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  يک خوانش شبه آنارشيستی از مارکس
  

  )پيران آزاد نقدی بر آرای(      
    

  حشمت محسنی     بخش اول               
  
  

ی بخشی از کتاب جدید ¬ای که بر ترجمه¬رفيق پيران آزاد در مقدمه
جان هالووی به نگارش در آورده است، به نحو سرراست و شفاف، نه 

آلود، به دفاع از نظرات نویسنده ¬در قالب سخنان مبهم و مه
رای اعتقاد جدید خود مبنا و استدالل برخاسته؛ و تالش کرده است ب

این اقدام او فی نفسه در خور ارزش است و امکان . فراهم سازد
بحث نظری پيرامون آن و نتایج سياسی منبعث از آن را فراهم 

در این مقدمه نسبتا مفصل، او قرائتی از مارکس به دست . کند¬می
ا نه با او عمدت. دهد که فرق چندانی با یک آنارشيست ندارد¬می

استفاده از آثار مارکس، بلکه با منسوب کردن آرای جدید خود به او، 
قبل از این که دعاوی او را مورد . دهد¬این خوانش را به دست می

ای از آرای او را ¬کنم چکيده¬بررسی قرار دهيم ابتدا تالش می
محورهای عمومی . معرفی کنم، تا نقد دیدگاه او بهتر دریافته شود

  :سازند به قرار زیر اند¬ی نظریه او را می¬که شالوده
دولت ارگان سرمایه و شکلی از مناسبات اجتماعی آن   -1

منطق ساختار و . است و بنابراین ماشين و دستگاه خنثی ای نيست
های مناسبات دولتی، مانند سلسه مراتب، نخبه گرائی و ¬روال

لت و مناسبات تمرکز در ذات دولت قرار دارند؛ و منطق کار و فعاليت دو
به " رهبر"یا " هادی"آن با مردم به عنوان " فاصله گذاری"جداطلبانه و 

توان این دستگاه را تصرف کرد و ¬بنابراین نمی. شود¬کار گرفته  می
توان از ¬نمی. از آن به ضدخودش و برای زوال خودش استفاده کرد

دستگاهی که منطق و ساختارش بر مبنای جدا کردن قدرت 
ها و متراکم کردن آن در خود برای اعمال سلطه ¬از آن ها¬انسان

ها و حفظ منافع اقليت محدودی است، برای قدرتمند ¬سرمایه بر آن
کردن انسان زیرسلطه و برای خودرهانی از سلطه سرمایه استفاده 

  کرد
هر گونه تفویض اراده مردم به نمایندگان خود به سخن   -2

جداسازی "و ذاتا  به  دیگر اصل دموکراسی نمایندگی ضرورتا
  .رساند¬و تخصصی شدن آن یاری می" سياست

به کارگيری دولت در مبارزه عليه سرمایه و استفاده   -3
پرولتاریا از دولت برای پيشبرد امر خود و استفاده از واژه دولت در 
جای جای آثار مارکس، از جمله مانيفست کمونيست، تا قبل از کمون 

ای شده است تا ¬این کار زمينه. ردبه چشم می خو ١٨٧١پاریس 
امثال کائوتسکی و سپس جنبش سوسياليستی، بعد از گرفتن 
دولت در انقالب اکتبر، برآن تکيه کنند و سياست دولت مدار را به 

اما کارل مارکس در دوره بعد از . عنوان سنت مارکسيستی رواج دهند
هر حال، این به ... کمون به نوع دیگری به این موضوع نگاه کرده است

نگرش مارکس تا آنجا رفت که تصميم گرفت حتی از واژه دیگری به 
  .ها استفاده کند¬جای دولت در نوشته

داری یکسان است و ¬دولت نوع شوروی با دولت سرمایه  -4
ای دارد که لنين بعداز انقالب ¬هم هویتی آن ریشه در خلف وعده

حدود بودن آن جا به جا اکتبر اصل کوتاه بودن دوره گذار را با اصل نام
  .کند¬می

ما به سياست جدیدی نياز داریم که بر منطق دولت   -5
های ¬های آماده و نسخه¬این سياست راه. ریزی نشده است¬پی

همان طور که . تواند داشته باشد¬از پيش نوشته شده ندارد و نمی
فقط یک ". رویم¬می پرسيم و راه می: "گویند¬ها می¬زاپاتيست

