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نظری

جهان از نگاه جنوب – گفت وگوی ایرنه لئون با مسیر امین

ترجمه بابک پاکزاد

منبع سایت نقد اقتصاد سیاسی

پرسش  سه  روی  مصاحبه  این  در  مایلم 
به  شما  نگاه  کنم:  تمرکز  مرتبط  اما  مجزا 
جهان و امکانات تغییر آن، پیشنهاد سیاسی 
نظام  فروریزی  زمینه ی  در  نظری تان  و 
سرمایه داری و گسست از آن، تحلیل تان از 
چارچوب جهانی، به ویژه از منظر آفریقا و 
خاورمیانه، چشم انداز شما از وضعیت جهان 

از نگاه و چشم انداز جنوب؟

برای پاسخ به این پرسش، که مطلقاً پرسش 
موضوع  است  ضروری  نیست،  ساده ای 
بیایید  نخست،  کنیم.  تقسیم  بخش  سه  به  را 
تعیین کننده  کنیم: ویژگی های مهم و  بررسی 
سرمایه داری معاصر چیست؟ نه سرمایه داری 
به طور عام، بلکه سرمایه داری معاصر؟ چه 
چیز حقیقتاً جدیدی درباره ی آن وجود دارد؟ 
بگذارید  که  آن  دوم  چیست؟  مشخصه هایش 
که  کنیم  تمرکز  کنونی  بحران  سرشت  بر 
آن  من  ـ  است  بحران  یک  از  بیش  چیزی 
را »فروریزی نظام سرمایه داری معاصر« 
چارچوب  این  در  سوم،  می کنم.  تعریف 
نیروهای  استراتژی های  کنیم:  تحلیل  بیایید 
و  مسلط  سرمایه ی  همان  ـ  حاکم  ارتجاعی 
حاکم که شامل  سه وجهِی امپریالیستِی ایاالت 
متحده، اروپا و ژاپن و هم پیمانان مرتجع شان 
در سرتاسر جهان استـ  چیست؟ تنها با درک 
این مسأله می توان به چالش هایی پرداخت که 
مردم  جنوب ،چه در کشورهای نوظهور و 
چه دیگر کشورهای جنوب، با آن مواجه اند.

تز من پیرامون سرشت نظام سرمایه داری 
معاصرـ  که متواضعانه، آن را »فرضیه«ای 
وارد  ما  که  است  این  ـ  می نامم  بحث  قابل 
انحصاری شده  مرحله ی جدید سرمایه داری 
ایم. این مرحله ای کیفیتاً جدید است،با توجه 
به درجه ی تمرکز سرمایه، اکنون سرمایه تا 
انحصاری  که سرمایه ی  متراکم  شده  حدی 

عمالً همه چیز را کنترل می کند.

انحصاری«  »سرمایه ی  که  نیست  تردیدی 
مفهوم جدیدی نیست. در پایان قرن نوزدهم 
ساخته و پرداخته شد و در مراحل مشخص 
کرد؛  پیدا  توسعه  بیستم  قرن  متوالی طی  و 
 ،۱۹۸۰  –  ۱۹۷۰ دهه های  آغاز  با  اما 
مرحله ی کیفیتاً جدید ی پدیدار شد. سرمایه ی 

انحصاری پیش از آن وجود داشت، اما همه 
اکنون  حقیقت،  در  نمی کرد.  کنترل  را  چیز 
هیچ فعالیت اقتصادی سرمایه دارانه ای وجود 
ندارد که خودمختار یا مستقل از سرمایه داری 
انحصاری همه  ـ سرمایه ی  باشد  انحصاری 
که  را  آن هایی  می کند، حتی  کنترل  را  چیز 
به ظاهر مستقل به نظر می رسند. یک مثال از 
میان موارد بسیار، کشاورزی در کشورهای 
توسعه یافته ی سرمایه داری است که در کنترل 
نهاده ها، بذرهای  انحصاراتی قرار دارد که 
اصالح شده، سموم دفع آفات نباتی، اعتبارات 

و زنجیره ی بازار را تأمین می کنند.

این مساله ای قطعی و تعیین کننده است ـ این 
»انحصار  را  آن  من  که  است  کیفی  تحولّی 
که  انحصاری  یعنی  نامیده ام؛  تعمیم یافته« 
این  است.  یافته  گسترش  حوزه ها  تمامی  به 
دارد.  مهّمی  و  ماهوی  پی آمدهای  ویژگی 
بورژوایی   دموکراسی  نخست،  وهله ی  در 
مبتنی  روزگاری  اگر  می شود:  بی اثر  کامالً 
معادل  که  بود  راست  ـ  اپوزیسیون چپ  بر 
پرولتری،  کم وبیش  اجتماعی،  ائتالف های 
کم وبیش بورژوایی که هریک با مفاهیم شان از 
اقتصاد سیاسی، از یکدیگر متمایز می شدند؛ 
و  جمهوری خواهان  مثال،  اکنون،برای 
جریان  یا  متحده،  ایاالت  در  دموکرات ها 
سارکوزی  جریان  و  سوسیالیست ها  اوالند 
تقریباً  یا  یکسان  فرانسه،  در  راست گرایان 
آن ها  همه ی  دیگر،  بیان  به  یکسان اند. 
نسبت به اجماعی که تحت فرمان سرمایه ی 

انحصاری است، هم رأی  اند.

نخستین پی آمد، تحولی را در زندگی سیاسی 
چنان  شده،  بی اثر  دموکراسِی  می زند.  رقم 
انتخاباتی در  که در دور نخست رقابت های 
ایاالت متحده دیده می شود به یک مضحکه 
بدل شده است. سرمایه ی انحصاری تعمیم یافته 
پی آمدهایی بسیار جدی دارد. ایاالت متحده را 
این پی آمدی  به ملّت »احمق ها« بدل کرده. 
راهی  دموکراسی  دیگر  زیرا  است  جّدی 

برای بیان و ابراز خود ندارد.

که  است  آن  روند  این  نتیجه ی  دومین 
عینی  مبنای  تعمیم یافته«،  »سرمایه داری 
جمعی«  »امپریالیسم  است  چیزی  ظهور 
ژاپن  ـ  اروپا  ـ  متحده  ایاالت  سه وجهِی 

آن  بر  قویاً  نکته ای است که  این  خوانده ام. 
فرضیه  هنوز  هرچند  زیرا  می کنم،  تاکید 
تضاد  کنم:هیچ  دفاع  آن  از  می توانم  است، 
ژاپن  و  متحده،اروپا  ایاالت  میان  عمده ای 
وجود ندارد. اندک رقابتی در سطح اقتصادی 
وجود دارد، اّما در سطح سیاسی، هم پیمانی 
با سیاست های مشخص شده از سوی ایاالت 
باید  جهانی  سیاست  چه  آن  به مثابه  متحده 
»جامعه ی  ما  آن چه  است.  بالفصل  باشد، 
بین المللی« می نامیم رونوشت گفتمان ایاالت 
متحده است: تنها در عرض سه دقیقه، سفرای 
اضافات،دموکرات های  برخی  با  اروپایی 
سعودی  پادشاه  و  قطر  امیر  نظیر  اعظم 
حاضر می شوند. سازمان ملل وجود ندارد ـ 
نمایندگی سازمان ملل از کشورها کاریکاتور 

است.

سرمایه داری  از  گذار  بنیادی،  تحول  این 
انحصاری  »سرمایه داری  به  انحصاری 
تعمیم یافته« است که مالیه گرایی را تبیین می 
کند که از آن رو انحصارهای تعمیم یافته ـ به 
در  هست  آن چه  هر  بر  کنترل  اعمال  سبب 
تمامی فعالیت های اقتصادی ـ امکان مکیدن 
اضافی  ارزش  از  بزرگ تری  هرچه  بخش 
تبدیل آن به  تولید شده در سرتاسر جهان و 
انحصار طلبان، سکوی پرش  سکوی پرش 
و  نابرابری  عامل  که  دارند  را  امپریالیستی 
رکود در کشورهای شمال از جمله سه وجهی 

ایاالت متحده ـ اروپا ـ ژاپن است.

و این مسأله مرا به نکته ی دوم می رساند: این 
سیستم است که در بحران به سر می برد. یا 
این فقط یک بحران نیست ـ یک فروریزی 
است؛ در این مفهوم که این نظام از بازتولید 
خود بر مبنای اصول خویش ناتوان است،به 
خود  درونی  تضادهای  قربانی  دیگر،  بیان 

است.

این سیستم دارد فرومی ریزد،نه به خاطر این 
خاطر  به  بلکه  است،  مردم  زیر ضرب  که 
موفقیتش. موفقیتش در اعمال مدیریت برای 
تحمیل خود به مردم که به رشد سرگیجه آور 
نابرابری هایی منتهی شده که نه تنها از نظر 
است  قبول  غیرقابل  که  ننگ آور،  اجتماعی 
با  قبوالنده شود.  که  می شود  تالش  هنوز  و 
نیست،  فروریزی اش  دلیل  این  حال،  این 
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بلکه واقعیت این است که این سیستم قادر به 
بازتولید خود برمبنای بنیادهایش نیست.

این مسأله مرا به بعد سوم موضوع می کشاند 
که مربوط به استراتژی نیروهای ارتجاعی 
ارتجاعی  نیروهای  از  وقتی  است.  مسلط 
مسلط سخن می گویم، به سرمایه ی انحصاری 
تاریخی  امپریالیستِی  سه وجهِی  تعمیم یافته ی 
تمام  با  همراه  ژاپن  ـ  اروپا  ـ  متحده  ایاالت 
سراسر  در  متحدشان  ارتجاعی  نیروهای 
قالب  به  قالبی  از  که  کنم  می  اشاره  جهان 
جمع  محلی  هژمونیک  بلوک های  در  دیگر 
شده اند و بخشی از این نظام سلطه ی ارتجاع 
این  کنند.  می  حفظ  را  آن  و  هستند  جهانی 
متعدد و  به غایت  ارتجاعی،  بومی  نیروهای 

در کشورهای مختلف به غایت متفاوتند.

استراتژی سیاسی نیروهای مسلط  ـ که همان 
تعمیم  یافته  مالیه گراِی  انحصارِی  سرمایه ی 
ـ  سنتی  جمعِی  امپریالیستِی  سه وجهِی  در 
تاریخی )ایاالت متحده ـ اروپا ـ ژاپن( است 
ـ با هویت بخشی به دشمنان تعریف می شود.
ـ  آنها، دشمنان، کشورهای نوظهورند  برای 
به بیان دیگر ،چین و بقیه نظیر برزیل و هند 
نوظهور  کمابیش  آنها  برای  که  دیگرانی  و 

محسوب می شوند.

چرا چین؟ زیرا طبقه ی حاکم چین پروژه ای 
دارد. قصد ندارم پیرامون این که این پروژه 
وارد  کاپیتالیستی،  یا  است  سوسیالیستی 
جزئیات شوم. آن چه مهم است این است که 
آن کشور پروژه ای دارد. پروژه ی آن کشور 
شامل عدم پذیرش اوامر سرمایه ی انحصاری 
است که خود  تعمیم یافته ی سه وجهی  مالی  ـ 
می کند؛  تحمیل  مزیت هایش  طریق  از  را 
کنترل  تکنولوژی،  کنترل  چون  مزیت هایی 
کنترل  سیاره،  طبیعی  منابع  به  دسترسی 
کنترل  و…،  تبلیغات  گروهی،  رسانه های 
نظام ادغام شده ی مالی و پولی جهانی، کنترل 
سالح های کشتار جمعی. چین بی سروصدا 

این نظام را به چالش طلبیده است.

در  نیست.  پیمانکار صرف  دیگر یک  چین 
چین بخش هایی هست که همچون پیمانکار 
و  سازندگان  نظیر  می کنند،  عمل  فرعی 
و  قیمت  ارزان  اسباب بازی های  فروشندگان 
چین  که  روست   آن  از  تنها  این  بی کیفیت. 
نیاز به ارز دارد و پیمانکاری فرعی ابزاری 
آسان برای تأمین آن است. اما چین به اینجا 
توسعه اش  کشور  این  ویژگی  نمی شود.  ختم 
و  توسعه   پیشرفته،  فن آوری  سریع  جذب  و 
آن  چین  است.  دست خویش  به  آن  بازتولید 
فقط  و  فقط   می کنند  ادعا  برخی  که  طور 
سر »ساخت  بر  بحث  نیست.  جهان  کارگاه 
در چین« نیست بلکه بر سر »ساخت توسط 
چین« است. این همه تنها بدین خاطر امکان 

زده اند:  انقالب  یک  به  دست  آنها  که  یافته 
بنا  مسیری  متناقض  شکلی  به  سوسیالیسم 
از  ویژه ای  نوع  اجرای  امکان  که  نهاده 

سرمایه داری را ممکن کرده است.

کشورهای  چین،تمام  از  بعد  که  بگویم  باید 
.اگر  قرار می گیرند  بعد  نوظهور در رده ی 
که  بگویم  کنم،باید  رده بندی  را  آنها  بخواهم 
چین ۱۰۰ درصد، برزیل ۳۰ درصد و بقیه 
نوظهور  کشورهای  نوظهورند.  درصد   ۲۰
دیگر در مقایسه با چین، پیمانکاران فرعی 
از  می شوند:  محسوب  اقتصادی  فعالیت های 
میان  هماهنگی  ایجاد  منظور  به  که  آن جا 
تعمیم یافته ِی  مالی  ـ  انحصاری  سرمایه ی 
هند  نظیر  نوظهور  کشورهای  و  سه وجهی 
و برزیل و…البته به جز چین، حاشیه هایی 
پیمانکارانی  آن ها  دارد،  در مذاکرات وجود 

فرعی هستنتد.

به این دلیل است که جنگ علیه چین به بخشی 
است.  شده  بدل  سه وجهی  این  استراتژی  از 
ای  دیوانه  های  آمریکایی  پیش،  سال  بیست 
بودند که از ایده ی اعالم جنگ به چین، قبل 

از آن که خیلی دیر شود، حمایت می کردند.

چینی ها موفق بوده اند، از همین روست که 
سیاست خارجی شان چنین مسالمت آمیز بوده 
است. اکنون روسیه نیز در گروه کشورهای 
حقیقتاً نوظهور به چین می پیوندد. می بینیم که 
مسلح  نیروهای  کردن  مدرنیزه  پوتین طرح 
روسیه را ارائه داده و برای بازسازی نیروی 
کرده  برنامه ریزی  شوروی  دوران  دریایی 
برابر  در  واقعی  وزنه ای  شود  بنا  وقتی  که 
قدرت نظامی ایاالت متحده ایجاد می کند. این 
مسأله ای مهم است. در این جا، سخن از این 
نیست که پوتین دموکرات است یا نه، یا چشم 
بر  مساله  نه.  یا  است  سوسیالیستی  اندازش 
با  تقابل  امکان  سر  بر  بلکه  نیست  این  سر 

قدرت سه وجهی است.

شما  ـ  ما  همه ی  جنوب،  کّل  جهان،  بقیه ی 
بسیاری  و  مصری ها،  ما  اکوادوری ها، 
دیگر- به حساب نمی آییم. کشورهای ما تنها 
و تنها به یک دلیل محّل توجه سرمایه داری 
منابع  به  دسترسی  است،  جمعی  انحصارِی 
انحصاری  سرمایه ی  زیرا  ما،  طبیعی  
منابع  کل  اتالف  و  کنترل  بدون  نمی تواند 
طبیعِی جهان خود را بازتولید کند. این تنها 
سرمایه ی  عالقه ی  مورد  که  است  چیزی 

انحصاری است.

به  انحصاری  دسترسی  تضمین  منظور  به 
منابع طبیعی، امپریالیستها باید مطمئن شوند 
به  بنابراین  نیابد.  توسعه  ما  کشورهای  که 
»توسعه ی لمپنی«، آن گونه که آندره گوندر 
فرانک تعریف کرد، می رسیم ـ البته فرانک 

درباره ی آن در شرایط بسیار متفاوتی بحث 
برای  را  اصطالح  این  من  اما  بود،  کرده 
کاربرد در شرایط جدید به عاریت گرفتم ـ او 
توضیح می دهد که چه طور تنها پروژه ای که 
است.  توسعه  دارد عدم  ما  برای  امپریالیسم 
خطه ای  فقرزدگی  ـ  بی هنجاری  توسعه ی 
به  شده  تامین  قاّلبی  رشد  نفت،  از  سرشار 
ضرب و زور منابع گاز، چوب یا هر چیز 
این  ـ  منابع طبیعی  به  دیگر،برای دسترسی 
همان چیزی است که دارد فرو می ریزد چرا 
که به لحاظ اخالقی تحّمل ناپذیر است. مردم 

دیگر آن را نمی پذیرند.

پس فروریزی ها رخ می دهد.نخستین موج ها 
در در آمریکای التین ریشه داشت و اتفاقی 
نظیر  حاشیه ای  کشورهای  در  که  نیست 
اصالً  داد.  رخ  ونزوئال  و  بولیوی،اکوادور 
رسید.  عربی  بهار  نوبت  نیست.بعد،  اتفاقی 
موج های دیگر را در نپال و کشورهای دیگر 
خواهیم دید چرا که این موضوعی نیست که 

تنها در یک منطقه ی خاص رخ دهد.

بهار عربی

برای مردمی که قهرمان این مبارزاتند، این 
را  چالش  این  یعنی،  است.  چالش  یک دنیا 
نمی توان در چارچوب این سیستم گنجاند، در 
نولیبرالیسم،  از  گذار  برای  چارچوب تالش 
چهره  با  سرمایه داری  به  دستیابی  برای 
شایسته،  منطق حکمرانی  به  ورود  انسانی، 
کاهش فقر، دمکراتیزه کردن زندگی سیاسی 
و…، زیرا این ها همه شیوه های مدیریت فقر 

مطلقی است که نتیجه ی همین منطق است.

نتیجه گیری من ـ از جایگاهی عمدتاً متمرکز 
بر جهان عرب ـ این است که این فقط یک 
است،  تاریخی  لحظه ی  یک  نیست،  بحران 
انقالب  از  برای مردم. من  لحظه ای بزرگ 
این  از  نمی خواهم  اگرچه،  می گویم.  سخن 
اصطالح سوء استفاده کنم. هم اکنون شرایط 
گسترده ی  بلوک های  ساختن  برای  عینی 
در  سرمایه داری  ضد  و  بدیل  اجتماعِی 
برای  شرایطی  دارد.  وجود  وسیع  ابعاد 
جسارت ورزی وجود دارد تا راهی رادیکال 

را پی افکنیم.

مشخصات مأخذ:

 The World Seen from the South:
 Interview with Samir Amin by

۲۰.۰6.۱۲ ,Irene León, MRZine
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نظری

دایرالمعارف روشنگری

مشخص  برای  است  اصطالحی  شرط  پیش 
کردن واقعیات امور متفاوت.

۱

مثال اول

به عنوان مثال، می توان از پیش شرط های 
در  حیات  وجود  برای  الزم  شرایط(  )پیش 
کره مریخ صحبت کرد و کلیه ارزش های 
پارامتری در سطح سیاره مریخ را در نظر 

داشت.

۲

مثال دوم

و یا می توان از پیش شرط های الزم برای 
را  عللی  و  کرد  صحبت  ای  حادثه  وقوع 
موجب  که  داشت  نظر  در  اوقات(  )برخی 

حدوث حادثه یاد شده می شوند.

در اینگونه موارد، اصطالح »پیش شرط«  
کسب  یکسانی  معنی  »شرط«  اصطالح  با 

می کند.

دایرة  تارنمای  در  شرط  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

۳

مثال سوم

های  شرط  پیش  از  توان  می  باالخره  و 
مقدمات،  منظور  که  کرد  صحبت  استداللی 
یعنی احکامی اند، که باید از آنها آغاز به کار 
اثبات حکم  به  منطقی  قواعد  بکمک  و  کرد 

معینی نایل آمد.

۴

تجزیه و تحلیل سمانتیکی )علم زبان شناسی( 
فرم  در  که  احکامی  کلیه  که  دهد  می  نشان 
»تحت پیش شرط هائی که ……« ادا می 
با احکامی  بلحاظ سمانتیکی مترادف  شوند، 

آشنائی با مفاهیم پیش شرط، شرط و شرایط
پیش شرط

پروفسور دکتر گئورگ کالوس

برگردان شین میم شین

 »..… اینکه  شرط  »به  فرم  در  که  اند، 
مطرح می گردند.

۵

رجحان یکی از این دو اصطالح بر دیگری 
بدلیل عادت محاوره  بلکه  منطقی،  بدلیل  نه 

ای صورت می گیرد.

6

در تئوری »حساب رقومی«ـ  به عنوان مثال 
ـ تعاریف منطقی ئی وجود دارند که می توان 

آنها را »شرط منطقی« نام داد.

شرط  پیش  اصطالح  جاها،  جور  این  در 
مورد استفاده قرار نمی گیرد.

۷

از سوی دیگر، همیشه از »پیش شرط های 
منطقی« یک دلیل صحبت می شود، ولی نه 

از »شرط های منطقی« یک دلیل.        

۸

دلیل این امر، دلیلی زبانی ـ تاریخی، زبانی ـ 
پسیکولوژیکی وعلمی ـ تاریخی است.

۹

اصطالح  دو  این  سمانتیکی  بودن  مترادف 
وقتی آشکار می شود که ما مفاهیمی را که 
معنی این دو اصطالح را تشکیل می دهند، 

از یکدیگر متمایز سازیم :

از  یا  و  ها  پیش شرط  از  دو مورد  در هر 
شرط های ضرور، کافی و ضرور و کافی 

سخن گفته می شود.

   مراجعه کنید به شرط، علت در تارنمای 
دایرة المعارف روشنگری

پایان 

شرط )قید( )۱(

پروفسور دکتر  گونتر کروبر

برگردان شین میم شین

۱

شرط )قید( به واقعیت امر عینی ئی اطالق 
می شود که حاوی خواص زیر باشد:

الف

وجود واقعیت امر دیگری وابسته به وجود 
آن باشد.

تارنمای  در  امر  واقعیت  به  کنید  مراجعه 
دایرة المعارف روشنگری

ب

و یا وجود آن وجود واقعیت امر دیگری را 
بدنبال آورد.

۲

در  امری  واقعیت  فکری  انعکاس  به  شرط 
فرم حکمی اطالق می شود که حاوی خواص 

زیر باشد:

الف

آن  اعتبار  به  وابسته  دیگری  حکم  اعتبار 
باشد.

دایرة  تارنمای  در  حکم  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

ب

و یا اعتبار آن اعتبار حکم دیگری را بدنبال 
آورد.

۳

آنچه وابسته به قید و شرط است و یا بوسیله 
قید و شرط تعیین می شود، مقید و یا مشروط 

نامیده می شود.

۴

در واقعیت عینی هیچ پدیده ای وجود ندارد 
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و  نشود  مشروط  دیگری  پدیده  بواسطه  که 
خود قید و شرط پدیده دیگری نباشد.

۵

اشتراط )مشروطیت( عام پدیده ها ناشی از 
عوامل زیر است:

الف

)فراگیر،  یونیورسال  پیوند  از  ناشی 
عام(  جهان مادی  است.

ب

ماده  وجودی  فرم  بمثابه  حرکت  از  ناشی 
است.

6

مفهوم شرط با مفهوم علت یکی نیست.

۷

در  متضاد  ماهیتا  نظر  دو  فلسفه  تاریخ  در 
زمینه رابطه علت و شرط وجود دارد:

الف

شرط در فلسفه افالطون

 افالطون )۴۴۷ ـ ۳۴۷ ق. م.(

فیلسوف یونان باستان و از شاگردان سقراط

نظر اول شرط وعلت را بطور مطلق از هم 
جدا می کند:

نمی  هم  علت  باشد،  علت  تواند  نمی  شرط 
تواند شرط باشد.

یک همچو مرزبندی مطلق میان شرط وعلت 
را در فلسفه افالطون می یابیم:

۱

بنظر افالطون، تنها ایده ها، روح وعقل می 
توانند علت باشند.

۲

شرط همواره از چیزهای مادی تشکیل می 
یابد.

ب

شرط در ماتریالیسم مکانیکی و شرط گرائی

نظردوم که شرط و علت را یکی محسوب 
متفاوت  گرایش  دو  بصورت  دارد،  می 

خودنمائی می کند:

۱

ماتریالیسم مکانیکی

گرایش اول را ماتریالیسم مکانیکی در قرن 
هفدهم و هجدهم نمایندگی می کند:

ماتریالیسم مکانیکی شرط را تا درجه علت 
تقلیل می دهد و در طبیعت »جز زنجیر بی 

پایان علی«چیزی نمی بیند.

مراجعه کنید به دترمینیسم در تارنمای دایرة 
المعارف روشنگری

۲

کندیسیونالیسم )شرطگرائی(

گرایش دوم را شرطگرائی نمایندگی می کند:

ماتریالیسم  برعکس  درست  ـ  گرائی  شرط 
مکانیکی ـ علت را تا درجه شرط تقلیل می 

دهد:

شرطگرائی به انکار وجود عینی علت می 
پردازد و تنها وجود مجموعه ای از شروط 
ارزش  دارای  که  شناسد  می  برسمیت  را 

یکسانی اند و تفاوتی با هم ندارند.

۸

شرط و علت در ماتریالیسم دیالک تیکی 

طرح از مجله ارجمند هفته

کارل مارکس )۱۸۱۸ ـ ۱۸۸۳(

فریدریش انگلس )۱۸۲۰ ـ ۱۸۹۴(

یک  بمثابه  را  تیکیعلیت  دیالک  ماتریالیسم 
یونیورسال)عام،  متقابل  تأثیر  گشتاور 
فراگیر( تلقی می کند و بدین طریق هر دو 
رابطه  زمینه  در  الذکر  فوق  افراطی  نظر 

شرط و علت را نفی می کند:

الف

ماتریالیسم دیالک تیکی هم جدا کردن مطلق 
شرط و علت از یکدیگر را باطل می داند.

ب

هم یکی انگاشتن آن شرط و علت را.  

۱

از  علت  مفهوم  با  مقایسه  در  شرط  مفهوم 
دامنه بمراتب وسیعتری بر خوردار است.

۲

علت نوع معینی از شرط است.

هر شرطی نمی تواند علت باشد.

۳

عیان  نیز  منطقی  بطور  را  امر  حقیقت  این 
است:

الف

رابطه شرطی را می توان در فرمول »اگر ـ 
پس« نشان داد، ولی هر رابطه »اگر ـ پس« 

نمی تواند بیانگر رابطه علی باشد.

ب

مثال در حکم »اگر مثلثی متساوی االضالع 
باشد، پس متساوی الزاویه خواهد بود« یک 
متساوی  نه علت  ولی  بیان می شود،  شرط 

االضالع بودن مثلث.

۴

بسته به نوع پیوندمیان شرط و مشروط می 
توان شرط های زیرین را از هم تمیز داد:

الف

شرط ضرور

نامند، اگر  شرط عینی )A( را ضرور می 
بدون تحقق آن وجود پدیده )B( که بوسیله آن 

مشروط می شود، غیر ممکن باشد:

۱

یعنی اگر شرط ضرور )A( برآورده نشود، 
پدیده مشروط )B( نیز نمی تواند پدید آید.

۲

به   )A( تحقق  که  نیست  معنی  بدان  اما  این 
معنی وجود )B( است.

۳

را   )B( واقعی  وجود   )A( ضرور  شرط 
را  آن  پیدایش  امکان  بلکه  کند،  نمی  تعیین 

فراهم می آورد.

۴

تبدیل امکان به واقعیت در این مورد  برای 
شرط های دیگری نیز الزم اند.

۵

بدان  منطقی،  رابطه  هر  در  ضرور  شرط 
حکم  توان  می   )B( ازحکم  که  است  معنی 

)A( را نتیجه گرفت:
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: )A( داللت  می کند بر  )B( 

)B à A(

6

        

در عرصه منطق، از بطالن حکم )A( می 
توان بطالن حکم )B( را نتیجه گرفت.

۷

شرط  تحقق  عدم  از  هستی،  عرصه  در 
ضرور، می توان عدم وقوع حادثه )B( را 

نتیجه گرفت.

۸

هیچ  به  برعکس،  اما   )A( حکم  از صحت 
نتیجه  را   )B( حکم  توان صحت  نمی  وجه 

گرفت.

الف

سوسیالیستی  تولیدی  مناسبات  وجود  مثال 
توسعه یافته و مستحکم شرط ضرور برای 
پیشرفته  سوسیالیسم  اجتماعی  سیستم  به  نیل 

است.

ب

اگراین شرط بر آورده نشود، امکان نیل به 
نخواهد  وجود  پیشرفته  سوسیالیستی  سیستم 

داشت.

ت

بخش مرکزی  تحقق  این صورت، حتی  در 
آن، یعنی سیستم اقتصادی سوسیالیسم، امکان 

پذیر نیست.

پ

تولیدی سوسیالیستی  مناسبات  وجود صرف 
سیستم  برقراری  بمعنی  توان  نمی  را 

سوسیالیسم پیشرفته قلمداد کرد.

ث

تکنیک

اثری از الفارو سیکوه ئیروز

پیشرفته  قراری سیستم سوسیالیسم  بر  برای 
عالوه بر مناسبات تولیدی سوسیالیستی تحقق 

عوامل زیرین ضرورت دارد:

۱

سطح رشد عالی نیروهای مولده جامعه

۲

نیروهای  عالی  االمکان  حتی  رشد  سرعت 
مولده جامعه

۳

قدرت دولتی سوسیالیستی نیرومند

۴

نوین  رشد  سطح  با  متناسب  دفاعی  قدرت 
علم و فن و مبتنی بر پیشرفته ترین متدهای 

تدافعی از کشور

۵

توسعه همه جانبه دموکراسی سوسیالیستی

6

اعتالی درجه آموزش زحمتکشان

۷

بهبود مستمر شرایط کار و زندگی زحمتکشان

۸

و  ایدئولوژی  نفوذ  و  اشاعه  باالخره  و 
های  عرصه  همه  در  سوسیالیستی  فرهنگ 

حیات اجتماعی.

۹

فوق  ضرور  های  شرط  کلیه  تحقق  با  تنها 
پیشرفته  سوسیالیستی  سیستم  که  است  الذکر 

واقعیت می یابد.

 ب

شرط کافی

۱

کافی  شرط  توان  می  را   )A( عینی  شرط 
 )B( نامید، اگر تحقق آن وجود پدیده مشروط

را ضرورتا  بدنبال بیاورد.

۲

 )A( دلیلی بر تحقق )B( اما برعکس، وجود
برای وجود  کافی  اگرچه )A( شرط  نباشد، 

)B(  بوده است.

۳

)B( می تواند نه تنها از )A(، بلکه همچنین 
از )A۲( ،)A۱( و غیره  پدید آید.

۴

مثال

 شبکیه

 6۷۰ موجی  طول  با  نوری  اگر  مثال 
بینائی  با  انسانی  شبکیه چشم  بر  میکرومتر 
معمولی بتابد، احساس دیدن قرمز به او دست 

می دهد.

۵

وجود این نور، شرط کافی برای پیدایش این 
احساس است.

6

بطرق  تواند  می  دیدن  قرمز  احساس  اما 
دیگری هم پدید آید:

مثال در نتیجه تحریک مکانیکی شبکیه چشم.

۷

شرط کافی در رابطه منطقی

شرط کافی در رابطه منطقی بدان معنی است 
که از حکم )A( می توان حکم )B( را نتیجه 

گرفت:

حکم )A( دال )داللت کنده( بر )B( باشد.

دایرة  تارنمای  در  حکم  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

۸

 )B( صحت حکم ،)A( یعنی ازصحت حکم
 )A( نتیجه گرفته می شود، اما ازسقم حکم
نتیجه  را   )B( حکم  سقم  توان  نمی  هنوز 

گرفت.

 

ت

شرط ضرور و کافی

کشف شروط ضرور و یا کافی تنها گام اول 
در شناخت پیوندهای قانونمند است.

الف

اگر من به وجود یک شرط کافی واقف شوم، 
هم  دیگری  شروط  آیا  که  دانم  نمی  هنوز 

وجود دارند و یا نه.

ب

اما بر عکس، با شناختن شروط ضرور فقط 
نمی  اتفاق  مربوطه  حادثه  کی  که  دانم  می 

افتد.
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ت

جستجوی  از  عبارت  شناخت  در  بعدی  گام 
شروطی است که هم کافی اند و هم ضرور.

پ

شرط )A( وقتی ضرور و کافی برای تحقق 
مشروط )B( است که اوال بدون تحقق آن، 
وجود )B( امکان ناپذیر باشد، ثانیا تحقق آن، 

وجود )B( را ضرورتا بدنبال بیاورد.

ث

اگر شرط ضرور و کافی فراهم آمده باشد، 
وابستگی   رابطه   )B( و   )A( میان  آنگاه 

ضرور متقارن بر قرار خواهد بود.

ج

شرط ضرور و کافی در رابطه منطقی

شرط ضرور و کافی در رابطه منطقی بدان 
معنی است که از حکم )A( می توان حکم 
 )A( می توان حکم )B( را و از حکم )B(

را نتیجه گرفت:

۱

)B( داللت دارد بر حکم )A( حکم

۲

.)A( داللت دارد بر حکم )B( حکم

ح

از  توان  می  حکمی،  منطق  قوانین  بر  بنا 
شرط ضرور و کافی، همترازی میان حکم 

)A( و حکم )B( را بدست آورد:

۱

مثال شرط ضرور و کافی برای اینکه عددی 
)n۲ = a۲( عدد کامل باشد، عبارت است از

)n(ضمنا عدد طبیعی است.

۲

چون اگر)a(یک عدد کامل باشد، آنگاه مربع 
با مربع عدد طبیعی و برعکس  آن مساوی 

خواهد بود:

)n۲ = a۲(

۳

یک  مربع  با  )a(مساوی  عددی  مربع  اگر 
عدد طبیعی باشد، یعنی )n۲ = a۲( باشد، 

آنگاه ما با عددی کامل سر و کار داریم.

پ

شروط فرعی

شود  می  اطالق  شروطی  به  فرعی  شروط 
بطور  و  بطور تصادفی  ای  پدیده  که وجود 

غیرماهوی  وابسته به آنها باشد.

۱

ماهیت  و  محتوا  بر  تأثیری  فرعی  شروط 
ماهیت  و  محتوا  بر  یا  و  نظر  مورد  پدیده 
روند مورد نظر ندارند، بلکه تنها فرم های 
تعیین می  را  آنها  پیدایش و وجود  مشخص 

کنند.

۲

کشورهای  در  سوسیالیسم  ساختمان  مثال 
بنا  سوسیالیستی  جهانی  سیستم  مختلف 
که  گیرد  می  صورت  متفاوتی  شروط  بر 
درمفهوم »خودویژگی های ملی«  جمعبندی 

می شوند.

۳

فرم  کننده  تعیین  ملی،  های  خودویژگی 
مشخص گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم 
و  محتوا  بر  تأثیری  ولی  کشورند،  یک  در 
)که  گذار  دوره  عام  های  قانونمندی  ماهیت 

برای همه کشورها یکسانند( ندارند.

بودن،  مشروط   ، اشتراط  به  کنید  مراجعه 
قانون، علیت، علت، پیوندعینی در تارنمای 

دایرة المعارف روشنگری

پایان

  مشروط بودن )مشروطیت( و شرایط

پروفسور دکتر گونتر کروبر

برگردان شین میم شین

مشروط بودن )مشروطیت(

 

مشخصه کلی کلیه پدیده های واقعیت عینی 
عبارت  شان  تغییر  و  وجود  پیدایش،  برای 
است از پیش شرط داشتن پدیده های دیگر و 

مشروط بودن بواسطه آنها.

 شرایط

شرایط به چیزی اطالق می شود کهوجودش 
وجود چیز دیگر را امکان پذیر می سازد.

 

دادن  نشان  برای  است،  اصطالحی  شرایط 
مسائل بسیار متفاوت زیر:

الف

حیات  وجود  برای  الزم  شرایط  از  وقتی 
در کره مریخ صحبت می شود، منظور از 
شرایط، کلیه ارزش های پارامتری در سطح 

سیاره مریخ است.

ب

حادثه  وقوع  برای  الزم  شرایط  از  وقتی 
شرایط،  از  منظور  و  شود  می  ای صحبت 
که  است  عللی  از  عبارت  اوقات(  )برخی 

موجب حادثه یاد شده می شوند:

معنی  شروط  با  شرایط  موارد  اینگونه  در 
مشابهی پیدا می کند.

ت

گاهی از شرایط استداللی صحبت می شود و 
منظور عبارت است از مقدمه، یعنی احکامی 
به کار کرد و بکمک  آغاز  آنها  از  باید  که 
قواعد منطقی به اثبات حکم معینی نایل آمد.

۱

تجزیه و تحلیل سمانتیکی )علم زبان شناسی(
فرم  در  که  احکامی  کلیه  که  دهد  می  نشان 
»تحت شرایط ……« ادا می شوند، از نظر 
سمانتیکی مترادفند با احکامی که در فرم »به 

شرط …..« مطرح می گردند.

۲

بر  اصطالح  دو  این  از  یکی  دادن  ترجیح 
عادت  بدلیل  بلکه  منطقی،  بدلیل  نه  دیگری 

محاوره ای صورت می گیرد.

۳

مثال  برای  رقومی«  »حساب  تئوری  در 
تعاریف منطقی ئی وجود دارند که می توان 

آنها را »شروط منطقی« نام داد.

در این جور موارد، اصطالح شرایط بکار 
نمی رود.

۴

از سوی دیگر از »شرایط منطقی« استداللی 
صحبت می شود، ولی نه از »شرط منطقی« 

استداللی. 

۵

این امر به دالیل زیر صورت می گیرد:
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الف

به دلیل زبانی ـ تاریخی

ب

به دلیل زبانی ـ پسیکولوژیکی

ت

به دلیل علمی ـ تاریخی

۵

مترادف بودن سمانتیکی دو اصطالح شرط 
منطقی و شرایط منطقی وقتی آشکار می شود 
که ما به متمایز سازی مفاهیمی که معنی این 
دو اصطالح را تشکیل می دهند، اقدام کنیم:

الف

شرط  از  یا  و  شرایط  از  مورد  دو  هر  در 
ضرور  شرط  یا  و  کافی  شرط  ضرور، 

وکافی صحبت می شود.

پایان

نظری

گذار از خانساالری

مطلق  حجم  افزایش  با  داری  سرمایه  برآمد 
جمعیت، حجم مطلق نیازهای مصرفی اهالی، 
میان  هماهنگی  عدم  با  خوانین،  و  رعایا 
نیروی های مولد و مناسبات تولیدی متداول 
در قرون وسطی مالزمه داشت. معرف پس 
رفت شیوه اربابی تولید در قبال رونق صنایع 
بافندگی و…  دستی و خانگی، نخ ریسی و 
پیشرفت و تمرکز تولید کارگاهی در حاشیه 
شهرها، در جوار مناسبات فئودالی، توسعه 
مبادله مازادها، بسط تجارت محلی، گسترش 
رفت  پس  کلی  بطور  فرامرزی،  بازرگانی 
در  پولی  اقتصاد  قبال  در  طبیعی  اقتصاد 

اروپای بری و بحری بود.

اشرافیت حاکم، فرسوده و بیمار و بدهکار، 
تولید و مصرف را تشخیص  رشد معکوس 
نمی داد. اصال فاقد عقل و شعور الزم برای 
مدیریت جامعه در یک چنین شرایطی بود. 
علت نابسامانی ها، دلیل آشفتگی ها را نمی 
نیازهای  جمعیت،  افزایش  با  کاری  فهمید. 
نیروی  رشد  لزوم  نداشت.  اهالی  مصرفی 
های مولد برای دوام زیست جمعی را بر نمی 
تافت. رفته رفته خانساالری منزوی، دچار 
عدم تحرک شد – مسبب جنگ های ویرانگر 
و  گرسنگی  مسئول  خانگی،  بی سرانجام  و 
فقر روز افزون رعایا، فرار فردی و جمعی 
فرودستان،  نوبتی  های  روستائیان، عصیان 
میانه  دهقانان  پراکنده  های  شورش  مسئول 
قرار  آشکار  تناقضی  در  خود  با   … حال 
اقتصادی  مشکالت  توانست  نمی  گرفت. 
بازآفرینی  کند،  طرف  بر  را  اجتماعی  و 
مناسبات مسلط را تضمین نماید. می رفت تا 

از صحنه تاریخ خارج شود.

عامل برتری طبقاتی

و  مادی  های  داده  مقدمات،  این  بدون 
تاریخی، پیش فرض های عینی و ملموس، 
خانساالری  نفی  اشرافیت،  از  گذار  شرایط 
نمی  رقم  داری  سرمایه  آمد،  نمی  فراهم 
و  نحیف  بازیگر  این  بورژوآزی،  خورد. 
مظلوم تولید کارگاهی، نفع خود را در مبادله 

کاالئی  تولید  اشاعه  سرمایه،  و  کار  آزاد 
برای ایجاد ارزش مبادله، در تقویت هرچه 
های  نیروی  بیشتر  افزایش  صنایع،  بیشتر 
مولد کاال، در برپائی صنعت بزرگ، تولید 
فرامرزی  بازرگانی  و  تجارت  در  انبوه، 
تولید  داری  سرمایه  شیوه  اینکه  تا  دید.  می 
زیست  بازآفرینی  مسیر  در  گرفت،  شکل 
تاریخی  بدیل  و  افتاد  بکار  ها  انسان  جمعی 
تکوین  داد. چگونگی  بدست  را  خانساالری 
پول، پیدایش سرمایه… مولفه های ساختاری 
بازآفرینی  فرآیند  در  داری  سرمایه  اقتصاد 
زیست جمعی، یعنی یکی از مهمترین بخش 
های » نقد اقتصاد سیاسی « مارکس، فعال 
مورد بحث من نیست. فقط یاد آوری می کنم 
مالکیت  حق  داری…  سرمایه  مناسبات  که 
تولید  وسائل  بر  کار،  ابزار  بر  خصوصی 
یک  که   – دارد  می  مفروض  را  اجتماعی 

مقوله حقوقی است.

برتری  ایضا  اقتصادی،  غیر  عامل  همین 
خصوصی…  مالکیت  حق  یعنی  طبقاتی، 
عهد  مناسبات  به  را  بورژوآزی  ناف  بند 
درست  کامال  مارکس  کند.  می  وصل  کهن 
تشخیص داد. بورژوآزی از ترس اوج جنبش 
پرولتاریای صنعتی  برآمد  نگران  کارگری، 
اصال  که  بود  اروپا  سراسر  در  کمونیسم  و 
با مصادره انقالبی دارائی و امالک خوانین، 
با الغای امتیازات اشرافی، انحالل نهادهای 
منقضی  دوران  نظامی  و  حقوقی  و  اداری 
در  طبقاتی  آشکار  مبارزه  نداشت.  میانه 
تمام عیار  ارتجاع کهن، تسویه حساب  قبال 
پسندید. حضور غیر  نمی  را  با خانساالری 
الزم اشراف و خوانین در تصمیم گیری های 
سیاسی را تائید کرد، حقوق اشرافی و اربابی 
داد  نشان  شناخت…  برسمیت  را  حضرات 
که چقدر برای معامله و زد و بند در شرایط 

اضطرای آمادگی دارد.

ضد انقالب » بالنده «!

لیبرال  و  دالل  بورژوآزی،  که  نبود  بیخود 
همگانی  انقالبات  آستانه  در   !» بالنده   « و 
– دمکراتیک اروپا، ۱۸۴۹/۱۸۴۸ میالدی، 

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

فصل سوم – قسمت اول

رضا خسروی  
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داد،  فریب  را  حال  میانه  و  فقیر  دهقانان 
فرهنگ  کم  و  حریص  پای  خرده  بسیج  در 
رتبه،  عالی  کارمندان  تحریک  شهری، 
صاحب منصبان لشگری و کشوری برعلیه 
و  مالکان  با  شد.  شریک  کارگر  طبقه 
انقالب  ضد  با  بست،  پیمان  خودی  اربابان 
کنار  تزاریسم  با  حتی  شد،  همدست  خانگی 
با ارتجاع داخلی و خارجی همراه شد  آمد، 
و بجان طبقه مولد و مترقی افتاد، بپای قتل 
اختناق  انقالبی،  و  فضول  کارگران  عام 
با  رفت.  کمونیسم  و  صنعتی  پرولتاریای 
آشکار  های  خیانت  دست،  این  از  جنایاتی 
و نهان، سنگ تمام گذاشت. بیشرمانه لزوم 
های  نیروی  رشد  براثر  ساختاری  تحوالت 
مولد، یعنی قانون عام تکامل را بکلی منکر 
شد. در مال عام ایستاد و بر اعتبار تاریخی، 
 « نیروی  یک  بعنوان  خود  سرنوشت  بر 
بالنده «! شاشید تا مالکیت خصوصی پا بر 

جا بماند.

ارتجاع » متحد «! مقاومت طبقه مترقی را 
دمکراتیک  و  همگانی  انقالب  کوبید،  درهم 
شکست خورد. برای مدتی اختناق، نوعی » 
آرامش «! در اروپا برقرار شد. حضرات، 
نمی  باور  دار،  سرمایه  و  ارباب  و  مالک 
کردند که بر کوهی از تضاد و تناقض نشسته 
تاریخی  و  مادی  های  داده  اینکه  تا  اند… 
بدام  انقالب » پیروز «!  تغییر کردند. ضد 
ممتاز،  گروههای  اضطراری  وحدت  افتاد. 
دالل و زمیندار و سرمایه دار بزیر سئوال 
توسعه  براینکه  مبنی  هست  شواهدی  رفت. 
و  صنعت  رونق  داری،  سرمایه  مناسبات 
تجارت، بازرگانی فرامرزی، گسترش مبادله 
نیروی  افزایش حجم مطلق  و سرمایه،  کار 
مولد، سرعت گردش پول به تناسب صنعت 
و  فرانسه  و  انگلستان  در  خاصه  بزرگ… 
آلمان، بیشتر از ظرفیت جذب بازار رسمی 

در آن دوران بود.

بال یای » ناگهانی «!

اندی  و  سال  سه  یعنی   – نکشید  زیاد طول 
بعد از شکست انقالب همگانی اروپا در قبال 
بورژوآزی گرفتار  باز  ارتجاع » متحد «! 
شد، گرفتار محدودیت بازار فروش، کاهش 
اضافه  معضل  گرفتار  انرژی،  و  خام  مواد 
پایگاه.  منطقه  در  سود  نرخ  تنزل  تولید، 
سرمایه داری با عدم تحرک اقتصادی، یک 
صنعتی،  و  تجاری  و  پولی  تازه،  بحران 
روبرو گشت. بسمت نوعی کشور گشائی در 
شرق  بازارهای  تسخیر  دست،  دور  مناطق 

متمایل شد.

کریمه،  جنگ  گویا   !» فن  اهل   « بزعم 
لشگرکشی انگلیس و فرانسه برعلیه تزاریسم 
در سال های ۱۸۵۴/۱۸۵۳ میالدی، براساس 

توافقات گنگره وین بود. هیچ ربطی با عدم 
و  تجاری  پولی و  بحران  اقتصادی،  تحرک 
و  فرانسه  و  انگلستان  در  خاصه  صنعتی، 
گریز  اینکه  یا  نداشت.  دوران  آن  در  آلمان 
استعماری لردیسم و بناپارتیسم بسمت بازار 
گل و گشاد شرق برای » آزادی «! بخاطر 
شد.  داده  سازمان   !» شرق  ملل  رهائی   «
کن  خررنگ  اراجیف  مهمالت،  مشت  یک 

از این دست.

در این ارتباط، مارکس هزار بار حق داشت 
برعلیه  جنگ  کردن  قلمداد  گفت:  می  که 
میان  مبارزه  نوعی  بعنوان  تزاری  روسیه 
وقتی  چون  خطاست…  استبداد  و  آزادی 
بناپارت  لوئی  مثل  کسانی  توسط  آزادی  که 
نمایندگی شود، هدف رسمی جنگ دیگر نه 
رعایت تعادل قوا و قرارداد های وین – بلکه 
متکی بر توافقاتی است که آزادی و استقالل 

ملتها را بکلی نقض می کنند.

) تجدید سازمان فرماندهی نظامی انگلیس در 
آثار مارکس و انگلس، مجلد دهم (

برعلیه  کریمه  جنگ  که  داد  نشان  تجربه 
و  لردیسم  استعماری  گریز  تزاریسم، 
 « برای  نه  شرق،  بازار  بسمت  بناپارتیسم 
آزادی «! بخاطر » رهائی ملل شرق «! که 
با عدم  بازار،  اشباع  با  ارتباطی مستقیم  در 
داشت.  قرار  داری  سرمایه  اقتصاد  تحرک 
ماجراجوئی و جنگ نتیجه این بحران، پولی 
و تجاری و صنعتی در انگلستان و فرانسه 
بود. پس شگرد » جنگ محدود برای اهداف 
محدود «! همان سیاست مشترکی که لردیسم 
آزادی  نقض  گرفتند،  پیش  در  بناپارتیسم  و 
و استقالل ملتها را در مد نظر داشت. قصد 
بحران  مهار   !» جنتلمن   « مهاجمان  پنهان 
فرانسوی  و  انگلیسی  های  سرمایه  بسود 
بناپارتیسم،  و  لردیسم  مارکس،  بقول  بود. 
برسر  تزار روس  با  توافق محرمانه  سوای 
چگونگی تجزیه و تقسیم ترکیه، با تزاریسم 
چگونگی  برسر  سیاه،  دریای  کنترل  برسر 
حضور قدرت های بزرگ اروپا در بالکان و 

آسیای صغیر و… رقابت می کردند.

) اسناد مربوط به تقسیم ترکیه (

بحران های نوبتی

با مارکس بود. دست هیچ روح خبیثی  حق 
پولی  نوبتی،  های  بحران  نیست.  کار  در 
داری  سرمایه  ذاتی  صنعتی،  و  تجاری  و 
است. اقتصاد سرمایه داری، مکانیسم تولید 
متوازن  رشدی  تواند  نمی  فروش،  برای 
داشته باشد. چطور؟ خیلی ساده است. چون 
مثل  دیروز  پاست،  گریز  اصال  سرمایه، 
نیروی  انرژی،  و  خام  مواد  بدنبال  امروز، 
گاهی  حداکثر…  سود  و  سود  ارزان،  کار 

در این و زمانی هم در آن منطقه مساعد در 
جغرافیای جهان تمرکز می یابد. تردستی که 
انحصاری  تسلط  اینصورت،  درغیر  نیست. 
بازرگانی  و  تولید  بر  انگلیس  امپراتوری 
جهان پایان نمی گرفت. بناپارتیسم دچار پس 
رفت نمی شد… انتقال مرکز توطئه های بین 
المللی از اروپای غربی به آمریکای شمالی 

در مراحل بعدی رخ نمی داد.

نمی شود  ابد که  تا  کدام » روح خبیث «؟ 
جفنگ بافت، موهوم بخورد مردم داد. برای 
مقابله با این دور باطل، غلبه بر بحران های 
نوبتی سرمایه داری، باید سر این مار سمی 
حساب  تسویه  داری  سرمایه  با  کوبید،  را 
کمونیسم  پیشگامان  که  نبود  بیخود  کرد. 
مورد  در  مدام   !» آرامش   « زمان  علمی، 
دیگر  انقالبی  برآمد  بعدی،  بحران  بروز 
هشدار می دادند. مارکس و انگلس مرتب بر 
لزوم استقالل سیاسی طبقه کارگر، ضرورت 
پرولتاریای  سازمانیافته  و  آگاهانه  مبارزه 
دمکراسی  انقالبی  مصادره  برای  صنعتی 
جهت کسست کامل با تمام مناسبات تا کنونی 
تاکید زیادی داشتند. حرکت واقعی سرمایه، 
برای چندمین بار، نگرش علمی و انقالبی، 
بعد  تائید کرد.  را  اقتصادی مارکس  تزهای 
از جنگ کریمه برعلیه تزاریسم، پس ترک 
ورق  بناپارتیسم،  و  لردیسم  بسود  مخاصمه 

برگشت و کلی رسوائی ببار آورد.

ضد  قهر  استعمال  جنگ،  و  ماجراجوئی 
انقالبی برای حل و فصل مسائل اقتصادی و 
اجتماعی نگرفت. یکبار دیگر بورژوآزی، با 
خرغلت سرمایه در بستر مالکیت خصوصی، 
بدام افتاد. سرمایه داری با یک بحران تازه، 
در فاصله سال های ۱۸۵۷/۱۸۵۸ میالدی، 
با نخستین بحران جهانی خود، مالی و تجاری 
محدویت  با   !» آزاد   « دنیای  صنعتی،  و 
بازار فروش، معضل اضافه تولید، با کاهش 
کاال  شد.  روبرو  انرژی…  و  خام  مواد 
فروش نمی رفت. اضافه ارزش نقد نمی شد. 
سرمایه نمی گشت. بانک ها وام نمی دادند. 
بنگاهها از پا در آمدند. شرکت های سهامی 
ورشکست شدند. نظام اعتباری از کار افتاد، 
مکانیسم تولید برای فروش را بکلی فلج کرد. 
تقلیل ظرفیت تولید بطور کلی، ایضا تعطیل 
و  تولیدی  واحدهای  از  توجهی  قابل  شمار 
از  حکایت   !» آور  سود  غیر   « بازرگانی 
و  کار  مبادله  داشت.  اقتصادی  تحرک  عدم 
سرمایه برای ایجاد اضافه ارزش دشوار، به 
حداقل ممکن کاهش یافت، بازآفرینی سرمایه 
مختل شد. بیکاری انبوه، فقر و تنگدستی و 
خانه بدوشی، تشدید تضادها را بدنبال آورد. 
برد.  سئوال  بزیر  را  بورژوآزی  مدیریت 
اجتماعی،  انقالب  ساختاری،  تحوالت  لزوم 
سرمایه  مناسبات  با  قهری  حساب  تسویه 
نا  علت  گذاشت.  کار  دستور  در  را  داری 
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آرامی های توده ای، دلیل اعتراضات جمعی 
کارگران، برآمد مجدد پرولتاریای صنعتی و 

کمونیسم در جهان سرمایه داری.

یا جنگ یا انقالب

گرفتار  رسید.  بست  بن  به  کارمزدی  نظام 
رشد معکوس تولید مصرف شد. با خود در 
توانست  نمی  گرفت.  قرار  آشکار  تناقضی 
و  کار  مبادله  نبود  قادر  کند.  ایجاد  اشتغال 
سرمایه برای ایجاد اضافه ارزش را سازمان 
تضمین  را  مسلط  مناسبات  بازآفرینی  دهد. 
نماید. دنیای » آزاد «! خیلی پریشان، با یک 
بحران ساختاری روبرو شد. بورژوآزی – 
سرمایه  رقابت  ناظر  بازار،  نوسانات  شاهد 
های متعدد در سطح ملی و بین المللی… هیچ 
راه حلی برای حل و فضل مسائل اقتصادی و 
اجتماعی نداشت. سرمایه داری از بحرانی به 
بحران دیگر می غلتید و در هر بحران کلی 
ضایعات اقتصادی و اجتماعی ببار می آورد. 
از تعطیل واحد های تولیدی و بازرگانی » 
غیر سود آور «! انحالل نهادهای اداری و 
امدادی و آموزش » غیر الزم «! گرفته تا 
مهارت  تخریب  مولد،  های  نیروی  تباهی 

های فنی، دستاوردهای تاریخی.

اینها همه نشان می داد که اقتصاد بازار اصال 
با نیازهای مادی و معنوی نیروی های مولد 
بیگانه است. حکایت از آن داشت که مکانیسم 
تولید برای فروش تابع الزامات سرمایه است. 
نظام سرمایه داری، بازآفرینی زیست جمعی 
شرایط  در  دهد.  نمی  اجازه  را  ها  انسان 
ارتجاع،  تقویت  ضمن   !» اضطراری   «
واپسگرائی و بیگانه ستیزی در سطح ملی و 
بین المللی، سیاست نظامیگری، ماجراجوئی 
نوعی  بسمت  گیرد.  می  پیش  در  جنگ  و 
بازار گشائی زوری در مناطق غیر خودی 
که  مولد  نیروهای  افزایش  یابد.  می  گرایش 
هیچ، اصال زائد شده، بحران زا، تشنج آفرین 
است، رشد نیروهای مولد به تناسب نیازهای 

مصرفی جامعه را اجازه نمی دهد…

بگور پدر باالئیها، مالک و ارباب و سرمایه 
خلع  میان  قهری  تقابل  موضوع  که  دار، 
و  گذشته  در  کنندگان  ید  خلع  و  شدگان  ید 
رشد  براثر  ساختاری  تحوالت  لزوم  حال، 
تابند. عصیان  نیروی های مولد را بر نمی 
فرودستان، شهری و روستائی، قیام خلق ها 
برای آزادی و استقالل را درهم می کوبند، 
طبقه مولد و مترقی را به اختناق می کشند. 
مال،  خایه  و  خرفت  پای  خرده  پدر  بگور 
اجتماعی،  و  اقتصادی  تضادهای  منشاء  که 
در  دل  فهمد.  نمی  را  سرمایه  و  کار  تقابل 
گرو دمکراسی ناب افالطونی دارد. سنگ » 
آزادی و حقوق بشر و… «! در ورای داده 
های مادی و تاریخی، در ورای رژیم های 

اقتصادی متداول را به سینه می زند. آشکار 
و نهان، با مالک و ارباب و سرمایه دار می 
متحد  مبارزه  طبقاتی،  استقالل  السد. جلوی 
کارگران در این یا آن جغرافیای معلوم سیاسی 
و سازمانیافته  آگاهانه  مبارزه  گیرد.  را می 
بورژوآزی  قبال  در  صنعتی  پرولتاریای 
برسر قدرت سیاسی، برسر مدیریت جامعه 
سوسیالیستی  انقالب   !» اخالقی  غیر   « را 
و  سرمایه  با  انقالبی  حساب  تسویه  برای 
سرمایه ساالری، برای گسست کامل با تمام 
مناسبات تاکنونی را » مخرب «! کمونیسم 
آلوده و مشکوک «! نوعی »  را » هیوال، 
توطئه «! جلوه می دهد. تضادهای اقتصادی 
و اجتماعی در بستر مالکیت خصوصی را 
» طبیعی «! اصال جدا از نیاز های فوری 
مستقل  داران،  سرمایه  و  اربابان  و  مالکان 
از منافع استراتژیک این سروران زوری جا 

می زند.
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نظری

نگرش

می گویند تاریخ پس از فاجعه های بسیار به 
راه حل می رسد. اگر وعده های دموکراسی 
پس  که  استبدادی  در  تولیدکنندگان  اجتماعی 
رفتن در زمینة آزادی های عمومی و فر دی 
و ناکارایی اقتصادی و اجتماعی را بهم پیوند 
روش  یگانه  باید  پس  نرسید،  نتیجه  به  داد، 
دموکراسی  در  را  سیاسی  زندگی  شکل  و 
در  کرد.  مالحظه  اجتماعی   – لیبرالی 
حقیقت، تنها دموکراسی است که آزادی های 
اجتماعی را بر پایة چهار قاعدة طالیی اش، 
اصل حکومت  مدنی،  حقوق  همگانی،  رأی 
و  تأمین  اقلیت  حقوق  به  احترام  و  اکثریت 
بطور  که  دموکراسی  کند.  می  تضمین 
برگشت ناپذیر بدست آمده باشد، بهترین سد 
در برابر زیاده روی های قدرت است که هر 
دموکراسی  ست.  ا  آن   مستعد  بالقوه  دولت 
به عنوان یک زبان مادری که اهمیت ندارد 
کدام طبقه یا گروه آن را بکار می برد، به 
به  پذیرانه دوره ای  انتقال  رکن مؤثر تمدن 
دوره دیگر و حتی از یک شیوه تولید به شیوه 
دیگر تولید تبدیل شده است. تنها دموکراسی 
است که به آرزوی دگرگونی جامعه که در 
غفلت  به  رادیکال  رویی  و  زیر  ناشکیبایی 
سپرده می شود، تحقق می بخشد و به مفهوم 
محدودیت ها و اهمیت مسئولیت توجه دارد 
و روش اساسی احترام به قاعده های بازی 
اولویت  به  انحصاری  توجه  در  دار  ریشه 
اتوپیای  جانشین  را  شهروندان  واقعی  های 
اصالح کامل جامعه می سازد. حتی اگر این 
اولویت ها ناگزیر وابسته به قید و شرط ها و 
دخالت هایی باشد، حتی اگر آنها در راستای 
هواداران  آرزوهای  با  متضاد  دورنماهایی 
اگر  حتی  کنند،  سمتگیری  معین  دگرگونی 
اکثریت دست به انتخاب های سیاسی ای بزند 
که با منافع اش مغایر باشد، باز این راه باقی 
می ماند که سرانجام این اولویت ها با تفاهم 
افراد ذینفع و با بحث و گفتگو دگرگون شود. 
کار،   های  روش  شیوه  مثابه  به  آزاد  وفاق 
بلکه سنجه  قاعده ساده صوری نیست،  یک 
مولد هر نظام سیاسی است که تصدیق می 
کند، دموکراسی باید دگرگونی سیستم روش 

های کار را در شکل وفاق بپذیرد.

نبود روح نقد این تصدیق را به ستایش عاری 

تناقض دموکراسی
آندره توزل

برگردان : ب . کیوان 

از آگاهی به دشواری های رفتار دموکراتیک 
می  که  واقعی  خدمت  یگانه  کند.  می  تبدیل 
اندیشیدن  داد،  انجام  دموکراسی  برای  توان 
به شرایط ممکن و اصول اساسی منطقی آن 
برای  هنجاری  پایدار  اصول  این  سنجش  و 
جایگزین  و  ها  آن  تاریخی  پراتیک  کارایی 
کردن  آرمانی  بجای  مسئوالنه  تحلیل  کردن 
برابر  در  نشینی  عقب  بدون  فریفتاری 
تضادها و پرسش انگیزی های منطقی ناشی 

از آن است.

دو اصل هنجاری رفتار دموکراتیک

و تکمیل گری ظاهری آن

یک تحلیل ساختاری ساده آشکار می سازد 
بر  مبتنی  کار  روش  بعنوان  دموکراسی  که 
متمایز  الزامی  امر  دو  هنجاری،  اصل  دو 
است که تدوین آن ا همیت دارد: یکی اصل 
وفاق معقوالنه عمومی که به منافع همگانی 
اختصاص دارد و دیگری حق آزادی فردی 

خصوصی. )۱(

دموکراسی بر هنجارهای طبیعت عمومی و 
شکل های عقالنی وفاق مبتنی است و توجیه 
می شود. دموکراسی حکومت قانون ها است 
و به این عنوان ایجاب می کند که هر کس 
– فرد یا گروه – در برابر همه ثابت کند که 
ندارد؛ و  نفع عمومی مغایرت  با  ادعاهایش 
پذیری  مقایسه  گفتمانی،  آوری  برهان  بنابر 
ادعاهای اش را با ادعاهای دیگر شهروندان 
مدلل می دارد. اصطالح مخالف با کلیت یا 
بهتر بگوییم با کلیت برهان آوری دموکراتیک 
برهان  با  ادعا  هر  یعنی  است،  ویژه  حق 
آوری های عقالنی خود را دفاع ناپذیر نشان 
کند  می  آشکار  واقعیت  بنابراین  و  دهد  می 
که متأثر از تضاد درونی است. دموکراسی 
در این مفهوم نفی امتیازهای ناموجه، نه به 
طور عقالنی برهان پذیر را می طلبد. بطور 
نامتناهی  گرایش  بمثابه  دموکراسی  قطع، 
کردن  باب  برای  مبارزه  بمثابه  کلیت  به 
اعتالی  راستای  در  بنیادی  های  دگرگونی 
برابری معین از راه برهان آوری، یعنی بنا 
بر تشکیل قلمرو گفتمان عمومی مشخص می 
گردد. این گرایش تند از زمان انقالب فرانسه 
اتکاء  انقالبی  و  گرا  های اصالح  به حزب 
داشت و گرایش به رویارویی عمومی منافع 

را تقویت کرد و امتیازها و نابرابری ها را 
به پرسش کشید.

از سوی دیگر، دموکراسی به افراد و گروه 
ها اجازه می دهد روی ویژگی خود پافشاری 
و از آن دفاع کنند و حتی به آنها مجال می دهد 
از رویارویی و بحثی که برای این ویژگی 
از  بپرهیزند.  است،  خطرناک  و  جبرآفرین 
بر ضرورت  مبتنی  دموکراسی  اینکه  لحاظ 
برای  کس  هر  ناپذیر  انتقال  حقوق  تضمین 
ابراز  قلمرو  از  برخورداری  برای  آزادی، 
وجود شخصی، برای بازشناخت اختالف آن 
است، به خواست قیاس ناپذیر هر فرد میدان 
فرد و گروه ها  به معاف کردن  می دهد و 
با  خویش  مقایسه  و  سنجش  دقیق  وظیفه  از 
آوری  برهان  درستی  دادن  نشان  و  دیگران 
این  از  دارد.  گرایش  شان  خاص  ادعاهای 
دیدگاه دموکراسی قبول ضمنی دوام پاره ای 
چالش  به  را  نخست  اصل  که  امتیازهاست 
قبول  اسم  حیث  از  دموکراسی  طلبد،  می 
امتیازهای محصول آن چه که از تراز امتیاز 
طبیعی،  اساسی  حق  از  بلکه  ،نیست،  است 
مستلزم  همچنین  دموکراسی  است.  آزادی 
گرایش به دفاع از حق گوهرین خاص خود 
است و این حق به نوبه خود حق ادامه دادن 
به  نابرابری ها بنا  بر تواناییهای فردی و 
ابتکار آزاد را ایجاب می کند. این حق از دید 
آن فقط برای آن توجیه پذیر است و تنها از 
سازش هایی تبعیت می کند که در برخورد با 
دیگر حقوق گوهرین که به اندازه خود توجیه 
پذیرند، تحمیل می شوند. البته، این سازش ها 
هیچ نیازی ندارند که به برهان آوری عقالنی 
تحمیل  نیرو  تناسب  بنابر  آنها  توسل جویند. 
بر  بنا  کار،  محافظه  های  شوند. حزب  می 
تران  منافع قوی  برای رهانیدن  قاعده کلی، 
در رویارویی های عمومی تالش می کنند، 
با این همه بی آ ن که  ضرورتاً در راستای 
خارج شدن از چارچوب دموکراتیک تالش 
ورزند. برای آنها تولید نتیجه متفاوت پایدار 
برای به تعویق انداختن اصالح های بنیادی 
به  دموکراتیک  اندیشه  تقلیل  و  احتمالی 
که حق مطلق  دایمی کردن سازش  پراتیک 

آزادی اقدام را تأمین می کند، کافی است.

دو اصل یادشده در تأثیر متقابل دایمی هستند 
و بنظر می رسد که یکدیگر را بنوعی مکمل 
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بودن هدایت می کنند. حق شناخته شدة هر 
کس برای خویشتن بودن و استفاده از آزادی 
خود بی وقفه با حکومت قانون به مثابه تجّسم 
امر همگانی در تقابل است. این مکمل بودن 
در این شبه ترکیب مبتنی بر اصلی است که 
در حقیقت همزیستی دو امپراتیف متمایز را 
تأمین می کند. در واقع هر کس از کاربرد 
زور آشکار برای کسب برتری می پرهیزد 
و حق اصل مخالف را برای حفظ و نمایاندن 
ارزش خود می پذیرد. هر امپراتیف سیستمی 
با تضاد خود آشناست.  درست همانگونه که 
به درستی منافعی که می نمایاند آگاهی دارد. 
پذیرش  همواره  که  در صورتی  دموکراسی 
باز  را  امپراتیف  دو  همزیستی  ضرورت 
تولید نکند، نمی تواند وجود داشته باشد. هر 
دو اصل حق حفاظت را برای یکدیگر تأمین 
می کنند. ناسازگاری ها تنها در چارچوب این 
این تعهد در  حفاظت دوگانه حل می شوند. 
زمینة خودداری از اعمال زور دشمنانه پایه 
قاعده های بازی دموکراتیک را تشکیل می 
دهد. پذیرش این قاعده ها به نوبه خود امتیاز 
گویایی ایجاد می کند:  ارایه یک راهنمای تا 
اندازه ای مطمئن و پایدار و یک سنجه بقدر 
کافی قابل کنترل مطلوبیت دگرگونی ها. در 
زمینه اصول، در حقیقت، به هیچ وجه مانع 
این  به  بنیادی  نیست که دگرگونیهای  آن  از 
دلیل که چیز مطلوبی از نظر اکثریت تلقی 
می شوند، به اجرا درنیایند. سومین اصلی که 
حفظ دو امپراتیف سیستمی مطرح می سازد، 
در واقع بیانگر خصلت همواره مذاکره پذیر 

بودن دوباره انتخاب هاست.

از مکمل بودن تا تناقض دستورها:

ویژگی آزادی بعنوان سیستم مالکیت

البته، این مکمل بودن بیشتر ظاهری است تا 
واقعی. تصریح شکل باوری امپراتیف آزادی 
بعنوان حقوق مطلق شخصی، واقعیت تناقض 
ساختاری دموکراسی را نشان می دهد. نمی 
توان به شرح صوری امپراتیف های رفتار 
که  آنچه  در  بویژه  کرد،  بسنده  دموکراتیک 
مربوط به کمک این دستورها )امپراتیف ها( 
است. آشکار ساختن این نکته آسان است که 
در واقعیت جامعه مدرن )یا پسامدرن که در 
حوزه  نیست(  مناسب  تمایز  این  سطح  این 
آزادی های شخصی نمایش خود را به عنوان 
تصدیق )اثبات( چند گانگی Pluralité ناب 
فردیت قطع می کند. این چند گانگی تاکنون 
ساختار  این  است.  شده  ساختاری  همواره 
بعنوان  مدرن  مالکیت  منطق  به  مشخص 
سیستم، یعنی به منطق فرمانبری واقعی کار 
در سرمایه داری باز می گردد. اگر ناگزیریم 
واقعیت تقسیم اجتماعی کار را در نظر گیریم 
که هویت های طبقه ها و تعلق های ملی را 
بهم ریخته و هویت های دولتی را بی ثبات 

خصوصی  های  نفع  گیری  شکل  کند،  می 
تابع این ساز و کار اساسی اقتصاد – جهان 
که انباشت را بنا بر جستجوی اضافه ارزش 
حقیقی  آن  از  کمتر  کند،  می  تنظیم  نسبی 

نیست. )۲(

زدایی  مشارکت  مثابه  به  کار  و  ساز  این 
و  سازماندهی  زمینه  در  تولیدکنندگان  انبوه 
مدیریت روند تولید تعریف می شود. با اینکه 
این مشارکت زدایی به نوبه خود خود را به 
عنوان انقالب دایمی شیوة تولید و بهره وری 
کار می نمایاند، نیروی مولد کار همواره به 
که  شده،  تعریف  مولد سرمایه  نیروی  مثابه 
بازتولید آن به عنوان نیروی ماهر در سیستم 
البته،  » ماشین سازی« متوقف نمی گردد. 
انگاری  همگون  صحت  دربارة  توان  می 
استعداد  که  آنچه  در  برده  با  مزدبر  کارگر 
آزاد است و مزدبر در زمینة کاربرد نیروی 
کارش اعمال می کند و آن را بعنوان         » 
همواره  و  کند  می  توصیف  آزاد«  سوژة 
بسته  زمین  و  برده  از  آن  کردن  متمایز  به 
)سرف( می پردازد، بحث کرد. البته، کارگر 
و  بستن  داد  قرار  شدن،  متحد  حق  ُمدرن 
دست یازیدن به مبارزه را دارد که افق آن 
اجتماعی  از رابطه های  تواند سیستمی  می 
باشد که بنا بر قراردادجدید اجتماعی هدایت  
که »  دارد  نیز حقیقت  این  البته،  می شود. 
بلکه  نیست،  استعاره  یک  سرمایه«  استبداد 
پوچی کمیت  و  به بطالن  که  است  مفهومی 
وسیله  عنوان  به  مزدبر  کارگر  توان خاص 
های تولید اجتماعی می اندیشد. مزدبر آزاد 
نه برده و نه زمین بسته است؛ بلکه استعداد 
آزاد جسم او در آزادی کاربرد این وسیله ها 
ظاهر نمی شود، چون آزاد است، می تواند 
زمینه  در  را  اش  شهروندی  بخشی  واقعیت 
این کاربرد مطالبه کند. در این صورت او 
باید با سازوکار تبعیت واقعی که خود کامگی 
اش را در زمینه تولید اعمال می کند، مقابله 
ارزش  اضافه  تولید  از  عبارت  مسئله  کند. 
یا تظاهر اجتماعی آن است. منطق مالکیت 
مدرن رویاروی او است و او را در فضای 
اجبارش قرار می دهد و این گنجاندن ابزاری 

او را از قدرت مدیریت حذف می کند.

پیرو  اقتصاددان  ویژه  به  که  همانطور 
بارسلونا نشان می دهد، اصل سیستمی حق 
آزادی در سیستم مالکیت تحقق می یابد )۳(. 
بگوییم  بهتر  یا  تولید  را  افرادی  سیستم  این 
بازتولید می کند که  بنا بر تأثیر متقابل شان 
همزمان مصرف کنندگان ساده را در رقابت 
)نابرابر( برای تملک ثروت ها و خدمت های 
تولید شده تشکیل می دهند این سیستم حتی در 
نظم جدید از هر سمتگیری و گشایش دوباره 
قراردادپذیری  و  پذیری  های جامعه  راه  از 
می گریزد و هر توسعه شهروندی در ساز 
می  رد  را  مصرف  و  توزیع  تولید،  کار  و 

کند. بدین ترتیب چهره جدید انسان شناختی 
بوجود می آید، چهره ای که پیرو بارسلونا، 
را  آن  موزیل،  روبرت  تفسیر  هنگام  در 
گورکن  کیفیت«،  بی  انسان   « ظرافت  با 
دموکراسی می نامد. در حقیقت، این انسان، 
انسان متداول در مفهوم کار های مشترک، 
عمومی نیست، بلکه یک بازمانده بیرونی و 
زائده تاروپود نقش های اجتماعی است: یعنی 
آخرین مسخ سوژه آزاد است و آنچه را که 
مالکیت  سیستم  مثل  ساالر،  خود  اصل  مثل 
تبدیل به آزادی شخصی می شود، بیان می 
کند. او که تنها بنا بر رابطه ممتاز و امتیازش 
در چیزهای تولید شده، در چیزهای مادی » 
Les Res« خود را تعریف می کند، بطور 
گرایشی فقط یک امکان ناب در تحلیل بردن 
آفریده جهان است.  چیزها، فرسودن عینیت 
او » اربابی« است که اختالل می آفریند و 
تمایزهای تا آن زمان مؤثر در بطن تعارض 
بردگان،  و  اربابان  بین  مدرنیته  اجتماعی 
صحنه  پشت  را  کارگران  و  کارفرمایان 
خود  مصرفی  استفادة  در  ارباب  راند.  می 
از چیزها – کاالها ریشخندآمیز است. چون 
رقابت  در  بیشتر  همواره  کردن  با مصرف 
اش با دیگر اربابان که، برابر در مشارکت 
ضرورتاً  را  خود  سلطه  همان  در  صوری 
این  بخشی  واقعیت  در  نابرابرها  عنوان  به 
گردد.  کنند، تضعیف می  تعریف می  تسلط 
توسعه سیستم مالکیت مبتنی بر تعمیم دیوانه 
است،  همگانی  باوری  صنف  که  آنچه  وار 
بالقوه مخرب هر فضای عمومی و هر اصل 
کلیت باوری است. فراگیری مالکیت سیستم، 
و  ها  کیفیت  از  عاری  انسان  فراگیری  شبه 
بویژه بی بهره از کیفیت عمومی شهروندان 
اش است. بدون کیفیت دیگر که بنا بر کمیت 
چیزها – کاالها معین می شود، سیستم به او 
امکان می دهد که برای خود آنگونه که برای 
من های دیگر  )Alter-ego(، برابرهایش 
نابرابر  های  کمیت  بر  بنا  است،  متصور 
تملک کند. بازار آزاد آزادی های شخصی به 
به  عنوان سیستم سوژة مالکیت خصوصی، 
عنوان قلمرو اجبار عمومی تعریف می شود 
که به وسیلة انسان ها بدون کیفیت دیگر که 
به مالکان – مصرف کنندگان مربوط است، 

روی خودشان اعمال می گردد.

در  دموکراتیک  کردن  رفتار  دوم  امپراتیف 
شهروند  نفی  مستلزم  خود  بخشیدن  فعلیت 
در شکل مصرف کننده ناب است. حتی اگر 
مسئله عبارت از این باشد که مصرف کننده 
به چیزی اندک محدود گردد، فرد بنا بر میل 
نامتناهی به مصرف کّمی برانگیخته می شود 
و برای بدست آوردن آن آماده است از هر 
حق مشارکت عمومی درگذرد و خویشتن را 
از آزمون برهان آوری عقالنی ادعاهای اش 
محدوده  گسترش  با  دوم  امپراتیف  برهاند. 
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عنوان  به  آزادی  عملی  حذف  به  حتی  خود 
مالکیت بر خویش، خاص خود می انجامد: 
بهره وری )بنا بر تجاری شدن(  همه چیز 
و هر چیز سوژه را به شئ تولید شده و قابل 
)باز( تولید تبدیل می کند. سوژه یک زائده 
 )Transindividuel( فرافردی  ماشین 
است که چیزهای قابل مصرف و سوژه های 
مصرف کننده را تولید می کند. خودکامگی 
سرمایه از خودکامگی ارادی نتیجه می شود، 
در مقیاسی که درون فکنی قاعده های سیستم 
ویژه این اندیشه راتعمیم میدهد که هر چیز 
تولید  در  نامحدودش  های   آمادگی  بر  بنا 
می  چگونه  پس  میشود،  تعریف  تخریب  و 
این امپراتیف دوم را در وضعیتی که  توان 
می  ادامه  سیاسی  بازار  در  اقتصادی  بازار 
قرار:  این  از  سادگی  به  کرد.  معنی  یابد، 
قدیم  قدرت   – مالکیت  از  گذار  پس  این  از 
بود  شده  تضمین  معین  طبقه  یک  برای  که 
– در مالکیت – اصل مجموع رابطه های 
یا حق ویژه  امتیاز ویژه  مالکیت  اجتماعی، 
مصرف کردن فرآورده ها فرجام یافته است. 
دوم رفتارکردن  امپراتیف  این صورت،  در 
روی  گذاشتن  صحه  باخطر  دموکراتیک 
و  مدرنیته  در  اقتصاد  مرکزی  خصلت 
بتواره شدن افراد در کیفیت عمومی مصرف 
کنندگان شان روبروست که به مالکیت شان، 
یعنی به نیستی شان که محکوم به مرگ مدنی 
شده اند، وانهاده شده است. وضعیت چندان  
» سیاه« است که خواست های جدایی گذار 
ها  ملت   – دولت  زدایی  ثبات  محصول  که 
با خواست شهروندی جهان میهنی و  است، 
تمایل  در  بلکه  نیست،  همگرا  فرهنگی  چند 
های ویژه نگر، ناسیونالیستی، قومی و حتی 
نژادپرستانه منجمد می گردد. بدتر از این نیز 
وجود دارد: آنچه که این خواست ها را متحد 
می کند، تا آن حد یا فقط خواست شناساسی یا 
شایستگی برابر که امید به گنجانده شدن در 
سازوکارهای سیستم – مالکیت است، نیست.

دوم  امپراتیف  که  گفت  باید  ترتیب  بدین 
سان  این  که  دموکراتیک  رفتارکردن 
تصریح شده، در واقع به جلوگیری از بروز 
ها  خواست  کلیت  امپراتیف  اول،  امپراتیف 
گرایش دارد. این مانع باید بطور مشخص با 
این  بنابر  کند:  مقابله  اشاره  امپراتیف مورد 
است  آوری  برهان  تولید  از  عبارت  مسئله 
به سیستم مالکیت را  آزادی  تبدیل اصل  که 
را  سیستم  این  ناتوانی  و  سازد  می  نمودار 
مخرب   – خود  تعمیم  به شکل  دیگر،  بنحو 
با  مسئله  دهد:  می  کلیت  کیفیت  بی  انسان 
همان اهمیت عبارت از مطرح کردن تدوین 
یا اصالح اساسی اصل آزادی است  دوباره 
که مشخصه های اش در قبال سیستم مالکیت 
محفوظ باشد. البته این خواست ما را به طرف 

اصل نخست و توجیه آن باز می گرداند

اصل کلیت و کران مندی های هر  شالوده 
فرا آزمونی بنا بر

بهترین برهان آوری

دموکراتیک  کردن  رفتار  دوم  امپراتیف 
خصلت پروبلماتیک اش را در هنگامی که با 
آزمون تعیین یا تعین اجتماعی-  تاریخی اش 
روبرو می گردد، آشکار می کند که نخستین 
اصل در صورتی پروبلماتیک جلوه می کند 
افکنی  پی  خود  در  آن  دعای  ا  دربارة  که 
پژو  با  مسئله  پردازیم.  بررسی  به  عقالنی 
هش های یورگن هابرماس از سر گرفته شد 
که در مراجعه به وضعیت ایده آلی بهترین 
کردن  رفتار  ممکن  شالوده  یگانه،  دلیل 
دموکراتیک را به عنوان یگانه دلیلی که باید 
پوشید،  چشم  گوهرین  شالوده  به  هرامید  از 
مرحله  واپسین  آزاد  ارتباط   .)۴( نگرد  می 
امپراتیف کلیت ادعاها است. گفتمان برهانی 
روند کار فراروند های کار است و تنها این 
گفتمان ایده دموکراتیک را در پیوند دادن آن 
با انگار همبود ایده آلی ارتباط روشن می کند. 
از این رو، تئوری حاکمیت مردمی می تواند 
گوهر باوری اش را اصالح کند و از تناقض 
بپرهیزد.  فرمانرواست،  آن  بر  که  هایی 
حاکمیت از طریق روند کار به عنوان نتیجه 
کار  های  فراروند  نظرپذیر  تجدید  همواره 
برهان آوری باز تعریف شده است. درست 
امپراتیف  کردن  تصریح  که  طور    همان 
آزادی ذهنی ضرورت دارد، تصریح کردن 
امپراتیف کلیت نیز برای ما ضروری است: 
در  نخست،  امپراتیف  مالکیت  سیستم  تحول 
مفهوم وارونه، با حل شکل گرایانه امپراتیف 

دوم مطابقت دارد.

آن گونه  اصل سیستم هنجاری کلیت بخشی 
که در ارتباط با رفتار کردن ارتباطی فرمول 
پرسش  تحلیل  در  را  خود  شود،  می  بندی 
اصل  این  واقع،  در  دهد.  می  نشان  انگیز 
بر مفهوم اختالف بین وفاق عقالنی و وفاق 
مفهوم تشخیص  این  اما  دارد.  واقعی داللت 
ناپذیر باقی می ماند. حتی نمی توان گفت که 
یک ادعای معتبر باید چیزی مبتنی بر  حقوق 
که  آوری  برهان  که  هنگامی  شود،  شناخته 
تأیید می کند وفاق واقعی کسب کند،  آن را 
آنهم بشرطی که این وفاق در گفتمان فرضی 
وفاق  باشد، هیچ  آمده  بوجود  اجبار  از  آزاد 
واقعی نمی تواند نتیجه نمایان عقالنی باشد، 
زیرا عقالنیت آن به عقالنیت آنچه که با آن 
موافقت دارد، وابسته است. گزینش فرا روند 
عقالنیت  مسئله   )Procéduralisme(
گذارد.  می  وا  تمامی  به  را  وفاق  مضمون 
این عقالنیت از شرایط صوری وفاق ناشی 
نمی شود. امپراتیف سیستمی کلیت بخشی بر 
آنچه  میان  فرق  کند:  می  تکیه  زیر  واقعیت 
که موضوع وفاق تجربی و آنچه که در نفس 

خود و برای خود معتبر است، بی وقفه جابجا 
می شود. این جابجایی در روند کار آن جای 
دموکراسی  ناب  هنجاری  پایه  است.  گرفته 
ایجاب می کند که وفاق واقعی در صورتی 
می تواند عقالنی تلقی شود که بطور عقالنی 
برانگیخته شود؛ یعنی بطور عینی پی ریزی 
شده و تنها بنا بر نیروی درونی بهترین برهان 
مشخص گردد. پس این سئوال اساسی است: 
چه چیز بطور عقالنی یک وفاق را معین می 
کند و یا بر می انگیزد؟ یک برهان » بطور 
برهان  کند؟  ایفا می  نقشی  بهتر چه  عینی« 
بطور  برهانی  سطح  به  سطح  باید  آوری 
نزولی جابجا شود تا اینکه وفاق بیافریند. پس 
این، بدان معناست که شرایط صوری گفتمان 
عمومی باید چنان باشند که آنها در هر لحظه 
های  وفاق  همه  بازبینی  بنابراین،  و  گفتمان 
پیشین را ممکن سازند. بنابراین، پسروی تا 
جای  روندکار  فرا  پایه   ایده  در  نهایت  بی 
دارد. این ایده به طور عادی به کارایی وفاق 
بوجود آمده فالن لحظه می انجامد، وفاقی که 
به هیچ وجه نفی نمی کند که در لحظه بعد 
است.  داشته  که سازشی وجود  آشکار شود 
ایده پایه هنجاری عقالنی باید محدود شود یا 
بهتر بگوییم در نفس خود به این دلیل واقعی 
تاریخی  مفروض  شرایط  در  شود:  محدود 
هیچیک از شرکت کنندگان با حسن نیت در 
گفتمان عقالنی نتوانسته اند با کامیابی برهان 
تحمیل شده را رد کنند. البته، همیشه امکان 
دادن توضیح این نکته باقی می ماند که چرا 
تحمیل  برهان  بهترین  عنوان  به  برهان  این 
بعدی  نقد  از  تا زمانی  توانسته است  شده و 

همواره ممکن مصون بماند.

عمومی،  بخشی  کلیت  کار  روند  امپراتیف 
یک  تقریباً  کانت  ای  مقوله  امپراتیف  مانند 
نقدی  اساسی سلبی –  دارد و بطور  ارزش 
است: این  امپراتیف افشاء کردن و باطل اعالم 
خودکامانه«   « نهادهای  و  ها  آموزه  کردن 
را ممکن می سازد؛ اما نمی تواند مقدم بر 
ُبعد بنیانگذار باشد. این ارزش سلبی در نفس 
خود به پیش فرض پیشین مربوط به وجود 
قدرت برهاِن بهتر وابسته است. اگر بنا بر 
وفاق  به  کردن  اعتماد  از  همواره  واقعیت  
زاییده گفتگوی برهانی صحبت می کنیم، این 
واقعیت موافق بودن، پیش فرض مربوط به 
کند. شکل  نمی  تضمین  را  ما  توافق  قدرت 
به  را  خود  دارد  امکان  کار  روند  گرایی 
عنوان ایمان، باور عملی به عقالنیت برهانی 
را  واقعی  وفاق  یک  توانیم  می  آیا  بنمایاند. 
یا  دانیم  بنامیم، در هنگامی که نمی  عقالنی 
عقیده نداریم، ناگزیریم آنچه را که  این وفاق 
شرایط  کنیم.  بیان  نهد  می  بنا  واقعیت  در 
صوری هنجاری وفاق، توافق دربارة برهاِن 
بهتر همواره به اصطالح منسوخ » دیگر« 
باز می گردد  است،  مادی  که همانا شرایط 
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و خود را دفع ناپذیر نشان می دهد. از این 
قرار توانایی واقعی برهان باید توافق را از 

واقعیت کسب کند.

بازگشت به مسئله میانجی

همان دشواری هنگامی که از خود می پرسیم: 
یک  تواند  می  بخشی  کلیت  امپراتیف  آیا 
میانجی در راستای قلمرو مادی دنیای زندگی 
بیابد  میانجی  منافع  های  تقابل  و  اجتماعی 
افزون می شود. هابرماس یک فرمول بندی 
داده است که اصل  بدست  امپراتیف  این  از 
دموکراسی مبتنی بر اخالق گفتمان را از آن 
می آفریند: » زیرا یک هنجار در صورتی 
پذیر را  کلیت  منافع کلی –  معتبر است که 
در بیان آورد. یعنی اگر این هنجار شایسته 
های  باشد، سوژه  ذینفع  افراد  همه  شناسایی 
برهان پرداز می توانند به یک وفاق موجه 
درباره صحت هنجار مورد بحث برسند و آن 
تنها در صورتی است که شرایطی را فراهم 
آورد که نتیجه ها و تأثیرهای فرعی زاییده 
در  که  است  در چیزی  آن  بررسی عمومی 
از  بتوانند  منافع هر کس  با ارضای  ارتباط 
جانب همه افراد ذینفع پذیرفته شوند« .)۵( 
عنوان  به  تواند  می  نهایی  اصل  این  البته، 
سنجه ایده آل، ایده آل تنظیم کننده تفسیر شود 
و این به  سوژه های برهان پرداز امکان می 
دهد که برای داوری در جهت توجیه هنجار 
وفاق  با  تنها  که  کند  گیری  سمت  پیشنهادی 
اثبات  حل  راه  با  بنابراین،  و  واقعی  متقابل 
a Pri- آزمونی پیش  یا رد نکردنی   ااپذیر 
این  اما  دارد.  ربط  آنها  گفتگویی  تقابل   ori
جنبه  آوری  برهان  نهایی  نتیجه  برای  اصل 
تفسیر  از  عبارت  مسئله  اگر  ندارد.  قطعی 
کردن نیازها و منافع، و معین کردن درجه 
هنجار  انگاشته  های  نتیجه  بودن  قبول  قابل 
مورد گفتگو است، شرکت کنندگان در آغاز 
فقط می توانند فرضیه های کم یا بیش قابل 
تنها  باید  همه  باشند.  داشته  اختیار  در  قبول 
نیازها و  از  یا گروه ها  افراد  آگاهی که  به 
در  درستی  به  فقط  یعنی  دارند،  خود  منافع 
مبادله گفتگویی تکیه کنند. اصل کلیت بخشی 
Moral- )اانند نوعی هم ارز نظام اخالقی 
ität( عمل می کند، بی آنکه از سپهر آداب و 
باشند،  رسوم )Sittlichkeit( آگاهی داشته 
بی آنکه بتوانند جنبه های این سپهر اخالقیت 
را که مفهوم کلی مشخص را بنیان پذیر می 
هنجارها،  توان  می  کامالً  بشناسند.  سازد، 
پراتیک ها، نهادها را  تابع آزمون برهانی 
بر  بنا  جدید  اخالقی  نظام  همچنین  ساخت. 
 )Particularisme( نگری  ویژه  قابلیت 
آداب و رسوم یا نهادهای اش کامالً برتر از 
نظام اخالقی قدیم است. البته، باید بهای این 
با تحمل زیان هر مراجعه  پایه هنجاری را 
ساختارهایش  و  زندگی  مشخص  بافتار  به 
کردن  رفتار  دوم  امپراتیف  اگر  پرداخت. 

با  را  رسوم  و  آداب  شناسایی  دموکراتیک  
یگانه منطق سیستم مالکیت به خطر اندازد، 
پروازی  بلند  محدودیت   نخست  امپراتیف 
هنجاری اش  را در میانجی گری بی بهره 

از نظام اخالقی جدید احساس می کند. )6(

هنجارهای  در  بخشی  کلیت  اصل  کاربست 
فقط  که  آنچه  در  رسد   می  نظر  به  مادی 
به این اصل معنی می دهد و وضعیت فقط 
تنظیم کننده  آن را می زداید، نیاز بوده است. 
آنچه  درک  که  است  مکانی  همان  کاربرد 
که باید در یک وضعیت و یک لحظه معین 
 Le( اصل  یابد.  می  سامان  گیرد،   انجام 
اورگانیسم  یک  در  بتواند  باید   )Principe
سمت  شایسته  که  پیوسته  هم  به  هنجاری 
دادن عمل افراد باشد، به هم پیوند یابد. چند 
گانگی)Pluralité ( متضاد آزادی ها که در 
زمینه دیگر امپراتیف به شکل سیستم مالکیت 
نمودار می گردد، یادآور ی می کند که گروه 
های بشری تنها از ضرورت هماهنگ کردن 
ارتباطی  گفتمان  محیط  در  شان  های  کنش 
و وفاقی پیروی نمی کنند. بلکه آنها مجبور 
ند مانند سیستم های خوداثبات ، استراتژیک 
کند  می  یادآوری  موضوع  این  کنند.  عمل 
که توسل دایمی و بهم پیوسته به اصل کلیت 
بخشی می تواند متفاوت و حتی ممنوع باشد. 
گروه  که  نیست  درست  فرضیدن  این  پس 
ها یا افراد صاحب نفع به خاطر پیروی از 
کردن  رفتار  ترک  آماده  وفاقی  هنجارهای 
استراتژیک هستند. آیا واقعاً می توان پیروی 
از قاعده عمومی را در یک جامعه تقسیم شده 
پیروی  این  که  صورتی  در  بود،  خواستار 
جامعه  پایان  مستلزم  محدودش  افق  چونان 
کنش  به  توسل  توان  می  آیا  است؟  طبقاتی 
کلیت  اصل  هواداران  که  را  استراتژیک 
بخشی به آن دست می یازند، به کناری نهاد؟ 
اصل  این  انداز  ،چشم  توسل  این  بدون  آیا 
در معرض تصعید در اصل دموکراسی بی 
روند  ساختار  بر  بنا  که  ندارد  قرار  محتوا 
کارش حتا از هر دست آورد اساسی اش جدا 
میشود؟ آیا نباید  بیشتر به شیوه هگل به پیوند 
مدرن Moralität وSittlichkeit اندیشید؟  
آیا روایت فرا روندی اصل کلیت بخشی قبول 
زمینه  در  معین  ناتوانی  به  خود  محکومیت 
سنجه )معیار( نیست؟ چونکه در واقع درگیر 
تاریخی مسئله ها  بغرنجی مادی –  با  شدن 
درباره زندگی واقعاً مطلوب اکثریت بزرگ 
به  نفع  صاحبان  کند.  می  رد  را  ها  انسان 
سرنوشت، کشمکش ها و سازش های شان 
شده  آگاه  واقعاً  آنکه  بی  اند،  شده  واگذاشته 
اندیشه  خود  چون  هستند،  چه  و  که  باشند 
های  نسل  که  رنجی  و  عدالتی  بی  جبران 
گذشته و حال متحمل شده اند، در امید به پی 
ریزی آینده از آن جهت رنگ می بازدکه از 
طرد شدگان و تحقیرشدگان اقتصاد جهان می 

طلبد به آینده خاص قابل پیش بینی شان در 
همان زمان که این آینده برای آنها نفی شده، 

تن در دهند.

و  دموکراتیک  رفتارکردن  مختلط  منطق 
ناخالصی آن

پس بنظر می رسد که برانگیختن این میانجی 
کردن  تصریح  ضمن   Médiation گری 
ارتباط  در  آغازین  امپراتیف  دو  تناقض 
در  و  ناخالص  ریشه  از  مختلط  منطق  با 
Emprici- آزمونی  -فرا  آزمونی  )ققیقت 

ثمربخش  بسیار   )co-Transcendental
است. در واقع می توان به راه حل منطقی 
برای این مشکل ها و تناقضی که آنها را بنا 
می نهد، تردید کرد. گفتمان امپراتیف کلیت 
بخشی به خود پی نهادن هنجارمندانه گرایش 
دارد. اما میانجی ای نمی یابد که به آن امکان 
تأثیر نهادن در منطق مورد عمل را بنا بر 
در صورتی  بدهد.  مطلق   آزادی  امپراتیف 
حتی  اش  افراط  بر  بنا  امپراتیف  این  که 
کلی  یک  در  را  اش  سلبی  کلیت  وارونگی 
مشخص تعین ناپذیر می طلبد. واقعیت رفتار 
با  را  آن  توان  می  که  دموکراتیک  کردن 
استفاده از مفهوم آفرینی های هابرماس  بیان 
ارتباط  پیچیدگی  پرهیزناپذیر  واقعیت  کرد، 
)Communication( بنا بر پراتیک های 
که  است  استراتژیک  کردن  رفتار  رقابتی 
ها  آزادی  فرمانروای  های  سازمان  توسط 
بودن  پهلو  دو  واقعیت،  است.  یافته  توسعه 
هر توافق است که چه با توافق بدست آمده 
از قدرت برهاِن بهتر، چه با کارآیی سازشی 
که شاید توجیه ناپذیر و بطور عقالنی برهان 
حاصل  نیروها  تناسب  بنابر  یعنی  ند،  پذیر 
شده اند، تضمین نشده است. پس منطق رفتار 
کردن دموکراتیک فقط می تواند یک منطق 
مختلط عقل و تعارض، ارتباط و استراتژی، 
توافق کم یا بیش عقالنی و سازش کم یا بیش 
هنجاری،  شدن  آرمانی  باشد.  آمده  بچنگ 
این منطق را بخاطر نقصان واقعی – کلبی 
)Real-Cynism( سیستم مالکیت از دست 
می دهد. پس گشودن زمینه های جدید تحلیل 
برای آشکار کردن این اختالط ناخالص بجا 

است:

الف - در جامعه ای که نشانه سنت های اش 
امپراتیف  افراد از  دو  را وانهاده و در آن 
رفتار کردن دموکراتیک گسیخته شده اند، آیا 
مشخص کردن شکل های آزمون قاعده های 
است؟  ممکن  عاقالنه  گفتمان  و  دموکراسی 
وظیفه فوری، در صورتی درست است که 
امپراتیف  که  کند  نمی  تضمین  چیزی  هیچ 
،به  شده  تبدیل  مالکیت  سیستم  به  که  آزادی 
حتی  که  شود  نمی  منحرف  پراتیکی  سوی 
مانع اندیشه شکل بندی گفتمانی اراده، اندیشه 
عمومی  بخشی  کلیت  امپراتیف  در  گنجیده 
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گردد. این گسست از روند شکل بندی اراده 
تهدیدی دایمی است که گرایش به این دارد از 
گفتمان عمومی عنصرهای ساده، در رفتار 
هر  آن  در  که  بیافریند  استراتژیک   کردن 
کس راه بیشینه سازی »امتیازهایش« را می 

گزیند.

ب- چگونه باید در عین پذیرش شرط امکان 
یک توافق عقالنی عاری از خشونت از این 
پرهیز کرد که دموکراسی غلبه بی اعتنایی، 
چند  هر  نباشد؟   )Cynisme( گرایی  کلبی 
های  آزادی  بودن   شمارمند  دموکراسی 
فردی و کثرت پراتیک های اجتماعی شان 
را اعالم می دارد، آیا این  با عقالنی شدن 

منافع قویتران به بن بست نمی رسد؟

توافق  منطق  متضمن  دموکراسی  اگر  پ- 
عمومی باشد، آیا می توان این منطق را در 
رابطه اش با حقیقت به ضابطه درآورد. آیا 
Communica- ارتباط  منطقی   ضضعیت 
کثرت  پایه  بر  را   عقالنی  وفاق  که   tion
نفع ها در نظرمی گیرد وجود  دیدگاه ها و 
دارد یا نه؟ عقالنیت انتخاب ها هرگز تضمین 
نشده است و حتی اگر به پذیرفتن نشان توافق 
به عنوان سازش تن دهیم، برای رویارویی 
در  سازش  آن  در  که  ماند  می  باقی  حالتی 
است  البته ممکن  است.  نا ممکن  نفس خود 
اختالف  و  ناپذیر  التیام  های  ناهمخوانی 
نظرهای ناسازگار وجود داشته باشد، و این 
در صورتی است که  سنجه ها و قاعده هایی 

برای حل تعارض در میان نباشد.

تناقض  حل   راه   ،)Mixité( اختالط  این 
رفتار کردن دموکراتیک نیست، بلکه  بیان 
دهد  می  نشان  این  و  است  آن  دقیق  بسیار 
نمی  که  است  تنشی  کننده  تولید  تناقض،  که 
توان آن را به عنوان سنتز )هم نهاد( تعریف 
میان  تنش  آن،  حل  تضمین  بی  تنِش  کرد. 
منطق توافق که در نفس خود سازش بچنگ 
جستجوی  منطق  و  نشده  متمایز  خوب  آمده 
امتیازهای خصوصی و جزیی است در نفس 
سلبِی  کلی  در  دادن  ماهیت  تغییر  از  خود 
است. دموکراسی  تهدید  در  مالکیت،  سیستم 
Lo-  ممروز در این تنش و در تناقض میان

بسر  )جدل(   Polemos و  )سخن(   gos
تنش  این  هنوز،   ، لحظه  برای  برد.  می 
انگیزنده  است. این تنش، آرمانی کردن پایه 
های هنجاری را مختل می کند، همانطور که 
توجیه های موسوم به واقع گرایی را متزلزل 
از رفتار کردن دموکراتیک،  او  می سازد. 
امیدهای  که  آفریند  می  حادثی  پراتیک  یک 
هنوز  و  کند  می  خنثی  را  قطعی  فرارفت 
کامالً از جنبه کلی سلبی، سیستم مالکیت را 
واژگون نکرده است. البته، او برای روشن 
کردن پایه پیچیده این تنش و برای بازاندیشی 
کلیت  امپراتیف  آزمونی،  فرا  توهم  بدون 

اندیشیدن  در  همچنین  ماند.  می  باقی  بخش 
به رفتار کردن دموکراتیک نه فقط به عنوان 
بازی  عنوان  به  بلکه  نامتناهی،  گفتمان 
تصادف که در برگیرنده بخشی از نتیجه های 
حادثی است، پابرجا می ماند. منطق وفاقی 
در معرض تصعید شدن در ایمان، و باور به 
یگانه گردانی فرا همبودی بشریت بدون در 
واقعی روندهای جهانی  نظر گرفتن شرایط 
شدن سرمایه داری قرار دارد. البته، منطق 
خود  نوبه  به  ذهنی  آزادی  تعارض  ایجابی 
معنا  این  به  اش  کارایی  که  برد  می  یاد  از 
نیست که قانع کننده باشد و می تواند به خود 
ویرانی بیانجامد، هر گاه انکار کند که زبان 
کامالً هدف درونی و افق همبودی تقسیم شده 
تناقض  در  دموکراتیک  کردن  رفتار  دارد. 
رفتار  و  ارتباطی  کردن  رفتار  حتی  خود 
را  آنها  و  آمیزد  می  را  استراتژیک  کردن 
 Logos در عنصر حادثی وارد می کند و
و Polemos را در یک اختالط از اساس 
ناخالص متحد می کند. این در هم برهمی، 
سر در گمی ما را مشخص می کند. چه کسی 
دفتر راهنما را برای سرگردان هایی که ما 

هستیم خواهد نوشت؟

نویسنده: آندره توزل: استاد فلسفه در دانشگاه 
های  پژوهش  آزمایشگاه  مدیر  بزانسون، 
نویسنده  رفتار.  های  منطق  درباره  فلسفی 
در  پراکسیس   ،۱۹۸۴ در  اسپینوزا  اثرهای 
 Marx en،۱۹۸۸ انقالبی  کانت   ،۱۹۸۴
در  تفرقه  روح   ،۱۹۹۱ در   italiques
۱۹۹۱، منطق های رفتار در مدرنیته ۱۹۹۲ 

و مدرنیته گرامشی؟ در ۱۹۹۲

آکتوئل  مجله  و   M  ۴۵ شماره  مجله  منبع: 
نانتر،   ،  x پاریس  دانشگاه  پیکار،  مارکس 

. ۱۹۹۴

پی نوشت ها

بنگرید  انگاری  دوگانه  این  درباره       -۱
به بررسی جالب رموبودی، ریناسیتا شماره 
به  بنگرید  همچنین   ،۱۹۸۵ فوریه   ۲  ،۴
 ،C. B. Macpherson اثرهای کالسیک
پاریس،  لیبرال،  اصول و حدود دموکراسی 
 S. و   H. Gentisو  ۱۹۸۵ الدکوورت 
پاریس،  پسالیبرال،  دموکراسی   ،Bowles

الدکوورت ۱۹۸۷

۲-     کارل مارکس، فصل VI منتشر نشده 
۱۹6۷ ،UGE کاپیتال، پاریس

۳-     پ – بارسلونا، فردگرایی مالکیت، 
تورن، بورین گیه ری، ۱۹۸۵

 Moralbewusstsein ،۴-     هابرماس
 ،und Kommunikatives Handeln

۱۹۸۳ ،Suhrkamp ،فرانکفورت

۵-     همانجا، ص .۷۵ مسئله عبارت از 
اصل کلیت بخشی، پایه اخالق گفتمان است.

6-     برای یک نقد مشروح بنگرید به اثر 
جالب ژرا دو کونیکو:

Critica e ragione utopica. A con-
 fronto con Habermas e Bloch,

.۱۹۸۸ ,Gênes, Marietti
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نظری

نقد اقتصاد سیاسی

در  مسئله  محوری ترین  اقتصاد  شک  بدون 
کارزارهای انتخاباتی در غرب است. آن چه 
بیش از همه اذهان رأی دهندگان را به خود 
مشغول کرده یافتن گزینه ای است که سکان 
هدایت  نحو  بهترین  به  را  کشور  اقتصادی 
کند. این دغدغه صد چندان خواهد شد وقتی 
اقتصادی  بحران  همچون  عمیق  بحرانی 
مورد  را  کشور  اقتصادی  بنیان های  موجود 
با  باشد.  داده  قرار  توفان ها  شدیدترین  آماج 
این حال، بخش بزرگی از شهروندان غربی 
آگاهانه  آن ها  از  نیمی  مواقع  بیش تر  در  و 
به حضور در  ناآگاهانه میل و رغبتی  یا  و 
انتخابات حتی در شرایط بحرانی را ندارند. 
رایج ترین واکنش به عدم مشارکت از جانب 
پاسخ ساده ولی در عین  این  آن ها  از  خیلی 
حال تأمل برانگیز است که »انتخابات تغییری 
کرد  نخواهد  ایجاد  آن ها  زندگی  شرایط  در 
دلیل  به  کاندیداها  از  یک  هر  انتخاب  و 
به  هم  به  آن ها  برنامه ی  زیاد  مشابهت های 
طور ملموس زندگی آن ها را متحول نخواهد 
کرد«. بخشی از آنانی نیز که رأی می دهند، 
عدم تحقق  ملموس  طور  به  مدتی  از  بعد 

خواسته هایشان را حس می کنند.

شهروندان،  زندگی  در  تحول  و  تغییر  عدم 
و  اقتصادی شان  شرایط  درزمینه ی  به ویژه 
اقتصادی  برنامه های  انکارناپذیر  شباهت 
آمریکا  و  اروپا  در  راست  و  چپ  احزاب 
نوشته ی  است؟  شده  ناشی  عواملی  چه  از 
حاضر به این نکته پای می فشارد که بحران 
در  بحران  عمیق تر  حدی  در  و  اقتصادی 
با  مستقیم  رابطه ای  که  غربی  دموکراسی 
در  ریشه  دارد  حاضر  اقتصادی  بحران 
هژمونیک شدن گفتمان نولیبرالیسم دراقتصاد 
اعمال  در  دولت ها  ناتوانی  دیگر  بیان  به  و 
سیاست های اقتصادی مشخص دارد. می توان 
از کهن ترین دموکراسی جهان، یعنی یونان، 
مثال آورد و این سؤال را پیش کشید که آیا 
کشوری  همچنان  را  کنونی  یونان  می  توان 
نامید وقتی دولت منتخب مردم  دموکراتیک 
از  شده  تحمیل  اقتصادی  برنامه های  صرفاً 
طرف نهادهای قدرت خارج از آتن را اجرا 
تردیدهای  این  به  پاسخ  یافتن  برای  می کند؟ 
انداخت  نگاهی مختصر خواهم  ابتدا  بزرگ 
تاریخ سیاسی چند دهه ی گذشته ی غرب  به 
و آن چه تحت عنوان جهانی سازی اقتصاد در 

دیکتاتوری بازار و دموکراسی
کیهان ولدبیگی

داد  توضیح خواهم  اعمال شده و سپس  دنیا 
که چرا می توان ادعا کرد که دموکراسی در 
غرب همچون وضعیت اقتصادی کنونی در 

بحران به سر می برد.

 

در  کینزگرایی  بر  نولیبرالیسم  هژمونی 
اقتصاد

برای چندین دهه، در حّد فاصل سال های بعد 
از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ی ۱۹۷۰، 
بر  مبتنی  غرب  بر  حاکم  اقتصادی  سیستم 
بر  که  بود  کینز  مینارد  ایده های جان  و  آرا 
مبنای آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی، 
عادالنه ی  توزیع  و  طبقاتی  فاصله ی  کاهش 
حوزه ی  در  را  پررنگ  نقشی  ثروت 
می کرد.  بازی  اقتصادی  تصمیم گیری های 
شدن  هژمونیک  دوران  واقع  در  دوره  این 
گفتمان چپ میانه رو در غرب و به ویژه در 
اروپاست که طی آن دولت های رفاِه برآمده 
ایده ال شان خدمات  الگوی  این سیستم در  از 
پایه ای ترین  از  یکی  عنوان  به  را  اجتماعی 
می دادند.  قرار  مّدنظر  شهروندی  حقوق 
دولت های رفاه در عمل طیف گسترده ای از 
خدمات عمومی فراتر از آموزش و بهداشت 
جمله  آن  از  که  می دادند  پوشش  را  رایگان 
می توان به برنامه هایی در حمایت از حضور 
فعال زنان در بازار کار اشاره کرد. سیاست 
مالی منتج از این سیستم همچنین تعهد جدی 
به اشتغال کامل و ریشه کنی معضل بیکاری 
را یکی از وظایف مهم دولت بر می شمرد. 
نکته ی مهم نقش و حضور فعال اتحادیه های 
کارگری در این دوره به عنوان اهرم فشار 
منظور  به  اقتصادی  تصمیم گیری های  در 
گسیخته ی  لجام  فعالیت های  کنترل  و  کاهش 

سرمایه در بازار بود.

بحران اقتصادی دهه ی ۷۰ میالدی فرصت 
بود  راستی  دست  جریان های  برای  مغتنمی 
تا هژمونی حاکم را به چالش بکشند؛ هرچند 
دالیل برآمد نولیبرالیسم عمیق تر از آن است. 
ناشناخته،  و  منزوی  اقتصاددانی  یکباره  به 
نوشته های  بیش تر  که  هایک،  فون  فردیش 
اقتصادی اش در دهه های ۳۰ و ۴۰ میالدی 
بیرون  به  غزلت  کنج  از  بود  شده  نگاشته 
خزید و در کمال ناباوری در اواسط دهه ی 
۷۰ برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد شد. هایک 
پیکان  بازارمحور بود که نوک  اقتصاددانی 

متوجه  نوشته هایش  تمامی  در  وی  حمالت 
دخالت گری دولت در حوزه ی اقتصاد است. 
بازار  و  مالکیت خصوصی  هایک  باور  به 
عامل  مهم ترین  دولت  دخالت  از  رهاشده 
و  فردی  آزادی های  گسترش  و  بسط  برای 
اقتصادی  رفاه  و  شکوفایی  حال  عین  در 
شیفتگان  از  یکی  رسیدن  قدرت  به  است. 
افکار و اندیشه های هایک، مارگارت تاچر، 
آن  متعاقب  و   ۱۹۷۹ سال  در  بریتانیا  در 
آمریکا  رهبری  سکان  گرفتن  اختیار  در 
ایده ها و برنامه های  با  توسط رونالد ریگان 
یکه تازی  برای  را  راه  مشابه  اقتصادی 
هموار  اقتصاد  در حوزه ی  نولیبرال  گفتمان 
کرد. نتایج برنامه های سیاسی ـ اقتصادی این 
اطلس  اقیانوس  سوی  دو  در  محافظه کاران 
در دهه ی ۸۰ چیزی جز کاهش و دربیش تر 
عمومی  خدمات  برنامه های  مرگ  مواقع 
بدنه ی  به  کاری  ضربه ی  نبود.  دولت ها 
طبقه ی کارگر بریتانیا و به طور نمادین به 
گفتمان چپ درغرب، اّما زمانی فرود آمد که 
»مشت های آهنین« تاچر انسجام اتحادیه های 
کارگری را از هم گسیخت. در حالی که به 
در  گذسته  در  کارگری  جنبش  سّنتی  طور 
سطح  در  اقتصادی  تصمیم گیری های  فرایند 
ملّی نقشی بارز داشت و حتی در مواقعی با 
توسل به اعتصابات عمومی دولت ها را فلج 
و وادار به استعفا یا سرنگونی می کرد، تحت 
برنامه های اقتصادی جدید در موضع تدافعی 
قرار گرفت و بعدها هنگامی که حتی احزاب 
آلمان در قدرت  بریتانیا، فرانسه و  چپ در 
را  کارگری  اتحادیه های  ضّد  قوانینی  بودند 
هزینه های  کاهش  که  رساندند  تصویب  به 
را  انعطاف پذیری  افزایش  و  کار  نیروی 
بازسازمان دهی  موازات  به  داشت.  نظر  مّد 
بسیاری  باور  به  جهانی،  سطح  در  سرمایه 
از نیروهای چپ، و از جمله رابرت کاکس 
سیاست های اقتصادی نولیبرال تالشی بود از 
جانب هژمونی حاکم بر جهان )که به باور او 
در واقع کنترل کننده ی دولت موجود هستند( 
به منظور خلع قدرت اتحادیه های کارگری در 
غرب و در سطحی کالن تر استثمار طبقه ی 
)گریفیث،۲۰۰6،  جهان  سراسر  در  کارگر 

.)۱۱۷

نولیبرالیسم اقتصادی و جهانی سازی اقتصاد
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در  بعدها  که  نولیبرال،  اقتصادی  الگوی 
فرایندی  به  ایدئولوژیک  زبانی  بازی  یک 
جهانی شدن  عنوان  به  لعاب  و  رنگ  خوش 
پای می فشارد  نکته  این  بر  یافت،  نام  تغییر 
اقتصادی  حاکمیت  منسوخ  الگوهای  که 
شده ی  جهانی   ِ مالی  سیستم  تحت  دولت ها 
برای  فرسوده  موانع  آن  در  که  رادیکالی 
شده اند  حذف  تجارت  و  گذاری  سرمایه 
مورد چالش جدی قرار گرفته است. به باور 
تکنولوژیک  تغییرات  نولیبرالیسم  مدافعان 
این  به  بوده  این فرایند  تأثیرگذار در  عاملی 
یک  از  حرکت  دگرگونی ها  این  که  خاطر 
اقتصادی  بازار  به یک  را  ملّی  مالی  بازار 
چه  دولت ها،  تمامی  حاکمیت  که  جهانی شده 
بزرگ، چه کوچک، چه قوی و چه ضعیف 
کرده  تر  سریع  و  آسان تر  داده،  راکاهش 
است. نکته ی مهم در توجیهات ایدئولوژیک 
گفتمان حاکم بر آزادسازی اقتصاد به منظور 
و  تحمیل  بین المللی  سرمایه گذاری  تسهیل 
اقتصاد  جهانی شدن  که  مدعاست  این  القای 
و  دولت هاست  طرف  از  آگاهانه  انتخابی 
بین المللی  مالی  نظام  چارچوب  در  ادغام 
زمانی امکان پذیر می شود که سیاست گذاران 
فرایند  این  برای  را  راه  کشورها  داخلی 
ماریا  که  همچنان  حال،  این  با  کنند.  آماده 
گریش اشاره می کند، این انتخاِب به اصطالح 
آگاهانه فقط در انحصار کشورهای قدرتمند 
و پیشرفته ای است که ساختارهای اقتصادی 
توسط  شد  اشاره  که  )همچنان  را  خودشان 
تاچر و رایگان( تحت فشار شرکت های چند 
به  و  آن  از  برآمده  حاکم  هژمونی  و  ملیتی 
منظور به حداکثر رساندن سود آن ها تعدیل 
و دربیشتر موارد تغییر جّدی داده اند. در این 
کشورهای  جهانی شدن  فرایند  از  بازخوانی 
قدرتمند )بخوانید شرکت های چند ملیتی( از 
مثابه ی  به  نولیبرال  اقتصادی  های  سیاست 
یک ژئوپولیتیک نرم برای تحمیل برنامه های 
تعدیل  و  مشخص  اقتصادی  ـ  سیاسی 
کشورهای  در  اقتصادی  نهادهای  ساختاری 
بازارهایشان  بر  تسلط  منظور  به  ضعیف تر 
همچون  بین المللی  نهادهای  می کنند.  استفاده 
بازوی  عنوان  به  جهانی  تجارت  سازمان 
کشورها  بر  فشار  با  حاکم  گفتمان  اجرایی 
و  قانونی  موانع  شدن  برداشته  خواهان 
سیاسی برای سرمایه گذاران خارجی و تغییر 
ساختاری نهادهای اقتصادی برای سازگاری 
شرکت ها  توصیه ی  مورد  استانداردهای  با 
)گریش،  هستند  چندملّیتی  تراست های  و 

.)۱۰-۲۰۰۵،۹

وضعیت  این  اعمال  نمونه ی  بارزترین 
نهادهای  و  مؤسسات  و  اروپا  اتحادیه ی 
و  اروپا  مرکزی  بانک  یعنی  اجرایی اش 
مثابه  به  اروپا  اقتصادی  و  پولی  اتحادیه ی 
اروپا  قاره ی  سطح  در  فراملّی  نهادهای 

 ۹۰ دهه ی  طول  در  مثال  طور  به  هستند. 
و در اثر تسریع فرایند یکپارچگی اروپا بر 
مبنای سیاست های اقتصادی نولیبرال تضادی 
اتحادیه ی  اقتصادی  سیاست های  بین  پایه ای 
بازار(  کارایی  افزایش  راستای  )در  اروپا 
اقتصادی در سطوح ملی که  با سیاست های 
و  حمایتی  الگوهای  حفظ  خواهان  همچنان 
آمد.  وجود  به  بود  اجتماعی  برابری  ترویج 
در نهایت دولت های عضو تسلیم خواسته های 
نهادهای  سایر  و  اروپا  مرکزی  بانک 
اقتصادی  یکپارچگی  که  فراملّی  اقتصادی 
اروپا، آزادسازی اقتصاد و قوانین رقابتی را 
داده  قرار  خود  های  برنامه  ی  درسرلوحه 
بود شدند. همچنین این سیاست ها در برنامه ی 
گسترش اروپا در مرزهای شرقی اش به شدت 
و با سختگیری بیشتری اعمال شد و در مورد 
متقاضیان جدید عضویت در اتحادیه همچنان 
اعمال می شود. واقعیت غیر قابل انکار این 
است که عضویت کشورهای اروپای شرقی 
موبه موی  پیاده سازی  به  منوط  اتحادیه  در 
سیاست های نولیبرال فارغ از چپ یا راست 
کشورها  این  در  حاکم  سیاسی  جریان  بودن 
است. همچنین در سایر نقاط جهان و از جمله 
آمریکای  و  آسیای  کشورهای جنوب شرقی 
التین این سیاست ها به بی رحمانه ترین شکل 
توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 

تحمیل و اجرا شد.

چِپ راست شده                                                   

دهه ی  در  نولیبرال  گفتمان  شدن  هژمونیک 
و  اروپا  در  میالدی   ۹۰ به ویژه  و   ۸۰
سوسیالیست های  و  میانه رو  چِپ  آمریکا 
اروپایی را برای بازگشت به قدرت ناچار به 
بازخوانی دیدگاه ها و استراتژی های سیاسی ـ 

اقتصادی شان کرد. حزب کارگر بریتانیا

در دهه ی نود و در قالب حزب کارگر جدید 
برای نمونه در یک چرخش آشکار تا آن جا 
پیش رفت که شکاف بین »راست« و«چپ« 
را شکافی مربوط به گذشته و در حال زوال 
با واژگانی همسان با  قلمداد کرد. تونی بلر 

نظریه پردازان نولیبرال

 ِ مدرن  جهان  که  پای فشرد  نکته  این  بر 
جدید  تکنولوژی  واسطه ی  به  شده  دگرگون 
در عین ایجاد رقبای جدید در بازار جهانی 
برای بریتانیا فرصت های مغتنمی را فراهم 
آورده است. بلر با نقد سیاست های به گفته ی 
او فرسوده ی جناح چپ حزب کارگر وظیفه ی 
تشویق  رقابت،  »ترویج  را  دولت  اصلی 
انعطاف پذیری  به  کمک  و  سرمایه گذاری 
نجات  راه  تنها  می دانست.  بازار«  بیش تر 
بریتانیا در نظام مالی جهانی از نظر تونی 
چارچوب  با  اقتصادی  عینیِت  پذیرش  بلر 
بلکه  نولیبرالی بود که در آن نه فقط دولت 

جامعه  همه ی  و  دانشگاه ها  تجارت،  بخش 
زمینه های  خستگی ناپذیر  تالشی  با  بایستی 
ساختاری  وتحوالت  تغیر  این  برای  مناسب 
را فراهم سازند )تونی بلر به نقل از نورمن 

فرکالف، ۲۰۰۹،۱۸۴(.

آلمان و فرانسه تحت رهبری گرهارد شرودر 
و فرانسوا میتراِن سوسیالیست کمابیش همان 
راهی را پیموده بودند که تونی بلر به شکل 
رادیکال تری در سال های بعد از ۱۹۹۷ در 
بریتانیا اجرا کرد. در آمریکا وضعیت چِپ 

میانه رو به مراتب اسفناک تر

مدافع  که  دموکرات  حزب  چپ  جناح  بود. 
در  و  بود  اقتصاد  در  کینزی  برنامه های 
جنگ  دوران  از  بعد  به ویژه  و  برهه هایی 
درون  در  هژمونیک  گفتمان  دوم  جهانی 
جناح  به  را  قافله  سختی  به  بود  حزب 
راست تحت مدیریت بیل کلینتون که به واقع 
سخنگوی اصلی دنیای جهانی شده ی جدید بود 

واگذار کرد.

دموکراسی و سیاست های اقتصادی

بی گمان گفتمان نولیبرال به ویژه در حوزه ی 
اقتصاد برای چندین دهه یکه تاز میدان سیاست 
در اروپای غربی و آمریکا بوده است. این 
وضعیت هژمونیک نه تنها چپ رادیکال بلکه 
سوسیالیست های میانه رو را نیز )که به سبب 
وجود عنصر سازش طبقاتی در برنامه شان 
شکست شان از پیش رقم زده شده بود( حتی 
درمناطقی همچون اسکاندیناوی که به طور 
سّنتی پایگاه محکمی دارند به حاشیه رانده و 
آنها را وادار به پذیرش برنامه های اقتصادی 
چپ  وجودی  فلسفه ی  با  بنیان  از  که  کرده 
شدن  هژمونیک  ماحصل  است.  تناقض  در 
گفتمان نولیبرال این همانی شدن چپ میانه رو 
و راست در غرب است؛ آن چنان که خطوط 
سیاست های اقتصادی شان از فرط شباهت با 

هم، تمایز آن دو را سخت کرده است.

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیش تر 
چه  و  چپ  چه  غرب،  در  حاکم  دولت های 
راست، قربانی خشم شهروندان شان شده اند 
جاری  نامساعد  شرایط  بانیان  دنبال  به  که 
می گردند. رأی دهندگان غربی چه در فرانسه 
برای  آمریکا  در  چه  و  بریتانیا  در  چه 
برون رفت از بحران اقتصادی پیش آمده و در 
خیال خود برای یک بدیل و وضعیت متفاوت 
جریان های  به  گاه  و  راست  جناح  به  گاه 
به ظاهر چپ رأی داده اند غافل از این که آنچه 
در واقع توسط جناح های مختلف صورتبندی 
شده نه یک بدیل برای سیاست های اقتصادی 
در  مشابه  تقریباً  روایت های  بلکه  نولیبرال 
امید  هستند.  حاکم  اقتصادی  گفتمان  درون 



20مجله هفته شماره 33 اسفند 1391 صفحه  

بستن حتی به رجعت به گذشته و پیاده کردن 
چارچوب  در  کینزی  سیاست های  دوباره ی 
و  اوباما  توسط  متأخر  سرمایه داری  نظام 
خواهان  دو  این  اگر  حتی  اوالند  فرانسوا 
بیشتر  کودکانه  شوخی  به  باشند  آن  اجرای 
دلیل  این  به  ملموس  واقعّیتی  تا  می ماند 
اقتصادی  سیاست های  که  ساده  بی نهایت 
انجام  مردم  منتخب  دولت های  توسط  صرفاً 

نمی گیرد.

آنند  از درک  ناتوان  آنچه شهروندان غربی 
بازار  »دیکتاتوری  که  است  واقعیت  این 
مالی جهانی« موجب تضعیف و در مواقعی 
از  استفاده  در  دولت های شان  مرگ ظرفیت 
ابزارهای سنتی در حوزه ی اقتصاد همچون 
نرخ ارز، کسری بودجه، سیاست های پولی و 
افزایش هزینه های نیروی کار برای دستیابی 
است.  شده  سیاسی  ـ  اجتماعی  اهداف  به 
توسط  آن که  از  بیش  اقتصادی  سیاست های 
نمایندگان منتخب مردم اتخاذ شود در جاهایی 
غیردموکراتیک  فرایند  یک  در  و  دیگر 
توسط  شهروندان  نظر  و  رأی  غیاب  در  و 
بین المللی همچون  تجاری  و  مالی  مؤسسات 
و  پول  بین المللی  صندوق  جهانی،  بانک 
می شوند.  تحمیل  جهانی  تجارت  سازمان 
بازتاب دهنده ی  عمل  در  مالی  نهادهای  این 
بلکه  نیستند  عضو  دولت های  دیدگاه های 
ملیتی  چند  شرکت های  کارگزاران  بیش تر 
هستند که »جای دولت ها را در فرایند تولید 
با در اختیار داشتن چیزی حدود یک چهارم 
)مور  گرفته اند«  جهانی  ناخالص  تولید 
می توان  که  مبناست  این  بر   .)۱۴  ،۲۰۰6
چالشی  با  غرب  در  دموکراسی  کرد  ادعا 
این  از  برون رفت  راه  روبروست.  عمیق 
که شهروندان  می شود  محقق  زمانی  بحران 
غربی به این امر آگاه شوند که نه جابه جایی 
بر  حاکم  درساختار  دگرگونی  بلکه  دولت ها 
وال استریت و بازارهای مالی قدرت را به 

دستان آنها باز می گرداند.

*کیهان ولدبیگی، پژوهشگر علوم سیاسی در 
دانشگاه کاردیف بریتانیا است.
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نظری

کار

پروفسور دکتر گونتر هیدن
برگردان شین میم شین

دایره املعارف روشنگری

انسان  آگاهانه  و  هدفمند  کار  و  کرد  به  کار 
اطالق می شود.

۱

از  است  عبارت  کار  مارکس،  قول  به 
»روندی میان انسان و طبیعت…..

را  خویش  کنش  انسان  آن  در  که  روندی 
وساطت، تنظیم و کنترل می کند«

ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۱۹۲

۲

کار بطور جسمی و روحی تحقق می یابد.

۳

وسایل  بر  مالکیت خصوصی  قراری  بر  با 
تولید، جدائی میان کار جسمی و روحی آغاز 

می شود و تضاد میان آندو توسعه می یابد.

الف

متخاصم،  طبقات  به  منقسم  جوامع  کلیه  در 
کار جسمی به عهده توده های تحت استثمار 
و ستم بوده و کمتر از کار فکری مورد ارج 

و احترام قرار داشته است.

ب

کار جسمی در جامعه برده داری، نشانه بارز 
بردگی بردگان بوده و تمامت تمدن پیشرفت 
یابنده به حساب کار فکری گذاشته شده است.

ت

کار فکری در اختیار بالمنازع طبقات دارا 
بوده است.

پ

با توسعه نظام اجتماعی سرمایه داری، کار، 
خصلت و ارزش کار، امکانات، دستاوردها 

و دورنمای کار بطور دم افزونی به موضوع 
مورد بررسی فلسفه مبدل می شود.

۱

کار در فلسفه بیکن، جان الک و دیدرو

در آثار فرانسیس بیکن، جان الک و دیدرو  
احکام مهمی در باره کار یافت می شوند.

الف

ژان ژاک روسو )۱۷۱۲ ـ ۱۷۷۸(

نویسنده، فیلسوف، پداگوگ، طبیعت پژوه و 
کمپونیست

از تدارک بینندگان معنوی انقالب فرانسه

ژان ژاک روسو نقش تاریخی کار و خصلت 
تضادمند آن را در گذار از جامعه اشتراکی 
پیدایش و توسعه  اولیه مبتنی بر مساوات و 

نابرابری عمده می کند.

ب

در تعالیم حقوق طبیعی روشنگران فرانسه، 
و  است  طبیعی  مالکیتی  اشتراکی،  مالکیت 
می  تلقی  »داشتن«  حقوقی  مالک  تنها  کار 

شود.

۲

کار در فلسفه سوسیالیسم اوتوپیکی

 هنری سن سیمون )۱۷6۰ ـ  ۱۸۲۵ (

اجتماعی  ـ  اقتصادی  فکری  مکتب  مؤسس 
علمی موسوم به سن سیمونیسم

سوسیالیسم  و  علمی  شناسی  جامعه  پدر 
اوتوپیکی

از مبارزان جنگ استقالل آمریکا )۱۷۰6 ـ 
۱۷۸۳( بر ضد انگلیس

از طرفداران انقالب کبیر فرانسه )۱۷۸۹(

به گیوتین  بود که  مانده  در سال ۱۷۹۴ کم 
سپرده شود.

·   سوسیالیست های اوتوپیکی)سن سیمون، 
فوریه، آون(به این نتیجه رسیده بودند که بر 
باید  یا  تولید  وسایل  بر  خصوصی  مالکیت 
خاتمه داد و یا باید آن راعمدتا محدود کرد و 
انسان حق دارد کل حاصل کارش را دریافت 
کند و هر کسر و کاهشی از آن توسط عامل 
»غیرکار« به معنی تجاوز به حقوق طبیعی 

انسان ها محسوب می شود.

۳

کار در اقتصاد سیاسی بورژوائی

توسعه  مسیر  در  بورژوائی  سیاسی  اقتصاد 
تا  مالی  امور  به  مربوط  سیستم  از  خود 
آموزش های مربوط به ارزش کار ـ بطور 
دم افزونی ـ کار را به مثابه سرچشمه ثروت 

عمده می کند.

الف

در فلسفه بورژوائی کالسیک آلمان هردر به 
نقش تاریخساز کار اشاره می کند.

ب

 یوهان گوتفرید هردر )۱۷۴۴ ـ ۱۸۰۳(

فیلسوف  تئولوگ،  مترجم،  شاعر،  نویسنده، 
تاریخ و فرهنگ کالسیک وایمار )آلمان(

متنفذترین نویسنده و متفکر عصر روشنگری

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

آثار:

بررسی منشاء زبان

ایده هائی راجع به فلسفه تاریخ بشریت
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باد و  خورشید

متاانتقاد از انتقاد از خرد محض

به نظر هردر، انسان ببرکت کار )که بنظر 
است(  هوائی  و  آب  عوامل  از  ناشی  او 
شرایط محیط زیست خود را تحت تأثیر قرار 
می دهد و محیط نیز بنوبه خود متقابال تأثیر 

تعیین کننده بر انسان اعمال می کند.

ت

 یوهان گوتلیب فیشته )۱۷6۲ ـ ۱۸۱۴(

ایدئالیسم  نمایندگان  ترین  برجسته  از  یکی 
آلمانی

شخصیت  هر  وظیفه  کار  فیشته،  نظر  به 
هرشخصیت  دوام  و  بقا  شرط  و  اخالقمند 

جسمانی است.

بوسیله  کار  امکان  تضمین  خواستار  فیشته 
دولت می شود.  

به عهده  نباید  مناسبات کاری  تنظیم  بنظراو 
عرضه و تقاضا رها شود )آن طورکه آدام 
نباید  کار  حاصل  و  خواست(  می  اسمیت 
منافع  سر  بر  اجتماعی  مبارزه  مکانیسم  به 

محول شود.

پ

ـ   ۱۷۷۰( هگل  فریدریش  ویلهلم  گئورگ   
)۱۸۳۱

هگل در حد فلسفه ایدئالیستی خود به کشف 
ماهیت کار دست می یابد.

۱

جهانی  روح  که  گوید  می  هگل  وقتی 
به  کار  و  کرد  ببرکت  تجسم،  ببرکت  فقط 
خودآگاهی دست می یابد، منظور او در قالب 
انسان  اینکه  از  است  عبارت  اش  عرفانی 
بواسطه کارش خود را، نیروهای مولده خود 
را، جامعه خود را، یعنی تاریخ خود را می 

سازد.

   

دایرة  تارنمای  در  تجسم  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

۲

اقتصاد  نظر  خالف  )بر  طریق  بدین  هگل 
تنها  بورژوائی که کار را  سیاسی کالسیک 
سرچشمه ثروت می دانست(، نقش شخصیت 

ساز و تاریخساز کار را عمده می کند.

۳

نایل  امر  حقیقت  این  داهیانه  به کشف  هگل 
می آید که رابطه انسان کارگر با وسایل تولید 
مالکیت  از  ناشی  های  محدودیت  سبب  به 
خصوصی پاره می شود، او از وسایل تولید 
جدا می شود و تنها با اجازه صاحبان وسایل 
قادر به زندگی می  قادر به کار یعنی  تولید 

شود.

می  بیگانه  به خود  نسبت  کار  بدین طریق، 
موقتی  تاریخی  بلحاظ  حادثه  این  ولی  شود، 

و گذرا ست.

پیوند  رشته  گسستن  هم  از  یعنی  )بیگانگی 
تنگاتنگ میان اشیاء.

بیگانگی یعنی اشیاء را مغایر با طبیعت آنان 
مورد استفاده قرار دادن. 

مثال انسان را کاال کردن.

مثال از داس برای بریدن سر مردم استفاده 
کردن…

مراجعه کنید به بیگانگی. مترجم.(

۴

مفهوم کار در قاموس مارکس و انگلس

ماتریالیسم  اساس  بر  انگلس  و  مارکس 
می  ارائه  کار  از  جدیدی  تعریف  تاریخی، 

دهند:

الف

طرحی از مجله ارجمند هفته

مارکس و انگلس کار را به مثابه کرد و کار 
خاص انسانی تلقی می کنند.

ب

مارکس و انگلس کار را به مثابه شرط تعیین 
کننده برای جدا شدن انسان از عالم حیوانات 

محسوب می دارند.

ت

مارکس و انگلس کار را به مثابه شرط تعیین 
و  ها  پدیده  چون  و  چند  تعیین  برای  کننده 

مناسبات اجتماعی می دانند.

   

ها و سیستم  پدیده  )بدون کار روی چیزها، 
انها  ماهوی  به شناخت  توان  نمی  ها هرگز 

نایل آمد.

برایگان  را  خود  درونی  »اسرار«  طبیعت 
ارزانی بنی بشر نمی کند.

فقط در روند کردوکاری عرقریز و عصب 
سوز است که می توان در ذات چیزها، پدیده 
ها و سیستم ها نفوذ کرد و حقیقت پنهان در 

ظلمات را کشف کرد و بیرون آورد.

مترجم(

۱

به قول مارکس و انگلس، »انسان در روند 
کار به عنوان قدرتی طبیعی در مقابل مواد 
برطبق  را  آنها  تا  گیرد  می  قرار  طبیعی 

نیازهای خود تغییر دهد.

۲

و  برونی  برطبیعت  گذاشتن  تأثیر  با  انسان 
با تغییر آن، همزمان طبیعت خود را تغییر 

می دهد.

)یعنی انسان در روند کلنجار با طبیعت اول، 
خود را به مثابه طبیعت دوم تغییر می دهد. 

مترجم(

۳

انسان در روند کار و ببرکت کار، توان های 
قوای  و  کند  نهفته در طبیعت را کشف می 

طبیعی را به خدمت می گیرد.

۴

روند کار عبارت است از کرد و کار هدفمند، 
برای تولید ارزش های مصرفی و استفاده از 

مواد طبیعی در راستای  نیازهای انسانی.

مراجعه کنید به روند کار در تارنمای دایرة 
المعارف روشنگری

۵

روند کار شرط عام جذب و دفع میان انسان 
و طبیعت است.

)انسان در روند کار و ببرکت کار به  جذب 
و دفع با طبیعت اول نایل می آید:

مواد خام را از طبیعت برمی دارد )جذب( و 
پس از تحول بخشیدن بدان، تفاله حاصله را 

به طبیعت برمی گرداند )دفع(:

سنگ آهن را برمی دارد )جذب( و پس از 
طبیعت  به  را  مابقی  آن،  از  آهن  استخراج 

برمی گرداند. )دفع(

این روند جذب و دفع بطرق مختلف صورت 
می گیرد:
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انسان سیب و سیب زمینی و گوشت حیوانات 
و آب و هوا را جذب می کند و پس از استفاده 
الزم از آنها در کارخانه اندام خویش، مابقی 
را بصورت گاز کربنیک، مدفوع و ادرار و 

عرق و غیره به طبیعت پس می دهد:

دیالک تیک جذب و دفع.

بدون این دیالک تیک، هیچ موجود زنده ای 
نمی تواند حتی لحظه ای زنده بماند. مترجم(

6

انسانی  حیات  ابدی  طبیعی  شرط  کار  روند 
است.

۷

روند کار از این رو، مستقل از هر فرم این 
زندگی است.

)روند کار در همه فرماسیون های اجتماعی 
صرفنظر ناپذیر خواهد بود. مترجم(

۸

روند کار وجه مشترک کلیه فرم های زندگی 
اجتماعی انسانی است.«

ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۱۹۲

۹

»کار  مارکسیسم،  های  کالسیک  قول  به 
کلی  اولین شرط اصلی حیات بشری بطور 
است و لذا می توان گفت که کار، خود موجد 

انسان بوده است.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۴۴۴

۱۰

مثابه  به  »کار  انگلس،  و  مارکس  قول  به 
موجد ارزش های مصرفی، بمثابه کار مفید، 
شرط حیاتی مستقل از کلیه فرم های جامعه 

انسانی است.

۱۱

جذب  تا  است،  ابدی  طبیعی  کار ضرورت 
حیات  یعنی  انسان،  و  طبیعت  میان  دفع  و 

انسانی امکان پذیر گردد.«

)کلیات مارکس و انگلس، جلد ۲۳، ص ۵۷(

۱۲

از این رو، کار به ماهیت انسانی تعلق دارد 

و از زمانی که انسان عالم حیوانی را ترک 
او  ناگسستنی  و  همیشگی  همدم  کار  گفته، 

بوده است.

۱۳

می  صورت  جامعه  چارچوب  در  تنها  کار 
گیرد، ولی نحوه انجام آن در هر فرماسیون 

اجتماعی فرق می کند.

الف

بنابرین، کار همیشه کرد و کاری اجتماعی 
بوده است که در چارچوب فرم های معین و 
بطور تاریخی مشروط گشته ی تقسیم کار و 

مناسبات مالکیت  جریان می یابد.

۱۴

نیست که در سطح واحدی  ثابتی  کار روند 
تکرار شود، بلکه روند توسعه از فرم های 

نازل به فرم های عالی تر است.

الف

دلیل روند توسعه بودن کار ـ قبل از همه ـ 
این است که کار کرد و کار هدفمندی است.

ب

با  کار،  نتایج  فکری  بینی  پیش  با  انسان 
تعیین هدف در روند کار، می تواند به کشف 
قانونمندی های جدید طبیعی و استفاده از آن 

قانونمندی ها نایل آید.

ت

ببرکت کار است که انسان بر طبیعت چیره 
می شود، یعنی طبیعت را در راستای اهداف 

خود بخدمت می گیرد.

پ

علل  به  مشروط  کار  روند  در  هدف  تعیین 
مادی است.

ث

به قول لنین، »قوانین جهان خارج … شالوده 
کرد و کار هدفمند انسانند.

ج

جهان عینی موجد اهداف و پیش شرط آنها 
ست.«

)کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۱۷(

ح

تحقق  شده  تعیین  اهداف  کار  وسایل  بکمک 

می یابند.

خ

وسایل  »تولید  انگلس،  و  مارکس  قول  به 
کار و استفاده از آنها، اگرچه درمیان انواع 
معینی از حیوانات نیز بطور نطفه ای رایج 
است، ولی مشخصه اصلی روند کار خاص 

انسانی است.«

ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۱۹۴

۱۵ 

نحوه و نوع کرد و کار انسانی را هدف او 
تعیین می کند.

انسان باید اراده و امیال خود را سرسپرده و 
تابع اهداف خود سازد:

الف

به قول مارکس، »به ظن ما کار امری است 
که تنها به انسان تعلق دارد.

ب

عنکبوتی عملیاتی را انجام می دهد که شبیه 
اعمال نساج اند و زنبور   با ساختمان سلول 
می  شرم  رابه  بناهائی  خویش  مومی  های 

اندازد.

ت

اما آنچه بدترین بناها را ازبهترین زنبورها 
متمایز می سازد، این است که آنها سلول را 
قبل از ساختن در »موم« در ذهن خود می 
سازند و در پایان روند کار، نتیجه ای حاصل 
می آید که به هنگام شروع    به ساختن، در 
موجود  فکری  بصورت  یعنی  تصور   بنا، 

بوده است.

پ

انسان فقط فرم طبیعی چیزها را تغییر نمی 
دهد، بلکه عالوه بر آن، در چیزهای طبیعی، 
هدف خود را جامه عمل می پوشاند، هدفی 

که او بر آن واقف است.

ث

هدفی که بمثابه قانون، نحوه و نوع کنش او 
را تعیین می کند و او باید اراده خود را تابع 

آن سازد.

ج

منفردی  کنش  از هدف،  اراده  تبعیت  این  و 
نیست.
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ح

عالوه بر اعضای بدن که در حین کار رنج 
می برند، اراده هدفگرا که به صورت تمرکز 
تمامت  در  باید  کند،  می  خودنمائی  حواس 
بماند و کار هرچه کمتر  مدت کار متمرکز 
با محتوا و نحوه و نوع اجرای خود، کارگر 
را بهمراه کشد و هرچه کمتر کارگر از کار 
بمثابه بازی قوای جسمی و روحی خود لذت 
برد، به همان اندازه بیشتر باید تمرکزحواس 

بخرج دهد.«

ص   ،۲۳ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
  )۱۹۳

۱6

کار وقتی به کرد و کار آزاد بدل خواهد شد، 
که اهداف خارجی، دیگر به عنوان ضرورت 
طبیعی خارجی محض تلقی نشوند و »جای 
خود را به اهدافی که خود فرد تعیین می کند، 
واقعیت  خود  به  بدین طریق  کار  و  بدهند« 
بدل  آنها  آزاد  به کنش واقعا  انسانها،  بخشی 

خواهد شد.

)خود واقعیت بخشی یعنی تحقق خواست خود 
که بمعنی تحقق خویشتن خویش نیز است:

تمامنمای خود  آئینه  محصول کار هر کس، 
او ست.

انسان در فراورده و نتیجه کارش، خود را 
باز می شناسد، مورد ارزیابی قرار می دهد 
و حد و مرز لیاقت خویش را تشخیص می 
دهد و تبارک هللا احسن الخالقین روایتی از 

این حقیقت امر مارکسیستی است. مترجم(

الف

قوانین  از  رؤیائی  استقالل  در  نه  »آزادی 
در  و  قوانین  این  شناخت  در  بلکه  طبیعی، 
استفاده  برای  شناخت  این  از  امکان حاصل 
برنامه ریزی شده از این قوانین در جهت نیل 

به اهداف معین خویش نهفته است.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
  )۱۰6

ب

برای  الزم  شرایط  اما  طبقاتی  جوامع  در 
انسان  بخشی  واقعیت  خود  به  کار  که  این 
باشد(،  آزاد  ها منجر شود )یعنی کار واقعا 

وجود ندارد.

ت

بر  مبتنی  اجتماعی  های  فرماسیون  در 
انسان  تولید،  وسایل  بر  خصوصی  مالکیت 

کارگر از وسایل تولید )یعنی مهمترین شرط 
کار( جدا شده، بمثابه انسان مولد استثمار می 

شود و کار آزاد نیست.

پ

با  یا  تولید  مادی  شرایط  با  مولدین  وحدت 
توسل به اجبار غیر اقتصادی )مثال در برده 
داری و فئودالیسم( امکان پذیر می گردد و یا 
با توسل به اجبار اقتصادی )از طریق فروش 
وسایل  خصوصی  صاحبان  به  کار  نیروی 

تولید( )مثال در سرمایه داری(

ث

به قول مارکس، تحت شرایط جامعه طبقاتی، 
کار به صورت اجبار و زور اعمال شونده 
بر  ـ  هیچکارگی  و  کند  می  جلوه  خارج  از 
خالف آن ـ به مثابه آزادی و اقبال جلوه گر 

می گردد.           

