنیکی  ابزار  با  انسان  پای  که  آن 
خورشید  که  گردید  معلوم  شد،  باز  فضا  به 
نسبت به زمین ثابت است و زمین است که 
به دور خورشید می گردد. پس، وقتی که تابِش 
خورشید بر زمین ثابت باشد، پیدایِی شب و 
روز همچنان که پیش تر در تئوری ثابت شده 
بود، باید نتیجه ی گردِش زمین به دور خود 
زمین.  دور  به  خورشید  گردِش  نه  و  باشد 
پیدایِی فصل ها و کوتاه و بلند شدِن روز و شب 
نیز داللت بر گردِش زمین به دور خورشید 

می کند.

انساِن بی سواد، یا کم سواد شناختی از حقیقت 

ندارد، و عذرش نیز موجه است. او، ابزار 
را  علمی-  تئورِی  و  دانش  حقیقت-  شناخت 
برای  این رو، حقیقت  از  ندارد،  اختیار  در 
او ناشناخته است. اما، انساِن تحصیلکرده ای 
که حقیقت را هم از زبان علم، هم از زباِن 
به  را  آن  و  فلسفه ی علمی شنیده و خوانده، 
دلیل آن که با باورهای خرافِی او در تضاد 
است، لجوجانه و متعصبانه انکار می کند، و 

به انسان های

نه  می سازد،  منتقل  نیز  زده  خرافات  بی سواِد 
تنها روشنفکر و روشنگر نیست، بلکه یک 
عوام فریب است که جلوی آگاهی دیگران را 

هم سد می کند.

شریعتی برای آن که به مخالفت خود با هر 
مادی و  تولید  در  نوآوری  و  نوگرایی  گونه 
خود  نظر  و  بدهد  عمومی  وجهه ی  فکری 
تجدد که  دیگر مخالفاِن  از  معتبر سازد،  را 
همچون او اسم و رسمی در میاِن کتابخوانان 

داشته اند، جابه جا نقل قول می آورد.

که  نامی  دیوپ«  »علیون  از  قول  نقل  با 
بزرِگ  متفکراِن  از  »یکی  او:  گفته ی  به 
واژه ی  ]عجب  انتلکتویل  و  سیاهپوست 
فریبنده ای![ سنگالی است و نقش مهمی در 
آزادسازی فرهنگ آفریقایی دارد« می نویسد: 
میزان  همان  به  اروپایی،  جامعه ی  »امروز 
تمدن خودش  از  است مظاهری  توانسته  که 
به  برساند،  به مصرف  این جامعه ها  در  را 
طرز  نوع  یک  است  توانسته  میزان  همان 
تفکر فلسفی ]این جاست که دِم خروِس مخالف-
و  می زند![  بیرون  مال  عبای  از الی  خوانی 
یک نوع عقاید و سلیقه ها و رفتارهای خاص 
بکند.  جامعه ها  این  وارد  را  خودش  جامعه 
جامعه هایی که هرگز متناسب با آن رفتارها، 
نیست.  پسندها  و  سلیقه ها  تفکرها،  آن طرز 
متفکران  از  یکی  دیوپ، که  قول علیون  به 
شاهدت  ]گفتند:  است  سیاهپوست  بزرگ 
کیست. گفت: یکی دیگر از مخالفاِن تمدن و 
بدین صورت،  دیوپ![،  علیون  نام  به  تجدد 
از  خارج  در  آمده،  وجود  به  جامعه هایی 
جامعه های  ما،  جامعه های  مثِل  اروپا،  تمدن 
چه؟  یعنی  موزاییکی  جامعه ی  موزاییکی. 
یعنی مثِل موزاییک. موزاییک را می بینیم که 
صدها سنگریزه ی رنگین دارد. به رنگ ها و 
پرس  قالبی  در  همه  که  گوناگون،  شکل های 
شده اند، اما چه شکلی را به وجود آورده اند: 
-۲۴ تجدد. ص  و  )تمدن  شکلی …«  هیچ 

۲۳٫ درون کروشه از من است(.
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ساده اندیشی، و ناروشنِی »روشنفکِر دینی« 
سفسطه  زوِر  به  می خواهد  که  آن جاست  در 
مفاهیمی را بر واقعیت تحمیل نماید که با هیچ 
زور و ترفندی بر آن ها قابل انطباق نیستند.

از جمله در این گزاره: »در قرون هفدهم و 
هجدهم و نوزدهم، باالخص در قرِن هجدهم، 
در اروپا ماشین پیدا شد و رشد کرد، ماشین 
در دسِت پولدار و سرمایه دار اروپایی بود. 
وقتی  باید  که  است  این  ماشین  خصوصیت 
میزان  سال  هر  در  و  همواره  می کند،  کار 
ماشین  جبر  قطعاً  این  ببرد.  باال  را  تولیدش 
پانزده  یا  ده  ظرِف  در  ماشینی  اگر  است. 
سال، میزاِن تولیِد کاالیی را که تولید می کند 
زیاد نکند، آن ماشین می میرد، از بین می رود. 
… اگر ماشین ]چنین و چنان نکند[ کاالی او 
زمین می ماند، و ناچار برای این که او ]یعنی 
ماشین![ بتواند مزد کارگر را هر روز باالتر 
ببرد، ناچار باید تولیدش را بیش تر نماید. اما، 
به این صورت که علم و تکنیک وارد ماشین 
می شود و به ماشین کمک می کند و باعث می-
شود که ماشین همواره میزان تولید کاالی اش 
شکل  که  است  عامل  همین  کند،  بیش تر  را 
است.«  کرده  عوض  را  امروز  بشریت 
)تمدن و تجدد. ص ۲۶-۲۵٫ درون کروشه 

از من است(.

اقتصاد  و  جامعه شناسی  معنِی  هم  و  نمردیم 
سیاسی را فهمیدیم   هم معنِی روشن فکری 
و نواندیشی را ! اما از کرامات و معجزاِت 
و  سواد  کجای  نیست.  عجیب  این ها  ما  شیخ 
دیده اید.  را  دینی«  »روشنفکر  معلوماِت 
چند  همین  در  است.  کار  اول  هنوز  این ها 
به  که  می کند  متهم  را  ماشین  نخست  سطر، 
عمل  و  فکر  سرمایه دار«  و  »پولدار  جای 
مثالً  و  نکند  چنان  و  چنین  اگر  و  می کند، 
می- زودی  به  نبرد،  باال  را  کارگران  مزِد 
مفهومی  که  را  »جبر«  مفهوم  بعد،  میرد. 
در پیوند با  فلسفی و تاریخی است و اساساً 
تاریخی، و  دیالکتیک و دگرگشت های مادی- 
برآمِد حِل تضادهای درونی پدیده های مادی 
و تاریخ انسانی است، دلبخواهی به ماشین، 
است  انسان  مغِز  و  دست  ساخته ی  خود  که 
درآوردی  من  اصطالحی  و  می دهد،  نسبت 
جامعه شناسی  در  تازه  کشف  عنواِن  به  را 
به خورد پامنبری های اش می دهد. سوم، توضیح 
نمی دهد که علم و تکنیک وقتی وارد ماشین 
شد و به ماشین کمک کرد تا میزان تولیدش 
چگونه  و  سازوکاری  چه  با  ببرد  باال  را 
مشکل بشریت امروز را عوض کرده است، 
و منظورش از تغییر شکل بشریت چیست. 
یعنی از چه شکلی به چه شکلی درآمده است.

این وارونه گویی ها همه از آن جا ناشی می 
شود که شریعتی، آگاهانه یا ناآگاهانه کارکرد 
و  ماشین  کارکرد  با  را  داری  نظاِم سرمایه 
سرمایه  دست  در  ابزارهایی  که  تکنیک، 
دارند اما خودشان سرمایه داری نیستند، جابه 

جا نموده است.

و  داری خصلت  سرمایه  داند  نمی  شریعتی 
مضمونی انسانی و طبقاتی دارد، اما ماشین 

چنین خصلت و مضمونی ندارد.

ماشین، همچون علم، ماهیتاً فاقد مضموِن و 
خصلِت طبقاتی است، و در خدمِت هر طبقه 
ای قرار گیرد، به همان طبقه خدمت می کند. 
یا به بیان دیگر، این نظاِم سرمایه داری است 
که از علم و تکنولوژی و ماشین در جهِت 
کند.  می  استفاده  خویش  طبقاتی  های  هدف 
همچنان که در نظاِم سوسیالیستی و سپس در 
بشریت  تمام  و  پرولتاریا  کمونیسم،  دوراِن 
است که از تکنولوژی و علم در جهت هدف 
های انقالبی و انسانِی خویش بهره می گیرند. 
»روشنفکر دینی« با انگشت اتهام کشیدن به 
سمِت تکنولوژی و علم از یک سو، و ردیه 
این  از  برخاسته  علمی  ی  فلسفه  بر  نویسی 
دستاوردهای تاریخی انسان از سوی دیگر، 
هدفی جز آن ندارد که ذهن شنونده و خواننده 
ی خود را از مسأله ی اصلِی وضعیت کنونِی 
حاکم بر جامعه ی بشری، یعنی نظام سرمایه 
مشکالت  ی  همه  اصلِی  عامِل  که  داری، 
و  ساخته  منحرف  است،  امروزی  انساِن 
اتفاقاً  که  بکشاند  موضوعاتی  و  مسایل  به 
کارکرِد اجتماعی شان در جهِت امحای همین 

نظام است.

خوِد ایده آلیسم، و خصوصاً ایده آلیسِم مذهبی، 
با غیرطبقاتی و یکدست قلمداد کردِن جامعه 
های انسانی، در تندپیچ های تاریخی همواره 
های  نظام  ی  دهنده  نجات  و  مددکار  و  یار 

طبقاتی تاکنونی بوده است.

امکاناِت  و  مزایا  تمام  از  خود  که  را  کسی 
ماشینیسم و تمدِن بورژوایی نظیر: مدرسه، 
هواپیما،  جمعی،  ارتباطی  وسایل  دانشگاه، 
لباس  طرز  حتا  درمان،  و  دارو  اتومبیل، 
در  را  دیگران  و  کند  می  استفاده  پوشیدن، 
منع  دستاوردها  و  امکانات  این  از  استفاده 
می نماید، جز واعظ غیرمتعظ، و یا به زبان 
توان  می  چه  کار  فریب  یک  تر،  مرسوم 

نامید؟

شریعتی برای رد گم کردن به مخاطبان خود، 
که آن ها را آدم های ساده لوح و زودباوری 
با  که  جدلی  و  بحث  هر  در  پندارد،  می 
ماتریالیست ها می کند، انگشت بر نقطه ی 
حساس آن ها، یعنی اعتقادات شان می گذارد، 
یا به  انسانیت نوعی،  با پیش کشیدِن پای  و 

قول وی »اشرف مخلوقات خداوند«، چنین 
انسانیِت  یک  هواخواه  او  که  کند،  می  القا 
و  هواها  به  نشده  آلوده  و  بکر  الهِی  خالِص 
اغراِض دنیوی- طبقاتی است، در حالی که 
و  تکنولوژی  طرفداراِن  و  ها  ماتریالیست 
علوم طبیعی مروج و مبلغ نوعی از انسانیت 
اند که آلوده به همه ی غرض ها و مرض 

های دنیوی اند.

واقع  در  گوید،  استعمار سخن می  از  وقتی 
پیشرفت  تا  دهد  قرار می  بهانه  را  استعمار 
های علمی و مادی و تمدن و تجدد را بکوبد:

برخورداری  و  علمی  پیشرفِت  و  »تمدن 
مادی آرمان هایی اند که یک ملت استعمار 
شده مبارزه می کند تا به آن ها تحقق بخشد. 
اما نباید فراموش کرد که ایدئولوژِی اساسی 
معتقد  یعنی  هاست،  همین  نیز  استعمارگر 
است که یک ملِت عقب مانده، به وسیله ی 
و  تمدن  به  تواند  می  متمدن  ملتی  استعماِر 
اقتصادی  رفاه  و  تکنیک  و  علمی  پیشرفت 
آرمان های مشترک را  بینیم که  برسد. می 
نیز  استعمار  و  استقالل  قطِب  دو  میان  در 
بود  مقدمه  ها  موعظه  ]این  یافت.  توان  می 
آرمان  بزند:[  را  خودش  اصلِی  حرِف  تا 
غیرطبقاتی[  عاِم  انسان  ]یعنی  انسانی  های 
مافوق  هم  و  هستند  ایدئولوژیک  مافوِق  هم 
آرمان  این  تاریخی.  اجتماعی و زماِن  نظام 
ها از نوعیِت انسان ]یعنی انساِن خالص الهِی 
نیالوده به غرض و مرِض دنیوی![ سرچشمه 
می گیرند و ارزش های جاودان اخالقی را 
در انسان تشکیل می دهند.« )انسان، اسالم 
و مکتب های مغرب زمین. ص ۸۲٫ داخل 

کروشه از من است.(.

با  که  است  امپریالیستی  و  استعمارگر  کدام 
این موعظه های ایزبه گربه گم کننده موافق 
نباشد، و برای انتشار این تفکِر »الهی« ناب 

سرمایه گذاری نکند؟

زیر  کشورهای  مردم  گوید:  می  شریعتی 
آرمان  کنند  می  گمان  استعمار  ی  سلطه 
و  تکنیکی،  و  علمی  پیشرفت  یعنی  خواهی 
ایدئولوژیک متناسب  ارزش های اخالقی و 
مردم  یعنی  ها-  آن  اما،  ها.  پیشرفت  این  با 
تکنولوژی  نه  کنند.  می  اشتباه  سلطه-  زیر 
و علم استعمارگران نجات بخش است و نه 

ارزش هایی که پدید می آورند.

استعمارگر، خودش مال و روحانی استخدام 
شان  منبرهای  بر  روز  و  شب  تا  کند  می 
بدهند.  شعار  ماشینیسم  و  تکنولوژی  علیه 
این مخالفت ها به نفع تولیدات اوست. زیرا: 
مردم کشورهای عقب مانده در عمل مشاهده 
کرده اند که اتومبیل و هواپیمای استعمارگر 
از اسب و االغ وطن عقب مانده، آن ها را 
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و  مدرسه  رسانند.  می  مقصد  به  تر  سریع 
دانشگاه مطالب و درس های به درد بخورتر 
و روزآمدتر از مکتب به بچه ها ی شان یاد 
می دهد. در خانه نشسته اند و با پیچ رادیو 
نقطه ی جهان که  از دورترین  تلویزیون  و 
شوند.  می  باخبر  دیدند،  نمی  هم  خواب  به 
نیستند  مجبور  گرفت  درد  شان  دندان  اگر 
یک  بلکه  بکشند،  را  آن  دالک  انبردسِت  با 
پزشک متخصص با ابزار بسیار پیشرفته یا 
و  خونریزی  بدون  یا  کند  می  ترمیم  را  آن 
درد می کشد. و به هزاران دلیل دیگر. این 
ابزار و امکانات اگر که در کشور خودشان 
نباشد، مجبورند از همان استعمارگرانی که 
مال و روحانی علیه شان داد سخن می دهند 
بخرند و بیاورند، اما در هر حال، چون نیاز 
زمانه و جامعه ی بشری است، خواه ناخواه 
وارد می شود و خود را به زندگِی انسان ها 

تحمیل می کند.

پیشرفته،  ابزار و وسایل  این  با ورود  اتفاقاً 
سخن  ماشین  و  تکنیک  علیه  که  ها  همان 
که  هستند  کسانی  نخستین  کنند،  می  سرایی 
کنند.  می  استفاده  شان  ترین  پیشرفته  از 
غیرممکن است دکتر شریعتی ها دندان شان 
درد بگیرد و بروند از دالک محله بخواهند 
آن را با انبردست بکشد. یکراست می روند 
مدرن ترین کلینیک دندان پزشکی با پیشرفته 
آزاردهنده  دنداِن  ابزار،  مجهزترین  و  ترین 
را یا با عصب کشی و پر کردن و روکشی، 
ترمیم می کنند و سال های سال از آن استفاده 
می کنند، یا اگر نشد همانجا بدون خونریزی 

و درد آن را می کشند.

بخواهند  ها  شریعتی  دکتر  است  غیرممکن 
برای زیارت از تهران به مشهد بروند، و با 
اسب یا االغ بروند. حتماً با هواپیمای جت، 
اگر نشد چهارموتوره، اگر نشد دو موتوره، 
اگر نشد سریع ترین قطار یعنی قطار برقی، 
اگر نشد. …. یعنی با همان تکنیکی که آن 

همه بدگویی اش را می کنند.

آید،  در می  که  دهن شان  از  ها حرف  این 
یکراست باید به گوش دیگران فرو برود، نه 
به گوِش خود و خانواده شان. اگر می گویند 
فرِش نجس شده را ببرید و دور بیاندازید، به 
می  اگر  خودشان.  به  نه  گویند  می  دیگران 
گویند ماشین و هواپیما و تجهیزات پیشرفته 
و … علم بد است، برای مخاطبانی است که 
حتا آن ها هم دیگر گوش شان به این حرف 
ها بدهکار نیست و به آن ها عمل نمی کنند.

تنها خریدار حرف شان آدم های ساده لوحی 
هستند- اگر هنوز چنین افرادی در این جامعه 
بلکه قرن  این ها سال ها و  ای که صابون 
هم،  جور  چه  و  خورده  شان  تن  به  هاست 
وجود داشته باشد- که به شیوه ی عصر حجر 

زندگی می کنند.

به  تا  بافته می شود،  به هم  یا بس  رطب و 
گوِش دیگران فرو کند که به شیوه ی عصر 

حجری ها زندگی و فکر کنید.

و  با صدا  را  اش  ابتدا طعمه  که  مار  ماننِد 
نگاه مسحور و مرعوب می کند تا بعد حساب 
ابتدا سواد و معلومات، یعنی  اش را برسد، 
محفوظات اش را به رِخ پامنبری ها می کشد 

تا سپس خلع اراده و مطیع شان نماید:

»آزادی از جبر و زور، تکامل ]منظورش از 
تکامل، تکامِل مادی و طبیعی نیست که به آن 
اعتقاد ندارد، تکامِل معنوی و روحی است[، 
عدالت، حق، خودآگاهِی انسانی، تقدِم اجتماع 
جهل  شایستگی،  و  برخورداری  فرد،  بر 
نکنید  ]گمان  طبقاتی  تضاد  طرد  و ضعف، 
به تضاد پرولتاریا  مارکسیست شده و واقعاً 
بعد  سطر  چند  است.  معتقد  بورژوازی  و 
مارکسیسم را می کوبد و خالِف این را می 
گوید[، انحصارطلبی های نژادی و خانوادگی 
و گروهی ]این ها را انحصارطلبی می گوید 
به گواهِی همه ی نوشته های اش، دین  که 
و مذهب و اعتقادات خود را برترین و تافته 
ی جدابافته می داند[ همه آرمان هایی انسانی 
اند که در طول تاریخ زندگِی انساِن اجتماعی 
آزاد  و  روشن  های  انسان  شعار  متمدن،  و 
مبانِی  گفت  توان  می  و  بوده  دوست  انسان 
اصیل و اصلی اومانیسم را به معنی اعم آن 
تشکیل می دهد و اختالف میان سیستم های 
شود.«  می  آغاز  بعد  به  جا  این  از  فکری 
اسالم و مکتب های مغرب زمین.  )انسان، 
ص ۸۳- ۸۲٫ نوشته های درون کروشه از 

من است.(.

اکنون، شریعتی با این مقدمه چینی عریض 
خواهد  می  که  رسیده  جا  آن  به  طویل،  و 
نام  بعدتر  که  فکری  های  سیستم  میاِن  از 
عنوان  به  او،  دید  از  که  را  یکی  برد،  می 
روشنفکر و نواندیش دینی، بهترین و برترین 
است انتخاب و به پامنبری های اش پیشنهاد 
از  رفت  برون  راه  ترتیب  این  به  و  نماید، 
آن همه گرفتاری را که یک یک نام برد به 

بشریت نشان دهد:

مبدأ  به  انسان  اتصاِل  طریِق  از  »مذاهب 
جهان، فالسفه از طریِق کشِف قوانیِن عقلی 
برای زندگی، بورژوازی غربی ]بورژوازی 
تنها مختص غرب است، و در شرق طبقه ی 
به نام و با کارکرِد بورژوازی وجود ندارد![ 
افراد  آمیز  رقابت  و  آزادانه  تالِش  راِه  از 
انسانی در تولید اقتصادی، و در نتیجه کسب 
قدرت، پیشرفت و تکامِل علم، و مارکسیسم، 
و  حاکمیت  به شکِل  منتها  همین طریق،  از 
از  تصوف  تالش،  این  در  دولت  مالکیِت 

طریِق  از  برعکس  ناتورالیسم   … طریق 
تبعیت از خصایص طبیعی …«، باالخره، 
شریعتی از این همه آسمان و ریسمان به هم 
بافتن، همان نتیجه ای را می خواهد بگیرد که 
مطلوِب بورژوازی و جهان بینی بورژوایی 
نمایندگی  به  دینی«،  »روشنفکر  است. 
اما  جهانی،  نگوییم  اگر  بورژوازی،  از 
وطنی، این همه را بافت تا علیه مارکسیسم 
ادعانامه صادر کند. آن هم درست زمانی که 
نه مارکسیست ها  دوستداراِن مارکسیسم، و 
که رژیم شاه آنان را سرکوب کرده و تارانده 
بود، دست شان حتا از یک کتاِب مارکسیستی 

کوتاه بود.

ماتریالیسم  بر  کلمه،  یک  در  »مارکسیسم 
انسان  شناسی،  جامعه  و  است  استوار 
را  خود  زندگی  فلسفه ی  و  اخالق  شناسی، 
از ماتریالیسم می گیرد. جهاِن مارکسیستی، 
قوِل  به  است،  ماتریالیستی  جهاِن  همان  که 
و  است  روح  بی  و  سنگدل  جهانی  مارکس 
در آن انسان فاقد سرنوشت حقیقی.« )انسان، 
اسالم و مکتب های مغرب زمین. ص ۸۳ 

نوشته های داخِل کروشه از من است(.

آن آدمی که آن همه از اخالق و ارزش های 
معنوی و انسانی دم می زد، و امثاِل او هنوز 
هم می زنند، در غیاب مارکسیست ها، در 
امروزه  و  پنجاه،  اوایل  و   ۱۳۴۰ ی  دهه 
هم، از شدِت خشم به جهان بینی و فلسفه ی 
علمی، چه دروغ هایی را که به مارکس و 
مارکسیست ها نسبت نداده و نمی دهند. خیال 
شان هم راحت است که رژیم حامی آنان به 
کسی اجازه ی دفاع از فلسفه ی ماتریالیستی 

نخواهد داد.

شریعتی، اگر وجداِن علمی و فلسفی داشت، 
و اگر به ادعاهای خودش در اعتقاد به ارزش 
های اخالقی و معنوی پای بند بود، نقل قول 
از مارکس را مستند می کرد و توضیح می 
اش  نوشته  کدام  و  کجا  در  مارکس  که  داد 

چنین تعریفی از ماتریالیسم کرده است.

»روشنفکر دینی« که می خواهد هم »وجیه 
العوام« باشد، هم »وجیه الحکومت« چیزی 
می گوید که عوام را خوش بیاید و حکومت 
گوید  می  چه  آن  اگر  حتا  کند.  راضی  را 

خالِف حقیقت باشد.

اجازه  دینی«  »روشنفکر  به  چه  آن  اما، 
می داد- و می دهد- هر چه می خواهد دل 
بگوید  مارکسیسم  و  مارکس  علیه  اش  تنگ 
بودن  پاسخگو  از  هم  هراسی  و  بنویسد،  و 
و  بود-  موجودی  وضع  همان  باشد،  نداشته 
هست- که دسِت مارکسیست ها را در دفاع 
از خود بسته، و »روشنفکران دینی« تظاهر 

به مخالفت با آن می کنند.
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این مسأله ثابت می کند که وضعیِت موجود، 
مقدم  باشد،  سیاسی  حاکمیِت  که  آن  از  بیش 
بر آن، حاکمیت فلسفی و ایدئولوژیک است. 
»روشنفکر دینی« و حکومت حتا اگر با هم 
اختالف سیاسی داشته باشند، در جهان بینی 
و ایدئولوژی با هم متحدند و دشمن مشترکی 
بینِی مارکسیستی  نام مارکسیسم و جهان  به 

دارند.

یک  در  جناح  دو  اختالِف  ها،  آن  اختالِف 
چگونه  سِر  بر  واحد،  اردوگاه  و  کمپ 
بر  کردن  بهتر حکومت  یا  کردن،  حکومت 
این  انقالب  جلوی  و  است،  کارگر  ی  طبقه 
طبقه را با هر وسیله و ابزاری سد کردن.

»روشنفکر  که  معناست  آن  به  سخنان  این 
دینی« نه تنها خواهاِن نابودِی وضعیتی نیست 
ایدئولوژیکی  و  فلسفی  همسویِی  آن  با  که 
را  همدیگر  هوای  دو  هر  این  بلکه  دارد، 
در مقابل دشمن اصلِی خود، که جهان بینِی 
در  و  دارند،  است  کارگر  ی  طبقه  انقالبِی 
داد  به  ساز  سرنوشت  تاریخی  های  لحظه 

همدیگر می رسند

برعکِس  »درست  نویسد:  می  شریعتی 
ایمان  بر  اسالم  شناسی  جهان  مارکسیسم، 
به غیب متکی است، و مقصود از غیب آن 
پدیده  پِس  ناشناخته ای است که در  واقعیِت 
و  حواس  رِس  دست  در  که  طبیعی  های 
ادراک عقلی و علمی و تجربی ماست وجود 
کانون  و  برتر  حقیقِت  ی  منزله  به  و  دارد 
اصلی تمامی حرکات و قوانین و پدیده های 
آید.« )همان کتاب.  این جهان به شمار می 

ص ۸۵-۸۶(.

 کدام سرمایه دار و لیبرالی است که با این 
سخنان هم عقیده نباشد، و ایده های نواندیِش 
دینی را با آب طال ننویسد و بر دروازه ی 
کارگران  چشِم  پیش  اش  و شرکت  کارخانه 

آویزان نکند.

کشورهای  ی  همه  های  دانشگاه  در 
وجود  شناسی  اسالم  ی  رشته  امپریالیستی، 
دارد و برجسته ترین اسالم شناسان که همگی 
دشمنان سوگند خورده ی مارکسیسم و طبقه 
ی کارگرند، در این دانشگاه ها تدریس می 
کنند. اما در هیچ یک از همین کشورها کتاب 
ابطال،  و  نقد  برای  مارکسیستی، مگر  های 
نه تدریس می شود، و نه اصالً چنان رشته 
ای برای شناخت فلسفه ی مارکسیستی وجود 
دارد. در آن کشورها، اسالم، و دیگر ادیان 
را آموزش می دهند، در حالی که مارکسیسم 

تحریف شده را نقد و ابطال می کنند.

آلیست ها، همچون حامیاِن دست و دل  ایده 
بازشان سرمایه داران، از کیسه ی دسترنج 
طبقه ی کارگر خرج می کنند، اما آن را به 

حساب عالم غیب می گذارند!

»روشنفکر دینی« ادعا می کند منشأ تمامی 
حرکات و قوانین این جهان، واقعیِت ناشناخته 
ای است که در دست رِس حواس و ادراک 
عقلی و علمی انسان نیست. ایشان، که ادعای 
را  اش  مدرک  و  دارد،  هم  شناسی  جامعه 
دانشگاه های غربی- که  از  از یکی  ظاهراً 
آن همه دم از مخالفت با آن می زنند و لعن 
دست  است،  گرفته  کنند-  می  اش  نفرین  و 
به رشته ی  مربوط  که  را  واقعیت  این  کم، 
تحصیلی خودش هم می شود نمی دانند که: 
تمامِی حرکات و قوانیِن پدیده های اجتماعی، 
کند،  نمی  پیدا  ارتباطی  هیچ  غیب  عالم  به 
بلکه منشأ زمینی و انسانی دارند. به این معنا 
تاریخ،  آغازگاِه  از  که  است  انسان  این  که: 
با فعالیِت تولیدی خویش، هم خود را آفرید، 
ویژه  خود  قوانین  هم  و  را،  خود  تاریخ  هم 
و  ثابت  هم  هرگز  که  را،  خود  جامعه  ی 

یکنواخت نبوده اند.

موجودی که انسان نام گرفت، و نه آدم، بدوِن 
کار و فعالیِت تولیدی که از ابزارسازی ساده 
ماننِد تراشیدن سنگ و چوب آغاز شد، و تا به 
امروز ادامه یافته است، و نیز همزمان با آن، 
شعور اجتماعی اش، متناسب با هر پیشرفت 
در تولید و ابزاِر تولید، پیچیده تر شد و فراتر 
رفت، هرگز انسان و اندیشه ورز نمی شد. 
تمام قوانین و کارکردهای اجتماعی، برآمده 
از این فعالیِت تولیدی- اجتماعی است و نه 

هیچ چیز فراانسانی.

خودگردانِی  و  خودکاری  و  انسان،  تاریخ 
که  است  تری  بزرگ  هستِی  از  بخشی  آن، 
جهان مادی نام دارد. در واقع، خودکاری و 
ادامه ی  انسانی،  خودسامان دهی جامعه ی 
بزرگ  هستِی  دهِی  خودسامان  و  خودکاری 
تر، یعنی جهان مادی است. چرا که، جامعه 
ی انسانی، جزیی از کلیتی است که در کلیت 
نظام مندش هم وحدِت مادی دارد، هم وحدِت 

کارکردی و خود تنظیم گری.

وحدِت مادِی جهان از یک سو، و خودکاری 
اشکال  ی  همه  در  آن  گرِی  تنظیم  خود  و 
اش از سوی دیگر، که با هم پیوند ارگانیک 
)سازمان مند( و جدایی ناپذیر دارند، موجب 
فرارفت و تکامِل همه ی اشکال این وحدت 
مادی و در نتیجه جامعه، از ساده به مرکب 

و پیچیده می گردد.

ها  دگرگشت  این  به  مربوط  قوانین  کشف 
عامِل  رفته،  هم  روی  که  ها،  فرارفت  و 
مادی  جهان  گری  خودتنظیم  و  خودکاری 
طبیعی  علوم  ی  عهده  بر  هستند،  جامعه  و 
که  علومی  همان  یعنی  است،  تجربی  و 
ها  آن  تبع  به  و  آلیست  ایده  »متفکراِن« 

ها  آن  با  شدت  به  دینی«  »روشنفکران 
مخالف اند.

تمام یافته های علوم طبیعی )فیزیک، شیمی، 
از  حاکی  شناسی(  زیست  شناسی،  کیهان 
گرِی  خودتنظیم  و  خودکاری  مندی،  قانون 

جهان و پدیده های مادی است.

بر  که  نیست  مادی  هیچ رویدادی در جهاِن 
طبق قوانین حاکم بر آن نباشد، و یا از خارج 

از هستِی مادی اش بر آن اعمال گردد.

وظیفه  که  انسانی،  علمی  مثابه  به  فلسفه، 
آن،  متنوع  اشکاِل  در  جهان  شناخت  اش 
تواند  نمی  است،  آن  کردوکار  چگونگی  و 
علوِم  که  کند،  اختراع  خود  از  ای  نظریه 

طبیعی بر آن صحه نمی گذارد.

خوِد علوِم طبیعی، علوِم انسانی اند. همه ی 
این علوم، یعنی علوم طبیعی و علوم نظری 
و فلسفی، خاستگاِه مشترک و واحدی دارند 
که هستِی فعاِل اجتماعی و شعوِر اجتماعِی 
ی  خودخواهانه  کردِن  جدا  هاست.  انسان 
علوم،  نام  به  یکپارچه  کلیِت  از یک  بخشی 
که  است  متافیزیکی  و  آلیستی  ایده  عملی 
شناخت  ابزار  از  مهمی  بخِش  از  را  انسان 
آن  ماننِد  عمل،  این  سازد.  می  محروم  اش 
است که بخواهیم فیزیولوژِی اندام های انسان 
را از تفکر و شعوِر او جدا کنیم، و بدتر آن 
که شعور و تفکر و عقل و روح را بر اندام 

های فیزیکی اش مقدم بدانیم.

علوم طبیعی ثابت کرده اند مغز انداِم تفکر، 
علوم  است.  روان  و  روح  و  شعور  تعقل، 
انسانی و فلسفه نمی تواند این یافته ی هزاران 

بار اثبات شده ی علوم طبیعی را نپذیرد.

کلی  طور  به  و  دینی«  »روشنفکر  مشکِل 
فیلسوفان دینی این است که این حقیقِت علمی- 
اندیشه  موضوِع  که  اند  نیافته  در  را  فلسفی 
موضوِع  به  شدن  تبدیل  قابلیِت  اگر  )ایده( 
پراتیک را نداشته باشد و در پراتیک و در 
نشود،  عینی  و  نیابد  مادیت  ذهن  از  خارج 
انساِن  که  چرا  نیست.  بیش  خیالی  و  وهم 
کنشگر این توانایی را دارد که در صورِت 
به  را  اندیشه  بودِن شرایط، موضوِع  فراهم 
طوِر عینی و واقعی متحقق سازد. این توانش 
را سیستِم ارتباطی پیچیده ی انسان با جهان، 
کنشگرِی  و  مغز،  و  پنجگانه  حواس  یعنی 
اجتماعی- تاریخِی انسان، در اختیار او نهاده 

است.

انسان بدوِن اندام های مادی )حواس پنجگانه 
و مغز( قادر به ارتباط با چیزها و تشخیص 
شان نیست. همچنان که بدون این اندام پیچیده 
موجوِد  عالی،  حِد  در  شده  تخصصی  ی 
اندیشه ورز و دارای عقل و شعوری نخواهد 
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تصور  را  موجودی  توان  می  چگونه  بود. 
کرد که نه حواِس پنجگانه دارد، نه مغز، و 
نه هیچ اندام دیگری مانند دست، اما قادر به 
لمس کردن  بوییدن، چشیدن،  شنیدن،  دیدن، 
و فکر کردن و تشخیص چیزها از یکدیگر 

باشد.

جمجمه،  بی  حواس،  بی  خیالِی  موجوِد  آن 
بی مغز، بی دست و پا، چگونه خود را از 
چیزهای بی شماری که پیرامون او هستند، 
و نیز آن چیزها را از یکدیگر تمیز خواهد 
داد، حتا اگر به فرض محال چنین موجودی 

را تخیل کنیم.

 هر فرِد انسانِی واقعی، ضمِن داشتِن وحدِت 
ارگانیک )اندامی( با خود که او را از دیگر 
وحدِت  دارای  سازد،  می  متمایز  چیزها 
وحدِت  و  جامعه،  با  )اجتماعی(  ارگانیک 
با  هستانی(  و  زیستی  )سازوکاِر  ارگانیک 

جهان مادی و طبیعت پیرامون است.

از این رو، انسان به مثابه موجودی اندامواره 
و شعورمند، جزیی از یک کِل همبسته است 
که تماِم سازوکارها و قوانین وجودی اش را 
چه در کلیت و چه در جزئیت اش در هستِی 
مادی اوست. بدوِن این هستِی مادی، یا خارج 
از این هستِی مادِی همبسته، هستِی دیگری نه 
هست، و نه به دلیِل خودکاری و خودگردانِی 
یکپارچه  اندامواِر  هستِی  این  سازوکارهای 

ضرورت دارد.

اما  بیاندیشد،  فلسفی  هم  اگر  دینی،  فیلسوِف 
پاسخ اش به چیستی )ماهیت( چیزها و پدیده 
ها، نه فلسفی، بلکه ندانمگرا، و از این رو 

عوامانه است.

گفته اند، و بسیار درست گفته اند که: جهل 
)نمی دانم( دلیل نمی شود. اگر جهل و نمی 
دانم دلیل می شد، هر بیسوادی فیلسوف بود.

نمی  فیلسوف  را  انسان  نظروری،  صرِف 
کند. فیلسوف کسی است که برای هر پرسِش 
مشخص از بی شمار چیستِی مشخص، پاسِخ 
اقناعِی مشخص دارد، به طوری که آن پاسخ 
نه با یافته های علمی در تضاد باشد، و نه 

یافته های علمی آن را باطل نماید.

اما  است،  فیلسوف  کند  می  ادعا  که  کسی 
پاسخ اش به چیستی ستارگان این است که: 
میخ هایی هستند که برای جلوگیری از سقوِط 
آسمان به زمین، به آسمان کوبیده شده اند، یا 
اگر از او پرسیده شود خوِد آسمان چیست، 
پاسخ دهد: سقفی است بر باالی زمین، نه تنها 
فیلسوف نیست، بلکه یک عواِم ندانمگراست.

فیلسوف کسی نیست که برای توجیه نادانسته 
های خود و اعتبار بخشیدن به تخیالت اش 

منکر نقِش علوم طبیعی در شناخِت نظری و 
عقلی شود. چنین کسی یک عواِم تخیل گرا، 
و در عین حال تحصیل کرده است، که قادر 
پوشش  در  را  اش  ذهنیات  و  تخیالت  است 
اعتبار  بدون  اما  عبارات شکیل،  و  واژگان 
علمی هستی شناسانه بپیچد و به عنواِن فلسفه 

به دیگران عرضه نماید

فهِم این حقیقت هم مهم است که: هیچ فیلسوفی 
جهان  توضیح  به  قادر  جهان  خوِد  همچون 
نیست. جهان با سازوکارها، و قوانیِن حاکم 
و  نگر  ساده  فهِم  براِی  که  کردوکارش  بر 
ساده انگار )غیرعلمی( درِک ناشدنی است، 

خود را توضیح می دهد.

این  شناخت  و  کشف  فیلسوف،  ی  وظیفه 
بندِی  جمع  خالِل  از  کردوکارها،  و  قوانین 
تمامِی یافته های جداگانه ی علمی، و ارایه 
های  انسان  به  شناخت  و  بندی  این جمع  ی 
کردِن  دگرگون  برای  اجتماعی،  کنشگِر 
شناخِت  بدون  انسان  که  زیرا  است.  جهان 
دگرگون  به  قادر  جامعه(  )طبیعت،  جهان 

کردِن آن نیست.

از جهان  نه درسی  ندانمگرا،  »روشنفکر« 
دیگران  به  که  دارد  دانشی  نه  و  آموخته، 
بیاموزد. او، تنها به تخیالت و توهماتی می 
اندیشد که ما به ازای خارج از ذهن ندارند، و 
از این رو، قادر به تأثیرگذاری بر کردوکار 
جهان )طبیعت، جامعه، و از جمله وضعیت 

موجود(، و دگرگون کردِن آن نیست.

جهانی  مذهبی،  آلیسِت  ایده  کالم،  یک  در 
هرگونه  و  آفریند،  می  ذهِن خود  در  تخیلی 
را  خود  گاه  کند.  می  رفتار  آن  با  بخواهد 
تابع تخیالت، و گاه تخیالت را تابع اراده ی 
خود می کند، و ناِم این ذهنگرایی معطوف 
می  عقالنیِت محض  را  خویش  ی  اراده  به 
متفکراِن  )اجتماعی(  عملی  ُبعِد  در  گذارد. 
ایده آلیست، در تماِم طوِل تاریِخ نظروری، 
ایده  اند.  بوده  موجود  وضِع  کنندگاِن  توجیه 
ی آخر زمانی )مسیحایی و منجی گرا( نمی 
تواند موافق وضع موجود نباشد، و اگر هم 
مخالف باشد، الگویی بدتر از وضع موجود 
را در نظر دارد. الگویی که در آن، یک تن 
فرمانبران  به  و  نشسته  باال  آن  مایشا  فعال 
اش دستور می دهد چه کسانی سزاوار مرگ 
آِن  از  بهشت  اند. چرا که  و مجازاِت جهنم 

خودی ها و نزدیکان و فرمانبرداراِن

اراده ی فعال مایشای اوست.

مشکالت  برای  شریعتی  دکتر  حل  راه  
اجتماعی:

قلم  و  اندیشه  قمع  و  قلع  اوِج  در  شریعتی، 
کمونیست ها  کشتار  پس  سال  چند   ،)۱۳۳۸(

قندچی  نیا،  بزرگ  مبارز:  دانشجوی  سه  و 
و  کارگری  جنبش  به  رضوی،  شریعت  و 
با  مبارزه  برای  دیگری  راهکار  دانشجویی 
استبداد و اختناق )وضع موجود( پیشنهاد می-
کند: پناه بردن به دعا و نیایش. شریعتی این 
کشف مهم و رهیافت نوین خود را در حین 

تحصیل در اروپا آموخت:

»در اروپا، اولین کتابی که به دنباال
از  یکی  که  بود  )دعا(  نیایش  کتاِب  گشتم 
را  علمی  معنی  و  ]نمردیم  علمی  کارهای 
هم فهمیدیم![ و فکرِی الکسیس کارل است، 
و باالخره پیدای اش کردم. این مرد نظریات-
قابِل اهمیت است.  اش در مورد دعا بسیار 
و  نیایش  آثار  است  معتقد  کارل  الکسیس 
سنت و رسِم پرستش و دعا کردن وقتی در 
جامعه ای رو به ضعف و فراموش شدن می-
گذارد، مقدمات انحطاط و بی مقاومت ماندن 
]پس،  می کند.  فراهم  را  جامعه  و  ملت  این 
از  پس  جامعه  سرکوب  که:  می گیریم  نتیجه 
و  نیایش  فقدان  نتیجه ی  مرداد،   ۲۸ کودتای 
و  توده  حزِب  تسلِط  دوراِن  در  کردن  دعا 
کمونیست ها بر ایران بوده، نه توطئه ی دربار 
و امپریالیسم![. )دکتر علی شریعتی. مقدمه ی 
من  از  کروشه  داخل   ۵۸٫-۶۰ نیایش. ص 

است.(.

را  خرافه  چگونه  دینی«  »نواندیش  ببینید، 
»اندیشه ی  و  می آمیزد  درهم  علمی  مسایل  با 
با  »جامعه  می کند:  اختراع  خود  از  نویی« 
از دست دادن عمِل پرستش و نیایش، مزاج 
انحطاط،  میکرب های  رشِد  برای  را  خودش 
به اصطالح خاص  متالشی شدن، تجزیه و 
خودش انتروپی، یعنی ضعف و پیرِی قوای 
مزاجی، آماده می کند. به قوِل الکسیس کارل: 
روِم باشکوه متمدن و قدیم را، دوری مردم-
اش و متروک ماندِن سنِت دیریِن بشری در 
آمار  برد.  ذلت  و  ضعف  به  رو  پرستیدن، 
جنایت ها نشان داده است که به طور متوسط 
در  جنایتکار  و  مجرم  عنواِن  به  که  کسانی 
یا  که  هستند  کسانی  شناخته شده اند،  جامعه 
هیچ، و یا بسیار اندک و جاهالنه نیایش می-
همان  در  و  سطح  همان  در  برعکس  کنند. 
طبقه ی  و  اجتماعی  تیپ  همان  در  و  مسیر 
نیایش  سنِت  هنوز  که  آن ها  غالباً  اقتصادی، 
به  زدن  دست  از  کرده اند،  حفظ  را  )دعا( 
انتشاراِت  )نیایش.   »… مصون اند  جنایت 

الهام. تهران. ۱۳۶۲، ص ۶۰-۶۱(

»علمی«  کشف  این  به  زمانی  شریعتی، 
رسید، که برای تحصیل »جامعه شناسی« به 
گفته ی  به  بعد  سال  چند  و  بود،  رفته  اروپا 
در همان رشته  دکترا  مدرِک  با  نزدیکان اش 
به ایران بازگشت، و مشغول ارشاِد جوانان 
و دانشجویان در حسینیه ی ارشاد شد! کتاب 
علم- »مهم«  رهاوردهای  از  یکی  نیایش، 
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نمونه ی  که  اروپاست،  در  شریعتی  آموزی 
بسیار آموزنده ای از دانش و بینش روشنفکر 

دینی را به ما نشان می دهد.

زندگِی ایده آلیست، سراسر تضاد، تناقض و 
کشمکش است. تضاِد وهم و خیال با واقعیت، 
تناقِض گفتار و کردار، و کشمکِش درون با 
بیرون. همه ی این خصوصیت های ناهمساز را 
روشنفکر  ناِم  به  ناسازنمایی  موجوِد  در  ما 
خصوصاً،  شریعتی  در  و  عموماً،  دینی 

مشاهده می کنیم.

شریعتی، برای تحصیِل علم به زادگاِه علوم 
نوین، یعنی اروپا رفته بود. اما آن چه می-
سنتِی  باورهای  همان  بلکه  علم،  نه  آموزد، 
و  دعا  اوست. مگر  در جامعه ی خوِد  رایج 
الکسیس  از  او  که  بود  تازه ای  چیز  نیایش 
اروپا  در  دیگری  »دانشمند«  یا  کارل 
قبل  سال  از صدها  نیایش،  و  دعا  بیاموزد. 
در همین جامعه هم بوده و کسی به آن علم 
اطالق نمی کرده است. این سخنان را بخوانید، 
تا بفهمید شریعتی به چه چیزی علم می گوید:

شهادِت  به  لورد  مؤسسه ی  سال،  هر  »در 
آمار  نیایش  کتاِب  در  کارل  الکسیس  خوِد 
شفایافتگان به وسیله ی دعا را، که به شکل 
یافته- با تصدیق پزشکان شفا  معجزه آسایی 
ستوِن  همواره  می سازد.  منتشر  رسماً  اند، 
نیایش،  وسیله ی  به  معجزه آسا  شفایافتگان 
مملو از ارقاِم فراوان است.« )همان کتاب، 

ص ۶۱(.

پیش از آن که مؤسسه ی لورد چنین آماری 
ارایه  نیایش  معجزه ی  از  شفایافتگان  از 
علم  رِخ  به  را  آن ها  شریعتی  دکتر  و  دهد، 
پیش تر،  سال  هزار  دو  از  بکشد،  پزشکی 
انجیل های کلیسا، و بعد نمونه شان در ایران، 
چنین آماری را به انسان های درمانده از ستِم 
داده  ارایه  خرافه ها،  و  جهل  و  حکومت ها 
این  شریعتی  نبود  الزم  رو،  این  از  بودند. 
همه به خودش زحمت دهد، به اروپا برود و 
چنان »علمی« را از غربی ها بیاموزد. تأسف-
آن  شرایط،  آن  در  کسی  که،  است  آن  آور 
را  برود، سختی ها  اروپا  به  کند،  همه هزینه 
تحمل کند، که چه بیاموزد؟ و تأسف آورتر آن 
آموزه- آن  برگردد  که  سال  چند  از  بعد  که 
هموالیتی های اش  رِخ  به  علم  عنواِن  به  را  ها 
بکشد. می توانست بدون آن که خودش را به 
زحمت بیاندازد، عین همان آمار را روزانه 

در روزنامه های آن زمان بخواند.

در همان زمان، در ایران، چه روزنامه های 
خبرنامه های  چه  رژیم،  به  وابسته  و  دولتی 
به صورِت  به روحانیت،  غیردولتی وابسته 
آمار  روزمره،  طوِر  به  شفاهی،  یا  کتبی 
را  توسل  و  دعا  معجزه ی  با  شفایافتگان 

منتشر می کردند.

چنین  این  همفکران اش  از  یکی  را  شریعتی 
گفتماِن  شریعتی،  »گفتماِن  می کند:  معرفی 
معاصر  ایران  دینِی  روشنفکری  اجتماعِی 
عصِر  در  ویژه  به  ایرانی  جامعه ی  است. 
و  چپ  ساالری  غوغا  عصِر  که  شریعتی 
تشنه ی  است،  شاهنشاهی  تحمیق  و  اغفال 
مهلکه ی  از  را  آن  که  بود  نابی  اندیشه های 
چپ و راست برهاند.« )شریعتی، روشنفکِر 
کاظمیان.  مرتضا  کوشش  به  ناشناخته. 
شریعتی،  گفتمان  مقاله ی:  قلم.  انتشاراِت 
گفتماِن روشنفکری دینی. به قلم: حسن بشیر. 

ص ۲۳(.

»گفتمان  می خوانیم:  مقاله  همین  ادامه ی  در 
بود  قدرتمند  چنان  آن  شریعتی،  اجتماعی 
را  دانشگاهیان  و  دانشجویان  توانست  که 
اندیشمنِد  و  فعال  قشر  همان  کند،  تسخیر 
تأثیر را در شکل گیری  بیش ترین  جامعه، که 
جریان روشنفکری در کشور داشته و دارد، 
را  چپ  ساالری  غوغا  طومار  توانست  و 
آن چنان بپیچاند و به انزوا کشاند که سال-
عنوان  به  نتوانست  نیز  شریعتی  از  پس  ها 
تفکر غالب در جامعه مطرح گردد.(. )همان 

کتاب. همان مقاله. ص ۲۵(.

چیزی  دینی«  »روشنفکران  شناخِت  برای 
خود  نوشته های  از  گویاتر  و  استنادتر  قابل 
آنان نیست. این مقاله در سال ۱۳۸۶ نوشته 
شده، یعنی زمانی که چپ در ایران حضور 
اینگونه  به  پاسخگویی  برای  علنی  و  مجاز 
ادعاها، که در چارچوب حساسیت و سیاست 
ندارد.  هستند،  آن  قرمز  خط  یعنی  رژیم، 
و  حساسیت  این  به  یقیناً  مقاله،  نویسنده ی 
رو،  این  از  و  دارد،  کامل  وقوف  سیاست 
به خوبی می داند که بحِث او، بحثی یکطرفه 
به  ورود  اجازه ی  چپ  که  زمانی  است، 
به  برخورنده  ایدئولوژیک  و  نظری  گفتماِن 
رژیم را ندارد. چرا که مهم تر از او، دم و 
با  که  رژیم اند  »ارشادکننده«ی  دستگاه های 
ماتریالیسِم چپ رودرروی اند، و به آن پاسِخ 

دندان شکن می دهند!

دقیقاً، همین وضعیت در زماِن شریعتی هم 
امنیتِی  و  ایدئولوژیک  و  سیاسی  فضای  بر 
یکسویه ی  گفتمان  بود.  حاکم  ما  جامعه ی 
شریعتی هم در آن زمان، برآمده و متأثر از 
فرهنگی  بود که فضای سیاسی و  وضعیتی 
را به سوِد گفتمان شریعتی و علیه چپ سوق 

داده بود.

در آن سال های موردنظِر »روشنفکر دینی« 
درفِش  و  داغ  میداِن  از  تازه  که  رژیم، 
بود،  شده  فارغ  چپ  با  فیزیکی  »گفتمان« 
قادر  که  بود  قلمی  صاحب  افراد  نیازمند 

»طومار  قلمی،  و  نظری  گفتمان  با  باشند 
عرصه ی  در  را  چپ«  غوغاساالری 
ایدئولوژیک نیز »در هم بپیچانند« و خیال 

رژیم را از بابت چپ کامالً راحت کنند.

شریعتی، در شرایطی که چپ های جان به در 
شکنجه  و  زندان  گرفتار  یا  اعدام،  از  برده 
بودند، یا به خارج از کشور پناه برده، و یا 
در ایران به زور سرنیزه و تفنگ به ناگزیر 
دم فرو بسته بودند، می توانست چنان نقش و 
علیه  شریعتی  گفتمان  باشد.  داشته  رسالتی 
چپ، در دهه ی سی و چهل و پنجاه، چیزی 
جز همسویی با گفتمان سرکوبگرانه ی رژیم 

پهلوی نبود.

پرسش از روشنفکر دینی این است که: در 
را  چپ  غوغاساالری«  »طومار  سال ها  آن 
یا  و  شریعتی،  یا  پیچید،  هم  در  شاه  رژیم 

هر دو؟!

اما، آن اندیشه ی نابی که شریعتی جایگزین 
»غوغاساالری چپ« نمود چگونه اندیشه ای 
بود؟. نمونه هایی از آن را تاکنون دیده ایم.

جامعه ی  اینگونه،  شریعتی،   ۱۳۳۸ در 
می نمود:  سیراب  را  ناب  اندیشه های  تشنه ی 
»عیسی از راهی می گذشت، نابینایی در کنار 
راه نشسته بود، تا احساس کرد که عیسی از 
کنار او رد می شود، با غضب و شدت دامن 
عیسی را گرفت و کشید و با غضب و عنف 
خواست تا بینا شود. او دامن عیسی را رها 
نکرد، تا عیسی گفت ایمانت تو را شفا داد ]و 

نابینا بینا شد![.« )نیایش. ص ۶۳(.

در  که  برخورداری هایی  میزاِن  به  »انسان 
به  درست  بلکه  نیست،  انسان  دارد،  زندگی 
اندازه ی نیازهایی که در خود احساس می کند 
می گیرد که:[ در علم  نتیجه  ]و  انسان است. 
میزاِن  به  تنها  نه  کسی  هر  است.  چنین  هم 
میزاِن  به  بلکه  عالم،  دارد  که  معلوماتی 
عالم  می کند  احساس  عالم  در  که  مجهوالتی 
است. ]یعنی هر چه انسان نادارتر، و نادان تر 

باشد، انسان تر است.[«

انساِن نمونه، برترین انسان از نظر شریعتی: 
انبوه  سینه اش  که  است  شگفتی  انساِن  »آن 
به  اندیشه اش  و  آگاهی هاست،  از  فشرده ای 
و  دنیا  ماورای  بلنِد  معانِی  آسمان،  راه های 
و  متعالی  احساس های  محسوس،  از  باالتر 
لطیفه های عمیق خدایی آشناتر است تا راه-
های زمینی، یعنی زندگِی روزمره و مصلحت-
معمولی.  دنیای  و  شخصی  منافع  و  جویی ها 
نرِم خانه،  بستر  از  ناگهان  که  انسانی است 
نیمه های شب می گریزد و سینه اش خفقان می-
گیرد، و به نخلستان های حومه ی شهر پناه می-
برد و در دِل شب، از درد و حیرت و هراس 
در برابر ملکوت، عظمِت وجود و جمال و 
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جاذبه ی خداوند و حقارت و نیاز خویش، ناله 
برمی دارد و از هوش می رود.« )نیایش. ص 

.)۶۵ -۶۷

شریعتی، در غیاِب چِپ قلع و قمع شده، به 
دنباِل سیر  به  القا می کند که  گرسنگان چنین 
کردن شکم )مادیات( نباشند، چرا که سیری 
شکم نتیجه ای جز ایجاد بیهودگی و پوچی در 
پوچی،  و  بیهودگی  نمی کند: »فلسفه ی  انسان 
مرتب  هم  را  یا ABSURDITE ]سوادش 
نفوِذ کالم- تا  می کشد  به رخ هموالیتی های اش 
بیش تر شود[، ترشِح شکِم فرنگی است.  اش 
که یک ساعت  فرنگی ای  فرنگی.  شکِم سیِر 
می کند  تفننی  کار  ]فرنگی  می کند  تفننی  کار 
صد  و  است؟[  کرده  پیشرفت  همه  این  و 
مارک می گیرد و بقیه اش را همه می رقصد و 
بالماسکه می سازد و کارناوال راه  می نوشد و 
AMUSE-  یی اندازد و سرگرمی و سربندی
MENT که هدف زندگِی غربی است ]حاال 
فهمیدید کت و شلوار و کراوات ایجاد تفاوت 
آقای  پس  نمی کند؟  نعلین  و  عمامه  و  عبا  با 
ماهواره ها،  هواپیماها،  این  جامعه شناس! 
اینترنت، همین ساعتی که بر مچ دست داری 
و با آن اوقات شرعی ات را تشخیص می دهی 
و ... را شما ساختید؟[. برای فرنگی زندگی 
اصالً معنی ندارد، معلوم نیست که برای چه 
زنده است.« )نیایش. ص ۷۵٫ داخل کروشه 

از من است.(.

بیهودگِی  و  پوچی  علِت  دینی«،  »متفکر 
زندگِی فرنگی را در این می بیند که:

جهان  است،  خالی  آسمان  می گوید  »فرنگی 
ابله است، هستی فاقد شعور و تدبیر است.« 
و باز برمی گردد به این که به پامنبری های اش 
از شکم سیر و پر  بهتر  بفهماند شکم خالی 
است، و اقتصاد ماِل خر است: »این زندگِی 
بورژوازی مرفه است که این جور است.«

برای  فرنگی ها  جامعه شناس!  جناب  پس 
خالصی از این وضعیت چه باید بکنند؟:

جهان  از  روحانی  تفسیر  یک  به  »احتیاج 
دارند ]یعنی به همان جمله ی معروف: اقتصاد 
به  اتصال،  به یک  احتیاج  ماِل خر است![، 
برای  معنی  یک  به  احساس،  پیوست  یک 
بشریت و برای کاینات دارند.« )همان کتاب. 
ص ۷۵ تا ۷۸(. شریعتی، »طومار چپ را 
آخوندی-  موعظه های  این  تا  پیچید«  هم  در 
کشیشی را به گوِش انسان های به جان آمده از 
دیکتاتوری و کارگراِن فاقِد کم ترین امکان-

های زیستی و رفاهی بخواند.

چنین  با  شاه  رژیم  داشت  دلیلی  آیا  اما، 
کشاننده ای  بی عملی  و  انزوا  به  موعظه های 
شریعتی  به  باید  برعکس،  یا  باشد،  مخالف 

دستخوش می گفت و پاداش هم می داد؟

دو  مارکسیست ها،  غیاب  در  شریعتی، 
پروژه ی ضدانقالبی را حساب شده به پیش 
در  مارکسیسم  دستاوردهای  به  یورش  برد: 
نگرِش علمی به جهان، برای دگرگون کردِن 
قصِد  به  خرافات  اشاعه ی  و  آن،  آگاهانه ی 
توده ها  اعتراضِی  روحیه ی  نمودن  منفعل 
عبادتگاه  به  حداکثر  یا  کردن،  خانه نشین  و 

کشاندِن آن ها.

در جایی می نویسد: »مکتب های مغرب زمین، 
انسان را یک شئ مادی یا جانور طبیعی و 
میان  این  در  می شمارند.  بیولوژیک  موجوِد 
مارکسیسم وضع آشفته ای دارد. مارکس، از 
طرفی ماتریالیست است و بنابراین نمی تواند 
انسان را به عنوان یک وجود جز عنصری 
در حصار جهاِن مادی بداند، از طرفی، می-
عنوان  به  را  داروین  نظریه ی  من  نویسد: 
ایدئولوژیک فلسفه ی تاریخ خود می- پایه ی 
پذیرم. در تحلیل نهایی، انسان در مارکسیسم 
به  یعنی  می آورد،  در  سر  ابزار  اصالِت  از 
 ،humamisme، UTensilisme جای
آدم،  فرزنِد  انسان  اسالم  قوِل  به  نه  یعنی 
بر اصِل  ابزار است.«، »تکیه  فرزنِد  بلکه 
ماشینیسم و اکونومیسم، به ناِم رسیدن سریع 
سوسیالیسم  از  گذر  برای  تولید  وفور  به 
روی  بر  که  آوارهایی اند  همه  کمونیسم،  به 
انسان، به عنواِن یک اراده ی قدسی آزاد و 
خالق فرود می آیند، و او را به صورِت شئ 
اجتماعی در یک سازماِن خشن و فراگیرنده، 
انسان،  از:  )برگرفته  می نمایند.«  قالب ریزی 
 -۴۰ ص  زمین.  مغرب  مکتب های  و  اسالم 

.)۳۸

»مارکسیسم یعنی، سقوط اومانیسم در مادیِت 
اراده ی  از  انساِن رها شده  اکنومیسم.  پسِت 
از ملکات متعالِی  آگاه و حساس و پر  خود 
حاکم بر وجود، اکنون بازیچه ی مطلِق بازِی 
ساخته ی  و  تاریخی  جبری  جداِل  یک  کور 
وجوِد  بر  حاکم  مادِی  دیالکتیک  بی اراده ی 
بی بندوبار،  انسان  سرمایه داری،  در  آدمی. 
انسان  جا  آن  دربند.  انسان  مارکسیسم،  در 
قالبی، و اینجا انسان قالبی.« )همان کتاب. 

ص ۴۸(.

مکتب های  این  مقابِل  در  شریعتی  نهاِد  برابر 
»قالبی و قالبی«، و برداشِت مادی از جهان 

و هستی چیست؟

مبارزه به زعم شریعتی:

کسی که نه سرمایه داری را می پسندد، نه 
سوسیالیسم را قبول دارد، خواهان کدام نظام 

اجتماعی است؟

انسان که بدون نظام اجتماعی نیست و نمی 
تواند خارج از چارچوب یک نظام اجتماعی 

معین زندگی

کند. حتا انسان های اولیه نیز ناگزیر بودند 
ابتدایی طایفه ای، که حافظ هستی  در نظام 
فردی و گروهی شان بود گرد بیایند و قوانین 
و مقرراتی را که آن جامعه وضع می کرد 

بپذیرند و رعایت کنند.

شریعتی، مانند بچه ی بهانه گیری که هرچه 
جلوی اش می گذارند نمی خواهد، همان چیزی 
و  ذهن  در  شاید  نیست.  که  خواهد  می  را 
خیال او باشد، اما در واقعیت وجود ندارد، و 

هرگز هم واقعیت پیدا نخواهد کرد.

یک  میکند،  زندگی  موقعیت  دو  در  انسان 
موقعیت تاریخی، و یک موقعیت جغرافیایی- 
اجتماعی مشخص در یک جامعه و دوران 
فرد،  عنوان  به  انسان،  واقع  در  مشخص. 
نوعی  انسان  که  را  موقعیتی  است  ناگزیر 
خویش  اجتماعی  هستی  تکامل  فرایند  در 
برای وی فرا گرد آورده بپذیرد، و در همین 
موقعیت زندگی کند، و اگر از آن ناخرسند 
به زندگی  ندارد جز آن که  است، چاره ای 
خویش پایان دهد. هیچ انسان زنده ای، نه می 
تواند این واقعیت را نادیده گیرد، و نه با پناه 

بردن به وهم وخیال از آن بگریزد.

ما، انسان های امروزی در دوران سرمایه 
همین  با  باید  یا  کنیم.  می  زندگی  داری 
یا  بسازیم،  دارد  داری  که سرمایه  شرایطی 
دوران تاریخی پیشرفته تر و انسانی تری را 

جایگزین آن نماییم.

مارکسیسم با کشف قوانین حاکم بر تاریخ و 
جامعه، سوسیالیسم و کمونیسم را عالی ترین 

و تنها جایگزین این نظام می داند.

روشنفکر دینی، با ناخرسندی اش از عصر 
و موقعیت کنونی، در واقع با موقعیت هستی 
خویش، یا به بیان دیگر، با ناهمخوانی هستی 
اش  تاریخی  اجتماعی-  موقعیت  و  فردی 
ناهمزمانِی  این  از  و  دارد،  ناسازگاری  سر 

تاریخی ناخرسند است.

او با بیاِن این ناخرسندی، آرزو می کند، در 
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زمان و دوران )موقعیت( دیگری به دنیا می 
آمد که از ماشینیسم، علم، ماتریالیسم خبری 
نبود، و انسان بود و زندگِی ابتدایی در جامعه 
را  امروزین  های  پیچیدگی  که  ابتدایی  ای 

نداشت.

این است که چون برای اش مسلم است در 
عمل نمی تواند به آن دوران باز گردد، یا آن 
دوران را باز گرداند، خود را به این دلخوش 
دوران  آن  ی  شیوه  به  اکنون  که  سازد  می 
آن  ذهنِی  مشغولیات  با  را  خود  کند،  فکر 
دوران سرگرم نماید، و کسانی را نیز در این 
تفکر بازگشت خواه با خود همرای سازد.

به رغم نامی که برخود نهاده است، روشنفکر 
دینی، همواره چراغ واقعیِت موجود را در 
انزواِی فکرِی خویش خاموش می کند، و در 

تاریکی به گذشته می اندیشد.

همواره  او،  اندیشه  و  ذهن  از  بیرون  اما، 
واقعیِت موجود هست.

دوران او، دوراِن سرمایه داری، و اعتراِض 
دینی  روشنفکر  است.  نظام  این  به  انقالبی 
تالش می کند دیگران را به انزوای فکری، 
با  مخالفت  بکشاند-  خویش  عملی  انفعاِل  و 
انقالب معنایی جز انفعال عملی ندارد- و از 
این رو، دیگران را نیز دربازگشت خواهی 
خود سهیم گرداند. راهکار پیشنهادِی او دعا 
ونیایش، و به بیانی، تلقیِن همذات پنداری با 

گذشتگان دوران های سپری شده است.

که  روحی  تجلِی  از  است  عبارت  »نیایش 
مانند آن را رالیسم بِدپست و واقعیت گرای 
موجود سطحی دنیا نمی خواهد در چارچوب 
ابتذال و در حصِر آن چه هست ]یعنی همان 
چه  آن  ابتذال  از  و  بماند،  موجود[  واقعیت 
موجود است می هراسد و از نیازهای مادی 
و آن چه در دست رس اوست نیازی فراتر 
و  باالتر  به  رسیدن  برای  کوششی  و  دارد 
به  و  دارد،  تر  متعالی  نیازهای  برآوردِن 
بیگانگی و تنهایی در غربِت جهان و کمبوِد 
زندگِی مادی رسیده.« )شریعتی. نیایش.ص 

)۷۹

عینیت  بنِد  در  روح،  که  این  یعنی  »نیایش 

نماند.«  ابتذال  و  روزمرگی  و  پست  مادِی 
)همان. ۸۰(

تنها شکِل مبارزه، در  به گفته ی شریعتی، 
بسته  مبارزه  های  راه  ی  همه  که  شرایطی 
اند دعاست! البته مبارزه برای حفظ و ترویج 
مکتب و عقایدش، نه برای رهایِی انسان از 

وضعیت موجود:

»تو مسئولیِت مبارزه و دفاع داری، هم برای 
ماندِن این فکر و این مکتب و هم برای ماندِن 
خودت و اتصال و وفاداری خودت نسبت به 
این  ترویج  برای  هم  و  ]تشیع[،  مکتب  این 
مکتب، و تنها مشکل ممکن در این زمان، که 
امکان مبارزه در هیچ شکل دیگری نیست، 
-۸۶ جا، ص  )همان  است.«  نیایش  و  دعا 

)۸۵

به این نکته ی مهم همواره باید توجه داشت 
که مفهوم مبارزه نزِد شریعتی در تماِم نوشته 
ها و سخنرانی های اش، آن مفهوِم رایج در 
ادبیات و گفتماِن نظریه پردازان و کنشگراِن 
بلکه  نیست،  سو  این  به  مارکس  از  انقالبی 
منظور شریعتی، مبارزه برای حفظ و اشاعه 
تشیع  عقیدتی  دینی-  باورهای  و  مکتب  ی 

علوی است.

صرِف به کار بردِن واژه ی مبارزه نباید ما 
را به این تصور از پیش داده شده در تجربیات 
سیاسی رهنمون نماید که او خواهان مبارزه 
ی  مبارزه  یعنی  ساز،  دگرگون  انقالبی  ی 

سرنگونی طلب با رژیم حاکم بود.

در واقع، از دید شخِص باورمند و متعصب 
ی  وابسته  را  خود  که  خویش،  مکتِب  به 
سرستیز  آن  با  و  داند  نمی  موجود  واقعیِت 
آشتی ناپذیر هم دارد، مبارزه به خاطر تغییر 
از  بدتر  عمالً  را  وضع  که  نیست  موقعیتی 
آن چه هست خواهد کرد، بلکه مبارزه برای 
بازگرداندن موقعیِت از دست رفته ای است، 
که با پناه بردن به دعا و نیایش هم می توان 

تا زنده بود به آن دل خوش کرد.

»روشنفکر  هیچ  بلکه  شریعتی،  تنها  نه 
و  براندازی  قصد  که  نکرده  ادعا  دینی« 
دگرگون سازِی انقالبی و ریشه ای وضعیت 

تاریخی  وضعیت  به  آن  فرابرد  و  موجود، 
دارد.  را  تری  انسانی  و  تر  پیشرفته  برتر، 
از انقالب و دگرگونی هم اگر سخن بگویند، 

درونی، روحانی، معنوی و فردی است.

در  باید  تغییر  دینی،  روشنفکر  اعتقاد  به 
دروِن انسان ها صورت گیرد تا آن ها بتوانند 
خود را آماده و شایسته ی ورود به ملکوت 

اعال نمایند.

به  او  این است که: شرایطی را که  پرسش 
دنبال آن است- و امروزه نه واقعیت است و 
نه دست یافتنی- می توان با توسل به نیایش 
انسان  به  و  کشید  بیرون  ها  قرن  اعماق  از 
حاضر  و  حی  واقعیت  عنوان  به  امروزی 

ارائه داد و قبوالند؟«

شرایطی که در آن فرم زندگی چنین است: 
و  تنها  زندگی  چهارم،  امام  »همچون 
دردآمیزی را در زیر سایه ی شمشیر آغاز 
بودن  چیز  همه  بادرفتن  بر  شاهد  و  کردن 
و فراموشی و نفی و مسخ و غصب تمامی 
خاندان  های  رنج  و  اسالم  انقالب  ثمرات 
خویش را به چشم دیدن، و فاجعه ی سنگباران 
کعبه را به دست حجاج و قتل عام هولناک 
که  پیامبر  ی  مدینه  در  را  ارطات  بن  بسر 
سه روز زنان و دختران مدینه را که همگی 
حالل  خویش  سربازان  بر  اصحابند  خانداِن 
کرد، و زنان مسلمان را همچون کنیز، در 
بازارهای برده فروشی فروخت، تحمل کردن 
و در کناِر خاندان پیامبر در سنگر دفاع از 
حقیقت و در صف عدالت خواهی و حریت 

کسی را نیافتن.« )نیایش. ص ۸۸-۸۹(

روشنفکران  دیگر  و  شریعتی،  ی  مبارزه 
چنین  حیات  تجدید  و  احیا  برای  دینی، 
برای  فردا،  های  »انسان  است:  شرایطی 
یعنی  عصری-  چنین  در  و  شرایطی  چنین 
عصر خالفت – و با چنین ضعف و شکست 
یک  و  عملی  ی  نمونه  یک  به  غربتی،  و 
آموزگار فکری محتاج اند. انسان فردا امام 
می خواهد، سرمشق برای کار، در شرایطی 
که  چنان  آن  مرد!  خوب  توان  نمی  حتا  که 
توان همچون  نمی  هم  را  مرِگ خویش  حتا 
یک شهید به عنوان یک سالح انتخاب کرد، 
سرنوشت  اش،  بودن  اش،  زندگی  امام،  و 
اش، و سکوت و سخن اش برای چنین انسان 
)نیایش.  است.«  امام  یک  زمانی  چنین  و 
ص ۹۱-۹۰(. ابزار و سالح رسیدن به آن 
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شرایط هم دعاست که شریعتی مزیت اش را 
می  بر  اینگونه  ها  و سالح  ابزار  دیگر  بر 
کارل،  الکسیس  قوِل  به  که  »نیایش  شمرد: 
این  بر  اسالم  و  فقر،  و  است  عشق  تجلی 
را  آگاهی  ]معنی  افزود  نیز  را  آگاهی  دو، 
هم فهمیدیم[، در مکتب امام سجاد بعد چهارم 
اجتماعی  ی  ویژه  نقِش  آن  و  گیرد  می  نیز 
آن است، و توسل بدان از سوی حق پرستان 
که هیچ امکانی برای طرح عقیده و دفاع از 
نشانه  ندارند،  را  باطل  با  مبارزه  و  حقیقت 
مسئولیِت  هم  دعا  در  شیعه  که  است  آن  ی 
اش  اجتماعی  مسئولیِت  که  دارد،  اجتماعی 
ص  جا،  )همان  دعاست.«  در  تنها  و  تنها 

)۹۲

آری، بازگرداندن و احیای این فرم زندگی، 
تخیلِی  آفرینی  باز  و  مجازی،  شکل  به  جز 
آن، در فیلم و سلایر، برای تماشا و سرگرمِی 
ی  شیوه  و  شکل  هیچ  به  فراغت،  اوقاِت 

دیگری امکان ندارد.

با این همه، حکومِت ایده آل از دید شریعتی، 
حکومت خالفتی و »امیرالمؤمنینی« است:

»در زمان غیبِت اماِم معصوم، حکومت هایی 
هایی  حکومت  بپذیرد،  تواند  می  شیعه  که 
براساس  شیعه،  امام  از  نیابت  به  که  هستند 
هدف  همان  و  راه  همان  و  ضوابط  همان 
اندیشان  بر مردم حکومت می کنند.« )دین 
از  برگرفته  ملکیان.  تا  شریعتی  از  متجدد، 
مجموعه آثار شریعتی. جلد۹٫ ص ۲۱۳(.

بر همه  را  فتوایی، شریعتی حجت  با چنین 
ی پیروان اش از دانشجو گرفته، تا فمنیست 
اسالمی تمام کرده، و راه و هدِف مبارزه ی 

حق طلبانه را به آنان نشان داده است.

دینی«،  »روشنفکران  از  علیجانی،  رضا 
گرای  اسالم  یک  که »شریعتی،  کرده  ادعا 
انقالبی است که اسالم را از خرافات زدود.« 

)شریعتی، روشنفکر ناشناخته. ص ۲۲۴(

بجاست که نمونه های خرافه زدایی و انقالبی 
بخوانیم.  خودش  قلم  از  را  شریعتی  گری 
نمونه هایی که در عین حال، می تواند نشان 
و  دینی«  راستگویِی »روشنفکر  میزاِن  گِر 

اعتقادش به فهم خواننده هم باشد:

»اکنون چند ساعتی است که از دفِن پیغمبر 
می گذرد. در خانه ی او، علی با چند تن از 
بنی هاشم و یاران محبوب و عزیز پیغمبر که 
به او وفادارند جمع شده اند، به نشانه ی نفی 
آنچه در سقیفه روی داده است و سرپیچی از 

بیعتی که همه را بدان می خوانند.

در مسجد، خلیفه خطبه ی والیت را خوانده 
کارگزار  عمر،  و  گرفته  بیعت  مردم  واز 
چند  تا  کند  می  اندازه  بی  تالش  سیاست، 
ناهمواری دیگر را که مانده است، از پیش 
پای حکومت وی برگیرد و راه را بکوبد.

سعدبن عباده رییس خزرج که مرد با نفوذی 
بود و کاندیدای انصار در سقیفه بود، خالفت 
عصیان  ی  نشانه  به  و  نپذیرفته  را  ابوبکر 
بیرون  به قصد شام  و  مدینه را ترک کرده 
رفت. ناگهان خبر رسید که در نیمه راه به 
ترور  را  او  جنیان  و  شده  گرفتار  تیرغیب 
سعد  سوی  به  که  را  جّنی  حتا  و  اند.  کرده 
شلیک کرده است به نام شناخته اند و رجزی 
زبان  به  سعد  ترور  از  پس  جن  که  هم  را 
می  نقل  شاهدان  است  فصیح عربی سروده 
انتشارات  شریعتی.  علی  )زن.   »]![ کنند 
باوران مشهد. چاپ سوم ۱۳۹۰ ص  سپیده 

)۱۹۶-۱۹۷

چیز  چه  اش  همفکران  و  شریعتی  که  این 
و  تیر غیب  شامِل  که  دانند  می  را خرافات 
ّجِن رجزخوانی که شاهدان او را با نام می 
به  نیست.  معلوم  ما  بر  شود  نمی  شناختند! 
دنبال پاسخ هم نیستیم، زیرا که این ها خود 
را پاسخگوی عقل سلیم نمی دانند، و هر چه 
بخواهند بر زبان می آورند. دیگران هم باید 

بشنوند و چشم بسته قبول کنند.

این ها زمانی هم که از علوم سخن می گویند، 
منظورشان همین خرافه هاست.

آن  کجای  نیست  معلوم  گذشته،  ها  این  از 
بود.  آن  از  ای  و شمه  نمونه  این  که  کلیتی 

خرافات نیست.

چنین  با  کسانی  چنین  که  بهتر  همان  پس، 
تعریف  که  چرا  باشند،  علم  دشمن  بینشی، 
اینان از علم، اهانت به علم است.  و تمجید 
طبیعی  علوم  واقعی،  یعنی  علوم  )منظور 

است(.

»یک نوع از دعاها، دعاهایی هستند که به 
آن ها، صد در صد معتقدیم، و نوع مترقی و 
علمی و حقیقی دعایند ]بفرمایید! این هم علم 
جور  دو  این  دعا![.  به  توسل  و  دعانویسی 
در  علوی  تشیع  در  دعا  از  جلوه  دو  دعا، 
اسالم است. دعا، به عنواِن خواستن چیزی 
از خداوند است، که به عنوان مکمل، و به 
و  تجهیزات  همه ی  عوامل  از  یکی  عنواِن 
دارد.  نقش  دنیوی  وسایل  و  اسباب  ی  همه 
بیمارستان  الکسیس کارل می گوید در یک 
حتا عکسبرداری هایی از استخوان بیماری 
نشان  بود،  شده  دچار  استخوانی  سل  به  که 
باید قطع  داد که استخوان سیاه شده است و 
شود. بیمار آماده ی جراحی بود، اما در یک 
حالت کامالً غیرعادی و عاشقانه ای که در 
گداختگی  از  پر  و  صفا  از  پر  خلوت  یک 
داده  دست  مؤمن  بیمار  این  به  عاشقانه 
و  مترقی  دعای  حالِت  همان  در  ]یعنی  بود 
علمی![، در شبی که فردای اش باید عمل می 
شد، ناگهان شفایی معجزه آسا پیدا می کند و 
فردا عکسبرداری ها نشان دادند، که نه تنها 
بیمار شفا یافته، بلکه به قوِل، الکسیس کارل 
آثار عضوی  این معجزه![  تنها شاهد  ]یعنی 
بیماری نیز از میان رفته است. نمونه های 
در  هست.  جا  همه  در  دعا  ی  معجزه  این 
مشهد خودمان، چند سال پیش، در بیمارستان 
شاهرضا، عین همین نمونه ای که کارل می 
گوید، به شهادت اطباء و متخصصین شعبه 
ی جراحی اتفاق افتاده است. )نیایش، ۱۵۶-

۱۵۵-۱۵۲(.  این از خرافه زدایی.

اکنون از انقالبی گری اش بشنویم: »خدایا! 
به روشنفکرانی که اقتصاد را اصل می دانند 
بیاموز که اقتصاد هدف نیست، و در برابِر 
هر آن چه که انسان ماندن را به تباهی می 
کشاند، مرا با نداشتن و نخواستن- یا فقر و 

قناعت- رویین تن کن.

انسان،  بزرگ  زنداِن  چهار  از  مرا  خدایا! 
کن  رها  خویشتن  و  جامعه  تاریخ،  طبیعت، 
مرگ  مرا  خدایا  یعنی  خودمانی  زبان  ]به 

بده![. )نیایش ۱۱۰-۱۱۴(
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و  محدود  و  است  نسبی  که  عالم،  »این 
رنج  و  زشت  و  مقید  و  متوسط  و  عرضی 
زا و آلوده و سرد و تیره دل و برده ی ذلیل 
مکان و زمان و محکوم به نقص و مرگ.

فاقد  و  اندک  و  هر چه پست است و زشت 
ابتذال  به  آلوده  و  معنی  و  تعالی  و  روح 
زیبا و خوب و جاوید  آنچه  دنیاست، و هر 
و مملو از حقیقت و معنی و علو و جالل، 
اخرا. هرچه نزدیک است و دم دست و نازل 
و سودمند، دنیاست و آن چه برتر و دورتر 
انتظار  و متعالی و ارزشمند، اخرا.« ]هنر 

موعود. ۶۱-۶۲[.

احساِس  و  عالم  این  در  غربت  »احساس 
احساس  ذات  ماده، جزء  با  بودن  نامتجانس 
انسان است، حتا در انساِن فیلسوف غیرالهی 
امروز، این احساس، فکِر اولین طرِح جای 
دیگر را در مغزش منقش و متصور کرده، 
احساس این که من مال این جا نیستم، احساس 
این که من در این عالم غربیم.« )حقیقتی بر 

گونه اساطیر. ص ۲۸-۲۹(

رضا علیجانی، »روشنفکر دینی«، این پوچ 
بازگشت  و  دنیا،  به  اعتنایی  بی  و  گرایی 
این  با  داند.  می  گری  انقالبی  را  خواهی 
حساب، از چنین دیدگاهی همه ی مرتجعان 
اند. شریعتی، در جایی دیگر  انقالبی  جهان 

دنیا را اینگونه تحقیر می کند:

»آن چه که در طوِل تاریخ هیچ تغییر نکرده، 
فقط تلقی ها تغییر کرده بر حسِب تکامِل فکر 
و علِم انسان، احساِس بدبینِی انسان نسبت به 
آن چه هست است، و تمایل انسان به گریز 
از آن چه هست، و احساس و اعتقاد انسان به 
این که آن چه هست کمش است، و احساس به 
این که در این چارچوبه عالم مادی که او می 
بیند زندانی و غریب است. این انسان است 
که ناله می کند و فریاد می کشد: من مال این 
جا نیستم، من در این خاک غریبم، در زیر 
این آسمان غریبیم و این آسمان بر جانم تنگی 
می کند. ای خدایان مرا به آن جا بکشانید، ای 
خدایان مرا راه بنمایید تا بدانم آنجا کجاست، 
تا از این جا نجات بیابم.« )حقیقتی بر گونه 

ی اساطیر. ص ۳۱-۳۲(

انقالبی-  ی  جامعه  در  است  معتقد  شریعتی 
البته با درکی که خودش از انقالبی بودن دارد 

دموکراسی  و  نیست،  دموکراسی  به  نیازی 
سودمند هم نیست. دلیل اش را چنین توضیح 

می دهد:

»دموکراسی در جامعه ای که نیاز به تحول 
بخش  نتیجه  تواند  نمی  دارد،  انقالبی  سریع 
مخالف  دموکراسی،  اصل  باشد.  سودمند  و 
از  ]این هم  است.  پیشرفت  و  انقالبی  تحول 
و  تحول  مخالف  دموکراسی  حرفهاست  آن 
پیشرفت است. معنای دیگر آن این است که 
دیکتاتوری و استبداد موافق تحول و پیشرفت 
است! این روزها خیلی کاربرد دارد این تز![

ایدئولوژی  یک  بر  متکی  سیاسی  رهبری 
جدید، که مخالف فکر و سنت آن جامعه است 
نمی تواند انتخابی و تحت حمایت آن جامعه 
باشد. رهبری انقالب با دموکراسی سازگار 
از  خود  برداشت  جا،  همین  در  و  نیست.« 
اینگونه  را  پیشرفت  و  دموکراسی  انقالب، 
توصیف می کند: »امامت یک رژیم انقالبی 
به  مربوط  و  دارد  محدود  افرادی  که  است 
امامت  از  ]منظورش  است  انقالب  ی  دوره 
خالفت است:[ دوره ی انتقال یک جامعه ی 
جاهلِی عقب مانده ی منحط به جامعه ای که 
دارای رشد فرهنگی و اعتقادی و سیاسی شده 
است. ]دقیقاً شرایط عربستاِن صدر اسالم را 
به عنوان شرایط انقالبی در نظر دارد[. برای 
به جامعه ی رشد  از جاهلیت  انتقال جامعه 
یافته ی کامل، دوره ای وجود دارد که امامت 
نامیده می شود ]متوجه شدید که دارد درباره 
و چه شرایطی  جامعه  چه  و  دوران  چه  ی 
بحث می کند؟[ بنابراین امامت عبارت است 
از فلسفه سیاسی و نظام سیاسی خاصی که 
می توان آن را رژیم رهبری انقالبی جامعه، 
تحقق  براساس  انتقالی،  ی  دوره  یک  در 
جامعه  رساندِن  براساِس  و  ایدئولوژی  یک 
تعریف  استقالل  و  دموکراسی  ی  آستانه  به 
روشنفکر  شریعتی،  از:  )برگرفته  کرد.« 
ناشناخته. به نقل از مجموعه آثار شریعتی. 

ص ۴۰- درون کروشه از من است.(

ناهار  و  شام  از  دست،  هفت  لگن  آفتابه 
واژه  چنان  و  مقدمه  چنان  با  نیست!  خبری 
انظار  خواننده  مدرنی،  اصطالحات  و  ها 
از  مدرنی  و  تعریف روزآمد  دارد شریعتی 
یک  و  دهد  دست  به  دموکراسی  و  انقالب 
اما،  دارد.  بر  به جلو  انقالبی  خیز و جهِش 
این یک انتظار و تصور بیهوده و باطل بیش 
نیست. شریعتی خیز بر می دارد، اما برای 
رجعت و پرش به گذشته. آن هم به دوران 

برده داری!

ناِم آن را هر چه می خواهد بگذارد، توصیفی 
که می کند، و شخصیت های نمادینی که نام 
و  مصرف  اعتبار،  تاریخ  همگی  برد،  می 

کارکردشان گذشته است:

»ابوذر برای توسعه ی اشتراک اقتصادی و 
سیاسی اسالم می کوشید. اشراف و سرمایه 
پیشوای  ابوذر  مرگ  با  که  پنتداشتند  داران 
از  که  خطری  ستمدیدگان  مدافع  و  مردمان 
کرد  می  تهدید  را  آنان  طبقه  این  ی  ناحیه 
برای همیشه رفع گردیده است ولی مشاهده 
که  کرد  ثابت  اخیر  اقتصادی  انقالبات  ی 
رژیم عثمان پیروز گشته است یا سوسیالیسم 
متجدد.  اندیشان  دین  از:  )برگرفته  ابوذر.« 
به نقل از: مجموعه آثار شریعتی. جلد ۳ ص 

.)۱۸-۱۹

برداشت شریعتی از مسائل اجتماعی و جامعه 
شناختی، نه واقعگرایانه )علمی – تاریخی(، 
بلکه ایده آلیستی، عامیانه، احساسی، سطحی 

و ساده انگارانه است.

مورد  ی  جامعه  زیرا  نیست:  گرایانه  واقع 
نظر وی با هیچ یک از پارامترها و سازو 
کارهای جامعه های امروزین- که در مرحله 

ی سرمایه داری اند- همخوانی ندارد.

وجود  داری  سرمایه  نه  ابوذر  دوراِن  در 
داشت، نه سوسیالیسم، و نه اساساً جامعه و 
که  بود  وضعیتی  در  آن  از  انسان  شناخت 
حتا پیشرو ترین اندیشه ها بتواند درکی حتا 
شناختی  جامعه  مفهوِم  دو  این  از  ابتدایی 

داشته باشد.

عامیانه و احساسی است، زیرا: نویسنده به 
دلیِل گرایش تعصب آمیز خود به آن دوران، 
جامعه و معیارهای مقبول و نامقبول دوران 
ما را به دوراِن سپری شده نسبت می دهد. 
معیارهای مقبول را به آن چه و آن کس که 
معیارهای  و  دارد،  خاطر  تعلق  آن  به  خود 
نامقبول و نکوهیده را به آنچه و آن کس که 
به دلیِل تعصب دینی و فرقه ای از آن بیزار 
است. سطحی و ساده انگارانه است، زیرا: 
یک  آمیزی  رنگ  با  خواهد  می  شریعتی 
اسکلت  تنها  که  سکونت  غیرقابل  ساختمان 
مانده و  به جا  آن  از  تاریخی  یک ساختمان 
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قابلیت بازسازی را از دست داده، با واژه ها 
و اصطالحات امروزی باز آفرینی کرده و 
همچون سازه ی نو پدید به دیگران قالب کند.

از این ها گذشته، ابوذر که به گفته ی شریعتی 
و  جسته  بر  مسلمانی  و  شریعتمدار  فردی 
توانست  بود چگونه می  پیامبر  نزدیکان  از 
عقیده ای خالف آن چه در کتاب مقدس که او 
به الوهیت آن اعتقاد راسخ داشت و احکام و 
فرامین اش را الزم االتباع می دانست ابراز 
دارد. احکامی که بر رابطه ی خدایگان- بنده 
از یک سو، و نابرابری های طبقاتی.انسان 

ها در سازمان اجتماعی آن روزگار

تأکید داشت : »ببین چگونه  از سوی دیگر 
بعضی را بر بعضی برتری دادیم. در آخرت 
این تبعیض و نابرابری بیش تر خواهد بود.« 

)۲۱-۱۷(

به هرکس بخواهد رزق و روزی  »خداوند 
نمی  بخواهد  به هرکس  و  دهد،  فراوان می 

دهد.« )۳۰-۱۷(

می  مثال  را  خریدی  زر  ی  برده  »خداوند 
زند که هیچ قدرتی ندارد، و کسی را که خدا 
مال بسیار به او داده و او آشکار و پنهان از 
کند.  می  بخشش  و  بذل  خود  ثروت  و  مال 
با  دارد-  که  آن  و  ندارد  که  آن  دو-  این  آیا 
می  مثال  را  مرد  دو  خدا  باز  برابرند؟  هم 
زند که یکی شان الل است و فقیر و باری 
است بر دوِش اربابش، که هرجا ارباب او را 
بفرستد نتواند کاری انجام دهد. آیا این برده 
ی فقیر ناتوان، با آن کسی که با مردم به عدل 
فرمان می راند و به راه راست می رود با هم 

برابرند؟« )۱۶: ۷۵-۷۶(

چند  که  ای  برده  زند:  می  مثلی  »خداوند 
اختالف  او  سر  بر  اربابان  و  دارد  ارباب 
دارند، و برده ای که تنها یک ارباب دارد، 
آیا این دو مانند هم اند؟ خدا را شکر که نه« 

.)۳۹:۲۹(

»خدا مثلی از خودتان می زند: مگر بردگان 
تان را در آن چه خدا به شما روزی داده با 
شما  با  دارایی  و  مال  در  که  برابرند،  شما 
از  همانقدر  مردان  آزاد  شما  باشند؟  برابر 

و  ترس  خودتان  از  که  ترسید  می  بردگان 
واهمه دارید.« )۳۰:۲۸(.

شماره  راست  سمت  های  شماره  )توضیح: 
سوره، و سمت چپ شماره آیه ها می باشند(.

احساسی  و  غیرعلمی  نظر  اظهار  حال 
شریعتی را یک بار دیگر مرور کنیم:

»ابوذر برای توسعه ی اشتراک اقتصادی و 
سیاسی اسالم می کوشید. اشراف و سرمایه 
پیشوای  ابوذر  مرگ  با  که  پنداشتند  داران 
از  که  خطری  ستمدیدگان  مدافع  و  مردمان 
کرد  می  تهدید  را  آنان  طبقه  این  ی  ناحیه 
ی  مشاهده  ولی  گردیده،  رفع  همیشه  برای 
که  کرد  ثابت  اخیر  اقتصادی  های  انقالب 
سوسیالیسم  یا  گشته  پیروز  عثمان  رژیم 

ابوذر.«

گویی این شریعتی نیست که در یک تناقض 
»سوسیالیسم  علیه  چنین  این  آشکار،  گویی 
ابوذر! و به سود رژیم عثمان! موضع گیری 
می کند: »سرمایه داری شرفش بیش تر از 
سوسیالیسم است. آنجا گاهی ندای انسانی به 
خفقان  اصالً  که  اینجا  ولی  گوش می رسد. 
است.« )مجموعه آثار. جلد ۲۳ ص ۳۴۵٫ 

نقل از: شریعتی، روشنفکر ناشناخته(.

یا  شریعتی،  و  ابوذر  »سوسیالیسم«  اما، 
این  ی  مورد عالقه  نظام  بگویم،  تر  واقعی 
دو، نظامی است که در آن، دست دزد بینوا 

را باید قطع کرد:

»روزی زنی از قریش که مسلمان شده بود، 
دزدی کرده بود. پیغمبر شنید. فرمود دستش 
را باید قطع کرد. بسیاری از مردم دلشان بر 
آن زن سوخت. نزد پیامبر به طلب شفاعت 
آمدند. از او خواستند تا در برابر حکم خدا 
از زن شفاعت کند. پیامبر نپذیرفت. کسی که 
پیامبر او را سخت دوست می داشت، از وی 
خواست تا لغزش را بر زن بیچاره ی قریش 
ببخشاید، یعنی از او نزد خداوند شفاعت کند. 
پیغمبر با لحنی قاطع و عتاب آمیز پاسخ داد: 
با من حرف مزن. حتا اگر قانون در دست 
من باشد، فرار گاهی ندارد. اگر فاطمه دختر 
)دکتر  باید دستش قطع شود.«  بود،  من هم 

علی شریعتی، زن؛ انتشارات سپیده باوران 
مشهد. ص ۱۶۲-۱۶۳(

دارند  بودن  مارکسیست  ادعای  که  آنان 
کسی  یعنی  سوسیالیست،  را  شریعتی  و 
طبقاتی  حاکمیت  برقراری  خواهان  که 
گیری  سمت  چنین  دارای  یا  پرولتاریا، 
سیاسی- ایدئولوژیکی می دانند، به این گفتار 
مارکس در مانیفست بی اعتنای اند که درباره 
ی »روشنفکران غیرطبقاتی« نوشت: »آنان 
زیر  را  خود  فلسفی  اصطالح  به  های  یاوه 
زیر  مثالً  اند.  نوشته  فرانسوی  اصیل  آثار 
پول  اقتصادی  عملکرد  از  فرانسویان  نقد 
نوشتند: بیگانگی بشر، و زیر نقد فرانسویان 
ی  مقوله  خلع  نوشتند:  بورژوایی  دولت  از 
بیان  آنان  دست  در  ادبیات  عام.  انتزاعی 
کننده ی مبارزه ی یک طبقه علیه طبقه ی 
منافع  نه  که  کنند  می  گمان  و  نیست،  دیگر 
انسان  بلکه منافع طبیعت بشر و  پرولتاریا، 
به طور عام را نمایندگی می کنند، هم چنان 
حقیقت  فدای  را  جامعه  حقیقی  نیازهای  که 

عام کرده اند.«

آرزوی  چنین  مارکس،  گفته  به  ها،  آن 
»آرزوی  پرورانند:  می  سر  در  را  محالی 
بازگرداندن ابراز تولید و مبادله قدیم، و به 
و  مالکیت  مناسبات  به  بازگشت  آن  همراه 
جامعه قدیم، و از این رو ایجاد مانع بر سر 

راه شیوه ی تولید و مبادله ی مدرن.«

انقالبی،  مارکسیست،  را  خود  توان  نمی 
سوسیالیست و روشنفکر نامید، اما به آموزه 
و  سوسیالیسم  انقالب،  درباره  مارکس  های 
بود.  اعتنا  بی  بودن  دوران  این  روشنفکر 
آنان که موضعگیرِی ضد مارکسیستی و ضد 
از همان  تکلیف شان  که  دارند  پرولتاریایی 
ابتدا با این مقوله ها و مسائِل کلیدِی فلسفی و 
جامعه شناختِی روزگاِر ما روشن است. چرا 
که انقالبی گری، به رغم تصور ایده آلیست 
ها، هم مضمونی فلسفی- ماتریالیستی- دارد 
یعنی  اجتماعی،  و  تاریخی  مضمونی  هم  و 
ی  جامعه  یک  در  که  دلیل  این  به  طبقاتی. 
پاره ی طبقاتی که در دوران ما جامعه  دو 
ی سرمایه داری است، انقالب تنها کار یک 
بیرون  طبقه، یعنی طبقه کارگر است برای 
بردن جامعه از وضعیت تضادآمیز کنونی، 
و حل این تضاد به سود خود و کل بشریت.

انقالب با چنین درک و شناخِت علمی- تاریخی 
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برداشت  هر  و  شود،  می  تعریف  که  است 
ایده  برداشتی  آن،  از  غیرطبقاتی  تعریف  و 
آلیستی، غیرعلمی و غیرتاریخی، و از این 
رو در جهِت منافع و بقای طبقه حاکم، یعنی 

بورژوازی است.

در بحث مشخص، نادیده گرفتن قوانین حاکم 
بر پدیده ها، و در بحث حاضر، قوانین حاکم 
بر جامعه، اگر از نادانی نباشد، از سوء نیت 

است.

های  جامعه  بر  حاکم  قانون  ترین  اصلی 
به  پست  وضعیت  از  فراروی  انسانی، 
هر  کرده  ثابت  تاریخ  است.  عالی  وضعیت 
یک  فروپاشی  موجب  اجتماعی  انقالب  بار 
تاریخی  دوران  آمدن  بر  و  تاریخی  دوران 
پیشرفته تر و عالی تر از دورن آن است.

تاریخ، خود عبارت است از حرکِت جامعه 
آن.  قوانین و ساز و کارهای عینِی  پایه  بر 
حرکتی که بنابر ذاِت دیالکتیکی اش پیشرونده 
کار،  و  ساز  این  در  است.  یابنده  تکامل  و 
تضاِد پیش برنده تاریخ عبارت است از تضاد 
پویِی  خود  با  مند  شعور  و  ابزارمند  انسان 
طبیعت از یک سو، و تضاِد طبقاتِی انسان با 
انسان از سوی دیگر. در مرحله ی پیشرفته 
ای از تکامِل اجتماعی، تضاد طبقاتی حل و 
ابزار مند و  انسان  اما تضاد  برطرف شده، 
شعورمند )آگاه(  با طبیعت خودپو، همچنان 
عامِل پیشرفت و تکامل تاریخ خواهد بود.

تا هنگامی که جامعه ی طبقاتی وجود دارد، 
دِل  از  نو  ی  جامعه  زایش  عامل،  انقالب، 
جامعه ی کهنه ی آبستِن آن است. این، زایمانی 
است دردناک که بنابر خصلت و ضرورت 
نا به هنگام نمی زاید،  یا  اش، کودِک مرده 
آنگونه که واپس گرایان مرده ستا  گمان می 
آنتاگونیسم  که  چرا  دارند.  آرزو  و  ورزند 
پایه  بر  نه  آن،  رفع  و  زایمان  این  بر  حاکم 
ایده  جای  نابه  آرزومندی  و  گمانورزی  ی 
آلیستی، بلکه بر طبق قانون مندی های عینی 
و کرد و کار درونِی خوِد پدیده ی مادِی زنده 

ی درون زاست.

استعاره،  زباِن  به  یا  تاریخ،  کالم،  یک  در 
جهتی  آن  به  همواره  تاریخ،  زوِر  پر  روِد 
می رود که بر خالِف میل و خواست واپس 
گرایان، و همسو با اراده ی پیشرفت خواهان 

و تکامل گرایان است.

زن از نگاه شریعتی

نگاه شریعت  از  زن  شریعتی،  نگاه  از  زن 
است. شریعتی که شریعتی متعهد و ملزم به 
رعایت و اشاعه ی اصول و آموزه های آن 

است.

»روشنفکر دینی« اگر بی دلیل بر خود نام 
دینی  را  خود  دلیل  بی  اما  نهاده،  روشنفکر 
نمی نامد. دینی بودن اش، بیانگر پای بندِی 
دین  فروع  و  اصول  به  او  سخِت  و  سفت 
است. او کسی است که بدون روایِد دین آب 

هم نباید بخورد، و نمی خورد.

رابطه ی روشنفکر دینی را با طبیعت، چیزها 
مشخص  شریعت  احکام  ها،  انسان  دیگر  و 
آن  چرای  و  چون  بی  مجری  او  و  کرده، 
احکام است. وقتی می گوید به وضع موجود 
موجودی  وضِع  منظورش  است،  معترض 
شریعت  مقررات  و  احکام  با  که  است 
همخوانی و همسویی ندارد. چیزهایی از دیِد 
چیزهایی  اند.  حالل  چیزهایی  و  حرام،  او 

مقدس و چیزهایی نامقدس )پلید(اند.

موجود  وضع  به  اش  اعتراض  دلیل  یک 
فرهنگِ  و  تکنولوژی  شامل  مدرنیته-  و 
برای  که  است  هایی  موقعیت  بورژوایی. 
در  که  ای  مدرنیته  است.  کرده  ایجاد  زنان 
و  سینما  مجالت،  حتا  و  اجتماعی  سازماِن 
تلویزیون اش زنان حضوری برابر با مردان 

و گاه برتر از آنان دارند.

را  مخالفت خود  دینی« معموالً  »روشنفکر 
فرهنگی،  های  در عرصه  زنان  با حضور 
هنری و دیگر عرصه های اجتماعی- حتا در 
مطرح  شکلی  به  تولیدی-  مراکز  و  ادارات 
می کند که ظاهراً تنها شامل »زنان فرنگی 
واقعیت  اما،  شود،  می  عروسکی«  و  مآب 
این است که این بهانه ای است برای آن که 
با حضور زن به طور کلی در این عرصه 

ها مخالفت کند.

و  برج  و  مرزها  همه ی  بر  جدید  »تمدن 
فرو  را  همه  و  برد  حمله  جهان  باروهای 
و  رنسانس  تند  جدید، جریان  قرون  ریخت. 

نهضت روشنفکری و انقالب کبیر فرانسه و 
زندگی صنعتی پیاپی وزیدن گرفتند و هوای 
دیر  که  بود  مسلم  کردند.  عوض  را  جهان 
کند،  می  تغییر  نیز  ما  ملک  هوای  زود  یا 
دانشگاه و  آید و ماشین و چاپ و  برق می 
تلویزیون و سینما و  دموکراسی و رادیو و 
در  تحصیل  و  مدرسه  و  کتاب  و  روزنامه 
غرب و تکنیک جدید و علوم تازه و تحصیل 
و کار و آزادی و حقوق اجتماعی و ادعای 
یک  زن  برابری  کنید:  ]توجه  زن  برابری 
ادعاست که نتیجه ی آمدن آن چیزهایی است 
و  جوانان،  عصیان  و  آمده[  غرب  از  که 
به  غربی  مکاتب  و  عقاید  و  افکار  حمله ی 
و  تازه  خطرات  و  اسالم  مذهب  و  فرهنگ 
برخوردهای شدید و خیلی چیزهای دیگر«. 
داخل کروشه  )علی شریعتی. زن. ص۷۷٫ 

از من است.(

نتیجه ی این حمله ی تمدن جدید از دید شریعتی 
این شد که:

و  برج  و  شکستند  را  مرزها  ها  »واقعیت 
باروها را فرو ریختند. نگهبانان و مرزها و 
پاسداران برجهای ما در برابر این  اتومبیل 
بی ترمز وسط جاده ایستادند و زیر آمدند  و 
.  و  این  است  که  اکنون  زِن  فلج  شدند 
پوشیده ای  که  می خواهد  وضع حمل کند، 
شوهرش فریاد می زند که چرا مردها؟ چرا 
)همان  باشند؟«  زنان  طبیب  نباید  ها  زن 

کتاب. ص ۸۰(

زایمان  مساله ی  در  حتا  دینی«  »روشنفکر 
اش حفظ زندگی  که وظیفه  پزشکی  به  هم، 
و سالمت زن و کودک است، به چشم یک 
که  چرا  کند،  می  نگاه  متجاوز  و  نامحرم 
زن، تنها کشتزار او است ]زنان تان کشتزار 
به  ورود  حق  او  جز  هیچکس  و  شمایند![، 
این کشتزار را ندارد، حتا اگر به نیت نجاِت 

زندگِی زن و بچه اش باشد.

و  مرزها  نگهبان  »مردان  به  شریعتی 
و  مذهب  و  تقوا  باروهای  و  برج  پاسداران 
اخالق و اسالم و مسئول روح و فکر جامعه 
و حافظ فرهنگ اسالم« اعتراض می کند که 
میرزا  به  گیری  کناره  و  تفاوتی  بی  با  چرا 
ملکم خان ها اجازه دادند تمدن و صنعت و 
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آن ها را  علم جدید را وارد کنند، و جلوی 
نگرفتند:

و  اخالق  و  مذهب  و  تقوی  مرِد  تو  »وقتی 
اسالم و دلسوز مردم و مسئول روح و فکر 
کردی  قهر  اسالم  فرهنگ  حافظ  و  جامعه 
و  تمدن  که  است  طبیعی  گرفتی،  گوشه  و 
صنعت و علم جدید را میرزا ملکم خان می 
آورد و در جامعه به کار می اندازد.« )همان 

جا، ص ۸۰(.

اکنون  گوید  می  تاسف  با  دینی«  »نواندیش 
دخترت  :»اگر  و  گذشته  کار  از  کار  دیگر 
را توی اتاق عقبی خانه ات هم زندانی کنی 
]خطاب اش به مرد، شوهر و برادر است، 
و در این میان زن و دختر است که مردها 
باره اش تصمیم می گیرند چه برسرش  در 
دنبالش  ملی  غیر  و  ملی  تلویزیون  بیاورند[ 
می کند و گیرش می آورد و تمام برنامه های 
شکوفه نو و الله زار نو را به خوردش می 
دهد.« )ص۸۲ داخل کروشه از من است(.

فرمود: »مردان به دلیِل برترِی  خدادادی به 
آنان، و نیز به این دلیل که از ماِل خود به 
زنان نفقه و خرجی می دهند، بر زنان تسلط 
فرمانبردار  شایسته،  و  خوب  زناِن  دارند. 
مرد خویش، و در غیاب شوهر پاکدامن اند. 
زنان نافرمان را پند دهید، از خوابگاه شان 

دوری کنید، و بزنیدشان« )۳۴/۴(.

روشنفکر دینی با تقسیم انسان ها به غربی و 
شرقی، یا به زبان طعنه آمیز خودش فرنگی 
و  شیعه  غیرمسلمان،  و  مسلمان  شرقی،  و 
»بعِض  شمردِن  برتر  و  مرد،  و  زن  سنی، 
لبعض«، دیوار نفوذ ناپذیری میان آن ها می 

کشد.

با این جداسازی فاقد پارامتر شناخت گرای 
تمایالت  بر  مبتنی  فلسفی، و صرفاً  تاریخی 
و تعلقاِت قومی، نژادی، جنسی و حتا زبانی 
از  دینی  روشنفکر  منظوِر  که  پیداست   ،
که  اند  خودی  افراد  معدود  آن  تنها  انسان، 
تمایالت  تعلقات و  در چارچوِب تنگِ همان 
قرار دارند، و دلیِل برتری شان هم نه دانش 
شناخت شناسانه ی آنان، بلکه معیارهایی است 

که نویسنده به میِل خود تعیین کرده است.

نگرشی  و  بندی  تقسیم  چنین  محدوده ی  در 
جنِس  سرپرسِت  و  قیم  را  خود  او  که  است 
به  خود  به  و  داند  می  زن  یعنی  »مادون« 
عنواِن مرد یا بهتر بگوییم ساالر مرد اجازه 
می دهد به جای او فکر کند، تصمیم بگیرد و 

راه و چاه برای اش انتخاب نماید.

در  که  است  مداری  رجل  جایگاِه  چنین  از 
تشکیل  زن  نام  به  سمیناری   ۱۳۵۱ تیرماه 
آقایان علی  آن  می شود که شرکت کنندگاِن 
شریعتی، صدر بالغی، محمد توسلی و کاظم 

سامی هستند، بدون حضوِر حتا یک زن.

تو گویی زن مملوک )کاالی( شرکت سهامی 
تا  اند  آقایان است که تشکیل جلسه داده  این 
به  آن  از  بهینه  برداری  بهره  در خصوِص 

رایزنی بپردازند.

به   ۱۳۵۱ سال  در  را  کشور  جمعیِت  اگر 
حساب  میلیون  شش  و  بیست  تقریبی  طور 
یعنی  آن،  نصِف  تقریباً  زنان  جمعیت  کنیم، 
سیزده میلیون بوده، و آن چهار مرد خود را 
آورده  به حساب  آنان  االختیار  تام  نماینده ی 

اند. اکنون سوال این است که:

۱-آیا در میان آن سیزده میلیون انسان، هیچ 
همفکر  که  ای  تحصیلکرده  و  باسواد  زِن 
سمینار  در  که  نداشت  وجود  باشد  آقایان 

شرکت کند؟

آقایان،  اگر  آید،  می  زمین  به  آسمان  ۲-آیا 
چند تن از همان زنان متجدد را که به شدت 
تمسخرشان می کنند در جلسات شان شرکت 
می دادند و نظر آنان را درباره ی خودشان 
آنان  به  و  پرسیدند  می  »متهم«  عنوان  به 

اجازه ی دفاع از خود می دادند؟

مثالً  زن-  چند  زمان،  همان  اگر  ۳-آیا 
آقایان- سمیناری تشکیل می  همسران همان 
)رجال(  مردان  آن  بحث  موضوع  که  دادند 
بودند، و مثالً چند همسری، و به طور کلی 
رجل ساالری را محکوم می کردند، به تریج 
تصمیمات  به  و  خورد  نمی  بر  آقایان  قبای 
سمینار گردن می گذاشتند؟ به عنوان مثال، 
اگر در سمیناری که برگزار کننده اش زنان 
بودند، از چند همسرِی زنان دفاع می شد و 

توجیهاِت عامه پسند نظیر آن چه رجال در 
ارائه  کنند  استدالل می  تعدد زوجات  توجیه 
می شد، آقایان آن را کفر و خروج از دین 

تلقی نمی کردند؟

پاسخ رجال به موارد باال چه می تواند باشد 
جز همان دالیل هزاران بار گفته شده، نوشته 
شده، شنیده شده ای که فقط و فقط بیان گِر 
یک موضوع اند: برترِی مرد بر زن، و نفقه 

خوار بودن زن از مرد.

از  سمینار،  جلسه ی  نخستین  در  شریعتی 
ستیز،  دیدگاِه غرب  همان  از  و  آغاز  همان 
زنان را به دو دسته تقسیم میکند: یک دسته 
زناِن غرب زده که به گفته ی او به جاهلیت 
گرایش دارند، و دسته ی دیگر زنان مسلمان. 
او گرایش خانواده ها، یعنی زنان را به غرب 

مترادف و همسو با جاهلیت می داند:

»خانواده در ایران، از یک طرف به غرب 
به  دیگر  طرِف  از  و  کند،  می  پیدا  گرایش 
اجتماعی  تیپ  عنواِن  به  ما  یعنی  جاهلیت. 
غرب زده می شویم و به عنواِن سمبل های 
جاهلی به طرف جاهلیت بر می گردیم. )در 
این جا صدر بالغی در میان سخنان دکتر می 
آید و اضافه می کند: یعنی بین دو جاهلیِت 
قدیم و جدید. و دکتر شریعتی می گوید: آری. 
درسِت  بسیار  فرمایِش  به  است.(،  صحیح 
وجود  جاهلیت  هرجا  بالغی،  آقای  جناب 
داشته باشد، به سرعت به طرف اش جذب، 
حال  به هر  رانده می شوند.  بگویم  بهتر  یا 
اگر از اسالم دور بشویم، به هر طرف برویم 
آزادیم. این است که از لحاظ روابط اجتماعی 
غرب  سرعت  به  اجتماعی  تیپ  همچنین  و 
های  سنت  لحاظ  از  دیگر  از طرف  و  زده 
قومی و بومی به شکل جاهلی در می آییم. 
یعنی زِن ما هم می خواهد کامالً خودش را 
و  بیاورد  در  اروپایی  زِن  یک  به صورت 
هم از طرفی مهریه به عنوان بهای خرید و 
فروش او که کاًل یادگار دوره ی بردگِی زن 
و دوره ی خرید و فروش زن است، دارد به 

آن شکل در می آید.« )زن: ۲۵۹-۲۶۰(

همه- شناخِت  برای  که  شده  یاد  سمینار 
یا  دینی،  روشنفکری  ادعای  که  کسانی  ی 
روشنفکرانه  دیِن  ادعای  دیگر،  عبارت  به 
کند،  کفایت می  القیامه«  یوم  تا »الی  دارند 
ترین  اصلی  و  گردیده  برگزار   ۱۳۵۱ در 
موضوع مطرح شده در آن »مهریه« ی زنان 
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است. در سمینار زِن بدوِن زن، روشنفکراِن 
به  اند،  رفته  قاضی  به  تنه  یک  که  دینی 
بهانه ی اعتراض به باال بودِن مهریه، زناِن 
قرار  حمله  مورد  سو  دو  از  را  خواه  تجدد 
داده اند، هم از جهِت تجدد خواهی، که هدف 
دریافِت  جهِت  از  هم  و  بوده،  شان  اصلی 
مهریه، که بهانه برای کوبیدن تجدد خواهی 
بوده است. در واقع برگزار کنندگان سمینار 
می خواهند با برچسب جاهل زدن بر زناِن 
این تنها حق زِن مسلوب  مهریه طلب، اوالً 
او  از  هم  را  خویش  سرنوشِت  بر  االختیار 
بگیرند و او را تمام عمر نفقه خوار و مطیع 
»رجال مسلطون علی النساء« نمایند، و ثانیاً 
با نسبت دادِن مهریه با تجددخواهی به طور 
غیرمستقیم زناِن تحصیلکرده و امروزی را 
دعوت به بازگشت به گذشته و خانه نشینی 

کنند.

بوده  سمینار  اصلی  بانِی  گویا  که  شریعتی 
است می گوید: »در رابطه با مهریه، شاید 
قبوِل این مساله خیلی مشکل باشد که چگونه 
رشد علمی و تحصیلی در زن و مرد با رشد 
در  شود،  می  هماهنگ  جاهلی  سنِت  یک 
صورتی که کامال باید این منحنی بر عکس 
یِد طوالیی هم  ها  ]این  کند  همدیگر حرکت 
استفاده  با کلمات و در واقع سوء  بازی  در 
از واژه ها و وارونه سازِی مفاهیم دارند[، 
یعنی هرچه تحصیالت باالتر می رود، سنِت 
مهریه برای اش اهانت آمیز باشد. اما االن 
کند.  می  حرکت  برعکس  کامالً  بینیم  می 
آقای توسلی یک تحقیق و مطالعه ی عینی در 
مساله ی مهریه در تهران که در آن از همه ی 
نقاط دیگر کشور مساله ی تحصیل و تمدن و 
مدرنیسم یا جاهلیت مدرن قوی تر است کرده 
اند و به این نتیجه رسیده اند که یک رابطه ی 
مستقیم و نه معکوس میاِن درجه ی تحصیل 
و افزایش مهریه وجود دارد، آیا علِت افزوده 
تحصیالت  سطح  شدن  افزوده  مهریه  شدِن 
این  برعکس؟  یا  است  تحصیلی  درجه ی  و 
جاست که یک مساله ی اساسی مطرح است 
و آن هم این که باز مساله ی اسالم عنوان می 
شود« )زن. ص ۲۶۰ درون کروشه از من 

است.(

با این مقدمه چینی، شریعتی نتیجه می گیرد 
یعنی  مدرن،  شیوه ی  به  تحصیالت  این  که 
سواِد دانشگاهی است که زنان را سر به هوا 
و افزون طلب نموده، به عصر جاهلیت سوق 
سنگین  های  مهریه  که  شده  موجب  و  داده! 

مطالبه نمایند.

روی  دکتر  چه عجب!  ما  شیخ  افاضات  از 
هر درد اجتماعی که انگشت می گذارد علت 
آن را مدرنیسم و تحصیالت دانشگاهی می 
داند. راه درمان را هم بازگشت به حوزه و 

آموزش مال مکتبی می داند. بخوانید:

»مساله ی تعلیم و تربیت قدیم ما که براساس 
بنیاد اسالمی بود و االن هم حوزه ی علمیه 
وجود  قدیم  بنیاد  همان  بر  طبقاتی  نظر  از 
دارد، و تعلیم و تربیت در شکل مدرن اش 
با  ]ببینید چگونه  اش  نظر ریشه طبقاتی  از 
خاصه خرجی مفاهیم جامعه شناختِی مدرن 
را خرج ایده های کهنه میکند تا به این ایده 
ها اعتبار علمی دهد![، می بینیم در حوزه ی 
علمیه ی قدیم ما، یعنی در نظام تعلیم و تربیت 
اسالمی، به خاطر این که تعلیم و تربیت باز 
هر  یعنی  است.  آزاد  تربیت  و  تعلیم  است، 
فردی با نداشتن هیچ یک از شرایِط ادامه ی 
نه  زندگی  ادامه ی  که  کسی  حتا  تحصیل، 
روستاهای  دورترین  در  بلکه  شهرها،  در 
مملکت برایش مشکل است و حتا نمی تواند 
به عنوان یک دهقان در ده زندگی کند، این 
و  قید  بدوِن هیچ  و  به سادگی  تواند  آدم می 
شرطی وارد حوزه ی علمیه ی اسالمی بشود 
و هر رشته ای که می خواهد انتخاب کند و 
تا هر درجه ای از تکامِل تحصیل، به میزاِن 
استعداد و آمادگی ذهنی و علمی ای که دارد 
پیش برود و آن جا حداقل بورس و خانه و 
تأمین زندگی در دوره ی تحصیل برای اش 

وجود دارد.« )زن: ۲۶۰-۲۶۱(

تحصیل  شمار  بی  های  برتری  از  هم  این 
آیا  دانشگاهی.  مدرن  تحصیل  بر  ای  حوزه 
تا همین اندازه شناخِت روشنفکر دینی برای 
کسانی که هم امروز آموزه های شریعتی را 
احساس و  پوست و گوشت و خون خود  با 

تجربه می کنند کافی نیست؟

کند،  نمی  اکتفا  ها  مزیت  این  به  شریعتی 
تحصیالت  به  خالص  تیر  زدِن  برای  و 
دانشگاهی و تحصیلکرده های دانشگاه دیگر 
می  بر  نیز  را  حوزه  در  تحصیل  مزایای 

شمارد:

»مطالعه نشان داده که اغلب علمای بزرگ 
حوزه ی  التحصیل  فارغ  که  ما  اسالمی 
اند، ریشه ی روستایی  علمیه ی اسالمی بوده 
دارند. بچه ی یک دهقان یا بچه ی یک مالی 
دهی بودند. به حوزه ی باز و بی قید و شرط 

اسالمی می آمدند، مجتهد شدند، مرجع شدند، 
شخصیت  یک  و  شدند  بزرگ  فقیه  و  عالم 
علمی و اجتماعی بزرگ گرفتند. این ها همه 
بیش از نود درصدشان روستایی هستند. ]و 
در مقابِل این ها، معایب تحصیل در مدارس 
تحصیالت  شمرد:[،  می  بر  را  دانشگاه  و 
مدرن، دبیرستانی و دانشگاهی به خاطِر قید 
مساله ی  دارد،  وجود  که  خاصی  بندهای  و 
طبقات  درجات  با  را  تحصیلی  درجات 
االن  که  شکلی  به  کرده  همبسته  اقتصادی 
حوزه ی  بزرگ  علمای  برعکس  درست 
علمیه که فارغ التحصیل حوزه هستند و از 
طبقات پایین و محروم اقتصادی بر آمده اند، 
تحصیالت بزرگ و درجات عالی تحصیالت 
های  دانشگاه  التحصیالن  فارغ  یعنی  عالی، 
ایران و دانشگاه های اروپا، دانشجویانی که 
از خارج درجات دکتری یا مهندسی یا امثال 
طبقات  به  وابسته  همگی  اند  گرفته  ها  این 
فرزند  درصدشان  نود  یعنی  هستند،  باال 
تا   ۵ و  داران  سرمایه  شهری،  بورژواهای 
۶ درصدشان فرزندان مالکین بزرگ هستند. 
]حال به نتیجه گیرِی دکتر جامعه شناس از 
این مقدمه چینی ها و آمارهای من در آوردی 
ایشان، یعنی به هدف اصلی روشنفکر دینی 
توجه کنید:[، از این جهت است که این باال 
بودن مهریه زن و همبستگی اش با باال بودِن 
درجه ی تحصیل، به خاطر رابطه ی درجه ی 
تخصصی و مهریه نیست. به خاطر درجه ی 
تحصیلی با درجه ی طبقاتی اشرافی اقتصادی 

است.« )زن، ۲۶۱-۲۶۲(

این ها را شریعتی در سال ۱۳۵۱ یا ۱۹۷۲ می 
گوید. یعنی زمانی که جنبش های دانشجویی 
در  )چریکی(  مسلحانه  شکل  در  ایران  در 
در  و  شاهنشاهی،  استبداد  با  مبارزه  حال 
پیشرفته صنعتی- اروپا و ژاپن-  کشورهای 
در حال مبارزه با نظام سرمایه داری بودند.

نه  اگر  دانشگاهی،  مبارزان  این  میاِن  در 
تر  کم  بودند.  زن  شان  سوم  یک  که  نیمی، 
اشرف  نام  که  زمان  آن  در  بود  سوادی  با 
شیرین  اسکویی،  احمدی  مرضیه  دهقانی، 
معاضد و نزهت روحی آهنگران را نشنیده 
باشد. اشرف دهقانی در همان سال برگزارِی 
سمینار علیه زن، از زندان ساواک گریخته 
اعدام  و  مجدد  دستگیری  دنباِل  به  رژیم  و 
برگزار  کنندگان  دیگر  و  شریعتی  بود.  او 
سمینار هم حتما در همان زمان هم نام اینان 
را شنیده و هم از دالوری های شان با خبر 

بودند.
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روشنفکر  چرا  که  نیست  برانگیز  سوال  آیا 
دینی در چنان شرایط و اوضاع و احوالی، 
نسبت  اهمیت  اهمیتی – بی  بی  مساله ی  به 
به مبارزه با رژیم استبدادی و نظام سرمایه 

داری- مانند مهریه می پردازد؟

به متن  شریعتی، مطابق معمول، حاشیه را 
می آورد تا متن را به حاشیه براند. به عبارت 
دیگر، بی اهمیت را مهم جلوه می دهد تا مهم 
را بی اهمیت نماید. در دهه ی ۱۳۵۰ به ویژه 
نخستین سال های آن، مهریه مهم تر بود یا 
جنبش دانشجویی و مبارزه ی مسلحانه علیه 
استبداد؟ دانشگاه و شهرها کاتوِن مبارزه ی 
انقالبی و رادیکال علیه رژیم و نظام سرمایه 

داری بودند یا حوزه  و روستاها؟

در همه ی بحث های سمینار، موضع گیری 
به  مرد.  از  جانبداری  و  است  زن  علیه 
به  برپا کنندگان سمینار، زن موظف  اعتقاد 
برای  هم  اگر  است.  مرد  از  فرمانبرداری 
دادن و  نفقه  اند،  قایل  تعهدی  مرد وظیفه و 
نشین  خانه  یا  دار،  خانه  زِن  معاِش  تأمین 
است. یعنی همان دیِد سنتی نسبت به وظایِف 
متقابِل مرد و زن: مرد بیرون از خانه کار 
کند، معیشت عایله را تامین نماید، و زن در 

خانه آشپزی و بچه داری کند.

زنده  یکپارچه  »پیکر  را  خانواده  شریعتی، 
ای« می داند که در آن وظیفه ی هر اندام و 
عضوی از آغاز خلقت تعیین شده است. کار 
بیرون از خانه برای مرد، و خانه داری و 

بچه زایی برای زن.

مرد، هر  در خدمِت  یکپارچه  پیکر  این  در 
و  وظایف  دیگر  عضو  برابر  در  عضوی 
تعهداتی دارد. مهم ترین تعهدات مرد در قبال 

زن این هاست:

همه ی  و  خانواده  بودجه ی  تأمین  »اول: 
مخارج  آن  براساس  خانواده  که  مخارجی 
]تاکیِد  است.  »نفقه«  آن  اسِم  که  گردد،  می 
قرار  گیومه  در  و  نفقه،  بر  دینی  روشنفکر 
انفاق می  از  نفقه  است.  دار  آن معنی  دادِن 
آید. به معنِی آن چه مرد از ماِل خود به زن 
و فرزندان اش می دهد. نفقه، بذل و بخشِش 
اش.  عایله  به  خویش  دارایی  از  است  مرد 
نانخور کسی  و  معنای سربار  به  نیز  عایله 
بودن است.[. هزینه ی زندگِی خانوادگی، و 

تأمین بودجه ی اقتصادی یک خانواده با مرد 
طور  به  زن  که  مخارجی  همه ی  و  است، 
مشروع و قانونی دارد به عهده ی مرد است. 
معلوم  مرد  بخشش  و  بذل  معنِی  هم  ]اکنون 
می شود: زن نانخور و عایله ی مرد است، و 
هم این که زن حق بیرون رفتن و خارج از 
خانه کار کردن را ندارد. چرا که این وظیفه 

بر عهده ی مرِد خانه است[.

دوم: وظیفه ی دیگر مرد، پاسخگویی به نیاِز 
انسانی  وظیفه ی  یک  عنوان  به  زن  جنسی 
ندارد  حق  مرد  حتا  است.  مرد  اسالمی  و 
انجام  به شکلی  را  ریاضت خود  عبادت  و 
بدهد که به قوای جسمی و جنسِی وی صدمه 
بخورد. ]آفرین بر روشنفکر دینی! که ما را 
تفسیر راحت کرد. اصل قضیه  و  تعبیر  از 
در  و  حاشیه  در  موارد  بقیه ی  است.  همین 
مرد  قانونِی  و  مشروع  حق  همین  خدمت 

است![.

سوم: اجازه و آزادی دادن به زن در دید و 
بازدید از خویشاوندان اش.

]پرسش از روشنفکر دینی: آیا شما هم هنگام 
ترک خانه به هر دلیلی، و رفتن به هر جایی- 
مثاًل رفتن به خانه ی همسر دوم، یا سوم، یا 
عیال تان  از  تان-  صیغه ای  زنان  یا  چهارم 

کسب اجازه و آزادی می فرمایید؟![.

 

تعهدات زن در برابر مرد:

چرای(  و  چون  بی  )اطاعت  تمکین  اول: 
امور  بر  قائم  عنوان  به  مرد  برابر  در  زن 
خانواده. ]نیازی به توضیح و تفسیر زیادی 
فرمانی  ده  هر  از  فرمان  یک  همین  ندارد. 
و  فرمانده  فرماید: مردان  است. می  گویاتر 
قوامون بر زنان اند، و زنان مکلف به تمکین 
و فرمانبرِی محض. حکم، حکم نازل شده از 

آسمان است و چون و چرا ندارد.[

)دکتر علی شریعتی: زن. ص ۲۶۶-۲۶۳٫ 
نوشته های درون کروشه از من است(.

امیدوارم اهانت به کسی تلقی نشود، اما در 
مثل مناقشه نیست:

مگر جز این است که این وظایف و تعهداِت 
متقابل را هر انسانی نسبت به هر جانداری 
که در خانه نگهداری می کند، و آن جاندار هم 
نسبت به آن انسان دارد؟ انسانی که جانداری 
را در خانه نگهداری می کند، برای آن که 
استفاده  جاندار  آن  خدمات  از  متقابالً  بتواند 
مناسب  و مسکن  کافی  او خوراک  به  نماید 
می دهد. او را تیمار می کند. گاهگاهی هم آن 
زبان بسته را برای هواخوری به گردشگاه 
و پارک، و یا نزد همجنسان اش بیرون از 

خانه می برد.

یا نه، مگر جز این است که این وظایف و 
تعهدات متقابل را پیش از این، در فرماسیوِن 
برده داری، برده دار نسبت به برده، و برده 

نسبت به برده دار و ارباب داشت؟

برده دار خورد و خوراک برده را بر عهده 
انجام  توانایِی  برده هم  مقابل،  در  تا  داشت، 
هم  و  باشد،  داشته  را  کارها  ترین  سخت 
فرمان های او را بی چون و چرا اطاعت و 

تمکین نماید.

پس، در این روابِط دو سویه چه فرقی هست 
میاِن زن و آن موجوِد خانگی، یا میاِن زن و 
برده؟ آیا زن باید به این دلخوش باشد که نام 
ظاهری اش انسان و »کبوتِر حرم« است؟

اگر نخواهیم مثل کبک سرمان را زیر برف 
کنیم و چشم بر واقعیت ببندیم، و اگر نخواهیم 
را  خودمان  اگر  و  کنیم،  سانسور  را  خود 
عقل  دینی  روشنفکر  البد  که  نزنیم  گول 
برای پرسش  باید  است،  تر  بیش  ما  از  اش 
های  پاسخ  امروز،  های  انسان  واقعِی  های 
واقعِی مشخص و مجاب کننده داشته باشیم، 
و با توجیه و تعبیر در صدد برنیاییم خود و 

دیگران را فریب دهیم.

نمی توان فمینیست و خواهاِن برابرِی کامل 
حقوِق زن و مرد بود، اما خود را نفقه خوار 

و تمکین کننده ی مرد دانست.
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گردن  را  شریعتی  شریعِت  شرایط  باید  یا 
نهاد، یا آزادی خواه و برابری طلب بود.

مثابه  به  را  خود  تِن  باید  یا  دیگر،  بیاِن  به 
جنِس قابل بهره کشی به مرد فروخت و مرد 
تا هنگامی که این جنس قابلیت استفاده دارد 
از آن بهره برداری کند و آن گاه که از حیز 
دنباِل  به  بیاندازد و  افتاد، آن را دور  انتفاع 
تازه اش برود. یا باید همچون انساِن آگاِه آزاِد 
وی  با  طبقاتی،  مرِد  انسان  با  حقوق  برابر 

پیمان همسری بست.

دلیِل  به  نه  زن،  به  ها  مارکسیست  توجه 
جنسیت اش، بلکه به دلیِل هستی و موقعیِت 

تاریخی- طبقاتِی اوست.

شناختِی  گونه  و  شناختی  زیست  دیدگاِه  از 
در  همانقدر  ماده(  )جنس  زن  تکاملی، 
فراگشِت تکاملِی میمون به انسان نقش داشته 
تداوم  در  که  همچنان  نر(.  )جنس  مرد  که 
برتری  دیگری  بر  یک  هیچ  نوعی  حیاِت 
نداشته است. بدوِن زن، انسانی وجود ندارد، 
یک  هر  هستِی  نیز.  مرد  بدون  که  همچنان 
بنیادِی  یاخته های  این دو، همچون خوِد  از 
تولیِد نوع )تخمک و اسپرم( کامل کننده ی آن 
دیگری است. چرا که در طبیعِت زیست مند، 
وجود ماده و نر یا وحدِت نر ماده ضرورِت 

حیات است.

حیات، از همان زماِن پیدایِی ارگانیسم های 
وحدِت  ساده،  های  ارگانیسم  از  تر  عالی 
همبسته ی دو اندامواره ی نر ماده، یا ماده و 
نر بوده، به طوری که نمی توان ادعا کرد 
یکی بر دیگری پیشینِی زمانی، یا ضرورت 

و تقدِم وجودی داشته است.

ها  تفاوت  که  است  اجتماعی  های  نظام  در 
و  وضعیت  تناسِب  به  دیگری  از  پس  یکی 
شیوه ی تولید از یک سو، و مناسبات تولیدی 
از سوی دیگر سر بر می آورد و میان انسان 
ها ایجاد تفاوت یا برتری و سرکردگی یکی 

بر دیگری می کند.

بر  خصوصی  مالکیت  پیدایِی  از  پیش  تا 
چیزها، هنوز سخنی از تفاوت ها و برتری 

ها نبود.

در جامعه ی غیرطبقاتی اولیه )کمون ابتدایی( 
که نه مالکیت خصوصی وجود داشت و نه 
قوانین به رسمیت شناسنده ی چنان مالکیتی، 
تفاوتی میاِن کاِر زن و مرد، یا به طور کلی 
که  آنان  مشترِک  های  فرآورده  و  ها  انسان 
به طور مساوی تقسیم می شد نبود. از این 
رو، هم عدالت تولید و توزیع بر قرار بود، 
و هم عدالِت جنسی میاِن زن و مرد. آن ها 
به یک اندازه- در حد توان- در جامعه کار 
می کردند، به یک اندازه –در حد نیاز- از 
فرآورده ها سهم می بردند، و ارزِش وجودی 
و  حفظ  بود.  اندازه  یک  به  جامعه  در  شان 
و  خوراک  تهیه ی  و  فرزندان  نگهدارِی 
پوشاک به یکسان بر عهده ی هم مرد و هم 

زن بود.

با ظهور نظام طبقاتی که بنیاد آن بر مالکیت 
میان  بود،  بسیاری  مالکیتی  بی  و  برخی 
انسان ها شکاف افتاد، و به دو گروِه حقدار 

و بی حق تقسیم شدند.

خصوصی  مالکیت  صاحبان  نخستین 
تاریخ،  )دارندگان رسمی حق و حقوق( در 
از  محرومان  نخستین  و  بودند،  داران  برده 

حِق مالکیت بردگان.

به دلیِل وضعیِت ویژه ی نظام برده داری، و 
اتکای آن بر نیروی بدنی به خاطِر شرکت 
در نبردهای تن به تن و گرفتِن اسیر و برده 
و غنیمت های جنگی، زنان نخستین قربانیاِن 
به حاشیه رانده شده ی این نظام و تبدیل شدن 
به خدمت گزاران مرداِن تنومند و عضالنی 

بودند.

به  داری  برده  جامعه ی  نیاِز  این  واقع،  در 
دلیِل  به  را  زن  که  بود  مرد  بدنِی  نیروی 
مشارکت  از  اش،  جسمانی  خاِص  وضعیِت 
برابر با مرد در امور جامعه، معاف و منع 
کرد و او را وادار به خانه داری و نگهداری 

از بچه نمود.

مفاهیم  ها،  ایده  چنین  هم  داری  برده  نظام 
و  ساز  بر  منطبق  و  از،  برآمده  قوانین  و 
کارهای طبقاتی خود را که معادل های ذهنی 

آن ساز و کارهای عینی و در راستای تحکیم 
پدید  بود  جامعه  بر  اش  سرکردگی  ابقای  و 
تا پیش  قوانینی که  ایده ها، مفاهیم و  آورد. 
از آن نه در گفتمان انسان ها وجود داشت، 
و نه جامعه و روابط اجتماعی نیازی به آن 
ها داشت، و صرفاً بازتاب دهنده ی مناسباِت 

عینِی برده داران و بردگان است.

به بیان دیگر، این هستِی اجتماعی و ساز و 
ناِم  کارهای یک سازماِن اجتماعِی معین به 
برده داری بود که ایده ها، مفاهیم و قوانیِن 
خود ویژه  سازگار و منطبق بر کرد و کارش 
را به مثابه شعور اجتماعی بازتاب دهنده ی 

واقعیت های عینی اش پدید آورد.

خشِت بنیادین سازماِن اجتماعِی طبقاتی، بر 
نابرابری مرد و زن،  قرارداد، و  نابرابری 

فرم جنسیتی و خانگِی آن است.

مراتب  سلسله  ذهنِی  انعکاِس  مثابه  به  دین، 
توجیه  به  و موظف  مدافع  را  طبقاتی، خود 
این نابرابری ها می داند. به همین دلیل نگاه 
شریعتی و دیگر روشنفکران شریعتمدار به 
از  به طور عام، نگاهی سلسله مراتبی  زن 
باال به پایین است. اگر جز این بود، آنان به 
خود اجازه نمی دادند سمینار و جلسه بگذارند 
و درباره ی زنان و چه باید کرِد آنان تصمیم 
گیری کنند. مگر زنان به خود اجازه ی چنین 
کرِد  باید  چه  و  مردان  کار  در  ای  مداخله 
جنسیتی و رفتارهای اجتماعی شان می دهند؟

مردانه ی  مایشایِی  فعال  طلبِی  اقتدار 
همه ی  همچون  دینی«-  »روشنفکر 
آزادِی  دینمداران- آن چنان است که به زن 
راه  و  روِش  و  گزینی  همسر  برای  عمل 
زندگی کردن به میل و اراده ی خویش نمی 
دهد. حتا نوع و طرز پوشش زن را مردان 

تعیین می کنند و نه زنان.

این که شریعتی در تمام طول تاریخ، و در 
تنها  شده،  نوشته  زن  درباره ی  که  کتابی 
چهار زن را شایسته ی نام بردن، و از میان 
آن چهارتن نیز یکی را الگوی زنان در طول 
تنهایی  به   )۱۳۴-۱۳۷ )زن.  بداند  تاریخ 
و  طلب  سروری  اقتدارگرا،  نگرِش  بیانگر 

مرد ساالرانه ی او نسبت به زن است.
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از دیدگاه وی، تنها دو معیار برای تشخیص 
ارزش زن کافی ست:

و  ثابت  معیار  که  چادر-  یا  حجاب-  یکم: 
دوران  تمام  در  زن  شایستگِی  همیشگِی 

هاست.

مراحِل  تمام  در  مرد  از  فرمانبرداری  دوم: 
زندگی. از کودکی تا مرگ.

معیارهایی که از دید متافیزیکی ایستانگر و 
ثابت انگار او همواره معتبر خواهد بود.

برای  تنهایی  به  معیارها  همین  واقع،  در 
شناخِت روشنفکر دینی کفایت می کند.

چنین  توان  می  را  زن  به  شریعتی  نگاه 
خالصه کرد:

شریعتی موافق چند همسرِی مرد است و آن 
را توجیه »علمی« هم می کند )ص ۲۷ زن(

شریعتی موافق صیغه به هر تعداد است و آن 
را با »دالیل علمی و جامعه شناختی« توجیه 

هم می کند )ص ۲۷۲ زن(.

زِن شایسته از دیِد شریعتی، زن محجبه )فقط 
چادری( است. غیر محجبه ها، غرب زده، 
و  هزار  و  کوکی  های  بازی  اسباب  قرتی، 
و   ۹۰ )ص  هستند  چنینی  این  صفِت  یک 

سرتاسر کتاب زن(.

پنجم  ستون  چادر  بی  زِن  شریعتی،  دید  از 
استعمار است )ص ۱۲۳ زن(.

آیا نباید زناِن آزادی خواه و برابری طلب هر 
روز به پارک شریعتی، در خیابان شریعتی 
تندیس  نثار  زیبا  گِل  دسته  یک  و  بروند، 
شریعتی کنند، که بهتر از هر غیر کراواتی، 
جهان بینی و مرام اش را به زناِن همروزگار 

ما شناساند و آنان را  از  خواب غفلت چند 
صد ساله بیدار کرد؟!.

جالل آل احمد:

و  چپ  را  خود  که  کسانی  هستند  هنوز 
مارکسیست می دانند و آل احمد را روشنفکر 
به شمار می آورند. آل احمدی که اکنون نه تنها 
بلکه  دارد،  نام اش  به  تهران  در  بزرگراهی 
حکومت آرمانی اش نیز در ایران بر سر کار 
است. حکومتی که شیخ فضل اله نوری پیش 
از آل احمد آرزوی آن را در سر داشت و به 

خاطر آن بر سِر دار رفت.

در  را  احمد  آل  روشنفکرِی  پیش تر،  من، 
نوشتاری فراگیرتر از بحث حاضر با عنوان 
»در شناخِت مؤلفه های روشنفکری« که در 
سایت های هفته، گزارشگر و چند بخش آن در 
در  و  کرده ام،  نقد  گردید  درج  روشنگری 
این نوشتار، تنها به بررسی مختصری از او 

خواهم پرداخت.

ظاهراً »روشنفکران دینی« متأخر آل احمد 
را الییک تر از آن می دانند که او را در جرگه ی 
این  واقعیت  اما  آورند.  حساب  به  خودی ها 
از  احمد دست کمی  آل  بنیادگرایی  است که 

شریعتی و دیگران ندارد.

شباهت ها میان آل احمد و شریعتی بسیار است، 
به طوری که به نظر می رسد به جز اختالف 
در شیوه ی نگارش، آن ها نوشته های شان را از 

روی دست همدیگر کپی کرده اند.

خواهد  جا  به  هم  نکته  این  بر  دوباره  تأکید 
بود که هم شریعتی و هم آل احمد محصول 
دوران اختناق و غیبت اجبارِی مارکسیست-
ها پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هستند، 
و در واقع رژیم برای پاکسازِی آثار به جا 
ذهِن  در  مارکسیستی  آموزش های  از  مانده 
و  تنفسی  منفذهای  تمام  بستِن  جامعه، ضمن 
برای  به روی مارکسیست ها، فضا را  حیاتی 
باز و  اظهار وجود روشنفکران دینی کامالً 

مساعد کرده بود.

در آن شرایط، حاکمیتی که به روی اندیشه ی 
روی  به  می کشید،  پنجه  انقالبی  و  علمی 
اگر  حتا  می زد،  لبخند  دینی«  »روشنفکر 
خود  به  هم  منتقد  و  مخالف  ژست  طرف 
ساله ی  دوازده  تجربه ی  که  چرا  می گرفت. 
فعالیِت علنی حزب توده و سازمان های توده-
ای وابسته به آن به رژیم نشان داده بود که 
نق نق سهم طلبانه ی  واقع  در  یا  بی ضرر-  نقد 
چند مال- بسی بهتر از مخالفت سرسختانه و 
براندازانه ی یک توده ی سازمان یافته ی آگاه و 

پیشرو است.

احواالت  شرح  در  احمد  آل  که  نبود  بی دلیل 

خود، مبارزه با حزب توده را از پربارترین 
آورده:  حساب  به  خود  قلمزنی  فعالیت های 
جبهه ی  دوراِن  از  ما  میاِن  که  »مبارزه ای 
ملی با حزِب توده دنبال شد به گمان من یکی 
از پربارترین سال های نشر فکر و اندیشه و 
ایران.  نویسندگان  کانون  )نامه ی  بود.«  نقد 

۱۳۵۸٫ شرح احواالت. جالل آل احمد(.

برخالف آن چه تبلیغ و ادعا می شود، شریعتی 
و آل احمد، نه تنها از قربانیان و زیان دیدگاِن 
بلکه  نبودند،  دوران  آن  اختناق  و  سانسور 
برعکس، چون سانسور و اختناق اساساً علیه 
آن  از  نبود،  آنان  راهبردِی  تفکر  و  اندیشه 
در جهت تبلیغ ایده های خود بهره ی فراوان 

بردند.

و  نادرست  برداشِت  این  باید  جا  این  در 
گمراه کننده را که کارکرِد سانسور و اختناق 
را علیه و به زیان همه ی قلم به دستان و هر 
و  گرفت  چالش  به  می داند،  اندیشه ای  و  ایده 
اصالح نمود. یعنی این مسأله را که رژیم، 
ممنوعیت و سانسور را علیه چه کسانی، یا 
بهتر بگوییم، علیه چه اندیشه هایی اعمال می-
کرد، به طور واقعی و نه ادعایی و توهمی، 

مشخص کرد.

ممنوعیت و سانسور، یک عملکرِد اعتقادی 
)ایدئولوژیک(، فرهنگی و آموزشی است، و 
عمدتاً در مورد چاپ و پخش هر نوع نوشته 
بنیادی-  اعتقاداِت  مخالف  که  نگارشی  و 
رژیم  یک  سیاسِی(  )ایدئولوژیک-  طبقاتی 

طبقاتِی معین است، اعمال می گردد.

این وظیفه- یعنی اعماِل ممنوعیت و سانسور- 
در زمان شاه، بر عهده ی اداره ی ممیزی یا 
)سازمان  ساواک  نظر  زیر  که  بود  نگارش 

اطالعات و امنیت کشور( قرار داشت.

واقع  در  یعنی  نگارش-  اداره ی  و  ساواک 
اعتقادی،  کلِی  مسایل  بر  عالوه  رژیم- 
فرهنگی و آموزشی، انتقاد از خاندان پهلوی 
که  بود  این  می کرد.  محسوب  جرم  نیز  را 
درباره ی  مطلبی  نبودند  مجاز  نویسندگان 
دربار  در  که  توطئه چینی هایی  و  خالفکاری ها 
منتقد  و  آزادی خواه  عناصر  و  نیروها  علیه 
طور  به  حتا  یا  بنویسند،  می گرفت  صورت 
ببرند  نام  حاکمانی  از  تمثیلی  و  غیرمستقیم 
استبداد شهرت  و  آدمکشی  به  تاریخ  در  که 

داشتند.

در  که  دوطرفه ای،  تقابلِی  با چنین رویکرِد 
طرِف  در  و  سرکوبگر،  رژیِم  طرف  یک 
بی اعتمادی  داشتند،  قرار  به دستان  قلم  دیگر 
و  حاکمان  میان  دوطرفه ای  سوءظن  و 
طوری  به  بود،  آمده  وجود  به  نویسندگان 
که دو طرِف مناقشه قادر به شناخِت درسِت 
هر  رژیم،  دیِد  از  نبودند.  دشمن  و  دوست 
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که  آن  مگر  بود  بالقوه  دشمن  دستی  به  قلم 
رسماً به رژیم اعالم وفاداری و سرسپردگی 
کند، هم چنان که از نگاِه حتا محتاط ترین و 
محافظه کارترین نویسندگان نیز رژیم دشمِن 
قسم خورده ی قلم به دستان- و نه لزوماً آزادی-

خواهان و پیشرفت گرایان- بود.