ارد، نفی همه منطق و کارکرد و ساختاِر مناسباِت نکته روشن د
های مبارزاتی که به بن بست ¬سرمایه داری و دوری از پروژه

  . اند¬رسيده
داری، تضاد بين کنش ¬و باالخره تضاد محوری سرمایه  -6

مفيد، خالقانه و مشخص انسانی با کار مزدوری یعنی کنشی 
تضاد بين . فته استباشد که زیر سلطه و کنترل سرمایه قرار گر¬می

منظور (ترین نمایه¬با سرمایه، آشکارترین و صریح) در استخدام(کارگر 
  .این تضاد محوری است و نه همه آن) نویسنده نماد است

های باال بر چهار موضوع متمرکز ¬من در این نوشته از ميان نکته 
ابتدا پيرامون مساله دولت، سپس در پيوند با . خواهم شد

کنم که بحث حول آن ¬یندگی تزهایی را مطرح میدموکراسی نما
داری اشاره ¬و در ادامه به تضاد اصلی در سرمایه. دامن بگيرد

و در انتها در پيوند با ضرورت طرح بدیل نکاتی . کوتاهی خواهم کرد
  .مطرح خواهم کرد

  
  بحث در باره دولت

قرائت رفيق پيران از دولت نزد مارکس حاوی نکاتی است که  من 
کنم اوال نشان دهم این روایت خالف اعتقاد مارکس ¬می تالش
کنم که ¬ثانيا برای اثبات این ادعا، به تحقيقی اشاره می. است

پيرامون زوال دولت در آثار مارکس صورت گرفته است؛ و ثالثا به خود 
کنم که نسبت به نظریه مارکسيستی ¬ها مراجعه می¬آنارشيست

  . اندیشند¬زوال دولت چگونه می
هی به خوانش نظریه دولت نزد مارکس در نوشته رفيق پيران نگا

دهد که این روایت تا حدود زیادی دلبخواهی، متناقض و ¬نشان می
غير مستند است، اگر نگویم که در جاهایی با آرای او مباینت 

کند بر پيدایش، ¬نظریه مارکسيستی دولت تالش می. آشکاری دارد
نظریه مارکسيسم دولت را . دکارکرد و زوال آن روشنایی بيانداز

نگرد که ¬ی ارگانی نمی¬ای دایمی و یا به مثابه¬چون پدیده¬هم
ها وجود داشته یا باید وجود داشته ¬عصرها و نسل¬ ی¬در همه
این نظریه دولت را محصول و ثمره شرایط اجتماعی و تاریخی . باشد

. رودتواند از بين ب¬داند که صرفا با نابودی آن شرایط می- معينی می
و هر نوع تالش برای محو آن بدون از بين رفتن شرایط و علت وجودی 

تواند به سهم خود این نهاد را بازسازی و یا به ¬تکوین دولت می
نيمه دولت، دولت (از این رو مارکسيسم به دولت. شکل جدید در آورد

داری به کمونيسم معتقد ¬در دوره گذار از سرمایه...) نوع کمون
یه آنارشيستی که مبتنی بر الغای دولت است متمایز است و از نظر

است؛ و بدون تصرف قدرت توسط اکثریت مردم ویا به سخن دیگر پی 
  .داند¬را ناممکن می" تغيير جهان"افکندن دولت نوع جدید، 

  
  تمایز درهم شکستن ماشين دولتی از زوال دولت - الف

که دهد ¬ی رفيق پيران نشان می¬یک نگاه اوليه به مقاله 
جویانه عليه دولت تزیين شده است ¬ی او با یک روح مبارزه¬نوشته
های استوار بر درهم شکستن اراده ¬مایه  و خصلت دولت¬و درون

دستگاه "او بر این باور است که . کند¬مردم را به خوبی افشاء می
منطق و کارکرد آن در خدمت نفی مناسباتی "نيست، " دولت خنثی

های مناسبات ¬منطق ساختار و روال"از توان ¬است، نمی" انسانی
آن در سازماندهی "  دولتی، مانند سلسه مراتب، نخبه گرائی، تمرکز

های ¬مبارزه خودمان عليه دولت استفاده کرد، یا در راستای هدف
کند که ماشين ¬او مدام به ما یادآوری می. متعالی بهره جست