ج

به  داری  سرمایه  از  گذار  مرحله  در 
مالکیت  بردن  بین  از  با  سوسیالیسم، 
بر  اجتماعی  مالکیت  ایجاد  با  و  خصوصی 
با  کارگران  گسیخته  وحدت  تولید،  وسایل 
و  شود  می  برقرار  دوباره  تولید،  وسایل 

استثمار خاتمه می یابد.

ح

بطور  کمونیسم  و  سوسیالیسم  در  کار 
بیواسطه، اجتماعی است و بطور دم افزونی 
بطور  یعنی  کند،  می  کسب  علمی  خصلت 
بنیادی تحول می یابد و به کار آزاد مولدین 

آزاد بدل می گردد.

۱۷

به قول مارکس، »کار تولید مادی تنها تحت 
را  خود  خصلت  این  تواند  می  زیر  شرایط 

حفظ کند:

الف

به شرط اینکه به عنوان کار اجتماعی باشد.

ب

به شرط اینکه خصلت علمی داشته باشد.

ت

به معنی  کار  اینکه در عین حال،  به شرط 
جهد  و  جد  معنی  به  نه  یعنی  باشد،  آن  عام 
انسان بمثابه نیروی طبیعی تربیت شده، بلکه 
بمثابه سوبژکت باشد، که در روند تولید نه 
در فرم طبیعی محض و نه در فرم خودپوی 

همه  تنظیمگر  کار  و  کرد  بمثابه  بلکه  آن، 
قوای طبیعی جلوه کند.«

)مارکس گروندریسه ص ۵۰۵(

۱۸

و  هدفمندی  در  کمونیسم  و  سوسیالیسم  در 
نمی  صورت  تغییری  کار  مادی  اشتراط 
گیرد، اما اهداف روند کار، دیگر »ضرورت 

طبیعی ـ خارجی محض« نیستند.

مراجعه کنید به روند کار در تارنمای دایرة 
المعارف روشنگری

الف

وسیله  فقط  کار  کمونیسم،  و  سوسیالیسم  در 
تحصیل مواد حیاتی الزم نیست.

ب

کمونیسم،  و  سوسیالیسم  در  که  نیازهائی 
بواسطه کار مرتفع می شوند، فقط نیازهای 
این  بلکه  نیستند،  انسانی  ضرور  طبیعی 
می  تغییر  اجتماعی  ـ  تاریخی  بلحاظ  نیازها 

یابند.

ت

در سوسیالیسم و کمونیسم، ضرورت طبیعی 
چسبیده به کار رایج در جوامع طبقاتی، در 
فرم بی واسطه اش محو می شود و نیازمندی 
شده  ایجاد  اجتماعی  و  تاریخی  بطور  های 
جای آنها را می گیرد، تا کار ـ قبل از همه 
نیازمندی های بیش از حد الزم  ـ برآورنده 
گردد، تا انسان قوا، استعدادها و مهارت های 
خود را توسعه بیشتر بخشد و تسلط جامعه را 
بر طبیعت خارج و خود جامعه گسترش دهد.  

پ

در سوسیالیسم و کمونیسم کرد و کار خالق 
انسانها در کار به نیاز فردی بدل می شود.

ث

به  کار  کمونیسم  و  سوسیالیسم  در 
تأییدگری«انسان  و»خود  »خودکارآوری« 

ها بدل می گردد.

ج

در سوسیالیسم و کمونیسم رابطه و استنباط 
نوین انسان ها از کار، خود را در انضباط 
کاری  اتیک  در  و  آگاهانه  و  آزادانه  کاری 

متعالی تر نمایان می سازد.

مراجعه کنید به اتیک )اخالق( در تارنمای 
دایرة المعارف روشنگری
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ح

های  فرم  جدید،  تولیدی  مناسبات  بنیان  بر 
متنوعی از کار کلکتیف )دسته جمعی( پدید 

می آیند.

خ

انقالب علمی ـ فنی به تسریع تغییر خصلت 
کار در سوسیالیسم و کمونیسم کمک می کند.

د

از روند  انسان کارگر  اوتوماسیون،  ببرکت 
ازبخش  دقیقتر،  عبارت  )به  بیواسطه  تولید 
تولیدی ـ تکنیکی روند کلی تولید( خارج می 
می  عمل  تولید  ناظر  و  ناظم  بمثابه  و  شود 

کند.

ذ

زیر  های  عرصه  به  افزون  دم  بطور  کار 
منتقل می شود:

۱

 به عرصه پژوهش علمی

۲

به عرصه توسعه و ترقی

۳

به عرصه بازسازی

۴

به عرصه برنامه ریزی

۵

 به عرصه تنظیم

6

 به عرصه سازماندهی

۷

به عرصه اداره تولید

۸

به عرصه تعمیر

ر

کار سنگین جسمی بطور دم افزون به سیستم 
شود  می  محول  ها  دستگاه  و  ماشینی  های 
آن  اهمیت  و  )روحی(  فکری  کار  سهم  و 
افزایش می یابد و کار جسمی و فکری در 

هم ذوب می شوند.

ز

انقالب  وحدت  در  کار  طریق  بدین 
سوسیالیستی و انقالب علمی ـ فنی جنبه های 

مضمونی )محتوائی( نوینی کسب می کند.

و  برابرحقوق  کارگران  خالق  کار 
تحصیلکرده، اولین نشانه کاری است که در 
کمونیسم به نیاز حیاتی انسانها بدل می شود.

با  کنونی  عصر  در  فنی  ـ  علمی  انقالب 
امکاناتی که سیبرنتیک و اوتوماسیون برای 
پدید  غیره  و  مدیریت  کشاورزی،  صنعت، 
تغییر  برای  واقعی  فنی  شالوده  آورند،  می 

بنیادی خصلت کار بوجود می آورد.

۱

اجتماعی  مناسبات  در  تنها  را  امکانات  این 
بطور  توان  می  کمونیستی  و  سوسیالیستی 

همه جانبه تحقق بخشید.

۲

بر  اجتماعی  مالکیت  شرایط  در  تنها  زیرا 
وسایل تولید است که می توان برنامه ریزی 
و سازماندهی مناسب در راستای منافع کل 

جامعه را جامه عمل پوشاند.

۳

فراهم  را  آن  امکان  مولده  نیروهای  توسعه 
می آورد که انسان مقام جدیدی در روند تولید 

کسب کند.

۴

تکنیک تولید زمینه الزم را برای تمرکز دم 
افزون کرد و کار انسان ها در عرصه های 
خارج از تغییر بیواسطه موضوع کار فراهم 

می آورد. 

۵

اداری  کارمندان  و  کارگران  قبلی  کارهای 
مراکزهدایت  عهده  به  دیگری  از  پس  یکی 

الکترونیکی گذاشته می شوند.

6

انتقال مرحله ای کار انسانی به تدارک نهائیـ  
بمعنی وسیع کلمه ـ به کنترل عمومی، هدایت 
و برنامه ریزی که در روندی طوالنی جامه 
عمل خواهد پوشید، منجر بدان خواهد شد که 

انسان در حاشیه روند تولید قرار گیرد.

۷

نتیجه این امر از بین رفتن کار سنگین جسمی 
خواهد بود.

۸

کار ساده به ماشین ها و دستگاه های خودکار 
)اوتومات ها( محول خواهد شد و راه  برای 
کار  و  جسمی  کار  میان  موجود  تضاد  حل 

فکری هموار خواهد گردید.

مراجعه کنید به اوتومات در تارنمای دایرة 
المعارف روشنگری

۹

سمت عمومی توسعه، حاکی از ذوب و درهم 
آمیزی کار سالم جسمی و کار فکری خالق 
)که بخش عمده را تشکیل خواهد داد( خواهد 

بود.

۱۰

تغییر چند و چون کرد و کار و یا مقام جدید 
انسانها در روند تولید و بازتولید اجتماعی ـ 
در جریان انقالب علمی و فنی ـ خود را در 

گرایشات زیرین نشان خواهد داد:

الف

به  نسبت  بیشتری  هرچه  استقالل  مولدین 
وسایل فنی کسب کنند، به همان اندازه بیشتر 
به هادیان خالق روند تولید بدل خواهند شد 
و به همان اندازه بیشتر به تحصیالت عالی 

نیاز خواهند داشت.

ب

فرم  انسانی،  کردوکار  تحول  با  متناسب 
حضور مولدان در تولید عوض خواهد شد، 
کار  تقسیم  و  ها  حرفه  ساختار  ها،  حرفه 

دستخوش تحول خواهد گردید.

ت

روندها  شدن  بغرنجتر  سبب  به  تنها  نه 
هدایت  و  ریزی  برنامه  اجرا،  برای  که 
موفقیت آمیز آنها، انسان هائی با تحصیالت 
تخصصی و عمومی عالی الزم خواهد آمد، 
انضباط عالی تر، کیفیت های اخالقی  بلکه 
عالی تر و استعداد، الزم خواهد بود تا انسان 
بتواند عضو خالق و یا هادی کلکتیفی باشد 

که بطور آگاهانه سازمان یافته است.

مراجعه کنید به خصلت کار، اوتوماتیزاسیون، 
دایرة  تارنمای  در  تولیدی  مناسبات  تولید، 

المعارف روشنگری 

پایان
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نظری

کرامنندی ها و چشم اندازهای دموکراسی غرب
استفان پتروچیانی

برگردان : ب . کیوان

نگرش

امروز  اندیشه سیاسی  مسئله دموکراسی در 
ها  ملت  آزادی  زیرا  دارد؛  شاخصی  جای 
شود.  می  سنجیده  دموکراسی  معیار  با  تنها 
سال  سیاسی  اندیشه  در  دموکراسی  ازینرو، 
پر  رویدادهای  از  سرشار  اخیر،که  های 
فعلیتی  چنان  است،  غنی  و  جوش  و  جنب 
پیدا کرده که به هیچوجهکتمان پذیر نیست. 
های  حوزه  سیاسی  های  تئوری  اکنون  هم 
بررسی  و  پرسش  سرگرم  فکری  مختلف 
را  آن  و  هستند  دموکراسی  مسئله  پیرامون 
در کانون اندیشه ورزی خود قرار داده اند.
که  ها  مقاله  و  ها  کتاب  از  انبوهی  انتشار 
سیاسی  جامعه  شکل  این  فوریت  و  اهمّیت 
تندی  آهنگ  با  دهند،  می   رانشان  مدرن 
جریان دارد. به یقین سرچشمه اصلی چنین 
هایی  دگرگونی  به  توجهیمربوط  و  عالقه 
است که در فاصله پایان دهه ۸۰ و آغاز دهه 
۹۰ قرن گذشته در ساختارسیستم جهان روی 
داده است. در واقع، فروپاشی نظام شوروی 
شکل متضاد جدیدی در عرصهفکر سیاسی 
تئوریک بوجود آورده است. فکر لیبرالی با 
تکیه بر این پدیده مدعی است که بدیلبرتری 
در  که  لیبرالی  دموکراتیک  مدل  برابر  در 
غرب تثبیت شده و به تعبیری آن را »پایان 
تاریخ«قلمداد کرده اند، وجود ندارد. این تز 
هایی  نظام  فروپاشی  از  را  خود  توان  تمام 
که بعنوان چشم اندازاصالح »سوسیالیستی«  
اند، کسب  اکتبر برقرار شده  انقالب  در پی 
می کند. در برابر تز یاد شدهفکر انتقادی یا 
فکر الهام گرفته از مارکسیسم قرار دارد که 
هم اکنون مرحله تجدیدنظر و بازتعریفعمیقی 
چون  نامداری  اندیشمندان  گذراند.  می  را 
از  توزل  آندره  و  بیده  ژاک  بالیبار،  اتین 
نمایندگانبرجسته این فکر انتقادی اند. کارپایه 
این فکر انتقادی تأمل نو درباره دموکراسی 
این  در  است.  موجود  دموکراسیواقعا  نقد  و 
نوستالژیک  یا  ایدئولوژیک  چیز  هیچ  نقد 

وجود ندارد.

شکی نیست که دموکراسی واقعا موجود در 
این  بحران روبروست، بخصوص  با  غرب 
بحراندر »حلقه ضعیفی« چون ایتالیا عریان 
اما اهمیت و ارزش آن آشکارا جنبه  است. 
عام تر دارد. در هرحال این دموکراسی پدیده 

تحول  نتیجه  در  که  است  واقعی  کامالً  ای 
بوجود  جامعهبشری  در  طوالنی  و  شگرف 
آمده و در هیچ حالت نمی توان آن را ندیده 
اتکا،  و  تأمل  قابل  مرجع  بعنوان  و  گرفت 

بهآن کم بها داد.

مجموع این نکته ها و ظرافت ها دلیل روشنی 
نوسازی  ورزی  اندیشه  ضرورت  برای 
شدهدربارة دموکراسی است. بدیهی است که 
زدن  دور  یا  و  بازگشت  از  عبارت  مسئله 
دموکراسیآزمون شده موجود و ندیده گرفتن 
هسته های اساسی آن نیست. حفظ شالوده های 
اساسیاین دموکراسی نخستین شرط هر نوع 
بازاندیشی برای تکامل آن است. آنها که زیر 
عنوانپسامدرنیسم به مصاف با دستاوردهای 
اند،  برخاسته  معاصر  دموکراسی  عظیم 
بیراهه می روند ودر اساس موجودیت دولت 
های تام گرا و سرکوبگر را توجیه می کنند. 
وانگهی حتی اگر بپذیریم کهپایان سوسیالیسم 
واقعاً موجود مترادف با پیروزی دموکراسی 
است )زیرا عامل های بسیار بغرنج دیگری 
در کار بوده اند( باز در وهله نخست مسئله 
به  گردد.  می  مطرح  دموکراسی  دیدگاه  از 
کوشش  ناکامی  مهم  های  دلیل  از  یقینیکی 
کمونیسم در ساختمان سوسیالیسم ناتوانی آن 
بوده  دموکراسی  مبرم  نیازهای  دربرآوردن 
بشریت  پرهزینه   و  سنگین  تجربه  است. 
نشان داده استکه دموکراسی مساوات طلبانه 
توده ای و غیر پلورالیستی متکی بر سلطه 
دموکراسی  برابرشکل  در  واحد،  حزب 
پیشرفته  کشورهای  در  مستقر  گرای  کثرت 
سرمایه داری که مرکز سیستمسرمایه داری 
جهانی را تشکیل می دهند، اعتبار خود را 
دشواریتأمل  اینهمه  با  است.  داده  دست  از 
جدید دربارة دموکراسی کمتر از ضرورت 
آن اهمیت ندارد. دلیل اصلی آن از این قرار 
است.  معنایی  چند  دموکراسی  مفهوم  است: 
یکسو  از  دارد.  وجود  تناقض  نوعی  اینجا 
خود  توانیم  نمی  دنیایمعاصر  شهروندان  ما 
دیگر  سوی  از  اما  بنامیم.  دموکرات  را 
هستی  همسنگبا  ارسطو  بعقیده  دموکراسی 
Pollachas Legame- ی این  کسست. 

تواند  می  که  است  یعنی اصطالحی    non
به شیوههای متعدد و محتمالً متضاد تعریف 
ما  که روش  است  بدیهی  کامالً  البته،  شود. 
می  که  روشی  بهدموکراسی،  اندیشیدن  در 

داوری  کنیم،  تعریف  و  آن را درک  کوشیم 
ای را مشروط و مشخص میسازد که بر نظام 
بعبارت  یا  موجود  واقعاً  دموکراتیک  های 
دیگر، بر سیستم های سیاسی ای کهخود را 
متکی  کنند،  می  تعریف  دموکراسی  بعنوان 
می  یقین  به  ها  دلیل  این  برپایه  پس  است. 
دربارة  اساسی  تأمل  که  کرد  توانتصدیق 
دموکراسی معاصر هنوز در مقیاس وسیعی 

به طرح ریزی نیاز دارد.

در حال حاضر،  می توان در تأمل پیرامون 
تکمیلی،  و  مخالف  بینش  دو  بودن  نارسا 
افراطیولو مجهز به دلیل های محکم که در 
و حدود  واقعی  دموکراسی  دربارة  ها  بحث 
می  قرار  هم  آنرویاروی  های  دشواری  و 
گیرند، نقطة عزیمت مناسبی پیدا کرد. تقابل 
انداز مجالمی دهد که آن  میان این دو چشم 
کنیم  توصیف  دموکراسی  تناقض  بعنوان  را 
کانتآن  که  آنچه  با  دوری  شباهت  شاید  که 
تعریف  ناب  ِخَرد  های  تناقض  بعنوان  را 
های  دلیل  بخش  دو  هر  باشد.  داشته  کرده 
به  اندیشیدن  برای  اما  رادارند.  خود  خاص 
رفتن  فراتر  آن  های  بحران  و  دموکراسی 
دارد.  متضادضرورت  های  دلیل  این  از 
ازینرو،آنچه ما می توانیم تناقض دموکراسی 
بنامیم از دو تز متضاد تشکیل شده کهالزم 
به  ها  آن  زیرا  داد.  نشان  فوراً  را  آن  است 
نظر من بن بستی را نشان می دهند که اگر 
قصدداریم از دیدگاه نظری پیشرفت کنیم باید 
از آن فراتر رویم. ما می توانیم این دو تز 
را از یکسو،دموکراسی در خیال و از سوی 
دیگر، دموکراسی ای بنامیم که کمتر مناسب 

با دنیای واقعی درکشده است.

پردازانی  تئوری  بدیل،  های  قطب  از  یکی 
شرایط  در  را  دموکراسی  که  هستند 
از  توهمی  ظاهری،  چیز  یک  تسلطمتنفذان 
انتقاد  این  در  کنند.  می  قلمداد  دموکراسی 
تئوری  هم  گذشته  در  ازدموکراسی،  بنیادی 
پردازان جنبش انقالبی کارگری و هم تئوری 
چون  کار  محافظه  »واقعگرای«  پردازان 
امروز  شوند.  می  دیده  تو  باره  و   موسکا 
قاطع ترین نقادانی که این چشمانداز را قبول 
سیستم  تئوری  به  که  هستند  نقادانی  دارند، 
شوند.  می  متوسل  لومان  نیکوالس  های 
های  جامعه  واقعی  دموکراتیک  مدیریت 
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بغرنج در این چشم انداز یا کم دست یافتنی یا 
ناممکن است. در واقع، واقعیتی که در پس 
پشت پدیدارها پنهان است، نشان می دهد که 
این شهرونداننیستند که بنا بر عقیده هایی که 
هنگام رأی گیری ابراز داشته اند، بر گزینش 
های دستگاه هایمهم سیاسی، نظامی، فنی و 
رسانه ها نظارت دارند، بلکه برعکس، این 
قدرت ها هستند که )بویژه با ابزارهای جدید 
الکترونیک و تبلیغ های مسخ کننده خود بنفع 
مصرف گرایی( کنترلروزافزون شکل بندی 
در  را  فردی  های  انتخاب  و  افکار عمومی 

دست دارند.

پردازان  تئوری  که  است  تزی  مخالف  تز 
در  بوبیو  نوربرتو  مثل  لیبرال  دموکراسی 
و  ها  نقص  به  آنها  دارند.  اعالممی  ایتالیا 
موجود  واقعاً  دموکراسی  های  محدودیت 
باب  این  خوددر  بیان  به  و  دارند  اعتراف 
که  شده  داده  زیادی  های  وعده  گویند:  می 
دموکراسی به آنها وفا نکرده است. بااینهمه، 
آنها تصریح می کنند که دموکراسی سیاسی 
علیرغم دشواری هایش آنطور که درپیشرفته 
ترین کشورها و توسعه یافته ترین اقتصادها 
اندازی عمومیاست  تنها چشم  یافته  گسترش 
توانیم  می  معاصر  دنیای  شهروندان  ما  که 
مخصوصاً پس از ناکامی نظام های سیاسی 
متکی بر حزب واحد در اروپای شرقی بر 
که  را  کسانی  تز  توان  می  کنیم.  تکیه  آن 
موجود  واقًعا  سوسیالیسم  فروپاشیکشورهای 
را »انقالب دموکراتیک« تلقی کرده اند،رد 
کرد. اّما در اینتردیدی نیست که مردم شرق 
چیزهای  با  توأم  را  دموکراسی  به  نیاز 
تأمل  وجوداین،  با  بودند.  کرده  ابراز  دیگر 
پیشرفته  کشورهای  در  دموکراسی  درباره 
یکسو  از  روبروست:  تناقض  یک  با  غرب 
نادر  با دسترسی  اکثریت  خواستدموکراتیک 
تفاوتی  بی  به  شدید  گرایش  و  مشارکت  به 
سیاسی یامحکوم به اعتراض بیهوده و جزء 
پرداز بیش از پیش بصورت خواست ناچیز 
می  نمودار  میشود،  دستکاری  باال  از  که 
اینجاست که  از سوی دیگر، شگفتی  گردد. 
کشورهای شرق نیز با همان پدیدهها روبرو 
هستند؛ زیرا دموکراسی که به زحمت در این 
کشورها مطرح گردید، اکنون دچار بحران 

است.

را  مسئله  دشوار  های  جنبه  دیگر  باید  البته 
هیچ  که  قرار  این  از  گرفت.  نظر  در  نیز 
بدیلممکنی در برابر این دموکراسی فرسوده 
و  دارد  ناچیزی  مثبت  های  خاصیت  که 
از  پیوسته  ایتالیا  معینیچون  موردهای  در 
تخریب  مافیایی  و  سیاسی  فساد  های  پدیده 
زمینه  دستکمدر  ندارد.  وجود  شود،  می 
فلج  تناقض  این  از  فرارفت  برای  تئوریک 
اندیشیدن  به  که  است  کامالً ضروری  کننده 
دربارةاین نکته که به اندازه کافی به انتقادها 

از دموکراسی و مدافعان لیبرالی دموکراسی 
نخستین  بپردازیم.  نشده  موجودتوجه  واقعاً 
نکته ای که بنظر من باید بوضوح تصریح 
شود از این قرار است: نمی توان دموکراسی 
های  قاعده  از  مجموعی  به  قاطع  بطور  را 
حداقل یا یک شکل سیاسی و دولتی تقلیل داد. 
دموکراسی قبل از هر چیز باید بمثابه روندی 
از  بایدبیش  پس  شود.  نگریسته  تاریخی 
برای  از دموکراسی  فرد،  برای  دموکراسی 
دموکراتیزه کردن صحبت  از روند  و  جمع 
کرد که درجریان آن آنچه در هر مورد درک 
می گردد بوسیله دموکراسی دگرگون شود. 
تواند یک سیستم  نمی  هیچکس  امروز  مثالً 
مبتنی بر رأی را که به فرد اختصاص داده 
شده و با اینهمه، طی دهه هاچهره دموکراسی 
های موجود حتی پیشرفته را ترسیم می کند، 

یک چیز دموکراتیک تلقی کند.

برای  است  چیز الزم  هر  از  قبل  آنچه  پس 
گشودن فضای جدید فهم و تأمل مور د بحث 
که  است  نخست چیزی  در جای  قرارگیرد، 
بتازگی ماریو رئال یادآور شده است: »خود 
مفهوم مدلیعنی دموکراسی، در معنی اساساً 
)و  روندها  از   ]...[ خود  مرجعی  و  ثابت 
آن  در  که  از روندها(تشکیل شده  مجموعی 
فرهنگ  نهادها،  چون  معینی  دستاوردهای 
جایدارند؛  دموکراتیک  باورهای  و  ها 
ثابت  هویت  به  و  بمانند  راکد  نباید  آنها  اّما 
را  جدید  های  تحول  راه  و  شوند  داده  تقلیل 

مسدودسازند«.

بمنزله  دموکراسی  درباره  دیگر  چند  هر 
فرضیه ای تئوریک استدالل نمی کنند،بلکه 
کردن  دموکراتیزه  روند  تعدد  برعکسبنابر 
استدالل می کنند، اکنون به راه حلی اندیشیده 
تئوریک  بست  بن  میدهد  کهامکان  می شود 

یاد شده گشوده شود.

مسئله  بررسی  جدید  روش  نتیجه  نخستین 
انتقاد و همچنین ستایش  قرار است:  این  از 
بعنوان  دموکراسی  »مسئلة«  که  درمقیاسی 
بعنوان  دیگر  بعبارت  یا  و  مفروض  سیستم 
مدلی کهمشخصه آن بطور قاطع معین شده 
می  بست  بن  به  را  ما  گردد،  می  بررسی 
بعنوان  دموکراسی  در عوض درک  کشاند. 
ها  شکل  آن  در  که  آمیز  کشمکش  روندی 
سازمان  ها،  قدرت  و  ها،حقوق  مضمون  و 
های  طبقه  میان  نیرو  تناسب  و  حقوقی 
هستند  تنگاتنگ  های  رابطه  در  اجتماعی 
نیست،  ممکن  یکدیگر  از  آنها  جداکردن  و 
بسیار سودمند خواهد بود. این بدان معناست 
مفهوم  به  دموکراسی  هایحقوقی  شکل  که 
و  اجتماع  حق  رأی،  )حق  اصطالح  دقیق 
دموکراتیک  همچنینحقوق  و  سیاسی(  تبلیغ 
لیبرالی  حقوق  از  )متمایز  محدود  مفهوم  به 
محدود شخص و حقوق اجتماعیبسیار وسیع( 

باید در رابطه با تناسب نیرو و تقسیم قوه ها 
در درون یک جامعه که ارزش و کارآییآنها 
به حقوق دموکراتیک به معنی دقیق بستگی 
دموکراتیک  حقوق  مثالً  گردد.  درک  دارد، 
هر جاکه قدرت های اقتصادی، نظامی،دیوان 
ساالر و حتی جنایی )مانند سازمانهای مافیایی 
تضعیف  عمالً  دارند،  باال  دست  ایتالیا(  در 
می شود و جنبه خیالی پیدا می کند؛ زیرا آنها 
می توانند انتخاب های دموکراتیک را مقید 
سازند و حتی حاکمیت دموکراتیک را در هر 
مورد که بنفع قدرت هایفرمانروا عمل نمی 
کنند، نقض کنند. تاریخ قرن گذشته سرشار 
های  دموکراسی  زیاد  بسیار  های  نمونه  از 
محض  به  که  است  محدود  حاکمیت  دارای 
خطرآفرینی برای قدرت های بزرگاقتصادی 
فرمانروا  های  قدرت  هژمونی  تهدید  یا  و 
ایتالیا  دموکراسی  )حتی  اند  شده  سرنگون 
درمقیاس معینی یک دموکراسی با حاکمیت 
در  مهم  های  تصمیم  با  چون  بوده.  محدود 
های  راه  از  آمریکا  متحد  سیاستایاالت  قبال 
مختلف از جمله با توسل  به تروریسم دولتی 
است(.  شده  مقابله  هایمخفی  سرویس  و 
دموکراتیک  حقوق  اینکه  برای  بنابراین، 
یا  حقوقی  سازمانمعین  وجود  باشد،  واقعی 
کافی  ها  آزادی  برخی  از  قانونی  حمایت 
های  قدرت  معین  توزیع  با  باید  آنها  نیست. 
پس  باشند.  همراه  جامعه  بطن  در  واقعی 
توهم  یک  مدرن  گرای  کثرت  دموکراسی 
بتوان  که  نیست  کامل  یک شکلسیاسی  یا  و 
تاریخ  پایان  به  آن  به  اتکای  با  ما  که  گفت 
تعادل  بیشتر  که  ایندموکراسی  ایم.  رسیده 
در  تحول  بروی  را  راه  نیروهاست  پویای 
تواند  می  گشاید،و  می  مختلف  راستاهای 
هم به دموکراسی ظاهری بدون خاصیت و 
بدون شهروند تقلیل یابد و هم در راستاییک 
پیدا  تحول  تر  وسیع  و  واقعی  دموکراسی 
خطر  غربی  پیشرفته  های  جامعه  در  کند. 
تحمیلنخستین راه حل در مقیاسی که دوران 
حاد فشار دموکراتیک جنبش کارگری پایان 
نیرویی  کار«  »پایان  با  دارد.  وجود  یافته، 
که از جنبش متشکل زحمتکشان بوجود آمده 
بود و حامی روند دموکراتیزه کردن در طول 
قرن گذشته و حامی پیشرفت آن بود، زوال 
می یابد. پس آیا باید درباره آنچه که آن را 
دموکراسی  یعنی   )teledemocratie(
اند،  نامیده   )Mediatique( ای  رسانه 
دیگر  دموکراسی  این  در   تصمیمبگیریم؟ 
بلکه فقط مصرف  ندارند،  شهروندان وجود 
دارند.  وجود  بازیخورده  و  منفعل  کنندگان 
از  دور  چیز  هیچ  امروز  انداز  چشم  این 
تبدیلشدن  با خطر  ندارد. دموکراسی  حقیقت 
به پدیده ای ظاهری روبروست. و در عین 
حال به توسعه و فرارفت از حد و مرزهایش 
را  آن  توان  می  صورتی  در  گرایشدارد. 
یاد  از  دو جنبه را  این  که  درک کرد  واقعاً 
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اثر خود، »مرزهای  در  بالیبار  اتین  نبریم. 
درک  خوب  را  نکته  این  دموکراسی«، 
اجتناب  »برای  نویسد:  می  او  است.  کرده 
از زوال دموکراسی باید به کشف دوباره آن 
پرداخت«. بنظر می رسد که مرحلة توسعه 
نمونه کینز که مهم ترین نتیجه هایش توسعه 
حقوق اجتماعی و نظارت عمومی بر بخش 
های معین اقتصاد بود،امروز به پایان رسیده 
نموده  رخ  جدیدی  تضادهای  البته،  است. 
که به ابزارهای جدید فهم و درک نیازدارد 
کردن  دموکراتیزه  روندهای  برای  باید  و 

پیشرفته تر پاسخ های شایسته ای پیدا کرد.

یکی از تضادهای اساسی نظم و شکل کنونی 
فزایندهمیان  توان جدایی  دموکراسی را می 
گیری  تصمیم  صالحیت  دارای  شهروندان 
ها و شهروندانی دانست که در معرض این 
تصمیم هاقرار دارند. نهادهای تصمیم گیری 
که در اصطالح شناسی دال )Dahl( دموس 
گفته می شود، برحسب مرزهای دولت ملی 
های  نتیجه  اّما  هستند،  مجزا  یکدیگر  از 
کسانی  به  نهفقط  مستقیماً   ها  گیری  تصمیم 
که در یک قلمرو بعنوان شهروند مقیم اند، 
بلکه همچنین به همه کسانی مربوطمی گردد 
کوچک  پس  این  از  که  سیاره،  این  در  که 
این  منابع  البته  دارند؛  اقامت  شود،  می 
سیارهباید تقسیم گردند، ولی بقای این منابع 
از  ملی  های  دولت  استفاده  نحوة  به  بستگی 
آنها دارد. بعالوه،تصمیم ها به مراتب بیش 
آینده مربوط  به زندگی نسل های  از گذشته 
از  عبارت  امروز  پسمسئله  گردد.  می 
دموکراسی،یعنی  شدن  جهانی  بودن  مطرح 
که  است  مقیاسسیاره  در  کردن  دموکراتیزه 
در سطح های زیادی مسئله های بهم پیوسته 
و  کشورهایثروتمند  های  رابطه  چون  ای 
ملی  دولت  دوباره  فقیر،تعریف  کشورهای 
می   را مطرح  شان  امتیازهای  محدودیت  و 
جهانی،  مقیاس  در  عمومی  حقوق  کند.تایید 
یعنی مستقل از شهروندی ملی که حتی در 
دارند،تعریف  برتری  ملی  دولتهای  برابر 
دوبارة شکل های همزیستی میان قوم ها و 
فرهنگ ها در داخل هر یک از دولت ها که 
از این پس چند فرهنگی خواهد بود و طرح 
ریزی نهادها در یک چشم انداز دموکراتیک 

فراملی از آن زمره اند.

آگاهی  آن  به  باید  که  ای  نکته  نخستین  پس 
یافت عبارت از این است که دموکراسی ایکه 
مربوط  ملی  دولت  یک  شهروندان  به  فقط 
است.  محدودی  بسیار  دموکراسی  است، 
ممکن  دموکراسی  این  که  بدانمعناست  این 
چون  باشد؛  ضعیف  دموکراسی  یک  است 
از امر و نهی هایمرکزهای تنظیم اقتصادی 
این  برعکس،  یا  کند.  می  تبعیت  فراملی 
خطر وجود دارد که آن یک شبهدموکراسی 
شهروندی  حقوق  آن  در  که  باشد  امتیازها 

به سرفصل دسترسی به رفاه تبدیل میگردد 
به  فقیر  از کشورهای  برآمده  نیروی کار  و 
مسئله  شوند.  می  طرد  آن  از  زیادی  نسبت 
قطعی دوم که به مسئله نخست ارتباط دارد، 
بنظر من آگاه شدن از محدودیت های کلیت 
که  دموکراسی  است.  باوریدموکراتیک 
در  و  شده  اندیشیده  ملت  یک  با  رابطه  در 
و  است  اخالقی  بایگانگی  مطابق  نفس خود 
محصول جامعه های هنوز پدر ساالر است 
باید  مردانبود،  به  منحصر  رأی  آن  در  که 
مثل دموکراسی مالکان که با ورود کارگران 
به صحنه دگرگون گردید،تغییر یابد. مثالً آیا 
افراد که همه  اکثریت  تصمیم گیری درباره 
که  هایی  مسئله  و  اند  شده  نگریسته  برابر 
فرهنگ  میان  های  وکشمکش  ها  رابطه  به 
توان  آیا می  دارد؟  امکان  ها مربوط است، 
که  گرفت  شهروندانیتصمیم  اکثریت  دربارة 
بطور اساسی به مسئله های مربوط به یکی 
باید  نگرند؟یا  می  طرفانه  بی  جنس  دو  از 
بی  بر  مبتنی  که  نمایندگی  منطق  فراسوی 
واقعی  طرفگیری  و  ظاهری  بودن  طرف 
اختالف  امتیازهای  و  جدید  بهحقوق  است 
جدید )که بدین ترتیب شاید مدل پیش مدرن 
کند(  می  رااحیاء   Jus Resistentiae
این سؤال ها  اندیشید؟ بعقیده من، در برابر 
ما خود را در مقابل ضرورت بازاندیشیکلیت 
در  مدرن  سیاسی  نمایندگی  محدود  باوری 
که  یابیم  می  واقعی  باوری  کلیت  راستای 
میتواند در همه اختالف ها که بوسیله منطق 
مجردسازی- خنثی سازی نقض و پایمال شده 

اند،عدالت برقرار کند.
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نظری

خاصیت )مشخصه (

پروفسور دکتر گونتر کروبر
برگردان شین میم شین

دایره املعارف روشنگری

  خاصیت و مشخصه به تعین هر چیز 
اطالق می شود که آن چیز ببرکت آن تعین 

به گروهی از چیزها تعلق پیدا می کند.

۱

خاصیت و مشخصه در منطق صوری

  خاصیت و مشخصه در منطق صوری با 
مسند یک عضوی نشان داده می شود.

  معنی ) )P)x ( عبارت است از این که 
 ) P ( حاوی خاصیت و مشخصه ) x ( «

است.«

۲

  خواص و مشخصات هر چیز بنیان امکان 
الزم را برای قرار داشتن آن چیز در رابطه 

معینی با چیزهای دیگر و تأثیر متقابل با 
چیزهای دیگر تشکیل می دهند.    

۳

خاصیت و مشخصه در ایدئالیسم عینی

   ایدئالیسم عینی خواص و مشخصات 
را از چیزها جدا می کند و بمثابه ماهیات 
فکری و ماهیات مستقل در نظر می گیرد 

که گویا ـ بمثابه عام ـ مستقل از هر منفرد و 
قبل از هر منفرد وجود داشته اند.

   مراجعه کنید به مشاجره بر سر 
یونیورسال ها در تارنمای دایرة المعارف 

روشنگری

۴

خاصیت و مشخصه در ایدئالیسم ذهنی

  ایدئالیسم ذهنی ـ برعکس ایدئالیسم عینی 
ـ خواص و مشخصات را با احساس های 

انسانی یکی می انگارد.

الف

  ایدئالیسم ذهنی به خواص و مشخصات 
چیزها، خصلت سوبژکتیف قائل می شود و 

فقط به اندازه ای که توسط انسانها ادراک 
شوند، برای شان حق حیات قائل می شود.

ب

 جورج برکلی )۱6۸۵ ـ ۱۷۵۳(

اسقف، تئولوگ، امپیریست و فیلسوف 
ایرلندی ـ انگلیسی

مؤسس ایدئالیسم ذهنی

  این نظریه بلحاظ تاریخی ـ فلسفی )یعنی 
بلحاظ بروز در تاریخ فلسفه( برای اولین 

بار از سوی برکلی مطرح شد.   

ت

  بدنبال جان الک که خواص و مشخصات 
را به کیفیت های اولیه )عینی( و ثانویه 

)سوبژکتیف( تقسیم کرده بود، برکلی همه 
خواص و مشخصات را ثانوی )سوبژکتیف( 

قلمداد کرد.

پ

  برکلی اعالم داشت که چیزهای جهان 
عینی با همه خواص و مشخصات شان، 
فقط تا آنجا که توسط انسانها ادراک می 

شوند، وجود دارند.

۵

خاصیت و مشخصه در امپیریوکریتیسیسم 
و امثالهم  

  نظریه ایدئالیستی ـ ذهنی خواص و 
مشخصات را امپیریوکریتیسیسم و جریانات 
مشابه در فلسفه بورژوائی معاصر پذیرفته 

اند.

  این نظریات را لنین در اثر خود تحت 

عنوان »ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم« 
مورد انتقاد همه جانبه قرار داده است.

6

خاصیت و مشخصه در فلسفه مارکسیستی

  فلسفه مارکسیستی خواص و مشخصات 
را مستقل از شعور انسانی و مستقل از این 
که بوسیله انسانها ادراکت شوند و یا نه، در 

نظر می گیرد و بر آن است که خواص و 
مشخصات بطور عینی به چیزها تعلق دارند 
و نمی توانند مجزا از چیزها، بمثابه ماهیت 

های مستقل وجود داشته باشند.

الف

  خواص و مشخصات را  فقط بطور 
فکری می توان از اشیاء مجزا ساخت.

ب

  خواص و مشخصات هر چیز در تأثیر 
متقابل آن چیز با چیزهای دیگر نمودار می 

گردند.

ت

  خاصیت و مشخصه معین نه بطور 
مطلق، بلکه در رابطه با چیزهای دیگر 

است که به چیزی تعلق پیدا می کند.

پ

  خواص و مشخصات هر چیز و 
نحوه   بروز آن به عوامل زیر بستگی 

دارد:

۱

  به ساخت و ترکیب خودویژه آن چیز 
بستگی دارد.

۲

  به نوع  تأثیرمتقابل آن چیز با چیزهای 
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دیگر بستگی دارد.

۳

  به ساخت و ترکیب چیزهای دیگر بستگی 
دارد.

۷

خاصیت و مشخصه ماهوی

  خواص و مشخصات هر چیز را که 
با تعویض سیستم مختصات، یعنی در 

چارچوب تأثیرات متقابل با چیزهای مختلف 
دیگر، تغییر پیدا نمی کنند و ثابت می مانند، 
خواص و مشخصات ماهوی و یا کیفیات آن 

چیز می نامند.

۸

خاصیت و مشخصه و کیفیت

  مفهوم خاصیت و مشخصه با مفهوم کیفیت 
یکی نیست:

الف

  مفهوم خاصیت و مشخصه دامنه دارتر از 
مفهوم کیفیت است.

ب

  چون مفهوم خاصیت و مشخصه هم 
خواص و مشخصات ماهوی را و هم 

خواص و مشخصات غیرماهوی را در بر 
می گیرد.

ت

  تمیز خواص و مشخصات ماهوی از 
غیرماهوی از اهمیت معرفتی ـ نظری 

)تئوریکی ـ شناختی( بی واسطه ای 
برخوردار است.

پ

  ادراکات بی واسطه نمی تواند به ماهیت 
چیزها راه یابند.

ث

  تنها خواص و مشخصات ظاهری چیزها 
هستند که ما بطور بی واسطه قادر به 

شناخت شان هستیم.

ج

  تمیز خواص و مشخصات ماهوی 
از غیرماهوی  تنها پس از امتحان 

تغییرناپذیری خواص و مشخصات امکان 

پذیر می گردد.

ح

  کیفیت بمثابه خاصیت و مشخصه ماهوی 
هر چیز نمود ماهیت آن چیز است.

خ

  بنابرین، شناخت هر چیز از ادراک 
خواص و مشخصات خارجی آن چیز آغاز 
می شود، به شناخت خواص و مشخصات 
ماهوی آن چیز و سپس به شناخت ماهیت 

درونی آن چیز می رسد. 

۹

اکستن سیون

  اکستن سیون هر خاصیت و مشخصه ای 
به دامنه طبقه ای از چیزها اطالق می شود 

که حاوی این خاصیت و مشخصه اند.

الف

  بر مبنای اکستن سیون خواص و 
مشخصات می توان میان خواص و 

مشخصات عام و خاص تفاوت قائل شد.

ب

  البته این تقسیم بندی به سبب رابطه دیالک 
تیکی میان عام، منفرد و خاص نسبی است.

  مراجعه کنید به دیالک تیک منفرد 
)عام( و خاص در تارنمای دایرة المعارف 

روشنگری

۱۰

اینتن سیون

  از اینتن سیون هر خاصیت و مشخصه 
وقتی سخن می رود که چیزی بتواند آن 

خاصیت و مشخصه را به درجات مختلف 
داشته باشد، یعنی خاصیت و مشخصه 

بطور کمی قابل اندازه گیری باشد، مثال 
درجه حرارت، سرعت و غیره چیزی.

الف

  مفهوم اینتن سیون با مفهوم بعد هر 
خاصیت و مشخصه در پیوند تنگاتنگ قرار 

دارد:

۱

  خاصیت و مشخصه صفربعدی و یا نقطه 
ای فاقد اینتن سیون است، یعنی از هیچ نظر 

نمی تواند خود را بطور کمی تغییر دهد:

  مثال خاصیت و مشخصه مادی بودن، پدر 
بودن و غیره.

۲

  خاصیت و مشخصه تک بعدی فقط در 
یک جهت می تواند تغییر کمی پیدا کند:

  مثال طول، جرم، وزن و غیره.

۳

  خاصیت و مشخصه دو بعدی، سه بعدی، 
چند بعدی می تواند اینتن سیون خود را دو، 

سه و یا چند بار تغییر دهد:

  رنگ ـ به عنوان مثال ـ  خاصیت و 
مشخصه چند بعدی است، چون اینتن سیون 

آن می تواند بلحاظ  روشنی، وضعیت 
طیفی، وضوح و غیره تغییر یابد.

۴

 

  در ریاضیات، خواص و مشخصات خطی 
بوسیله اسکاالر نشان داده می شود.

۵

 در ریاضیات،  خواص و مشخصات چند 
بعدی بوسیله بردارها )ضد اسکاالرها(  و 

تنسورها نشان داده می شوند.

   تنسورها 

 مراجعه کنید به کیفیت، قانون گذار از 
تغییرات کمی به تغییرات کیفی در تارنمای 

دایرة المعارف روشنگری
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نظری

منبع سایت خانم روحی

چند  تنی  مدرن  عصر  اندیشمنداِن  بین  در 
تفکراتشان  و  نظرها  دانستن  جداً  که  هستند 
جهت شناسایی »مدرنیته« از اهمیت باالیی 
برخوردار است. ماکس وبر، یکی از ایشان 
موشکافانه،  بررسی های  که  متفکری  است؛ 
انجام  به  موضوعاتی  در  جامعی  و  دقیق 
مدرن اند  عقالنیِت  زادة  خود  یا  که  رسانیده 
قدمت  وجود  با  یا  حقوق(  )جامعه شناسی، 
این عقالنیت متحول شده اند  تاریخی، توسط 

)فلسفه(.

        وبر به لحاظ دانش وسیعی که به علوم 
که  وافری  عالقه  نیز  و  اش  زمانه  تجربی 
به شناسایِی عقالنیت مدرن داشت، از قدرت 
که  شد  برخوردار  خاصی  ژرف اندیشی 
موجب پهناور ساختن افق فکری اش شد. در 
متافیزیک  آزادِی  حاصل  که  مدرنی  عصر 
گوش  به  خدایان  مرگ  خبر  آن  در  و  است 
می  اهمیت  حائز  وبر  برای  آنچه  می رسد، 
در  مدرن  انساِن  که  است  گزینشی  شود، 
انتخاب خدا یا شیطان اش انجام می دهد.  متن 
نگاه  این  ماهیت  شناسایِی  خواهان  حاضر 
اخیر است. نگاهی که به اعتقاد وبر از سوی 
انسان مدرن به خود افکنده می شود تا به هستِی 
خویش پاسخ گوید. بنابراین چنانچه پیداست، 
جامعه شنانة  نظریات  بررسِی  نه  ما  قصد 
آشکار  بل  آن،  بحث های  برانگیختن  و  وبر 
کردن نگرشی »وجودی« است که در تفکر 
بسیار  دید،  این زاویه  از  دارد.  وبر جریان 
طبیعی به نظر می رسد آن مواضع پیچیده و 
اتخاذ کرده است، مواضعی  مبهمی که وبر 
با  خاصی  هم ضدیت  و  فردگراست  هم  که 
هم  دارد،  دموکراسی  شیوه  به  فردگردایی 
عقالنی است و هم بر هم زنندة عقالنیت است، 
هم دیوانی است و هم به افشای قفس آهنین 
بوروکراسی می پردازد. آری اگر این زاویه 
به  وبر  که  بررسی هایی  در  را  دید وجودی 
انجام رسانیده نیابیم، جامعه شناسی عقالنیت 
مدرنیستی وبر، در اصطالح واژگان سارتر، 
به »شوری بی حاصل« منجر می شود و در 
اصطالح منتقدین پست مدرنیستی به »بن بست 
را  جایگاه  آن  اگر  و  می رسد.  مدرنیسم« 
بیابیم، اما بنا به هر دلیلی از آن صرف  نظر 
کنیم، با جسد بی جان و تحریف شدة نظریات 

وبر مواجه خواهیم شد.

»ماکس وبر، متفکر وجودی مدرنیته«

نوشته زهره روحی

همان  در  وبر  نگرشِی  افق  روح          
مابین  که  است  تنش آمیزی  وضعیت های 
قلمروهای تفکیک شده سرریز می شود. وبر، 
همچون نیچه، نجات روح بشر عصر مدرن 
را نه از راه جداسازی و تفکیک ارزش ها یا 
ـ روانی، بل در  بهداشتی  دستورالعمل های 
وضعیت تماماً وجودِی تنِش »بیِن« ارزش ها 
می بیند: نزاع خدایان. از این جایگاه نگرشی، 
وجود  قراری  و  آرام  مدرن،  انسان  برای 
نظام  استحکام  و  قدرت  موازات  به  ندارد. 
در  فرد  فراخوانی »خوِد«  فراگیر،  عقالنِی 
جهت نفی و مبارزة با آن داده می شود. اما 
است؟  مدرنیسم  با  معنای ضدیت  به  این  آیا 
برخی  که  ساده ای  و  صاف  ضدیِت  همان 
کرده اند  اتخاذ  پست مدرنیستی  جریانات  از 
سازمان دهنده  عقالنِی  نظم  هرگونه  با  و 
مخالفت  به  پیش بینی پذیر  و  برنامه ریز  و 
شناسایی  معضل  نه!  مسلماً  ـ  برمی خیزند؟ 
دقیقاً  وبر  می شود.  آغاز  جا  همین  از  وبر 
واقع بینِی  به  و  است  مدرنیته  خلف  فرزند 
از  نوین،  جامعه  می بالد.  خویش  مدرنیستی 
و  بوروکراتیک  نظمی  نیازمند  وی  نظر 
عقالنیِت معطوف به هدف است و این بدین 

معناست که از دید چنین نگرشی:

الف. از خود بیگانگی نظام های دیوان ساالر؛

دیوان  از  گذر  مدعی  که  تفکری  هرگونه 
ساالری و پشت سر گذاردِن از خود بیگانگی 
)مارکسیسم،  باشد  دیوان ساالرانه  نظام 
می آید.  شمار  به  خام  تفکری  سوسیالیسم(، 

وبر می گوید:

 

»بی تردید زوال مداوم و تدریجی سرمایه داری 
هر  است  امکان پذیر  تئوری  در  خصوصی 
از  بسیاری  که  سادگی  آن  به  امر  این  چند 
ادبای ناآشنا با آن خوابش را می بینند نیست. 
همچنین این امر پیامد جنگ حاضر نخواهد 
بود. اما بیایید فرض را بر این بگذاریم که 
یک  بار چنین شود: عمالً چه معنایی دارد؟ 
به  وابسته  کارگران جدید  آهنین  قفس  انهدام 
مؤسسه  نوع  هر  ادارة  بلکه  خیر،  ـ  مزد؟ 
com- )ققتصادی ملی شده یا »اشتراکی« )

munal دیوان ساالرانه خواهد شد.«]۱[

 

با  مدرن  دیوان ساالری  تمایز  وجه  که  چرا 
دیوان ساالری های پیشین از نظر وبر خصلت 
عقالنی یافتن »حقوق« است. بر پایه همین 
ـ حقوقی بوروکراسِی نوین  خصلت عقالنی 
شخصیت  بین  شکافی  و  جدایی  که  است 
ایجاد می شود. در  شغلی و شخصیت فردی 
سازمانی که به شیوه عقالنی اداره می شود، 
طریق ارتباط گیری بین افراد در وهله نخست 
مبتنی بر قوانین و مقررات صوری و تابع 
قضا  از  که  است  سازمانی  عقالنیت  اقتدار 
خوِد این امر به لحاظی اساسی ضامن عدالت 

اجتماعی نیز می شود.

وضعیتی  حقوق،  شدن  عقالنی          
به  دستیابی  برای  می کند:  ایجاد  پارادوکس 
افراد،  حقوق  رعایت  و  عادالنه  قضاوتی 
فرِد صوری می باید جایگزین شخص گردد. 
شخصیت زدایی  به  سویی  از  امر  همین  اما 
دلیل  به  گفت  می توان  پس  می شود.  منجر 
این وضعیت پارادوکسی است که وبر وعده 
دیوان ساالرانه  بیگانگی  از خود  از  »گذر« 

را امری خوش خیاالنه تصور می کند.

نوعی  پیگیری  در  وبر  باری،          
عقالنیت  توسط  که  شخصیت زدایی 
به  می گیرد،  صورت  مدرن  بوروکراتیک 
پدیده ای به نام »متخصص« برخورد می کند. 
حاکمان  جای  به  که  مدرنی  متخصصان 
این  دربارة  او  می کنند.  عمل  پیشین  دیوانِی 
پدیدة جدید )متخصص( که محصول جامعه 
عقالنی مدرن است، می گوید شخصیت زدایی 

به معنای اجرای وظایفی رسمی است که

 

 »احساسات نامعقول و تخمین ناپذیر انسانی 
را حذف می کند. فرهنگ مدرن به جای حاکم 
با روح همدردی، مساعدت،  قدیم که  سبک 
می کرد،  کار  قدرشناسی  و  خیرخواهی، 
متخصص را می نشاند که تعلق عاطفی ندارد 
و با روحیه ای کامالً حرفه ای عمل می کند«.

]۲[

 

ب. حفاظت و حمایت از عقالنیت

موضع  حمایت  این  خصوص  در  وبر 
دارد  رومانتیک هایی  به  نسبت  تحقیرآمیزی 
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می دانند.  آزادی  با  مغایر  را  عقالنیت  که 
چنانچه می گوید:

»هرقدر آزادِی عمل بیشتر باشد ـ یعنی هر 
ـ  باشد  دور  طبیعت  روند های  از  بیشتر  چه 
در نهایِت امر، آن مفهومی از شخصیت نقش 
بیشتری پیدا می کند که شکوفایی خود را در 
ارزش های  با  درونی اش  هستی ِ  هماهنگی 
آن  می بیند…  زندگی  معانی  و  معین  غایی 
و  ترایچکه  توسط  گهگاه  که  راز شخصیت 
به دفعات بیشتر از سوی دوستان رومانتیک 
تاریک اندیشِی  این  از  می شود،  مطرح  او 
حفظ  برای  کورش  تالش های  و  رمانتیک 
آزادِی اراده با محبوس کردن آن در اعماق 

تاریک دنیای طبیعی نشئت می گیرد«]۳[.

ج. اعتقاد به وجود معناهای ذهنی

محتمل  را  اجتماعی  رابطه  پیش شرط  وبر، 
ذهنی  معنای  از  مفروضی  مجموعه  بودِن 
می داند. »تنها وجود این احتمال که نوع معینی 
از رفتار، متناسب با مجموعه مفروضی از 
رابطه  ذهنی رخ می دهد، موجودیت  معنای 

اجتماعی را تحقق می بخشد«]۴[ .

توجیِه  هدِف  به  معطوف  عقالنیت  تأئید  د. 
تأئید  عبارتی  به  هدف.  وسیله  به  وسیله، 

اخالق ماکیاولیستی

به  سیاستمدار،  و  دانشمند  کتاب  در  وبر 
صراحت اخالق ماکیاولیستی را تأئید می کند. 
اخالقی که مبتنی بر مسئولیت خوِد فرد است. 
»کسی که قصد دارد به کار سیاست بپردازد 
سازد  خود  پیشة  را  سیاست  و خصصوصاً 
باید به این تضادهای اخالقی و به مسئولیتی 
که در پیش دارد واقف باشد. تکرار می کنم 
چنین کسی با قدرت های شیطانی که در تمام 
خشونت ها در کمین نشسته اند وارد مصالحه 

می شود«]۵[ .

        اما آیا وبر، با تأئید اخالق ماکیاولیستی، 
اخالق عقیدتی یا به تعبیری اخالق کانتی را 
نفی می کند؟ ـ مسلماً نه! او همزمان آن گونه 

اخالق را هم در نظر دارد:

پخته  مرد  یک  تأثیر  تحت  را  خود  »عمیقاً 
باشد  پیر  اینکه  از  اعم  که  می کنم  احساس 
روح،  عمق  از  واقعاً،  را  خود  جوان  یا 
مسئول عواقب اعمال خود می داند و با عمل 
در  مسئولیت  بر  مبتنی  اخالقی  اصوِل  به 
این  از  “غیر  می کند  اعالم  خاص  برهه ای 
کاری نمی توانم بکنم، و لذا همین جا به کار 
خود پایان می دهم”…حال مشاهده می کنیم که 
اخالق مسئولیتی و اخالق عقیدتی دو مقولة 
متضاد نیستند، بلکه یکی مکمل دیگری است 
انسانی را که می تواند مدعی حرفه  متفقاً  و 

سیاست باشد به وجود می آورند «]6[ .

        اکنون شاید از خود بپرسیم پس تعارض 
وبر با عقالنیت مدرن در چیست؟ وبری که 
چنین دفاعیاتی همه جانبه از عقالنیت جدید 
خویش  مرزبندی  صدد  در  همواره  و  دارد 
با منتقداِن ضد مدرنیستی است، به چه چیز 
این  است؟  معترض  عقالنی  سازوکار  این 
پرسش ما را به آبشخور تفکر وجودِی وبر، 
پیش  آن  به قصد  متن  که  یعنی همان محلی 
خود  وی  بی آنکه  می سازد،  نزدیک  می رود 
شخصاً از آن قلمروی فکری خویش سخنی 
را  وی  رانگ،  دنیس  بگوید.  صراحت  به 
که  می داند،  زودرس  اگزیستانسیالیست  یک 
یاسپرس  کارل  نزدیک اش  دوست  چشم  به 
او  نظر  از  بود.  اگزیستانسیالیست  قهرمانی 
وبر کسی است که »با شکستن تمامی صور 
وهم آلوده، بنیادهای وجودی خویش را آشکار 

ساخت«]۷[ .

وجودی  بنیادهای  آشکارسازی          
به واسطه طریقی که وبر در صحنه  بشر، 
کرده  اتخاذ  خویش  فکری  و  عملی  زندگی 
همزمانی  تعارضات  همان  ماهیت  است، 
را می سازد که وی، عالرغم جدیتی که در 
دفاع از عقالنیت دارد، آن را قفس آهنین نیز 
می نامد. و این یعنی بین وبری که به دفاع از 
عقالنیت بوروکراتیک و اقتدار نظم سازمانی 
این  بر می خیزد و وبری که کل  مدرنیستی 
مدرن  انسان  آهنین  قفس  به  را  مجموعه 
تأخری  و  تقدم  وجه  هیچ  به  می کند،  تشبیه 
یک  توأماً  و  همزمان  دو  هر  ندارد.  وجود 
وبر هستند و وابسته به یک نگرش فکری. 
و  عرف  معموالً  که  نیست  وبر  از  تقصیر 
یا  که  بوده  این  بر  فکری  قلمروهای  عادت 
آگاهی و تأمالت،  انرژی و بصیرت  تمامی 
با  از یک وضعیت و مخالفت  دفاع  َصرف 
وضعیتی مغایر شده است، )و بدین ترتیب در 
وضعیت  ریشه ای  محو  و  حذف  آرزومندی 
دلخواه  مورد  وضعیت  درون  در  مقابل 
بوده اند،( یا در صدد برآمده اند تا به واسطه 
کنترل  را  تعارضات  »برتر«،   عقالنیتی 

کنند.

        وبر به معنای دقیق کلمه فرزند خلف 
درونی  پارادوکس های  و  مدرنیته  عقالنیت 
آن است. پارادوکس هایی که فقط هنگامی به 
در  که  می رسند  توازن  و  بهنجار  وضعیت 
تنش و تنازع ارزش ها به سر برند. از نظر 
توازن و هنجار جهان را جنگ و ستیز  او 

خدایان رقم می زند.

چه شباهت بی نظیری در این نوع نگرش بین 
وبر و نیچه دیده می شود. هر دو رستگاری و 
نجات روح انساِن مدرن را نه در ساختاری 
از  یا  که  تناقضاتی  یا  تعارض  از  عاری 
به  یا  می شوند  رانده  بیرون  زندگی  صحنه 
نظارت و کنترِل دستگاهی برتر در می آیند، 

بین  که  می بینند  ستیزی  و  مبارزه  در  بلکه 
جهان ارزش ها بر پا می شود.

قوانین  به  متکی  نظم دهندة  عقالنیِت  وبر 
می بیند  امکانی  به مثابة  را  مدرنیته  انتزاعِی 
که در عمل به تحریک اراده شخص منجر 
آهنیِن خود،  قفس  فرد علیه  می شود. طغیان 
و  شخصی  تأمل  راه  از  که  است  شورشی 
به صورت خود ـ مسئولیتی انجام می گیرد: 
نفس  ساختن  مشخص  جهت  در  اقدامی 
به  که  شخصیتی  همان  وجودی،  فردیِت 
توسط عقالنیِت دیوان ساالرانه مدرن بلعیده 
ذات خویش  در  اصالً  که  کنشی  است.  شده 
حامل به تحقق رساندن اصالت وجودی فرد 
است.  »انتخاب«  بر  مبتنی  خود  و  است 
این  از  و  مسئوالنه  ـ  خود  تماماً  انتخابی 
تنها از این راه است  تراژیک.  جهت کامالً 
خویش  هستی  به  پاسخی  می تواند  فرد  که 
تراژیک  وضعیت  این  به  بارها  وبر  دهد. 
اشاره کرده است: »انسان، خدا یا شیطانش 
کشش  می کند.«  انتخاب  تنهایی  به  خود  را 
بی شک  مسئولیتی،  ـ  خود  عقالنیِت  به  وبر 
به جهت دو سویگی و متناظر این عقالنیت 
پایه های اخالق کانتی و اخالق  است که بر 
که  وضعیتی  تنها  دارد.  قرار  ماکیاولیستی 
پارادوکس های  به  پاسخگویی  قابلیت  از 
است،  برخوردار  مدرنیستی  عقالنیت  ذاتِی 
پذیرش خود ـ مسئولیتِی »نتایج اعمال من« 
نظام های  مسئولیتی  ـ  خود  وضعیت  همان 
مدرنی  عقالنیِت  است.  مدرنیستی  عقالنی 
که به واسطه آزادِی متافیزیکی اش، خود به 
تنهایی خدا یا شیطان اش را بر می گزیند. و 
هر زمانی هم که شانه از بار مسئولیِت عمِل 
خویش خالی کند، از سوی متخصصانی که 
است  آورده  وجود  به  آهنین  قفس  توسط  به 
)دولتمردان، در معنای سیاستمداران، و نیز 
دانشمندان،…( و از سوی گروه هایی که بر 
معطوف  عقالنِی  بین صورت های  تنش  اثر 
آمده اند  وجود  به  مدرن  نظام های  هدِف  به 
و  صنفی،  گروه های  انواع  )روشنفکران، 

…( مورد انتقاد قرار می گیرد.

پس می توان گفت که دفاِع وبر از عقالنیت 
مدرنیته، به دلیل منطِق »خود ـ مسئولیتی« 
است که چه بخواهد و چه نخواهد ناگزیر از 
حمل آن است. از این منظر،کلیت مدرنیته، 
همواره  هستیم،  شاهدش  که  همان گونه 
پارادوکسِی  تراژیک  کامالً  وضعیت  با 
از  ناشی  وجودِی  بحران های  و  »انتخاب« 
انتقال  جهان  انسان های  تمامِی  به  )که  آن 

می یابد،( مواجه است.

نگرش وجودی وبر و نیچه: طریق وبر

تفکر  شد،  اشاره  هم  قبالً  که  گونه  همان 
وجودِی وبر متأثر از نیچه است. او همچون 
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نیچه از روی تأملی ژرف به مغاِک آزادی 
ِ متافیزیک پی برده است و به همان سان که 
نیچه بر اثر چنان نگاهی، به جای درغلطیدن 
آفرید،  نهیلیسم، طریق »ابر مرد«ش را  به 
به  مدرنیستی اش  میراث  به  اتکا  با  نیز  وبر 
آگاهانة  خلق  جهت  در  تالشی  خویش  نوبة 
اخالق و ارزشی که هدفش به تحقق رساندن 
اصیل ترین رسالت مدرنیته که همانا »آزادی 

وجودی« بود، برآمد.

همچون  نخست  هدف،  این  برای          
در  خویش،  طریق  به  کامالً  اما  نیچه، 
و  ارزش  و  علم  رابطه  کردن  آشکار  صدد 
آنها وابسته است  به  پیش فرض هایی که علم 
آزادِی  از  ناشی  علِم  وبر،  نظر  از  برآمد. 
»تخصصی«  عقالنیِت  همان  از  متافیزیک 
در  اگر  تبعیت می کند.  نظام های مدرن  شدة 
یا  متخصص  با  ما  مدرنیته،  دیوان ساالری 
می کنیم  برخورد  بی نام ونشانی  اداره جاتِی 
مدرنیته  پارادوکسِی  عقالنیت  جهت  به  که 
ناگزیر به شخصیت زدایی و از خود بیگانگی 
همان  با  نیز  علم  قلمروی  در  است،  شده 
خصلت های از خودبیگانگی مواجه می شویم؛ 
یعنی علمی فاقد ارزش های هستی شناختی. به 
زبان هایدگر، علمی که نه به هستی، بل به 
معتقد  وبر  بیانی  به  می پردازد.  »هست ها« 
است که: »این علوم با این سئوال ها که آیا 
این یا آن در عمق و در نهایت با معنی است 
یا نه، یا اینکه آیا ما باید از نظر تکنیکی بر 
یا  ندارند.  کاری  نه،  یا  باشیم  مسلط  زندگی 
صرفاً در رابطه با اهداف، خود آن ها را پیش 

فرض قرار می دهند.]۸[«

آیا وبر همچون هایدگر به نفی          اما 
می کند،  اقدام  هست ها  به  دلمشغول  علِم  این 
آن هم عالرغم افشاگری ای که از آن به عمل 
می آورد؟ پاسخ منفی است: نه، وبر به نفی 
هم  قبالً  که  همان گونه  نمی پردازد.  علم  این 
پارادوکس  طریق  حمایت گِر  وبر  شد،  گفته 
عقالنیت مدرنیته است. به همان صورتی که 
دیوان ساالری  تنش ها،  از  و حمایت  با حفظ 
مغایر  و  بی طرفی  می کند،  تأئید  را  مدرنیته 
نیز  را  ارزشی  داوری های  با  علم  دانستن 
مدرن  علِم  وضعیت  افشای  می کند.  تأئید 
و  تنش  ایجاد  جهت  به  تنها  وبر  سوی  از 
»نظام های  می گیرد:  صورت  آن  نفی  نه 
نبردی  درگیر  جهان  در  مختلفی  ارزشی 
بی امان هستند. بدون آنکه بخواهیم از فلسفه 
اذعان  باید  کنیم  ستایش  سالخورده  ”میل” 
با  را  کار  وقتی  بگوید:  دارد  حق  که  کرد 
خدایی  چند  به  کنیم  شروع  محض  تجربه 
می رسیم… از اینرو وضعیت امروز با عهد 
نفوذ  هم  ندارد. هنوز  تفاوت چندانی  باستان 
متفاوت  معنایی  در  منتها  شیاطین  و  خدایان 
مشاهده می شود.]۹[« از نظر وبر موقعیِت 
پارادوکسِی ایجاد شده توسط عقالنیت مدرن، 

ما را به جهان ارزشِی یونان باستان نزدیک 
به  نسبت  وبر  موضع گیری  است.  کرده 
رابطه علم و ارزش در علوم انسانی )علوم 
فرهنگی، تاریخی، یا تجربی( اگرچه تا حدی 
شبیه به موضع گیری نوکانتی هاست، به هیچ  
وبر  تفکر  انگیزه های وجودِی  دلیل  به  وجه 
مسئله  وی  نمی کند.  پیدا  کامل  تطابق  آن  با 
علوم  این  خصوص  در  را  ارزشی  انتخاب 
و نیز مسئله دور هرمنوتیکِی شناخت متغیر 
بر روش  متکی  )که  آنرا  زمانِی  و  تاریخی 
تحقیق است و این یک نیز متکی بر محتوای 

تمدنِی آن دیگری است(، تشخیص می دهد:

»حرف این گونه علوم این است که در علوم 
مفاهیم  ساختن  بشری،  فرهنگ  به  مربوط 
آن  که  مسئله  طرح  نحوة  به  است  وابسته 
تمدن ها  محتوای  با  همراه  خود  نوبه  به  نیز 
سبب  محتوا  و  مفهوم  رابطه  می کند.  تغییر 
در  ما  فکری  نهاد های  بر  همه  که  می شود 
علوم فرهنگ، ساختی ناپایدار داشته باشند. 
ارزش کوشش های بزرگ برای مفهوم سازی 
که حدود  بوده  همین  در  معموالً  ما  علم  در 
معنایی دیدگاهی را که پایه حرکت شان بوده، 
در  پیشرفت ها  مهمترین  است.  کرده  آشکار 
این  با  مثبت  به طور  اجتماعی  علوم  حوزه 
جابه جا  تمدن ها  عملی  مشکالت  که  حقیقت 
از ساخت های  انتقاد  به صورت  و  می شوند 

ذهنی در می آیند، پیوند داشته است]۱۰[.«

نوکانتی ها  آنچه وبر را از موضع          
پذیرش  عدم  به  مربوط  تنها  می سازد،  جدا 
دستور های  مابعدالطبیعِی  پایة  به  نسبت  وی 
اخالقی یا عملی نیست. بلکه مربوط به درک 
وجودِی برخاسته از عقالنیت مدرنیستی نیز 
ستیز  و  جنگ  یا  ارزش ها  بین  تنش  هست: 
و  کانتی  اخالق  شکاف  کردن  پر  خدایان. 
آشکار  راه  این  از  و  ماکیاولیستی  اخالق 
ـ  خود  عقالنیِت  پارادوکس  چهره  کردن 
تفکر  که  چیزی  همان  مدرنیستی.  مسئولیِت 

نوکانتی دغدغه ای برایش ندارد.

است  فکری  دغدغه  همین  براساس  باری،   
که تفکر وبر نه تنها نوکانتی ها را پشت سر 
از  تا  وامی دارد  را  او  بلکه  می گذارد، 
رود.  فراتر  دیلتای  شیوه  به  نسبی گرایِی 
ونیز نکته جالب توجه دیگر اینکه با وجود 
از  ماکیاولیستی،  اخالق  قانون  بکارگیری 
ناشی  که  تنشی  بر  تمرکز  دلیل  به  هم  او 
و  متفاوت  است،  اخالق عقیدتی  از حضور 
همجواری  در  وبر  اینک  می شود.  متمایز 
نیچه  تنش و ستیز  به  فلسفِی گرایش  فضای 

به سر می برد:

»تقدیر دوره ای از فرهنگ که میوه شناخت 
را چشیده است، آگاه شدن به این مسئله است 
در  را  توسعه جهانی  نمی توانیم رمز  ما  که 

نتیجه اکتشافی که روی آن انجام می دهیم، هر 
قدر هم که این نتیجه کامل باشد، بخوانیم. اما 
ما باید قادر باشیم که خودمان معنایی برای 
جهان بینی ها  که  بدانیم  و  بیافرینیم  رمز  این 
دانش  پیشرفت  محصول  نمی توانند  هرگز 
تجربی باشند، و بنابراین آرمان های برتری 
اثر  ما  کردار  بر  چیز  هر  از  توانمندتر  که 
دیگر  با  مبارزه  در  فقط  همیشه  می گذارند، 
آرمان ها که آنها نیز از دید دیگران همان قدر 
مقدس اند که آرمان های خود ما در دید ما، از 

قوه به فعل در می آیند.]۱۱[«

این  گوینده  که  نمی دانستیم  پیش  از  اگر 
عبارات وبر است، بی شک آنها را به نیچه 
نگرش  بخواهیم  اگر  باری،  نسبت می دادیم. 
فرموله  عبارت  یک  در  را  تعالی  به  وبر 
کنیم، نتیجه چنین خواهد بود: تنِش برخاسته 
باز  و  آفرینندگی؛  و  خلق  نفی؛  و  انکار  از 
از خالقیت ها  بین ارزش های برخاسته  تنِش 
و آفرینندگی ها، از سوی این نگرِش وجودِی 
وبر  که  است  یافته  مدرنیستی  طبِع  و  خوی 
قادر می شود، ضمن نفی قفس آهنین عقالنیت  
مداوم  توانایی خلق  دلیل  به  آن  از  مدرنیته، 
مقام  در  و  کند  حمایت  جدید  صورت های 
جامعه شناِس نظام های عقالنی مدرنیته، شاهد 

و ناظر تنش بین این صورت ها نیز باشد.

شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگوییم که ماکس 
جوامع  هستی شناس  ژرف اندیش ترین  وبر 
خصلِت  با  وی  که  چرا  است.  مدرنیستی 
تا  می کند  ویران  که  آن  عقالنیت  رازآمیز 
مبارزه  به  »خود«  تا  می آفریند  و  بیافریند 
پس  بود.  آشنا  جان  عمق  تا  شود،  خوانده 
مارکسیسمی  به  نه  وی  که  نیست  بی دلیل 
عقالنیت  تناقضاِت  برچیدن  خواهان  که 
به  نه  و  باشد،  داشته  گرایشی  بود،  مدرن 
در  که  رومانتیکی  عقالنِی  ضد  تفکرات 
شکل هایی متفاوت خود را پدیدار می ساخت. 
نمونه  طور  به  آن صورت ها  از  یکی  مثالً 
اگزیستانسیالیستِی  فکری  گرایشات  تمامی 
مورد:  بارزترین  است.  عقالنیت  ضد 
دیالکتیکِ  نظر  از  آنچه  کی یرکگارد. 
مدرنیستِی وبر، بیشترین جنبه رستگاری را 
دارد، خصلت مبارزه جویی آن است. سرشت 
و طبِع عقالنیِت کامالً اقتداریافتة مدرنیته، در 
بازاندیشِی تعارض آمیز آن است. مدرنیته ای 
دکارت  )از  می جنگید  سنت  با  آغاز  در  که 
پیروزی و غلبه  از  تا هگل(، هم اکنون پس 
تعارض آمیز  سرشت  بر  بنا  حریف،  بر 
خود، ستیزه و مبارزه را به دروِن اشکال و 
پدیده هایی می برد که همچون »آتنا« از ذات 
بین  بیرون جهیده اند. ستیز  عقالنیت خودش 
پدیدة سرمایه دار و پدیدة پرولتاریا؛ ستیز بین 
پدیدة دیوان ساالرِی متکی بر حقوق عقالنی 
و پدیده فردیِت مبتنی بر صورت های عقالنِی 
روشنگری؛ باری، دموکراسی و سوسیالیسم، 
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حقوقِی  ـ  عقالنی  فرزندان  همگی   ،… و 
مدرنیته هستند. به عبارتی همگی آفریده های 
ارزشی ـ حقوقِی این عقالنیت اند و همان گونه 
که بارها تکرار شده است، از نظر وبر رشد 
و پویایِی فرهنگ عقالنِی مدرن و نیز مسلماً 
نجات روح بشر، در تنش و ستیزی است که 
مابین اشکال و پدیده های برخاسته از آزادِی 

متافیزیکِی عصر مدرن رخ می دهد.

این متن که به آشکار کردن گرایشات وجودِی 
عقالنیت مدرنیته می پردازد، در پاسخ به اینکه 
چرا وبر به سوسیالیسم برخالف بسیاری از 
نمی داد،  نشان  خوشی  روی  معاصران اش 
در  »آزادی«  مسئله  به  را  مخاطب  توجه 
مفهوم کامالً معضل داِر فلسفِی آن، و نه مفهوم 
سوسیالیسم  می کند.  جلب  عقالنی،  ـ  حقوقی 
بر  که  اگزیستانسیالیستی،  نگرشی  نظر  در 
اداره کردن و تصمیم وجودی پای می فشارد، 
ـ  به منزله مانع آزادِی اراده مبتنی بر خود 
مسئولیتی نمایان می شود. )سارتر را از این 
بحث خارج می کنیم زیرا وی پس از ارادتی 
که نسبت به تفکر چپ پیدا می کند، دست به 
تفکر  بین  پیوندی  تا  می زند  التقاطی  تالشی 
وجود  به  مارکسیسم  و  اگزیستانسیالیستی 
همان گونه  عبث  تالِش  این  حاصل  که  آورد 
به  تفکر  یک  حذف  زد  حدس  می توان  که 
همان گونه  باری،  است.(  دیگر  تفکر  نفع 
دموکراتیک  آزادی های  از  ما  شد،  گفته  که 
 ـ لیبرالیستی سخن نمی گوئیم، بلکه از آزادی  
نوع  آن  می گوئیم.  وجودی  آزادی  فلسفی، 
آزادی که فرد برای آنکه کلیت و یکپارچگی 
شکوفا«،  ـ  »خود  شکلی  در  را  خویش 
دلهره آور،  وضعیت های  تمامی  عالرغم 
دست  اصالت  نوعی  به  و  آورد  چنگ  فرا 
یابد، الزم است تا خود را در برابر و تقابل 
را سامان  او  بیرون  از  که  نظمی  گونه  هر 
می دهد، قرار دهد و مسئولیت حضور خود 
زبان  به  گیرد.  عهده  به  خود  را  جهان  در 
بیرون  »گله  از  می باید  »خود«  آن  نیچه، 
زند«، و به زبان هایدگر می باید از »منتشر 
بودن« رهایی یابد. با ذکر مثالی موضوع را 
روشن می کنیم: اگر فرض را بر این بگذاریم 
نظامی  درآوردِن  فعلیت  به  امکان  به  که 
دیگر  آن  براساس  که  یابیم  دست  جهان  در 
هیچ گونه فقر، بیکاری، وحشت های اجتماعی 
و سیاسی، نقض حقوق بشر، بی عدالتی های 
اجتماعی، و …، وجود نداشته باشد، باز آن 
فاقد چیزی است که  ایده آلی  آرمانی و  نظاِم 
از نظر مشرب های وجودی پر اهمیت ترین 
چیزهاست؛ یعنی اصالت وجود. برای درک 
و فهم این اصالت اشتباه است اگر آن را به 
معنایی اخالقی تقلیل دهیم. از نظر دیدگاهی 
مبتنی بر تنِش نیچه و وبر از اینرو آن نظام 
فاقد اصالت است که شرط تحقق برنامه های 
عدالت خواهانة آن نظام، پایدار ماندن آن نظام 

است و همین شرط مسئوالن و مدیران نظام 
را وامی دارد تا به پرورش اذهان، مطابق با 
نیازها ی برنامه اِی نظام دست زند: عقالنیِت 
ساختن  معنای  به  کنترل،  بر  مبتنی  دیوانِی 
که  فضایی  است؛  گله ای  فضای  پرداختِن  و 
ناشی  آفرینِی  ـ  از قدرت خود  آن  انسان در 
از تنِش ارزش ها باز می ماند و این قدرت 
را به نظامی که مسئولیِت وجودِی او را به 
عهده گرفته است، تفویض می کند. در چنین 
بی حضوِر  ساخت های  و  نظام  آن  وضعیتی 
رقیِب آن است که او را می آفرینند. نظامی 
ندارد،  وجود  »شری«  هیچ گونه  آن  در  که 
خدایی  خدا.  یک  سیطرة  تحت  است  نظامی 
برابر »آدِم«  که هیچ گونه گندم و سیبی در 
به  آفریده اش  مبادا  تا  نمی دهد  قرار  خویش 
مبادا  تا  یابد.  دست  اراده  و  اختیار  تجربه 
آفریده اش به قدرت آفریدن و خلق ارزش ها 
نایل شود. خدایی که ارادة وجودِی انسان را 

قربانی ارزش های بالمنازع خویش می کند.

)از نظر وبر یا نیچه،( در چنان نظام هایی، 
وجودی،  خودآفرینشگرِی  عقالنِی  فردیِت 
قربانی فردیِت عقالنِی نظاِم حقوقی می شود. 
حقوقی  امکان های  همه  از  دوم  فردیت  این 
مذکور  ساختار  به  متعلق  دموکراتیکِ  ـ 
برخوردار است، اما از آنجا که تعین یافتگِی 
ساختارهای  به  را  خود  وجودِی  هویِت 
به  آنکه  از  بیشتر  است،  کرده  واگذار  نظام 
با  رباتی  به  باشد،  شبیه  انسانی  موجودی 
شده  داده  پیشاپیش  و  معین  هدف  و  برنامه 
کرده(  انتخاب  و  اراده  خود  نه  )و  وی  به 
وبر  قبالً  که  نکنیم  فراموش  دارد.  شباهت 
تبیینی  طریق  از  و صریح  واضح  طور  به 
عمل  به  آزادی«  و  »عقالنیت  درباره  که 
را  خود  متفاوت  کامالً  موضع  است،  آورده 
کرده  روشن  رومانتیک ها  موضع  به  نسبت 
حتا  )و  وبر  ارادة  و  انتخاب  بنابراین  است. 
مبتنی  نیاورده(  زبان  بر  را  آن  که  نیچه ای 
از  مسئله  این  بر  تأکید  است.  عقالنیت  بر 
آزادِی  بین  اینرو ضروری است که می باید 
آزادِی وجودِی مورد  و  از یک سو  حقوقی 
با وجود  از سویی دیگر،  نیچه  نظر وبر و 
تفکیک  عقالنیت،  در  دو  هر  ریشه داشتگی 
قائل شد. آری هر دو عقالنیتی معطوف به 
هدف اند، اما با دو نوع شیوه؛ باری مسئولیِت 
آزادِی حقوقی را نه خود فرد، بلکه نظامی 
عقالنی که او در آن به سر می برد، پیشاپیش 
مسئولیت  آنکه  حال  است.  گرفته  عهده  به 
فرد  خود  عهده  به  مستقیماً  وجودی،  آزادِی 
است. از اینرو فرد به جای اخالِق حقوقی، با 
نوعی اخالِق خود ـ مسئولیتی مواجه است. و 
از آنجا که این عقالنیت، به همان نسبت که 
می تواند از قانون اخالقِی کانت پیروی کند، 
دارد،  نشانه هایی  هم  ماکیاولیستی  اخالق  از 
سوسیالیستی  آرمان گرایانه  نظام های  الجرم 

ناگزیر  خویش  آرمان های  از  حفاظت  برای 
به سرکوب آن می شوند. و بدین ترتیب تنها 
با  مواجهه  و  آن  تجربه  به  قادر  فرد  زمانی 
یاری وسوسه  به  که  قرار می گیرد  »خود« 
پیدا  را  ممنوعه  میوه  چشش  جرأت  شیطان 
از  شگفتا  شود.  رانده  »بهشت«  از  و  کند 

معجزة شیطان!

استقبال  عدم  نیچه  از  تبعیت  به  سارتر، 
آزادِی وجودی را، گریز  انسان ها از  عموم 
وبر  مسئولیتِی  ـ  خود  می نامد.  آزادی  از 
از  برخی  عالرغم  را  عقالنی  جنبه های  که 
مسلک های وجودی هرگز از دست نمی دهد، 
حرکت  نیچه  شر  و  خیر  فراسوی  پایه  بر 

می کند.

کنیم  ادعا  اگر  نگفته ایم  گزاف  به  سخنی 
وجودی  فلسفه  بنیان گذار  وبر،  ماکس 
است  حقیقت  این  است.  مدرنیستی  عقالنیِت 
بی نظیری  شباهت هایی  نیچه  و  او  بین  که 
است  آن  مسلم  واقعیت  اما  می شود،  یافت 
وفاداری  جهت  به  وبر  وجودِی  نگرش  که 
توسط  به  که  تناقض آمیزی  صورت های  به 
نیچه  از  می شوند،  آفریده  مدرنیته  عقالنیِت 
فراتر می رود. آری هر دو در فراسوی خیر 
گام  ارزش ها  تنش آمیز  فضای  در  و  شر  و 
وسیع  دانش  جهت  به  وبر  اما  برمی دارند، 
عین  در  دارد،  که  جامعه شناسانه ای  پیشه  و 
نقد صورت های عقالنِی از خود بیگانه ساز، 
نیچه  از  )البته  می پردازد.  نیز  آنها  تأئید  به 
گاهی چنین موضع گیری هایی، اما بدون آنکه 
مدرنیته  سازوکار  بر  روش مندانه  تمرکزی 
داشته باشد، سرزده می شود.( نحوه برخورد 
»دو موضعِی« وبر با دیوان ساالری مدرن 
یکی از آن نمونه هاست. نحوه برخوردی که 
سبب شده تا مخاطبی که خصلت های وجودِی 
نگرش وبر به مدرنیته از چشمان اش پنهان 
مانده، یا خود را سرگردان در فهم وبر ببیند 

یا حکم به سردرگمی وی دهد.

نیچه،  و  وبر  اختالف  وجوه  از  دیگر  یکی 
در خصوص تآمل وبر بر وضعیت تنش آمیز 
انتخاب و تصمیِم ناشی از خود ـ مسئولیتی 
از  پیش  نوعی  به  که  وضعیتی  است. 
فلسفه  در  »دلهره«  نام  با  بار  نخستین  این 
وجودِی کیرکگارد )با وجود انکار عقالنیت 
از سوی وی( بر آن تأکید شده بود. وبر از 
موقعیت نابهنجار روانی که هنگام »تصمیم 
یا  )این  ارزش«  آن  یا  این  انتخاِب  نهایی 
پدید می آید،  بشر  آن خدا( در وضع روحِی 
پرده بر می دارد: به هنگام تصمیم نهایی نه 
نه شیطان؛ حال  و  است  انسان  یاریگر  خدا 
مواجه  یا  تراژیکی  چنین رنج  با  نیچه  آنکه 
عرضه  به  بهایی  می شود،  اگر  یا  نمی شود 
به  البته  نمی دهد. که  آن همچون وبر  کردِن 
گمان من فرض دوم صادق تر است . فلسفه 
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حرکت  راستایش  در  وبر  که  وجودی ای 
جهان  قلمروی  در  دقیق،  معنای  به  می کند، 
باقی  مدرنیته  عقالنِی  چالش های  عینِی 
می ماند و تمایلی به بیرون شدن از تنش های 
آن از خود نشان نمی دهد. از این حیث یعنی 
عدم رغبت به ترک حوزه عمومِی مدرنیته 
نگرش  به  آن،  از  برخاسته  چالش های  و 
وجودی نیچه شباهت دارد. البته مشروط به 
حذف تبیین های تخصصیـ  علمی که وبر در 
شناسایی تعارضات میان پدیده های عقالنیِت 
مدرنیته انجام می دهد. فلسفه وجودِی وبر و 
نیچه،  برخالف فلسفه های وجودِی متعارف 
و  بوبر،  هایدگر،  مارسل،  )کیرکگارد، 
دلمشغول  را  خود  به شدت  یا  که  یاسپرس( 
هستی  و  وجود  انتزاعِی  ـ  فلسفی  بحث های 
و  عینی  با جریانات  ترتیب  بدین  و  کرده اند 
قطع  مدرن  جوامع  در  روزمره ساز  واقعی 
حوزه  وترک  نفی  به  یا  می کنند،  ارتباط 
عمومی مبادرت می  ورزند، در جهان تحت 
و  می مانند  باقی  مدرنیستی  عقالنیِت  سلطه 
در  موجود  تعارضات  در  آنکه  مهمتر  نکته 

آن به دنبال رستگاری هستند.

دانشی  بر  مبتنی  و  آگاهانه  درکی  وبر  اگر 
علمی نسبت به دستگاه تعارض ساز عقالنیت 
دانش  چنان  از  که  نیچه ای  داشت،  مدرن 
نبوغ  اساس  بر  نبود،  برخوردار  الزمی 
ذهنی ای که داشت، از راه موضع سرسختانه 
هرگونه  قبال  در  خویش  سازش ناپذیر  و 
یک  تسلط  و  چیرگی  خواهان  که  تفکری 
و  بود  ارزش ها  سایر  بر  ارزشی  قطِب 
از  که  فکری  جریانات  تمامی  با  تقابل  نیز 
را  خود  بودند،  گریزان  تنش آمیز  وضعیت 
تفکرات متعارف زمانه اش  از  به کل جدای 
از  که  مسیحیتی  به  نیچه  حمله  داد.  قرار 
را  بشر  روحی  سالمت  و  قدرت  وی  نظر 
نابودی کشانده است و از سویی  به فساد و 
پیش  یونانیاِن  از  وی  که  تمجیدی  و  ستایش 
دلیل  به  تماماً  می آورد،  عمل  به  سقراط  از 
گرایش نیچه به وضعیت های تنش آمیز است. 
و  تنش  از  گریز  به  میل  مسیحیت  در  نیچه 
در  و  می بیند  زبونی  و  تن آسایی  به  گرایش 
شهامت  سقراط  از  پیش  یونانیان  سرشت 
با وضعیت تراژیکِ  توانایی مواجهه  بودن: 

تعارِض ارزش  ها.

و  دریافت  به  نیچه،  نگرش  از  الهام  با  وبر 
مدرنیته  عقالنیِت  سازوکار  معناداِر  کشف 
مدرنیته،  متافیزیکِی  آزادِی  می یابد:  دست 
زندگی  صحنه  به  را  خدایان  جنگ  نو  از 
بدین  سان  است.  کرده  وارد  بشر  اجتماعی 
اندیشة وجودِی وبر از الهام دهنده اش فراتر 
شناخِت  قلمرو  به  قدم  که  چرا  می رود، 
پدیدارشناسانة عقالنیِت مدرنیستی می گذارد. 
از  که  نهایی«  فرایند »تصمیم  توسط  به  او 
انسان  وجودِی  و  تنش آمیز  تماماً  وضعیت 

مدرن شکل می گیرد، به ابر مرد نیچه هویتی 
عینی و واقعی می بخشد.

اصفهان ـ تیر ۱۳۸۲

]۱[ .وبر، ماکس،۱۳۷۹، عقالنیت و آزادی 
ماکس  دربارة  و  وبر  ماکس  از  )مقاالتی 
وبر(، ترجمه یدهللا موقن، احمد تدین، تهران، 

انتشارات هرمس،صص ۱۵۳ـ۱۵۴

لوئیس  کوزر،   ،۱۳۷۴ ماکس،  .وبر،   ]۲[
جامعه شناسی،  بزرگان  اندیشه  و  زندگی   ،
انتشارات  تهران،  ثالثی،  محسن  ترجمه 

علمی،ص .۳۱6

]۳[ . منبع شماره ۱، ص ۱۴۵

اساسی  مفاهیم   ،۱۳۸۱ ماکس،  وبر،   .  ]۴[
صدارتی،  احمد  ترجمه  جامعه شناسی، 

تهران، نشر مرکز، ص ۸۰

و  دانشمند   ،۱۳6۸ ماکس،   ، وبر   .  ]۵[
تهران،  نقیب زاده،  احمد  ترجمه  سیاستمدار، 

انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۸۴

]6[ . همان منبع، صص ۱۸6ـ ۱۸6

وبر،  ماکس   ،۱۳۸۱ دنیس،  رانگ،   .  ]۷[
ترجمه  جامعه شناسی،  بنیان گذاران  آینده 

غالمعلی توسلی، نشر قومس، ص 6۹

]۸[ . منبع شماره ۵، ص۸۳

]۹[ . همان منبع، صص ۸۸ـ ۸۹

مراحل   ،۱۳۷۰ ریمون،  آرون،   .  ]۱۰[
اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر 
انقالب  آموزش  و  انتشارات  تهران،  پرهام، 

اسالمی، ص 6۲۱

]۱۱[ . همان منبع، ص6۲۴
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نظری

نقد اقتصاد سیاسی

رابرت آلبریتون ]۱[ برای موضوع رابطه ی 
آن  با شناخت شناسی  بین هستی شناسی سرمایه 
اهمیت زیادی قائل است. در وهله ی نخست 
در باالترین سطح تجرید، شناخت عمیق ترین 
و اصلی ترین ساختارهای سرمایه و پردازش 
نظریه- عبارتی  به  یا  آن  با  مناسب  مفاهیم 
پردازی منطق سرمایه از نظر او بسیار مهم 
است. جایگاه نظریه پردازی مانند مارکس در 
همین راستا اهمیت می یابد. اگر هنوز امکان 
قبول  را  عینیت  درباره ی  نظریه پردازی 
واقعیت  شناخت  که  بپذیریم  و  باشیم  داشته 
به  باید  این صورت  در  است،  ممکن  عینی 
بحث پیرامون جایگاه نظریه پرداز و رابطه ی 

او با این عینیت بپردازیم.

باید  بحث  این  بستر  در  دیگر،  عبارت  به 
منطق  توانست  چه گونه  مارکس  که  پرسید 
نظریه- آن  درباره ی  و  بشناسد  را  سرمایه 
پردازی کند؟ به نظر می آید برای ساده شدن 
بحث ابتدا باید به وضعیت تاریخیـ  اجتماعی 
نظریه- نخستین  مثابه  به  مارکس  فکری  ـ 
پرداز منطق سرمایه توجه کرد. مارکس در 
امکان  سویی  از  که  داشت  قرار  جایگاهی 
و  مادی  واقعیت  علمی  ــ  تجربی  مطالعه ی 
)ابژه ی  آن  تاریخی  بلوغ  و  تکامل  و  رشد 
واقعی به بیان آلتوسر یا ابژه ی پایدار علم به 
سرمایه داری  یعنی  این جا  در  باسکار،  بیان 
لیبرالی قرن نوزدهم( را داشت، و از سوی 
دیگر وارث نظریه های متفاوت ایدئولوژیک 
در  اجتماعی  لحاظ  به  که  بود  علمی  ــ 
زمینه ی اقتصاد سیاسی سرمایه داری پیش تر 
به  شناخت  )ابژه های  بودند  پرداخته  آن  به 
بیان  ابژه  های موقتی علم به  یا  آلتوسر  بیان 
دیالکتیکی هگل  با روش  مارکس  باسکار(. 
در علم منطق نیز آشنا بود که برای فهم مهم-
ترین مضمون عصر مدرن )سرمایه( اهمیت 
قاطعی داشت و بدون آن گسست از نظریه های 
پیشین دشوار بود. او همچنین شاهد مبارزات 
جّدی سیاسی ــ طبقاتی دوران خود بود و به 
برخورد  در  دیالکتیکی اش  عمیقاً  روش  دلیل 
به سرمایه داری، و اتخاذ موضعی انتقادی ــ 
پرولتری در میانه ی جدال های اجتماعی قادر 
شد نظریه ای از اقتصاد سیاسی سرمایه داری 
را به وجود آورد که عالوه بر خصوصیت 
علمی و ابژکتیوش، عناصر جدی آرمانی ـ 

اخالقی و هنجاری نیز دارد.

جایگاه نظریه  پرداز
فروغ اسدپور

مارکس به ویژه با داشتن این دو خصوصیت 
یعنی روش دیالکتیکی رشدیافته برای قالب-
گرفتن انبوه مفاهیم و مقوالت اقتصاد سیاسی 
سرمایه داری که روابط درونی میان مقوالت 
گوناگون ارزش را از یک سو و وارونگی 
هستی شناختی ناشی از چیرگی منطق سرمایه 
بر جامعه ی انسانی را از سوی دیگر نشان 
می دهد، و موضع پرولتری خود را از دیگر 
سرمایه داری  سیاسی  اقتصاد  نظریه پردازان 
متمایز می کند. این تمایز خود را در گسست 
رادیکال مارکس از نظریه های پیشین و نیز 
نظریه هایش  عرضه داشت  و  شرح  روش 

نشان می دهد.

به این ترتیب نظریه ی  شناخت شناسی مارکس 
نه تنها نسخه ی دیگری از نظریه ی شناخت 
بازتابی یا تناظر یک به یک بین ابژه ی از 
پیش معلوم شناخت و سوژه ی منفرد شناسا 
به  شناخِت  یا  پوزیتیویسم(  و  )امپریسیسم 
لحاظ اجتماعی پردازش شده )به این موضوع 
بلکه  نیست،  پرداخت(  نخواهم  این جا  در 
چنین نظریه هایی را نیز رد می کند. به نظر 
آلبریتون در این بحث توجه به انتقاد آلتوسر 
از نظریه ی شناخِت بازتابی بسیار مهم است. 

آلبریتون می گوید:

لویی آلتوسر )۱۹۹۰-۱۹۱۸(

فرایندی  به مثابه  شناخت  علیه  »آلتوسر 
دانا  سوژه ی  بین  رابطه ای  از  که  تجریدی 
برآمده  معلوم  پیش  از  شناخت  موضوع  و  
باشد، قدرتمندانه استدالل می کند. به اعتقاد او 
چنین الگویی موجب ایجاد افسانه های شناخت 
بازتابی می شود، به این معنا که گویا سوژه ی 
دانا ]بی واسطه[ در تالش برای نسخه برداری 
)آلبریتون  است.«  شناخت  موضوع  از 

)۱۹۹۹

آلتوسر معتقد است که برای گسست از چنین 
پارادایمی باید فرایند شناخت را نوعی فرایند 
تولید تلقی کرد که نقطه ی آغاز آن تجریدهای 
شناخت  آن  انتهای  نقطه ی  و  ایدئولوژیک 

است.

»به نظر آلتوسر … شناخت فرآیندی نیست 
شروع  بی واسطه  دریافت های  یا  حواس  با  که 
و به تجرید ختم شود. از نظر آلتوسر کسب 
شناخت به واسطه ی نوعی فرایند تولید میسر 
می شود که آغازگاه آن مفاهیم مجرد است… 

که  است  ممکن  هنگامی  علم  یک  ظهور 
فعالیت نظری تعیین کننده ای به نوعی گسست 
پیشین  »علمی«  ایدئولوژی های  با  معرفتی 
بیانجامد. ابژه ی شناختی که علم جدید تولید 
می کند به جهاتی شایسته ی ابژه ی واقعی )یا 
به  نسبت  بیشتری  شایستگی  دارای  دست کم 

آن( است.« )آلبریتون ۱۹۹۹(

 به نظر آلبریتون کاربرد استعاره ی »تولید« 
نظریه ی  انکار  معنای  به  درواقع  این جا  در 
آن سوژه- مطابق  که  است  بازتابی  شناخت 
واقعی  ابژه ی  خصوصیات  مستقیماً  دانا   ی 
را در نظریه وارد می کند. آلبریتون در عین 
حال انتقادی را نیز متوجه استعاره ی قدرتمند 
»تولید شناخت« نزد آلتوسر می کند، چرا که 
دیالکتیکی  فرایند  به  آلتوسر  می رسد  نظر  به 
عینی  واقعیت  دخالت  از  ناشی  که  شناخت 
بی توجه  است  علمی  نظریه ی  شکل گیری  در 
است. اما از سوی دیگر، آلبریتون با آلتوسر 
که »ساختارهایی  این  بر  مبنی  او  گفته ی  و 
وجود دارند که توأمان تکامل ابژه و تکامل 
به  که  می کنند  هدایت  را  نظری  فعالیت  آن 
تولید شناخت می  انجامند« )۱۹6۹، ص ص. 
 ،)۱۹۹۹ آلبریتون  از  برگرفته   ۱۹۸-۹
موافق است. به نظر آلبریتون این ساختارها 
همان سازوکارهای منطق سرمایه هستند که 
آلتوسر به دلیل »خوانش صرفاً فلسفی« خود 
از سرمایه به آن ها توجه زیادی نشان نمی دهد.

 

اما برای درک این گفت وگوی انتقادی شاید 
ظهور  اصوالً  بپرسیم  ابتدا  که  باشد  بهتر 
علم اجتماعی به طور کلی و نظریه پردازی 
اقتصاد  حیطه ی  در  کلمه  اخص  معنای  به 

)سیاسی( چه هنگامی ممکن می شود؟  

آلفرد زون ـ رتل )۱۹۹۰-۱۸۹۹(

کار  عنوان  با  خود  کتاب  رتل]۲[در  زون   
نظام- مبادالت  آغاز   ، فکری  کار  و  دستی 
اوایل تکوین نطفه های سرمایه داری  مند در 
به- گوناگون  طبیعی  علوم  مبنای ظهور  را 
همچنین  و  تجرید هایش  و  فیزیک  علم  ویژه 
یعنی  اجتماعی  علوم  شاخه ی  مهم ترین 
اقتصاد سیاسی سرمایه داری می داند. به نظر 
از  چشم پوشی  موجب  نظام مند  مبادالت  او  
تفاوت های کیفی بین اشیا می شود زیرا ارزش 
در  چیز  همه  یکسانی  باعث  پول  شکل  در 
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ارزش  نتیجه  در  و  می شود  کّمی  قالب های 
ارزش  بر  کلمه  واقعی  معنای  به  مبادله 
چیزی  همان  یعنی  می یابد،  برتری  مصرفی 
می شود.  شناخته  واقعی«  »تجرید  نام  به  که 
آلبریتون با پرهیز از ذات گرایی تلویحی در 
حیطه ی  به  را  خود  بحث  رتل  مدعای  این 
می کند.  محدود  سرمایه داری  سیاسی  اقتصاد 
اقتصادی  مقوالت  که  است  نظر  این  بر  او 
»پول«  و  »کاال«  هم چون  اولیه  و  اصلی 
هر دو ریشه در اعماق تاریخ جوامع بشری 
فعالیت  دادوستدهای  ساده ترین  از  و  دارند، 
فعالیت  قرن ها  آن ها مهر  برآمده اند.  اقتصادی 
در  چون  دارند.  خود  بر  را  دادوستدگرانه 
فروشنده  و  خریدار  دادوستدها  قبیل  این 
می شدند  خود  اجناس  معامله ی  وارد  آزادانه 
تلقی  امری تصادفی  و هر خرید و فروشی 
برای  نظریه ای  نبود  الزم  نتیجه  در  می شد، 
کشف  و  آن ها  بین  درونی  ارتباطات  ایجاد 
شود.  مطرح  تنظیم کننده شان  قانون مندی های 
هنگامی که در اثر رشد و تکامل روابط به-
هم پیوسته ی بازار های یکپارچه، دادوستدهای 
و  می شوند  مربوط  هم  به  مستقل  پیش تر 
قیمت هایی  ایجاد  موجب  بازار  سازوکارهای 
در مقیاس اجتماعی و همچنین ایجاد صدمات 
نیاز  می شوند،  بسیار  آشفتگی های  نیز  و  جدی 
به نظریه ی )اقتصادی( حس می شود. به بیان 
نمی توان  پیشاسرمایه داری  دیگر در جامعه ی 
قانون  حاکمیت  تحت  مبادله  و  ارزش  از 
ارزش مبتنی بر کار سخن گفت؛ زیرا چنین 
جامعه  ای فاقد سازوکارهایی برای پیدایش و 

اعمال این قانون است.

اولیه  ای  پول  از  بیش تر  پول  کسب  فرمول 
دیرباز  از  است،  انداخته شده  به گردش  که 
شده  شناخته  ربایی  و  تجاری  محیط های  در 
و  مفاهیمی هم چون »پول«، »قیمت«  بود. 
»سود« در جوامع پیشاسرمایه داری شناخته 
محلی  و  محدود  کارکردهای  و  بودند  شده 
ایفا می کردند. وجود این فعالیت های اقتصادی 
به  نیاز  پیشین  جوامع  در  مفاهیمی  چنین  و 
را  اجتماعی  منسجم  نظریه های  پردازش 
برای توضیح پدیده های یادشده ایجاد نمی کرد. 
همان طور که مارکس درجلد یکم سرمایه در 
باره ی ارسطو و نظراتش پیرامون مقایسه ی 
قرن- باید  می کند  بحث  خانه  و  تخت خواب 
مناسبات  رشد  و  پیدایش  با  تا  می گذشت  ها 
به  تا  می آمد  پدید  آن  امکان  سرمایه داری 
معضل نظری ارسطو پاسخ داد. تنها با رشد 
سازوکارهای  و  اجتماعی  وسیع  بازارهای 
همگون کننده ی سرمایه داری است که روابط 
مقوله های  و  مفاهیم  بین  ضروری  درونی 

ارزش به وجود می آید.

 

پای گیری  و  تکوین  بین  ارتباطی  چه  اما 

و  معاصر  تاریخ  در  سرمایه داری  تدریجی 
سیاسی  اقتصاد  نظریه های  تکامل  و  تکوین 

وجود دارد؟

جدی  درهم تنیدگی  نوعی  واقع  در  آلبریتون 
تکامل  و  سرمایه داری  رشد  و  تکوین  میان 
نظریه های اقتصاد سیاسی می بیند. به نظر او 
سیاسی  اقتصاددانان  نخستین  زباِن  و  مفاهیم 
تفاوت اندکی با زبان روزمره ی درگیر در 
فروش  و  ارزان تر  منظور خرید  به  دادوستد 
آنها هنوز  گران تر اجناس داشت. نظریه های 
درک  و  متعارف  عقل  به  آغشته  سخت 
عامیانه بود. به نظر آلبریتون نظریه های آن ها 
بسیار شبیه نظریه های مرکانتیلیست های اولیه 
و البته کمی نظام یافته تر از نظریه های آنان 
این معنا می بینیم که زبان و مفهوم- به  بود. 
در  جدید  عینی  واقعیت  درک  برای  سازی 
پس آن لنگ لنگان در حرکت است و هنوز 
قدرت فهم سطح نوپدید واقعیت وجود ندارد. 
عبارت  که  می بینیم  مارکس  خود  بیان  به 
اما  بگنجاند.  در خود  را  نمی تواند مضمون 
آن چه اهمیت دارد، درک فرایند بلوغ و جدایی 
از  سیاسی  اقتصاد  در حیطه ی  نظری  زبان 
روزمره  زندگی  در  فروش  و  خرید  زبان 
سرانجام  تا  می کند  رشد  تدریج  به  که  است 
مارکس،  نزد  مفهوم »سرمایه«  پردازش  با 
می گنجاند«  خود  در  را  مضمون  »عبارت 
و درک نظام مند سرمایه داری به مثابه پدیده-

ای نظام مند و دارای عقالنیت خاص خویش 
ممکن می شود.

پس در آغاز پیدایش سرمایه داری هنوز درک 
ارتباطات درونی و ضروری بین مقوله های 
گوناگون ارزش ممکن نبود و این ارتباطات 
هنوز اموری بیرونی تلقی می شدند و به همین 
دلیل هم تبیین سود به معنای اخّص سرمایه-
دارانه اش ممکن نبود. نظریه ها هم فاصله ی 
انتقادی کمی از دادوستدهای روزانه و زبان 
معنای  به  بیشتر  و  داشتند  آنها  به  آغشته 
روابط  از  عامیانه  درک  همان  به  نظم دهی 
به  اما  بودند.  مشاهده  قابل  کمابیش  درونی 
مقوله های  از  رایج  درک های  آلبریتون،  نظر 
ارزش )مزد، بهره، اجاره بها، قیمت، سود، 
توضیح  در  فزاینده ای  نحو  به  آن(  نظایر  و 
و  باال  قیمت ها  این که »چرا  نظیر  پرسش هایی 
پایین می روند؟«، »علّت بحران چیست؟«، 
در  آن  مانند  و  کجاست؟«  سود  »خاستگاه 
معنا  یک  به  و  می کند  تغییر  فرایند  همین 
مجردتر و »نظری تر« می شوند. به این ترتیب 
شاهدیم که همراه با رشد و گسترش سرمایه-
نیز  مناسب تری  چه  هر  نظری  زبان  داری 

برای درک آن تکامل می یابد.

اقتصاد سیاسی به نظریه- تحول نظریه های 
تفاوت  و  شد؟  انجام  چه طور  منسجم  هایی 
نظریات  با  مارکس  نظریه ی  گسست  و 

اقتصادسیاسی دان های پیشین در چیست؟

رشد  و  سرمایه داری  مناسبات  گسترش  با 
بازارهای گسترده ی اجتماعی و آغاز چیرگی 
اقتصاد- اجتماعی،  زندگی  بر  ها  آن  جدی 
اقتصادی  دان های سیاسی تالش کردند سپهر 
سپهرهای  دیگر  از  جدا  سپهری  چون  را 
زندگی اجتماعی تمامیت بخشند و آن را در 
سطح نظریه یکپارچه  سازند. این امر ممکن 
درونی  روابط  درک  طریق  از  مگر  نبود 
چنین  اقتصادی.  زندگی  اصلی  مقوالت  بین 
طریق  از  یا  بود:  ممکن  راه  دو  به  چیزی 
تعمیق مفاهیمی که در زندگی روزمره یافت 
جدیدی  مفاهیم  همزمان  ایجاد  با  یا  می شدند، 
که  مفاهیمی  یعنی  اضافی«  »ارزش  مانند 
نمی- یافت  روزمره  اقتصادی  گفتمان  در 
سرمایه داری  سیاسی  اقتصاددان های  شدند. 
مانند  باشند  داشته  نوآوری هایی  می توانستند 
و  قبلی  مفاهیم  از  برخی  به  تعمیق بخشیدن 
برخی  درباره ی  تفصیلی  کمابیش  تحقیق 
مفاهیم  خلق  و  مقوله ها  بین  درونی  روابط 
نوآوری- این  بر  عالوه  مارکس  اما  جدید. 
ها که موجب دگرگونی عمیق مفاهیم پیشتر 
و »سرمایه«  »کاال«  مانند  پردازش شده ای 
ضروری  و  درونی  روابط  هم زمان  شد، 
سیاسی  اقتصاد  مقوله ها ی  بین  )دیالکتیکی( 
را نظام مندانه رشد داد و در ضمن مقوله ی 
نحو  به  نیز  را  اضافی  ارزش  مانند  جدیدی 
مقوالت  سایر  بین  میانجی  همچون  دیگری 
ارزش درک کرد. به این معنا همانطور که 
عقل  و  روزانه  تجربیات  است  گفته  آلتوسر 
متعارف و زبان اقتصادی روزمره می توانند 
در حکم مواد خامی برای علم اقتصاد سیاسی 
نظریه ا ی  پردازش  برای  اما  شوند،  تلقی 
تا  است  الزم  زبانی  چنین  با  گسست  علمی 
یابد.  تکوین  علم  مثابه  ی  به  سیاسی  اقتصاد 
به این ترتیب به بیان آلبریتون مشاهده می-
»ارزش  مانند  جدیدی  مفهوم  مثالً  که  کنیم 
چون  مقوالتی  درونی  روابط  اضافی«، 
»اجاره بها«  و  »بهره«  »سود«،  »مزد«، 
را سازمان می دهد و تعمیق می بخشد، و در 
»کاال«  مانند  قدیمی تری  مفهوم  حال  همان 
ــ  کاالیی  منطق  سلولی«  »شکل  مثابه   به 
عمیق  بسیار  معنای  سرمایه داری  اقتصادی 
و دقیقی نسبت به درک گذشته از آن می یابد 
و به عنوان آغازگاه مقوالت نظام مند ارزش 
به کار گرفته می شود. به همین ترتیب مفهوم 
دچار  مارکس  دست  در  نیز  »سرمایه« 

دگرگونی ژرفی می شود:

»مفهوم »سرمایه« در سرمایه ی مارکس یک 
شکل گردشی متناوب، یک رابطه ی تولیدی 
که  است  توزیعی  روابط  از  مجموعه ای  و 
در سازگاری با حرکت نظریه در چارچوب 
نظریه ی سرمایه داری ناب از امری مجرد ــ 
در ــ فکر به امری انضمامی ــ در ــ فکر 
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حرکت می کند.« )آلبریتون ۱۹۹۹(.

با  مقایسه  در  مارکس  آلبریتون  نظر  به 
را  پیشرفت عظیمی  فقط  نه  ریکاردو  دیوید 
نمایش  به  سرمایه  مفهوم پردازی  درباره ی 
می گذارد بلکه همچنین با تاکید بر هستی شناسی 
مفاهیم  فلسفی  )جنبه ی  سرمایه  وارونه ی 
اقتصاد سیاسی( و خصوصیت شیء شدگی و 
دگرشیء کنندگی آن گسستی علمی ــ انقالبی 
از او و دیگران را نیز به نمایش می گذارد. 
پیامدهای بسیار گسترده ی  توجه مارکس به 
اجتماعی ــ سیاسِی خصوصیت شیء شدگی و 
شئ کنندگی سرمایه و نظریه پردازی سرمایه 
به مثابه ی ارزش خودگستر نشانگر گسست 
سرمایه داری  سیاسی  اقتصاد  با  او  رادیکال 
شدید  حساسیت  و  عمیق  توجه  همین  است. 
سرمایه  وارونه ی  هستی شناسی  به  مارکس 
گذاردن دست  آزاد  با  تا  می دهد  اجازه  او  به 
سرمایه برای نشان دادن ماهیت واقعی خود 
در سطح نظریه )جامعه ی سرمایه داری ناب 
می رسد(  ظهور  منصه ی  به  سرمایه  در  که 
سرشت ویرانگر و بی تفاوتی مطلق سرمایه به 
دغدغه های انسانی را نشان دهد. پس »ذهن 
را  او  حقیقتاً  که  مارکس  دیالکتیکی  عمیقاً 
قادر می کرد تا در عینیت سرمایه نفوذ کند و 
موضع پرولتری اش که موجب ایجاد فاصله ی 
)آلبریتون  می شد«  عینیت  این  از  او  انتقادی 
۱۹۹۹( به مارکس کمک می کند تا گسست اش 
بنا گذاردن  پیشین و  اقتصاد سیاسی  از سنت 

علمی جدید ممکن شود.

 

را  آلتوسر  بحث  اینجا  در  می توان  چه گونه 
کرد  درک  ساختارهایی  وجود  درباره ی 
فعالیت  آن  تکامل  و  ابژه  تکامل  توأمان  که 
نظری را هدایت می کنند که به تولید شناخت 

می انجامد؟

هدایت- ساختارهای  چنین  آلبریتون  نظر  به 
همان  سرمایه داری  مورد  در  کننده ای 
درونی  منطق  یا  ساختارهای عمیق سرمایه 
سرمایه است. بنا به نظر آلبریتون دیالکتیکی 
نظریه- و  سرمایه  خودمجردکنندگی  بین 

پردازی مجرد آن وجود دارد. زیرا

 »در یک معنا خود واقعیت اجتماعی است که 
مجردتر می شود چه منطق سرمایه »دیوارهای 
چین« متکی بر محلی گرایی و جزیی گرایی را 
درهم می شکند، به گونه ای که بازارها پیوسته 
نتیجه  در  و  می شوند  ابژکتیو  و  غیرشخصی 
به تصویر نظری آرمانی شان چون نظام های 
می  شوند.«  نزدیک  خودتنظیم گر  و  بسته 

)آلبریتون ۱۹۹۹(.

به این ترتیب فعالیت نظری از تجرید واقعی 
سازوکارهای  برساخته ی  که  می گیرد  کمک 

سرمایه است.

اما از سوی دیگر باید توجه کرد که با اینکه 
تجریدهای نظری از تجریدهای واقعی کمک 
توسط  هم  واقعی  تجریدهای  اما  می گیرند 
انواع نظری آن ها پشتیبانی می شوند، یعنی مثالً 
زمینه ی  در  نولیبرالی  و  لیبرالی  سیاست های 
تعمیق  و  تقویت  و  استحکام  به  اقتصادی 

منطق سرمایه منجر می شوند.]۳[

همین که  که  می شود  مشاهده  ترتیب،  این  به 
شکل  در  سرمایه دارانه  اقتصادی  فعالیت های 
در  نسبی  استقالل  نوعی  به  ارزش  قانون 
به مثابه  می یابند،  دست  انسانی  اجتماع  برابر 
ارزش خودگستر از سویی به رشد و گسترش 
کاالیی شدن  و  سرمایه داری  مناسبات  بیشتر 
سپهرهای پیشتر غیرکاالیِی زندگی اجتماعی 
ابژه  تکامل  ساختارها  این  )پس  می انجامند 
را هدایت می کنند( و از سوی دیگر فعالیت 
نظری متناظر با این وضعیت را هم هدایت 
سیاسی   اقتصاددانان  کار  )اساس  می کنند 
شده  بنا  مجردی  مفاهیم  بر  حتی  هم  اولیه 
واقعی  مبادله ی  فرایندهای  زاییده ی  که  بود 
توجه  باید  اما  بودند(.  واقعی  تجریدهای  و 
کرد که فرایند خودمجردکنندگی سرمایه در 
تاریخ هرگز خود را در هیچ جامعه ی تاریخاً 
سرمایه داری در سطح عقل متعارف تکمیل 
نمی کند بلکه تنها در سطح نظریه ی سرمایه-
که  چیزی  همان  می شود  تکمیل  ناب  داری 
مارکس با کمک گرفتن از ساختارهای عمیق 
خود ابژه ی واقعی سنگ بنای آن را گذاشت.

خود  تکامل  با  واقعی  ابژه ی  ترتیب  این  به 
هر چه بیش تر یک دست، یک پارچه، نظام مند و 
جهانی می شود و با حاکمیت قانون ارزش بر 
بازار جهانی هر چه بیش تر به امری مجرد 
ناهمگونی- به  که  ابژه  این  می شود.  تبدیل 
همه- است،  بی تفاوت  واقعی  تفاوت های  و  ها 
این شکل  به  و  می پیوندد  به هم  را  ی جهان 
قابلیت نظریه پردازی  خود را در شکل مجرد 
ممکن می کند. به نظر آلبریتون می توان گفت 
که سرمایه با نمایش بخش بزرگی از منطق  
خود در تاریخ )دست کم تا دهه ی ۱۸۷۰( بر 
در  که  می گذارد  تاثیر  کسانی  نظری  فعالیت 
منظور  به  تجریدهایی  آن  تجریدهای  پرتو 
درک آن ایجاد می کنند، و به این ترتیب خود 
می کند  مجردتر  هم  باز  نظریه  سطح  در  را 
)منظور همان نظام بسته یا نظریه ی جامعه ی 
باال  توضیحات  است(.  ناب  سرمایه داری 
نشان می دهد که به نظر آلبریتون اگر چه رشد 
تاریخ  در  سرمایه داری  فزاینده ی  تکامل  و 
به شناخت این نظام کمک می کند اما نظریه-
پردازی منطق آن مستقیماً از دل این تاریخ 
قابل استنتاج نیست، بلکه این منطق فقط به-
است.  درک  قابل  نظریه   پردازش  واسطه ی 
دیالکتیک سرمایه و نظریه را می توان به بیان 

آلبریتون چنین فرموله کرد:

منطق سرمایه… نقش مهمی در تکامل تاریخ 
مدرن ایفا می کند، و از آنجا که این منطق در 
تاریخ فعاالنه عمل می کند درک آن به نحوی 

نظری ممکن است« )آلبریتون ۱۹۹۹(.

استعاره ی  که  است  روشن  ترتیب  این  به 
»تولید« نزد آلتوسر می تواند گمراه کننده باشد 
مگر این که آن را به این معنا درک کنیم که 
تولیِد ابژه ی شناخت )جامعه ی سرمایه داری 
اقسام  انواع و  یا  ناب در نظریه ی مارکسی 
سرمایه داری(  سیاسی  اقتصاد  نظریه های 
واقعی  ابژه ی  عمیق  ساختار  میانجی  به 
انجام پذیر  آن  خودمجردکنندگی  و  )سرمایه( 

است.

 

نتیجه گیری

در بحث باال به اختصار رابطه ی پرفراز و 
و  )سرمایه داری(  واقعی  ابژه ی  بین  نشیب 
ابژه ی شناخت )نظریه های گوناگون اقتصاد 
مارکس( مورد  نظریه ی  سیاسی و سرانجام 
این  در  اصلی  نکته ی  قرار گرفت.  بررسی 
متقابل  بازتابندگی  نوعی  بر  تاکید  بررسی 
عینیت و ذهنیت، ابژه و سوژه یا سرمایه داری 
و نظریه پرداز آن بر یکدیگر بود. نشان داده 
شد که با یک تناظر یک به یک بین واقعیت 
عینی و مفاهیم اقتصاد سیاسی سرمایه داری 
میانجی  شده  با رابطه ی  بلکه  نیستیم  روبرو 
نقش  درباره ی  مواجهیم.  دشوار  بسیار  و 
سرمایه  اصلی  ساختارهای  هدایت کننده ی 
شدت یابی  و  )تعمیق  ابژه  بیشتر  تکامل  در 
خودمجردکنندگی آن در نقش قانون ارزش و 
بازار جهانی( و همچنین تکامل بیشتر نظریه 
)مجردتر شدن نظریه های اقتصاد سیاسی و 
مارکسی( سخن  سیاسی  اقتصاد  علم  به ویژه 
آلتوسر  با  انتقادی  گفت وگویی  در  شد.  گفته 
و  برجسته  او  نظرات  درخشان  نکته های 
پرقدرت  استعاره ی  و  شدند  جذب  بحث  در 
»تولید شناخت« نزد او معنای دیگری یافت.

 Dialectics ۱۹۹۹ .Albritton, R ]۱[
 and Deconstruction in Political

Economy

Intel-  ۱۹۷۸  .Sohn-Rethel, A  ]۲[
 lectual and Manual Labour, A

Critique of Epistemology

تاثیر سیاست ها و توصیه های  ]۳[برای درک 
واقعی  تجریدهای  بر  بورژوا   اقتصاددانان 
از  ایران  زمینه ی  در  آنها  تشدید  و  سرمایه 
جمله نگاه شود به مقاله ی محمد مالجو به نام 

اکثریت در گرو اقلیت در همین سایت.
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تأمالتی در مفهوم شرایط سیاسی

پروفسور دکتر هانس هاینتس هولتس
برگردان یداهلل سلطانپور
دایره املعارف روشنگری

نظری

بخش اول

پیوند و تضاد

تئوریک  تعیین  در جهت  تأمالتی          ·
شرایط جاری و یا به زبان فلسفی، در جهت 
دلیل،  این  به  جاری،  شرایط  مفهوم  تعیین 
قبل از همه، در  بنظر من اهمیت دارند که 
ها،  برداشت  اغلب  تئوریک،  های  بحث 
احساس ها، تصورات و یاد داشت هائی از 
مطرح  جنبش  تاریخ  و  شخصی  بیوگرافی 
می شوند که درک واقعی شرایط جاری را 

الزامی می سازند.

یاد داشت  بدین طریق عواطف و          ·
ها ـ تا حد معینی ـ جای بررسی همه جانبه 

مفهومیت دقیق را می گیرند.

تذکر  اول

·        برای تعیین مفهوم هر شرایط، به تمیز 
نمود از بود، پدیده از ماهیت نیاز مبرم است.

·        ما باید بتوانیم پدیده هائی را که در 
به خود جلب می  را  ما  توجه  سطح چیزها 
کنند، پدیده هائی را که ما احتماال در شرایط 
بکرات  سوسیالیستی  جوامع  معین  توسعه 
بزرگ  اجتماعی  روندهای  از  ایم،  دیده 
کنیم،  تفکیک  آنها  درونی  تضادهای  از  و 
تصاویر  شده  یاد  های  پدیده  که  تضادهائی 

نمودین آنها بوده اند.

این تضادها را بشناسیم و  باید  ·        ما 
آنها را نه بر مبنای پدیده ها، بلکه بر مبنای 

ساختار روندها تعیین کنیم.

·        مراجعه کنید به دیالک تیک نمود 
دایرة  تارنمای  در  ماهیت  و  پدیده  بود،  و 

المعارف روشنگری

تذکر دوم

·        ثانیا بنظر من، با در نظر گرفتن مجزا 
یا آن گشتاور، نمی توان  و بی پیوند این و 

مفهوم شرایط را تعیین کرد.

الف

·        برای تعیین مفهوم شرایط باید پیوند 
گشتاورها را شناخت.

ب

·        کشف پیوند گشتاورها ـ و برای تعیین 
شرایط جهانی، در نظر گرفتن انبوهه غول 
آسائی از گشتاورها ضرورت خواهد داشت ـ 
امروزه از عهده یک و یا چند نفر برنمی آید.

ت

به  گشتاورها  پیوند  کشف  برای          ·
مبرم  نیاز  زیر  علمی  های  رشته  همکاری 

خواهد بود:

۱

·        به همکاری اقتصاد سیاسی

۲

·        به همکاری تئوری فرهنگ

۳

·        به همکاری فلسفه

۴

·        به همکاری علوم تاریخی

۵

اجتماعی  علوم  کلیه  همکاری  به          ·
مربوط به رشته های مختلف

تذکر سوم

·        ثالثا اگر ما خود را دیالک تیسین 
مفهوم  تعیین  برای  باید  کنیم،  می  تصور 
و  تعیین  را  حاکم  عینی  تضادهای  شرایط، 

تعریف کنیم.

الف

·        هیچ شرایط تاریخی ـ جهانی همگون 
و هماهنگ وجود ندارد.

ب

·        شرایط تاریخی ـ جهانی در وهله 
اول در پرتو مبارزه اضداد درونی اش تعیین 

می شود.

ت

·        چند و چون این اضداد، خصلت هر 
دوران را تعیین می کند.

پ

·        نحوه رفتار این اضداد با یکدیگر، 
بوسیله حرکت منطق دیالک تیکی توصیف 

می شود.

ث

بدین  من  )و  بتوانیم  ما  اگر  فقط،          ·
طریق به پایان تذکرات خویش می رسم( با 
تمیز بود از نمود، ماهیت از پدیده، با شناخت 
پیوندها و با تعیین تضادهای عینی به تعیین 
مفهوم شرایط دوران کنونی نایل آئیم، آنگاه 
برای  سیاسی،  استراتژی  یک  تدوین  امکان 
داشت،  خواهیم  را  بعدی  اجتماعی  توسعه 
به  را  ما  پالتفرم  که  ئی  سیاسی  استراتژی 
تشکیل  سیاسی  عمل  های  سوبژکت  عنوان 

خواهد داد.

ج

بطور  نباید  سیاسی  استراتژی          ·
لحظه  در  که  آنچه  مبنای  بر  پراگماتیکی 

حاضر برای ما مهم است، تدوین شود.

ح

حاوی  باید  سیاسی  استراتژی          ·
تصمیمات  و  باشد  درازمدت  آماجگذاری 
وابستگی  در  باید  معین  در شرایط  تاکتیکی 
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اتخاذ  استراتژیک  های  آماجگذاری  این  به 
شوند.

تذکر جنبی

·        تدوین معنامند یک تاکتیک، یعنی 
پراگماتیک عمل روزمره، اصوال از اهمیت 

زیادی برخوردار نیست.

الف

·        مهم این است که ما یک استراتژی 
آینده نگر درازمدت در سر داشته باشیم، که 

بطور تئوریک مستدل باشد.

ب

·        به این مسئله ساده و پیش پا افتاده، 
در ایام گذشته، بکرات بی توجهی شده است.

ت

·        طرح های استراتژیکی تئوریکی در 
گذشته ـ چه بسا ـ وسیله ای برای مشروعیت 
بخشیدن به تصمیمات پراگماتیکی بعدی بوده 

اند.

پ

·        این پراتیک نباید بار دیگر در جنبش 
ما مرسوم گردد.

ث

که  کسانی  برای  است  پیامی  این          ·
فعالیت سیاسی می کنند، نه برای کسانی که 
فقط در سمینارها در باره سیاست، داد سخن 

سر می دهند.

 )ما برای پرهیز از سوء تفاهم، نظر هانس 
هاینتس هولتس را چنین فرمولبندی می کنیم 

:

 ما باید دیالک تیک استراتژی و تاکتیک را 
همواره در نظر داشته باشیم و در این دیالک 

تیک، 

نقش تعیین کننده از آن استراتژی است و نه 
برعکس. مترجم(

پایان

نظری

لنین، گرامشی و مارزانی
منبع: مانتلی ریویو

نوامبر 1995، جلد 47، شمارۀ 6، ص. 53.
نویسنده: کریستوفر فلپس

 تارنگاشت عدالت

از  ستایش  و  قدردانی  در  برازیل،  پرسی 
)»خاطراتی  مارزانی  کارل  خود  دوست 
مارس  ریویو،  مانتلی  مارزانی«  کارل  از 
در  گرامشی  آنتونیو  جایگاه  بر   ،)۱۹۹۵
مارزانی  مستقل  کمونیستی  توسعه جهانبینی 
مارزانی  کار  اهمیت  در  است.  نموده  تأکید 
انتشار  نیست.  تردیدی  گرامشی  درباره 
قصار  جمالت  از  باریک  منتخب  جلد  یک 
گرامشی تحت عنوان »مارکسیسم باز آنتونیو 
آسوشیتس،  کامرون  )انتشارات  گرامشی« 
مترجم  نخستین  را  مارزانی   ،)۱۹۵۷
گرامشی به انگلیسی ساخت. یادداشت های او 
در ارتباط با متن کتاب، عینک های تفسیری 
برای  بسیاری  آمریکایی  خوانندگان  که  بود 
نخستین بار گرامشی را با آن می دیدند. اما 
به  را  گرامشی  از  ویژهای  تفسیر  برازیل 
مارزانی نسبت می دهد، که حداقل در ۱۹۵۷ 
»کارل،  می نویسد:  برازیل  نداشت.  وجود 
لنینیست.  یک  نه  بود  گرامشیست  یک 
رویکرد لنین، به طور ساده این بود که هر 
رویکرد  ماست.  علیه  نیست  ما  با  که  کس 
گرامشی )و کارل( این بود که هر کس علیه 

ما نیست با ماست.«

آن  یا  این  طبق  شود  مجبور  شخص  اگر 
قاعده کلی زندگی کند، در این تردید وجود 
به  آیا  اما  است.  منطقی  کدامیک  که  ندارد 
تقابل  در  واقعاً  گرامشی  مارزانی،  نظر 
آنتونیو  باز  »مارکسیسم  در  بود؟  لنین  با 
و  گرامشی  جدایی  این  از  اثری  گرامشی« 
پرسش  این  بدهید  اجازه  ندارد.  وجود  لنین 
سخیف  اظهارات  آیا  که  بگذاریم  کنار  را 
برازیل )»هر که با ما نیست علیه ماست«، 
به  ماست«(  ما  با  نیست  ما  علیه  که  »هر 
اندازه کافی جوهر لنین و گرامشی را متبلور 
زیرا  است،  الزم  سعه صدر  قدری  می کند. 
برازیل این قضاوت را سرسری انجام داده 
است. موضوع مهم تر، نظرات خود مارزانی 
پیرامون لنین و گرامشی است. نخستین اشاره 
مارزانی به لنین در مقدمه »مارکسیسم باز 

آنتونیو گرامشی« این است:

باشد،  ژرف تر  مارکسیسم شخص  چه  »هر 
پیش شرط  یک  اما  است.  کم تر  او  دگماتیسم 

برای ژرفش دانش شخص از مارکسیسم این 
این  شود.  گرفته  جدی  مارکسیسم  که  است 
شالوده اندیشه گرامشی و لنین بود.« )ص. 

)6

اشاره بعدی:

روبناست.  عالی،  تحلیل گر،  »گرامشی 
عرصه-جامعه شناسی،  از  پس  عرصه  در 
و  ادبیات،  توده،  روان شناسی  سیاست، 
می نماید،  ژرف  را  مارکسیسم  او  غیره- 
زیرا  می رود،  لنین  از  فراتر  اوقات  بعضی 
یک  مانند  لنین  بسیاری  عرصه های  در 
مارکسیست عمل کرد، اما درس های تجربه 

خود را ننوشت و توسعه نداد.« )ص. ۷(

باالخره، در حالی که تدبیر زیرکانه گرامشی 
در استفاده از ُکدها و عبارات رمزی برای 
را  فاشیستی  زندان  سانسورهای  زدن  دور 

توضیح می دهد، مارزانی می نویسد:

می شود  نامیده  پراکسیس  فلسفه  »مارکسیسم 
)از ریشه یونانی انجام دادن، عمل نمودن(؛ 
و  پراکسیس  فلسفه  بنیان گذار  مارکس 
لنین  می شود؛  نامیده  دوم  بنیان گذار  انگلس 
 modem( ُمدم   تئوریسین  بزرگ ترین 
عمل  تفکیک گر(  و  )تلفیق گر   )theorist
است؛ سرمایه نقد اقتصاد سیاسی می شود، و 

غیره. )صفحات ۱۴-۱۳(

به طور خالصه، نه مقدمه بر »مارکسیسم باز 
آنتونیو گرامشی« نه یادداشت های همراه آن، 
کم ترین اشاره ای به این ندارد که مارکسیسم 
گرامشی باید در تقابل با مارکسیسم لنین قرار 
گیرد. بالعکس، مارزانی اندیشه گرامشی را 
بر دست آوردهای پیشین لنین، »بزرگ ترین 
تئوریسین ُمدم عمل«، و به مثابه توسعه دادن 
جهان بینی لنین و نه جایگزین کردن آن قرار 
گرامشی  این که  مارزانی،  نظر  به  می دهد. 
داد  انجام  را  چیزهایی  فرهنگ  حوزه  در 
که لنین، به خاطر وضعیت های اضطراری 
بدهد،  انجام  نمی توانست  انقالبی اش  وظایف 

روابط آن ها را آنتاگونیستی نمی کند.

موضوع  این  اخیر  روشنفکری  گرایش های 
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را دارای اهمیت کرده است، زیرا سرنوشت 
گرامشی در سال های بعد از ۱۹۵۷ چیزی 
لیرس  جکسون-  جی.  ت.  که  است  بوده 
مطرح  مورخ   )TJ. Jackson-Lears(
برای  که  شد  مارکسیستی  »گرامشی  کرد: 
بی خطر  مادر  به  معرفی  و  خانه  به  بردن 
قلب  اهلی،  بی خطر،  گرامشی  است.« 
انقالبی  با خود  بیگانه ای  است-  ماهیت شده 
عقب نشینی  درصددند  که  دانشگاهیانی  او. 
خود به تئوری های شدیداً انتزاعی را توجیه 
فعالیت  درباۀ  خیال بافانه ای  توهمات  نمایند 
یک  آن ها  اند.  آفریده  خود  ضدهژمونیک 
دارای  که  اند  آفریده  غیرواقعی  گرامشی 
از  است،  نداشته  هرگز  که  است  نظراتی 
انقالبی  سازمان  یک  با  مخالفت  آن جمله 
سوسیالیست، از نوعی که او، در پی لنین، 

ضروری می دانست.

درباره  مارزانی  اولیه  پژوهش های  باید  ما 
گرامشی را دقیقاً به این دلیل به خاطر آوریم 
نوع  هر  مقابل  در  او  که  بداریم  گرامی  و 
مارکسیسم  بزرگ  مغز  دو  این  بین  انشقاق 
از  بتوان چیزی  اگر  نمود.  مقاومت  انقالبی 
استنتاج  گرامشی«  آنتونیو  باز  »مارکسیسم 
نمود این است که کارل مارزانی این شکاف 

را به خاطر ساختگی بودن آن رد می کرد.

نظری

چپ »همه چیز غیر از طبقه« و گرامشی

نوشته مایکل پارنتی

تارنگاشت عدالت

فرازهایی از کتاب »سیاه جامگان و سرخ ها: 
کمونیسم«،  سرنگونی  و  منطقی  فاشیسم 
انتشارات   ،۱۹۹۷ پارنتی،  مایکل  نوشته 
صفحات  سان فرانسیسکو،  سیتی الیتس، 

.۱۵۱-۱۴۵

*****

قرار  چپ  در  می کنند  وانمود  که  بسیاری 
مارکسیست ستیز  دیوانه وار  آن چنان  دارند 
هستند که برای توضیح آن چه که در جهان 
رخ می دهد به غیر از قدرت طبقاتی به هر 
مفهوم به عقل جور نیامدنی متوسل می شوند. 
آن ها تئوریسین های »چپ همه چیز غیر از 
طبقه«اند )Anything-But-Class(، که 
در حالی که در اکثر موضوعات سیاسی متحد 
محافظه کاران نیستند، سهم خود را برای از 

هوش بردن آگاهی طبقانی انجام می دهند.

تئوریسین های »چپ همه چیز غیر از طبقه« 
می کنیم.  توجه  طبقه  به  زیاد  ما  می گویند 
را می کند؟ شخص  کار  این  چه کسی  واقعاً 
آکادمیک رسمی،  انتشارات  از بررسی  پس 
کنفرانس های  و  رادیکال،  ژورنال های 
دانشمندان سوسیالیست مشکل می تواند تحلیل 
در  باشد،  که  نوع  هر  از  چندانی،  طبقاتی 
به  زیادی  یسیار  توجه  تنها  نه  بیاید.  آن ها 
قدرت طبقاتی نمی شود، بلکه اکثر نویسندگان 
باید موضوع  تازه  متحده  ایاالت  مفسرین  و 

را کشف کنند.

از  غیر  چیز  همه  »چپ  تئوریسین های 
برای  خود  بی پایان  جست وجوی  در  طبقه« 
طبقاتی  تحلیل  بتواند  که  نظری  طرح های 
مارکسیسم را خاموش کند، سال هاست که بر 
جوان  مارکس  بین  دروغین  دوگانگی  روی 
)فرهنگ گرا، هومانیست، خوب( و مارکس 
مسن )دگماتیک، اقتصادگرا، بد( یاوه سرایی 
کرده اند. همان طور که دانشمند مارکسیست 
 )Bertell Ollman( اولمان  برتل 
خاطرنشان می کند، این تقابل مصنوعی یک 
به  را  مارکس  کار  در  ناچیز  نسبتاً  توسعه 
شکاف ژرفی بین دو  شیوه تفکر که کم ترین 

شباهتی با هم ندارند، مبدل می نماید.

غیر  چیز  همه  »چپ  تئوریسین های  برخی 
آنتونیو  نوشته های  ارتقای  برای  طبقه«  از 
گرامشی رهبر فقید حزب کمونیست ایتالیا به 
مثابه یک منبع تئوری فرهنگی برای مقابله 
با تحلیل طبقاتی مارکسیستی زحمت زیادی 
به خود داده اند. )به عنوان مثال نگاه کنید به 
انتشاراتی مانند Telos به وسیله پال پیکون 
در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰(. آن ها 
می گویند گرامشی نظرات »اقتصادگرایانه« 
مارکس و لنین را رد کرد و مبارزه طبقاتی 
را به عنوان مفهوم مرکزی در نظر نگرفت، 
بر  داد یک »تحلیل ظریف«تری  ترجیح  و 
شالوده هژمونی فرهنگی ارایه نماید. نتیحتاً 
همان طور که ت. جی. جکسون مورخ گفته 
بردن  برای  که  شد  »مارکسیستی  گرامشی 
به خانه و معرفی به مادر بی خطر است.« 
Chris- فلپس  کریستوفر  که  همان طور    (
»گرامشی  افزود:   )topher Phelps
است-  شده  ماهیت  قلب  اهلی،  بی خطر، 
دانشگاهیانی  او.  انقالبی  خود  با  بیگانه ای 
که درصددند عقب نشینی خود به تئوری های 
توهمات  نمایند  توجیه  را  انتزاعی  شدیداً 
ضدهژمونیک  فعالیت  درباۀ  خیال بافانه ای 
خود آفریده اند. آن ها یک گرامشی غیرواقعی 
آفریده اند که دارای نظراتی است که هرگز 
یک  با  مخالفت  آن جمله  از  است،  نداشته 
که  نوعی  از  سوسیالیست،  انقالبی  سازمان 
می دانست.«  ضروری  لنین،  پی  در  او، 

)مانتلی ریویو، نوامبر ۱۹۹۵(

را  چیزهایی  این  بود[  ]اگر  گرامشی  خود 
از  غیر  چیز  همه  »چپ  تئوریسین های  که 
طبقه« به او نسبت می دهند، عجیب و غریب و 
نابجا می دانست. او هرگز فرهنگ و طبقه را 
به مثابه دو اصطالح نفی کننده یکدیگر در 
نظر نگرفت، بلکه هژمونی فرهنگی را یک 
عالوه،  به  می دید.  حاکم  طبقه  حیاتی  ابزار 
او جایگاه برجسته ای از مسؤولیت در حزب 
کمونیست ایتالیا داشت و خود را استوار در 

درون اردوی مارکسیستی-لنینیستی می دید.

مبارزه طبقاتی روزانه

تئوریسین های »چپ همه چیز غیر از طبقه« 
)از  طبقه  که  خود  نظر  این  از  حمایت  در 
است،  شده  منسوخ  مارکسیستی(  نظر  نقطه 
قابل  آینده  در  که  می دارند  اظهار  کّرات  به 
متحده  ایاالت  در  کارگران  انقالب  پیش بینی 
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»کنفرانس  طی  در  )من  داد.  نخواهد  رخ 
در  ماساچوست،  اَمهرست،  در  گرامشی« 
شنیدم  مختلف  گروه  سه  در  آوریل ۱۹۸۷، 
ما  اگر  حتا  می شد.(  ابزار  احساس  این  که 
با این پیش گویی موافق باشیم، هنوز خواهیم 
پرسید این چگونه می تواند توجیهی برای رد 
که  بشود  نتیجه گیری  این  و  طبقاتی  تحلیل 
چیزی به نام استثمار کار از طرف سرمایه 
برای  که  از طرف مردمی  مخالفتی  هیج  و 

معاش کار می کنند، وجود ندارد.

جامعه  کل  بود  قرار  که  فمینیستی  انقالب 
تحقق  تاکنون  کند  دگرگون  را  ما  پدرشاهی 
نیافته است، با این وجود، هیچ شخص مترقی 
و  نمی کند که سکسیسم خواب  این را معنی 
به  جنسیتی  مبارزات  زمان  یا  است  خیال 
متحده  ایاالت  در  کارگران  است.  آمده  سر 
سنگربندی نمی کنند، اما این بدین معنی نیست 
جامعه  در  است.  افسانه  طبقاتی  مبارزه  که 
فعالیت های  تمام  تقریباً  مبارزه  این  امروز، 
کارفرمایان  برمی گبرد.  در  را  کار  محل 
و  می کنند  وارد  فشار  کارگران  به  بی امان 
کارگران دایماً عیله کارفرمایان نبرد می کنند.

دادگاه ها،  احکام  با  سرمایه  طبقاتی  جنگ 
پلیسی،  سرکوب  ضدکارگری،  قوانین 
بیگارگاه ها،  انحالل سندیکا، نقض قرارداد، 
کار،  ساعات  محاسبه  در  صداقت  عدم 
کارگران  اخراج  و  اذیت  ایمنی،  تخلفات 
مزایا،  و  دستمزدها  کاهش  کننده،  مقاومت 
و  بازنشستگی،  صندوق های  به  دستبرد 
با  کار  می گیرد.  کارخانه ها صورت  تعطیل 
سازماندهی سندیکا، اعتصابات، کم کاری ها، 
بایکوت ها، تظاهرات علنی، اقدامات کاری، 
غیبت هماهنگ، خراب کاری در محل کار به 

جنگ طبقاتی سرمایه پاسخ می دهد.

طبقه از یک پویایی برخوردار است که از 
ما  می رود.  فراتر  آن  فوری  بودن  مشهود 
چه از آن آگاه باشیم یا نه، واقعیات طبقاتی 
میزان  به  و  برمی گیرند،  در  را  ما  جامعه 
زیادی ظرفیت ما برای دنبال کردن منافع مان 
را تعیین می کنند. قدرت طبقاتی عاملی است 
که برنامه سیاسی، انتخاب رهبران، گزارش 
اخبار، تأمین بودجه علوم و آموزش، توزیع 
مراقبت درمانی، برخورد نادرست با محیط 
در  مقاومت  دستمزدها،  کاهش  زیست، 
عرضه  جنسیتی،  و  نژادی  برابری  مقابل 
سرگرمی ها و هنرها به بازار، اشاعه پیام های 
مذهبی، سرکوب نارضایتی، و تعریف خود 

واقعیت اجتماعی را تعیین می کند.

نداشته  طبقاتی  شناخت  است  ممکن  مردم 
قدرت،  تأثیر  تحت  هنوز  آ ن ها  اما  باشند 
توزیع  به  نارسایی های مربوط  و  امتیازات، 

ثروت و خواست قرار دارند.

مشاهده – تدارک تئوریک توضیح »تئوری 
شناخت«

 مشاهده )1(

پروفسور دکتر گونتر کروبر
برگردان شین میم شین

دایره املعارف روشنگری

مشاهده به معانی زیر است:

الف

 مشاهده به نوعی از کردوکار عملی اطالق 
می شود.

ب

 مشاهده به نوعی از روابط عملی انسان ها 
اطالق  شان  پیرامون  عینی  جهان  به  نسبت 

می شود.

ت

 مشاهده به نوعی از روابط عملی انسان ها 
نسبت به خودشان اطالق می شود.

 )خود نگری(

پ

تلقی می  شناخت  متد  بمثابه  مشاهده ضمنا   
بی  حسی  آماجگرای  ادراک  از  که  شود 
واسطه و یا با واسطه، مستقیم و یا غیرمستقیم 

ابژکت مورد نظر تشکیل می گردد.

۱

 مشاهده را در فرم بنیادی اش می توان در 
حیوانات نیز یافت.

۲

مشروط  غریزی  بطور  رفتار  از  مشاهده   
می  ناشی  زیست  محیط  به  نسبت  حیوانات 
شود و فرم عمل )اکت( نویروفیزیولوژیکی 

ئی را دارد.

۳

نویروفیزیولوژیکی  عمل  این  خودویژگی   

وابسته به خصوصیات انواع جانوران تعیین 
می شود و بوسیله تحریکات ناشی از شرایط 

محیط زیست مربوطه بوجود می آید.

۴

با  اش  یافته  توسعه  بصورت  اما  مشاهده   
کردوکار کاری پیوند دارد و لذا فرم مناسبات 
را  عینی  واقعیت  با  انسانی  خاص  عملی 

تشکیل می دهد.

۵

 ساده ترین روند کار با مشاهدات آغاز می 
شود.

6

 انسان ابتدائی که ابزار کارخود را از مواد 
باید  قبال  سازد،  می  معین  فرم  در  و  معین 
تأثیرات اشیاء ساخته شده از این مواد را در 
فرم مورد نظر، در کردوکار عملی خویش 

مشاهده کرده باشد.

۷

 او ضمنا در روند کار مشاهدات جدیدی را 
جامه عمل می پوشاند، با خواص جدید اشیاء 
پیرامون خود آشنا می شود و آن خواص را 

مورد بهره برداری قرار می دهد.

۸

 مشاهده از رفتار فعال انسان با محیط زیست 
خویش حکایت می کند.

۹

نمی  تشکیل  منفعل  ادراک  از  فقط  مشاهده   
یابد.

دایرة  تارنمای  در  ادراک  به  کنید  مراجعه   

نظری



43مجله هفته شماره 33  اسفند 1391 صفحه  

المعارف روشنگری

۱۰

از  است  عبارت  اغلب  مشاهده  پیش شرط   
و  شناسنده  سوبژکت  آگاهانه  گرفتن  قرار 
کوشنده در مقابل ابژکت )موضوع( شناخت.

۱۱

 گشتاور فعال مشاهده را در واقعیات امور 
زیر می توان دید:

الف

 اوال در اینکه ابژکت مشاهده شونده ـ قاعدتا 
ـ آگاهانه انتخاب می شود.

ب

معینی  آماج  برای  مشاهده  اینکه  در  ثانیا   
صورت می گیرد.

ت

 ثالثا در اینکه مشاهده از هر دو نظر هدفمند 
است.

۱۲

 حتی در صورتی که مشاهده بطور تصادفی 
صورت گیرد، یعنی نه ابژکت مورد مشاهده 
آگاهانه انتخاب شود و نه آماج مشاهده از قبل 
تعیین شود، مشاهده تنها زمانی ارزش عملی 
کسب خواهد کرد و برای شناخت مهم خواهد 

بود که به شرح زیر باشد:

الف

 با مشاهدات دیگر مورد مقایسه قرار گیرد.