بسیاری از این آب گل
حالی که اندیشه ی پیشرو و رادیکال نداشتند، 
با  بودند،  ترقی  و  پیشرفت  مخالف  حتا  و 
و  »محرومان«  از  جانبداری  به  تظاهر 
هم  و  شدند،  المله  وجیه  هم  »ستمدیدگان« 
جایی در میان مخالفان رژیم برای خود باز 
کردند. انتقاد اینان از نظاِم موجود، در واقع 
غرولند و سهم خواهِی بقایای فئودالی از نظام 

بورژوایی بود.

اداره ی نگارش و ساواک، بعد از مدتی آزار 
و اذیت، هنگامی که پی به نیات اینان می-
آن ها  نداشت و  به کارشان  برد، دیگر کاری 
به راحتی می توانستند قلم بزنند و کتاب چاپ 
کنند، ضمِن آن که مزاحمت های اولیه ی ساواک 
و اداره ی نگارش را ضمیمه ی اعتبارنامه ی 
انتشاریافته ی خود هم می کردند.  آثار آزادانه 
اما در عمل، و پس از انتشار کتاب، معلوم 
و  اینان  مشترِک  و  اصلی  دشمِن  که  می شد 

رژیم، کدام اندیشه و عملی است.

مارکسیستی،  اندیشه ی  با  مبارزه  در  آنان، 
با اداره ی نگارش و رژیم، اگرچه به طوِر 
عمل  وحدِت  و  نظر  اشتراِک  غیررسمی، 

داشتند.

معیاِر  فاقد  زمان  آن  در  که  چپی  متأسفانه 
و  یک سو،  از  شناسانه  شناخت  و  علمی 
مرزبندِی ایدئولوژیک- فلسفی با واپس گرایی 
از سوی دیگر بود، سهم خواهِی تفکر عقب-
مانده ی فئودالی را با خود همسو می پنداشت 
و هم پیمان خود در ایجاد جامعه ی پیشرفته 
و انسانی به حساب می آورد، و این در حالی 
بازگشت خواهی  تفکر  آن  نمایندگان  که  بود 
و  نمی کردند،  کتمان  را  )گذشته گرایی( خود 
عصر  به  کتاب های شان،  و  نوشته ها  در  مدام 
جدید از یک سو، و اندیشه ی علمِی مارکسیسم 
که بازتاب دهنده ی تضادهای عینِی این عصر 
سوی  از  تضادهاست،  این  راهبردِی  حل  و 

دیگر می تاختند.

از ۱۳۳۲ تا زمان درگذشت آل احمد )۱۳۴۸( 
و پس از آن تا ۱۳۵۷ به مدت ۲۵ سال در 
حالی که حتا یک کتاب مارکسیستی از زیر 
چاپ در نیامد، پنج داستان، چهار مشاهده و 
سفرنامه، پنج مجموعه مقاله و پنج ترجمه، 
یعنی روی هم نوزده کتاب از آل احمد منتشر 
گردید. در همین مدت از شریعتی نیز بیش 

از سی جلد کتاب انتشار یافت.

آمار  از  کوچکی  بخش  که  آمار  این 
چشمگیرتری از فعال مایشایی یک اندیشه ی 
تأسف بار  واقعیِت  این  بیان گِر  است،  مداراجو 
است که در حالی که یک نسل در یک برِش 
فلسفی  آموزه های  از  سرنوشت ساز  تاریخِی 
مارکسیستی  علمِی  واقعاً  شناختِی  جامعه  و 
به  می باید  ناگزیر  و  اجبار  به  بودند،  محروم 
خود  مغز  و  بیاورند  روی  آموزه هایی  چه 
به  رژیم  نمایند.  علیل  نوشته هایی  چه  با  را 
مدِت ۲۵ سال به نسلی از »کتابخوران« و 
آش  این،  می گفت:  آگاهی  و  دانش  گرسنگاِن 

کشکِ خاله ته، بخوری پاته نخوری پاته!

با  مخالفت  در  همه  استثنا  بدون  کتاب هایی 
مدرنیته با نام جعلِی »غرب زدگی«، و در رِد 
فلسفه ی علمی )ماتریالیسم دیالکتیک( بی آن 
که ردیه نویس حتا یک کلمه از این فلسفه را 
را  چیزی  چه  که  بداند  و  باشد  کرده  درک 
می خواهد نقد و رد کند، و تنها چیزی که از 
بود- چرا که  یا خوانده  زبان دیگران شنیده 
آثار مارکس و مارکسیست ها  خودش خواندن 
را کفر تلقی می کرد- این بود که علیه جهان-
معنای  همان  او  و  است،  ایستی«  بینِی »ته 
»ماده پرستی«  و  »شکمبارگی«  عامیانه ی 
را از آن استنباط، و به خوانندگان اش منتقل 

می نمود.

و  سال ها  همان  در  ایران،  نویسندگان  کانون 
در کتاب گزارشگونه ای با عنواِن »قتل عام 
قلم و اندیشه« که از سوی گروه آزادی کتاب 
و اندیشه چاپ و منتشر شد، وضعیت را این 
چنین توصیف کرد: »اکنون نیمی از کتاب های 
چاپ شده را کتاب های مذهبی تشکیل می دهند و 
رژیم از کمک های فراوان مادی در این زمینه 

خودداری نمی کند.« )ص ۵۰(

سفرهای تحقیقاتِی آل احمد!

بود  شده  شایع  که  سالی  همان  در  درست 
رژیم کتاب غرب زدگی را ممنوع اعالم کرده 
جمع آوری  را  آن  شده ی  چاپ  نسخه های  و 
از  مأموریتی  با  احمد  آل   ،)۱۳۴۱( نموده 
مطالعه  برای  فرهنگ رژیم،  وزارِت  سوی 
اروپا رفت  به  کتاب های درسی  نشر  کار  در 
)مجله ی آدینه. شماره ۱۴۰، مهر ۷۸ مقاله ی: 
مردی که خالصه ی خود بود( البد این یک 

مأموریِت تنبیهی بوده است !

در سال ۱۳۴۴ به دعوت دانشگاه هاروارد 
راهِی آمریکا شد.

به نوشته ی خسرو پارسا، دعوت کننده ی اصلِی 
محترمی  »آقای  بود:  کسی  چنین  احمد  آل 
که دعوت کننده ی ایشان و از مسئولین سابق 
سازمان دانشجویان بود، بعد از مدتی به ایران 
تدارک سفر  ایشان برای  آمد. معلوم شد که 
خود به ایران و عذرخواهی از مبارزه جویی-

های گذشته اش مناسب دیده که از زبان فرد 
دیگری- یعنی آل احمد- مبارزه جویی را نفی 
کند.« )خسرو پارسا. آدینه. مقاله ی: آل احمد 
یک منش(. در همین مقاله، پارسا می نویسد: 
»آل احمد در سخنرانی برای دانشجویان با 
صراحت گفت: شما دانشجویان در این جا از 
ادعای  زوِر غربت دور هم جمع شده اید و 
)آدینه.  است.«  بازی  یک  مبارزه جویی تان 

شماره ۱۴۰٫ همان مقاله.(.

در ۱۳۳۹ آل احمد به دعوت و با هزینه ی 
سفرنامه ی  و  می رود  خارگ  به  نفت  شرکت 
شرکت  آن  سفارش  به  را  خارگ  جزیره ی 

می نویسد.

سفری هم به دعوت دولت اسراییل به فلسطین 
نویسندگان  کانون  )نامه ی  می کند  اشغالی 

ایران. بهار ۱۳۵۸(.

برای  شوروی  دعوت  به   ۱۳۴۳ سال  در 
شرکت در هفت مین کنگره ی بین المللی مردم-
زمانی  یعنی  رفت.  شوروی  به  شناسی 
نگرش  شوروی  به  نسبت  ایران  رژیم  که 
خصمانه داشت، و به هیچ کس- مخصوصاً 
به هیچ نویسنده و متفکری- اجازه ی سفر به 

آن کشور نمی داد.

آل احمد، هر بار که از سفرهای تحقیقاتی-
اش بازمی گشت، سفرنامه ای هم چاپ می کرد 
که آزادانه منتشر می شد. در واقع، هر تحقیق 
و سفرنامه ی آل احمد ادعا نامه ای بود علیه 

روشنفکران. از جمله »غرب زدگی«.

غرب زدگی علیه کیست؟

انتشار  و  چاپ  از  بعد  غرب زدگی  می گویند 
دلیِل  نمی گویند  اما  گردید.  توقیف  بالفاصله 
دلیِل  می گویند،  هم  اگر  یا  بود.  چه  توقیف 

ناموجه و غیرقابل قبول می آورند.

حتا  و  توقیف  مشمول  کتاب  محتوای  اوالً: 
سانسور نمی شد. چرا که نه علیه رژیم بود و 
نه خانواده ی سلطنتی. کتابی علیه مدرنیته، و 
علیه روشنفکران و دانشگاهیان که به طور 
بود.  به سود رژیم هم  غیرمستقیم و مستقیم 
تشخیص رژیم در آن زمان با توجه به فضای 
این واقعیت که دانشگاه- عمومی جامعه، و 
ها و مراکز عالی تحصیلی کانون های اصلی 
اعتراض و اعتصاب اند، چنین بود که دشمنان 
داخل  و  خارج  تحصیلکردگان  واقعی اش، 
هستند. یعنی همانان که آل احمد در غرب-
می کند:  توصیف  بی شخصیت  را  آنان  زدگی 
»آدم غرب زده شخصیت ندارد. چیزی است بی-
اصالت. خودش و خانه اش و حرف های اش بوی 
پولیتن  که کوسمو  این  نه  نمی دهد.  هیچ چیز 
جایی  هیچ  او  ابداً.  وطنی.  دنیا  یعنی  باشد. 
بی شخصیت  انفراد  از  است  ملغمه ای  است. 
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و شخصیت خالی از خصیصه. چون تأمین 
ندارد تقیه می کند. تنها مشخصه ی او که شاید 
دستگیر باشد و به چشم بیاید ترس است. و 
اگر در غرب شخصیت افراد فدای تخصص 
آدم غرب زده نه شخصیت دارد  این جا  شده، 
نه تخصص. فقط ترس دارد. ترس از کشف 
روی  مغز  عنوان  به  که  انبانی  بودن  خالی 
قرتی  غرب زده  آدم  می کند.  سنگینی  سرش 
انواع  می خواهید  ]اگر  است.  زن صفت  است. 
دشنام ها و اهانت ها را به روشنفکران آن زمان 
و به ویژه زنان بخوانید به غرب زدگی مراجعه 
کنید. لیستی از فحش نامه است به هر چه مرد 
و زن روشنفکر. این نمونه ی مختصری از 
 -۱۴۷ غرب زدگی ص  احمد.  )آل  آن هاست.[ 

۱۴۶٫ داخل کروشه از من است.(.

از  که  است  کسی  احمد  آل  دیِد  از  غرب زده 
تحصیالت حوزه ای بریده و وارد دانشگاهی 
شده که علوم جدید می آموزد و آدم را بی دین و 
غرب زده  می کند: »روشنفکر  مذهب  هرهری 
ذره ی گردی است معلق در فضا. یا درست 
عمق  با  آب.  روی  بر  خاشاکی  همچون 
اجتماع و فرهنگ و سنت رابطه ها را بریده 
است. آدم غرب زده هرهری مذهب است. به 
نه  دارد،  ایمانی  نه  ندارد.  اعتقاد  چیز  هیچ 
مسلکی، نه اعتقادی به خدا یا بشریت. اگر 
یک وقتی بود که با یک آیه ی قرآن یا یک 
خبر منقول به عربی همه ی دهان ها بسته می-
شد، و هر مخالفی سرجایش می نشست، حاال 
غرب زده در هر باب با نقل یک جمله از فالن 
دیگر  حاال  می بندد.  را  دهان ها  همه ی  فرنگی 
کتاب های  به  آسمانی  کتاب های  از  منزل  وحی 

فرنگی نقل مکان کرده.«

و عامل همه ی این مصیبت ها مدرسه و دانشگاه 
است:

جای  بر  می سازند  مدرسه  گوشه ای  »هر 
برنامه ی  »در  و  امام زاده ها«  و  مسجدها 
به سنت و هیچ  تکیه  از  اثری  مدارس هیچ 
سالی  نیست  گذشته  فرهنگ  از  پایی  جای 
در حدود ۲۰ هزار دیپلمه داریم و بگرد تا 
و  سازشکار  همه  بی ایمان،  آدم های  بگردیم. 
ترسو و بیکاره. شاید به همین دلیل است که 
ساله ی  ده  این  در  اسالمی  و  دینی  مدارس 
است.  گرفته  رونقی  چنین  مرتبه  یک  اخیر 
چون در این نوع مدرسه ها ]یعنی حوزه ها[ 
بچه ها  ایمان  و  دین  برای  خطری  کم  دست 
مذهبی  خانواده های  از  که  نمی شود  احساس 
غرب زدگی  مسموِم  نفِس  به  هنوز  و  می آیند 
سنگ نشده اند.« )غرب زدگی. ۱۷۹- ۱۷۸- 

۴۴ درون کروشه از من است.(.

دانشگاه ها  این  کار  به  کمی  بدهید  »اجازه 
ملی  دانشگاه  داریم.  تهران  دانشگاه  برسیم. 
داریم. دانشگاه شیراز داریم و مال خراسان 

و جندی شاپور و همین جور. دانشگاه ملی که 
یک دکان است برای آن دسته از روشنفکران 
آمریکا برگشته اند.  از فرنگ و  غرب زده که 
من به زحمت می توانم اسم این مؤسسه ها را 
و  فرهنگ  و  مدارس   .… بگذارم  دانشگاه 
و  می پرورند  را  آدم هایی  چنین  ما  دانشگاه 
تحویل رهبری مملکت می دهند: آدم های غرب-
زده ی پا در هوایی که به هر مبنای ایمانی 
و  بشری  آمال  نه  دارند  نه حزب  بی ایمان اند. 
نه سنن و نه اساطیر. پناه برنده به یک نوع 
و  خوشی[،  ]الکی  عوامانه  مآبی  ابیقوری 
منحرف و خنگ شده به لذات جسمی و چشم 
گذرا.  ظواهر  به  و  اعضا  اسافل  به  دوخته 
مطبوعات  و  رادیو  به کمک  این ها  همه ی  و 
دربسته  البراتوارهای  و  درسی  کتاب های  و 
و غرب زدگیِ  رهبران و کج فکرِی از فرنگ 

برگشته ها.« )ص ۲۱۷(

اینگونه  را  کشور  از  خارج  تحصیلکردگان 
توصیف می کند: »آن هایی که، چه دختر و چه 
پسر، بکارت شان در فرنگ و آمریکا برداشته 
می شود و زن شناسی یا مردشناسی را با زن و 
مرد فرنگی شروع می کنند و بعد که با زوج 
را  خدایی  هیچ  دیگر  یا  برمی گردند  خارجی 
و  نمی دانند  قابل  را  آدمی  هیچ  و  نیستند  بنده 
یا متوجه می شوند که چه گهی خورده اند. و 
از این قبیل … و با این تفاصیل گمان نمی-
کنید که زوج یا زوجه ی فرنگی گرفتن خود 
یکی از حادترین صورت های بروز غرب زدگی 
باشد؟ به گمان من اکنون وقت آن رسیده که 
برای تحصیالت عالی با یک نقشه ی مرتب 
ساله  بیست  مثالً  مدت  یک  برای  مناسب  و 
شاگرد ]دانشجو[ فقط به هند یا ژاپن بفرستیم 
و نه به هیچ جای دیگر از فرنگ یا آمریکا. 
]ببینید هیستری خصومت با تمدن و مدرنیته 
چه به سرش آورده که از رژیم تقاضا می کند 
جلوی رفتن دانشجو به خاستگاه مدرنیته را 
به هندوستان موافقت  با رفتن  تنها  بگیرد و 
کند![ )غرب زدگی ۱۹۲- ۱۹۱٫ داخل کروشه 

از من است(.

رژیمی  دلیل  چه  به  است:  این  پرسش 
و  دانشگاه  با  دعوا  پای  یک  خودش  که 
مخالف  باید  بود  روشنفکران  و  دانشگاهیان 

این ناسزاها به آنان باشد؟

از فردای پس از کودتا و آن بگیر و ببندها و 
اعدام ها و دهن بند زدن به اندیشه و قلم و فرمان 
حمله صادر کردن به چاپ خانه ها و مطبوعات 
و کتابفروشی ها از یک سو، و بستن باشگاه ها 
مردمی  روشنفکران  گردهمایی  مکان های  و 
از سوی دیگر، تنها جایی که از تهاجم رژیم 
مصون مانده بود دانشگاه ها بود، که هرگز 
در برابر سرکوب و اختناق سر فرود نیاورد، 
و آل احمد در چنان شرایطی اینگونه با آنان 

تسویه حساب می کند.

اگر  بگذریم:  که  این ها  همه ی  از  و  ثانیاً، 
توقیف  کتاب  چرا  بود،  غرب زدگی ضدرژیم 
و  قلم  عام  »قتل  در  نویسنده اش.  نه  و  شد 
اندیشه« می خوانیم: »تا ۱۳۴۵ هرگاه کتابی 
ناسازگار با منافع و مصالح و نظریاِت دربار 
و ساواک چاپ و منتشر می شد، شهربانی یا 
سازمان امنیت به فوریت به جمع آوری کتاب 
و  دستگیری  و  کتابفروشی ها  از  موردنظر 
شکنجه و یا تبعید نویسنده و تعطیل چاپخانه-
ای که کتاب در آن چاپ شده بود اقدام می-
کردند.« و به عنوان نمونه در همان کتاب 
آمده است: »فریدون تنکابنی به اتهام نوشتن 
کتابی به نام یادداشت های شهر شلوغ، دستگیر 
شد. … و پس از آن دستگیری های پی در پی 
نویسندگان و شاعران و هنرمندان و شکنجه 
و محکومیت و حتا تیرباران کردن آن ها شکل 
عادی  روش  یک  به  و  گرفت  مشخص تری 
دستگاه اختناق تبدیل شد.« )ص ۳۲ و ۷۱-

.)۷۰

آل احمد در پیش درآمِد غرب زدگی می نویسد: 
»طرح نخستین آن چه در این دفتر خواهید 
دید گزارشی بود که به شورای هدف فرهنگ 
ایران- وابسته به وزارِت فرهنگِ رژیم- داده 

شد.«.

به  احمد  آل  یا  نیست:  خارج  حالت  دو  از 
چنین  نگارش  پیشنهاد  فرهنگ  وزارت 
تأیید کرد،  داد و وزارت فرهنگ  کتابی را 
یا برعکس، وزارت به او پیشنهاد داد و او 
حالجی  و  فهم  قابل  کامالً  مسأله  پذیرفت. 
کتابی  نگارش  قصد  فرهنگ  وزارت  است: 
با مضموِن غرب زدگی و حمله به روشنفکراِن 
احمد  آل  دارد.  را  دانشگاهیان  و  غرب زده 
رژیم  با  ستیزی  روشن فکر  در  کم  دسِت  که 
و  مدرنیته  با  )ضدیت  دارد  کامل  همسویی 
روشن فکر  این  دیگر  روی  دانشگاه های اش 
همکارِی  این  اولیه ی  طرح  است(  ستیزی 
به وزارتخانه می دهد که مورد  همفکرانه را 

قبول واقع می شود.

از هر چه بگذریم، این پرسش مطرح است 
که: چه رابطه- یا بده بستانی- میان آل احمدی 
با  مخالفت  به  تظاهر  انظار  در  همه  آن  که 
رژیم می کرد و یکی از وزارت خانه های رژیم، 
آن هم وزارت فرهنگ اش وجود داشت که به 
او اعتماد کند و سفارش نگارش کتاب یا حتا 

طرح اولیه به او بدهد؟

می نویسد:  درآمد  پیش  ادامه ی  در  احمد  آل 
»ثلث اول این کتاب بود که کتاب ماه کیهان 
را به توقیف افکند.« به خواننده پیشنهاد می-
را  کتاب  تمام  بلکه  اول،  ثلث  تنها  نه  کنم، 
بخوانند و ببینند کجای آن، حتا یک کلمه اش 
علیه رژیم است که موجب توقیف کیهان ماه 

و سپس کتاب گردید.
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به عالوه، مگر نه آن که وزارت فرهنگ از 
وجود چنین کتابی آگاهی داشت، چرا اقدام به 
پیشگیری از چاپ و انتشار آن نکرد، یعنی 
چرا ساواک و اداره ی نگارش را در جریان 
فریدون  مانند  نویسنده  چرا  و  نداد،  قرار 
تنکابنی دستگیر و روانه ی زندان نگردید؟

که  حالی  در  که  شگفتی هاست  از  هم  این 
مادرماکسیم  مانند  ممنوعه ای  کتاب های  اگر 
حتا  یا  فلسفه،  مقدماتی  اصول  یا  گورگی، 
خانه ای  در  تنکابنی  شلوغ  یادداشت های شهر 
پیدا می شد، دارنده ی کتاب ها به چند سال زندان 
محکوم  دولتی  شغل  از  محرومیت  سپس  و 
می گردید، نویسنده ی غرب زدگی راست راست 
همه ی  در  هم  کتاب اش  و  می گشت  تهران  در 
به هر  و  می شد،  پیدا  به راحتی  کتابفروشی ها 
کشوری می خواست سفر می کرد با پاسپورت 

دولتی.

و جمع آوری غرب زدگی،  توقیف  شایعه ی  آیا 
به  اگرچه  کتابفروشی ها-  در  که  حالی  در 
خرید،  و  یافت  را  آن  می شد  مخفیانه-  ظاهر 
طرح از پیش اندیشیده و آماده ای برای جلب 
توجه کتابخوانان به منظور باال بردن تیراژ 
کتاب نبود؟ کاری که سانسورچیان رژیم در 
میراث خوار  جمله  از  دیگر  کتاب  چند  مورد 

استعمار، و فراماسونری کرده بودند؟

تمام  با  ممنوعه ای  کتاب  که  آن  جالب تر 
و  نشر  تاریخ  و  ناشر  نویسنده،  مشخصات 
طراح روی جلد چاپ شده باشد و رژیم هم 

ادای شتر دیدی ندیدی در بیاورد!

و  سیاسی  وضعیت  از  کلی  تحلیل  یک  در 
گفت:  می توان  بعد،  به   ۱۳۳۲ روشنفکری 
رژیم از ترس سقوط از جلو توسط نیروی 
چپ آنقدر عقب عقب رفت که از آن سوی 
با  و  سمبولیک  زبان  به  یا  کرد!  سقوط  بام 
اندکی چاشنی تخیل چنین گفت که: نماینده ی 
مشروطه از ترِس شبِح حیدرعمو اوغلی آن 
قدر پس پس رفت که با اردنگِی شیخ فضل 
فرو  نمی کرد  را  فکرش  که  جایی  از  اله ها 

افتاد.

به عبارت دیگر:

رژیمی که با انجام اصالحات ارضی، گمان 
همواره  که  را  فئودال ها  یاغیگری  می کرد 
متکی به نیروی ناآگاه و ویرانگِر روستاییان 
هم  را  فکرش  کرده،  کم  خود  سِر  از  بودند 
نمی کرد که قلم در دسِت مدافِع بازگشت، در 
یک جامعه ی بسته ی اکثراً محروم از آگاهِی 
به  برای  توانمندی  محرِک  نیروی  راستین، 
جان  به  انساِن  میلیون ها  آوردِن  در  حرکت 
آمده از وضعیت موجودی بشود که هدف شان 
تخریب بانک ها و سینماها و همه ی نشانه های 

»غرب زدگی« است.

»روشنفکری دینی« در حاکمیت

زدِن  محک  برای  آزمونی  ایران  انقالب 
»روشنفکری دینی« و سنجِش نظر در عمل 

بود.

»روح« شریعتی و آل احمد که در نوشته ها 
و مغز پیروان و همفکران شان حضور داشت، 
اساسی  قانون  در نشست های مجلس مؤسسان 
بر تمام تصمیم گیری ها و وضع قوانین، چه در 
آن مجلس و چه بعدها در مجالس قانونگذاری 
و عملکردهای دولِت دینمدار حاضر و ناظر 

بوده و به آن ها رهنمود داده است.

سمت دهی  در  که  آنقدر  دینی«  »روشنفکری 
به رونِد انقالب به خصوص پس از پیروزِی 
آن نقش داشت، در برآمِد آن، به رغم ادعاها 
انگیزش های  دلیِل دموکراتیسم حاکم بر  به  و 
اجتماعی )واقعی( انقالب، نقش و جایگاهی 

نداشته است.

اولیه ی  مطالباِت  و  شعارها  از  هیچیک 
آموزه- از  برگرفته  و  بر،  منطبق  انقالب، 
های »روشنفکری دینی« نبود، چه رسد به 

آموزه های سنتی.

در واقع، خواسِت مهم و بنیادِی انقالب درست 
در  دینی«-  »روشنفکر  خواسِت  خالِف  بر 
یعنی  شهروندی،  مطالبات  آغاز-،  نقطه ی 
انحصار  از  و  مناسبات  کردن  دموکراتیزه 
ایده ی  هر  مایشایی  فعال  و  صدایی  تک 
مطلق گرا در آوردِن جامعه و انداختن آن در 
مسیری بود که جامعه های غربی از دو سده-
ی قبل آن را در پیش گرفته بودند، و انقالِب 
آن  به  ورود  درآمد  پیش  ایران،  مشروطیت 
شاهراِه جهانی بود. حتا تفکر سنتی که خوِد 
روشنفکری دینی دنباله روی آن بود، ناگزیر 
پیروزِی  هنگام  تا  را  خود  واقعی  نیات  بود 
حاکم،  قدرت  گرفتِن  دست  به  و  انقالب 
با  همسویی  به  تظاهر  و  دارد،  نگه  پنهان 
دموکراتیسم توده ها نماید. پس از قدرت گیری 
بود که من آنم که توده بدش پهلوان، و نشستن 
تصمیم من به جای اراده ی همگان آغاز شد، 
همه  »من«  است.  نیافته  پایان  هم  هنوز  و 
چیز را از »همه« ربود و خودش شد حاکم 

برخواست توده ها.

انحصارطلبانه ی  پروژه های   ۱۳۵۹ از 
از  پس  یکی  حاکمیت  در  دینِی  روشنفکری 
دیگری توسط جوانان پیرو اندیشه ی شریعتی 
به مرحله ی اجرا درآمد. انقالب فرهنگی با 
هدف پاک سازی دانشگاه ها از عناصر غرب-
در  ابتدا  کامل  پوشش  کردِن  عملی  زده، 
ادارات و سپس در اماکن عمومی و خیابان-
ها، و به تدریج جلوگیری از نمایش فیلم های 
غربی در سینماها و تلویزیون، نمونه هایی از 

این پروژه های اند.

ایجاد  با  و  احمد،  آل  و  شریعتی  غیاب  در 
شرایِط مساعد برای آزادِی عمل پیروان آن 
دو، اندیشه ی دینی به گفتمان اصلی، یا تنها 
گفتمان مجاز و قانونی به ویژه از ۱۳۶۰ به 

بعد تبدیل گردید.

ناگفته نماند که در فضای نیمه دموکراتیک 
به  بسته  انقالب-  از  پس  نخست  سال  سه 
جایی  شهری-  هر  و  منطقه  هر  فضای 
زورآزمایِی  واقع  در  یا  و  خودنمایی،  برای 
متأخر«  دینی  »روشنفکر  یا  »نواندیش« 
می برد،  سر  به  نوزادی  پیله ی  در  هنوز  که 
چپ  دگراندیشان  ویژه  به  دگراندیشان،  با 
حریف  بدوِن  ورزی  زور  نداشت.  وجود 
عرصه ی  شدن  خالی  با  دینی  روشنفکر 
آته ایست  دگراندیشاِن  از  نقد  و  نظروری 
دهه ی ۱۳۷۰  از  به خصوص  و  شد،  آغاز 
و بعد از فروپاشِی اردوگاه شوروی به اوج 
خود رسید. در آن سال ها هنوز کسی خود را 
روشنفکر یا نواندیش دینی نامگذاری نکرده 
بود، و تنها با عنوان ملی- مذهبی یا مسلمانان 

مبارز شناخته می شدند.

با گذشت زمان، و قرار گرفتن کامل فضای 
سیاسی در دست حاکمیت مذهبی، آن پوسته ی 
ظاهرِی مخالفت با رژیم سیاسی، یا وضعیِت 
به  اقتصاد  و  شد،  انداخته  دور  به  موجود 
اصلی ترین مسأله ی اشتغال ذهنِی فعاالن ملی 

مذهبی تبدیل گردید.

»روشنفکر دینی« که دیگر به لحاِظ سیاسی 
وضعیِت موجودی نمی یافت که با آن مخالفت 
ورزد- چرا که در چنین حالتی با موجودیت 
درگیر  این وضعیت  مولود  مثابه  به  خودش 
اقتصاد  منظر  از  اجتماعی  تحلیِل  به  می شد- 
منتقد وضعیت  شد  نهایت  در  و  آورد  روی 
مسایل  دیگر:  عبارت  به  یا  اقتصادی. 
و  عقیدتی  نظِر  اشتراِک  دلیِل  به  را  سیاسی 
ایدئولوژیک با حاکمیت، به چارچوِب اقتصاد 
عملکردهای  نقد  به  آنجا  از  و  نمود  منتقل 

اقتصادِی حاکمیت پرداخت.

»خیرخواهانه«  واقع  در  رویکرِد  چنین  با 
امروز،  که  است  اصالح گرایانه ای  و 
هوادار  بورژوالیبرال  یک  دینی،  روشنفکر 
گلوبالیزاسیون و سلطه ی بالمنازع سرمایه از 
یک سو، و حاکمیِت غیرسکوالر کنونی از 
سوی دیگر است. نقِد نیم بند و خیرخواهانه ی 
او بر حاکمیت، نقدی از موضع لیبرالی است 
و  تولید  واقعی  که خواهان خصوصی شدن 
آن  آمدن  در  دولت  انحصار  از  و  اقتصاد، 

است.

لیبرال، سخنگوی  دینِی  واقع، روشنفکر  در 
آن شکل و آن بخشی از سرمایه داری است 
بتوانند  سرمایه  صاحبان  همه ی  آن  در  که 
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مزاحمت های  بدون  و  »عادالنه«  طور  به 
بخش  در  سرمایه گذاری  مزایای  از  دولت 

خصوصی بهره مند گردند.

دینی،  روشنفکر  نظروری،  عرصه ی  در 
جامعه- و  فلسفی  داعیه ی  بیش تر  امروزه 
که  عرصه هاست  این  در  و  دارد،  شناختی 
متکلم  ایدئولوژِی  یخبنداِن  که  شرایطی  در 
از خود  دفاع  حاکم همه ی سنگ های  وحده ی 
را به روی آته ایست ها بسته است، به یکه تازی 
در نشریه ها و کتاب های مجاز مشغول است.

روشنفکر دینی، اکنون بیش از گذشته به این 
مسأله پی برده که بقای نظامی که او مدافع 
آن است، پیوند تنگاتنگ با ایستانگرِی ایده-
آلیستی و اشاعه ی آن به ویژه در شکل عامه-

پسند مذهبی دارد.

همیشه  از  بیش  او  که  است  دلیل  همین  به 
علمِی  جهان بینِی  متوجه  را  حمله  پیکان 
و  دیالکتیک  ماتریالیسم  یعنی  پرولتاریایی، 
انگلس  و  مارکس  ساز  دگرگون  آموزه های 

نموده است.

هگل، آموزگار بزرگ دیالکتیک، درباره ی 
واقعی و غیرواقعی، یا واقعیت و ادعا چنین 
و  طال،  جای  به  را  مس  »می شود  نوشت: 
واقعی  اسکناِس  جای  به  را  تقلبی  اسکناس 
در مواردی قالب کرد. می شود به بسیاری از 
پیروزی  باخته  پیکار  یک  که  پذیراند  مردم 
بوده است، هم چنان که دروغ های دیگر در 
باِب چیزهای مهم و رویدادهای خاص می-
توانند برای مدتی پذیرفتنی بنمایند. اما نمی-
عنوان  به  را  بدآموزی ها  همیشه  برای  توان 
با مختصر  )نقل  قالب کرد.«  به همه  دانش 
تغییر از: پدیدارشناسی روح. ترجمه ی: باقر 

پرهام. ص ۵۹۵(.

شاید این گفتار هگل پاسخ مناسب به پرسشی 
باشد که عنواِن این نوشتار بوده است.

)پایان(

تاثیر  درباره  کاسترو  فیدل  از  یی  مقاله 
کوبا در وضعیت بهداشتی و آموزشی

کشورهای امریکای التین

بوش، بهداشت و آموزش
برگردان: بابک پاکزاد

من به سیاست های بوش در عرصه بهداشت 
و آموزش نخواهم پرداخت و بیشتر به آنچه 
همسایگانش در این عرصه ها صورت می 
این  باید گفت که  پردازم. همچنین  دهند می 
البداهه  فی  و  آنی  بیانیه  یک  در حکم  مقاله 
نیست. به گزارش آسوشیتدپرس، جرج بوش 
نمایندگان  از  تن  پنجاه  و  دویست  مقابل  در 
گروه  و  بنیادها  غیردولتی،  های  سازمان 
به خرج  همه  که  مذهبی  و  های خصوصی 
به  بودند  آمده  گرد  واشنگتن  در  وی  دولت 
اسپانیایی  زبان  به  کنفرانس  افتتاح  هنگام 
 Tenemos  corazones«گفت؛
ما  یعنی   »grandes  en  este  pais
از  داریم.  کشور  این  در  بزرگی  های  قلب 
از  تن  صد  کنفرانس  در  حاضر  نمایندگان 
واشنگتن  به  متحده  ایاالت  مختلف  نواحی 

دعوت شده بودند.

پیرامون  این اجالس که کنفرانس کاخ سفید 
نامیده  امریکا(  )قاره  امریکایی  کشورهای 
می شود، بخشی از همان ایده هایی است که 

پنج کشور  به  آغاز سفر  در  بوش  از سوی 
امریکای التین مطرح شد. در آن زمان وی 
دوره  در  بتواند  که  کرد  امیدواری  اظهار 
باقی  اش  جمهوری  ریاست  از  که  کوتاهی 

مانده برای منطقه کاری صورت دهد.

به  تا  فراخواند  را  مذکور  کنفرانس  بوش 
موضوعات متعدد به ویژه آموزش و بهداشت 
بپردازد و به بحث و گفت وگو پیرامون آن 
بنشیند. وی طی گفت وگویی دوستانه با شش 
ایاالت  گواتماال،  از  کنندگان  از شرکت  نفر 
در  که  مکزیک  و  هائیتی  برزیل،  متحده، 
گفت  و  مذاکرات  برای  شده  تعبیه  فضای 
بودند  نشسته  میز  یک  سر  بر  او  با  وگوها 
اظهار داشت؛ »ما عالقه مندیم که همسایگان 

مان سالم و تحصیلکرده باشند.«

خارق  و  تصور  غیرقابل  های  وی صحبت 
العاده دیگری نیز کرد که از جمله می توان 
انجام  و  کار  انجام  حال  در  »ما  عبارت  به 
کشورهای  برابر  در  مان  های  مسوولیت 

تاریخی و اجمتاعی
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همسایه هستیم« اشاره کرد.

امور  معاون  داری،  خزانه  رئیس  بوش، 
نیمکره غربی و معاون امور بخش عمومی 
سخنرانی  ایراد  به  خارجه  امور  وزیر 
آنقدر حرف زدند تا صورت  آنها  پرداختند. 

شان کبود شد و از نفس افتادند.

آنان متذکر شدند که بوش یک مرکز آموزشی 
از  بیش  تاکنون  که  کرده  تاسیس  پاناما  در 
امریکای  کشور  شش  از  پزشک   ۱۰۰
اند.  شده  التحصیل  فارغ  آن  از  مرکزی 
به Comfort »یکی از بهترین  آنها موکداً 
پزشکی  ارائه خدمات  به  کشتی های مجهز 
در جهان که پس از دیدار از گواتماال برای 
انجام ماموریت به پاناما رهسپار شد« اشاره 

می کردند.

بوش پنجاه و پنج دقیقه از زمانش را به این 
آرلینگتون  برنامه که در یک هتل در شهر 
اختصاص  شد  برگزار  واشنگتن  حومه  در 

داد.

سپس کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه به 
این همسرایی پیوست تا از کوبا سخن بگوید.

به گزارش یک خبرگزاری دیگر، هنگامی که 
مجلس کشور )کوبا( در توافق با معیارهای 
قانون اساسی، فراخوان به انتخابات داده بود، 
امیدوار  متحده  »ایاالت  کرد؛  اعالم  رایس 
شان  آینده  درباره  ها  کوبایی  خود  که  است 
»واشنگتن  افزود؛  وی  بگیرند.«  تصمیم 
دیکتاتور  به  دیکتاتور  یک  از  قدرت  انتقال 

دیگر را تحمل نخواهد کرد.«

از  آگاهی  با  افتتاحیه،  سخنرانی  در  بوش 
قدرت و نقش شخصی اش، ایده هایی حقیقتاً 
عجیب و غیرمعمول را به عنوان رئیس یک 
امپراتوری جهانی بیان کرد که جزئیات آن 
بدین  افه  اسپانیایی  خبرگزاری  گزارش  به 
متحده،  ایاالت  است؛ »رئیس جمهور  شرح 
امریکای  های  دولت  از  بوش،  دبلیو  جرج 
التین خواست تا درست کردار و باز و شفاف 
این  بر  متحده  ایاالت  جمهور  رئیس  باشند. 
نکته تاکید کرد که جوامعی که باز و شفاف 
آغوش  در  را  بخش  نوید  یی  آینده  هستند 

خواهند گرفت.«

»ما انتظار داریم دولت ها درست کردار و 
آنجا  در  که  ایده  این  ما   )…( باشند  شفاف 
پذیرای فساد در دولت باشیم را رد می کنیم.«

به همسایگان محتاج  به کمک  »ما همچنین 
مان عالقه مندیم. این کار روح ما را صیقل 
سجایای  دست  این  از  اقداماتی  دهد،  می 

معنوی ما را ارتقا می دهد.«

بوش می داند که دروغ می گوید و داستان 
های وی را نمی توان هضم کرد اما با این 
او  ندارد.  ابایی  داستانسرایی  از  او  حال 
مطمئن است در صورتی که آنها را هزاران 
حرف  برخی،  باالخره  کند  تکرار  بار 
هایش را باور خواهند کرد. چرا تا این حد 

فریبکارانه؟

چه چیزی ا را عذا می دهد؟ در چه زمانی 
است که اشتیاق برای اقداماتی از این دست 

فوران کرده؟

و  سیاسی  نظام  که  است  دریافته  بوش 
اقتصادی امپراتوری اش نمی تواند با خدمات 
عمده و اساسی موجود در کوبا نظیر خدمات 
در  این  و  کند  رقابت  آموزشی  و  بهداشتی 
است  سال   ۵۰ کوبا  کشور  که  است  حالی 
است.  بوده  تحریم  و  حمله  معرض  در  که 
ایاالت  آموزش،  امر  در  که  دانند  می  همه 
متحده متخصص فراری دادن مغزها است. 
داده است که  نشان  کار  المللی  بین  سازمان 
»۴۷ درصد افرادی که در خارج از امریکا 
متولد شده اند و دکترای شان را در ایاالت 
متحده اخذ کرده اند در این کشور می مانند.«

از فریب و دورویی؛ »تعداد  نمونه دیگری 
پزشکان اتیوپیایی مشغول به کار در شیکاگو 
اتیوپی  در  موجود  پزشکان  کل  تعداد  از 

بیشتر است.«

در کوبا، یعنی در جایی که خدمات بهداشتی 
توانیم  می  ما  شود  نمی  محسوب  کاال  یک 
نمی  که بوش حتی  بزنیم  کارهایی  به  دست 

تواند رویای آن را در سر بپروراند.

برای  الزم  منابع  از  سوم  جهان  کشورهای 
نیستند در  تحقیقاتی برخوردار  ایجاد مراکز 
کرده  ایجاد  را  مراکز  این  کوبا  که  حالی 
است حتی اگر متخصصانش اغوا شده و به 

پناهندگی ترغیب شوند.

روش ما برای آموزش خواندن و نوشتن به 
مردم با عنوان »بله من می توانم« امروز به 
صورت رایگان در دسترس تمام کشورهای 
امریکای التین قرار گرفته و کشورهایی که 
از این برنامه استفاده می کنند برای تطبیق 
آن با ویژگی های بومی کشورشان و تولید 
متون چاپی و نوارهای ویدئویی مرتبط با آن 

از حمایت های ما بهره مند می شوند.

اجرای  حال  در  بولیوی  نظیر  کشورهایی 
اسپانیایی،  های  زبان  به  مذکور  برنامه 
که  افرادی  تعداد  هستند.  آیمارا  و  کوئنچوا 

در آنجا به مدت یک سال خواندن و نوشتن 
است  کسانی  تمام  تعداد  از  بیش  اند  آموخته 
که از سوی امپراتوری در سراسر امریکای 
التین خواندن و نوشتن یاد گرفته اند البته اگر 
اساساً کسی باشد و اگر اقدامی صورت گرفته 
ونزوئال  نظیر  کشورها  دیگر  درباره  باشد. 
اقدامات  سخن نمی گویم که در مدتی کوتاه 
داده  آموزش صورت  امر  در  یی  متهورانه 
به  توانم«  می  من  »بله  برنامه  مزایای  اند. 
نیمکره  از  خارج  در  دیگر  جوامع  مردم 
غربی نیز رسیده است. کافی است بگوییم که 
نیوزیلند از این برنامه برای ریشه کن کردن 
بی سوادی در میان بومیان مائوری استفاده 
آموزش  مرکز  یک  تاسیس  جای  به  کرد. 
پزشکی در امریکای مرکزی که حدود ۱۰۰ 
پزشک از آن فارغ التحصیل شده اند – و ما 
امروز کشور  امر خوشحالیم –  این  از  نیز 
ما ده ها هزار دانشجو از سراسر امریکای 
التین و کارائیب را بورسیه کرده و به مدت 
به  تا  تقبل کرده  آنها را  ۶ سال هزینه های 
صورت رایگان در رشته پزشکی در کوبا 
امریکایی  جوانان  ما  البته  و  کنند  تحصیل 
گیرند  می  را جدی  تحصیل  امر  که  نیز  را 

فراموش نکرده ایم.

ما با ونزوئال در آموزش بیش از ۲۰ هزار 
جوان که در رشته پزشکی تحصیل کرده و 
تحت  فقیرنشین  محالت  در  ها  کلینیک  در 
تعلیم  کوبایی  متخصص  پزشکان  نظارت 
ترتیب  این  به  کنیم.  می  همکاری  بینند  می 
آینده خود و مشکالت کاری  توانند  آنها می 
com-  اان را از نزدیک لمس کنند. کشتی
fort با قریب به ۸۰۰ نفر پرسنل که شامل 
متخصصان امور بهداشتی و پزشکی و خدمه 
می شوند قادر نخواهد بود از تعداد زیادی از 
مردم مراقبت کرده و به آنها خدمات پزشکی 
و  بهداشتی  های  برنامه  اجرای  دهد.  ارائه 
است،  غیرممکن  گذرا  صورت  به  پزشکی 
برای مثال در برخی موارد، فیزیوتراپی ماه 
ها  کلینیک  پلی  در  کوبا  ها طول می کشد. 
خدمات  مردم  به  مجهز  های  بیمارستان  و 
پزشکی دائمی عرضه می کند و بیماران می 
تحت  و شب  روز  از  ساعت  هر  در  توانند 
مراقبت های پزشکی قرار گیرند. ما همچنین 
به تناسب نیازها متخصصان فیزیوتراپی را 

تربیت کرده ایم.

جراحی چشم نیز مستلزم مهارت های ویژه 
است. در کشور ما در مراکز جراحی چشم 
ساالنه ۵۰ هزار کوبایی مورد عمل جراحی 
چشم قرار می گیرند و از ۲۷ نوع بیماری 
آید. هیچ لیست  چشمی مراقبت به عمل می 
نیازمند  پیوند قرنیه که  انتظاری برای عمل 
ندارد.  ترتیبات و مقدمات ویژه است وجود 
اگر در ایاالت متحده بررسی دقیقی در این 
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تعداد  که  دید  خواهید  گیرد،  زمینه صورت 
عمل  به  حقیقتاً  آنجا  در  افراد  از  زیادی 
جراحی نیاز دارند اما به دلیل اینکه آنها از 
سوی چشم پزشک مورد معاینه قرار نگرفته 
دیگر  دالیل  به  را  خود  چشم  مشکالت  اند 
منسوب می کنند و در معرض خطر کوری 
قرار گرفته یا بینایی شان دچار عیوب جدی 
افرادی  تعداد چنین  که  بدانید  باید  می شود. 

سر به میلیون ها تن می زند.

شهروند  هزار  صدها  من  فوق  آمار  در 
حساب  به  را  کارائیبی  و  التینی  امریکای 
نیاوردم که بعضی از آنها در کوبا اما بخش 
آنها در کشورهای متبوع شان توسط  اعظم 
جراحان کوبایی تحت عمل چشم قرار گرفته 
اند. فقط در بولیوی، تعداد این افراد ساالنه 
در  رسد.  می  نفر  هزار   ۱۰۰ از  بیش  به 
این مورد پزشکان بولیویایی که در مدرسه 
امریکای التین )ELAM( تحصیل  پزشکی 
عمل  در  کوبایی  متخصصان  با  اند  کرده 
ببینیم  بگذار  کنند.  می  همکاری  جراحی 
اقداماتی  چه  هائیتی  در   Comfort کشتی 
بیالن  هفته  یک  طی  و  داد  خواهد  صورت 
بود.  ارائه شده چه خواهد  بهداشتی  خدمات 
در هائیتی در ۱۲۳ قبیله از ۱۳۴ قبیله کشور 
التحصیالن  فارغ  با  همراه  کوبایی  پزشکان 
ELAM و دانشجویان اهل هائیتی سال آخر 
و  ایدز  با  مبارزه  درگیر  پزشکی  مدرسه 
هستند.  استوایی  نواحی  های  بیماری  دیگر 
مشکل اینجا است که ایاالت متحده نمی تواند 
از پس کاری که کوبا انجام می دهد برآید. 
سبعانه  به طرز  کشور  این  دیگر  از طرف 
یی کمپانی های تولیدکننده تجهیزات پزشکی 
در  محصوالت  این  کننده  تامین  که  باکیفیت 
کشور ما هستند را تحت فشار قرار داده اند 
تا از جایگزین کردن یا به روز کردن برنامه 
های کامپیوتری خاص یا ارائه برخی قطعات 
ایاالت متحده هستند  لیسانس  یدکی که تحت 
خودداری کنند. من می توانم در این زمینه 
به موارد مشخص و نام کمپانی ها اشاره کنم. 
برای  حتی در صورتی که ما راهکارهایی 
حوزه  این  در  ها  آسیب  برابر  در  مقاومت 
مشخص داشته باشیم، این اقدام نفرت انگیز 
است. فردا، یکشنبه، روز کودک است. من 
به هنگام نوشتن به آنها فکر می کردم و این 

مقاله را به آنها تقدیم می کنم.

znet :منبع

۱۴ جوالی ۲۰۰۷

گرفته شده از: اعتماد

هربرت مارکوزه، پروفسوری در پس عصیان 
دهه 60 میالدی

نوژن اعتضادالسلطنه

هربرت مارکوزه در سال ۱۸۹۸ در برلین متولد شد. با به قدرت رسیدن نازی ها ، وی 
به عنوان دانشجویی ))یهودی (( برای ادامه تحصیل مجبور به ترک آلمان شد و در سال 
۱۹۳۴ به آمریکا مهاجرت کرد. مارکوزه موفق به اخذ مدرک پروفسوری خود در رشته 

علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا شد.

پس از پایان جنگ جهانی اول ، مارکوزه برای مدت کوتاهی به عضویت ))حزب سوسیال 
دمکرات آلمان (( درآمد اما پس از مرگ ))روزا لوکزامبورگ (( حزب را ترک کرد . وی 
از پیوستن به جناح چپ که به سیاست های شوروی تمایل داشت خودداری کرد . در سال 
۱۹۳۰ در آلمان و سپس در آمریکا وی به گروهی به از متفکران جناح چپ پیوست که 
بعدها از آن با هنوان ))مکتب فرانکفورت (( یاد شد و شهرت آن بر سر زبان ها افتاد . آنان 
برداشت های فلسفی خود را که برپایه قرائت هگلی از مارکسیسم بود تحت عنوان ))تئوری 

انتقادی جامعه (( مطرح کردند .

نظرات آنان برپایه عقاید مارکس در دهه ۱۸۴۰ بود زمانی که مارکس به سیاست عالقمند 
شده بود و تزهای فلسفی و سیاسی خود را ارائه می کرد . تزهایی که از مارکس فیلسوفی 

بزرگ ساخت .

در المان اکثر تئوری های اساسی هگل پذیرفته شده بود مارکس نیز در آن زمان پیرو مکتب 
هگل بود . اما پس از ان نقد مارکس به بنیان اساسی فلسفه هگل بود . مارکس معتقد بود 
که هگل ایده های انتزاعی و ایده آلیستی را بر جنبه های ماتریالیستی جهان ارجح دانسته و 
فلسفه خود را بر پایه ان قرار داده است . مارکس فهم فلسفه عقالنی این جهان را نه بوسیله 
فرومایگی و غیر فعال بودن که از طریق )۰عمل فعال (( مقدور است . چنانچه بعدا در جمله 
معروف خود بیان کرد : )) فیلسوفان تاکنون جهان را از طریق راههای مختلف تفسیر کرده 

اند حال آنکه مهم تغییر دادن جهان است . ((

مارکس معتقد به تغییر جهان و رسیدن به ))حقیقت عقالنی (( بود ) که سرانجام سوسیالیسم 
را راه نیل به آن حقیقت معرفی کرد ( و انجام آن را از طریق عمل فعال و رادیکال پرولتاریا 
ممکن میدانست مارکس بعدها از این ایده خود که در انقالب سوسیالیستی کارگران به مثابه 
))ابزار فیلسوفان (( عمل می کنند عقب نشینی کرد و نقشی اساسی و تعیین کننده را برای 
کارگران قائل شد با این وجود اعضای مکتب فرانکفورت ایده نخست مارکس را احیا کردند 
و بویژه مارکوزه آن را پذیرفت . این ایده موضوع اصلی نخستین کتاب وی ))خرد و انقالب 
(( ) ۱۹۴۱ ( بود . مارکوزه در این کتاب از اصول فلسفه هگل دفاع کرد و ضد فاشیسم 
نوشت . بخش عمده تئوری مارکوزه در مورد نقش ))تئوری انتقادی (( در دورانی است 

نظری
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که به گمان او طبقه کارگر خصلت انقالبی 
نظری خوش  با  یا   ( داده  از دست  را  خود 
بینانه تر و معتدل تر خصلت انقالبی آن از 
دید وی اکنون تا حدودی وجود دارد اما در 
طوالنی مدت دوام نخواهد داشت ( مارکوزه 
بر این نظر بود که پیروانش بایستی ایده )) 
جامعه جایگزین (( در برابر جامعه سرمایه 
به  تئوری  اگر در  کنند حتی  داری را حفظ 
نظر اتوپیایی و دور از دسترس به نظر بیاید 
و  وظیفه  ))این   : گفت  خود  که  .همانطور 
تا  عمل را بر عهده ))روشنفکران (( است 
حفظ  و  بازخوانی  را  تاریخی  های  فرصت 

کنند ، حتی اگر به نظر اتوپیایی بیاید ((

تاکید مارکوزه بر تفاوت جامعه سوسیالیستی 
و  تاثیرات  از  برآمده  کاپیتالیستی  جامعه  با 
اموخته های او از ))گروندریسه (( مارکس ) 
۸ ۱۸۵۷( بود . این کار طوالنی و وقت گیر 
مارکوزه تا دهه ۵۰ میالدی ناشناخته مانده 
بود . تا اینکه وی در آن دهه نوشته هایش 
همگان  تا  کرد  چاپ  انگلیسی  زبان  به  را 
دستنوشته  در  مارکس   . گیرند  بهره  آن  از 
گروندریسه تاکید کرد که امکان پذیری تغییر 
سیستم اجتماعی بستگی به ))افزایش پتانسیل 
شدن  فراگیر  دوره  در   . دارد   )) مبارزاتی 
مکانیزاسیون و نیاز متقابل علم و صنعت به 
یکدیگر ، مارکس را به این باور رساند که 
در این شرایط امکان کاهش روز و ساعات 
کاری کارگران و افزایش ساعات آزاد مردم 
دلخواهشان  های  فعالیت  به  پرداختن  برای 
قابل دستیابی است . مارکس الزمه دستیابی 
به جامعه سوسیالیستی را در دست گیری پایه 
 . داند  می  کارگران  بدست  مالکیت عمومی 
از نظر وی نقش تاریخی کاپیتالیسم گسترش 
تولیدات از طریق بهره کشی از مردم برای 
تولید بیشتر بوده و هست . تولیدی که گاهی 
 . است  جامعه  نیازهای ضروری  از  فراتر 
می  سازی  ذخیره  که صرف  تولیدی  مازاد 
شود . از نظر مارکس این دلیل یکی از دالیل 
اصلی مهمل و ناکارآمد بودن کاپیتالیسم است 
) از اینجاست که مارکس اشاره به یکی از 
علل عمده امپریالیسم سرمایه داری می کند ، 
سرمایه داری برای فروش مازاد تولیدات خود 
نیازمند بازارهای خارجی است ( شکافهای 
پیدا  با تولید مازاد و ارزش اضافی  طبقاتی 
مش شوند و این مورد ازبارزترین آثار منفی 
نتیجه  در   . است   )) خصوصی  ))مالکیت 
طبقه غیر مولد با بهره کشی از طبقه مولد 
ادامه می دهد همانطور که  زندگی خود را 
مارکس می گوید کسانی که مالکیت وسایل 
تولید را در دست دارند طبقه حاکمه سیاسی 
و اقتصادی را نیز تشکیل می دهند . مارکس 
و  دهی  رنج  کننده  ویران  روح  تریب  بدین 
برای  را  کارگران  از  کاپیتالیسم  کشی  بهره 
توسعه تولید تنها گزینه غیر قابل اجتناب از 

سوی کاپیتالیسم می دانست .

زیگموند فروید پدر روانکاوی مدرن معتقد 
انسانی  تالمات  افزایش  و  کشیدن  رنج  بود 
الزمه رشد تمدن بوده است . مطابقت این نظر 
با نظر مارکس ، مارکوزه را بر آن داشت تا 
این دو نظریه ) روانشناختی فروید و اقتصاد 
سیاسی مارکس ( را باهم ترکیب کند . بخش 
های عمده بهترین کتاب وی یعنی ))اروس 
مارکس  نظرات  تلفیق  محصول   )) تمدن  و 
و فروید است . فروید در آثار متاخرش از 
 ) ها  سائقه   (  )) ))نیروهای غریزی  وجود 
به  که  نیروهایی   . بود  گفته  سخن  بشر  در 
گمان او به دو گروه سائقه حیات )اروس ( و 
سائقه مرگ تقسیم می شوند . به گفته فروید 
در کتاب ))تمدن و ناخوشایندی های آن (( 
حیات  سائقه   ، میکند  رشد  تمدن  زمانیکه 
)اروس ( که به منظور ارضای لذت انسانی 
است سرکوب می شود و نیروهای غریزی 
پشت سر ان از کارکرد باز می ایستند . این 
سیستم سرکوبگری تمدن ، آدمی را مجبور 
به تحمل شرایط رنج آور می کند و به انسان 
تنها  کار  این  شرایط  این  در  که  فهماند  می 
این  بنابر   . است  زندگی  ادامه  و  تامین  راه 
بشر  طبیعی  غرایز  سرکوب  پایه  بر  تمدن 
پایه گذاری شده است . مارکوزه بحث خود 
را از این جا شروع می کند که در شرایط 
نخستین ، پاگیری تمدن قطعا بایستی بر پایه 
سرکوب غرایز بوده باشد اما او سرکوب )) 
طبیعی (( را تنها بخشی از علل سرکوب می 
داند و بخش دیگر را سرکوب ))اجتماعی (( 
می داند که از سوی جامعه سازماندهی شده 
است . مارکوزه این ))سرکوب مضاعف (( 
داند  می  طبقاتی  تاریخی  قوانین  حاصل  را 
اتمام  امکان  اکنون  این مارکوزه که  بنابر   .
یا کاهش محرومیت از آزادی غرایز امکان 
پذیر است . بنابراین مارکوزه اتوماسیون را 
معادل روندی می داند که طی آن رنج کشیدن 
توانند  می  ناخوشایند  های  محرومیت  و  ها 
کنار زده شوند و یا الاقل کاهش یابند . در 
اینصورت غرایز سرکوب شده بشری امکان 
))رهایی (( می یابند و لذات دنیوی گسترش 
می یابند . به عبارت دیگر وجود سرکوب در 
طوالنی مدت ادامه روند سرکوب ))طبیعی 
(( نیست بلکه توسط قوانین وضع شده توسط 
طبقات مسلط و منافع آنهاست که اعمال می 
شود . این نیروهای اجتماعی با وضع قوانین 
شان بصورت مصنوعی محرومیت را حفظ 
صرف  ابزاری  به  را  بشریت  و  کنند  می 
برای تولید بدل می کنند . این مورد دیدگاه 
جالبی است ) و پاسخ به سخنکه فروید در 
باب ناممکن بودن اثبات سوسیالیسم در عمل 
بیان کرده بود . ( اما گفته های مارکوزه که 
بر تئوری های فروید تکیه دارند ، بستگی به 
اثبات صحت تئوری سائقه های فروید دارد 

مشاهدات  براساس  حقیقت  در  تئوری  این   .
فروید  تئوری  .گرچه  است  صرف  تجربی 
امروز  به  تا  اما  است  بوده  راهگشا  بسیار 
ارگانیسم  در  قطعی  بصورت   ، هیچکس 
انسان ساختاری شبیه به ))نیروهای غریزی 
(( را کشف نکرده است تا بتوان بر اساس 
آن این تئوری را اثبات کرد بنابراین راهی 
نیز وجود ندارد که بگوییم قرائت مارکوزه 
از تئوری فروید کامال صحیح است ، زیرا 
 )۱( رایش  ویلهلم  چون  دیگری  اشخاص 
سعی  دیگری  از طرق   )۲( فروم  اریک  و 
کرده اند از برایند نظرات مارکس و فروید 
نتیجه ای سودمند بگیرند . پس می بینیم که 
وجود  مورد  این  در  متفاوتی  های  برداشت 
دارد . بنابر این بایستی گفت تمامی نظراتی 
که بر پایه تئوری های فروید قرار دارند ) 
به  تا   ) مارکوزه  هربرت  نظریات  ازجمله 
امروز در حد فرضیه هستند که برای تبدیل 

شدن به نظریه نیاز به اثبات دارند .

با این وجود مارکوزه اعتقاد داشت که فروید 
و  اجتماعی  و  سیاسی  روابط  سازوکار   ((
چگونگی کنترل آنها را در عمیق ترین ابعاد 
بشری  لذات  و  سائقه  دهنده  جهت  نیروهای 
تاثیر  این  اعمال  مارکوزه   ))  . کرد  کشف 
))طبقه  طریق  از  را  جامعه  بر  ها  گذاری 
را  خود  تز  و  دانست  می  ممکن   )) حاکمه 
در سال ۱۹۶۴ در کتاب ))بشر تک ساحتی 
(( بیان کرد . چاپ این کتاب در آمریکا با 
مبالغه بسیار همراه بود به طوری که از آن 
به عنوان )) ویرانگر ترین کتاب چاپ شده 
. فهم  یاد شد  بیستم ((  آمریکا طی قرن  در 
کتاب فوق العاده دشوار است و این به سبب 
زبان دشوار آن است . نظریات بر پایه فهم 
وی از نظریات هگل است . هگل در فرآیند 
: جنبه  عمل دو جنیه را در نظر می گیرد 
اول جنبه ای است که در هر زمانی وجود 
دارد ) جنبه به زعم وی مثبت ( و جنبه دیگر 
آنچه می تواند روی دهد ) به زعم او جنبه 

منفی (

از این دیدگاه بشر تک ساحتی تنها آنچه را 
و   ) را  موجود  وضع   ( بیند  می  هست  که 
و  دهد  روی  تتواند  می  آنچه  درک  به  قادر 
پایه   . نیست  دهد  روی  بایستی  یا ضرورتا 
از  تا  شود  می  سبب  نظر  این  دادن  قرار 
بشری سخن بگوییم که قادر به درک ))نظام 
جایگزینی (( برای نظام کنونی اش نباشد . 
مارکوزه معتقد بود بشر تک ساحتی توسط 
اراده طبقه حاکمه ) بورژوازی ( چون مومی 
شکل گرفته و با بهره گیری از نظریات و 
مغزی  شوی  و  شست  جهت  در  فروید  علم 

کارگران استفاده می کند .

از دیدگاه وی ، سرمایه داری مدرن سازمانی 
هم چون ))فاشیسم (( دارد و رهدو توتالیتر 
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این  دو  آن  عمده  تفاوت  وی  دید  از   . اند 
است که سرمایه داری مدرن برای سرکوب 
طبقه کارگر بیشتر بر ))مدیریت هوشمندانه 
غرایز (( متکی است در حالیکه فاشیسم بر 
)) ترور (( تکیه می ورزد . با وجود اینکه 
توانایی  کامل  بصورت  تکنیکی  پیشرفتهای 
کنترل جامعه را ندارند اما اغلب می توانند 
))وضع  پذیرش  در  را  وسیعی  های  توده 
موجود (( و ))نظام حاکم (( متقاعد کنند و 

آنان را با ابزار نرم به التزام وادارد .

مارکوزه در تحلیلی روانکاوانه در پی پاسخ 
که  زمانی  از  چرا  که  بود  پرسش  این  به 
منافع طبقه کارگز بصورت واضح در گرو 
عده  است  سوسیالیستی  راه  از  آنان  حمایت 
بسیاری از کارگران از ایده های کاپیتالیستی 
حمایت می کنند و با ایده های سوسیالیستی 
مخالفت می ورزند ؟ پرسشی که برای مدت 
مدیدی دغدغه سوسیالیست ها بوده و هست 
. در این میان چالشی بوجود می اید که ایا 
نهایی طبقه  تصمیم  کننده  تعیین  مادی  منافع 
کارگر در اتخاذ مواضع خود نیست ؟ با گفته 
آید که  های مارکوزه این طور به نظر می 
 ) روانکاوانه  تحلیل  در   ( روانی  عملکرد 
همواره قادر است کارگران را به پشت کردن 
به منافع مادی شان وادارد ! مارکوزه اظهار 
داشت که به سادگی نمی پذیرد که کارگران 
کاپیتالیسم را پذیرفته اند ، اما وی از اثرات 
سخن  بیولوژیکی  تغییرات  حتی  و  روانی 
دهد  می  تغییر  را  کارگران  دیدگاه  که  گفت 
بطوریکه آنان باورمند می شوند که اکنون به 
کاپیتالیسم ))نیازمند (( اند . این دیدگاه غیر 
مارکسیستی مارکوزه را در کشمکشی قرار 
داد که خود اذعان داشت راه خروجی از آن 

چالش وجود ندارد .

با این حال وی هنوز هم بر پایه های تفکرات 
مارکسیستی خود اعتقاد داشت که در نهایت 
قادر  سوسیالیست  کارگر  طبقه  یک  تنها 
 . بخشد  تحقق  را  سوسیالیسم  تا  بود  خواهد 
اما سوال وی در اینجا این بود که با وجود 
سوی  از  کارگران  مغزی  شوی  و  شست 
بورژوازی در راستای نیاز آنان به سرمایه 
داری و صورت بندی فکری انان به این راه 
، چگونه طبقه کارگر می تواند این امر را 

به انجام رساند ؟

هنگام نگارش )) انسان تک ساحتی (( یاس 
و نامیدی بر افکار مارکوزه سایه افکنده بود 
 : افزود  کتابش  در  فلسفی  بیانی  در  وی   .
)) اقبال و فرصت ، در این زمان ان است 
که غایت های تاریخی ، امکان دوباره روی 
دادن داشته باشند ، حرکت اگاهانه بشری و 
نیروهای کار به بیشترین وجهی روی دهند 
این تحول در  ادامه  امکان  دید وی  از   ))  .
مثابه  به  کارگر  طبقه  توسط  مدت  طوالنی 

یک کل نبوده است ، اما معترضان تهیدست 
پیروزی های بسیاری را از طریق حرکات 
رشد  بدنبال   . اند  آورده  بدست  رادیکالشان 
میالدی   ۶۰ دهه  در  دانشجویی  اعتراضات 
 ، ویتنام  جنگ  با  ضدیت  در  اعتراضات   ،
جنبش  و  هیپی  جریانات  فعالیت  افزایش 
کمی  مارکوزه  تا  شد  سبب  زیرزمینی  های 
))خارج  این  وی  دید  از   . شود  امیدوارتر 
و  اجتماعی   )) راندگان  به حاشیه  و  شدگان 
 )) جدید  انقالبی  طبقه   (( اعضای  سیاسی 
را تشکیل می دادند ، اما او آشکارا صرف 
تکیه بر این دیدگاه را رد می کرد . از دید 
مارکوزه این عامل ) اعتراضات دانشجویی 
تنها یک عامل ضروری از عوامل الزم   )
دیگر در جهت سرنگونی کاپیتالیسم است .

اقدامات  این  به  عادالنه  بصورتی  مارکوزه 
را   )) انقالبی  داشنجویان  جنبش   (( عنوان 
داد ، بدین سبب وی اکثر حرکات اعتراضی 
دانشجویان را از دیدگاه روشنفکری و فلسفی 
آلود  خشم  اعتراضات  از   . میکرد  توجیه 
خیابانی دانشجویان با نیروهای فشار حاکمیت 
های  کنگ  ویت  از  دانشجویان  پشتیبانی  تا 
ویتنام و تا اقدامات دیگر آنان برای مواجهه 
با اعمال نامطلوب قدرت حمایت می کرد .

شاید بتوان جنجالی ترین نوشته مارکوزه را 
در مقاله ای تحت عنوان ))مسامحه جلوگیری 
کننده (( )۱۹۶۵ ( دانست . مارکوزه در این 
تا ))نفی (( آزادی بیان ، نشر  مقاله کوشید 
، تشکیل جمعیت و سازمان برای ))گروهها 
های  سیاست  جهت  در  که  هایی  جنبش  و 
 ( شوونیستی   ، نظامی   ، سیاسی  متجاوزانه 
و  نژادی  تبعیض   ،  ) افراطی  ناسیونالیسم 
یا بر خالف توسعه خدمات بخش  مذهبی و 
عمومی ، خدمات درمانی عمومی گام بر می 

دارند (( را توجیه کند .

مواردی که ذکر شد ) از جمله سیاست های 
گروههای هوادار تبعیض نژادی و مذهبی ( 
همگی مذموم و قابل نقد و حتی نف یهستند 
و  گذاشت  فراتر  این  از  را  پا  مارکوزه  اما 
))نباید  عقاید  این  که  بود  معتقد  جسارت  با 
(( حق نشر و توسعه داشته باشند . اگر چه 
وی بر ))غیر دمکراتیک (( بودن سلب این 
حقوق از چنین گروههای صحه گذاشت اما 
امری   )) ))سانسور  این  که  داشت  اعتقاد 
ضروری در جهت بسط ))دمکراسی اصیل 

(( خواهد بود .

مارکوزه تحقق این دمکراسی با بدست گیری 
قدرت توسط )) اقلیت (( در سیستم انتخاباتی 
دید  از   . دانست  ناممکن می  کاپیتالیستی را 
وی دمکراسی اصیل سیاسی تها زمانی تحقق 
شهروندانی  دهندگان  رای  که  یافت  خواهد 
)) آزاد (( باشند . از دید وی کارگران در 

انتخابات کاپیتالیستی شهروندانی ))آزاد (( با 
رایی آزاد و بر آمده از )) آگاهی طبقاتی (( 
تاثیر شست و شوی  تحت  آنان  نیستند زیرا 
مغزی سیستم قرار گرفته اند و در ))ناآگاهی 
نتیجه گیری  (( به سر می برند . مارکوزه 
به  جامعه  در  آگاه  اقلیت  نهایت  در  که  کرد 
دفاع از عملی خواهد پرداخت که بصورت 
در   . کند  کسب  را  قدرت  دمکراتیک  غیر 
حقیقت این ایده به اقلیت اجازه خواهد داد که 
را   )) ))دیکتاتوری  و  کند  قبضه  را  قدرت 
حاکم کند با این عنوان که دیکتاتوری دورانی 
برای ))اگاه سازی (( طبقه کارگر و رهایی 
این  به  است  داری  تاثیرات سرمایه  از  آنان 
ترتیب از این دیدگاه ظرفیت های الزم برای 

رسیدن به سوسیالیسم فراهم می شود .

مارکوزه در )) مقاله ای در مورد آزادی (( 
)۱۹۶۹ ( نوشت : )) درست است ، حکومت 
جید قطعا کسب دوباره قدرت توسط حکومت 
های  زنجیر   ، پذیرفت  نخواهد  را  قبلی 
حکومت  و  شد  خواهد  پاره  سابق  جکومت 
از  و  بود  خواهد  لرزان  دولتی  در  اکثریت 
مدیریت و حاکمیت سابق خود عزل خواهد 
شد . این حکومت جای خود را با حکومتی 
خواهد  عوض  عمومی  منافع  پایه  بر  جدید 

کرد . ((

سال  در  دانشجویان  در جمع  برلین  در  وی 
۱۹۶۷ گفت : )) جامعه تغییر می کند حال 
در اینجا سوالی مطرح می شود که در قبال 
تغییرات جامعه و تغییرات نیازها چه باید کرد 
آیا باید دربرآوردن تغییر نیازها ظهور یک 
دیکتاتوری را ضروری دانست ، دیکتاتوری 
ای که در بسیاری موارد تفاوت های ماهوی 
مارکس  پرولتاریایی  دیکتاتوری  با  بسیاری 
پریشانی  سبب  پرسش  این   . داشت  خواهد 
که  است  موضوعی   ! است  شده  من  خاطر 
بایستی بصورت جدی در مورد آن بحث کرد 

)) .

چنین  از  دفاع  در  هیچگاه  مارکوزه  اگرچه 
دیکتاتوری ای سخن نگفت اما هرگز در رد 
آن نیز بر نیامد . این دیدگاه در تضاد با طرح 
مارکسیستی پیرامون )) آزادی طبقه کارگر 
بایستی بوسیله خود طبقه کارگر باشد (( بود 
. این مدل الگویی انقالبی است که در انقالب 
۱۹۱۷ روسیه ازموده شد ، و در ان اقلیت 
آگاهی به طبقه فرمانده نوین بدل شدند . اما 
نظر مارکوزه نسبت به شوروی و انقالب ان 

بسیار مبهم است .

آرای او در این زمینه را می توان با خوانش 
نوشته   )  ۱۹۵۸  (  )) روسی  ))مارکسیسم 
وی تا حدود زیادی دریافت . روح حاکم بر 
کتاب نشان از سمپاتی ای نسبت به سیاست 
بلشویکی و قبضه دولت توسط بلشویکها بدون 
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حمایت اکثریت جهت رسیدن به سوسیالیسم و 
پس از آموزش افراد برای تحقق سوسیالیسم 
بود . اگرچه وی به وضوح روسیه را مدل 
اگرچه   . دانست  نمی  سوسیالیستی  مطلوب 
چون  هم  اما   ، نبود  تروتسکیست  مارکوزه 
در  مدنظر  برنامه  که  بود  معتقد  تروتسکی 
اتحاد شوروی برپایه اقتصادی سوسیالیستی 
بنا شده است ، و هدف آن تحقق سوسیالیسم 
در کشوری واحد ) روسیه ( است در حالیکه 
می  لنین  های  گفته  بر  تکیه  با  تروتسکی 
متضمن  سوسیالیستی  انقالب  پیروزی  گفت 
پیروزی آن در کشورهای پیشرفته ۰صنعتی 
بر  مورد  این  و   . است  آلمان  ویژه  به  و   )
خالف برنامه شوروی بخصوص از دوران 
استالین به بعد بود . مارکس هشدار داده بود 
که تا وقتی انقالب جهانی ۰ سوسیالیستی ( 
تحقق نیافته باشد )) محرومیت ها و نیازها 
فقط عمومیت می یابند و پیکار برای تامین 
مایحتاج از سر گرفته خواهد شد ، و تمامی 
این کار بیهوده ) پیکار برای تامین مایحتاج 
زندگی ( تکرار خواهد شد . ) مجموعه آثار 

مارکس و انگلس در سال ۱۸۴۷ ۱۸۴۵(

یکی  را  شوروی  شدن  صنعتی  مارکوزه 
فروپاشی  تسریع  در جهت  موثر  عوامل  از 
 . دانست  می  غرب  داری  سرمایه  اقتصاد 
شوروی  مورد  در  دیدگاهی  چنین  پایه  بر 
از  حمایت  نظیر  هایی  جنبش  از  حمایت   ،
مبارزان ویت کنگ ، تحت عنوان )نیروهای 
ضد سرمایه داری (( واصل)) سوسیالیسم در 
عمل(( نیز از سوی او قابل درک خواهد بود 
. دیدگاه مارکوزه در مورد گسترش جهانی 
داری  سرمایه  اضمحالل  شامل  سوسیالیسم 
 (( چریکهای  های  پیروزی  براساس  غرب 
ضد امپریالیستی (( در مشورهای جهان سوم 
شوروی  بلوک  تقویت  و  رشد  و  سویی  از 
مارکوزه  آن  کنار  در   . بود  دیگر  از سوی 
برای جنبش های رهایی بخشی چون جنبش 
سیاهپوستان آمریکا و دانشجویان و هیپی ها 
اهمیت بسیاری قائل بود . وی تجربه انقالب 
از  متفاوت  ای  تجربه  را  اروپا  در  سیاسی 
کار  اهمیت   . میداند  شوروی  در  انقالب 
مارکوزه در تاکید وی بر پایان بخشی اتوپیا 
برای  اجتماعی  های  قابلیت  افزایش  بر  و 

رهایی بود .

ریشه های تاریخی بحران کنونی

آمریکائی ریچارد  اقتصاددان  با  مصاحبه ای 
دی. ولف Richard D. Wolff در مورد 
علل سابقه دار بحران سیستم و چشم انداز های 

اقتصاد، سیاست و مقاومت

کمینفرم

»احتماالً  تایمز  نیویورک  نظر  به  ولف 
آمریکا  مارکسیست  اقتصاددان  مشهورترین 
در  ماساچوست  دانشگاه  در  که  است«، 
متدولوژی  مورد  در  تحقیق  به   Amherst
متحده  ایاالت  طبقاتی  ساختار  و  اقتصادی 
آمریکا مشغول است. این استاد سابق اقتصاد 
به طور مستمر و با دقت در پایگاه اینترنتی 
خود در مورد بحران گزارش می نویسد و آن 
کتاب  می دهد.  قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  را 
 Occupy  the  Economy:“ او:  جدید 
ماه  در   ”Challenging  Capitalism

می سال جاری منتشر خواهد شد.

کدام  سرمایه داری  کنونی  بحران  علل   س: 
اند؟ آیا واقعاً این بحران به دلیل رفتار برخی 
از بانکداران آزمند به وجود آمده و یا این که 

ریشه اش در علل سابقه دار سیستم است؟

سابقه دار  مشکالت  این  من  نظر  به  ج: 
سرمایه داری هستند که پایه و اساس بحران 
برای    کوشش  می دهند.  تشکیل  را  کنونی 
خالصه کردن بحران کنونی  به بحران مالی 
اساسی  طور  به  استریت،  وال  بحران  یا  و 
تا  می شود  سعی  زیرا  است،  ایدئولوژیکی 
بحران را تنها در بخش محدودی از سیستم 
تعریف  یک  این  کند.  تعریف  سرمایه داری 
از  من  برعکس،  نیست.  ساده  و  بی ضرر 

بحران سرمایه داری سخن می گویم، زیرا که 
بحران، بحران کل سیستم است: این بحران 
وال استریت و ماین استریت )طبقه متوسط( 
است و به همان اندازه  بحران بخش  مالی، 
کار  بازار  بخش صادراتی،  بخش صنعتی، 
دیگر سیستم سرمایه داری  بخش های  کلیه  و 
است. بگذارید ابعاد مهم این بحران سیستمی 
را مشخص کنم.  در ابتدا باید اشاره شود که 
در ۳۰ سال گذشته کلیه برنامه های خدماتی 
آخرین   از  که پس  اجتماعی  دستاوردهای  و 
بحران سیستمی اساسی سرمایه داری ، یعنی 
در دوران رکود بزرگ دهه ۳۰ قرن بیستم  
در  گردیده اند.  دمونتاژ  شدند،  ریزی  پایه 
برنامه های  آمریکا  متحده  ایاالت  سال ها  آن 
اجتماعی گسترده ای به نفع توده عظیم مردم 

عملی کرد.

اجتماعی  تامین  دهه ۱۹۳۰ سیستم  در  مثالً 
تا  درآمد:  اجرا  به   Social  Security
سیستم  متحده  ایاالت  در  هرگز  آن  از  قبل 
شده  برنامه ریزی  سیستم  یک  بازنشستگی، 
برنامه های  مصدومین،  و  بیماران  برای 
امدادی برای اطفال و غیره  وجود نداشت. تا 
قبل از آن در ایاالت متحده هیچ گاه بیکارانی 
که کار خود را از دست داده بودند، بطور 
دریافت  هزینه مالی  کمک  هرهفته  منظم 
اجتماعی  برنامه  این  نمی کردند. ستون سوم 
دولت  که  می داد  تشکیل  اشتغال  برنامه  را 
روزولت به راه افکند و در چارچوب آن ۱۲ 

میلیون اشتغال جدید پدید آمد.

رابطه  در  اجتماعی  بزرگ  برنامه  سه  این 
و  توانگر  مردم  برای  مالیات  افزایش  با 
از یک  را  آمریکا  متحده  ایاالت    کنسرن ها 
کشور  از  یکی  به  نابرابر  بسیار  جامعه 

نظری
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ثروت  برابر  نسبتاً  توزیع  با  سرمایه داری 
تبدیل کرد.

س: می توانید دورانی را نام ببرید که طی آن 
در ایاالت متحده آمریکا تمایزهای اجتماعی 
و اختالف سطح درآمدها بسیار ناچیز بود؟ 
بیستم  قرن   ۶۰ و   ۵۰ شمادهه  منظور  آیا 

است؟

ج: بلی از اواخر دهه ۴۰ تا اواخر دهه ۶۰ و 
حتا تا نیمه های دهه هفتاد. این وضعیت نتیجه 
سقوط  با  مقابله  که  بود  برنامه هائی  اجرای 
سرمایه داری دهه ۳۰ را هدف گرفته بودند. 
این برنامه ها یک سرمایه داری رفاهی نسبتاً 
عادالنه بوجود آوردند که از اواخر دهه ۴۰ 

تا اوائل دهه ۷۰ پایدار ماند.

سرمایه داران  از  توجهی  قابل  بخش    البته 
همیشه  آمریکائی  غنی  بسیار  شهروندان  و 
مبارزه  آن  با  و  بود  برنامه  این  مخالف 
می کرد. از دهه ۷۰ آن ها غالب شدند  و رفته 
رفته به تخریب برنامه های اجتماعی دوران 
نیودیل روزولت پرداختند. این روند در دهه 
انجام رسید.  به  و  پیداکرد  ادامه  و ۹۰   ۸۰
سال   تا   ۷۰ دهه  اواسط    مابین  پریود  در 
۲۰۰۷ )یعنی تا وقتی که بحران کنونی آغاز 
اقتصاد  اخیر،  تقریباً ۳۰ سال  این  شد(، در 
شرایط  و  ثروت ها  توزیع  تعدیل  از  آمریکا 
زندگی بدست آورده فاصله گرفت. در طی 
و  ثروت مندان  بردرآمد  مالیات  سال ها  این 
نسبتاً  سازی  آزاد  و  یافت  کاهش  کنسرن ها 

گسترده سرمایه داری به اجرا درآمد.

داری  سرمایه  نوعی  با  مجدداً  ما  واکنون 
که  هستیم  روبرو  آمریکا  متحده  ایاالت  در 
شکاف مابین فقیر و غنی و تفاوت بین سود 
و درآمد در آن قدر عمیق است که مانند سال 
به  و  شد  آماده  مجدد  سقوط  زمینه   ۱۹۲۹
وقوع پیوست. سرمایه داری در ایاالت متحده 
آمریکا در سال ۱۹۲۹ به خاطر تضادهای 
درونی خود سقوط کرد و سیاست اجتماعی 
که از طرف روزولت به اجرا درآمد آنقدر 
مورد تجدید نظر قرار گرفت تا مجدداً شرایط 
و اشکال مشابهی از بحران ۱۹۲۹ بازتولید 

گردد.

مسئله ای  بحران،  عمده  و  کننده  تعیین  علل 
سرمایه داری  سیستم  درون  در  که  است 
کامل  بطور  آنرا  مارکس  کارل  و  نهفته 
است:  داده  توضیح  ما  برای  و  کرده  درک 
باشند،  داشته  امکان  سرمایه داران  که  وقتی 
یا  حال  دهند،  کاهش  را  دستمزدها  مخارج 
کارگران  اخراج  یا  و  دستمزدها  کاهش  با 
در  را  نیت  این  تولید،  اتوماتیزاسیون  و 
دست  به  بیشتری  سود  که  سرمی پرورانند 
تعداد  می کنند،  فراموش  آنها  ولی    آورند. 

نازل،  دستمزدهای  با  کارگران  یافته  تقلیل 
دیگر قادر نخواهد بود آن چه را که سرمایه 
دار و کارگر  به اتفاق تولید می کنند، ابتیاع 
کند. موفقیت  آنها در کاهش دستمزدها برای 
سرمایه داران مبدل به مشکلی در فروش کاال 
نتوانسته  هیچ گاه  سرمایه داری  شد.  خواهد 
این تضاد اساسی را از میان ببرد.  متناوباً 
هروقت که سود به ضرر دستمزد کارگران  
بیش از اندازه افزایش یابد، سیستم در اثر این 
تضاد سقوط می کند. و ما اکنون درست در 

همین وضعیت قرار گرفته ایم.

و  شرکت ها  تا  شدند  سبب  عوامل  کدام  س: 
ثروتمندان درست در دهه ۷۰ بتوانند تخریب 
دولت اجتماعی آمریکا را آغاز کنند؟ از دهه 
متحده  ایاالت  در  واقعی  دستمزدهای   ۷۰
آمریکا دچار رکود گردیده که البته در رابطه 
شد.  ساز  مشکل  تولید  پیشرونده  خالقیت  با 
بحران  به  دوران  این  در  که  نشانه هائی  آیا 
فوردیسم به عنوان شیوه غالب انباشت اشاره 
دارند، برای درک مطلب کمک می کنند؟ دهه 
۷۰ همینطور به دوران رکود و تورم شهرت 

دارد.

ج: به نظر من وضع طور دیگری بود. من 
با استناد به لوئیس آلتهوسر از عبارت جبر 
از   Überdeterminierung فوق العاده 
چندین علت و روندتکاملی صحبت می کنم که 
باعث این رکود سطح دستمزد ها در ایاالت 
اگر  شما  خوانندگان  شدند.  آمریکا  متحده 
مطلبی را که اکنون می گویم در نظر بگیرند، 
خواهند توانست ایاالت متحده آمریکا را بهتر 
درک کنند: آمریکا تقریباً در تمام تاریخ خود، 
شاهد رشد مستمر دستمزدها بوده است. از 
قرن ۱۹  آغاز  از  دیگر،  قرن  به  قرن  یک 
تا دهه ۷۰ قرن ۲۰ در طی دورانی ۱۰۰ 
ایاالت  تا ۱۵۰ ساله دستمزدهای واقعی در 
متحده بطور مداوم افزایش یافتند. به دو دلیل: 
سرمایه داری در ایاالت متحده آمریکا بسیار 
به  که  اروپائیانی  بود.  موفق  و  پرمنفعت 
آمریکا آمدند سرزمین عظیم و حاصل خیزی 
این جا  که  مردمی  آنها  کردند.  تصاحب  را 
را    سرخ پوستان  یعنی  می کردند،  زندگی 
برای  که  را  منابعی  کلیه  و  بردند  میان  از 
موفق  سرمایه داری  جامعه  یک  ساختمان 
الزم بود در اختیار گرفتند. در آمریکا گذشته 
فئودالیستی، کلیسا و یا سنن دست و پا گیر 
وجود نداشت که تکامل آن را ترمز کند. تنها 
بود:  موجود  مشکل  یک  اقتصادی  نظر  از 
از  سرخ پوستان  نیروی کار.  مستمر  کمبود 
کارکردن برای اروپائیان سرباز می زدند و 
این جا  به  بودند. اروپائیانی که  یا کشته شده 
می آمدند در نظر داشتند زمین دار و یا تاجر و 
بازرگان شوند ونمی خواستند به طبقه کارگر 

تعلق داشته باشند.

 ، کار  نیروی  کمبود  بردن  بین  از  راه  تنها 
در  بود.  خارج  از  کار  نیروی  واردکردن 
و  خرید  با  مشکل  این  متحده  ایاالت  جنوب 
برده داری  کمک  به  افریقا  مردم  سرقت  یا 
برای  راه  تنها  کشور  شمال  در  شد.  حل 
سرمایه داران ترغیب اروپائیان به مهاجرت 
دستمزدهای  مستمر  رشد  با  امر  این  و  بود 

واقعی عملی شد.

و  ایتالیائی  لهستانی،  ایرلندی،  مهاجرین 
به خاطر همین رشد مستمر  یهودی درست 
 ، شدند  جلب  آمریکا  به  دستمزدها  سطح 
دنبال  به  آمریکا  متحده  ایاالت  طوریکه  به 
امواج بی انتهای مهاجرین اروپائی رفته رفته 

پرجمعیت شد.

مواجه  مشکل  این  با  سرمایه داران  ولی 
بودند که پس از آن که مهاجرین در سواحل 
شرقی و بعدها سواحل غربی سکنی گزیدند 
از  که    ارزانی  و  بی انتها  سرزمین های  و 
آن ها  اختیار  در  بود  ربوده شده  سرخپوستان 
کماکان  بودند  مجبور  آنها  گرفت،  قرار 
البته  دهند.  ارتقاء  را  دست مزدها  سطح 
پرمنفعت  آنقدر  این حا  در  سرمایه داری 
به  را  بی نظیری  وضعیت  و  بوده  موفق  و 
قادر  را  سرمایه داران  که  بود  آورده  وجود 
می ساخت  به کارگران دستمزد های بیشتری 
بمراتب  سرمایه  رشد  نرخ  زیرا  بپردازند، 
این  بود.  دستمزدها  سطح  رشد  از  بیشتر 
وضعیت ترکیبی را به وجود آورد که ایاالت 
ابرقدرت  موفق ترین  به  را  آمریکا  متحده 

سرمایه داری مبدل ساخت.

داد،  دهه ۷۰ رخ  در  که  را  آن چه  بگذارید 
آلمان و ژاپن به سرعت  خالصه کنم. اول: 
دوران نقاهت پس از فاجعه جنگ دوم جهانی 
پرقدرت  رقبای  به  و  گذاردند  پشت سر  را 
جنرال  گشتند.  مبدل  آمریکا  متحده  ایاالت 
با  که  می بایستی  اکنون  فورد  و  موتور 
فولکس واگن و تویوتا شاخ به شاخ می شدند. 
این تشدید رقابت باعث شد که سرمایه داران 
باالئی  دستمزدهای  نتوانند  دیگر  آمریکائی 
به کارگران بپردازند. دوم: روند جایگزینی 
نیروی انسانی توسط رایانه ها آغاز شد. سوم : 
سرمایه داران آمریکائی دریافتند که می توانند 
از نیروی کار ارزان کشورهای دیگر استفاده 
کنند: در اروپا، آمریکای التین و سرانجام و 
بیش از همه درجنوب شرقی آسیا. در دهه 
ایاالت  از  کار  محل  توده ائی  مهاجرت   ۷۰
متحده به اقساء نقاط جهان آغاز شد. این دو 
پدیده ـ انتقال محل کار و اتوماتیزاسیون تولید 
ـ تقاضا برای نیروی کار در ایاالت متحده را 

به شدت کاهش بخشیدند.

مهم، عرضه  بسیار  روند  دو  حال  عین  در 
اول جنبش رهائی  برد.  باال  را  کار  نیروی 
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که  بود  خارق العاده ای  فمینیستی  بخش 
میلیون ها زن بالغ که تا قبل از آن نقش زن 
خانه دار و یا مادر به آن ها محول گردیده بود 
رها  نقش  این  از  را  خود  تا  کرد  بسیج  را 
سازند و خواستار ورود به جهان کار گردند. 
به این صورت میلیون ها زن در دهه ۷۰ وارد 
بازار کار شدند. عالوه برآن موج مهاجرت 
این  جدید و عظیمی به آمریکا آغاز شد که 
التین:  آمریکای  از  بلکه  اروپا،  از  نه  بار 
و  هائیتی  نیکاراگوئه،  گواتماال،  مکزیک، 
غیره بود. از این  کشورهانیز میلیون ها نفر  

وارد ایاالت متحده آمریکا شدند.

درست  یعنی   ۷۰ دهه  در  ما  نتیجه  در 
و  رایانه ای  اتومانیزاسیون  که  درزمانی 
انتقال محل کار به خارج آغاز شد، با سیلی 
وارد  که  بودیم  مواجه  مهاجرین  و  زنان  از 
بازار کار شدند. سرمایه داران دیگر با کمبود 
به  نیازی  لذا  و  نبودند  مواجه  کار  نیروی 
افزایش دست مزدها نیز نمی دیدند. در نتیجه 
سطح دستمزد واقعی در ایاالت متحده امروز 
 ۷۰ دهه  اواخر  در  دستمزدها  سطح  معادل 
با  تولید  خالقیت  که  آن جا  از  ولی    است! 
استفاده از رایانه و دستگاه های بهتر و تراکم 
هرساعت  می رفت،  باال  مستمر  بطور  کار 
بیشتری  محصول  سرمایه دار  برای  کار 
به  او مجبور  آن که  بدون    به عمل می آورد 
پرداخت دستمزد بیشتری باشد. به همین دلیل 
ما در دهه های اخیر شاهد شکوفائی بی نظیر 
سود در ایاالت متحده بودیم و به همین دلیل 
نیز شکاف بین فقیر و غنی در ایاالت متحده 

این طور عمیق گردید.

منفرد  قوانین  و  قواعد  برسر  مسئله  این جا 
ندارد.  ربطی  هم  نئولیبرالیسم  به  و  نیست 
این ها نشانه های جابه جائی و تغییر اساسی 
در رابطه بین سرمایه و کار در ایاالت متحده 

و در نتیجه در جهان می باشد.

و  دستمزدها  در سطح  با رکود  ما  پس  س: 
هستیم.  روبرو  تولید  خالقیت  سریع  رشد 
از دهه ۸۰  مالی که  ترکیب، بخش  این  در 
می کند؟  ایفا  نقشی  چه  گذارد،  توسعه  روبه 
کردن  پر  برای  شد  گرفته  که  اعتباراتی  آیا 
حفره مابین رشد خالقیت تولید و رکود تقاضا 

مورد استفاده قرار گرفت؟

است  این  کننده  تعیین  مسئله  ولی  بلی.    ج: 
روز  به  روز  ثروت   ۷۰ دهه  از  وقتی  که 
قشر  یک  کفه  به  مزدبگیران  کفه  از  بیشتر 
و  مدیران  کنسرن ها،  کوچک  بسیار  فوقانی 
ثروتمندان بزرگ سرازیر شد، نتیجتاً بخش 
مالی نیز سریعاً رشد نمود تا نیازهای فزاینده 
خدمات مالی بخش کوچکی از مردم را تامین 
کند. هج فوندزها و دیگر بازیگران بازارهای 
مالی عمالً برای بخش مالی راه های جدیدی 

ارائه کردند تا در خدمت افرادی قرار گیرند 
ناشی از ترکیب رکود  که سودهای سرشار 
کسب  تولید،  خالقیت  رشد  و  دستمزدها 

می کنند.

که  بیاوریم  خاطر  به  باید  این که  دوم 
مستمر  رشد  به  آمریکائی  توده کارگران 
آن،  برپایه  بود.  کرده  عادت  دستمزدها 
اعتقاد به یکتا بودن ایاالت متحده به عنوان 
»سرزمین نظرکرده پروردگار«، جائی که 
زندگی  از  بهتری  زندگی  سخت کوشی  با 
بهتر  تو  فرزندان  و  داشت  خواهی  والدینت 
Ameri- „زز تو خواهند زیست و همین طور 
can Dream“ نیز در همین راستا است.

هنگامی  که همه این ها در دهه ۷۰ به پایان 
طبقه  بین  در  روحی  شوک  نوعی  رسید، 
شوک  این  و  آمد.  بوجود  آمریکا  کارگر 
رفتار بسیار عجیب و غیرمتداولی را که تا 
بود،  نشده  دیده  متحده  ایاالت  در  لحظه  آن 
باعث گردید: اندوخته ها مصرف شد و بدهی 

فزاینده آغاز گردید.

این روند بانک ها را به یک فکر شگفت انگیز 
انداخت: در نتیجه رشد مستمر باِر بدهی های 
مزدبگیران، سرمایه داران که سود های کالنی 
می توانستند  برآن  مضاف  می کردند،  کسب 
سود بیشتری حاصل کنند، اگر سودهای خود 
بکار  کارگر  طبقه  برای  وام  عنوان  به  را 
می گرفتند. در نتیجه با رکود سطح دستمزدها 
و افزایش سود شرکت ها، بهره وام هائی که 
با رشد بار بدهی ها افزایش می یافت، بیشتر 
ایاالت  در  وضع  همین  درست  و  شد.  می 
 ،۸۰ دهه  نحوی  به  بود.  حکم فرما  متحده 
دوره ای  جدید  قرن  آغازین  سال های  و   ۹۰
این  وام ،  آن  طی  که  می دهند  تشکیل  را 
سرمایه دار  و  کارگر  طبقه  برای  را  امکان 
از  ناشی  پیامدهای  از  تا  می آورد  وجود  به 
این  به  بگریزند،  کار  و  سرمایه  بین  تضاد 
صورت که سرمایه داران در اصل پولی را 
ابتیاع کاالهای تولیدی  که مزدبگیران برای 
نیاز داشتند، از دست آنها بیرون می آوردند.

این امر روشن می کند که چرا بحران ۲۰۰۷ 
اینقدر طوالنی و اینقدر عمیق شد. ما اکنون 
قرار  اقتصادی  سقوط  این  سال  پنجمین  در 
گرفته ایم و پایان آن نیز هنوز معلوم نیست. 
نه  کارگر  طبقه  که  است  این  آن  وعلت 
می تواند ساعات کار را افزایش دهدو نه قادر 
است بدهی های بیشتر تحمل کند و در نتیجه 
راه دیگری برای فائق آمدن بر بحرانی که از 

دهه ۷۰ انباشته شده موجود نیست.

در  را  حاصله  سودهای  شرکت ها  چرا  س: 
سودهای  چرا  و  نیانداختند  کار  به  صنایع 

حاصله عمدتاً به بخش مالی جاری شد؟

دهه  کنیم که در  باید مشخص  ابتدا  در    ج: 
گسترده ای  سرمایه گذاری های   ۹۰ و   ۸۰
به  که  گرفت  صورت  آمریکا  صنایع  در 
دوصورت عملی شدند. سرمایه های هنگفتی 
به کار گرفته شد  اتوماتیزاسیون صنایع  در 
اکنون در سطح واالئی  ما  دلیل  به همین  و 
قرار  شده  رایانه ای  تولیدی  سیستم های  از 
نسبتاً طوالنی ترکیب وام دهی  داریم. مدت 
سرمایه گذاری،  تشدید  و  مزدبگیران  به 
این  در  می داد.  تشکیل  را  سودمندی  روند 
در  باورنکردنی  سرمایه گذاری های  دوران 
تکنولوژی رایانه ای، ارتباطی از راه دور و 
اینترنتی صورت گرفت که تا امروز بسیار 
بسیار  اقدامات  این  می کنند.  عمل  باصرفه 
باصرفه ولی درعین حال بسیار گران قیمت 
بزرگی  حجم  آمریکائی  های  کنسرن  بودند. 
بسیار  روند  یک  طی  را  خود  سودهای  از 
به  آمریکا  از  تولید  خط  انتقال  در  پرهزینه 
چین و یا هندوستان، سرمایه گذاری کردند.

در نتیجه هرچند که سرمایه داران آمریکائی 
سرمایه گذاری های بزرگی را انجام می دادند 
اول  درجه  در  آنها  کاربردی  سیاست  ولی 
دیگر متوجه طبقه کارگر و یا مصرف کنندگان 
سوداگری  و  تجارت  برای  نبود.  آمریکائی 
بازار  یک  آمریکائی،  بازار  آمریکائی، 
توصیف  تنها  که  بود  سوخته«  و  »رسیده 
است.  راکد  مصرف  بازار  یک  محترمانه 
علل این رکود درست در سیاست کاربردی 
تکاملی  روند  در  و    آمریکائی  شرکت های 
اجتماعی که در باال ذکر شد نهفته است. آن ها 
امیدوارند که در اروپا، آمریکای التین و به 
ویژه آسیا  بازارهای رشد یابنده ای پدید آیند. 
آن ها بیش از اکثر شهروندان آمریکائی براین 
عقیده اند که وضعیت استثنائی ایاالت متحده 
در  آزگار  سال   ۱۰۰ دستمزدها  که  آمریکا 
پایان  به  برگشت  غیرقابل  بودند،  رشد  حال 
سرمایه  برای  اکنون  رشد  فضای  رسیده. 
ایاالت  مرزهای  از  خارج  در  آمریکائی 
متحده آمریکا قرار گرفته است. و در نتیجه 
ایاالت متحد آمریکا می تواند بزودی درست 
مانند همه کشورهائی شود، که فکر می کرد 
اساساً با آنها تفاوت دارد: متشکل از یک قشر 
۱۰ تا ۲۰ درصدی از شهروندان متمول و 
پولدار و ۸۰ درصد شهروندانی که زندگی 

بسیار سختی را می گذرانند.

س: بازگردیم به وضعیت فعلی. چرا امروز 
آیا  می دهد؟  تشکیل  را  بحران  مرکز  اروپا 
این سیاست پولی توسعه طلبانه ایاالت متحده 
آمریکاست که از پیامدهای بحران می کاهد؟ 
اعداد و ارقام جدید در مورد تولید صنعتی و 
بیکاری در ایاالت متحده زیاد بد نیست. و یا 
آنتاگونیسم های ملی در اروپا  اینکه به علت 
و کوشش آلمان برای احراز مقام سرکردگی 

است که به تشدید بحران دامن می زنند؟
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ج: در ابتدا مایلم اشاره کنم که به اصطالح 
است.   حرکت  در  دائم  بطور  طوفان  مرکز 
که  مایلم  بازگردیم،  مارکس  به  مجدداً  اگر 
را  او  ناهمزمان  و  نابرابر  تکامل  تئوری 
سیستمی  سرمایه داری  سازم.  نشان  خاطر 
نیست که بخش های آن بطور برابر و موزون 
رشد پیدا  کنند. سرمایه داری سیستمی درست 
مخالف آنست. همان طور می توانیم این سئوال 
را مطرح کنیم که چرا بحران در آمریکا و 
نه در اروپا آغاز شد و چرا هسته مرکزی 
تا  )از ۲۰۰۸  اول  بحران در طی سه سال 
۲۰۱۱( در ایاالت متحده آمریکا بود. افزایش 
اروپا  از  شدیدتر  بسیار  آمریکا  در  بیکاری 
بود. و در مورد تولید نیز درست همین طور 
بود و تولید در آمریکا بسیار شدیدتر سقوط 

کرد تا اروپا.

با سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مرکز بحران رفته 
آمریکا  در  ما  یافت.  انتقال  اروپا  به  رفته 
تشدید  با  که  هستیم  مواجه  بهبود ضعیفی  با 
هم زمان  اروپائی  کشورهای  در  وضعیت 
است. فکر نمی کنم که این بهبود بسیار قابل 
خواهد  بطول  درازی  مدت  و  بوده  توجه 
با   ۲۰۱۲ سال  در  ما  که    معتقدم  انجامید. 
تشدید  و  اروپا  در  وضعیت  نسبی  تثبیت 
وخامت اوضاع در به اصطالح جهان سوم 
سرعت  از  هم اکنون  بود.  خواهیم  روبه رو 
رشد اقتصادی در برزیل، هندوستان و چین 
که  همانطور  دیگر:  سخن  به  شده.  کاسته 
سرمایه داری قبل از بحران بطور نابرابری 
روند  نیز  همان طور  بود،  کرده  پیدا  رشد 
بود  خواهد  نابرابر  کشورها  این  در  بحران 
و من معتقد نیستم که  جستجوی علل منفرد 

تعیین کننده مفهوم خواهد داشت.

به شما اطمینان می دهم: روند نسبتاً مثبت تر در 
ایاالت متحده آمریکا هیچ ربطی به وضعیت 
اساسی اقتصادی این کشور که بسیار خراب 
است، ندارد. ما قادر نبودیم نرخ بیکاری را 
در سه سال گذشته بطور قابل توجهی کاهش 
 Occupy Wall دهیم. عالوه برآن جنبش
Street  پدیدار شد که پس از نیم قرن برای 
مسئول  را  سرمایه داری  سیستم  بار  اولین 
را  سیستم  این  و  می داند  کنونی  اعوجاجات 
زیر سئوال قرار می دهد. معضالت اجتماعی 

و اقتصادی آمریکا کماکان عظیمند.

ولی آن چه که به ثبات در ایاالت متحده منجر 
شد، چیز دیگری بود و آن، امکان اخذ مبالغ 
هنگفت پول با بهره بسیار ناچیز بود. و علتش 
این بود که وجود عدم اطمینان در بخش های 
مختلف جهان ـ اروپا، آسیا و آمریکای التین 
خطر  بی  و  بندرآرام  یک  وجود  به  نیاز  ـ 
برای بسیاری از عناصر و کنسرن هائی که 
را  دارند،  ابا  پرخطر  از سرمایه گذاری های 

تشدیدمی کرد.

س: پس ایاالت متحده آمریکا یک چنین بندر 
جهانی امنی شد؟

که  زیرا  زیاد،  چندان  نه  متحده  ایاالت  ج: 
جهان  سطح  در  فراملیتی  کنسرن های  برای 
در  آمریکا  اقتصاد  که  است  مشخص  کامالً 
و  کشور  دارد.  قرار  اسفناکی  وضعیت  چه 
دولت آمریکا به یک چنین بندر آرامی مبدل 
آن  در  می توان  بحران  هنگام  به  که  گردید 
ذخایر خود را انبار نمود. و به این صورت 
مخارج  که  زمانی  در  درست  متحده  ایاالت 
اقتصاد  انداختن  حرکت  به  برای  سنگینی 
خود هزینه می کرد، از بقیه جهان وام تقریباً 
نامحدود با بهره بسیار کم دریافت کرد. البته 
این وضعیت ترکیب بی اندازه مناسبی را به 
یونان،  چون  کشورهائی  که  می آورد  وجود 
در  مجارستان  یا  و  پرتغال  اسپانیا،  ایرلند، 

اختیار نداشتند.

Quan- »:: آیا برنامه های بیش از اندازه  
titative Easing« یعنی چاپ اسکناس از 
نرخ  کاهش  به  کمک  مرکزی  بانک  طرف 
امر  این  آیا    نکرد؟  متحده  ایاالت  در  بهره 
تفاوت عمده بین آمریکا و اروپا نیست، زیرا 
که برلین از اجرای این چنین اقداماتی سرباز 

می زند؟

تاثیر  تنها  اقدامات  این  که  می کنم  فکر    ج: 
گذاردند.  جای  به  بحران  روند  بر  ناچیزی 
Quantitative Eas- »نن چه را که ما در  
ing« شاهدیم، مساعی دولت آمریکاست تا 
این  به  نماید  تشدید  را  بهره نازل  امتیازات 
صورت که آمادگی نامحدود خود را  برای 
مبدل کردن کلیه این  تعهدات به پول را به 
یک  به  دیگر:  سخن  به  می گذارد.  نمایش 
می شود  داده  اطمینان  خارجی  سرمایه گذار 
آمریکائی  بهادار  اوراق  خرید  هنگام  به  که 
نگران نباشد، زیرا که بانک مرکزی هرگاه 
را  اوراق  بخواهد  خارجی  سرمایه گذار  که 
بازپس خوهد خرید. بانک مرکزی اسکناس 
را  خود  بدهی های  تا  کرد  چاپ خواهد  جدید 
بپردازد. اگر این کار را نکند، ممکن است 
که اعتماد به اوراق بهادار آمریکائی مورد 
Quantita- نتیجه  در  گیرد.  قرار  »رردید 
شرایطی  بهبود  باعث   »tive  Easing
می تواند  متحده  ایاالت  آن  زیر  که  می گردد 
بدهی به بار آورد. با این کار بازار اوراق 
در  و  داشت  پرداخت خواهند  قابلیت  بهادار 

نتیجه اقتصاد را به حرکت خواهند آورد.

خطری که از این طرف می تواند به وجود 
آید، یعنی خطر تورم، بسیار عینی است ولی 
راحت  خیالش  جهان  بقیه  حاضر  حال  در 
است که وضعیت در ایاالت متحده حداقل از 
کشورهای دیگر مطمئن تر است.  در نتیجه 
امتیازات  برای  دلیل  تنها  که  می کنم  تصور 

این  در  را  اخیر  سال  دو  در  متحده  ایاالت 
دیگر  مناطق  در  وضعیت  که  دید  می توان 
ایاالت  نتیجه  بدتر شده است. در  به مراتب 
متحده قادرند خیلی ساده تر بدهی های خود را 
تامین کنند تا کشورهای دیگر. ولی این امر 
دیگر  بار  متحده  ایاالت  که  نیست  تضمینی 

»مرکز طوفان« نشود.

منطقه  توانست  برلین  بحران  طی  در  س: 
یورو را بنا برپایه منافع آلمان متحول سازد. 
ایاالت متحده چه واکنشی در قبال تسلط آلمان 
در اروپا نشان خواهد داد؟ آیا کاهش توده ای 
کشورهای  از  بسیاری  اعتباری  رتبه بندی 
 S&P اروپائی توسط موسسه اعتبار سنجی
کوششی است تا از شکل بندی یک اروپای 

زیر »سلطه آلمان « جلوگیری شود؟

پاسخ ممکن است. اجازه دهید اول  ج:  دو 
این فکر را پرورش دهم: اگر همانطور که 
گفته شد، درست است که ریشه های بحران 
سودهای  افزایش  در  متحده  ایاالت  کنونی 
بنا  کارگر  طبقه  شانه های  روی  سرمایه 
گردیده است ) و  این که نهایتاً فقرنسبی توده 
مردم  باعث ایجاد بحران برای سرمایه داران 
که دقیقاً مسبب آن بودند شده( در نتیجه همین 
و  گرفت  خواهد  دربر  نیز  را  آلمان  مشکل 

مورد تهدید نابودی قرار خواهد داد.

زمانی  در  که  آلمان  اقتصادی  شکوفائی 
پیشرونده  اضمحالل  که  می گیرد  صورت 
در جنوب اروپا صورت می گیرد، مبدل به 
اقتصاد  بودن  به صرفه  و  شد  رکود خواهد 
خواهد  سئوال  زیر  جدی  بطور  را  آلمان 
مورد  در  سرور  و  شادی  هنگام  به    برد. 
آلمان، در حینی که  اقتصاد  نسبی  شکوفائی 
بخش بزرگی از واردکنندگان کاالهای آلمانی 
روزبه روز فقیرتر می شوند، درست تکرار 
همان اشتباهاتی است که در ایاالت متحده نیز 
رخ داده بودند.  در زمانی که سرمایه داران 
آمریکائی سودهای کالن به دست می آوردند، 
آن  از  ناشی  بدهی  و  فقر  از  تا  داشتند  ابا 

جلوگیری به عمل آورند.

س: پس موفقیت آلمان نتیجه بدهی های اروپا 
است؟

ج: آری و این پایه و اساس بس خطرناکی  
کشوری  برای  است.  آلمان    موفقیت  برای 
احراز  برای  کوشش  هولناک،  تاریخ  این  با 
اروپائی  کشورهای  دیگر  شانه  روی  رفاه 
و  سیاسی  بلکه  اقتصادی،  نظر  از  تنها  نه 
بود.  خواهد  خطرناک  بسیار  ایدئولوژیکی 
تعداد  چرا  که  متحیرم  بگویم،  صادقانه  باید 
تشابه  این    متوجه  آلمان  مردم  از  بیشتری 
و  آلمان  تاریخ  درس های  نیستند.  تاریخی 
درس های نحوه گسترش بحران در ۳۰ سال 



63مجله هفته شماره 25 تیر 1391 صفحه  

است.  آشکار  بسیار  متحده  ایاالت  در  اخیر 
این  چرا  که  می کنم  درک  سختی  به  من 
بیشتری  تعداد  از طرف  آشکار  شباهت های 

از آلمان ها لمس نمی شود.

و  اروپا  بین  رابطه  به  بخواهیم  اگر  حال 
این  که  کنیم  تاکید  باید  بپردازیم،  واشنگتن 
روابط بسیار متضاد بوده و هستند. از منظر 
به  که  بود  هم پیمانی  اروپا  متحده،  ایاالت 
صورت دیوار ایمنی در مقابل اتحاد جماهیر 
تالشی  از  پس  بود.  گرفته  قرار  شوروی 
کرد.  تغییر  ترکیب  شوروی  جماهیر  اتحاد 
به  که  می کند  درک  آمریکا  هم  هنوز  البته 
که  زیرا  است،  نیازمند  اروپای شکوفا  یک 
به هم پیوستگی با اروپا بسیار گسترده است 
ولی آمریکا دیگر به عنوان وزنه مقابل اتحاد 
جماهیر شوروی حداقل مثل سابق نیازی به 

اروپا ندارد.

یک  مورد  در  نگرانی  متحد  ایاالت  در  اما 
اروپای متحد، در مقابل ایاالت متحده اروپا 
وارد  جهانی جدی  رقیب  عنوان یک  به  که 
صحنه شود، بشدت رشد پیدا می کند. سیاست 
ایاالت متحده در قبال اروپا بایستی از منظر 
این تضاد و این مبارزه مستمر مورد بررسی 
قرار گیرد. من تا کنون تفاهمی در واشنگتن 
که این یا آن سیاست غالب شده باشد، ندیده ام 
و معتقد نیستم که اروپائیان اینقدر ساده باشند 
که نتوانند این رفتار متضاد ایاالت متحده را 

درک کنند.

س: پس ممکن است که اقدامات S&P برپایه 
دست کاری های سیاسی صورت می گیرند؟

می دانم  محتمل  بیشتر  خیلی  ولی  البته!  ج: 
 Fitch مورد  در  نظر  این  و  ـ   S&P که 
رفتار  از  ـ  است  صادق  نیز   Moody   و 
در  بدهی ها  بحران  با  رابطه  در  خود 
خدشه یافته  شهرت  تا  می کند  استفاده  اروپا 
دوران  طی  در  که  اعتبارسنجی،  موسسات 
بی کفایتی  حد  تا  مستغالتی  سوداگری های 
را  بود  یافته  تنزل  کالهبرداری  به  نزدیک 
موسسات  برای  یورو  بحران  بخشد.  بهبود 
اعتبار سنجی موقعیت بسیار خوبی است تا 
کنند  عرضه  بازیگرانی  عنوان  به  را  خود 
که مستقل از داده های سیاسی عمل می نمایند. 
آن ها می توانند با قدرت در مقابل کشورهای 
متحد  ایاالت  در  که  زیرا  بایستند،  اروپائی 
این  برای  اروپائی  بازارهای  و  مستقرند 
نمی کند.  ایفا  مهمی  نقش  آن چنان  آژانس ها 
صورت  متحده  ایاالت  در  معامالت  اکثر 
می گیرد و در نتیجه موقعیت خوبی است تا 

شهرت خود را بهبود بخشند.

آینده  آمریکا در سال های  ایاالت متحده  س: 
از نظر اقتصادی چگونه رشد خواهد کرد؟

ج:  فکر می کنم که ایاالت متحده کماکان با 
گریبان  دست به  سنگینی  اقتصادی  مشکالت 
خواهد بود. این که حال کمی بهتر و یا کمی 
بدتر، معلوم نیست ولی در آمریکا مشکالت 
گرفته  قرار  نظر  مورد  اصالً  اساسی 
نمی شوند. ما کماکان با بیکاری گسترده، با 
عدم  همین طور  و  مزدبگیران  بدهی سنگین 
دستمزد  کاربیشتر  با  بتوان  این که  امکان 
در  و  هستیم  روبرو  کرد،  دریافت  بیشتری 
مصرف  افزایش  برای  رهیافتی  هیچ  نتیجه 
در این جامعه موجود نیست. حتا اگر اینجا 
سقف بیکاری تا اندازه ای تنزل پیدا کند، فوراً 
و  یافت.  خواهند  کاهش  واقعی  دستمزد های 
پایان این وضعیت هنوز در افق دید نیست.

لذا تصور نمی کنم که در ایاالت متحده آمریکا 
به وجود  زیادی  تغییرات  اقتصادی  نظر  از 
خواهد آمد و این طور به نظر می رسد که این 
روال بر مبنای طرح و نقشه ای پیش می رود. 
همان  طبق  باید  ظاهراً  بحران  این  بر  غلبه 
الگوئی صورت گیرد که معموالً بحران های 
سرمایه داری به شکوفائی جدیدی می انجامند: 
یعنی این طور که بیکاری آنقدر رشد می کند 
به  مزد  با  کارکردن  کارگر  طبقه  این که  تا 
از آن که  پذیرا شود. پس  نازل تر را  مراتب 
مخارج  و  کردند  سقوط  زیادی  شرکت های 
فعالیت شرکت ها به شدت کاهش یافت، آن گاه 
شکوفائی آغاز خواهد شد. ولی هیچ کس قادر 
نیست بگویدکه این واقعه کی رخ خواهد داد 
و شکوفائی در پیش تا چه حد قوی و استوار 

خواهد بود.

این گونه است،  این جا  پیش بینی وضعیت در 
مگر این که انفجار سیاسی عظیمی رخ دهد. 
این واقعه می تواند در بین راست ها رخ دهد 
نیوت  خشمگین  مردم  از  زیادی  تعداد  که 
انتخاب  جمهوری  ریاست  به  را  گینگریچ 
اشغال  جنبش  تحول  با  ما  این که  یا  و  کنند. 
روبرو خواهیم شد که به مراتب قوی تر از 
قبل است. این شق نیز ممکن و حتا محتمل تر 
می تواند  محتمل  سیاسی  انفجار  است.هردو 
همه چیز را تغییر دهد، در حالی که اقتصاد 
درجا  مستمر  سرمایه داری  رکود  نوعی  در 

می زند.

برای این که بتوان تکامل احتمالی در ایاالت 
متحده آمریکا را درک کرد، خوب است که 

ژاپن به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

س: ژاپن حباب مستغالتی خود را در اواخر 
دهه ۸۰ تجربه کرد و پس از ترکیدن آن ده ها 

سال در رکود و فروکش درجا زد.

سناریوی  من  را  وضع  همین  درست    ج: 
الزم  گام های  هم اکنون  اگر  می دانم.  محتمل 
این  در  متمادی  سال های  نشوند،  برداشته 

وضعی  چنین  برد.  خواهیم  بسر  وضعیت 
باشد  داشته  ادامه  مدت ها  ژاپن  در  می تواند 
ممکن  وضع  این  متحده  ایاالت  در  ولی 
نیست. ما تحوالتی را شاهد خواهیم بود که 

حیرت اور خواهند بود.

مطرح    مجدداً  مایلم  را  مورد  یک  س: 
ذاتی سیستم  بحران  کنم: شما می فرمائید که 
از  این صورت  به  مدت  دراز  در  می تواند 
آنقدر  دستمزد ها  که  شود  برداشته  میان 
سقوط کنند تا مخارج تولید شدیداً تنزل یابد. 
مورد  در  تنها  روند  این  که  می کنم  تصور 
است   ممکن  »نرمال«  َدورانی  بحران  یک 
ولی نه در گرایشاتی که شما در توضیحات 
بیان  سیستم  بحران  این  علل  مورد  در  خود 
فرمودید، از جمله رایانه ائی و بصرفه کردن 
حد«  از  بیش  »عرضه  و  کاالئی  تولید 
در  با  ویژه  به  کار.  بازار  در  کار  نیروی 
در  تولید  خالقیت  عظیم  توان  گرفتن  نظر 
این  سرمایه داری  اصلی  کشورهای  صنایع 
کسی  چه  می رسد.  نظر  به  غیرعملی  روند 
باید این همه محصوالت را ابتیاع کند وقتی که 
و  باشند  کرده  پیدا  تنزل  این قدر  دستمزدها 
دیگر تقاضائی موجود نیست؟ تمام سیستم که 
نمی تواند به »عقب« و به زیر سطح خالقیت 

تولید بازگردد.

تضاد  این  با  همیشه  سرمایه داری  ج: 
رقابت  است:  بوده  گریبان  به  دست  اساسی 
در  دائماً  می کند  مجبور  را  سرمایه داران 
جستجوی کاهش مخارج دستمزدها باشند )با 
انتقال کارخانه ها به کشورهای نازل مزد، با 
جایگزینی کارگران توسط ماشین ها، با تراکم 
کار و غیره…(، ولی مبالغی که از کم کردن 
دستمزدها اندوخته می شود باعث می گردند تا 
همان شرکت ها بخش هائی از بازارهای خود 
را از دست بدهند. به همین دلیل همان رفتاری 
افزایش سود  که به دنبال کاهش دستمزد به 
کاهش  به  بازارها  تحلیل  اثر  در  می انجامد، 

سود منجر می شود.

البته سرمایه داری شیوه و ابزاری را پیدا کرد 
تعویق  به  این تضاد را حداقل  پیامدهای  که 
افکند.  همان طور که گفته شد از دهه ۱۹۷۰، 
دیگر  واقعی  دستمزدهای  این که  از  پس 
بازارهای مصرفی  نیافتند، گسترش  افزایش 
و خدماتی با پرداخت وام هائی که شرکت ها 
در اختیار کارگران خود می نهادند، برپا نگاه 
داشته شد. این اقدامات بحران را از دهه ۸۰ 
تا سال ۲۰۰۷ به تعویق  افکند. یک سیاست 
کاربردی دیگر برای به عقب افکندن بحران 
در کشوری با بازار داخلی راکد ـ که پیامد 
تضادی است که در باال ذکر شد ـ جایگزینی 
صادرات  گسترش  توسط  داخلی  بازارهای 
بود. استعمار سرمایه داری و امپریالیسم این 
نقش را در گذشته ایفا می کردند، در حالی که 
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برای  دیگری  مختلف  سیاست های  امروز 
گسترش صادرات بکار بسته می شوند.

ظاهراً یک سیاست کاربردی که مرکز توجه 
داده  قرار  صادرات  افزایش  روی  را  خود 
باشد )آن طور که در حال حاضر از طرف 
می شود(  دنبال  اوباما  دیپلماسی  دستگاه 
نمی تواند در آن واحد برای کلیه اقتصادهای 
به  می تواند  البته  و  کند  عمل  سرمایه داری 
درگیری های نظامی منجر شود که در حین 
آن سیاست های کاربردی اقتصادی ناهم خوان 
این  و  گرفت  خواهند  قرار  هم  روی  رودر 
به  سرانجام  سرمایه داری  اساسی  تضاد 
و  حرکت  و  کشید  خواهد  اقتصادی  بحران 

روند از نو آغاز خواهد شد.

س: وضعیت سیاسی کنونی ایاالت متحده را 
چگونه برآورد می کنید و به ویژه پس از پدید 
آمدن جنبش اشغال ،چشم انداز سیاسی برای 
نیروهای مترقی و پیشرو را چگونه می بینید؟

ج: در ابتدا مایلم نظرم را در مورد نیروهای 
کامالً  امکان  این  کنم.  بیان  راستی  دست 
واقعی که سیاستمدار قدرت  طلب، بی وجدان، 
سگ صفت و فاسدی چون نیوت گینگریچ به 
پست  برای    نامزد جمهوری خواهان  عنوان 
ریاست جمهوری معرفی شد، نشان می دهد 
و  کارگردانان    دست  از  وضع  کنترل  که 
مجامع  یعنی   ، سیاسی  روبنای  در  رهبران 
دمکرات  و  جمهوری خواه  احزاب  رهبری 
سیستم  آن  معرف  این  است.  شده  خارج 
سیاسی است که به مرز شکنندگی رسیده.

دوم:  به نظر من جنبش اشغال فصل نوینی 
گشوده  را  آمریکا  متحده  ایاالت  تاریخ  در 
است. ظاهراً اروپائیان قادر نیستند این مسئله 
را درک کنند. در ۵۰ سال گذشته هم طبقه 
کارگر آمریکا و هم چپ های آمریکائی، چه 
جرات  متمرکز،  غیر  چه  و  یافته  سازمان 
به طور  و  اقتصادی را علناً  نکردند سیستم 
مستقیم مورد انتقاد قرار دهند و زیر سئوال 
برای  افروآمریکائی ها  جنبش  ما  ببرند. 
برابری، جنبش زنان، جنبش هم جنس گرایان، 
بهبود  برای  کوشش  و  مهاجرین  جنبش 
ولی  داشتیم  کارگران  اجتماعی  وضعیت 
بی عدالتی  و  اقتصادی  سیستم  اساس  هیچ گاه 
ناشی از آن را مورد حمله قرار ندادیم. این 
چیزی است که ما حداقل از پایان جنگ دوم 
این چنین  نبودیم.  آن  به  قادر  بعد  به  جهانی 
اقدامات ، نامشروع، خائنانه و غیرآمریکائی 

محسوب می شد.

اجتماعی  و  اقتصادی  عدالتی  بی  وقتی  حتا 
می شد  کوشش  می گرفت،  قرار  انتقاد  مورد 
در  سرمایه داری  که  باشد  مشخص  فوراً 
سال  در ۱۰  نیست.  سئوال  زیر  کلیت خود 

مورد  را  نئولیبرالیسم  چپ ها  مثالً  گذشته 
انتقاد قرار می داند، گوئی که تنها این نوع از 
سرمایه  داری مشکل ساز است و نه سیستم 
جنبش  که  است  مهم  بسیار  لذا    کل.  بطور 
اشغال به عنوان اولین جنبش توده ای پس از 
در  خود  کل  در  را  سرمایه داری  قرن،  نیم 
و  داد  قرار  کارخود  دستور  و  توجه  مرکز 
اقدام  این  تهاجم زد.  به  این طریق دست  از 
به میلیون ها آمریکائی که افکار مشابهی در 
سر داشتند نشان داد که آنها تنها نیستند.  این 
سیاسی  استابلیشمنت  به  عین حال  در  جنبش 
مواضع  که  داد  نشان  نیز  متحده  ایاالت  در 
آمریکا   متحده  ایاالت  در  ضدسرمایه داری 
ممکن و محبوب است. جنبش مورد استقبال 
عظیم مردم قرار گرفته و خود را به معنای 
در  که    توده ای  رسانه های  به  کلمه  واقعی 
آغاز دست به هرکاری زدند تا آن را  مورد 
سکوت  به  وادار  حتا  و  داده  قرار  اغماض 

کنند، تحمیل کرد.

دوران  اساسی  دستاوردهای  همه  این ها 
سازمان نیافته،  وقایع  این   همه  هستند.  گذار 
انفجاری و طی مدت بسیار کوتاهی رخ داد 
که نمایانگر قدرت مواضع ضدسرمایه داری 
امر  این    است.  آمریکا  متحده  ایاالت  در 
می کردند  ادعا  که  کسانی  که  می دهد  نشان 
و  می کردند  اشتباه  نیست،  ممکن  امر  این 
داشتند  به همه کسانی که در جنبش شرکت 
نشان می دهد که از چه قدرتی برخوردارند و 
می توانند به چه قدرت بزرگتری نائل گردند. 
هنگامی که ساختارهای قدرت اردوی کوچک 
به  کردند،  متالشی  را  پارک  در  معترضین 
ارباب  که  پاسخی  تنها  که  آموختند  مردم 
است.  قدرت می شناسد سرکوب خشونت بار 
جنبشی که از آغاز تا پایان مسالمت آمیز بود 
که سیستم  زیرا  نابود می شد،  که  می بایستی 
واقع  در  این  و  نمی شناخت.  دیگری  پاسخ 
اعضای  که  زیرا  بود،  خوبی  بسیار  تجربه 
جنبش اشغال اکنون بهتر از گذ شته دریافتند  
که با که طرف هستند، دریافتند که باید خود 
بهتر از گذشته سازماندهی کنند.  این آغاز 

کار و روندفراآموزی بسیار مهمی است.

تارنگاشت عدالت

اوباما و پنتاگون 
طرح جنگ علیه 

سوریه را آماده می 
کنند

نوشتۀ بیل وون اوکن
مرکز مطالعات جهانی 

سازی. مونترآل
ترجمه توسط حمید محوی
مرکز مطالعات جهانی 
سازی 12 مارس 2012

از این پس مثل روز بر همگان آشکار است 
و  لیبی  در   طی جنگ  سال ۲۰۱۱  در  که 
سازمان  قذافی،  سرهنگ  سازی  سرنگون 
ملل متحد بی هیچ ابهامی مرد. صحنه آرایی 
اجرا  به  بر  مبنی   ۱۹۷۳ قطعنامۀ  برای 
گذاردن »منطقۀ ممنوعۀ پرواز« در آسمان 
لیبی، با وجود تمام ترفندهایی که رسانه های 
را  هیچکس  نتوانست  بستند،  کار  به  غربی 

گول بزند.
ولی از این پس، وضعیت به شکلی است که 
در عرصۀ  پردازی  به صحنه  نیازی  دیگر 
ندارد، چرا که دیگر برای حمله  رسانه ای 
قطعنامۀ  به    سوریه  مانند  کشوری  علیه 
پنتاگون   : نیست  نیازی  متحد  ملل  سازمان 
امور را به دست گرفته است، اگر چه باب 
مهلت  در  و  باشد  نمی  روسیه  و  چین  طبع 
وتوی خود تأخیر داشته اند، همان طور که 
پیش  امنیت  شورای  در  پیشین  اقدامات  در 
قانونی  وضعیت  که  گونه  همان  به  و  آمد 
کشور  این  امنیت  شورای  در  متحده  ایاالت 
را مجاز می داند. بر این اساس می بینیم که 
قوانین بین المللی دیگر با طبع برندۀ جایزۀ 
و  نبوده،  سازگار  اوباما  بارک  صلح  نوبل 
برای »سرنگون سازی رژیم بشاراالسد در 
که  است  دفاع خواسته  از وزارت  سوریه« 
تمام گزینش ها، حتی »مداخلۀ نظامی« را 

مورد بررسی قراردهد.
برای ارتش ایاالت متحده هیچ چیزی زیباتر 

از اف ۳۵ نیست،

حتقیقی
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 ۷ سال تأخیر و شکاف مالی که هیچکس را 
بازنداشت،

خریداری  را  آن  که  را  هایی  اروپایی  حتی 
کرده اند

 و ممکن است که باز هم منتظر بمانند…
بی آن که به »کد منبع« )دستورهای برنامۀ 
زیرا  باشند،  داشته  دسترسی  ای(  رایانه 
پنتاگون این نوع اطالعات  را جزء اسرار 

نظامی خود می داند.
نظامی  و  مدنی  رؤسای  گذشته،  چهارشنبۀ 
پنتاگون در برابر سنا حضور به هم رساندند 
موضوع  به  سفید  کاخ  درخواست  به  تا 
تدارکاتی بپردازند که برای طرح حمله  به 

سوریه در نظر گرفته اند.
بیانیه های وزیر دفاع لئون پانه تا و فرماندۀ 
دمپسی،  مارتین  ژنرال  فرماندهی،  مرکز 
بیش از پیش شواهد بیشتری را طرح ساخته، 
پیمانان  هم  و  واشینگتن  که  کند  می  تأیید  و 
رژیم  کاری  هم  به  اروپا،  در  اش  کلیدی 
تدارک  حال  در  قطر،  و  سعودی  عربستان 
رژیم  سازی  سرنگون  برای  سّری  عملیات 

سوریه هستند.
Obama et le Pentagone prépar-
 ent  les plans de guerre contre

la Syrie
par Bill Van Auken

 mars  ۱۲  Mondialisation.ca,  Le
۲۰۱۲

wsws.org
 Leon Panetta et le Général US

Martin Dempsey
مارتین  آمریکایی  ژنرال  و  تا  پانه  لئون 

دمپسی
پوشش خبری گفتگوهای روز چهارشنبه در 
سطح گسترده روی مطالب آغشته به شوینیسم 
جمهوری  ریاست  نامزد  کین،  مک  سناتور 
اسبق، تمرکز داشت. سناتور مک کین روی 
توسط  سوریه  هوایی  بمباران  ضرورت 
ایاالت متحده پا فشاری کرد. طرح بمباران 
هوایی سوریه از دیدگاه او برای پشتیبانی از 
گروه های مسلح، »منطقۀ امنیتی« ضروری 
فراهم  االسد  بشار  دولت  علیه  حمله  در  را 

خواهد ساخت.
مک کین از پانه تا می پرسد : »شما به چند 
تا  هستید  نیازمند  دیگر  نظامی  غیر  قربانی 
متقاعد شوید که اقدامات نظامی که ما پیشنهاد 
می کنیم، برای پایان بخشیدن به کشتارها و 
قدرت،  ترک  به  االسد  بشار  ساختن  مجبور 

ضروری می باشد؟«
وزیر دفاع در پاسخ گفت : »ما در این مورد 
اعالم  مشخصا  و  نداریم.«  نظری  اختالف 
تمام  حاضر  حال  »در  واشینگتن  که  کرد 
برای تسریع  باید  العاده ای که  مراحل فوق 
سقوط رژیم بشاراالسد به کار بسته شوند در 
نظامی،  دارد و حتی گزینش  دست بررسی 

در صورتی که ضروری باشد.«
ایاالت  ژنرال دمپسی هشدار داد که مداخلۀ 
متحده در سوریه مشکل تر از حملۀ نظامی 
ناتو به لیبی خواهد بود، زیرا این کشور »از 
دیدگاه جمعیتی و قومی و مذهبی از ترکیب 
متفاوت  بسیار  و  بوده  برخوردار  خاصی 

است.«
داد  اطمینان  سنا  هیئت  به  او  وجود،  این  با 
که »اگر ما را برای موضوع دفاع از منافع 
ایاالت متحده فراخوانده اید، باید بگویم که ما 

آماده هستیم.«
که  کرد  اضافه  فرماندهی  مرکز  فرماندۀ 

عملیات نظامی پیش بینی شده، شامل »منطقۀ 
ممنوعۀ پرواز« و گشایش راه برای کمک 
در  دریایی  محاصرۀ  و  بشردوستانه،  های 
سواحل سوریه و بمباران هوایی خواهد بود.
پانته تا و دمپسی هر دو بیانیۀ رئیس جمهور 
با کاخ  اوباما در مصاحبۀ روزنامه نگاران 
سفید را تکرار کردند که گفته بود : »حملۀ 
خواهد  اشتباه  جانبه  یک  شکل  به  نظامی 

بود.«
در  دربارۀ  آنها  از  یک  هیچ  وجود،  این  با 
خواست  قطعنامۀ شورای امنیت در سازمان 
ملل متحد به عنوان شرط اولیه برای کاربرد 
نیروی نظامی و مداخلۀ نظامی آمریکا علیه 

سوریه چیزی نگفت.
یکی از مقامات بلند پایۀ وزارت دفاع بی هیچ 
ابهامی به سی ان ان اعتراف کرد که دستگاه 
اداری اوباما توجهی به قطعنامۀ سازمان ملل 
متحد نشان نمی دهد، یعنی روندی که تا کنون 
با مخالفت روسیه و چین،  و وتوی آنها در 
شورای امنیت روبرو بوده، دیگر ضروری 
نخواهد بود. این مقام بلند پایه اضافه کرد که 
»هر گونه مجوزی که از سوی یک سازمان 
محلی صادر شود«، یا هر گونه اتحادیه ای 
که از مداخلۀ ایاالت متحده پشتیبانی کند، و 
یا مانند »اتحاد تمایالت« که دستگاه اداری 
بوش در تهاجم نظامی به عراق به آن تکیه 

کرده بود، کفایت خواهد کرد.
گاه  تکیه  ترکیه  اندازی،  چشم  چنین  در 
همین  در  و  رسد  می  نظر  به  مهمی  بسیار 
سوریه«  »دوستان  کنفرانس  میزبان  ماه 
خواهد بود. ترکیه اگر چه  با مداخلۀ نظامی 
کشورهای  از  »خارج  خارجی  نیروی  هر 
منطقه« مخالفت خود را اعالم کرده است، 
ولی برای سقوط رژیم بشار االسد فراخوان 
از دولت سوریه گشایش »  نموده و  صادر 
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را  بشردوستانه«  های  کمک  برای  داالن 
درخواست کرده است.

طرحی  متحد  ملل  سازمان  گونه،  همین  به 
برای مدت ۹۰ روز، جهت رسیدگی فوری 
ارسال  و  سوریه،  شهروندان  وضعیت  به 
است.  دیده  تدارک  بشردوستانه  های  کمک 
این  از  فورا  متحده  ایاالت  خارجۀ  وزارت 
که  نمود  خواست  در  و  کرد،  حمایت  طرح 
برای  زده  جنگ  مناطق  تمام  امنیت  فورا 

اجرای چنین طرحی فراهم گردد.
المعلم  ولید  خارجه،  امور  وزیر  پاسخ،  در 
اعالم داشت که دولت او با هر گونه مداخلۀ 
خارجی مخالفت خواهد کرد، و اضافه کرد که 
از دیدگاه دولت او ایجاد »داالن بشردوستانه 
نظامی  فعالیت  برای  امن  داالن  معنای  به 

نیروهای بیگانه خواهد بود«.
طی سخن رانی، از لئون پانه تا پرسیده شد که 
آیا ایاالت متحده به گروه های مسلحی که در 
پی سرنگون سازی رژیم بشار االسد هستند 
»تجهیزات اطالعاتی« خواهد داد؟ و پانه تا 
پاسخ گفت که »این موضوع  این مورد  در 
را ترجیح می دهد به شکل خصوصی مطرح 
اوباما  اداری  دستگاه  که  کنیم  فرض  کند« 
»در حال بررسی مجموعه ای از امدادهای 

غیر مرگ آور است.«
دهد  می  نشان  متعددی  گزارشات  واقع،  در 
اش  امدادگرانه  فعالیت  در  متحده  ایاالت  که 
خیلی فراتر از اینها رفته است. در گزارشی 
امور  وزیر  شد،  منتشر  شنبه  سه  روز  که 
پایۀ  بلند  مقامات  برخی  از  نقل  به  خارجه 
دولت تأیید کرد که در گردهم آیی نمایندگان 
کمیته در شورای امنیت ملی طرح »گسترش 
امدادهای ایاالت متحده به مبارزان سوریه« 
و »تمام امکانات برای تقویت سازمان دهی 

آنها« به تصویب رسیده است.
گفت  روزنامه  به  نمایندگان رسمی  از  یکی 
از  است  عبارت  متحده  ایاالت  »سیاست   :
سرنگونی  برای  مخالفان  از  پشتیبانی  تداوم 
رژیم بشار االسد. چنین رویکردی حاکی از 
تحوالت معنی دار در سیاست ما در رابطه 

با سوریه است.«
این مقام دولتی اضافه کرد که اقداماتی برای 
توسط  اخیرا  که  نظامی  کمیتۀ  از  پشتیبانی 
شورای ملی سوریه تشکیل شده مد نظر قرار 
عنوان  به  واشینگتن،  دیدگاه  از  که  گرفته، 
عروسک خیمه شب بازی، قابل اطمینان تر 
کرد  اعالم  و  است،  سوریه  آزاد  ارتش  از 
که »ما می دانیم که کمک های نظامی شاید 
ضروری باشد، ولی نه در حال حاضر.«

با این وجود، پیغامی که از سوی ویکیلیکس 
اطالعاتی  آژانس  انترنتی  پروندۀ  یک  در 
ایاالت متحده استراتفور، نشان داده است که 

چنین امداد رسانی های مرگ آوری از چند 
ماه پیش به اجرا گذاشته شده است.

گردد،  باز می  دسامبر ۲۰۱۱  به  پیغام  این 
گران  تحلیل  مدیر  بهاال  روا  سوی  از  و 
استراتفور نوشته شده، و مربوط است به گرد 
پنتاگون،  نظامی  اطالعات  افسران  آیی  هم 
که طی آن یک افسر فرانسوی و یک افسر 
انگلیسی نیز شرکت داشته اند. این افسران، 
استراتژیک  بررسی  گروه  مأموران  از  که 
هستند،  متحده  ایاالت  هوایی  نیروی  ارتش 
در  ویژه  نیروهای  که »یگان های  اند  گفته 
آنها تمرکز روی  محل مستقر هستند و کار 
مأموریت های اطالعاتی و آموزش نیروهای 

مخالف است.«
بر اساس گزارش روا بهاال، این افسران اعالم 
ویژه  نیروی  های  یگان  هدف  که  اند  کرده 
عبارت بوده است از »سازمان دهی حمالت 
قتل های زنجیره ای  به  ارتکاب  چریکی و 
برای شکستن ستون فقرات نیروهای علوی 

و تحریک هرج و مرج درونی.«
در  دمپسی  و  تا  پانه  از حضور  پیش  روز 
در سنا، ژنرال  نظامی  کمیتۀ خدمات  مقابل 
ستاد  فرماندۀ  ماتیس،  جیمز  دریایی  نیروی 
مرکزی ایاالت متحده، مسئول تمام نیروهای 
ایاالت متحده در خاور میانه در مقابل همین 
سنا، ساده لوحانه به اهداف ایاالت متحده در 

سوریه اعتراف کرده بود :
بشار  سقوط  تسریع  برای  بخواهیم  »اگر 
االسد، گزینشی عرضه کنیم، هر چه باشد، 
تهران  برای  نگرانی  و  نارضایتی  منشأ 

خواهد بود.«
»معنی  عنوان  به  ایران  به  اشاره  با 
اضافه  ماتیس  منطقه«  در  تهدید  دارترین 
ناکامی  بدترین  بشاراالسد  »سقوط  که  کرد 
استراتژیک در ۲۰ سال گذشته برای ایران 

خواهد بود.«
شهروندان  جان  از  حفاظت  صحنۀ  پشت 
واقعی  های  روش  و  اهداف  سوریه،  در 
شکل  اندک  اندک  متحده  ایاالت  امپریالیسم 
اهداف  این  گیرد.  می  خود  به  روشنی 
تروریستی  اردوی  هدایت  از  است  عبارت 
در سوریه، به عنوان تدارکات برای مداخلۀ 

نظامی آشکارتر.
واژگون  پی  در  آمریکا  امپریالیسم  انگیزۀ 
ساختن بشار االسد، دموکراسی یا حقوق بشر 
نیست، بلکه به طریق اولی  ایاالت متحده در 
پی گسترش منافع خود و در راستای تضیعت 
ایران، به عنوان متحد سوریه عمل می کند 
، که واشینگتن آن را به عنوان مانع اصلی 
برای گسترش سیطرۀ خود بر منطقه ای غنی 
در  و  فارس  خلیج  در  که  بیند  می  نفت  از 

آسیای مرکزی واقع شده است.

مداخلۀ  فزایندۀ  روند  پشت  اساس،  این  بر 
جنگی  تدارکات  سوریه،  در  متحده  ایاالت 
بسیار گسترده تر و با نتایج جهانی نقش بسته 

است.
Article original en anglais : Pen-

 tagon  prepares  war  plans  for
.۲۰۱۲ mars ۹ Syria, le

 Traduction  STTC  &  GV  pour
ReOpenNews
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مارکسیسم ـ لنینیسم
پروفسور ماتیاس کالین و پروفسور ورنفرید مالتوش

برگردان شین میم شین
با تشکر از: »دایره املعارف روشنگری«

ماتیاس کالین )۱۹۱۱ ـ ۱۹۸۸(
فیلسوف آلمانی، استاد فلسفه مارکسیستی
از افسران ارتش آلمان در زمان هیتلر
از بنیانگذاران کمیته ملی آلمان آزاد

به سبب تبلیغات ضد فاشیستی در ارتش از 
اعدام  به  نازی  غیابی  نظامی  دادگاه  سوی 

محکوم شد.
کارل  دانشگاه  در  فلسفه  آموزگاران  از 

مارکس
موضوعات پژوهشی او:

تئوری شخصیت، اتیک، هومانیسم
از سیستم  لنینیسم عبارت است  ـ  مارکسیسم 
یکپارچه و وحدتمندی از تئوری های علمی 
تدوین شده بوسیله مارکس، انگلس و لنین.