باید مطرح اما پرسشی که بالفاصله . دولتی را باید درهم شکست
های انقالبی کسی با ¬شود این است آیا در ميان مارکسيست

درهم شکستن ماشين دولتی مخالف است؛ یا به تازگی در این امر 
ی پس از درهم ¬دچار تردید شده است؟ یا بحث بر سر دوره

شکستن ماشين دولتی یا برقراری دولت نوع جدید است که باید 
شوند؟ دولتی که منطق و  های مستقر بورژوایی¬جایگزین دولت

های بورژوایی مستقر متمایزاند و از ¬مختصات آن یکسر از دولت
به سخن دیگر، بحث برسر الغای . یابنده برخوردار اند¬ویژگی زوال

زدایی، آن ¬دولت یا زوال دولت است که سراسر نوشته به جای ابهام
این پرسش کليدی در بحث حاضر است که . سازد¬آلود می-را مه
ی مقاله آشکارا از آن طفره رفته و مرز درهم شکستن ¬یسندهنو

. سازد¬دولت بورژوایی با ایجاد دولت نوع پرولتری را مخدوش می
در این جا . کنيم¬بگذارید برای واکاوی نظر او از همان تز اول آغاز 

درک معينی از دولت ارائه شده که من در این مقاله به آن 
شوم که از ¬وع دیگری متمرکز میپردازم، بلکه بر روی موض¬نمی

تری برخوردار است؛ یعنی عدم تمایز بين درهم ¬اهميت بيش
او در . شکستن ماشين دولتی با مقوله زوال دولت در روایت رفيق آزاد

آیا می توان این دستگاه را تصرف کرد و از آن به : "گوید- این باره می
ین، بخش ضدخودش و برای زوال خودش استفاده کرد؟ عالوه بر ا

دیگر سئوال و مساله آن است که اگر نتوان از دولت چنين 
ای کرد آیا درست است که مبارزه مان عليه مناسبات ¬استفاده

سرمایه داری را بر مبنای تصرف دولت شکل بدهيم یا آنکه می باید 
مبارزه برای تالشی قدرت متراکم دولت و درهم شکستن این 

تجربه قرن گذشته نشان نداده که دستگاه قدرت را پيش بریم؟ آیا 
برای زوال و در هم شکستن ماشين دولت می باید زمينه آنرا در 
جریان مبارزه عليه دولت و پيش از سرنگون شدن قدرت دولتی فراهم 

  ؟"آورد
در این جا مساله درهم شکستن ماشين دولتی با مقوله زوال دولت  

زمانی درهم از نقطه نظر . کارگری یکسان انگاشته شده است
درهم شکستن . شکستن ماشين دولتی مقدم بر زوال دولت است

ماشين دولتی از مقوله نفی ساختارهای سياسی مسلط است، 
های ¬درحالی که دومی ناظر بر زوال دولتی است که بر خرابه

ماشين دولتی کهن شکل گرفته و در یک فرآیند صورت تحقق 
البته نباید به قول   - درهم شکستن ماشين دولتی- اولی . یابد¬می

لوچيو کولتی به معنای شعله ور ساختن وزرات کشور و سنگربندی 
. ها محتمل است¬دریافته شود، هر چند وقوع این رخدادها در انقالب

به جای ماندن یا ویرانی دستگاه دولت "پرسش کليدی در این باره 
ا و قدرتی که کارکردی جد"و ویرانی دولت بورژوای یعنی نفی ". است

جایگرین کردن گونه جدیدی از قدرت به "و " ها دارد¬در تقابل با توده
از این رو درهم شکستن ماشين دولتی، دست به ) 1". (جای آن
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نظامی نيست؛ کسب قدرت  - ساالری¬دست شدن دستگاه دیوان
سياسی در دولت موجود نيست؛ کسب اکثریت رای مردم در پارلمان 

حزب  کمونيست به جای یک حزب  موجود نيست؛ جایگزین شدن یک 
بوروژا در نظام مستقر نيست؛ بلکه درهم شکستن تمایز نهادی 

در حالی که زوال دولت . حکومت کنندگان از حکومت شوندگان است
نوع کمون، (ی بعد از پی افکندن دولت نوع جدید¬کارگری به مرحله

فرآیند،  در یک...) حاکميت اکثریت، دولت کارگری، دیکتاتوری پرولتاریا
ی ¬این دولت صرفا در واژه. یابد¬امکان عملی و بستر عينی می