ب

 الهامبخش مشاهدات جدید باشد.

ت

 الهامبخش تشخیصات جدید باشد.

پ

 در چارچوب سیستم نظری موجودی قرار 
داده شود و الی آخر.

۱۳

 به عبارت دیگر، زمانی که کردوکار فعال 
بتواند  انسان  )تئوریک(  نظری  و  عملی 
مشاهده تصادفا انجام گرفته را در پیوندهای 

موجود نظم و ترتیب بخشد.

۱۴

از  حاکی  تنها  نه  ای  مشاهده  هر  بنابرین   
با محیط زیست خویش  انسان  رابطه عملی 
است، بلکه همزمان عناصر نظری او نسبت 

به جهان را نیز در بر دارد.

۱۵

نظری  رابطه  و  عملی  رابطه  وحدت  این   
علمی  مشاهده  در  بویژه  را  خود  جهان،  با 

آشکار می سازد.

مشاهده )۲(

۱6 

 مشاهدهـ  بمثابه اسلوب )متد( شناخت علمیـ  
به وظایف زیر جامه عمل می پوشاند:

الف

شرط  پیش  را  )تئوریکی(  نظری  تأمالت   
خود قرار می دهد.

ب

برای  که  ئی  )تئوریکی(  نظری    تأمالت 
تعیین ابژکت مشاهده الزم اند.

ت

برای  که  ئی،  )تئوریکی(  نظری  تأمالت   
تعیین وسیله مشاهده الزم اند.

پ

برای  که  ئی،  )تئوریکی(  نظری  تأمالت   
تعیین آماج مشاهده ضرورند.

ث

 مشاهده در قالب داتاهای )داده های( مشاهده 
های  تعمیم  برای  را  تجربی الزم  مواد  ای، 

تئوریک فراهم می آورد.

ج

 مشاهده در قالب داتاهای )داده های( مشاهده 
ای، مواد تجربی الزم را برای طرح ریزی 

فرضیه ها فراهم می آورد.

ح

 مشاهده در قالب داتاهای )داده های( مشاهده 
اجرای  برای  را  الزم  تجربی  مواد  ای، 

آزمایش ها و غیره به همراه می آورد.

۱۷

 مشاهده، فرضیه، آزمایش و تئوری

 مشاهده، فرضیه، آزمایش و تئوری در هر 
اسلوب )متد( آزمایشی وحدتی نا گسستنی با 
هم تشکیل می دهند، همدیگر را پیش شرط 

خود قرار می دهند و تکمیل می کنند

 مراجعه کنید به آزمایش، فرضیه در تارنمای 
دایرة المعارف روشنگری.

۱۸

مشاهده و آزمایش

الف

انواع  بمثابه  ـ  آزمایش  و  مشاهده  اگرچه   
مختلف رابطه عملی و فعال انسان با محیط 
حاوی  ـ  شناخت  متدهای  بمثابه  و  زیست 
شاخص های مشترکی اند، با این حال تفاوت 

های مهمی با هم دارند.

ب

 این تفاوت ها را بویژه در رابطه آزمایش با 
مشاهده بیواسطه می توان دید.

 I 

آزمایش

۱

بطور  بررسی  مورد  ابژکت  آزمایش،  در   
آماجگرایانه تغییر داده می شود.

۲

تحت  بررسی  مورد  ابژکت  آزمایش،  در   
تأثیرات گوناگونی قرار می گیرد.

۳

تغییر  بارها  آزمایش  شرایط  آزمایش،  در   
داده می شوند و غیره.

 II 

مشاهده بیواسطه

۱

 مشاهده بیواسطه تأثیرات فوق الذکر راجع 
به آزمایش را پیش شرط خود قرار نمی دهد.

۲

ادراک  به  اغلب  بیواسطه محض،  مشاهده   
بی  آید،  می  نایل  نظر  مورد  ابژکت  ظاهر 

آنکه آن را تغییر دهد.

۳
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 این ویژگی مشاهده بیواسطه، همیشه چنان 
مورد تفسیر قرار می گیرد که گویا مشاهده 
و  است  شناخت  منفعل  گشتاور  یک  فقط 

آزمایش ـ برعکس ـ گشتاور فعال شناخت.

۴

که  کند  می  فراموش  تلقی  طرز  این  اما   
مشاهده بیواسطه با قرار گرفتن فعال انسانها 
در مقابل ابژکت مورد مشاهده همراه است، 
و  فعال  تأثیر  مشاهده  شرط  پیش  اگرچه 

بیواسطه بر ابژکت مشاهده نیست.

 III 

آزمایش

۱

را  ها  پدیده  علل  شناخت  امکان  آزمایش   
فراهم می آورد.

۲

 آزمایش امکان شناخت ماهیت پدیده ها را 
فراهم می آورد.

۳

 آزمایش امکان شناخت قانونمندی های حاکم 
بر پدیده ها را فراهم می آورد.

  IV 

   مشاهده صرف

۱

 مشاهده صرف تنها راه تشخیص وجود پدیده 
ها را هموار می سازد.

۲

همبائی  تشخیص  راه  تنها  صرف  مشاهده   
پدیده را هموار می سازد.

۳

توالی  تشخیص  راه  تنها  صرف  مشاهده   
زمانی پدیده ها را هموار می سازد.

۴

مشاهده  ابژکت  توضیح  نه  مشاهده صرف   
می  پذیر  امکان  را  آن  توصیف  بلکه  را، 

سازد.

 مشاهده )۳(

 V 

مشاهده بی واسطه

  

بطور  توان  می  بیواسطه  مشاهده  در   
بدون  یعنی  حسی،  اعضای  توسط  بیواسطه 
کمک گرفتن از سیستم های مادی دیگر، مثال 
وسایل کمکی فنی از قبیل تلسکوپ و غیره 
مشخصات  و  خواص  و  خواص  ادراک  به 

اوبژکت مورد مشاهده نایل آمد.

 VI 

 مشاهده با واسطه

 مشاهده با واسطه اما بکمک ابزار و آالتی 
که میان مشاهده گر و ابژکت مورد مشاهده 
کننده  تقویت  نقش  و  شوند  می  داده  قرار 
می  ایفا  را  انسانی  طبیعی  حسی  اعضای 

کنند، صورت می گیرد.

الف

استفاده،  مورد  آالت  و  ابزار  از  هرکدام   
را  )تئوریکی(  نظری  تأمالت  از  سیستمی 

پیش شرط خود دارد.

ب

بمراتب  واسطه  با  مشاهده  رو  این  از      ·
دو  از  وحدتی  بیواسطه  مشاهده  بیشتراز 

گشتاور حسی و عقلی شناخت است.

 مراجعه کنید به دیالک تیک حسی و عقلی 
در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

 VII 

مشاهده مستقیم و مشاهده غیرمستقیم

با  مشاهده  و  بیواسطه  مشاهده  بر  عالوه   
واسطه باید میان مشاهده مستقیم وغیرمستقیم 

نیز تفاوت قائل شد.

۱

مشاهده مستقیم  

و  خواص  ادراک  مستقیم  مشاهده  در   
مشخصات مورد نظر ابژکت مورد مشاهده 

می تواند مستقیما جامه عمل پوشد.

الف

 مشاهده مستقیم می تواند با واسطه ابزار و 
آالت صورت گیرد.

ب

 مشاهده مستقیم می تواند بیواسطه ابزار و 

آالت صورت گیرد.

۲

مشاهده غیرمستقیم

 مشاهده غیرمستقیم اما برعکس، با استفاده 
از سیستم های مادی دیگر، ابزار و آالت و 

غیره انجام می یابد.

الف

 مشاهده غیرمستقیم وقتی مورد استفاده قرار 
ابژکت  مشخصات  و  خواص  که  گیرد  می 
برای  واسطه  با  بطور  نه  مشاهده،  مورد 
اعضای حسی مستقیما دسترس پذیر باشند و 

نه بطور بیواسطه.

ب

 مشاهده غیرمستقیم بر بنیان شناخت پیوندهای 
ابژکت  مشخصات  و  خواص  میان  قانونمند 
مورد مشاهده و تغییرات سیستم مادی، ابزار 
می  استوار  استفاده،  مورد  غیره  و  آالت  و 
گردد که برای مشاهده مستقیم دسترس پذیر 

است.

ت

 از چند و چون سیستم قابل مشاهده مستقیم 
می توان به چند و چون خواص و مشخصات 

ابژکت مورد مشاهده پی برد.

پ

مثال

 مثال با مشاهده خطوط معینی در طیف نور 
شیمیائی  عناصر  وجود  به  توان  می  آفتاب 

معینی در خورشید پی برد.

ث

 با توسعه علوم و با نفوذ شناخت در عرصه 
های کیهانی و ذره ای که خارج از دسترس 
اهمیت  دارند،  قرار  حسی  اعضای  مستقیم 

مشاهده غیرمستقیم افزایش یافته است.

ج

 روند مشاهده مستقیم، با واسطه دستگاه ها 
و همچنین روند مشاهده غیرمستقیم با تغییر 
چند باره کد گذاری اطالعات حاصله بوسیله 
حواس و یا بوسیله دستگاه های مشاهده در 

رابطه است.

ح

اطالعاتی  غیرمستقیم، حالجی  مشاهده  در   
شده  کسب  مشاهده  های  دستگاه  بکمک  که 
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اند، نقش بزرگ بی سابقه ای بازی می کند.

خ

 عالوه بر این، اینجا مسئله تفسیر اطالعات 
نیز اهمیت کسب می کند.

د

  اوسسیلوگراف

)داتاهای(  های  داده  درست  تفسیر  برای   
اندازه  دستگاه  عقربه  حرکت  )مثال  مشاهده 
گیری، منحنی رسم شده بوسیله اوسسیلوگراف 
و غیره( مشاهده گر باید به معارف تجربی 
و نظری )امپیریکی و تئوریکی( الزم مجهز 

بود.

ذ

اوسسیلوگرافی

 

این  توانند  می  هم  تواند  می  عادی  افراد   
مشاهدات را انجام دهند، ولی نمی توانند به 

تفسیر درست آنها نایل آیند.

ر

 بنابرین، ارزش و اعتبار مشاهده غیرمستقیم 
بنوبه  که  است  وابسته  سوبژکت  توانائی  به 
اجتماعی و  ـ  تاریخی  خود محصول توسعه 

فردی او ست.

ز

 به عبارت دیگر، ارزش و اعتبار مشاهده 
ـ  تمام  توسعه  سطح  بوسیله  غیرمستقیم 
اجتماعی و فردی معارف و تجارب مشاهده 

گر مشروط می شود. 

مشاهده )۴( )بخش آخر(  

۱

 در مشاهده بی واسطه، ابژکت مورد مشاهده 
تحت هیچ تأثیری از سوی مشاهده گر قرار 

ندارد.

۲

 مشاهده با واسطه، مشاهده مستقیم و مشاهده 
در  تغییراتی  با  توانند  می  اما  غیرمستقیم 

ابژکت مورد مشاهده همراه باشند:

ادراک  برای  الزم  انرژی  که  زمانی  مثال   
ابژکت باندازه انرژی خود ابژکت باشد.

الف

 این وضع در فیزیک مدرن، همواره بهانه 
ناپذیری  کنترل  از  گفتن  سخن  برای  ای 

اصولی شده است.

ابژکت  کردن  مختل  از  انگار  که  سان  آن   
ناشی  مشاهده  دستگاه  بوسیله  مشاهده  مورد 

می شود.

ب

 در این گونه موارد ـ در بی خبری از رابطه 
ازعدم  ـ  ابژکت  و  سوبژکت  تیکی  دیالک 
عینیت رخدادها درعرصه فیزیک کوانتومی 
پذیری  نا  از مشاهده  سخن گفته می شود و 

اصولی این رخدادها.

 مراجعه کنید به مشاهده پذیری

۳

·  میان انواع مختلف مشاهدات می توان بر 
مبنای عوامل زیرین تفاوت گذاشت:

الف

 بربنیان چیستائی ابژکت مشاهده

ب

 بربنیان چگونگی انجام مشاهده

ت

 بر بنیان آماج مشاهده.

۴

مشاهده ثبتی

 مثال آماج مشاهده می تواند ثبت پدیده های 
حاصله  مواد  بنیان  بر  بتوان  تا  باشد  معینی 
از مشاهده، به تعمیم استنتاجی، طبقه بندی و 

غیره اقدام کرد.

 این متد مشاهده ثبتی مثال در علوم اجتماعی 
تجربی استعمال وسیع دارد.

۵

مشاهده کنترلی

و  علمی  کردوکار  برای  کنترلی  مشاهده   
برخوردار  بزرگی  اهمیت  از  انسانها  عملی 

است.

الف

 آماج این نوع مشاهده در مشاهده روندهای 
روندهای  )مثال  مصنوعی  یا  و  طبیعی 
تکنیکی، تکنولوژیکی و غیره( عبارت است 
یا  و  روندها  این  عادی  جریان  تضمین  از 

بهینه )مطلوب( سازی آنها.

ب

درجریان  اطالعات  حالجی  های  سیستم   
بیشتری  هرچه  اهمیت  فنی  ـ  علمی  انقالب 
در  شاغل  انسان  وظیفه  و  کنند  می  کسب 
تولید، اجرای هرچه وسیعتر فونکسیون های 
هدایت و تنظیم  می گردد و بهمان اندازه نیز 

نقش مشاهده کنترلی افزایش می یابد.

ت

جسمی  کار  شده،  اوتوماتیزه  تولید  هر  در   
اطالعات  حالجی  به  عمدتا  را  خود  جای 
های  دستگاه  توسط  که  دهد  می  )مشاهده( 
کنترلی مربوطه ثبت می شوند و بر مبنای 
تنظیم  برای  الزم  های  گیری  تصمیم  آنها 

روند تولید مربوطه انجام می یابد.

پ

روند  از  بخشی  دیرباز  از  که  ای  مشاهده   
تولید بوده، مشاهده ای است که همواره بر 

نظرات علمی استوار شده است.

ث

 این امر نه تنها حاکی از وحدت گشتاورهای 
حسی و عقلی است، بلکه عالوه بر آن حاکی 
از وحدت کار جسمی و روحی است که روز 

بروز اهمیت بیشتری کسب می کند.

مراجعه کنید به دیالک تیک حسی و عقلی، 
دایرة  تارنمای  در  شناخت  پذیری،  مشاهده 

المعارف روشنگری

پایان
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نظری

اقتصاد فرانکنشتاینی سرمایه داری را نابود می کند

نگارنده: پاول ب. فارل در نشریه وال استریت ژورنال
برگردان از آرش برومند 

نگرش

داران  اینسو سرمایه  به  پیش  سال  از ۲۰۰ 
اجزای نظریه های اقتصادی آدام اسمیث را 
کالبد شکافی، پاره پاره و تعویض می کنند. 
شان  شکافی  کالبد  میز  روی  ترتیب  این  به 
یک اقتصاد فرانکشتاینی ایجاد شده که مدتی 
هم کارآیی داشته است. اما اکنون این هیوال 
دچار جنون آدمکشی شده و خود را نابود و 
جماعتی را که آفریننده اش است بحال خود 

رها می کند.

را،  خودشان  آمریکایی  داران  سرمایه 
اقتصاد جهانی  آن  دمکراسی شان و در پی 
را ویران می کنند. این هیوالی فرانکنشتاینی 
Daron Acemo- آچموگلو  دارون  )اا 
 James A.( روبینسون  آ.  جیمز  و   )glu
Robinson( در کتاب خود بنام »چرا ملت 
ها سقوط می کنند؟« تشریح کرده اند. آنان 
نوعی طرح و نقش در تاریخ تشخیص می 
ها  ملت  شود:  می  تکرار  همواره  که  دهند 
رشد می کنند، ثروت در دست عده ای اندک 
تضمین  جامعه  ممتازان  شود؛  می  متمرکز 
از  را  شان  دارایی  که  کنند  می  ایجاد  هایی 
-که  درهایی  بستن  با  سپس  و  ندهند.  دست 
اند- بروی  یافته  باال راه  به  آن  از  خودشان 
دیگران، بر زیر سند شکست ملت شان مهر 

می زنند.

حبس  را  خود  داران  سرمایه  اما  بار  این 
کرده و کنترل اوضاع را از دست می دهند. 
اقتصاد  ورشکستگی  مورد  هفت  زیر  در 
فرانکنشتاینی می آید که جای همگی آنها در 

گور مه آلود آدام اسمیث است.

سرمایه  کنترل  از  نامریی  دست         ۱.
داران خارج می شود

آدام اسمیث باور داشت که مجموعه اقتصاد 
ملی می تواند از یک دست نامریی بهره برد. 
دست  که  اند  داران  سرمایه  این  امروز  اما 
نامریی را کنترل می کنند، رفاه شان را حفظ 
یازند.  می  دست  بیشتری  قدرت  به  و  کرده 
با این حال روح این نظریه در وال استریت 

کماکان پرسه می زند.

در  نوبل  جایزه  برنده  استیگلیتس  جوزف 
رفتاری:  الگوهای  های  »جنگ  خود  کتاب 
نابودی خالقانه اقتصاد نوکالسیک« هشدار 
ها،  بانک  در  اقتصاددانان  که  دهد  می 
بانک فدرال  حکومت ها، دانشگاه ها و در 
اسیر این اسطوره اند. چرا که اسطوره هایی 
راحت  را  کارآمد  بازار  یک  نظریه  مانند 
تر می توان ترویج کرد تا شرایط پیچیده و 
بنابراین  جمعیت.  رشد  درازمدت  پیامدهای 
که  کنند  می  وانمود  چنین  اقتصاددانان  اکثر 

گویا این اسطوره ها کارکرد درستی دارند.

اضافه بر این اقتصاد فرانکنشتاینی بدون هیچ 
مبنای علمی کار می کند: از رایانه ، ریاضی 
و فیزیک بهره می برد، اما نوترین پژوهش 
را  رفتاری  اقتصاد  و  محیطی  زیست  های 
قادر  اقتصاددانان  بنابراین  گیرد.  می  نادیده 
به تجزیه و تحلیل موضوع های پیچیده در 
سطح جهانی نیستند و بیشتر حواس خود را 
شخصی  سودورزانه  رفتار  توجیه  متمرکز 

سرمایه داران جداگانه می کنند.

دهد  می  هشدار  استیگلیتس            ۲.
سیاسی  لحاظ  از  فرانکنشتاینی  اقتصاد  که 
دانشگاه  در  مثال  بطور  است.  مغرضانه 
از  که  شود  می  داده  درس  کتابی  هاروارد 
خامه یکی از مشاوران اقتصادی سابق جرج 
دبلیو بوش چکیده و یک دید ایدئولوژیک را 
ترویج می کند که بر اساس آن بازارها بی 

عیب و نقص کار می کنند.

های  مساله  داران  سرمایه  این  بر  افزون 
سیاسی  موضوع  یک  را  محیطی  زیست 
و  آچموگلو  آورند.  می  بشمار  چپگرایانه 
روبینسون می نویسند که برای آینده آمریکا 
گرایش  با  ملی  اقتصاد  که  است  خطرناک 
محافظه کارانه آموزانده شود. تصمیم گیران 
محافظه  به روایتی  تنها  این طریق  از  آینده 
تکیه  اسمیث  آدام  های  نظریه  از  کارانه 
خواهند زد. زمان آن فرارسیده که این جسد 

به گور سپرده شود.

به  وابسته  فرانکنشتاینی  اقتصاد         ۳.
فاجعه، جنگ، گرسنگی و بیماری های همه 

گیر است.

 )Jeremy Grantham( گانتهام  جرمی 
که شرکتش ۱۰۰ میلیارد دالر دارد می گوید 
در سال ۲۰۵۰ جهان دیگر نمی تواند غذای 
۱۰ میلیارد انسانی را که تا آن زمان روی 
اکثر  اما  کند.  تامین  کنند  می  زندگی  زمین 
اقتصاددانان که برای سرمایه داران کار می 
و  گیرند  می  نادیده  را  هشدارها  این  کنند، 
کماکان اسیر یک حباب اند. تنها فاجعه ای با 
بعدهای غول آسا مانند یک بیماری همه گیر 
جهانی شاید شیوه اندیشیدن سرمایه داران را 

دگرگون کند و وجدان شان را تکان دهد.

با اسطوره توسعه  .۴       سرمایه داران 
بیکران ما را به بیراهه می برند

فرانکنشتاینی  اقتصاد  مرکزی  هسته  در 
اسطوره توسعه بیکران جای گرفته که منبع 
های  فرصت  و  نشدنی  تمام  طبیعی  های 
سودبری و رفاه بی پایان را وعده می دهد. 
سرمایه داران ثروتمند و برجسته آمریکایی 
دچار این خیال خام و نامعقوالنه اند که می 
توانند از منبع های محدود سیاره بگونه ای 
پایان مواد طبیعی استخراج کنند، ماهی  بی 
آنکه  بدون  کنند،  کشت  و  تولید  کنند،  صید 
آنکه  بدون  بپردازند؛  آن  برای  گزافی  بهای 
می  پایان  به  طبیعی  منابع  که  زمانی  برای 

رسند برنامه ریزی ای داشته باشند.

.۵       سرمایه داران فرانکنشتاینی کوته 
بین اند

وال  بانکداران  عامالن،  مدیر  میلیاردرها، 
استریت و دیگر سرمایه داران حواس شان 
متمرکز بهای سهام در بازار بورس، گزارش 
است.  شان  ساالنه  پاداش  و  ماهه  سه  های 
رهبری  تیپ  های  انسان  آنان  از  بسیاری 
کننده هستند- پرخاشجو و کوته فکر. گانتهام 
می  آمریکا  دانشمندان  جدید  نسل  گوید  می 
خواهد یک »دورنمای تاریخی« داشته باشد. 
اما بجای آن »ارتشی از افراد اهل عمل کوته 
که  آنست  که »ضامن«  دارد«  وجود  مدت 

آنان امر خطیر آینده را از دست بدهند.

بایست  آمریکا می  است.  استیگلیتس  با  حق 
ترویج کند  اقتصادی خنثی را  آموزش های 
که دربرگیرنده پژوهش های تازه در مورد 
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محیط زیست و اقتصاد رفتاری است.

یک  زایده  فرانکنشتاینی  اقتصاد         6.
ایدئولوژی افراطی شده است

 Ayn( ایدئولوژی یک فیلسوف بنام آین راند
به  اسمیث  آدام  اولیه  اندیشه  بجای   )Rand
است  یافته  راه  فرانکنشتاینی  اقتصاد  هسته 
و به دستور کار محافظه کاری سیاسی بدل 
شده. او می نویسد: »وقتی من از “سرمایه 
داری” حرف می زنم، منظورم یک سرمایه 
داری ناب، کنترل نشده و بی قید و بند است. 
این تنها سیستمی است که آزادی، فردیت و 

ارزش های فردی را ممکن می کند«.

این ایدئولوژی به سختی در سیاست محافظه 
کاری و اقتصاد سرمایه داری ریشه دوانده 
و می تواند به تکرار آن نمونه های تاریخی 
که آچموگلو و رابینسون در کتاب شان آن را 
کند،  می  تهدید  را  آمریکا  آینده  و  برشمرده 

بیانجامد.

.۷       سرمایه داری فرانکنشتاینی به گرد 
سرمایه داری دولتی چین نمی رسد

چین، آینده خود را با یک گونه سرمایه داری 
مختلط برنامه ریزی کرده در حالیکه سرمایه 
برند.  می  پناه  گذشته  به  آمریکایی  داران 
نفر  آینده ۳۰۰ هزار  نسل  در  جمعیت چین 
بیشتر می شود و به یک میلیارد و چهارصد 
میلیون نفر می رسد. ایاالت متحد آمریکا تا 
خواهد  جمعیت  نفر  میلیون   ۴۰۰ هنگام  آن 
داشت. اقتصاد چین چند سال دیگر بزرگتر 
سال  تا  و  بود.  خواهد  آمریکا  اقتصاد  از 
ناخالص ملی چین ۴۰ درصد  تولید   ۲۰۴۰
تولید  داد،  خواهد  تشکیل  را  جهان  درآمد 

ناخالص ملی آمریکا تنها ۱۴ درصد.

با سرمایه داری برنامه ریزی  اقتصاد چین 
دولتی اش سریع تر از ایاالت متحد آمریکا با 

سرمایه داری آزادش رشد می کند.

۲۷ اکتبر ۲۰۱۲

منبع:

http://www.wallstreetjournal.de/
article/SB۱۰۰۰۱۴۲۴۰۵۲۹۷۰۲۰۳
.۹۲۲۸۰۴۵۷۸۰۸۲۵۷۱۰۳۷۴۰۷۳۷6
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نظری

انسان شناسی و فرهنگ

*توضیح مترجم: این متن ترجمة بخشی از 
فصل نخست کتاب میشل لووی با نام جورج 
 )۱۹۷۹( بلشویسم  تا  رمانتیسیسم  از  لوکاچ 
کتاب، »در جامعه  اول  است. عنوان فصل 
سرمایه  ضد  روشنفکران  جماعت  شناسی 

دار« است.

که مسلماً  ای  بیگانه  این موجود  روشنفکر، 
دسته بندی آن دشوار است، چیست؟ نخستین 
را  روشنفکر  که  است  این  آشکار  موضوع 
از جامعه  توان در هر طبقه و سطحی  می 
یافت؛ او ممکن است یک اشراف زاده )مثل 
استاد  )اوِون(،  دار  کارخانه  تولستوی(، 
دانشگاه )هگل( یا پیشه ور )پرودون( باشد. 
روشنفکران یک طبقه نیستند، بلکه دسته ای 
به  که  اند   )social category( اجتماعی 
واسطة موقعیت شان در فرآیند تولید تعریف 
اوضاع  با  شان  نسبت  در  بلکه  شوند،  نمی 
که  است  اجتماعی  ساختار  اقتصادی  غیر 

تعّین می یابند.

افراد  درست همانطور که بوروکرات ها و 
سیاست  با  شان  روابط  واسطة  به  نظامی 
تعریف می شوند، روشنفکران نیز در نسبت 
ایدئولوژیکی در موقعیتی  با روساخت  خود 
خاص قرار می گیرند. از این رو روشنفکران 
ایدئولوژیک  اند که نقش  دسته ای اجتماعی 
ها  آن  نماید:  می  تعریف  را  ها  آن  شان 
ایدئولوژیک  قلمروی  بالفصل  تولیدکنندگان 
فرهنگی  ایدئولوژیکی  و خالقان محصوالت 
در  روشنفکران  خاص  موقعیت  هستند. 
تولید  فرآیند  را  آن  است  ممکن  که  آنچه 
بی  تولیدکنندة  موقعیت  بنامیم،  ایدئولوژیک 
en- )ااسطه است که با موقعیت کارآفرین 
trepreneur(، اداره کننده و توزیع کنندة 
این  اتخاذ  با  دارد.  تفاوت  فرهنگی  کاالهای 
هایی  گروه  شامل  روشنفکران  تعریف، 
شاعران،  هنرمندان،  نویسندگان،  قبیل  از 
ناشران،  پژوهشگران،  دانشمندان،  فالسفه، 
روزنامه  از  مشخصی  نوع  دانان،  الهیات 
افرادی  و  دانشجویان  آموزگاران،  نگاران، 
بخش  روشنفکران  شوند.  می  دست  این  از 
کار  نیروی  از  تری  بزرگ  تودة  »خاّلق« 
»َیدی«(  کار  نیروی  برابر  )در  »فکری« 

دربرگیرندة  که  ای  توده  دهند  می  شکل  را 
ها  تکنیسین  اداری،  کارمندان  آزاد،  مشاغل 
و غیره است. بنابراین روشنفکران بخشی از 
این توده هستند، توده ای که بیشترین فاصله 

را از تولید اقتصادی دارد.

هرچند تا حدی خاستگاه طبقاتِی فردی، رفتار 
روشنفکران را تعیین می کند، اما رفتار آن 
ها به طور موثری تحت تأثیر عضویت در 
یک دستة اجتماعی مشترک است. به همین 
بوروکرات  بحران،  مواقع  استثنای  به  نحو، 
ها و افراد نظامی در وهلة نخست به عنوان 
اعضای دسته [طبقة] خاص خود رفتار می 

نمایند.

با اینکه دستة اجتماعی روشنفکران بیشترین 
فاصله را از فرآیند تولید مادی دارد، اما از 
class- به نسبت طبقات  )وودآیینی معینی 
es( برخوردار است که در بی ثباتی آن و 
دگرگونی ها و افت و خیزهای گوناگون اش 
ُنمود می یابد. بدین دلیل است که آلفرد وبر 
freis-    کارل مانهایم به روشنفکران لقب
و  »شناور  [موجوداتی]  یا   chmebend
این  با  اند.  داده   )free floating( »متغّیر
حال در برابر آنچه مانهایم با تمایلش در جهت 
ایجاد چنین خودآیینی مطلقی عنوان می کند، 
حقیقتاً هیچ روشنفکر »خنثی« یا فرا طبقاتی 
روشنفکران،  بودن  متغّیر  ندارد.  وجود  یی 
َسنت  شب  در  ها  بالن  بودن  شناور  مانند 
جان )St John’s Night( )۱(، وضعیتی 
سرانجام  روشنفکران  کل،  در  است؛  موقت 
تسلیم قانون جاذبه می شوند و یکدیگر را به 
واسطة یکی از طبقات اجتماعی بزرِگ در 
گاهی  و  پرولتاریا  )بورژوازی،  نزاع  حال 
ترین  نزدیک  از طریق  یا  دهقانان(،  اوقات 
طبقه به خود، یعنی خرده بورژوازی، جذب 

می نمایند.

خرده  »روشنفکر  لقب  هرچند  واقع،  در 
شود،  می  قلمداد  توهین  مثابة  به  بورژوا« 
میان  دارد.  دل خود  در  بسیاری  اما حقیقِت 
روشنفکر و خرده بورژوازی نوعی رابطة 
پیوستگی، نزدیکی یا پیچیدگی در کار است که 
از لحاظ جامعه شناختی می توان آن را بدین 
ترتیب تبیین کرد. نخست، غالب روشنفکران 
تر،  دقیق  بیان  به  یا  بورژوازی،  خرده  از 

روشنفکران به مثابة دسته ای اجمتاعی

میشل لووی
ترجمة مهرداد امامی



48مجله هفته شماره 33 اسفند 1391 صفحه  

از بخش »نیروی کار فکری«، در تقابل با 
سایر اعضای آن طبقه از قبیل بازرگانان و 
دهقانان خرده پا، به خدمت گرفته می شوند. 
از این رو، نه شایسته است که ربط خاستگاه 
از  ای  عمده  بخش  شک  بی  که  اجتماعی، 
این دستة اجتماعی [روشنفکران] را به خرده 
بورژوازی پیوند می دهد، نادیده بگیریم و نه 
در مورد آن بزرگ نمایی کنیم. دوم، مشاغل 
و  هنرمند،  آموزگار،  نویسنده،  روشنفکرانة 
امرار  و  کار  وسایل  کنار  در  موارد،  سایر 
معاشی که به روشنفکران اعطا می شود، به 
طور سنتی به واسطة ماهیت خود آن ها به 
دست خرده بورژوازی، و به ویژه به دست 
این  )با  است.  افتاده  آزاد،  مشاغل  اعضای 
حال، البته اقلیتی از روشنفکران، به واسطة 
بورژوازی،  به  اجتماعی،  موقعیت  و  شغل 
داشته  تعلق  کارگر  طبقة  حتی  و  اشرافیت 

اند.(

ضد   )radicalization( بنیادستیزِی 
سرمایه دارانة روشنفکران

لوکاچ در مقاله ای به سال ۱۹۲۰ استدالل 
intelli- روشنفکران  جماعت  که  )ممود 
gentsia( به مثابة طبقه ای اجتماعی، فاقد 
خاصیت انقالبی اند، و اینکه روشنفکران تنها 
به منزلة افراد می توانند انقالبی شوند. با این 
وجود، آنچه به نظر، لوکاچ از آن غافل مانده 
این است که هنگامی که تودة تمام عیاری از 
افراد )روشنفکران( تبدیل به افرادی انقالبی 
»شخصی«  موردی  با  دیگر  ما  شوند،  می 
یا مسئله ای روان شناختی سروکار نداریم، 
اجتماعی طرف هستیم که  ای  پدیده  با  بلکه 

نیازمند تبیینی جامعه شناختی است.

اکنون مشخص است که لوکاچ به هیچ وجه 
فردی منزوی نبود. بخش زیادی از حلقة او 
و شمار انبوهی از روشنفکران با سبقه های 
گوناگون، بین سال های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ به 
حزب کمونیست مجارستان پیوستند. و همان 
طور که خود لوکاچ در ۱۹6۹ اذعان کرد، 
گوناگون  طرق  به  که  بودند  بسیاری  افراد 
»هر  کردند:  می  حمایت  ُکن  ِبال  کمون  از 
روشنفکران  تمام  مورد  در  امر  این  چند 
اصلی  طبقة  اما  ندارد،  صحت  مجارستان 
فرهنگ مجارستان، از همان بدو امر، مایل 
به همکاری با رژیم شوروی بود. در نتیجه، 
اجتماعی  مبنای  حکومت،  فرهنگی  سیاست 

بسیار گسترده ای یافت.«

مجارستانی  رفقای  و  لوکاچ  امر،  واقع  در 
بسیار  ای  تجربه  از  نمونه  یک  تنها  اش، 
گسترده تر هستند. از دوران مارکس تا کنون، 
سیاسی  به صفوف  شماری  بی  روشنفکران 
پرولتاریا پیوسته اند، مخصوصاً به پیشگامی 
انقالبی آن؛ و با این حال، بنیان های جامعه 

شناختی این واقعیِت مسلّم و شناخته شده، تا 
به امروز به گونه ای مناسب مورد مطالعه 
شماری  کوشیم  می  حال  اند.  نگرفته  قرار 
صورت  باره  این  در  را  کلی  فرضیات  از 
بندی نماییم و مبنای کار خود را مورد نمونه 
با آن  اِی لوکاچ قرار می دهیم. مشکلی که 
دلیل  چه  به  است:  چنین  شویم  می  مواجه 
شمار معناداری از روشنفکران به گونه ای 
رادیکال، مخالف سرمایه داری می شوند، و 
چرا آن ها در نهایت، جنبش های کارگری 
 )weltanschauung( بینی  جهان  و 
مارکسیستی را با کمال میل می پذیرند؟ علل 
این امر، به نظر بسیار متفاوت از عللی است 
که پرولتاریا را به سمت سوسیالیسم سوق می 
دهد. زیرا خط سیر پرولتاریا، شامل تجربة 
محرکة  نیروی  و  شود  می  استثمار  مستقیم 
اصلی آن، دارای ترتیب اجتماعی اقتصادی 

بی واسطه ای است.

ضّد  فردی  به  تبدیل  روشنفکر  یک  چگونه 
سرمایه داری می شود؟ جماعت روشنفکران 
به چه نحو رادیکالیزه )۲( می گردند؟ علل 
این پدیده مشخصاً در جوانی لوکاچ چه بود؟ 
باید  شناختی  جامعه  فرآیند  متمایز  گونة  دو 
تجزیه و تحلیل شوند: نخست، وجه مشخصة 
خرده بورژوازی به مثابة یک کل، و دوم، 
آنچه سرشت اخالقی فرهنگی دارد و مختّص 
پیوستگی  فرض  با  است.  روشنفکران 
جماعت  و  بورژوازی  خرده  میان  عمیق 
روشنفکران، »مکانیسم ها«یی که به وسیلة 
آن ها خرده بورژوازی رادیکالیزه می شود، 
لزوماً اثراتی بر جماعت روشنفکران دارد. 
بنابراین، عللی که ذهنیتی ضد سرمایه دارانه 
درون خرده بورژوازی ایجاد می نمایند، تا 
حد زیادی بر روشنفکران تأثیر دارند. با این 
وجود، گرایشاتی که درون طبقه به مثابة یک 
کْل کم رنگ می شوند، شکل بسیار فشرده 
و شدیدتری در دستة اجتماعی را فرض می 
بسط  دقیقاً  اش  اجتماعی  کارکرد  که  گیرند 

ایدئولوژیکی است.

مثابة  به  بورژوازی  خرده  اینکه  به  نظر 
که  شده  گرفته  نظر  در  اجتماعی  ای  طبقه 
تولید  مناسبات  در  خود  موقعیت  واسطة  به 
عللی  اساس  در  علل  این  شود،  می  تعریف 

اجتماعی اقتصادی و اجتماعی سیاسی اند.

در  کار  دارانة«  سرمایه  »پیشا  .۱خصلت 
صنعتگر،  یک  نظر  از  بورژوازی.  خرده 
فرد  کوچک،  زمینی  با  پا  خرده  کشاورز 
هیچ  سنتی،  یا روشنفکر  آزاد  صاحب شغل 
شکافی میان تولیدکننده و محصول کار او، 
شخصیت  بین  یا  تولید،  فرآیند  و  فرد  میان 
خرده  ندارد.  وجود  او  آفرینش  و  کارگر 
با  که  را  داری  سرمایه  توسعة  بورژوا 
این  ساختن  جدا  و  نمودن  تفکیک  شکافتن، 

یگانگی می آغازد، به مثابة فرآیندی احساس 
می کند که با شیوة زندگی و نحوة زیستن او 

خصومت دارد.

و  بورژوازی  خرده  شدن  .۲پرولتاریایی 
متنوعی می  اَشکال  این مورد  روشنفکران. 
معیارهای  اُفت  کاری،  کم  یا  بیکاری  یابد: 
زیستن، تقلیل به دستة کارگران مزدی. غالباً 
بورژوا  خرده  که  واقعیت  این  لزوماً  نه  اما 
نزدیک  پرولتری  شرایط  به  عینی  لحاظ  از 
و  شدیدتر  شورشی  به  منجر  شود،  می  تر 
کینه جویانه تر علیه سرمایه داری می گردد، 
»تنزل  چنین  مسئول  که  یی  داری  سرمایه 

مرتبة« ددمنشانه ای است.

جناح  ژاکوبنیسم  سیاسی،  لحاظ  .۳از 
مشخص  آمیزش  بورژوازی  خرده  چپ 
دموکراسی توده ای )plebeian( و اخالق 
درگیر  به  تمایل  )روسو(  رمانتیک  گرایی 
فردگرایانه  کردار  و  ایدئولوژی  با  شدن 
لیبرال بورژوازی کالن دارد. در کشورهایی 
کند،  می  ایفا  انقالبی  نقشی  بورژوازی  که 
این تناقض کم و بیش خنثی می شود: خرده 
بورژوازی و روشنفکران، همان طور که در 
قرن هجده فرانسه اتفاق افتاد، تمایل به سمت 
بورژوازی دارند. در برابر، در کشورهای 
»عقب مانده« در قرن نوزدهم )مثل آلمان( و 
قرن بیستم )روسیه(، در جایی که بورژوازی 
دیگر انقالبی نیست و از توده های مردمی 
بورژوایی  خرده  ژاکوبنیسم  است،  هراسان 
محافظه  و  ها  فئودالیست  سلطنت،  تسلیم 
کاران می شود و تمایل به رادیکال شدن و 
برخورد با بورژوازی یی دارد که متهم است 
به خیانت علیه اصول دموکراتیک. جایی که 
خرده بورژوازی و جماعت روشنفکران در 
نقطة اوج مبارزه برای آزادی و دموکراسی 
به سر می برند، چنین بنیادستیزی یی ممکن 
آمیز  خشونت  گسستی  به  منجر  حتی  است 
از بورژوازی شود و آن ها را سوسیالیست 
شامل  امر  این  کالسیک  مثال  دو  نماید. 
روشنفکران  از  شماری  و  مارکس  مورد 
جماعت  مورد  و   ،۱۸۴۸ از  پیش  آلمانی 
روشنفکران روس پس از پایان قرن نوزدهم 
می شود. در روسیه بین سال های ۱۹۱۷ و 
۱۹۱۹، نه تنها روشنفکران، بلکه بخش های 
قابل توجهی از خرده بورژوازی شهری، و 
مهم تر از آن، خرده بورژوازی روستایی از 
بلشویک ها حمایت کردند، بلشویک هایی که 
به نظر می رسید تنها نیروی قادر به تحقق 

بخشیدن به امور انقالب دموکراتیک بودند.

بنیادستیزی ضد سرمایه  ویژة  علل  بررسی 
روشنفکران  مثابة  به  روشنفکران  دارانة 
مشترک  خصوصیات  از  که  آنچه  یعنی 
روشنفکران و خرده بورژوازی انتزاع می 
که  آنجا  از  ماند.  می  باقی  [همچنان]  شود، 
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رو  با  خود  نسبت  واسطة  به  روشنفکران 
دستة  یک  مثابة  به  ایدئولوژیکی،  ساخت 
اجتماعی متمایز تعریف می شوند، قابل فهم 
سوسیالیسم  سمت  به  ها  آن  تکامل  که  است 
باید از طریق میانجی های اخالقی فرهنگی 

و سیاسی اخالقی معّینی عبور نماید.

شاعران،  نویسندگان،  روشنفکران،  نخست، 
دانشمندان و سایر  دانان،  الهیات  هنرمندان، 
تحت  که  کنند  می  زندگی  جهانی  در  افراد 
و  زنده  است:  کیفی  های  ارزش  حکمرانی 
مرده، زیبا و زشت، درست و غلط، خوبی 
ارزش  و  عدالتی،  بی  و  عدالت  بدی،  و 
هایی از این دست. از این رو، بسیاری از 
روشنفکران، اگر بتوان چنین گفت، خود را 
طبیعتاً، به گونه ای خودانگیخته و در اساس، 
یابند  با جهان سرمایه داری می  تناقض  در 
ارزش  حکمرانی  تحت  شدت  به  که  جهانی 
است.  مبادله  های  ارزش  [مثل]  کّمی  های 
از نظر هنرمند، یک نقاشی بیش از هر چیز 
نگران  یا  ُپرمعنا  درخشان،  زیبا،  دیگری 
همان  داری،  سرمایه  نظر  از  است؛  کننده 
نقاشی مقدم بر هر چیز دیگر، شیئی است که 
۵۰۰۰۰ فرانک ارزش دارد. اینجا ضدیتی 
میان دو جهان اساساً ناهمگن وجود دارد؛ و 
میان روشنفکر و سرمایه داری، غالباً نسبت 
ناسازگاری حکم فرماست، [البته] در معنای 
وجود  »عدم  یعنی  آن،  باستانی  کیمیاگرانة 
کشش میان دو ماده«. این دو ماده یا جوهر، 
فرهنگ  هستند؛  کّمی  و  کیفی  های  ارزش 
اخالقی یا زیباشناختی و پول. این یک رابطة 
ایستا نیست، زیرا جهان کّمی پیوسته در حال 
گسترش یافتن است و ارزش های کیفی را 
تهدید به جذب کردن و تغییر ماهیت، منحل 
نمودن و هضم و تقلیل آن ها به ارزش مبادله 
شان می کند. روشنفکر تمایل دارد در برابر 
کاالی  هر  دگرگونی  به  مداوم  تهدید  این 
مادی یا فرهنگی، احساس، اصل اخالقی یا 
هیجان زیباشناختی به کاال »شیء«، که به 
بازار آورده می شود تا با قیمتی مناسب به 
فروش رسد، ایستادگی نماید. و تا اندزاه ای 
تواند  می  کند،  می  ایستادگی  روشنفکر  که 
تا مغز استخوان خود به صورت غیرارادی 
تا  تنها  روشنفکر  شود.  داری  سرمایه  ضد 
این حد، یعنی با پذیرش سلطة ارزش مبادله 
ایدئولوژیکی  جهان  کیفی  های  ارزش  بر 
سرمایه  توسط  است  ممکن  اش،  فرهنگی 
داری ادغام شود. این تمایز عادی میان دو 
گسستی  شکل  اوقات  گاهی  روشنفکر،  نوع 
شدید به خود می گیرد. )۳( با این وجود البته 
موارد بینابینی یی هم وجود دارد که در آن، 
کوششی التقاطی صورت می گیرد تا هر دو 

مطالبه را آشتی دهد.

وضوح  به  ایستادگی،  یا  مقاومت  )انتخاب 
تقابل  و  رمانتیک  داری  سرمایه  ضد  در 

در  که  »تمدن«  و  »فرهنگ«  ایدئولوژیک 
اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست نشانة 
روشنفکران اروپای مرکزی بود، نمود می 
یابد. یکی از عالی ترین مزیت های لوکاچ که 
در واژگان مارکسیستی نظریة شیء وارگی 
از نو صورت بندی شده است، نقد رمانتیک 
فرآیند  علیه  که روشنفکران  است  مغشوشی 
شیوة  مشخصة  وجوه  سازی  کّمی  نامالیم 

تولید سرمایه داری ایراد کردند.(

دوم، به علت آنکه روشنفکران تا این حد از 
سایر  از  بیش  و  اند،  گشته  جدا  مادی  تولید 
اجتماعی  دستة  خود  که  آنجایی  از  موارد، 
آن ها به واسطة نقش ایدئولوژیک اش تعّین 
جامعه  در  را  گروهی  ها  آن  کند،  می  پیدا 
ها  ایدئولوژی  آن،  برای  که  دهند  شکل می 
و ارزش ها بیش ترین معنا و افزون ترین 
بیش  کس  هیچ  رو،  این  از  دارد.  را  تأثیر 
از روشنفکران، اصول، ارزش ها و ایدئال 
به  ُرنسانس  از  بورژوایی را  اومانیسم  های 
واسطة دوران روشنگری تا ایدئالیسم آلمانی 
کالسیک، »جدی نمی گیرد«. اکنون لوکاچ 
نشان مان می دهد که بورژوازی، که زمانی 
در  تا  شد  مجبور  بود،  اختیارات  دارای 
تناقض با ایدئولوژی خود رفتار کند و ارزش 
هایی را که هیچ گاه از ادعای تصاحب آن 
و  دهد  تنزل  نماید،  انکار  نکشید،  دست  ها 
در عمل، به فراموشی سپارد. )۴( بنابراین 
که  است  یی  اومانیستی  اصول  چنین  نام  به 
و  داری  سرمایه  علیه  روشنفکران  جماعت 
بورژوازی می شورد، و در بعضی موارد، 
قادر به  پرولتاریا را به عنوان طبقة اصالتاً 
تحقق ایدئال های آزادی، برابری و برادری 
روشنفکران  برای  رو،  این  از  یابد.  بازمی 
»اومانیسم مارکسیستی تبدیل به وارث عظیم 
ترین دستاوردهای متفکران بورژوا می شود 
و جنبش کارگری باید اجراکنندة عملِی اندیشه 
 )in theory( هایی شود که تا کنون در نظر

پشتیبانی شده اند«. )۵(

جنگ  وقوع  او،  نسالن  هم  و  لوکاچ  برای 
ترین  واضح  احتمالً   ،۱۹۱۴ در  جهانی 
اومانیستی  های  سنت  میان  مغاک  تجلی 
فرهنگ کالسیک و واقعیت انضمامی جامعة 
بود.  داری  سرمایه  جهان  و  بورژوایی 
»سیاسی شدن«ی که لوکاچ و بسیاری دیگر 
از روشنفکران پس از ۱۹۱۴ تجربه کردند، 
تا حّدی، ُنمود این ترومای اخالقی فرهنگی 

است.

البته روشنفکران به این تناقض به صورتی 
در  مثال،  برای  ندادند.  نشان  واکنش  همگن 
سه  میان  توان  می  جهانی،  جنگ  با  رابطه 
به  تالش   )۱ شد:  قائل  تمایز  اصلی  گرایش 
منظور انکار تعارض میان واقعیت سرمایه 
داری و ایدئولوژی اومانیستی آن، به طوری 

مبارزة  عنوان  به  یا   ۱۹۱۴  ۱۸ جنگ  که 
تمدن آلمانی در برابر توحش روسی معرفی 
دموکراسی  مبارزة  منزلة  به  یا  شود،  می 
غربی علیه توحش آلمانی؛ ۲( نقد جنگ که 
لیبرال  صلح  ایدئولوژی  بر  مبتنی  صریحاً 
و  مردمان،  میان  برادری  دموکراتیک، 
حقوق دموکراتیک ملت هاست با این حال، 
نقدی است که امکان دارد با فرض خصلت 
جهان شمول ضد امپریالیستی و ضد سرمایه 
به:  دارانه، رادیکال تر شود و منجر گردد 
حامل  تنها  عنوان  به  پرولتاریا  بازیابی   )۳
در  اومانیستی  و  دموکراتیک  های  ارزش 

برابر بربریت بورژوایی تعمیم یافته.

دستة  خود  ماهیت  دلیل  به  آخر،  گزینة  دو 
اجتماعی یعنی اهمیت ویژة ارزش ها در شیوة 
انتخاب  پذیرند.  امکان  روشنفکران،  زندگی 
گزینة دوم یا سوم از جانب روشنفکران، نه 
را  ها  آن  داری  سرمایه  که  میزانی  به  تنها 
پس می راند بستگی دارد، بلکه مبتنی است 
بر جذبی که از اردوگاه پرولتری نشئت می 

گیرد.

چنین جذبی بیش از سایر موارد، ایدئولوژیک 
یا نظری است. مارکسیسم، به عنوان نظامی 
از  بسیاری  برای  انقالبی،  و  علمی  پیوسته 
تنها  منزلة  به  شده،  رادیکالیزه  روشنفکراِن 
نظریه ای پدیدار می شود که خاستگاه های 
می  عیان  و  تبیین  را  وارگی  ء  شی  حقیقی 
را  داری  سرمایه  که  ای  نظریه  تنها  کند، 
کّمی  امور  نابودکنندة  تفوق  اِی  ریشه  علت 
ارزش  تنزل  زندگی،  سازی  غیرشخصی 
مارکسیسم،  داند.  می  جنگ  وجود  و  ها 
به سبب دقت علمی  تنها  نه  روشنفکران را 
بدین  بلکه  بینی خود،  کلی جهان  و خصلت 
اِی  ریشه  بردن  میان  از  پی  در  که  خاطر 
اجتماعی  حیات  بر  مبادله  ارزش  هژمونی 
است، و به این خاطر که به نیروی اجتماعی 
می  جهت  آن  در  که  دارد  اشاره  راستینی 
می  انقالبی، جذب  پرولتاریای  یعنی  کوشد: 
رادیکالیزه  روشنفکران  از  بسیاری  نماید. 
شده، پرولتاریا را به عنوان سوژة تاریخ و 
َقبرَکن سرمایه داری، تنها از طریق میانجی 
می  در  نظری،  نظامی  مثابة  به  مارکسیسم 
یابند. از این رو، اینکه روشنفکران به طور 
یا  نه،  یا  کنند  حمایت  پرولتاریا  از  سیاسی 
عوض،  در  روشنفکران،  شورش  اینکه 
باقی  فرهنگی  اخالقی  صرفاً  شورشی 
به وجود سنتی  تا حدی بستگی  نه،  یا  بماند 
مارکسیستی و دسترسی به آثار مارکسیستی 

در کشور آن ها دارد.

گاهی اوقات، انکار رادیکال و پیوستة سرمایه 
داری، ممکن است به تنهایی روشنفکران را 
در جهِت یافتن مارکسیسم سوق دهد و آن ها 
را وارد صفوف پرولتاریا نماید. اما از نظر 
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رویدادی  روشنفکران]،  [از  زیادی  بخش 
بیرونی مانند انقالب ۱۹۱۷ روسیه، نخست 
ضد  و  نماید  عمل  کاتالیزور  مثابة  به  باید 
سرمایه داری بی شکل و پراکندة آن ها را 
متبلور نماید و آن ها را به سمت پرولتاریا 
مورد  در  ویژه  به  امر  این  کند.  جذب 
دارد،  صحت  لوکاچ  مانند  روشنفکرانی 
کسی که به حّد شدیدی از خشونت و تضاد 
اخالقی فرهنگی با سرمایه داری نائل شد و 
هیچ گاه، جذب جنبش های کارگری سوسیال 
و  طلبانه  اصالح  هژمونی  تحت  دموکرات 
یا  تجدیدنظرطلبانه  شکل  در  چه  پارلمانی، 
توده  با استیالی  تنها  آن نشد.  کائوتسکیستی 
اِی پرولتاریای انقالبی بر صحنة تاریخ )در 
گرا«ی  »افراط  حاشیة  این   ،)۱۹۱۸  ۱۹
طبقة  به  [توانست]  روشنفکران  جماعت 
ترین  رادیکال  پیوستن  واسطة  به  کارگر، 
جناح آن یعنی حزب کمونیست، نیروی تازه 

ببخشد.            یادداشت ها

.۱شب َسنت جان، شب پیش از روز میانی 
تابستان است )معموالً بین ۲۱ و ۲۴ ژوئن( 
اسکاندیناوی  های  فرهنگ  در  بیشتر  که 
اهمیت دارد. )جشنی مانند جشن تیرگان در 
فرهنگ ایرانی(. در فرانسه به طور معمول 
این جشن با آتش بازی همراه است. م. منبع: 

ویکیپدیا

بر  عمل  پی  در  که  )صفت(،  .۲»رادیکال 
که  است  هایی  معلول  اساسی  علت  مبنای 
نامة  لغت  دارد«  ها  آن  تغییر  به  امید  فرد 
Petit Robert، ص .۱۴۴۷ [مقایسه شود 
آکسفورد:  اختصاری  نامة  لغت  تعریف  با 
به سمت ریشه یا اصل رفتن… مخصوصاً 
یادداشت  ای  ریشه  درمان  بنیادی،  تغییر 

مترجم انگلیسی.]

گروه  از  دالی  سالوادور  رو،  این  .۳از 
 Avida« لقب  او  به  که  ها،  سوررئالیست 
Dollars« )طّماع دالر( داده بودند، بیرون 

گذاشته شد.

.۴لوکاچ این را »بحران اخالقی کذب درونی 
بورژوازی« نام می دهد.

امتداد مرتفع  .۵اومانیسم مارکسیستی صرفاً 
سازی )aufhebung( اومانیسم بورژوایی 
نیست، بلکه تداوم دیالکتیکی آن نیز هست.

منبع:

 Georg  ,)۱۹۷۹(  ,Lowy, Michael
 Lukács From Romanticism to
 .Bolshevism, London: NLB, pp

۲۲ ۱۵

yahoo.@۰6_Me_ir مترجم:  میل  ای 
com

نظری

دایره المعارف روشنگری

معنی تحت اللفظی هنجار )نرم(:

قاعده، قانون اساسی راهنما، دستور العمل، 
میزان، الگو.

مفهوم هنجاربه معانی مختلف مورد استفاده 
قرار می گیرد.

تفاوت  زیرین  معانی  میان  توان  می  بویژه 
قائل شد، البته باید توجه داشت که نکات زیر 
نمی  تشکیل  هم  از  دیسیونکت  طبقات  حتما 

دهند:

۱

هنجار به معنای فنی )میزان، عالمت و نوع 
استانداردی(

۲

 هنجار  معنای الگوی فنی و یا دستورالعمل 
فنی

۳

استعمالی  قواعد  از  متدی  معنای  به  هنجار 
یا  یا ضرور در عملیات فکری و  ممکن و 

مادی.

۴

هنجار به معنای سیستمتئوریکی اش.

۵

هنجار به مثابه اندازه تعیین شده هر سیستم 
تنظیمی

6

که هر سیستم  بمثابه وضع و حالتی  هنجار 
بودن مکانیسم های  دارا  ببرکت  سیبرنتیکی 

تنظیمگر دو باره بدان برگردانده می شود.

هنجار، یعنی اندازه تعیین شدهی هر سیستم 
در این میان می تواند یکی از دو مورد زیر 

هنجار )نرم(
پروفسور دکتر ولفگانگ پطر ایش هورن

برگردان شین میم شین

باشد:

الف

اندازه ای ثابت باشد. )تنظیم مبتنی بر ارزش 
ثابت(

ب

اندازه ای متغیر باشد. )تنظیم تعاقبی(

هنجار به تعینی برای تنظیم و قاعده مند کردن 
اعمال انسان ها و یا گروه های اجتماعی در 

حیات جامعه اطالق می شود.

۱

دیگر  از  بیش  »هنجار«  مفهوم  معنی  این 
سوسیولوژیکی  و  فلسفی  اهمیت  معانی، 

)جامعه شناسی( دارد.

۲

این گونه هنجارها به اجرا )و یا عدم اجرای( 
انسانی  اعمال  به  مربوط  فکری  مقررات 
مربوط می شوند که بنا برمصالح اجتماعی 

به نیات زیر وضع می شوند:

الف

برای تنظیم اعمال انسانی

ب

اعمال  و سوی  تعیین سمت  و  هدایت  برای 
انسانی

ت

برای هماهنگ سازی اعمال انسانی

پ

برای برقراری و حفظ نظام اجتماعی معینی.

۳

هنجارها به تعیین یک و یا چند عمل )و یا 
شیوه عمل( از انبوهه اعمال )و یا از انبوهه 
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و  پردازند  می  ممکنه  عمل(  های  شیوه 
مراعات آن را به تکلیف اجتماعی همه افراد 

جامعه مربوطه بدل می سازند.

۴

می  تعیین  هنجارها  بوسیله  که  مقرراتی 
شوند، پیوند آماج ـ وسیله ـ شرایط عمل را 

مطرح می سازند. 

۵

هنجارها را می توان به شرح زیر طبقه بندی 
کرد:

الف

هنجارهای عملی

هنجارهای عملی به آماج های عمل مربوط 
می شوند.

ب

هنجارهای کردوکاری

انواع،  طرق،  به  کردوکاری  هنجارهای 
عواقب و ترکیب عملیات عملی مربوط می 

شوند.

ت

هنجارهای ابزاری

وسایل  از  استفاده  به  ابزاری  هنجارهای 
مربوط می ش.ند.

پ

هنجارهای مشروط

به شرایط  وابستگی  در  هنجارهای مشروط 
معینی تعیین می شوند.

ث

هنجارهای نامشروط

به  وابستگی  عدم  در  نامشروط  هنجارهای 
شرایط معینی تعیین می شوند.

6

هنجارها می توانند خصلت فراخوانی با شدت 
و حدت مختلف، بشرح زیر داشته باشند:

الف

فرمان

ب

امر

ت

نهی  

پ

امر به معروف

ث

رهنمود

ج

توصیه و پیشنهاد

ح

اجازه

۷

بوسیله  معموال  هنجارها  مراعات  و  اجرا 
واکنش های اجتماعی تضمین می شود، که 
بنوبه خود خصلت هنجاری کسب می کنند و 
فرم های سختگیرانه و یا سهل گیرانه بخود 

می گیرند.

هنجارهای زیر از آن جمله اند:

الف

مجازات قضائی

ب

 مجازات مالی )جریمه(  

ت

 مجازات اخالقی )تنبیه(

پ

سرزنش از سوی افکار عمومی

ث

تمجید )تحسین( از سوی افکار عمومی

ج

تحقیر از سوی افکار عمومی

۸

پیوندهای  در  توانند  می  ضمنا  هنجارها 
با  اجتماعی  حیات  گوناگون   سیستمی 

خودویژگی های زیرین مؤثر واقع شوند:

الف

هنجارهای مصرفی مواد

با خودویژگی های فنی ـ اقتصادی  

ب

هنجارهای برنامه ریزی در عرصه برنامه 
ریزی اقتصاد ملی

با خودویژگی های سیاسی ـ اقتصادی  

ت

با خودویژگی های قضائی

پ

با خودویژگی های اخالقی

۹

زیرین  پیوندهای  به  توانند  می  هنجارها 
مربوط باشند:

الف

به پیوند عملی یکباره

ب

به پیوند عملی مکرر

ت

به طبقه ای از پیوندهای عملی

۱۰

قائل  تفاوت  زیر  هنجارهای  میان  توان  می 
شد:

الف

 هنجارهای درونی رفتار فردی انسان ها

در  انگیزه  و  ها  ماکسیم  به  کنید  مراجعه 
تارنمای دایرة المعارف روشنگری

ب

هنجارهائی که در جامعه معتبرند.

۱۱

تفاوت یاد شده، اما تفاوت سیالی است و آن 
دو می توانند به یکدیگر بدل شوند.

۱۲

بلحاظ  احکام  و  هنجارها  تفاوت  به  توجه 
زیادی  اهمیت  منطقی  و  نظری  ـ  معرفتی 
دارد و ما نباید آندو را یکسان تلقی کنیم و با 
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یکدیگر عوضی بگیریم.

دیارة  تارنمای  در  حکم  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

۱۳

فونکسیون هنجارها

الف

ادا  امور  واقعیات  باره  در  مطلبی  هنجارها 
نمی کنند.

ب

هنجارها به توصیف و یا توضیح و یا پیش 
بینی عملی و یا شیوه عملی نمی پردازند.

ت

تعیین  از  است  عبارت  کارشان  هنجارها 
تکلیف و یا دستورالعمل و یا فراخواندن به 
به مراعات شیوه های عمل  و  اعمال  انجام 

و امثالهم.

پ

های  فونکسیون  شاخص  هنجارها  و  احکام 
اجتماعی  حیات  در  )اگرچه  مختلف  کامال 
واقعی متعلق ب یکدیگر( و ناگسستنی شعور 

اند.

ث

احکام و هنجارها شاخص جنبه های »از آن 
خود کردن آگاهانه جهان«  بوسیله انسان ها 

هستند.

۱۴

فونکسیون احکام

الف

)شناختین(  معرفتی  های  فونکسیون  بیان 
شعور

ب

محیط  به  نسبت  انسان  شناسنده  رفتار  بیان 
زیست او

ت

بیان  از آن خود کردن نظری ـ روحی جهان 
بوسیله انسان ها

۱۵

فونکسیون هنجارها

الف

بیان فونکسیون هدفگذار و تصمیمگیر شعور

ب

بیان رفتار هدفی و رفتار تصمیمگیری انسان 
ها نسبت به محیط زیست

ت

بیان از آن خود کردن عملی ـ روحی جهان 
بوسیله انسان ها

۱6

روابط  نشاندهنده  هنجارها  و  احکام  بنابرین 
به جهان واقعی  مختلف جهان فکری نسبت 

اند.

۱

نشاندهنده  حال  عین  در  هنجارها  و  احکام 
روابط متنوع میان انسانها هستند:

الف

باشد،   ) B ( به  حکمی  کننده  ابالغ   ) A ( اگر 
برای  ادراک حکم  دستیار  بمثابه   ) A ( آنگاه 

) B ( مطرح می شود.

ب

اگر ) A ( ابالغ کننده هنجاری به ) B ( باشد، 
)تعیین  هنجار  مبلغ  مقام  بمثابه   ) A ( آنگاه 
اجرائی،  قوه  بمثابه   ) B ( و  کننده(  تکلیف 
بمثابه دستیار اجرائی برای ) A ( مطرح می 

شود.

ت

که  شود  می  معلوم  فوق  توضیحات  از 
توان  نمی  را  هنجارها  احکام،  برخالف 
بلحاظ معرفتی ـ نظری )یعنی بلحاظ تئوری 
شناخت( دقیقا درست و یا نادرست )حقیقی و 

یا باطل( نامید.

پ

روابط هنجارها نسبت به واقعیت، از روابط 
احکام نسبت به واقعیت بغرنج تر اند.

ث

روابط احکام نسبت به واقعیت در رابطه با 
حقیقت مورد بررسی قرار می گیرند.

دایرة  تارنمای  در  حقیقت  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

۲

در رابطه با هنجارها می توان از مناسبیت 
آنها سخن گفت.

الف

مناسبیت هنجارها در راهنمائی، سازماندهی 
اهمیت  از  انسانی  اعمال  و هماهنگ سازی 

تعیین کننده ای برخوردار است.

ب

ارزش  با  مغایرت  )در  هنجارها  مناسبیت 
حقیقت احکام( دارای اهمیت عملی است.

ت

از این رو ست که مناسبیت می تواند بطور 
سوبژکتیویستی هم قابل تعبیر باشد.

پ

مناسبیت هنجارها اما همانند حقیقی و یا باطل 
بودن احکام، اوبژکتیف )عینی( و مستقل از 

سوبژکت است:

۱

بوسیله  که  عملی  های  شیوه  و  اعمال  اوال 
هنجارها بمثابه تکالیف مقرر می شوند، باید 
ابلحاظ اوبژکتیف )عینی( امکان پذیر باشند 
و این امر بوسیله توسعه مناسبات اجتماعی 

تعیین می شود.

۲

اجرای  خواهان  هنجارها  که  عملیاتی  ثانیا 
وضعی  از  گذار  موجب  باید  هستند،  شان 
به وضعی دیگر شوند، باید موجب گذار از 
وضع موجود به وضع مورد نظر دیگر شوند 
و نه به وضعی که از هدف، ماهیتا دور باشد 

و یا بر ضد آن باشد.

۳

ثالثا هدفگذاری ها و منافعی که منشاء کلیه 
هنجارها هستند، خود از توسعه عینی جامعه 
و یا از توسعه مناسبات اجتماعی عینی نشأت 

می گیرند.

را  وظایفی  تنها  ها  انسان  مارکس،  قول  به 
برای خود تعیین می کنند که راه حل آنها یا 

موجود است و یا در حال تکوین.

۴

مناسبات  فکری  تعیین  به  هنجارها  رابعا 
اجتماعی می پردازند.

که  تکالیفی  و  رفتارها  دیگر،  عبارت  به 
هنجارها برای انسان ها پیشنهاد و تعیین می 
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کنند، اوال باید در تأثیرگذاری قوای محرکه 
اجتماعی بزرگ ـ مثال در تأثیرگذاری قوای 

طبقاتی ـ ادغام شوند.

این  اجتماعی  نقش  و  موقعیت  با  باید  ثانیا 
قوای محرکه اجتماعی و یا طبقاتی، مناسبیت 

داشته باشند و در راستای منافع آنان باشند.

ث

بمثابه  هنجارها  داشتن  مناسبیت  شاخص 
ارزش عملی آنها، اما مانع آن نمی شود که 
های  سیستم  و  هنجارها  تشکیل  شرط  پیش 
حتی  وقوف  درخور،  و  مناسب  هنجاری 
المقدور به پیوندهای عملی و منافع اجتماعی 

)و یا پیش بینی آنها( را باشد.

ج

بنابرین مناسبیت هنجارها به صحت و سقم 
احکامی که احکام پایه ای نامیده می شوند، 

وابستگی پیدا می کند.

ح

تدوین  ضرورت  و  امکان  این،  بر  عالوه 
احکامی راجع به هنجارها نیز وجود دارد:

۱

مثال

زیر  قانونی  هنجار  دموکراتیک  آلمان  در 
صادق است:

»تبلیغ جنگ طلبی ممنوع است!«

۲

بطور کلی می توان گفت که اوال پیش شرط 
هر هنجاری، حکمی است.

۳

شالوده  بمثابه  حکمی  به  هنجاری  هر  ثانیا 
مبرم  نیاز  قرینه معرفتی خود  یا  و  معرفتی 

دارد.

۴

از سوی دیگر اما معارف و پیش بینی های 
انسانی راجع به جهان که در احکام و یا در 
سیستم های حکمی بیان می شوند، اگر جامه 

عمل نپوشند، پشیزی نمی ارزند.

۵

بنابرین، هنجارها حلقات واسط ضرور میان 
معارف و تحول عملی جهان اند.

)هنجارها پل گذار از عالم نظر به عالم عمل، 
از عالم تئوری به عالم پراتیک اند.

شاید بتوان از دیالک تیک شناخت ـ هنجار 
ـ تحول و یا از دیالک تیک حکم ـ هنجار ـ 

عمل سخن گفت. مترجم(

6

هم  با  هنجارها  و  احکام  دیگر،  عبارت  به 
اینکه  ضمن  دهند،  می  تشکیل  را  وحدتی 
می  باقی  خود  بجای  آنها  میان  های  تفاوت 

ماند.

۷

)کومونیکاسیون(  نظر  تبادل  در  هنجارها 
میانانسانی با سیستم های عالمتی زیرین در 
آنها  معنی  مثابه  به  گیرند،  می  قرار  پیوند 
نمودار می گردند و یا بوسیله آنها منتقل می 

شوند:

الف

اغلب با زبان طبیعی

ب

تحت شرایطی هم با زبان مصنوعی

ت

با آثار هنری

پ

با پالکات ها

ث

با اشارات

ج

با رفتار نمونه وار شخصیت ها

۸

هنجارها  انتقال  و  فرمولبندی  با  رابطه  در 
بوسیله زبان طبیعی همواره باید به فونکسیون 
عملی )پراگماتیکی( ئی توجه داشت که زبان 

به عهده می گیرد.

در اینگونه موارد فرم های هنجاری زیرین 
مطرح می شوند:

الف

جمالت هنجاری

 جمالت هنجاری، جمالتی که در آنها، عمل 

مشخصی واجب، مشروع و یا ممنوع قلمداد 
می شود.

ب

جمالت امری

 جمالت امری، جمالتی اند که بنوبه خود می 
توانند انواع مختلفی داشته باشند.

ت

گویش های زبانی

که  اند  هایئ  گویش  زبانی،  های  گویش 
هنجارها را اغلب بلحاظ پراگماتیکی در فرم 

مستور و مؤثر بیان می دارند:

مثال قضاوت های ارزشی که تحت شرایطی 
در قالب جمالت سؤالی ادا می شوند.

۹

تحت  توانند  می  نیز  محض  حکمی  جمالت 
شرایطی برای بیان هنجارها بکار روند.

۱۰

در فرمولبندی پلنوم ها و وظایف، که بنوبه 
خود حاکی از هنجارها هستند، معموال احکام 
مستقبل )مربوط به آینده( مورد استفاده قرار 

می گیرند.

در این میان باید به دو نکته توجه داشت:

الف

از سوئی باید میان تنوع وسایل زبانی تفاوت 
قائل شد.

ب

از سوی دیگر باید حتی االمکان میان ماهیت 
و  فرمولبندی  که  شد،  قائل  تفاوت  هنجارها 

انتقال شان در مد نظر قرار دارد.

۱۱

این حقیقت امر که هنجارها ـ برخالف احکام 
ـ ساخت های فکری خاص اند و این حقیقت 
امر که می توان میان هنجارها بکمک روابط 
پیوندهای  المقدور  حتی  خاصی،  منطقی 
معینی برقرار ساخت، سبب شده که در دهه 
های اخیر گروهی به تدوین منطق هنجارها 

مبادرت ورزند.

)مراجعه کنید به دنوتیک در تارنمای دیارة 
المعارف روشنگری

۱۲
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)جامعه  سوسیولوژیکی  و  فلسفی  مسائل 
شناسی(در رابطه با هنجارها به شرح زیرند:

الف

مسئله منبع و سرچشمه هنجارها

ب

مسئله فونکسیون اجتماعی هنجارها

ت

مسئله اثبات علمی هنجارها

پ

سیستم های هنجاری

۱۳

در رابطه با هنجارهای مربوط به شیوه های 
رفتار عام انسانی و آماجگذاری های اساسی 
و بویژه اخالقی در تمام تاریخ فلسفه و جامعه 
شناسی ما قبل مارکسیستی وغیرمارکسیستی 
ایدئالیستی  حل  راه  عمدتا  مسائل  این  برای 

عرضه شده است.

تحلیل  و  تجزیه  که  است  آوری  یاد  به  الزم 
این  گذاری  مسئله  به  مختلف  هنجارهای 

هنجارها منحر می شود.

۱۴

این امر نشاندهنده آن است که راه حل علمیـ  
ماتریالیستی این مسائل تنها برپایه ماتریالیسم 
پذیر  امکان  علمی  سوسیالیسم  و  تاریخی 

است.

 I 

هنجار از دیدگاه ایدئالیسم

درحال حاضر ایدئالیسم نیز نوشدارویش را 
به ساختار جهان و  از مسائل مربوط  کمتر 
همراه  به  جهان  علمی  شناخت  که  مسائلی 
حیات  عملی  مسائل  از  بیشتر  بلکه  آورده، 
هنجارها  مسئله  به  که  انسانها  اجتماعی 

مربوط می شوند، می نوشد:

الف

از مسائل مربوط به کردوکار هدفگذار

ب

از مسائل از آن خود کردن عملی و فکری 
جهان بوسیله انسانها.

ایدئالیسم آخرین سرچشمه و منبع هنجارها را 
در عوامل زیر می جوید:

الف

درخیرمتعالی )خدا(

ب

در »عالی ترین« آماج های اخروی

ت

در کالم خدا

پ

در خرد عملی محض

ث

در ارزش های آرمانی ـ ماورای تاریخی

ج

در تصمیمگیری یکباره سوبژکتیف

ح

در میل و اراده فرد واحدی

خ

 در میل و اراده گروه اجتماعی واحدی

 II 

هنجارها از دیدگاه ماتریالیسم مکانیکی

سوی  از  بویژه  ـ  آمده  بعمل  های  تالش 
قرون هفدهم و  در  فرانسه  و  انگلیس  فلسفه 
ـ برای توضیح ماتریالیستی  هجدهم میالدی 
هدفگذاری ها و هنجارهای مربوط به رفتار 
انسانی بر اساس »طبیعت« انسانی با درک 
سنسوئالیستی  و  فیزیولوژیکی  ـ  بیولوژیکی 
روانشناسی(  ـ  )حسگرائی  پسیکولوژیکی  ـ 
مناسبات  با  آن  رابطه  به  اعتنا  بی  و  آن  از 
اجتماعی واقعی و توسعه تاریخی، اگرچه در 
زمان خود نقش مترقی بعهده داشته اند، ولی 

ایدئالیستی بوده اند.

 III 

هنجارها از دیدگاه پوزیتیویسم

و  انگلیس  فلسفه  درک  میان  زمینه  این  در 
میالدی  هجدهم  و  هفدهم  قرون  در  فرانسه 
جدی  تشابه  معاصر  پوزیتیویستی  درک  و 

وجود دارد.

الف

و  هنجارها  پوزیتیویستی،  درک  بر  بنا 
عام  رفتار  به  مربوط  های  آماجگذاری 

انسانی، قابل توضیح و نقد تئوریک نیستند و 
باید بمثابه امور فکری تلقی شوند.

ب

این درک پوزیتیویستی نیز درک ایدئالیستی 
مستور و پنهان است و برخالف ماتریالیسم 
قرون هفدهم و هجدهم میالدی طرح فلسفی 

ارتجاعی ئی است.

طرحی از مجله ارجمند هفته

 

 IV 

هنجارها از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی

اجتماعی  ابزارهای  و  ها  پدیده  هنجارها 
ضرور برای همزیستی و همکاری انسان ها 
هستند و از حوایج اجتماعی ناشی می شوند.

بنابرین، هنجارها در تحلیل نهائی از عوامل 
زیرین سرچشمه می گیرند:

الف

از روند حیات اجتماعی واقعی

ب

از مناسبات تولیدی و طبقاتی  

ت

از منافع متضاد و قسما آنتاگونیستی نیروهای 
طبقاتی

پ

آنتاگونیستی  قسما  و  متضاد  منافع  از 
فرماسیون های اجتماعی مختلف.

ث

یا موانع کردوکار  و  اهرم ها  ·   هنجارها 
آنها  چون  هستند،  انسانها  عملی  اجتماعی 
عمل واقعی آن دسته از نیروهای اجتماعی را 
تنظیم می کنند که حاملین مناسبات اجتماعی 
را  هنجارها  آماج  استقرارشان  که  اند  ئی 

تشکیل می دهد.

ج

هنجارها  که  است  معنی  بدان  اما  امر  این 
بیانگر منافع اساسی و همیشگی این نیروهای 
مناسبات  خود  از  که  منافعی  اند،  اجتماعی 

عینی اجتماعی نشأت می گیرند.

ح
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)جامعه  سوسیولوژیکی  و  فلسفی  تأمالت 
و  آنها  منشاء  هنجارها،  به  راجع  شناسی( 
اثبات پذیری آنها در خارج از این پیوند که در 
تحلیل نهائی بوسیله روند حیات مادی جامعه 
و تحت تأثیر نیروهای محرکه اجتماعی عمل 

انسانی تعیین می شود، بی معنی است.

خ

اهمیت بزرگ تئوری ماتریالیستی ـ تاریخی 
علمی  توضیح  فقط  نه  آن  که  است  این  در 
مسائل هنجاری را به همراه می آورد، بلکه 
خودـ   قبل از همهـ  پیش شرط تئوریکی الزم 
برای تشکیل آگاهانه سیستم های هنجاری و 
استفاده آگاهانه از آنها در مبارزه طبقه کارگر 

و در ساختمان جامعه سوسیالیستی است.

د

از  صرفنظر  ـ  هنجارها  ایدئالیستی  درک 
مسئله  به  ایدئالیستی  برخورد  مختلف  انواع 
توضیح  تنها  نه  عکس،  بر  اما  ـ  هنجارها 
غیرعلمی مسئله هنجارها ست، بلکه عالوه 
با  خود  انفعالی  تطبیق  به  را  انسانها  آن  بر 
واقعیت اجتماعی سرمایه داری و به تبعیت 
از نیروهای طبقاتی واقعا حاکم در این جامعه 

محکوم می کند.

اساس  بر  انقالبی  کارگری  توسعه جنبش  با 
مارکسیسم ـ لنینیسم و با تحول سوسیالیستی 
بنیادی  تحول  دچار  هنجارها  مسئله  جامعه، 

در جامعه می شود.

این تحول خود کاتالیزاتور مهم روند تحول 
انقالبی عملی جامعه است.

طبقه  که  هنجاری  های  سیستم  و  هنجارها 
و  اند  آورده  همراه  به  سوسیالیسم  و  کارگر 
در  انقالبی  بسیار  و  مهم  نقش  آورند،  می 
تغییراتی بازی می کنند که مشخصه دوران 

تاریخی معاصر است.

گرایشات اصلی تحول فوق الذکر در زمینه 
زیر  بشرح  توان  می  را  هنجاری  مسائل 

جمعبندی کرد:

۱

الف

ایجاد آگاهانه مناسبیت میان هنجارها و روند 
توسعه تاریخی.

ب

یعنی ایجاد سیستم های هنجاری ئی که عمل 
سمت  به  را  اجتماعی  های  گروه  و  افراد 
سازمان  و  دهند  می  تاریخی سوق  پیشرفت 

می دهند.

ت

استخراج آگاهانه هنجارها از منافع اجتماعی 
زحمتکشان

پ

اجتماعی  منافع  پایه  بر  هنجارها  اثبات 
زحمتکشان

ث

غلبه بر باورهای توهم آلود در باره ماهیت و 
منشاء هنجارها و از بین بردن آنها

۲

الف

شده  ریزی  برنامه  و  آگاهانه  ساختن  تابع 
بواسطه  مردم  رفتاری  های  شیوه  تنظیم  ی 

هنجارها در راستای منافع طبقه کارگر

ب

شده  ریزی  برنامه  و  آگاهانه  ساختن  تابع 
بواسطه  مردم  رفتاری  های  شیوه  تنظیم  ی 
هنجارها بر انجام وظیفه طبقاتی ـ تاریخی ـ 

جهانی طبقه کارگر

ت

شده  ریزی  برنامه  و  آگاهانه  ساختن  تابع 
بواسطه  مردم  رفتاری  های  شیوه  تنظیم  ی 
پایان  به  مربوط  ضروریات  بر  هنجارها 

بخشیدن به استثمار انسان بوسیله انسان

پ

شده  ریزی  برنامه  و  آگاهانه  ساختن  تابع 
بواسطه  مردم  رفتاری  های  شیوه  تنظیم  ی 
جامعه  ساختمان  الزامات  بر  هنجارها 

سوسیالیستی.

ث

سوق دادن آگاهانه و برنامه ریزی شده کلیه 
و  دولتی  نظام  تحکیم  درراستای  هنجارها 

اجتماعی سوسیالیستی

ج

شده  ریزی  برنامه  و  آگاهانه  دادن  سوق 
های  توده  جلب  راستای  در  هنجارها  کلیه 
و  اداره  در  شرکت  به  مردم  از  وسیعتری 

رهبری توسعه اجتماعی

ح

سوق دادن آگاهانه و برنامه ریزی شده کلیه 

عمل  ابتکار  توسعه  راستای  در  هنجارها 
خالقانه زحمتکشان

خ

سوق دادن آگاهانه و برنامه ریزی شده کلیه 
همه  تکامل  و  توسعه  راستای  در  هنجارها 

جانبه انسان سوسیالیستی.      

۳

الف

هنجارهائی که در طی مبارزه طبقه کارگر 
هنجارهای  بمثابه  اند،  یافته  تشکیل  انقالبی 
مصداق  ها  انسان  همکاری  و  همزیستی 

عمومی ـ اجتماعی کسب می کنند.

ب

این امر امکان ارزیابی انتقادی کلیه گرایشات 
دموکراتیک انقالبی و هومانیستی ایام سابق 
را در عرصه هنجارهای همبودی و حیاتی 

پدید می آورد.

۴

اجتماعی  و  دولتی  اقتصادی،  نظام 
یابد  استحکام می  بیشتر  سوسیالیستی هرچه 
بیشتر  توده ها هرچه  و شعور سوسیالیستی 
آگاهی  نیز  اندازه  همان  به  کند،  می  رشد 
سوسیالیستی برای اجرای هنجارهای حیات 
همبود سوسیالیستی اهمیت بیشتری کسب می 

کند.

۵

طبقه کارگر و حزب آن در تدوین و سمت 
به  رهبری  نقش  هنجاری  های  سیستم  دهی 

عهده می گیرند.

حزب طبقه کارگر بر پایه هنجارهای لنینی 
زندگی درونحزبی و با مراعات قاطعانه آنها 
آینده نگر مبتنی  سرمشقی از نظام هنجاری 
بر داوطلبی، وحدت اراده و وحدت عمل پدید 
آمادگی عمل،  اعضای خود  از  و  آورد  می 
می  عالی  مسئولیت  احساس  و  عمل  ابتکار 

طلبد.

پایان
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نظری

بازنگری مسئله گذار سوسیالیستی

مسیر امین
نگرش

برگردان : ب . کیوان

به  داری  سرمایه  گذار  درباره  بحث  من 
سوسیالیسم را بر پایه تأیید دلیلی می آغازم 
افتادگی  پا  پیش  به  نزدیک  نهایت  بی  که 
این  درباره  که  هایی  آفرینی  مفهوم  است: 
مفهوم  به  بستگی  کنیم  می  پیشنهاد  گذار 
آفرینی های ما درباره سرشت سرمایه داری 
و سوسیالیسم دارد. با توجه به این گفته، بر 
اساس آن چه که در پی می آید درک خواهیم 
اساسی  که موضوع  آن چه  درباره  که  کرد 
تز  آنتی  در  طور  همان  داری،  سرمایه  در 
آن سوسیالیسم را مشخص می کند، همواره 
جا  این  من  البته  است.  نداشته  وجود  توافق 
از اختالف های درون چپ های تاریخی که 
خواستار سوسیالیسم اند و حتی اختالف های 
تاریخی صحبت  مارکسیسم  اردوگاه   درون 
نمی کنم. بنابراین، آشکارا مفهوم آفرینی ها 
درباره استراتژی های توسعه سرمایه داری: 
دموکراسی  سوسیال  های  آفرینی  مفهوم 
های  بخش  مائوئیسم،  و  بولشویسم  غرب، 
رادیکال جنبش توده ای ضد امپریالیستی در 
جهان سوم که در هر حال نیروهای تاریخی 
یکدیگر  از  شدت  به   – ند  ا  بوده  مهمی 

متمایزند.

دوم  کنکاش  نخستین،  کنکاش  این  به  من 
را  همسان  افتاده  پا  پیش  دلیل  یک  درباره 
تزهای  این  درستی  تاریخ  کنم:  می  اضافه 
است.  نکرد  ثابت  را   گذار  درباره  مختلف 
بل که بیشتر نادرستی همه این تزها را تأیید 
فروپاشی  رفاه،  دولت  فرسایش  است.  کرده 
در  مائوئیسم  ترک  شوروی،  های  سیستم 
سوم  جهان  دوباره  شدن  کمپرادوری  چین، 
دهند.  می  توضیح  روشنی  به  را  نکته  این 
وانگهی تاریخ همواره پیش می رود، سرمایه 
شود.  می  دگرگون  و  یابد  می  تحول  داری 
بنابراین، از پیش گفته نشده است که تعریف 
های مربوط به سرمایه داری نباید به خاطر 
کیفی  مهم  های  دگرگونی  گرفتن  نظر  در 
احتمالی اش، آن گونه که در مثل می تواند 
باشد،  جدید  جهانی شدن«   « داری  سرمایه 

بازبینی شود.

۱. شیوه تولید سرمایه داری، سرمایه داری 

در واقع موجود، سه تضاد اساسی

خواهم  امروز  وضعیت  در  گرفتن  قرار  با 
گفت که به عقیده من سیستم سرمایه داری بنا 
بر سه تضاد اساسی تعریف و توصیف می 
اند  اساسی  جهت  این  از  تضادها  این  شود. 
چیره  درباره  اندیشیدن  از  ناتوان  سیستم  که 
تا  شدن بر آن ها است. بعد خواهیم دید که 
چه اندازه یا اندازه هایی جریان های تاریخی 
مارکسیسم و سوسیالیسم با مفهوم آفرینی های 
پیشنهادی این جا هم عقیده بوده اند. این امر 
یابی  ارزش  کردن،  درک  برای  را  زمینه 
آفرینی  کردن و گفتگو کردن درباره مفهوم 
های سوسیالیسم و گذار به سوسیالیسم که این 
تئوری و  در  تاریخی  گوناگون  جریان های 

پراتیک گسترش داده اند، فراهم می آورد.

در فرمول بندی فشرده آن ها این سه مشخصه 
اساسی به دست آمده است:

سرمایه  )رابطه  اساسی  تولید  رابطه    -۱
بیگانگی  خود  از  ویژه  وضعیت  که  داری( 
و وضعیت قانون های اقتصادی را که ویژه 

سرمایه داری است، مشخص می کند.

۲-     قطب بندی در مقیاس جهانی که در 
تاریخ بی مانند است.

۳-     ناتوانی در پایان دادن به ویرانی منبع 
های طبیعی در مقیاسی که آینده بشریت را 

تهدید می کند.

از خود بیگانگی اقتصادگرایانه

است  ای  مشخصه  ها،  مشخصه  نخستین 
که  جریانی  هر  از  ها  مارکسیست  همه  که 
باشند، با آن همداستان اند، زیرا این مشخصه 
تعریف شیوه تولید سرمایه داری را تشکیل 
البته، به رغم این مخرج مشترک  می دهد. 
اصولی، اگر آن چه را که رابطه تولید مورد 
بین  ها  رابطه  ارزش،  قانون  ارزش  بحث، 
اند،  اقتصادی  های  قانون  و  ها  طبقه  تضاد 
رابطه هایی که این پایه اقتصادی با روبنای 
کنند،  می  حفظ  را  غیره  و  آن  ایدئولوژیک 

درون  در  ها  اختالف  دامنه  کنیم،  مشخص 
به مراتب درون مجموع  و  خود مارکسیسم 
چپ های ضد سرمایه داری نمودار می شود.

که  پردازم  می  هایی  نکته  توضیح  به  حال 
های  بندی  فرمول  به  تازه  مثال،  عنوان  به 
مورد  قلمروهای  در  که  پرداختم  آن  اساسی 

بحث برایم جنبه خاص دارند:

الف- رابطه تولید سرمایه داری شکل کامل 
پیدا  صنعتی«  انقالب   « پایه  بر  را  اش 
سرمایه  مالکیت  که  هنگامی  یعنی  کند.  می 
به  استثمار می کند،  داری کار مزدبری را 
مالکیت بر وسیله های تولید که خود آفریده 
شود  می  تبدیل  است  ها(  )کارخانه  کار 
که  مالکیت  پیشین  های  شکل  وسعت  به  و 
فرمانروا بر دسترسی به وسیله های طبیعی 

تولید )زمین( است.

کامل  داری  سرمایه  تولید  رابطه  این  ب- 
که  آورد  به وجود می  را  چارچوب الزمی 
می  گسترش  آن  در  ارزش  قانون  و  ارزش 
در یک رشته  جامعه  این صورت  در  یابد. 
از بازارهای به هم پیوسته که بازار عمومی 
یکپارچه سه ُبعدی )بازار فرآورده ها، بازار 
کار، بازار سرمایه ها( را تشکیل می دهد، 

سازمان می یابد.

این جا شرح  که  بازارهای مورد بحث  پ- 
داده شد، به نظر می رسد که خود »به کلی 
تنها عمل می کنند« با این همه، به نظر می 
آید پویایی که آن ها را به حرکت در می آورد 
از قانون های مستقل از اراده انسان پیروی 
می کند و از این رو، این قانون ها در جامعه 
همانند قانون های طبیعت عمل می کنند. این 
عینی  نیروهای  به  اقتصادی«  های  »قانون 
این  در  جدید-  کیفیت  این  شوند.  می  تبدیل 
که  عینی  اقتصادی  های  قانون  که  مفهوم 
از  فقط  فرمانروایند  اجتماعی  بازتولید  بر 
لحظه ای وجود دارد که سرمایه داری شکل 
کامل اش را پیدا می کند- از خود بیگانگی 
اقتصادگرایانه خاص در دنیای مدرن را )که 
من آن را در برابر از خودبیگانگی متافیزیک 
طبقاتی خراجی  های  جامعه  کارکرد  بر  که 
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که مقدم بر سرمایه داری بوده اند، قرار می 
دهم( مشخص می کند. من این ویژگی را  با 
باز  بر  تنها  ارزش  قانون  که  این  به  اشاره 
فرمان  داری  اقتصادی سرمایه  تولید سیستم 
نمی رانند، بل که در آن بر همه جنبه های 
فرمول  رانند،  می  فرمان  اجتماعی  زندگی 

بندی می کنم.

ت – از خودبیگانگی کارگر جای اش را در 
این چارچوب، به عنوان نمود نیاز کارکرد 
از خودبیگانگی اقتصادگرایانه که در قلمرو 
تنظیم »بازار کار«  عمل می کند، می یابد. 
فروشنده نیروی کار باید برای گذران زندگی 
اش از قانون های عینی ای پیروی کند که 

خارج از اختیار اوست.

ث – رابطه ها میان پایه اقتصادی، مدیریت 
سیاسی جامعه و شکل های ایدئولوژیک که 
بیان  در  اجتماعی  نیروهای  ها  آن  پایه  بر 
می آیند، جای خود را در این چارچوب می 
یابند. سرمایه داری سیستمی اجتماعی است 
سازمان  از  را  سیاسی  زندگی  سازمان  که 
نفس  در  سازمان  این  کند.  می  جدا  اقتصاد 
خود به شیوه مستقل عمل می کند. این جدایی 
یک نوآوری در تاریخ، در سیستم )خراجی( 
و  نهادها  درآمیزی  بر  بنا  که  است  پیشین 
پیروی اقتصاد از سیاست تعریف می شود. 
من این وارونگی را در این بیان فرمول بندی 
کرده ام. در شیوه خراجی »قدرت بر ثروت 
فرمان می راند«، در صورتی که برعکس 
قدرت  بر  »ثروت  داری  سرمایه  شیوه  در 
خودبیگانگی  از  جایگزینی  فرمانرواست«. 
به  کار(  خودبیگانگی  از  )و  اقتصادگرایانه 
جای از خود بیگانگی متافیزیک )فرمانروایی 
مفهوم هایی که بازتولید قدرت را ممکن می 
سازند( با این وارونگی مطابقت دارد. جدایی 
بندی  شکل  شرط  سیاسی  اقتصاد  نهادهای 
سیستم های سیاسی مدرن به ویژه دموکراسی 

بورژوایی است.

با این همه، این توضیح کوتاه درباره آن به 
تنهایی و به آسانی دامنه اختالف های مربوط 
به این پرسش اساسی را که: سرمایه داری 
مفهوم  که  آن  حال  دهد؛  می  نشان  چیست؟ 
ُگسست  روی  کنم  می  مطرح  من  که  هایی 
و  داری  سرمایه  که  دارد  تکیه  ای  کیفی 
سیستم های پیشین را در برابر هم قرار می 
دارد  مخالف وجود  کلی  به  بینش  دهد: یک 
که از تعریف های عام نهادهای  مشترک در 
اقتصادی، رابطه  پایه  همه جامعه ها )مانند 
های تولید، دولت، طبقه ها و نهاد سیاسی، 
روبنای ایدئولوژیک(  عزیمت می کند و در 
این صورت کارکرد پیوستگی این نهادها را 
به همان ترتیب از یک جامعه تا جامعه دیگر 
تحلیل می کند )در مثل پایه اقتصادی که به 
فرمانرواست،  تاریخ  همه  در  ترتیب  همان 

قانون های عینی عمل کرده  بر  بنا  همواره 
است(؛ روبنا همواره جایی است که نیازهای 
دهند.  می  بازتاب  را  غیره  و  پایه  بازتولید 
اهمیتی  فروکاستن  به  بینش  این  بنابراین، 
گرایش دارد که مفهوم های از خودبیگانگی 
اقتصادگرایانه )و کار( در توضیح من دارند.

از آن جا که بنا بر منش این اندیشه پذیرفتنی 
کردن  صادر  مأمور  مرجعی  که  نیست 
داشته  وجود  واقعی  مارکسیسم  گواهینامه 
باشد که فایده مند باشد )برعکس من آن را 
خطرناک می دانم( درباره تزهای مختلف در 
زمینه مارکس شناسی به بحث نمی پردازم. 
می  نظر  در  را  واقعیت  فقط  من  بنابراین، 
دهم:  توضیح  را  آن  بعد  کوشم  می  و  گیرم 
منظور مفهوم آفرینی هایی است که به قدر 
آفرینی های توضیح  با مفهوم  کافی متفاوت 
کوتاه من در پنج نکته بوده است و به وسعت 
فقط  نه  داری  تاریخی ضد سرمایه  در چپ 
تاریخی  مارکسیسم  مسلط  های  جریان  در 
جریان  شک  )بدون  سوم  انترناسیونال 
مائوئیسم  که  جریانی  نه  البته  شوروی، 
تا  کم  است دست  یا خواسته  کرده  نمایندگی 
مراتب  به  بلکه  کند(،  نمایندگی  ای  اندازه 
جناح  در  و  غربی  دموکراسی  سوسیال  در 
رادیکال پوپولیسم ضد امپریالیستی پیرامونی 
ها، یعنی در دو نیروی  عمده تا اندازه ای 
یا دست کم بنا بر هدف های اعالم شده شان 

»ضد سیستمی« فرمانروا باقی می مانند.

درباره  که  هایی  آفرینی  مفهوم  بنابراین، 
سرمایه داری داریم به وسعت مفهوم آفرینی 
هایی را تعریف می کنند که از آن چه می 
تواند – یا باید – جامعه بدون طبقه ها، عالی 
باشد بدست می آید که به عنوان هدف مبارزه 
خود  نوبه  به  ها  آن  کنند؛  می  پیشنهاد  ها 
تأثیرهای قطعی روی استراتژی های گذاری 
می گذارند که برای رسیدن به سوسیالیسم، 
اگر چنین نامی به هدف  مبارزه ها بدهیم، 
بعد خواهیم  این همه،  با  پیشنهاد شده است. 
به  سوسیالیسم  کاهش  را  آن  که  چه  آن  دید 
سرمایه  بدون  داری  سرمایه  عامیانه  مفهوم 
که  است  هدفی  بینش  نمود  نامم،  می  داران 
چنین  هم  کنم.  می  نقد  را  آن  جا  این  من 
خواهیم دید که همه استراتژی های گذار که 
)مانند  اند  شده  مطرح  واقعی  تاریخ  توسط 
مرحله باوری سوسیال دموکراسی از زمان 
برنشتین، انقالب جهانی سوسیال دموکراسی 
ساختمان  تروتسکیسم،  دیرتر  و  انقالبی 
انقالب  سوم،  انترناسیونالیسم  سوسیالیسم 
پیاپی مرحله به مرحله مائوئیسم، سوسیالیسم 
آنارشیست  مارکسیست،  خودگردانان  بازار 
از هواداران  ها، سوسیالیست ها و دیگران 
تا پیروان »راه  تیتو، چین پس از مائوئیسم 
های غیرسرمایه داری« که پیش از این در 
اختالف  فراسوی  شد(،  پیشنهاد  سوم  جهان 

عنصرهای  برخی  دارای  شان،  عمیق  های 
راه  بدون  توان  نمی  که  اند  مشترک  مخرج 
ها  آفرینی  مفهوم  های  سرچشمه  به  جستن 
درباره سرمایه داری و سوسیالیسم آن ها را 

کشف کرد.

قطب بندی جهانی

اکنون با گشودن بحث درباره دومین مشخصه 
مشخصه  این  که  دید  خواهیم  داری  سرمایه 
موضوع اختالف های باز هم بارزتر است. 
هرگز در تاریخ بشریت اختالف ها در زمینه 
توسعه نیروهای تولیدگر، یعنی در باروری 
در  که  سترگ  اندازه  این  تا  اجتماعی  کار 
سرمایه داری دیده ایم، نبوده است. اگر در 
سال ۱۸۰۰ اختالف های اندازه گیری شده 
در ارتباط با  فرآورده مادی سرانه به ندرت 
فراتر از نسبت ۱ به ۲ برای اغلب جامعه 
هایی بود که خارج از مرحله های نخستین 
توسعه قرار داشتند، این نسبت امروز ۱ به 
یا بیشتر است. وانگهی در حالی که تا   ۵۰
درازمدت در زمان های قدیم گرایش فرانروا 
که  )چنان  بود  ها[  پیشرفته  ]به  »رسیدن« 
اروپای هنوز بربر مقارن سال ۱۰۰۰ عقب 
ماندگی اش را نسبت به آسیا در فاصله این 
است(،  کرده  جبران   ۱۵۰۰ سال  و  تاریخ 
سرمایه  فرمانروایی  زمان  از  گرایش  این 
تناقض  است.  دایمی  افزایش  به  رو  داری 
ایدئولوژیک  گفتمان  زیرا  آشکاراست؛ 
مدرن  که  شدنی«  »جهانی  روی  فرمانروا 
شدت  توان  بر  بنا  و  گشوده  را   آن  سازی 
بخشی پیشرفتی که به جامعه های عقب مانده 

عرضه کرده، تکیه می کند.

اندیشه  اندازه مهم،  تا این  در برابر واقعیت 
باقی  کننده  قانع  نه چندان  با شگفتی  لیبرالی 
مانده است. این اندیشه در جریان فرمانروایی 
اش، دو گفتمان عمده به کلی متضاد موازی 
هم را حفظ می کند، بی آن که این امر مانع 
فعالیت آن جلوه کند. از یک سو، این گفته را 
ادامه می دهد که جهانی شدن سرمایه داری 
امکان های توسعه را برای همه فراهم می 
اقتصاد  گفتمان  اساسی  مضمون  )این  آورد 
سوی  از  دهد(.  می  تشکیل  را  قراردادی 
دیگر، باید این واقعیت در عین حال عجیب 
ها  امکان  این  از  چرا  که  سازد  روشن  را 
)زیرا  است  نشده  استفاده  واقعیت هرگز  در 
اختالف همواره رو به فزونی است(. از این 
می  متوسل  گفتمانی  به  لیبرالی  اندیشه  رو، 
شود که در آن برهان آوری اقتصادی به کلی 
غایب است. برهان استوار بر خصلت های  
فرضی ویژه خاص فرهنگ ها، مذهب های 
می  نژاد  را  آن  )که  است  مختلف  های  قوم 
نامیدند. پس از این که در کاربرد اصطالح 
آشناییم  آن  با  که  هایی  روی  زیاده  نژاد 

صورت گرفت آن را کنار گذاشتند(
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سرمایه  ضد  اندیشه  های  جریان  برعکس، 
آور  رسوایی  واقعیت  از  اند  توانسته  داری 
قطب بندی فزاینده جهانی که توأم با توسعه 
بهره  خود  سود  به  است،  داری  سرمایه 
به دقت  آن ها  این کار  برای  کنند.  برداری 
ناگزیر بوده اند، توجه خود را روی ارتباط 
متمرکز  داری  سرمایه  و  بندی  قطب  میان 
سازند و تئوری این ارتباط را مطرح کنند. 
به طور کلی، آن ها این کار را انجام نداده اند 
یا  گمان دارند این کار را انجام داده اند، اّما 
به شیوه ای و با برهان هایی که بسیار چون 

و چراپذیر به نظر می رسند.

علم  عنوان  به  اجتماعی  اندیشه  خوشبختانه 
تاریخی  ماتریالیسم  ماند.  می  ناتمام  همواره 
نیز از این قاعده برکنار نیست. بنابراین در 
تحول  های  قانون  عام  بسیار  مسئله  برابر 
تزهای  از  تاریخی  ماتریالیسم  اجتماعی، 
این  از  برخی  است.  گرفته  الهام  گوناگون 
می  تکیه  عمومی  های  قانون  روی  تزها 
کنند که برای همه جامعه ها معتبرند. برخی 
دیگر- برعکس- روی خصوصیت های ویژه  
تأکید دارند که مسیرهای گوناگونی را تحمیل 
می کنند. دلیلی که این اختالف ها را ممکن 
پیوستگی  تئوری  که  است  این  سازد،  می 
مرحله های گوناگون برای به فرجام رسیدن 
عقیده  به  که  حالی  در  است،  مانده  برجا  پا 
من مارکسیسم که یک تئوری منسجم و کلیت 
گرای شیوه تولید سرمایه داری را به وجود 
آورده، تحلیل هایی به همان اندازه قانع کننده 
در زمینه تئوری قدرت و فرهنگ به وجود 
توانسته  ها   برخی  چنین  هم  است.  نیاورده 
آن  با  ترتیبی  به  را  ها  مرحله  کارکرد  اند 
عمومی  تاریخ  از  برآمده  کارکرد  که  چه 
است، پیوند دهند )مانند تاریخ »پنج مرحله« 
جهان شمول- کمونیسم نخستین، برده داری، 
به  که  سوسیالیسم  داری،  سرمایه  فئودالیته، 
یقین این  تاریخ یک شکل بندی کاریکاتوری 
ماندگی  عقب  حدی  تا  دیگر،  برخی  است(. 
ها، انسدادها و ُبن بست های احتمالی )چون 
تئوری شیوه تولید آسیایی( را ضمن وفادار 
توضیح  اندیشند،  می  که  چه  آن  به  ماندن 
روش  اصلی  هسته  دسته  دو  هر  دهند.  می 
مارکسیستی را تشکیل می دهند. من از سوی 
خود فرارفت از تقابل این دو دبستان اروپا 
مرکز انگار را بر پایه تئوری پردازی تحول 
سه  های  اصطالح  در  که  ام  کرده  پیشنهاد 
مرحله کمونیستی، خراجی و سرمایه داری 

فرمول بندی شده است.

هایی چنین  اختالف  دیدن  از  نباید  بنابراین، 
بحث  هنگام  که  شد  شگفتی  دچار  چشمگیر 
که  ای  مسئله  یعنی  مسئله-  همان  درباره 
مستلزم پیوستگی مرحله ها است، در عرصه 
محدودتر چون عرصه ای نمودار می شود 
که بنا بر قطب بندی عصر مدرن معین می 

شود: به عقیده من این جا به گرایش فرمانروا 
همواره به خاطر این که  کم تر توانسته ایم 
داده  بهاء  پدیدار سخن گوییم، کم  اهمیت  از 

شده است. چرا چنین است.

فلسفه   به  باید  آن  به  دادن  پاسخ  برای 
روشنگران در ساختن ایدئولوژی عقل گرایی 
مدرن )بورژوایی( و فلسفه جنبش کارگری و 
بازگشت.  مارکسیسم  از جمله  سوسیالیستی، 
این تاریخ، تاریخ بیان نافذ خوش بینی معین 
است که باید به پیروزی عقل، بنا بر این، به 
پیشرفت، یعنی به محو تدریجی عقب ماندگی 
های احتمالی برخی ها نسبت به برخی دیگر- 
بنا بر این علیه قطب بندی بیانجامد. اندیشه 
بورژوایی همان طور که باالتر یادآور شده 
ام در آن جا باقی مانده است. اقتصادگرایی 
»تئوری  در  را  اش  افتاده  پا  پیش  بیان  آن 
یابد که فرض  اقتصادی  توسعه« می  های 
می کند اگر انتخاب های »درست« در این 
باقی  آن  باشد، برای  زمینه صورت  گرفته 
به طور  فرهنگ  و  سیاست  یعنی  ماند،  می 
طبیعی آن جا سازگار می شود )یا می تواند 

آن جا سازگار شود(.

در  خود  زمان  سوسیالیسم  با  مارکس  البته، 
تصدیق  او  آیا  است.  سهیم  بینی  خوش  این 
نکرده است که قانون ارزش خارج شده از 
ناپذیری  مقاومت  نیروی  به   پاندورا  جعبه 
قوام  های  مقاومت  همه  که  شود  می  تبدیل 
یافته از گذشته را در هم می شکند، از این  
رو، نه ملت ها، نه دولت ها، نه ایدئولوژی 
ها و سیاست، نه حتی مذهب ها قادر نیستند 
در برابر نتیجه های آن مقاومت کنند که هم 
و  دهقانان  همه  )چون  ویرانگرند  هم  زمان 
پیشه وران  را حذف می کند و جنبه طبقه 
های مردمی را به وضعیت فروشنده نیروی 
مترقی  هم  و  دهد(  می  کاهش  غیره  و  کار 
فرد  و  تولیدگر  نیروهای  آزادی  )چون  اند 
نابرابر،  توسعه  پس  آورند(.  می  فراهم  را 
قطب بندی، اختالف فزاینده رویدادهای گذرا 
هستند. گرایش فرمانروای سرمایه داری دیر 
سرمایه  جهانی  توسعه  در  را  خود  زود  یا 
داری تحمیل می کند و در مقیاس جهانی یک 
جامعه یکپارچه بوجود می آورد که تنها بر 
تضاد اجتماعی استوار است که بورژوازی 
و پرولتاریا را در برابر هم قرار می دهد. 
از این رو، سرمایه داری فرارفت اش را به 
اعتبار انقالب جهانی سوسیالیستی فراهم می 
آورد. بنابراین، تاریخ سرمایه داری همواره 
تاریخ تبعیت همه نهادهای زندگی اجتماعی 
اقتصادی  توسعه  جانبه  یک  نیازهای  از 
نیستیم  گفتمانی  روبرو  با  این جا  آیا  است. 
که امروز نولیبرال ها در دفاع از بازار  به 

زبان می آورند؟

به یقین اگر خواننده مارکس این جا تصویر 

ترسیم شده را کاریکاتوری می بیند، به عقیده 
من این کم تر از آن تصویری نیست که در 
و  دوم  انترناسیونال  به  تاریخی  مارکسیسم 
البته تصحیح هایی  سوم تحمیل شده  است. 
برای در نظر گرفتن واقعیت سرسخت، یعنی 
قطب بندی روزافزون، به عمل آمده است، 
اساسی  تئوری  کشیدن  پرسش  به  بدون  اّما 
ای که طبق آن قانون های انباشت بایست به 
حذف قطب بندی نایل آید مهم ترین تصحیح 
های کالن توسط لنین انجام گرفت. او تئوری 
امپریالیسم را تنظیم کرد که به قطب بندی در 
دگرگونی های تازه از سرمایه داری گذشته 
از ۱۸۸۰(  تقریب  )به  انحصارها  تا عصر 

اختصاص دارد.

تردید کردن در این جزم و جایگزینی آن با 
بندی  قطب  چه  )چنان  مخالف  فرضیه  جزم 
محصول توسعه سرمایه داری باشد، نه نتیجه 
به  ای  پدیده  توسعه(  این  برابر  در  مقاومت 
کلی تازه است. این فرضیه خط راهنمای هم 
پژوهش های من از  همان آغازشان در دهه 
فرضیه  هم چنین  فرضیه  این  است.   ۱۹۵۰
های دبستان موسوم به وابستگی در آمریکای 
التین و اقتصاد جهان بوده است. سهم های هر 
دو پژوهش، مخرج های مشترک و اختالف 
موضوع  کافی  قدر  به  من،  گمان  به  ها، 
مورد توجه بوده اند که در این جا به تکرار 
ما  موضوع  برای  مهم  پردازم.  نمی  ها  آن 
اعتراف به این است که مسئله آن جا عبارت 
از موضع های تئوریک روشنفکران نیست 
که چرا جنبش های اجتماعی تاریخی را در 
بندی  استخوان  شان  برای  و  اند  نگرفته  بر 
پاره  چند  هر  نیاوردند،  فراهم  ایدئولوژیک 
در  جا  آن  و  جا  این  ها  توضیح  از  هایی 
باوری  از شوروی  نقد چپ  سیاسی  گفتمان 
یا در جنبش های رهایی بخش ملّی رادیکال 
تکرار شده اند. این رابطه موضوع دیگری 
را تشکیل می دهد که از عرصه ما که در 

این جا تعیین شده خارج است.

زیرا همان طور که خواهیم دید پاسخ ضمنی 
به مسئله قطب بندی نقش قاطعی در مفهوم 
ساختمان  و  انقالب  به  مربوط  های  آفرینی 
بازی کرده است. در صورتی  سوسیالیستی 
جدید  و  متفاوت  آفرینی  مفهوم  بخواهیم  که 
گذار به سوسیالیسم را جانشین مفهوم آفرینی 
)یا  شده  سپری  شان  زمان  که  کنیم  هایی 
من ضروری  نظر  به  اند(،  شده  ورشکسته 
است که نکته اساسی تئوری پیشنهادی قطب 
من  کنیم.  مشخص  را   داری  سرمایه  بندی 
این کار را این جا با محدود کردن خود به 
پیشنهادهایی که در این زمینه به آن ها دست 
یافته ام، انجام می دهم، بی آن که به تاریخ 
شکل گیری آن ها و تاریخ رابطه های آن ها 
با تئوری دبستان هایی که پیشتر اشاره کرده 

ام، باز گردم.



59مجله هفته شماره 33  اسفند 1391 صفحه  

بندی  قطب  که  گیرم  می  نتیجه  رو،  این  از 
از کارکرد خود قانون ارزش که در مقیاس 
جهانی عمل می کند، بوجود آمده است. این 
امر  فرمانروایی  بر شناخت  استوار  تصدیق 
با  رویارو  داری  سرمایه  ویژه  اقتصادی 
داشته.  آن وجود  از  پیش  که  است  سیستمی 
پیشتر  من  که  است  فرمانروایی  همان  این 
اساسی  خصلت  نخستین  شناسی  هویت  در 
هر  ام.  کرده  بیان  داری  سرمایه  نشانگر 
چند مارکسیسم تاریخی تز فرمانروایی نهاد 
اقتصادی را پذیرفته، با این همه از آن نتیجه 
رد  را  آن  تاریخ  که  آورد  می  دست  به  ای 
همگون  گرایش  که  این  آن  و  است-  کرده 
سازی باید بر گرایش هایی که قطب بندی را 
تولید می کنند، چیره شوند- یا هنگامی که این 
بنا بر فرضیه  واقعیت را می پذیرد، آن را 
مخالف با فرضیه فرمانروایی امر اقتصادی- 
از راه »مقاومت« پیروزمندانه امر سیاسی 
یا امر فرهنگی بیان می کند. بنابراین، اشتباه 

مارکسیسم تاریخی در کجاست؟

که  اختالطی  بر  بنا  را  اشتباه  این  من 
در  ارزش  قانون  بین  تاریخی  مارکسیسم 
شکل عام و انتزاعی آن انجام داده است، بیان 
کرده ام که سرمایه داری را به عنوان شیوه 
تعریف  شده  جهانی  ارزش  قانون  و  تولید 
با  پیوند  در  آن  مشخص  شکل  که  کند  می 
من  )که  است  داری  سرمایه  جهانی  توسعه 
آن را سرمایه داری واقعاً موجود می نامم(. 
در  بازار  یکپارچگی  مستلزم  نخست  حالت 
همه ُبعدهای آن است و حالت دّوم خصلت ُدم 
نیروی کار را  بازار جهانی است که  بریده 
طرد می کند. در حالیکه مارکسیسم تاریخی 
با  را  داری  سرمایه  جهانی  توسعه  واقعیت 
مقیاس  داری در  تولید سرمایه  توسعه شیوه 
که  سازی  مفهوم  آمیزد،  می  هم  در  جهانی 
پیشنهاد می کنم متمایز کردن آن ها را  من 
ممکن می سازد. در این صورت به آسانی 
کارکرد  تنها  آن  در  که  داد  نشان  توان  می 
به  را  بندی  قطب  شده  ارزش جهانی  قانون 
وجود می آورد، یعنی این واقعیت را در می 
یابد که قطب بندی درونی سرمایه داری از 
زمانی است که به شکل کامل خود می رسد 
)و محصول دگرگونی هایی که مرحله تازه 
ای از سرمایه داری- امپریالیسم را مشخص 
می کند، نیست(: قطب بندی بنا بر قانون های 
انباشت سرمایه داری و نه بنا بر مقاومت در 
برابر انباشت با ُکنش سیاسی و فرهنگی در 
بیان می آید. قانون ارزش جهانی شده حتی 
امکان می دهد در توضیح واقعیت ها فراتر 
برویم؛ زیرا این قانون به طور کامل خصلت 
های ویژه پیرامون های سرمایه داری را در 
تولیدی  سیستم  تالشی  مانند  گیرد:  می  نظر 
)در رویارویی با خصلت خودمداری آن در 
مرکزها(، وابستگی، بازتولید شکل های تولید 

منطق  از  پیروی  و  ها  شکل  تغییر  پیشین، 
این  نابودی  با  رویارویی  )در  انباشت  های 
شکل ها که در مرکز تسلط دارد، نامناسب 
بودن سیستم سیاسی »مدرن« – سیستم دولت 
حقوقی، دموکراسی بورژوایی و غیره( در 
پیرامون ها و غیره. با  وجود این، این قانون 
از  که  را  فرهنگی  و  سیاسی  های  مقاومت 
بقایای گذشته نیستند، بلکه برعکس، واُکنش 
داری  بندی سرمایه  قطب  با  در مصاف  ها 

اند، در نظر می گیرد.

اندیشه  ام،  این همه، همان طور که گفته  با 
نفس  در  شده  داده  توضیح  جا  این  که  هایی 
جنبش  هستند.  ها  اندیشه  همان  حد  در  خود 
ضد سرمایه داری  واقعی از آن ها بی خبر 
است. از این رو، »گذار« به ترتیبی مورد 
نادرست  های  تئوری  که  گرفته  قرار  بحث 
وقفه  بی  گرایانه  مصلحت  های  انطباق  و 
ازکنار آن گذشته اند. تئوری پیشنهاد می کند 
اش  خاص  توسعه  بر  بنا  داری  سرمایه  که 
فراهم  را  انقالب سوسیالیستی جهان  شرایط 
می آورد. یا دست کم، اگر درک کنیم که همه 
خلق های جهان در لحظه ای که زنگ انقالب 
به صدا در آمده بود، هنوز به سطح خلق های 
منطقه های بسیار پیشرفته نرسیدند، انقالب 
در مجموع مرکزهای پیشرفته رخ می دهد 
و کشورهای پیرامونی را به دنبال خود می 
آن  های  ماندگی  عقب  آن  بر  و عالوه  کشد 
ها را با آهنگی که می تواند از این پس در 
مقایسه با آن چه که در عصر سرمایه داری 
بود با شتابی بیشتر جبران کند. به بیان دیگر، 
تشکیل  را  دّوم  درجه  بهینه  مرکزها  انقالب 
است.  جهانی  انقالب  مطلق  بهینه  دهد،  می 
آیا انتظار لنین از وقوع انقالب در اروپا این 
نبود که پس از انقالب در حلقه ضعیف آن 
)روسیه( به یاری آن بشتابد؟ هم چنین بدیهی 
درباره  دموکرات  سوسیال-  بینش  که  است 
در  که  مرکزها  در  انباشته  های  پیشرفت 
نهایت باید به سوسیالیسم بیانجامد و در این 
صورت کشورهای پیرامونی را به دنبال می 
کشد- در موضوع اساسی تفاوتی با درک آن 
عرصه  در  این،  وجود  با  ندارد.  جنبش  از 
سرمایه  نظم  کشیدن  پرسش  به  ها،  واقعیت 
داری طبق شکلواره تئوریک انجام نگرفت. 
صورت  ها  پیرامون  در  انقالب  برعکس، 
گرفت و در آن جا محبوس ماند. آنگاه مسئله 
تعدیل و سازگاری با واقعیت پیش آمد و بر 
توجیهی  سوسیالیسم  ساختمان  تئوری  پایه 
پرداخته  تعدیل ساخته و  این  برای  تئوریک 

شد.

شد  آغاز  لنینیسم  برچسب  با  که  تئوری  این 
انقالب  تئوری  بندی  فرمول  در  مائو  توسط 
پیاپی بر پایه مرحله ها )که خویشاوندی آن با 
فرمول بندی تئوری پیوسته تروتسکی و حتی 
تا اندازه ای لنین نمودار است(، توسعه یافت. 

عرصه  توانند  می  که  اند  کرده  گمان  حتی 
از  را  به سوسیالیسم  گذار  این شکل  اعتبار 
محصول  های  جامعه  کردن  یکپارچه  راه 
»راه  برچسب  با  ملی  بخش  رهایی  انقالب 

غیر سرمایه داری« و غیره گسترش دهند.

نابودی ثروت های طبیعی

     سومین خصوصیت اساسی ویژه سرمایه 
تولید  طبیعی  پایه  ویرانی  به  مربوط  داری 
که  اقتصادی  محاسبه  که  است  اجتماعی 
پایه  بر  سازد،  می  مشخص  را  سیستم  این 
کوشیده  شّدت  به  من  است.  شده  استوار  آن 
ام در این باره از مارکس نقل قولی بیاورم 
)کاپیتال، کتاب اول فصل ۱۵، واپسین جمله 
پاریس،  سوسیال،  انتشارات   ،۱۰ بخش  از 
ترجمه ژوزف روای  با بازبینی مارکس ص 
۱۸۲(: »پس تولید سرمایه داری تکنیک و 
ترکیب روند تولید اجتماعی را هم زمان با 
خشکاندن دو منبعی که هر ثروت از آن ها 
کارگر  و  زمین  یعنی  گیرد،  می  سرچشمه 

گسترش می دهد«.

جمله ای با شکوه که در ۱۸6۳ نگاشته شد! 
می بایست محیط باوران عصر ما را متقاعد 
کند که آن ها کاری جز کشف دوباره مارکس 
که هرگز اثرهای او را نخوانده بودند، انجام 
ندادند. به یقین، من از این احساس رضایت 
می کنم که آن چه می بایست به عنوان یک 
گواه پس از مدت های دراز بکار بسته شود، 
شده  کشف  دوباره  ما  عصر  در  سرانجام 

است.

رشد  که  بود  دریافته  مارکس  بنابراین، 
از  پیش  تاریخ  در  که  مادی  تولید  شگرف 
اندازه ای  تا  بی سابقه است،  داری  سرمایه 
استوار بر ویرانی ثروت های طبیعی است و 
از این راه آینده جامعه را در گرو خود قرار 
ژاپنی  مارکسیست  اقتصاددان  است.  داده 
شیکه توتسورو سی سال پیش پیشنهاد کرده 
رشد  و  ملی  ناخالص  تولید  محاسبه  که  بود 
آن با در نظر گرفتن این عامل منفی اصالح 
شود. بدیهی است که به این یادآوری اعتنایی 
نشد. من به نوبه خود این بحث را با مطرح 
کردن نقد اساسی از محاسبه اقتصادی از سر 
گرفتم که استوار بر مفهوم بسیار کوتاه برای 
بودن  »عقالنی«  توصیف  از  برخورداری 
سرمایه  اقتصادی  عقالنیت  واقع  در  است. 
می  امروز  که  گونه  آن  )»بازار«  داری 
بشریت  درازمدت  منافع  دیدگاه  از  گویند( 
از  این جدا  که  است  بدیهی  است.  ناعقالنی 
مضمون اجتماعی آن و بنا بر این نتیجه های 
اجتماعی بهره کشی از کار و طرد قشرهای 
وسیعی از جمعیت از هر گونه مشارکت در 

تولید مورد بحث است.
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البته، این جا مسئله عبارت از اندیشه هایی 
اجتماعی  آگاهی  با  است که هیچ برخوردی 
حقیقت  یک  این  زیرا  ندارند.  یافته  سازمان 
است که جنبش کارگری در غرب، »قدرت 
شوراها« در شرق، جنبش های آزادی بخش 
ملی در جنوب جملگی در ستایش از »توسعه 
اند  نیروهای مولِد« در عمل نامحدود سهیم 
به  که  سبز  های  جنبش  امروز  سرانجام  و 
سنجش این ُبعد ویرانگر »رشد« کمک می 
کنند، همواره برقراری رابطه بین این نتیجه 
و علت آن را رد می کنند؛ بدون شک این 
به  از  که  است  این  به خاطر  گیری  موضع 
بازار  عقالنیت  مفهوم  خود  کشیدن  پرسش 

سرمایه داری واهمه دارند.

توجه دوباره به در نظر گرفتن ثروت های 
محاسبه  دیگر  سیستم  درک  سیاره  طبیعی 
اقتصادی جز سیستم استوار بر زمان کوتاه 
این  سازد.  می  ناگزیر  را  محاسبه  عقالنیت 
به نوبه خود مستلزم تمدن سیاسی و فرهنگی 
به  دارد  ضرورت  ما  برای  است.  دیگر 
آگاهی  بلند  زمان  اساس  بر  کردن  محاسبه 
یابیم. همان طوریکه روستاییان کوشش خود 
سرمایه  بهبود  حتی  و  حفظ  راستای  در  را 
ارضی شان به سود نسل های آینده سرمایه 
گذاری می کنند؛ زیرا به کلی آشکار است که 
اگر تصمیم گیری از همان آغاز زیر فرمان 
کارشناسان بانک جهانی بود، بشریت هنوز 
نه  بیاید.  بیرون  اش  غارهای  از  نبود  قادر 
های  آهن  راه  ساختمان  نه  ها،  خاک  بهبود 
فراقاره ای، نه هیچ یک از ابتکارهای بزرگ 
اند، در  که سرنوشت بشریت را تغییر داده 
 Cash( پول«  گردش   « های  اصطالح 
Follow( که در هاروارد به عنوان واپسین  
تازه های علم اجتماعی با خودنمایی آموزش 
این  با  است.  نیافته  توجیهی  شود،  می  داده 
تاکنون  بشریت  که  است  بدیهی  بسیار  همه، 
در محدوده های شناخت های علمی اش عمل 
گزینش  که  کنیم  نمی  ادعا  پس  است.  کرده 
هایی که در پایه ابتکارهایش بوده اند، همواره 
از دیدگاه حفظ محیط و شرایط طبیعی توسعه 
آینده مؤثر بوده اند. البته، چنین نبوده است. 
با این همه، نمی توان انکار کرد که سرمایه 
داری به عنصر جدید و منظم – محاسبه در 
کوتاه مدت – که گواه مسلم ویرانی شرایط 

مورد بحث است، برتری مطلق داده است.

و اکنون چند تضاد دیگر…

به یقین دنیای معاصر تنها بنا بر سه خصلت 
یاد شده که به عقید من چیزهای تازه اساسی 
با  تقابل  در  را  ها  آن  داری  که سرمایه  اند 
سیستم های پیشین وارد کرده مشخص نمی 
البته، دنیای معاصر از خصلت هایی  شود. 
نیز ارث می برد که با پیشینیان اش در آن ها 
سهیم است. برخی از  این خصلت ها برای 

درک عصر ما، نقد و رهیافت فرارفت از آن 
کم تر مؤثر نیستند. من در اینجا  به ویژه به 
پدرساالری می اندیشم، در واقع، به نظر من 
واضح است که دیگر نمی توان در عصر ما 
اندیشه ورزی درباره مسئله قدرت را بدون 
سنجش آن چه که پدرساالری در این زمینه 

بیان می کند، به نتیجه رساند.

جلوتر خواهیم دید که جنبش اجتماعی- اگر 
زندانی حد و مرزهای بسیار تنگی که مانع 
اساسی  های  خصلت  همه  ای  ریشه  نقد  از 
جامعه ماست باقی بماند- نمی تواند »اتوپی 
آن را  آفریدگارانه« الزم را تصور کند که 
نشان  من  بنامیم.  دیگر  چیز  یا  سوسیالیسم 
و  حد  این  در  ها  آن  چون  که  داد  خواهم 
ضد  یعنی  سیستم-  ضد  نیروهای  مرزها 
سرمایه داری- محبوس مانده اند و در واقع 
دگرگونی  و  رانده  فرمان  بر صحنه  تاکنون 
های مهمی را بر جهان و خوِد سرمایه داری 
تحمیل کرده اند، سوسیالیسم را چونان همانند 
سرمایه  بدون  داری  »سرمایه  از  نوعی  با 

داران« درک کرده اند.

۲. تاریخ پایان ندارد: سرمایه داری باید به 
دلیل فقدان … پشت سر گذاشته شود

توسعه  پایان  بی  یافتن  ادامه  بنابراین، 
سرمایه داری امری تصورناپذیر است. رشد 
تصاعدی که نشانه افسارگسیختگی خشن این 
آن  والرشتین  که  طور  همان  است،  فعالیت 
را رشد سرطانی توصیف کرده، ناگزیر به 

مرگ می انجامد.

ناگزیر  توسعه  این  یافتن  ادامه  میان  این  در 
موجب توحش فزاینده بشریت می شود، زیرا 
استوار بر از خودبیگانگی اقتصادگرایانه و 
قطب  و  سو،  یک  از  کار  خودبیگانگی  از 

بندی جهانی از سوی دیگر است.

از  را  جامعه  ها  خصلت  این  نخست 
فرمانروایی کمینه بر آینده اش بی بهره می 
به  ها  گیری  تصمیم  مسئولیت  زیرا  سازد؛ 
»خود کار شدن بازار« واگذاشته می شود. 
این امر به طور قطع معنی زندگی اجتماعی 
نخواهد  تعجب  جای  پس  کند.  می  نابود  را 
سیاسی  دموکراسی  این صورت  در  که  بود 
تهی از هر کارایی باشد و بحران آن امکان 
های گسترش و غنی کردن آن را آسیب پذیر 
می کند و مردم گاه با روی گردانی از اراده 
آورند  می  روی  ناپذیر  شناخت  رازهای  به 
که بنیادگرایان مذهبی، فرقه ها و شکل های 
 « یعنی  »جماعتی«  باورمندی  گوناگون 
غریزی« پیشنهاد می کنند. دّوم خصلت های 
از  بیش  که  جهانی  ساختمان  در  حالت  این 
آپارتید همه گیر است، تجلی  با  پیش همانند 

می کند.

روزا  که  طور  همان  صورت،  این  در 
خاطرنشان  خود  زمان  در  لوکزامبورگ 
کرد، بدیل بیش از هر وقت »سوسیالیسم یا 
بربریت« است. اگر سرمایه داری پشت سر 
گذاشته نشود، ناگزیر با پایان تاریخ روبرو 
به سادگی چیزی جز  امر  این  بود؛  خواهیم 
خودکشی  نوعی  با  انسان  ماجرای  پایان 

جمعی یا خودنابودی ناآگاهانه نخواهد بود.

سرمایه داری نظر به عقب گردی که هنوز 
بنا بر فرضیه خوشبینانه ای  وجود ندارد و 
نابودی  خود  اش  گستردگی  انسان  ِخَرد  که 
در  پرانتزی  کند، چونان  می  متوقف  را  آن 
این  کند.  تاریخ، زمان »انباشت« جلوه می 
وسیله  انباشت  یکی  است:  دوگانه  انباشت 
های مادی )شناخت های علمی، کارایی های 
ُکنش( که  و  تولید  تکنولوژیک، وسیله های 
درجه ای از فرمانروایی بر نیروهای طبیعی 
زندگی«  »سطح  یک  تأمین  شایسته  که  را 
پذیرفتنی است، ممکن می سازد که به هیچ 
وجه با انباشت دوره های پیشین قابل مقایسه 
نیست؛ دیگری انباشت وسیله های فکری و 
ارتباط،  های  وسیله  و  ها  )شناخت  معنوی 
آزادی فرد، دموکراسی(  که برای فرارفت 
البّته  دارد.  ضرورت  داری  سرمایه  از 
فرمانروایی بر نیروهای طبیعی مورد بحث 
مفهومی نسبی باقی می ماند که فرارفت از 
آن چه را که آن را فقر، بیماری و غیره می 
نامند، ناممکن می سازد. اّما این کار همواره 
محدود است. زیرا مرگ، نگرانی، تردید در 
تصمیم گیری ها و خطر از بین نمی رود. 
انسانی  موجود  من،  عقیده  به  رو،  این  از 
مجهز به ُبعدهای کوچک گوناگون باقی می 
فردی،  موجود  البته  اجتماعی  حیوان  ماند. 
اّما حیوان متافیزیک هم هست. البته، وسیله 
پیشرفت  با  پیوند  در  معنوی  و  فکری  های 
مادی-دست کم تا اندازه ای که این پیشرفت 
ها  شناخت  ماند:  می  سویه  دو  داده-  اجازه 
اندازه  همواره می توانند به شّر و به همان 
آزادی  از  گیری  بهره  کنند.  خدمت  خیر  به 
به وسیله افراد و جامعه ها یک وظیفه و به 

همان اندازه یک حق است.

البته، باید خوش بین باشیم و به سودای آن می 
گوییم که سرانجام عقل پیروز خواهد شد. در 
این صورت، مسئله سیاسی مشخص، تعریف 
بدیل )سوسیالیسم( و استراتژی های کارآمد 

برای رسیدن به هدف مطرح می ماند.

۳. گذار آرام به سوسیالیسم، انقالب جهانی، 
ساختمان سوسیالیسم در کشورهای آزاد شده: 
سه مفهوم آفرینی درباره سوسیالیسم و گذار 

برای به پرسش کشیدن

های  خصلت  اثباتی  تعریف  برای  مارکس 
جامعه بدون طبقه ها- کمونیسم- هیچ کششی 
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او  تحلیل  هدف  کرد.  نمی  احساس  خود  در 
کشف خصلت های عمیق سرمایه داری بود 
که در پس پشت پدیدارهای بی میانجی پنهان 
برای  مارکس  آن.  از  بیش  نه چیزی  است، 
ساختمان  و  گذار  استراتژی  کردن  پیشنهاد 
سوسیالیسم هیچ کوششی به عمل نیاورد. در 
او  ذهن  در  کمونیسم  اصول،  بر  بنا  واقع، 
فرمولی  نه  بود،  پرولتاریا  جنبش  محصول 
گونه  آن  باشد،  آمده  دست  به  خارج  از  که 
مطرح  را  آن  تخیلی  های  سوسیالیست  که 
می کردند. از این رو، توجه می بایست فقط 
روی استراتژی های مبارزه با سرمایه داری 

متمرکز گردد.

با این همه، تاریخ با شتاب نخستین پاسخ به 
مسئله سوسیالیسم را در خالل تجربه واقعی 
و مشخص کمون پاریس پیش کشید؛ مارکس 
نمی توانست از این بخش از تاریخ صرفنظر 
آن  پیرامون  او بی درنگ  این رو،  از  کند. 
پرولتاریا،  دولت  مفهوم  درباره  ویژه  به 
زوال  و  دولت  این  دموکراتیک  دیکتاتوری 
گیری  نتیجه  برخی  کشیدن  بیرون  برای  آن 
اندیشیدن پرداخت. درس هایی  به  های مهم 
که لنین در آستانه انقالب روسیه، در کتاب 
»دولت و انقالب« گرفت، پیش از دریافتن 
آن  های  نتیجه  کارُبرد  که  بود  واقعیت  این 
ناممکن است. در واقع،  پاریس(  ها )کمون 
می  وا  را  او  سرسخت-  واقعیت  رویدادها- 
مخالف  سمت  به  را  چوبدستی  که  دارد 

بچرخاند.

به هر رو، ناکامی کمون پاریس می بایست 
جنبش کارگری اروپا را در مسیرهای دیگری 
 ۲ انترناسیونال  در  سرانجام  که  دهد  قرار 
انترناسیونال ۲ دو خط  یافت. درون  سامان 
مشی رویاروی هم قرار گرفت: یکی موسوم 
به »رویزیونیسم« برنشتاینی که در پی یک 
رشته کشمکش ها در سوسیال دموکراسی به 
پیروزی رسید، دیگری-  با حفظ درون مایه 
انقالب سوسیالیستی- در انترناسیونال ۲ رو 
دوباره   ۳ انترناسیونال  در  تا  نهاد  افول  به 
بسیار  تاریخی  شرایط  در  البته  شود،  متولد 
متفاوت با شرایطی که انقالبی های پیش از 

۱۹۱۴ تصور می کردند.

رویزیونیسم  پیشنهادهای  با  کافی  قدر  به  ما 
برنشتاینی آشناییم و از این رو به شرح آن 
نظر  به  چه  آن  نداریم.  نیاز  جا  این  در  ها 
من امروز برای بررسی این موضوع اهمیت 
دارد، این است که مفهوم جامع سوسیالیستی- 
مفهوم  واقع  در  نظر-  مورد  تحول  هدف 
»سرمایه داری بدون سرمایه داران« است. 
بار  نخستین  برای  اصطالح  این  وانگهی، 
توسط انگلس  برای توصیف مجموع طرح 
سوسیال دموکراسی آلمان مورد استفاده قرار 
گرفت. در برابر سوسیالیست های تخیلی که 

تصور دورپردازی به نمایش گذاشته بودند، 
و همه چیز را در تمدن عصر ما چون کار، 
خانواده، رابطه های بین جنس ها، قدرت ها، 
کشیده  پرسش  به  را  دموکرات  های  جامعه 
به  چیز  هیچ  ها  دموکرات  سوسیال  بودند، 
ها  آن  نداشتند.  تصور  در  را  ای  تازه  کلی 
به تقریب تمام نظم سرمایه داری از ستایش 
نیروهای مولد آن تا وسیله های مورد استفاده 
مانند  آن  کران  بی  اشتهای  ارضای  برای 
سازماندهی و انضباط، سلسله مراتب و تقسیم 
حیف  کاهش  با  ها  آن  کردند.  حفظ  را  کار 
)هرج  خصوصی  مالکیت  که  هایی  میل  و 
بهتر،  حتی  کند،  می  ایجاب  تولید(  مرج  و 
در مفهومی بیشتر، در همان سمت عمل می 
کنند. سوسیالیسم به تقریب تنها به جایگزینی 
مالکیت دولت به جای مالکیت سرمایه داران 
این  انحصارها  آیا  وانگهی،  کند.  می  بسنده 
برای  بنابراین،  کنند؟  نمی  تدارک  را  ُکنش 
ملی  به  که  است  کافی  به سوسیالیسم  جهش 
کردن انحصارها پرداخت. مجموع این بینش 
بدون  داری  »سرمایه  را  آن  باید  که  است 

سرمایه داران« توصیف کرد.

بنابراین، این مدل تنها مدل برازنده هواداران 
نبود،  به سوی هدف  آرام  و  تدریجی  تحول 
بلکه بر بینش انقالبی ها نیز فرمانروا بود. 
آیا خود لنین تمرکز )بوروکراتیک( مدیریت 
آلمان!(  در  ُپست  )مانند  انحصارها  که  را 
بکار می بستند، نمی ستود؟ با این همه، مدل 
می توانست در دو روایت وجود داشته باشد: 
یکی »سوسیالیسم بازار« که در آن مؤسسه 
ها- جملگی در مالکیت دولت، جمعواره ها یا 
تعاونی ها- به خرید و فروش کم یا بیش آزاد 
عامل های تولید )از جمله کار( و تولیدهای 
»سوسیالیسم  دیگری  دهند،  می  ادامه  شان 
دولتی« که در آن این مؤسسه ها- به همان 
تعاونی  یا  دولت  مالکیت  در  همه  ترتیب، 
ها- از دستورهای برنامه به غایت متمرکز 
پیروی می کنند. تفاوت آن ها مهم و واقعی 
بین  از  را  ها  آن  اّما مخرج مشترک  است، 

نمی برد.

بازگردیم که قصد  باورانه  تحول  به روایت 
من از آن بی اعتبار کردن اهمیت آنچه که 
سوسیال دموکراسی نه فقط به طور مستقیم به 
سود طبقه های مردمی، بلکه حتی در چشم 
های  منطق  از  فرارفت  برای  دورتر  انداز 
نیست.  داد،  انجام  داری  سرمایه  مشخص 
دولت رفاه که فرمول آن پس از جنگ دوم 
جهانی به همه مرکزهای سرمایه داری تحمیل 
شد و تعمیم یافت، تنها یک سازش تاریخی 
کشورهای  شرایط  که  نیست  کار  سرمایه- 
مورد بحث و موقعیت آن دوران کسب حقوق 
اجتماعی را که تا آن زمان در فعالیت عملی 
سرمایه داری ناشناخته بود، ممکن ساخت و 
بنیاد این واقعیت مشروعیت منطق های  بر 

اجتماعی را آغاز نهاد که غیر از منطق های 
برآمده از بهره وری مشخص سرمایه داری 

است.

توسط  که  هایی  پیشرفت  که  است  بدیهی 
سوسیال دموکراسی تحقق یافت نه محصول 
سازمان  خاص  نیروهای  توسعه  انحصاری 
سیاسی  دستگاه  که  )آن طور  است  آن  یافته 
و  نه محصول شرایط  دارد(،  اعالم می  آن 
عنوان  )به  سرمایه  بازتولید  عینی  نیازهای 
عامل بسیار اقتصادی که گاه آن را تلقین می 
ای  اندازه  تا  کم  دست  چنین  هم  بلکه  کند، 
محصول تعادل نیروهای اجتماعی است که 
به نفع طبقه کارگر چرخید؛ چنان که هرگز 
شکست  تأثیر  زیر  داری  سرمایه  تاریخ  در 
شوروی  جماهر  اتحاد  پیروزی  و  فاشیسم 
در  یعنی  است،  نداشته  سابقه  سوسیالیستی 
حقیقت امر بینش دیگری از گذار، گذار راه 
دّوم  جنگ  از  پس  اندازه  همان  به  انقالبی- 

جهانی خود را تحمیل کرد.

بدین ترتیب ما به طور طبیعی به نگریستن 
استراتژی  و  سوسیالیسم  بینش  دیگر  جنبه 
انقالبی  راه  که  آن  به  یافتن  دست  های 
ستایشگران است، هدایت شده ایم. این چشم 
انداز تا زمانی درون انترناسیونال دّوم، در 
می  تحمل  که  اقلیتی  های  جریان  چارچوب 
ماند.  باقی  بودند،  ناتوان  همواره  اّما  شدند، 
این  چه  آن  زیرا  باشند،  نبوده  چنان  چگونه 
اندکی  تفاوت  پیشنهاد می کردند،  جریان ها 
داران«  سرمایه  بدون  داری  »سرمایه  با 
راه  چرا  صورت،  این  در  داشت.  دیگران 
تندی را برای رسیدن به همان هدف ترجیح 
داد  می  نشان  همه چیز  که  حالی  در  دادند، 
که آن ها می توانند آرام و به تدریج به آن 
نایل آیند؟ با یادآوری آن چه تاکنون گفته ام، 
اضافه می کنم که انقالب جهانی مورد بحث 
در واقع به انقالب مرکزها- انقالب اروپای 
اتریش،  انگلستان،  فرانسه،  )آلمان،  متمدن 
مجارستان، هلند و بلژیک، ایتالیا …( -تبدیل 
شد و کشورهای عقب مانده پیرامونی و به 

عالوه مستعمره ها را به دنبال کشید.

در  که  سوسیالیسم  به  گذار  انقالبی  دریافت 
می  بود،  اقلیت  در  اروپا  کارگری  جنبش 
قوام  روسیه  در  قاره،  این  حاشیه  در  رفت 
یابد. اّما این جا از ۱۹۰۵ ابهام ها و ارزش 
های چندگانه جنبش ضد سیستم: انقالب برای 
دموکراسی بورژوایی، انقالب برای اصالح 
ارضی بنیادی به رهبری دهقانان شورشی، 
انقالب برای یک جامعه سوسیالیستی پدیدار 
سوسیالیسم  بینش  حتی  جا  این  در  شد. 
نیمه  روشنفکر،  نیمه  اقلیت  محفل  به  که 
متوسط  دریافت  از   بود،  محدود  کارگری 
بر  که  داری  سرمایه  نظم  فرمانروای  اّما 
فراتر  بود،  شده  بهتر  عمومی  مالکیت  پایه 
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اتوپی  برانگیز  تحسین  تأکیدهای  رفت.  می 
الهام  قشری  های  نوشته  با  جا  این  قدیمی 
تازه  )سنت  اروپا  کارگری  سنت  از  گرفته 
… سنت سوسیال دموکراسی( در می آمیزد. 
از طرح  عبارت  آغاز، طرح  در  بنابراین، 
داری  »سرمایه  شکل  دولتی،  سوسیالیسم 
بدون سرمایه داران« نبود. این طرح ناگهان 
در اکتبر ۱۹۱۷ به یک امر ممکن تاریخی 
تبدیل شد. البته، بدون آگاهی از این واقعیت 
که این تبدیل نه جرقه ای است که دشت و 
صحرا را در برگیرد و نه نخستین انفجار در 
حلقه ضعیف زنجیر که به سرعت پیشرفته 
ترین کشورها را به دنبال خود بکشاند. در 
آن دوران طرح فارغ از آن بود که نیروی 
بازتاب می  دیگری را در خود  ضد سیستم 
دهد، نیرویی که امتناع مردم پیرامون سیستم 
قطب  نیازهای  برابر  در  شدن  تسلیم  از  را 

بندی سرمایه داری نمایندگی می کند.

ساختمان  به  جهانی  انقالب  از  رو،  این  از 
سوسیالیسم در یک کشور رو می آورند؛ زیرا 
رویدادها چنین ایجاب می کردند. به یقین آن 
چه باعث سرزنش استالین است، این گزینش 
نیست؛ زیرا بدیل دیگری وجود نداشت. در 
جهانی  انقالب  یا  گفت  می  تئوری  وقت  آن 
یا هیچ. بر این اساس برای روسیه باورمند 
انقالب جهانی که هنوز در دستور روز  به 
قرار نداشت، راهی جز خودُکشی باقی نمانده 
بود. پس آن چه باعث سرزنش استالین است، 
افق  در  که  این  نخست  است.  دیگری  چیز 
محدود واقع گرایی سوسیال دموکراسی فقط 
این باقی مانده بود یا مطرح شده بود که به 
چیزی جز سرمایه داری بدون سرمایه داران 
نیندیشد. از این رو، آرمان پردازان ۱۹۱۷ 
به نفع واقع گرایانی که انترناسیونال دّوم در 
شرایط دیگر آن ها را از آِن خود می دانست، 
کنار زده شدند. این تحول بر همه تحول های 
دیگر فرامانروا شد: وظیفه اساسی به وظیفه 
آهنگ  به  بخشیدن  شتاب  یعنی  »رسیدن«، 
مجموع  نتیجه  در  شد.  تبدیل  انباشت  های 
طرح سوسیالیستی تابع این وظیفه می شود 
دهد،  می  دست  از  طرح  که  را  چه  آن  و 
وانهادن نکته اساسی مفهوم اش است. بدین 
ترتیب، بهره کشی از دهقانان که زیر کنترل 
دولت در چارچوب تعاونی ها سازمان یافته 
بودند، در خدمت تأمین مالی انباشت ابتدایی 
این  موسوم به سوسیالیستی قرار می گیرد. 
ُگسست در اتحاد مردمی کارگر و دهقان که 
راه  بود،  ساخته  ممکن  را  انقالب  پیروزی 
را به روی دیکتاتوری خودکامانه موسوم به 
پرولتاریا گشود و دیوان ساالری را از قید 
هر کنترل آزاد کرد تا به گزینش سوسیالیسم 

دولتی )برنامه ریزی آمرانه( یاری رساند.

بنابراین، بحث باید روی طبیعت و دلیل های 
این گزینش ها متمرکز گردد. آیا آن ها می 

توانستند به نحو دیگری عمل کنند و سریع تر 
به سوی کمونیسم دموکراتیک و حتی زوال 
دولت و غیره بروند، یا این که با شتاب کم 
تری حرکت کنند و سازش با سرمایه داری 
و  دهند  ادامه   )NEP( نپ  دوره  مانند  را 
کنند و در  متفاوت عمل  به طور  این که  یا 
برخی جنبه ها تندتر و در جنبه های دیگر 

ُکندتر حرکت کنند؟

گزینش ساختمان سوسیالیسم در یک کشور 
نبود.  آفرین  مسئله  چین  کمونیسم  در  هرگز 
برای  حرکت  آغاز  همان  از  کمونیسم  این 
انقالب در چین به سازمان دادن خود پرداخت 
انقالب  با  اش  پیروزی  که  نبود  منتظر  و 
تقویت  متحد  ایاالت  و  ژاپن  پرولترهای 
شود تا برای غلبه بر عقب ماندگی چین به 
این کمونیسم  این رو،  از  بشتابند.  آن  کمک 
انقالب روسیه در نخستین  تردیدهایی که  با 
سال های اش دچار آن بود، روبرو نگردید. 
و  درنگ ضرورت  بی  مائوئیسم  برعکس، 
کشور  یک  در  سوسیالیسم  ساختمان  امکان 
استوار  پیاپی  انقالب   « پایه  بر  مانده  عقب 
بر مرحله ها« را اعالم داشت که به اصالح 
های ارضی بنیادی بورژوایی طبیعت )مانند 
پرولتاریا  به رهبری  ولی  ارضی(،  اصالح 
در انقالب سوسیالیستی می انجامد که در این 
جا نیز مانند روسیه با دولتی شدن مالکیت و 
مترادف  روستایی  های  تعاونی  سازماندهی 
می شود. حتی اگر این دگرگونی ها در چین 
)که  شوروی  اتحاد  از  بدتر  اندکی  یا  بهتر 
آن  باشد،  گرفته  انجام  است(  این  من  عقیده 
با  متفاوت  طبیعتی  از  اساسی،  طور  به  ها 
داری  »سرمایه  طرح  که  هایی  دگرگونی 
اند،  بخشیده  الهام  را  داران«  سرمایه  بدون 

نبوده اند.