 لنینیسم تئوری علمی طبقه کارگر  مارکسیسمـ 
و تئوری علمی سوسیالیسم و کمونیسم است.
مارکسیسم ـ لنینیسم به سه جزء زیرین طبقه 

بندی می شود:

۱
)فلسفه  تاریخی  و  تیکی  دیالک  ماتریالیسم 

مارکسیستی ـ لنینیستی(
۲

اقتصاد سیاسی
۳

سوسیالیسم علمی )کمونیسم علمی(
مارکسیسم ـ لنینیسم بنیان تئوریکی کردوکار 
راهنمای  بمثابه  و  است  کارگر  طبقه  حزب 
انقالب  در  طبقاتی،  مبارزه  در  عمل 
و  ساختمان سوسیالیستی  در  و  سوسیالیستی 

کمونیستی بکار می رود.
مارکسیسم زمانی پا به عرصه وجود نهاد که 
تضاد اصلی سرمایه داری شدت گرفته بود 
و طبقه کارگر بمثابه نیروی تاریخی مستقل 

وارد صحنه شده بود.
طبقه کارگر برای انجام موفقیت آمیز مبارزه 
نیاز  علمی  تئوری  یک  به  خویش  طبقاتی 
را  جامعه  توسعه  های  قانونمندی  که  داشت 
کشف کند، شرایط و راه های رهائی آن را 
بمثابه  را  آن  تاریخی  نقش  و  سازد  روشن 

بانی سوسیالیسم و کمونیسم توضیح دهد.
نتیجه  کمونیستی  و  سوسیالیستی  جامعه 
رادیکال ترین انقالب در تاریخ بشریت است.
خودپوئی  کمونیستی  و  سوسیالیستی  جامعه 
با  یعنی  آگاهی،  با  را  اجتماعی  توسعه 
رهبری آگاهانه و برنامه مند توسعه اجتماعی 

جایگزین می سازد.
و  استثمار  کمونیستی  و  جامعه سوسیالیستی 

ستم را ریشه کن می سازد.
پیدایش تئوری اجتماعی نوین، که به مبارزه 
برای  اش  انقالبی  حزب  و  کارگر  طبقه 
کلیه  در  کمونیسم  و  سوسیالیسم  پیروزی 
انقالبی  کند،  می  عطا  علمی  بیان  کشورها 
اقتصاد  فلسفه،  در  انقالبی  تفکر،  تاریخ  در 
سیاسی و آموزش های سوسیالیستی محسوب 

می شود.
انگلس  و  مارکس  فکری  انقالب  این  بانیان 

بوده اند.
۱

و  ها  قانونمندی  انعکاس  که  مارکسیسم 
بلحاظ  بود،  اجتماعی  توسعه  نوین  نیازهای 

نظری
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پیشرفته  های  تئوری  با  ای،  ایده  ـ  تاریخی 
قرن هجدهم و دهه اول قرن نوزدهم رابطه 

بر قرار می کند.
۲

از  بویژه  فلسفه،  در  انگلس  و  مارکس 
ماتریالیسم فرانسه )قرن هجدهم(، ماتریالیسم 
آلمان  بورژوائی  فلسفه کالسیک  و  فویرباخ 

آغاز بکار می کنند.
۳

در اقتصاد سیاسی، بویژه تئوری ارزش کار 
موجود در اقتصاد سیاسی کالسیک انگلیس 
را که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو نمایندگان 
اصلی آن بودند، بمثابه منبع و سرچشمه به 

خدمت می گیرند.
۴

تئوری  عرصه  در  انگلس  و  مارکس 
 بر آثار سوسیالیست   قبل از همهـ  سوسیالیسمـ 
های اوتوپیکی )سن سیمون، فوریه و اون( 
و بر آثار کمونیست های اوتوپیکی )کابت و 

دزامی( تکیه می کنند.
۵

سوی  از  که  طبقاتی  مبارزه  های  تئوری 
گروهی از مورخان قرن نوزدهم، از جمله، 
تیه ری، میگنه(  مورخین فرانسوی )گیزو، 
و مورخ لهستانی به نام له له ول تدوین شده 
بود، تأثیر مهمی بر تشکیل مارکسیسم داشته 

اند.
۶

مارکس و انگلس ـ بر خالف ادعای مخالفین 
ـ این  بورژوائی و رویزیونیستی مارکسیسم 
نمی  مخلوط  اکلکتیکی  بطور  را  عناصر 
علمی  جدید  کامال  سیستم  یک  بلکه  سازند، 
بوجود می آورند که در آن کلیه دستاوردهای 
تئوری  و  مارکسیستی  قبل  ما  فلسفه  مثبت 
دیالک  بطور  مارکسیستی  قبل  ما  اجتماعی 

تیکی نفی می شوند.
بدین طریق به مسائلی که تئوری های قبلی 
قادر به پاسخ نبوده اند، پاسخ علمی داده می 

شود.
کلی  بطور  مارکسیسم  نوین  کیفی  خطوط 
هر  که  نوینی  کیفی  خطوط  از  )صرفنظر 
های  تئوری  با  مقایسه  در  مارکسیسم  جزء 

پیشین دارد( به شرح زیر بوده اند:
۱

مارکسیسم وحدت ناگسستنی از سه جزء خود 
بوجود می آورد.

ماتریالیستی  بینی  دیگر، »جهان  عبارت  به 
یکپارچه و واحدی« بوجود می آورد.

)لنین، جلد ۲۰، ص ۱۸۸(
قبل  ما  اجتماعی  های  تئوری  حالیکه  در 
مارکسیستی، که بمثابه منابع تئوریک بوسیله 
مارکس و انگلس مورد استفاده قرار گرفته 
برخوردار  ای  یکپارچه  وحدت  از  نه  اند، 

بودند و نه ماتریالیستی بودند.
زمان،  آن  اجتماعی  های  آموزش  در  زیر 
ایدئالیسم آخرین و بزرگترین پناهگاه خود را 

پیدا کرده بود.
۲

تیکی  دیالک  ـ  ماتریالیستی  خصلت 
بینی  جهان  و  فلسفه  به  را  آن  مارکسیسم، 
علمی پیگیری، به تئوری علمی ئی در زمینه 

توسعه اجتماعی مبدل می سازد.
اما تئوری هائی که مارکسیسم بمثابه منابعی 
به خدمت گرفته بود، فقط حاوی یک تئوری 
علمی عام راجع به توسعه اجتماعی بوده اند.

۳
منابع  بمثابه  مارکسیسم  که  هائی  تئوری 
تئوری  هرگز  گرفته،  خدمت  به  تئوریکی 
جهان  انقالبی  و  )فعال(  اکتیو  تحول  های 

نبوده اند.
تئوری  وحدت  به  مارکسیسم  حالیکه  در 
تعیین  به  آگاهانه  است،  مبتنی  پراتیک  و 
احکام  زند،  می  دست  انقالبی  های  آماج 
به  پراتیک  در  مرتبا  را  خود  استنتاجات  و 
محک آزمایش می زند و لذا خصلت خالق 
تکامل  و  توسعه  پراتیک  با  همگام  و  دارد 

می یابد.
۴

بمثابه  مارکسیسم تئوری علمی ئی است که 
جامعه  به  و  کارگر  طبقه  به  فکری  بنیان 
سوسیالیستی و کمونیستی در کردوکار تحول 

بخش خود خدمت می کند.
دوره  در  مارکسیسم  که  هائی  تئوری  اما 
داده،  قرار  خود  گاه  تکیه  خود  پیدایش 
بورژوائی  بینی  از جهان  اجزائی  برعکس، 

و ایدئولوژی بورژوائی بوده اند.
برای مثال، سوسیالیسم و کمونیسم اوتوپیکی 
حاکی از آن بوده که ایدئولوژی طبقه کارگر 
از ایدئولوژی و جهان بینی بورژوائی منشق 

شده است.
 ۱

مارکس و انگلس تئوری علمی نوین را در 
و  بورژوائی  های  تئوری  ضد  بر  مبارزه 
خرده بورژوائی که مانع تشکیل ایدئولوژی 
تدوین  اند،  بوده  کارگر  طبقه  مستقل  علمی 

می کنند.
۲

انگلس پس از طی مسیر توسعه  مارکس و 
های  دموکرات  از  خویش  معین  تکامل  و 
انقالبی به کمونیست ها و پس از توسعه و 
به  فلسفی  ایدئالیسم  از  خویش  معین  تکامل 
اول  مرحله  در  را  خود  توجه  ماتریالیسم، 
مبانی  تدوین  معطوف  خویش،  کردوکار 

فلسفی مارکسیسم می کنند.
مارکس و انگلس در آثار زیر خود ایدئالیسم 
دهند،  می  قرار  ویرانگر  انتقاد  مورد  را 
ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی را بوجود 
می آورند و ضمنا ناپیگیری های موجود در 
نظریات و اصطالحات مطروحه در نوشته 

های قبلی خود را تصحیح می کنند:
الف 

»دفاتر اقتصادی ـ فلسفی« )۱۸۴۴(
ب

»خانواده مقدس« )۱۸۴۴(
ت 

»ایدئولوژی آلمانی« )۱۸۴۵(
پ

»فقر فلسفه« )۱۸۴۷(
و در آثار دیگر خویش

۳
مارکس و انگلس همزمان به تدوین اقتصاد 
سوسیالیسم  تئوری  بنیانگذاری  به  و  سیاسی 

علمی همت می گمارند.
۴

 بر ضد »سوسیالیسم   بویژهـ  مارکس و انگلسـ 
آلمانی« و یا »سوسیالیسم حقیقی« و بر ضد 
سوسیالیسم خرده بورژوائی و آنارشیستی به 

مبارزه برمی خیزند.
۵

سنگپایه توسعه مارکسیسم »مانیفست حزب 
کمونیستی« )۱۸۴۸( است.

۶
حزب  »مانیفست  در  انگلس  و  مارکس 
کمونیستی« بطرز همه جانبه ای به ضرورت 
بوسیله سوسیالیسم  داری  جایگزینی سرمایه 
و به نقش انقالبی طبقه کارگر اشاره می کنند 
و دورنمای توسعه جامعه سوسیالیستی را در 

خطوط کلی اش نشان می دهند.
۷

شناسنامه  کمونیستی«  حزب  »مانیفست 
سند  مهمترین  و  است  علمی  سوسیالیسم 
برنامه ای جنبش جهانی کمونیستی محسوب 

می شود.
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۸
در انقالب ۱۸۴۸ و در دوره بعد، مارکس 
طبقاتی  مبارزه  تاکتیک  مسائل  به  انگلس  و 
ماتریالیستی  درک  و  پردازند  می  پرولتری 
تاریخ و تئوری سوسیالیسم علمی را توسعه 

و تکامل می بخشند.
۹

تدوین تئوری دیکتاتوری پرولتاریا، که هسته 
از  دوره،  این  در  است،  مارکسیسم  اصلی 

اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
۱۰

مهمترین آثار مارکس و انگلس در این دوره
الف

»مبارزه طبقاتی در فرانسه« )۱۸۵۰(
ب

»جنگ دهقانی در آلمان« )۱۸۵۰(
ت

»۱۸ برومر لوئی بناپارت« )۱۸۵۲(
پ

آلمان« )۱۸۵۱  در  انقالب  »انقالب و ضد 
ـ ۱۸۵۲(

۱
مارکس برای اعطای بنیان تئوریکی ضرور 
به حزب به تدوین و تعمیق بیشتر در تئوری 
اقتصادی مارکسیسم می پردازد و آثار زیر 

را به رشته تحریر می کشد:
الف

»راجع به اقتصاد سیاسی« )۱۸۵۹(
ب

»کاپیتال« )جلد اول( )۱۸۶۷(
۲

مارکس و انگلس در سال های بعد، به تدوین 
تئوری  به  مربوط  مسائل  از  بسیاری  تعداد 
تعمیم  به  و  گمارند  می  همت  مارکسیستی 
مسائلی می پردازند که در نتیجه اوجگیری 
جنبش کارگری بین المللی در دوره بین الملل 
اول )۱۸۶۴ ـ ۱۸۷۶( و پیدایش احزاب توده 
سراسر  در  کارگر  طبقه  مارکسیستی  ـ  ای 

جهان مطرح شده بودند.
فرانسه« )۱۸۷۱(  در  داخلی  کتاب »جنگ 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  میان  این  در 

است.
۳

مارکس در این کتاب، تجارب اولین انقالب 
پرولتری )کمون پاریس( را تعمیم می دهد و 

ثابت می کند که پرولتاریا نمی تواند دستگاه 
در  را  بورژوازی  آماده  و  حاضر  دولتی 
انقالب  در  را  آن  باید  بلکه  بگیرد،  اختیار 
دولتی  قدرت  و  بشکند  هم  در  سوسیالیستی 

پرولتری خاص خود را برقرار سازد.
۴

انگلس در اثر خود، تحت عنوان »تغییرات 
علمی آقای اویگن دورینگ« )آنتی دورینگ( 
دروغین  سوسیالیسم  ضد  بر  مبارزه  در 
را  مارکسیسم  وحدتمند  سیستم  دورینگ، 

عرضه می کند.
۵

آثار زیر به توسعه و  مارکس و انگلس در 
تاریخی  و  تیکی  دیالک  ماتریالیسم  تکامل 

همت می گمارند:
الف

»دیالک تیک طبیعت«
ب

کالسیک  فلسفه  پایان  و  فویرباخ  »لودویگ 
آلمان«

ت
مالکیت خصوصی  منشاء  خانواده،  »منشاء 

و منشاء دولت«
۶

از سال های ۷۰ و ۸۰ قرن نوزدهم به بعد، 
انقالبی  کارگری  جنبش  بر  مارکسیسم  نفوذ 

گسترش می یابد.
۷

عالوه بر مارکس و انگلس، تئوریسین های 
به  پا  زیر،  های  نام  به  کارگر  طبقه  جدید 
عرصه می نهند و در حل مسائل تئوریکی 

مارکسیسم شرکت می ورزند:
الف

کارل کائوتسکی )۱۸۵۴ ـ ۱۹۳۸(
فیلسوف و سیاستمدار چکی ـ آلمانی

اولین  از  و  مارکسیسم  پردازان  نظریه  از 
رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان

تئوریسین های  مشهورترین  و  مهم ترین  از 
انترناسیونال دوم

از مخالفین انقالب اکتبر
مؤلف آثار بیشمار

کائوتسکی
ب

ببل و اکسلرود
آگوست ببل )۱۸۴۰ ـ ۱۹۱۳(

دموکراتیک  ـ  سوسیال  جنبش  مؤسسین  از 
کارگری سازمان یافته

از همکاران ویلهلم لیبکنشت
دموکرات  ـ  سوسیال  حزب  مؤسسین  از 

کارگری آلمان
های  انجمن  میان  اتحاد  اندرکاران  دست  از 
کارگری آلمان و حزب سوسیال ـ دموکرات 

کارگری آلمان
و  »زن  جمله  از  بیشمار،  آثار  مؤلف 

سوسیالیسم« )۱۸۷۹(
ببل
ت

مرینگ
پ

روزا لوکزامبورگ
ث

لیبکنشت
ج

ـ   ۱۸۵۶( خانوف  پله  والینتینوویچ  گئورگی 
)۱۹۱۸

ژورنالیست و فیلسوف روس
انقالبی  ـ  سوسیال  جنبش  تجارب  او 

)نارودنیکی( را با مارکسیسم پیوند داد.
تئوریکی  یار  و  پدر  را  خانوف  پله  لنین 

خویش می دانست
پله خانوف و اکسلرود اولین کسانی بودند که 

به انتقاد از اکونومیسم برخاستند:
های  انگیزه  با  ترویج  و  تبلیغ  مخالف  »ما 

اقتصادی نیستیم.
که  هستیم  ترویجی  و  تبیلیغ  مخالف  ما 
و  کارگران  میان  اقتصادی  رویاروئی 
سرمایه داران را برای توسعه شعور سیاسی 

پرولتاریا درک نمی کند.«
پس از پیروزی انقالب اکتبر ۱۹۱۷ به فینلند 
وداع  را  بیماری سل جهان  اثر  در  و  رفت 

گفت.
آثار:

چرنیشفسکی
آنارشیسم و سوسیالیسم

اشاراتی به تاریخ ماتریالیسم
۱۹۱۷ میان انقالب و دموکراسی )مجموعه 

مقاالت(
تاریخ از دیدگاه مونیستی

حقایق منطقی
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اهمیت مطالعه تاریخ از نقطه نظر تحوالت 
فکری

نقش شخصیت در تاریخ
مسائل اساسی مارکسیسم

پله خانوف
ح

الفارگ
خ

البریوال
د

بالگویف
۸

گذار از سرمایه داری مبتنی بر رقابت آزاد 
به امپریالیسم در پایان قرن نوزدهم، جنبش 
بین المللی کارگری را در مقابل سلسله ای از 
مسائل نظری و عملی نوینی قرار می دهد.

تاریخ  روز  دستور  در  سوسیالیستی  انقالب 
طراز  حزب  سازماندهی  و  گیرد  می  قرار 
کند،  می  پیدا  ضرورت  کارگر  طبقه  نوین 
های  توده  و  کارگر  طبقه  بتواند  که  حزبی 
امحای  بخاطر  مبارزه  در  را  زحمتکش 
پایان دادن به سلطه سرمایه  سرمایه داری، 
مالی و تسخیر قدرت سیاسی رهبری کند.

۹
ضد  بخش  رهائی  جنبش  زمان،  این  در 

استعماری نیز توسعه می یابد.
۱۰

ضمنا در جنبش بین المللی کارگری رفرمیسم 
و رویزیونیسم پا به عرصه وجود می نهند 
می  سبب  آنها  طلبانه  انشعاب  کردوکار  و 
شود که احزاب بین الملل دوم در آغاز جنگ 
جهانی اول به وظایف بین المللی خود خیانت 
شووینیسم  ـ  سوسیال  موضع  وارد  و  کنند 

شوند.
رویزیونیسم،  رفرمیسم،  به  کنید  مراجعه 
دایرة  تارنمای  در  شووینیسم  ـ  سوسیال 

المعارف روشنگری
۱۱

مارکسیست های نسل قدیم که پس از درگذشت 
انگلس ضرورت جدا شدن از اوپورتونیست 
کارگری  جنبش  در  ها  رویزیونیست  و  ها 
را درک نکرده بودند و یا قادر به حل همه 
جانبه مسائل جدید نبودند، مواضع مارکسیسم 

انقالبی را ترک می کنند.
از آنجمله اند:

الف

کائوتسکی
ب

پله خانوف
۱۲

لنینیسم  مواضع  به  زیر  های  مارکسیست 
نزدیک می شوند و سهم خود را در تأسیس 
احزاب مارکسیستی ـ لنینیستی در کشورهای 

خود ادا می کنند:
الف

فرانتس مرینگ )۱۸۴۶ ـ ۱۹۱۹(
نویسنده، مورخ و سیاستمدار مارکسیست

سردبیر روزنامه خلق الیپزیگ
از مخالفان خط مشی برنشتاین و از مؤسسان 
لیب  کارل  با  همراه  اسپارتاکوس  انجمن 

کنشت و روزا لوکزامبورگ
مرینگ

ب
روزا لوکزمبورگ

ت
سخنرانی کارل لیبکنشت در انقالب نوامبر

در برلین )۱۹۱۸(
انقالب نوامبر )۱۹۱۸ ـ ۱۹۱۹(

جهانی  نهائی جنگ  فازهای  در  انقالب  این 
اول به سرنگونی سلطنت مشروطه و برقرار 
جمهوری دموکراتیک پالمانی در آلمان منجر 

شد.
لیبکنشت

پ
بالگویف و غیره(

۱۱
مرحله لنینی توسعه مارکسیسم

مسائل نظری و عملی جدید جنبش کارگری 
را ـ قبل از همه ـ لنین حل می کند.

توسعه  لنینی  مرحله  لنین،  کردوکار  با 
مارکسیسم آغاز می شود، مرحله ای که در 
بدل  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  به  مارکسیسم  آن، 

می شود.
۱

لنین در مبارزه بر ضد اوپورتونیسم چپ و 
راست در جنبش کارگری با تجریه و تحلیل 
و تعمیم شرایط تاریخی نوین، تجارب جدید 
نوین  معارف  همچنین  و  طبقاتی  مبارزه 
تئوری  خالقانه  تکامل  و  توسعه  به  علوم 
مارکسیستی همت می گمارد و آن را به پله 

تکاملی نوینی ارتقا می بخشد.
لنینی  مرحله  شاخص  لنین  از  زیرین  آثار 
و  مارکسیستی  فلسفه  تاریخ  در  نوین  و 

ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی اند:
الف

ضد  بر  چگونه  و  کیانند  خلق«  »دوستان 
کنند؟  می  مبارزه  ها  دموکرات  ـ  سوسیال 

)۱۸۹۴(
ب 

»ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم« )۱۹۰۹(
ت

»دفاتر فلسفی« )۱۹۱۴ ـ ۱۹۱۵(
پ

بحث«  قابل  ماتریالیسم  اهمیت  به  »راجع 
)۱۹۲۲(

۲
لنین به اقدامات زیر مبادرت می ورزد:

الف
»لنین از مواضع ماتریالیسم دیالک تیکی و 

تاریخی به دفاع آشتی ناپذیر می پردازد.
ب 

او به تعمیم فلسفی عمیق کشفیات علوم طبیعی 
جدید همت می گمارد.

ت
نوین  استنتاجات  با  را  اجتماعی  تئوری  او 
غنا می بخشد که در پراتیک اجتماعی و در 
درخشانی  بطرز  مدرن  علوم  های  موفقیت 

مورد تأیید قرار می گیرند.«
جماهیر  اتحاد  کمونیست  حزب  )مصوبات 
شوروی به مناسبت یکصدمین زاد رو لنین(

۳
اقتصاد  جدید  مسائل  زیر  آثار  در  لنین 
از مرحله  بویژه  که  مارکسیستی را  سیاسی 
انحصاری سرمایه داری نشئت می گرفتند و 
برای رهبری مبارزه طبقاتی،  شناخت شان 
انقالب سوسیالیستی  اجرای  و  تدارک  برای 
می  حل  بود،  برخوردار  بزرگی  اهمیت  از 

کند:
الف

»توسعه سرمایه داری در روسیه« )۱۸۹۸(
ب 

»مسئله کشاورزی و کسانی که از مارکس 
انتقاد می کنند.« )۱۹۰۱(

ت
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دموکراسی  ـ  سوسیال  کشاورزی  »برنامه 
روسیه« )۱۹۰۲(

پ
»امپریالیسم بمثابه عالی ترین مرحله سرمایه 

داری« )۱۹۱۷(
و غیره. 

۴
و  طبقاتی  مبارزه  تئوری  توسعه  به  لنین 
می  مبذول  عظیمی  توجه  علمی  سوسیالیسم 

دارد.
آموزش  تدوین  به  زیر  کتب  در  رو  این  از 

حزب طراز نوین می پردازد:
الف

»چه باید کرد؟«
ب 

»یک گام به پیش، دو گام به پس!« 
۵

ـ  بورژوائی  انقالب  توسعه  تئوری  لنین 
دموکراتیک به انقالب سوسیالیستی را اثبات 

و بنیانگذاری می کند:
 دموکراسی در انقالب  »دو تاکتیک سوسیالـ 

بورژوائی«
۶

لنین در آثار زیر، تئوری مارکسیستی دولت 
را تحت شرایط نوین توسعه می دهد:

الف
»دولت و انقالب«

ب 
»انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد!«

۷
مهم زیر می  مسائل  توضیح و حل  به  لنین 

پردازد:
الف

مسائل مربوط به اتحاد طبقه کارگر با دهقانان
ب 

بخش  رهائی  های  جنبش  به  مربوط  مسائل 
انقالب  از  جزئی  بمثابه  مستعمرات،  در 

سوسیالیستی
ت

بر  کمونیستی  ساختمان  به  مربوط  مسائل 
بنیان تجارب اتحاد شوروی

۸
»لنین بمثابه تئوریسین نابغه انقالب پرولتری 

تاریخ  وارد  جامعه  سوسیالیستی  تحول  و 
گشته است.

تجارب  اندیشمند،  یک  خرد  لنین  وجود  در 
تئوری  درخشان  شناخت  خلق،  یک  زندگی 
مارکسیستی و درک الزامات جنبش کارگری 

جمع آمده بود.
آموزش  تاریخی،  دوران  دو  مرز  در  لنین 
جدید،  تاریخی  تجارب  بنیان  بر  را  مارکس 
و  جهانی  کارگر  طبقه  مبارزه  جدید  مرحله 
خالقانه  ها  خلق  ملی  بخش  رهائی  جنبش 

تکامل و غنا داده است.« 
صحت  اکتبر  بزرگ  سوسیالیستی  انقالب 

مارکسیسم ـ لنینیسم را تأیید می کند.
با انقالب اکتبر دوران نوینی در توسعه جامعه 
بشری آغاز می شود که محتوای اصلی آن 
در  سوسیالیسم  به  داری  سرمایه  از  گذار 

مقیاس جهانی است.
بمثابه  ـ  لنینیسم  پیروزی  اکتبر  انقالب  با 
جنبش  در  ـ  حاضر  دوران  مارکسیسم 

کارگری بین المللی آغاز می شود.
قوانین اساسی لنینیسم امروزه چراغ راهنمای 

احزاب کمونیستی ـ کارگری است.
لنینیسم  ـ  مارکسیسم  نیز  حاضر  عصر  در 
در مبارزه سرسختانه بر ضد رویزیونیسم، 
ایدئولوژی بورژوائی و تحریفات دگماتیکی 

توسعه می یابد.
لنینیسم مارکسیسم عصر حاضر است.

مارکس  های  آموزش  بالنده  توسعه  لنینیسم 
و انگلس تحت شرایط تاریخی نوین بوسیله 

لنین و دیگر مارکسیست ها ست.
بیستم«  قرن  کمونیستی  »مانیفست  لنینیسم 

محسوب می شود.
لنینیسم مارکسیسم دوران انقالب سوسیالیستی 

و انقالبات رهائی بخش ملی است.
لنینیسم مارکسیسم دوران تالشی امپریالیسم و 

فروپاشی سیستم استعماری است.
تفکر  جوشان  همیشه  سرچشمه  »لنینیسم 

انقالبی و عمل انقالبی است!«
جماهیر  اتحاد  کمونیست  حزب  )مصوبات 
شوروی به مناسبت یکصدمین زاد رو لنین(

۱۲
سه جزء مارکسیسم ـ لنینیسم

کدام  هر  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  جزء  سه 
موضوع خاص خود را دارد.

جزء اول
ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی

موضوع ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی 

را عام ترین قوانین توسعه طبیعت، جامعه و 
تفکر انسانی تشکیل می دهند.

جزء دوم
اقتصاد سیاسی مارکسیستی

را  مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد  موضوع 
پژوهش مناسبات اقتصادی انسان ها، تاریخ 
تولیدی  مناسبات  تعویض  و  توسعه  پیدایش، 
مختلف و قانونمندی های عینی آنها ـ بویژه 
ـ قوانین اقتصادی آنها و مکانیسم های عمل 
و  امپریالیسم  و  داری  سرمایه  شرایط  تحت 
همچنین تحت شرایط ساختمان سوسیالیسم و 
کمونیسم در کشورهای سوسیالیستی منفرد و 
در سیستم جهانی سوسیالیسم تشکیل می دهد.

جزء سوم
تئوری سوسیالیسم علمی )کمونیسم علمی(

موضوع تئوری سوسیالیسم علمی )کمونیسم 
علمی( را قانونمندی های انقالب سوسیالیستی 
و انقالب رهائی بخش ملی و قانونمندی های 
می  تشکیل  کمونیسم  و  سوسیالیسم  توسعه 

دهند.
۱

این سه جزء مارکسیسم ـ لنینیسم وحدتی را 
با هم تشکیل می دهند.

تیکی  دیالک  ماتریالیسم  بنیان  بر  آنها  زیرا 
به توضیح علمی روندهائی می پردازند که 
همه  و  کارگر  طبقه  عملی  کردوکار  برای 
زحمتکشان تحت رهبری احزاب مارکسیستی 

ـ لنینیستی اهمیت تعیین کننده دارند.
۲

 لنینیسم به چه معنی است؟ وحدت مارکسیسمـ 
وحدت مارکسیسم ـ لنینیسم به این معنا ست 
متقابال  را  همدیگر  آن  مختلف  جزء  سه  که 
پیش شرط قرار می دهند، مشروط می سازند 

و در یکدیگر دخیل اند.
۳

تاریخی  ماتریالیسم  که  است  طریق  بدین 
سیاسی  اقتصاد  های  بررسی  بوسیله 
نوبه  به  که  شود  می  پشتیبانی  مارکسیستی 
خود ـ بطور مشخص ـ ضرورت جایگزینی 
بوسیله  داری  سرمایه  اجتماعی  فرماسیون 
فرماسیون اجتماعی سوسیالیسم را اثبات می 

کند.
۴

مارکسیسم ـ لنینیسم بر بنیان تجارب کلکتیف 
در  کارگری  ـ  کمونیستی  المللی  بین  جنبش 
مبارزه طبقاتی و در ساختمان سوسیالیسم و 
کمونیسم توسعه می یابد و غنی تر می شود.

۵
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را  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  توسعه خالق  مبنای 
وحدت تئوری و پراتیک تشکیل می دهد.

الف
مبنای  بمثابه  ـ  پراتیک  و  تئوری  وحدت 
این  در  ـ  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  توسعه خالق 
دیده می شود که سرچشمه توسعه آن حزب 

انقالبی است.
ب 

مبنای  بمثابه  ـ  پراتیک  و  تئوری  وحدت 
این  در  ـ  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  توسعه خالق 
دیده می شود که مارکسیسم ـ لنینیسم خود به 
قدرت مادی بدل می شود، به واقعیت مادی 
در سیستم جهانی سوسیالیسم بدل می شود.

۶
پیش شرط تعیین کننده این موفقیت به شرح 

زیر است:
الف

ـ  مارکسیستی  احزاب  الینقطع  مبارزه 
ـ  پاکیزگی مارکسیسم  لنینیستی در راه حفظ 

لنینیسم
ب

کاربست خالق مارکسیسم ـ لنینیسم بر مسائل 
و وظایف نوین در ساختمان سوسیالیسم

ت
توسعه و تکامل مارکسیسم ـ لنینیسم و نفوذ 
خلق  شعور  در  سوسیالیستی  ایدئولوژی 

زحمتکش.
 ۷

هر  که  دهند  می  نشان  تاریخی  »تجارب 
ـ  مارکسیسم  آموزش  اصول  از  انحرافی 
المللی  بین  انحرافی از خصلت  لنینیسم، هر 
تئوری  جایگزینی  در جهت  تالشی  هر  آن، 
علمی بوسیله یاوه های لیبرالی ـ بورژوائی و 
انقالبی نما، ناگزیر به تضاد آشکار و آشتی 
ناپذیر با آماج های تاریخی طبقه کارگر بین 
المللی و منافع اساسی سوسیالیسم منجر می 

شود.«
جماهیر  اتحاد  کمونیست  حزب  )مصوبات 
شوروی به مناسبت یکصدمین زاد رو لنین(

۸
لنینیسم  ـ  مارکسیسم  به  پوشاندن  عمل  جامه 
پیش شرط  طبقاتی  مبارزه  در  آن  توسعه  و 
سوسیالیسم  پیروزی  برای  ای  کننده  تعیین 

است.
۹

اساسی  منافع  بیانگر  لنینیسم  ـ  مارکسیسم 
طبقه کارگر، اکثریت قریب به اتفاق بشریت 

طرفدار صلح، آزادی و پیشرفت است.
۱۰

مارکسیسم ـ لنینیسم ایدئولوژی جامعه نوینی است که جایگزین سرمایه داری می گردد.
مراجعه کنید به ماتریالیسم دیالک تیکی و تاریخی، سوسیالیسم و کمونیسم، حزب مارکسیستی 

ـ لنینیستی
پایان

کوین بى. اندرسون]1[
ترجمه: على معظمى

نشر بیدار

حتلیلى از نوشته  هاى متأخر مارکس 
 مارکس و جوامِع پیشا سرمایه  دارى

درباره  دهه ۱۸۵۰ مارکس  هاى  نوشته 
هایش  نوشته  به ویژه  غیر غربى  جوامع 
نوشته  از  تر  بیش  بسیار  هندوستان  درباره 
زمینه  همین  در ۱۸۷۲ در  او  متأخر  هاى 
که  متأخر  هاى  نوشته  این  اند.  شده  شناخته 
این  اند،  برخى از آن ها هنوز منتشر نشده 
معنى را تائید مى کنند که مارکس از دیدگاه 
که  خود  اروپا محور  اغلب  و  تک محورى 
است،  آثارش  منتقدان  اشاره  مورد  اغلب 
دست کشیده بود. متاسفانه برخى از این آثار 
هایى  طرح  اگرچه  اند،  نشده  منتشر  هنوز 
براى انتشار آن ها در قالب بخش جدیدى از 
 )MEGA۲( مجموعه آثار مارکس- انگلس

در دست هست.

و  اروپامحورى  I. تک محورى گرایى، 
هاى ۱۸۴۸-۱۸۵۹ درباره  ماوراء: نوشته 
چین، هند و روسیه با وجود این که دغدغه 
اصلى مارکس سرمایه  دارى غربى بود، در 
دو دوره نوشته هاى فراوانى درباره جوامع 

به جا  دارى  سرمایه   پیشا-  و  غیر غربى 
دو  هر  هم  از  مجزا  دوره  دو  این  گذاشت. 
در زمان هایى واقع شدند که جنبش کارگرى 
کوتاهى  فاصله  به  گرایید.  سکون  به  اروپا 
پیش از نخستین دور این رخوت ها،۱۸۵۹ 
– ۱۸۵۳، مارکس به لندن مرکز بین المللى 
یک امپراتورى جهانى نقل مکان کرده بود. 
مطالعه  بریتانیا  موزه  کتابخانه  در  مارکس 
امپراتورى  چین،  هند،  درباره  را  وسیعى 
در  مارکس  کرد.  آغاز  روسیه  و  عثمانى، 
نشریه  براى  خود  تحلیلى  هاى  یادداشت 
درباره  صفحه  هزاران  نیویورک تریبون 
این جوامع نوشت. این یادداشت ها را اغلب 
اروپا محور خوانده اند. اشلومو آوینرى در 
مقدمه خود بر مشهورترین مجموعه از این 
یادداشت ها نوشت: ”لحن کلى مارکس درباره 
کمونیست  مانیفست  در  غیر اروپایى  جهان 
است.” )۱۹۶۸،۱(.  گرفته  )۱۸۴۸( شکل 
استعمار  درباره  موجزى  قطعه  در  مارکس 

نظری
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در مانیفست )۱۸۴۸( با سبکى مدرنیستى از 
بودن سرمایه  پیشرفته  و  آسیا  ماندگى  عقب 
دارى غربى سخن گفته است: ”بورژوازى با 
رشد سریع همه ابزار تولید، با تجهیز گسترده 
ابزار ارتباطى، همه، حتى وحشى ترین ملل 
ارزان  قیمت  کشاند.  مى  تمدن  به سوى  را 
آن  سنگین  توپخانه  بورژوازى  کاالهاى 
است که با آن دیوار چین را فرو مى ریزد، 
کله شق  هاى  وحشى  آن  با  که  اى  توپخانه 
تسلیم مى  به  از خارجى ها را وادار  متنفر 
کند. بورژوازى همه ملل را مجبور مى کند 
تا از بیم انقراض شیوه تولید بورژوازى را 
این ملت ها را مجبور  بورژوازى  بپذیرند؛ 
مى کند تا مغز استخوان آن چیزى را که تمدن 
شوند.  بورژوا  نیز  خود  و  بپذیرند  نامد  مى 
قامت  بر  جهانى  بورژوازى،  کلمه  یک  در 
 .)MECW۶,۴۸۸( ”آرزوى خود مى سازد
به نظر مى آید که مارکس در این قطعه از 
چین  علیه  بریتانیا  تریاک  جنگ  نخستین 

در ۱۸۴۲ حمایت کرده است.

تریبون  در  مقاله ۱۸۵۳ خود  در  مارکس 
درباره هند هم دیدگاه مشابهى اتخاذ مى کند، 
یعنى درباره جامعه اى که به زعم او آن قدر 
ساکن بود که هیچ تاریخ حقیقى اى نداشت. 
بریتانیا  حاکمیت  مقاله ”پیامدهاى  مارکس 
آغاز مى کند  ادعا  این  با  در هندوستان” را 
فتح  از  اش ”گریزى  تفرقه  دلیل  به  هند  که 
مسلمانان  بین  تنها  هند ”نه  نداشت”.  شدن 
و  قبایل  بین  بلکه  بود  شده  تقسیم  هندوها  و 
کاست ها هم تجزیه شده بود.” بنابراین تاریخ 
هند”تاریخ فتوحات پى درپى اى است که بر 
او گذشته است.” مارکس سپس با لحنى فوق 
العاده اروپا محور اضافه مى کند که ”جامعه 
است،  تاریخى  هرگونه  فاقد  به کل  هند 
دست کم فاقد هرگونه تاریخ شناخته شده اى 
بى مقاومت و  اى  را ”جامعه  هند  و  است”، 
 )MECW۱۲,۲۱۷( .بى تحول” مى خواند
پس  دهه  یک  )۱۹۷۸( که  سعید  ادوارد 
اروپا محورى  بر  نوشت  مى  آوینرى  از 
نوشته  این  در  مارکس  قومیت محورى  و 
تر  بیش  امروز،  به  تا  گذاشت.  انگشت  ها 
عقیده  که  اند  داشته  تمایل  گران  پژوهش 
رابرت تاکر را بپذیرند که فرض مارکس این 
بود که ”تقدیر همه جوامع غیر غربى نظیر 
هند این بود که راه توسعه بورژوایى مدرن 
است،  پیموده  اروپاى مدرن  که  آن گونه  را 
فرانسیس  ژان  بپیمایند.” )۱۹۷۸,۶۵۳( 
به  پست مدرن  نگاهى  )۱۹۸۴( با  لیوتار 
این بحث قدیمى درباره آن چیزى که اغلب 
دیدگاه تک محورى نگر مارکس خوانده شده 
از  یکى  در  مارکس  که  داشت  اظهار  بود، 
روایت هاى بزرگ مدرنیته اسیر بوده است 
که همه تفاوت ها و دیگرگونگى ها را خوار 

مى شمرد.

متخصص  پژوهشگران  برخى  این همه،  با 
استدالل  )۱۹۹۵( اخیراً  بنر  اریکا  مانند 
کرده اند که نوشته هاى مارکس درباره ملیت 
گرایى، قومیت، و استعمار از آن چه عموماً 
اند.  فرض شده است تنوع بیش ترى داشته 
مطالعه اى متعادل درباره مقاالت ۱۸۵۳ او 
درباره هند که بسیار هم مورد انتقاد بوده اند 
نشان مى دهد که حتى در همان ۱۸۵۳ هم، 
دیدگاه او چنان که معموالً درنظر گرفته مى 
شود یکجانبه نبوده است. براى نمونه در همان 
مقاله نشریه تریبون که در باال به آن اشاره 
شد. مارکس هم چنین نوشته است: ”هندى ها 
ثمرات عناصر جامعه اى را که بورژوازى 
بریتانیا در میان آن ها پراکنده است نخواهند 
کبیر  بریتانیاى  خود  در  که  زمانى  تا  چید، 
صنعتى  پرولتاریاى  به وسیله  حاکم  طبقه 
به زیر کشیده شود، یا زمانى که خود هندوها 
یوغ  از  کل  به  که  باشند  شده  قوى  آن قدر 
بریتانیا رهایى جویند. در همه این حاالت، در 
زمانى کم و بیش دور، ما مطمئناً باید منتظر 
اعجاب انگیز  و  بزرگ  کشور  این  نوزایى 
این  به   .)MECW۱۲,۲۲۱( ”…باشیم
دیدگاه  هند  درباره  مارکس  دیدگاه  معنا 
دیالکتیکى بود: بریتانیا جامعه پیشا- سرمایه 
به  پیشرفت  و  بود  برانداخته  را  هند  دارى 
خود  که  پیشرفت،  این  اما  بود،  آورده  بار 
تمدن  ذاتى  گرى  تأثیر ”وحشى  تحت  شدیداً 
 ،)MECW۱۲,۲۲۱( بورژوایى” بود 
شد.  مى  هندیان  مغلوب  خود  به نوبه  باید 
تقابل ۱۸۴۸ میان  اگرچه  وجود  این  با 
این  غرب ”متمدن” در  شرق ”وحشى” و 
در  هم  باز  مارکس  است،  شده  رقیق  جا 
عمل  گرایى  محوری  تک  همان  چارچوب 
به  هم  هند هنوز  که  نویسد  او مى  کند.  مى 
عنوان یک پیش شرط براى رهایى اجتماعى 
عده  یابد.  سوق  کاپیتالیستى  توسعه  به  باید 
قلیلى به این نکته اشاره کرده اند که مارکس 
به حمایت  در سال هاى ۱۸۵۹-۱۸۵۶ قویاً 
بریتانیا  علیه  چینیان  و  هندیان  مقاومت  از 
بسیار  اش  درباره  که  موضوعى  برخاست، 
مقاالت  از  یکى  در  مارکس  نوشت.  هم 
ظاهراً  تریبون  نشریه  در  سال ۱۸۵۷ خود 
جهت عقیده پیشین خود در مانیفست کمونیست 
درباره وحشى  بودن چینى ها و متمدن بودن 
تریاک ۱۸۴۲ را  جنگ  طى  ها  بریتانیایى 
معکوس کرد. مارکس با ارجاعى دوباره به 
سپس  انگلیسى  نوشت: ”نظامیان  نزاع  این 
مرتکب شناعت هایى شدند که تنها و تنها به 
قصد تفریح بود؛ نه تعصبى مذهبى هیجانات 
علیه  نفرت  با  نه  کرد،  مى  تقدیس  را  شان 
دشمنى مغرور یا قومى فاتح برانگیخته شده 
بودند، و نه از مقاومت شدید دشمنى دالور 
تجاوز  چون  وقایعى  بودند.  شده  برافروخته 
به زنان، به سیخ کشیدن کودکان و به تمامى 
بودند  شهوانى  تفریحاتى  روستاها  سوختن 

بلکه  چینى  هاى  ماندارین  به وسیله  نه  که 
شده  ضبط  انگلیسى  افسرهاى  خود  توسط 
که  هم  هنگامى   )MECW۱۲,۲۱۷( اند”. 
Se-( ۱۸۵۷ درباره شورش سپوى  رر سال
poy( مى نوشت در دیدگاهش نسبت به هند 
زمان  این  در  بود.  داده  رخ  مشابهى  تغییر 
دیگر ارجاع به استعمار هم چون منشأ تمدن 

و پیشرفت تا حد زیادى محو شده بود.

در این دوره مارکس هم چنین دیدگاه خود را 
درباره روسیه، این امپراتورى دهقانى بزرگ 
از  داد.  تغییر  اروپایى،  تمدن  مجاورت  در 
دهه ۱۸۵۰ مارکس  اواسط  سال ۱۸۴۰ تا 
در نوشته هایى چون ”تاریخ دیپلماتیک سرى 
قرن هجدهم”، از روسیه هم چون جامعه اى 
تنها  نه  که  کند  مى  یاد  ارتجاعى  شدت  به 
بلکه  نیست،  درون  از  انقالبى  هیچ  به  قادر 
وقوع هر انقالبى در اروپا را هم تهدید مى 
کند، چنان که در ۱۸۴۸ چنین کرده بود. با 
این همه در اواخر دهه ۱۸۵۰ با نارضایتى 
ها  سرف  کردن  آزاد  به  که  دهقانى  هاى 
پرتویى  در  مارکس  انجامید،  تزار  توسط 
مقاله  در  مارکس  نگریست.  به روسیه  تازه 
اى که در ۱۸۵۸ در نشریه تریبون درباره 
آزادسازى سرف ها منتشر کرد، نوشت که 
دهد  رخ  روسیه  در  اجتماعى  انقالبى  اگر 
در  عطف  نقطه  انقالب ”دومین  این  هدف 
تمدنى  عاقبت  که  بود  خواهد  روسیه  تاریخ 
رسوایى  آن  جایگزین  را  عمومى  و  حقیقى 
به راه  کبیر  نمایشى خواهد کرد که پطر  و 
به طور   )MECW۱۶,۱۴۷(”.انداخت
مشخص تمامى متونى از مارکس که درباره 
هند، چین، و روسیه به آن ارجاع شد به جز 
شده  نوشته  انگلیسى  به  کمونیست  مانیفست 
اند و نه به آلمانى. این مسئله با آگاهى بیش 
ترى که مارکس پس از نقل مکانش به لندن 
در ۱۸۴۹ از تکثر تمدن ها و فرهنگ هاى 
در  نبود.  بى ارتباط  آورد  دست  به  جهان 
که  همان گونه  نظرى،  مشخصاً  سطح  یک 
الرنس کرادر )۱۹۷۵( و دیگران نشان داده 
اند، قطعاتى از گروندریسه )۱۸۵۷-۱۸۵۸(
درباره شیوه هاى تولید پیشا- سرمایه دارى 
آغاز  اند،  بوده  بحث  مورد  هم  بسیار  که 
تک محورى  الگوهاى  از  مارکس  عزیمت 
گرا را شکل داده اند. با این همه مارکس در 
داللت  اما  مختصر  اشارات  دنباله  زمان  آن 
چندمحورى  هاى  شیوه  درباره  خود  آمیز 
چنان که  در عوض  نگرفت.  پى  را  توسعه 
بخش  بعد  دهه  یک  طى  او  است  مشهود 
به  که  داد  بسط  را  گروندریسه  از  هایى 
و  شدند  مى  مربوط  مدرن  دارى  سرمایه 
نهایتاً ویرایش آلمانى نخستین جلد سرمایه را 

در ۱۸۶۷ منتشر کرد.

 II. به سوى چند محورى گرایى و یک کانون 
جدید: سه خط استدالل مارکس در دهه آخر 
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جنبش  فروپاشى  حیاتش، ۱۸۸۳-۱۸۷۲ با 
کارگرى غربى پس از شکست کمون پاریس، 
مارکس بار دیگر متوجه جوامع غیر غربى 
شد. در آخرین دهه حیاتش، ۱۸۸۳- ۱۸۷۲، 
سه خط بحث نشان دهنده این تغییر فکرى در 

مارکس هستند:

 ۱- تغییراتى که مارکس به ویرایش ۱۸۷۵-
۱۸۷۲ فرانسوى جلد اول سرمایه اعمال کرد 
را  گرا  اظهارات تک محورى  ها  آن  در  و 

حذف کرد،

که  درباره روسیه  او  جدید  هاى   ۲- نوشته 
مى گفت مزارع اشتراکى آن مى توانند نقطه 

آغازى براى تحول سوسیالیستى باشند،

او  حجم  پر  هاى  یادداشت   ۳- دفترچه 
به هیچ زبانى  تاکنون  در ۱۸۸۲-۱۸۷۹ که 
MEGA-  ننتشر نشده اند و قرار است در
دفترچه  این  شوند.   .۲۷/۲Vol منتشر  IV
یادداشت ها به جوامع و دوره هاى تاریخى 
و  هند  تاریخ  مانند  پردازند  مى  ترى  وسیع 
اقتصاد  و  هلند  استعمار  روستایى،  فرهنگ 
روستایى در اندونزى، جنسیت و خویشاوندى 
در میان بومیان آمریکا و یونان و روم باستان 
و مالکیت جمعى و خصوصى در الجزایر و 

آمریکاى التیِن پیش و پس از استعمار.

نخستین خط بحث در ویرایش ترجمه فرانسوى 
جلد نخست سرمایه رخ مى نماید. این ویرایش 
مارکس  که  بود  سرمایه  از  روایتى  آخرین 
براى چاپ آماده کرد و به صورت  شخصاً 
شد.  از ۱۸۷۲ تا ۱۸۷۵ منتشر  بخش بخش 
که  آلمانى  دوم  ویرایش  و  ویرایش  این  در 
تغییرات  مارکس  شد،  در ۱۸۷۲ منتشر 
شده  منتشر  ویرایش  متن  نسبت  به  بسیارى 
از  بسیارى  است.  کرده  در ۱۸۶۷ ایجاد 
فرانسوى  ویرایش  در  مارکس  که  تغییراتى 
سرمایه به وجود آورد هنوز که هنوز است 
به ویرایش هاى انگلیسى و حتى متن آلمانى 
مهم  تغییرات  باقى  اند.  نیافته  راه  سرمایه 
فتیشیسم  مختلف  هاى  بخش  آمدن  پدید  مانند 
من  اند.  یافته  رسمیت  دیگر  اکنون  کاالیى 
اکتفا مى کنم که به  این جا به دو قطعه  در 
مبحث چند محورگرایى مربوط مى شوند و 
آلمانى  یا  انگلیسى  معیار  هاى  ویرایش  در 

یافت نمى شوند.

که  است  مشهورى  بخش  در  قطعه  نخستین 
جوامع  با  دارى  سرمایه  جوامع  روابط  به 
ویرایش  در  پردازد،  مى  دارى  غیرسرمایه 
نظر  از  که  خوانیم:”کشورى  مى  انگلیسى 
صنعتى پیشرفته تر است، به کشورى که کمتر 
پیش رفته است، تنها آینده خود را نشان مى 
دهد”. )Marx۱۹۷۶,۹۱( برخى از کسانى 
اثرى  عنوان  به  سرمایه  نخست  جلد  از  که 

دادن  نشان  براى  اند  کرده  انتقاد  گرا  جزم 
کرد ”همه” جوامع  مى  فکر  مارکس  این که 
براى  واحد  مسیرى  طى  به  مجبور  بشرى 
آن  نوزدهم  قرن  انگلستان  که  هستند  توسعه 
استفاده  این قطعه  تفسیر  از  است  پیموده  را 
توجه  حال   )Shanin۱۹۸۳( اند.  کرده 
فرانسوى  ویرایش  در  قطعه  این  که  کنید 
تر  آن بحث خود را روشن  در  مارکس  که 
شود: ”کشورى  مى  خوانده  چگونه  کرد 
به  است،  تر  پیشرفته  صنعتى  نظر  از  که 
را  آن  مشابه  صنعتى  مسیر  که  کشورهایى 
مى  نشان  را  خود  آینده  تنها  پیمایند،  مى 
جا  این  در   )Marx۱۹۶۳,۴۵۹( ”.دهد
را مى  دیگران  که مسیر  مفهوم کشورهایى 
شده  محدود  هایى  آن  پیمایند ”صراحتاً” به 
کنند.  به سوى صنعتى شدن حرکت مى  که 
زمان  در  که  روسیه  یا  هند  چون  جوامعى 
مارکس غیر صنعتى بودند ظاهراً در این جا 
استثنا شده اند و مفهوم راه توسعه بدیل برای 
قطعه  با  مارکس  است.  تصور  قابل  شان 
دیگرى هم که در بخش انباشت اولیه سرمایه 
داشتن سرمایه  دارى  است و درباره ریشه 
در سلب مالکیت دهقانان بحث مى کند، کار 
مشابهى انجام داده است. مارکس در ویرایش 
انگلیسى و آلمانى رسمى نوشته است: ”سلب 
یعنى  کشاورزى،  تولیدکنندگان  از  مالکیت 
انباشت  روند  کل  پایه  زمین،  از  دهقانان، 
که  انگلستان،  در  تنها  که…  است  سرمایه 
آن  از  را  هامان  مثال  منظور  این  براى  ما 
داشته  را  خود  کالسیک  شکل  زنیم،  مى 
این همه  با   )۸۷۶  ,Marx۱۹۷۶( ”.است
در ویرایش فرانسوى متأخر این قطعه چنین 
آمده است: ”اما مبناى کل این رخداِد انباشت 
دهقانان  از  مالکیت  سلب  سرمایه  اولیه 
کشورى  تنها  انگلستان  امروز  به  تا  است. 
به طور  آن  در  روند  این  که  است  بوده 
کشورهاى  همه  اما  است…  شده  کامل طى 
اروپاى غربى نیز مسیر مشابهى را طى مى 
جا  این  در   .)۱-Marx۱۹۶۳,۱۱۷۰(”کنند
او باز هم جایى براى شیوه توسعه بدیل براى 

کشورى چون روسیه باقى مى گذارد.

متأخر  هاى  نوشته  در  دوم  بحث   خط 
و جوامع  درباره جوامع غیرغربى  مارکس 
است.  روسیه  متوجه  دارى،  سرمایه  پیشا- 
روسیه  به  مارکس  عالقه  تجدید  بى شک 
انگیزه  روسى  به  ترجمه ۱۸۷۲ سرمایه  از 
غیرآلمانى  ویرایش  نخستین  که  بود  گرفته 
این براى مارکس شگفت  به عالوه  بود.  آن 
انگیز بود که سرمایه در روسیه وسیعاً مورد 
 )Resis۱۹۷۰( است.  شده  واقع  بحث 
به بررسى مجدد  مارکس در متون متعددى 
و  روسیه  لزوماً  آیا  که  پرداخت  امر  این 
به  آسیا محکوم  جوامع کشاورزى دیگر در 
نه.  یا  بودند  غربى  شیوه  به  مدرنیزاسیون 

این  از  بخشى  کارانش  هم  و  شانین  تئودور 
نوشته ها که به روسیه مربوط مى شود را 
)Shanin ۱۹۸۳( در  اند.  کرده  استخراج 
نقد  به  پاسخ  در  سال۱۸۷۷ که  در  اى  نامه 
به  میخاییلووسکى  کا.  ان.  روس  نویسنده 
در  خود  از  مارکس  است،  نوشته  سرمایه 
مى  دفاع  گرایى  تک محورى  اتهام  برابر 
کند. مارکس با نقل مثال دومى که در باال از 
ترجمه فرانسوى سرمایه آوردیم استدالل مى 
کند که: ”مدعاى فصل انباشت اولیه سرمایه 
سرمایه  اقتصاد  نظم  که  نیست  این  جز 
زاده  فئودالى  اقتصادى  نظم  بطن  از  دارى 
در  مارکس   )Shanin ۱۹۸۳,۱۳۵( ”.شد
تک محورى  اتهام  برابر  در  خود  از  دفاع 
شد  این  منکر  شدیداً  چنین  هم  گرایى، 
اى  فلسفى  عمومى  تاریخى-  که ”نظریه 
تدوین کرده است که خواه ناخواه باید بر تمامى 
 )Shanin ۱۹۸۳,۱۳۶( ”.ملل اعمال شود
ظاهراً این نامه هیچ گاه فرستاده نشد. مارکس 
در نامه مشهور۱۸۸۱ خود به ورا زاسولیچ 
انقالبى روسى، باز هم صحبت از این کرده 
است که آیا روسیه ناچار به پیمودن راه رشد 
که  است  اى  شیوه  همان  به  دارى  سرمایه 
یا  اروپاى غربى طى کرده  آن زمان در  تا 
ویرایش  از  هم  باز  مارکس  این جا  در  نه. 
کند: ”اجبار  مى  قول  نقل  سرمایه  فرانسوى 
متوجه  این مرحله مشخصاً  پیمودن  تاریخى 
 Shanin( ”.کشورهاى اروپاى غربى است
۱۹۸۳, ۱۲۴( او باز هم نتیجه مى گیرد که 
رشد بدیل امکان پذیر است. مارکس استدالل 
خود را عمدتاً بر تفاوت بزرگى استوار مى 
کند که میان ساخت اجتماعى دهکده روسى، 
با مالکیت اشتراکى در آن، و دهکده اروپاى 
غربى در قرون وسطى وجود داشته است. 
مارکس اضافه مى کند که مطالعه اخیر در 
مورد جامعه روسیه ”مرا متقاعد کرده است 
نوزایى  اتکاى  نقطه  اشتراکى  مزرعه  که 
 Shanin( ”.است روسیه  در  اجتماعى 
۱۹۸۳, ۱۲۴( مارکس در پیش نویس مفصل 
تر نامه خود به زاسولیچ نشان مى دهد که آن 
شیوه جوامع اشتراکى اى که او درباره آن در 
روسیه صحبت مى کند در جوامع غیرغربى 
دیگرى چون هندوستان هم یافت مى شوند. 
نهایتاً مارکس در آخرین اثر منتشر شده اش، 
روسى  ترجمه  در ۱۸۸۲ بر  که  اى  مقدمه 
مانیفست کمونیست به همراه انگلس نوشت، 
به همان مقوله دهکده اشتراکى در روسیه، با 
دهکده  بازگشت. ”آیا  انتخابى شان،  حاکمان 
که  جوامعى  یعنى  روسى،  خودگردان  هاى 
البته تا حد زیادى فرسوده شده اند، با مالکیت 
اشتراکى شان بر زمین، مى توانند به شکل 
ارتقا  کمونیستى  اشتراکى  مالکیت  تر  عالى 
یابند؟ یا این که باید لزوماً همان طریق انحالل 
را که در تاریخ جوامع غربى پیموده شد طى 
وجود  ممکن  پاسخ  یک  تنها  امروز  کنند؟ 
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نشانه  به صورت  روسیه  انقالب  اگر  دارد. 
اى براى انقالب پرولترى در غرب رخ دهد، 
آن گاه این دو مکمل یک دیگر خواهند بود، 
دهقانان  درمیان  زمین  اشتراکى  مالکیت  و 
رشد  براى  عزیمتى  نقطه  چون  هم  روسى 
 ,۱۹۸۳  Shanin( ”.بود کمونیستى خواهد 

)۱۳۹

زاسولیچ  با  مارکس  مکاتبه  حالى که  در 
ویرایش  از  اندکى  عده  اما  است  مشهور 
هاى  یادداشت  دفترچه  یا  سرمایه  فرانسوى 
در ۱۸۸۲-۱۸۷۹، که  مارکس  خصوصى 
در ۱۸۸۳ نوشته  او  مرگ  از  پیش  درست 
ها،  یادداشت  دفترچه  این  دارند.  خبر  شده، 
یعنى خط بحث سوم مارکس در آخرین دهه 
نسبت  به  غیرغربى،  جوامع  درباره  حیاتش 
دیگر آثارى چون گروندریسه یا دست نوشته 
هاى ۱۸۴۴ که پس از مرگش منتشر شدند، 
ویرایش  ساختار  اند.  قاعده  خالف  تر  بیش 
نشده و حتى از نظر دستورى مشکل دار آن 
ها به عالوه زبان مغلقى که مارکس در آن ها 
استفاده کرده بود نشان مى دهد که چگونه به 
صورت پنهانى از درمان گرانش که نوشتن 
را برایش ممنوع کرده بودند و به دشوارى 
این پیش نویس  نوشته شده است. عالوه بر 
ها دفترچه هاى دیگرى هم هستند که مارکس 
در آن ها قطعاتى از کتاب هایى را که مى 
خوانده است خالصه کرده است. با این همه 
این ها چیزى بیش از خالصه کردن هستند؛ 
این دفترچه ها نشان دهنده شیوه تفکر خود 
درجه  در  هستند.  جهات  برخى  در  مارکس 
نخست این یادداشت ها حاوى اظهار نظرهایى 
هستند که مارکس در آن ها از جانب خودش 
یادداشت  این  این که  دوم  است.  زده  حرف 
مقام یک ”خواننده” نشان  در  را  مارکس  ها 
حاوى  تنها  نه  ها  یادداشت  این  دهند.  مى 
بر  مارکس  غیرمستقیم  و  مستقیم  نقدهاى 
فرض ها و نتیجه گیرى هاى نویسندگان آثار 
مورد مطالعه او هستند، بلکه هم چنین نشان 
با  آثار  آن  مى دهند که مارکس در خواندن 
مقوالت متن ارتباط برقرار مى کرده یا آن ها 
را از دست مى نهاده است. سوم این که این 
یادداشت ها نشان مى دهند که مارکس کدام 
مضامین و داده ها را در مطالعه این جوامع 
غیرغربى و پیشا- سرمایه دارى جذاب مى 
یافته است. خالصه این که این یادداشت ها 
مى  او  اندیشه  به  فردى  به  منحصر  دریچه 
جهتى  داشت  که  زمانى  در  هم  آن  گشایند 
در  مارکس  که  هایى  طرح  یافت.  مى  تازه 
این یادداشت ها براى انتشار داشت به همین 
سومین و اساسى ترین خط بحث او درباره 
جوامع پیشا- سرمایه دارى و جنسیت مربوط 
ها  آن  به  بعدى  بخش  در  من  که  شوند  مى 

خواهم پرداخت.

III. نگاهى اجمالى به یادداشت هاى ۱۸۸۲-

غیرغربى  جوامع  درباره  ۱۸۷۹ مارکس 
در  جنسیت  و  دارى  سرمایه  پیشا-  و 
هاى  رونوشت  کرادر  سال ۱۹۷۲. الرنس 
خود را از ”یادداشت هاى قوم شناسانه” منتشر 
یادداشت  حاوى  چندزبانه  مجلدى  که  کرد 
آثار  درباره  هاى ۱۸۸۲-۱۸۸۰ مارکس 
انسان شناسانه هنرى لوئیس مورگان، هنرى 
سامر مین، جان باد فیر، و جان لوباک بود. 
یادداشت  با  هم  انگلیسى  تمام  ویرایش  یک 
خواهد  منتشر  زودى  به  ویراستارانه  هاى 
هاى  همه ”یادداشت  این  با   )Smith( شد. 
یادداشت  از  نیمى  شامل  قوم شناسانه” تنها 
جوامع  درباره  هاى ۱۸۸۲-۱۸۷۹ مارکس 
هستند.  دارى  سرمایه  پیشا-  و  غیرغربى 
و  شناسان  مارکس  از  گروهى  همراه  به  ما 
ویراستاران آثار مارکس در روسیه، ایاالت 
متحده، هلند، آلمان و بخشى از ویراستاران 
یک  که  داریم  نظر  طرح MEGA۲  در 
را  ها  یادداشت  این  از  مشروح  ویرایش 
براى  برسانیم.  چاپ  به  کامل  به طور 
قصد  مجلد IV/۲۷ طرح MEGA۲هم 
داریم که مجلدى از این نوشته ها در همان 
شکل چندزبانه شان، معموالً ترکیبى از آلمانى 
قصد  چنین  هم  ببینیم.  تهیه  را  انگلیسى،  و 
داریم تا جایى که ممکن باشد موضوعاتى را 
که کرادر در ویرایش خود از”یادداشت هاى 
بود در یک ویرایش  قوم شناسانه” نگنجانده 

تمام انگلیسى بیاوریم.

مارکس در آخرین سال هاى عمرش، ۱۸۸۲-
۱۸۷۹، چیز زیادى منتشر نکرد. براى مثال 
او مجلدات دوم و سوم سرمایه را که انگلس 
نکرد.  تمام  رساند  چاپ  به  مرگش  از  پس 
اکثر مطالعات متقدم درباره زندگى مارکس 
مى گویند که این سال ها، سال هاى بیمارى 
او بوده اند که در آن ها او توانایى کار فکرى 
از سال ۱۹۶۰ بحث  است.  نداشته  را  جدى 
هاى جدید درباره مباحث نوشته هاى متأخر 
اند،  افکنده  تردید  تصویر  این  در  مارکس 
که  است  اولیه  تلقى  همان  هنوز  اگرچه 
هاى  در ”یادداشت  است.  مانده  غالب  تلقى 
نظام مند  به طور  قوم شناسانه” مارکس 
ملل  از  اى  گستره  با  آشنایى  تالش  درگیر 
غیراروپایى و اقوام اولیه اى چون ایروکوئى 
هاى آمریکاى شمالى، آزتک هاى مکزیک 
بومیان  کلمب،  کریستف  رسیدن  از  پیش 
اقوام  و  هندوستان،  شمال  دهقانان  استرالیا، 
سلتى ایرلند باستان بوده است. این مطالعات 
امکان تمرکز پیوسته بر فرهنگ روستایى را 
پیشا- سرمایه دارى  در میان گستره جوامع 
براى او فراهم کرد. عالقه مارکس در این 
عوارض  فهم  براى  او  آرزوى  با  مطالعه 
بود.  همبسته  سرمایه  جهانى  نظام  گسترش 
نظرى  هسته  ها  یادداشت  این  در  مارکس 

مقوالتى را دنبال کرده است از قبیل:

چند محورى  اجتماعى  توسعه  ۱- الگوهاى 
به جاى الگوهاى تک محورى،

میان  در  جنسیتى  و  خانوادگى  ۲- روابط 
جوامع گوناگون،

۳- شکل گیرى طبقات اجتماعى در جوامع 
قبیله اى، و

مالکیت  و  اشتراکى  مالکیت  ۴- تاریخ 
مطالعات  پیشین  هاى  دوره  در  خصوصى. 
مختصر  به نحوى  جز  مقوالت  این  مارکس 

مطرح نشده بودند.

مارکس در ”یادداشت هاى قوم شناسانه” تنها 
نکرده  بسنده  دیگران  هاى  یافته  ضبط  به 
نتیجه  و  فرضیات  درباره  اغلب  او  است. 
است.  کرده  بازاندیشى  ها  آن  هاى  گیرى 
هایش  یادداشت  در  مارکس  نمونه  براى 
درباره انسان شناس آمریکایى لوئیس هنرى 
که  رمانتیکى  تصویر  از  را  خود  مورگان، 
مورگان از جوامع بومى آمریکا به دست مى 
دهد به دور نگه مى دارد. به عالوه مارکس 
و  استعمار  به  تندى  حمالت  مکرر  به نحو 
ساختار خانواده پدرساالر در یادداشت هاى 
مورد  آثار  اصل  در  که  گنجاند  مى  خود 
شود.  نمى  دیده  گرایشى  چنین  او  مطالعه 
بر  هایش  یادداشت  در  مارکس  مثال  براى 
نظام  انگلیسى  مین مورخ  آثار هنرى سامر 
حقوقى، با آمیزه اى از آلمانى و انگلیسى مى 
زنان  باستان  ایرلند  حقوق  طبق  نویسد: ”بر 
این قدرت را داشتند که بى اذن شوهر خود با 
دارایى شخصى شان معامله کنند، و این یکى 
از نهادهایى بود که با آغاز قرن هفدهم فوراً 
انگلیسى  کله خشک  هاى  قاضى  سوى  از 
 )Krader۱۹۷۲,۳۲۳( ”.شد اعالم  ممنوع 
به  مربوط  هاى  یادداشت  در  دیگر  جاى 
جنسیت،  مسئله  به  هم  باز  مارکس  مورگان 
کند.  مى  رجوع  باستان،  یونان  در  این بار 
مارکس این حکم مورگان را نقل مى کند که 
در میان یونانیان باستان ”اصولى از آموزش 
خورد  مى  چشم  به  مردان  به  خودخواهى 
که به کاستن از قدر زنان تمایل داشت.” با 
اظهار  این که  محض  به  مارکس  این همه 
نظر شخصى خود را در این مورد آغاز مى 
کند در تعارض با نقل قول اصلى مى نویسد 
گر  نشان  المپ  در  ها  الهه  جایگاه  که ”اما 
و  موثر  گذشته  موقعیت  خاطره حسرت بار 
 )Krader۱۹۷۲,۱۲۱( است”.  زنان  آزاد 
 )Krader۱۹۷۲,۱۹۷۵( کرادر  به جز 
پژوهش گران اندکى در مورد این یادداشت ها 
بحث کرده اند. هانس- پتر هارستیک مورخ 
بر  هاى ۱۸۷۹ مارکس  یادداشت  که  آلمانى 
کتاب انسان شناس روس ماکسیم کووالِفسکى 
و  هند،  الجزایر،  در  مالکیت جمعى  درباره 
چاپ  را  کلمب  کریستف  از  پیش  آمریکاى 
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کرده است مى نویسد: ”عطف نظر مارکس 
آمریکاى  آسیا،  اروپا به… طرف  از سوى 
Har- )تتین، و آفریقاى شمالى برگشته بود.” 
فیلسوف  دونایفسکایا  رایا   )stick۱۹۷۷,۲
هاى  مارکسیست ”یادداشت  گراى  انسان 
متأخر  هاى  نوشته  دیگر  قوم شناسانه” و 
دارى  غیرسرمایه  جوامع  درباره  مارکس 
مسئله  بر  تأکید  با  تر  اى وسیع  جنبه  از  را 
Duna(مى دهد قرار  توجه  مورد  جنسیت 
yevskaya۱۹۹۱,۱۹۸۵۱۹۸۲(. اندیشم

آدرینه ریچ  دیگرى هم چون  فمینیست  ندان 
Vilei-( ویلیسیس  دنگا  و   )Rich۱۹۹۱(
اند،  شده  وارد  بحث  این  به  sis۱۹۹۶( هم 
همان طور که پارش چاتوپادهیاِی اقتصاددان 

به بحث وارد شده است.

این  از  پیش   )Chattopadhyay۱۹۹۹(
یادداشت  این   )Hudis۱۹۸۳( هودیس  پتر 
درباره  او  هاى  نوشته  به  را  مارکس  هاى 
فرانکلین  و  بود  داده  ربط  سوم  جهان 
هم   )Rosemont۱۹۸۹( روزمونت 
مباحث  با  ها  یادداشت  این  ارتباط  درباره 
اظهار  التین  آمریکاى  بومیان  به  مربوط 
نورمن  دیوید  در عین حال  بود،  نظر کرده 
اسمیت )Smith۱۹۹۵( این یادداشت ها را 
بود.  داده  ارتباط  لوکزامبورگ  رزا  آثار  با 

)Ito۱۹۹۶ ,۱۹۷۳ Levine(

عالوه  شد  اشاره  باال  در  که  همان طور 
در ”یادداشت  کرادر  که  آن چه  بر 
حجم  کرد  قوم شناسانه” منتشر  هاى 
سال  به  مربوط  ها  یادداشت  از  معادلى 
جوامع  هاى ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۲ درباره 
غیرغربى و پیشا- سرمایه دارى از مارکس 
هیچ گاه  ها  آن  اکثر  که  است  مانده  جا  به 
منتشر نشده اند. این یادداشت ها گه گاه حاوى 
برخى احکام صریح از جانب خود مارکس 
یادداشت  در  مارکس  نمونه  براى  هستند. 
کووالِفسکى  کتاب  بر  هاى ۱۸۷۹ خود 
التین،  آمریکاى  و  هند،  الجزایر،  درباره 
نسبت به تالش کووالِفسکى براى اعمال دسته 
مالکیت  و  فئودالیسم  اروپامحور  هاى  بندى 
خصوصى بر آمریکاى جنوبى پیش از کلمب 
به طریقى مشابه مارکس  موضع مى گیرد. 
در یادداشت هایش بر مباحث لودویگ النژه 
باستان پژوه درباره خانواده در روم باستان، 
با  که  کند  مى  انتقاد  تحریفى  دلیل  به  او  از 
صورت  خصوصى  مالکیت  گرفتن  اصل 
مى دهد و به این ترتیب از اهمیت مالکیت 
Harst- )ششتراکى در آن ساخت مى کاهد. 

)ick۱۹۷۷,۱۰

 با این همه چنین اظهارنظرهایى اهمیت این 
دهند.  نمى  نشان  تمامى  به  را  ها  یادداشت 
که  دهند  مى  نشان  تنها  نه  عالوه  به  ها  آن 
پایانى عمرش بر چه  مارکس در سال هاى 

چنین  هم  بلکه  بود،  شده  متمرکز  مقوالتى 
نشان مى دهند که او چگونه مسائل را الک 
مى کند، برخى را کنار مى گذارد و سپس 
مضامین آثار مورد مطالعه اش را بازسازى 
مارکس  هاى  یادداشت  مثال  براى  کند.  مى 
بر النژه تمرکز او را بر قدرت ازدواج در 
مارکس  دهد،  مى  نشان  پدرساالر  خانواده 
خطوط  خالل  در  تنها  نه  موضوع  این  به 
طبقاتى و قومى نگاه مى کند بلکه در طول 
تدریجى  این قدرت و تضعیف  به  تاریخ هم 
هاى  یادداشت  در  مارکس  دارد.  توجه  اش 
اقتصاد،  مورخ  بوچر  کارل  کتاب  بر  خود 
درباره قیام بردگان روم، خانواده رومى را 
در مفهومى وسیع تر، یعنى در روابط ارباب 
از  بخشى  به عنوان  هم  باز  و  بردگانش،  و 
نظام تنظیم پدرساالرانه روابط در نظر مى 
بود که  توجه در راستاى حکمى  این  گیرد. 
هایش  یادداشت  از  دیگر  جایى  در  مارکس 
که ”خانواده  این  بر  مبنى  بود  رسیده  آن  به 
نه تنها جنین بندگى بلکه جنین برده دارى را 
 )Krader۱۹۷۲,۱۲۰( ”.هم در خود دارد
مارکس در یادداشت هایش بر بوچر به قیام 
بردگان در قرن دوم پیش از میالد، توجه مى 
کند و تحوالت و درگیرى هاى میان طبقاتى 
و  موازى  به صورت  را  روم  آزاد  جمعیت 
سال به سال در طول دوره گراچى در روم 
بررسى مى کند. مارکس در یادداشت هایش 
ضداستعمارى  قیام هاى  بر  هند،  تاریخ  بر 
او  تمرکز  برخالف  این  و  کند،  مى  تمرکز 
در نوشته هاى سال ۱۸۵۳ است که در آن 
ها فرض مى کرد هندیان مقاومتى در برابر 
فاتحان خارجى نشان نمى دهند. مارکس در 
ساختار  بر  جاوه،  درباره  هایش  یادداشت 
جامعه روستایى متمرکز مى شود یعنى دقیقاً 
همین  هاى  یادداشت  در  که  توجهى  همان 

دوره اش در مورد هند و روسیه دارد.

نشده ۱۸۸۱- منتشر  هاى  یادداشت   .IV
روم  و  اندونزى  درباره  ۱۸۷۹ مارکس 
خواهم  تر  دقیق  نگاهى  من  پایان  در 
بار  نخستین  براى  که  متنى  دو  به  داشت 
خواهند   MEGA/۲۷ چاپ  Vol. IV در
منتشر  زبانى  هیچ  به  این  از  پیش  تا  و  شد 
یادداشت  مارکس ۲۰۰۰۰ کلمه  اند:  نشده 
دارد،  اندونزى  در  هلند  استعمار  مورد  در 
این  که در ۱۸۸۱-۱۸۸۰ نوشته شده است، 
قابل مالحظه  یادداشت ها نشان دهنده توجه 
اولیه  مراحل  و  اندونزى  جامعه  به  مارکس 
جذب آن در بازار جهانى است. مارکس بر 
جاوه  سنتى  روستاهاى  اجتماعى  سازمان 
مارکس  هاى  یادداشت  شود.  مى  متمرکز 
یا  نام ”جاوه:  با  است  کتابى  بر  متمرکز 
کرد،  اداره  را  مستعمره  یک  باید  چگونه 
بریتانیا  مشکل  براى  عملى  حلى  راه  ارائه 
در هند”، که جیمز ویلیام بایلى مانى آن را 

نوشته که یک وکیل دعاوى بریتانیایى متولد 
او  سفر  حاصل  که  مانى  کتاب  است.  هند 
در ۱۸۵۸ به جاوه است، یعنى در زمان اوج 
شورش سپوى در هند، ستایشى بى شرمانه 
از حاکمیت استعمارى هلند بود. هلندى ها در 
جاوه بیش از استعمار بریتانیا در هندوستان 
سنتى  روستاهاى  سختى  به  بازار  فشار  که 
اشتراکى را ویران کرده بود، نظام پیش از 
بودند. هلندى ها در  استعمار را حفظ کرده 
حالى که اجازه داده بودند بسیارى از وجوه 
هاى  سازمان  و  زمین  دارى  اجاره  نظام 
سیاسى و فرهنگ روستاهاى اشتراکى تداوم 
گرفتند.  مى  باج  نظام  این  از  باال  از  یابد، 
مارکس زمانى که در ۱۸۵۳ درباره هند مى 
نوشت بر اساس کتاب تاریخى و قوم نگارانه 
رافلس ”تاریخ  اتامفورد  هنرى  کالسیک 
جاوه” )۱۸۱۷( یادداشت هایى درباره جاوه 
بر  مارکس  هاى  یادداشت  بود.  کرده  تهیه 
فرهنگ  و  طبیعى  حیات  بر  رافلس  کتاب 
جنسیتى،  روابط  بر  اشتمال  با  روستایى، 
در  مارکس  داشت.  تکیه  بالى  در  به ویژه 
کتاب  بر  هاى ۱۸۸۱-۱۸۸۰ خود  یادداشت 
مورد  مضمون  کامل  به طور  تقریباً  مانى، 
با  هلندى  استعمار  مقایسه  یعنى  مانى  توجه 
حاکمیت بریتانیا در هند را نادیده گرفت. در 
عوض بر داده هاى تجربى اى متمرکز شد که 
مانى از اقتصاد و زندگى روستایى در جاوه 
 )Tichelman۱۹۸۳( بود.  کرده  عرضه 
مستقیمى  انتقادى  نظر  اظهار  هیچ  مارکس 
بر نقاط تمایز اثر این وقایع نگار کم و بیش 
عوض  در  کند.  نمى  جاوه  زندگى  سطحى 
مارکس  بى طرفى،  از  دقیق  معنایى  در 
مانى  مشکوک  هاى  داده  از  بزرگى  بخش 
مى  که  حال  عین  در  گذارد،  مى  کنار  را 
کتابى  از  بهره را  ترین  بیش  کوشد همواره 
منابع  از محدود  آن زمان یکى  ببرد که در 
زندگى  از  جزیى  اطالعات  مقدارى  حاوى 
جاوه تحت استعمار از دید یک ناظر خارجى 
است. مارکس بخش هایى از کتاب مانى را 
کنار گذاشت و خطوط مشخصى را در میان 
آن ها نقل کرد. او از کتاب مانى داده هایى 
را که به نظر مربوط و منطقاً درست مى آمد 
غربال کرد. در حالى که ستایش خام مانى از 

حاکمیت هلندى ها را به دور انداخت.

مرگ  از  پس  انگلس  که  آید  مى  نظر  به 
و  است  خوانده  را  مانى  کتاب  هم  مارکس 
در  انگلس  را.  مارکس  هاى  یادداشت  هم 
تاریخ ۱۶ فوریه ۱۸۸۴ به  به  که  اى  نامه 
استحکام  است  نوشته  کائوتسکى  کارل 
حاکمیت هلند را چونان نمونه محافظه کارى 
بیند که ”همچون  از ”سوسیالیسم دولتى” مى 
هند و روسیه” در همان زمان بر ”کمونیسمى 
بود.  استوار  روستایى  سطح  ابتدایى” در 
آید که  )MECW۴۷,۱۰۲-۳( به نظر مى 



77مجله هفته شماره 25 تیر 1391 صفحه  

این دیدگاه مخالف تأکید مارکس در یادداشت 
روسیه  درباره  خصوصاً  متأخرش،  هاى 
است که در آن ها مفهوم کمونیسم ابتدایى را 
هم چون نقطه عزیمتى براى تحوالت انقالبى 
مى بیند. در این جا به نظر مى آید که انگلس 
مانیفست  روسى  ترجمه  مقدمه ۱۸۸۲ بر 
مارکس  با  تدوینش  در  خود  که  کمونیست 
همکارى کرده بود را فراموش کرده است.

مارکس  اى  هاى ۴۵۰۰۰ کلمه  یادداشت 
از ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۰ نوشته  که  روم  درباره 
شده اند واقعاً حتى بر متخصصان آثار مارکس 
اند و هیچ گاه به هیچ زبانى  ناشناخته مانده 
یادداشت ها بر روابط  این  اند.  منتشر نشده 
اجتماعى  طبقات  بین  روابط  و  خانوادگى 
متمرکزند. همان طور که پیش از این اشاره 
مقوالتى جدا  ها را صرفاً  این  مارکس  شد، 
از هم نمى دید. یادداشت هاى او درباره روم 
حاوى  اما  اند،  شده  نوشته  آلمانى  به  عمدتاً 
برخى  و  التین  زبان  به  هم  زیادى  قطعات 
بلندترین  مارکس  هستند.  انگلیسى  عبارات 
روم، ۲۴ صفحه  درباره  خود  یادداشت 
کتاب ”روم  درباره  را  دست نویس 
 R O mische  Alterth  U( ”باستان
سه جلدى  تاریخى  که  نوشت   )mer۱۸۵۶
رسوم  درباره  که  است  النژه  لودویگ  اثر 
اجتماعى دوره کهن پیش از جمهورى نوشته 
شده است. النژه یکى از مهم ترین مورخان 
روم باستان بود. مارکس در این یادداشت ها 
که در ۱۸۷۹ نوشته شده بر تحوالت خانواده 
نقش  اى،  قبیله  قوانین  و  ازدواج  پدرساالر، 
مالکیت  قوانین  تحوالت  و  زنان  اجتماعى 
یادداشت  این  از  برخى  شود.  مى  متمرکز 
رومى  که شوهر  پردازند  مى  قدرتى  به  ها 
بر همسر خود داشته است. بخش هاى دیگر 
خانواده  که  پردازند  مى  قدرتى  به  یادداشت 
پدرساالر در عرصه هاى دیگر داشته است: 
بر فرزندان و نوه هاى خانواده، بر کارگران 
بر  و  شان  بردگان  شان،  نوکران  بر  شان، 
هاى  بخش  هم  باز  شان.  زمین  و  چارپایان 
دیگر یادداشت هاى مارکس در مورد النژه 
به روابط عشیره اى و قبیله اى مربوط مى 
شد. مارکس اشاره مى کند که با توسعه تمدن 
رومى ازدواج هر چه بیش تر تحت کنترل 
قرار  دولتى  قوانین سکوالر دستگاه قضایى 
شد.  آزاد  اى  قبیله  قوانین  نفوذ  از  و  گرفت 
این به تضعیف قدرت خانواده پدرساالر و به 
همراه آن افزایش قدرت همسران، دست کم 
در میان اشراف، انجامید. در این جا باز هم 
اندازى متفاوت  یادداشت هاى مارکس چشم 
از موضع گیرى یک طرفه انگلس به دست 
در ”منشاء  قیاسى  نحوى  به  که  دهند،  مى 
En- )اانواده، مالکیت خصوصى و دولت” 
پیش  در  اى  دوره  درباره   )gels۱۸۸۴
مادرساالرى  پى  از  که  نوشت  تاریخ  از 

جنس  جهانى  تاریخى  مفروض ”شکست 
کل  در   )MECW۲۶,۱۶۵( مونث” آمد. 
یادداشت هاى ۱۸۸۲- به نظر مى رسد که 
۱۸۷۹ مارکس انعطاف بیش تر و دیدگاهى 
دست  به  جنسیت  مورد  در  را  دیالکتیکى 
فاحشى  تفاوت  که  دونایفسکایا  دهند.  مى 
نوشته  بیند  مى  انگلس  و  مارکس  بین 
بیشتر  جنسیت  مورد  در  انگلس  که  است 
تا  بود  متمایل  تک محورى  به ”دیدگاهى 
چند محورى”. دونایفسکایا با نظر به ”منشاء 
جالب  خیلى  کند: ”این  مى  خانواده” اضافه 
که  دارد  در ۱۸۸۴ تأکید  انگلس  که  است 
پدرساالرى  برآمدن  از  پس  همواره  زنان 
مى  نتیجه  بوده اند.” دونایفسکایا  ستم  تحت 
نه ”دیدگاهى  انگلس  این زمینه  در  که  گیرد 
Du- )ییالکتیکى دارد و نه دیدگاهى جامع”. 

)۱۹۹۱,۱۰۶ ]۱۹۸۲[ ,nayevskaya

هاى  نوشته  دیگر  و  متن  این  مجموع  در 
 ,MEGA۲ در است  قرار  که  مارکس 
Vol. IV/۲۷ منتشر شوند نشان خواهند داد 
که مارکس در سال هاى آخر عمرش، ۱۸۸۲-
جوامع  درباره  جدید  اى  شیوه  به   ،۱۸۷۹
هند،  نظیر  دارى  پیشاسرمایه  و  غیرغربى 
روم  و  التین  آمریکاى  الجزایر،  اندونزى، 
باستان مى اندیشید. این یادداشت ها هم چنان 
نشان مى دهند که در این دوران مارکس تا 
است.  بوده  با مسئله جنسیت درگیر  چه حد 
دهه  آخرین  در  مارکس  هاى  نوشته  کل  در 
حیاتش چرخش او را از الگوى مدرن تحول 
کمونیست  مانیفست  در  شده  ارائه  اجتماعى 
ها  آن  در  که  است  اش  پیشین  آثار  سایر  و 
مى  اى  مرحله  را  غربى  دارى  سرمایه 
که  است  این  بشریت  تمام  تقدیر  که  دانست 

باید به ناچار از آن بگذرد.
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استاد علوم سیاسى  اندرسون  بى.  ]۱[ کوین 
است.  پرودو  دانشگاه  در  جامعه شناسى 

به  انتقادى )۱۹۹۵( است.  مطالعه  مارکسیسم غربى: یک  و  لنین، هگل  کتاب  نویسنده  او 
اریک  فارسى ۱۳۸۴(،  )،۱۹۹۹ترجمه  و خودکشى  مارکس  ویرایش  در  اندرسون  عالوه 
فروم و جرم شناسى انتقادى: فراسوى جامعه تنبیه گر )۲۰۰۰(، رایا دونایوسکایا، قدرت 
رزا  از  متونى  و   ،)۲۰۰۲( مارکس  و  هگل  در  دیالکتیک  درباره  منتخباتى  منفى  بودن: 
انگلس  مارکس-  آثار  مجموعه  روى  بر  کار  بر  عالوه  )۲۰۰۴(.اندرسون  لوکزامبورگ 
)Marx-Engels Gesamtausgabe( )MEGA( در حال تکمیل کتابى است با نام 
ابتدا در »باز اندیشى  مقاله حاضر  لبه هاى جهانى شدن«.  »مارکس چندفرهنگى: تحریر 

مارکسیسم )۲۰۰۲( ارائه شد

»فوکو«: در روایت دلوز

کتاب »فوکو«، به قلم ژیل دلوز، مجموعه مقاالتی  در مورد فوکو و اندیشة اوست که احتماالً 
به قصد گرامیداشت فوکو نوشته شده است؛ اما از آنجا که در بسیاری مواقع نحوة بررسِی 
مقاالت، متکی بر نگرش ستایش آمیِز دلوز نسبت به فوکوست، بررسِی ارائه شده، در نهایت 
تبدیل می شود. به طوری که خواهی  با بار عاطفِی شدید(  به نگرشی تک ساحتی، )همراه 
نخواهی، علی رغم احترام زیادی که برای ژیل دلوز قائلیم، ناچار به این اعتراف هستیم که 
کتابهایی از این دست(، با دلوزی صرفاً در مقام »مفسر« مواجه  در این کتاب )یا احیاناً 
می شویم. آنهم مفسری فارغ از امکان نقد و »فاصله گیرِی نسبی« از موضوع مورد بررسی؛ 
منظورآن نوع فاصله ای ست که جدا از اینکه برای »مفسر« عزت نفس و استقالِل فکری 
به بار می آورد، جهت دست یافتن به نتایجی نسبتاً علمی و قابل قبول، ابزاری ضروری  به 

شمار می رود.

بنابراین، در وهلة نخست، نه با بررسی تفکر و اندیشه های فوکو، بلکه به نظر می رسد با 
اراده«ی شخصِی دلوزی سر و کار داریم که سعی دارد از فوکو، تصویری  »تصمیم و 

اسطوره ای )پرومته ای؟( بسازد:

“فوکو هرگز نوشتن را هدف و غایت نگرفت. و همین است که از او نویسنده ای بزرگ 
می سازد و نوشته هایش را از شادی فزاینده و خنده ای بیش از پیش آشکار آکنده می کند. 
ابداعات منحرف، آن  کمدی الهِی مجازات ها: این حِق پایه ای ماست که در برابر آن همه 
خنده  از  و  شویم  مسحور  ریزبینانه،  هراس های  همه  آن  و  مسلکانه،  کلبی  گفتارهای  همه 

نقد و بررسی »یک نقشه نگار جدید«، ژیل دلوز، ترجمه 
نیکو سرخوش، افشین جهاندیده،

نشر نی،1386
نوشته : زهره روحی

نظری
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استمناء  ضد  دستگاههای  از  رویم.  ریسه 
برای  زندان  سازوکارهای  تا  کودکان  برای 
بزرگساالن، زنجیره ای کامل باز می شود که 
خنده های ناگهانی را برمی انگیزد، چندان که 
نمی کند.  آنرا ساکت  یا مرگ  رسوایی، درد 
سرشار  فوکو  تنبیه[  و  ]مراقبت  کتاب   ]...[
با شکوِه سبک  که  است  و شعفی  شادی  از 
کتاب  این  درمی آمیزد.  محتوا  سیاسِت  و 
انجام  عشق  با  که  موحشی  توصیف های  با 
ـ   ۴۷ می شود…”)صص  موزون  می گیرد، 

.)۴۸

از منظر متن حاضر، در اینکه میشل فوکو، 
متفکری بزرگ و مهم است، کمترین شکی 
نیست؛ اما این اهمیت و بزرگی، کوچکترین 
را  وی»نوشتن  فی المثل  اینکه  به  ارتباطی 
نمی گرفت،  یا  و  می گرفت  غایت«  و  هدف 
ندارد. زیرا با توجه به شرایط اجتماعی که در 
آن به سر می بریم، این قبیل »پنداشت «های 
انتزاعی ظاهراً اهمیت شان، فقط در عرصة 
مگوهای  و  بگو  و  )غرب؟(  روشنفکری 
فلسفی ِ آنجاست و در نتیجه )به لحاظ شرایط 
اجتماعِی خاصی که در آن به سر می برند(، 
دنبال  و  می آورند  در  سر  آن  از  خود  تنها 

می کنند….

حال آنکه در جامعة روشنفکری ایران، مسئلة 
مسائل  با  فوکو  میشل  اهمیت  و  »بزرگی« 
نظر  صرف  که  است  خورده  گره  دیگری 
از موقعیت  فعلی وی،  از جایگاه محترمانة 
به  که  است  برخوردار  نیز  تاریخِی خاصی 
طور تقریبی به دهة ۱۳۷۰ و شرایط اجتماعِی 
آن ایام مربوط می شود. به دورانی که بحراِن 
نگرشهای مارکسیستی )در درک و هیئیِت به 
شدت عامیانة آن: شکست بلوک شرق( تازه 
چپ  روشنفکرِی  محافل  و  رسیده  ایران  به 
را سخت درگیر خودش کرده بود. ایامی که 
اینترنت و امکانات اطالع رسانِی آن  هنوز 
اصالً جایی در زندگی روزمره نداشت و در 
نتیجه منابع اطالعاتی )در این موارد( بسیار 
بود  ایام  همین  در  تقریبا  و  بودند.  ضعیف 
نفهمیده ،  اندیشة فوکو، )فهمیده و  نام و  که 
به دلیل کمیابی منابع ترجمه شده( همراه با 
واژة »پست مدرن« وارد محافل روشنفکرِی 

چپ شد.

جامعة  برای  فوکو  »اهمیت«  بنابراین 
بدین  چیز،  هر  از  پیش  ایران،  روشنفکری 
لحاظ است که وی حتا با وجود اندیشة دور 
از دسترس اش، یک جورهایی بهت و سکوت 
در محافل روشنفکری چپ را شکسته بود. 
محافل  اجتماعِی  فضای  در  ترتیب  بدین  و 
ناشی  جدِل  و  بحث  آنزمان،  روشنفکرِی 
اصطالح  به  اندیشة  به  نسبت  واکنش  از 
»پست مدرنیستی« را به جای یأس و نومیدی 

نشانده بود.

جامعة  ایام  آن  در  که  است  این  واقعیت 
واکنش های  با  ایران،  چپ  روشنفکری 
)بدون  استقبال جواناِن  از  اعم  متفاوِت خود 
به  نسبت  مارکسیستی(  تفکرات  پیشینة 
اندیشه های جدیِد پست مدرنیستی و یا موضع 
به  دو حال  در هر  آن،  با  گیری و مخالفت 
موقعیتی دست یافته بود تا تأمالِت ضروری 
جدید  درک وضعیت  و  در خصوص هضم 
جهان را آغاز کند. این یادآوری از اینروست 
پست مدرنیستی اش  تفکر  و  فوکو  بدانیم  که 
حتا صرف نظر از نگاه و موضع گیرِی بحث 
برانگیِز سیاسی اش درباره انقالب ۵۷ ایران، 
در تاریخ روشنفکری ایران از جایگاه مهمی 

برخوردار است.

فوکو  مهم  بسیار  اندیشه های  از  یکی  باری، 
در غرب، بحث وی در خصوص »قدرت« 
است و ژیل دلوز در مقالة »یک نقشه نگار 
جدید«، به طور خاص به آن پرداخته است 
که به دلیل اهمیت بحث، ما هم در اینجا بدان 
معتقد  دلوز  مقاله،  آن  در  پرداخت.  خواهیم 
تلقِی جدیدی از قدرت داشته  است که فوکو 

است. وی می گوید:

مبهم،  حتا  یا  پراکنده  گونه ای  به  “آنچه 
لحاظ  از  است،  بوده  چپ  جریان  مشخصة 
مسئلة  دوباره ی  گرفتن  پرسش  به  نظری 
در  هم  مارکسیسم  مقابل  در  هم  قدرت، 
مقابل تلقی های بورژوایی است. ]...، فوکو[ 
نخستین کسی به نظرمان رسید که این تلقی 
جست وجویش  در  که  را  قدرت  از  جدید 
بیان  یا  بیابیم  آنرا  بتوانیم  آنکه  بدون  بودیم، 

کنیم، ابداع کرد”)ص ۴۸ ، ۴۹(.

اما آیا واقعاً اینطور که دلوز می گوید، فوکو 
در تحلیل و اندیشه اش نسبت به مسئلة قدرت، 
تلقِی جدیدی از قدرت را  تا  قادر شده است 
مارکسیستی  آموزه های  مطابق  کند؟  ابداع 
زمانی  »جدید«،  تلقی  یا  تحلیل  می دانیم، 
اجتماعی  ساختار  در  که  می شود،  پدیدار 
بنابراین  باشد.  شده  پدیدار  جدیدی  وضعیِت 
گونه  هر  تاریخی،  هستی شناختِی  لحاظ  به 
اجتماعی  خاستگاهی  اساساً  »امر جدیدی«، 
تلقی  طرز  نوعی  امر،  آن  اگر  حتا  دارد، 
باشد. بر همین اساس، الزم است از البالی 
مقام  )در  دلوز  سخنان  یا  و  فوکو  سخنان 
شارح و مفسر نظریات او(، بینیم وی با چه 
موقعیت  هایی مواجه شده است. )موقعیتی که 
به وی امکان دیدن و دریافت نویی از روابط 
اجتماعی را داده باشد(. ظاهراً یکی از این 
منزلة  به  مدرن،  جوامع  دیدن  موقعیت ها، 
این باره  در  دلوز  »انضباطی«ست.  جوامع 

می نویسد:

“یکی از ایده های اساسی ]در کتاب[ »مراقبت 
را  مدرن  جوامع  که  است  این  تنبیه«،  و 

کرد؛  تعریف  »انضباطی«  جوامع  می توان 
اما انضباط را نمی توان با یک نهاد یا دستگاه 
یکی گرفت، دقیقاً از آنرو که انضباط نوعی 
انواع  تمام  که  است  تکنولوژی یی  و  قدرت 
تا  می گیرد  بر  در  را  نهادها  و  دستگاهها 
آنها را به هم وصل کند، امتداد دهد، همسو 
کند و وادارد که به شیوه ای جدید عمل کند. 
به  که  خاصی  چرخ دنده های  یا  قطعه ها  حتا 
اندازه ی پلیس و زندان، تعلق آشکار به دولت 

دارند” )صص۵۰ ـ ۵۱(.

با اصطالح  همگی  احتماالً  دیگر،  از سوی 
»قفس آهنین« آشنایی داریم. زمانی که ماکس 
وبر ) ۱۸۶۴ ـ ۱۹۲۰(، به تبیین چارچوب 
مدرن  جوامع  در  موجود  »بوروکراتیک« 
می پرداخت، با شرایطی روبرو شد که اثری 
افراد  ارتباطِی  ساختار  در  ناپذیر،  اجتناب 
مسئلة  وبر  برای  که  آنجا  از  داشت.  جامعه 
مهم و قابل توجه، فرد و کنش اجتماعِی افراد 
جامعه بود )البته در قیاس با نگرشهای کالنی 
همچون ساختارهای اجتماعی(، این توجه و 
شرایط  گذارِی  اثر  خصوص  )در  تمرکز 
و  اجتماعی  انساِن  بر  مدرن  بوروکراتیکِ 
کنش های فردی(، او را با »کارمنِد بی نام و 
نشان«ی مواجه  کرد که در شرایط اجتماعی 

جوامع مدرن ظاهر شده است.

شاید بتوان گفت، وبر در پژوهش هایش با همان 
»انسان عام و منتشری« مواجه می شود که به 
لحاظ موقعیت تاریخی ِ خود، اکثر قلمروهای 
تا اواسط  ادبِی )اواخر قرن نوزده  فلسفی و 
قرن بیست( را دلمشغول خود کرده بود. تا 
جایی که دامنة اثرات اگزیستانسیالیستِی آنرا 
می توان جدا از پرورِش »انساِن زیرزمینی« 
)اثر داستایفسکی(، در»بیگانه« )اثر کامو(، 
)اثرکافکا(،  »قصر«  حتا  یا  و  »مسخ«  یا 

دید.

»جوامع  تاریخی  پیشینه  ی  در  بنابراین 
می توان  وضوح  به  فوکو،  انضباطِی« 
بیگانه ساز  خود  از  بوروکراتیکِ  ساختار 
نه  که  دید  را  مدرنیته  تحریف کنندة  یا  و 
موقعیتی  )به مثابه  قدرت،  مرکز  یک  در 
ژئوپولتیکی(، بل در فضای مراودات زندگِی 
از طریق  آنهم  است.  نهادینه شده  روزمره، 
که  درکی  »نحوة  و  ارتباط«  از  »شیوه ای 
از خود و دیگری« وجود دارد. و از قضا 
اینطور که دلوز گزارش می کند، میشل فوکو 
دادة  این  صریحاً  دانستن«  به  »اراده  در 
)چنانچه  که  داده ای  می کند.  تأیید  را  تحلیلی 
دیدیم(  تاریخی اش  هستی شناسانة  تحلیل  در 
بنیان اش از وبر و تحلیل او در رویارویی با 
ساختار بوروکراتیک مدرنیته آغاز می شود و 
پس از ورود به اقلیم های اگزیستانسیالیستی، 
صدد  در  سلبی،  اساساً  شمایلی  و  شکل  در 
عیان ساختن رابطة سیال و همواره حاضِر 
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ظاهر  مدرنیته  خشونِت  و  سرکوب  قدرت، 
می گوید:”روابط  صراحتاً  چنانچه  می شود. 
 … ندارد   … روبنایی  جایگاهی  قدرت 
روابط قدرت هر آنجا که عمل می کند، نقشی 

مستقیماً مولد دارد” )ص ۵۲(.

مشاهده  فوکو،  سخن  موازات  به  بنابراین 
می کنیم که از نقطه نظر »قفس آهنین« وبر و 
تأویلی که از آن برمی آید، با قدرتی سروکار 
بوروکراتیک  ساختار  طریق  از  که  داریم 
مدرن و روابط اجتناب  ناپذیِر ناشی از آن، 
خود را در کنشهای اجتماعِی انسان مدرن، 
بازتاب می دهد: قدرتی سیستماتیک و منعطف 
اما  آهنین  نظمی  مثابه  به  خود،  تکرار  در 
نامرئی در شیوة زندگِی انسان مدرن و غیر 
قابل تفکیک از آن: سرنوشت اجتناب ناپذیر 

انسان و عصر مدرن.

تا  است  آماده  هم  باز  فوکو  که  جالب  و چه 
»قفس  تبیین  از  برخاسته  که  را  باال  تأویل 
تنبیه«  و  »مراقبت  در  است،  وبر  آهنین« 
”ویژگی های  تأیید  کند:  دیگر،  نوعی  به 
درون ماندگاری  از  عبارت اند  »قدرت« 
پیوستگی  متعالی،  وحدتی  بدون  حوزه اش 
و  فراگیر،  مرکزیت دهِی  بدون  خطی  اش 
تمامیت بخشِی  بدون  قطعه هایش  ارتباط 

متمایز: فضایی متسلسل”)همانجا(.

را  قدرتی  چنین  منشاء  پرسید،  باید  اکنون 
قدرتی  همان  کرد.  جستجو  می باید  کجا  در 
است  »انضباط«ی  سازندة  اصطالح  به  که 
که به قول فوکو جوامع مدرن را بر اساس 
که  همانگونه  کرد.  تعریف  می توان  آن 
گفتیم مسلماً فوکو، قدرت را نه متمرکز در 
روابط  در  منتشر  بلکه  خاص،  نقطة  یک 
منشاء  از  وقتی  بنابراین  می داند،  اجتماعی 
هیچ  به  می گوییم،  سخن  قدرت  خاستگاه  و 
نیست؛  جغرافیایی  پرسشی  منظورمان  وجه 
پرسش  مشخص  طور  به  منظورمان  بلکه 
از »ماهیت قدرت در عصر مدرن« است. 
می خواهیم بدانیم ماهیِت قدرتی که از انسان 
مدرن، تصویرهای از خود بیگانه ی ادبیات 
را  گذشته  دهة  چند  در  اگزیستانسیالیستی 

ساخته است، چیست.

»مراقبت  کتاب  نگارش  با  فوکو  ظاهراً 
شر  از  را  خود  می شود  موفق  تنبیه«  و 
ثنویت اندیشی خالص کند. دلوز در این باره 
دوگانه انگاری  صراحتاً  ”]فوکو[  می گوید: 
آشکار کتاب های پیشین را پشت سر می گذارد 
این  که  داشت  وجود  گرایش  این  )پیشاپیش 
دوگانه انگاری به سمت نظریه ی بس گانگی ها 
عبارت  دانش  اگر  شود.  گذاشته  سر  پشت 
امر  و  رؤیت پذیر  امر  بافتن  درهم  از  است 
گزاره پذیر، قدرت، علِت پیشاپیش مفروض 
متضمِن  قدرت  عکس،  بر  ]و[  است،  آن 

دانش به منزلة دوشاخگی و تفاوت گذاری ای 
است که بدون آن نمی تواند عمل کند. ]به نقل 
ایجاد  بدون  قدرتی  مناسبات  »نه  فوکو[  از 
حوزه ای از دانش همبسته با آن وجود دارد 
و نه دانشی که مستلزم مناسبات قدرت نباشد 
پدید  را  قدرت  مناسبات  حال،  عین  در  و 

نیاورد«”)ص۶۸(.

تفسیری  نیز  و  فوکو  خود  گفتة  به  توجه  با 
می توان  دارد،  باال  در  او  گفتة  از  دلوز  که 
گفت »رویکرد جدید«ی که دلوز در رابطه 
با قدرت، به فوکو نسبت می دهد، دریافِت وی 
جایی  تا  است.  قدرت  دیالکتیکی  رابطة  از 
روی  که  متفکری  اثرگذارترین  می دانیم  که 
کار  مدرن  عصر  در  »دیالکتیکی«  روابط 
کرد، هگل بود که البته پس از وی مارکس 
با زدودن خصوصیات ایده آلیستِی آن، آنرا به 
ابزاری کارآمد در تبیین »روابط اجتماعی« 
تبدیل کرد و از آن پس هم تا امروز به عنوان 
در  تحلیلی  از ضروری ترین روشهای  یکی 
علوم  اندیشمندان  یا  و  تحلیل گران  اختیار 
انسانی قرار گرفته است. چنانچه به عنوان 
از  که  استفاده ای  و  فوکو  از  می توان  مثال 
که  همانگونه  زیرا  کرد.  یاد  است  آن  برده 
گانه  »دو  به  تا  می کند  کمک  وی  به  دیدیم 
از  دست  حتا  و  دهد،  پایان  انگاری«اش 
تمایالت »ذات پندارانه« بردارد و در عوض 
با »سرشت اجتماعی« مسائل مورد بررسی، 
کتاب  در  نمونه  عنوان  به  کند.  پیدا  آشنایی 
مراقبت و تنبیه ما با فوکویی سروکار داریم 
اندیشة  در  تحول  از  هم  دلوز  )چنانچه  که 
اجتماعی  سرشِت  به  است(،  کرده  یاد  وی 
نمایندگی می کنند پی  نهاد هایی که قدرت را 

برده است. وی می گوید:

“فوکو چه چیزی را ماشین، ماشین انتزاعی 
 زندان«  یا انضمامی می نامد )او از »ماشینـ 
و نیز از ماشین ـ مدرسه، ماشین ـ بیمارستان 
انضمامی  ماشین های  می کند(.  صحبت   …
ماشین  دوشکلی اند؛  سامانه های  و  آرایش ها 
انتزاعی نمودار غیرصوری است. مختصر 
اینکه ماشین ها پیش از اینکه تکنیکی باشند، 
اجتماعی اند. یا به عبارت بهتر، پیش از آنکه 
نوعی  باشد،  داشته  وجود  مادی  تکنولوژی 

تکنولوژی انسانی وجود دارد”ص)۶۹(.

تأیید سخن دلوز می توان گفت،  بنابراین در 
بی جهت نیست که قدرِت مدرن می تواند خود 
»سرشِت  زیرا  کند،  منتشر  جا  همه  در  را 
ریزی  پایه  انضباط  در  را  خود  اجتماعِی« 
انضباِط«  و  »نظم  همان  یعنی  می کند. 
دلمشغولی  مدتها  که  مدرنی  جهان  خاص 
یا  جامعه شناسان سرشناسی همچون دورکیم 

حتا پارسونز بوده است.

به  هنوز  ما  است،  آشکار  چنانکه  باری، 

ماهیِت قدرِت مدرن در روایت دلوز از فوکو 
دیده ایم،  حال  به  تا  که  آنچه  نیافته ایم.  دست 
ماهیت اش؛  افشای  نه  و  است  آن  نشانه های 
است  قادر  قدرتی،  چنین  اینکه  فی المثل 
از  یا  و  گسترش  دهد  جا  همه  در  را  خود 
بینی  از جهان  مثابه »نحوه «ای  به  که  آنجا 
می شود  ظاهر  عمل«  »روش  نتیجه  در  و 
تفکیک  یا »قوانیِن حقوقی«  از »دانش« و 
پذیر نیست، فقط ویژگی اند و بس. شاید بهتر 
مراقبت  در  فوکو،  که  بگوییم  اینطور  باشد 
روش  گذاشتِن  کنار  با  که  هرچند  تنبیه  و 
و  اجتماعی  رابطة  متوجه  انگاری،  دوگانه 
نهادها  و  ساختارها  قدرت،  امر  دیالکتیکی 
می شود  چطور  اینکه  به  وی  اما  می شود، 
و  نهادها  ساختار،  همچنین  و  مدرن  قدرت 
جریان های تعامالتی روابط اجتماعی در آن، 
محتوایی  و  شکل  نه  و  صورت«  این  »به 
دیگر درآمده است، اعتنایی ندارد. و از قضا 
در  مدرن«  قدرِت  »ماهیت  از  چهره گشایی 

گروی این اعتنا و پاسخگویی ست.

فکری  جریانهای  که  کاری ست  این  و 
نگاه  از  می پردازند.  بدان  مارکسیستی 
تحت  اصطالح  فکری،  گروههای  این 
زیادی  حد  تا  مدرن«،  عنوان»قدرِت 
زیرا  باشد.  انحرافی   و  مشکوک  می تواند 
در پوشش چنین اصطالحی، هنگام بررسی 
سر  از  چه  و  عمد  به  چه  موجود،  جهان 
گردن  به  معاصر  جهان  بغرنجی های  سهو، 
پس  آنکه  حال  می شود.  انداخته  »مدرنیته« 
آنچه  می شویم  متوجه  مشکالت  بررسِی  از 
»مانِع«  عنوان  به  »مدرنیته«،  نام  تحت 
است،  شده  شناخته  اجتماعی  متعالِی  روابط 
جریان سرمایه داری )اعم از شکل کالسیک 
و یا نئولیبراِل اخیرش( است که با دستکاری 
در امور اجتماعی و روابط تولید، پدید آورندة 
معضالت و تبه گنی های اجتماعی بوده است. 
تا جایی که حتا در »فهم از خود و دیگری« به 
از خود بیگانگی های عصر مدرن دامن زده 
است: دستکاری در نحوة ادراِک انساِن مدرن 
در »چگونه دیدِن«خود، جهان و دیگری از 
طریق ابزارهای رسانه ای ـ فرهنگی: همان 
ماشیِن »دانش«ساِز اجتماعی که فعالیت اش 
در  ادراک  و  دیدن  نحوة  بازتولید  و  تولید 

جهت تداوم جهاِن سرمایه داری ست.

قصد  که  جدیدی  رویکرد  هر  بنابراین 
دارد،  را  مدرن«  »قدرت  از  بازخوانی 
بر  مسلط  تاریخِی  و  اجتماعی  شرایط  اگر 
آن  حذف  با  و  گیرد  نادیده  را  »مدرنیته« 
معنی ست  بدین  این  کند،  روایت  را  قدرت 
که در حقیقت از ابزار دیالکتیکی ای که گذر 
پذیر  امکان  را  دوگانه انگار  نگرشهای  از 
می کند، چشم پوشی کرده است و بدین ترتیب 
دوباره خود را اسیر ویژگی ِ غیر اجتماعی و 

ذات باورانة دوگانه انگاری کرده است.
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است که »سرمایه داری«،  واقعیت  این یک 
به عنوان محوری ترین »قدرت« در عرصة 
از  را  »مدرنیته«  معاصر،  جوامِع  تاریخِی 
مصادره  خود  نفع  به  گذشته  قرن  سه  دو 
کرده است. و تالش دارد تا سرشت تهاجمی 
و خودمحورانة خویش را که روز به روز 
بی رحمتر و غیرقابل کنترل تر می شود، ناشی 
و  روشنگرانه  دست آوردهای  و  مدرنیته  از 
که  درحالی ست  این  و  بداند.  آن  متعالِی 
ظاهراً امکان مبارزة جدی  و جهان شمول با 
چنین  در  ندارد.  وجود  حاضر  حال  در  آن 
اصطالح  به  تفکرات  از  برخی  شرایطی 
نیت خیری هم  اگر  حتا  »پست مدرنیستی«، 
نقادانه به  داشته باشند، به دلیل فقدان تحلیل 
به  حمله  عکس  به  )و  سرمایه داری،  سلطة 
نگرشهای مارکسیستی: گویی این مارکسیسم 
است که به جان ملتها افتاده است(، ناخواسته 
تاریخی  آگاهِی  نابودی  و  ضعف  جهت  در 

عمل می کنند….

کلی تر،  نگرشی  در  وجود  این  با  اما 
فوکو،  اندیشة  و  تفکر  همچون  نگرشهایی 
مارکسیسم  به  که  حمالتی  وجود  با  )حتا 
به حذف  خود  پژوهشی  برنامه  در  و  دارند 
اقدام  سرمایه داری  نقدهای  گرفتن  نادیده  و 
کرده اند(، عمالً در زیر مجموعة مارکسیسم 
نئو  تفکراِت  عنوان  تحت  و  می گیرند  قرار 
تالشی  زیرا  می شوند.  شناخته  مارکسیستی 
و  شناسایی  ثبت،  در جهت  ثمر  پر  و  جدی 
تحلیِل »قدرت«ی دارند که تکنولوژی انسانی 

جهان سرمایه داری را مدیریت می کند.

همبسته ی  از  دلوز  تفسیر  با  را  بحث 
می بریم.  پایان  به  قوانین«  ـ  »قانون شکنی 
همبسته ای که به گفتة وی فوکو تالش کرده 
کند.  بی قانونی«  ـ  »قانون  جایگزین  آنرا  تا 
اما قبل از آن شاید بد نباشد نخست پاراگراف 
»قوانین  دربارة  که  بخوانیم  را  کوتاهی 
حقوقِی« دولتهای سرمایه داری به قلم مارکس 

و انگلس که در مانیفست آمده است:

در  را  ما  قصد  که  زمانی  تا  شما  “اما 
معیارهای  با  بورژوایی  مالکیت  برانداختن 
و  فرهنگ  آزادی،  از  خویش  بورژوایی 
ما  با  نشسته اید،  داوری  به  غیره  و  قانون 
خود  شما  نظرات  همین  برنخیزید.  جدل  به 
محصول شرایط تولید بورژوایی و مالکیت 
»احکام  که  همانطور  است،  بورژوایی تان 
حقوقی تان« چیزی جز ارادة طبقه تان نیست 
که به شکل قانون برای همگان درآمده است؛ 
اراده ای که خصلت ماهوی و سمت و سوی 
تعیین  طبقه تان  هستِی  اقتصادِی  شرایط  آنرا 
می کند”)مارکس و انگلس )مانیفست پس از 

۱۵۰ سال(، ۱۳۸۰: ص ۲۹۶(.

»قانون  همبستة  از  دلوز  تفسیر  اینک  و 

شکنی ها ـ قوانین« فوکو:

در  را  تجاری  جوامع  حقوق  است  “کافی 
رفته  هم  روی  قوانین  ببینیم  تا  بگیریم  نظر 
در تضاد با بی قانونی نیستند، بلکه برخی از 
قوانین آشکارا راه دورزدن برخی دیگر از 
قوانین را سازمان می دهند. قانون، مدیریت 
قانون شکنی ها  از  برخی  قانون شکنی هاست، 
مجاز  حاکم،  طبقه ی  امتیاز  منزله ی  به  را 
می کند،  ابداع  یا  می کند  امکان پذیر  می داند، 
برخی دیگر را به منزله ی تاوان طبقات تحت 
سلطه، تحمیل می کند یا حتا در خدمت طبقه ی 
حاکم به کار می گیرد، و سرانجام برخی را 
ممنوع و مجزا می کند و هدف و نیز وسیله ی 
استیال قرار می دهد. این چنین است که اساِس 
تغییرات قانون طی سده ی هجدهم تقسیم بندی 
قانون شکنی هاست….)دلوز، ۱۳۸۶،  جدید 

صص ۵۴ ـ ۵۵(.

اصفهان ـ مرداد ۱۳۹۰

پس از متن:

زیر  کتابهای  از  مطلب  این  نوشتن  برای 
استفاده شده است.

نقشه  »یک  مقاالت،  )مجموعه  »فوکو«  ا. 
نیکو  ترجمه  دلوز،  ژیل  اثر  جدید«(  نگار 
سرخوش، افشین جهاندیده، نشر نی،۱۳۸۶

۲٫ »مانیفست پس از ۱۵۰ سال« )مجموعه 
کارل  اثر  کمونیست«  »مانیفست  مقاالت، 
مارکس و فریدریش انگلس( ؛ ترجمه حسن 

مرتضوی، نشر آگاه، ۱۳۸۰

و  مارکوزه  هربرت 
طبقه پرولتاریا

مهسا علوی زادگان

 Herbert marcuze ( هربرت مارکوزه
الی   ۱۸۹۸ های  سال  در  آلمانی،  متفکر   )
به  از  پس  است.  کرده  می  زندگی   ۱۹۷۹
هنگام  آلمان،  در  ها  نازی  رسیدن  قدرت 
این  تبعه  جوانی به آمریکا مهاجرت کرد و 
کشور شد. وی مدتی در دانشگاه های آمریکا 

به شغل استادی اشتغال داشت.

وی مولف آثاری مانند “انسان تک ساحتی”، 
“روش و تمدن” و “انقالب یا اصالح” است. 
صنعتی  جوامع  منتقد  اول  درجه  در  وی 
عوارض  و  ها  ضعف  بیانگر  و  پیشرفته 
مدنیت امروزی به شمار می رود. مارکوزه 
داند  می  مارکسیست  یک  را  خود  شخصاً 
در  را  فکری  نظام  این  که  مارکیستی  ولی 
از  کند.  می  بیان  امروزی  و  تازه  شرایط 
این رو برخی او را “نئومارکسیست” نامیده 
شوروی  “مارکسیسم  او  خود  قول  به  اند. 
در  است،  ناپذیر  انعطاف  و  خشن  خشک، 
مارکسیسم  ذاتی  تعصب  و  انجماد  که  حالی 
نیست. مارکسیسم نیز باید مانند عقاید دیگر 
با واقعیت منطبق گردد.” به همین جهت وی 
و  اند  نامیده  چپ  نهضت  تازه  فیلسوف  را 

دست راستی ها

می گویند که جوانان را به سوی مارکسیسم 
های  مارکسیست  که  حالی  در  است  کشانده 
متعصب او را یک مارکسیست نمی شناسند 
و پراودا ارگان حزب کمونیست شوروی به 
وی عنوان “پیامبر قالبی نهضت چپ” داده 
مسائل،  تعدادی  در  مارکوزه  عقاید  است. 
اروپای  در  را  جوانان  محافل  برخی  توجه 
غربی و آمریکا به خود جلب کرده است که 

به طور خالصه ذکر می شود.

و  وضع  مارکوزه  نظر  از  کلی  طور  به 
مارکس  زمان  با  امروز  پرولتاریای  مفهوم 
فرق کرده است. آنچه مارکس از پرولتاریا 
در مد نظر داشت، کارگران صنعتی انگلیس 
در اواسط قرن نوزدهم بود. اما از آن زمان 
تاکنون عواملی چون افزایش سطح دستمزد و 
افزایش قدرت سندیکاها و احزاب کارگری، 
پرولتاریا را به طبقه کارگری جدید متجانس 
کرده  مبدل  یافته”  رشد  داری  “سرمایه  با 

نظری
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است. این طبقه کماکان تحت فشار است ولی 
دیگر به آن شکل وحشیانه ای که در زمان 
مارکس معمول بود و در نوشته های مارکس 

توصیف گردیده است استثمار نمی شود.

البته علی رغم این بهبود وضع زندگی، فقر 
بعید  و  است  باقی  کماکان  کارگران  نسبی 
انقالب  نیست، همین امر امکاناتی را برای 
در سرمایه داری رشد یافته به وجود آورد. 
با  پرولتاریا  طبقاتی  وضع  حال  هر  در  اما 
صد سال پیش تفاوت بارزی یافته و تجزیه 
و تحلیل طبقاتی جدیدی را از جامعه ایجاب 
پرولتاریا  این رو در مفهوم  از  کرده است. 
نیز تدقیق و تجدید نظری الزم می آید. زیرا 
پرولتاریا،  دیکتاتوری  از  منظور  چه  چنان 
که  باشد  ها  کارخانه  کارگران  دیکتاتوری 
اعمال  سلسله  انسانی  “پایه  را  آنها  مارکس 
کافی  تعبیری  چنین  دانست،  می  تولید” 

نخواهد بود.

حال این سئوال پیش می آید که آیا پرولتاریا 
بدین مفهوم در کشورهای پیشرفته امروزی 
اکنون  آیا  است.  قاطع  اکثریت  یک  هنوز 
استثمار  که  هستند  ای  طبقه  تنها  منحصراً 
جواب  سئوال  این  به  مارکوزه  شوند؟  می 
می دهد: کارگران کارخانه ها دیگر اکثریت 
اینک  دهند،  نمی  تشکیل  را  جامعه  جمعیت 
سفید  یقه  کارگران  تعداد  بر  روز  به  روز 
از  بر عکس  آنکه  افزوده می گردد و حال 
به  شود.  می  کاسته  آبی  یقه  کارگران  تعداد 
طوری که تناسب بین کارگران یدی و فکری 
آنان  و  با دست  که  آنان  دیگر  به عبارت  و 
که به مغز خود کار می کنند، تغییر می یابد 
عامل  به  پیش  از  بیش  فکری  کارگران  و 
در  و  شوند  می  مبدل  تولید  امر  در  مبهمی 
حقیقت هر چه بیشتر به صورت پایه انسانی 
به هر حال  آیند.  تولید در می  اعمال  سلسه 
و  مارکسیستی  جوامع  در  چه  کارگر  طبقه 
داری همواره مورد  در جوامع سرمایه  چه 
استثمار و بهره برداری قرار گرفته است و 
این مسئله ای است که در واقعیت می توان 
طبقه  و  کارگر  عنوان  کرد.  مشاهده  را  آن 
پرولتاریا به صورت شعار و دستاویزی در 
دست سران کشورها بوده تا به منافع و سود 

خود در نظام اقتصاد جهانی دست یابند.

گذر به سوسیالیسم: دیالکتیک پیشرفت نزد 
مارکس

پارش شادوپادیا
ح. آزاد

نشر بیدار

مقدمه :
موضوع اصلی این مقاله، گذر از پیش تاریخ جامعه انسانی به تاریخ انسانی، از مسیر تحول 
انقالبی جامعه کهن است. )۱( در این مقاله، پیشرفت انسانی به عنوان یک جنبش متناقض، 
تجلی دیالکتیک نفی در نظر گرفته شده است. در ابتدا، مقاله نظر اصلی مارکس در سرمایه 
ذاتی اش، شرایط زوال خود و  از طریق تضاد  به نظر مارکس، سرمایه  بیان می کند.  را 
عناصر ساختمان اتحاد آزاِد افراد را فراهم می سازد. سپس در پرتو مکاتبات مارکس با روس ها 
در سال های اواخر زندگی به این موضوع می پردازد که شیوه ی تولید سرمایه داری پیش شرط 
الزم برای بنای یک جامعه جدید به شمار می رود. در پایان این پرسش طرح می شود که 
تحول انقالبی جامعه در متن گسترده تر ارزیابی مارکس از پیشرفت بشری کدام است. در 
مورد این موضوع که مارکس متفکر بزرگ موضوِع پیشرفت است پیش تر بحث شده است. 
دیدگاه او از پیشرفت- پسرفِت جوامع بشری تک خطی نیست )مثبت یا منفی( و پیشرفت را 
جنبه ای از دیالکتیک نفی می داند که در نقد مارکس از اقتصاد سیاسی نقش برجسته ای دارد.

 
سوسیالیسم: نتیجه ی سرمایه

می توان گفت “نقد اقتصاد سیاسِی” مارکس همان طور که او اشاره می کند تحت تاثیر اسپینوزا 
و هگل قرار داشت. در دست نوشته های پاریس ۱۸۴۴ با اشاره به پدیدار شناسی هگل بر اهمیت 
“دیالکتیک نفی به عنوان اصل محرک و خالق” )۲( تاکید می کند. چندین سال بعد در اولین 
دست نوشته ی کاپیتال جلد دو، مارکس عبارت معروف اسپینوزا را به این شکل تکمیل می کند:” 
هر تعینی نفی است و هر نفی، تعین”. )۳( مارکس نشان می دهد که سرمایه چگونه شرایط 
ذهنی و عینی نفِی خود و در عین حال عناصر جامعه ی جدیِد سوسیالیسم را به وجود می آورد 

که قرار است جانشین آن گردد.
در “نقد اقتصاد سیاسی”، سوسیالیسم )معادل کمونیسم( به معنای “جامعه ای از تولیدکنندگان 
آزاد و متحد” بر اساس “شیوه ی تولید همبسته” طرح می شود. بر خالف جوامع پیش سرمایه-
مثل جامعه  نه  و  نیست  استوار  وابستگی شخصی  و  تابعیت  بر   ” افراد  آزاِد  “اتحاد  داری 
سرمایه داری تابع وابستگی مادی نیز قرار ندارد. این اتحاد طبق تعریف، مالکیت خصوصی 
بر وسایل تولید، شکل کاالیی محصول کار، کار مزدی و دولت را ملغا می سازد. در این جا 
“افراد اجتماعی” که آزادانه با هم متحد می شوند حاکمان جنبش  اجتماعی خود به حساب می آیند 

و روابط اجتماعی شان را تحت نظارت جمعی خویش در می آورند. )۴(
آزادی افراد از وابستگی مادی، الزاماً با کنترل جمعی شرایط تولید تحت “اتحاد آزاد” متناظر 
است و بر وفور ثروت های مادی استوار و مشروط اند. این امر به درجه ی باالیی از رشد 
نیروهای مولده در سطح عام وابسته است که گسترش کمی و کیفی و رشد عمده ترین نیروی 

مولد یعنی پرولتاریا )طبقه انقالبی( در هستی “جهانی- تاریخی” را در بر می گیرد. )۵(
اول رشد نیروهای مولده که اساساً “تکامل غنای طبیعت انسان را هم چون هدفی فی نفسه 
است؛  ضروری  مطلقاً  انسان  رهایی  برای  که  عملی  “پیش شرط  مثابه ی  به  دارد”،  بر  در 
نیاز، مبارزه برای  با وجود  بدون آن ضرورت و کار شاق، عمومی خواهد شد. و  چون 

نظری
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به   )۶( شد.  خواهد  آغاز  آن ضرورتاً  رفع 
زماِن  کار،  مولده  نیروهای  رشد  با  عالوه 
می- افزایش  الزم  کار  زمان  فراسوی  آزاد 
آزاِد جامعه که  افزایش در وقت  یعنی  یابد- 
شالوده ی تمام فعالیت های خالق فرد به شمار 
رشد  با  “فقط  دیگر  طرف  از   )۷( می رود. 
عمومی نیروهای مولده، مراوده عام انسان ها 
می تواند وجود داشته باشد.” )۸( تسلط جامعه 
خود،  نوبه ی  به  تولید  شرایط  بر  )جمعی( 
را  خود  اجتماعی  روابط  بر  افراد  حاکمیت 
تضمین می کند. اما وضعیتی که مشخص کننده 
طور  به  که  نیست  چیزی  است  سوسیالیسم 
طبیعی وجود داشته باشد. این امر محصول 
است.  تاریخی”  دردآور  و  طوالنی  “تکامل 
)۹( به طور مشخص تر این سرمایه است که 
از  )و  پرولتاریا  رهایی  الزم  مادِی  شرایط 

طریق آن بشریت( را فراهم می سازد.
الزم  کار  بین  رابطه ی  متناقض  خصلت 
طبقاتی  جوامع  تمام  برای  اضافی  کار  و 
صادق  است و با کار تحت تابعیت سرمایه 
معنای خاصی پیدا می کند. در شیوه های پیش 
سرمایه داری تولید، جایی که ارزش مصرف 
با  مازاد  کار  دارد؛  غلبه  مبادله  ارزش  بر 
می شود.  مشخص  نیازها  از  محدودی  دایره 
در جوامع طبقاتی پیشین، زمان کار باید در 
مستقیم  تولیدکنندگان  زندگی  سطح  فراسوی 
افزایش یابد؛ تا بتواند مقدار معینی از ارزش 
هر  به  فراهم سازد.  حاکمان  برای  مصرف 
حال کار مازاد وقتی اهمیت بیش تری پیدا می-
کند که ارزش مبادله به عنصر تعیین کننده در 
تولید تبدیل  شود. در شرایط سرمایه داری که 
بر شالوده ی شیوه ی تولید کاالیی عام استوار 
است موانع گسترش زمان کار در فراسوی 
زمان کار الزم به حداکثر می رسد.)۱۰( این 
تولیدی است که نه به نیازهای محدود وابسته 
را  آن  می توان  نیازها  طریق  از  نه  و  است 

بگویم  بهتر  یا  جنبه  یک  این  کرد.  محدود 
تولید  شیوه ی  این  که  است  مثبتی  جنبه ی 
می سازد.)۱۱(  متمایز  قبلی  شیوه های  از  را 
می شود  اعمال  کار  بر  که  اجباری  با  همراه 
سرمایه هم چنین کار را در جهت تنوع نیازها 
و وسایل ارضای آن ها سوق می دهد. تا این جا 
“سرمایه فرهنگ را می آفریند و بدین طریق 
یک عملکرد تاریخی- اجتماعی  به عهده می-
گیرد”. )۱۲(  ثروت در هستی مستقل خود، 
یا در برابر کار مستقیما اجباری مثل بردگی 
نظیر  اجباری  کار غیر مستقیم  برابر  یا در 
کار مزدی قرار می گیرد. )۱۳( کار اجباری 
سرمایه  مثابه ی  به  ثروت  برابر  در  مستقیم 
ظاهر نمی شود، بلکه به عنوان یک رابطه ی 
سلطه )شخصی( تبلور می یابد. بر اساس کار 
مستقیماً اجباری، تنها رابطه ی سلطه شخصی 
ثروت،  باره  این  در  که  می شود  تولید  تجدید 
صرفاً خود به عنوان بهره مندی ارزش دارد 
نه به عنوان ثروت فی نفسه یعنی”رابطه ای 
که هرگز صنعت عام را به وجود نمی آورد”. 

