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  گفتمان های مسلط نظام جهانی     
 وظيفه نيروهای چپ و        

 
  يونس پارسا بناب                

  درآمد
 ، هریک از متخاصمين ميدان عمل و جنگ را در حيطهدر روزگار جنگ 

ای انتخاب می کنند که به نفع کامل خود در کارزار عليه دشمن باشد 
و حتی تالش می کنند که با جلب و کشيدن نيروهای دشمن به 

این امر در . درون آن ميدان و حيطه آنها را در موضع دفاعی قرار دهند 
در سطح مبارزات بين المللی  حوزه سياست چه در سطح ملی و چه

در سی و چند سال . و ژئوپوليتيکی جهانی نيز صدق می کند 
، قدرت های مسلط " جنگ سرد " گذشته بویژه در دوره بعد از عصر 

محتوای ) آمریکا ، اروپای آتالنتيک و ژاپن ( درون نظام جهانی سرمایه 
وان گفتمان سه ميدان کارزار سياسی را بعد از تعبيه و تنظيم به عن

های مسلط مطرح ساخته و تالش کرده اند که قربانيان نظام و 
چالشگران ضد خود را به درون آن ميدان ها کشيده و آنها را در موضع 

این سه ميدان کارزار و گفتمان های جاری متعلق . دفاعی قرار دهند 
 : به این ميدان ها عبارتند از 

ضروری و اجتناب  استقرار دموکراسی و پيشرفت آن ارتباط -
  . دارد " بازار آزاد " ناپذیر با اقتصاد 

تنها راه برون رفت ) جهانی شدن سرمایه ( جهانی گرائی  -
 . بشر از فقر و فالکت و عقب ماندگی است 

تالقی " عصر مبارزات ملی و طبقاتی به پایان رسيده و  -
 . جایگزین آنها گشته است " تمدن ها 

ح اجمالی هر یک از این سه گفتمان که به در این نوشتار بعد از توضي
شکرانه رسانه های گروهی فرمانبردار از یک سو و حمایت مالی و 

 3کشورهای جی ( نظامی دولت های مقتدر سه سره نظام جهانی 
از سوی دیگر به گفتمان های مسلط در اکثر کشورهای جهان ) 

ویژه تبدیل شده اند ، به نقد جدی آنها از منظر نيروهای چپ ب
 . مارکسيست ، می پردازیم 
  گفتمان ارتباط اجتناب ناپذیر 

  "بازار آزاد " بين دموکراسی و 
بالفاصله بعد از آغاز دوره جنگ سرد کشورهای بلوک غرب بویژه 

و بویژه " بلوک شرق " آمریکا ، در تهاجمات سياسی عليه کشورهای 
" تمان شوروی ، ميدان عمل و کارزار سياسی خود را در حيطه گف

" و " دموکراتيک " قرار داده و جهان را به دو بخش " دموکراسی 
 70و  60این گفتمان در دهه های . تقسيم کردند " تمامت خواه 

ميالدی بتدریج جایگزین گفتمانی گشت که آن زمان شوروی و 
" که اصل " همزیستی مسالمت آميز : " متحدینش تبليغ می کردند 

در امور داخلی کشورها " عدم مداخله " ست بين ملل و سيا" احترام 
" بدون تردید گفتمان . را به نفع بشریت محسوب می داشت 

نکات مثبت و مهمی را در بر می گرفت " همزیستی مسالمت آميز 
" بطور مثال ، . حائز اهميت بودند " جنگ سرد " که در دوره تشدید 
ر بحبوحه جنگ که توسط طرفداران این گفتمان د" فراخوان استکهلم 

تنظيم و انتشار یافت ، به مردم جهان که از  1950سرد در دهه 
خونریزی و ویرانی و قحطی منبعث از جنگ جهانی دوم به تنگ آمده 
و عميقا خواهان صلح و امنيت بودند ، خاطر نشان ساخت که احتمال 

ناشی از دیپلماسی ) این دفعه هسته ای ( وقوع جنگ واقعی 
این . گری های مداخله جویانه آمریکا وجود دارد تهاجمی و نظامي

فراخوان از مردم جهان خواست که با مداخله خود از وقوع جنگ 
جلوگيری کرده و صلح و همزیستی مسالمت آميز را بين ملل رواج 

توسط " دموکراسی " شایان توجه است که تبليغ گفتمان . دهند 
ا نقاب کاذبی بود فقط یک پوشش قالبی و ی" بلوک غرب " کشورهای 

که رهبران آن کشورها به صورتشان زده بودند که با تحميق مردم 
آنها بویژه هيئت . جهان ، سياست های جهانی خود را اعمال سازند 

حاکمه آمریکا ، نه تنها به گفتمان دموکراسی تعهدی نداشتند بلکه 
در همان دوره وجود کشورهای پيرامونی جهان سوم را نيز به کلی 

دقيقا در دوره ای . کر گشته و یا حضور آنها را نادیده می انگاشتند من
از " دموکراتيک " که آمریکا از موهبت های دموکراسی و کشورهای 

یک سو و از خطرات جدی کشورهای تماميت خواه و کمونيسم از 
سوی دیگر صحبت کرده و مردم جهان را به پذیرش دموکراسی و 

کمونيسم تشویق و ترغيب می کرد ،  آزادی و رد تماميت خواهی و
در عمل از استقرار دیکتاتوری های مستبدینی چون ساالزار در پرتغال 
، شاه در ایران ، ایوب خان در پاکستان ، موبوتو در کنگو ، سوهارتو در 
اندونزی ، ژنرال ها در ترکيه ، سرهنگان در یونان ، پينوشه در شيلی 

امروز نيز از نظر حاميان این گفتمان . حمایت همه جانبه می کرد ... و

طبقه متوسط " و رشد " بازار آزاد " استقرار دموکراسی بدون توسعه 
در عمل ، اگر کشوری . در هيچ کشوری امکان پذیر و مسير نيست " 

بنا به هر علتی درهای خود را بدون قيد و شرط به روی ورود سرمایه 
" دموکراتيک " کند پس گذاری های اوليگوپولی های انحصاری باز ن

در واقع نظام جهانی از . نيست و نمی خواهد دموکراتيک باشد 
طریق تبليغ و ترویج گفتمان مسلط و جاری اجتناب ناپذیری رابطه بين 
دموکراسی و بازار آزاد تالش می کند که با تحميق افکار عمومی 
جهانی اهداف امپریاليستی و سياست های هژمونی طلبانه خود را 

در نبرد عليه . به بزرگی این جهان به پيش ببرد " بازار آزادی " ا ایجاد ب
این گفتمان ، نيروهای چپ باید به تحکيم موقعيت خود در ميدان 

پرداخته و تالش کنند ) زحمتکشان جامعه : جامعه ملی ( کارزار خود 
با اصل عدالت " دموکراسی سازی جامعه " که رابطه ارگانيک 

را در اذهان عمومی ) چشم انداز سوسياليستی با ( اجتماعی 
زیرا در این . ميدان عمل خود بطور روشن تر و قوی تری ترسيم کنند 

ميدان کارزار ، مبارزه برای دموکراسی سازی و مبارزه برای 
بدون . سوسياليسم الزم و ملزوم یکدیگر بوده و مکمل هم هستند 

و به بقای خود ادامه دموکراسی سوسياليسم نمی تواند بوجود آمده 
دهد و در همان حال پيشرفت دموکراتيک بدون وجود چشم اندازهای 

  . سوسياليستی نمی تواند ميسر گردد 
  گفتمان جهانی شدن تنها راه رهائی بشریت 

سرمایه داری امپریاليستی با قرار دادن ميدان دیگر کارزار خود در 
موفق شده است حيطه جهانی گرائی بيش از هر زمانی در گذشته 

از عقب " رهائی بشریت " که در عصر بعد از پایان جنگ سرد گفتمان 
ماندگی و توسعه نيافتگی از طریق جهانی شدن سرمایه را به یکی 

بدون تردید ، افول و . دیگر از گفتمان های مسلط خود تبدیل سازد 
از یک سو و جنبش های " بلوک شرق " فروپاشی شوروی و 

که ( ی و ملی در کشورهای سه قاره از سوی دیگر رهائيبخش کارگر
ستون " سال ها به عنوان موانع اصلی در مقابل حرکت سرمایه به 

، در گسترش و رواج فراگير ) معروف شده بودند " های مقاومت 
ولی آن عاملی که بيش . گفتمان جهانی شدن نقش مهمی داشتند 

دی ایفاء کرده از هر علتی در اشاعه این گفتمان مسلط نقش کلي
سرمایه . عروج و رشد اوليگوپولی های جهانی شده مالی است 

داری در سی سال گذشته بتدریج بيش از هر زمانی در گذشته 
تاریخی خود با تشدید تمرکزگرائی و ادغام به شدت در اختيار 

البته حضور و رشد این انحصارات . اوليگوپولی ها قرار گرفته است 
يچ وجه اختراعات جدیدی در تاریخ معاصر نيستند اوليگوپوليستی به ه

آنچه که جدید است این است که تعداد آنها در این دوره بطور قابل . 
. عدد رسيده است  500مالحظه ای کمتر گشته و در حال حاضر به 

 1950تعداد این اوليگوپولی های عظيم در سال های اول دهه 
عدد در جهان  20000به  عدد و در آغاز قرن بيستم 5000ميالدی به 
اوليگوپولی  500قویا حدس زده می شود که تعداد این . می رسيد 

های عظيم به خاطر تشدید پروسه های ادغام سازی و تمرکزگرائی 
عمدتا منبعث از فعل و انفعاالت بحران عميق ساختاری نظام ( مزمن 

 .در سال های آینده دهه کنونی باز هم کمتر خواهد گشت ) جهانی 
بهر رو این اوليگوپولی ها امروز روند زندگی اقتصادی کل کره زمين را 

گام کيفی " تعيين کرده و در واقع حضور دائما در حال کاهش آنها یک 
در . به جلو در تکامل عمومی نظام سرمایه محسوب می شود " 

پی آمد " گام کيفی " گفتمان مسلط پروسه جهانی شدن ، این 
در . ظيم تکنولوژیکی جازده و معرفی می شود اجتناب ناپذیر رشد ع

صورتی که اختراع تکنولوژیکی و پيشرفت آن عمدتا از الزامات تمرکز و 
در . ادغام سرمایه بوده و توسط حرکت سرمایه دیکته می شود 

دنيای سرمایه داری واقعا موجود خود این الزامات منبعث از تالش و 
هم در . آن می باشد  جستجو برای کسب حداکثر سود و انباشت

آغاز گشت و  1870دوره اول بحران عميق ساختاری نظام که در دهه 
هم در دوره دوم بحران ساختاری که اتفاقا یک قرن بعد در آغاز دهه 

آغاز گشت ، تاریخ شاهد  این امرشد که تشدید پروسه های  1970
بل تمرکز و ادغام و خود جهانی گری جواب و عکس العمل نظام در مقا

" مالی شدن " تمرکز سازی ریشه اصلی . بحران ساختاری است 
از طریق پروسه مالی سازی است که . نظام سرمایه است 

توليد ( اوليگوپولی ها ارزش اضافی جهانی را که محصول بخش مولد 
از طریق جذب و کسب . نظام است به درون خود جذب می کنند ) 

( به بازارهای مالی و پولی  این ارزش اضافی است که اوليگوپولی ها
( ، دسترسی تام االختيار ) که به بازارهای متفوق تبدیل می شوند 

تمرکز ، ادغام و مالی شدن سرمایه دائما و .  پيدا ميکنند ) انحصاری 
باید تاکيد کرد که  . عموما به جهانی تر شدن سرمایه منجر می شود 
نظام . ری نيست جهانی شدن به هيچ وجه ویژگی جدید سرمایه دا

سرمایه از همان اوان تولدش هم خصلت جهانی گرائی و هم خصلت 
یعنی ایجاد ( در سطح جهانی  –پوالریزاسيون  –شکاف اندازی 

شکاف روز افزون بين فقرو ثروت هم در درون خود کشورهای مرکز و 
و مسلط مرکز و کشورهای " توسعه یافته " هم بين کشورهای 

به کالمی دیگر ، هم پروسه جهانی . داشته است ) پيرامونی در بند 
شدن و هم پروسه شکاف اندازی در تمام مراحل گسترش سرمایه 
داری در گذشته و حال وجود داشته و در آینده نيز وجود خواهد داشت 
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اما آنچه که جدید و حائز اهميت است این است که برخالف گذشته . 
روری با عروج و رشد ها پروسه جهانی شدن در فاز فعلی بطور ض

و ژاپن " اروپای متحد " آمریکا ، ( امپریاليسم دسته جمعی سه سره 
فاز فعلی جهانی شدن جداناپذیر از کنترل کامل . گره خورده است ) 

دسترسی به منابع طبيعی کره خاکی توسط امپریاليسم دسته 
) تالقی شمال و جنوب ( الجرم تضاد مرکز و پيرامونی . جمعی است 

راه حل آن طبيعتا نقش کليدی در ایجاد دگردیسی در نظام واقعا و 
روشن است که بيش از هميشه . موجود سرمایه داری پيدا می کند 

در گذشته نظام در جهت حفظ وضع موجود تالش می کند که کنترل 
کامل العيار و بالمنازع نظامی خود را بر کليه کره خاکی مستولی 

مدیریت آن در دست گماشتگان و حاميان چرا نظام جهانی که . سازد 
( اوليگوپولی های مالی است ، می خواهد که این کنترل کامل العيار 

را کسب کند ؟ به عقيده خيلی ) نظامی سازی پروسه جهانی شدن 
از تحليلگران مارکسيست بویژه مولفين و فعالين متعلق به کمپ و 

" کامل خود به دوره مکتب نظام جهانی سرمایه ، این نظام در تاریخ ت
نه ) آمریکا ( ، پيری و فرتوتی رسيده و مدیر عامل اصلی آن " کهولت 

تنها در باتالق بحران عميق ساختاری فرورفته بلکه این بحران عميق 
بحران انرژی ، بحران غذا ، بحران  - و خرده بحران های منبعث از آن 

" شروعيت و شرایطی در جهان بوجود آورده اند که م –.... مالی و
نظام از سوی قربانيان نظام به زیر سئوال برده شده " علت وجودی 

در نتيجه نيروهای سه سره نظام فقط از طریق استقرار : است 
سلطه کامل نظامی می توانند با کسب ارزش اضافی در سطح 

تاراج و غارت منابع طبيعی و انسانی بویژه در کشورهای ( جهانی 
امپراطوری آشوب " ایجاد . قای خود ادامه دهند به ب) پيرامونی جهان 

از ( و پيشبرد جنگ های بی پایان و طوالنی عليه مردم جهان " 
از تبعات ميليتاریزه ....  ) سومالی گرفته تا پاکستان وافغانستان و

سازی جهانی شدن است که دامنه آن هر روز وسيعتر و فراگيرتر می 
اولين اهداف نيروهای چپ و  به همين علت است که یکی از. گردد 

مترقی هم در شمال و هم در جنوب باید دور ناکام سازی نيروهای 
نظامی امپریاليسم سه سره و فشار بر روی آمریکا در جهت خروج از 

  پایگاه های نظامی خود در اکناف جهان و انحالل ناتو حلقه بزند 
  گفتمان پسامدرنيسم و
  اشاعه فرهنگ گرائی

امدرنيسم و گفتمان متعلق به آنها سومين گستره و اندیشه های پس
منطقه ایست که حاميان نظام کوشيده اند که با جلب و جذب اقشار 
مختلف مردم به درون آن سياست های ميليتاریستی و هژمونی 

گفتمان پسامدرنيسم که بویژه بعد از . طلبانه خود را توجيه سازند 
به یک " جنگ سرد " دوره  و پایان" بلوک شرق " فروپاشی شوروی و 

گفتمان مسلط در عرصه کارزار سياسی و تبليغاتی سرمایه داری 
واقعا موجود تبدیل گشت ، خيلی از روشنفکران و فعالين سياسی 
هم کشورهای مرکز مسلط و هم کشورهای پيرامونی در بند را 

و قربانيان نظام جهانی " مارکسيسم مرده " متقاعد ساخت که 
" ه کارگران ، که بطور سيستماتيک دچار پروسه سرمایه بویژ
و تاریخی " انقالبی " و مسئوليت " توان " گشته اند ، " اتوميزاسيون 

( گفتمان پسامدرنيستی که تا این اواخر . خود را از دست داده اند 
پيش از رواج بحران عميق ساختاری سرمایه داری در سال های 

ها و تشکالت کارگری هم  در داخل حتی سازمان)  2008 – 2009
نفوذ کرده بود ، تاکيد می ورزد که مبارزات طبقاتی و ملی دیگر وجود 
خارجی نداشته و نظام حاکم و در راس آن آمریکا ، در سياست 

فرهنگ ، اقتصاد و "  موهبت های" جهانی خود با معرفی و رواج 
رده و با به نفع بشریت بوجود آو" تعدیل " تکنولوژی دیژیتالی تغيير و 

گسترش و نفوذ خود در اکناف جهان از استثمار و سرکوب کارگران و 
تعداد افراد و تشکل هائی که . ملل تحت ستم دست برداشته است 

" و " بی نظير " تحت تاثير گفتمان پسامدرنيستی مسحور قدرقدرتی 
نظام " انسان گلوبال " جهانی گرائی و موهبت های " استثنائی 

به کرنش و " بازار آزاد " معجزات " و " کرامات " بل گشته و در مقا
ستایش می پردازند ، فقط شامل یک طيف مشخصی از روشنفکران 
. و فعاالن سياسی جنيش های چپ غير مارکسيستی نمی شود 

خيلی از چپ های مارکسيست و تعداد قابل توجهی از رهبران 
د جنبش های کارگری و عده ای بيشماری از ملی گرایان ض

از جنبش های رهائيبخش ملی  1970امپریاليست که تا اواسط دهه 
در کشورهای جهان سوم ، جنبش های کارگری در اروپای غربی و یا 

حمایت می کردند ، به محض ... از کشورهای شوروی ، چين ، کوبا و 
فروپاشی شوروی ، افت جنبش های رهائيبخش ملی و تبدیل چين و 

ه داری از مارکسيسم ، توان انقالبی ویتنام به کشورهای سرمای
طبقه کارگر و اندیشه های رهائيبخش ملی رو بر تافته و به نفی آنها 

تعداد . پرداختند  70و  60و  50و دست آوردهایشان در دهه های 
زیادی از حاميان و مبلغين گفتمان های جاری پسامدرنيستی حتی 

لين جنبش های یک قدم جلوتر رفته و به چپ های مارکسيست ، فعا
که ميدان کارزار ( کارگری و طرفداران ملی گرائی ضد امپریاليست 

عهد " خود را ترک نکرده و پيگيرانه به آرمان ها و خواسته های 
این حاميان و . زبان نصيحت گشودند ) وفادار مانده اند " باندونگ 

ی و مبلغين با ایجاد جو مصالحه و تبليغ و ترویج پایان عصر مبارزات مل

کارگری به چپ های مشخصا مارکسيست و چپ های هنوز معتقد 
به استقرار عدالت اجتماعی با چشم اندازهای سوسياليستی 
هشدار دادند که اگر می خواهند مطرود جامعه خود و تاریخ نشوند 

و " فراتاریخی " اهميت نقش ( بهتر است که اصول فرهنگ گرائی 
فرهنگی در جوامع مختلف  تعيين کننده نسبيت ها و ویژگی های

آنها . را پذیرفته و در مواضع خود تجدید نظر اساسی بکنند ) جهان 
هنوز هم تاکيد می ورزند که مارکسيست ها و دیگر نيروهای طرفدار 
برابری و عدالت اجتماعی باید مارکسيسم و دیگر نحله های فکری 

نی و تفوق دگرگو"  شکوفائی " سوسياليستی را کنار گذاشته ، 
اطالعات و " بی نظير " های عظيم در تکنولوژی دیژیتالی و عصر 

ارتباطات را پذیرفته و برای اینکه از غافله عقب نمانند خود را با اصول 
و دموکراسی و حقوق بشر " تجدد طلبی سرمایه داری جهانی " 

دیکته شده از سوی قوانين حاکم بر حرکت سرمایه آشنا و مسلح 
ت های زندگی اجتماعی مردم و بروز و گسترش اما واقعي. سازند 

 2009و  2008تبعات بحران عميق ساختاری نظام که در سال های 
برمالتر و رسانه ای تر گشته اند ، نشان می دهند که مولفه های 

روحيه " متعلق به گفتمان پسامدرنيسم که بعضی ها از آن به عنوان 
ایدئولوژی سرمایه اسم می برند در حقيقت " جدید سرمایه داری 

. داری واقعا موجود در فاز فعلی پروسه جهانی شدن سرمایه است 
پسامدرنيسم و روحيه جدید سرمایه " نيکول فو در کتاب اخير خود 

با توانائی قابل توجهی این " درباره فلسفه امپراطوری جهانی : داری 
امر را که چگونه گفتمان های متعلق به پسامدرنيسم در خدمت 

اوليگوپولی های ( فع واقعی نيروهای مسلط در درون نظام جهانی منا
قرار گرفته و عمل می کنند ، توضيح می )  3بویژه متعلق به جی 

در اینجا بطور اجمالی به چند و چون منظر و موضع . دهد 
پسامدرنيست ها که دستاوردهای عصر مدرنيسم را که هنوز هم 

را به پذیرش یک گذشته کاذب و ادامه دارد ، رد و نفی کرده و مردم 
  . پر از فانتزی دعوت می کنند ، می پردازیم 

  رد مدرنيسم و اشاعه یک 
  روایت کاذب از گذشته 

پدیده مدرنيسم که در عرصه عصر روشنگری در قرن هيجدهم 
مشخصا در اروپا شکل گرفته و نضج یافته بود ، با پيروزی شکل 

امپریاليسم به نقاط دیگر جهان تاریخی سرمایه داری اروپائی و بعدا 
( مدرنيسم که پروسه های تاریخی سکوالریسم . گسترش یافت 

) مردم ساالری ( و دموکراسی ) تجددطلبی ( ، مدرنيته ) عرفيگری 
را در خود نهفته داشت ، در یک روند تاریخی با تضادها ، محدودیت 

انشمولی بطور مثال ، مدرنيسم که ادعای جه. های خود روبرو گردید 
داشت و آن را با مولفه های حقوق بشر تعریف و مطرح می یافت در 

به حقوق بورژوائی ) رقابتی " ( ليبرال " دوره اوجگيری سرمایه داری 
در عصر سرمایه داری واقعا موجود که در . محدود و تنزل یافت 

برگيرنده این مدرنيسم و مدرنيته است ما شاهد این فکت هستيم 
سم علنا و بطور مستقيم و غيرمستقيم منکر حقوق بشر که امپریالي

که مورد حمله و تاراج قرار ( متعلق به مردمان و ملل غير اروپائی 
نقد و محکوميت این مدرنيسم بورژوائی . می باشد ) گرفته اند 

متعلق به سرمایه داری امپریاليستی ضروری و از وظایف اصلی 
مارکس این وظيفه را به نحو و . چالشگران و فعالين ضد نظام است 

بارزی به عهده گرفت و یک نقد رادیکال از مدرنيته سرمایه داری را 
ارائه داد که هميشه الزم است که عميقا با در نظر گرفتن شرایط 

بدون تردید اصل . فعلی جهان مورد بررسی و درس آموزی قرار گيرد 
خ که تعقل و انگاشت حق تعيين سرنوشت و نقش انسان در تاری

مدرنيسم و مدرنيته تبليغ می کرد یک نگاه و دیدگاه رهائی طلبانه 
در واقع این دیدگاه بود که به مقدار قابل توجهی جامعه را از خود . بود 

بيگانگی های متافيزیکی و مذهبی و ظلم و ستم رژیم های 
این رهائی مسلما به معنی توسعه در . پيشامدرنيسم رهائی داد 

ولی این توسعه به شدت محدود و . قی می شد زندگی انسان تل
ناپيگير بود زیرا این سرمایه بود که در تحليل نهائی بعد و گستره این 

گفتمان های متعلق به . توسعه را تعریف و دیکته می کرد 
پسامدرنيسم به هيچ وجه خواهان نقد رادیکال از مدرنيسم در جهت 

شم اندازهای اشاعه و گسترش رهائی انسان در جامعه با چ
بجای آن پست مدرنيسم تبليغ می کند که . سوسياليستی نيستند 

" مدرنيسم و دست آوردهای آن حتی در دوره عنفوان و جوانی اش 
بيش نبوده و بر این عقيده است که انسان بهتر است به " توهمی 

اکثر مبلغين و حاميان پست مدرنيست . عصر پيشامدرنيسم برگردد 
ه گروه های فرهنگی تقسيم کرده و به آنها یک جوامع بشری را ب

اجتماعاتی شبه دینی و مذهبی و شبه تباری " ( قوميگرانه " هویت 
در نتيجه پسامدرنيست ها با رواج . اعمال می کنند ) و قومی 

نسبيت ها و خصوصيات فرهنگی متعلق به جوامع مختلف به 
( موکراسی بزرگترین مانع در مقابل تالش انسان در جهت تعميق د

و همبستگی تبدیل شده اند خيلی از پست ) دموکراتيزاسيون 
مدرنيست ها به حرکت ها و جنبش های توده ای مردم که می 

که در طول تاریخ ( خواهند با استفاده از آزادی های دموکراتيک 
فساد و احتکار و درجه استثمار ) مبارزات خود کسب کرده اند 

استبداد و خود " زیر سئوال بکشند ، نام اوليگوپولی های مالی را به 
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نقد پسامدرنيست ها از روشنگری ، . داده اند " کامگی مردم 
دموکراسی ، توسعه ، سوسياليسم و جنبش های رهائی بخش 
ملی و کارگری و رد و نفی آنها نشان می دهد که نگاه آنان نه به 

يم و تقس. آینده بلکه بازگشت به گذشته های خيالی و کاذب است 
جدا کردن جوامع انسانی به خرده جماعات دینی و مذهبی ، تباری و 

نه تنها تفوق و تسلط نظام اوليگوپولی های نظام را زیر .... قومی و
در . سئوال نمی برد بلکه مدیریت جهانی آنها را آسان تر می سازد 

تحت این شرایط نه تنها انسان ها بسوی حرکت های رهائی بخش 
کشيده نمی شوند بلکه آنها با فرو رفتن در باتالق های از یوغ نظام 

بيگانگی ، مصرف گرائی و کاالسازی به افراد نظاره گر ، غير متعهد و 
عاری از مسئوليت تبدیل گشته و با رد هر نوع همبستگی ، همدلی 
و هم زبانی خود را در اختيار سياست ها و برنامه های شکاف 

  .وپولی های مالی قرار می دهند اندازانه و اتميزه سازی اوليگ
  جمعبندی ها

نيروهای راست ( سه گفتمان بزرگ جاری متعلق به نظام و حاميانش 
انگاشت آزادی و پدیده دموکراسی  –الف : تبليغ می کنند که ) حاکم 

آنها . و سرمایه داری دارند " بازار آزاد " رابطه ای تنگاتنگ با گسترش 
" پایان تاریخی است به سطح نازل  دموکراسی را که یک پروسه بی

تنزل داده و نتيجه می گيرند که دموکراسی نيز مثل هر " بازار آزاد 
پروژه و کاالئی قابل صدور است و جوامع بشری بدون رشد بازار آزاد 

جهانی شدن ( جهانی گرائی  –ب . نمی تواند به کسب آن نایل آید 
ائی بشریت از توسعه نيافتگی ره" راه " و " آلترناتيو " تنها ) سرمایه 

و ( این گفتمان ، جهانی شدن سرمایه . و زندگی پر از فالکت است 
را تنها آلترناتيو برای توسعه انسان ) نه جهانی شدن اجتماعی بشر 

" توهماتی " تجدد طلبی و مدرنيسم  –ج . در زندگيش می داند 
عصر بيش در تاریخ گذشته بشر نبوده و ما در حال حاضر وارد 

این گفتمان بر آن است که جهان شمولی . پسامدرنيسم گشته ایم 
" انسان و انگاشت های همبستگی و همدلی بين آنان نيز از 

پسامدرنيست ها جهان را بر اساس . عصر تجدد است " توهمات 
جماعات شبه دینی و ( آموزش های خود به گروه های فرهنگی 

تقسيم کرده و آینده بشر ) مذهبی و جماعات شبه اتنيکی و قومی 
در . را پر از تالقی های گوناگون منجمله تمدن ها ارزیابی می کنند 

پرتو یک بررسی جدی و نقد رادیکال از این سه گفتمان خواهيم دید 
که چگونه این گفتمان ها در خدمت پروژه جهانی نظام حاکم سرمایه 

ش نتيجه گيری در این جا به نکات اساسی این نقد در بخ. قرار دارند 
  : این نوشتار می پردازیم 

  نتيجه گيری
تالقی هائی را که نيروهای راست حاکم از طریق گفتمان های  – 1

رایج خود برای پيشبرد پروژه جهانی نظام سرمایه در سراسر جهان 
ترویج می دهند ، تالقی ) جنوب ( بویژه در کشورهای پيرامونی 

ماجراجوئی های نظامی  مداخالت سياسی و. هائی کاذب هستند 
و توجيه آنها با رواج گفتمان های مسلط ) آمریکا ( راس نظام جهانی 

، جهانی گرائی تنها راه " بازار آزاد " مثل صدور دموکراسی از طریق ( 
 500سابقه طوالنی در تاریخ " ) تالقی تمدن ها " رهائی انسان و 

گفتمان ها و تالقی ساله سرمایه داری داشته و بهتر و یا مناسبتر از 
های کاذب متعددی که در دوره های مختلف تاریخ نظام بودند ، 

  .نيستند 
بویژه ) اوليگوپولی های مالی نظام ( اگر امروز مداخله گران   - 2

با تبليغ و ترویج گفتمان های متفوق خود  3هيئت های حاکمه جی 
در . ند جنگ های بی پایان ساخت آمریکا را مورد توجيه قرار می ده

" گذشته با برپائی و اشاعه انگاشت ها و گفتمان های کاذبی چون 
" مسئوليت تاریخی سفيد پوستان " ، " مسئوليت متمدن ساختن 

استعمار و غارت کشورهای آفریقا ، آسيا ، اقيانوسيه و آمریکای التين 
همين مداخله گران نظام بودند که . را مورد توجيه قرار می دادند 

بعد از پایان جنگ دوم جهانی با اشاعه و گسترش گفتمان  بالفاصله
پرده " ، " جنگ سرد " ها ، مترسک ها و تالقی های کاذبی چون 

تالش کردند که با .... و" خطر زرد " ، " خطر شوروی " ، " آهنين 
سرکوب و اضمحالل جنبش های رهائيبخش ملی وکارگری در 

بر مردم جهان اعمال  کشورهای مختلف جهان پروژه جهانی خود را
  . سازند 

هر حرکتی از سوی نيروهای چپ در جهت درگيری در این  – 3
گفتمان ها و ميدان های کارزار متعلق به نظام جهانی اتالف وقت و 

چپ ها باید در . انرژی و نهایتا محکوم به ناکامی و شکست است 
گر و دیگر دفاع از منافع اقتصادی طبقه کار: ميدان کارزار طبيعی خود 

زحمتکشان با برنامه استقرار دموکراسی منبعث از حاکميت امنيت 
در جریان . ملی مستقل از نظام جهانی به مبارزات خود دامن بزنند 

تاریخی این مبارزات ، چپ ها باید تالش کنند که در نبرد عليه 
نيروهای راست حاکم ، آنها را با کشيدن به درون گستره و ميدان 

" دفاعی " در موضع و موقعيت ) زحمتکشان " ( امعه ملی ج" کارزار 
مثل چپ آمریکای التين ابتکار عمل ) نيروهای چپ ( قرار داده و خود 

امروز منطقه وسيع و ژئوپولتيکی خاورميانه . تعرضی را بدست گيرند 
به ميدان ) آسيای جنوب غربی و آسيای جنوبی ( اقيانوس هند  –

دی بين راس نظام جهانی سرمایه و اصلی تالقی و مبارزه کلي

از ) نيروهای راست حاکم ( موتلفين و همدستان کمپرادور بومی اش 
یک سو و ملت ها و خلق های دربند مناطق جنگ زده و اشغال شده 

به نظر نگارنده ، شکست پروژه . از سوی دیگر تبدیل گشته است 
افغانستان ،  " (جلو جبهه " آمریکا در خاورميانه بویژه در کشورهای 
شرط الزم برای ایجاد ... ) عراق ، فلسطين ، پاکستان ، یمن و 

موفقيت و شرایط مناسب در جهت ترقی ، رفاه و استقرار عدالت 
در کشورهای ) منبعث از حاکميت ملی و دموکراسی ( اجتماعی 

پيروزی و کاميابی آمریکا . جهان بویژه در کشورهای پيرامونی است 
پيروزی ها و پيشرفت ... ق ، افغانستان ، یمن ودر کشورهای عرا

را ... ) آسيا ، آمریکای التين و( های مردمان دیگر مناطق جهان 
این نکته . شکننده و آسيب پذیر ساخته و باالخره به فنا خواهد سپرد 

به هيچ نحوی به این معنی نيست که ما به اهميت مبارزات قابل 
از یونان در اروپای ( جهان  توجهی که امروز مردم مناطق مختلف

به جلو می برند ، کم بها ) شرقی گرفته تا کشورهای آمریکای التين 
این نکته فقط به این معنی است که مردم جهان همراه . دهيم 

نباید اجازه بدهند که نظام ) نيروهای چپ ( چالشگران ضد نظام 
ها و با اشاعه گفتمان ) نظامی  –اوليگوپولی های مالی ( جهانی 

تالقی های کاذب خود در خاورميانه و آسيای جنوبی که آنها را برای 
امپراطوریش در قرن بيست و یکم انتخاب " ضربه اول " وارد کردن 

  . کرده ، پيروز گردد 
  

     ************************************  
  

  ؟          !سوسياليسم بدون دموکراسی 
 )مقدم  در نقد نظر شادی(بخش دوم     

     
  رحمت خوشکدامن            

  
تا اينجا روشن شد که رفيق شادی مقدم چه درکی ازدموکراسی و سوسياليسم 

و ) برای عموم ( ونيز پی برديم که او هيچ رابطه ای بين  دموکراسی . دارد 
سوسياليسم نمی تواند برقرارسازد ودر سوسياليسم مورد ادعای او تنها برای 

و توضيح دادم که اگرامتيازی برای  طبقه . کراسی وجود دارد کارگران دمو
. کارگر قا ئل شويم  اوأل طبقه کارگر را از متحدان طبيعی اش دور می کند 

ثانيأ  در بين طبقه کارگرشکاف می اندازد  ثالثأ طبقه کارگر را به فساد و 
  .  تباهی می کشاند 

عملی کرديم و  روشن شد  1917 ما کمونيستها اين امررا پس از انقالب اکتبر 
  .  که  چه باتالقی را برای طبقه کارگر بوجود آورديم 

   : حال در اين بخش از مقاله به دو موضوع زير می پردازم 
  نظريه مارکسيستی در هم شکستن ماشين دولتی  -1
  نظريه مارکسيستی زوال دولت  -2

  نظريه مارکسيستی درهم شکستن دولت بورژوازی 
کسيستی دولت در يک دوره و در جريان مبارزات کارگری تکميل نظريه مار 

در تعريف های اوليه که در نقد نظريه هگل در پيرامون دولت از . می گردد 
اما نکته .  سوی مارکس مطرح می شود ، هنوز ناروشنائی های  وجود دارد 

در نوشته های مارکس برجسته است ،  44و  43مهمی که در همان سالهای 
بطور نمونه در مقاله سهمی در نقد  . ت او با بورکراسی دولتی است ضد ي

هگل ، او در مقابل نظر هگل که دولت را سرور جامعه می پنداشت ، 
همين .  دموکراسی واراده توده ای را پيش می نهد  و از آن دفاع می کند

نظريه بعدها در مانيفست حزب کمونيست بيشتر بحث می شود و در کتاب 
نوشته می شود ، با صراحت کامل تری بيان می  52برومر که در سال هجدهم 

تا کنون همه انقالبات بجای انکه اين ماشين را درهم : "گردد و  می گويد 
اما با اين وجود هنوز نمی دانست که چه چيزی ." شکنند ، آنرا تکميل کرده اند 

  . بايد جايگزين آن شود  
ته های اين دوره بر اين اعتقاد بودند که مارکس و انگلس  گرچه در تمام نوش

بصورت طبقه ای متشکل ) نبرد برای دموکراسی ( پرولتاريا بايد خود را در 
ولی اينکه در مقابل اين  ماشين غول . برای کسب قدرت سياسی  سازمان دهد 

پيکر بوروکراتيک چه اقداماتی برای درهم شکستن آن بايد صورت گيرد به 
  . ل نمی شوند و طرح های خيالی ارائه نمی کنند خيال پردازی متوس

روز حکومت می  72تنها با تجربه کمون پاريس که کارگران در آنجا به مدت  
ولی ، : "کنند ، نظريه شان تکميل می گردد و به اين نتيجه قطعی می رسند که 

طبقه کارگر نمی تواند به اين بسنده کند که ماشين دولتی به صورت موجودش 
وی بيفتد و او فقط بکوشد که اين ماشين را در جهت منافع خود ش به  بدست

و آنرا شرط . بلکه بايد آنرا درهم بشکند )  ترجمه باقرپرهام . "( کار اندازد 
  .مقدماتی هر انقالب واقعأ خلقی  می نامند 

  اما چگونه می توان ماشين دولتی بورژوازی را درهم شکست ؟  
ن نمايندگان سياسی بورژوازی می توان به اين هدف دست آيا تنها با ازبين برد 

  يافت ؟ 
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آيا با انتقال آن از دستی به دستی ديگر می توان به چنين نتيجه ای دست يافت  
  ؟ 
براستی کمون چه بود و چه کارهای انجام داد که برای مارکس و انگلس چنان  

مهم دست می يابند  ارزشمند بود که با جمع بندی از تجربه کمون به اين نتيجه
و حتی آنرا به عنوان موضوعی بسيار مهم در پيشگفتار مانيفست در سال 

: يعنی يکسال بعد از کمون پاريس می آورند و متذکر می شوند  1872
تجارب کمون که در آن  برای نخستين بار پرولتاريا قدرت سياسی را به مدت "

کمون همانا . کهنه شده است دو ماه از آن خود کرد ، اين برنامه در جاهائی 
طبقه کارگر نمی تواند ماشين دولتی حاضر و آماده را « ثابت کرد که چرا 

ترجمه از (» صرفأ تصاحب کرده و آن را برای منافع خود به کار بياندازد 
  ) .شهاب برهان 

  . برای پی بردن به اين موضوع بهتر است به تجربه کمون رجوع کنيم  
باسرنگونی بورژوازی قدر ت سياسی را به  1871 مارس 18کارگران در 

آنها از همان روزهای اول اقدامات گسترده ای انجام می دهند . دست می گيرند 
در روزهای اول گيوتين و : که مهمترين آنها را می توان چنين  بيان کرد 

و ارتش را منحل می سازد و بجای آن تسليح . وسايل شکنجه را به آتش کشيد 
کارگاههای بزرگ توليدی را به تعاونيهای . را بر قرار می کند همگانی 

کارگری واگذار می کنند و کليه بديهی های کارگران رابه بانگ و همچنين 
اجاره خانه های عقب مانده را که کارگران قادر به پرداخت آن نبودند ملغی 

و جدائی . و کار شبانه نانوا ها را ممنوع اعالم می دارد . اعالم می نمايد 
و به توسط کميته مرکزی که همان چند . مذهب را از دولت اعالم می دارد 

روز اول قدرت را در دست خود متمرکز کرده بود انتخاباتی دمکراتيک 
برقرار می شود و   طيف های گوناگون جامعه در انتخابات کمون شرکت می 

به گونا گونی  کنند و برای کمون پاريس انتخاب می شوند ، که اگر دقت کنيم
مثال در همان  اولين انتخابات که از . ترکيب متنوع کمون پی خواهيم برد 

نماينده انتخاب می گردند در ميان  86سوی کميته مرکزی برگذار می شود ، 
نفر نماينده از کارگران تا خرده بورژواها ونيز بورژاها شرکت داشتند  86اين 

 29کارگران بودند و بقيه به ترتيب نماينده از ميان  28بطوری که تنها . 
 21نماينده از بين کارمندان بود و   8نماينده از بين خرده بورژوای بود و 

نفرديگر از نمايندگان سياسی بورژوازی بودند که از محالت حتی ثروتمند 
همه اينها نشان می دهد که کمون پاريس  .  نشين پاريس انتخاب می شوند 

پايه های بورکراتيک ماشين دولتی بورژوازی را نشانه بااقدامات گسترده خود 
می رود و با ايجاد نهادهای دموکراتيک وسيع  بر عليه نهادهای بوروکراتيکی 
که قبل از کمون وجود داشت ، حمله می کند تا از اين طريق مانع بازگشت 

از اينروست  مارکس و انگلس در جمع بند ی شان از کمون . مجدد آن گردد 
به اين نتيجه می رسند که نبايد ماشين دولتی بورژوازی از  دستی به  پاريس

کمون با اقدامات . دستی ديگر  انتقال گردد ،  بلکه بايد آن را در هم شکست  
 .  خود نشان می دهد که چگونه می توان اين ماشين غول پيگر را ازپا در آورد 

ن که به همين بالی کمون برای آ: " انگلس در همين رابطه چنين می گويد 
اجتناب ناپذير در همه نظام های پيشين ، يعنی تبديل دولت و اندامهای دولتی از 
خدمتگزاری جامعه به خدايگان مسلط بر جامعه ، دچار نشود دو وسيله  کار 

نخست اين که گزينش همه مقامات در دستگاه های اداری ، . آمد را به کار برد 
ابات بر مبنا ی آرا ء عمومی کرد و ، در نتيجه ، قضايی وآموزشی را تابع انتخ

دوم اين که . بنا را بر اين نهاد که آن مقامات در هر لحظه پس گرفتنی باشند 
دستمزد خدمات را ، از پائين ترين تا باالترين آن ها ، معادل همان دستمزدی 

ن باالترين دستمزدی که کمو. قرار داد که ديگر کارگران دريافت می داشتند 
بدين سان ، جلوی مسابقه برای دستيابی به . فرانک بود  6000پرداخت کرد 

مقامات و مناصب اداری گرفته می شد ضمن آن که انتخاب شوندگان برای 
امور نمايندگی مردم دست و بالشان باز نبود و موظف بودند حدودی را رعايت 

  ."کنند 
شين دولتی بورژوازی در اين جا انگلس توضيح می دهد که در هم شکستن ما 

قدرتی به " او بر اين اعتقاد است که تنها ازطريق . به چه معنا می باشد 
نه از طريق سيستم . می توان به چنين هدفی نائل آمد " راستی دموکراتيک  

امتيازدهی که متاسفانه بعضی از رفقا چنين فکر می کنند ونمی توانند دريابند 
نوينی را بجای ماشين بوروکزاتيک قبلی می  که با اينکار ماشين بوروکراتيک

طبقه کارگر نمی : "  از اينرو  وقتی که مارکس وانگلس می گويند . نشانند 
و  "  تواند همان ماشين کهنه و بوروکراتيک را برای اداره جامعه بکار گيرد ،

اولين اقدامش متالشی کردن آن و جايگزين کردن دولتی که نماينده ملت باشد 
چنين دولت دموکراتيکی . يعنی همان کاری که کمون پاريس انجام داد . است 

" است می تواند به ) ديکتاتوری پرولتاريا ( است که نام آن دولت کارگری 
تبديل گردد و در راستای از بين بردن نظام جهنمی " خدمت گذار جامعه 

  . سرمايه داری گام بردارد 
هم شکستن ماشين دولتی می باشد که می ما کمونيستها تنها با چنين درکی از در

توانيم با  تمام کسانيکه فکر می کنند تنها با  نابود کردن نمايندگان بورزوازی  
ويا حتی تنها با مصا دره و اموال انها می توان ماشين دولتی بورژوازی را 

  . درهم شکست مرز روشنی داشته باشيم 
در اين رابطه بايد. بايد به آن توجه داشت مسئله زوال دولت کارگری می باشد دومين نکته مهمی که   دولت کارگری و زوال آن

ما بر اين اعتقاديم که طبقه کارگر  برای ساختن جامعه سوسياليستی ميبايد  - 1
با اين نظر ما مرز خود . خود را به صورت طبقه ای در قدرت متشکل سازد 