رسید  نتیجه  این  به  مائوئیسم  که  زمانی  از 
نه  و  داری  سرمایه  شوروی  اتحاد  در  که 
مسئله  این  شود،  می  ساخته  سوسیالیسم 
مطرح گردید که آیا راهی متفاوت از راهی 
و  الزم  شده،  اقتباس  شوروی  اتحاد  از  که 
ممکن نبود؟ از این رو، مائوئیسم در صدد 
قلمروهای  در  یعنی  برود،  متفاوت  برآمد 
برود.  تندتر  قلمروهایی  در  و  ُکندتر  معینی 
ُکندتر در آهنگ های انباشت به خاطر پرهیز 
از فروپاشی اتحاد کارگر و دهقان و سریع 
نیاز  این  که  چون  دیگر،  های  جنبه  در  تر 
تکنولوژی  بودن  خنثی  جزم  از  انتقاد  راه 
داری  مدل سرمایه  کامیابی  برای  که  را  ها 
بدون سرمایه داران حیاتی بود، می گشود و 
ایدئولوژی  قلمروهای  داد که در  امکان می 
کمونیستی )که به نفع انقالب فرهنگی بود( و 
سازماندهی قدرت سیاسی )آن چه مائوئیسم 

وعده داد، اّما انجام نداد( پیش بروند.

همواره گفتگو از این است که مدل شوروی 

های  کوشش  و  سوسیالیسم  ساختمان 
مائوئیستی در شکل دادن متفاوت خط سیر آن 
در نهایت رد شده است. من این جا به دلیل 
ها و مرحله های فرسایش و فروپاشی مدل 
شوروی و دلیل های ترک طرح مائوئیستی 
از ۱۹۸۰ باز نمی گردم. نکته اساسی امروز 
درس گرفتن با اهیمت از آن ها است. تاریخ 
سوسیالیسم  ساختمان  که  است  کرده  ثابت 
نبوده است. پس  ناپذیر  مورد بحث برگشت 
را  آن  من  که   )Etatisme( گرایی  دولت 
یک جنبه از شیوه تولید شوروی یا »سرمایه 
ام، مدل  نامیده  داران«  بدون سرمایه  داری 
های ثابتی را تشکیل نمی دهند، بلکه گذاری 
بی نظم و کشمکش آمیز است که می تواند 
سوسیالیسم  سوی  به  آهسته  و  تدریج  به  هم 
تحول پیدا کند )البته بعد به شرایط الزمی که 
این تحول مساعد بتواند دنبال شود، باز می 
گردیم( و هم به سرمایه داری ناب با حضور 
شوروی  )وضعیت  بیانجامد  داران  سرمایه 

سابق و اروپای شرقی این چنین است(.

نیستند.  فرد  به  منحصر  ها  ناکامی  این 
از  بهتر  سوسیالیسم  از  دیگر  های  دریافت 
آن ها در تاریخ مطرح نشده اند. تقلیدها از 
یا بیش نزدیک آن )مانند  مدل شوروی، کم 
ویتنام و کوبا( یا دور از آن )مانند سوسیالیسم 
های آفریقا و آسیا( جز در دو مورد نخستین 
حتی پیش از فروپاشی نظم در مسکو از بین 
نیز  غربی  رفاه  دولت  سوسیالیسم  اند.  رفته 
که به نظر می رسد برای همیشه در وجدان 
به  اقعیت های اجتماعی ریشه دوانیده  ها و 
نوبه خود با فروپاشی مدل شوروی بی ثبات 
شده است. زمان حاضر به تعرض لیبرال نو 
تعلق دارد که تا به امروز با برخی کامیابی 
ها در صدد است عقربه زمان غرب را به 

عقب برگرداند.

ناکامی هایی این چنین حاد و عمومی به یقین 
اندیشه سوسیالیسم را زیر سئوال برده اند. آیا 
مسئله عبارت از یک اتوپی به معنای عامیانه 
اصطالح است که هرگز امکان پذیر نیست؟ 
در این صورت آیا بشریت به وسیله سرمایه 
محکوم  تخریبی  خود  به  تاریخ  پایان  داری 
شده است. جلوتر به این سئوال اساسی باز 

می گردیم.

     البته، فروپاشی شوروی گرایی و ترک 
مائوئیسم به موازات هم به جنبه دیگری از 
دریافت گذار که تا آن زمان تحمیل شده بود، 
بشدت  رقابت  با  گذار  داد.  پایان  قاطعانه 
کشمکش آمیز یا توأم با هم زیستی مسالمت 
آمیز دو سیستم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
ها  دولت  از  بلوک  دو  به  که  بود  مترادف 
را  آن  در ۱۹۴۸  ژداُنف  که  اردوگاه  دو  یا 
صفحه  این  بودند.  شده  تقسیم  داشت،  اعالم 
مطرح  سئوال  این  حال  است.  خورده  ورق 
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می گردد: مبارزه بین سوسیالیسم و سرمایه 
داری در دنیای امروز ما از چه قرار است؟

.۴ بازنگری مسئله سوسیالیسم

که  دارد  معنا  صورتی  در  تنها  سوسیالیسم 
سرمایه  موجود  تمدن  جز  دیگری  تمدن 
مهم  تضادهای  از  یعنی  کند:  پیشنهاد  داری 
برشمردیم،  پیشتر  که  ما  معاصر  دنیای 
فراتر برود. در یک فرمول بندی به غایت 
فشرده، سوسیالیسم از نظر من باید مبتنی بر 
از بی خویشتنی  باشد: ۱( رهایی  تمدن  این 
اقتصادی و بی خویشتنِی کار ۲( رهایی از 
پدرساالری ۳( برتری دادن به رابطه خود با 
طبیعت ۴( بسط و توسعه دمکراسی فراتر از 
حدودی که بر اثر جدایی قلمروهای مدیریت 
 )۵ است  شده  تحمیل  سیاست  و  اقتصادی 
جهانی شدن بر پایه و در چارچوبی که دیگر 
قطب بندی بوجود نیاورد، بلکه برعکس به 

آن پایان دهد.

در  خود  دید  از  من  باشد،  چنین  هدف  اگر 
راه  در  مبارزه  های  استراتژی  با  ارتباط 
یک  بیدرنگ  کنونی  جهان  در  سوسیالیسم 
این  کرد.  خواهم  آن  از  قطعی  گیری  نتیجه 
از چهار مصاف مهم که  باید  استراتژی ها 

ملت ها با آن روبرو هستند، مایه گیرد:

در  که  نیست  این  مسئله  بازار:  مصاف   ۱.
اصل هر شکل اقتصاد موسوم به بازار نفی 
و  متمرکز  عمومی،  ریزی  برنامه  و  شود 
دیوان ساالر جای آن را بگیرد )رویهم رفته 
چنین چیزی هیچ خصلت سوسیالیستی نداشته 
است( و یا بازتولید اجتماعی تابع اجبارهای 
بازار گردد )آنطور که ایدئولوژی مسلط آن 
نام  به  سیاستمداران  و  کند  می  پیشنهاد  را 
خود آن را اجرا می کنند(. مسئله عبارت از 
مشخص کردن هدف ها و وسایل )حقوقی، 
اداری، سازمانی، اجتماعی و سیاسی( است 
آن  و  سازد  ممکن  را  بازار  دادن  نظام  که 
ضامن  که  اجتماعی  بازتولید  خدمت  در  را 
پیشرفت اجتماعی )اشتغال کامل و بیشترین 
برابری ممکن و غیره( است، قرار دهد. در 
اجتماع  ها،  مدت  تا  یقین  به  چارچوب  این 
و  مالکیِت- خصوصی  گوناگون  های  شکل 
عمومی، دولتی و تعاونی و غیره- خود را 

تحمیل می کند.

اقتصاد – جهان: مسئله عبارت  .۲ مصاف 
یا  است:  نادرست  بحث  دو  از  خروج  از 
پذیرش الحاق به سیستم جهانی و تنها کوشش 
مراتبی  سلسله  در  خود  وضع  بهبود  برای 
خروج  یا  دهد،  می  سازمان  سیستم  این  که 
قطعی از آن تا گفتمان اجبارهای پرهیزناپذیر 
واقعی که جهانی شدن امروز به سیاست های 
مستقل توسعه اجتماعی ملّی و مردمی تحمیل 

می کند، جانشین آن گردد. اّما مسئله به طور 
عمل  آزادی  از  استفاده  از  عبارت  اساسی 
داخلی  رابطه  کردن  وارونه  که  است  هایی 
و خارجی و رد تطبیق یک جانبه ناشی از 
اجبارهای خارجی را ممکن سازد تا در سایه 
آن بتوان سیستم جهانی را واداشت که خود را 
با نیازهای توسعه خاص ما تطبیق دهد. این 
ناپیوستگی  همان چیزی است که من آن را 
یکی  دقیقاً  و  نامم  می   Déconnexion
از عرصه های مهم اقدام در زمینه اجرای 
اصالح های الزم بنیادی را تشکیل می دهد.

نیست که  این  .۳ مصاف دمکراسی: مسئله 
)موسوم  بورژوایی  دمکراسی  های  شکل 
و  بدانیم  تاریخ  پایان  را  معاصر  لیبرال(  به 
را   Populisme گرایی  توده  پراتیک  یا 
جانشین آن کنیم. مسئله دقیقاً عبارت از تقویت 
انسان،  اساسی  )حقوق  سیاسی  دمکراسی 
حقوقی(  دولت  و  گرایی  کثرت  ها،  آزادی 
بنا بر تعریف مشخص حقوق اجتماعی )حق 
کار، کنترل تصمیم گیری اقتصادی و غیره( 
سازماندهی  های  قاعده  مشخصاً  که  است 

بازار را معین می سازد.

فرهنگی:  و  ملّی  گرایی  کثرت  مصاف   ۴.
آنطور  یا  ایجاد یک جامعه همگون  مقصود 
عنوان  به  مذهبی  همبود  یا  قوم  یا  ملت  که 
برای  ضرور  فرد  به  منحصر  چارچوب 
ِاعمال قدرت فرض شده و یا نفی این واقعیت 
مستلزم  ها  زمینه  این  در  گرایی  کثرت  که 
ها  ویژگی  رعایت  برای  دمکراتیک  قدرت 
دادن  سازمان  باید  نیست.  هاست،  تفاوت  و 
بر پایه اصل همزیستی و تأثیر متقابل جامعه 
های بسیار متفاوت که در چارچوب فضای 
یابد،  می  تعّین  سیاسی  ممکن  بزرگ  بسیار 

هدف استراتژی های رهایی باشد.

همانطور که مالحظه می شود دامنه آزادی 
نیروهای  آن  پرتو  در  که  مستقل  های  عمل 
مردمی می توانند و باید به نفع خود و به نفع 
اصالح های بنیادی که در آن فضا به اجرا 
در می آیند، بسیج شوند، به شرایط مشخص 
محلّی و جهانی بستگی دارد. این امر قبل از 
هر چیز به مبارزه های مردم برای توسعه 

تدریجی دامنه آزادی عمل ها وابسته است.

استراتژی های فعالیت مؤثر با عنایت جدی 
به آنچه پیشتر به عنوان عنصر تشکیل دهنده 
برجسته  باید  و  شد  داده  شرح  ها  مصاف 
چشم  در  را  آنها  که  کند  می  ایجاب  گردد، 
مرزهای  از  که  دهیم  قرار  تمدنی  انداز 

سرمایه داری در گذرد.

من به این ُبعد اساسی ایدئولوژیک طرح باز 
نمی گردم؛ زیرا فکر می کنم که آن را پیشتر 
مارکسیستی«  من  گمان  »به  انتقاد  طرح  با 

های  کوشش  و  داری  سرمایه  از  خودمان 
تاریخی فرارفت از آن به اندازه کافی شرح 
فقط روی وحدت الزم  بدین خاطر  ام.  داده 
تحلیل درنگ می کنم که قادر است، فازهای 
سیاست-  جدایی  کردن  برطرف  دمکراسی، 
به  پیوسته  بهم  مجموعه  یک  در  را  اقتصاد 
درباره  یکپارچه  گیری  تصمیم  صورت 
موضوع های درازمدت جهانی شدن در هم 

آمیزد.

یک  و  ایدئولوژی  یک  از  عبارت  مسئله 
فرهنگ با هدف عمومی است. شاید این جا 
با  من  مخالفت  از  قبالً  که  را  آنچه  خواننده 
داند،  می   Culturalisme گرایی فرهنگ 
همگانی  انداز  چشم  نفی  درستی  به  آن  از 
الزمه  که  را  مفروض  مفرط  تنوع  سود  به 
های  جامعه  توسعه  گوناگون  سیرهای  خط 
جنبه  همه  من  کند.  استنباط  است،  مختلف 
های مربوط به قوم گرایی یا اختالف مذهبی 
عمیقاً  من  عقیده  به  که  را  امروز  شیوه  به 
آنها  ام. زیرا  واپس گرایانه است، رد کرده 
نسبت به آنچه سرمایه داری تاکنون در جهت 
پس  نمایشگر  داده  انجام  کردن  جهانشمول 
تحمیل  شدن  جهانی  وانگهی،  است.  گرایی 
مبادله  ها،  تکنولوژی  تنها جهانی شدن  شده 
های تجاری، وابستگی های متقابل جغرافیا 
که   Geostratégique استراتژیک 
نظامیان آن را خوب می شناسد، نیست، بلکه 
جهانی شدن فرهنگی هم هست. به این دلیل 
فرهنگ مسلط در مقیاس جهانی را به عنوان 
فرهنگ سرمایه داری تحلیل کرده ام، نه به 
تاریخی  لحاظ  به  که  غرب  فرهنگ  عنوان 

اروپایی و مسیحی است.

داری(  )سرمایه  شدن  جهانی  این  چند  هر 
منفی  های  جنبه  بندی  قطب  گسترش  بر  بنا 
زیادی را به نمایش می گذارد، اّما در عین 
آزادی  )مانند  مثبتی  های  جنبه  دارای  حال 
هنوز  اگر  حتی  که  است  جامعه(  و  افراد 
جنینی و ناقص اند و بر اثر نیازهای منطق 
از  کمتر  اند،  شده  قواره  بی  سرمایه  مسلط 
قطب  منفی  های  نتیجه  نیستند.  موجود  آن 
بندی تنها به مسئله های اقتصادی )اختالف 
شوند،  نمی  مربوط  فقیران(  و  ثروتمندان 
اختالف  در  ضرورتاً  را  خود  مکمل  آنها 
دمکراسی سیاسی- ناممکنی دمکراتیزه شدن 
می یابند، اختالفی که نخوت و کبر غرب را 
با روان رنجوری فرهنگ سرمایه داری و 
بیان آشکار آن )اروپایی و مسیحی( در هم 

می آمیزد.

سرمایه  شدن  جهانی  منفی  های  جنبه  این 
داری یا بازگشت به دوران گذشته و بازگشت 
به بیان های ایدئولوژیک جامعه هایی که به 
گفته من دنیای خراجی را تشکیل می دادند، 
از بین نمی روند. آنها تنها با گام نهادن به 
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جلو و ساختن فرهنگ همگانی سوسیالیستی 
از بین می روند.

به عقیده من تصریح این نکته بی فایده است 
با  مترادف  هرگز  طرح  بودن  همگانی  که 
گرایش  این  نیست.  مشترک  مخرج  سایش 
 Universalisme همانا گرایش کل نگری
برای  کوکاکوال  که:  است  داری  سرمایه 
به  را  نژادی  کینه های  آن  با  همه و همراه 
نمایش می گذارد. چنین گرایشی با کل نگری 
به  کمک  پایه  بر  که ضرورتاً  سوسیالیستی 
همه مردم ساخته شده و از تنوع آنها عنصر 
تفاوت  سازد،  می  را  مشترک  طرح  غنی 

دارد.

بنابراین با بازگشت به کوشش های فرارفت 
از سرمایه داری که از منظر بینش فرهنگ 
نتیجه  این  به  شود،  می  بازخوانی  همگانی 
نمی رسم که سهم ها و کمک های آنها بی 
پنداری  چنین  است.  بوده  مضحک  و  معنا 
نادرست است. همچنین جامعه هایی که در 
غرب توسط سوسیال دمکرات ها ساخته شد، 
هرگز زشت تر از جامعه هایی که می شناسیم 
نیست، بلکه برعکس، پیشرفته تر و انسانی 
این  که  است  صورتی  در  این  و  است.  تر 
داوری از منظر درون باشد و منظر خارج و 
پیرامون این جامعه ها را که بی چون و چرا 
بوده،  توأم  امپریالیستی  رفتارهای  با  اغلب 
جامعه  چند  هر  برعکس  نگیریم.  نظر  در 
های سوسیالیستی واقعاً موجود در جنبه های 
آزاری  دل  های   خصیصه  به  آلوده  معینی 
بوده اند، اّما در عوض از منظر خارجی با 
شهامت ترین حامی مبارزه ضدامپریالیستی 
و آزادی ملّی خلق های پیرامون را تشکیل 
می دادند. دستاوردهایی که به پشتوانه تالش 
آنها به دست آمده چشم پوشیدنی نیستند و به 
شوند.  نمی  محدود  اقتصادی  مادی  پیشرفت 
تفرقه  عنصر  بر  تیتو  عصر  یوگوسالوی 
یافت.  غلبه  قومی  آفرین  خصومت  و  انداز 
چینی ها به غایت بهتر از هندی ها زندگی 
شرایط  با  وحشی  داری  سرمایه  کنند.  می 
مادی دشواری که در روسیه آفریده زندگی 
تر  سخت  مراتب  به  را  مردم  توده  اکثریت 
کرده و در عین حال ضامنی برای دمکراسی 
جهان  جدید  کمپرادوری  های  نظام  نیست. 
نظام  از  بدتر  ها  جنبه  از  بسیاری  در  سّوم 
های مردمی مقدم بر خود هستند. این مثال ها 

را می توان تا بی نهایت ادامه داد.

طرح  که  دهند  می  نشان  ها  واقعیت  این 
روایت  داران:  سرمایه  بدون  داری  سرمایه 
یا  بازار  سوسیالیسم  از  دمکرات  سوسیال 
ابداع پوچ   Etatiste روایت دولت گرایانه
از  طرح  واقع  در  است.  نبوده  اثری  بی  و 
عنصر ترقیخواهانه تر اصطالح ایدئولوژی 
به  ما  عصر  است.  شده  ساخته  بورژوایی 

مراتب  به  و  فرانسه  انقالب  به  کلی  طور 
به ژاکوبنیسم که وجه پیشرفته تر آن است، 
عالقه ندارد. شیوه ارتجاعی امروز ستایشگر 
ورزی  کینه  و  ابتدایی  جامعه  های  ویژگی 
با  است.   Universalisme گرایی کل  به 
اینهمه، ژاکوبنیسم نماینده پیشرفتی است که 
از نیازهای ساده برقراری قدرت بورژوازی 

فراتر می رود.

که  دوره  مردم  آرزوهای  از  اصطالح 
پیشاهنگ  ورزی  اندیشه  از  و  بود  تخیلی 
بود.  یافته  ترکیب  ژاکوبنیسم  روشنگران، 
شهروندان  جمهوری  اندیشه  ژاکوبنیسم 
)فقط  شهروندان  این  بود.  کرده  ابداع  را 
بورژواها ]نبودند[ که به داشتن حق رأی به 
شرط پرداخت مالیات، به یک بناپارت یا یک 
آگاه بدون رأی همگان کامالً راضی  پادشاه 
بودند، همانطور که تاریخ بعدی در فرانسه 
تأیید  را  آن   ۱۹ قرن  اروپای  همه  در  و 
که  بود  کرده  کشف  حتی  ژاکوبنیسم  کرد(. 
لیبرالیسم اقتصادی )بازار باب روز( دشمن 
دمکراسی است. سرمایه داری بدون سرمایه 
داران که اصطالح متأخر منطق فرارفت از 
سرمایه داری است، ناقص و شکننده است. 
خودش  نفس  در  اندیشیدن  که  اصطالح  این 
را ممکن ساخته بود، با سهم اساسی انتقادی 
برتأثیر  بنا  این  و  رفت.  فراتر  مارکسیسم 
به  دولت  شدید،  دخالت  مستلزم  اوضاع 
بود؛  سازنده عقالنیت سطح عمومی  عنوان 
دخالتی که به نوبه خود با تعرض همه جانبه 
ما  عصر  دولت  ضد  روز  باب  ارتجاعی 

بیگانه است.

در  هرگز  که   Colber کولبر  وقت  آن  در 
فرانسه فراموش نشده شتابزده با یک داوری و 
محکومیت آسان دولت گرایی مرکانتیلیستی، 
پروسی  دولت  که  بیسمارک  گرایی  دولت 
هگلی بود، دولت گرایی روسیه شوروی با 
ارثیه استبداد تزاری و دولت گرایی مائو با 
میراث امپراتوری قرن های میانه و غیره را 
با هم در آمیخت. اّما چه چیز را به عنوان 
جانشین دولت شهروندان پیشنهاد نمود؟ ملت 
بازار  با  ترکیب  در  مذهبی  جامعه  و  قومی 
بی  جنگل  یعنی  این  دولت.  دخالت  بدون 
در و پیکری که با کینه و خصومت متقابل 
جامعه های مورد بحث تکمیل می شود. الزم 
یک  خود  پیشنهاد  این  که  است  یادآوری  به 
دقیقاً  است؛  ارتجاعی  اتوپیایی  آنهم  اتوپیا، 
در  است.  گرایی  ُکل  ضِد  که  خاطر  بدین 
صورتی که سرمایه داری مطبوع و ممدوح 

او جهانی شدن را تحمیل می کند.

بدیل  متمدن  شدن  جهانی  ساختمان  اگر  پس 
جهانی شدن سرمایه داری وحشی است، راه 
بود؛  خواهد  طوالنی  ناگزیر  آن  به  رسیدن 
جدید  تمدن  ساختن  از  عبارت  مسئله  چون 

توان  ایرادی که می  این صورت  است. در 
ساختمان سوسیالیسم  تاریخی  های  از طرح 
که در این جا تحلیل و انتقاد شد، گرفت، دقیقاً 
خالصه کردن وظیفه انجام برخی اصالحات 
بسیار مهم در لغو مالکیت خصوصی است. 
انقالب روسیه پس از جستجوی راه خود در 
دهه ۲۰ سرانجام به دوره نپ NEP پایان 
داد و به ساختمان سوسیالیسم گام نهاد و در 
۱۹۳۰ تصمیم به اجرای طرح جمعی کردن 
Collectivisation گرفت. شش سال بعد 
استالین ساختمان کامل سوسیالیسم را اعالم 
کرد. در چین، ارتش خلق در ۱۹۴۹ وارد 
درنگ  بی  بعد  و  ارضی  اصالح  شد.  پکن 
سیاست جمعی کردن را آغاز نهاد و این جا 
سوسیالیسم  کامل  ساختمان   ۱۹۵۷ در  نیز 
اعالم گردید! بدیهی است که یک تمدن جدید 
هرگز طی پنج یا شش سال ساخته نمی شود.

در یک گذار طوالنی که اکنون از آن صحبت 
خواهیم کرد، گفتمان استراتژی های  مرحله 
می  مطرح  را  خود  ترتیب  به  های ضرور 
برخی عنصرهای  این صورت،  در  سازند. 
مناسبت  بدین  تواند  می  که  گذشته  تجربه 
جدید  اندازهای  چشم  وسیله  به  بیابد،  جایی 
روشن می گردد. برخی پیشنهادهای معقول 
می  بازار  سوسیالیسم  دمکراسی،  سوسیال 
تواند عنصرهای این استراتژی های مرحله 
را تشکیل دهد. در چه شرایطی؟ درباره آن 

بحث می کنیم.

.۵نخستین پیشنهادها برای دریافت جدید گذر

بررسی های پیشین مرا به یک نتیجه گیری 
به  این جا آن را  مهم هدایت کرده است که 
طور مستقیم در زیر فرمول بندی می کنم: 
تئوری ای که طبق آن سوسیالیسم نمی تواند 
یابد،  گسترش  داری  سرمایه  جامعه  درون 
آنطور که سرمایه داری پیش از آنکه صدفش 
را بشکافد و از آن رها شود، درون فئودالیسم 
توسعه یافت، باید نسبی در نظر گرفته شود.

پس، به همان ترتیب که مرکانتیلیسم سه قرن 
گذار طوالنی  نمایشگر   )۱۵۰۰ –  ۱۸۰۰(
از فئودالیسم به سرمایه داری بود که طی آن 
همزیستی  آمیز  تعارض  به طور  سیستم  دو 
می کردند، ما می توانیم با یک گذار طوالنی 
از سرمایه داری جهانی به سوسیالیسم جهانی 
سر و کار داشته باشیم که در جریان آن دو 
منطق به طور تعارض آمیز همزیستی کنند: 
یکی منطقی که بر انباشت سرمایه حکومت 
نیازهای  از  که  منطقی  دیگری  و  کند  می 
سرچشمه  انباشت  منطق  با  ناساز  اجتماعی 

می گیرد.

این بینش که من با آن موافقم، بینش مارکس 
نبود؛ زیرا مارکس فکر می کرد که سرمایه 
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اش  تاریخی  رسالت  سرعت  به  ابتدا  داری 
از  عبارت  رسالت  این  دهد.  می  انجام  را 
در  سیاره  های  جامعه  همه  کردن  یکپارچه 
تدریج  به  که  است  اجتماعی  سیستم  یک 
تقلیل  اساسی  به یک تضاد  همه تضادها را 
سیستم  یک  بر  استوار  تضاد  این  دهد.  می 
در  را  خود  شده  همگون  بالنسبه  اقتصادی 
می  نمایش  پرولترها  و  بورژواها  کشمکش 
دهد. بدین سان بعد گذار بشریت در مجموع 
یک  در  ها  طبقه  بدون  جدید  جامعه  به  آن 
زمان تاریخی بالنسبه کوتاه تدارک می شود. 
به بیان دیگر، مارکس فکر می کرد سرمایه 
داری و سوسیالیسم به عنوان دو سیستم با یک 
دیوار چین از یکدیگر جدا شده اند؛ دیواری 
سوسیالیستی  انقالب  را  آن  توان  می  که 
توصیف کرد. بر این اساس، این دو سیستم 
ناسازگار درون یک جامعه ناهمسازند. این 
مجموعه  دو  آمیز  تعارض  همزیستی  بینش 
داری  سرمایه  هنوز  ها  برخی  ها  جامعه 
مدت  در  را  سوسیالیستی  اکنون  دیگری  و 
معینی نفی نمی کند، به شرطی که این مدت 
کامل  سوسیالیسم  زیرا  باشد؛  کوتاه  بالنسبه 

فقط می تواند جهانی باشد.

من  که  موجود  واقعاً  داری  سرمایه  تحلیل 
را  چین  دیوار  این  ام،  کرده  مطرح  را  آن 
روی  برعکس  تحلیل  این  افکند.  می  فرو 
و ضد  داری  سرمایه  های-  منطق  تعارض 
دنیای  درون  واقع  در  که  داری-  سرمایه 
سرمایه داری واقعاً موجود عمل می کند و 
بنابراین مترادف با شیوه تولید سرمایه داری 
در مقیاس جهانی نیست، تکیه دارد. تفاوت 
گذاشتن میان مشخص و مجرد، سیستم واقعی 
و ایده آل- نمونه به هیچ وجه به معنای عادی 
تر  بغرنج  اولی همواره  نیست.  آن  مبتذل  و 
از دومی است. نبود این مترادف را باید در 
قوی ترین مفهوم در دو ُبعد درک کرد: اولی 
ناشی از این واقعیت است که شیوه تولید ناب 
داشته  تواند وجود  نمی  واقعاً  داری  سرمایه 
تنها در شرایطی  داری  یعنی سرمایه  باشد، 
عمل می کند که نیروهای ضد سیستم به او 
امکان دهند که بر تضادهای درونی اش غلبه 
که  است  واقعیت  این  محصول  دومی  کند. 
سرمایه داری جهانی چون در نتیجه توسعه 
خاص خود قطب بندی کننده است، بی وقفه 
علیه  که  آفریند  می  سیستمی  ضد  نیروهای 

قطب بندی مورد بحث قد علم می کنند.

ُبعِد  نخستین  بررسی  با  که  هاست  مدت 
سیستم  ضد  و  سیستم  های  منطق  تعارِض 
داری  تولید سرمایه  دینامیسم شیوه  تحلیل  و 
گسترده  بازتولید  که  ام  رسیده  نتیجه  این  به 
واقعی  مزدهای  که  گردید  ممکن  وقتی  تنها 
به موازات باروری افزایش یافتند. با اینهمه، 
تالش  در  سرمایه  برتری  جانبه  یک  منطق 
است که چنین وضعی در کار نباشد. روی 

این اصل سرمایه داری از رکودی دایمی که 
کرده،  بدل  تحمل  غیرقابل  سیستم  به  را  آن 
این  است.  گرفته  قرار  خطر  معرض  در 
است:  یافته  تسلط  سان  بدین  نامعقول  تضاد 
منطق  از  خارج  رویدادهای  اعتبار  به  یا 
همزمانی  باره  این  در  )من  آن  اقتصادی 
پیشرفت  مهم  های  مرحله  از  یک  هر  میان 
سرمایه داری را با این رویدادها نشان داده 
ام: جنگهای انقالب و امپراتوری، یکی شدن 
آلمان و ایتالیا، استعمار کردن، انقالب های 
پیاپی تکنولوژیک و غیره( یا بر اثر منطق 
پایه آن  ضد سیستمی مبارزه طبقاتی که بر 
های  بخش  دیگر  همچنین  )و  کارگر  طبقه 
دنیای تولید کنندگان، مانند دهقانان( افزایش 
مزدهای کار را تحمیل می کند. نقطه اوج، 
تولیدی  انحصارها و سیستم های  در عصر 
سازش   )۱۹۷۰ تا   ۱۹۲۰ )از  مرکز  خود 
تیک  دیالک  این  است.  رفاه  دولت  تاریخی 
توزیع  اجتماعی  منطق  و  انباشت  منطق  که 
اینک در بحران است.  پیوند داد،  درآمد را 
آن یکی جهانی شدن است که خصلت  دلیل 
خودمرکزی سیستم های تولید ملّی را فرسوده 
های  طبقه  موقعیت  دیگری ضعف  و  کرده 
پس  سیاسی.  عمومی  موازنه  در  زحتمکش 

خودانباشت سرمایه داری در بحران است.

محصول  ها  منطق  تعارِض  ُبعد  دومین 
ناگزیر نخستین تضاد اساسی است. سرمایه 
مبارزه  برای  تهدید  مورد  ملّی  های  داری 
علیه منطق های ضد سیستم که توسط طبقه 
به  یابند،  می  گسترش  شونده  استثمار  های 
سان  بدین  و  آورند  می  رو  خارج  توسعه 
وجود  به  را  کننده  بندی  قطب  شدن  جهانی 
سرمایه  توسعه،  این  جریان  در  آورند.  می 
مسلط آنچه را که در مرکزهای پیشرفته اش 
کردن  تابع  راه  از  آنچه  با  دهد  می  ازدست 
از  پیش  آغازین  های  شکل  تخریب(  نه  )و 
سرمایه داری در مسیر خود می یابد جبران 
می کند و بدین سان منطقه های عقب مانده 
تابع منطق اش را پیرامونی می کند. پس این 
توسعه جهان ناهمگونی به وجود می آورد. 
آغازین  ناهمگونی  از  جهانی  داری  سرمایه 
می  وجود  به  را  آن  بلکه  برد،  نمی  ارث 
آورد، یا آن را بی وقفه به سود خود ایجاد می 
کند. قانون انباشت، قانونی که مارکس آن را 
در اصطالح های فقر عمومی ُمخفف و حتی 
زایل شده در مرکزهای پیشرفته فرمول بندی 
کرد، کامالً در مقیاس جهانی واقعیت یافت. 
البته در این سطح- سطح سرمایه داری واقعاً 
چارچوب  در  دیگر  انباشت  قانون  موجود- 
شیوه تولید ناب سرمایه داری عمل نمی کند، 
بلکه در چارچوب مجموع شکل بندی های 
عمل  آن  دهنده  تشکیل  پیرامونی  و  مرکزی 
به  کردن-  فقیر  بندی-  قطب  این  کند.  می 
نه ملت هایی  قبول است و  قابل  نه  وضوح 

اند.  پذیرفته  را  آن  هستند،  آن  قربانی  که 
مبارزه  با  مرکزها  در  کارگر  طبقه  چنانکه 
دارند.  می  ابراز  را  ها  گرایش  همین  خود 
در این چشم انداز تئوریک می توان تاریخ 
سرمایه داری را به عنوان تاریخ مرحله های 
پیاپی بازخوانی کرد که در آن گاه منطق یک 
جانبه سرمایه داری غلبه می کند- و سیستم 
با توسعه جهانی شده روبرو می شود- و گاه 
تاریخ شورش ضد سیستم پیرامونی ها چیره 
می شود که در نتیجه عقب نشینی هایی را به 
او تحمیل می کند. من مطالعه قرن ۱۹ را به 
عنوان مرحله طوالنی نوع اول و قرن ۲۰ 
تا ۱۹۹۰ را به عنوان نوع دّوم  از ۱۹۱۷ 

مطرح کرده ام.

حال این سئوال بجا در ارتباط با این مرحله 
از توضیح ما مطرح می گردد: در حالی که 
در  ای  العاده  خارق  استعداد  داری  سرمایه 
نیروهای  های  با خواست  خود  دادن  تطبیق 
دارد،  خود  توسعه  از  ناشی  سیستمی  ضد 
نخواهد  طول  جاوید  طور  به  سیستم  چرا 
کشید؟ با ادامه بسیار بعید این دینامیسم پیاپی: 
یعنی مرحله های افزایش درآمدهای کار به 
توقف  بعد  و  مرکز  در  وری  بهره  موازات 
تبعیت  های  مرحله  نیز  و  وری،  بهره  این 
پیرامونی ها از منطق توسعه سرمایه داری 
جهانی، بعد رد آن و عقب نشینی قطب بندی، 
شاید به دیدن جهانی نایل آییم که به تدریج بر 
اساس سرمایه داری کم و بیش توسعه یافته 
داشته  حق  مارکس  واقع  در  شود.  همگون 
درازمدت جهان  در  انباشت  قانون  که  است 

را همگون می کند.

اگر پاسخ به این مسئله این است که سیستم 
نمی تواند جوابگوی مبارزه طلبی این شیوه 
بدین  تاکنون  که  است  خاطر  بدین  باشد، 
ترتیب به آن پاسخ  داده نشده است. در واقع 
تأثیر نیروهای ضد  تنها زیر  قطب بندی نه 
نیافته،  سیستمی مخالف آن به تدریج کاهش 
همین  به  است.  یافته  شدت  برعکس  بلکه 
آهنگ  با  واقعاً  کار  درآمدهای  اگر  ترتیب، 
بهره وری در مرکزها در درازمدت فزونی 
تنها  نه  کار  از  بی خویشتنی  اثرهای  یافت، 
آنطور  برعکس،  بلکه  نیامده،  پایین  بتدریج 
که بحران کار در دنیای معاصر گواهی می 
دهد، شدت روزافزونی یافته است. به عبارت 
دیگر، سیستم نمی تواند سیر خود را تا بی 
نهایت ادامه دهد، مستقل از این آگاهی که آیا 
چنین سیری بنا بر واقعیت  سومین تضادش 
و  نه  یا  است  ممکن  طبیعی(  پایه  )تخریب 
آیا در جریان این گسترش تاریخی سه تضاد 
اساسی اش به تدریج تخفیف می یابد یا نه؟ با 
اینهمه، همه این تضادها شدت یافته اند. پس 
سیستم ناگزیر بیش از پیش محکوم به  غیر 

قابل تحمل بودن و انفجاری بودن است.
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را  معنا  این  انفجاری  و  تحّمل  قابل  غیر 
پاسخ عقالنی  با  نمی دهد که سرمایه داری 
یعنی سوسیالیسم که خود را به عنوان قانون 
گذاشته  سر  پشت  کند،  می  پیشنهاد  طبیعت 
می شود. پس این جا می توان به آنچه ۲۰ 
سال پیش درباره دینامیسم فرارفت از سیستم 
پیشنهاد  رسیده  بسر  تاریخی  طور  به  های 
انحطاط  یا  انقالب  سئوال  و  بازگشت  کردم 
را مطرح کرد. انقالب روندی تاریخی )که 
شکل های تکامل گرایانه بنیادی را نفی نمی 
های  هدف  آن  در  که  دهد  می  معنی  کند( 
نیروهای  توسط  روشن  آگاه  خود  دگرگونی 
سرآمده  گذشته  علیه  مبارزه  که  اجتماعی 
را رهبری می کنند، ابراز می شود. نمونه 
ارائه شده همانا گذار سیستم های نظام قدیم 
بود.  داری  سرمایه  مدرنیته  به  اروپا  در 
خودآگاه  دخالت  چنین  نبود  در  برعکس، 
ایدئولوژیک و اراده سیاسی که طرح جامعه 
نو را مشخص می کنند، دگرگونی در فضای 
مه آلود کورمال پیش می رود و این بیشتر 
می  که  انجامد  می  هایی  شکل  به  ها  وقت 
عهد  گذار  نمونه  به  مراجعه  با  را  آن  توان 
باستان به فئودالیسم اروپا که در ویرانه های 
امپراتوری رو به زوال ُرم راهش را گشود، 

شکل های انحطاطی توصیف کرد.

را  بجا  سئوال  این  توان  می  جا  این  پس 
پشت  چگونه  داری  سرمایه  کرد:  مطرح 
از  داری  سرمایه  آیا  شود؟  می  گذاشته  سر 
که طرح  ای  بینانه  های روشن  فعالیت  راه 
را  سوسیالیستی(  )طرح  جامعه  از  دیگری 
نتیجه  پرتو  در  اتفاقی،  یا  کند،  می  پیشنهاد 
با  هزار شیوه  های مبارزه های جزیی که 
متفاوت ویژه برانگیخته می شوند و لزوماً به 
بلکه برعکس  ندارند،  تعلق  تکمیلی  واقعیت 
سر  پشت  آمیزند،  تعارض  ها  وقت  بیشتر 
گذاشته می شود؟ راه انحطاط در اصل راه 
برون رفت را زایل نمی کند. با اینهمه، در 
وضعیتی که ما در آن قرار داریم، به لحاظ 
قدرت های عظیم تخریب سیستم های ُمدرن 
که هیچ مقیاس مشترکی با  مقیاس هایی که 
تاکنون شناخته ایم، ندارند، راه انحطاط خطر 
خودتخریبی زیادی در بر دارد که من آن را 

خودکشی جمعی می نامم.

این  جز  راهی  این خصوص  در  اینهمه،  با 
باقی نمی ماند که به توصیه گرامشی خوش 
بینی را جانشین آن کنیم. این به معنای مبارزه 
برای تدارک جنبش اعتراضی و رد هر آن 
چیزی است که سرمایه داری واقعاً موجود 
به یاری آن آگاهی روشن بینانه و استراتژی 
های مناسب را ناپذیرفتنی وانمود می سازد. 
البته، من این جا گستاخی طرح چنان برنامه 
اقدام )اجباراً جهانی( را ندارم. من به دعوت 
اولیه  تأمل های  برخی  پیرامون  بحث  برای 
درباره موضوع طرح شده، قناعت می کنم.

لحظه آشفتگی تعمیم یافته ای که در آن بسر 
پوچی طرح  پایید.  نخواهد  دیری  بریم،  می 
مدیریت جامعه جهانی به سبک مدیریت یک 
های  واقعیت  و  رویدادها  بر  بنا  فروشگاه 
اثبات رسیده است. چنین طرحی  موجود به 
در دوره کوتاه بیشترین فاجعه ها را آفریده و 
جامعه ها را در ُبن بست رکود و پس روی 
گفتمان  است.  کرده  ناپذیر غوطه ور  تحمل 
خودخواهانه لیبرال نو بسیار ناخوشایند است. 
اکنون در شماری از کشورهای شرق حزب 
های سابق کمونیست بخاطر استحقاق معین 
رأی  های  صندوق  طریق  از  دوباره  خود 
اعتراض  فرانسه،  در  اند.  رسیده  قدرت  به 
خواستار   ۱۹۹۵ دسامبر  ای  توده  عظیم 
دگرگونی ممکن گزینش ها در مجموع اروپا 
است  اعتراضی  جنبش  نخستین  این  گردید. 
های  مفهوم  بینانه  روشن  جسارتی  با  که 
اعالم  مردود  را  نو  لیبرال  گفتمان  بنیادی 
کرده است. در برخی کشورهای جهان سّوم 
آفریقای  پین،  فیلی  ُکره،  )برزیل، مکزیک، 
جنوبی( جنبش های ضد سیستمی توده ای و 
را مشخص  ها  مسئله  هاو  نکته  دمکراتیک 
چشم  محتمل  کامیابی  به  اکنون  و  اند  کرده 
آن  موازات  به  حال،  عین  در  اند.  دوخته 
نیز  جنایتکارانه  و  آلود  توهم  دفاع  هیاهوی 
خود  به  را  ای  توده  جنبش  های  تمام سطح 
جذب می کند. تصلب فکری محافظه کاران 
جدید و فاشیست ها، هذیان های قوم پرستانه، 
ناسیونالیستی  پیچ و خم های  با  شوینیسم ها 
تنگ بینانه، واُکنش های بنیادگرایان مذهبی 
مستقر  نامشروع  های  قدرت  برابر  در 
سوی  به  ما  هستند.  ما  عصر  های  واقعیت 
پیش  چپ  و  راست  شدید  های  رویارویی 
می رویم. چپ جدید می تواند پیکار را در 
بسیاری از کشورهای شمال و جنوب پیروز 
گرداند. و آن در صورتی است که خود را 
در استراتژی های مناسب  متبلور سازد و 
طرحی  بینش،  در  بینی  روشن  بیشترین  با 
من  کند.  ارائه  سوسیالیستی  بدیل  جامعه  از 
آنچه در پی می آید شرایط این تبلور را در 

موقعیت های مختلف بررسی خواهم کرد:

سال  چند  از  پیرامونی  کشورهای  مورد  در 
آن  که  ام  کرده  پیشنهاد  را  ای  مرحله  پیش 
می  دمکراتیک  و  ای  توده  ملّی  اتحاد  را 
این  تفصیلی  توضیح  از  جا  این  در  نامم. 
چهار  به  فقط  و  کنم  می  صرفنظر  پیشنهاد 
نخست:  پردازم.  می  آن  اساسی  ویژگی 
و  اقتصادی  های  سیاست  درباره  تعریف 
اجتماعی ضد ُکمپرادوری و بنا بر این ملّی 
هدف  میان  تعارض  واقعیت  که  مفهومی  به 
های شان و منطق های ُمسلط توسعه سرمایه 
یکی  دّوم:  بشناسد.  را  شده  جهانی  داری 
مشترکی  نفع  که  اجتماعی  نیروهای  شدن 
این سیاست ها دارند و همزمان  در اجرای 

درون  )تضادهای  اند.  منافع  تضاد  دارای 
اجتماعی  نیروهای  خود  نوبه  به  که  مردم( 
سّوم:  دهد.  می  قرار  یکدیگر  برابر  در  را 
ایجاد شکل های سازماندهی دمکراتیک که 
تنظیم تعارض های درون مردم را ممکن می 
مبارزه مشترک علیه دشمن اصلی  و  سازد 
خارجی و داخلی را هدایت می کند. چهارم: 
تقویت جبهه های داخلی بر پایه ادامه مبارزه 
جهانی  سطح  و  ای   منطقه  های  سطح  در 
به  بتوان سیستم جهانی را  آن  اعتبار  به  که 
)و  واداشت  نیازها  این  با  خود  دادن  تطبیق 
این مخالف آن چیزی است که سیستم پیشنهاد 
با  جانبه  تطبیق یک  که چیزی جز  کند  می 

نیازهای جهانی شدن سرمایه داری نیست(.

نقطه  از  بیش  اکنون چیزهایی  به عقیده من 
وجود  راستا  این  در  ها  بندی  فرمول  های 
دارد که از بحث فکری در زمینه صیرورت 
فراتر می رود. حزب  مادی  نیروهای  های 
مکزیک-   P.R.I اپوزیسیون  برزیل،  کار 
زاپاتیست  جنبش  و  دمکراتیک  اپوزیسیون 
های نو- نیروهای دمکراتیک توده ای فعال 
بلوک  دیگر،  جاهای  و  پین  فیلی  ُکره،  در 
جنوبی  آفریقای  در   Anc-Pc-Cosatu
)علی رغم تشکیل حکومت بر طبق تزهای 
لیبرالیسم که مورد ستایش قدرت های مسلط 
کشور  در  ناسیونالیست  حزب  و  جهانی 
در  که  اند  آورده  به وجود  است(، شرایطی 
آن آزادی عمل واقعی برای فعالیت چپ های 

منسجم و باثبات فراهم آمده است.

اندازهای سیاست جدید  تحلیل چشم  همچنین 
چین در همین راستا را پیشنهاد کرده ام. تکیه 
این جا روی خصلت های مثبت گزینش ملّی 
و مردمی پس از مائوست )سه وجه مثبت: 
اجتماعی  بازتوزیع  خارجی،  روابط  تسلط 
درآمد، خصلت های تکمیلی تقویت یافته بین 
ضعف  روی  تکیه  همزمان  نیز  و  المللی( 
منفی:  وجه  مهمترین  و  )چهارمین  آن  های 
نبود  مفهوم دمکراسی و بر جا ماندن میراث 
دریافت انترناسیونال سّوم از دولت- حزب( 
که مضمون  این  از  اعم  تضادها  این  است. 
در  و  کنند  تقویت  را  طرح  بورژوایی  ملّی 
چشم انداز رسیدن )به سطح رقیبان بزرگ( 
چین را به یک قدرت بزرگ سرمایه داری 
بدل کنند و یا استراتژی های رقیب )ژاپن- 
ایاالت متحد( پیروز شوند و چین را متالشی 
کنند و یا طرح با کامیابی در عرصه ای که 
دارد،  نام  بازار  به طور رسمی سوسیالیسم 
تحول  امکان  برای  را  زمینه  کند،  پیشرفت 
حالت،  این  در  آورد.  می  فراهم  گوناگون 
این فرمول، ولو غیر قطعی )در دریافت از 
سوسیالیستی که من این جا از آن دفاع کرده 
ام( کمتر از آن ها مرحله استراتژیک مثبت 

گذار طوالنی را تشکیل نمی دهد.
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وضعیت در کشورهای مرکز سرمایه داری 
نمایش می  خصلت های ویژه آشکاری را  
دهند که در اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن 

همانند نیستند.

یک مخرج مشترک وسیع محتمالً محصول 
چپ  تاریخی  های  حزب  کهنگی  همزمان 
)سوسیال دمکراسی و حزب های کمونیست( 
اجتماعی  جنبش  جدید  های  شکل  فوران  و 
است )فمینیسم و اکولوژیسم محتمالً مهمترین 
آنها هستند، بی آنکه جنبش های جماعت های 
قومی و غیره و نوزایی های مذهبی از یاد 
بروند(. برخی از این جنبش ها در حزب های 
سیاسی پارلمانی تبلور یافته اند، مانند سبزها 
در برخی کشورهای اروپا که به زحمت می 
جدیدی  نیروهای  آنها  که  شد  متقاعد  توان 
را در صحنه نشان می دهند )من پیشتر کم 
شهامتی سبزها را در اساس به علت امتناع 
داری خاطرنشان  کردن سرمایه  از محکوم 
کرده ام(. جنبش های دیگر از تعرض های 
راست حمایت می کنند. البته، برخی ها- در 
جای نخست فمینیسم- هدف ترقیخواهانه بی 
چون و چرایی دارند. چون در اصل به یکی 
ما  جامعه  های  خصلت  ترین  ارتجاعی  از 
حمله می کنند. بحث های مستند، دیدگاههای 
مربوط  های  دیدگاه  و  جنبش  برای  مساعد 
های  شکل  فراگیرترین  و  ترین  سیاسی  به 

سازماندهی را مقایسه کرده اند.

به عقیده من آنها به درستی یادآور می شوند 
که سال ۱۹6۸ نقطه عطفی در تاریخ جامعه 
می  شمار  به  داری  سرمایه  پیشرفته  های 
رود. زیرا اعتراض علیه بی خویشتنی کار 
آن  از  که  نهاد  جا  بر  ژرفی  ُبعدهای  چنان 

زمان تاکنون اثرهای آن باقی است.

نکته اساسی از نظر من بنا بر دیدگاهی که به 
آن می پردازم اینست که آیا مجموع نیروهایی 
که مانند حزب ها، سندیکاها، جنبش هایی که 
نمایشگر چپ در جامعه مدنی غرب هستند، 
که  جدید،  جامعه  طرح  تدوین  به  قادرند 
برای تعریف استراتژی های مناسب مرحله 
اروپا،  برای  بپردازند؟  دارند،  ضرورت 
محور مرکزی را طرح اروپایی تشکیل می 
جهت  در  یا  آن  پیرامون  ها  تحول  که  دهد 
مثبت الزم پیش می رود یا انجام آن راناکام 
در موضوع  اروپا  های  آیا چپ  سازد.  می 
بازار  بینش راستگرایانه  اساسی در حصار 
این  یا  و  ماند  خواهند  باقی  اروپا  مشترک 
که موفق به ایجاد طرح سیاسی و اجتماعی 
یکپارچه و ترقیخواهانه خواهند شد؟ وضعیت 
است؛  متفاوت  وضوح  به  متحد  ایاالت  در 
زیرا در آنجا رویارویی انتخاباتی جمهوری 
را  بودن  قطبی  دو  ها  دمکرات  و  خواهان 
به جامعه تحمیل کرده و از این رو به نظر 
آن  از  نزدیک  انداز  چشم  در  که  آید  نمی 

ژاپن  در  که  نمی رسد  نظر  به  فراتر رود. 
وجود  با  کار  محافظه  حزب  انحصارطلبی 
نشانه های انحطاطی که دامنگیر آن است به 
گشوده شدن راه برای جانشین دیگری مجال 

دهد.

در هر حال، در مساعدترین فرضیه ها چپ 
شدیم  یادآور  جا  این  که  آنطور  جدید  های 
مسئله ای را متبلور می سازند که به تمامی 
آنها  که  هایی  فعالیت  ماند.  باقی می  مطرح 
می توانند با کامیابی به انجام برسانند همانا 
تعدیل هایی است که به سرمایه داری تحمیل 
می کنند. البته این تعدیل ها آن را دگرگون 
می سازد، اّما ماهیت آن را محفوظ نگاه می 
دارد و موفق به چرخش در مسیر تضادهاِی 
واقعاً  که  این  مگر  شود؛  نمی  اش  فزاینده 
گرایش آن را تغییر دهند. در چنین وضعیتی 
به  شروع  سیستم  گفت  توان  می  که  است 
و  کرد  خواهد  سوسیالیسم  به سمت  چرخش 
گسستی کیفی در گذار طوالنی به سوسیالیسم 

به وقوع می پیوندد.

پی نوشت ها

شیوه  پیرامون  توضیح  در  سمیرامین    -۱
تولید  شیوه  »مفهوم  نویسد:  می  تولید  های 
هیچ  بر  ناظر  که  است  انتزاعی  مفهوم  یک 
نظم و ترتیب متوالی تاریخی برای تمام دوره 
بندی  شکل  نخستین  از  که  ها،  تمدن  تاریخ 
می  گسترش  داری  سرمایه  تا  مختلف  های 

یابد، نیست«.

و سپس پنج شیوه تولید را بدین ترتیب مطرح 
می کند:

 Le ابتدایی«  »همبوِد  تولید  شیوه    -۱
Mode de production ”Commu-

nautaire primitif که پیش از همه دیگر 
شیوه ها قرار دارد

 »tributaire« »۲-  شیوه تولید »خراجی
Com- جماعت  یا  همبود  پایداری  »ررای 
دستگاه  یک  روستایی   »munauté
اجتماعی و سیاسی بهره کشی را به منظور 
گیرد.  می  خدمت  به   )tribut( خراج  اخذ 
رایج  بسیار  شکل  یک  خراجی  تولید  شیوه 
از  پیش  طبقاتی  های  بندی  شکل  که  است 
آنها را  سرمایه داری را نشان می دهد. ما 
به ترتیب زیر متمایز می کنیم: الف ( شکل 
یافته  تحول  های  (شکل  ب  رس  پیش  های 
مانند شیوه تولید »فئودالی« که در آن همبود 
سود  به  را  زمین  ممتاز  مالکیت  روستایی 
اربابان فئودال از دست می دهد. همبود در 

وضعیت همبود خانواده ها باقی می ماند؛

۳-     شیوه تولید »برده داری« که شکل 
بسیار نادر ولی پراکنده را تشکیل می دهد.

۴-  شیوه تولید »خرده کاالیی ساده« که یک 
یک  تمامی  به  هرگز  اّما  است.  رایج  شکل 

شکل بندی اجتماعی را ترسیم نمی کند.

۵-     شیوه تولید »سرمایه داری«

)برای توضیح بیشتر به کتاب توسعه نابرابر 
سمیرامین ص ۹ به بعد مراجعه کنید(. مترجم

نام  پاندورا   Boîte de Pandore   -۲
زنی است در افسانه های یونانی که ژوپیتر 
بدی  همه  که  داد  هدیه  او  به  ای  صندوقچه 
ها در آن پنهان بود. شوهر او اپی مته این 
صندوقچه را گشود و بدی ها و زشتی های 
نهان در صندوقچه را در جهان پراکنده کرد.

Cash Follow  -۳ گردش پول + توانایی 
یک مؤسسه در تولید ثروت پس از ارزشیابی 
مجموع استهالک ها، دخیره ها و سودهایش. 

م.

برگفته از : کتاب مصاف جهانی شدن



68مجله هفته شماره 33 بهمن 1391 صفحه  

نظری

فروید  زیگموند  روانکاوانه ی  نظریه ی 
از  دیگری  نمونه ی   ،)  ۱۹۳۹ ـ    ۱۸۵6(
به  نسبت  مدرنیستی  مبارزه جویانه ی  تفکر 
و  منزه طلب  قدرِت«   و  »عقل  ساختارهای 
در  است.  اجتماعی  فرهنگ   در  سلطه گر 
از  باشد  بهتر  شاید  فروید  نظریه ی  معرفی 
اینجا شروع کنیم که دستاورد کار حرفه ای 
بنیان های  ساختن  برمال  دلیل  به  فروید 
به  انسانی،  رفتار  غریزِی  و  غیرعقالنی 
مذاق عالمان حرفه ی روان کاوی و همچنین 
مخاطبان فرهیخته ی زمانه اش  خوش نمی آید 
و در نهایت، نتیجه ی تحقیقاتش در خصوص 
به  وی  تأکید  و  )لیبیدو(  جنسی  غریزه ی 
وجود آن در دوران کودکی و کودکان )در 
زیر توضیح خواهیم داد( به ضرر وی تمام 
خویش  پژوهش های  در  آنکه  ضمن   شد. 
به  یا  داده است که عقالنیِت عرفی و  نشان 
از  جوامع،  به  متعلق  آگاِه  ضمیِر  اصطالح 
و  بی کم  نظارت  و  کنترل  به  قادر  که  آنجا 
طریق  )از  نیست،  امیال  و  غرایز  کاسِت 
دائماً  دینی(  ـ  اخالقی  منهیات  نهادینه کردن 
در حال بیرون راندن آنها از جهان روزمره 
و ارتباطات ذهنی و عرفِی متعلق به قلمرو 
عمومی است. وی به یاری بررسی هایی که 
داده  انجام  خویش  بیماران  روان  اعماق  در 
نحوه ی  و  انسانها  روانی  ساختار  در  است، 
رسید.  بزرگی  کشف  به  آنها  شکل گیری 
مسیر پیموده شده ی وی از آنجا که متعلق به 
بیماران روان رنجور بوده، شاید بتوان گفت 
یا شاید  بیماری  از نشانه ها و عالئم  بود  پر 
از اینهم باالتر، مسیری بود برگرفته از خوِد 
نابهنجاری  و روان رنجوری ها؛ که همین امر 
به دلیل ساختار فضا و موقعیتِی آن، خواسته 
ساختن  برمال  به  را  فروید  ناخواسته،  یا 
سرکوب  تأثیر  و  جنسی  روانی  بنیان های 
آنها، رهنمون گردانید و او هم این کار را با 

شجاعتی کم نظیر انجام داد.

هنوز  وقتی سخن از سرکوب است، ظاهراً 
سرکوب های جنسی حرف اول را در جوامع 
می زنند. اما اگر بخواهیم در خصوص شکل 
به  نسبت  که  سرکوب گری هایی  نحوه ی  و 
می شد،  فروید  زمانه ی  در  جنسی  غرایز 
عقالنیِت  اقتدار  به  توجه  شاید  بگوییم   سخن 
بد  غرایز  این  سرکوب  در  جامعه،  عرفِی 

زیگموند فروید: »خود، نهاد و فراخود«

فلسفه به زبان ساده )29(، زیگموند فروید: »خود، نهاد و فراخود«
نوشته زهره روحی

نباشد. نحوه ی سرکوب و یا پس زدن این عقِل 
گویی  که  است  گونه ای  به  جمعی  اینجا  در 
حساسیت های  و  جنسی  امور  خصوص  در 
برخوردار  کاریزماتیک  قدرتی  از  اخالقی، 
است. »همگان« بدون ذره ای شک و تردید 
به آن باور دارند و از آنچه آنرا نفی می کند، 
که  است  زمانه ای  چنین  در  می کنند.  پرهیز 
فروید به کاوش در اعماق ذهن آدمی دست 
می زند. و با غرایز سرکوب شده ی جنسی به 
حوزه ای  می رسد.  ضمیرناخودآگاه  حوزه ی 
امان  برای در  امیال و غرایز  آن  که گویی 
ماندن ، خود را به اعماق آن پرتاب کرده اند 
ضد  عرفِی  عقالنیت  اقتدار  سوی  از  یا  و 
غریزه ی  علیه  )خصوصاً  نشده،  تأیید  امیاِل 
بی مهابای جنسی( به اعماق ضمیرناخودآگاه 

تبعید شده اند.

به بیانی در کندوکاوی که فروید در اعماق 
ساختار  می دهد،   انجام  خود  بیماران  روان 
تشخیص  می توان  را  قدرتی  خشونت آمیز 
از  غرایز،  سرکوب  یا  و  تبعید  با  که  داد 
نظارت  و  کنترل  قابل  موجودی  آدمی، 
است  طبیعی  بنابراین  می سازد)ص۲۳۲(. 
به  هنجارسازی های  و  عقل  تالش  که 
اصطالح قاعده مند آنرا )جهت ساختن انسان 
)متعالی؟((،  منزه  و  عقالنی  جامعه ای  و 

فی نفسه مشکل دار و آسیب زا بدانیم.

از  بسیاری  ریشه ی  فروید  تحقیقات  طبق 
آدمی  نهاد  بین  تعارِض  از  ناشی  بیماریها 
یا  ضمیِرآگاه  و  است(  غرایز  حوزه ی  )که 
همان »خود« )و یا من( است. به باور فروید 
وظیفه ی »خود« )من، ِاگو( کنترل و نظارت 
ایجاد  بگوییم  باشد  بهتر  شاید  یا  غرایز  بر 
است.  »واقعیت«  و  »نهاد«  بین  همسازی 
واقعیتی که در بحث های روان کاوانه ی فروید 
به معنای جهان روزمره و قوانین عرفی و 
به  نسبت  که  جهانی  است؛  جامعه  عقالنی 
سطح  طریق  از  و  است  خارجی  »نهاد« 
خارجی دستگاه ذهن به طور مستقیم با قلمرو 
روزمره و جریانات آن سر و کار دارد )ص 

.)۲۳۴

روانِی  ـ  ذهنی  فرایند  در  فروید  وانگهی 
»فراخود«  نام  به  دیگری  بخش  آدمی، 

آرمانی«  »خوِد  اصطالح  به  یا  و  )فرامن( 
را تشخیص می دهد. در ادبیات روانکاوانه ی 
وی، »خود« )و یا »من« ego(، وظیفه اش، 
انجام دستورات و یا فرامین »فراخود« است 
به کار  برای نظارت و کنترل »نهاد«،  که 
منزله ی  به  را  آنها  که  فرامینی  می گیرد. 
پیشتر  اخالقی،  یا  و  وجدانی  آموزه های 
فراگرفته است و فقط به هنگام ضرورت از 
آنها استفاده می کند و البته گاهی هم همانگونه 
برخورد »نهاد« و »من«  اثر  بر  گفتیم  که 
ایجاد تعارض و تنش می کند. اما آنچه که در 
رابطه ی بین »نهاد«، »خود« و »فراخود« 
مهم است و باید بدانیم این است که این سه 
همینکه  اصالً  نیستند.  مجزا  هم  از  بخش 
»خود«، به طور دائم در حال نظارت، کنترل 
و تطبیق دادن نهاد با واقعیت عرفی ـ عقالنِی 
جامعه  است، نشانگر عدم امکان تفکیک آنها 
از یکدیگر است. در تفسیر فروید آنچه یک 
فرد انجام می دهد و یا می اندیشد برخاسته از 
سازمان منسجمی از فرایندهای ذهنی ست. به 
زبان ساده یعنی هر آدمی به منزله ی ارگانیسم 
متفاوت  ساحت های  از  متشکل  است  پویایی 
اما در ارتباط با هم. ساحت هایی خودآگاه ، 
یا نیمه آگاه )وقتی چیزی را که قبال خودآگاه 
بوده، فراموش کرده ایم اما با کمی فکر کردن 

دوباره به یاد می آوریم( و ناخودآگاه است.

وانگهی، فروید از طریق رویاهای بیمارانش 
و  نظارت  که  شد  مهم  مسئله ی  این  متوجه 
کنترِل آدمی از سوی ضمیِر آگاه چنان سخت 
و جدی است که حتا در خواب هم نفوذ این 
رویابین  نتیجه  در  و  نمی شود  منحل  اقتدار 
رویاهایش  سانسور  به  مجبور  ناخودآگاه  را 
می کند، یا بهتر است بگوییم از آنجا که در 
عالم خواب و رویا بینی، نهاِد آدمی همچنان 
تحت سلطه  و کنترل و نظارت به سر می برد، 
ضمیر ناخودآگاه، مسائل و دغدغه هایش را به 
زبان و تصاویری سورآلیستی و غیر منطقی 
عبارتی،  به  می کند.  بیان  عقالنی  غیر  و 
کار  به  رویا  در  ضمیرناخودآگاه  که  زبانی 
رمزگذاری  کامال  فروید  نظر  از  می گیرد، 
به  قادر  »خود«،  که  طوری  به  است.  شده 

خوانِش آن نیست.

همانگونه که گفته شد، از نظر فروید، نهاد 



69مجله هفته شماره 33  اسفند 1391 صفحه  

آدمی نه تنها بر غرایِز طبیعی ِ آدمی استوار 
ضمیِر  شدید  تمایل  دلیل  به  بلکه  است، 
خودآگاه )خود( در تسلط بر غریزه ی جنسی، 
خود  دگرگونِی  برای  منبعی  مثابه ی  به  آنرا 
تحت  )بخوانید  غرایز  با  رابطه  گسترش  و 
کنترل و نظارت بیشتِر غرایز؛ به اصطالح 
رام و »اهلی« کردن بیشتر آن( می بیند )ص 

۲۴۲(. فروید در این باره می گوید:

از مصداق  که کسی مجبور می شود  “وقتی 
اغلب  بشوید،  دست  خویش  جنسی  امیال 
توصیف  در  می شود.  دگرگون  او  »خود« 
این امر فقط می توان گفت که مصداق امیال 
در  آنچه  )مانند  می گیرد  جای  »خود«  در 
دقیق  ماهیت  افسردگی شدید روی می دهد(. 
این جانشینی تا کنون بر ما معلوم نشده است. 
…. از دیدگاهی دیگر می توان گفت که این 
دگرگونِی  به  شهوانی  مصداق گزینِی  تبدیل 
»خود«  که  است  روشی  همچنین  »خود«، 
از طریق آن می تواند بر »نهاد« چیره شود 
البته  دهد.  گسترش  آن  با  را  رابطه اش  و 
برای تحقق این امر، »خود« ناچار می شود 
به میزان زیادی تسلیم تجربیات »نهاد« شود 
…. و با گفتن اینکه: »بنگر، تو نیز می توانی 
مرا دوست بداری؛ من بسیار شبیه مصداق 
تا زیان »نهاد« را  امیال هستم«، می کوشد 

جبران کند”)ص۲۴۲(.

نکته ی مهم و آموزنده اینجاست که وقتی در 
تفسیر فروید به وضوح می بینیم که »خوِد« 
سرکوبگر برای تحت سلطه داشتن »نهاد«، 
گاهی حتا حاضر به پذیرش تجربیات نهاد و 
تالش برای جبران زیان او در برابر پایداری 
نیست که  اقتدار خویش است، دیگر شگفت 
فروید »لیبیدو« را مهمترین امکان غریزی 
به شمار  آدمی  اساس هستی  به اصطالح  و 
می آورد. مطلب را توضیح می دهیم: نخست 
باید بدانیم بر اساس نظریه ی فروید، کودکان 
وی  هستند.  جنسی  غریزه ی  دارای  هم 
نخستین دوره ی رشد جنسی را  در دوران 
نوزادی تا هجده ماهگی می داند که در رابطه 
با دهان پدیدار می شود و به آن مرحله دهانی 
می گوید که خود همین دوران را به انفعالی 
و تعارضی تقسیم می کند. او معتقد است که 
مصداق گزینِی جنسی فی المثل کودِک دو ساله 
”پسربچه  می دهد:  رخ  والدین اش  طریق  از 
نیروی روانی خود را بر  اوان زندگی،  در 
مادرش ـ در حکم مصداق امیالش ـ متمرکز 
ابتدا  در  روانی«  »نیروگذاری  این  می کند. 
نخستین  و  می شود  مربوط  مادر  سینه ی  به 
الگوی  مبنای  بر  مصداق گزینی  نمونه ی 
تکیه گاه جویانه است )صص ۲۴۳ ـ ۲۴۴(”. 
به اعتقاد فروید در چنین مرحله ای پسربچه 
خویش،  پدر  با  خود  هویت  یگانه سازِی  با 
کنار  خوبی  به  ضلعی  سه  رابطه ی  این  با 
می  آید و بدون هر گونه تعارضی همه چیز 

طی  مسالمت آمیز  روندی  در  اصطالح  به 
می شود. اما به محض آنکه امیال جنسی پسر 
بچه نسبت به مادرش قوت بیشتری می گیرد 
درک  مانع  به منزله ی  را  پدر  نتیجه  در  و 
می کند آنزمان است که »عقده ی ادیپ« شکل 
می گیرد: ” از این پس، یکی شدن هویت او 
تبدیل  و  می یابد  خصمانه  جنبه ای  پدرش  با 
تا  می شود به آرزوی از میان برداشتن پدر 
بتواند جای پدرش را در رابطه با مادر خود 

بگیرد )همانجا(”.

»عقده ی  فروید،  نگرش  اساس  بر  بنابراین 
پدر  به  پسربچه  جنسِی  )خصومت  ادیپ« 
رشد  روند  در  رقیب(  منزله ی  به  خویش 
شخصیتی کودک، طبیعی است؛ و به گفته ی 
فروید، از میان رفتن آن، مستلزم آن است که 
پسربچه عالقه  و توجه نسبت به مادرش را 
به عنواِن مصداق امیاِل جنسِی خود از دست 
دو  ”پسربچه  می گوید:  این باره  در  او  بدهد. 
هویت  با  را  هویتش  یا  بکند،  می تواند  کار 
شدن  یکی  اینکه  یا  و  کند  یکی  خود  مادر 
خود با پدرش را شدت بخشد. عدالت کرده ایم 
که شق دوم را طبیعتر بینگاریم، زیرا بدین 
ترتیب رابطه ی مهرورزانه با مادر تا حدی 
حفظ می شود. بدین سان از میان رفتن عقده ی 
ادیب، نرینگی را در شخصیت پسربچه تحکیم 
مورد  در  وضعیت  همین  می کند”)همانجا(. 
دختربچه ها صدق می کند. منتها طبیعی است 
امیال  ارتباطِی مصداق  )نقش  والد  جای  که 
جنسی در خصوص مادر و پدر( تغییر  کند. 
با  دختربچه  هویت  یگانگی  تشدیِد  با  اکنون 
مادرش، شخصیت زنانه ی او تحکیم می شود. 
به دلیل وجود هر دو انتخاب درمی یابیم که 
دختر  )چه  کودکی  هر  فروید  نظریه ی  در 
باشد و چه پسر( از دو طبع جنسی نرینه و یا 
زنانه برخوردار است. وقتی فروید در مثال 
می تواند  کار  دو  »پسربچه،  می گوید،  اول 
بکند یا هویتش را با هویت مادر خود یکی 
با پدرش شدت  یا یکی شدن خود را  کند و 
نرینگی اش  شخصیت  استحکام  به  و  بخشد 
است  معنی  بدین  سخن،  این  آورد«،  روی 
موارد(،  برخی  در  )حداقل  نظر وی  از  که 
گرایش هاِی همجنس گرایی )در افراد بالغ(، 
از  برخاسته  است  ممکن  که  طور  همان 
دوران  در  آنها  جنسی  شخصیِت  اختالالت 
باشد، می تواند ناشی از دو جنسیتی  کودکی  
در  فروید  که  چند  هر  باشد.  نیز  آنها  بودن 
را  همجنس گرایی  مسئله ی  پیچیدگِی  نهایت 
می داند.  معمول  ساده اندیشی های  از  فراتر 

چنانکه می گوید:

کاملتر  شکل  معموال  دقیق تر  “بررسی 
وجه  دو  که  می کند  آشکار  را  ادیپ  عقده ی 
ناشی از  دارد )وجه مثبت و وجه منفی( و 
در  آغاز  از  که  است  جنسی ای  گانگی  دو 
پسر  دیگر  عبارت  به  دارد.  وجود  کودک 

درباره ی  گرا  سو  دو  نگرشی  فقط  نه  بچه 
بر  مبتنی  و  مهرورزانه  نگرشی  و  پدرش 
بلکه  دارد،  مادرش  درباره ی  مصداق گزینی 
رفتار  دختربچه  یک  همچون  حال  عین  در 
می کند، نگرشی مهرورزانه و زنانه درباره ی 
پدرش از خود بروز می دهد و به موازات این 
امر، نسبت به مادرش حسادت و خصومت 
ترتیب  این  به  جنسی،  دوگانگی  می ورزد. 
باعث پیچیدگی موضوع می شود و دستیابی 
به دیدگاهی روشن درباره ی حقایق نخستین 
دشوارتر  را  یکی شدنها  و  مصداق گزینش ها 
می کند. چه بسا دوسوگرایِی رفتار کودک با 
جنسی  دو  از  ناشی  کامال  باید  را  والدینش 
بودن او دانست و نه آنگونه که پیشتر گفتیم 
ناشی از یکی شدن کودک با پدر یا مادرش 

در نتیجه ی احساس رقابت” )ص۲۴۵(.

بر غریزه ی جنسی  مبتنی  نظریه ی  بهرحال 
وی  که  زمانه ای  و  عصر  در  فروید، 
قرار  زندگی می کرد، مورد حمالت شدیدی 
اکراه  عالرغم  وی  که  خصوصاً  گرفت. 
پزشکان  و  انسانی  علوم  دانشمندان  عموم 
وجود  به  خویش  زمانه ی  متخصصان  و 
داشت.  تأکید  کودکان  در  جنسی  غریزه ی 
فروید برای کندوکاو در اعماق روان آدمی، 
»باستان شناسی  با  آن  از  وی  که  )کاری 
روانی« یاد می کند(، از اساطیر یونانی )در 
مقام استعاره هایی توصیفی( بسیار سود جسته 
است. همانگونه که می دانیم اودیپ شخصیتی 
در  که  است  یونان  اساطیر  در  اسطوره ای 
از  ممانعت  دلیل  به  پدرش  به دست  کودکی 
در  که  غیب گو  یک  پیش گویِی  شدن  متحق 
طالع وی چنین دیده بود که پدرش را خواهد 
کشت، در بیابان رها می شود. اودیپ توسط 
و  می شود  بزرگ  دیگری  سرزمین  پادشاه 
بداند،  از اصل و نسب خود چیزی  بی آنکه 
سالها بعد در اوج »جوانی و قدرت« همراه 
با سپاهی به زادگاه خویش حمله می کند، و در 
پادشاه سرزمین  پدر را که  کامل،  بی خبری 
خویش بوده می کشد و مادرش را به رسم  آن 

روزگار به همسری خود درمی آورد.

باری، فروید به ضمیرناخودآگاه و سرازیر 
امیال و غرایز سرکوب شده به سمت  شدن 
وی  تفسیر  در  است.  داده  اهمیت  بسیار  آن 
با همه ی  اوان کودکی  از همان  نهی  امر و 
انسانها بوده است. این امر و نهی از والدینی 
که خود تحت تأثیر »فراخود«هایی بوده اند، 
آغاز می شود و سپس به جامعه و ساختارها 
سرکوبگر  ـ  نظارتی  خرده نظامهای  و 
فروید،  نظر  از  بهرحال  می شود.  منتقل 
از  غرایز،  سرکوِب  و  ضمیرناخودآگاه 
جایگاه خاصی در شناخت انسان و رفتارهای 
او دارند.  او در پاسخ به کسانی که وی را 
محکوم  متعالی«  »سرشت  گرفتن  نادیده  به 
درست  کامال  :”سخن شما  می گوید  می کنند، 
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است و آن سرشت متعالی همین جاست، در 
مظهر  که  »فراخود«  یا  آرمانی«  »خوِد 
اواِن  در  است.  والدینمان  با  ما  رابطه ی 
طفولیت به این سرشت متعالی واقف بودیم؛ 
می ستودیمش و از آن بیم داشتیم؛ ولی بعدها 
کردیم”)ص  ادغام  خویش  درون  در  را  آن 
»ادغام  که  داشت  نظر  در  باید   .)۲۴۷
معناست  بدین  فروید،  نظر  مورد  کردیِم« 
صورت  به  که  را  ترس«  و  »بیم  آن  که 
که  چیزی  به  عمل  از  گناهکاری«  »حِس 
از سوی پدر و مادر )فراخود، و یا فرامن( 
نهی شده بود، به صورت »وجداِن معذب« 
تجربه کردیم. زیرا فروید نشان داده است که 
از حالت کودکی  به ظاهر  هر چند کودک، 
یا  اما سلطه ی والد و  روزی بیرون می آید، 
فرامن، به صورت امری درونی شده )درون 
بود؛  خواهد  آدمی  همراه  همواره  فکنی( 
نام »وجدان«  چیزی که او از آن گاهی به 
نام می برد )ص ۲۴6(. ضمن آنکه تنش بین 
امیال و عملکرِد »خود« و امر و نهی »خوِد 
و  می آورد  وجود  به  را  )وجدان(  آرمانی« 
احتماال  می شود.  گناهکاری  حس  مسبب 
به  هم  و  بودن  پزشک  دلیل  به  هم  فروید، 
در  که  زمانه ای  و  عصر  در  زندگی  دلیل 
مقایسه با امروز، هنوز بسیاری از مردم ، 
معذب و مقید به پایبندی های اخالقِی خاصی 
از  که  داشت  سروکار  بیمارانی  با  بودند، 
به  می بردند.  رنج  به شدت  گناهکاری  حِس 
عنوان مثال کتاب »ناخرسندی های فرهنگِ« 
بررسی های  مستقیم  پیامد  نوعی  به  وی، 
تمدِن  و  فرهنگ  خصوص  در  روان کاوانه  
بشری  است که سازمان اجتماعی برای دوام 
جامعه و روابط بین انسانها و امنیِت نظام مند  
و ….، در نهایت ناگزیر به کنترل، نظارت 

و سرکوب امیال و غرایز می شود!

با وجود این، عالرغم نگرش بدبینانه ای که 
فروید نسبت به جریان »تکامِل تمدن « بشری 
دارد، از پرسش گری و تالش برای بررسی 
و پاسخ گویی لحظه ای متوقف نمی شود؛ که 
همین امر، داللت بر باورمندی او نسبت به 
بگوییم  است  بهتر  یا  و  و عقالنیت«  »عقل 
»خرِد بشری« دارد. خردی که مسلماً معنا 
و مفهومی بسیار متفاوت از آن چیزی دارد 
که افالطون به صورت کلیشه ای و فراتر از 
وضع بشری و فرایند آن می فهمید.   بهرحال 
و  متأمالنه  »خرد«  همان  اساس  بر  فروید 
نوع  تکامل  ذکر  ”البته  است:  معتقد  انتقادی 
می شود  جدیدی  مسائل  طرح  موجب  انسان 
که هر کسی مایل است محتاطانه از آنها بر 
حذر بماند. اما به هر حال باید به این مسائل 
پرداخت و نهراسید که تالش در این جهت، 

ناتوانی ما را بر مال کند….”)ص۲۴۹(.

اصفهان ـ خرداد ۱۳۹۱

فروید  مقاله  ی  از  مطلب  این  نوشتن  برای 
تحت عنوان »خود و نهاد« )شامل سه فصل 
از کتابی تحت همین عنوان(، ترجمه حسین 
استفاده   ،۳ شماره  ارغنون  مجله  پاینده، 

کرده ام.
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نظری

قانون به پیوند  عینی، ضرور، عام و ماهوی 
موجود میان چیزها، واقعیات امور، روندها 
اطالق  تفکر  و  جامعه  طبیعت،  غیره  و 
پیوند  )مشخصه  اش  مشخصه  که  شود  می 
تکرار تحت شرایط  نسبی و  ثبات  یاد شده( 

یکسان و واحد است.

۱

فکری  انعکاس  از  عبارتند  علمی  قوانین 
قوانین عینی مؤثر در ضمیر انسانی.

۲ 

یا حاالت  و  یعنی جریان روندها  قانونمندی 
بر اساس قوانین ذاتی شان.

قوانین  از  کلیتی  همواره  قانونمندی  هر 
در  هنوز  را  خود  که  شود  می  شامل  را 
تأثیرگذاری قانونمندی آشکارا برمال نساخته 
اند و بدان خصلت گرایشی را اعطا می کنند.

۳

باید میان قانون به معنای فلسفی آن و قانون 
که  شد  قائل  تفاوت  آن،  حقوقی  معنای  به 
حاکی از امر و نهی عمومی است، بوسیله 
دستگاه مقننه دولتی وضع شده و اجرای آن 
بوسیله ارگان های خاصی کنترل و تضمین 

می شود.

۴

هر  روبنائی  های  پدیده  جزو  حقوقی  قانون 
جامعه است.

۵

 لوکرتس )۹۷ ـ ۵۵ ق. م.(

شاعر و فیلسوف رومی

از طرفداران اتومیسم

  او با ارائه ۲۸ دلیل به اثبات فناپذیری روح 
می پرداخت.

بشری  امور  در  مداخله  به  قادر  را  خدایان 
نمی دانست

قانون
 پروفسور گونتر کروبر

برگردان شین میم شین
دایراملعارف روشنگری

فساد اشراف، جنگ و فجایع ناشی از آن را 
انتقاد و محکوم می کرد.

به  عنوان »راجع  تحت  لوکرتس  از  اثری   
طبیعت چیزها«

چاپی از سال ۱6۷۵

فلسفه  در  طبیعی«  »قانون  مفهوم  اگرچه 
در  میالد  از  قبل  اول  قرن  در  قدیمی  نسبتا 
عنوان  تحت  لوکرتس  اثر  در  روم  فلسفه 
»راجع به طبیعت چیزها«  مطرح می شود، 
پدیده های  میان  قانونمند  پیوند   اندیشه  ولی 
بمراتب  ها  انسان  پیرامون  جهان  طبیعی 

زودتر مطرح بوده است.

6

فالسفه  با  که  جهان  فلسفی  بررسی  در 
به  معروف  طبیعت،  فلسفه  مکتب  طرفدار 
فالسفه ایونی در یونان باستان آغاز می شود، 
به اندیشه نظم و قانونمندی در کاینات جای 

اصلی اختصاص داده می شود.

الف

بنظر آنان کاینات بر بنیان قوانین ذاتی خود 
حرکت می کند.

ب

پیدایش و زوال، زاد و میر جای یکدیگر را 
می گیرند و بنا بر قانونمندی حاکم بر کلیه 

حوادث، یکدیگر را مشروط می سازند.

ت

در این تحول ابدی قانونمند تنها خود اصل و 
قانون است که تغییر ناپذیر است. 

۷

محتوای  به  مربوط  سؤال  به  پاسخ  در 
تا  مندر  آناکسی  از  کلی  های  قانونمندی 
می  چشمگیری  پیشرفت  شاهد  هراکلیت 

شویم.

الف

 اناکسی مندر ملطی )6۱۰ ـ ۵۴۷ ق. م.(

همراه با تالس و آناکسی منس نماینده اصلی 
جنبش فلسفی موسوم به روشنگری ایونی و 

یا فلسفه طبیعت ملطی

 جهانتصویر آناکسی مندر

مؤسس تئوری اوولوسیون

از فالسفه ما قبل سقراطی

قانونمند  آناکسی مندر بطورمبهم از تراوش 
تضادها از اپایرون صحبت می کند.

ب

 آناکسی منس )۵۸۵ ـ ۵۲۸ ق. م.(

فیلسوف   مکتب َمَلطی     

از فالسفه طبیعت یونان باستان

ستاره شناس

او و همگنانش را فالسفه ماقبل سقراطی می 
نامند

تالس، آناکسی مندر و آناکسی منس مؤسسین 
فلسفی(  مکتب  ترین  )قدیمی  ایونی  مکتب 

محسوب می شوند. 

  

تیکی  دیالک  نظریه  ارائه  با  منس  آناکسی 
خود مبنی بر تعویض الینقطع ترقیق و تغلیظ 
از  جهان  پیدایش  چگونگی  مسئله  به  هوا، 
ماده اولیه )اگر هم هنوز بر مبنای حدس و 

گمان( پاسخ مشخصتر می دهد.

ت

 هراکلیت )۵۵۰ ـ ۴۸۰ ق. م.( 

فیلسوف ماقبل سقراطی یونان

افق فلسفی هراکلیت:

تجربه و دانش
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شدن و فنا شدن

وحدت و تضاد

کاینات و آتش

واژه و روح

دولتشهر و حقوق مدنی

انسان و خدا

اصل محرکه  کلی  بطور  هراکلیت  سرانجام 
جهان را در مبارزه اضداد می داند.

۸

انتظام  باستان،  جهان  ماتریالیست  فالسفه 
قانونمند جهان را ناشی از اصول مادی اولیه 
بر  و  دانند  می  آپایرون(  آتش،  هوا،  )آب، 
بر  حاکم  های  قانونمندی  عامیت   و  عینیت 

جهان تأکید می ورزند.

۹

را  جهان  قانونمند  انتظام  ایدئالیست  فالسفه 
ناشی از اصول روحی می دانند.       

الف

 افالطون )۴۴۷ ـ ۳۴۷ ق. م.(

فیلسوف یونان باستان و از شاگردان سقراط

اشیاء  میان  موجود  قانونمندی  افالطون 
قانونمند  روابط   تجلی صرف  را  محسوس 

موجود درعالم ایده ها می داند.

ب

عینی  ـ  ایدئالیستی  درک  در  افالطون  نظر 
یابد  فلسفه تومیستی قرون وسطی ادامه می 
که قوانین جهان مادی را بمثابه نشانه مشیت 
الهی یعنی بمثابه گرایشات هدفمندی که خدا 

در اشیاء نهاده است، تلقی می کند.

دایرة  تارنمای  در  تومیسم  به  کنید  مراجعه 
المعارف روشنگری

ت

  گوتفرید ویلهلم الیب نیتس)۱6۴6ـ  ۱۷۱6(

دیپلومات،  دان،  ریاضی  دانشمند،  فیلسوف، 
شناس  کتاب  سیاستمدار،  مورخ،  فیزیکدان، 
و دکتر در حقوق دنیوی و اخروی )کلیسائی(  

ایدئالیست عینی

روح یونیورسال زمانه خویش

را  الهی  خرد  مظاهر  بمثابه  قوانین  درک 
الیب نیتس و برکلی نیز ادامه می دهند.

 جوردانو برونو )۱۵۴۸ ـ ۱6۰۰( 

فیلسوف، شاعر و کشیش انقالبی و پرشور 
ایتالیائی

که از سوی تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک به 
مرگ در تل آتش محکوم شد.

مبارزه  در  برونو  جوردانو  اتیکی  نظریات 
بر ضد اتیک تئوسانترال و دگم های اخالقی 
چشمگیری  اهمیت  از  کاتولیک  کلیسای 

برخوردارند.

بر ضد  عقل  مبارزه  اخالقی  حقانیت  از  او 
عرفانگرائی مذهبی و بر ضد اوتوریته کلیسا 
سخن می راند و از آن با شناخت علمی مبتنی 

بر حقیقتگروی به دفاع برمی خیزد.

پانته ئیسمبرونو اسپینوزا بر خالف افالطون، 
الیب نیتس و برکلی خدا و طبیعت را یکسان 
نظریه  طبیعی  قوانین  از  و  کند  می  قلمداد 
های  نیازمندی  با  که  دهد  می  ارائه  جدیدی 
رشد توفانی علوم طبیعی در قرن ۱6 و ۱۷ 

میالدی مطابقت دارد.

۱۱

در این دوره تسلط مکانیک اما اغلب به جای 
کسب  عام  اعتبار  هنوز  )که  قانون  مفهوم 
نکرده بود( مفاهیمی مورد استفاده قرار می 
گیرند که از ریاضیات و یا علوم طبیعی به 

عاریه گرفته شده اند.

۱۲

و لذا کوپرنیک و کپلر هنوز نه از قوانین، 
گالیله  و  از فرضیه هاسخن می گویند  بلکه 
از اصول بدیهی و براهین  صحبت می کند.

۱۳

 کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتون  

اسحاق نیوتون )۱6۴۲ ـ ۱۷۲۷(   

شناس،  ستاره  دان،  ریاضی  فیزیکدان، 
کیمیاگر، فیلسوف و کارمند دولتی

علوم  طبیعی،  تئولوژی  میان  سرگردان 
طبیعی و فلسفه

عالوه  نیوتون  و  دکارت  بار  اولین  برای 
بر مفهوم قاعده، قانون طبیعی را نیز وارد 
گنجینه واژه ها می سازند و رواج می دهند.

۱۴

با توسعه  بعدی علوم، بویژه علوم طبیعی، 
کسب  عام  مقبولیت  دیگر  که  قانون  مفهوم 
جریانات  میان  مبارزه  موضوع  بود،  کرده 
اصلی ماتریالیستی و ایدئالیستی در فلسفه می 

شود:

الف

ایدئالیسم ذهنی

پیوندهای  ایدئالیسم ذهنی منکر وجود عینی 
ضرور و قانونمند در طبیعت و جامعه می 

شود.

ب

ایدئالیسم ذهنی اندیشه قانونمندی را از یک 
اصل سوبژکتیف استخراج می کند.

ت

 دیوید هیوم )۱۷۱۱ ـ ۱۷۷6(

فیلسوف، اقتصاددان و تاریخدان از نمایندگان 
برجسته روشنگری انگلستان

از اقتصاددان ما قبل اقتصاد کالسیک

آدام  همفکران  و  دوستان  از  و  کانت  معلم 
اسمیث

از  منبعث  قانونی  از  ما  تصور  هیوم  بنظر 
عادت ما ناشی می شود و نتیجتا پدیده های 
پنداریم که  پدیده هائی می  بمثابه  متوالی را 

در پیوند ضرور با یکدیگر قرار دارند.

پ

 ایمانوئل کانت )۱۷۲۴ ـ ۱۸۰۴(

برجسته ترین نماینده فلسفه کالسیک آلمان

اثر او تحت عنوان »انتقاد از عقل محض« 
فلسفه  آغاز  و  فلسفه  تاریخ  در  نقطه عطفی 

مدرن محسوب می شود.

فراگیر  دورنمای  زیر  های  زمینه  در  کانت 
نوینی به روی فلسفه گشوده است:

اتیک )انتقاد از عقل عملی(

استه تیک )انتقاد از قوه قضاوت(

 فلسفه مذهب

فلسفه حقوق

فلسفه تاریخ

با  چیزها  رابطه  در  قوانین  کانت  بنظر 
سوبژکت شناسنده نهفته اند و نه بطور عینی 
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در خود چیزها.

ث

واضع قوانین طبیعی بنظر کانت، فهم انسانی 
است.

ج

فهم انسانی ـ مستقل از هر نوع تجربه ای ـ 
تنوع پدیده ها را بکمک مقوالت اپریوریکی 

نظم می بخشد:

۱

فهم، قوانین خود را از طبیعت اخذ نمی کند.

۲

فهم، قوانین خود را به طبیعت دیکته می کند، 
تحمیل می کند.

 II 

قانون از دیدگاه ماتریالیسم

۱

ماتریالیسم، قوانین را بمثابه پیوندهای عینی 
میان چیزها، روندها و غیره واقعیت مادی 

می داند.

۲

ماتریالیست های فرانسوی قرن ۱۸ میالدی 
در  طبیعی  قوانین  که  داشتند  آن  بر  تأکید 
رابطه متقابل اشیاء پدیدار می شوند و بیانگر 

روابط ضرور و ماهوی میان آنانند.

۳

  پل هنری تیری د هولباخ )۱۷۲۳ ـ ۱۷۸۹(

از  و  هجدهم  قرن  رادیکال  متفکران  از 
همکاران دید رو و دآلمبر و از مؤلفین  

دایرة المعارف )۳۵ جلدی( 

آته ئیست، دترمینیست و ماتریالیست

درونی  قوانین  بر  بنا  ها  اتم  هولباخ،  بنظر 
و  جذب  خنثائیت،  و  کنند  می  حرکت  خود 
آنها  فیزیکی  شروط  جزو  توان  می  را  دفع 

برشمرد.

۴

به  قانون  از  مکانیکی  ـ  ماتریالیستی  درک 
را  قوانین  خود  متافیزیکی  محدودیت  سبب 
ابدی و تغییرناپذیر و مستقل از شرایطی می 

دانند که تحت آن قوانین عمل می کنند.

این طرز نگرش منجر به درک تقدیرگرایانه 
)فاتالیستی( از قانون می شود:

الف

این طرز نگرش، انسان ها را دست بسته در 
اختیار قوانین کور قرار می دهد.

ب

بویژه در عرصه جامعه  نگرش،  این طرز 
میان قانونمندی و عمل اجتماعی، دیوار می 

کشد و آندو را از هم جدا می سازد.

ت

از  فرانسوی  ماتریالیسم  که  روست  این  از 
درک واقعی قوانین جامعه ناتوان می ماند.

پ

فویرباخ هم نمی تواند از عهده حل این مسئله 
برآید.

ث

او اما با تأکید بر وابستگی قوانین به شرایط 
درک  این  بر  حدودی  تا  خارجی  و  داخلی 
فاتالیستی ماتریالیسم فرانسوی از قوانین غلبه 

می کند.

ج

قوانین  برای  را  زیر  های  فویرباخ خصلت 
قایل می شود:

۱

عینیت  

۲

ضرورت

۳

عامیت

۴

قابل شناسائی بودن

ح

در  اجتماعی  پراتیک  نقش  به  اما  فویرباخ 
استفاده  زمینه  در  و   عینی  قوانین  شناخت 

آگاهانه از قوانین کم بها می دهد.

 III 

قانون از دیدگاه  ایدئالیسم عینی

نمی  منکر  را  قوانین  عینیوجود  ایدئالیسم 
شود، ولی آن را ناشی از یک اصل روحی 

ماورای جهانی می داند.

۱

ـ  هگل)۱۷۷۰  فریدریش  ویلهلم  گئورگ   
)۱۸۳۱

نماینده کالسیک این نظریه هگل است.

۲

چون هگل طبیعت و جامعه رامراحل توسعه  
داند،  می  )خودنما(   متجسم  مطلق«  »ایده 
قوانین هم بنظر او تنها قوانین »ایده مطلق« 

بالنده اند.  

۳

درک دیالک تیکی از مفهوم قانون سبب می 
شود که هگل بر معایب بینشی زیر غلبه کند:

الف

درک  معایب  و  ها  نارسائی  بر  هم  هگل 
ایدئالیستی ـ  ذهنی از قانون غلبه می کند.

ب

درک  معایب  و  ها  نارسائی  بر  هم  و 
می  غلبه  قانون  از  مکانیکی  ـ  ماتریالیستی 

کند. 

۴

  کالسیک های مارکسیسم

کارل مارکس )۱۸۱۸ ـ ۱۸۸۳(

فریدریش انگلس )۱۸۲۰ ـ ۱۸۹۴(

قانونبه  مفهوم  از  متعددی  منفرد  تعاریف 
های  کالسیک  که  دارد  وجود  زیر  شرح 
مارکسیسم ـ لنینیسم آنها را بخدمت گرفته و 

مورد استفاده قرار داده اند:

الف

قانون جنبه ماندگار، پایدار و همیشه یکسان 
در هر پدیده است.

ب

بی  بطرز  بلکه  پدیده،  ورای  در  نه  قانون 
واسطه ای در درون هر پدیده نهفته است.

ت

و  موجود  جهان  ثابت  تصویر  قوانین  عالم 
معلوم است.
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پ

قانون جزئی از پدیده است.

ث

پدیده غنی تر از قانون است.

ج

قانون رابطه ای ماهوی است.

ح

مفهوم قانون یکی از مراحل شناخت وحدت 
و پیوند پدیده ها ست.

۵

مفهوم  به  راجع  ذهنی  ـ  ایدئالیستی  نظریات 
فلسفه  در  را  نظریات  عمده  بخش  قانون 
امپریالیستی  فلسفه  و  واپسین  بورژوائی 
به هیوم و کانت  اغلب  تشکیل می دهند که 

استناد داده می شوند.

6

طبیعت  میان  بورژوائی  شناسی  جامعه  در 
و  شود  می  کشیده  قطوری  دیوار  جامعه  و 
دانسته  تنها شامل حال طبیعت  قانون  مفهوم 

می شود.

۷

مفهوم  تاریخی  و  تیکی  دیالک  ماتریالیسم 
قانون را از وحدت مادی جهان و از پیوند 
روندها،  چیزها،  کلیه  یونیورسال   و  عام 
سیستم ها و غیره موجود در جهان استخراج 

می کند.

۸

قانون  خصلت  عینی  پیوند  هر  اینکه  برای 
زیر  خصوصیات  حاوی  باید  گیرد،  بخود 

باشد:

الف

باید ضرور باشد.

ضرورت  تیک  دیالک  به  کنید  مراجعه    ·
و تصادف، دیالک تیک ضرورت و آزادی 
المعارف  دایرة  تارنمای  اختیار(در  و  )جبر 

روشنگری

ب

باید عام باشد.

   

مراجعه کنید به دیالک تیک منفرد )خاص( 
و عام در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

ت

باید ماهوی باشد.

بود  و  نمود  تیک  دیالک  به  کنید  مراجعه 
)پدیده و ماهیت(  در تارنمای دایرة المعارف 

روشنگری

۹

خصلت عینی هر قانون به معنی زیر است:

الف

قانون باید مستقل از شعور انسان ها عمل کند 
)مؤثر واقع شود.(

ب

قانون باید مستقل از آرزوها و اهداف انسان 
ها عمل کند.

ت

این بدان معنی است که پیوند قانونمند مورد 
بطور  انسانها  سوی  از  تواند  نمی  نظر 

دلبخواهی ایجاد و یا نابود گردد.

۱۰

قانون به قول کالسک های مارکسیسم عبارت 
است از »پیوندی درونی و ضرور.«

ص   ،۲۵ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۲۳۵

۱۱

بسته به اینکه در پیوند ضرور )که در هر 
زمانی  های  وابستگی  است(  برقرار  قانون 
دسته  بدو  قوانین  نه،  یا  و  شوند  می  وارد 

متفاوت تقسیم می شوند:

الف

ای  توسعه  قوانین  یا  و  حرکتی  قوانین 
)تکاملی(

ب

قوانین ساختاری 

۱۲

)تکاملی(  ای  توسعه  یا  و  حرکتی  قوانین 
عبارتند از پیوندهای

های  میان وضعیت  ماهوی  و  عام  ضرور، 

تکاملی   مراحل  میان  یا  و  منفرد  حرکتی 
منفرد سیستم های مادی.

۱۳

به  هرحال  در  تکاملی  یا  و  حرکتی  قوانین 
روندهای جاری در واقعیت عینی نسبت داده 
می شوند و دارای وابستگی زمانی آشکارند.

۱۴

قوانین زیر جزو قوانین حرکتی و یا تکاملی 
محسوب می شوند:

الف

قوانین حرکتی مکانیک کالسیک

ب

قوانین تکاملی بیولوژیکی و اجتماعی.

۱۵

پیوندهای  از  عبارتند  ساختاری  قوانین 
ضرور، عام و ماهوی ساختارهای یکسان.

با  قوانین ساختاری به طبقاتی از سیستم ها 
فاقد  و  داده می شوند  نسبت  ساختار یکسان 

وابستگی زمانی اند.

قوانین زیر به قوانین ساختاری تعلق دارند:

الف

قوانین ساختارهای هندسی

ب

قوانین ساختار اتمی که شالوده جدول عناصر 
شیمیائی مندلیف را تشکیل می دهند.

ت

ارگانیکی،  ساختارهای  های  قانونمندی 
اجتماعی و غیره.

اگرچه  مادی  های  سیستم  ساختارهای      ·
اند، ولی به سبب شیوه رفتار و  نسبتا ثابت 
شیوه حرکت عناصر سیستم مورد نظر، فاقد 

یک پویائی )دینامیک( درونی اند.

الف

قوانین حرکتی  در چنین سیستم های مادی، 
و قوانین ساختاری هر سیستم مادی پویا در 

پیوند  تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند.

ب

بر طبق این حقیقت امر است که روندها و 
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ساختارها در واقعیت عینی حاوی تضادهای 
تیکی ئی  دیالک  بلکه وحدت  نیستند،  مطلق 

از شدن و شده  تشکیل می دهند.

۱

قانون علی

اگر پیوند ضرور که مشخصه قانون است، 
پیوند میان علتی و معلول آن باشد، آنگاه ما 

با قانون علی سر و کار داریم.

الف

ولی هر پیوند علی را نباید قانون علی نامید.

ب

پیوندهای علی می توانند میان حوادث یکباره 
هرحال  در  نباید  حتما  و  شوند  برقرار  نیز 

پیوندهای ماهوی باشند.

)این بدان معنی است که هر پیوندی دال بر 
قانون نیست، مگر اینکه پیوندی ماهوی، عام 

و ضرور باشد. مترجم(

ت

برای این که پیوند علی خصلت قانون کسب 
داشته  را  قانون  یک  خواص  کلیه  باید  کند، 

باشد:

۱

یعنی باید نه تنها ضرور، بلکه همچنین عام 
و ماهوی باشد.

۲

یعنی باید در مورد تمامت طبقه ای از پدیده 
ها صادق باشد. 

پ

قوانین علی تقریبا در همه علوم نقش بزرگی 
بازی می کنند.

۱

قوانین علی از سوئی شالوده عینی الزم برای 
متد توضیح علی را تشکیل می دهند.

۲

از سوی دیگر شالوده عینی الزم برای پیش 
بینی های علی حوادث طبیعت و جامعه را.

ث

چنین قوانینی در فیزیک، عمدتا فرم معادالت 
دیفرانسیل دارند که کوتینت های دیفرانسیلی 

بنا  آنها  )خارج قسمت های دیفرانسیلی( در 
بر زمان مطرح می شوند.

۲

قانون غیرعلی

اگر قانون نه بر پیوند ضرور، بلکه بر نوع 
دیگری از پیوند مبتنی باشد، آنگاه از قانون 

غیرعلی سخن می رود.

الف

جزو  توان  می  را  ساختاری  قوانین  مثال 
قوانین غیرعلی محسوب داشت.

ب

پیوندهای  بمثابه  ساختاری  قوانین  ماهیت 
رابطه  یک  در  واحد،  ساختارهای  قانونمند 

علی نیست.

ت

قوانین  انواع  همه  توان  می  این،  بر  عالوه 
غیرعلی  قوانین  جزو  را  فیزیکی  بقای 

محسوب داشت.

پ

که  نیز  فیزیکی  بقای   قوانین  انواع  کلیه 
حاکی از آنند که با تبدالت و تأثیرات متقابل 
معین سیستم های فیزیکی، برخی از اندازه 
دوران  بار،  ضربه،  انرژی،  )جرم،  ها 
پاریته مرکب و غیره( حفظ می  ایزوتوپی، 

شوند، قوانین غیرعلی شمرده می شوند:

مشخصه این روندها را ثواب خاص تشکیل 
می دهند.

ث

قوانین بقا از سوی دیگر با اصول اکسترنال 
و یا با اصول تغیرفیزیک پیوند  دارند، که 
به همان سان جزو قوانین غیرعلی محسوب 

می شوند.

ج

این قوانین نشاندهنده پیوندهای قانونمند میان 
از مقادیر  فیزیکی معین و برخی  روندهای 
و اندازه ها هستند که برای این روندها فرم 

حداکثر و و یا حداقل به خود می گیرند.

۳

که  که  فیزیک  علی  قوانین  با  مغایرت  در 
دیفرانسیل  معادالت  بمثابه  توانند  می  قاعدتا 
با مشتقات زمانی نشان داده شوند، مشخصه 
اصول اکسترنال  نمایش انتگرالی آنها ست.

الف

اصول اکسترنال رفتار سیستم را بمثابه کل 
نشان می دهند و این امر چنان صورت می 
گیرد که انگار سیستم راهی آماج های معینی 

است.

۴

در عرصه جامعه نیز قوانینی از نوع قوانین 
غیرعلی وجود دارند.

الف

شناخت  با  و  عینی  شرایط  بر  بنا  ها  انسان 
این امر که کدام تأثیرات اجتماعی می توانند 
گیرند،  صورت  اجتماعی  علل  کدام  بوسیله 
می  برای خود  هائی  آماج  تعیین  به  آگاهانه 
در  خود  اجتماعی  کردوکار  در  و  پردازند 

جهت تحقق آنها حرکت می کنند.

ب

اجتماعی  نظام  مورد  در  بویژه  امر  این 
سوسیالیستی صادق است.

ت

ماهیت بسیاری از قانونمندی های اجتماعی 
در سوسیالیسم را پیوندهای ضرور، عام و 
اجتماعی  کردوکار  های  آماج  میان  ماهوی 
می  تشکیل  آنها  به  نیل  وسایل  و  ها  انسان 

دهند.

پ

سوبژکتیف  های  آماج  ها،  آماج  این  البته 
منافع  بر  بنا  و  دلبخواهی  بطور  که  نیستند 
و حوایج فردی تعیین شده باشند، بلکه آماج 
های اجتماعی اند که خود از قوانین دیگر، 
یعنی از قوانین عینی توسعه  جامعه نشئت 

می گیرند.

۵

قوانین غیرعلی قوانین مستقلی نیستند، بلکه 
تنها بر بنیان قوانین علی تشکیل می یابند.

در زمینه قوانین غیرعلی اجتماعی می توان 
این حقیقت امر را بوضوح دید.

کافی است توجه کنیم که پیوند میان آماج و 
وسیله عبارت است از پیوند میان تأثیر مورد 
نظر )معلول( و علت مناسب برای تحقق آن.

6

قوانین  از  مستقل  نیز  فیزیکی  بقای  قوانین 
فیزیکی دیگر و بی علت نیستند.
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امر  حقیقت  این  در  توان  می  را  امر  این 
مشاهده کرد که کلیه قوانین بقا با برخی از 
در  زمان  و  مکان  و  ماده  متقارن  خواص 

رابطه اند.

۷

با  پیوند  در  برعکس،  اکسترنال  اصول  اما 
قرار  فیزیکی  های  سیستم  حرکتی  معادالت 
دارند که فرم معادالت دیفرانسیل به خود می 
گیرند و در مشتقاتی از زمان خودنمائی می 
کنند و این یکی از شاخص های قوانین علی 

است.

۸

قوانین ساختاری

توجه  باید  ساختاری  قوانین  با  رابطه  در 
می  را  مادی  سیستم  هر  ساختار  که  داشت 
توان بمثابه برشی از توسعه  سیستم در نقطه 

زمانی معینی تصور کرد.

۹

از  ناشی  ژنتیکی  بلحاظ  ساختار  این 
ساختارهای دیگر است و از این رو می توان 
آنها را نتیجه تأثیر متقابل ساختارهای قبلی با 
فاکتورهای محیط زیست دانست، یعنی نتیجه 
متنوع  علی  مناسبات  بغرنج  نقش  تعویض 

دانست.

۱۰

هر قانون بمثابه پیوند ضرور با شرایط عینی 
معینی پیوند  دارد.

شرایط )شرط های( عینی ضرور گوناگون 
برای عملکرد هر قانون را می توان تقریبا 

بشرح زیر نام برد:

الف

شرایط خودویژه

شرایط خودویژه ای که تعیین کننده محتوای 
را  قانون  ماهیت  یعنی  را،  قانون  خودویژه 
آن  بمثابه علت عملکرد  و  دهند  تشکیل می 

عمل می کنند.

مثال 

شرط  داری  سرمایه  تولید  شیوه  وجود 
خودویژه ای برای عملکرد قوانین اقتصادی 

سرمایه داری است.

ب

شرایط غیرخودویژه

شرایط غیرخودویژه که تعیین کننده محتوای 
خودویژه قانون، یعنی ماهیت قانون نیستند، 
قانون  عملکرد  برای  آن  علیرغم  ولی 

ضرورند.

مثال

برای  ضرور  شرط  بشری  جامعه  وجود 
داری  سرمایه  اقتصادی  قوانین  عملکرد 
است، ولی محتوای خودویژه آن قوانین را، 

یعنی ماهیت آن قوانین را تشکیل نمی دهد.

۱

عملکرد  برای  ضرور  شرایط  میان  باید 
را  قوانین  عملکرد  که  شرایطی  و  قوانین 

همراهی می کنند، تفاوت قائل شد.

الف

شرایطی که عملکرد قوانین را همراهی می 
نیستند،  قوانین ضرور  عملکرد  برای  کنند، 
تعیین  ولی فرم نمودین مشخص قوانین  را 

می کنند.

ـ  نمودین  فرم  تیک  دیالک  به  کنید  مراجعه 
محتوای ماهوی در تارنمای دایرة المعارف 

روشنگری

مثال

ویژگی های ملی هر کشوری که در مرحله 
قرار  سوسیالیسم  به  داری  سرمایه  از  گذار 
دارد، شرایطی اند که عملکرد قوانین مرحله 

گذار را همراهی می کنند.

این شرایط ماهیت قوانین عام را تعیین نمی 
کنند، ولی تعیین کننده فرم نمودین مشخص 

عملکرد این قوانین محسوب می شوند.

۲

به قول کالسیک های مارکسیسم، هر قانون 
»فرمی از عامیت است.«

ص   ،۲۰ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۵۰۱

۳

هر قانون پیوند عامی است.

مراجعه کنید به دیالک تیک منفرد )خاص( 
و عام در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

۴

بمثابه  ـ  علمی  قانونی  احکام  رو،  این  از 
ـ   عینی  قانونی  پیوندهای  فکری  انعکاسات 

فرم احکام کلی  را دارند.

مراجعه کنید به حکم، حکم قانونی، حکم کلی 
در تارنمای دایرة المعارف روشنگری

۵

انعکاس  زیر،  دالیل  به  کلی  حکم  هر  البته 
قانون عینی ئی نیست.

الف

وجه  تواند  می  عام  که  دلیل  این  به  اوال 
ابژکت  از  محدودی  طبقه  تصادفی  مشترک 

ها باشد.

ب

وجه  تواند  می  عام  که  دلیل  این  به  ثانیا 
ای  طبقه  های  ابژکت  همه  ماهوی  مشترک 

باشد.

ضرورت  تیک  دیالک  به  کنید  مراجعه 
المعارف  دایرة  تارنمای  در  تصادف  و 

روشنگری

6

قانون شامل حال عامی می شود، که همزمان 
ماهیت و جنبه ثابت طبقه ای از ابژکت ها 

باشد.

مقایسه احکام قانونی و تعمیم های فاکتی

تعمیم  قانونی و  باید میان احکام  این رو  از 
های فاکتی که بنوبه خود فرم منطقی احکام 

کلی را تشکیل می دهند، تفاوت قائل شد.

۱

در تعمیم های فاکتی در باره طبقه محدودی 
بالفعل موجود، حکم صادر  ابژکت های  از 
اند،  مشترکی  مشخصه  دارای  که  شود  می 
ولی این مشخصه مشترک حتما نباید از تعلق 

ابژکت مورد نظر به این طبقه ناشی شود.

۲

احکام قانونی اما برعکس، عبارتند از احکام 
کلی که به خواص ضرور و ماهوی عناصر 
طبقه بالقوه نامحدودی از ابژکت ها مربوط 
می شوند که برای شرایط معینی کفایت می 

کنند.

۳

از  معینی  طبقه  به  فاکتی صرف  تعمیم  هر 
می  داده  نسبت  موجود  بالفعل  های  ابژکت 
شود که برای شرایط معینی کفایت می کنند.

۴
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های  ابژکت  کلیه  طبقه  به  قانونی  حکم  هر 
ممکنه نسبت داده می شود که برای شرایط 
ابژکت ها در  یعنی  کنند،  کفایت می  معینی 
این مورد حتما نباید در نقطه زمانی ) t ( و در 
مدت زمانی ) x ( بطور بالفعل موجود باشند.

۵

هر تعمیم فاکتی به طبقه محدودی از ابژکت 
ها نسبت داده می شود.

6

بالقوه  طبقه  با  رابطه  در  اما  قانونی  حکم 
ابژکت های واقعی و ممکن،  از  نامحدودی 

بالقوه و بالفعل معتبر است.

۷

بمثابه  توان  می  را  فاکتی  تعمیم  هر 
احکام  از  محدودی  تعداد  از  کونیونکسیونی 

مربوط به فاکت های مفرد تلقی کرد.

حکم  چند  یا  و  دو  )پیوند  )کونیونکسیون 
حکمی  پیوند  »و«(   ربط  حرف  بوسیله 

اکستن سیونال است:

·     کونیونکسیون زمانی حقیقی و درست 
بکمک حرف  که  آن  حکم  دو  هر  که  است 
و  باشند  حقیقی  اند،  پیوسته  بهم  »و«  ربط 
در غیر این صورت خطا و نادرست است. 

مترجم(

۸

فرم  این  در  توان  نمی  اما  را  قانونی  حکم 
مطرح کرد.

۹

در هر تعمیم فاکتی، طبقه ابژکت ها بطور 
های  ابژکت  جمع  بمثابه  سیونال،  اکستن 

بالفعل موجود تعیین می شوند.

نامیده  سیونال  اکستن  زمانی  حکمی  )پیوند 
می شود که ارزش حقیقت آن، فقط بر مبنای 
با  که  شود  تعیین  احکامی  حقیقت  ارزش 
مبنای  بر  نه  البته  دارند،  قرار  پیوند  در  آن 

محتوای آنها. مترجم(

۱۰

باره  در  قانونی  ابژکت هائی که حکم  طبقه 
با  سیونال  اینتن  بطور  باشد،  صادق  شان 
طرح مجموعه بغرنجی از شرایط تعیین می 

شود.

)اینتن سیونال پیوند حکمی ئی را می نامند 
وابسته  فقط   آن  بطالن  یا  و  حقیقت  که  که 

به حقیقت و بطالن احکام متشکله آن نباشد، 
به محتوای خاص  منوط  آن  بر  بلکه عالوه 

آنها باشد. مترجم(

۱۱

که  که  دریافت  توان  می  ها  تفاوت  این  از 
در مورد تعمیم های فاکتی پیش بینی علمی 

غیرممکن است.

۱۲

های  بینی  پیش  قانونی  احکام  مورد  در  اما 
مستدل علمی امکان پذیر اند.

مراجعه کنید به پیش بینی در تارنمای دایرة 
المعارف روشنگری

۷

طبقه ای از پدیده ها را که در آن شرط های 
موجود  نظر  مورد  قانون  عملکرد  ضرور 

است، حوزه عمل این قانون می نامند.

۸

برای  ضرور  های  شرط  تعداد  هرچه 
همان  به  باشد،  بیشتر  قانون  یک  عملکرد 
میزان حوزه عمل آن قانون کوچکتر خواهد 

بود و برعکس.

۹

قوانین را بسته به وسعت حوزه عمل شان به 
سه دسته تقسیم بندی می کنند:

الف

عام ترین قوانین

ب

قوانین عام  

ت

قوانین خودویژه

۱۰

و  حرکتی  ساختاری،  قوانین  عمل  حوزه 
فلسفه  از سوی  مادی که  تکاملی عام جهان 
گیرد،  می  قرار  بررسی  مورد  مارکسیستی 
می  بر  رادر  عینی  واقعیت  های  پدیده  کلیه 

گیرد.

۱۱

تقسیم بندی قوانین به قوانین عام و خودویژه 
و  عام  میان  رابطه  نسبیت  با  انطباق  در 

منفرد، نسبی است.

۱۲

قوانین عام فرم معینی از حرکت ماده )مثال 
غیره(  و  بیولوژی  شیمی،  فیزیک،  قوانین 
تیکی،  دیالک  ماتریالیسم  قوانین  مقایسه  در 

قوانین خاصی محسوب می شوند.

الف

هر قانون عینی عبارت است از پیوند ماهوی 
میان پدیده های حوزه عمل مربوط بدان.

ب

ها،  پدیده  این  میان  ماهوی  پیوند  بر  عالوه 
که  دارند  وجود  نیز  غیرماهوی   پیوندهای 

قانون مربوطه آنها را در بر نمی گیرد.

ت

از این نقطه نظر، »پدیده، غنی تر از قانون 
است.«

۱۳

شناخت هر قانون به معانی زیر است:

الف

به معنی کشف پیوند ماهوی است.

ب

به معنی نفوذ در ماهیت پدیده ها ست.

ت

به معنی شناخت پیوندهای ثابت است.

۱۴

بوسیله  شده  کشف  قانون  هر  لنین،  قول  به 
علوم »انعکاس جنبه های ماهوی است.«

)کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۱۴۲(

به عبارت دیگر، هر قانون کشف شده بوسیله 
علوم »انعکاس جنبه های ماهوی پدیده های 

مربوط به علم مربوطه است. مترجم«

۱۵

»قانون« و »ماهیت« به این معنا مفاهیمی 
اند که نظام یکسانی دارند.

۱6

مشاهده  از  تر  غنی  و  عمیقتر  علمی  قانون 
زنده پدیده ها ست، زیرا قانون انعکاس پیوند 

ماهوی است.

۱۷
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 به قول لنین، »انتزاع قانون طبیعی، طبیعت 
را عمیق تر، درست تر و کامل تر منعکس 

می کند.«

)کلیات لنین، جلد ۳۸، ص ۱6۰(

۱۸

بسته به بود و نبود پیوند قانونمند میان پدیده 
پدیده های  انبوهی از  یا میان  های منفرد و 
بندی  تقسیم  دسته  دو  به  را  قوانین  بیشمار، 

می کنند:

الف

قوانین پویا )دینامیکی(

ب

قوانین ایستا )استاتیکی(

۱۹

قوانین پویا )دینامیکی(

ما زمانی با قانونی پویا سرو کار داریم که 
و شرایط خارجی هر  آغازین  بر وضع  بنا 
ابژکت منفرد، اوضاع بعدی آن بطور روشن 

و کامل تعیین شده باشند.

الف

مثال بارز برای قوانین پویا می تواند معادالت 
حرکتی مکانیک کالسیک باشد.

ب

این قوانین حرکت مراکز ثقل منفرد را تحت 
تأثیر نیروهای معینی توصیف می کنند.

۲۰

قوانین ایستا )استاتیکی(

مورد  در  تنها  برعکس،  استاتیکی،  قوانین 
کلیتی از ابژکت های منفرد معتبرند.

الف

کل  بمثابه  را  کلیت  هر  رفتار  قوانین،  این 
توصیف می کنند که نسبت به رفتار عناصر 
درجه  به  تنها  و  است  تصادفی  آن،  منفرد 
می  تعیین  قانون  بوسیله  مفروضی  احتمالی 

شود.

)یعنی تنها تا درجه احتمالی مفروشی قانونمند 
است.

چون تصادف نیر فی نفسه و در تحلیل نهائی 
قانونمند است. مترجم(

ب

در چارچوب این ویژگی عام قوانین استاتیکی 
می توان انواع مختلف آن را مشخص کرد:

۱

نوع اول قوانین استاتیکی

نوع اول قوانین استاتیکی به خواصی نسبت 
داده می شود که کلیت ابژکت ها را مشخص 
می سازند و در باره ابژکت های منفرد کل 

مربوطه نمی توانند مصداق داشته باشند.

چون این امر بیهوده خواهد بود.

درجه حرات به عنوان مثال چنین خاصیتی 
است:

الف

هر مولکول منفرد فاقد درجه حرات است.

ب

درجه حرارت تنها به کل مولکول ها )مثال 
کل مولکول های گاز مفروضی( نسبت داده 

می شود و نه به مولکول منفردی.

ت

است  ای(  )اندازه  معیاری  حرارت  درجه 
برای محتوای انرژی گاز و لذا تنها می توان 
مولکول  هر  حرکتی  انرژی  از  میانگینی 

منفرد گاز را تعیین کرد و الغیر.

پ

چنین  با  عمدتا  حرارت  استاتیکی  تئوری 
قوانینی سر و کار دارد.

۲

نوع دوم قوانین استاتیکی

خواصی  به  فقط  استاتیکی  قوانین  دوم  نوع 
نسبت داده می شود که به طرق مختلف در 
مورد ابژکت های منفرد مصداق پیدا می کنند 
و برای کل مربوطه، تنها ارزش میانگینی به 

خود می گیرند.

الف

قانونمندی های مندرج در آمارهای مرگ و 
میرمربوط به حد متوسط عمر انسان ها تحت 
شرایط طبیعی و اجتماعی معین به این نوع 

قوانین استاتیکی تعلق دارند.

ب

تقسیم خواص موروثی مبتنی بر قوانین مندل 

و امثالهم نیز.

ت

منفرد  حادثه  اگرچه  موارد،  گونه  این  در 
بطور روشن معین شده، اما کل فاکتورهای 
علی )علت و معلولی( چنان وسیع است که 
عمال قابل ارزیابی نیستند و در مورد ابژکت 
توان  می  احتمال  بطور  تنها  منفرد  های 

داوری کرد.

پ

احتمالی که در مورد حوادث منفرد مصداق 
است  آن  از  حاکی  حدودی  تا  کند،  می  پیدا 
منفرد  حوادث  که  فاکتورها  کلیه  از  ما  که 
یعنی  نداریم،  اطالعی  سازند،  می  معین  را 
احتمال یاد شده تا حدودی بطور سوبژکتیف 

مشروط می شود. 

ث

اوبژکتیف  از شرایط  دیگر  از سوی  اما  آن 
)عینی( معینی نشأت می گیرد.

از  بمثابه وحدتی  را  آن  باید  ما  که  آن سان 
گشتاورهای اوبژکتیف و سوبژکتیف در نظر 

بگیریم.

۲۱

نوع سوم قوانین استاتیکی

نوع سوم قوانین استاتیکی به خواصی نسبت 
داده می شود که بطور روشن در مورد کل 
مصداق پیدا می کنند، خواصی که به حوادث 
منفرد تنها به احتمال معینی می توان نسبت 

داد.

الف

فقط  توان  می  اصوال  موارد  گونه  این  در 
عمل  به  منفرد  ابژکت  از  احتمالی  ارزیابی 

آورد.

ب

نه از جهل سوبژکتیف  احتمال حادثه منفرد 
نسبت به کلیه فاکتورهای تعیین کننده، بلکه 
از شرایط اوبژکتیف )عینی( ناشی می شود.

ت

برای مثال فیزیک کوانتومی و تئوری ذرات 
هسته ای با این گونه قوانین سر و کار دارند.

پ

رابطه نا دقیق  



79مجله هفته شماره 33  اسفند 1391 صفحه  

تفاوت میان ذرات هسته ای و مولکول ها  و 
ماکروجسم ها)که موضوع فیزیک کالسیک 
اند(قبل از همه در رفتار دیگرگونه آنها ست 
و  ای  ذره  خواص  وحدت  آن  مشخصه  و 

موجی و رابطه نا دقیق است.

ث

 دوئالیسم ذره ای ـ موجی

می  بدان  منجر  موجی  ـ  ای  ذره  دوئالیسم 
کوانتومی  های  ابژکت  عرصه  در  که  شود 
از حد معینی ـ مثال در مورد مکان و تکانه 
و یا زمان و انرژی هر ذره ـ به دالیل زیر 
احتمال  بر  مبتنی  های  ارزیابی  فقط  اصوال 

امکان پذیر می گردند.

۱

) x ( اوال از ان رو، که ذره ای مثال در نقطه
دارای تکانه معین) p (نیست.

۲

ثانیا از آن رو که ذره ای با تکانه ) p (، مکان 
معینی بطور روشن ندارد.

ج

سوبژکتیف  ای  مقوله  بمثابه  اینجا  احتمال 
مطرح نمی شود که )اگر هم بطور قسمی( به 
سبب جهل مشروط باشد، بلکه بمثابه واقعیت 
ـ واقعی و مستقل از سوبژکت  امری عینی 

شناسنده مطرح می شود.

قوانین عینی )اوبژکتیف(

 

نقطه  )اوبژکتیف(از  عینی  قوانین  میان 
نظرهای زیر نیز می توان می توان تفاوت 

گذاشت:

الف

آیا  نظر  مورد  پیوند  که  نظر  نقطه  این  از 
بطور کمی فرمولبندی شده یا نه

ب

آیا  نظر  مورد  پیوند  که  نظر  نقطه  این  از 
بمثابه پیوند فونکسیونی مطرح شده است یا 

نه.

۱

پیشرفت شناخت هر علم قاعدتا در فرم گذار 
احکام  پل  روی  از  کیفی  قانونی  احکام  از 
کمی  قانونی  احکام  به  ای  مقایسه  قانونی 

صورت می گیرد.

۲

پیوندهای قانونی عینیهم در طبیعت و هم در 
جامعه وجود دارند.

۳

اما میان قوانین عینی طبیعی و قوانین عینی 
اجتماعی بلحاظ شیوه عمل آنها تفاوت اساسی 

وجود دارد.

۴

تاریخ توسعه  جامعه به قول کالسیک های 
نشانگر  زیر  نظر  نقطه  مارکسیسم،»از 

تفاوت ماهوی با طبیعت است.

الف

در طبیعت عوامل کور و نا آگاه بی غل و 
غش اند که بر یکدیگر تأثیرمی گذارند و در 
تعویض نقش آنها قانون عام جامه عمل می 

پوشد.

ب

از هر آنچه که اتفاق می افتد، هیچ کدام بمثابه 
هدف آگاهانه صورت نمی گیرد.

)روندهای طبیعت عاری از غایت مندی اند.

تارنمای  در  ئولوژی  تله  به  کنید  مراجعه 
دایرة المعارف روشنگری. مترجم(

ت

انسان  جامعه،  تاریخ  در  کنندگان  عمل  اما 
های مجهز به شعورند که با تأمل و یا عشق 
عمل می کنند و بدنبال آماج های معینی اند.

پ

هیچ چیزدر جامعه بدون نیت آگاهانه و بدون 
هدف مورد نظر صورت نمی گیرد.

ث

اما این تفاوت فی مابین نمی تواند تغییری در 
تحت  تاریخ  که جریان  دهد  امر  این حقیقت 

سلطه قوانین درونی عام باشد.«

ص   ،۲۱ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
)۲۹6

۵

پیوند  بیانگر  عینی  اجتماعی  قانون  هر 
ضرور، عام و ماهوی میان جوانب مختلف 
حیات اجتماعی انسان ها، بویژه میان حوزه 
های مختلف کردوکار تولیدی است. )قوانین 

اقتصادی(

6

عینی  اجتماعی  قوانین  که  ست  رو  این  از 
جامعه  افراد  سوبژکتیف  کردوکار  ببرکت 
پدید می آیند و تنها بواسطه این کردوکار می 

توانند جامه عمل پوشند.

۷

سوسیالیستی،  قبل  ما  های  فرماسیون  در 
قوانین اجتماعی بدون مداخله آگاهانه انسان 

ها عمل می کنند.

انسان ها با این قوانین بمثابه نیرویی بیگانه 
و سلطه گر مواجه می شوند.

۸

و  روابط  سوسیالیستی،  فرماسیون  در  اما 
آگاهانه  کردوکار  ثمره  اجتماعی،  مناسبات 
شناخته  قوانین  مبنای  بر  که  هستند  انسانها 

شده توسعه شکوفا می شوند. 

الف

در  مارکسیسم،  های  کالسیک  قول  به 
قوانین  ها  »انسان  سوسیالیستی  فرماسیون 
عمل اجتماعی خود را که قبال بمثابه قوانین 
طبیعی بیگانه و سلطه گر در مقابل خود می 
قرار  استفاده  مورد  کامل،  اطالع  با  یافتند، 
می دهند و آنها را تحت سلطه خود در می 

آورند.

ب

·        قوای عینی بیگانه که تا آن زمان 
تحت  داشتند،  خود  سیطره  زیر  را  تاریخ 
کنترل خود انسان ها در می آیند )رام انسانها 

می شوند(.

ت

اینجا ست که انسان ها برای اولین بار، خود 
تاریخ خود را با آگاهی کامل می سازند.

پ

اینجا ست که عوامل اجتماعی که انسان ها 
به کار می اندازند، به مثابه علت، همیشه و 
عمدتا تأثیرات  مورد نظر انسان ها را ـ به 

مثابه معلول ـ اعمال می کنند.

ث

عالم  به  ضرورت  عالم  از  بشریت  جهش 
آزادی همین است.«

ص   ،۱۹ جلد  انگلس،  و  مارکس  )کلیات 
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)۲۲6

بهره  اقتصادی سوسیالیسم،  قوانین  بر  تسلط 
همه  از  قبل  آنها،  عملکرد  از  کامل  جوئی 
نیروهای  مؤثریت  درجه  افزایش  معنی  به 

اجتماعی خود انسانها ست.

۱

قوانین اقتصادی سوسیالیسم نمی توانند بدون 
کامال  ها  انسان  هدفمند  و  آگاهانه  کردوکار 

مؤثر واقع شوند.

۲

بدین طریق کردوکار آگاهانه انسان ها خود 
عملکرد  برای  ای  خودویژه  ضرور  شرط 

کامل قوانین اقتصادی سوسیالیسم است.

۳

اجرای قاطعانه و پیگیرانه قوانین اقتصادی 
بردن  باالتر  با  مستقیم  پیوند  در  سوسیالیسم 
قرار  اجتماعی  کار  کارآئی  درجه  و  کیفیت 

دارد و این امر به معانی زیر است:

الف

به معنی تسریع پیشرفت علمی ـ فنی است.

ب

به معنی توسعه  همه جانبه  مناسبات تولیدی 
سوسیالیستی است.

ت

به معنی جامه عمل پوشاندن به انطباق منافع 
اجتماعی  و فردی است. 

۴

و  ریزی  برنامه  بر  مبتنی  اقتصادی  سیستم 
بمثابه زیرسیستم مهم و  اقتصاد ملی  هدایت 
سوسیالیسم  اجتماعی  سیستم  مرکزی  هسته 
پیشرفته، در خدمت انجام این وظایف است.

)اصطالح زیرسیستم را به تقلید از اصطالح 
می  »زیرمجموعه«  به  موسوم  ریاضی 

سازیم. مترجم(

۵

توجه به شیوه عمل بغرنج و خصلت سیستمی 
ساختمان  برای  سوسیالیسم  اجتماعی  قوانین 
سوسیالیستی  اجتماعی  نظام  کلی  سیستم 

ضرورت دارد.

6

طبقه کارگر تحت رهبری حزب مارکسیستی 
قوانین  علمی  شناخت  ببرکت  لنینیستی،  ـ 
جامعه  تکاملی،  و  حرکتی  ساختاری،  عینی 
را در جهت پیشرفت سوسیالیستی سوق می 

دهد.

۷

در حالیکه طبقه کارگر عالقه بی حد و حصر 
بکار  و  اجتماعی  عینی  قوانین  شناخت  به 
امپریالیستی  بورژوازی  دارد،  آنها  بستن 
درتالش  خود،  ارتجاعی  های  آماج  بخاطر 
سد کردن شناخت و جامه عمل پوشاندن به  
اگرچه  است،  تماماجتماعی  توسعه   قوانین 
در مرحله انحصاری ـ دولتی سرمایه داری 
قوانین  از  بخشی  آگاهانه  انحصارات  دولت 
مورد  را  معین  فونکسیونی  و  ساختاری 

استفاده آگاهانه قرار می دهد.

مراجعه کنید به حرکت، دترمینیسم، توسعه، 
دایرة  تارنمای  در  علیت  تیک،  دیالک 

المعارف روشنگری

پایان
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نظری

»نظام بسته« و »جامعه  ی سرمایه داری ناب«

فروغ اسدپور

منبع سایت نقد اقتصاد سیاسی

آن نوع اقتصاد سیاسی سرمایه داری که مکتب 
می  کند  ترویج   )۱( آلبریتون  ـ  سکین  ـ  اونو 
نوعی »بازاندیشی فلسفی اقتصاد سیاسی« یا  
»نقد فلسفه از منظر نوع خاصی از اقتصاد 
 .)۱۹۹۹ )آلبریتون  است«  مارکسی  فلسفی 
این نوع اقتصاد سیاسی فلسفی به هستی شناسی 
سرمایه،  منطق  به  عبارتی  به  یا  سرمایه، 
هستی شناسی  از  منظور  خاصی  دارد.  توجه 
یا منطق سرمایه ساختارهای عمیق و پایدار 
اقتصاد  است.  آن  قانون مندی های  و  سرمایه 
مفاهیم  را  مارکسی  مفاهیم  فلسفی  سیاسی 
فنی و کّمی نمی داند، بلکه هدف آن توضیح و 
تشریح معنای فلسفی و دیالکتیکی شان است. 
چگونگی  به  سیاسی   اقتصاد  از  نحله  این 
قانون مندی های سرمایه  متقابل  ترکیب و کنش 
اجتماعی  سازوکار های  و  نیروها  دیگر  با 
روش- توضیح  و  تاریخ  سپهر  در  فعال 
)به  به شکلی عمودی  این رابطه  شناسانه ی 
نظر  مورد  سازوکارهای  تقسیم بندی  معنای 
و  تصادفی  و  عالی، ضروری  و  اصلی  به 
جز آن( نیز توجه ویژه ای  دارد. بنا به این 
پیچیده  عمودی  رابطه ی  یک  وجود  دیدگاه، 
دیگر  و  سرمایه  منطق  بین  دیالکتیکی  و 
الیه مند  هستی  از  ناشی  اجتماعی  نیروهای 
سرمایه داری است. )۲( این الیه مندی موجب 
ایجاد روش خاصی برای تحلیل سرمایه داری 
می شود. این روش موضوع تحقیق خود یعنی 
سرمایه داری را در سه سطح تحلیلی بررسی 
مجرد  ـ  منطقی  سطح  در  الف(  می کند: 
این  از  اولیه ای  نمونه ی  مارکس  )سرمایه ی 
سطح تحلیل به دست می دهد( که نام جامعه ی 
سرمایه داری ناب به آن اطالق می شود؛ ب( 
در سطح تاریخ ساختارمند که مراحل تکامل 
منطق  هدایت  تحت  سرمایه داری  تاریخی 
انباشت  چگونگی  بر  تمرکز  با  و  سرمایه 
قانون  دولت،  دخالت  و  پشتیبانی  و  سرمایه 
از  عاری  پیوندها  این  )البته  ایدئولوژی  و 
تناقض و درگیری نیستند( و توجه به آرایش 
می شود  پردازش  طبقاتی  متخاصم  قوای 
در  که  سرمایه داری  تاریخ  سطح  پ(  و 
دیگر  با  منطق سرمایه  تعامل  و  ترکیب  آن 
نیروها و سازوکار های تاریخی ــ انضمامی 
سرمایه داری  تکامل  از  معین  مرحله  ای  در 
رویدادهای تاریخی را ایجاد می کند. به این 
سرمایه داری  سیاسی  اقتصاد  علم  ترتیب 

است  نظام مندی  تالش  فلسفی  رویکرد  با 
برای درک الیه مندی جهان سرمایه داری و 
ساختارهای موجود در آن. به مثابه استداللی 
فلسفی می توان گفت که برخی سازوکارهای 
باشند  فعال  و  داشته  وجود  باید  پایدار  مولِّد 
تا سرمایه داری بتواند به همین شکل کنونی 
نمی- فلسفی  استدالل های  با  اما  کند  عمل 
توان گفت که این دسته سازوکارها کدام اند. 
علم  کار  واقعی  سازوکارهای  این  شناخت 
اقتصاد سیاسی است. به این ترتیب، ابژه های 
هستند  ساختارها  سیاسی  اقتصاد  علم  تحقیق 
سیاسی،  اقتصاد  علم  هدف  رویدادها.  نه  و 
پدیده- تولید  سازوکار های  از  شناخت  تولید 
سازوکار- یعنی  است،  سرمایه داری  در  ها 
هایی که با هم ترکیب شده و جریان بالفعل و 
جاری پدیده های جهان سرمایه داری را ایجاد 
می کنند. برای کسب این شناخت، تحقیق ما 
الیه های سه گانه ی  بررسی  به  باید معطوف 
ایجنسی های  و  سازوکار ها  نیروها،  و  باال 
یکدیگر  با  آنها  رابطه ی  و  درهم تنیده  متعدد 
قادر نیست  آنجا که معده ی ما  اما از  باشد. 
همه ی خوراکی ها را یک جا در خود جای دهد 
و چشم ما قادر نیست همه ی تصاویر جهان را 
یک جا ببیند و مغز ما قادر نیست بدون ایجاد 
آشفتگی شدید معرفتی همه ی موضوعات را 
به تجرید  یک جا تحلیل کند، مجبور هستیم 
بیاوریم  روی  شناخت  سطحی  سه  روش  و 
به هستی شناسی  توجه  با  یاد شد.  باال  در  که 
یکتای سرمایه و قدرت بی همتای آن در تاریخ 
به مثابه  به ساختارهای سرمایه  ابتدا  بشریت 

اصلی ترین سطح شناخت دقت می کنیم.

 اما ابتدا باید پرسید که اساساً در روش علمی 
چه گونه می توان ساختارهای معینی را بدون 
دیگر  نیروهای  و  ساختارها  با  درهم تنیدگی 

مشخص کرد؟

روی باسکار

نکته  این  به  باید  نخست  که  می رسد  نظر  به 
اشاره کرد که در حیطه ی علوم طبیعی رسم 
بر این است که برای شناخت یک سازوکار 
یا یک قانون مندی خاص معمواًل نظام  بسته ای 
ترتیب داده  شود. در فلسفه ی علم روی باسکار 
)۳( مراد از نظام بسته آزمایشگاه و محیط 
دانشمندان  که  جایی  یعنی  است،  آن  بسته ی 
قانون مندی های  دارند  علمی سعی  کادرهای  و 
سازوکار های  و  دهند  تشخیص  را  طبیعی 

سازنده ی پدیده ها را جدا  کنند. آن ها در این 
فرایند از وسایل تولیدی )وسایل آمایشگاهی، 
نظریه های  موجود،  تکنیک های  و  مصالح 
متفاوت علمی رایج( یا ابژه های موقت علم 
که پیش تر تولید شده اند استفاده می کنندتا قانون-
مندی های رویدادها و سازوکار های سازنده ی 
پدیده ها یا به عبارتی ابژه های پایدار علم را 
از محیط باز بیرونی جدا کنند و آن ها را از 
راه تأثیرات شان تشخیص دهند. ما در محیط 
مواجه  بادوامی  سازوکار های  با  آزمایشگاه 
خلق  که  رویدادهایی  از  مستقل  که  هستیم 
این  این حرف  معنای  دارند.  وجود  می کنند 
شرایط  از  بیرون  سازوکار ها  این  که  است 
بسته ی آزمایشگاهی نیز وجود دارند و عمل 
می کنند، اما در شرایط بیرونی شناسایی دقیق-
شان دشوار است و به همین جهت نیز شرایط 
بتوان  تا  است  الزم  آزمایشگاهی  بسته ی 
فعالیت  زیرا  داد  تشخیص  را  آن ها  عملکرد 
سازوکار مورد نظر در محیط بیرونی یا در 
نظام باز با فعالیت انبوه سازوکار های دیگر 
درهم آمیخته و امکان جداکردن آن به راحتی 
ممکن نیست. قوانین به دلیل درهم آمیختگی 
نیروهای متعدد با یکدیگر در داخل نظام های 
univer- نمی توانند عام و جهان شمول  )ااز 
 )actual( باشند و لزوماً هم به فعلّیت )sal
ایجاد  ضرورت  نیز  همین  نمی یابند.  دست 
هم  همین جا  از  می کشد.  پیش  را  بسته  نظام 
اهمّیت دانشمند آزمایشگاهی در داخل نظام-
است  آزمایش  انجام  عهده دار  که  باز  های 
دو  بتواند  باید  دانشمند  این  می شود.  روشن 
کار اصلی و مهم را در حین آزمایش انجام 
دهد: .۱ باید مراقب باشد که سازوکار تحت 
مطالعه در حین انجام آزمایش فعاالنه عمل 
کند. .۲ باید از دخالت های بیرونی در عملیات 
شرایطی  در  بتواند  تا  کند  پرهیز  سازوکار 
دخالت  و  بیرونی  مزاحمت های  بدون  ایده آل 
سازوکار های دیگر، سازوکار مورد نظر را 

تشخیص دهد و تشریح کند.

در  بسته  نظام  ایجاد  آیا  که  پرسید  باید  حاال 
اقتصاد سیاسی سرمایه داری هم ممکن است؟ 
قانون مندی ها و سازوکار های  می توان  آیا  یعنی 
سرمایه را در جدایی از دیگر سازوکار های 

اجتماعی بررسی کرد و شناخت؟

پاسخ آلبریتون به چنین پرسشی مثبت است. 
در  است  گفته  هم  مارکس  که  همان طور 
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بسته ی  نظام  به جای  اجتماعی  حیطه ی علوم 
آزمایشگاهی نیروی تجرید به کمک ما می-
آید. نظریه ی جامعه ی سرمایه داری ناب دقیقاً 
مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد  تجرید  قدرت 
در  ریشه  البته  که  می دهد  نشان  ما  به  را 
بیانی  به  یا  سرمایه  خودتجریدگری های 
»تجریدهای واقعی« دارد، همان که مارکس 
در سراسر سرمایه از آنها سخن می گوید. در 
ضمن، این نظریه دقیقاً همان نقش و کارکرد 
سیاسی  اقتصاد  در  را  باسکار  بسته ی  نظام 
سرمایه داری ایفا می کند. به کمک این نظریه 
می توان چگونگی عملکرد سرمایه را هنگامی 
که با هیچ یک از نیروهای بیرون از خویش 
آلبریتون  بیان  به  داد.  نشان  ندارد  تصادم 
ــ  فکری  آزمایشگاه  دادن  ترتیب  از  هدف 
»یافتن  ناب  جامعه ی سرمایه داری  تئوریک 
نیرومندترین روش دیالکتیکی برای صورت-
مقوالت  بین  متقابل  و  درونی  روابط  بندی 
است  سرمایه داری  اقتصادی  زندگی  اصلی 
از: ارزش، قیمت، سود، اجاره  که عبارتند 
بها، بهره، مزدها و نظایر آن. در این سطح 
از تحلیل ما به عنوان نمونه خواهان دانستن 
این موضوع هستیم که به طور کلی سودهای 
با  نحوی  چه  به  و  چه گونه  سرمایه دارانه 
سرمایه داری  اقتصاد  اصلی  مقوالت  همه ی 
به  تمایل  همه  از  باالتر  و  هستند.  مرتبط 
سرمایه  اصلی  پویایی های  از  برخی  شناخت 
داریم یا می خواهیم چگونگی حرکت و تعامل 
انواع مختلف مقوالت اقتصادی با یک دیگر را 
هنگامی که درآمیخته با نیروهای بیرون از 
این  )آلبریتون ۱۹۹۹(.  بدانیم  نباشند«  خود 
روش دیالکتیکی به منطق سرمایه اجازه می-
دهد تا بدون اصطکاک با نیروهای بیرونی 
خود را به نمایش بگذارد و بدین ترتیب آن-
چه که در این حالت مشاهده می شود، منطقی 
نیست که از سوی ما بر سرمایه تحمیل شده 
آن  ذات  و  سرمایه  خود  منطق  بلکه  باشد، 
دیگری  نیروی  با  که  هنگامی  یعنی  است 
درهم نیامیخته است. در این سطح از تحلیل 
سرمایه- جامعه ی  نظریه ی  سطح  در  یعنی 
سه  قانون،  و  ایدئولوژی  دولت،  ناب  داری 
نهاد و عنصری که به بازتولید ساختارهای 
سرمایه کمک می کنند، همه در پرانتز گذاشته 
می شوند تا سرمایه فضای کافی برای نمایش 

خود در اختیار داشته باشد.

را  سرمایه  منطق  می توان  چرا  اصواًل  اما 
بسته  ی  نظام  در  همچون »نیرویی طبیعی« 
یا  به مثابه موجودیتی دارای ذات و  نظری 
ساختارهای بادوام، یا به بیانی مانند ابژه ی 

پایدار شناخت بررسی کرد؟

منطق  علمی  پردازش  آلبریتون  نظر  به 
سرمایه به این دلیل ممکن است که در هیأت 
روبرو  شئ شده  واقعیت  نوعی  با  سرمایه 

ناب  سرمایه داری  جامعه ی  نظریه ی  هستیم. 
هم از آن رو دارای چنین خصوصیات مجرد 
و خاصی است که به تنها واقعیت اجتماعی 
دارای  که  است  مرتبط  )سرمایه(  مدرنی 
شئ کنندگی  و  شئ شدگی  نیرومند  گرایشات 

است.

دگرشئ کننده ی  و   خصوصیت خودشئ شونده 
آن  علمی  پردازش  قابلیت  که  است  سرمایه 
به  می کند. خودشئ شوندگی سرمایه  فراهم  را 
این معناست که با کامل شدن نظریه ی منطق 
سرمایه شاهد این هستیم که سرمایه خود نیز 
می شود  کاالیی   )interest( بهره  شکل  در 
)از بحث پیرامون این موضوع و پیچیدگی-
می شود(.  مطلب چشم پوشی  این  در  آن  های 
نتیجه ی  اقتصادی در  اکنون منطق کاالیی ـ  
بسته شدن دایره ی نظریه با تابع کردن زندگی 
اقتصادی تمامیت آن را بازتولید می کند و به 
این معنا دگرشئ کنندگی را به اوج می رساند. 
را  آن »شکل سلولی«  دیگر »کاال  بیان  به 
آن  ترکیبات  و  دگردیسی ها  که  می دهد  تشکیل 
به درک بازتولید مادی کل جامعه کمک می-
کند«« )آلبریتون ۱۹۹۹(. زندگی اقتصادی 
سرمایه- )جامعه ی  تمامیتی  چنین  داخل  در 

داری ناب( تابع بازارهای خودتنظیم گر است 
مستقیم  دخالت  یا  دولت  پشتیبانی  بدون  که 
هدایت  را  اجتماعی  زندگی  بازتولید  انسان ها 
رابطه- سرمایه  مارکس  نظر  به  می کنند. 
و  پاگیری  محض  به  که  است  اجتماعی  ا ی 
شئ شدگی  نیرومند  گرایش  نوعی  استقرارش 
از خود بروز داده و روابط اجتماعی دیگر 
را در خدمت خودافزایی خویش به مقام شئ 
تنزل می دهد.در جامعه ی سرمایه داری ناب که 
شئ شدگی تام و تمام است، مقوالت اقتصادی 
در واقع به بلعیدن روابط اجتماعی توسط این 
مقوالت اشاره می کنند. به این ترتیب مقوالت 
اشخاص  بین  روابط  یا  چیزها  به  اقتصادی 
اجتماعی  روابط  به  بلکه  نمی کنند  اشاره 
اجتماعی  روابط  به  عبارتی  به  یا  شئ شده، 
می دهند.  ارجاع  کاالها،  توسط  میانجی شده 
»شئ« )کاال و پول( میانجی  روابط اجتماعی 
بین بازیگران اقتصادی هستند که نام دیگری 
این  اقتصادی است. مارکس  برای شئ شدگی 
بین  اجتماعی«  »روابط  ایجاد  را  وضعیت 
جامعه  ی  چنین  در  می نامد.  بازار  در  اشیا 
اقتصاد  انسانی  عوامل  کنش های  بازاربنیادی 
عاملیت  بلعیدن  است.  بازار  نیروهای  تابع 
چنین  در  اقتصادی  مقوالت  در  انسان ها 
جامعه ای سبب می شود تا مارکس انسان ها را 
»حامالن صرف مقوالت اقتصادی« بنامد و 
تجسم روابط انسانی در اشیا را »شخصیت-
از  منظور  پس  اقتصادی«.  مقوالت  یابی 
»حامالن«  به  انسان ها  تبدیل  همانا  شئ شدگی 
نیروهای اقتصادی است که از سوی منطق 

سرمایه بر آنان تحمیل می شود.