های موجود شباهت دارد و از جنم و سرشت دیگری ¬دولت با دولت
داری به ¬ی گذار از سرمایه¬دولت دوره -در این دولت . برخورداراست

آفرینی در ¬ی اکثریت محروم از نقش¬موانع مداخله-کمونيسم 
در هم شکسته " سياست دیگر"يران سياست به قول رفيق پ

شود که به این هدف یاری ¬نهادهای منعطفی تعبيه می. شود¬می
ای کردن مسئوليت مقامات، ¬نظير دوره(رساند،  تدابيری ¬می

اتخاذ ...) فراخوانی، کنترل از پایين توسط نهادهای جامعه مدنی
شود و به ذات ¬شود که مانع جدایی مسئوالن از مردم می¬می

شوند تا دیگر دولت به معنای رایج بی معنا ¬همه دولتی میکلمه 
یا به سخن دیگر خودحکومتی مردم به دست خود برای خود و . گردد

فراتر از این همه، بدون یک انقالب . یابد¬به نفع خود صورت تحقق می
ی اقتصادی این تدابيرمعنای واقعی خود را از دست ¬در عرصه

. شود¬ر مفهوم رایج کلمه باز میهند و راه بازگشت دولت د¬د¬می
معهذا مخدوش کردن سرشت جدید این اقدامات با دولت به معنای 
معمول کلمه، نادیده گرفتن تمایر دولت بوروژایی با دولت نوع کمون 

کاری که رفيق پيران با مخدوش کردن مقوله درهم شکستن . است
تمایز عدم دریافت .زند¬ماشين دولتی با زوال دولت به آن دست می

بين درهم شکستن ماشين دولتی با زوال دولت و مخدوش کردن 
. دهد¬ای دیگر نشان می¬مرزهای آن دو در هالووی خود را به گونه

در نزد او ما نه با اغتشاش مفهومی این دو مقوله، بلکه با مخدوش 
سازی کسب قدرت در درون نظام مسلط در سنت سوسيال 

ولتی نزد چپ انقالبی دموکراسی، با درهم شکستن ماشين د
در دیدگاه هالووی راه پارلمانی و پيروزی در انتخابات با . ایم¬مواجه

دستيابی به قدرت "درهم شکستن قدرت مستقر هر دو به عنوان 
شرطی اساسی برای "شود و به این معنا ¬درک می" حکومتی

  )2.(گردد¬نزد این دو سنت تلقی می" تغيير جامعه
  
  ضرورت تصرف قدرت سياسیبحث اصطالح دولت و  -ب
ی بعدی این است که مارکس برخالف نظر رفيق آزاد صرفا تا ¬نکته 

کند، ¬مقطع کمون پاریس نيست که از اصطالح دولت استفاده می
. برد¬بلکه بعد از این رخداد نيز او در آثار خود این واژه را به کار می

این حادثه  سال بعد از 4ست به نقد برنامه گوتا اشاره کرد که ¬کافی
: نویسد¬مارکس در نقد برنامه گوتا می. به نگارش درآمده است

داری و جامعه کمونيستی دوران دگرگونی ¬ميان جامعه سرمایه"
در انطباق با این، یک دوران گذار . انقالبی یکی به دیگری قرار دارد

سياسی نيز وجود خواهد داشت که در آن دولت چيزی جز دیکتاتوری 
  )3."(تواند باشد¬تاریا نمیانقالبی پرول

مکان اصلی بحث اما با رفيق پيران بر سر استفاده از این اصطالح 
بهر حال، :"گوید¬نيست، همان طور که او در باره این  اصطالح می

جا رفت که تصيميم گرفت حتی از واژه ¬این نگرش مارکس تا آن
انگلس در این باره، . ها استفاده کند¬دیگری به جای دولت در نوشته

بنا "نوشت  ١٨٧۵مارس  ٢۵- ١٨ای به اگوست ببل به تاریخ ¬در نامه
بر این ما می خواستيم پيشنهاد کنيم که به جای واژه دولت در همه 

با هم بودن، را به کار ) gemeinwessen(گماین وسن "جا اصطالح 
بریم، واژه خوب و کهن آلمانی که می تواند به خوبی معادل واژه 

  )4."(باشد" نکمو"فرانسوی 
ی او در این باره توافق ¬توان در بحث منعطف بود و با مالحظه¬می 