که اعتقاد به الغاء هرنوع دولتی دارند روشن می را با گرايش آنارشيستی 
چرا که طبقه کارگر متشکل در قدرت بدون دولت نخواهد توانست . سازيم 

فرهنگی خود را در دوره گذار به  -سياسی واجتماعی  -برنامه های اقتصادی
  .جامعه ای کمونيستی اجراء نمايد 

ين بردن هر گونه سلطه ما بر اين اعتقاديم که طبقه کارگر خواهان از ب -2 
طبقاتی می باشد نتيجه آنکه وقتی که طبقه کارگر  خود را به صورت طبقه ای 
متشکل در قدرت سازمان می دهد ،  با مشارکت وسيع  توده های مردم در 

و . که از گذشته به ارث رسيده  گام برمی دارد " شری " راستای از بين بردن 
برای تحکيم سلطه طبقاتی خود نيست که اين بدين معنا ست که طبقه کارگر 

دارد ، بلکه دقيقأ عکس آن ،  برای از بين بردن آن ، " قدرت دولتی"نياز به
دارد  و از آنجائيکه قدرتش  تجلی اراده اکثريت توده های " شر" نياز به اين

جامعه می باشد ، ديگر دولت به معنای رايج مفهوم خود را از دست می دهد و 
مارکس و . قای بر ملت ، به خادم و خدمتگذار ملت تبديل می شود از جايگاه آ

. انگلس چنين اعتقادی را تقريبأ در همان نوشته های اوليه خود بيان کرده اند 
بطور نمونه مارکس در فقر فلسفه به اين موضوع اشاره می کند و چنين 

معه کهنه آيا اين بدان معناست که پس از سقوط جا: " سئوالی را طرح می کند 
، سلطه طبقاتی جديدی بوجود خواهد آمد که منجر به قدرت سياسی جديدی 

شرط رهايی طبقه کارگر الغاء همه طبقات است ، درست . خواهد شد ؟ نه 
همچنانکه شرط آزادی رسته سوم ، آزادی نظم بورژوايی ، الغاء همه رسته ها 

جتماعی  جايگزين طبقه کارگر ، در مسير تکامل خود ، ا. و نظا مها بود 
جامعه مدنی کهنه خواهد کرد که فاقد طبقات و تضاد آنهاست ، و ديگر ، 
باصطالح قدرت سياسی وجود نخواهد داشت ، زيرا قدرت سياسی دقيقا مظهر 

  ." رسمی تضاد در جامعه مدنی است 
پس از تجربه کمون پاريس مارکس و انگلس بطور همه جانبه تری از اين 

نيز در مقدمه ای ) النومارکس (تا جائيکه دختر مارکس . نند نظريه دفاع می ک
می ) ترجمه بيژن هيرمن پور " (ليسگاره"که بر نوشته کتاب کمون پاريس اثر 

تنها کافی نيست که مردم در : " نويسد، از همين موضع به کمون نگاه می کند 
ن است اکنون هنگام آ. کمون نظر روشنی داشته باشند " قساوت های " مورد 

که آن ها معنای واقعی اين انقالب را دريابند ؛ انقالبی که می توان در چند 
کمون به معنای حکومت مردم توسط مردم و اولين : کالم خالصه اش کرد 

کارگران پاريس وقتی در اولين . تالش پرولتاريا برای حکومت بر خودش بود 
م و حق مسلم آن هاست که می دانند وظيفه ی مبر" بيانيه خود اعالم کردند که 

اين " از طريق تسخير قدرت حکومتی زمام سرنوشت خود را در دست بگيرند 
استقرار کمون نه به معنای جايگزين کردن يک شکل . معنی را بيان می کردند 

سلطه ی طبقاتی با شکلی ديگر ، بلکه به معنای برانداختن هر گونه سلطه 
به ) کمونيستی : يعنی ( تعاون حقيقی  کمون به معنای نشاندن. طبقاتی بود 

  . "جای توليد سرمايه داری بود 
  :از توضيح مختصر در باال دو نتيجه می توان گرفت 

اول اينکه کمونيستها خواهان از بين بردن هر گونه سلطه طبقاتی  هستند ، و  
چنين هدفی ندارند که بجای سلطه طبقاتی بورژوازی  ، در راستای  سلطه 

  . کارگران و تحکيم آن گام بردارند طبقاتی 
" به) کمونيستی(دوم اينکه طبقه کارگر برای رسيدن به جامعه غير طبقاتی  

نياز دارد وکمونيستها لغو آنرا بر خالف آنارشيستها نه اولين اقدام " دولت 
  .انقالب بلکه آخرين و نتيجه نهايی انقالب کارگری می دانند 

ض به نظر می رسد ، ولی با اندکی دقت می توان اين دو نتيجه به ظاهر متناق
پی برد که چنين نيست  ،  طبقه کارگر برای رسيدن به جامعه کمونيستی 

رسيده استفاده کند " به ارث " باالجبار بايد از چيزی که از جامعه بورژوازی 
با تمام دولت های بورژوازی و ماقبل خود ) کارگری ( ، اما تفاوت اين دولت 

ست که  دولت اکثريت جامعه است وبراساس انتخابات واقعا دراين ا
دموکراتيک همانند کمون انتخاب شده است و به مرور زمان با گسترش هر چه 

تا به قول انگلس . بيشتر دموکراسی خصلت سرکوب گری آن از بين می رود 
مرحله ای فرا خواهد رسيد که با از بين رفتن طبقات ضرورت وجودی اش 

  . ن می رود نيز از بي
با توجه به آن چه که گفته شد می توان چنين نتيجه گرفت که درهم شکستن 
ماشين دولتی بورژوايی و زوال دولت کارگری بدون دموکراسی راديکال 

و هر راه ديگری چه با نيت خير باشد و چه . غير ممکن است )  توده ای (
ی بيشتر اهميت می خصوصأ اين قضيه زمان. نباشد به سراب منتهی خواهد شد 

برای عموم ( يابد که بعضی از رفقا چنين تصور می کنند که بدون دموکراسی 
البته اين رفقا از يک . می توان ماشين دولتی بورژوازی را درهم شکست  )  

طرف درک غير مارکسيستی و يا بهتر است بگوئيم ضد مارکسيستی  ازدرهم 
خواهند به شيوه ای بوروکراتيک شکستن ماشين دولتی بورژوازی دارند و می 

و از طرفی ديگر  عمأل در جهت . که شدنی نيست به اين هدف دست يابند 
تحکيم سلطه طبقاتی دولت به اصطالح کارگری می خواهند  اقدام  کنند و 

 . زوال دولت کارگری را به روز معشر حواله می دهند 
     
  ادامه دارد                                   1389فروردين ماه /1
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 ؟ بدون کسب قدرت -تغيير جهان
 

: تغيير جهان بدون کسب قدرت، معنای امروزين انقالب
 )٢(     جان هالووی
 

 فيل هرس
  نسرين ابراهيمی : -ترجمه

 
  
دى آامًال ايجابى و حاوى برخور ،چه از قوِل يك فعال محلى بيان شده-آن

. داری و دولت بورژوايى است-آردى انقالبى نسبت به سرمايه-و روى ،پيشرو
ِگره ". حکومت باشيم"توانيم -شدگان  می-مردم، فقرا، رانده ،"ما"اما چگونه 

هر کس که  به اين فعاالن بگويد دقيقأ همان کاری را آنند آه . جاست-آار اين
توانايى . ها رسانده است-، زيان بزرگى به آن-شدر آاِر انجامش هستند و نه بي

 ،آار تغيير روابط اجتماعی در سطح محلی شوند-آه دست به-ها برای آن-آن
و بقاى دولت چاوز " بوليواری"کل روند   ،به فرآيند سياسى در سطح ملى

ى ارتجاع محلی و امپرياليسم آمريکا به زير -اگر چاوز به وسيله. بستگی دارد
. گيری مردم درهم شکسته خواهد شد-هاى محلی قدرت-اين تجربه آشيده شود،

ى -ادغام نشدِن روند محلی تغيير قدرت در مبارزه ،اين نقطه ضعفی است که
 . آورد-وجود می-سراسرى براى دولِت بديل در سطح ملى، به

 
های جالبی دارد به -ای که در باال به آن اشاره شد، اشاره-مقاله          

ها -های بوليواری و بعضی فعاالن محلی، که اولی-ان کميتهدرگيری مي
های محلی بيان کرده و -آزردگی خود را از سياست) های بوليواری-کميته(

هايى از اين -درگيرى. ها دخالت کنند-کنند که به زور در مبارزه آن-تالش می
ونى دگرگ] فرآيند[بخش طبيعى و ناگزير  -که در آرژانتين هم اتفاق افتاد -دست

و . اندازها هستند-هايی در پيوند با چشم-ها در حقيقت بحث-اين. انقالبى هستند
ی عظيم تغيير آامل -طبيعی است که گاه برای برخى از فعاالن، پروژه

جا و -حکومت و دولت در مقايسه با وظايف عملی حل نيازهای مردم، اين
هاى عمل -شيوه چنين نگرشى در اثر. اآنون، انتزاعى و آرمانى به نظر برسد

بعضی ) manipulative(آموزآننده -راستى بوروآراتيك و دست-به
 . شود-چندان انقالبی چپ تقويت می-های انقالبی و نه-سازمان

 
سادگی -تواند مستقيمأ و به-که روابط اجتماعی می-با پذيرش اين          

 ديدگان دگرسان شود، هالووی-هاى عمل اجتماعی ستم-ى شيوه-وسيله-به
ها -مارآسيست. نهد-سر وامى-ترديد سياست را يك-ى استراتژی و بى-گستره
اند به او بگويند که انقالبيان بايستی، از يک نظر، در پيوند با قدرت -موظف

ى -بار حرفه-آارهاى بسيار نكبت-ها بايد رموز و راه-تلقى شوند؛ آن" ُمبتدى"
. همراه دارد-فى بههاى من-آمد-شك با خود پى-سياست را بياموزند، آه بى

بود که مستقيم به سوی روابط اجتماعی بديل، -راستى آه بسى خوب مى-به
انگيز ساختن احزاب و -بار و نفرت-بدون وارد شدن به اين همه آار اندوه

گونه که ارنست مندل مايل بود آه -اما همان. رفتيم-پيكار براى قدرت، پيش مى
 . ناممكن است" ای شرير مااين دني"بگويد، بدبختانه چنين چيزى در 

 
سادگی محض هالووی در اين مورد در بخش بسيار جالب مبارزاِت           

 :دهد-خود را نشان می" قدرت -ضد"
 

سوى -ها، آن-سوى روزنامه-مان نگاه  آنيد، آن-به دنيای اطراف"          
: ببينيدتوانيد جهانى از مبارزه را -نهادهای جنبش کارگری را بنگريد؛ شما می

جويان در دانشگاه ملِى مستقل -های خودمختار در چياپاس، دانش-شهرداری
المللی -، باراندازان بندر ليورپول، موجى از تظاهرات بين)UNAM(مكزيك 

، جهان آآنده از ...ى پولى، مبارزه کارگران مهاجر-عليه قدرت سرمايه
ارزه عليه آه مب-اش رسيدن به قدرت نيست، بل-اى است آه آماج-مبارزه

هاى -اى است آه شكل-، جهان آآنده از مبارزه...است" قدرِت مسلط"
هايى از يك بديل را -بخشد و دريافت-مختارى را گسترش و قوام مى-خود
 )     ١١٨ص ". (پروراند که جهان موجود چگونه بايد باشد-می

 
- ی اين سه مبارزه-اما اگر ما ُرويه. خوب، تا حدی درست است          

گاه داستان کمی -ها اشاره آرده، کنار بزنيم آن-مشخص را، که هالووی به آن
 .شود-متفاوت می

 
ى گروه نسبتًا آوچكى از آارگران -مبارزه. اول، باراندازان ليورپول          

ها در چند -بستگى از سوى باراندازان و آارآنان ِآشتى-هاى هم-آه، با اقدام
هر چند بايد در نظر داشت که در . المللى شد-زدنى بين-قاره، به نحوى مثال

گيرى -چندين تشکل مارکسيستی بريتانيايی، وقت و انرژی چشم ،پشت صحنه
بدون . المللی صرف کردند-هاى  بين-را برای ساختن اين مبارزه و ايجاد پيوند

شايد هالووی . شد آه در عمل پيش رفت-اين مداخله، اين مبارزه چنان نمى
ی تلفن انقالبيان اصلی را -توانم اسم و شماره-باشد، اما من میاطالع نداشته 

 .ارائه کنم که به طور تمام وقت در اين ماجرا شرکت داشتند
 

عليه تحميل ) UNAM(جويان-ى دانش-ساله-ى يک-دوم، مبارزه          
تر بداند، زيرا -جان هالووی بايستی در اين مورد  بيش). ٩-١٩٩٨(ها -شهريه
ی -اين مبارزه تقريبأ به وسيله. خود را در مکزيک گذرانده است تر وقت-بيش

به لحاظی بايد (های چپ افراطى مارکسيستی هدايت شد -ائتالفى از گروه
ها قادر شدند که به حمايت حدود پنج تا -ن-خوب يا بد، آ). بگويم منحرف شد

ترين اعتصابيان متكى شوند که اينان خود ديگران را -شش هزار از مصمم
ای بدون رهبری سياسى نبود؛ رهبری آن البته -اين مبارزه. کردند-هدايت می

دست گيرد، اما با توجه به خصلت چپ افراطی نيمه -خواهد قدرت را به-می
 .بارى، اميدواريم آه چنين باشد -استالينيستی آن، شانسی برای موفقيت ندارد

 
مجامع . ها-ی زاپاتيستبخش هالووى يعن-و سرانجام، منبع اصلى الهام          

ها دقيقأ -ترديد نمونه و سرمشق هستند، اما آن-مستقل و خودگردان روستا بى
جنبش . از چه چيزی مستقل هستند؟ مسلمأ نه از تشکل و رهبری سياسی

ملى - بخش-ارتش آزادى -مبارزان  مسلح: ها سه بخش دارد-زاپاتيست
هستانى؛ و سازمان هاى آو-آده-؛ جوامع پايه در ده)EZLN(زاپاتيستى 

ى -کميته). "FZLN(ملى زاپاتيستى - بخش-جبهه آزادى -پشتيبانى سراسری
ِ  انقالبی ِ  مخفی رهبری سياسی هر سه را بر عهده دارد، اعضا " بومی-

، و شخصيت آليدى )اند-به اين معنا آه مخفی(درستى شناخته شده نيستند -به
سياسی است، که با وجود اين همان رهبری يک تشکل . فرمانده مارکوس است

ى يک حزب سياسی عمل -رد آن توسط فرمانده و هوادارانش در واقع مشابه
توانيد کامأل مطمئن باشيد که اگر جوامع پايه، مسأله مهمی را -شما می. کند-می

دهند، آن موضوع ابتدا در رهبری مخفی مستقر در -مورد بررسی قرار می
راسی روستا آامأل خودانگيخته دموک. جنگل مورد بحث قرار گرفته است

 .نيست
 
 

 مارکسيسم، علم، آگاهی
 

بدون اجازه رسمی شخص فرمانده هيچ کاری را ) FZLN( ،سان-به همين
و . آامأل روشن و شفاف نيست) FZLN(دموکراسی در. دهد-انجام نمی

يک حزب سراسری نشده است تا حدی به اين خاطر است که ) FZLN(اگر
 .رل خود را بر آن از دست بدهدخواهد کنت-مارکوس نمی

 
ايده، که مارکسيسم - گويى، داليل جان هالووی عليه اين-با آمى پيش          

 :  ى زير است-نوعی علم است، شامل نكات عمده
 
اند که علم به طور -ها از اين ديدگاه دفاع آرده-پس از انگلس، مارآسيست -١

در . ى از جهان واقعى استکلی و مارکسيسم به طور اخص در پى شناخت عين
 .ى انقالبی،  انتقادی و سلبى است؛ شناخت عينى ناممكن است-مقابل، نظريه

 
شناسى -ها، از مارکسيسم يك فرجام-انگلس و به دنبال او مارکسيست -٢
)teleology (آمدى -به اين معنا آه تاريخ  فرآيندى است با پى -ساختند

ف و يا  آوچك شمردن نقش مبارزه و اين به حذ. ناگزير، يعنی سوسياليسم
 . انجامد-مى

 
ی دانش، که -به عنوان دارنده) يا پيشاهنگ پرولتاريا(با نگاه به حزب  -٣

ی -های ارتدکس يک رابطه-ها از آن برخوردار نيستند، مارکسيست-توده
ى -مقوله. ها برقرار کردند-آموزآننده ميان حزب و توده-اقتدارگرايانه و دست

وارگی هستيم، از جمله -ايد آنار گذاشته شود، ما همه قربانی بتآگاهی کاذب ب
 .رو برداشت گرامشی از هژمونی نادرست است-از اين. مبارزان مارآسيست

 
يعنى سوسياليسم (ى پايانی برای مبارزه -با مطرح کردن يك هدف يا نقطه -۴

آوشند که -های ارتدکس به طور گريزناپذيرى مى-، مارکسيست)يا کمونيسم
و هدايت " جهت داده"پنداشته -هاى پيش-سوى هدف-ها را به-مبارزه توده

 .بر مبارزه تحميل شده است"  بيرون"مفهوم گسست انقالبی از . آنند
 

ى اين نكات يک کتاب طوالنی الزم دارد، اما -پاسخ تفصيلى به همه          
ها ارائه -های انقالبی بايستی به اين ليست اتهام-که مارکسيست- پاسخ اصلی

هر چند برخی نکات خاص در انتقادها ". مقصر نيستيم"کنند، اين است که ما 
ويژه در پيوند با مارکسيسم انترناسيونال -دارای عنصرى از حقيقت است، به

تر کسانی که -اما بيش. المللی-استالينيستی در سطح بين" مارکسيسم"دوم، و 
کنند، از بسياری از -ر میدر جنبش حضور دارند و در مورد اين مسائل فک
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آنند که توسط هالووی به مارکسيسم انقالبی نسبت داده -اين نظرات دفاع نمى
 . شود-می

 
دست -آيا مارکسيسم يک علم است؟ آيا علوم، شناخت عينی از جهان به          

يابی به چنين دانشى ممكن است؟ پيش از دادن چند پاسخ -دهند؟ آيا دست-مى
روبى -الى -ها-ها، بايد گفت پاسخ خود هالووی به آن-شموقت به اين پرس

 :تواند پذيرفتنى باشد-نمی  - های مکتب فرانکفورت-ايده
 

 ،رو-از اين... وارگی بر ِانگاشت منفی از علم داللت دارد-مفهوم بت"          
وعلم انقالبی " بورژوايی"وارگی بر وجود تمايز راديکال ميان علم -مفهوم بت
اولى، پايدارى روابط اجتماعى و َهماَنستى را مفروض . داللت داردو انتقادی 
ى ناسازگارى منطقى تلقى -چون  نشانه-انگارد، و تضاد را هم-و مّسلم مى

علم [در مورد دومی . از اين منظر علم تالشی است برای فهم واقعيت. آند-مى
استى واقعيت تواند منفی باشد، نقدى  از نار-، علم فقط می]انقالبی و انتقادی

) و از اين طريق، تشديِد(هدف، فهم واقعيت نيست، بلکه درک . موجود
هرچه ما .  عنوان بخشی از مبارزه برای تغيير جهان است-تضادهاى آن به
ترى منفی -وارگی را فراگيرتر دريابيم، علم به نحو آامل-حضور شيی

اه آامأل هر گ-وارگی بر همه چيز سايه انداخته باشد، آن-اگر شيی. شود-می
عملی  -ى انتقادی-چيزى جايگاه مبارزه ميان تحميِل گسستگى عمل با مبارزه

 )١٢٢ص ". (ای خنثا نيست-هيچ مقوله. برای ترميم و بهبود عمل است
 

ى اين فراز روشن است، اين ايده است که -اولين چيزى آه در باره          
رو -قض را تحمل کند؛ از آنتواند تنا-خواهد جهان را دريابد نمی-علمی که می

هر مارکسيستی به شما . ى از ناسازگارى منطقى در خود دارد-ا-آه نشانه
وجود دارد، ) و نه فقط انديشه(خواهد گفت که، اين نظر آه تناقض در واقعيت 

 . رود-شناختى هر علم واقعی به شمار می-ى بنيادين معرفت-گزاره
 

هاى کامأل اشتباهى را مطرح -بديل های هالووی-به طور کلی، بحث          
گسست ) postulate(ى -ِانگاره-تواند ُبن-مى- يک خوانش  از آن. کند-می

هاى -آمد-باشد؛ بدترين پى"  بورژوايی"و علم   " انقالبی "مطلق ميان علم  
ايده هالووی در . غريبِ  آکادمی شوروی بودند-هاى عجيب-اين ايده، فرآورده
منطقی دنبال شود به رد  نيلز بوهر يا آلبرت انيشتن طور -مورد علم اگر به

ى ذرات و موج، و يا -ها در پيوند با نظريه-رسد؛ به اين دليل که بينش آن-مى
 .نسبّيت، بخشی از مبارزه برای تغيير جهان نبودند

 
کنند که علم در توليد شناخت -ها استدالل می-تر مارکسيست-بيش          

هاى موجود در -باشد، و بکوشد تناقض" يالکتيکید"بايست انتقادى و -می
ى آشوب -پيدايش نظريه. چنين طبيعى، را دريابد-واقعيت، اجتماعى و هم

)chaostheory(يارى رسانده است " ديالکتيکی"آرد -شدت به اين روى-، به
ی -هاى آاذبى وارد آرده که فلسفه-اى عليه دوپارگى-ی جانانه-و ضربه

نظريه آشوب . انگارى گشوده است-علت-ى و بىبورژوايى ميان جبرباور
پذير باشند، به عبارت -توانند ُمعّين و علّيت-نشان داده است آه رخدادها مى

اند؛ اما -هايى باشند آه مشخص و قطعى-توانند ناشى از علت-ديگر مى
همراه -پذير به-نا-بينى، ناُمعّين و علّيت-توانند نتايج غيرقابل پيش-چنين مى-هم

ى ديالكتيكى باشد، -اى بر انديشه-آه ردّيه-جاى آن-اين بينش به. اشندداشته ب
تر اين -بحث گسترده(تر گسترش آن است-تاييد آن، يا به عبارت دقيق

توان -، می"مارکس برای زمانه ما "ها را در کتاب دانيل بن سعيد، -موضوع
ى آشوب با نگرش -اما واقعيت اين است آه مالحظات نظريه). يافت
ساز است آه از جانب انگلس در عبارِت -هم-پذيرى علمى نا-ينىب-پيش

 .بيان شد" االضالحِ  نيروها-متوازى"معروِف 
 

گفتن . آيد-دنبال مى-ى علم به-هاى ما در باره-آمدهاى ايده-برخى پى           
بار آورد همان چيزی نيست -تواند شناخت از دنيای واقعی به-که علم می-اين

بينی باشند؛ نه به اين -توانند قابل پيش-ى رخدادها می-ج همهگويد نتاي-که می
نظريه . ها هستيم-ى علت-دليل که ما، بنا به تعريف، فاقد آگاهی کافی در باره

طيفى از . ها قطعی نيستند-بينی را نشان داده است اما آن-آشوب مرزهاى پيش
توان -آمدهاى ُمحتمِل بسيارى از روندهای طبيعى و اجتماعى را مى-پى

ما . نمود-فايده مى-سر بى-اگر چنين نبود، علم يك. بينى آرد-پيشاپيش پيش
 .توانسيم پل بسازيم، داروی جديد کشف کنيم يا در خيابان قدم بزنيم-هرگز نمی

 
بندى آاذبى ميان علم مثبت و منفی، ميان دانش و -جان هالووی قطب          

ى -آه بخشى از مبارزه-آن-هان، بىتوليد شناخت واقعى از ج. نهد-نقد بنياد مى
گونه آه توليد شناخت واقعى از -پذير است؛ همان-انقالبى باشد، امكان

آه به اين درك فروافتاد آه واقعيت -آن-روندهاى اجتماعى ممكن است، بى
آمدى ناگزير قرار -با پى ،غيرقابِل نفوذ" قوانين عينى"ى  -اجتماعى زير سلطه

 . دارد
 

کنند که -ها استدالل می-امروزه تعداد اندکی از مارکسيست ،رو-ناز اي          
پنداشته -آمدى پيش-است، و تاريخ، پايان يا پى" ناپذير-اجتناب"سوسياليسم 

جنگيم؛ -سوسياليسم يک هدف است، يک آرمان است، که ما برای آن می. دارد
نديشى بازا. ى بازانديشى نظرى  است؛ اما فقط آن نيست-سوسياليسم فرآورده

ها در واقعيت يعنى مبارزه طبقاتی در جامعه -نظرى خود، بازتاب تناقض
گويد، نظريه تمايل به -عبارتى بد نقل شده از مارکس می. داری است-سرمايه

 . واقعيت گرايش به سوى نظريه دارد) اميدوارانه(واقعيت و
 

حب کنند که صا-ها گمان می-جان هالووی مدعى است آه مارکسيست          
 : اند-ها فاقد آن-اند  که توده-دانش عينى

 
چون علم، مستلزم تمايزگزارى است ميان -ى  مارکسيسم هم-انگاره"          

هايی که آگاهی واقعی دارند -دانند؛ آن-هايى آه نمى-دانند با آن-هايى آه مى-آن
و " درستی"ى -بحث سياسی بر مسأله.... هايی آه آگاهی کاذب دارند-و آن

ها چگونه -وآن(يابيم -اما ما چگونه درمی. شود-متمرکز می" درستخط "
توان -درست است؟ چگونه مى ،دانند-هايی که می-که شناخت آن) فهمند-می

با فراتر رفتن از ) حزب، روشنفکران، يا هرچه (گفت آه حامالن آگاهی 
شرايط زمانى، مكانى و اجتماعى خود، به دانشى ممتاز از جنبش تاريخى دست 

اگر تمايز ايجاد شده ميان : آه-تر اين-شايد حتا از نظر سياسی مهم.  يابند-ىم
چون امرى -دانند؛ و اگر درك و دانش هم-ها آه نمى-دانند و آن-آنان آه مى

شود، پس رابطه تشکيالتی ميان -ى سياسى نگريسته مى-مهم در هدايت مبارزه
ها برای -انستن آنچگونه است ؟ آيا د) ها-توده(حامالن آگاهی و ديگران 

است، يا انقالب کمونيستی ) به مفهوم حزب پيشاهنگ(ها -هدايت و تعليم توده
های چپ مثل پانه -گونه که کمونيست-همان(هاست -ضرورتأ کاِر خوِد توده

 ؟)فشردند-کوک بر آن پاى مى
 

ى قوانين عينی، جدايی ميان ساختار و مبارزه ايجاد -انگاره...           
کند که هر چيزی -وارگی چنين القا می-که، مفهوم بت-ر حالید. آند-مى

مبارزه است، که هيچ چيز جدا از تضادهای روابط اجتماعی وجود ندارد؛ 
 - ، يک دوگانگی ميان حرآت ساختارى و عينى"قوانين عينی"ى -انگاره

) subjective(زاد-سو، و مبارزاِت درون-مستقل از خواست مردم از يک
 )١٢٢ص ". (کند-هتر از سوی ديگر، را القا میبرای يک دنيای ب

 
اى از -گويند، يك ديدگاه معين، يا شيوه-ها مى-آه مارکسيست-هنگامى          
گذر، به دانش عينى در -ها از اين ره-است؛ آن" درست"نهاد شده -اقدام پيش

آِل . آم نبايستى چنين آنند-يا دست -بخشند-اين باب، شأن مطلقى نمى
تلقی " درست"اى از اقدام -وقتی شيوه.  پذير است-موقتى و ابطال] بشر[دانش
در ] اقدام[ترين-مناسب"اى از -بيان فشرده"] درست"عبارِت [شود، -می

تهاجم "گويند که -ها مثأل می-از سوی ديگر، وقتی مارکسيست. است" موقعيت
ِد ها در واقع به وجو-، آن"امپرياليسم است] کرد-عمل[اى از -به عراق نمونه

ای در واقعيت اجتماعی اشاره دارند آه شناختنى است و از راه تجريد -مقوله
هالووی بايستی موافق باشد که چنين روندی ممکن . شود-نظرى آشكار مى
 . نوشت-اش را نمى-است، وگرنه آتاب

 
ها -ها، آن-ها مدعی نيستند که در مقابِل آگاهی کاذب توده-مارکسيست          

ها -اما آن. برخوردارند) چه  آه ممكن است باشد-هر آن"(ىآگاهی واقع"از 
تواند -پذير است، و می-ى اجتماعی انتقادی امكان-مدعی هستند که نظريه

داری و -ى سرمايه-کنند تا توسعه-هايى را بپروراند که به ما کمک می-مفهوم
ا و اين نظر هالووی که اين امر ناممكن است، چر. مبارزه عليه آن را دريابيم

اند، -های اجتماعی مشخص-ها خود محصول زمان و موقعيت-که مارکسيست
ها محصول زمان و موقعيت -البته که مارکسيست. آشكارا مضحک است

. اند، و مارکسيسم محصول روزگار و شرايط خاصى است-اجتماعی مشخص
و چارچوبی برای فهميدن و ) نه دانش مطلق(مفاهيم مارآسيستى موقتى هستند 

نيست؛ "  عينی"مطلق يا  ،اين دريافت. آورند-ن در جهان پديد میعمل کرد
معيار بايد اين باشد که آيا اين دريافت برای فهم . دار است-بلکه ناقص و جانب
و بطالن آن بايد در عمل و در . ى  آن مفيد است يا نه-جهان و اقدام بر پايه
ى انقالبى نداشته -يافتى نسبت به نظريه-اگر ما چنين ره. مبارزه آشكار شود

آه تئوری را نيز به -ى استراتژی و سياست، بل-گاه نه تنها عرصه-باشيم آن
 .  حال خود وامىنهيم

 
گرى -واره-انگارى و بت-اين باور هالووی که ما همه محصول شيی          

به . نمون شود-هستيم،  ضرورتأ نبايستی او را به رد مفهوم آگاهی کاذب ره
ايم؛ که  در -توانست بگويد آه ما همه دچار  آگاهی کاذب-سان، او مى-همين

واقعيت اين است آه آگاهى برخى . اى از حقيقت وجود دارد-اين سخن هسته
ى خنده شود، اما اگر هالووی آن -شايد مايه. آسان بيش از ديگران آاذب است

آيا جان هالووی . شويم-روى مضحكى مى-را نپذيرد ما به طور واقعی وارد قلم
تواند بگويد که نظرات کسی که نژادپرست و ناسيوناليست است به -واقعأ می

اند، معتبر و -هاى انقالبى-که انترناسيوناليست-ى نظرات کسانی-همان اندازه
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دار و مشروط باشد، اما -ى مارکسيستی ممکن است جانب-موّجه است؟ نظريه
، نزديک مطمئنأ به درکی از جهان، که منتقد نظم اجتماعی موجود است

هاى دگرگونى آن فراهم -ها و امكان-شود؛ و نظرهايى در پيوند با تناقض-می
 .کند-می

 
ى آگاهی -با رد قاطع ايده. خطر بزرگی در ديدگاه هالووی وجود دارد          

) اما  مرتبط با (ى چيزی جدا از-مثابه-کاذب، او مفهوم  ايدئولوژی به
کم گرفتن ايدئولوژی، مانع -دست. دکن-وارگی را رد می-انگارى  و بت-شيی

هايى -شود؛ دستگاه-داری مدرن می-هاى ايدئولوژيک سرمايه-از فهم دستگاه
واره شده  بسيار -دار و بت-دار سرمايه-های طرف-که در توليد و تكرار ديدگاه

ی ممکن ضعِف ياد شده، منطقأ عدم درک اهميت مبارزه -نتيجه. مندند-قدرت
چنين  -در تبليغ، تهييج و هم  -برد بی امان ايدئولوژيک، و ضرورت ن

و مراآز (ها -ى رسانه-است که به وسيله" کاذبی"های -عليه ايده  -"نظريه"
اين مبارزه . شوند-دار هر روزه تبليغ می-دار سرمايه-طرف) دانشگاهى

که -گردد، بل-خودى  در مقياسى ملى و آارآمد پديدار نمى-طور خودبه-به
اين آن چيزی است  که لنين تالش آرده بود در . شود بايستی سازمان داده

اما اين . نوشت ١٩٠٢مطرح کند  که در سال  -آه بسيار تحريف شده -آتابى
 .داستان ديگری است

 
 جهانی بدون احزاب چپ: گيری استراتژيک-نتيجه

 
. ىهای استراتژيک است-گير-فاقِد نتيجه -خواهى-بدون پوزش -جان هالووی

متاسفانه، فقط . وجود ندارد" ى خوش-چ تضمينى براى نتيجههي"گويد  -او می
اما برخالف منتقدان اخير احزاب . توانيم با او موافق باشيم-جا می-در اين

 - های غيردولتی-های اجتماعی، سازمان-جنبش -هاى بديل-انقالبی، او سازمان
 او لزوم. آند-َعلم نمى] 1"[شهريار جديد"عنوان رقبايی برای تاج -را به

هاى مشخص، و يا -آارى براى هدف-سازى مبارزات و هم-هماهنگ
به هر رو،  او به . آند-جويى سياسى را انكار نمى-ضرورت ستيزه

از نظر او، ما بايستی به جنبش، . مند نيست-هاى جديد يا بديل عالقه-سازمان
بنگريم آه " دادها-اى از روى-سلسله"که به چشم  -چون  تشکيالت،  بل-نه هم
 .همين و بس. داری الهام گرفته است-ى تظاهرات ضد سرمايه-رخهاز چ

 
آس -اند، همه-ها رايج-اى از آن-های هالووی، که پاره-خوشبختانه ايده          

آمدهاى نامنتظر چنين شود، -را مجاب نخواهد کرد؛ اما اگر در اثر برخى پيش
هاى -زمانمنحل کردن احزاب و سا: بار خواهند بود-اش فاجعه-آمدهاى-پى

نظر -ى آارگرى؛ ناچيز شمردن انتخابات و صرف-ها-چپ، و انحالل اتحاديه
" قدرت خالق"ماند مبارزه  -چه که باقی می-آن. آردن از پيكار بر سر دولت

 .است" قدرت مسلط"عليه  
 

ای -آه لحظه-ها در چپ هژمونی پيدا نخواهد کرد، بل-نه فقط اين ايده          
تصور . ها به لحاظ ساختاری نيز ناممكن است-که تحقق آندهد -تأمل نشان می

های مختلف از يک -کنيد، در جهانى بدون حزب، پنج يا شش دوست در بخش
هاى ضد جنگ درگير شوند، دور هم جمع شوند و راجع به -کشور، در ائتالف

که بر -يابند که نه تنها در مورد جنگ بل-ها درمى-گو کنند؛ آن-و-سياست گفت
. داری توافق دارند-ری مسائل، نظير نژادپرستی، فقر و قدرت سرمايهسر بسيا
گيرند که  جلسات منظمی برگزار کنند و ديگران را -ها تصميم می-سپس، آن

در ادامه، خبرنامه کوچکی هم برای  . هاى خود دعوت کنند-نيز به نشست
طى شش ماه، . آنند-ضد جنگ منتشر مى- شان در ائتالف-ارائه به رفقای

آنند، و -شان شرآت مى-ها نفر در جلسات-شوند آه ده-ها متوجه مى-نآ
ها در واقع يک -سان، آن-بدين. گيرند-تصميم به برگزارى يك آنفرانس مى

و روشن است که اگر هيچ آس ديگر در چپ، . اند-حزب سياسی تشکيل داده
از . سال صدها عضو خواهند داشت-ها ظرف يک-بديل ديگرى ايجاد نكند، آن

که کارهايی که بر عهده حزب است انجام نشده باقی مانده -رو، تا زمانی-ناي
 . هر چه زودتر، بهتر است. نظر کرد-توان از حزب انقالبی صرف-است، نمی

    ----------------------------------------------- 
 marxsite(ى ديدگاه انترناسيوناليستى  و تارنماى-فيل هرس ويراستار نشريه

 .             ستا)
اثر " شهريار"نامى است آه آنتونيو گرامشى با الهام از" شهريار جديد" -] 1[ 

 مترجم. بر حزب طبقه آارگر نهاد ،مشهور ماآياولى
  

  
  
   
  
  
  
  
  

     ! دموکراسی سوسيالِ منجالب    
  

   مقدم شادی بهروز                
 )مطلب سه درجواب(               

 
سوسياليسم بدون :بحث دولت کارگری سه مطلب باعناوین درادامۀ 

رحمت :از) درنقدنظر بهروزشادیمقدم(؟بخش اول!!دموکراسی
رسول آرام ، : از! خوشکدامن ،سوسياليسم فراترازدولت کارگری

علی یحيی پور نوشته شده است : دیکتاتوری پرولتاریا ودموکراسی از
ن در این مطلب  که با توجه به جهت گيری و همسویی مشترکشا

باحفظ  نقطه نظرات و مواضع هریک . جواب هرسه را باهم خواهم داد
 .از این سه نوشته

هيچ چيزی مالل : "قبل ازهرچيز بارفيق رحمت موافقم که نوشته 
آورتروخسته کننده تر از آن نيست که به مطالبی بپردازی که پيشتر 

 ." اشاره شده است 
وق ما در اصل و اساس از دو دیدگاه  چون دربحث ف.اما چراچنين است 

در واقع زبان . وسياست متفاوت و متضاد باهم به قضایا برخورد ميکنيم
. سياسی مشترکی نداریم و از دو سياست  متفاوت برخورداریم

نقطه نظرات این رفقا در مورد مقولۀ سوسياليسم وضدیت با سرمایه 
ال و در ،صوری وعاریه ای است، سوسياليسم شان سطحی ،فرم

شان جدی و واقعی ) 1(عوض  خواست دموکراسی و پلوراليسم 
با وجود این اختالف در دیدگاه ،نگرش و خواسته ها است که .ميباشد

تعاریف مان  از سوسياليسم و ضدیت باسرمایه تفاوت فاحشی با 
 .متوجه این تفاوت ها شده است " هم دارد و خواننده قطعا

دگاه مشترک مایه ميگيرد ، با این حال این سه مطلب از یک تفکر ودی
مطلب رفيق علی یحيی پور چيز خاصی نميگوید و بيشتر مخدوش و 

مطالب رفقا رحمت خوشکدامن و رسول آرام حاوی .نامشخص است 
دیدگاه سوسيال دمکراتيک َانها نسبت به دولت بوده و درَان تجدید 

ی دیکتاتوری نظر طلبی در مقولۀ دولت کارگری و رد نظریۀ مارکسيست
پرولتاریا و تبليغ سوسيال دمکراسی و سازش طبقاتی را به راحتی 

در زیر دو شباهت اساسی در نقطه نظرات هر . ميتوان مشاهده کرد
 .سه مطلب را خواهم َاورد 

سعی در یافتن همسویی واشتراکِ وجه بين دو طبقۀ متضادو  - یک
دن به چنين همسویی و یااميدوار بو)طبقه کارگرو بورژوا(َاشتی ناپذیر

و اشتراکی وتجدید نظر طلبی درتعریف طبقاتی طبقۀ کارگر و رنجش 
از تاکيد وتکيه کردن بر جایگاه این طبقۀ را در نقل قول های زیر از َانان 

 :   ميتوان دید 
رفيق فکر ميکند که چون بورژوا بورژوا است و چون پرولتر پرولتر " -

نميتواند وجود داشته باشد ، هر است هيچ وجه اشتراکی بين ایندو 
او نميتواند دریابد که هم سوی و وجه .چه است تضاد است و بس 

اشتراک در حوزه های متعدد ميتواند وجود داشته باشد ویاَانکه بوجود 
چنين فکر ميکند که چون بورژوازی از ماهيت ارتجاعی "و ." آید 

جه اشتراکی برخوردار است ، نميتواند با پرولتاریا همسوی  و و
داشته باشد  و یااینکه بوجود آید و یا این دوفصل مشترکی داشته 

درنقدنظر (؟بخش اول!!سوسياليسم بدون دموکراسی."باشند
 رحمت خوشکدامن: از)بهروزشادی مقدم

از این روست  که تعریف طبقه کارگر دیگر با آن تعریفی که  بکار " -
اد و ستد و رهائی طبقه برده ميشد تفاوت و چگونگی نيل به تغيير د

کارگر از یوغ استثمار و رهائی انسان از نابرابری های اقتصادی و 
اجتماعی و دگرگونی های مختلف در عرصه های متفاوت زندگی  

سوسياليسم ."مورد تجدید نظرهای نوین قرار گرفته است 
 رسول آرام: از !فراترازدولت کارگری

کارگر را ميبيند وحتمٌا هم به رفيق بهروز دردوران گذار فقط طبقهء"-
علی : از" دیکتاتوری پرولتاریاودموکراسی..."دولت شورائی اعتقاددارد

 یحيی پور
ضدیت َانها با انقالب اکتبر ، لنين و بلشویکها عيان است و خود  -دو 

 :َانها نيز به صراحت بيان ميکنند 
تفکری که شما از آن دفاع ميکنيد همان مسيری است که در " -
نظری که بعد از انقالب . وسيه از سوی بلشویکها طی شده است ر

ما دیدیم که .اکتبر پيش رفت تقریبأ بر همگان باطل بودنش آشکار شد
با نيت خير چه جهنمی را برای توده های کارگر وزحمتکش 

؟بخش !!سوسياليسم بدون دموکراسی."سازماندهی کردند
 کدامنرحمت خوش: از)درنقد نظر بهروزشادیمقدم(اول

همه ميدانند که گرچه  کمونيست ایرانی تنها از مباحثات یکطرفه " -
حزب بلشویک و دیگر شاخه های بر آمده از آن که هر یک سيطره 

سوسياليسم ...." جهانی کردن ایده خود را داشتند ؛ سود ميبرد و
 رسول آرام: از!فراترازدولت کارگری

این معنی نيست که مثل در واقع پرولتاریا حق وتو دارد این به " -
مالنخودی ها بيافتيم به دنبال اشتباهات لنين وپوزه بورژوازی وآزادی 
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بخشی از کامنت ."آزادی برای همه هست. بيان او را ببندیم و بگيریم
 رفيق علی یحيی پور برنوشته ای ازمن درسایت دیدگاه

 :حال نگاهی به دیگر موارد این مطالب بيندازیم 
تباط با نظرات انگلس که درست عکس نظرات رفيق رحمت در ار

َایا خود رفيق متوجه این تناقض گویش هست یا نه که (خودش است 
که دولت ،در " از یک طرف بر طبقاتی بودن دولت و سرکوب گریش

واقعيت امر،چيزی جز ماشين سرکوب یک طبقه به دست طبقه ای 
در جمهوری  این حقيقتی است که" تاکيد ميکند و اینکه "دیگر نيست 

دموکراتيک و نظام پادشاهی ،هر دو ،به یک سان مصداق دارد 
و از طرف .." ؛خالصه این که ، دولت ، دربهترین حالت ، شری است 

دیگر در مخالفت با سياست سرکوب طبقۀ بورژوا از طرف حکومت 
کارگری و محروميت این طبقه از دموکراسی  در جامعۀ 

 : وشتۀ خود رفيق توجه کنيدبه ن. سوسياليستی اصرار دارد 
انگلس در دنباله همين نوشته با کسانی که اعتقاد خرافی "

وفلسفی که بعضی از فيلسوفان در مورد دولت مياندیشند و فکر 
یا ملکوت خدا در روی زمين "تحقق فکرت " ميکنند که دولت یعنی

مرزبندی بسيار روشنی مينماید و بر خصلت طبقاتی دولت .ميدانند
و در دنباله همين نوشته بر عليه کسانی که فکر ميکنند .ميکند تاکيد 

درحالی : "که جمهوری دموکراتيک دیگر مفهوم طبقاتی ندارد ،ميگوید
که دولت ،در واقعيت امر،چيزی جز ماشين سرکوب یک طبقه به 
دست طبقه ای دیگر نيست و این حقيقتی است که در جمهوری 

،به یک سان مصداق دارد  دموکراتيک و نظام پادشاهی ،هر دو
؛خالصه این که ، دولت ، دربهترین حالت ، شری است که پرولتاریای 

از [پيروز در پيکار برای به دست آوردن سلطهء طبقاتی خود ،آن را 
به ارث ميبرد ،شری که پرولتاریا ، درست مانند کمون پاریس ] گذشته