و  مستقیم  دخالت  از  که  زمانی  اصوالً 
بازتولید  سازوکارهای  در  انسانی  آگاهانه ی 
با  واقع  در  نباشد  خبری  جامعه  اقتصادی 
امکان  که  هستیم  روبرو  شئ شده  وضعیتی 
یک  به مثابه  سرمایه  منطق  نظریه پردازی 
نیروی »طبیعی« را به ما می دهد. از آن جا که 
اقتصاد در جامعه ی سرمایه داری )به ویژه در 
مراحل معینی از تاریخ سرمایه داری( دارای 
اجتماعی  زندگی  از  نسبی  استقالل  نوعی 
به  است  ضداجتماعی  سرشتی  نتیجه  در  و 
فراز  بر  که  می رسد  نظر  به  هم  دلیل  همین 
باز به  ایستاده است و  سر زندگی اجتماعی 
همین دلیل می توان آن را همچون موجودیتی 
جدا از زندگی اجتماعی و به گونه ای کّمی و 

تکنیکی پردازش کرد.

تنها  تمامّیتی  داشت که چنین  یاد  به   باید  اما 
سرمایه- یعنی  نظریه  سطح  مجردترین  در 
داری ناب وجود دارد. در سطوح انضمامی-
گفته  معنای  به  تمامّیتی  هیچ گونه  تحلیل،  تر 
عملکرد  مقابل  در  زیرا  ندارد  وجود  شده 
منطق  و  می شود  مقاومت  سرمایه  منطق 
سرمایه با نیروهای دیگری درهم می آمیزد که 
مسیر حرکت ناب و مجرد آن را دستخوش 
انحراف می کنند یا از تأثیر آن می کاهند. این 
بیان دیگری از گفته ی باسکار است که در 
نظام های باز بیرونی به دلیل درهم آمیختگی 
نیروهای متعدد با یکدیگر، قوانین نمی توانند 
باشند  هم  اگر  و  باشند  جهان شمول  و  عام 
این  با  پس  فعلیتنمی رسند.  به  همیشه  لزوماً 
نیرویی  مدرن  تاریخ  در  سرمایه  منطق  که 
که  مقاومتی  دلیل  به  اما  است  تمامّیت بخش 
انجام می شود هرگز بر تاریخ  در برابر آن 
چیرگی کامل ندارد. از همین جا هم دیالکتیکِ 

سطوح مختلف تحلیل ضرورت می یابد.

اما پرسش دیگری که در این جا طرح می شود 
این است که آیا شئ شدگی کامل یک فرضیه 
نظری  مدل  نوعی  یا  ساخته شده  نظریه ای 
است که برای سهولت نظریه پردازی منطق 

درونی سرمایه پردازش شده است؟

دوسویه  پرسشی  چنین  به  آلبریتون  پاسخ 
است. او از سویی تصدیق می کند که نظریه ی 
شئ- فرض  با  ناب  سرمایه داری  جامعه ی 
شدگی کامل نوعی پردازش نظری است اما 
در ضمن می افزاید که این نظریه به مثابه ی 
دلخواهانه  و  خودسرانه  نظری  فرضیه ا ی 
ابداع نشده بلکه پدیده ای است که گرایش های 
وجود  به  تاریخ  در  سرمایه  خودشئ کننده ی 
می آورد. زیرا »شئ شدگی« گرایشی است که 
به درک این موضوع کمک می کند که چه گونه 
)سرمایه(  اجتماعی  روابط  از  مجموعه ای 
می تواند منطقی درونی از آِن خود را تکامل 
دهد که بر فراز دیگر روابط اجتماعی و در 
آلبریتون عظمت  نظر  به  بایستد.  آن ها  مقابل 
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نظریه ی مارکس در این جا بود که برای فاش 
از  سرمایه  بیگانه ی  حقیقتاً  خصلت  کردن 
انسان ها به آن اجازه می دهد تا در سطح نظریه 

بنا به خصلت واقعی خود رفتار کند.

به نظر آلبریتون با مطالعه ی تاریخ سرمایه-
به سوی چیرگی  داری متوجه رشد گرایش 
منطق  گسترش  راه  از  اقتصادی  سپهر 
می شویم  اقتصادی  ــ  کاالیی  خودتنظیم گر 
می- چشم  به   ۱۸۷۰ دهه ی  تا  دست کم  که 
دخالت  علت  به  بعد  به  دوره  آن  )از  خورد 
در  سازمان یافته  دخالت های  هم چنین  و  دولت 
وضعیت  تغییر  شاهد  منطق ها  این  سازوکار 
نسبت به دهه ی ۱۸6۰ و ۱۸۷۰ در انگلستان 
هستیم(. همین نیز دست مایه ی مارکس برای 
پردازش نظریه ی منطق سرمایه شد. به بیان 
شئ کنندگی  خصلت  و  خودتجریدگری  دیگر 
آن،  خودگستر  منطق  و  تاریخ  در  سرمایه 
ماده و مصالح اصلی نظریه ی منطق درونی 
سرمایه را در دسترس مارکس قرار داد تا او 
بتواند آن را باز هم بیش تر در حیطه ی نظریه 
امتداد دهد و ماهیت آن را در صورتی که 
در مقابلش مقاومتی صورت نگیرد به نمایش 
این  در  پایانی  نکته ی  عنوان  به  بگذارد. 
قسمت باید اضافه کرد که به کار بردن واژه ی 
جامعه ی  نظریه ی  توصیف  برای  »مدل« 
سرمایه داری ناب، یا پردازش نظری منطق 
نظریه  بودن  غیرواقعی  معنای  به  سرمایه 
نیست. در این زمینه، باسکار به درستی می-
یا  اتم  یک  درونی  ساختار  »مدِل  که  گوید 
شمسی  منظومه ی  یا    DNA مولکول  یک 
اتم  درونی  ساختار  از  کامل تر  ضرورتاً 
واقعی یا مولکول DNA یا منظومه ی شمسی 
نیست. مسئله ی کمال چیزی نیست که توسط 
انسان  ها تعیین شود« )باسکار ۱۹۷۵(. اگر 
کسی بر این تصور باشد که امر »نظری« 
امری غیرواقعی یا کم تر واقعی است، در این 
ساختارها،  به  مربوط  صورت »گزاره های 
سازوکار ها و گرایش های برآمده از دل این ها 
شده«  ایده آلیزه  یا  »آرمانی  امری  هم چون 
زیرا  می شوند.  ظاهر  محض«  »تجرید  یا 
گرایشی که آن ها معرفی می کنند یا سازوکاری 
که آن ها توصیف می نمایند، به ندرت در شکل 
پدیدار  تعدیل نشده  و  جرح  یا  تغییرنیافته 
این  از  یعنی   .)۱۹۷۵ )باسکار  می شود« 
مترادف  را  نظری  امر  که  )منظری  منظر 
نظریه ی  می کند(  فرض  غیرواقعی  امر  با 
دانشمند یا نظریه پرداز درباره ی یک گرایش 
است  آرمانی  امری  قانون مند،  و  ساختارمند 
واقعی- رویدادها  نظر  نقطه  این  از  )وبر(. 
تر از سازوکار ها و ساختارهایی هستند که 
دلیل  همین  به  و  شده اند  آن ها  ایجاد  موجب 
قلمداد  »واقعی«  قانون مند  گزاره های  هم 
قانون مندی ها در جهان  نمی شوند زیرا که این 
به  نیستند.  مستقیم  مشاهده ی  قابل  تجربی 

علل  و  سازوکار ها  واقعیت  در  ترتیب  این 
را  مشاهده  قابل  رویدادهای  که  ساختاری 
به  واقعیت  و  می شود  شک  می کنند،  تولید 
محدود  امپریک/تجربی  سطح  یا  رویدادها 
به   مربوط  گزاره های  که  حالی  در  می شود. 
می گویند  مولدها  سازوکارهای  از  ساختارها 
و نه از تأثیرات شان که در شکل رویداد خود 
در  باسکار  نظر  به  می دهند.  نشان  ما  به  را 
این حالت البته می توان پذیرفت که گزاره های 
برآمده  گرایش های  و  قانون مندی ها  به  مربوط 
واقعیت  درباره ی  گزاره هایی  آن ها،  دل  از 
تجربی نیستند و البته می توان پذیرفت که این-
خود  سهم  به  شاید  که  هستند  گزاره هایی  ها 
آنچه »ایده آلیست ها«  اما  باشند  ایده آلیزه شده 
این گزاره ها  این است که  فراموش می کنند 
واقعیت  از  متفاوتی  سطح  درباره ی  اصواًل 
و هستی شناسی بحث می کنند. به این ترتیب با 
درک و تصدیق خصلت الیه مند جهان  می-
قوانین کلّی و  از  توأمان هم  به نحوی  توان 
جهان شمولی بحث کرد که در آزمایشگاه و 
به  هم  و  می شوند  کشف  بسته  نظام  یک  در 
این نکته آگاه بود که این قوانین به ندرت در 
حالت تجربی به فعلیت در می آیند و در ضمن 
به حقیقت آن ها تعمیم پذیری کلی شان اطمینان 

داشت.

استراتژیک  سیاسی-  یا  عملی  سودمندی 
نظریه جامعه ی سرمایه داری ناب در چیست؟

سرمایه- جامعه ی  نظریه ی  از  استفاده  با 
بشناسیم.  را  ذاتسرمایه  می توانیم  ناب  داری 
ذات سرمایه همان ساختارها و سازوکار های 
ناموزون  رشد  وجود  با  که  هستند  پایداری 
متنوع  و  متفاوت  شکل های  و  سرمایه داری 
آن در سطح تاریخی در عین حال منجر به 
اجتماعی  روابط  هم گون سازی  نوعی  ایجاد 
اگر  حتی  می شوند،  سرمایه داری  جوامع  در 
این  به  نباشد.  تمام  و  تاّم  نیز  همگونی  این 
یا منطق سرمایه همان نیروی  ترتیب، ذات 
بازار  راه  از  که  است  وحدت بخشی  مجرد 
جهانی گسترش یابنده تفاوت های تاریخی را تا 
حدود زیادی کاهش می دهد و درجه ی باالیی 
از وحدت ـ  در ـ عین ــ تفاوت را ایجاد می-
بودن  »تصادفی«  از  ترتیب  این  به  و  کند 
منطق  نوعی  و  می کاهد  سرمایه داری  تاریخ 
سازمان دهنده را به سطح تاریخ وارد می کند. 
از همین ابتدای کار روشن است که کارکرد 
ناب روشنایی  نظریه جامعه ی سرمایه داری 
و  و »ذات« سرمایه  قانون مندی ها  بر  افکندن 
است.  بشریت  تاریخ  در  آن  بی همتای  قدرت 
این نظریه همانطور که آلبریتون نیز تصریح 
پارادایم های  و  واژه ها  همه ی  است  کرده 
آگاهی،  زبان،  زمینه ی  در  را  رایج  فلسفی 
شئ- ابژکتیویتی،  ایجنسی،  سوبژکتیویتی، 
چالش  به  آن  نظایر  و  بیگانه شدگی  شدگی، 
می گیرد و به علت اهمیت نقد منطق سرمایه 

خود  به  را  بزرگی  جای  نظریه  این  در  که 
تخصیص می دهد، جا دارد که به عنوان سنگ-
بنای علم اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته 
و در تحقیقات اجتماعی به کار برده شود. در 
ضمن این نظریه انواع و اقسام رفرمیسم و 
چالش  به  نیز  را  آن  گوناگون  ایدئولوژی های 
در  رفرمیسم  که  زیرا  می کند  نقد  و  گرفته 
و  نیرومند  منطق  به  خود  مختلف  شکل های 
تاریخ  بر  آن  نسبی  و چیرگی  برتر سرمایه 

انسانی عصر ما بهای الزم را نمی دهد.
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سیاسی  اقتصاد  برجسته ی  متخصص  سه 
جدید  تفسیر  متعدد  کتاب های  در  که  هستند 
دست  به  مارکس  سرمایه ی  از  نظام مندی 
توضیح  برای  سطحی  سه  روشی  و  دادند 

جامعه ی سرمایه داری رشد داده اند.

)۲( الیه مندی در این جا به انواع سازوکارهای 
فعال در ایجاد و خلق رویدادهای تاریخی  و 
تقسیم بندی آن ها به اصلی و عالی، ابژکتیو و 
سوبژکتیو و نظایر آن و درضمن چگونگی 
سازوکارها  این  درهم تنیدگی  و  آمیزش 
الیه ی  اصلی ترین  در  می دهد.  ارجاع  هم  با 
هستی شناسی سرمایه داری، با سازوکارها و 
قانون مندی های سرمایه روبرو هستیم در الیه ی 
با  سازوکارها  این  درهم آمیختگی  با  میانی 
دیگری  اجتماعی  ایجنسی های  و  ساختارها 
در  و  مواجهیم  آن  نظایر  و  دولت  همچون 
روبرو  تاریخی  رویدادهای  با  باالیی  الیه ی 
سازوکارهای  درهم آمیزی  بیان  که  هستیم 
مختلف و ایجنسی طبقاتی، جنسیتی، قومی، 

ملی و نظایر آن است.

Roy Bhaskar )۳(

بنیان گذار  که  بریتانیایی  هندی-  نویسنده ی 
و  است  انتقادی  ـ  رئالیستی  علم  فلسفه ی 
نگارش  به  زمینه  این  در  متعددی  کتاب های 

درآورده است.
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رضا  محمد  رفیق   ، قبل  سال  بیست  حدود 
عنوان  تحت  نوشت  ای  مقاله  شالگونی 
در  مقاله  این  سرچیست؟”  بر  “اختالف 
جهت  در  هایی  تالش  و  ها  بحث  گرماگرم 
 . بود  شده  نوشته  چپ  سازمان  سه  وحدت 
پس از گذشت دو دهه از نگارش این مقاله 
ارزنده ، بر آن شدم تا با رفیق شالگونی در 
مقاله مصاحبه  این  در  رئوس مطرح  مورد 
ورد  فرمت  در  مقاله  .این  باشم  داشته  ای 
توسط وبالگ سیاسی - تئوریک مجددا تایپ 

شده و در دسترس عالقمندان می باشد )۱(

رفیق  شما  از  تشکر  با   : افروز  صادق 
انجام  برای  مرا  دعوت  که  عزیز  شالگونی 
وبالگ  وقتی  راستش  پذیرفتید.  گفتگو  این 
سیاسی – تئوریک این مقاله را مجددا منتشر 
مقاله  این  دوباره  تا  شد  ایجاد  فرصتی  کرد 
با ارزش را بخوانم .در حالی که در طول 
این  نگارش  از  پس  و  گذشته  سال  بیست 
مقاله ، چپ ایران همواره تالش هایی را به 
منظور وحدت انجام داده ، ولی دو موضوع 
کلیدی را که شما در این نوشته مطرح کرده 
اید کمتر مورد توجه قرار داده است . اول 
جمهوری  بجای  خواهیم  می  که  نظامی   ،
اسالمی برقرار کنیم و دوم ، نیرویی که می 
پذیرد  انجام  تغییر  این  آن  به  اتکا  با  بایست 
.قبل از آنکه به خود مقاله بپردازیم ، رفیق 
شالگونی عزیز می شود ما را به بیست سال 
قبل ببرید و توضیح دهید در چه شرایطی این 
مقاله نوشته شد و دوگروه دیگری که قرار 
انجام شود چه گروه هایی  آنها  با  اتحاد  بود 

بودند و سرنوشتشان چه شد ؟

به  شما  از  هم  من   - شالگونی  رضا  محمد 
تشکر  بحث  این  مجدد  کشیدن  پیش  خاطر 
می کنم. در واقع این بحث پیرامون مسائلی 
زمانی  محدودیت  بدون  و  همیشه  که  است 
برای هواداران سوسیالیسم از اهمیت حیاتی 
برخوردارند. اما پیشینه بحث مطرح شده در 
قطعنامه  از  یکی  به  بر می گردد  مقاله  این 
های کنگره اول سازمان ما که ضمن تأکید 
میان  همگرایی  به  معطوف  های  تالش  بر 
 ، سوسیالیستی  چپ  مختلف  های  جریان 
اتحاد  مشخصاً ضرورت گشایش بحث های 
در  که  کرد  می  مطرح  را  سازمانی  دو  با 

درباره گذار به سوسیالیزم و دولت کارگری
مصاحبه صادق افروز با

محمد رضا شالگونی

آن موقع گمان می شد با ما مشترکات چشم 
از  که   )۲( عالی”  “شورای  دارند:  گیری 
بود  شده  جدا  اقلیت   - خلق  فدائیان  سازمان 
و “سازمان فدائیان خلق” که در نتیجه به هم 
دو  از  شده  جدا  فعاالن  از  ای  عده  پیوستن 
به “۱6  “اقلیت” و جریان معروف  سازمان 
ها  این سازمان  بود.  )۳( شکل گرفته  آذر” 
بعداً به هم پیوستند و سازمان “اتحاد فدائیان 
ما  مذاکرات  در  آوردند.  به وجود  را  خلق“ 
معلوم  آغاز  همان  از   ، سازمان  دو  این  با 
شد که آنها نه برنامه گذار به سوسیالیسم را 
به عنوان هدف بی واسطه قبول دارند و نه 
طبقه کارگر را به عنوان تنها پایه اجتماعی 
حزبیت سوسیالیستی. با این همه مذاکرات ما 
با آنها مدت ها ادامه یافت ، زیرا در داخل 
خود “راه کارگر” عده ای همچنان طرفدار 
مانع  اختالفات را  این  بودند و  آنها  با  اتحاد 
آن  حقیقت  در  دانستند.  نمی  حزبی  وحدت 
قطعنامه به موضوع تنش هایی طوالنی در 
داخل سازمان ما تبدیل شد ، البته نه به دلیل 
رابطه با دو سازمان یاد شده ، بلکه اساساً به 
خاطر این که با شروع بحران فروپاشی در 
اتحاد شوروی ، در خود “راه کارگر” جریانی 
گذاشتن  کنار  خواهان  که  بود  گرفته  شکل 
سوسیالیسم به عنوان هدف بی واسطه برنامه 
ای ما بود ؛ در آغاز ، استدالل آنها این بود 
یافتنی  دست  کشور  یک  در  سوسیالیسم  که 
صراحت  با  و  سرعت  به  بعد  اما   ، نیست 
انتقالی  برنامه  با هر نوع  به مخالفت  بیشتر 
برخاستند. طبیعی بود که آنها تفسیر دیگری 
می  گمان  و  داشتند  اول  کنگره  قطعنامه  از 
کردند کنار گذاشتن سمت گیری سوسیالیستی 
از برنامه راه کارگر در صورت اتحاد با دو 
سازمان دیگر آسان تر خواهد شد. و عده ای 
هم هر چند با آنها هم نظر نبودند ، ولی با 
چسبیدن به وحدت طلبی ، دانسته یا ندانسته 
، عمالً موقعیت مخالفان برنامه سوسیالیستی 
در  کردند.  می  تقویت  ما  خود  میان  در  را 
هرحال ما به خاطر وحدت طلبی ساده لوحانه 
مان در تصویب آن قطعنامه در کنگره اول ، 
هزینه سنگینی پرداختیم. همین جا باید بگویم 
پیشنهاد  با  که  بودم  آنهایی  از  خودم  من  که 
همراه  اول  کنگره  به  قطعنامه  آن  دهندگان 

شده بودند و این واقعاً یک هالوگری بود.

صادق افروز :همانگونه که شما به درستی 
در مقاله تان نوشته اید ، بدون توافق روی 
به  امکان رسیدن   ، اصلی  دو موضوع  این 
وحدت روی یک برنامه سیاسی وجود ندارد 
. شما در پاسخ به سوال اول گفتید که حتی 
با  که  بودند  کسانی   ” کارگر  “راه  خود  در 
و  داشتند  مشکل  سوسیالیستی  سمتگیری 
هدفشان از اصرار بر وحدت با گروه هایی 
که به سمتگیری سوسیالیستی و دولت گذار 
اعتقادی نداشتند به زیر بردن مصوبه کنگره 
اول در همین رابطه بود .پس از به شکست 
برده  نام  سازمان  سه  مذاکرات  شدن  کشیده 
آن   . یافت  ادامه   ” کارگر  “راه  در  تنش   ،
به   ” کارگر  “راه  خود  در  شما  که  گرایشی 
مباحثات  خاتمه  از  پس  کنید  می  اشاره  آن 
چگونه به زندگی سیاسی اش ادامه داد ؟ ما 
شاهد  دوره  یک  در  حتی  کارگر”  “راه  در 
هم   )۴( هالووی  جان  هواداران  ظهور خط 
به  بلکه  کارگری  دولت  به  فقط  نه  که  شدیم 
هیچ دولتی اعتقاد نداشتند . رفیق شالگونی ، 
یک کم توضیح دهید که اگر امکان فعالیت 
مشترک و وحدت با کسانی که به دولت گذار 
معتقد نیستند )ولی به یک دولت دمکراتیک 
 ، نداشت  وجود  معتقدند(  حداقل  بورژوایی 
چگونه “راه کارگر” برای یک مدت طوالنی 
هواداران جان هالووی )۵( را که از برنامه 
ای شبه آنارشیستی دفاع می کردند درون خود 
تحمل کرد؟ می گویم شبه آنارشیستی ، چون 
آنارشیست ها حداقل به نابودی ماشین دولتی 
معتقدند . ولی هواداران هالووی از مواجهه 
انقالبی با ماشین دولتی سرمایه داری اجتناب 
می کنند ، زیرا فکر می کنند نباید از همان 
سرمایه  دولت  که  کنند  استفاده  هایی  شیوه 
داری برای سرکوب استفاده می کند .شباهت 
ها در عدم  آنارشیست  با  هالووی  هواداران 
کارگران،  ای  توده  های  سازمان  به  اعتقاد 
حزب و دولت و سانترالیزم دمکراتیک بود 
انشعاب  سرمنشاء  ها  اختالف  این  همه  .آیا 
ناخالصی  این  وجود  آیا  نبود؟   ۱۳۸۸ سال 
“راه  در  مدت  یک سکون طوالنی  دلیل  ها 
کارگر” نبود ؟ وقتی شما به پرداخت هزینه 
بسیار سنگین اشاره می کنید ، آیا منظورتان 

همین مشکالت است ؟

محمد رضا شالگونی - گرایشی که مخالف 

نقد و بررسی
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تدریج  به   ، بود  سوسیالیستی  گیری  سمت 
بحث را به حوزه تاکتیک ها کشاند و بعضی 
از آنها حتی تأکید بر سرنگونی رژیم را نیز 
دارم  یاد  به  که  آنجا  تا  و  بردند  سؤال  زیر 
شدند.  جدا  ما  از   ، سازمان  دوم  کنگره  در 
آنها  همه  که  کنم  یادآوری  است  الزم  البته 
مواضع و نظرات یکسانی نداشتند و بعضی 
می  تأکید  همچنان  سرنگونی  ضرورت  بر 
 ، شدند  جدا  که  آنهایی  همه  ولی   ، کردند 
بر  ما  تأکید  با  و  بودند  گذار  برنامه  مخالف 
آن مخالفت می کردند. اما کسانی که بعدها 
به نظرات جان هالوی گرائیدند ، ربطی به 
این ماجرا نداشتند. افراد اصلی این گرایش 
که بعدها شکل گرفت، در بحث های مربوط 
به برنامه گذار به سوسیالیسم و نیز اتحاد با 
دو گروه یاد شده ، از مدافعان قاطع برنامه 
بودند. ولی جواب سؤال شما که چرا  گذار 
در  ها  مدت  هالووی  نظر  طرفداران  با  ما 
در   ، کردیم  همزیستی  واحد  تشکیالت  یک 
برنامه  مخالفان  با  نبودیم  حاضر  که  حالی 
است  این   ، بدهیم  تشکیل  اتحاد حزبی  گذار 
که اوالً در صورت اتحاد با مخالفان برنامه 
گذار ما ناگزیر می شدیم برنامه خودمان و 
کنار  را  مان  سوسیالیستی  هویت  بنابراین 
این جز خودکشی سیاسی معنای  بگذاریم و 
دیگری نداشت. زیرا “راه کارگر” از آغاز 
و  به سوسیالیسم  گذار  برنامه  تأکید روی  با 
یادم  بود.  گرفته  کارگر شکل  به طبقه  تعهد 
می آید که حتی در اوائل سال ۱۳۵۸ که ما 
هنوز رسماً اعالم موجودیت نکرده بودیم و 
- سنگین  را سبک  فدایی  به سازمان  الحاق 
می کردیم ، عده ای از زندانیان سابق در آن 
سازمان که با بحث های ما در زندان آشنایی 
سازمان  آن  به  ما  الحاق  مخالف  و  داشتند 
یعنی   ( اینها  بودند که  بودند ، مطرح کرده 
 ) کارگر”  “راه  دهنده  تشکیل  اولیه  محافل 
تروتسکیست هستند و به انقالب دموکراتیک 
آن  در  را  ها  بعضی  این  و  ندارند  اعتقادی 
سازمان ترسانده بود. البته حقیقت این است 
آن  در  حتی  و  نبودیم  تروتسکیست  ما  که 
به  استناد  با  منتها   ، بودیم  استالینیست  موقع 
“انقالب  از  آن درک رایج   ، لنین  آثار خوِد 
یادم  باز  و  کردیم.  می  رد  را  دموکراتیک” 
حتی  تروتسکیسم  انگ  این  از  که  هست 
نشریه “پیکار” نیز در انتقاد از “راه کارگر” 
و مخالفت  استفاده کرد  پائیز همان سال  در 
قاطع ما با جمهوری اسالمی را بی توجهی 
و  امپریالیستی  ضد  دموکراتیک  انقالب  به 
موقع  همان  و  نامید  تروتسکیسم  به  غلتیدن 
ما در نشریه “راه کارگر” در مقاله ای نسبتاً 
مفصل به انتقاد آنها جواب دادیم. خالصه این 
که اتحاد با گروه های مخالف با برنامه گذار 
به سوسیالیسم به معنای این بود که ما هسته 
کنار  رسماً  را  مان  سیاسی  هویت  مرکزی 
بگذاریم ، یعنی چیزی که من در همین مقاله 

شقیقه  به  “شلیک  را  آن   ، مان  بحث  مورد 
راه کارگر” نامیدم و البته بعضی از مخالفان 
برنامۀ گذار همین تعبیر را هم به یک جوک 
تبدیل کرده بودند و مسخره می کردند. ثانیاً 
به  هالووی  نظرات  طرفداران  با  همزیستی 
سوسیالیستی  هویت  از  کشیدن  دست  معنای 
که  افرادی  که  این  اول  دلیل:  دو  به   ، نبود 
 ، دفاع می کردند  نظری  از چنین  صراحتاً 
اقلیت کوچکی بودند و برنامه و خط سازمان 
از  همچنان  بلکه   ، نبود  سؤال  زیر  رسماً 
طرف اکثریت قاطع اعضاء پذیرفته می شد. 
کوچک  اقلیت  همان  نظرات  که  این  دوم  و 
تا  و  بود  مانده  باقی  انتزاعی  حالت  در  نیز 
این اواخر در مسائل تاکتیکی روزمره چندان 
انعکاسی نمی یافت. اما هنگامی که این اقلیت 
) از طریق اعتراض به دلیل وجودی ستون 
“دیدگاه” ( شروع کرد به مخالفت با مرزبندی 
میان مواضع اقلیت و اکثریت و مخصوصاً 
“وحدت  گرایش  حمایت  با  مخالفت  این 
طلب” )6(روبرو شد ، معلوم بود که دیگر 
و  برنامه  کردن  شناور  معنای  به  همزیستی 
خط سازمان خواهد بود. ثالثاً تردیدی نیست 
که شما  گیر کردیم  باتالقی  در  ما  مدتها  که 
یاد  آن  از  مدت”  طوالنی  “سکون  تعبیر  با 
می کنید ، اما این باتالق محصول همزیستی 
بلکه   ، نبود  هالووی  نظرات  طرفداران  با 
گرایش  که  بود  شرایطی  به  دادن  تن  نتیجه 
“وحدت طلب” بر سازمان تحمیل کرده بود. 
این گرایش صراحتاً با خط و برنامه سازمان 
ندانسته ،  یا  اما دانسته  مخالفتی نمی کرد ، 
عمالً آن را بی معنا می ساخت و به یک دکور 
بی خاصیت تبدیل می کرد. آنها وحدت طلبی 
را به اولویت اصلی خود تبدیل کرده بودند 
اختالفات  کردند  می  سعی  دلیل  همین  به  و 
فکری و برنامه ای را به مسائلی حاشیه ای 
ای  عده  که  بود  منطق  همین  با  کنند.  تبدیل 
اختالفات  شدن  قطعی  از  بعد  حتی  آنها  از 
برنامه ای ما با دو سازمان دیگر ، با شیوه 
های کدخدا منشی ، چند بار تالش کردند ما 
را با آنها جوش بدهند و حتی از این فراتر 
، سعی کردند “اتحاد عمل برای دموکراسی” 
را که میان ما ، “حزب دموکرات” و “اتحاد 
فدائیان خلق” به وجود آمده بود ، به صورت 
یک “جبهه” درآورند. حتی در انشعاب سال 
۱۳۸۸ نیز نقش آنها تعیین کننده بود ، زیرا 
آنها بودند که خواستند شعار “شنا در جهات 
مختلف” را به سازمان تحمیل کنند. واقعیت 
“وحدت  گرایش  از  جدایی  که  است  این 
طلب” آسان نبود ، زیرا آنها با خط و برنامه 
سازمان مخالفت نمی کردند و این باعث می 
نتوانند  سازمان  اعضای  از  بسیاری  که  شد 
در مقابل تالش های آنها با قاطعیت بیایستند. 
اما وقتی آنها رسماً خود را مدافع تشکیالت 
که  شد  معلوم   ، کردند  اعالم  تاکتیکی  چند 
“وحدت طلبی” آنها خواه ناخواه به نفی عملی 

می  سازمان  برنامه  و  خط  رسمی  حتی  و 
انجامد. همین جا الزم می دانم یادآوری کنم 
خوبی  بسیار  چیز  اصولی  طلبی  وحدت  که 
است و هیچ آدم عاقلی را نمی توانید پیدا کنید 
که مخالف آن باشد. به هر حال همه این اصل 
بد  تفرقه  که  دارند  قبول  را  معقول  و  ساده 
است و وحدت چیز بسیار خوبی است. و من 
شخصاً معتقدم در داخل یک حزب واحد نیز 
مختلفی  نظری  گرایشات  که  کنیم  قبول  باید 
بکنیم  نباید  فراموش  اما  باشند.  داشته  وجود 
که وحدت تا جایی مفید است که در خدمت 
به   ، طلبی  وحدت  گرنه  و  باشد  سوسیالیسم 
ویژه در دوره ای که برنامه سوسیالیستی و 
کنار  مختلف  های  بهانه  به  طبقاتی  تعهدات 
گذاشته می شوند ، خود می تواند به مصیبت 
بزرگی تبدیل بشود. من واقعاً طرفدار اتحاد 
میان گرایشات مختلف چپ هستم و فکر می 
مان  مشترکات  الاقل   ، کنیم  تالش  باید  کنم 
را نادیده نگیریم و در حدی که ممکن است 
باشیم.  داشته  همکاری  و  اتحاد  همدیگر  با 
اما برای این که به اتحادهای واقعاً مؤثری 
دست یابیم ، باید اختالفات مان را به رسمیت 
بشناسیم و آنها را الپوشانی نکنیم و اشکال 
سازمانی مناسبی برای همکاری ها پیدا کنیم 
پیش برود.  تا همه چیز در مسیری سازنده 
حقیقت این است که همه جریان های چپ در 
بکنند  توانند همزیستی  نمی  سازمان واحدی 
همکاری  و  اتحاد  درسِت  راه  بنابراین  و   ،
این است که در سازمان واحدی نباشند. من 
فکر می کنم آن حرف معروف لنین که در 
اوائل قرن بیستم در زمینه اتحاد و همگرایی 
روسیه  سوسیالیستی  مختلف  های  جریان 
مطرح کرد ، منطق بسیار درست و روشنی 
را به دست می دهد: “برای آن که متحد شویم 
و پیش از آن که متحد شویم ، باید اختالفات 

مان را بشناسیم“.

 ۴۰ دهه  چپ  فعالین  اکثر   : افروز  صادق 
آموزش های  تاثیر  ، تحت  ایران  و ۵۰ در 
انستیتو مارکسیزم –لنینزم مسکو بودند . یعنی 
مارکسیزم را از کانال حزب توده که معرف 
نظرات این انستیتو بود آموخته بودند . این 
آموزش ها برای جا انداختن نظرات استالین 
بر روی یک سری از نظریات مارکسیستی 
و از جمله مفهوم دوران گذار به سوسیالیزم 
و یا دولت گذار سایه انداخته بودند .آموزش 
های استالینیستی ، چپ ایرانی را به نوعی 
منشویست کرده بود .هیچ کس نمی بایست از 
نیروهای   . آورد  میان  به  سوسیالیزم حرفی 
و  بودند  نکرده  رشد  کافی  اندازه  به  مولده 
داشت  دمکراتیک  بورژوا  خصلت  انقالب 
ای  مرحله  دو  انقالب  طرفدار  همه   .)۷(
بودند .حتی رفقای چریکی که جان بر کف 
به میدان کارزار با رژیم شاه آمده بودند از 
این گرایش بری نبودند .همه جا صحبت از 
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دمکراسی محض بود و کسی درباره دوران 
سوسیالیستی  یا  کارگری  دمکراسی   ، گذار 
سخن به میان نمی آورد .چپ ایرانی با مفهوم 
در  سیاسی  پلورالیزم  و  سیاسی  های  آزادی 
. چپ  نبود  آشنا  دمکراسی سوسیالیستی هم 
ایرانی نمی دانست که در دولت کارگری ای 
که پس از انقالب اکتبر سر کار آمد ، احزاب 
و سازمان های گوناگون شرکت داشتند .اس 
 ، ار های راست و چپ )۸(، منشویک ها 
کنار  )۹(در  ماخنویست  های  آنارشیست 
داشتند  حضور  دولت  این  در  ها  بلشویک 
نبود  تنها  دولت یک حزب  کارگری  .دولت 
.دولت کارگری برآمده از انقالب اکتبر بیانگر 
دیکتاتوری  و  دمکراسی  دیالکتیکی  رابطه 
از  کارگر  .راه  بود  کارگری  دولت  درون 
جمله اولین جریاناتی بود که در مقابل جریان 
فکری مسلط بر چپ در جامعه ایران ایستاد 
از  هم  کنید  می  اشاره  شما  که  همانطور  و 
سوی فداییان و هم از سوی پیکار مورد انتقاد 
قرار گرفت . با این همه شما معتقدید که راه 
کارگر حتی در آن مقطع نیز استالینیست بود 
. حاال سوال من از شما این است که به نظر 
هستند  استالینیزم چه  اصلی  شما مشخصات 
که شما سازمان راه کارگر را در مقطع سال 
کنید و پروسه  ارزیابی می  استالینیست   ۵۸
پس  چگونه  و  ؟  بود  چگونه  آن  از  گسستن 
از گسستن از استالینیزم با درک لیبرالی از 

مارکسیزم مرزبندی کردید؟

تان  سؤال  در  شما   - شالگونی  محمدرضا 
اید که به هر یک از  نکاتی را پیش کشیده 
می  وقتی   - یک  بپردازم:  جداگانه  باید  آنها 
 ، بودیم  استالینیست  موقع  آن  در  ما  گویم 
در  که  است  این  منظورم  چیز  هر  از  قبل 
مجموع ، زیر نفوذ ایدئولوژی استالینی قرار 
داشتیم. همان طور که خودتان می گوئید ، 
 ، ایران  در  قاطع جریان های چپ  اکثریت 
صافی  از  که  روسی  مارکسیسم  طریق  از 
مارکسیسم  با   ، بود  گذشته  استالینی  سیستم 
آشنا شدند و فکر می کنم بعضی جریان های 
خودشان  که  این  از  نظر  ) صرف  ما  چپ 
چه فکر می کنند و در باره شخص استالین 
چه نظری دارند ( هنوز هم نتوانسته اند از 
به  البته  این  و  بیایند.  بیرون  آن  نفوذ  زیر 
ایران محدود نمی شود ، در غالب کشورها 
سرمایه  پیرامونی  کشورهای  )مخصوصاً 
و  دید.  را  پذیری  اثر  این  توان  می  داری( 
سیستم  این  “شیاطین”  از  یکی  تروتسکی 
آن  در  گویم  می  وقتی  بنابراین  بود.  فکری 
زمان ما هنوز استالینیست بودیم ، می خواهم 
ما  خوِد   (  ، نگرش  آن  با  هنوز  که  بگویم 
تروتسکیست می  را  ما  که  مانند کسانی  هم 
نامیدند ( تروتسکی را از جمله منحرفان از 
را  تروتسکیسم  و  نگریستیم  می  مارکسیسم 
نوعی فحش تلقی می کردیم. دو - گسست ما 

از درک رایجی که در چپ ایران از “انقالب 
دموکراتیک” وجود داشت ، محصول مراجعه 
مستقیم به متن نوشته های خود لنین و تمرکز 
لنین  به نوشته های  بود. مراجعه  آنها  روی 
در دوره انقالب های ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ جای 
تردیدی باقی نمی گذارد که او اوالً پرولتاریا 
و دهقانان بی زمین را موتور دگرگونی های 
بهره  از  گسست  زمینه  در  حتی  ساختاری 
کشی فئودالی و نظام های پیش سرمایه داری 
می داند ؛ ثانیاً برای بورژوازی لیبرال نقشی 
آن  سازشکاری  روی  و  نیست  قائل  انقالبی 
در مقابل استبداد و ارتجاع فئودالی تأکید می 
جهت  در  را  انقالب  پیروزی  ثالثاً  ؛  ورزد 
این  بیند.  می  ممکن  سوسیالیستی  گیری 
میان  قابل عبوری  که مرز غیر  لنین  درک 
وجود  به  نظم”  نیروهای  و  خشم  “نیروهای 
می آورد ، مخصوصاً در انقالب ۱۹۱۷ با 
این درک  بیان می شود.  بیشتری  صراحت 
 ( روسیه  در  دموکراتیک”  “انقالب  از  لنین 
یک  مجموع  در   ، بیستم  قرن  آغاز  در  که 
( همیشه  بود  داری  کشورپیرامونی سرمایه 
برای درک خصلت اصلی صف آرایی های 
طبقاتی در غالب کشورهای پیرامونی بسیار 
الهام بخش بوده است. البته حقیقت این است 
لحاظ چهار چوب عمومی  به  تروتسکی  که 
و  صراحت  با  را  مسأله  همین   ، تئوریک 
در  او  نظریه  کرد.  مطرح  بیشتری  انسجام 
ناموزون  و  مرکب  “توسعه  دوگانه  باره 
سرمایه داری” )۱۰( و “انقالب مداوم” )۱۱( 
مرزبندی  که  دهد  می  مسأله  به  چهارچوبی 
منشویک  و  پلخانف )۱۲(  نظریه  با  بهتری 
عمومی  گیری  جهت  و  آوَرد  می  فراهم  ها 
کشورهای  در  را  سوسیالیستی  استراتژی 
پیرامونی با شفافیت بیشتری نشان می دهد. 
بی تردید ، تئوری لنین در باره نقش دهقانان 
و شرایط دوام و موفقیت بلوک کارگران و 
دهقانان بسیار دقیق تر، دموکراتیک تر و دور 
اندیشانه تر است و درک تروتسکی آشکارا 
ماجراجویانه که می تواند دموکراسی انقالبی 
تروتسکی   ، واقع  در  بیندازد.  خطر  به  را 
بر  “متکی  کارگری  دولت  ایجاد  خواهان 
دهقانان” بود که می توانست دولت یک اقلیت 
انقالبی باشد و نه اکثریت عظیم زحمتکشان 
روسیه ؛ در حالی که لنین خواهان “جمهوری 
دموکراتیک انقالبی کارگران و دهقانان” بود 
جمعیت  قاطع  اکثریت  دولت  بایست  می  که 
روسیه باشد. با این همه ، تئوری تروتسکی 
مخصوصاً  و  داری  سرمایه  از  گسست  در 
پایدار  ائتالف  تشکیل  از  اجتناب  ضرورت 
با بورژوازی آشکارا صریح تر بود. حقیقت 
این است که لنین در سال ۱۹۱۷ با بیان جدید 
و صریح تری از نظریه اش ، موضعی اتخاذ 
موضع  با  توجهی  قابل  مرز  عمالً  که  کرد 
تروتسکی نداشت. تصادفی نبود که “تزهای 
“بلشویک  و  کامنف  را  )۱۳(او  آوریل” 

مداوم”  “انقالب  تز  به  غلتیدن  قدیمی”  های 
نظریه  این  متأسفانه  نامیدند.  می  تروتسکی 
رهبری  بر  استالین  تسلط  با  ها  بعد  لنین 
حزب بلشویک ، عمالً در کمینترن به حاشیه 
رانده شد. از این نظر، خط کمینترن )۱۴( 
در چین که ایجاد بلوک با کومین تانگ ) یا 
تجویز می کرد  ( )۱۵(را  بورژوازی چین 
و در واقع خط استالین بود، از اهمیت ویژه 
ای برخوردار بود. این خط هرچند در چین 
نتایج فاجعه باری برای کمونیست ها به بار 
آورد )۱6(، ولی بعدها به شیوه های مختلف 
در کشورهای دیگر نیز دنبال شد و بعدتر ، 
در دوره بعد از استالین ، به بهانه حمایت از 
جنبش های رهایی ملی و ضد امپریالیستی ، 
افتاد و زیر عنوان  بیشتری جا  با صراحت 
“راه رشد غیر سرمایه داری“)۱۷( به تئوری 
اتحاد  نفوذ  زیر  کمونیست  احزاب  رسمی 
شوروی تبدیل گردید و این احزاب را عمالً 
به زائده دیکتاتوری های “ضد امپریالیستی” 
ما   ، انقالب  اولیه  تبدیل کرد. در سال های 
کوشیدیم با این خط مقابله کنیم. تا آنجا که به 
یاد دارم ، صریح ترین مرزبندی با این خط ، 
در نوشته ای بود با عنوان “مرزهای ارتجاع 
 ۱۳6۰ سال  در  که  ما”  هویت  مرزهای  و 
نوشته شد )۱۸( و می کوشید نشان بدهد که 
از نظر مارکسیسم ، خرده بورژوازی نمی 
کارگر  طبقه  همیشگی  و  ثابت  متحد  تواند 
قبل  “استالینیسم”   ، من  نظر  به   – باشد.سه 
به  “کمونیست”  حزب  نشاندن  چیز  هر  از 
طبقه  قیم  به  آن  تبدیل  و  کارگر  طبقه  جای 
کارگر است. به این معنا “استالینیسم” عمالً 
های  دولت   – “حزب  همه  نظری  بنیاد  در 
کمونیستی” وجود دارد ، صرف نظر از این 
که نسب ایدئولوژیک آنها به استالین برسد یا 
نه و صرف نظر از این که موضع رسمی 
او  سیاسی  کارنامه  و  استالین  باره  در  آنها 
چه باشد. در یک نظام استالینی حزب حاکم 
اکتفاء نمی  فقط به قیمومت بر طبقه کارگر 
به  مارکسیسم  تبدیل  طریق  از  بلکه   ، کند 
قیمومت  این   ، حکومتی  رسمی  ایدئولوژی 
دهد  می  گسترش  هم  مارکسیسم  خوِد  به  را 
نادرستی حتی نظرات مارکس  و درستی و 
می  تعیین  حاکم  ایدئولوژیک  دوایر  ُمهر  با 
مارکسیسم  “تکامل”  نام  به  معموالً  و  گردد 
خوِد  حکومت  دوره  در  گردد.  می  عرضه 
استالین این روند “تکامل دادن” به مارکسیسم 
تبدیل  آئین های مقدس حکومتی  از  به یکی 
بحث  از  آن  به محصوالت  پرداختن  که  شد 
- شما می  فراتر می رود. چهار  ما  کنونی 
گوئید: “چپ ایران نمی دانست که در دولت 
سر  اکتبر  انقالب  از  پس  که  ای  کارگری 
آمد ، احزاب و سازمان های گوناگون  کار 
چپ  و  راست  های  ار  .اس  داشتند  شرکت 
، منشویک ها ، آنارشیست های ماخنویست 
دولت حضور  این  در  ها  بلشویک  کنار  در 
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حزب  یک  دولت  کارگری  دولت  داشتند. 
انقالب  از  برآمده  نبود. دولت کارگری  تنها 
دمکراسی  دیالکتیکی  رابطه  بیانگر  اکتبر 
بود“.  کارگری  دولت  درون  دیکتاتوری  و 
قدرت  از  پیش  مدتها  که  است  این  حقیقت 
تنها  دولت  شوروی  دولت   ، استالین  گیری 
یک حزب بود. و لنین حتی به صورت انتقاد 
بورو“ی  پولیت  “دیکتاتوری  را  آن  گاهی 
حزب بلشویک می نامید ، اما در همان حال 
این دیکتاتوری را ضروری و اجتناب ناپذیر 
به  با بی توجهی   ، به نظر من  می دانست. 
 ، استالینی  استبداد  تکوین  علل  و  ها  زمینه 
نمی شود آنچه را که در نیمه دوم دهه ۱۹۲۰ 
در شوروی به وجود آمد ، توضیح داد. حتی 
اشتباهات خوِد لنین را نیز در تکوین استبداد 
نباید  نباید از قلم انداخت. فراموش  استالینی 
کرد که بلشویک ها از فردای قدرت گیری 
آن  و  گذاشتند  کنار  را  عمومی  رأی  حق   ،
را به کارگران و دهقانان فقیر و میانه حال 
همه  داخلی  جنگ  پایان  در  کردند؛  محدود 
احزاب دیگر را غیر قانونی کردند )۱۹( و 
لنین حتی پیشنهاد مارتوف )۲۰( را که می 
گفت احزابی که نظام شورایی را قبول دارند 
البته  نپذیرفت.  باشند  مستثنی  قاعده  این  از 
در دوره جنگ داخلی ، آنچه شما می گوئید 
درست است ، اما این به خاطر تعهد بلشویک 
ها به دموکراسی نبود، به خاطر ناتوانی شان 
بود که نمی توانستند، احزاب دیگر چپ را 
که علیه سرمایه داران و زمین داران و قدرت 
برانند.  خود  از  جنگیدند،  می  خارجی  های 
بلشویک ها به دلیل ضعف نفوذشان در میان 
ار.  با جناح چپ اس.  دهقانان، مدتی کوتاه 
از  بعد  ائتالف  این  ولی   ، ائتالف کردند  ها 
بروز اختالف میان دو حزب بر سر قرارداد 
دولت  و  شد  منتفی  لیتوفسک  برست  صلح 
خلق”  کمیسرهای  “شورای   ، تر  دقیق  یا   (
که با مخفف روسی “سوونارکم” نامیده می 
شد ( به صورت دولت تک حزبی در آمد، 
این از همان فردای قدرت گیری بود. شاید 
شرایط  آن  در  ها  محدودیت  این  از  بعضی 
استثنایی اجتناب ناپذیر بودند ، ولی همه آنها 
نبود  تصادفی  دانست.  موجه  شود  نمی  را 
انقالبی،  کامالً  های  مارکسیست  بعضی  که 
مانند روزا لوگزامبورگ، همان موقع از بی 
اعتنایی بلشویک ها به پاره ای از الزامات 
دموکراسی انتقاد می کردند.)۲۱( پنج - این 
پس  “چگونه  پرسید:  می  که  را  شما  سؤال 
از گسستن از استالینیزم با درک لیبرالی از 
مارکسیزم مرزبندی کردید؟” به درستی نمی 
استالینیزم  از  گسست  کنم  نمی  فکر  فهمم. 
ضرورتاً به لیبرالیسم بیانجامد. اگر جز این 
فکر می کنید ، توضیح بیشتری بدهید تا من 

هم بتوانم نظرم را بگویم.

صادق افروز : نه ، من فکر نمی کنم گسست 

منجر  لیبرالیزم  به  ضرورتا  استالینیزم  از 
بشود . می شود طبق همان تعریفی که شما 
کردید  استالینیزم  خصوصیت  مهمترین  از 
سازمان  و  حزب  کردن  “جایگزین  یعنی 
و  کرد  گسست  کارگر”  طبقه  جای  به  خود 
لغزیدن  من  برای   . نلغزید  هم  لیبرالیزم  به 
آموزش  کردن  رها  مفهوم  به  لیبرالیزم  به 
آن  تغییر  یا  مارکسیزم  دستاوردهای  و  ها 
به  آن  تجدید نظر در اصول شناخته شده  و 
از  دسته  .آن  است  طبقاتی  سازش  منظور 
طیف  در  بخصوص  سابق  های  استالینیست 
آنها  به  مقاله  همین  در  هم  شما  که   ، فدایی 
هواداران  بصورت  ناگهان  کنید،  می  اشاره 
دمکراسی ناب و محض و غیر طبقاتی ظاهر 
شدند. منظورم از این سوال که ” چگونه با 
درک لیبرالی مرزبندی کردید” ، این بود که 
چگونه آلودگی های استالینیستی را در عین 
وفاداری به مارکسیزم از راه کارگر زدودید 
؟ می خواهم بگویم که در این مرزبندی این 
بام  پشت  طرف  آن  از  که  هست  هم  خطر 
حزب  و  سازمان  اهمیت  کال  و  شویم  پرت 
هدایت  برای  را  انقالبی  تئوری  و  سیاسی 

مبارزه طبقاتی نادیده بگیریم .

محمدرضا شالگونی - حق با شماست. بعضی 
ها با سرخوردگی از نظام مسلط در شوروی 
و به ویژه بعد از فروپاشی آن ، “از آن طرف 
مارکسیستی  اندیشه  و  شدند”  پرت  بام  پشت 
خودشان  خیال  به  و  گذاشتند  کنار  تماماً  را 
طرفدار دموکراسی شدند. در سازمان ما هم 
عده ای به همین سرخوردگی از مارکسیسم 
گرفتار شدند و به شیوه های مختلف نهایتاً به 
لیبرالیسم گرویدند. در واقع حاال بخش قابل 
توجهی از مروجان لیبرالیسم و لیبرال های 
ایران را مارکسیست های سابق تشکیل می 
دهند که البته عجیب هم نیست. “مارکسیسمی” 
که حزب - دولت های “کمونیستی” مدافع اش 
بودند ، نه تنها ربطی به مارکسیسم نداشت، 
بلکه از هر جهت آن را بی اعتبار می کرد. 
به نظر من ، مدت ها طول خواهد کشید که 
در ذهنیت توده ای مردم ، حساب آن رژیم 
ها از حساب سوسیالیسم مورد نظر مارکس 
کامالً تفکیک بشود. و درست به همین دلیل 
تالش  که  معتقدم  پیش  از  بیش  اکنون  من   ،
از  ها  رژیم  آن  حساب  کردن  جدا  برای 
ترین  مهم  از  یکی  باید  مارکس  سوسیالیسم 
و  باشد.  سوسیالیسم  هواداران  های  اولویت 
اندیشه  به  بازگشت  کنیم  می  فکر  چنین  هم 
های خوِد مارکس بهترین و کارآمدترین راه 
مرزبندی با لیبرالیسم و سایر ایدئولوژی های 
بورژوایی است. و این یکی از چیزهایی بود 
بحث  مورد  حاال  که  مقطع  همان  در  ما  که 
از  ما  منظور  البته  کردیم.  مطرح   ، ماست 
شعار “بازگشت به مارکس” این نبود که از 
مارکس یک “خاتم االنبیاء” درست کنیم که 

هر چه گفته باید پذیرفت و باالی حرف اش 
حرفی نزد. زیرا همین قدوسیت بخشیدن به 
 - حزب  که  بود  کارهایی  از  یکی  مارکس 
دولت های “کمونیستی” انجام می دادند و از 
علمی  و  انقالبی  روح  که  بود  طریق  همین 
می  الزم  جا  همین  کشتند.  را  مارکسیسم 
دانم نکته ای را هم در باره عالمت تساوی 
گذاشتن میان هواداری از “دموکراسی ناب” 
و لیبرالیسم یادآوری کنم: حقیقت این است که 
لیبرالیسم و دموکراسی دو چیز کامالً متفاوت 
هستند ؛ دو سنت فکری که همیشه با هم در 
جدال تمام عیار بوده اند. لیبرال ها همیشه از 
دموکراسی وحشت داشته اند. کافی است مثالً 
آلکسی  مانند  معروفی  متفکران  های  نوشته 
میل  استیوارت   ، بنتام  ، جرمی  توکویل  دو 
آنها را  و آیزیا برلین را بخوانید تا نگرانی 
از حکومت مردم )= دموکراسی ( دریابید. 
لیبرالیسم نه تنها طرفدار دموکراسی ناب )= 
دموکراسی تمام مردم ( نبوده و نیست ، بلکه 
دموکراسی  کردن  طبقاتی  جهت  در  همیشه 
بوده و کوشیده طبقات پائین را از امکان إعمال 
اراده جمعی محروم کند و قدرت سیاسی را 
از زیر نفوذ آنها خارج سازد. حتی لیبرالی 
مانند جان استیوارت میل که ظاهراً از نوعی 
سوسیالیسم هم دفاع می کرده ، با حق رأی 
عمومی مخالفت می کند و برهان قاطع اش 
به حق رأی  کارگران  اگر  که  است  این  هم 
دست یابند ، سعی خواهند کرد حداقلی برای 
دستمزد تعیین کنند! یا آیزیا برلین می کوشد 
آزادی   =( منفی”  های  “آزادی  از  دفاع  با 
را  قدرت  در  مردم  مداخله   ،  ) دیگران  از 
خطرناک قلمداد کند و “آزادی های مثبت” )= 
آزادی با دیگران ، مانند حق تصمیم گیری 
مردم در اداره جامعه ( را منشأ توتالیتاریزم 
رأی  حق  که  بکنیم  نباید  فراموش  داند.  می 
با  فقط   ، اورپا  در  آن  زادگاه  در  عمومی 
پیکارهای طبقه کارگر به دست آمده و همین 
دموکراسی لیبرالی بیش از همه محصول این 
ها همیشه  لیبرال  و  است  پیکارهای سیاسی 
تصمیم  حساس  های  حوزه  اند  کرده  سعی 
گیری های سیاسی را از دسترس مردم دور 
جان  مرشد  ضمناً  که   ( بنتام  جرمی  کنند. 
استیوارت میل هم بود ( “حکومت نمایندگی” 
برای کم کردن خطر  دید  ای می  را وسیله 
نفوذ طبقات پائین. در مقابل اینها مارکس نه 
می  دفاع  قاطعانه  دموکراسی  سنت  از  تنها 
برای  راهی  کوشید  می  همیشه  بلکه   ، کرد 
جهت  این  شود.  پیدا  مردم  نفوذ  بردن  باال 
گیری را می شود در همه کارهای مارکس 
داخلی  “جنگ  در  جمله  از   ، کرد  مشاهده 
در فرانسه” که در باره قیام “کمون پاریس” 
نوشته شده است. مسلماً تا طبقات وجود دارند 
 ، دموکراتیک  دولت  جمله  از  و  دولتی  هر 
خصلت طبقاتی خواهد داشت؛ اما مارکسیسم 
از اینجا نتیجه نمی گیرد که دولت کارگری 
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باید کمتر دموکراتیک باشد ، بلکه برعکس 
، تأکید دارد که طبقه کارگر فقط با دفاع از 
دموکراسی می تواند به طبقه رهبری کننده 
وسیع  دموکراسی هرچه  تبدیل شود.  جامعه 
 ، است  کارگر  نفع طبقه  به  تر  و عمیق  تر 
سرنوشت  هم  زحمتکشان  و  طبقه  این  زیرا 
با آن هستند که به قول مانیفست ، “اکثریت 
این  دهند.  می  تشکیل  را  جامعه  عظیم” 
اکثریت عظیم از طریق دموکراسی فعال و 
همه جانبه می تواند فعال بشود و در میدان 
باشد ، هر محدودیتی برای دموکراسی، پیش 
نفوذ کارگران  از چیز،  بیش  از هر چیز و 
سیاسی  ساختارهای  در  را  زحمتکشان  و 
کنم  می  تأکید   ، پایان  در  کند.  می  تضعیف 
که حرف شما در باره اهمیت حزب سیاسی 
است.  درست  کامالً  سوسیالیستی  تئوری  و 
طبقه کارگر و اکثریت محروم بدون اتحاد، 
افق  از  آگاهی  بدون  و  یابی  سازمان  بدون 
رهایی  به  توانند  نمی  تاریخی،  بزرگ  های 
به سطح  دموکراسی  در  حتی  و  یابند  دست 
در  و  کنند  می  سقوط  دهنده  رأی  های  گله 

خدمت این و آن قرار می گیرند.

موافقم  کامال  شما  با  من   : افروز  صادق 
 ، دلیل  همین  به  درست   ”: گویید  می  وقتی 
تالش  که  معتقدم  پیش  از  بیش  اکنون  من 
از  ها  رژیم  آن  حساب  کردن  جدا  برای 
ترین  مهم  از  یکی  باید  مارکس  سوسیالیسم 
و  باشد.  سوسیالیسم  هواداران  های  اولویت 
اندیشه  به  بازگشت  کنیم  می  فکر  چنین  هم 
های خوِد مارکس بهترین و کارآمدترین راه 
ایدئولوژی  سایر  و  لیبرالیسم  با  مرزبندی 
در  مارکس  خود   .  ” است  بورژوایی  های 
بین دمکراسی ،  تا حدودی رابطه  مانیفست 
دولت و دیکتاتوری را توضیح داده است . 
در بخش دوم ، پرولتارها و کمونیست ها ، 
مار کس می گوید :” نخستین گام در انقالب 
کارگری عبارت است از ارتفاء پرولتاریا به 
مقام طبقه حاکمه و به کف آوردن دمکراسی” 
یعنی از دید مارکس طبقات یک شبه از بین 
نمی روند و پس از پیروزی انقالب کارگری 
تا  . اگر  جای طبقه حاکمه عوض می شود 
بحال دمکراسی در کف بورژوازی بود حاال 
دمکراسی کارگری جایگزین آن می شود . 
مانیفست ادامه میدهد :” پرولتاریا از سیادت 
سیاسی خود استفاده خواهد کرد تا قدم به قدم 
تمام سرمایه را از چنگ بورژوازی بیرون 
بکشد و………….. البته این کار در ابتدا 
ممکن است تنها با دخالت مستبدانه در حقوق 
مالکیت و مناسبات تولیدی بورژوازی یعنی 
لحاظ  از  که  گیرد  انجام  اقداماتی  کمک  با 
می  نظر  به  استوار  نا  و  نارسا  اقتصادی 

رسند………

در این جمالت مانیفست ، حکومت کارگری 
را حکومتی می داند که دمکراتیک است ولی 

دیکتاتوری  به  بورژوازی  از  ید  خلع  برای 
متوسل می شود . این درک مانیفست با درک 
لنین از دمکراسی و دیکتاتوری و حکومت 
و  پرولتری  “انقالب  جزوه  در  کارگری 
انقالب روسیه   ” و جزوه  مرتد”  کائوتسکی 
“لوکزمبورگ خوانایی دارد .لنین بر خالف 
کائوتسکی چیزی را به نام دمکراسی محض 
تاریخ  بود  نمی شناخت و معتقد  به رسمیت 
شاهد آن بوده است که دمکراسی بورژوایی 
از  پس  و  شود  می  مطلقه  سلطنت  جانشین 
دمکراسی   ، کارگری  انقالب  پیروزی 
می  بورژوایی  دمکراسی  جانشین  کارگری 
طبقاتی  جامعه  یک  در  دمکراسی  گردد. 
معنی می دهد و ماهیت آنرا طبقه ای که در 
حکومت است تعیین می کند . لوکزمبورگ 
“انقالب روسیه” در حالی که  هم در جزوه 
را  طبقه  بجای  حزب  شدن  جایگزین  خطر 
گوشزد می کند و روی سخن اش هم با لنین 
دیالکتیکی  رابطه  از   ، است  تروتسکی  و 
دیکتاتوری در دولت کارگری  دمکراسی و 
صحبت می کند و دولت کارگری را عمیق 
ترین دمکراسی ها معرفی می کند . برنامه 
راه کارگر هم با این برداشت ها از دمکراسی 
کنید  نمی  فکر  .آیا  دارد  خوانایی  کارگری 
برنامه  از  بخش  این  به  بخشیدن  شفافیت 
دولت  و  انتقالی  برنامه  یعنی   ، کارگر  راه 
نزدیکی  و  اتحاد  برای  را  راه   ، کارگری 

گروه های چپ به هم هموار تر می کند؟

برای  کنم  می  فکر   - شالگونی  محمدرضا 
روشن تر شدن مسأله باید مفاهیم مان را دقیق 
تر کنیم و گر نه نخواهیم توانست به مرزبندی 
های  دولت   - حزب  سیستم  با  روشنی 
من  دلیل  همین  به  یابیم.  دست  “کمونیستی” 
می کوشم به تک تکِ نکاتی که شما در این 
سؤال پیش کشیده اید ) و البته همه شان نکات 
بسیار مهمی هستند ( جداگانه بپردازم: یک 
- در آثار به جای مانده از مارکس و انگلس 
ما  که  معنایی  به  “دیکتاتوری”  اصطالح   ،
امروز می فهمیم ، به کارگرفته نشده است. 
را  پرولتاریا”  “دیکتاتوری  آنها  دوی  هر 
دولت  یا  پرولتاریا  حاکمیت  با  مترادف 
دنبال  که  کسانی  اند.  برده  کار  به  کارگری 
بررسی تفصیلی تری در این زمینه هستند ، 
بهتر است به جلد سوم “تئوری انقالب کارل 
مارکس” نوشته هال دریپر که اختصاص به 
این مسأله دارد ، مراجعه کنند. در این کتاب 
“دیکتاتوری  عنوان  با  دیگری  کتاب  و 
در  بعداً  لنین” که  تا  پرولتاریا ، از مارکس 
با دالیل  اثر قبلی نوشته شده، دریپر  تکمیل 
بسیار قاطع و روشنگری نشان می دهد که 
اوالً مارکس و انگلس اصطالح “دیکتاتوری 
 ، ساله  پنجاه  دوره  یک  در  را  پرولتاریا” 
مجموعاً دوازده بار به کار برده اند و همیشه 
دولت  یا  پرولتاریا  حاکمیت  با  مترادف 

کارگری و نه به معنای شکلی از حکومت و 
در  خود  نه  آنها  ثانیاً  دموکراسی.  مقابل  در 
استفاده  اصطالح  این  از  ای  برنامه  اسناد 
یا  به کسی  آن را  از  استفاده  نه  اند و  کرده 
این  از  آنها  ثالثاً  اند.  کرده  توصیه  جریانی 
اصطالح در دروه های خاصی استفاده کرده 
طرفداران  به  که  مواردی  در  بیشتر  و  اند 
اگوست بالنکی نظر داشته اند و عمدتاً برای 
“دیکتاتوری  که  آنها  نظریه  با  مرزبندی 
می  تبلیغ  را  ها  “کمونیست”  یا  انقالبیون” 
نوزدهم  قرن  نیمه  در  رابعاً  کردند. 
“دیکتاتوری” در زبان های اورپایی اصالً به 
برده  کار  به  فرمانروایی  و  حاکمیت  معنای 
می شده و نه به معنای شکلی از فرمانروایی 
که در مقابل دموکراسی باشد ؛ تا جایی که 
حتی  و  مردم”  “دیکتاتوری  از  ها  خیلی 
“دیکتاتوری  و  دموکراسی”  “دیکتاتوری 
های  سال  در  و  کردند  می  آزادی” صحبت 
معنای  دیکتاتوری  که  بود  قرن  پایانی 
مقابل  در  که  کرد  پیدا  را  امروزی 
مانیفست  در   - است.دو  “دموکراسی” 
کار  به  پرولتاریا”  “دیکتاتوری  اصطالح 
گرفته نشده و این تصادفی نیست. زیرا همان 
آنها  طور که تحقیق دریپر نشان می دهد ، 
به کار  این اصطالح را در شرایط خاصی 
برده اند و در هیچ سند برنامه ای هم نیاورده 
اند. اما ببینیم منظور از “مداخالت استبدادی” 
در جمالتی که شما از مانیفست نقل کرده اید 
، چیست؟ من ترجیح می دهم این جمالت را 
از ترجمه رفیق مان شهاب برهان نقل کنم که 
ترجمه دقیق تری است: ” این کار طبعاً در 
در  استبدادی  مداخالت  طریق  از  فقط  ابتدا 
حق مالکیت و در مناسبات تولید بورژوایی ، 
عملی  تواند  می  اقداماتی  طریق  از  یعنی 
شود، که از لحاظ اقتصادی نارسا و بی ثبات 
به نظر می رسند ...”. در اینجا می بینیم که 
مانیفست نیاز به “مداخالت استبدادی” را نه 
گریز  و  ضروری  بلکه   ، محتمل  و  ممکن 
این   ، دیگر  عبارت  به  داند.  می  ناپذیر 
و  اوضاع  به  بسته  استبدادی”  “مداخالت 
مقابل  در  بورژوازی  واکنش های  احوال و 
قدرت گیری طبقه کارگر اتخاذ نخواهند شد ، 
هر  در  است  ناگزیر  کارگر  طبقه  بلکه 
شرایطی برای تضمین گذار و فراتر رفتن از 
شرایط سرمایه داری به آن متوسل شود. پس 
“مداخالت  این  از  آنها  منظور  دید  باید 
استبدادی” گریزناپذیر چه بوده است؟ نگاهی 
و  مارکس  از  مانده  جای  به  آثار  تمام  به 
انگلس جای تردیدی باقی نمی گذارد که این 
تأکیدی است بر مضمون و خصلت طبقاتی 
باید  قضیه  شدن  روشن  برای  گذار.  دولت 
توجه داشته باشیم که اوالً مارکس ضرورت 
دست یابی به حاکمیت سیاسی طبقه کارگر را 
داند و  شرط حیاتی گذار به سوسیالیسم می 
این نکته را چنان مهم می بیند که ) در نامه 
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به ویِدمیر در مارس ۱۸۵۲ ( آن را یکی از 
مسأله  باره  در  خودش  تئوری  محور  سه 
طبقات و پیکارهای طبقاتی معرفی می کند. 
ثانیاً چکیدۀ تئوری مارکس در باره دولت این 
است که دولت محصول جامعه طبقاتی است 
طبقات  بر  طبقه  یک  فرمانروایی  تجسم  و 
نمی  طبقات  با  رابطه  در  بنابراین  و  دیگر 
تئوری  حقیقت  در  باشد.  طرف  بی  تواند 
مارکس در باره دولت ، نقطه شروع شورش 
ناسیونالیستی  اندیشه  سیستم  علیه  مارکس 
ملت  روح  تجسم  را  دولت  که  است  هگلی 
و  مردم  کل  منافع  حافِظ  و  کرد  می  تلقی 
بنابراین ، نهادی بر فراز طبقات و فارغ از 
“تنگ نظری های طبقاتی“. به همین دلیل هم 
“طبقه  را  دولتی  بوروکراسی  هگل  که  بود 
عمومی” یا “طبقه ای برای همه طبقات” می 
این  به  با حمله  دقیقاً  مارکس  نامید. شورش 
مفهوم “طبقه عمومی” شروع شد. ثالثاً نتیجۀ 
طبیعی و گریزناپذیر تئوری مارکس در باره 
دولت ، این است که اگر دولِت گذار تجسم 
به  تواند  نمی   ، نباشد  کارگر  طبقه  حاکمیِت 
شرایط تسلط اقتصادی و سیاسی بورژوازی 
تأکید مارکس  دیگر،  به عبارت  بدهد.  پایان 
بر خصلت طبقاتی دولِت گذار به سوسیالیسم 
، همچنین تأکیدی است بر مضمون سیاسی و 
اقتصادی و وظیفۀ تاریخی آن. رابعاً تأکید بر 
خصلت طبقاتی و وظیفۀ دولت گذار، خواه 
ناخواه ، این سؤال را پیش می آورد که آیا 
به حق رأی  یافتن  با دست  پرولتاریا صرفاً 
عمومی )فراموش نکنیم که در زمان مارکس 
حتی در دموکراتیک ترین کشورهای سرمایه 
و  نبود  خبری  عمومی  رأی  حق  از  داری 
دست یابی به آن یکی از خواست های مهم 
جنبش کارگری و سوسیالیستی بود و اکثریت 
قاطع حتی لیبرال ها با آن مخالف بودند ( و 
تواند  می   ، آراء  اکثریت  آوردن  دست  به 
دولت را در خدمت خواست ها و اهداف خود 
به کار گیرد؟ پاسخ مارکس به این سؤال ، از 
آغاز منفی بود؟ مثالً در “پیکارهای طبقاتی 
در فرانسه” ) که در سال ۱۸۵۰ نوشته شده 
، در بخش سوم ( چکیدۀ پاسخ او چنین است: 
طبقاتی  دیکتاتوری   ، انقالب  تداوم  “اعالم 
پرولتاریا به عنوان نقطۀ گذار ضروری به 
همه  الغای  طبقاتی؛  تمایزات  عمومی  الغای 
]تمایزات[  آن  گاه  تکیه  که  تولیدی  روابط 
هستند؛ الغای همه روابط اجتماعی مرتبط با 
همه  کردن  انقالبی  و  تولیدی  روابط  این 
اندیشه هایی که از این روابط اجتماعی ناشی 
تردیدی  جای  مارکس  اینجا  در  شوند.”  می 
با در  تنها  باقی نمی گذارد که طبقه کارگر 
دست گرفتن قدرت سیاسی نمی تواند آن را 
در جهت منافع و اهداف اش به کارگیرد ، 
به  مختلف  سطوح  در  است  ناگزیر  بلکه 
“انقالب” یا خانه تکانی بپردازد. او نه تنها به 
هم ریختن روابط تولیدی ، بلکه به هم ریختن 

اندیشه های  اجتماعی و حتی سیستم  روابط 
حاکم را نیز ضروری می داند. عبارت تعیین 
کننده در این جمالت ، “اعالم تداوم انقالب” 
 ، گوید  می  مارکس  دیگر  عبارت  به  است. 
پرولتاریا ناگزیر است قواعد بازی را به هم 
که  بیاورد  وجود  به  را  شرایطی  و  بریزد 
بتواند برتری اش را حفظ کند و این از طریق 
کنارآمدن با ساختارهایی که برای خدمت به 
فرمانروایی بورژوایی ساخته شده اند ممکن 
نیست. اگر این جمالت را در کنار جمالت 
مانیفست بگذاریم ، در می یابیم که منظور از 
تداوم  “اعالم  همین  استبدادی”  “مداخالت 
در یک کالم  معنای هردو  و  است  انقالب” 
این است که پرولتاریا نمی تواند ماشین دولت 
بورژوایی را دست نخورده در خدمت منافع 
خود به کارگیرد. بیست و یک سال بعد، در 
کمون  بررسی  ضمن  مارکس   ۱۸۷۱ سال 
 ) فرانسه”  در  داخلی  “جنگ  در   ( پاریس 
همین نکته را با صراحت بیشتری بیان می 
کند: “اما طبقه کارگر نمی تواند ماشین دولتی 
حاضر - آماده ای را صرفاً به دست بیاورد 
کار  به  خودش  مقاصد  جهت  در  را  آن  و 
می   ، کمون  اهمیِت  بر  تأکید  در  و  گیرد.” 
گوید کمون آن “شکل سیاسی بود که سرانجام 
کشف شد تا رهایی اقتصادی کار از طریق 
قیام  از  ارزیابی  در  و  گردد”  عملی  آن 
پرولتاریای پاریس یادآوری می کند که کمون 
برخالف همه “انقالب های پیشین” ، با درهم 
به دست  را  قدرت   ، دولت  دستگاه  شکستن 
مردم می داد. از آنچه گفتم نتیجه می گیرم که 
منظور مارکس از “مداخالت استبدادی” در 
مانیفست ، همان درهم شکستن ماشین دولت 
باشیم  داشته  توجه  اگر  اما  بورژوایی است. 
که کمون پاریس دقیقاً با توسل به دموکراسی 
عمیق این درهم شکستن را انجام داد و در 
و  مارکس  که  باشیم  داشته  توجه  حال  عین 
نمونه  را  پاریس  کمون  صراحتاً  انگلس 
“دیکتاتوری پرولتاریا” نامیده اند )نگاه کنید 
“جنگ   ۱۸۹۱ چاپ  بر  انگلس  مقدمه  به 
بر  او  نقد  به  همچنین  و  فرانسه”  در  داخلی 
برنامه ارفورت که در همان سال نوشته شده 
( ناگزیریم نتیجه بگیریم که از نظر آنها ، در 
هم شکستن ماشین دولت بورژوایی فقط از 
توانمند  و  دموکراسی  به  دادن  عمق  طریق 
ساختن “اکثریت عظیم” یعنی انبوه زحمتکشان 
جامعه می تواند عملی شود و جای خود را 
به دولتی بدهد که در خدمت منافع و اهداف 
پرولتاریا قرار داشته باشد.سه - اما بپردازیم 
و  پرولتری  “انقالب  در  لنین  موضع  به 
کائوتسکی مرتد“. حقیقت این است که درک 
لنین و تقریباً همه تئوریسین های شناخته شده 
مارکسیسم در اوائل قرن بیستم ) به استثنای 
روزا لوگزامبورگ ( از مفهوم “دیکتاتوری 
پرولتاریا” ، با درک مارکس و انگلس تفاوت 
داشت. در این مورد هم به نظر من ، تحقیق 

هال دریپر )۲۷( )در “دیکتاتوری پرولتاریا 
، از مارکس تا لنین” ( بسیار روشنگر است. 
او می   ، اشاره کردم  پیشتر  که  همان طور 
گوید در سال های پایانی قرن بیستم ، کلمه 
غیر  حکومت  معنای  به  “دیکتاتوری” 
یعنی  ؛  شد  می  برده  کار  به  دموکراتیک 
معنای دیگری پیدا کرده بود که با آنچه در 
نیمه قرن نوزدهم از آن می فهمیدند ، کامالً 
بحث  در  معنایی  تفاوت  این  داشت.  تفاوت 
در  برنشتین  ریویزیونیزم  سر  بر  که  هایی 
میان مارکسیت ها درگرفت، موجب آشفتگی 
های بیشتری گردید. جهت حمله برنشتین به 
نظریه مارکس، بیش از آن که متوجه رابطه 
دموکراسی و دیکتاتوری باشد ، متوجه پیکار 
طبقاتی و بنابراین، انقالب و مفهوم طبقاتی 
دولت بود. او در انتقاد خود از مارکسیسم ، 
عبارت “دیکتاتوری پرولتاریا” را “به عنوان 
مثال” پیش می کشید تا مفهوم طبقاتی دولت 
و ضرورت  بورژوایی(  دولت  جمله  از  )و 
دولت کارگری را مورد حمله قرار بدهد و 
استدالل اش هم این بود که “هر نوع اندیشه 
تعلق  نازل”  “تمدنی  به  طبقاتی“  دیکتاتوری 
دارد که با برقراری حق رأی عمومی دوران 
او  دیگر،  عبارت  به  شود.  می  سپری  اش 
غیر  کارگری  دولت  برقراری  نگران 
دموکراتیک نبود ، بلکه خوِد دولت کارگری 
به  دانست.  می  مزاحم  و  کهنه  مفهومی  را 
دنبال شروع حمله به نظریه مارکس در باره 
 ، برنشتین  طرف  از  دولت  طبقاتی  مفهوم 
بسیاری از رهبران سوسیال دموکراسی نیز 
به شیوه های مختلف مفهوم طبقاتی دولت را 
کنار گذاشتند و حتی بسیاری از آنهایی که به 
دفاع از نظریه دولت مارکسیستی برخاستند 
با  داشتند.  نظریه  این  از  ای  آشفته  درک   ،
مراجعه به این بحث ها می توان دریافت که 
حتی افرادی مانند پل الفارگ و شارل لونگه 
)دامادهای مارکس ( موضع محکم و )از آن 
مفهوم  از  روشنی  درک  حتی  بدتر( 
آدمی  حتی  نداشتند.  پرولتاریا”  “دیکتاتوری 
آخر موضعی  تا  که   ( لیبکنشت  کارل  مانند 
طبقاتی  حاکمیت  مورد  در  استوار  کامالً 
عبارت  کرد  می  گمان   ) داشت  پرولتاریا 
تعلق  مانیفست  به  پرولتاریا”  “دیکتاتوری 
معنای  به  را  “دیکتاتوری”  مفهوم  و  دارد 
“استفاده فعال از ماشین دولتی برای تثبیت” 
به  واقع  در  فهمید؛  می  پرولتاریا  حاکمیت 
العاده برای دفاع از  معنای یک حالت فوق 
حاکمیت طبقه کارگر. اما کائوتسکی که در 
آن دوره گمان می شد بزرگ ترین تئوریسین 
مدافع نظریه مارکس در سوسیال دموکراسی 
حمالت  مقابل  در  هرچند   ، است  آلمان 
ولی  کرد،  می  دفاع  مارکسیسم  از  برنشتین 
و  ها  آشفتگی   ، دولت  نظریه  مورد  در 
نوسانات زیادی داشت، تا جایی که حتی می 
پذیرفت طبقه کارگر با دست یابی به اکثریت 
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را  بورژوایی  دولت  ماشین  تواند  می  آراء 
دست نخورده ) از جمله مثالً در انگلستان با 
حفظ سلطنت ( برای گذار به سوسیالیسم به 
کار گیرد. ضمناً کانوتسکی و بسیاری دیگر، 
قدرت گیری طبقه کارگر را عموماً به معنای 
قدرت گیری احزاب سوسیال دموکرات می 
که  دموکراتی  نخستین سوسیال  اما  فهمیدند. 
عبارت “دیکتاتوری پرولتاریا” را در برنامه 
به  را  آن  که  بود  پلخانف   ، گنجاند  حزبی 
معنای دیکتاتوری حزب سوسیال دموکرات 
های  جریان  همه  سرکوب  برای  فهمید  می 
غیر سوسیالیست. و این به سه لحاظ ، گسست 
بود:  انگلس  و  مارکس  درک  و  سنت  از 
نخست به این لحاظ که آنها ) همان طور که 
پیشتر اشاره کردم ( این عبارت را در هیچ 
برنامه ای نیاورده بودند و چنین کاری را هم 
این لحاظ که  به  بودند ؛ دوم  توصیه نکرده 
منظور آنها از دولت کارگری یا دولت گذار 
به سوسیالیسم ، حاکمیت طبقه کارگر بود ، 
یعنی حاکمیت اکثریت عظیم جامعه و نه یک 
مفهوم  آنها  که  این  سوم  و  ؛  سیاسی  حزب 
مفهوم  مقابل  در  نه  را  “دیکتاتوری” 
معنای  به  برعکس  بلکه   ، دموکراسی 
“حاکمیت” طبقه کارگر به کار می بردند و 
این حاکمیت را بدون عمق دادن به دموکراسی 
مارکسیست   ، بنابراین  دانستند.  ناممکن می 
های روس ) چه بلشویک ها و چه منشویک 
ها ( اصطالح “دیکتاتوری پرولتاریا” را از 
همان کنگره دوم “حزب سوسیال دموکرات 
کارگری روسیه” به معنایی به کار گرفتند که 
با درک مارکس آشکارا تفاوت داشت و البته 
این   ) اکتبر  انقالب  تا  کم  دست   ( آنها  همه 
کرده  های شان حفظ  برنامه  در  را  عبارت 
بودند. با این همه ، بعد از انقالب اکتبر بود 
که بلشویک ها با صراحت بیشتری آن را به 
انقالبی  و  پیشرو  بخش  دیکتاتوری  معنای 
دیکتاتوری  جز  که  بردند  کار  به  پرولتاریا 
داشته  توانست  نمی  دیگری  معنای  اقلیت 
باشد. با این مقدمه، حال برگردیم به موضع 
کائوتسکی  و  پرولتری  “انقالب  در  لنین 
مرتد“. تردیدی نیست که کائوتسکی در حمله 
انقالب  به  آشکارا  تنها  نه  ها  بلشویک  به 
پرولتری و طبقه کارگر و دهقانان روسیه و 
مواضع مارکس پشت کرده بود ، بلکه حتی 
مواضع پیشین خودش در باره اهمیت انقالب 
بود.  فراموشی سپرده  به  نیز  در روسیه را 
رد  در  لنین  که  کرد  نباید  فراموش  ولی 
دریپر  که  طور  همان   ( کائوتسکی  نظرات 
که  را  مارکس  ایده  این   ) کرده  یادآوری 
انقالب پرولتری انقالب اکثریت مردم است ، 
به طور ضمنی رد می کند. و فاصله گرفتن 
تئوریسین  های  نوشته  در  مارکس  از درک 
های دیگر بلشویک ) از تروتسکی و راِدک 
صراحت   ) بوخارین  و  کامنف  تا  گرفته 
بیشتری پیدا می کند و این متأسفانه سنتی را 

بهره  آن  از  استالین  بعداً  که  ریزد  می  پایه 
برداری می کند. بنابراین، به نظر من، برای 
دولت های   - ایدنولوژی حزب  با  مرزبندی 
با  ناگزیریم  استالین،  “کمونیستی” و جنایات 
در  لنین  موضع  که  بگوئیم  صراحت 
در  مارکس  موضع  با  مرتد”  “کائوتسکی 
مورد  در  اما  نبود.  یکسان  مانیفست 
لوگزامبورگ مسلم است که او “دیکتاتوری 
پرولتاریا” را به همان معنایی می فهمید که 
مورد نظر مارکس و انگلس بود . به همین 
دلیل هم بود که ضمن دفاع قاطع از انقالب 
کارگری و بلشویک ها، در باره خطر نادیده 
به جای  نشاندن حزب  و  دموکراسی  گرفتن 
طبقه کارگر، صراحتاً هشدار می داد.چهار 
تر  دقیق  و  کردن  تر  شفاف  باره  در  اما   –
که الزم  جا  کارگر” هر  “راه  برنامه  کردن 
باشد ، حتماً باید کار بکنیم. آیا نکات مشخصی 

را در نظر دارید؟

لنین  نگاه  کنم  نمی  فکر  من  افروز:  صادق 
در  سوسیالیستی  یا  پرولتری  دمکراسی  به 
در  مارکس  نگاه  با  پرولتری  انقالب  جزوه 
باشد .هر دو معتقد هستند  مانیفست متفاوت 
و سرمایه  بین سوسیالیزم  گذار  دوران  یک 
داری هست .هردو معتقدند طبقات بر خالف 
نمی  حذف  شبه  یک  ها  آنارشیست  عقیده 
دولت  جانشین  که  کارگری  دولت  شوند. 
دمکراتیک  دولت  یک  شود  می  بورژوایی 
است  دولت  حال  هر  به  چون  ولی  است. 
در جامعه طبقاتی یک دولت طبقاتی است. 
این دولت ارگان طبقه حاکم است. در بخش 
سوم همین جزوه لنین می گوید: ” دمکراسی 
پرولتری یک میلیون بار دمکراتیک تر از 
حکومت   . است  بورژوایی  دمکراسی  هر 
از  تر  دمکراتیک  بار  میلیون  یک  شوروی 
است  بورژوایی  ترین جمهوری  دمکراتیک 
” با این عبارات ، لنین نشان می دهد به امر 
دمکراسی در دولت کارگری بی توجه نبوده 
که  همانطور  کند.  می  تاکید  آن  عمق  بر  و 
در باال خود شما هم اشاره کردید بهتر است 
های  کتاب  خود  به  مارکس  به  مراجعه  در 
 ، مانیفست  به   . برگردیم  انگلس  و  مارکس 
مبارزه طبقاتی در فرانسه ، نقدی بر برنامه 
گوتا و …… تا به تعبیر و تفسیر هال دریپر. 
این که مارکس چند بار اصطالح دیکتاتوری 
پرولتاریا را بکار گرفته به نظر من زیاد مهم 
انتقال  در  او  دیدگاه  است  مهم  .آنچه  نیست 
و  دمکراسی  توامان  تلفیق  و  سوسیالیزم  به 
دیکتاتوری است . به نظر من وقتی مارکس 
از مداخالت استبدادی صحبت می کند نه فقط 
ماشین  شکستن  درهم  و  سیاسی  انقالب  از 
بورژوازی، بلکه انقالب اجتماعی را نیز در 
نظر دارد. او این مداخالت استبدادی را پس 

از انقالب سیاسی به اینگونه می بینید

If the proletariat during its con-

 test with the bourgeoisie is
compelled, by the force of cir-
 cumstances, to organize itself
as a class, if, by means of a rev-
 olution, it makes itself the ruling
 class, and, as such, sweeps
 away by force the old conditions
 of production, then it will, along
 with these conditions, have
 swept away the conditions for
the existence of class antago-
 nisms and of classes generally,
 and will thereby have abolished

.its own supremacy as a class

ترجمه :

با  اش  مبارزه  حین  در  پرولتاریا  اگر 
بورژوازی مجبور شود بدلیل شرایط ، خود 
را به مثابه یک طبقه سازمان دهد، و بوسیله 
یک انقالب خود را به طبقه حاکم تبدیل کند، 
و در طی چنین روندی با اعمال قهر )زور 
(شرایط تولید قدیمی را جارو کند ) از بین 
وجود  شرایط  شرایط،  این  همراه  به  ببرد( 
آنتاگونیزم طبقاتی و طبقات بطور عام را از 
به عنوان  نتیجه خود را  برد و در  بین می 

طبقه برتر از بین می برد

قهر  اعمال  مانیفست  بینیم  می  که  همانطور 
شکستن  درهم  در  را  استبدادی  اقدامات  و 
نمی  محدود  سیاسی  انقالب  و  دولتی  ماشین 
بین  تا از  کند و برای یک دوره طوالنی ، 
می  ادامه  را  آن  قدیمی  تولید  شرایط  بردن 
دهد.برنامه راه کارگر تاثیر بسیار زیادی از 
برنامه  است.این  گرفته  کمونیست  مانیفست 
بوضوح با برنامه سازمان های لیبرال که فقط 
برای دست یابی به دمکراسی، آنهم از نوع 
کنند  می  مبارزه  طبقاتی  غیر  کائوتسکیستی 
متفاوت است.سلب مالکیت از سرمایه بزرگ 
تفاوت  بارز  داران بزرگ وجه  از زمین  و 
لیبرالی  های  سازمان  با  کارگر  راه  برنامه 
است.در تالش برای اتحاد نیروهای چپ و 
از  بخش  این  به  بخشیدن  شفافیت  کمونیست 
برنامه راه کارگر و نزدیکی های غیر قابل 
انکار آن با آموزش های مارکس بر بسیاری 
از پیشداوری ها غلبه خواهد کرد.منظورم از 
شفاف تر کردن این بود.تفاوت های برنامه 
راه کارگر با یک سازمان لیبرال.این شفاف 
طرف  از  که  شرایطی  در  بویژه  کردن  تر 
سازمان  شود  می  سعی  امپریالیستی  محافل 
پینه  وصله  به  را  کمونیست  و  چپ  های 
اهمیت  کنند  تبدیل  امپریالیستی  های  پروژه 

بیشتری پیدا می کند.

محمد رضا شالگونی - در مورد نبوِد تفاوت 
دولت  باره  در  مارکس  و  لنین  درک  میان 
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کارگری با نظر شما موافق نیستم و سعی می 
کنم دالئل ام را به اختصار توضیح بدهم:یک 
نظر  میان  تفاوت  نبوِد  برای  شما  دالئل   -
معتقد  دو  “هر  که  است  این  لنین  و  مارکس 
و  سوسیالیزم  بین  گذار  دوران  یک  هستند 
طبقات  معتقدند  هردو  هست.  داری  سرمایه 
بر خالف عقیده آنارشیست ها یک شبه حذف 
نمی شوند. دولت کارگری که جانشین دولت 
دمکراتیک  دولت  یک  شود  می  بورژوایی 
است .ولی چون به هر حال دولت است در 
جامعه طبقاتی یک دولت طبقاتی است. این 
دولت ارگان طبقه حاکم است.” در اینجا شما 
دو  در  کنید که من  اشاره می  به سه حوزه 
مورد با شما کامالً موافقم. یعنی من هم قبول 
بین  که  بودند  معتقد  دو  هر  آنها  که  دارم 
سرمایه داری و سوسیالیسم یک دوران گذار 
وجود دارد که حاکمیت طبقه کارگر در آن 
طبقات  گفتند  می  دو  هر  و  است  ضروری 
یک شبه حذف نمی شوند. اما من از شما می 
پرسم مگر در این دو مورد بین نظر مارکس 
و استالین تفاوتی وجود دارد؟ جواب مسلماً 
منفی است. پس بهتر است برویم سر مورد 
دلیل  اینجا  در  است.  اختالف  محل  که  سوم 
حکومت   …“ گفته  لنین  که  است  این  شما 
از  تر  دمکراتیک  بار  میلیون  یک  شوروی 
دمکراتیک ترین جمهوری بورژوایی است“. 
من فکر می کنم حرف لنین از جهتی درست 
در  موقع  آن  در  که  است  این  حقیقت  بود. 
ترین  “دموکراتیک  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
رأی  حق  از  بورژوایی”  های  جمهوری 
اعظم  بخش  و  زنان  نبود.  خبری  عمومی 
کارگران و تهیدستان و اقلیت ها از حق رأی 
محروم بودند. بعالوه فراموش نباید بکنیم که 
های  جمهوری  ترین  “دموکراتیک  اغلب 
استعماری  های  قدرت  ضمناً  بورژوایی” 
را  جهان  جمعیت  عظیم  اکثریت  که  بودند 
حاکمیت  شایسته حق  و  کردند  می  سرکوب 
نمی دانستند. اما در مقایسه با اینها حکومت 
در سال ۱۹۱۸ حق رأی  شوروی هر چند 
ولی  بود،  کرده  ملغا  را  ثروتمند  طبقات 
امکاناتی  و  حقوق  از  آن  در  مردم  اکثریت 
برخوردار بودند که در کشورهای دیگر قابل 
کارگری  انقالب  که  آتشی  و  نبود  تصور 
همه  روی  پیش  های  افق  بود،  افروخته 
زحمتکشان و لگدمال شدگان جهان را روشن 
که  گفت  شود  می  نظر  این  از  کرد.  می 
واقعاً  زمان  آن  در  شوروی  حکومت 
دموکراتیک تر از دموکراتیک ترین حکومت 
دیگر،  جهتی  از  اما  بود.  بورژوایی  های 
جنگ  یافتن  پایان  با  که  کرد  نباید  فراموش 
یک  به  تنها  نه  شوروی  حکومت  داخلی، 
حکومت تک حزبی تبدیل شد، بلکه حتی در 
داخل خود حزب کمونیست هم با ممنوعیت 
مخالِف  های  جریان  عمالً  فراکسیون،  حق 
نظرات  یافته  سازمان  بیان  از  اکثریت  نظر 

که  کرد  نباید  فراموش  شدند.  محروم  شان 
احزاب  شدند،  سرکوب  که  آنهایی  همه 
و  ها  منشویک  مثالً  نبودند.  بورژایی 
آنارشیست ها در بین کارگران و اس. آرها 
در میان دهقانان نفوذ قابل توجهی داشتند. به 
عبارت دیگر، حکومت شوروی را حتی در 
آخرین سال های زندگی خود لنین نیز دیگر 
دموکراتیک  واقعاً  حکومت  یک  شد  نمی 
نامید. ممکن است بگوئید آنها بورژواها را 
سرکوب می کردند؛ اما حقیقت جز این است. 
الزم نیست از سرکوب قیام کرونشتاد صحبت 
کنیم ؛ حتی “اپوزیسیون کارگری” در داخل 
خوِد حزب هم تحمل نمی شد و آدمی مانند 
از معدود رهبران  آلکساندرا کولنتای )یکی 
بلشویک که بالفاصله پس از انتشار “تزهای 
آوریل” لنین با شوریدگی تمام به حمایت از 
او برخاسته بود( نیز ناگزیر می شد َدم فرو 
به  مربوط  بحث  مثالً  است  کافی  یا  بندد. 
اتحادیه های کارگری را در نظر بگیرید که 
در  را  ها  اتحادیه  که  انجامید  آنجا  به  عمالً 
حمایت از سیاست های رهبری حزب به خط 
لنین در آغاز گشایش بحث های  کنند. خوِد 
کنگره دهم حزب ) در مارس ۱۹۲۱( اعالم 
کرد: “رفقا ، ما سالی استثنائی را پشت سر 
گذاشته ایم ؛ ما به خودمان اجازه داده ایم که 
از تجمل بحث و کشمکش در درون حزب 
برخوردار باشیم. برای حزبی که مسؤولیت 
های بی سابقه ای را بر دوش می کشد و به 
وسیله مقتدرترین و نیرومندترین دشمنانی که 
تمام جهان سرمایه داری را متحد می کنند ، 
محاصره شده، این یک تجمل حیرت آوری 
است“. به عبارت دیگر ، می خواهم بگویم 
غلتیدن به نظام تک حزبی نه با قدرت گیری 
زندگی  های  سال  آخرین  در  بلکه  استالین، 
توان  نمی  تردیدی  شد.  شروع  لنین  خود 
داشت که بلشویک ها واقعاً شرایط سرنوشت 
را  آنها  که  گذراندند  می  سر  از  را  سازی 
دست  استثنایی  اقدامات  به  کرد  می  ناگزیر 
بزنند و تردیدی نمی توان داشت که لنین از 
پی آمدهای چنین اقداماتی بسیار نگران بود. 
چنین  دیگر  آنها  که  کرد  نباید  فراموش  اما 
و  اضطراری  و  موقتی  صرفاً  را  اقداماتی 
زود گذر تلقی نمی کردند، بلکه تا آینده ای 
می  طبیعی  و  مجاز  بینی  پیش  قابل  غیر 
نگریستند. برای روشن شدن این نکته کافی 
“دیکتاتوری  مفهوم  از  لنین  درک  به  است 
پرولتاریا” مراجعه کنیم.دو – هر چند حوادث 
تبدیل  در  داخلی  جنگ  های  مصیبت  و 
حزبی  تک  نظام  یک  به  شوروی  حکومت 
های  زمینه  اما   ، داشت  مهمی  بسیار  نقش 
فکری آن در میان مارکسیست های روسیه 
مدت ها پیش از شکل گیری دولت شوروی 
شکل گرفته بود. توجه به این زمینه فکری 
در آثار خوِد لنین برای نکته مورد بحث ما 
می تواند روشنگر باشد. لنین در سال ۱۹۰6 

)در جزوه ای با عنوان “پیروزی کاِدت ها و 
وظایف حزب کارگران” ( تفسیری از مفهوم 
دیگران  تفسیرهای  با  که  داد  “دیکتاتوری” 
متفاوت بود. او در سال ۱۹۲۰ نیز با اشاره 
به همان نوشته ، بر همین تفسیر ویژه خودش 
نوشته  آن  در  لنین  تفسیر  تأکید کرد. چکیده 
قدرت  معنای  به  “دیکتاتوری  بود:  چنین 
بر  مبتنی  نه  است،  بر زور  مبتنی  نامحدود 
قانون. در جنگ داخلی ، هر قدرِت پیروز 
 … باشد  تواند  می  دیکتاتوری  یک  تنها 
و  کم  بی   ، “دیکتاتوری”  علمی  اصطالح 
اقتدار غیر مهار شده به  کاست ، به معنای 
به  محدود  نا  مطلقاً   ، قانون  نوع  هر  وسیله 
وسیله هر نوع مقررات ، و مستقیماً مبتنی بر 
این  “دیکتاتوری” جز  است. اصطالح  زور 
به  دریپر  هال  ندارد…“.  دیگری  معنای 
درستی این تعریف را “یک فاجعه تئوریک” 
که چنین  ندارد  استدالل  به  نیازی  نامد.  می 
مترادف “جنگ  آن را  لنین  نظامی که خوِد 
دموکراتیک  تواند  نمی  داند،  می  داخلی” 
باشد. بعالوه ) همان طور که دریپر یادآوری 
می کند ( سلطه زور عریان نامحدود، حتی 
اگر برقرار شود فقط در دوره بسیار محدودی 
می تواند قابل تصور باشد. درحالی که دولت 
کارگری مورد نظر مارکس ) همان طور که 
خوِد شما هم به درستی می گوئید ( فقط ناظر 
ماشین  شکستن  درهم  و  سیاسی  انقالب  به 
انقالب  باید  بلکه  نیست،  بورژوایی  دولت 
اجتماعی تمام عیاری را نیز به فرجام برساند 
که قاعدتاً برای دوران قابل توجهی ادامه می 
یابد. البته حقیقت این است که لنین در نوشته 
های پیش از اکتبر، حرف های دیگری نیز 
عریان  بر زور  مبتنی  نظام  این  با  که  گفته 
نامحدود خوانایی ندارد. مثالً در “کاریکاتوری 
 ( امپریالیستی”  اکونومیسم  و  مارکسیسم  ار 
در سال ۱۹۱6 ( او می گوید: “… سوسیالیسم 
بدون دموکراسی ناممکن است ، زیرا: ۱ – 
انقالب سوسیالیستی را  تواند  نمی  پرولتاریا 
بدون تدارک برای آن از طریق پیکار برای 
دموکراسی ، عملی سازد ؛ ۲ – سوسیالیسم 
دموکراسی  برپایی  بدون  تواند  نمی  پیروز 
و  سازد  مستقر  را  اش  پیروزی   ، کامل 
بشریت را به پژمردن دولت برساند“. یا در 
از  پیش  ماه  چند  که   ( انقالب”  و  “دولت 
انقالب اکتبر نوشته ( می گوید: “پرولتاریا به 
دولت نیاز دارد … اما … به نظر مارکس 
در  که  دارد  نیاز  دولتی  به  تنها  پرولتاریا   ،
چنان  که  دولتی  یعنی   ، باشد  پژمردن  حال 
آغاز  را  پژمردن  بالفاصله  که  شود  ساخته 
کند …”. با تجدید نظر در همین تأکید لنین 
را  خود  معروف  تز  استالین  بعدها  که  بود 
از  پیش  کارگری  دولت  که  کرد  مطرح 
رسیدن به مرحله پژمردن ، نخست باید قوی 
تر گردد! همان طور که پیشتر گفته ام ، یک 
بار دیگر یادآوری می کنم که فقط لنین نبود 
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از  انگلس  و  مارکس  با  متفاوت  درکی  که 
مفهوم دیکتاتوری داشت ، بلکه غالب نظریه 
پردازان سوسیال دموکراسی در آن موقع ، 
چنین بودند. و این تفاوت در میان سوسیال 
دموکرات های روسیه از همان آغاز پررنگ 
سوسیال  پدر  که  پلخانف  خوِد  مثالً  بود.  تر 
دموکراسی روسیه محسوب می شد ، تفسیری 
دوم  کنگره  در  پرولتاریا”  “دیکتاتوری  از 
حزب مطرح کرد که عمالً مترادف می شد 
با “دیکتاتوری انقالبیون” که به سوسیالیست 
در  ها  بالنکیست  ویژه  به  و  فرانسوی  های 
نیمه قرن نوزدهم تعلق داشت و مارکس دقیقاً 
اصطالح  که  بود  آنها  با  مرزبندی  برای 
دیکتاتوری پرولتاریا را پیش می کشید. چنین 
درکی از دیکتاتوری پرولتاریا پس از انقالب 
اکتبر از طرف رهبران بلشویک با صراحت 
بیشتری بیان شد که از جمله در جوابیه های 
واقع همه  در  است.  آمده  کائوتسکی  به  آنها 
به  را  حزب  دیکتاتوری  رسماً  اکنون  آنها 
می  کار  به  کارگر  طبقه  دیکتاتوری  جای 
بردند و جالب این است که ) به قول دریپر ( 
بسیار  لنین  طرف  از  سازی  جایگزین  این 
محتاطانه تر از دیگران بود. مثالً تروتسکی 
و  “تروریسم  در   ( کائوتسکی  به  پاسخ  در 
اصالً  که  رفت  پیش  آنجا  تا   ) کمونیسم” 
حکومت  و  کرد  نفی  را  اکثریت  حکومت 
نااگاهی  به خاطر  را،  کارگر  طبقه  اکثریت 
آنان، در مراحل اولیه دوران گذار غیر عملی 
که  نباید کرد  فراموش  ارزیابی کرد. ضمناً 
در  انقالبیون  دیکتاتوری  از  ستایش  سنت 
به  ربطی  روسیه  های  مارکسیست  میان 
مارکسیسم نداشت ، بلکه سنت جا افتاده ای 
بود که آنها از نارودنیک ها و دیگر انقالبیون 
پیشین به ارث برده بودند و خود پلخانف که 
 ، بود  گرویده  مارکسیسم  به  نارودیسم  از 
احتماالً حلقه واسط این انتقال بود.سه – حال 
از  وانگلس  مارکس  به درک خود  بپردازیم 
دولت کارگری. شما با استناد به اصطالحات 
مانیفست  در  استبدادی”  “اقدامات  و  “زور” 
درک  بین  که  کنید  می  استدالل  کمونیست، 
لنین و مارکس و انگلس تفاوتی وجود ندارد 
های  حرف  به  تکیه  جای  به  گوئید  می  و 
دریپر ، بهتر است به متون به جای مانده از 
این  کنیم.  مراجعه  انگلس  و  مارکس  خوِد 
در  است.  معقولی  کامالً  و  خوب  پیشنهاد 
تحلیل نهایی، باالخره متون به جای مانده از 
خوِد آنها تعیین کننده است. اما برای فهم یک 
و  اصطالحات  رایج  معنای  به  باید  متن 
در  متن  آن  در  شده  گرفته  کار  به  عبارات 
داشته  توجه  متن  همان  شدن  نوشته  زمان 
باشیم. چون زبان مانند هر پدیده زنده جاری 
دانماً در حال تغییر است و بسیاری از کلمات 
و اصطالحات امروزی چند سده یا حتی چند 
دهه پیشتر معنای متفاوتی داشته اند. بگذارید 
یک مثال از فارسی خودمان بزنم: دکتر تقی 

با  دارد  روانشناسی  باره  در  کتابی  ارانی 
این  الروح“.  علم  یا  “پسیکولوژی  عنوان 
اصطالح “علم الروح” در آن موقع ، با توجه 
به آشنایی عمیق ارانی با ادبیات و فرهنگ 
خوبی  اصطالح  زیاد  احتمال  به   ، فارسی 
بوده ؛ اما امروز اکثریت فارسی زبانان اگر 
این اصطالح را بشنوند ، البد گمان خواهند 
کرد که چیزی است در باره احضار ارواح. 
این  در  دریپر  تحقیق  اهمیت  من،  نظر  به 
است که دقیقاً با تمرکز روی متن نوشته های 
مارکس، منشاء خیلی از درک های آشفته از 
این نوشته ها را نشان می دهد و به هیچ وجه 
از ما نمی خواهد که متن نوشته ها را نادیده 
بگیریم ، بلکه برعکس، کمک می کند که با 
با  و  متمرکز شویم  آنها  بیشتری روی  دقت 
کنیم.  داوری  شان  باره  در  بازتری  چشم 
این که  برخالف برداشت شما ، نشان دادن 
در تمام آثار به جا مانده از مارکس و انگلس 
در یک دوره پنجاه ساله، اصطالح “دیکتاتوی 
پرولتاریا” فقط دوازده بار به کار رفته و در 
 ، رفته  به  خاصی  های  ارتباط  و  ها  دوره 
متن  خوِد  به  برگردیم  اما  است.  مهم  بسیار 
های به جا مانده از آنها. یکی از مواردی که 
دیکتاتوری  اصطالح  انگلس  و  مارکس 
پرولتاریا را به کار برده اند ، موردی است 
 ۲۷ در   ( اشمیت  کنراد  به  انگلس  نامه  در 
اقدام  اهمیت  باره  در  او  که   ) اکتبر ۱۸۹۰ 
و  اقتصادی  های  دگرگونی  در  سیاسی 
اجتماعی صحبت می کند و می گوید: “اگر 
قدرت سیاسی به لحاظ اقتصادی بی اثر باشد 
، چرا ما برای دیکتاتوری سیاسی پرولتاریا 
می جنگیم؟ زور ) یعنی قدرت دولتی ( نیز 
می  اینجا  در  است!“.  اقتصادی  قدرت  یک 
بینید که خوِد انگلس آشکارا “قدرت دولتی” 
به کار می برد. یک  با “زور”  را مترادف 
) در  که  ای  مقدمه  انگلس در  دیگر:  مورد 
مارس ۱۸۹۱ ( بر “جنگ داخلی در فرانسه” 
از  ها  بالنکیست  درک  از  تنها  نه   ، نوشته 
“دیکتاتوری انقالبی” انتقاد می کند ، بلکه در 
سوسیال  راست  جناح  نظر  از  انتقاد 
نظریه  با  مخالفت  در  آلمان  دموکراسی 
می  چنین   ، گذار  دولت  مورد  در  مارکس 
عبارت  از  گسترده  وحشت  “اخیراً  گوید: 
بی  دیگر  بار  یک  پرولتاریا  دیکتاتوری 
فرهنگان سوسیال دموکرات را دربر گرفته 
خواهید  می   ، آقایان   ، خوب  بسیار  است. 
بدانید این دیکتاتوری به چه میماند؟ به کمون 
پرولتاریا  دیکتاتوری  آن  کنید.  نگاه  پاریس 
بود“. در اینجا نیز می بینیم که او دیکتاتوری 
را به معنای دولت کارگری به کار می برد. 
زیرا می دانیم که کمون دولت دموکراتیکی 
بود که تا آن زمان کسی مانند آن را ندیده بود 
یک  کلمه  امروزی  معنای  به  مسلماً  و 
ماه  سه  دیگر:  مورد  یک  نبود.  دیکتاتوری 
پس از نوشتن آن مقدمه، انگلس بار دیگر در 

“نقد برنامه ارفورت” )۲۴( ضمن انتقاد از 
جناح راست حزب سوسیال دموکرات آلمان 
حزب  برنامه  در  سلطنت  با  مخالفت  از  که 
گنجاندن شعار  طفره می رفتند ، ضرورت 
حزب  برنامه  در  را  دموکراتیک  جمهوری 
چیزی  “اگر  نویسد:  می  و  کشد  می  پیش 
قطعی باشد ، این است که حزب ما فقط در 
به  تواند  می  دموکراتیک  جمهوری  شکل 
که  طور  همان   ، این  حتی  برسد.  قدرت 
انقالب بزرگ فرانسه قبالً نشان داده است ، 
در  پرولتاریاست“.  دیکتاتوری  ویژه  شکل 
اینجا منظور او از “انقالب بزرگ فرانسه” 
بی تردید همان کمون پاریس است. و اینجا 
هم می بینیم که او دیکتاتوری پرولتاریا را با 
جمهوری دموکراتیک مترادف می داند. در 
 ، “زور”  معنایی  ترادف  همین  توضیح 
دولتی”  “قدرت  و  “دیکتاتوری”   ، “استبداد” 
است که هال دریپر در تحقیق خودش نشان 
ادبیات سیاسی  در  دهد که چنین چیزی  می 
نوزدهم  قرن  نیمه  فرانسه  ویژه  به  و  اورپا 
بسیار رایج بود و از گیزو و لوئی بالن و 
بالنکی گرفته تا چارتیست ها و لورنتس فون 
اشتاین ، به فراوانی از عباراتی مانند “استبداد 
می  استفاده  طبقاتی”  “استبداد  و  پارلمانی” 
کردند. مثالً مکو ئلی ) تاریخ نویس لیبرال 
رأی  حق  شعار  از  زده  وحشت   ) انگلیسی 
“استبداد”  را  آن   ، ها  چارتیست  عمومی 
طبقاتی می نامید ، زیرا می ترسید حق رأی 
طبقه  وسیله  به  دولت  تصرف  به  عمومی 
به  من  اینجا  تا   – بیانجامد.چهار  کارگر 
درک  های  تفاوت  از  مواردی  به  اختصار 
مارکس و لنین اشاره کرده ام. اما حتی اگر 
فرض کنیم که مارکس هم مانند لنین فکر می 
اگر  کنم  می  فکر  من  کرد؟  باید  چه   ، کرد 
واقعاً به متد مارکس وفادار بمانیم ، باید نظر 
خود او را هم کنار بگذاریم. اعتقاد به متون 
مقدس و معصومین و به طریق اولی اعتقاد 
به خاتم االنبیاء ، با اندیشه علمی و مارکسیسم 
غیر قابل جمع است. هم چنین فراموش نباید 
مرگ  از  پس  سال   ۱۳۰ تقریباً  ما  که  کرد 
مارکس و نزدیک به ۹۰ سال پس از مرگ 
لنین زندگی می کنیم و از تجارب و حوادثی 
بسیار  قاطعیت  با  توانیم  می  که  داریم  خبر 
بیشتری بر این گفته زیبای لنین پای بفشاریم 
جز  طریقی  از  بخواهد  “هرکس  که: 
 ، برسد  سوسیالیسم  به  سیاسی  دموکراسی 
به  هم  که  رسید  خواهد  نتایجی  به  ناگزیر 
معنای اقتصادی و هم به معنای سیاسی مهمل 
و ارتجاعی خواهند بود“. پنج – اما در باره 
برنامه راه کارگر ، تا آنجا که عقل من قد می 
مارکس  های  آموزش  با  برنامه  این   ، دهد 
“نزدیکی ندارد” ، بلکه متکی بر آنهاست و 
البته هر جا که معلوم شود جز این است حتماً 
باید عوض شود و به قول شما ، با “شفافیت” 

بیشتری مارکسیستی باشد.
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توضیحات:

۱.وبالگ سیاسی تئوریک

http://siasitheoric.blogspot.
.۲۹_blog-post/۰6/۲۰۱۲/com

html#more

۲ . از رفیق یدی شیشوانی خواستم از آنجا 
عالی  شورای  تشکیل  بطن  در  ابتدا  از  که 
بوده ، توضیح مختصری درباره این جریان 
بدهد .رفیق یدی لطف کرد و توضیح زیر را 

برای من فرستاد:

شورای عالی سازمان چریکهای فدائی خلق 
ایران درست بعد از فاجعه چهارم بهمن 6۴ 
تشکیل شد تا آنجا که من به خاطر دارم تمام 
مرکزی  کمیته  با  نحوی  به  که  ئی  اعضا 
وقت اختالف سیاسی ویا تشکیالتی داشتند و 
آنها مخالف  با مناسبات حاکم وعملکرد  کال 
بودند بعد از آن واقعه دریکی از خانه های 
موجود در روستای کاپیلون ) یا دور وبر آن 
( نشستی برگزار کردند و درهمانجا اعضای 
شورای مرکزی انتخاب شدند . شامل من )که 
بدلیل اصرار برمبارزه  شش ماه قبل از آن 
ایدئولوژیک علنی و چاپ کتابی که درباره 
انتشار  مانع  ولی  بودم  نوشته  ایران  انقالب 
کنگره  برگزاری  به  فشاری  وپای  بودند  آن 
اخراج  غیره  و  سازمان  اوضاع  بررسی  و 
شده بودم ( مصطفی مدنی ، حماد شیبانی و 
برگزاری  با  ها  بعد  که  میشد  فتحی  مسعود 
ترکیب  این  به  هم  دیگری  رفقای  کنگره 
اطالعاتی هست  این خالصه  اضافه شدند.) 
که  هستند  مدعی  برخی  البته  داشتم  من  که 
گویا درجریان همان روز چهار بهمن و پیش 
از اتفاق تیراندازی و درگیری ازطرف حماد 
تشکیل شورای عالی مطرح شده است که من 

از چنین چیزی خبر ندارم (

مدت  تا  درمجموع  عالی  شورای  اکثریت 
برنامه  را  اقلیت  موجود  برنامه  همان  ها 
خود میدانستند چرا که معتقد بودند سازمان 
اصلی شورای عالی است نه جناح توکل…
اما درعرصه اساسنامه و مناسبات درونی، 
نقد  را  حاکم  ومناسبات  اساسنامه  قبال  چون 
کرده بودند لذا دراین باره با نگرش سازمان 

قبل از چهار بهمن زاویه داشتند .

احزاب  با  خوبی  مناسبات  عالی  شورای 
بعد از  وسازمانهای حاضر درمنطقه داشت 
کنگره ای که درمنطقه برگزار شد تغییرات 
ومشی  وخط  واساسنامه  دربرنامه  اندکی 
سازمان بوجود آمد گرایش انتقادی نسبتا قوی 
هم وجود داشت که خواهان تغییرات اساسی 
دربرنامه و سبک و کار وخط مشی سازمان 
بود. بعد از کنگره تالشهائی برای نزدیکی 
باراه کارگر صورت گرفت نوشته هائی هم 

رد و بدل شد ولی درپی اعالم پروسه وحدت 
منظور  این  به  کمیسیونی  وتعیین  اقلیت 
وسرانجام  شد  متوقف  کارگر  راه  با  وحدت 
بعد از شکست پروسه وحدت اقلیت که درآن 
موقع شامل هسته اقلیت ، سازمان چریکهای 
مسئله  دیگر  بار  میشد  )توکل(  اقلیت  فدائی 
وبازهم  شد  مطرح  کارگر  راه  با  نزدیکی 
مباحثی صورت گرفت ولی هیچکدام از اینها 
به نتیجه نرسید و سرانجام بخشی از شورای 
از  بخشی  و  )حیدر  فدائیان  اتحاد  با  عالی 
کشتگر( وحدت نمود واماجریان انتقادی که 
معتقد به نقد برنامه ای و اساسنامه و سبک 
بود،  آن  حرکت  پروسه  درکل  سازمان  کار 
سمینار  برگزاری  با  و  نرفت  این وحدت  با 
وحدت  درراه  پیش  به  نشریه  وانتشار  ها 
سازمان  گذشته  نقد  به   ، سازمان  ونوسازی 
تحلیل  و  شوروی  تحوالت  بررسی  نیز  و 
وحاصل  پرداخت  جامعه  اوضاع  از  نوین 
این تالشها شکل گیری سازمان اتحادفدائیان 
کمونیست با برنامه ، اساسنامه و سبک کار 

نوین بود.

۳.جریان ۱6 آذر ، اولین انشعاب در بخش 
این  اختالف  بود.  فدایی  سازمان  اکثریت 
از  دفاع  چگونگی  سر  بر  نگهدار  با  گروه 
جمهوری اسالمی و برداشت متفاوت از راه 

رشد غیر سرمایه داری بود.

دانشگاه  اسکاتلندی  استاد   ، هالووی  ۴.جان 
او  معروف  اثر  است.  مکزیک  در  پوئبلو 
قدرت  تسخیر  بدون  جهان  “تغییر  عنوان  با 
مکزیک  در  سیاسی  های  جنبش  بر  “که 
تاثیر بسیاری گذاشت، بحث های بسیاری را 
ایجاد کرد. پال داماتو نقد مفصلی بر این اثر 
نگاشته است برای مطالعه این نقد به وبالگ 
سیاسی تئوریک یا نشر بیدار مراجعه کنید .

راه  سازمان  در   ۱۳۸۸ سال  انشعاب   .۵
امضا  و  اختالفات  یک سری  بدنبال  کارگر 
گرفت.  صورت  محرمانه  های  کردن  جمع 
رفیق شالگونی در همین مصاحبه اشاره می 
کند هنگامی که بخشی از اعضای راه کارگر 
با زدن مهر دیدگاه بر مقاالتی که آشکارا با 
به  داشتند  تفاوت  کارگر  راه  برنامه  و  خط 
مخالفت برخاستند دیگر امکان ماندن در زیر 
 ، انشعاب  این  در  نداشت.  یک سقف وجود 
وحدت طلبان و طرفداران هالووی در یک 
معتقد  های  مارکسیست  و  گرفتند  قرار  سو 
تحت  اول  گروه  دیگر.  در سوی  برنامه  به 
عنوان کمیته مرکزی فعالیت می کند و گروه 

دوم تحت عنوان هیئت اجرایی .

با  کارگر  راه  درون  6.جریان وحدت طلب 
برنامه سازمان اختالفی نداشت. ولی خواهان 

حفظ همه با هم بود .

انقالبی  هر   : دمکراتیک  بورژوا  ۷.انقالب 
دو جنبه دارد. جنبه اجتماعی و جنبه سیاسی. 
دمکراتیک  بورژوا  انقالب  اجتماعی  جنبه 
نظام  درون  در  اقتصادی  و  اجتماعی  رشد 
فئودالی  سیاسی  مناسبات  است.  فئودالی 
طبقه  اجتماعی  رشد  برابر  در  سدی  کهن 
بورژواست انقالبی سیاسی بورژوازی حمله 
حمله  است.  فئودالی  کهن  سیاسی  سیستم  به 
به سیستم مطلقه سلطنتی و دخالت مذهب در 
سیاست و زندگی روزمره .پس از پیروزی 
انقالب بورژوا دمکراتیک ،حالت خفقان از 
آزاد  .مطبوعات  شود  می  برداشته  جامعه 
می شوند . اتحادیه ها و احزاب سیاسی آزاد 
می شوند و مردم برای انتخاب نمایندگانشان 
تروتسکی  .لنین و  کنند  حق رای کسب می 
بورژوازی  که  بودند  عقیده  این  بر  دو  هر 
دمکراتیک  انقالب  پیروزی  به  قادر  روسیه 
در روسیه نیست. لنین بر خالف منشویک ها 
و پلخانف که می گفتند باید با اتحاد پرولتاریا 
انقالب  به  دست  روسیه  در  بورژوازی  و 
بورژوازی  که  بود  معتقد   ، زد  دمکراتیک 
روسیه به دلیل پیوند های اقتصادی با زمین 
بورژوا  انقالب  رهبری  به  قادر  داران 
از  به همین منظور  .لنین  نیست  دمکراتیک 
اتحاد پرولتاریا و دهقانان برای به پیروزی 
بورژوا دمکراتیک صحبت  انقالب  رساندن 
ضرورت  کال  تروتسکی  .ولی  کند  می 
را  روسیه  در  دمکراتیک  بورژوا  انقالب 
پس  حاال  گفت  می  .او  برد  می  سوال  زیر 
از پیروزی انقالب و سرنگونی تزاریسم چه 
برسانیم  پیروزی  به  را  ؟انقالب  بکنیم  باید 
کارگر  طبقه  کنندگان  استثمار  از  بعد  و 
بخواهیم تا قدرت سیاسی را بدست گیرند و 
.”انقالب  کنند  علم  نو  از  را  استثمار  بساط 
مداوم ” ترتسکی پاسخ به همین سوال است 
.حزب بلشویک تا سال ۱۹۱۷ از دیکتاتوری 
انقالب  انجام  برای  دهقانان  و  کارگران 
بورژوا دمکراتیک حمایت می کرد .لنین در 
تز های آوریل خود در واقع با “انقالب مداوم 

ترتسکی” در یک جهت قرار گرفت .

۸.اس ار های چپ و راست : پس از انقالب 
های  سوسیالیست  بین  در   ۱۹۱۷ فوریه 
انشعابی صورت گرفت .بخش چپ  انقالبی 
آنها که در اقلیت بودند از بلشویک ها حمایت 
حکومت  هوادار  راست  بخش   . کردند  می 
موقت بودند .از چهره های مشهور اس ار 
های چپ می توان از ماریا اسپیریدونوا نام 
برد که سال ها در زندان تزار بود . ماریا در 
سال ۱۹۴۱ همراه با دیگر زندانیان سیاسی 

توسط استالین اعدام شد .

به  آنارشیستی  گروه   : ها  ماخنویست   .۹
با  ها  ماخنو.ماخنویست  ارنستو  رهبری 
بودند  معتقد  و  بودند  مخالف  متمرکز  دولت 
جامعه باید به صورت کمون های کارگری 



94مجله هفته شماره 33 اسفند 1391 صفحه  

ماخنویست  .فعالیت  شود  اداره  دهقانی  و 
پس  که  بود  متمرکز  اوکراین  در  بیشتر  ها 
ها  آلمان  کنترل  تزاریسم تحت  فروپاشی  از 
درآمده بود .ماخنویست ها با الحاق اوکراین 
به آلمان مخالف بودند و همزمان علیه ارتش 

سفید و ارتش آلمان می جنگیدند .

۱۰ .توسعه مرکب و ناموزون سرمایه داری 
: قانون توسعه ناموزون و مرکب ، یک قانون 
برای  بسیاری  های  کاربرد  که  است  علمی 
شناخت پروسه های تاریخی و اجتماعی دارد 
. این قانون ترکیبی است از دو قانون مرتبط 
در  رشد  متفاوت  آهنگ  با  .ناموزونی  باهم 
مرکب  و  دارد  کار  و  سر  اجتماعی  زندگی 
بودن با ترکیب این ناموزونی ارتباط پیدا می 
کند .ناموزونی رشد در جامعه ایران را در 
توانستیم  می  بخوبی  سال ۵۷  انقالب  مقطع 
ببینیم .وجود اقتصاد عشایری در کنار روابط 
پیشرفته سرمایه داری و صنایع بزرگ ذوب 
فرهنگ  همچنین  و  سازی  اتوموبیل  و  آهن 
به  مذهبی  فرهنگ  کنار  در  سکوالر غربی 
جا مانده از هزار سال پیش ، بیانگر ترکیب 

این ناموزونی ها بودند .

توسط  اصطالح  این   : مداوم  انقالب   .۱۱
مختلف  های  گونه  به  مارکسیست  متفکرین 
انگلس  و  مارکس   . است  شده  گرفته  بکار 
به  اصطالح  این  از   ۱۸۵۰ های  سال  در 
این نحو استفاده می کردند که طبقه انقالبی 
باید در جهت منافع خودش بطور مستقل و 
بدون گذشت ادامه دهد . اما ترتسکی ، این 
تئوری را در رابطه با انقالب سوسیالیستی 
در کشور هایی که سرمایه داری پیشرفته ای 
ندارند مطرح می کرد . به نظر ترتسکی ، 
در این کشور ها بورژوازی قادر به سرانجام 
این  در   . نیست  دمکراتیک  انقالب  رساندن 
با  اتحاد  در  تواند  می  پرولتاریا  ها  کشور 

دهقانان قدرت سیاسی را تصرف کند .

۱۲.پلخانف : : ابتدا با ناردنیک ها بود .وی 
برای  ترور  شیوه  استفاده  از  انتقاد  از  پس 
در  کار  تمرکز  و  سیاسی  مقاصد  پیشبرد 
میان دهقانان ، از ناردنیک ها جدا شد .. در 
سال  تا  و  کرد  ترک  را  ۱۸۸۰روسیه  سال 
بخشودگی  فرمان  موقت  دولت  که   ۱۹۱۷
را صادر کرد در خارج از کشور بود . او 
برای اولین بار مانیفست را در سال ۱۸۸۲ 
از   ۱۸۸۳ سال  .در  کرد  ترجمه  روسی  به 
جمله موسسین گروه آزادی کار بود . در دهه 
۱۸۸۰ جزوه های تهیه شده توسط این گروه 
به داخل روسیه فرستاده می شد .این جزوات 
کارگران  سیاسی  های  آگاهی  بردن  باال  در 
سال  .در  بودند  موثر  بسیار  دانشجویان  و 
روسیه  دمکرات  سوسیال  حزب  که   ۱۸۹۸
حزب  این  اعضای  از  پلخانف  شد  تاسیس 
نشریه  لنین  همراه  به   ۱۹۰۰ سال  .در  بود 

ایسکرا را منتشر کرد . ایسکرا در دفاع از 
مارکسیزم با نظرات رویزیونیستی برنشتین 
مبارزه می کرد . با باال گرفتن اختالف درون 
پلخانف  روسیه  دمکرات  سوسیال  حزب 
طرف منشویک ها را گرفت و از لنین جدا 
شد .پلخانف مثل منشویک ها معتقد بود که 
روسیه باید مرحله انقالب بورژوا دمکراتیک 
را طی کند و پرولتاریای روسیه باید در کنار 
 ۱۹۰۵ .انقالب  بجنگد  تزار  با  بورژوازی 
روسیه نشان داد که نادیده گرفتن دهقانان و 
اندازه  تا چه  به بورژوازی روسیه  چسبیدن 
اشتباه بوده است .در جریان جنگ جهانی ، 
کرد  می  دفاع  آلمان  علیه  از جنگ  پلخانف 
.با روی کار دولت موقت در فوریه ۱۹۱۷ 
، پلخانف به روسیه بازگشت و از کرنسکی 
بسیار  اکتبر  انقالب  از  .پس  کرد  دفاع 
ناراحت و مایوس شد و روسیه را به سمت 
فنالند ترک کرد و در سال ۱۹۱۸ در همان 
اختالف های سیاسی  .علیرغم  جا درگذشت 
های  فعالیت  دلیل  به  ها  بلشویک  و  لنین   ،
ای  ویژه  احترام  او  برای  پلخانف  تئوریک 
قائل بودند . کتاب “نقش شخصیت در تاریخ 
” پلخانف در بین مارکسیست های ایرانی قبل 
از انقالب شکست خورده بهمن از محبوبیت 

ویژه ای برخوردار بود .

یک  بیان  ها  تز  :این  آوریل  تزهای   .۱۳
چرخش آشکار در استراتژی حزب بلشویک 
بود  انقالب سوسیالیستی  به سمت  و حرکت 
و  ها  بلشویک  بین  اختالف  تاریخ  این  .تا 
بورژوا  انقالب  مرحله  بر سر  ها  منشویک 
دمکراتیک در روسیه نبود .اختالف بر سر 
نیروی پیش برنده این انقالب بود .منشویک 
ها از اتحاد پرولتاریا و بورژوازی دفاع می 
و  پرولتاریا  اتحاد  از  ها  بلشویک  و  کردند 
که  بود  آن  بر  آوریل  تزهای  .ولی  دهقانان 
از  قدرت سیاسی را که پس  نباید  پرولتاریا 
تقدیم  دستی  دو  آمده  بدست  تزار  سرنگونی 
بورژوازی کند ، بلکه باید خود قدرت سیاسی 
را در دست گیرد .همه قدرت بدست شورا ها 
بیانگر این سیاست بود .تر های آوریل لنین 
بلشویک ها مثل کامنف را  از  حتی بعضی 

دچار سرگیجه کرد .

شد  تاسیس  سال۱۹۱۹  در  کمینترن   .۱۴
.کمینترن خود را ادامه دهنده راه انترناسیونال 
اول می دانست و با انترناسیونال دوم که از 
آنها با عنوان شوینیست یاد می کرد مرزبندی 
ریزی  پایه  را  کمینترن  که  .کسانی  داشت 
کردند بر این عقیده بودند که اگرچه امکان 
کشور  یک  در  کارگری  انقالب  پیروزی 
وجود دارد ولی رسیدن به سوسیالیزم با همت 
و یاری کارگران همه کشور ها قابل دستیابی 
کمینترن  اصلی  فعالیت  جهت  این  .از  است 
در یاری رساند به پرولتاریای دیگر کشور 
ها برای انجام انقالب کارگری بود . ولی با 

روی کار آمدن استالین ، کمینترن از اهداف 
اولیه خود جدا شد و با تکیه بر تز سوسیالیزم 
در یک کشور ، کمونیست های همه کشور 
ها را به تبعیت از سیاست حزب کمونیست 
شوروی فرا خواند .وظیفه انترناسیونالیستی 
خارجی  سیاست  پیشبرد  در  شد  خالصه 
جدید  سیاست  این  از  که  .احزابی  شوروی 
بر  مهلکی  ضربات  کردند  حمایت  کمینترن 
جنبش کارگری و کمونیستی کشورهای خود 

وارد کردند.

۱۵.کومین دانگ : حزب بورژوازی چین به 
رهبری چیان کایچک

مشی  که  کمونیستی  احزاب  جمله  .از   ۱6
جدید کمینترن را پذیرفتند ، حزب کمونیست 
چین بود .کمینترن از حزب کمونیست چین 
دانگ  کومین  به  خود  انحالل  با  تا  خواست 
بپیوندد .متعاقب پذیرش این سیاست ، کومین 
شد.در  پذیرفته  کمینترن  عضویت  به  دانگ 
به  شانگهای  در  دانگ  کومین   ۱۹۲۷ سال 
.هزاران  پرداخت  ها  کمونیست  عام  قتل 
خود  جان  واقعه  این  در  انقالبی  کمونیست 
واقعه حزب  این  از  .پس  دادند  از دست  را 
کمونیست چین از کومین دانگ خارج شد و 
بر خالف دستورات کمینترن راه مستقل خود 

را در پیش گرفت .

۱۷.راه رشد غیر سرمایه داری

Non capitalist way of develop-
)ment )NCWD

شوروی  های  تئوریسین  توسط  تئوری  این 
در دوران خروشچف تدوین شد .این تئوری 
برآن بود که در کشورهای پیرامونی سرمایه 
انقالبی  های  دمکرات  که  هنگامی   ، داری 
احزاب  حمایت  از  اگر  رسند  می  قدرت  به 
و کشور  کارگری کشور خود  و  کمونیستی 
های سوسیالیستی بهره مند گردند این امکان 
را دارند که در مسیر غیر سرمایه دارانه رشد 
کرده و شرایط را برای گذار به سوسیالیزم 
مهیا کنند . سومالی ، مصر جمال عبدالناصر 
لیبی   ، سوکارنو  اندونزی   ، اسد  سوریه   ،
قذافی ، عراق قاسم و ایران خمینی از جمله 
کشور هایی بودند که طرفداران این تئوری 
به عنوان مثال برای اثبات صحت این تئوری 
استفاده می کردند .احزاب کمونیست  از آن 
طرفدار شوروی در این کشورها ماهیت به 
این  کمونیستی  ضد  و  سرکوبگرانه  غایت 
ها  رژیم  این  از  گرفته  نادیده  را  ها  رژیم 
به امید گام نهادن در راه رشد غیر سرمایه 
دارانه دفاع می کردند . ولی از هیچکدام از 
این امام زاده ها معجزه ای حاصل نشد ، و 
این احزاب در آتش ضد کمونیستی این رژیم 

ها سوختند .



95مجله هفته شماره 33  اسفند 1391 صفحه  

لینک  این  به  اثر  این  مطالعه  برای   .۱۸
مراجعه کنید :

مرزهای ارتجاع و مرزهای هویت ما

http://www.iran-archive.com/
sites/default/files/sanad/rahe_
kargar–marzhaye_erteja_va_

marzhaye_howiate_ma.pdf

لنین در  ۲۰. مارتوف از همکاران نزدیک 
اوائل قرن بیستم بود . در انشعاب با منشویک 
هایی  منشویک  جمله  از  .مارتوف  رفت  ها 
بود که با جنگ جهانی مخالفت می کرد او 
به  منشویک  پیوستن حزب  مخالف  همچنین 

دولت موقت بود .

۲۱ . برای مطالعه مواضع لوکزمبورگ در 
مراجعه  روسیه  انقالب  کتاب  به  زمینه  این 
کنید . لوکزمبورگ در این کتاب با موضع 
کردن  جایگزین  زمینه  در  کمونیست  حزب 
حزب بجای طبقه و حق تعیین سرنوشت و 

سیاست نپ به مخالفت بر می خیزد .

اینجا  را  مانیفست  از  قول  نقل  آن  ۲۲-من 
به  مانیفست  .ترجمه  آورم  می  انگلیسی  به 
انگلس  و  مارکس  حیات  زمان  در  انگلیسی 
انجام شده و با توجه به احاطه هر دوی این 
توان گفت که  ، می  این زبان  به  فرزانگان 
این ترجمه مورد تایید هر دو بوده است .ولی 
همانطور که رفیق شالگونی می گوید ترجمه 

رفیق برهان ، ترجمه بهتری است .

The immediate aim of the Com-
 munists is the same as that of
 all other proletarian parties:
 formation of the proletariat into
a class, overthrow of the bour-
 geois supremacy, conquest of
political power by the proletar-

.iat

 Of course, in the beginning,
 this cannot be effected except
 by means of despotic inroads
 on the rights of property, and
 on the conditions of bourgeois
production; by means of mea-
 sures, therefore, which appear
 economically insufficient and
 untenable, but which, in the
course of the movement, out-
 strip themselves, necessitate
further inroads upon the old so-
 cial order, and are unavoidable
as a means of entirely revolu-
tionizing the mode of produc-

.tion

http://www.marxists.org/ar-
com-/۱۸۴۸/chive/marx/works

htm.munist-manifesto/ch۰۲

مرتد  کائوتسکی  و  پرولتری  انقالب   ۲۳
.بخش سوم

http://www.marxists.org/farsi/
km//۱۹۱۸/archive/lenin/works

pdf.kautsky-mortad۱

۲۴.نقد برنامه ارفرورت . در سال ۱۸۹۱ 
انگلس نقدی نوشت بر برنامه حزب سوسیال 
نقد برنامه حزب  با  نقد  .این  آلمان  دمکرات 
توسط  که  گوتا  در  آلمان  دمکرات  سوسیال 

مارکس نوشته شده بود متفاوت است

http://www.marxists.org/ar-
.۲۹/۰6/۱۸۹۱/chive/marx/works

htm

۲۵جمله معروف مارکس در نقد برنامه گوتا

بین جامعه سرمایه داری و جامعه کمونیستی 
دارد  قرار  دومی  به  اولی  از  گذار  دوران 
گذار  دوران  یک  دوران  این  با  .منطبق 
جز  چیز  آن  دولت  که  دارد  وجود  سیاسی 
دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا نمی تواند باشد 

.صفحه ۳۳ از لینک زیر

http://www.marxists.org/farsi/
/۱۸۷۵/archive/marx/works

naghd-gota.pdf

قرارداد   : لیتوفسک  برست  قرارداد   .۲6
ماه مارچ ۱۹۱۸  لیتوفسک در سوم  برست 
بین روسیه از یک طرف و امپراطوری آلمان 
امپراطوری  بلغارستان و  و مجار-اتریش و 
 . رسید  امضا  به  دیگر  طرف  از  عثمانی 
برطبق این قرارداد ، روسیه بطور کامل از 
جنگ اول جهانی کنار کشید .پس از امضای 
از   ¼ ، جمعیت  روسیه ¼   ، قرارداد  این 
خود  سنگ  ذغال  معادن   ۹/۱۰ و  صنایع 
نیروهای  از شکست  .پس   . داد  ازدست  را 
محور در جنگ جهانی اول در ۱۱ نوامبر 
 ، استونی   ، فنالند  برای  فرصتی   ،  ۱۹۱۸
التویا ، لیتوانیا ، اوکراین و لهستان ایجاد شد 
بین  در صحنه  مستقل  کشورهای  بعنوان  تا 

المللی ظاهر شوند .

سیاسی  فعال  و  .تئوریسین  دریپر  هال   .۲۷
مشهور امریکایی در سال ۱۹۱۴ متولد شد 
.نام  برکلی درگذشت  و در سال ۱۹۹۰ در 
.خانواده  بود  دوبینسکی  هارولد  او  اصلی 
اش از مهاجرین یهودی اوکراینی بودند .به 
دلیل جو بسیار شدید آنتی سمتیستی ، خانواده 

نام شان را که بطور واضح به یهودیان  او 
تعلق داشت تغییر دادند . به دلیل فوت زود 
هنگام پدر ، مادر هال مجبور به کار شد و 
 . هال دوران کودکی سختی را تجربه کرد 
آشنا  فعالیت سیاسی  با  کم  بسیار  ازسنین  او 
دانشگاه  در  دریپر  هال  .دوران حضور  شد 
مصادف بود با سال های رکود اقتصادی و 
 6۰ دهه  فعالین  از  .دریپر  ها  چپ  فعالیت 
در دانشگاه برکلی بود .تاثیر او بر حرکات 
سیاسی در این دانشگاه و بویژه جنبش آزادی 
بیان بسیار با اهمیت بود .آثار به جا مانده از 
دریپر هنوز بر بخش بزرگی از چپ آمریکا 
و  ها  کتاب  دارد.  انکاری  قابل  غیر  تاثیر 
مانده  جا  به  دریپر  از  بسیاری  جات  نوشته 

است از جمله:

کارل مارکس و تئوری انقالب در پنج جلد 
جلد   ، بوروکراسی  و  دولت   : اول  جلد   ،
سوم  جلد   ، اجتماعی  طبقات  سیاست   : دوم 
: دیکتاتوری پرولتاریا ،از مارکس تا لنین ، 
جلد چهارم : نقد دیگر سوسیالیزم ها و جلد 

پنجم : جنگ و انقالب

http://monthlyreview.org/press/
/author/haldraper

از دیگر آثار مهم هال دریپر می توان از “دو 
روح سوسیالیزم” نام برد .

http://www.marxists.org/ar-
twosouls/in-/۱۹66/chive/draper

dex.htm
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نقد و بررسی

توبه نامه » اشرافی «!

همین چند روز پیش بود که حقیر هم با متن 
محمد  با  افروز  صادق  انداز  غلط  مصاحبه 
آشنا  هفته  مجله  در  گونی   ] شال   [ رضا 
نامه » اشرافی «! حاوی  شدم: نوعی توبه 
و  دعاوی مضحک  تکراری،  جفنگ  مشتی 
مشکوک، یک طرز تلقی ارتجاعی در باره 
نگرش  کارگر،  طبقه  تاریخی  دستاوردهای 
پلیسی در باره انقالب سوسیالیستی اکتبر، در 
دهنده  آزار  پیروزی  بزرگ،  پیروزی  باره 
پرولتاریای انقالبی و کمونیسم » روسی «! 
بزعم عالیجناب ] شال [ گونی، پیش فرض 
های » گذار به سوسیالیسم و دولت کارگری 

!»

سالهاست که عالیجناب ] شال [ گونی وانمود 
مشکالت  تمام  کلید  شاه  گویا  که  کند  می 
پیامبری  دارد.  آستین  در  را  بشری  جامعه 
و  گذشته  بر  آخرت،  و  دنیا  بر  سوار  است 
حال و آینده. مدتهاست که این جناب با اطوار 
امثال  وطنی،  های  سرخورده   !» علمی   «
صادق افروز را بدنبال خود می کشد. در مال 
عام فریاد می کند یافتم یافتم، با صدای بلند 
میراث  به  آورد…  می  آیه  می خورد،  قسم 
که  دهد  می  اطمینان  کهن  استعمار  خواران 
توصیف  جاری،  مناسبات  توجیه  رسالتش 
طرز تلقی مسلط است، به قصد خونخواهی 
کوالک های » مظلوم «! خروج کرده، یک 
هدف بیشتر ندارد: تسویه حساب با کمونیسم 

» روسی «!

[ گونی  ] شال  عالیجناب  اشرافی  نامه  توبه 
در این راستاست، شاهکاری که می بایست 
جهان را به لرزه می انداخت. اما خبری نشد. 
آب از آب تکان نخورد. حتی کمپانی مالی » 
نوبل «! انگار نه انگار، اصال بروی مبارک 
نیاورد. برای » نو « آوری ] شال [ گونی 
زیاد  دست  اینکه  چرا؟  نکرد.  خرد  هم  تره 
شده، رقابت باال گرفته و… اینها همه قابل 
فهمند. ولی فراموش نکنیم که این فالن فالن 
 « دیدن  خیلی حسودند، اصال چشم  ها  شده 
نو «  دیدن »  کاشفان « غیر خودی، چشم 
آوران وطنی ما را ندارند. آشکار و نهان پا 
روی حق می گذارند تا کمونیسم ستیزی در 
انحصار خرده پای باختری باقی بماند. فقط 

بازگشت به خویشنت خویش ) تسویه حساب خرده بورژوآزی 
ورشکسته با گذشته خود (

رضا خسروی

خدا کند که ] شال [ گونی ما ارزش تزهای 
را   » اش  کشفیات   « ارزش   !» علمی   «
تا حد رمان های پلیسی ایزاک دویچر پائین 

نیاورد… بازفرینی یک

سابقه » کشفیات «!

کمونیسم ستیزی، همان خصومت کلیسائی با 
مولد  های  نیروی  تاریخی  و  جمعی  شعور 
اصال تازگی ندارد. یک قسمت از ایدولوژی 
یدکنندگان  خلع  تلقی  طرز  باالئیها،  وارونه 
بازآفرینی  باره چگونگی  در  قدیمی و جدید 
مالکیت  بستر  در  انسانها  جمعی  زیست 
خصوصی است. مطلوب مشترک حضرات 
کند.  در شرایط اضطراری را منعکس می 
و  مالی  های  کارتل  استراتژیک  منافع  با 
صنعتی، سالطین نفتی و مستغالتی، بورس و 
تسلیحات در دوران سرمایه ساالری بستگی 
دورنمای  مال کردن  لجن  دارد. سیاست  تام 
تاریخی طبقه کارگر نیز ابتکار بورژوآزی 
خواران  میراث  گند  بوی  با   !» بالنده   «
رهبران  آشکار  خیانت  است.  کهن  استعمار 
سوسیال دمکراسی باختری در آستانه جنگ 

اول جهانی را تداعی می کند.

پسوند » روسی «! یک شگرد نسبتا قدیمی 
سوسیالیستی  انقالب  پیروزی  از  بعد  است. 
سرمایه  و  اربابان  و  مالکان  قبال  در  اکتبر 
داران در یک جغرافیای معلوم سیاسی، پس 
پرولتاریا  انقالبی  دیکتاتوری  استقرار  از 
در روسیه علم شد. هدف روشن و معلومی 
کردن،  حکومت  حق  بایست  می  داشت. 
غیر   « را  کارگر  طبقه  سیاسی  سیادت 
انقالبی  پرولتاریای  مدیریت   !» اخالقی 
را » حقیر و غیر الزم «! کمونیسم را » 
قالب   !» هیوال   « یک   !» خشن  و  بیرحم 
کند. این شامورتی بازی مکتبی، شغل نان و 
آبدار برای هواداران دنیای » آزاد «! خیلی 
باستانی تر از آن است که اختراع خرده پای 

ورشکسته وطنی ما باشد…

از کوزه همان برون تراود که دروست

رضا  محمد  رفیق  قبل،  سال  بیست  حدود 
عنوان  تحت  نوشت  ای  مقاله  شالگونی 
در  مقاله  این  «؟  چیست  برسر  اختالف   «

جهت  در  هائی  تالش  و  ها  بحث  گرماگرم 
وحدت سه سازمان چپ ) راه کارگر، شورای 
عالی و اتحاد فدائیان خلق ( نوشته شده بود. 
پس از گذشت دو دهه از نگارش این مقاله 
ارزنده، بر آن شدم تا با رفیق شالگونی در 
مقاله مصاحبه  این  در  رئوس مطرح  مورد 
صادق  مقدماتی  توضیح   ( باشم.  داشته  ای 

افروز (

این  در  گونی   ] شال   [ بعدی  توضیحات 
ارتباط نشان می دهد که سابقه وحدت میان 
گروههای » چپ سوسیالیستی «! به گذشته 
پیشینه  بازمیگردد. می گوید:  های دورتری 
به  گردد  می  بر  مقاله  این  در  مطرح  بحث 
سازمان  اول  کنگره  های  قطعنامه  از  یکی 

ما…

حقیقت  مطرح…  بحث  این  پیشنه  در  ولی 
 ] شال   [ براینکه  مبنی  است.  نهفته  تلخی 
در  انقالبی،  روشنفکر  یک  بعنوان  گونی، 
پیش و پس از انقالب بهمن، اصول متریالیسم 
دیالکتیک و متریالیسم تاریخی که جای خود 
دارد، اصال با طرز تلقی مارکس و انگلس 
در  اجتماعی،  و  اقتصادی  مسائل  باره  در 
باره چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان 
مانوس  خصوصی…  مالکیت  بستر  در  ها 
نبود. بقول حافظ: به غمزه مساله آموز صد 
مدرس شد. یا اینکه سازمان گل و گشاد » 
تاسیس، یک گرایش  بدو  از  کارگر «!  راه 
غلیظ ضد کمونیستی را در خود نهان داشت.