  . داشت
قرائت کامل متنی، که عبارت یاد شده از انگلس برگرفته از آن است، 
در بحث ما بسيار روشنگر است؛ و محور اصلی بحث را که همانا 

. کند¬ضرورت وجود دولت در دوره انتقال است به خوبی کانونی می
را، " دولت خلقی] "فرمول السالی: [گوید¬انگلس می
اند، ¬ما قرار داده  تا سرحد نفرت مایه سرزنش¬ ها، ¬آنارشيست

  و سپس] فقر فلسفه[¬ عليه پرودون   حال آن آه قبال اثر مارآس
اند آه با معمول شدن نظم ¬مانيفست آمونيست صراحتا اعالم آرده

ی خود تحليل رفته و ناپدید در جامعه دولت به خود¬ سوسياليستی 
انتقالی است آه از آن ¬ بنابراین چون دولت تنها یك نهاد . شود¬می

- در مبارزه، در انقالب برای برافكندن قهری دشمنان استفاده می
مادام آه : صحبت از دولت آزاد خلقی آامال بی معنی است¬ شود، 

ای مصالح از آن نه بر¬ آند، ¬پرولتاریا هنوز از دولت استفاده می
آند، و همين ¬استفاده می  آزادی بلكه به خاطر برافكندن دشمنانش

آلمه دیگر   از آزادی ممكن گردد، دولت بمعنی اخص¬ آه صحبت 
به جای ¬ شد پيشنهاد آرد آه ¬می  پس. وجود نخواهد داشت

همبائی گذاشته شود، آه یك آلمه  Gemein wesenدولت، همه جا  
" آمون"و به خوبی معنای آلمه فرانسویقدیمی خوِب آلمانی است 

بنابراین بحث با رفيق پيران اساسا بر سر استفاده ) 5.(رساند¬را می
هر چند که او در این جا نيز  -یا عدم استفاده از این اصطالح نيست

بلکه اساسا بر سر استفاده پرولتاریا از  - گوید¬مستند سخن نمی
ها ضرورت ¬از آنارشيستدولت در دوره انتقال است که او به تاسی 

  . کند¬کند، و انگلس با صراحت از آن یاد می¬آن را انکار می
ی معينی ¬بحث کسب قدرت در آثار مارکس و انگلس از یک سابقه

تواند برای تدقيق بحث حاضر ¬برخوردار است که نگاهی به آن می
مارکس و انگلس تقریبا از ایدئولوژی آلمانی به بعد . مفيد باشد

کنند که در سير ¬را در پيوند با تصرف قدرت نمایندگی میرویکردی 
به طور کلی رویکرد آنان را . یابد¬تر تعين می¬رخدادها هر چه بيش

. توان به سه دوره تقسيم کرد¬در قبال تسخير قدرت سياسی می
شود و تا نگارش اثر ¬ی اول از ایدئولوژی آلمانی شروع می¬دوره

ی این دوره ¬وجه مشخصه. ادامه دارد" برومر برومر لویی بناپارت 18"
توان تاکيد بر تصرف قدرت  سياسی توسط پرولتاریا ¬را می
هدف :"کنند که ¬ها  اعالم می¬در این دوره آن. بندی کرد¬صورت

ها همان هدفی است که تمام احزاب پرولتری در ¬فوری کمونيست
ی ¬تشکل پرولتاریا به صورت طبقه، برانداختن سلطه: پی آن هستند

  )6."(بورژوازی، تصرف قدرت سياسی به دست پرولتاریا
جنگ "آغاز و تا " برومر برومر لویی بناپارت 18"ی دوم از انتشار ¬دوره

در این دوره مارکس برای . یابد¬ادامه می" داخلی در فرانسه
نخستين بار بر اهميت درهم شکستن ماشين دولتی بورژوایی تاکيد 

های سياسی، به جای درهم ¬تمامی شورش:"گوید-کند و می¬می
اند، ¬شکستن این ماشين حکومتی به تقویت و تکميل آن کمک کرده

ی خود برای کسب قدرت مبارزه کردند ¬احزابی که هر کدام به نوبه
". اند¬فتح این بنای عظيم دولت را چونان غنيمت اصلی فاتح دانسته