)۱۴(
“وحدت آغازین کارکنان و شرایط تولید دو 
شکل اساسی دارد: )اگر برده داری را کنار 
از  بخشی  خود  کارکنان  آن  در  که  بگذاریم 
آسیایی  جماعت  هستند(  تولید  عینی  شرایط 
کوچک  خانواده  و  طبیعی(  )کمونیسم 
خانوادگی(  با صنعت  پیوند  )در  کشاورزی 
در این یا آن شکل. هر دو شکل اولیه وقتی 
کار  بین  گسیختگی  و  جدایی  ضرورت  که 
و مالکیت بر شرایط تولید فراهم شود کمتر 
برای توسعه کار به عنوان کار اجتماعی و 
نیروی بارآور کار اجتماعی مناسب اند. شکل 
نهایی این گسست، خود را در شکل سرمایه 
نشان می دهد که در عین حال در آن نیروهای 
با حداکثر قدرت توسعه  اجتماعی  مولد کار 
می یابند. وحدت آغازین بر پایه شرایط مادی 

مستقر  باره  دو  انقالبی  وسایل  و  شده  ایجاد 
می شوند که طبقه کارگر و کل جامعه در روند 

ایجاد آن متحمل می شوند. )۱۵(
تولید به خاطر تولید در جامعه سرمایه داری 
در  می گیرد،  انجام  انسانی”  فرد  ضرر  “به 
با خود و دیگران  این جامعه، رابطه ی فرد 
در  تولید  اجتماعی  وسایل  می شود.  بیگانه 
غارت  نظام  به  کار  طی  در  سرمایه  دست 
شرایط زندگی کارگران، مکان، هوا، نور و 
شرایط شخصی امنیت علیه خطرات و محیط 
با  بنابراین  می شود.  تبدیل  تولید  روند  ناسالم 
عادی  در شرایط  و  غارت”  “بیشرمانه ترین 
سرمایه  حاکمیت  تحت   )۱۶( کار  عملکرد 
را  جانبه  یک  رشدی  فقط  مولده  “نیروهای 
می شناسند و به نیروی تخریب علیه اکثریت ” 

تبدیل می شود. )۱۷(
شکل  چارچوب  در  خصمانه  تضاد  رشد 
به  واقعی  تاریخی  راه  تنها  تولید  اجتماعی 
  ) سوی انحالل و دگردیسی آن می باشد.” )۱۸
نفی خود  که شرایط  است  این خوِد سرمایه 
را فراهم می سازد. مارکس در نوشته ی اولیه 
خود خطاب به کارگران به روشنی چیزی را 
مورد تاکید قرار می دهد که او “جنبه ی مثبت 
سرمایه” می نامد: بدون صنعت بزرگ، رقابت 
آزاد، بازار جهانی و وسایل تولید مطابق با 
و  پرولتاریا  رهایی  برای  مادی  “منابع  آن 
ایجاد جامعه نوین وجود نخواهد داشت”. او 
اضافه می کند که “بدون این شرایط، پرولتاریا 
راه  و  نخواهد گرفت  پیش  در  را  اتحاد  راه 
رشدی را نخواهد شناخت که او را قادر به 
انقالبی خود و جامعه کهن می سازد”.  تحول 
)۱۹( سرمایه در عین حال کار پراکنده، جدا 
در سطح  کاری  به  را  کوچک  در سطح  و 
تابعیت  تحت  اجتماعی  و  سازمان یافته  وسیع 
سرمایه تبدیل می کند و بدین وسیله مبارزه ی 
را  عمومی  سلطه  این  کارکرد  علیه  مستقیم 
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ترکیب  و  مادی  شرایط  می سازد.”با  فراهم 
تضادها  هم زمان  سرمایه  تولید”  اجتماعی 
کهن  جامعه  تخریبی  نیروی  تخاصم های  و 
هم  را  جدید  جامعه  شکل گیری  عناصر  و 

گسترش می دهد”.)۲۰(
سرمایه خود برای تولید سرمایه داری به مانع 
مادی تبدیل می شود. محدودیت هایی که تحت آن 
سرمایه خود را ارزش افزایی و بازتولید می کند 
و به طور مداوم با شیوه های تولید سرمایه 
به  منجر  امر  این  می گیرد.  قرار  تضاد  در 
خاطر  به  تولید  و  تولید،  نامحدود  افزایش 
غیرمشروط  توسعه  وسایل-  می شود.  تولید 
نیروهای مولد اجتماعی- در تخاصم دائم با 
سرمایه  ارزش افزایی  یعنی  محدود،  اهداف 
افزاینده ی  تناسب  عدم  دارد.  قرار  موجود 
تکامل باروری اجتماعی در پیوند با مناسبات 
تولیدی تاکنون موجود در تضادها، بحران ها 

و تشنج های حاد متجلی می شود.
“انهدام قهر آمیز سرمایه نه از طریق روابطی 
خارج از آن بلکه به وسیله شرایط حفظ آن، 
آن  وسیله  به  که  است  مسیری  مشخص ترین 
باالتر  نظام  به  را  خود  جای  گفت  می توان 
به  می سپارد”.)۲۱(  اجتماعی جای گزین  تولید 
این معنا شیوه ی تولید سرمایه داری امکانات 
گذار  به شیوه تولید همبسته یا سوسیالیستی 

را فراهم می کند”. )۲۲(
 

“مارکس متاخر” و راه سوسیالیسم
این مساله به طور وسیع مورد پذیرش قرار 
دارد که مارکس در سال های آخر عمر خود 
مورد  در  خود  نوشته های  در  خصوص  به 
مواضع  به  نسبت  را  نظرش  روسیه)۲۳( 
اولیه ی خود به طور بنیادی تغییر داده؛ اگر 
نخواهیم بگویم که در تقابل با آن ها قرار گرفته 
را  مساله  این  خود  اولیه   مواضع  در  است. 
در  جدید  جامعه  عناصر  که  می کند  عنوان 
ایجاد  روند  طی  سرمایه داری  جامعه  بطن 
این مساله  می آید.  به وجود  نفی خود  شرایط 
و  شانین  تئودور  وسیله  به  اخیر  مخصوصاً 
هاروکی وادا در کتابی که بر محققان تاثیر 
داشت )مارکسیست و غیرمارکسیست ( مورد 
تاکید قرار گرفته است. )۲۴( در این نوشته-
قرار  بررسی  مورد  را  پرسشی  مارکس  ها 
می دهد که توسط مکاتبان روسی اش طرح شده 
بود: آیا کمون های موجود روستاهای روسیه 
می توانند شالوده ی بنای سوسیالیسم )کمونیسم( 
تولید  بدون عبور از شیوه ی  را فراهم کنند 
سرمایه داری؛ یا به عبارت دیگر، روسیه به 
گذار از مرحله سرمایه داری برای ورود به 

جامعه جدید نیاز دارد؟
در  که  می کند  اشاره  خود  پاسخ  در  مارکس 

“سرمایه” تحلیال
داری اکیداً محدود به “اروپای غربی” بوده 

است. )۲۵( او با تمسخر هر ادعایی مبنی بر 
دستیابی”به یک شاه کلید در نظریه تاریخی 
– فلسفی عمومی” برای همه کشورها صرف 
شدیدا  آن ها  ویژه ی  تاریخی  شرایط  از  نظر 
تحلیل- بنابراین   )۲۶( می کند.  اعالم  مردود 
مثبت  طور  به  نمی توانند  سرمایه  کتاب  های 
از  پرسش های طرح شده  به  پاسخی  منفی  یا 
سوی مکاتبان روس باشد. اما مارکس اضافه 
در  خود  مستقل  مطالعات  طی  که  می کند 
باره ی روسیه به این نتیجه رسیده است که 
کمون های روستایی روسی می توانند به عنوان 
نقطه عزیمت برای “بازسازی اجتماعی” در 
روسیه تبدیل شوند. اما این گذر نمی تواند خود 
به خودی رخ دهد. مالکیت کمونی بر زمین 
به  بازسازی  این  عزیمت  نقطه  عنوان  به 
قرار  نیروهای مخالف  تحت تاثیر  نوبه ی خود 
و  داخل  در  که  نیروهایی   – گرفت  خواهد 
که  نیروهایی   – می کنند  عمل  کمون  خارج 
از  نظام را در هم شکنند.  پایه های  می توانند 
طرفی کشت قطعه قطعه ی زمین و تصاحب 
خصوصی محصول آن به وسیله اعضایش و 
استثمار  دولت،  مالیاتی  باِر  دیگر  از طرف 
به وسیله سرمایه ی ربایی و بازرگانی باعث 
شد که از سال ۱۸۶۱ دولت تزاری اقدامات 
به اصطالح “رهایی دهقانان” را در دستور 
قرار دهد. بنابراین “بازسازی اجتماعی” در 
عوامل  که  بود  خواهد  امکان پذیر  صورتی 
منفی حذف شود، و مهم تر از همه “انقالب 
روسیه” به وسیله توده ی دهقانان اتفاق افتد. 
دستاوردهای  از  کمون  روند  این  در  آن گاه 
علمی و فنی موجود در سرمایه داری غرب 

بهره می گیرد.
شانین از این نکته نتیجه می گیرد که مارکس 
می پذیرد که انقالب دهقانی در روسیه می تواند 
به عنوان نمونه ی اولیه برای گذر مستقیم به 
درکشورهای  دهقانی  جوامع  از  سوسیالیسم 
انگلیس  که  همان طور  شود.  تلقی  عقب مانده 
به  سرمایه داری  جهان  برای  اولیه  نمونه ی 

شمار می رفت. )۲۷(
چهارم  ُبعد  یک  روسیه  مورد  شانین  برای 
بنابراین  می کند.  اضافه  مارکس  افکار  به 
می کند  پیشنهاد  انگلس  که  مبنا  سه  به  باید 
و  فرانسه  سوسیالیسم  آلمان،  فلسفه ی  )یعنی 
اقتصاد سیاسی انگلیس( یک ُبعد چهارم یعنی 
پوپولیسم انقالبی روسیه را هم اضافه کرد. 
“تغییر  یک  دوسل  انریک  نظر  طبق   )۲۸(
مطالعه ی  هنگام  مارکس  افکار  در  جهت” 
کمون های روس رخ داد. این “تغییری اساسی 
بلکه  نبود.  مارکس”  نظری  موضع  در 
“جاده ی وسیعی” را بر”گفتمان مارکس” در 
سوسیالیسم  سوی  به  متفاوت  راه های  مورد 
گشود- یکی برای سرمایه داری رشدیافته و 
مرکزی و دیگری برای کشورهای پیرامونی 
و کمتر توسعه یافته. )۲۹( چند سال بعد میشل 

لووی مکاتبات روسی مارکس را به عنوان 
جبرگرایی  و  تکامل گرا  استدالل  علیه  سندی 
قلمداد کرد   که در مقاله های سال ۱۸۵۳ در 
باره هندوستان می توان سراغ گرفت. در آن جا 
تاریخا  “وظیفه  به  نظری مساعد  با  مارکس 
کشور  آن  در  انگلیس  بورژوازی    مترقی” 
دونایفسکایا  طور  همین   )۳۰( می نگریست. 
این مکاتبات را دلیلی بر این امر می داند که 
انقالب”  “مفهوم  روسیه  نمونه ی  مورد  در 
همه چیز از جمله قوانین اقتصادی را تغییر 
می دهد “گویی که این کشور با اروپای غربی 
  ) در انتخاب راه متفاوت” هم تراز است. )۳۱
با بررسی نزدیک تر متن مارکس در باره ی 
روسیه در ۱۸۷۷ و ۱۸۸۱ مهم است که به 
این نکته توجه کنیم که مارکس بر”منحصر 
به فرد بودن مورد روسیه” اصرار دارد. این 
امر امکان این که، مورد روسیه را به نوعی 
“قانون” تبدیل کنیم و آن را در مورد جوامع 
“قانون  مثل  دهیم،  تعمیم  مانده  دهقانی عقب 
سرمایه- جوامع  مورد  در  سرمایه”  حرکت 
مارکس  برای  می کند.  اعالم  منتفی  داری 
“کمون کشاورزی” روس یک “موقعیت یکتا 
بدون هیچ پیشینه و نمونه ی تاریخی” به شمار 
می رود. )۳۲( اول بر خالف هند که قربانی 
طور  به  که  نیرویی  بود  خارجی  فاتح  یک 
قهرآمیز کمون های روستایی آن را با مالکیت 
روسیه  بود،  کرده  نابود  زمین  اشتراکی 
کشور  تنها  و  نداشت”  خارجی  هیچ”فاتح 
اروپایی بود “که هنوز کمون هایش را در یک 
سطح ملی حفظ کرده بود”. دوم روسیه می-
عصر  هم  یعنی  تاریخی  محیط  از  توانست 
بودن با تولید سرمایه داری در اروپای غربی 
استفاده کند که شرایط مادی حاضر و آماده-
ای را برای “کار تعاونی در مقیاس وسیع” 
در اختیار می گذاشت. این وضعیت به روسیه 
اجازه می داد که تمام “دستاوردهای مثبت نظام 
سرمایه داری” و از ثمراتی بهره برداری کند 
که تولید سرمایه داری به توسط آن ها “بشریت 
بتواند  این طریق  تا از  را غنا بخشیده بود” 
در عبور از سرمایه داری اجتناب کند. )۳۳(
کمون ها یک سویه ی منفی داشتند که از “ذات 
دوگانه ی شکل گیری کمون روسی” ناشی می-
شد:  در کنار مالکیت اشتراکی زمین، کار 
تصرف  حق  منشاء  جداگانه،  قطعاِت  بر 
کمون  اعضای  امر  این  که  بود  خصوصی 
را قادر می ساخت که به انباشت مالکیت قابل 
سرف  و  برده  گاهی  حتی  و  پول  انتقال، 
دست یابد که به وسیله ی کمون کنترل نمی-
اجتماعی  و  اقتصادی  برابری  امر  شد.”این 
بنابراین  می کرد”.)۳۴(  منحل  را  اولیه 
پیش- را  بدیلی  کمون ها  “دوگانه”ی  خصلت 
رو می گذاشت: یا عنصر مالکیت خصوصی 
بر عنصر جمعی غلبه پیدا می کرد یا عنصر 
چیره  مالکیت خصوصی  عنصر  بر  جمعی 
می گشت.)۳۵( نباید فراموش کرد که کمون-



85مجله هفته شماره 25 تیر 1391 صفحه  

شکل گیری  آخر  “مرحله  کشاورزی  های 
در  که  می دادند  تشکیل  را  جامعه”  ابتدایی 
بودند  جامعه ای  به  گذر  مرحله ی  حال  عین 
که مبتنی بر مالکیت خصوصی بود، شامل 
و  برده داری  پایه ی  بر  جوامعی  سلسله 
سرواژ.)۳۶( اگر به طور نظری به خواهیم 
توضیح دهیم کمون روسی با گسترش پایه اش 
یعنی مالکیت اشتراکی زمین و حذف اصل 
حفظ  را  خود  می توانست  مالکیت خصوصی 
کند و بدین وسیله نقطه عزیمت گذار مستقیم 
به نظام اقتصادی ای باشد که جامعه مدرن به 
آن سو گرایش دارد.)۳۷( به هر حال با گذر 
از تئوری به واقعیت هیچ کس نمی تواند این 
روسی  “کمون های  که  کند  پنهان  را  واقعیت 
منافع  و  نیروها  توطئه  با  حاضر”  حال  در 
اعمال  بر  عالوه  اند”.  روبه رو  قدرتمندی 
سلطه ی  دولت  دهقانان،  وقفه  بی  “استثمار 
بازار  سرمایه داری،  نظام  از  معینی  بخشی 
تسهیل  را  تجارت  راه آهن،  بانک،  سهام، 
کرده بود”. )۳۸( همین طور کمون “توسط 
زمین  مالکان  بازرگانان،  سرمایه داران، 
فریبکارانه- نحو  به  رباخواران  عالوه  به 
در  مختلف  عوامل  این  می شد.  استثمار  ای 
می زد  دامن  را  متناقضی  منافع  کمون  درون 
به سرعت زمینه ی  بودند و  قباًل موجود  که 
این   )۳۹( می کردند.  فراهم  را  آن  فروپاشی 
واکنش  یک  وسیله  به  اگر  تخریبی  “اثرات 
قوی از بین نمی رفتند طبیعتاً به مرگ کمون 
به  مارکس   )۴۰( می شدند”.  منجر  روستایی 
همین دلیل بر نیاز به “انقالب روسی” تاکید 
پیروز  “انقالب”  این  حتی  اما   )۴۱( می کند. 
می شد و تحول کمون به سرمایه داری را در 
هم می شکست و کمونیسم را در بین روسیه 
می کرد  بنا  مانده”  فنی عقب  نظر  دهقانی”از 
پیشرفته  مولده  نیروهای  کمک  به  مطلقاً 
احتیاج داشت یعنی به”دستاورد مثبتی که به 
وسیله نظام سرمایه داری به دست آمده بود”.
)۴۲( روسیه نمی توانست این کمک های مادی 
را از رژیم های سرمایه داری دریافت کند این 
امر احتمااًل فقط می توانست توسط پرولتاریای 
که  شود  تامین  غربی  اروپای  در  پیروزمند 
طبیعتاً هم چون پشتیبانی علیه هر گونه دخالت 
روسیه  علیه  خارج  از  نظامی سرمایه داری 
عمل کند. به نظر می رسد که این پیاِم روشن 
آخرین  مانیفست  روسی  انتشار  به  “مقدمه” 
سندی باشد که با امضای مشترک مولفان آن 
آن ها مشاهده می کنند  آن جا  به چاپ رسید. در 
که گرچه کمون روسی به طور جدی رو به 
تالشی رفته است اما هنوز می تواند به “شکل 
کمونیستی مالکیت جمعی گذر کند، مشروط 
بر این که “انقالب در روسیه هم چون نشانه-
باشد و  “انقالب پرولتری” در غرب  از  ای 

آن ها یک دیگر را تکمیل کنند.)۴۳(
به  روسیه  انقالب  که  موضع  این  شانین 
انقالبی پرولتری به عنوان مکملی نیاز دارد 

فقط به انگلس نسبت می دهد و اظهار می کند که 
مارکس از چنین نظری به دور است. )۴۴( 
دیگر  مقاله ی  یک  در  خود  نوبه ی  به  وادا 
که بر تحقیق خوبی استوار است اضافه می-
کند که”مقدمه ی ۱۸۸۲ به طور مستقیم تری 
به  مارکس”.  تا  می کند  بیان  را  انگلس  نظر 
نظر او مارکس در وضع روحی بدی قرار 
داشت )به علت مرگ همسرش و از انگلس 
و  کند  تنظیم  را  پیش نویس  که  کرد  خواهش 
امضای خود را نیز زیر آن قرار دهد.)۴۵( 
گویی که مارکس خود را کامالً واگذاشته بود 
به  دوسل  بود.  نوشته  انگلس  که  چه  آن  به 
نوبه ی خود هر چند که تا حد وادا به افراط 

نمی رود در این باره می نویسد:
سازش  از  که  است  متنی   ۱۸۸۲ “مقدمه ی 
بین مارکس و انگلس در مورد کمون روسیه 
شکل گرفته بود )یعنی بین “انقالب روسی” 
این  و  انگلس(  پرولتری  انقالب  و  مارکس 
“سازش” حاوی تضادی بود که مشخص کننده 
آینده است”. )۴۶(  مارکس در پیش نویس های 
متفاوت و متن نهایی خود به زاسولیچ و هم-
صراحتا  میخالفسکی  به  نامه اش  در  چنین 
نام( در غرب به  به “انقالت پرولتری” )به 
عنوان مکمل انقالب روسی )دهقانی( اشاره 
در  پرولتری”  “انقالب  نتیجه  در  نمی کند. 
مقدمه ی ۱۸۸۲ به نظر می رسد که از طرف 
تنها انگلس باشد که در یک جدل در ۱۸۷۵ 
مشترک شان  نقطه  نظر  مارکس  خواهش  “به 
این  از ضرورت  روشنی  به  داده”  بسط  را 
مکمل صحبت می کند برای این که به توان به 
به  را  کمونی موجود  نظام  موفقیت آمیز  طور 
هر  به  کند.)۴۸(  تبدیل  عالی تری  شکل  یک 
حال یک خوانش دقیق از پیش نویس مارکس 
نشان می دهد که مساله “انقالب پرولتری” در 
غرب هم چون عامل کمکی به انقالب دهقانی 
با  نه  که  چند  هر  دارد  حضور  روسیه  در 
واژه های خاصی که بعداً به کار برده شد. در 
کشاورزی  کمون  مارکس،  اوِل  نویس  پیش 
سرمایه- از  عبور  بدون  می تواند  هنگامی 
کند  گذر  جامعه  از  باالتری  شکل  به  داری 
که شرایط کامالً مساعدی وجود داشته باشد. 
اگر در نظام سرمایه داری انقالبی رخ ندهد 
با  چند  هر  بقا،  دوره ی  یک  از  بعد  کمون 
استفاده از ثمرات فنی آن در چارچوب این 

نظام )سرمایه داری( باقی می ماند.
“از طرفی در کشاکش با توده های زحمتکش 
خود و از طرفی با علم و نیروهای مولده-
یک  در  است  آورده  وجود  به  خود  که  ای 
کالم در بحران مهلکی که به حذف نظام با 
بازگشت جامعه کنونی به یک مرحله باالتر 
یعنی”باستانی”ترین شکل مالکیت جمعی بر 

تولید”. )۵۰(
 در این جا چه چیزی دیگری می گوید به جز 
این که به وضعیتی از تضاِد حاد بین مناسبات 

جامعه  در  تولید  مادی  نیروهای  و  تولید 
گویی  دارد-  اشاره  غرب  سرمایه داری 
مقدمه ی مشهور ۱۸۵۹ را دارد تفسیر می کند 
که  موقعیتی  است-  شده  فهمیده  بد  غالباً  که 
“به بحران مهلک” کل نظام ختم می شود و به 
یک جامعه ی از نوع باالتر از طریق انقالب 
به وسیله “توده های زحمتکش” جایگزین می-
شود. اگر خوانش ما از مارکس درست باشد 
موضع مارکس در این جا اساساً همان است 
که در مقدمه ی ۱۸۸۲ فقط به شکل دیگری 
بیان شده است و قطعاً با نظر انگلس تفاوت 
زیادی ندارد. این مساله به راحتی می تواند با 
یعنی ۱۸۷۵  انگلس  متن  دو  دقیق تر  خوانش 
و ۱۸۹۴ ثابت شود. اولین متن به تقاضای 
انتشار رسید  مارکس و موافقت کامل او به 
)روبل این مساله را بیان می کند و حتی وادا 
نیز آن را می پذیرد( )۵۱( علی رغم نا آگاه بودن 
در  نکته  چند   )۵۲( مارکس  دست نوشته  از 
جامعه  از  مارکس  توضیح  مورد  در  این جا 
سوسیالیستی آینده به عنوان بازگشت به شکل 
مورد  باید  نوع  “باستانی ترین”  یعنی  باالتر 
تاکید قرار گیرد. این در واقع تعبیری است از 
جمله ی مورگان- که مارکس از او به عنوان 
نویسنده ی آمریکایی یاد می کند. جایی که این 
“تجدید  عنوان  به  جدید”  “نظام  از  نویسنده 
حیات یک جامعه باستانی در شکل عالی تر” 
سوی  به  مدرن  جامعه ی  که  می کند  صحبت 
آن گرایش دارد. شانین گفتار مارکس را نقل 
استدالل  مارکس  منبع  ذکر  )بدون  و  می کند 
می کند که این بیان گر نوع روشنگری )جدید( 
از طرف مارکس در مقابله با کمون روسی 
که  بپذیریم  باید  حال  هر  به  ما  است.)۵۳( 
ایده ی نهفته در بیان مارکس در واقع موضع 
اظهارات  در  مارکس  بلکه  نیست.  جدیدی 
مورگان تائیدی بر موضع قبلی خود و انگلس 
می یابد که در واقع به شیوه ی نظری فشرده تر 
بدون مراجعه تجربی بیش تر اظهار شده است. 
بدین ترتیب او در سخنرانی خود در ۱۸۶۵ 
تاریخی”  فرآیند  از”۳  کارگران  به  خطاب 
را  روابط  از  فرآیندی  او  می کند.  صحبت 
ابزار  و  انسان  “کاِر  را  آن  که  می دهد  نشان 
دوم   ،“ آغازین  “وحدت  اول  می نامد-  کار” 
“جدایی از طریق تالشی این وحدت اولیه”، 
سوم “بازگشت وحدت آغازین در یک شکل 
در  بنیادی  طریق”انقالب  از  جدید”  تاریخی 
از  قطعه ای  به  ما  قباًل   )۵۴( تولید”.  شیوه 
مارکس از دست نوشته ی ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۳ 
همین  به  مارکس  آن جا  در  کردیم  اشاره 
و  کارگران  بین  آغازین  “وحدت  از  طریق 
شرایط تولید” حرف می زند؛ مثالً کشاورزی 
خانوادگی و “کمونیسم طبیعی” و از جدایی 
مجدد  “استقرار  و  سرمایه  تسلط  تحت  آن ها 
وحدت آغازین به وسیله انقالب طبقه کارگر 
خود  نوبه ی  به  انگلس   )۵۵( می کند”.  یاد   ”
دورینگ  آنتی  بر  مقدماتی  یادداشت های  در 
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از  ژرمنی   – هندو  مردم  می نویسد:”تمام 
مسیر  در  که  کردند  آغاز  اشتراکی  مالکیت 
تکامل اجتماعی “در همه ی آن ها” این مالکیت 
شده،  گذاشته  کنار  و  الغاء  و  نفی  اجتماعی 
این وظیفه انقالب اجتماعی است این اشکال 
را  اشتراکی  مالکیت  و  کند  نفی  را  موجود 
در مرحله عالی تر از تکامل اجتماعی برقرار 

سازد”. )۵۶(
نیز  جالبی  توضیح  ما  انگلس،  پیش نویس  در 
در مورد باستانی ترین نوع جماعت پیدا می-
کنیم که به طور تقریبی با طرح مارکس از 
در  جمله  چند  در  که  دارد  تطابق  کمونیسم 
در  بیش تر  تفصیل  با  بعداً  و   ۱۸۶۷ کاپیتال 
نقد برنامه گوتا ۱۸۷۵ آورده می شود. در این 
می شود  دیده  پیش نویس  در  نهفته  جمله ی  جا 
مشخص  را  جامعه  نوع  باستانی ترین  او  که 
“کمون  مثل  آن  مشتقات  مقابل  )در  می کند 
ابتدائی تر )عالوه  کشاورزی”( در “کمون های 
بر مالکیت اشتراکی زمین( کار نیز به طور 
که  نیز  محصول  و  می شود  انجام  اشتراکی 
اشتراکی است بین )اعضا( مطابق نیازهای 
مصرفی توزیع می شود، بعد از آن که بخش 
شود”.  گذاشته  کنار  تولید  تجدید  برای  الزم 
بین  شباهت های  که  است  توجه  جالب   )۵۷(
این متن و بندهایی از سرمایه )جلد اول( در 
تولید  وسایل  با  که  آزاد  افراد  “وحدت  باره 
اشتراکی کار می کنند و در آن محصول کار 
یک محصول اجتماعی است” و “از آن بخشی 
کنار گذاشته می شود که دوباره به وسیله تولید 
مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که بقیه 
در بین اعضا برای مصرف توزیع می شود”. 
باستانی  جامعه ای  شبیه  این  واقع  در   )۵۸(
اولیه به نظر می رسد اما در سطح عالی تر در 
شکلی جدید که مارکس در پیش نویس ۱۸۸۱ 
به نقل از مورگان بار دیگر آن را تائید می-

کند.
آیا  که  است  این  این جا  در  اصلی  پرسش 
روسی،  کمون  نمونه ی  در  مارکس  موضع 
یک گسست اساسی از موضع و نقطه نظر 
او درگذار به یک جامعه ای از کار متحد و 
باال  می دهد؛ همان طورکه در  نشان  آزاد را 
“منحصر  و  یگانگی  به  اشاره  کرده ام  ذکر 
به فرد بودن” مورد روسیه )که مارکس بیش 
از یک بار بر آن تاکید می کند هرگونه تعمیم 
این مورد به سایر جوامع پیش سرمایه داری را 
)به عنوان یک نمونه ی اولیه( منتفی می سازد. 
عمومی  موضع  یگانه،  مورد  این  بنابراین، 
کامالً  این   )۵۹( نمی دهد.  تغییر  را  مارکس 
در نامه های مارکس روشن است که کوشش 
از  عالی تری  شکل  به  گذر  برای  کمون  این 
موفق  روسی”  “انقالب  طریق  از  جامعه 
کمون  بزند.  دور  را  سرمایه داری  نمی تواند 
دیگری  جای  در  تکامل  به  هنوز  پیروزمند 
انقالب  برای  را  شرایط  تا  دارد  احتیاج 

آماده  خویش  تضادهای  طریق  از  پرولتری 
ایجاد  به  نیاز  امر  این  که  طور  همان  کند. 
به  این  که  دارد  پیشرفته  تولیدی  نیروهای 
نوبه ی خود از طریق کارگران پیروزمند در 
غرب در دسترس قرار می گیرد. تحول کمون 
به یک جامعه عالی تر در غیاب سرمایه داری 
در جای دیگر غیر ممکن است. همان طور 
دیدیم به هر حال کمون روسی قبل  که قبالً 
از ورود به این نقطه با آینده ی ناروشنی رو 
به رو است که مارکس در تشریح عناصر 
فروپاشی آن، این موضوع را تشخیص داده 
بود که بر پایه ی دوگانگی   کمون و “واقعیت 
روسیه” قرار داشت. )۶۰( مارکس حتی قبل 
نامه ای  در  زاسولیج  به  نامه اش  تدوین  از 
امکان  نوشت،  در۱۸۷۷  میخالفسکی  به  که 
به  و  می کند  مشخص  را  کمون  فروپاشی 
روشنی تاکید می کند که راه ۱۸۶۱ اگر ادامه 
پیدا کند کمون تحت حرکت عام سرمایه قرار 
می گیرد که به این ترتیب با شرایط دیگری رو 
به رو خواهیم بود. )۶۱( مورد روسیه بیش-
تر موضع مارکس در ۱۸۶۰ را تائید می کند 
برای  اساسی  پیش شرط  دو  این که  بر  مبنی 
به  کار  رشد  یعنی  جدید  آزاد”  “اتحاد  بنای 
عنوان کار اجتماعی و رشد باالی نیروهای 
مولده ی کار نمی توانند در شکل های دیگری از 
“کمونیسم” طبیعی )و شیوه ی تولید خانواده ی 
کوچک( به وجود بیایند. در روسیه نه تنها 
بلکه  بودند  مانده  عقب  کار  مولده  نیروهای 
کمون روستایی نیز عالوه بر شیوه ی جدا از 
هِم کار به شکل خصوصی، از قدرت تولیدی 
از  عبارتی  به  نبود،  برخودار  توجهی  قابل 
با  محلی”  جهان  “خرده  هم چون  آن  انزوای 
با سایر کمون ها از “رشد  پیوند  حیاتی بدون 
فاصله  سخت  اجتماعی  کار  عنوان  به  کار 

داشت”. )۶۲(
مالکیت  با  کمونی- حتی  نظام  این “ضعف” 
نوع  به  تحول  برای  مانعی  اشتراکی زمین- 
به  پیش تر  نکته  این  بود.  جامعه  از  جدیدی 
مطرح  سرمایه  اول  چاپ  در  نظری  طور 
شده بود )۱۸۶۷( )که تکرار موضع او در 
برخورد  از  قبل  یعنی  بود(   ۱۸۶۰ سال های 
وادا  نظر  به  که  با چرنیشفسکی در ۱۸۷۰ 
شمار  به  مارکس”  آرای  در  عطفی  نقطه   ”

می آید. )۶۳( 
قابل توجهی در چاپ دوم  به طور  مارکس 
سرمایه ۱۸۷۲ و در چاپ فرانسوی ۱۸۷۵ 
بند را کلمه به کلمه تکرار می کند: “در  این 
باستان  شیوه های تولید آسیایی کهن، دوران 
و غیره، تبدیل محصوالت به کاال و بنابراین 
تولید کننده ی  عنوان  به  انسان  متعین  هستی 
هر  همه،  این  با  دارد؛  فرعی  نقش  کاال، 
زوال  مرحله  به  پا  جماعات  این  که  اندازه 
می شود.  بیش تر  نقش  این  اهمیت  می گذارند، 
خدایان  چونان  تاجرپیشه،  اقوام  واقع  در 

اپیکور، تنها در حد فاصل های جهان باستان 
منافذ  در  یهودیان  مانند  یا  دا شتند،  وجود 
اجتماعی  سازواره های  این  لهستان.  جامعه 
شفاف تر  و  ساده تر  مراتب  به  باستانی،  تولید 
اما  اند.  بورژوایی  جامعه  سازواره های  از 
آن ها یا بر ناپختگی بشر از نظر فردی  متکی 
اند که هنوز بند نافش را از پیوند طبیعی با 
مناسبات  به  یا  و  نبریده است،  نوعی  انسان 
این  اند.  متکی  بندگی  و  خدایگانی  مستقیم 
سازواره های اجتماعی به سطح پایین تکامل 
نیروهای مولد کار مقیدند و به همان نسبت 
اسیر روابط انسان ها در چارچوب فرایند تولید 
مادی زندگی شان، و بنابراین در رابطه شان با 

یک دیگر و با طبیعت، هستند”. )۶۴(
زیادی  بخش  می کنیم  مشاهده  که  همان طور 
نظام کمون  باره  این نظریه ی اصلی در  از 
مشخص  شکل  به  و  می شود  حفظ  باستانی 
در  دیدیم  که  طور  همان  روسیه  مورد  در 
)بعد  می شود؛  تائید  مارکس   ۱۸۸۱ مکاتبات 
از این که مارکس کوالفسکی و مورگان را 

مورد مطالعه قرار داد(.
در  که  بگویم  اگر  بود  خواهد  خطا  البته   
روسی  کمون  ی  باره  در  مارکس  تفکرات 
نکته ی جدیدی وجود نداشته است. مارکس و 
انگلس بدون تردید تحت تاثیر تحرک و زنده 
بودن این کمون ها قرار گرفته بودند که هنوز 
اشتراکی  مالکیت  تحت  را  زمین ها  از  نیمی 
داشتند که در آن زمان در جای دیگری قابل 
مشاهده نبود. )۶۵( این در عالقه ی مستمر 
به مدت حداقل    این پرسش  باره ی  در  آن ها 
شده  منعکس  آغاز ۱۸۷۰  از  یعنی  دهه  دو 
به  تولید  وسایل  اشتراکی  مالکیت  است. 
جامعه ی  اصلی  پایه ی  تولیدکنندگان  وسیله 
در  اشتراکی  مالکیت  این  وجود  بود.  جدید 
مارکس  منظر  از  روسی  کمون های  نظام 
است  مساعدی  عامل  عنوان  به  انگلس  و 
از  که  می سازد  قادر  را  روسی  دهقانان  که 
سرمایه داری  خصوصی  مالکیت  مرحله ی 
جهش کنند. اما این موضوع، دیدگاه مارکس 
را به طور بنیادی تغییر نداد چون در موضع 
به  گذار  پیش شرط های  مورد  در  او  عمومی 
نداشت: از طرفی وجود  تاثیری  سوسیالیسم 
کار اجتماعی )با اجتماعی شدن تولید( نه در 
سطح محلی بلکه در سطح کل جامعه و از 
طرف دیگر رشد عالی نیروهای مولده کار 
مبارزه  از  افراد  آزاد کردن  برای  اجتماعی 
افزایش  و  ضرورت  از  شدن  رها  برای 
الزامی  کار  زمان  فراسوی  آزاد”  “زمان 
نظامی  ضرورتاً  سرمایه داری   )۶۶( است. 
اما  کند  خلق  را  مطلوبی  شرایط  که  نیست 
همان طور که مارکس بارها تاکید کرده فقط 
تضادهای  از طریق  می تواند  تاریخا  سرمایه 
خود این شرایط را آماده سازد. نظام کمون 
روسی حتی به عنوان یک مورد استثنایی با 
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خصوص  به  و  زمین  بر  اشتراکی  مالکیت 
تعاونی”  کار  آماده  و  مادی حاضر  “شرایط 
باید بر دستاوردهای مثبت سرمایه داری تکیه 
پرولتاریای  تنها  این  سرانجام   )۶۷( کند. 
می- خود  انقالب  طریق  از  که  بود  غرب 
توانست مانند سدی در برابر دخالت خارجی 
را  روسی  انقالب  پیروزی  و  کند  ایستادگی 
ارتجاع  “سر  عنوان  به  تزاری  رژیم  علیه 
اروپائی ” تضمین کند، همان طور که مقدمه 
۱۸۸۲ اشاره می کند. )۶۸( به طور خالصه 
روبه رو  در  مارکس  فکر  در  که  چیزی  آن 
است عدم حذف  تازه  با کمون روسی  شدن 
برای جامعه ای  به طور نظری،  امکان  این 
است که بدون این که به سرمایه داری انتقال 
یابد می تواند مستقیماً به سوسیالیسم گذر کند. 
در همان زمان مارکس با تاکید به این ایده، 
ویژگی معینی می بخشد و به منحصر به فرد 
را  توجه  و  دارد  اذعان  مورد روسیه  بودن 
به عوامل منفی معطوف می کند که در ذات 
“دوگانگی” کمون نهفته است که علیه چنین 
“مارکسیست ها”  بهترین  می کند.  عمل  امکانی 
مثل هیلفردنیگ عادت داشتند که اعالم کنند 
را  مارکس  ناخشنود  پیش بینی  تاریخ  حوادث 

تائید می کند. )۶۹(
در این جا مهم است که یک اغتشاش جدی 
ایدئولوژیک  خوانش  از  که  کنیم  روشن  را 
می شود.  ناشی  روسیه  مورد  در  مارکس 
خوانشی که در حول و حوش جنگ جهانی 
ایده ی  مختلفی  دانشمندان  بود.  رایج  اول 
و  او  مکاتبات  در  مارکس  روس  انقالب 
پیش  عنوان  به  را  مانیفست   ۱۸۸۲ مقدمه 
درآمد انقالبات قرن بیستم مشاهده کردند؛ به 
مارکسیست ها  توسط  که  انقالب هایی  خصوص 
با تصرف قدرت توسط بلشویک ها رهبری و 
آغاز شده بود . طبق نظر شانین موضع جدید 
کشورهای  در  انقالب  پیروزی  با  مارکس 
مثل  مارکسیست هایی  آن ها  در  که  مانده  عقب 
را  انقالب  رهبری  هوشی مینه  مائو،  “لنین، 
به عهده داشتند” مورد تائید قرار گرفته در 
حالی که “هیچ انقالب سوسیالیستی در غرب 
شکل  به  دوسل   )۷۰( است.  نشده  پیروز 

مشابهی می نویسد:
به  که  نمود  طی  را  راهی  مطمئناً  “روسیه 
انقالب  این  بود  پیش بینی شده  وسیله مارکس 
گذار  امکان  سرمایه داری  از  عبور  بدون 
مقیاس  به  را  روسی  روستایی  کمون های 
مالکیت  به  مالکیت کمون  از  وسیع مستقیماً 
انقالب  زمان  از   … کرد  فراهم  اجتماعی 

۱۹۱۷ تا کنون”. )۷۱(
میشل لووی به نوبه ی خود می نویسد :

“غالباً فراموش می شود که مارکس و انگلس 
یک  مانیفست  روسی  ترجمه  مقدمه ی  در 
که  کرده اند  پیش بینی  را  فرضی  موقعیت 

از  می توانست  سوسیالیستی  انقالب  آن  در 
روسیه شروع شود و سپس به اروپای غربی 

گسترش یابد”. )۷۲(
همین طور رایا دونایفسکایا مقدمه ی ۱۸۸۲ 
تفسیر کرد  عقیده  این  پیش بینی  به عنوان  را 
که  است  کشوری  اولین  می تواند  روسیه  که 
باشد  داشته  غرب  از  قبل  پرولتری  انقالب 
جا  این  در  که  مارکس  نوشته های   )۷۳(  .
مورد بحث قرار گرفت به هیچ وجه اشاره-
“سوسیالیستی”  یا  پرولتری”  “انقالب  به  ای 
تمام  روسی”  “انقالب  به  بیش تر  آن ها  ندارد. 
کمون  دهقانان  وسیله ی  به  انقالبی  کمال،  و 
یعنی  نظام کمون  روسی علیه دشمن اصلی 
رژیم تزاری اشاره می کنند. به طور طبیعی 
برای مارکس )و انگلس( طبق درک مادی، 
شرایطی  در  نمی تواند  پرولتری  انقالب 
ندارد.  وجود  پرولتاریا  تقریبا  که  دهد  رخ 
کشور  یک  در  که  پرولتری  انقالب  ایده ی 
افتاده است جایی که  که از لحاظ فنی عقب 
پرولتاریا بخش کوچکی از جامعه را تشکیل 
به  طریق  این  از  را  خود  موجودیت  می دهد 
دست آورد. در آن زمان این ایده مطرح شد 
انقالب پرولتری می تواند در “ضعیف ترین  که 
زنجیره ی” سرمایه داری جهانی رخ  حلقه ی 
دهد، نظریه ای که در حول و حوش جنگ 

جهانی اول تبلیغ می شد.)۷۴(
به بیان عمیق تر بین ایده ی انقالب سوسیالیستی 
که به وسیله ی خود تولیدکنندگان رهبری می-
شود و انقالب هایی که در قرن بیستم نه به وسیله 
خود مولدین بلکه به وسیله گروه کوچکی از 
روشنفکران رادیکال به نام آن ها و با حمایت 
گرفت  صورت  آغازین  مرحله  در  توده ای 
شکاف غیرقابل عبوری وجود دارد. تصرف 
مولدین  آغاز،  از  بلشویک ها  توسط  قدرت 
بالواسطه را از هر گونه قدرت واقعی کنار 
گذاشت و “از سلطه ی اکثریت وسیع به نفع 
اکثریت وسیع” به دور بود، همان طور که 
شده- شناخته  طور  به  کمونیست  مانیفست 
ای مطرح می کند. حتی در مکاتبات مارکس 
توجه  گرفت  قرار  بحث  مورد  این جا  در  که 
خواننده را جلب می کند که او بر قدرت خالق 
مولدین بالواسطه در تحول این جامعه تاکید 
دارد. او هرگز به این نکته اشاره نکرد که 
تا  داریم  نیاز  دستگاه مخصوص  یک  به  ما 
جایگزین خودفعالیتِی خودانگیخته در جهت 
ترتیب  بدین  توده ها شود. )۷۵(  خودرهانی 
مارکس اصرار دارد که مجلس دهقانی که به 
وسیله کمون انتخاب شده و به عنوان ارگان 
اداری و اقتصادی در خدمت منافع آن قرار 
دارد این نهاد جایگزین نهاد حکومتی ولوست 
با  آشکار  تقابل  در  مساله  این  بشود.)۷۶( 
خودحکومتی  ارگان های  یافته ی  نظام  حذف 
مولدینی قرار دارد که به سرعت تحت رژیم 
بلشویک ها شکل گرفت. به عنوان نمونه می-

توان به سرکوب خونین دموکراسی شورایی 
کرونشتات اشاره کرد. یک نهاد برابرطلبانه، 
خودحکومتی، زنده و کامالً سیاسی که نظیر 
آن از زمان کمون پاریس در اروپا دیده نشده 
در  مورخ  برجسته ترین  شاید  بیان  به  است. 
فوریه ۱۹۱۷  مردمی  قیام   )۷۷( مورد  این 
در واقع بیش تر با ایده ی مارکس از “انقالب 
خود  وسیله  به  که  داشت  خوانایی  روسی” 
به  و  آغاز شد  بدون رهبری حزبی  مولدین 
عنوان یک جنبش توده ای انقالبی وسیع در 
روندی کثرت گرا، بدون نتیجه ی از پیش تعیین 
شده بود. هر چند که “سوسیالیسم ” به عنوان 
هدف بالواسطه آن اعالم نشده بود. بلشویک ها 
این روند را متوقف کردند و این دموکراسی 

انقالبی را در هم شکستند. )۷۸(
 

بازاندیشی مارکس از مساله پیشرفت
است  مشهور  که  طور  همان  مارکس 
عنوان  به  را  بورژوائی”  تولید  “شیوه ی 
آخرین “مرحله های متوالی پیشرفت شکل بندی 
اقتصادی اجتماعی” می داند، اگر شیوه ی تولید 
آسیایی این روند را قطع نکند. گر چه واژه 
“پیشرفت متوالی”در این جا اشاره به دوره-
است  مقدم  فئودالی  نظام  دارد  زمانی  بندی 
بر  تولید  اشتراکی  شیوه  و  سرمایه داری  بر 
برده داری. آیا این به آن معناست که او در 
پاسکال،  دکارت،  بیکن،  با  پیشرفت  مورد 
پوزیتویست های  و  دائره المعارف  طرفداران 
بیان  به  است؟  بوده  عقیده  هم  نوزدهم  قرن 
دقیق تر آیا مارکس طرفدار ایده ی “پیشرفت” 
رشدی  اساساً  که  بود  مفهومی  عنوان  به 
پیوسته و فزاینده در وضعیت بشری است؟ 
پیشرفتی که منوط به روندی پیوسته مبتنی بر 

علم و فن آوری است؟ )۷۹(
باره  این  ارائه موضع مثبت در  از  مارکس 
به دور بود و مفهوم پیشرفت را به صورت 
مساله ی  مارکس  کرد.  بازسازی  بنیادی 
زمینه ی  یک  در  را  )انسانی(  پیشرفت 
مقوله ای  را  آن  هرگز  و  داد  قرار  تاریخی 
نگرفت.  نظر  در  تک خطی  و  مجرد  مطلق، 
از  متداول”  و  مجرد  “درک  مورد  در  او 
مفهوم پیشرفت هشدار می داد. )۸۰( پیشرفت 
حرکتی  عنوان  به  مارکس  توسط  همواره 
متناقض در نظر  گرفته شده است که جنبه-
های مثبت و منفی را به طور هم زمان در بر 
انتقادهایی  اعظم  بخش  بنابراین  دارد.)۸۱( 
که امروزه به پیشرفت ایراد می شود در واقع 
از  قبل  پیشرفت  از  خطی  تک  ایده های  به 
مارکس مربوط می شود. به عنوان یک اصل 
سرمایه داری  پیشرفت  منفی  جنبه های  مسلم 
نیز به وسیله ی مارکس، حتی با لحنی نافذتر 
از غالب منتقدان کنونی پیشرفت مورد تاکید 
منتقدان،  این  خالف  بر  اما  گرفت.  قرار 
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همان  به  پیشرفت  درباره ی  عقیده شان  که 
اندازه ی دیدگاه مخالفان آن ها تک خطی است، 
متناقض  عمیقاً  خصلت  روشنی  به  مارکس 
مورد  را  سرمایه داری  دوره ی  در  پیشرفت 

مالحظه قرار داد.
با در نظر گرفتن این نکته که استخراج کار 
تمام  مشترک  مبنای  نشده  پرداخت  اضافی 
)حداقل  است  بوده  موجود  تاکنون  شکل بندی 
از یک دوره ی معینی در تاریخ( مارکس شکل-
به  نسبت  را  سرمایه داری  اجتماعی  بندی 
اشکال پیشین عالی تر در نظر می گیرد، دقیقاً به 
خاطر این که سرمایه بر خالف اشکال پیشین 
تولید در رشد عام نیروهای بارآور کار نقش 
یک  بنیاد  برای  اساسی  شرط  این  که  دارد 
جامعه  را  امر  این  البته  است.  جدید  جامعه 
طوالنی  تاریخ  گزاف”در  بهای  پرداخت  با 
دردآور پیشرفت” به دست آورده است. )۸۲( 
سوی  به  سرمایه داری  گرایش  این  مارکس 
عنوان  به  کار  بارآور  نیروهای  عام  رشد 
“جنبه ی مثبت” سرمایه را صرفاً در مقایسه 
نظر  در  تولید  سرمایه داری  پیش  اشکال  با 
می گیرد که در آن پیشرفت انسانی”صرفاً یک 
خصلت محدود و محلی داشت”. )۸۳( به هر 
حال مارکس بیش از هر منتقد سرمایه داری 
“جنبه ی  این  متناقض  و  قهرآمیز  خصلت 
مثبت” پیشرفت سرمایه داری را برجسته می-

کرد.
موضع مارکس در قبال پیشرفت از رد”تمایز 
قالبی بین خوب و بد”  نتیجه می شود در جهت 
از  ضرورتاً  که  دیالکتیکی”  “حرکت  یک 
آن ها  “همزیستی دو سویه ی متناقض و پیوند 
  ) ۸۴( می شود.  تشکیل  جدید”  مقوله  یک  در 
جونز  ریجارد  از  قطعه ای  تائید  با  مارکس 
از “پیشرفت” در  نقل می کند که در آن دقیقاً 
به  “نه  قطعاً  می کند  صحبت  نوین  جامعه ی 
با  رابطه  )در  وضعیت”  مطلوب ترین  عنوان 
انباشت  “دارایی  و  کارگران  بین  مناسبات 
به  حال  عین  در  وضعیت  این  اما  شده”(. 
به  صنعت  پیشرفت  در  “مرحله ای  عنوان 
در  ملت های  توسعه  تاکنون  که  می رود  شمار 
مارکس  می کند”.  مشخص  را  پیشرفت  حال 
تولید  تفسیر می کند شیوه  این گونه  جونز را 
سرمایه داری از سویی پیشرفت وسیعی است 
در قبال سایر اشکال اولیه وقتی که از زاویه 
نیروهای مولده کار  اجتماعی در نظر گرفته 
پیشرفتی”متناقض  این  دیگر  سوی  از  شود، 
و قهرآمیز” است که در عین حال ضرورت 
نیز دربر می- آن” را  “فروپاشی ضروری 

گیرد. )۸۵(
 اصل تولید برای تولید به رسمیت شناختن 
ثروت چون هدفی درخود و به عنوان فضیلتی 
عالی منجر به رشد عمومی نیروهای مولده 
کار اجتماعی می شود که “جنبه ی مثبِت دنیای 
خصلت  که  چند  هر  می زند،  رقم  را  نوین” 

با  مقایسه  در  پیشرفت  این  عقب مانده و پست 
جهان باستان را نشان می دهد. بنابراین ایده ی 
نه  و  است  تولید  هدف  انسان  که  باستانی 
تولید هدف انسان به “سنگینی هر چه تمام-
جهان  می کند”.  علم  قد  نوین  جهان  علیه  تر 
نظر  به  عالی تر  وقتی  باستان”  “کودکانه ی 
نوین  کامل”جهان  بودن  “تهی  با  که  می رسد 
 )۸۸( می شود.  مقایسه  بورژوایی(  )اقتصاد 
به دوره- با اشاره  تفسیر آرای مورگان  در 
فقدان شور  تکامل بشر، مارکس  اولیه  های 
و شوق برای مالکیت در انسان های اولیه را 
با تبدیل شدن مالکیت “به نیرویی آمرانه در 
فکر انسان در زمان کنونی” در تقابل با هم 
نویس  پیش  در  مجدداً   )۸۷( می دهد.  قرار 
اولیه اش به زاسولیچ، مارکس بیان می کند که 
“شخص نباید” از “کلمه باستانی” وحشت کند 
به  اولیه  کمون های  بودن  زنده  و  “تحرک  و 
نه در  قابل مقایسه ای برتر است  طور غیر 
بلکه  یونانی، رومی  با جوامع سامی،  قیاس 
و  نوین”؛  سرمایه داری  با  مقایسه  در  “حتی 
اضافه می کندکه بعضی از نویسندگان بورژوا 
“که شیفته نظام سرمایه داری شده اند و می-
آن را  برتری  کنند و  آن را ستایش  خواهند 
نشان دهند قادر به درک این موضع نیستند”. 
)۸۸( سال های پیش تر مارکس قطعه زیر را به 

طنز چنین نوشت:
زمان  یونانی  شاعر  یک  پاتروس  “آنتی 
سیسرو کشف آسیاب آبی را به عنوان چیزی 
که برده های زن را از کار آزاد می سازد به 
عنوان سازنده ی عصر طالیی مورد استقبال 
قرار داد. باستیای دانش پروژه قبل از مک 
کلوخ که با استعدادتر از او بود دریافت که 
مشرکان عصر باستان از اقتصاد سیاسی و 
مسیحیت چیزی نمی فهمند. آن ها در نمی یابند که 
ماشین همان طور که تجربه نشان داده وسیله-
روزانه  کار  کردن  طوالنی  برای  است  ای 
است. این مشرکان، بردگی یکی را به عنوان 
وسیله، و عذر یکی دیگر را برای توسعه ی 
کامل انسانی دیگر در نظر می گرفتند. اما آن-
ها فاقد خیرخواهی مسیحی بودند که توده ها 
را به بردگی موعظه کنند که شاگردان تازه 
“سوسیس- برجسته”،  “نساجان  به  آموخته 
کفش  نفوذ  با  محتکران  و   ” مبتحر  سازان 
باره  در  مارکس  نظر     )۸۹( کنند”"  تبدیل 
عنوان  به  سرمایه داری  نظام  تحت  پیشرفت 
امری آشتی ناپذیر به روشنی در مشاهده های 
او در مورد دو اقتصاددان کالسیک بزرگ- 
که  می شود  روشن  سیسموندی-  و  ریکاردو 
نیروهای  رشد  مورد  در  را  آن ها  نظر  نقطه 
مولده کار تحت شیوه تولید سرمایه داری بیان 
می کند. ریکاردو که تولید سرمایه داری را به 
عنوان یک شکل مطلق تولید در نظر می-
ثروت،  خاطر  به  ثروت  تولید  بر  و  گرفت 
“درکی  داشت  اصرار  تولید  خاطر  به  تولید 
عمیق از خصلت مثبت سرمایه” ارائه می-

کرد.  سیسموندی به نوبه ی خود “محدودیت” 
“یک جانبگی  عنوان  به  عمیقاً  را  سرمایه 
با “احساسی عمیق در  منفی” درک می کرد. 
مورد خصلت متناقض سرمایه داری” و این 
کار  نیروهای مولده ی  با رشد  تناقضات  که 

تشدید می شود. 
سرمایه  عمومی  گرایش  بیش تر  ریکاردو 
بیش تر  سیسموندی  ولی  می کرد  درک  را 
محدودیت آن را. در حالی که دیدگاه ریکاردو 
در پیوند با جامعه ی کهن “انقالبی” بود نظر 
سرمایه داری  جامعه  مورد  در  سیسموندی 

“ارتجاعی” بود. )۹۰(
این درک سخت اشتباه است که مارکس را 
در  کمال  و  تمام  تولید گرای  یک  عنوان  به 
نظر بگیریم “همان طور که غالب طرفداران 
اتخاذ می کنند:  این موضع را  محیط زیست” 

موعظه گر تولید برای تولید. )۹۱(
در  محیط زیست  مورد  در  مارکس  نگرانی 
روشنی  به  زیر  بند  از  سرمایه داری  جامعه 

مشهود است:
“تولید سرمایه داری نه فقط سالمتی جسمانی 
کارگر  فکری  زندگی  و  شهری  کارگر 
هم چنین  بلکه  می سازد؛  نابود  را  روستایی 
شرایط مبادله ی انداموار بین زمین و انسان 
به  خود  طور  به  که  می کند  نابود  نیز  را 
خودی رشد کرده است. در کشاورزی مانند 
تولید  روند  سرمایه داری  تحول  مانوفاکتور 
ظاهر  مولدین  شهادت  عنوان  به  هم زمان 
انقیاد،  به عنوان وسایل  می شود، وسایل کار 
استثمار و تهیدست کردن کارگران ظاهر می-
عنوان  به  کار  روند  اجتماعی  ترکیب  شود. 
سرکوب سازمان یافته حیات، آزادی و استقالل 
فردی کارگران ظهور می کند. تولید سرمایه-
تولید  بنابراین  می دهد.  رشد  را  فن آوری  دای 
فرآیند  ترکیب  و  تکنیک  فقط  سرمایه داری 
اجتماعی تولید را تکامل می دهد و در همان 
حال، سرچشمه های تمامی ثروت ها یعنی زمین 

و کارگر را می خشکاند”. )۹۲(
همین دلواپسی به طور عملی و تجربی در 
پرسش نامه ای که مارکس در ۱۸۸۰ در مورد 
شرایط زندگی و کار مردان و زنان کارگر 
فرانسوی تنظیم کرده بود به چشم می خورد.

)۹۳(
همه می دانند که مانیفست کمونیست بورژوازی 
وسیع  رشد  و  دست آوردها  خاطر  به  را 
نیروهای مولده کار مادی اش “مورد تحسین”  
قرار داده است. ما نیز قبالً به اهمیت فوق-
العاده ای که مارکس برای رشد این نیروها 
کرده ایم.  یاد  بود  قایل  انسان  رهایی  برای 
نیاز  مارکس اصرار ریکاردو را در مورد 
گرفتن  نظر  در  بدون  نامحدود،  تولید  برای 
شرایط افراد را “درست” ولی نقد او را در 
این باره “ارتجاعی” می دانست. )۹۴( به هر 
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حال ما باید در این مورد محتاط باشیم وقتی 
باره ی  در  را  ریکاردو  موضع  مارکس  که 
“مساوی قرار دادن پرولتاریا با ماشین یا کاال 
پیش  آن جا  تا  زحمتکش”  “حیوان  هم چون  یا 
می برد که نقطه نظر او را به عنوان “دیدگاه 
به  می کند.  معرفی  بدبینانه”  علمِی  و  عینی 
بدین  که  می کند  فکر  ریکاردو  مارکس  نظر 
کارگران  چون  می یابد  افزایش  تولید  طریق 
یا  ماشین  صرفا  سرمایه داری  تولید  در 
“حیوانات زحمتکش” یا به سادگی کاال هستند  
به بیان دیگر “بی رحمی ریکاردو نه تنها از 
نظر علمی صادقانه بود بلکه از نقطه نظر 
خوِد او الزم نیز بود، نظر ریکاردو “برای 
زمانه ی خود درست بود”. چون او به سادگی 
واقعیت بورژوایی را با صداقت علمی نشان 
می داد چون “تولید سرمایه داری برای آفرینش 
البته  بود.” )۹۵(  ثروت سودمندترین روش 
تمجید از ریکاردو با نقد شدید او برای نفی 
خصلت متناقض شیوه ی تولید سرمایه داری 
همراه بود. ریکاردو شیوه تولید سرمایه داری 

را شکل مطلق تولید می انگشت.
 مارکس هرگز فراموش نکرد که بر خصلت 
تاکید  متناقض  ذاتاً  به عنوان چیزی  سرمایه 
کند و این که سرمایه داری ابعاد عمیقاً مخربی 

دارد. برای مارکس:
این  متناقض سرمایه داری  و  منفی  “خصلت 
است که این شیوه ی تولید نسبت به مولدین 
دارد.  قرار  آن ها  با  تقابل  در  و  تفاوت  بی 
ثروت  و  هستند  تولید  ساده  وسایل  مولدین، 
مادی هدفی مستقل به شمار می رود. بنابراین 
تکامل این ثروت مادی در تقابل و به زیان 

فرد انسانی است”.)۹۶(
اما تا زمانی که سرمایه به حیات خود ادامه 
بدون  را  مثبت  جنبه ی  نمی توانیم  ما  می دهد 
جنبه ی منفی داشته باشیم. به طور عمومی با 
در نظر گرفتن یک جامعه که به طبقات تقسیم 
پیشرفتی  نباشد  طبقاتی  تخاصم  “اگر  می شود 
حاصل نخواهد شد”. این “قانون تمدنی است 
که تا زمان ما ادامه پیدا کرده است. تاکنون 
نیروهای مولده به برکت رژیم های متخاصم 

طبقاتی رشد کرده است”. )۹۷(
مارکس در حالی که سیسموندی را به خاطر 
تجلیل  سرمایه  تناقصات  از  عمیق اش  تحلیل 
می کند که ریکاردو نمی توانست آن را بفهمد، 
اما او را مورد سرزنش قرار می دهد  که این 
و  قانونی  “حدود  دادن  قرار  با  را  تناقضات 
می خواهد  سرمایه  برای  خارج”  از  اخالقی 
عنوان  به  سرمایه  که  حدودی  کند،  حذف 
“محدودیت های خارجی و مصنوعی” به کنار 
تعجب انگیزی  نحو  به  مساله  این  می اندازد. 
مدرن به نظر می رسد!  در واقع منتقدان رشد 
سرمایه به رشد نامحدود نیروهای مولد قادر 
به درک این مطلب نیست که اگر این رشد به 

دست آید”در درجه اول به زیان اکثریت افراد 
انسانی و حتی تمامی طبقات” خواهد بود و”با 
در هم شکستن این تخاصم و رشد افراد منفرد 
مقارن است”. بنابراین رشد عالی تر فردیت از 
طریق یک روند تاریخی حاصل می شود که 
در آن افراد قربانی می شوند”. )۱۰۰( مارکس 
این وضعیت را فاجعه آمیز- تخریب اکثریت 
)به بهای پیشرفت( – را به عنوان یک قانون 
عام و معتبر برای تمام زمان ها فرا می نهد. این 
مساله صرفاً در زمانی است که مارکس آن-
را برای “پیش تاریخ” جامعه انسانی” معتبر 
می داند. مارکس این مساله را به روشنی و با 
واژه های مشابه در دو متن به کار می برد.

“در واقع رشد عمومی بشریت در دوره هایی 
سوسیالیستی  سازمان  بر  مقدم  که  تاریخ  از 
انسان است. صرفاً با بزرگ ترین تلفات رشد 

فردی به دست آمده است”. )۱۰۱(
دو مداخله ی جدید در بحث پیشرفت

مداخله ی  دو  بگذارید  نتیجه گیری  از  قبل 
اخیر در زمینه ی بحث کنونی را مورد توجه 
قرار دهیم که به وسیله جفری فوگل ۱۹۹۶ 
و میشل لووی۲۰۰۰ ارائه شده است. برای 
را  زمانی  ترتیب  بگذارید  بحث  شدن  ساده 
کنیم  لووی شروع  میشل  از  و  کنیم  وارونه 
و بعداً به فوگل بپردازیم. لووی بر این باور 
است که در دیدگاه مارکس دو درک متضاد 
درکی  اولی  دارد.  پیشرفت وجود  در مورد 
بسته،  و  غایت گرا  مرکز،  اروپا-  هگلی، 
غایت گرا  غیر  انتقادی،  دومی  که  حالی  در 
اول  درک  مبنای  بر   )۱۰۲( است.  باز  و 
در”بعضی نوشته های مارکس به نظر می رسد 
تجربه  در  ریشه  )که  مولده  نیروهای  رشد 
شده  گرفته  همسان  پیشرفت  با  دارد(  اروپا 
به  اجتناب ناپذیر  گذار  مفهوم  به  یعنی  است؛ 
مارکس  مورد  این  در  سوسیالیسم”.)۱۰۳( 
باره ی  در  نوشته های خود  در  به خصوص 
را  درک  این   ۱۸۵۰ دهه ی  در  هندوستان 
ارائه می کند. )۱۰۴( درک دوم و در تضاد 
با اولی، تاریخ را هم زمان به عنوان پیشرفت 
روند  نتیجه  که”  می گیرد  نظر  در  فاجعه  و 
تاریخی از پیش تعیین شده نیست”. این دید به 
نظر می رسد”در بعضی از قطعه های سرمایه 
در  مارکس  متاخر  نوشته های  در  هم چنین 
اولیه “و هم چنین در مورد  باره ی کمونیسم 
با     روسیه دیده می شود”. )۱۰۵( درک اول 
مشخصه خطی در امر پیشرفت که نتیجه اش 
از پیش به وسیله تضاد بین نیروهای مولده 
خدمت  در  است  شده  تعیین  تولید  روابط  و 
انترناسیونال دوم و انترناسیونال سوم بعد از 
۱۹۲۴ قرار گرفت. و با بینشی جبرباورانه، 
سوسیالیسم را به عنوان نتیجه ی گریز ناپذیر 
تضاد  در  که  می داند  مولده  نیروهای  رشد 
قرار  سرمایه داری  تولید  روابط  با  فزاینده 
لووی در  دارد. )۱۰۶( در حالی که میشل 

باره ی روزا لوکزامبورگ، لنین و تروتسکی 
و بعضی دیگر از مارکسیست های متاخر، در 
مخالفت شان با بینش “جبری” پیشرفت صحبت 
در  را  او  درک  این جا  در  ما  ولی  می کند، 
و  می گذاریم  کنار  مارکسیست ها  سایر  باره ی 
مارکس  باره ی  در  منحصراً  او  نظرات  به 
اجتناب  مقاله  از طوالنی شدن  تا  می پردازیم 

کنیم.
بعضی  در  مرکزی”  “اروپا  اتهام  مورد  در 
چپ ها  از  تعدادی  با  لووی  مارکس،  آثار 
خوانش  از  اما  دید  این  دارد.  نظر  اشتراک 
این  می شود.  نتیجه  مارکس  نوشته های  غلط 
مناطق  بین  در  مارکس  که  دارد  واقعیت 
می- متمرکز  اروپا  بر  غالباً  جهان  مختلف 
که  دراین جاست  است.  ساده  آن  دلیل  شود. 
بار  اولین  برای  سرمایه داری  تولید  شیوه ی 
بر  سلطه  برای  را  سفرش  و  می کند  ظهور 
همین  و  می کند.  شروع  جهان  نقاط  سایر 
شیوه ی تولید سرمایه داری است که بیش از 
همه مورد توجه مارکس است. او در شروع 
“نقد اقتصاد سیاسی” ۱۸۴۴ خیلی قبل از این 
قوانین  “کشف  به  را  خود  اشتغال  رسماً  که 
نظر  مد  را  آن  کند  اعالم  سرمایه”  حرکت 
جا  این  که  نیست  نیازی   )۱۸۶۷( داشت. 
اضافه کنیم که مارکس سرمایه را به عنوان 
که  تاکنون موجود  تولید  انقالبی ترین شیوه ی 
به علت منطق ذاتی اش خصلت عمومی دارد 
تمام محدودیت ها و محلی بودن شیوه های تولید 
تولید  شیوه ی  او  می شکند.  هم  در  را  قبلی 
سرمایه داری را به عنوان تنها شیوه ی تولید 
و  ذهنی  شرایط  که  می دید  موجودی  تاکنون 
مادی الزم )آشتی ناپذیر( برای ساختن “اتحاد 
آزاد افراد” را به وجود می آورد – که به نظر 
مارکس این تنها “توجیه تاریخی” برای وجود 
این شیوه ی تولید به شمار می رود. و شیوه ی 
تولید سرمایه داری در اروپا ریشه گرفت و 
از آن جا به سایر نقاط گسترش پیدا کرد. در 
واقع به طور جغرافیایی نقطه مرجع مارکس 
است  اروپای غربی  بلکه  نیست  اروپا  حتی 
با  فرانسه  و  است  انگلیس  که  نگوییم  اگر 
فاصله زیاد مقام دوم را احراز می کند. دلیل 
که  اروپا  نه  است  سرمایه  این  است  روشن 

مارکس به آن توجه دارد.
تکامل  مارکس  که  اتهام  این  مورد  در 
اجتماعی را به شکل غایت گرا که در خدمت 
قرار  تعیین شده  پیش  از  هدف  یا  طرح  یک 
قطعاً  تاریخ  از  او  درک  که  گفت  باید  دارد 
غایت گرایانه نیست. )۱۰۷( مارکس و انگلس 
از آغاز در بحث در باره ی هگل که می گوید: 
“حقیقت تظاهر یک امر خود به خودی است 
که به وسیله انسان تعقیب می شود”، این نکته 

را روشن کرده بودند.
با  نظری  هم  خاطر  به  را  هگل  مارکس 
“غایت گرایان کهن” که در تاریخ، مثل حقیقت 



90مجله هفته شماره 25 تیر 1391 صفحه  

چون سوژه ای متافیزیکی است که انسان های 
واقعی صرفاً حامالن آن ها هستند مورد انتقاد 

قرار می دهد. مارکس اضافه می کند:
به  انسان ها  از  که  نیست  تاریخ  این  “مسلماً 
برای  وسیله  هم چون  انقالب  جبر  عنوان 
رسیدن به هدف های خود استفاده می کند- گویی 
انجام  عملی  تاریخ  است.  مستقل  انسانی  او 
به  نمی کند  تولید  عظیم  ثروت های  نمی دهد، 
چیزی  تاریخ  نمی پردازد.  مزد  برای  مبارزه 
نیست به غیر از فعالیت انسان هایی که اهداف-
شان را تعقیب می کنند”.)۱۰۸( در یک متن 

بعدی مارکس و انگلس می نویسند:
جنبه- سایر  و  متافیزیک  اخالق،  “مذهب، 
های ایدئولوژیک هیچ یک تاریخ و تکاملی 
در  که  هستند  انسان ها  این  برعکس  ندارند. 
کنار  در  مادی شان  ارتباطات  و  تولید  تکامل 
را  محصوالت شان  و  افکار  واقعی شان  دنیای 

نیز تغییر می دهند.” )۱۰۹(
تاریخ  مادی  درک  در  که  پیش فرضی  تنها 
مجاز است یعنی”تکامل تاریخی پیشین” افراد 
در فعالیت های عملی محسوس و تجربی شان در 
مشخص  شرایط  تحت  تکامل  عملی  روند 
است. )۱۱۰(. در این متن جایی برای “یک 
نسخه و طرح برای تنظیم مراحل تاریخی” 
وجود ندارد. )۱۱۱( در این متن ضد غایت-
از  را  کمونیسم  انگلس،  و  مارکس  گرایانه 
همان کارهای اولیه شان در مورد ماتریالیسم 
“آموزه”  نه  “جنبش”  عنوان  به  تاریخی 
معرفی می کردند. “نقطه عزیمت” نه اصولی 
که به طور نظری تعیین می شوند بلکه واقعیت-
ها … کمونیسم تا جایی که یک نظر به شمار 
پرولتاریا در  بیان نظری موضع  که  می رود 
نظری  جمع بندی  و  است  طبقاتی  مبارزه ی 

شرایط رهایی پرولتاریا است”. )۱۱۲(
کمونیسم آرمانی نیست که واقعیت باید خود 
“جنبش  یک  کمونیسم  کند.  منطبق  آن  با  را 

واقعی” است.
“شرایط این جنبش” که در مقابل چشمان مان 
داده های  از  و  پیش شرط ها  از  دارد  جریان 
کنونی نتیجه می شود که در حال حاضر وجود 
این  بر  بعد  مارکس ۱۵ سال  دارد. )۱۱۳( 

نکته تاکید می کند:
بینش  ]کمونیسم[  نظری محکم  پایه ی  تنها   ”
جامعه  اقتصادی  ساختار  مورد  در  علمی 
بورژوایی ]موجود[ است. مساله سرهم بندی 
یک نظام آرمان شهری نیست. مساله شرکت 
خودآگاهانه در روند تاریخی- انقالبی جامعه 
دارد.  جریان  چشمان مان  پیش  در  که  است، 

)۱۱۴(
بینش غایت- تاریخ قطعاً  چنین برداشتی از 
عنوان  به  لووی  می گذارد.  کنار  را  گرایانه 
نمونه ای از طرز تلقی”غایت گرایانه، جبری، 

از  مقاله  دو  به  مارکس”  اقتصاد گرایانه ی 
اشاره   )۱۸۵۳( هندوستان  باره  در  مارکس 
می کند. در یکی از آن ها او به گفته ی مارکس 
ارجاع  بریتانیایی  بورژوازی  باره ی  در 
تاریخ  ناآگاه”  “ابزار  عنوان  به  که  می دهد 
طریق  از    هند  در  را”  اجتماعی  “انقالب 
صدور  و  کهن  اجتماعی  ساختار  تخریب 
منصه  به  کشور  آن  به  علم  و  بخار  ماشین 
آنچه  می پذیریم  ما   )۱۱۵( می رساند.  ظهور” 
که مارکس در این جا می گوید روایت دیگری 
است  تاریخ  مادی  از موضوع اصلی درک 
نیز  انگلس(  )و  او  دیگر  نوشته های  در  که 
یافت می شود. مارکس در یکی از نوشته های 

اولیه اش اظهار می کند:
اقتصادی  حرکت  در  خصوصی  “مالکیت 
خود به سوی انحالل خویش پیش می رود اما 
صرفا از طریق یک جهش- که به وسیله ی 
خصلت امور مشروط می شود- که مستقل از 
او  اراده ی  و  آگاهی  از  مستقل  و  است  آن 

حرکت می کند “. )۱۱۶(
در مانیفست )۱۸۴۸( بورژوازی به عنوان 
پیوسته  طور  به  که  می شود  تصویر  عاملی 
نیروها و روابط تولیدی را از طریق تخریب 
شیوه های تولید قبلی انقالبی می کند و هم چون 
ناآگاه و منفعل پیشرفت صنعتی عمل  عامل 
می کند که گورکن خود پرولتاریا را به وجود 
می آورد.)۱۱۷( سال های بعد در دست نوشته های 
مولده  نیروهای  رشد  به  سوم  جلد  سرمایه 
کار به عنوان “وظیفه تاریخی و مشروعیت 
آن جا  در  مارکس  می کند.  اشاره  سرمایه” 

اضافه می کند:
شرایط  ناخودآگاه،  طور  به  او  وسیله  “بدین 
مادی شیوه ی تولید باالتری را به وجود می-
آورد”. )۱۱۸( و بخش مشهور تحت عنوان 
“گرایش تاریخی انباشت سرمایه” در سرمایه 
مانیفست  از  قطعه ای  نقل  با  دقیقاً  اول  جلد 
خاتمه می دهد که در باال ذکر شد. نوشته های 
غایت- هندوستان  مورد  در  مارکس   ۱۸۵۳
ذکر  باال  در  که  طور  همان  نیستند  گرایانه 

شد.
برای نشان دادن این موضوع که در نوشته-
های مارکس، متن هایی بر خالف آن چه که در 
مورد هند نوشته است، لووی به “دیالکتیک 
پیشرفت” متفاوتی که “انتقادی، غیر غایت-
باز است ” )۱۱۹( جمله ای  گرایانه و اساساً 
از سرمایه جلد اول نقل می کند “هر پیشرفت 
است”  فاجعه  یک  حال  عین  در  اقتصادی 
فاجعه آمیز  اثرات  از  بلندی  قطعه  سپس  و 
اوالً  می کند.  نقل  سرمایه داری  زیست محیطی 
باید توجه داشت این متن در همان فصل از 
کتاب سرمایه تحت  عنوان “صنعت بزرگ” 
در  را  آن  کلی  طور  به  باید  و  می شود  دیده 
ترتیب یک جمله ی مجزا  بدین  نظر گرفت. 

که به وسیله لووی نقل شده است )همان طور 
که در باال آمد( بالفاصله به وسیله مارکس 
در همان قطعه به عنوان “جنبه منفی” تولید 
به طور  می شود.  اضافه  آن  به  سرمایه داری 
قابل توجه در همان قطعه ی بعد از نقل چند 
خط از مانیفست به طور مشخصی تاکید می-
کند که “نقش انقالبی” بورژوازی از طریق 
تخریب در شیوه های قبلی تولید و هر آن چه 
سخت و استوار است اعمال می شود و سپس 

اشاره می کند.
همین  وسیله ی  به  بزرگ  صنعت  “معذالک 
فجایعی که خود به وجود می آورد، موجب می-
بالتبع همه  تعویض کارها و  شود که مساله 
جانبه شدن هر قدر بیش تر کارگران به مساله ی 
مرگ و زندگی تبدیل گردد، مانند قانون عام 
تولید اجتماعی تلقی شود و مناسباتی به وجود 
آید که با تحقق عادی این قانون انطباق داشته 
تیره- این  تغییر  بزرگ  صنعت  آری  باشد. 
روزی وحشتناک را به مساله حیات و ممات 

مبدل می کند.”
در همان پارگراف مارکس به طور درخشانی 
“رشد  می کند:  جمع بندی  را  خود  دیدگاه  کل 
تنها راه  تناقضات یک شکل تاریخی تولید، 
تاریخی به سوی انحالل و تغییر شکل است”. 
و سپس اضافه می کند )در متن فرانسوی( “در  
این جا راز حرکت تاریخی که آرمان شهر-
آموزه گرایان نمی- گرایان، سوسیالیست ها و 
نشان  ما   )۱۲۰( فهمند”.  به  را  آن  خواهند 
در  که  است  پیام  همین  اساساً  که  می دهیم 
مقاله های ۱۸۵۰ مارکس در باره هند وجود 
دارد. اجازه بدهید همان مقاالتی را که لووی 
جبری  غایت گرایانه،  درک  دادن  نشان  برای 
مورد  در  مارکس  بودن  اقتصادگرایانه  و 
انتخاب می کند در نظر بگیریم. در   پیشرفت 

آن جا می خوانیم :
“با این وجود تمام آن چه را که بورژوازی 
انگلیس در هند ممکن است مجبور به انجام 
بهبود  و  مردم  توده های  آزادی  به  باشد  آن 
زیرا  انجامید،  نخواهد  آنان  زندگی  شرایط 
به  است  مرتبط  تنها  نه  خطیری  امر  چنین 
عین  در  بلکه  تولیدی،  نیروهای  گسترش 
حال می بایستی در تملک و تصرف مردم نیز 
انجام  آن چه را که بورژوازی از  باشد. ولی 
مادی  شرایط  ایجاد  ایستاد،  نخواهد  باز  آن 
جهت تحقق بخشیدن به هر دو مورد است. 
این  از  فراتر  کاری  همواره  بورژوازی  آیا 
انجام داده است؟ آیا تا کنون پیش آمده است 
بخشیده  تحقق  پیشرفتی  به  بورژوازی  که 
باشد بی آن که افراد و مردمان را به خاک و 
خون بکشد و در فقر  بیچارگی و تحقیر فرو 

ببرد”. )۱۲۱(
که  می دهد  نشان  دیگر  بار  یک  خطوط  این 
چطور تز عمومی مارکس در تمام دوره  ی 
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می شود  دیده  کارهایش  تمام  در  و  زندگی اش 
هم- انقالبی-    تاریخاً  نقش  بر  آن  در  که 
زمان مثبت و منفی- بورژوازی در مقایسه 
با ظهور”اتحاد  پیوند  پیشین و در  با طبقات 

افراد آزاد” تاکید می کند.
لووی تاکید مارکس بر رشد نیروهای مولده 
را به عنوان عامل اساسی پیشرفت به عنوان 
“تک خطی، اروپا مدار و غایت گرایانه” کنار 
نظر  این  طور  همین  و   )۱۲۲( می گذارد. 
مارکس را که از مطالعه ی دقیق تاریخ گذشته 
نتیجه می شود و بر تضاد بین نیروهای مولده 
تمام  سرچشمه ی  عنوان  به  تولید  روابط  با 
اشاره  انقالبات(  جمله  )از  اجتماعی  پویایی 
کارگران  به  مارکس  که  همان طور  می کند. 
انگلیسی یادآوری می کند:”تضاد آشتی ناپذیر 
بین نیروهای مولده و روابط اجتماعی دوران 
ما یک واقعیت محسوس و برجسته ای است 
متاسفانه    آن را رد کرد”. )۱۲۳(  نباید  که 
 ۲ انترناسیونال  نظرات  رد  کنار  در  لووی 
و استالین به خاطر سوء استفاده این نظرات 
پیچیده موضع خود را به خوبی روشن نمی-
آثار  از  ضعیف  برداشتی  واقع  در  این  کند 
مارکس است و بر دالیل قوی استوار نیست. 
راست  سر  و  ساده  طور  به  لووی  موضع 
در حد رد نگرش مادی تاریخ  نزدیک می-
دارد.  وجود  انگلس  و  مارکس  در  که  شود 
نیروهای مولده را در نظر  مارکس چگونه 
نوشته های  اولین  از  یکی  در  او  می گیرد؟ 
خود به “ماتریالیسم جدیدی” اشاره می کند که 
بر مبنای آن “تاریخ نیروهای مولده، تاریخ 
 )۱۲۴( است”.  فردی  نیروهای  خود  رشد 
در یک اثری که بالفاصله بعد از آن نوشته 
شد مارکس “پرولتاریا را به عنوان طبقه ای 
انقالبی” و به عنوان “بزرگ ترین نیروی مولد 
در میان تمامی ابزار تولید” مشخص می کند. 

)۱۲۵( مارکس می نویسد:
“روابط اجتماعی به طور عمیقی با نیروهای 
به  رسیدن  با  انسان ها  اند.  ارتباط  در  مولده 
را  خود  تولید  شیوه ی  جدید  مولده  نیروهای 
مناسبات  تمام  آن  تغییر  با  و  می دهند  تغییر 

اجتماعی تغییر می کند”. )۱۲۶(
“رابطه ی عمیق” بین نیروهای مولد و روابط 
آن- آشتی ناپذیر  تضاد  رشد  اضافه  به  تولید 
ها قوی ترین صورت بندی خود را در مقدمه ی 
نیز  مقدمه  این  می کند.  پیدا   ۱۸۵۹ مشهور 
یادداشت روش شناسانه  به عنوان یک  مجدداً 
مهم در سرمایه جلد اول مورد استفاده قرار 

می گیرد:
انسان ها  چگونه  که  می دهد  نشان  “تکنولوژی 
و  اند،  ارتباط  در  طبیعت  با  فعال  طور  به 
روند تولید مادی )زندگی انسان ها( و در نتیجه 
منشاء روابط اجتماعی و نظراتی که از آن ها 

نتیجه می شود”.

درباره  مارکس  بحث  متن  در  نظری  چنین 
روش  “تنها  عنوان  به  او  که  است  چیزی 
مادی و بنابراین علمی” )۱۲۷( ارائه می دهد.
مولد  نیروهای  اهمیت رشد  به  بازگشت  با   
که  می کند  تاکید  مارکس  که  می کنیم  مالحظه 
رشد محدود نیروهای مولده به سادگی رهایی 
انسان را امکان پذیر نمی سازد. تا کنون انسان ها 
آرادی خود را تا حدی به دست آورده اند که 
نیروهای تولید موجود”آن را تجویز  و مجاز 

می داند”.
“تا کنون آزادی ها همواره مبتنی بر نیروهای 
مولده محدود بوده است تولید آن ها برای اقناع 
کل جامعه ناکافی بود. پیشرفت را تا آن حد 
افراد به حساب  اجازه می داد که فقط بعضی 
سازند.  آورده  بر  را  خود  نیازهای  دیگران 
این افراد- اقلیت را تشکیل می دادند- پیشرفت 
در  بودند،  داده  قرار  خود  انحصار  در  را 
دائمی  مبارزه  خاطر  به  اکثریت  که  حالی 
طور  به  محض  ضروری  نیازهای  برای 
موقت از تمامی پیشرفت ها کنار گذاشته شده-
اند”. )۱۲۸( مارکس در “سخنرانی کوتاه به 
انگلیسی” مربوط به سال ۱۸۵۶ قویا خطاب 
به کارگران انگلیسی می گوید:”نیروی بخار، 
انقالبیون  کار،  خود  نخ ریس  چرخ  و  برق 
باربس  چون  شهروندانی  از  خطرناک تری 
راسپای و بالنکی به شمار می روند”. )۱۲۹( 
می کند:”ایجاد  تاکید  بعد  دهه  یک  حدود  او 
مولد  نیروهای  فقط  یعنی  گونه  بدین  ثروت 
کار اجتماعی به طور نامحدود می تواند پایه ی 
مادی یک جامعه آزاد انسانی باشد”. )۱۳۰( 
این  از  ثروت  ایجاد  می دانیم  که  طور  همان 
نوع تنها “توجیه تاریخی” سرمایه می باشد.

سرانجام در رابطه با اعتقاد لووی که نوشته-
نوشته  های  از  اساساً  مارکس  متاخر  های 
غایت- “غیر  علت خصلت  به  اولیه  دوران 
تفاوت  پیشرفت  از  درک  “باز”  و  گرایانه” 
دارد از نوشته های مفصل قبلی ما باید روشن 
باره ی  در  مارکس  نوشته های  که  باشد  شده 
مادی  درک  چارچوب  در  اساساً  روسیه 
نوشته های  از  چنان که  دارد  قرار  آن  تاریخ 
می آید.  بر  کنون  تا  از ۱۸۴۰  مارکس  اولیه 
به عنوان یک نمونه از درک “غایت گرایانه” 
و “جبری” از پیشرفت، لووی این قطعه از 

سرمایه جلد اول را نقل می کند:
“تولید سرمایه داری با ضرورت اجتناب ناپذیر 
این  نفی خود را طلب می کند  قوانین طبیعی 
حال  هر  به     )۱۳۱( است”.  نفی  در  نفی 
مخاطبان  به  خود  پاسخ  در  متاخر  مارکس 
تحلیالش  می کند  تکرار  که  حالی  در  روسی 
از انباشت سرمایه به اروپای غربی منحصر 
است با نقل اولین جمله ی مورد ارجاع لووی 
که  می کند  اضافه  شد”  نقل  جا  این   “در  که 
اگر او “دلیلی” برای اظهار خود ارائه نداده 

است به خاطر “عدم اختصاص وقت کافی” 
و “توصیف طوالنی” بوده که “در فصل های 
است”.  داده  سرمایه داری  تولید  به  مربوط 

)۱۳۲(
که  بپردازیم  فوگل  مقاله  به  حاال  بگذارید 
موضع متفاوتی در باره پیشرفت ارائه کرده 
است. این قطعه حاوی این ایده است )که به 
مارکس منسوب شده( که پیشرفت نیروهای 
مولده شرایط عینی و ذهنی  برای یک “نظام 
اجتماعی کامالً انسانی” ]که به زیان اکثریت 
به دست آمده[ تراژدی تاریخ به شمار می رود. 

)۱۳۳(
در  مارکس  دادن  قرار  با  استدالل  این 
شده  مشتق  اساسی”  ارزش  “دو  چارچوب 
از روشنگری آغاز می کند: اعتقاد به حقوق 
پیشرفت  به  اعتقاد  و  انسانی  یا شان  انسانی 
اشاره  فوگل  انسانی.  سرنوشت  یا  انسانی 
دو  بین  آشتی ناپذیر  “تضاد  یک  که  می کند 
ارزش در تئوری تاریخ مارکس وجود دارد- 
پیشرفت بشری به طور اجتناب ناپذیری با رنج 
و تضاد همراه است. فوگل برای توضیح این 
مطلب “دریافت پیچیده ی مارکس را از برده-
داری یونان باستان و حتی مهم تر” برخورد 
اولیه”-  “سرمایه داری  از  مارکس  متناقض 
استعماری.  فتوحات  و  اولیه  انباشت  شامل 
)۱۳۴( همان طور که نشان خواهم داد فوگل 
و  مارکس  نوشته های  )از  منسجم  تفسیر  در 
انگلس( در مورد این دو پدیده ناموفق است. 
تفسیر  در  خصوص  به  مساله  این   )۱۳۵(
خصلت بندی مارکس از برده داری به عنوان 
اجتماعی  شکل بندی  از  پیشرو”  “دوره ی 
اقتصادی مشهود است. )۱۳۶( در عین حال 
فوگل به این نکته مارکس رجوع می کند که 
پیشرفت  که  شده  مشاهده  گونه  این  تاکنون 
فرهنگی و مادی برای اقلیت نیاز به سرکوب 
این  مارکس  “برای  دارد.  اکثریت  انقیاد  و 
تراژدی تاریخ است”. گر چه بخش وسیعی 
از مقاله ی فوگل به بحث با آرای بعضی از 
متفکران هم عصرش در مورد پیشرفت در 
پیوند با نظر مارکس در این مورد اختصاص 
بحث  از  او  برداشت  بر  ما  اما،  شده،  داده 

مارکس متمرکز می شویم.
اوال روشن نیست که چرا مارکس این فرآیند 
اگر  می گیرد  نظر  در  تراژدی  عنوان  به  را 
“تراژدی”  به معنای درامی با پایان ناخوشایند 
در  مارکس  نوشته های  در  دلیلی  هیچ  باشد 
این مورد وجود ندارد. به طور عمومی تر این 
امر پذیرفته شده است که پیشرفت نیروهای 
مولده تا کنون به زیان اکثریت بوده است در 
که  تراژدی  عنوان  به  می تواند  صورت  این 
هم چون قانونی محتوم همواره بر سرنوشت 
بشری حکم فرما باشد. به هر حال اگر فرآیند 
به عنوان یک مرحله ی  را صرفاً  این رشد 
گذار در نظر گیریم که در پایان آن انسان-
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آزاد  اتحاد  یعنی  را  خود  واقعی  تاریخ  ها 
آن  از  نمی توان  دیگر  می کنند  آغاز  را  افراد 
به عنوان تراژدی یاد کرد. )۱۳۷( فوگل به 
طور پیوسته با دیدگاه مارکس به برده داری 
باستان و سرمایه داری اولیه برخورد می کند، 
و آن را مورد بررسی قرار می دهد که به نظر 
منسجم  به طور  را  آن  که  است  “مشکل  او 
تفسیر کرد”. به خصوص فهم “پیشرو بودن” 
برده داری مشکل است. )۱۳۸( ولی جمله ای 
که فوگل برای خصلت بندی برده داری انتخاب 
می کند )۱۳۹( هیچ گونه قضاوت ارزشی در 
استفاده از اصطالح “پیشرو” به دست نمی-
به عنوان یک  به “پیشرفت”  بیش تر  او  دهد. 
این  دارد.  اشاره  پی  در  پی  زمانی  ترتیب 
مطلب در نقل کامل جمله روشن می شود که 
از “شیوه های تولید آسیایی، باستانی، فئودال 
و بورژوا” به عنوان “مراحل پیشرونده شکل-
بندی اجتماعی اقتصادی” صحبت می کند. به 
این برداشت  این تفسیر  در راستای  نظر ما 
قرار دارد که مارکس و انگلس درجای دیگر 
بیانیه کمونیست  تائید  بنابراین در  می نویسند. 
نقطه  بنده  و  “آزاد  طبقه ی    که   ۱۸۴۸ در 
می باشد”.  موجود  تاکنون  تاریخ  تمامی  آغاز 
انگلس در چاپ انگلیسی ۱۸۸۸ اضافه می-
کند که تحقیقات بعد از ۱۸۴۸ نشان داده که 
انحالل  از  بنده”  و  آزاد  انضمام  “به  طبقات 
“جماعات روستایی” به عنوان “شکل جامعه  
به وجود می آیند در همه جا از هند تا ایرلند” 
به  مارکس   )۱۴۰( داشته اند.  وجود  قباًل 
نوبه ی خود می نویسد که “برده داری، سرواژ 
و غیره همواره امری ثانوی است نه اولیه، 
پی آمد الزم و ضروری  و  نتیجه  یک  گرچه 
در  کار  و  جماعت  بر    مبتنی  مالکیتی  از 
جماعت است”. فوگل جایی که او “آسیایی” 
را به عنوان اولین پی آمد شکل مالکیت کمونی 
انگلس  از  قطعه ای  به  می دهد؛ )۱۴۱(  قرار 
“باستان  بردگی  که ضرورت  می دهد  ارجاع 
پیشرفت  کل  در  موثر  عاملی  عنوان  به  را 
اقتصادی، سیاسی و فکری” مورد تائید قرار 
می دهد. )۱۴۲( مارکس با اشاره به “بردگی 
مستقیم” سیاهان در جنوب و شمال آمریکا در 
زمان خود “نیازی” نمی بیند که به “جنبه ی بد” 
آن اشاره کند ) که به خوبی و  امری کامالً 
شناخته شده است( و ادامه می دهد”تنها چیزی 
که باید توضیح داده شود جنبه ی خوب برده-
داری است”. او تاکید می کند که “برده داری 
مستقیم، محور صنعتی شدن کنونی در زمان 
ماست …. بدون برده داری، شمال آمریکا به 
مالکیت پدرساالرانه تبدیل نمی شود. بنابراین 
است”.  مهمی  فوق العاده  مقوله  برده داری 
)۱۴۳( “جنبه ی خوب” در این جا تاکید مارکس 
بر سهم مثبت کار بردگی در پیشرفت انسانی 
نظر  است.  حقیرانه  تابعیت  تحت  هرچند 
مارکس  در  برده داری  باره ی  در  “مثبت” 
که  این  مگر  است  پرسش برانگیز  انگلس  و 

ما نقشی را در نظر بگیریم که درک مادی 
تاریخ به کار حواله می دهد. در واقع کار نقش 
محوری در درک مادی تاریخ به عهده دارد. 
کار عامل فعال )به کمک طبیعت( در تولید 
و تجدید تولید حیات مادی است که شالوده ی 
این جا در  تا  اما  تمام جامعه است. )۱۴۴( 
طبقات،  ظهور  از  شروع  با  جامعه  تکامل 
کار یا به طور “شخصی” مثل بردگان مستقیم 
یا سرف ها و یا به “طور مادی” مثل بردگان 
است.  داشته  قرار  تابعیت  تحت  مزدوری” 
جنبه ی  تاریخ  مادی  درک  واقع  در   )۱۴۵(
تولید  و  )بردگی  منفی  جنبه ی  هم  و  مثبت 
شرایط مادی( اشاره می کند که به طور هم-
زمان و جدایی ناپذیر در کار وجود دارد. بر 
خالف “اقتصاد سیاسی که کار را صرفاً به 
“تعریفی  که  می نگرد”  زحمت  بنده ی  عنوان 

کامالً منفی است”. )۱۴۶(
به عالوه روشن نیست که چرا فوگل فقط به 
نظرات مارکس در باره سرمایه داری اولیه و 
“انباشت اولیه سرمایه” مشغول است. چیزی 
را که فوگل “وحشت مارکس از رنج بسیار و 
اعجاب از توانایی های تکامل بشری” می نامد. 
)۱۴۷( در مورد تمام مراحل سرمایه داری و 

نه فقط “مرحله اول آن” صادق است.
گذاشتن  کنار  با  تکامل یافته  پرولتاریای  “در 
آن  ظاهری  جنبه های  حتی  انسانی  جنبه های 
پرولتاریا  وجود  شرایط   .… می شود  کامل 
مرحله  به  که  را  کنونی  جامعه  تمام شرایط 
تشنج های غیرانسانی رسیده است در بر می-

گیرد”. )۱۴۸(
یک  فراگیر  بیگانگی  مورد  در  نظر  این   
مورد  در  که  است  مارکس  عمومی  نظر 
پرولتاریا در تمام مراحل موجودیت آن، هم 
مشخص تر  خصلت بندی  مشابه  طور  به  چنین 
مانیفست از کارگران تحت سیطره ی سرمایه 
به عنوان”دنباله ی ماشین” و تابعیت آن تحت 
“استبداد بورژوازی” به کار می رود. )۱۴۹( 
سرمایه  تابعیت  تحت  کار  شرایط  مورد  در 
در تمام مراحل آن و نه فقط “مرحله اولیه” 

صادق است.
تلقی  طرز  در  موجود  اصطالح  به  “تنش” 
مارکس از کار در پیوند با سرمایه در چشم-
خود  نوشته های  در  “پیشرفت”  وسیع  انداز 
این  به بعد می توان سراغ گرفت.  از ۱۸۴۸ 
تنش در واقع در خود واقعیت وجود دارد که 
آن  بیان نظری  آن صرفاً  از  تحلیل مارکس 
نه بازتاب “تنشی در آگاهی شخصی او” به 
شمار می رود. این تحلیل عمیقاً مبتنی بر اصل 
دیالکتیکی قرار دارد که در فرمول اسپینوزا- 
هگل  طریق  )از  است  شده  فشرده  مارکس 
که در آغاز این مقاله نقل شد(. قبالً در این 
اشاره  مارکس  از  متن  چندین  به  ما  نوشته، 
کردیم که سرمایه را هم زمان به عنوان عامل 

مثبت و منفی نشان داده است.
همین مساله در مورد کار نیز صادق است:
“اگر به طور منفی در نظر بگیریم این نوِع 
عینیت،  گونه  هر  از  تهی  و  عریان  کامالً 
فقر  عنوان  به  کار  است …  ذهنیت محض 
بلکه  کمبود  معنای  به  نه  فقر  است،  مطلق 
به عنوان طرد کامل از ثروت مادی،  بلکه 
حالت[  این  آن.]در  از  محرومیت  معنای  به 
کار در واقع نوعی غیر ارزش است، ارزش 
مصرفی ساده ای بیش نیست که اگر میانجی 
عینیت شخص  از  آن  عینیت  نباشد  کار  در 
کارگر جدا شدنی نیست و عین وجود اوست. 
این عینیت بی واسطه ی محض در واقع در 
واسطه  بی  عینی  غیر  ذهنیِت  نوعی  حکم 

است …. )۱۵۰(
دریابند  که  است  مشکل  مردم  اکثر  برای 
که منفی به نوبه ی خود در عین حال مثبت 
است. مارکس”نظریه پردازان آرمان شهری را 
متهم می کند که “بینوایی را صرفاً به عنوان 
بینوایی بدون در نظر گرفتن جنبه ی انقالبی 
و واژگون کننده ای مورد مالحظه قرار می-
دهند که تمام جهان کهن را در هم می ریزد”.

) ۱۵۱(
انسانی”،  غیر  “ تشنج های  قربانی  بنابراین 
که  می بیند  مجبور  را  خود  پرولتاریا،  یعنی 
به واسطه بینوایی اجتناب ناپذیر و جابرانه که 
دیگر نمی توان از آن صرف نظر کرد به عنوان 
عامل قیام علیه این شرایط غیر انسانی به پا 
خیزد. )۱۵۲( مارکس در باره تضاد کار و 
سرمایه ادامه می دهد، در دو دست نوشته ای 
که دو دهه با هم فاصله دارند می توان این طور 
مالحظه کرد: “طبقه دارا و طبقه پرولتاریا 
می دهند ….  نشان  را  بشری  بیگانگی  همان 
اما در روند بیگانگی از آغاز کارگران  برتر 
از سرمایه داران اند. سرمایه داران در روند 
مطلق  اقناع  آن  در  و  دارند  ریشه  بیگانگی 
را می یابند در حالی که کارگران که قربانی 
این روند اند از آغاز در حالت طغیان به سر 

می برد”. )۱۵۳(
 

نتیجه :
به  خطاب  بیانیه ای  در   ۱۸۶۵ در  مارکس 
کارگران که به خوبی در این جا خالصه شده 
نیست،  کور  قدر گرایی  از  نشانی  آن  در  و 

چنین می گوید:
فزاینده ای  به طور  باید  “رشد صنعت جدید 
علیه  سرمایه داری  نفع  به  را  ترازو  کفه ی 
کارگران  تغییر دهد … از این رو در این 
کارگر  طبقه  آیا  امور،  چرخش  بدون  نظام 
باید  مبارزه علیه دست اندازی سرمایه را نفی 
کند و تالش های خود را برای بهبود شانس-
ترک  موقت شان  بهبود  برای  لحظه ای  های 
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به  دهند  انجام  را  کار  این  آن ها  اگر  کنند؟ 
شکسته  هم  در  دوزخیان  از  توده ای  سطح 
دست  از  را  رهایی  فرصت  و  می یابند  تنزل 
سرمایه  با  خود  مبارزه  در  اگر  می دهند … 
توانایی ایجاد یک  جبوبانه تسلیم شوند قطعاً 
جنبش بزرگ را از خود سلب کرده اند … 
آن ها  بر  که  ذلتی  تمام  با  که  بفهمند  باید  آن ها 
تحمیل شده است، نظام کنونی در عین حال 
شرایط مادی و اشکال اجتماعی الزم برای 
بازسازی اقتصادی جامعه را نیز فراهم کرده 

است”. )۱۵۴(
این جامعه قدیمی است که به طور متناقض 
شرایط نفی خود را همراه با شرایط ساختن 
و  همبسته  تولید کننده ی    از  جامعه  یک 
دو  مورد  این  در  می آورد.  وجود  به  آزاد 
وسیع  رشد  از  عبارتند  بنیادی  مادی  شرط 
نیروهای بارآور کار و رشد کار به عنوان 
کار اجتماعی. این تنها شیوه تولید سرمایه-
تولیدی  تمام شیوه های  میان  در  است  داری 
تا کنون موجود که این شرایط را ایجاد می-
جامعه  یک  در  سوسیالیسم  اگر  حتی  کند. 
اساساً غیر سرمایه دارانه به وجود بیاید با در 
کمونی  مالکیت  اشکال  بعضی  گرفتن  نظر 
تخریب  از درون  که هنوز  تولید  بر وسایل 
نشده اند این روند قادر به زیست نخواهد بود 
تولید  شیوه  مادی  دستاوردهای  که  آن  مگر 
قرار  آن  درخدمت  بیرون  از  سرمایه داری 
گیرد. چنین کمکی بدون در نظر گرفتن یک 
کشورهای  در  پرولتری  پیروزمند  انقالب 

سرمایه داری غیر قابل تصور است.
اما ایجاد شرایط مادی مورد نظر که عموماً 
پیشرفت مادی نامیده می شود – تحت سرمایه-
ویژه ی  گرفتن خصلت  نظر  در  با  و  داری 
گزافی  فوق العاده  قیمت  به  ضرورتاً  آن 
تمام می- آن  و محیط زیست  بشریت  برای 
و  خود  نفی  شرایط  نمی تواند  سرمایه  شود. 
از  با  مگر  کند  ایجاد  را  جدید  جامعه  بنیاد 
روح  “هزاران  تیمور  قول  به  گسیختن  هم 
به  جانبه  یک  طور  به  بسیاری  انسانی”. 
جنبه ی قهقرایی این پیشرفت منفی تحت سلطه 
سرمایه اشاره کردند همان طور که بسیاری 
مارکس  آن.  مثبت  جنبه ی  بر  جانبه  یک 
بسیار روشن- و  عمیق تر  بسیار  را  پیشرفت 
کرده  بازاندیشی  دیگر  کس  هر  از  شاید  تر 
است. با تاکید بر جدایی ناپذیری این جنبه های 
متناقض که به طور  هم زمان در روند رشد 
سرمایه داری وجود دارد. نمی توان به سادگی 
پیشرفت  بد  بدون جنبه ی  از جنبه ی” خوب” 
تحت این شکل بندی اجتماعی به شدت آشتی-
ناپذیر برخوردار شد. در واقع جنبه ی منفی 
خودش به جنبه مثبت تبدیل می شود همان طور 
که جنبه ی مثبت به نوبه خود به سویه ی منفی 
توده ای  مبارزه  طریق  بدین  و  می شود  بدل 
توسط قربانیان سرمایه برای ریشه کن کردن 

 )۱۵۵( می آید.  وجود  به  اصلی  علت  خوِد 
همان طور که مارکس در نسخه ی فرانسوی 
سرمایه تاکید می کند “در تاریخ هم چنان که در 
است”.  زندگی  آزمایش گاه  گندیدگی  طبیعت، 

)۱۵۶(
  

پاورقی:
گسترش  و  بازنویسی  اساسا  رساله  این   -۱
لندن  برلین و  قبال در  مقاله ای است که من 
کنفرانس  در  کنونی  متن  کرده ام.  ارائه 
دانشگاه  در  جهانی”  صحنه  و  “مارکسیسم 
ماساچوست در امهرست در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ 
سازماندهی  مگا  وسیله  به  که  جلسه ای  در 
بود تحت عنوان”مارکس و جهان غیر  شده 
غربی” ارائه شد. من از آلفرد سعد فیلهو به 
خاطر تشویق و پشتیبانی، و از ویراستاران 
به  گمنام  خوانندگان  و  تاریخی  ماتریالیسم 
خاطر پیشنهادهای سودمندشان تشکر می کنم.

۲- مارکسD ۱۹۷۳،ص۵۷۵٫
۳- مارکس ۱۹۸۸، ص۳۱۶٫ این دست نوشته 
انگلس  ویراستاری  به   ۲ جلد  سرمایه  در 

وجود ندارد.
 ،۱۹۶۵ ص۱۱۰،   ،۱۹۸۷ مارکس   -۴

ص۶۰۴٫
۵- مارکس ۱۹۶۵، ص ۱۳۵ و مارکس و 

انگلس، ۱۹۷۳، ص ۳۴٫
۶- مارکس و انگلس ۱۹۷۳، ۲۳۵ و ۳۶ و 

مارکس ۱۹۵۹، ص ۱۰۷٫
رشدیافته  مولده  نیروهای  واقعی  ثروت   -۷
کار  زمان  این  بنابراین،  است.  افراد  تمام 
نیست بلکه زمان قابل استفاده است که معیار 
ثروت است. )مارکس ۱۹۵۳، ص ۵۹۶(.

۸- مارکس و انگلس ۱۹۷۳، ۳۳٫
۹- مارکس ۱۹۵۳، ص ۷۹ و ۱۹۸۷ ص 

۱۱۰٫
۱۰- مارکس ۱۹۷۶، ص ۱۷۴٫

۱۱- مارکس ۱۹۸۸، ص۱۰۷٫ عبارت”اگر 
مایل باشید” فقط در متن انگلیسی وجود دارد.
۱۲- مارکس ۱۹۷۶، ص ۱۷۳ و ۱۷۵٫

این  به  مربوط  و  توجه  قابل  مقاله  به   -۱۳
موضوع توسط بناجی ۲۰۰۳ مراجعه کنید.

۱۴- مارکس ۱۹۵۳، ص ۲۳۲٫
تاکیدهای   ۴۱۹٫ مارکس ۱۹۶۲، ص   -۱۵
در متن عبارات”نیروهای مولده رشدیافته” و 
“تمام جامعه متحمل” در متن انگلیسی وجود 

ندارد.
 ۴۴۳ و   ۴۱۳ ص   ،۱۹۸۷ مارکس   -۱۶
و۱۹۸۸،   ۹۸۳ و   ۹۵۹ ص   ،۱۹۶۵ و 

ص۱۰۷٫
۱۷- مارکس و انگلس ۱۹۷۳، ص ۶۰٫

 ۱۹۶۵ و   ۴۶۷ ۱۹۸۷، ص  مارکس   -۱۸
ص ۹۹۳٫

۱۹- مارکس a۱۹۷۳، ص ۵۵۵٫
۲۰- مارکس ۱۹۶۵، ص ۹۹۵ تا ۹۹۶، و 

۱۹۸۷، ص۴۷۵٫
و ص   ۶۳۵ ۱۹۵۳، ص    مارکس   –  ۲۱
که  عبارتی  تمام  و  “توصیه”  کلمه   ۶۳۶٫
با”سپری شده” در متن انگلیسی وجود دارد.

 ۱۹۹۲ و   ۴۲۶ ۱۹۶۲، ص  مارکس   -۲۲
و   ۴۵۶ ص   ۱۹۶۴ و   ۶۶۲ و   ۵۰۴ ص 

۶۲۱٫
به  مارکس  نامه های  از:  عبارتند  این ها   -۲۳
نامه  میخائیلوفسکی در سال ۱۸۷۷ هستند، 
او به ورا زاسولیچ در سال۱۸۸۱و مقدمه ی 
مشترک او و انگلس به چاپ روسی مانیفست 
کمونیست در سال ۱۸۸۲٫ مارکس مکاتبه با 

روس ها را به زبان فرانسه نوشته است.
۲۴- شانین ۱۹۸۳٫

۲۵- مارکس در این جا به فصلی اشاره می کند 
در باره ی “راز انباشت اولیه سرمایه” است. 
به  غربی  “اروپای  به  مراجعه  باره  این  در 
متن فرانسوی کتاب اضافه شده است که در 
به  کنید  مراجعه  ندارد”.  وجود  آلمانی  چاپ 

مارکس ۱۹۶۵ صفحه ۱۱۷۰٫
مارکس  در  میخالفسکی،  به  خطاب   -۲۶

۱۹۶۸ ص ۱۵۵۵٫
۲۷- شانین ۱۹۸۳، ص ۱۸٫
۲۸- شانین ۱۹۸۳، ص ۲۰٫

۲۹- دوسل ۱۹۹۰ ص ۲۶۰ تا ۶۱٫
۳۰- لووی ۱۹۹۶، ص ۲۰۰٫

صفحه۲۵۹،   ۲۰۰۲ سال  دونایفسکایا   -۳۱
بیان  به  باید  ما  است.  متن  خود  از  تاکید 
طور  به  که  کنیم  توجه  نویسنده  از  دیگری 
مالیم- را  قوی تر  نسبتا  موضع  این  روشنی 
می کند  می کند:”وقتی که مارکس توصیف  تر 
که انباشت سرمایه جهان شمول نیست مقصود 
او این است که در سرمایه داری جهانشمول 
برای جهان  که  است  این  او  نیست. منظور 
کشورهای  این که  و  نیست  جهان شمولی  امر 
غیرسرمایه داری توسعه یافته می توانند اشکالی 
از رشد را تجربه کنند. اما حتی در این مورد 
او با گفتن این که   کار را همراه با آنچه باید 
انجام دهد که کشورهای پیشرفته انجام داده-
اند تعین بیش تری می بخشد.)دونفسکایا،۲۰۰۲، 
ص ۳۱۲( تاکید در متن اصلی است. من از 
پیتر هادیس برای یادآوری و مراجعه به این 

نقل قول تشکر می کنم.
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از  تاکید   ۱۵۶۶ مارکس ۱۹۶۸، ص   -۳۲
منست.

۳۳- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۱ و ۱۵۶۵ 
و ۱۵۶۶٫

۳۴- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۴٫
۳۵- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۵٫

۳۶- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۴تا ۱۵۶۵٫
۳۷- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۵٫

مارکس  مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰٫   -۳۸
“دوگانگی  این  که  می کند  اشاره  هم چنین 
روسیه  روستای  متناقض  واقعیت  بیانگر 
دست نوشته های  آخرین  از  یکی  در  است”، 
به  نامه  از  بعد  که یک سال  جلد ۲  کاپیتال 
میخائیلوفسکی نوشته شده است در این جا او 
اشاره می کند که”با تعقیب به اصطالح رهایی 
مزدور  کارگران  با  روسی  مالکان  دهقانان 
به جای سرف های غیر آزاد سروکار دارند”. 
اما در همان زمان این مالکان “نیروی قابل 
فروش به اندازه ی کافی و لحظه انتخاب شده 
در اختیار ندارند به علت این که کارگران به 
نشده- جدا  تولید  وسایل  از  کافی  اندازه ی 
اشتراکی  مالکیت  علت  به  ترتیب  بدین  اند- 
آن  ها  اختیار  در  آزاد”  مزدور  روستا”کارگر 

قرار دارند”. ۱۹۷۳b ص۳۹٫
۳۹- مارکس ۱۹۶۸ ص ۱۵۷۰ تا ۱۵۷۱٫  
تایید  اخیر  تحقیقات  وسیله ی  به  مسئله  این 
وسایل  کمون  عملکرد  “مطابق  است.  شده 
قرار  خصوصی  مالکیت  تحت  احشام  و 
داشت که به طور وسیعی شناخته شده است. 
در   نفوذ  با  می توانستند  ثروتمندتر  دهقانان 
شورای ده دهقانان فقیرتر را از دسترسی به 
زمین محروم کنند”. کینگستون-  من ۱۹۹۰ 

ص۳۱٫       
۴۰- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰تا ۷۲٫

۴۱- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۳٫
۴۲- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۶٫

۴۳- مارکس و انگلس ۱۹۷۲، ص ۵۷۶٫
۴۴- شانین ۱۹۸۳، ص ۲۲٫

خالف   ۱۹۸۳٫ شانین  کتاب  در  وادا   -۴۵
نظر وادا به وسیله ناشر دونفسکایا در۲۰۰۲ 
ص ۳۱۶ آمده است که به مارکس به عنوان 
و  می کند  اشاره   ۱۸۸۲ مقدمه ی  مولف  تنها 
ناشر مشترک  عنوان  به  انگلس  از  جا  هیچ 

یاد نمی کند.
۴۶- دوسل ۱۹۹۰ ص ۲۶۲٫

۴۷- روبل در مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۵۲٫
۴۸- در این جدل انگلس امکان تغییر نظام-
های کمونی موجود را به اشکال باالتر تایید 

می کند که بدون گذر از مرحله ی میانی خرده 
مالکیت بورژوایی عبور می کند و تایید می کند 
پرولتری  انقالب  بدون کمک  امکان  این  که 
به  می تواند  که  غربی  اروپای  در  پیروز 
دهقانان روسی مواد الزم در اختیار بگذارند 
کشاورزی- کل  در  انقالب  از  عبور  برای 
شان ناممکن است.)۱۹۶۴ ص ۴۸-۴۷( در 
روسیه  در  انقالب  اهمیت  انگلس  حال  عین 
در  تردید روسیه  “بدون  می کند:  برجسته  را 
تمام  این جا  در  است…..  انقالب  آستانه ی 
با  انقالبی  آمده است…  گرد  انقالب  شرایط 
بیش ترین اهمیت برای اروپا چون این انقالب 
اروپایی  ارتجاع  با یک ضربه، پشت جبهه 
که   )۴۹-۵۰ ص   ۱۹۶۴( می کند.  نابود  را 
است.  مانده  باقی  نخورده  دست  تاکنون 
شده  نوشته  بعد  سال  دو  که  آن چه  با  شباهت 
زمان  مدت  “روسیه  است:  چشمگیر  است 
ایستاده  انقالب  آستانه  در  که  است  طوالنی 
است تمام عناصر آن آماده است. انقالب این 
زمان در شرق شروع می شود جایی که سنگر 
صدمه ای  هنوز  انقالب  ضد  ذخیره  ارتش 

ندیده است”. )۱۹۷۳ ص ۲۹۶(          
۴۹- انگلس از این پیش نویس ها آگاه نبود. این-
ها بعدا به وسیله دیوید ریازانف کشف شده 

است.
۵۰- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰تا ۷۲٫
۵۱- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰تا ۷۲٫
۵۲- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰تا ۷۲٫
۵۳- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰تا ۷۲٫
۵۴- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰تا ۷۲٫

۵۵- کرادر این قطعه را تفسیر می کند و با 
پیش نویس مارکس در نامه به زاسویچ نوشته 
است، مربوط می کند اما به خصوص با ارجاع 
 ۱۹۷۳ )کرادر   ” آسیایی  تولید  “شیوه  به 
را  مارکس  عمومی  موضع  او   -)۱۷۸ ص 
در پیوند با شکل جامعه نوین در مقایسه با 
شکلی  به  نمی دهد  توضیح  “باستانی”  جوامع 
که در این جا مورد نظر ماست. )به عالوه با 
رجوع به سخنرانی مارکس در سال ۱۸۶۵(

۵۶- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰تا ۷۲٫
۵۷- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰تا ۷۲٫
۵۸- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۷۰تا ۷۲٫

۵۹- تالش شانین و دوسل برای بسط مسئله 
روسیه به جهان دهقانی به طور عام در متن 
مارکس وجود ندارد. در متن مارکس مطلب 
زیادی هم در حمایت آرای دونویفسکایا دیده 
نمی  شود. برای تعمیم دادن این مسئله به تمام 
را  کمونی  مالک  وجود  باید  دهقانی  جوامع 
مثبت  دستاوردهای  به  دسترسی  و  آن ها  در 
موجود  متن های  در  داد.  نشان  سرمایه داری 

دالیل کمی برای این مسئله وجود دارد.
روسی”  “راه  برای  احساسات  ابراز   -۶۰
منتهی می شود توجه  به کمونیسم  که مستقیما 
در  نفی  دیالکتیک  به  مارکس  قول  به  کمی 
دوگانگی کمون نشان داده می شود. این قرائت ها 
عمدتا جنبه ی مثبت این دوگانگی را در نظر 
می گیرند نه عناصر متناقض درون آن را، که 
مارکس بارها بر آن تاکید می کند. به عنوان 
یک نمونه اخیر به مقاله مهم اندرسون ۲۰۰۲ 
نگاه  کنید. به نظر می رسد اثر اخیر دانشمند 
را  مارکس  موضع  وسیعی  به طور  روسی 
 ۱۸۶۰ دهه  می نویسد:”رفرم  او  می کند.  تایید 
کرد.  تشدید  را  رشد  بورژوایی  گرایش های 
نماند.  تاثیر  بدون  پیشرفت  این  از  روستا 
و  کاالیی  و  پولی  روابط  شدید  رشد  روستا 
میزانی از درگیری دهقانان در بازار روستا 
را تجربه کرد….. علیرغم شادابی چشم گیر 
کمون، دوران آن به سر رسیده بود چون در 
یک خال محیط اجتماعی اقتصادی، فرهنگی 
قرار نداشت. بعضی پدیده ها در خود کمون 
)مثل روابط “پولی- کاالیی”، رشد “فردیت” 
را سست  پایه های کمون  “جمع گرایی”  علیه 
می- تهدید  نابودی  به  را  آن  و  بودند  کرده 
کردند”. )میرانوف در اثری به ویراستاری 
ب. الکلوف و س.  فرانک ۱۹۹۰ ص ۲۸، 

 )۳۲ ،۳۱
به  نامه ای  در  بعد  دهه  یک  از  بیش   -۶۱
دانیلسون )۱۸۹۲( انگس نامه ی مارکس را 
نوشته  میخائیلوفسکی  به  سال۱۸۷۷  در  که 
است اشاره می کند: “نویسنده ما می گوید اگر 
آن  به   ۱۸۶۱ در  که  دهیم  ادامه  را  راهی 
به  رو  دهقانان  اوبشچین های  شده ایم،  وارد 
نابودی می رود. چیزی که االن به نظر می-
رسد در حال انجام است…. من می ترسم که 
با اوبشچینا به عنوان رویای گذشته برخورد 
کنیم و در آینده با روسیه سرمایه داری روبه-
رو باشیم. بدون شک شانس بزرگی از دست 
رفته است”. )مارکس و انگلس  ۱۸۷۲c ص 
مجددا  گفتار۱۸۹۴  پس  در  انگلس   .)۳۳۸
در  می کند.  اشاره  نکته  و همین  نامه  این  به 
تاکید می- انقالب روسیه  حالی که بر اهمیت 
باقی  آن چه که از کمون  کند هم برای “حفظ 
به  جدید  تحرکی  “دادن  برای  هم  و  مانده 
و  بهتر  شرایط  و  درغرب  کارگری  جنبش 
جدیدتر مبارزه و بدین وسیله تسریع پیروزی 
پرولتاریا که بدون آن روسیه نمی تواند نه از 
سرمایه داری برجهد و نه به کمون و تغییر 
)انگلس  یابد”.  دست  آن  سوسیالیستی  شکل 
۱۹۷۲a ص۴۳۱ و ۴۳۵( در اثری تحقیقی 
می کند  تاکید  روسی  مارکسیست  مورخ  یک 
عوامل  از  ناشی  کمون  تجزیه  گرایش  این 
زمره  در  بود.  خارجی  و  داخلی  اقتصادی، 
دالیل داخلی به کمبود زمین، مازاد حمعیت 
از  تعداد زیادی  اشتغال محدود کار  روستا، 
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دهقانان را به جستجوی کار مزدی در خارج 
از این مناسبات رانده است. به عنوان عوامل 
خارجی که تقاضای فزاینده کار مزدی که از 
گسترش مراکز شهری رشد صنعت مدرن که 
در اثر شبکه های راه آهن بعد از دهه پنجاه  
می توان اشاره کرد. )مون  ۱۹۹۰ ص۲۸۷، 

۳۸۳ تا ۳۸۴(
۶۲- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۷٫

۶۳- شانین ۱۹۸۳، ص ۴۵٫
۶۴- مارکس ۱۹۶۸، ص ۴۸، ۱۹۸۷ ص 

ص۱۱۰-۱۰۹، ۱۹۶۵،ص ۶۱۴٫
روزا  از  آثاری  در  بعد  سال  ۶۵-چند 
لوگزامبورگ که بعد از مرگش انتشار یافته 
بود سخنرانی هایی در مورد اقتصاد سیاسی در 
مدرسه حزبی)که در ۱۹۰۷ شروع شده بود(

۶۶- مارکس ۱۹۶۲ ص ۲۵۵٫
۶۷- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۶٫

 ص۵۷۶٫   ۱۹۷۲bانگلس و  مارکس   -۶۸
جالب است توجه کنیم اگر همان دوره وقتی 
که مارکس مکاتبات مورد نظر را تنظیم می-
کرد )به طور دقیق در ۱۸۸۰ متن متفاوتی 
ابراز می کرد “عناصر مادی و  این نظر را 
فکری شکل اجتماعی وسایل تولید به وسیله 
رشد خود طبقه سرمایه دار به وجود می آید”. 

)مارکس ۱۹۶۵ ص ۱۵۳۸(
۶۹- در همان جا ۱۹۷۲ ص ۵۱۷٫

۷۰- شانین ۱۹۸۳، ص ص ۲۵ ،۲۵۴٫
۷۱- دوسل ۱۹۹۲، ص ۲۶۱ تاکید از متن.

۷۲- لووی ۱۹۹۸، ص ص ۱۹-۱۸٫
۷۳- دونفسکایا ۱۹۹۱، ص ۱۸۷٫

۷۴- به هر حال نماینده اصلی این نظر در 
آن موقع به درستی و بر خالف بسیاری از 
اعالم  بعدی  و غیرمارکسیست ها  مارکسیست ها 
می کند که چنین انقالبی به وسیله مارکس و 

انگلس پیش بینی نشده بود.
۷۵- مراجعه کنید به مالحظه مربوطه توسط 

روبل ص ۴۱۹٫
۷۶- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۷

۷۷-گتزلر۱۹۸۳، ص ۲۴۶٫
۷۸- به خصوص مراجعه کنید در مورد کل 
مساله به آنوایلر ۱۹۵۸ و دانیلز ۱۹۶۷، فرو 

۱۹۶۸ و ۱۹۸۰٫
دایره المعارف  در  پیشرفت”  مقاله”ایده   -۷۹
نیویورک  مک میالن،   ،۶ معتبر)جلد  فلسفه 
۱۹۶۷( از این نظر مارکس را در کنار جان 
استوارت میل و آگوست کنت قرار می دهد.

۸۰- مارکس ۱۹۵۳، ص ۲۹٫

 ۱۸۴۰ اولیه  سال های  در  اثری  در   -۸۱
پیشرفت”ظاهری  علیرغم  می نویسد:  مارکس 
می- را  زدن  دور  و  پسرفت  مدت  تمام  ما 
مجرد  کامال  پیشرفت  مقوله  بینیم…… 
نویسندگان  تمام  محتواست…  از  خالی  و 
کمونیست و سوسیالیست و شاهدان آغاز می-
پیشرفت  تاکنون  پیشرفت روح  تمام  کنند… 
به طور  بوده است که  توده ی بشریت  علیه 
رانده  بشری  غیر  وضعیت  یک  به  فزایند 
شده است. بنابراین آن ها پیشرفت را هم چون 
عبارتی مجرد و نامناسب اعالم کرده اند. آن-
ها این امر را برای جهان متمدن پنداشته اند 
و بدین ترتیب پایه اساسی جامعه کنونی را 
سزاوار نقدی قاطع دانستند به این جهت نقد 
با  به طور هم زمان منطبق است  کمونیستی 
تاریخی  پیشرفت  که  وسیع  توده های  جنبش 
و  است.)مارکس  گرفته  صورت  آن  علیه 
انگلس a ۱۹۷۲ ص۸۸ و ۸۹ تاکید در متن 

است(
۸۲- مارکس ۱۹۸۷، ص ۱۱۰٫

 ،۱۹۸۸  ،۳۱۳ ص   ،۱۹۵۳ مارکس   -۸۳
ص ۱۰۷٫

۸۴- مارکس ۱۹۶۵، ص ۸۱٫
۸۵- مارکس ۱۹۶۲، ص ۴۲۵٫
۸۶- مارکس ۱۹۵۳، ص ۳۸۷٫

تاکید  اثر کرادر ۱۹۷۴ ص ۱۲۸  ۸۷- در 
دیده  انگلیسی  متن  در  عبارت  این  متن.  در 
نه  نطفه ای  حاوی  مدرن  می شود”خانواده ی 
سرواژ  از  هم چنین  بلکه  ازسرویتوس  فقط 
تمام  مینیاتور  شکل  به  عبارت  این  است. 
تضادهای آشتی ناپذیر بندگی را در خود دارد 
که بعدا به طور وسیع در جامعه و دولت آن 
رشد می یابد”. )مارکس در اثر کرادر۱۹۷۴ 

ص ۱۲۰(.
۸۸- مارکس ۱۹۶۸، ص ۱۵۶۸٫

 ۳۹۷٫ تا   ۳۹۶ ص   ۱۹۸۷ مارکس   -۸۹
متن  در  فقط  هستند  گیومه  در  که  کلماتی 

انگلیسی وجود دارد.
۹۰- مارکس ۱۹۵۳، ص ۳۱۴، ۱۹۶۲ص 

ص۴۸ و ۵۰، تاکید از منست.
۹۱- به عنوان مقال نگاه کنید به بنتون ۱۹۸۹ 
و سیکورسکی ۱۹۹۳٫ برای یک نقد عالی 
به موضع بنتون مراجعه کنید به “مارکسیست 

نئومالتوسی” اثر برکت ۱۹۹۸٫
و   ۴۷۷ تا   ۴۷۶ ۱۹۸۷ ص  مارکس   -۹۲
۱۹۶۵ ص ۹۹۸ تا ۹۹۹٫ بعد از چاپ اول 
به  کنید  نگاه  است.  فرانسه  متن  در  تاکید 

۱۹۸۳ ص ۴۳۰٫
۹۳- مارکس ۱۹۶۵، ص ۳۶-۱۵۲۷٫

۹۴- مارکس در “متن اصلی” ۱۸۵۸ کشف 

می کند که تاکید بر تولید به خاطر تولید خیلی 
انگیزه ی  نشان دهنده ی  پتی  ویلیام  در  پیش تر 
ثروتمند  برای  انرژی  پر  و  بی رحمانه  عام، 
است”.  هفدهم  قرن  در  انگلیس  ملت  کردن 

)۱۹۵۳ص ۸۹۰(
ص   ۱۹۵۹  aمارکس  -۹۵
۱۰۶،۱۰۷،۱۰۸تاکید از ماست. مارکس در 
دست نوشته ی اولیه برای سرمایه جلد دوم )در 
است(  نشده  ضمیمه  انگلس  شده  چاپ  متن 
او شیوه  توجه می کند که ریکاردو که برای 
مطلق  و  طبیعی  شکل  سرمایه داری  تولید 
تولید اجتماعی است و هم چنین طبقه کارکنان 
برای  ماشینی  چون  فقط  کل  طور  به  مولد 
شرایط  مالکان  برای  اضافی  ارزش  تولید 
کار است.  اقتصاددان صنعت بزرگ است 
بورژوازی” می- نظر  نقطه  از  را  امور  و 
نقطه  از  را  این  ص۳۸۶(   ۱۹۸۸( بیند. 
نظر بورژوازی می گویم. حدود دو دهه قبل 
قوی  طور  به  که  بود  کرده  اشاره  مارکس 
را  خود  انگلس  بورژوازی  کل  بیرحمانه  و 
می کند.  بیان  می داند  مدرن  بورژوازی  نمونه 

)۱۹۶۵ص۲۱(
از  تاکید   ،۱۰۷ ص   ،۱۹۸ مارکس   -۹۶

منست.
۹۷- مارکس ۱۹۶۵ ص ص ۳۶-۳۵ تاکید 

از منست.
۹۸- مارکس ۱۹۵ ص ۳۱۴٫

۹۹- به عنوان یک سوسیالیست زیست محیطی 
که عالقه دارد جنبه ی مخرب سرمایه داری 
کند در حالی که  از محیط زیست حذف  را 
بازار  عقالنی  جنبه های  کارمزدی،  پول، 
حفظ  را  مالکیت خصوصی  تحت  واحدهای 
کند یعنی کسی که جنبه ی “خوب” و نه جنبه-
در  را  سرمایه داری  تولید  شیوه ی  ی”بد” 
نظر بگیرد می توان کوول را در نظر گرفت. 
)۱۹۹۵( به نظر می رسد که او از این نظر 

تحت تاثیر پرودون باشد.
۱۰۰- مارکس ۱۹۵۹a ص ۱۰۷، تاکید از 

منست.
 ۱۹۹۲ و  ص۳۲۷   ۱۸۷۶ مارکس   -۱۰۱
تمام  که  می رسد  نظر  به   ۱۲۵٫ تا  ص۱۲۴ 
جنبش در دو دست خط تقریبا یکسان باشد، 
تاکید از ماست. در سرمایه چاپ انگلس جلد 
سه عبارت اصلی انگلیسی کامال وفادارانه به 
آلمانی ترجمه نشده است. نقطه قابل توجه این-
که بازسازی آگاهانه جامعه ی  انسانی به جای 
بدهیم.  ارائه  بشریت  سوسیالیستی  شالوده ی 
در  مارکس ۱۹۶۴ص۹۹٫  به  کنید  مراجعه 
این- مورد سلطه ی سرمایه بر کار مارکس 
طور می نویسد: اگر به طور تاریخی در نظر 
بگیریم این وارونگی یک مرحله ی ضروری 
در دوران گذرا به ضرر اکثریت به نظر می-
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رسد. و ایجاد ثروت با توسل به قهر و همین 
طور نیروهای مولده نامحدود کار اجتماعی 
آزاد  جامعه  مادی  پایه  می تواند  صرفا  که 
باید  آشتی ناپذیر  تضاد  این  بسازد.  را  انسانی 
پشت سر گذاشته شود. همان طور که نیروهای 
به او یک فکر مذهبی می دهد  انسان  معنوی 
که آن ها را به عنوان نیروی مستقلی در برابر 
خود قرار می دهد.۱۹۸۸ص۶۵ تاکید در متن.
۱۰۲- لووی ۲۰۰۰ ص ۳۷ -۳۵ تاکید از 

منت.
۱۰۳- لووی ۲۰۰۰ ص۳۵٫

۱۰۴- لووی ۲۰۰۰ ص ۳۵ و ۳۶٫
۱۰۵- لووی ۲۰۰۰ ص ۳۸ و ۳۸٫
۱۰۶- لووی ۲۰۰۰ ص ۳۶ و ۴۰٫

استدالل  قانع کننده ای  به طور  لوکاج   -۱۰۷
می کند که در درک مارکس از تاریخ بر خالف 
هگل،  و  ارسطو  مثل  او  بزرگ  پیشینایان 
 )۱۹۷۱ )لوکاچ  ندارد.  وجود  غایت گرایی 
در  را صرفا  هگل  لووی،  که  است  عجیب 
پیوند با درک غایت گرایانه )از تاریخ( مورد 
اشاره قرار می دهد که مارکس آن را به طور 
کامل رد می کند. ولی لووی در مورد مفاهیم و 
ایده های مارکس سکوت اختیار می کند که از 
هگل گرفته است. مارکس آن ها را با وارونه 

کردن بر روی پای خود قرار داده است.
 ۸۳ انگلس ۱۹۷۲a ص  و  مارکس   -۱۰۸
بعداز  مدت ها  انگلس  متن.  در  تاکید   ۹۸٫ و 
قرائت داروین در نامه ای به مارکس نوشت 
از  غایت گرایی  دسامبر(”تاکنون   ۱۲ یا   ۱۱(
یک جهت از بین نرفته است. این امر اکنون 
تحقق یافته است”. انگلس ۱۹۶۳ ص ۵۲۴٫
۱۰۹- مارکس و انگلس ۱۹۷۳ ص ۲۶ و 

۲۷٫
۱۱۰- مارکس ۱۹۵۳ص ۳۸۷٫

۱۱۱- مارکس و انگلس ۱۹۷۲، ص ۲۷٫
۱۱۲- مارکس و انگلس ۱۹۷۲b ص ۳۲۱ 

تاکید از متن اصلی است.
 ،۳۵ ۱۹۷۳ص  انگلس  و  مارکس   -۱۱۳

۱۹۷۹ ص۷۰٫
۱۱۴- مارکس ۱۹۷۲ ص ۴۳۹٫ در حدود 
یک دهه بعد مارکس همان طور که معروف 
شهری  آرمان  می کند:”کارگران  اعالم  است 
تحقق  که  ایده آلی  کنند،  معرفی  که  ندارند 
آزاد  را  نوین  جامعه  عناصر  بلکه  ببخشند؛ 
کهن  و  سقوط  حال  در  جامعه  که  می سازد 
بورژازی حامل آن ها بوده است”. در مارکس 

و انگلس ۱۹۷۱ ص ۳۶٫
۱۱۵- لووی ۲۰۰۰ ص ۳۵ و ۳۶٫

۱۱۶- مارکس و انگلس a ۱۹۷۲ ص ۳۷٫ 

پاریسی  دست نوشته های  همانند  جا  این  در 
جای  به  خصوصی”  “مالکیت   )۱۸۴۴(

سرمایه قرار می گیرد.
۱۱۷- مارکس و انگلس ۱۹۷۹ ص ص  ۶۲ 

و ۶۹٫
اول  تاکید   ۳۳۳٫ ۱۱۸-مارکس ۱۹۹۲ ص 

از مارکس و تاکید دوم از منست.
۱۱۹- لووی ۲۰۰۰ص ۳۷  تاکید از منست.
و   ۹۹۲،۹۹۳ ص  مارکس۱۹۶۵   -۱۲۰
۱۹۸۷ ص۴۶۶ تا ۴۶۷٫ در متن فرانسوی 
“تضاد” به وسیله اصالح قوی تر”تضاد آشتی-

ناپذیر” جایگزین شده است. ۱۹۶۵ ص۹۹۳٫ 
مارکس  که  آنچه  به  می توانیم  جا  این  در  ما 
مارس   ۱۷( کنیم  اشاره  نوشت  کوگلمان  به 
به  فقط  نه  را  ۱۸۹۸(.” من صنعت بزرگ 
هم چنین  بلکه  آشتی ناپذیر  تضاد  مادر  عنوان 
به عنوان به وجود آورنده ی شرایط مادی و 
فکری حل این تضاد آشتی ناپذیر مطرح می-

 ۱۶۲ ص   ۱۹۷۲ انگلس  و  مارکس  کنیم” 
تاکید در نسخه اصل.

۱۲۱- مارکس ۱۹۵۳b ص ص ۸۵ و ۸۷٫
۱۲۲- لووی ۲۰۰۰ ص ۳۶ و ۴۰٫
۱۲۳- مارکس b ۱۹۸۰ ص  ۶۵۵٫

۱۲۴- مارکس و انگلس ۱۹۷۳ص ۷۲٫
۱۲۵- مارکس ۱۰ سال بعد “فرد انسانی” را 
معرفی  اصلی”  مولده ی  “نیروی  عنوان  به 
می کند. )۱۹۵۳ ص ۳۲۵( هیچ گونه اثری 
“نیروهای  از  مارکسی  ویژه  معنای  این  از 

مولده” نزد لووی دیده نمی شود.
۱۲۶- مارکس ۱۹۶۵ص ۷۹٫

اصطالح   ۹۱۰٫ ۱۹۶۵ص  مارکس   -۱۲۷
آلمانی  متن  در  زندگی”  اجتماعی  “روابط 
فرانسه  متن  در  اجتماعی”  جایگزین”روابط 
می شود. مراجعه کنید به مارکس ۱۹۸۷ ص 

۳۶۴٫
۱۲۸- مارکس و انگلس ۱۹۷۳ص ۴۱۷٫

۱۲۹- مارکس b ۱۹۸۰ ص ۶۵۵٫
۱۳۰- مارکس ۱۹۸۸ ص ۶۵٫
۱۳۱- لووی ۲۰۰۰ ص ۳۹٫

۱۳۲- مارکس ۱۹۶۵ص ۱۵۵۴٫
۱۳۳- فوگل ۱۹۹۶ص ۴۱٫

۱۳۴- لووی ۲۰۰۰ ص ۳۹ و ۴۰٫
۱۳۵- فوگل ۱۹۹۶ص ۳۷٫
۱۳۶- فوگل ۱۹۹۶ص ۳۷٫

۱۳۷- مارکس a ۱۹۸۰ ص ۱۰۱ و ۱۹۸۷ 
ص ۱۰۹٫٫

۱۳۸- فوگل ۱۹۹۶ص ۳۷٫
۱۳۹- مارکس ۱۸۵۹ مقدمه.

۱۴۰- مارکس و انگلس ۱۹۷۰ص ص ۳۶-
۳۵٫٫

۱۴۱- مارکس  ۱۹۵۳ ص۳۹۵٫ فوگل در 
برای ارسطو  می نویسد مارکس  تایید نظرش 
را  نفر  یک  بردگی  که  می دهد  نشان  همدلی 
به عنوان وسیله ای برای رشد دیگری تبرئه 
مارکس  نوشته  از  اشتباه  قرائتی  این  می کند. 
است. این عبارت ویژه که در متن آمده است 
)در همین مقاله قبال به آن اشاره شده است( 
می- اشاره  شاعری  به  بلکه  ارسطو  به  نه 
کند که دو قرن بعد زندگی می کرد. آنچه که 
با  بالفاصله  می کند  نقل  ارسطو  از  مارکس 
اشاره به آنتی پاتروس می نویسد بیش تر امکان 
محو کامل برده داری را در نظر می گیرد در 
صورتی که ابزارهایی بتوانند اختراع بشوند 
باشند.  مربوطه  کارهای  انجام  به  قادر  که 

)مارکس ۱۹۸۷ ص۳۹۶٫(
۱۴۲- فوگل ۱۹۹۶ص ۳۷٫

۱۴۳- مارکس ۱۹۶۵ص ۱۴۳۸٫
۱۴۴- انگلس می نویسد که “جهت گیری جدید” 
که به وسیله )او( آغاز شد”تکامل کار را به 
عنوان کلید درک کل تاریخ جامعه به رسمیت 

می شناسد”. )انگلس ۱۹۷۹ ص ۲۲۲(
۱۴۵- مارکس ۱۹۵۳ص ۷۵٫
۱۴۷- فوگل ۱۹۹۶ص ۳۹٫

۱۴۸- مارکس و انگلس ۱۹۷۲a ص ۳۸.
۱۴۹- مارکس و انگلس ۱۹۷۹ ص ۶۵٫

از  تاکید  مارکس ۱۹۵۳ ص ۲۰۳     -۱۵۰
تقریبا واژه های مشابه  یا  ایده  منست. همین 

در مارکس دیده می شود، ۱۹۷۶ ص ۳۵٫
۱۵۱- مارکس ۱۹۶۵ص ۹۳٫

۱۵۲- مارکس و انگلس ۱۹۷۲a ص ۳۸.
۱۵۳- مارکس و انگلس ۱۹۷۲a ص ۳۷٫ 
در  تاکید  ۱۹۸۸ص۶۵،  انگلس  و  مارکس 
دست نوشته  دو  این  از  قبلی  متن  در  متن. 
علیه  شورش  می کند  نقل  هگل  از  مارکس 
در  است.  فرومایگی  متن  در  فرومایگی 
واقع هگل در بحث معروف خدایگان و بنده 
برتری بنده را بر خدا اعالم می کند تا جایی 
نیازهای  جهت  در  خدایگان  نگرانی  دل  که 
انسانیت  رشد  برای  که  هست  بالواسطه اش 
اهمیتی ندارد و صرفا لحظه ای گذراست در 
خودجلوه گی  شئی  دادن  شکل  عمل  حالی که 
محض خودآگاهی است که اکنون  عنصری 
از بقا یا فنا را اتخاذ می کند. )۱۹۸۷ ص ۱۴۷ 
تا ۱۴۸( در جای دیگر می نویسد گاوآهن از 
بهره مندی بالواسطه از آن ناشی می شود قابل 
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احترام تر است. ابزار به جا می مانند در حالی که بهره مندی گذراست.)۱۹۶۳ ص۳۹۸(
۱۵۴- مارکس ۱۹۸۸ص ص ۲-۴۳۱٫

۱۵۵-”به همان نسبت که کار اجتماعی رشد می یابد، و به آن وسیله منبع ثروت می شود فقر و از دست دادن روحیه در بین کارکنان و ثروت و 
فرهنگ در بین کسانی افزایش می یابد که کار نمی کنند. این قانون کل تاریِخ تاکنون موجود است. در جامعه سرمایه داری کنونی شرایط مادی و 
غیره سرانجام ایجاد شده است که کارکنان را قادر و مجبور می سازد این نفرین تاریخی را درهم  شکند”. )مارکس b ۱۹۸۰ ص ۱۷۵ و۱۷۶(

۱۵۶- مارکس ۱۹۶۵ ص ۹۹۵ در متن آلمانی تکرار نشده است.

مانیفست در عصر ما

نوشته: پل سویزی
برگردان:بابک پاکزاد

با این که مانیفست کمونیست را دوازده بار 
خوانده ام اما هرگز برای من اثری کهنه و از 
مد افتاده جلوه نکرده و همیشه ارزش آن را 
داشته است که دوباره آن را بخوانم. بنابراین 
یک  باید  مقاله  این  نوشتن  برای  کردم  فکر 
بار دیگر آن را بخوانم اما این بار با توجه 
ویژه به آن دسته از مفاهیم و راه کارهایی که 
در ارتباط با مشکالت و معضالت جهان در 
آستانه قرن بیست و یک دارد. موضوعاتی 
را که به آن پرداخته ام در سه عنوان خالصه 

می کنم:

۱- بحران سرمایه داری

۲- به کجا می رویم

۳- باید در صدد تحقق چه چیزی باشیم.

بحران سرمایه داری

در ۱۸۴۸ یعنی در همان سالی که مانیفست 
سراسر  بحران  درآمد،  تحریر  رشته  به 
نیز   ۱۹۹۸ سال  بود.  گرفته  فرا  را  اروپا 
سال  سرمایه داری  جهانی  اقتصاد  برای 
بودند  گفته  انگلس  و  مارکس  است.  بحران 
بحران های تجاری به صورت ادواری از راه 
تهدید کننده تری  به شکل  بار  هر  و  می رسند 
وجود جامعه بورژوایی را به محک آزمون 
می گذارند. این گفته در عصر ما نیز کامال 
من  نظر  به  و  است  برخوردار  اعتبار  از 
تشخیص علت اساسی نیز در همین بحران ها 
نهفته است. این بحران ها به گفته آن ها نوعی 
بیماری است که به ناگهان شیوع پیدا می کند، 
گونه ای از بیماری که در اعصار پیشین معنا 
و مفهومی نداشت، بیماری اضافه تولید . و 

امروز این فرمول بندی را می توان به شکلی 
بهتر در این عبارت فرمول بندی کرد )عصر 
اضافه تولید ابزار تولید( و این چیزی است 
و  نتوانسته  تاکنون  بورژوایی  اقتصاد  که 

نخواهد توانست بر آن فائق آید.

به کجا می رویم؟

قلب  قوت  انقالبیون  به  انگلس  و  مارکس 
تضادهای  که  داشتند  باور  مصرا  و  داده 
اجتناب ناپذیر و نهادینه شده در سرمایه داری 
منجر به رشد و موفقیت مبارزه انقالبی جهت 
نظامی  شدن  جایگزین  و  نظام  سرنگونی 
آیا  اما  شد.  خواهد  انسانی تر  و  عقالنی تر 
تحلیل های آنها به نتیجه تاریخی دیگری نیز 
امکان ظهور داده یا حداقل چنین چیزی در 
آن ها مستتر بود؟ من فکر می کنم پاسخ مثبت 

نظری
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باشد همان طور که در صفحه اول مانیفست 
اشاره  پرولتاریا  و  بورژوازی  عنوان  تحت 

شده:

مبارزه  تاریخ  موجود،  جوامع  تمام  »تاریخ 
اعیان  بردگان،  و  برده داران  است.  طبقاتی 
سخن  کوتاه  و  ها  سرف  و  لردها  عوام،  و 
شکل  به  استثمارشوندگان  و  استثمارگران 
یکدیگر  با  مخالفت  در  و  برابر  در  دایمی 
قرار داشته و دایما چه به صورت پنهان و 
چه به صورت آشکار در حال نبرد با یک 
انقالبی  بازسازی  به  یا  که  بوده اند  دیگر 
تمام  نابودی  به  یا  جامعه در سطح وسیع و 

طبقات درگیر در منازعه انجامیده است«

چیز بیشتری درباره نابودی طبقه های درگیر 
در منازعه در مانیفست نمی توان گفت چرا 
غایی  نتیجه  را  آن  انگلس  و  مارکس  که 
سرمایه داری  جامعه  در  طبقاتی  مبارزه 
امروز  جهان  در  اگر  اما  نمی کردند،  تلقی 
آن  در  که  گسترده ای  بنگریم-  اطرافمان  به 
سرمایه داری منابع طبیعی برای یک اقتصاد 
نابود و از میان می برد در نظر  متعادل را 
تمام  مشترک  »نابودی  مطمئنا  باید  بگیریم 
طبقات درگیر در منازعه« را به مثابه یک 
نزدیک  آینده  در  واقعی  بسیار  چشم انداز 

تاریخی قبول کرد.

باید در صدد تحقق چه چیزی باشیم؟

افشای  با  را  مردم  که  کنیم  سعی  باید  ما 
جهان  سراسر  در  سرمایه داری  حقیقت 
تحت تأثیر قرار دهیم که بی شک با حقیقت 
ایدئولوگ های بورژوازی که می خواهند پایان 
تاریخ را باور کنیم متفاوت است. ما معتقدیم 
که این حضور مداوم است که می تواند واقعا 
پایان تاریخ را به ارمغان آورد. آیا مانیفست 
می کند؟  عرضه  راهی  ما  به  مورد  این  در 
قوه  با  و  بخوانیم  دقت  با  را  آن  اگر  شاید، 
تخیل به تفسیر آن بپردازیم. در صفحه ای از 
مانیفست که اغلب نادیده گرفته شده، مارکس 
انگلس مضمون جدیدی را در تحلیل های  و 
خویش وارد می کنند: »در زمانی که مبارزه 
تعیین کننده خود می رسد،  با ساعات  طبقاتی 
و  حاکمه  طبقه  درون  در  اضمحالل  فرآیند 
در واقع در درون تمام سطوح جامعه کهنه 
آغاز می شود. ویژگی درخشان و خیره کننده 
این فرآیند آن است که بخشی از طبقه حاکمه 
قطع  موجود  نظام  با  را  خویش  پیوندهای 
کرده و به طبقه انقالبی که آینده را در دستان 
خویش دارد می پیوندد. بنابراین درست مانند 
اشراف  اعیان و  از  پیشین که بعضی  دوره 
نیز  اکنون  هم  درآمدند،  بورژوازی  گرد  به 
پرولتاریا  گرد  به  بورژوازی  از  بخشی 
درمی آیند، این مسأله به ویژه در مورد بخشی 
از ایدئولوگ های نظام بورژوایی که خود را 

به سطح درک نظری جنبش تاریخی رسانده اند صادق است.« از مدت ها پیش بخش عمده ای 
از جامعه جهانی دانشمندان از خطر »فاجعه اکولوژیکی« که جهان را تهدید می کند کامال 
آگاهی داشته اند اما آن چه تاکنون به رسمیت شناخته نشده این است که مسبب این فاجعه، 
خود سرمایه داری است. اقتصادهای بورژوایی در صدد پنهان کردن یا انکار این حقیقت اند. 
جای شگفتی نیست. اگر این معضل توسط عموم مردم درک شود، سرمایه داری به زودی 
با چهره حقیقی خودش یعنی دشمن خون خوار نوع بشر و دیگر اشکال حیات در کره زمین 
مورد شناسایی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی، تعهد و مسئولیت ما نه تنها کمک 
به اکولوژیست ها برای رساندن پیام شان به گوش مردم سراسر جهان بلکه به همان اهمیت، 
متقاعد کردن خود اکولوژیست ها و به همان نسبت عموم مردم در مقیاس وسیع در جهت 
درک حقیقت سرمایه داری است که باید جای خود را به نظام اجتماعی دیگری بدهد که دادن 
ظرفیت ادامه حیات به زمین را نخستین اولویت خود قرار می دهد با آشکار کردن تبعات 
از جمله  از مردم  پیش است گروه ها و قشرهای وسیع تری  مرگ آور سرمایه داری که در 
»ایدئولوگ های نظام بورژوایی که خود را به سطح درک جنبش تاریخی رسانده اند« آن چه 
بر سر زمین خواهد آمد را مشاهده خواهند کرد و در این میانه وظیفه ما کمک به رسیدن به 

این آگاهی در کوتاه ترین زمان ممکن است.

متدئولوژی

پروفسور ولفگانگ سگت
برگردان شین میم شین
دایراملعارف روشنگری

متدئولوژی یعنی متد شناسی.
شناخت  برای  متدها  تئوری  به  متدئولوژی 

واقعیت و تغییر آن اطالق می شود.
و  علمی  متدهای  تئوری  به  متدئولوژی 
و  علم  هر  در  اصوال  که  متدهائی  تئوری 
بوسیله هر علم می تواند مورد استفاده قرار 

گیرد، اطالق می شود.
حداقل  یا  و  متدئولوژیکی  های  بررسی 
علوم  درکلیه  تقریبا  متدئولوژیکی  تأمالت 

گذشته و حال صورت می گیرند.
سابق  ایام  در  متدئولوژیکی  های  بررسی 
عمدتا در چارچوب علم منفردی و یا بنا بر 
حوایج آن انجام می یافت، به متدهای منفرد 
کلی  به موضوع  نه  و  داده می شدند  نسبت 

متدئولوژی.
متدئولوژی ـ به معنی وسیع کلمه ـ هنوز ایام 

کودکی خود را طی می کند.
متدئولوژی ـ به معنی وسیع کلمه ـ می تواند 
متکی  زیرین  بزرگ  متفکران  معارف  به 

باشد:
۱

ارسطو

متد استقرائی )ددوکسیون( 
۲

فرانسیس بیکن
متد استنتاجی )ایندوکسیون( 

۳
دکارت

متد تحلیلی و ترکیبی 
۴

الیب نیتس
متد اصول بدیهی )اکسیوماتیکی( ـ تلخیصی 

۵
مارکس، انگلس و لنین

متد  و  تیکی  دیالک  ـ  ماتریالیستی  متد 
ماتریالیستی ـ تاریخی

نوزدهم  قرن  در  ریاضی  منطق  نمایندگان 
متدهای  تکامل  و  توسعه  به  بزرگی  خدمات 

زیرین رسانده اند:
۱

متد اصول بدیهی )اکسیوماتیکی( ـ تلخیصی

نظری
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۲
متد سمیوتیکی 

I
متدئولوژی مارکسیستی

۱
متدئولوژی مارکسیستی عبارت است از علم 
فلسفی متدها که بر پایه ماتریالیسم تاریخی و 
دیالک تیکی استوار شده و می تواند در باره 
هر علمی و بوسیله هر علمی مورد استفاده 

قرار گیرد.
۲

شالوده  و  شرایط  مارکسیستی  متدئولوژی 
را  متدها  انطباق  بینانه  جهان  ـ  فلسفی  های 
متدها  این  و  دهد  می  قرار  بررسی  مورد 
تیکی و  دیالک  نقطه نظر ماتریالیسم  از  را 

تاریخی تجزیه و تحلیل می کند.
همچو  نیازمند یک  حدودی  تا  تلخیصی  متد 

بررسی و استداللی است.
۳

وظیفه  بر  عالوه  مارکسیستی  متدئولوژی 
بنیادی  فلسفی  مبارزه  به  باید  الذکر،  فوق 
بلحاظ  که  ئی  متدئولوژی  نمایندگان  بر ضد 
فلسفی در موضع ایدئالیسم و متافیزیک قرار 

دارند، بپردازد.
برای حل این وظایف و وظایف بعدی باید به 

تحقیق در زمینه های زیر پرداخت:
الف

تحلیل تاریخ متدهای عام 
ب

تحلیل دالیل پیدایش متدهای جدید
ت

ارزیابی متدهای شناخته شده در زمان های 
مختلف 

۴
متدئولوژی مارکسیستی باید توجه ویژه ای به 
گنجینه پربار افکار کالسیک های مارکسیسم 
ـ لنینیسم در باره مسائل متدئولوژیکی و به 
نحوه و نوع استفاده از متدها توسط کالسیک 

ها معطوف دارد.
۵

متدئولوژی مارکسیستی باید عالوه بر شالوده 
های عام فلسفی متدها، به شالوده های نظری 
)تئوریکی( متدها و مسائل اصلی مربوط به 
آنها مثال به رابطه متدئولوژی، قواعد متدی 

II.و احکام قانونی توجه کند
موضوعات پژوهشی متدئولوژی مارکسیستی

پژوهش  عرصه  به  نیز  زیرین  موضوعات 
متدئولوژی مارکسیستی تعلق دارند:

۱
اصول تشکیل متدها

۲
تشکیل متدها

بلکه  جدید،  متدهای  تشکیل  فقط  نه  منظور 
عالوه بر آن تغییر متدهای موجود است:

به عنوان مثال:
الف

تغییر متدها به قصد وسعت بخشیدن به حوزه 
استعمال آنها

ب
تغییر متدها به قصد قابل انتقال کردن آنها از 

عرصه علمی به عرصه علوم دیگر.
۳

زیر  مسائل  به  باید  مارکسیستی  متدئولوژی 
پاسخ دهد:

الف
قابل  علوم  از  ای  عرصه  کدام  در  متدها 

استفاده اند؟
ب

شرط  پیش  چه  به  متدها  بودن  استفاده  قابل 
هائی وابسته است.

ت
مثال آیا متدهای آزمایشی می توانند در علوم 

اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرند؟
که  بوده  این  از  عبارت  مسئله  این  به  پاسخ 

آری می توانند.
پ

آیا عرصه استفاده از متدی محدود به علوم 
طبیعی است؟

۴
نظریات  فصل  و  حل  به  باید  متدئولوژی 
متد  هر  آن،  بر  بنا  که  بپردازد  نیز  مختلف 
مسئله  هر  حل  برای  تواند  می  یونیورسال 

مفروض علمی بکار رود.
۵

تعیین اعتبار متدها و درجه اعتماد به صحت 
از  نیز  آنها  بستن  بکار  از  حاصل  نتایج 

وظایف متدئولوژی اند.
۶

از وظایف دیگر متدئولوژی عالوه بر این، 
یافتن پاسخ به این مسئله است که متدها خود 

ساختاری  چه  آنها  از  استفاده  هنگام  به  و 
دارند و از چه بخش هائی تشکیل یافته اند؟ 

۷
متدئولوژی باید رابطه متقابل متدهای مختلف 
را مورد بررسی قرار دهد و به طبقه بندی 

متدها بپردازد.
۸

متدئولوژی باید به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
الف

توانند  بهتر می  زبانی  کدام وسایل  با  متدها 
فرمولبندی شوند؟

ب
بکار  انسان  بوسیله  متدها  که  است  بهتر  آیا 

بسته شوند و یا بوسیله ماشینی؟
۹

متدئولوژی  وظایف  مهمترین  از  یکی 
عبارت است از بررسی متد دیالک تیکی ـ 

ماتریالیستی از نقطه نظرهای مختلف.
۱۰

توان  می  متدئولوژی  دیگر  موضوعات  از 
سیستم  یعنی  مختلف،  علوم  های  متدیک 
و  مختلف  علوم  در  که  برد  نام  را  متدهائی 
بوسیله علوم مختلف مورد استفاده قرار می 

گیرد.
۱۱

همه این وظایف نشان می دهند که متدئولوژی 
بلکه  نیست،  علوم  سایر  از  مستقل  رشته 
برعکس، به همکاری متنوع با آنها و قبل از 

همه با برخی از آنها نیاز مبرم دارد.
۱۲

شالوده  محتاج  اول  وهله  در  متدئولوژی 
مطمئنی در فلسفه علمی یعنی در ماتریالیسم 

دیالک تیکی و تاریخی است.
۱۳

متدئولوژی واقعا علمی نمی تواند بدون چنین 
شالوده ای موفق باشد. 

۱۴
ـ  بدیهی  اصول  متد  که  امر  واقعیت  این 
استقرائی عمدتا توسط دانشمندانی توسعه داده 
شده که موضع فلسفی مارکسیستی نداشته اند 
داشته  ذهنی  ـ  ایدئالیستی  موضع  حتی  یا  و 

اند، تنها ظاهرا مغایر با این امر است.
۱۵

متد اصول بدیهی ـ استقرائی فقط یک استثناء 
است:

از  که  است  نادر  متدهای  از  یکی  متد  این 
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نسبتا  بینانه  جهان  ـ  فلسفی  های  شرط  پیش 
آزاد است.

۱۶
این امر اما در مورد مسائل مربوط به حوزه 
کاربست و یا استعمال این متد، دیگر صدق 

نمی کند:
الف

به  فلسفی منجر  عدم وجود پیش شرط های 
آن می شود که به مسئله یاد شده پاسخ های 

نادرست داده شود.
ب

که  ادعا  »این  از  نادرست  های  پاسخ  این 
این متد تنها متدی است که ما بوسیله آن به 
آغاز  آییم!«  نایل می  کسب معارف مطمئن 

می شود.
ت

و بعد به پاسخ هائی از این قبیل می رسد که 
گویا »این متد اصال نمی تواند معارفی در 

باره واقعیت بدنبال بیاورد!«
۱۷

متد  مورد  در  مثال  دیگر  های  عرصه  در 
جهان  نمایندگان  تاریخی  متد  یا  و  تلخیصی 
بینی های ایدئالیستی و یا متافیزیکی علیرغم 
تالش وافر و علیرغم اجبار ناشی از حوایج 
توسعه علوم نتوانستند به معارفی دست یابند 
حتی  بدیهی  اصول  متد  توسعه  سطح  با  که 

قرابت نا چیزی داشته باشند.
۱۸

کسی که فرد ایزوله شده را بمثابه سوبژکت 
شناخت می پندارد، کسی که وجود قانونمندی 
های عیی ـ واقعی را پیش شرط قرار نمی 
پراتیک  مارکسیستی  مفهوم  که  کسی  دهد، 
را در اختیار ندارد، بدون تردید به نظرات 
اشتباه آمیز در باره جریان شناخت و لذا در 
باره متدهای الزم جهت کسب معارف خواهد 

رسید.
۱۹

های  بررسی  موفقیت  دیگر،  عبارت  به 
متدئولوژیکی تنها زمانی تضمین می شود که 
فلسفه مارکسیستی مبنای کار قرار داده شود.

۲۰
برعکس درک ساده لوحانه مبنی بر این که 
در اختیار داشتن حقیقت در قالب یک تئوری 
بمعنی داشتن یک متد مناسب و نیل به حل 
اذعان  باید  است،  متدئولوژیکی  مسائل  همه 
کار  محتاج  ما  نیز  مورد  این  در  که  کرد 
بنیادی تر و شاید هم طوالنی تر خواهیم بود 
تا به حل مسائل بیشمار مقدماتی متدئولوژی 

به  را  علوم  نیاز  مورد  متدهای  و  آییم  نایل 
سطح توسعه معینی ارتقا دهیم.

۲۱
تئوری  با  تنگاتنگی  رابطه  در  متدئولوژی 

شناخت قرار دارد.
۲۲

تئوری شناخت بخشی از مقدمات عام فلسفی 
را در اختیار متدئولوژی قرار می دهد.

۲۳
شناخت  تئوری  تز  متدئولوژی  اگر 
مارکسیستی موسوم به »قابل شناسائی بودن 
این  در  کاری  نوع  هر  نپذیرد،  را  جهان« 

زمینه بیهوده خواهد بود.
بودن  شناسائی  قابل  اصل  به  کنید  مراجعه 

جهان، تئوری شناخت
۲۴

و  مواد  شناخت  تئوری  احکام  دیگر  انواع 
را  متدها  مستقیم  تشکیل  برای  مصالح الزم 

در اختیار متدئولوژی قرار می دهند.
۲۵

راجع  شناخت  تئوری  احکام  از  متدئولوژی 
به چند و چون پیشرفت شناخت و راجع به 
به  آن  نیروهای محرکه و معیارهای  منابع، 
کسب قواعدی در باره شیوه عمل جهت کسب 
شناخت و کنترل صحت و سقم آن نایل می 

آید.
۲۶

پایه  صوری  منطق  و  تیکی  دیالک  منطق 
متدهای  بویژه  و  فکری  متدهای  مهم  های 

زیرین را تشکیل می دهند:
الف

متد تلخیصی
ب

متد استقرائی
ت

متد تعریف
پ

متد طبقه بندی
ث

متد مفهوم سازی
ج

انتزاع
ح

توضیح

خ
تا حدود معینی هم متدهای سمیوتیکی

د
و تحلیل زبان

ذ
و ترکیب زبان

۲۷
به  ـ  همه  از  قبل  ـ  آینده  در  متدئولوژی 
خواهد  نیاز  تیکی  دیالک  منطق  پشتیبانی 
به توسعه متدهای مبتنی بر  بتواند  تا  داشت 
روابط اینتن سیونال و متدهائی که درراستای 
روابط اینتن سیونال عمل می کنند، نایل آید.

۲۸
ریاضیات و سیبرنتیک از علومی اند که در 
رابطه تنگاتنگی با متدئولوژی قرار دارند.