این  از  هائی  سازمان  سایه  خداوند  که  باشد 
دست، سایه » چپ سوسیالیستی « را از سر 
ما و مردم ایران کم نکند. رهبرانی که شاه 
کلید تمام مشکالت بشری را در آستین دارند 
و با یک بشکن » ز غوره حلوا سازند «! 
خدایا تو آنی، توانی به آنی چپانی جهانی ته 

استکانی…

از  مطرح…  بحث  پیشینه  از  بشنوید  حال 
ماجراهای بیست سال پیش. در باره علت کم 
توجهی همین » چپ ایران «! نسبت به دو 

موضوع کلیدی در مقاله » ارزنده «:

اول ( نظامی که می خواهیم بجای جمهوری 
اسالمی بر قرار کنیم.
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دوم ( نیروئی که می بایست با اتکا به آن این 
تغییر انجام پذیرد.

تا  گونی،   ] شال   [ عالیجناب  که  پیداست 
مطالعات  از  بعد  پیش…  سال  بیست  همین 
و  مارکس  آثار  تمام  مرور  خاصه  وسیع، 
انگلس در جلد سوم کتاب » تئوری انقالب 
مارکس «! نوشته هال دریپر، سخت مشغول 
» نو « آوری، مشغول رفع » نواقص «! 
سرگرم تئوری بافی برای نوعی » گذار به 

سوسیالیسم و دولت کارگری « بود.

ارتباط  در  گونی   ] شال   [ قشنگ  اعترافات 
با یکی از قطعنامه های کنگره اول سازمان 
گل و گشاد » راه کاگر «! قطعنامه در باره 
های مختلف » چپ  میان جریان  همگرائی 
سوسیالیستی «! خیلی شیرین و شنیدنی اند. 
غم  ایضا   !» صمیمانه   « اعترافات  نوعی 

انگیز.

آنها  آغاز معلوم شد که  از همان  می گوید: 
نه   ) خلق  فدائیان  اتحاد  و  عالی  شورای   (
بعنوان هدف  به سوسیالیسم را  گذار  برنامه 
کارگر  طبقه  نه  و  دارند  قبول  واسطه  بی 
حزبیت  اجتماعی  پایه  تنها  بعنوان  را 

سوسیالیستی.

سازمان »  مثل  آنچنانی  سازمان  یک  اینکه 
راه کارگر «! با آن روحیه غلیظ » حزبی 
تئورسین های  «! کلی رهبران » وارد «! 
تمام  با  آشنا  گونی،   ] شال   [ نظیر  برجسته 
امور دنیوی و اخروی، مانوس با زیر و بم 
یک  بدون  و…  انگلس  و  مارکس  نظرات 
کمونیست  با ضد  وحدت  بپای  قبلی  مطالعه 
نشان  خود  رفته،  واحد  سازمان  یک  در  ها 
می دهد که کرم از خود درخت بود. خصلت 

طبقاتی » راه کارگر «! فعال بماند.

این همان حقیقت تلخی است که ] شال [ گونی 
بزرک هم آن را » نمی « دید. یا برعکس، 
دانش کافی برای فهم این نقیصه را نداشت، 
از قضا همزیستی با عوامل بورژوآزی، با 
سازمان  یک  در  کمونیست  ضد  پای  خرده 
 » مفید   « کارگر  طبقه  برای  هم  را  واحد 
ایدولوژیک،  انحراف  این  پنداشت،  می 
تناقض  در  را  کمونیستی  غلیظ ضد  گرایش 
با چیزهائی که در باره مارکس و مارکسیسم 
اکثریت  مثل  چون  دانست:  نمی  بود  شنیده 
قاطع جریان های چپ در ایران، هنوز زیر 
از  داشت.  قرار  استالینی  ایدولوژی  نفوذ 
طریق مارکسیسم روسی که از صافی سیستم 
با مارکسیسم آشنا شده  استالینی گذشته بود، 

بود…

 !» استالینیسم   « شاخ  که  است  این  مثل 
پای  خرده  نوبتی  های  حماقت  جبران  برای 
که  نبود  بیخود  پس  شد.  اختراع  ورشکسته 

مذاکره » چپ های « خم پاره ای، منظورم 
راه   « اولیه  محافل  که  است:  رنگرزی  خم 
کارگر «! در آن غسل کردند و » مارکسیست 
که  شد  معلوم  اینکه  از  بعد  حتی  شدند.   !»
و  سوسیالیسم…  به  گذار  برنامه  نه   « آنها 
نه طبقه کارگر را بعنوان تنها پایه اجتماعی 
را  هیچکدام  اینها   !» سوسیالیستی  حزبیت 

قبول ندارند، قطع نشد.

می گوید: با این همه مذاکرات ما با آنها مدت 
ها ادامه یافت… عجب! حال چرا؟

می گوید: زیرا در داخل خود » راه کارگر 
« عده ای همچنان طرفدار اتحاد با آنها بودند 
این اختالفات را مانع وحدت حزبی نمی  و 

دانستند… جل الخالق!

می گوید: در خود » راه کارگر « جریانی 
گذاشتن  کنار  خواهان  که  بود  گرفته  شکل 
سوسیالیسم به عنوان هدف بی واسطه برنامه 

ای ما بود…

استدالل آنها این بود که سوسیالیسم در یک 
کشور دست یافتنی نیست، اما بعد به سرعت 
و با صراحت بیشتر به مخالفت با هر نوع 

برنامه انتقالی برخاستند…

و عده ای هم… با چسبیدن به وحدت طلبی، 
مخالفان  موقعیت  عمال  ندانسته،  یا  دانسته 
ما  خود  میان  در  را  سوسیالیستی  برنامه 

تقویت می کردند.

از   !» سوسیالیستی  برنامه   « موافقان  گویا 
جدا  ای  تافته  بزرگ،  گونی   ] شال   [ جمله 
بافته بودند/ هیش. پس این خبرگان، همه » 
بودند؟  کجا   !» زاد  مادر  های  مارکسیست 
چرا جلوی این بازی ضد کمونیستی آشکار 
اینکه جناب ] شال  را نگرفتند؟ حیرت آور 
از  نیاورد،  ابرو  به  خم  هم  بزرگ  گونی   ]
قضا با گرایش غلیظ ضد کمونیستی در خود 

سازمان » راه کارگر «! کنار آمد.

ساده  طلبی  وحدت  خاطر  به  ما  گوید:  می 
در  قطعنامه  آن  تصویب  در  مان  لوحانه 
کنگره اول، هزینه سنگینی پرداختیم… من 
خودم از آنهائی بودم که با پیشنهاد دهندگان 
آن قطعنامه… همراه شده بودند و این واقعا 
به  این  معروف:  بقول  بود.  گری  هالو  یک 

اون در…

عجب انتقاد از خود » غریبی «! عالیجناب ] 
شال [ گونی، درست مثل اشراف » پاکدامن 
«! در اینجا کامال آگاهانه، پای نوعی ساده 
به  را   ) مان  لوحانه  ساده   ( همگانی  لوحی 
را  حضرتش  هالوگری  تا  کشد  می  میان 
شگرد  که  ندارم  تردید  دهد.  جلوه  فرعی 
فردی  هالوگری  و  همگانی  لوحی  ساده   «

منافع  کند.  می  تعقیب  را  دیگری  هدف   !»
دارد. پس  نهان  طبقاتی خاصی را در خود 
تکلیف » نو « آوری های کلفت، خصومت 
کلیسائی عالیجناب ] شال [ گونی با کمونیسم 

» روسی «! چه می شود؟

سرنوشت غم انگیز

سالهاست که عالیجناب ] شال [ گونی وانمود 
می کند که گویا شاه کلید تمام مشکالت جامعه 
است  پیامبری  دارد.  آستین  در  را  بشری 
سوار بر دنیا و آخرت، بر گذشته و حال و 
آینده. مدتهاست که این جناب با ادا و اطوار 
» علمی «! دون می پاشد و سرخورده های 
وطنی را بدنبال خود می کشد. در مال عام 
بلند  صدای  با  یافتم،  یافتم  که  زند  می  جار 
میراث  به  آورد…  می  آیه  می خورد،  قسم 
که  دهد  می  اطمینان  کهن  استعمار  خواران 
رسالتش توجیه مناسبات جاری، تمجید طرز 
تلقی مسلط است، به قصد خونخواهی کوالک 
های » مظلوم «! خروج کرده، یک هدف 
 « کمونیسم  با  حساب  تسویه  ندارد:  بیشتر 

روسی «!

شگرد دوپهلو

زندان  در  شان  های  بحث   !» آزاد   « نادم 
رژیم کودتا را برخ می کشد… مدعی است 
که  لقبی  بود،  استالینیست  موقع  آن  در  که 
خود کلی جای حرف دارد. گویا با استناد به 
آثار خود لنین، آن درک رایج از » انقالب 
دمکراتیک « را رد می کرد… با این شگرد 
 « از  رایج  درک  لنین،  خود  آثار  پهلو:  دو 
تمام  با  آشنا  را  خود   !» دمکراتیک  انقالب 
زیر و بم کارهای تئوریک، تزهای انقالبی 
گونه  هر  از  مبرا  ایضا  استالین،  و  لنین 

مسئولیتی قالب می کند.

پچ  همان  تخیلی،  های  بحث  با  کاری  من 
در  لرز حضرات  و  ترس  با  توائم  های  پچ 
از  بگذریم  ندارم.  کودتا  رژیم  های  زندان 
اینکه در میان انبوه زندانیان از همه رنگ، 
کلی  خائن،  و  بزدل  و  حقیر  قلیلی  سوای 
انسان شریف و مبارز، روشنفکران انقالبی 
داشتند.  حضور  نیز  کمونیست  و  مترقی  و 
همراه  پلیسی،  اختناق  سنگین  سایه  زیر  اما 
نوبتی،  های  تفتیش  مستمر،  تهدیدهای  با 
سرکشی ماموران آشکار و نهان ساواک…

برآمد انقالب

داری  سرمایه  برگشت.  ورق  اینکه  تا 
بست  بن  به  کودتا  رژیم  لوای  در  فرمایشی 
در  ای  توده  های  آرامی  نا  برآمد  با  رسید. 
و…  تهران  و  اصفهان  و  رشت  و  تبریز 
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خودکامگی  قبال  در  کارگری  اعتراضات 
سیاسی، محمد رضا شاه خائن دست و پای 
خود را گم کرد. دربار پهلوی از کار افتاد. 
انقالب همگانی بهمن روبرو شد و  با غول 
در جنگی تن به تن با مردم » حقیر « ایران 

از پا درآمد.

آخوند  و  آخوند  زاده،  شاه  و  شاه  پدر  بگور 
جدید،  و  قدیمی  های  آقازاده  و  آقایان  زاده، 
بگور پدر روحانی و بازاری، دالل و کارچاق 
کن و بساز و بفروش… عقل سلیم نمی تواند 
دالوری روشنفکران ملی و انقالبی و مترقی 
و کمونیست، مقاومت جانانه زندانیان سیاسی 
حرام  استبداد  کودتا،  منحط  رژیم  قبال  در 
سلطنتی، در قبال دربار سرسپرده پهلوی را 

انکار کند.

مصادره انقالب

مردم  بزرگ  پیروزی  چطور  که  دیدیم  اما 
شد.  خور  مال  کودتا  رژیم  قبال  در  ایران 
با  خمینی،  باند  طفیلی،  گروههای  چطور 
جبهه   « سهامی  شرکت  آشکار  همدستی 
شهری  ها،  متوسط  ارتش  بیاری   !» ملی 
رتبه،  عالی  کارمندان  بکمک  روستائی،  و 
این  لشگری…  و  کشوری  منصان  صاحب 
رجاله ها بودند که انقالب همگانی بهمن را 
بسود مالکان و اربابان و سرمایه داران پشت 
پرده مصادره کردند. گواینکه طبقه کارگر، 
آهن،  ذوب  در صنایع  پرولتاریای صنعتی، 
و  مزدا  ملی،  کفش  اراک،  سازی  ماشین 
ایران ناسیونال و… نفت گران غیور کشور 
در این انقالب همگانی و دمکراتیک حضور 

نسبتا نیرومندی داشتند.

افسانه » چپ سوسیالیستی «!

حیرت آور اینکه » چپ سوسیالیستی «! در 
چنین شرایط آماده ای، در بطن و متن یک 
جمله  بدنبال  دمکراتیک،  و  جاری  انقالب 
ای در » آثار « لنین می گشت تا بتواند » 
را  دمکراتیک  انقالب  از  رایج  درک  آن « 
بقول  بود.  انقالب  بدنبال  کتاب  در  کند.  رد 
استالین » بد جنس و بیرحم «! مارکسیست 
های کتابی، به آثار نامداران لم می دهند تا به 
مسائل جاری نپردازند، تا داده های مادی و 
تاریخی را ماستمالی کنند. هیچ معلوم نیست 
چطور  و  کی  گونی   ] شال   [ عالیجناب  که 
آثار «  » استالینیست «! شد؟ به کدامین » 
لنین لمید و » آن « درک رایج از » انقالب 
دمکراتیک «! را رد کرد. گویا در مذاکرات 
» چپ  که  دریافت  تازه  قبل…  سال  بیست 
سوسیالیستی «! این » چپ « خم پاره ای، 
هنوز نمی داند که » اختالف برسر چیست 

«؟

اعترافات ] شال [ گونی

بهر حال، اعترافات ] شال [ گونی در باره 
وحدت  پیشنه  پیش…  سال  بیست  مذاکرات 
طلبی » چپ سوسیالیستی «! حقایقی را هم 
بدست می دهند، مبنی براینکه گذار وارونه، 
شال   [ کلیسائی  ستیزی، خصومت  کمونیسم 
[ گونی و شرکاء با دورنمای تاریخی طبقه 

کارگر از هوا نمی آید…

حال خالصه ای از اعترافات ] شال [ گونی 
قبل…  سال  بیست  مذاکرات  با  ارتباط  در 

پیشنه وحدت طلبی:

۱ ( از همان آغاز معلوم شد که آنها ) شورای 
عالی و اتحاد فدائیان خلق ( نه برنامه گذار به 
سوسیالیسم را بعنوان هدف بی واسطه قبول 
دارند و نه طبقه کارگر را بعنوان تنها پایه 
همه  این  با  سوسیالیستی.  حزبیت  اجتماعی 

مذاکرات ما با آنها مدت ها ادامه یافت…

عده   » کارگر  راه   « خود  داخل  در   )  ۲
و  بودند  آنها  با  اتحاد  طرفدار  همچنان  ای 
نمی  حزبی  وحدت  مانع  را  اختالفات  این 

دانستند…

۳ ( در خود » راه کارگر « جریانی شکل 
گرفته بود که خواهان کنار گذاشتن سوسیالیسم 
ما  ای  برنامه  واسطه  بی  هدف  عنوان  به 
سوسیالیسم  که  بود  این  آنها  استدالل  بود… 
در یک کشور دست یافتنی نیست، اما بعد به 
سرعت و با صراحت بیشتر به مخالفت با هر 

نوع برنامه انتقالی برخاستند…

وحدت  به  چسبیدن  با  هم…  ای  عده   )  ۴
موقعیت  عمال  ندانسته،  یا  دانسته  طلبی، 
مخالفان برنامه سوسیالیستی را در میان خود 

ما تقویت می کردند.

بشنوید از نتیجه گیری اخالقی ] شال [ گونی 
این بازی مضحک: ما به خاطر وحدت طلبی 
ساده لوحانه مان در تصویب آن قطعنامه در 
کنگره اول، هزینه سنگینی پرداختیم… من 
خودم از آنهائی بودم که با پیشنهاد دهندگان 
آن قطعنامه… همراه شده بودند و این واقعا 

یک هالو گری بود.

چرخش طبقاتی

فرض می کنیم » هالوگری «! ولی نوعی 
های  رمان  مسیر  در  جهتدار  هالوگری 
هالوی  آشنائی  دویچر.  ایزاک  امثال  پلیسی 
فرضی دیروز با اصول متریالیسم دیالکتیک 
تمام  بم  و  زیر  از  با  تاریخی،  متریالیسم  و 
تزهای  همه  انگلس،  و  مارکس  کارهای 
لنین و استالین… بجای خود. ولی پای یک 
انتخاب ایدولوژیک، چرخش طبقاتی در میان 
بود. بانی جفنگ امروزی عالیجناب ] شال [ 
گونی در باره کمونیسم » روسی «! باعث 

عصیان آشکار خرده بورژوآزی ورشکسته 
برعلیه خود کرده ها در گذشته های دور و 

نزدیک – با نتایج قابل فهم زیر:

الف ( مذاکرات بیست سال پیش… که هیچ، 
اصال زیرآب برنامه اولیه » راه کارگر « را 
می زند. چون در زمانی تدوین شد که محافل 
هنوز   !» کارگر  راه   « دهنده  تشکیل  اولیه 
داشتند  قرار  استالینی  ایدولوژی  نفوذ  زیر 
در  چپ  های  جریان  قاطع  اکثریت  مثل  و 
روسی  مارکسیسم  طریق  از  همگی  ایران، 
که از صافی سیستم استالینی گذشته بود، با 

مارکسیسم آشنا شده بودند…

ب ( نشان می دهد که حضرات، پایه گذاران 
کمپانی » راه کارگر «! شیفته و تشنه نوعی 
بدون  قضا  از   !» مستقل   « سیاسی  هویت 
آشنائی قبلی با مارکسیسم » اصیل «! داد و 

قال می کردند.

گویا تحت تاثیر کمونیسم » روسی «! زیر 
نفوذ مارکسیسم » تقلبی «! ایدولوژی لنین و 
استالین بود که برای شرکت سهامی » راه 

کارگر «! برنامه ای نوشتند…

پ ( می رساند که خرده پای وطنی ما مدعی 
چیزی بود که آن را نمی فهمید. مارکسیسم 
» اصیل یا تقلبی «! تردستی که نیست. پس 
ادعای عالیجناب ] شال [ گونی مبنی براینکه 
» اتحاد با گروه های مخالف با برنامه گذار 
به سوسیالیسم به معنای این بود که ما هسته 
کنار  رسما  را  مان  سیاسی  هویت  مرکزی 
بگذاریم… «! بکلی بی معنی، حرف مفت 

است.

کمونیسم ستیزی آشکار

بنظر عالیجناب ] شال [ گونی، » استالینیسم 
« قبل از هر چیز نشاندن حزب » کمونیست 
قیم  به  آن  تبدیل  و  کارگر  طبقه  جای  به   »
طبقه کارگر است. به این معنا » استالینیسم 
 – حزب   « همه  نظری  بنیاد  در  عمال   »
دارد…  وجود   » کمونیستی  های  دولت 
به  فقط  حاکم  حزب  استالینی  نظام  یک  در 
کند،  نمی  اکتفا  کارگر  طبقه  بر  قیمومیت 
بلکه از طریق تبدیل مارکسیسم به ایدولوژی 
خود  به  را  قیمومیت  این  حکومتی،  رسمی 
مارکسیسم هم گسترش می دهد و درستی و 
نادرستی حتی نظرات مارکس با مهر دوایر 
ایدولوژیک حاکم تعیین می گردد… در دوره 
تکامل   « روند  این  استالین  خود  حکومت 
آئین های  از  به یکی  به مارکسیسم  دادن « 
از  پیش  مدتها  تبدیل شد…  مقدس حکومتی 
دولت  دولت شوروی  استالین،  گیری  قدرت 
تنها یک حزب بود. و لنین حتی به صورت 
پولیت  دیکتاتوری   « را  آن  گاهی  انتقاد 
بوروی « حزب بلشویک می نامید، اما در 
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و  ضروری  را  دیکتاتوری  این  حال  همان 
توجهی  بی  با  دانست…  می  ناپذیر  اجتناب 
به زمینه ها و علل تکوین استبداد استالینی، 
نمی شود آنچه را که در نیمه دوم دهه ۱۹۲۰ 
در شوروی به وجود آمد، توضیح داد. حتی 
اشتباهات خود لنین را نیز در تکوین استبداد 
نباید  نباید از قلم انداخت. فراموش  استالینی 
کرد که بلشویک ها از فردای قدرت گیری، 
حق رای عمومی را کنار گذاشتند و آن را به 
کارگران و دهقانان فقیر و میانه حال محدود 
احزاب  همه  داخلی  جنگ  پایان  در  کردند، 
ها  بلشویک  قانونی کردند…  دیگر را غیر 
دهقانان،  میان  در  نفوذشان  ضعف  دلیل  به 
ائتالف  اس.ار.ها  چپ  جناح  با  کوتاه  مدتی 
کردند، ولی این ائتالف بعد از بروز اختالف 
میان دو حزب برسر قرار داد صلح برست 
لیتوفسک منتفی شد و دولت ) یا دقیق تر، » 
شورای کمیسرهای خلق «… ( به صورت 
دولت تک حزبی در آمد، این از همان فردای 

قدرت گیری بود.

ماموریت جهانی

گونی   ] شال   [ عالیجناب  تعبیر  از  بشنوید 
سال  بیست  مذاکرات  باره علت شکست  در 
گل  گمپانی  در  طلبی  وحدت  پیشینه  قبل… 
و گشاد » راه کارگر «! می فرماید: وقتی 
می گویم ما در آن موقع استالینیست بودیم… 
منظورم این است که در مجموع، زیر نفوذ 

ایدولوژی استالینی قرار داشتیم…

 « اطوار  و  ادا  پهلو،  دو  شگرد  همان  باز 
در  بودیم…  استالینیست  ما   !» دیالکتیک 
استالینی قرار  ایدولوژی  نفوذ  مجموع، زیر 
داشتیم… یعنی همه نادان و گمراه بودند…

چون در این آشفته بازار، با وجود » نادانی 
که  است  طبیعی   !» همگانی  گمراهی  و 
مسئولیت مدعی » نا « چیز جلوه می کند، 
گمراهی عالیجناب ] شال [ گونی ماستمالی 
برای  راه  تنها  مرغابی…  کلک  شود.  می 
ارشاد بجا ماده ها: بعضی جریان های چپ 
ما… هنوز هم نتوانسته اند از زیر نفوذ آن ) 

ایدولوژی اسالینی ( بیرون بیایند…

بسمت  پشیمان  و  شرمسار  چشمکی  با  بعد 
گروههای معلوم الحال، جریان های سفارشی 
باند آن  و رسوا، مثل شاخه های سرگردان 
منصور   « به  موسوم   – جانبه  چند  شیاد 
حکمت «! می افزاید: تروتسکی یکی از » 
شیاطین « این سیستم فکری بود. ) خود ما 
تروتسکیست می  را  ما  که  مانند کسانی  هم 
نامیدند ( تروتسکی را از جمله منحرفان از 

مارکسیسم می نگریستیم…

حرکت وارونه

گویا  ما،  بجانب  حق  همیشه  نادم  بزعم 
در  لنین  تلقی  طرز  با  تروتسکی  خصومت 
سازمانیافته،  و  آگاهانه  مبارزه  لزوم  باره 
مبارزه حزبی طبقه کارگر، در باره انقالب 
پرولتاریا،  دیکتاتوری  و  سوسیالیستی 
به  داری  از سرمایه  انقالبی  چگونگی گذار 
داستان » جعلی «! اصال  کمونیسم… یک 
انگی است که استالین » بد جنس و حسود 
«! به این خرده پای ماجراجو، جاه طلب و 

گنده گوز می زد.

از   !» کودن  و  نادان   « استالین  گویا  چون 
تروتسکی » عاقل  آشنائی عجیب و غریب 
و  تاریخی  مسائل،  انواع  با   !» متعادل  و 
جغرافیائی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، 
محلی و ملی و بین المللی… آشنائی طولی 
این دروغگوی  افقی  و  و عرضی، عمودی 
جعلق با زیر و بم تمام آثار مارکس و انگلس 
خیلی نا راحت بود. چشم دیدن این » نابغه «! 
این » طراح و رهبر «! انقالب اکتبر، چشم 
دیدن این » مبتکر و مخترع «! ارتش سرخ 
و… را نداشت. یک مشت اراجیف خررنگ 
کن از این دست. همان حرکت وارونه بسمت 
طرز تلقی مسلط، بسمت موضوع رمان های 

پلیسی امثال ایزاک دویچر…

سقوط ایدولوژیک

اینها همه نشان می دهد که عالیجناب ] شال [ 
گونی، امروز مثل دیروز، برای یافتن منشاء 
تضادهای اقتصادی و اجتماعی، خیلی مشکل 
دارد. معرفتی یا طبقاتی. علت جدال قهری 
میان خلع شدگان و خلع ید کنندگان قدیمی و 
جدید، میان نیروهای فقر و ثروت در گذشته 
و حال را نمی فهمد. زور می زند تا بیاری 
افسانه جفنگ » هابیل و قابیل «! موضوع 

مبارزه طبقاتی را دریابد…

حال آنکه پای یک خصومت آشکار طبقاتی 
با طرز تلقی لنین… در میان بوده و هست. 
برسر  ایدولوژیک  و  سیاسی  ای  مبارزه 
چگونگی حضور آگاهانه و سازمانیافته طبقه 
کارگر در امور اقتصادی و اجتماعی، برسر 
دخالت انقالبی پرولتاریا در مدیریت جامعه.

سابقه خصومت

اولین  براینکه  مبنی  هست  مدارکی  و  اسناد 
با  تروتسکی  آشکار  خصومت  از  قسمت 
طرز تلقی لنین از سال ۱۹۰۴ میالدی شروع 
شد و تا انقالب فوریه بسال ۱۹۱۷ میالدی 
دنباله منطقی خصومت خرده  بدرازا کشید. 
بورژوآزی مرفه و نیمه مرفه و نسبتا مرفه 
شهری با طرز تلقی مارکس و انگلس در باره 
منشاء تضادهای اقتصادی و اجتماعی، تقابل 

قهری میان خلع ید شدگان و خلع ید کنندگان 
جمعی،  زیست  بازآفرینی  چگونگی  برسر 
مالکیت  بستر  در  طبقاتی  مبارزه  موضوع 
طبقه  مبارزه  لزوم  باره  در  خصوصی، 
کارگر در قبال مالک و ارباب و سرمایه دار 
برای گسست کامل با تمام مناسبات تا کنونی، 
پرولتاریای  سازمانیافته  و  آگاهانه  مبارزه 
قدرت  برسر  بورژوآی  قبال  در  صنعتی 
دوره  در  جامعه…  مدیریت  برسر  سیاسی، 

های منقضی بود.

تروتسکی تاریخی

ناگفته نماند که تروتسکی، منظورم تروتسکی 
بعنوان یک شخصیت تاریخی است و نه آن 
آدمک سفارشی که ایزاک دویچر تراشید… 
از قضا در آستانه انقالب سوسیالیستی اکتبر 
عضویت  به   !» شد  بلشویک   « که  بود 
از  پیش  تا  تروتسکی،  این  آمد.  در  حزب 
باند  اهل  بیشتر  اکتبر،  سوسیالیستی  انقالب 
منشویسم  بسمت  سیاسی،  بند  و  زد  بازی، 
و لیبرالیسم متمایل بود. اصال با طرز تلقی 
لنین، برنامه حزب بلشویک در باره تدارک 
انقالب همگانی برعلیه خودکامگی سیاسی، 
حضور انقالبی طبقه کارگر، دخالت آگاهانه 
این  در  روسیه  پرولتاریای  سازمانیافته  و 
انقالب همگانی – دمکراتیک میانه نداشت. 
لنین را آدمی مستبد، کاریکاتور » روبسپیر 

«! می دانست.

باره وظائف سیاسی  در  تروتسکی  ) جزوه 
ما، از سال ۱۹۰۴ میالدی(

اکتبر،  انقالب  از  پیش  تا  تروتسکی،  این 
نبود،  تشکیالتی  و  سیاسی  انظباط  اهل  هیچ 
طرز تلقی لنین در این ارتباط، برنامه حزب 
حزبی  فعالیت  چگونگی  باره  در  بلشویک 
تا  حداقل  دانست…  می  مردود  بکلی  را 
سال ۱۹۱۳ میالدی، لنین را » مجنونی که 
شجاعانه برسر مسائل عامیانه داد و قال براه 
می اندازد… ماهرانه از پس ماندگی جنبش 
کارگری در روسیه بهره می گیرد – مرتب 

جنجال بپا می کند «! قلمداد می کرد.

 ، Tschcheidse مکتوب تروتسکی در (
آوریل ۱۹۱۳ میالدی (

لنین  با  قدیم  از   !» عاقل   « تروتسکی  این 
و  مادی  تلقی  برسر طرز   !» مجنون…   «
تزهای  تئوریک،  های  رویکرد  تاریخی، 
اقتصادی و اجتماعی مارکس و انگلس، ایضا 
سرمایه  از  انقالبی  گذار  چگونگی  برسر 
داری به کمونیسم مشکل داشت. از قدیم اهل 
بود.  سیاسی  بند  و  زد  بازی،  باند  و  توطئه 
اصال با حزب و انظباط حزبی میانه نداشت. 
مالک  قبال  در  کارگر  طبقه  حزبی  مبارزه 
و  آگاهانه  مبارزه  دار،  سرمایه  و  ارباب  و 
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قبال  در  انقالبی  پرولتاریای  سازمانیافته 
قدیم  از  دانست.  می  مردود  را  بورژوآزی 
و  شکل  باره  در  ها  بلشویک  تلقی  طرز  با 
مضمون مبارزه طبقاتی و با حزب بلشویک 
آستانه  در  اما  نداشت.  میانه  اولی  بطریق 
اساسنامه  و  برنامه  همینکه  اکتبر،  انقالب 
حزب را پذیرفت، به عضویت حزب درآمد.

تروتسکی حزبی

بد یا خوب، این تروتسکی بود که به بلشویک 
ها، به حزب بلشویک پیوست. عضو هیات 
مرکزی شد و طبق اسنامه رسمی حزب، می 
را  حزب  جمعی  تصمیمات  اجرای  بایست 
بعهده بگیرد و بعهده می گرفت. تصمیمات 
می  اتخاذ  دمکراتیک  کامال  ای  بگونه  هم 
الزم  و  آزاد  مباحثات  از  بعد  یعنی  شدند. 
بلحاظ زمانی، پس از اظهار نظر حاضران، 
افراد…  پیشنهادات  و  ها  طرح  با  آشنائی 
چطور؟  رسید.  می  گیری  تصمیم  به  نوبت 
اینصورت،  غیر  در  بود.  نظر  اتفاق  گاهی 
احتماال در بیشتر موارد، با مراجعه به آرای 

عمومی.

ناگفته نماند که در تمام این موارد، تروتسکی 
خود  حرف  و…  استالین  و  لنین  مثل  هم، 
بعد  اما  داد.  می  را  خود  نظر  زد،  می  را 
به  موضف  همه  گیری،  تصمیم  مرحله  از 
اجرای تصمیم جمعی بودند… چون در غیر 
نمی شد، هیچ  انجام  اینصورت، هیچ کاری 
طرح و برنامه ای متحقق نمی گشت. ابهام 

در کجاست؟

یادداشت نا پدید

موردی  به  دویچر  ایزاک  دروغ،  یا  راست 
سرکوب  مساله  براینکه  مبنی  میکند  اشاره 
شورش کرونشتات پیشهاد لنین بود. اکثریت 
هیات مرکزی حزب، از جمله تروتسکی و 
موافقت  لنین  پیشنهاد  این  با  و…  بوخارین 
کرد. حال آنکه اقلیت هیات مرکزی با نظر و 
پیشنهاد استالین موافقت داشت/ چون استالین 
عدم  از  ناشی  را  کرونشتات  شورش  علت 
رفع  در  شوروی  نوخاسته  دولت  توانائی 
نیازهای فوری اهالی ارزیابی می کرد و با 

پیشنهاد لنین مخالف بود.

ایزاک دویچر، باور نمی کرد که تروتسکی 
نکته بین، از قضا این رویداد مهم تاریخی را 
در جائی ثبت نکرده باشد، مدتها این طرف 
و آن طرف رفت، یادداشت های تروتسکی 
نیافت.  ارتباط  این  در  چیزی  گشت… 
سرانجام به این نتیجه رسید که تروتسکی و 
به احتمال خیلی زیاد، از آنجا که به استالین 
این  بود…  داده  چنگیزخان  و  جالد  لقب 

یادداشت خود را سر به نیست کرد.

 Trotzki, Der verstossene  (
Der unbe- ,۱۹۴۰ – ۱۹۲۹ ,Propht
) ۱۹۲۹ – ۱۹۲۱ ,waffnete Propht

منشاء فلسفی گذار

گذار یا نفی، از کجا آب می خورد؟ اصال این 
مقوله » اسرار آمیز «! به چه چیزی اشاره 
دارد؟ موافق با تعبیر نمونه و انتزاعی هگل، 
 ۱۷۷۰  –  ۱۸۳۱ آلمانی،  نامدار  فیلسوف 
میالدی، حقیر هم از این مقوله ماندگار و » 
پیچ در پیچ «! همان دگرگونی قهری، تبدل 
یا شدن ) دیالکتیک ( را ادراک می کنم. از 
شما چه پنهان که پای یک حرکت قانونمند، 
به  ) گذار مشخص در خود  ذاتی و مستمر 
مشخصی بر خود ( در میان است که وحدت 
در  بالنده  و  میرنده  عوامل  تقابل   + اضداد 
تبدیل، تغییر  قابلیت  با  مشخص، هستنده ای 
مفروض  را  در یک شرایط مساعد  تبدل  و 

می دارد.

بر  مسلم  حقایق  این  که  گفت  توان  نمی 
این  خیر،  بودند.  پوشیده  دیالکتیک  کاشف 
اگر  برعکس،  نیست.  وارد  هگل  بر  ایراد 
به  هست،  حتما  من  بنظر  هست،  ایرادی 
نگرش فلسفی هگل باز می گردد – نگرشی 
ایدآلیستی و وارونه در باره هستی و هستنده 
هگلی  دیالکتیک  که  ندارد  تعجبی  پس  ها. 
مکان،  و  زمان  از  خارج  تعریفی،  و  ذهنی 
اصال پا در هوا، زیر سایه نوعی خرد مطلق 
رقم خورد. با جهان مادی و ملموس، حرکت 
خود انگیخته طبیعت، استقالل عین از ذهن، 

با تقدم ماده بر شعور میانه نداشت…

تئوری علمی گذار

نقد  راه  از  که  بود  متریالیست  مارکس  این 
آن  شکل  ترین  عالی  در  ایدآلیسم   ( هگلیسم 
هستی  باره  در  وارونه  فلسفی  نگرش  با   )
داد  نشان  کرد.  حساب  تسویه  ها  هستنده  و 
که تبدل، انتزاع معقول هگل، بدون پشتوانه 
واقعی  دنیای  در  دیالکتیک  نیست،  خارجی 
از  و هست. حکایت  بوده  ملموس جاری  و 

حرکت جاودان ماده دارد.

با صدای بلند: پای جهان مادی، حرکت خود 
مستمر،  و  منظم  ارتباط  طبیعت،  انگیخته 
و  مادی  جهان  در  ها  هستنده  متقابل  تاثیر 
متحرک، خصلت گذرای هستی مشخص در 
شرایط مساعد را به میان کشید. بیاری علوم، 
جهان  پود  و  تار  همه  طبیعی،  علوم  خاصه 
تعریفی را از هم درید، بازیگران پشت پرده 
آن را رسوا کرد و در معرض دید همگان 
منفعل  و  مطیع  مخلوق،   « انسان  گذاشت. 
 !» غیبی   « عامل  مرموز  نقش  ایضا   !»

افسانه خرد مطلق را بکلی مردود شناخت. 
دیالکتیک هگلی را در مسیر حرک مستمر 
ماده دنبال کرد و علت گذار از مشخص در 
واقعی  در جهان  بر خود  به مشخصی  خود 

را دریافت.

اقتصاد  نقد  طریق  از  که  بود  مارکس  این 
در  کاالئی  تولید   ( داری  سرمایه  سیاسی 
ید  خلع  فرآیند   ) آن  شکل  ترین  پیشرفته 
تولید  از وسائل  ابزار کار،  از  نیروی مولد 
و  مرده  کار  تسلط  چگونگی  اجتماعی… 
یابی  رد  را  متفکر  و  زنده  کار  بر  متراکم 
واقعی  حرکت  زمانه،  های  داده  کرد. 
مرسوم  شیوه  جاری،  کار  تقسیم  سرمایه، 
تولید و توزیع و مبادله و مصرف در دوران 
معاصر را کاوید و از روی انگیزه تولید در 
دوران سرمایه داری، خصلت دوگانه کاال، 
از  مبادله،  ارزش  و  ارزش مصرف  حاوی 
روی تضاد کار و سرمایه، بانی تقابل قهری 
داری،  سرمایه  جامعه  اصلی  طبقات  میان 
میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار پرده 

برداشت.

و  خصوصی  مالکیت  پای  بلند:  صدای  با 
دولت، استثمار و استعمار، پای تکامل قهری 
و  بحران  مولد،  های  نیروی  رشد  براثر 
موتور  بعنوان  طبقاتی  مبارزه  پای  انقالب، 
میان  به  را  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت 
و  هستی  باره  در  مسلط  تلقی  طرز  کشید. 
بازآفرینی  چگونگی  باره  در  ها،  هستنده 
مالکیت  بستر  در  ها  انسان  جمعی  زیست 
انداخت.  اعتبار  از  بکلی  را  خصوصی 
تئوری علمی گذار، نفی انقالبی، نفی آگاهانه 
و سازمانیافته مالکیت خصوصی و دولت… 
به  داری  سرمایه  از  انقالبی  گذار  تئوری 

کمونیسم را بدست داد.

الزامات تاریخی گذار

ارباب و سرمایه  خصومت آشکار مالک و 
دار، صاحب کاران خرد و متوسط، وکیل و 
ادیب و طبیب و هنر فروش، کارمندان عالی 
لشگری  و  کشوری  منصبان  صاحب  رتبه، 
با کمونیسم در میانه سده نوزدهم میالدی که 
از هوا نیامد. خیر، این خصومت موروثی و 
رنگین کمان، اربابی و اشرافی و بورژوآئی 
و  پیشرفت  ایدولوژی  با  بالندگی،  با عنصر 
ترقی و تکامل، در بستر مالکیت خصوصی 
شکل گرفت. منافع طبقاتی مشترک همه خلع 
ید کنندگان، سروران زوری را منعکس می 

کرد.

پای یک گرایش ضد انقالبی، آرایش تعرضی 
باالئیها در قبال خلع ید شدگان در میان بود. 
بدنبال عدم تحرک اقتصادی، بحران پولی و 
تجاری و صنعتی در انگلستان و فرانسه و 
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آلمان رقم خورد. در ارتباط با اوج نا آرامی 
های توده ای، عصیان فرودستان شهری و 
از  دهقانی  پراکنده  های  شورش  روستائی، 
کارگری،  جنبش  اوج  با  ارتباط  در  سوئی، 
صنعتی  پرولتاریای  نیرومند  نسبتا  برآمد 
از  حکایت  شد.  داده  سازمان  اولی  بطریق 
در  انگلس  و  مارکس  تزهای  که  داشت  آن 
باره ناگزیری تحوالت اجتماعی براثر رشد 
جامعه  تکامل  عام  قانون  با  مولد  نیروهای 
هماهنگی دارند، نخستین پیشگامان کمونیسم 
های  نیروی  تاریخی  و  علمی شعور جمعی 
مولد را، نه فقط در این یا آن جغرافیای معلوم 
سیاسی، مثل انگلستان و فرانسه و آلمان… 
که در جغرافیای جهان نمایندگی می کردند.

مارکس و انگلس خیلی با فرهنگ تر از آن 
بودند که اهل رویا، اهل خیالپردازی باشند. 
ماجراجوئی  که  بودند  آن  از  پیشرفته  خیلی 
نفی  برای  تاریخی  و  مادی  الزامات  کنند. 
کامل  نفی  دولت،  و  خصوصی  مالکیت 
استثمار  لغو  برای  کنونی،  تا  مناسبات  تمام 
کنندگان  ید  خلع  بساط  برچیدن  استعمار،  و 
کارگر،  طبقه  بسیج  لزوم  جدید،  و  قدیمی 
تسویه  برای  صنعتی  پرولتاریای  تشکل 
حساب با بورژوآزی، برای گذار انقالبی از 
سرمایه داری به کمونیسم را نا دیده بگیرند. 
بدون مقدمه چینی، تدارک قبلی… عنان از 
کف داده و بطور ناگهانی، از روی العالجی 
و استیصال تاکتیک رزمی اتخاذ کرده و طبقه 
کارگر را به نوعی قیام دلبخواهی وادارند…

نیروی تحقق تئوری گذار

مارکس  سنجیده  و  متریالیستی  های  دریافت 
جامعه،  تکامل  بودند:  درست  و  بجا  کامال 
شیوه  با  ها،  انسان  جمعی  زیست  دوام  یا 
تولید و توزیع و مبادله، با چگونگی ارزش 
نیروی  قهری  مبارزه  و  کار  با  آفرینی، 
بستگی  تاریخی  معلوم  مرحله  هر  در  مولد 
عامل  دو  ثروت،  و  پرولتاریا  دارد.  تام 
می  رقم  را  واحدی  کلیت  اما  اند.  متناقض 
اند.  مالکیت خصوصی  اجزای جهان  زنند. 
مجبور  ثروت،  بمثابه  خصوصی  مالکیت 
با خود،  است که خود و هم عامل متناقض 
حال  نگهدارد.  جا  بر  پا  را  پرولتاریا  یعنی 
که  است  مجبور  برعکس،  پرولتاریا،  آنکه 
که  عاملی  خود،  با  متناقض  شرط  و  خود 
مالکیت  یعنی  کند،  پرولتاریا را درست می 
خصوصی را نفی کند. پرولتاریا بمثابه یک 
طبقه، بخاطر موقعیت اش در شرایط سرمایه 
داری، می تواند و بایستی خود را رها کرده 
و همزمان با رهائی خویش تمام شرایط غیر 
را  داری  سرمایه  جامعه  در  زیست  انسانی 
نابود کند… سخن برسر این نیست که این یا 
آن پرولتر، یا اصال تمام پرولتاریا، حصول 
یک چنین هدفی را در مد نظر داشته باشد. 

و  است  میان  در  پرولتاریا  پای هستی  بلکه 
اینکه تاریخ، هماهنگ با این هستی، او را به 

انجام چه کاری مجبور خواهد کرد.

مارکس  اجتماعی  و  اقتصادی  تزهای  اینکه 
کردند.  دگرگون  را  اقتصاد  علم  موضوع 
خصلت بحران زای اقتصاد سیاسی سرمایه 
انکار نیستند.  داری را بدست دادند… قابل 
بموجب اصل تقدم ماده بر شعور، بدون وجود 
تاریخی،  و  مادی  عوامل  سلسله  یک  قبلی 
حضور قبلی بازیگران اجتماعی، نمایندگان 
کار و سرمایه، بدون شرایط عینی و ذهنی 
تهیه  میالدی،  نوزدهم  سده  در  مساعد  نسبتا 
و تدوین تزهای اقتصادی و اجتماعی از این 
دست، تشخیص تضاد و تقابل میان کار مرده 
تشخیص  متفکر،  و  زنده  کار  و  متراکم  و 
طرح  نبود.  مقدور  پرولتاریا  تاریخی  نقش 
استقالل طبقه کارگر، لزوم مبارزه آگاهانه و 
سازمانیافته پرولتاریای صنعتی، طرح گذار 
بکلی  کمونیسم  به  داری  از سرمایه  انقالبی 

بی معنی می شد.

سازماندهی گذار انقالبی

و  مارکس  اینکه  بر  مبنی  هست  شواهدی 
کارگر  طبقه  رهائی  طرق  بفکر  انگلس، 
انقالبی،  پرولتاریای  پیروزی  بودند. 
به  داری  از سرمایه  انقالبی  چگونگی گذار 
آه  بجای  داشتند.  نظر  مد  در  را  کمونیسم 
معیشت  و  فرسا  طاقت  کار  باره  در  ناله  و 
فقر  باره  در  فروشی  کارگران، فضل  حقیر 
و  شهری  فرودستان  آشکار  تنگدستی  و 
کاویدند،  را  زمانه  های  داده  روستائی… 
تولید و تجارت، بازرگانی فرامرزی را مورد 
توجه قرار دادند تا علت تضادهای اقتصادی 
و اجتماعی در بستر مالکیت خصوصی را 
بدست دهند. با خیالپردازی های ساده لوحانه 
در  خودی  غیر  و  خودی  بورژوآزی  خرده 
باره اصالحات، سود و بهره، تقسیم عادالنه 
زمین… در باره نوعی » سوسیالیسم «! در 
 ( برخورد کردند.  مالکیت خصوصی  بستر 
آقای  انداز  غلط  مهمالت   ) مقدس  خانواده 
پرودن در باره اشکاالت منفی سرمایه داری 
را به نقد کشیدند ) فقر فلسفه ( تا طبقه کارگر 
را به لزوم یک دگرگونی ساختاری متقاعد 
کرد  عمل  سرمایه،  واقعی  حرکت  کنند. 
فروش  برای  تولید  مکانیسم  بازار،  اقتصاد 
را دنبال کردند ) یادداشت های اقتصادی ( تا 
نشان دهند که سرمایه داری با یک بحران، 
یک  با  اروپا  صنعتی،  و  تجاری  و  پولی 

انقالب همگانی فاصله زیادی ندارد.

محدویت  با  داری  سرمایه  که  نکشید  طولی 
بازار فروش، با کاهش مواد خام و انرژی… 
روبرو شد. بدام یک بحران، پولی و تجاری 
ای،  توده  های  آرامی  نا  افتاد.  صنعتی  و 

غول  اینکه  تا  گرفت.  باال  کارکری  جنبش 
انقالب بپا خاست و اروپا را از خواب بیدار 
کرد. منظورم انقالب بورژوآ – دمکراتیک 
اروپا، در سال های ۱۸۴۹/۱۸۴۸ میالدی 
است. پس بیخود نبود که مارکس و انگلس، 
در  کارگر  طبقه  مستمر  مبارزه  به  توجه  با 
قبال سرمایه داران ریز و درشت برسر مزد 
و اشتغال و آموزش و… برآمد پرولتاریای 
آستانه  در  و  میالدی  بسال ۱۸۴۷  صنعتی، 
اتحادیه  تاسیس  بپای  راه،  در  انقالب  همین 
دسامبر  فاصله  در  رفتند.  ها  کمونیست 
وظیفه  میالدی،   ۱۸۴۸ ژانویه  تا   ۱۸۴۷
بعهده  را  کمونیست  حزب  مانیفست  تدوین 
کارگر،  طبقه  فوری  اهداف  حاوی  گرفتند. 
مطلوب استراتژیک پرورلتاریا. پای تسویه 
و  ارباب  و  مالک  با  کارگر  طبقه  حساب 
کنونی،  تا  مناسبات  تمام  با  دار،  سرمایه 
تسویه حساب تاریخی پرولتاریا با سرمایه و 
سرمایه داری، پای سازماندهی گذار انقالبی 

از سرمایه داری به کمونیسم در میان بود:

۱ ( خلع ید خلع ید کنندگان… ۲ ( مالیات 
سنگین و تصاعدی. ۳ ( الغای حق ارث و 
وراثت. ۴ ( مصادره اموال همه مهاجران و 
قبضه  در  اعتبارات  تمرکز   )  ۵ شورشیان. 
تمرکز   )  6 ملی.  بانک  یک  توسط  دولت 
 )  ۷ دولت.  قبضه  در  نقل  و  حمل  وسائل 
در  ها  گارگاه  و  ها  کارخانه  بیشتر  افزایش 
سطح ملی، ابزارهای تولید، گسترش و بهبود 
مزارع اشتراکی. ۸ ( کار موظف همگانی، 
ایجاد ارتش صنعتی، خاصه در کشاورزی. 
و  کشاورزی  واحدهای  کردن  مجتمع   )  ۹
شهر  اختالف  تدریجی  رفع  برای  صنعتی 
آموزش و پرورش رسمی   ) و روستا. ۱۰ 
کودکان  کار  ممنوعیت  کودکان،  همه  برای 

در کارخانه ها و در شکل کنونی آن.

یعنی   !» خشن   « مقدماتی  شروط  این 
در  پرولتاریا  سازمانیافته  و  آگاهانه  مبارزه 
سیاسی،  حاکمیت  برسر  بورژوآزی  قبال 
و  زوری  الزامات  جامعه،  مدیریت  برسر 
و  اقتصادی  برنامه  یعنی   !» بیرحمانه   «
کامل  کسست  برای  کارگر  طبقه  اجتماعی 
با مالکیت خصوصی، تقسیم کار جاری، با 
شیوه تولید و مبادله مرسوم، با باور عامیانه، 
طرز تلقی مسلط در باره چگونگی بازآفرینی 
سوسیالیستی  انقالب  انسانها،  جمعی  زیست 
در هر جهنمی، بدالئلی کامال قابل فهم، باب 
باب  انگل،  طبقات  طفیلی،  گروههای  طبع 
و  نبوده  و…  خاخام  و  مجتهد  و  پاپ  طبع 

نیست.

مبارزه  لزوم  به  کمونیست  حزب  مانیفست 
آگاهانه و سازمانیافته پرولتاریای انقالبی در 
طبقه  حساب  تسویه  لزوم  بورژوآزی،  قبال 
کارگر، تسویه حساب تمام عیار با سرمایه و 
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سرمایه و سرمایه داری اشاره دارد. خصائل 
سرمایه  از  انقالبی  گذار  دوران  در  دولت 
داری به کمونیسم، بعنوان ابزار طبقه حاکم 
را  دیگر  طبقات  سازمانیافته  اختناق  برای 
تشریح کرده و لزوم مصادره دمکراسی برای 
اختناق، برای سرکوب مقاومت استثمارگران 
گوشزد  انقالبی  پرولتاریای  به  را  مغلوب 

میکند.

پای  خرده  لوحانه  ساده  و  دلبخواهی  تعبیر 
» فاضل «! مبنی بر اینکه گویا دمکراسی 
معجونی » همگانی «! چیزی من درآوردی و 
مضحک از این دست، فاقد خصلت طبقاتی… 
پیشکش هواداران. مارکس و انگلس هرگز 
این مقوله را جدا از مناسبات تولیدی متداول، 
تقسیم کار جاری، شیوه مرسوم تولید و مبادله 
در این یا آن دوران مشخص تاریخی، هرگز 
آن را مستقل از مالکیت خصوصی و دولت، 
نکردند.  ارزیابی  و…  استعمار  و  استثمار 
نام  با  هم،  کمونیست  حزب  مانیفست  در 
حکومت  به  سرمایه،  سیادت  به  دمکراسی، 
سرمایه داران اشاره دارند. که طبقه کارگر 
در  گام  نخستین  کند:  مصادره  را  آن  باید 
پرولتاریا،  طبقاتی  سیادت  کارگری  انقالب 

مصادره دمکراسی است:

Die Erkampfung der Demokra-   
) tie

و  سیاسی  قدرت  کردن  قبضه  یعنی 
مسائل  تمام  باره  در  بتواند  تا  قانونگزاری، 
اقتصادی و اجتماعی، همه امور کشوری و 
آموزشی و…  امدادی و  اداری و  لشگری، 
حرف آخر را بزند. تولید و توزیع و مبادله 
جامعه  معنوی  و  مادی  نیازهای  بسود  را 
سیاسی  سیادت  پرولتاریا  بدهد.  سازمان 
تمام  به مرور  تا  برد،  خود را بکار خواهد 
سرمایه را از چنگ بورژوآزی خارج کند، 
تمام وسائل تولید را در قبضه دولت، یعنی 
متمرکز  حاکم،  و  سازمانیافته  پرولتاریای 
کرده و حجم نیروهای مولد را، حتی المکان 
سریع، افزایش دهد… ابتدا از راه تعرضات 
مناسبات  به  و  مالکیت  حق  به  استبدادی 
حزب  مانیفست   ( تولید…  داری  سرمایه 

کمونیست (

توضیحات  مقدمات،  این  تکرار  من،  بنظر 
و  ادا  با  برخورد  برای  تئوریک،  مختصر 
چپ  دعاوی  بررسی   !» علمی   « اطوار 
اندر قیچی عالیجناب ] شال [ گونی در باره 
دارند.  اهمیت  خیلی   !» روسی   « کمونیسم 

هنوز مطالب زیادی برای گفتن هست…

انتزاع ناب از هستنده ها

ناب، وارونه و  انتزاع  دیالکتیک هگل یک 
ایدآلیستی و پا در هوا بود. زیر سایه سنگین 
خود  خورد. حرکت  رقم  مطلق  خرد  نوعی 
قهری  مبارزه  طبیعت،  مستمر  و  انگیخته 
میان عناصر میرنده و بالنده در هستنده های 
ناسوتی  جهان  در  تبدل  و  تبدیل  خارجی، 
استقالل  با  یعنی  شناخت.  نمی  برسمیت  را 
عین از ذهن، اصل تقدم ماده بر شعور میانه 

نداشت. تا اینکه مارکس متریالیست:

الف ( از راه نقد هگلیسم، نفی نگرش وارونه 
و ایدآلیستی در باره هستی و هستنده ها، بعد 
از کلی مبارزه برعلیه مکاتب حدس و گمانی 
حساب  تسویه  رسمی  فلسفه  با  متداول… 
حرکت  مسیر  در  را  مادی  دیالکتیک  کرد. 
دریافت.  طبیعت  مستمر  و  انگیخته  خود 
های مشخص  هستنده  از  هگلی  ناب  انتزاع 
در جهان ناسوتی را مردود شاخت. تئوری 

گذار را بدست داد.

داری،  سرمایه  سیاسی  اقتصاد  نقد  با   ) ب 
نفی باور عامیانه، طرز تلقی مسلط در باره 
از  پس  دولت،  و  مالکیت  طبیعی  خصلت 
بررسی تاریخ مکتوب، مکانیسم های ارزش 
نزدیک،  و  دور  های  گذشته  در  آفرینی 
مبادله و  توزیع و  تولید و  باره  پژوهش در 
ندار  و  دارا  میان  کشمکش  سابقه  مصرف، 
دیالکتیک  خصوصی…  مالکیت  بستر  در 
زیست  بازآفرینی  چگونگی  در  را  تاریخی 
جمعی انسان ها دریافت. محرک تضادهای 
میان  قهری  مبارزه  اجتماعی،  و  اقتصادی 
را کشف  کنندگان  ید  خلع  و  شدگان  ید  خلع 
دولت  و  خصوصی  مالکیت  نفی  پای  کرد. 
مبارزه  کارگر،  طبقه  رهائی   !» طبیعی   «
برسر  مولد  نیروی  سازمانیافته  و  آگاهانه 
از  انقالبی  گذار  لزوم  پای  جامعه،  مدیریت 

سرمایه داری به کمونیسم را به میان کشید.

پ ( مکانیسم ارزش آفرینی در بستر مالکیت 
واقعی  بازیگران  تا  کاوید  را  خصوصی 
تا  داد.  تشخیص  را  گمانی  و  حدس  اقتصاد 
را  معاصر  دوران  در  و سرمایه  کار  تقابل 
طبقات  میان  قهری  مبارزه  بانی  دریافت. 
و  پرولتاریا  میان  مدرن،  جامعه  اصلی 
که  داد  نشان  کرد.  شناسائی  را  بورژوآزی 
این الزام تاریخی با هستی مشخص پرولتاریا 
در لوای مالکیت خصوصی و دولت سرمایه 
طرح  با  پرولتاریا  دارد:  تام  بستگی  داری 
اسرار  فقط  جهان  کنونی  نظم  از  گسست 
چون  دهد.  می  بروز  را  خودش  موجودیت 
این  از  واقعی  گسست  جز  چیزی  پرولتاریا 
مالکیت  نفی  مطالبه  با  نیست.  جهانی  نظم 
خصلت  با  را  خودش  فقط  خصوصی، 
اجتماعی خویش تطبیق می دهد… که بدون 

دخالت خودش، در او شکل گرفته است…

) مقدمه نقد مارکس به فلسفه حق هگل (

از معلوم تا مطلوب

بدیهی است که طرح گذار انقالبی از سرمایه 
داری به کمونیسم: مکانیسم ارزش آفرینی در 
بر  فرمانروائی سرمایه  پولی،  اقتصاد  لوای 
نیروی های مولد اجتماعی، بر تولید و توزیع 
و مبادله و مصرف، بر تجارت و بازرگانی، 
و  اقتصادی  مدیریت  صادرات،  و  واردات 
مفروض  را  بورژوآزی  سیاسی  حاکمیت 
توسعه  پولی،  اقتصاد  برآمد  پس  دارد.  می 
سده  اروپای  در  داری  سرمایه  مناسبات 
نوزدهم میالدی، اصال ناشی از خیالپردازی 
نبود. چون سرمایه و در  انگلس  مارکس و 
آستانه انقالبات همگانی اروپا، در انگلستان 

و فرانسه فرمانروا بود.

دولت  و  خصوصی  مالکیت  نفی  برای 
کارگران،  صبورانه  بسیج  داری،  سرمایه 
مبارزه حزبی پرولتاریا الزامی است، دخالت 
همه جانبه و آشکار کمونیسم علمی در امور 
اقتصادی و اجتماعی، حضور قبلی، حضور 
سازمانیافته و انقالبی کمونیست ها در میان 
پرولتاریا  ای  مبارزات حرفه  در  کارگران، 
بسال  که  نبود  بیخود  دارد.  تام  ضرورت 
۱۸۴۷ میالدی اتحادیه کمونیست ها تاسیس 
شد. با توافق جمعی کمونیست ها، آلمانی و 
لندن،  کنگره  در  فرانسوی و…  و  انگلیسی 
و  مارکس  توسط  کمونیست  حزب  مانیفست 

انگلس تدوین گشت.

بورژوآزی،  سرنگونی  اتحادیه:  هدف 
استقرار حاکمیت پرولتاریا… از میان بردن 
سرمایه  جامعه  در  جاری  طبقاتی  تناقضات 
بدون  نوین،  جامعه  یک  برپائی  و  داری 

طبقات و بدون مالکیت خصوصی بود.

کشوری  واحدهای  در  عضویت  شرایط 
این  فوق،  هدف  با  هماهنگی   )  ۱ اتحادیه: 
 )  ۲ آن.  تحقق  برای  تالش  و  زندگی  شیوه 
حضور   )  ۳ کمونیسم.  شناختن  برسمیت 
نداشتن در هیچیک از محافل ضد کمونیستی. 
۴ ( پذیرفتن تصمیمات جمعی اتحادیه. ۵ ( 
کنونی  کارهای  تمام  نگهداشتن  محرمانه 
اتحادیه. 6 ( داشتن اتفاق نظر برای پذیرش 
این  با  که  تذکر: هر کسی  واحد جدید.  یک 
شرایط هماهنگی نداشته باشد، اخراج خواهد 

شد.

) یادشت های مارکس در فاصله سال های 
۱۸۴۸/۱۸۴۷ میالدی (

استراتژی و تاکتیک اتحادیه

 ( داری  سرمایه  جهان  که  نکشید  طولی 
بازار  محدودیت  با   ) فرانسه  و  انگلستان 
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فروش، با کاهش مواد خام و انرژی، با یک 
روبرو  صنعتی  و  تجاری  و  مالی  بحران، 
شد. مکانیسم تولید برای فروش از کار افتاد. 
کند.  ایجاد  اشتغال  توانست  نمی  بورژوآزی 
قادر نبود که مبادله کار و سرمایه برای ایجاد 
بازآفرینی  دهد،  سازمان  را  ارزش  اضافه 
بیخ  کار  اینکه  تا  نماید.  تضمین  را  سرمایه 
پیدا کرد و با اوج نا آرامی های توده ای در 
ایتالیا  آلمان و اطریش و  مانده،  مناطق پس 
و… برآمد نسبتا نیرومند جنبش کارگری در 
مناطق پیشرفته، در انگلستان و فرانسه بود 
که اروپا در فاصله سال های ۱۸۴۹/۱۸۴۸ 

میالدی بدام انقالبات پی در پی افتاد.

پرولتاریای  پیروزی  کارگر،  طبقه  رهائی 
در  نه  و  داری  سرمایه  جهان  در  صنعتی 
قرار  اتحادیه  نظر  مد  در  جهان،  جغرافیای 
در  ها  کمونیست  اتحادیه  استراتژی  داشت. 
بورژوآزی  سرنگونی  فرانسه،  و  انگلستان 
پرولتاریا  انقالبی  حاکمیت  استقرار  جهت 
برای  قیام خلق های همسایه  بود. همزمان، 
مکمل  بعنوان  را  استقالل  و  آزادی  کسب 
داری  سرمایه  جهان  در  کارگری  انقالب 
ارزیابی کرده و بپای بسیج کارگران در این 
مناطق رفت، حضور آگاهانه و سازمانیافته 
های  خلق  قیام  در  صنعتی  پرولتاریای 
دربند، در انقالبات بورژوآ – دمکراتیک را 

فراخوان داد.

فرانسه  پرولتاریای  مترقی،  طبقه  حال  بهر 
انقالبی  کارگران  عام  قتل  با  شد،  سرکوب 
با  حق  خورد.  شکست  انقالب  پاریس… 
مارکس و انگلس بود. تمام تئوری کمونیست 
خالصه  جمله  یک  در  توان  می  را  ها 
خالصه  این  خصوصی.  مالکیت  نفی  کرد: 
تئوریک: یعنی نفی هستی مشخص پرولتاریا 
در جهان سرمایه داری، یعنی نفی اشرافیت، 
نفی  شمایلی،  و  شکل  هر  در  سروری  نفی 
برتری، ارتزاق از قبل کار غیر، نفی تسلط 
ذیشعور،  هستنده  معنوی  و  مادی  حیات  بر 
تسلط بر زیست جمعی انسان ها، یعنی گذار 
از دوران انفعال و سر بزیری و فرمانبری 
به دوران آگاهی و آزادی و تصمیم گیری… 
دیروز مثل امروز، اصال با مذاق خوانین و 
آید.  نمی  در  داران جور  و سرمایه  اربابان 
متوسط،  و  خرد  کاران  صاحب  طبع  باب 
دالل و کارچاق کن، باب طبع خرده مالک 
روستائی، خرده پای بی مایه و حقیر و کم 
فرهنگ شهری نبوده و نیست. پس کمونیسم 
شرکاء  و  گونی   ] شال   [ علیجناب  ستیزی 
چندان هم بدون پشتوانه نیست. کدام کمونیسم 

» روسی «! ارباب ] شال [ گونی؟

عامل اصلی شکست انقالب

موافق با دریافت سنجیده مارکس، بنظر من 

اروپا  انقالب  بورژوآزی مسبب شکست  هم 
بود.  میالدی   ۱۸۴۹/۱۸۴۸ های  سال  در 
چطور؟ چون بند نافش به مالکیت خصوصی 
وصل می شد و از ترس نفوذ فزآینده کمونیسم 
در میان کارگران با پس مانده خانساالری، 
دهقانان  آمد.  کنار  مطلقه  سلطنت  مانده  پس 
میانه حال را فریب داد، به بیراهه کشید. در 
نیمه مرفه و نسبتا  بسیج خرده پای مرفه و 
مرفه شهری، تحریک ارتش کارمندان حرفه 
لشگری  و  کشوری  منصبان  صاحب  ای، 
نقش  انقالبی و کمونیسم  پرولتاریای  برعلیه 
زیادی بازی کرد. با ارتجاع خودی و غیر 
خودی ساخت تا مالکیت خصوصی پا بر جا 
بماند. از شما چه پنهان که رد پای این مکاره 
و  اسپانیا  از  در همه جا هست.  آزاد «!   «
ایتالیا گرفته تا جنگ داخلی سوئیس، جنگ 
داخلی در فرانسه… تا شکست کمون پاریس 

بسال ۱۸۷۱ میالدی.

انقالب سوسیالیستی  پیروزی  با  که  شکستی 
استقرار  با  داری،  سرمایه  جهان  در  اکتبر 
تا  پرولتاریا در روسیه،  انقالبی  دیکتاتوری 
حدود زیادی جبران شد. به جهنم که حاج آقا 
] شال [ گونی چنین نمی پسندد. سنگ نوعی 
انتزاعی و مضحک و نیست در  دمکراسی 
جهان، در ورای رژم های اقتصادی متداول 
را به سینه می زند. تمام دستاوردهای تاریخی 
تئوریک،  و  سیاسی  و  فلسفی  کارگر،  طبقه 
اجتماعی  و  اقتصادی  دستاوردهای  همه 
پرولتاریای انقالبی را به لجن می کشد. کدام 
کمونیسم » روسی «! ارباب ] شال [ گونی؟ 
حرف  به  گویند:  می  که  باشد،  راست  شاید 

گربه سیاهه بارون نمی آد…

مارکس ماندگار

این  گونی،   ] شال   [ عالیجناب  از  بشنوید 
خرده پای ورشکسته، نادم و بی مایه و بی 
نزاکت… که دریافت های علمی، موضوع 
اجتماعی،  و  اقتصادی  تئوریک،  کارهای 
در  مارکس  انقالبی  تزهای  موضوع  ایضا 
باره هستی و هستنده ها، در باره چگونگی 
بستر  انسان ها در  بازآفرینی زیست جمعی 
و  گرفته  سخره  به  را  خصوصی  مالکیت 
بازگشت   « شعار  از  ما  منظور  گوید:  می 
به مارکس « این نبود که از مارکس یک » 
خاتم االنبیا « درست کنیم که هر چه گفته باید 

پذیرفت و باالی حرف اش حرفی نزد.

یک  بعنوان  مارکس،  اینکه  از  بگذریم 
 ۴۸ جانور  ذیشعور،  هستنده  آلی،  ارگانیسم 
کروموزمی، دیگر وجود ندارد. آنچه امروز 
عصاره  شود،  می  یاد  آن  از  مارکس  بنام 
های  نیروی  جمعی  مبارزه  و  کار  ها  نسل 
مولد، یک دستاورد تاریخی و مکتوب، منبع 
چون  ماند:  می  معتبر  و  است  معتبر  علمی 

مسیر دیالکتیک مادی و تاریخی را نشان می 
دهد. چون از لزوم دخالت انقالبی، حضور 
آگاهانه و سازمانیافته مستمر انسان در امور 
طبیعی و اجتماعی سخن می گوید. چون از 
و  میرنده  عناصر  میان  قهری  تقابل  روی 
واقعی  جهان  در  مشخص  هستنده  در  بالنده 
پرده بر داشته و قانون گذار انقالبی از معلوم 
بسمت مطلوب را بدست می دهد. رجوع به 
و  علمی  منبع  این  به  ماندگار،  مارکس  این 
انقالبی، خاصه برای کارگران انقالبی، برای 
کمونیست های بی غل و غش، امروز مثل 
مراجعه  ولی  دارد.  زیادی  اهمیت  دیروز، 
کردن به این مارکس، با شگرد » بازگشت 

به مارکس «! خیلی فرق می کند.

مثل اینکه عالیجناب ] شال [ گونی نمی داند 
که شعار » بازگشت به مارکس «! یعنی عقب 
بسمت  نشستن  پس  مارکس،  دوران  به  گرد 
رقابت آزاد را میراث خواران استعمار کهن 
در  اکتبر  انقالب سوسیالیستی  تا  کردند  علم 
اعتبار  بی  را  تنزیلی  سرمایه  تسلط  دوران 
قلمداد کنند. تا بنام » آزادی و دمکراسی و… 
«! دیکتاتوری پرولتاریا، این تجربه تاریخی 
طبقه کارگر را به لجن بکشند. این تئورسین 
هنوز   !» کارگر  راه   « گشاد  و  گل  بنگاه 
نمی فهمد که مارکس، چه اهمیتی به کردار 
انقالبی طبقه کارگر در جهان سرمایه داری 
اقتصاد  نقد  بورژوآزی،  نقد  مبتکر  داد.  می 
سیاسی سرمایه داری… انقالب سوسیالیستی 
داری در  نقد جامعه سرمایه  ترین  را عالی 

عمل می دانست.

نعل وارونه

شال   [ عالیجناب  که  دهد  می  نشان  قرائن 
و  مارکس  به  مرتدان  عینک  با  گونی   ]
خیانتکاران  زبان  با  نگرد.  می  مارکسیسم 
در باره دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر، 
دیکتاتوری  و  اکتبر  سوسیالیستی  انقالب 
مدعی  زند.  می  حرف  پرولتاریا  انقالبی 
نادم، دیروز مثل امروز، لزوم نفی مالکیت 
اصال  داری،  سرمایه  دولت  و  خصوصی 
تئوری  کمونیست،  حزب  مانیفست  مضمون 
به  داری  سرمایه  از  انقالبی  گذار  علمی 
بنام  مرتب  کند.  نمی  درک  را  کمونیسم 
مارکس و انگلس آرغ می زند… اما جویده 
دهه  در  خیانتکاران  و  مرتدادن  همین  های 
های منقضی را بخورد صادق افروز ها می 
با روح  ای مردم را  توده  ذهنیت  تا »  دهد 

انقالبی و علمی مارکسیسم «! آشنا کند.

حال بشنوید از این » روح انقالبی و علمی 
مارکسیسم «! که گویا در نوعی دمکراسی 
یک  اصال  کرده،  خوش  جا  افالطونی  ناب 
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معجون غیر طبقاتی در ورای داده های مادی 
اقتصادی متداول در  تاریخی، رژیم های  و 
جامعه است: حقیقت این است که لیبرالیسم و 
دمکراسی دو چیز کامال متفاوت هستند، دو 
سنت فکری که همیشه با هم در جدال تمام 
طرفدار  تنها  نه  لیبرالیسم  اند…  بوده  عیار 
دمکراسی ناب = دمکراسی تمام مردم نبوده 
طبقاتی  جهت  در  همیشه  بلکه  نیست،  و 
کردن دمکراسی بوده… یعنی کشک/ مگر 
لیبرال  بورژوآزی  که  چیست؟  دمکراسی 
شاید  هست.  و  بوده  آن  طبقاتی  نوع  طالب 
الزم باشد که انقالب را با » ع « و علم را با 
» الف « نوشت تا منظور مدعی را دریافت.

مختار دیرخاسته

اینجاست که عالیجناب ] شال [ گونی ناگهان 
بیاد یک جمله سنجیده از مارکس در ارتباط 
تا   ( افتد  می  فرانسه  در  داخلی  جنگ  با 
جمله  از  و  دولتی  هر  دارند  وجود  طبقات 
خواهد  طبقاتی  خصلت  دمکراتیک،  دولت 
مارکس  چرا  که  فهمد  نمی  اما   .) داشت 
دو  دعوای   « باره  در  چیزی  متریالیست 
طبقاتی  دمکراسی  اینکه  برسر  فکری  سنت 
باشد یا نباشد «! نگفته و مقوله دمکراسی را 
هم، مثل تمام سایر مقوالت مشابه، در ارتباط 
با مناسبات اقتصادی و اجتماعی متداول در 
با محرک  ارتباط  در  یک جامعه مفروض، 
بانی  اجتماعی،  های  تنش  تاریخی  و  مادی 
و  دارا  متخاصم،  طبقات  میان  قهری  تقابل 
ندار برسر خورد و خوراک و پوشاک و… 
کرده  ارزیابی  مالکیت خصوصی  بستر  در 
است. اما در عین حال، مدعی حق بجانب ما 
وانمود می کند که آشنائی غریبی با تمام آثار 
بجا مانده و بجا نمانده از مارکس و انگلس 
دارد، اصال برای رفع سوء تفاهم ها در مورد 
آثار موجود و غیر موجود مارکس و انگلس 
مالنصرالدین  کارهای  از  است/  آمده  بدنیا 

معروف.

که  ما،  وطنی  نادم  و  ورشکسته  پای  خرده 
خروج  مظلوم  کوالک  خونخواهی  برای 
کمونیسم »  با  تسویه حساب  کرده… جهت 
خیانتکاران  و  مرتدان  همه  مثل   !» روسی 
ندارد  این  قدیمی و جدید هیچ چاره ای جز 
که انقالب سوسیالیستی اکتبر را نشانه بگیرد 
– چون بلشویک ها از فردای قدرت گیری 
حق رای عمومی را کنار گذاشتند و آن را 
حال  میانه  و  فقیر  دهقانان  و  کارگران  به 
محدود کردند… چاره ای جز این ندارد که 
 – بکشد  لجن  به  را  پرولتاریا  دیکتاتوری 
و  مارکس  از  مانده  بجا  آثار  تمام  در  چون 
اصطالح  ساله  پنجاه  دوره  یک  در  انگلس 
بکار  بار  دوازده  فقط  پرولتاریا  دیکتاتوری 

رفته…

دستاوردهای  کن  خررنگ  شگرد  این  با 
داده  جلوه  مشکوک  را  انقالبی  پرولتاریای 
کارگر  طبقه  برای  کردن  حکومت  حق  و 
تاریخی  برد. متریالیسم  را بزیر سئوال می 
را بسود مالکان و اربابان و سرمایه داران 
تضادهای  منشاء  باره  در  کند.  می  وارونه 
بافد.  می  مهمل  اجتماعی  و  اقتصادی 
آمیز  اسرار  چیزی  را  افالطونی  دمکراسی 
در ورای طبقات، مستقل از مکانیسم ارزش 
آفرینی در بستر مالکیت خصوصی… اصال 

کمال مطلوب جا می زند.

انقالب  که  داند  نمی  معاصر  مالنصرالدین 
مصادره  برای  اصال  اکتبر  سوسیالیستی 
برای  ممتاز،  گروههای  امالک  و  دارائی 
سرمایه  و  اربابان  و  مالکان  کردن  محروم 
داران از همه امکانات سروری – اقتصادی 
و  امدادی  و  اداری  و  حقوقی  اجتماعی،  و 
آموزشی و… برای محروم کردن حضرات 
از حکومت و فرمانروائی بر نیروهای مولد، 
تحقق  برای  اصال  دهقانان،  و  کارگران  بر 
در  کمونیست  حزب  مانیفست  استراتژی 
نمی  شد.  داده  سازمان  داری  جهان سرمایه 
فهمد که مبارزه طبقاتی، دیروز مثل امروز، 
اصال برسر حکومت و فرمانروائی است و 
از  غیر  چیزی  هم  فرمانروائی  و  حکومت 
با  آن  دیکتاتوری نیست. ولی نوع کارگری 
مذاق مالک و ارباب و سرمایه دار، با مذاق 
خلع ید کنندگان قدیمی و جدید جور در نمی 

آید، باب طبع خرده پا نبوده و نیست.

دیرخاسته،  این مختار  که  ندارد  تعجبی  پس 
شاهد  جادوگر/  تروتسکی  آن  مثل  درست 
نا  اوج  کارمزدی،  نظام  ساختاری  بحران 
قبال  در  ها  قیام خلق  ای،  توده  های  آرامی 
میراث خواران استعمار کهن، ناظر مقاومت 
طبقه کارگر در برابر دیکتاتوری الیگارشی 
پرولتاریای  نیرومند  نسبتا  برآمد  مالی، 

صنعتی در مناطق پیشرفته و پس مانده…

با  سرمایه  امپراتوری  که  شراطی  در 
محدودیت بازار فروش، کاهش مواد خام و 
سود  نرخ  تنزل  درمان  بی  درد  با  انرژی، 
اشتغال  تواند  نمی  بورژوآزی  روبروست. 
کند، قادر نیست مبادله کار و سرمایه برای 
و  داده  سازمان  را  ارزش  اضافه  ایجاد 
بازآفرینی سرمایه ساالری را تضمین نماید/ 
دمکراسی افالطونی با مولفه های ساختاری 

خود در تناقضی آشکار قرار گرفته…

دهد.  می  عمومی  افکار  بخورد  اراجیف 
بیاری تئوری فروشان » آزاده و مستقل «! 
بیاری رمان نویسان سفارشی، ایضا » بی « 
غرض و مرض نظیر هال دریپر و ایزاک 
زائد  و  آلوده   « را  کمونیسم  و…  دویچر 
فاجعه  یک   « را  پرولتاریا  دیکتاتوری   !»

تئوریک «! قلمداد می کند تا این تنها بدیل 
تاریخی سرمایه داری را بسالمتی سالطین 
بورس و تسلیحات و مستغالت در پرده ابهام 

قرار دهد.

مارکس » بازیافته «!

تالش برای رفع » سوء تفاهمات «! اصالح 
 !» انحرافی  و  غلط  و  بد   « های  دریافت 
و  اقتصادی  تزهای  تئوریک،  کارهای  از 
اجتماعی، یا حتی » کشف دوباره مارکس «! 
بدفعات صورت گرفته و هیچ تازگی ندارد. 
از شما چه پنهان که این کار » خیر و علمی 
«! از عالیجناب ] شال [ گونی شروع نشده 
و به این نادم حق بجانب هم ختم نمی شود. 
اما حیرت آور اینکه این کار » خیر و علمی 
«! همیشه با بحران های نوبتی سرمایه داری 
مالزمه داشته و دارد. نوعی » بازگشت به 
مارکس «! که برای بورژوآزی، فرض می 
کنیم که مروج آن نباشد… قابل تحمل است. 
چرا؟ چون مارکسیسم، مادام که که تئوریک 
مرده  و  ساکت  خورد،  می  خاک  و  است 
طبقه  انقالبی  حرکت  باعث  که  مادام  است، 
کارگر نمی گردد، نمی تواند مبارزه آگاهانه 
و سازمانیافته پرولتاریا در قبال بورژوآزی 
انقالب سوسیالیستی  تحقق  دهد،  را سازمان 
در جهان سرمایه داری را دنبال نمی کند… 
این » مارکسیسم «! تراشیده و احمقانه، مداح 
دمکراسی ناب افالطونی پشیزی نمی ارزد. 

دست پخت بورژوآزی و امپریالیسم است.

از  اندیشان  خیر   « که  نیست  تصادفی  پس 
بن  به  بازار  اقتصاد  همینکه   !» رنگ  همه 
بست می رسد، مکانیسم تولید برای فروش 
برای  بورژوآزی  همینکه  افتد،  می  کار  از 
اضافه  ایجاد  جهت  سرمایه  و  کار  مبادله 
متناسب  شود،  می  روبرو  مشکل  با  ارزش 
اضطراری،  شرایط  در  سرمایه  الزامات  با 
سیاست کاهش ظرفیت تولید و یا در مواردی 
تعطیل واحدهای تولیدی و بازرگانی » غیر 
« سود آور را در پیش می گیرد، کارگران 
» اضافی « را بیکار می کند، بخاک سیاه 
می نشاند، بهانه می تراشد و زیر بار مخارج 
امدادی  و  آموزشی  و  فرهنگی   !» زائد   «
و… نمی رود، همینکه امپراتوری سرمایه 
جنبش  برآمد  ای،  توده  های  ناآرامی  با 
 !» آزاد   « دنیای  و  گشته  روبرو  کارگری 
از ترس انقالب سوسیالیستی تب می کند… 
انگلس  و  مارکس  بنام  گذارند.  می  پیش  پا 
 !» فهمی  بد   « برسر  زنند،  می  گرم  آرغ 
و  داد  استالین   !» جنایات   « باره  در  لنین، 
سوسیالیستی  انقالب  اندازند.  می  براه  قال 
اکتبر، دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا را نشانه 
می گیرند، پراتیک کمونیسم را لجن مال می 
کنند. چپ و راست دمکراسی ناب افالطونی 

را برخ می کشند…
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در این راستاست تفسیر مضحک عالیجناب 
] شال [ گونی در باره گفتار سنجیده مارکس 
در باره خصلت طبقاتی دولت، هر دولتی، از 
جمله دولت دمکراتیک ) نقل قول از جنگ 
اما  کند:  می  پیدا  معنا   ) فرانسه  در  داخلی 
مارکسیسم از اینجا نتیجه نمی گیرد که دولت 
کارگری باید کمتر دمکراتیک باشد… تاکید 
دارد که طبقه کارگر فقط با دفاع از دمکراسی 
می تواند به طبقه رهبری کننده جامعه تبدیل 
شود… این طبقه و زحمتکشان هم سرنوشت 
اکثریت   « مانیفست  بقول  که  هستند  آن  با 
هر  دهند…  تشکیل می  را  عظیم « جامعه 
محدودیتی برای دمکراسی… نفوذ کارگران 
سیاسی  ساختارهای  در  را  زحمتکشان  و 

تضعیف می کند.

دقیق  نا   « گویا  مارکس،  گفتار  آنکه  حال 
هم  کافی  باندازه  دقیق،  و  سنجیده  کامال   !»
صراحت دارد. گفتاری است در باره خصلت 
طبقاتی ارگان » دولت « بطور کلی. دولت 
دمکراتیک که هیچ، حتی دولت کارگری هم 
خصلت طبقاتی دارد. چون دولت، هر دولتی 
و با هر پسوندی، اصال یک ارگان طبقاتی 
ناگفته نماند که دولت » غیر طبقاتی  است. 
«! مطلوب عالیجناب ] شال [ گونی در قالب 
بدان  پیشتر  که  افالطونی،  ناب  دمکراسی 
اشاره داشتم، برای مارکس بکلی بی معنی، 
وطنی  نادم  که  پیداست  است.  مفت  حرف 
دارد.  مشکل  مساله  فهمیدن صورت  در  ما 
آرغ می  مارکسیسم  و  مارکس  بنام  گواینکه 
زند: طبقه کارگر فقط با دفاع از دمکراسی 
 ) داران  سرمایه  حکومت  از  دفاع  یعنی   (
می تواند به طبقه رهبری کننده جامعه تبدیل 

شود…

توجیهات خررنگ کن

گونی   ] شال   [ عالیجناب  که  نیست  بیخود 
باب   !» مارکس   « نوعی  تا  زند  می  زور 
یعنی  متوسط،  و  خرد  کاران  صاحب  طبع 
ناب  دمکراسی  مداح  خاصیت،  بی  و  هالو 
اینصورت  بتراشد. چون در غیر  افالطونی 
نمی تواند تضاد کار و سرمایه، تقابل قهری 
برسر  دار  سرمایه  و  کارگر  طبقه  میان 
چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان ها 
را منکر شود، قادر نیست لزوم نفی مالکیت 
داری  سرمایه  از  انقالبی  گذار  خصوصی، 
به کمونیسم را ماستمالی کند. اما این جانور 
تراشیده، از قضا کسی غیر از خود عالیجناب 

] شال [ گونی نیست.

و  گیج  ورشکسته،  پای  خرده  یک  پای 
اجتماعی  مسقل  هویت  یک  فاقد  سرگردان، 
در میان است که بنام مارکس و مارکسیسم 
استقرار  برای  سوسیالیستی  انقالب 
دیکتاتوری پرولتاریا در این یا آن جغرافیای 

معلوم سیاسی را مردود جلوه می دهد تا از 
نوعی دمکراسی ناب افالطونی، از حکومت 
جای  به  آثار  در  کند:  دفاع  داران  سرمایه 
 « اصطالح  انگلس،  و  مارکس  از  مانده 
می  امروز  ما  که  معنائی  به   » دیکتاتوری 
فهمیم، بکار گرفته نشده است. هر دوی آنها 
با  مترادف  را   » پرولتاریا  دیکتاتوری   «
حاکمیت پرولتاریا یا دولت کارگری به کار 
تفصیلی  بررسی  دنبال  که  کسانی  اند.  برده 
تری در این زمینه هستند، بهتر است به جلد 
سوم » تئوری انقالب کارل مارکس « نوشته 
هال دریپر که اختصاص به این مساله دارد، 
مراجعه کنند… مارکس و انگلس اصطالح 
» دیکتاتوری پرولتاریا « را در یک دوره 
برده  بکار  بار  دوازده  ساله، مجموعا  پنجاه 
پرولتاریا  حاکمیت  با  مترادف  همیشه  و  اند 
از  به معنای شکلی  نه  یا دولت کارگری و 
نه  آنها  دمکراسی…  مقابل  در  و  حکومت 
اصطالح  این  از  ای  برنامه  اسناد  در  خود 
به  را  آن  از  استفاده  نه  و  اند  کرده  استفاده 
آنها  اند…  کرده  توصیه  جریانی  یا  کسی 
خاصی  های  دوره  در  اصطالح  این  از 
استفاده کرده اند و بیشتر در مواردی که به 
طرفداران اگوست بالنکی نظر داشته اند… 
در   » دیکتاتوری   « نوزدهم  قرن  نیمه  در 
زبان های اروپائی اصال به معنای حاکمیت 
به  نه  و  شده  می  برده  بکار  فرمانروائی  و 
مقابل  در  که  فرمانروائی  از  شکلی  معنای 
 « اصطالح  مانیفست  در  باشد.  دمکراسی 
دیکتاتوری پرولتاریا « بکار گرفته نشده… 
زیرا همان طور که تحقیق دریپر نشان می 
دهد، آنها این اصطالح را در شرایط خاصی 
بکار برده اند و در هیچ سند برنامه ای هم 
این  از  کن  خررنگ  مهمالتی  اند.  نیاورده 

دست، که خود کلی جای حرف دارد.

مثلث » دو ضلعی «!

دولت  باره  در  درکی  چه  لنین  و  مارکس 
کارگری داشتند؟ در این ارتباط، عالیجناب ] 
شال [ گونی یک مثلث کشیده و می فرماید: 
هر دو معتقد هستند که یک دوران گذار بین 
طبقات  هست.  داری  سرمایه  و  سوسیالیسم 
کارگری  دولت  شوند.  نمی  حذف  شبه  یک 

یک دولت دمکراتیک است.

در  که   !» میکند  کشف   « بار  اولین  برای 
هم  استالین  و  مارکس  نظر  اول  مورد  دو 
یکی است. عجب! پنجه را باز کرد و گفت 
که   !» برد  می  پی   « بوقی  از  بعد  وجب. 
درک مارکس و لنین و استالین از این اصول 
را  شیره  نیست.  متفاوت  تاریخی  متریالیسم 

خورد و گفت شیرین است.

دولت…  و  طبقه  و  گذار  اصطالحات،  این 
لزوما و یا اصال چیزی را توضیح نمی دهند. 
سخن برسر یک درک تئوریک، انتزاع فلسفی 
از چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان 
پای  است.  خصوصی  مالکیت  بستر  در  ها 
یک دریافت ذهنی از مشغله هستنده ذیشعور، 
تولید برای بودن، کار و مبارزه افراد برای 
خورد و خوراک و پوشاک، بانی گذار قهری 
از معلوم ساده بسمت مطلوب گسترده براثر 
نگرشی  است.  میان  در  مولد  نیروی  رشد 
گزنده متکی بر داده های زمانه، پیش فرض 
اجتماعی،  و  اقتصادی  ذهنی،  و  عینی  های 

مبتنی بر تجربیات دور و نزدیک تاریخی.

و  خصوصی  مالکیت  از  گذار  پس 
دیکتاتوری بورژوآزی به مالکیت اجتماعی 
و دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا، فرمانروائی 
سرمایه، تسلط صنعت بزرگ بر کشاورزی، 
تولید انبوه و بازرگانی فرامرزی بر تجارت 
محلی مازادها، شهر بر روستا + مبادله کار 
تقابل  ارزش،  اضافه  ایجاد  برای  و سرمایه 
آشکار  مبارزه  سرمایه،  و  کار  میان  قهری 
میان طبقه کارگر و سرمایه دار برسر مزد 
و اشتغال و آموزش و… در جهان سرمایه 
که  مادام  دارد.  می  مفروض  را  داری 
نمی  فرمانروائی سیاسی و حکومت هست، 
توان فرمانبری و حکومت شوندگی را منکر 

شد.

این  با  کاری  هیچ  گونی   ] ] شال  عالیجناب 
را  سرنا  ندارد.   !» افتاده  پا  پیش   « حقایق 
تاریخی  متریالیسم  زند.  از سر گشادش می 
و  اقتصادی  تضادهای  تردستی،  نوعی  را 
توسعه  و  ثروت  عمودی  تمرکز  اجتماعی، 
عرضی فقر، تقابل قهری میان طبقات دارا 
را  خصوصی  مالکیت  بستر  در  ندار  و 
بازتاب فرض و نظر این و آن قالب می کند. 
فیلسوف نادم وطنی ما تصور می کند که بین 
گذار  دوران  یک  داری  سرمایه  سوسیالیسم 
میخواست.  اینطور  مارکس  چون  هست، 
طبقات یک شبه حذف نمی شوند، چون لنین 
دست.  این  از  مهمالتی  پسندید.  می  چنین 
انتزاع وارونه از حقایق ناسوتی که شاخ و 

دم ندارد.

با این قدم های » غول آسا «! خود را به مورد 
سوم ) دولت کارگری یک دولت دمکراتیک 
است.  اختالف  محل  که  رساند  می   ) است 

می فرماید:

الف – من فکر می کنم حرف لنین ) حکومت 
از  تر  دمکراتیک  بار  میلیون  یک  شوروی 
بورژوآئی  های  جمهوری  ترین  دمکراتیک 
است ( از جهتی درست بود… در آن موقع 
دمکراتیک   « اتفاق  به  قریب  اکثریت  در 
حق  از   » بورژوآئی  های  جمهوری  ترین 
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رای عمومی خبری نبود. زنان و بخش اعظم 
کارگران و تهیدستان و اقلیت ها از حق رای 
محروم بودند… در مقایسه با اینها حکومت 
حق   ۱۹۱۸ سال  در  که  چند  هر  شوروی 
بود…  کرده  ملغی  را  ثروتمند  طبقات  رای 
امکاناتی  اکثریت مردم… از حقوق و  ولی 
برخوردار بودند که در کشورهای دیگر قابل 

تصور نبود…

وطنی  نادم  پای  خرده  این  که  ندارم  تردید 
درک  را  لنین  انقالبی  داوری  مضمون  ما 
به  لنین  داوری  این  که  فهمد  نمی  کند.  نمی 
اقلیت  آلت دست  باز می گردد که  حکومتی 
ممتاز، مالک و ارباب و سرمایه دار خودی 
آن را یک  دلیل  بهمین  نبود.  و غیر خودی 
میلیون بار دمکراتیک تر از تمام جمهوری 
اقلیت  بسود  که  دانست  می  بورژوآئی  های 
ممتاز طبقه کارگر را می دوشیدند، خلق ها 
را می چاپیدند، از قبل کار غیر ارتزاق می 
کردند. لنین خیلی با فرهنگ تر از آن بود که 
حق رای عمومی را بانی تضادهای اقتصادی 
و اجتماعی قلمداد کند. لنین مارکسیست می 
دانست که تامین حقوق اهالی در یک جامعه 
مفروض، سرمایه داری یا سوسیالیستی، کلی 
پیش فرض ریز و درشت دارد. یکی از این 
پیش فرض ها، استقرار سیاسی طبقه کارگر، 
بر  متفکر  و  زنده  کار  تسلط صوری  یعنی 
کار مرده و متراکم بود که با پیروزی انقالب 
و  بورژوآزی  قبال  در  اکتبر  سوسیالیستی 

امپریالیسم برآورده شد.

اشراف  امالک  و  دارائی  شوروی  حکومت 
غیر  و  منقول  ثروت  بزرگ،  خوانین  و 
منقول بانکداران، پیمانکاران، سرمایه داران 
بزرگ خودی و غیر خودی را مصادر، حق 
مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی 
را ملغی، ارتزاق از قبل کار غیر، خرید و 
فروش نیروی کار را ممنوع، کنترل بانکها، 
استخراخی،  صنایع  بزرگ،  های  کارخانه 
وسائل حمل و نقل عمومی و… را از چنگ 
المللی خارج کرد.  بین  بومی و  بورژوآزی 
بیچاره ثروتمندان » مظلوم «! همین اقدامات 
کردن  محروم   – بودند  نمونه  و  انقالبی 
 !» آورده  باد   « منال  و  مال  از  ثروتمندان 
مالکان و اربابان و سرمایه داران از دارائی 
و امالک » آباء و اجدادی «! محروم کردن 
از  انقالبی  ضد  طبقات  طفیلی،  گروههای 
حق دخالت در امور اقتصادی و اجتماعی، 
و  امدادی  و  اداری  لشگری،  و  کشوری 
آموزشی و… که سردمداران دمکراسی ناب 
افالطونی را گزیده و باعث غرور کارگران، 
روستائی، روشنفکران  و  فرودستان شهری 
غرور  باعث  انقالبی،  و  مترقی  و  ملی 
پرولتاریا در جهان شدند، حکومت شوروی 
را سرآمد کردند. داوری انقالبی لنین به این 
آفرین  پیروزی های غرور  تاریخی،  حقایق 

اشاره داشت.

بیرحم «! حکومت  و »  انقالبی  لنین  برای 
انقالبی  گذار  آغاز  دورنما،  یک  شوروی 
لنین  بود.  کمونیسم  به  داری  سرمایه  از 
این  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  که  فهمید  می 
کمونیسم علمی،  پراتیک  از  نخستین مرحله 
بدالئلی کامال قابل فهم، هنوز با تسلط واقعی 
تولید  با مکانیسم خود کار  بر سرمایه،  کار 
برای رفع نیازهای مادی و معنوی نیروهای 
باید   « دولت  این  دارد.  زیادی  فاصله  مولد 
ها «! حق نداشت حماقت های کمون پاریس 
را تکرار کرده و نهان گاههای بورژوآزی 
کمون  مثل  نداشت  حق  بگیرد.  نادیده  را 
نباشد، دمکراسی را  به ورسای  بفکر حمله 
اربابان و سرمایه  مالکان و  نکند،  مصادره 
داران را بحال خود بگذارد، بانک ها را از 
ندارد  حق  نیاورد…  در  بورژوآزی  چنگ 
مثل کمون قربانی جوانمردی کارگران شود. 
مادی  امکانات  داده های زمانه،  بایست  می 
اقتصاد  معتبر  های  مولفه  حتی  تاریخی،  و 
بکار  را  ارزش  قانون  کاال،  و  پول  بازار، 
گیرد تا بتواند مکانیسم های گذار از سرمایه 
نماند  ناگفته  دریابد.  را  کمونیسم  به  داری 
را  ای  برنامه  تحقق  شوروی  حکومت  که 
دنبال می کرد که بخش اعظم آن هنوز جنبه 

تئوریک داشت.

ب – اما از جهتی دیگر… حکومت شوروی 
نه تنها به یک حکومت تک حزبی تبدیل شد، 
بلکه حتی در داخل خود حزب کمونیست هم 
جریان  عمال  فراکسیون،  حق  ممنوعیت  با 
سازمان  بیان  از  اکثریت  نظر  مخالف  های 
یافته نظرات شان محروم شدند… حکومت 
شوروی را حتی در آخرین سال های زندگی 
حکومت  یک  شد  نمی  دیگر  نیز  لنین  خود 

واقعا دمکراتیک نامید…

غلتیدن به نظام تک حزبی نه با قدرت گیری 
زندگی  های  سال  آخرین  در  بلکه  استالین، 
شدن  روشن  برای  شد…  شروع  لنین  خود 
این نکته کافی است به درک لنین از مفهوم 
کنیم…  مراجعه   » پرولتاریا  دیکتاتوری   «
مصیبت های جنگ داخلی در تبدیل حکومت 
شوروی به یک نظام تک حزبی نقش بسیار 
آن در  اما زمینه های فکری  داشت،  مهمی 
میان مارکسیست های روسیه مدت ها پیش 
گرفته  دولت شوروی شکل  گیری  از شکل 

بود…

پس تمام الم شنگه و قشقرق بسیاق تجار » 
درک  باره  در  ارزان  قال  و  داد   !» محترم 
بافی  تئوری  استالین،  و  لنین  و  مارکس 
مضحک در مورد » گذار و حذف طبقات 
و دولت دمکراتیک کارگری «! دل سوزی 
برای حق رای ثروتمندان » مظلوم «! آه و 

های ضد  بندی  دسته  ممنوعیت  بخاطر  ناله 
خرده  سازمانیافته  های  مخالفت  انقالبی، 
فقط  همه  اینها   !» معصوم   « بورژوآزی 
سوسیالیستی  انقالب  که  بود  منظور  باین 
دیکتاتوری   !» تقلبی   « بازی  یک  اکتبر 
قالب شود.  تئوریک «!  فاجعه  پرولتاریا » 
ناگفته نماند که این نگرش بورژوآ – پلیسی 
در فردای پیروزی انقالب سوسیالیستی اکتبر 
انقالبی  دیکتاتوری  استقرار  روسیه،  در 
پرولتاریا در بزرگترین، یکی از پر جمعیت 
ترین کشورهای جهان سرمایه داری علم شد. 

طفلک ] شال [ گونی…

از  قبلی  گذار  بدون  سرمایه  فرمانروائی 
تولید  از  پولی،  اقتصاد  به  طبیعی  اقتصاد 
خرد و تجارت محلی مازاد ها به تولید انبوه 
مالکیت  نفی  بدون  فرامرزی،  بازرگانی  و 
رعایا،  سنتی  وابستگی  زمین،  بر  اربابی 
کار،  ابزار  از  مولد  نیروهای  جدائی  بدون 
انفرادی دهقانان و صنعتگران خرد  ید  خلع 
آزادی  روستا،  و  شهر  سطح  در  متوسط  و 
و  کار  مبادله  کار،  نیروی  فروش  و  خرید 
بدون  ارزش…  اضافه  ایجاد  برای  سرمایه 
وسائل  بر  بورژوآزی  خصوصی  مالکیت 

تولید اجتماعی اصال مقدور نمی شد.

کلیدی  نقش  که  بود  متریالیست  مارکس  این 
تولید برای دوام زیست جمعی انسان ها را 
مقوالت  گذرای  خصلت  روی  از  دریافت، 
تحوالت  لزوم  برداشت،  پرده  اقتصادی 
را  مولد  نیروهای  رشد  براثر  اجتماعی 
خصوصی،  مالکیت  پای  داد.  تشخیص 
فرمانبری، جدال قهری  فرمانروائی و  بانی 
در  کنندگان  ید  خلع  و  شدگان  ید  خلع  میان 
گذشته و حال را به میان کشید. نشان داد که 
و  فرمانروائی  مناسبات زوری،  این  چطور 
حکومت، اشرافی و اربابی و بورژوآئی بر 
تولید و بازیگران زنده و تاریخی تولید، در 

بستر مالکیت خصوصی رقم خورد.

رفته رفته فرمانروائی اشراف، دوران برده 
بجای  ها  برده  میان رفت، طغیان  از  داری 
خود، چون واگذاری زمین با صرفه تر از 
بساط  بود.  شده  ها  برده  زوری  نگهداری 
خانساالری برچیده شد، چون با افزایش حجم 
مطلق  حجم  افزایش  ایضا  جمعیت،  مطلق 
نیازهای مصرفی جامعه، نگهداری زمین در 
اقتصاد طبیعی دیگر صرف نمی  چارچوب 

کرد. تردستی که نیست.

تا اینکه با برآمد اقتصاد پولی، توسعه صنعت 
بدنبال  نیروهای مولد،  براثر رشد  کارگاهی 
برپائی  و  عظیم  های  کارخانه  اندازی  راه 
صنعت بزرگ، اشاعه تولید انبوه و بازرگانی 
فرامرزی… نوع سرمایه داری فرمانروائی، 
 « به  موسوم   – بورژوآزی  دیکتاتوری 
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شال   [ عالیجناب  بسالمتی   !» دمکراسی 
دیکتاتوری  این  حال  گرفت.  شکل  گونی   ]
تنزیلی،  سرمایه  مالی،  الیگارشی  آشکار 
که  است  دمکراسی  امپریالیستی  نوع  یعنی 
تولید  معکوس  رشد  بانی  ماست.  برابر  در 
و مصرف، تمرکز عمودی ثروت و توسعه 
باعث عقب ماندگی کشورها،  فقر،  عرضی 
مسبب بیکاری انبوه کارگران، تنگدستی خلق 
بحران  محرک  خودی،  غیر  و  خودی  های 
صنعتی،  و  تجاری  و  مالی  نوبتی،  های 

ماجراجوئی و جنگ و اشغالگری و…

ورای  در  معجونی   !» ناب   « دمکراسی 
ارزش  مکانیسم  از  مستقل  متقابل،  طبقات 
آفرینی در بستر مالکیت خصوصی، بکلی بی 
دمکراسی،  سابقه  است.  مفت  حرف  معنی، 
الزامات  تابع  دولت،  نوعی  پای  بماند.  فعال 
زمانه، حافظ مالکیت خصوصی متداول، در 
خدمت مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط 
در میان است. وسیله ای است برای تضمین 
تولید  بر  رنگ  همه  از  مالکان  فرمانروائی 
ابزار  تولید،  تاریخی  و  زنده  بازیگران  و 
سرکوب منظم حکومت شوندگان در شرایط 
خصوصی  مالکیت  که  مادام  اضطراری. 
پا  اجتماعی  تولید  وسائل  بر  کار،  ابزار  بر 
ارزش  مکانیسم  سیاسی،  اقتصاد  برجاست. 
آفرینی تابع الزامات سرمایه است و کاری با 
احتیاجات مصرفی جامعه، با نیازهای مادی 
و معنوی نیروهای مولد ندارد… دولت و با 
هر پیشوند و پسوندی معرف دیکتاتوری طبقه 

ای است که بلحاظ اقتصادی فرمانرواست.

برای  گونی   ] شال   [ عالیجناب  سوزی  دل 
با  ارتباط  در   !» مظلوم   « ثروتمندان 
لغو  بورژوآزی،  امالک  و  دارائی  مصادره 
اش  ناله  و  آه  است.  خصوصی  مالکیت 
بخاطر خرده بورژوآزی » معصوم «! در 
دسته  تعطیل  دمکراسی،  مصادره  با  ارتباط 
طبقه  واحد  حزب  در  مسلکی  های  بندی 
ممنوعیت  فرماید:  می  دارد.  قرار  کارگر 
مخالف  های  جریان  عمال  فراکسیون،  حق 
نظرات  یافته  سازمان  بیان  از  اکثریت  نظر 
شان محروم شدند. این تعبیری ریاکارانه، با 
حقیقت  یک  از  تراشیده  تروتسکی  گند  بوی 
تاریخی است، یک قطعنامه جمعی و آگاهانه 
ریاکارانه   .» حزب  یکپارچگی   « باره  در 
است، چون نمی گوید این قطعنامه پیشنهادی 
باتفاق  کمونیست  دهم حزب  کنگره  در  لنین 
آرا تصویب شد. بوی گند تروتسکی تراشیده 
های  بندی  دسته  ممنوعیت  چون  دارد،  را 
کادرهای  نظری  اختناق  مساوی  را  مسلکی 
انتشار  تاریخ  چون  کند.  می  وانمود  حزبی 
 « در  تاریخی  تروتسکی  مقاالت  آخرین 

پراودا « موجودند.

گرایش مالیخولیائی

به  ما  وطنی  بجانب  حق  و  ورشکسته  نادم 
اهمیت تحقیق دریپر جهت کشف منشاء خیلی 
از درک های آشفته از نوشته های مارکس 
اشاره کرده و می فرماید: اینکه در تمام آثار 
به جا مانده از مارکس و انگلس در یک دوره 
پنجاه ساله، اصطالح » دیکتاتوری پرولتاریا 
« فقط دوازده بار بکار رفته… بسیار مهم 

است.

مارکس تاریخی بسال ۱۸۱۸ متولد شد و در 
سال ۱۸۸۳ میالدی، در سن 6۵ سالگی، در 
تاریخی،  این مارکس  لندن در گذشت. شاید 
از  تر  هوش  تیز  خیلی  هم  نوجوانی  در 
فکری  سالگی  از ۱۵  و  بود  خود  همساالن 
نسبتا سنجیده و قلمی نسبتا خوب داشت. هیچ 
بعید نیست. اما این نوجوان فرضی و » تیز 
هوش «! هنوز با مارکس متریالیست مورد 
نظر ما در این مبحث فاصله زیادی داشت: 
من مرتب از مارکس می شنیدم که او، در 
مربوط  قانون  بررسی  مشغول  زمانیکه  آن 
به دزدی هیزم و وضع دهقانان موزل بود، 
از سیاست صرف بسمت مناسبات اقتصادی 

کشیده شد و باالخره به سوسیالیسم رسید.

آثار  فیشر…  ریشارد  به  انگلس  نامه   (
مارکس و انگلس – مجلد ۳۹ آلمانی (.

مثل اینکه مارکس جوان » تنها « متفکری 
 « به  مربوط  قانون  بررسی  ضمن  که  بود 
از  سرقت   !» موزل  بینوایان  دزدی  هیزم 
دهقانان،  فقر  علت  بفکر  روی العالجی… 
بفکر مبنای قانون و قانونگزاری، حق و » 
سیاست  که  داد  تشخیص  افتاد.  نا « حق   «
با  متداول،  اقتصادی  مناسبات  با  ارتباط  بی 
که  دید  می  چون  نیست،  دولت  و  مالکیت 
چطور زمینداران وقت، دولت و دادگستری 

را در قبضه خویش دارند.

هیزم  قانون  باره  در  مارکس  مباحثات   (
دزدی (

شخصیت  براینکه  مبنی  هست  شواهدی 
و  هگل  نقد  از  بعد  متریالیست  مارکس 
هگلیسم، تسویه حساب با فلسفه رسمی، پس 
مسلط  تلقی  طرز  نفی  سیاسی،  اقتصاد  نقد 
جمعی  زیست  بازآفرینی  چگونگی  باره  در 
در  خصوصی  مالکیت  بستر  در  ها  انسان 
گرفت.  میالدی شکل  نوزدهم  سده  دهه ۴۰ 
در  آثاری  توانست  نمی  متریالیست  مارکس 
یک دوره پنجاه ساله داشته باشد و نداشت. 
پس این رمان کلیسائی در باه » آثار مارکس 
در یک دوره پنجاه ساله «! بکلی بی معنی، 
از  حکایت  چون  است.  مفت  حرف  اصال 
متریالیست   « که  دارد  تراشیده  جانور  یک 
بدنیا آمد «! مشتی اراجیف شرعی، مهمالتی 

خررنگ کن از این دست.

دیکتاتوری » اصطالحات «!

[ گونی، گویا مقوله  ] شال  بزعم عالیجناب 
در  من  اصطالح  یک  پرولتاریا  دیکتاتوری 
انگلس  و  مارکس  که  است  شاخی  آوردی، 
در  خود  فرنگی  حریفان  نفوذ  تا  تراشیدند 
هیچ  یعنی  کنند…  خنثی  را  ادبیات  عرصه 
اجتماعی  و  اقتصادی  مناسبات  با  ربطی 
بستر  در  آفرینی  ارزش  مکانیسم  متداول، 
و  کار  تضاد  با  ربطی  مالکیت خصوصی، 
جهان  در  طبقاتی  مبارزه  محرک  سرمایه، 
سرمایه داری نداشته و ندارد. صحت و سقم 
آن نیز با ضریب کار بردش در آثار مارکس 
و انگلس معلوم می شود. بقول بچه های هفت 
باد  زنده  پس  لذیذی  این  به  آبگوشت  چنار: 

دیزی.

مانده،  بجا  آثار  آوری  جمع  که  نماند  ناگفته 
دست نوشته ها و مقاالت پراکنده مارکس و 
انگلس به چند زبان، در ۴۱ مجلد، سال ها 
اکتبر  سوسیالیستی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
کمیته  تصمیم  براساس  اینکه  تا  شد،  مقدور 
مرکزی حزب کمونیست شوروی ) بلشویک 
( در دوران دبیر اولی استالین » جنایتکار 
با نظارت مستقیم دیکتاتوری پرولتاریا،   !»
و  ترجمه  دنیا  زنده  زبان   ۱۷ از  بیش  به 

منتشر شدند.

ساده لوحی است اگر تصور شود که دریپر 
و دویچر و… می نوشتند که بنویسند. خیر، 
می  فرض  حضرات،  چون  نیست.  اینطور 
کنیم با » حسن نیت «! پای مسائلی را پیش 
که  اند  کرده  داوری  را  حوادثی  اند،  کشیده 
متداول  اجتماعی  و  اقتصادی  مناسبات  با 
مربوطند،  نزدیک  و  دور  های  گذشته  در 
در  ندار  و  دارا  طبقات  منافع  که  مناسباتی 
نیروهای  مبارزه  مالکیت خصوصی،  بستر 
فقر و ثروت در جهان سرمایه داری را در 
بر می گیرند. هدف این عالیجنابان، نمایندگان 
 !» بورژوآزی » معصوم  عیار خرده  تمام 
سوسیالیستی  انقالب  نفی  از  غیر  چیزی 
نفی  پرولتاریا،  انقالبی  دیکتاتوری  اکتبر، 

بلشویسم نبوده است.

خود.  بجای  دریپر،  آور  حیرت  بینی  تیز 
از  مانده  بجا  آثار  تمام  دریپر  شاید  بعالوه، 
که  باشد.  آب  فوت  را  انگلس  و  مارکس 
فقط خدا می داند. اما اینکه نامبرده ضریب 
کاربرد اصطالح » دیکتاتوری پرولتاریا « 
در بیش از چهل مجلد کتاب نسبتا پر حجم 
و در یک » دوره پنجاه ساله « را شمرده 
تا نشان دهد که بلشویک ها مطلوب مارکس 
و انگلس را دنبال نمی کردند… خیلی سوء 
حرف  جای  کلی  حقیر  بنظر  برانگیز،  ظن 



108مجله هفته شماره 33 اسفند 1391 صفحه  

دارد.

تردید ندارم که این بازی احمقانه و مضحک، 
باب طبع صاحبکاران خرد و متوسط، دالل 
و رمال و کارچاق کن و بساز و بفروش… 
از حمایت بورژوآزی و امپریالیسم، حمایت 
و  نبوده  نصیب  بی  پرده  پشت  سروران 
استعمار  خواران  میراث  استراتژی  نیست، 
کهن را دنبال کرده و می کند. دیری است که 
امثال دریپر و دویچر و… بعنوان نمایندگان 
معصوم   « بورژوآزی  خرده  عیار  تمام 
 !» کنند  ثابت   « تا  گیرند  می  سفارش   !»
 !» تقلبی   « اکتبر  سوسیالیستی  انقالب  که 
تئوریک «!  فاجعه  پرولتاریا »  دیکتاتوری 
و  بوده  انگلس  و  مارکس  مطلوب  با  مغایر 
خویشاوندی  مارکسیسم  با  بلشویسم  هست، 

نداشته و ندارد.

رویداد » نامطلوب «!

تدارک  برسر  ها  مارکسیست  جمعی  توافق 
طلبی  جنگ  برعلیه  سوسیالیستی  انقالب 
بورژوآزی در جهان سرمایه داری، قطعنامه 
می  باز  میالدی  بسال ۱۹۱۲  بال،  معروف 
این  جهانی  اول  آستانه جنگ  در  اما  گردد. 
و  تاریخی  عهد  به  بود  بلشویک  حزب  فقط 
انقالبی خود وفادار ماند… پیروزی انقالب 
اول  جنگ  بحبوحه  در  اکتبر  سوسیالیستی 
تلخ  این » شوخی   – امپریالیستی  و  جهانی 
بکلی  را  داری  سرمایه  جهان   !» تاریخ 
استعمار  خواران  میراث  کرد،  غافلگیر 
طبقه  فرمانروائی  که  چرا  گزید.  را  کهن 
انقالبی  پرولتاریای  مستقیم  مدیریت  کارگر، 
بر چگونگی بازآفرینی زیست جمعی انسان 
همان  سیاسی،  معلوم  جغرافیای  یک  در  ها 
انقالبات  در  انگلس  و  مارکس  مطلوب 
رهبران  خیانت  بدنبال  اروپا،  موفق  نا 
انترناسیونال دوم… در هیچیک از محاسبات 

قبل از جنگ پیش بینی نشده بود.

در  آسا  برق  نظامی  پیروزی  یک  تصور 
قبال حکومت نوخاسته کارگری، بورژوآزی 
نمی  که  کرد  ای  سرگیجه  آنچنان  دچار  را 
توانست سیر احتمالی حوادث را محاسبه کند. 
برای اولین بار بردگان » بی « فرهنگ و 
برده  از  تر  دقیق  و  بهتر  خیلی  آزموزد  نا 
فروشان » متمدن « و کارکشته، سیر واقعی 
بر  نیز  سرانجام  و  کرده  درک  را  حوادث 
اوضاع مسلط شدند. مسئول این » جنایت «! 
مامور  بورژوآزی  خرده  پس  بود.  بلشویسم 
کند،  پارس  انگلس  و  مارکس  بنام  تا  شد 

بلشویسم را مشکوک جلوه دهد.

دستور کار دیکتاتوری پرولتاریا

نفی  پای  و…  دویچر  و  دریپر  پدر  بگور 
مالکیت  کار،  ابزار  بر  خصوصی  مالکیت 

پای  اجتماعی،  تولید  وسائل  بر  بورژوآزی 
کمونیسم  به  داری  سرمایه  از  انقالبی  گذار 
در میان بود. با پیروزی انقالب سوسیالیستی 
اکتبر در روسیه، استقرار دیکتاتوری انقالبی 
تاریخ  داری،  سرمایه  جهان  در  پرولتاریا 
کشورها  تمام  در  متفکر  و  زنده  کار  بسود 
ورق خورد و به آن بخش از حیات مارکسیسم 
داد.  پایان  داشت  تئوریک  جنبه  صرفا  که 
بورژوآزی  با  اکتبر  سوسیالیستی  انقالب 
تسویه حساب کرد. نظام کارمزدی را درهم 
شکست. به جهانیان نشان داد که تسلط کار 
مرده و متراکم بر کار زنده و متفکر اصال 
جاودانه نیست. نشان داد که برای رفع تضاد 
کار و سرمایه یک راه حل عملی وجود دارد. 
تئوری گذار مارکس متحقق شد و چگونگی 
گذار از سرمایه داری به کمونیسم در دستور 

کار قرار گرفت.

انقالبی  دیکتاتوری  که  بود  راستا  این  در 
فراری،  اربابان  امالک  و  دارائی  پرولتاریا 
را  بزرگ  داران  سرمایه  اموال  بازمانده 
بر  خصوصی  مالکیت  حق  کرد.  مصادره 
ماشین  و  زمین  بر  اجتماعی،  تولید  وسائل 
آالت را ملغی، نهاد های مالی و صنعتی و 
تجاری، وسائل حمل و نقل و… را از چنگ 
بورژوآزی خودی و غیر خودی خارج کرد. 

مانیفست حزب کمونیست عملی شد.

وجود  با   !» ها  باید   « موقت  دولت  اما 
درهم  درشت  و  ریز  های  کارخانه  یکسری 
از  بازرگانی  و  تولیدی  های  واحد  ریخته، 
مالکی  خرده  کشاورزی  یک   + افتاده  کار 
اقتصاد  یک  از  خیلی  هنوز  گشاد،  و  گل 
بایست  می  بود.  دور  برنامه  با  و  متمرکز 
را  تولید  و  آشفته عبور کرده  معلوم  این  از 
در مسیر نیازهای مصرفی اهالی، مطالبات 
مادی و معنوی نیروهای مولد سازمان دهد. 
می بایست مولفه های معتبر اقتصاد بازار، 
پول و کاال، قانون ارزش و… را بکار گیرد 
به  داری  سرمایه  از  گذار  های  مکانیسم  تا 
نپ   « اقتصادی  طرح  دریابد.  را  کمونیسم 
« جهت احیای صنعت و کشاورزی، توسعه 

تولید و مباله و تجارت…

دستاورهای اقتصادی

طولی نکشید که دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا 
بیاری علوم بر  از مراحل مقدماتی گذشت، 
فائق  گیر  پا  و  دست  مشکالت  از  بسیاری 
آمد، تکنیک را مهار کرد، با قدم های غول 
صنعت  در  کالن  و  خرد  های  آشفتگی  آسا 
موفق  گذاشت،  سر  پشت  را  کشاورزی  و 
شد تا در فاصله سال های ۱۹۳۵ – ۱۹۲۵ 
را  سنگین  صنایع  تولیدات  حجم  میالدی، 
سرمای  میزان  دهد.  افزایش  برابر   ۱۴ تا 
گذاری های صنعتی را، در فاصله سال های 

میلیارد   ۵/۴ از  میالدی،   ۱۹۲۸  –  ۱۹۳6
روبل به ۳۲ میلیارد روبل ارتقاء بدهد. حجم 
تولید ذغال سنگ مصرفی صنایع را، از ۲ 
به تقریبا ۸ میلیون تن افزایش بدهد. صنعت 
تولید  و  برابر  دو  رشدی  به  را  فلز  ذوب 
ده  برساند.  برابر   ۲/۵ رشدی  به  را  فوالد 
کارخانه محلی تولید برق، با ظرفیتی معادل 
۲۵۳/۰۰۰ کیلووات را، در فاصله سال های 
کارخانه   ۹۵ به  میالدی،   ۱۹۲۰  –  ۱۹۳۵
 ۴/۳۴۵/۰۰۰ معادل  ظرفیتی  با  سراسری، 
جهان،  سوم  مقام  و  کرده  متحول  کیلووات 
با  آورد.  بدست  را  آلمان  و  آمریکا  از  بعد 
تولید ۲۵۰/۰۰۰ تراکتور در سال مقام اول 
جهان را در این عرصه از آن خود کند. با 
سازماندهی کلخوز، ضمن رفع کمبود غله، 
مقام اول جهان را در تولید شکر را بدست 
آورد. تعداد کارگران صنعتی را، در مقایسه 
با سال ۱۹۱۳ میالدی، از ۲/۵ تا ۳ میلیون 
نفر، به ۹/6، ۱۱ و ۲۳ میلیون نفر در سال 
۱۹۳۸ میالدی افزایش دهد. بلحاظ نرخ رشد 
تولیدات صنعتی انگلیس و فرانسه و آمریکا 
را پشت سر بگذارد… مسئول این » جنایت 
بلشویسم بود. خرده بورژوآزی سفارش   !»
گرفت تا حقایق را وارونه کند، بلشویسم را 
» بیرحم و خشن «! استبداد آسیائی بخواند.

شگرد » نوین «!

خرده بورژوآزی، این جانور » ذات البین «! 
با گرایشی مساعد بسمت طرز تلقی مسلط در 
باره هستی و هستنده ها، در باره چگونگی 
بستر  انسان ها در  بازآفرینی زیست جمعی 
پا  و  آواره  نیروی  مالکیت خصوصی، یک 
در هواست، در البالی طبقات اصلی جامعه 
از  هم  و  می خورد  توبره  از  هم  لولد،  می 
وارونه  برای  هم  غریبی  استعداد  آخور. 
کردن حقایق تاریخی در شرایط اضطراری 
دارد. پس بیخود نیست که عالیجناب ] شال 
[ گونی، خاصه در اوضاع و احوال جاری، 
امثال  با  شده،  ها  سفارشی  جویده  مشتاق 
تا بر روی هستی مشخص  دریپر می السد 
خرده پا در جهان واقعی سرپوش بگذارد، تا 
آورگی طبقاتی خویشتن خویش  درد و رنج 

را فراموش کند.

بزعم این جانور » ذات البین «! دستاوردهای 
دیکتاتوری  اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی 
را  بلشویسم  چون  باطلند،  پرولتاریا  انقالبی 
کمونیسم  تاریخی  پراتیک  کنند.  می  تداعی 
بوی  چون  است،  مردود  بکلی  علمی 
مارکسیست های روس، بوی لنین و استالین 
می دهد… اینها همه می بایست بسود نوعی 
بیافتد،  اعتبار  از   !» ناب   « دمکراسی 
لجن  به  امپریالیسم  و  بورژوآزی  بسالمتی 

کشیده شود.
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فرمایشات » چپ اندر قیچی «!

که  دمکراتی  سوسیال  نخستین  فرماید:  می 
در  را   » پرولتاریا  دیکتاتوری   « عبارت 
برنامه حزبی گنجاند، پلخانف بود که آن را 
به معنای دیکتاتوری حزب سوسیال دمکرات 
های  جریان  همه  سرکوب  برای  فهمید  می 
غیر سوسیالیست. عجب ادعای » غریبی «! 

گرایش مالیخولیائی که شاخ و دم ندارد.

ایضا: مارکسیست های روس ) چه بلشویک 
 « اصطالح   ) ها  منشویک  چه  و  ها 
بکار  معنائی  به  پرولتاریا « را  دیکتاتوری 
گرفتند که با درک مارکس تفاوت داشت… 
با  ها  بلشویک  که  بود  اکتبر  انقالب  از  بعد 
صراحت بیشتری آن را به معنای دیکتاتوری 
بخش پیشرو و انقالبی پرولتاریا به کار بردند 
که جز دیکتاتوری اقلیت معنای دیگری نمی 

توانست داشته باشد.

 « عبارت   – روس  های  مارکسیست  گویا 
پلخانف  پیشنهاد   !» پرولتاریا  دیکتاتوری 
کارگران  حزب  برنامه  در  و  پذیرفته  را 
سال  تا  گذاشتند  روسیه  دمکرات  سوسیال 
های  جریان  همه   « سرکوب  برای  بعد  ها 
باشند.  نداشته  مشکلی   !» سوسیالیست  غیر 
احزاب،  که  فهمد  نمی  مردک  الخالق!  جل 
واپسگرا،  و  ارتجاعی  یا  پیشرو  و  انقالبی 
منافع طبقات را نمایندگی می کنند. نمی فهمد 
که دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا، استراتژی 
بورژوآزی،  دیکتاتوری  قبال  در  مارکسیسم 
اجتماعی  و  اقتصادی  مناسبات  در  ریشه 
متداول در جهان سرمایه داری دارد. اصال 
محرک مادی و تاریخی دیکتاتوری انقالبی 
پرولتاریا، یعنی تسلط کار مرده و متراکم بر 

کار زنده و متفکر را درک نمی کند.

سنت های » سه گانه «!

دیکتاتوری   ( عبارت  این  فرماید:  می 
پرولتاریا در برنامه حزب کارگران سوسیال 
از  دمکرات روسیه ( به سه لحاظ، گسست 

سنت و درک مارکس و انگلس بود:

اوال آنها ) مارکس و انگلس ( این عبارت را 
نیاورده بودند. عجب »  در هیچ برنامه ای 
کشف بزرگی «! گویا آنها عبارت مضحک 
مردم  تمام  دمکراسی   = ناب  دمکراسی   «
بگذریم  بودند.  آورده  ای  برنامه  در  را   !»
اصل  عبارت،  بعنوان  و  عبارت  اینکه  از 
تقدم ماده بر شعور را مردود جلوه می دهد، 
مانیفست  مگر  بعالوه،  است.  مفت  حرف 
انقالب  لزوم  نبود؟  برنامه  کمونیست  حزب 
کارگری برای مصادره دمکراسی، تعرض 
مناسبات  و  مالکیت  حق  قبال  در  استبدادی 
اینکه  تولید را مطرح نکرد؟  داری  سرمایه 
البین  ذات   « جانور  این  بورژوآزی،  خرده 

«! بند نافش به مالکیت خصوصی و مناسبات 
سرمایه،  و  کار  تضاد  است،  وصل  مسلط 
محرک تنش های نوبتی میان طبقات اصلی 
ناگزیر  نتیجه  تابد،  برنمی  را  مدرن  جامعه 
مبارزه طبقاتی بطور کلی، جدال قهری میان 
سرمایه  جهان  در  بورژوآزی  و  پرولتاریا 
کند…  نمی  درک  اولی  بطریق  را  داری 
گناه مارکس و انگلس، گناه مارکسیست های 

روس نیست.

دوما منظور آنها از دولت کارگری یا دولت 
کارگر  طبقه  حاکمیت  سوسیالیسم،  به  گذار 
جامعه  عظیم  اکثریت  حاکمیت  یعنی  بود، 
مثل  الخالق!  جل  سیاسی.  حزب  یک  نه  و 
اینکه نادم وطنی ما مارکس و انگلس را با 
کالم  علم   « فیلسوف  همان  غزالی،  محمد 
و  طبقه  و  دولت  چون  گرفته.  عوضی   !»
حاکمیت و جمعیت و حزب و… را مشتی 
های  داده  ورای  در  اصطالحاتی  کلمات، 
مادی و تاریخی، مسقل از مناسبات اقتصادی 
و اجتماعی متداول، تقیسم کار جاری و شیوه 
مرسوم تولید، جدا از مکانیسم ارزش آفرینی 
در بستر مالکیت خصوصی فرض می کند.

انگلس  و  مارکس  برای  دولت  آنکه  حال 
حاصل دعوای قهری میان طبقات دار و ندار 
در بستر مالکیت خصوصی برسر مایحتاج 
اولیه زندگی، خوراک و پوشاک و… است. 
منظم  سرکوب  برای  طبقاتی  ارگان  یک 
مالکیت  زوری  تداوم  جهت  شدگان  ید  خلع 
تولید  وسائل  بر  کار،  ابزار  بر  خصوصی 
ید  خلع  فرمانروائی  استمرار  اجتماعی، 
نیروهای  تولید  بر  جدید  و  قدیمی  کنندگان 
مولد بوده و هست. نوع دمکراتیک آن نیز 
همین خصلت را دارد. حزب سیاسی مستقل 
مفت  حرف  معنی،  بی  بکلی  هم  طبقات  از 

است.

بازی » اکثریت عظیم «!

اصطالح خررنگ کن » اکثریت عظیم «! 
شگردی است برای ماستمالی کردن ویژگی 
انکار  برای  پولی،  اقتصاد  دوران  در  تولید 
طبقه  تنها  بعنوان  پرولتاریا  مشخص  هستی 
وجود  انکار  بورژوآزی،  قبال  در  انقالبی 
این دو طبقه اصلی در جهان سرمایه داری: 
اقشار میانی، صنعتگر کوچک، تاجر خرد، 
پیشه ور، دهقان، اینها همه با بورژوآزی می 
رزمند تا هستی میانی خود در دوران گذار 
را تضمین کنند. پس نه انقالبی، که محافظه 
کارند… مادام که تالش می کنند چرخ تاریخ 
را به عقب بکشند، ارتجاعی اند. ) مانیفست 

حزب کمونیست (

کارگر،  طبقه  کمیت  باره  در  کلمه  چند 
مناطق  در  خاصه  صنعتی،  پرولتاریای 

پیشرفته. دیری است که بورژوآزی، میراث 
اوج جنش  ترس  از  کهن،  استعمار  خواران 
کارگری، نگران بروز انقالب سوسیالیستی، 
برآمد مجدد پرولتاریای صنعتی و کمونیسم 
همین  مانده،  پس  و  پیشرفته  مناطق  در 
بکار  را   !» عظیم  اکثریت   « اصطالح 
باره  در  را  عمومی  افکار  تا  برند  می 
پرولتاریا،  تاریخی  نقش  مشخص،  هستی 
خرد  صاحبکاران  کودن،  پای  خرده  افکار 
کشوری،  و  لشگری  کارمندان  متوسط،  و 
دانشگاهی  و  اداری  و  اقتصادی  مدیران 
و… در باره این تنها طبقه انقالبی در جهان 
سرمایه داری را گمراه کنند و گمراه کرده 
امروز  پرولتاریا،  گویا  براینکه  مبنی  اند. 
دیگر نمی تواند آن طبقه مورد نظر مارکس 
جامعه  اکثریت  دیگر  چون  باشد.  انگلس  و 
را  کن  خررنگ  مهمالت  این  تازه  نیست. 
به مارکس و انگلس می چسبانند. حال آنکه 
حجم مطلق نیروی کار، با رشد فنی تولید، 
یعنی استعمال ماشین آالت بدوی و پیشرفته 

در تولید اجتماعی بستگی تام دارد.

بهر  آالت،  ماشین  استعمال  که  است  بدیهی 
سرمایه  ارگانیک  ترکیب  روی  بر  علتی، 
بسود سرمایه ثابت، خاصه بخش پایدار آن، 
متغییر،  سرمایه  کاهش  با  و  گذارد  می  اثر 
یعنی مزد، هم حجم مطلق نیروی کار زنده 
سود  نرخ  هم  و  آفرینی  ارزش  فرآیند  در 
سرمایه را کاهش می دهد. که اصال غریب 
نیست. از شما چه پنهان که تنزل نرخ سود 
براثر رشد فنی تولید، این گره کور سرمایه 
داری، خود یکی از کشفیات بزرگ اقتصادی 
بخشی  اضافی،  کارگران  است.  مارکس 
کار  بازار  در  مدتی  ذخیره  ارتش  بصورت 
خدمات  بسمت  شماری  زنند…  می  پرسه 
کشیده شده و تعداد قابل توجهی هم بکلی از 
دور اقتصادی خارج شده و ضایع می شوند. 

تا کور شود هرآنکه نتواند دید.

ناگفته نماند که رشد فنی تولید، از قضا بانی 
ادغام  محرک  ایضا  تولید،  بیشتر  تمرکز 
از  شماری  هست،  نیز  منفرد  های  سرمایه 
سرمایه داران منفرد را به سقوط می کشاند، 
یعنی بورژوازی را، بعنوان یک طبقه، بیش 
از پیش، کوچک و کوچک تر می کند. در 
مالی  کنونی،  انحصارات  اینصورت  غیر 
آمدند.  نمی  بوجود  هرگز  و…  صنعتی  و 
اینها هیچکدام، تسلط اقتصاد پولی، مکانیسم 
تولید برای فروش را تغییر نمی دهد. طبقه 
بورژوآزی، به تناسب تمرکز مستمر تولید، 
باقی  در راس  امروز،  مثل  خانوار،  چند  تا 
می ماند و همچنان میلیون ها خانوار کارگر 
خودی و غیر خودی را در مناطق پیشرفته 
و  کار  تضاد  یعنی  دوشد.  می  مانده  پس  و 
میان  قهری  مبارزه  جاست،  بر  پا  سرمایه 
دو طبقه  این  میان  بورژوآزی،  و  پرولتاریا 
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داری  سرمایه  جهان  در  متقابل  و  اصلی 
این  پرولتاریا،  کمیت  مهم  زند.  می  رقم  را 
بورژوآزی،  کمیت  قبال  در  عظیم،  اکثریت 
خانواده  چند  فقط  ناچیز،  اقلیت  یک  بعنوان 
از  دیگری  تعبیر  هر  است.  شمار  انگشت 
داری  سرمایه  جهان  در  اقلیت  و  اکثریت 

ریاکارانه است.

بزعم » اهل فن «! دولتمردان » وارد «! 
کمیت  گویا   !» مستقل   « نهادهای  انواع 
پرولتاریا در کشور 6۵ میلیونی فرانسه ۷% 
کل این جمعیت است. اما با توجه به اینکه فقط 
%۵ از این جمعیت، بیش از %۹۵ از ثروتی 
تولید  داری  سرمایه  پیشرفته  کشور  این  در 
می شود را در تملک خود دارد، براحتی می 
توان کمیت طبقه بورژوآزی فرنگ را حدس 
زد – می گویند ۵۰ تا 6۰ خانواده. با پوزش 
از پیشگاه » آقایان و آقازاده ها «! یعنی گوز 
و  شاغل  کارگر  ها  میلیون  قبال  در  درصد 

بیکار و بازنشته.

سوما آنها مفهوم » دیکتاتوری « را نه در 
مقابل مفهوم دمکراسی، بلکه… به معنای » 
حاکمیت « طبقه کارگر به کار می بردند و 
این حاکمیت را بدون عمق دادن به دمکراسی 

نا ممکن می دانستند.

 « به  آویزان  ما،  وطنی  نوخاسته  غزالی 
بردار  دست   !» مجرد  و  انتزاعی  مفاهیم 
طبقاتی  مبارزه  موضوع  چون  نیست. 
از  ناشی  حاکمیت  که  داند  نمی  فهمد.  نمی 
که  دهد  نمی  تشخیص  نیست.  مفاهیم  تقابل 
دیکتاتوری به تسلط زوری خلع ید کنندگان 
قدیمی و جدید بر تولید و نیروهای مولد در 
بستر مالکیت خصوصی باز می گردد، اصال 
با تسلط زوری کار مرده و متراکم بر کار 
زنده و متفکر، تسلط زوری بورژوآزی بر 
بستگی  داری  سرمایه  جهان  در  پرولتاریا 
تام دارد. معذالک، شاید حق با عالیجناب ] 
شال [ گونی باشد. هللا اعلم. اما این اراجیف 
می  دارند؟  انگلس  و  مارکس  با  ربطی  چه 
متد  به  واقعا  اگر  کنم  می  فکر  من  فرماید: 
او را  باید نظر خود  بمانیم،  مارکس وفادار 

هم کنار بگذاریم.

تاریخ

مقدمه

   روز نهم ماه مه ۲۰۱۰ ، مصادف است 
با شصت و پنجمین سال پیروزی بر فاشسیم 
آلمان. بدینمناسبت ملتهای صلحدوست جهان 
سازمانهای  و  احزاب  آنها  پیشاپیش  در  و 
ملی، مترقی و کمونیست، برای این پیروزی 
شوروی  اتحاد  بزرگ  ملت  که  بزرگی 
سوسیالیستی، برهبری یوسف استالین بدست 
بر  را  شکست  بزرگترین  توانست  و  آورد 
کند،  تحمیل  خود  کنام  در  و  نازی  آلمان 
ملتهای جهان با این شکست از خطر فاشیسم 
داری،  سرمایه  نظام  مولود  طاعون  این   ،

رهائی یافتند.

                               )۱ (-اهداف نامشروع

   ملل شوروی سوسالیستی در سالهای ۱۹۴۱ 
– ۱۹۴۵ به جنگی عادالنه برخاست و طی 
آن میهن خود را از وجود نیروهای تجاوزگر 
آلمانی پاک ساخت. این جنگ در خود ماهیتی 
ایدئولوژیک داشت و بمثابه آزمایش و جنگ 
سرمایه  و  سوسیالیسم  میان  که  بود  عظیمی 

داری براه افتاده بود.

ایدئولوژیک  ماهیتی  خود  در  هرجنگی     
دارد.غیرممکنست  سیاسی  و  اقتصادی   ،
که  مذکور  عناصر  محدوده  از  را  جنگها 
بسیار اساسی هستند، در نظر گرفت.جوهر 
اروپا،  کل  بر  تسلط  هیتلر،  نظریات  اصلی 
سوسیالیستی،  شوروی  اتحاد  بردن  ازمیان 
گسترده کردن سلطه آلمان بر آمریکا، آسیا و 
آفریقا، سپس برقراری امپراطوری بالمنازع 
رایشناک سوم و غارت همه ثروتها و منابع 
جهانی  حکومت  برقراری  جهت  در  آنان 

آلمان.

سوسیالیسم٬ آزمایشی بسیار سخت…
وپیروزی عظیم

مبناسبت بزرگداشت انقالب اکتبر
بمبناسبت شصت و پنجمین سال پیروزی بر فاشیسم 

هیتلری 1945 – 2010
نوشته : دکتر جنم دلیمی
ترجمه : احمد مزارعی

   قرن بیستم را میتوان یکی از خونبارترین 
مرحله در تاریخ نظام سرمایه داری دانست.
در این مرحله سه جنگ بزرگ جهانی اتفاق 
افتاد که همگی دارای ماهیت ایدئولوژیک و 
اقتصادی داشتند.جنگ جهانی اول )۱۹۱۴-
۱۹۱۸( که ده میلیون کشته و بیست میلیون 
زخمی و از کار افتاده داشت و مخارج جنگ 

۳۸ میلیارد دالر بود.

   جنگ جهانی دوم )۱۹۳۸-۱۹۴۵(، تعداد 
انسانهای قربانی شده ۵۰-۵۵ میلیون کشته، 
به  نزدیک  افتادگان  کار  از  و  مجروحان 
یکصد میلیون شخص و مخارج جنگ چهار 
جنگ  است.اما  شده  برآورد  دالر  تریلیون 
سال  از  که  سرد  جنگ  به  موسوم  جهانی 
 ۱۳ انجامید،  بطول   ۱۹۹۱ سال  تا   ۱۹۴6
تا ۱۵ تریلیون دالر برای بشریت هزینه در 

بر داشت.

   علت جنگ جهانی دوم، بحران اقتصادی، 
سرمایه  جهان  که  بود  فکری  و  اجتماعی 
داری ، بویژه آمریکا را فراگرفت و با کاهش 
در  آمریکا  در  ابتدا  تولیدات صنعتی،  یافتن 
سال ۱۹۳۳ به نسبت 6۴ %، در قیاس با سال 
۱۹۲۹ ، همچنین کاهش تولیدات صنعتی در 
به نسبت ۸۱  انگلستان  فرانسه و  دو کشور 
در  بیکاران  نسبت  و  بترتیب  درصد   ۸۸ و 
که  میلیون رسید  به ۳۰  کشورهای صنعتی 

۱۸ میلیون آنان در آمریکا بودند.

)۲(                                  

ام مارس ۱۹۴۱ ، هیتلر  تاریخ سی     در 
مهمترین   «  : که  کرد  تأکید  امر  این  روی 
وظیفه ما در قبال روسیه نابودی نظامی آن 
جوهر  است«.  کشور  این  بردن  میان  از  و 
 : از  بود  آلمان عبارت   » OST « برنامه
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»تضعیف ملت روسیه ، آنچنانکه پس از آ ن 
بایستد و سپس تسلط  نتوانند روی پای خود 

کامل آلمان بر اروپا«.

ناعادالنه  جنگ  در  هیتلر  اصلی  هدف     
ملت روسیه، ریشه کن کردن  بر ضد  خود 
حکومت  برداشتن  میان  از  و  کمونیسم 
سوسیالیستی، چنگ انداختن بر ثروتهای ملی 
نفتی  کشورهای  اشغال  همچنین  کشور،  این 
خلیج فارس و برقراری نظم نوینی جهانی بر 

اساس ایدئولوژی فاشیسم.

   روز ۲۲ ژوئن سال ۱۹۴۱ ، تهاجم فاشیسم 
آلمان برعلیه روسیه آغاز گشت. قبل از آن 
ملت  و  سرخ  ارتش  به  پیامی  طی  استالین 
برای  که  بود  خواسته  همگان  از   ، روسیه 
دفاع از میهن سوسیالیستی آماده باشند.هیتلر 
و ژنرالهایش چنین برنامه ریزی کرده بودند 
توانست  خواهند  ماه   ۴ تا   ۳ در عرض  که 
روسیه را شکست دهند. برای این منظور ماه 
ژوئن را انتخاب کرده تا بتوانند در ماه اکتبر 
جنگ را بپایان برده و دچار سرمای سخت 
براحتی  هیتلر  آن  از  پس  نگردند.  روسیه 
خواهد توانست رهبری جهان را بدست گیرد.

   جنگ جهانی دوم بزرگترین رویاروئی دو 
قطب جهانی بود.شصت دولت و چهارپنجم 
داشتند.  شرکت  آن  در  زمین  کره  جمعیت 
برده  پیش  جهان  کشور  چهل  در  این جنگ 
میشد و یکصد و ده میلیون نفر زیر پوشش 
سالح بوده و مشغول عملیات جنگی بودند. 
در آستانه پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای 
 ، نظامی  میلیون  پنجاه  شامل  جهانی  مسلح 
۳6۰ هزار دستگاه توپ ، ۵۰۰۰۰ تانک و 

۱۲۰۰۰۰ هواپیمای نظامی بودند.

       توانائی اقتصاد سوسیالیستی ، اساس 
پیروزی در جنگ

   لنین میگوید: » ما باید نمونه ای سوسیالیستی 
اقتصادی  کنیم که در زمینه ساختارهای  بنا 
در  و  کرده  عمل  فعال  و  زنده  بطور  خود 
سوسیالیستی  نباشد.شهرهای  گفتار  عرصه 
روسیه باید بتوانند در برابر تهاجمات نظامی 
نیز نمونه ای مثال زدنی باشند و بتوانند در 
برابر تهاجمات گسترده دشمنان جهانی خود، 

بدرستی ایستادگی کنند«.

برای  میگوید:  زگالدین  فادیم  پرفسور     
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  امر  پیشبرد 
در  مرحله  چهار  سوسیالیستی،  شوروی 

دستور کار قرار داشت که بدینقرار بودند:

بعد  این مرحله شامل دوره  اول:     مرحله 
از انقالب سوسیالیستی یعنی از سال ۱۹۱۷ 
تا ۱۹۲۹ ، در این دوره انقالب سوسیالیستی 
پای  روی  بر  میتواند  که  کند  ثابت  توانست 

که  داشت  وظیفه  کارگر  بایستد.طبقه  خود 
بدون  را  تولید  برنامه  میتواند  که  کند  ثابت 
در  و  ببرد  پیش  به  داران  سرمایه  دخالت 
سطح بسیار گسترده دولتی مدیریت کرده و 
بله ، طبقه  برنامه ریزی موفقیت آمیز کند. 
موفقیت  با  را  مرحله  این  توانست  کارگر 
پیروزی  بزرگترین  خود  که  رساند  بانجام 
نظر  این  از  و  میآمد  بحساب  سوسیالیستی 

اهمیت تاریخی داشت.

سالهای  شامل  مرحله  این  دوم:  مرحله     
دولت  دوره  این  در  و  میباشد  چهل  و  سی 
برای  را  خود  توانائی  توانست  سوسیالیستی 
مرحله صنعتی کردن کشور بدرستی بمنصه 
پیشرفتهای  و  صنعت  رساند.رشد  ظهور 
عظیم اقتصادی، پایه اصلی آزادی و همچنین 
روشنی  بسیار  دلیل  خود   ، فاشیسم  شکست 
برای این موفقیتها بشمار میآمد. ملت روسیه 
توانست در   ، تا ۱۹۴۵  در سالهای ۱۹۴۱ 
جنگ میهنی و ضد فاشیستی شرکت کند و 
بپایان  را  مرحله  این  موفقیت چشمگیری  با 

ببرد.

   مرحله سوم: این مرحله از اواسط سالهای 
چهل تا اواسط سالهای شصت بطول انجامید 
مرحله  این  خصوصیت   .)۱۹6۵-۱۹۴۵(
سرمایه  کشورهای  با  شدید  بسیار  رقابت 
تولیدات  زمینه  در  بویژه  پیشرفته،  داری 
سوسیالیستی  شوروی  دولت  است.  صنعتی 
گردیده  و صنعتی  بزرگ  کشوری  به  تبدیل 
زمینه  در  را  خود  توانائی  است.سوسیالیسم 
تولید به درجاتی بسیار عالی نشان داده است. 
اقتصاد دان انگلیس در این دوره چنین اظهار 
میدارد که :» روسیه ، منظور دولت شوروی 
اقتصادی  رشد  وضعیت  در  سوسیالیستی، 

سریع بسر میبرد.اف.لیندسی«.

   مرحله چهارم: این دوره از سال ۱۹66 تا 
اواسط سالهای قرن گذشته ادامه یافت.ویژگی 
و  علمی  است.انقالب  چیز  دو  مرحله  این 
اقتصاد  در  بنیادین  تغئیرات  که  تکنیکی 
اشعه  دوره  این  در  آورد،  بوجود  روسیه 
شد.  گرفته  بکار  بگستردگی  و…  لیزری 
بزرگ  قدرت  دو  میان  مسابقه  دوم  ویژگی 
سوسیالیستی و سرمایه داری در سطح تازه 

ای بود.

     دستاوردهای بزرگ سالهای ۱۹۲۲ – 
۱۹۴۵

    تجسم قدرت سوسیالیسم، در قدرت اراده 
سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم حاکم است. 
برابر  در  دوره  این  در  شوراها  رهبری 
دردناک  و  بزرگ   ، سخت  بسیار  آزمایشی 
قرار داشت. یا میبایست در عملیات ساختار 
سوسیالیستی  نظامی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

پایداری  سوسیالیسم  بقای  و  حفظ  بخاطر  و 
میشد.در  نابود  تازه  نظام  اینکه  یا  و  میکرد 
ادامه ، اراده سیاسی در میدانهای مختلف ، 
پیروز  نظامی  و  اقتصادی  میدان  در  بویژه 
پیروزی  عظیمترین  این  نتیجه  در  گردید. 
تاریخی بر بزرگترین دشمن ایدئولوژیکی که 
تا آنزمان تاریخ بشریت بخود ندیده بود، یعنی 
هیتلر، که محصول  برهبری  آلمانی  فاشسیم 

نظام سرمایه داری بود، حاصل گردید.

چنین  میتوان  را  دستاوردها  مهمترین      
برشمرد:

بزرگ  مؤسسه   ۹۰۰۰ دوره  این  در   -۱
صنعتی ساخته شد و تولید وسائلی که صنایع 
به  نسبت  بار   ۴/۱۳ میکرد  تولید  را  مادر 
سال ۱۹۱۳ افزایش یافت.توسعه متالوژی و 
صنایع ماشین آالت دقیق در اتحاد شوروی 
 ،  ۱۹۲۰ سال  به  نسبت   ۱۹۴۰ سال  در 
تولید  دوره  همین  یافت.در  افزایش  بار   ۳۸
ماشینهای انجین سازی و ماشینهای ویژه کار 

در معادن ۵۱۲ بار افزایش یافت.