نوشته  اگر به آخر فصل: "گوید¬یا در نامه به لودویگ کوگلمن می) 7(
برومر نگاهی بيندازی در خواهيد یافت که من اعالم  18من 
ام که کوشش بعد از انقالب فرانسه دیگر مانند پيش ¬داشته

نظامی از دستی به دست دیگر -استحاله ماشين دیوان ساالر
نخواهد بود بلکه آن را خرد خواهد کرد و این شرط مقدماتی برای هر 

که مالحظه ¬چنان) 8". (ستانقالب مردمی واقعی در اروپا ا
ی یاد شده مارکس در دوره نخست بر ¬کنيم در چارچوب دوره¬می

ی سياسی ¬کسب و تصرف قدرت دولتی و درهم شکستن سلطه
اما او در دوره دوم این ضرورت درهم . بورژوازی به طور کلی تاکيد دارد

. گيرد¬شکستن ماشين دولتی است که مورد توجه مارکس قرار می
است که پس از درهم شکستن ماشين دولتی چه  پرسش این

در این دو مرحله ما با پاسخ مشخصی . چيزی باید با آن جایگزین گردد
  . روبه رو نيستيم

. ها ادامه دارد¬دوره سوم از کمون پاریس شروع و تا پایان زندگی آن
در این دوره پاسخ پرسش دوره دوم نه از نقطه نظرتئوریک، بلکه از 

مارکس . شود¬بررسی رخداد کمون پاریس ارائه میحيث عملی با 
این اساسا : راز حقيقی کمون این بود: "گوید¬در این باره می

حکومتی بود از آن طبقه کارگر، زایيده نبرد طبقاتی توليدکننده بر ضد 
مند از برخورداری و تملک، یعنی خالصه شکل سياسی ¬طبقات بهره

از قيد [اقتصادی کار ای بود که رهایی¬سرانجام به دست آمده
  )9. (پذیر گردد¬از راه آن ممکن بود تحقق] سرمایه
دهد که کسب قدرت سياسی در ¬بندی نشان می¬این دوره

ای، بلکه ¬دستگاه نظری مارکس نه یک موضوع تصادفی، یا حاشيه
یک نکته .  رود¬ها به شمار می¬یکی از ارکان نظریه سياسی آن
که الزم است به آن اشاره شود این مهم دیگر در پيوند با بحث حاضر 

ی حاکميت برآمده از ¬است که مارکس و انگلس و حتی لنين در باره
دولت نه "، "نا دولت"، "نيمه دولت"چون ¬تعبيرهای هم 1871انقالب 

های ¬اند، این امر سبب برداشت-به کار برده" ... به معنای اخص
ن هالووی و ها شده است و کسانی مانند جا¬نادرست از سخنان آن

اند که دولت نوع کمون ¬ادعا کرده) رفيق پيران(به تاسی از او 
ها نشان -تر در آثار آن¬دقت و تامل بيش. اساسا دولت نبوده است

های ¬ها را در تمایز با دولت¬دهد که مارکس انگلس، این ترم¬می
. ها نشان دهند¬گيرند و قصد دارند مرز خود را با آن¬رایج به کار می

ی ¬در واقع به دولت نوع جدیدی اشاره دارند که از دو مولفهها ¬آن
اساسی برخوردار است که در بحث رفيق پيران کامال نادیده گرفته 

  :این دومولفه عبارتند از. شود¬می
از ارباب جامعه به خادم  آن ...)  نيمه دولت، نادولت(دولت  -1

  .شود¬و از دولت اقليت به دولت اکثریت تبدیل می
ی وجودی دولت ¬دولتی است زوال یابنده  که فلسفهاین   -2

  . برد¬را در یک فرآیند از بين می
کنند و از نوع ¬ها به این دو دليل از این تعيبرها استفاده می¬آن

گویند و آن را ¬جدیدی از دولت، یا دستگاه جدیدی دارند سخن می
  .دانند¬برای دوره انتقال امری ضروری می

و انگلس پيرامون دولت در دوره گذار نزد  گفتم قرائت نظریه مارکس
ها را ارائه ¬رفيق پيران نه مستند است و نه به خوبی کانون بحث آن

یعنی چيزی . گوید¬به عالوه در ارائه آن متناقض سخن می. کند¬می
ادعای او اینست که مارکس بعد از . کند¬را که رشته است پنبه می
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ولت دست یافته است اما واقعه کمون پاریس به اعتقاد جدیدی از د
  :گوید¬در جایی دیگر از نوشته خود می