گر آن گاه که نسل ، از مٌضار آن  در کوتاه ترین زمان رها نخواهد شد م
تازه ای از مردم ، که در شرایط اجتماعی تازه و آزادانه ای به بار آمده 
اند ، چندان توانایی بيابند که بتوانند تمامی این زباله بر انباشته ای را 

 ."                                   که دولت نام دارد بروبند و از پيش پای خود بردارند 
دولت : " رفيق خوشکدامن با تائيد حرف انگلس که چگونه است که 

،در واقعيت امر،چيزی جز ماشين سرکوب یک طبقه به دست طبقه 
از یک طرف  و از طرف دیگر از دموکراسی برای ..." ای دیگر نيست

" مگر . عموم و عدم لزوم دیکتاتوری در دولت کارگری حرف ميزند
یکتاتوری و سرکوب طبقه ای در دولتی غير از اعمال د" سرکوب 

َازادی بيان و اندیشۀ َان طبقه و نقص حقوق سياسی اش چيز دیگری 
 ميتواند باشد ؟

با این اوصاف باید پرسيد دولت کارگری که رفيق ما درنظر دارد 
وميخواهد برای همۀ طبقات دمکراسی به ارمغان َاورد و بورژوازی و 

ن َازادانه از حقوق در َا)به نقل از نوشتۀ خود رفيق رحمت( حزب اللهی
سياسی برخوردار باشند ، نمایندۀ کدام طبقه است ؟ برنامۀ 
سياسی اش در جهت منافع کيست؟ َایا وضعيت چنين دولتی با 
واقعيت های طبقاتی و منافع  طبقات مختلف مردم جامعه در تضاد 
قرار نميگيرد؟ ونتيجۀ  عملکرد چنين دولتی در همان ابتدای کارش 

شيسم و به هم خوردن جامعه وایجاد بی نظمی و هرج و غيراز َانار
با تعریف  " مرج چيز دیگری خواهد بود ؟و َایا این روش ونگرش اساسا

 مارکسيسم از دولت  که مورد تائيد خود رفيق است همخوانی دارد ؟
درتائيد ( بعد رفيق رحمت بدون توجه به حرفهای از پيش گفته اش

ن بار نه در راستای بحث انگلس ، از و ای) نقل قول هایش از انگلس
را به دموکراسی بيشتر ربط ميدهد و فراموش ميکند " شر"بين رفتن 

و این حقيقتی است که در :" که درنقل قول باال از طرف انگلس َاورده 
جمهوری دموکراتيک و نظام پادشاهی ،هر دو ،به یک سان مصداق 

، شری است که دارد ؛خالصه این که ، دولت ، دربهترین حالت 
پرولتاریای پيروز در پيکار برای به دست آوردن سلطهء طبقاتی خود ، 

 :ومينویسد " به ارث ميبرد ] از گذشته[آن را 
رفيق اگر اندک تعمقی در این موضوع ميکرد ميدید که هرچه دامنه "

دموکراسی بيشتر باشد و هرچه بيشتر طبقه کارگر بتواند آن را 
ه همان نسبت سلطه طبقاتی که بدست گسترش و سازمان دهد ب

کمرنگ تر ميشود ،تا به مرحله ای خواهيم رسيد ) یعنی شر(آورده 
.. که دیگر ضرورت وجودی آن با از بين رفتن طبقات از بين خواهد رفت 

" 
وعجيب تر اینکه با َاوردن نظریۀ زیر باز بحث دموکراسی بيشتر و از 

را " شر"تقویت پایه های این بين رفتن شر را از یاد ميبرد و مسئلۀ 
 : مطرح ميکند که 

طبقه کارگرباید برای تحکيم و حفظ سلطه طبقاتی خود، پایه های "
طبقه کارگرباید همانند دیگر طبقات "و ." این شر را محکم تر گرداند 

برای تحکيم و حفظ سلطه طبقاتی خود اقدام نماید تا پایه های این 
 ." شر را محکم تر گرداند 

 :ادامه رفيق رحمت مينویسد در 
رفيق بر اساس چنين نگرشی ،در دموکراسی مورد ادعای خود که "

آنرا دموکراسی سوسياليستی مينامد ، هيچ جای برای نيروهای 
جالب اینجاست که این رفيق آنرا دموکراسی .غيرکارگری نميبيند 
 معلوم نيست که وقتی دموکراسی مورد ادعای او. اکثریت نيز مينامد

تنها برای طبقه کارگر و نيروهای کارگری است ،چگونه ميتوان آنرا 

البته روشن است که رفيق منظورش .دموکراسی برای اکثریت ناميد
 ."از اکثریت ،اکثریت  در بين طبقه کارگر است 

دراینجا َان بخش از مطلبم را که ایشان به َان اشاره کرده وتحریف 
 : شده است مياورم 

راسی که در دولت سوسياليستی بوجود خواهد واضح است دمک"
َامد ،عالی ترین و باالترین دمکراسی است که جامعه بشری در ادوار 

یعنی دمکراسی وسيع و واقعی برای اکثریت .تاریخيش به خود دیده
امامسئله این است برخالف .برای کارگران وزحمتکشان.مردم جامعه

يخواهد باشداین نظر وتصور رفيق رحمت َانطوری که نوشته وم
دمکراسی هنوزبرای عموم مردم نيست ونباید ونميتواند هم 

هنوز ازاین دمکراسی ) طبقۀ بورژوا(چون بخشی ازجامعه.باشد
محروم و اکثریت جامعه با برخورداری از قدرت حاصل ازحاکميت شان  
و منجمله ابزار دمکراسی برای نابودی این طبقه و َانچه که به این 

است و مانعی بر سر راه وپيشروی انقالب طبقه مربوط  
از مطلب ."سوسياليستی بشود به ميدان َامده است 

 ،تخيل ِ سازش طبقاتی" دمکراسی برای عموم"شعار:
 :رفيق رحمت مينویسد 

ثانيأ بدترین نوع دیکتاتوری رابه نام طبقه کارگرميخواهد اعمال " -
و اندیشه  براستی درجامعه ای که دگراندیشان آزادی بيان.کند
نداشته باشند ،ميتوان آن جامعه را جامعه آزاد و دموکرات ناميد؟ ....و
 و " 
دموکراسی مورد ادعای رفيق در واقع هيچ ارتباطی به دگراندیشان " -

ندارد وجز طبقه کارگر هيچ کس دیگردرجامعه او همانطور که خود نيز 
 ." ميگوید آزاد نيست

کارگری اصل برحقوق سياسی ، درجواب این نظرباید گفت در دولت 
تحت ستم و )جامعۀ سرمایه داری(طبقاتی که در نظام قبلی

استثماربوده اند ،یعنی کارگران و زحمتکشان گذاشته ميشود و این 
دولت بنا به ماهيت سياسی و طبقاتيش نه دولت َازاد است و نه 

و  دولت  َازاد نيست و نميتواندباشدچون َازادی را از دشمن.دمکراتيک 
دشمنان طبقاتيش سلب ميکند و دولت دمکراتيک نيست چون مهر 
طبقۀ خاصی را برخود دارد و دموکراسيش در خدمت طبقۀ کارگر و 

 . متحدین َان ميباشد 
و در هيچ جای مارکسيسم از دولت به معنای َازاد و دموکراتيک نام 
برده نشده است و بحث َازادی بيان دگر اندیش و دگراندیشان، اگر 
منظور امکان و ميدان دادن به َانهایی است  که طور دیگر غيراز 
حکومت کارگری مياندیشند وفکر ميکنند ویا افراد و جریانات دیگری 
نظر ونظراتی دارند وباید در اظهار نظر َازاد باشند و منتقد در حکومت 
کارگری بتواند انتقاداتش را مطرح کنند و امکان طرح انتقاد از طرف 

  -. به َان دولت وحکومت وجود داشته باشد است دیگران 
اگر بحث این است روشن است باید این ها باشد و َازادی بيان ،انتقاد 

ولی بحث .وانتقادپذیری جزو پرنسيپ های این حکومت باید باشد
رفيق رحمت تنها دگراندیش نيست و اختالف ما هم برسر چيز دیگری 

قالب کارگری خواهان سهيم ایشان در حکومت برخاسته از ان.است 
بودن ارتجاع و ضدانقالب در دموکراسی موجود در َان جامعه است و 
اختالف ما برسر َازادی وعدم َازادی و سرکوب برای بورژوازیست در َان 

و درطول بحث  متوجه شده ایم که منظور رفيق رحمت از . حکومت
 .  دگر اندیش طبقۀ بورژوا هم است 

 :   ست کهواما اینکه نوشته ا
جالب این جاست که از در هم شکستن ماشين دولتی بورژوازی " -

اگر از طریق دموکراسی نتوان به این هدف نائل .نيز صحبت ميکنيد 
شد ،باچه وسيله ای ميخواهيد چنين کاری را انجام دهيد ؟ آیا با 

 و" همان سالح بوروکراتيک که از بورژوازی به ارث ميبرید؟ 
هر راه .گر ساختن جامعه سوسياليستی استهدف طبقه کار" -

 ."دیگری غير از دموکراتيزاسيون جامعه سرابی پيش نخواهد بود 
از طریق "نه " در هم شکستن ماشين دولتی بورژوازی"باید گفت که
بلکه با بدست گرفتن قدرت سياسی و در حاکميت قرار " دموکراسی

کارخانه ها  گرفتن طبقۀ کارگر،سرکوب دشمن، به کنترل درَاوردن
وسهام ونظارت برتوزیع و کنترل و به اختيار در َاوردن تمام موسسات 
دولتی ،برچيدن سيستم گندیده بوروکراتيک، ضبط اموال سرمایه 
داران ، به کنترل درَاوردن تمام بانکها ،منابع و سرمایه های ملی ، لغو 
ی ارتش وپليس سرکوبگر وحرفه ای ، لغو همۀ قرار دادهای بورژوای

 .  ممکن است ..و
 :  در ادامه ایشان مينویسند

پس از انقالب کارگری و برقراری دولت کارگری چگونه ميشود که " -
آیا راه دیگری غير از دموکراسی برای .چنين دولتی راه زوال طی نماید

عموم مردم ميتواند وجود داشته باشد؟ رفيق شادیمقدم برای این 
چرا که راه دیگری . داشته باشد  موضوع نيز هيچ توضيحی نميتواند

 ."وجود ندارد 
دموکراسی برای عموم "هم نه از راه " زوال دولت"درجواب باید گفت

بلکه با دست بردن در مناسبات توليدی و اقتصادی جامعه و " مردم
برنامه ریزی سوسياليستی در جهت لغو مالکيت خصوصی و اجرای 

جامعه در این راستا مالکيت اجتماعی درعرصۀ توليد وپيش رفت 
تا َانجا که دیگر در جامعه چيزی به نام مالکيت . صورت خواهد گرفت 
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خصوصی وجود نداشته باشد و انسانها برابر و جامعه عاری از طبقات 
 .  شود و َان وقت پدیده ای به نام دولت زوال خواهد یافت 

 :رفيق رسول آرام هم مينویسد
را بر پرچم خود مينویسم و در باره  کلمه چند صدائی  و یا پلوراليسم"

ازاین جهت است که این : "ودر جای دیگر َاورده ." آن مباحثه ميکنم
وظيفه را بایستی بعهده خود مردم قرار داد تا آنان خودشان روش و 
چگونگی بریدن از جامعه و سيستم غيرسوسياليستی را انتخاب 

تان مردم روشن است که وقتی قدرت تصميم گيری در دس.نمایند
باشد درگيری خشونت بار با سيستم سرمایه داری ازطریق اعمال 
اعتصابات سراسری؛ برای کسب امتيازات هرچه بيشتر و نهایتا خلع 
سالح واقعی سرمایه داران از طریق لغو قوانين ارتجاعی و جایگزینی 

سوسياليسم ."روابط دمکراتيک ؛به حداقل ممکن خواهند رساند
 !" ریفراترازدولت کارگ

 
از طرف ایشان ندارم که خودش مسئله " پلوراليسم"کاری به طرح 

ای دیگر است و َانهم با دولت کارگری و مشخصات َان هيچ همخوانی 
اما در مطالب قبلی نوشتم .به این بحث مربوط نيست " ندارد وفعال

که در بحث کنونی در واقع روی سخن  و مخاطبم با طيف وسيعی از 
و رفيق رسول آرام  این نظر مرا در مورد  چپ توهين .چپ ایران است 

 : ناميده و نوشته است 
برخی از نویسندگان که وقتی برای تامل و تفکر دارند نه تنها در صدد "

نيستند تا افکار و نظرات همرزمان خود را بعنوان یک نظریه  در چهار 
 چوبه تفکرات سوسياليستی بپذیرند بلکه با برخوردهای بگونه ای

استالينيستی  سعی دارند آنها را از حوزه دفاع از سوسياليسم 
به نمونه اینگونه برخوردها در سایت راه کارگر مواجه ! اخراج کنند

ابتدا خواستم از کنار آن بگذرم اما با خود فکر کردم که چرا ما . شدم
باید بی اعتنا باشيم ؟ از این رو بود که نه بعنوان  پاسخ به این 

که بعنوان پاسخ گوئی به جنبش سوسياليستی اقدام به نوشته  بل
در سایت راه کارگر مقاله ای خواندم که در . نگارش این مقاله کردم

 :  آخر آمده بود 
مارکسيسم نبوده ونيست "طيف وسيعی ازچپ ایران که اصال.....«

واین مباحث مشغله اش نبوده ونميباشد و ازکنار چنين بحث 
تفاوت رد ميشود و با درماندگی و ولنگاری فکر و هایی،الاباليگر و بی 

ذکرش فقط سرنگونی طلبیِ راست روانه است و اکنون بخشی از َان 
چپی . هم زبونانه دست به دامنِ جنبش سبز و ليبرال ها شده است 

که قيد همه چيز را در عرصۀ پراتيکش زده است ومارکسيسم ،انقالب 
ری پرولتاریا برایش مسئله سوسياليستی ،دولت پرولتری و دیکتاتو

نيست و به این َارمان و اهداف بی باور است و هنوز جرئت ندارد 
نظراتش را در این  ميان بيان کند و درعمل سياست ومنافع  طبقات 
دیگر را ریاکارانه تحت نام و لوای کمونيسم پيش ميبرد و دروغ 

خود  ميگوید،بيشتراست و با همۀ تفاوت ها با رفيق رحمت درمجموع
 ».را نزدیکترحس ميکنم تا با چپ َانچنانی

به این گونه تفکر واینگونه نگرش ميتوان در فرصتی مناسبتر پاسخ 
گفت ولی قصد من یقه گيری نيست و نميخواهم کسی را که شاید 
غير عمد مطلبی را مطرح ميکند از صف انقالب به بيابان برهوت پرتاب 

دیگران  را به باد انتقاد و   اما معتقدم   کسانی که اینگونه. کنم
قرار ميدهند؛ هنوز برایشان » پرولتری«توهين بی رحمانه حتما 

روشن نيست که دوستان و دشمنان خود را درکدام  گوشه  جهان 
این رفقا حتما در دولت کارگری و یا حکومت . باید بيابند

سوسياليسم !"سوسياليستی مورد ادعایشان قدرقدرتی خواهند بود
 رسول آرام: از! زدولت کارگریفراترا

پاراگرافی که رفيق رسول  از من َاورده وَانرا توهين قلمداد کرده ،رابه 
دليل اهميتش درتوضيح چگونگی وضعيت و مواضع چپ بيشتر توضيح 

 .خواهم داد
بعداز فروپاشی شوروی و ناکارایی و بن بست تفکرات سياسی 

چندین دهه ميداندار  وایدئولوژیک احزاب چپ در قالب مارکسيسم که
مبارزه تحت لوای کمونيسم بودند و در واقع مبارزات و خواست های 
طبقات غير کارگری را در جوامع مختلف نمایندگی ميکردند، و بسر 

 60رسيدن این دوران  و شکست چپ واحزاب فعال َان در اوایل دهۀ 
در حاکميت جمهوری اسالمی در ایران ، شکست  پيش روی های 

، دورشدن و قطع ارتباط  باقی ماندۀ  چپ با جامعه و ماندنش  57قيام
در خارج کشور ، طوالنی شدن سالهای تبعيد ، برباد رفتن تمامی 
تحليل ها  و پيش بينی های این چپ در مورد حاکميت این رژیم در 
ایران و بردوام بودنش ، تالش های هر از چند گاه احزاب چپ در ارتباط 

زش های  موجود در جامعه  و به اميد سرنگونی با اعتراضات و خي
حکومت سياه اسالمی زیستن و تشکيالت های خود را نگه داشتن 
،باتمام نيرو به استقبال اعتراضات و جنبش های طبقات دیگر رفتن 
،دردنيای فکری و فانتزی های خود به سمت دولت و حاکميت های 

 - موهوم و ایده ال خود خيز برداشتن ،
از چند گاه و ممتدِ ناشی از به هدف نرسيدن و این  دور یاسِ هر 

باطل را سالها طی کردن ، با جنبش ها خود را تعریف نمودن ،از 
مارکسيسم اندوختۀ اندک داشتن و ناتوان در انطباق تئوری ها با 
عمل  مبارزۀ  طبقاتی در اجتماع بودن ، سرنگونی طلبی صرف را با 

راه نابودی نظام سرمایه داری و جهت گيری سياسی و طبقاتی در 
بر پایی جامعۀ سوسياليستی عوض کردن  ، به نام کمونيسم و 
سوسياليسم ،سياست و اهداف دیگر طبقات را پيش بردن ، با 
سکوت وسازش از کنار مقوالت مارکسيستی و درارتباط  با اهداف 

سوسياليسم ، مقولۀ " اصلی َارمان رهایی انسان گذشتن ، عمال
و مبارزۀ طبقاتی ، دولت کارگری ، وراه نيل به جامعۀ برابر  و طبقات 

َازاد رابه فراموشی سپردن ، در مقابل سياست طبقات دیگر سازش و 
همراهی کردن ، اپورتونيستی عمل کردن ، روز به روز از مارکسيسم 
و اهدافش دور شدن ،تحت تاثير دمکراسی پارلمانی و بورژوایی 

 - ، کشورهای اروپایی بودن 
سوسياليسم را وانهادن  و سوسيال دمکرات شدن ،با نگرشی 
سطحی و بدون درک مقولۀ طبقاتی دولت و ضرورت دوران تاریخی 

در نقد کشور هایی " حکومت کارگری و گذار از سوسياليسم و صرفا
تحت نظام دیکتاتوری و موجود در دنيا به نفی دولت طبقاتی کارگری 

، دمکراسی را مقوله ای زیر بنایی و ودیکتاتوری پرولتاریارسيدن 
اصلی در نظام سوسياليستی و هر نظام دیگر دیدن ، مسئلۀ طبقات 
و نابودی نظام سرمایه داری را بدست فراموشی سپردن و برای عدم 
َازادی بيان بورژواها در دولت کارگری نگران شدن و برخالف 

سعی در  مارکسيسم و منافع طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشانِ جامعه
اثبات حق سياسی و لزوم برخورداری طبقات ضدانقالبی در جامعه 

 - سوسياليستی نمودن ، 
مقولۀ قهر و سرکوب دشمن را در انقالب اجتماعی وسوسياليستی و 
دولت طبقاتی َان حذف کردن ،دمکراسی پرولتری را ناالزم دانستن و 

لی دمکراسی همگانی را تجویز نمودن ،با یک چرخش فکری و عم
لنين وبلشویسم وانقالب اکتبر را از قلم انداختن ، نظرات و تحليل 

این است .های مارکس و انگلس را به دلخواه تعبير وتفسير کردن
و گفتن . مختصات سياسی و فکری طيف وسيعی از چپ امروز ایران

 . اینها در مورد این چپ توهين نيست  و عين واقعيت است 
 :قل قولی از لنين خاتمه ميدهم این بحث  رابه سهم خود بان

مابشکل گروه فشردۀ کوچکی درراهی پرازپرتگاه ودشواردست "
دشمنان از هر طرف ما را در .یکدیگر رامحکم گرفته وبه پيش ميرویم

اتحاد .هميشه باید از زیر َاتش َانها بگذریم " محاصره گرفته اند و تقربيا
ه همانا برای َان گرفته تصميمی ک. ما بنا به تصميم َازادانۀ ما است 

ایم که با دشمنان پيکار کنيم و در منجالب مجاورمان در نغلطيم که 
سکنه اش از همان َاغاز ما رابه علت اینکه بصورت دستۀ خاصی مجزا 
شده نه طریق مصالحه بل طریق مبارزه را برگزیده ایم سرزنش نموده 

 .اند 
! ین منجالب برویم به ا: وحاال از ميان ما بعضی ها فریاد ميکشند

شما :وقتی هم که َانها را سرزنش ميکنند بحالت اعتراض ميگویند 
خجالت نميکشيد که َازادی ! عجب مردمان عقب افتاده ای هستيد 

اََری َاقایان ،شما !ما را برای دعوت شما براه بهتری نفی ميکنيد 
د ولو َازادید نه تنها دعوت کنيد بلکه هر کجا هم  دلتان ميخواهد بروی

َانکه  منجالب باشد، ما معتقدیم که جای حقيقی شما هم همان 
منجالب است و برای نقل مکان شما به َانجا حاضریم در حدود 

دست از ما " ولی در  این صورت اقال. توانایی خود  کمک نمائيم 
زیرا که َاخر . بردارید و بما نچسپيد و  کلمۀ بزرگ َازادی را ملوث نکنيد 

هر کجا خواستيم برویم و َازادیم نه فقط عليه  " زادیم َا" ما هم 
منجالب بلکه با هر کس هم که راه را بسوی منجالب کج ميکند 

  !"    مبارزه نمائيم 
 چه باید کرد –لنين                                        

 
2010 .3 .20 
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   !پاسخی به مقاله رفيق شادی مقدم 

  ! )   منجالب سوسيال دموکراسی  (    

  رحمت خوشکدامن                        
  

در جواب ! ( منجالب سوسيال دموکراسی " رفيق شادی مقدم در مقاله ای بنام 
او برای . به سبک هميشگی اش به نقد نظراتم پرداخته است ) " سه مطلب 

ظرات طرح شده از سوی اوآل به تحريف ن: اينکار از دو شيوه بهره می گيرد 
ثانيآ حتی در همين چارچوبی که می سازد ، نيز نمی تواند  . من اقدام می کند 

او عادت . از انگ زدن فراتر رود و برای اثبات نظر خود  داليلی ارائه دهد 
برايش . کرده که با صادر کردن احکام ، به توهم نسبت به خود بيفزايد 

، مهم ارضای خود وبدست آوردن آرامش  روشنای بخشيدن به بحث مهم نيست
از اينرو . فکری است تا به راه پيمايی خود به شکل گروهی کوچک ادامه دهد 

راهی که ! آقای عزيز : " وقتی که  رفقای ازهمين جنبش چپ به او می گويند 
 –شما می خواهيد طی کنيد ،  راه تازه ای نيست و يکبار در جنبش کارگری 

آيا بهتر نيست که اينبار  . ده و به شکست منجر گرديده است کمونيستی تجربه ش
! آقايان : " رفيق بر می آشوبد و می گويد "  مسير پيشنهادی ما را بيازمائيد ؟ 

راه پيشنهادی شما منجالب است ، شما ما را دعوت به منجالب که جای حقيقی 
اهی به و وقتی که از رفيق سوال می شود چرا چنين ر" شماست  می کنيد 

منجالب  منتهی خواهدشد ؟  او پاسخی ندارد و همانند صفحه گرامافونی که 
  .خط بيفتد به تکراريک کلمه  منجالب ، منجالب ، منجالب ، پسنده می کند 

طبقه کارگر تنها از طريق :"  گويند من و دهها مارکسيست مثل من می
کمونيستی پيش  می تواند به سوی جامعه) برای عموم ( دموکراسی راديکال 

. "رود  و هر راه ديگری غير از دموکراسی به بن بست منجر خواهد شد 
رفيق شادی مقدم با شنيدن نام دموکراسی و ارتباط آن با سوسياليسم  به دور 
خود می پيچد  و بدون اندک تعمقی از آستين شعبده بازی اش انگ سوسيال 

اين .  اين واقعيت  می کند  دموکراسی را بيرون می کشد و نثار ما  گويندگان
او . ندارد "  سوسيال دموکراسی " در حالی ست که اوخود درک روشنی از 

چنين تصور می کند  که هر گرايشی و هر حزبی اگر از دموکراسی برای 
  .حال چرا ؟ پاسخی وجود ندارد . است " سوسيال دموکرات " عموم دفاع کند 

ه دموکراسی بازی متعلق به بورژوازی در سيستم فکری او چنين جا افتاده ک 
با اين خيال . است و نا آگاهانه چنين افتخاری را به نورژوازی تقديم می کند 

که خود به سوسياليسم می انديشد و برای آن مبارزه می کند و سوسياليسم را 
بدون دموکراسی قابل تحقق می داند  و هربرداشت ديگری غير از اين را 

بی جهت نيست که رفيق در همين .  ارکسيستی می داند  متناقض با نظريه م
: " می پرسد ) در جواب سه مطلب !"( منجالب سوسيال دموکراسی " مقاله 

آيا اين روش ونگرش اساسآ با تعريف مارکسيسم از دولت که مورد تائيد خود 
برای همه طبقات ..  يعنی دولت کارگری که  " " رفيق است همخوانی دارد ؟ 

ی به ارمغان آورد و بورژواری و حزب اللهی در آن آزادانه از حقوق دمکراس
نوشته ! ) ( از مقاله منجالب سوسيال دموکراسی ". ( سياسی برخوردارباشند 

  )شادی مقدم 
اگر خود رفيق کاله اش را قاضی کند ، پی خواهد برد که در هيچ کدام از  

ن نظری که خود به آن اعتقاد نوشته های  تا کنونی اش هيچ دليل اثباتی برای اي
چرا ؟  براستی چرا رفيق تنها  به اين  پسنده می کند . دارد ، ارائه نداده است  

نقطه نظرات اين رفقا در مورد مقوله سوسياليسم و ضديت با : که بگويد 
است . سرمايه ، صوری و عاريه ای است ، سوسياليسم شان سطحی ، فرمال 

مطالب رفقا رحمت خوشکدامن و رسول آرام حاوی : ". و يا اينکه بگويد " 
ديدگاه سوسيال دموکراتيک آنها نسبت به دولت بوده و در آن تجديد نظر طلبی 
در مقوله دولت کارگری و رد نظريه مارکسيستی ديکتاتوری پرولتاريا و تبليغ 

  ." سو سيال دموکراسی و سازش طبقاتی را به راحتی می توان مشاهده کرد 
اگر چنين است بهتر نيست که برای اثبات آن حد اقل توضيح ! يزرفيق عز

يا اينکه چنين تصور می کنی که با آوردن قسمتی از نوشته !  بيشتری بدهی 
؟ من همان !من دليلی بر سوسيال دموکرات بودن ديدگاه من ارائه داده ای  

که چون رفيق فکر می کند : " قسمت از نوشته ام را  در اينجا  نقل می کنم  
بورژوا بورژوا است و چون پرولتر پرولتر است هيچ وجه اشتراکی بين ايندو 

او نمی تواند . نمی تواند وجود داشته باشد ، هر چه است تضاد است وبس 
دريابد که هم سوی و وجه اشتراک در حوزه های متعدد می تواند وجود داشته 

مسئله حق رای را مثال آورد بطور نمونه می توان . باشد و يا آنکه بو جود آيد 
که هم بورژوازی در مرحله معينی و هم کمونيست ها طرفدار آن هستند و يا 
. جدائی دين از دولت که هم کمونيستها و هم بورژوازی از آن دفاع می کنند 

اين طبيعی ترين موضوعی است که در عالم سياست بين طبقات متضاد در 
اما رفيق شادی مقدم طور ديگری فکر می . يک مبارزه طبقاتی بوجود می آيد 

. کند و برای اثبات آن ماهيت ارتجاعی بورژوازی را به شهادت می طلبد 
چنين فکر می کند که چون بورژوازی از ماهيت ارتجاعی برخوردار است ، 

نمی تواند با پرولتاريا همسوی و وجه اشتراکی داشته باشد و يا اينکه بوجود آيد 
  . " مشترکی داشته باشند و يا اين دو فصل 

حال از رفيق شادی مقدم بايد پرسيد  چگونه می توان با خواندن اين قسمت از 
 نوشته من ، اعتقاد به سوسيال دموکراسی را از آن نتيجه گرفت  ؟ 

البته با توجه به نوشته های قبلی رفيق و با توجه به نقل و قولهای که می آورد 
در سيستم فکری رفيق همانطور که . يق چيست می توان پی برد که منظور رف

گفتم چنين  جا افتاده ، اگر کسی از دموکراسی برای عموم دفاع کند، سوسيال 
او . دموکرات است  و آنرا با نظريه مارکسيستی دولت در تضاد می بيند  

چنين می پندارد که دولت کارگری نمی تواند آزادی های سياسی حقوق 
اگر چنين کند ديگر دولت کارگری نخواهد . بشناسد  شهروندی را به رسميت

از اينرو در جامعه مورد نظر او  تنها کارگران از چنين امتيازی . بود 
برخوردارند و می توانند از آزادی که با انقالب و جانفشانی بدست آورده اند ، 

 به قول رفيق کارگران  چيزی را که به سختی بدست آوردند ،  با. بهره ببرند 
ديگران تقسيم نخواهند کرد ، تا از اين طريق خطر مجدد قدرت گيری 

و وقتی به رفيق انتقاد می شود که از طريق به !! بورژوازی  فراهم نگردد 
رسميت شناختن دموکراسی برای عموم مردم  نيست  که خطر بازگشت 
بورژوازی بوجود می آيد ، بلکه دقيقآ از طريق به رسميت نشناختن آن است 

چرا که بورژوازی خواهان دموکراسی .  ه چنين شرايطی  فراهم می گردد ک
پيگير نيست او با محدويت های آنرا می پذيرد ، تا جائيکه اگر ازچارچوب 
های که او تعين کرده فراتر رود به قول مارکس چنان جنگی راه می اندازد که 

رای رفيق قابل اينها ب. با جنگ های برده داری نمی توان آنرا مقايسه کرد 
از اينرو . قبول نيست و نمی تواند در سيستم فکری اش جايگاهی داشته باشد 

جالب اين جاست که از " وقتی که من به رفيق انتقاد می کنم و می گويم که 
و همچنين می " درهم شکستن ماشين دولتی بورژوازی نيز صحبت می کند 

هدف نائل شد  با چه وسيله  اگر از طريق دموکراسی نتوان به اين: " پرسم  
ای می خواهيد چنين کاری را انجام  دهيد ؟ آيا با همان سالح بوروکراتيک ی 

  " که از بورژوازی به ارث می بريد ؟ 
بايد گفت که در هم شکستن ماشين دولتی : " رفيق شادی مقدم پاسخ می دهد

اسی و بلکه با بدست گرفتن قدرت سي"طريق دموکراسی  " بورژوازی نه از 
در حاکميت قرار گرفتن طبقه کارگر ، سرکوب دشمن ، به کنترل در آوردن 
کارخانه ها و سهام و نظارت بر توزيع و کنترل و به اختيار در آوردن تمام 
موسسات دولتی ، بر چيدن سيستم گنديده بوروکراتيک ، ضبط اموال سرمايه 

ايه های ملی ، لغو داران ، به کنتل در آوردن تمام بانکها ، منابع و سرم
ممکن ... ارتش و پليس سرکوبگر و حرفه ای ، لغو قرادادهای بورژوايی و 

  ."است 
پس از گذشت پيش از يک قرن ونيم از پيدايش نظريه مارکسيسم متوجه می  

شويم که رفيقی از ديار مان پيدا شده و بر اين اعتقاد است که درهم شکستن 
دموکراتيک بلکه از طريق نامعلومی که  ماشين دولتی بورژوازی نه از طريق

  ! براستی که حکايتی ست . تنها خود رفيق از آن آگاهی دارد شدنی است  
در اين باره ) ؟ !!سوسياليسم بدون دموکراسی ( من در بخش دوم مقاله خود 
طبقه کار نمی تواند همان ماشين کهنه و " صحبت کردم و گفتم که 

بلکه  به قول انگلس از . " معه بکار گيرد بوروکراتيک را برای اداره جا
می تواند به اين ) همان کاری که کمون کرد ( طريقی براستی دموکراتيک 

چنانکه از نوشته رفيق پيداست او  اصال متوجه تمام مسائلی . هدف  دست يابد  
اگر می . که مارکس و انگلس در مورد دولت و تجربه کمون گفتند نشده است 

  ... گفت که نه از طريق دموکراسی بلکه شد چنين نمی 
شما وظايفی را بيان می داريد که تنها از طريق دموکراتيک می ! رفيق عزيز 

بطور نمونه حاکميت طبقه کارگر اگر از طريق آرای . توان آنها را عملی کرد 
عمومی برقرار وتثبيت نگردد ، اوال دولت اکثريت مردم از طريق مردم و 

د بود ثانيآ   نخواهد توانست برنامه های سياسی و اقتصادی و برای مردم نخواه
در به کنترل در " يا شما می گوئيد که . اجتماعی فرهنگی خود را اجراء کند 

آوردن کارخانه ها و سهام و نظارت بر توزيع و کنترل و به اختيار در آوردن 
" روکراتيک بر چيدن سيستم گنديده بو" ويا می گوئيد "  تمام موسسات دولتی 

ضبط اموال سرمايه داران ، به کنترل در آوردن تمام بانکها ، منابع و " و يا 
سرمايه های ملی ، لغو ارتش و پليس سرکوبگر و حرفه ای ، لغو قرار داد 

اگر همه اين اقدامات از طريق دموکراتيک عملی .. "  های بورژوازی و
و چگونه خواهد توانست نگردد ، برای طبقه کارگر چه ارزشی خواهد داشت 

به هدف خود که متالشی کردن اين دستگاه جهنمی و سازمان دادن جامعه 
سوسياليستی است دست يابد ؟  آيا به شيوه ای بوروکراتيک می توان به جنگ 

را برچيد ؟  آيا اين بدان " گنديده بوروکراتيک " بوروکراسی رفت و بساط 
ماشين دولتی از دستی به دستی ديگر  مفهوم نيست که شما خواهان انتقال همين

  هستيد ؟
طبقه کارگر نمی تواند همان " وقتی که مارکس می گويد که ! رفيق عزيز  

نقد !  دقت کن ."  ماشين کهنه و بوروکراتيک را برای اداره جامعه بکار گيرد 
مارکس و انگلس پس از تجربه .  مارکس ازهمين شيوه اداره حکومتی است 

ز اين نظريه  که طبقه کارگر بايد در وهله اول خود را به کمون پاريس ا
صورت طبقه متشکل در قدرت سازمان دهد فراتر می روند و اين نتيجه را 
می گيرند که اين ماشين نبايد تنها از دست بورژوازی به دست طبقه کارگر 
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و اين شدنی نيست جز از طريق . انتقال يابد ، بلکه بايد در هم شکسته شود 
  . وکراسی ، يعنی همان کاری که کمون پاريس انجام داد دم

نکته جالب ديگری که رفيق در همين مقاله در باره اش نظر می دهد مسئله 
او با ارائه   نظر خود ، عمق بی اطالعی اش را . زوال دولت کارگری است  

او در مقابل طرح اين سوال . از نظريه مارکسيستی دولت به ثبوت می رساند 
پس از انقالب کارگری و بر قراری دولت کارگری چگونه می شود که : " که 

آيا راه ديگری غير از دموکراسی برای . چنين دولتی راه زوال طی نمايد 
عموم مردم می تواند وجود داشته باشد ؟ رفيق شادی مقدم برای اين موضوع 

  . " ندارد  چرا که راه  ديگری وجود. نيز هيچ توضيحی نمی تواند داشته باشد 
در جواب بايد گفت زوال دولت هم نه از : "رفيق نظرش را چنين بيان می کند  

راه دموکراسی برای عموم مردم بلکه با دست بردن در مناسبات توليدی و 
اقتصادی جامعه و برنامه ريزی سوسياليستی در جهت لغو و اجرای مالکيت 

راستا صورت خواهد  اجتماعی در عرصه توليد و پيش رفت جامعه در اين
تا آنجا که ديگر در جامعه چيزی به نام مالکيت خصوصی وجود . گرفت 

نداشته باشد و انسانها برابر و جامعه عاری از طبقات شود و آن وقت پديده ای 
  ."به نام دولت زوال خواهد  يافت 

اين نظر را نيز بايد به عنوان چيز تازه ای بر نظريه مارکسيستی دولت افزود 
براستی نمی دانم وقتی که رفيق  شادی مقدم در باره نظرات مارکس در  .

آيا بهتر .  پيرامون دولت ، اطالع اندکی دارد ، چرا تالش می کند که نظر دهد 
نيست که با مطالعه دقيق نوشته های  آنها  اندکی بر اطالعات خود بيافزايند ؟ 

زوال دولت  -لنين مارکس و انگلس و  -آخر در کدام يک از نوشته های 
کارگری را چنين توضيح داده اند که شما می دهيد ؟ خودتان متوجه هستيد که 

  چه می گوئيد ؟ 
زوال دولت کارگری از همان ابتدای به قدرت رسيدن کارگران ! رفيق عزيز 

حال آنکه شما می گوئيد   پس ازبين رفتن مالکيت خصوصی . آغاز می شود 
آنوقت پديده ای به نام دولت زوال خواهد "تی ، و از بين رفتن جامعه طبقا

براستی وقتی که مالکيت خصوصی و طبقات ازبين برود ، ديگر ." يافت 
شما !  رفيق عزيز .  دولتی وجود نخواهد داشت که شروع به زوال نمايد

  خودتان متوجه هستيد که چه می گوئيد ؟ 
انديشيد که  تئوری  با توجه به چنين آشفته فکری که شما داريد ، چنين می

و با دشمنان مارکسيسم هم صدا .  مارکسيستی دولت با دموکراسی بيگانه است 
شما نا آگاهانه . می شويد و مارکسيسم را در ضديت با دموکراسی می بينيد 

( و نيز  به همين علت . چنين مدال گرانبهای را تقديم بورژوازی می کنيد 
يف می کنيد تا بلکه بتوانيد به نتيجه نظرات ديگران را تحر) آشفته فکری 

تا جائيکه شما می دانيد که تمام نوشته های قبلی ام . دلخواه خود دست يابيد 
اثبات اين ادعاست  که طبقه کارگر بر عليه هر نوع سلطه طبقاتی است و من 

از اينکه "؟!!سوسياليسم بدون دموکراسی " در همين رابطه  در مقاله خود 
مه ای بر جنگ داخلی درفرانسه از سلطه طبقاتی کارگران ياد انگلس در  مقد

طبقه " می کند ،  اضافه کردم  که شما از اين گفته انگلس چنين می فهميد که 
کارگر بايد همانند ديگر طبقات برای تحکيم و حفظ سلطه طبقاتی خود اقدام 

به من نسبت  شما  اين نظر را."  نمايد تا پايه های اين شر را محکم تر گرداند 
. می دهيد  و از آن چنين نتيجه می گيرد که من به تناقض گويی دچار شده ام 

حال اگر اندک صداقتی وجود داشته باشد ، بايد بدانيد که  تمام نوشته هايم ، 
و اين موضوع حد اقل  برای شما بايد روشن . عکس اين گرايش فکری است 

نمی توانيد طور ديگری بينديشيد اما شما با توجه به خط فکری تان . باشد 
وخواهان سلطه طبقاتی کارگران هستيد و اين را با توجه به موضع گيری تان 

  .  حواله می دهيد ، می توان دريافت که زوال دولت کارگری را به روز محشر 
شما چنين فکر می کنيد چون دولت نهادی طبقاتی است بنابراين فرقی ندارد  

هر دوی آنها در جهت . و چه دولت بورژوازی  چه دولت کارگری باشد 
تحکيم سلطه طبقاتی خود گام بر می دارند و بر اين باوريد که طبقه کارگر 
برای سرکوب بورژوازی و ساختن جامعه سوسياليستی راهی جز تحکيم  
سلطه طبقاتی ومتمرکزکردن قدرت انحصاری  خود ندارد  و اگر چنين کاری 

از اينرو شما  نمی توانيد به . انست به پيش رود  انجام ندهد ، نخواهد تو
چيزی بنام درهم شکستن ماشين دولتی بورژوازی و زوال دولت کارگری 

چرا که اعتقاد به سازماندهی سلطه طبقاتی کارگران با . اعتقاد داشته باشيد 
تز در هم شکستن ماشين دولتی و زوال دولت کارگری در تناقص قرار دارد و 

تيد که در سيستم متناقضی دست وپا می زنيد و متاسفانه فکر می اين شما هس
  .کنيد که چنين نظری مارکسيستی می باشد و آنرا به مارکس ربط می دهيد 

در هيچ " رفيق شادی مقدم در جای از مقاله اش چنين اظهار نظر می کند که 
) 1)(ست؟ تاکيد از من ا!آزاد از چه ( جای مارکسيسم از دولت به معنای آزاد 

و دموکرانيک نام برده نشده است و بحث آزادی بيان دگر انديش و دگر 
انديشان ، اگر منظور امکان و ميدان دادن به آنهايی است که طور ديگر غير 
از حکومت کارگری می انديشند و فکر می کنند و يا افراد و جريانات ديگری 

و منتقد در حکومت  نظر و نظراتی دارند و بايد در اظهار نظر آزاد باشند
کارگری بتوان انتقاداتش را مطرح کنند و امکان طرح انتقاد از طرف ديگران 

اگر بحث اين است روشن  -.به آن دولت و حکومت وجود داشته باشد است 
است بايد اين ها باشد و آزادی بيان ، و انتقاد و انتقاد پذيری جزء پرنسيب های 

  . "  اين حکومت بايد باشد 

له اول آدمی با خواندن اين قسمت و اين اظهار نظررفيق چنين فکر می در وه
در " آزدی بيان " کند که او از نظريه قبلی اش عقب نشنيی کرده و به پذيرش 

ولی با خواندن سطر های بعدی نوشته اش پی می . دولت کارگری رسيده است 
خود پا برد که رفيق هنوز نيز به شکل شرم گينانه ای روی نظرات قبلی 

فشاری می کند  و برای توجيه آن از روشی تحريکی استفاده می کند و به 
نيست و ) 2(ولی بحث رفيق رحمت تنها دگر انديشان: " خواننده می گويد 

ايشان در حکومت بر خاسته از . اختالف ما هم بر سر چيز ديگری است 
راسی انقالب کارگری خواهان سهيم بودن ارتجاع و ضد انقالب در دموک

موجود در آن جامعه است و اختالف ما بر سر آزادی و عدم آزادی و سرکوب 
برای بورژوازيست در آن حکومت و در طول بحث متوجه شده ايم که منظور 

  . "  رفيق رحمت از دگر اندش بورژوا است 
که آزادی بيان و انديشه در شرايط : " نوشتم  "  آزادی بيان " من در مقاله  

توجه به تجارب جنبش کارگری و کمونيستی ، ديگر چيزی ست بر  کنونی و با
همگان واضح و آشکار ، که بدون آن هيچ حکومتی و جامعه ای را نمی توان 

و هر گرايشی که چنين نينديشد و خود را عقل سليم . دمکرات و آزاد دانست 
نائل  اوآل هيچگاه به اين هدف:  بداند و بخواهد آن را به ديگران تحميل کند 

دومآ آدميان را وادار می کند ، آنطور که می انديشند بر زبان . نخواهد شد 
در اين مقاله از . "نياورند و آنچه را که بر زبان می آورند انديشه ديگری باشد 

آزادی بيان برای عموم شهروندان به درستی دفاع می کنم و آنرا تنها برای 
و چنين اعتقادی را .  د نمی کنم محدو) هر حکومتی باشد ( حکومت کنندگان 
اين تصور که پس از به قدرت رسيدن کارگران ، تنها : " بيان می دارم که 

برای کارگران آزادی بيان را مجاز بدانيم و برای ديگر اقشار و طيف های که 
در جامعه وجود دارند چنين چيزی را مجاز نشماريم ، نشان از آن دارد که ما 

اگر لنين و .زبان آوردن را از ديگران سلب می کنيم حق انديشيد ن و بر 
بلشويکها چنين مسيری را طی کردند ، ما نبايد راه رفته آنها را تکرار کنيم و 
آنرا به نظرات مارکس وصل کنيم و به دولت کارگری ربط بدهيم ، چيزی که 
پس از انقالب اکتبر عملی شد ، يک تجربه شکست خورده است ، و يکی از 