بودجه   ۱۹۴۰ تا   ۱۹۳۸ سالهای  در   -۲
نظامی از ۲۳ میلیارد روبل به ۵۷ میلیلرد 
کل   %  6/۳۲ مبلغ  یافت.این  افزایش  روبل 

بودجه دولت را تشکیل میداد.

شوروی  اتحاد  در  تولیدات صنعتی  ۳-حجم 
رتبه  و  اروپا  در  یکم  رتبه   ،  ۱۹۳۷ سال 
دوم در دنیا بود. همچنین در همین سال تولید 
نقل )باری( رتبه یکم در  ماشینهای حمل و 
اختصاص  بخود  جهان  در  را  دوم  و  اروپا 

داد.

 ،  ۱۹۴۱ دسامبر  تا  ژوئن  ماه  خالل  ۴-در 
مثال  برای  صنعتی،  مؤسسه   ۲۵۹۳ تعداد 
کارخانه هواپیما سازی، توپخانه، تولید ذخیره 
به مناطق امن انتقال داده شد. در این زمینه 
نویسنده انگلیسی، »الکساندر ویرت« چنین 
کارخانجات  تخلیه  که  گفت  »باید  نوشت: 
دوم  نیمه  در  روسیه  نظامی  صنایع  بزرگ 
سال ۱۹۴۱ تا اوائل سال ۱۹۴۲ ، یکی از 
انگیز  حیرت  و  عظیم  بسیار  دستاوردهای 
سالهای  در  شوروی  اتحاد  منظم  و  انسانی 
کبیر  و  ملی  جنگ  دوره  در  است«.  جنگ 
میهنی ، ۳۵۰۰ مؤسسه نوین صنعتی ایجاد 
شد. ۷۵۰۰ مرکز بزرگ صنعتی نیز که در 
بود  نازیها منهدم شده  بتوسط  مناطق جنگی 
کبیر  جنگ  بحبوحه  در  گردید.  بازسازی   ،
ساخته  قطار  واگن  میلیون  تعداد6۷  میهنی 
کارخانه   ۱۲۰۰ تعداد   ۱۹۴۲ سال  در  شد. 
صنعتی از اکراین به سیبری منتقل گردید و 
منطقه »اورال« تبدیل به ستون فقرات دفاعی 
بسیار  سرعت  با  شد.  تبدیل  شوروی  اتحاد 
نیازمندیهای   %  ۴۰ تا  اورال  منطقه  زیادی 
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میکرد.  تأمین  را  فاشیسم  با  نبرد  میدانهای 
در این دوره 6۰ % تانکهای سبک و %۱۰۰  
تانکهای سنگین جبهه های جنگ در اورال 

تولید میشد.

۵-دولت آلمان نازی در سال ۱۹۴۲ ، چدن 
را ده بار بیشتر از اتحاد شوروی تولید میکرد 
اتحاد شوروی  آنها 6۰ برابر  و تولید فوالد 
بود، اما در همین سال صنایع هواپیما سازی 
تولید  هواپیما  بیشتر  برابر   ۹/۱ شوروی 
میکرد. همچنین صنایع تانک و توپ سازی 
۱/۳ بار بیشتر تولید داشت. در زمینه سایر 
تولیدات نظامی ، بترتیب ، مسلسل و تفنگ، 
۳ برابر، صنایع توپ رگباری ۵/6 برابر. در 
همین دوره افراد ارتش سرخ از ۵۳۷۳۰۰۰ 
نفر در سال ۱۹۳۹ به ۱۱۵۰۰۰۰۰ نفر در 
شوروی  یافت.دولت  افزایش   ۱۹۴۵ سال 
سوسیالیستی توانست در سال ۱۹۴۲ چهارده 
میانگین  و  کند  تولید  جنگی  هواپیمای  نوع 
تولید هواپیما در هر ماه ، ۲۲6۰ هواپیمای 
 ۲۱۷۰۰ سال  این  در  دولت  و  بود  جنگی 
اختیار داشت. در سال  هواپیمای جنگی در 
شوروی  دولت  هوائی  نیروی   ،  ۱۹۴۳
سوسیالیستی توانست تسلط کامل خود را بر 
آلمان  سراسر  و  سوسیالیستی  میهن  آسمان 
برقرار کند.در خالل سالهای ۱۹۴۴-۱۹۴۲ 
، دولت توانست تولید سالیانه تانک را ماهانه 

به ۲۰۰۰ عدد برساند.

 ، گولیشف  بوریس  ژنرال  اظهار  6-بنابه 
نسبت  صنعتی  تولید  کل   ،  ۱۹۴۲ سال  در 
به مشابه خود درسال ۱۹۱۳ ، به ۸ برابر 
شروع  از  قبل  سال  سیزده  طی  در  رسید. 
 ۹۰۰۰ و  شهر   ۴۸۲  ، دوم  جهانی  جنگ 
شد.روسیه  آماده  و  تولید  کارخانه  و  کارگاه 
سوسیالیستی در این دوره از نظر تولید گندم 
شامل   ، دام  تولید  نظر  از  و  اول  مرتبه   ،
بخود  را  جهان  دوم  مرتبه  گوسفند،  و  گاو 
دانشجویان  تعداد  همچنین  داد.  اختصاص 
شوروی سوسیالیستی در رشته های مختلف 
بیش از مجموع دانشجویان کشورهای آلمان 

، ایتالیا ، انگلستان ، فرانسه و ژاپن بود.

عمومی  منشی  شینین،  اولیگ  ۷-همچنین 
حزب کمونیست شوروی سوسیالیستی چنین 
توضیح میدهد: » تولیدات صنعتی در خالل 
سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۸ ، ۵۰۰ بار در روسیه 
شوروی ، ۷۳۰ بار در اکراین ، ۲۸6 بار در 
بالروس ، ۱۴۵ بار در آذربایجان ، ۴۳۲ بار 
در ازبکستان ، ۹6۹ بار در مولداوی ، ۹۳۸ 
بار در قزاقستان ، ۷۱۲ بار در قرقیزستان 
، ۹۰۰ بار در تاجیکستان ، ۱۰۸۴ بار در 
ارمنستان ، ۳۰۵ بار در گرجستان و ۲۰۹ 

بار در ترکمنستان، افزایش یافت«.

    سوم: جنگهای تعئین کننده، نمونه هائی 

از قهرمانی

   هیتلر، جنگ ناعادالنه خود را در تاریخ 
شوروی  روسیه  برعلیه   ،  ۱۹۴۱/۰6/۲۲
آغاز  در  نازی  آلمان  ارتش  کرد.  آغاز 
با  نظامی  نود گردان  تهاجم خود  یکصد و 
۵/۵ میلیون نظامی  ۴۰۰۰ تانک ، ۵۰۰۰ 
هواپیمای جنگی ، ۲۰۰ فروند کشتی جنگی 
و۴۸ هزار عدد توپ ، وارد میدان کارزار 
نیز  سرخ  ارتش  فرماندهی  مقابل  در  نمود. 
اقدام به بازکردن ۸۳ جبهه جنگی برای دفاع 
در  مثال  برای  نمود.  سوسیالیستی  میهن  از 
سال ۱۹۴۱ ، هفده جبهه ، ۱۹۴۲ ، سی و 
دو جبهه ، ۱۹۴۴ ، پانزده جبهه و در سال 
۱۹۴۵ نیز پانزده جبهه برعلیه ارتش نازی 

به تهاجم پرداخت.

   یکم- جنگ استالینگراد: میتوان گفت این 
ترین  سرسختانه  و  قویترین  از  یکی  جنگ 
ارتش  و  سرخ  ارتش  میان  که  بود  نبردی 
نازیها اتفاق افتاد.طرفین درگیر بیش از دو 
میلیون نفر جنگجو وارد میدان کردند. نبرد 
شد.  کشیده  بدراز  روز   ۲۰۰  ، استالینگراد 
تجاوزکاران نازی بیش از یکصد هزار بمب 
بر سر مردم فرو باریدند و بیش از یکمیلیون 
نارنجک  و  توپ  گلوله  هزار  چهارصد  و 
برعلیه شهر استفاده شد. ارتش نازی در این 
و  سرباز  هزار  پانصد  و  یکمیلیون  معرکه 
درجه دار و افسر از دست داد، در مقابل ، 
ارتش سرخ ، ۴۷۸۷۴۹ کشته و 6۵۰۸۷۰ 

نفر مجروح داشت.

جنگ  شروع  با   : لنینگراد  دوم-جنگ     
بمدت  را  لنینگراد  شهر   ، هیتلری  ارتش   ،
۹۰۰ روز بمحاصره درآورد.مقاومت مردم 
شهر بسیار عالی و ستودنی بود. فرماندهی 
برای  را  نفر   ۵۰۰۰۰۰ توانست  شوروی 
آماده  شهر  مردم  خود  از  و  شهر  از  دفاع 
سازد. سیصد هزار نفر نیز داوطلب به کمک 
شهر شتافتند. ده گردان مسلح تشکیل گردید 
نفر  هزار  پنجاه  و  یکصد  شامل  که هرکدام 
جوانان  و  کمونیست  اعضای  نسبت  میشد. 
عضو کومسومول ، مابین ۷۰ تا ۹۰ % بودند. 
از ۱۰۰۰۰  بیش  نبرد  این  در  نازی  ارتش 
بمب آتشزا و شدید االنفجار ، ۱۵۰۰۰۰ عدد 
گلوله توپ بکار برد ، اما در پایان ، شهر 

لنینگراد از وجود نازیها پاک گردید.

فرماندهی  ستاد  مسکو:  جنگ   – سوم     
تعداد   ، مسکو  بر  تسلط  برای  نازی  آلمان 
افکنهای  بمب  مدرنترین  از  فروند   ۳۰۰
تجربه  که  خلبانی  افسران  با  همراه  خود 
فراوانی در بمباران شهرها را داشتند ، بکار 
بمباران  در  این  از  قبل  خلبانان  این  گرفت. 
شهرهای انگلستان ، فرانسه ، یوگسالوی ، 
یونان و لهستان شرکت کرده بودند. از روز 

 ۱۹۴۲/۰۹/۰۱ تاریخ  تا    ۰۷/۲۲/۱۹۴۱
بمباران  ساعته   ۲۴ بطور   مسکو  شهر   ،
میشد و تعداد ۸۵۹۵ هواپیمای جنگی در آن 

شرکت داشتند.

   پس از بمبارنهای وحشتناک ، در تاریخ 
۱۹۴۱/۱۲/۰۵ ، ارتش فاشیستی آلمان نازی 
مسکو  شهر  اشغال  برای  را  خود  تهاجم 
آغاز کرد ، اما به دوعلت برنامه ژنرالهای 
و  گردید  روبرو  شکست  با  نازی  ارتش 
علت  یابد.  دست  خود  اهداف  به  نتوانست 
قهرمانانه  مقاومت   ، نازیها  شکست  اصلی 
جنگ  همچنین  و  بود  شوروی  روسیه  ملت 
سرسختانه ارتش سرخ و نیروهای داوطلب 
زیانهای  توانست  مقاومتها  این  شهر مسکو. 
کند.  تحمیل  فاشیستی  دشمن  بر  را  عظیمی 
نازی  افسر  و  کشته شدن ۸۰۰۰۰۰ سرباز 
،اسیر شدن ۹۱۰۰۰ نظامی نازی آلمان که 
در میانشان ۲۴ ژنرال وجود داشتند که یک 
فیلد مارشال نیز در میانشان بود.ارتش آلمان 
نازی در این جنگ ۸۴ % از جنگ افزارهای 

خود را از دست داد.

    چهارم : نقش جنبشهای توده ای در امر 
پیروزی بر فاشیسم هیتلری

نظامی شوروی  فرماندهی سیاسی و        
تجاوزکاران  از  کشور  پاکسازی  برای 
جنگی  جبهه  پنج  تشکیل  به  اقدام   ، آلمانی 
جبهه  از:  بودند  عبارت  ها  جبهه  نمود.این 
ای  توده  نظامیان  شبه  جبهه   ، سرخ  ارتش 
توده  یاوران  جنبش  جبه  مدنی(،  )نیروهای 
اساسی  وظیفه  که  مخفی  مبارزه  جبهه  ای، 
اطالعات  آوری  جمع  از  بود  عبارت  آنان 
سیاسی، اقتصادی و نظامی از تجاوزکاران 
نازی و تحریک و تشویق مردم بر ضد آنان 
و جبهه کار توده ای ، یعنی شهروندانیکه در 
کارخانه ها و کارگاهها مشغول بکارند و به 
کشاورزی میپردازند و از اینطریق به ارتش 
اسلحه  و  بوسیله غذا  سرخ و ملت شوروی 

کمک میرسانند.

   به دو جبهه جنبش یاوران و جبهه مبارزه 
مخفی ، چهار میلیون نفر پیوستند و تشکیل 
6۰ گردان و ۲۰۰ فوج را دادند.هم اینان در 
ادامه به نیروهای ارتش سرخ پیوسته و در 
لنینگراد   ، استالینگراد  شهرهای  آزادسازی 
و همچنین دفاع از شهر مسکو ، نقش بسیار 

مهمی ایفا کردند.

جنبش  جبهه  دستاوردهای  مهمترین  از     
جنگجو  گروه   6۲۰۰ که  بود  این  یاوران 
نفر  یکمیلیون  به  تعدادشان  و  داده  تشکیل 
میرسید.اینها موفق شدند ضربه سختی از نظر 
مادی و معنوی بر تجاوزکاران نازی وارد 
آورند.برای مثال: زخمی کردن و به اسارت 



113مجله هفته شماره 33  اسفند 1391 صفحه  

و  سربازان  از  نفر  هزار  صدها  درآوردن 
افسران و کارمندان اداری نیروهای اشغالگر 
آلمان ، منهدم کردن بیش از ۴۵۳۸ تانک و 
نفربر ، متالشی کردن ۲۰۰۰۰ ماشین حمل 
 ۱۱۰۰ کردن  سرنگون   ، سربازان  نقل  و 
هواپیمای جنگی ، منهدم کردن ۵۰۰۰۰ توپ 
و تفنگ از انواع مختلف آن ، منفجر کردن و 
سوزاندن بیش از ۲۹۰۰ انبار بزرگ ارتش 
ده  و  واگن   ۱۷۰۰۰ کردن  متالشی  نازی، 
همچنین   . پل   ۱۲۰۰ و  لوکوموتیو  هزار 
در  انفجار  یاوران شوروی، ۲۱۰۰۰  جبهه 
قطار   ۱۲۰ و  آورده  بوجود  قطارها  مسیر 
اینان در ادامه ۲۰۰۰  را منفجر کردند. هم 
پل متعلق به عبور قطارها را منفجر کردند. 
۲۵۰ مرکز ارتباطی میان خطوط راه آهن را 
نیز تخریب کرده و بیش از 6۵۰۰۰ ماشین 
را  نازیها  نیروهای  استفاده  مورد  معمولی 

نابود و یا بنفع تشکیالت مصادره کردند.

تجاوزکار  ارتش  به  وارده  زیانهای     
از  بیش  یاوران  جنبش  جبهه  بوسیله  نازیها 
دربر  کشته  سرباز  و  افسر   ،  ۱۵۰۰۰۰۰
داشت.جنبش یاوران همراه با تشکیالت مخفی 
هماهنگ با آن، نمونه ای بسیار برجسته از 
میهن دوستی سوسیالیستی را در دوره جنگ 
ارائه داد.آنان در طول دوره فعالیتهای بسیار 
مفید و مهم خود نشان دادند که خدمتگزاران 
جنبش کمونیستی میهن هستند.این جنبش در 
عین حال در درون خود ، اعضای فراوانی 
و از همه ملیتهای اتحاد شوروی سوسیالیستی 
از  گروه  هر  رأس  در  حال  عین  داشت.در 
تشکیالت یاوران، یک عضو حزب بلشویک 
یا یک کادر برجسته قرار داشت، بهمین  و 
دلیل و به دلیل عملکردهای بسیار ارزشمند 
کار  مخفی  گروههای  و  یاوران  تشکیالت 
نازیها،  ارتش  فرماندهی   ، آنان  با  همراه 
خودشان  یک  شماره  دشمن  بعنوان  آنانرا 

معرفی کرده بودند.

     پنجم: نقش حزب کمونیست شوروی در 
رهبری جنگ عادالنه

برهبری  شوروی  کمونیست  حزب        
راهنمائی  در  بزرگی  بسیار  نقش   ، استالین 
و  مادی   ، انسانی  نیروهای  سازی  آماده  و 
نظامی در جهت هدف اصلی که همانا اخراج 
نیروهای تجاوزکار از میهن سوسیالیستی و 
کنام  در  آنان  کامل  کوبیدن  درهم  همچنین 
خودشان بود.حزب بلشویک تجربه فراوانی 
نیروهای  و  تجاوزکاران  برعلیه  مبارزه  در 
اینزمینه  داشت.در  میهن  درون  انقالب  ضد 
در  ما  چگونه  که:»  میکرد  تأکید  لنین 
خطرناکترین دوره جنگ داخلی عمل کردیم؟ 
این  در  را  خود  نیروهای حزبی  بهترین  ما 
دوره در ارتش سرخ تعبیه کردیم و همچنین 
بسوی قدرتمندترین بخشهای جنبش کارگری 

ای  تازه  نیروهای  میانشان  از  آورده،  روی 
مجریان  و  نمایندگان  که  فرستادیم  جبهه  به 

واقعی دیکتاتوری پرولتاریا بودند«.

   رهبری حزب کمونیست شوروی پی برد 
که برای پیروز شدن بر تجاوزکاران نازی 
و همچنین برای پاکسازی میهن سوسیالیستی 
میشد  اتخاذ  مهمی  تصمیمات  باید   ، آنان  از 
که مهمترین آنان چنین بودند: بسیج بهترین 
رهبران و کادرهای حزبی و گماردن آنان در 
رأس فرماندهی ارتش سرخ.نیروهای یاوران 
همچنین  بآن،  وابسته  مخفی  سازمانهای  و 
در  بلشویک  حزب  سیاسی  رهبران  اقدام 
جهت اهمیت بیشتر دادن به تولیدات نظامی، 
توسعه و بهبود دادن به تولیدات از نظر کمی 
 ، ، هواپیما  تانک  بویژه در مورد  کیفی،  و 

توپخانه، نارنجک و انواع گلوله ها….

این   ، بلشویکها  سیاسی  رهبری  همچنین   
که  داد  قرار  خود  مقابل  در  را  مهم  وظیفه 
تولیدات  از  بیش  را  نظامی  تولیدات  نسبت 
نازیها برساند.بهمین دلیل تولیدات نظامی در 
سالهای ۱۹۴۱ ، ۱۹۴۲ ، ۱۹۴۳ و ۱۹۴۴ 
به نسبت ،۱۴۰ ،۱۸6 ،۲۲۴ و ۲۵۱ درصد 
نسبت بسال ۱۹۴۰ افزایش یافت. از طرفی 
کل تولیدات صنعتی کشور نیز به نسبت ۹۸ 
، ۷۷ ، ۹۰ و ۱۰۳ درصد نسبت به سالهای 

مشابه افزایش پیدا کرد.

   رهبری حزب بلشویک به مسئله تولیدات 
و  داده  ای  ویژه  اهمیت  نیز  کشاورزی 
درجهت توسعه و پیشرفت در شیوه تولیدات 
غذای  تأمین  برای  کشاورزی  محصوالت 
ملت روسیه شوروی و ارتش سرخ اقداماتی 
بعمل اورد و در این زمینه کلخوزها )مزرعه 
تعاونی( و سووخوزها )مزرعه ها ی  های 

دولتی( نقش مهمی را بعهده گرفتند.

اعضای  تعداد  جنگ  شروع  ابتدای  در     
ارتش سرخ ۳6۰۰۰۰  حزب کمونیست در 
افراد  کل   %  ۱۵ نسبت  به  یعنی  بودند،  نفر 
ماه  شوروی.در  روسیه  مسلح  نیروهای 
دسامبر ۱۹۴۱ ، این رقم به ۱۲6۰۰۰۰ نفر 
افزایش یافت. از ماه ژوئن تا دسامبر ۱۹۴۱ 
نظامی   کمونیست  نفر   ۵۰۰۰۰۰ از  بیش   ،
بشهادت رسید. در طول جنگ بزرگ میهنی 
تعداد اعضای کمونیست درون ارتش سرخ 
به هشت میلیون نفر رسید و در سراسر دوره 
جنگ سه میلیون نفر از کمونیستهای ارتش 

سرخ به شهادت رسیدند.

   رهبری حزب کمونیست شوروی کوشش 
کرد تا 6۰ %  از اعضا و کادرهای حزبی 
از  بگیرند.  قرار  فرماندهی جنگ  رأس  در 
مرکزی  کمیته  اعضای  از  نفر   ۵۴ اینان 
در  اینان  از  نفر  بودند. ۱6  بلشویک  حزب 

بودند.  کرده  کار  نظامی  صنایع  در  گذشته 
کادر   ۸۸۰۰  ،  ۱۹۴۱ سال  اول  نیمه  در 
رقم  پیوست.این  سرخ  ارتش  به  کمونیست 
به  آن  از  پس  چندی  و   ۲۰۰۰۰ به  سپس 
۸۰۰۰۰ نفر افزایش یافت. در اقدام دیگری 
، حزب کمونیست شوروی، ۵6۵ نفر منشی 
منشیهای  از  نفر   ۱۰۴ حزبی،  های  کمیته 
کومسومولها و ۲۰۴ نفر از رؤسای مجلس 
مبارزات  رهبری  برای  را  مردم  نمایندگان 
 ، دوره  همین  در  داشت.  گسیل  ها  توده 
۱۴۵۰۰۰ گروه کومسومولی تشکیل یافت که 
تعداد آنان ۱۰۰۰۰۰۰ نفر از کارگران جوان 
بودند و همگی در کارخانه ها و کارگاههای 
آوریل  ماه  از  بودند.  مشغول  بکار  صنعتی 
سال ۱۹۴۲ تا آوریل سال ۱۹۴۴ ، تولیدات 
را به نسبت ۴۰ % افزایش دادند و شهروندان 
شوروی در خالل جنگ بزرگ میهنی مبلغ 
میلیون  دوازده  و  هشتصد  و  میلیارد  یازده 
طرفی  از  کردند.  کمک  ها  جبهه  به  روبل 
کوشید  شوروی  کمونیست  حزب  رهبری 
بودجه کمک به جبهه های جنگ را افزایش 
دهد ، بهمین منظور در سال ۱۹۴۳ ، 6۰ % 
بودجه عمومی دولت به جنگ بزرگ میهنی 

اختصاص داده شد.

    نقش زنان شوروی در جریان جنگ

      زنان در روسیه شوروی حضور بسیار 
بزرگ  میهن  رهائی  راه  در  فعالی  و  زنده 
تعداد  بطوریکه  داشتند،  بعده  سوسیالیستی 
به   ۱۹۴۲/۰۱/۰۱ تاریخ  در  جنگجو  زنان 
تاریخ  در  رقم  میشد.این  بالغ  نفر   ۸6۸۳۱
افزایش  نفر   ۱6۳۱۷۳ به   ۱۹۴۳/۰۱/۰۱
 ۱۹۴۴ سالهای  در  بترتیب  سپس   ، یافت 
نفر   ۲۰۲۴۱۹ و   ۱۷۴۵۵۱ به   ۱۹۴۵  ،

افزایش یافت.

   در جریان جنگ میهنی حدود نه میلیون 
شرکت  جنگ  در  حزب  اعضای  از  نفر 
کردند. در همین دوره اعضای کومسومولها 
میلیون  پنج  که  نفر رسید  میلیون  دوازده  به 
داشتند.  ارتش سرخ شرکت  در  آنها  از  نفر 
اعضای  از   %  ۱۳ و  کمونیستها  از   %  6۵
کومسومولها  بدریافت مدالها قهرمانی اتحاد 

شوروی سوسیالیستی دست یافتند.

    ششم : پرداخت بهای جنگ

   استالین در این مورد چنین میگوید:» ما 
عادالنه  و  آزادیبخش   ، میهنی  جنگی  وارد 
شدیم. این جنگ کبیر میهنی بمثابه بزرگترین 
برای  اقتصادی و سیاسی   ، آزمایش نظامی 
و  شوروی  ملت  شوروی،  کمونیست  حزب 
ارتش سرخ بحساب میامد. مسیر پیروزی بر 
خسته  و  بسیار طوالنی، سخت  نازی  آلمان 
استراتژی  برتری  و  ویژگی  بود«.  کننده 
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بسیار  هجوم  و  دفاع  زمینه  در  شوروی 
درست و تعئین کننده بود. دلیل این درستی 
 6۰۷ کردن  اسیر  و  کشاندن  شکست  به   ،
گردان و ۵۰۷ تیپ ارتش آلمان بدست ارتش 

سرخ بود.

جنگ  این  در   ، شوروی  روسیه  ملت     
آلمان فاشیست ، مابین  عادالنه خود برعلیه 
اما  داد.  دست  از  را  نفر  میلیون   ۳۰-۲۷
ایتالیا  بترتیب،  کشورها  دیگر  زیانهای 
۳۲۰۰۰۰ نفر ،آمریکا ۳۲۵۰۰۰ نفر، چک 
و اسلواک ۳6۴۰۰۰ نفر، فرانسه ۴۰۰۰۰۰ 
ژاپن   ، نفر   ۱6۰۰۰۰۰ یوگسالوی  نفر، 
۲۰۰۰۰۰۰ نفر، لهستان 6۰۰۰۰۰۰ نفر و 
و  نظامی  نفر،   ۱۰۰۰۰۰۰۰ ای  توده  چین 

مدنی از دست دادند.

در  آلمان،  کشور  زیانهای  مورد  در     
مجموع کشته ها ۱۳۰۰۰۰۰۰ نفر بودند که 
۱۰۰۰۰۰۰۰ نفر آنانرا افسران و سربازان 
تشکیل میدادند. تعداد اسیران المان نازی در 
بودند.  نفر   ۳۵۰۰۰۰۰ سرخ  ارتش  دست 
همچنین ارتش سرخ توانست ۷۵ % تانکهای 
آلمان، ۷۰ % نیروی هوایی، ۷۴ % توپخانه 
از  را  آلمان  جنگی  ناوچه  و  ناو   ۲۵۰۰ و 

میان ببرد.

بنام  سرخ  ارتش  ژنرالهای  از  یکی     
آ.گ.فونین که عمال در جنگ شرکت داشته 
ارتش سرخ چنین  زیانهای  در مورد  است، 
سرخ  ارتش  های  کشته  تعداد  میشمارد:  بر 
سرباز،  و  افسر  مابین  نفر   ۸6۸۸۴۰۰
نازیها  بدست  نظامی شوروی  اسیران  تعداد 
مابین  مفقودین  تعداد  و  نفر   ۱۴۴۴۱۰۰
مجموع  در   ۱۹۴۵ تا   ۱۹۴۲ سالهای 

۹۳۹۷۰۰ نفر بوده است.

 ۵-۴ مابین  روسیه  نظامیان  غیر  تعداد     
که  شدند  اسیر  نازیها  دست  در  نفر  میلیون 
آنها را بداخل آلمان نازی انتقال دادند. نازیها 
همچنین اقدام به نابود کردن ۳۲۰۰ مؤسسه 
صنعتی ، تخریب 6۵۰۰۰ کیلومتر  راه آهن 
 ، پستی  کارهای  مرکز  و  دفتر   ۳6۰۰۰  ،
انهدام ۴۰۰۰۰ بیمارستان ، تخریب ۱۷۱۰ 
شهر شوروی و سوزاندن ۷۰۰۰۰ روستای 
 6۰۰۰۰۰۰ از  بیش  نمودند.  شوروی 
ساختمان مسکونی و بسیاری خرابیهای دیگر 

نیز که در میهن شوراها باعث شدند.

خالصه:

ملت  دستاوردهای   : گفت  باید  پایان  در     
شوروی و حزب کمونیست برهبری استالین 
خود  عادالنه  و  میهنی  بزرگ  جنگ  در   ،
معجزه و پیروزی تاریخی عظیمی  نه فقط 
برای ملت شوروی، بلکه بین پیروزی برای 
همه ملتهای جهان بود که خواستار صلح و 

همزیستی مسالمت آمیز میباشند. این پیروزی 
بود  بزرگی  بسیار  آزمایش  حال  عین  در 
یعنی  نوین،  تاریخ  در  بیمانند  دستاوردی  و 
که  آلمانی،  فاشیسم  بر  سوسیالیسم  پیروزی 

خود زائیده نظام سرمایه داری جهانی بود.

این  عوامل  مهمترین  که  گفت  باید  اما     
باید در روابط صادقانه ای دید  پیروزی را 
سوسیالیستی  شوروی  اتحاد  ملل  میان  که 
وجود داشت و ایمان عظیمی که این ملل به 
سیستم عادالنه و وحدت ملی، وحدت حزب 
و وحدت فرماندهی نظامی داشتند که بمعنی 
وحدت ملت، حزب و فرماندهی نظامی بود.

   استالین در سال ۱۹۴6 ، نتایج جنگ را 
بدین شکل بیان داشت:» معنی این پیروزی 
یعنی  شوروی،  اجتماعی  سیستم  که  اینست 
سوسیالیسم پیروز شده است و بزبانی دیگر، 
از کوران جنگ  توانست  نظام سوسیالیستی 
و سختیهای فراوان سربلند بیرون آید و ثابت 
را  حیات  ادامه  توانائی  نظام  این  که  کرد 

دارد«.
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سیاسی  جنبه  از  همواره  مشروطیت  انقالب 
مورد توجه قرار گرفته است و هیچ گاه این 
انقالب که دوران جدید تاریخ ایران را رقم 
زده است و ازطریق این انقالب چهره ایران 
فلسفی  تامل  مورد  یافته  تغییر  گام  به  گام 
از  یکی  شاید  نشده است.  واقع  تئوریک  و 
بزرگترین عارضه های انقالب مشروطه این 
نشده است.  واقع  فلسفی  تامل  مورد  که  بوده 
را  مشروطیت  انقالب  بتوانیم  اینکه  برای 
مورد تامل فلسفی قرار دهیم؛ نخست باید بین 
که  چرا  شویم،  قائل  تفاوت  فلسفه  و  اندیشه 
برحسب عادت و به واسطه عدم دقت علمی 
این  گونه ای  اندیشه  و  فلسفه  بین  همواره 
اندیشه  فلسفه و  قائل می شوند،گویی  همانی 
از یک سنخ هستند. البته این بستگی به این 
مطلب دارد که ما از فلسفه چه می فهمیم و از 

اندیشه چه برداشتی داریم.

در اینجا اندیشه به معنای پرسش مداوم است؛ 
یعنی پرسش از امری که تاکنون درباره آن 
پرسش نشده است. این درحالی است که فلسفه 
گونه ای متافیزیک است. اما متافیزیک به چه 
معناست؟ متافیزیک فرمی از اندیشه است که 
می کوشد بر بنیانی استوار باشد و از آن بنیان 
گزاره هائی را استنتاج کند تا به سیستمی از 
مفاهیم برسد. بدون گذاشتن این بنیاد نمی توان 
که  رو  این  از  فلسفه  پس  داشت  متافیزیک 
بنیان  می خواهد سیستمی از مفاهیم متکی بر 
روشن و شفاف در غالب تفکر مفهومی به-
در  است.  متافیزیک  گونه ای  آورد،  وجود 
و  »اندیشه«  تنش  به  که  است  الزم  اینجا 
به  را  ما  مدام  پرسش  کرد.  توجه  »فلسفه« 
و  نظم  دغدغه  متافیزیک  اما  می کشد  آشوب 
سامان دارد. ابتدا به تنش »آشوب« و »نظم« 
توجه کنیم. آن گاه به تنش »آزادی« و »نظم« 
و به تنش »شورش« و »سیادت«. پس می-
توان گفت تنش تفکر و فلسفه در واقع تنش 
»آزادی« و» نظم« است، تنش »انقالب« و 
»دولت« است. اگر آغاز هر چیز با پرسش 
است پس اندیشه در آغاز صورت می گیرد 
و فلسفه در پایان. یعنی اینکه اگر چه آگاهی 
با طرح پرسش می آغازد اما معطوف به این 
است که سیستمی از مفاهیم ایجاد کند تا از 
این طریق بتواند اندیشه را تثبیت کند. ایجاد 
سیستمی از مفاهیم ایجاد سیستمی از سلسله 

اندیشه و فلسفه در انقالب مشروطیت

محمد علی مرادی

مراتب است و سلسله مراتب مفاهیم، سلسله 
یا  فلسفه  ایجاد می کند. پس  مراتب قدرت را 
شاید  یا  و  قدرت  از  بازتولیدی  متافیزیک 
امکان  شرایط  اما  است.  قدرت  از  بازتابی 
است؟  قدرت چگونه شرایطی  بدون  زندگی 
آیا چنین امری قابل تصور است؟ بدون وجود 

قدرت چگونه نظم سامان می یابد؟

بلکه  نیست  قدرت  حضور  عدم  بحث  پس 
را  سلطه  حداقل  که  است  نظمی  چگونگی 
این  چگونه  بهتر  عبارت  به  یا  باشد.  داشته 
می  خود  به  مشروع  وجهی  مراتب  سلسله 
اگر  و  نباشد؟  زور  به  متکی  تنها  که  گیرد 
صوری نیز هست این زور در عرصه نظر، 
در  پایه  و  شود  توجیه  تبلیغ  درعرصه  نه 
فلسفه،  اگر  باشد. پس  داشته  استدالل  حداقل 
تفکر مفهومی است و تفکر مفهومی نظامی 
نظام  و  می کند  تولید  باز  مراتب  سلسله  از 
در  است،  قدرت  از  نظامی  مراتبی،  سلسله 
تثبیت می شود؟  این صورت قدرت چگونه 
و قدرت چگونه نقد می شود؟ تا از رهگذر 
سازوکاری  جامعه  در  نقد«  و  این»تثبیت 
پویا و کارآمد ایجاد شود تا زندگی سامان و 
از  انسانی تر بگیرد.  بلکه  ایدئال  نه  سازمانی 
نقد می شود  اندیشه قدرت  طریق پرسش و 
و از طریق فلسفه قدرت تثبیت می شود اما 
تاریخ  طول  در  استدالل،  حداقل  با  تثبیتی 
تثبیت  برای  که  بودند  بسیاری  های  قدرت 
آنان متکی  خود هیچ گونه استداللی نداشتند 
به تنها زور سر نیزه بوده اند و بس. از این 

رو قدرت آنان چندان دوام نداشته است.

و  نیست  فلسفه  به  نیازی  اندیشیدن  برای 
نیاندشید.  هرگز  و  بود  دان  فلسفه  می توان 
اندیشید.  اما  ندانست  فلسفه  اصال  می توان  و 
امکان  فلسفه  بدون  اندیشه  گفت  اما می توان 
تداوم ندارد. فلسفه با ابزار مفهومی می کوشد 
اندیشه را به مفهوم کشد بدون مفهوم فلسفه 
صورت نمی گیرد اما همین به مفهوم کشیدن 
مفهوم  اما  است.  اندیشه  کردن  محدود  آغاز 
در لحظه ایجاد نمی شود مفهوم تاریخ دارد 
و آنچه تاریخ دارد حاوی نظمی خاص است. 
نمی- انجام  انگیختگی  خود  با  فلسفه  پس 
دارد.  آموزش  و  ممارست  به  نیاز  و  گیرد 
این در حالی است که تفکر سرشار از خود 

انگیختگی است. تفکر شرایط امکان یا امتناع 
نمی خواهد، فلسفه است که این شرایط را می-
از  نظامی  می کوشد  که  است  فلسفه  جوید. 
مفاهیم را طراحی کند که روابط منطقی با هم 
داشته باشند و تفکر از نظم می گریزد از این 
رو فلسفه در بنیان خود محا فظه کار است و 
این تفکر است که انقالبی و شورشی است. 
علوم از این رو به فلسفه شبیه هستند. علم بدون 
دستگاه های  و  نیست  ممکن  مفاهیم  دستگاه 
مفاهیم تنها در آکادمی پردازش می شوند و 
نمی گیرد.  سامان  نظم  و  نظام  بدون  آکادمی 
اما این دستگاه و سامان بدون اندیشه تصلب 
می یابد و فرو می ریزد. پس اندیشه و فلسفه 
یار هم اند در عین اینکه رقیب یکدیگرند و 

در عین تعامل با هم چالش دارند.

نظاره  مشروطیت  انقالب  به  مقدمه  این  با 
اندیشه  سنخ  از  انقالب  مدل  این  با  می کنیم 
است. انقالبیون نظم موجود را مورد پرسش 
قرار دادند و با این پرسش اندیشه آزادی را 
چارچوب  در  اندیشه  این  اما  کردند.  طرح 
اندیشه باقی ماند و نتوانست در عرصه نظر 
به  عمل  در عرصه  و  شود  فلسفه  به  تبدیل 
دولتی عقالنی ارتقا یابد؛ بدین صورت که در 
عرصه نظر از اندیشه به حوزه مفهوم و از 
آن جا به قلمرو متافیریک جامعه ما ارتقا یابد، 
و بطن این متافیزیک تئوری دولت استخراج 
و  باشد  آزادی  پاسدار  که  دولتی  شود، 
مشروعیت خود را از آزادی بگیرد. انقالب 
مشروطیت بر پایه اندیشه ای صورت گرفت 
اما در سطح اندیشه باقی ماند و کوششی در 
این باب که این انقالب فلسفیده شود از سوی 
فیلسوفان ما صورت نگرفت. چرا که فلسفه 
در این سرزمین هنوز با مفاهیم گذشته کار 
می کرد، با انقالب مشروطیت اندیشه آزادی 
در  تجدد  مبنای  بر  نتوانست  اما  شد  طرح 
فلسفه کالسیک و نقادی آن به تفکر مفهومی 
در آید. فلسفه کالسیک ما که برحسب معمول 
بایستی در حوزه های علمیه ما حفظ می شد 
چندی بود که از نظام آموزش حوزوی حذف 
یعنی مالصدرا  ما  فلیسوف  آخرین  بود  شده 
ترک  شد  مجبور  فقها  برخی  فشار  تحت 
مدت های  تا  فلسفه  رو  این  از  و  کند  دیار 
و  بود  تعطیل  ایران  نظام حوزوی  در  مدید 
کسی به آن نمی پرداخت. از آن جا که پیشتر 

تاریخ
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در  کند  پیدا  را  الزم  جایگاه  بود  نتوانسته 
با  نتوانست  نیز  مشروطیت  انقالب  دوران 
تغییر در بنیادهایش، خود را با روح زمان 
از  برآمده  اندیشه های  سازمان دهد و  مجدداً 
قرار  فلسفه  موضوع  را  مشروطیت  انقالب 
دهد. از این رو دستگاه مفاهیم آن نتوانست 
با اندیشه های بر آمده از انقالب مشروطیت 
از  نتوانست  نتیجه  در  کند.  برقرار  نسبتی 
و  محکم  پایه های  مفهومی  تفکر  طریق 
استداللی داشته باشد. انقالب مشروطیت بر 
مبنای طرح پرسشی در نفی مناسبات گذشته 
صورت گرفت و گونه ای شورش علیه وضع 
موجود بود اما چون نتوانست به فلسفه ارتقا 
پهلوی  خانواده  توسط  آن  دستاوردهای  یابد 
پایمال شد. می توان گفت هر انقالبی بر این 
پایه صورت می گیرد و در بسترهای طرح 
پرسش و گونه ای شورش ایجاد می شود اما 
موضوع  را  آن  که  است  بعدی  کوشش های 
تفکر مفهومی و خردمندانه قرار می دهد و 
در  را  آن  نتایج  اندیشه،  ساختن  مفهومی  با 
فرم های عقالنی می کشاند و از این رهگذر 
نخست زندگی نوینی در کالبد آن می دمد و 
در مرحله دوم آن را تثبیت می کند و اجازه 

نمی دهند دستاوردهای آن به خطر بیفتد.

اگر دقت کنیم همین سازوکار در مورد انقالب 
فرانسه صورت گرفت. بی جهت نیست که 
آلمانی ملهم از انقالب  ایدآلیسم  تمامی فلسفه 
انجام  فرانسه است یعنی آن چه فرانسوی ها 
آن چه  عبارتی  به  فلسفیدند؛  آلمانی ها  دادند 
فرانسوی ها اندیشیدند و عمل کردند آلمانی ها 
انقالب  مورد  در  اما  کشاندند.  فلسفه  به 
انقالب  هم  هنوز  و  نشد  چنین  مشروطیت 
نشده است.  واقع  فلسفه  موضوع  مشروطیت 
در واقع هرچه راجع به آن وجود دارد در 
حوزه توهم های خیال پردازانه و جدال های 
مشروطیت  انقالب  است.  ایدئولوژیک 
تأمل  طریق  از  را  آزادی  اندیشه  نتوانست 
مفاهیم  این  انضباط  با  تفکیک  و  مفهومی 
بسط و گسترش دهد و مفهوم های نو در بطن 
تمدنی  حوزه  این  و  کشور  این  متافیزیک 
انقالب  از  برآمده  ناسیونالیسم  کند.  بارور 
مشروطیت که خود را در دولت رضاشاه و 
سپس محمدرضا پهلوی تعین داد، فاقد درک 
مفهومی و عقالنی بود و در غبار احساسات 
این  شد.  گم  ایدئولوژیک  و  ناسیونالیستی 
ناسیونالیسم ریشه در متافیزیک این سرزمین 
نداشت و چون بر این متافیزیک استوار نبود 
به سرعت به ایدئولوژی تبدیل شد و به جای 
فلیسوفان، ایدئولوگها در مسند نظریه پردازی 
نشستند. ایدئولوگ های پهلوی کوششی برای 
یافتن بنای و ساختار جدید متکی بر اندیشه 
قدرت  ساختار  که  تا  ندادند  آزادی صورت 
حاکم بتواند پاسدار آزادی باشد و با پاسداری 
فاقد  آنان  یابد چرا که  آزادی مشروعیت  از 

الگوی  از  آنان صرفا  بودند.  مفهومی  تفکر 
متکی به زور و قهر پیروی می کردند که 
فاقد مشروعیت الزم تئوریک و عقالنی بود 
و در عرصه نظر هم این ایدئولوگها با عجله 
از  از جوامع دیگر تکه تکه هائی  و شتاب 
اندیشه هایشان را گرفته بودند و این اندیشه ها 
را بدون هرگونه نظم منطقی و استداللی به 
هم چسبانده بودند. این در واقع گونه ای تفکر 
ایدئولوژیک بود که به طور عملی خداحافظی 
و عدول از تفکر مفهومی را نشان می دهد.

این  ایدئولوژیک  نگرش  های  ویژگی  از   
یعنی  ایستد  نمی  جایگاه خاص  در  که  است 
فاقد یک من اندیشنده است که به خود آگاه و 
چون به خود آگاه است خود را محق می داند. 
از این رو چنین نگرشی که فاقد یک آگاهی 
متمرکز است تناقضات را می پذیرد و صدها 
روایت را که باهم هماهنگی ندارند تصدیق 
آگاهی  گونه ای  نگرش  نوع  این  کند.  می 
ُگنگ غیر متمرکز و در نتیجه غیر انتقادی 
اجتماعی  کلیت  از  مبهمی  تصور  که  است 
و هماهنگی نظم اجتماعی را با نظم طبیعی 
در  تالشی  اینکه  بدون  می آمیزد،  هم  در 
جهت عقالنی کردن آن صورت دهد و بدون 
درون  تناقضات  با  رویاروئی  توان  که  این 
کلیتی را که می سازد، داشته باشد، دست به 
شاهنشاهی  نظام  ایدئولوگهای  می زند.  عمل 
بودند موفق  فاقد تفکر مفهومی  از آن جا که 
با  را  مشروطیت  انقالب  اندیشه های  نشدند 
برهان و استدالل بدون شتاب و عجله تبدیل 
به مفاهیم کنند. سپس آن ها را از بطن تمدن و 
تاریخ ایران بیرون کشند و با اندیشه آزادی 
هم  در  بود  مشروطیت  انقالب  محور  که 
ادغام کنند و دستگاه مفهومی منسجمی از آن 
طراحی کنند و مفاهیمی چون حق، اخالق، 
هنجار، فرد و جمع، دولت، حقوق، سندیکا 
فرآیند صیقل دهند  نهاد مدنی را در یک  و 
اجتماعی  و  سیاسی  حیات  آن  طریق  از  تا 
جامعه به گونه ای نو، باسازی شود؛ چرا که 
روش  یک  ایدئولوژیک  نگرش  بستر  در 
شناسی خاص و ویژه شکل می گیرد که بر 
تاریخی  دگرگونی  عامل  دولت  آن  مبنای 
پنداشته می شود که مشروعیت خود را نه از 
آزادی بلکه از نوسازی و امنیت می گیرد. از 
این رو دولت هویت انسانیی به خود می گیرد 
که در آن سیاست نه به عنوان میدان گاه ادغام 
و یکپارچگی منافع متضاد و متعارض بلکه 
کنش  تضمین  یعنی  ویژه ای شخصی  بعد  به 
تنزل  است،  قدرت  هرم  در رأس  که  فردی 
داده می شود. گویی که در آن سرزمین تنها 
یک نفر آزاد است آن هم فرد پادشاه است. 
بدین سان روایت مردان بزرگ و قائد اعظم 
و پیشوای محبوب را اعتبار می دهند و چنین 
شد که حاصل انقالب مشروطیت، شاه را به 
عنوان رئیس قبیله در رأس قدرت قرار داد. 

مشروطیت  انقالب  دستاوردهای  نتیجه  در 
دستخوش بحران و تعطیل شد. جریانهائی که 
در مخالفت با این پایمالی و تعطیل اندیشه های 
هیچکدام  آوردند  بر  سر  مشروطیت  انقالب 
انقالب  اندیشه های  که  نبودند  سودا  این  در 
مشروطیت را به فرم فلسفه در آورند و آن 
را ارائه دهند. اگر به مجموعه نوشته های آن 
زمان نیروهای مخالف نگاه کنیم کوششی در 
شکافی  اینجا  بینیم.  نمی  آزادی  بحث  تدقیق 
بنیادین در بین اندیشه و عمل و نظام فلسفی 
پدید آمده بود. هنگامی که اندیشه تولید می شود 
یا به فلسفه و تئوری  در یک فضا نمی ماند 
ارتقا می یابد و یا به ایدئولوژی تنزل می یابد. 
این سرنوشت دردناک اندیشه است. می توان 
این سرنوشت را در اندیشه های هایدگر دید 
که چگونه به ایدئولوژی فاشیسم تنزل یافت 
هر چند که کوشش های بعدی این اندیشه را 
کشاند  مفهومی  نظام  و  فلسفه  چارچوب  در 
که بهترین دستاورد آن تالش هانس گادامر 
است کسی که به نوعی اندیشه های هایدگر را 

فلسفید یا آن را شهری کرد.

بتواند  ما  کالسیک  فلسفی  نظام  اینکه  برای 
با انقالب مشروطیت نسبتی برقرار کند باید 
کند.  طی  را  مراحلی  فلسفی(  دستگاه  )این 
کند  طراحی  نو  متافیزیکی  اینکه  نخست 
اندیشنده«  به »من  متافیزیک متکی  این  که 
هست،  چون  که  اندیشنده«  »من  است، 
بدین  هست.  می اندیشد،  چون  نه  می اندیشد 
بر  مقدم  شناسی اش  هستی  وجه  که  سان 
و چون هست،  اوست  شناسی  معرفت  وجه 
بماند،  خواهد  می  چون  و  بماند  خواهد  می 
خود  من  این  است.  پرسشگر  و  سنجشگر 
بلکه در جهان  داند  نمی  بیگانه  با جهان  را 
جهان  در  اینکه  درعین  او  کند.  می  زیست 
کند.  می  تأمل  نیز  را  جهان  می کند  زیست 
او جدا از اینکه جهان را تأمل می کند، خود 
خود  به مثابه  خود  به  و  می کند  تأمل  نیز  را 
چون  و  می فلسفد  نیز  را  خود  او  می نگرد. 
خود را می فلسفد کنش خود را نیز می فلسفد و 
در این فلسفیدن است که خود و کنش خود را 
نیز می سنجد. این من اندیشنده با این معیار 
و شاخص ها به واسطه اینکه آگاهی برخود 
را هدف می گیرد دغدغه خود آگاهی دارد از 
این رو خود آگاهی را بازتابد می دهد، اما 

برای فلسفیدن، انقالب نیاز به منطق دارد.

ارسطوئی  منطق  و  صوری  منطق  با 
انقالب  که  چرا  فلسفید  را  انقالب  نمی توان 
تعریف.  سنخ  از  نه  است  تکوین  سنخ  از 
در  نمی توان  شود  فهم  انقالب  اینکه  برای 
منطق  در  ایستاد.  سنتی  منطق  چارچوب 
این جا  اما  هستند  فرم  همان  مقوله ها  گذشته 
منطقی را می طلبد که محتوی را می خواهد 
مقوله های  بایستی  رو  این  از  کند؛  بررسی 
دینامیکی از واقعیت را طراحی کند. چرخش 
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منطق از منطق سنتی به منطق پورت رویال 
و منطق ترافرازنده که توسط کانت صورت 
گرفت زمینه را برای هگل فراهم کرد تا علم 
منطق خود را طراحی و ارائه دهد. یکی از 
بزرگترین معضالت دستگاه فلسفی حوزوی 
ما این است که تحولی در منطق در آموزش 
دروس خود نداده است. آنان هنوز در بهترین 
حالت با منطق قدیم کار می کنند می خواهند 
و  مشروطیت  انقالب  مثل  جدیدی  پدیده های 
این  با  را  انسانی  علوم  و  اجتماعی  مسائل 
منطق بفلسفند. منطق نو خود مقدمه است که 
می توان نقد را توسط آن سامان داد چرا که 
انقالب در بنیان خود گونه ای نقد است. این 
نقد و نفی خود را منطق دیالکتیک صورت 
مشروطیت  انقالب  فلسفیدن  می کند.  بندی 
امری ناگزیر در سرنوشت سیاسی، اجتماعی 
عدم  به واسطه  است.  کشور  این  علمی  و 
انقالب  تاریخ  مشروطیت  انقالب  فلسفیدن 
ما  روزمرگی  تاریخ  هنوز  مشروطیت 
آنجا که ما در عرصه آکادمیک   است و از 
قلمرو  به  را  مشروطیت  انقالب  نمی توانیم 
مفهوم بکشانیم هیچ گونه بحث و گفت و گوی 
علمی و ئتوریکی هم در مورد آن فارغ از 
دهیم.  انجام  نمی توانیم  سیاسی  جنجال های 
چندگانه  ظرفیت های  نمی توانیم  نتیجه  در 
اندیشه های آن را بارور کنیم. ما گریزی از 
انقالب  اصلی  اندیشه  که  نداریم  مطلب  این 
ساماندهی  با  را  آزادی  یعنی  مشروطیت 
فلسفه  به  تبدیل  مفهومی،  و  متمرکز  آگاهی 
کنیم. این جا یعنی در این آگاهی متمرکز همه 
و  به هم متصل می شوند  رشته های جامعه 
سپس به سهم خود از طریق بازتاب در این 
این  اگر  می شوند.  دگرگونی  دچار  گذرگاه 
آگاهی تمرکز یافته که متکی به آزادی است 
الجرم  و  فردی  آگاهی  امکان  نیابد،  سامان 
نقد فرهنگ و زایش دوباره اندیشه از دست 

می رود.

جنگ  علیه  تظاهراتی  کانادا  در   اخیرا 
وتحریم به پا شد.ظاهرا گروهی کوچک اما 
پالکارد  و  شد  تظاهرات  این  وارد  منسجم 
هایی با مضمون جنگ نه،تحریم آری را باال 
ی سر برد. ماجراهایی از این دست به گونه 
های مختلف تکرار شده، از اظهار نظرهای 
دفاع  در  اپوزیسیون  رهبران  برخی  صریح 
از تحریم تا برخی تحلیل ها و موضع گیری 
ها که نه صراحتا بلکه در قالبی پیچیده نهایتا 

تحریم و جنگ را توجیه می کنند.

که  دهد  می  نشان  آید  می  پی  در  چه   آن 
و  است  اندازه مخرب  تا چه  تحریم  سیاست 
اندازه  تا چه  این که  سپس می توان درباره 
هستند  مردمی  ،ضد  سیاست  این  مدافعان 

قضاوت کرد.

اما قبل از آن باید به سیاست تحریم نگاهی 
میزان  از  مشخصی  ارزیابی  و  بیاندازیم 
موفقیت آن در دستیابی به اهداف اعالم شده 

داشته

Peter-  ااشیم. تحقیق منتشر شده از سوی
 son Institute for International
تحریم  از  Economics   که ۱۷۴ مورد 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  اقتصادی  های 
،نشان می دهد که سیاست تحریم تنها در ۳۴ 
اهداف  به  دستیابی  به  موفق  موارد  درصد 
مورد نظر شده که البته این آمار مربوط به 
کل انواع تحریم ها است ، از تحریم های با 
اهداف محدود نظیر آزاد سازی یک زندانی 
سیاسی گرفته تا اقدام به تحریم با هدف  تالش 
برای تغییر رژیم. بررسی فوق نشان می دهد 
که تحریم در کل سیاست موفقی نبوده . البته 
نه  و  شده  اعالم  آشکارا  اهداف  به  توجه  با 
شکلی  به  تحریم  به  اگر  اما  پنهان.  اهداف 
منفک از زنجیره تحریم-جنگ نگاه نکنیم و 
تحریم را مقدمه جنگ و در حقیقت فاز اول 
به کل  گاه موضوع  آن  کنیم  ارزیابی  جنگ 
تغییر می کند که البته در مجالی دیگر به آن 

خواهم پرداخت .

های”  تحریم  عنوان  تحت  چه  آن  اکنون  هم 
هوشمند “توسط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا 
در مورد ایران اعمال شده ،به تمام بخش ها 
تسری پیدا کرده ،حتی اگر آن بخش ها رسما 
در حیطه و دایره تحریم قرار نگرفته باشند. 
و این به دلیل تحریم بانک مرکزی و به ویژه 

ما ، حتریم و برخی مواضع بی شرمانه

بابک پاکزاد

تمام بانکهای ایرانی است که به گونه ای در 
با جهان خارج درگیرند.  تجاری  معامال ت 
گشایش  در  ها  بانک  این  از  که  جا  آن  از 
واردات  و  برای صادرات  اعتباری  خطوط 
با  ستد  و  داد  جهت  مالی  تضامین  تامین  و 
بهره گرفته می شود، واردات  جهان خارج 
محصوالت و کاالهای اساسی به کشور اگر 

نه غیرممکن بلکه بسیار سخت شده است.

بودن  هوشمند  که  است  مسیری  این  البته  و 
تحریم ها را منتفی می کند. تمام هدف تحریم 
هوشمند آن بود که حاکمیت بر اثر تحریم ها 
تضعیف شود و نه مردم . البته، انگار برای 
،ایاالت متحده و  اثر بخش کردن تحریم ها 
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند که بی سر و 
صدا بخش “هوشمند ” را  هوشمندانه حذف 
تا موثر  باشد  است کودن  بهتر  تحریم  کنند. 

واقع شود!

 CHATHAM در  نتیجه گیری تحقیقی که
پیرامون   ۲۰۱۲ ژانویه  HOUSE  در 
منتشر  ایران  خام  نفت  صادرات  تحریم 
کرده  آمده است: تاریخ نشان داده است که 
از زمان ملی شدن نفت ایران در ۱۹۵۱ و 
در  دکتر مصدق  به سرنگونی  منتهی  وقایع 
و  نداده  جواب  نفتی  های  تحریم   ،  ۱۹۵۳
ناکارآمد بوده اند.بازار بین المللی نفت بسیار 
پیچیده است با بازیگران بسیار و گزینه های 
و  معامالت  قیافه  تغییر  جهت  متعدد  بسیار 
دادن سر و شکلی دیگر به آن.ابزار موثرتر 
برای تحت فشار قرار دادن ایران آن است که 
ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا را ترغیب کند 
که گستره تحریم را به معامالت مالی بکشاند. 
نیز  مالی  های  تحریم  که  به رغم مشکالتی 
امکانات را  اما برخی  نیستند  آن برحذر  از 
برای تحت فشار قرار دادن ایران به گونه ای 
فراهم می کنند که یک تحریم نفتی ساده قادر 
به انجام آن نیست .تحریم نفتی به تنهایی نمی 

تواند با موفقیت همراه شود.

به هر حال دیدیم که چگونه تحریم هوشمند 
به تحریم بدل شد . اکنون بهتر است قدری 
درباره تبعات تحریم و اثرات آن بر زندگی 
مردم صحبت کنیم. بخشی که بشدت بر اثر 
است. دارو  تامین  دیده،بخش  آسیب  تحریم 
ایران قادر به تولید داروهای بسیار پیشرفته 
ای که طی ۱۰-۱۵  سال گذشته به بازار آمده 
و گستره وسیعی از بیماری ها و مشکالت 

ایران
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پزشکی را پوشش می دهند نیست به این دلیل 
خیلی ساده که نسخه های ژنریک آنها هنوز 
در دسترس نیست.در نتیجه ایران هنوز باید 
هرساله بخش قابل توجهی از داروی مورد 
نیاز برای پوشش بیماری هایی چون سرطان 
خون و ایدز را وارد کند،اما به خاطر تحریم 
بر  که  همپیمانانش  و  متحده  ایاالت  های 
بانک ها و دیگر موسسات مالی اعمال شده، 
واردات دارو و ابزارهای پزشکی ضروری 

تقریبا غیرممکن است.

ایران  هموفیلی  بیماران  انجمن  مدیره  هیات 
اعالم  هموفیلی  جهانی  فدراسیون  به  اخیرا 
به  کودک  هزار  دهها  جان  که  است  کرده 
دلیل نبود داروی مناسب بر اثر تحریم های 
اقتصادی بین المللی در معرض خطر قرار 
که  ایران  هموفیلی  بیماران  انجمن  گرفته. 
سابقه  سال   ۴۵ با  غیردولتی  سازمان  یک 
فعالیت است تحریم های “غیر انسانی و غیر 
را  اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  اخالقی” 
المللی  محکوم کرده و از سازمان های بین 
تقاضای کمک نموده است. گزارش ها حاکی 
از آن است که داروهای پیشرفته برای انواع 
سرطان)به ویژه سرطان خون(،بیماری های 
تاالسمی  و  اس  ریوی،ام  مشکالت  قلبی، 
این  به  به کشور وارد کرد و  توان  نمی  را 
به خطر می  نفر  دهها هزار  ترتیب زندگی 
افتد. تنها حدود ۳۷۰۰۰ ایرانی به بیماری ام 
اس مبتال هستند که تنها با داروهای پیشرفته  
می توان آن را کنترل کرد؛بدون آنها،بیماران 
شرایط  بهترین  در  همچنین  مرد.  خواهند 
پزشکی،هر ساله ۴۰۰۰۰ ایرانی جان خود 
را بر اثر سرطان از دست می دهند و برخی 
در  ایران  که  اند  کرده  پیشبینی  کارشناسان 
سال ۲۰۱۵ با سونامی سرطان مواجه خواهد 
مورد  هزار   ۸۰ تا   ۷۰ سال  هر  زیرا  شد 
جدید ابتال به سرطان در ایران شناسایی می 
شود.و به این ترتیب  با توجه به تحریم ها 
اوضاع با سرعت ، هر چه وخیم تر خواهد 

شد.

در  کثیفی  سابقه  کنندگان  تحریم  همچنین 
تحریم  آن  نمونه  دارند.یک  خود  کارنامه 
آن  نتیجه  در  که  است   ۹۰ دهه  در  عراق 
صدها هزار کودک عراقی جان سپردند. به 
عراقی  کودک   ۵۰۰۰۰۰ یونیسف  گزارش 
بر اثر کمبودهای ناشی از تحریم جان دادند. 
آنها نشان داده اند که از کشتار مردم عادی 
در  تحریم،چه  قالب  در  ندارند،چه  ابایی 
اعمال  تحریم  آن که  به محض  قالب جنگ. 
خورد  می  استارت  کشتار  شود،موتور  می 
تحریم،آسیب  مدافعان  ادعاهای  برخالف  و 
تحمل کرده و  ها را  فشار  ترین مردم  پذیر 
یا مضمحل می شوند. تحریم مکانیزمی است 
برای افزایش شکاف طبقا تی ،صنعت زدایی 
،افزایش  سایه  اقتصاد  ،رشد  زدایی  ،تشکل 

کالم  یک  و….در  اجتماعی  های  آسیب 
قطعا  و  کند  می  ضعیف  را  ،جامعه  تحریم 
جامعه ضعیف اهرمی برای اعمال حق تعیین 
سرنوشت خود نخواهد داشت. تحریم سیاستی 

ضد تحول ، تخریب گر و بحران زا است.
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تاریخ

پیش درآمد

»آش آنقدر شور بود که خان )دادگاه اروپا( 
هم فهمید«!

دادگاه  به حکم  اخبار مربوط  انتشار  پی  در 
اروپا مبنی بر مسئول نبودن اتحاد شوروی 
در قبال فاجعه کاتین در اوایل ماه اکتبر در 
رسانه های فدراسیون روسیه، دولت مافیائی 
شیپور  دیگر  بار  داری  سرمایه  کشور  این 
کارزار کمونیسم ستیزی )استالین ستیزی( را 
با تمام توان بصدا درآورده و پیش از همه، 
این  دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، 
پسرک »گنج یافته نابرده رنج«، در نشستی 
با همکیشان خود در »حزب روسیه واحد«، 
شوروی  دولت  جنایت  مستمر  »افشای 
دانست«.  دولت  روزانه  وظایف  جزء  را 
در  ضدکمونیستی  کارزار  مجدد  اوجگیری 
ناپذیر  جدائی  جزء  طبیعتا  امروز،  روسیه 
و شاید سخیف ترین بخش کمونیسم ستیزی 
شرایط  در  که  باشد  سرمایه  مافیای  جهانی 
بحران ساختاری نظام فرسوده سرمایه داری 

روی می دهد.

اسناد  اسناد و دستکاری  با جعل  ارتباط  در 
تاریخی دولت اتحاد شوروی، راقم این سطور 
بر اساس اسناد منتشره و یافته های خود، در 
دی ماه ۱۳۹۰ نوشتاری تحت عنوان »تشدید 
منتشر  و  تنظیم  کمونیستی«،  ضد  هیستری 
ساخت و اینک بخشهائی از آن را عینا در 
اینحا می آورم. باشد که نوری هر چند کمسو 

بر حقایق تاریخی بتاباند:

…

نسل امروزی همفکران و همدستان فاشیسم 
و الهامبخشان امپریالیست آنها بالوقفه و بی 
باره  در  شام   تا  بام  از  حیایی  و  شرم  هیچ 
سوسیالیستی  سازندگی  دوره  خشونتهای 
افسانه سرایی می کنند بدون اینکه حتی یک 
کلمه هم از توحش بی حد و مرز همفکران 
آن  در  خود  تشکیالتی  طبقاتی-  متحدان  و 
دادگاههای  اینها،  بیاورند.  زبان  بر  دوره 
که  را  مسکو  دادگاههای  به  موسوم  علنی 
و  خبرنگاران  از  کثیری  جمع  حضور  با 
نمایندگان سیاسی خارجی تشکیل گردید، علنا 
زیر سؤال می برند ولی، در باره دادگاههای 

دادگاه اروپا اسناد کاتین را جعلی شناخت

ترجمه و پیش درآمد: ا. م. شیری

پزشکان  محاکمه  برای  پزشکی«  »آفت 
اساسا یهودی تبار را که زبده ترین کادرهای 
سوسیالیستی  سازندگی  های  دوره  رهبری 
با  را  جهانی  جنگ  خرابیهای  بازسازی  و 
متدهای مختلف طبی در بیمارستانها به قتل 
می رساندند، بطور قطع فراموش می کنند…

تجزیه  و  سوسیالیسم  تخریب  وجود،  این  با 
همکاری  و  اتحاد  اثر  در  شوروی  اتحاد 
در  داری  سرمایه  نیروی  دو  سازمانیافته 
داخل و خارج از اتحاد شوروی، روح تازه 
ای بر کالبد وازدگان »چپ« و تروتسکیسم 
دمید و آنها را به »شیر غران« تبدیل کرد. 
و  فئودالی  بقایای  کمونیستی  ضد  کارزار 
جریان  همواره  که  داری  سرمایه  ارتجاع 
و  اکتبر  کبیر  انقالب  پیروزی  با  داشت، 
خروج امپراطوری بزرگ روسیه از دایره 
ای  سابقه  بی  و حدت  داری، شدت  سرمایه 
گرفت و از اواسط دهه پنجاه قرن بیستم بر 
دامنه خود افزود و با بقدرت رسیدن باند خائن 
گارباچوف- یاکوفلیوف- یلتسین در نیمه دوم 
دهه هشتاد قرن گذشته در اتحاد شوروی، به 
نقطه اوج خود رسید. این دوره، بخصوص، 
و  ها  افتراگویی  اسناد،  جعل  عظیم  موج  با 
که  بود  همراه  پایه  بی  های  پردازی  افسانه 
بطور کلی، دوره سازندگی و دوره بازسازی 
اتحاد  فاشیسم در  تهاجم  از  ناشی  ویرانیهای 
ابعاد  برد.  می  سؤال  زیر  به  را  شوروی 
جعل اسناد بحدی گسترده بود که قیمتها آنها 
ابتدا، صد تا به یک شاهی تنزل کرد. بدین 
ترتیب، پس از بازار گرمی در میان ابلهان 
»چپنما«، دولت مافیایی روسیه این عرصه 
را نیز به انحصار مطلق خود درآورد و در 
المللی بکار گرفت.  بین  سوداگریهای عظیم 
هر  دولت،  هر  هست،  هنوز  که  هم  هنوز 
حزب، هر تشکیالت و یا هر کسی می تواند 
هر  با  تاریخ،  هر  به  را  خود  دلخواه  سند 
عنوان و با هر مهر و امضائی، بخصوص 
به دولت مافیایی- الیگارشی روسیه سفارش 
یا  و  شروط  سر  بر  توافق  از  پس  و  دهد 
قیمت، بطور تضمینی در زمان دلخواه خود 

تحویل بگیرد.

در این دوره، با توجه به این واقعیت که اغلب 
یاوه گویی ها و افسانه سرایی های خصمانه 
به سالهای سازندگی سوسیالیستی و  مربوط 

بازسازی ویرانیهای جنگ جهانی دوم، رسوا 
هولناک  جنایت  نبود،  پولساز  چندان  و  شده 
نازی ها در کاتین که تا آن موقع کمتر مورد 
تردید قرار گرفته بود، به یکی از مهمترین 
اسناد  جعل  های  ترین عرصه  پرمشتری  و 
در دست دولت کنونی روسیه تبدیل گردید. 
دولت  که  شد  سبب  کاتین  موضوع  تازگی 
جعل  مکانیزم  روسیه  الیگارشی  مافیائی- 

اسناد را در ابعاد گسترده ای بکار اندازد.

واژگونه  برای  اسناد  گسترده  جعل  پی  در 
نشان دادن جنایت نازیها در کاتین، عملیات 
جعل اسناد واقعه کاتین در سالهای ۱۹۸۷- 
اصلی  اسناد  کلیه  آوری  جمع   ،۱۹۹۲
در  آنها  اختفای  و  روسیه  ویژه  آرشیوهای 
نزد رئیس جمهور در کرملین و جعل چندین 
رهبری  دوره  به  مربوط  تاریخی  سند  صد 
استالین، در وهله اول، اسناد مخصوص دفتر 
در  شوروی  اتحاد  کمونیست  حزب  سیاسی 
رابطه با حادثه کاتین را، گنادی زیوگانوف 
رهبر حزب کمونیست روسیه در تاریخ ۱۲ 
ماه مه سال ۲۰۰۹ و ویکتور ایلیوخین، یکی 
دیگر از رهبران برجسته حزب کمونیست و 
نماینده مجلس دوما در تابستان سال ۲۰۱۰ 
اسناد اصلی و جعلی  نموده، رونوشت  افشا 
را در صحن علنی مجلس دوما، در مصاحبه 

های مطبوعاتی و غیره نشان دادند. 

در  روسیه  کمونیست  حزب  آن،  از  پس 
دادگاه قانون اساسی کشور و سپس در دادگاه 
اعالم  روسیه  دولت  برعلیه  استراسبورگ 
جرم کرد ولی حاکمیت روسیه از ارائه اصل 
کرد.  امتناع  اساسی  قانون  دادگاه  به  اسناد 
رفت،  می  انتظار  همچنانکه  ترتیب،  بدین 
هیچکدام از این مراجع به اصطالح قضائی، 
به شکایت حزب کمونیست روسیه ترتیب اثر 
ندادند. البته قبل از این نیز، حزب کمونیست 
در  سو،  این  به   ۱۹۹۳ سال  از  روسیه 
جلسات مجلس و کمیسیون امنیت ملی مجلس 
مطبوعاتی  کنفرانسهای  در  )دوما(،  روسیه 
دولت  سازیهای  سند  متعدد،  میزگردهای  و 
روسیه را افشاء و محکوم کرده بود. دست 
ابتکار  به  اقدامات،  این  بموازات همه  آخر، 
یک  روسیه«  افسران  سراسری  »انجمن 
دادگاه نظامی اجتماعی، در تاریخ ۱۰ فوریه 
سال ۲۰۱۱ با شرکت شمار کثیری از قضات، 



120مجله هفته شماره 33 اسفند 1391 صفحه  

تاریخ، کارشناسان،  محققان  حقوقدانان، 
پژوهشگران، نویسندگان و فعالین سیاسی و 
اجتماعی تشکیل گردید. در این دادگاه زنده 
ایلیوخین، نماینده دوما و رئیس  یاد ویکتور 
روسیه  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سابق 
در مقام دادستان انجام وظیفه می کرد. بدین 
ترتیب، در تمام جلسات کمیسیون امنیت ملی 
مطبوعاتی،  کنفرانسهای  همه  در  مجلس، 
میزگردها و همچنین، در همین دادگاه نظامی 
واقعیات  و  اسناد  جعل  جزئیات  اجتماعی، 
مربوط به واقعه کاتین مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و مجرمیت دولت روسیه سرمایه 
داری به اثبات رسید. این را هم ناگفته نگذارم 
که چندی پس از صدور حکم این دادگاه در 
تاریخ ۱۵ فوریه، ویکتور ایلیوخین در ۱۹ 
مارس ۲۰۱۱ ناگهان بطرز مشکوکی فوت 

کرد.

واقعیت جنایت کاتین از چه قرار بود؟ اولین 
خبر مربوط به جنایت کاتین از سوی آلمان 
هیتلری در ۱۳ آوریل سال ۱۹۴۳ پخش شد 
لهستانی  افسران  که  شد  می  گفته  آن  در  و 
گویا بدستور دولت اتحاد شوروی کشته شده 
لهستان  که  شد  پخش  زمانی  خبر  این  اند. 
تاریخ  از  یعنی  آن،  از  پیش  سال  چهار  از 
۱۲ اکتبر سال ۱۹۳۹، به اشغال نازیها در 
آلمان  فرمانداری کل  پنجمین  بعنوان  آمده و 
فاشیستی اعالم شده و هانس فرانک، یکی از 
۲۴ جنایتکار اصلی در دادگاه نورنبرگ، از 
اداره امور  بعنوان مسئول  ابتدا  سوی هیتلر 
مردم مناطق اشغالی لهستان و سپس به مقام 

فرماندار کل آن تعیین گردیده بود.

۱۹ مارس سال ۱۹۴۳ روزنامه »پراودا« 
لهستانی  »همدستان  عنوان  تحت  ای  مقاله 
هیتلر« به چاپ رساند. در این مقاله به شواهد 
اشغالگران  چگونه  اینکه  بر  مبنی  زیادی، 
»ترورهای  به  پاسخ  در  فاشیستی،  آلمان 
مبادرت  جمعی  کشتارهای  به  بلشویکی«، 
مقاله  این  در  است.  شده  اشاره  کردند، 
همچنین گفته می شود: »همانطور که اینک 
روشن شده است، پس از عقب نشینی ارتش 
شوروی در سال ۱۹۴۱، آلمانها پرسنل سابق 
سمولنسک  منطقه  در  که  را  لهستان  ارتش 
غربی به کارهای ساختمانی مشغول بودند، 
مناطق  ساکنان  از  زیادی  شمار  همراه  به 
اتحاد  سمولنسک  استان  جمله،  از  غربی، 
شوروی را به اسارت گرفتند. نازیها با تمام 
توحش، ارتشیان سابق لهستان و بسیاری از 
مردم این منطقه را کشتار نموده اند و حاال، 
برای پاک کردن آثار این جنایت شنیع خود 

تالش می کنند«.

تمام  که  است  این  مسئله  مهمترین  و  اولین 
بدست  دلیل  اشیای  و  کارشناسانه  تحقیقات 
آلمانی  های  گلوله  و  سالحها  شامل  آمده، 

آلمانی  اجساد، قطعات طناب  از  خارج شده 
بسته شده به دست قربانیان، مدارک پزشکی 
پائیز سال  قانونی مبنی بر وقوع کشتار در 
۱۹۴۱ نشان میدهد که این واقعه بر خالف 
پیروان  و  گارباچوف  باند  و  نازیها  ادعای 
سال  تابستان  در  نه  گوبلز،  جوزف  ایرانی 
روی   ۱۹۴۱ سال  پائیز  در  بلکه   ،۱۹۴۰
نازیهای  که  بود  زمانی  این  و  است  داده 
بخشهای غربی اتحاد شوروی را در اشغال 
از  مناطق،  آن  از  ارتش سرخ  داشته،  خود 
کاتین  جنگلهای  که  سمولنک  استان  جمله، 
در آن واقع است، عقب نشسته بود و جنگ 
بر  داشت. عالوه  در اطراف مسکو جریان 
همه اینها، ارتش سرخ با ارتش لهستان نمی 
جنگید تا پرسنل آن را هم به اسارت بگیرد. 
درست برعکس، واحدهایی از ارتش لهستان 
 ۹6 شامل  آندرس،  ژنرال  فرماندهی  تحت 
اشغالگران  مقابل  در  هنوز  که  نفر  هزار 
با عقب  کردند، همزمان  مقاومت می  نازی 
نشینی ارتش سرخ، به خاک شوروی عقب 

نشستند.

نمی  مرزی  و  حد  بی شرمی  در  که  گوبلز 
خبر  انتشار  قبل  روز  چهار  حتی  شناخت، 
هویت   ،۱۹۴۳ آوریل   ۹ در  کاتین،  جنایت 
اجتماعی مقتولین را تعیین کرده، می نویسد: 
»نیروهای شوروی در جنگلهای کاتین، در 
حدود ۱۰ هزار اسیر لهستانی، اعم از نظامی 
روحانیون،  روشنفکران،  غیرنظامی،  و 
هنرمندان و غیره را به قتل رسانده است«. 
وی در دفتر یادداشتهای روزانه خود بتاریخ 
۸ ماه مه سال  نیز ۱۹۴۳ نوشت: »متاسفانه 
در گورستان کاتین، اسلحه و مهمات آلمانی 
کشف شده است. مسئله عبارت از این است 
سپس  شود«.  روشن  باید  موضوع  این  که 
گوبلز برای توجیه آن می اندیشد و می نویسد: 
»تصور می کنم که اینها، یا همان تسلیحاتی 
هستند که ما در دوره رابطه دوستانه با اتحاد 
خود  یا  و  فروختیم  کشور  این  به  شوروی 
شورویها آنها را در گورستان گذاشته اند«. 
گوبلز با خرسندی ادامه می دهد: »موضوع 
کاتین به یک مسئله عظیم سیاسی دنباله دار 
تبدیل شده و ما باید بهر طریق ممکن، از آن 

استفاده کنیم«.

همانطور که می بینیم، گوبلز شمار اسیران 
کشته شده در جنگلهای کاتین را ۱۰ هزار 
نفر  و در یکجای دیگر از یادداشتهایش، ۱۲ 
روسیه  دولت  ولی،  کرده  اعالم  نفر  هزار 
»منبع  دست  رو  حتی  ایران،  گوبلزیهای  و 
الهام« خود- گوبلز-بلند شده، این رقم را به 

۲۵ هزار نفر افزایش داده اند.

از همه  تفاسیر مختصر و صرفنظر  این  با 
ادامه دهندگان راه گوبلز،  یاوه سرایی های 
را  کاتین  جنایت  پرونده  که  است  روشن 

نازیها پس از شکست در استالینگراد در سال 
۱۹۴۳ جعل کردند، امپریالیستها پی گرفتند 
و پس از شکست سوسیالیسم، دولت روسیه 
چاپلوسی  ابزارهای  از  یکی  بمثابه  را  آن 
در  روسیه  بورژوازی  منافع  تأمین  برای 
سوداگریهای بین المللی بکار می برد و مسئله 
تحویل »6 جعبه« و »۷۲ کیلوگرم« و »۲۰ 
جلد« اسناد جعلی مربوط به فاجعه کاتین از 
سوی دولت روسیه به دولت لهستان در سال 
سندسازیهای  همین  چهارچوب  در   ،۲۰۱۰
در سطح دولتی قابل بررسی و ارزیابی می 

باشد.

اما چند کلمه ای در باره سرنوشت ارتش ۹6 
هزار نفری لهستان بفرماندهی ژنرال آندرس 
که همراه با ارتش سرخ بخاک اتحاد شوروی 

عقب نشینی کردند:

۲۵ دسامبر سال ۱۹۴۱، در گرماگرم نبرد 
اتحاد  دولت  دفاع  کمیته  اطراف مسکو،  در 
شوروی قرار مبنی بر پذیرش ارتش لهستان 

در اراضی اتحاد شوروی را صادر کرد.

اما پس از چندی برخی مشکالت در روابط 
شوروی  حاکمیت  با  ارتش  این  فرماندهان 
بوجود آمد. لهستانی ها بدون توجه به مشکل 
ارش  تسلیحات  تأمین  در  شوروی  دولت 
و  تسلیحات  با  خود  تأمین  عدم  از  سرخ، 
دولت  از  جنگ  های  جبهه  از  بودن  خارج 
نارضایتی  این  بودند.  ناراضی  شوروی 
ارتشیان لهستان را استالین و آندرس در ۱۸ 
مارس سال ۱۹۴۲ مورد بحث و گفتگو قرار 
گفت:  وی  به  استالین  آندرس،  بگفته  دادند. 
های  جبهه  به  ها  لهستانی  اعزام  برای  »ما 
جنگ عجله نداریم. لهستانیها می توانند هر 
زمان که ارتش سرخ به مرز لهستان برسد، 

در جنگها شرکت کنند«.

لهستان  ارتش  خروج  بر  آندرس  ژنرال  اما 
غربی  جبهه  به  اعزام  و  شوروی  اتحاد  از 
تأکید  به  پاسخ  در  کرد.  می  تأکید  متحدین 
لهستان  ارتشیان  از  نفر  هزار   ۸۰ آندرس، 
و ۳۷ هزار نفر خانواده آنها در ماه سپتامبر 
نیز  آنها  از  بخشی  و  ایران  به  سال ۱۹۴۲ 
از  برای حفاظت  به عراق  ایران  از طریق 
تأسیسات نفتی بریتانیا در این دو کشور اعزام 
آنها در سال ۱۹۴۴ در جبهه  نهایتا،  شدند. 
اطراف  در  و  آفریقا  شمال  در  جنگ  های 
مونته کاسینو)Montecassino( در ایتالیا 
شرکت کرده، سپس به ایتالیا منتقل شدند. ۱6 
هزار نفر عالقمند به ماندن در اتحاد شوروی 
نیز به همان ترتیبی که استالین پیشنهاد کرده 
بود، پس از رسیدن ارتش سرخ به مرزهای 

لهستان، به جبهه های جنگ اعزام شدند…

ناگفته نماند که مصاحبه تقریبا ۵۰ دقیقه ای 
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کانال ۵ تلویزیون روسیه با چند متخصص 
و پژوهشگر و روزنامه نگار نیز در نشانی 
مقاله زیر موجود است، ولی متاسفانه بعلت 
افزودن  یا  و  صداگذاری  کار  به  ناواردی 
زیرنویس به ویدئو، از ترجمه آن صرفنظر 

کردم…

مترجم

***

با  اروپا  دادگاه   ،۲۰۱۲ سال  ژوئن   ۱۸
»اسناد«  سروصدا،  پر  حکم  یک  صدور 
دایر  یلتسین  و  گارباچوف  دوره  در  تقدیمی 
بر مجرمیت استالین و دولت اتحاد شوروی 
در  لهستانی  افسر  هزار  دهها  تیرباران  در 
تلویزیونهای  کرد.  اعالم  جعلی  را  کاتین 
سکوت  مسکو«  »پژواک  بورژوازی، 
کرده اند، »گرانی«ها )GRANI روزنامه 
نئولیبرالهای  به  وابسته  روزانه،  اینترنتی 
دم  جدید«  »روزنامه  م.(خاموشند،  روسیه. 
حیرت  خبر  یک  این  چونکه  آورد.  درنمی 
این  با  حاال  است.  جهانی  مقیاس  در  انگیز 

همه چه کار باید کرد؟

صدور  با  اروپا  بشر  حقوق  دادگاه  اخیرا، 
مسئول  روسیه  که  کرد،  اعالم  حکمی 
کاتین  در  لهستانی  افسران  جمعی  تیرباران 
نیست. خبر تعجب آوری است. چنین برمی 
آید که رهبری کشور ما در این بیست سال 
بطور خستگی ناپذیر به جنایتی اقرار کرده 
که در سالهای ۴۰ یکی دیگر مرتکب شده 
ساختگی  که  شود  می  استنباط  چنین  است. 
کاتین  در  تیربارانها  به  مربوط  اسناد  بودن 
الکساندر  توسط   ۸۰ دهه  اواخر  در  که 
یاکوفلییف، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی 
حزب کمونیست اتحاد شوروی کشف شدند، 
چنان واضح است که حتی دادگاه آنها را بی 
نیاز از بررسی تشخیص داد. معلوم می شود 
که تحریف تاریخ میهن و بدنام کردن شخص 
استالین در آستانه تجزیه اتحاد شوروی برای 
کسی از اطرافیان میخائیل گارباچوف، رئیس 
احتمال  بود.  الزم  شوروی  اتحاد  جمهور 
در  صریح  بیان  همین  سبب  به  دقیقا  دارد، 
قرار دادگاه است که در روسیه سعی می کنند 
تفسیر دوسویه ای از آن ارائه دهند که گویا 
است  ممکن  آیا  نشده،  مشخص  هنوز  قاتل 
این  در  چند  سخنی  ابتدا  باشد؟…  استالین 
باره، که چه کسی و بخاطر چه چیز محکوم 
 ۲۰۰۹ و   ۲۰۰۷ سالهای  در  است.  شده 
شکوائیه  لهستانی  افسران  نزدیکان  ناگهان 
افسران  تیرباران  دستور  اینکه  بر  مبنی  ای 
به  است،  کرده  استالین صادر  را  کاتین  در 
استراسبورگ تسلیم کردند. سبب شکایت آنها 
باره  تحقیقات در  ما کار  بود که کشور  این 
اساس  بر   ۲۰۰۴ سال  در  را  کاتین  کشتار 

بند ۴، بخش اول از ماده ۲۴ قانون دادرسی 
کیفری روسیه )به علت مرگ متهم( متوقف 

کرده است.

… احتمال دستکاری در اسناد آشیوی مربوط 
به حادثه تیربارانها در کاتین، بررسی مجدد 
کنون  تا  است…  ساخته  ضروری  را  آنها 
شهروندان  جمعی  اعدام  که  شد  می  تصور 
اسیر  افسران  را  آنها  اکثریت  که  لهستان، 
بدستور  داد،  می  تشکیل  کشور  این  ارتش 
بدست  و  اتحاد شوروی  اول  رهبران درجه 
است.  گرفته  انجام  کشور  وزارت  مأموران 
اگر بخواهیم به اسناد آرشیوی باور کنیم، در 
نفر   ۲۱۸۵۷ سمولنسک  اطراف  جنگلهای 
اسیر لهستانی اعدام گردیده اند. دادگاه حقوق 
بشر اروپا، طبیعتا شکایتها را مورد رسیدگی 
دیگران  و  »یانووتس  پرونده  داد.  قرار 
از  تناقضات  و  شدند  رو  روسیه«  علیه  بر 
که  است  این  واقعیت  گشتند.  پدیدار  اینجا 
اساس  بر  نه  اند  کرده  عادت  اروپا  قضات 
اتهامزدنهای پر هیاهو، بلکه، بر پایه اسناد و 
مدارک قضاوت کنند. اما این ادعا که استالین 
»جبار« فرمان اعدام جمعی را صادر کرده 
بود. ولی هیچ  نیازمند سند و مدرک  است، 
مدارک  نشد.  یافت  آن  اثبات  بر  دال  سندی 
در  نتوانستند  نیز  لهستانی  طرف  تقدیمی 
خدمت اثبات این مدعا قرار گیرند که روسها 
لهستانی ها را تیرباران کرده اند. اما شهادت 
طرف روسیه و بدتر از آن، اسناد آرشیو پس 
شدند.  گرفته  نادیده  سریع،  بازبینی  یک  از 
چون فرصت نیافتند هیچ سندی به این پرونده 
این  در  سروصدایی  پر  حکم  کنند،  اضافه 
باره صادر نکردند. این وضع آیا بخاطر این 
نبود که اسناد جعلی سالهای دهه ۸۰ ممکن 
است برای ما و شما قانع کننده باشند، ولی 

نتوانستند قضات اروپائی را متقاعد سازند؟

باالخره، دادگاه اروپا به چه نتیجه گیری رسید؟ 
شورای دادگاه مرکب از هفت قاضی پس از 
دیگران  و  یانووتس  »پرونده  به  رسیدگی 
علیه روسیه« بر اساس شکایت دوازده نفر 
از نزدیکان افسران معدوم لهستانی، با چهار 
قرار  منفی،  رأی  سه  مقابل  در  مثبت  رأی 
صادر کرد که  مقامات اتحاد شوروی مسئول 
است:  چنین  اصلی  نتایج  نیستند.  آنها  اعدام 
کشور ما مسئول اعدامهای جمعی در کاتین 
نیست. این قرار از نظر روسیه بدین معنی 
بازماندگان  نظر  مورد  مالی  غرامت  است: 
رقم  به  آنها،  وکالی  بعقیده  که  را  معدومین 
نجومی)۲ میلیارد دالر( سر می زد، حداقل 
ما پرداخت نخواهیم کرد. اتفاقا، لهستان هم 
تدوین طرح اقامه دعوی بمبلغ ۱۰۰ میلیارد 
دالر را آغاز کرده است. بر اساس یافته های 
شود.  می  مطرح  نیز  دیگر  مسائل  اصلی، 
مربوط  آشیوی  اسناد  در  دستکاری  احتمال 
به حادثه تیربارانها در کاتین، بررسی مجدد 

آنها را ضروری ساخته است و تاریخ دهه 
۴۰ کشور که در اوایل دهه ۹۰ تدوین شد، 
باید از نو نوشته شود. در عین حال، تعیین 
قضائی،  موازین  طبق  اسناد  جعل  مقصران 
شده،  آشکار  پیش  مدتها  از  راز  این  گرچه 
همچنین  دادگاه  رسد.  می  بنظر  ضروری 
تیرباران لهستانی ها را بعنوان جنایت جنگی 
شناخت. البته، قبال هم هیچکس با این تبیین 
مخالف نبود. تیربارانهای اطراف سمولنسک 
را در گذشته نیز عالوه بر نمایندگان کنگره 
آمریکا و فراریان لهستانی مقیم لندن، استالین 
شناختند.  جنایت جنگی  بعنوان  نیز  هیتلر  و 
مانده،  مسئله  این  فقط  دارند.  وجود  اجساد 
بعلت  نیز  اروپا  دادگاه  آنها کیست؟  قاتل  که 
اینکه  برغم  حتی  کافی،   اسناد  وجود  عدم 
و  تاریخی  اوراق  بررسی  برای  قضات 
شواهد آرشیوی یکسال وقت صرف کردند،  
نتوانست حکم قطعی صادر کند. بدین ترتیب 
همه   ۱۹۹۰ سال  تا  تقریبا  گفت:  توان  می 
جهان بر این باور بود که لهستانی ها بدست 
آلمانیها به قتل رسیده اند. اما در سال ۱۹۹۰ 
یاکوفلییف  الکساندر  و  گارباچوف  میخائیل 
روسها  بدست  کشتار  این  که  کردند  اعالم 
اتفاق افتاده است. اینک پس از قرار دادگاه 
همه چیز در پرده ابهام پوشیده شده و ما فقط 
اما  اند.  ها کشته شده  لهستانی  که  دانیم  می 
بدست چه کسی؟ و همه موضوع بدین ترتیب 
آغاز شد: در ماه فوریه سال ۱۹۹۰ میخائیل 
بین  شعبه  مدیر  از  گزارشی  گارباچوف 
اتحاد  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  الملل 
در  که  کرد  دریافت  فالین  والنتین  شوروی، 
آن گفته می شد که گویا در آرشیوها اسنادی 
از  ها  لهستانی  ارسال  بین  رابطه  بر  دال 
اردوگاهها در بهار سال ۱۹۴۰ و تیرباران 
تردید  و  شک  فالین  است.  شده  پیدا  آنها 
خود نسبت به منشاء این اسناد را به اطالع 
تصور  گارباچوب  اما  رسانید.  گارباچوف 
دیگری داشت و خبر مر بوط به »مقصران 
کاتین در همه جهان  تیربارانها در  واقعی« 
تا  کاتین  کشتار  با  آلمانیها  ارتباط  پیچید. 
سال۱۹۹۰بر پایه چه شواهدی استوار بود؟ 
این  محل  در  شده  یافت  های  پوکه  و  گلوله 
ثابت می کنند که لهستانی  مدعا را براحتی 
ها با سالحهای آلمانی کشته شده اند. جوخه 
را  قربانیان خود  اعدام وزارت کشور  های 
لهستانی  افسران  اما  کشتند،  می  رولور  با 
حتی با شلیک از مسلسل های سنگین، که در 
تجربه کار مأموران وزارت کشور هیچگاه 
مشاهده نشده، به قتل رسیده اند. آلمانیها که 
اولین اسناد راجع به لهستانیهای کشته شده را 
تنظیم کردند، به این موضوع اشاره دارند که 
آنها کشته شدگان را بر اساس نشانهای ارتش 
لهستان شناسائی کرده اند. »موازین مربوط 
به اسیران جنگی« نمونه سال ۱۹۳۱ اتحاد 
شناخته  معتبر   ۱۹۴۱ سال  تا  که  شوروی، 
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می شد، مقرر می دارد که اسیران از حق 
حمل نشانهای ارتش خود برخوردار نیستند. 
اما کشته شدگان این نشانها را همراه داشته 
اند. یعنی، اگر آنها اسیران جنگی بوده باشند، 
مفاد  به  پایبند  کشور  یک  در  باید  اصوال 
کنوانسیون ژنو نگهداری می شدند. یک نکته 
بسیار مهم دیگر اینکه، اعدام جمعی در اتحاد 
شوروی از زمانیکه نیکوالی یژوف در بهار 
دار  عهده  بریا  الورنتی  بجای   ۱۹۳۸ سال 
وزارت کشور گردید، روی نداده و در سال 
کلی  بطور  جمعی  دسته  اعدام  نیز   ۱۹۴۰
عموم،  تصور  خالف  بر  شد.  گذاشته  کنار 

بریا با »مجازات اعدام« مخالف بود.

که،  کنند  می  اذعان  ما  تاریخ  پژوهشگران 
در  شده  پیدا  ظاهرا  اسناد  انتشار  از  پس 
سال۱۹۹۰، آنها اطالعات تازه ای مبنی بر 
واضح تر شدن مسئله اعدام جمعی در کاتین 
در دست ندارند. از یک طرف، اسنادی دال 
علیه  اعدام  حکم  فقره   ۱۴۵۴۲ صدور  بر 
اسیران جنگی لهستان وجود دارد. بموازات 
از  است.  شده  ذکر  نیز   ۲۱۸۵۷ رقم  این، 
نفر   ۱۸۰۳ فقط  قتل  واقعیت  سوی،  دیگر 
همه  این  اگر  است.  گرفته  قرار  تأئید  مورد 
بقیه  اجساد  پس  شده،  کشته  آنجا  در  انسان 
کجاست؟ واقعیتهای دیگری هم وجود دارند. 
ُویتسخ یاروزلسکی و مناهیم بگین، افسران 
لهستانی  اسیران  میان  در  هم  ارتش  جوان 
چند  گذشت  از  پس  آنها  دوی  هر  اند.  بوده 
و  لهستان  رهبری  بمقام  ترتیب،  به  سال  ده 
هیچیک  رسیدند.  اسرائیل  وزیری  نخست 
دست  به  راجع  سخنی  هیچ  هیچگاه  آنها  از 
داشتن رهبری اتحاد شوروی در سازماندهی 
تیربارانها بر زبان نیاوردند. حتی بگین، این 
ضد شوروی سرسخت به تأکید می گفت که 
کشور  وزارت  مأموران  نه  را  ها  لهستانی 
اتحاد شوروی، بلکه، گشتاپوی آلمان تیرباران 
کردند. آیا تناقضات بیش از حد نیستند؟ در 
نماینده  ایلیوخین،  ویکتور   ،۲۰۱۲ سال 
پژوهشگر  استریگین،  سرگئی  و  مجلس 
تاریخ و والدیسالو شوئد چگونگی جعل نامه 
ای بنام بریا به دفتر سیاسی حزب کمونیست 
و  ۷۹۴/ب  »شماره  با  سراسری)بلشویک( 
بتاریخ ماه مارس سال ۱۹۴۰« را که طی 
نفر اسیران  تیرباران بیش از ۲۰ هزار  آن 
ارتش لهستان پیشنهاد می شد، افشاء کردند. 
ایلیوخین افشاء کرد که در آغاز سالهای ۹۰ 
بدست یکی از اعضای عالیرتبه دفتر سیاسی 
کمیته مرکزی حزب کونیست اتحاد شوروی 
جعل  زبده  متخصصان  از  مرکب  گروهی 
اسناد آرشیوی تشکیل شد. نام خانوادگی این 
بعد،  ایلیوخین کمی  مقام عالیرتبه حزبی را 
او کسی  تابستان همان سال اعالم کرد.  در 
»معمار  یاکوفلییوف،  الکساندر  جز  نبود 
نوسازی«. »گروه یاکوفلییوف« در تشکیالت 

امنیتی باریس یلتسین، رئیس جمهور روسیه، 
استان  در  واقع  ناگورنی  در شهرک  مستقر 
مسکو )تا سال ۱۹۹6( که سپس به شهرک 
می  کار  گردید،  منتقل  زارچیه  بنام  دیگری 
به  تاریخی جعلی  اینجا صدها سند  از  کرد. 
اسناد آرشیوهای روسیه افزوده شد و به همین 
میزان هم در اسناد تاریخی، از جمله با متد 
جعل امضاء، دستکاری بعمل آمد. ایلیوخین 
خواستار شروع کار گسترده برای بازرسی 
انجام شده  اسناد آرشیوی و کشف تحریفات 

در اسناد تاریخی دوره شوروی گردید.

سال  »در  نوشت:  ایلیوخین  ویکتور 
بین  در  شکاف  ایجاد  بمنظور  ۱۹۴۳گوبلز 
اتحاد  کردن  جدا  و  هیتلری  ضد  ائتالف 
دروغ  این  کرد  سعی  آمریکا،  و  شوروی 
دستور  بریا  و  استالین  که  سازد  شایع  را 
تیرباران ۱۰ هزار افسر لهستانی را صادر 
تبعید  در  دولت  را  دروغ  این  اند.  کرده 
لهستان که بیش از هر چیز بخاطر تارومار 
و  غربی  بالروس  در  لهستان  ارتش  کردن 
اوکرائین و ضمیمه کردن این اراضی بخاک 
اتحاد شوری تنفر شدیدی نسب اتحاد شوروی 
داشت، مورد پشتیبانی قرار داد تا همه جهان 
این،  از  پس  برگرداند.  روی  ما  کشور  از 
تقلب و دستکاری گسترده در اسناد آرشیوی 
اتحاد  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته 
ایلیوخین  ویکتور  پیوست.  بوقوع  شوروی 
تا روز مرگ خود اعتقاد داشت که »اسناد 
تقلبی با هدف بدنام کردن استالین »در ادامه 
علیه رهبری  لگام گسیخته  تبلیغاتی  کارزار 
اتحاد شوروی که بویژه وقیحانه و علنا در 
سالهای آغازین دهه ۹۰ قرن گذشته جریان 

داشت، جعل شدند«.

در همه حال، استالین بر بقاء کشور لهستان 
اصرار  اسرائیلی(  یهودی  بعنوان  چند  )هر 
داشت، اما نیکی را با بدی پاسخ می دهند…
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خاورمیانه

مالیه، نفت و بهار عربی – بحران جهانی و خلیج فارس

آدام هانیه
ترجمه: پرویز صداقت 

منبع نقد اقتصاد سیاسی

ویژگی بسیار بارز شورش های عربی ۲۰۱۱ 
نقش مهّم شش دولت شورای همکاری خلیج 
امارات  کویت،  سعودی،  عربستان  ـ  فارس 
متحده ی عربی، قطر، بحرین و عمان ـ بوده 
است. در جریان خیزش ها، این دولت ها، به 
عنوان مجاری سیاست خاورمیانه ای امریکا 
و اروپا به مجموعه ای از ابتکارات دیپلماتیک 
درصدد  و  کردند  مبادرت  آشکار  سیاسِی  و 
رادیکال  سوگیری  فرونشاندن  و  تضعیف 
مبارزات در سرتاسر منطقه برآمدند.]۱[سه 
سعودی،  عربستان  دولت ها،  این  از  مورد 
شاهد  خوْد  بحرین،  مهم تر  همه  از  و  عمان 
خیزش هایی بودند که با سرکوب خشِن دولتی 
و سکوت شگفت انگیز رسانه ها روبه رو شد. 
صریح  محکوم ساختن  از  غربی  دولت های 
به  صراحت  به  زدند،  سرباز  سرکوب  این 
کردند  تالش  و  دادند  اولویت  موجود  وضع 
هر امکانی برای »تغییر رژیم« را مسدود 
سازند. اولویِت پشتیبانی از نظام های سلطنتی 
خلیج فارس ـ و نقش مهّم خود این منطقه در 
پشتیبانی از منافع امریکا و اروپا در منطقه 
کانونی  اهمیِت  از  نشانه هایی  دیگر  بار  ـ 
سیاسِت  درک  در  منطقه  این  کشورهای 

خاورمیانه ی مدرن است.

هردم  تمایز  با  کانونی  سیاسِی  نقش  این 
فزاینده ی منطقه  ای که در پی بحران اقتصادی 
جهانِی اخیر پدیدار شد در تقابل قرار دارد. 
همکاری،  شورای  کشورهای  خود  در 
چشم انداز خسارت های سنگین مالی به سبب 
بزرگ  برخی شرکت های  سنگین  بدهکاری 
چندرشته ای conglomerate وجود دارد، 
جایگاه  تقویت  در  مهمی  تأثیر  بحران  اّما 
طبقات مسلط در منطقه داشته است. ماهیِت 
آرایش طبقاتی در کشورهای حوزه ی شورای 
همکارْی جابه جایی فضایی بحران بر روی 
به  و  امکان پذیر ساخته  را  کارگران مهاجر 
همراه حمایت دولتی از بزرگ ترین واحدهای 
تا  که  است  آن  معنای  به  مالی  و  صنعتی 

برابر  در  منطقه  نخبگان  از  زیادی  حدود 
بدترین جنبه های افول اقتصادی حفاظت شده 
کشورهای  سرمایه دارِی  تقویت  این   است. 
وخیم شدن  با  تقابل  در  همکاری  شورای 
چشمگیر سطوح زندگی در سایر کشورهای 
خاورمیانه است. در کشورهایی مانند مصر 
جهانْی  بحران  اردن،  و  یمن  و  تونس  و 
تأثیر قاطعی داشته ـ و همچنان دارد. سقوط 
صادرات کاال، افول وجوه ارسالی کارگران 
قیمت های  با  همراه  مالی،  جریان های  و 
که  معناست  بدان  انرژی،  و  غذا  روبه رشد 
فقیرترین بخش های جمعیت خاورمیانه خیلی 
سخت ضربه خوردند. این تجربه ی متفاوت 
نشان دهنده ی  نه تنها  منطقه   طول  در  بحران 
قدرت یابی نسبِی نخبگان کشورهای شورای 
که  منطقه،  خود  در  فارس  خلیج  همکاری 
کشورها  این  بین  گسترش یابنده   شکاف  نیز 
و دیگر دولت های خاورمیانه است. بنابراین 
در پی بحران جایگاه مسلّط خلیج فارس در 

منطقه به طور کلی تقویت شد.

دولت های  اولویت  به رغم  این،  بر  عالوه 
استراتژیک  محاسبات  در  همکاری  شورای 
پیچیدگی های  همه جانبه ی  تحلیل  امپریالیسم، 
منطقه در بررسی رادیکال شورش ها تا حدود 
زیادی غایب بوده است. ایْن شکاف به شدت 
خلیج  همکاری  شورای  است.  پروبلماتیکی 
فارس هسته ی امپریالیسم در جهان عرب را 
شکل می دهد؛ این شورا هم منطقه ی اصلی 
انباشت و هم پیوندگاه اصلی با اقتصاد جهانی 
است. جایگاه محوری شورای همکاری در 
خارومیانه  که  است  آن  یادآور  منطقه  امور 
جدا  ملی  دولت های  تراکم  صرفاً  نباید  را 
نظر  در  جهانی  و  منطقه ای  مقیاس های  از 
گرفت. بلکه، هریک از دولت هایی که منطقه 
را تشکل می دهند در پیوند درونی با بازتولید 
گسترده تر سرمایه داری اند که به نوبه ی خود 
در تعامل با بازار جهانی جای گرفته اند و باید 
از این طریق درک شوند. این سلسله مراتب 
شورای  بلوک  حول  که  دولت ها  تودرتوی 
برای  چارچوبی  یافته اند،  تمرکز  همکاری 
تفسیر سیاست غرب در قبال مصر، تونس، 
لیبی یا هریک از دیگر کشورهای خاورمیانه 

است.]۲[

شورای همکاری خلیج فارس

کشورهای  نفِت  زیاد  فوق العاده  عرضه ی 
بالغ  برآورد می شود  که  ـ  شورای همکاری 
آتی  دهه های  در  جهان  تولید  یک چهارم  بر 
استـ  به روشنی اهمیتی کانونی در محاسبات 
سرمایه داری  اصلی  کشورهای  راهبردی 
می شود  کوشش  مقاله  این  در  اما  می یابد. 
صرف نظر  کلّی  طور  به  نفت  موضوع  از 
شورای  مرکزیت  که  می شود  ادعا  و  شود 
همکاری خلیج فارس در سلسله مراتب بازار 
جهانی را در نهایت می توان در دو گرایش 
بین المللی شدن  ـ  یافت  سرمایه داری  ماندگار 
و مالیه گرایی سرمایه. این گرایش ها اهمیت 
و  فارس  خلیج  کاالیی  به صادرات  ویژه ای 
جهانی  سیاسی  اقتصاد  در  مالی  مازادهای 
با  ـ  را  فارس  خلیج  عامْل  دو  این  می دهد. 
که  قدرت  خاص  پیکره بندی  به  آن  ورود 
مشخصه ی اقتصاد سیاسی جهانی در دهه ی 
اخیر بوده است ـ به مثابه منطقه ای در بازار 
جهانی  نظم  است.  ساخته  متبلور  جهانی 
مدار های  نشانه اش  که  امریکا  رهبری  با 
از  سرچشمه گرفته  سرمایه ی  بین المللی 
تا تحقق آن در کانون  تولید ارزش در آسیا 
سرمایه داری پیشرفته، تا حّد زیادی متکی به 
منطقه ی خلیج فارس بوده که در این ساختار 
ایاالت  قدرت  سلطه ی  تحت  و  گرفته  جای 

متحده است.

این تحلیل به مثابه بخشی از این چارجوب در 
نظر دارد به فراتر از تحلیل های مارکسیستی 
و جریان غالب برود که صرفاً خلیج فارس 
بار  و  می کند  ارزیابی  نفت  عظیم  منبع  را 
طبقه  شکل گیری  فرایندها ی  خود  بر  دیگر 
می شود.]۳[ متمرکز  منطقه  در  دولت  و 
نشان داده می شود که جای گیری کشورهای 
حوزه ی خلیج فارس در بازار جهانی فرایند 
آرایش طبقاتی را که طی آن بخشی از جهان 
عرب پیوند نزدیکِ هردم فزاینده تری با حفظ 
مستمِر سرمایه داری در مقیاس جهانی داشته 
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تسریع کرده است. معنایش این بوده که منافع 
در  مستقیماً  فارس  خلیج  در  حاکم  طبقات 
است  کلّی  طور  به  منطقه  فرودستان  برابر 
سرمایه ی  فزاینده ی  انباشت  که  فرایندی  ـ 
خلیج در اقتصاد دیگر دولت های خاورمیانه 
و ائتالف تعمیق یابنده ی دولت های این منطقه 
با طرح  قدرت سیاسی و نظامی امریکا آن 
را تقویت کرده است. این چارچوبی است که 
در آن شورش های عربی پدیدار شده و دلیل 
غایِی نقش کانونی کشورهای حوزه ی خلیج 
فارس در پشتیبانی از منافع امپریالیستی در 

منطقه است.

بین المللی شدن، مالیه و بازار جهانی

مارکسیستی  مباحث  محوری  درون مایه ی 
جهانی  اقتصاد  سرشت  مورد  در  معاصر 
دولت های  دوجانبه ی  تعامل  درک  چگونگی 
رابطه شان  و  سلسله مراتبی  سازمان دهِی  با 
طیفی  است.  سرمایه داری  جهانی  بازار  با 
متقاعدکننده ای  شکل  به  پژوهشگران  از 
مارکس  خود  تفکر  که  کرده اند  بحث 
مضمون  این  با  دل مشغولی  نشان دهنده ی 
است و ـ برخالف باورهای گسترده ـ نقطه ی 
آغازین وی »اقتصاد ملِّی بسته« نیست بلکه 
نظریه پردازی بازار جهانی سرمایه داری به 
حرکت  درک  طریق  است.]۴[از  کلّی  طور 
جهانی  بازار  سطح  در  انباشت  انتزاعی 
است که توسعه ی ملّی سرمایه داری را بهتر 
چنین  الینفک  جزء  کرد.  تفسیر  می توان 
در  که  ـ  است  امپریالیسم  مفهوم  رویکردی 
ملّی  مرزهای  میان  در  سرمایه   گردش  آن 
به هم پیوسته و از طریق انتقال ارزش بین 
سلسله مراتب ها  متفاوت  فضاهای جغرافیایی 

را بازتولید می کند.

بازار جهانی  دادن  پی آمدهای جای  از  یکی 
از  نظری  ارزیابی  هرگونه  کانون  در 
بر گرایش  تمرکز ضروری  ملّی  دولت های 
سرمایه به بین المللی شدن است.]۵[  مشهور 
است که مارکس با این گفته که سرمایه داری 
برابر  در  را  فضایی  مانع  »هر  عمل  در 
دادوستد، یعنی مبادله، از میان برمی دارد و 
تمامی کره ی زمین را برای بازارش تسخیر 
می کند… }همچنان که سرمایه توسعه می یابد{ 
بازار  هرچه بیش تر  گسترش  برای  همزمان 
تقاّل می کند«]6[  این فرایند روشن را شرح 
می دهد که همچنان که سرمایه داری دسترسی 
فضایی اش را می گستراند، مناسبات اجتماعی 
به شکل روزافزونی در سرتاسر زمین درهم 
حرکت  در  سرمایه داری  می شود.  تنیده 
برای افزودن بر ارزش، به ناگزیر مرزهای 
می کند  عمل  آن  طریق  از  که  را  فضایی 
همزمان  حال  عین  در  و  می راند  عقب  به 
می کوشد زمان گردش بین لحظه های مختلف 
گردش )مانند لحظه های تولید خود ارزش یا 

لحظه های تحقق آن( را کاهش دهد. بنابراین 
برون زا  سرمایه  به  نسبت  شدن  بین المللی 
)یعنی نتیجه ی سیاست ها، قوانین یا نیروهای 
سرمایه  که  شیوه ای  در  بلکه  نیست  نهادی( 

به مثابه سرمایه هستی دارد ماندگار است.

بین المللی شدْن ارتباط نزدیکی با ویژگی دوم 
دارد.  مالیه گرایی،  یعنی  سرمایه،  گردش 
مالیه، همچون بین المللی شدن به مثابه ویژگی 
ماندگار حرکت سرمایه در مسیر گردش آن 
رشد می یابد. در این حالت، مالیه برای غلبه 
به سبب  که  بالقوه ای عمل می کند  موانع  بر 
این واقعیت پدیدار می شود که حرکت سرمایه 
مبتنی بر مراحلی است که »از نظر زمانی 
فرایند های  مثابه  به  و  هستند  جدا  فضایی  و 
می شوند.]۷[  این  پدیدار  مانعه الجمع  خاِص 
سرمایه  حرکت  که  می دهد  نشان   موانع 
)ارزْش  است  آن  هستی  ضروری  ویژگی 
یابد(  تحقق  سپس  و  شود  تولید  باید  نخست 
نفِی همان هستی است )در  و در عین حال 
حالی که سرمایْه ارزش درحال حرکت است 
دوباره ی  جهت گیری  نمی شود(.]۸[با  تولید 
به بخش  از مدار  از بخشی  پولی  سرمایه ی 
دیگر، مالیه جایگزین این سرشت ناپیوسته ی 

خوِد گردش سرمایه می شود.

تعمیق  و  پیشبرد  در  مالی  مدار  نقش 
اخیر  دهه ی  دو  در  به ویژه  بین المللی شدن 
سلسله مراتبی  ساختار  است.  یافته  اهمّیت 
نولیبرالیسم  تحت  که  جهانی  اقتصاد  ویژه ی 
تمامی  شدیدتر  ادغام  در جهت  یافت  توسعه 
تولید  پیچیده ی  زنجیره ی  در  ملّی  دولت های 
کشورهای  ترتیب  این  به  و  ـ  می کند  عمل 
پیوند  راه های  و  می سازد  مطیع  را  جنوب 
بخشیدن به سرمایه در سرتاسر بازار جهانی 
و  پولی  جریان های  می سازد.  ضروری  را 
ابزارهای جدید مالی، با گره زدن لحظه های 
در  مالی  سوداگری  و  تحقق  تولید،  مختلف 
موانع  بر  غلبه  برای  کلیدی  عامل  یکدیگر، 
گردش سرمایه بودند که در این فرایند پدیدار 
می شدند. عالوه بر این، ابزارهای مالی مانند 
مشتقه ها سرمایه داران را قادر ساخت ریسک 
که طی زمان  را  ارزش  نوسانات  با  همراه 
آن  روی  )و  مدیریت  می دهد  رخ  فضا  و 
سوداگری مالی( کند.]۹[  این فرایند از طریق 
سرمایه گذاری  جریان های  شتابان  افزایش 
مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خارجی در 
همچنین  و  کشورها  میان  در  بهادار  اوراق 
و  بهادار  اوراق  بازارهای  جهانی  گسترش 
ابزارهای مالی  بنگاه های خصوصی که در 
رو،  این  از  یافت.  بازتاب  می کنند  دادوستد 
زمان های  پیوستن  با  پولی  سرمایه ی  شکل 
و  ثابت  سرمایه ی  گردش  درحال تغییر 
ارزش  تحقق  و  تولید  در گردش،  سرمایه ی 
در طی مدارهای مختلف را مرتبط می سازد 
و خلق ارزش در گذشته و آینده را با هم گره 

می زند. همچنان که این مدارهای سرمایه در 
فضاهای مختلف، در یک فضای جغرافیایی 
خاص، درهم تنیده می شوند پیوند نزدیک تری 
با بازتولید سرمایه در مقیاس جهانی می یابند.
مالیه در دوره ی  ]۱۰[سخن کوتاه، گسترش 
فرایند  ضروری  بخش  می توان  را  اخیر 
تعمیق یابنده ی بین المللی شدن تحت نولیبرالیسم 

دانست.

جایگاه خلیج فارس در بازار جهانی

و  شدن  بین المللی  پیوسته ی  فرایندهای 
مالیه گرایی برای درک اهمیت نفت به مثابه 
بنابراین  و  گردش«  در  ثابِت  »سرمایه ی 
شیوه هایی که طی آن خلیج فارس در بازار 
در  دارد.  اهمّیت  است  شده  ادغام  جهانی 
دوره ی بعد از جنگ دوم جهانی، با گسترش 
دریاها  فراسوی  به  امریکایی  شرکت های 
صادرات  سمت  به  تولیدشان  جهت گیری  و 
بین المللی، بین المللی شدن باشتاب پیش رفت. 
بین ۱۹۵۹ و ۱۹6۴، شرکت های امریکایی، 
با نرخی بیش از ۳۰۰ درصد ساالنه، یعنی 
جنگ،  از  پیش  نرخ  برابر   ۱۰ از  بیش 
شرکت های تابعه ی بین المللی تأسیس کردند.
]۱۱[  بخش های جدید صنعتی در این زمان 
پدیدار شد که مهم ترین شان صنعت پتروشیمی 
بود که تحت رهبری چندملّیتی های امریکایی 
اویل  استاندارد  مانند داو، یونیون کارباید و 
بودند. بخش پتروشیمْی کاالهای صنعتی مانند 
آفت کش ها،  سنتتیک،  فیبرهای  پالستیک، 
کودها و پا ک کننده ها را جایگزین مواد طبیعی 
همچنین  سرمایه  ساخت.]۱۲[بین المللی شدن 
ضروری  را  حمل ونقل  بخش  بازشکل دهی 
بازارهای  نخستین  که  همچنان  ساخت. 
»جهانی« شکل گرفت، در دوره ی بالفاصله 
پس از جنگ انتقال زمینی و هوایِی تجاری 
در مقیاس بزرگ رشد کرد. همچنان که در 
پشتیبانی  به  بازسازی  برنامه ی  چارچوب 
امریکا کارخانه ها در سرتاسر اروپا ساخته 

می شد، تولید انبوه خودرو توسعه پیدا کرد.

فزاینده  تقاضای  بر  داّل  تحوالت  این  همه ی 
بود.  خام  مواّد  و  انرژی  داده های  برای 
بر  مبتنی  که  آن جا  از  دقیقاً  ـ  بین المللی شدن 
ـ  بود  جهانی  جهت گیری  با  تولید  مدارهای 
را  انرژی  از  استفاده  در  بسیاری  افزایش 
نفت  براملی،  سیون  گفته ی  به  می طلبید. 
بود.]۱۳[ شده  استراتژیک«ی  »کاالی 
منابع  دیگر  از  بیش  نفت  در  انرژی  تراکم 
رقیب انرژی بود، و مشتقات آن برای تأمین 
نفت  بود.  ایده آل  هواپیما  و  خودرو  سوخت 
برای  و  صنعتی  تولید  برای  طبیعی  گاز  و 
صنایع جدید مانند پتروشیمیایی ها و حمل ونقل 
را  ضروری  انرژی  پایه ای  اولیه ی  مواّد 
تولید  اعظم  بخش  آغاز،  در  می کرد.  فراهم 
جای  متحده  ایاالت  و  اروپا  در  جهان  نفت 
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در  اکتشافات  موج  پی  در  اما  بود،  گرفته 
شد  روشن   ۱۹۳۰ و   ۱۹۲۰ دهه های  طی 
که منطقه ی خلیج فارس ـ عربستان سعودی، 
کویت، عراق، ایران و کشورهای کوچک تر 
منطقه ـ دارنده ی بزرگ ترین منابع ارزان و 
سهل الوصول هیدروکربن ها هستند. تا ۱۹6۹ 
خاورمیانه به عنوان عرضه کننده ی مهّم نفت 
ایاالت متحده و امریکا را پشت سر گذاشت 
و تا نیمه ی دهه ی ۱۹۷۰ تولید در خاورمیانه 

معادل مجموع تولید آن ها بود.]۱۴[

بر  متکی  سرمایه  بین المللی شدن  بنابراین 
ادغام منطقه ی خلیج فارس در سرمایه داری 
بنیادی  شالوده ی  منظور،  بدین  بود.  جهانی 
سلطه ی  جهت  در  به ناگزیر  امریکا  قدرت 
خاص   طور  به  و  خاورمیانه  بر  امریکا 
به  نظم جهانی  دولت های منطقه در  جادادن 
رهبری امریکا انجامید. داستان این سلطه در 
بسیاری جاها بازگو شده،]۱۵[اما با توجه به 
هدف های این مقاله، آن چه اهمّیت دارد تأکید 
سیاست  بالفصل  دلیل  نفت  که  است  آن  بر 
امریکا در قبال منطقه است ـ دگرسانی بازار 
جهانی خود حاصل کاالی نفت است. چنان که 
پالوا گفته است »بین المللی شدن خودگسترِی 
سرمایه ی اجتماعی« تا حذ زیادی مبتنی بر 
نفت به مثابه سرمایه ی ثابِت در گردش )خواه 
ماده ی  عنوان  به  خواه  و  انرژی  عنوان  به 
اولیه( است. این دگرگونِی مناسبات اجتماعی 
تبیین  که  است  جهانی  بازار  سرشت  مبنای 
وسیله ی  به  واقع  در  خلیج  چه گونه  می کند 

خود بازار جهانی شکل گرفت.

خلیج فارس و قدرت مالی امریکا

 ۱۹۷۰ دهه ی  در  بین المللی شدن  فرایند  این 
زمان  این  در  و  کرد  پیدا  بیش تری  اهمّیت 
است که به طور مشخص اهمّیت خلیج فارس 
در مالیه گرایی پدیدار شد. تغییر در سیاست ها 
آزاد  مناطق  مالِی  بازارهای  توسعه ی  مانند 
در اروپا، به اصطالح بازار اروپایی، گسست 
در  نیکسون  توسط  ـ طال  دالر  پایه ی  پیوند 
سرمایه گذاری  قوانین  آزادسازی  و   ،۱۹۷۱
ساخت  قادر  را  مالی  جریان های  خارجی 
که  یابند.]۱6[همچنان  افزایش  به سرعت 
و  اروپا  شمالی،  امریکای  شرکت های 
تا  گرفتند  وام  حیرت انگیزی  مقادیر  ژاپن 
و  کنند  مالی  تأمین  را  جهانی خود  گسترش 
بشوند،  »چندملّیتی«  حقیقتاً  طریق  این  از 
تعمیق  به  مالی  بازارهای  در  تغییرات  این 

بین المللی شدن کمک کرد.

برتری در حال رشد مالیه پی آمدهای بسیار 
مهّمی برای کشورهای تولیدکننده ی نفت در 
اوایل دهه ی ۱۹۷۰،  تا  خلیج فارس داشت. 
کشورهایی مانند عربستان سعودی و کویت 
قراردادهای بهتری با شرکت های امریکایی 

و اروپایی بستند که به آن ها سهم بزرگ تری 
رشد  پی  می داد.]۱۷[در  نفتی  درآمدهای  از 
شدید قیمت نفت در ۱۹۷۳ و بار دیگر در 
دریافت  به  شروع  کشورها  این   ،۱۹۷۹
مقادیر انبوهی پول کرده بودند ـ که اکنون به 
دالرهای نفتی مصطلح شده بود ـ این پول ها 
بازارهای مالی در اروپا و سایر  از طریق 
و  چندملّیتی  به شرکت های   دیگر  بار  جاها 
منبع  رو  این  از  و  می گرفت  سو  بانک ها 
مهّمی برای اعتبار فراهم کرد که پشتوانه ی 

بین المللی شدن بود.]۱۸[

فقیرتر  کشورهای  مورد  در  این،  بر  عالوه 
پی  در  که  آسیا  و  افریقا  التین،  امریکای 
هنگفت  کسری های  با  نفت  بهای  افزایش 
امریکایی  بانک های  بودند،  شده  مواجه 
را  آن ها  به  وام  نفتی  دالرهای  بازیافت  با 
خود  نوبه ی  به  بدهی  این  دادند.  گسترش 
سالحی شد که نهادهای مالی بین المللی مانند 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از آن 
کنند  مجبور  را  کشورها  این  تا  بردند  بهره 
را  خود  تجاری  و  مالی  تولیدی،  بخش های 
به روی مالکّیت خارجی بگشایند و بنابراین 
بین المللی شدن سرمایه را شتاب ببخشند.]۱۹[

این فرایندها همزمان رخ نداد. این ها با نقش 
انجام  بار  »تحمّل  که  امریکا  دولت  ویژه ی 
برعهده  را  کلّی  به صورت  مدیریت سیستم 
کار  این  استقالل  و  ظرفّیت  از  و  ـ  داشت 
برخوردار بود«]۲۰[راهبری و هدایت شد. 
حیاتی  اهمّیت  به طرق مختلف  فارس  خلیج 
دوره  این  در  امریکا  قدرت  تقویت  برای 
تجارت  که  این  تضمین  با  نخست،  داشت. 
انجام  دالر  پولی  واحد  با  که  نفت  جهانی 
که  می یافت  اطمینان  امریکا  دولت  می شد، 
کاالی  مهم ترین  تجارت  بنیان  رایجش  پول 
مایکل   ،۱۹۷۸ مارس  در  است.  جهانی 
به  امریکا،  خزانه داری  وزیر  بلومنتال، 
مورد  در  تا  کرد  پرواز  سعودی  عربستان 
تا  کند  مذاکره  سعودی های  با  قراردادی 
بفروشند.]۲۱[ دالر  با  صرفاً  را  نفت شان 
در مقابل، ایاالت متحده کمک های گسترده ی 
سعودی  عربستان  به  سیاسی  و  نظامی 
نفوذشان  از  سعودی ها  سپس  کرد.  پیشنهاد 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ی نفت برای 
کشورهای  کارتل  اوپک،  اقدام  از  ممانعت 
تولیدکننده ی نفت، از قیمت گذاری نفت با سبد 

متنوعی از ارزها استفاده کرد.]۲۲[

اطمینان  متحده  ایاالت  این،  بر  عالوه 
فارس  خلیج  در  که  نفتی  دالرهای  که  یافت 
حساب های  ـ  امریکا  دالر  در  شده  انباشته 
ـ  خزانه  اوراق  و  سهام  دالری،  بانکی 
اسپیرو  دیوید  که  چنان  سرمایه گذاری شود. 
موافقتنامه ای   ،۱۹۷۴ در  است  کرده  مستند 
امریکا  خزانه داری  و  سعودی  دولت  بین 

سعودی  عربستان  آن  طی  که  شد  حاصل 
میلیاردها  محرمانه ای  ترتیبات  طریق  از 
تا  می گذارد  سپرده  رزرو  فدرال  نزد  دالر 
صرف خرید اوراق خزانه خارج از حراج 
شود.]۲۳[ بهاداری  اوراق  چنین  معمولی 
توافق  با  »سعودی ها،  که  می نویسد  اسپیرو 
در  هنگفتی  چنین  سرمایه گذاری  مورد  در 
به  دالر  حفظ  در  مهّمی  سهم  اکنون   دالر، 
عنوان پول ذخیره ی بین المللی داشتند… در 
۱۹۷۹ دالر ۹۰ درصد درآمد دولت سعودی 
را تشکیل می داد، و… در همان زمان تقریباً 
با  سعودی  سرمایه گذاری های  درصد   ۸۳
واحد پولی دالر بود«.]۲۴[در سطح اوپک، 
در کل، ذخایر نگه داری شده به دالر امریکا 
در فاصله ی ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ از ۵۷ درصد 
کّل ذخایر به ۹۳ درصد افزایش یافت.]۲۵[
بدین ترتیب، نخست به عنوان عرضه کننده ی 
منبع  عنوان  به  دوم  و  گاز  و  نفت  اصلی 
فارس،  خلیج  مازاد،  سرمایه ی  حیرت انگیز 
منطقه ی جغرافیایی تعیین کننده برای توسعه ی 

کلّی سرمایه داری معاصر شد.

»جهانی سازی« و دوره ی بعد از ۲۰۰۰

گرایش های  آن  طی  که  روش هایی 
بین المللی شدن و مالیه گرایِی سرمایه داری در 
مناسبات خلیج فارس با بازار معاصر جهانی 
تبلور یافته است به نحو نمایانی در دوره ی 
ویژگی های  است.  نمایان   ۲۰۰۰ از  بعد 
جابه جایی  به ویژه،  ـ  دوره  این  تعیین کننده ی 
آسیا  به  جهانی  صنعتی  تولید  اعظم  بخش 
و  مصرف کننده  بدهی  تعیین کننده ی  نقش  و 
بدهی شرکت ها در حفظ سطوح مصرف در 
پیوند  ـ  سرمایه داری  پیشرفته ی  کشورهای 
اقتصاد  در  فارس  خلیج  جایگاه  با  عمیقی 
به  همزمان  به طور  و  دارد  جهانی  سیاسی 
است.  کرده  کمک  فارس  خلیج  خود  تحوّل 
فارس  خلیج  کاالیی  صادرات  نخست، 
بین المللی شدن  جدید  الگوهای  تسهیل  برای 
است  آسیایی  صنایع  گسترش  نشانه اش  که 
از  مالی  جریان های  دوم،  بود.  ضروری 
خلیج فارس به بازارهای ایاالت متحده برای 
حفظ مصرف ناموزون و متکی بر بدهی که 
اهمّیت  است  از ۲۰۰۰  بعد  دوره ی  ویژگی 

مبرم دارد.

 با بین المللی شدن بخش اعظم صنعت جهانی 
در آسیا، صادرات نفت و گاز خاورمیانه به 
شرق روگرداند. مصرف انرژی جهانی از 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰6 حدود یک پنجم افزایش یافته 
و چین به تنهایی ۴۵ درصد افزایش جهانی را 
داد.]۲6[تا ۲۰۰6، چین  به خود اختصاص 
سطح  در  نفت  بزرگ  واردکننده ی  سومین 
جهانی شد، به رغم این واقعّیت که این کشور 
خود دارنده ی ذخایر بزرگ است و ششمین 
تولیدکننده ی نفت در جهان به شمار می رود. 
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صادرات از منطقه ی خلیج فارس برای تأمین 
تقاضای عظیم چین برای نفت اهمّیت دارد. 
کم وبیش نیمی از واردات نفت خام چین در 
سال ۲۰۰6 از خاورمیانه بوده و عربستان 
)با حدود  سعودی بزرگ ترین منبع واردات 
۱6 درصد( و عمان و امارات نیز منابع مهم 
 ۲۰۱۰ اوایل  در  سطوح  بوده اند.]۲۷[این 
سخنگوی  یک  و  بود  یافته  افزایش  همچنان 
عربستان  نفت  تولیدکننده ی  آرامکو، شرکت 
این  نفت  صادرات  که  کرد  افشا  سعودی 
کشور به چین از میزان صادرات به ایاالت 

متحده بیش تر شده است.]۲۸[

چرخش تجارت خلیج فارس به شرق به نفت و 
گاز محدود نیست؛ این چرخش در صادرات 
محصوالت پتروشیمی منطقه که نقش مبرمی 
بازتاب  نیز  دارد  چین  خام صنایع  مواّد  در 
در ۲۰۰۴، چین حدود ۴۲ درصد  می یابد. 
پلی تیلن، ۴۵ درصد پی.وی.سی و ۴۸ درصد 
پلی استیرن را که در سطح جهانی مبادله شده 
این  اعظم  بخش  کرد.]۲۹[منبع  وارد  بود، 
منطقه ی خلیج  پتروشیمی  پایه ی  محصوالت 
پایه ای عربستان  بود؛ شرکت صنایع  فارس 
سعودی )سابیک(، مهم ترین بنگاه پتروشیمی 
از  نیمی  اواخر ۲۰۰۹،  در  در خاورمیانه، 
فرستاد.]۳۰[برمبنای  آسیا  به  را  صادراتش 
تمامی پیش بینی های صنعتی این الگو کماکان 
اکسون  رییس  حقیقت  در  دارد؛  استمرار 
دهه ی  طی  که  است  کرده  پیش بینی  موبیل 
سه چهارم  عرضه کننده ی  خاورمیانه  آتی 

صادرات پتروشیمی جهان باشد.]۳۱[

جریان دالرهای نفتی

انرژی  در صادرات  تحوالت  این  بنابراین، 
با  صنایع  گسترش  پشتوانه ی  پتروشیمی  و 
 ۲۰۰۰ از  بعد  دوره ی  در  آسیا  مرکزیت 
نقطه اتکایی است  بود. منطقه ی خلیج فارس 
حول  جهانی  اقتصاد  جدید  مرحله ی  این  که 
آن متمرکز شده است ـ صادرات کاالیی این 
منطقه انرژی و مواّد خامی را فراهم می کند 
که مهّیا کننده ی گسترش بین المللی شدن است. 
در عین حال، نقش خلیج فارس در توان بخشی 
به الگوهای جدید بین المللی شدن به موازات 
اهمّیت این منطقه در فرایندهای مالی جهانی 
است؛ چنان که جابه جایی انرژی و صادرات 
شدید  افزایش  با  به سمت شرق  منطقه   این 

سرمایه ی مازادش هماهنگ بوده است.

از  نفت  بهای  برابری  ده  کم وبیش  رشد 
۱۹۹۹ تا نوامبر ۲۰۰۷ )از هر بشکه ۹/۷6 
در  مرحله   نخستین  دالر(   ۹۰/۳۲ تا  دالر 
برآورد  ـ  بود  نفتی  دالرهای  جریان  رشد 
می شود طی ۲۰۰۲-۲۰۰۷ درآمد کشورهای 
صادرکننده ی نفت با نرخ ساالنه ۲۷ درصد 

رشد کرد.

جهانی  مالی  بحران  پی  در  مرحله  دومین 
۲۰۰۷-۲۰۰۸ رخ داد که قیمت جهانی نفت 
به  چشمگیر  شکلی  به   ۲۰۰۸ ژوییه ی  در 
و  یافت  افزایش  دالر   ۱۴۵ بشکه  هر  اوج 
بیش تر رشد کرد.]۳۲[ درآمدها ۵۰ درصد 
به  عمدتاً  نفتی  دالرهای  جدید  موج های  این 
جریان  امریکا  مالی  بازارهای  به  و  غرب 
یافتند که به عنوان اعتبار به مصرف کنندگان 
شد.  بازیافت  امریکایی  کسب وکارهای  و 
شکل  این  محوری  ویژگی  یک  بنابراین 
خاص مالیه گرایی اقتصاد جهانی در دوره ی 

بعد از ۲۰۰۰ رخ داد.

آن چه  سیتی گروپ،  تحلیلگر  البین،  دیوید 
سطح  بین  تفاوت  ـ  دالرنفتی«  »اثر  که  را 
افزایش  و   ۱۹۹۰ دهه ی  در  نفتی  دالرهای 
آن در پی رشد شهاب آسای قیمت جهانی نفت 
ـ می خواند اندازه گیری کرده است. براساس 
محاسبه ی البین، از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰6 نقدینگی 
اضافی ناشی از کشورهای تولیدکننده ی بیش 
بر  بالغ  نفت در روز  میلیون بشکه  از یک 
در  تنها  است.  بوده  دالر  میلیارد   ۱۰۰۲
تا   ۲۰۰۲ دوره ی  در  فارس  خلیج  منطقه ی 
۲۰۰6، ۵۱۰ میلیارد دالر نقدینگی اضافی 
ایجاد شد.]۳۳[این نقدینگی در افزایش سریع 
خلیج  کشورهای  جاری  حساب  مازاد  در 
بین المللی  صندوق  که  یافت  بازتاب  فارس 
پول آن را در سال ۲۰۰۷ معادل ۲۲ درصد 
تولید ناخالص داخلی برآورد کرد که باالترین 
سطح در میان تمامی مناطق در جهان است.

]۳۴[

بخش اعظم این مازاد برای خرید دارایی های 
سهام،  مانند  کانونی  کشورهای  در  خارجی 
استفاده  مورد  مستغالت  و  قرضه  اوراق 
قرار گرفت. انستیتو مالیه ی بین الملل برآورد 
بانک های  خارجی  دارایی های  که  می کند 
مرکزی و صندوق های وابسته به دولت های 
 ۵۰۰ از  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
 ۱6۰۰ به   ۲۰۰۲ پایان  در  دالر  میلیارد 
میلیارد دالر در اوج بهای نفت در ژوییه ی 
۲۰۰۸ افزایش یافت.]۳۵[اما این ارقام تنها 
دولت  مالکیت  در  خارجِی  دارایی  شامل 
که  می شد  برآورد   ،۲۰۰۷ پایان  در  است. 
اگر سرمایه گذاری های خصوصی شرکت ها 
کّل  مقدار  به  حاکم  خانواده های  یا  افراد  و 
رقم  به  شود  اضافه  خارجی  سرمایه گذاری 
رقم  می رسیم.]۳6[این  دالر  میلیارد   ۲۲۰۰
بیش از دارایی هایی است که بانک مرکزی 
چین نگه داری کرده است و از مجموع تولید 
 ۲۰۰۸ در  وهند  استرالیا  داخلی  ناخالص 

بیش تر است.

در کوشش برای تعیین دامنه و سرشت مالکّیت 
خارجی  دارایی  بر  فارس  خلیج  دولت های 
باید محتاط بود. مثالً در ۲۰۰۷ برآورد شد 

توسط  دارایی ها  خرید  درصد   ۲۷ تنها  که 
قابل شناسایی  نفتی خاورمیانه  سرمایه گذاران 
الگوهای  ظرفیت  این  اصلی  بود.]۳۷[دلیل 
حاکمیتی  ثروت  صندوق های  سرمایه گذاری 
است. این صندوق ها سازمان های بزرگ شبه 
برای  کشورها  از  بسیاری  در  که  دولتی اند 
مدیریت منابع طبیعی تأسیس شده است. حجم 
است:  عظیم  این صندوق ها  اختیار  در  پول 
صندوق   ۲۰ که  شد  برآورد   ،۲۰۰۷ در 
را  امریکا  دالر  میلیارد  جهان ۲۱۰۰  برتر 
در کنترل دارند که رقمی بزرگ تر از مقدار 
سرمایه گذاری شده در صندوق های خطرپذیر 
سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری 
است. دو  هر  بورس،  از  خارج  خصوصی 

]۳۸[

حاکمیتی،  ثروت  صندوق  بزرگ ترین 
در  ابوظبی«  سرمایه گذاری  »تصدی 
دارد.  قرار  فارس  خلیج  همکاری  شورای 
برآورد ثروت این صندوق در پایان ۲۰۰۷، 
دالر  میلیارد   ۹۰۰ تا   ۵۰۰ از  دامنه ای  در 
قرار می گیرد )رقم اخیر معادل ۴6۱ درصد 
تولید ناخالص داخلی امارات متحده ی عربی 
شهروند  هر  ازای  به  دالر  ۰۰۰ر۲۰۷  یا 
شفافیت  نبود  بر  است(.]۳۹[عالوه  امارات 
صندوق ها،  دارایی های  خریدهای  حول 
خصوصی  شرکت های  و  افراد  از  بسیاری 
مقادیر  افرس  خلیج  همکاری  شورای  در 
مهمی از دارایی های خارجی را در مالکیت 
بر  عالوه  نمی کنند.  افشا  را  آن  ولی  دارند 
این، در برخی موارد، در سازمان های دولتی 
این صندوق ها برای اندازه گیری دارایی های 
نگه داری شده روش های متفاوت حسابداری 

به کار می رود.]۴۰[

این  اندازه گیری  دشواری های  رغم  به 
که  است  روشن  نفتی،  دالرهای  جریان های 
بدهی  باالی  سطوح  حفظ  در  مهمی  عنصر 
در  امریکا  اقتصاد  مشخصه ی  که  هستند 
جریان ها  این  است.   ۲۰۰۰ از  بعد  دوره ی 
ایاالت  آسیایی،  کشورهای  مازاد  همراه  به 
فزاینده ی  کسری  اداره ی  به  قادر  را  متحده 
حساب جاری خود کرده و به عنوان کانون 
در  تولیدشده  کاالهای  انبوه  مصرف  اصلی 
در  پایین  دستمزد  با  نواحی  دیگر  و  چین 
خزانه داری  داده های  است.  جهان  سرتاسر 
امریکا نشان می دهد که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، 
صادرکنندگان نفت خلیج فارس بین ۷۰-۵۰ 
درصد دالرهای نفتی قابل شناسایی شان را در 
سهام و اوراق قرضه ی امریکا جای داده اند.
 ،۲۰۰6 ژوئن  تا   ۲۹۹۵ ژوئن  ]۴۱[از 
تا  فارس  خلیج  کشورهای شورای همکاری 
امریکا  بهادار  اوراق  نگه داری  درصد   ۵۰
کشورها  تمامی  از  بیش  ـ  دادند  افزایش  را 
و مناطق جهان.]۴۲[در حقیقت، از ۱۹۹۸، 
جریان های دالر نفتی اساساً از مکان هایی در 
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اروپای غربی به عنوان دومین خاستگاه مهم 
در  مشابه  مکان های  با  جهانی  پس اندازهای 

شرق آسیا جابه جا شده است.

پی آمدهایی برای خلیج فارس

بازسازی مقیاس جهانی که نقطه اتکای ورود 
بوده،  معاصر  سرمایه داری  به  فارس  خلیج 
همزمان مناسبات اجتماعی درون خود منطقه 
است، شورای همکاری  دگرگون ساخته  را 
»مرتبط  عنوان  به  بیش تر  فارس  خلیج 
سرمایه داری  جهانی  بازار  با  درون زا« 
مناسبات  تعامل  ـ  می شود  گرفته  نظر  در 
بازار  با حرکت  اجتماعی شورای همکاری 
ندارد،  قرار  مناسبات  این  از  خارج  جهانی 
آن ها  واقعاً  که  است  چیزی  از  بخشی  بلکه 
را تشکیل می دهد.]۴۳[این بدان معناست که 
تعمیق بین المللی شدن و مالیه گرایی در مقیاس 
جهانی خود در روش هایی تبلور پیدا می کند 
که مناسبات اجتماعی خود شورای همکاری 

توسعه می یابد.

دولت های  آرایش طبقاتی که معّرف  ماهّیت 
تأیید  را  امر  این  است  همکاری  شورای 
ماهیتاً  فارس  خلیج  مولّد  می کند.]۴۴[مدار 
ثابت  سرمایه ی  گردش  تولید  و سوی  سمت 
بین المللی   مدارهای  خام  مواد  که  دارد  را 
شده ی انباشت را تأمین می کند؛ مدار مولّد را 
می توان به صورت کالبدی در خلیج فارس 
جهانی  جهت گیری  آن  اما سرشت  داد  جای 
مدارهای  حول  مولّد  مدار  بنابراین،  دارد. 
هدف  با  گسترش یافته  و  قفل شده  سرمایه ی 
انرژی بر  صنایع  و  ها  هیدروکربن  تولید 
انباشت  ماهّیت  امر  این  است.  یافته  تمرکز 
سرمایه داری داخلی را در مدار مولّد شکل 
داخلی  داری  سرمایه  بنگاه های  است.  داده 
که  ـ  نیستند  خام  نفت  تولید  درگیر  مستقیماً 
حاکم  خانواده ی  و  دولت  قلمرو  در  عمدتاً 
پایین دستی  تولید  درگیر  به شّدت  اما  ـ  است 
فوالد  آلومینیوم،  پتروشیمی،  محصوالت 
نیازهای  دیگر  و  برق  تولید  سیمان،  و 

زیرساختاری هستند.

سرمایه داران  مشخصه ی  کاالیی،  مدار  در 
عنوان  به  جایگاه شان  منطقه  بزرگ 
توزیع کنندگان  و  واردات  کارگزاران 
سرمایه ی کاالیی خارجی است. گرایش درون 
هیدروکربن ها  جهت  در  خلیج  تولیدی  مدار 
خلیج  کاالیی  مدار  که  انرژی بر  صنایع  و 
پیشرفته ی  کشورهای  به  اتکا  جهت  در  را 
سرمایه داری برای ارائه ی خارجی کاالهای 
را  امر  این  دهد  می  قرار  پایه ای  مصرفی 
کاالیی  مدار  همچنان که  می کند.  تشدید 
گسترش می یابد و سطوح سرمایه ی مازاد در 

منطقه افزایش می یابد، سرمایه ی خلیج فارس 
کارگزاری  نقش  فراسوی  به  را  فعالیتش 
صرف در مالکّیت مجتمع های فروشگاهی و 

خرده فروشی صرف سوق می دهد.

مالیه گرایی  مبنای  بر  خلیج  مالی  مدار 
می یابد.  ساختار  پیشرفته  سرمایه داری 
مالی  مدار  طریق  از  که  کالن  درآمدهای 
خلیج فارس جریان می یابد )که خود بازتاب 
اقتصاد جهانی  نقش تولیدی خلیج فارس در 
است( برای ثبات سرمایه داری جهانی و حفظ 
دلیل،  این  به  است.  حیاتی  امریکا  هژمونی 
کلّی  مدار  در  نامتناسبی  وزن  مالیه  مدار 
سرمایه ی خلیج فارس دارد و عنصر مهّمی 
طبقه ی  چیره ی  بخش های  شکل گیری  در 
بانک های  تمامی  است.  منطقه  سرمایه دار 
در  خصوصی  بخش  اختیار  در  تجاری 
شورای همکاری خلیج فارس تحت چیرگی 
پیوند  سرمایه ی کالن داخلی است که اغلب 
دولتی  بازنشستگی  صندوق های  با  نزدیکی 
که  دارد  سرمایه گذاری  تصدی گری های  و 
جریان های  انتقال  برای  دیگری  سازوکار 
سرمایه ی برخاسته از بخش هیدروکربن در 

مدارهای انباشت است.

این  حول  سرمایه دار  ی  طبقه  که  شکلی 
مدارها یافته است نوعاً مربوط به شرکت های 
که  ـ  است  چندرشته ای بزرگ سرمایه داری 
نزدیک  افراد  یا  تجاری  خانواده های  اغلب 
و  ـ  می شود  تأسیس  حاکم  خانواده ی  به 
یافته  نفوذ  دولتی  در ساختارهای  قدرتمندانه 
عموماً  چندرشته ای  شرکت های  این  است. 
ـ  فعال اند  سرمایه  مدار  مراحل  تمامی  در 
از  انباشته  کاالهای  )مصرف،  مولّد  مدار 
بتن(؛ مدار  آلومینیوم، فوالد و  انرژی مانند 
کاالیی )کارگزاران و توزیع کنندگان کاالهای 
وارداتی، مراکز خرید و فروشگاه ها(؛ و مدار 
سرمایه گذاری  شرکت های  )بانک ها،  مالی 
طبقه  این  بورس(.  از  خارج  سهام داری  و 
از  و  شده  پدیدار  دولت  خوِد  امتداد  در 
قراردادهای دولتی، حقوق عاملّیت، واگذاری 
زمین و موقعّیت درون دیوان ساالری دولتی 

بهره می برد.

انباشت  فرایند  یک  صرفاً  طبقاتی  آرایش 
همراه  به ناگزیر  فرایند  این  نیست:  سرمایه 
توسعه ی طبقه ی کارگر است. ساختار طبقات 
کارگر در این منطقه بار دیگر سرشت خاص 
می دهد.  بازتاب  را  جهانی  بازار  در  منطقه 
دقیقاً به سبب مرکزّیت شورای همکاری در 
سرمایه داری معاصر، مشخصه ی برجسته ی 
است. مهاجر  کارگران  کار  نیروی  اکثریت 
]۴۵[در تمامی دولت های شورای همکاری، 
اکثریت نیروی کار مرکب از کارگران مهاجر 
سری النکا،  هند،  )مانند  پیرامونی  اقمار  از 
این کارگر  فیلی پین( است.  پاکستان، یمن و 

هستی متزلزل و موّقتی دارد، نه تنها به شّدت 
از طریق شرایط و دستمزدهای تبعیض آمیز 
شرایط  در  که  می شود،  بهره کشی  وی  از 
عمومی  نارضایتی  از  نشانه ای  هر  بروز 
قابل اخراج به کشور اصلی است. در حالی 
به  موّقتی  مهاجر  کارگران  به  اتکا  این  که 
سبب سطوح اندک جمعیت و کمبود مهارت 
است،  امکان پذیر شده  منطقه  در کشورهای 
الزم است فعلّیت آن را به مثابه شکل ویژه ای 
چنین  در  کرد.  مشاهده  اجتماعی  کنترل  از 
محیطی، امکانات مبارزه ی طبقاتی پیوسته یا 
سازمان دهی سیاسی به غایت دشوار می شود.

تنها  نه  ویژه  ساختار  این  مفهوم،  این  در 
در  سرمایه داری  مستمر  بازتولید  پشتیبان 
در  آن  بر  عالوه  که  فارس  خلیج  منطقه ی 
جایگاه منطقه در بازار جهانی به طور کلّی 
آن چه در  با  آرایش طبقاتی  این  تباین  است. 
کشورهایی  ـ  عراق  و  ایران  همسایگانش، 
غنی از انرژی که طبقه ی کارگر درون زای 
ضّد  مبارزه ی  از  غنی  تاریخی  با  خود 
چرا  که  می دهد  نشان  ـ  دارند  امپریالیستی 
در  مبرمی  اهمیت  چنان  همکاری  شورای 

ساخت بازار جهانی سرمایه داری دارد.