۲۹
در  که  است  ای  دوره  در  ظاهرا  پیوند  این 
که  گیرد  می  قوام  روندی  ازعلوم  بسیاری 
دقیق( »ریاضی سازی«  نا  بطور  هم  )اگر 

)مته ماتیزاسیون( نامیده می شود. 
۳۰

است  عبارت  سازی«  از»ریاضی  منظور 
ریاضیات،  در  رایج  متدهای  از  گذار  از 

سیبرنتیک و منطق به علوم زیرین:
الف

جامعه شناسی
ب

اقتصاد
ت

اخالق
پ

روان شناسی
ث

علم زبان
ج

علم ادبیات
۳۱

متدئولوژی عمومی اما برای علوم دیگر نیز 
آماده  پیش  از  نسخه های  بمثابه حامل ساده 

نیست.
۳۲

هر علم منفردی مسائل متدئولوژیکی خاص 
خود را دارد.
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۳۳
مورد  در  را  متدهائی  منفردی  علم  هر 
موضوع خود، تئوری خود و زبان خود بکار 

می برد.
۳۴

هر علم منفردی در عرصه مربوط به خود 
بلحاظ متدئولوژیکی با ایدئالیسم و متافیزیک 

برخورد می کند.
۳۵

به محض این که این بخش متدئولوژیکی هر 
علم به سطح توسعه معینی ارتقا یافت، می 
از  متدئولوژی عمومی  با  توان در مغایرت 
یک متدئولوژی خاص و از یک متدئولوژی 

عام معین سخن گفت. 
۳۶

متدئولوژی هر علم عبارت است از تئوری 
با  علم،  آن  بوسیله  استفاده  مورد  متدهای 
توجه به خودویژگی استعمال آن در این علم 

و بوسیله این علم.
۳۷

متدیک هر علم
و  علم  در هر  استفاده  مورد  متدهای  سیستم 
تشکیل  را  علم  این  متدیک  علم  هر  بوسیله 

می دهد.
۳۸

متدئولوژی ها و متدیک های علوم منفرد از 
منابع الزم برای متدئولوژی عام اند:

مصالح  و  مواد  تواند  می  عام  متدئولوژی 
مورد نیاز خود را از آنها )متدئولوژی ها و 

متدیک های علوم منفرد( تأمین کند.
۳۹

متدئولوژی عام دستاوردهای علوم منفرد را 
المقدور مورد  در خود جذب می کند، حتی 
توضیح  به  دهد،  می  قرار  تعمیم  و  حالجی 
مسائل اصلی می پردازد و در ضمن متدیک 

های علوم منفرد را غنا می بخشد.
۴۰

وظایف متدئولوژی عام فقط وظایفی نیستند 
و  اجتماعی  پراتیک  توسعه  سطح  از  که 
مختلف  علوم  به  اجتماعی  پراتیک  نیازهای 
نشأت می گیرند، بلکه عالوه بر آن برنامه 
راستای  در  جامعه  توسعه  هدایت  و  ریزی 
سیستم پیشرفته سوسیالیستی به تدوین مستقیم 
متدئولوژی  از  جدید  علمی  مستدل  متدهای 
متدئولوژیکی  مسائل  حل  و  دارد  نیاز  عام 
آن  از  را  زیر  های  عرصه  در  بیشماری 

انتظار دارد:
الف

در عرصه های اقتصادی
ب

در عرصه های حقوقی
ت

در عرصه های اخالقی
پ

در عرصه های ایدئولوژیکی
ث

در عرصه های فرهنگی
مراجعه کنید به متد

پایان

بوردیو در مواجهه با »متایز«

زهره روحی
انسان شناسی و فرهنگ

چاوشیان،  حسن  ترجمه  بوردیو؛  پی یر  اثر  ذوقی«،  قضاوت های  اجتماعی،  نقد  »تمایز: 
تهران: ثالث.

به  وی    اثر  این  در  است.  بوردیو  یر  پی  آثار  مهمترین  از  یکی  »تمایز«  کتاب  نوشته 
ذوقی«  »قضاوت های  و  اجتماعی«  »موقعیت های  تفکیک  غیرقابل  رابطة  آشکارساختن 
»اقتصاد  ذوقی«،  قضاوت های  اجتماعی  »نقد  است:  شده  تشکیل  بخش  سه  از  و  پرداخته 
عمل«، و »سلیقه های طبقاتی و سبک های زندگی«. اگر بخواهیم در یک کالم موضوع کتاب 
»تمایز« را معرفی کنیم، می توان گفت دربارة فرهنگ است. بحثی که یقیناً یکی از مهمترین 
مسائل بشری ست، از اینرو که همزاد هستِی انسان و جهاِن اجتماعی اوست و تفکیک اش از 
هر دو  محال؛ معموالً در مواجهه با مفهوم و کارکرد »فرهنگ«، عادت بر این است که یا 
از آن به عنوان عامل سلب آزادی یاد شود، و یا به عکس به عنوان امری متعالی و آزادی 
بخش.  اما بوردیو از چنین منظری با فرهنگ کاری ندارد، بلکه همانگونه که در مقدمة 
کتاب تمایز می گوید، هدف او پیوند زدن  معنای محدود و هنجارمنِد فرهنگ )و کاربردهای 
متداوِل آن(، به مفهوم »انسان شناختِی« فرهنگ است؛ تا از این راه بتوان درکی همه جانبه 

از فرهنگ و کردوکارهای آن داشته باشیم.

نظری
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اما اینکه کتاب »تمایز« چگونه بررسی شود، 
برای خود مسئله ای ست. البته نه فقط به دلیل 
حجم قابل توجه آن که همراه با پیوست، نمایه 
و یادداشتها، چیزی حدود ۸۵۰ صفحه است، 
و نه حتا به دلیل شکل و فرم ساختارشکنانة 
آن که با بر هم زدِن عادت نظمِی بین متن و 
حاشیه و درآمیختن شان به هم، به قول مترجم 
Rich- )ننگلیسِی کتاب، یعنی ریچارد نایس 
ard Nice( ، »بسیار فرانسوی« به نظر 
می رسد؛ بلکه به دلیل نگرش پردامنة بوردیو 
آمادة هر  همواره  تحلیلی اش  بحثهای  در  که 
محدودة  کردن  بزرگ«  و  »اضافه  نوع 
طیف بررسی ست که طبعاً همین امر باعث 
تعداد زیادی از خرده قلمروهایی  شکل گیری 
می شود که ضمن آنکه مخاطب را با کاری 
از  می کند،  مواجه  انگیز  هیجان  و  جذاب 
الیه سازی های  کثرت  دلیل  به  جهات  برخی 
همچون  حجیمی  اثر  در  )آنهم  ساختاری، 
دچار  را  منتقد  می تواند  جداً  »تمایز«(، 

مشکل انتخاب محدودة بررسی کند.

با توجه به گنجایش مقالة حاضر،  اینرو  از 
باشد بحث را در محدوده ای  شاید مناسب تر 
بوردیو  تالش  عمده ترین  که  دهیم  انجام 
بر  در  را  »فرهنگ«  مقولة  خصوص  در 
می گیرد: روشن کردن نقاطی تاریک  در پس 
مختلف  انحنای  در  که  »فرهنگ«،  ساحت 
روش های ادراک و فهم را تولید میکند؛ همان 
برپایی  نامرئِی  اشکال  به  که  درکی  روش 
می شود  منتهی  عالقه ها  و  سلیقه ها  قلمرو 
موقعیت  و  »طبقه  گروی  در  نیز  خود  و 
در  می شود  تصور  زیرا  است.  اجتماعی« 
چنین محدوده ای بتوان )تا حدی( در موقعیت 
قرار گرفت.  بوردیو  نظر  »پیوندِی« مورد 

بهرحال وی می گوید:

موقعیت های  میان  نیرومندی  “همبستگی 
وجود  عامالنی  قریحة  و  طبع  و  اجتماعی 
می کنند،  اشغال  را  موقعیت ها  این  که  دارد 
یا به بیانی دیگر، خط سیرهایی که آنها را به 
داده و خط سیر  این موقعیت ها سوق  تصدی 
عوامل  نظام  جدایی ناپذیر  بخش  معمول، 

تشکیل دهندة طبقه است” )ص ۱۶۳(.

موقعیت  و  بوردیو»طبقه  نظر  از  بنابراین 
مهمترین  عنوان  به  می تواند  اجتماعی«، 
پدیدارِی شکل و  به  عاملی شناخته شود که 
نوع خاصی از سلیقه )و نیز ذوق و قریحة 
هنری( میدان می دهد. در چنین حیطه ای، از 
آنجا که سروکارمان با طبقه بندِی موقعیت ها 
با یک نوع  نه  اجتماعی ست،  و جایگاههای 
»سلیقة عام و همه شمول« و یا یک نوع ذوق 
و قریحة هنری، بلکه با انواعی از سلیقه ها 
که  می شویم  روبه رو  قریحه هایی  و  ذوق  و 
یکدیگر  از  »متمایز«  طبقاتی  جامعه ای  در 
به سر می برند. اما دقت داشته باشیم که از 

از  برخاسته  تمایزهایی  چنین  این  که  آنجا 
و  جوامع  با  پس  طبقاتی«ست،  »تمایزهای 
خصلت  با  که  داریم  سروکار  فرهنگ هایی 
می شوند؛  مدیریت  »اشرافی«گری   شیوة  و 
کلیدی ست که  نکتة  این  یادآوِر  این مسئله  و 
و  خود  از  فرهنگی  اشرافیِت  چنین  درک 
موقعیِت خویش نه اجتماعی، بل ذات باورانه 
است. به بیانی با جامعه ای سروکار داریم که 
موقعیت های فرهنگی ـ اجتماعِی آن آلوده به 
فضایی تبعیض آمیز، سلسله مراتبی، و تکبر 
و نخوت است. و در چنین موقعیتی »سلیقه« 
و  خوراک  از  فرهنگی  کاالهای  انواع  )در 
پوشاک گرفته تا تیپ و نوع عالقه مندی های 
ادبی و هنری و یا ورزشی(   و یا شیوه های 
رفتاری حتا »طرز سخن گفتن« و …، همه 
به عنوان نشانه های تشخص و تمایِز طبقاتی 
دلیل  به  که  »تمایز«اتی  می روند.  کار  به 
ویژگِی طبقاتی، که بر اساس توزیِع نابرابر 
نخواهی  خواهی  است،  گرفته  شکل  منابع 
ستیزه جویی  سرشت  با  را  عمومی  قلمرو 
نتیجه، همانگونه که بوردیو  می آمیزد و در 
نیز آشکار می سازد، کل قلمروهای اجتماعی 
طبقاتی  نمادهای  ستیز  و  نزاع  میدانهای  به 
کاالهای  در  قدرت  جایگاه  تصاحب  سر  بر 

اقتصادی و فرهنگی تبدیل می شود:

اقتصادی  “مبارزه بر سر تصاحب کاالهای 
یا فرهنگی، در آن واحد، مبارزه های نمادین 
تشخص آوری  نشانه های  تصاحب  سر  بر 
است که کاالها یا فعالیت های طبقه بندی شده و 
طبقه بندی کننده اند، یا بر سر حفظ یا سرنگون 
ویژگی های  این  طبقه بندی  اصول  کردن 
فضای  نتیجه،  در  تشخص آوراست. 
سبک های زندگی، … طرازنامة مبارزه های 
مشروع  زندگی  سبک  تحمیل  برای  نمادین 
در مقطع معینی است که در جریان مبارزه 
درمی آیند….  خود  شکِل  کامل ترین  به   …
یا  مرتبه  بگوییم  بهتر  یا  »تشخص«، 
»طراز«، که شکل مسخ شده، تشخیص ناپذیر 
و مشروع و موجه طبقة اجتماعی  است، فقط 
به واسطة مبارزه هایی موجودیت پیدا می کند 
نشانه های  انحصاری  تصاحب  برای  که 
»تشخص  موجب  که  می گیرند  در  ممتازی 

طبیعی« می شوند”)ص ۳۴۱(.

در  ظاهراً  می گوید،  بوردیو  که  اینگونه 
سبک  طبقاتی،  جوامع  روزمرة  قلمرو 
در  اجتماعی،  گروههای  زندگِی  شیوة  و 
فرهنگی  کاالهای  از  مراتبی  سلسله  البالی 
کاالها  این  که  می گیرد  شکل  اقتصادی  و 
عالوه بر نمایندگی ِ سبک های متمایز زندگی، 
است.  نیز  آنها  موقعیتی  جایگاه  معرف 
فرهنگِی  قلمرو  در  بدانیم  باشد  جالب  شاید 
جوامعی  )خصوصاً  سرمایه داری  جوامع 
در  نه  فرهنگی  نمادهای  فرانسه(،  همچون 
فی المثل  اقتصادی  باالی  طبقات  تصاحب 

در  بل  کارفرمایان،  و  سرمایه  صاحبان 
تصاحب هنرمندان و روشنفکرانی ست که به 
فرودست محسوب می شوند.  “مادی”    لحاظ 
“چون  اینان  که  است  باور  این  بر  بوردیو 
محصوالت شان باید بازارهایی برای خویش 
که  است[  ]این  محتوم شان  تقدیر  کند،  ایجاد 
ـ  این  ـ  ]زهدگرایی  آخرتی  امیدهای  حامل 

جهانی[ باشند” )ص ۴۳۶(.

این نگاه دو پهلوی بوردیو که در عین آشکار 
 ، روشنفکری  گروههای  محرومیت  کردن 
آنها  مرجعیت  »ممتاز«  موقعیت  افشای  به 
همان  می پردازد،  فرهنگی  میدان های  در 
از  بسیاری  نظر  به  که  بغرنجی ست  وضع 
منتقدین، گریباِن خود بوردیو را هم )درمقام 
روشنفکر( می گیرد. بهرحال بوردیو دربارة 
عقیده  روشنفکری    موقعیِت  »مرجعیِت« 

دارد که:

“مادامی که این امیدها پشتوانة »زهد گرایی 
آنان  آنان و حس »رسالت«  ـ جهانی«  این 
این  است.  افیون راستین روشنفکران  باشد، 
تشبیه به دین، ساختگی و باسمه ای نیست: در 
هر دو مورد، بی چون و چراترین استعال بر 
مبارزه  همه جایی  حضور  از  دنیوی  عالئق 
بر سر منافع سرچشمه می گیرد” )همانجا(.

و  روابط  در  که  همان   گونه  وی  بنابراین، 
اقتصادی، وجود  ـ  نشانه های کاالهای مادی 
تبعیض های  و  طبقاتی  مراتب  از  سلسله ای 
ناشی از آن می بیند، در قلمرو روابط فرهنگی 
)یا به اصطالح »معنوی«( نیز این مراتب 
می دهد.  تشخیص  را  اشرافیتی  ـ  طبقاتی 
رابطة  به  را  ما  توجه  وی  مثال  عنوان  به 
تخاصم آمیزی جلب می کند که در فعالیت های 
به  »کارفرمایان«  و  »معلمان«  فرهنگِی 
تشخص«،  »حس  نمادهای  تصاحب  هنگام 
معنایی  در  که  »تمایز«ی  می شود.  دیده 
انسان شناختی )ص ۳۸۷(، زمانی به تخاصم 
این  از  یک  هر  که  می شود  تبدیل  اجتماعی 
گروههای اجتماعی، از طراحان و هنرمندان  
توقع بازنمود موقعیت آنها و به چالش کشیدن 
)ص  دارد  عمومی  قلمرو  در  را  دیگری 
۴۰۲(. فی المثل در خصوص بورژوازی این 
تمایز و تشخص  از طریق نشانه های  حس 
در  که  می آید  بدست  منزلتی ای  ـ  جایگاهی  
نمادینه   ، و…  جواهرات  همچون  کاالهایی 

می شود.

با بوردیو در آشکار کردن  باری، همراهی 
مسئله  این  متوجه  را  ما  تمایز،  نشانه های 
می کند که طیف و عملکرد »تمایزطلبی« در 
همچون  به اصطالح »فرهیخته« ای  جوامِع 
»فرانسه« بسیار متنوع و گسترده تر از آن 
چیزی ست که فی المثل در جوامع سرمایه دارِی 
کشورهای عقب مانده یا در حال رشد وجود 
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دارد. زیرا ظاهراً »هنرمند فرانسوی« برای 
اثبات »آوانگارد« بودنش ناچار است به کل 
فی المثل  )غرب(،  خویش  فرهنگی  تاریخ 
یا  و  نقاشی  تاریخ  یا  و  موسیقیایی  تاریخ 
که  یابد  پیوند  با چیزی  و  پشت پا زند   ،  …
خرده بورژوازی  فهم  دسترس  از  دور    هم 
دسترِس  از  فراتر  و هم  باشد  بورژوازی  و 
جمعیت تازه به دوران رسیده ای  که به یمِن 
نظام آموزشی و تحصیالت دانشگاهی )تحت 
از  الیه هایی  درک  به  جدید(   مدیران  عنوان 
همچون»وردی«  سهل الوصولی  نسبتاً  هنر 
یا …  رسیده است. در  یا »رنوار«، و  و 
با  که  دموکراتیکی  غیر  جوامِع  در  حالیکه 
حقوق  مطالبات  از  برخاسته  گرفتاری های 
سر  شهروندی  حق  تثبیت  و  اجتماعی 
می کنند، به نظر می رسد، چنین مطالباتی یا 
شناخته  هنرمندش  و  روشنفکر  برای  هنوز 
اندک  گروهی  بین  در  فقط  یا  و  نیست  شده 

مطرح است.

و  جایگاه  خصوص  در  بوردیو  بهرحال 
هنری،  تولیدکنندگان  آوانگاردهای  عملکرد 

معتقد است:

انگار  “همه چیز به گونه ای رخ می دهد که 
هنری،  تولیدکنندگان  آوانگاردپسنِد  سلیقة 
اگرچه تجسم مشروعیت هنری ست، خود را 
به شیوه ای شبه سلبی تعریف می کند، یعنی به 
صورت حاصل جمع نفی و انکارهای همة 
سلیقه هایی که به لحاظ اجتماعی به رسمیت 
نیمة  نصفه  سلیقة  انکار  می شوند:  شناخته 
مغازه داران بزرگ و کارخانه داران نوکیسه، 
»بقال هایی« که فلوبر و دیگران به ریشخند 
فرهنگِی  محصوالت  ….؛  و  گرفته اند 
آسان ترین  یا  سبک  اپراهای  )مانند  مشروع 
تأترهای بولواری(…، محصوالتی که همین 
مخاطبان جدید بی درنگ ارزش و آبروی آنها 
را کم می کنند، نفی و انکار سلیقة بورژوایی 
یا سلیقة تجمل پسند دست راستی، که در میان 
سرانجام  و  دارد؛  همدستانی  نیز  هنرمندان 
نفی و انکار »سلیقة فاضل نمای« معلمان، که 
نقطة مقابل سلیقة بورژوایی است،  هر چند 
اما از چشم هنرمندان فقط شکل دیگری از 
همین سلیقه است که به خاطر حالت تعلیمی و 
انفعالی  عیب جویانه،  سنگین،  نصیحت گویی 
و سترون، و »روحیة جدیت« و بیش از همه 
مصلحت اندیشی  و  مالحظه کاری  خاطر  به 
هنرمندان  انزجار  مایة  عقب ماندگی اش  و 

می شود”)ص ۴۰۴(.

قلمروهای  در  می شود،  مشاهده  چنانچه 
گروههای  بین  ستیزی  و  نزاع  با  فرهنگی، 
مختلف اجتماعی مواجه ایم که  سلیقة هر کدام، 
پوشیده از ارزرشهایی ست که نشانه های آن، 
به نماِد فرهنگِی هویت اجتماعِی هریک تبدیل 
شده است: ستیز ارزشها و یا جنگ خدایان 

)وبر(. اما آنچه بوردیو را در سطحی فراتر 
از وبر قرار می دهد، »اجتماعی ـ طبقاتی« 
موضوِع  مراتبِی  ـ  ارزشی  نمادهای  دیدن 
به  است.  آن  »خوانِش«  همچنین  و  منازعه 
»غیر  متوجه    می توان  دیگر  که  طوری 
ذاتی« بودن »قریحة فرهنگی و هنری« شد:

“هر اثر هنری مشروعی، معموالً هنجارهای 
ادراک مختص به خود را تحمیل می کند، و 
طرز ادراکی را که قریحة خاصی و توانش 
مثابه  به  تلویحاً  می بندد،  کار  به  را  خاصی 
تعریف می کند.  ادراک مشروع  یگانه طرز 
یا  ذاتی  معنای  به  واقعیت  این  تشخیص 
جوهری پنداشتن طرز ادراکی خاص، و فرو 
مبنای  که  نیست  خطایی  و  وهم  در  غلتیدن 
است  هنری  مشروعیت  شناختن  رسمیت  به 
است  واقعیت  این  به  توجه  معنای  به  بلکه 
باب  هنجارها  این  خواه  عامالن،  همة  که 
ابزارهای الزم  نباشد، خواه  یا  باشد  میلشان 
برای همنوایی با این هنجارها را داشته باشند 
محک  هنجارها  همین  با  باشند،  نداشته  یا 
می توانیم  حال  عین  در  و  خورد.  خواهند 
توانش ها  و  قریحه ها  این  آیا  که  کنیم  معلوم 
که  چیزی  ]همان[  یعنی  طبیعی اند،  موهبتی 
آثار هنری  کاریزمایی درک  ایدئولوژِی   در 
پنداشته می شود؛ یا محصول یادگیری هستند، 
و به این ترتیب شرایط پنهان معمای توزیع 
طبقاتی و نابرابر استعداد درک شهودِی آثار 
هنری، و به طور کلی فرهنگ واال، را عیان 

سازیم” )صص۵۷ ـ ۵۸(.

و  مهم  نکتة  چند  به  می توان  سخن  این  از 
مفهوم  اینکه،  نکته  اولین  یافت.  راه  کلیدی 
اینجا  در  و  کلی  طور  به  »مشروعیت« 
هنری«،  یا  و  فرهنگی  آثار  »مشروعیت 
مفهومی اجتماعی ست یعنی از سوی روابط 
اجتماعی و نحوه و ساختار آن تعیین می شود 
جوامع  در  »مشروعیت«  این  آنکه  دوم  و 
سوی  از  همواره  مراتبی،  سلسله  ـ  طبقاتی 
)فی  آنرا  مفهومِی  »کدها«ی  که  گروهی 
به  دارند،  اختیار  در  را  نقاشی(  هنر  المثل 
مثابه ابزار کشف رمزی که برای آن گروه 
فرهنگی  قلمرو  در  قدرت  ایجاد  افرادش  و 
کند، درک و فهمیده می شود. و در نتیجه آن 
کد و یا رمز که به »دانش« موسوم است، 
هنری  ـ  فرهنگی    مزبور  های  قلمرو  در 
پدیدار  مشروع«،  »هنجارهای  منزلة  به 
می شوند. »هنجارهایی« که به قول بوردیو 
دلیل  به  نیاید،  یا  بیآید  خوشمان  آنها  از  چه 
تحمیل  ما  بر  را  خود  »مشروعیت «اش 

می کنند.

برای  دست یافته ایم،  بدان  اکنون  که  چیزی 
به  »تقدس وار«  نگاهی  همواره  که  کسانی 
فرهنگ داشته اند، نمی تواند راضی کننده به 
جوهری  موقعیت  جای  به  زیرا  رسد.  نظر 

)چشم،  حواسی  با  فرهنگ،  متافیزیکِی  و 
در  که    می شویم  مواجه  و …(  گوشی،  و 
از  برخاسته  روابط  و  اجتماعی  کارگاههای 
آن »پرورده« شده است. چنانچه بوردیو در 

مقدمة کتاب خویش  می گوید:

“منطق چیزی که در زبان »اهل علم« آن را 
»قرائت« آثار هنری می نامند، پایه و اساس 
از  فراهم می آورد.  را  این رویارویی  عینی 
فرایند  مراحل  از  یکی  مصرف  نظر،  این 
رمز  کشِف  نوعی عمل  یعنی  است،  ارتباط 
و خوانش، که پیش فرض آن احاطة عملی یا 
.)۲۵  آشکار بر یک رمز است”)صص ۲۴ـ 

برای آدمی که عمری با تصوری کامال مبهم 
و پر رمز و راز از »فرهنگ« و ساختار 
زندگی  آن  متعالی  ارزشهای  سلسله مراتبِی 
غیر  و  اجتماعی  ماهیت  کشف  است،  کرده 
است.  آور  شوک  بی تردید  آن،  متافیزیکِی 
منکر خویشاوندی وضع  نمی توان  اینرو  از 
شد.  فرهنگی  »نهیلیسم«  با    آمده  وجود  به 
وضعی که در نیم قرن اخیر به طور جدی 
»مدرنیته« را به پرتگاه نگرشهای فاقد ایمان 
و ارزش نسبت به زندگی و جهان اجتماعی 
نزدیک کرده است. و از آنجا که در اندیشة 
بوردیو، توهم زدایی از فرهنگ، بدون مواجهه 
از  »کاالسازی«  و  توهم زایی«  »عامِل  با 
انتقادی  مواجهه ای  بدون  )یعنی  فرهنگ، 
صورت  سرمایه داری(  اجتماعِی  هستِی  با 
که  دارد  وجود  جدی  خطر  این  می گیرد، 
)که  فرهنگ  از  وی  معرفت شناسانة  آموزة 
و  طبقاتی  جوامع  به  مختص  دیدیم  چنانچه 
سرمایه داری و به طور اخص فرانسه  است(، 
به عنوان وضعی کلی از »ساختار فرهنگ« 
در هر شرایط تاریخی ـ اجتماعی تلقی شود 
و در نتیجه برخالف خواست و نیت بوردیو 
به سطحی انتزاعی و غیراجتماعی تنزل کند.

بوردیو،  فکری  اهتمام  در  دیگر،  سوی  از 
هیچگونه تالشی جهت بازشناسِی »فرهنگ«، 
در مقام »امکانی وجودی« انجام نمی گیرد. 
در حالیکه به نظر می رسد چنین تحلیلی، از 
حیث هستی شناختِی انسان، به مخاطب کمک 
ُبعِد  اجتماعی ترین  در  را  فرهنگ  تا  می کند 
امکانِی آن )فی المثل امکان تاریخی، زمانی 

و مکانی بودن فرهنگ( بفهمد.

سوی  از  غفلتهایی  چنین  مجموع  بهرحال 
تا  می شود  باعث  تمایز،  کتاب  در  بوردیو 
ـ  »انسان  ارزشمند  حقیقتاً  تالشهای  تمام 
خصوص  در  وی  که  جامعه شناسانه«ای 
آشکارساختن وضع اجتماعِی فرهنگ داشته 
است، به نفع نگرشهای غیرمسئوالنه ای تمام 
و  »انسان  به  تمام  فرصت طلبی  با  که  شود 
همان  یعنی  کرده اند.  پشت  زیست«  جهاِن 
خواهان  سرمایه داری  نظامهای  که  وضعی 
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نوع  خصوصا  می برند.  بهره  آن  از  و  آنند 
نئولیبراِل آن که شالوده اش مبتنی بر جدایی 

»انسان و جامعه« است.

علی رغم  »تمایز«،  کتاب  منظر  این  از 
داشتن  )در  تمایلش  نیز  و  توجه   قابل  حجم 
نگاهی جامع به میدان، خاستگاه و کردوکار 
فرهنگ(، به دلیل نادیده گرفتن واقعیِت هستی 
شناختِی فرهنگ، ناخواسته به تحریف بخش 
بزرگی از »حقیقت اجتماعِی« آن دست زده 
است. حقیقتی که با توجه به ماهیت بی بنیاد 
انسان، )و آگاهی مدرن نسبت به شیوة غیر 
ذاتمند انسان در جهان(، از مسئولیت آشکار 
»فرهنگ،  ناپذیِر  اجتناب  وضعیت  ساختن 
خالی  شانه  انسان«  وجودی  امکاِن  به مثابه 
کرده است. همان وضعیتی که باعث می شود 
عنوان  به  را  »فرهنگ«  نتوانیم  هرگز  ما 
از  مستقل  و  فارغ  خود،  برای  مقوله ای 
از  و  کنیم.  بررسی  اجتماعی  وضعیت های 
که  می آموزیم  بررسی  نحوة  همین  در  قضا 
امکانی ست.  اساسی  صرفاً  فرهنگ،  اساس 
آنهم امکانی نه متعلق به انسان، بلکه متعلق 
به »موقعیت ِ هستی شناختی« انسان؛ موقعیتی 
خورده  رقم  انسان  نام  به  که  وجودی  با  که 
»انساِن  به  »شدن «اش،  برای  اما  است، 
تاریخی در روابطی اجتماعی« نیازمندیم.

از  که  غیرمتافیزیکی ای  نگرش  در  باری، 
ماتریالیستی  هستی شناختِی  چارچوبهای 
»فرهنگ«  نام  به  آنچه  می کند،  پیروی 
و  »روابط«  از  برخاسته  شناخت،  خواهیم 
»نحوه«ی کنشی  خواهد بود که در عرصة 
تاریخ و سازمان اجتماعی رخ می دهد: اعم 
از روابط تولیدی )ساختِن جهان و چیزها( و 
یا روابط مصرفی )مصرف، توزیع جهان و 
چیزها(؛ که به دلیل امکانی  بودِن فرهنگ، 
)به مثابه »عنصری هستی شناسانه«( همواره 
در کنه روابط اجتماعِی »تولید و مصرف« 

نهادینه شده و در نتیجه بازتولید می  شود.

واقعیت این است که بوردیو، علی رغم آگاهی  
به »اجتماعی بودن فرهنگ« )و کلیه مقوالت 
انسانی(، آنقدر غرق و درگیر اندیشة »عینی 
فراموش  که  می شود  مقوالت  این  سازِی« 
می کند، بدون تأکید و برجسته سازِی »هستِی 
موقعیت های  فرایند  در  امکانِی«فرهنگ 
او،  اجتماعی  سازمان  و  انسان  تاریخی 
عینی  سازی  ها،  اینگونه  طلب  و  درخواست 
می تواند به نشانة عدم هضم و یا نابردباری 
»آدمی«  بی ماهیتِی  یا  و  بی بنیانی  به  نسبت 
تعبیر شود. یعنی عدم تحمل واقعیت وجودِی 
موجودی تحت عنوان »انسان«  که دلیلی از 
جهان  در  هستی اش  برای  شده  تعیین  پیش 
سازی  مفهوم  و  معنا  این  اینرو  از  و  ندارد 
را خود می باید برای خویش دست و پا کند. 
ـ  تاریخی  هستِی  دلیل  به  موجود  همین  اما 

اجتماعِی آگاهانة خود، فی نفسه از مجموعه 
آنها  یاری  به  که  است  برخوردار  امکاناتی 
)که از یکسو در فراینِد روابط و نحوة تولید 
می شوند  آفریده  چیزها  و  جهان  مصرف  و 
و از سوی دیگر در چنین فرایندی به مثابه 
گرفته  کار  به  هستی شناختی  امکانهایی 
در  را  و جهان اش  می شوند(، می تواند خود 

ساحتی تاریخی ـ اجتماعی بیافریند.

چنین  ادراک  و  فهم  نحوة  و  عمل  بنابراین، 
متافیزیکی(،  بی بنیانِی  دلیل  )به  موجودی 
نمی تواند  بخواهد،  هم  خود  اگر  حتا 
ساختارهای  و  تاریخی  موقعیت  از  منفک 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیکی و 
اقتصادی ای باشد که در آن زاده می شود، از 
آن تغذیه می کند و خود نیز به عنوان عاملی 
امکاِن  حفظ  )با  را  آنها  تاریخی  ـ  اجتماعی 

اثرگذاری(، بازتولید می کند.

نگاهی  بوردیو  آنکه  برای  اساس،  این  بر 
جامع به »رابطة اجتماعی انسان و فرهنگ« 
داشته باشد کافی نیست که به ساختار طبقاتی 
فرهنگی  شاکله های  ساز  موقعیت  شرایط  و 
آگاهی داشته باشد و آنها را به خواننده تذکر 

دهد چنانچه می گوید:

به  طبقه بندی،  مبارزة  این  در  “موقعیت 
موقعیت در ساختار طبقاتی بستگی دارد؛ و 
شاید بخت و احتمالی که فاعالن اجتماعی ـ 
از جمله روشنفکران، که در موقعیت چندان 
تفکر  محدودیت های  درک  برای  مناسبی 
توهم  یعنی  اجتماعی،  دنیای  دربارة  خویش 
برای  ـ  نیستند  محدودیت ها،  از  بودن  آزاد 
استعال یافتن بر »محدودیت های ذهن خویش« 
نباشد  بازنمودهایی  از  کمتر  هیچ جا  دارند، 
که آنها دربارة موقعیت خویش داشته و ابراز 
»محدودیت های  همان  واقع  در  و  می کنند؛ 
ذهن« آنان را تعریف می کنند”)صص ۶۵۸ 

ـ ۶۵۹(؛

بی بنیاد  حقیقِت  به  توجه  با  اکنون،  زیرا 
انسان و در نتیجه آگاهِی مقید او به امکانات 
هستی شناختی اش، مهم، آری گفتن به هستی 
به  »آری«  است.  آدمی  متافیزیکِی  غیِر 
می داند  که  انسانی  ناپذیر  اجتناب  موقعیت 
آگاهی اش تاریخی و اجتماعی ست. اما به دلیل 
بلوغ فکری، در عوض بی تابی در مواجهه با 
می پذیرد  خویش،  غیرمتافیزیکِی  موجودیت 
ذهنی« اش  های  محدودیت  به  »معرفت  که 
)یعنی همان چیزی که به قول بوردیو،  او 
از  می تواند  فقط  می رساند(،  استعال  به  را 
)ای  اجتماعی «   ـ  تاریخی  »شرایط  طریق 
که در عین حال مقید کنندة اوست( به وقوع 
آگاهی   موقعیِت  و  نحوه  پذیرِش  ب پیوندد: 
»محدودیت   بر  تذکری ست  که  وضعیتی  و 
در  ذهنی  آزادِی  یادآوری عدم  یا  و  ذهن«؛ 

معنای استعالیی و هستی شناسانة آن.

هستی شناختِی  بحث های  به  اتکا  با  باری، 
به خالص  قادر  تنها  نه  اکنون  »فرهنگ«، 
و  ایده آلیستی  ذهنیت  توقعات  از  خود  کردن 
می آموزیم  بلکه  هستیم،  فرهنگ  از  توهم زا 
که طرح گفتماِن»آزادی ذهن« در قلمروهای 
غیر ادبی مانند علوم انسانی )جامعه شناسی 
و ….( اگر نگوییم گفتمانی غیر علمی است، 
نگرشی  ایده آلیستی  ست.  نگرشی  بیانگر  اما 
مستقل،  ذهن  وسوسة  از  را  خود  هنوز  که 
عالِم و خداگونه )بدون هر گونه وابستگی به 
 اجتماعی( آزاد نکرده است. شرایط تاریخیـ 

بهرحال تحت چنین شرایِط هستی شناسانه ای، 
اینکه رویکرد به فرهنگ »چگونه است« و 
یا »کارکرد آن به چه نحوی است«، مشروط 
اجتماعی  که روابط  نظامی می شود  نوع  به 
)از هر حیث( در آن تولید و مصرف می شود. 
و در این جاست که بحث »فرهنگ«ی که 
بررسی  حال  در  هستی شناختی  قلمرو  در 
می تواند  است،  خویش  از  معرفت شناسانه 
خود را به قلمرو نگرشهای انتقادی، فی المثل 
مارکسیستی گره بزند، تا از این طریق برای 
خود  از  فرهنگ های  با  عمیق تر  مواجهه ای 
بیگانه )تبدیل شده به کاال(، کل دستاوردهای 
 انتقادِی آنرا به خود منتقل سازد. در  تاریخیـ 
آنجا که فرهنگ  از  پیوندی،  افق یک چنین 
به مثابه موقعیِت امکانی ـ هستی شناسانة آدمی 
درک می شود، فی نفسه مجاز به نقد نظامهایی 
)که  امکانی  چنین  تصرف  جهت  که  هستیم 
رفتاری  منابع    مهمترین  حامل  حقیقت  در 
ابزار«ی  »کاالـ  به  آنرا  اندیشگی ست(،  ـ 
که  طوری  به  کرده اند.  تبدیل  سلطه جویانه 
از  اعم  طبقاتی  جوامع  تمامی  در  فی المثل 
 مذهبِی  سرمایه داری یا امپراتوری های دینیـ 
اجتماعِی  روابط  دلیل  به  وسطایی،  قرون 
با  مراتب ها،  سلسله  و  طبقات  بر  مبتنی 
ارتباط« مواجه می شویم که  از  »نحوه هایی 
کرده اند،  پیدا  فرهنگ  به  »کاالیی«  نگاهی 
بی بنیاد  وجوِد  دلیل  به  که  را  چیزی  یعنی 
دلیل  به  دارد،  هستی شناختی  اساسی  آدمی، 
»سرمایه«  به  سلسله مراتبی  ـ  طبقاتی  نظام 
از  و  فرهنگی؛  سرمایه های  کرده اند:  تبدیل 
بیشترین  دارندگان  که  اینروست  از  قضا 
عمومی  قلمرو  در  فرهنگی  سرمایه های 
تالش می کنند از نمادهاِی طبقاتی ـ فرهنگی 
خویش به منزلة ابزاری تمایزآفرین، بیشترین 
بهره را ببرند. »متمایز بودن« از بقیه و یا 
به  مجبور  نکنند  چنین  اگر  که  دیگرکسان؛ 
پِس  در  که  قدرتی می شوند  و  منزلت  تقسیم 

سرمایة فرهنگی، استتار شده است.

و شاید به همین دلیل است که حتا روشنفکران 
دلیل  به  طبقاتی  جوامع  در  )عصر حاضر( 
اجتماعی  روابط  که  نظامی  ساختارِی  شیوة 
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تولید و مصرِف آن به صورت طبقاتی عمل 
می کند، ناخودآگاه خود نیز با نخوت طبقاتی 
ظاهر  عمومی  قلمرو  در  »اشرافی گری« 
و  جایگاه  به  نگاهشان  و  درک  و  می شوند 
کاال  ـ  »سرمایه  خویش،  فرهنگِی  موقعیت 
محور« می شود: نگاهی برخاسته و پرورده 

شده از افق فرهنگ سرمایه دارانه.

شرایط  در  حاضر،  حال  در  بهرصورت، 
هنوز  فرهنگی  قلمرو  که  غیردموکراتیک 
تحت سلطة قدرت رسمی مدیریت می شود، 
سیاست های مدیریتی تالش می کند با هرگونه 
ابزار و ترفندی که در اختیار دارد )اعم از 
رسانه های  مهمترین  تحمیق(،  یا  سرکوب، 
تلویزیون  و  رادیو  جمله  از  جمعی  ارتباط 
را به تصرِف بی کم و کاست خود درآورند. 
همانگونه که سایر رسانه ها را تحت نظارت 
برای  همه  و  می دارند؛  نگه  شدید  کنترل  و 
این است تا خود را از رقابت با گروههای 
روشنفکری) ای که در غیاب احزاب سیاسی، 
مطالبات  سازمان دهی  و  مدیریت  به  قادر 

اجتماعی اند(، در امان بدارند.

سازوکارهای  توقِف  دلیل  مسئله،  این  اما 
رقابتِی فرهنگ در قلمرو غیر رسمی، یعنی 
در  که  نمی شود  روشنفکری  گروههای  بین 
حاشیه  زندگی  به  ناچار  به  شرایطی  چنین 
جوامعی  چنین  در  خود  زیرزمینِی  ـ  ای 
که  آنجا  از  نیز  قلمروها  این  فعالین  هستند. 
در ساختاری طبقاتی ـ سلسله مراتبی پرورش 
سر  به  آن  در  ناگزیری  سر  از  و  یافته اند 
به  نسبت  موضع گیری  وجود  با  می برند، 
نیز  خود  است  ممکن  »تمایز«ات،  مسئلة 
منزلتی) ای  ـ  طبقاتی  فرهنگ  سوی  از  گاه 
کردن  بایکوت  اصطالح  به  در  سعی  که 
»دیگرِی متمایز« دارد(، تهدید  شوند و تحت 

تأثیر آن قرار گیرند.

خاتمه  بوردیو  کالم  با  را  بحث  بجاست 
می دهیم:

طبقاتی  ارتقای  و  طبقاتی  تنزل  “دیالکتیک 
که زیربنای بسیاری از فرایندهای اجتماعی 
ایجاب می کند  است، پیش فرض می گیرد و 
مسیر  در  نظر  مورد  گروههای  همة  که 
غنایم  و  واحد،  اهداف  سمت  به  و  واحدی 
آنچه گروه حاکم  یعنی هر  واحدی می دوند، 
در  تعریف،  به  بنا  و  است  کرده  مشخص 
این  زیرا  نیست،  بعدی  گروههای  دسترس 
به  باشند،  که  هرچه  درونی  لحاظ  به  غنایم 
تعدیل  و  جرح  ممتازشان  کمیابی  واسطة 
بود  نخواهند  چیزی  همان  دیگر  و  می شوند 
دسترس  در  و  می شوند  تکثیر  وقتی  که 
گروههای پائین تر قرار می گیرند، هستند…

”)ص۲۲۹(.

اصفهان ـ مرداد ۱۳۹۰

مشخصات کامل کتاب: »تمایز: نقد اجتماعی، قضاوت های ذوقی«، اثر پی یر بوردیو؛

ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات ثالث،۱۳۹۰

این نقد نخست در مجله جهان کتاب شماره ۲۷۰ ـ ۲۷۱ ) آبان ـ آذر ۱۳۹۰ ( منتشر ، و 
برای باز انتشار به »انسان شناسی و فرهنگ« ارائه شده است.

توضیح:

ـ است در گردهمایِی  آمریکایی  ـ روزنامه نگار و نویسندۀ  ِهِجز  این متِن سخنرانِی کریس 
ُمعترضانۀ »زنان برای صلح« و دیگر گروه هاِی خواهاِن صلح و همبستگی، علیِه وروِد 
دیدار و  به منظوِر  اخیر،  آمریکا در همین روزهاِی  ایاالِت متحدۀ  به  اسرائیل  نخست وزیِر 

مذاکره با رئیس جمهوِر این کشور )باراک اوباما(.

روابِط عمومِی  »ُکمیتۀ  ساختماِن  اشغاِل  با  تا  آمدند  هم  گرِد  مرداِن خواهان صلح  و  زنان 
اسرائیل/ آمریکا«، فریاِد اعتراِض خود را علیِه جنگ با ایران،به گوِش همگان برسانند.

***

نبرد براِی عدالت در خاورمیانه نبرِد خوِد ماست. این جریان نیز بخشی است از مبارزۀ 
جهانی علیِه سرمایه داران )که به »گروِه یک در صد« مشهورند(. این نبردی است براِی 
برقرارِی  براِی  است  نبردی  به جاِی »ُمردن«؛  نشاندِن »زیستن«  برای  برقرارِی عدالت، 
به جاِی  است  »عشق«  آفرینِش  نبرد  این  هدِف  »ُکشتن«.  به جاِی  صلح جویانه«  »ارتباِط 
»نفرت«. این نبرد بخشی است از آن نبرِد بزرگ علیِه نیروهاِی متحدشده براِی مرگ و 
ُکشتار؛ نیروهایی که بر ما ُحکم فرمایی می کنند؛ صاحباِن صنایِع نفتی و صنایِع زغال سنگ 
)همان صنایعی که از سوخِت سنگواره ای بهره می جویند و در نتیجه، آیندۀ بشرّیت را به خطر 
می اندازند(، سازندگاِن ِسالح هاِی جنگی، دولت هایی که پیوسته مردمان را زیِر نظر دارند، 
دالالِن وال استریت، برُگزیدگاِن اقلیِت حاکم که یورش می آورند بر مردان و زناِن درمانده 

منت سخنرانی کریس ِهِجز
ترجمه: پرویز شفا و ناصر زراعتی

سیاسِت خارجِی آمریکا چگونه شکل 
داده می شود؟

حتقیقی
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از  تن  یک  هر  که  ما  فرزنداِن  و  کارگر  و 
کمک هاِی  دریافِت  نیازمنِد  آن ها  تِن  چهار 
رایگاِن براِی تغذیه اند؛ برُگزیدگانی که ُمحیِط 
زیسِت ما را، با آن درختاِن سرسبز و ُخّرم، 
آلوده  زالل،  آب هاِی  آن  و  پاکیزه  هواِی  آن 
می کنند و جاِن سالم به در ُبردِن ما را ـ که 

بخشی از طبیعتیم ـ برنمی تابند.

آن چه در نواِر َغّزه ـ این بزرگ ترین زنداِن 
بی در و پیکِر جهان ـ روی می دهد، بازتابی 
خواه  به آرامی،  آن چه  از  کم رنگ  است 
دادن  ُرخ  حاِل  در  ما،  الباقِی  براِی  ناخواه، 
است  دریچه ای  همچون  نمونه  این  است. 
ُگشوده رو به سوِیِ پیدایِش تدریجِی حکومِت 
براِی  جدیدی  حکومتِی  نظاِم  جهان،  امنّیتِی 
فیلسوِف  ـ  ُولین  ِشلُدون  که  ما  بر  تسلط 
سیاسی ـ آن را »حکومِت استبدادِی وارونه« 
که  جهانی  از  است  بازتابی  این  می ناَمد. 
خواه  »قانون«،  به وسیلۀ  قدرتمندان  آن،  در 
َپس مانده هاِی  در  خواه  وال استریت،  در 
درهم کوبیده شدۀ سرزمین هایی که ما به آن ها 
یورش می بریم، اشغال می کنیم و مورِد تجاوز 
قرار می دهیم، هر کار بخواهند می کنند. یکی 
از آن سرزمین ها همین کشوِر عراق است که 
تاکنون، صدها هزار تن از مردمانش ُکشته 
این  عرضه کنندگاِن  بزرگ ترین  از  شده اند. 
»ُکمیتۀ  همین  یکی  جنون آمیز  ایده ئولوژِی 
که  است  آمریکا«  اسرائیل/  عمومِی  روابِط 
فقط  می زند  خشونت آمیز  اعماِل  به  دست 
دادِن خشونت و رفتارش در  نشان  به خاطِر 
بین المللی،  و  داخلی  قوانیِن  به  بی اعتنائی 

شنیع و بی شرمانه است.

به سر  خاورمیانه  در  آزگار  ساِل  هفت  من 
ُبرده ام. مدیِر دفتِر بخِش خاورمیانۀ روزنامۀ 
»نیویورک تایمز« بودم. دو سال از آن هفت 
»کمیتۀ  کردم.  زندگی  اورشلیم  در  را  سال 
روابِط عمومِی اسرائیل/ آمریکا« ُسخن گوِی 
یهودیان و اسرائیل نیست. این کمیته َلّجاره ای 
ایده ئولوگ هاِی  سخن گوِی  دهن دریده،  است 
دستِ راستی که برخی از آنان در اسرائیل، 
قدرت را در اختیاِر خود دارند و بعضی شان 
در واشینگُتن و همه بر این باورند که چون 
توانایِی جنگ برپاکردن دارند، پس ُمحق اند 
جنگ راه بیندازند؛ موجوداتی که در نهایت، 
فلسطینی  یا  اسرائیلی  شهرونداِن  به  ربطی 
شرکت هاِی  برگزیدگاِن  به  بلکه  ندارند، 
وفادارند؛  دفاعی  اموِر  دالالِن  و  بین المللی 
آن ها که »جنگ« را به شکِل »حرفۀ« خود 
فلسطین،  مردماِن  که  کسانی  درآورده اند، 
اسرائیل و آمریکا را همراه با صدها میلیون 
به شکِل  جهان،  درماندگاِن  دیگر  از  تن 
کاالهایی درآورده اند که دائم زیِر نظارت و 

سرکوب اند.

تّمدِن  فضیلت هاِی  و  دموکراسی  آزادی،  ما 

غرب را براِی جهاِن اسالم ارمغان نُبردیم؛ 
فراگیر، جنگ و  ویرانِی  ترور،  ما  ارمغاِن 
نیست  تمایزی  هیچ گونه  است.  بوده  مرگ 
»درونه«]Drone[ها  ناآگاهانۀ  حملۀ  بیِن 
راِه  از  که  بی سرنشین  کوچکِ  ]هواپیماهاِی 
دور هدایت می شوند و همچون عقاب هدف 
را دنبال می کنند و از بین می َبَرند[ و انفجاِر با 
ُبمب هاِی دست ساز، بیِن انفجارهاِی انتحاری 
و قتل هاِی هدفمند. ما از ُمشِت آهنیِن ارتِش 
اُستوارکردِن  براِی  کرده ایم  استفاده  آمریکا 
شرکت هاِی نفتی در عراق، اشغاِل افغانستان 
همچنان  اسالم  جهاِن  این که  تضمیِن  و 
فرمانبردارمان باقی بماند. ما در اسرائیل، از 
دولتی حمایت کرده ایم که جنایت هاِی موحش 
ُمرتکب  غزه  نواِر  و  لبنان  در  َشنیعی  و 
هرچه  بخش هاِی  روز،  هر  و  است  شده 
بزرگ تری از سرزمیِن فلسطین را به سرقت 
می َبَرد. ما شبکه ای از پایگاه هاِی نظامی )که 
برخی از آن ها به وسعِت یک شهرک است( 
سعودی،  عربستاِن  افغانستان،  عراق،  در 
ترکیه و کویت ایجاد کرده ایم )کشوِر ایران با 
چهل و سه پایگاِه نظامِی آمریکا احاطه شده 
است!( و حقوِق اساسی و امنیتِی خودمان را 
در شیخ نشین هاِی خلیِج فارس، بحرین، َقَطر، 
عمان و اماراِت متحِد عربی تضمین کرده و 
نهادهای شان را برقرار کرده ایم. ما عملیاِت 
پاکستان،  اُزبکستان،  در  را  خود  نظامِی 
و  الجزایر  مصر،  تاجیکستان،  قرقیزستان، 
 مگر احتماالً  یمن گسترش داده ایم و هیچ کسـ 
خودمان ـ باور نمی کند اصالً قصِد ترِک این 

کشورها را داشته باشیم!

دنیاِی  ژرفاِی  در  که  نبریم  یاد  از  بیایید  و 
بی کراِن بخش هاِی جزائِی بیرون از آمریکا، 
مراکِز  و  ناُمشخص  زندان هاِی  دروِن  در 
و  بی رحمانه  اعماِل  شکنجه،  و  بازجویی 
با  همواره  که  می دهیم  انجام  وحشیانه ای 
همراه  لجام گسیخته ای  امپریالیستِی  قدرِت 
است. عکس ها و ویدئوهاِی روشن و بی پردۀ 
فراوانی از زنداِن ابوُغریب در عراق هست 
باسرعت،  بی درنگ،  شدن،  رو  از  پس  که 
به بخِش »گزارش هاِی طبقه بندی شده« احاله 
بماَند.  پنهان  عموم  دیِد  از  تا  می شود  داده 
در این ویدئوها ـ هم چنان که سیمون هرش 
»نیویورکر«  مشهوِر  خبرنگاِر  و  ]نویسنده 
را  آمریکا  جنگِی  فجایِع  از  بسیاری  که 
مادرانی  ـ  داده  گزارش  است[  کرده  آشکار 
اغلب  که  پسران شان  همراِه  که  می بینیم  را 
کودکانی ُخردسال اند، دستگیر می شوند و از 
تجاوزهاِی  شاهِد  وحشت زده،  و  پای درآمده 
این ها  همۀ  خویش اند.  فرزنداِن  به  ُمکرِر 
دارد  وجود  و  است  شده  تصویربرداری 
پسربچه ها  ضّجه هاِی  و  جیغ  صداِی  و 
مادران  آن  شنید.  می توان  به خوبی  را 
یادداشت هایی پنهانی براِی خانواده هاِی خود 

می فرستاده اند که: »بیایید ما را بکُشید تا از 
این جا روی  زجر و شکنجۀ دیدِن آن چه در 

می دهد، خالص شویم!«

ما خود بزرگ ترین »ُمشکل« در خاورمیانه 
»احمدی نژاد«ها،  که  ماییم  این  هستیم. 
جهادگراِن  و  انتحاری  ُبمب ُمنفجرکنندگاِن 
ُبنیادگرا را َمشروعّیت می بخشیم. هر اندازه 
ُبمب هاِی ُکشنده و آتش زاِی خود را به فاصلۀ 
سرزمین هاِی  هرقدر  کنیم،  پرتاب  دورتری 
هرچه  کنیم،  مصادره  بیش تر  را  مسلمانان 
بودن  معاف  از  آسوده  خیاِل  با  طوالنی تر 
افرادی  چنین  بکشیم،  آدم  مجازات  از 
عرضه  ما  که  را  تحریفاتی  مظاهِر  بیش تر 
می کنیم، به سویِ مان بازتاب می دهند و چنین 

جریان هایی افزایش خواهد یافت.

فردریش نیچه زمانی نوشت: »اگر به دروِن 
مغاک خیره شوید، مغاک نیز با همان نگاه به 

شما خیره خواهد شد.«

بر[  ]حاکم  رژیِم  هواداِر  و  دوست  من 
ایران نیستم؛ رژیمی که به پیدایش و تسلیِح 
»حزب هللا« کمک کرد و بی تردید در اوضاِع 
حقوِق  فعاالِن  می کند،  مداخله  عراق  داخلِی 
اقلّیت هاِی مذهبی و قومی را  بشر، زنان و 
آزار می دهد و سرکوب می کند، نژادپرستی 
و تعصب را دامن می زند و قدرِت خود را 
علیِه خواست و ارادۀ عمومی به کار می َبَرد.

می رسد  به نظر  که  است  رژیمی  این  آری، 
براِی ساختِن سالِح اُتمی ُمصمم است؛ اگرچه 
تأکید می کنم، هیچ کس در اثباِت این قضیه که 
چنین جریانی دارد اتفاق می افتد، واقعاً دلیِل 
من  است.  نکرده  ارائه  تاکنون  قانع کننده ای 
مدتی در زندان هاِی ایران بودم. زمانی، در 
تهران، دست بند به دستانم زدند و مرا از آن 
کشور اخراج کردند. با این همه، اما به خاطر 
آمریکا،  کشوِر  در  ایران  که  نمی آورم 
انداخته  کودتایی طراحی کرده و آن را راه 
جایگزیِن  را  بی رحمی  دیکتاتورِی  که  باشد 
تا ده ها سال فعاالِن  ُمنتخِب مردم کند  دولِت 
عرصۀ دموکراسی را زیِر سرکوب بگیرد، 
یاد  به  برساند.  قتل  به  و  بیندازد  زندان  به 
نمی آورم که ایران یکی از دولت هاِی کشوِر 
همسایۀ آمریکا را ُمسلح کرده باشد و پول در 
اختیاِر آن گذاشته باشد تا جنگی علیِه کشوِر 
ما راه بیندازد. ایران هیچ گاه هواپیماِی جِت 
ساقط  و  نداده  قرار  هدف  را  ما  ُمسافربرِی 
نکرده است، چنان که کشتِی جنگِی وینِسنس 
]Vincennes[ این کار را کرد: ماِه ژوئن 
هواپیماِی  به سوِی  موشک هایی   ،۱۹۸۸
ایرباِس ]شرکِت هواپیمایِی »ایران ایر«[ که 
بودند،  ایرانی  تماِم سرنشینانش غیِرنظامیاِن 
پرتاب کرد و تماِم آن ها را از بین ُبرد. ایران 
عملیاِت تروریستی را در داخِل کشور آمریکا 
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سرویس هاِی  که  آن چنان  نمی دهد،  سازمان 
جاسوسِی ما و اسرائیل اخیراً در ایران دارند 
از  که  نکرده ایم  مشاهده  ما  می کنند.  عمل 
دانشمنداِن  از  تن  پنج  تا کنون،  ساِل ۲۰۰۷ 
قتل  به  سرزمین  این  در  آمریکایی  اتمِی 
ایران،  در  حمله هایی  چنین  باشند.  رسیده 
آدم ُربائی ها،  انتحاری،  انفجارهاِی  شامِل 
سوءقصدهاِی  و  خرابکاری ها  سرُبریدن ها، 
دیگر  و  دولتی  مأموراِن  علیِه  عامدانه 
رهبراِن ایرانی می شود. ما چه می کردیم اگر 
این وضعّیت برعکس می شد؟ چگونه واکنش 
نشان می دادیم اگر ایران به اعماِل تروریستِی 

ُمشابهی علیِه ما دست می زد؟

رشِد  براِی  هستیم  ُمحرکه ای  عامِل  ما 
همچنان که  خاورمیانه؛  در  بنیادگرایی 
لطف  بزرگ ترین  بوده ایم.  مدید  مدت هاِی 
فعاالِن  حِق  در  می توانیم  که  مرحمتی  و 
در  نیز  و  ایران  در  دموکراسی  عرصۀ 
عراق، افغانستان، شیخ نشین هاِی خلیِج فارس 
عبارت  بکنیم،  آفریقا  شماِل  کشورهاِی  و 
نظامی مان  نیروهاِی  فراخواندِن  از  است 
زبانی  با  آغازکردن  سخن  و  مناطق  آن  از 
تماِم جهاِن  ایرانیان و  با  متمدنانه و مؤدبانه 
منافع  به  احترام  سیاسِت  پایۀ  بر  اسالم، 
به  بیش تر  ما  اندازه  هر  متقابل.  مصالِح  و 
آویزان  دائمی«  محکوم شدۀ »جنگِ  دکترین 
و  افراط گرایان  به  اندازه  به همان  بشویم، 
اعماِل افراطی اعتبار می بخشیم؛ اعتباری که 
تا  آن اند  خواهاِن  واقع،  در  و  نیازمند  آن ها 
با همان شعارهاِی  با دشمنی مقابله کنند که 
توخالی، ناشیانه و ُمزورانۀ ناسیونالیستی و 
پیوسته  نیز  آن ها  که  می گوید  سخن  خشنی 
اسرائیلی ها  هرقدر  است.  زبان شان  ِورِد 
آن ها  حلقه به گوِش  غالماِن  و  ابله  متحداِن  و 
برای  ایران  بمباران  خواهاِن  واشینگتن  در 
کشور  آن  اتمی  پیشرفت هاِی  از  ممانعت 
باشند، حاکماِن این کشور از لحاِظ اخالقی، 
بی خیال تر و شادمان تر می شوند زیرا با ایجاِد 
دستوِر  می توانند  راحت تر  وضعی،  چنان 
معترضان  ُکشتاِر  و  ُکشت  و  َشتم  و  ضرب 

را صادر کنند.

احمدی نژاد  حامیاِن  که  بخندیم  است  ممکن 
این  اما  می نامند،  بزرگ«  »شیطاِن  را  ما 
واقعیتی بسیار ملموس را آشکار می کند که 

چه نفرت شدیدی از ما دارند!

سناریوهاِی  امیدوارکننده ترین  حتا 
از  حاکی  کارشناسان  به دسِت  طراحی شده 
آن است که هرگونه حمله به تأسیساِت اتمِی 
ادعاِی  مورِد  برنامه هاِی  نهایت،  در  ایران، 
َتعویق  به  تنها سه چهار سال  این کشور را 
که  باشیم  مطمئن  باید  ما  انداخت.  خواهد 
خشونت خشونت می زاید، درست همان طور 

که تعصب تعصب به وجود می آَوَرد.

*****

این عوام فریبی در زمینۀ »جهاِد اخالقی« که 
راجع به آن بسیار داِد سخن داده اند، در ذهِن 
می کنند،  زندگی  خاورمیانه  در  که  کسانی 
ایران  نمی گذاَرد.  مثبتی  تأثیِر  هیچ گونه 
را  اتمی«  ِسالح هاِی  ُگسترِش  منِع  »معاهدۀ 
و  هندوستان  پاکستان،  است.  کرده  امضاء 
اسرائیل اما آن را امضاء نکردند و برنامه هاِی 
اتمی خود را در خفا، تا مرحلۀ تکامل، انجام 
شش صد  تا  چهارصد  تقریباً  سرائیل  دادند. 
ُبمِب اتمی دارد. »دیمونا« ناِم شهری است 
مرکِز تأسیساِت اتمی اسرائیل. این واژه در 
تهدیِد  به  کوتاه  است  اشاره ای  اسالم،  جهاِن 
مرگباِر این کشور علیِه موجودّیِت مسلمانان.

ایرانیان چه درس ها که از متحداِن اسرائیلی، 
پاکستانی و هندی ما نیاموخته اند!

کردِن  متزلزل  براِی  ما  این که  به  توجه  با 
رژیِم ایران فعاالنه در تالش هستیم، با توجه 
به این که براِی توصیِف این رژیم صفت هایی 
به کار  چون »فاجعه آمیز« و »ُمصیبت بار« 
می بریم و با توجه به این که اسرائیل می تواند 
را  ایران  به دفعات  اتمی اش  ُبمب هاِی  با 
ویران کند، چه انتظاری از ایرانیان داریم؟ 
وانگهی، رژیِم ایران به درستی درک می کند 
»حمالِت  و  پیوسته«  »جنگِ  ُدکتریِن  که 
پیش گیرانه« می تواند موجِب یورش هایی به 
این کشور شود. ]حاکماِن ایران[ می دانند که 
اگر عراق ـ همچون ُکرۀ شمالی ـ بمِب اتمی 
اشغاِل  و  آمریکا  حملۀ  به  هرگز  می داشت، 

کشورشان تن درنمی دادند.

و  هوادار  واشینگتن  در  که  کسانی  آن 
موافِق حمله به ایران اند کم ترین اطالعی از 
جنگ  آشفتگی هاِی  و  آشوب  و  دشواری ها 
که  دارند  باور  اینان  ندارند.  خاورمیانه  در 
می توانند َرَونِد تولیِد بمِب اتمی در ایران را 
متوقف و ارتِش هشت صد و پنجاه هزار نفرِی 
این کشور را به سادگی منهدم کنند. این ها باید 
لُبنان را  به جنوِب  اسرائیل  آن حملۀ هوایی 
دقیق تر مورِد مشاهده و بررسی قرار دهند؛ 
»حزب هللا«  پیروزِی  موجِب  که  حمله ای 
لُبنان  مردماِن  بیش تِر  هرچه  همبستگِی  و 
اگر  شد.  اسالمی  گروه هاِی  از  پشتیبانی  در 
بمباراِن گسترده و فراگیِر اسرائیل به منظوِر 
آب  از  نتیجه  بی  لُبنانی  میلیون  چهار  انقیاِد 
داشته  انتظار  می توانیم  چگونه  درآمد، 
میلیون  هفتاد  از  بیش  با  را  کشوری  باشیم 
به نظر  درآَوریم؟  خود  انقیاِد  در  جمعیت، 
دنیایی که  این  واقعّیت هرگز روی  می رسد 
حامیاِن  و  )هواداران  »نومحافظه کاران« 
اسرائیل( براِی خود بنا کرده اند و نیز روی 
آن ها  که  پیوسته«  »جنگِ  دکترین  کارایِی 
طراحی اش کرده اند، تأثیری بر جای بگذارد.

این  دخالِت  فاجعه آمیِز  نتایِج  سال ها  من 
خاورمیانه  در  را  »نومحافظه کاران« 
»نومحافظه کاران«  حمایِت  کرده ام.  مشاهده 
مبارزۀ  و  اسرائیل  دستِ راستِی  دولِت  از 
 ۱۹۹۲ ساِل  در  را  رابین  اسحاق  انتخاباتِی 
براِی رسیدِن به مقاِم نخست وزیری گزارش 
و  پول  سرمایه داران  که  زمان  آن  کرده ام. 
عمومِی  روابِط  »کمیتۀ  اختیاِر  در  امکاناِت 
اسرائیل/ آمریکا« گذاشتند تا به توبرۀ حزِب 
دادِن  شکست  براِی  شود  ریخته  »لیکود« 
اسحاق رابین و نه یاری به اسرائیل. جریانی 
ایده ئولوژِی  نوعِی  راندِن  پیش  براِی  بود 
از  به قدری  رابین  اسحاق  منحرف.  فاسِد 
که  بود  متنفر  »نومحافظه کاران«  این 
درخواست هاِی همین »کمیتۀ روابِط عمومِی 
اسرائیل/ آمریکا« براِی دیدار با خود را رد 
کرد و به دستیارانش چنین گفت: »من با این 

گاله هاِی ُپر از ُگه حرف نمی زنم!«

همچون  »نومحافظه کاران«  این 
را  خودشان  ما،  خوِد  »نومحافظه کاراِن« 
»ارزش هاِیِ  پیراموِن  زبان بازی هاِیی  ُپشِت 
ناسیونالیستی«، »امنیِت ملّی« و »پارسایِی 
دکترین  هیچ  به  می کنند.  پنهان  مذهبی« 
مثِل  ندارند.  اعتقاد  »زور«  ُجز  قابلِ فهمی 
تماِم ناسیونالیست هاِی سبک مغز، موجوداتی 
فقط  نمایشِی خطرناک؛  در  کج وکوله  هستند 
و  »خودبزرگ نمایی«  زباِن  به  می توانند 

»خشونت« رابطه برقرار کنند.

دانیلو گیژ ـ نویسندۀ یوُگسالو ـ می نویسد:

کرد:  تعریف  چنین  باید  را  »ناسیونالیست 
  حدِّ ناسیونالیسم  شرم آور!  و  ابله  موجودی 
کم ترین ایستادگی است، راهی است آسان… 
فکر  و  می داند  است؛  بی خیال  ناسیونالیست 
مورِدنظرش  ارزش هاِی  می داند  که  می کند 
از چه قرارند. ارزش هاِی مورِدنظِر او، باید 
بگویم »ارزش هاِی ملی«، یعنی ارزش هاِی 
ارزش هایی  دارد،  تعلق  آن  به  او  که  ملتی 
هستند اخالقی و سیاسی. او توجهی به دیگران 
برایش  ندارند؛  او  به  ربطی  آنان  ندارد؛ 
حتا  دیگر«اند.  »ملت هاِی  آنان  نیستند.  مهم 
بررسی  مورِد  که  ندارند  هم  را  این  ارزِش 
را  دیگر  مردماِن  ناسیونالیست  گیرند.  قرار 

همچون ناسیونالیست هایی دیگر می نگرد.

»کمیتۀ روابِط عمومِی اسرائیل/ خاورمیانه« 
پیش برندۀ سیاسِت خارجِی آمریکا در منطقۀ 
خاورمیانه نیست. تصور می کنم از »کمیتۀ 
است؛  افتضاح تر  آمریکا«  اسرائیل/  روابِط 
»نومحافظه کاران«  نهادهاِی  که  کمیته ای 
و  کرده اند  سرمایه گذاری  آن  در  حسابی 
در  و  دارد  زورگویانه  و  قدرتمند  موضعی 
فرود  تعظیم  سِر  آن ها  برابِر  در  حالی که 
پیش  جهان  بقیۀ  با  را  ما  روابِط  می آَوَرد، 
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می برد و افساِر همه چیز را در دست دارد. 
را  »دشمن«  اول،  »نومحافظه کاران«  این 
انتخاب می کنند. آن گاه، قشِر روزنامه نگاراِن 
گوش به فرمان، کارشناساِن مطیع، تحلیل گراِن 
ُمفسراِن  و  مقاله نویسان  نظامی،  مسائِل 
همچون  بربسته،  خدمت  کمِر  تلویزیونی، 
دریوزگان، در مقاِم گاله دهان هایی سبک مغز، 
در خدمِت »جنگ«، به صف می شوند. چنین 
وضعی همواره مرا از این که »گزارشگر« 
باشم، شرمنده می کند. برگزیدگاِن سیاسِی ما 
پذیرِش  در  ـ  دموکرات  یا  جمهوری خواه  ـ 
ساده لوحانه  شیفتگِی  دچاِر  ایده ئولوژی،  این 
ایده ئولوژی  این  می شوند.  کورکورانه ای  و 
یا  تاریخی  فرهنگی،  آگاهی هاِی  ُمستلزِم 
جهان  ایده ئولوزی  این  نیست.  زبان شناختی 
»سفید«  و  »سیاه«  رنگِ  دو  فقط  در  را 
»شّر«.  برابِر  در  »خیر«  می دهد:  جلوه 
روابِط  »کمیتۀ  وابستگاِن  که  ضربه هایی 
با  طبِل جنگ  بر  آمریکا«  اسرائیل/  دفاعِی 
است  طنین انداز  دنیایی  در  می کوبند،  ایران 
در  شد  خواهند  مجبور  مردمانش  تماِم  که 
بزرِگ  شرکت هاِی  برگزیدگاِن  این  مقابِل 
زانو  »نومحافظه کاران«  این  و  بین المللی 
بزنند و هیچ کس ـ از جمله سرانجام، خوِد ما 
ـ اجازه نخواهد داشت نظِر]مخالف[ش را حتا 

زیِر لب نجوا کند.

»جنگِ پیش گیرانه« مطابِق قوانیِن وضع شده 
پس از دادگاِه نورنبرگ، در پِی جنگِ جهانِی 
دوم، تجاوز و حمله را عملی »جنایتکارانه« 
که  بوش  دبلیو.  ُجرج  می کند.  تعریف 
داراِی  قانون  حکومِت  به  بی اعتنائی اش 
ملِل  »سازماِن  به  بود،  افسانه ای  شهرتی 
براِی  بیابد  مناسبی  حِل  راِه  تا  رفت  متحد« 
حمله به کشوِر عراق؛ اگرچه تعبیر و تفسیِر 
توجیِه  برای  ملل،  سازماِن  حِل  راِه  از  او 
یورِش نظامی به عراق، ارزِش قانونِی مبهم 
و مشکوکی داشت. اما، امروزه، در این بحث 
و جدل هاِی جاری در مورِد جنگ با ایران، 
خنده دار این است که همۀ آن ظاهرسازی هاِی 
راِه  این  می شود.  گرفته  نادیده  هم  قانونی 
سوِی  از  ایران  به  حمله  براِی  اسرائیل  حِل 
سازماِن ملل چیست و کجاست؟ چرا هیچ کس 
درخواست نمی کند که دولِت اسرائیل در پِی 
جدل ها  و  بحث  چرا  باشد؟  حلّی  راِه  چنین 
در  و  رادیوتلویزیون ها  و  مطبوعات  در 
پیراموِن  فقط  سیاسی،  برگزیدگاِن  محافِل 
این پرسش ها دور می زند که: »آیا اسرائیل 
دولِت  »آیا  کرد؟«،  خواهد  حمله  ایران  به 
چنین  به  دست  می تواند  به تنهایی  اسرائیل 
حمله ای بزند؟« و »اگر چنین حمله ای انجام 
نتیجه،  در  افتاد؟«  خواهد  اتفاقی  چه  شود، 
»آیا  نمی شود:  مطرح  اصالً  اساسی  پرسِش 
حمله  ایران  به  دارد  حق  اسرائیل  اصوالً 
کند؟« پاسِخ این پرسش بسیار بسیار روشن 

است: »خیر، اسرائیل بی جا می کند!«

از  بیش  جوجه»نومحافظه کاران«  این 
که  خویش اند  قدرت  شیفتۀ  و  کژاندیش  آن 
به درستی بتوانند دریابند حمله به افغانستان و 
عراق چه تبعاتی به دنبال داشته است. همچنین 
تواِن درک و دریافِت حریِق ُمدهشی را که 
در منطقه برپا خواهد شد ندارند؛ حریِقی که 
حمله به ایران آن را به شکِل لجام ُگسیخته ای 
تشدید خواهد کرد. این حمله برای اسرائیل، 
براِی متحداِن ما و براِی ده ها هزار و شاید 
صدها هزار تن از دیگرمردماِن بی گناه چه 

در برخواهد داشت؟

که  »آن جا  می دهد:  ُهشدار  مقدس«  »کتاب 
بصیرت نباشد، مردمان به هالکت می رسند.«

از آن جا که »برُگزیدگاِن ما« هیچ بصیرتی 
ندارند، همه چیز به عهدۀ ما گذاشته می شود. 
قیام ها از تونس به مصر، آن گاه به یونان و 
تا  می رسند  وال استریت«  »اشغاِل  به  سپس 
همین گرِدهمایی ما در پشِت درهاِی ورودِی 
اسرائیل/  عمومِی  روابِط  »ُکمیتۀ  ساختماِن 
همان  این  واشینگتن.  شهِر  در  آمریکا«، 
مبارزۀ اساسی است براِی حفِظ سالمِت عقل، 
جهانی  برپاداشتِن  به منظوِر  عدالت  و  صلح 
آزاد؛ جهانی که از چنگاِل کسانی که آن را 
ویران و نابود می کنند پس گرفته شده باشد. 
این چاپلوسی ها، ُدم تکان دادن ها و موس موس 
کردن هاِی بی شرمانۀ برگزیدگاِن سیاسی مان 
است،  آنان  ُزمرۀ  از  هم  اوباما  باراک  که 
اسرائیل/  عمومِی  روابِط  »کمیتۀ  برابِر  در 
دریچۀ  بانکی اش،  حساب هاِی  و  آمریکا« 
دیگری را به روِی ورشکستگِی اخالقِی قشِر 
دیگری  نشانۀ  می گشاید؛  ما  سیاسی کاراِن 
رسمِی  و  ساختگی  مکانیسم هاِی  از  است 
درهم شکستۀ  مکانیسم هاِی  همان  قدرت؛ 
راهی  تنها  َمَدنی  نافرمانِی  به دردنخور… 
است که براِی ما باقی مانده است. این حرکت 
فراخوانده  ما  ماست.  میهن دوستانۀ  وظیفۀ 
و  پدران  مادران،  فریادهاِی  تا  می شویم 
فالکت باِر  اُردوگاه هاِی  در  را  کودکان 
پناهندگان در نواِر َغّزه، در خانه ها و کوچه 
تهران  پاییِن  و  باال  محله هاِی  خیابان هاِی  و 
در  صنعتی  دلگیِر  و  بایر  زمین هاِی  در  و 
ایالِت اوهایو بشنویم. ما فراخوانده می شویم 
تا در برابِر این نیروِی مرگباِر عرضه کنندۀ 
که  کسانی  نیروِی  کنیم،  ایستادگی  خشونت 
ما  است.  زده  یخ  نفرت  شّدِت  از  قلب شان 
فراخوانده می شویم تا زندگی را پذیرا شویم 
و با شور و شوق و عشق از آن دفاع کنیم؛ 
اگر که قرار است نژاِد بشر جاِن سالم به در 
ببرد، اگر که قرار است ما سّیارۀ خود را از 
آز  اثِر حرص و  بر  ایجادشده   ضایعاِت  شرِّ
و نکبِت شبِح جنگِ بی پایان و بیهوده نجات 

بدهیم…

*

شعِر  در  اسرائیلی  شاعِر  شاتبای  آهارون 
و  زور  قدرت،   ،]Rypin[ »ریپین«  خود 
خودبزرگ بینی را در برابِر عطوفت، عدالت 
ریپین  می دهد.  قرار  انسانی  برازندگِی  و 
هنگاِم  او  پدِر  که  لهستان  در  است  شهری 

ُکشتارهاِی نژادی از آن گریخته بود.

ُکاله خود بر سر و جامۀ ارتشی بر تن

آیا واقعاً ممکن است »یهودی« باشد؟

یهودی که چنین لباسی نمی پوشد،

با ِسالح هایی آویخته به خود، همچون جواهرآالت…

او که به لولۀ تفنگِ نشانه رفته به هدف اعتقادی ندارد

چراکه ممکن است انگشِت کودکی را درد بیاَوَرد،

به آن  بیرون می آید و دوباره  از خانه ای  کودکی که 
خانه بازمی گردد…

یهودی که به انفجار باور ندارد،

انفجاری که آن خانه را ویران می کند.

روِح ُزُمخت و ُمشِت آهنین…

طبیعی است که از این ها ُمنزجر باشد.

افسِر فرمانده را نگاه می کند

یا سربازی که انگشت بر ماشۀ تفنگ دارد و او را 
نشانه رفته

و فریاد برمی آَوَرد،

فریادی براِی طلِب عطوفت…

صاحبانش  از  را  سرزمینی  که  است  این چنین  و 
نخواهد دزدید

پناهندگی  اُردوگاه هاِی  در  آنان  گذاشت  نخواهد  و 
ُگرسنگی بکشند

مردمان  راندِن  بیرون  خواهاِن  )که  ناَهنجار  صدایی 
است(

از َحنجره هاِی زشت و ستمگر…

به  »یهودی«  وروِد  از  قطعی  است  نشانه هایی  این 
سرزمینی دیگر…

همچون اُمبرتو سابا ]شاعِر ایتالیایی[

در شهِر زادگاهش، خود را پنهان می کند.

به سبِب شنیدِن چنین صداهایی است، پدر!

که اکنون، در این جا،

به ریپین بازمی گردم

به پسرکی که تو بودی!
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جهانی  مطالعات  مرکز 
سازی ۱۲ مارس ۲۰۱۲

به گفتۀ ژنرال وسلی کالرک 
و  سیاسی  سازی  ثبات  بی 
سال  در  ای  منطقه  جنگ 
اعضای  توسط   ۲۰۰۷
برای  )طرحی  »پناس«)۱( 
طرح  آمریکایی(  جدید  قرن 

ریزی شده بود
 PROJET FOR THE
 NEW  AMERICAIN

CENTURY
در هرج و مرج تیر توپخانه 
و  دمشق  و  حمص  در 
بعثی  دولت  فعلی  محاصرۀ 
بشار االسد، گویی رویدادها 

پیوسته  وقوع  به  پیش  قرن  در  چه  آن  به 
دولت  پیش،  قرن    در  دارد.  زیادی  شباهت 
فرانسه برای بر پا نگهداشتن تحت الحمایگی 
پی  در  آنهایی که  برای سرکوب  سوریه، و 
الغای قرارداد تحت الحمایگی فرانسه بودند، 
سربازان بیگانه را به خدمت می گرفت. و 
در حالی که نخست وزیر اسبق فاریس ال- 
خوری به سال ۱۹۴۵ در سازمان ملل متحد 
از استقالل سوریه حرف می زد، هواپیماهای 
بمب افکن فرانسوی در پی به  زانو درآوردن 

دمشق بودند.
امروز، همان دولت، در کنار ایاالت متحده 
و رژیم های ماهواره ای مانند لیبی و تونس 
با مسرت شورای ملی سوریه را به عنوان 
دولت قانونی کشور به رسمیت شناخته است. 
با وجود این که سرشماری اخیری که توسط 
داد  نشان  بود،  شده  مالی  تأمین  قطری  بنیاد 
که ۵۵ درصد از مردم سوریه از رژیم بشار 
االسد طرفداری می کنند، قدرت های قدیمی 
استعماری اصول دموکراتیکی را که از آن 

حرف می زنند زیر پا می گذارند.
طرح  قرن جدید آمریکایی 

سوریه،  مردم  نزد  عمومی  افکار  تحقیر  با 
سرنوشت آنها از مدت ها پیش توسط نیروهایی 
بودند  کشورشان  مرزهای  از  خارج  در  که 

تعیین شده بود. ژنرال بازنشستۀ آمریکایی، 
اتحادیۀ  در  سخنرانی  طی  کالرک  وسلی 
سیاسی  طرح  به   ۲۰۰۷ سال  در  کالیفرنیا 
از سوی اعضای گروه »طرحی برای قرن 
کالرک  داشت.  اشاراتی  آمریکایی«  جدید 
دفاع  وزات  کابینۀ  در  سّری  ای  پرونده  از 
طرح  آن  در  که  کرد  یاد   ۲۰۰۱ سال  در 
شمالی  آفریقای  و  خاورمیانه  کلی  بازسازی 

پیش بینی شده بود.
این پرونده به شکل رسمی از تدارکاتی پرده 
برداشت که بی ثبات سازی سازمان یافته و 
های عراق، سومالی، سودان،  دولت  دائمی 
خود  هدف  را  ایران  و  سوریه  لبنان،  لیبی، 
همه  از  پیش  اّما،  تدارکات  بود.  داده  قرار 
شناخته  و  آشنا  های  پردازی  صحنه  شامل 
شده بوده که روی صحنه،  رژیم دیکتاتوری 
را  در حال سرکوب افکار مخالفان و حذف 

بخش مهمی از مردم نشان می دهد…
سوریه  روی صفحۀ شطرنجی که بزرگترین 
قدرت ها روی آن بازی می کنند، یک مهره 
ایاالت  رهبری  به  ناتو  جبهۀ  نیست.  بیشتر 
سلطنتی  های  رژیم  همکاری  با  و  متحده 
اتحادیۀ  در  که  فارس  خلیج  در  فئودال  و 
منافع  اند  آمده  هم  گرد  خلیج  همکاریهای 
دارند.  رژیم  تعویض  در  انکاری  قابل  غیر 
با تمرکز روی چنین طرح هایی از رسانه 

اختیار قطر است،  هایی که در 
مانند الجزیره، استفاده می کنند، 
تا گزارشات را بر اساس تعبیر 
خودشان در سطح جهانی منتشر 
گروه  دیگر  از سوی  و  سازند، 
را  سّنی  مناطق  افراطی  های 
علیه رهبریت بشار االسد که به 
دارد،  تعلق  علوی  شیعۀ  اقلیت 
مسلح می کنند. در سال ۲۰۰۵، 
گروه  مالی  تأمین  بوش  دولت 
های مخالف رژیم سوریه را به 
اخوان  که طرفدار  گرفت  عهده 
المسلمین  و خواهان ایجاد یک 
اهل  تعبیر  به  اسالمی  رژیم 
پیش،  ها  مدت  از  بودند.  سّنت 
این گروه از مخالفان اهل شیعۀ 
علوی را از خوارج )خارج از 
دین( دانسته و در سال های ۱۹۶۰ 

چندین بار دست به شورش زدند.
مذهب  سّنی  های  گروه  ساختن  مسلح  با 
های  سلفی  آوردن  میدان  به  با  و  افراطی 
لیبی،  جهاد طلب عراق و سربازان مزدور 
ناتو و اتحادیۀ همکاریهای خلیج می خواهند 
بشار االسد را سرنگون ساخته، و از جبهۀ 
مانند  اعتباری  بی  فرد  تبعید  در  مخالفان 
ملی سوریه(  )رئیس شورای  غلیون  برهان 
را در رأس رژیم جدید، جایگزین او سازند.
ناتو، اتحادیۀ همکاری های خلیج و القاعده

با  اخیر سیاست خارجی تحمیل شده  الگوی 
مسلح ساختن مبارزان القاعده در لیبی نشان 
بار  مصیبت  تواند  می  اندازه  چه  تا  که  داد 
باشد زیرا در حال حاضر قدرت از شورای 
صدها  به  ناتو  حمایت  با  لیبی  موقت  ملی 
شبهه نظامی منتقل گردیده که به جنگ های 

چریکی می پردازند.
ترکیه  خارجۀ  امور  وزیر  بین  مالقات  در 
احمد  کلینتون،  هالری  و  اغلو  داوود  احمد 
خارج  در  که  داد  اطمینان  او  به  داووداغلو 
سازمان  در  امنیت  شورای  چوب  چهار  از 
روی  فشار  برای  را  امکاناتی  متحد،  ملل 
عالوه  ساخت.  خواهد  فراهم  االسد  بشار 
گرایان  افراط  های  یگان  از  پشتیبانی  بر 

بی ثبات سازی سیاسی و جنگ منطقه ای در سال 2007 توسط 
اعضای »پناس« )طرحی برای قرن جدید آمریکایی(

گاهنامۀ هنر و مبارزه . نوشتۀ نیل بووی . ترجمه توسط حمید محوی

استراتژیک
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اهل سّنت در سوریه، ایاالت متحده مخفیانه 
انجیرلیک  در  اش  نظامی  پایگاه  طریق  از 
برای  مالی  تأمین  و  ترکیه، سالح  در خاک 

شورشیان سوریه روانه می کند.
نیروهای مخالف رژیم سوریه به فرماندهی 
سرهنگ سوریه ریاد االسد که جزء فراریان 
می ۲۰۱۱   ماه  از  باشد،  می  ارتش سوریه 
در خاک ترکیه به تمرینات نظامی پرداخته 

است.
اطالعاتی  خدمات  و  نظامی  ویژۀ  منابع 
نظامی  اطالعات  )مجلۀ  فایل«  »دبکا  به 
های  یگان  که  اند  داده  گزارش  اسرائیل( 
نیروهای  برای  قطری  و  بریتانیایی  ویژۀ 
شورشی در حمص کمک هایی ارسال کرده 
گلوله،  ضد  جلیغۀ  شامل  ها  کمک  این  اند. 
کامپیوتر قابل حمل، تلفن قابل حمل و خطوط 
می  آن  طریق  از  شورشیان  که  اطالعاتی 
پشتیبانان خارجی شان درخواست  از  توانند 
مزدور  سرباز  و  اسلحه  لوژیستیکی،  امداد 

نمایند.
اگر چه انگلستان این اطالعات را تأیید نکرده 
است، ولی امیر قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل 
ثانی اخیرا پیشنهاد کرده است که برای جنگ 
علیه نیروهای بشار االسد تعدادی یگان مسلح 
به سوریه گسیل کند. پایگاه های نظامی در 
و  ترکیه   شرقی  جنوب  بین  مرز  مجاورت 
شمال سوریه به سکوی عادی ارسال تدارکات 
به خارج تبدیل شده است. هواپیماهای نظامی 
ناتو ولی در رنگ آمیزی هواپیماهای عادی 
)مترجم : که نوعی استتار به حساب می آید( 
خلبان  توسط  اسکندرون  نزدیکی  در  مستقر 
های شورای ملی موقت لیبی هدایت شده و 
قذافی  انبارها  به  متعلق  که  را  هایی  سالح 

بوده به کار می برند.
قدیمی  رئیس  بلحاج،  الخویلدی  عبدالحکیم 
افراطی  مبارز  اسالمی،  مسلمانان  گروه 
فرماندۀ  به  ناتو در طرابلس  که در شورش 
نظامی تبدیل شده بود، به کمک ئولت ترکیه، 
شخصا عهده دار گسیل سربازان مزدور لیبی 

به سوریه شده است.
از  هراتی  آل  مهدی  که  گویا  حال  عین  در 
شورای  ریاست  معاون  عنوان  به  مقامش 
به  تا  است  داده  استعفا  طرابلس  در  نظامی 

نظارت امور در سوریۀ آزاد بپردازد.
کردند  اعالم  حال  عین  در  سوریه  نشریات 
که گروه های تروریست مسلح با سالح های 
روستاهای  در  اسرائیلی  و  آمریکایی  مدرن 
تروریستی کور و  اعمال  به  اطراف دمشق 
خشونت آمیز دست زده اند. این گروه های 
غیر  افراد  ربودن  و  بمب  انفجار  به  مسلح 

نظامی دست زده اند.
های  همکاری  اتحادیۀ  و  ناتو  که  حالی  در 

االسد  بشار  که  کنند  می  اعالم  دائما  خلیج 
سالح  بی  نظامیان  غیر  جمعی  کشتار  به 
گزارشاتی  بین  باید  ما  است،  کرده  مبادرت 
که از رسانه های رسمی سوریه منتشر می 
به  مخالف  جبهۀ    از  که  گزارشاتی  و  شود 
گوش می رسد دقت کنیم و آنها را با یکدیگر 
های  بیانیه  مثال،  عنوان  به  نماییم.  مقایسه 
ورود  از  در عراق  القاعده  فرماندهی  اخیر 
اظهار خشنودی  به سوریه  مبارزان عراقی 
نمود و به آنها توصیه کرد که از بمب های 

دست ساز استفاده کنند.
به شکل متناقضی، رئیس القاعده، أیمن محمد 
کنندۀ  ناامید  از وتوی  الظواهری، پس  ربیع 
روسیه و چین در شورای امنیت، مسلمانان 
تا برای پشتیبانی  جهان عرب را فراخوانده 
از ارتش آزاد سوریه بسیج شوند. کمتر پدیده 
ای می تواند به این اندازه پوچ باشد که گروه 
رسانه  تمام  تقریبا  که   – القاعده  تروریستی 
همین  به  و  دانسته  بربر  را  آن  غربی  های 
شکل بازنمایی کرده اند – بتواند به سازمان 
ملل متحد تکیه نموده و مدعی شود که قادر 
واقعی  هدف  است.  سوریه  منازعۀ  حل  به 
القاعده و نقش آن در تعیین سیاست خارجی 

هرگز تا به این اندازه روشن نبوده است.
در  آنها  پیمانان  هم  و  متفقین  که  همانطور 
خلیج اعالم کرده اند، مطمئنا بشار االسد را 
به همان دلیلی که او گروه های تروریستی 
با  که  شود  می  مدعی  و  داند  می  متهم  را 
پا  به  آشوب  سوریه  در  بیگانگان  پشتیبانی 
کرده اند و دست به اعمال خشونت آمیز زده 
اند، همین دعاوی به زعم آنها، بی اعتباری 
و غیر قانونی بودن حکومت او را نشان می 
دهد. حتی اگر تلویزیون سوریه انبار سالح 
های مصادره شده را نشان دهد و اعترافات 
چگونه  که  این  بر  مبنی  را  ها  تروریست 
سالح هایشان را از خارج دریافت کرده اند 
به گوش همگان برساند، با این وجود ناتو و 
آئین  و  قوانین  خلیج  های  همکاری  اتحادیۀ 
نامه های خودشان را تهیه می کنند تا بشار 

االسد را به ترک قدرت وادار سازند.
واقعی  تروریستی  اردوی  با  رویارویی  در 
است،  شده  مالی  تأمین  بیگانگان  توسط  که 
الیو  »سوریه  به  سوریه  ربایان  اطالعات 
برد  الجزیره دست  بنگاه خبری  در  بلوگ« 
زده اند، که به شکل دائمی رویدادهای سوریه 
را منتشر می سازد. شبکۀ اطالعات ربایان 
به جعل  را  الجزیره  بنگاه  تمام  با صراحت 
این  که  اند  کرده  اعالم  و  دانسته  متهم  خبر 
به هدف تحریک مردم  گزارشات جعلی را 
اهداف  راستای  در  و  شورش    به  سوریه 

واشینگتن و تل آویو منتشر می کند.
و  توییتر  مدد  به  خبری  تحریف  چگونگی 

فیس بوک

با گفتمان پر شور و حرارت  سوزان رایس 
ایاالت متحده در سازمان ملل متحده  )سفیر 
از تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹( که بشار االسد 
را محکوم می کند – همان گونه که پیش از 
این قذافی را محکوم می کرد – ایاالت متحده 
به  تکیه  با  دیگر  بار  یک  تا  کند  می  سعی 
نظریۀ حق حفاظت مستقیما علیه رژیم بشار 

االسد وارد عمل شود.
به موازات جنگ در لیبی : منابع اطالعاتی 
سازمان ملل متحد و برای اعالم رسمی  شمار 
رسمی شگفت آور قربانیان، تنها به گزارشات 
گروه های مدافع حقوق بشر که توسط »بنیاد 
شده  پشتیبانی  دموکراسی«)۲(  برای  ملی 
شورای  و  کیفری  المللی  بین  دیوان  بودند، 
ملی سوریه منحصر بوده است. شمار رسمی 
که  بوده  سازمانی  گزارشات  اعتبار  به  تنها 
ابهام آمیز به نظر می رسد و به  هویت آن 
شده  شناخته  سوریه  بشر  حقوق  دیدبانی  نام 
لندن   در  بلکه  سوریه  خود  در  نه  که  است 
مستقر می باشد، و بر اساس گزارشاتی که 
آوری  جمع  های  شنیده  و  ها  گفته  به  کامال 
و  یوتوب  در  شده  منتشر  های  فیلم  و  شده 
داشته  تکیه  توییتری  مبارازن  های  پیغام 
توسط  مجهول  گزارشات  نتیجه  در  است. 
دیدبانی حقوق بشر سوریه که هیچ دادگاهی 
نباید  به هیچ عنوان  پذیرفت،  آن را نخواهد 
در اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد به 
عنوان پروندۀ معتبر مورد بررسی و داوری 

قرار گیرد.
مستقیما  عبدالرحمان  رامی  دیدبانی  رئیس 
با وزارت امور خارجۀ بریتانیا ویلیام هاگ 
با  مناسباتش  جز  به  و  کند  می  کاری  هم 
شرکت  توسط  که  مدنی  جوامع  های  شبکه 
می  مالی  تأمین  بنیادها  و  خصوصی  های 
ادعایی  ندارد.  دیگری  اعتبار  هیچ  شود، 
که نیروهای بشار االسد را به کشتار تعداد 
زیادی نوزاد متهم می داند، چیزی نیست به 
جز محصول بنیاد خدمات مدنی بریتانیایی.

اتحادیۀ عرب و مناسبات آن
هیچ امری جنگ دائمی رسانه ها در سوریه 
اتحادیۀ  دیدبانی  گزارشات  از  تر  را روشن 
پس  موضوع،  این  دهد.  نمی  نشان  عرب 
در  که  کشوری  تنها  یعنی  قطر،  که  این  از 
آن  به محتوای  اتحادیۀ عرب  کمیتۀ وزرای 
ندیده  ها  رسانه  در  کامال  کرده،  اعتراض 

گرفته اند.
نوشته  ناپذیری  انکار  شکل  به  گزارش  در 
گروه  روی  به  سوریه  دولت  که  است  شده 
هایی که در اشکال صلح آمیز در تظاهرات 
است.  نکرده  تیراندازی  کنند،  می  شرکت 
بمب  مسئولیت  آنها  گزارش  این  بر  عالوه 
گذاری علیه اتوبوس های شهری، قطار حمل 
دیزل، اتوبوس پلیس، پل و لوله های گاز را 
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به عهدۀ گروه های مسلح دانسته است.
طی مصاحبه ای، دیدبان اتحادیۀ عرب، احمد 
شورای  در  چین  و  روسیه  وتوی  از  منایی 
اصالحات  از  ترتیب  همین  به  و  امنیت 
دولت سوریه اظهار خشنودی کرد، و گفت 
گذاردن  مسکوت  دلیل  به  »اتحادیۀ عرب   :
از  رویگرداندن  و  اش  دیدبانی  مأموریت 
اعتبار  بی  کامال  امنیت،  شورای  فراخوان 
مسئلۀ  حل  در  عرب  اتحادیۀ  است.  شده 
این پس  از  نتیجه  سوریه شرکت نکرد، در 
بی  کند،   مطرح  آینده  در  پیشنهادی که  هر 

ارزش خواهد بود.«
بزنیم،  حدس  توانستیم  می  که  طور  همان 
در  دیدبانی  مأموریت  در  مقدماتی  گزارش 
رسانه ها منتشر نشد و احتماال به دلیل تباین 
و  غربی  های  قدرت  رسمی  خطوط  با  آن 
خلیج، بی ارزش قلمداد شد، و به همین علت 
رئیس هیئت دیدبانی در اتحادیۀ عرب، محمد 
آل دابی رسما استعفا داد : »دیگر نمی توانم 
من  کنم.  کار  عرب  اتحادیۀ  چهارچوب  در 
وظایفم را با درستکاری تمام و شفافیت انجام 
دادم، ولی دیگر نمی خواهم این جا کارکنم 
زیرا وضعیت به انحراف کشیده شده است.«
سازمان ملل متحد و اتحادیۀ عرب در حال 
حاضر به سوی آن چیزی بازگشته اند که در 
آغاز مأموریت مشترک برای دیدبانی بود و 

امروز آن را مأموریت صلح نامیده اند.
اتحادیۀ عرب به همکاری عربستان سعودی 
در پی تهیۀ قطعنامه ای مشابه قطعنامۀ اول 
برای راه اندازی مأموریت صلح مسلح است 
که آن را به سازمان ملل متحد تحویل دهد. 
است که  تهدیداتی  این قطعنامه خیلی مشابه 
قطعنامۀ  ساخت،  فراهم  را  لیبی  در  مداخله 
اعمال خشونت  دلیل  به  بشار االسد را  تازه 
علیه تظاهرات صلح آمیز مردم، بر آن است 
که انتقال قدرت به شکل  دموکراتیک انجام 
نیز  قطعنامه  این  که  انتظار می رود  گیرد. 
چینی  و  ها  روس    پذیرش  مورد  دوباره 
خارجۀ  امور  وزیر  معاون  نگیرد.  قرار  ها 
است  کرده  اعالم  گاتیلوو  ژنادی  روسیه، 
بوده  تعادل  فاقد  قطعنامه  پروندۀ »طرح  که 

است.«
سازمان ملل متحد وظیفه دارد که از صلح 

دفاع کند
سرد  جنگ  اختالفات  سوریه  در  منازعه 
از  جهانی  های  قدرت  بین  را  مدت  دراز 
روسیه  و  چین  وتوی  انداخت.  بیرون  پرده 
علیه قطعنامه برای مداخله، مانع قدرت های 
غربی برای تجاوز آشکار شد، یعنی تجاوز 
اجرا  به  لیبی  در  ناتو  که  شکلی  همان  به 
بی  که  رسد  می  نظر  به  ولی  بود.  گذاشته 
گروه  توسط  االسد  بشار  رژیم  سازی  ثبات 
تشکیل شده  که  گیری  انجام می  های سّری 

از سربازان مزدور بوده و برای ارتکاب به 
اعمال تروریستی کور، مانند بمب گذاری از 

نوع دست ساز مصمم هستند.
روسیه و چین با درس هایی که از رویدادهای 
لیبی آموختند، گزارشات شورای حقوق بشر 
کارن  توسط  )که  را  متحد  ملل  سازمان  در 
اتاق  یک  معاون   ،)۳( زاید  ابو  کونینگ 
واشینگتن،  در  مستقر  خصوصی  فکری 
رشتۀ  به  میانه)۴(  خاور  برای  مشاورت 
تحریر درآمده( فاقد ارزش معتبر می دانند. 
مسلحی  نظامیان  شبهه  قربانی  عادی  مردم 
ارتش  علیه  مسکونی  مناطق  در  که  هستند 

سوریه می جنگند.
ایواچوف،  لئونید  ژنرال  مصاحبه،  یک  در 
فرمانده اسبق مرکز فرماندهی، اطمینان داد 
که روسی هاز ایران و سوریه و تمام جهان 
با فاشیسم آمریکایی پشتیبانی  در رویارویی 

خواهد کرد.
روسیه  سوریه،  دولت  از  پشتیبانی  برای 
نیروی دریایی چشم گیری را به منطقه گسیل 
داشته و چنین نیز به سهم خود علیه تهاجماتی 
که سوریه را هدف گرفته است اخطار داد.

که  است  نهفته  جا  این  در  بزرگ  تناقض 
اجازه  خودشان  به  کشورها  ناسزاوارترین 
می دهند که در صحنۀ بین المللی اصول و 
قواعد حقوق بشر را به دیگران بیاموزند.

هالری کلینتون بی هیچ تردیدی با اشاره به 
: »آن چه  وتوی چین و روسیه اعالم کرد 
دیروز در سازمان ملل متحد روی داد یک 
کلینتن  هالری  نیست«.  بیش  بازی  مسخره 
کشورهای  بین  که  کرد  خواست  در  سپس 
برگزیدۀ غربی که در این جنگ ذینفع هستند 
در  وهابی  مطلقۀ  سلطنتی  های  رژیم  و 
خلیج فارس که به شکل مضحکی »دوستان 
المللی  بین  اتحادیۀ  اند،  نامیده شده  سوریه« 

تشکیل گردد.
فراخوان های بین المللی که خواهان اجتناب 
از خشونت بودند به هیچ عنوان تأثیری روی 
خشونت  اقدامات  و  خلیج  همکاری  شورای 

بار آن علیه شیعیان بحرین نداشت.
سعودی  عربستان  باورنکردنی،  پدیدۀ  اّما 
ارتقاء  پیرامون  گفتگو  دار  عهده  که  است 

حقوق بشر و دموکراسی شده است.
این کشور همان کشوری است که  در واقع 
تئوکراسی  متحجرترین  را  آن  بتوانیم  شاید 
حزب  گونه  هر  بدانیم،  جهان  در  فئودال 
سیاسی و انتخابات ملی را ممنوع کرده و از 

دین برگشتگان را گردن می زند.
گزارشاتی  وی«  تی  »پرس  ایرانی  شبکۀ 
دربارۀ طرح آمریکا در سوریه منتشر کرده 
روی  فراخوان  مستند،  پروندۀ  در  است. 

بازشناسی »شورای ملی سوریه« به عنوان 
دولت قانونی تمرکز داشته و خواهان پذیرش 
استقرار آن در ترکیه شده تا امکان تداوم کار 
فراهم  شرایطی  چنین  تحت  اسد  رژیم  علیه 
های  یگان  گسیل  مأموریت  واشینگتن  آید. 
نیروهای  تسلیح  برای  سوریه  به  را  نظامی 
مخالف را به ترکیه واگذار خواهد کرد و این 
سربازان  و  وهابی  مبارزان  ورود  با  طرح 

مزدور لیبی تکمیل خواهد شد.
این مستند  موضوع نگران کننده ای که در 
مشخصا مطرح گردیده، اسرائیل است که در 
این طرح، برای اجرای عملیات نظامی علیه 

سوریه وارد کارزار خواهد شد.
و اگر رژیم سرنگون نشد، در این صورت 
: شبکه های تلویزیون رسمی سوریه ویران 
قتل خواهد  به  نیز  خواهد شد و بشار االسد 
اخیرا دیگر  به شیوه ای که  با توجه  رسید. 
دشمنان غرب به قتل رسیدند، طرح واقعه ای 
که توسط »پرس تی وی« ترسیم شده بود، 

جای شگفتی نداشت.
ابزارهای خشونت  فارس  وهابی های خلیج 
آمریکا هستند که تالش می کنند تا بر فرقۀ 
ایران  و  سوریه  توسط  که  علوی  شیعۀ 
پشتیبانی می شوند تسلط یابند، ولی در عین 
عنوان  به  جایگاهشان  تضمین  پی  در  حال 

قدرت منطقه ای هستند.
امور داخلی سوریه تأثیر اندکی روی قدرت 
هایی دارد که سعی می کنند رژیم بشار االسد 
بر  مبنی  اصلی  اولویت  کنند.  سرنگون  را 
هر چه بیشتر منزوی ساختن ایران با حذف 
دمشق  در  علوی  شیعیان  یعنی  آن  متحدان 
در  ای  مالحظه  قابل  منافع  اسرائیل  است. 
برای خود می  االسد  بشار  سرنگونی رژیم 
بیند، زیرا شورای ملی سوریه اطمینان داده 
است که تمام روابط را با ایران متوقف سازد 
و از ارسال اسلحه برای حزب هللا و حماس 

جلوگیری نماید.
اگر دولت سوریه سقوط کند و ایران مستقیما 
گرفتن  باال  خطر  گیرد،  قرار  تهدید  مورد 
و  چین  که  صورتی  در  ای،  منطقه  جنگ 
روسیه برای دفاع از ایران مداخله کنند، به 

شکل فوق العاده جدی خواهد شد.
باری  زیان  نتایج  تواند  می  جنگی  چنین 
سراشیب  در  و  داشته  جهانی  اقتصاد  برای 
گرفت.  خواهد  قرار  تورم  و  مالی  بحران 
ویلیام هاگ و سرمایه داران مالی میلیاردر 
که از گروه های جامعۀ مدنی دفاع کرده و 
برای بازیگران صحنۀ خشونت آمیز مخالفان 
قانونیت قائل هستند، نمایندگان مردم سوریه 

نیستند.
اگر چه اصالحات به کندی انجام گرفته، ولی 
دولت بشار االسد در حال پیاده کردن طرح 
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تازه برای قانون اساسی می باشد. و بر این 
انتقادات  پاسخ  سوریه  حاکم  قدرت  اساس، 
قدرت هایی را داد که مدعی دفاع از مردم 

سوریه هستند.
سوء قصد به جان بشار االسد نتایج مشابه به 
قتل آرشیدوک فرانسوا فردیناند خواهد داشت 
)مترجم : یعنی قتل فرانسوا فردیناند  جرقه 
پا  به  اّول را  آتش جنگ جهانی  بود که  ای 

کرد(.
برای  سوریه  ملی  شورای  که  جایی  آن  از 
در  پرواز  ممنوعۀ  منطقۀ  ساختن  برقرار 
است،  کرده  درخواست  سوریه  آسمان 
اعضای جامعۀ بین الملل که هنوز حسن نیتی 
به خرج  باید دقت عمل  مانده  باقی  برایشان 
دهند تا از باال گرفتن منازعه جلوگیری کنند.
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 :NGO سازمانهای غیردولتی
میسیونرهای امپریالیسم

ترجمه: ا. م. شیری

وظایف  انجام  با  غیردولتی  سازمانهای 
به نحوی  انساندوستانه که هر یک  مختلف 
از انحا با معضالتی مثل فقر، حفظ محیط 
هستند،  مرتبط  مدنی  آزادیهای  و  زیست 
قرن  در  جهانی  جزء صحنه  ترین  مهم  به 
بیست و یکم تبدیل می شوند. همراه با این، 
سازمانهای غیردولتی دارای جانب تاریکی 
نیز می باشند. آنها در مناسبات بین المللی، 
آمریکا  متحده  ایاالت  سوی  از  جمله  از 
می  قرار  استفاده  مورد  ابزار  یک  بعنوان 
اتکاء  صمن  آمریکا  متحده  ایاالت  گیرند. 
سازمانهای  از  اینک  نظامی،  قدرت  بر 
اجرای  برای  ابزاری  بمثابه  غیردولتی 
سیاست خارجی خود استفاده می کند. بویژه 
این امر در ارتباط با »بنیاد ملی حمایت از 
دموکراسی«، »خانه آزادی« و »عفو بین 

الملل« بوضوح قابل درک است.

بنیاد ملی حمایت از دموکراسی

بنوشته سایت بنیاد ملی حمایت از دموکراسی، 
این بنیاد یک سازمان خصوصی غیرانتفاعی 
نهادهای  تحکیم  و  توسعه  راه  در  که  است 
می  فعالیت  سراسرجهان  در  دموکراتیک 
بسیار  فاصله  این جمالت شیرین  اما،  کند. 

زیادی با واقعیت دارند.

از  پس  غیردولتی  سازمانهای  تاریخچه 
می  آغاز  ریگان  دولت  رسیدن  بقدرت 
در  متعدد  های  پرونده  شدن  باز  شود. 
خصوص فعالیتهای سازمان سیا در سالهای 

و  سازمان  این  کارنامه  که  دادند  نشان   ۷۰
از  اقداماتی  از  آمریکا  دولت  کلی  بطور 
قبیل، سازماندهی سوءقصد به جان رهبران 
خارجی  کشورهای  سازی  ثبات  بی  دولتها، 
و تعقیب شهروندان آمریکایی پر است و به 
همین سبب، در آن هنگام کمیته های زیادی 
برای تحقیق در باره فعالیتهای سازمان سیا 
چرچ  کمیته  های  بررسی  گردید.  تشکیل 
 Frank Church بسرپرستی فرنک چرچ(
و  بود  جدی  بسیار  آیداهو(،  از  دموکرات 
اسناد افشا شده از سوی آن که از »ضرورت 
اعمال نظارت دائمی بر فعالیت سازمانهای 
تشکیل یک  به  کرد،  می  اطالعاتی حکایت 
دائمی ویژه اطالعات منجر گردید«.  کمیته 
امنیت  سازمان  فعالیت  بر  نظارت  وظیفه 
محول  اطالعات  ویژه  دائمی  کمیته  به  ملی 
شد. زمانیکه اعمال کنترل و نظارت به مد 
می  چنان  الظاهر،  علی  گردید،  تبدیل  روز 
نمود که روزگار قتلهای سیاسی و کودتاهای 
سیا به پایان رسیده است. بعبارت دقیق تر، 
اشکال  در  را  بایستی عملیات خود  می  سیا 
غیردولتی  سازمان  نقاب  پشت  در  دیگری، 
بنیاد ملی حمایت از دموکراسی که هدف آن 
برقراری دموکراسی در سراسر جهان بود، 

به اجرابگذارد.

ایده تأسیس سازمان غیردولتی از همان ابتدا 
بمثابه ابزار سیاست خارجی آمریکا مطرح 
شد و آن، مولود اندیشه آلن واینشتاین بود که 
دانشگاههای  پروفسور  آن،  تشکیل  زمان  تا 
تحریریه  در  و  بود  تاون  جرج  و  براون 

استراتژیک
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»واشینگتن پست« کار می کرد و نیز مدیر 
ااز  کوآرترلی«،  »واشینگتن  مجله  اجرایی 
نتشارات مرکز مطالعات استراتژیک و بین 
المللی- اتاق فکر جناح راست محافظه کاران 
بود که می بایستی در آینده به استراتژیستهای 
زبیگنو  و  کیسنجر  هنری  مانند  امپریالیستی 
بژزنسکی بپیوند. او در مصاحبه ای در سال 
ما  که  را  آنچه  از  »بسیاری  گفت:   ۱۹۹۱
امروز انجام می دهیم، ۲۵ سال پیش سازمان 

سیا مخفیانه انجام داده است«.

اذعان  بنیاد، کارل گرشمان  این  اولین مدیر 
کرد که بنیاد فقط یک پوشش برای سازمان 
سیا بحساب می آید. در سال۱۹۸۶ او چنین 

گفت:

دست  مخفیانه  کارهای  چنین  به  نباید  »ما 
می زدیم. دریافت کنندگان پول از سیا، در 
نظر گروههای دموکراسی در سراسر جهان 
در  مسئله  این  به  ما  نمودند.  می  دهشتناک 
سالهای شصت پی بردیم و به آن پایان دادیم. 
ما دیگر نمی توانستیم به چنین اقداماتی دست 
بزنیم و علت تأسیس بنیاد نیز همین بود«.

همانطور که پیشتر گفته شد، بنیاد از همان 
ابتدای تأسیس در سال ۱۹۸۳، با »دریافت 
بخشی از بودجه تخصیصی مصوب کنگره 
متحده  ایاالت  اطالعاتی  آژانس  به  آمریکا 
عمل  آمریکا  دولت  ابزار  بمثابه  آمریکا«، 

می کرد.

درست زمانیکه بنیاد تأسیس شد، به جستجوی 
گروههایی پرداخت که می توانستند از منافع 
سال  از  کنند.  حمایت  آمریکا  متحده  ایاالت 
۱۹۸۳ تا سال ۱۹۸۴ بنیاد در فرانسه فعالیت 
می کرد و بمنظور مقابله با »اتحادیه معلمان 
چپ گرا«، از »سازمان معلمان و دانشجویان 
از نوع اتحادیه ها« در اشکال تأمین مخارج 
برشورهای  و  کتابها  پالکارتها،  سمینارها، 
مشوق مخالفان نگرش چپ، پشتیبانی بعمل 
می آورد. در اواسط و اواخر سالهای ۱۹۹۰ 
سازمانهای غیردولتی با دریافت بیش از ۲ 
و نیم میلیون دالر از »بنیاد توسعه کار آزاد 
آن  پوشش  تحت  سیا  سازمان  که  آمریکا« 
های  اتحادیه  علیه  شدیدی  تخریبی  اقدامات 
علیه  خود  مبارزه  به  آورد،  بعمل  مترقی 

جنبش کارگری سازمانیافته ادامه داد.

به  ضربه  آوردن  وارد  برای  بنیاد  بعدها، 
جنبش چپ، در انتخابات ونزوئال و هائیتی 
به  غیردولتی  های  سازمان  کرد.  مداخله 
از  بخش  آن  برای  سازی  ثبات  بی  عامل 
قدرت  مقابل  در  که  شدند  تبدیل  کشورهای 
نمی  در  بزانو  آمریکا  امپریالیسم  نظامی 
یک  بودجه  بنیاد،  این  که  کنیم  اضافه  آیند. 

بنام  دیگر  غیردولتی  باصطالح  سازمان 
را   )Freedom House(»آزادی »خانه 

نیز تأمین می کند.

خانه آزادی

 ۱۹۴۱ سال  در  آزادی«  »خانه  ابتدا،  در 
و  دموکراسی  مدافع  سازمان  یک  بعنوان 
این سازمان  تأسیس گردید. اگر  حقوق بشر 
اولیه  هدف  مطابق  توانست  می  گذشته  در 
»خانه  ما  روزگار  در  اما  کند،  فعالیت  اش 
آزادی« در عرصه بین المللی در امر دفاع 
از منافع ایاالت متحده آمریکا بسیار فعاالنه 
بسیار  روابط  آن  مدیران  و  کند  می  شرکت 
دارند.  مشکوک  سازمانهای  با  تنگاتنگی 
کرامر،  دوید  آن،  اجرائی  مدیر  بطوریکه 
جدید  قرن  پروژه  اصلی  طراحان  از  یکی 
اعضای  از  بسیاری  که  باشد  می  آمریکائی 
آن مسئول وضع کنونی ایاالت متحده آمریکا 
بعنوان یگانه آتش افروز جنگها شناخته می 

شوند.

جمهور  رئیس  بوش،  حکمرانی  سالهای  در 
با پشتیبانی »خانه آزادی« جنگ باصطالح 
رئیس  کرد.  آغاز  را  تروریسم«  »علیه 
 ۲۹ در  خود  سخنرانی  طی  بوش  جمهور 
مارس سال ۲۰۰۶ اظهار داشت که »خانه 
سال   ۳۰ از  بیش  در  زمانیکه  از  آزادی« 
آزادی  برقراری  برای  فعالیت خود را  پیش 
در جهان آغاز کرده، سال ۲۰۰۵ را موفق 
تا  و  کرد،  اعالم  آزادی  برای  سال  ترین 
نعمت  از  ملتها  همه  و  خلقها  همه  زمانیکه 
آزادی برخوردار نشوند، آمریکا نباید دست 
روی دست بگذارد. زیرا، توسعه آزادی در 
در  ما  استراتژی  حیاتی  عنصر  جدید،  قرن 
دفاع از مردم آمریکا و تأمین امنیت نسلهای 

آینده بشمار می رود.

بعدها معلوم گردید که »خانه آزادی« بخاطر 
دریافت پول از دولت آمریکا هر چه بیشتر 
و بیشتر بسوی مشی دولت بوش گرایش پیدا 
کرد. طبق گزارش داخلی خود آن، در سال 
درصد   ۶۶ حدود  در  آمریکا  دولت   ۲۰۰۷
هزینه های مالی این سازمان را تأمین نمود. 
بخش اصلی این پولها از محل بودجه آژانس 
 ،)USAID( المللی  بین  کمکهای  آمریکایی 
از  حمایت  ملی  صندوق  و  خارجه  وزارت 
بین  نتیجه،  در  گردید.  پرداخت  دموکراسی 
»خانه آزادی« و دولت ایاالت متحده آمریکا 
مالی  تزویج  حتی  سیاسی،  امتزاج  تنها  نه 

مستحکمی برقرار شد.

»خانه  که  داشت  توجه  باید  حال،  این  با 
آزادی« در حمایت خود از دولت تنها نبود. 
در دوره حاکمیت بوش، دولت ایاالت متحده 

آمریکا سازمانهای غیردولتی را به حساسیت 
خود  خواستهای  به  نسبت  بیشتر  چه  هر 
بنیاد  مدیر   ۲۰۰۳ سال  در  ساخت.  وادار 
 Andrew(کمکهای آمریکا، اندرو ناتسیوس
در  خود  سخنرانی  جریان  در   )Natsios
کنفرانس سازمانهای غیردولتی اظهار داشت 
که، خود بقاء رژیم کرزای در افغانستان به 
غیردولتی  سازمانهای  بین  رابطه  چگونگی 
دارد،  بستگی  آمریکا  کمکهای  سازمان  و 
زندگی  که شرایط  باورند  این  بر  افغانیها  و 
آنها فقط بواسطه مکانیزمهای فاقد هر گونه 
حکومت  و  آمریکا  دولت  با  مشترک  وجه 
این یک مسئله  یافت.  بهبود خواهد  مرکزی 
عراق،  اوضاع  با  ارتباط  در  است.  جدی 
ناتسیوس خاطرنشان کرد: زمانیکه سخن از 
بمیان  کشور  در  غیردولتی  سازمانهای  کار 
می آید، صحبت نه فقط به نتایج تأئید شده، 
نتایج  این  بین  رابطه  تظاهر  به  حتی  بلکه، 
بطور  شود.  می  کشیده  آمریکا  سیاست  و 
کلی، به سازمانهای غیردولتی گفته شده بود 
که آنها بمثابه دست افزارهای دولت ایاالت 
دستگاه  از  بخشی  بعنوان  و  آمریکا  متحده 

امپریالیسم به حساب می آیند.

برجستگی  آزادی«  »خانه  اینها،  از  گذشته 
پروسه  در  بهارغربی  جریان  در  را  خود 
گروهها  مخارج  تأمین  و  آموزش  به  کمک 
جمله،  از  مدنی،  جامعه  حقیقی  اشخاص  و 
مصر،  در  آوریل«   ۶« جوانان  جنبش 
سازمان حقوق بشر بحرین و فعاالنی از میان 
جوانان  »رهبر  کادی،  انتظار  امثال  مردم 

یمن« نشان داد.

بمثابه  آزادی«  »خانه  و  بنیاد  که  امر  این 
متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  ابزارهای 
بدین  قرار می گیرند،  استفاده  آمریکا مورد 
آمریکا در جستجوی  دولت  نیست که  معنی 
الملل«  بین  »عفو  مثال،  جدید،  ابزارهای 

نیست.

عفو بین الملل

سازمان حقوق بشری » عفو بین الملل«- این 
جدیدترین ابزار زرادخانه امپریالیسم آمریکا 
است. در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ بر اساس 
تصمیم خود سازمان عفو بین الملل، سوزان 
مدیر  بمقام     )Suzanne Nossel(نوسل
اجرائی جدید آن برگمارده شد. نوسل پیش از 
احراز مقام جدید در عفو بین الملل، رابطه 
بسیار نزدیکی با دولت ایاالت متحده آمریکا 
داشت و در مقام مشاور معاون وزیر امور 
بین  سازمانهای  امور  در  آمریکا  خارجه 

المللی کار می کرد.

»قدرت  خود،  اختراعی  بیان  با  نوسل 
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کرد  مشخص  او  و  است  مشهور  هوشمند« 
که چگونه آگاهی در باره آنکه »منافع ایاالت 
بسوی  دیگران  جلب  بواسطه  آمریکا  متحده 
متحده  ایاالت  اهداف  به  دستیابی  بنام  خود 
کارگری،  های  اتحادیه  طریق  از  آمریکا 
نهادهای بین المللی، دیپلوماسی غیرمتعارف 
و نیروهای آرمانگرا تأمین می گردد«. هر 
بنظر  غیرموذیانه  تواند  می  تبیین  این  چند 
گسترده  نسخه  هوشمند«  »قدرت  برسد، 
)سیاست  نای  کوزوف  نرم«  »قدرت  تأثر 
شناس آمریکایی، بنیانگذار مکتب نئولیبرالی 
امری  انگیزد؛  برمی  را  الملل(  بین  سیاست 
نتایج  به  دستیابی  »قابلیت  عنوان  تحت  که 
و  چماق  سیاست  بکارگیری  با  مطلوب 
لیبی  جنگ  شود.  می  داده  توضیح  هویج« 
مثال زنده این »قدرت هوشمند« بحساب می 
آید که ایالت متحده آمریکا برای پیشبرد آن 
از سازمان ملل متحد بعنوان ابزار اخذ مجوز 

»تجاوز انساندوستانه« استفاده کرد.

مدیر  مقام  به  نوسل  انتصاب  از  قبل  حتی 
اجرایی »عفو بین الملل« این سازمان جنگ 
اطالعاتی برعلیه سوریه را ناخواسته آغاز 
سپتامبر  اول  مطبوعاتی  مصاحبه  در  کرد. 
هم  »دموکراسی  عنوان  تحت   ۲۰۱۱ سال 
»عفو«  گزارش  نویسنده  و  محقق  اکنون« 
در  زندانیان  قتل  مرگبار«:  »بازداشتهای 
سوریه«،  در  عمومی  اعتراضات  شرایط 
نیل ساموندس)Neil Sammonds( نحوه 
گزارش  آن  مبنای  بر  که  را  تحقیقات  انجام 

تنظیم گردید، توضیح داد. او گفت:

هم  الملل  بین  عفو  نبودم.  سوریه  در  »من 
هنگام وقوع این حوادث اجازه حضور در این 
کشور را نداشت، برغم اینها، ما تحقیقات را 
انجام دادیم. بدین جهت، تحقیقاتی که گزارش 
مبنای  بر  اساسا  گردید،  تنظیم  آن  پایه  بر 
داده های شبکه وسیع آشنایان و خویشاوندان 
خانواده ها و حتی از دیگر منابع، اکثرا در 
لندن، و بخشا با کار در کشورهای همسایه 

بعمل آمد«.

معتبری  گزارش  چنین  این  است  ممکن  آیا 
را با استناد به تنها منابع اطالعات از دست 
نداشته  وجود  اصال  تواند  می  هم  که  دوم، 
به  عمدا  یا  مغرضانه  تواند  می  هم  و  باشد 
کرد؟  تنظیم  باشد،  شده  وارد  روز  دستور 
منابعی  به  استناد  با  توانید  می  چگونه  شما 
که اطالعات آنها قابل راستی آزمایی نیست، 
گزارش بنویسید؟ این، جنگ رسانه ای علیه 
قذافی را یادآوری می کند که در جریان آن، 
خود  مردم  بمباران  از  جهانی  های  رسانه 
توزیع  از  و  به وی  وفادار  نیروهای  توسط 
قرص ویاگرا بین سربازان برای تجاوز به 
زنان خبر دادند، که صحت هیچ کدام از این 

خبرها هیچگاه تأئید نشدند.

صرفنظر از آن که سازمانهای غیردولتی در 
مجموع می توانند تأثیرات مثبتی در جامعه 
بگذارند، این مسئله را لزوما باید مورد توجه 
قرار داد که چه کسانی آنها را اداره می کنند 
ماهیت  که  غیردولتی  سازمانهای  مخارج  و 
آنها تغییر می یابد، از کجا تأمین می گردد. 
این سازمانها هر چه بیشتر به دستگاه سلطه 
استثمار  حاصل  از  و  شده  جذب  امپریالیسم 
غیردولتی  سازمانهای  شوند.  می  تأمین 
تبدیل  امپریالیسم  میسیونرهای  به  بسرعت 

می شوند.

پی نوشت مترجم:

بین  و  غیردولتی  سازمانهای  لیست  ــ 
پوشش  را  سیا  سازمان  فعالیتهای  که  المللی 
متن  در  مذکور  موارد  همین  به  دهند،  می 
از  آمریکا  دولت  شود.  نمی  خالصه  مقاله 
کشوری  هر  در  غیردولتی  تشکلهای  تمامی 
گزارشگران  و  محققان  اغلب  از  حتی  و 
برخی سازمانهای  امپریالیستی،  رسانه های 
باصطالح بین المللی مثل شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، بعضی هیتهای نمایندگی 
همه  و  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  در 
و  خواهی  دموکراسی  دستجات  و  گروهها 
حقوق بشری برای کسب اطالعات جاسوسی 
بهره برمی گیرد. از جنگ لیبی و تجهیزات 
راهنمایی  در  خبرنگاران  موقعیت  تعیین 
بمبارانهای این کشور و همچنین، سازماندهی 
و  القاعده  تروریستهای  مسلحانه  حمالت 
اخوان الملسلمین به سوریه، می توان بمثابه 
از  جاسوسی  برداری  بهره  شیوه  بارزترین 
گزارشگران امپریالیسم خبری و سازمانهای 

غیردولتی نام برد.

و  اولین  از  یکی  آزادی«  »خانه  ــ 
امپریالیسم  غیردولتی  نهادهای  خطرناکترین 
آمریکا است که در کنار »جامعه باز« جرج 
تخریب  در  بفردی  منحصر  نقش  سورس، 
شوروی  اتحاد  تجزیه  و  جهانی  سوسیالیسم 
که  بود  آزادی«  »خانه  همین  کرد.  ایفاء 
افراطی  گرایشات  دارای  بونر  یلنا  بکمک 
صهیونیستی، همسر دوم و احتماال مصلحتی 
با وی  ساخاروف،  آندره  مزدور،  فیزیکدان 
رابطه برقرار کرد و بطور همه جانبه از وی 
حمایت بعمل آورد. با تبلیغات دروغین، او را 
»پدر« بمب هیدروژنی اتحاد شوروی نامید 
بدست  جهانی  امپریالیسم  نهایت،  در   … و 
شوروی  اتحاد  غیردولتی،  سازمانها  همین 
را از پای درآورد، یوگسالوی را لت و پار 
کرد، سودان را به دو کشور تقسیم کرد و …

ـ مترجم نوشتار فوق، بر اساس مطالعات و   ـ 

بررسی های خود، ماهیت واقعی سازمانهای 
غیردولتی را همواره افشاء کرده و به همه 
عدم  بخاطر  و  خیر  نیت  با  حتی  که  آنهایی 
دانش کافی، فریب لفاظی های خوش آهنگ 
این تشکلها  امپریالیسم را خورده و  خادمان 
را وسیله ای برای نیل به اهداف انسانی خود 
از  آنها را  داده و  بدفعات هشدار  دانند،  می 
فعالیت در چهارچوب سازمانهای غیردولتی 
داشته  المللی برحذر  بین  و برخی تشکلهای 
است. به این لفاظی جناب جرج بوش، رئیس 
مقام  جنایتکارترین  آمریکا،  سابق  جمهور 
هیتلر،  آدولف  از  بعد  معاصر  تاریخ  دولتی 
آلمان نازی و باراک اوباما، رئیس  پیشوای 
و   …« کنید:  توجه  امریکا  کنونی  جمهور 
تا زمانیکه همه خلقها و همه ملتها از نعمت 
آزادی برخوردار نشوند، آمریکا نباید دست 

روی دست بگذارد…«.

۲۴ اسفند ۱۳۹۰

by Devon DB

wordpress..http://eb۱۳۸۴
/۱۳/۰۳/۲۰۱۲/com

http://mixednews.ru/ar-
۱۵۴۹۸/chives
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جنگ به مفهوم برگشت از متدن به قهقراست، صلح یک 
مادر است

ناهید جعفرپور
مبناسبت  8 مارس روز جهانی زن

از کجا می دانی

که صلح زن است؟

من میدانم، زیرا دیروز او را دیدم در راه پر 
پیچ و خمی  به گذران جهان. او چهره ای 
غمگین داشت مثل یک گل طالیی که پژمرده 

شده پیش از آنکه شکوفا شود.

از او پرسیدم چرا چنین غمگین است؟ به من 
گفت که فرزندش در آشویتز به خاک و خون 
پسرانش  و  هیروشیما،  در  دخترش  افتاده، 
بوسنیا،  لبنان،  اسرائیل،  ایرلند،  ویتنام،  در 
رواندا و چچنیا و افغانستان و عراق و…

لیست  در  دیگرش همگی  فرزندان  که  گفت 
همه  اند،  ای  هسته  جنگ  مردگاِن  سیاه 
فرزندان دیگرش نیز، مگر آنکه همه جهان 

بداند که — صلح یک زن است.

هزاران شمع سپس روشن شدند در چشمان 
ستاره گون اش، و من دیدم – صلح در واقع 
یک زن حامله است، صلح یک مادر است

)دکتر آدا آهارونی، زن اسرائیلی فعال جنبش 
صلح(

اجتماعی می  دادهای  قرار  روسو در کتاب 

نویسد: “جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با 
انسان نیست رابطه دولت هاست که در آن 
افراد انسان تنها بر حسب تصادف و اجبار 

دشمن یکدیگر می شوند”.

بزبانی دیگر جنگ بیان ترور بر علیه تمامی 
انسانها بخصوص بر علیه زنان ، مادران و 
کودکان است. ادعای توسل به جنگ ها برای 
اجرای حقوق بشردوستانه و دفاع از حقوق 
زنان دروغی بیش نیست چرا که بخصوص 
عراق  و  افغانستان  و  کوزوو  های    جنگ 
در  دیگر  های  جنگ  از  بسیاری  و  لیبی  و 
کشورهای جنوب جهان نشان دادند که نه تنها 
این جنگ ها برای منافع بشردوستانه به اجرا 
در نیامد بلکه قربانیان اصلی شان همانا زنان 
و کودکان این کشور ها بودند ودر نهایت این 
ملزومات  ترین  ابتدائی  نابودی  به  ها  جنگ 
زنان  شد.  ختم  کشورها  این  مردم  زندگی 
نیستند  جنگها  انگیختن  بر  عامل  کودکان  و 
اما هدف خشونت ها در منازعات هستند و 
می  تشکیل  را  آوارگان  و  قربانیان  اکثریت 
ملل  سازمان  های  یافته    اساس  بر  دهند. 
شاخص مشارکت زنان در امر صلح بیانگر 
از هر  آنهاست.  بر  آسیب های جنگ  شدت 
هر  از  هستند.  زن  نفر   ۸ صلح  فعال   ۱۱
بیانیه صلح که منتشر می شود بیشترین امضا 

متعلق به زنان است.

زندگی،  خالقان  بعنوان  زنان  مجموع  در   
 ، زندگی و عشق ورزان زندگی  پرستاران 
همیشه از مخالفان اصلی جنگ ها بوده اند 
می  باعث  ها  جنگ  که  زیرا  باشند.  می  و 
می  دوست  که  را  آنچه  هر  زنان  که  شوند 
دارند از دست بدهند) زنان در نتیجه جنگ 
ها  فرزندان، همسران، خانواده، محیط کار، 
فرهنگ ، محیط زیست خویش را از دست 
می دهند(. در این دوره دشوار در پنج قاره 
محیط  و  انسان  از  دفاع  مسئولیت  جهان  ی 
زیست را زنان بر عهده گرفته اند) توجه به 
سازمان های زیست محیطی و جنبش های 
زنان  از  بسیاری  سوی  از  که  صلح  برای 
برای  شاید  گردد(.  می  سازماندهی  جهان 
برخی این سئوال پیش آید که طبق این تعریف 
مردان جنگ طلبند؟ به اعتقاد من موضوع بر 
سر مناسبات پدرساالرانه جوامع جهان است 
است  مشخص  مرد.  بنام  ای  پدیده  خود  نه 
دارند  وجود  جهان  در  زنانی  اکنون  هم  که 
که از طرز تفکر سرمایه داری پدرساالرانه 
و سیاست های ارتجاعی بنیادگرائی اسالمی 
و مسیحی و…..دفاع می کنند و یا بسیاری 
می  فمنیستی  نظریات  مدافع  که  مردان  از 
است  این  است  بحث  مورد  آنچه  اما  باشند. 

زنان
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که در جهان امروز و تحت مناسبات جهانی 
تغییر  کار  ساختار  اوال  نئولیبرالی  سازی 
ستیزتبدیل  زن  ساختاری  به  و  است  نموده 
شده است) سرمایه داران در کارخانه جات 
بجای  خدمات  بخش  در  و  جهانی  بازار 
امنیت  با  وقت  تمام  کارکارگرمرد  نیروی 
کاری، نیروی کار ارزان ونیمه وقت بدون 
امنیت کاری زنان را در سطح جهان بکار 
می گیرند همچنین بخشی از کار تولید را به 
عهده زنان خانه دار در خانه ها سپرده اند (  
و دوما همین جهانی سازی نئولیبرالی برای 
پیاده کردن این سیاست کاری وبرای دستیابی 
به ذخایرثروت و ذخایر انسانی بیشتر و برای 
باز کردن درهای کشورهای جنوب جهان به 
روی بازار جهانی و خصوصی سازی تمامی 
زندگی  ملزومات  و  اقتصادی  های  شاهرگ 
انسانها و حل بحران مالی جهانی از سیاست 
های تهاجمی و جنگ ها استفاده می نمایند. 
دوما حکومت های ارتجاعی بنیادگرای منطقه 
چون جمهوری اسالمی از یکسو برای تامین 
منافع خویش و از سوی دیگر برای رهائی 
سیاسی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  بحران  از 
و  اجتماعی  های  جنبش  سرکوب  و  داخلی 
مهمتر  همه  از  و  خود  مخالف  های  نیروی 
جنبش دمکراسی خواهی سال های اخیر به 
آتش جنگ نفت می پاشند. تجربه نشان داده 
و  ارتجاعی  پدرساالر  های  رژیم  که  است 
مستبد و زن ستیزی چون جمهوری اسالمی 
ابتدا به  از هر فرصتی استفاده نموده و در 
پرداخته  زنان  های  جنبش  و  زنان  سرکوب 
اند. اما این اشتباه هم نباید پبش آید که گویا 
ضد جنگ بودن زنان و دفاع آنان از صلح 
مبارزات  در  زنان  دخالت  عدم  مفهوم  به 
تبعیض  رفع  علیه  بر  مبارزات  و  اجتماعی 
بر علیه زنان و مبارزات دمکراسی خواهی 
مدافعین  تمامی  من  اعتقاد  به  است.  کل  در 
چه  دمکراسی  و  آزادی  و  اجتماعی  عدالت 
زن و چه مرد از مدافعین سرسخت صلح و 
باشند ولی در   ها می  مخالفین جدی جنگ 
اجتماعی  تبعیضات  و  استثمار و ظلم  مقابل 
، اقتصادی و جنسیتی از سوی امپریالیسم و 
ارتجاع داخلی مجبور به مقاومت و مبارزه 
صورت  در  که  است  مسلم  این  باشند.  می 
تبعیضات  رفع  و  اجتماعی  عدالت  استقرار 
و  جنسیتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  گوناگون 
انداز  دیگر، چشم  پیوستن جهانی  به حقیقت 
زندگی انسانها صلح آمیز و زیبا خواهد بود.

اما همانطور که در باال گفته شد بحث ما در 
این جا پرداختن به چگونگی مبارزات زنان 
منطقه و ایران نیست بلکه پرداختن به آسیب 
هائی است که در مجموع در صورت وقوع 
جنگ در کشورهائی چون کشور ما دامنگیر 
تمامی زنان خواهد شد. خانم ماریا میز فعال 
آلمان  جنبش زنان و فعال جنبش صلح  در 

مفهوم  به  “جنگ   : نویسد  می  باره  این  در 
تا  دقیقا    قهقراست”.  به  تمدن  از  برگشت 
کنون تمامی کشورهائی که در آن ها جنگی 
به وقوع پیوسته است در زیر فشار این جنگ 
ها این سیر نزولی قهقرائی در ابعاد مختلف 
طی شده است. افزون بر این وی اعتقاد دارد 
فیزیکی )  آسیب های  تنها  نه  که “جنگ ها 
زیست(  محیط  انهدام  و  انسانها  شدن  کشته 
آسیب های روانی  بلکه  باعث می شوند  را 
گسترده تری آنهم طی نسل ها بجای خواهند 
گذاشت”. دقیقا با نگاهی به کشور های جنوب 
که  جوامعی  یعنی  آسیا(  و  آفریقا   ( جهان 
همواره جنگ هائی در آنان به وقوع پیوسته 
است “پس خشونت” های بیشماری در روح 
این جوامع نهادینه شده اند واین پس خشونت 
قوانین  و  پدرساالرانه  مناسبات  ازطریق  ها 
پشتیبانی کننده این مناسبات، حریم  اجتماعی 
مورد  را  زنان  خانوادگی  و  شخصی  و 
دیگری  کننده  انهدام  متفاوت  های  خشونت 
نیست  بدان معنی  این  البته  داده است.  قرار 
که زنان کشورهای دیگر جهان در صورت 
جنگ ها زیر خشونت جنگ ها قرار نگرفته 
های  رژیم  وجود  اما  گرفت  نخواهند  و  اند 
این مناطق  ارتجاعی در  وبنیادگرا و  مستبد 
با وجود درد مشترک این زنان با سایر زنان 
جهان اما شرایطی بس دشوار تر و استثنائی 

تر را برای آنان به وجود آورده است.

از  دربسیاری  حاضر  حال  در   ، باری 
کشورهای جهان یا جنگی انجام میشود و یا 
جنگی پایان یافته است و یا جنگی در شرف 
های رسمی %۹۰  آمار  و طبق  است  وقوع 
قربانیان این جنگها غیر نظامیان بوده که از 
کودکان  و  زنان  با  اکثریت  تعداد  این  میان 
است. چرا اکثریت قربانیان زنان و کودکان 

می باشند؟

در  را  عراق  و  ایران  ساله   ۸ جنگ  مثال 
نظر می گیریم : طبق آمار رژیم جمهوری 
ساله   ۸ جنگ  در  نفر   ۸۰۰۰۰۰ اسالمی، 
اند. اگر حتی  به قتل رسیده  ایران و عراق 
کشته  آمار  یکسوم  زن    شدگان  کشته  تعداد 
شدن  کشته  اما  باشد  مجموع  در  شدگان 
بعنوان  زنان  گذاشتن  بجای  و  همسران 
و  فرزندان  شدن  کشته  و  خانوار  سرپرست 
بجای گذاشتن مادران داغدیده ، خراب شدن 
خانه ها و بیخانمان شدن زنانی که خانواده 
شدن  خراب  اند،  داده  دست  از  را  خویش 
بیکارشدن  و  موئسسات  و  جات  کارخانه 
زنان ، زن ستیزی رژیم بنیادگرای جمهوری 
اسالمی به بهانه جنگ، فشار ، تجاوز ، بی 
خانوار  سرپرست  زنان  روآوردن   ، امنیتی 
احیانا تن فروشی برای  به کارهای پست و 
نبودن  برخوردار  و  کودکان  زندگی  گذران 
حقوقی  و  اجتماعی  های  امنیت  از  زنان 
بیماری های  اثر  ومرگ و میر کودکان در 

ناشی از جنگ و ……….صدمات و آسیب 
های روحی و جسمی است که قربانی شدن 

را تعریف می کنند.

 اشاره ای قوانین جنگ درباره زنان

بر  حاکم    متعددی  های  پروتکل  کنون  تا   
تنها  و  است  گردیده  تصویب  جنگی  شرایط 
ژنو  های  کنوانسیون  الحاقی  پروتکل  در 
در  چهارم  بخش   ۱۹۷۷ و   ۱۹۴۹ مصوب 
ماده ۷۶ به نفع کودکان و زنان مواردی ذکر 
ترتیب  به  آن  برجسته  نکات  که    است  شده 

زیر است:

بر تفکیک زنان و مردان  اسیر و عدم اعمال 
تاکید    بازداشت  در طول  زنان  بر  خشونت 

شده است

کودکان  و  دار  بار  زنان  به  پزشکی  توجه   
خرد سال را ذکر کرده است

در  زنان  بر  اجباری  کار  گونه  تحمیل هر   
اردوگاه ها منع کرده است

عنوان  به  را  زنان  به  تجاوز  طور  همین 
جنایت جنگی شناخته است

اعمال مجازات مرگ  موارد  در همه  نهایتا 
برای زنان ممنوع است.

با این وجود بانگاهی کوتاه به وضعیت زنان 
در جنگ ها ی کوزوو، افغانستان و عراق 
و لیبی و… میتوان تا حدودی به عمق فاجعه 
جنگ در منطقه و بی اساس بودن این قوانین  
یافته های سازمان ملل    اساس  بر  برد.  پی 
شاخص مشارکت زنان در امر صلح بیانگر 

شدت آسیب های جنگ بر آنهاست.

از هر ۱۱ فعال صلح ۸ نفر زن هستند. از 
هر بیانیه صلح که منتشر می شود بیشترین 

امضا متعلق به زنان است.

زمان حضور پزشکان  در جنگها  بیشترین 
نیاز به پزشکان زن گزارش می شود. علت 
نظامی  مجروحین  از  پس  که  اینست    آن 
زنان بواسطه بیشترین خشونت )تجاوز( پر 

تعدادترین بیماران را تشکیل می دهند.

 به آمار سازمان ملل نگاه کنیم :

در  ودختر  زن   ۵۰۰۰۰۰-۲۵۰۰۰۰ بین   
مورد  رواندا  جنگ  جریان  در  سال ۱۹۹۴ 

تجاوز و آزار و اذیت قرار گرفتند

در   ۱۹۹۰ سال  در   ۵۰۰۰۰-۲۰۰۰۰ بین 
مورد  هرزگوین  و  بوسنی  جنگ  جریان 

تجاوز قرار گرفتند.

در طول جنگ های  بین ۶۴۰۰۰-۵۰۰۰۰ 
قرار  جنسی  آزار  مورد  سیرالئون  داخلی 
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گرفتند

در سودان بطور متوسط هر روز ۴۰ مورد 
تجاوز وحشیانه جنسی به زنان گزارش شده 
است. در این کشور آمار زنان و کودکانی که 
مورد آزار جنسی بوده اند تنها در یک دهه 

۲۰۰۰۰۰ مورد گزارش شده است.

در جنگ جهانی دوم ۱۲۰۰۰۰۰ زن ربوده 
تعداد  و  گرفتند  قرار  آزار  مورد  و    شدند 

زیادی  مفقود شدند.

بوده  مجبور  زن  هر  کره  جنگ  جریان  در 
است روزانه به  ۳۰ سرباز ژاپنی خدمات 

جنسی ارائه کند

در  غالب  های  ارتش  تنها  نه  حقیقت  در   
جنگ ها به غنیمت گرفتن زنان را مشروع 
عنوان  به  تجاوز  از  بلکه  شمارند،  می 
که  بطوری  کنند.  می  استفاده  جنگی  اسلحه 
گیر  در  کشورهای  زنان  به  آمارخشونت 
وحشتناک  بسیار    گذشته  دهه  در  جنگ 
افزایش یافته است. بطور مثال ــ در بوسنی 
براساس آمارهای متفاوت در مدت ۵ ماه به 
تا پنجاه هزار زن تجاوز جنسی شده  بیست 
است. ـ در سیرالئون از چهار هزار و پانصد 
کودک ربوده شده شصت درصد دختر بوده 
اند. ـ در این دهه در اثر جنگ ها در حدود 
است  داشته  وجود  جنگی  آواره  میلیون   ۴۰
کودکان  و  زنان  را  آنها  درصد  هشتاد  که 
تشکیل داده اند. ـ شصت درصد از زنانی که 
اند بین  در بوسنیا به بازار فحشا وارد شده 
سنین ۱۹ تا ۲۴ ساله بوده اند. بنابر گزارش 
جنگ  در  تنها  فلسطین  بهداشت  وزارت 
 ۲۰۰۹/۲۰۰۸ سال  در  فلسطین  اسرائیل 
که  شده اند  کشته  فلسطینی   ۱۳۱۴ حدود  در 
به  بوده اند.  کودک  نفر،   ۴۱۲ میان  این  در 
گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۱  کشتار 
غیرنظامیان افغان بسیار نگران کننده و رو 
به افزایش بوده است. یوناما در این گزارش 
نوشته است که شمار تلفات غیرنظامیان در 
سال ۲۰۱۱ به ۳۰۲۱ نفر رسیده، در حالی 
در  و  آمار ۲۷۹۰  این  آن،  از  قبل  که سال 
سال ۲۰۰۹ میالدی ۲۴۱۲ نفر بوده است. . 
کشته شدگان غالبا زنان و کودکان بوده اند.

در گزارش سازمان ملل، بمب های کنار جاده  
مرگبارترین  انتحاری،  های  بمبگذاری  و 
کودکان(  )عمدتا  غیرنظامیان  تلفات  عوامل 

دانسته شده است.

یان کوبیش؛ فرستاده ویژه دبیر کل سازمان 
ملل در افغانستان گفته است:”کشتار کودکان، 
این جنگ همواره  افغان در  زنان و مردان 
رو به افزایش بوده است. غیرنظامیان افغان 
بهای جنگ را بیشتر از همه پرداخته اند.”

در این گزارش، “شبه نظامیان” مسئول کشتار 

دانسته   ۲۰۱۱ سال  در  غیرنظامی   ۲۳۳۱
شده که ۷۷ درصد کل تلفات غیرنظامیان را 
تشکیل می دهد. این میزان در مقایسه با سال 
۲۰۱۰ چهارده درصد افزایش یافته است.

انفجاری  است:”وسایل  آمده  گزارش  در 
بزرگترین عامل عمدتا قتل کودکان و زنان 
افغان در سال ۲۰۱۱ بوده که جان ۹۶۷ نفر 
جنگ  در  غیرنظامی  قربانیان  سوم  یک  یا 

)۳۲ درصد( را گرفته است.”

 ـ از ۱۷ کشوری که در جهان بیش از صد 
ایدز  بیماری  نتیجه  در  یتیم  کودک  هزار 
داشته اند، ۱۳ کشور جنگ زده بوده است. 
ناپدید  کشتار،  گزارش  این  طبق  چنین  هم 
فروش  و  خرید  جنسی،  تجاوزهای  شدن، 
دختران، پسران و زنان در جنگ افغانستان 
از رشدی بی حد برخوردار بوده است. مثال  
و  زنان  ربودن  جنگ  از  بعد  افغانستان  در 
تاریخ  تمام  به  نسبت  اجباری  ازدواجهای 
بهتر  باشد،  نشده  بدتر  اگر  افغانستان  گذشته 

هم نشده است.