. ای اين شکست را می توان همين پشت کردن به اراده توده ای نام برد علت ه
و در يک کالم ما راه رفته آنها را نخواهيم رفت ، آزموده را آزمودن خطاست 

 " .  
در همين مقاله از آزادی بيان به عنوان حق وحقوق شهروندی دفاع می کنم و 

بدين معناست که تمامی اين . برای آن به درستی هيچ محدوديتی قائل نمی شوم 
از هر طيف و قشر و ( انسانهای که در جامعه سوسياليستی زندگی می کنند 

ما کمونيستها هر گونه محدوديتی را .  بايد از آن برخوردار باشند ) طبقه ای 
مردود می شماريم و بر اين باوريم که برای آن هيچ محدوديتی نمی توان قائل 

و . چيز طبقه کارگر را فلج خواهد کرد محدود کردن آن قبل از هر.شد 
همچنين بر اين اعتقاديم که تنها طبقه کار می تواند و قادر خواهد بود بطور 

  .  پيگير و همه جانبه ای  برای آن مبارزه کند 
اگر هدف سازمان دهی  جامعه ای آزاد و : "در مقاله آزادی بيان  گفتم  

آنرا به فردای فرداها موکول کرد و نبايد . دموکراتيک برای تمام انسانهاست 
چنين پنداشت ، که در مرحله اول آزادی برای کارگران و زحمتکشان و در 

  ) از مقاله آزادی بيان ." ( مرحله دوم برای تمام انسانها 
اين موضوع اثبات می " آزادی بيان"با آوردن نقل و قول های باال از مقاله  

اعتقاد بودم که وقتی که ما  طرفدار آزادی گردد که من از همان ابتدا بر اين 
. بيان هستيم  بدين مفهوم می باشد که ديگر طبقه کارگر و طبقه بورژوا ندارد 

ما ازآن به عنوان  يک حق و حقوق انسانی و شهروندی دفاع می کنيم و بقول 
کارل مارکس نمی خواهيم از گل سرخ همان عطری بيرون طراود که از گل 

در طول بحث متوجه " و اينکه رفيق شادی مقدم می گويد . د بنفشه می طراو
حقيقت ندارد "شديم که منظور رفيق رحمت از دگرانديش طبقه بورژوهم است 

نظراتم را بطور واضح و " آزادی بيان " من از همان ابتدا در همان مقاله . 
 آشکار بيان نمودم و چنين حقی را برای تمام طبقات جامعه مطرح نمودم  و

و اين شما هستيد که .  هيچ محدوديتی و شرط و شروطی  برای آن نگذاشتم 
" فعآل تا اينجا اين را پذيرفته که بعضی از دگر انديشان از چنين چيزی يعنی 

اما مشکل شما چيز ديگری است . بر خوردارمی توانند باشند " آزادی بيان 
از يک سو آزادی بيان چنانکه  . شما از فهم ابتدای ترين مسائل عاجز هستيد 

را به عنوان پرنسيپ دولت کارگری می پذيرد و از سوی ديگر هنوز چند 
و چنين حقی را برای نيروهای غير . سطری پائين نيامده آنرا نفی می کند 

همه اينها نشان می دهد که شما از مفاهيم .  کارگری و بورزوازی قائل نيستيد 
و تا دريافتن آن راه درازی و براستی که اوليه  مارکسيستی درکی آشفته داريد 

  .راه درازی  در پيش داريد  
                                                      2010/4/1  

  
به جرآت می توان گفت که رفيق آنرا درک نکرده است و  –دگر انديشان -1

در  فکر می کند که دگر انديشان يعنی آنهای که به نفع طبقه کارگر و يا
و پی نبرده است که دگر . چارچوپ خواسته ها ومسائل کارگری فکر می کنند 

انديشان يعنی تمام مخالفين  ،  آنهای که طورديگری خالف حکومتيان می 
و اين شامل حال همه طيف ها و طبقاتی که در جامعه وجود دارد از . انديشند 

  .         جمله بورژوازی نيزخواهد شد 
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 !! بری نه خود رهبرینه اعمال ره  
  

  ) قسمت چهارم ( نقدی بر آرای رفيق تقی روزبه 
                   

  حشمت محسنی     
          

  
در اين بخش من در ابتدا به مساله آگاهی سوسياليستی و جنبش 

ی برنامه و جنبش اشاره ¬پردازم و سپس به رابطه¬خودی می¬خودبه
ه حزب هژمونيک و مفهوم رهبری کنم و در انتها نکاتی را در بار¬می

  .سياسی طرح خواهم کرد
  

  خودی¬آگاهی سوسياليستی و خودبه
دانيم آگاهی موجود در بين کارگران از آگاهی سوسياليستی متمايز ¬می
توان در ¬نخستين کوشش برای تمايز بين درجات آگاهی را، می. است

به  ها¬او در پيوند با مختصات کمونيست. خوِد مارکس سراغ گرفت
شمارد که تا حد معينی ¬هايی بر می¬ی بخش آگاه طبقه ويژگی¬مثابه

  :گويد¬مارکس در مانيفست می. اندازد¬به بحث حاضر روشنايی می
ترين ¬ها از طرفی عمال پيشروترين و با عزم¬بنابراين، کمونيست"

بخش احزاب کارگری هر کشوری هستند، يعنی آن بخشی که کليه 
راند، از طرف ديگر، از لحاظ تئوری ¬می های ديگر را به جلو¬بخش

ی توده عظيم پرولتاريا در اين ¬ها نسبت به بقيه¬مزيت کمونيست
است که آنان از خط حرکت، شرايط و نتايج نهايی عام جنبش پرولتری 

در "ها ¬گويد کمونيست¬يا در همان اثر می." درک روشنی دارند
  )1".(روند¬وضع موجود جنبش مظهر آينده آن به شمار می

مارکس در پيوند با مساله آگاهی و الزامات دستيابى به آن در زندگی 
خود سخنانی گفته است که تا حد زيادی در طول هم قرار دارند و يک 

اين سخنان مارکس در عين اين که تداومی . آنند¬ديگر را تکميل مى
تر و ¬کنند معهذا رويکردی گسترده¬را در انديشه او منعکس می

موشه لوين يکی از . دهند¬مساله را نيز نشان میتر به ¬ژرف
هايی که پيرامون آگاهی و سير تطور آن در انديشه ¬مارکسيست

دهد که ¬ی خود نشان می¬مارکس دست به تحقيق زده است، در رساله
يابد آه دستيابی به آگاهی، روندی بغرنج را ¬مارکس به تدريج در می

غيير نظر او نيز همين کند و خوِد تکامل آرای مارکس و ت¬طی می
او بر اين باور است که مارکس . کند¬پيچيدگی را به خوبی منعکس می

تر به او ¬رسد اما تامل بيش¬در ابتدا از جايگاه طبقاتی به آگاهی می
تواند نوعی آگاهی کاذب - دهد که سطح پديداری، می¬نشان می

رات او تکامل نظ. ها نباشد¬پرورش دهد و ضرورتا بيانگر ذات پديده
به سه دوره تقسيم  -هر چند الگووار - مارکس را از منظر تاريخی

  :کند¬می
بر اين ) البته نه تنها گرايش(گرايش غالب  1849تا سال   )1(

ها که فقط در آن ¬باور استوار بود که ماهيت جامعه برای آن
بدين ترتيب در صورتی که . نگرند، به روشنی قابل رويت است¬مى
يسم فلسفی مزاحم نباشد، ادراک به خودی خود آل¬بندهای آيده¬چشم

  .مساله مهمی نيست
دو نوشته مهم پيرامون سياست در  1851تا  1849از   )2(

اگر نه همواره (فرانسه، حقيقت به دليل فريبکارهای عمدی و واقعی
  .شود¬بورژوازی امری پنهان معرفی می) خودآگاه

يسه و سرمايه از اواخر دهه پنجاه مساله حقيقت در گروندر  )3(
های طبقاتی عمدی کمتر و بر ¬بر فريب. رسد¬تر به نظر می¬پيچيده

. دهد¬شود که خود را گمراه کننده نشان می¬تر تاکيد می¬حقيقتی بيش
گذارد و در مجموع هم ¬نظام اقتصادی ظاهری غلط به نمايش می
زند ابزار درک حقيقی در ¬بورژوازی و هم پرولتاريا را گول می

اين نظر که درگيری . شود¬ی و تجسس علمی ديده میعمل انقالب
های مارکس طی ¬توان در نوشته¬بخش است را می¬اجتماعی آگاهی

شروع و  1847در سال " فقر فلسفه"هايى که دست کم با نوشتن ¬دوره
در : ادامه يافت ديد 1871در سال " جنگ داخلی در فرانسه"با کتاب 

 60ی ¬می تاريخش به دههصورتی که تاکيد بر نقش اساسی تجسس عل
  )2.(گردد¬بر می

توان تئوری جايگاه طبقاتی آگاهی ¬گرايش غالب در دوره اول را می
بدين معنا که اين جايگاه و هستی اجتماعی است که آگاهی را . ناميد

" آگاهی حاصله از پراکسيِس"لوين گرايش دوم را . کند¬توليد می
نا که کارگران از بدين مع. کند¬بندی می¬مبارزه طبقاتی صورت

. يابند¬ی خود به آگاهی و وحدت منافع دست می¬طريق مبارزه
گرايش سوم، اگاهی هم اکنون موجود کارگران را با خصلت عقل 

شود و به ¬کند که در سطح پديداری متوقف می¬متعارف مشخص می
از اين . تالشی جانفرسا نياز دارد تا به آگاهی سوسياليستی دست يابد

گويد راهی شاهانه به سوی علم وجود ندارد و ¬کس میروست که مار
هايی که از پيمودن مسيرهای پر فراز نشيب ترسی به خود ¬فقط آن
. های درخشان آن را دارند¬دهند اقبال بزرگ رسيدن به قلعه¬راه نمی

گويد اگر ظاهر بيرونی و ذات اشياء با يک ديگر ¬يا در جای ديگر می
اين بحث بعدها دامنه .رفت¬به شمار می انطباق داشتند علم چيز زائدی

تر ¬ای از آن را روشن¬پيدا کرد و شاگردان مارکس هر يک گوشه
ها به تاسی از تفکيک مارکس در پيوند با ¬مارکسيست. ساختند

، بين آگاهی در خود و "ی برای خود¬طبقه"و " ی در خود¬طبقه"
روزمره، ( آنها بين آگاهی در خود. آگاهی برای خود تمايز قايل شدند

و آگاهی برای خود مرزهای معينی ترسيم ) غريزی، خودانگيخته
لوکاچ بدون . را مشخص ساختند" آگاهی برای خود"کردند و طيفی از 

، مختصاتی "آگاهی برای خود"اشاره به تمايزهای موجود در مقوله در 
او در کتاب معروف خود . شمارد¬را برای آگاهی طبقاتی بر می

و کتابی که بعدها در دفاع از آن نوشت درک " طبقاتی تاريخ و آگاهی"
  :گويد¬او می. سازد-از کليت روابط جامعه بورژوايی را برجسته می

شود که ¬آگاهی طبقاتی پرولتری هنگامی آگاهی طبقاتی مناسب می" 
در اين ) 3." (به شناخت از تماميت جامعه بورژوايی دست يافته باشد

کند، ¬را از هم متمايز نمی" برای خودآگاهی "جا لوکاچ دو سطح از 
گنجند، در عوض ¬ی همين مقوله می¬سطوح متفاوتی که در محدوده

  .نگرد¬او آگاهی طبقاتی را در سطحی واالتر می
قايل به تمايز " آگاهی سياسی طبقاتی"و " آگاهی طبقاتی"مندل اما بين 

ای که ¬از منافع ويژه: "داند که¬او آگاهی طبقاتی را آگاهی می. است
کند و به لزوم دفاع از ¬توده کارگران را از منافع بورژواها جدا می

اعضا طبقه پی ¬ ی¬اين منافع از طريق همبستگی و تشکل جمعی همه
کند و ¬و اين آگاهی را از آگاهی سياسی طبقاتی تفکيک می) 4".(ببرد

  :گويد¬ی مفهوم دوم چنين می¬در باره
تاريا به آگاهی طبقاتی سياسی مفهوم دگرسانی آگاهی طبقاتی پرول" 

پرولتاريا از طريق فعاليت همه جانبه سياسی نهفته است که کليه مسايل 
درونی و بيرونی مناسبات طبقاتی را طرح کرده و از ديدگاهی 

  )5.(مارکسيستی به آنها پاسخ ميدهد
هم لوکاچ و هم مندل به سطحى از آگاهی اشاره دارند که از 

رود و به درک ¬ک طبقه در توليد فراتر میی درک جايگاه ي¬محدوده
برخی ديگر برای دستيابی به آگاهی . يابد¬کليت جامعه انکشاف می

ی فوق ¬سوسياليستی، تصور روشن از نظام بديل را بر دو مولفه
  . کنند¬اضافه می

آگاهی برای "آيد تمايز قطعی ¬آن چه از اين تاريخچه فشرده بر می
در حالی که مرزهای آگاهی در خود  .است" آگاهی در خود"از " خود

" آگاهی برای خود"رسد، مرزهای ¬روشن و قطعی به نظر می
گيرد که از ¬و طيفی را در بر می. دهد¬مراحل متنوعی را نشان می

اين سخن . تری برخوردار است¬و فرازهای پيچيده و متنوع¬ سطح
معينی البته بدين معنا نيست که در سطح آگاهی در خود نتوان فرازهای 

  .را از يک ديگر متمايز ساخت
محور دوم اين بخش از بحث اين است که چه نيرويی حامل چه سطح 

کشد؟ ترديدی ¬از آگاهی است و چگونه بار امانت را بر دوش می
نيست که آگاهی افراد انسانی يک دست و موزون نيست و از آگاهی 

ستی را طبقاتی تا سوسيالي-فردی، کارگاهی، صنفی، طبقاتی، سياسی
ی معينی ظرفيت و توانايی مشخصی دارد ¬گيرد و هر اليه¬در بر می

برای اين که بتوان اين . که در پرورش سطحی از آگاهی  تواناتر است
بحث را محاصره کرد و پيوند سطوح معينی از آگاهی را برقرار کرد، 

توان از سه اليه سخن به ميان آورد که سه سطح از آگاهی را ¬می
  .خشندب¬تعين می

در اين سطح ما به . گردد¬ی طبقه برمی¬سطح اول از آگاهی به توده
اين سطح از آگاهی . قول گرامشی با عقل متعارف سروکار داريم
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زمان عناصری از آگاهی که در راستای نفی ¬متناقض است و هم
وضع موجود است همراه با عناصری از ايدئولوژی مسلط را در بر 

شود و ¬عموما از تجربه زندگی حاصل میاين سطح از آگاهی . دارد
  .تاباند¬همان را بازمى

طبقه " روشنفکران ارگانيک"سطح دوم از آگاهی محصول فعاليت 
رود و به مسايلی - اين آگاهی از سطح تجربه فراتر می. است
اين سطح . ی حياتی دارد¬پردازد که برای پيشروی جنبش جنبه¬می

پيشروی و مسايل استراتژيک و های ¬از آگاهی، به منطق مبارزه، راه
  .افکند¬پردازد؛ و به مسير راهپيمايی روشنی می¬تاکتيکی جنبش می

اين سطح . توان آگاهی نظری و ناب ناميد¬سطح سوم از آگاهی را می
ها ¬از آگاهی را عموما روشنفکران و متخصصان در درون آکادمی

ها به مسايل عملی جنبش يا تغيير وضعيت ¬آن. پرورانند¬می
ها گرايش دارند نکات عام و تجريدی را کشف ¬آن. پردازند¬نمی
. از اين رو خصلت خنثی و اطالعاتی آثارشان برجسته است. نمايند
ای در پيوند با مسايل عمومی فراهم ¬ها تبيين قانع کننده¬آن
از اين رو هم طبقات مسلط و هم طبقات تحت سلطه . سازند¬می
  .ها سود جويند¬توانند از آن¬می
ی اين سه سطح، پيوند روشنفکران ¬ساله اصلی در نسبت و رابطهم

سطح دوم، با خود جنبش يعنی سطح اول ) ارگانيک(مغطوف به جنبش
بدون اين پيوند سخنی از ارتقا آگاهی متناقض و متعارف موجود . است

روشنفکران ارگانيگ . تواند در ميان باشد¬به آگاهی سوسياليستی نمی
از يک طرف با جنبش گفتگو کنند و از سوی کنند ¬البته تالش می

ديگر دستاورد نظری روشنفکران آکادميک را در پيوند با مسايل عملی 
مراد از ضرورت پيوند روشنفکران ارگانيک با سطح . به کار ببرند

ها تن دهند بلکه ¬اول يعنی جنبش، اين نيست که به آگاهی موجود آن
. به سطح باالتری برکشند ها را¬غرض از اين رابطه اين است که آن

  :گويد¬ورزد و می¬گرامشی به درستی بر اين نکته تاکيد می
را در همان سطح ابتدايی " مردم عادی"کوشد که¬مارکسيسم نمی"

کوشد که ¬می] مارکسيسم[برعکس . ی عقل سليم نگه دارد¬فلسفه
اگر . تری از زندگی رهبری نمايد¬ديدگاه عالی] به سوی[مردم را 

نياز تماس ميان روشنفکران و مردم عادی را بيان ] مارکسيسم[
های -توده] در بين[دارد، نه برای تحديد فعاليت علمی و حفظ اتحاد¬می

 –رده پايين است، بلکه دقيقا به خاطر ساختن يک بلوک روشنفکری 
و نه صرفا  - های مردم¬اخالقی است که بتواند پيشرفت فکری توده

) 6".(را ممکن سازد –وشنفکری های معدود ر¬پيشرفت فکری گروه
تواند يک طرفه، از باال به پايين و با ¬ترديدی نيست که اين امر نمی

اين امر تنها و انحصارا . خصلت آموزش آمرانه صورت گيرد
تواند از طريق تعامل، پيوند چندجانبه و به قول زنده ياد مختاری ¬می

  )7.(صورت تحقق يابد" گفت و شنيد"ی ¬به شيوه
بندی بين اين سه سطح نياز داريم، هرگونه ¬ا به پيوند و مفصلاگر م 

ايجاد تقابل بين اين سه سطح، قبل از هر چيز به ملزومات به ميدان 
. زند¬ی يک طبقه آسيب می¬آمدن طبقه کارگر و عروج آن به مثابه

ما بايد وحدت و ارتباط اين سه سطح را نمايندگی کنيم و با تبليغ هر 
. ها قاطعانه مرزبندی و مبارزه نماييم¬ت بين آننوع جدايی و گسس

همين ضرورت حياتی پيوند نظريه و عمل، آگاهی و جنبش خودبه 
دارد که با استواری بر وحدت -خودی است که گرامشی را وا می

  :گويد¬او می. ها پافشاری کند¬آن
با اين همه آخرين تحوالت و دستاوردهای مارکسيسم در تعميق "

ی ابتدايی قرار دارد؛ بقايای ¬، هنوز در مرحلهوحدت نظر و عمل
ی ¬مکانيسيسم هنوز قدرتمند است، چرا که هنوز از نظر، به مثابه

آنگاه گرامشی مساله ". شود¬دستيار، متمم و تابعی از عمل صحبت می
  . و در خور او است¬ کند که شايسته¬ای طرح می¬را به گونه

تاريخی، يعنی به عنوان  درست است که اين سئوال را نيز به شکلی"
خودآگاهی انتقادی . وجهی از مساله سياسی روشنفکران، مطرح کنيم

. به لحاظ تاريخی و سياسی به معنای آفرينش کادرهای روشنفکر است
خودی "گرداند و به " متمايز"تواند خود را ¬يک توده انسانی نمی

ه مفهوم ب(به استقالل دست يابد، مگر آن که خود را سازمان دهد" خود
گران و رهبران، ¬اما هيچ سازمانی نيز بدون سازمان). وسيع کلمه
عمل و متمايز ساختن شخص خويش  -ی نظری تافته نظر¬بدون جنبه

" تخصص"تدوين فلسفی و نظری ] کار[در طيفی از مردم که در 
  ) 8."(آيد¬دارند، به وجود نمی

 - گاهیهای آ¬طرح درست مساله يا به سخن ديگر ديالکتيک مقوله
خودی، در سنت چپ تاکنون در پرده محاق افتاده و با دو ¬خودبه

اين دو . ای از ابهام فرو رفته است¬تفسير افراطی مرزهای آن در هاله
گرايان تعلق دارد و ديگری به ¬تفسير يکی به اردوی خودانگيخته

در اين بخش از مقاله من به طور ". آگاهی از بيرون"اردوی مدافعان 
ای خواهم داشت به آرای روزا و لنين که ظاهرا نماينده ¬رهکوتاه اشا

  .روند¬اين دو نحله به شمار می
به نظر من اشتباه فاحشی است . کنم¬نخست از آرای روزا آغاز می

گرايان ¬ی خودانگيخته¬هر آينه رويکرد روزا را در جبهه
نگاهی به کل فعاليت روزا و رويکرد او به تحزب . بندی کرد¬صورت
روزا کسی بود که در . سازد¬دگی اين شايبه را بر طرف میبه سا

زمان در ¬کرد، و هم¬حزب مخفی طبقه کارگر لهستان فعاليت می
روزا يکی از آخرين . حزب سوسيال دموکرات آلمان عضويت داشت

. پی دی رای داد. کسانی بود که به ايجاد يک حزب جديد در برابر اس
ای باور داشت و حتی در ¬عاليت فرقهاو با تمام وجود به بی اثر بودن ف

به علت مرزبندی با  - د. پ. اين باره يعنی زمان مناسب انشعاب از اس
توان در ¬دليل اين امر را می. از خود تعلل نشان داد - گرايی¬فرقه

گرايی و باور به نقش يک حزب سياسی در ¬بيزاری او از فرقه
  :ويدگ¬از اين روست که او  می. پيکارهای طبقاتی ُجست

ناپذير ¬امروزه مساله بر سر اين است که بايد همه جا اعتقاد تزلزل"
دار را جايگرين ¬انقالبی را جايگزين تمايالت انقالبی کنيم، کار نظام

انجمن اسپارتاکوس حزبی نيست که بخواهد ...حرکت خودانگيخته کنيم
انجمن . در راس طبقه کارگر و يا به ياری آن به قدرت برسد

س چيزی نيست جز آن بخش از پرولتاريا که به اهداف خود اسپارتاکو
آن بخش از پرولتاريا که در هر گامی که بر ميدارد . آگاهی دارد

ى يک کل در جهت تحقق هدف ¬های کارگر را به مثابه¬توده
دهد، در تک تک مراحل انقالب هدف نهايی ¬اش ياری می¬تاريخی

در تمام مسايل ملی منافع کند، و ¬سوسياليستی را همواره نمايندگی می
اين موضع روزا البته ) 9."(انقالب جهانی پرولتری را مد نظر دارد

نيز ضروزت  1904تنها به اواخر عمر او تعلق ندارد، او حتی در 
کند بلکه برعکس بر آن تاکيد ¬فعالت در يک حزب مستقل را نفی نمی

  :دارد
باربا بايد جدا از آن بخش از پرولتاريا که به اهدافش آگاهی دارد اج"

  )10".(های عام کارگری متشکل شود¬توده
خودی در نزد روزا، ¬واقعيت اين است که در مقوالت آگاهی و خودبه 

تری مطرح شده ¬خودی برجسته و با تاکيد بيش¬ی خودبه¬وزن مقوله
ای است که بسياری از محققان نظر روزا  از جمله ¬اين نکته. است

معهذا پرسش . کنند¬س آن را تاييد میمالينكس، مندل، نورمن گرا
تر به سوى آگاهی ¬کليدی اين است که چرا روزا ميله را بيش

خودجوش خم کرده است؟ تونی کليف در کتابی که در معرفی آرای او 
رسد ¬گذارد که به نظر می- نگاشته است، بر سه مولفه انگشت می

گويد ¬یاو م. تبيين دقيقی از مساله و چرايی آن به دست داده است
ی ¬برجسته کردن خودانگيختگی بدون توجه به متن و زمينه

های روزا ¬از اين رو او جدل. های روزا غير قابل فهم است¬درگيری
  :کند¬را چنين بازسازی می

های دست کم گرفتن احتمالی نقش سازمان ¬برای دريافت ريشه -الف" 
 و دست باال گرفتن احتمالی نقش عنصر خودانگيختگی، بايد به

نخست آن که او بايد . کرد¬موقعيتی توجه کرد که روزا در آن کار می
. افتد¬طلب حزب سوسيال دموکرات آلمان در می- با رهبری فرصت

ورزيد و اهميت ¬اين رهبری بر عامل سازمان بيش از اندازه تاکيد می
رزا لوکزامبورگ با ... ها قايل بود¬اندکی برای خودانگيختگی توده

های خرد و ضعيف بود که ¬ی قدرتمند حزبی و تودهاين انديشه رهبر
اما در انجام دادن اين کار شايد ترکه را اندکی بيش . به نبرد برخاست
  .از اندازه خم کرد

بايست با آن ¬جناح ديگر جنبش کارگری که رزا لوکزامبورگ می- ب
... بود) اس. پی. پی(خاست حزب سوسياليست لهستان¬مبارزه بر می

ای هم چون سازماندهی ¬های ماجراجويانه¬فعاليتاس به . پی. پی
های تروريستی و مانند آن دست زد و در عمل نه بر طبقه ¬گروه

اين جا . کارگر به طور کلی، که فقط بر تشکيالت حزبی تکيه داشت
نيز فرايند اجتماعی به چيزی گرفته نشده بود و همه امور بسته به 

در مبارزه (وکزامبورگاين جا نيز رزا ل. های رهبری بود¬تصميم
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بر عامل خودانگيختگی پا ) اس. پی. گرايی پی¬طوالنی خود با اراده
  .فشرد
گرايش سوم در جنبش کارگری که رزا به ستيزه با آن برخاست - ج

بدون فردگرايی آنارشيسم (ای از آنارشيسم¬سنديکاليسم بود يعنی آميزه
های ¬اتحاديهدهی و تشکيالت و ¬آميز بر سازمان¬و با تاکيد مبالغه

سنديکاليسم به جای آن که به اعتصاب عمومی فقط به چشم ...کارگری
يکی از عناصر مهم انقالب نوين بنگرد، آن را با انقالب اجتماعی 

گرايی ¬رزا در همان حال که با نوع آلمانی اراده... شمرد¬يکسان می
جنگيد با نسخه فرانسوی آن در قالب انديشه سنديکاليستی نيز ¬می
داد که سنديکاليسم اساسا به معنای نفی ¬کرد و نشان می¬رزه میمبا

  )11".(گری کارگران است¬بوروکراتيک ابتکار عمل و خودبسيج
شود و دغدغه ¬ى ياد شده می¬آن خط مشترک که در  هر سه تجربه

های ¬دهد همانا نفی ابتکار و خودفعاليتی توده¬رزا را تشکيل می
تاکيد رزا بايد دريافته شود و ارزش  بر اين بستر است که. کارگر است

شود اين است آه ¬معهذا پرسشی که مطرح می. کار او شناخته شود
  تر  خم شود عوارضی به دنبال ندارد؟¬ميله اگر از حد معينی بيش

بی ترديد هر انتقادی بر بی اعتقادی رزا به نقش آگاهی و نفی تحزب 
ها ¬خی از مارکسيستبا اين وجود بر. انتقاد ناصواب و بی جايی است

فرايند دستيابی به آگاهی نزد روزا، که با ... نظير لوکاج يا جان مالينو 
يابد را مورد انتقاد قرار ¬تعين می" انباشت تدريجی آگاهی "خصلت 

  :گويد-به عنوان نمونه جان مالينو در اين باره می. اند¬داده
ارت از برای بخش عمده جريانات سوسيال دموکراسی رشد آگاهی عب"

ايست هماهنگ از انباشت تدريجی آگاهی، و بدون هيچ گونه ¬پروسه
ها، ¬تاکيد لوکزامبورگ بر خودانگيزی توده. تضاد و يا جهش کيفی

وی را بيش از هر مارکسيست غربى ديگر از اين نظريه ارتودکس 
  )12.".(دور نمود

های آگاهی و خودانگيختگی جبهه ديگری وجود ¬در تناسب بين مقوله
و لنين بيش از هر . ی آگاهی از بيرون تاکيد دارد¬ارد که بر سويهد

کسی ديگری نماينده آن قلمداد شده و آماج حمله مخالفان خود قرار 
در اين جا نيز بی اعتقادی به حرکت خودانگيخته، بی توجهی به . دارد

توانند به آگاهی سوسياليستی ¬چون کسانی که راسا می¬کارگران هم
ای و ناديده گرفتن کارگران ¬تايش از انقالبيون حرفهس. دست يابند

گيرهايی نا صواب و بی ربط است و -پيشرو در تشکيل حزب، خرده
به خوانش دلبخواهی از آثار لنين يا عدم توجه به کل رويکرد او در 

لنين کسی است که .  اش استوار است¬سراسر زندگی مبارزاتى
  :گويد¬می

آموزد و به هيچ رو ادعا ندارد که ¬میها ¬مارکسيسم از تجربه توده"
درباره شکل مبارزه اختراع شده توسط اسلوب سازان در خلوت 

يا در جای ديگری ) 13".(هايشان به ديگران درس دهد¬کتابخانه
پيش شرط الزم جهت اين موفقيت اين بود که قشر پيشروی "گويد¬می

مقايسه اش، در ¬ای که به خاطر موقعيت اقتصادی¬طبقه - طبقه کارگر
با ساير طبقات جامعه، از قابليت تشکل يابی بسيار باالتری برخوردار 

بدون . توانست خود را در سوسيال دموکراسی متشکل سازد - است
ای بيش ¬ای بازی ماجراجويانه¬ها سازمان انقالبون حرفه¬وجود آن
  )14". (نيست

چرخد را چنين ¬های که گرد حزب در آرای لنين می¬دريپر اسطوره
  :کند¬بندی می¬رتصو

بر اساس . داند¬می" فکران¬روشن¬"حزب را اساسا متشکل از .  1
توانند خودشان به آگاهی سوسياليستی ¬اين تئوری که کارگران نمی

دست يابند، بلکه ايده سوسياليستی هميشه و به شکلی غيرقابل اجتناب 
  . گردد¬به وسيله روشنفکران بورژوا به درون جنبش وارد می

متمايز از حزب " ای¬انقالبيون حرفه"ای از ¬صرفا دسته حزب.  2
  . طبقه کارگر فراگير است

هر عنصر خود به خودی يا جنبش خودانگيخته را به نفع يک .  3
  . کند ¬انقالب مهندسی شده رد می

مستلزم آن است که حزب نه به شکل دموکراتيک بلکه به صورت .  4
  ) 15.(امی سازمان يابدنظ- يک سلسله مراتب بوروکراتيک يا نيمه

ها از آرای لنين نادرست است پرسش اصلی اين است ¬اگر اين روايت
برجسته کردن نقش آگاهی نسبت به خودبه خودی نزد لنين را چگونه 

توان تفسير کرد؟ پاسخ اين پرسش را چنان که محققان مساله ¬می
 ی¬اند بايد نظير روزا در متن و زمينه¬حزب نزد لنين نشان داده

به عنوان نمونه نورمن گراس در اين . درگيری لنين با مساله تبيين کرد
  :گويد¬باره می

يک هدف مشخص ايدئولوژيک " چه بايد کرد؟"به ياد بياوريد که "
جريانی که : داشت، يعنی آن جريانی که به نام اکونوميسم معروف شده

ندازهای ا ای، در مخالفت با نياز به چشم بر مبارزه اقتصادی، اتحاديه
ورزيد، جريانی که وظايف عملی روز به  انقالبی تاکيد می –سياسی 

را در مقابل  –به قولی کار را هر طور شده به انجام رساندن  –روز 
کرد، ¬نياز به ترويج و تبليع وسيع سوسياليستی و انقالبی، برجسته می

اش خودانگيختگی طبقه کارگر ¬و جريانی که برای تشديد اين تمايالت
کرد  با اين استدالل ) اصل و قاعده کلی(ا تبديل به نوعی پرنسيپ ر
دهند، در نتيجه ¬اين کاری است که به هرحال کارگران انجام می: که

همان کاری است که ما بايد انجام دهيم، نه اينکه به هوای چشم 
اندازهای بزرگ سوسياليسم انقالبی و اين قبيل چيزها دست به عمل 

های معروف خود را به ¬ر چنين جريانی، لنين بحثدر براب... بزنيم
  )16".(اين ترتيب مطرح ساخت

ی درگيری لنين اما به معنای آن نيست ¬عطف توجه به بستر و زمينه
اين امر بايد به . که لنين منسجم و بدون تناقض به مساله پاسخ داده است

. طور مشخص مورد تحليل قرار گيرد و انسجام تحليل او ثابت شود
خاست از ¬نين در پاسخ به مساله مشخصی که با آن به چالش بر میل

هايى استفاده کرده که تاکنون محل منازعه بوده است ¬بندی¬صورت
کند که در آن آگاهی از ¬او در جايی از فرمول کائوتسکی استفاده می

آن قطعه مورد بحث که لنين از ان سود . بيرون برجسته است
  .جويد به قرار زير است¬می

البته سوسياليسم به عنوان يک آموزه، در روابط اقتصادی مدرن "
اما سوسياليسم و مبارزه طبقاتی در کنار هم و نه يکی در . ريشه دارد

. خيزد¬کنند، هر يک تحت شرايط متفاوتی برمی¬پی ديگری رشد می
تواند بر اساس يک دانش علمی ¬آگاهی سوسياليستی مدرن تنها می

ع دانش اقتصادی مدرن به همان اندازه مثال در واق. عميق بنا شود
تکنولوژی مدرن شرط توليد سوسياليستی است، و پرولتاريا نه اين و نه 

تواند بيافريند، هر اندازه هم که به انجام آن اشتياق داشته ¬آن را نمی
حامل . خيزند¬هر دوی آنها از فرآيند اجتماعی مدرن بر می. باشد

تاکيد از " (روشنفکران بورژوازی"دانش پرولتاريا نيست، بلکه 
در اذهان اعضای جداگانه اين اليه بود که . است) کائوتسکی

ها را به ¬ها بودند که آن¬سوسياليسم مدرن نشات يافت و اين آن
بنابراين، آگاهی . تر منتقل کردند¬پرولتاريای از نظر آگاهی پيشرفته

پرولتاريا سوسياليستی چيزی است که از بيرون به مبارزه طبقاتی 
شد و نه چيزی که به طور خود به خودی از درون آن ¬معرفی می

  ) 17." (برخيزد
آيا اين پاسخ لنين در برابر محدوديت ذاتی مبارزه اقتصادی پاسخی 

ها اختالف ¬درست به مساله بوده است؟ در اين باره بين مارکسيست
ی به طور کل. نظر معينی وجود دارد که تاکنون ادامه يافته است

  .توان به سه موضع اشاره کرد¬می
او در اين باره نه تنها معضلی در آرای . موضع اول به مندل تعلق دارد

دهد بلکه با نشان دادن رد پای اين نظر در آثار ¬لنين تشخيص نمی
  .فشارد¬انگلس يا مارکس، بر صحت اين نظريه پای می

ها ¬شت آنبردا.  موضع دوم به جان مالينو و نورمن گراس تعلق دارد
از اين قطعه اين است که گويا علم دارای تکاملی در خود و در گسست 

. نشين است¬از عمل است که دستکار متفکران بورژوا و برج عاج
ای ¬طبق اين قطعه گويا کارگران در شرايط انقالبی از مبارزه اتحاديه

روند و مبارزه در کادر اقتصادی امری محتوم و کفاره ¬فراتر نمی
  . وليه استگناه ا

او معتقد است که لنين اين تز . کند¬موضع سوم را هال دريپر بيان می 
را در چه بايد کرد مطرح کرده و در هيچ اثر ديگری آن را تکرار 

هايی که بر اين قطعه نگاشته، نشان ¬نکرده است؛ و با تبصره
  . دهد که با اين تز به طور کامل توافق نداشته است¬می

دهد که در خم ¬و تا حدودی ناهمايند آيا نشان نمی های متنوع¬برداشت
تا آن . کردن ميله به سمت عنصر آگاهی توسط لنين معضلی وجود دارد

هاى ديگر خود مواضعی ¬گردد او در نوشته¬جا که به لنين بر می
سازد و در ¬های پيرامون خود را ابطال می¬اتخاذ کرده که اسطوره

بندی معينی در خوِد چه بايد ¬تپيوند با همين مساله مورد بحث صور
  :دهد که پيرامون آن اجماع وجود دارد¬کرد از مساله به دست می
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شوند، اعتقاد ¬ها مرتکب می¬اشتباه بنيادينی که تمام اکونوميست"
ها به اين امر است که سطح آگاهی سياسی طبقاتی کارگران را ¬آن
ياسی آگاهی س... توان از درون مبارزه اقتصادی گسترش داد¬می

طبقاتی را فقط از بيرون، يعنی فقط از بيرون مبارزه اقتصادی و از 
توان به ميان ¬بيرون عرصه روابط ميان کارگران و کارفرمايان، می

توان از آن به ¬ای که اين دانش را می¬تنها عرصه. کارگران برد
دست آورد، عرصه مناسبات تمام طبقات و قشرها با دولت و دستگاه 

  )18".(ديگر است¬رصه مناسبات تمام طبقات با يکحاکمه يعنی ع
تر در اسنادی که اين مقاله ¬تر و کامل¬ها به طور ظريف¬اين بحث
من تاکنون تالش کردم به طور . اند¬ها اتکا دارد تشريح شده¬به آن

فشرده و به اختصار کامل، گزارشی از تبيين مساله آگاهی و خودبه 
  . خودی ارائه دهم

ای به ¬گردم و اشاره¬ه مواضع رفيق روزبه بر میمن در اين بخش ب
  .مختصات آن خواهم کرد

پرسش اصلی بحث با رفيق روزبه در ديالکتيک آگاهی و 
خودانگيختگی اين است که او به کدام يک از اين دو اردوگاه تعلق 

هايی که پيرامون موضع خود ¬نگاهی به مواضع او و سفسطه. دارد
ی خودانگيخته ¬وان گفت او در جبههت¬دهد بی ترديد می¬ارائه می

او با تقابل قرار دادن برنامه با جنبش به طور . گرايان قرار دارد
گيری ¬صريح به جانب خودانگيختگی با چاشنی آرای مد روز جهت

  :گويد¬کند  و می¬می
برنامه و چه "اما سوال اين است که درک ما از برنامه چيست و به "

ه نيازهای يک جنبش چه گونه می توان و پاسخ گو ب" بايد کرد واقعی
ها و توسط يک ¬دست يافت؟ آيا از فراز سر جنبش و از البالی کتاب

که برنامه ¬توان به آن دست يافت يا اين¬می" نخبه"ای ¬جريان يا عده
توان از درون آن و توسط خرد جمعی آن  به ¬يک جنبش را تنها می

  ".دست آورد؟
يا يک . ر سر دو راهی مقدر قرار داريمدر اين جا در ذهن نويسنده ما ب

گرايانه وجود دارد يا از درون جنبش بايد دست به ¬برخورد نخبه
در ذهن نويسنده، برنامه مستقل چپ، اما در پيوند . تدوين برنامه زد

تنگاتنگ با جنبش، محلی از اعراب ندارد و راه سومی در مخيله او 
از رويکرد  ی ديگر¬او هر طرح ديگر را نسخه. گنجد¬نمی
داند و عمال فلسفه وجودی حزب، برنامه کمونيستی ¬گرايانه می¬نخبه

  .برد¬و آگاهی سوسياليستی را زير سئوال می
نکته ديگری که در موضع او قابل شناسايی است مخدوش کردن مرز  

ی طبقه با آگاهی سوسياليستی به ¬آگاهی متناقض و عقل متعارف توده
مارکسيستی است که به طور فشرده در  مثابه فشرده و عصاره تئوری

  :گويد¬او می. شود¬برنامه حزب متجلی می
حشمت نه فقط به خاطر اصالت ذهن است .انتقاد اصلی به رويکرد ر" 

المثل در مورد برنامه او اين امتزاج ذهن و عين ¬در برابر عين که فی
ن را نميشناسد و در برابر اين سخن من که برنامه يک جنبش را نميتوا
تر ¬از فراز سر جنبش برای جنبش تدوين کرد بر ميآشوبد، بلکه مهم

از آن اين است که او ذهن را صرفا در قالب ذهن نخبگان ميشناسد و 
  ."در خود جنبش قايل به ذهن و عين نيست
خودی را تنها در مقام بحث ¬ترديدی نيست که آگاهی و جنبش خودبه

ديگر مجزا ¬ان از يکتو- مفهومی و در سطح معينی از انتزاع می
اند و به صورت ¬در عالم واقعيت اين دو در هم ممزوج شده. کرد

زند ¬به عالوه هيچ کس اين حرف سخيف را نمی. ترکيبی وجود دارند
بحث بر . که در جنبش آگاهی وجود ندارد و خالی از ذهنيت معين است
آيا در . سر آگاهی سوسياليستی و ميزان فرادستی آن در جنبش است

نبش اعتراضی جاری که دارای ذهن و آگاهی مخصوص خود است ج
  رو ايم؟¬ما با غلبه گفتمان سوسياليستی در آن روبه

مشکل رفيق روزبه اين است که به چيزی به نام ناموزونی آگاهی در 
ميان کارگران اعتقاد ندارد، چرا که چشم او بروی عصر اطالعات باز 

کنيم که با انفجار اطالعات ¬می ای زندگی¬شده و به زعم او، در دوره
مواجه ايم؛ بنابراين با آگاهی يک دست و موزون در بين کارگران 

به نظر رفيق روزبه چرا از ميان کل کارگران آلمانی . رو هستيم¬روبه
تعدادی ناچيزی در اتحاديه عضويت دارند؟ چرا عضويت کارگران در 

ين چنين رقم های راديکال ا¬احزاب چپ و فراتر از آن در گرايش
دهد؟ اين امر نه در ¬نازلی را حتی نسبت به اتحاديه نشان می

ترين و ¬کشورهای پيرامونی، استبدادی، بلکه در پيشرفته

ی ¬ترين کشورها پديده¬ترين و به لحاظ سياسی دموکراتيک¬صنعتی
  رايجى است ؟

پرسش مهمی که در اين بخش از بحث بايد به آن پاسخ گفت اين است 
خودی باور ندارد و ¬يق روزبه به ديالکتيک آگاهی و خودبهکه چرا رف

های عصر ¬بر عنصر خودانگيختگی جنبش با عاريه گرفتن تئوری
به نظرم پاسخ اين امر را . کند¬اطالعات به طور يک جانبه تکيه می

بايد از يک سو در شکست احزاب موميايی استالينی که زمانی قبله 
سوی ديگر پذيرش غير انتقادی آرايی  اند و از¬آمال رفيق روزبه بوده

رويکرد او گسست کامل از آرای احزاب . که مد روز اند جستجو کرد
رسمی، بازگشت به مارکس با روح انتقادی و عطف توجه به آرای 
چپ راديکال معاصر در راستای تجديد آرايش چپ نيست، بلکه 

های ¬العملی و آالمد در قبال شکست پروژه¬برخوردی است عکس
  .  چپ

  
  رهبری و جنبش

های اجتماعی از يک رشته عوامل ساختاری در پيوند با نقش ¬جنبش
هيچ جنبش اجتماعی . يابد-سياسی تکوين می) سوژه(آفرينی فاعالن

های ¬بدون وجود عامل نارضايتی، منابع مادی و سازمانی، فرصت
پا ... سياسی، رويدادهای شتاب دهنده تهديدها، چارچوب کنش جمعی 

-ها به سهم خود می¬اين عامل. گيرد و وجود خارجی ندارد¬نمی
توانند به طور خودانگيخته به بسيج سياسی بيانجامند، اما ضرورتا و 

های روشنی برخودار -شوند که از افق¬هايی ختم نمی¬ذاتا به جنبش
برای اين که اين عوامل ساختاری به شکل جنبش اجتماعی با . اند

به منصه ظهور برسد، نقش فاعالن انداز معطوف به رهايی ¬چشم
از اين رو است . ای برخوردار است¬سياسی، از اهميت قابل مالحظه

های اجتماعی تحقيق ¬که برخی محققان که پيرامون ظهور جنبش
های اجتماعی با دو انحراف به ¬اند در تبيين پيدايش جنبش¬کرده

اری نخست با انحرافی که صرفا بر عوامل ساخت. اند¬چالش برخاسته
گيرد، و ¬ورزد و نقش و اهميت فاعالن سياسی را ناديده می¬تاکيد می