پیوند  منطقه  طبقاتی  آرایش  ویژگی  دیگر 
»بلوک  با  همکاری  شورای  حاکم  طبقات 
قدرت«ی است که زیر چیرگی امریکا است. 
دولت و طبقات سرمایه دار شورای همکاری 
ـ به عنوان شریکی کوچک تر ـ جایگاه خیلی 
مهّمی در طرح قدرت امریکا در خاورمیانه 
دارند. این امر در وابستگی تاّم و تمام آن ها 
بازتاب  متحده  ایاالت  نظامی  پشتیبانی  به 
شورای  شکل گیری  حقیقت،  در  می یابد. 
حّد  تا   ،۱۹۸۱ در  فارس  خلیج  همکاری 
زیادی با پشتیبانی و پیشبرد ایاالت متحده به 
دولت های  برای گردآوردن  عنوان وسیله ای 
عربی خلیج فارس تحت حوزه ی نفوذ نظامی 
امریکا انجام شد.]۴6[ستادهای ناوگان پنجم 
پایگاه های  ایاالت  متحده، یکی از مهم ترین 
قرار  بحرین  در  جهان  در  امریکا  دریایی 
گرفته است. و در سال ۲۰۰۳، ایاالت متحده 
ایاالت  مرکزی  فرماندهی  که  کرده  اعالم 
متحده را که مسئول فعالیت، برنامه ریزی و 
عملیات نظامی امریکا در ۲۷ کشور است، 
این  طریق  از  می برد.  قطر  به  فلوریدا  از 
پایگاه ها و سایر پایگاه ها کشورهای شورای 
سرزمین  همچون  فارس  خلیج  همکاری 
و  افغانستان  به  تجاوز  برای  امریکا  اصلی 

عراق عمل کرد.]۴۷[

شورای  طبقاتی  آرایش  در  دیگری  عنصر 
تأکید  کنونی  شرایط  در  که  هست  همکاری 
اخیر،  دهه ی  طی  دارد.  اهمّیت  آن  بر 
که  منطقه  سرمایه ی  خود  بین المللی سازی 
فرایند های  با  است  بوده  جریان  در  همواره 
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این  است.  یافته  بیشتری  اهمّیت  مالیه گرایی 
نخست،  دارد.  صحت  مقیاس  دو  در  امر 
همکاری  شورای  منطقه ای  ادغام  پروژه ی 
نفوذ  که  است  نهادی  شکلی  فارس  خلیج 
ترغیب  را  منطقه  خود  سرمایه ی  مدارهای 
کرده است. شرکت های بزرگ چندرشته ای 
دولت های  از  هریک  در  که  سرمایه داری 
منطقه رشد کرده اند خود را از طریق فضای 
این  می کنند.  بین المللی  همکاری،  شورای 
می شود:  داده  نشان  بخش ها  از  بسیاری  در 
فعالیت های فرامرزی شرکت های ساختمانی 
در  سرمایه گذاری  همکاری،  شورای 
در  سهام  مالکّیت  پتروشیمی،  پروژه های 
ـ  مهم تر  همه  از  ـ  و  منطقه ای،  بورس های 
خصوصی  سرمایه گذاری های  توسعه ی  در 
بزرگ ترین  که  مالی  و  بورس  از  خارج 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  شرکت های 
آورده  گرد  واحدی  مالکّیتی  ساختار  در  را 
است. این فرایند بین المللی شدن حول محور 
نشانه ی  و  می دهد  رخ  امارات  ـ  سعودی 
توسعه ی طبقه ی سرمایه دار واحد در شورای 

همکاری خلیج فارس است.]۴۸[

دومین مقیاسی که طی آن این بین المللی شدن 
توسعه یافته است خاورمیانه به طور کلّی است. 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  شرکت های 
و  یافته  گسترش  منطقه  سرتاسر  در  باشّدت 
سهام عمده ای در بازارهای سهام، پروژه های 
ساخت وساز و بانک های خاورمیانه به دست 
آورده اند. در حقیقت، سرمایه گذاری از خلیج 
بیش  افریقا  شمال  و  خاورمیانه  در  فارس 
ازجمله  جهان،  از  دیگری  منطقه ی  هر  از 
در  امریکای شمالی و اروپا است.]۴۹[مثالً 
عراق بیش از نیمی از تمامی سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در فاصله ی ۲۰۰۳ تا پایان 
همکاری  شورای  کشورهای  از   ۲۰۰۹
است.]۵۰[بانک های  ناشی شده  فارس  خلیج 
شورای همکاری کنترل چهار بانک از شش 
بانک عراقی با مالکیت اکثریت خارجی را 
دارند.]۵۱[در سوریه و لبنان، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی از شورای همکاری بیش از 
۷۰ درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
اردن،  در  است.  بوده   ۲۰۰۸ سال  در 
تقریباً  همکاری  شورای  سرمایه گذاران 
اوراق  بورس  جاری  ارزش  درصد   ۲۰
در  دارند.]۵۲[   اختیار  در  را  اردن  بهادار 
سرمایه ی  بین المللی شدن  این   ۲۰۰۰ دهه ی 
تهاجمی  پیشبرد  با  هماهنگ  فارس  خلیج 
نولییرالیسم ـ و سیاست های همراه با آن در 
و  مقررات زدایی  زمینه ی خصوصی سازی، 
گشایش بازارها ـ که پیش شرط الزم گسترش 
سرتاسر  در  همکاری  شورای  مالکّیت 
این  عمل،  در  شد.  بیش تر  بود  خاورمیانه 
یعنی طبقات سرمایه دار منطقه هرچه بیش تر 
با بازتولید سرمایه داری در خود خلیج فارس 

گره خورده اند.]۵۳[

بحران جهانی

بحران  پی  در  طبقاتی  ساختار  این  اهمّیت 
شد.  داده  نشان  بیش تر   ۲۰۰۸ اقتصادی 
سایر  و  نفت  قیمت  سریع  افت  آغاز،  در 
دسامبر ۲۰۰۸،  تا  ژوییه  از  هیدروکربن ها 
با کاهش در حجم نفت فروش رفته،  همراه 
هماهنگی  شورای  دولت های  درآمدهای 
جاری  حساب  مازاد  داد.  کاهش  خیلی  را 
یافت و  تا نصف کاهش  این کشورها  اغلب 
آمد.  پدید  عمان  و  امارات  در  کسری هایی 
شده،  نگه داری  خارجی  دارایی های  ارزش 
با سقوط بازار سهام و مستغالت در ایاالت 
متحده و سایر جاها، کاهش یافت. به موازاِت 
جریان های  بازگشت  جهان،  مناطق  سایر 
به  بحران  از  پیش  سال های  در  که  مالی 
حباب  داد.  رخ  بود  آمده  همکاری  شورای 
ویژه  به  همکاری،  شورای  در  دارایی ها 
کرد  کاهش  به  شروع  مستغالت،  بخش  در 
به  را  وجوه  کردند  تالش  سرمایه گذاران  و 
تر  باثبات  و  مطمئن تر  سرمایه گذاری های 
خارج از منطقه منتقل کنند و بدین ترتیب این 

جریان های خروجی تشدید شد.

پاسخ  در  همکاری  شورای  دولت های 
که  کردند  دنبال  را  اقتصادی ای  استراتژی 
هدفش عمدتاً پشتیبانی از شرکت های بزرگ 
افزایش  با  بود.  فارس  خلیج  چندرشته ای 
دولت ها   ،۲۰۰۹ دوم  نیمه ی  در  نفت  بهای 
مازادها را به سمت کمک به این شرکت های 
دادند.  سو  دولتی  حقوقی  شخصیت های  و 
گسترده ی  پروژه های  از  مجموعه ای 
ساخت وساز و مستغالت از همه بیش تر در 

عربستان  به راه انداخته شد.

امارات  در  پیش تر  که  شرکت هایی  مثالً 
متحده ی عربی فعال بودند تمرکزشان را به 
عربستان انتقال دادند تا از مزیت پروژه های 
این  ببرند.  سود  عربستان  در  انتظار  مورد 
تا   ۲۰۰۹ از  پروژه هایی  شامل  برنامه  ها 
۴۰۰ر۱  بر  بالغ  ارزشی  که  است   ۲۰۱۴
میلیارد دالر دارد که بیش تر از مجموع تولید 
ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری 
حال،  عین  است.]۵۴[در   ۲۰۰۸ سال  در 
همه ی دولت های شورای همکاری در جهت 
پشتیبانی از نهادهای مالی در برابر وام های 
سوخت شده و برداشت از جریان های سرمایه 

حرکت کردند.

به همراه این اقدامات، ساختار ویژه ی طبقه ی 
کارگر شورای همکاریـ  که در ترکیب برتر 
نیروی کار موقتی مهاجر بازتاب می یابد ـ به 
بنگاه ها امکان داد نیروی کارشان را کاهش 
متوقف  را  جدید  کارگران  استخدام  )و  دهند 

بی کاری  بر  تأثیرش  از  که  آن  بدون  کنند( 
در  اقامت  حّق  که  آن جا  از  باشند.  نگران 
شورای همکاری ارتباط صریحی با اشتغال 
داده  دست  از  را  که شغلش  کارگری  دارد، 
در  چندانی  زمان  ندارد  را  آن  امکان  است 
این کشورها بماند. در نتیجه، در پی بحران 
در هراس از رسوب قطره ای از جریان های 
حواله ها به اقمار پیرامونی، هزاران کارگر 
برگشتند.  موطن شان  به  موقتی  مهاجر 
شرایط کارگرانی که در کشورهای شورای 
ـ  بود  بودند خیلی وخیم شده  مانده  همکاری 
چنان که کاهش دستمزدها و مزایای رفاهی 
به شکل نامتناسبی کارگران مهاجر را هدف 
قرار داده بود. این موضوع در شمار وسیع 
خودکشی کارگران مهاجر در سرتاسر خلیج 
یافت. در مارس ۲۰۱۰، در  بازتاب  فارس 
نفر در  با نرخ یک  کویت کارگران مهاجر 
می کردند.]۵۵[بر  خودکشی  روز  دو  هر 
خلیج  در  نپال  سفارت  که  داده هایی  اساس 
فارس منتشر کرده در سال ۲۰۱۰، بیش از 
شورای  کشورهای  در  را  خود  نپالی   ۱۳۰

همکاری کشتند.]۵6[

 

بهار عربی

پی آمدهای سیاسی و مسیرهای آتی

پی آمد روشن تحلیل باال آن است که ماهیت 
جهانی  مدارهای  به  فارس  خلیج  ورود 
آتی  مسیرهای  باالیی  بسیار  حّد  در  انباشت 
بازار جهانی را شکل می دهد. عالوه بر این، 
سلطه ی سیاسی، نظامی و اقتصادی بر خلیج 
دولتی  هر  توانمندی  کانونی  عامل  فارس 
مقیاس جهانی  در  قدرتش  برای طرح ریزی 
عنصری  همکاری  شورای  بنابراین  است. 
ضروری )می توان استدالل کرد که عنصر 
احتمالی  جریان  ارزیابی  در  ضروری( 
پی آمد  و  در سیستم جهانی  امریکا  هژمونی 

تمامی چالش های مدعیان رقابت است.

سناریوهای احتمالی برای توسعه ی صادرات 
این  مالی  مازادهای  و  فارس  خلیج  کاالیی 
ارزیابی را تأیید می کند. نخست، احتماالً طی 
پتروشیمی  انرژی و  آتی صادرات  دهه های 
برای  بیش تری  هرچه  اهمیت  فارس  خلیج 
تولید سرمایه داری دارد. افزایش اتکای چین 
به هیدروکربن های خلیج فارس با وابستگی 
دیگر  و  اروچا  متحده،  ایاالت  همزمان 
منطبق  واردات  همین  به  کلیدی  دولت های 
گاز  و  نفت  تمامی  یک دوم  از  بیش  است. 
مصرف شده در امریکا وارد می شودـ  نزدیک 
به یک پنجم )۱۹درصد( مصرف امریکا از 
خلیج فارس و عمدتاً عربستان سعودی )۱۱ 
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می گیرد. سرچشمه  واردات(  کل  درصد 
براساس  اروپا،  اتحادیه ی  مورد  ]۵۷[در 
درصد   ۹۰  ،۲۰۲۰ تا  رسمی  برآوردهای 
نیازهای گازی  نفتی و ۷۰ درصد  نیازهای 
از طریق واردات تأمین شود.]۵۸[اتحادیه ی 
نفت  واردات  از  درصد  تاکنون  ۴۵  اروپا 
خود را از خاورمیانه انجام داده و در ۲۰۰۰ 
»شکل  به  اروپا  اتحادیه ی  کمیسیون  یک 
حاّدی از… وابستکی« اشاره کرد و این که 
»تنوع بخشی جغرافیایی آن چنان که در مورد 
گاز طبیعی به دست آمده حاصل نخواهد شد، 
زیرا ذخایر باقی مانده ی نفت جهان به شکل 
خواهد  تمرکز  خاورمیانه  در  روزافزونی 
به  وابسته  به شّدت  نیز  داشت.«]۵۹[  هند 
که  این  به  توجه  با  است،  خاورمیانه  نفت 
این کشور پیش بینی کرده تا سال ۲۰۲۴ از 
ژاپن پیشی بگیرد و سومین واردکننده ی نفت 
بعد از ایاالت متحده و چین باشد. حدود 6۷ 
و  است  خاورمیانه  از  هند  واردات  درصد 
سعودی  عربستان  عرضه کننده  بزرگ ترین 

است که ۲۵ درصد واردات نفت

خام هند را تأمین می کند.]6۰[به طور کلّی، 
بیش از نیمی از انرژی جهان ناشی از نفت و 
گاز است و پیش بینی می شود که سهم شورای 
همکاری خلیج فارس در تولید جهانی نفت تا 
۲۰۳۰ به حول و حوش ۲۵ درصد افزایش 
یابد. به همین ترتیب، برآورد شده که تولید 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  طبیعی  گاز 
)که عمدتاً در قطر تولید شده( حدود یک پنجم 
طی  جهانی  تقاضای  موردانتظار  افزایش 

سال های پیش رو را تأمین می کند.]6۱[

تردیدی نیست که مازادهای مالی خلیج فارس 
هم افزایش خواهد یافت. مثالً مجموعه ای از 
میانگین  اگر  که  می کند  پیش بینی  برآوردها 
قیمت نفت در سطح ۷۰ دالر اوایل ۲۰۱۰ 
دارایی های خارجی  تا ۲۰۱۳ ارزش  باشد، 
نگه داری شده توسط شورای همکاری خلیج 
فارس با افزایشی حدود ۷۷ درصد به ۳۸۰۰ 
رقم  این  یافت.  خواهد  افزایش  دالر  میلیارد 
که  است  خارجی  دارایی های  ارزش  مشابه 
چین نگه داری می کند. حتی با برآورد معتدل 
دالر   ۱۰۰ بهای  به  نفت  بشکه  هر  فروش 
محتمل است که  تا ۲۰۱۳ )و کامالً  امریکا 
باالتر از آن باشد(، دارایی های خارجی که 
شورای همکاری نگه داری می کند تا ۲۰۱۳ 
به ۵۷۰۰ میلیارد دالر می رسد؛ افزایش بیش 
از ۱6۰ درصدی از سطوح ۲۰۰۸ و بیش 
دارایی های  از  بیش  دالر  میلیارد  هزار  از 
می کند.]6۲[در  نگه داری  چین  که  خارجی 
تمامی سناریوها مجموعه دارایی های خارجی 
تمامی »کشورهای دارای دالر نفتی« )یعنی 
نفت  تولیدکنندگان  و  نروژ  روسیه،  ازجمله 
دارایی های  از  افریقا(  امریکای التین و  در 
)شرق  دیگر  »قدرتمدار«  سه  خارجی 

و  سرمایه گذاری  بزرگ  صندوق های  آسیا، 
صندوق های سرمایه گذاری خارج از بورس( 
بیش تر است. اما وجه تمایز شورای همکاری 
جهانی  بازار  در  مازاد  کانون های  دیگر  با 
و  نظامی  پشتیبانی  به  تمام عیارش  وابستگی 
سیاسی ایاالت متحده و فقدان نسبی فشارهای 
ساختار  به  توجه  با  اجتماعی  دموکراتیک 
پشتوانه ی  که  است  منحصربه فردی  طبقاتی 
رو،  این  از  است.  منطقه  در  سرمایه داری 
می توان استدالل کرد که مهم ترین منطقه در 

میان همه ی مناطق دارای مازاد است.

متقابل  وابستگی  روندها،  این  به  توجه  با 
منافع  و  همکاری  شورای  حاکم  نخبگان 
در  مناسبات  قطعی ترین  از  یکی  امریکا 
در  مهم  مالحظه ی  و  است  امروز  جهان 
در  امریکا  خارجی  سیاست  صورت بندی 
را  مناسبات  این  اهمّیت  است.  خاورمیانه 
شدیدترین و گسترده ترین شورش های ۲۰۱۱ 
در شورای همکاری ـ شورش بحرین ـ تأیید 
سبب  به  جنبه ها،  بسیار  از  بحرین  می کند. 
ماهیت پرولتری شده ی جمعیت شهرنشین اش، 
از دیگر بخش های خلیج فارس متفاوت است. 
این کشور به شدت به کارگران مهاجر وابسته 
ان  شیعه ی  اکثریت  از  بسیاری  اما  است 
همچنان فقیرند و با تبعیض از جانب نخبگاِن 
طبقاتی  ساختار  این  مواجه اند.  سنی  عمدتاً 
از  طوالنی تر  تاریخی  بحرین  به  متمایز 
اتحادیه های کارگری و مبارزات چپ گرایان 
داده است که با تفاوت های جناح های مذهبی 
هم پوشانی پیدا کرده است )هرچند باید تأکید 
خیلی  بحرین  اپوزیسیون  گروه های  که  کرد 
دّقت کرده اند که بر اساس تقسیمات فرقه ای 
شورش  این  شرایط،  این  در  نکنند(.  عمل 
خلیفه  آل  سلطنت  با  چالشی  نباید صرفاً  را 
مشاهده کرد بلکه مبارزه ای با منافع بنیادی 
دولت  است.  همکاری  شورای  در  امریکا 
امریکا حمایت صریح خود از حامدبن عیسی 
و  داد  گسترش  بحرین،  سلطان  خلیفه،  آل 
نظامی  نیروهای  حضور  برای  تردید  بدون 
سعودی برای مداخله در سکوب معترضان 
به نفع سلطنت بحرین چراغ سبز نشان داد. 
رسانه های غربی صدها بحرینی را که بعداً 
ـ برخی از  اتاق های شکنجه روانه شدند  به 
دست  از  را  جان شان  زندان  حین  در  آن ها 
گرفتند.  نادیده  زیادی  تاحدود  را  ـ  دادند 
برای دولت امریکا، حفظ حاکمیت آل خلیفه 

مترادف حفظ منافع خود است.

مناسبات  در  مهمی  گسست  بتوان  دشوار 
ایاالت متحده ـ شورای همکاری تصور کرد 
)به ویژه با توجه به هژمونی فراگیر نظامی 
امریکا در منطقه(، اما وابستگی های متقابل 
بین امریکا و طبقات حاکم شورای همکاری 
منطقه ای  نفوذ  برای  بالقوه  چالش  از  مانع 
در  امریکا  نظامی  تسلط  رغم  به  نمی شود. 

شورای همکاری نشانه های فزاینده ای هست 
وزن  آسیایی  کشورهای  دیگر  و  چین  که 
توسعه  را  منطقه  در  سنگین تری  اقتصادی 
می بخشند. سهم فزاینده ای از واردات شورای 
در  می گرد،  سرچشمه  آسیا  از  هماهنگی 
حالی که سهم تجارت ایاالت متحده ـ شورای 
همکاری کاهش می یابد )البته باید توجه کرد 
که اتحادیه ی اروپا همچنان در صادرات به 
شورای همکاری تسلط دارد(. عالوه بر این، 
شرکت های آسیایی )به ویژه شرکت های کره ی 
جنوبی، چین و تایوان( اکنون نیروی حاکم بر 
بخش پرسود مهندسی در منطقه هستند. بیش 
از آن باید توجه کرد که اکنون صادران نفت 
سعودی به چین از صادرات به ایاالت متحده 
 ۲۰۲۵ تا  می شود  پیش بینی  و  گرفته  پیشی 
واردات نفت چین سه برابر واردات امریکا 
از خلیج فارس باشد. در اوایل ۲۰۱۰، یک 
سخنگوی شرکت آرامکو عربستان سعودی، 
این  جهان،  نفت  تولیدکننده ی  بزرگ ترین 
بر  سلطان  »چشمان  که  کرد  را  مهم  اعالم 
چین خیره شده است«. تقریباً مسلم است که 
این روندها خبر از مناسبات سیاسی عمیق تر 
بین آسیا و شورای همکاری می دهد که بالقوه 

به زیان ایاالت متحده است.]6۳[

حاکمیتی  ثروت  صندوق  سرمایه گذاری های 
تأیید  را  پیش بینی  این  همکاری  شورای  از 
تصدی  جهان،  صندوق  بزرگ ترین  می کند 
سرمایه گذاری ابوظبی در ۲۰۱۰ اعالم کرد 
که ۲۰ درصد سرمایه گذاری هایش در آسیا 
است ـ که در مقایسه با نسبت ۱۰ درصدی 

یک دهه قبل افزایش یافته است.]6۴[

روندهای  و  رقبا  این  کامل  ارزیابی  اما 
عامل  سه  گرفتن  نظر  در  نیازمند  متضاد 
این مقاله  ضروری است. نخست، چنان که 
به کرات تأکید کرده است، شورای همکاری 
آن  با  که  همسایگی  منطقه ی  از  مجزا  نباید 
پیوند دارد در نظر گرفته شود. خلیج فارس 
سر  بر  رقیب  دولت های  تمامی  نظر  در 
بزرگ تر  بخشی  مثابه  به  منطقه  در  نفوذ 
که  است  انرژی  از  سرشار  منطقه ی  از 
آسیای  دولت های  و  ایران  عراق،  شامل 
منطقه  این  می شود  برآورد  است.  مرکزی 
حدود نیمی از کل ذخایر نفت و گاز جهان 
عرضه های  نواحی  بزرگ ترین  همچنین  و 
بالقوه ی کشف ناشده را در اختیار دارد.]6۵[
کانون  در  بزرگ تر  منطقه ی  این  بر  سلطه  
سیاست خارجی ایاالت متحده و سمت گیری 
قدرت های رقیب بالقوه )مانند روسیه و چین( 
است.  ایران  و  عراق  افغانستان،  جهت  در 
سمت گیری آتی توسعه ی سیاسی در شورای 
همکاری تا حدودی از زاویه ی مبارزات در 

این نواحی وسیع تر و بر سر آن است.

کشاکش  است،  حیاتی  نقطه ای  این  و  دوم، 
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دولت های رقیب در بازار جهانی سرمایه داری 
را باید به همراه منافع شان مشاهده کرد. در 
این مقاله گفته شده که مشارکت طبقات حاکم 
حاکم  سلسله مراتب  در  همکاری  شورای 
بازار جهانی عنصری ضروری در شیوه ی 
بوده  معاصر  سرمایه داری  شکل گیری 
پیشرفته ی  دولت های  تمامی  بنابراین  است؛ 
رقابت های  از  صرف نظر  سرمایه داری، 
مرتبط، از جایگاه این طبقات حاکم پشتیبانی 
می کنند. آرایش طبقاتی در شورای همکاری 
توسعه ی  با  متقابل  عمیِق  ارتباط  در 
سرمایه داری به طور کلّی است و بیش ترین 
هراس هریک از دولت های اصلی در بازار 
جهانی ـ و باید تأکید کرد که این شامل چین 
و روسیه هم می شود ـ ایجاد چالشی مهم در 
به عبارت  است.  این ساختار طبقاتی  برابر 
دولت های  تمامی  مشترک  نگرانی  دیگر، 
اصلی سرمایه داری تضمین این قضیه است 
که شورای همکاری همچنان کامالً هم پیمان 

منافع سرمایه داری جهانی است.

در  مهم  عنصر  سومین  به  را  ما  نکته  این 
درک مسیر آتی شورای همکاری می رساند 
طبقاتی  مبارزات  بالقوه ی  توسعه ی  ـ 
کلّی.  طور  به  خاورمیانه  سرتاسر  در 
نیل  ضرورت  مقاله  این  کلیدی  مضمون 
دولت های  با  ـ  آن  وحدت  در  خاورمیانه  به 
شورای همکاری در جایگاه کانونی انباشت 
نولیبرالیسم  است.  ـ  سرمایه داری  منطقه ای 
بین المللی شدن  با  همراه  خاورمیانه  در 
سیستم  این  درون  فارس  خلیج  سرمایه ی 
منطقه ای شان پدیدار شد )و برای تسهیل آن 
نخبگان  و  سرمایه دار  طبقات  کرد(.  عمل 
حاکم خلیج فارس نه تنها با تمرکز قدرت و 
ثروتی همراه اند که مشخصه ی خاورمیانه ی 
امروز است، آن ها نیروی تشکیل دهنده ی این 
تمرکزند و به ناگزیر در برابر اکثریت مردم 
بررسی  دلیل،  بدیل  ایستاده اند.  خاورمیانه 
دو  عنوان  به  منطقه ای  و  ملّی  مقیاسی های 
است  امکان ناپذیر  مجزا  سیاسی  حوزه ی 
»ملّی«  مبارزات  نخست  نگاه  در  آن چه  ـ 
آن درون دولت های ملی  است که سوگیری 
این  ساخت  با  رویارویی  به  به ناگزیر  است 
جایگاه  و  منطقه ای  گسترده تِر  سلسله مراتب 

خلیج فارس در آن رشد می کند.

 دریافت این مطلب مهم است که جنبش های 
جهان  نخست ۲۰۱۱  نیمه ی  در  که  مردمی 
به  که  مبارزاتی  و  درنوشت  را  عرب 
هدفش  انجامید  مبارک  و  بن علی  سرنگونی 
نبود:  مصر  و  تونس  دیکتاتورهای  صرفاً 
عالوه بر این، منطق این مبارزات به ناگزیر 
با مناسبات مسلّط قدرت در سرتاسر  چالش 
منطقه به طور کلی بوده است. این استدالل 
صرفاً به مفهوم »انتشار« یا »الهام بخشی« 
مبارزات  این  پی آمدهای  گویی  که  نیست 

بلکه  دارد.  روان شناختی  کامالً  شکلی 
ساختارهای اجتماعی که مشخصه ی حاکمیت 
سیاسی در مصر، تونس و جاهای دیگر است 
شورای  استقرار  چگونگی  از  بخشی  خود 
وسیع تر  ی  سلطه  با  پیوند  در  ـ  همکاری 
برتر  جایگاه  در  ـ  بین المللی شده  سرمایه ی 
این امر  بازار منطقه ای است.  سلسله مراتب 
دولت های شورای  کوشش های خشمگینانه ی 
همکاری برای عقب راندن و از مسیر خارج 
کردن این شورش ها را تبیین می کند. همچنین 
حوزه های  جدایی ناپذیری  از  دیگر  یادآوری 
در سرمایه داری  »اقتصادی«  و  »سیاسی« 
است. مبارزه علیه استبدادی که این شورش 
در  همزمان  می کنند  نمایندگی  را  آن  ها 
نحوه ی توسعه ی سرمایه داری در این منطقه 
این مفهوم در مبارزات علیه شورای  و در 

همکاری توسعه یافته است.

ویژگی نمایان این شورش ها دقیقاً در آن چه به  
طور بالقوه در بطن این چالش با دولت های 
است  منطقه ای  سیستم  و  همکاری  شورای 
اهمیت  مبارزات  این  منطق  می شود.  یافت 
از  بازگشت  و  خاورمیانه  گسترده تر  وحدت 
تقسیم بندی برخاسته از استعمار که دولت های 
به شدت  توسعه ی  تقویت  برای  تنها  را  ملی 
ساخته  مطرح  داده  شکل  منطقه  ناهم تراز 

است.

 کورسویی از این نگاه قدرتمند را ـ هرچند 
مختصر ـ می توان در لحظه ای مشاهده کرد 
لیبی،  که به نظر می رسد مصر و تونس و 
پیوسته ای  انقالبِی  راستای  در  آن ها  همه ی 
حرکت می کنند و برای نخستین بار طی چند 
پیوسته  و  متحد  شمالی  افریقای  امکان  دهه 
حادتر  قطبی شدن هرچه  می کنند.  را مطرح 
ثروت را که مشخصه ی خاورمیانه به طور 
شد  بحث  باال  در  که  چنان  که  ـ  است  کلی 
اقتصادی جهانی  بحران  پی آمدهای  به سبب 
چنین  طریق  از  می توان  تنها  ـ   شد  تشدید 
این  ساخت.  مطرح  واحدی  خاورمیانه ی 
که  است  انقالبی  ذاتاً  فرایندی  مستلزم  امر 
کنترل  تحت  را  خاورمیانه  گسترده ی  منابع 
و  کارگر  طبقات  مردمی  و  دموکراتیک 
این  می دهد.  قرار  منطقه  این  فرودست 
نگرش، یگانه امکان برون رفت از بن بستی 
و  ثروت  تمرکز  که  دهه هاست  قدمت  به 
خلیج  بر  حاکم  نخبگان  دستان  در  قدرت 
وترکیب  امپریالیسم  پشتوانه ی  به  را  فارس 
خاورمیانه  سرتاسر  در  استبدادی  نظام های 
نشانگر  تنها  نه  نتیجه  این  است.  زده  رقم 
به  دقیقاً  امپریالیستی  سلطه ی  از  گسست 
همکاری  شورای  شکل گیری  روش  سبب 
در امتداد و در دل بازار جهانی، که چالشی 
جهانی  مقیاس  در  سرمایه داری  با  بنیادی 
است. این پتانسیل انقالبی شورش های عربی 
که  است  کلّی  طور  به  جهانی  بازار  برای 

شورای  حاکم  طبقات  هراس  بیش ترین  در 
امپریالیستی  دولت های  تمامی  و  همکاری 

تبلور یافته است.
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کشور نگه داری شد:

دالر(،  میلیارد   ۷۸۰( سعودی  عربستان 
امارات متحده ی عربی )۸۷۰ میلیارد دالر(، 
 ۱۴۰( قطر  و  دالر(  میلیارد   ۳۰۰( کویت 

میلیارد دالر(

 Rami Tolui, ‘Petrodollars,  ]۳۷[
 Asset Prices, and the Global
Financial System’, Capital Per-

.۷ .p ,۲۰۰۷ ,spectives, PIMCO

 Martin Wolf, ‘The Brave  ]۳۸[
New World of State Capital-
Octo- ۱6 ,ism’, Financial Times

.۲۰۰۷ ber

]۳۹[برآوردها از منابع زیر است:

 Karim Solh, ‘The Emergence
of Regional and Global Invest-
ment Leaders out of Abu Dha-
 bi’, paper presented on behalf
 of Gulf Capital to the Abu Dhabi
Emir-  ۲۰۰۸  Economic Forum

,ates Palace, Abu Dhabi

۹ .p ,۴-۳ February

Brad Setser and Rachel Ziem-
 ba, ‘GCC Sovereign Funds:
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 Reversal of Fortune’, Council
 on Foreign Relations Working

.۲۰۰۹ Paper, January

مسایل،  این  زمینه ی  در  بحث  ]۴۰[برای 
ن.ک.

Setser and Ziemba, ‘GCC Sov-
.‘ereign Funds

Michael Sturm, Jan Stras-  ]۴۱[
 ky, Petra Adolf, and Dominik
 Peschel, ‘The Gulf Cooperation
 Council Countries, Economic
Structures, Recent Develop-
 ments and Role in the Global
 Economy’, European Central
Bank, Occasional Paper Se-

.۴۲ .p ,۲۰۰۸ July ,۹۲ .ries, No

.۴۳ .Ibid., p ]۴۲[

درونی«  »مناسبات  مفهوم  این   ]۴۳[ 
مبتنی بر مطالعه ی برتل اولمان از فلسفه ی 
مارکس است. اولمان استدالل می کند که ما 
نباید »چیزها« را به مثابه هستی های مجزا 
مشاهده کنیم، بلکه برعکس هر ابژه  ی تحت 
»مناسبات«ی  مثابه  به  است  الزم  مطالعه 
دیده شود که به خودی خود شامل عناصری 
داریم  تمایل  که  بخش هایی  درهم آمیخته اند، 
آن ها را دارای پیوند برون زا بدانیم«.ن.ک.

 Bertell Ollman, Dance of the
Dialectic: Steps in Marx’s Meth-
 od, Illinois: University of Illinois

.۲۵ .p ,۲۰۰۳ ,Press

آرایش  فرایند  تفصیلی  تحلیل  ]۴۴[برای 
خلیج  همکاری  شورای  دولت های  طبقاتی 

فارس ن.ک.

 Adam Hanieh, Capitalism and
 Class in the Gulf Arab States,
 New York:Palgrave-MacMillan

۲۰۱۱ ,Publishers

قبلی  مأخذ  در  به دقت  استدالل  ]۴۵[این 
توضیح داده شده است.

عراق  ـ  ایران  جنگ  با  زمان،  آن  ]۴6[در 
امریکا  یافت،  جریان   ۱۹۸۰ دهه ی  در  که 
چهار  کرد  تشویق  را  سعودی  عربستان 
)آواک(  هوابرد  کنترل  و  هشدار  هواپیمای 
را در خاک خود میزبانی کند که ظرفیت های 
هوایی  نیروی  برای  مجدد  سوخت گیری 
امریکا فراهم می کرد. دیگر دولت های خلیج 
فارس سیستم های هوایی از امریکا خریداری 
کردند که می توانست با شبکه ی آواک مرتبط 

باشد و از این رو سیستم دفاع هوایی مشترک 
امریکا  کنترل  تحت  خلیج  شورای همکاری 

تشکیل شد.

 Joe Stork and Martha Wenger,(
 ‘US Ready to Intervene  in Gulf
 ,)۷-6(۱۴  ,War’, MERIP Reports

)۴۵ .p ,۱۹۸۴

تا ۲۰۰۵، برحسب گزارش کنگره ی امریکا، 
امریکا  نظامی  نیروی  ۰۰۰ر۱۰۰  از  بیش 
بر  بودند )عالوه  فارس  در دولت های خلیج 
امنیتی  یا پرسنل  نفر در عراق  ۰۰۰ر۱۳۰ 
می کنند(.  کار  غیرنظامی  بنگاه های  در  که 

ن.ک.

Kenneth Katzman, ‘The Per-
 sian Gulf States: Issues for
 U.S. Policy’, Washington, DC:

Congressional Research

 ,Service, Library of Congress
.۱۰ .p ,۲۰۰6

همکاری  شورای  این،  بر  ]۴۷[عالوه 
)به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده ی 
خریداران  بزرگ ترین  زمره ی  از  عربی( 
هستند  جهان  در  امریکا  نظامی  تجهیزات 
)در ۲۰۱۰ وقتی دولت امریکا بزرگ ترین 
فروش نظامی اش را اعالم کرد ـ 6۰ میلیارد 
دالر تجهیزات به عربستان سعودی ـ این امر 
نشان داده شد. این تجهیزات نظامی برمبنای 
قرارداد با ایاالت متحده نگه داری می شود و 
شورای  پیوند  بنابراین  است،  آن  به  وابسته 
همکاری خلیج فارس و چتر نظامی امریکا 

را بیش تر تحکیم می کند.

 Hanieh, Capitalism ]۴۸[ن.ک. 
.۲۰۱۱ ,and Class

که  کرده اند  ثبت  جهانی  بانک  ]۴۹[ارقام 
درصد   ۴6 مسئول  فارس  خلیج  کشورهای 
کّل سرمایه گذاری های خارجی در منطقه در 
سال ۲۰۰۸ بودند، که بیش از سرمایه گذاری 
کّل  درصد   ۳۱( شمالی  امریکای 
سرمایه گذاری ها(، اروپا )۲۵ درصد(، آسیا 
)۴ درصد( و دیگر کشورهای خاورمیانه و 

شمال افریقا )۳/۵ درصد( است. ن.ک.

 World Bank, From Privilege to
Competition Unlocking Private-
 Led Growth in the Middle East
 and North Africa, Washington,

.۵6 .p ,۲۰۰۹ ,DC: World Bank

 Dunia Frontier Capital  ]۵۰[
)DFC(, ‘Private Foreign Invest-

avail-  ,۴ .p ,۲۰۰۹ ,‘ment in Iraq
able at: http://www.dfcinterna-

.tional.com

National Investment Com-  ]۵۱[
 mission )NIC(, ‘Investment
 Overview of Iraq’, Republic of

.۸۲ .p ,۲۰۰۹ ,Iraq

داده های  برمبنای  نگارنده  ]۵۲[محاسبات 
بورس اوراق بهادار امان.

امر  این  زمینه ی  در  تحلیلی  ]۵۳[برای 
کرانه ی غربی فلسطین ن.ک.

Adam Hanieh, ‘The Interna-
 tionalization of Gulf Capital and
 Palestinian Class Formation’,
 ,۲۰۱۱  ,)۱(۳۵  ,Capital & Class

.۱۰6-۸۱ .pp

McKinsey, The New Pow-  ]۵۴[
.6 .erbrokers, p

شکل  به  مرگ ومیرها  این  ]۵۵[اسناد 
نشده  داده  پوشش  رسانه ها  در  گسترده ای 
جزییات  این  به  که  آنالین  منبع  تنها  است، 
http://www. :توجه داشت این سایت است

migrantrights

 workers died  ۸۰۰  Over’  ]۵6[
suicides’, The Hi-  ۱6۰  ,abroad
 January  ۱۳  ,malayan Times

.۲۰۱۱

زیر،عراق،  مأخذ  داده های  براساس   ]۵۷[ 
الجزایر و کویت نیز در میان صادرکنندگان 
برتر نفت خاورمیانه به ایاالت متحده هستند:

US Department of Energy, En-
ergy Information Administra-
tion, available at http://eia.doe.

.gov

 European Commission  ]۵۸[
 )EC(, Green Paper − Towards
 a European Strategy for the
 Security of Energy Supply,
 Luxembourg: Office for Official
 Publications of the European

.۱۸ .p ,۲۰۰۰ ,Communities

.۲۰ .Ibid., p ]۵۹[

 IEA, World Energy Outlook, ]6۰[
.6-۴۹۵ .p

 Institute for International  ]6۱[
Finance, ‘GCC Regional Over-
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.۹ .p ,۲۰۰۹

McKinsey, The New Pow-  ]6۲[
.۴6 .erbrokers, p

Nasser Saidi, ‘Our Fu-  6۳  ]6۳[
 ture Lies to the East’, Arabian
 .p ,۲۰۱۰ February ۱۵ ,Business

.۳۴

Abu Dhabi ADIA Sees Sub-’]6۴[
stantial Risk to Global Econo-
 January ۱۱ ,my’, Khaleej Times

.۲۰۱۰

 Bernard Gelb, ‘Caspian Oil ]6۵[
and Gas: Production and Pros-
pects’, Washington, DC: Con-
 ,gressional Research Services

.۳ .p ,۲۰۰6

خاورمیانه

 مقدمه

است.  همیشه  از  تر  نزدیک  جنگ  خطر 
تجربه ی تاریخی ”جنگ های بشر دوستانه” 
ی دیگر در منطقه نشان می دهد که پروژه 
کلید  اینک  هم  ایران  مورد  در  مشابه  ای 
خورده است و در امتداد تحریم های گسترده 
علیه مردم کشورمان، سایه ی مهیب جنگ 
نیز با سرعتی دلهره آور به ما نزدیک می 
شود. این در حالی است که بارقه های امید 
افول   ،۱۳۸۸ سال  مردمی  خیزش  بخش 
کرده اند و با شدت یافتن سرکوب و اختناق 
که  بدیلی  فقدان  و  سو،  یک  از  حکومتی 
بتواند از بن بست برساخته ی گفتماِن غالب 
توده  در سطح  و  کرده  گذر  سبز  جنبش  بر 
ها به سامان دهی مبارزات مردمی بپردازد 
از سوی دیگر، یاس و نومیدی را بر فضای 

اجتماعی – سیاسی ایران چیره شده است.

 در چنین وضعیتی برخی گروه های سیاسی 
نه  مردم  دست  به  تغییر  که  آن  به  استناد  با 
دشوار که غیرممکن است، در پوشش گفتمان 
حقوق بشر و با تحریف واقعیات تاریخی، به 
طور نظام مند به خلق و انتشار توهمات و 
گونه  این  و  اند  پرداخته  های جمعی  افسانه 
بشر  “مداخالت  سمت  به  را  خود  آغوش 
دوستانه ” ی غرب – خواه تحریم اقتصادی, 
آلترناتیو سازی سیاسی  خواه جنگ و خواه 
– می گشایند تا زمینه ساز فاجعه ای شوند 
که در صورت وقوع نه تنها تلفات بالفاصله 
در  بلکه  گذاشت،  خواهد  جا  بر  انسانی  ی 
دراز مدت نیز تحقق سیاست مردمی، مبتنی 
بر آزادی و برابری را از افق دستیابی محو 

خواهد نمود.

 از این رو به نظر می رسد مقابله با تحریف 
به  نسبت  رسانی  آگاهی  و  تاریخی  وقایع 
اقتصادی  تحریم  روند  بار  فاجعه  عواقب 
دردناکی  انسانی  پیامدهای  مثال،  برای  )که 
اقدامی  گذاشت(  جای  بر  عراق  کشور  در 
انتشار  مسیر  این  در  است.  ضروری 
های  پژوهش  بر  مبتنی  و  مدون  اطالعات 
میدانی و داده ها و مستندات آماری، می تواند 
گام کوچکی باشد برای مقابله با توهمات و 
برای  سیستماتیک  طور  به  که  دروغ هایی 

مروری بر برخی ابعاد فاجعه ی انسانی 
ناشی از حتریم ها در عراق

منبع پراکسیس

بشر  »مداخالت  پلیدی های  کردن  کم رنگ 
افکار  نزد  آن ها  سازی  زمینه  و  دوستانه« 
تردیدی  شوند.  می  منتشر  و  تولید  عمومی، 
اگر چه الزم است، ولی  این گام  نداریم که 

برای هدف یاد شده ناکافی است.

“عراق؛ کابوس بی پایان انسانی”)۱(

بدون شک، بازنگری آن چه در بیش از یک 
است می  افتاده  اتفاق  در عراق  گذشته  دهه 
را  خارجی  مداخله  آمیز  فاجعه  ابعاد  تواند 
تشابهات  بسیاری جهات  از  که  در کشوری 
نزدیکی با ایران دارد، آشکار سازد. در این 
مطلب قصد داریم به بخشی از عواقب ضد 
بشری مجموعه ای از تحریم های اقتصادی 
متحد علیه  ملل  از سوی سازمان  تجاری  و 
 ۱۹۹۰ سال  از  که  بپردازیم،  عراق  مردم 
صادرات  تحریم  با  نهایت  در  و  شد  آغاز 
نفت عراق منجر به برنامه “نفت در برابر 
غذا” در سال ۱۹۹۵ شد که تا اشغال نظامی 
عراق در سال ۲۰۰۳ به طول انجامید. جان 
پیلجر، نویسنده، مستندساز و روزنامه نگار 
است  کسانی  از  یکی  استرالیایی-انگلیسی 
جهت  در  بسیاری  مستندات  و  تالیفات  که 
افشای سویه های مرگبار سیاست های جنگ 
طلبانه و امپریالیستی کشورهای غربی تالیف 
)نسبتا( تحقیق  وی  است.  نموده  منتشر  و 
گسترده ای در زمینه اثرات برنامه “نفت در 
برابر غذا” بر مردم عراق، انجام داده است 
که حاصل پژوهش هایش را از طریق تولید 
یک فیلم مستند و نیز تالیف یک کتاب منتشر 
نموده است. در این مطلب لینک دانلود قالب 
پی دی اف ترجمه فارسی کتاب“اربابان جدید 
سه  سوم  نسخه  واقع  در  که   –  )۲( جهان” 
گانه »پشت پرده مخملین« می باشد -و نیز 
کودکان  “کشتن  مستند  ویدئوی  دانلود  لینک 
عراقی برای پرداخت هزینه” )۳( در اختیار 
مخاطبان قرار داده شده است. عالوه بر این 
خود  انتخاب  به   – کتاب  متن  از  ای  گزیده 
و  ارقام  و  آمار  دارنده  بر  در  -که  نگارنده 
اطالعات تکان دهنده ای از تلفات و عوارض 
انسانی برنامه “نفت در برابر غذا“ی سازمان 
ملل در رابطه با عراق می باشد، را جهت 
ایم که در  نموده  منتشر  سهولت در مطالعه 

ادامه می آید.

از  پس  سال  دو  یعنی   ،۲۰۰۵ آوریل  در   
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پیلجر، در حالی  تحقیقات جان  نتایج  انتشار 
هولناکی  اخبار  ساعت  هر  و  روز  هر  که 
از وضعیت کشور عراق و مردم عراق به 
دنیا مخابره می شد، جرج بوش در جریان 
یکی از سخنرانی های پر شورش در جمع 
“در  گفت:  تگزاس  در  آمریکایی  سربازان 
موفقیت  به  عراق  در  دموکراسی  که  حالی 
از  را  پیامی  موفقیت  این  می یابد،  دست 
اینکه  بر  مبنی  می فرستد  تهران  تا  بیروت 

آزادی می تواند آینده ی هر ملتی باشد.”

 هر چند در این مطلب مجال چندانی برای 
حمله  از  حاصل  فاجعه  عمق  به  پرداختن 
نظامی آمریکا و متحدانش به عراق در قبای 
حال  این  با  نیست،  دوستانه”  بشر  “جنگ 
مطالعه  و  بوش  نظر  اظهار  این  آوری  یاد 
مطلب زیر تداعی کننده این پرسش است که 
وقایع  انگیز  رقت  تاریخ  مرور  و  “مطالعه 
کشور  امور  در  خارجی  مداخله  از  حاصل 
های پیرامونی چه پیامی را به ما منتقل می 

کند؟“

برای  عراقی  کودکان  کشتن  پیلجر:  جان 
پرداخت هزینه!

عراق  ویرانی  خواهان  “ما  بوش:  جورج 
به  را  عراق  مردم  خواهیم  نمی  و  نیستیم 
خاطر تصمیمات و سیاست هایی که رهبران 

آن ها اتخاذ کرده اند، مجازات کنیم.“

 ژنرال ویلیام لونی فرمانده ی واحد هوایی 
مسوول بمباران عراق: ”آنها می دانند که ما 
سرنوشت کشورشان را در دست داریم … 
آن ها  ما روش زندگی و نحوه ی برخورد 
را تعیین می کنیم و این نکته ی اساسی در 

رابطه با آمریکای امروز است.

می  هنگامی مشخص  برخورد  این   صحت 
شود که بدانیم عراق بر روی دریایی از نفت 

خوابیده است که نیاز امروز ماست …”

 مادلین آلبرایت، نماینده ی دایم سابق آمریکا 
و وزیر خارجه ی این کشور در پاسخ به این 
پرسش که آیا مرگ نیم میلیون کودک عراقی 
در اثر تحریم های سازمان ملل ارزش اعمال 
آن را دارد، گفت: ” ما فکر می کنیم بهایی 
که می پردازیم ارزش آن را دارد …” )۴(

جنوب  در  واقع  بصره  شهر  کجای  هر  به   
چیزی  غبار  و  گرد  جز  بکشی،  سر  عراق 
قلب  تا  شهر  این  های  خیابان  بینی.  نمی 
صحرا امتداد می یابند و گرد و خاک چشم، 
بینی و حلق را پر می کند. بر بازار و زمین 
های خاکی فوتبال که کودکان را با یک توپ 
پالستیکی به خود مشغول کرده است، ابری 
از گرد و غبار موج می زند. گرد و غباری 
که به گفته ی دکتر جواد العلی بذر مرگ را 

برشهر می افشاند.

 دکتر العلی که متخصص سرطان شاغل در 
بیمارستان مرکزی شهر است عضو انجمن 
سبیلی  باشد.  می  انگلستان  پزشکی  سلطنتی 
پر پشت و زیبا، صورت مهربان و پرچین 
و  سفید  کت  پوشاند.  می  را  او  چروک  و 
تمیزی به تن دارد که به سفیدی پیراهن زیر 

آن است.

 دکتر العلی می گوید: ”پیش از جنگ، تنها 
سه یا چهار نفر در ماه در اثر ابتال به سرطان 
می مردند اما اکنون این رقم به سی و پنج 
نفر رسیده است و این تنها به بخشی مربوط 
می شود که من در آن کار می کنم. در واقع 
نرخ مرگ و میردر اثر ابتال به سرطان ۱۲ 
برابر شده است. بررسی های ما نشان می 
دهد که ۴۰ تا ۴۸ درصد ساکنان بصره طی 
شد  خواهند  مبتال  به سرطان  آینده  سال  پنج 
و این به معنای نیمی از جمعیت این منطقه 
من  خود  ی  خانواده  اعضای  بیشتر  است. 
اطالعی  هیچ  ما  و  هستند  سرطان  به  مبتال 
از تاریخچه ی این بیماری در بصره نداریم. 
درگذشت.  بیمارستان  مدیر  پسر  دیروز 
زیرا  نداریم  خبر  آلودگی  دقیق  منبع  از  ما 
اجازه نداریم به تجهیزات الزم برای تخقیق 
میزان  دقیق  گیری  اندازه  حتی  یا  و  بیشتر 
کنیم.  پیدا  دسترسی  خویش  بدن  در  تشعشع 
ما معتقدیم که استفاده نیروهای آمریکایی و 
انگلیسی از اورانیوم ضعیف شده در جنگ 
به ویژه در جبهه های جنوبی  علیه عراق، 
این کشور علت اصلی باال رفتن نرخ ابتال به 
سرطان در این مناطق است. تاثیر این عامل 
مانند حادثه چرنوبیل است. نخستین آثار سوء 
ژنتیک این پدیده به زودی نمایان خواهدشد. 
ماهی  و  دارند  سرطانی  رشدی  ها  قارچ 
شناورند  شهر  زیبای  رودخانه  در  که  هایی 
قابل خوردن نیستند. حتی انگورهایی که در 
باغچه ی کوچک خانه ی من روییده اند از 
نظر ژنتیک دچار تغییر شده و قابل استفاده 

نیستند.”

 در کریدور بیمارستان مرکزی بصره با خانم 
دکتر ”جنان غالب حسن” متخصص کودکان 
مالقات کردم. شاید این پزشک در موقعیتی 
موثر  و  مفید  شخصی  توانست  می  دیگر 
بصره،  بیمارستان  در  او  اکنون  اما  باشد. 
دچار نوعی سرخوردگی و افسردگی بود که 
بازتابی از چهره ی عراق امروز است. وی 
در حالی که دست یک مریض نحیف و در 
حال موت را که کودکی چهارساله به نظر 
می رسید در دست می فشرد گفت: ”این علی 
رفع اسودی ۹ ساله است و مبتال به سرطان 
نیستیم  او  درمان  به  قادر  ما  و  است  خون 
زیرا همه ی داروهای مورد نیاز را به علت 
تحریم در دسترس نداریم. تنها برای دو یا سه 

هفته ی او دارو داریم ولی پس از آن دیگر 
درمان  ی  دوره  که  در صورتی  تنها  هیچ، 
کامل شود می توان به زنده ماندن این کودک 
امیدوار بود. ما حتی نمی توانیم انتقال خون 
را به درستی انجام دهیم زیرا کیسه ی خون 

به اندازه ی کافی در دسترس نداریم …”

 در تخت دیگر بیمارستان، کودکی در آغوش 
جمجمه  طرف  یک  که  گرفته  آرام  مادرش 
او به شدت ورم کرده است. دکتر حسن می 
بهنوروبالستوما  مبتال  کودک  این   ” گوید: 
)Neuroblastoma(است که نوع تومور 
بسیار نادر محسوب می شود. تا سال ۱۹۹۱ 
این  از  مورد  یک  با  تنها  سال  دو  هر  ما 
بیماری روبرو می شدیم اما اکنون با موارد 
بسیاری روبرو هستیم“. کودک دیگری چشم 
هایش را به من دوخته است. بیماری او را 
سوال می کنم. خانم دکتر می گوید: ”تومور 
او  ما   .)Abdominal Tumor( شکمی 
را عمل کرده ایم اما در صورت عدم تداوم 
این  کرد.  خواهد  بازگشت  تومور  درمان، 
اما  کند  کامل  را  درمان  دوره ی  باید  بیمار 
با کمال تاسف ما به همه ی داروهای الزم 
دسترسی  بیمار  این  درمان  ی  ادامه  برای 
نداریم. او اکنون از نارسایی کلیوی رنج می 
برد و چندان امیدی به زنده ماندنش نیست. 
بستری  بخش  این  در  که  بیمارانی  ی  همه 

هستند، آینده ی چندان امیدبخش ندارند.”

 دکتر ”حسن” آلبومی را به نگارنده نشان داد 
که حاوی عکس کودکانی بود که وی موفق 
به درمان آنها نشده بود. او به عکس پسر بچه 
ای با لباس آبی و چشم های درخشان اشاره 
می کند و می گوید: ” این تالوم صالح است و 
پنج سال و نیم سن دارد. او مبتال به بیماری 
هوچکین است که نوعی سرطان غدد لنفاوی 
بیماری، در  این  به  باشد. مریض مبتال  می 
و  درمان  به  امید  درصد   ۹۵ عادی  شرایط 
بهبود دارد. اگر داروهای مورد نیاز صالح 
نیز زنده می ماند  او  به دست ما می رسید 
ولی اکنون مرده است.” به او گفتم چرا در 
حین قدم زدن ناگهان ایستادی و رویت را به 

دیوار کردی؟“

نباید  و  پزشکم  من  شدم.  متاثر  بله  گفت:”   
زیرا  کنم  گریه می  اما هر روز  کنم.  گریه 
کار در اینجا برای من به شکنجه تبدیل شده 
است. این پسر بچه ها می توانند زنده بمانند 
غنچه  این  بینی  می  وقتی  اما  کنند،  رشد  و 
می  پرپر  چشمانت  برابر  در  گناه  بی  های 

شوند، می توانی بی تفاوت باقی بمانی؟!“

از  دسته  آن  با  چه صحبتی  شما  پرسیدم:”   
میان  ی  رابطه  که  دارید  غرب  در  افراد 
اورانیوم ضعیف شده و بیماری این کودکان 

را انکار می کنند؟“
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اثبات  برای  مگر  گویند.  می  دروغ  ”آنها   
است؟  الزم  مدرک  و  سند  چقدر  مساله  این 
این  بیماری  میان  ی  رابطه  دیگر  اکنون 
اثبات  به  شده  ضعیف  اورانیوم  با  کودکان 
با  کمتر   ۱۹۹۱ سال  از  پیش  است.  رسیده 
این موارد روبرو بودیم. اگر رابطه ای میان 
آن دو وجود ندارد چرا بیش از تاریخ فوق 
این موارد به ندرت مشاهده می شد؟ بیشتر 
این کودکان در خانواده ی خود سابقه ی ابتال 
در  که  را  آنچه  من  اند.  نداشته  سرطان  به 
کرده  مطالعه  دقت  به  افتاد  اتفاق  هیروشیما 
ام و باید بگویم به مشابهت های فراوان میان 
پی  دیروز  هیروشیمای  و  امروز  ی  بصره 
ناقص  نوزادان  تعداد  بر  روز  هر  ام.  برده 
شود.  می  افزوده  عراق  جنوب  در  الخلقه 
موارد مربوط به بیماری های بدخیم، سرطان 
خون، تومورهای مغزی و … در این مناطق 

پیوسته در حال افزایش است.”

 در اثر تحریم های اعمال شده بر ضد عراق 
تجهیزات  ورود  تاکنون،   ۱۹۹۰ سال  از 
مناطق  پاکسازی  و  ضدعفونی  برای  الزم 
جنگی ممنوع اعالم شده است. این در حالی 
است که مناطق جنگی کویت به طور کامل 
پاکسازی شده و یک متخصص ارتش آمریکا 
به نام دکتر ”داگ راک” مسئول این کار شده 
و  مالقات  وی  با  لندن  در  نگارنده  است. 
بدن خویش  گفتگو کرد. وی گفت:” من در 
تشعشع  مجاز  حد  از  بیشتر  بار  هزار  پنج 
جریان  در  آلودگی  این  و  دارم  اکتیو  رادیو 
به  و  آزمایش  با  شد.  حاصل  عراق  جنگ 
کارگیری مهمات هسته ای ضعیف شده در 
پایگاه های آمریکا در عربستان سعودی می 
توان گفت که به تقریب کل منطقه به این مواد 
آلوده شده است. چگونگی تاثیر این مواد بر 
افراد برحسب این که آن را استنشاق کرده، 
خورده یا نوشیده باشند و یا این که از طریق 
زخم باز جذب کرده باشند، تفاوت می کند. 
آن چه اکنون در مناطق جنوبی عراق شایع 
است نارسایی های تنفسی، کلیوی و سرطان 
است که نتیجه ی مستقیم به کارگیری مواد 
بسیار سمی و کشنده در جنگ است. بنابراین 
جنجال بر سر این که به کارگیری اورانیوم 
نیروهای  وسیله  به  جنگ  در  شده  ضعیف 
است،  نبوده  ها  بیماری  این  آمریکایی علت 
مغلطه ای بیش نیست. بدن بیمار من، خود 
یک گواه زنده علیه این عوام فریبی هاست!”

دو  با  باید  دکتر راک مردم غرب  نظر  به   
اول،  کنند.  برخورد  جدی  طور  به  مساله 
های  از سالح  انگلیس  و  آمریکا  استفاده ی 
کشتارجمعی مانند اورانیوم ضعیف شده در 
جنگ علیه عراق که از سال ۱۹۹۰ تا کنون 
آنها به کار گرفته شده  بالغ بر ۳۰۰ تن از 
شود  می  شلیک  که  توپی  گلوله  هر  است. 
حاوی ۴/۵ گرم اورانیوم جامد است که بدون 

شود.  می  رها  پوششی  یا  حفاظ  هیچگونه 
اورانیوم  نیز مشاهده شده است که  مواردی 
در  است.  شده  مخلوط  پلوتونیوم  با  مزبور 
ای  هسته  جنگ  یک  عراق  در  جنگ  واقع 

اعالم نشده است.”

ابتالی سربازان و خدمه  انکار  دوم   مساله 
ی آمریکا و انگلیس به بیماری های مزبور 
و امتناع از ارایه ی خدمات درمانی مناسب 
ها  ده  ابتالی  رابطه،  این  در  آنهاست.  به 
گرفت.  نادیده  نباید  نیز  را  عراقی  هزار 
نگارنده بارها شاهد بوده است که چگونه در 
سمپوزیوم های بین المللی مقام های عراقی 
از کارشناسان و همتایان خود در یک کشور 
آلوده ی کشور خود  مناطق  پاکسازی  برای 
اوانیوم  به  ها  عراقی  اند.  خواسته  یاری 
ضعیف شده دسترسی نداشتند و از آن نیز به 
عنوان سالح استفاده نمی کردند. آنها حتی با 
رموز استخراج این ماده از طبیعت نیز آشنا 
نیستند. کارشناسان و مقام های عراقی آمار 
هراس انگیزی از ابتالی مردم این کشور به 
بیماری های ال عالج ناشی از به کارگیری 
سالح های کشتار جمعی را ارایه می دهند.

در  مستقر  ملل”  سازمان  تحریم  “کمیته   
انگلیس  و  آمریکا  نظر  زیر  که  نیویورک 
با واردات تجهیزات  بارها  فعالیت می کند، 
برای شیمی  داروهای الزم  حیاتی پزشکی، 
درمانی و حتی مسکن ها به وسیله ی عراق 
بیمارستان  در  نگارنده  است.  کرده  مخالفت 
بیمارانی روبرو شد که اغلب  با  بغداد  های 
نزار  بدنی  و  سرطانی  تیره،  پوستی  آنها 
داشتند، بسیاری از این بیماران تا کنون جان 
از  پزشکان  معاینه،  هر  از  پس  اند.  سپرده 
کمبود دارو شکایت می کردند. دکتر ” فزه 
کند:  می  گله  جوان  شناس  سرطان  عزار” 
نگارنده  نیست!”  دسترس  در  دارویی  ”هیچ 
که  را  داروهایی  از  لیستی  خواست  او  از 
دریافت  هرگز  اما  داده  سفارش  بیمارستان 
این  در  که  نگارنده  کند.  تهیه  است،  نکرده 
زمان سرگرم ساخت فیلمی مستند با عنوان 
بود،  ” گزارشی از کشتار کودکان عراقی” 
مزبور  فهرست  لندن،  به  بازگشت  از  پس 
به دکتر ”کارول سیکورا” رئیس برنامه  را 
جهانی  بهداشت  سازمان  سرطان  با  مبارزه 
)WHO( نشان داد و وی نیز در مقاله ای 
چاپ  به  انگلیسی  پزشکی  ی  نشریه  در  که 
رساند، نسیت به ممنوعیت صدور تجهیزات 
و  درمانی  شیمی  داروهای  رادیوگرافی، 
مسکن ها به عراق اعتراض کرد. به ظاهر 
تحریم های مزبور با این تصور اعمال می 
تجهیزات  و  داروها  از  است  ممکن  که  شد 
مزبور در ساخت مواد شیمیایی و سالح های 
به  ”سیکورا”  دکتر  شود.  استفاده  ممنوعه 
نگارنده کفت: ” اغلب این داروها در تمامی 
انگلیسی در دسترس هستند  بیمارستان های 

متعارف  و  استاندارد  داروهایی  واقع  در  و 
نگارنده  از چندی  پس  محسوب می شوند“. 
عراق  به  کارشناس  گروه  یک  با  همراه 
برگشت و لیستی از ۱۷ قلم داروی ضروری 
برای درمان سرطان تنظیم کرد. سپس گروه 
مزبور طی تماسی با سازمان ملل اعالم کرد 
توان  نمی  داروها  این  از  یک  هیچ  از  که 
اما  کرد.  استفاده  شیمیایی  سالح  ساخت  در 
با کمال تاسف پاسخی دریافت نکرد. تاسف 
بارترین چیزی که نگارنده در عراق مشاهده 
کرد این بود که کودکان عراقی تنها به خاطر 
فقدان دارو و تجهیزات شیمی درمانی و عدم 
دسترسی به مسکن می مردند. یکی از این 
داروی  ترین  الزم  که  است  مرفین  داروها 
اولیه برای یک بیمار سرطانی محسوب می 
شود. این در حالی است که بیمارستان بصره 
به  تنها  خود،  دردمند  بیماران  تسکین  برای 
یک شیشه حاوی حدود ۲۰۰ قرص آسپرین 
به  باید  سرطانی  بیماران  داشت.  دسترسی 
طور مداوم مقدار مشخصی از داروی ضد 
سرطان دریافت کنند. اما با کمال تاسف این 
دریافت  ناکافی  و  نامنظم  بسیار  را  داروها 

می کردند.

به  آن  ورود  که  داروهایی  از  دیگر  یکی   
مصرف  ”امکان  که  چه  آن  علت  به  عراق 
شد،  اعالم  ممنوع  شود،  می  دوگانه”نامیده 
”اکسید نیترو” بود که به ویژه برای جلوگیری 
به  سزارین  جراحی  عمل  در  خونریزی  از 
کار می رود. فقدان این دارو ممکن است به 
قیمت مرگ مادر تمام شود. دکتر ”سیکورا” 
می گوید: “ما هیچ دلیلی برای ممنوعیت نمی 
بینیم. البته من کارشناس تسلیحات نیستم، اما 
می دانم که مقدار استفاده از این دارو آنقدر 
آن را در  ناچیز است که حتا کل موجودی 
کشور عراق جمع کنیم به دشواری می توان 

از آن سالح تهیه کرد.”

سازمان  برخورد  که  کردم  سوال  او  از   
چگونه  انتقادات  و  اسناد  با  جهانی  بهداشت 
موکد  طور  به  ما  گفت:”از  پاسخ  در  است. 
خواسته شده است که در این مورد و دیگر 
موارد در مورد عراق اظهار نظر نکنیم. این 
سازمان از ورود به سیاست منع شده است. 
تنها  ها  گزارش  این  دریافت  با  بنابراین  و 

دستپاچه و سراسیمه می شود.”

از  ماالمال  بغداد  در  غنی  محمد  کارگاه   
سفارش  به  که  است  مسیج  عیسی  شمایل 
کلیسای بغداد ساخته شده است. او به عنوان 
عراق  سازان  مجسمه  مشهورترین  از  یکی 
افتخار می کند که واتیکان ساخت شمایل و 
مجسمه های مذهبی را به او که یک مسلمان 
است سفارش داده است. محمد غنی، عراق 
را مهد تمدن غرب می داند. آخرین اثر او 
مجسمه ی یک زن است که ۳۰ فوت ارتفاع 
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دامان  به  این زن در حالی که  دارد. فرزند 
او آویخته برای دریافت غذا گریه می کند. 
محمد غنی می گوید :”هر روز صبح من به 
زنانی  سمبل  او  کنم.  می  نگاه  مجسمه  این 
های  بیمارستان  جلوی  روز  هر  که  است 
عراق صف می کشند. چشم همه ی این زنان 
است.  بسته  همیشه  که  شده  دوخته  دری  به 
این در، که به ظاهر در داروخانه است در 
واقع سمبل دری است که عراق را به جهان 
متصل می کند، اما با کمال تاسف سال هاست 
که به وسیله ی حاکمان جدید جهان همچنان 

بسته مانده است.”

سرگرم  که  حالی  در  نگارنده  بعد  روز   
تماشای صف زنان و کودکان در بیمارستان 
کودکان ”المنصور” بود، لحن غمگین دکتر 
بیمارستان، همچون  ”محمد محمود” پزشک 
که  را  آمد:”کودکان  فرود  سرش  بر  پتک 
مقدار  با  توان  می  هستند  مبتال  مننژیت  به 
معینی از آنتی بیوتیک درمان کرد. در واقع 
در  بیوتیک  آنتی  گرم  میلی  چهار  دریافت 
دهد.  می  نجات  را  کودکان  این  جان  روز، 
اما ما تنها اجازه داریم یک میلی گرم آنتی 
جا  این  قراردهیم.  ها  آ  اختیار  در  بیوتیک 
کودکان  اما  است،  آموزشی  بیمارستان  یک 
جلوی چشم ما می میرند چون لوازم یدکی و 
تجهیزات مورد نیاز برای جداسازی پالکت 

خون موجود نیست.”

از  یکی  در  مردم  صف  از  بازدید  هنگام   
دوستان  از  یکی  به  عراق  های  بیمارستان 
قدیمی به نام ”دنیس هالیدی” برخورد کردم. 
امور  کننده ی سابق  ایرلندی، هماهنگ  این 
بود  عراق  در  ملل  سازمان  بشردوستانه 
بر  ها  تحریم  آثار سوء  به  اعتراض  در  که 
استعفا  خود  سمت  از  عراقی،  غیرنظامیان 
و  آمده  بغداد  به  دوباره  اکنون  او  کرد. 
سرگرم گفتگو با یک مرد عراقی و دخترش 
تا  بود  زده  زانو  ک  حالی  در  هالیدی  بود. 
در  را  ساله   ۹ دختر  این  های  دست  بتواند 
به  رو  و  ”صفا”  زد:  فریاد  بگیرد،  دست 
مجید”  بچه”صفا  دختر  این  گفت:”جان،  من 
است که همراه پدرش ”مجید علی” به این جا 
آمده است. دو سال پیش، من با صفا در این 
بیمارستان آشنا شدم. در آن زمان من ریاست 
هیات نمایندگی سازمان ملل در عراق را بر 
عهده داشتم. صفا مبتال به سرطان خون بود 
و در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و من 
جهانی”  بهداشت  ”سازمان  کمک  با  توانستم 
تهیه  ”مخفیانه”  را  او  نیاز  مورد  داروهای 
کنم. این داروها برای یک دوره ی دو ساله 
ی درمان کافی بود. امروز به صورت این 
در  شادابی  و  سالمت  کن!  نگاه  بچه  دختر 
چهره ی او موج می زند و پدرش می گوید 
: ”تنها ماهی یک بار به بیمارستان مراجعه 
تا  او  بیماری  کنم  می  فکر  من  و  کند  می 

”صفا”  است.  پیداکرده  بهبود  زیادی  حدود 
یکی از چهار کودکی بود که من به یاری آن 
ها شتافتم با کمال تاسف دو تن از آنها دیگر 

زنده نیستند.”

 - چرا مردند؟

 -به دلیل کمبود دارو!

 -اما شما در آن زمان مسئول هیات نمایندگی 
سازمان ملل در عراق بودید و …

 - بلی، اما من این کار را به طور غیر قانونی 
انجام می دادم. مسئولیت جان بیشتر افرادی 
و  بیمارستان  این  در  اخیر  سالیانه  طی  که 
باختند بر  بیمارستان های عراق جان  دیگر 
ویژه  به  ملل  سازمان  امنیت  شورای  عهده 
آنها  شخص جورج بوش و تونی بلر است. 
تاثیر مرگبار  تا  بودند  این جا می  باید خود 
تصمیمات خویش را از نزدیک مشاهده کنند. 
و  متحد  ملل  منشور  مفاد  تمامی  جا  این  در 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر نادیده گرفته می 
شود. غرب به کودکان و مردم عراق اعالم 
جنگ کرده است. در این جنگ هیچ یک از 
ما  شود.  نمی  رعایت  ژنو  های  کنوانسیون 
غیر نظامیان و بدتر از آن کودکان را هدف 
این کودکان، پس  از  قرار می دهیم. برخی 
از تجاوز عراق به کویت متولد شده اند. این 
ی  همه  و  جهان غرب  ملل،  سازمان  برای 
ما که خود را بخشی از سیستم دموکراتیک 

جهان می دانیم شرم آوراست …”

چهارسال  و  سی  از  پس  هالیدی  دنیس   
همکاری با سازمان ملل از سمت خود استعفا 
دبیرکل  معاون  استعفاء  هنگام  که  او  کرد. 
مطبوعاتی،  کنفرانس  در  بود،  ملل  سازمان 
”در  کرد:  بیان  چنین  را  اقدامش  این  دالیل 
تمامی این سال ها سعی می کردم به مردم 
کمک کنم، نه این که به آنها صدمه بزنم. من 
استعفا می دهم زیرا سیاست تحریم اقتصادی 
روشی  ما  دانم.  می  ورشکسته  سیاستی  را 
یک  نابودی  آن  هدف  که  ایم  کرده  اتخاذ 
جامعه است … . هر ماه پنج هزار کودک 
بازند … . من  بی گناه در عراق جان می 
داشته  مشارکت  ای  برنامه  در  خواهم  نمی 
کارنامه اش ذکر  ارقامی در  باشم که چنین 

می شود … .”

آشنا شد  هالیدی  با  نگارنده  از هنگامی که   
و  منطق  به  پیش  روز  از  بیشتر  روز  هر 
اصولی که در ورای سخنان سازش ناپذیر او 
نهفته بود پی برد: من مجبور بودم سیاستی 
را اجرا کنم که معنای دقیق آن ”نسل کشی” 
است. همه می دانند که نظام حاکم بر عراق 
بر  بلکه  پرداخت،  نمی  را  ها  تحریم  بهای 
این  عکس تحریم ها موجب تحکیم مواضع 

نظام شد.”

 استعفای هالیدی در سازمان ملل با سکوت 
کامل مواجه شد. چندی بعد ”فون اسپونک” 
استعفا  از سمت خود  نیز  ”هالیدی”  جانشین 
از  مطبوعاتی  کنفرانس  در  وی  کرد. 
مردم  ”آیا  پرسید:  ملل  سازمان  سردمداران 
عراق به خاطر کاری که انجام نداده اند، باید 
سی  هالیدی  مانند  نیز  او  شوند؟!”  مجازات 
سال در خدمت سازمان ملل بود. چند روز 
بعد، ”یوتا بوگارت” رئیس ”برنامه ی جهانی 
غذا” در عراق نیز از سمت خود استعفا کرد. 
او هم اعالم کرد که دیگر نمی تواند آنچه را 

که برملت عراق می گذرد، تحمل کند.

اسپانک”   ” به  بغداد  در  دوباره  من  وقتی   
چهره  در  را  تشویش  و  نگرانی  برخوردم، 
مانند  نیز  او  دیدم. مسئولیت  به وضوح  اش 
هالیدی اداره ی برنامه ی به اصطالح “نفت 
به  سال ۱۹۹6  از  که  بود   ” غذا  برابر  در 
وسیله ی سازمان ملل به اجرا درآمد و هدف 
از آن، صدور مقدار معینی از نفت عراق و 
واریز وجه آن در حسابی بود که تحت کنترل 
شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت. به 
این مبلغ صرف هزینه  تقریب یک سوم از 
خسارت  جبران  نیز  و  ملل  سازمان  های 
اشغال می  بر کویت در دوران  وارده  های 
وارده  های  خسارت  جبران  همچنین  شد. 
های  شرکت  دیگر  و  نفتی  های  کمپانی  بر 
چند ملیتی نیز از همین حساب صورت می 
برای  حساب  این  موجودی  ی  بقیه  گرفت. 
خرید مواد غذایی و پزشکی مورد نیاز عراق 
از بازارهای بین المللی و از طریق مناقصه 
هزینه می شد. هر قراردادی که به وسیله ی 
به  باید  منعقد می شد،  این زمینه  در  عراق 
ملل” در  تحریم سازمان  ”کمیته ی  تصویب 

نیویورک می رسید.

اعمال  و  کویت  به  عراق  تجاوز  از  پس   
 ،۱۹۹۰ اوت  از  ملل  سازمان  های  تحریم 
تمامی واردات عراق، از جمله مواد غذایی، 
برای هشت ماه متوقف شد. این کار با وجود 
نص صریح قطعنامه ی 66۱ سازمان ملل 
و  غذایی  مواد  آن  موجب  به  که  شد  انجام 
تا  شد.  اعالم  مستثنا  ها  تحریم  از  دارویی 
یک سال پس از این تاریخ، سازمان ملل به 
ذخیره های  میزان  بر  که  نداد  اجازه  عراق 
روزنامه  ی  نوشته  به  بیفزاید.  خود  ارزی 
ی واشنگتن پست: ”بمباران زیرساخت های 
غیرنظامی در عراق با این امید صورت می 
گرفت که تاثیر اقتصادی و روانی تحریم ها 
را بر جامعه ی عراق دو چندان سازد … 
این زیر  به  این سال ها، حمله  تمامی  . در 
ساخت ها تصادفی و اشتباهی اعالم می شد. 
اهداف  به  دقیق  طور  به  ها  بمب  واقع،  در 
برق،  های  نیروگاه   ( آمریکا  نظر  مورد 
پاالیشگاه ها و شبکه ی حمل و نقل( اصابت 

می کرد … .”
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 ”مارتی آتی ساری” معاون دبیرکل سازمان 
ملل در مورد سیستم خدمات زیربنایی عراق 
می نویسد: ”عراق مدتی است که به مرحله 
اما  است.  گذاشته  گام  صنعتی  از  پیش  ی 
ترین  مهم  که  برد  رنج می  نقاط ضعفی  از 
انرژی  مصرف  به  شدید  وابستگی  ها  آن 
از  مطالعاتی  تیم  یک  است“.  تکنولوژی  و 
ی  آستانه  در  را  ”عراق  هاروارد  دانشگاه 
از  کند.  می  ذکر  بهداشتی”  ی  فاجعه  یک 
سال ۱۹۹۱ تاکنون ده ها هزار نفر از مردم 
را  آنها  بیشتر  که  اند  باخته  این کشور جان 
یک  دهند.  می  تشکیل  نوجوانان  و  کودکان 
مستقل  کارشناسان  و  متخصصان  از  گروه 
آمریکایی نیز برآورد کرده اند طی هشت ماه 
اولیه ی برقراری تحریم ها که ورود هر نوع 
ماده ی غذایی و دارویی به عراق متوقف شد 
جان  سال  پنج  زیر  عراقی  کودک   ۴۷۰۰۰
باختند. اما دولت بوش، با همه ی این آمار و 

اطالعات بی تفاوت برخورد کرد.

 در قطعنامه شماره ی 6۸۷ شورای امنیت 
که در سال ۱۹۹۱ از تصویب شورا گذشت 
انهدام  در صورت  که  است  شده  بینی  پیش 
سالح های کشتار جمعی )هسته ای، شیمیایی، 
بیولوژیک( و برچیدن موشک های بالستیک 
ی  وسیله  به  کیلومتر   ۱۵۰ از  بیش  برد  با 
عراق و نیز همکاری صادقانه ی این کشور 
با کمیسیون خلع سالح، تحریم ها علیه عراق 

لغو شود.

 ”اسکات رایتر” که مدت ۵ سال به عنوان 
سالح  خلع  کمیسیون  در  ارشد  کارشناس 
عراق خدمت کرده است، پیش از آغاز جنگ 
می  قاطعیت  ”با  گوید:  می  عراق  در  اخیر 
شیمیایی  تسلیحات  ساخت  زیر  بگویم  توانم 
عراق به طور کامل نابودشده است، برنامه 
ی تولید سالح های بیولوژیک متوقف شده و 
تمامی تاسیسات عمده ی آن نابودشده است. 
موشک های دوربرد عراق هم برچیده شده 
ارزیابی  را  عراق  تهدید  بخواهیم  اگر  اند. 
کنیم باید بگویم که این تهدید اکنون به صفر 
سازمان  تحریم  ی  ”کمیته  است“.  رسیده 
ملل” پیوسته با ورود غذای کمکی کودکان، 
قلبی و ضد  تجهیزات کشاورزی، داروهای 
اکسیژن  سرطان، وسایل رادیولوژی، چادر 
و برخی دیگر از تجهیزات پزشکی به عراق 
قرارداد  بارها  و  بارها  است.  مخالفت کرده 
خرید دستگاه های الزم برای درمان بیماران 
بودن  دارا  بهانه ی  به  قلبی و ریوی عراق 
کمیته  ی  وسیله  به  کامپیوتری،  های  تراشه 
قرارداد  شد.  لغو  ملل  سازمان  تحریم  ی 
بهانه  به  نیز  آمبوالنس  ناوگان  یک  خرید 
در  شده  کارگرفته  به  های  قطعه  که  این  ی 
ها  آمبوالنس  این  ی  کننده  خنک  تجهیزات 
کاربرد دوگانه دارد، لغوشد. مواد پاک کننده 
و ضدعفونی کننده مانند ”پرکلرین” و ذغال 

اقالم  لیست  در  نیز  مدادها  در  کاررفته  به 
ممنوعه برای ورود به عراق قرارگرفت. از 
سال ۲۰۰۱ تا لحظه ی آغاز جنگ عراق، 
بیش از ۱۰۱۰ قرارداد خرید اقالم ضروری 
تحریم  ی  کمیته  ی  وسیله  به  عراق  برای 
سازمان ملل لغوشد. این قراردادها در رابطه 
با اقالم غذایی، آب و فاضالب، کشاورزی و 

آموزشی بوده است.

شورای  اعضای  اغلب  ها،  سال  این  طی   
لغو  یا  کاهش  خواستار  ملل  سازمان  امنیت 
تحریم ها علیه عراق بودند. فرانسه، تحریم 
خطرناک”  و  اثر  ”بی  ظالمانه“،   ” را  ها 
توصیف می کرد. اما آمریکا و انگلیس که 
اداره ی کمیته ی تحریم سازمان ملل را در 
اختیار داشتند پیوسته با لغو تحریم ها مخالفت 
کرده و هر گونه پیشنهادی را در این زمینه 
وتو کردند. کار به جایی رسید که در آستانه 
کل  دبیر  عنان  کوفی  عراق  به  اخیر  حمله 
و  ها  ”مخالفت  که  کرد  اعالم  ملل  سازمان 
ادامه ی  انگلیس،  و  آمریکا  مکرر  وتوهای 
برنامه نفت در برابر غذا را با مشکل روبرو 
سازمان  تحریم  کمیته  از  وی  است“.  کرده 
مربوط  قراردادهای  فوری  که  خواست  ملل 
عراق  بهداشتی  سیستم  و  برق  تاسیسات  به 
این  اجرای   ” زیرا  بگذراند  تصویب  از  را 
قراردادها برای تامین سالمت و رفاه مردم 
گمرک  اداره  دارد“.  مبرم  اهمیت  عراق 
انگلیس نیز مانع ارسال هرگونه بسته حاوی 
لباس و اسباب بازی به عراق می شد. ”جان 
بریتانیا  ملی  ی  کتابخانه  رئیس  ورث”  اش 
در نامه ای ”هاری کوهن” نماینده ی مجلس 
با  مشورت  از  ”پس  نویسد:  می  کشور  این 
وزیر خارجه تصمیم گرفته شد که ارسال هر 
گونه کتاب به عراق تا اطالع ثانوی متوقف 
شود“. در ارسال مواد غذایی به عراق نیز 
می  مشاهده  فریبی  عوام  و  ریاکاری  نوعی 
شد. آن دسته از مواد غذایی که آمریکایی ها 
اجازه ی ورود آن ها را به عراق می دادند 
به ظاهر بر اساس ۲۳۰۰ کالری مورد نیاز 
بدن هر عراقی در روز تنظیم شده بود در 
حالی که در عمل در سطح ۲۰۰ کالری یا 
غذایی،  لیست  این  در  شد.  می  عملی  کمتر 
جای پروتئین های حیوانی، مواد معدنی، و 
بدتر  را  وضع  آنچه  بود.  خالی  ها  ویتامین 
هیچ  امروز  در عراق  که  بود  این  کرد  می 
غایی  مواد  ی  مبادله  جز  به  درآمدی  منبع 
این کشور  ندارد و مردم  و خوراکی وجود 
مجبورند مواد غذایی دریافتی را برای تامین 
کفش  )مانند  خویش  دیگر  نیازهای  برخی 
خود(  فرزندان  ی  مدرسه  برای  لباس  و 
این امر،  بازار آزاد به فروش برسانند.  در 
موجب کاهش باز هم بیشتر کالری دریافتی 
فقدان آب  به وسیله ی عراقی ها می شود. 
است.  برعلت شده  مزید  نیز  سالم  آشامیدنی 

بنابراین سرمایه گذاری بر روی منابع آب، 
برق، آموزش و پرورش و کشاورزی عراق 

از اولویت مبرم برخوردار است.

ی  برنامه  اسپونک”  فون  ”هانس  گفته  به   
 ۱۰۰ سقف  اساس  بر  غذا  برابر  در  نفت 
شده  تنظیم  سال  در  عراقی  هر  برای  دالر 
بود. بدیهی است با این مقدار نمی توان زنده 
به  عراق،  نقاط  برخی  در  برق  قطع  ماند. 
۲۲ ساعت در روز می رسید. آب آشامیدنی 
سالم وجود ندارد و بیشتر بیماران عراق به 
”هانس  ندارند.  دسترسی  درمان  و  معالجه 
گذشته  ”در  کند:  می  اضافه  اسپونک”  فون 
من از به کار بردن واژه ی”نسل کشی” اکراه 
داشتم، اما اکنون به نظر می رسد هیچ واژه 
ی دیگری بهتر از این واژه نمی تواند بیان 

کننده ی اوضاع در عراق امروز باشد.”

 تلفات انسانی در عراق هول انگیز است. بر 
اساس یک بررسی که به وسیله ی صندوق 
کودکان ملل متحد “یونیسف” انجام شده است، 
تنها بین سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ بیش از 
پانصد هزار کورک زیر پنج سال عراقی در 
این کشور جان سپرده اند. هم اکنون روزانه 
۱6۷ کودک عراقی در این کشور جان می 

سپارند.

سوی  از  منتشره  گزارش  یک  اساس  بر   
یک  روزگاری  که  عراق  ملل،  سازمان 
عرب  جهان  در  مرفه”  نسبت  ”به  کشور 
محسوب می شد، اکنون به کشوری فقر زده 
تبدیل شده است. نرخ مرگ و میر کودکان 
ها  نرخ  ترین  پائین  از  یکی  از  عراق،  در 
است.  رسیده  نرخ  باالترین  به  جهان،  در 
برجسته  اپیدمولوژیست  گارفیلد”  ”ریچارد 
گوید:  می  آمریکا  کلمبیای  دانشگاه  استاد  و 
کودکان  میر  و  نرخ مرگ  برابر شدن  ”سه 
جهان  تاریخ  در  چندسال،  طی  عراق  در 
مادلین  از  خبرنگار  وقتی  است“.  سابقه  بی 
آلبرایت وزیر خارجه ی وقت آمریکا پرسید: 
کودک  میلیون  نیم  از  بیش  که  ایم  شنیده  ما 
در  اقتصادی  تحریم  اعمال  اثر  در  عراقی 
سیاست  این  تداوم  آیا  اند  باخته  جان  عراق 
دارد؟  را  سنگین  بهای  این  پرداخت  ارزش 
پاسخ می دهد: ”انتخابی دشوار است، اما من 

فکر می کنم که ارزش آن را دارد!“

نفت در عراق در  از کشف   بالفاصله پس 
سال های پایانی سده ی نوزدهم، قدرت های 
اروپایی برای تسلط بر این کشور زرخیز به 
سال ۱۹۱۸  تا  پرداختند.  یکدیگر  با  رقابت 
بود.  عثمانی  امپراتوری  از  جزیی  عراق 
پایان جنگ  در  امپراتوری  این  فروپاشی  با 
جهانی اول و تقسیم آن به کشورهای متعدد، 
دیگر کشورهای عرب همسایه ی  و  عراق 
آن به مستعمره ی کشورهای اروپایی تبدیل 
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شدند. فرانسه سوریه، لبنان و شمال عراق را 
زیر سلطه گرفت. انگلیس نیز بغداد، بصره 
و جنوب عراق را به کنترل خود در آورد. 
انگلیس  کنترل  به  نیز  کردنشین  ی  منطقه 
وینستون  کردند  قیام  کردها  وقتی  و  آمد  در 
چرچیل وزیر مستعمرات انگلیس اعالم کرد: 
”من استفاده از گاز شیمیایی علیه این مردم 

نامتمدن را تائید می کنم.”

و  روستاها  وحشیانه  بمباران  با  انگلیس   
بمب  و  کشاورزی،  های  فرآورده  سوزاندن 
مردم  طلبانه  استقالل  جنبش  فسفری  های 
دست  فرد  یک  و  کرد  سرکوب  را  عراق 
نشانده ی خود را به نام ”فیصل” به عنوان 
این  به  نشاند.  سلطنت  تخت  بر  عراق  شاه 
ترین  مرغوب  سرزمین  این  عراق،  ترتیب 
نفت جهان، تا آستانه ی جنگ سوئز )۱۹۵6( 

همچنان مستعمره انگلیس باقی ماند.

ناسیونالیست  سوئز،  جنگ  بعداز  سال  دو   
های عراقی به رهبری عبدالکریم قاسم نظام 
تا  جدید  نظام  کردند.  سرنگون  را  سلطنتی 
می  رعایت  را  سیاسی  های  آزادی  حدودی 
اداره ی  کرد. اجرای اصل عدم تمرکز در 
کشور و به رسمیت شناختن زبان و هویت 
جدید  نظام  دستاوردهای  از  کرد  خلق  ملی 
بود. وقتی منافع شرکت نفت عراق )که در 
واقع کنسرسیومی از شرکت های نفتی غرب 
بود( در اثر اجرای طرح ملی شدن صنعت 
نفت به خطر افتاد، رژیم قاسم با یک کودتای 
آمریکایی به رهبری سازمان ”سیا” سرنگون 
صالح  ”علی  رهبری  به  بعث  حزب  و  شد 
سعاده” به قدرت رسید. با مستقر شدن نظام 
”ما  که  کرد  اعالم  سعاده  وحشت،  و  ترور 
در رسیدن به قدرت مدیون کمک های سیا 
بود که صدام  نظام  داخل همین  از  هستیم“. 
به   ۱۹۷۹ سال  از  و  آورد  بر  سر  حسین 
ابوریش”  ”سعید  شد.  تبدیل  عراق  اول  مرد 
نویسنده ی شرح حال صدام حسین می گوید: 
”صدام باید بسیار ممنون سیا باشد. سیا حزب 
نظام  ها  سال  و  رساند  قدرت  به  را  بعث 
صدام حسین را از نظر مالی و نظامی کمک 
به  کودتا علیه صدام  توطئه ی  کرد. چندین 
کمک افسران سیا ناکام ماند و این روابط تا 
اوایل دهه ی ۱۹۹۰ همچنان گرم و گسترده 

باقیماند.”

 آمریکا از رژیم صدام به عنوان سدی در 
برابر گسترش امواج انقالب ایران به جهان 
عرب استفاده کرد و این نگرش تا آستانه ی 
حمله عراق به کویت همچنان رویکرد مسلط 
در دولت آمریکا محسوب می شد. در اواخر 
سال ۱۹۸۹ جان کلی معاون وزیرخارجه ی 
آمریکا ضمن دیدار با صدام حسین در بغداد 
محور  ”شما  داشت:  اظهار  وی  به  خطاب 
میانه روی در منطقه محسوب می شوید و 

با  را  خود  روابط  است  مایل  متحده  ایاالت 
دهد.”  گسترش  ها  زمینه  همه ی  در  عراق 
در  سرعت  به  رژیم صدام  زمان  همین  در 
حال گسترش توانایی خود در زمینه ی تولید 
سالح های کشتار جمعی، از جمله بمب اتمی 
بود و آمریکا نیز از این امر اطالع داشت. 
یکی از مقام های وزارت انرژی آمریکا در 
این زمان می گوید: ”ما می دانیم که برنامه 
است  پیشرفت  حال  در  عراق  ای  هسته  ی 
و قطعات پیشرفته ی یک راکتور هسته ای 
دولت  اما  است  شده  عراق  وارد  تازگی  به 
آمریکا بر روی این مساله چشم فرو می بندد 

و صدام را متحد خود می داند“.

بازرگانی  وزارت  سال ۲۰۰۰،  ابتدای  از   
دیفتیری  واکسن  انگلیس، صدور  و صنعت 
و تب زرد را به عراق ممنوع اعالم کرد. 
به نظر دولت انگلیس از این واکسن ها می 
جمعی  کشتار  های  سالح  ساخت  در  توان 
استفاده کرد. کمبود دارو و بدی تغذیه موجب 
افزایش نارسایی های ذهنی در میان کودکان 
عراقی به میزان ۱۲۵ درصد شد. اکنون فقر 
در عراق بیداد می کند. یک معلم به نگارنده 
گفت که برای تامین مایحتاج ضروری خود، 
تمامی کتاب هایش، از جمله قران و فرهنگ 

لغاتش را فروخته است.

 نگارنده به تازگی به واشنگتن سفر کرد تا 
پرسش ها و ابهام های موجود را در زمینه ی 
حمله به عراق و تحریم اقتصادی این کشور، 
از وزیر خارجه ی آمریکا بپرسد. اما با کمال 
تاسف امکان مصاحبه با وزیر خارجه فراهم 
نشد و جیمز روبین یکی از دستیاران ارشد 
این مصاحبه  در  آمریکا  وزارت خارجه ی 
شرکت کرد. روبین که سی و چند ساله به 
نظر می رسد، سمبل سیاستمداران آمریکایی 
دوران پس از جنگ سرد است. یک تبلیغات 

چی ماهر و زیرک.

وزارت  های  اتاق  از  یکی  در  مصاحبه   
از  پوشیده  که  شد  انجام  آمریکا  ی  خارجه 
جنگ  تصویرهای  و  ها  پرچم  و  شمایل 
را  خود  صحبت  وی  بود.  آمریکا  استقالل 
با این جمالت آغازکرد: ”ما آمریکایی ها تا 
کنون میلیاردها دالر خرج ارسال مواد غذایی 
و دارویی به عراق کرده ایم“ و منظور روبین 
کمک های انسان دوستانه ای بود که هزینه 
براساس  عراق  نفت  فروش  محل  از  آن  ی 
برنامه ی ”نفت در برابر غذا” پرداخت می 
شد.وی افزود: ”هدف از تحریم های اعمال 
از عدم دسترسی  شده علیه عراق، اطمینان 
بود  میلیاردها دالری  به  رژیم صدام حسین 
که ممکن بود صرف بازسازی توان نظامی 
عراق به ویژه ساخت سالح های شیمیایی و 

بیولوژیک شود“.

متحده  ایاالت  های طوالنی  ”سال  پرسیدم:   
های  سالح  به  را  حسین  صدام  رژیم 
کشتارجمعی مسلح کرد و وی را تشویق به 
همسایگانش  علیه  ها  سالح  این  از  استفاده 

کرد. این تضاد را چگونه پاسخ می دهید؟“

امر  این  بینم. مسئولیت  نمی   -”من تضادی 
است.  عراق  رژیم  ی  برعهده  تنها  و  تنها 
بمباران  را  عراق  کردهای  متحده  ایاالت 

شیمیایی نکرد … .”

ساخت  برای  الزم  تجهیزات  و  مواد  اما   -  
ی  وسیله  به  میکروبی  و  شیمیایی  سالح 
 American type Clutrue شرکت 
Collection که مقر آن در راکویل مریلند 
قرار گرفت و  اختیار رژیم صدام  است در 

! …

آنها به خاطر این   - “من اطمینان دارم که 
مساله مجازات شده اند“.

 - خیر! آنها مجوز وزارت بازرگانی آمریکا 
را در اختیار داشتند … .

مواد  فروش  هم  ما  است!  مسخره  این   -  
شیمیایی را به عراق ممنوع اعالم کنیم و هم 

مجوز صدور چنین موادی را صادر کنیم!

 - همین طور است. کمیته ی تحقیق مجلس 
وزارت  که  کرد  اعالم  تازگی  به  سنا، 
بازرگانی اجازه ی صدور عوامل بیولوژیک 
اسناد  تمامی  به عراق را صادرکرده است. 
این معامله در کتابخانه ی کنگره ی آمریکا 

موجو است.

تصادف،  این  که  کنید  می  فکر  شما  آیا   -  
می تواند بیانگر مشی عمومی ایاالت متحده 

باشد؟

 - به هرحال این اتفاق افتاده است و من تنها 
به تضاد موجود میان تحریم عراق از یک 
سو و حمایت از دیکتاتور حاکم بر این کشور 
از سوی دیگر، اشاره کردم. در واقع، تحریم 
این  به  آسیبی  هیچ  عراق  علیه  شده  اعمال 
دیکتاتور وارد نکرد و تنها مردم بی گناه این 

کشور را هدف قرارداد.

مقادیر  نیست.  ما  گناه  عراق  مردم  آالم   -  
عراق  در  دارو  و  غذایی  مواد  از  انبوهی 
وجود دارد که در انبارها ذخیره شده اما میان 

مردم توزیع نمی شد.

 - اما، مقام های ارشد دولت آمریکا این ر 
تایید نمی کنند. به گفته ی آنها بخش عمده ی 
کمک های ارسالی به عراق حداکثر ظرف 

یک هفته در کشور توزیع می شد.

وسیله  به  منتشره  گزارش  یک  براساس   -  
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درصد  در عراق ۷6  ملل  سازمان  دفتر  ی 
بیمارستان  میان  به عراق  ارسالی  داروهای 
شد  توزیع  کشور  این  درمانی  مراکز  و  ها 
بهداشت  سازمان  ی  توصیه  به  نیز  بقیه  و 
جهانی به عنوان ذخیره احتیاطی نگاهداری 

می شد.

 - اگر همین گزارش را به دقت مطالعه کنید 
به  که  است  شده  اشاره  مواردی  به  آن  در 
موجب آن دولت عراق مواد غذایی و دارویی 

وارداتی را توزیع نمی کرد.

 ۷۳ ارزش  به  ای  محموله  پبش  چندی   -  
به  صدور  مجوز  انتظار  در  دالر  میلیون 
چه  آن  اگر  انبارشد.  نیویورک  در  عراق 
شما می گویید حقیقت دارد چرا کوفی عنان 
به تازگی دولت آمریکا را به خاطر توقیف 
۷۰۰ میلیون دالر از کمک های بشردوستانه 

به عراق مورد انتقاد قرارداد؟

 - این را باید از او بپرسید!

 جیمز روبین سپس به این مساله اشاره کرد 
ی  وسیله  به  منتشره  گزارش  اساس  بر  که 
یونیسف )صندوق کودکان ملل متحد( دولت 
میر  و  مرگ  نرح  افزایش  مسئول  عراق 
کودکان به ویژه در جنوب این کشور است. 
من در پاسخ گفتم که در گزارش مزبور آمده 
”تفاوت نرخ مرگ و میر کودکان  است که 
درشمال و جنوب عراق را نمی توان به نحوه 
ی توزیع کمک های دریافتی از خارج نسبت 

داد … .

 روبین با عصبانیت گفت: ”اگر می خواهید 
در این مورد سخنرانی کنید، من تریبون را 

در اختیار شما بگذارم!”

 - تصور نمی کنم که چنین لحنی شایسته ی 
یک مقام ارشد دولت آمریکا باشد!

 - آماده ام که سخنرانی شما را گوش کنم!

 -چرا گزارش یونیسف را تحریف می کنید؟

 - تجزیه و تحلیل ما از شرایط امروز عراق 
صورت  اطالعاتی  مختلف  منابع  اساس  بر 
می گیرد که تنها یکی از آنها یونیسف است 

. …

در  ملل  سازمان  نمایندگی  هیات  رئیس   -  
عراق به تازگی از آمریکا و انگلیس خواسته 
است که اجازه دهند کمک های بشردوستانه 
است  گفته  اسپوتک  شود.  کشور  این  وارد 
”جنگ با صدام حسین را بر روی شانه های 

نحیف غیرنظامیان عراق به پیش نبرید!“

 - اظهار نظر آقای فون اسپونک خارج از 
حیطه ی صالحیت ایشان است … .

نظر  اظهار  انسانی  درباره ی مسایل  او   -  
کرده است. اسپونک با صالحیت ترین فرد 
برای این اظهار نظر است. آقای روبین شما 
به خاطر وجود  را  ملت  منطقی یک  با چه 
یک دیکتاتور خونریز به گروگان گرفته اید؟

باید تصمیم های  ببینید! در جهان واقعی   - 
واقعی اتخاذ کرد. نظر ما این بود که رژیم 
درآمد  دالر  میلیاردها  از  را  حسین  صدام 
نفتی که ممکن بود برای در خطر قراردادن 
جهانیان به کارگرفته شود، محروم کنیم. ما 
بارها و بارها تاسف خود را از درد و رنجی 
که ملت عراق در این راه متحمل می شود 

ابرازکرده ایم.

 از او پرسیدم که آیا با نظر مادلین آلبرایت 
مبنی بر اجرای سیاست حتی به بهای مرگ 
او  و  است  موافق  عراق  کودک  میلیون  نیم 
مورد  آلبرایت  ی  گفته  گفت:”این  پاسخ  در 

تحریف قرار گرفته است“!

 نگارنده نسخه ای از متن مصاحبه با آلبرایت 
را در اختیار روبین قرارداد و وی در پاسخ 

گفت: ”ما با رقم نیم میلیون موافق نیستیم!”

جهانی  بهداشت  سازمان  را  رقم  این  اما   -  
ذکر کرده و سازمان یونیسف نیز آن را تایید 

کرده است.

این گزارش  تنظیم  تاسف روش  با کمال   -  
تایید ما نیست.  به نحوی است که مورد  ها 
مساله انتخاب میان خوب و بد نیست، بلکه 
میان بد و بدتر است. البته این صحیح است 
که با کمال تاسف آثار زیان بار تحریم، از آن 
چیزی که ما تصور می کردیم قدری فراتر 

رفت… !”

 - چرا ایاالت متحده غیرنظامیان را بمباران 
می کند؟“

مردم  از  حمایت  برای  ما  هواپیماهای   -  
عراق در برابر صدام حسین، بر آسمان این 
کشور به پرواز درآمدند و اگر به مانعی بر 
سر راه خود برنخورند دیگر نیازی به شلیک 

موشک های هوا به زمین نمی بینند!”

 - به گزارش سازمان ملل، هواپیماهای شما 
چوپان ها، گله ها و خانواده های آن ها را 

بمباران کرده و می کنند!”

 - این گزارش ها با استناد به منابع عراقی 
نتظیم شده اند. عراقی ها به هر کاری برای 
زدند  می  دست  عمومی  افکار  کردن  گمراه 
…. من نمی توانم در این مورد نظر بدهم 
چون کارشناس مسایل نظامی نیستم. شما باید 

این پرسش را از پنتاگون بپرسید.

 - خیر! چون فکر نمی کردم در آن جا از 

استقبال شود. پس چطور می  به گرمی  من 
توانید با این قاطعیت درباره ی مسایل عراق 

صحبت کنید؟

این باره صحبت  با افراد بسیاری در   -من 
کرده ام … . از این گذشته، آن چه که بر 
همگان روشن است این که صدام حسین به 
اولیه  اصول  و  کرد  حمله  دیگر  کشورهای 
ی حاکم بر سیستم بین المللی را نقض کرد. 
را  تخلف  این  بهای  باید  ها  بنابراین عراقی 

می پرداختند …”!

 - چه کسی باید بهای آن را بپردازد؟“

برای  را  آن  عواقب  که  کردیم  تالش  -ما   
مردم عراق به حداقل برسانیم. اما شما باید 
و  واقعی  جهان  میان  که  باشید  داشته  توجه 

جهان آرمانی فرسنگ ها فاصله است … .

 - آیا به نظر شما پرسیدن این که چه کسی 
به کشورهای  تجاوز رژیم عراق  بهای  باید 
همسایه را بپردازد، یک پرسش ایده آلیستی 
است؟ ما درباره ی صدام حسین سخن نمی 
گوییم، بلکه روی سخن ما با مردم بی گناهی 
است که در بمباران اتمی هیروشیما، قتل عام 
های تیمور شرقی و بمیاران های عراق جان 

باخته اند!

با  عراق  ی  مقایسه  کنم  می  فکر  -من   
هیروشیما اندکی مبالغه آمیز باشد.

 - از عراق نیز به عنوان یک فاجعه نام برده 
می شود.

با  عراق  ی  مقایسه  اما  -بسیارخوب!   
اتمی  فاجعه  قربانیان  به  جفا  هیروشیما، 

هیروشیماست!

کودک  میلیون  نیم  مرگ  شما  نظر  به  -آیا   
فاجعه نیست؟

 -ما پیش از این در این باره بحث کرده ایم.

 به دنبال این مصاحبه نگارنده به نیویورک 
با کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل  تا  رفت 
نقطه  درست  او  شخصیت  کند.  مصاحبه 
آرام  آنچنان  او  بود.  مقابل شخصیت روبین 
و راحت سخن می گفت که گویی مخاطبی 

ندارد.

 به عنوان دبیرکل سازمان ملل چه صحبتی 
اثر  در  که  دارید  کودکانی  مادر  و  پدر  با 
جان  عراق  علیه  شما  سازمان  های  تحریم 
که  داشت  اظهار  پاسخ  در  وی  اند؟  باخته 
علیه عراق،  شده  برقرار  های  تحریم  هدف 
نه کودکان. من  و  است  این کشور  رهبران 
پاسخ گفتم هدف از تاسیس سازمان ملل که 
کمک به مردم و نه صدمه زدن به آنها بوده 
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است. وی در پاسخ گفت: ”از روی حوادث 
عراق درباره ی ما قضاوت نکنید!”

 نگارنده سپس به دفتر ”پیتروان والسام” سفیر 
هلند در سازمان ملل و رئیس کمیته تحریم 
که  است  فردی  والسام  رفت.  سازمان  این 
زندگانی ۲۲ میلیون عراقی به مدت بیش از 
ده سال در دست او بود. آن چه در شخصیت 
این دیپلمات مرا تحت تاثیر قرارداد، این بود 
لیبرال  سیاستمداران  دیگر  مانند  نیز  او  که 
غرب از سویی همه ی عراقی ها را صدام 
حسین فرض می کرد و از سویی دیگر از 
ایشان به عنوان قربانی سیاست های دیکتاتور 
حاکم بر عراق یاد می کرد. پس از مصاحبه، 
وی فاکسی برای نگارنده ارسال کرد که در 
آن از من خواسته می شد متن مصاحبه را 
استفاده  با اطالع و رضایت وی مورد  تنها 

قراردهم.

را  عراق  عادی  مردم  چرا  پرسیدم  او  از   
به خاطر جنایت های صدام حسین مجازات 
کردید؟ وی در پاسخ گفت: ”این یک معضل 
بزرگ است. باید بدانید که اعمال مجازات و 
تحریم، یکی از موثرترین ابزارهای شورای 
امنیت است. بدیهی است که تحریم می تواند 

همچون چاقوی دولبه نیز عمل کند …”.

 - تحریم به چه کسی صدمه می زند؟

 - این یک معضل است! همانطور که در یک 
به غیرنظامیان  است  ممکن  نظامی  عملیات 
آسیب برسد، تحریم اقنصادی نیز ممکن است 

مردم عادی را دچار مضیقه سازد …”

 - بنابراین یک ملت ممکن است آسیب ببیند!؟

پیامدهایی  تحریم  که  گفتم  تنها  من  خیر!   -  
دارد که در آینده مشخص می شود.

 - آیا شما به این معتقدید که انسان ها صرف 
سیستمی  چه  با  و  کجا  در  که  این  از  نظر 
انسانی  اولیه ی  از حقوق  کنند،  زندگی می 

برخوردارند؟

 - بله!

علیه  که  هایی  تحریم  کنید  نمی  فکر  آیا   -  
عراق اعمال کرده اید نقض حقوق اولیه ی 

میلیون ها عراق بوده است؟

اید اضافه کنم که  آنچه شما گفته  باید به   - 
حقوق  نقض  از  فاحشی  موارد  عراق  رژیم 

بشر را مرتکب شده است … .

 - در این مورد جای تردید نیست. اما به نظر 
شما میان نقض حقوق بشر به وسیله ی رژیم 
تفاوتی  آنچه که شما مرتکب شدید  و  صدام 

وجود ندارد؟

 - همانطور که گفتم این مساله بسیار پیچیده 
است آقای پیلگر!

اند تحریم های   - شما به کسانی که مدعی 
سازمان ملل همچون یک سالح کشتار جمعی 
زندگی  و  کرده  عمل  شیمیایی  سالح  مانند 
چه  داد،  قرار  هدف  را  عراق  عادی  مردم 

پاسخی می دهید؟

- من فکر نمی کنم این مقایسه صحیح باشد!

کودک  میلیون  نیم  مرگ  شما  نظر  به  آیا   -
کشتار جمعی محسوب نمی شود؟

شکل  این  به  مساله  طرح  کنم  نمی  فکر   -
صحبت  دولتی  ی  درباره  ما  باشد.  صحیح 
تهدید  بارها همسایگان خود را  می کنیم که 
اختیار  در  نیز  جمعی  کشتار  سالح  و  کرد 

داشت و … .

- اگر این طور است، پس چرا علیه اسرائیل 
اشغال کرده و  فلسطینی ها را  که سرزمین 
بارها سوریه، لبنان و مصر را مورد حمله 
اعمال  هایی  تحریم  چنین  است،  قرارداده 
نمی شود؟ چرا ترکیه که موجب آوارگی سه 
میلیون کرد شده و دست کم سی هزار تن از 
تحریم  مورد  است  قتل رسانده  به  را  ها  آن 

قرار نمی گیرد؟

- ما از عملکرد بسیاری از کشورها راضی 
حضور  جا  همه  در  توانیم  نمی  اما  نیستیم. 
این  که  کنم  تکرار می  دوباره  باشیم.  داشته 

مساله بسیار پیچیده است.

- آمریکا تا چه حد بر کمیته ی تحریم سازمان 
ملل اعمال نفوذ می کند؟

-ما به اتفاق آرا عمل می کنیم.

- و اگر آمریکایی ها مخالفت کردند؟

-آن وقت دست نگه می داریم!

وزیر  کوک  رابین  با  کرد  سعی  نگارنده 
کند،  گفتگو  لندن  در  انگلیس  وقت  خارجه 
ی  خارجه  وزارت  های  مقام  از  یکی  اما 
انگلیس گفت کوک تمایل ندارد در مصاحبه 
ای شرکت کند که قرار است در چارچوب 
هایی  آن صحنه  در  که  شود  گنجانده  فیلمی 
در  نمایش  به  عراقی  کودکان  جسدهای  از 
می آید. سرانجام پس از دو ماه رفت و آمد، 
نامه پراکنی و تماس تلفنی و حضوری، این 

مصاحبه منتفی شد.

پس از چندی که فیلم ”کشتار کودکان عراقی” 
به اکران درآمد، وزارت خارجه ی انگلیس 
تحریم  هدف  که  شد  مدعی  ای  اطالعیه  در 
نبوده، بلکه  های سازمان ملل، مردم عراق 

این  در  است.  بوده  کشور  این  سردمداران 
که رژیم عراق  اعالم شد  اطالعیه همچنین 
۲۷۵ میلیون دالر دارو و مواد غذایی را در 
آن  توزیع  از  و  کرده  ذخیره  خود  انبارهای 
ها میان مردم سر باز می زند. این دروغی 
و  یونیسف  ملل،  سازمان  که  بود  بزرگ 
عراق،  در  فعال  بشردوست  های  سازمان 

همگی آن را تکذیب کردند.

منافع صدام  اگر  که  نیست  تردید  البته جای 
حسین و اطرافیانش اقتضا می کرد که مردم 
این کشور در فقر و محرومیت به سربرند، 
کردند،  نمی  درنگ  کار  این  در  ای  لحظه 
اما صدام حسین بر خالف دیگر دیکتاتورها، 
بیشتر  را  خود  رژیم  روز  به  روز  تنها  نه 
تحکیم کرد، بلکه حتا در آستانه ی حمله به 
کویت، از محبوبیت نسبی درمیان مردم خود 

برخوردار شد.

صدام درآمدهای نفتی عراق را سخاوتمندانه 
در میان مردم کشور توزیع می کرد ضمن 
این که مخالفان خود را نیز به قتل می رساند 
هر  از  بیشتر  او  فرستاد.  می  تبعید  به  یا  و 
رهبر دیگر عرب، درآمدهای نفتی کشورش 
را در خدمت مدرنیزه کردن زیرساخت های 
کشور، ساخت بیمارستان های درجه یک و 
مجهز و نیز احداث دانشگاه و مدرسه به کار 

گرفت.

حسین،  صدام  های  سیاست  ترتیب،  این  به 
کرده  تحصیل  متوسط  طبقه  یک  تشکیل  به 
تحریم،  از  پیش  انجامید.  در عراق  و مرفه 
کالری   ۳۰۰۰ متوسط  طور  به  عراقی  هر 
مواد غذایی در روز دریافت می کرد. ۹۲ 
درصد مردم کشور به آب آشامیدنی سالم و 
۹۳ درصد نیز به خدمات بهداشتی دسترسی 
امروز  عراق،  در  سوادی  ب  نرح  داشتند. 
باالترین نرخ ها در جهان است و  از  یکی 
به ۹۵ درصد بالغ می شود. به گزارش واحد 
اطالعات نشریه ی اکونومیست، سیستم رفاه 
ترین و موفق  از جامع  بخشی عراق، یکی 
ترین سیستم ها در جهان عرب محسوب می 

شود.

برخی معتقدند که تنها صدام حسین از تحریم 
عراق متنفع شد. او به بهانه ی اعمال تحریم، 
قدرت دولتی را بیش از پیش در دست خود 
متمرکز کرد و هر روز بیش تر از روز پیش 
به اعمال قدرت مستقیم بر زندگی روزمره 
که  کشید  جایی  به  کار   . پرداخت  مردم  ی 
در آستانه ی سقوط صدام، بخش بزرگی از 
مردم عراق برای تامین مایحتاج روزمره ی 
شدند.  متکی  دولتی،  های  سهمیه  به  خویش 
برابر  در  یافته  سازمان  مقاومت  گونه  هر 
شد.  می  سرکوب  نحو  شدیدترین  به  رژیم، 
جامعه به نسبت باز و طرفدار غرب عراق، 
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پیش از سال ۱۹۹۱، همیشه با احتمال خیزش 
های مردمی روبرو بود: کردها در شمال و 

شیعیان در جنوب.

با وجود این، بسیاری از آمریکایی ها نمی 
مراتب  به  عراق،  تحریم  قربانیان  که  دانند 
است.  بوده  ژاپن  اتمی  انفجار  دو  از  بیشتر 
تنها  نه  عراق،  علیه  ها  تحریم  بنابراین 
غیراخالقی که غیرانسانی نیز بود. آیا عراق 
رژیم  آیا  داشت؟  اختیار  در  شیمیایی  سالح 
صدام حسین برنامه ای برای تولید موشک 

های دوربرد داشت؟

آیا عراق دارای سالح هسته ای و بیولوژیک 
سالح  خلع  بازرسان  های  گزارش  بود؟ 
سازمان ملل و نیز کارشناسان سازمان بین 
پاسخ  بارها  و  بارها  اتمی،  انرزی  المللی 

منفی به این پرسش ها داد.

قطعنامه 6۸۷ شورای امنیت اذعان می دارد 
عاری  ی  مقدمه  باید  عراق  سالح  خلع  که 
اعالم شدن کل منطقه ی خاورمیانه از سالح 

های امحای جمعی باشد.

به عبارت دیگر، به دنبال خلع سالح عراق، 
رسیده  اسرائیل  سالح  خلع  به  نوبت  اکنون 
است. اما با کمال تاسف شواهد موجود حاکی 
های  قدرت  دیگر  و  آمریکا  تمایل  عدم  از 
جهانی به خلع سالح اسرائیل است. آنها بر 
روی جنایت های رژیم اسرائیل در سرزمین 

های اشغالی چشم فروبسته اند.

را  دوگانه  معیارهای  توان  نمی  دیگر  اما 
بالغ  کنون  تا  کرد.  اعمال  امروز  جهان  در 
پنجاه کشور جهان از تشکیل دادگاه بین  بر 
اند.  المللی جنایت های جنگی حمایت کرده 
با آن مخالفت  در حالی که آمریکا به شدت 
می کند. مخالفت آمریکا به این خاطر است 
که اگر قرا رباشد ددادگاه مزبور صدام حسین 
را تحت تعقیب قراردهد، باید بالفاصله آریل 

شارون را نیز به محاکمه بکشد.

وقتی به نیویورک برگشتم، نظر دنیس هالیدی 
سازمان  دبیرکل  ارشد  دستیار  عنوان  به  را 
ملل درباره ی عبارت ”جهان واقعی و جهان 
آرمانی” پرسیدم. وی گفت: ”این است جهان 
ملل-  سازمان   – اینجا  بینید!  می  که  واقعی 
هر  است:  جهانی  دموکراسی  اعمال  مرکز 
کشور یک رای. اما با کمال تاسف می بینیم 
که اداره ی شورای امنیت در دست کشورهای 
دارای حق وتو، به ویژه آمریکاست و این به 
منزله ی نفی دموکراسی است. اگر مساله ی 
تحریم عراق به مجمع عمومی سازمان ملل 
قاطع  اکثریت  با  تردید  بدون  احاله می شد، 
آرا رد می شد. باید این ساختار را تغییر داد. 
دیگر نباید سازمان ملل متحد در خدمت نسل 

کشی قرارگیرد.”

 John Pilger, The new Ruler of
 the world, Verso Publishers,

۲۰۰۲ ,London

 پانوشت:

انسانی«  پایان  بی  کابوس  »عراق؛   )۱  
عنوان مقاله ای از »سزار چیالال« پزشک 
ارائه  با  که  باشد  می  آمریکایی  نویسنده  و 
گزارش  که  ای  کننده  نگران  ارقام  و  آمار 
های سازمان های مختلف آمده است وضعیت 
اسفناک بهداشت و سالمت در عراق اشغالی 
را تصویر می کند. بخش هایی از این مقاله 
برای آشنایی با نظرات نویسنده در زیر می 

آید:

مؤسسه  مدیر  هوبس  جرمی  گفته  به  “بنا   
فاجعه بار  »خشونت های  اوکسفام،  بین المللی 
فاجعه آمیز  انسانی  بحران  ابعاد  عراق،  در 
موجود را مخفی نموده است. سوء تغذیه در 
افسارگریخته ای داشته و  میان کودکان رشد 
خدمات شهری، به دلیل سال ها اشغالگری و 
جنگ و تحریم، پاسخ گوینیازهای شهروندان 
مجبور  عراقی  میلیون ها  نیست.  عراقی 
گردیده اند که به سایر شهرها و یا خارج از 
این کشور پناه ببرند. البته بقیه افراد نیز در 

فقری اسفناک روزگار می گذرانند.

چنین تخمین زده میی شود که ۲۸% بچه های 
این کشور دچار سوء تغذیه اند که این عدد در 
سال ۲۰۰۳ میالدی و دوره پیش از اشغال 
۲۰۰6میالدی،  سال  در  است.  بوده   %  ۱۹
کم وزنی  مشکل  با  نوزادان   %  ۱۱ از  بیش 
سال۲۰۰۳  مشابه  رقم  که  بوده اند  روبه رو 
میالدی، تنها ۴% بوده است. البته این مشکل 
نوزادان  میان  در  دیگر  مسایلی  بروز  به 
و  حصبه  ماالریا،  به  ابتال  نظیر  عراقی 
نیز  گوارشی  و  تنفسی  مشکالت  همچنین 
می انجامد.اما این مصائب در همین جا ختم 
نمیی گردد، چرا که ۹۲ % کودکان عراقی 
در مدارس با مشکالت یادگیری روبرو می 
باشند که شرایط هراس آور کنونی، عمده ترین 

دلیل بروز آن می باشد.

عراق  روان شناسان  انجمن  گذشته،  سال 
)API(، گزارشی را منتشر نمود که در آن 
اشغال نظامی عراق توسط  بود،  اعالم شده 
ارتش ایاالت متحده، به رشد روانی کودکان 
وارد  ای  جدی  و  فراوان  آسیب های  عراقی 
مروان  انجمن،  این  سخنگوی  است.  نموده 
عبدهللا چنین گفته است: »امروزه تنها چیزی 
دارند،  اذهانشان  در  عراقی  کودکان  که 
اشغال  از  هراس  و  مرگ  گلوله،  اسلحه، 

ارتش ایاالت متحده است.«

چه صحبتیمی توان با مسؤوالن اصلی نابودی 
اذهان و آرزوهای کودکان عراقی داشت؟ بر 

اساس اعالم مقامات سازمان ملل متحد، همه 
آواره  روزه ۲,۰۰۰ عراقی از خانه هایشان 
می شوند و هم اینک ۲ میلیون عراقی، در 
کشورشان به عنوان بی خانمان شناخته می 
شوند. به عالوه، ۲/۲ میلیون شهروند عراقی 
سوریه  ویژه  به  همسایه  کشورهای  به  نیز 
عالی  کمیساریای  شده اند.  پناهنده  اردن  و 
پناهندگان سازمان ملل متحد )UNHCR( تا 
کنون توانسته تنها کمک های اندکی را برای 
این آوارگان فراهم نماید. با وخیم تر شدن این 
اوضاع، شواهد کنونی حاکی از آن است که 
نیازهای  حداقل  تأمین  از  حتی  دولت عراق 

مردم این کشور نیز ناتوان می باشد.

دولت  خشن  برخوردهای  میان،  این  در 
پناهندگی  خواهان  عراقی  آوارگان  با  ترکیه 
به  کشورشان،  داخل  به  آنها  بازگرداندن  و 

وخامت اوضاع آوارگان افزوده است.

در این کشور، فقدان موادغذایی، تنها سالمتی 
کودکان را تحت تأثیر قرار نداده است. تخمین 
عراقی)%۱۵  میلیون   ۴ که  شود  می  زده 
جمعیت این کشور( نمیی توانند به صورت 
تأمین  را  نیازشان  مورد  موادغذایی  منظم، 
نمایند و به کمک های غذایی نیازمندند. البته 
هم اینک تنها 6۰ % آنان قادر به دریافت این 
کمک های انسان دوستانه هستند، هر چند این 
نرخ در سال ۲۰۰۴ میالدی۹6 % بوده است.

باید بدانید که ۷۰ % عراقیی ها به آب سالم 
دسترسی ندارند. ۸۰ % آنها نیز از دسترسی 
یکی  محرومند.  مناسب  بهداشتی  خدمات  به 
از پزشکان مسئول عراقی هم اخیراً نسبت به 
خطرات وجود انبوهی از فاضالب و زباله 
در این کشور به ویژه در حومه بغداد هشدار 
مردم  از  »بسیاری  گوید:  ویمی  است.  داده 

عراق، از آب حاوی فاضالب می نوشند.«

بیمارستان های این کشور قادر به پاسخگویی 
 %۹۰ نیستند.  شهروندان  نیازهای  به 
بیمارستان ها فاقد امکانات اولیه درمانی نظیر 
تجهیزات جراحی و پزشکی هستند. بسیاری 
از سازمان های پزشکی بین المللی نیز خاک 
این کشور را ترک نموده اند؛ چرا که پرسنل 
آنها دیگر تمایلی به حضور در عراق ندارند.

از  که  است  آن  از  حاکی  رسمی  آمار 
۳۴,۰۰۰ پزشک عراقی ساکن در این کشور 
در سال ۲۰۰۳ میالدی ۱۲,۰۰۰ نفر از آنان 
مهاجرت نموده و ۲,۰۰۰ تن از آنان نیز به 
قتل رسیده اند. لذا عمالً اکثر مراکز درمانی 
فاقد توانایی و امکانات مادی و انسانی الزم 

هستند … .”

کتاب  اف  دی  پی  نسخه  دانلود  برای   )۲
زیر  لینک  روی  جهان«  جدید  »اربابان 
 save link as راست کلیک کرده و گزینه
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را انتخاب نمایید:

http://library.youthdialog.net/
The_New_Rulers_of_the_

World.pdf

فیلم مستند »کشتن کودکان  دانلود  ۳( جهت 
لینک  روی  هزینه«  پرداخت  برای  عراقی 
 save link زیر راست کلیک کرده و گزینه

as را انتخاب نمایید:

http://video.youthdialog.net/
Paying_the_Price_Killing_the_

Children_of_Iraq.mp۴

مصاحبه  از  بخشی  ویدئوی  دیدن  برای   )۴
در  نظرش  اظهار  شامل  که  آلبرایت  مادلین 
این باره می باشد روی لینک زیر کلیک کنید:

http://www.youtube.com/watch
?v=x۴PgpbQfxgo&feature=rela

ted

پایان مطلب پراکسیس

مقاله ی  نوشته  این  بهتر  درک  برای  لطفن 
خود مسعود نقره کار را که در پائین مقاله ی 
»نویسنده »الوداع شادمانه« و الوداع نازلش 
است  آمده  امپریالیستی«  ضد  مبارزات  با 

بخوانید.

سرزمین  که  رفتید  خوش  نقره کار!  آقای 
از  نه  که  نبود؛  شما  جای  را  بالکشان 
از  نه  و  می نشست  به ثمر  امیدی  بودن تان 
رفتن تان  آبی از آب تکان می خورد. شما خود 
است  زمینی  سر  این جا  که  می دانید  خوب 
زیستن  مجال  را  عاشقانی  فقط  که  بالخیز، 
هست که بال را به جان می خرند اما به وهن 
خودفروشی تن در نمی دهند. خوش رفتید که 
است  پنجاه ستاره ای  پرواز رویاهایتان  اوج 
بسته  نقش  شورتی  بر  دامنی،  چتر  زیر  که 
ما را هم سرنوشتی  باد! که  است. مفت  شما 
با مردم بالدیده و سهیم شدن در آرزوی شان 
خوش  می کند.  کفایت  ـ  بهتر  کمی  دنیایی  ـ 
رفتید که هیچ گاه از مردم سرزمین بالخیز 
نبوده اید، چه آن روز که اوج مبارزه ی ضد 
امپریالیستی تان لبیک به قدرت بود و هل هله 
کردن در جلو سفارت امریکا، و در نهایت 
 مرعوب کردن یک مشت اسیر چشم و دست 
لبیک  در  دوباره،  که،  امروز  چه  و   بسته، 
شهروندی  به  شدن  نایل  شوق  از  به قدرت، 
و  درجه دار  چهار  دیدار”  از  متحد،  ایاالت 
پرچم  رژه وار  و  آرام  که  امریکائی  افسر 
بخوان  ـ  می آورند”  روی صحنه  را  امریکا 
نماد میلیتاریسم ایاالت متحد ـ آن چنان به وجد 
برمی کشید  فریاد  سرخوشانه  که  می آیید  در 
که: »چمن است این چمن است/ تیماج سبز 
میرغضب نیست«. اما چه کسی شهادت شما 
را باور خواهد کرد وقتی که پژواک نفرین 
به خون خواهی  عراقی،  مادر  هزار  صدها 
کودکان پرپر شده شان، از تحریم اقتصادی 
نیروی های لعنتی امپریالیسم امریکا و شرکا، 
باید کر بود  از هر طرف طنین انداز است؟ 
به یمن  که  امروز،  کم  دست  که،  کور  و 
بحران سرمایه داری جهانی، از منجنیق بالی 
ملت های  سر  بر  طرف  هر  از  امپریالیسم، 

ضعیف، می بارد.

که درک  نکنید  بیهوده تالش  نقره کار!  آقای 
آب  بهانه ی  را  امپریالیسم  از  خود  نازل 
توبه ریختن بر سر امپریالیسم کنید، که این 
با  نکنید  یا سعی  است؛  گناه  از  باالتر  عذِر 
مخفی شدن در پشت مثلث »بیق« از عیار 

آقای نقره کار خوش رفتید!
آبتین درفش

خودفروشی بکاهید. مقلطه هایی از این دست 
که: بنی صدر و یزدی و قطب زاده گویا، از 
نقطه نظر چپ، سر و ته یک کرباس بوده اند 
از  را  بیگانه  به  وابسته گی  اتهام  سه  هر  و 
از  تنها  نه  می کشیده اند  به گردن  چپ  طرف 
بار شما نمی کاهد که باری را هم بر بارتان 
می افزاید. درست است که بازار خودفروشی 
دارد.  حدی  هم  الف  خالف  اما  است،  گرم 
اثبات  پس  از  باید  کردید  ادعایی  اگر  شما 
برآیید: لطفن حتا، در یک مورد هم  آن هم 
اسناد  تلویحی، حتا در  که شده، حتا به طور 
فدائیان اکثریت ، که گوی وقاحت را در جعل 
و دروغ و افترا از همه ی هم پالکی های خود 
ربوده اند و شما زمانی از اعضای شاخص آن 
بوده اید، نشان دهید که کسی بنی صدر را به  
وابسته گی به بیگانه گان متهم کرده بود؛ و یا 
یزدی و قطب زاده به  خاطر داشتن گرین کارت 
یا پاسپورت امریکائی عامل بیگانه محسوب 
است  این  به باورمن،  واقعیت،  می شده اند. 
یزدی  که  بود  شایع  فقط  زمان  آن  در  که 
نه  آن هم  دارد،  سری  و  سر  امریکائی ها  با 
پاسپورت  یا  کارت  گرین  داشتن  به خاطر 
امریکائی، بلکه به خاطر ارتباط اثبات شده اش 
اعضای شناخته شده ی  از  کاتن،  با ریچارد 
که  زمانه ای  در  البته،  این  و  سیا.  سازمان 
برای  کسی  و  نبود،  کار  در  آلترناتیوسازی 
و  سر  مختلف  آلترناتیوهای  در  شدن  نامزد 
نمی شکست، توضیحی جدی را طلب  دست 

می کرد.

بسیاراند  که  بفرمائید  باور  نقره  کار!  آقای 
به اجبار  حتا  یا  و  سرمیل  از  که  کسانی 
پذیرفته اند،  را  دیگر  کشوری  شهروندی 
را  شهروندی  این  که  هست  کسی  کم تر  اما 
جنایات  گرفتن  نادیده  در  خود  وجدان  با 
که  معامله ای  باشد؛  زده  سودا  امپریالیسم 
از  انجامش  شما  نمی رسد  به نظر  اصلن 
به رغم  اما،  این،  باشید.  شده  زیان  متحمل 
برگزیدن زبان داستانی برای نوشته تان ـ که 
امکان درهم ریختن مرز بین واقعیت و تخیل، 
را  واقعیت  از  فرار  در حالت اظطراری  و 
را  شما  کار  ـ  است  کرده  فراهم  شما  برای 
کشانده  نیز  کننده  وارونه گوئی های رسوا  به 
دقیقی  خواننده ی  هر  خوش بختانه  که  است، 
می تواند بر آن ها انگشت گذارد و به این لحاظ 
من مجبور نیستم با برشمردن مورد به مورد 
فقط  بکشانم.  به درازا  را  نوشته  این  آن ها 
آورم  در  نگرانی  از  را  شما  که  این  برای 

نقد
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و  دکترعلی  قضاوت  نگران  که  بگویم  باید 
شما  از  قبل  آن ها  قطب نمای  نباشید.  محمد 
این  و  است،  کرده  قفل  قدرت  کعبه ی  روی 
هم سرنوشتی زمانی بر پیشانی شما نوشته شد 
که هر سه فراگیری درس ضد امپریالیستی 
هیئت،  قاری  سیدحسن،  مکتب  در  را  خود 
هیئت(،  )البد،پیش کسوت  اسدی،  حاج آقا  و 
در منزل جالل زاغول، که یک در میان از 
خانم بازی هاش برای  تان تعرف می کرد، آغاز 

کردید.

و  راه  و  من  سـکندری/  ملک  و  جاه  و  تو 
رسـم قلندری

بد  این  اگر  درخوری/  تو  نکوست  آن  اگر 
است مرا سزاست طاهره ی قرت العین

مطلب آقای نقره کار:

شدم،  آمریکایی   – ایرانی  من  که  روزی 
مسعود نقره کار

سه شنبه 6 نوامبر می روم تا به »اوباما« رأی 
بدهم، می روم تا به او و سرزمین اش که جز 
نکرده  آرزو  برای شان  دیگری  چیز  مرگ 
بپردازم.  بدهکارم  که  عذرخواهی ای  بودم، 
ایرانی  حکایت  خوانی  باز  می خوانید  آن چه 
– آمریکائی شدن من است، حکایت نسلی که 

پیش داوری زندگی اش را تلخ تر کرده است

تا  سازد  می  چتری  اش  کوتاه  دامن  از  باد 
اش  نازک  شورت  و   ، سفید  و  بلند  پاهای 
که پرچم امریکاست ،دهان ها به حیرت باز 
کند. سینه های بزرگ و مواج، درون پیراهن 
رکابی تنگ اش نقش پرچم امریکا بر خود 
دارند، آرام ندارند. گوشواره ها، دو پرنده ی 

در حال پرواز هم پرچم امریکا هستند.

و  سن  هم  باید  می  رقصد،  می  او  با  مرد 
سال.   ۴۰ حدود  چیزی  باشد,  زن  سال 
پیراهن سفید, کراواتی که نقش و رنگ پرچم 
امریکاست, و شلواری سورمه ای . هر دو 
موهای بور و بلند شان را به باد سپرده اند.

از  بیش  است,  دوخته  دو چشم  آن  به  صف 
۵۰۰ نفر از ۷۳ ملیت.

است.   ۲۰۰۱ سال  جوالی  سوم  شنبه  سه 
ایم « مراسم سوگند« بر گزار کنیم و  آمده 

شهروند امریکا شویم.

از دیشب آشوب ها و دلهره هائی که یکی دو 
روز گذشته در سینه داشتم بیش تر شده اند، 
تجربه های گونه گون زندگی، آشوب تناقض ها 
شب  همه ی  می جوشند.  سینه ام  در  انگاری 

کابوس  و خیال ، و یاد رهایم نکرده بودند.

تصمیم  امریکا  در  زندگی  سال   ۸ از  پس 

من  برای  و  شوم.  امریکا  شهروند  گرفتم 
که از ۱۸ سالگی آُمخته و آموخته بودم که 
عامل همه ی بالیا و مشکالِت مردم میهن ام 
سال  چند  همین  تا  که  امریکاست،  جهان  و 
پیش، یعنی حدود سی سال، شعار »مرگ بر 
و  فکر  و  زبان  ورد  جهانخوار«  امریکای 

عمل  ام بود و… نه، نه، کار ساده ای نبود.

که  همان هائی  یادها،  و  چهره ها  می آیند،  و 
شب هنگام کالفه ترم کرده بودند.

از  ,بیش  سیاست  اهل  و  جراح  علی،  دکتر 
این  است  تکرار  می آید.  به سراغم  دیگران 

مرد:

آلمان  و  انگلیس  و  فرانسه  و  »امریکا 
بنی صدر  مثل  آدمائی  و  ُگه اند  یه  همه شون 
بودن  اینا  جاسوس  قطب زاده ام  و  یزدی  و 
به  امپریالیسم جهانی  اینها عوامل  و هستن. 
دکتر  هستن.  امریکا  امپریالیسم  سرکردگی 
یزدی »گرین کارت« داره، بعضی هام میگن 
پاسپورت امریکائی بهش دادن، امریکا الکی 
به کسی گرین کارت و پاسپورت امریکائی 
نمیده، تا عاملش نشی و جاسوسی نکنی بهت 
گرین کارت و پاسپورت نمیده، از این دلیل 
مستدل تر برای اینکه ثابت کنه »مثلِث بیق« 
هستن  و  بودن  جهانی  امپریالیسم  عوامل 

وجود نداره«

میگی،  چیه  کوس وشعرا  این  علی  »آخه 
هیچکی از من نخواست که شهروند امریکا 
کردم،  تقاضا  و  رفتم  داوطلبانه  خودم  بشم، 
کنم،  جاسوسی  نخواسته  من  از  هیچکی ام 

آخه…«

مهاجرت  اداره  کارمند  که  امریکائی  جوان 
امریکاست، پرچم امریکا پخش می کند, به 
و  ایستاده اند،  صف  در  که  آن هائی  همه ی 
اندازه های  در  پرچم هائی   ، به همراهان شان 

کوچک می دهد.

و  زیبا  می رقصند،  هنوز  مرد  و  زن  آن 
خمیازه  نیست.  حالی شان  خستگی  ُپرشور. 

کشیدنم کالفه ام کرده، کسل بی خوابی  ام .

دکتر علی این بار با محمد می آید :

امریکا،  سفارت  جلوی  بریم  »پاشو 
دانشجوهای خط امام اونجارو اشغال کردن«

محمد پشت بندش می گوید:

لونه ی  بگو  علی؟  چیه  »سفارت خونه 
جاسوسی«

با آن ها می روم.

می زند،  موج  جمعیت  برپاست.  هیاهوئی 

پرچم امریکا را می سوزانند، زیر پا لگدکوب 
می کنند، و گوشه ای که زن ها نیستند چند مرد 
کسی  می شاشند.  سوخته  پرچم  روی  ریشو 
جماعت  می کند.  سخنرانی  بلندگو  پشت  از 
تکبیر می گویند. دکتر علی و محمد و من هم 
شاد  نمی شناسیم.  پا  از  می گوئیم. سر  تکبیر 

و شنگول ایم. همه اینگونه به نظر می رسند.

شده  محله  بچه های  تفریحگاه  سفارت  جلوی 
است. بساط فروش غذا و کتاب برپا می کنند، 

همه چیز علیه ی »شیطان بزرگ« است.

گروگان ها را روی صفحه تلویزیون می بینیم. 
پیش تر »سولیوان«، سفیر امریکا در ایران را 
همینگونه چشم بسته میان چریکها و مجاهدها 
دیده بودم، و اجساد سوخته ی امریکائی هائی 
نجات  برای  آنکه  از  پیش  در »طبس« را، 

گروگان ها به سفارت هجوم بیاورند و…

زن و مرد دیگر نمی رقصند. زن عرق کرده 
است و شیاری خیس میان دو پستان زیبای 
را  اش  کراوات  اش خط می کشد. مرد گره 

ُشل کرده است.

از  پس  کس  هر  می کند،  حرکت  صف 
که  صندلی هائی  روی  اش  مدارک  بررسی 
شماره گذاری شده می نشیند، روی صندلی های 
در  زیبا  تأتری   ،Epcot تابستانِی  تأتر 
حاشیه ی دریاچه ای که آب شفاف و آرام اش، 
دورتادور  می زند.  برق  خورشید  نور  زیر 
دریاچه غرفه ها و کافه های کشورهای مختلف 

جهان است با معماری های هر کشور.

کفشی  و  دامن  و  کت  با  بلندباال  زیبا،  زنی 
از  به صف  رو  گاه  راهنماست.  سرخ رنگ 
دارند  بیماری  و  قلبی  ناراحتی  که  کسانی 
می خواهد که به او اطالع بدهند تا بی نوبت و 
سریع کارشان را انجام بدهد، و یا در محلی 

خنک بنشاندشان.

حدود  ساعت  است،  شده  کالفه کننده  گرما 
زود  همان صبح  از  است.  هشت ونیم صبح 
که از خانه بیرون زده بودم، هوا َدم کرده و 

گرم بود.

آنکه  از  پیش  بودند،  کرده  بیدارم  پرنده هایم 
ساعت رادیوئی با پخش موزیک بیدارم کند. 

هر روز تاریک روشنای صبح می خوانند.

و  می خوانم  می آورم،  به یاد  دوش  زیر 
می خندم:

گواهی ست،  ویتنام  توخالی ست،  »امریکا 
مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا«

نشان ام  را  ام  جای  سرخ پوش  زیبای  زن 
می دهد، با لبخندی مهربانانه بر لب، غنچه ای 
خوش تراش  عاج  رج  دو  لبه ی  بر  که  زیبا 
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می شکفد.

چند ردیف جلو، آنان که می خواهند شهروند 
ردیف های  و  نشینند،  می  شوند،  امریکا 
پشت میهمانان آنان. چهار درجه دار و افسر 
امریکائی، آرام و رژه  وار پرچم امریکا را 

روی صحنه مـی آورند و…

دکتر علی و محمد می آیند:

مستشارهای  از  سه تا  چریک ها  »میگن 
نظامی امریکائی رو کشتن«

و محمد تأیید می کند:

ریدن  امریکائی ها  کار خوبی کردن.  »آره، 
به دنیا«

و  ُنقل  است،  هیئت  قارِی  که  سید حسن،  و 
شیرینی پخش می کند و حاج آقا اسدی و دکتر 
درباره ی  تا  می کنند  جمع مان  محمد  و  علی 
امریکا  بویژه  غرب،  فرهنگ  آلودگی های 
اخالقی  و  اقتصادی  سیاسی،  ویژگی های  و 
امپریالیسم  سرکردگی  به  جهانی  امپریالیسم 
وقتی  شب  آخر  و  کنند،  صحبت  امریکا 
جالل  خانه ی  همگی  رفت،  اسدی  حاج آقا 
راه  تخته نرد  و  ورق  بازی  بساط  زاغول 
از  زاغول  جالل  بازی  البالی  و  بیاندازیم 

خانم بازی هایش برایمان بگوید و…

مسئول اداره مهاجرت شهر به همه خوشامد 
و  بایستند  که  می خواهد  همه  از  می گوید. 
به  کنند.  یاد  سوگند  امریکا  پرچم  برابر  در 
هرکس سوگندنامه را داده اند. او می خواند و 

جمعیت تکرار می کند:

»… سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی 
کنم…  عمل  آن  به  و  باشم  وفادار  امریکا 
احترام  کشور  قوانین  به  می کنم  یاد  سوگند 
دشمناِن  تهاجم  و  موقع خطر  در  بگذارم… 
دفاع  سرزمین  این  از  امریکا  به  امریکا 

کنم… سوگند یاد می کنم…«

خنده ام می گیرد؛

»دو وطن، دو حکومت، دو دشمن«

پیرزن کلمبیائی که اشک چشمان اش را ُپر 
کرده است، با تعجب نگاه ام می کند.

مهاجرت  اداره  مسئولین  از  که  دیگر  زنی 
قرار  میکروفون  پشت  اورلندوست،  شهر 

می گیرد:

خودتان  وطن  نمی خواهیم  شما  از  ما   …«
ما  کنید،  فراموش  را  خودتان  فرهنگ  و 
و  کنید  فکر  خودتان  وطن  به  می خواهیم 
می خواهیم  ما  باشید…  داشته  دوست  را  آن 
فرهنگ خودتان را با ما تقسیم کنید، ما باید 

لذت  و  بیاموزیم  یکدیگر  فرهنگ های  از 
ببریم…«

و  علی  خیال ها،  و  یادها  و  چهره ها  باز  و 
محمد و عزیز و… می آیند، پس از نوشیدِن 
عرق و خوردن شام در »کافه خوزستان«، 
می افتیم،  راه  اسالمی«  »کوچه  طرف  به 
محمد »دایه دایه وقته جنگه« را می خواند و:

»… امریکائی جاکِش غیرت نداره »

همه َدم می دهیم، و نه فقط کوچه پسکوچه های 
خیابان نظام آباد و گرگان، کوه های ایران با 

این آواز آشنا بودند و..

را  ملیت ها  و  نام ها  سیاه پوست  مردی 
برگ  های شهروندشدن  زن  همان  می خواند. 
را  دست ها  می دهد.  آن ها  تک تک  به  را 
می فشارد و تبریک می گوید، خنده و مهربانی 

چشم ها و صورت زن را غرق کرده است.

زنی را صدا می زند، از کشور روسیه. از 
بلند  شادی  و  هلهله  و  فریاد  میهمانان  میان 
روی  می رقصید  که  زنی  همان  می شود. 
صحنه می آید، رقصان و خندان. مردی که با 
او می رقصید با دروبین عکاسی و زنی دیگر 
نزدیک  صحنه  به  فیلم برداری  دوربین  با 
می گیرند.  فیلم  و  عکس  او  از  و  می شوند 
زن برگ شهروندی اش را می بوسد، چرخی 
باریک اش صدای  به شادی می زند. شورت 
جمعیت  کند.  می  تر  بلند  را  ها  مرد  هلهله 

برای اش کف می زند.

صدایم می زند . پیش از آنکه پا روی صحنه 
بگذارم، علی و محمد سبز می شوند:

باالخره  دکتر،  فروختی  خودتو  »باالخره 
خودتو فروختی«

شهروندی  برگ  و  می فشارد  را  دستم  زن 
امریکا را به من می دهد. آن که مسئول اداره 

مهاجرت شهر است تبریک می گوید.

محمد  و  علی  دکتر  به  چیزی  می خواهم 
بگویم، پشیمان می شوم.

کنار   ،Epcot تابستانی ی  تأتر  بیرون 
دیگر  زن  دو  با  روس  زن  همان  دریاچه، 
زده اند.  حلقه  دورشان  جمعیت  می رقصند. 

کف می زنند.

علی و محمد ول ام نمی کنند:

الکی  کسی  به  امریکا  فروختی،  »خودتو 
کارت سبز و پاسپورت نمیده »

دارد،  را  دریاچه  نای  و  نم  که  گرم،  بادی 
روی صورتم می لغزد.

بر  که  می بینم،  را  زیبا  غنچه ای  سوتر  آن 
لبه ی دو رج عاج خوش تراش می شکفد.

برای همه دست تکان می دهد:

»تبریک، تبریک«

زن روس می چرخد و باد از دامن کوتاه اش 
چتری می سازد.

تا به خانه برسم، علی و محمد بارها سراغ 
ام می آیند:

»خودتو فروختی«

که  را  در  بازوبسته شدن  صدای  پرنده هایم 
می شنوند، شروع به خواندن می کنند. انگاری 
خوش آوازتر از روزهای دیگر شده اند. برای 

شان دانه می ریزم.
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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 
انقالبی  های  چپ  و  ها  کمونیست  شما  باشد،  ایران 
ایرانی می توانید ما را با ارسال مقاالت و مطالب خود 
که  باشید  توجه داشته  لطفا  یاری رسانید.  امر  این  در 
 MS-Word دوک)  فایل  فرم  به  فقط  را  خود  مطالب 
های  فرم  به  انتشار،مطالب  از  فرمائید،  ارسال   )DOC
دیگر به دالیل فنی معذوریم. “مجله هفته” به هیچ حزب 
اما بی طرف نیست. مسئولیت  تعلق ندارد،  و سازمان 
هر مطلب منتشر شده با نویسنده آن می باشد! و “مجله 
هفته” هیچ نوع مسئولیت در برابرانتشار آن به عهده منی 
گیرد “مجله هفته” در انتخاب و انتشار مطالب ارسالی 
کامال آزاد می باشد. توضیحاتی برای استفاده ازمطالب 
مندرج در مجله هفته هدف ما از انتشار این مطالب گام 
کوچکی در جهت اگاهی و روشنگری سوسیالیستی است 
از این جهت انتشار متام مطالب منتشر شده در هفته چه 
با ذکر منبع و چه بدون ذکر آن کامال آزاد می باشد. 
از منابع  از مطالب مجله هفته  از آجنا که بسیاری  اما 
دیگری است لطفا به ذکر منابع اصلی توجه داشته باشید