جنگ  و  اقتصادی  تحریم  عراق  کشور  در 
این  کودکان  و  زنان  بر  را  فشار  بیشترین 
کشور به همراه داشته است و عالوه بر از 
بین رفتن درحدود ده ها هزار انسان که بخش 
مهمی از آن زن و کودک بی گناه بوده اند، 
مرگ  و  رنجها  و  دردها  خود  با  این جنگ 
ومیرهای بسیار زیادی دیگری را در میان 
زنان و کودکان این کشور به ارمغان آورد. 
ایرنه خان همچنین در گزارش خود در باره 
عراق می گوید:” در عراق در سال ۲۰۰۳ 
بمب   ۱۰۵۰۰ از  بیش  آمریکایی  نیروهای 
حداقل  حاوی  که  گرفتند  کار  به  ای  خوشه 
بمب  نسبت  است.  بمب  قطعه  میلیون   ۱٫۸
 ۵ متوسط  طور  به  ناموفق  و  ناقص  های 
درصد است که به این معناست که ۹۰۰۰۰ 
عراق  زمین  در  اکنون  نشده  منفجر  بمب 
اکثرا  قربانیانش  مسلما  که  است  شده  کاشته 
قربانیان  ها  آن    واقع  در  کودکانند  و  زنان 
اصلی در چیزی که “خسارت جانبی” نامیده 
می شود هستند، خسارت جانبی برای بمب 
زمینی.    های  مین  برای  یا  هوشمند،  های 
گلوله  با یک  تنها  بسیاری  زنان  فلوجه،  در 
 ۷۲ شدند.  کشته  شد  شلیک  سرشان  به  که 
فلوجه  جنگ  روز   ۶ طی  طریق  بدین  زن 
تنها کاری که کرده بودند  به قتل رسیدند و 
این بود که در خانه را باز کرده بودند و به 
آن ها شلیک شد”. حنا ابراهیم فعال زنان و 
روزنامه نگار عراقی در سخنرانی تریبونال 
بین المللی عراق دراستانبول می گوید:” از 
شد،  اغاز  عراق  در  اشغال  که  روز  همان 
حقوق  و  زنان  علیه  سیستماتیک  خشونت 
آنان نیز آغاز شد. زنان را ربودند، به آن ها 
تجاوز کردند و حتی آن ها را برای کار در 

شبکه تن فروشی به کشورهای دیگر بردند. 
من با یکی از این ها که در دستجاتی است 
به  او  کردم.  برند صحبت  می  را  زنان  که 
او  بهای  نباشد  باکره  اگر یک زن  من گفت 
تا ۳۰۰۰ دالر نیست، ولی  بیش از ۲۰۰۰ 
اگر باکره باشد ارزشش بسیار بیشتر است. 
اگر زنی سالم باشد و بتوان ارگان های بدن 
تا ۱۰۰۰۰  تواند  بهایش می  او را فروخت 
دالر باال برود، در حالیکه در خود عراق این 
جنایات  نوع  این  آنوقت  ندارند.  ارزشی  ها 
به طور روزانه توسط یک  در مورد زنان 
شود.  می  انجام  منسجم  و  مافیایی  سازمان 
وجود  عراق  در  اشغال  از  قبل  چیزها  این 
برنامه.  رئیس  دویی.یه”  کارولین  نداشت”. 
زنان و جنگ کمیته. بین.المللی صلیب سرخ 
در عراق می نویسد: با فقدان مرد خانواده، 
این حقیقت که خانواده نان آور سنتی خود را 
از دست داده نیز تاثیر مستقیمی بر وضعیت 
اقتصادی آن دارد. مشاهدات کمیته بین المللی 
نتیجه  این  به  را  ما  در عراق  صلیب سرخ 
رسانده که نبود درآمد منظم و کافی در طول 
سالیان شمار باالیی از خانواده ها را به ورطه 
زنان  اکنون  هم  است.  کشانده  شدید  فقری 
های  حاشیه  در  بیشماری  خانوار  سرپرست 
شهر بغداد در آلونک های کنار محل تخلیه 
زباله های شهر زندگی می کنند و تغذیه خود 
و کودکانشان از پس مانده غذا از میان زباله 
آلمان چندی پیش گزارش  تلویزیون  هاست. 
به  نمود  پخش  زنان  این  زندگی  از  مفصلی 
گزارش خبرنگار کودکان خردسال در زباله 
ها بدنبال شیشه، آهن و تکه پاره های دیگر 
می گردند تا مادرانشان بتوانند با فروش آن 
کمی نان تهیه کنند. وضعیت جسمی این زنان 
معرض  در  خطرناکی  طرز  به  کودکان  و 

آسیب های جدی قرار دارد.

دو  تا  بین یک  فوق  کمیته  تخمین  اساس  بر 
میلیون خانوار عراقی تحت تکفل زنان هستند. 
شوهرشان  که  است  زنانی  شامل  رقم  این 
این  است.  زندانی  یا  و  شده  مفقود  مرده، 
زنان فاقد حمایت و حفاظت اقتصادی، جانی 
و اجتماعی هستند. این آمار شامل زنان بی 
با چالش مضاعفی  نیز می شود که  خانمان 

روبرو هستند.

فرصت  داشتن  بدون  افزاید:  می  یه  دویی 
شغلی، بدون کمک از سوی اقوامی که خود 
تامین اجتماعی  فقیرند و بدون حمایت نظام 
کشور، تالش روزانه این زنان عبارت است 
از تدارک لقمه نانی برای سفره و تامین بهای 
تنها  نیز  گاهی  درمان  و  تحصیل  و  سرپناه 
انتخاب آنان بیرون کشیدن پسران جوان خود 
برای  به خیابان  آنان  از مدرسه و فرستادن 
کسب چند دینار برای خانواده است. در نتیجه 
شرایط  قیمت  که  بود  خواهد  آینده  نسل  این 
سخت کنونی را پرداخت خواهد کرد. همچنین 
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طبق گزارش اتحادیه زنان عراقی  تنها در 
بخش مشاغل اجتماعی  وضعیت زنان عقب 
در گذشته  گرد ۱۸۰ درجه ای نمود.عموماً 
زنان تنها یک کار خارج از خانه داشتند، اما 
خود  کودکان  شکم  کردن  سیر  برای  اکنون 
یا حتی سه کار داشته  مجبور هستند که دو 
باشند. رشد زنان سرپرست خانواده در تاریخ 
عراق بیسابقه است. آنان اغلب شوهران خود 
را در جنگ با ایران در دهه ۱۹۸۰ و در 
جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ از دست 
داده اند. معلمی که در زمانی با حقوق خود 
فراهم  را  ای  آبرومندانه  زندگی  میتوانست 
با آشپزی کردن  آورد، امروز مجبور است 
کردن  کاری  خدمت  یا  و  کردن  خیاطی  یا 
برای دیگران امورات خود و فرزندانش را 
بگذراند. کمکهای دولتی تنها کفاف ۱۰ روز 
در ماه این زنان را میکند. برای بقیه ماه هر 
کس خود باید گلیمش را از آب بیرون کشد. 
در صد زنانی که در سال ۲۰۰۵ در عراق 
قرار  جنسی  تجاوز  مورد  و  کشته  و  ناپدید 
گرفته اند و حشتناک است. در اثر این فجایع 
درصد باالئی از دختران جوان عراقی دیگر 
به مدارس نمی  نیامده و  بیرون  از خانه ها 
روند. زنان مشاغل خود را رها نموده و از 
ترس در خانه ها خود را محبوس نموده اند”. 
تعداد زیادی از  تایمز  نیویورک  به گزارش 
در  تنگی  فلزی  آلونکهای  در  عراقی  زنان 
دفاتر  راهروهای  و  پلیس  بازرسی  پستهای 
دولت نوری مالکی روزگار می گذرانند. در 
هستند  زنانی  عراق  دیالی  استان  در  بعقوبه 
اجازه منزلشان  پول برق و  تأمین  برای  که 
از  بازرسی  برای  طرحی  در  شدند  حاضر 
زنان شرکت کنند. آنها می گویند دولت نوری 
مالکی مدت یکسال است که به آنان حقوقی 
این  بکارگیری  است. طرح  نکرده  پرداخت 
است  انتحاری  با عملیات  مقابله  برای  زنان 
و  شد  ریخته  آمریکا  ارتش  سوی  از  که 
تأمین مالی آن راهم آمریکا به عهده گرفت 
زنان  این  از  است  یکسال  عراق  دولت  اما 
استفاده می کند اما حاضر به پرداخت حقوق 
این که  از  بعد  جاسم  هند  نیست.  زنان  این 
همسرش شغلش را از دست داد به این شغل 
روی آورد. وی به نیویورک تایمز گفت: آنها 
را  حقوقتان  آینده  ماه  که  می دهند  قول  فقط 
می دهیم و ماه آینده همین را تکرار می کنند. 
یک خانم عراقی دیگر که ۴۵ساله است به 
او که یک  تایمز می گوید: همسر  نیویورک 
توسط   ۲۰۰۶ سال  در  بود  عراقی  سرباز 
شبه نظامیان به قتل رسید. یک ماه بعد پسر 
۱۷ساله اش را هم کشتند. او به تنهایی مجبور 
بود از ۴ دختر و دو پسر جوانش مراقبت کند 
و خرج آنها را تأمین نماید. گرفتن این شغل 

تنها راه زنده ماندن او و خانواده اش بود.

خانم ربکا مورای در روزنامه آلمانی یونگه 

ولت در سال ۲۰۱۱ می نویسد:”  در کشوری 
که تحت اشغال آمریکایی ها قرار دارد  و 
به محل  درگیری های قومی مبدل شده است 
تجارت و خود فروشی زنان بشدت گسترش 
بعنوان دست  باالخره  رانیا  پیدا کرده است. 
راست یکی از  تجار زنان مشغول بکار شده 
مشتریان می  از  پول  آوری  مسئول جمع  و 
شود. او می گوید دالالن  زنان  روزانه تا 
کردند.  می  کسب  درآمد  دالر  هزار  بیست 
به  را  خود  کشور  شمال  در  باکره  دختران 
مبلغ پنج هزار دالر به سوری ها و امارات 
متحد عربی ها می فروشند در حالی که بقیه 
زنان برای نصف این مبلغ حاضر به فروش 
خشونت  از  که  دخترانی  شوند.  می  خود 
دالالن  دام  به  سریعا  کنند  می  فرار  خانگی 
زنان می افتند. بخش دیگری از زنان نیز به 
وسیله اعضای مرد خانواده خود یا باندهای 

بزه کار به فروش می رسند.

 اکثر دالالن تجارت زن از خود زنان تشکیل 
شده است. این زنان خانه های فساد کوچک را 
در محله هایی فقیر نشین چون »ال باتاوین« 
در مرکز شهر بغداد را اداره می کنند. رانیا 
شش سال پیش  همراه یک عده ای از زنان 
آمریکایی  خود فروش دیگر توسط نظامیان 
دستگیر و متهم به همکاری با تروریست ها 
منتقل  قادمیه«  »ال  زندان  به  او  شود.  می 
می شود و در همین جاست که یک سازمان 
کمک به زنان با وی تماس برقرار کرده و 
این  برای  رانیا  خواهان همکاری می شود. 
او مخفیانه  به کار می کند.  سازمان شروع 
و    کرده  برقرار  ارتباط  ها  خانه  فاحشه  با 
اطالعات مربوط به وضعیت خانه های فساد 
قرار  زنان  به  کمک  سازمان  اختیار  در  را 
می دهد. رانیا از تجربیات خود استفاده کرده 
و خود را به عنوان دالل زن  جا می زند و 
بدین شکل موفق به کشف یک فاحشه خانه 
در بغداد می شود که در آن دختر ان ۱۶ساله 
در اختیار سربازان آمریکائی قرار داده می 

شدند”.

ثمره   سال ۲۰۰۶  تا  یونیسف  گزارش  طبق 
نظامیان  حضور  از  ناشی  خشونت های 
و  میلیون   ۵ از  بیش  به  عراق  در  خارجی 
در  پدارانشان  که  رسیده  یتیم  هزار   ۷۰۰
انفجارهای روزانه، عملیات های  ترور،  اثر 
مسلحانه، موشک باران و کشتار قبیله ای جان 

خود را ازدست داده اند.

در آمارهای سال ۲۰۰۹، مؤسسه هماهنگ 
عراق،  در  ملل  سازمان  بشردوستانه  کننده 
تعداد  اینکه  بر  مبنی  کرده  ارائه  گزارشی 
زنان بیوه تا نیمه اول سال ۲۰۰۹، به ۵۶۵ 
حالی  در  این  است،  یافته  افزایش  تن  هزار 
است که روزانه ۴۰۰ کودک بر اثر افزایش 
یتیم  جامعه،  در  خشونت آمیز  رفتارهای 

آمارهای  اساس  بر  که  می شوند، همانطور 
میانگین  افزایش ۲۲ درصدی  شاهد  عراقی 
ازدواج  آمار  درصدی   ۵۰ کاهش  و  طالق 
هستیم، در برابر این شکافی که جامعه عراق 
شاهد آنست، بسیاری از جامعه شناسان نسبت 
جامعه،  در  خشونت آمیز  رفتارهای  رشد  به 
هشدار داده اند، مسأله ای که قطعاً این یتیمان 
یا هر  والدین  از  یکی  تربیتی  نقش  نبود  در 

دو، تحت تأثیر آن قرار خواهند گرفت.

در لیبی طبق آمار وزارت بهداشت و درمان 
جدید این کشور حداقل

سی هزار نفر از مردم غیر نظامی کشور در 
بمباران های ناتو در طول هفت ماه جنگ این 
کشور کشته شده اند. در ماه های اول رسانه 
های غربی اعالم کرده بودند “که اطالعات 
آمریکایی  استفاده  از  حاکی  آمده  دست  به 
لیبی  در جنگ  اورانیوم ضعیف شده  از  ها 
موضوعی  است.  عراق  و  یوگسالوی  مانند 
که منجر به تلفات شدید غیر نظامیان درلیبی 
و آلودگی محیط زیست این کشور به رادیو 

اکتیو شده است”.

بر اساس گزارش های موجود  میزان تلفات 
در فاصله ۱۹ مارس تا ۲۶ مه بالغ بر ۷۰۰ 
اعالم  لیبی  رسمی  منابع  است.  بوده  نفر 
کرده بودند که چهار هزار و ۶۷ تن از غیر 
که  شدند  مجروح  ناتو  حمالت  در  نظامیان 
وضع ۴۳۳ نفراز آنان وخیم گزارش شده بود 
البته آمار غیر رسمی بسیار باال تر گزارش 
داده شده است. هنوز اطالعات دقیق و قابل 
اتکایی در خصوص آمار تلقات انسانی لیبی 
موجود  های  ادعا  اساس  بر  ندارد.  وجود 
تا سی هزار  بیست  بین  باختگان  تعداد جان 
نفر تخمین زده می شود. طبق گزارش های 
لیبیایی،  های  وبالگر  سوی  از  شده  منتشر 
گروه های حقوق بشری، ناتو، منابع دولتی 
باال  اگر حد  ناظر مستقل،  و  سازمان های 
در رنج تخمین ها در آمار کشته شد گان را 
در نظر بگیریم در مجموع ۱۶۲۴۴ نفر جان 
نفر هم  اند و ۴۰۰۰  داده  از دست  شان را 
نمی  به مستندات موجود  بنا  اند.  مفقود شده 
آمار  این  در خصوص  آزمایی  راست  توان 
انجام داد. اما فرض می کنیم واقعیت چنین 
نیرو  از  نفر  تعداد ۷۰۵۹  این  بین  باشد در 
های انقالبی، ۲۵۳۱ از طرفداران قذافی و 
۶۶۵۴ از شهروندان زن و کودک و مرد بی 
پناه هستند. آمار تلفات انسانی بمباران نیرو 
های خارجی حدود ۱۱۷۶ است که ۱۱۲۵ 

نفر از آنان غیر نظامی بوده اند

از سوی دیگر هزینه های تحمیلی این جنگ 
بر مردم لیبی بسیار باالست. روزنامه وطن 
چاپ آمریکا هزینه ناشی از تخریب لیبی در 
برآورد  میلیارد  بر ۴۸۰  بالغ  را  اثر جنگ 

کرده است.
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نمونه  عراق  و  ایران  ساله   ۸ جنگ  اما  و 
وحشتناک  وضعیت  بیان  برای  کوچک  ای 
زنان ایران در صورت احتمال جنگ است. 
خرابی در اثر بمباران شهرها،  بمب باران 
کارخانه جات و از کاربیکار شدن کارگران 
در کارخانه جاتی که بخشی از خط تولیدش 
به لحاظ کمبود مواد اولیه بسته شد، )طبیعتا 
اولین اخراجی ها اخراج زنان ازکار بعنوان 
شدن  کشته  بود(همچنین  جنگی  شرایط 
بندی  احتکار،جیره   ، پسران  و  همسران 
تجاوز جنسی   ، گرانی، دستگیری و زندان 
به زنان در روستاهائی مرزی عراق، جیره 
چون  روزانه  غذائی  مواد  مهمترین  بندی 
بندی مواد  ، جیره  گوشت و شیر و …… 
سرمای  در  گازوئیل  و  نفت  چون  سوختی 
های  افکن  بمب  شبانه  حمالت  زمستان، 
عراقی، موشک باران های منازل مسکونی 
و از بین رفتن زنان خانه دار و کودکان ساکن 
در منازل به هنگام موشک باران ها، نبودن 
بمب  چون  اضطراری  مواقع  برای  پناهگاه 
چماق  خیابانی،  فشار  های  باند   ، ها  باران 
به  زنان  به  آنان  هجوم  و  هللا  حزب  داران 
عنوان دفاع از ناموس شهدا و ناموس زنان 
سرپرست  زنان  برای  امنیت  عدم  محجبه، 
مخارج  تامین  برای  فروشی  تن  خانوار، 
 ………… و  فرزندان  و  خود  زندگی 
بود  مشکالتی  و  معضالت  بزرگترین  از 
پائینی  اقشار  زنان  زندگی  بخصوص  که 
جامعه ایران و زنان خانه دار و سرپرست 
خانواررا در این دوره مورد مخاطرات جدی 
و منهدم کننده ای قرار داده بود. در این دوره 
بخصوص زنان پناهنده افغانی و عراقی در 
ایران در زیر بدترین فشار های موجود بسر 
این زمان   توجه در  قابل  بردند. مسئله  می 
از صحنه  زنان  بیشتر  چه  هر  شدن  خارج 
وضعیت  به  کوتاه  نگاهی  با  بود.  اشتغال 
اشتغالی بین سال های جنگ با عراق )۸۸ 
– ۱۹۸۰( عالوه بر صنایع نفتی ، سرمایه 
دفاعى سوق  به سوى صنایع  گذارى کشور 
نیز به طور  این هر دو صنایع  داده شد که 
تلقى مى شد و زنان  سنتى صنایعى مردانه 
گزارشهاى  براساس  نداشتند.  نقشی  آن  در 
پایان  یعنی   ۱۹۸۸   سال  پایان  در  موجود 
از  کمتر  با  ایران  کارخانجات  اغلب  جنگ 
۵۰ درصد ظرفیت خود کار مى کردند که 
علت این امر ، کمبود مواد اولیه وارداتى از 
تأثیر مستقیم خود را  این مسئله  بود.  خارج 
بر وضعیت شغلی زنان در این دوره برجاى 
گذاشت و باعث شد که زنان اکثرااز صحنه 
از سالن  بسیاری  مثال  اشتغال خارج شوند) 
چون  بسیاری  جات  کارخانه  تولیدی  های 
صنایع داروئی ، زیبائی و پاکیزگی و نساجی 
که   ..… و  غذائی  صنایع  و  کفش  تولید  و 
آن کار می کردند  بند در  بسته  عمدتا زنان 
تعطیل گردید(. این بیکاری گسترده در بخش 

خدمات و بخش کشاورزی هم تاثیر خود را 
زنان  از  بسیاری  بیکاری  باعث  و  گذاشت 
گردید. طبق آمار سرشماری ۱۹۸۶ ، حدود 
ایران  در  مرد  هزار  نهصد  و  میلیون   ۱۱
شاغل بوده اند که سهم اشتغال زنان طبق این 

سرشماری تنها ۹% بوده است.

بهانه  به  اسالمی  جمهوری  رژیم  بنابراین 
بنام  همچنین  و  اولیه  مواد  نبودن  و  جنگ 
دفاع از ناموس زن اسالمی تالش نمود هر 
چه بیشتر زنان را از صحنه کار خارج نماید 
و کار زنان را تنها به عنوان کار تولید مثل 
خالصه  مردان  کار  نیروی  بازتولید  کار  و 
نماید.  بعد از جنگ و با نام بازسازی دوران 
بعد از جنگ مرحله سخت تری در زندگی 
تولد  به  ایران آغاز گشت که درنتیجه  زنان 
صد ها معضل و آسیب اجتماعی دیگر برای 
های  خشونت  رشد  انجامید.  زنان  زندگی 
مراجع  پشتیبانی  و  خانوادگی  و  اجتماعی 
قانونی از این خشونت ها ، فقری گسترده، 
بیکاری باال، تن فروشی برای اداره زندگی 
فحشا،  های  خانه  ایجاد   ، فرزندان  و  خود 
اعتیاد   ، اعدام  سنگسار، دستگیری، زندان، 
 ، صیغه  ترویج   ، سوزی  خود  و  فرار  و 
این  جمله  از   .………………………
آسیب های اجتماعی  اقتصادی بعد از جنگ 

بود.

بهانه  به  اینبار  اسالمی  جمهوری  رژیم 
خشونت  تن  بر  اسالمی”  “کشور  بازسازی 
اقتصادی  سیاسی  اجتماعی  قانونی  های 
و  پوشانده  تازه    لباسی  زنان  علیه  بر  خود 
نام  با  نمود  تالش  را  زنان  به  خشونتی  هر 
صرفه جوئی و دوران سازندگی و پاکسازی 
و دفاع از ناموس امت اسالمی توجیه نماید. 
موج دستگیری ها ، سنگسار ها ، محبوس 
با  این دوره  اعدام ها درست در  کردن ها، 
و  از شدت  اسالمی”  “کشور  بازسازی    نام 
به  کنید  توجه  شد  برخوردار  خاص  حدتی 
آمار دستگیری ها و اعدام ها و شکنجه ها 
در در فاصله ۸ سال جنگ و دوران بعد از 
بعدی  چه  از  بازسازی  دوران  یعنی  جنگ 
برخوردار بود. دقیقا از این دوره به بعد می 
و  اقتصادی  و  اجتماعی  معضالت  که  بینیم 
تصاعدی  رشدی  بروز  روز  زنان    خانگی 
دارد . البته دقیقا بر بستر همین خشونت ها 
اجتماعی  و    شرعی  و  قانونی  تبعیضات  و 
که  بود  زنان  علیه  بر  وخانگی  اقتصادی 
رشد  ایران  زنان  اجتماعی  قدرتمند  جنبش 

نمود.

از  جنبه  یک  درآوردن  بتصویر  برای 
معضالت کنونی  زنان در ایران تنها به یک 

مثال در روزنامه ایلنا اشاره می نمایم:

و  جامعه  شناس  قرایی  مقدم،  امان  هللا  “دکتر 
استاد دانشگاه، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا 

در اوائل سال ۲۰۰۶ گفته بود که:»در حال 
تهران  در  خیابانی  زن  هزار   ۳۰۰ حاضر 

وجود دارد.«

و۴  تهران  در  خیابانی  زن  هزار   ۳۰۰
میلیون  معتاد و ۹  میلیون  بیکار, ۵  میلیون 
میلیون   ۵/۵( نکرده  ازدواج  پسر  و  دختر 
 ۲۰۰۶ سال  در  پسر(  میلیون   ۳/۵ دختر، 
آمار  این  مسلما  امروز  پیش.  سال   ۶ یعنی 
چند برابر شده است. در حال حاضر چندین 
میلیون  دو  و  کشور  در  حاشیه  نشین  میلیون 

حاشیه  نشین در تهران وجود دارد.«

همچنین گزارش ایلنا در  سال ۱۳۸۸ از یک 
کارشناس آسیب های اجتماعی، آمار مراکز 
فحشا در سطح شهر تهران را ۸ هزار باند 
اعالم کرده بود. معینی کارشناس آسیب های 
های  آسیب  بررسی  همایش  در  اجتماعی، 
اجتماعی، گفته بود:” طبق آمار در مدت ۷ 
به زیر  از ۲۸ سال  سال متوسط سن فحشا 
این  کف  حاضر  حال  ودر  رسیده  سال   ۲۰
سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان 
گسترش  روزافزونی  طور  به  نوجوانان 
اجتماعی  مسائل  کارشناس  است.”.این  یافته 
تصریح کرد:” بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار زن 
خودفروش در جامعه ما قابل ردیابی هستند.

با وجود فقر آماری در این زمینه کارشناسان 
مسئله  آن  دارندو  نظر  اتفاق  مسئله  یک  در 
شرایط  در  ایران  در  فحشا  که  است  این 
به  توجه  با  و  برد  می  سر  به  کننده  نگران 
بد  وشرایط  ها  وتحریم  اقتصادی  بحران 
رفتن  باال  فقر،همچنین  افزایش  و  اقتصادی 
سطح زندگی، این وضعیت روز به روزبدتر 

هم خواهد شد..

 

بیانگر  اجتماعی  های  آسیب  این  باال رفتن   
اوج خشونت های اجتماعی، اقتصادی نسبت 
به زنان است. زنانی که اکثرا برای گذران 
زندگی خود و فرزندان و خانواده مجبور به 
می  پیکرشان  یعنی  خود  ثروت  تنها  فروش 

باشند.

 با توجه به این آمار و ارقام و صدها آمار 
از صد ها معضل دیگر زندگی زنان ایران 
و با توجه به قدرت تخریب تسلیحات نظامی 
در  آمریکا  ارتش  سوی  از  که  ای  پیشرفته 
جنگ عراق بکار گرفته شد، که اصال قابل 
مقایسه با تسلیحات بکارگرفته شده در جنگ 
ایران و عراق نیست می توان حدس زد که 
به  نظامی  حمله  یک  احتمال  صورت  در 
تا چه  آسیب های مخرب  این  ایران وسعت 
حد زندگی آینده مردم ایران بخصوص زنان 

و کودکان ایران را تهدید خواهد نمود:

در این صورت قبل از همه چیز این جنگ 
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جمهوری  رژیم  دوباره  گرفتن  جان  باعث 
با  رژیم  عامالن  نتیجه  در  و  شده  اسالمی 
جنگی”  “شرایط  کرنای  و  بوق  در  نواختن 
در مرحله نخست به تشدید فشار و دستگیری 
اجتماعی  جنبش  شدید  بردن  ضرب  زیر  و 
و جنبش دمکراسی خواهی ایران بخصوص 
و  زنان  دولتی  غیر  های  تشکل  و  ها  نهاد 

دستگیری های گسترده می پردازند.

اقتصادی  و  اجتماعی  صحنه  در  همچنین   
 ، ایران  در  جنگی  احتمالی  صورت  در 
آسیب ها و صدمات زیر زندگی مردم ایران 
بخصوص زنان و کودکان را  مورد مخاطره 

قرار خواهد داد:

ـ تخریب کارخانه جات و موسسات و ادارات 
بیکار  آن  بدنیال  و  بیکاری  گسترده  رشد  و 
قربانیان  اولین  بعنوان  کار  از  زنان  شدن 

شرایط جنگی

شدن  کشته  و  سکونی  های  محل  تخریب  ـ 
زنان و کودکان ساکن این خانه ها در نقاط 
شهری و روستائی) قدرت تخریب در روستا 
های  خانه  بودن  مقاوم  غیر  لحاظ  به  ها 
روستائی  باال تر از شهر هاست. افزون بر 
این در ایام روز که بیشتر زنان و کودکان در 
محل های مسکونی بسر می برند این دسته 
بیشتری  در معرض خطرات  از شهروندان 

بسر می برند(

به زنان در شرایط  ـ رشد تجاوزات جنسی 
ناامن و هرج و مرج دوران جنگی ) چه از 
سوی نظامیان و چه از سوی غیر نظامیان(

ـ  بکارگیری  زنان به عنوان تدارکات پشت 
جبهه جنگی) پرستاری مجروحین، آشپزی، 

تهیه آذوقه و…..

ـ افزایش زنان سرپرست خانوار بدلیل کشته 
شدن همسران

ـ رشد کودکان بی سرپرستی که خانواده های 
خود را در اثر حمالت جنگی از دست می 

دهند.

ـ جیره بندی آذوقه ، مواد سوختی و دارو و 
پائینی  اقشار  دسترسی  و عدم  آشامیدنی  آب 
جامعه و زنان سرپرست خانوار بی درآمد و 
کم درآمد به این ضروریات زندگی و مردن 
بسیاری از نوزادان خانواده های اقشار پائینی 
جوامع شهری و روستائی در اثر سوء تغذیه

باال رفتن نجومی  بازار سیاه و  ـ احتکار و 
قدرت  و عدم  ابتدائی مردم  های  نیاز  قیمت 
پائینی جامعه بخصوص زنان  اقشار    خرید 
سرپرست خانوار و خانواده های متوسط و 
کم در آمد از بازار آزاد و بازار سیاه  ) توجه 
شود که هم اکنون در شرایط تحریم ها جامعه 

ما اسیر این معضل است حال با وقوع هر 
گونه حمالت نظامی مسلما شرایط غیر قابل 

تحمل تر خواهد گردید(

ـ افزایش  ازدواج های موقتی و چند همسری 
بدلیل کشته شدن بسیاری از مردان

ـ رشد اعتیاد میان زنان و مردان و نوجوانان 
افسردگی  و  فقر  از  فرار  راه  اولین  بعنوان 

و ترس

جوانانی  نو  و  مردان  و  زنان  شدن  کشته  ـ 
ها  شهر  ی  ها  پل  زیر  و  ها  پارک  در  که 
در  برند.)  می  بسر  تهران  شهر  بخصوص 
در  مردم  از  بسیاری  عراق  و  ایران  جنگ 
اثرموج انفجار ها در فضاهای باز خیابان ها 

و معابر و پارک ها کشته شدند(

تنها  بعنوان  فروشی  تن  افرون  روز  رشد  ـ 
ممردرآمد زنان سرپرست خانوار

کشته شدن زنان تن فروش توسط گروه های 
ناشناخته  در دوران هرج  ضربتی اسالمی 
و مرج جنگی ) نمونه در عراق کنونی و هم 

اکنون در تهران(

ـ رشد خشونت های چماغ داران رژیم با نام 
دفاع از ناموس اسالمی و خون شهدا و حمله 
گسترده به زنان و دختران با نام بدحجابی و 

..………………

قاچاق زنان و دختران جوان و  ـ ربودن و 
کشور    مرزهای  از  آنان  وخروج  خردسال 

توسط دالالن آدم فروش

ـ مردن زنان در هنگام زایمان و در نتیجه  
که  کشوری  مناطق  در  نوزادان  مردن 
بیمارستانها و درمانگاه ها تخریب گشته اند.

شدن  کشته  و  واگیر    های  ییماری  شیوع  ـ 
این  اثر  در  کودکان  و  زنان  از  بسیاری 

بیماری ها

ـ افسردگی و آسیب روحی  مادران در اثر 
کشته شدن فرزندان

ـ بی خانمان شدن زنان و کودکانی که خانه 
های خود را از دست داده اند و آواره شدن 
آنها و خشونت  به زنان و کودکان در مقر 
رژیم  عوامل  سوی  از  زدگان  جنگ  های 

اسالمی

های  نسل  زندگی  زیست  محیط  به  آسیب  ـ 
آینده ) وجود مواد منفجره و عمل نشده در 
بین  از  و  ها  آب  شدن  آلوده  و  زمین  سطح 
رفتن موجودات دریائی و از بین رفتن جنگل 

ها و حیوانات در اثر بمباران و…….

خانم مهرانگیز کار در باره زنان در جنگ 
ایران و عراق می نویسند” زنان، این شهدای 

زنده ی جنگ ایران و عراق تا کار را تمام 
نکنند از پا نمی نشینند. از این جنگ گسترده 
که در تمام خانه های ایران سربازانی دارد، 
از  که  نهادهائی  مجریان  و  ماموران  تمام 
بر ضد  قانونی  غیر  و  قانونی  های  تبعیض 
در  و  دارند  خبر  کنند  می  پاسداری  زنان 
محاصره ی زنان خانگی که محاصره شان 
کرده اند و سربازان این جنگ به شمار می 
روند، احساس امنیت نمی کنند. سرداران از 
درگیری با این سربازان خانگی خود معاف 
آنان  از  خانگی  سربازان  نافرمانی  نیستند. 
چنان است که به جان آمده اند و عجز خود 

را جاهای دیگری جبران می کنند”.

تجاوز  کودکان،  و  زنان  کشتار  براین  بنا 
در  و وحشت  آواراگی  کودکان،  و  زنان  به 
جنگ های ویرانگر نشانه هایی خوف انگیز 
در جهان سرمایه داری کنونی هستند. شکی 
نیست که بازندگان اصلی همه این جنگ ها 
و خشونت ها عمدتا زنان تهی دست و عادی، 
مزدبگیر بوده و تنها برندگان خشونت، جنگ 
دیکتاتوری،  های  رژیم  کنار  در  ترور،  و 
اقلیتی سرمایه دار به ویژه صاحبان صنایع 
تولیدکننده  بزرگ چند ملیتی و شرکت های 
سالح و احزاب و دولت های وابسته به آن 

ها میباشند..

ایران  به  نظامی  حمله  هرگونه   : کالم  جان 
و  ایران  مردم  علیه  بشریت،  علیه  جنگی 
کودکان  و  زنان  زندگی  علیه  بخصوص 
ایران است. از سوی دیگر چنین جنگی پیش 
پرده ای برای سرکوبهای در آینده بخصوص 
سرکوب جنبشهای مستقل زنان خواهد بود. 
رفاه،  برابری،  آزادی،  که  است  بدیهی 
عدالت اجتماعی از جمله ممنوعیت استثمار، 
و  تبعیض  ممنوعیت  سرکوب،  ممنوعیت 
امنیت و…  برقراری بهداشت و آموزش و 
جمهوری  رژیم  و  است  ایران  مردم  حق 
اسالمی تمامی این حقوق را از مردم ایران 
دریغ کرده است و عامل اختناق و فقر حاکم 
زنان  است  بدیهی  هم  باز  و  است  ایران  بر 
رژیم  اتمی  ماجراجوئی  در  ایران  مردان  و 
جمهوری اسالمی ایران شریک نبوده و بمب 

اتم نمی خواهند.

اما اگر قرار بود برای نابودی هر دیکتاتور و 
زور گو و مستبدی و هر حکومت دیکتاتوری 
کشوری را با بمب و موشک و خمپاره  بر 
تا امروز می  روی ساکنین اش منهدم نمود 
را  انگلیس و…  و  اسرائیل  آمریکا،  بایست 
در  هایشان  کشتار  تمامی  خاطر  به  فقط  هم 
عراق و فلسطین، و افغانستان و لیبی و …. 
این منطق غیر  با خاک یکسان کرد.  بارها 
آزادیخواهانه زنان  انسانی جایی در مبارزه 

و مردان ایران ندارد.
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دموکراسی آمریکایی

امین حصوری

برای   ۲۰۱۰ پایئز  در  مطلب  این  توضیح: 
انتشار در نشریه منجنیق )*( نوشته شد. به 
دوم  شماره  انتشار  در  یکساله  ی  وقفه  دلیل 
حاضر  مطلب   ،)۲۰۱۲ )زمستان  مجنیق 
الجرم شامل رویدادهای مرتبط کالنی که در 
این مدت رخ داده اند نمی شود. برای مثال 
اعتصابات  و  اسپانیا  در  آشفتگان  بر  جنبش 
به  و  انگلیس  و  یونان  در  اعتراضات  و 
ویژه جنبش اشغال وال استریت اینک درک 
عمومی از مقوله »دموکراسی واقعا موجود« 
قابلیت های جمعی فراتر  و ضرورت ها و 

رفتن از آن را تا حدی تغییر داده اند.

مقدمه:

در یک نگاه کالن می توان از دو رویکرد 
عمده در نقد دموکراسی سخن گفت: رویکرد 
و  یافته  تحقق  امری  را  دموکراسی  نخست 
همزاد و مکمل سیاسی نظام سرمایه تلقی می 
کند و پتانسیل های درونی آن را همان هایی 
می بیند که در چند دهه گذشته در پیشروترین 
بخش دنیای متروپل نمود یافته است، که بر 
الجرم  و  دموکراسی  پروژه  کامل  شکست 
این  از  کند.  می  داللت  آن  مفهومی  بطالن 
دیدگاه نارسایی های نظام سرمایه، به موازات 
سرمایه  فراسوی  نظمی  به  گذر  ضرورت 
دموکراسی  الگوی  از  گذار  مستلزم  داری، 
به صورت های سیاسی عالی تری است که 

می  محسوب  دموکراسی  از  بنیادی  گسستی 
بر  نوشتار  این  )که  دوم  شوند. در رویکرد 
که  است  آن  بر  باور  شده(  تنطیم  آن  مبنای 
دموکراسی همچون بسیاری از مفاهیم مترقی 
و انسانی، در مسیر پویش های تاریخی خود، 
دهلیز  در  و  داری  سرمایه  با  مواجهه  در 
الزامات ساختاری آن، دستخوش یک چرخه 
معیوب گشت و نه تنها از رشد و پویایی باز 
ایستاد، بلکه در اشکال منجمد و تحریف شده 
خود، در خدمت تثبیت نظم مستقر و حفاظت 
از محدوده های آن قرار گرفت. در توجیه 
اتخاذ رویکرد دوم در نقد دموکراسی در این 
نوشتار، نگارنده بر این باور است که مسخ 
و تحریف گسترده ارزش ها و دستاوردهای 
از  لزوما  داری،  سرمایه  نظام  در  انسانی 
چشمپوشی  به  نباید  روند  این  منتقدان  سوی 
پتانسیل  ویژه  به  و  تاریخی  کارکردهای  از 
قابل  اشکال  )در  مفاهیم  این  امروزی  های 
نو زایش آنها( منجر شود. چرا که بخشی از 
روند مبارزه برای تغییر نظم مستقر از مسیر 
مفاهیم  و  ها  نام  و  ها  ارزش  گیری  بازپس 
مسیری  چنین  در  گذرد.  می  شده  تسخیر 
“نشان دادن” تحریف های سیستماتیک انجام 
شده و مکانیزم نظام مند حفط این مسخ شدگی 
)به مثابه صورت اجتماعی “ازخودبیگانگی” 
شکاف  تواند  می  داری(،  سرمایه  با  همزاد 
تناقضات گفتمان های غالب و نظریه  ها و 
دارانه”  سرمایه  ساالری  “مردم  مدافع  های 

را بهتر آشکار سازد. با چشمپوشی از چنین 
ناچار  به  بدیل  امکانی، گفتمان های سیاسی 
از  یافته و  انتزاعی تر سوق  به حوزه های 
و  اجتماعی  واقعیت  با  کمتری  پیوندهای 
گسترش عمومی  برای  محدودتری  امکانات 
خود برخوردار خواهند شد. در همین راستا، 
این  نوشته  این  در  شده  طی  منطقی  روال 
گونه است که نخست به لحاظ “تاریخ مفهوم 
ها”، تعریف مقوله دموکراسی به ارزشهای 
عام انسانی و پیش فرض های تاریخی نهفته 
در آن )برای تحقق آزادی و برابری سیاسی 
شهروندان( ارجاع داده می شود و بر مبنای 
هنجارها،  این  درونی  و  منطقی  الزامات 
برخی معیارهای هنجاری مکمل استنتاج می 
شود ]این کار بدین لحاظ الزم است که در 
گفتمان های غالب، با تعریف دموکراسی بر 
مبنای الگویی از نهادها و شیوه های سیاسی 
"این  القای یک  از طریق  پیشاپیش  موجود، 
رادیکال  تفکر  و  نقادی  راه  کاذب،  همانی" 
بسته می شود. از سوی دیگر دراینجا تعریف 
هنجاری ارائه شده از دموکراسی به هیچ رو 
نیست؛  مطلوب"  "مطابق  و  دلبخواه  امری 
تاریخ  در  آن  به جایگاه  ارجاع  با  نه صرفا 
که  خاطر  این  به  ویژه  به  بلکه  ها،  مفهوم 
هنجارهای معرفی شده همچنان هم از پذیرش 
های  نظام  در  حتی  و  بوده  برخوردار  عام 
از جایگاه حقوقی  امروز هم  "دموکراتیک" 
سپس  برخوردارند[.  بخش  مشروعیت  و 

استراتژیک
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کشورهای  داعیه  اینکه  گرفتن  مفروض  با 
متروپل )در این مورد آمریکا( در برپایی و 
حمایت از دموکراسی “درست” است، تالش 
می شود با ذکر برخی واقعیت ها و روندهای 
کالن و از طریق مقایسه های منطقی نشان 
داده شود که این فرض به دلیل نقض مکرر 
دموکراسی،  از  شده  ارائه  هنجاری  تعریف 
شباهت  بی  استداللی  رویه  )این  است  باطل 
ریاضیات  در  خلف”  “برهان  بکارگیری  به 
نیست(. بدین طریق نشان داده می شود که 
سیاسی  نظام  در  دموکراسی  وجود  داعیه 
آمریکا از تناقضاتی “درون ماندگار” )گریز 
ناپذیر و غیر تصادفی( رنج می برد. اما از 
پیشروترین  معرف  آمریکا  کشور  که  آنجا 
بخش سرمایه داری در دنیای معاصر است، 
تناقضات  معنای وجود  به  امر همزمان  این 
درون ماندگار در ساختار نظام سرمایه داری 
بنابراین  برپایی دموکراسی است.  در جهت 
های  “دموکراسی  هم  دوم  رویکرد  در 
ضرورت  با  ساختاری  تناقض  در  موجود” 
انسانها  اجتماعی  نیازهای  و  هنجاری  های 
قرار می گیرند و بنا کردن دموکراسی واقعی 
)آنچه که به راستی پاسخگوی نیاز انسان ها 
به آزادی و برابری باشد، گیریم با هر نامی( 
های  انسان  و  مترقی  نیروهای  دستور  در 
آرمانگرا قرا می گیرد. از قضا بخش مهمی 
 دهد  نشان  بوده که  آن  نوشته  این  از هدف 
تحقق چنین خواسته ای در چارچوب سرمایه 

داری ناممکن است.

۱- نقد دموکراسی: کدام نقد، کدام دموکراسی؟

وقتی از سیاست های جنگ طلبانه و سلطه 
جویانه ی آمریکا، مثال در آمریکای التین، 
می  حرف  خاورمیانه،  و  افغانستان  عراق، 
زنیم و یا سایر اقدامات مخرب و رویکردهای 
منفعت محورانه آمریکا در حوزه روابط بین 
یا  و  کودتاها  پشتیبانی  و  هدایت  مثل  الملل، 
جهانی  های  کنوانسیون  برخی  به  ندادن  تن 
محیطی،   زیست  های  نامه  پیمان  جمله  )از 
منع مین ضد نفر، حقوق کودکان( را مورد 
است  محتملی  موقعیت  دهیم،  می  قرار  نقد 
 – لیبرال  مدافعان  از  ای  عده  سوی  از  که 
چرا  شویم؛  فراخوانده  چالش  به  دموکراسی 
که آنها به دلیل باور به »این همانی« میان 
به  )اولی  دموکراسی   – لیبرال  و  آمریکا 
نقد  تاریخِی دومی(،  مثابه عالی ترین تجلِی 
باورهای  به  نقد  را  آمریکا  های  سیاست  به 
سیاسی خود می بینند. از سوی چنین طیفی، 
نقادی سیاست های آمریکا عموما به ضدیت 
که  همچنان  شود،  می  تعبیر  دموکراسی  با 
در  ریشه  آنان  دید  از  هایی  مخالفت  چنین 
بدبینی های »ایدئولوژیک« دارد و لذا فاقد 
این گونه  اینکه در  واقعی است!  بنیان های 
واکنش ها انگیزه نقادی سیاست های آمریکا، 
فورا به ضدیت با دموکراسی تقلیل داده می 

شود )مثل یک اتهام بسته بندی شده(، عالوه 
بر بی اعتبار جلوه دادن موضوع نقد، خواه 
ناخواه انحراف از آماج نقد را هم به دنبال 
های  سیاست  نقادی  که  این خاطر  به  دارد؛ 
مشی  نقد  بلکه  دموکراسی،  نقد  نه  آمریکا، 
سیاسی کشوری است که قدرت اقتصادی و 
جایگاه سیاسی و نظامی بی رقیب اش، آن را 
به شاخص ترین تجلی امروزِی کاپیتالیسم بدل 
کرده است. بنابراین آماج این نقد نه ساختار 
سیاسی آمریکا، بلکه بنیادهای کاپیتالیستی آن 
است که در اشکال کمابیش مشابهی در سایر 
کشورهای متروپل نیز حضور دارد. با این 
حال مدافعان سیاست های آمریکا، یک نکته 
را در مورد این نقادی ها درست فهمیده اند: 
نقدها منکر وجود دموکراسی در  این  اینکه 
آمریکا هستند. چرا که سرمایه داری )حتی 
در رشد یافته ترین تجلی های تاریخی خود( 
بنا به ماهیت اقتدارگرا و جامعه ستیزش )در 
معنای محوریت منافع خصوصی/انحصاری 
اشکال صوری  منافع جمعی(، جز  به جای 
نقد  بنابراین  آورد.  نمی  تاب  را  دموکراسی 
به سیاست های آمریکا نه نقد به دموکراسی، 
بلکه اشاره به فقدان گریزناپذیِر دموکراسی 
تعبیری،   به  یا  است؛  ساختارهایی  چنین  در 
است  موجودی”  واقعا  “دموکراسی  به  نقد 
دموکراسی  تجسم  را  خود  دارد  اصرار  که 
جا بزند. در این رویکرد، فقدان دموکراسی 
ناکارآمدی  از  لزوما  آمریکا  مثل  جایی  در 
)هر  نمی خیزد  بر  دولتمردان  فریبکاری  یا 
خصلتی  بلکه  پذیرد(،  می  تاثیر  آن  از  چند 
که  است  ای  سیاسی  نظام  در  ساختاری 
می  میانجیگری  را  داری  سرمایه  مناسبات 
کند. به این معنا که سرمایه داری برای تداوم 
بازتولید  که  شکلی  به  را  دموکراسی  خود 
آن را ممکن سازد مسخ و تحریف کرده و 
درون  از  را  آن  بخش  رهایی  های  پتانسیل 
منتسب  با  اینکه  عین  در  سازد،  می  نابود 
را  آن  تاریخی  وجهه  آن،  به  خود  کردن 
به  امروزی خود می سازد.  اعتبار  پشتوانه 
آمریکایی”  “دموکراسی  به  نقد  دیگر،  بیان 
در حقیقت صادقانه ترین دفاع از دموکراسی 
است که در بطن خود حامل دعوت به ساختن 
دنیایی است که دموکراسی و همزیستی آزاد 
و برابر انسانی در آن تحقق پذیر باشد. با این 
حال چنین نقدی به ویژه آنجا که دایره وسیع 
تری از مخاطبان را هدف قرار دهد، لزوما 
نباید در چارچوب نقد متعارف مارکسیستی 
بر مناسبات سرمایه داری بنا شود ] در این 
چارچوب برای مثال می توان به طور عام 
چنین استدالل کرد: از آنجا که برابرِی سیاسی 
شهروندان در شرایطی که به لحاظ اقتصادی 
است،  ناممکن  دارند  نابرابری  جایگاههای 
دموکراسی در چارچوب سرمایه داری تحقق 
مقدمات  در  توقف  به  و محکوم  نیست  پذیر 
های  آزادی  تحقق  که  همچنان  است؛  خود 

اقتصادِی  مناسبات  که  شرایطی  در  فردی، 
به  فردیت  پرورش  برای  مجالی  استثماری، 
اکثریت جامعه نمی دهند، تنها در حد قوانین 
صورِی عاری از ضمانت های اجرایی باقی 
می ماند[. بلکه نقد به “دموکراسی آمریکایی” 
همچنین می تواند در سطحی دیگر، از پیش 
فرض های عام و تاریخی دموکراسی آغاز 
کند و با استخراج معیارهایی عام از دل آنها، 
به کند و کاو در ساختار و مناسبات حاضر 
در “دموکراسی های واقعا موجود” بپردازد. 
کند و  آن است که چنین  نوشتار مدعی  این 
تناقضاتی  شدن  آشکار  به  الجرم  کاوهایی 
درونی در این نظام ها می انجامد، تناقضاتی 
که شکاف هایی پر ناشدنی میان واقعیت این 
نظام ها و داعیه های دموکراتیک آنها ایجاد 
که  شواهدی  همراه  به  نتایج  این  اند.  کرده 
در پهنه واقعیت های موجود یافت می شود، 
با  که  مارکسیستی  رهیافت  بر  است  تاییدی 
داری،  سرمایه  سیاسِی  اقتصاد  نقد  به  اتکا 
های  دموکراسی  ماندگاِر  درون  تضادهای 

موجود را عیان می کند.

۲- در ضرورت نگاه تاریخی به دموکراسی

تاریخی  مفهومی  عنوان  به  دموکراسی 
های  آموزه  گسترش  و  رشد  محصول 
آن  مالزم  اجتماعی  روندهای  و  اومانیستی 
بود. این مفهوم معرف الگویی از صورتبندی 
ایده های انسان  سیاسی بود که در قالب آن 
اجتماع  ساحت  در  بروز  مجال  محورانه 
بیابند. در این معنا دموکراسی بدیلی سیاسی 
بود  لیبرالیستی  فردگرای  فلسفه  برابر  در 
اجتماعی  و  سیاسی  برابری  تضمین  با  تا 
شهروندان، حقوق و آزادی های برابِر فردی 
بنابراین  بیابند؛  تحقق  امکان  )لیبرالیستی( 
با  زمانی  که  موجودی  سیاسی  ساختارهای 
معیار قرار دادن این الگو )و درک عمومی 
رایج از آن(، تحت نام دموکراسی پا با عرصه 
تاریخ نهاده اند، همواره بر مبنای آن دغدغه 
ها و معیارهای اولیه ای که به پرورش ایده 
نقد  و  ارزیابی  قابل  انجامید،  دموکراسی 
و  نهادها  وجود  مبنای  بر  نه صرفا  هستند، 
“تاریخ  بستر  در  که  متعارفی  ساختارهای 
واقعی”، برای تحقق آن ایده رواج یافته اند. 
بهترین  در  دموکراسی حتی  دیگر  از سوی 
و  خود  ی  یافته  تجسم  تاریخِی  نمودهای 
اش،  فرضی  آرمانِی  های  صورت  در  نیز 
یک  حال  درعین  و  ناتمام  فرایندی  همواره 
حضور  با  تنها  که  است،  شکننده  موقعیت 
اجتماعی خالق و مشارکت و نظارت نقادانه 
ی شهروندان می تواند ضمانت پویایی و بقا 
داشته باشد. یعنی دموکراسی تنها در صورت 
برقراری چنین شرایطی، که خود وابسته به 
پایه های اجتماعی متعددی است،  برقراری 
کیفی غنی  به طور  و  یابد  تکامل  تواند  می 
نقد  که  است  بدیهی  اساس  این  بر  شود.  تر 
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و  دموکراتیک  ضد  کننده،  محدود  اقدامات 
و  ملقب  گیریم  حکومتی،  هر  انسانی  غیر 
مشهور به دموکراتیک، از بدیهی ترین پیش 
شرط های باور به دموکراسی و پایبندی به 
از  که  ]همانطور  است  دموکراتیک  رفتار 
سوی طیف هایی از فعالین سیاسِی امریکایی 
و اروپایی در مخالفت خستگی ناپذیر آنها با 
غربی  های  دولت  های  لغزش  و  تناقضات 
که  آنجا  از  دیگر  بیان  به  هستیم[.  آن  شاهد 
دموکراسی به عنوان یک دستاورد تاریخی، 
دیگر  تاریخی  های  پدیده  از  بسیاری  مانند 
که  است  داشته  قرار  روند  این  معرض  در 
به اشکال و کارکردهای صوری خود تقلیل 
داده شود، بسندگی به همین اشکال صوری 
برای قضاوت در مورد ارزیابی دموکراسی، 
بسیار نارسا و غلط انداز خواهد بود. در واقع 
نهادین/ های  پایه  برخی  وجود  اگر صرف 
جوامع  سیاسی  ساختار  در  رایج  نمادیِن 
امروزی، ترجماِن برقراری دموکراسی در 
در  مستقر  های  حکومت  باشد،  کشور  یک 
آسیایی و  آفریقایی و  بسیاری از کشورهای 
آمریکای جنوبی را نیز باید با درجات مختلف 
دموکراتیک به حساب آورد، در حالیکه می 
از  کاریکاتوری  تنها  آنها  از  بسیاری  دانیم 
کنند و در پشت  دموکراسی را عرضه می 
حکمرانی  به  دموکراسی،  نمادهای  ماسک 
بر همین  آنها مشغولند.   مردم و چپاول  بر 
مبنا باورمندی به دموکراسی تنها با محکوم 
کردن حکومت های آشکارا مستبد و مرتجع 
نمود نمی یابد؛ بلکه نیازمند شهامت و دقت 
نقادانه ای است که معیارهای دموکراتیک را 
در معنای عام و انسانی آن در نظر آورد و 
نقادی کشورهای  مورد  در  را  آنها  ویژه  به 
مدعی دموکراسی به کار گیرد. همه اینها بدان 
معناست که درک صوری از دموکراسی یا 
درک از دموکراسی به مثابه نوعی ساختار 
صوری برای چینش سیاسی ارکان جامعه و 
تنظیم نحوه مشارکت شهروندان، بزرگترین 
این  ارتباط  که  چرا  است؛  دموکراسی  آفت 
الگوی سیاسی را با اهداف و نیازها و دغدغه 
آنها  به  پاسخگویی  در  الگو  این  که  هایی 
اعتبار گرفته و استقرار یافته است را نادیده 
گسست  این  کند(.  می  انکار  )یا  گیرد  می 
دموکراسی،  پیدایش  تاریخِی  های  سویه  از 
دموکراسی  که  بیانجامد  بدانجا  تواند  می 
بر  را  دموکراسی  معیارهای  موجود،  های 
تعریف  خودشان  امروزی  واقعیت  مبنای 
»دموکراسی  نقد  که  اینجاست  از  و  کنند. 
نقد ساختارهایی که  بر  واقعا موجود«  های 
آنان را در  اساسا با هیج تعریفی نمی توان 
به  یابد.  می  تقدم  گنجاند،  دموکراسی  قلمرو 
آنکه دموکراسی به مثابه یک ساختار  ویژه 
بالقوگی های مترقی، اگر از  سیاسِی حاوی 
مردمی  مستقیم  نظارت  و  مشارکت  پشتوانه 
برخوردار نباشد، در مواجهه با ساختارهای 

تا  یابد،  می  شکننده  بسیار  ماهیتی  قدرت، 
جایی که می تواند به ابزار پر زرق و برق 
و مجاب کننده ای در دست قدرتمندان و الیه 
تحکیم  و  بسط  برای  اجتماعی  نفوذ  با  های 
بدل شود  منافع شان  و جریان  اقتدار  حوزه 
اسمی  مشروعیت  که  ترتیب  این  به  )۱(؛ 
به  تواند  می  دموکراسی،  تاریخی  اعتبار  و 
اجتماعی  مشارکت  کنترل  در خدمت  آسانی 
و محدود ساختن منتقدان و مخالفان در جهت 
تحمیل مناسبات غیر انسانی و نابرابر قرار 
موجود.  در خدمت حفظ وضع  یعنی  گیرد، 
بنابراین، یکی از معیارهای روشنی که می 
توان در ارزیابی جنس و عیار “دموکراسی 
های واقعا موجود” بر آن تاکید کرد، میزان 
سطح  و  جامعه  در  موجود  سیاسی  پویایی 

مشارکت خودانگیخته شهروندان است.

تاریخی  سویه  که  آنجا  از  دیگر  سوی  از 
سیاسی  عرصه  سان  به  را  آن  دموکراسی 
می  معرفی  اجتماعی  محورِی  انسان  تجلی 
برای  توان  می  که  دیگری  عام  معیار  کند، 
سنجس عیار دموکراسی در یک نظام سیاسی 
به کار گرفت، میزان حرمت نهادن به انسان 
انسان  رعایت  برای  سازی  بستر  میزان  یا 
است. پذیرش این معیار، یعنی پیوند درونی 
محوری  انسان  با  دموکراسی  تاریخِی  و 
دنبال  به  تری  مشخص  نتایج  جهانشمول، 
دارد که می توانند به عنوان معیارهای بعدی 
ما برای سنجش عیار دموکراتیک نظام های 

سیاسی مورد استفاده قرار گیرند:

از یکسو با جهانشمول بودن حقوق بشر مواجه 
می شویم که نظام هاِی مدعی دموکراسی را 
– به لحاظ منطقی- متعهد به رعایت موازین 
آن در همه حوزه های سیاستگزاری می کند، 
در  و خواه  ملی  مرزهای  محدوده  در  خواه 
سطح بین المللی. ]توجه داشته باشیم که در 
مسیر پایبندی به الزامات "نقد درونِی" وعده 
داده شده، ناچاریم حقوق بشر لیبرالی پذیرفته 
شده از سوی دولت های امروزی را مبنای 

قضاوت خود قرار دهیم[.

از سوی دیگر آرمان های اومانیستِی زمینه 
ساِز دموکراسی و جهان شمول بودن آنها )که 
هم  بشر  حقوق  موازین  در  آنها  از  بسیاری 
تبلور یافته اند( مستلزم آن است که مناسبات 
میان کشورها هم مشمول رعایت معیارهای 
پذیرفته شده دموکراتیک باشد، که در سطح 
حداقلی به معنای پایبندی به معاهده نامه های 
بین المللِی ناظر بر این مقوله است. این امر 
به معنای آن است که آن دسته از مناسبات 
دموکراسی  به تضعیف روند  که  المللی  بین 
با  تناقض  در  بیانجامد،  کشورها  سایر  در 
با  تضاد  در  لذا  و  دموکراتیک  های  ارزش 
داعیه های دموکراتیک نظام های سیاسی ای 
و  دالیل  به  را  آنها  به  توسل  که  دارد  قرار 

توجیهات مختلف مجاز می شمارند.

اصل  پذیرش  از  که  دیگری  جانبی  معیار 
تاریخی  پیوند  و  جهانشمول  محوری  انسان 
پایبندی  شود،  می  حاصل  دموکراسی  با  آن 
از  جدا  که  است؛ چرا  محیطی  زیست  های 
طبیعی  زیسِت  محیط  مستقل  های  ارزش 
های  گونه  و  ها  اکوسیستم  یکتایی  )نظیر 
بیوسفر،  اجزای  همه  درونی  پیوند  زنده، 
تنوع  حفظ  لزوم  و  جانداران  حیات  حق 
سطح  در  انسان  رعایت  بوم(،  زیست  های 
جهانشمول نیز مستلزم پرهیز از تخریب و 
نابودی محیط های طبیعی ای است که حیات 
انسان بر این سیاره وابسته به دوام و سالمت 
مالحظات  گرفتن  نظر  در  یعنی  آنهاست. 
زیست محیطی به گونه ای که دامنه شمول 
باشد  داشته  ملی(  )فرا  جهانی  سویه  هم  آن 
و هم )به لحاظ زمانی( امکان برخوردارِی 
نتیجه ای  آیندگان را در نظر بگیرد،  برابر 
است که از جهان شمول بودن ارزش های 

دموکراتیک حاصل می شود.

برای  مهم  معیار  به چهار  کنون  تا  بنابراین 
نهادن  بنیان  برای  دموکراسی  عیار  سنجش 
یک نقد درونی رسیده ایم. قطعا با کمی تعمق 
معیارهای  دموکراسی،  تاریخی  سرشت  در 
یافت می  این منظور  برای  مهم دیگری هم 
به  نوشتار  این  گیری  پی  برای  اما  شود؛ 
عنوان بحثی مقدماتی در این زمینه، به نظر 
می رسد این سه معیار به قدر کافی گویا و 
راهگشا باشد. واضح است که اگر یک نظام 
تامین  از  ناتوان  دموکراسی،  مدعی  سیاسی 
این معیارها باشد، می توان از آن به عنوان 
نظامی دارای پوسته دموکراتیک یاد کرد.

۳- دموکراسی آمریکایی در بوته نقد

شکل  روند  تاریخی  طور  به  آمریکا  در 
اساسی  قانون  استقرار  با  دموکراسی  گیری 
مختلف  های  دولت  که  شد  آغاز  کشور  این 
مشروعیت خود را در تعهد به پایبندی به این 
چارچوِب قانونی و پاسداری از آن می یابند. 
قدرت  کسب  اساسی،  قانون  همین  طبق  بر 
مجرای  از  تنها  دولتمردان  توسط  سیاسی 
دادن  تن  شرط  پیش  با  و  عمومی  انتخابات 
به چارچوب تفکیک قوای پیش بینی شده و 
تعامل میان ارکان سه گانه ساختار حکومتی 
سیاسی  صورتبندی  این  است.  پذیر  امکان 
دو  حدود  از  پایدار  سنتی  سان  به  چه  اگر 
قرن پیش در آمریکا استقرار یافته و تاکنون 
هم به حیات خود ادامه داده است، اما چنین 
ساختاری پیش از آنکه به خودی خود تجسم 
جامعه  دموکراتیک  های  خواست  کلیت 
تضمین  برای  است  پیش شرطی  فقط  باشد، 
پایبندی حکومت ها به رعایت حقوق قانونی 
و  ها  خواسته  به  نهادن  گردن  و  شهروندان 
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آزادی های دموکراتیک آنان و نیز تالش و 
زمینه سازی برای تحقق این حقوق و آزادی 
ها. بنابراین عالوه بر شکل صوری نهادهای 
سیاسی و مکانیسم های پیش بینی شده برای 
تقسیم  و  ارتباط  نحوه  یا  دولتمردان  گزینش 
قوا/قدرت میان نهادها و ارکان قانونی، تنها 
تعامل فعال و نقادانه جامعه و نهادهای مدنی 
کننده  تضمین  تواند  می  قدرت  ساختار  با 
در  شده  تعیین  قانونی  هاِی  مکانیزم  کارایِی 
باشد.  نظر  مورد  دموکراتیک  اهداف  جهت 
یک  عنوان  به  دموکراسی  دیگر  عبارت  به 
شکننده  و  نابسنده  ساختاری  سیاسی،  نظام 
آن  ارتقای  و  حفظ  و  سازی  پیاده  که  دارد 
نقادانه  و  دایمی  و  جدی  مشارکت  مستلزم 
تصور  برخالف  یعنی  است.  شهروندان  ی 
تنظیم  خود  مکانیسمی  دموکراسی  رایج، 
کننده ندارد که با استقرار نهادیِن اولیه آن، به 
خودی خود تداوم یابد و بقای خود را تضمین 
کند. به ویژه اگر رویه رایِج اعمال نفوذها و 
زد و بند های سیاسی از سوی سایر نهادهای 
اقتصادی(  و  مالی  های  قطب  )مانند  قدرت 
و  سیاسی  روندهای  هدایت  و  کنترل  برای 
تاثیرگذاری بر سیاستگزاری های دولتی در 
این  کنیم،  لحاظ  را  خصوصی  منافع  جهت 

شکنندگی جلوه ملموس تری می یابد.

اینجاست که بحث توان نظارتی و بازدارندگی 
های  تشکل  و  احزاب  شامل  مدنی  نهادهای 
مدنی و رسانه ها اهمیت می یابد. این همان 
چیزی است که معیار اول ما را می سازد؛ 
یعنی پویایی سیاسی جامعه. پرسش اینجاست 
وجود  آمریکا  جامعه  در  پویایی  این  آیا  که 
دارد؟ پاسخ به این پرسش از بررسی میزان 
پویایی و کارایی هر یک از حوزه های سه 

گانه یاد شده  حاصل می شود.

در حوزه آزادی رسانه ای، به رغم آزادی 
اطالعات  آزاد  گردش  و  ها  رسانه  نسبی 
برد  که  هایی  رسانه  عمل  در  آمریکا،  در 
آنهایی  دارند  وسیعی  ای  توده  و  اجتماعی 
هستند که به غول های مالی تعلق دارند. این 
رسانه های توده ای عالوه بر اینکه از توان 
زیادی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی 
در جهت هایی سازگار با منافع مالکان خود 
در  هم  ناپذیری  انکار  قابلیت  برخوردارند، 
اجتماع  عمومی  هنجارهای  به  دهی  شکل 
دارند؛ از قضا صاحبان این غول های رسانه 
ای  ویژه  ارتباطات  و  مناسبات  اغلب،  ای، 
به  پس  دارند.  دولتی  قدرت  های  کانون  با 
نظر می رسد در این شرایط، صرف آزادِی 
عملکرد  تضمین  برای  ها،  رسانه  قانونی 
کافی  ها  رسانه  آموزشی  و  نقادانه  و  آزاد 
نیست. به واقع مالکیت مردمِی رسانه ها یا 
دست کم نظارت مستقیم مردم بر نحوه اداره 
است  ای  مفقوده  حلقه  بزرگ،  های  رسانه 
که می تواند ضمانت موثری برای عملکرد 

روشنگرانه و رهایی بخش رسانه ها فراهم 
پایه های دموکراسی را  کند، عملکردی که 
حاکمیِت  صورت  این  غیر  در  کند.  تقویت 
قوانین تجاری بر رسانه ها، در دراز مدت 
نگوییم  )اگر  سازی  سطحی  جز  ای  نتیجه 
عمومی  افکار  دستکاری  و  جامعه  تحمیق( 
اینکه  ضمن  ندارد.  اجتماعی  کنترل  برای 
آمریکا هم سابقه چندان روشنی  دولت  خود 
جریان  و  ای  رسانه  شفافیت  به  پایبندی  در 
کردن  گمراه  از  ندارد:  اطالعات  آزاد 
سیستماتیک افکار عمومی در جریان مقدمه 
چینی برای تهاجم نظامی به عراق گرفته تا 
فشار و تهدید و اخراج خبرنگاران پی گیِر 
یک  در  حتی  و  آفرین  دردسر  های  نقادی 
تعدادی  قتل  اخیر،  های  سال  جنجالِی  مورد 
به  شلیک  با  مستقل،  جنگی  خبرنگاران  از 
هتل محل اقامت آنها در عراق. واکنش های 
سایت  افشاگری  ماجرای  به  آمریکا  دولت 
ویکی لیکس )صرفنظر از ارزش اطالعاتی 
مدارک افشاء شده و زمینه ها و انگیزه های 
این اقدام و یا حقانیت دموکراتیک این اقدام( 
سویه دیگر مقابله دولت آمریکا با جریان آزاد 
اطالعات را آشکار می کند؛ اقداماتی از قبیل: 
تهدید مدیر وبسایت )ژولین آسانژ(؛ تصویب 
این  شناختن  تروریستی  بر  مبنی  ای  الیحه 
گونه اقدامات، فیلتر کردن نشریات اینترنتی 
پخش کننده اخبار ویکی لیکس و حتی تهدید 
این  به  کننده  مراجعه  آمریکایِی  کارمندان 
در  استخدامی  های  محدودیت  به  ها  سایت 

آینده.

نیز  آمریکا  در  احزاب  آزادی  حوزه  در 
داستانی مشابه آزادی رسانه ها حکمفرماست؛ 
بدین معنا که اگر چه به طور قانونی تاسیس 
احزاب و تشکل های سیاسی بالمانع است و 
هر فردی مجاز به پیوستن به حزب و تشکل 
عمل،  در  ولی  است،  خودش  نظر  مورد 
صحنه سیاسی آمریکا در بیش از یک قرن 
اخیر تنها شاهد تبادل و جابجایی قدرت میان 
دو حزب کهنه کار دموکرات و جمهوریخواه 
بوده است. احزابی که نمایندگان شاخص آنها 
کالن  بنگاههای  در  ای  ویژه  پایگاه  همیشه 
اقتصادی و غول های مالی دارند و در عمل 
را  مشابهی  های  سیاستگزاری  همواره  هم 
خواه در عرصه داخلی و خواه در عرصه 
دلیل  همین  به  کنند.  می  تعقیب  المللی  بین 
صحنه  همواره  آمریکا  در  سیاسی  عرصه 
دو  میان  تبلیغاتی  و  ای  رسانه  های  رقابت 
جناحی است که به نظر می رسد مدت هاست 
به  هم  به  نسبت  پایداری  قدرِت  موازنه  در 
افکار  و  مردم  میانگین  سهم  برند.  می  سر 
چگونگی  سیاسی،  چیدمان  این  در  عمومی 
در  غالب  های  رسانه  از  آنها  پذیری  تاثیر 
روند رقابت های انتخاباتی است. ضمن اینکه 
نظر سنجی ها و برآوردهای میدانی مختلف 

مردم  اغلب  که  است  بوده  آن  موید  همواره 
سیاسی  مشارکت  به  چندانی  عالقه  آمریکا 
ندارند و سیاست را عرصه حضور نخبگان 
مثابه شهروندان،  به  برای خود  دانند و  می 
قائلند.  دهنده  رای  عنوان  به  حداکثر  نقشی 
دانش  از  هم    متوسط  به طور  اینکه  ضمن 
سیاسی باالیی برخوردار نیستند؛ واقعیتی که 
تاثیرات فقر سیستم آموزش عمومی و غلبه 
فضای رسانه ای تجاری را بازتاب می دهد 

.)۲(

آمریکا  مدنی،  های  تشکل  آزادی  زمینه  در 
جزو معدود کشورهایی است )در کنار ایران( 
که در آنها تشکل های مردم نهاد )»ان جی 
می  قلمداد  سیاسی  غیر  نهادهایی  ها(  او« 
فعالیت  دامنه  قانونی  لحاظ  به  یعنی  شوند، 
این تشکل ها نباید محدوده سیاست را لمس 
اتحادیه های  کند)۳(. در مورد تشکل ها و 
قانونی  لحاظ  به  حتی  آمریکا  در  کارگری، 
هم محدودیت های زیادی پیش روی فعالیت 
اتحادیه های کارگری مستقل یا فعالین مستقل 
اتحادیه ها وجود دارد. اتحادیه های کارگرِی 
غالب آنهایی هستند که به طور سنتی همیشه 
پشتیبان  و  دارند  ها  دولت  با  خوبی  روابط 
در  دولتی محسوب می شوند.  سیاست های 
واقع دولت های آمریکا عالوه بر محدودیت 
سیستماتیک  طور  به  همواره  قانونی،  های 
فعالیت اتحادیه ها را از طریق نفوذ در طیف 

رهبران آنها کنترل کرده اند.

که  گرفت  نتیجه  توان  می  مختصر  این  از 
عینی  زمینه  و  جویی  مشارکت  میزان 
آمریکا  در  شهروندان  سیاسی  مشارکت 
چنان نیست که از یک نظام سیاسی به واقع 
نظام  بنابراین  انتظار می رود.  دموکراتیک 
اول،  معیار  تامین  به  قادر  آمریکا  سیاسی 

یعنی پویایی سیاسی جامعه نیست.

برای بررسی جایگاه نظام سیاسی آمریکا بر 
پایبندی  )یعنی  مبنای معیارهای دوم و سوم 
به موازین پذیرفته شده حقوق بشر و پایبندی 
بین  مناسبات  در  دموکراتیک  الزامات  به 
المللی(، نخست تنها توجه خود را بر سویه 
آمریکا  خارجی  های  سیاست  المللی  بین 
معطوف می کنیم، جایی که دولت های پیاپِی 
کشور  جهانِی  هژمونی  حفظ  برای  آمریکا 
خود و تامین منافع اقتصادی دراز مدت آن، 
سرنوشت  در  سیستماتیک  و  منظم  طور  به 
کشورهای ضعیف تر دخالت می کنند و یا از 
مستبدترین نظام های سیاسی )از دیکتاتوری 
خودکامه  های  نظام  تا  گرفته  نظامی  های 
همه  پشتیبانِی  موروثی(  شبه  و  ارتجاعی 
جانبه می کنند )۴(،  و حتی در موارد الزم 
از اقداماتی مانند کودتا برای براندازی نظام 
کشی  لشکر  یا  و  »ناسازگار«  سیاسی  های 
نظامی برای تغییر آرایش قوا در یک منطقه 
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از جهان پرهیزی ندارند )در این خصوص 
هم تفاوتی بین سیاست های دموکرات ها و 
جمهوریخواهان وجود ندارد(. همه این گونه 
اقدامات عموما بر اساس تقدم »تامین یا حفظ 
یا در پوشش حمایت  آمریکا و  منافع ملی« 
از دولت های »دوست«، که آنها هم تضمین 
انجام می شود.  کننده »منافع ملی« هستند، 
البته در سال های اخیر در موارد حادی که 
نیاز به لشکر کشی نظامی باشد، از ضروت 
پوشش  در  المللی  بین  تروریسم  با  مبارزه 
»دکترین جنگ های پیشگیرانه« و یا حتی 
داعیه عجیِب حمایت از گسترش دموکراسی 
در مناطق دیگر بهره برداری می شود، که 
طبعا در هر مورد با پوشش های رسانه ای 
“الزم” همراه بوده است. در دهه های گذشته 
هدایت کودتاهای نظامی یا پشتیبانی از وقوع 
در  آنها  کردن  عیان  که  مواقعی  )در  آنها 
دلیل  هر  به  یا  گرفت  می  قرار  کار  دستور 
شبح  با  مبارزه  پوشش  در  شد(  می  تحمیل 
تندروهای  کردن  محدود  لزوم  و  کمونیسم 
پشتیبانی  از  هم  باز  که  شد  می  انجام  چپ 
های رسانه اِی الزم برای قانع کردن افکار 
نظر  به  بنابراین  بود.  برخوردار  عمومی 
به  آمریکا  ملی  منافع  اولویت  که  رسد  می 
ها  دولت  آنها  برای تضمین  که  است  قدری 
پا  زیر  برای  تردیدی  آمریکا  دولنمردان  و 
نهادن حقوق بشر و پایبندی های دموکراتیک 
در مناسبت خود با سایر کشورها به خود راه 
نمی دهند. ناگفته پیداست که هر یک از این 
دخالت های “بشر دوستانه” یا “پیشگیرانه”، 
تمام  انسان  هزاران  جان  قیمت  به  تنها  نه 
شده است، بلکه با نقض آشکار معاهده های 
المللی، روند دموکراسی در کشورهای  بین 
مربوطه را کند یا به کلی مسدود کرده است. 
کودتاها  این  برجسته  تاریخِی  های  نمونه 
عبارتند از: کودتاهای ۱۹۵۳ ایران، ۱۹۵۴ 
گوآتماال، ۱۹۶۵ دراندونزی، ۱۹۷۳ شیلی، 
۱۹۸۶ پاناما، ۱۹۹۱ و ۲۰۰۴ هائیتی و نیز 
 )۲۰۰۹( اخیر  کودتای  از  آشکار  حمایت 
در هندوراس. بنابراین شاید تنها ذکر همین 
کافی  آمریکا  خارجی  سیاست  در  ها  نمونه 
باشد )بی آنکه نیازی به گشودن لیست جنگ 
در  نظام سیاسی مستقر  دریابیم  تا  باشد(  ها 
سوم  و  دوم  معیارهای  به  تعهدی  آمریکا 
ندارد ]در واقع در التزام به ضرورت های 
معیارها  این  برآوردن  امکان  دیگر،  بنیادین 

را ندارد[.

از سوی دیگر واضح است که پیشبرد دراز 
مدت چنین رویکردهای تهاجمی و دخالتگرانه 
ای در عرصه سیاست خارجی، مستلزم حد 
باالیی از عدم شفافیت با شهروندان و یا توجیه 
آنها  دادن  جلوه  قانونی  و  اقدامات  گونه  این 
این فرآیندی است  افکار عمومی است.  نزد 
مهندسی  از طریق  به طور سیستمایتک  که 

زدایی  سیاست  عمومی،  افکار  دستکاری  و 
و  نخبگان(  )سیاست  از عرصه ی عمومی 
فریب مستقیم یا غیرمستقیم شهروندان انجام 
آمریکا  های  دولت  واقع  در  شود)۵(.  می 
طلبانه)۶(  جنگ  های  سیاست  توجیه  در 
دشواری  این  با  همواره  خود  دخالتگرانه  یا 
بزرگ  انحصارات  منافع  که  مواجهند، 
بزرگ  انحصارات  یا  نفتی  و  تسلیحاتی 
تولیدی را به عنوان منافع کل مردم آمریکا 
قلمداد کرده و دفاع از این منافع را همسو با 
قانون اساسی جلوه دهند)۷(. بنابراین سمت 
گیری سیاست خارجی آمریکا به گونه ایست 
که در سطح داخلی نیز زیر پا نهادن برخی 
برای  را  دموکراسی  بنیادین  ملزومات  از 
آمریکا  بوروکراتیک  دستگاه  و  دولتمردان 

اجتناب ناپذیر می سازد)۸(.

در زمینه چهارمین معیار یعنی پایبندی های 
زیست محیطی در مقیاس جهانی و با چشم 
انداز دراز مدت،  نیز نظام سیاسی آمریکا 
کارنامه تیره ای دارد. دولت های پیاپی اخیر  
زیست  های  نامه  پیمان  امضای  از  تنها  نه 
کیوتو( سر  پیمان  )نظیر  الملی  بین  محیطی 
باز زده اند، بلکه همواره سعی کرده اند در 
روند دستیابی به توافقات جهانی که تعهداتی 
را متوجه آنها نماید اخالل ایجاد نمایند. این 
در حالی است که کشور آمریکا با کمتر از 
پنج درصد جمعیت دنیا بیش از۲۰  درصد 
ای،  گلخانه  گاز  )مهمترین  کربنیک  گاز 
عامل اصلی روند گرمایش زمین( را تولید 
می کند )۹( و با این حال تنها در سال ۲۰۰۷ 
نرخ تولید گازهای در این کشور ۱٫۴ درصد 
اینکه بیش  افزایش داشته است)۱۰(. ضمن 
از یک چهارم میزان زباله ها و پسماندهای 
کشور  این  توسط  نیز  جهان  در  شده  ایجاد 
“تولید” می شود )۱۱(. شاید همین مختصر 
به  آمریکا  پایبندی  عدم  دادن  نشان  برای 

معیارهای زیست محیطی کافی باشد.

بنابراین نظام سیاسی مستقر در آمریکا قادر 
چهارگانه  معیارهای  از  یک  هیچ  تامین  به 
ای که در این نوشتار به عنوان خصلت های 
یک دموکراسی پیش نهاده شد، نیست. قطعا 
معیارهای دیگری هم می توان برای سنجش 
این  بر  نگارنده  اما  نهاد.  پیش  دموکراسی 
این معیارها در  از  باور است که هیچ یک 
و  بود  نخواهد  شده  ذکر  معیارهای  با  تقابل 
اساس  این  بر  کاهد.  نمی  آنها  اهمیت  از  یا 
دموکراسی آمریکایی مفهوم ناسازه ای است 
و  مناسبات  پشتوانه  تواند  نمی  گاه  هیچ  که 
سیاست هایی باشد که در این کشور جاری 
این نظام سیاسی است.  با  پیوند  یا در  است 
عالوه بر این، نقد این ناسازه شاید یکی از 
راههایی باشد که مردم عصر ما برای نجات 
سیستماتیک  های  تحریف  از  دموکراسی 
قدرتمندان بدان نیازمندند. همچنان که ناسازه 

قطب  عنوان  به  آمریکا  در  دموکراسی 
سرمایه داری جهانی، به سهم خود نمایانگر 
ملزومات  با  سرمایه  نظام  ساختاری  تضاد 
در  داری  سرمایه  ناتوانی  یا  و  دموکراسی 

برپایی جوامع دموکراتیک است.

)*( نسخه پی دی اف شماره دوم منجنیق در 
این نشانی قابل دریافت است:

http://www.divshare.com/
۳b۶-۱۶۶۲۳۸۳۰/download

پانوشت: 

)۱( وجود چنین فشارهایی از سوی الیه های 
قدرتمند و با نفوذ جامعه برای همسو کردن 
دولت با منافع خود، دولت را در عمل به نهاد 
سلطه ای بدل می کند که ماهیت بازدارنده اش 
در ردای دموکراسی پنهان می ماند. یعنی در 
آن،  یا ضعف  عمومی  عرصه  پویایِی  نبود 
موازین و نهادهای صوری دموکراتیک می 
توانند از سوی قدرتمندان برای تحکیم قدرت 
استفاده  مورد  شان  منافع  دامنه  گسترش  و 
نیست  شگفتی  جای  و  گیرند.  قرار  ابزاری 
خود  توان  از  بخشی  هایی  دولت  چنین  که 
را صرف خنثی کردن پتانسیل های تحرک 
سنت  تضعیف  یا  و  عمومی  عرصه  در 
در  نمایند. شرایط سیاسی  دموکراتیک  های 
اروپای امروزی مثال گویایی است: شاخص 
دموکراسی، صحنه  تاریخی  نمایندگان  ترین 
ترکتازی دست راست ترین جریانات سیاسی 
اند.  شده  سیاستمداران  ترین  پوپولیست  و 
واپسگرا  های  جریان  این  همه  آنکه  طرفه 
صوری  مجراهای  همان  از  پوپولیست  و 

دموکراتیک به قدرت رسیده اند!

در  تجاری  های  رسانه  موثر  نقش   )۲(
سیاسی  غیر  با  مصرف،  فرهنگ  گسترش 
دارد؛  مستقیمی  نسبت  جامعه  فضای  شدن 
دادن  الزامات درونی تن  از  چرا که بخشی 
انتخاب  ار  گریز  یا  وانهادن  “مصرف”،  به 
رشد  با  تفکر  حوزه  در  که  است  شخصی 
نگرش غیر انتقادی و پذیرش باورهای رایج 
و نیز بی تفاوتی سیاسی مقارن است. نتیجه 
ی  عرصه  به  پیش  از  بیش  سیاست  آنکه 
در  مردم  و  گردد  می  بدل  نخبگان  حضور 
این حوزه نیز به “مصرف کنندگان خاموش” 

بدل شوند.

)۳( در واقع به لحاظ فاکتور نظارت نهادهای 
در  دولت،  عملکرد  بر  شهروندان  و  مدنی 
بدین  دارد؛  وجود  متصادی  رویه  آمریکا 
دموکراتیک  نظارت  جای  به  که  معنی 
شهروندان بر دولت، با دستاویزهای مختلف 
در دهه های اخیر قوانینی به تصویب رسیده 
است که امکان دور زدن قانون اساسی، به 
منظور اعمال نظارت دولت بر فعالیت های 
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شهروندان و کنترل حوزه خصوصی آنان را  
فراهم ساخته است؛ قوانینی که با تفسیرهای 
تفتیش  توجیه  به  حتی  آنها  دامنه  »مناسب« 

عقیده و شکنجه هم می رسد.

)۴( دوستی دیرینه آمریکا با دیکتاتوری های 
صعوی  عربستان  نظیر  خاورمیانه  عریان 
)خاندان آل صعود(، مصر )حسنی مبارک(، 
فرآیند  از  پیش  پهلوی،  رضا  )محمد  ایران 
سقوط(، عراق )صدام حسین، پیش از تهاجم 
پادشاه  پاکستان،  نظامی  کویت(، حاکمان  به 
اردن و غیره مثال هایی برجسته از مجموعه 
حمایت هایی است که تالش نیروهای مترقی 
در این کشورها برای استقرار دموکراسی یا 
بستر سازی اجتماعی آن را اگر نه ناممکن، 
کرده  آمیز  مخاطره  و  دشوار  بسیار  ولی 
حاکمه  دستگاه  همیشگی  پیمانی  هم  است. 
و  مالی  های  حمایت  در  اسرائیل  با  آمریکا 
پوشش دادن سیاسِی مشی تهاجمی و اقدامات 
)نظیر  اسرائیل  های  دولت  طلبانه  جنگ 
های شورای  نامه  قطع  های مکرر  »وتو« 
امنیت در محکومیت جنایت های اسرائیل(، 
)استراتژیک(  منافع  تقدم  از  دیگری  سویه 
سوی  از  بشری  حقوق  ضوابط  بر  ملی 
جهان  دورتر،  کمی  آمریکاست.  دولتمردان 
شاهد روابط نزدیک آمریکا با دیکتاتورهای 
زمان  در  ویژه  به  جنوبی  آمریکای  نظامی 
مهار  پوشش  در  اغلب  که  بود،  جنگ سرد 
خطر کمونیست، بی نیاز از پرده پوشی های 
مرسوم انجام می شد. همچنین است حمایت 

از حاکمان نظامی در فیلیپین و اندونزی.

ایجاد حالت ترس روانی مزمن   )۵( نظیر 
در مردم نسبت به خطرات احتمالی دشمنان 
خارجی که با ارایه و تکرار و پخش وسیع 
اطالعات تحریف شده برای گسترش فضای 
از  فیلمی  در  شود.  می  دنبال  کاذب  روانی 
مایکل مور با نام »بولینگ برای کولومباین« 

این فرآیند به زیبایی تصویر شده است.

)۶( قدرتمندی میلیتاریسم در آمریکا صرفا 
ماهیتی سیاسی و استراتژیک ندارد که تنها 
برآمده از گرایش های هزمونی طلبانه آمریکا 
آمریکا  دولتمردان  نظر  از  چند  ]هر  باشد 
این  حفظ  برای  نظامی  های  روش  اهمیت 
این کشور ۲۰  به قدری هست که  هژمونی 
سال پس از پایان چنگ سرد هم هنوز بیش از 
۷۰۰ پایگاه نظامی برون مرزی داشته باشد 
و یا از بودجه نظامی هنگفتی - بسیار بیش 
از مجموع کشورهای اروپایی - برخوردار 
باشد[. مجتمع های نظامی صنعتی در آمریکا 
در عین حال موتور محرکه تولید اقتصادی 
در آمریکا هستند که در شبکه ای گسترده با 
بسیاری از حوزه های تولیدی و پژوهشی و 
اقتصادی در ارتباط ارگانیک قرار دارند.

)۷( اندیشمندان و منتقدان سیاسی در آمریکا 
به  وقت  های  دولت  پایبندی  میزان  عموما 
سنجه  عنوان  به  را  آمریکا  اساسی  قانون 
ارزیابی گرایش های دموکراتیک آن دولت 
اینجاست که  ها به کار می گیرند. و جالب 
حتی بر مبنای این معیار حداقلی هم – با توجه 
دموکراسی  توان  نمی   – مکرر  شواهد  به 

آمریکایی را جدی تلقی کرد.

مذهبی  باورهای  گنجاندن  آمریکا  در   )۸(
عمومی  آموزش  نظام  در  ناسیونالیستی  و 
سطح  غربی  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در 
سطح  میانگین  که  همچنان  دارد؛  باالتری 
آمریکا  مردم  مذهبی  رفتارهای  و  باورها 
بودن  جسته  بر  اروپاست.  از  باالتر  نیز 
این دو مولفه در فضای عمومی، قطعا کار 
سیاست  پیشبرد  در  را  آمریکایی  دولتمردان 
با  شاید  کند.  می  تسهیل  میلیتاریستی  های 
وجود چنین پیش زمینه ای بود که جرج بوش 
به عراق  تهاجم نظامی  آغاز  صدور فرمان 
را با نقل قطعه ای از انجیل همراه کرد. به 
هر حال جایی که این گرایش ها قوی باشد، 
ظهور  برای  بیشتری  دشواری  دموکراسی 

دارد.
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چه کسی باند 
موسوم به »ارتش 
آزاد سوریه« را 
مسلح می کند

لئونید ساوین
ا. م. شیری

»سیاست  آمریکایی  مجله 
مقاله  در   )Foreign  Policy(»خارجی
بصراحت  سوریه«،  »مسئله  عنوان  تحت 
لیبی  به  ناتو  نظامی  »حمله  نویسد:  می 
قطر،  پول  و  متحد  ملل  سازمان  مجوز  با 
شود،  تکرار  سوریه  در  تواند  می  اینک 
آن  ناتویی  متحدان  و  آمریکا  متحده  ایاالت 
با تسلیح ارتش آزاد سوریه به اجرای همین 
سناریو مشغولند«. همه اینها بعقیده نویسنده 
آمریکایی، در چهارچوب دکترین »مسئولیت 
در  اجرا  به  متحد  ملل  سازمان  حفاظت« 
با  مؤلف  حال،  عین  در  شود.  می  گذاشته 
احتیاط چنین نتیجه گیری را می کند که یک 
تصمیم نادرست در باره سوریه می تواند به 

پیامدهای بسیار جدی منجر شود.

 ۱۶ در  اروپا  پارلمان  زمانیکه  درست 
روسیه  از  ای  قطعنامه  تصویب  با  فوریه 
و  سالح  گونه  هر  فروش  از  خواهد  می 
تجهیزات نظامی به سوریه خودداری نماید، 
در آمریکا هیاهوی تحویل سالح به هر کسی 
می  تالش  اسد  بشار  سرنگونی  برای  که 
کین  بلندتر شنیده می شود. جون مک  کند، 
و  دارد  اصرار  اپوزیسیون«  »تسلیح  برای 
الیوت آدامس، عضو با نفوذ شورای روابط 
 )CNN(بین الملل در مصاحبه با سی ان ان
ضمن پشتیبانی اکید از موضع او، می گوید: 
»من خواهان دادن پول به آنها )اپوزیسیون 
سوریه. ل. س.( هستم و من خواهان تحویل 

سالح به آنها هستم«.

در هر حال، منظور از این فراخوانها، پرده 
پوشی است. در این که دولت باراک اوباما 
تجهیز  و  تأمین  ضمن  سوریه،  مسئله  در 
با  هم  ثالث  کشور  طریق  از  بشار  مخالفان 
پول و هم با اسلحه، عمال بازی دو گانه می 
در  آمریکا  متحده  ایاالت  نیست.  تردید  کند، 

خاورمیانه
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فروشنده  بزرگترین  اخیر  سال   ۲۰ طول 
سالح به کشورهای خاورمیانه بوده و تقریبا 
جنگی  تجهیزات  و  تسلیحات  همه  از  نیمی 

آمریکا به این منطقه صادر می شود.

عنصر اصلی این بازی جنجالی، عبارت از 
ارتباط »ارتش آزاد سوریه« با تروریستهای 
می  غرب  جاسوسی  سازمانهای  و  اسالمی 
نظامی  شاخه  سوریه«  آزاد  »ارتش  باشد. 
شورای ملی سوریه، مخالف رژیم بشار اسد 
از سوی یکسری کشورهای غربی  و  است 
مسئله  این  البته  شود.  می  شناخته  برسمیت 
اپوزیسیون  از سوی خود  این »ارتش«  که 
بعنوان سازمانی تبلیغ می شود که از متمردان 
و فراریان از نیروهای مسلح سوریه تشکیل 
در صفوف  است.  واقعیت  از  بخشی  یافته، 
آن، مجاهدان عرب قاتل سربازان آمریکایی 
و  افغانستان  و  عراق  در  آن  متحدان  و 
همچنین، مزدورانی از دیگر کشورها که پس 
شدند،  اعزام  به سوریه  مناقشات  از شروع 
ایمن  القاعده،  می جنگند. اخیرا رهبر جدید 
لبنان،  عراق،  ترکیه،  مسلمانان  الظواهری، 
اردن و کشورهای دیگر را برای ارائه هر 
گونه کمک به »برادران سوری« فراخواند.

واقع  ترکیه  در  سوریه«  آزاد  »ارتش  مقر 
است و در ماه نوامبر سال گذشته در حدود 
لیبی  القاعده  به  وابسته  نفر »جندهللا«   ۶۰۰
پیوستند.  آن  به  بالحاج  عبدالحکیم  برهبری 
بر اساس ادعای خوزه ماریو ازنار، نخست 
سازماندهی  به  بالحاج  اسپانیا  سابق  وزیر 
سال ۲۰۰۴  مارس  تروریستی ۱۱  عملیات 
لیبیائی  هتاری  المهدی  است.  متهم  مادرید 
در  »القاعده«،  به  پیوستن  از  قبل  تا  که 
گروه  برخی  میان  در  داشت،  اقامت  ایرلند 
نزدیکی  در  سوریه  در  نظامی  شبه  های 

فرمانده  وی،  است.  شده  دیده  ترکیه  مرز 
تیم طرابلس بود و در شورای طرابلس فرد 
آمد.  می  بحساب  بالحاج  از  بعد  دو  شماره 
لیبی، اعالم کرد  هتاری، پس از استعفا در 
که می خواهد به سر زندگی خود در ایرلند 
باز گردد ولی از ترکیه سر در آورد و از 
آنجا نیز در رأس یک گروه شبه نظامی به 
می  میسان  تری  شد.  وارد  سوریه  اراضی 
مبارزان  گروه  به  وابسته  هتاری  که  نویسد 
لیست  در  رسما  که  باشد  می  لیبی  مسلمان 
سازمانهای تروریستی آمریکا قرار دارد، و 
فعاالن  میان  در   ۲۰۱۰ سال  ژوئن  ماه  در 
مرمره«  »ماوی  کشتی  در  فلسطین  مدافع 
امنیتی سازمانهای  حضور داشت )مأموران 
جاسوسی آمریکا نیز در میان هئیت های این 
کشتی حضور داشتند(. هنگام حمله نیروهای 
ویژه اسرائیل به کشتی، او مجروح گردید و 
۹ روز در زندان اسرائیل بسر برد و سپس 

آزاد شد.

اطالعات  جهادگرایان  اینترنتی  سایتهای  در 
و  نظامیان  شبه  سازماندهی  باره  در  زیادی 
دولت  با  برای جنگ  در سوریه  آنها  تسلیح 
از  امر  این  است.  شده  درج  کشور  این 
جریان  ترکیه  و  همسایه  عربی  کشورهای 
المجاهدین«  »انصار  سایت  در  یابد.  می 
منبع اطالع رسانی بین المللی شبه نظامیان 
سوریه  علیه  جهاد  به  دعوت  متن  اسالمی، 
فیلم  ویدئو  جمله،  از  آنجا،  )در  شده  درج 
وهابیون روسیه نیز درج شده است( و یکی 
نویسد،  می  الحسنی  نصرالدین  بنام  آنها  از 
که امیر ابو اسامه المجاهر در عملیات مرز 
عراق و سوریه کشته شد. ۱۲ فوریه، همام 
اردن  در  المسلمین«  »اخوان  رهبر  سعید، 
داد  فرمان  سوریه  دولت  علیه  جهاد  به  نیز 
و پیوستن به »ارتش آزاد سوریه« را جزء 

»وظایف اسالمی« خواند.

افرائیم هالوی، رئیس سابق سازمان جاسوسی 
اسرائیل موساد، سوریه را پاشنه آشیل ایران 
نامید. او، از این کشور بعنوان مرکزی نام 
برد که ایران از طریق آن حوزه نفوذ خود 
را گسترش می دهد و »کمینترن کوچکی« 
نامید که حزب هللا، قدرت اصلی در لبنان و 
حماس در رأس نوار غزه را بهم پیوند می 
دهد. هفتم فوریه هم اندرو کوئین، خبرنگار 
محل  را  سوریه  رویتر،  آژانس  واشینگتن 
مناقشه بین غرب و کشورهای عربی از یک 
سو، و روسیه و ایران از سوی دیگر خواند.

نیروی  نظامی  شبه  تروریستی  دستجات 
که  آیند  می  بشمار  آنهایی  اصلی  ضربت 
لیبی، سوریه  از  پس  کنند  می  امروز سعی 
را ویران سازند. در گزارش منتشره هئیت 
در  باره سوریه  در  اتحادیه عرب  نمایندگی 
ژانویه ۲۰۱۲ که از سوی غرب نادیده گرفته 
شد، گفته می شود: »دولت سوریه تظاهرات 
سازمانیافته  بطور  را  مردم  آمیز  مسالمت 
کند  نمی  شود، سرکوب  مرگ  به  منجر  که 
ولی باندهای مسلحی وجود دارند که وسائل  
حمل و نقل مسافری، موسسات دولتی، پلها، 
مستقیما  که  را  آنچه  هر  و  ارتباطی  وسایل 
موجب مرگ شهروندان عادی بشود، منفجر 

می کنند.

…

پانوشت مترجم:

محض  تحلیلی صرفا  خبری-  مقاله  این  ۱ــ 
و  سازمانها  احزاب،  از  گروه  آن  خاطر 
شد  ترجمه  کسانی  از  دسته  آن  کلی  بطور 
که فریب شعارهای بشردوستی و دمکراسی 



128مجله هفته شماره 25 تیر 1391 صفحه  

دست  و  غرب  فاشیستی  دولتهای  خواهی 
قطر،  دولتهای  مثل  آنها  ای  منطقه  آموزان 
جکومت  اردن،  کویت،  سعودی،  عربستان 
و  تونس  المسلمین  اخوان  مصر،  نظامی 
امثالهم را خورده و جنگ افروزیها، دسیسه 
ها و لشکرکشی های استعمارگران غرب به 
کشورهای مختلف را تحت عنوان »جنگ با 

تروریسم« توجیه می کنند.

علمی  :معنای   )Fascisme( فاشیسم  ۲ــ 
دیکتاتوری  نظام  از  است  عبارت  واژه  این 
که  آشکار  ترور  و  زور  اعمال  به  متکی 
توسط ارتجاعی ترین و متجاوزترین محافل 

امپریالیستی مستقر می شود.

فاشیسم زائیده بحران عمومی سرمایه داری 
است. فاشیسم در مرحله ای از مبارزه شدید 
پدید  بورژوازی  و  پرولتاریا  میان  طبقاتی 
قادر  انحصاری دیگر  می گردد که سرمایه 
و  پارلمانی  طریق  از  را  خود  سلطه  نیست 
شیوه های متعارف حکومت حفظ کند و لذا 
جنبش  خونین  ترور، سرکوب  و  استبداد  به 
و  دیگر  دمکراتیک  جنبش  هر  و  کارگری 
نیز به عوامفریبی های گزافه گویانه متوسل 
می شود. فاشیسم سیاست و عمل خود را به 
ممنوع کردن احزاب کمونیست، سندیکاها و 
سایر سازمانهای مترقی، الغای کلیه حقوق و 
آزادیهای دمکراتیک و نظامی کردن دستگاه 
همراه  اجتماعی کشور  حیات  همه  و  دولتی 
تبلیغات  و  »اجتماعی«  های  عوامفریبی  با 
ادعای  و  نژادی  و  ملی  تعصب  بر  متکی 
وحدت ملی و آشتی طبقاتی مبتنی می سازد. 
فاشیسم برای اجرای این مقاصد از دستجات 
اوباش  و  وازده  عناصر  و  قاتالن  ضربتی، 
نظیر اس اس ها در آلمان هیتلری و پیراهن 
می  استفاده  موسولینی  ایتالیای  در  سیاهان 
کند. نژادپرستی و تئوریهای نظیر آن حربه 
های اساسی ایدئولوژیکی فاشیسم را تشکیل 

می دهد.

…

در معنای دقیق علمی خود، فاشیسم محصول 
انحصارهاست، ولی در  امپریالیسم و حربه 
عین حال با توجه به شیوه های خاص اعمال 
با عوامفریبی،  آمیخته  ترور،  و  دیکتاتوری 
نظامهای  به  فاشیستی«  »حکومت  عبارت 
و  مخالفان  تمام  که  هم  دیگری  استبدادی 
آزدای خواهان و احزاب سیاسی را وحشیانه 
و  بشری  حقوق  کلیه  و  کنند  می  سرکوب 
آزادیهای مدنی را از بین می برند نیز اطالق 

می شود.

عالوه بر ارگانهای رسمی امنیتی و انتظامی 
یافته  تعلیم  ویژه  ضربتی  گروههای  دولتی، 
و به سبک فاشیستی، همواره آماده عمل بر 

ضد میهن پرستانند.

نقل به تلخیص از کتاب واژه نامه سیاسی- اجتماعی، تألیف شهید زنده یاد هوشنگ ناظمی 
)امیر نیک آئین(.

/۲۵/۰۲/۲۰۱۲/wordpress.com.http://eb۱۳۸۴

kto-vooruzhaet-bandu-/۱۷/۰۲/۲۰۱۲/http://www.fondsk.ru/news
svobodnaya-sirijskaya-armia.html

منبع: عصر ما

تارنگاشت عدالت 

محتوای طرح قطع نامه پیشنهادی مراکش و 
این طرح  بود؟  چه  عربی  کشورهای  دیگر 
برنامه ای را که توسط لیگ عرب برای حل 
ارایه  از طریق مسالمت آمیز  بحران سوریه 
پیشنهاد  می داد.  قرار  تأیید  مورد  بود،  شده 
دولت  از  طرح  این  با  هم آهنگی  در  فوق 
متعددی  اقدامات  اجرای  خواستار  سوریه 
از جمله خارج کردن کلیه نیروهای نظامی 
به  آنان  بازگشت  و  مسکونی  مناطق  از 
سربازخانه ها بود. اما مهم تر از همه چیزی 

بود که این طرح   مطرح نمی کرد.

به  اشاره ای  نه  فوق  پیشنهادی  قطع نامه  در 
خواست روسیه که »اپوزیسیون سوری باید 
اقدامات  به  دست  که  افراطی  گروه های  از 
شده  گیرد«   فاصله  می زند،  خشونت آمیز 
و  کشورها  کلیه  که  فراخوان  این  نه  و  بود 
شخصیت هایی که امکانات الزم را در اختیار 
دارند باید »از نفوذ خود برای پایان بخشیدن 
استفاده  گروه ها  این  خشونت بار  اقدامات  به 
کنند« مطرح گردیده بود. عالوه برآن، طرح 
این خواست روسیه را نیز در نظر نگرفته 
بود که »به موازات خروج نیروهای نظامی 

به  باید حمالت گروه های مسلح  از شهرها، 
مناطق مسکونی نیز خاتمه یابد.«

باید پرسید چرا؟ این خواست ها به هیچ وجه 
نماد منافع »خالص« روسیه نبوده و   مطابق 
با کلیه خواست های اساسی برای دستیابی به 
این رهیافت مسالمت آمیز هستند که: آتش بس 
آن  و  شود  مراعات  طرف  دو  هر  از  باید 
جبهه ای که خود را اپوزیسیون می داند مجاز 
نیست علیه شهروندان غیرنظامی خشونت به 

کار گیرد.

خودداری از ادغام این خواست ها در طرح 
معنی  به  می تواند  تنها  مراکش  پیشنهادی 
تحریک عمدی روسیه برای استفاده از حق 

وتوی خود باشد.

سیاست کاربردی عاملین پشت پرده

پس از وتوی روسیه و چین علیه این طرح 
روسیه  به  آن  عاملین  حمله  تحریک آمیز، 
مثالً  به سوریه.  تا  بود  سنگین تر  مراتب  به 
مراکش شکوه می کرد که روسیه »مواضع 
فرانسه،  گذارده.  پا  زیر  را  اعراب«  کلی 
روسیه و چین را شریک جنایات وحشتناک 
سازمان  دبیرکل  کرد.  اعالم  سوریه  رژیم 
این سازوکار  به  نیز  بان کی مون  ملل متحد، 

مسکوت  غربی  رسانه های  که  آن چه 
می گذارند

بین املللی
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این  طرح  قبول  عدم  و  پیوست  ضدروسی 
قطع نامه را مسبب یأس و دلشکستگی مردم 

سوریه نامید.

نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد، 
قاطعیت  با  ولی  آرامش  با  چورکین  ویتالی 
تبلیغاتی بلوک غرب پاسخ داد.  به هیستری 
او اشاره کرد که »برخی از اعضای بانفوذ 
دور  که  آن هایی  جمله  از  بین المللی،  جامعه 
اند، از آغاز بحران سوریه  این میز نشسته 
اعالم  با  را  آن  سیاسی  حل وفصل  امکانات 
لزوم تغییر رژیم و تحریک اپوزیسیون علیه 
پشتیبانی  با تحریک، ترویج و  دولت و حتا 
از اشکال مسلحانه مبارزه منتفی ساختند.«

»مراکش«  پیشنهاد  ارایه  در  که  تعجیلی 
را  انسان  گرفت،  صورت  رأی گیری  برای 
که  می اندازد  لیبی  وضعیت  یاد  به  مجدداً 
عمالً بالفاصله پس از قبول قطع نامه شماره 
۱۹۷۰، قطع نامه شمار ۱۹۷۳ به رأی گذارده 
ابتکار  زمان،  آن  در  تعجیل  این  علت  شد. 
نقشه های  می توانست  که  بود  آفریقا  اتحادیه 
سناریو  همین  عمالً  ریزد.  هم  به  را  غرب 
اکنون در حال وقوع بود که یک روز قبل از 
نشست مسکو، که طی آن مالقات وزیر امور 
سازمان  رییس  و  روسیه  فدراسیون  خارجه 
اطالعات خارجی این کشور در دمشق اعالم 
می شد و پس از آن قرار بود رفراندومی در 
سوریه انجام شود و در مورد قانون اساسی 
تصمیم گرفته  مجلس  جدید  انتخابات  و  جدید 
رأی  به  »مراکش«  طرح  عجله  با  شود، 

گذارده شد.

جو  به  زدن  دامن  جدید،  تحریکات  وظیفه 
امر  این  بود.  جهان  سطح  در  ضدروسی 
روز ۳۱ ژانویه، هنگامی که مجمع مقدماتی 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  نشست 
صورت گرفت، که برای اولین بار   پروژه 
»مراکشی« ارایه گردید، روشن شد. در این 
جلسه نیروهای سنگین وزنی شرکت داشتند. 
حضور  عرب  لیگ  دبیرکل  همه  از  اول 
یافت، دوم یک رییس کمیسیون لیگ عرب، 
این  در  قطر  کشور  نخست وزیر  سطح  در 
جلسه شرکت نمود و یک سلسله از کشورها 
و  مراکش  گواتماال،  پرتغال،  آلمان،  مثل 
شورای  دایم  عضو  کشور  سه  همین طور 
ایاالت  و  فرانسه  انگلیس،  یعنی  امنیت، 
متحده آمریکا اهمیت این نشست را با اعزام 
بخشیدند.  ارتقاء  خود  خارجه  امور  وزرای 
و سرانجام در   این نشست دبیرکل سازمان 
داشت  اعالم  و  کرد  شرکت  نیز  متحد  ملل 
خشنود«  »بسیار  عرب  لیگ  طرح  از  که 
است. و به این صورت »این جو عمومی« 
القاء شد که طرح لیگ عرب منعکس کننده 
حل وفصل  برای  عرب  جامعه  کل  موضع 
بحران سوریه است. در این وضعیت نوک 

موضع  در  که  شد  آنانی  متوجه  پیکان  تیز 
مخالف این طرح قرار داشتند.

طی  نیست  ممکن  که  بود  مشخص  کامالً 
به  این طرح قطع نامه  چهار روز در مورد 
توافق رسید. با وجود آن این طرح به رأی 

گذارده شد.

حالت تصنعی این وقایع در نشست روز ۴ 
فوریه شورای امنیت سازمان ملل با اجرای 
دایمی  نمایندگان  شد.  تکمیل  زیر  سناریوی 
بالفاصله  انگلیس  و  آلمان  متحده،  ایاالت 
پس از رأی گیری اعالم کردند که از وتوی 
روسیه »شوکه شده و منقلب گردیده اند.« و 
برای این که این اثر را بیش تر تقویت کنند، 
حمله ای  سوریه  در  روز  همان  صبح  در 
نظامی  واحد های  و  بی دفاع  شهروندان  به 
این حمله  صورت گرفت. پاسخ خشونت بار 
برخی  را  امنیت  شورای  نشست  روز  در 
و  فرانسه  نمایندگان  جمله  از  نمایندگان  از 
کنند  سؤال  که  ساختند  دست آویزی  پرتغال 
روسیه هنوز »چه تعداد قربانی می طلبد« و 
آیا »بیش از ۶۰۰۰ قربانی از جمله بیش از 

۴۰۰ کودک هنوز کافی نیست«!

قلب واقعیت

توسط  وتو  حق  از  استفاده  چورکین  ویتالی 
می کند  توجیه  این طور  ویژه  به  را  روسیه 
قلب  را  واقعی  وضعیت  قطع نامه  طرح  که 
به  اگر  است.  بسیار مهم  این مسأله  می کند. 
یاد آوریم که چگونه وضعیت در لیبی رشد 
کرد، خواهیم دید که قلب فاکت ها و عینیات 
جنایاتی  نهایتاً  و  نقض اصول  اساس  و  پایه 
شد که در لیبی زیر پرچم سازمان ملل متحد 
صورت گرفت. عین آن نیز اکنون در سوریه 

در شرف تکوین است.

 ۳۱ روز  عرب  لیگ  سند  توزیع  هنگام  به 
کمیسیون،  مسؤول  رییس  گزارش  ژانویه، 
ژنرال محمد الدابی از قلم افتاده بود )رسماً 
گفته شد که این گزارش بعداً به طور جداگانه 
امنیت ارسال خواهد  برای اعضای شورای 
اقدامات  الدابی  ژنرال  گزارش  در  شد(. 
می گردد  ارزیابی  مثبت  سوری  مسؤولین 
سوریه  رهبری  که  می شود  نتیجه گیری  و 
کرده  برآورده  را  مطروحه  خواست های 
طی  در  سوریه  نماینده  که  هنگامی  است. 
این  امنیت خواستار توضیح  نشست شورای 
این  چرا  که  شد  مستهجن  بسیار  وضعیت 
قرار  نشست  اعضای  اختیار  در  گزارش 
عبداله  نبیل  عرب  لیگ  دبیرکل  نگرفته، 
العربی گفت که حضور وی در جلسه کافی 
است و او به اتفاق نخست وزیر قطر همه چیز 
را توضیح خواهد داد و وظیفه ژنرال الدابی 
این بوده   که »وضعیت را در محل بررسی 

کند!« او درست همین کار را کرده بود. در 
باندهای  که  بود  شده  تأیید  ژنرال  گزارش 
ارگان های  غیرنظامی،  شهروندان  مسلح 
حمله  مورد  را  انتظامی  نیروهای  و  دولتی 
تا  می کند  پیشنهاد  سپس  و  می دهند  قرار 
فقط  نه  و  درگیری  طرف  دو  هر  از  حتماً 
از ارگان های دولتی درخواست شود اعمال 
این گزارش  در  متوقف سازند.  را  خشونت 
تأیید می شود که نوعی سازوکار سیستماتیک 
با این هدف به وجود آمده تا وضعیت واقعی 
و  داده  جلوه  وارونه  را  سوریه  در  امور 
»فاکت های« جعلی اختراع شوند که تصویر 
منفی و نامطلوبی از رهبری سوریه   ترسیم 

گردد.

و مانند ماه اکتبر باز لبه تیز تیغ علیه چین 
هند  توانستند  آن ها  است.  متوجه  روسیه  و 
کشورهای  از خطوط  را  جنوبی  آفریقای  و 
مقاوم بیرون آورند. بدون توجه به این امر 
حقوق  بر  استوار  سیاست  به  پکن  و  مسکو 
بین الملل خود ادامه می دهند و آن هم نه تنها 
در مورد سوریه، بلکه همین طور در مورد 
سازمان ملل متحد تا این سازمان اجازه ندهد 
خشونت بار  اعمال  مکرر  تأیید  دنبال  به  که 
بدنام و نهایتاً نابود گردد. اکنون مسأله فقط به 
سوریه مربوط نمی شود، بلکه مسأله بر سر 
سازمان ملل متحد به عنوان نهادی با اقتدار 

و کارآمد است.
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بهار عربی: گفمتان محمد بو عزیزی در برابر گفمتان 
مداخله نظامی ناتو

بابک پاکزاد

اما  شود.  می  منفجر  و  شده  متورم  بحران 
برنده کسی است که تشکیالت دارد و سابقه 
تاریخی حضور میان مردم. اخوان المسلمین 
پیروز انتخابات می شود  به همان دو دلیل 
ذکر شده فوق.  امپریالیسم  مداخله می کند 
اما این مداخله بر بستری صورت می گیرد ، 
رایزنی ها معموال با کسی که برگ برنده را 
در دست دارد صورت می گیرد. در آفریقای 
جنوبی این رایزنی ها با ماندال صورت گرفت 
و نئولیبرالیسم بی هیچ مانعی در این کشور 
اخوان  با  مصر  در  و  گشود  را  خود  چتر 
یا  ماندال  که  است  این  مساله  اما  المسلمین. 
اخوان المسلمین پیشاپیش یک جریان قدرتمند 
و ریشه دار سیاسی – اجتماعی را نمایندگی 
می کردند. به این ترتیب امکان ندارد که از 
یا دمکراتیسم  درون بهار عربی سوسیالیسم 
بیرون بجهد. اسالم سیاسی در این کشورها 

دست باال را پیدا خواهد کرد و امپریالیسم نیز 
این بستر را به رسمیت می شناسد و همراه 
با تنش و کش و قوس هایی آن را به قالب 
خویش درآورده و تحکیم می کند. محدودیت 
ها تاریخی این بخش از جهان ،سطح و میزان 
،سرنوشت  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
خوبی را برای این کشورها رقم نخواهد زد. 
در کشورهایی که عناصر مدافع غرب بر سر 
کار بودند ،غربی ها سعی کردند حاکمیت ها 
به سرعت دچار فروپاشی نشوند . به بیانی 
بخشی از حکومت همراه با وعده های بخش 
دیگر از همان حکومت ،کناره گیری می کند 
.غرب ترجیح می دهد برای کنار رفتن این 
داده  از دست  حکومت هایی که مشروعیت 
اند ،فرایندی گام به گام طی شود تا آلترناتیو 
و  گرفته  شکل  آرام  آرام  اطمینانش  مورد 
مورد آزمون قرار گیرد و در همهمه و تنش، 

میزان وابستگی اش به غربیها فزونی گیرد. 
که  نیرویی  با  غرب  شد  گفته  که  همانطور 
تشکیالت دارد و سابقه تاریخی وارد مذاکره 
می شود ، ضمنا بخش عمده ای از ساختار 
و عناصر حفظ می شود. در این بین بستگی 
به سطح مطالبات مردم و میزان باال گرفتن 
آن، دو سناریو دنبال می شود ،سناریو اول 
جدید  عناصر  با  کهنه  عناصر  شدن  همساز 
غرب  منافع  حفظ  و  تضمین  دادن  ضمن 
از عناصر  استفاده    دوم،  است و سناریوی 
کهنه جهت باال بردن تنش و درگیری ها ، 
ضمن باز گذاشتن باب مذاکره با نیرو های 
جدید است. این اقدام  با هدف فزون کردن 
صورت  غرب  به  جدید  نیروهای  وابستگی 
می گیرد. در این بین به این دلیل که تحولی 
رخ داده ، نیروهای سیاسی – اجتماعی آزاد 
شده،و قطعا تنوع و رنگین کمانی از حضور 

خاورمیانه
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را  جامعه  سطح  در  گوناگون  های  اندیشه 
،در  کهنه  عناصر    اما  بود  خواهیم  شاهد 
میان تنش و همهمه و به بهانه تنش و همهمه 
به تحول و مرحله  به عنوان متولی گذار   ،
جدید، با اعمال قوانین و محدودیت ها،امکان 
ظهور رقابت سیاسی را به حداقل رسانده و 
در حقیقت فرآیند گذار را در جهت آلترناتیو 
مطلوب خویش مدیریت و مهندسی می کنند.
این  در  انقالب  کردن  مصادره  فرآیند  البته 
کشورها نیز به دلیل مقاومت مردم ،فرآیندی 
آن  بیرونی  نمود  البته  که  است.  پرماجرا 
برای یک عنصر خارجی، با شعور متعارف 
روزمره، چندان جالب و نوید بخش نیست، 
و انقالب را پدیده ای پر مخاطره ، با نتایجی 
نامعلوم  در اذهان مردم خاورمیانه جلوه می 
دهد. در این بحث سعی کردم به دو کشور 
سیر  که    باشم  داشته  نظر  تونس  و  مصر 
بوده،البته  تر  به نسبت موفق  آنها  تحول در 
از آن منظر که کار به جنگ داخلی یا تهاجم 
نظامی خارجی نکشیده و شیرازه اقتصاد و 
جامعه هنوز از هم نپاشیده است. با این حال 
همانطور که می بینیم آینده در تونس و مصر 
هم بسیار مبهم است و بویژه در مصر بعید 
است که فرآیند گذار شکلی سالمت و موفق 
به  گذار  فرآیند  این  در  کند.انقالب  طی  را 
،در  تونس  و  تحوالت مصر  رسد.  می  قتل 
جوهر خود تحوالتی بودند که از پس بحران 
این کشورها  دو  هر  شدند.  پدیدار  اقتصادی 
بانک  ساختاری  تعدیل  سیاست  اجرای  در 
جهانی و صندوق بین المللی پول شاگرد اول 
بودند.اگر کسی ماهیت واقعی بهار عرب را 
می خواهد درک کند باید به همان جرقه اول 
بوعزیزی،  محمد  برگردد.  باروت  انبار  به 
اثر  بر  که  دانشگاهی  تحصیالت  با  جوانی 
دستفروشی  خیابان  در    اقتصادی  فشارهای 
می کرد ،مورد تحقیر و سرکوب پلیس قرار 
گرفت و در اعتراض  خود را در معرض 
عموم به آتش کشید. این تصویر گویای همه 
سیاست  ماهیتا  اعتراضات  این  است.  چیز 
نظر  در  را  شده  اجرا  لیبرالیستی  نئو  های 
داشته که وضعیت نابسامان معیشتی را برای 
مردم رقم زده بود. بنابراین اعتراضات اگر 
اگر  رود،  پیش  ترتیب  همین  به  بود  قرار 
مطالبات  صدای  که  شد  می  این  بر  قرار 
مردم  و  شود  تقویت  دم  هر  مردم  اقتصادی 
افتضاح موجود را به سیاست های نئولیبرالی 
نسبت دهند، این حرکت زنجیره وار بسیاری 
از  مهمتر  و  داد  می  تغییر  را  معادالت  از 
به  ریخت.  می  بهم  را  غرب  معادالت  همه 
دالیل اصلی،  و  گفتمان  این  باید  دلیل  همین 
شیوه  به   ، ترتیب  این  شد.به  می  منکوب 
و  دیکتاتور  با  مبارزه    مزورانه  کامال  ای 
یعنی  اصلی  دلیل  جایگزین  دیکتاتوری 
بحران معیشتی و سیاست های نئولیبرالیستی 
شد. واقعیت امر این است که اجرا و تداوم 

سیاست های نئولیبرالیستی بدون دیکتاتوری 
به  آنچه    اما  نیست  پذیر  امکان  و سرکوب 
بهار  در  دیکتاتوری  ضد  گفتمان  عنوان 
عرب مطرح شد به هیچ وجه در صدد عیان 
کردن رابطه ارگانیک دیکتاتوری و سیاست 
های نئولیبرالیستی نبود، بلکه درصدد پنهان 
رادیکال  از  جلوگیری  و  رابطه  این  کردن 
دیگری  اتفاق  کرد.  می  عمل  جنبش  شدن 
داد  رخ  رویکرد  تغییر  این  با  همزمان  که 
اساسا  که  مبارزاتی  و  درگیری  که  بود  این 
بود  پررنگ  بسیار  آن  در  اقتصادی  جنبه 
و    گرفت  خود  به  ای  قبیله  و  قوم  ،ماهیتی 
نقاط جنبه درگیری میان سکت  در بسیاری 
ها،  جایگزینی  این  نژادی.  و  مذهبی  های 
و  دیکتاتور  با  مبارزه  شدن  جایگزین  یعنی 
های  سیاست  با  مبارزه  جای  به  دیکتاتوری 
از یک سو  نئولیبرالیسم  و  اقتصادی  جاری 
اقتصادی  مطالبات  صدای  شدن  کمرنگ  و 
مردم  در برابر امتیاز طلبی های قومی قبیله 
ای و مذهبی و نژادی از سوی دیگر.،جلوه 
تمام و کمال خود را در لیبی نشان داد. اساسا 
مداخله نظامی ناتو  با هدف کنترل و مهار 
با  مبارزه  اگر  گرفت.  عربی صورت  بهار 
و  بوعزیزی  محمد  گفتمان  را  نئولیبرالیسم 
درگیری  و  دیکتاتوری صوری  با    مبارزه 
گفتمان  را  نژادی  و  ای،مذهبی  قبیله  های 
آن  لیبی  کنیم،  تعبیر  ناتو  نظامی  ی  مداخله 
بوعزیزی  محمد  گفتمان  که  است  قلمرویی 
در برابر گفتمان مداخله نظامی ناتو شکست 
گفتمان  رفتن  محاق  به  من  نظر  از  خورد. 
محمد بوعزیزی  شکلی گذرا دارد. حکومت 
و  ،لیبی  مصر  در  آمده  کار  روی  های 
مبارزه  برای  آماجی  و  افق  برنامه،    تونس 
نئولیبرالیسمی  همان  ندارند.  نئولیبرالیسم  با 
که در کشورهایشان چون بمب ساعتی عمل 
کرد.آنها اساسا قادر نیستند  همانند لوال،چاوز 
اکوادور  و  برزیل،ونزوئال  در  آ  کوره  و 
کنند،دولت  نمایندگی  را  مترقی  جریانی 
هایی مردمی و سرشار از ابتکار عمل های 
در  هم  غرب  نئولیبرالیسم.  برابر  در  موفق 
منطقه برنامه ای برای خروج  این کشورها 
به  منطقه  کل  و  ندارد  اقتصادی  بحران  از 
بدل  جهانی  های  قدرت  میان  آوردگاهی 
قدرت  و  اسرائیل  آمریکا،  طرفی  از  شده، 
های اصلی اروپا و از طرف دیگر روسیه 
و چین. آمریکا و همپیمانانش که در بحران 
برنامه  هیچ   ، اند  شده  گرفتار  عمیقی  های 
ای برای خروج کشورهای منطقه از بحران 
در  که  ای  برنامه  تنها  ندارند.  اقتصادی 
دستور است زندگی در تنش های جانفرسا و 
جنگ است.  آمریکا قدرت اقتصادی رو به 
افولی است  که با فاصله ای زیاد از رقبایش 
اولین قدرت نظامی جهان است. بدیهی است 
برای  اش  نظامی  قدرت  از  کشور  این  که 
جوید.  بهره  اقتصادش  مجدد  آوردن  فراز 

فتح گلوگاه انرژی جهان، سرکردگی آمریکا 
خواهد  تضمین  را  یکم  و  بیست  قرن  در 
کرد و البته دیگر رقبای آمریکا نیز بر این 
مساله واقفند و بیکار نمی نشینند. اعتقاد من 
ناتو  نظامی  مداخله  گفتمان  که  است  براین 
تنها با جنگ در سطح منطقه و حتی جنگ 
اما  پیدا می کند. و  بقا  جهانی شانسی برای 
جنبش صلح    دلیلی  هر  به  که  در صورتی 
جهانی این بار موفق شود و از جنگ احتراز 
شود، ظهور مجدد  و قدرتمند گفتمان محمد 

بوعزیزی محتمل است.
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مارکس: پول و تضادهای سرمایه داری

ماتیو دفلم
ترجمه شایسته مدنی

انسان شناسی و فرهنگ

مارکس در سه اثر آخرش، توجه خاصی به 
کارکردهای پول در جامعه داشته است. در 
اولین اثرش به نام “دست نوشته های فلسفی 
نام  به  بخشی  مارکس   ،″۱۸۴۴ اقتصادی 
“قدرت پول در جامعه بورژوا” ارائه کرده 
است. به نظر او پول بازنمای روابط انتزاعی 
روابط  از  که  است  خصوصی  مالکیت  در 
تبادل انسانی تفکیک شده است. پول در راس 
ازخودبیگانگی انسان است: “به واسطه پول 
مالک  من  بخرم،  توانم چیزی  می  که  است 
به  است،  غایت سودمندی  پول  هستم”.  پول 
محض اینکه مالک آن می شویم قدرت خرید 
کاال پیدا می کنیم، ولی پول قدرتهای واقعی 
انسان و طبیعت را به انتزاعات بیگانه شیئی 

شده در تبادل روابط تبدیل می کند.

خودبیگانگی  از  به  گرایانه  انسان  رویکرد 
بیشتر در کار “گروندیسه” مارکس استادانه 
اقتصادی  تحلیل  آنجا  در  است،  شده  بیان 
شده  بیان  داری  سرمایه  درونی  تضادهای 
است. پول در ارتباط با روابط کار- سرمایه 
در نظر گرفته شده و تمرکز بیشتر بر دستمزد 
و رشد سرمایه است تا اینکه بر پول باشد. 
انباشت معناهای تولید و تبدیل پول به سرمایه 
باعث شده پول تبدیل به نیروی مستقلی شود 
که بر روش تولید مسلط است. مارکس تاکید 

می کند که پول به طور فزاینده ای از روابط 
پول  تفکیک می شود، در حالیکه  اجتماعی 
این  است.  بوده  روابط  آن  رشد  باعث  خود 
عاملی است که مارکس به ویژه در روابط 
کار- دستمزد تعریف می کند: “به نظر می 
رسد که سرمایه دار کار کارگران را با پول 
و  دهنده  انعکاس  پول  بنابراین  خرد”.  می 
شی واره کننده روابط اجتماعی است و این 
روابط مستقل و بیرون از افرادی هستند که 

درگیر کار می شوند.

تفکرات مارکس در مورد اقتصاد و سرمایه 
به  ماندگارش  اثر  در  کامل  طور  به  داری 
کارهای  در  است.  شده  بیان  “سرمایه”  نام 
اخیر مارکس، هنوز بیان هگلی وجود دارد، 
داده  ارائه  جزئی  اقتصادی  تحلیل  مارکس 
نیروهای  و می گوید که ارزش پول توسط 
تولید و نه توسط شرایط عرضه و تقاضای 
در  خصوص  به  است.  شده  تعیین  بازار 
فصلی از کتاب به نام “محصوالت و پول”، 
مارکس به ذکر این نکته می پردازد که برای 
انتقال  قابل  باید  کاال  یک  شدن،  محصول 
این  فاصله  که  است  پول  و  بوده  به شخص 
بعدی کتاب  کند. فصل  انتقال را ممکن می 
بحث در مورد اهمیت انتقال پول به سرمایه 
و  به صورت محصول  پول  انتقال  میان  از 

برگشت آن به صورت پول است. تغییر از 
پول به سرمایه در خود پول رخ نمی دهد. 
در عوض برای اینکه پول به سرمایه تبدیل 
شود، محصول خاصی باید وجود داشته باشد 
که در آن مصرف تجسم کار و خالق ارزش 
است و این می تواند تنها قدرت – کار باشد. 
مارکس  نقد  پایه  بر  کار  ارزش  نظریه  این 
از بت واره شدن کاال ست و مانند یک باور 
مانند   کاالها  آن  در  که  است  تردید  غیرقابل 

ارث دارای ارزش هستند.

مارکس می نویسد: “برای یافتن یک تمثیل، 
باید در نهانی ترین پهنه های جهان دینی منابع 
خود را بجوئیم. از آن جهان است، تولیدات 
اشیائی مستقل، در  انسان به صورت  هوش 
زندگی  ظاهر شده و در روابطی با  یکدیگر 
و نژاد انسانی وارد می شوند. بنابراین چنین 
جهانی، دنیای با محصوالتی ساخته  دستهای 
انسان است. و این همان چیزی است که من 
بت وارگی  می نامم که خود را به تولیدات 
به  اینکه  محض  به  و  کند  می  متصل  کار 
عنوان محصوالت تولید می شوند، از تولید 
محصوالت نیز غیرقابل تفکیک می شوند.”

ماتریالیسم  از  آشکارا،  وارگی،  بت  این 
یک  که  برداشت  پرده  مارکس  تاریخی 

اقتصادی
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بر  زیرا  دارد،  تبادلی  ارزش  فقط  محصول 
پایه روابط خاص کار انسانی و تولید ایستاده 

است.

متناسب با نظریه ارزش مارکس، پول با کار 
تولیدات  و  کار  برپایه  که  ارزش  مفهوم  و 
پیوند خورده است. برای مارکس،  آن است 
محصولی  است،  محصول  یک  پول  خود 
دیگر  ارزش  بازنمای  انتزاعی  شکل  به  که 
محصوالت می باشد. در یک مقیاس جهانی 
است(،  آن  شامل  هم  کار  )که  ارزش  برای 
دار و روابط  تولید سرمایه  نماد روش  پول 
برپایه  است.  آن  مالکیت  سلب  اجتماعی 
نظریه کار- ارزش است که مارکس نظریه 
و  اضافی  ارزش  خلق  و  کار  قدرت-  های 
سلب مالکیت کارگر را بنا کرد. نقش محدود 
ولی خاص که مارکس به پول نسبت می دهد 
داری  سرمایه  تضادهای  مالکیت  سلب  در 
سرمایه  انباشت  کار،  تقسیم  است:  واضح 
به  و  پرولتاریا،  و  بورژوازی  بین  تضاد  و 
طور ذاتی روش متناقض تولید سرمایه داری 
عوامل مرکزی هستند که جامعه صنعتی شده 
بیان می کند. مطالعه پول برای مارکس تنها 
مربوط به بخش سرمایه داری است و بیشتر 

تحلیل به آن برمیگردد.

زیمل و مارکس

یادآوری می کنیم که زیمل در مورد مطالعه 
ماتریالیسم  خواهد  می  پول  درباره  اش 
تاریخی را با نگاهی به روندهای اقتصادی 
تعدیل کرده و در ضمن مدلی تبیینی که تاثیر 
می  نشان  فرهنگ  بر  را  اقتصادی  زندگی 
با مارکس در  دهد، حفظ کند. ارتباط زیمل 
مورد مطالعه پول دارای شباهتها و تفاوتهایی 
در رویکرد است. از یک طرف برخی از 
اشکال  در  دوباره  مارکس  کار  موضوعات 
دیگر در مطالعه زیمل ظاهر شده است. اول 
اینکه زمینه ای انقالبی از پول از معامالت 
ساده پایاپای تا معامالت پیچیده تر و حضور 
پول به صورت کامل به شکل اسکناس وجود 
دارد. با اینکه زیمل در دوران حیاتش  کار 
گروندیسه مارکس را ندیده بود، سهوا برخی 
از موضوعات کالسیک مارکسیست را مانند 
بازسازی  خودبیگانگی  از  و  چیزوارگی 
مارکس  و  زیمل  نظر  از  پول  است.  کرده 
و  شده  دیده  وارگی  ترین شکل شی  خالص 
به لحاظ فنی، پول عالی ترین واسطه تبادل 
کیفیت  همه  که  است  مدرن  دنیای  اقتصادی 
از  را  افراد  کند،  تبدیل می  به کمیت  را  ها 
هستی حقیقی شان بیگانه می کند و شخصیت 
آنان را به صورت اشکال مالکیت تکه تکه 

می نماید.

کتاب  در  زیمل  رویکرد  دیگر،  طرف  از 
تفکر  با  مختلف  ارجاعات  در  پول”  “فلسفه 

مارکس مغایر است. اصلی ترین تفاوت در 
روش  مارکس  که  است  این  آنها  رویکرد 
سرمایه داری را در تولید، مسئول تضادهای 
دنیای مدرن و صنعتی شدن جامعه می داند 
باعث  پولی  اقتصاد  زیمل  برای  حالیکه  در 
ست.   اجتماعی  روابط  شدن  شخصی  غیر 
در  داری  سرمایه  فضای  با  مارکس  نظریه 
سرمایه  و  کار  پول،  با  آن  ارتباط  و  تولید 
مرتبط است، در حالیکه زیمل بر توزیع و 
گردش کاالها متمرکز می شود که در دست 
تبادل است.  ساخت فضای خالق ارزش در 
به  اساسی  نقدی  زیمل  پول”  “فلسفه  کتاب 
اقتصاد سیاسی مارکس است، زیرا زیمل در 
تاریخی  ماتریالیسم  از  تر  عمیق  گذری  پی 
روان  و  متافیزیک  معناهای  به  تا  بوده 
در  متجسم  تاریخی  های  جلوه  از  شناختی 
حالیکه  در  برسد.  اقتصادی  اشکال  مورد 
متفاوتی  کارکردهای  پول  مارکس،  کار  در 
دارد )سنجش ارزش، واسطه تبادل و معنای 
و  بوده  مرکز  در    همیشه  ثروت(،  انباشت 
ارزش  و  ست  انتزاعی  کار  “متضمن  پول 
شود.”  می  تعیین  تولید  شرایط  توسط  پول 
زیمل با این پول اقتصادی شده بسیار مخالف 
بوده و پول را در پهنای قلمرو تجربه انسانی 
دادن  ارتباط  زیمل،  نظر  به  دهد.  می  قرار 
پول تنها به پایه های مادی آن بی ربط بوده و 
پول بازنمای پدیده اجتماعی به شکل تعاملی 
قاطعی  شکل  او  برای  تبادل  ست.  انسانی 
اقتصاد  آن  در  که  اجتماعی ست  زیست  از 
تبادل است. در حالیکه  تنها یکی از اشکال 
نظریه ارزش مارکس بر پایه روابط تولیدی 
کار  از طریق  و طبیعت  انسان  با موضوع 
را  ارزش  از  نسبی  ای  نظریه  زیمل  است، 
مطرح می کند و فرض را بر این قرار می 
دهد که ارزش چیزها براساس قضاوت ذهنی 
کاالهایی  بنابراین  است.  گذاری  ارزش  در 
که بنا بر محدودیت به سختی بدست می آیند 

برای افراد با ارزش ترند.

صوری  فلسفی  شناختی  جامعه  تفاوتهای 
زیمل که در جستجوی انسانیت جهانی ست 
مارکس  متجسم  اقتصادی  تاریخی-  تحلیل  و 
که در قوانین کلی سرمایه داری قرار دارد، 
نظریه های ارزش آنها را نمایان می کند. تا 
آنجا که به بخشهای مسئله ساز پول مربوط 
تحیل  پارگی(  پاره  وارگی،  )شی  شود  می 
زیمل  تحلیل  است،  تر  بینانه  مارکس خوش 
به جای تاکید بر نقش پول در دنیای خودش، 
از طبیعت زندگی انسان مشتق شده که نمی 
تواند منحل شود. همانطور که پول به عنوان 
یک نماد خالص رشد می کند، از نظر زیمل 
آمده  بوجود  پول  مالکیت  روابط  در  آزادی 
می  اجتماعی  تعامالت  در  تعهد  باعث  و 
ظرفیت  افزایش  این  مارکس  برای  شود. 
است:  مسئله ساز  کمتر  فردگرایی  و  آزادی 

آزادی برخی می تواند فقط توسط عدم آزادی 
بسیاری دیگر توجیه شود. با پررنگ کردن 
زیمل  نارضایتی  رویکردی،  تناقضات  این 
قابل  تواند  می  سوسیالیست  ایدئولوژی  با 
نمی  برای زیمل سوسیالیسم  باشد.  تشخیص 
کند  کن  ریشه  را  افراد  همه  تمایزات  تواند 

بدون اینکه آزادی آنها را از بین ببرد.

منبع:

the soci- ,۲۰۰۳,Deflem, Mathieu
 ology of the sociology of money,

journal of classical sociology
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اقتصاد سایه، تکیه گاه آمریکا

دیوید میویر
برگردان: بابک پاکزاد

صبح  هر  که  است  سایه  اقتصاد  همان  این 
وقتی خورشید در شهرها و روستاهای آمریکا 
مکان هایی  در  می گیرد.  جان  می کند  طلوع 
و  اتوبوس ها  که  جایی  فلوریدا،  جنوب  از 
کامیون ها، مهاجران غیرقانونی را برای کار 
کانتری  دوپلین  تا  می کنند  حمل  مزارع  در 
جایی که مهاجران به کار در مزارع گماشته 
که  جایی  نیوآرک  خیابان  کنار  تا  می شوند 
کارگران غیرقانونی و ثبت نشده منتظرند تا 
خویش  تملک  به  را  آنان  کار  نیروی  کسی 
درآورد، این صحنه های تکراری روزانه به 

وقوع می پیوندد.

»خوزه« که یک مهاجر اکوادوری است به 
جست وجو ی  »در  گفت:   ،  ABC News
و  آمدم  آمریکا  به  برادرم  با  همراه  کار 
صبح  روز  هر  که  است  سال  هفت  تقریباً 
نیوآرک  خیابان  کنار  کار  جست وجوی  در 
می ایستم.« وقتی خوزه در حال گفت وگو با 
ABC News بود، یک وانت از کارگرانی 
شبیه او پر شد و خوزه از یافتن کار باز ماند. 
که  است  باری  وانت  چند  از  یکی  تنها  این 
انجام مشاغل  برای  کارگران غیرقانونی را 

ساختمانی از این اطراف جمع می کند.

تکیه به نیروی کار ارزان

مهاجران غیرقانونی ۹ درصد کاال و خدمات 
را با ارزش تقریبی ۹۷۰ میلیارد دالر در این 
مدیرکل  باب جاستیچ،  تولید می کنند.  کشور 
مرکز تحقیقاتی استرن می گوید:  »آمریکا به 
طور مطلق به نیروی کار ارزان تکیه کرده 

است.«

کارگران  تمام  ما  »اگر  داد:  ادامه  جاستیچ 
کشورشان  به  فردا  همین  را  غیرقانونی 
برگردانده و دیپورت کنیم معادل آن است که 
ایاالت نیویورک را از سکنه خالی کنیم.«

کارگران  گذاشتن   »کنار  می گوید:  او 
غیرقانونی فریاد کرکننده ی تمام خانواده های 
»در  کرد.«  خواهد  بلند  را  آمریکایی 
و  کرده  کار  دو،  هر  زوج  که  خانواده هایی 
بسیاری  موارد  در  می کنند،  کسب  درآمد 
غیرقانونی  کارگران  به  آن ها  که  شده  دیده 

فرزندانشان،  از  مراقبت  به  کمک  برای 
ساختمانی  امور  و  باغبانی  خانگی،  خدمات 

وابسته اند.«

در  که  هستند  لوییس  نظیر  مردمی  آن ها 
جست وجو ی کار سیمانکاری در فعالیت های 

ساختمانی و پی سازی است.

کل  درصد   ۱۰ با  است  ناگزیر  او  اما 
آن ها  که  متحده  ایاالت  ساختمانی  کارگران 
نیز حضوری غیرقانونی و ثبت نشده دارند، 

رقابت کند.

براساس آمار از هر چهار سنگچین و باغبان 
یکی حضوری ثبت نشده و غیرقانونی دارد. 
همین طور یکی از هر پنج کارگر در صنعت 
بسته بندی گوشت و یکی از هر شش کارگر 
تفریحی  امور  و  فراغت  اوقات  صنعت  در 

حضوری غیرقانونی داشته است.

فلوریدایی  کشاورز  یک  که  ارسنیگو  پل 
است، نخستین کسی است که به شما می گوید: 
نیاز  »به کارگران برای درو در مزارعش 
دارد، مزارعی که برخی از آن ها به ۷۰۰ر۱ 
 ۹۰ »حدود  می گوید:  او  می رسد.«  هکتار 

درصد از کارگرانش خارجی هستند.«

و  او  مزرعه ی  در  کار  روند  آن ها،  بدون 
هزینه های  و  می شود  مختل  مزارع  دیگر 
در  و مصرف کنندگان  او  برای  کار  نیروی 
دلیل  همین  به  می شود.  بیش تر  فروشگاه ها 
به  دوباره  و  دوباره  کامیون ها  که  است 
دیگر  بی شمار  شهرهای  و  نیوآرک  خیابان 
در جست وجو ی کارگر ارزان بازمی گردند. 
کشور  به  فردا  که  لوییس  نظیر  کارگرانی 

خود باز می گردند.

به نظم نوین 
جهانی اشتغال 

خوش آمدید

جک رامسوس
برگردان: بابک پاکزاد

بزرگ ترین  مارت،   وال  گذشته،  اکتبر 
بیش  درآمدی  که  متحده  ایاالت  کارفرمای 
اعالم  دارد،  میلیارد دالر در سال  از ۳۱۰ 
وقت  پاره  کارگران  تعداد  دارد  قصد  کرد 
از  را  آنان  تعداد  یعنی  کند-  برابر  دو  را 
درصد   ۴۰ به  کار  نیروی  کل  درصد   ۲۰
شغل  هزار  چندین  همزمان  و  دهد  افزایش 
تمام وقت را کاهش دهد. اگر کل کارگران 
وال مارت در ایاالت متحده ۱/۳ میلیون نفر 
باشند، این اقدام در معنای آن است که ۲۶۰ 
مارت،  وال  کارگران  از  دیگر  نفر  هزار 
کارگران  درآمد  از  نیمی  معادل  سختی  به 
خدمات  کرد.  خواهند  دریافت  را  وقت  تمام 
بهداشتی و پزشکی و دیگر مزایایی که این 
۲۶۰ هزار نفر به عنوان کارگر تمام وقت از 
آن برخوردار می شدند کاهش یافته یا اساساً 
نیروی  کردن  دوبرابر  با  شد.  خواهد  حذف 
کار پاره وقت و رساندن سهم آنان از نیروی 
کار به ۴۰ درصد که مشتمل بر ۵۲۰۰۰۰ 
می شود  زده  تخمین  است  پاره وقت  کارگر 
در سال  دالر  میلیارد  مارت ۳/۴۲  وال  که 

صرفه جویی کند.

اکتبر  ماه  در  مارت  وال  همچنین 
»محدودیت هایی« بر دستمزدها اعمال کرد 
تحت  را  کارگران  از  دیگر  تن  هزاران  که 
هم  این،  بر  عالوه  داد.  خواهد  قرار  تاثیر 
وقت  تمام  کارگران  هم  پاره وقت،  کارگران 
ناگزیرند از یک برنامه کاری نامنظم تبعیت 
کرده و در شب ها و تعطیالت آخر هفته در 
دسترس ) on call ( باشند و تغییر شیفت 
کاری نیز حداکثر ۲۴ ساعت قبل به اطالع 

آنان می رسد.

 Just (درست نظیر شیوه ی صورت برداری
in time ( که در سال های اخیر توسط بخش 
اعظم صنایع به کار گرفته شد، کارگران وال 
مارت به منظور پاسخ به افزایش روز به روز 
توسط  آخر  دقیقه  در  فروش،  برای  تقاضا 
مدیران از قفسه بیرون کشیده می شوند و در 
 Just in time ( عمل به یک نیروی کار

اقتصادی
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( شکل داده اند.

اشتغال به سبک ) Just in time ( بی شک 
به وال مارت اجازه خواهد داد تا میزان کل 
قابل  شکل  به  را  کوتاه مدت  در  اشتغال اش 
توجهی کاهش دهد و عالوه بر ۳/۴۲ میلیارد 
دیگر  دالر  میلیون ها  ساالنه  نامبرده،  دالر 
اثر  بر  که  کارگرانی  کند.  نیز صرفه جویی 
بیماری بر سرکار حاضر نمی شوند مشمول 
حقوق  کاهش  بر  مبنی  کمپانی  جدید  قاعده 
مسایل  با  ارتباط  در  عدم حضور  خاطر  به 
با  تغییرات  این  به سالمتی می شوند  مربوط 
هدف اعمال فشار بیش تر برای بیرون راندن 

کارگران تمام وقت طراحی شده است.

اقدامات تلفیقی و ترکیبی فوق توسط کمپانی 
وال مارت، افزایش قابل توجه در درآمد را 
از  مستقیماً  که  درآمدی  داد.  خواهد  نتیجه 

کارگران  محل 
دست  به 
است،  آمده 
که  کارگرانی 

تحتانی ترین 
کمپانی  بخش 
در اظهارنامه ی 
ضرر  و  سود 
به  ساالنه 
می آیند.  حساب 
اعالم  تغییرات 
سادگی  به  شده 
طی  می تواند 
پنج  سال  یک 
دالر  میلیارد 
کمپانی  سود  به 

درآمد  ضرر  به  و  کرده  صرفه جویی 
کارگران عمل کند. بی دلیل نیست که قیمت 
سهام وال مارت به دنبال اعالم این تغییرات 
که در راستای صرفه جویی در هزینه هاست 

،۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

با این حال،  نکته این جاست که وال مارت فقط 
یکی از چند الگوی معاصر در شرکت های 
به  اقدام  رادیکالی  شکل  به  که  آمریکاست 
است.  کرده  مشاغل  ترکیب  کلی  بازسازی 
بازسازی رادیکالی که می توان آن را »نظم 
نوین جهانی اشتغال« در ایاالت متحده نامید.