کنند؛ ¬ديگری نقش آفرينی رهبران و کارگزاران جنبش را برجسته می
آلدن موريس . کنند¬ای و ساختاری را انکار می¬و اهميت عوامل پايه

های اجتماعی تحقيق ¬و سوزانه ستگن بورگ که پيرامون جنبش
  :  گويند¬ها می¬اند در باره نقش رهبری در جنبش¬کرده

ها ¬آن: ی حياتی دارد¬های اجتماعی جنبه¬نقش رهبران در جنبش"
ها را ¬ی منابع اند، فرصت¬دهنده¬پذيری و سازمان¬مشوق مسئوليت

آورند، استراتژی ¬های آن را فراهم می¬شناسند و زمينه¬بازمی
و بر نتايج امور  ريزند¬ها را طرح می¬کنند، خواست¬تدوين می
طور که دانشمندان بسياری اشاره ¬با اين همه، همان. گذارند¬تاثير می

چنان بايد به ¬های اجتماعی را هم¬اند، مساله رهبری در جنبش¬کرده
کنيم که اين ¬ما ثابت می. پردازی کرد¬ی درستی نظريه¬گونه

نقيصه، ناشی از آنست که عامل و ساختار به طور کامل در 
تمرکز بر رهبران مشهور، . ی اجتماعی گنجانده نشده استها¬تئوری

های ساختاری را در پی دارد و بر سر راه ¬خطر غفلت از فرصت
کند، در عين حال، تاکيد بر ساختارهای ¬فعاليت جمعی مانع ايجاد می

  )19.(اندازد¬زا، عامل انسانی را تا حدی به خطر می¬فرصت
های فمينستی، ¬ند جنبشو جمعب¬ ها در بررسی خود که عصاره¬آن

است، وظايف رهبری، ... دهقانی، ملی، و مبارزه عليه تبعيض نژادی
شمارند و بی توجهی به ¬های فعاليت آنان را به خوبی بر می¬و حوزه

نادرست و غيرواقعی ) 20(ها را از حيث نظری و تجربی¬آن
  :گويند¬دانند و می¬می

  نيازمند آنند که که پيروز شوند ¬¬های اجتماعی برای اين¬جنبش"
ی بی نهايت مطلوبی انجام ¬ی روشنفکری به شيوه¬هزاران وظيفه

دهی ¬سازمان  - های جنبش اجتماعی بسيار اند¬فعاليت. پذيرد
ها، ¬ها، بحث، رودرروئی در رسانه¬اعتراضات، تدوين ايدئولوژی

ی ¬نوشتن، نطق و خطابه، ابداع استراتژی و تاکتيک، ترکيب خالقانه
المللی است، ¬های محلی، ملی و بين¬حاصل مالقات اطالعاتی که

ی ¬ديالوگ با نخبگان داخلی و خارجی، ابتکار عمل  و نوآوری، ارائه
که   - داليل منطقی برای برقراری  ائتالف و جهت دادن به عواطف

در پيوند با اين وظائف، دادن . همگی  اساسا وظائف روشنفکرانه اند
. ی اساسی دارد¬نمادها جنبهگيری خاص به  زبان و ديگر ¬جهت

تحصيالت رسمی، مخصوصا در سطح دانشگاه، مسير اصلی خواندن، 
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ها در سطح پيشرفته ¬نوشتن، صحبت کردن و تجزيه و تحليل مهارت
هائی هستند که افراد بسياری ¬ها، جايگاه¬ها و دانشگاه¬است، و کالج
  ". پردازند¬های گوناگون می¬های جديد از فرهنگ¬به کسب ايده

های ¬هاى رهبری را در جنبش¬ها و آموزش¬ها همين مهارت¬آن
اند و و بر اين باورند که عروج اين ¬مشخص مورد شناسايی قرار داده

ها ¬آن. ی تصادفی تلقی کرد¬ها نبايد يک پديده¬رهبران را در جنبش
  :شمارند¬ی اين رهبران را چنين برمی¬های ويژه¬مهارت

گاندی استراتژی فعاليت مستقيم  های تحصيلی زمانی که¬اين مهارت"
کرد، به او ياری رساند تا سالحی ¬ريزی می¬نافرمانی مدنی را پايه

ها در استعداد ¬همين مهارت. دستان فراهم سازد¬در خدمت به تهی
" رويائی در سر دارم: "جا که گفت¬هنری مارتين لوتر کينگ آن

وق مدنی لوتر کينگ در آن سخنرانی، آرزوهای جنبش حق. آشکار بود
تر امريکائی ¬را با آرزوهائی مرتبط ساخت که در فرهنگ گسترده

رمز : "ی فريدن تحت عنوان¬ها  در نوشته¬همين مهارت. نهفته بود
در اين اثر زنانی صدای خود را به گوش . شود¬ديده می" و راز زنانه

رنج " ای که هيچ نامی نداشت¬از مساله"ديگران رساندند که 
ها خود را در مهارت فيليس شالفلی در بحث ¬هارتاين م. کشيدند¬می

ی حقوق برابر را ¬های او توانست اصالحيه¬بحث. کردن نشان داد
  ".خنثی کند

های ديگر به صورت ¬چون بحث¬اگر نکات مطرح شده در باال را هم
توان نتيجه گرفت که تکيه - ديالکتيک رهبری و جنبش درک کنيم، می

تواند به جنبش آسيب ¬مقوله میيک جانبه بر هر يک از اين دو 
دهد که از طريق آن ¬اين رويکرِد درست معياری به دست می. رساند
پس بگذاريد . توان آرای رفيق روزبه را مورد سنجش قرار داد¬می

. ايستار رفيق روزبه در قبال اين دو مقوله را مورد تحليل قرار دهيم
  :مختصات نظر او در اين باره چنين است

که آزمون چندين دهه و تدوين چندين دوجين  از آن جا  -1
  .برنامه و رهبری چيزی جز شکست نبوده است

اند تا اخگر سوزان و ¬از آن جا که بورژواها خيز برداشته  -2
  .فرارونده جنبش را کنترل و مهار کنند و رهبری آن را به دست گيرند

از آن جا که نيروهای مدعی چپ در رقابت با بورژوازی   -3
، بر جنبش "انقالبی"ال اعمال رهبرى خود، هر چند به شيوه به دنب
  . هستند

از آن جا که بين اعمال رهبری و خود رهبری شق سومی   -4
وجود خارجی ندارد در نتيجه هرگونه تالشی در آن راستا جز گزين 

و " اعمال رهبری"ای بر همان ¬نام ديگری و در بهترين حالت تبصره
در نتيجه خوِد جنبش، برنامه، . اهد بودهای آن نخو¬حالتی از حالت

سازد و نيازی به برنامه و ¬رهبری و ملزومات آن را فراهم می
  .رهبری سياسی احزاب بيرون از جنبش وجود ندارد

رابطه ذهن و عين، (های ديگر مورد جدال¬در اين جا او نظير بخش
از درک ديالکتيک رهبری و ) خودی¬نظريه و عمل، آگاهی و خودبه

و با تکيه يک جانبه بر يک سويه اين دو مقوله، . قاصر است جنبش
گيرد و ¬عمال سهم عنصر رهبری سياسی و برنامه جنبش را ناديده می

آن را به مسايل جاری، و روزمره که پيش پای جنبش وجود دارد تقليل 
  .دهد¬می

من در اين جا با نکات عام و پشتوانه فکری آرای او سرو کار دارم، نه 
طلبان يا ¬مسايل مشخص، نظير مقابله با هژمونی اصالح با طرح

من به بنياد انديشه راهنمای او کار دارم . ديگران بر جنبش جاری
توان نشان داد که صرف مرزبندی ¬وگرنه در سطح مشخص نيز می

با احزاب بورژوايی و احزاب استالينی هنوز به معنای نفی تسلط 
بر جنبش، و عدم فعاليت در ها در عمل نيست و تکيه يک جانبه ¬آن

راستای سازماندهی يک فرهنگ بديل که نقش رهبری سياسی را به 
عهده بگيرد؛ به سهم خود در خدمت چيزی قرار دارد که دارد آن را 

اين سطح از بحث البته بحثی ضروری است که . کند¬نفی می
جا با کاالی ¬تواند در جايگاه خود به آن پرداخت اما ما  در اين¬می
های انحرافی ¬روايم که زير پوشش مرزبندی با گرايش¬اچاقی روبهق

  . شود¬دارد حمل می
دهد که استنتاج او از برنامه و ¬نگاهی به آرايش فکری او نشان می

گيری او بيش از آن که بر مبادی مثبت خود استوار ¬رهبری، و جهت
بدکرداری احزاب . باشد بر نفی الگوهای انحرافی بنا شده است

ها در عمل به جای اين که با رويکرد ¬يايی استالينی، شکست آنموم

معطوف به مارکس و تجديد آرايش جديد چپ توام باشد، با واکنش 
در نزد او نه . افراطی و خم کردن ميله به سوى ديگر همراه است

رويکرد معينی به رابطه حزب يا رهبری با جنبش، بلکه نفس اين 
ر اين نگاه، رهبری در تعامل با جنبش د. رابطه زير سئوال رفته است

های ُپر بار آن توشه ¬بخشد يا به طور متقابل از تجربه¬به آن غنا نمی
گيرد؛ بلکه خوِد جنبش فی نفسه از درون، استراتژی، ¬بر نمی

  .کند¬تاکتيک، و ديگر ملزومات رهبری را فراهم می
ف تواند منحر¬های اجتماعی می¬ترديدی نيست که رهبری در جنبش 

شود و از منبع قدرت خود فاصله بگيرد و حتی امتيازهای خود را 
در اين جا مراد ما تبيين نقش رهبری و اهميت آن در . نهادی سازد

رهبری از . تکوين جنبش است نه دفاع از هر سيمای رهبری در جنبش
منظر ما بايد پاسخگو و تحت کنترل جنبش باشد و در يک رويکرد 

بحث ما در اين جا البته با . يفای نقش بپردازدمشارکتی با جنبش به ا
نگاهی رومانتيک از . گيرد¬ديدگاهی است که اين مولفه را ناديده می

ها هيچ پيوندی ندارد و يک جمعبند ¬جنبش که با واقعيت غالب جنبش
  .کند¬ها را بيان می¬دلبخواهی از مختصات آن

  
  حزب هژمونيک و رهبری سياسی مشارکتی

کنم در مرزبندی با احزاب سنتی ¬ی مقاله تالش میمن در بخش نهاي
کند، به ¬ی وجودی تحزب را انکار می¬چپ و رويکردی که فلسفه

برخی مختصات حزب هژمونيک و رهبری سياسی مشارکتی اشاره 
ترديدی نيست . دهد¬کنم؛ البته تا آنجا که ظرفيت اين مقاله اجازه می
ای - کی از لوازم پايهکه تبيين يک ايستار جديد در قلمروی تحزب ي

رود و ناديده گرفتن الزامات اين ¬تجديد آرايش برای چپ به شمار می
تواند به سهم خود بر امر بازسازی چپ آسيب برساند؛ کاری ¬امر، می

دهند نه ضرورت ¬های چپ نه به آن تن می¬که متاسفانه غالب جريان
. دارند ها قرار¬کنند و نه اصال در جريان اين بحث¬آن را احساس می

سال گذشته حتی يک مقاله قابل قبول به طور  20تصادفی نيست که در 
های چپ به نگارش در نيامده ¬اثباتی درباره تحزب توسط جريان

ها زير فشار دگنگ بعداز فروپاشی شوروی آزادى فعاليت ¬آن. است
اند و به لحاظ حقوقی در اساسنامه تغييراتی ¬ها را پذيرفته¬فراکسيون

ترين تغيير در فرهنگ و در عرصه ¬اما اين تحول با کوچکاند ¬داده
از اين بگذريم به قول مارگوت . گفتمان جديد چپ همراه نبوده است

  .ها نيازی نيست¬بيگل سخن گفتن از زخم
  .کنم¬در اين جا من به برخی مختصات عمومی تحزب اشاره می

است که  انقالب سوسياليستی در تمايز با انقالبات ديگر، فرآيندی -- 1
خودی، اجتناب ناپذير و مكانيکی بلکه ¬اولين بار در تاريخ نه خودبه

دهد ¬آزادانه و بر مبنای انتخاب آگاهانه اردوی کار و زحمت رخ می
توان در حزب سياسی سراغ گرفت که ¬و تجسم اين فرآيند را می
  .رود¬هسته و تبلور آن به شمار می

ميان اردوی کار و زحمت را اشتباه است هرآينه پيشرفت آگاهی در -- 2
از منظر ما فرآيند . خودی بيانگاريم¬فرآيندی خطی، تکاملی و خودبه

بنابراين آگاهی . دستيابی به آگاهی سوسياليستی روندی است بغرنج
بالفعل کارگران به قول گرامشی آگاهی است متناقض و استوار بر عقل 

ثباتی در نبرد با متعارف که با تالش مداوم، و با تبيين يک ايستار ا
  .رويد¬ايدئولوژی مسلط به آگاهی سوسياليستی فرا می

ترديدی نيست که هر فردی از فکر معينی برخوردار است و در  -3
ی ¬معهذا هرکس وظيفه. کند¬¬ی معينی پيروی می¬زندگی از فلسفه

. کند¬آورد و در راستای آن تالش نمی¬روشنفکری را به جا نمی
گويد ترميم کردن پارگی يک ¬درستی می همان طور که گرامشی به

پيراهن يا درست کردن يک نيم رو نه کسی را خياط و نه فردی را 
حزب کمونيست تجسم وظايف روشنفکرانه طبقه . سازد¬آشپز می

  .است
ی طبقه هر کدام منطق، ¬سازماندهی حزبی با سازماندهی توده -4

اين دو مخدوش کردن . طلبد¬ها و نيروی خاص خود را می¬الزام
رساند؛ بلکه ¬سطح از سازمانيابی نه به حزب و نه به طبقه ياری می

دار ¬يابی حزبی و طبقاتی را خدشه¬بر عکس سطوح مختلف سازمان
ترديدی نيست که کسانی که از آمادگی و توانايی . سازد¬می

ای طبقه برخوردار اند، لزوما از آمادگی و ¬سازمانيابی در تشکل توده
معهذا . يک حزب و سازمان برخوردار نيستند توانايی شرکت در
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تفاوت اين دو دو سطح نبايد به معنای اين امر دريافته شود که اولی از 
  .شود¬يک گرايش و دومی از چندگرايش تشکيل می

ی بين حزب و طبقه پرسش مرکزی اين است که منافع ¬در رابطه -5
ن منافع طبقه کدام يک بايد مقدم شمرده شود؟ از منظر ما بی ترديد اي

است که بايد اولويت قرار گيرد و به نقطه عزيمت فعاليت حزب تبديل 
هر نوع تقدم منافع حزبی بر منافع طبقاتی کارگران خواه نا خواه . شود

سازد و آن را نهادی ¬مسير تسلط حزب بر طبقه را مفروش می
  .کند¬می
هر در تجديد آرايش نيروهای سوسياليسم در عرصه تحزب قبل از -6

چيز و پيش از هر چيز بايد به اين نکته اشاره کرد که حزب از منظر 
ما برای تسخير قدرت سياسی نيست، بلکه کمک به طبقه برای در 

های طبقاتی کارگران تسمه ¬تشکل. دست گرفتن قدرت سياسی است
روند، بلکه برعکس اين فعاليت حزب است ¬نقاله حزب به شمار نمی

طبقه کارگر قرار دارد و هدف و مضمون که در راستای خودرهانی 
حزب از منظر ما نماينده طبقه نيست، . دهد¬فعاليت آن را تشکيل می

جدا از طبقه نيست، جزيی از طبقه و . بلکه بخش آگاه و پيشرو آن است
  . رود¬پيکر آن به شمار می¬هم
حزب هژمونيک جانشين طبقه نيست، به طبقه دستور يا فرمان -7

دهد و به آن ¬تجارب مشخص آن را تعميم میدهد؛ بلکه ¬نمی
نقش حزب در پيوند با طبقه نقشی با خصلت مشاوره .  گرداند¬برمی

است و بر بستر گفتگوی دوطرفه با طبقه و در فرايندی از رفت و 
  . رسد¬بندی می¬برگشت به جمع

تواند جايگزين ¬تالش برای برپايی حزب تحت هيچ شرايطی نمی-8
دون حرکات خودجوش، بدون ابتکارات خود طبقه، ب. فعاليت طبقه شود

بدون خودفعاليتی کارگران نيرومندترين حزب سياسی در بهترين حالت 
بنابراين . شود¬ی سياست تبديل می¬ای در صحنه¬به نيروئی حاشيه

ای طبقه همراه باشد و ¬تالش برای ايجاد حزب بايد با سازماندهی توده
امری الزم است اما کافی نيست،  بنای حزب. در کنار و موازی با آن

ای طبقه امری ضروری اما بسنده ¬يابی توده¬که خودسازمان¬چنان
-ی وجودی خاص خود را دارند و نمی¬اين دو، هر کدام فلسفه. نيست

  .توانند جای يک ديگر را ُپر سازند
ها و احزاب نه به خاطر کار جمعی و سازمانی ¬کژديسگی سازمان -9

وازين تشکيالتی، بلکه از طريق مضمون و يا تدوين و اجرای م
دهد که روابط بوروکراتيک اداری در ¬های معينی رخ می¬هدف

های معطوف به رهايی ¬ترديدی نيست هدف. خدمت آن قرار دارد
تواند تحت هر ساختار حزبی و سازمانی تعقيب شود و بين هدف ¬نمی

ذا ی ديالکتيکی برقرار است معه¬و ساختار تشکيالتی يک رابطه
ها و احزاب را نتيجه ساختار تشکيالتی ¬های سازمان¬استحاله هدف

  .ها دانستن به معنای اين است که معلول را به جای علت بنشانيم¬آن
هر نوع ضديت و مخالفت با تحزب با هر دليلی که صورت گيرد  - 10

. سازد¬های مبارزه محروم می¬عمال پرولتاريا را از يکی از سالح
تواند ¬که تحت هيچ شرايطی جنبش کارگری نمیتشکل سالحی است 
بدترين حزب طبقه "به قول روزا لوکزامبورگ . و نبايد آن را وا نهد

وجود حزب با هر اشکال و ضعفی که دارد ". کارگر از هيچ بهتر است
کند و با هيچ سالح ديگری نبايد ¬ی وجودی آن را نفی نمی¬فلسفه

  .مقايسه شود
نه سانتراليسم ضرورتا و ذاتا و نه سازمان  نه رهبری  - 11

خودی به بورکراتيسم، و به هدفی فی نفسه در خود و غير قابل ¬خودبه
ها ضرورتا محکوم ¬انسان. شود¬کنترل توسط اعضای پايه تبديل نمی

توانند ¬به پرداخت کفاره گناه اوليه نيستند و تحت شرايط معينی می
  .ازندروابطی بر پايه دموکراتيک مابين خود برقرار س

ها و محورهای ديگری ¬تواند به شاخص¬اين سيمای عمومی می
های ديگری را در بر گيرد، اما برای ترسيم ¬تکامل يابد و سويه

از پی ريزی . خطوط عمومی در يک مقاله کوتاه جدلی کافی است
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مالحظاتی درباره نکات مشترک اسالم 
سياسی با رنسانس و نوگرائی اسالمی و 

  سکوالريسم ضد چپ ايران 
  

  يونس پارسا بناب
  

   
که نگارنده ترجيح می ) اسالم گرائی = اسالميسم ( بينادگرائی اسالمی  – 1

ی مورد بررسی قرار دهد ، ماهيتا و حت" اسالم سياسی " دهد آن را تحت نام 
جنبش های متعلق به . خصلتا با بنيادگرائی های ديگر دينی چندان تفاوتی ندارد 

اسالم سياسی نيز مثل ديگر جنبش های بنيادگرا در جهان هدف مشخص 
دارند و آن چيزی غير از تسخير قدرت سياسی ) نه دينی و مذهبی ( سياسی 
فرصت ملبس شدن اين جنبش ها به کسوت اسالمی به روشنی يک . نيست 

  . طلبی سياسی است 
انديشه ها و آزمون های اسالم سياسی توسط شرق شناسان اروپا محور که  – 2

عمدتا مدافعين نيروهای استعمارگر کهن بويژه انگلستان بودند ، تعبيه و تنظيم 
در ( گشته و در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم توسط عبدالوهاب ها 

ترويج و گسترش ) در شبه قاره هند ( دودی ها و مو) شبه جزيره عربستان 
اسالم سياسی تالش می کند که ثابت نمايد که مسلمانان جهان فقط در . يافته اند 

قادر ) مسلمانان ( تحت حاکميت دولت اسالمی می توانند زندگی کنند زيرا آنها 
. نيستند جدائی دولت را از دين و مذهب درک کرده و پذيرا باشند 

ليست های اروپا محورو حاميان بومی آنها به آسانی اين واقعيت اوريانتا
تاريخی را فراموش می کنند که مسيحيان ساکن کشورهای اروپائی نيز تا قرن 

  .سيزده ميالدی دارای چنين ديد و انديشه درباره مسيحيت بودند 
صهيونيسم ، ايونجليکای ( اسالمی سياسی نيز مثل ديگر بنيادگرائی ها  – 3

انقطاع از ا ين " و " تسليم محض ... ) " ت مسيحی ، هندوتوا ، المائيسم وراس
را بين توده های مردم تبليغ کرده و دشمن هر " عالم و الحاق به عالم ديگر 

نه ( اسالم سياسی که عمدتا يک جنبش .  نوع انديشه رهائی بخش می باشد 
ت و انگاشت های بلکه  صرفا سياسی است ، به هيچ عنوان به مقوال) مذهبی 

اساسی به عنوان يک دين توجه ندارد و تا حاال هم هيچ نوع نقد اجتماعی و 
. اقتصادی و حتی تئوئولوژيکی از اسالم و يا ديگر اديان عرضه نکرده است 

" الهيات رهائيبخش " آموزش های اسالم سياسی حتی با انديشه های متعلق به 
ای التين مطرح بوده اند ، نيز تفاوت که در دهه های اخير در کشورهای آمريک

زيرا اسالم سياسی نيز مثل ديگر بينادگرائی های مذهبی و دينی . اساسی دارند 
را " عبوديت " و " تسليم محض " به پيروی از شرق شناسان اروپا مدار 

رواج داده و انديشه ها و مبارزات رهائيبخش طبقاتی ، ملی و بويژه خواست 
محمود طه دانشمند و . محسوب می دارند " کفر " و " رک ش" آزادی زنان را 

اسالم شناس سودانی يکی از روشنفکران اسالمی نادر در قرن نوزدهم بود که 
در مبارزه عليه اوريانتاليست ها و مروجين اسالم سياسی تالش کرد که به 

 او در اسرع وقت توسط. پديده ای رهائی در تعابير خود از اسالم تاکيد ورزد 
شرک و ( " مقامات دولتی سودان و با حمايت انگلستان بخاطر تبليغ رهائی 

مستعمره ( محکوم به مرگ گشته و در شهر خارطوم پايتخت سودان " ) کفر 
اعدام او نه تنها در رسانه های . به دار آويخته شد ) انگلستان در آن زمان 

" راديکال  "گروهی آن زمان منعکس نگشت بلکه مورد اعتراض تشکل های 
نيز ) و حتی مبلغين رنسانس اسالمی و نوگرائی ( اسالم سياسی " معتدل " و 

  . قرار نگرفت 
عبدالکريم سروش ( در حال حاضر نيز روشنفکرانی که رنسانس اسالمی  – 4

را در اسالم تبلغ ) مثل محسن کديور ( و يا نوگرائی دينی ) به عنوان نمونه 
انی از راه ها و انديشه های رهائی انسان در می کنند ، به هيچ وجه و عنو

نظام ( کشورهای مسلمان نشين از رژيم های مستبد حاکم و حامی اصلی آنها 
بطور کلی ، تمامی . صحبتی نمی کنند ) جهانی سرمايه و در راس آن آمريکا 

نحله های فکری متعلق هم به اسالم سياسی و هم به رنساس و نوگرائی اسالمی 
نئوليبرالی عمدتا حمايت کرده و يا از " بازار آزاد " حاکم بر از قوانين 

آيا تا کنون . گسترش آنها در کشورهای مسلمان نشين حتی انتقاد هم نمی کنند 
مقاله و يا صحبتی از طرف افراد شاخص چون عبدالکريم سروش ، محسن 

ی ، کديور ، محمد خاتمی ، کروبی ، مهاجرانی ، اکبر گنجی ، هاشمی رفسنجان
منتشر و ارائه داده شده ... محمود احمدی نژاد ، مصباح يزدی ، جوادی آملی و

است که در آن مکانيزم های حاکم بر بازار آزاد مثل پروسه خصوصی سازی 
مرگ ومير از گرسنگی ، بيکاری مزمن ، بی ( و پی آمدهای فالکت بار آن 

که جهان و ... ) نی وخانمانی فراگير ازدياد کودکان خيابانی ، تن فروشی جها
سوق می دهند ، " بشريت تهی از انسانيت " تمدن بشری را بسوی سبعيت و 

  .محکوم گشته و يا حداقل مورد نقد قرار گرفته باشند
شايان ذکر است که اين افراد شاخص که به نحله های مختلف اسالم  – 5

، با  سياسی معتدل و راديکال و رنسانس و نوگرائی اسالمی تعلق دارند

که به طيف های متنوع جمهوری خواهان ، ( سکوالريست های ضد چپ 
در ... تشکل های متعدد حقوق بشری ، دموکراسی خواهان ، سلطنت طلبان و 

با اينکه خصلتا و از نظر شيوه های ) داخل و خارج از ايران تعلق دارند 
ولی ماهيتا برخورد به اوضاع ايران دارای تفاوت های قابل مالحظه ای هستند 

و از نظر کيفی در برخورد به مکانيزم های بازار آزاد و مقررات نئوليبرالی 
بانک جهانی و صندوق بين المللی کوچکترين تفاوتی با همديگر نداشته و 
جملگی از پروسه های دردناک خصوصی سازی ، ملی زدائی و لغو مقررات 

توانند طبق ادعايشان بر اين اساس ، آيا آنها می . دولتی حمايت می کنند 
حاميان واقعی استقرار و گسترش دموکراسی پيگير و سپس عدالت اجتماعی 
در ايران باشند؟ يک نگاه اجمالی به انديشه ها و آموزه های اسالم سياسی از 
يک سو و پروژه های سکوالريست ها از سوی ديگر می توانند در تهيه يک 

  . پاسخ مناسب به اين پرسش کمک کند 
چون ) فقه سياسی ( مطابق اصول حاکم بر اسالم سياسی ، قوانين دينی  – 6

امت " قادر است که به تمام مسائل و سئواالت پاسخ دهد در نتيجه مسلمانان 
احتياجی به تعبيه و تدوين قوانين اجتماعی و اقتصادی که اساس " اسالمی 

ای کنونی بلکه اين بينش نه تنها واقعيت ه. تعريف دموکراسی است را ندارند 
تاريخ عينی جوامع کشورهای مسلمان را يا نفی کرده و يا بطور کلی نديده می 

زيرا در اين جوامع نيز دهه هاست که قوانين بطور ضروری تعبيه و . گيرد 
ولی در اکثر موارد اين قوانين توسط هيئت های حاکمه با . تدوين می گردند 

) که در انحصار حاکمين می باشند (ی استفاده از تعبيرها و تاويل های اسالم
در کشورهای اسالمی عربستان سعودی و جمهوری . اعمال و پياده می شوند 

اسالمی ايران که طبقات حاکمه اش ادعا می کنند که با رعايت قوانين اسالمی 
در ( حکومت می کنند ، اعضای اصلی خاندان سعودی ) مشروع در قرآن ( 

در ايران مثل سالطين ) ولی فقيه ( نگهبان و رهبری شورای ) عربستان 
  . مستبد گذشته با اعمال زور و استبداد حکومت می کنند 

اگر اسالم گرايان تاکيد ورزيده و اعمال می کنند که اصول فقه اسالم  – 7
سياسی بهترين بديل دولتی بوده و بر دموکراسی ارجحيت دارد ، سکوالريست 

تاکيد می ورزند و زمانی هم که به قدرت  نيز) و يا غير چپ ( های ضد چپ 
می رسند آنها را اعمال ميکنند که امر دموکراسی بدون رعايت قوانين و 

همراه با رشد و توسعه ( مکانيسم های حاکم و رايج بر بازار آزاد نئوليبرالی 
به نظر . نمی تواند مستقر گردد ) طبقه متوسط در کشورهای مسلمان نشين 

ی هائی که توسط حاميان اسالم سياسی و يا تشکل ها و طيف نگارنده دموکراس
های گوناگون سکوالريست های طرفدار نظام جهانی سرمايه برای ايران تعبيه 

ناپايدار و نامربوط بوده و " دم بريده " و تنظيم می گردند ، دموکراسی های 
و قرار ندارند ،  ادامه ) بويژه زحمتکشان ( در خدمت جامعه ملی ايران 

استقرار هر يک از آنها آينده سياسی مردم ايران را دوباره به بن بست خواهد 
  . کشيد 

اسالم سياسی مثل ديگر بنيادگرائی های دينی و مذهبی نه از بطن و متن  – 8
ويژگی های جوامع مسلمان بيرون آمده و نه منبعث از عکس العمل مسلمانان 

) تجدد طلبی ( های مدرنيته  نسبت به ناهنجاری های سکوالريسم با طليعه
نگارنده شکل گيری و رشد اسالم سياسی و ديگر بنيادگرائی های دينی . است 

در ماهيت آموزه های درونی اسالم " نگاهی ذات انگارانه " و مذهبی را با 
جستجو نکرده و در رويارويی های ذاتی باورها و سنن اسالمی با نگره های 

اين . نگاشت های تجدد طلبی رديابی نمی کند و ا) عرفی گری ( سکوالريسم 
نوع  نگاه ها و رديابی ها برای توضيح و بررسی کليت پديده پيچيده و گاها 

بسيار ناکافی و نارسا و ) منجمله و بويژه اسالم سياسی ( مرموز بنيادگرائی ها 
به نظر نگارنده عروج و گسترش انديشه ها و عملکردهای . فراتاريخی است 

سياسی و ديگر بنيادگرائی های دينی و مذهبی معلول و منبعث از فعل اسالم 
در فاز کنونی تاريخ ) جهانی تر شدن ( وانفعاالت منطق سريع حرکت سرمايه 

  . تکامل نظام جهانی بويژه در سی سال گذشته می باشد 
بررسی تاريخی جنبش های بنيادگرائی نشان می دهد که نظام جهانی  – 9

ه راس آن آمريکا در گسترش انواع واقسام اين جنبش ها و حتی سرمايه و بويژ
اسناد و مدارک . مواقعی در شکل گيری و رشد آنها نقش عمده داشته اند 

زيادی نشان می دهند که کشورهای مسلط مرکز کمک های چشمگيری در 
زمينه های مالی و نظامی و آموزشی به گروهها و سازمان های بنيادگرای 

در دوره جنگ . ه اند که تاريخچه آنها به صد سال پيش می رسد اسالمی نمود
بطور " جنگ عليه کمونيسم " سرد ، کشورهای سرمايه داری غرب به بهانه 

از اخوان المسلمين ( فراگير و سرتاسری به سازمان های بنيادگرای اسالمی 
گرفته تا القاعده ،  1940و  1930در مصر و شمال آفريقا در دهه های 

و  1970هدين اسالمی و طالبان در افغانستان و پاکستان در دهه های مجا
  کمک کردند )  1980

واقعيت اين است که رهبران اسالم سياسی هم در نوع معتدل مانند ترکيه  – 10
تسخير قدرت ( و هم در نوع راديکال آن مثل ايران ، زمانی که به هدف خود 

ايه را پذيرفته و با اتخاذ می رسند بالفاصله منطق حرکت سرم) سياسی 
جايگزين دولت های " ملی زدائی " و " خصوصی سازی " سياست های 

  . سکوالر و کمپرادور سابق می گردند 
اعمال سياست های مرکب از اقتصاد نئوليبرالی و استبداد سياسی توسط 
رهبران و حاميان اسالم سياسی باعث گشته که احزاب و سازمان های متعلق 



20 
 

سياسی به مطمئن ترين و بهترين ابزار در خدمت سرمايه داری  به اسالم
اين امر نه تنها در مورد . کمپرادور در کشورهای پيرامونی تبديل گردند 

در ترکيه و اخوان المسلمين در " توسعه و عدالت " احزاب اسالمی مثل حزب 
که معتدل محسوب می شوند ، صدق می کند بلکه در ... مصر ، مراکش و

سازمان های مخفی و زير زمينی گوناگون در افغانستان ، پاکستان ، يمن  مورد
به عبارت . متوسل می شوند نيز مصداق پيدا می کند " تروريسم" که به .... و

ديگر ، احزاب و سازمان های سياسی متعلق به دو کمپ معتدل و راديکال از 
م عمل می کنند موهبت يک نوع تقسيم کار بين خود برخوردار بوده و مکمل ه

تقسيم کار بين آنهائی که به قهر و ترور متوسل می شوند و آنهائی که وظيفه : 
مشخصا ( اصلی و مهم شان نفوذ و کسب مقام و موقعيت در نهادهای دولتی 

در عرصه های آموزش و پرورش ، رسانه های گروهی و امکانا در ادارات 
هدف سازمان ها و . ی است در کشورهای پيرامون) پليسی و نيروهای نظامی 

احزاب هر دو کمپ متعلق به اسالم سياسی فقط  تسخير قدرت سياسی و سپس 
حاميان هر دو کمپ بعد از پيروزی و تسخير . اعمال تئوکراسی اسالمی است 

قدرت برای اينکه موفق به استقرار تئوکراسی خود گردند با تمام قوا دست به 
تمام سازمان ها و احزاب سکوالری می سرکوب و انهدام سياسی و فيزيکی 

زنند که يا به کمپ سوسياليست ها و مارکسيست ها و يا به کمپ ملی گرايان و  
تاريخ جمهوری اسالمی ايران . طرفداران حق تعيين سرنوشت ملی تعلق دارند 

از " توسعه و عدالت"از يک سو و تاريخ دولت ترکيه تحت رهبری حزب 
  . هائی در اين مورد محسوب می گردند سوی ديگر بهترين نمونه 

رهبران و حاميان اسالم سياسی چه آنهائی که به اصطالح معتدل هستند  – 11
و چه آنهائی که به اصطالح راديکال محسوب می شوند بعد از پيروزی و 

عمدتا چپ های مارکسيست " دگر انديشان " تسخير قدرت سياسی تا زمانی که 
را به مرحله نابودی و انهدام نکشانده اند با هم و ملی گرايان سکوالر چپ 

بنيادگرايان حاکم " دگر انديشان " بعد از پيروزی بر . متحدانه عمل می کنند 
عمدتا به خاطر داشتن ماهيت و حتی ويژگی های کمپرادوری در مقابل هم 

بسته به . صف آرائی کرده و به شکل جناح های متخاصم به جان هم می افتند 
مشخص کشورها ، شکل و شمايل اين تالقی ها از کشوری به کشور شرايط 

" در الجزايره بعد از پيروزی و سرکوب و . ديگر تفاوت های آشکار دارند 
و تالقی ها و رويارويئ " جنبش آزاديبخش الجزاير " بقايای " اخته سازی 

اسالميست ها شديدا شکل و شيوه ای سرکوب بخود گرفته و تا سرحد انهدام 
در صورتی که در ايران بر خالف الجزاير، بنيادگرايان . فيزيکی پيش رفت 

و احتماال مماشات و " ديالوگ " اسالمی در صف آرائی عليه همديگر تا حد 
در آستانه سی و دومين سالگرد انقالب بهمن ( مصالحه پيش رفته و تاکنون 

  . رفته اند و بن بست قرار گ" پات کرده " بطور روشن در موقعيت )  1357
گفتمان اسالم سياسی نيز مثل گفتمان های متعلق به بينادگرائی های  – 12

در تالقی با سرمايه داری نئوليبرالی ... مسيحی ، يهودی ، هندوی ، بودائی و
نبوده و بلکه بطور مرموز و پيچيده ای در خدمت آن ) گلوبوليزاسيون( جهانی 

های نيروهای سه سره نظام سرمايه  ديپلماسی و استراتژيست. قرار می گيرد 
عمال از وجود بنيادگرائی اسالمی در ) اروپا و ژاپن " اتحاديه " آمريکا ، ( 

سراسر جهان استفاده کرده و از ترويج و گسترش آن در نيجريه ، کنيا ، مصر 
در . حمايت می کنند ... و الجزاير در آفريقا گرفته تا پاکستان ، لبنان ، يمن و

" عليه " مجاهدين آزاديخواه " ن ، حمايت همه جانبه دولت آمريکا از افغانستا
که حق تحصيل و تدريس را برای زنان افغانی " کمونيست های ديکتاتور 

. فراگير و همه جانبه بود  1980مجانی و اجباری ساخته بودند ، در دهه 
" به اسم  3آنهائی که در رسانه های گروهی جاری بويژه در کشورهای جی 

داروغه شاگردهائی " و " الوات " معروف گشتند ، " مجاهدين آزاديخواه 
بودند که تحت آموزش و پرورش سازمان سيا بعد از تسخير قدرت در 
افغانستان زنان را از حق تحصيل و تدريس و سفر محروم ساخته و توده های 

اسالم  "خانواده بزرگ توهمات " وسيعی از مردم افغانستان را در زندان های 
شايان توجه است آنهائی که در روزگاری نه چندان . سياسی محبوس ساختند 

کسب کردند ، امروزه نقش " داوطلبان آزاديخواه " و " مجاهدين " دور عنوان 
تروريستی در اکناف جهان ايفاء کرده و با  –های مهمی را در عمليات نظامی 

يژه در بين مردمان ساکن بو( ايجاد و ترويج جو ترس و دلهره در دل مردم 
خدمت شايانی را به استراتژی جهان حاميان نظام ) کشورهای آمريکا و اروپا 

تصويری که از سبعيت و . سرمايه انجام می دهند که حائز اهميت است 
" وحشی " سنگدلی در اذهان مردم کشورهای مسلط مرکز در مورد مردم 

لين قربانيان ترور اسالم سياسی که اتفاقا خود او( کشورهای دربند پيرامونی 
شب و روز توسط رسانه های گروهی فرمانبر ترسيم می گردد ، بدون ) هستند 

در ) ترس از مسلمانان " ( اسالمو فوبيا " ترديد به شکل گيری و رواج پديده 
که پی آمد ناگزير و منطقی ( بين مردم دامن زده و ايجاد آپارتايد جهانی 

را به مقدار ) ازانه سرمايه در سطح جهانی است حرکت و گردش شکاف اند
  . زيادی ميسر می سازد 

شايان ذکر ا ست که ترس از اسالم تنها مترسک و لولوخورخوره ائی  – 13
نيست که در تاريخ معاصر حاکمين مسلط سرمايه در کاخ سفيد وديگر کاخ ها 

های به آن در جهت تحميق و فريب مردم در سراسر جهان بويژه در کشور
آيا توسل حاکمين نظام جهانی به ترفند ها و . شمال متوسل شده اند 
، ترس از کرملين و " خطر زرد"، " خطر سرخ"لولوخورخورهائی چون 

رهبران کنفرانس باندونگ و سازمان کشورهای غير " فساد بيطرفی" خطر 
ساله جنگ سرد فراموش شده اند ؟ امروزه شعار و  62متعهد در دوره 

و الجرم حمايت بی قيد و شرط از ) ترس از چين " ( چاينو فوبيا  "مترسک 
تحت رهبری ( المائيسم بنيادگرائی بودائی که نوعی تئوکراسی برده داری 

  است را چگونه بايد مورد ارزيابی قرار داد  ؟ ) داالئی الما 
در تهيه جواب مناسب به اين سئواالت نگارنده توضيح و تجزيه و تحليل  – 14
کسيست های متعلق به مکتب نظام جهانی سرمايه را بيشتر از توضيحات مار

نظام جهانی سرمايه در راس آن : ديگران مناسب و قانع کننده ارزيابی می کند 
آمريکا ، بيش  از پيش به مرحله فرتوتی ، پيری و بی ربطی عمر خود رسيده 

و خرده  اين نظام که در حال حاضر با بحران عميق ساختاری خود. است 
بيکاری مزمن ، گرسنگی جهانی ، تخريب محيط  –بحران های منبعث از آن 

دست و پنجه نرم می کند ،  –..... زيست ، شکاف وسيع بين فقر و ثروت و
محتاج است که وجود زالو وار امپرياليستی دسته جمعی خود را متعهد به 

ر کشورهای عليه مردم جهان بويژه د" ساخت آمريکا" جنگ های بی پايان 
ميليتاريزه ساختن پروسه جهانی سرمايه تنها وسيله و ابزاری . جنوب سازد

است که توسط آن نظام می تواند دسترسی خود را به منابع طبيعی سياره زمين 
انحصاری فراملی کشورهای شمال ، تامين  –در خدمت اليگوپولی های مالی 

عميق ساختاری که دامنش اين نظام فرتوت و بی ربط در پرتو بحران . سازد 
را گرفته ، نمی تواند به هدف خود برسد مگر اينکه با توسط به نظاميگری و 

و تالقی های خونين بين فرهنگ های در " تمدن ها " اشتعال جنگ های کاذب 
با ايجاد امپراطوری .... دام مذاهب افتاده اسالمی ، مسيحی ، يهودی ، هندوی و

که انعکاس رشد و گسترش ( در سطح جهانی آشوب و استقرار آپارتايدی 
به زندگی فرتوت و زالو وار ) بربريت و بشريتی تهی از ا نسانيت خواهد بود 

  . خود ادامه دهد 
بر اساس اين مالحظات نگارنده از استراتژی سياسی نيروهای چپ  – 15

( که مبارزه عليه کالن پروژه آمريکا ) در راس آنها مارکسيست ها ( ايران 
جدا از مبارزه عليه خرده پروژه های بنيادگرائی ) نترل نظام بر کره خاکی ک

های دينی و مذهبی از يک سو و سکوالريست های ضد چپ از سوی ديگر 
       . نمی بينند ، حمايت می کند 

  -----------------------------------------------------------------  

  =ن برابری ت پخش تلويزيواساع   =    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
از   "پيام افغان" برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون    

اين پس به ترتيب زير از ماهواره های هات برد و تله استار پنج 
 : پخش می شود

 :ماهواره هات برد در ايران واروپا  
جمعه ها ده و نيم  تا يازده ونيم صبح به وقت ايران برابر با ساعت   
  . شت تا نه صبح به وقت اروپای مرکزیه

بازپخش آن؛ همان روز جمعه ساعت شش ونيم تا هفت ونيم بعد از 
ظهر به وقت ايران و ساعت چهار تا پنج بعد از ظهربه وقت اروپای 

 .مرکزی 
 :ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا

و  سپنجشنبه ها يازده تا دوازده شب به وقت ونکوور و  لس آنجل
 .                                  بازپخش آن؛ جمعه ساعت هفت تا هشت صبح 

  :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماهواره ای ، ميتوانيد از 

  .طريق اينترنت نيز برنامه های تلويزيون برابری را مشاهده کنيد 
                      افغان بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون پيام  -1

www.payameafghantv.com  
  
به صورت آرشيو ، در سايت تلويزيون برابری و نيز سايت راه   -2

 کارگر 
radiobarabari.comwww.  

www.rahekaregar.com   
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   یدار يهدوران گذار ضدسرما يکدر  یسازمانده
 

جهان  یاجتماع يشهما يندر دهم یهارو يويدد سخنرانی
  ٢٠١٠ يهژانو يل،پرت آلگره برز -

  
          يداریاحمد سپ: مترجم                 

  
  
ای -ی شکننده-داری در نقطه-ی جغرافيائی سرمایه-ریخ توسعهتا

های بسيار جدی در برابر تحرک موقتی -قرار دارد و با ایجاد محدودیت
های جغرافيایی قدرت به سرعت درحال جابجائی -آن، صورت بندی

حداقل ميزان رشد الزم برای (رشد اقتصادی سه درصدی الزم . است
برای بقا، بدون دست اندازی ) است یک اقتصاد سرمایه داری سالم

همچون چيزهایی که به عنوان ( به انواع حساب سازی های قالبی 
هر روز ) بازار سرمایه و فعاليت های مالی طی دو طی دهه ی اخير

برای باور به این که هيچ بدیلی برای مدیریت . کمتر و کمتر می شود
د وجودندارد، و گرداندن نظم جدید اقتصاد جهانی با رشد صفر درص

این مدیریت اگر منصفانه قضاوت شود، هيچ . دالیلی کافی وجوددارد
مجمع اجتماعی جهانی . بدیلی بجز سوسياليسم و کمونيسم ندارد

" جهانی دیگر ممکن است" ، مرکزی برای شعار ٩٠از اواخر دهه ی 
اکنون این مجمع باید روشن سازد چگونه می توان . شده است

را تعریف کرد و راه رسيدن به آن " نيسم دیگرسوسياليسم و کمو"
بحران جاری برای ما پنجره ای ست که از طریق آن دریابيم . چيست

 .درگير چه مسائلی باید بشویم
 

 ٧٠بحران جاری ریشه در قدم هایی دارد که برای حل بحران دهه ی 
 :این قدم ها عبارت بودند از. برداشته شد

 
ه نيروی کار متشکل و سازمان های یورش همراه با موفقيت ب) الف

سياسی آن، همراه با بکارگيری نيروی کار مازاد جهانی، ایجاد 
نتيجه . تغييرات فنی برای صرفه جویی در نيروی کار و افزایش رقابت

کاهش سهم ( چنين اقدام هایی به کاهش جهانی دستمزد 
ه ی و ایجاد الی) دستمزد در درآمد ناخالص داخلی تقریبا در همه جا

حتی گسترده تری از نيروی کار ذخيره که در شرایطی بين مرگ 
 .وزندگی به سر می برد

 
تخریب ساختار قبلی قدرت انحصاری و جانشين کردن مرحله ی ) ب

با وادارکردن سرمایه داری ) دولت ملی( قبلی سرمایه داری انحصار 
 رقابت بسيارشدیدی که به کاهش. به رقابت بسيارشدید بين المللی

منافع شرکت های غيرمالی منجر و بدین ترتيب، توسعه ی 
جغرافيایی نامتوازن و رقابت بين حوزه های نفوذ، کليد اصلی توسعه 

و این همان چيزی ست که منجر به ایجاد . ی سرمایه داری شد
شرایطی برای انتقال قدرت بویژه و نه به تمامی به منطقه ی شرق 

 . آسيا شد
 
مندکردن حرکت آزادانه ی سرمایه به سيال ترین استفاده و قدرت) پ( 

برای جابجائی منابع سرمایه جهانی  - سرمایه ی پولی -شکل
، که باعث می شود مراکز )بخصوص از طریق بازارهای الکترونيک(

سنتی صنعتی غيرصنعتی شوند ، و شکل های تازه ای از بهره 
بسيار ( برداری از منابع طبيعی، مواد خام کشاورزی و صنعتی شدن

این امر در نهایت . در بازارهای در حال ظهور شکل بگيرد) سرکوبگرانه
منجر با باالرفتن منافع شرکت های مالی و یافتن روش های جدید 
برای جهانی سازی و ظاهرا تقبل مخاطره از طریق ایجاد بازارهای 

 . موهوم سرمایه ی می شود
انباشت به کمک "بر از نظر اجتماعی، این چيزی جز تکيه بيشتر ) ت(

به عنوان وسيله ای برای افزودن بر قدرت طبقه ی سرمایه " حذف
دورجدیدی از انباشت اوليه سرمایه به خرج کشاورزان و . داری نبود

مردم بومی و طبقات پائين تر که دارایی های خود را در اقتصادهای 
شاهد آن بکارگيری این سياست ها در (مرکزی از دست می دهند 

ر مسکن در آمریکا است که موجب از دست رفتن دارایی بسيار بازا
 ). عظيم مردم، بخصوص آمریکایی های آفریقائی تبار

افزایش تقاضای موثر رو به نزول به کمک یک اقتصاد متکی به وام ) ث(
بخصوص در آمریکا و ( تا نهایت امکان) دولتی، شرکتی و رهنی( 

 ). التویا گرفته تا دوبیانگليس و بسياری از کشورهای دیگر از 
 
جبران درصد پائين بازدهی در توليد، با ایجاد یک سری حباب در ) ج( 

بازار سرمایه با ویژگی های مضاربه ای به اوج خود رسيد که در سال 
این حباب های دارایی که بر روی سرمایه . ترکيدند ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧

سترده، عرضه های مالی چتر بسته بودند، با نوآوری و بدعت های گ
 .ی انواع مشتقات و محصول های مالی را باعث شدند

 
نيروهای سياسی جمع شده پشت سر این جریان اقتصادی، 
مشخصه ی برجسته ی طبقاتی داشته و خود را در پوشش 

اساس این . ایدئولوژی مشخصی به نام نوليبراليسم درآورده بودند
، ابتکار و موسسه ی تجاری ایدئولوژی این بود که بازار آزاد، تجارت آزاد

شخصی، بهترین ضامن آزادی فردی است و به خاطر منافع همگانی 
اما نتيجه عمال آن . باید هرگونه دولت حمایتگری کنار گذاشته شود

شد که دولت پشت سر موسسات مالی برای حفظ آن ها از هرگونه 
این عمل با بحران بدهی ها در مکزیک و کشورهای ( خطری بایستد 

چه ملی و چه ( دولت ) . شروع شد ١٩٨٢رحال توسعه در سال د
بطورفزاینده ای به این پرداخت که در جوی با رقابت شدیدا ) محلی

. باال، فضای الزم برای تجارت را به هدف جلب سرمایه گذاری پدیدآورد
منافع مردم نسبت به منافع سرمایه داران در درجه ی دوم اهميت 

یدآمدن برخورد بين منافع این دوگروه، این قرارگرفت و در صورت پد
بطوریکه در صندوق بين المللی ( مردم بوده اند که باید قربانی شوند، 

، برنامه ی تعدیل درآمد به صورت استاندارد ٨٠پول، از اوایل دهه ی 
در نتيجه سيستمی ایجاد شد که می توان آن را شکلی از ). درآمد

 . دانست کمونيسم برای طبقه ی سرمایه دار
این شرایط البته بسته به این که در کجای دنيا اجرا شده، روابط 
طبقاتی حاکم و سنت های فرهنگی و سياسی در آن منطقه چه 

اقتصادی چگونه حفظ شده باشد، به  -بوده و این که تعادل سياسی
 . طور قابل توجهی تغييرات را باعث شده است

 
ان چه بحث هایی را مطرح خوب چپ درمورد نيروی محرکه ی این بحر

کرده است؟ در دوران بحران، غيرمنطقی بودن سرمایه داری برای 
واقعيت آن است که سرمایه ی اضافی و . همه روشن می شود

نيروی کار اضافی در کنار یکدیگر وجوددارد و با این همه بدبختی که 
 انسان از آن در رنج است و عدم امنيتی که دارد، بازبه نظر نمی رسد
. هيچ راهی برای دوباره درکنارهم قرارگرفتن آن ها، وجودداشته باشد

، یک سوم ٢٠٠٩بر اساس آمار ارائه شده، در اواسط تابستان 
درصد نيروی  ١٧تجهيزات سرمایه در آمریکا بيهوده افتاده، و در ضمن 

کار بيکار، یا مجبور به کار پاره وقت بوده و یا کارگران نااميد از کاریابی 
چه چيزی می تواند غيرمنطقی تر از این . شامل می شده استرا 

 باشد؟
 

. آیا سرمایه داری می تواند با چنين مصيبتی ادامه ی حيات دهد؟ بله
آیا در . اما به چه قيمتی؟ این سئوال، سئوال دیگری را درپی دارد

صورت شناوربودن اقتصاد، و با وجود مشکالت اجتماعی، سياسی و 
ت محيطی، طبقه ی سرمایه دار می تواند قدرت ژئوپليتيک و زیس

اما توده . ی محکم است" بله"خود را بازتوليدکند؟ جواب دوباره یک 
های مردم مجبور می شوند که حاصل کارخود، بسياری از حقوق 

از هرنوعی از خانه گرفته تا حق ( خود و دارایی های خود را 
ند و این مردم اند به کسانی تسليم کنند که در قدرت ا) بازنشستگی

که از تخریب عظيم محيط زیست و کاهش مدام سطح زندگيشان تا 
برای بسياری از کسانی که در کف جامعه (به حد قحطی زده گی 

اختالف طبقاتی افزایش خواهدیافت . ، رنج می برند)زندگی می کنند
و البته تمام این ها احتماال به سرکوب ). همانطور که قبال هم دیدیم( 
اسی، خشونت پليس و کنترل نظامی بيشتر برای خفه کردن سي

 . اعتراض ها، نيازداشته باشد
 

از آنجایی که در این دوران بحرانی، اوضاع غيرقابل پيش بينی و فضای 
اقتصاد جهانی بسيار متغيراست، درصد نتایج و پيامد های نامعلوم 

نی تازه یا سرمایه دارا: دو امکان در پيش رو است. بسيار باالاست
برای به دست آوردن فرصت در فضاهایی جدید، طبقه ی سرمایه دار 

مانند آنچه (قدیم و هژمونی آن را در قلمرو اش به چالش می گيرند 
، و یا )در سيليکون ولی آمریکا جانشين دیترویت شد ١٩٧٠در اواسط 

جنبش های رادیکالی برمی خيزد که بازتوليد یک قدرت با ثبات 
این گفته که طبقه ی سرمایه دار و . چالش می طلبد طبقاتی را به

سرمایه داری می تواند بقا یابد، به این معنا نيست که سرنوشت 
این گفته همچنين به این معنا هم نيست که مشخصه ی . ابدی دارد

 . بحران حاوی نقيض ها و امکان هاست. آینده ی آن معلوم است
 ٣افتاد؟ اگر ما بخواهيم به  خوب، این بار در مجموع چه اتفاقی خواهد

درصد رشد برسيم، باید فرصت سرمایه گذاری جهانی جدید برای 
تریليون دالر در  ٣پيدا کنيم که به  ٢٠١٠تریليون دالر در سال  ١/۶

 ١۵/٠این با نياز به سرمایه گذاری جدی . خواهد رسيد ٢٠٣٠سال 
ميزان ( ١٩٧٣تریليون دالری سال  ۴٢/٠و  ١٩۵٠تریليون دالری سال 

تفاوت ) هردوی آن ها با اثر تورم برروی ارزش دالر در نظرگرفته شده
در واقع، این مشکل، یعنی یافتن مفری مناسب برای . جدی دارد

در این سال ها بلوک . شروع شد ١٩٨٠مازاد سرمایه، بعد از سال 
مسئله با ایجاد . شرق سقوط کرد و دروازه های چين باز شد

ئی که سفته بازی درارزش دارایی ها توانست بازارهای موهوم، جا
خوب باید پرسيد، این بار این . جهشی بدون مرز پيداکند، حل شد

 جچم از سرمایه گذاری کجا می تواند برود؟ 
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اگر مسئله ی محدودیت های غير قابل انکار در تخریب طبيعت را کنار 

ین ، حتی با فرض ا)که مهمترین آن گرمایش جهانی است( بگذاریم 
که هيچ مخالفت جدی و موثری در مقابل انباشت مستمر سرمایه و 

، به نظر )که جدا بعيداست(تمرکز بيشتر قدرت طبقاتی صورت نگيرد 
می رسد سایرموانع بالقوه نظير تقاضای موثر در بازار، مسائل فنی و 

در جهان . پراکندگی جغرافيائی و ژئوپليتيکی بسار قابل توجه باشند
برای اقتصاد جهانی باقی مانده تا مازاد سرمایه در آن چه فضاهایی 

. جذب شود؟ چين و بلوک اتحاد شوروی سابق از قبل ادغام شده اند
آفریقا . جنوب و جنوب شرقی آسيا به سرعت دارد اشباع می شود

هنوز کامال ادغام نشده، ولی جای دیگری وجودندارد که بتواند این 
چه خط توليد های جدیدی می تواند . همه مازاد سرمایه را جذب کند

برای ایجاد رشد به راه بيفتد؟ ممکن است هيچ راه حل موثر سرمایه 
جدا از بکارگيری نوع جدیدی از (دارانه ای در این بحران سرمایه داری 

در برخی نقاط عطف، تغييرات . وجودنداشته باشد) سرمایه ی موهوم
د این نکته را که ممکن کمی منجر به تغييرات کيفی می شود و ما بای

است درست در چنين نقطه ای از تاریخ سرمایه داری باشيم را جدی 
سئوال در مورد آینده ی سرمایه داری، به عنوان یک سيستم . بگيریم

 . اجتماعی قابل قبول، باید مورد بررسی جدی قرار گيرد
 

به نظر می رسد اشتياق چندانی برای چنين بحثی، حتی در ميان 
بجای این بحث مرتب این ورد در گوش ما . وجود نداشته باشدچپ ها 

تکرار می شود که با کمک بازار و تجارت آزاد، مالکيت خصوصی و 
مسئوليت شخصی ، ماليات کمتر و حداقل دخالت دولت در برنامه 

و این مطلب ی ست که . های اجتماعی، انسان به تکامل می رسد
البته بحران . شان می دهدپوچ بودن خود را بطور فزاینده ای ن

مشروعيت این نظام به چشم می خورد، اما این نوع بحران ها در 
. جهت و ریتمی متفاوت از بحران های بازارسهام به پيش می رود

برای مثال وقایع سه یا چهارسال قبل از سقوط بازارسهام در سال 
چه مترقی و چه (را که به جنبش های اجتماعی توده ای  ١٩٢٩

شدت فعاليت های . انجاميد، در نظر بگيرید ١٩٣٢بعد از ) تیفاشيس
اخير قدرت های سياسی در یافتن راه هایی برای خروج از بحران 
جاری ممکن است از ترس آن ها در مشاهده ی عدم مشروعيت 

 . نظام سرمایه داری باشد
 

در طی سی سال اخير، نظام حکومتی ای پدید آمد که خود را در 
مشروعيت مصون یت می دانست و حتی درپی جلب برابر مسئله 

این نظام حکومتی تلفيقی است از . رضایت عمومی هم نبوده است
تمرکزقدرت، فساد مالی نمایندگان دمکراسی، تحت نظارت قرار دادن 

بخصوص از طریق (همه چيز و همه کس، برخورد پليسی و نظاميگری 
وسایل ارتباط جمعی  به کنترل درآوردن رسانه ها و) جنگ با تروریسم

و ارائه ی دنيایی که در آن کنترل نارضایتی ها از طریق عدم اطالع 
رسانی، تکه تکه کردن اپوزیسيون و دخالت در شکل دهی فرهنگ 

این گرایش . نيروهای مخالف از طریق تشویق سازمان های غيردولتی
استيال طلبانه با ميزان فراوانی از نيروهای سرکوب، برای مواقع 

 . روری، پشتيبانی می شودض
 

در رسانه های همگانی پوشش دهنده به جریان غالب به ندرت به 
این نکته پرداخته می شود که این بحران ها علت های سيستماتيک 

البته چند نفر اقتصاددانی هم پيدا شده اند مانند استيگليتز ، (دارند 
کروگمن و حتی جفری ساچس که تالش کردند با اعتراف به 

 ). وردهایی در این زمينه، این بيان تاریخی چپ ها را مال خود کنندم
 

بيشتر اقدام های دولتی برای جلوگيری از گسترش بحران در آمریکای 
شمالی و اروپا، طبق معمول، به حفظ کسب و کار خالصه می شود 

مخاطرات اخالقی . که به معنی حمایت از طبقه ی سرمایه دار است
ه ی ورشکستگی های مالی بود، در تضمين که خود تحریک کنند

عملکرد واقعی . های ارائه شده، به سطح باالتری ارتقا یافت
همواره با حمایت ) در تقابل با نظریه ی اتوپيائی آن(نوليبراليسم 

پرهياهو و خشن از سرمایه ی مالی و اقليت برتر سرمایه دار همراه 
الی باید با هر هزینه معموال با این توجيه که موسسات م(بوده است، 

ای که شده، حمایت شوند و این وظيفه ی دولت است که شرایط 
این روش ). خوب و مستحکمی برای سودبری آن ها فراهم کند

این نوع عملکردها با این توجيه غير قابل . اساسا تغييری نکرده است
" مد دریا تمام کشتی ها را بلند خواهد کرد"قبول صورت می گيرد که 

تالش دسته جمعی سرمایه داران همه را نجات خواهدداد یا  یعنی
اینکه منافع یک رشد تلفيقی بطور معجزه آسائی به پائينی ها هم 

نمی توان توقع داشت خرده غذایی هم از چنگال این (می رسد 
 ). ثروتمندان به پائين بریزد

پس طبقه ی سرمایه دارچگونه از این بحران خارج می شود، و خروج 
چه سرعتی خواهدبود؟ گفته می شود که جهش در ارزش های  با

بازار سهام از شانگهای و توکيو گرفته تا فرانکفورت، لندن و نيویورک 
عالمت خوبی است، حتی اگر نرخ بيکاری همچنان در همه جا باال 

ما هم قاعدتا باید از خوشحالی سرمایه داران به علت جهش . برود
زیرا که به ما گفته شده این وضع ارزش سهام، خوشحال شویم، 

جائی که " اقتصاد واقعی" همواره مقدمه ای است بر جهش در 
واقعيت این است . شغل برای کارگران ایجاد و درآمد حاصل می شود
که تبدیل به  ٢٠٠٢که آخرین جهش سهام در آمریکا بعد از سال 

. شد، به فراموشی سپرده شده است" بهبود اقتصادی بدون شغل"
ساکسون به ضعف حافظه دچار شده  -ه نظر می رسد جماعت آنگلوب

فراموشی و نادیده گرفتن قانون شکنی های طبقه ی سرمایه . اند
دار و دوره های پر مصيبتی که اعمال آن ها پدید می آورد، به نظر 

رسانه های جمعی سرمایه داران با رضایت کامل این . ساده می آید
 . ندضعف حافظه را تشویق می کن

 
البته رشد ولی با جهش ها و . چين و هند هنوز در حال رشدند

اما در مورد چين، این کار با هزینه ی . موانعی همراه بوده است
توسعه ی گسترده ی وام های بانکی در پروژه های پرمخاطره صورت 

بانک های چين درگير جنون سفته بازی های جهانی (می گيرد 
مازادانباشت ). که دارد اتفاق می افتد نشده بودند، و این چيزی ست

ظرفيت های توليد به سرعت به سمت سرمایه گذاری های گام به 
حتی در بازارهای مسکن و مستقالت (گام و بلندمدت زیرساخت ها 

هدایت می شود که بهره وری آن تا چندین سال نامعلوم ) شهری
انند این سياست تقاضاهایی را وارد عرصه ی اقتصادهایی م. است

امکان . استراليا و شيلی می کند که مواد اوليه عرضه می کنند
فروپاشی بعدی در چين را نمی توان نادیده گرفت، گرچه تشخيص آن 

نوع طوالنی تر ماجرایی که در (ممکن است قدری به طول بينجامد 
با این وجود، مراکز جهانی سرمایه داری به جابجائی ). دوبی رخ داد

 . آسيا شتاب می دهندخود به سوی شرق 
 

در مراکز مالی قدیمی تر، کوسه های مالی جوان با امتيازهای اعطا 
شده در سال گذشته، مشترکا دکان های تازه ی مالی خود را راه 

ایم موسسات وال استریت و شهر لندن را زیر پا گذاشته . انداخته اند
یروزین را اند تا از خرده ریز های به زمين ریخته از غول های مالی د

بجورند و به قسمت های نان و آبدارتر آن چنگ بيندازند و دوباره بازی 
بانک های سرمایه گذاری باقی مانده در آمریکا . را از سر بگيرند

آن . مورگان   حياتی دوباره یافته اند. پی. گلدمن ساچز و جی: مانند
ها اگرچه بعنوان شرکت های سرمایه گذاری بانکی شناخته شدند، 

که باید ممنون فدرال رزرو ( از الزامات قانونی مطرح شده معاف 
و مشغول کسب سودهای نجومی از سفته بازی های ) باشند

خطرناک ولی بسيار پر سود با مشتق های مالی،با بکارگرفتن پول 
پول های ( ماليات دهنده گان در بازارهای قانون زدائی شده هستند 

کسانی که ). گذاشته می شود هنکفتی نيز برای پاداش ها کنار
اهرم قدرت را بدست دارند و ما را به بحران کشاندند، دوباره به 
موفقيت های بزرگی دست یافتند و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده 

نوآوری های مالی در راه است بطوریکه راه های جدید برای . است
به ) تگیمانند وام بازنشس(ارائه و فروش بسته های دروغين وام 

آن ها در . موسسات فلک زده سروکله شان پيدا شده است
جستجوی پيداکردن روزنه های جدید برای سرمایه های مازاد 

 .    برگشته اند) و همپنين پاداش های نجومی( تقلب ها . هستند
 

کنسرن ها امالک به حراج گذاشته شده را می خرند، منتظر بهبود 
ند را برای آینده ای نگه می دارند که وضع بازارند و زمين های ارزشم

بانک های معمولی پول . در آن بزودی بازتوسعه اقتصاد فعال می شود
آن ها در ضمن . احتکار می کنند که بيشتر آن پول های مردم است

گوشه چشمی هم به کسب دوباره ی امتياز پرداخت ها دارند که 
الی ست و این در ح. باروش زندگی سابق همخوانی داشته است

که تمام گروه ها و شرکت های کارآفرین همچون کرکس هایی در 
حال چرخ زدن هستند تا با جاری شدن پول عمومی، فرصت ها را 

 . قاپيده و خرابکارهای جدیدی را خلق کنند
 

قدرت مطلق پول تمرکز یافته در دست عده ای معدود از صاحبان 
از سوی دولت  سرامایه جهانی به راحتی اقدامات بسيار محدود

برای مثال، البی داروسازان، شرکت . دمکرات ها را نادیده می گيرد
، ٢٠٠٩های بيمه ی بهداشتی و بيمارستان ها، در سه ماه اول سال 

ميليون دالر هزینه کرده اند تا مطمئن شوند که در رفرم  ١٣٣بيش از 
مراقبت های بهداشتی مطرح شده در آمریکا، خط آن ها به پيش می 

ماکس بوکوس ، رئيس کميته ی مالی مجلس سنا که سند . درو
مراقبت بهداشتی تحت نظر وی مورد بررسی قرارمی گيرد، برای 
ارائه سندی که با محافظت کمتر در مقابل سود ورزی و استثمار 
ظالمانه، تعداد وسيعی از مشتریان جدید را به سمت شرکت های 

ميليون  ۵/١، )وشحال نمودو وال استریت را شدیدا خ( بيمه می راند 
ما شاهد تخریب قانونی دور دیگری از انتخابات . دالر دریافت کرد

در آمریکا، در حالی که . توسط قدرت بيکران پول خواهيم بود
زحمتکشان آمریکائی ترغيب می شوند که کار خود را ازميان 
آشفتگی ای به پيش ببرند که طبقه ی حاکم برایشان ایجادکرده، 
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. دوباره انتخاب می شوند" وال استریت"و " ک استریت " ن طرفدارا
ما قبال هم درچنين شرایطی دردناکی قرار گرفته ایم، ما به یاد می 
آوریم، زمانی را که طبقه ی کارگر آمریکا آستين باالزده، کمربندهایش 
را محکم کرده، و نظام را از مصيبت مکانيزم خود تخریبی که طبقه ی 

ليت خود را در ایجاد آن نفی می کند، نجات داده حاکم تمام مسئو
هرچه باشد مسئوليت شخصی برای طبقه ی کارگر است و . است

 . نه طبقه ی سرمایه دار
 

اگر طرح استراتژی خروج از بحران این باشد، تقریبا باید مطمئن بود 
هرچه . که در پنج سال آینده با آشفتگی دیگری روبرو خواهيم بود

بحران بيرون بيائيم و سرمایه ی اضافی کمتری نابود  سریعتر از این
شود، برای یک برنامه ی بلندمدت رشد اقتصادی موثر فضای کمتری 

خسارت ارزش دارایی ها در این اوضاع و احوال . وجود خواهد داشت
، بر اساس برآوردهای صندوق بين المللی ٢٠٠٩یعنی اواسط سال 

نی تقریبا معادل با توليد یکسال هزار ميليارد دالر یع ۵۵پول، حداقل 
 ١٩٨٩ما به سطح توليد . کاال و خدمات در سطح جهان است

هزار ميليارد دالری و حتی  ۴٠٠تازه باید منتظر ضرری . بازگشته ایم
در محاسبه ی . بيشتر باشيم تا این مرحله را پشت سر بگذاریم

ئی به وحشت انگيز اخير، اینطور گفته شده که کشور آمریکا به تنها
تریليون دالر ارزش دارایی  ٢٠٠صورت مستقيم و غير مستقيم بيش از 

احتمال این که تمام این دارایی ها ازبين برود . را تضمين کرده است
خيلی کم است، اما اگر بخش بزرگی از آن با مشکل جدی روبرو 

فانيمائه و : باشد، تکليف چيست؟ فقط مثالی از شرکت ها می زنم
هزار  ۵ه اکنون تحت نظر دولت است، تضمينی فردی مک   ، ک

ميليارد دالری در وام خانه ها دارد که بسياری از آن ها با مشکل 
ميليارد دالر فقط در  ١۵٠ضرر گزارش شده معادل ( روبرو هستند 

 ). است ٢٠٠٨سال 
 

 سئوال این است که ما برای چنين وضعيتی چه بدیل هایی داریم؟ 
 

ارهای غير منطقی سرمایه داری بدیلی تعریف این که بتوان برای رفت
کرد و از طریق به حرکت درآوردن مردمی که در جستجوی زندگی 
بهتر برای همه هستند آن را به شکل متحقق کرد، ازمدت ها پيش 

که بطور تاریخی به نام  –برای این بدیل . آرزوی بسياری بوده است
ان ها و مکان در زم -سوسياليسم و یا کمونيسم شناخته می شود

در سال های گذشته، همچون دهه . های گوناگون تالش شده است
، رویای این شکل و یا آن شکل آن برای ما هم بعنوان چراغ ٣٠ی 

اما در سال های اخير آن ها هم شکوه خود . اميدی عمل کرده است
را از دست داده اند، و به عنوان یک خواست از نظرها افتاده اند، نه 

سطه ی شکست تجربه ی تاریخی کمونيسم در به عمل فقط به وا
درآوردن وعده های خود و ميل شدید رژیم های کمونيستی در 
پوشاندن اشتباهات خود با خفقان و سرکوب، بلکه همچنين برای 
پيش فرض های ناقص آن ها از طبيعت بشر و کامل بودن شخصيت 

 .   انسان و سازمان های بشری
 
 

اما، . م و کمونيسم چندان به نظر نرسدشاید تفاوت سوسياليس
هدف سوسياليسم این است که سرمایه داری را به صورت دمکراتيک 
مدیریت کند و با قانونمندی اضافه توليد آن را تحت کنترل بگيرد و 

سوسياليسم به معنی توزیع . منافع آن را به نفع همگان توزیع کند
من تامين نيازهای ثروت از کانال یک نظم مالياتی مترقی و در ض

اساسی، همچون آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی و حتی 
بسياری از . مسکن توسط دولت و خارج از دست نيروهای بازار است

دستاوردهای مهم سوسياليسم در زمينه ی بازتوزیع ثروت در جامعه 
، نه تنها در اروپا بلکه حتی گسترده تر از آن ١٩۴۵در دوران بعد از 

اجرا شد، و چنان در جامعه جاافتاد که از دست اندازی های  منطقه
حتی در همين آمریکا هم، برنامه های . نوليبرالی هم در امان ماند

تامين اجتماعی و مراقبت های بهداشتی از محبوبيت عمومی 
برخوردارند، بطوریکه نيروهای دست راستی دست اندازی به آن را 

ست ها در انگليس نتوانستند به جز تاچری. تقریبا غيرممکن می دانند
قوانين . به حواشی برنامه ی مراقبت بهداشتی ملی دست بزنند

اجتماعی در اسکاندیناوی و بيشتر اروپای غربی به نظر می رسد که 
 . سنگ پایه ی محکم نظم اجتماعی است

 
کمونيسم از سوی دیگر، درپی آن است که سرمایه داری را با 

از نظر توليد و توزیع کاال و خدمات جانشين  سيستمی کامال متفاوت
درتاریخ کمونيسم عمال موجود، کنترل اجتماع بر توليد، مبادله و . کند

توزیع به وسيله ی کنترل دولتی و برنامه ی سيستماتيک دولتی 
ثابت شد که این روش در بلندمدت موفق نبوده، و . صورت می گيرد

ق زودتر آن در مکان هایی نظير و تطاب(جالب این که تغيير آن در چين 
ثابت کرد که در کسب رشد سرمایه داری به دالیلی که ) سنگاپور

نمی توان اینجا به آن پرداخت، بسيار موفق تر از مدل نوليبرالی بوده 
تالش های معاصر برای احيای نظریه ی کمونيسم منجر به . است

ای کنارگذاشتن کنترل دولتی و جستجوی نوع دیگری از نهاده
اجتماعی جمعی برای جانشين کردن نيروی بازار و انباشت سرمایه 

شبکه ی . به عنوان اساس سازماندهی توليد و توزیع شده است
به جای سلسله مراتب عمودی مبتنی بر (افقی هماهنگ 

بين تعاونی های مستقل و متشکل و خودگردان توليد و ) فرماندهی
م پيش بينی می نيزمصرف، هسته ی اصلی فرم جدید کمونيس

فن آوری ارتباطی معاصر چنين سيستمی را امکان پذیرمی . شود
در ابعاد کوچک، انواع و اقسام تجربه ها در تمام دنيا می توان . کند

یافت که بر اساس چنين سيستم های اقتصادی و سياسی عمل 
در این نظریه ها نوعی همگرایی بين سنت های . می کند

جوددارد که بازمی گردد بر تشریک مارکسيستی و آنارشيستی و
 . اروپا ١٨۶٠مساعی گسترده ی آن ها در سال های 

 
می تواند لحظه ای  ٢٠٠٩شاید این حرف قطعی نباشد اما، سال 

باشد که در یک فرایند زیرورو شدن طوالنی، خواست ها برای بدیل 
های بزرگ و وسيع در برابر سرمایه داری از سير تحوالت بجوشد و 

هرچه عدم اطمينان طوالنی تر و فقر . و یا آنجا باال بيایداینجا 
تنگدستی بيشتر ادامه یابد، مشروعيت روش های اجرای موجود 
بيشتر زیر سئوال می رود، و درخواست ساخت چيزی متفاوت افزونی 

و به همين دليل، رادیکاليزم در تقابل با راه حل های . می یابد
 .   روری تر به نظر خواهد رسيداصالحی در بازسازی سيستم مالی ض

 
توسعه نابرابر سرمایه داری در دنيا ، بيش از هرچيز موجب ایجاد 

ما از یکسو . جنبش های ضدسرمایه داری در تمام جاها شده است
شاهد انواع نارضایتی های ایجاد شده در اقتصاد دولت گرای بيشتر 

و از  هستيم) از جمله در ژاپن و چين(قسمت های آسيای شرقی 
سوی دیگر با مبارزات ضد نوليبرالی در سطح گسترده ای از آمریکای 
التين مواجهيم که جنبش مردمی با راهبری انقالبيون بوليواری رابطه 
ی عجيب و غریبی با منافع طبقه ی سرمایه داری را حفظ کرده که 

تفاوت بين تاکتيک ها و . باید با آن به صورت جدی رودررو شود
تخاذ شده در پاسخ به بحران در کشورهای اروپائی سياست های ا

عضو اتحادیه ی اروپا، عليرغم دومين تالش برای رسيدن به یک قانون 
در بسياری از حوزه های حاشيه . اساسی متحد، رو به افزایش است

ای سرمایه داری، جنبش های انقالبی و مصمم ضدسرمایه داری را 
. ی آن ها مترقی نيستند هم باید به حساب آورد، هرچند که همه

فضاها بقدری بازترشدند که در آن چيزی متفاوت از منظر روابط 
اجتماعی غالب، روش زندگی، طرفيت توليد، و درک ذهنی از دنيا ، 

این امر از طالبان گرفته تا حکومت کمونيست ها . می تواند رشد کند
ی، تا در نپال، زاپاتيست ها در چياپاس و جنبش های بومی در بوليو

جنبش های مائوئيستی در روستاهای هند، قابل تعميم است، 
هرچند که از نظر اهداف، استراتژی و تاکتيک هر کدام یک گوشه از 

 . دنيا قرارداشته باشند
مشکل اصلی این است که در جمع، جنبش ضدسرمایه داری مصمم 

ه ی و به اندازه ی کافی یکپارچه ای وجود دارد که بتواند بازتوليد طبق
سرمایه دار و قدرتش را در سطح جهان به چالش جدی بکشد، و نه 
راه روشنی برای حمله به موقعيت نخبگان سرمایه داری یا تخریب 

در حاليکه نظم اجتماعی بدیل بيش از . قدرت پولی و نظامی آن ها
گشذته مطرح می شود، هيچکسی واقعا نمی داند که این نظم 

ی سياسی ای نيست که بتواند آن اما چون نيرو. چيست و کجاست
را مشخص کند، نباید اجازه داد چنين طرحی مسکوت گذاشته شود، 

 . و این دليل نمی شود که اسير بدیل های مطرح شده باقی بمانيم
 

مطمئنا بدون وجود این حس نمی " چه بایدکرد؟" سئوال معروف لنين 
تمال پيدایش یک اح. توان جواب داد که کی و کجا باید آن را انجام داد

جنبش ضد سرمایه داری جهانی هم بدون داشتن این دید وجود 
: مانعی دوجهته وجوددارد. نخواهد داشت که چه باید کرد و چرا

فقدان بدیل مانع شکل گرفتن جنبش اپوزیسيون می شود، در حالی 
که عدم وجود جنبش اپوزیسيون هم مانع از مشخص کردن چنين 

 . بدیلی ست
 

توان براین موانع غلبه یافت؟ رابطه ی بين این دید که چه چگونه می 
بایدکرد و چرا، و شکل گيری جنبش سياسی در عرصه ی مشخصی 

اگر عملی . برای انجام آن باید به شکلی مارپيچی داشته باشد
در غير این . بخواهد صورت بگيرد، هرکدام باید دیگری را به پيش ببرد

رای ابد در دایره ی بسته ای اسير صورت، نيروهای بالقوه ی بدیل ب
می مانند و با تخریب تمام جنبه های الزم برای تغيير سازنده، ما را 
در مقابل بحران های مداوم سرمایه داری در آینده، با تاثيرات فزاینده 

سئوال لنين احتياج به جواب . ی مرگبار، آسيب پذیر باقی می گذارد
 . دارد

جه قرارگيرد، به اندازه ی کافی مشکل اساسی که باید مورد تو
یک رشد تلفيقی نمی تواند تا ابد ادامه یابد و . روشن است

مشکالتی که در طول این سی سال گریبانگر دنيا شده، اشاره به 
این دارد که تداوم انباشت سرمایه تنها با ارائه سناریوهایی امکان 
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ین، این عالوه برا. دارد که یکی پس از دیگری بی اعتبار می شوند
واقعيت را نيز باید مد نظر داشت که بسياری از مردم جهان در شرایط 
فقر مطلق زندگی می کنند، که تخریب محيط زیست از کنترل خارج 

اگرچه  -می شود، که شان انسان همه جا زیرپا گذاشته می شود 
تعداد ميليونرها در هند ( ثروتمندان ثروت هرچه بيشتری را جمع کنند 

نفر رسيده  ۵٢نفر به  ٢٧ال گذشته دوبرابرشده و از در عرض س
و اهرم های سياسی، سازمانی، قضائی، نظامی و رسانه  -) است

ای تحت کنترل شدید چنان نيروهای سياسی متعصبی ست که کار 
چندانی بجز تامين استمرار وضع موجود و خنثی سازی نارضایتی ها 

 . ندارند
 

سرعت عليه انباشت سرمایه یک سياست انقالبی که بتواند به 
تلفيقی عمل کند و عمال آن را به عنوان موتور اصلی تاریخ بشر از کار 
. بيندازد، نياز به درک عميق از چگونگی وقوع تغييرات اجتماعی دارد

باید از اشتباه های صورت گرفته در اقدامات گذشته در ساخت 
ی الزم را از سوسياليسم و کمونيسم ادامه دار اجتناب کرد و درس ها

باید لزوم یک جنبش انقالبی . در دشواری شدید تاریخ گرفت
هدف . ضدسرمایه داری صریح و قاطع به رسميت شناخته شود

اساسی این جنبش باید بعهده گرفتن خواست جامعه برای کنترل 
 .  مازاد هم در بخش توليد و هم در بخش توزیع باید باشد

 
م یک نظریه ی انقالبی ست که آنچه ما به شدت به آن نياز داری

را پيشنهاد " نظریه ی متمم انقالبی"من . مناسب زمان حال باشد
می دهم که از درک مارکس از چگونگی بيرون آمدن سرمایه داری از 

تغييرات اجتماعی از شناخت و . دل فئوداليسم، برخاسته است
روشن کردن دیالکتيکی روابط بين هفت گشتاور در سياست های 

سرمایه داری برمی خيزد که به صورت یک مجموعه یا تجمعی کلی 
 :این هفت عرصه عبارتند از. از فعاليت ها و رفتارها دیده می شود

 اشکال فن آوری و سازماندهی توليد، مبادله و مصرف): الف(
 
 روابط با طبيعت): ب( 
 
 روابط اجتماعی بين مردم): پ( 
 
 نيز درک فرهنگی و باورها درک ذهنی از دنيا، پذیرش علوم و): ت( 
 
فرایندهای کاری و شيوه ی توليد هر کاال، هر جغرافيا، خدمات ): ث( 

 خاص و تاثيرهای برآمده از آن ها 
 
 ساختارهای نهادی، قانونی و حکومتی): ج( 
 
 . زندگی روزانه ای که بازتوليد اجتماعی را باعث می شود): چ( 
 

ای درونی مملو از تنش ها و هرکدام از این گشتاور های دارای پوی
، )درک ذهنی از دنيا مثال خوبی برای تعمق است(تضادها هستند 

اما همه ی آن ها نسبت به یکدیگر به هم وابسته و با هم رشد می 
ورود به مرحله ی سرمایه داری ناشی از وجود جنبشی حمایت . کنند

دید فن آوری ج. شده و دوسویه در تمام این هفت گشتاور بوده است
( نمی توانست بدون درک ذهنی جدید از دنيا مشخص و عملی شود 

متاسفانه، نظریه ). از جمله درک نسبت به طبيعت و روابط اجتماعی
پردازان اجتماعی ما عادت کرده اند تنها یکی از این هفت گشتاور را 
دریابند و به آن به عنوان گوی جادوئی منجر به این تحول نگاه کنند و 

جرالد (، محيط زیست )تام فریدمن( رگرایی در فن آوری ما با جب
اتونوميست (، فرایندهای کاری )پل هاوکين( ، زندگی روزانه )دیاموند

. ، و نظایر آن ها را داریم که بهنظر من تمام آن ها در اشتباهند)ها
آنچه می توان بر آن انگشت گذاشت، جنبشی دیالکتيکی در تمام 

تی که بسط آن ها نامتوازن و غير این گشتاور هاست، حتی وق
 . یکنواخت باشد

 
زمانی که سرمایه داری وارد یکی از مراحل نوسازی خود می شود، 
. به کمک رشد همزمان تمام گشتاور ها، بسيار دقيق عمل می کند

البته روشن است که این مراحل نوسازی همراه با تنش، مبارزات، 
ه این هفت گشتاور در سال به یاد بياوریم ک. جنگ ها و تضادهااست

، پيش از اوج گيری نوليبراليسم، چه شکلی ١٩٧٠های حول و حوش 
ما می بينيم که همه تغيير کرده اند، . داشتند و اکنون چگونه هستند

به نحوی که مشخصه های عملکرد سرمایه داری را به صورت کليتی 
 .غيرهگلی نشان می دهند

 
هرکجائی می تواند شروع یک جنبش سياسی ضدسرمایه داری از 

در فرایندهای کار، در عرصه ی درک ذهنی، در رابطه با (شود 
طبيعت، در روابط اجتماعی، در طراحی یک فن آوری انقالبی و 
اشکال سازماندهی، از زندگی روزانه یا با تالشی برای اصالح نهادها 

نکته اصلی در این ). و سازمان های اداری، و از جمله قدرت دولتی

يان آن است که یک جنبش سياسی بتواند از یک گشتاور به م
گشتاور دیگر با روش های تقویت کننده دوجانبه در حرکت دائمی 

سرمایه داری خود به همين شيوه از دل فئوداليسم بيرون آمد . باشد
و به این طریق است که چيزی شدیدا متفاوت به نام سوسياليسم یا 

. دل سرمایه داری برخواهد خاستکمونيسم و یا هرچيز دیگری از 
تالش های تاریخی برای خلق بدیل سوسياليسم و یا کمونيسم، به 
حرکت دیالکتيکی بين گشتاورهای مختلف متعصبانه بی توجه مانده و 
پيش بينی ناپذیری و عدم قطعيت ها را در حرکت دیالکتيکی بين آن 

ی دنبال کردن  در مقابل، سرمایه داری دقيقا به واسطه. ها نپذیرفتند
حرکت دیالکتيکی بين گشتاورهای پيش رونده و پذیرش سازنده ی 
تنش های اجتناب ناپذیر، از جمله بحران ها، ادامه ی حيات داده، و 

 . این آن نتيجه ای ست که شاهدش هستيم
البته تغيير از همين اوضاع فعلی برمی خيزد، و باید امکانات موجود در 

از آنجائی که . ن به هدف به کنترل درآورداین شرایط را برای رسيد
شرایط موجود از نپال گرفته تا مناطق پاسيفيکی بوليوی، تا شهرهای 
صنعت زدایی شده ی ميشيگان و شهر درحال انفجار بمبئی و 
شانگهای و شهرهای لرزان و اما تخریب نشده ی مراکز مالی 

در  همه روش های تجربی. نيویورک و لندن، به شدت متفاوتند
تغييرات اجتماعی در مناطق جغرافيائی مختلف هم محتمل اند وهم 

یا ( عمال نشانگر آن اند که بکارگيری راه های مختلفی برای ساختن 
ممکن است در هر لحظه به نظر . دنيائی دیگر ممکن است) نساختن

رسد که شاید این یا آن جنبه ی از وضع وجود، کليد ورود به آینده ی 
اما اولين قانون برای . ش را در دست داشته باشدسياسی متفاوت

هيچگاه بر : یک جنبش جهانی ضدسرمایه داری این باید باشد که
تحوالت ارتقاء یابنده ی یکی از گشتاورها بدون دقت بر چگونگی 

 . تطابق و یا طنين آن در دیگر گشتاور ها، نباید تکيه کرد
های متفاوت برمی  آینده ی ممکن از بين روابط موجود بين گشتاور

راهبرد مداخله ی سياسی درون و بين سپهرهای مختلف می . خيزد
این کاری . تواند به تدریج نظم اجتماعی را به راه تحول دیگری براند

است که رهبران خردمند و نهادهای پيشرو محلی هميشه انجام 
می دهند، بنابراین دليلی ندارد که فکر کنيم که چيزی رویایی یا 

چپ باید در جستجوی یافتن متحد در . ی قرار است عمل شودآرمان
یک جنبش ضدسرمایه داری باید . سپهر های مختلف باشد

بسيارگسترده تر از مرزهای گروه هایی باشد که حول و حوش روابط 
 .      اجتماعی یا بر سر خواسته های روزمره ی زندگی حرکت می کنند

 
بين تکنوکرات ها، دانشمندان برای مثال باید به خصومت های سنتی 

و مدیران و آن هائی که جنبش های اجتماعی را برمی انگيزند، پایان 
ما اکنون باید برای مثال دست در دست طرفداران محيط زیست . داد

 .       بگذاریم، و این نمونه ای مثال مهمی از چگونه این ائتالف هاست
است، اما هرکسی در این موقعيت رابطه با طبيعت نقطه ی شروع 

تشخيص می دهد چيزهایی هم باید برای بقيه ی گشتاورها 
البته سياست خوش خياالنه ای را شاهدیم که تمایل . گذاشته شود

دارد راه حل را فقط از منظر فن آوری خالص ببيند، اما روز به روز 
روشن تر می شود که این تالش ها باید زندگی روزمره، درک ذهنی، 

کل ها، فرایندهای توليدی و نيز روابط اجتماعی را سازماندهی تش
و این یعنی جنبشی برای تغيير ساختار جامعه ی . هم شامل شوند