فروپاشی بنیان های تولید صنعتی

از دهه ۸۰ بازسازی شرکتی مشاغل و بازار 
مشاغل در ایالت متحده، اشکال گوناگون به 
خود گرفته است. اگر موضوع را از زاویه ی 
تاثیر آن بر کارگران و درآمدشان در نظر 
فروپاشی  به  باید  فهرست  بگیریم، در راس 
میلیون  تولید صنعتی و صدور هشت  بنیان 

شغل به خارج از کشور اشاره کرد.

تولیدی  صنایع  از   ۸۰ دهه ی  در  روند  این 
ابتدایی آغاز شد و در اواسط دهه ی ۹۰ به 
در  و  یافت  گسترش  تکنیکی  فنی-  صنایع 
سال های اخیر دیگر بخش های عمده اقتصاد 
پشتیبانی  عملیات  و  حرفه ای  خدمات  نظیر 
بخش  سه  هر  برگرفت.  در  نیز  را  تجاری 
کماکان  تجاری  و خدمات  تکنولوژی  تولید، 
تعداد قابل توجهی از مشاغل را به آن سوی 

آب ها صادر می کنند.

فروپاشی بنیان تولید صنعتی ایاالت متحده به 
ویژه طی سه سال گذشته با صدور بی وقفه 
و  هند  چین،  به  شغل  هزار   ۲۰۰ حداقل 
مکزیک در عرصهء صنعت اتومبیل سازی، 
وارد مرحله ی جدیدی  شد چنان که کمپانی های 
تولید قطعات اتومبیل و مونتاژ، کارخانه های 

خود را در ایاالت متحده تعطیل کردند.

صدور مشاغل در سال های اخیر به خدمات 
یعنی  بهداشتی،  مراقبت های  نظیر  شخصی 
ایمن  کامالً  که  خدمات  صنعت  از  بخشی 
گرفته  نظر  در  مذکور  روند  از  برحذر  و 
مثال  برای  است.  یافته  تسری  نیز  می شد 
اخیراً افشا  بهداشتی  متخصصان مراقبت های 
کرده اند که تالش هایی از سوی کلینیک های 
سنگاپور که به شدت از دولت یارانه دریافت 
می کنند، صورت گرفته تا کمپانی های بیمه ی 
بیماران را برای  آمریکایی را ترغیب کنند 
انجام عمل جراحی by-pass قلب به آن جا 
بفرستند تا هزینه آن ها به یک سوم کاهش یابد.
اتهامند  درمظان  حتی  خارجی  کلینیک های 
بیماران  و هزینه های سفر  هواپیما  بلیت  که 
ایاالت  بیمه ی  کمپانی های  می کنند.  تقبل  را 
هند  به  بیماران  فرستادن  به  شروع  متحده 
کرده اند یعنی جایی که هزینه های بیمارستان 
معادل ۸۰ درصد هزینه ها در ایاالت متحده 

است.

شکل دیگر بازسازی هدایت شده مشاغل از 
سوی شرکت ها، واردکردن میلیون ها کارگر 

ماهر و حرفه ای به کشور طی دهه ی گذشته 
برنامه  گسترش  تبعات  از  که  است  بوده 
بوده  متحده  ایاالت  دولت   B۱H  ویزای 
گفت  باید   B۱H ویزاهای  مورد  در  است. 
که مشاغل، دیگر به صورت فیزیکی صادر 
نمی شوند بلکه به متخصصان خارجی که به 
ایاالت متحده آورده شده اند، سپرده می شوند.

ما درباره ی کارگران غیرماهری که ویزای 
۱S دریافت کرده و کارهایی با دستمزد پایین 
و مشاغلی نیازمند کار دستی و فعالیت های 
کشاورزی،  عرصه  در  را  بدنی  سخت 
برعهده  شخصی  خدمات  و  ساخت وساز 
 B۱H مشاغل  نمی گوییم.  سخن  می گیرند، 
مشاغل حرفه ای- تکنیکی است که نوعاً برای 
آن ها ۷۰ هزار دالر یا حتی بیش تر در سال 
اقدام منجر به اخراج  پرداخت می شود. این 
آمریکایی  تحصیل کرده ی  و  ماهر  کارگران 
 ۲۰۰۰ سال  از 
سو  این  به 
همچنان  و  شده 
بازار  شرایط 
برای  را  کار 
فارغ التحصیالن 
در  کالج 
برق،  رشته های 

کامپیوتر، 
مهندسی 

و  سخت افزار 
و  نرم افزار 
رشته های مرتبط 
کرده  سخت 

است.

این برنامه که در اواسط دهه ۹۰ آغاز شد، 
 طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ که با دوره ی 
رکود ریاست جمهوری بوش طی سال های 
۲۰۰۳- ۲۰۰۱ همپوشی داشت ۵۰۰ هزار 
ویزای B۱H صادر کرد. طی همان دوره، 
در صنایع ارتباطات و مخابرات در آمریکا 
حالی  در  رفت  دست  از  شغل  میلیون  یک 
شد  ایجاد  جدید  شغل  هزار   ۵۰۰ حدود  که 
 B۱H که چیزی معادل کل دارندگان ویزای
تعجب  جای  بودند.  آمده  کشور  به  که  بود 
نیست که عوامل شرکت ها خواستار دوبرابر 
کردن میزان صدور ویزای B۱H در قانون 
تسری  خواستار  هم چنین  و  جدید  مهاجرت 

این برنامه به حوزه های جدید هستند.

از سوی  اشتغال  بازار  و  مشاغل  بازسازی 
شرکت ها در ایاالت متحده، اشکال دیگری نیز 
به خود گرفته است. خارج شدن اجباری طیف 
از  کار بخش خصوصی  نیروی  از  وسیعی 
تشکل ها و اتحادیه های کارگری، به صورتی 
نیروی  درصد  هشت  از  کم تر  هم اکنون  که 
اتحادیه های  عضو  بخش  این  در  فعال  کار 
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دیگر،  سوی  از  هم چنین  و  هستند  کارگری 
بزرگ  صنعتی  اتحادیه های  بالکانیزه کردن 
که توان چانه زنی بر سر قراردادهای جمعی 
کار را داشتند. هر دوی این اقدامات از نمونه 
به  این سو  به  از ۱۹۸۰  که  است  تحوالتی 
تحوالت  از  دیگر  یکی  است.  پیوسته  وقوع 
رشد  اشتغال،  بازار  در  شده  شناخته  کم تر 
است  زیرزمینی  اقتصاد  در  مشاغل  شدید 
از  خارج  تن  میلیون ها  که  عرصه ای  یعنی 
هرگونه حساب و کتاب و ثبت فعالیت هایشان 
و بدون رعایت حداقل حمایت های قانونی و 
به  یا  کارند  به  دولتی مشغول  استانداردهای 
بیان دیگر توسعه ی نیروی کارگمشده ای که 
می شود  زده  تخمین  نفر  میلیون  پنج  معادل 
نیروی  مورد  در  دولتی  اسناد رسمی  در  و 
نه  و  نه  جزو شاغالن  بالقوه، در عمل  کار 
توسط  و  آمده اند  حساب  به  بیکاران  جزو 
نمی توانند  می رسد  به نظر  که  اقتصاددانانی 
مسوولیت این که آن ها کجا رفته اند را بپذیرند، 
به عنوان »گمشده« مفتخر گشته اند. هم چنین 
نیروی  به  مجدد  ورود  جریان  از  می توان 
دارای  که  سو  این  به   ۲۰۰۱ سال  از  کار 
آن،  اهمیتی مشابه است سخن گفت که طی 
میلیون ها کارگر باالی ۶۵ سال نمی توانستند 
و  بخشند  تداوم  بقایشان  به  مستمری  پول  با 
سطوح  عرصه ی  در  جوانان  با  ناگزیر  به 
شغلی و دستمزدها وارد رقابت شدند. درست 
کشور،  از  خارج  به  مشاغل  صدور  نظیر 
بازسازی  زمینه ی  در  نامبرده  اشکال  تمام 
مشاغل، فشارهایی در راستای پایین آوردن 
متحده  ایاالت  کارگران  درآمد  و  دستمزد 
توجیه گران وضع موجود  است.  وارد کرده 
در دولت و شرکت ها اغلب به رشد اشتغال 
و  بهداشتی  مراقبت های  خدمات،  بخش  در 
سویه ی  عنوان  به  شخصی  خدمات  دیگر 
ایاالت  در  مشاغل  بازسازی  تصویر  مثبت 
نادیده  اغلب  آن چه  اما  می کنند  اشاره  متحده 
گرفته می شود این است که در درون بخش 
است.  دادن  در حال رخ  اتفاقی  خدمات چه 
 Sears ، Target خرده فروشان به نام نظیر
و دیگران تعداد کارمندان پاره وقت خود را به 
سرعت افزایش داده اند. فروشگاه زنجیره ای 
تمام  می خواهد  کرد  اعالم  نیز   Mervyn
کرده  مرخص  را  خود  وقت  تمام  کارمندان 
و کارمندان پاره وقت را جایگزین آن ها کند. 
و  هتل داری  زمینه ی  در  نیز  مشابهی  روند 
دیگر خدمات در حال رشد است. این روند 
بلکه  نمی شود  خدمات  بخش  به  مربوط  فقط 
کمپانی های حمل  ونقل نیز نیروی کار ثابت 
خود یعنی رانندگان دایمی را کاهش داده اند و 
وسایل نقلیه ی خود را به پیمانکاران مستقل 
عملیات  کل  تقریباً  هم اکنون  می دهند.  اجاره 
توسط  متحده  ایاالت  بنادر  در  نقل  و  حمل 
می گیرد  صورت  مستقل  پیمانکار  رانندگان 
این روند به سرعت در حال گسترش به  و 

بدون  روزنامه ها  است.  داخلی  قلمروهای 
را  گزارشگران  اتحادیه،  چانه زنی  به  توجه 
با  گرفته  خدمت  به  حق التحریر  به صورت 
پرسل نیز قراردادهای موقت امضا می کنند. 
مدیران رده میانی از سوی کمپانی ها برکنار 
در  موقت  صورت  به  همان ها  بعد  و  شده 
شده اند.  گرفته  خدمت  به  »مشاور«  سمت 
همین  با  نیز  صنعتی  تولید  بخش  کارگران 
تولید  بخش  کارگر   ۳۰۰۰ مواجهند.  روند 
کمپانی HP در Boise واقع در Idaho در 
سال ۲۰۰۵ متوجه شدند که مدیریت HP به 
طور تصادفی و بدون حساب و کتاب پرسنل 
»پیمانکار  عنوان  تحت  کارمند  جای  به  را 
امروز  کرده اند.  طبقه بندی  نو  از  مستقل« 
حدود ۲۵ درصد نیروی کار در بسیاری از 
کمپانی های اتومبیل سازی را کارگران موقت 
برخی  در  میزان  این  که  می دهند  تشکیل 
کارخانه ها به دو سوم نیروی کار و یا حتی 
بیش تر نیز افزایش پیدا کرده است. از زمانی 
که بزرگ ترین کمپانی تولید قطعات اتومبیل 
یعنی Delphi Corp با ۱۳۴ هزار کارگر 
در سطح جهان در حال بستن ۱۹ کارخانه از 
۲۱ کارخانه ی خود است و ۴۰ هزار شغل 
دیگر در ایاالت متحده را در معرض تهدید 
تولیداتش  میزان  بر  عوض  در  و  قرارداده 
در مکزیک افزوده، تعداد کارگران پاره وقت 
به  صعودی  سیر  اتومبیل سازی  صنعت  در 
خود گرفته است. سه کمپانی بزرگ مونتاژ 
شده  زمان بندی  برنامه ای  نیز  دیگر  اتومبیل 
 GM دارند.  کارخانه هایشان  بستن  برای 
مشترک  تولید  عملیات  به  نیز   Ford و 
شراکت  با  اتومبیل  تولید  و  داده اند  شکل 
هندی را  و  اتومبیل سازی چینی  کمپانی های 
فروپاشی صنعت  تسریع  با  داده اند.  افزایش 
ده ها هزار  متحده،  ایاالت  در  اتومبیل سازی 
نصف  معادل  دستمزدی  موقت،  کارگر 
آن چه روزی کارگران متشکل در اتحادیه ها 
و  کرد  خواهند  کسب  می کردند  دریافت 
هم چنین مزایای آن ها اگر اساساً  مزایایی در 
کار باشد نیز به حداقل می رسد. این گذار از 
مشاغل دایمی و تمام وقت به مشاغل موقت 
و پاره  وقت، پدیده ای جدید نیست اما طی ۲۵ 
سال اخیر این روند در اقتصاد ایاالت متحده 

تشدید شده و سرعت یافته است.

لیست هراسناک 
– برنامه ریاضت 
اقتصادی مردم 

یونان، مدلی برای 
فردای اروپا؟

منبع: عصر ما، ارگان 
حزب کمونیست آملان 

تارنگاشت عدالت

هر روز صحبت از »کمک به یونان« است. 
ولی حتا یک سنت از این کمک ها به دست 
»مردم یونان« نمی رسد. برعکس: آن ها باید 
مزد،  کاهش  با  را  »کمک ها«  این  مخارج 
امکانات  کاهش  با  کار،  دادن  دست  از  با 
اجتماعی، با نابودی سیستم تعرفه قراردادی، 
با خصوصی سازی مالکیت دولتی بپردازند. 
»کمک به یونان« از طرف اتحادیه اروپایی 
و  مالی  کنسرن های  بانک ها،  به  کمک  فقط 
هج فوندز ها است تا تضمین شود که اعتباراتی 
که در اختیار یونان نهاده شده با بهره و بهرۀ 
بهره به آن ها استرداد خواهد گردید. به همین 
دلیل خانم مرکل صدراعظم آلمان  خواستار 
تا  است  تأسیس صندوق حساب مسدود شده 
بازپرداخت بدهی ها و با بهره شان به بانک ها 
و فوندها در هر حال و قبل از کلیه مخارج 

دیگر دولتی در اولویت قرار داشته باشد.
مدعی  اروپایی  اتحادیه  حکام  عین حال  در 
و  ریاضتی  برنامه های  اجرای  با  که  هستند 
اتحادیه  اخیر  پیشنهادی  خصوصی سازی 
شد  خواهد  »کمک«  یونان  به  اروپایی 
»رقابت پذیر«  مجدداً  جهان  سطح  در  تا 
مورد  برنامه  به  نگاهی  که  نیست  بد  گردد. 
به  امروز  که  نسخه ای  زیرا  بیافکنیم،  نظر 
دیکته  یونان  به  کار«  »مخارج  کاهش  نام 
Eu- مقررات که طبق  می بایستی   یی شود، 
عنوان  به  آینده  در  مالی  بسته  و   ro-Plus
در  رقابت پذیری«  »گسترش  برای  مدلی 

سطح اتحادیه اروپایی به اجرا درآید.
»یادداشت  یونانی،  منابع  اطالعات  بنابر 
مابین  اخیر  معاهده   مورد  در   »۲ شماره 
روز  که  اروپایی  اتحادیه  و  یونان  دولت 
اکثریت  طرف  از  جاری  سال  فوریه   ۱۲
رسید،  تصویب  به  یونان  پارلمان  نمایندگان 
از جمله اقدامات زیر را مقرر داشته است:

اقتصادی
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۱- دستمزدها
• کاهش  ۲۲ درصدی حداقل دستمزدها، چه 
آن هایی که برپایه تعرفه های کلی قراردادی 
شاخه های  و  بخش ها  در  که  آن هایی  چه  و 

تولیدی به طور جداگانه تعیین شده بودند.
سطح  درصدی   ۱۰ کاهش  برآن،  عالوه   •
حداقل دستمزد برای کارگران جوان زیر ۲۵ 
سال که تازه آغاز به کار خواهند کرد، بدون 
کلی،  درصدی   ۲۲ کاهش  گرفتن  نظر  در 

یعنی روی هم رفته کاهش ۳۲ درصدی.
به  تازه  که  )مجردی(  فرد  درآمد  مثال:   •
به  یورو   ۷۱۱٫۳۹ از  درآمده،  استخدام 
کسر  بدون  )یعنی  ناخالص  یورو   ۵۱۰٫۹۴
مالیات و عوارض اجتماعی( کاهش می  یابد. 
از  شغلی  تجربه  بدون  متأهل  فرد  یک  مزد 
یک  و  یورو   ۶۴۴٫۷۰ به  یورو   ۸۲۶٫۵۴
فرد مجرد با ۶ سال سابقه کار از ۸۸۹٫۹۹ 

)ناخالص( به ۶۹۲٫۶۳ یورو.
دستمزد  )مثالً  کارآموزان  دستمزد  کاهش   •
 ۵۳۰ از  دولتی  مؤسسات  در  کارآموزان 

یورو به ۴۱۲ یورو(
• ثابت نگاه داشتن کلیه حقوق ها و دستمزدها 
و  دستمزدها  افزایش  عدم   .۲۰۱۵ سال  تا 
حقوق ها تا وقتی که درصد بیکاری از ۱۰ 
قریب  حاضر  حال  )در  است  باالتر  درصد 

۲۰ درصد(
بیکاران  مواجب  درصدی   ۲۰ کاهش   •
)مثال: از ۴۶۱ یورو به ۳۶۹ یورو(. بنابر 
مقررات جدید مواجب بیکاران در آینده نباید 

از ۳۱۳ یورو بیش تر باشد.
۲- قانون کار

• کلیه تعرفه های دستمزدی، یک سال پس از 
تصویب قوانین ریاضتی )یعنی تا تاریخ ۱۲ 

فوریه ۲۰۱۳( بی اعتبار خواهند بود.
• کلیه قراردادهای تعرفه ای جدید حداقل سه 

سال معتبر خواهند بود.
تمدید  مجدداً  که  تعرفه هایی  کلیه  اعتبار   •
تقلیل  ماه   ۳ به  ماه  شش  تاکنون  از  نشوند، 
قرارداد  یک  اعتبار  تاکنون  یافت.  خواهد 
تعرفه ای، پس از تعامالت نافرجام در مورد 
هنوز  خودکار  طور  به  نوین،  قرارداد  یک 
شش ماه اعتبار  داشت. این مهلت اکنون به 
از آن  اگر پس  پیدا می کند. و  تقلیل  سه ماه 
توافق صورت نگیرد، به طور خودکار برای 
در  شده  تعیین  دستمزد  حداقل  شاغلین  کلیه 
خواهد  صادق  ملی  عمومی  تعرفه  قرارداد 

بود.
• تغییر کلیه مشاغل تمام وقت در شرکت های 
قراردادهای  به  دایمی(  )قراردادهای  دولتی 

پیمانی.
• بازنگری قراردادهای تعرفه عمومی ملی 
در پایان سال ۲۰۱۲ به منظور تطبیق پایه 
دستمزد با کشورهای رقیب )پرتغال، ترکیه، 

کشورهای اروپای جنوب شرقی و میانی(
• لغو امکان رجوع یک طرفه به کمیسیون 
شرکت هایی  تاکنون  اختالف.  حل  دولتی 
طور  به  می توانستند  می کردند،  ضرر  که 
یک جانبه از اجرای تعرفه های قراردادی سر 
یا کوتاه کاری(.  باز زنند )کاهش دستمزد و 
علیه این اقدام کارگران، کارمندان می توانستند 
استفاده  اختالف  دولتی رفع  از مکانیسم های 
تا  را  کاری  قراردادهای  از  تخطی  که  کنند 
راکد  اختالف  حل  کمیسیون  نهایی  تصمیم 

می نمود.
۳- کاهش حجم خدمات و شرکت های دولتی
در  شاغلین  از  نفر   ۱۵۰۰۰ اخراج   •
)مضاف   ۲۰۱۲ سال  طی  دولتی  بخش های 
بر اخراج هایی که در سال ۲۰۱۱ صورت 

گرفت(
• کاهش ۱۵۰٫۰۰۰ نفر از شاغلین بخش های 

دولتی تا سال ۲۰۱۵.
تنها  دولتی،  بخش های  در  جدید  استخدام   •
مطابق با قاعده »به ازای ۵ بازنشسته، یک 

استخدام جدید«.
بخش های  در  که  شاغلینی  تعداد  کاهش   •
یا  و  کوتاه مدت  قراردادهای  دارای  دولتی 
ساعات کار کم هستند و عدم تمدید این نوع 

قراردادها.
ارتش  آکادمی  در  متقاضیان  تعداد  کاهش   •
تحصیل  از  پس  آن ها  استخدام  که  پلیس،  و 
دولتی  بخش  در  خودکار  طور  به  تاکنون 

تضمین بود.
و  دولتی  تأسیسات  از  بسیاری  تعطیل   •

ادارات از ژوئن ۲۰۱۲.
دولتی  شرکت  فوری  خصوصی سازی   •
و     EYDAP آتن  آشامیدنی  آب  تامین 
شرکت  هم چنین  و   EYATH سالونیکی 

OPAP دولتی بخت آزمایی یونان
۴- بازنشستگی و عوارض اجتماعی

• قانون جدید در باره بنیاد بیمه اجتماعی با 
تا مرز ۰٫۴ درصد  آن  نیت کاهش مخارج 
تولید ناخالص ملی، یعنی ۶۰۰ میلیون یورو. 
چه اشل بازنشستگی پایه و چه مستمری های 
تکمیلی دیگر شامل این کاهش خواهند شد.

مستمری  سقف  درصدی   ۱۵ کاهش   •
کارمندان  و  دولتی  مشاغل  در  بازنشستگی 
بانک ها )مثالً حقوق بازنشستگی یک کارمند 
دولت از طبقه A از ۱۹۰۰ یورو به ۱۶۱۵ 

یورو(.
نیروی دریایی  بازنشستگان  • کاهش حقوق 
 ۷۶۵ به  یورو   ۹۰۰ از  یعنی  درصد(،   ۷(

یورو.
• کلیه کاهش های نامبرده با عطف به ماسبق 

از اول ژانویۀ ۲۰۱۲ معتبر خواهند بود.
• تجدیدنظر مجدد در مورد کلیه صندوق های 

در  تحقیق  در ژوئن ۲۰۱۲.  اجتماعی  بیمه 
مورد »تعیین فاکتور تداوم« که خدمات این 
هر  تا سریعاً  تنظیم کند،  بیمه ها را خودکار 
بین درآمدها و مخارج  تعادلی«  نوع »عدم 

بیمه ها برطرف گردد.
اجتماعی  عوارض  صدی  در   ۲ کاهش   •
برای شرکت ها در سال ۲۰۱۲ و ۳ درصد 
نتیجه  )در   ۲۰۱۳ سال  در  برآن  مضاف 
برای  اجتماعی  بیمه  بزرگ ترین  صندوق 
حداقل   ۲۰۱۲ سال  در  خصوصی  اقتصاد 
۲۰۰ میلیون یورو و در سال ۲۰۱۳، پانصد 
داشت.  خواهد  درآمد  کم تر  یورو  میلیون 
 / دستمزدها  کاهش  دنبال  به  برآن،  عالوه 
بیش تر  بازهم  صندوق  این  درآمد  حقوق ها 
پایین خواهد رفت، زیرا این عوارض برپایه 
سطح دستمزدها محاسبه می گردد و در نتیجه 
کسری درآمد صندوق بیمه های اجتماعی در 
این دو سال بالغ بر ۵ میلیارد یورو خواهد 

شد.(
• انحالل مؤسسات دولتی برای وام مسکن با 
بهره نازل برای شاغلین با درآمدهای پایین.

۵- اقدامات دیگر
• کاهش مخارج در بخش بهداشتی و درمانی 

برای دارو به مبلغ ۱٫۱ میلیون یورو
• کاهش مخارج برای پرداخت اضافه کاری 
پزشکان در بیمارستان ها به مبلغ ۵۰ میلیون 

یورو
اجتماعی  از خدمات  برخی  • محدود کردن 

در رابطه با سطح درآمد.
که  خانواده هایی  برای  کمک هزینه  کاهش   •

بیش از سه فرزند دارند.
• کاهش مخارج جاری دولتی به سقف ۳۰۰ 

میلیون یورو
سقف  به  دولتی  سرمایه گذاری های  کاهش   •

۴۰۰ میلیون یورو
وابسته  از مؤسسات  برخی  بودجه  کاهش   •
به وزارت فرهنگ و هنر زیر سقف ۲۰۰ 

میلیون یورو
از  جدید  مالیاتی  سیستم  گذاردن  اجرا  به   •
تسهیالت  از  برخی  لغو  که   ۲۰۱۲ ژوئن 
مالیاتی به نفع اقشار زحمتکش جامعه را به 
برای  مالیاتی  تسهیالت  افزایش  دارد.  دنبال 

سرمایه های بزرگ.
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نکاتی پیرامون پروسه های انباشت و محروم سازی و پی 
آمدهای آن ها در تاریخ نظام جهانی سرمایه

 ن. ناظمی

عروج  محصول  کنونی  مالی  بحران   –  ۱
بیداری ها و مبارزات اجتماعی نیست بلکه 
از عوارض اجتناب ناپذیر تضادهای درون 
جهانی  نظام  در  سرمایه  انباشت  های  مدل 
سرمایه است . به عبارت دیگر بحران مالی 
اکنون  که  است  بحران ساختاری  از  منبعث 
نزدیک به چهار دهه است که گریبان نظام 
پائیز  از   ( اخیر  های  سال  در  و  گرفته  را 
آن  مضامین  و  هویت   ) سو  این  به   ۲۰۰۸
برمالتر و رسانه ای تر گشته است . با این 
که در شرایط متالطم فعلی – برآمدن امواج 
خروشان بیداری و رهائی در کشورهای سه 
قاره ، خیزش ها و شورش های متنوع ” فتح 
و تسخیر وال استریت ” در کشورهای مسلط 
مرکز و… – عمر نظام سرمایه و در راس 
خود  فرتوتی  و  کهولت  دوره  به  آمریکا  آن 
رسیده و به قول امانوئل والرستین حتی در 
” بستر موت ” افتاده، ولی هنوز هم ابتکار 
عمل و قدرت در دست صاحبان ثروت است 
. علت اصلی این امر این است که جنبش ها 
و سازمان ها و احزاب سیاسی چالشگر ضد 
پراکنده و الجرم ضعیف هستند  نظام شدیدا 
مقابل  در  خود  از  که  است  درست  آن ها   :
تهاجمات سرمایه داری دفاع و محافظت می 
کنند ، اماّ به خاطر انشقاق و پراکندگی مزمن 

قادر نیستند که آکسیون های توده ای وسیع 
تعبیه نموده و  و استراتژی های موثری را 
خود را به جنبش های انقالبی سرنگون ساز 
جنبش  این  از رهبران  خیلی   . سازند  تبدیل 
ها هنوز از یک توهم ساده لوحانه تاریخی 
رنج می کشند و آن این که آن ها عمیقا بر آن 
هستند که تغییر جهان و استقرار یک جهانی 
بهتر بدون ” تسخیر قدرت ” سیاسی امکان 
اوضاع  روند  نگارنده  این  اعتقاد  به   . دارد 
پر تالطم جهان از عروج امواج خروشان ” 
بهار عربی ” در کشورهای پیرامونی گرفته 
 ” اشغال  و  فتح   ” های  جنبش  اوجگیری  تا 
در  ها  اولیگوپولی  مالی  نهادهای  و  ها  کاخ 
نشان  آن ها  سرنوشت  و  مرکز  کشورهای 
خواهند داد که مسئله تسخیر قدرت سیاسی و 
استقرار جهانی بهتر دو مقوله جداناپذیر از 
هم نیستند . با درک و شناخت این امر است 
که استراتژی ” ادغام تنوع ها ” علیه نظام 
جهانی سرمایه در بین روشنفکران متعهد ) 
پیدا  ( ترویج و رونق  چالشگران ضد نظام 
خواهد کرد . تا زمانی که این ادغام تاریخی 
به وقوع نپیوسته و نظام به طور جدی توسط 
ادامه  نگرفته  قرار  سئوال  زیر  چالشگران 
پروسه فقر زائی با اعمال سیاست های حاکم 
جهت  در  داری  سرمایه   ” آزاد  بازار   ” بر 
و  ثروت  صاحبان  توسط  سرمایه  انباشت 

قدرت ادامه خواهد یافت .

۲ – در طول تاریخ سرمایه داری ، انباشت 

محروم  پروسه  طریق  از  پیوسته  ثروت 
صورت  کالن  داران  سرمایه  توسط  سازی 
در  فقط  سازی  محروم  عمل   . است  گرفته 
اوان شکلگیری  در   ” اولیه  انباشت   ” دوره 
و رشد سرمایه داری به وقوع نپیوسته بلکه 
این پدیده فالکت بار ویژگی همیشگی و مدام 
تاریخی  داری  سرمایه  موجود  واقعاً  نظام 
از  سازی  محروم  عمل  یعنی   . است  بوده 
آغاز ” عهد مرکانتالیسم ” در دهه های آخر 
قرن پانزدهم شروع گشته و سپس در دوره 
سال  پانصد  در  داری  سرمایه  متحول  های 
یافته  ادامه  مدام  و  پیوسته  طور  به  گذشته 
 –  ۱۷۰۰  ( مرکانتالیسم  عصر  در   . است 
گذار  طوالنی  نسبتاً  دوره  که یک   )  ۱۴۰۰
از   ، آتالنتیک  اروپای  عمدتا  جوامع  در 
شیوه های تولیدی پیشاسرمایه داری به دوره 
شیوه های سرمایه داری را در بر می گیرد 
،  تسخیر قاره آمریکا  و تجارت جهانی برده 
و  مرکزی  نقش  آفریقا  قاره  تمرکز روی  با 
کلیدی در حرکت  سرمایه ) گلوبالیزاسیون ( 
و تشدید پروسه محروم سازی ایفاء می کردند 
انباشت از طریق محروم سازی در  . عمل 
نوع  رقابت  عصر  داری  سرمایه  سرتاسر 
نوزدهم  و  هیجدهم  قرون  در   ) )لیبرالیستی 
مونوپول  شکلگیری  با  سپس  و  یافته  ادامه 
نوع  رقابت  عصر  صنعتی   – مالی  های 
نوزدهم  قرن  آخر  ربع  از   ( انحصارات 
تاکنون ( از طریق صدور سرمایه در سطح 
نیمه   ، مستعمره  کشورهای  به  وسیعتری 

اقتصادی
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مستعمره و نومستعمره پیرامونی شدت یافته 
است . تالش مدام صاحبان ثروت و قدرت 
) یک در صدی ها ( برای صدور سرمایه 
برای  قاره  سه  پیرامونی  کشورهای  به 
نگاهداشتن هزینه های تولید در سطح خیلی 
پائین در خدمت تامین ابر سود بود . این امر 
از جنگ  بعد  های  دهه  در  که  باعث گشت 
دوم جهانی در دوره هژمونی آمریکا ) عهد 
طالئی سرمایه داری = ۱۹۷۵ – ۱۹۵۰ ( 
اولیگوپولی ها مقدار قابل توجه و معتنابهی 
از تولیدات کاالئی را به کشورهای پیرامونی 
منتقل سازند ، این روند انتقال تولید کاال به 
خارج از کشورهای مرکز که بعدها به اسم ” 
انتقال منابع به خارج ” معروف گشت در فاز 
نئولیبرالیستی حرکت سرمایه ) از آغاز دهه 
۱۹۸۰ به این سو ( شدیدتر گشت . الزمه و 
شرط اصلی این انتقال همانا ایجاد شرایطی 
به  منجر  که  بود  پیرامونی  کشورهای  در 
رشد و نمو یک ارتش ذخیره عظیمی از کار 
از  شرایط  این   . گردد  کشورها  در  ارزان 
طریق پروسه های صنعتی سازی و رفورم 
های قالبی و کاذب ارضی – دهقانی ) ناشی 
از آن پروسه ها ( در چهار دهه گذشته از 
 . گشت  آماده  سو  این  به   ۱۹۷۰ دهه  آغاز 
این فعل و انفعاالت که بالطبع منجر به روند 
فراگیر  و  عظیم   ” زدائی  دهقان   ” دردناک 
پانصد  های  سازی  محروم  تاریخ  در  گشت 
بی  حتی  و  نظیر  کم  داری  سرمایه  ساله 
سابقه بودند . به عبارت دیگر در فاز فعلی 
گلوبالیزاسیون که به اسم نئولیبرالیسم بازار 
آزاد معروف است ما شاهد کنده شدن میلیون 
آن ها  پرتاب  و  برزگر  و  دهقان  میلیون  ها 
 ( پیرامونی  کشورهای  بزرگ  شهرهای  به 
از مانیال ، شانگهای ، مومبای ، کراچی ، 
تهران و…. گرفته تا قاهره ، ژوهانسبورگ  
گشته   ) و…  ریودوژانیرو   ، سائوپولو   ،
دردناک محروم  این روندهای  . عاملین  ایم 
سازی، اولیگوپولی های کشاورزی – مالی 
و صنعتی – مالی کشورهای مرکز هستند که 
هدفشان صرفا انباشت سرمایه از طریق اخذ 
ابرسود است . این اولیگوپولی های حاکم بر 
نظام سرمایه غافل از این امر هستند که آن 
محملی که به سرمایه داران در قرون هفدهم 
و هیجدهم فرصت داد که با استفاده از آن ها 
آمیز  انفجار  عظیم  های  شورش  عروج  از 
جلوگیری کرده و به پروسه های ویرانساز 
انباشت  پروسه  از  منبعث  سازی  محروم 
یا وجود  امروز  ادامه دهد،  ثروت و قدرت 
ندارند و یا کارآئی خود را از دست داده اند .

در    رقابتی  داری  سرمایه  آغاز  در   –  ۳
قرون هفدهم و هیجدهم میالدی سرمایه داران 
اروپائی بعد از نفوذ و تهاجم در روستاهای 
اروپا ) کندن دهقانان از زمین ها و پرتاب 
قادر   ) اروپائی  بزرگ  شهرهای  به  آن ها 

قابل توجهی از این دهقانان  بودند که بخش 
پرتاب شده به شهرها را پرولتریزه کرده و 
به نیروی کار در کارخانه ها تبدیل سازند . 
مضافا اولیگارشی های حاکم در کشورهای 
انگلستان  مثل   ( اروپا  یافته صنعتی  توسعه 
بخش  بودند،  قادر   ) و…  هلند   ، فرانسه   ،
شده  پرتاب  روستائیان  از  ای  مالحظه  قابل 
روانه  تربیت  و  بسیج  از  بعد  را  شهرها  به 
مستعمرات خود در آمریکا ، استرالیا و سپس 
کشورهای آفریقا و آسیا سازند . امروز در 
 ، انحصاری  داری  سرمایه  تاریخی  مرحله 
نظام جهانی با پروسه های فالکت بار دهقان 
زدائی در کشورهای پیرامونی شرایطی ببار 
آورده که در آن کشورها میلیارد ها انسان ” 
پرولتریزه شده ” بوجود آمده اند که زیر خط 
فقر زندگی کرده و در صد قابل توجهی از 
سازمان   ” گزارش  مطابق   . کارند  بی  آنان 
جهانی کار ” بین سال های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۷ 
یک  از  جهانی  سطح  در  کار  نیروی  تعداد 
میلیارد  سه  به  نفر  میلیون  نهصد  و  میلیارد 
افزایش  و صد میلیون نفر ) ۶۳ در صد ( 
این نیروی کار )  یافته است . ۷۳ در صد 
کشورهای  در  گذشته  برخالف   ) پرولتاریا 
ذکر  شایان   . هستند  پیرامونی  نیافته  توسعه 
است که امروز ۴۰ درصد کارگران جهان 
نه در کشورهای اروپا و آمریکا بلکه در دو 

کشور چین و هندوستان زندگی می کنند .

۴ – علیرغم وقوع این پروسه عظیم ، عمق 
و وسعت پوالریزاسیون دقیقاً به خاطر تشدید 
آهنگ جهانی گرائی سرمایه ) گلوبالیزاسیون 
نشده  کم تر  تنها  نه  ها  اولیگوپولی  توسط   )
بلکه شدیدتر نیز گشته و جهان را به سوی 
یک نظم پر از آشوب ” آپارتاید جهانی ” سوق 
انگاشت  و  درک  که  این  برای   . است  داده 
تر  ” غنی  ” شکاف جهانی  این  از  را  خود 
اشاره  تاریخی  فاکت  دو  به  بگذارید  سازیم 
کشور  ساالنه  درآمد   ۱۸۲۰ سال  تا   : کنیم 
کشورهای  ساالنه  درآمد  از  بیش تر  چین 
توسعه یافته اروپا بود . بین سال های ۱۸۲۰ 
و ۱۹۰۰ ) که در طول آن کشور چین بعد 
از شکست در ” جنگ تریاک ” با انگلستان 
به تدریج از یک کشور مستقل آسیائی به یک 
کشور نیمه مستعمره تبدیل گشت ( این درآمد 
ساالنه از نسبت ” یک به یک ” به نسبت ” 
یک به بیست ” به نفع نیروهای امپریالیستی 
و به ضرر چین تنزل یافت . فاکت تاریخی 
دوم این که کشور ایران قرن ها ) تا اواخر 
قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم ( در حوزه 
های سیاسی ، فرهنگی و به ویژه اقتصادی 
، موقعیت بسیار ممتاز و مناسبی در روابط 
بین المللی داشت و یکی از قطب های مهم 
جذب و ادغام سرمایه در صحنه جهانی آن 
روز محسوب می گشت . مثالً در اوایل قرن 
هفدهم مالیات فقط یک شهر بزرگ هم چون 

تبریز در ایران به طور تقریبی برابر با کل 
. توازن پرداخت  مالیات کشور فرانسه بود 
ها و توازن بازرگانی کشور ایران برابر و 
اروپای  کشورهای  از  بیش تر  سالها  بعضی 
افول  از  بعد  ولی   . بود  زمان  آن  آتالنتیک 
و اضمحالل حاکمیت صفویه در اوایل قرن 
هیجدهم و رسوخ و نفوذ قدرت های استعماری 
ایران  تجاری  بورژوازی  و  اقتصاد  اروپا، 
از  میالدی   ۱۷۷۵ تا   ۱۷۵۰ های  سال  در 
محروم گشت  طبیعی خود  و  گسترده  بازار 
به  ایران  کشور  بحرانی  شرایط  چنین  در   .
رویاروئی  عرصه  و  نمائی  قدرت  صحنه 
در  آتالنتیک  اروپای  استعمارگر  نیروهای 
به  نوزدهم  قرن  آغاز  های  دهه  در  و  آمده 
یک کشور نیمه مستعمره تبدیل شد. می توان 
گفت بازرگانی خارجی در کشور ایران که 
تا اوایل قرن نوزدهم مازاد درآمد داشت در 
یک  تا  آن  کل  بودجه  نوزدهم  قرن  اواسط 
کاهش  زمان  آن  فرانسه  کشور  بودجه  دهم 
یافت . این فاکت ها به هیچ وجه فقط محدود 
 . شوند  نمی  ایران  و  چین  کشورهای  به 
نشان  جهانی  نظام  تکامل  تاریخ  بررسی 
انباشت  بار  فالکت  های  پروسه  که  می دهد 
از یک سو و محروم سازی از سوی دیگر 
جهان  سطح  در  سرمایه  حرکت  جریان  در 
از اول پیدایش سرمایه داری وجود داشته و 
پوالریزاسیون جهانی منبعث از آن ) تقسیم 
جهان به کشورهای مسلط مرکز و پیرامونی 
در بند ( از اول پیدایش و رشد سرمایه داری 
وجود داشته و عمق و وسعت آن در عصر 
 ۱۲۵ عرض  در  انحصاری  داری  سرمایه 

سال اخیر ، شدیدتر گشته است .

عصر  داری  سرمایه  تاریخ  در   –  ۵
انحصاری که غالباً به نام اولین شکل گیری 
در  کیفی  غایت  به  دگردیسی  یک  جامع 
تاریخ سرمایه داری ) امپریالیسم ( معروف 
است ، ما می توانیم دو موج عظیم در روند 
 ( گذشته  سال   ۱۲۵ در  را  سازی  انحصار 
موج   : مشاهده  کنیم   ) کنون  تا   ۱۸۸۵ از 
دهه  اوایل  حدود  در  مونوپولیزاسیون  اول 
۱۸۸۰ شروع گشته و تا سال ۱۹۴۵ ادامه 
داشته است . موج دوم در آغاز دهه ۱۹۷۰ 
گلوبالیزاسیون  فعلی  فاز  در  و  گشته  آغاز 
 ) نئولیبرالیسم  آزاد  بازار  قوانین  ) گسترش 
درجه انحصارسازی ) مونوپولیزاسیون ( به 
یک سطح بی سابقه باالئی در تاریخ سرمایه 
در  اگر   . است  رسیده  انحصاری  داری 
بحبوحه موج اول در اوایل قرن بیستم ، تعداد 
شرکت های کالن نفتی که ذخایر شناخته شده 
ی نفت جهان را به طور انحصاری در تحت 
کنترل خود داشتند , متجاوز از سی کمپانی 
موج  اوج  در  تعداد  این  امروز  بودند  نفتی 
دوم به خاطر ادغام و فشردگی بی حد و بی 
اولیگوپولی ها به کم تر از ده کمپانی  سابقه 
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رسیده اند .

۶ – ادغام و فشردگی بی سابقه اولیگوپولی 
ها ) کم شدن تعداد آن ها ( نشان می دهد که 
در موج دوم سرمایه داری انحصاری پروسه 
مونوپولیزاسیون, کمپانی ها را عمومی تر ، 
جهانی تر و مالی تر ساخته است . منظور 
از ” عمومی تر ” شدن اولیگوپولی ها این 
نه  ها  اولیگوپولی  گذشته  برخالف  که  است 
های  حیطه  در  بلکه  معین،  حیطه  یک  در 
منابع  های  )حیطه  اقتصاد  متکثر  و  متعدد 
طبیعی ، انرژی ، صنایع ماشینی و نظامی 
موقعیت   ) و…  تکنولوژی   ، کشاورزی   ،
انحصاری کسب کرده اند . منظور از جهانی 
جغرافیائی  وسعت  که  است  این  شدن  تر 
فعالیت اولیگوپولی ها مثل گذشته ها محدود 
به یک تعدادی از کشورهای هم جوار و یا 
بخشی از منطقه ) حوزه های نفوذ ( مشخص 
و معینی محدود نبوده بلکه حوزه فعالیت این 
کره  بزرگی  به  بازاری  در  ها  اولیگوپولی 
خاکی است . ولی مالی تر شدن اولیگوپولی 
خیلی   . است  بیشتری  توضیح  محتاج  ها 
های  از چپ  بخشی  )ازجمله  تحلیلگران  از 
مارکسیست ( تمایل دارند که سرمایه داری 
انحصاری کنونی را هم چنان مثل گذشته به 
دو بخش مالی و بخش تولیدی تقسیم کنند . 
در صورتی که بخش مالی و بخش تولیدی 
در سرمایه انحصاری دو روی یک سکه اند 
. به عبارت دیگر ، امروز ما دارای یک ” 
بخش مالی ” ) بانک ها ، کمپانی های بیمه 
(  و یک  بازنشستگی  نهادهای حقوقی و   ،
آن چه   . نیستیم  تولیدی خوب و سالم  بخش 
واقعیت دارد اینست که اولیگوپولی ها همگی 
به درجات مختلف  دربست مالی شده اند در 
عین حال صاحبان کمپانی های کالن کاالهای 
تولیدی صنعتی ، کشاورزی ، تسلیحاتی نفتی 
نیز هستند . در واقع این اولیگوپولی ها به 
خاطر ادامه تسلط انحصار گرانه خود محتاج 
 . تر سازند  مالی  پیوسته خود را  هستند که 
درهم تنیده شدن و ادغام بخش مالی و بخش 
تولیدی در تارو پود اولیگوپولی ها ریشه در 
نظامی دارد که امروز به مرحله کهولت و 

باالخره ” رکود ” خود رسیده است .

اوایل  در  که  ایستادگی  و  رکود  این   –  ۷
دوم  موج  آغاز  دوره   (  ۱۹۷۰ دهه 
در  را  خود  گشت  آغاز   ) مونوپولیزاسیون 
کاهش سریع و چشمگیر در صد رشد سود 
و سرمایه گذاری در کشورهای امپریالیستی 
سه سره ) آمریکا ، ژاپن ، و اتحادیه اروپا ( 
نمایان ساخت . این رکود که در واقع ناشی 
از فراوانی تولیدات در مقابل تقاضا و نتیجتا 
کاهش در سرمایه گذاری در حوزه  تولیدات 
و  بخشیده  مالی سازی شدت  پروسه  به  بود 
منجر به ایجاد حباب های مالی در بازار و 
جامعه گردید. گسترش این حباب ها منتج از 

خصوصی سازی ها ) مقررات زدائی ( و 
بانکی ) که  از شیوع سپرده های فرعی  یا 
توسط  یا  به مشتری  بانک  دادن  وام  اثر  بر 
سپرده گذاشتن وجوه به منظور پرداخت وام 
ایجاد می شود ( نیست . این حباب ها منبعث 
پود  تارو  احتیاجی است که در وجود و  از 
نهفته  و  ارثی  معاصر  داری  سرمایه  نظام 
است . به کالمی دیگر روند مالی سازی ) 
نظام  های  اولیگوپولی  کل   ) شدن  تر  مالی 
 . اند  گشته  هم  تر  و عمومی  تر  جهانی  که 
تنها راه و وسیله موجود است که  صاحبان 
برای  را  خود  می توانند  قدرت  و  ثروت 
مدت کوتاهی هم که شده از عواقب رکود و 
ایستادگی فراگیر و عمیق که اقتضای طبیعی 
نتیجه   . دهند  نجات   ، است  داری  سرمایه 
این که اقشار مختلف توده های مردم ) ۹۹ 
غیر  به  راهکاری  و  بدیل   ) ها  صدی  در 
واقعاً  داری  سرمایه  از  خروج  و  عبور  از 
برای  دیگری  مدل  یک  استقرار  و  موجود 
و  فراز  که  جدید  مدل  این   . ندارند  توسعه 
زحمت  بشریت  برای  هنوز  آن  های  نشیب 
کش و چالشگران ضد نظام آن طور که باید 
و شاید روشن و مبرهن نیست چیزی غیر از 
سوسیالیسم نیست که ساختمان و استقرار آن 
در سطح جهانی دهه ها و احتماال بیش تر از 

پنجاه سال طول خواهد کشید .

۸ – بدون تردید اولین قدم در استقرار مدل 
” همانا  بهتر  برای ساختمان ” جهانی  جدید 
محور  از  رهائی  و  گسست  راه  در  مبارزه 
بعد  که  نظامی   : است  جهانی سرمایه  نظام 
از گذار از دوره ” کهولت ” و ” بی ربطی ” 
عمر خود ) از ۱۸۸۵ به این سو ( باالخره 
در ” بستر موت ” افتاده است . با رشد و نمو 
ملت – دولت های اتوسنتریک ) خود مختار 
 ، کشوری  متفاوت  در سطوح     ) مستقل  و 
منطقه ای و قاره ای که اقشار مختلف توده 
رهبری  و  حمایت  با  تدریج  به  مردم  های 
چالشگران ضد نظام  خواهند توانست که راه 
نفع  به  خود  جوامع  در  را  دگردیسی  ایجاد 
. گسست  کنند  اجتماعی طی  پیشبرد عدالت 
خود   (  ” اوتارکی   ” اصالً  حاکم  نظام  از 
جهت  در  کامل  تغییر  بلکه  نیست   ) کفائی 
رهائی از منطق جاری حاکم است : منطقی 
را  پیرامونی  بند  در  ویژه  به  که کشورهای 
وابسته به الزامات نهادهای مسلط نظام ) مثل 
بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و… ( 
ساخته است . امروز سیاست های خصوصی 
دولتی  مقررات  ، ضد  زدائی  ملی   ، سازی 
ایران  از   ( پیرامونی  کشورهای  در  و…. 
 ، کلمبیا  تا  گرفته  خاورمیانه  در  ترکیه  و 
 ) و…  التین  آمریکای  در  و…  مکزیک 
اجتماعی  و  معیشتی  احتیاجات  منطق  از  نه 
آن کشورها،  توده های مردم  اقشار مختلف 
های  خواسته  و  الزامات  منطق  از  بلکه 

و  ثروت  نئولیبرالیستی صاحبان  آزاد  بازار 
قدرت ) اولیگوپولی ها ( سرچشمه می گیرند 
است  نظام  ضد  چالشگران  وظیفه  اکنون   .
گردان  خود  ابتکارات  و  ها  سیاست  از  که 
و اتوسنتریک ) خود مختار( کشورهای سه 
قاره ) جنوب جهانی ( به ویژه در آمریکای 
التین ، حمایت جدی کنند . در این کشورها 
ابتکار ایجاد سازمان های منطقه ای و شبه 
آمریکای  بولیواری  ” سازمان  مثل  ای  قاره 
التین ) آلبا ( و نهادهای مالی نیمه قاره ای 
که  کنند  می  کمک   ” جنوب  بانک   ” مثل 
کشورهای عضو به تدریج خود را از یوغ 
نظام  اقتصادی  و  مالی  نهادهای    مقررات 

جهانی حاکم رها سازند .

در  اساسی  اقدامات  از  دیگر  یکی   –  ۹
کشورهای دربند پیرامونی که باید در پروسه 
ضد  چالشگران  مدنظر  گسست  و  رهائی 
دهقانی  ارضی  مسئله  حل  گیرد  قرار  نظام 
در سوسیالیسم قرن بیست و یکم است . زیرا 
موجود  واقعاً  داری  سرمایه   ( جهانی  نظام 
بشریت  خدمت  در  آن  حل  به  قادر  دیگر   )
 – ارضی  مسئله  حل   . نیست  کش  زحمت 
دهقانی در جهان امروز بیش از هر زمانی 
است  هائی  چالش  اصلی  مرکز  گذشته  در 
با آن  باید در قرن بیست و یکم  که بشریت 
دست و پنجه نرم کند . زیرا سرمایه داری 
این  به حل  قادر  اش  ماهیت  به خاطر  دقیقاً 
امر تاریخی نیست . بررسی اوضاع جهان 
نشان می دهد که سرمایه داری نه تنها مسئله 
راهکاری  ارائه  با  را  دهقانی   – ارضی 
مناسب و کافی نتوانست حل کند بلکه با تعبیه 
راه حل های ” تهی از انسانیت ” جهانی را 
به وجود آورد که اگر اوضاع به همین منوال 
خواهیم  جهانی  رشد  شاهد  ما  رود  پیش  به 
گشت که در آن زاغه ها ، کوخ ها ، گتوها 
و …. بخش اعظمی از جمعیت آن را در بر 

خواهند گرفت .

که  از طریق محروم سازی  انباشت   – ۱۰
حول  در  است  تاریخی  داری  سرمایه  ویژه 
اوایل  در  پاریس   – آمستردام   – لندن  مثلث 
قرن نوزدهم نمودار گشت . پروسه محروم 
سازی برای انباشت سرمایه از طریق کسب 
سود نه تنها دامن مردمان ) بومیان ( ساکن 
قاره های آمریکا ، استرالیا و… را گرفت 
بلکه محرومیت دهقانان خودی ) اروپا ( را 
از  پیش  داران  سرمایه   . آورد  خود  با  هم 
این که به محرومیت مردمان قاره های غیر 
خود  طبیعی  منابع  به  دسترسی  از  اروپائی 
ایرلند  و  انگلستان  ساکن  .دهقانان  بپردازند 
عنوان  به  آن  از  و سپس  ساخته  را محروم 
کلیه  دهقانان  در جهت محروم سازی  مدلی 
محروم  پروسه   . کردند  استفاده  اروپا  قاره 
سازی بوسیله دهقان زدائی ) کندن دهقانان 
و  روستائی  کوهستانی –  های  از سرزمین 
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پرتاب آنان به درون شهرهای بزرگ ( که 
در  است  انباشت  مدل  اصلی  گره  واقع  در 
و  آمدهای طوفانی  پی  آن زمان می توانست 
داری  سرمایه  کلیت  برای  را  انفجارآمیزی 
و  با هجوم  نظام سرمایه  ولی   . باشد  داشته 
آمریکا و سپس  قاره  در  تسخیر مستعمرات 
که  شد  موفق  اقیانوسیه  و  آفریقا   ، آسیا  در 
تنظیم سیستم های مهاجرتی جلو  تعبیه و  با 
های  پروسه   . سازد  مسدود  را  عواقب  آن 
سرمایه  کالن  سازی  مستعمره  و  مهاجرت 
داری اروپا را قادر ساخت که با ” کشف ” 
و تسخیر قاره آمریکا یک اروپای ” جدید ” 
دیگری را بسازد که اهمیتش به ویژه از نظر 

جمعیت کم تر از اروپای اصلی نبود .

۱۱ – امروز برخالف آن دوران ۷۵ در صد 
جمعیت ۷ میلیارد نفری جهان در کشورهای 
سه قاره آسیا ، آفریقا و آمریکای التین زندگی 
می کنند و تحقیقا نصف آن ها هنوز دهقان و 
و  شیفت  این  بررسی   . هستند  روستانشین 
دموگرافیکی  ترکیب  در  بزرگ  چرخش 
نظام  بار  این  که  می دهد  نشان  ما  به  جهان 
 – دهقانی  مسئله  حل  با  ارتباط  در  جهانی 
ارضی به یک ” بن بست ” بی سابقه تاریخی 
رسیده است . از یک سو نظام بدون پروسه 
محروم سازی ) دهقان زدائی ( نمی تواند به 
زالو  بقای  اصلی  که الزمه  انباشت سرمایه 
وار خود است ، ادامه دهد . از سوی دیگر 
باکندن دهقانان میلیونی از روستاها و پرتاب 
آن ها به شهرها ) دهقان زدائی ( نمی تواند با 
جذب آن ها به درون کارخانه های صنعتی و 
یا با روانه ساختن آن ها به ” قاره های جدید 
” ) که وجود خارجی ندارند ( مسئله دهقانی 

را به نفع خود حل کند .

دهقانی  مسئله  اگر  دیگر  کالمی  به   –  ۱۲
داری  سرمایه  مدل  طبق  که  باشد  قرار 
قاره  چهار   ” حداقل  محتاج  نظام  گردد  حل 
دهقانان  که  است  آمریکا  مثل  دیگری   ”
آمریکای التین ، آفریقا و آسیا را بعد از گذار 
از پروسه فالکت بار ” دهقان زدائی ” به آن 
قاره ها مهاجرت دهد . امروز اکثر دهقانان 
کشورهای چین ، هندوستان ، برزیل و… که 
روزانه قربانی روند دهقان زدائی می گردند 
و بعد از کندن از روستاها به شهرها پرتاب 
می شوند نه کارگر و پرولتریزه می شوند و نه 
” آمریکاها ” و ” استرالیاهائی ” وجود دارند 
که به آن ها مهاجرت کنند . آن ها در عوض به 
ساکنین میلیونی گتوها ، زاغه ها ، کوخ ها و 
….. تبدیل می شوند که امروز در شهرهای 
بزرگ به ویژه کشورهای پیرامونی و نیمه 
پیرامونی ) از شانگهای ، مومبای ، کراچی 
 ، قاهره  تا  گرفته  و…..  مانیال   ’ تهران   ،
الگوس و ژوهانسبورگ و… ( شبانه روز 
مثل جلبک می رویند . نظام سرمایه دقیقاً به 
خاطر منطق حاکم بر آن ) انباشت از طریق 

سود ( نه تنها در حل مسئله ارضی – دهقانی به بن بست تاریخی رسیده و به قولی در ” بستر 
موت ” افتاده بلکه اگر این ” هیوال” به زندگی ” زالووار ” خود ادامه دهد کلیه کره خاکی را 
به جهانی پر از زاغه ها ، گتوها و کوخ ها تبدیل ساخته و بشریت را به سوی یک ” آپارتاید 

جهانی ” که در آن فقط قوانین ” تهی از انسانیت ” حاکم خواهد بود ، سوق خواهد داد .
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نامه سرگشاده “تئودور اکیس” به 
جهانیان زالوی “تروئیکا” خون مردم 

یونان را می مکند
گزینش و ترجمه رضا نافعی

 آهنگساز، نویسنده و سیاستمدار ۸۷ ساله یونانی در نامه ای سرگشاده   خطاب به افکار 
عمومی جهان از توطئه ای سخن می گوید که عاملین یونانی و خارجی علیه خلق یونان چیده 
اند . توطئه ای که قصدش  انهدام نهائی وهمیشگی خلق یونان از طریق  محکوم کردن خلق 
به بیکاری، گرسنگی و فقر است.  او نوشت: من امروز ۸۷ ساله ام و چندان محتمل نیست 
که دیگر شاهد نجات میهن دوست داشتنی ام باشم . ولی با وجدانی آرام چشم از جهان فرو 
خواهم بست، زیرا تا آخرین دم  به انجام  وظائف خود در برابر آرمانهای آزادی و عدالت 

ادامه خواهم داد.

  توطئه ای جهانی برای ویران کردن میهن من  در کار است که به پایان خود نزدیک می 
شود. این توطئه در سال ۱۹۷۵ آغاز شد. هدف از بین بردن فرهنگ نوین یونان بود، بعد    
به تحریف  تاریخ نوین و هویت ملی ما روی آوردند و اینک می خواهند با بیکاری، گرسنگی 
و فقر به زندگی جسمانی ما  پایان دهند. اگر خلق یونان یکجا بپا نخیزد این تهدید جدی است. 
در همین دهسال آینده . آنچه از ما باقی خواهی ماند خاطره ای خواهد بود، خاطره ای از 

تمدن ما و نبرد ما برای آزادی .

تا  سال ۲۰۰۹ اقتصاد مسئله ای جدی نداشت. زخم های بزرگی که بر پیکر اقتصاد ما 
وارد می آمد هزینه انبوه و نامتناسبی بود که برای خرید ابزار جنگ و پرداخت رشوه به 
سیاست و اقتصاد ما تحمیل می شد. ولی مسئول وارد آمدن این هر دو زخم  بر پیکر اقتصاد 
ما خارجی ها هم بودند. مثال آلمانها، فرانسوی ها، انگلیس ها که با   فروش ابزار جنگ به 
یونان میلیاردها  یورو  از ثروت ملی ما را نصیب خود می کردند و سود می بردند. این 
خونی که بی وقفه از تن اقتصاد ما می رفت ما را به زانو در آورد، اجازه پیشرفت را از ما 
گرفت و ملت های بیگانه را ثروتمند کرد. مسئله رشوه خواری نیز همین گونه بود. بعنوان 
مثال بگویم : کنسرن زیمنس آلمان یک بخش ویژه برای پرداخت رشوه به یونانی های با 
نفوذی درست کرده بود که از طریق آنها بتواند تولیدات خود را در بازار یونان عرضه کند 
. در این میان خلق یونان قربانی همدستی راهزنانه  آلمانی ها و یونانی هائی بود که با پول 

بحران
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این مردم کیسه خود را پر می کردند.

این دو زخم بزرگ  کامال روشن است  که 
می توانست بوجود نیاید اگر آن عناصر فاسد 
بلعبدن   به  موفق  پرداز  رشوه  و  گیر  رشوه 
و  قدرت  صاحب  یونانی  دوحزب  رهبری 
مجبور  اینها  و  شدند،  نمی  آمریکا  هوادار 
پنهان کردن مسیر ثروت های  برای  نبودند 
بیگانه)  کشورهای  صندوق  در  شده  ناپدید 
پولی که حاصل کار مردم یونان بود(، راه 
هائی چنان سنگین  وام  در گرفتن  نجات را 
ببینند که بدهی دولتی به ۳۰۰ میلیارد دالر 
ناخالص  آمد  برسد که ۱۳۰ در صد از در 

ملی یونان است.

 ، خارجی  موسسات  رؤسای  تقلب،  این  با 
دوبار سود می بردند. نخست با فروش اسلحه 
و تولیدات خود بعد از طریق بهره ای  که 
نه  دادند،  به دولت می  برای وام ها ئی که 
به مردم. زیرا همانطور که می دانیم در هر 
دو مورد قربانی اصلی مردم بودند.  برای 
قانع کردن شما فقط یک نمونه را ذکر می 
پاپاندره ئو در سال ۱۹۸۶  کنم . آندره آس 
میلیارد  یک  اروپائی  بزرگ  کشور  یک  از 
این  برای  که  ای  بهره  گرفت.  اعتبار  دالر 
اعتبار پرداخت شد ۵۴ میلیارد دالر بود ، که 
سرانجام در سال ۲۰۱۰ پرداخت گردید….

سوسیال  ۲۰۰۹حزب  سال  انتخابات  در 
را  آراء  از  صد  در   ۴۴ پاسوک  دموکرات 
امروز  های  نظرخواهی  طبق  آورد.  بدست 

فقط ۶ در صد به آن رای خواهند داد.

سوسیال  حزب  رهبر  پاپاندرئو)  آقای 
با گرفتن وام  دموکرات یونان( می توانست 
بهره  درصد   ۵ با    خارجی  های  بانک  از 
اقتصادی مقابله کند. اگر  با بحران  معمولی 
او این کار را می کرد یونان هیچ مسئله ای 
نداشت، حتی برعکس  ما می توانستیم سطح 
زندگی خود را باالتر هم ببریم، چون ما در 

آن زمان رونق اقتصادی داشتیم .

ولی آقای پاپاندرئو توطئه خود را از تابستان 
۲۰۰۹ علیه یونان آغاز کرده بود. او محرمانه 
با استرواس کان مالقات کرده و قرار گذاشته 
بود یونان را زیراستیالی صندوق بین المللی 
پول در آورد. این اطالعات را رئیس سابق 
صندوق بین المللی خود منتشر کرده است.

برسیم  آنجا  به  بتوانیم  ما  که  آن  برای  ولی 
از  ما غیر  اقتصادی کشور  میبایستی وضع 
های  بانک  تا  شد  می  داده  نشان  بود  آنچه 
ما  برای  را  اعتبار  بهره  ترس  از  خارجی 
باال ببرند تا جائی که ما قادر به پرداخت آن 
نباشیم. کسر بودجه دولت از  ۲،۹ در صد 

با جعل ارقام مصنوعا به ۱۵درصد افزایش 
داده شد. به دلیل این اقدام تبهکارانه دادستان 
ِپپونیس  و    پاپاندرئو  آقای  پیش  روز   ۲۰
این امر  به  اقتصاد را برای رسیدگی  وزیر 

تحویل  مقامات قضائی داد.

و  پاپاندروئو  آقای  سیستماتیک  کارزار 
ماه   ۵ اروپائی  کشورهای  اقتصاد  وزرای 
تالش  مدت  این  در  آنها  و  انجامید  بطول 
کشتی  مانند  یونان  که  کنند  ثابت  کردند  می 
تایتانیک در آستانه غرق شدن است، یونان 
فاسد است، یونانی ها تنبل و ناتوان هستند و 
نمی توانند به نیازهای کشور پاسخ دهند. با 
هر توضیحی که اینها می دادند میزان بهره 
ها باالتر می رفت تا جائی که ما دیگر قادر 
تحت  ما  وقتی  و    نباشیم  اعتبار  دریافت  به 
اروپا  بانک  و  المللی  بین  صندوق  استیالی 
برای  آنها  که  آید  بنظر  چنین  گرفتیم  قرار 
نجات ما حاضر شده اند به ما  قرض بدهند. 
در حالی که در واقع این آغاز مرگ ماست.

در ماه مه ۲۰۱۰فقط یک وزیر قرارداد بدنام 
مهلت قانونی را که بمعنی تسلیم مطلق ما به 
طلبکاران بود امضاء کرد. طبق قانون یونان 
باید  وقتی چنین قرارداد مهمی مطرح است 
پارلمان زیر قرارداد  نمایندگان  از  پنجم  سه 
قانونی  این مهلت  را یک یک امضاء کنند. 
و نیز ” تروئیکا ” یعنی نمایندگان  سه گانه 
و  اروپا  اتحادیه  پول،  المللی  بین  صندوق 
برما  امروز عمال  اروپا، که  بانک مرکزی 
و  یونان  قوانین  طبق  کنند،  می  حکومت 

قوانین اروپا غبر قانونی هستند.

اگر تعداد پلکانی که ما برای رسیدن به مرتبه 
آن  از  ما   ، باشد  بیست  بپیمائیم  باید  مرگ 
زمان تا کنون بیش ازنیمی از پله ها را پشت 
سر نهاده ایم . تجسم کنید که ما با این مهلت 
قانونی استقالل ملی  و ثروت ملی خود را  
در اختیار خارجی ها می گذاریم. یعنی بندر 
ها، فرودگاهها،شبکه جاده ها و راهها، شبکه 
برق، آبرسانی، ثروتهای زیر زمینی و زیر 
دریائی و غیره و غیره  و حتی  آثار باستانی 
خود مانند آکروپولیس، دلفین، المپیا و غیره 

چون ما حرفی را که باید بزنیم نزده ایم.

تولید خوابید، بیکاری به ۱۸ درصد رسید. 
۸۰ هزار مغازه تعطیل شد،هزاران کارگاه  
و صدها کارخانه کارخود را متوقف کردند. 
از  دست  موسسه  هزار   ۴۳۲ رفته  رویهم 
جوان  دانشمند  هزار  دهها  اند.  کشیده  کار 
قرون    به ظلمت  کشوری را که روزبروز 
می  ترک  شود  می  نزدیک    بیشتر  وسطی 
کنند. هزاران شهروند که در گذشته زندگی 
مرفهی داشته اند امروز باید خوراک خود را 
در میان زباله ها بجویند و در کنار خیابان 

بخوابند.

 گاه اینطور تصور می شود که ما  به برکت 
کمک های سخاوتندانه طلبکاران خود، بانک 
پول  المللی  بین   صندوق  و    اروپائی  های 
زنده هستیم. ولی در واقع هر بسته پول چند 
میلیاردی که به حساب یونان گذاشته می شود 
تا دینار آخر به همانجائی باز می گرد د که 
از آن آمده بود ولی ما باید  بهره غیر قابل 
تحمل آنرا بپردازیم.   و چون ضرورت حکم 
بیمارستانها و  بماند،  برپا  می کند که دولت 
مدارس بکار ادامه دهند، گروه سه گانه از 
طبقات متوسط و پائین تر از آن می خواهد 
بپردازند،  سنگین  حد  از  بیش  مالیاتهای  که 
و خود گرسنگی بخورند.  ما با یک دوران 
اشغال  دوران  آغاز  در  عمومی  گرسنگی 
روبرو   ۱۹۴۱ سال  در  آلمان  توسط  یونان 
 ۶ فقط  طی  تلفات  هزار   ۳۰۰ با  ایم  بوده 
امروز  زمان  آن  گرسنگی  هیوالی  ماه. 
آماجگاه   که  ما،  اندوهگین  سرزمین  به  باز 

افتراهاست ، باز می گردد .

هرگاه در نظر آوریم که    اشغال خاک ما 
میلیون  یک  جان  قیمت  به      آلمانها  توسط 
ماتمام شد، چگونه  یونانی  و ویرانی میهن 
می توانیم تهدید خانم مرکل راتحمل کنیم که 
می خواهد یک Gauleiter  ) لقب حکمران 
نازی ها( جدید برما تحمیل کند، ولی این بار 

با کراوات.

سرزمین  چه  یونان  دهم  نشان  که  آن  برای 
سخت  انسان  چه  یونانی  و  است  ثروتمندی 
کوش و آگاهی است) آگاه بر آزادی خود و 
اکتبر  تا  سالهای ۱۹۴۱  به  میهن(  به  عشق 

۱۹۴۴ اشاره می کنم.

هنگامی که اس اس های هیتلری و گرسنگی 
 از پای در  یونانی را  یک میلیون شهروند 
آوردند و میهن ما را تعمدا و با نقشه ویران 
کردند، تولیدات کشاورزی و طالی موجود 
برای  یونانی ها  بانکهای ما را ربودند،  در 
نجات خود از گرسنگی جنبش ملی همبستگی 
صد  چریکی  ارتش  یک  و  آوردند  پدید  را 
بیست  جلوی  که  کردند،  برپا  نفری  هزار 

لشگر آلمانی را گرفتند.

سخت  پرتو  در  ها  یونانی    آن،  با  همزمان 
نگه  زنده  را  خود  تنها  نه   ، خود  کوشی 
اشغال  تحمیلی  شرائط  برغم  بلکه  داشتند، 
در  بویژه  آوردند  پدید  را  یونانی  نوین  هنر 
از    راه  یونان  موسیقی.  و  ادبیات  عرصه 
خودگذشتگی برای آزادی و ادامه حیات را 

انتخاب کرد.

در آنزمان هم بی دلیل برما تاختند و پاسخ ما 
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همبستگی و ایستادگی بود و ما زنده ماندیم. 
امروز هم همان کار را می کنیم و مطمئنیم که 
پیروزی نهائی از آن خلق یونان خواهد بود. 
من که هنوز هم دوست مردم آلمان هستم ودر 
آینده نیز خواهم بود، من که  ستایشگر نقش 
بزرگی هستم که آنها در عرصه دانش، فلسفه 
و هنر، بویژه هنر موسیقی، ایفا کردند..  این 
پیام را برای خانم مرکل ) صدراعظم آلمان 
می  آلمان(  وزیردارائی   ( شویبله  آقای  و   )

فرستم.

  ما را تهدید می کنید که از اروپا اخراجمان 
خواهید کرد. اگر یک بار اروپا ما را نخواهد 
ما  اروپای مرکل وسارکوزی) رئیس جمهور 
فرانسه ( ده بار بیشتر به دور خواهیم افکند.

من امروز که روز ۱۲ فوریه است تصمیم 
با  همراه  کنم،  تظاهرات شرکت  در    گرفتم 
مانولیس گلزوس قهرمان ملی یونان، مردی 
از  را  هیتلری  شکسته  صلیب  نشان  که 
آکروپولیس فرو کشید، و با این کار نمادین 
نه  تنها آغاز پیکار یونانیان بلکه آغاز نبرد 
اروپا با هیتلر را اعالم کرد. با حضورصدها 
خیابانها      یونان  شهروندان  از  تن    هزار 
جمعیت  از  مملو  ما  ی  شهرها  میدانهای  و 
نسبت  خواهد شد، مردمی که خشم خود را 
به دولت و تروئیکا ) هیئت سه گانه ( نشان 

خواهند داد.

دیروز نخست وزیر بانکدار یونان در نطق 
خود خطاب به مردم یونان  گفت ” ما تقریبا 
به نقطه صفر رسیده ایم “. چه کسانی بودند 
صفر  نقطه  به  دوسال  طی  را  ما  که  آنها 
را  مجلس  نمایندگان  که  ها  همان  رساندند؟ 
تهدید    قبلی  با همان شیوه های    امروز هم 
می کنند که باید مهلت جدید را که از مهلت 
نخستین بد تر است  بپذیرند، آنها که جایشان 

صفر  نقطه  به  را  ما  آنها  است،  زندان  در 
رساندند. چرا؟  چون صندوق بین المللی پول 
و گروه اروپا این دستور را صادر کرده اند 
و ما را تهدید می کنند که اگر حرف شنوائی 
خواهد  بورشکستگی  را  ما  باشیم  نداشته 
کشاند…اینجا   نمایشنامه پوچی را بنمایش 
گذاشته اند. تمام آن محافلی که از ما نفرت 
دارند ) خارجی و یونانی( و تنها مسئول این 
وضع غم انگیز هستند، آنها این کشور را به 
اینجا کشانده اند، آنها تهدید می کنند و زیر 
فشار می گذارند تا بتوانند به اعمال ویرانگر 
خود ادامه دهند و ما را به زیر صفر بکشانند 

تا جائی که بکلی نیست شویم.

یونانی ها، در طی قرون، از بالیای بمراتب 
را  ها  یونانی  اند.  برده  بدر  جان  تر  سخت 
نه    بکشانند،  آخر مرگ  ماقبل  پله  به  وقتی 
نو  از  را  بلکه خود  برند  بدر می  تنها جان 

می سازند.

در  را  خود  نیروی  تمام  من  لحظه  این  در 
راه  اتحاد پویای خلق یونان بکار می برم. 
می کوشم ثابت کنم که صندوق بین المللی و 
تروئیکا خیابانهای یک طرفه نیستند. راه حل 
دیگر هم هست. و آن این که   ما باید مسیر 
تغییر دهیم  و برای   بکلی  حرکت ملی را 
همکاری اقتصادی   کنسرسیوم هائی ایجاد 
کنیم که با شرائط عادالنه  ، بما کمک کنند تا 
از ثروت ملی خود بهره ور گردیم، برای این 

کارباید روی بسوی روسیه بیاوریم.

اما در بارۀ اروپا باید به خرید وسائل جنگی 
باید    پایان دهیم. همچنین  آلمان و فرانسه  از 
آلمان  تا    گیریم  بکار      را  امکانات  تمام 
خساراتی را که در اثر  جنگ برما تحمیل 
کرده و با ربح آن می تواند  به ۵۰۰ میلیارد  

یورو بالغ   گردد،   بما   بپردازد.

 یگانه قدرتی که  بتواند این تغییرات انقالبی 
است  یونان  مردم  قدرت  کند،  عملی  را 
و  مقاومت    وسیع  جبهه  به  هم  با  متحد  که 
تروئیکا ) =  صندوق  تا  بپیوندد  همبستگی 
از  را  اروپائی(  بانکهای  و  پول  المللی  بین 
یونان تار و مار کنند.همزمان با آن  باید تمام 
اقدامات غیر قانونی آنها ) اعتبارات، بدهی 
اعتبار  از  ملی(  اموال  خرید  ها،  بهره  ها، 
در  که  آنها  یونانی  همدستان      گردد.  ساقط 
باید  اند،  یونان خائن شناخته شده  ذهن خلق 

مجازات گردند.

من خود را،  بتمام ، وقف این هدف) وحدت 
اطمینان  و  ام  کرده  جبهه(  یک  در  خلق 
بود.  خواهد  من  با  حق  سرانجام  که  دارم 
هیتلری  اشغالگران  با    دست  در  سالح  من 
را  گشتاپو   دخمه های مخوف    ام.  جنگیده 
شناخته ام. آلمانها مرا محکوم به مرگ کردند 
نخستین   ۱۹۶۷ یافتم.  نجات  وار  معجزه  و 
گروه مقاومت در برابر حکومت سرهنگان 
غیرقانونی  شرائط  در  دادم.  سازمان  را 
مبارزه کرده ام. دستگیر شدم و  ” قصابخانه 
از  را  ) حکومت سرهنگان(  خونتا  پلیس   ”

سر گذراندم. سرانجام باز جان بدر بردم.

نیست  محتمل  چندان  و  ام  ساله   ۸۷ امروز 
داشتنی  دوست  میهن  نجات  شاهد  دیگر  که 
ام باشم . ولی با وجدانی آرام چشم از جهان 
فرو خواهم بست، زیرا تا آخرین دم  به انجام  
و  آزادی  آرمانهای  برابر  در  خود  وظائف 

عدالت ادامه خواهم داد.

http://www.griechenland-blog.
gr/?s=mikis+theodorakis
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سه شعر از »برزین آذر مهر«

از نودمیدن های پنهان…

قلب زمین گرم است

                    این بار

شوق شکفتن دارد  

                    انگار

از نو دمیدن های پنهان

از نو دویدن های خون

              در پنجه های نازک و ترِد 
درختان

گویی هوایی تازه می خیزد

                         ازاین باغ!

گویی دگر بار

زیر نگاه های حسوِد اسِب توفان

- بی اعتنا به زوزه های گرگ خون خواِر 
زمستان-

دارد به آرامی بهاری نقش می بندد

                                  در این باغ!

برزین آذرمهر    

***

 

گِل من ای بهاِر آزادی!

همه جا را گرفته روِح بهار

گرم رقص است الله ی تبدار،

ای گل من تو هم شکو فه بر آر!

آمده ،

         آمده،

                  دوباره بهار !

چون شقایق بجوش از دِل کوه!

همچو نرگس بخند بر لب آب!

نغمه سر کن، بخوان دوباره به ناز،

زندگی را دوباره کن آغاز!

مژده ام ده

            بگو که روز رسید!

شب سر آمد

            بخنده شد خورشید!

گل من ای شکوفه ی شادی،

گل من ای بهار آزادی!

برزین آذرمهر

خرداد 1353

***

 بی یار و بی د یار

اگر چه صبح بهارست و

                          آسمان گلفام

نهفته در دل خاکم چو دانه ای نا کام

نمی تپد

        دگراین سینه در برم

                               آ رام

نشسته بر تن و جانم ستیز دانه و دام

چها نمی کشم ا ز این فراق بی فرجام

بهارگشت و

نشد بی تو هیچ حاصل من!

به سررسید در این غصه عمر باطل من!

بگو  چگونه ننالم ز هجر یار و دیار

بگو چگونه نسوزم ز دوریت

                                 گل من؟

هوای کوی تو دارد کبوتر دل من !

برزین آذر مهر

فرهنگ و هنر
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ما مانده ایم

رهیاب 

ما برغم سلطه ی صحرا و سرما مانده ایم

همچنان همسنگر نوروز و گرما مانده ایم

صد هزاران بار برما ریختند و کوفتند

باز سر بر داشتیم از خاک و بر پا مانده ایم

در نوردید این زمین تش باد پائیزی به کین

ما بقایاییم و با اندوه گلها مانده ایم

پشت ِما آری دو تا شد زیر این بار  ِ سُترگ

خوشدلیم اما که بر آن عهد ِ یکتا مانده ایم

گرچه روئیاهایمان پرمی کشند اندر جهان

خود اسیر دست این جغرافیاها مانده ایم

آه ای اسپارتاکوس ، ای ره درای ِ بردگان

لحظه ای دریابمان ما اینطرف جامانده ایم !

نوبت ما چون رسید ،  امواج سربر داشتند

زان سپس مائیم و با آشوب دریا مانده ایم

گرچه بر طوفان های سهمگین برخورده ایم

همچنان یک پای این سیر و سفرها مانده ایم

پا نهادن وه چه آسان است و ماندن وه چه سخت !

کاینچنین در این میان ، تنهای تنها مانده ایم

مدعی چندیست در این عرصه غوغا میکند

دور ، دور  ِ اوست یا ما اینچنین وا مانده ایم ؟!

زیر و رو شد کارزارو گشت یکسرکار ، زار

وضع ما بنگر که با زیر و زبر ها مانده ایم

آنک ای نقاش بر می کش چنین تصویر ما :

پرچمی افتاد و نسلی رفت و تنها مانده ایم

ای شما ای آرزومندان شنزار و کویر

با خبر باشید : ما سبز و شکوفا مانده ایم

ای شما ای شب پرستان ِ سکوت- آئین ِ پست

ماچوخورشید ِ فروزان سرخ وگویا مانده ایم

انجمن کردند خارا و نسیمی , راهیاب)1(

جملگی گفتند : یاران ! همچنان ، ما مانده ایم

—————————————————

اسفندماه 87

ماهشهر – پتروشیمی بوعلی

..…………………………………………

) 1(ویکتور خارا ؛ عمادالدین نسیمی

فرهنگ و هنر
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زنی…زنی را می شناسم من

سیمین بهبهانی

شعری تازه از سیمین بهبهانی به مناسبت 
هشتم مارس روز جهانی زن

 

زنی…

زنی را می شناسم من

که شوق بال و پر دارد

ولی از بس که ُپر شور است

دو صد بیم از سفر دارد

زنی را می شناسم من

که در یک گوشه ی خانه

میان شستن و پختن

درون آشپزخانه

سرود عشق می خواند

نگاهش ساده و تنهاست

دایش خسته و محزون

امیدش در ته فرداست

زنی را می شناسم من

که می گوید پشیمان است

چرا دل را به او بسته

کجا او الیق آنست؟

زنی هم زیر لب گوید

گریزانم از این خانه

ولی از خود چنین پرسد

چه کس موهای طفلم را

پس از من می زند شانه؟

زنی آبستن درد است

زنی نوزاد غم دارد

زنی می گرید و گوید

به سینه شیر کم دارد

زنی با تار تنهایی

لباس تور می بافد

زنی در کنج تاریکی

نماز نور می خواند

زنی خو کرده با زنجیر

زنی مانوس با زندان

تمام سهم او اینست:

نگاه سرد زندانبان!

زنی را می شناسم من

که می میرد ز یک تحقیر

ولی آواز می خواند

فرهنگ و هنر
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که این است بازی تقدیر

زنی با فقر می سازد

زنی با اشک می خوابد

زنی با حسرت و حیرت

گناهش را نمی داند

زنی واریس پایش را

زنی درد نهانش را

ز مردم می کند مخفی

که یک باره نگویندش

چه بد بختی چه بد بختی!

زنی را می شناسم من

که شعرش بوی غم دارد

ولی می خندد و گوید

که دنیا پیچ و خم دارد

زنی را می شناسم من

که هر شب کودکانش را

به شعر و قصه می خواند

اگر چه درد جانکاهی

درون سینه اش دارد

زنی می ترسد از رفتن

که او شمعی ست در خانه

اگر بیرون رود از در

چه تاریک است این خانه!

زنی شرمنده از کودک

کنار سفره ی خالی

که ای طفلم بخواب امشب

بخواب آری

و من تکرار خواهم کرد

سرود الیی الالیی

زنی را می شناسم من

که رنگ دامنش زرد است

شب و روزش شده گریه

که او نازای پردرد است!

زنی را می شناسم من

که نای رفتنش رفته

قدم هایش همه خسته

دلش در زیر پاهایش

زند فریاد که: بسه

زنی را می شناسم من

که با شیطان نفس خود

هزاران بار جنگیده

و چون فاتح شده آخر

به بدنامی بد کاران

تمسخر وار خندیده!

زنی آواز می خواند

زنی خاموش می ماند

زنی حتی شبانگاهان

میان کوچه می ماند

زنی در کار چون مرد است

به دستش تاول درد است

ز بس که رنج و غم دارد

فراموشش شده دیگر

جنینی در شکم دارد

زنی در بستر مرگ است

زنی نزدیکی مرگ است

سراغش را که می گیرد؟

نمی دانم، نمی دانم

شبی در بستری کوچک

زنی آهسته می میرد

زنی هم انتقامش را

ز مردی هرزه می گیرد

…زنی را می شناسم من
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بس که در این شب خونین…

برزین آذرمهر

 

آسمان آ بی نیست،

                     سرخابی ست؛

بادلی سوخته در سوِگ هزاران اختر    

دیرگاهی ست که خون می گرید…

دل من پر تشویش،

راه پر رنِج رهایی در پیش،

و به هرکوره رهی 

                      گام به گام

شرزه ماری که زند،

                       بر جان نیش…

این میانه اما

ماه با نیزه ی نوری باریک

می خالند یکریز

شرری در تِن کوه،

کوه با پیکره ای  خون آلود

شیهه برمی کشد اما از خویش

در شب تیره نمی کاهد هیچ …

پشت کوهانه ی کوِه جادو

نعره هایی ز ستوه دریاست…

دل مجروح زمین

لیک غمین،

از بِد حادثه هر شب خونی است،

هر چه اش در هر جا

در تب و دهشت سرخی ست

                                  فرو

هر چه اش در هر جا ،

غرقه در سوگ غریبی ست و

یا

زیر سیالِب شکنجی

                       مدفون…     

بس که در این شِب خونین           

یکریز،

مثل باران از ابر،

مثل شبنم از گل،

ازدِم تیِغ جنون،

خون قلب عاشق

خون عاشق شد گان بیچون،

دل به آتش زدگان مفتون

شره

      شره

           به زمین

                  می ریزد!  

 

فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر
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خشک و تر

بزرگی، مخفِف من را خرید

بی شک

مدتی دیگر

کلیِت هستی ام را خریدار است.

شخصیتکاِن خیلی مهم

شخصیت های »وی.آی.پی«باز؛

مافوق ما

بر باالِی ُکره ی مغِز ما،

فرا می رویند،

 فرا دسِت زیر دست

دولت بر می گزینند، منفورند!

اما فریبکارانی محبوبند

آنگاه که حقی برما روا دارند؛

حق انتخاب همگانی!

وز آن پس بدین لفافه؛

سروری، ساالری میکنند

- دوردانه های » وی.آی.پی« ها-

)آی ی جان دهــــید به قافله ساالررر، 
رهبررر، سروررر، پادشاه ه ه!(

اما از ماِل خلیفه؟

نه هرگز،

 از خریدارِی هستِی ما

به جرم چه؟

به جرم درپستی ما را نگه داشتن

به حکمی عتیقه تر از آتش اژدها

)آی ی ی !نگاهم کور،

 دندانم دانه به دانه به انبردست زور

صدایم خفه به خون،

آی خدا، آی شمس ضحی،

نگاِه باِز منفعل را،

 بگو سگ بگاد!

نه، نگو!

تو بنده می خوای

کارگِر دست بسته، بی ادعا

سرمایه داِر عتیقه ا ی به حلقش عصا

تو بنده می خوای، طبقه می خوای

آخ که سگ بگاد!

خداااااااا! به جرم ما به حکم آنها

تو شاهدی

و ما را

به حکم خود محافظت بفرما!

آی یدهللا! آرامشم ده! عتیقه!،

 کره! ، کوره!، شمسی اوره ی ضحا حا!

به جرم چه؟

که پستیم! آرامشم ده! دلمان افیون می 
خواهد

افیون توده ها(

قطعا!

ما پستیم

جاللمان نیست، جبروت از ما خریده اند

می گویی: حتما فروشنده بودید؟

بله، قطعا!

جز فروش خود هیچ نداشتیم

هیچ نداشتیم، از ما ستاندند؛

باز به همان لفافه

لفافه ی دولتی

لفافه ی »وی.آی.پی«

لفافه ای با نشانی از خدا

خدایاِن سکوالر

خدایاِن دموکرات

خدایاِن مذهبی

با انتخابی همگانی!

فرهنگ و هنر

علی سالکی



وز آن پس

ما پست گشتیم

خودمان پست

فطرتمان پست

هستی مان پست

وز آن پس

متخاصِم دولتی ها گشتیم!

)آخرش به دندانتان گیر نداشت!

می خواهید بریم کوه؟

به خیابونا؟

سالح به دست ها! غرِق رویای انتحاری ها!

ای بابا سگ به جام،

کدوم کوه کدوم خیابونا،

 خفه بابا!

یا که سرود بر لبانمان بگوییم:

»ما بچه های ناز نازی، با هم دیگه می ریم بازی

دست به گال نمی زنیم، دست به گال نمی زنیم«

تا یکی گوشزد کند که : هر کی به گل دست بزنه، هر کی به گل 
دست بزنه

شاه پره نیشش می زنه،

شاه پرکا ، آی شاه پرکا ، هر کی به گل به دست بزنه

ما که به گل دست نزدیم

ما که به گل دست نزدیم، پس چرا نیشمون زدی؟

خشک و تری؟ خشک و تری می سوزونی؟!

آی دغل بازه، شاه پرکه !

تو همان نبودی که به حلقش بود عصا؟!

ما همان نبودیم که بی ادعا ، دست به گال نمی زدیم؟ دستا مونو 
بسته بودند؟

خشک و تریم؟! خشک و تریم؟!

نه که بگویم هستیم،

ما آتش می گیریم و تو با هواپیمای شخصی ت میری هوا به 
مالقات خدا

با شهِد شیره ی ُگال پادشاهی می کنی ُو سوخته های ما هم آتش 
کاری

نه که بگویم هستیم،

چند بار بگم : ما پستیم

بدین خاطر ، بدین زمان

متخاصم دولتی ها هستیم!

) بازهم به دندانتان گیر نداشت؟!

دلهایتان افیون می خواهد، افیون توده ها(

۹۰/۱۲/۱۲

علی سالکی
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دخترکی که شبها منیخوابد

داریوش سلحشور 

 

هنوز جائی،

جائی در این گوشه خاکی

دخترکی هست که شبها نمیخوابد

دخترکی که گمان میکند

فردا زود خواهد آمد و او هنوز

گیسویش را نبافته است

مدادش را نتراشیده است

فکر میکند

دیر است خیلی دیر است

و داستان پرنده ای که با آفتاب میرقصد

نانوشته میماند.

هنوز حرفی

حرفی در این جهان پر هیاهو

نا گفته در بغض گلوی دخترک النه کرده 
است.

هنوز او فکر میکند

چرا بزرگترها هر روز باال تر میروند

و اصال نمی افتند.

و چرا بچه ها آنقدر بزرگ نیستند

تا قدشان به دستگاهها برسد

و الزم نباشد که روی چهار پایه بایستند

تا همه به آنها بخندند.

هنوز جائی،

جائی در این هیاهوی جنگ و کشتار

دخترکی هست با دو چشم شاداب

و دو چال مورب بر گونه هایش،

که در هر غروب آفتاب

پر از اشک میشوند

و گنجشکها از گودی آن آب مینوشند

و دخترک فکر میکند

میتوان گنجشکها را به رنگ آبی کشید

تا آسمان هیچوقت تنها نماند

و خدا در تنهائی خودش دق کند.

هنوز جائی،

جائی در این گوشه خاکی

دخترکی در برابر بوم نقاشی

فکر میکند

دیر است

خیلی دیر است

و باید برای بزرگترها که سر گیجه گرفته 
اند

و هی استفراغ میکنند

یک آسمان آبی کشید

که مال خود خودشان باشد

و حتی خدا نتواند آن را بدزدد.

هنوز جائی،

جائی در این گوشه خاکی

دخترکی هست که شبها نمیخوابد

هی کتاب میخواند،

شعر و سرود و

آواز میخواند

و فکر میکند که آفتاب زود زود خواهد آمد

تا کفترها چشمشان بدنبال دانه

کورمال نزند

و آفتابگردان ها پژمرده نشوند

و یادشان باشد که بسوی آفتاب بچرخند.

هنوز بر گرده این کره خاکی

دخترکی هست

و من

بی شایدی

باور دارم که هست.

دخترکی

که هی شعر و سرود

و آواز میخواند.

 

 

 

 

پنج شنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۰

هشتم مارس ۲۰۱۲

فرهنگ و هنر
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یادمانده ها

خدامراد فوالدی
۱

از آن زمان

که دستانی نابکار

رنگ آبی حیات را

از آسمان زندگی ام قیچی کرد

همه ی رودهاو

تاالب های زنده ی شعرم خشکیدند

و همه ی پرندگان بومی آوازم

گشاده بال

در هوای آزادی

به دور دست های نمیدانم کجای زمین

کوچیدند

زاینده رود و گاو خونی

گواه آسمان بی پرنده و

شعر در حسرت پرواز من اند.

۲

مگر چند پرنده

می خواند

بر درختی که مدام

سنگ می خورد

از دست و دهان

دشنام دهنده

به شعر و موسیقی و آواز.

سنگ مان زدند و

نیفتاده ایم

از بام دور از دست رس دشنام

امروز

حکایت تیروکمانی است

در دست کودکان جهل

که می خواهند

دست قلم را کوتاه کنند

از شاخسار بلند اندیشه

و مرگ

پیغام می آورد هر روز

که خیزران ها را غالف کنید

پیش از آن که تبعید شوید

به دیار خاموش تخته سنگ.

سنگ پرتاب شده

از دست کودک جهل نمی داند

پرواز اندیشه بلند تر است

از برد حقیر تیر و کمان او

در سر افراشته ی ما.

فرهنگ و هنر
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چشم های منتظر در دورترین خانه دنیا!

دورتر  کمی 
تهران،  از 
در  درست 

نزدیکی 
با  آسایشگاهی  در  حکیم،  دکتر  بزرگراه 
چشم  که  هستند  مادرانی  بزرگ  وسعتی 
انتظاری در عمق نگاهشان موج می زند و 

گوشی برای شنیدن می خواهند!

گریه  اولین  با  وقتی  مهرخانه:  گزارش  به 
متولد می شوی به مادر معنی زندگی را می 
بخشی، شروع به راه رفتن که می کنی دستان 
مادر را تکیه گاهت قرار می دهی، نوشتن 
که آموختی تمام مسیر را تا خانه می دوی 
که مژدگانی اش را از مادر بگیری، وقتی 
انداخت،  ابرویت  به  خم  زندگی  نامالیمات 
مکان  ترین  بخش  آرامش    را  مادر  آغوش 
دنیا می بینی، خودت که مادر شدی منتظری 
را  آموختی  مادرت  از  که  عشقی  تمام  تا 
برای فرزندت به یادگار بسپاری؛ اما گاهی 
فراموش می کنی لحظه زمین خوردن های 

کودکی و اشک های پنهان مادرت را…

نباشد، گاهی مجبوری!  نیز  شاید تقصیر تو 
گاهی معذور و خدای نکرده گاهی مسئولیت 

ناپذیری!

نزدیکی  در  تهران، درست  از  دورتر  کمی 
با  آسایشگاهی  در  حکیم،  دکتر  بزرگراه 
چشم  که  هستند  مادرانی  بزرگ  وسعتی 
انتظاری در عمق نگاهشان موج می زند و 

گوشی برای شنیدن می خواهند!

کهریزک  سالمندان  آسایشگاه  اینجا   ! آری 
اما  است  دور  که  ای  خانه  همان  است، 
فضای  در  ظهر  اذان  صدای  نزدیک! 
سمت  در  نمازخانه  است،  پیچیده  آسایشگاه 

واحدهای  نزدیکی  در  و  آسایشگاه  راست 
مسکونی قرار دارد، جلوی نمازخانه ازدحام 
کفش ها را می بینی که هر لحظه به تعدادشان 
اضافه می شود، نماز در حال شروع شدن 
در صف  گلی  گل  چادرهای  با  همه  است، 
نفس زنان خودشان را  برخی  اند و  ایستاده 
به نماز جماعت می رسانند، بعضی نشسته 
ای هم روی صندلی  نماز می خوانند، عده 
می  شروع  را  نمازشان  مخصوص  های 
کنند، نماز که تمام می شود در یک زاویه از 
نگاهم تسبیح های رنگارنگی را می بینم که 
در دست ها به گردش می آیند و لبهایی که 
همزمان با حرکت تسبیح تکان می خورند، 
یکی قرآن می خواند و دیگری دست هایش 
را به آسمان بلند کرده و زیر لب با خدایش 
حرف می زند، از او می خواهم برای ما هم 
دعا کند با لبخندی می گوید:” من همیشه بعد 
از دعا برای عاقبت به خیری پسرم از خدا 
می خواهم تا مشکل کار و ازدواج جوان ها 

حل شود”

پس از نمازخانه وارد سالن نارون می شوی، 
به کسانی که در راهرو سالن ایستاده ام سالم 
گرم  لبخندی  با  را  سالمم  برخی  کنم،  می 
پاسخ می دهند، بعضی دیگر وقتی می بینند 
ناآشنا هستم بی تفاوت از کنارم می گذرند و 
دیگری دستانم را به راحتی رها نمی کند!

پانزده اتاق در اطراف سالن دیده می شود، 
پنج و یا شش تخته، اتاق ها بزرگ است در 
هر کدام یخچال و تلویزیون قرار دارد، اکثرا 
پیراهن به تن کرده اند، از بویی که در فضا 
سبزی  قورمه  غذایشان  شدم  متوجه  پیچیده 
ناهارشان  نماز  از  قبل  البته خیلی ها  است، 

اند؛  خورده  را 
در  کارکنان 
حال نظافت میز 
ناهارخوری 

بزرگی که در انتهای سالن قرار دارد هستند، 
عده ای هم غذایشان را برروی تخت هایشان 

می خورند.

چاره ای جز دوست داشتن اینجا ندارم!

وارد اولین اتاق می شوم، دو نفر بیشتر در 
های  صندلی  روی  بر  یا  بقیه  نیستند،  اتاق 
سالن نشسته اند و یا در فضای بیرون هستند، 
یکی روی تخت خوابیده و من به کنار یکی 
از مادران می روم که جانمازش هنوز روی 
تخت پهن است، از من به خاطر اینکه چیزی 
برای پذیرایی ندارد عذرخواهی می کند، ۷۵ 
ساله است، دو سال است از تبریز به اینجا 
آمده، تنها یک دختر دارد که مستاجر است 
و از پس مخارج زندگی خویش هم بر نمی 
برای  دلش  اما  دارد؛  دوست  را  اینجا  آید، 
دختر و نوه هایش تنگ است؛ به قول خودش 
چاره ای جز دوست داشتن اینجا ندارد، مرا 
انگار  که  کند  می  نگاهم  بوسد، جوری  می 
می خواهد بیشتر کنارش بمانم تا برایم حرف 

بزند؛ اما حیف که فرصت کوتاه است!

از اتاق که بیرون می آیم زنی را می بینیم 
که روی صندلی سالن نشسته است، موهای 
سفیدش  و  سیاه  روسری  از  کمی  سپیدش 
عقربه های  مانند  نفس هایش  زده،  بیرون 
ثانیه شمار می زند، می خواهم با او صحبت 
کنم ولی مرتب دستانش را تکان می دهد و 
من از این حالت متوجه می شوم که نه حرف 
هایم را می شنود و نه می تواند پاسخ دهد.

دلم برای اتاقم تنگ شده است!

جامعه شناسی
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در اتاق روبرویی زنی کوتاه قد را می بینم 
از  نشان  چشمانش  دور  چروک  و  چین  که 
او  با  دارد،  راه زندگی  تجربه ها و خستگی 
وارد صحبت می شوم تا از گنجینه ارزشمند 
در  میوه  بشقابی  کنم،  استفاده  هایش  تجربه 
گلی  گل  چادر  است،  ساله   ۷۵ دارد،  دست 
به سر کرده و سیبی به من تعارف می کند، 
وقتی از او می پرسم اینجا را دوست داری 
اندازد و  به دور و برش می  نه؟ نگاهی  یا 
اینجا همه چیز خوب است، همه  می گوید: 
دارم  زیادی  دوستان  هستند،  مهربان  ما  با 
اتاق  برای  دلم  اما  بسیار؛   و سرگرمی های 

کوچکم در خانه ام تنگ شده!

سرنوشت مرا به اینجا آورد!

لیلی زنی ۶۱ ساله ای است که در راهرو 
آید روی صندلی  قدم می زند، به سمتم می 
در کنار سالن می نشینیم، از تنهایی اش می 
برادرش  جز  به  را  کسی  اینکه  از  و  گوید 
ندارد، تا به حال ازدواج نکرده است، بودنش 
داند،  از سرنوشتش می  اینجا را جزیی  در 
چند سال پیش سکته می کند و بیست و یک 
دیگر  از هوشیاری  بوده، پس  کما  در  روز 
نمی توانسته با خانواده برادرش زندگی کند 
و از سال ۸۶ به اینجا منتقل می شود، همسر 
برادرش ماهی یکبار به آسایشگاه می آید  و 

به او سر می زند.

دخترم زیاد به دیدنم نمی آید!

وارد اتاقی دیگر می شوم، شش تخت دارد، 
مسئول بخش در حال پرکردن پارچ آب اتاق 
است، همه در حال گفت و شنود هستند و می 
خندند، زنی در گوشه ای از اتاق روی تخت 
به سمتش  ندارد،  لب  بر  ای  خنده  و  نشسته 
می روم، عصایش را از روی تخت بر می 
دارد و جایی برای نشستن من باز می کند،  
زبیده ۷۵ ساله است و حدود یک سال پیش 
از اردبیل به اینجا آمده، نمی تواند راه برود 
حتی شام و ناهارش را نیز روی تخت می 
خورد، هم اتاقی اش می گوید” با عصا می 
بیا  ام  تواند راه برود، من بارها به او گفته 
حیاط  به  هم  با  و  گیرم  می  را  دستانت  من 
برویم اما حرف گوش نمی دهد و می گوید 
من حوصله ندارم و هنوز حال و هوای خانه 
اش را دارد،  فقط یک دختر دارد که زیاد هم 

به دیدنش نمی آید”!

وسط سالن ایستگاه پرستاری قرار داد که در 
آن وسایل پزشکی و درمانی دیده می شود، 
لیست اتاق ها و اسامی افراد در آن دیده می 
شود، کنار ایستگاه پرستاری پیرزنی را می 
بینم که روی صندلی نشسته و منتظر زنگ 

تلفن است.

منتظر فرا رسیدن عید هستم

و  برداشت  را  گوشی  درآمد،  صدا  به  تلفن 
داد  خبر  دیگری  به  و  رفت  اتاقی  سوی  به 
که دخترش فردا به دیدنش می آید و دوباره 
تلفن نشست، همه خوش خبر صدایش  کنار 
می کنند؛ چراکه مدام در کنار تلفن می نشیند 
و خبرهای تلفنی را به دوستانش می رساند. 
و    است  فاطمه    اسمش  نشینم،  می  کنارش 
۶۷ سال دارد، ازدواج نکرده و خانواده اش 
ام  “خانواده  گوید  می  هستند،  شهرستان  در 
قرار است برای عید مرا به خانه ببرند، تا 
در کنارشان باشم و من منتظر تلفنشان هستم 
کنار  در  ماه  یک  و  کنم  جمع  را  وسایلم  تا 

برادران و خواهرانم باشم.”

با عشق از دخترش حرف می زند!

با  است  اتاقی  پرستاری  ایستگاه  روبروی 
پرده های بنفش، در گوشه اتاق صنم زن ۷۱ 
ساله ای است که لبخندی ملیح بر لب دارد 
است،  خوردن  غذا  مشغول  تخت  روی  بر 
اینجا  کنارش می نشینم، او از سال ۷۹ در 
به  زیاد  که  دارد  دختر  یک  دارد،  سکونت 
آید، بدون عصا نمی تواند راه  دیدارش می 
برود؛ چراکه ۱۱ سال پیش  تصادف کرده 
اش  نگهداری  پس  از  دخترش  تنها  چون  و 
بر نمی آمد به خواست خودش به اینجا آمده 

است.

برای  مدام  دلش  اما  دارد؛  دوست  را  اینجا 
دخترش که در حال حاضر باردار است تنگ 
دخترش  از  عشق  با  است!  نگرانش  و  شده 
حرف می زند، شاید به این فکر می کند که 
مادرش  به  دختری  هر  که  لحظات  این  در 
و  باشد  کنارش  در  تواند  نمی  دارد  احتیاج 

افسوس می خورد!

نگران پسرم هستم

افسرده  حالتی  با  زنی  تخت صنم،  کنار  در 
نشسته است، ۶۳ سال دارد، با اصرار زیاد 
داستان زندگی اش را از اینگونه بازگو می 
کند: “همسر خوش اخالقی نداشتم، همیشه با 
یک  تنها  زندگی  این  از  و  داشتیم  دعوا  هم 
باقی ماند، دوبار از همسرم جدا  پسر برایم 
شدم؛ اما به خاطر پسرم باز هم رجوع کردم، 
دفعه آخر دیگر برای همیشه طالق گرفتم و 
همسرم تنها پسرم را نیز به من نداد، کسی 
را نداشتم که در کنارش زندگی کنم، خودم  
به آسایشگاه آمدم ” اکنون پسرش به خاطر 
پدرش  با  زندگی  در  که  روحی  های  آسیب 
بیمارستان روانی  داشته در  نامادری اش  و 
بستری است و همین مسئله اشک های این 

مادر را سرازیر می کند.

روستایمان تکه ای از جانم است

در اتاق دیگر خانمی با دست های حنا بسته 
و  بند  گردن  کند،  می  دعوت  اتاقش  به  مرا 
دستبند مرواریدی به خود آویزان کرده و از 
نکرده و  ازواج  است،  آمده  اینجا  به  دماوند 
از تنهایی اش در اینجا کمی ناراحت است، 
شود  نرم  اینکه  خاطر  به  را  هایش  دست 
حنا گذاشته، چنان از روستایشان در دماوند 
تعریف می کند که گویی نیمه ای از جانش 

را از او جدا کرده اند!

همه چیز زندگیتان را به فرزندانتان نسپارید

سکونت  ساله   ۹۰ مادری  اتاق  آخرین  در 
دارد که یکی خارج است و  دارد، دو پسر 
دیگری در تهران، آه بلندی می کشد و می 
و  باشید،  فرزندانتان  کارهای  گوید”مراقب 
نسپارید”،  ها  آن  به  را  زندگیتان  چیز  همه 
توانسته  نمی  است  تهران  در  که  پسرش 
از همه  کند،  نگهداری  خانه  در  را  مادرش 
چیز این جا راضی است. عاقبت به خیری 

را بهترین دعا می داند.

آسایشگاه کارگاه خیاطی هم دارد

در حال صحبت هستیم که یکی از خانم ها 
خسته وارد اتاق می شود، از کارگاه خیاطی 
آمده بود، با نگاهم دنبالش می کنم، به روی 
تختش می رود، بدون توجه به من پتویش را 
ظاهرا  خوابد،  می  و  کشد  می  روی سرش 
آسایشگاه از کسانی که به خیاطی تسلط دارند 
برای کار در کارگاه خیاطی دعوت می کند 
و و جالب تر اینکه حقوق هم به آن ها تعلق 

می گیرد.

انتهای  در  زنم،  می  سری  هم  آشپزخانه  به 
سالن قرار دارد و کارکنان لباس کرم رنگ 
پوشیده اند و در حال مرتب کردن آشپزخانه 
رژیم  لیست  آشپزخانه  از  گوشه  در  هستند، 
های غذایی هرکس مشخص است و آشپزها 
در تهیه غذا به این رژیم حتما توجه می کنند، 
خدا قوتی می گویم و از آنجا خارج می شوم.

اینجا دوستان خوبی پیدا می کنیم

دیگر کم کم وقت خواب عصر است و در 
سالن کسی را نمی بینی! از سالن خارج می 
شوم و گشتی در فضای بیرون می زنم، در 
گوشه ای از حیاط دو پیرزن و دو پیرمرد در 
حال مرور خاطراتشان هستند و شاید با نگاه 
پیرمرد  افتند،  نوه هایشان می  یاد  به  به من 
مهربان می گوید” ما اینجا همه چیز داریم و 
از همه مهمتر اینکه دوست هایی پیدا کردیم 
کند”    می  پر  را  فرزندانمان  خالی  جای  که 
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پیرزن کنار دستی اش گفت: ” مسئولین اینجا 
با ما خیلی مهربان هستند و رییس آسایشگاه 
به همه نیازهای ما توجه می کند و همه او 

را دوست دارند!”

نگاه به حوض آسایشگاه بزرگترین سرگرمی 
من است

آبنمای بزرگی در وسط آسایشگاه قرار دارد 
دورتادورش چیده شده!  که  هایی  با صندلی 
زنی بر روی یکی از صندلی ها نشسته و به 
اردک های داخل حوض نگاه نگاه می کند، 
کنارش می نشینم، دستم را می کشد تا رویم 
و  می کند  برایم  خیر  دعای  کلی  ببوسد،  را 
دستانم را در دستان چروکیده اما گرمش می 
گذارد و می گوید:  “نگاه کردن به این حوض 

بزرگترین سرگرمی من در اینجاست”

اعتبارات  راس  در  دوستانه  انسان  هدایای 
آسایشگاه

عمومی  روابط  سرپرست  بالغت  آقای 
آسایشگاه خیریه کهریزک به تشریح فعالیت 
پرداخت  زنان  حوزه  در  آسایشگاه  های 
از  نگهداری  آسایشگاه  این  در  گفت:  و 
معلوالن،  از  توانبخشی  و  درمان  سالمندان، 
بیماران مبتال به ام.اس بی بضاعت و تالش 
برای پیشگیری از پیشرفت ضایعه وتسکین 

درد آنها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: بیشتر هزینه  های آسایشگاه از 
راه هدایای انسان دوستانه مردم و نیکوکاران 
ایرانی داخل و خارج از کشور تأمین می شود.

اینکه  نه  کنیم  زندگی  همه  می خواهیم  اینجا 
زنده بمانیم

یکی از مسئولین آسایشگاه می گوید:  آسایشگاه 
هفت بخش برای نگهداری زنان دارد که بر 
اساس میزان سالمت و سنشان در این بخش 
مخصوص  بخش  یک  شود،  می  ساکن  ها 
افرادی است که توان حرکت ندارد،  بخشی 
بخشی  هاست،  ویلچری  مخصوص  دیگر 
بیمارانی که کمی فراموشی دارند  و  برای 
و  کند  می  فرق  بخش  هر  امکانات  که   …
نیازهای  تمام  تا  است  تالش  در  آسایشگاه 
مسئوالن  شعار  و  نماید  رفع  را  افراد  این 
می خواهیم  اینجا  است”  این  است  کهریزک 

همه زندگی کنیم نه اینکه زنده بمانیم”

تلنگری به خود بزنیم

است  قرار  وقتی  نشست،  دلم  به  شعارشان 
کسی زندگی کند دیگر برایش فرقی نمی کند 

که کجا باشد، درست است که شاید هیج کدام 
از این افراد اتاقهای کوچک خانه های خود 
را  به فضای ۴۰ هکتاری آسایشگاه ترجیح 

ندهند؛ اما آسمان در اینجا هم آبی است!

دارد؛  خود  در  حکایت ها  افراد  این  چشمان 
چین و چروک دستانشان نشان از روزهای 
مادربزرگ هایی  اینجا  در  آری  است،  رفته 
و  ندارد  پایان  مهربانی هایشان  که  هستند 
فرزندانشان  کاری  و  ذهنی  مشغولیت های 
تا روزهای  می دهد  فرصت  ها  آن  به  کمتر 
رفته را برایشان جبران کنند، با این کهولت 
سن باز هم نگران احوال فرزندانشان هستند 

و دلشوره کارهایشان را دارند!

شاید این گزارش تلنگری باشد برای کسانی 
آسایشگاه  گوشه  در  مادرانشان  یا  پدران  که 
منتظر شنیدن صدایشان و یا گرفتن دستانشان 
هستند، درست است که خدمات ارائه شده در 
این مادران و پدران  آسایشگاه خالیی برای 
مهروزی  برای  باید  اما  گذارد؛  نمی  باقی 
تالش کنیم تا ذره ای از محبت های وسیع آنان 
را که در سن کهن سالی احتیاج به عاطفه و 
مهربانی بیشتر را از جانب ما دارند جبران 

کنیم.

همین امروز باید سری به وجدان های خفته 
با یک شاخه گل به دیدن دل هایی  بزنیم و 
برویم که در بزرگی اتاقشان نوازش دستان 
فرزندان و یا اقوامشان را کم دارند و یادمان 

باشد ما هم روزی پیر خواهیم شد!

قلمرو عمومی، بازار 
و زندگی روزمره

زهره روحی
انسان شناسی و فرهنگ

مقدمه

شهرها  کالن  خصوصاً  شهرها،  به  اینکه 
چگونه نگاه کنیم، فی المثل آنها را مکانهایی 
که  بدانیم  اعتماد  قابل  غیر  و  اخالق  ضد 
می کنیم  زندگی  آن  در  ضرورت  سر  از 
الگوهای    با  مقایسه  در  بالعکس  آنرا  یا  و 
ارتباطی جوامع روستایی فضایی آزاد کننده 
بدانیم، پیش از هر چیز به تجربه و رابطه ای 
در  »انسان  آن  واسطة  به  که  برمی گردد 

شهر« به ظهور می رسد.

واقعیِت ارتباطی شهر و انسان، واقعیتی مبتنی 
شهرهاست.  در  آدمی  دیالکتیکی  تجربة  بر 
به  شهر،  در  آدمی  جایگاه  بدون  نمی توان 
بررسی شهر اقدام کرد؛ همانگونه که وقتی 
می آید،  میان  به  شهری«  »انسان  از  سخن 
که  امکاناتی  بدون  را  موجود  این  نمی توان 
شهر به رویش می گشاید یا برعکس از آنها 
محرومش می کند، مورد شناسایی قرار داد، 
بروِز  محل  اصلی ترین  می رسد  نظر  به  و 
در  می باید  را  شهر  و  انسان  تجربی  رابطة 
هر  روزمرة  روابط  و  عمومی«  »قلمرو 
لحظه در حال جریان آن، بررسید. مکانی که 
از طریق نحوة حضور در آن  و برقراری 
و  ساختار  می توان    »دیگری«،  با  رابطه 
توزیع قدرت اجتماعی را  در آن دریافت.

از  مستقیم سخنی  به طور  بحث حاضر  در 
»شهر« و یا »زندگی شهری« و یا »انسان 
به مکانی و  و شهر« نمی شود، بلکه صرفاً 
ـ  ارتباطی  به »فضای  بگوییم  بهتر است  یا 
در  بالاستثناء  که  می پردازیم  سیاسی «ای 
تمامی شهرهای جهان،  تحت عنوان »فضای  
عمومی«، ظاهر می شوند. قلمروی که ضمن 
آنکه محل باز نمایی ساختار اجتماعی است، 
به  حتا  یا  و  نیز هست  تنشها  بروز  عرصة 
مثابه »بازار تعامالت« فرهنگی، اقتصادی، 
و اجتماعی ، کنشگران اجتماعی را به خود 

جذب می کند.

قدرت  ساختار  تنها  نه  که  مکانی  ـ  فضا 
نیز  و  شهری  جوامع  مسلط  فرهنگِ  و 
به  را  حاشیه  به  رقیب  قدرتهای  رانده شدگی 

جامعه شناسی
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صورت نهفته در خود دارند بلکه بدون وجوِد 
متنوع  بسیار  نیز  و  پیچیده  بسیار  کنش های 
افراد جامعه در چنین الیه هایی، شهرها را به 
مکانی تهی و »عاری از  موقعیِت« شهری 

تنزل خواهند داد.

»ای اختِر بزرگ! تو را چه نیک بختی می بود 
روشنی شان  که  را  آنانی  نمی داشتی  اگر 
درآیم؛  ژرفنا  به  می باید  می بخشی!… 
بدانگاه  تو شامگاهان می کنی،  همانگونه که 
که به فراُپشِت دریا می روی و نور به جهان 
ـ همان  به زباِن مردمان  زیرین می بری… 
مردمانی که به سوی ایشان فرود می خواهم 
 من می باید چون تو فرو شوم.« ) نیچه،  رفتـ 

چنین گفت زرتشت،۱۳۷۹: ۱۹ ـ ۲۰(.

آشنایی  نیچه  و  فلسفه  با  که  کسی ست  کمتر 
اینکه  نشناسد.  را  باال  سخن  و  باشد  داشته 
احساس  به  با »چنین گفت زرتشت«،  نیچه 
رسالت خویش پاسخ داده است یا نه، مسئله 
مهم  اینجا  در  ما  برای  نیست؛  حاضر  متن 
نه رسالت و ماهیت پیامبرِی زرتشت، بلکه 
»موقعیت«ی است که رسالت پیامبری »در 
ـ آن« به انجام می رسد. »جا ـ موقعیت«ی 
بزرگ  اختِر    نیچه،  زرتشِت  زبان  به  که 
)خورشید( با تابیدن »در ـ آن« به نیک بختی 
با  باال،  گفتة  در  زرتشت  و  می رسد! 
الگو برداری از آن به سوی »مردمان« و یا 
»بازار« )نیچه، ۱۳۷۹: ص ۲۲( به زبان 
خودش )در معنای  قلمرو عمومی موجود در 
شهرها( می رود؛ اما پیش از آن الزم است تا 
بیشتر به »رابطه انضمامِی« نهفته در کالم 

نیچه بپردازیم.

بی شک نیچه )بی آنکه خود متوجه باشد،( با 
مشروط کردن نیک بختِی پیامبر خود، یعنی 
زرتشت ، به موقعیتی دیگر )حتا غیر اصیل 
»نیازمند  از  تنها  نه  خود،(  از  نازل تر  و 
بودِن« او به »غیر خود« پرده برمی دارد، 
ـ  در  ـ  هستی  انضمامِی  وضعیت  به  بلکه 
روِش  طریِق  از  دارد.  اشاره  نیز  جهان 
بزرگ«،  »اختر  با  »زرتشت«  سخن گفتن 
می توان پی برد که خورشید بزرِگ تابان و 
قدرتمند، برای اثبات ماهیت تابناکی و انرژِی 
قدرتمندش به »چیز«ی و یا موقعیتی غیر از 
خود نیازمند است. و این یعنی پیش از هر 
چیز، عمل »دمیدن و روشنایی بخشیدن« او 
از خود است.  به وجود چیزی غیر  وابسته 
ضمن اینکه اگر این عمل را حمل بر بروز 
قدرت »اختر بزرگ« کنیم، )قدرتی که از 
می آید(  بدست  دیگران  کردن  سعادتمند  راه 
سعادت  گروِی  در  نیکبختی  و  قدرت  این 
جالب  شاید  اما  است.  دیگران  نیکبختی  و 
باشد که بدانیم پیش از نیچه، مارکس نیز به 
صراحت نه تنها از رابطة انضمامِی هستی 
ـ در ـ جهان، سخن گفته بود، بلکه در مقام 

تمثیل به وابستگی  خورشید به غیر خود  نیز 
اشاره کرده بود :

یا  عین  است،  گیاه  ابژة  یا  عین  »خورشید 
ابژه ای ضروری که حیاتش را تأئید می کند، 
خورشید  برای  ابژه ای  یا  عین  گیاه  چنانکه 
ذاتی  نیروی  و  بخش  حیات  قدرت  بیان  و 
از  خارج  در  که  هستی ای  است.  آن  عینی 
خود، طبیعت خویش را نداشته باشد، هستی 
طبیعی نیست و در نظام طبیعت نقشی ندارد. 
هستی ای که در خارج از خود عین یا ابژه ای 
هستی  نیست…  عینی  هستی  باشد،  نداشته 
ناوجود  ـ یک  است  پوچ  امری  عینی،  غیر 
واقعیتی  نباشم،  تنها  آنکه  محض  است…به 
یا  عین  با  متفاوت  واقعیتی  متفاوت،  هستم 
ابژه ای که خارج از من است« )مارکس، نقد 

دیالکتیک، ۱۳۷۸:۲۴۳(.

تمامی  عالرغم  گفت  می توان  بنابراین 
و  مارکس  فکرِی  ـ  دیدگاهی  اختالفات 
نیچه، هر دو به لحاظ هستی شناختی بر سر 
نحوة  که  دارند  نظر  اشتراک  مسئله    این 
انضمامی  جهان،  در  چیزها  تمامی  هستی 
چیزی  هیچ  یعنی  ا ست.  متقابل  وابستگِی  و 
»دیگران«  از  منفک  و  جدا  خود،  برای 
وجود ندارد. و از قضا همین وابستگی ست 
مارکس  واقع  به  که »تفاوت« را می سازد. 
خویش،  انضمامِی  هستی شناختِی  با  نیچه  و 
ذات  جای»  به  را  هستی  بودگِی  »فرایند« 

ساکن و مستقِل« هستی نشاندند.

و شاید به دلیل همین اعتقاد به ذات »تعامالتِی« 
نحوة حضور در جهان ا ست که نیچه، محل 
آدمیان  میان  به  خود  زرتشِت  »فروشِد« 
شهری(  عمومی  قلمرو  یا  )و  »بازار«  را 
دلیل خصلت  به  آنرا  اگر  قرار می دهد. حتا 
سرزنش کنان  غیراصیلش،  و  روزمرگی 
بداند.  محل »بسیاران« و »هیاهوکنندگان« 
چنانچه می گوید: »… اما در آن پائین همه 
چیز حرف می زند وهمه چیز ناشنیده می ماند. 
به  ناقوس وار  را  خویش  فرزانگی  می توان 
بازار  در  دکان داران  اما  درآورد؛  صدا 
آنرا  صدای  قران هاشان  جرنگاجرنگِ  با 
زرتشت،  گفت  چنین  )نیچه،  می کشند« 
نیچه،  نظر  از  بیانی  به   .  )۱۳۷۸:۱۹۶
قلمروی عمومی، )جایی که بتوان با دیگران 
یکدیگر  با  ونیز  یافت،  آن« حضور  ـ  »در 
به گفت و شنود پرداخت و باالخره ارتباطی 
برای  »دکانی  به  کرد(  برقرار  تعامالتی 
خرید و فروش« تبدیل شده است و یا شاید 
مناسب تر باشد که مطابق ذوق نیچه بگوئیم: 
روح »دکانداری« بر روابط آدمهای شهری 
مسلط شده است و از اینرو هر نحوة حضور 

به غیر از آنرا خفه کرده است!

سبب  آنچه  به  مارکسیستی،  ادبیات  در 

و  شدگی«  »شیء  می شود،  نیچه  آشفتگی 
گفته  اجتماعی  مناسبات  »کاالشدگِی«  یا 
می شود. و البته تا آنجا که می دانیم نیچه نسبت 
به هر نوع تفکر سوسیالیستی و کمونیستی، 
واقعیت  اما  است.  داشته  تحقیرآمیز  نگاهی 
امر این است که حداقل در این مورد خاص، 
یعنی نفی خصلت دکاندارِی بازار ـ قلمروی 
عمومی، چه بخواهد و چه نخواهد، ناگزیر 
است شنونده نظریة کاالیی شدِن بنیان روابط 
اجتماعِی مارکس شود. هابرماس در نظریة 
اساِس  بر  خود،  بین اذهانی  ـ  ارتباطی  کنش 
فلسفة کاالشدگی مارکس، از این جابجایی در 
قلمروی عمومی به نحوی موجز می گوید:

توسط  دیگر  همکنشی ها  که  میزانی  »به 
نمی شوند،  هماهنگ  ارزشها  و  هنجارها 
بلکه از طریق رسانه ارزش مبادله )یا پول( 
هماهنگ می شوند، کنشگران ناگزیرند نسبت 
تعین  نگرش  به خود(  نسبت  )و  یکدیگر  به 
بخش اتخاذ کنند. با ساز و کار هماهنگِی کنش 
می شود.  برخورد  خارجی  چیزی  عنوان  به 
معامالتی که از طریق رسانه ارزش مبادله 
بین  اذهانِی  وجه  از  بیرون  می شود،  انجام 
حصول تفاهم از طریق زبان قرار می گیرد« 
ارتباطی،۱۳۸۴  کنش  نظریه  )هابرماس، 

)  ۴۷۴:

هابرماس  می بینیم،  که  همانگونه  بیانی  به 
و  شکوه  نیچه،  به  عالقه اش  عدم  عالرغم 
کاری  چنین  قصد  بی آنکه  را  وی  شکایت 
مارکس  نظریة  به  توجه  با  باشد،  داشته 

فرموله کرده است!

است  شده  سبب  که  را  عاملی  باید  اکنون 
از  نیچه  عمدِی  گزینِی  دوری  عالرغم  تا 
اینگونه  ازنیچه،  هابرماس  نیز  و  مارکس 
شناسایی  بیشتر  گیرند،  قرار  یکدیگر  کنار 
کنیم. همانگونه که دیده شد دلزدگِی هر سه 
شهرها  در  »موجود«  اجتماعی  روابط  از 
عقالنیت  بر  مبتنی  روابط  )بخوانیدش 
محاسبه گر و هدفمند مدرنیته( در این جاست 
مدرن،  جهان  در  آنان،  تفسیر  بر  بنا  که 
هماهنگِی همکنشی ها در اجتماع بشری، از 

سوی ارزش مبادله )پول( تعیین می شود.

به  صرفاً  »چیز«ی  هر  ساده تر،  بیانی  به 
فروش  و  خرید  جهت  کاالیی  یا  شیء  چشم 
وردی  انگاری  می شود.  دیده  سود آوری،  و 
تا چشمهای ما به  باشد  جادویی خوانده شده 
اول  وهلة  در  را  چیز  آن  کند،  نگاه  هرچه 
به عنوان چیزی برای »مبادله« درک کند! 
مناسبات  هستی شناختِی  بنیان  که  مقوله ای 
منزلة  )به  را  شهرها  در  سرمایه داری 
از  و  می سازد.  دهی(  سود  برای  محلی 
به همین  اجتماعی  پِس ساخت و ساز روابط 
مقام  در  مارکس  که  سرمایه داری  ست  شیوة 
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»کار  به    اجتماعی  ارتباط  نحوة  این  منتقد 
بیگانه  شده « اشاره داشته است؛ نظریه ای که 
مارکس با توجه به وضعیت تقلیل یافتة روابط 
است،  معتقد  مبادله«،  به »ارزش  اجتماعی 
نگاه کارگر یا مزد بگیر به خود و کارش، 
نگاهی از خود بیگانه است. چرا که از نظر 
مارکس، موجودی همچون انسان، »با خلق 
جهان اشیاء از طریق فعالیت عملِی خویش و 
در کاری که بر طبیعت غیر انداموار می کند، 
خود را به عنوان موجود نوعِی آگاه به اثبات 
 ۱۳۷۸ دستنوشته ها،  )مارکس،  می رساند« 

.)۱۳۳:

بنابراین علی الرغم اینکه مارکس شهرها را 
بر خالف خصلت پراکندگی  روستاها، محل 
»تمرکز« اعم از لذت، ثروت و نیروی کار 
بحث  وقتی     )۱۳۵۸ رمی،  )ژان  می بیند 
»کار« پیش می آید، از آنجا که آنرا  بخشی 
از وضعیِت هستی شناختی آدمی تبیین می کند، 
نمی گذارد  باقی  تردیدی  و  شک  هیچ  جای 
لحنی  وی،  شده«ی  بیگانه  »کار  نظریة  که 
او  که  لحنی  می کند!  پیدا  اگزیستانسیالیستی 
را به نوعی به نیچه نزدیک می سازد. چرا 
از  گفته مارکس، جهان سرمایه داری  به  که 
طریق بنیان نهادن خود بر ارزِش مبادله و 
نوعِی  آن، »وجود  از  ناشی  بیگانه شدة  کار 
نوعِی  ویژگِی  چه  و  سرشت  چه  آدمی، 
معنوی او را، به وجودی بیگانه و به ابزاری 
در خدمت حیات  فردی اش تبدیل می سازد و 
از  نیز  و  خود  کالبد  از  را  آدمی  سان  بدین 
طبیعت خارجی و ذات معنوی او یعنی وجود 
رمی،  )ژان  می سازد«  بیگانه  انسانی اش 

.)۱۳۳ :۱۳۵۸

از سویی دیگر، بین نیچه و وبر هم اشتراک 
نظر  به  دارد.  وجود  دیگر  نوع  از  نظری 
می رسد هر دوی آنها بنیان جامعه مدرن را 
قرار  بازار«  ـ  عمومی  قلمروی   « پایة  بر 
تحقیرآمیز  نگرشی  با  نیچه،  اینکه  می دهند. 
در  »کاالوارگی«  روابِط  حاکمیت  نفی  به 
قلمروی عمومی می پردازد، به نظریة ضمنِی 
قلمروی  وجودِی  »ضرورت  بر  مبنی  او 
عمومی، در مقام میدان تعامالت اجتماعی« 
نمی زند.  آسیبی  کمترین  مدرن  جوامع  در 
»لحظه گردی ها«،  کتاب  تأویل  بر  بنا  اگر 
)روحی، ۱۳۸۴( نخستین اَبرانسان، )حداقل 
زرتشِت  خوِد  جز  سرنمون(کسی  مقام  در 
پیام آور، )پس از سیر و سلوکش( نمی تواند 
باشد، بدون »بازار« و »مردمان« از خود 
بیگانه  شدة شهرها و به بیانی حضور در بین 
جماعت ِ بسیاران و »لجن زار« ناشی از آن، 
 ، شهری(  زندگی  روزمرة  قلمرو  مقام  )در 
محال بود که فرایند استحاله واِر زرتشت رخ 
دهد. زیرا لحظه ای نمی باید فراموش کرد که 
تنها  وی  زرتشِت  نیچه،  تحقیرهای  عالرغم 
روزمره(  )قلمرو  بازار  در  آمدن  فرود  با 

بین مردماِن شهری  تنش آمیز در  و حضور 
بروز  مجال  ابرانسانی اش  تأمالت  که  است 

می یابد.

»بازار«  بر  وبر    که  حالی ست  در  این  و 
مدرن  بازار  در  وی  دارد.  مثبت  تأکیدی 
مبتنی  روابط  حاکمیت  عمومی(،  )قلمرو 
می دهد:  تشخیص  را  »عقالنیت«  بر 
نیز  و  مبادله  فرصت های  محاسبه پذیرِی 
تنظیم بازار، بدون نیاز از هر گونه شیوه های 
واقع  به  جادو؛  یا  و  سنت  بر  مبتنی  کنترِل 
شاید مناسب تر باشد اینگونه بگوئیم که وبر 
و  هنجارها  اسارت  از  انسان  رهایی  برای 
ارزش های جهان سنت، تکیه بر آن وضعیتی 
می کند که مورد سرزنش و تحقیر مارکس و 

نیچه است.

بیانی وبر وضعیِت »کاالیی شدگی« را  به 
مدرن  انسان  آزادسازی  امکان  از  سرشار 
قبیله ای  ـ  سنتی  ارزش های  و  هنجارها  از 
می بیند.  وانگهی از نظر وبر عقالنیِت مدرن 
با اشاعة روابط مبتنی بر بوروکراسی  در 
بازار )به نمایندگی بورژوازی: طبقه متوسط 
عینی  و  آزادسازی  به   ،)۱۹ ـ   ۱۷ قرون 

کردن روابط اقدام کرده است:

عینی”  “بطور  امور  انجام  از  »منظور 
گرفتن  نظر  در  “بدون  امور  که  است  این 
قابل  مقرراِت  طبق  و  مربوطه”  شخص 
محاسبه انجام گیرد. اما شعار “بدون در نظر 
گرفتن شخص مربوطه”، بطور کلی، شعار 
“بازار” و هر نوع پی گیرِی منافع اقتصادِی 
ِصرف نیز هست. گسترش پی گیرانة سیادت 
“حیثیت  تعدیل  معنی  به  بوروکراتیک 
 Standische  Ehre=status( مرتبه” 
مدرن،  فرهنگ  ویژگی  است…   )honor
آن،  اقتصادِی  ـ  فنی  بنای  زیر  مخصوصاً 
نتایج  بودِن  محاسبه”  “قابل  همین  خواستار 
است… بوروکراسی هر قدر “غیر انسانی” 
تر شود، به همان اندازه نیز کامل تر می گردد. 
یعنی هر چه صفت ویژة آن، که عبارت از 
سایر  و  کینه  محبت،  گذاشتن  کنار  و  حذف 
بطور  و  شخصی  عاطفی،  صرفاً  عناصِر 
کلی غیر عقالیی )که قابل محاسبه نیستند( از 
امور اداری است، بیشتر باشد، بوروکراسی 
مورد  ویژه،  صفِت  این  می گردد.  مسلط تر 
که  می شود  شمرده  فضیلتی  و  بوده  تحسین 
)وبر،  است«  سرمایه داری  استقبال  مورد 

اقتصاد و جامعه، ۱۳۷۴: ۲۹۹ـ ۳۰۰(.

از  پیش  مارکس  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
وبر با وجود نظریة انتقادی اش در خصوص 
»کاال شدگِی« روابط اجتماعی، به این نحوة 
از  که  است؛  بوده  واقف  نیز  »آزادسازی« 
انقالبِی  »سرشت  عنوان  به  درستی  به  آن 
فرهنگ بورژوایی« یاد کرده است. چنانچه 

انقالبِی« بورژوازی  در مانیفست به »نقش 
در زدودن »هالة قداسِت« گروهها و طبقات 
)مارکس،  دارد  اشاره  صراحتاً  اجتماعی 
اهمیت  بنابراین   .)۲۷۹ مانیفست،۱۳۸۰: 
وی  تبیین  دلیل  به  نه  حاضر،  متن  در  وبر 
از سرشت انقالبِی  فرهنگ بورژوایی، بلکه 
انقالبی   سرشت  این  نتایج  بر  تأکید  دلیل  به 
نتایج افسون زدایی  تأکید بر  یا به عبارتی  و 
و  زندگی شهری  نحوة  واسطة  به  جهان  از 
بوروکراتیک مدرن آن است: به بیانی تأئیِد 
ارزشی و تک  برکنارِی سیطرة جهان تک 
طلوع  و  روستایی  زندگی  شیوة  هنجارِی 
اجتماعِی  جهان  شیوة  در  شهری  زندگی 
چند  نظام   از  استقبال  و  پذیرش  و  مدرن، 
ارزشی در قلمروی عمومِی جهان مدرن و 

در نتیجه »نزاع خدایان«:

قبرهای  از  باستان  عهد  بیشمار  »خدایان 
“غیر  نیروهای  به شکل  و  شده  خود خارج 
در  را  خویش  قدرت  دارند  سعی  شخصی” 
نبرد  همانحال  در  و  کنند  احیاء  ما  زندگی 
روحی  آالم  گیرند.  سر  از  را  خود  دائمی 
خود  سنگین  چهرة  که  نیز  معاصر  انسان 
داده  نشان    جوان  نسل  به  مخصوصاً  را 
چگونه  است:  مسئله  همین  از  ناشی  است 
روزمره  مسائل  چنگ  از  را  خود  می توان 
تمدن  سرنوشت  است  این  ساخت؟…  رها 
ما: برماست که مجدداً و بطور واضحتر …
نبوده  عبث  زندگی  بازشناسیم…گرچه  آنرا 
در  آنچه  ولی  جهتی ست  دارای  فی نفسه  و 
بین  ابدی  نبرد  جز  چیزی  زندگی ست  این 
و  دانشمند  )وبر،  نیست«  مختلف  خدایان 

سیاستمدار،۱۳۶۸: ۹۵، ۹۰(.

که  است  روشن  کامال  وبر  برای  بنابراین 
قول  به  یا  پیشین،  ارزش های  و  هنجارها 
نیچه »جداول قدیم« )ارزش ها و هنجارهای 
پاسخگویی  به  قادر  دیگر    سنت(  اجتماعِی 
قلمروی  در  مدرن  اجتماعِی  مناسبات 
روزمره نیست. یا شاید اصالً مناسب تر باشد 
بگوئیم از نظر وبر، انسان مدرن ، با پدیده ای 
تحت عنوان »مسائل روزمره«  مواجه است: 
اجتماعِی  کار  »تقسیم  از طریق  که  مسائلی 
مدرن« و »شهرنشینی« و نیز پدیدار شدن 
تا  است  ناگزیر    جدید،  اجتماعِی  گروه های 
قلمروی عمومی را فاقد نفوذ و سلطة خدایی 
با شماری از ارزش ها و هنجار های  خاص 

متصل به خود  سازد.

احتماال زیمل، نخستین جامعه شناسی ست که 
به این پدیدة جدیِد »جهاِن اجتماعِی روزمره« 
توجه نشان داده است. یعنی نه تنها به طور 
رسمی به زندگی در شهرهای مدرن یا به قول 
خودش )کالن شهرها( پرداخته است و از این 
راه به توصیفات پدیدارشناسانة نحوه حضور 
در قلمروی عمومی روی آورده است، بلکه 
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توصیفات  و  روانی  مسائل  به  پرداختن  با 
نوعی  به  »کالن شهرها«  ساکنین  کنشگرِی 
تحلیل گراِن  رسمِی  غیر  پایه گذاران  جزو 
)زیمل،۱۳۵۸:  است  بوده  متقابل«  »کنش 
گروه  آن  جزو  وی  وانگهی  ۱۰۵(؛  ۱۰۴ـ 
از متفکرانی است که شهر مدرن و زندگی 
در کالن شهرها را جایگاهی برای آزادسازِی 
ارزش های  تعصبات  و  حقارت ها  از  انسان 
۱۰۴ـ   :۱۳۵۸   )زیمل،  می داند  پیشامدرن 

.)۱۰۵

با این همه شاید جالب باشد که بدانیم، بودلر 
به  تنها  نه  زیمل،  یا  و  وبر    از  قبل تر  حتا 
بود،  برده  پی  مدرنیته  پارادوکسِی  وضعیت 
به  آن،  آزادسازِی  خصلت  دلیل  به  بلکه 
مدرن  کالن شهرهای  در  زندگی  از  استقبال 
و  فالکت  هم  بودلر  برای  بود.  شتافته  نیز 
امری  مدرن  زندگی  از  ناشی  اضطراِب 
مدرنیته،  تجربه  )برمن،  بود  شده  شناخته 
۱۳۷۹: ۱۷۰(، و هم قدرت جاذبه حضور 
و مرئی شدگی در قلمرو عمومِی کالن شهرها 
و باالخره اینکه وی یکی از علمداراِن تقدس 
زدایی و شکستن »هالة زریِن« پیشامدرنی 

نیز هست.

در واقع بودلر کسی است که به غایت سیاسِی 
شهامت  داستایفسکی،  زمینِی«  زیر  »انسان 
چرا  است.  بیولوژیکی  بخشیده  جسارتی  و 
فضاهای  و  خیابان ها  خوِد  وی،  نزد    که 
عمومی در کالن شهرها، به  دلیل »حضور 
انرژی  از  سرشار  منبعی  منزلة  به  مردم« 
اندازه  و حیات است. شاید هیچ متفکری به 
بودلر از درِک انرژی حیات بخِش »تعامالت 
اجتماعی« برای ساخت جامعه ای پویا و زنده  
با خبر نبوده است. به عنوان مثال توصیة او 
به»هنرمند«، بر خالف بسیاری از متفکران 
این است که: »هنرمنِد مدرن  زمانة خویش 
در  را  خویش  خانة  باید  چیز  هر  از  قبل 
مد  و  جذر  متن  در  جمعیت،  و  شلوغی  دل 
و  گریزان  آنچه  میان  در  جنبش،  و  تحرک 
ّفرار و آنچه نامتناهی است، بر پا سازد… 
]هنرمند[ باید چنان به درون جمعیت پا گذارد 
که گویی جمعیت منبع و مخزن عظیمی از 
تجربه  )برمن،  است«  الکتریکی  انرژی 
همین  اتکای  به  و   .)۱۷۴ مدرنیته،۱۳۷۹: 
سیالّیت در تعامالت اجتماعی )به منزله قوة 
محرکه ای نامتناهی( ست که بودلر هنرمند را 
تشویق به ترک برج عاج و هالة زرین آن 

می کند.

خیابان های  که  اینجاست  پرسش  اما 
فضاهای  عبارتی  به  یا  و  کالن شهرها 
نسبت  مزیتی  چه  مدرن،  شهرهای  عمومِی 
پیشامدرن  عمومِی  فضا های  و  خیابان ها  به 
اینگونه  است  مناسب تر  شاید  یا  دارند!؟ 
برتری»فضای  سبب  عاملی  چه  که  بپرسیم 

عمومی« در وضعیت مدرِن خود، نسبت به 
همتایش در جهان سنت می شود!؟ و به بیانی 
هنجارها  حاکمیِت  سلطة  از  رهایی  دقیق تر 
و ارزش های جهان سنت، چه دستاوردی با 
متفکران  از  بسیاری  اینگونه  که  دارد  خود 
قرن ۱۹ را مشتاق »مدرنیته« کرده است!؟

را  دستاورد  مهمترین  می رسد،  نظر  به 
می باید در پدیدة جدیِد »خودهای چند گانه « 
که   دید  نشان«ی  و  بی نام  »هویت های  و 
محصوِل تقسیم کار اجتماعی از یکسو و نیز 
حاکمیت  )از  عمومی  قلمروی  سازِی    آزاد 
سوی  از  سنتی(  هنجارهای  و  ارزش ها 
تناقض آمیزی  وضعیِت  همان  است.  دیگر 
»قفس  سلطة  تحت  مدرِن  انسان  به  که 
ضمناً  )که  بوروکراتیک،  ساختار  آهنیِن« 
»از  تهدیِد  مورد  همواره  دیگر  سویی  از 
خود بیگانگِی« عقالنیت سرمایه داری ست،( 
راه  از    را  خود  تا  می دهد  را  امکان  این 
عنصر  واقع  در  که  شدن«  امکان»ناشناس 
بالفعل و کارآمد مبادالت عاری از »ارزش 
غیر عقالیی« جهان روزمرة کوچه و بازار 
از  و  کشد  چهره  بر  نقاب  کالن شهرهاست، 
خویش  اجتماعِی«  شناخته شدة  »شخصیِت 
و  خیابان ها  میان،  این  در  و  گیرد؛  فاصله 
همان  مدرن،  شهرهای  عمومِی  فضاهای 
کالبِد سّیال، منعطف، فاقد هنجارهای سنت و 
بالعکس مجال  دهندة ظهور»تفاوت«هایی ست 
فردی ترین  امکان»بروز  خود  به  خود  که 
 ۱۰۵  :  ،۱۳۵۸  ، )زیمل  شخصی«  وجود 
»کالن شهرها«  ساکنین  برای  را   )۱۰۹ ـ 
قادر  که  وضعیتی  همان  می کند.  فراهم 
انواع  با  را  خصوصی«  »قلمروی  است 
چشم  از  پنهان  و  ماجراجویی  موقعیت های 
تأسیس  می شناسند،  را  شخص  که  دیگرانی 

کند.

در روابط اجتماعِی تحت تعریف سنت، مرز 
قلمروی خصوصی  و  عمومی  قلمروی  بین 
 » عمومی  مکان  ـ  »فضا  و   » »خانه  به 
محدود می شود، حال آنکه مرز بین این دو 
قلمرو در جهان اجتماعِی مدرنی که خود را 
مبتنی بر آزاد سازی های دموکراتیک کرده 
باشد، چنانچه دیدیم بسیار پیچیده است. شاید 
و  مدرن  جوامع  در  که  گفت  اینگونه  بتوان 
»فضای  در  اجتماعی  فرد  هر  دموکراتیک 
عمومی« )در کوچه و خیابان و یا  بازارها 
و سینماها و ….(، به طور اساسی و بنیادی 
همواره با خود حامل »قلمروی خصوصی« 
خودش است. که ورود به آن مجاز نمی باشد. 
حضور  نمی توان  مدرن  جوامع  در  یعنی 
در  آن(  هویتِی  وسیع  معنای  )در  را  افراد 
فضاهای عمومی بازرسی و کنترل کرد. به 
واقع حضور غیر مرئِی قلمروی خصوصی 
در فضا و مکان عمومی، یکی از نشانه های 
مدرن  جوامع  در  عمومی  قلمروی  داشتن 

است. چرا که همانگونه که گفتیم در جوامع 
مدرن »قلمروی عمومی« فارغ از هر گونه 
ارزشی  یکه  یا  و  باوری،  »یکه«   حاکمیت 
هویِت  اینرو  از  است.  خاصی  اعتقادِی  ـ 
ارزشی ـ اعتقادِی هیچ فردی نمی تواند دچار 
موقعیت غیر رسمی و غیر مشروع شود.

دموکراتیک،  عمومِی  قلمروی  بنابراین 
هویت های  ایجاد  و  سازی  یکدست  جای  به 
متحدالشکل، به استقبال »تنوع« می رود. و 
از قضا بر اساس همین ویژگِی »آزاد سازِی« 
ارزش ها در قلمروی عمومی  و نتیجة برآمده 
هویتِی  تنوِع  از  ناشی  تحرِک  و  پویایی  از 
برنامه ریزی های  قلمروی  در  که  آنها ست 
سرسخت  منتقد  جیکوبز  جین  شهری، 
برای  یگانه ساز  و  کالن  برنامه ریزی های 
استقبال »تنوع« می رود و  به  کالن شهرها، 
از آن به عنوان »راه حِل« بازگرداندن نشاط 
و سرزندگی به شهرها نگاه می کند. وی در 
بزرگ  شهرهای  زندگی  و  »مرگ  کتاب 
دموکراتیک  کامالً  نگرشی  با  آمریکایی«، 
»تنوع« را یکی از شرایط کمک به حیات 
کالن شهرها می داند. تا جایی که برای نجات 
کالن شهرهای مدرن از سکون و مرگی که 
»عناصر  از  استفاده  می کند،  تهدید  را  آنها 
»تنوِع  می کند:  توصیه  را  شهری  ُخرد« 
کسب و کارهای شهر، شامل همه اندازه های 
گوناگون می شود. اما تنوع، بیشتر به معنای 
نسبت باالی عناصر ُخرد است. یک صحنة 
فراوان  مجموعة  فضیلِت  به  عمدتاً  شهری، 
عناصر ُخرِد خود سرزنده است« )جیکوبز، 
مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، 

.)۱۵۶ :۱۳۸۶

از   وی  تلقی  و  جیکوبز،  نگاه  به  توجه  با 
ضرورت هستی شناختِی»تنوع« در مصداق 
آزاد سازی های دموکراتیک، در می یابیم که 
اصطالح »عناصر ُخرد« به لحاظ کارکردی 
در حیطة ادبیات شهرسازِی وی ، به نوعی 
ادبیات  در  ُخرد«  »ارزش های  با  مترادف 
معتقد  چنانچه  است.  فلسفی  ـ  جامعه شناسی 

است:

یکنواختی و تکرار  ُمهر  »در مکانهایی که 
حرکت  شما  خورده اند،  را  ها  همانندی 
کجا  هیچ  به  خود  حرکت  در  اما  می کنید 
شرق  و  است  جنوب  شبیه  شمال  نمی روید. 
نیازمند  ما،  به  دادن  جهت  غرب…  شبیه 
جهت های  در  بسیارـ  تفاوت های  ـ  تفاوت ها 
این  از  یکنواختی ای  است….  متفاوت 
برخی  )مگر  کس  هر  توسط  معموالً  گونه، 
برنامه ریزاِن پروژه و خشک مغزترین بساز 
از  سرکوبگرانه تر  امالک(،  بفروش های  و 
ایده آل  یک  مثابه  به  که  می شود  پنداشته  آن 
دنبال شود« )جیکبز، همانجا،۱۳۶۸: ۲۴۱ـ 

. )۲۴۲
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جیکوبز،  از  نقل قول  از  هدف  اینجا  در  اما 
حرکت  جانبة  همه  گسترة  دادن  نشان 
جهان  در  آزادسازی  ـ  انتقادی  جنبش های 
کردِن  خود آگاه  منظور  بلکه  نیست  معاصر 
هستی شناسانة این حرکت هاست؛ بدین معنی 
تعاملی  موقعیِت  به  نسبت  آنکه  ضمن  که 
»قلمروی  انرژِی  و  حیات  از  سرشار  و 
می یابیم،  آگاهی  همگانی«  و  روزمره 
در  قلمرو  این  بخِش«  »رهایی  امکاِن  به 
پتانسیل های دموکراتیک نیز  صورت وجود 
وجودشان  که  پتاسیل هایی  می شویم؛  متوجه 
مشروط به تقاضا برای»تنوع« و به رسمیت 

شناختن »تفاوت«های ارزشی ست.