سرمایه داری در کل، و برخورد با منطق رشدی که ابتدا تالش می 
 . کند مشکالت را نادیده بگيرد

در هر جنبش انتقالی، در هرحال، باید برای اهداف مشترک کم و 
می توان برای این کار اصول . ق هایی وجودداشته باشدبيش تواف

من این اصول را بعنوان (این می تواند شامل . راهنمای را تنظيم کرد
احترام به طبيعت، برابری جدی در روابط ) مثال ذکر می کنم

اجتماعی، سازماندهی تشکل ها براساس حسی از منافع و مالکيت 
برخالف قانونی ( کراتيک مشترک، روش کاری مبتنی بر مدیریت دم

، سازماندهی فرایند کار توسط )کردن دروغينی که امروزه حاکم است
توليدکننده ی مستقيم، زندگی روزمره به عنوان کاوش آزاد انواع 
جدیدی از روابط اجتماعی و پيشبرد زندگی، درک ذهنی متمرکز بر 

آورانه  خودباوری در ارائه ی خدمت به بقيه ی افراد و نوآوری های فن
و سازمانی که در خدمت منافع عموم باشد، نه حمایت از نيروهای 

 . نظامی و انتظامی و شرکت های حریص
 

این می تواند نقاط متممی باشد که حول آن عمل اجتماعی 
البته این شاید تخيلی به نظر . همگرایی و جهت گيری پيدا می کند

 . اشيمظاهرا ما جز این نمی توانيم ب! چاره چيست! رسد
بگذارید جزئياتی از یک جنبه ی خاص از مشکل را بيان کنم که 

عقاید هميشه پيامدهایی دارد و عقاید غلط . درمحل کار من وجوددارد
شکست های سياسی . می تواند عواقب مخربی داشته باشد

براساس تفکر نادرست اقتصادی نقش بسيار مخربی در شتاب گرفتن 
ده ی عدم توانائی در یافتن یک راه و نيز مشاه ٣٠و سقوط دهه ی 
 . حل مناسب داشت
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هرچند که تاریخدانان و اقتصاددانان به توافقی در این مورد نرسيده اند 
که دقيقا چه سياست هایی باعث شکست شد، اما همه توافق نظر 
. دارند که ساختار دانش الزم برای شناخت بحران باید منقلب شود

اما در اواسط دهه . را به انجام رساندندکينز و طرفدارانش این عمل 
، روشن شد که ابزارسياسی کينز، حداقل به همان روش ١٩٧٠ی 

بکارگرفته شده، دیگر کارائی ندارد و با این زمينه بود که سياست 
های مبتنی بر پول گرایی، نظریه طرف عرضه، و مدل های ریاضی 

این روزها، پول . راند زیبای بازار اقتصاد خرد، طرز تفکر کينزی را بيرون
گرایی و چارچوب بسته تر نظریه ی نوليبراليسم که پس از سال 

یعنی در . برتفکراقتصادی مسلط شد زیر سئوال رفته است ١٩٨٠
 . واقع، به طرز مفتضحی شکست خورده است

 
این درک چه می تواند . ما نياز به درک ذهنی جدیدی از دنيا داریم

جامعه شناسان و روشنفکران موجود که  باشد و با توجه به موقعيت
نشر می دهند، ) با همان اهميت(هم تفکر می آفرینند و هم آن را 

این شخص چه کسی می تواند باشد؟ درک ذهنی فعلی که شدیدا 
تحت نفوذ نظریه های نوليبراليسم و نيز دانشگاه ها و رسانه های 

بحران  نوليبرالی و شرکتی شده بوده، خود نقشی کمی در ایجاد
برای مثال، این سئوال که با سيستم مالی، . جاری نداشته است

بخش بانکی، با مجموعه عمليات مالی دولتی و قدرت مالکيت 
خصوصی چکارکنيم، بدون خارج شدن از چارچوب تفکر رایج، قابل 

برای این که چنين چيزی صورت گيرد، به انقالبی در . بحث نيست
چون دانشگاه ها، رسانه ها، دولت و تفکر آن هم در کانون هایی هم

 .  همچنين درون موسسات مالی نياز است
 

کارل مارکس، با این که حاضر نبود به هيچ وجه فلسفه ی ایده 
آليستی را قبول کند، می گوید که این عقاید دارای نيروی مادی در 

در هرحال، درک ذهنی یکی از هفت گشتاور در نظریه . تاریخ اند
تحوالت مستقل و برخوردهای . نقالب وی استعمومی متمم ا

درونی برسر درک ذهنی ای که باید هژمونی پيداکنند، یک نقش 
همراه با ( به همين دليل مارکس . مهم تاریخی بازی می کنند

مانيفست کمونيست، سرمایه و دیگر آثار بی شماری را ) انگلس
درباره  این کارها یک سری مقاالت انتقادی، هرچند ناکافی،. نوشت

اما همانطور که . ی سرمایه داری و زمينه ی بحرانی آن را ارائه دادند
مارکس اصرار داشت، فقط زمانی که این عقاید انتقادی به عرصه ی 
سازماندهی تشکل ها، شکل های سازمانی، سيستم توليدی، 
زندگی روزانه، روابط اجتماعی، فن آوری و رابطه با طبيعت منتقل 

 . ا تغيير می کندشود، دنيا واقع
 

از آنجائی که مارکس می خواست دنيا را تغييردهد، نه آنکه تنها 
این . درکش کند، عقایدش باید با یک دید انقالبی فرمولبندی شود

بطور اجتناب ناپذیری به معنای برخورد با طرز تفکری است که وابسته 
این واقعيت که عقاید انقالبی . و مفيد برای طبقه ی حاکم است

مارکس، به خصوص در این چندسال اخير، هدف سرکوب و محروم 
شده، نشان ) از تحریف و بد ارائه دادن آن گذشتم(سازی های مداوم 

از آن دارد که مدارا با آن برای طبقات حاکم زیادی خطرناک شده 
با این که کينز بارها اعتراف کرده که هيچگاه کارهای مارکس را . است

وی را افراد زیادی احاطه کرده و بر او  ١٩٣٠ه ی نخوانده ، اما طی ده
که ) ازجمله همکاراقتصاد دانش جوآن روبينسون (تاثير می گذاشتند 

و در حالی که بسياری از آن ها با . کارهای مارکس را خوانده بودند
هياهو به مفاهيم اصولی مارکس و روش دليل آوری دیالکتيکی وی 

برخی از نتيجه گيری های وی آگاه اعتراض می کردند، ولی دقيقا از 
به نظر من، می توان گفت که نظریه . و عميقا تحت تاثيرآن ها بودند

ی انقالبی کينز بدون حضور خرابکارانه ی شبح مارکس در پس پرده 
 . ممکن نبود

این روزها مشکل این است که بيشتر مردم نمی دانند که کينز کی 
و این در حالی ست که  بوده و واقعا برای چه ایستادگی کرد،
سرکوب جریان تفکرانتقادی و . شناخت از مارکس بسيار ناچيز است

رادیکال، و یا دقيق تر بگویم تحت کنترل درآوردن رادیکاليسم در پشت 
دیوار چند فرهنگی، و سياست هویت ها و انتخاب فرهنگی، 
موقعيتی اسفناکی در محيط های آکادميک ایجادکرده و جایی برای 

سئوال بردن بانکدارانی باقی نگذاشته که این اوضاع اسفناک را زیر 
بوجودآورده، و درست با همان ابزارها هم می خواهند خرابکاری خود 

 . را جمع کنند
چسبيدن به عقاید پست مدرنيست ها و فراساختارگرایان که به 
قيمت زیر پا گذاشتن تفکر پيرامون تصویرهای عام، به بررسی خاص 

مطمئنا مسائل محلی و توجه به . ازند نيز کمکی نمی کندها می پرد
خاص ها مهم اند و نظریه هایی که نتوانند برای مثال تفاوت های 

اما . جغرافيائی را درنظر بگيرند، نبودنشان بهتر از بودنشان است
زمانی که آن واقعيت برای کنارگذاشتن هرچيزی در ورای سياست 

رمی گيرد، آن زمان خيانت های خرد محلی مورد استفاده قرا
 . روشنفکران و بطالن نقش سنتی آنان آشکار می شود

 

مجموعه دانشگاهيان، روشنفکران، و متخصصين علوم اجتماعی و 
انسانی موجود توان الزم را برای انقالبی کردن ساختارهای دانش 

در واقع، آنها آنچنان عميق در ساخت سيستم جدید . مان ندارند
ال درگير بوده اند که از پرسش هایی در مورد حکومت نوليبر

مشروعيت و دمکراسی طفره می روند و به نوعی از پدرخواننده گی 
البته تعداد اندکی نيز . سياستمداران قدرتمند پشتيبانی می کنند

. وجود دارند که به نظر می رسد آماده اند تا از خود انتقاد کنند
یده ی اقتصاد نوکالسيک و یا دانشگاه ها به ارائه ی درس های بی فا
انگار نه انگار اتفاقی افتاده  -نظریه های سياسی ادامه می دهند 

دانشگاه های بازرگانی نيز خيلی ساده، یک یا دو درس در . است
مورد اخالق تجاری و یا این که چگونه از ورشکستگی سایرین پولدار 

بحران از حرص  و اینکه، باالخره،. شویم، به واحدهای خود افزوده اند
 !انسان برخاسته است و در این مورد کاری نمی توان کرد

 
. ساختار جاری دانش بطور روشنی غيرکارآمد و کيفيتا ضعيف است

یعنی (تنها اميد این است که نسل جدیدی از دانشجویان هوشمند 
واقعيت را ببينند و بر تغيير ) کسانی که درپی شناخت جهان هستند

. صورت گرفت ۶٠این اتفاق یک بار در دهه ی  .آن پافشاری کنند
جنبش مطالباتی دانشجویان در طول تاریخ، و در لحظات حساس، 
تشخيص داده که بين آنچه در جهان اتفاق می افتد و چيزی که 
رسانه ها به خورد مردم می دهند، تفاوت عظيمی وجوددارد، و آماده 

جود چنين عالئمی از و. ی انجام عملی در مورد آن شده اند
جنبشی، از تهران تا آتن و در بسياری از دانشگاه های اروپائی، دیده 

این که نسل جدید دانشجویان در چين چگونه عمل کنند، . می شود
اما . بطور حتم شدیدا تحت نظر ارکان قدرت سياسی در پکن قراردارد

جنبشی انقالبی تحت رهبری دانشجویان و جوانان، با همه ی عدم 
و مشکالت مربوط به خود چيزی ضروری، اما شرط کافی  قطعيت ها

برای ایجاد انقالب در درک ذهنی ای نيست که بتواند ما را بسوی راه 
 . حل منطقی برای مشکالت جاری و رسيدن به یک رشد مستمر ببرد

وسيع تر از  -چه اتفاقی خواهد افتاد اگر جنبشی ضد سرمایه داری
طردشدگان، ناراضيان، فقرا و  با ائتالف گسترده ای از -گذشته

ستمدیدگان پا به عرصه ی وجود بگذارد؟ تصور بپا خاستن تمام این 
انسان ها، در هرکجا با خواستی مبتنی بر جایگاه مناسب در زندگی 
. اقتصادی، اجتماعی، و سياسی، بسيار هيجان انگيز خواهد بود
ه چنين امری تمرکز برروی این سئوال را هم ممکن می سازد ک
 . خواسته ها چه می تواند باشد و چه کاری باید در برابر آن انجام داد

انتقال انقالبی بدون، حداقل تغييراتی در عقاید خود ما، ترک باورها و 
تعصبات ریشه دار، دست کشيدن از تالش برای رفاه و حقوق روزمره 
با تاکيد بر نوع جدیدی از زندگی، پذیرفتن یک تغيير نقش عميق 

و اجتماعی، بازنگری در حقوق، وظایف و مسئوليت ها و  سياسی
صورت ... تغيير رفتارها برای تطبيق بيشتر با نيازها و منافع جمعی و 

جغرافيای  - این بدان معنی ست که دنيای اطراف ما. نخواهد گرفت
و همچنين روابط اجتماعی ما، رابطه با طبيعت و تمام  - ما

انقالبی باید شدیدا تغيير شکل  گشتاورهای موجود در فرایند متمم
 . یابد

 
این تا حدی قابل درک است که بسياری از افراد سياست انکار را به 
. سياست فعالی برای رودررو شدن با تمام این مسائل ترجيح دهند

البته می توان خود را راحت کرد و فکرکرد که تمام این ها می تواند به 
ت گيرد، و این که ما باید از شکل خود بخودی و بدون دخالت ما صور

خود رها شویم، و در راه ایجاد جامعه ای با عدالت اجتماعی بيشتر، 
. هرچه که داریم به کناری بگذاریم، و به جایی که بوده ایم بازگردیم

اما اگر تصورکنيم که چنين چيزی بدون هيچ فعاليت مبارزجویانه و 
. گفته ایم خشونتی ممکن است، طبعا به خود و دیگران دروغ

همانطور که مارکس اشاره کرده، سرمایه داری در ميان خون و آتش 
این امکان وجود دارد که به هنگام رفتن، بهتر از . به دنيا آمده است

زمانی عمل کند که آمد، اما عالیم موجود به شدت عليه مسيری آرام 
 . به سوی سرزمين موعود است

 
ر متعددی در برخورد با در ميان چپ ها، جریان های فکری بيما

قبل از همه با سکتاریسم مرسوم روبرو . مشکالت پيش رو وجود دارد
هستيم که از تاریخ عمل رادیکال و گفتار نظریه سياست چپ ریشه 

با کمال تعجب، در یگانه جایی که چيزی به نام فراموشی . می گيرد
و  منظورم جدائی بين آنارشيست ها. ( وجوددارد در ميان چپ هاست

، بين تروتسکيست ها، مائوئيست ها ١٨٧٠مارکسيست ها در دهه 
و کمونيست های ارتدکس، و بين تمرکزگراهای خواهان فرمان راندن 
برکشور و اتونوميست های مخاف ساختارهای حکومتی و 

بحث ها بقدری تند و تيز و با کج خلقی همراه ). آنارشيست هاست
اما در . م چيز بدی نيستاست که گاهی آدم فکر می کند نسيان ه

ورای این فرقه های انقالبی سنتی و دسته بندی های سياسی، 
، وارد مرحله ی ١٩٧٠بستر فعاليت های سياسی، از اواسط دهه ی 

مسير مبارزه و امکانات تحول سياسی . انتقال رادیکال شده است
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هم از نظر جغرافيائی و هم از نظر سازماندهی دچار تغيير شده 
 . است
داد بی شماری از سازمان های غيردولتی به ایفای نقشی تع

. به ندرت دیده می شد ٧٠سياسی پرداخته اند که پيش از دهه ی 
بودجه ی آنان هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی 
تامين می شود، و اغلب اوقات متفکرین و سازمانگرانی ایده آليست 

تغال گسترده ای داشته آن ها برنامه ی اش( آن ها را می گردانند 
محيط زیست، (بيشتر آن ها به یک موضوع خاصی می پردازند ). اند

فقر، حقوق زنان، مبارزه با برده داری و کار اجباری و غيرقانونی و 
آن ها معموال حتی اگر دارای عقاید و روش های مترقی ). غيره

باشند، از پيش گرفتن سياست مستقيم ضدسرمایه داری سرباز می 
در برخی مواردی، نوليبراالنه عمل می کنند، و مثال سرگرم . ندزن

خصوصی سازی فعاليت های بهزیستی دولت می شوند و یا برروی 
اصالحات نهادی برای تسهيل ادغام مردم حاشيه ای در بازار کار می 

اعتبارها و وام های اندک برای جمعيت کم درآمد مثال (کنند 
 ).   است کالسيکی از این نوع فعاليت ها

 
بسياری از مشارکت کنند گان در این سازمان های غيردولتی افرادی 
رادیکال اند و عمال خود را وقف این کار می کنند، کاری که در نهایت 

آنها درمجموع، موفقيت . به بهبود های تدریجی کوچک می انجامد
های ترقيخواهانه ای اینجا و آنجا داشته اند، اگرچه، در برخی زمينه 
ها، مانند حقوق زنان، مراقبت های بهداشتی، و حفاظت محيط 
زیست، به حق می توانند ادعا کنند که مشارکت مهمی در بهترکردن 

 . شرایط زندگی انسان داشته و دارند
 

آن . تغيير انقالبی اما توسط سازمان های غيردولتی صورت نمی گيرد
و انجام سياست ها تا حد زیادی مجبور به تن دادن به سياستمداران 

آن ها در حمایت از قدرت محلی، زمانی که . های حاميان خویش اند
بدیل های ضد سرمایه داری ممکن می گردد، به ایجاد فضای بازکمک 
می کنند و حتی بنا بر تجربه چنين بدیل هائی را حمایت می کنند، با 

در این وجود اما، آن ها برای جلوگيری از جذب دوباره ی این بدیل ها 
در چرخه ی عمل سرمایه داران مسلط، هيچ کاری نمی کنند، و 

امروزه قدرت مجموعه ی سازمان های . حتی به آن دامن می زنند
غيردولتی در نقش غالبی منعکس است که آن ها در همایش 

جائی که تالش می شود جنبش  - اجتماعی جهان اجرا می کنند 
راليسم، ارائه دهد، و عدالت طلبی جهانی، بدیلی جهانی برای نوليب

 . این آن چيزی ست که طی ده سال اخيرروی آن تمرکز شده است
 

گروه پرشمار دیگر اپوزیسيون از آنارشيست ها، اتونوميست ها و 
ها هستند که بودجه ی کمکی ) جی آر او( سازمان های محلی 

موسسات را رد می کنند، هرچند که برخی از آن ها به نهاد هایی 
برای مثال کليسای کاتوليک که به ابتکار (سا متصل اند همچون کلي

تاسيس انجمن های پایه ای در آمریکای التين دست زد و یا حمایت 
گسترده تر این کليسا از جنبش های سياسی در داخل شهرهای 

در واقع آن ها بين خود . (این گروه از سازمان یکدست نيستند). آمریکا
ال آنارشيست های اجتماعی در مشاجره ی سختی دارند، برای مث

، ناميده می شوند برخورد "روش زندگی"برابر آن هایی که طرفداران 
به هرحال در بين آن ها انزجار مشترکی نسبت ). خشنی داشته اند

به مذاکره با قدرت حکومتی وجوددارد و براین تاکيددارند که جوامع 
به . قوع پيونددمدنی، مرکزی هستند که تغيير می تواند در آنجا به و

نظر آن ها، نيروهای خودسازمانده مردم در موقعيت های روزانه ای 
که در آن زندگی می کنند باید اساس هر بدیل ضدسرمایه داری 
باشد و به همين دليل، شبکه ی افقی، مدل سازمانی مطلوب آن 

اقتصاد "اقتصاد مورد نظر آن ها اقتصادی ست که به آن . هاست
اساس این اقتصاد، بر مبادله ی تهاتری، و . ندمی گوی" همبستگی

آن ها معموال مخالف ایده ی امکان . نظام توليد تعاونی و محلی است
ضرورت وجودی هر گرداننده ی مرکزی هستند و روابط سلسله 
مراتبی اجتماعی و یا سياسی همراه با احزاب سياسی عرفی را رد 

آن ها در . مه جا دیداین نوع سازمان ها را ميتوان در ه. می کنند
. برخی مناطق از نظر سياسی تا حد قابل توجهی برتری پيدا کرده اند

برخی از آن ها شدیدا ضدسرمایه داری هستند و از اهداف انقالبی 
پشتيبانی می کنند و در برخی از موارد آماده ی حمایت از عمليات 

رد سرخ سایه ای از بریگا(تخریبی و سایر انواع رودررویی ها هستند 
در ایتاليا، بادر ماینهف در آلمان و ودر آندگراند در آمریکا در دهه ی 

با کنارگذاشتن شاخه ی بسيار (اما تاثير تمام این جنبش ها ). ١٩٧٠
به واسطه ی اکراه و عدم توانائی آن ها در ارتقاء ) خشن آن ها

فعالين خود به صورت شکل های سازماندهی شده در برابر مسایل 
زمانی که نوبت به خواسته های گسترده تر . محدوداست جهانی،

می رسد، این فرض که عمل محلی تنها سطح قابل قبول تغيير است 
و هرچيزی که نشانی از سلسله مراتب داشته باشد ضدانقالبی 

با وجود این، این جنبش ها . است، محکوم به شکست خواهد بود
ول سياسی ضد بدون شک پایگاه گسترده ای را برای آزمون اص

 . سرمایه داری فراهم می کنند

گرایش گسترده سوم در بين سازمان های سنتی کارگران و احزاب 
این ها . سياسی چپ نمودار است که تغيير شکل هایی نيز داده اند

نيز از سوسيال دمکرات ها گرفته تا تروتسکيست های رادیکال تر و 
این شاخه با . داشکال کمونيستی سازمان های حزبی ، متنوع ان

. غلبه ی قدرت دولتی یا سازماندهی سلسله مراتبی خصومتی ندارد
در واقع، این شاخه سازماندهی سلسله مراتبی را برای یکپارچگی 
سازمان سياسی دردامنه ی متنوعی از معيارهای سياسی ضروری 

در سال هایی که سوسيال دمکراسی در اروپا هژمونی . می داند
کا را هم تحت تاثير قرارداده بود، کنترل دولت در داشت، و حتی آمری

شکست در . توزیع مازادها ابزاری اساسی در حذف نابرابری ها بود
به دست گرفتن کنترل جامعه در دوران توليد مازاد و به چالش 
کشيدن واقعی قدرت طبقه ی سرمایه دار، پاشنه آشيل این 

ه ایجادکرده بود سيستم سياسی بود، اما ما نباید پيشرفت هایی ک
را از یاد ببریم، هرچند که معلوم شده است که بازگشت به چنين 
مدل سياسی ای با سيستم رفاه عمومی و اقتصاد کينزین کافی 

به قدرت رسيدن دولت مترقی سوسيال دمکرات و جنبش . نيست
بوليواری در آمریکای التين یکی از عالئم اميدوارکننده ی احيای شکل 

 .   گرایی چپ است جدید از دولت
 

واقعيت آن است که هم نيروی کار متشکل و هم احزاب سياسی 
چپ طی سی سال گذشته، شدیدا از جهان پيشرفته ی سرمایه 

بسياری از آن ها متقاعد و یا مجبور شدند . داری آسيب دیده اند
البته تعدیل شده و به شکلی  - حمایت گسترده ای از نوليبراليزم 

یک راه نگاه به نوليبراليزم، همانطور که پيشتر . دبکنن -انسانی تر
توجه داده ام، آن را به صورت جنبشی بزرگ و کامال انقالبی برای 
خصوصی سازی مازادها یا حداقل جلوگيری از اجتماعی شدن بيشتر 

که این دید را مارگارت تاچر، که خود را انقالبی بزرگ (آن دیدن است 
 ). ناميد رهبری می کرد

از عالئم بهبودی هم در سازمان های کارگری و هم سياست برخی 
" راه سوم" و این راهی در مقابل ( های چپ به چشم می خورد 

حزب کارگر جدید در انگليس به رهبری تونی بلر است که متاسفانه 
با ). بسياری از احزاب سوسيال دمکرات اروپا از آن کپی کردند

سياسی رادیکال تر در  مشاهده ی عالئمی از پدیدارشدن احزاب
نقاط مختلف دنيا، تنها تکيه به جلوداری کارگران اکنون زیر سئوال رفته 

سئوال آن است که آیا آن احزاب چپگرا که به نوعی به قدرت . است
سياسی دست یافته اند، توانائی تاثير گذاری قابل مالحظه ای بر 

شت توسعه ی سرمایه داری و حل مشکالت ناشی از بحران انبا
عملکرد حزب سبز آلمان در قدرت به درخشانی زمانی که . داشته اند

حزب خارج از قدرت عملمی کرد نيست و احزاب سوسيال دمکرات راه 
اما با این حال، احزاب چپ . خود را بعنوان یک حزب کامال گم کرده اند

و اتحادیه های کارگری هنوز هم مهم اند و با کسب جنبه ای از قدرت 
مانند حزب کارگران برزیل یا جنبش بوليواری در ونزوئال، حکومتی، 

تاثير روشنی بر تفکر چپ ، نه تنها در آمریکای التين، بلکه سراسر 
مسئله ی پيچيده ی نقش حزب کمونيست در . جهان داشته اند

چين، با کنترل انحصاری آن بر قدرت سياسی، و این که سياست 
 . سادگی نيز قابل حل نيست های آینده ی آن چه خواهد بود نيز به

بر اساس نظریه متمم انقالبی، که پيشتر شرح آن رفت، بدون در 
دست گرفتن قدرت در کشور، انتقال رادیکال آن، و بازسازی چارچوب 
های قانونی و نهادی حامی مالکيت خصوصی، سيستم بازار و 
انباشت بی پایان سرمایه، هيچ راهی برای ایجاد نظمی ضد سرمایه 

رقابت درون کشوری و مبارزات ژئوپلتيک و . ری وجود ندارددا
ژئواقتصادی بر سر همه چيز، از تجارت و پول گرفته تا مسائل 
هژمونی، نيز بسی با اهميت تر از آن است که به جنبش های 

همچنين، نمی توان آن ها را چون . اجتماعی محلی واگذاشته شود
اینکه پيوندهای . گذاشت برای اندیشيدن بسيار بزرگ اند، به کنار

مالی دولت چگونه باز طراحی شوند و همچنين کارکرد عمومی ارزش 
که در وضع موجود توسط پول تعيين می شود را نمی توان تا ساخت 

به همين . بدیلی برای اقتصاد سياسی سرمایه داری نادیده گرفت
دليل نادیده گرفتن نقش دولت و تحوالت درونی این نظام، ایده ای 

 . مضحک برای هر جنبش انقالبی ضدسرمایه داری است
 

شاخه ی چهارم از جنبش های اجتماعی ای تشکيل شده که از 
نقطه نظر فلسفه ی سياسی یا راهبری گرایش خاص چندانی 
ندارند، اما به واسطه ی مواجه شدن با واقعيت، به مقاومت در مقابل 

بازسازی، توسعه ی  جابجایی ها اجباری و خلع ید از امکانات در اثر
صنعتی، ساخت سد، خصوصی سازی آب، از بين بردن خدمات 
. اجتماعی و فرصت های آموزش دولتی یا هرچيزدیگر دست زده اند

در چنين موقعيت هایی، تمرکز بر زندگی روزمره در شهر، شهرستان، 
و روستا یا هرجای دیگر برای سازماندهی سياسی عليه تهدید 

دولت و منافع سرمایه داران به طرق مختلف هایی که سياست های 
. برمردم آسيب پذیر اعمال می کند، پایگاهی مادی فراهم می کند

این شکل از اعتراض سياسی معموال بوسيله ی توده های مردم 
 . صورت می گيرد و اینجا و آنجا وسيعا مشاهده می شود
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 برخی از این جنبش ها، در طول زمان، درمی یابند که مشکالت

موجود از یک نظام برمی خيزد و امری خاص و داخلی نيست و به 
گردآوری این جنبش های . همين جهت رادیکاليزه می شوند

مانند ویا کامپسينا ، جنبش دهقانان بدون ( اجتماعی در یک ائتالف 
زمين در برزیل، یا جنبش دهقانی معترض به چنگ انداختن سرمایه 

حق در شهر و (و یا در شهرها ) دار برروی زمين و منابع در هند
خود یک روشی ) جنبش پس گرفتن زمين در برزیل و اکنون در آمریکا

این روش شاید به بازکردن راهی برای بحث و . را نشان می دهد
جلب گسترده تر نيروهای متحد برای مقابله با نيروهای 
سيستماتيکی منجرشود که ایده ی نوسازی، سدسازی، خصوصی 

. ر چيز دیگر را بدون توجه به منافع مردم پيش می برندسازی و یا ه
این جنبش ها، در هرحال، بيشتر براساس واقعيت و تجربه ی خود و 
نه برداشت های ایدئولوژیک، به درک سيستماتيک از مسائل دست 

از آنجائی که بسياری از آنان در یک فضای مشترک، مثال . می یابند
ست مثل حالتی که در مراحل کالن شهرها، زندگی می کنند، در

اوليه ی انقالب صنعتی در کارخانه ها اتفاق افتاد، وجود سرنوشت 
مشترک و براساس تجربه ی مشترک و آگاهی از چگونگی عملکرد 

همين گرایش . سرمایه داری، به اقدام جمعی آنان منجر می شود
ی " روشنفکر زنده"است که از طریق تجربه های سخت و تلخ، یک 

این مسئله در کارهای آنتونيو (وخته ی راهبر می سازد خودآم
که به دریافت های دست اولی از ) گرامشی به خوبی بازتاب یافته

چنين فردی با عام تر کردن درک خویش از سرمایه . جهان می رسد
گوش سپردن به حرف های . داری، حرف های زیادی برای گفتن دارد
یا رهبران جنبش ضد چنگ  رهبران دهقانان ام اس تی در برزیل و

اندازی شرکتی برروی زمين ها در هند، از این نظر بسيار آموزنده 
در چنين وضعيتی وظيفه ی مشترک، تحصيل کرده ها، . است

ناراضی ها و رانده شدگان انعکاس صداهای ضعيف به گونه ایست که 
توجه ها را به سوی استثمار و ستم جلب کند و پاسخ ها را به 

 .  ی ضدسرمایه داری هدایت نمایدبرنامه ا
 

پنجمين مرکز مهم برای تغيير اجتماعی در جنبش های حق طلبانه 
حول شناسائی حقوق زنان، کودکان، همجنس گرایان، اقليت های 
نژادی، قومی، و مذهبی است که همگی خواستار جایگاهی برابر 
هستند و نيز عرصه ی گسترده ای از جنبش های حفظ محيط زیست 

جنبش هایی که ادعای حق . بطور صریح ضدسرمایه داری نيستند که
طلبی در هرکدام از این عرصه ها دارند، از نظر جغرافيائی در شرایط 
مساوی به سر نمی برند و اغلب از این نظر به دو گروه تقسيم می 

گروه اول را یک نياز به اقدام سوق داده و گروه دوم را بيشتر . شوند
که  ١٩٨۵در نایروبی ( کنفرانس جهانی حقوق زنان . باورها و تفکرات

که تا ( و ضد نژادپرستی) شد ١٩٩۵منجر به بيانيه ی پکن در 
تالش کرده اند زمينه ی ) ادامه یافت ٢٠٠٩کنفرانس دوبی در 
این درمورد کنفرانس های محيط زیست هم . مشترکی پيدا کنند

ر تمام این صدق می کند، و هيچ شکی نيست که روابط اجتماعی د
از یک دید . عرصه ها، حداقل در برخی از نقاط دنيا، درحال تغيير است

اصول گرای محدود، این عمل جنبش ها ممکن است با مبارزه ی 
باید پذیرفت، به این جنبش ها . طبقاتی، آشتی ناپذیر به نظر برسد

در محافل آکادميک، به هزینه ی تضعيف تحليل طبقاتی و سياسی 
ولویت داده شده است، اما با زنانه شدن نيروی کار اقتصادی، ا

جهانی، و زنانه شدن فقر، آن هم تقریبا در همه جا، و استفاده از 
جدائی جنسی به عنوان ابزاری برای کنترل نيروی کار، زنان حق 
طلب شده و آزاد کردن عملی زنان از سرکوب باید توجه الزم مبارزه 

ين نگرشی را در سایر موارد چن. ی طبقاتی را به خود جلب کند
مشابه، یعنی هر جا که تبعيض یا سرکوب آشکار وجوددارد، می توان 

تبعيض و ستم به زنان و کودکان در دوران پيدایش . مشاهده نمود
اما سرمایه داری در شرایط . سرمایه داری نقش اساسی داشت

فعلی می تواند بدون این نوع تبعيضات و سرکوب ها ادامه حيات 
د، و در چنين وضعيتی، حتی بدون زخم کاری در چهره اش توسط ده

یک نيروی طبقاتی متحد، توانائی سياسی اش برای ادامه ی آن 
و از (پذیرش چند فرهنگی و حقوق زنان . شدیدا محدود خواهد شد

در یک جهان شرکتی، به خصوص آمریکا، ) جمله محيط زیست
دی از تغيير اجتماعی شاهدی بر تطابق سرمایه داری با چنين ابعا

اگرچه همزمان با آن بر اهميت درجه ی اول مبارزه ی طبقات . است
 . تاکيد مکرر شود

این پنج شاخه ی گسترده، تمام الگوهای سازمانی برای عمل 
برخی از سازمان ها اشکال تلفيق شده ی این . سياسی نيستند

ید صورت تالش زیادی با. پنج شاخه را محور عمل خود قرار داده اند
بگيرد تا این گرایش های متنوع را حول این پرسش اساسی متمرکز 

آیا دنيا می تواند از نظر مادی، اجتماعی، ذهنی و : ساخت که
سياسی طوری تغييرکند که نه تنها با روابط وخيم اجتماعی و طبيعی 
کنونی در بسياری از نقاط دنيا مقابله کند، بلکه رشد تلفيقی بی 

ی سازد؟ این سئوالی است که طردشدگان و ناراضيان پایان را دائم
باید بارها و بارها از خود بپرسند، و این در حالی ست که همزمان با 

آن از کسانی که درد مستقيم را می کشند و در جنبش های 
مقاومت سازمان می یابند و در مبارزه عليه عواقب وخيم رشد 

 . سيار یاد بگيرندتلفيقی برروی زمين آبدیده می شوند، باید ب
 

مارکس و انگلس درک اصلی خود را در مانيفست کمونيست بيان 
آن ها در تمام زمان ها و مکان ها کمونيست ها را بعنوان . کرده اند

کسانی معرفی کرده اند که محدودیت ها، ناکارایی و تمایالت مخرب 
نظم سرمایه داری را عليرغم نقاب های ایدئولوژیک و مشروعيت 

) بخصوص در رسانه ها(دروغين سرمایه داران و مدافعان آن ها های 
. و تالش برای ابدی نشان دادن قدرت طبقه ی خود می شناسند

کمونيست ها همه ی کسانی هستند که الینقطع کار می کنند تا 
آینده ای متفاوت از آن چيزی بسازند که سرمایه داری پيشگوئی 

 که کمونيسم نهادگرای حاال. این تعریف جالبی است. کرده است
سنتی فروپاشيده و از بين رفته، به نظر می آید، با این تعریف، 
ميليون ها کمونيست واقعی وجود دارند که در جوامع ما فعاليت می 

آن ها تمایل دارند مطابق درک خود فعاليت کنند، و آماده اند که . کنند
 . خالقانه فوریت های ضدسرمایه داری را پيگيری کنند

 
اعالم کرد  ١٩٩٠جنبش مخالف جهانی سازی در اواخر دهه ی 

کمونيسم "چرا امروز نباید گفت که ". جهانی دیگر ممکن است"
؟ تحوالت جاری سرمایه داری، حاکی از آن است "دیگری ممکن است

 .که برای دستيابی به تغييری اساسی، به چنين چيزی نياز داریم
 
 
   ----------------------------- ------------------------------------  
  
  
  
  

نشر بيدار هدف اوليه و 
اصلی خود را، انتشار 

آثار و ادبيات چپ و 
مترقی قرار داده و در 

راستای همين هدف تالش
کرده است که کتاب هائی 

را ترجمه، تأليف و در 
ندان دسترس عالقه م

هدف از انتشار . قرار دهد
اين ادبيات، در دسترس 

قرار دادن نظرات و 
موضوعاتی است که 
اطالع از آنها برای 

بيداری و غنای فکری 
.جنبش چپ ضرورت دارد

جنبش چپ ايران برای 
های  دست يافتن به افق

فکری وسيع و برای 
رهائی از محدود انديشی، 
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  چرا سوسياليسم ؟   
  

  يونس پارسا بناب    
 

نگارنده اين نوشته را تحت تاثير مقاله آلبرت آينشتن که در اولين 
منتشر گرديد  1949ريويو که در سال  یشماره نشريه مانتل

  . نگاشته است
  

از جنگ سرد که به اسم دوره بعد  1990و  1980 یده ها طی
در جهان به وقوع  یمعروف گشت، تحوالت و چرخش هاي

 یو ديگر کشورها یدر شورو. پيوست که جهانيان را تکان داد
که منتج از عملکرد و عکس ( یاروپا شرايط" بلوک شرق"

 رمايهس یدر تقابل با نظام جهان" سوسياليسم واقعًا موجود"العمل 
 د که راه را برایبه وجود آم) بود 9601 � 1991در دوره 

در  یسرمايه دار یبازگشت و گسترش بيشتر مناسبات توليد"
در اين دوره پرتالطم  یاصل یرويدادها. اين کشورها گشود

  : عبارت بودند از
انحالل پيمان  - 2دموکراتيک آلمان  یضميمه شدن جمهور - 1

افول  - 4 یتجزيه شورو - 3 یاقتصاد یهميار یورشو و شورا
 یدر اروپا یرفاه سوسيال دموکراس یدولت ها" اخته شدن"و 

 - 5) یو اسکانديناو یغرب یاروپا یعمدتًا کشورها(آتالنتيک 
و  یبخش مل یرهاي یاضمحالل و ريزش جنبش ها

بسط و  - 6) جهان سوم(جنوب  یدر کشورها" غيرمتعهدها"
نئوليبراليسم به عنوان " بازار آزاد" یگسترش ايده ها

شدن  یحاکم بر روند حرکت و تشديد جهانو منطق  یايدوئولوژ
ظهور و ارتقاء آمريکا  - 7و باالخره ) گلوباليزاسيون(سرمايه 

تک " انو بالمنازع در جه یبه عنوان تنها ابرقدرت نظام
آمريکا  یاز عملکرد ها یناش یآمدها یو عوارض و پ" یقطب

 ینظام و بان" مديرعامل"در سراسر جهان به عنوان تنها 
تشديد : تشديد گلوبوليزاسيون یدر دوره ) امپرياليسم(سرمايه 

پست  یشدن شکاف بين فقر و ثروت و گسترش ايده ها یجهان
" پايان تاريخ"، )نبياءخاتم ا" (انسان گلوبال"و ظهور  یمدرنيست

اولترا  یو انديشه ها یدين یازيک سو و عروج بنياد گراي
  . ديگر در اکناف جهان یاز سو یناسيوناليست

رويدادها، تحوالت و چرخش ها يک رشته سئواالت مبرم و  اين
قرار داد و ) یکمونيست( یرا در برابر جنبش سوسياليست یحيات

علل  یو جستجو یسوسياليست ها را وادار ساخت تا به بررس
ضرور  یها یها و جمع بند یبه ارزياب یاين رويدادها و دستياب

و  یکت جدشر یاست که به عين یاين وظيفه ا. بپردازند
ديگر  یهمه سوسياليست ها و هم چنين کوشش جمع یمسئوالنه ا

طلب در سطح  یو برابر یمترق ینيروها، احزاب و سازمان ها
تواند و بايد با گذشت  یم یچنين تالش. کند یجهان را طلب م

از اطالعات  یاز وقايع و بهره گير یزمان با تجربه اندوز
 یو آزمونها یعلم هایجديد که در روند پژوهش  یتاريخ
تر  یتر، عمل یشوند، هر چه غن یآشکار م یو اجتماع یسياس

  . و انسان مدارانه تر گردد
پيدايش  یفراز و نشيب ها یهمه جانبه و تاريخ یبه بررس نياز

و رشد سوسياليسم در قاره اورپا و سپس در اکناف جهان، نقش 
کش، بشريت زحمت یدر زندگ ینظام سوسياليست یو دستاوردها

چند و " واقعًا موجود یسوسياليست" یکشورها یافول و فروپاش
سرمايه  جهانینظام  یچون عروج آمريکا به قله ديکتاتور

هستند که سوسياليست ها بايد در پژوهش ها و  یاز نکات یبخش
متعدد در  یخود بعد از تبادل نظر و بحث ها یعلم یآزمون ها

و  یران مترقدرون خود و خارج به ويژه در ميان کارگ

اما نگارنده . طلب ديگر، مورد تأکيد قرار دهند یبرابر ینيروها
 یضرورت و به هنگام یبررس هدر اين نوشته توجه خود را ب

سرمايه که به نظر  یسوسياليست در برابر سبعيت نظام جهان
برخوردار  یتاريخ یها از حساسيت و اهميت ويژه ا یخيل

  . کند یاست، تمرکز م
سرمايه و در رأس آن آمريکا، که  یت نظام جهانبربري درجۀ

تبديل " (دکترين مونرو"ساختن  یخواهد از طريق جهان یم
در ) خود یها" حيات خلوت ها"جهان به  یمناطق استراتژيک

سرمايه قدم بردارد،  یجهان یجهت استقرار نظام امپراتور
دهد که هنوز انسان نتوانسته است به آنچه که  یآشکارا نشان م

در تاريخ " یشکار و غارتگر" ۀمرحل" یامعه شناسان سياسج
اقتصادي،  یواقعيت ها. نامند، فائق آيد یتکامل جامعه انسان م

موجود عمدتًا متعلق به اين مرحله و فاز  یو سياس یاجتماع
مثل (بگيريم  یک ما بتوانيم از آنها نتايج یقوانين یهستند و حت

قابل کار رفت در ) براليسمنئولي" زادبازار آ"قوانين حاکم بر 
سوسياليسم دقيقًا  یچون هدف واقع. نيستند یديگر یفازها

شکار و " یمرحله  یدر فرآسو یعبارت است از غلبه و پيشرو
در تکامل جامعه، در نتيجه علم اقتصاد و سرمايه " یغارتگر

بسيار  یتواند روشناي یاش، فقط م یبه ويژه در فاز کنون یدار
  . در آينده به وجود آورد یعه سوسياليستمورد جام رد یکم

 یخواهد بشريت را فراسو یبه غير از اينکه م سوسياليسم
خواهد  یو سبعيت رهنمون گردد، م یشکار، غارتگر یمرحله 

نيز به حرکت  اخالقی � یيک هدف اجتماع یانسان را به سو
  . درآورد
ين تواند انسان را در ا یحاکم نه تنها نم یجهان یدار سرمايه

غارت بيشتر،  یجهت رهنمون باشد بلکه با ايجاد سبعيت برا
تزش  یپر از آشوب و بحران به وجود آورده که تنها آنت یجهان

به کالم ديگر، تعهد . بدون ترديد بيش از پيش سوسياليسم است
دو مولفه ) کمونيسم( سمسوسيالي یاجتماع یو هدف اخالق یسياس

از ديگر سوسياليست  یتهستند که سوسياليسم مارکس را ح یا
و  یتسخير قدرت سياس( یاين تعهد سياس. سازد یها متمايز م

دهد که مارکس و  ینشان م) یاستقرار حاکميت متشکل کارگر
ساختند و بلکه  یمحدود نم یانگلس خود را فقط به واقعيات عين

والديمير . در سرنوشت خود نيز بودند سانمعتقد به مداخله ان
در دهه  یاول و دوم قرن بيستم و آنتونيوگرامش یلنين در دهه ها

و خواست  یامر تعهد سياس یسوم همان قرن با تأکيد رو ی
به رشد  یانسان در مداخله اش در سرنوشت خويش خدمات زياد

  . سوسياليسم نمودند
با " کمونيست) بيانيه(مانيفست "توجه است که نويسندگان  شايان

را در  یگوناگون مرحله ا یاينکه فراز و نشيب ها و شکست ها
کردند، اما اميد داشتند که باالخره  یم یرشد سوسياليسم پيش بين

خود را به سوسياليسم خواهد داد و در جامعه  یجا یسرمايه دار
به وقوع خواهد  یکيف ازیو بازس یيک تحول بنياد یبشر

 یبه خواست و اراده  یاگر اين تحول و بازساز یول. پيوست
عال در تعيين سرنوشت خويش رخ ندهد، آن انسان در جهت ف
  . روبه رو خواهد گشت" کامل و تام ینابود"وقت بشر با يک 

در مقابل ما همان سئوال " بيانيه"سال بعد از انتشار  158 امروز
کدام يک . است یبه قوت خود باق" سوسياليسم با بربريت؟"

است که به طور احتمال قرن  یپيروز خواهد شد؟ اين سئوال
آنچه که روشن است  یول. يست و يکم به آن پاسخ خواهد دادب

اگر . رو است هامروز بشريت با يک بحران همه جانبه رو ب
به عنوان يک نظام بحران زا و  یگذشته سرمايه دار یروزگار

کرد امروز آن نيز با قرار گرفتن در  یبحران آفرين عمل م
انسان  یگدر زند یسراشيب بربريت، خود به يک بحران سرطان

اين بحران مربوط به نوع  یها یاز ويژه گ یيک. تبديل شده است
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تحت تأثير  یکنون یدر دوره  کهفرد با جامعه است  یرابطه 
نئوليبراليسم بيش از پيش به طور " بازار آزاد"قوانين حاکم بر 

  . دستخوش تحول قرار گرفته است یمنف
دو  یارااين است که انسان در هر زمان و مکان د واقعيت

به . یاجتماع یو هست یفرد یهست: است یظرفيت و دو هست
را  یآنهاي یخودش و هست یکند هست یمثابه فرد، انسان تالش م

 یکه نزديک ترين به او هستند، حفاظت کند، خواسته ها
 مثابهبه . هايش را رشد دهد یمشخص خود را برآورده و تواناي

شدن توسط ديگر پذيرفته  یاجتماعي، او در جستجو یموجود
خواهد  یم. آنها نسبت به خودش است یانسان ها و کسب عالقه 

 یبهتر شدن شرايط زندگ یآنها سهيم باشد و برا یدر غم و شاد
 یالبته بسيار احتمال دارد که ظرفيت اين دو هست. آنها بکوشد

توسط توارث  یا حظهبه طور قابل مال) یو اجتماع یفرد(
کند،  یکه انسان در آخر کسب م یتاما شخصي. تعيين شده باشد

گيرد که انسان در  یشکل م یدر محيط یبه ميزان بسيار زياد
 یتحت تأثير ساختار اجتماع یآن به دنيا آمده و در طول زندگ

 یو ارزياب یآن محيط و تجربه اندوز یو فرهنگ اقتصادی �
بدون ترديد، فرد . کند یدر آن رشد م ژهوي یاز انواع رفتارها

 یه فکر کردن، احساس کردن، تالش و کار کردن به تنهايقادر ب
و  یاست، اما واقعيت اين است که انسان از نظر جسمي، روان

وابسته به اجتماع بوده و در خارج از چارچوب جامعه  یهست
اين اجتماع . او غيرممکن است یخود فکر کردن و فهميدن برا

ابزار کار، فرد غذا، لباس، خانه، دارو،  یاست که برا سانان
به کالم . سازد یبينش را فراهم م یزبان، شيوه تفکر و محتوا

ميليون ها  یانسان از طريق کار و انجام و اجرا یديگر زندگ
" اجتماع"کار در گذشته و حال که خود را پشت کلمه کوچک 

کنيم که  لپس اگر قبو. گردد یسازد، ممکن م یپنهان م
است که  یوشن و طبيعر یفرد به جامعه يک واقعيت یوابستگ

شويم که در فاز  یتوان آن را انکار کرد، در نتيجه متوجه م ینم
 تشديد روند لجام گسيخته ی � یسرمايه دار یفعل

 یاتم. گلوبوليزاسيون شديدًا دستخوش تحول قرار گرفته است
از پيش  بيشساختن انسان از يک سو و تعميق و گسترش 

حرکت  یآمدها یکه از پ(ديگر  یپوالريزاسيون جامعه از سو
سرمايه به ويژه در  یلجام گسيخته سرمايه و اقتصاد آنارشيست

بحران ) هستند 1991-2006" جنگ سرد"بعد از  یدوره 
فرد با جامعه به وجود آورده است که  یرا در رابطه  یبزرگ

  . فلج کننده و فالکت بار است
ت به خود نسب یبا اينکه فرد بيش از گذشته به وابستگ امروز

را به مثابه يک  یيافته است، اما او اين وابستگ یجامعه آگاه
ارگانيک و به مثابه يک  یمثبت، به مثابه يک وابستگ یداراي
تحت تأثير . گيرد یحفاظت کننده در نظر نم یهمبستگ ینيرو

عظيم و وابسته به فرا  یگروه یجو حاکم که توسط رسانه ها
دائمًا در حال  ینئوکانها متعلق به یدولت یها و ارگان ها یمل

و  یفرد در جامعه کار گروه. بسط و گسترش در جامعه است
خود  یاقتصاد یوحت یبه حقوق طبيع یرا به مثابه تهديد یبسيج
 یدرنتيجه، موقعيت فرد در اجتماع خود به گونه ا. کند یم یتلق

و رشد انديشه  یگيرد که در آن تمايل به خودخواه یدارد شکل م
انه در روحيه او پيوسته در حال قدرت و شدت يافتن آزمند یها

 یاش ضعيف تر و بدتر م یکه تمايل اجتماع یاست، در حال
به نظرم . گردد یتر م ینيز در او قو یگردد احساس تنهاي
که در حال حاضر از  یو بربرمنشانه ا یاقتصاد آنارشيست

 نئوليبراليسم درجهان به وجود آمده است،" بازار آزاد"طريق 
ما در برابر خودمان امروز . باشد یاين بحران م یمنشاء واقع

بينيم که پيوسته نه تنها از  یرا م یمتعدد یها یاز فرامل یجمع
بلکه با " آزاد"بازار " مقدس"طريق اعتقاد به اطاعت از قوانين 

فرد را در جامعه به " یشکار و غارتگر" یتوسل به شيوه ها
خودخواهانه و آزمندانه سوق کسب انديشه ها و تمايالت  یسو
فلج (اتوميزه کردن بشريت کارگر  یمن اين پروسه . دهند یم

که ( یسرمايه دار یرا بدترين و فالکت بارترين بال) فرد یساز
 یتلق) دانم یانسان م یو کشنده در زندگ یسرطان یآن را بحران

 یجهان، نظام آموزش یتقريبًا در کليه کشورها زامرو. کنم یم
و  یرقابت افراط یسرمايه حالت ها ینظام جهان یمونتحت هژ

که تمرين کسب موفقيت به  یرا در دانشجويان یعدم همبستگ
  . کند یبينند، تلقين م یخاطر تدارک شغل آينده اش را م

و  یکنم که سوسياليسم تنها بديل تاريخي، عين یچون فکر م من
ها يک است در نتيجه مطمئن هستم که تن یتز سرمايه دار یآنت

فرد از طريق  یفلج ساز(عظيم  یاز بين بردن اين بال یراه برا
وجود دارد و آن همانا استقرار يک نظام ) اتوميزه ساختن او

بگويم که منظور من از  داينجا باي. است یسوسياليست یاقتصاد
است که درآن انسان بيشتر از  یفرد در واقع شرايط یفلج ساز

  . گيرد یقرار م. ...پيش مورد استثمار، ستم و 
انسان  یبايد همراه يک نظام آموزش یاقتصاد سوسياليست البته

انسان است، هدايت  یو رفاه یمدارانه که هدفش اهداف اجتماع
وسايل توليد و رفاه توسط خود جامعه  یدر يک چنين نظام. شود

شده مورد استفاده  یبرنامه ريز یشود و به صورت یتصاحب م
که بدون توسل به  شده یتصاد برنامه ريزيک اق. گيرد یقرار م

جامعه هماهنگ  یتواند توليد را با نيازها یم یبوروکراس
که قادر به کار هستند،  یانسان هاي یسازد، کار را در بين تمام

 یهر مرد و زن و کودک را تامين م یکند و زندگ یتقسيم م
 یها یآموزش و پرورش هر فرد، همراه با رشد تواناي. سازد
با ديد رشد احساس مسئوليت نسبت به  يداو با یو اجتماع یهنر

ستايش از قدرت و موفقيت در اجتماع  یهمکاران اش به جا
است که اقتصاد  یالبته الزم به يادآور. صورت بگيرد یامروز

 158که مارکس و طرفدارانش در  یبا برنامه هنوز سوسياليسم
صاد با برنامه خود اقت. سال گذشته خواهان آن بوده اند، نيست

 یاز مناطق اروپا یفلج کردن افراد را که در بعض تواند یم
در دوره  1980و  1970 یبه ويژه در دهه ها یو شورو یشرق
رواج داشت، به دنبال داشته " سوسياليسم واقعًا موجود"تسلط  ی

چندين  یتحقق سوسياليسم در گرو پيدا کردن راه حل برا. باشد
. و پيچيده است نجبسيار بغر یفرهنگ و یسياس  یمسئله اجتماع

و  یچگونه امکان دارد که در ضمن تعميق مرکز قدرت سياس
قدرتمند، آزمند و طمعکار  یمانع آن شد که بوروکراس یاقتصاد

و خودمحور و غيرقابل کنترل باشد؟ سوسياليست ها بايد به اين 
سئوال که چگونه حقوق افراد جامعه بايد حفاظت گردد و يک 

دموکراتيک و انسان مدار در مقابل وزنه قدرت وزنه 
. به وجود آيد جواب داده و وقوع آن را تأمين سازند یبوروکراس

تفحص و تحقيق در مورد اهداف انسان مدارانه سوسياليسم در 
که استقرار سوسياليسم به عنوان بديل را بيش از  یدوران کنون

سوسياليست  یپيش اجتناب ناپذير ساخته، بزرگترين اهميت برا
از آنجا که . طلب ضد نظام را دارد یبرابر ینيروها گرها و دي

آزاد و بدون مانع در مورد اين  یبحث ها یدر شرايط کنون
روبه رو  یمسائل با تحريم، تهاجم و سرکوب قدرت نظام جهان

و گسترش اتحاديه ها، ائتالف ها و  یريز یشده، به نظرم پ
 یم یراز نوين کمونيستو احزاب ط یسوسياليست یکانون ها

  . بشريت کارگر و کل جامعه باشند یبرا یتوانند خدمت بزرگ
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آيا آزادی سيا سی بدون آزادی اقتصادی ، 
    يک شعار توخالی است؟

  
   رحمت خوشکدامن                               

 
 

 یها یبه آزادبدون اعتقاد  ياسیس یها یاعتقاد به آزاد یبراست
 است ؟ یشعار توخال يک یاقتصاد

 
به ظاهر  یبورژواها  در شعارها يرالاست که لب يزیچ اين

بفهمانند  يگرانخواهند به د یآنها م.کنند  یشان مطرح م يکدموکرات
آنها .ندارد  یمفهوم  ياسیس یها یآزاد یاقتصاد یها یکه بدون آزاد

" وبه قول ارنست مندل .  ينندب یسطح م يکدو را در  ينا يتاهم
 ياتدر تمام شئون ح"  یآزاد" را طرفدار  ودخ يراللب یفلسفه اجتماع

 ينآنها با طرح ا)  يسممارکس یاز کتاب الفبا. " (  يندب یم یاجتماع
 یبنا يرز  یاقتصاد یاثبات کنند که  آزاد ينخواهند چن یموضوع م
جامعه و  یدهد و رشد اقتصاد یم يلرا تشک يگرد یها یتمام آزاد

از  یبعض يانم يندرا.  ستممکن ا يقطر يناز ا یعددالت اجتماع
شعار  ينموضوع به تکرار ا ينچپ  بدون تعمق الزم در عمق ا یرفقا
 .  پردازند  یم
 
موضوع   از نگاه طبقه کارگر الزم  ينروشن کردن ا یرو برا يناز ا 

 . يمداشته باش یاست  به طورخالصه بر آن تامل
 
و  یخود از  تساو یجمع  يت، انسانها درفعال يهه کمون اولجامع در

شدن  یپس از متالش. برخوردار بودند  يکسانیو حق و حقوق  یبرابر
حق و حقوق برابر  يگرو طبقات ، د یخصوص يتمالک يدايشآن و پ

 یکمون به طور خود بخود یو اجتماع یاقتصاد يازهایکه بر اساس ن
کمون به  ید و اشتراک منافع اعضارو ین ميبوجود آمده بود از ب

دهد و با بوجود  یم يریخود را به تخاصم و درگ یمرورزمان جا
هرچند (  يدصاحب ابزار تول يکیکه  یآمدن طبقات ، دو طبقه اصل

هم شکل  یباشد رو دررو یکه فاقد آن م یطبقه ا يگریود)   یابتدا
طبقات آنکه  یبه قول انگلس برا  يعيتیوض يندر چن.  يرندگ یم

که از منافع طبقه  يدآ یبنام دولت بوجود م يزیرا نبلعند چ يگرهمد
 یاست ، پاسدار یکه در واقع طبقه مسلط اقتصاد يدتول يلصاحب وسا

که فاقد  یبه کنترل در آوردن طبقه ا یالزم را برا یکند و اهرم ها یم
 .آورد  یاست بوجود م يدتول يلوسا

 
را  یجوامع  تاکنون يهکل يخها تارآن ينب یو مبارزه طبقات درگيری

سازمان  یکه هر بار با تحول انقالب یمبارزه ا. " دهد  یم يلتشک
"(  يدگرد یم یمنته يرمشترک طبقات درگ یبه فنا ياسراسر جامعه و 

 يلتبد یمحرکه جوامع انسان يرویبه ن یمبارزه طبقات) .   يفستازمان
 یجامعه فئودال یها انهير، بر و یتدام مبارزه طبقات رد. گردد  یم

" و با تمام قدرت به قول مارکس  يدآ یبوجود م یدار يهجامعه سرما
که   يوندهایپ. زند یرا بر هم  م یو احساسات یمناسبات پدر شاه يهکل

  يرحمانهساخت ، ب یوابسته م يشخو"يعیطب ينمخدوم" انسان را به
 ينهصرف و نقد يوند، جز پ يگرید يوندپ آدمبان ينکند  و ب یم یمتالش

و جوش و  یمقدس جذبه مذهب يجانه. گذارد  ینم یعاطفه باق یب
 يخ یتنگ نظرانه را در آبها یاحساسات يوهمابانه و ش يهخروش شوال
  یبورژواز. سازد  یغرق م يشخود پرستانه خو يهایزده حسابگر

 یسازد و بجا یم دلب یانسان را به ارزش مبادله ا یشخص يتقابل
 یاستحقاق بکف آمده ، تنها آزاد یاز رو ياعطا شده  شماريب يهایآزاد
 یکلمه بجا يکسازد و در  یاز وجدان تجارت را برقرار م یعار

و مستور بود ،  يچيدهپ ياسیو س یمذهب یکه در پرده پندارها یاستثمار
 یم رايجرا  یو سنگدالنه ا يماز شرم ، مستق یاستثمار آشکار ، خال

در واقع تنها شکل استثمار و جور و ستم )   ینقل به معن" ( گرداند 
 یاجتماع یتراز نظام ها يرحمانهکه صد چندان بدتر و ب یطبقات

گردد و   یم یقطب يشاز ب يشدهد و جامعه ب یم يرماقبلش بود را تغ
 يکدر .  يرندگ یهم قرار م یرو در رو یدو طبقه بزرگ اجتماع

 يگرو درطرف د  است يزدار  که صاحب همه چ مايهطرف طبقه سر
 .کار خود  ندارد  يرویجز  ن يزیطبقه کارگرکه چ

 
 یندارد ، که برا يشتراز سود ب يرغ يگریدار هدف د يهسرما طبقه
بهره  یبرا یشناسد و راه یبه آن تمام ناشناخته ها را م يدنرس

 یبورژواز: "  يدگو یباره م ينمارکس در ا.  يابد یاز آن م یبردار
حد  یب يلتسه يقو از طر يدتول یابزارها يهکل يعسر يلتکم يقاز طر

تمدن  یملل را به سو ينتر یوحش ی، همه و حت تباطواندازه وسائل ار
 ينی، همان توپخانه  سنگ یبورژواز یارزان کاالها یبها.  يکشاندم

کوبد و لجوجانه  یرا در هم م ينچ يوارهایاست که با آن هر گونه د
سازد  یم يمرا وادار به تسل يگانگانه بنسبت ب يانوحش یها يتهک ينتر
 يدتول يوهکه اگر نخواهند نابود شوند ش کند یم يرملتها را ناگز یو. 

و آنچه را که به اصطالح تمدن نام دارد نزد  يرندرا بپذ یبورژواز
خالصه آنکه . بورژوا شوند  يزکه آنها ن یمعن ينخود رواج دهند بد

در عرض مدت  یبورژواز. ""  يندآفر یم يشکل و همانند خو یجهان
 يدپد يدیتول يروهاین نچنانخود ، آ یطبقات يادتکمتر از صد سال س
است که همه  يزیو عظمت باالتراز آن چ يتآورد که از لحاظ کم

 – يستحزب کمون يانيهاز ب."(گذشته جمعا بوجود آورده اند  ینسلها
 ) مارکس و انگلس 

 
فروش  یو برا. باشد  یاو م یاصل يشترمحرکهسود سود سود ب 

 یهمه جا ساکن م. کند  یرسوخ م ينکره زم یخود به همه جا یکاالها
 يچراه از ه يناو در ا. سازد  یشود و با همه جا ارتباط بر قرار م

را بوجود  يمیاما در مقابل توده عظ. کند  ینکرده و نم یکوتاه یاقدام
ادامه  یاو برا. ندارد  يگرید يزچ يچکارش ه نيرويیآورد که جز  یم

کرده ،  مجبور به  يجادا يشبرا یدار يهکه سرما يطیدر شرا یزندگ
باشد ، تا بلکه بتواند با درآمد حاصله از آن  یکارخود م يرویفروش  ن

 .  اش را بر آورده سازد  یزندگ يهاول یها ينههز
 

 یبرا يزدار قبل از هر چ يهطبقه سرما يهطبقه کارگربر عل مبارزه
 ينو در ا. گردد  یکار آغاز م يرویفروش ن یبهتر برا طيبهبود شرا

تا بر  يندنما یو تالش م یمبارزه کارگران با اقدامات متشکل خود سع
داران اثر بگذارند و آنرا  يهسرما یشده از سو يبتصو ينقوان یرو
 يطکنند که در آن شرا یرا طلب م يطیشرا کارگران. دهند  يرتغ

، تشکل ،  اعتصاب ، اجتماع وتظاهرات ،   يانب یبتوانند از حق آزاد
 ياسیس یکالم از حق آزد  يکانتخاب شدن و انتخاب کردن  و در 

دردسرتر  یکه در آن بتوانند راحت تر و ب يطیشرا.  برخوردار باشند 
مبارزه  يدانو به صورت طبقه  در م نداراده مستقل خود را سازمان ده

طبقه  یبرا ياسیس یها یو آزادر يناز ا.  حضور داشته باشند  یطبقات
   یو توده ا یجنبش کارگر یو مراحل مبارزات يطکارگر در تمام شرا

از  يکی  ياسیس یآنکه خواست آزاد يجهنت. دارد  ياتیح يتاهم
را به  یخواست نينوچ. طبقه کارگر است  یبرحق و اساس یخواستها

 .باشد  یخود خواستار م یعنوان حق شهروند
 
 یتواند طرفدار آزاد یطبقه کارگر م ياچطور ؟ آ یتصااق یاما آزاد 

 چه ؟ يعنی یاقتصاد یباشد ؟ اصال آزاد یاقتصاد
 

را  یاقتصاد یخود ، آزاد يدايشپ یاز همان ابتدا یدار يهسرما نظام
،  یاقتصاد یشعارآزاد. خود مطرح نموده  است  يانیجزء اصول بن

آنها با . شود  یبورژواها طرح م يراللب یاست که  از سو یشعار
سو  يکدارد از  يخیسه قرن قدمت تار يبآشعار که تقر ينطرح ا
را نظر دارند و از  یبورژواز يتداد و ستد و دفاع از مالک یآزاد
افرد  یاقتصاد یها يتخواهان عدم مداخله دولت بر فعال يگرد یسو
 یدار يهسرما يریشکل گ يلدر اوا یشعار يناگر چن. باشند  یم

توانست داشته  یم یمترق ینقش یو دولت فئودال یام فئودالنظ يهبرعل
قرن به عنوان  يک از يشب یدار يهسرما يگرکه د يطیباشد ، در شرا

آنکه  یدر جهان مطرح است ،  تنها و تنها  برا ینظام مسلط اقتصاد
کارگران و زحمتکشان نداشته  يدنکش يردر به زنج يتیمحدود يچه

در  یاقتصاد یبورژواها خواهان آزاد اليرلب. گردد  یباشند  طرح م
و از جمله  یهر عامل یرا از سو يتیمحدود يچآنها ه. باشند  یجامعه م
مانع و  ينخواهند بدون کوچکتر یدانند ، م یدولت مجاز نم  یاز سو
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آزاد است  یهر شهروند يندگو یم. رقابت داشته باشند  یآزاد یدخالت
نکه آنرا هر کجا خواست آزادانه آ ياکه دستاورد کارش را نگه دارد و

 . پا بگذارد  يررا ز يگرانبه فروش رساند ، بدون آنکه حقوق د
همانطور که هر :  يندگو یم ينشعار چن ينبا طرح ا يرالهالب 

برخوردار باشد و از حق و  يدبا ياسیس یها یاز آزاد  یشهروند
 یحق ينچن  يزبايدن یاز نظر اقتصاد.  يداستفاده نما یحقوق شهروند
نفع  یگردد که اوال انسانها برا یامر باعث آن م ينا. داشته باشد  

 یمحرک اصل) سود (امر  ينو هم يندنما یريشتشان تالش ب یشخص
 ینفع شخص یسازمانده یبرا یاگر هر شهروند ياثان. شان خواهد شد 

 يکگردد که در  ی، باعث م  يدنما يناش تالش کند و بتواند آنرا تام
و  تعادل و  يردصورت گ يعوس ياسیدر مق يداتزاد تولرقابت آ
ثالثا رشد .  يدبوجود آ  ردر بازا يبرق يروهاین ينب یاقتصاد یهماهنگ

 يشباعث افزا يدآ یانسانها بوجود م ينکه بر اثررقابت آزاد ب يدتول
 .  خواهد شد  یها ورفاه همگان يمتو ارزان شدن ق يدتول

.  يستممکن ن يزیچ ينچن یواقع یيادر دن. است  يهظاهر قض ينا 
 ينیچرا ؟  اوال انسانها چه بخواهند و چه  نخواهند وارد مناسبات مع

حرکت واقدامشان  معنا و مفهوم  ينشوند که تنها در آن مناسبات مع یم
 یو فروش به اصطالح دستاورد کارشان نم. تواند داشته باشد   یم

 يعيتدر وض يعنی. د داشته باش یچارچوب معن ينا ازتواند خارج 
توانند بر اساس خواست واراده  یکه باالجبار نم يرندگ یقرار م ينیمع

است که از  يهسرما: "  يدگو یچنانکه مارکس م. شان عمل کنند 
بر  یمبتن يدشود ، مادام که تول یو بند آزاد م يدرقابت از ق يقطر

 ديشکل توسعه تول ينجه مناسب تري، شکل الزم و در نت يهسرما
جز مناسبات خالص  يزیکه چ يطیاست ، افراد در بطن شرا یاجتماع
کنند  یآزاد احساس م يش، خود را در حرکات خو يستن یدار يهسرما
متفکران  ينتر يش، آن چنان بارز است که ژرف اند يقتحق ين، ا

 یالزم دمهمطلق رقابت آزاد را مق يطره، س يکاردور ير، نظ یاقتصاد
دانند که به صورت  یم يهسرما یها یقانونمند يانو ب یبررس یبرا
 – يسهاز گروندر." ( حاکمند  يهبر حرکت سرما ياتیح یها يشگرا

دهند  یم يلجامعه را تشک يتمگر کارگران که اکثر ياثان) مارکس 
باشند که آنرا بتوانند آزادانه در هر  یکنند م یم يدکه تول يزیصاحب چ

 یا يهبرسانند ؟  کارگران سرما به فروش ينندب یمناسب تر م که یجا
توانند به معرض فروش  یکارشان ندارند و تنها آنرا م يرویجز ن

توانند بکنند ، بلکه در  یم ينکه خود تع يطیبگذارند ، آنهم نه در شرا
که  يطیدرست تردر  شرا یبه عبارت ياو  يرندگ یکه قرار م یمناسبات

کارشان تنها  يرویفروش نثالثا کارگران با . شده است  ينتع يشانبرا
دارن  يهاز ارزش کارشان را از سرما یکم يارتوانند درصد بس یم
شان  یزندگ يهاول يازهاین یتوانند به سخت یکه با آن م يندنما يافتدر

. دارن سازمان دهند  يهسرما یزنده ماندن و ادامه کار برا یرا برا
ق ندارد بلکه به کارگران به آنها تعل یاز سو هشد يدرابعا محصول تول

که خود  یتوانند آنرا در هر کجا یتعلق دارد و آنها م يهصاحبان سرما
 . به معرض فروش بگذارند  ينندب یمناسب م
و نظم  یخصوص يتدفاع از مالک يعنی یاقتصاد یآزاد بنابراين
 يخیشعار که قدمت تار ينبورژواها با طرح ا يراللب.    یدار يهسرما

به  يگریرسد ، هدف د یر باال گفتم به چند قرن مآن در واقع چنانکه د
سود  یداران برا يهسرما ينو رقابت ب.  ندارند  يهسرما یاز آزاد يرغ
خواهد شد و  يدتول يادباعث ازد یعمل ينو چن يردگ یصورت م يشترب

نخواهد شد و برخالف شعار  يمتهاامر نه تنها باعث ارزان شدن ق ينهم
را فراهم نخواهد کرد ، بلکه  یاجتماع ينتامبورژواها تعادل و  يراللب

که ما در  يزیچ( شود  یم یدر پ یپ یاقتصاد یباعث بحرانها
حاصله  يجهکه نت)  يمو هست يمبود هدششا یدار یسراسردوران سرما

طبقه کارگر را به همراه  يشترو فقر ب یخانمان یو ب يکاریاز آن ب
 ید طرفدار شعار آزادتوان یطبقه کارگر نم ينبنابرا. خواهد داشت 

 یطبقه کارگر تنها م. است باشد   یشعار بورژوائ يککه  یاقتصاد
تا . باشد  یدار يهسرما منظ یو نابود ياسیس یها یتواند خواهان آزاد

که در آن ، تکامل آزادانه هر " یجامعه ا یبرپا یبرا يقطر يناز ا
 .    گام بردارد " فرد شرط تکامل آزادانه همگان آست 
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به وقوع  يریمهم و فراگ یها يسیبشر حوادث و دگرد یزندگ يخدر تار
در . داشته اند  یمع نقش اساسو رشد جوا يریاند که در شکل گ يوستهپ

 ين، بشر موفق شد که با کشت زم يشبه پنج هزار سال پ يکنزد يمعصر قد
 يشافزا" شکار و تجمع " خود را پنجاه مرتبه نسبت به عصر  يدیقدرت تول

به  يکنزد يناکثر مورخ يدهکه به عق) مدرن (  يدعصر جد يخدر تار.  دده
وجود دارند که فعل و  یساز يختار آغاز گشت ، دو دوره يشپانصد سال پ

انسان و تکامل جوامع معاصر  یکننده در زندگ يينتع يرانفعاالت درون آنها تاث
  :عبارتند از  يخیدو دوره تار ينا. گذاشتند 

 17و  16منبعث از آن در قرون  یو عصر روشنگر یدوره تجددطلب –الف  
  . يالدیم 18و 
و  یتجددطلب یخصلت بورژوائاز  يکالو نقد راد یدوره بررس –ب  

  . توسط مارکس در قرن نوزدهم  یروشنگر
مهم مرحله ساز مصادف با دوره تولد و  يخیتار یدوره ها ينوقوع ا چون

 یبجا و مناسب است که در بررس يجهدر اروپا بود ، در نت یدار يهرشد سرما
 رينيز یآنها به دو نکته اساس ينب يکو رابطه ارگان یو روشنگر یتجددطلب
  :  يمتوجه کن

  منبعث از آن  یو روشنگر یتجددطلب يفتعر – 1
   یو روشنگر یتجددطلب یبورژوائ يژگیو – 2
  

   یتجددطلب تعريف
  
 يدهجامعه همانا ظهور پد يسیدر دگرد ینظر جامعه شناسان انگاشت اصل از

وارد  يجاست که جهان را به تدر 17و  16در قرون )  يتهمدرن(  یتجددطلب
 ی،با ظهور دوره تجددطلب يگرد یبه کالم. ساخت ) مدرن (  يدعصر جد
 ندگانساز)  یو دسته جمع یبطور فرد( آگاه شد که انسان ها  يجانسان بتدر

و به  یو نظرگاه به کل ينشب ينخود بوده و حق سرنوشت دارند ا يختار
که خالق )  یتجددطلب – يشاپ(  يشامدرنيتهبا فلسفه مسلط دوران پ یروشن
 يينتع) خدا ( توسط او  يزو انسان خدا بوده و سرنوشت انسان ن یهستجهان 

و سرنوشت انسان نه توسط  یهست يخاگر تار –. کرد  یشود ، خط کش یم
،  يزيکیمتاف ينگردند و قوان یم يينخدا بلکه توسط خود انسان ها بازگو و تع

و  يرو تفس يح، سرنوشت بشر را توض يخو مذاهب تار يانآسمان منجمله اد
پرسش ها و مسائل  ينا یپاسخ گو يگرید ينکنند پس چه قوان ینم يينتع

علوم هستند که  ازرشته  يک یاصل ينمضام يدجد ينقوان ينهستند ؟ کشف ا
 یتجددطلب. گذارند  یپرسش ها و مسائل تمرکز م ينا یرو يددر عصر جد

 يهسرما(  یرقابت یدار يهو عروج سرما یدر دوره بعد از انقالب صنعت يژهبو
علوم امکان داد بلکه کشف  ينو توسعه ا يرینه تنها به شکلگ)  يبرالل یدار

است  یاز تجددطلب يخیتار رهدو يندر ا. ساخت  یو گسترش آنها را ضرور
و جوامع  یتکامل جهان هست ينیع ينعامل یکه انسان مدرن در جستجو

(  یشنگردر دوره رو یخردگرائ یها يشهبه اصل فلسفه خرد و اند یبشر
  .  يافتدست )  يجدهمقرن ه

  
  یو خردگرائ تجددطلبی  یبورژوائ خصلت

  
چند و چون  یمنبعث از آن ، بررس یو عروج روشنگر یرشد تجددطلب با

 یعصر روشنگر یو خردگرائ یتجددطلب)  یدار يهسرما(  یخصلت بورژوائ
ظهور و عروج . قرن نوزدهم ، مطرح گشت  يژهبو يشمنداناز طرف اند

در قرون  یخردگرائ يژهبو یروشنگر يوعو ش 17و  16در قرون  یدطلبتجد
در آن دوران  یدار يهو تکامل نظام سرما يریبا شکلگ رادفمت 19و  18
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دو )  یدار يهسرما(  يهو سرما)  یو تجددطلب( تجدد  يگربه عبارت د. بودند 
 يدتردبدون . پانصد ساله جهان بوده اند  يخدر تار يتو واقع يانجر يک یرو

 يهاول یمنبعث از آن جماعات کهن و کمون ها یو سپس روشنگر یتجددطلب
 يدکار را تشد يمساخته ، روند تقس يفتضع یرا بطور قابل توجه یو سنت
 یها يسیتحوالت و دگرد يناما ا. ساخت  يجرا را یو خردگرائ يدهبخش

 هيصرفا از الزامات رشد و گسترش منطق حرکت سرما یو اقتصاد یاجتماع
بطور  يهسرما. داران بوده اند  يهسرما يتموفق یبرا یضرور يطیو شرا

( بزرگ مرکز  یمداوم مردم را از مزارع و روستاها کنده و آنها را به شهرها
کند و  یپرتاب م) که دائما در حال گسترش است  یدر خدمت نظام بازار

اده و کارخانه ها رواج د يشترب یبازده یرا برا یسپس پروسه تخصص ساز
انسان  يانپا یب یجستجو"را در خدمت  یهم زمان فلسفه خرد و خردگرائ

  . کند یم يغتبل" کسب سود  رایب
را  یاز خرد و خردگرائ یانگاشت يکاز مارکس  يشپ یخردگرائ یها انديشه

انسان گره خورده  یبا انگاشت رهائ يددهند که بدون ترد یبه انسان ارائه م
 یضرور يطتوسط الزامات و شرا یرهائ يندود او ح يرو تفس يفتعر. اند 

 ائیخردگر(  یخرد رهائ. شوند  یم يکتهو د ينمع يهسرما یخواسته ها
 يتو حق مالک ی، برابر یآزاد: "  يکدر شعار سه گانه کالس) بخش  یرهائ

انگلستان ، سپس  1688شعار در انقالب  ينا. شده است  يحو تشر يفتعر" 
فرانسه توسط رهبران و  1789و بعدها در انقالب  يکاآمر 1776در انقالب 

متعلق به اجزا  یها هآنها مولف.  يافتند يجشده و ترو يغآن انقالبات تبل يانحام
. از هم اعالم کردند  يرشعار را الزم و ملزوم هم و جداناپذ ينسه گانه ا

امروزه بعد از گذشت متجاوز از چهارصد سال از اعالم و رواج آن شعار 
و  یدار يهسرما" بازار آزاد " امر که  ينا یسه گانه هنوز هم ادعا کيکالس

هستند ، به عنوان  يکديگر ينفکالزم و ملزوم هم بوده و جزء ال یدموکراس
را  یدار يهسرما يدئولوژیا یاصل یاز ستون ها يکیگفتمان مسلط  يک
  .دهد  یم يلتشک
و  یدموکراس یمولفه هاخواهند  یکه م یآنهائ ينب يزو مبارزه ن یتالق الجرم
و  يرتمام شهروندان زن و مرد ، پ یرا در دسترس يکدموکرات یها یآزاد

 یکه دموکراس یقرار دهند و آنهائ... ، بورژوا و کارگر و يدو سف ياهجوان س
حاکم بر آن  ينو قوان" بازار آزاد " را در چهارچوب  یو برابر یو آزاد
به .  يافتگذشته ، ادامه خواهد  کنند مثل پانصد سال یم يرو تفس يفتعر

منبعث از آن که با  یو دموکراس یاز تجددطلب يکالنقد راد يگرعبارت د
برده  يشبه پ يهمارکس شروع گشت امروز توسط چالشگران ضد نظام سرما

 يکالبا نقد راد يددوره مرحله ساز در عصر جد يندر واقع در ب. شود  یم
در  یعصر روشنگر یخرد رهائ و یتجددطلب یمارکس از خصلت بورژوائ
  .گردد  یاواسط قرن نوزدهم آغاز م

  
  یتجددطلب بورژوائی نقد مارکس از خلصت 

  
توان آن  یکند که م یآغاز م یتجددطلب يخرا در تار يدیمارکس فصل جد نقد

 يدنام یدار يهسرما یاز تجددطلب ياليستیسوس ینقد تجددطلب ينرا منسجم تر
.  يرندبگ يدهمارکس را ناد يکالتوانند نقد راد یمن یخرده بورژوائ يانحام. 
و  یاجتماع یها يشهبه وجود آورد که اند يطیمارکس شرا ینقاد يراز

 يبخشرهائ یدر ارتباط با بعد عمق خردگرائ يژهبو یجامعه شناس يهایتئور
و نقد چالشگران  یبه نظر نگارنده ، بررس. دستخوش تحول قرار گرفت 

 یکه خردگرائ یتجددطلب یبورژوائ یخصلت بورژوائ از يهمعاصر نظام سرما
بدون مراجعه  ،سازد  یم" بازار آزاد " بخش را محدود به مقررات  یرهائ

  . و نوشته شوند  يمتوانستند تنظ یمارکس نم یبه آزمون ها
 ینم يگربخش د یمارکس شعار سه اصل خرد رهائ يکالراد یاز نقاد بعد

را همراه با هم مثل گذشته  يتو مالک یر، براب یتوانست سه مولفه  آزاد
 يهسرما يتمالک ينب يرناپذ یآشت یاز تالق يلو تحل يهبعد از تجز. حمل کند 

 بخش یخرد رهائ يانانسان ها ، حام ينب یو رشد و توسعه برابر یدار
را از )  يتحق مالک( توانستند مولفه سوم شعار سه سره  یفقط م يگيرپ

آن  یبه جا یو گسترش مبارزات کارگر يریشکلگ شعار پاک کرده و در پرتو
 يعنیبه طور روشن  یهمگان یهمبستگ. را بگذارند "  یهمگان یهمبستگ" 

 يهکه ضرورتا و بر اساس منطق حرکت سرما یدار يهسرما يتلغو مالک
 یاست و استقرار همبستگ یکوچک طبقه مسلط بورژواز يتمتعلق به اقل

و  يعیبه منابع ثروت طب یمعه که از دسترساز جا یبزرگ يتاکثر ينب یهمگان
  . جامعه محروم هستند  یانسان
"  يتو حق مالک ی، برابر یآزاد" شعار سه سره  ييرذکر است که تغ شايان

که منبعث از نقد " )  یبرادر( "  ی، و همبستگ ی، برابر یآزاد" به شعار 
سه  یابود ، در دوره ه یتجددطلب یمارکس از خصلت بورژوائ يکالراد

 بير، انقالب ک)  1789( فرانسه  يرانقالب کب – يدانقالب بزرگ عصر جد
 يجو مطرح گشته و بتدر يهتعب –)  1949(  ينو انقالب چ)  1917(  يهروس

 یها يدهکه مثل پد یتجدد خواه يشحرکت به پ. گشت  يجدر اکناف جهان را
و مدام در  نياپا یروند ب يک)  يگریعرف(  يسمو سکوالر یخواه یدموکراس

که امروز  یچالش جد. ادامه دارد  يزمدرن جهان است ، در روزگار مان يختار

 يهعمدتا چالشگران ضد نظام سرما( آن  يانبخش و حام یانگاشت خرد رهائ
 یاست که انسان چگونه م ينبا آن روبرو هستند ا) نظام  يانهمراه با قربان
ثر و مناسب قادر به توسعه و مو یو ابزارها يلوسا يمو تنظ يهتواند با ته

تر  يشرفتهبه مرحله پ آن یدار يهبخش از مرحله سرما یگسترش خردرهائ
نظام  يان، قربان يگرگردد ؟ به عبارت د ياليستیسوس یآن با چشم انداز ها

چالشگران چپ ضد نظام ( متعلق به آنها "  يکروشنفکران ارگان" جهان و 
 یتوانند با توسعه و گسترش خردرهائ یم یهائ یو استراتژ يلبا چه وسا) 

نجات داده و از رشد  یدار سرمايه" بازار آزاد "  یخود را از خودکامگ
 يختهاز حرکت لجام گس يرکه بطور اجتناب ناپذ یفالکت بار ماد یها ینابرابر

است ، بطور موثر  یدر سطح جهان يهسرما يزاسيونو شکاف اندازانه گلوبول
نوشتار ، پاسخ  ينا يریگ يجهو نت یدر بخش جمعبندکنند ؟  يریو مدام جلوگ

  شوند  ین پرسش ها جهت بحث و تبادل نظر ، ارائه ميدر خور تامل به ا یها
  

  يریگ يجهو نت جمعبندی
  
مثبت  یمارکس وتجارب و دست آوردها ینظر نگارنده آموزه ها به

 1847در "  يستحزب کمون يفستمان" انتشار  يخاز تار(  يخیتار يسممارکس
مجموعا ) تا کنون  1871 يساز کمون پار(  یدولت يسمو مارکس) تا کنون 
ها  يستمارکس يژهبو یچپ جهان يروهایهستند که به ن یابزارهائ ينموثرتر

 يهروزگار خود را بهتر مورد تجز یدهند که هم چالش ها یم يهو روح رتقد
را که قادر  یسبو منا ينمع یمبارزات يهائیقرار دهند و هم استراتژ يلو تحل
 يادهو پ يهانسان از ستم و فقر باشند ، تعب یجهان در جهت رهائ ييربه تغ

 150به  يکنزد رکسکه ما يمتوجه کن يدما با) مراتب  یو منتها( اما . سازند 
آن  یو مضمون اصل یاز تجددطلب يکالراد ینقاد(  يفهوظ ينا يشسال پ

. برد  يشآغاز کرده و به پ یائکننده  يينرا به نحو تع)  یانگاشت خردرهائ
و  یدار يهسرما یتجددطلب یخصلت بورژوائ يهمبارزه ما عل يدبدون ترد

 یم يفشده و تعر روعبا مارکس ش ياليستیسوس یآن با تجددطلب يگزينیجا
ختم  یودولت يخیتار يسممارکس یاو و دست آوردها یبا آموزه ها یگردد ول

به  يدو با يمروز ما با آنها روبرو هستکه ام یو چالش هائ مسائل .گردد  ینم
حل ) دهند  یم يلجهان را تشک يتدر صد جمع 80که ( زحمتکش  يتنفع بشر

 ينا يچيدگیپ. هستند  يچيدهو هم در عمل متنوع و پ یگردند هم در تئور
بما  يافتهتوسعه ن یو هم در کشورها يافتهتوسعه  یمسائل هم در کشورها

جانبه و  يک یراهکارها يقتوانند از طر یفا نمدهد که حل آنها صر یم اننش
،  یبر خالف چند جانبه گر یتک جانبه گر يراز. ممکن گردند  یتک بعد

اجزاء مختلف و متنوع متعلق به مسائل و چالش ها  ينها و تضادها ب یتالق
  . کند  یم یمواقع وجود آنها را نف یگرفته و بعض يدهرا ناد
دربند را در نظر  يرامونیپ یمرکز و کشورهامسلط  یکشورها ينتضاد ب مثال
بعد  یمتعلق به مکتب نظام جهان یها يستتضاد به نظر مارکس ين، ا يريدبگ
شکاف . با آن روبرو است  یدر سطح جهان يتاست که بشر یچالش یاصل

 بوجود یدر کل کره خاک يرامونیمرکز و پ ينب یرا که نظام جهان یغول آسائ
  ؟ یچگونه و به چه نحو یول. و گردد شکسته و مح يدآورده با
توسعه و  يقکه از طر يدوارندها ام یبعض. نهفته است  يتدر خود واقع تضاد

طرف  يکنظام موفق به لغو  يرامونیدر بخش پ يدیتول يروهاین يشرفتپ
 یبه نفع کشورها یروند فالکت بار شکاف انداز يدتضاد گشته و از تشد

سازمان  به یاز آنها حت یافراد که تعداد ينا. کنند  يریدر بند جلوگ يرامونیپ
 يزاسيونگلوبول يهتعلق دارند و در مبارزه عل يستیها و احزاب مارکس

 ينا یدهند ، رو یو تعهد را از خودشان نشان م يميتصم يتنها يزن يهسرما
در فقر و  یدر سطح جهان يتدرصد بشر 80ورزند که چون  ینکته اصرار م

 يزکنند پس اول از هر چ یم یزندگ یو معنو یماد یه گو عقب ماند یآواره گ
 يروهایبه رشد ن یدار يهسرما یساز یصنعت يدبا گذار از مرحله تشد يدبا
  . در بند کمک کنند  يرامونیپ یدر کشورها يدیتول
 ياکنند و  یبا توجه نم يرامونیدر جوامع پ ينیع يتافراد به دو واقع اين

 يدیتول يروهایبه رشد ن يتدادن ارجح ينکها کمي.  يرندپذ یوقوع آنها را نم
 يگرضد نظام به د يروهایگردد که ن یعموما باعث م يرامونیپ یدر کشورها
 ياليستیسوس هایبا چشم انداز یگسترش عدالت اجتماع يژهبو(  یابعاد رهائ

پروسه شکاف  ينکهدوم ا. دهند  یبه آنها مقام ثانو ياتوجه نکنند و  يا) 
در سطح  يهمنطق حرکت سرما يرآمد اجتناب ناپذ یپ)  يزاسيونرپوال(  یانداز
 یکشورها يافتگیتوسعه  ينکهبا علم به ا. است )  يزاسيونگلوبول(  یجهان

آن کشورها در گرو توسعه  حاکمرفاه و عزت طبقات  يادمرکز در خدمت ازد
 يچه)  8 یج یکشورها( آنها  يجهاست در نت يرامونیپ یکشورها يافتگین

  . را نخواهند داد " به آنها  يدنرس" دربند اجازه  يرامونیپ یبه کشورها وقت
با چشم  يگيرپ یتجددطلب يخیتار يشرفتضد نظام که متعهد به پ نيروهای
و  يهبا تعب يددر بند هستند با يرامونیپ یدر کشورها ياليستیسوس یاندازها
موثر راه را  یرهامناسب و با استفاده از ابزا یمبارزات یها یاستراتژ يمتنظ
زحمتکش  يتبشر یدر جهت رهائ يرامونیپ یدولت ها –گسست ملت  یبرا

رشته گسست ها از  يکاحتمال دارد که وقوع  يلیخ. آماده و هموار سازند 
تکامل  يخرا در تار يدیمحور نظام توسط چالشگران ضد نظام فصل جد

 . باز کند  يکمو  يستقرن ب یدر تجددطلب يبخشخردرهائ