به واقع  تقاضای چنین مطالبه ای از قلمروی 
همگانی و روزمره، همان عمل »خود آگاه« 
اجتماعی و  به سرشت  آگاه  کردن اش است. 
آگاه به این مسئلة مهم  هستِی انضمامِی آن؛ 
کالبدِی  هیئت  در  چه  اجتماعی،  جهاِن  که 
صورِی  ساختاِر  در  چه  و  باشد،  شهرها 
قلمروهای فرهنگی، هنری، علمی، ….، )و 
مسلماً روابط اجتماعِی موجود در آن،( تنها 
به یارِی فرایند »سرشت اجتماعِی« و هستِی 
انضمامِی انسان ـ در ـ جهان، برپا می شود. 
و باالخره آگاهی از این وضعیت کافی ست تا 
شرایط دموکراتیک را در بطن هستِی جامعه 

و روابط اجتماعی آن ببینیم.
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زنان نباید برای بحران اقتصادی 
جهان بپردازند

ناهید جعفرپور

سیستم اجتماعی سرمایه داری بر پایه نابرابری و بی عدالتی گسترده بین دو جنس بنا گشته 
است و بحران مالی کنونی این ساختار ناعادالنه را از بسیاری جهات تقویت نموده است:

از طریق انباشت دارائی های مالی و همزمان مقررات زدائی از بازار های مالی، حباب 
عظیم مالی منجر گردید که در پایان سال ۲۰۰۸ ترکید و جهان را در بر گرفت. دولت 
ها برای مقابله با بحران و نجات شرکت ها و بانک ها از ورشکستگی قروض آنها را 
برگردن گرفتند و بدین طریق برای جبران کسری بودجه به صرفه جوئی همه جانبه در 

بخش های خدمات اجتماعی پرداختند. زمانی که دولت ها صرفه جوئی می کنند در مرحله 
نخست به کاهش مشاغل در بخش های اجتماعی و فرهنگی می پردازند و خدمات خود را 
در این راستا قطع نموده و از زنانی که در این بخش ها مشغول بکارند و بیکار می شوند 
خواسته می شود تا بطور مجانی و افتخاری به خدمات خویش ادامه دهند. ) مورد آلمان(

سازمان بین المللی کار درگزارش خود اعالم کرده است که ، بحران مالی و اقتصادی بیش 
از ۲۲ میلیون زن را در سراسر جهان بیکار خواهد نمود.

طبق این گزارش: بحران مالی و اقتصادی جهان روند اشتغال زایی برای زنان را با افت 
چشمگیری روبرو کرده است . بحران مالی و اقتصادی جهان در ابتدا بخش های اقتصادی 
کشورهای ثروتمند و توسعه یافته را که بیشتر مردان در آنها اشتغال به کار داشتند تحت 
تاثیر قرار داد ولی اکنون به سایر بخشهای اقتصادی نیز که زنان هم در آنها اشتغال دارند 

، خسارات چشمگیری وارد کرده است .

جف جانسون نویسنده این گزارش می نویسد ، بخش های مختلف اقتصاد جهانی از بحران 
و رکود اخیر متاثر شده است ، بخشهای مالی ، بیمه ، مسکن و صنعت مهمترین بخشهای 

اقتصادی هستند که مردان نقش فعالی در آنها دارند . ولی بخشهای خدماتی و خرده 
فروشی که زنان نقش فعالی در آن دارند نیز از بحران مالی و اقتصادی جهان بی نصیب 

نمانده اند.

زنان در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان پیش خدمت و فروشنده مشغول 
به کار هستند که بحران اخیر موجب کاهش بسیاری از این فرصتهای شغلی شده است .

سازمان بین المللی کار همچنین نسبت به وضعیت اشتغال زنان در کشورهای در حال 
توسعه ابراز نگرانی کرده و می افزاید: زنان در کشورهای در حال توسعه بیشتر در 
بخشهای کشاورزی یا خدمات مشغول به فعالیت هستند و این بخشهای اقتصادی نیز از 

بحران اقتصادی جهان متاثر شدند .

بر اساس این گزارش ، تعداد بیکاران جهان ۵۱ میلیون نفر افزایش خواهد یافت که ۲۲ 

زنان
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میلیون نفر آن را زنان تشکیل می دهند.

به طور معمول در جهان زنان کمتر از 
مردان در کارهایی استخدام می  شوند که 
دارای دستمزد و حقوق منظم است. نتایج 
پژوهش  های موجود نشان می  دهند که 

تقریباً در تمام اقتصادها سهم مشارکت زنان 
در انجام کارهای خانگی بیشتر از مردان 
است. در اقتصادهای متکی بر کشاورزی 
زنان غالبا بیشتر از مردان در این بخش 
کار بکار مشغولند. همچنین سهم زنان در 
بخش خدمات بیش از مردان است. اما 

متأسفانه حتی در مشاغلی که به طور سنتی 
مختص زنان است دستمزد کمتری نسبت به 

مردان دریافت می کنند.

بررسی سه شاخص: وضعیت، بخش و 
دستمزدها و درآمدها- بیانگر این واقعیت 
است که اشتغال زنان در سرتاسر جهان 

در اقتصاد غیر رسمی و فاقد چارچوبهای 
قانونی و نظارتی، بیشتر از مردان می 

باشد و مزایای تأمین اجتماعی آنان بطور 
فاحشی کمتر از مردان است و یا اینکه هیچ 
مزایایی ندارند. همچنین میزان آسیب  پذیری 

آنان بسیارزیاد تر است. در نتیجه زنان 
نسبت باالئی از آمار کارگران کم  درآمد 
جهان را تشکیل می  دهند. یعنی این افراد 
کار می  کنند ولی درآمد آنها به اندازه ای 
نیست که زندگی خود و خانواده هایشان 
را تأمین نماید.. بررسی  های اخیر نشان 
می  دهد که بدون پیشرفت در زمینه ایجاد 
فرصتهای شغلی برای زنان به منظور 

کمک به آنان در دستیابی به شغلی مناسب 
و مزدآور در شرایط آزاد، برخورداری از 
امنیت و حیثیت انسانی، به نصف رساندن 
فقر تا سال ۲۰۱۵ در بیشتر مناطق دنیا 

تحقق نخواهد یافت.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۱گزارش داده 
است که زنان مهاجر به ویژه از کشورهای 

آسیایی بیشتر در معرض ابتالبه ایدز 
هستند.

بر اساس این گزارش بحران اقتصادی در 
دنیا باعث شیوع گسترده بیکاری و کاهش 
فرصت های شغلی بخصوص برای زنان 
شده و به این ترتیب وضعیت کارگران 

مهاجر واقعاً مورد تهدید است. این گزارش 
می افزاید: در شرایطی که تقاضا برای 

کار به طور بی رویه و فزاینده یی افزایش 
می یابد افرادی که فقیرترین جایگاه را 

در جامعه دارند و معموالً شامل کارگران 
مهاجر پاره وقت و کسانی که نام شان به 
ثبت نرسیده می شوند، هر نوع شرایطی 
را برای حفظ شغل شان قبول می کنند. 

در این گزارش آمده است: بین ۷۰ تا ۸۰ 

درصد از کارگران مهاجر از کشورهای 
سریالنکا و فیلیپین گرفته تا کشورهای 
عربی را زنان تشکیل می دهند و ۶۰ 

درصد از زنان مهاجر از کشور بنگالدش 
در این منطقه بین سال های ۱۹۹۱ تا 

۲۰۰۷ مشغول به کار شده اند. این زنان 
هم اکنون با وجود بحران جهانی اقتصادی 
با شرایط بسیار دشواری مواجه شده اند. 
بسیاری از این زنان پس از ترک وطن 
خود به شدت بدهکار بوده اند، برخی از 
سوی کارفرمایان خود مورد سوء استفاده 
جنسی قرار گرفته و عده یی نیز از سوی 

قاچاقچیان انسان ربوده می شدند.

ما زنان هزینه بحران مالی شما را نمی 
پردازیم!

حباب مالی ترکیده است ـ سود های کالن 
به مسئولین اصلی بحران مالی و بازیگران 
جهانی پرداخت شده است ـ و ما زنان اکنون 

باید خسارت آنرا بپردازیم!

عواقب ناشی از بحران مالی  سیستم سرمایه 
داری در زندگی  زنان بصورت زیر می 

باشند:

ـ ۶۰% کسانی که به لحاظ بیکاری تهیدست 
شده اند زنانند. بسیاری از زنان با وجود 
نیمه وقت کار کردند اما از فقر رنج می 

برند.

ـ ۲۲ میلیون زن طبق گزارش ) ای ال او(  
تنها در یک سال در اثر بحران مالی شغل 

خویش را از دست داده اند.

ـ سیاست بازار جهانی نابرابری شغلی میان 
زنان و مردان را بزرگتر نمود. برای مثال 

گردانندگان شرکت های آمریکائی ۳۰۰ 
برابر درآمد متوسط شاغلین را دریافت می 

نمایند.

ـ زنان غالبا در مشاغل محدود و مشاغل 
بدون مهارت و مشاغل مزد پائین بکار 

گرفته می شوند

ـ زنان مهاجر بخصوص در مناسبات کاری 
غیر قانونی و مخاطره آمیز بکار گرفته 
می شوند! زنان شاغل از سوی آژانس 
های کاریابی، زنان شاغل پاره وقت و 

زنان مهاجر اولین کسانی هستند که از کار 
اخراج می گردند! در سرتاسر جهان مقدار 
حواله پولی مهاجرین کارگر زن به خانواده 
هایشان در اروپای شرقی، آفریقا و آسیا 

بشدت کم شده است.

ما زنان چه می خواهیم:

ـ تقسیم عادالنه رفاه اجتماعی و ثروت و 

عادالنه شدن شرایط تولید و کار

ـ توقف حراج بخش های خدمات اجتماعی، 
تمرکز در ارائه مواد غذائی سالم، مسکن 
ارزان قیمت، خدمات درمانی و پزشکی 
مجانی با کیفیت و سالم، تاسیسات مراقبت 

از کودکان، سرویس های خدمات به 
سالمندان و بیماران، تاسیسات مجانی 

آموزشی و علمی و فرهنگی

ـ پول به اندازه کافی وجود دارد. پولی که 
باعث این حباب مالی گشته است. از این 

روی زنان خواهان افزایش رادیکال حداقل 
دستمزد می باشند.

ـ  پایان دادن به مناسبات کاری مخاطره 
آمیز و تبعیض آمیز در سرتاسر جهان.

ـ توجه و تشویق بخش های کار مراقبت و 
حضانت از سالمندان و کودکان و بیماران 
که زنان بصورت مجانی انجام می دهند و 
کسی حاضر به پرداخت مزدی برای آن 

نیست.

ـ دولت ها قروض بانک ها و شرکت ها 
را می پردازند و زنان و فرزندانشان باید 
هزینه آنرا پرداخته و روز بروز در رنج 
و بدبختی بیشتر فرو روند. زنان خواهان 
پایان دادن به این مناسبات ناعادالنه می 

باشند.

ـ  بسته شدن تمامی بهشت های مالیاتی در 
جهان.

جهانی عاری از نابرابری های جنسیتی 
ممکن است!
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سرکوب زنان از کجا آغاز شد؟

اکرم پدرام نیا

آیا در طول تاریخ همیشه به زنان بی رحمی 
بر  مردها  آغاز  از  آیا  شده؟  بی احترامی  و 
جامعه ی انسانی سلطه داشته اند؟ آیا به راستی 
که  انسانی ای  جایگاه  آن  به  زن  روز  یک 

شایسته ی اوست خواهد رسید؟

برای پاسخ به این پرسش ها بد نیست که به 
نقش زن در تاریخ نگاهی بیاندازیم. واقعیت 
نتیجه ی  به  تاریخ  بررسی  با  که  است  این 
دوره ی  این که  آن  و  شگفت انگیزی می رسیم 
زمانی سرکوب زنان در طول تاریخ انسان 

از یک درصد کل تاریخ بشر کم تر است.

مطالعه روی وضعیت زنان در پیش از تاریخ 
جوامع  ساختار  که  می دهد  نشان  مکتوب 
اولیه ی انسانی با امروز بسیار متفاوت بوده. 
مالکیت  خانواده ،  »منشا  کتاب  در  انگلس 
 ۱۸۸۴ سال  در  که  دولت«  و  خصوصی 
چاپ شد، این مورد را به خوبی بررسی کرده 
کشورگشاهای  »وقتی  می نویسد،  او  است. 
اروپایی به سرزمین بومیان آمریکای شمالی 
نیازهای  مردم  این  که  دریافتند  شدند،  وارد 
گروهی  تالش  از  را  زندگی شان  ضروری 
و مشترک به دست می آوردند و برای همه ی 
قائل اند. برای  اعضای جامعه حقوق یکسان 
مهار و نظم دادن به مردم نیازی به تشکیالت 

دولت سرکوب و زورگو با ارتش و مردان 
و  خودگردان  هستند  جوامعی   ندارند.  مسلح 
دموکراتیک با رعایت برابری برای همه ی 

اعضا.«

کتاب  در  آمریکایی  مارکسیست  رید،  اولن 
برابری  و  آزادی  به  دستیابی  »مشکالت 
خانواده  واحد  گذشته  »در  می گوید،  زنان« 
به این شکلی که ما امروز می شناسیم وجود 
نداشته. جوامع ایلی به شکل دودمان می زیستند 
و مثل خواهر و برادر زندگی می کردند. در 
این نظاِم خویشاوندی هویت هر فرد براساس 
رابطه ی او با ایل و تبارش مشخص می شد 
نه براساس ثروت و مکنتش… چیزی به نام 
دیگر  جنس  بر  جنس  یک  برتری  و  سلطه 
ثروتمند  طبقه ی  زورگویی  یا  نداشت  وجود 

بر توده های کارگر.« )ص  ۲۳(

در قرن هفدهم یکی از موسیونرهای مذهبی 
کرده  سفر  شمالی  آمریکای  به  اروپا  از  که 
متمدن  جامعه ی  میان  عمیق  تضاد  از  بود 
آن  از  که خود  اروپایی  آزمند  و  پول دوست 
که  بومیانی  بخشش گر  روحیه ی  و  می آمد 
این گونه  بود،  گرفته  سامان  میان شان  در 
می نویسد، »این بدوی ها هیچ از مال من و 
مال تو نمی دانند و هر چه مال یکی ست از 

آِن دیگری هم هست…. برای آن ها عجیب 
است که یکی بیش از دیگری داشته باشد، یا 
بیش تری  احترام  دارند،  بیش تر  که  آن هایی 
هم داشته باشد.« و وقتی موسیونر از یکی 
»چرا  می پرسد،  ایراکوا  قبیله ی  افراد  از 
این قدر  نیستند  خودت  مال  که  را  بچه هایی 
دوست داری؟« در پاسخ می شنود که، »چه 
بچه های  به  فقط  شما  بی معنی ای!  حرف 
همه ی  به  ما  می ورزید؟  عشق  خودتان 
مادر  و  پدر  ما  همگی  قبیله مان…  بچه های 

همه ی بچه هاییم.« )ص ۳۱(

دو  بر  جوامع  »همه ی  می نویسد،  انگلس 
هم  زنان  شده،  بنا  زایش  و  تولید  پایه ی 
را  زندگی  الزم  مواد  هم  و  می آوردند  بچه 
تولید می کردند. به همین دلیل آن ها رهبران 
به  همه  بودند.  نیز  جوامع شان  اجتماعی 
عنوان جامعه ای با تولید اشتراکی با هم کار 

می کردند…«

روشنفکر  و  پژوهشگر  وایز،  سوزان  خانم 
این  از  کسانی  »هنوز  می گوید،  کانادایی 
در سفری  دارند.  جوامع روی زمین وجود 
به استان نیومکزیکو مرد جوانی به من گفت 
که من با خانواده ی زنم زندگی می کنم و اگر 
یک روزی از او جدا شوم باید این خانه را 

زنان
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ترک کنم.«

در  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  را  این 
جوامعی که زنان رهبری جامعه را به عهده 
و  نمی شدند  مردان سرکوب  هیچ گاه  داشتند، 
به آن ها ستمی روا داشته نمی شد یا یک جنس 

بر جنس دیگر برتری نداشت.

وقتی اروپایی ها برای نخستین بار به آمریکای 
آمدند و دیدند که مردان بومی بدون  شمالی 
تصمیم  هیچ  زنان شان  رضایت  و  موافقت 
گروهی مهمی نمی گیرند، از تعجب واماندند. 
جامعه  بزرگساالن  همه ی  که  دیدند  وقتی  یا 
خودشان را پدر و مادر همه ی بچه ها می دانند 
و برای شان اهمیت ندارد که چه کسی پدر و 
مادر خونی کدام بچه است، شگفت زده شدند. 
در  را  زن  باالی  جایگاه  مثال ها  این  همه ی 

گذشته نشان می دهد.

سقوط زن

رفتن  بین  از  و  جامعه  ساختار  تغییر  با 
براساس  که  اولیه  اجتماعی  اقتصادی،  نظام 
آمدن  کار  روی  با  و  بود  عمومی  مالکیت 
مالکیت خصوصی مرحله ی گذاِر زن از یک 
با مرد به موجودی زیردست  موجود برابر 
تا  شش  از  شاید  فروپاشی  این  افتاد.  اتفاق 
هشت هزار سال پیش در خاور میانه آغاز 
شد؛ زمان شروع کشاورزی و دامداری در 
مقیاس بزرگ یا زمانی که مازاد مواد تولیدی 
فکر فروش و سود بیش تر را به ذهن انسان 
آورد و سبک نوی از زندگی را بنا گذارد.

اولن رید می نویسد، »کشاورزی به گروهی 
از آدم ها نیاز داشت که روی زمین کشت وکار 
دهند  پرورش  گوسفند  و  گاو  گله های  کنند، 
و در کار صنایع دهکده دست داشته باشند. 
گذشته  اشتراکی  و  ایلی  شیوه جوامع  این  با 
به  نخست  کرد،  پاشیدن  هم  از  به  شروع 
خانواده های  به  سپس  جداگانه،  ایل های 
پایان  در  و  جداگانه  مزرعه های  و  گسترده 
را  آن  امروزه  که  کوچک  خانواده های  به 
خانواده های هسته ای می نامیم، تبدیل شد. در 
قبیله را  این روند خانواده ی پدرساالر جای 
)مشکالت  گرفت.«  جامعه  واحد  عنوان  به 
دستیابی به آزادی و برابری زنان. ص ۳۲(

قالب  در  سرمایه  که  شد  باعث  عامل  همین 
برخی  و  شود  انباشت  غذایی  مواد  مازاد 
دیگران  کار  ثمره ی  از  جامعه  اعضای  از 
هرکس  یعنی  بگذرانند.  را  روزگارشان 
داشته  کنترل  دیگران  تولید  بر  می توانست 
زندگی اش  و  می خورد  مازاد  این  از  باشد 
نظام  یک  ترتیب  این  به  می گذراند.  را 
روابط  توانست  که  شد  بنا  اقتصادی ای 
اشتراکی را از میان ببرد. جامعه به طبقات 
تقسیم شد؛ شامل یک طبقه ی ممتاز و برتر 

زندگی  دیگران  و کسب وکار  از زحمت  که 
شیوه های  جا  همین  از  داشت.  خوبی  بسیار 
گوناگون بیگاری و بردگی از جمله برده داری 
انسان  گروهی  به دست  ثروت  گرفت.  شکل 
مردان  جامعه ی  که  افتاد  جنگ طلب  یا  دزد 
بودند و سرانجام دولتی تشکیل شد تا از این 

سازماندهی دفاع کند.

از پی همین فشارها رفته رفته جوامع اشتراکی 
نابود شدند و جای شان را نظام نوی گرفت که 
برپایه ی استثمار کارگر و تحت فرمانروایی 
جدید  فرمانروایان  می شد.  اداره  ثروتمندان 
نمی خواستند ثروت شان را به شیوه ی ایل های 
مادرساالر تقسیم کنند؛ بلکه می خواستند پس 
از خودشان به پسران شان برسد. از همین جا 
خانواده ی پدرساالر به دنیا آمد. مالک امالک 
راس خانواده یا همان پدر خانواده شد و از 
پدر به پسر رسید. پدر صاحب اختیار خانواده 
برده ها.  و  فرزند  و  زن  شد، صاحب اختیار 
 »famulus« جالب است که واژه ی التینی
famil- »ععنی برده ی خانگی و خانواده یا 
ia« مجموعه ای از برده هایی ست که به یک 

مرد تعلق دارند. )منشا خانواده، ص ۶۸(

خصوصی،  مالکیت  نظام  آمدن  روی پا  با 
ازدواج یک همسری رواج یافت و »خانواده« 
از  زنان  زندگی  شد.  بنا  امروز  سبک  به 
زندگی ایلی به زندگی در خانواده بدل گشت 
و هرکدام همسر یک مرد و مادر فرزندان 
او شدند. در این روند مرد مالک زن شد و 
آشکار است که زن نه تنها قدرتش را از دست 

داد که خوار و ذلیل شد.

به گفته ی اولن رید، »مرداِن صاحب ثروت 
به زنان شان فرمان می دادند و اگر آن ها از 
سرپیچی  ازدواج  پیمان های  و  فرمان شان 
می کردند تنبیه می شدند. بدین ترتیب خشونت 
علیه زن بخشی از قانون شد. زنان به اموال 
مردها تبدیل شدند و کارشان خدمتگزاری به 
همسران شان شد و همسر رئیس و مالک او 

گشت.

کوتاه سخن، این تغییرات شدید اجتماعی از 
نظام  پدرساالری،  خصوصی،  مالکیت  پی 
طبقاتی و روی کار آمدن دولِت حامِی سقوط 
مرتبه و پایگاه جنس زن پدید آمد. )مشکالت 
دستیابی به آزادی و برابری زنان. ص ۳۴(

و  زنان  گذشته  سده ی  درازنای  در  البته 
ستم  دربرابر  کارگر  طبقه ی  روی هم رفته، 
ایستادگی کرده و به نتایج مثبتی رسیده اند، اما 
ناگفته پیداست که این کارزار هم چنان ادامه 
میان خانه خشونت های  دارد. هنوز حتا در 
جنسی علیه زنان روا داشته می شود و آن ها 

را به بیگاری می کشند.

روز  یک  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در   

شایسته ی  که  انسانی ای  جایگاه  آن  به  زن 
اما  بله.  بگویم،  باید  رسید،  خواهد  اوست 
تنها راه رهایی او از این وضع فراهم کردن 
رشد  کل  در  و  او  کامل  رشد  برای  زمینه 
در  تنها  این  و  انسانی ست.  جامعه ی  کامل 
پیشرو  بستر دموکراسی واقعی، دموکراسی 
یا دموکراسی عمل گرا میسر است. به گفته ی 
مایکل لبوویتز، از نظریه پردازان سوسیالیسم 
بساز«  »اکنون  کتاب  در  بیست ویکم  قرن 
اجتماعی  خشنودی  ایجاد  فقط  »دموکراسی 
مانی یرو،  آلفردو  به گفته ی  و  نیست« 
حل  مورد  در  سیاسی  پیشرو  روشنفکر 
فقط  اجتماعی مردم، »دموکراسی  مشکالت 
و  تحصیل  خوراک،  بهداشت،  کردن  فراهم 
آن  به  گذار  بلکه  نیست،  مردم  برای  غیره 
نوع دموکراسی ست که مردم خودشان بتوانند 
تالش کنند تا وضعیت شان را تغییر دهند و به 
همراه این تغییر خود را نیز دگرگون سازند« 
افراد جامعه، چه زن چه  تا جایی که همه ی 
مرد به طور برابر در سرنوشت خود، جامعه 
باشند.  داشته  دخالت  حق  زیست  محیط  و 
کاذبی  نیازهای  از  را  واقعی شان  نیازهای 
تا  کرده  القا  آن ها  به  سرمایه داری  نظام  که 
بازشناسند  کند،  انباشت  بیش تری  سرمایه ی 
همه ی  بردن  باال  برای  الزم  شرایط  و 
این  آورند.  فراهم  را  انسانی  ظرفیت های 
تنها در سایه ی گام برداشتن همه ی جامعه ی 

انسانی به سوی سوسیالیسم میسر است.
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گفتگو با رقیه مکبری )دست فروش جمعه  بازار (: در آرزوی 
کربال

زهره روحی
انسان شناسی و فرهنگ

اصفهان  بازار  در جمعه  رفیه مکبری  خانم 
پارک ناژوان کار می کند.

ز. ر: سالم مادر اجازه می دهید کمی با شما 
صحبت کنم؟

خانم رقیه )تنها زن دست فروش جمعه بازار 
ـ که تنها و بدون مشتری، در ابتدای ورودی 
محوطه جمعه بازار، مقابل دفتر )؟( نشسته 
و  گپ  اهل  و  خوش خلق  و  خوشرو  است. 
روی  به  سالم  زن(:  مشتریان  با  گفتگو 

ماهتون. بله بفرمائید.
ز. ر. : ممکن است بفرمایید توی بساط تان 

چه چیزهایی برای فروش دارید؟

خانم رقیه: لیف حمام، کیسه ی حمام، استکان 
چایی خوری شش تا دو هزار تومان، زیره، 
دو  بگذاری  سفره  سر  که  آبخوری  پارچ 
هزار تومان، دیگه جونم برای شما بگه، زیر 
قابلمه ای، از این کیسه های بزرگ و دسته داِر 

حمام، و همین چیزها رو داریم…
نفری که کمی دورتر در  به چند  اشاره  )با 
بگذار  می گم  هستند(،  بساط  از  گذر  حال 
)به مجردی که  بگم.  برایت  تا  بروند  این ها 
بلنِد  ماه  »ای  می بیند(:  خلوت  را  اطرافمان 
آسمون خانه ی تو؛ ای سرو چمن دل انگیزی، 
دیوانه ی تو؛ تو برو به پشت دیوار امشب، تا 
من بروم به دیدار یار امشب«. این شعرست.
)چند مشترِی زن که هنگام شعر خوانی در 
مصاحبه  متوجه  بودند.  جمع  شده  اطرافمان 
می شوند.  با زن دست فروش خوش و بشی 
نظر  به  می دهند  آشنایی  او  به  و  می کنند 

می رسد قبالً هم از او خرید کرده اند. همراه 
با پرسیدن قیمتها یکی دو سئوال هم درباره ی 
را  ارتباط  وقتی  می پرسند.  وی  از  خودش 
تصمیم  می بینم،  طبیعی  و  راحت  اینگونه 
دخالتم  بدون  را  پاسخ ها  و  پرسش  می گیرم 

ضبط کنم(:
خانم خریدار: مادرجان چقدر قشنگ خواندید، 

چند سالتان است ؟
بنده اش  کنه،  قبول  خدا  اگه  من  رقیه:  خانم 
قبول نمی کنه هشت و پنج سالم است. من ِبه 
از این بودم، اینجوری نبودم. داغ دیدم. پسرم 
بود سرطان گرفت و مرد. دوتا بچه  خلبان 
برام گذاشته و رفته یک دختر و یک پسر.

 خانم خریدار: آخی ….، خدا رحمتش کند، 
جوان بود؟

خانم رقیه: آره خانم جون، جواِن جوان بود…، 

جامعه شناسی
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الهی که داغ نبینید….  )همزمان معامالتی 
هم با زن »خریدار ـ پرسش کننده«ی جوان 
و  زیره  بسته  دو  می گیرد:  انجام  مادرش  و 
خانم  رقیه  دسته دار.  کیسه  یک  و  لیف  دو 
همینطور که در حال رد و بدل کردن پول 
و اجناس است با لحنی دلنشین و دعاوار به 
پلوی  که  »الهی  می گوید:  مشتری  خانم های 
؛   … بپزید  دومادی  پلوی  بپزید،  عروسی 
خاطر  برای  هم  را  »اسفند«  این  من  حاال 
روی  می گذارم  کردید  خرید  من  از  اینکه 

خریدتان تا انشاءهللا مبارکتون باشه( .
خلوت  سرمان  که  مجردی  )به  رقیه  خانم 
می شود رو به من می کند و می گوید(: حاال 
می خواهی بازم حرف بزنم. چی می خواهی 
برایت بگویم. )از من نمی پرسد این مصاحبه 

را برای چه می  خواهی(.
ز. ر: مادر جان لطفاً بگویید اسمتان چیست 

و اهل کجایید؟
اهل  و  است  مکبری  رقیه  اسمم  رقیه:  خانم 
شهری  کوه پایه  دیگر،  حاال  هستم.  کوه پایه 
شده، دانشگاه، بیمارستان. اما آنزمان که ما 

بودیم، یک دهکوره بود.
ز. ر: مکتب رفته اید؟

بیست  حساب  از  رفتم،  مکتب  رقیه:  خانم 
می سِتَدم، اما از امالء صفر می گرفتم. ذهن 

حسابی ام بهتر است.
ز. ر: چند سالتان بود که ازدواج کردید؟

خانم رقیه: من ۱۲ سالم بود. شوهرم هم اهل 
کوهپایه بود.

ز. ر: آیا همسرتان هنوز در قید حیات هستند؟
خانم رقیه: نخیر خدا بیامرزدشان، سالهاست 
فوت کرده اند. یکی از پسرهایم هم خلبان بود 
سرطان گرفت و مرد . دخترش را با همین 

کاسبی بزرگ کردم و شوهر دادم.
ز. ر: شغل پدرتان چه بود؟
خانم رقیه: پدرم پیله ور بود.

ز. ر: آیا خانه از خودتان دارید؟
خونه  ندارم.  خودم  از  خانه  نه،  رقیه:  خانم 
ناراحتی  ـ  مرد  شوهرم  وقتی  اما  داشتم 
قلبی داشت ـ بوسوَرم )پدر شوهرم( صد و 
را  سهمم  گفت  و  آمد  )؟(،  بود  سالش  سی 
دانگ  و یک  فروختند  را  خانه   ، می خواهم 
دو  و  او  بین  هم  را  بقیه اش  و  دادند  من  به 
که  خانه ای  تنها  کردند.  تقسیم  پسرهایم  تا 
دارم خانه ی آخرت است. وقتی شوهرم مرد 
پرسید،  ازم  برادرم  خریدند،  قبر  برایش  و 
قبر  ـ  )زمین  بغل«اش  »خونه ی  می خواهی 
توی  هم  من  بخرم،  تو  برای  هم  را  بغلش( 
آن عالم بی حواسی گفتم بخرید، حاال هم تنها 

دست  )با  است  خانه  همان  دارم  که  خانه ای 
دو تکه کنار هم را ترسیم می کند( این خانه ی 
شوهرم است، این هم خانه ی خودم. تنها مالی 
ناشکری  است.  همین  دارم  دنیا  در  که  هم 
که  الهی  می گم  خدا  به  همه اش  نمی کنم.  هم 
زمین گیرم نکنی. همینقدر که هنوز روی پا 

هستم خدا را هزار بار شکر می کنم.
ز. ر: شغل شوهرتان چه بود؟ بازنشستگی 

نداشتند؟
کرده.  فوت  پیش  سال  خیلی  رقیه:  خانم 
چیز  یک  است.  کم  خیلی  بازنشستگی اش 
 ، سه  و  بیست  می دهند.  مختصری  خیلی 
چهار سال سال پیش مرد. وقتی که مرد ۶۴ 
)آخرین  دخترم  و  من  هم  االن  بود.  سالش 
فرزند( که فوق لیسانس زبان می خونه با هم 

زندگی می کنیم.
ز. ر: اجاره خانه چقدر می دهید؟ کدام محله 

زندگی می کنید؟
می کنم  زندگی  دریاچه«  »باغ  رقیه:  خانم 
)آدرس دقیق خانه را می دهد(. اما اجاره خانه 
نمی دهم. آخر خانه از پسرم است. همان که 
خلبان بود، جوان مرد. من ]سهم[ داشتم، اما 
دادم به دخترش، گفتم الزم ندارم. زنش هم 
جوان بود اما شوهر نکرد. پسر و دخترش 
را بزرگ کرد، پسره را زن داد، دختره را 
شوهر داد، اما خودش شوهر نکرد. می گفت 
نود سال  که  کرده  بهم  آنقدر محبت  شوهرم 
نکرد.  شوهر  نمی رود….  یادم  هم  دیگر 
هم  دخترش  کامپیوتره  مهندس  االن  پسرش 
کار می کنه و شوهرش  االن  و  دیپلم گرفت 
هم »نقاش« است. ما کوهپایه ای ها، آدمهای 

قانعی هستیم خانم.
ز. ر: االن با عروستان زندگی می کنید؟

بود.  خوب  وضع اش  پسرم  نه،  رقیه:  خانم 
و  خانه  خودش  از  است.  بزرگ  اش  خانه 

ماشین داشت.
ز. ر: همیشه »جمعه«ها به اینجا می آیید ؟

خانم رقیه: بعضی وقت ها …
ز. ر: این لیف  ها را خودتان می بافید؟

خانم رقیه: قبالً که خودم چشم داشتم و خوب 
اما  می بافتم؛  تا  پانزده   ده،  روزی  می دیدم، 

االن شاگرد دارم می دهم برایم می بافد.
کدام را چند می فروشید و چقدر  ز. ر: هر 

بابتش دستمزد می دهید؟
»هزار  دانه ای  را  کدام  هر  رقیه:  خانم 
هم  تومان«  »پانصد  و  می فروشم،  تومان« 

مزد می دهم.
ز. ر: بیمه هستید درست می گم؟

خانم رقیه: بله بیمه شوهر خدابیامرزم هستم. 

حقوق شوهرم را هم با دخترم نصف می کنیم. 
هنوز شوهر نکرده. دو تا کارت داریم. ماهی 
…. تومان بهمون می دهند. نصفش را به من 
دخترم  به  هم  را  دیگرش  نصف  و  می دهند 

می دهند.
که  مقداری  آخر  نمی کنید،  اشتباه  ر:  ز. 

می فرمایید خیلی کم است.
خانم رقیه: خب خانم همینطور است دیگر. 
سال  همه  این  از  بعد  بازنشستگی  حقوق 

)بیست و سه و چهار سال ( کم می شود.
ز. ر: حاال درآمد بساطی که دارید چه طور 

است، آیا کمک حالی برایتان می شود؟
خانم رقیه: خب بد نیست. غیر از جمعه بازار، 
هم  »چهارسو«  می روم.  هم  »شنبه بازار« 

می روم.
ز. ر: شما، تنها خانم این جا هستید.

عمر  را   ).…( آقای  خدا  بله،  رقیه:  خانم 
طوالنی بهش بدهد. او اینجا مسئول …. این 
بازار است. وقتی زندگی ام را برایش تعریف 
اینجا  بیآیم  کردم، بهم اجازه داد که جمعه ها 
بساطم را پهن کنم. نامه هم بهم داده تا ]اگر 

الزم شد[ نشان بدهم.
اینجا می آیید، مایحتاج خانه تان  ز. ر: وقتی 

را هم از اینجا می خرید؟
فروخته ام،  که  اینی  ببینم  اگر  رقیه:  خانم 
و ضرر  باشد  خوب  که  هست  آنقدر  پولش 
پرتقالی،  کم  یک  خب،  آره  باشم،  نکرده 
میوه ای می خرم می برم وگرنه که قیمت هایش 
خیلی تفاوتی با مغازه ها ندارد. سبزی مغازه 

با اینجا قیمتش یکی است .
ز. ر: مادر جان، از اینکه اجازه  دادید با شما 
صحبت کنم، ممنونم اما آیا آرزویی دارید که 

بخواهید درباره اش بگویید؟
خانم رقیه: آرزو بله دارم. از ارثیه ی پدری 
یک جزئی گیرم آمد، رفتم مکه، بیست سال 
پیش از این. مشهد هم دو بار سه بار رفته ام. 
فقط کربال نرفته ام. دلم می خواهد بتوانم یک 
بار هم به کربال بروم. آرزوی دیگرم هم این 
خوابیدم،  که  نکند. شب  علیلم  خدا  که  است 
صبح دیگر بیدار نشوم که بچه هایم بخواهند 
خیلی  که  دختره  )مخصوصاً  بشوند.  اسیرم 

زحمتم را می کشد(. همین.
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نابودی درختان کهنسال ایران

مهرداد مهرپورمحمدی

کهنسال  درختان 
میراث  شمار  در 
کشورها  فرهنگی 
می روند  شمار  به 
کشورهایی  در  و 
محیط  و  انسان  که 
دارای  زیست 
اهمیت  و  ارزش 
جایگاه  می باشند، 
و  دارند  خاصی 
الزم  مراقبت های 
عمل  به  آن ها  از 
در  اما  می آید. 
تحت  ایران  کشور 
ضد  رژیم  حاکمیت 
غارتگر  و  انسانی 
اسالمی،  جمهوری 
تعداد زیادی از این 
کنون  تا  درختان 

از بین رفته اند و اغلب درختان باقی مانده در 
خطر نابودی قرار دارند. من در این نوشته به 
طور مختصر و کوتاه، به وضعیت درختان 
حکومت  مسئولین  رفتار  و  ایران  کهنسال 
جمهوری اسالمی در قبال این درختان می-
درختان  از  برخی  به  اشاره ای  و  پردازم 
بین رفته و درختان کهنسال در  از  کهنسال 

خطر نابودی دارم.

معیار سنجش درختان کهنسال

بیولوژیک  سن  اروپایی  کشورهای  در   
درختان معیار سنجش درختان کهنسال است. 
درخت  سال   ۱۰۰ از  بیش  سن  با  درخت 
کهنسال است و با سن بیش از ۲۰۰ سال به 
قوانین  اثر طبیعی معرفی می شود و  عنوان 
ویژه ای نیز برای حفاظت و حمایت از آنها 
وجود دارد. تعریف مشخصی برای درختان 
بین المللی وجود  کهنسال براساس معیارهای 
سن،  عامل  سبز؛  فضای  کارشناسان  ندارد. 
قطر، ارتفاع، فرم و گستردگی تاج درخت را 
معیار سنجش درختان کهنسال قرار می دهند. 
سن درخت در تشخیص و طبقه بندی درختان 

کهنسال مهم ترین عامل است .۱

عنوان »درختان  معمول  به طور  ایران  در 
است  شده  استفاده  درختانی  برای  کهنسال« 
که دارای سن چند صد ساله باشند. در عین 

حال، درختان کهنی نیز در کشور ما وجود 
دارند که اگرچه در دایره تعریف یادشده نمی-
مزبور  سن  حداقل  ویژگی  دارای  و  گنجند 
نیستند اما در برخی موارد چند ده سال و گاه 
بیش از یک صد سال، سن دارند. این درختان 
محتمل  و  هستند  زیادی  اهمیت  دارای  نیز 
است که در صورت به عمل آمدن مراقبت-
آن ها  از  بخشی  کم  دست  آن ها،  از  های الزم 
گروه- این  دو  هر  از  برسند.  کهنسالی  به 
کشور،  سراسر  در  پرشماری  درختان  ها 
توسط عامل انسانی از بین رفته اند و درختان 
این  بر  مواجه اند.  نابودی  تهدید  با  دیگری 
مبنا، من در این نوشته درختان کهنسال مورد 
به  ابتدا  داده ام.  گروه جای  دو  در  را  بحث 
درختان کهنسالی می پردازم که دارای ویژگی 
سن  چند صد سال بودند و یا هستند و سپس 
به درختان کهنسالی که سن آن ها کمتر از سن 
ضمن  در  می نمایم.  اشاره ای  است،  یادشده 
جنگل های  بافت  در  واقع  درختان  نوشته  این 

طبیعی را در بر نمی گیرد.

میراث فرهنگی 

معنوی  و  مادی  آثار  به  فرهنگی  میراث 
بر  که  می شود  گفته  گذشته  از  جامانده  به 
داللت  انسانی  جامعه  یک  فرهنگی  هویت 
دارد و از آن جهت قابل توجه است که در 
شناخت زندگی گذشتگان مفید و مؤثر است 

مطالعه  برای  و 
اقوام،  جوامع، 
گوناگون،  ملل  و 
بازشناسی  نیز  و 
تمدن ها  مادی  آثار 
و  تشکیل  سیر  و 
سندی  آنها  تکامل 
به شمار  باارزش 
هر  برای  می آید. 
شناخت  ملت، 
گذشته برای ساختن 
پایه  بر  آینده ای 
فرهنگی  هویت 
اهمیت  خویش 
حقیقت  در  می یابد. 
بقای  و  پویایی 
آینده،  در  فرهنگی 
پیوستگی  نیازمند 
و  دیروز  میان 
امروز و فردای ملت هاست. امروزه در آغاز 
جهانی  و  ارتباطات  عصر  و  سوم  هزاره 
هویت  یکدیگر  از  ملت ها  تمایز  وجه  شدن، 
فرهنگی است که ریشه در میراث فرهنگی 
دارد. از این رو، حفظ میراث فرهنگی برای 
آینده  در  فرهنگی  حیات  پشتوانه  ملت،  یک 
خواهد بود. در آخرین دسته بندی دارایی های 
فرهنگی که در هفدهمین جلسه مجمع عمومی 
نام  با  پاریس،  در   ۱۹۷۲ سال  در  یونسکو 
فرهنگی  میراث  جهانی  حفاظت  کنوانسیون 
به تصویب رسید میراث طبیعی نیز به این 
و  اول  ماده  دو  افزوده شد. در  دسته بندی ها 
میراث  عبارت  دو  هر  عهدنامه،  این  دوم 
فرهنگی و میراث طبیعی تبیین شده است.۲

جایگاه ارزشمند درختان کهنسال

درختان در اجتماع زیستی یکی از مهمترین 
انسانی  جوامع  در  بخش  زندگی  سیستم های 
به شمار می روند. درختان تضمین کننده بقا، 
زمین  کره  هوای  و  خاک  و  آب  پایداری 
از  پیش  دلیل  همین  به  می شوند  محسوب 
حضور انسان در کره خاکی جنگل ها به وجود 
تکامل  برای  را  استواری  تکیه گاه  و  آمدند 

جوامع انسانی به وجود آوردند.

درختان کهنسال هر کشور از جمله مهمترین 
می روند.  شمار  به  آن  گیاهی  ژنتیکی  ذخایر 

محیط زیست
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نظر  از  منابع  این  حفظ  و  شناخت  ارزش 
ملی و تاریخ طبیعی با حفظ بناهای تاریخی 
کهنسال،  درختان  دارد.  برابری  کشور  هر 
،یادمان  تاریخی  بناهای  و  زنده  یادمان 
خالی از حیات این مرز و بوم محسوب می-
شوند. حفظ ذخایر ژنتیکی از جمله درختان 
کهنسال، از مهم ترین وظایف هر قوم و ملتی 
است. وقتی صحبت از کهنسالی می شود بدین 
معنی است که این درختان چندین برابر دوره 
پشت  تاکنون  را  بیولوژیک خود  دیرزیستی 
دوران  در  کهنسال  درختان  گذاشته اند.  سر 
طوالنی زندگی خود، گاه هزاران سال موانع 
محیطی  نامساعد  تنش های  و  اکولوژیک 
متعددی را پشت سر گذاشته و همچنان پایدار 
بخواهیم  اگر  داده اند.  ادامه  خود  زندگی  به 
مثالی در این ارتباط داشته باشیم می توانیم از 
سرو چند هزار ساله و به قولی ۴ هزار ساله 
ابرکوه نام ببریم. نمونه برداری انجام شده از 
این سرو در سال ۱۳۷۷ معرف ۹۰  بذور 
بوده  درخت  این  بذور  در  نامیه  قوه  درصد 
است. نتایج این تحقیق به نوعی معرف توان 
از هزاران  بعد  این سرو  باالی  فیزیولوژی 
به  متأسفانه هر ساله  سال گذر زمان است. 
این درختان آسیب  از  تعدادی  دالیل مختلف 

دیده یا قطع شده اند.

از سال ۱۳۷۲ طرح درختان کهنسال ایران 
تدوین و جهت انجام این طرح از سازمان-
مساعدت  درخواست  ذیصالح  مراجع  و  ها 
شد. هیچ سازمان و ارگانی به طور رسمی 
دیگر  عبارت  به  نکرد؛  رد  را  پیشنهاد  این 
نیاز  که  بود  ژرف  آن چنان  موضوع  اهمیت 
به انجام طرح قاطعی در این مورد احساس 
این  از  سازمانی  هیچ  تاکنون  ولی  می شد. 
اهداف  است.  نکرده  مالی  پشتیبانی  طرح 
شناخت  اول؛  مرحله  در  نظر  مورد  طرح 
بررسی  بعد  مرحله  در  کهنسال،  درختان 
و  کهنسال  درختان  استقرار  حاضر  شرایط 
باالخره چگونگی نگهداری و تکثیر جنسی 
آن ها به عنوان ذخایر ژنتیکی ارزشمند ایران 
که  است  حالی  در  این  است.  بوده  جهان  و 
در  درخت  پایه  چندین  نابودی  ناظر  ساالنه 
نقاط  مختلف کشور هستیم. نداشتن پشتوانه 
تخصصی عمیق، مسئله نابودی این درختان 
را تسریع کرده است. در بعضی از مناطق 
اهمیت همزیستی های چند صد  به  بدون دقت 
گیاهی  جوامع  ساله  هزاران  شاید  و  ساله 
قدیمی، نوع آبیاری را تغییر داده و با ایجاد 
این  اطراف  در  جدید  سبز  فضای  و  پارک 
حفظ  به  نسبت  که  دارند  آن  تصور  پایه ها 
شده  برداشته  مثبتی  گام  درختان  این  حیات 
و  مداوم  آبیاری های  که  صورتی  در  است. 
بدون رعایت اصول فنی باعث شده که رفته 
رفته از نظر طبیعی این درختان برای کسب 
آب مورد نیاز، ریشه های عمیق خود را از 

دست داده و ریشه های سطحی تر آنها وسعت 
بیشتری بیابد.۳

تعداد و سن درختان کهنسال ایران

تعداد و  از  دقیق و مشخصی  آمار   درواقع 
نیز سن درختان کهنسال ایران وجود ندارد. 
در گفته های کارشناسان ودست اندرکاران امر 
نیز اختالفاتی به چشم می خورد. مدیر طرح 
کهنسال  درختان  حفاظت  و  شناسایی  ملی 
ایران،در سال ۱۳۸۸، در باره تعداد درختان 
ایران گفت: در سراسر  کهنسال موجود در 
کهنسال  درخت  اصله  شاید ۴۰۰  کشورمان 
وجود داشته باشد که میانگین سن آنها ۸۰۰ 
سال است. در حقیقت طی سالیان گذشته، هر 
دو سال، شرایطی مهیا شده تا یک درخت به 
مرحله کهنسالی رسیده است. هرساله سه و 
یا چهار درخت کهنسال در کشور قطع می-
آنجا منتهی  به  انگیز  تاسف  این روند  شود، 
خواهد شد که طی سال های آینده تنها ۲۰۰ 
یک  این  و  داشت  خواهیم  کهنسال  درخت 

فاجعه است.۴

برخی دیگر تعداد کل درختان کهنسال ایران 
نموده- عنوان  اصله  یک هزار  حدود  در  را 
آن ها شناسایی شده  اصله  که حدود ۳۰۰  اند 

است.۵

گونه های درختان کهنسال ایران

 درختان کهنسال ایران از گونه های مختلفی 
می توان  موجود  گونه های  جمله  از  می باشند. 
گنجشک،  زبان  اُرس،  بلوط،  چنار،  سرو، 
انجیر معابد،  داغداغان،  کاج،  گردو،  توت، 
زیتون  سرخدار،  وحشی(،  بنه)پسته  عناب، 

و شمشاد را نام برد.

کهنسال ترین درخت موجود در ایران

کهنسال ترین  زرتشتی(  ابرکوه)سرو  سرو   
مورد  در  می آید.  شمار  به  ایران  درخت 
ندارد و در  اتفاق نظر وجود  این سرو  سن 
نوشته های مختلف، ارقام متفاوتی را برای آن 
آورده اند که گستره ای از هشت هزار سال تا 
یک هزار و دویست سال را دربر می گیرد. 
در بیشتر نوشته ها، سن این سرو را ۴۰۰۰ 
تا ۴۵۰۰ سال نوشته اند. با توجه به نوشته-
سرو  که  این  احتمال  تاریخی،  مختلف  های 
باشد  اسالم  از  پس  دوره  به  متعلق  ابرکوه 
بسیار اندک است. یکی از کارشناسان حوزه 
در خصوص  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط 
سن سرو ابرکوه نوشته است: »… برخی از 
مطالعات علمی نشان می دهد که سرو ابرکوه 
سال   ۲۵۰۰ تا   ۲ حدود  در  عمری  حداکثر 

دارد.«۶

قطور ترین درخت کهنسال موجود در ایران

 قطورترین درخت کهنسال کشور به نام » 
لول « یا انجیر معابد در روستای نصیرآبی 
هرمزگان قرار دارد که محیط آن ۳۴ متر و 

پوشش تاج آن بسیار وسیع است.۷

تهدید ها و عوامل نابودی درختان کهنسال

ایران طی  از درختان کهنسال  تعداد زیادی 
سال های پس از انقالب ۱۳۵۷ از بین رفته-
انسانی  عامل  درختان  این  نابودی  در  اند. 
ایفا  مهمی  نقش  مختلف،  انگیزه های  با 
و  موجود  مدارک  به  توجه  با  است.  نموده 
مذهبی  ارتجاعی  انگیزه های  دسترس،  در 
نابودی درختان  اقتصادی عوامل مهم در  و 
کهنسال بوده اند. قطع درختان کهنسال به بهانه 
مبارزه با خرافات از جمله مهمترین عوامل 
همچنان  که  است  بوده  درختان  این  نابودی 
باقی مانده  درختان  برخی  برای  تهدیدی جدی 
به شمار می رود. دستگاه های ذیربط حکومتی 
تقریبا هیچ اقدامی در جهت حفظ و نگهداری 
درختان کهنسال انجام نداده و نمی دهند و اگر 
در جایی هم توجهی صورت گیرد، اقدامات 
محیط  دوستدار  و  عالقمند  افرادی  فردی 
است. حکومت)دستگاه هایی همچون  زیست 
اوقاف، شهرداری ها، وزارت راه و ترابری، 
نابودکننده اصلی  نیرو و …( خود  وزارت 
و عمده درختان و از جمله درختان کهنسال 
است.  نبود اراده الزم در سطوح باال برای 
و  کهنسال  درختان  نابودی  از  جلوگیری 
بهبود شرایط نا به سامان آن ها، کامال به چشم 

می خورد.

از  حفاظت  اجرایی  مشکالت  و  مسایل 
درختان کهنسال

مشکالتی  و  مسایل  اجرایی  بخش  در   
بدین  می توان  آن ها  جمله  از  که  دارد  وجود 
بودجه  کمبود  یا  و  نبود  نمود:  اشاره  موارد 
و  قوانین  اقدامات الزم، ضعف  انجام  برای 
در  امور  متولی  نبودن  مشخص  مقررات، 
دستگاه های  هماهنگی  عدم  و  موارد  برخی 
اجرایی با یکدیگر و با دستگاه قضایی، تعیین 

نشدن حریم و تجاوز به حریم درختان.

تعیین حریم به جای خود مسئله بسیار مهمی 
است که انجام نمی پذیرد. این البته منحصر 
و  نیست  طبیعی  آثار  و  کهنسال  درختان  به 
به  می کند.  صدق  ملی  آثار  اغلب  مورد  در 
 ۱۳۸۴ مردادماه  از  نشریه:  یک  نوشته 
مرداد ۱۳۹۰، سازمان میراث  فرهنگی در 
آثار  فهرست  در  را  اثر  یک  دقیقه   ۲۸ هر 
از  وجود  این  با  اما  است.  کرده  ثبت  ملی 
مزبور  دوره  در  که  اثری  و۳۰۰  ۲۶هزار 
به ثبت رسیده است، تنها درمورد ۵۲۰ اثر، 
تعیین حریم انجام شده است. تعیین حریم از 
برای  قانون  در  شده  درج  موارد  اصلی ترین 
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می آید،  به شمار  تاریخی  اثر  یک  ملی  ثبت 
این کار از تجاوزات و ساخت وساز در حریم 
عدم   … می کند  جلوگیری  آثار  عرصه  و 
توجه به اصل اساسی تعیین حریم در موارد 
ثبت شده پیش از سال ۸۴ نیز وجود داشت، 
فهرست  در  آثار  ثبت  زمان  این  از  پس  اما 
آثار ملی بدون تعیین عرصه و حریم شدت 
بیشتری یافت … عدم توجه به حر یم های آثار 
ثبت ملی، تجاوز به حریم، عرصه و منظر 
در صورتی  است،  کرده  آسان  را  آثار  این 
که براساس قانون هر گونه ساخت وساز در 
محدوده حریم، عرصه و محوطه های تاریخی 
آثار ملی ممنوع است.  ثبت شده در فهرست 
شده  انجام  اقدام هایی  چنین  که  مواردی  در 
است در صورت پیگیری و شکایت سازمان 
یا دوستداران آثار تاریخی، اعتراض آنها به 
جایی نخواهد رسید. مدیرکل دفتر ثبت آثار 
تاریخی، فرهنگی و طبیعی سازمان میراث 
 فرهنگی کشور در … رابطه با عدم تعیین 
ثبت شده ملی می گوید:  آثار  حریم و عرصه 
زیادی  هزینه های  حریم  و  عرصه  »تعیین 
دارد، مشاوران هم پول زیادی برای این کار 
و  بودجه  کمبود  دلیل  به  استان ها  می گیرند. 

اعتبار توان این کار را ندارند ….«۸

تهدیدهای محیطی درختان کهنسال

سفره های  آب  سطح  رفتن  پایین  عوامل   
زیرزمینی و افزایشEC)درجه شوری( آب، 
به  نسبت  علمی  دستورالعمل  و  نگرش  نبود 
این درختان، استفاده تفرج گاهی  حفاظت از 
سازی  پارک  درختان،  از  استراحت گاهی  و 
در  آسفالت  عملیات  نظیر  محوطه سازی  و 
اطراف درختان، از بین رفتن باغات اطراف، 
نادرست  آبیاری  درختان،  شاخه های  قطع 
احتمالی،  بیماری های  و  آفات  وجود   ،… و 
و  سهمگین  توفان های  وقوع  سوزی،  آتش 
از  را  خشکی  افزایش  و  هوا  آلودگی   ،…
مهمترین تهدید ها و آسیب های درختان کهنسال 
استان یزد برشمرده اند که اغلب این عوامل 
در سایر نقاط کشور نیز درختان کهنسال را 

تهدید می نماید.۹

درختان کهنسال نابود شده

چنار  نمودن  نابود  نیاسر:  کهنسال  چنار 
آخرین  جمله  از  نیاسر  شهر  کهنسال 
رخدادهایی است که گزارش شده است. یکی 
از رسانه ها که خبر مربوط را منتشر نموده 
کهنسال  »چنار  است:  نوشته  چنین  است، 
نیاسر که در شمار میراث طبیعی این شهر 
بود، از ُبن کنده شد. چند نفر از اهالی محله 
مسجد  امناء  هیات  همکاری  با  نیاسر  تاالر 
درخت  قطع  به  اقدام  عسگری،  حسن  امام 
گوشه  در  موجود  تنومند  و  کهنسال  چنار 
حیاط این مسجد نمودند و تنه آن را از محل 

خارج کرده و جای آن را سیمان ریختند. این 
 ۱۲۰۰ به  نزدیک  ُعمری  با  کهنسال  چنار 
سال، در حریم چارتاقی نیاسر و در محور 
فرهنگی – تاریخی شهر نیاسر قرار داشت 
و این محور به شماره ۱۸۱۰۶ در فهرست 
پس    است.  رسیده  ثبت  به  کشور  ملی  آثار 
از این رویداد، پایگاه میراث فرهنگی نیاسر 
قطع  عامالن  از  شهر  این  شهرداری  و 
دست  در  پرونده  که  کرده اند  شکایت  چنار 
از  خود  انگیزه  عامالن،  می باشد.  بررسی 
مسجد  محدوده  توسعه  را  درخت  این  قطع 
نزدیکی  در  تنومند  چنار  این  کرده اند.  بیان 
چشمه ای کهنسال و در محدوده مسجدی قرار 
داشت که به نظر می رسد بازمانده نیایشگاهی 
تبدیل شده است.  به مسجد  باشد که  باستانی 
درخت  این  پای  در  محلی  مردم  ساله  همه 
کهنسال و در کنار حوض بزرگی که از آب 
گاوی  قربانی  آیین  می شود،  سیراب  چشمه 
به  که  می کردند  برگزار  را  شده  آذین بندی 
نظر می رسد بازمانده آیین های کهن باشد… 
مهم  جاذبه های  از  نیاسر  کهنسال  چنارهای 
گردشگری این شهر هستند. دو چنار کهنسال 
و مشهور دیگر یعنی چنار پای چارتاقی و 
چنار روداب نیز که هر دو از میراث طبیعی 
نیاسر هستند، در حال حاضر بسیار آسیب پذیر 
بوده و در معرض خطر قرار دارند و اکنون 
که این چنار کهنسال قطع شده است، بیم آن 
وجود دارد که به دالیل واهی چنین سرنوشت 
ناگواری برای دیگر درختان کهنسال نیاسر 
روی دهد… یادگاری نویسی بر تنه این چنار 
قسمت  پیشروی  و  آن  حریم  تعیین  عدم  و 
خالی شده درخت و همچنین تبدیل به محلی 
سالیان  طی  آن  پای  در  زباله  ریختن  برای 
را  کهنسال  درخت  این  آسیب پذیری  گذشته، 
دوچندان کرده است…. کهن شهر نیاسر در 
۲۵ کیلومترى شمال غربى شهرستان کاشان 
در حاشیه کویر مرکزى ایران و در استان 

اصفهان واقع است….«۱۰

در  استهبان:  بخش«  »آب  کهنسال  چنار 
چنار  درخت  قطع  خبر   ،۱۳۹۰ مرداد 
و  استهبان  شهر  در  »آب بخش«  کهنسال 
وضعیت نا به سامان دیگر چنارهای این شهر 
رسیدگی  »درحال حاضرعدم   گردید:  منتشر 
و قطع چنارهای کهنسال استهبان که قدمت 
نگرانی  برمی گردد،  اسالم  از  پیش  به  آنها 
و  فرهنگی  میراث  فعاالن  و  دوستداران 
طبیعی این منطقه را برانگیخته است. چنار 
درحالی  استهبان  بخش«  »آب  ساله   ۹۰۰
به  که  شد  قطع  شهرداری  توسط  و  خشک 
تازگی با تخطئی به حریم »سرو ننه بچه« 
این درخت کهنسال را هم به شدت آسیب پذیر 
خودرو  و  کوهی  سروهای  از  است.  کرده 
استهبان که روزگاری جاذبه محسوب می شد 
و پای گردشگر را به منطقه باز می کرد حاال 

دیگر جز کنده چیزی باقی نمانده است… هم 
استهبان ۴ درخت کهنسال وجود  اکنون در 
دارد که به دلیل عدم توجه مسئوالن درحال 
نابود هستند. … »درخت چنار کهنسال آب 
ارتفاع  با  استهبان  شهر  مرکز  در  بخش« 
۴۷ متر و قطر تقریبی ۱۱/۵ متر با قدمت 
از  با  که  می شود  قطع  درحالی  سال   ۹۰۰
آب  بخش  مرکزاصلی  که  مرو  بردن  بین 
چشمه های استهبان بوده است وسیمانی شدن 
جدول های آب وآسفالته شدن اطراف چنار و 
بی توجهی مسئوالن باعث شد روز به روز از 
طراوت و سرسبزی آن کاسته تا این که چنار 
توسط  و  خشک  کامال  استهبان  ساله   ۹۰۰
انجمن  عضو  گفته  به  شد.  قطع  شهرداری 
خشکیده  تنه ی  استهبان  خورشید  پیشگامان 
این درخت  در ابتدای جاده ورودی باختری 
شهر درزمین کاشته شد تا عبرتی باشد برای 
همگان… وی با اعتقاد براین که این چنار 
۹۰۰ ساله میدان امام)آب  بخش( در استهبان 
فارس که به علت بی توجهی مسئوالن شهری 
شهر  این  شهرداری  توسط  بود  شده  خشک 
از سوی  آن  قطع  دلیل  قطع شد…  تاریخی 
مسئوالن این طور عنوان شد، این درخت در 
اثر بی آبی خشک و پوسیده شده بود و بیم آن 
بیافتد.  رهگذری  یا  مسجد  روی  که  می رفت 
طی  استهبان  سابق  شهردار  علت  همین  به 
طرحی از سوی استانداری اقدام به قطع این 

درخت تاریخی کرد.

این  قطع  طرح  استهبان  شهرداری  گفته  به 
درخت بیش از ده سال پیش داده شده بود اما 
شهردار سابق این شهر به تازگی آن را قطع 
از  که  استهبان  شهر  اهالی  اما  است.  کرده 
قطع این درخت به شدت ناراضی هستند، آن-
ها معتقدند این چنار در طی ۹۰۰ سال قدمت 
خود مشکلی برای این شهر به وجود نیاورده 
بود و قطع آن بدون در نظر گرفتن خواسته 

اهالی شهر بوده است…

به حریم سرو مقدس »ننه و بچه«  تعرض 
استهبان

در سمت چپ پایانی خیابان دهن آسیو)میثم( 
استهبان  فتح آباد  کوه  دامنه ی  ابتدای  ودر 
که  دارد  وجود  کهنسالی  سرو  درخت 
عدم   … می شود  نامیده  وبچه«  سرو»ننه 
رعایت و حفظ حریم سرو ننه و بچه نگرانی 
زیست  محیط  و  فرهنگی  میراث  اهالی، 
استهبان را در پی داشته است. عضو انجمن 
پیشگامان خورشید استهبان در این خصوص 
حریم  در  کشی  دیوار  حاضر  درحال  گفت: 
و  آموزش  توسط  بچه  ننه  سرو  متری   ۱
پرورش و آبیاری های مکرری که انجام می-
شود آینده آخرین سرو کهنسال استهبان را به 
کارشناسان  که  چرا  است.  انداخته  مخاطره 
هزاران  درخت  این  معتقدند  زیست  محیط 



168مجله هفته شماره 25 تیر 1391 صفحه  

سال بدون این که نیاز به آبیاری داشته باشد 
به حیات خود ادامه داده است … چندی پیش 
گودبرداری هایی که در اطراف سرو ننه بچه 
شدت  به  را  کهنسال  درخت  این  شد  انجام 
تحت تاثیر قرار داد که با مخالفت و پیگیری 
فعاالن و دوستداران میراث فرهنگی استهبان 

مانع از نابودی این درخت شد.«۱۱

رشت:  رقیه«  سید  »بقعه  کهنسال  درخت 
در فروردین سال ۱۳۸۹ یک اصله درخت 
به  رشت،  رقیه«  سید  »بقعه  در  کهنسال 
دستور مدیر کل سازمان اوقاف و امورخیریه 
پرستی  خرافه  با  مبارزه  بهانه  به  و  گیالن 
میرحسینی  کاظم  سید  حجت االسالم  شد.  قطع 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر  اشکوری 
مردم  آن که  دلیل  به  را  درخت  این   ، گیالن 
می  پارچه  آن  به  نیاز  و  ارادت  با  محلی 
بندند از مظاهر خرافه گرایی و بت پرستی 
برای  الزم  مجوزهای   : بود  گفته  و  دانسته 
قطع درخت را دریافت کرده ایم. این درخت 
تخریبی  درختان  جزو  و  چوبی  ارزش  فاقد 
گفته  نیز  پیش تر    می شود. اشکوری  محسوب 
گونه  این  با  مقابله  جاری  سال  در  که  بود 

خرافات با جدیت ادامه دارد.۱۲

البته خرافه پرستی کار پسندیده ای نیست اما 
برخی مردم ناآگاه از سر ناچاری و به دلیل 
اماکن و  به  پیله مشکالت،  گرفتار شدن در 
درختانی روی می آورند تا در جایی که عدل 
اسالمی  حکومت  و  نیست  حکمفرما  وداد 
حق و سهم آنان را از ثروت های ملی را نمی-
دهد و مردم را با مشکالتی که برایشان به 
وجود آورده، به حال خود رها نموده است، 
و  مسایل  دیگری  راه  از  خود  تصور  به 
مشکالتشان را برطرف نمایند. اتفاقا نه تنها 
در دوره حکومت جمهوری اسالمی بلکه در 
طول سده های متمادی این روحانیون بوده اند 
آنان  تشویق  و  مردم  برای خواب کردن  که 
به پذیرش ظلم و ستم دستگاه های حکومتی، 
نادرست  باورهای پوسیده و  انواع خرافه و 
عین  در  داده اند.  رواج  مردم  میان  در  را 
حال باید توجه داشت که احترام ویژه مردم 
به برخی درختان کهنسال، سبب دیرپایی و 
اگر  بسا  چه  و  است  گردیده  آن ها  ماندگاری 
درختان مزبور چنین مورد عنایت قرار نمی-
گرفتند، بدین سنین نمی رسیدند و از بین می-

رفتند.

اردیبهشت  در  دامغان:  ساله   ۵۰۰ چنار 
۱۳۸۸، درخت چنار ۵۰۰ ساله دامغان نابود 
گردید. بنا به گزارش، این درخت کهنسال که 
دامغان قرار  در منطقه »فیخار« شهرستان 
داشت در اقدامی خودسرانه و نابخردانه توسط 
یکی از مالکین منطقه قطع شد، در حالی که 
شده  شناسایی  درختان  یاد شده جزء  درخت 
کشور  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  سازمان 

بوده است. نایب رییس هیئت مدیره جمعیت 
اتحاد سبز دامغان در این خصوص گفته بود: 
که  می دهد  نشان  گرفته  صورت  بررسی های 
مالکین منطقه علت قطع درخت را مزاحمت 
ریشه های آن برای مسیر قنات و چشمه آب 
ذکر کرده اند. دست اندرکاران قنات در منطقه 
حق  در  جنایت  این  عامالن  دامغان  فیخار 
و  دامغان  اقلیم  به  توجه  با  هستند.  طبیعت 
بادهای تند در این منطقه وجود درختانی پهن 
برگ و با سن باال برای حفظ وضعیت هوای 

منطقه بسیار موثر هستند.۱۳

درخت کهنسال قم: در آذر ماه ۱۳۸۷، اداره 
کل اوقاف و امور خیریه قم، به بهانه مبارزه 
پرستی یک اصله درخت کهنسال  با خرافه 
کرد.  قطع  جمکران  مسجد  نزدیکی  در  را 
امامزاده و منطقه  پنج  این درخت در حریم 
قرار  جمکران(  مسجد  نزدیکی  گرگابی)در 
و  هماهنگی  بدون  آن  قطع  و  است  داشته 
مجوز اداره کل منابع طبیعی استان صورت 

گرفت.۱۴

ماه  آبان  در  رضوانشهر:  کهنسال  درختان 
سال ۱۳۸۷ و چند روز پیش از قطع درخت 
کاظم  سید  االسالم  حجت  دستور  به  قم،  در 
اوقاف  وقت  کل  مدیر  اشکوری  میرحسینی 
مبارزه  بهانه  به  گیالن،  خیریه  امور  و 
در  کهنسال  درخت  اصله  دو  خرافات،  با 
رضوانشهر استان گیالن قطع شد که موجی 
از اعتراضات مردم وبه ویژه فعاالن زیست-
این  قطع  علت  داشت.  دنبال  به  را  محیطی 
درختان، ساخت وساز بنا در زمین های اوقاف 
عنوان نیز عنوان شده است. همچنین مدیرکل 
این  به  پاسخ  در  گیالن  استان  طبیعی  منابع 
درختان  این  قطع  مجوز  چرا  که  پرسش 
گفت:  است،  شده  صادر  سازمان  طرف  از 
امور  اوقاف و  اواخر سال ۸۴ سازمان  در 
مالکیت  که  درخت  پنج  قطع  برای  خیریه 
زمین های آن را برعهده داشت، مجوز گرفت. 
در همان سال، سه درخت از پنج درخت قطع 
دیگر  درخت  دو  هم  گذشته  هفته  در  و  شد 
که سال ها قبل مجوزش صادر شده بود، قطع 
شد… از طرف سازمان اوقاف برای گرفتن 
مجوز قطع باقی درختان با ما تماس گرفته 
شد که درآمد آن هم صرف امور خیریه شود، 
که سازمان هم مخالفت خود را با آن اعالم 

کرد.۱۵

در پی انعکاس خبر قطع درختان کهنسال در 
استان مزبور  اوقاف  دفاع مدیر کل  گیالن و 
از تصمیم و اقدام خود، برخی فعاالن زیست-
محیطی این تصمیم و اقدام را محکوم نمودند. 
از جمله یک کارشناس حوزه محیط زیست 
و منابع طبیعی)در آبان ۱۳۸۷( چنین نوشت:

»قطع درختان کهنسال گیالن به بهانه مبارزه 

با خرافات!

… کافی است به تاریخ معاصر ایران نگاهی 
برای  وقتی  چگونه  که  ببینیم  و  بیاندازیم 
نخستین بار، وسایلی چون رادیو، تلویزیون و 
ویدئو وارد کشور شد و یا نخستین کالس های 
درس به شیوه ی نوین برای کودکان این آب 
آن  بر  قرار  و  می گرفت  سامان  خاک  و 
به  را  خود  جای  مکتب خانه ها  تا  بود  شده 
امروزی  و  مدرن  دبیرستان های  و  دبستان 
دفاع  با حربه ی  متحجرین  از  برخی  بدهند، 
به  آنها  با  چگونه  ملّی،  فرهنگ  و  دین  از 
به  را  درس  کالس های  برخواستند،  مقابله 
و  انداختند  راه  کتاب سوزان  و  کشیدند  آتش 
فرمان تحریم و قدغن بودن استفاده از رادیو 
و تلویزیون و ویدئو و را صادر کردند! همان 
نگاهی که متأسفانه هنوز هم رگه هایی پرنفوذ 
بدبینانه ی  برخورد  در  می توان  را  آن  از 
رسمی به اینترنت و ماهواره مشاهده کرد!

ویدئو،  تلویزیون،  رادیو،  که  صورتی  در 
هستند  ابزارهایی  آن،  نظایر  و  ماهواره 
مورد  سزاوارانه  و  خردمندانه  چنانچه  که 
برای  خطری  نه تنها  گیرند،  قرار  استفاده 
در  که  ندارند،  ملتی  و  مردم  هیچ  پایداری 
روش های  کارآمدترین  و  ارزان ترین  شمار 
ارتقاء دانستگی عمومی جامعه نیز به شمار 
می آیند. اما در این مورد خاص، یعنی قطع 
دیرینه ترین و ارزشمندترین درختان گیالن، 
به جرم مقدس برشمردن آنها از سوی مردم، 
به  نگارنده  حیرت  و  غم  افسوس،  ی  ژرفا 
ایران زمین  است.  عمیق تر  و  بیشتر  مراتب 
شده  گسترده  خاک  کره  از  قلمرویی  در 
به زیست- آن، متعلق  که حدود ۹۰ درصد 
است؛   )Dry  Lands( خشک  اقلیم های 
مساحت  که  می کنیم  زندگی  کشوری  در  ما 
به زحمت از مرز  رویشگاه های جنگلی آن 
۷ درصد خاک آن تجاوز می کند. کافی است 
بدانیم مطابق یکی از آخرین تقسیم بندی های 
سال  در  کانادا  کبک  اجالس  در  که  فائو 
۲۰۰۳ ارایه شد، ایران کماکان به همراه ۵۳ 
کشور دیگر در شمار ممالکی قرار دارد که 
کمتر از ۱۰ درصد از خاک آنها را جنگل 
آنها  به  اصطالحاً  که  است  گرفته  بر  در 
 )LFCCS( کشورهای با پوشش کم جنگل
 Low Forest Cover Countries ” یا
 ۱۳۵/۶ با  که  کشورهایی  می شود؛  گفته     ”
میلیون هکتار جنگل)اندکی بیش از یک سّوم 
 ۳ حدود  فقط  برزیل(،  جنگل های  مساحت 
درصد از مجموع گستره ی جنگل های جهان 

را در اختیار دارند.

می بینید؟! ما در کشوری زندگی می کنیم که 
باید قدر پوشش درختی خود را بیش از هر 
که  واقعیتی  بدانیم؛  دیگری  مردم  و  کشور 
آب  این  دیرینه ی  سنن  و  فرهنگ  در  ریشه 
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و خاک مقدس هم دارد … پس چگونه است 
ارزشمندترین  قتل  به  جاهالنه  گونه  این  که 
گونه های  مرغوب ترین  دیرینه ی  پایه های 
با  و  کرده  اقدام  گیالن،  در  خود  جنگلی 
اصله   ۴۰ »تاکنون  می کنیم:  اعالم  افتخار 
شناسایی  گیالن  در  مقدس نما  قدیمی  درخت 
شده که این درختان قطع و چوب آن در امور 
قطع  جای  به  آیا  می شود.«  استفاده  خیریه 
تنه های این درخت های بی گناه بهتر نیست و 
دالیل  و  خرافه پرستی  ریشه های  با  که  نبود 
تمایل مردم به این باورهای افیونی بپردازیم؟ 
درخت  از  را  خود  حاجت  که  مردمی  آیا 
درخت،  این  فیزیکی  قطع  با  می کنند،  طلب 
کوه  چشمه،  درخت،  سوی  به  نیست  ممکن 
و هر چیز زنده و غیر زنده ی دیگری تمایل 
یابند؟ آیا این رویکرد چیزی جز پاک کردن 

صورت مسأله است؟!

وای بر ما!

جناب حجت االسالم و المسلمین میرحسینی 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر  اشکوری، 

استان گیالن، روی سخنم باشماست!

به صورتی  با خرافه پرستی  می خواهید  اگر 
ریشه ها  به  چرا  کنید،  مبارزه  جدی 
خرافه پرستی  این  رگه های  و  نمی پردازید 
همین  در ساخت  را  مذهبی  اوهام  ترویج  و 
سیمای  مناسبتی  سلایر های  و  برنامه ها 
نمی کنید؟  ره گیری  ایران  اسالمی  جمهوری 
میثاق نامه های  کابینه،  یک  اعضای  وقتی 
خود را در چاه می اندازند و آن هم نه در یک 
چاه! بلکه در چاه های مردانه و زنانه!! وقتی 
پیوسته سخن از هاله و نور به میان می آورند 
و برای »او« بر سر سفره ی خویش، بشقاب 
چه  دیگر  می گذارند،  کنار  مجزا  غذایی 
انتظاری از مردم کوچه و بازار دارید؟ وقتی 
سفر  فالن  در  که  می کنیم  اعالم  افتخار  با 
از  کارگیری  به  عصر  در  و  رییس جمهور 
موبایل و اینترنت و اینترانت، همچنان و در 
هر سفر آقای احمدی نژاد، چندین کیلو نامه 
ایشان جمع آوری می شود  به  از سوی مردم 
به  که  را  گرانبهایی  وقت  و  هزینه ها  و چه 
هدر نمی دهیم تا این نامه ها، نوشته، فرستاده 
و خوانده شوند؛ چگونه است که فقط زورتان 
به چند درخت بی گناه و ناهمتا رسیده است؟ 
بپذیریم – اگر  باید  درختانی که – متاسفانه 
بی شک  نبود،  تقدس گونه  باورهای  همین 

تاکنون چیزی از آنها باقی نمانده بود!

… آیا می دانید آنچه که کماکان مورد رشک 
اروپایی است، وجود  بوم شناسان کشورهای 
همین چند ده درخت دیرزیستی است که در 
آیا  می کنند؟!  زیست  و  دارند  ایران حضور 
آب  این  گویای  تاریخ  درختان،  این  می دانید 
و خاک و اندوخته ی ژنتیکی بی نظیر طبیعت 

وطن هستند؟ … افسوس که قدرشناس نیستیم؛ 
افسوس که این  همه سخاوت و بردباری آنها 
را در نیافتیم. در گوشه و کنار و جای جای 
این مرز و بوم، از بلندای البرز و زاگرس 
تا سواحل بی انتهای لوت حضور دارند، اّما 
اغلب ما آنها را نمی بینیم و حرمت نمی نهیم. 
غافل از این که چه بسیارند مردمی در جهان 
که آرزوی داشتن فقط یکی از آن ها را دارند.

… باور کنید که اگر در هر کشور دیگری، 
چنین جنایتی در حق ارزشمند ترین درختان 
یک سرزمین رخ داده بود، تمام مسئولینی که 
مسبب آن بودند، نه تنها باید استعفا می دادند، 
بلکه چاره ای جز پرداخت خسارت و تحمل 
راحت  گونه  این  که  این  نه  نداشتند.  زندان 
و با افتخار و در رسمی ترین و پرنفوذ ترین 
تریبون های یک مملکت گزارش بیالن داده و 

از عملکرد خود دفاع کنند! ….«۱۶

یک کارشناس وفعال زیست محیطی دیگر نیز 
به  کهنسال  درختان  قطع  عمل  از  انتقاد  در 
درج  ضمن  خرافه پرستی-  با  مبارزه  بهانه 
تصویری از یک ضریح که برخی بر پشت 
یک وانت بار قرار داده بودند و در شهر اراک 

می چرخاندند- نوشت:

»خرافه، این امامزادۀ سیار است، نه درختان 
کهنسال قم و گیالن!

یک ماه است که بحث قطع درختان کهنسال 
به  قم  و  ها همچون گیالن  استان  برخی  در 
و  شده  داغ  پرستی  خرافه  با  مبارزه  بهانۀ 
این  در  اوقاف  مدیران  دستور  به  متاسفانه 
در  ساله  چند صد  کهنسال  درخت   ۴ مدت، 
گیالن و نیز در نزدیکی مسجد جمکران قم 
اوقاف!  مدیران  آقایان   … است  شده  قطع 
این تصویر را ببینید و شرمنده شوید! این که 
عده ای ضریح ساختۀ دست بشر را این چنین 
بر پشت ماشین قرار می دهند و مثل کاسب های 
دوره گرد در شهر اراک می چرخانند تا مردم 
در آن پول بریزند آیا این خرافه نیست؟ این  
دوره  امامزاده  این  متولیان  از  نفر  یک  که 
گرد،  پارچه های سبز به مردم می دهد تا مردم 
آن  به  و  کنند  زیارت  را  امام  بدون  ضریح 
و  پرستی  خرافه  و  خرافه  این  ببندند  دخیل 
به  بستن  دخیل  اگر  نیست؟  اوهام  و  حماقت 
این  به  بستن  دخیل  آیا  است،   خرافه  درخت 
مکعب فلزی توخالی که بر پشت ماشین قرار 
داده شده و در شهر می گردد،  وهم و خرافه 

نیست؟

مظاهر  خود  آشکارا  چنین  که  است  چگونه 
خرافه پرستی را در کشور رواج می دهیم و 
این وهم و خرافه های  خیلی راحت از کنار 
می گذرید  هستید  آن  مسئول  خود  که  آشکار 
و بعد ناجوانمردانه به جان درختان کهنسال 

وطن که مورد احترام همه مردم،  همه ادیان 
و  است،  می افتید  اقوام  و  فرهنگ ها  همه  و 

درختان را قطع می کنید؟

جای تاسف است که مسئوالن سازمان جنگل-
کشاورزی  جهاد  وزارتخانه  و  مراتع  و  ها 
ذخایر  از  حفاظت  قانون  طبق  می بایست  که 
درختان  این  حافظ  طبیعی  منابع  و  جنگلی 
باشند و به طور خاص حتی می بایست مانع از 
در  گونه هایی چون سرو زرین شوند،   قطع 
برابر جنایتی که شبانه در محل ۵ امامزاده 
قم رقم خورد و یک درخت سرو ۵۰۰ ساله 
کرده  اختیار  کردند،  سکوت  سرنگون  را 
خواب  در  متولی  وقتی  انگار!!  نه  انگار  و 
است پیداست که هر کسی از راه می رسد به 
خود اجازه می دهد چنین با میراث طبیعی این 

سرزمین برخورد کند

نامالیمت های  … درختی که ۵۰۰ سال همۀ 
محیطی و انسانی را تحمل کرده و در وسط 
و  آورده  دوام  یزرع  لم  برهوت  بیابان  یک 
نثار  تمام سایه و خنکی خود را  ۵۰۰ سال 
به جرم محترم  امروز  امامزاده کرده  زوار 
که  وااسفا  می شود!  قطع  مردم  نزد  در  بودن 
یک  نه  وطن،   زیست  محیط  روزها  این 
متولی که بلکه صدها و بلکه هزاران متولی 
ناآگاه دارد . باورم نمی شود! باورم نمی شود که 
ارتجاع تا این حد در این مرز و بوم به اوج 
رسیده که اگر مردم به غلط و از روی نادانی 
به درخت دخیل می بندند،  به جای آن که مردم 
را به راه درست هدایت کنند درخت را ریشه 
کن می کنند. آیا با این کار ریشۀ خرافه برای 
همیشه خشکید؟ آیا مردم نادانی که به درخت 
دیگری  چیز  به  این  از  بعد  می بستند،   دخیل 

دخیل نخواهند بست؟!

… وااسفا که حماقت چنان به اوج رسیده که 
را  اصلی خرافه  و مروجان  پرستان  خرافه 
نمی بینیم و درختان زبان بسته را عامل ترویج 

خرافه می پنداریم!….«۱۷

گیالن:  کهنسال  درختان  بقیه  قطع  وعده 
کهنسال  درختان  قطع  خبر  انعکاس  از  پس 
میرحسینی  حجت االسالم  گیالن،  در 
اشکوری)مدیرکل وقت اوقاف و امور خیریه 
گیالن( که مسبب امر بود، در یک برنامه ی 
نه   و  کرد  استانی شرکت  تلویزیونی  زنده ی 
تنها از عملکرد گذشته ی خویش در صدور 
کهنسال  و  ارزشمند  درخت  قطع  فرمان 
۱۵۰۰ ساله ی رضوان  شهر به بهانه ی مقابله 
با ترویج خرافه  پرستی ابراز پشیمانی نکرد، 
بلکه با قاطعیتی بیشتر و با لحنی حاکی از 
تهدید اعالم کرد: »تاکنون ۲ درخت را قطع 
کردیم، بقیه را هم قطع می کنیم! تا با خرافات 
مبارزه کرده و مردم را به طرف امام زاده ها 

هدایت کنیم .…«۱۸
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امام- به طرف  در پس »هدایت مردم  البته 
زاده ها«، درآمد کالنی برای اداره اوقاف و 
امور خیریه وجود دارد و تالش مسئولین بر 
آن است که از منابع درآمدی آن ها کاسته نشود 
بلکه بر رونق این بازار افزوده شود. مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان گیالن)در بهمن 
۱۳۹۰(  درخصوص درآمد بقعه های گیالن 
گفت: » گیالن دارای ۹۴۰ بقعه متبرکه است 
که از این تعداد ۵۰ تا ۶۰ درصد بقاع درآمد 
خوبی دارند. نذورات بقاع متبرکه به ترتیب 
فرهنگی،    ۲۰درصد  عمرانی،  درصد   ۴۰
۳۰ درصد مدیریتی و ۱۰ درصد به عنوان 
و   واریز  مرکزی  سازمان  به  تولی  حق 
دوباره برای تعمیر و بازسازی بقاع متبرکه  
کم درآمد استان بازپس داده می شود… امسال 
امور خیریه کشور ۵۷۰  و  اوقاف  سازمان 
درصد   ۱۰ درآمد  محل  از  تومان  میلیون 

واریزی به استان برگشت داده ….«۱۹

مالحظه می شود که مبلغ ۵۷۰ میلیون تومان 
فقط از محل ۱۰ درصد درآمد بقعه ها، نصیب 
اداره کل اوقاف گیالن گردیده است. البته در 
سایر ردیف های هزینه ای نیز که تحت عنوان 
شده  برشمرده   … و  فرهنگی  و  عمرانی 
کالنی  پول های  سند سازی  با  مسئولین  است، 

به جیب می زنند.

درختان کهنسال در معرض نابودی

سرو چند هزار ساله ابرقو)سرو زرتشتی(: 
آن  سال  کهن  سروهای  با  یزد  ابرقوی  نام 
کهن  درخت  پنج  این شهر  در  است.  عجین 
سال وجود دارد که در بین آن ها، دو درخت 
سرو از بقیه عمر بیشتری دارند. یکی هزار 
ساله.   ۵۰۰ و  چهارهزار  دیگری  و  ساله 
سرو چهار هزار و ۵۰۰ ساله همان درخت 
معروفی است که به عنوان میراث جهانی در 
منابع  اداره  رییس  است.  شده  ثبت  یونسکو 
طبیعی شهرستان ابرقو)در سال ۱۳۸۹( گفته 
درخت  مورد  در  همه  از  بیش  آن چه  است: 
کهن سال ابرقو تامل برانگیز است این است 
که با وجود اهمیت جهانی این سرو کهنسال، 
متولی  آن  به  رسیدگی  و  حفاظت  وظیفه 
این  که  است  این  واقعیت  ندارد.  مشخصی 
درخت خارج از محدوده وظایف اداره منابع 
طبیعی و در حوزه شهری قرار دارد ولی به 
عنوان یک کارشناس که در زمینه درختان 
این  که  می گویم  داشته ام  تحقیقات  و  مطالعه 
درخت کهن سال شرایط مناسبی ندارد. سرو 
ابرقو با چهار، پنج هزار سال عمر اهمیت 
خاصی دارد ولی متولی مشخصی ندارد که 
مسئولیت آن را بپذیرد و مسئولیت مراقبت و 
نگهداری از سرو را انجام دهد. متاسفانه با 
وجود اهمیت این سرو کهنسال، در کنار آن 
خیابان احداث شده که همین آسفالت خیابان 
هم موجب آسیب رساندن به خاک می شود و 

هم موجب بازتابش نور آفتاب به سمت سرو 
می شود همچنین احداث ساختمان های مسکونی 
و دولتی در اطراف این سرو بر روی روند 
چه  هر  باید  نیست.  تاثیر  بی  سرو  حیاتی 
اقدامات  سرو  وضعیت  به  نسبت  سریعتر 
الزم صورت گیرد و گرنه سرو به طور حتم 

دچار آسیب جدی می شود….۲۰

سرو  درخت  کرج:  کهنسال  سرو  درخت 
است.  نابودی  آستانه  در  کرج  کهنسال 
صنایع   ، فرهنگی  میراث  اداره  معاون 
باره گفته  این  دستی و گردشگری کرج در 
است: »این درخت که بیش از یک هزار و 
حفاظت  آثار  دارد جزء  قدمت  سال  دویست 
شده اما ثبت ملی نشده است. این درخت تا 
سال ۱۳۶۵ سبز و دارای برگ بوده که به 
دنبال برخی شایعات مبنی بر وجود گنج در 
زیر این درخت از سوی افراد سودجو مورد 
آسیب  آن  ریشه های  و  گرفت  قرار  تخریب 
این  از  تعدادی  ساله  همه  متاسفانه   … دید 
ذخایر ارزشمند ملی به دلیل غفلت، ناآگاهی 
آسیب جدی  انسانی  و  توسط عوامل طبیعی 

می بینند.«۲۱

جام«:  احمد  »شیخ  مزار  کهن سال  درختان 
چهار اصله درخت پسته با بیش از ۹۰۰سال 
احمد  شیخ  قبر  روی  روییده  قدمت)درختان 
جام و اطراف آن(، چهار اصله درخت عناب 
اصله  یک  و  سال   ۴۰۰ از  بیش  قدمتی  با 
درخت کاج از جمله ی مهم ترین و کهن ترین 
درختان این مجموعه هستند که در وضعیت 
دفتر  از اعضای  ندارند. یکی  مناسبی قرار 
شرایط  درباره ی  جام  احمد  شیخ  مزار  فنی 
مجموعه)در  این  تاریخی  درختان  و  باغ 
دفتر  متخصصان  است:  گفته  بهمن ۱۳۹۰( 
بررسی  آخرین  در  جام  مزار  تولیت  فنی 
کردند  اعالم  درخت ها  این  درباره ی  خود 
مجموعه  کهن سال  درختان  باقی مانده ی  که 
دچار فرسایش شدید شده اند و در این میان، 
بیشتر  درختان  بقیه ی  به  نسبت  کاج  درخت 
گفته ی  به  است.  شدن  خشک  معرض  در 
مزار  طبیعی  منابع  کارشناسان  از  یکی 
نام  با  ایران  در  که  کاج  درخت  این  جام، 
توجه  با  است،  معروف  تهران«  »پینوس 
و  هم نوع  گونه های  مقایسه ی  و  تنه  قطر  به 
مقاالت  و  تاریخی در سفرنامه ها  اشاره های 
با  که  دارد  قدمت  موجود، حدود ۵۰۰ سال 
به  درخت  گونه  این  ورود  زمان  به  توجه 
تهران«  قدیمی ترین»پینوس  را  آن  ایران، 
که  این   وجود  با  دانست.  می توان  ایران  در 
نیست،  خود  واقعی  رویشگاه  در  کاج  این 
نسبتا  زیستی  شرایط  گذشته،  سال های  در 
خوبی داشته است. بر اساس شواهد موجود، 
و  مرمتی  عملیات  انجام  زمان  در  متأسفانه 
مزار  مجموعه ی  تاریخی  بناهای  به سازی 
طول  در  آن  محوطه ی  و  جام  احمد  شیخ 

۴۰سال اخیر، عالوه بر حذف شدن بسیاری 
از عناصر تاریخی، برخی درختان کهن سال 
شدند…  کنده   ریشه  از  نیز  مجموعه  این 
انجام شده از دفتر تولیت  به دنبال مکاتبه های 
مزار جام به سازمان ها و اداره های مربوط 
شدن  خشک  از  جلوگیری  و  پیگیری  برای 
این میراث سبز تاریخی، تا کنون هیچ پاسخ 

قانع کننده ای گرفته نشده است.۲۲

درختان سرو کهنسال ایالم: به گزارش یکی 
درختان سرو  آذر ۱۳۹۰(،  از رسانه ها)در 
نامناسبی  وضعیت  در  ایالم  استان  کهنسال 

قرار دارند و در حال نابودی اند:

ایالم  استان  نادر  های  گاه  ذخیره  از  یکی 
درختان ۲۶۰۰ ساله معروف به »سروهای 
ناشناخته ماندن  زربین« است که عالوه بر 
سرو  درختان  تاریخی،  طبیعی  محوطه  این 
شده- نابود  قطع  و  سوزاندن  اثر  بر  نیز 
اصله(   ۲۲ زربین)تعداد  سرو  درختان  اند. 
توابع  از  بان سول در بخش چوار  در روستا 
معاون  گفته  به  دارند.  قرار  ایالم  شهرستان 
این  ایالم:  استان  طبیعی  منابع  اداره  فنی 
کارشناسان  اعالم  طبق  کهنسال  سروهای 
و  سن  سنجش  برای  مرتبط  های  دستگاه  و 
قدمت  سال  با ۲۶۰۰  مطالعات،  و  تحقیقات 
تخمین زده شده اند. این درختان سرو جزو 

قدیمی ترین سروهای کشور هستند.

بان سول  طبیعی  ـ  تاریخی  محوطه   در  و 
برفراز روستای بان سرو چوار قرار گرفته-
اند که فاصله روستا تا این محوطه ۶۰ متر 
این درختان سرو در حالی  است. سوزاندن 
اتفاق افتاده است که این درختان با ساقه بسیار 
پهن دارای زیبایی و عظمت هستند. متاسفانه 
مسئوالن دستگاه های مرتبط برای حفاظت و 
درختان  این  نابودی  عدم  برای  مستندسازی 
این در حالی است که  نداده اند  انجام  کاری 
این درختان روز به روز بیشتر تخریب می-
شوند. طبق اعالم مسئوالن سازمان میراث 
درختان  این  زودی  به  ایالم  استان  فرهنگی 
در آثار معنوی کشور ثبت می شود اما سئوال 
این مدت چرا  این جاست که مسئوالن طی 
و  نکرده اند  نگهداری  تاریخی  درختان  از 
حال که این درختان به چنین حال و روزی 
و  گرد  اثر  افتاده اند.  ثبت  فکر  به  افتاده اند 
بعضی  قطع  همچنین  و  خشکیدگی  و  غبار 
شاخ و برگ های درختان سرو ایالم باعث شده 
تعدادی از درختان نیز به طور طبیعی نابود 
شوند. ریشه این درختان آن قدر زیاد است که 
زیبایی  بین سنگ های رسوبی صحنه های  در 
را به وجود آورده است ولی باز هم انسان ها 
این درختان  از  به قطع ریشه بعضی  دست 
نیز به طور  زده اند. یکی از درختان سرو 
دست های  و  است  شده  قطع  و  سوخته  کامل 
انسان برای از بین بردن این درخت زیبا نیز 
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دیده می شود. به هر حال این درختان سرو در 
حالی که می توانند به یک اثر مهم تاریخی و 
طبیعی در آثار ملی کشور ثبت شوند اکنون 

به حال و روز بدی دچار شده اند.۲۳

درختان اُرس خراسان شمالی: به گفته مسئول 
محیط طبیعی سازمان محیط زیست خراسان 
شمالی)در خرداد ۱۳۸۸(: در استان خراسان 
شمالی رویشگاه های قابل توجه ای از درخت 
ارس وجود دارد به ویژه در ارتفاعات منطقه 
حفاظت شده و قرخود و منطقه حفاظت شده 
سرانی  ارس  درخت   … سرانی  و  گلول 
ایران  کهنسال  درخت   ۵ از  یکی  شیروان 
کل  اداره  توسط  آن  ثبت  پی گیری  که  است 
لیست  در  ثبت  جهت  زیست  محیط  حفاظت 
گفته  به  است.  شده  انجام  ملی  طبیعی  آثار 
به  اقدام   … بعضی  طبیعی  منابع  سازمان 
قطع درختان چند صد ساله ارس در مراتع و 

کوهستان های این استان می نمایند.۲۴

درختان نابود شده دارای سن کمتر

در این جا چند مورد از موارد پرشمار قطع 
قدمت،  لحاظ  به  که  می گردد  ارایه  درختانی 
سن کمتری دارند. موارد زیر را بر اساس 
تاریخ رخداد)از جدید به قدیم( مرتب نموده-

ام.

درختان چنار شهر سیاهکل: قطع ۸۵ اصله 
شهرداری  توسط  سیاهکل  در  چنار  درخت 
آخرین  جمله  از   ،۱۳۹۰ بهمن  در  شهر 
اساس  بر  است.  بوده  تخریبی  های  فعالیت 
گزارش ها، منافع اقتصادی گروهی و از جمله 
مزبور  درختان  قطع  در  سیاهکل  شهردار 
بوده است و مبالغ کالنی در فروش درختان 
قطع شده و نیز کاشت نهال های جدید به جیب 
مسئوالن منطقه می رود. نکته جالب این است 
از قطع درختان مزبور، شهرداری  که پس 
سیاهکل در پی سند سازی برای قانونی جلوه 
صورت جلسه ای  تهیه  به  اقدام  امور،  دادن 
مبنی بر صدور مجوز قطع درختان نموده و 
برخی اعضای شورای شهر نیز صورت جلسه 
در همین حال مسئولین  نموده اند.  امضا  را 
مربوط  اخبار  انعکاس  عدم  دنبال  به  منطقه 

هستند.۲۵

درختان فوق سنی حدود ۲۵ تا ۳۰ سال  را 
به  رساندن  آسیب  آن ها  قطع  علت  و  داشتند. 

سیم های برق عنوان شد.۲۶

در  و  پیش  چندی  اردکان:  کهنسال  درختان 
اصله   ۳۰۰ از  بیش   ،۱۳۹۰ سال  طول 
کم  و  خشک  استان  در  کهنسال  درخت 
اعتراضات صورت  و  شد  قطع  یزد  بارش 
گرفته مردم تاثیری در روند امر نداشت. به 
گزارش یک رسانه  در آذر ماه ۱۳۹۰: »در 
درخت  اصله  از ۳۰۰  بیش  گذشته  ماه  چند 

بوده  سال  تا ۱۵۰  بین ۱۰۰  آنها  قدمت  که 
در منطقه کویر مرکزی ایران و توسط اداره 
جهاد کشاورزی شهرستان اردکان استان یزد 
قطع شده است . … رئیس جهاد کشاورزی 
شهرستان اردکان … ضمن تائید این مسئله از 
اجرای »طرح از رده خارج کردن درختان 
فرسوده در قسمت کویر مرکزی ایران« خبر 
بی ثمر  کهنسال  درختان  »این  گفت:  و  داد 
هستند و در این طرح جایگزینی قرار است 
با درختان ثمردار تعویض شوند!« همچنین 
در این برنامه رادیویی فرماندار اردکان از 
وقوع این مسئله اعالم بی اطالعی کرد و پس 
ساعت  نیم  گفت  برنامه  مجری    که  آن  از 
معاونان  درختان،  کردن  قطع  آغاز  از  پس 
گفت:  بودند،  گرفته  قرار  جریان  در  شما 
اصله   ۳۰۰ قطع  دهم.  می  تذکر  ایشان  به 
آباد  »حاجی  روستای  در  کهنسال  درخت 
می گیرد  صورت  حالی  در  اردکان  زرین« 
ویژه  منطقه  دولت  سوی  از  منطقه  این  که 
گردشگری اعالم گردیده است و همچنین با 
اطالع از این امر که در مناطق کویری بذر 
درختان به سختی امکان رویش و رشد و نمو 

پیدا خواهند کرد….«۲۷

درختان بزرگراه»امام علی« تهران: رییس 
مرداد  تهران)در  شهر  زیست  محیط  اداره 
۱۳۹۰( در باره قطع درختان بزرگراه »امام 
علی« تهران گفت: شهرداری مسوول قطع 
درختان شهر است، محیط زیست دخالتی در 
این امر ندارد. ۲۰۰ اصله درخت را در این 
پاسخ  در  اما  بردند  بین  از  و  بزرگراه قطع 
را  درختان  که  گفتند  فقط  زیست  محیط  به 
قطع نکرده ایم آن ها را به نقطه ای دیگر منتقل 
کرده ایم!! کدام نقطه نامعلوم است که آدرسی 

هم نمی دهند.۲۸

درختان بزرگراه »صدر« تهران: در اوایل 
فروردین ۱۳۹۰، بیل های مکانیکی شهرداری 
تهران اقدام به قطع صدها اصله درخت توت 
در رفیوژ میانی اتوبان صدر حدفاصل اتوبان 
شبانه الشه  و  کرده  مدرس  اتوبان  تا  بابابی 
دستگاه  ده ها  توسط  را  درختان  از  بسیاری 

کامیون از محل خارج کردند.۲۹ 

درختان بزرگراه »چمران« تهران: در مرداد 
بزرگراه  در  درختان  قطع  ۱۳۸۹موضوع 
مطرح  ها  رسانه  برخی  سوی  از  چمران 
این مسئله را  تهران  مدیران شهری  اما  شد 
که  تصاویری  حال  این  با  کردند.  تکذیب 
می دهد که درختان  نشان  است  اینک موجود 
بزرگراه چمران قطع شده اند… در بزرگراه 
است  شده  قطع  درخت   ۵۰۰ حدود  چمران 
شهرداری  در  مرتبط  مدیران  اکنون  اگر  و 
تهران مدعی جابه جایی درختان این بزرگراه 
سه  که  است  نهالی  چند  منظورشان  هستند، 
سال قبل در این مسیر کاشته شد… سه سال 

تنومند  و  بزرگ  درختان  بین  قبل]۱۳۸۶[ 
بزرگراه چمران نهال کاشتند در صورتی که 
انجام  کاری  چنین  نباید  کارشناسی  نظر  از 
کار  در  غرضی  و  قصد  اینکه  مگر  شود 
قبل  سال  سه  در  کار  این  از  هدف  باشد… 
این بود که آن نهال ها تا امروز رشد کنند و 
اگر کسانی به مفقود شدن درختان اعتراض 
کردند، این گونه وانمود شود که فقط تعدادی 

نهال جابه جا شده است.۳۰

درختان پارک جنگلی لویزان: قطع درختان 
 ۱۳۸۴ سال  در  لویزان  جنگلی  پارک 
صورت گرفت. پارک جنگلی لویزان که در 
سال ۱۳۴۶ بنا شده یکی از ریه های تنفسی 
شهر تهران خوانده می شود که شهروندانش 
هر سال بارها با وضعیت اضطراری ناشی 
قطع  مواجه اند.  هوا  حد  از  بیش  آلودگی  از 
هزاران درخت پارک جنگلی لویزان توسط 
و  تاسوعا  تعطیل  روزهای  در  شهرداری، 
عاشورا و در شب انجام شد. به گفته رییس 
اداره  حفاظت منابع طبیعی استان تهران، این 
عمل شهرداری بدون اطالع آنها انجام شد. 
او همچنین با اشاره به این که قطع درختان 
به  وسیله ی لودرهایی با چراغ خاموش و در 
شب انجام شده اطالع می دهد که شکواییه ی 
اداره ی حفاظت که روز عاشورا تنظیم شده 
»به  دادسرای محل)دادسرای رسالت( ارسال 
قاضی  نبود  و  بودن  تعطیل  دلیل  به  که  شد 
کشیک منجر به صدور حکم نشد.« آیا این 
نیز دلیل دیگری برای انتخاب این روز بوده 

است؟

… مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
عمرانی  و  فنی  معاون  و  تهران  شهرداری 
شهرداری از ۲ هزار و ۸۰۰ درخت قطع 
شده سخن می گویند و مدیرکل منابع طبیعی 
اصله  هزار   ۷ را  تعداد  این  تهران،  استان 
می خواند و برخی از مسئوالن از ۱۳ هزار 
و حتا ۱۹ هزار درخت قطع شده می گویند. 
رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر 
بینی ها،  پیش   اساس  »بر  است  مدعی  تهران 
نزدیک به ۱۳ هزار اصله درخت در پارک 
لویزان قطع شده و شهرداری تهران تا ۱۵ 
سال آینده هم نمی تواند به این میزان، درخت 

جایگزین کند.«۳۱

درختان پارک های جنگلی تهران: به نوشته یک 
نشریه)در فروردین ۱۳۸۷(: چند سالی است 
که آغاز و پایان هر سال همراه با قطع صدها 
درخت ۴۰ تا ۵۰ ساله در پارک های جنگلی 
جنگلی  پارک  با  شروع  این  است.  تهران 
بعد  سال  شد.  آغاز  سال ۱۳۸۴  در  لویزان 
نوبت به پارک سرخه حصار رسید و در پایان 
سال ۱۳۸۶ درختان جنگلی پارک خرگوش 
دره شبانه قطع و سپس مدفون شدند… سال 
۸۴ بود که شهرداری تهران به بهانه ساخت 
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هزار   ۱۲ از  بیش  زین الدین  شهید  بزرگراه 
اصله درخت را شبانه و در تعطیالت نوروز 
مجوز  شد  مشخص  بعد  هرچند  کرد.  قطع 
این کار توسط سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری داده شده بود همانند پارک جنگلی 
خرگوش دره. با وجودی که سازمان جنگل ها، 
حفاظت  مسئول  کشور  آبخیزداری  و  مراتع 
شده  حفاظت  مناطق  در  جنگلی  درختان  از 
است، کاربری تعدادی از پارک های جنگلی 
حفاظت شده را به شهرداری ها واگذار می کند 
پروژه های  برای  مسئوالن  مدتی  از  پس  تا 
عمرانی شهر تهران راحت ترین گزینه را که 
انتخاب  است،  پارک ها  درختان  قطع  همان 

کنند….۳۲

چه  و  شهرداری  توسط  چه  درختان  قطع 
بوده  شهرداری  درآمد  محل  غیر،  توسط 
شهرداری  هنرنمایی  رو،  این  از  است. 
به  محدود  درختان،  نمودن  نابود  در  تهران 
نمی شود  نمونه های ذکر شده  اخیر و  سال های 
و در طول حکومت جمهوری اسالمی و از 
جمله در دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ انجام شده 
است. در گزارش کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور در خصوص تحقیق و تفحص 
شهرداری تهران که در دوره چهارم)خرداد 
ماه ۱۳۷۵( در مجلس شورای اسالمی ارایه 
در  تهران  شهرداری  عملکرد  باره  در  شد، 
طبق   …« بود:  آمده  چنین  درختان  حوزه 
مدارک موجود شهرداری تهران در سال ۶۸ 
تاکنون مجوز قطع ۷۵۰۰۰ اصله درخت را 
صادر و از این بابت مبلغ ۹ میلیارد و ۷۶۰ 
میلیون و ۸۴۱ هزار و ۷۵۰ لایر عوارض 
تعداد  این  بر  عالوه  و  است  داشته  دریافت 
نیز  را  کهنسال  درختان  و  اشجار  بی شماری 
و  پارک جنگلی نصر  در  توسط شهرداری 

دیگر اراضی قطع نموده است.«۳۳

اردیبهشت  در  بوشهر:  کهنسال  درختان 
»بابل«  درخت  اصله   ۱۳  ،۱۳۸۹ سال 
قطع  بوشهر  رایانی«  باغ  »چهار  محله  در 
بیش  درختان  این  از  یکی  سن  که  گردیدند 
در  درختان  این  است.  بوده  سال   ۲۰۰ از 
که  داشتند  قرار  هکتاری   ۵ زمینی  قطعه 
تملیک  امام«  فرمان  اجرایی  »ستاد  توسط 
کنسرسیومی  بود.  شده  گذاشته  مزایده  به  و 
ساخت  برای  نمود  خریداری  را  زمین  که 
حکم  اخذ  با  و  کرد  اقدام  زمین  در  ساز  و 
درختان  قطع  به  اقدام  بوشهر،  دادستانی  از 
و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل  گفته  به  نمود. 
فضای سبز شهرداری بوشهر)در اردیبهشت 
۱۳۸۹(: »… گزارش هایی مردمی مبنی بر 
قطع درختان کهنسال بابل در منطقه رایانی 
بوشهر دریافت کردیم و به محض اطالع در 
محل حضور یافته و مشاهده کردیم که تعدادی 
با اره برقی و جرثقیل در حال قطع درختان 
انجام  که  رایزنی هایی  با  و  بالفاصله  هستند. 

دادیم موفق شدیم جلوی قطع این درختان را 
گرفته و لوازم و وسایل آنان را ضبط کنیم. 
متأسفانه فرد مورد نظر مجدداً شب گذشته و 
این  قطع  مجوز  بوشهر  دادستانی  دستور  با 
درختان را اخذ کرده بود، قطع این درختان 
گسترده  اعتراضات  با  که  شده  آغاز  مجدداً 

مردمی نیز مواجه شده است.

جلوی  تا  شدیم  موفق  اکنون  هم  خوشبختانه 
قطع این درختان را بگیریم و در حال حاضر 
بوشهر  دادستانی  در  شهرداری  نماینده 
مشغول به رایزنی و جلوگیری از قطع کامل 
صریح  نص  اساس  بر  است.  درختان  این 
قانون، کسانی که می خواهند در اراضی بیش 
از  باید  کنند  قطع  را  درختان  متر  از ۵۰۰ 
شهرداری مجوزهای الزم را اخذ کنند. این 
افراد باید مشخصاً بابت خسارت هایی که وارد 
می کنند مبالغی را بپردازند تا شهرداری با 
این مبالغ در همان محل به بازسازی فضای 
شهرداری  به  قانون  همچنین  بپردازد.  سبز 
اجازه داده تا در صورت صالحدید این زمین-
ها را خریداری کرده و برای استفاده عموم 
بهره برداری کند. متأسفانه تاکنون تعداد ۱۳ 
منطقه قطع شده  این  در  قدیمی  بابل  درخت 
است. یکی از این درختان دارای عمری بالغ 
بر ۲۰۰ سال بوده است.« وی ضمن ابراز 
امیدواری نسبت به جلوگیری از قطع حدود 
به  منطقه،  این  در  دیگر  قدیمی  درخت   ۷۰
ارزش بسیار باالی این درختان برای صنایع 
»متأسفانه  گفت:  و  نمود  اشاره  سازی  لنج 
افرادی که برای قطع درختان به این منطقه 
بابل  درختان  سراغ  به  اول  وهله  در  آمدند 
رفته و آن ها را از بین بردند.« درخت بابل 
به لحاظ بزرگی شبیه درخت گردو است و 
برگ های ریز و ریشه های قوی است  دارای 
که در سال های دور از هند وارد ایران شده  و 
هم اکنون به نوعی بومی مناطق جنوب ایران 

محسوب می شود.۳۴

درختان کهنسال دزفول: در دی ماه ۱۳۸۸، 
بیش از ۲۰ اصله درخت کهنسال از انواع 
»ابریشم«، »کنار« و »کهور« در محوطه 
ساختمان رادیو دزفول قطع شد. مدیران این 
مرکز علت این اقدام را لحاظ کردن مسائل 
امنیتی اعالم کردند. قطع درختان بدون اخذ 
پارک ها و  از سوی سازمان  مجوزهای الزم 
فضای سبز شهرداری دزفول صورت گرفت 

و تخلف محسوب می شود.۳۵

درختان کهنسال خرم آباد: در دی ماه ۱۳۸۸، 
تعداد ۴۵ اصله درخت کهنسال ۵۰ تا ۱۰۰ 
خرم  در  ارتش  ساختمان  محوطه  در  ساله 
پس  که  شد  قطع  ساز  و  ساخت  برای  آباد 
محل،  در  شهرداری  نیروهای  حضور  از 
تالشهای  شد.  متوقف  درختان  قطع  روند 
به  ورود  برای  رسانه ها  از  یکی  خبرنگار 

محوطه، گرفتن عکس از صحنه و مصاحبه 
نداشت  بر  در  ای  نتیجه  ارتش  مسئوالن  با 
منظور  به  که  نیز  شهرداری  نیروهای  و 
جلوگیری از قطع مابقی درختان در صحنه 
حضور پیدا کرده بودند با ممانعت نیروهای 
زیست  محیط  معاون  شدند.  مواجه  ارتش 
طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست استان 
جریان  در  گفت:  این خصوص  در  لرستان 
اصله   ۴۵ گذشته  روز  در  داده  رخ  حادثه 
درخت کهنسال در محوطه اداری یک واحد 
نظامی در خرم آباد قطع شده است. به لحاظ 
ندارد،  ارتباطی  ما  به  موضوع  این  قانونی 
خصوصی  نظامی  واحد  این  محوطه  چون 
توان  نمی  دارد  مالکیت خصوصی  و  است 
به لحاظ قانونی در این موضوع دخالت کرد. 
چون قطع درختان در محوطه این اداره بوده 
است به لحاظ قانونی نمی توانیم برخوردی 
تواند  می  تنها  سازمان  این  دهیم،  صورت 
خواستار  ارتش  مسئوالن  به  تذکر  ارائه  با 
الیحه  مطابق  شود.  درختان  این  جایگزینی 
قانونی حفظ و گسترش فضای سبز قطع هر 
نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراهها، 
باغات و محل هایی که به صورت باغ است 

بدون اجازه شهرداری ممنوع است.۳۶

درختان کهنسال امامزاده عبدهللا آمل: درختان 
کهنسال)درختان پالم( محوطه امام زاده عبدهللا 
آمل، در شهریور ۱۳۸۸، توسط اداره اوقاف 
شهرستان آمل قطع گردید. چنین عنوان شد 
که قطع این درختان برای بازسازی ساختمان 
گفته  به  بنا  است.  گرفته  صورت  امام زاده 
بومیان منطقه سن این درختان با امام زاده ، 

یکی بوده است.۳۷

در همین راستا، رییس روابط عمومی اداره 
پاسخ  در   )۱۳۸۸ شهریور  آمل)در  اوقاف 
به این پرسش که آیا برای قطع این درختان 
کجا  از  بود:  گفته  بود؟؛  شده  اخذ  مجوزی 
خودمان  را  درختان  این  بگیریم؟  مجوز 
وی  کردیم.  قطع  هم  خودمان  بودیم  کاشته 
دهنده  نشان  که  تصویری  گزارش  پیرامون 
قطع درختان کهنسال این امامزاده بود، گفت: 
کرده اند  ارسال  را  عکس ها  این  که  کسانی 
نیت خوبی در سر نداشته اند و بهتر آن است 
اعتماد  عکس ها  این  صحت  به  نیز  شما  که 

نکنید.۳۸

ارایه  مثال  عنوان  به  که  مواردی  اگر چه 
گردید متعلق به دهه ۱۳۸۰ می باشد اما همان 
وارد  نمودم،  اشاره  این  از  پیش  که  گونه 
آوردن خسارت به محیط زیست در حکومت 
جمهوری اسالمی، منحصر به سال های اخیر 
نمی شود و پیش از آن را نیز در بر می گیرد. 
که  می نمایم  اشاره  نمونه  یک  به  جا  این  در 
قطع درختان چنار در شهرستان استهبان در 

سال ۱۳۶۸ می باشد.
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در سال ۱۳۶۸، اداره حج و اوقاف و امور 
خیریه شهرستان استهبان اقدام به قطع تعداد 
زیادی درخت چنار و فروش آن ها نمود. در 
پی این اقدام نوشته ای در نکوهش این عمل 
واکنش  که  رسید  چاپ  به  نشریه  یک  در 
خیریه  امور  و  اوقاف  و  حج  اداره  رییس 
او  داشت.  دنبال  به  را  استهبان  شهرستان 
مزبور  نشریه  به  پاسخ  عنوان  به  نامه ای 
فرستاد که قسمت هایی از آن در این جا نقل می-
گردد: »ظریف حریفی که در تهران سکنی 
گزیده … مقاله ای تحت عنوان قطع یک سره 
چنارهای استهبان اسب فصاحت را در میدان 
با فخامت و  وقاحت دوانیده و به زعم خود 
جزالتی تمام به نام حفظ و بقای فضای سبز 
است  ریخته  تمساح  اشک  و  سوزانده  دل 
مندرجات  اساس  بر  که  اینست  نه  مگر   …
وقفنامه های موجود درختان چنار در استهبان 
وقف عام است و مقصود از آن امور خیریه 
است و مخصوص دسته و طبقه معین نیست 
و اصوال درآمد آن مرتبط است بر مدارس و 
مساجد و تکایا و طالب علوم دینی که سایه 
تنها چوب  بلکه  نیست  این درختان درآمدزا 
آن است که به عقیده نویسنده مقاله از آن مبل-
ها ساخته آید… میلیون ها درخت انجیر و بادام 
در این شهرستان به علت عدم نزول بارندگی 
و کمبود آب که حاصل دسترنج و پینه دست 
و عرق جبین همان مردمی است که از آن 
درختی  قطع  که  آن  بدون  است  رفته  سخن 
اساسی  درد  که  است  باشد خشکیده  کار  در 
که  وقفی  چنار  درخت  تعدادی  نه  است  این 
تا دو سال دیگر مجددا درختی تنومند است 
چنین  به  بود  نشده  بی بر  اگر  که  سرفراز  و 

سرنوشتی نمی رسید

ببـرنـد چوب درختـان بی بر

سزا خود همین است َمر بی بری را

… اگر نویسنده مایل و راغب بر آن است که 
سایه درختان چنار و کسانی که دقیقا با توجه 
به مفاد وقفنامه های واقفین مصارف آن معین 
است از سر خود و کسانی که بر لب جوی 
نمی- را  می نشیند و گذر عمر  و سایه چنار 
بینند کم نشود چه معقول و پسندیده است رنج 
قیمت  معادل  و  هموار  خویشتن  بر  را  سفر 
معرض  در  که  وقفی  درختان  شده  ارزیابی 
هم  تا  فرمایند  مرحمت  می گیرند  قرار  قطع 
نیت واقف بدرقه راهشان باشد و هم از نسیم 
مسیر  در  چنار  درختان  که  بهاری  خنک 
مستفیذ  وامی دارد  رقص  به  را  قهری  چشمه 
گردند… آن چه دستخوش تغییر و تحول شده 
است اندیشه مرفهینی است که تمام دگرگونی-
و  نادانی  و  می بینند  درختان  سایه  در  را  ها 
نسبت  دیگران  به  را  خویش  فکر  نارسائی 

می دهند….«۳۹

همان طور که مالحظه می شود، در حکومت 
جمهوری اسالمی، به غیر از مسئولین کسی 
حق اظهارنظر در باره محیط زیست و منابع 
اقدامی  این  از  اگر غیر  و  ندارد  را  طبیعی 
کند سزاوار شنیدن ناسزا است، درختان بی-
بر)بدون میوه( می باید قطع شوند و البته درآمد 
شود،  آخوندها  نصیب  بایستی  نیز  حاصل 
چنانچه فردی خواستار حفظ درختان و عدم 
قطع آن ها باشد بایستی قیمت آن  ها را بپردازد 

و ….

درختان  نوشتار،  این  موضوع  که  این  با 
که  نمایم  اشاره  نیست  بد  اما  است  کهنسال 
خطر  از  مصون  نیز  جوان  نسبتا  درختان 
را  مورد  این جا یک  در  که  نیستند  نابودی 

برمی شمرم.

قطع بیش از ۳۴۰۰ اصله درخت در سنندج: 
اصله   ۳۴۰۰ از  بیش   ،۱۳۸۹ ماه  دی  در 
از  بیش  عمر  با  مثمر  غیر  و  مثمر  درخت 
۱۵ سال، واقع در زمینی در داخل محدوده 
شهر سنندج قطع شد. اداره کل اوقاف و امور 
و  قضایی  حکم  با  کردستان،  استان  خیریه 
بدون هماهنگی با شهرداری و شورای شهر 
سنندج، اقدام به قطع این درختان نمود.۴۰

ارایه  نوشته  این  در  چه  آن  روی  هر  به 
از ستم بزرگی است  گردید، بخش کوچکی 
که در حق محیط زیست ایران و سرمایه های 
و  عناد  است.  شده  داشته  روا  آن  ارزشمند 
و متحجر حکومت  دشمنی مسئولین مرتجع 
جا  به  ملی  نشانه های  با  اسالمی  جمهوری 
مانده از دوران پیش از اسالم و نیز رفتار 
پدیده ها،  تمامی  قبال  در  آنان  غارتگرانه 
ایران  به محیط زیست  فراوانی را  آسیب های 
وارد آورده است. از یاد نبریم که در نخستین 
آن- تسلط  از  پس  و  ایران  به  اعراب  حمله 
از  که  کاشمر  کهنسال  سرو  کشور،  بر  ها 
جمله نشانه های ملی و به جای مانده پیش از 
خلیفه  متوکل  دستور  به  بود،  اعراب  هجوم 
سال  از  حکومت  هجری،  سوم  عباسی)سده 
۲۳۲ تا ۲۴۷( و به بهانه استفاده از چوب آن 
در ساخت بنا، قطع گردید. حکام جمهوری 
جانیان  همان  واقعی  جانشینان  نیز  اسالمی 
هستند و به همان سبک و سیاق عمل می کنند 
و در سراشیبی سقوط، به فعالیت های تخریبی 
خود شدت بخشیده اند. به رغم اعتراض های 
فراوان فعاالن و دوستداران محیط زیست در 
تغییری در  طول سال های طوالنی، متاسفانه 
صورت  ایران  زیست  محیط  تخریب  روند 
نگرفته و نمی گیرد و امید آن که با سرنگونی 
هر چه سریع تر حکومت جمهوری اسالمی، 
و  بیشتر محیط زیست  تخریب و غارت  از 

سایر منابع ایران جلوگیری گردد.
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دسترسی به آب؛ یک رویا؟

برگردان: بابک پاکزاد

ادبیات،  نوبل  جایزه  برنده  و  رمان نویس 
خوزه ساراماگو، اظهار کرد: در زمانی که 
میلیاردها نفر بر روی زمین دسترسی به آب 
برای شرب، امور بهداشتی و آبیاری ندارند، 
این که  فهمیدن  برای  دالر  میلیون ها  صرف 
آیا در کره ماه آب وجود دارد یا نه منطقی 
آن زمان مدت زیادی  از  نمی رسد.  به نظر 
با  وی  که موضع گیری  شاهدیم  و  نمی گذرد 
انتشار گزارش توسعه ی انسانی سال ۲۰۰۶ 
از سوی UNDP که بر بحران جهانی آب 

متمرکز است کامالً تایید شد.

امروز بیش از یک میلیارد نفر به آب سالم 
 ۲/۶ حدود  و  ندارند  دسترسی  شرب  قابل 
میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه فاقد 
امکانات بهداشت عمومی اند. آب آلوده دومین 
عامل مرگ کودکان است. به طور متوسط 
پنج هزار کودک  در سراسر جهان روزانه 
از بیماری اسهال جان می سپارند. آب آلوده و 
بهداشت عمومی نازل به دومین عامل مرگ 

کودکان بدل شده است.

شش   ۲۰۰۴ درسال  اسهال  اثر  بر  »مرگ 
برابر بیش از میانگین ساالنه مرگ بر اثر 
بوده   ۹۰ دهه ی  در  مسلحانه  درگیرهای 
است.« هر سال ۴۴۳ میلیون روز تحصیلی 
دست  از  آب  از  ناشی  بیماری های  اثر  بر 
کشورهای  جمعیت  از  نیمی  تقریباً  می رود. 
در حال توسعه از بیماری های ناشی از آب 
بهداشت عمومی در  و کمبودهای عرصه ی 

رنجند. زنان و دختران بیش تر از همه رنج 
روز  در  را  بسیاری  ساعات  آن ها  می برند. 
بعضی  در  می کنند.  آب  جمع آوری  صرف 
بخش های جهان آن ها برای دسترسی به آب 
هستند.  طوالنی  مسافت های  از طی  ناگزیر 
به تبع آن دختران نمی توانند به مدرسه بروند 
عالوه بر این فقدان آب تقریباً به فقدان کامل 
دستشویی و توالت برای فقرا در کشورهای 
در حال توسعه منتهی شده است. زنان بیش 
می برند.  رنج  امر  این  تبعات  از  همه  از 
به  حاجت  قضای  برای  که  زمانی  آن ها 
بیرون می روند ایمن نیستند و مورد تعرض 
این  که  این جا ست  تراژدی  می شوند.  واقع 
وضعیت در شرایطی حاکم است که »جهان، 
انسانی الزم  و ظرفیت  تکنولوژی، سرمایه 
برای برداشتن بختک فقدان آب و آب آلوده 
در  دارد.«  انسان  میلیون ها  زندگی  از  را 
بقا مورد  تداوم  برای  تاریخ بشر، آب  طول 
مذکور  گزارش  از  نقل  به  است.  بوده  نیاز 
آب برای مصرف در خانه و برای معیشت 
انسانی  توسعه ی  برای  ستون  دو  تولید  و 

محسوب می شوند.«

امکان  این  فاقد  نفر  میلیاردها  حال  این  با 
دسترسی  عدم  خاطر  به  نه  امر  این  هستند. 
سریع  رشد  خاطر  به  نه  و  آب  به  مطلق 
جمعیت کشورهای در حال توسعه است. این 
گزارش نه تنها جزء به جزء چنین نگرشی 
را رد می کند، بلکه در آن استدالل می شود 
که ریشه بحران آب را باید در مقوالتی چون 

قدرت  نامتعادل  مناسبات  و  نابرابری  فقر، 
و هم چنین سیاست های مدیریت غلط آب که 

کمیابی را تشدید می کند، جست وجو کرد.

در  جمعی  رسانه های  و  دولت ها  اگرچه 
و  بشر  حقوق  از  روز  هر  جهان  سراسر 
نقض واقعی یا خیالی آن سخن می گویند اما 
مثابه  به  آب  به  دسترسی  به  اشاره ای  هیچ 
نیاز اولیه انسان و یک حق اولیه برای بشر 

نمی کنند.

به  مانند هند که دسترسی  حتی در کشوری 
بهداشتی  امور  پخت وپز،  شرب،  برای  آب 
از  بزرگ تر  مشکلی  روز  هر  آبیاری  و 
چنان  آن  امر  این  می کند،  جلوه  پیش  روز 
نظر رسانه ها، مجلس و قانون گذاران را به 
خود جلب نمی کند تا وقت کافی برای بحث 
که  حالی  در  دهند.  اختصاص  آن  پیرامون 
بحث طوالنی و مداومی پیرامون کسب نرخ 
است،  جریان  در  رقمی  دو  اقتصادی  رشد 
که  نمی شود  واقعیت  این  به  اشاره ای  هیچ 
»بیماری های ناشی از کمبود آب و بهداشت 
تحلیل  را  اقتصادی  رشد  و  تولید  عمومی، 
نابرابری های عمیقی را که خصلت  برده و 
تقویت  است  کنونی  جهانی سازی  ساختار 
کرده و خانواده های فقیر را در چرخه ی فقر 

گرفتار می کند.«

در  مشکالت  طبیعت  در  تفاوت  وجود  با 
وجود  مشابهی  ساختار  مختلف،  کشورهای 
دارد که در هر کجای جهان در حال توسعه 

محیط زیست



175مجله هفته شماره 25 تیر 1391 صفحه  

وجوه  ساختار،  این  است.  مشاهده  قابل 
مختلفی دارد. نخست آن که به ندرت کشور 
مساله  که  می شود  یافت  توسعه ای  حال  در 
اولویت های  در  را  عمومی  بهداشت  و  آب 
از  امر  این  دهد.  قرار  خود  سیاست گذاری 
امور  این  به  محدود  بودجه ی  تخصیص 
هویداست. دوم آن که در همه جا، مردم فقیر 
بیش تر  کردن  هزینه  و  پرداخت  از  ناگزیر 
برای آب هستند چرا که آن ها دسترسی کافی به 
منابع آب عمومی و دولتی ندارند. در مناطق 
محله های  دیگر،  کشورهای  و  هند  شهری 
مردم  که  حاشیه ای  و  غیررسمی  مسکونی 
فقیر در آن جا زندگی می کنند وابسته به منابع 
خصوصی جهت تامین آب هستند که بسیار 
جامعه ی  که  آن  نهایتاً  می شود.  تمام  گران 
به  دسترسی  برای  است  نتوانسته  بین المللی 
اولویتی  توسعه  حال  در  کشورهای  در  آب 
این  به  درستی  به  گزارش  شود.  قایل  ویژه 
این مشکالت  که »علت  می کند  اشاره  نکته 
از  که  مردمی  است،  نهفته  حقیقت  این  در 
بحران آب و بهداشت عمومی آسیب می بینند 
به طور کل اقشار فقیر و به طور ویژه زنان 
فقیری هستند که از نمایندگان سیاسی برای 
پیگیری خواست خود برخوردار نیستند.«

و  بزرگی  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید 
که  نیست  اندازه ای  به  مشکل  این  عظمت 
راه حلی برای آن وجود نداشته باشد چرا که 
کافی،  مالی  منابع  زمینه  در  کمبودی  هیچ 
تکنولوژی و ظرفیت انسانی برای مقابله با آن 
وجود ندارد. با این حال در این میان یک چیز 
غایب است.طبق این گزارش آن چه فقدان آن 
احساس می شود یک حرکت هماهنگ جهت 
رسیدگی به موضوع آب و بهداشت عمومی 
با  ملی  برنامه های  طریق  از  همگان  برای 
طراحی خوب و تامین مالی مناسب است که 
مورد حمایت یک برنامه جهانی قرار داشته 
بسیج  برای  سیاسی  اراده ی  بتواند  تا  باشد 

منابع را برانگیزد.

که  می کند  اشاره  نکته  این  به  گزارش 
آن ها  تعداد  که  جهان  مردم  آسیب پذیرترین 
به میلیون ها تن می رسد در بطن این بحران 
در حال رشد قرار دارند. این بحران مسایل 
قابل  پاک  حیاتی آن ها را چون خواست آب 
تخریب  و  عمومی  بهداشت  فقدان  شرب، 
معیشت شان را دربرمی گیرد. نیازی به گفتن 
بشری  پیشرفت های  وضعیت  این  که  نیست 
و  بازمی گرداند  عقب  به  حتی  و  متوقف  را 
معرض  در  را  مردم  از  وسیعی  گستره ی 
انواع آسیب ها قرار داده و ناگزیر از زندگی 
بحران  این  می کند.  امنیت  عدم  و  فقر  در 
قربانیان  بیماری ها  انواع  شیوع  طریق  از 
هم چنین  موضوع  این  است.  گرفته  زیادی 
در عرصه فرصت های  نابرابری های عمده 
زیستی را که ملت فقیر و ثروتمند را متمایز 

بگذار مردم تصمیم بگیرند – از پرتو 
آلگره تا آمریکای شمالی

جاش لریزبرگردان: بابک پاکزاد

مشارکت شهروندان در بودجه بندی ایده جدیدی نیست. شهر پرتوآلگره در برزیل نخستین 
نظام بودجه بندی مشارکتی را در سال ۱۹۸۹ به اجرا گذاشت. طی یک فرآیند ساالنه، هزاران 
ساکن شهر تصمیم می گیرند که چگونه بخشی از بودجه شهرداری تخصیص پیدا کند. در 
مجموعه ای از شوراهای محل بخش و مناطق شهری، شهروندان اولویت های عمومی را 

شناسایی کرده و به اجرای پروژه ها رای می دهند.

از زمان تحقق موفقیت آمیز این ایده در پرتو آلگره، بودجه بندی مشارکتی در صدها شهر 
در  هم چنین  ایده  این  است.  درآمده  اجرا  به  دیگر  مکان های  و  التین  آمریکای  در  دیگر 
در  اگرچه  است.  شده  اجرا  مسکن  به  مربوط  سیاست های  و  دانشگاه  مدرسه،  بودجه بندی 
مکان های مختلف تحقق این رویکردها تفاوت های قابل مالحظه ای با یک دیگر داشته است 

اما همه ی آن ها با شش گام اساسی از یک دیگر متمایز می شوند.

اعضای جامعه اولویت را شناسایی می کنند، اعضای جامعه نمایندگان محل خود را برای 
سیاست گذاری بودجه ای انتخاب می کنند; نمایندگان اولویت های جامعه را به قالب پروژه های 

کرده است، تشدید می کند.

در مناطق پردرآمد در آسیا، آمریکای التین و آفریقا مردم از دسترسی روزانه به چند صد 
لیتر آب که با قیمتی نازل از طریق تاسیسات عمومی به خانه هایشان آورده می شود بهره مند 
می شوند. در حالی که حاشیه نشینان در حومه ها و مناطق روستایی همان کشورها به کم تر از 
روزانه ۲۰ لیتر آب به ازای هر نفر دسترسی دارند که میزان مورد نیاز برای احتیاجات 
اولیه و حیاتی انسان است. زنان و دختران جوان به شکلی مضاعف بار این کمبود را به 
آب  فدای جمع آوری  را  تحصیالتشان  و  که زمان  هستند  کسانی  آن ها  زیرا  دوش می کشند 

می کنند.

حداقل آب مورد نیاز برای هر فرد ۲۰ لیتر در روز محاسبه شده و بخش اعظم ۱/۱ میلیارد 
نفری که فاقد دسترسی به آب پاک هستند تنها پنج لیتر در روز مصرف می کنند که یک 
دهم میانگین مقدار مصرف شده روزانه در کشورهای ثروتمند است که از سیفون ها راهی 

فاضالب می شود.

به طور متوسط مردم در اروپا بیش از ۲۰۰ لیتر و در آمریکا بیش از ۴۰۰ لیتر آب مصرف 
می کنند. چکه ی آب لوله ها در کشورهای ثروتمند بیش از آب در دسترس روزانه یک میلیارد 

نفر است.

دمکراسی  مستقیم
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عینی و ملموس در می آورند، کارمندان بخش 
عمومی این امر را تسهیل کرده و کمک های 
فنی ارایه می دهند، اعضای جامعه به این که 
کدام یک از پروژه ها باید سرمایه گذاری شود 
مربوطه  نهاد  یا  شهرداری  می دهند،  رای 

پروژه های انتخاب شده را اجرا می کند.

بودجه بندی  که  است  داده  نشان  مطالعات 
را  دولت  در  مردمی  مشارکت  مشارکتی، 
افزایش می دهد و نظام تصمیم گیری سیاسی را 
متحول می کند. از آن جا که مشارکت کنندگان 
بر  مستقیماً  که  محلی  موضوعات  پیرامون 
می گیرند،  تصمیم  می گذارد  اثر  زندگی اشان 
برای  جذاب  روشی  مشارکتی  بودجه بندی 

درگیر کردن ساکنان در امور است.

شدن  دموکراتیک تر  به  فزاینده  مشارکت 
تعداد  وقتی  می انجامد.  دولت  تصمیمات 
کنند;  مشارکت  عادی  مردم  از  بیش تری 
تصمیمات بیش تر بیانگر اراده مردم خواهد 
منابع  متوازن تر  توزیع  آن،  نتیجه ی  و  بود 

خواهد بود.

در کانادا، بودجه بندی مشارکتی ساختی کامالً 
متفاوت با برزیل دارد. در مقایسه با آمریکای 
با  ثروتمندتر  بسیار  کانادا  شهرهای  التین، 
فرهنگی  تنوع  و  توسعه یافته تر  زیربنایی 
محلی  دولت های  بیش تری اند.  زبانی  و 
اصالحات  و  دارند  اندکی  قانونی  استقالل 
نئولیبرالی اخیراً خصوصی سازی، بازسازی 
پرداخت های  قطع  و  دولت  کوچک سازی  و 
اجتماعی، آن ها را با منابع و قدرت ناچیزی 
رها کرده اند. نتیجه ی این اقدامات، نابرابری 
با  است.  یابنده  رشد  اجتماعی  و  اقتصادی 
و  فرصت ها  محدودیت ها،  این  حال،  این 
بودجه بندی  تجربه  برای  جدیدی  انگیزه های 

مشارکتی فراهم کرده است.

پروژه  گوئلفنخستین  ناحیه  حمایتی  ائتالف 
شمالی  در  آمریکای  مشارکتی  بودجه بندی 
تورنتو  با  ساعت  یک  که  گوئلف  شهر  در 
پیشرو  دانشگاهی  شهر  یک  و  دارد  فاصله 
با صد هزار سکنه است به اجرا درآمد. در 
اوایل دهه ۹۰، چندین گروه غیررسمی در 
محالت کم درآمد گوئلف برای ایجاد تغییرات 
به  کردند.  سازمان دهی  به  شروع  اجتماعی 
 Unitedway  ،Family_Guelf تدری 
و Children Services شروع به تامین 
فعالیت ها  این  کردند.  گروه ها  این  مالی 
و  بزرگساالن  آموزش  تفریحی،  برنامه های 
مراقبت از کودکان را شامل می شد. چند سال 
و  شدند  گود  وارد  نیز  شهری  مقامات  بعد 
پیشنهاد کردند گروه ها به جای رقابت برای 
سازمان  یک  نظارت  زیر  سرمایه،  جذب 

فراگیر با هم کار کنند.

شهر،  مقامات  و  گروه ها  این   ،۱۹۹۷ در 
ائتالف حمایتی ناحیه گوئلف را با هدف حمایت 
و  شهر  مقامات  کردند.  تاسیس  ساکنین  از 
سازمان های مذکور به شکل جمعی به تخصیص 
بودجه می پردازند و کیفیت زندگی در جامعه را 

بهبود می بخشد.

در مرحله نخست ائتالف به ۵۰ هزار دالر که 
شهر  اجتماعی  پرداخت های  برنامه  ناحیه ی  از 
این  زمان  طی  اما  کرد  تاکید  بود;  شده  تامین 
گروه ها سرمایه های دیگری از منابع عمومی و 
خصوصی جذب کردند و با تقویت این سرمایه ها 
شهر  اجتماعی  خدمات  بودجه  عنوان  به  آن  از 

استفاده کردند.

میان  برابر  شکل  به  سرمایه  اول،  وهله  در 
شهر  مقامات   ۱۹۹۹ در  شد.  تقسیم  محالت 
پیرامون  یکدیگر  با  گروه ها  اگر  کردند  پیشنهاد 
نیازهایشان مذاکره کنند سرمایه به  اولویت ها و 
پاسخ  در  شد.  خواهد  تقسیم  متناسب تری  شکل 
فرآیند  اجرای  به  ائتالف شروع  پیشنهاد  این  به 
که  این جا ست  جالب  کرد  مشارکتی  بودجه بندی 
آلگره  پرتو  الگوی  با  آشنایی  بدون  فوق  اقدام 
به  ائتالف  بودجه   ۲۰۰۵ سال  تا  گرفت.  شکل 
یک میلیون دالر رسید که از طریق ۱۵ گروه در 
پروژه های  اجرای  و  اجتماعی  خدمات  راستای 
زیربنایی با سرمایه ی اندک به کار گرفته شد.

زمان  مدت  ائتالف  مشارکتی  بودجه بندی  فرآیند 
یکساله ای را برای تخصیص سرمایه و اجرای 
پروژه ها در نظر می گیرد. این فرآیند شامل پنج 

مرحله عمده است:

پیرامون  ائتالف  دسامبر،  ماه  در  شروع 
اولویت های شهر در سال آتی بحث کرده و فرآیند 

بودجه بندی را مرور می کند.

یکدیگر  با  محلی  گروه های  قالب  در  ساکنان 
مالقات کرده و پیرامون اولویت های محل و شهر 
پروژه های  گروه  هر  می کنند.  بحث  یکدیگر  با 
پیشنهادی خود را آماده می کند. ساکنان دو نماینده 
انتخاب  ائتالف  در  گروهشان  نمایندگی  برای 

می کنند.

نهادن  اشتراک  به  برای  محالت  نمایندگان 
مالقات  یکدیگر  با  بودجه ایشان  پیشنهادات 
در  سرمایه  ائتالف  و  شهر  مقامات  می کنند. 
دسترس را مشخص می کنند. سپس از برگزاری 
خواسته های  و  نیازها  محلی  گروه های  جلسه، 

خویش را بازنگری می کنند.

تا  می دهند  تشکیل  جلسه  محالت  نمایندگان 
کنند.  بودجه تصمیم گیری  تخصیص  پیرامون 
پیشنهادی  فعالیت های  پیرامون  نمایندگان  سپس 
توافق  به  بودجه بندی  پیرامون  تا  می کنند  بحث 
را  پروژه هایشان  گروه ها  نهایتاً  و  برسند  نهایی 
از طریق یک چرخه سرمایه گذاری ساانه اجرا 

و نظارت می کنند.

Shelter force online :منبع
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بازهم برمی  خیزم

مایا آجنلو
Maya Angelou

برگردان یوسف صدیق )گیلراد( 
 دایرة املعارف روشنگری

• شاید از من

• با دروغ  های بیمارگونه و زهر آگینت

• بنویسی در تاریخ

• شاید به تمامی در لجن لگد مالم کنی

• من اما باز هم، همچون غبار برمی خیزم.

*****

• شادابی  ام را تاب نمی آری؟

• نومیدی تسخیرت کرده چرا؟

• زیرا چنان گام برمی دارم

• که گویی در اتاق نشیمنم

• چاه  های نفت در فوران اند.

*****

• درست بسان ماه  ها و بسان خورشید ها،

• با یقین امواج،

• درست مانند امید هایی که قامت می 
ا  فرازند،

• باز هم برمی  خیزم.

*****

• می خواستی  ام درهم شکسته ببینی؟

• سرا فکنده، غمگینچشم؟

• شانه  ها فرو افتاده چون قطره  های اشک،

• درمانده در بحران  های عاطفی؟

*****

• غرورم آزار ت می   دهد؟

• بر تو سخت گران می  آید آیا

• که بلند می  خندم، چنانکه گویی

• معادن طال در حیاط خانه  ام حفر 
می  شوند؟

*****

• شاید با واژه  هایت به من شلیک کنی

• با چشم هایت زخمی  ام کنی

• شاید با کینه  ها یت  نا بودم کنی،

• من اما باز هم، بسان هوا برمی خیزم.

*****

• زیبائی زنانه  ام آیا آزرده  ات می  کند؟

• شگفت می   نمایدت آیا

• که می   رقصم آنسان که گویی،

• الماس  ها، در میعادگاه ران  هایم دارم؟

*****

• فراسوی کلبه  های شرم تاریخ

• برمی  خیزم

• از درون گذشته  ای، ریشه  هایش در درد

• برمی  خیزم!

*****

• من اقیانوسی ام سیاه، پر تالطم و پهناور،

• در موج  هایم تورم و طغیان.

*****

• شب  های وحشت و ترس را پس زده

• برمی خیزم.

• به سوی سپیده دمی بغایت شفاف

• برمی خیزم.

• ارمغان  ها از نیاکانم به همراه می   آورم

• من امید و رؤیای بردگانم

• بر می  خیزم

• بر می  خیزم

• بر می  خیزم.

پایان

ویرایش از دایرة المعارف روشنگری

فرهنگ و مبارزه
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مجله هفته و شما
توضیحاتی برای مطالب ارسالی 

به مجله هفته و استفاده از مطالب 
مندرج در هفته

رفقا و دوستان عزیز، “مجله هفته” 
در نظر دارد به نشریه ای اینترنتی 

تبدیل شود که منعکس کننده نظرات 
سازمان ها کمونیست و افراد مستقل 
کمونیست و فعاالن کارگری ایران 

باشد، شما کمونیست ها و چپ های 
انقالبی ایرانی می توانید ما را با 

ارسال مقاالت و مطالب خود در این 
امر یاری رسانید. لطفا توجه داشته 
باشید که مطالب خود را فقط به فرم 
فایل دوک) MS-Word )DOC ارسال 

فرمائید، از انتشار،مطالب به فرم 
های دیگر به دالیل فنی معذوریم. 

“مجله هفته” به هیچ حزب و سازمان 
تعلق ندارد، اما بی طرف نیست. 
مسئولیت هر مطلب منتشر شده با 

نویسنده آن می باشد! و “مجله هفته” 
هیچ نوع مسئولیت در برابرانتشار 

آن به عهده منی گیرد “مجله هفته” 
در انتخاب و انتشار مطالب ارسالی 

کامال آزاد می باشد. توضیحاتی 
برای استفاده ازمطالب مندرج در 
مجله هفته هدف ما از انتشار این 

مطالب گام کوچکی در جهت اگاهی 
و روشنگری سوسیالیستی است از این 
جهت انتشار متام مطالب منتشر شده 
در هفته چه با ذکر منبع و چه بدون 
ذکر آن کامال آزاد می باشد. اما از 

آجنا که بسیاری از مطالب مجله هفته 
از منابع دیگری است لطفا به ذکر 

منابع اصلی توجه داشته باشید
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