باید در نظر داشت که مارکس بر آن است که پيش از این تاریخ نيز "
او این موضوع را در . اعتقادی به استفاده از دولت نداشته است

به دکتر کوگلمان نوشته متذکر  ١٨٧١آوریل  ١٣ای که به تاریخ ¬نامه
  )10. (شود¬می
شوند؟ از ¬ناقض در نظام اندیشگی او چگونه با هم جمع میاین ت

استفاده از دولت در جای جای آثار مارکس، " شود¬یک سو گفته می
به  ١٨٧١از جمله مانيفست کمونيستی، تا قبل از کمون پاریس 

و حتی زمينه نظرات بعدی امثال کائوتسکی را "  خورد¬ چشم می
پيش از این تاریخ "مارکس گوید ¬کند و از سوی دیگر می¬فراهم می

  ".نيز اعتقادی به استفاده از دولت نداشته است
آیا ویژگی دولت کارگری و تمایز ماهوی آن با دولت نوع بورژوایی به 

ی دولت نادیده گرفته شده است؟ ¬صرف اشتراک در استفاده از واژه
ی ¬نظامی مانع مشاهده –آیا درهم شکستن ماشين بوروکراتيک 

شود؟ آیا دولت در دوره گذار با ¬ی اثباتی آن می¬جنبهسویه بدیل و 
آیا تاکيد . شود¬یک نيش قلم در دستگاه فکری رفيق پيران محو می

مارکس بر در هم شکستن ماشين دولتی نزد رفيق پيران با الغای بال 
  شود؟ ¬درنگ دولت یکی گرفته نمی

  
  زوال دولت نزد مارکس -ج
  

در نزد رفيق پيران حاوی نکته نغزی  بحث زوال دولت در دوران گذار اگر
شود؛ معهذا بحثی است که در ¬نيست و یک سر مخدوش ارائه می

من . ها پيرامون آن تحقيق و واکاوی شده است¬ميان مارکسيست
در این جا به تحقيق مستند هال دریپر حول این موضوع اشاره 

 تر¬کنم، تا درون مایه این بحث به جای رازآلود شدن آن شفاف¬می
  .تر گردد¬گردد و مکان اختالف با او روشن

دریپر در تحقيق مستند خود پيرامون زوال دولت در نزد مارکس قایل  
به سه دوره است که هر دوره ویژگی و ُمهر و نشان خاص خود را در 

  .بر دارد
گيرد ¬را در بر می 1847دوره اول از اوان فعاليت سياسی تا مقطع  

ها تحت تاثير آن ¬ی رایجی است و آن¬یدهدر این دوره الغاء دولت ا
در اواخر . برند¬های خود آن را به کار می¬قرار دارند و در نوشته

همين دوره است که مارکس و انگلس نوع نگاه خود به این مساله را 
: گوید¬دریپر می. گيرند¬دهند و از ایده رایج فاصله می¬تغيير می

ایده قدیمی آه دولت "ین ها ا¬آن) 1845-46(در ایدئولوژی آلمانی "
را ترك آنند، به خودی خود مضمحل ¬آن¬   آه اعضایش¬آن  به محض

و تخيلی ¬ این نظر نارسایی ... "گيرند¬را به استهزاء می" شود¬می
انقالب "به جای آن ". آند¬بودن آرزوهای زاهدانه را آشكار می

ی برد، نهایتا، نهادها¬آار را از بين می  آمونيستی، آه تقسيم 
این ). beseitigtبرد ¬از بين می(آند ¬سياسی را ملغی می

گرایی ابتدایی ¬هاست درجدایی از ضد دولت¬نخستين عبارت آن
، و جایگزینی آن با تئوری )تبلور یافت  آه بعدها به شكل آنارشيسم (

. است" نهایتا"آلمه آليدی در اینجا . گرایی خودشان¬ضد دولت
. انقالب نيست، آخرین آالم آن است دیگر اولين آالم" الغاء دولت"

در پيوند با این نكته درنظر گرفت آه نخست دراین اثر   این امر را باید
آنند آه پرولتاریای ¬را اعالم می  این تز  و انگلس  است آه مارآس

  ¬انقالبی باید در پی تسخير قدرت سياسی باشد، یعنی دولت
ها با نظر به ¬د آنها بع¬وقتی سال.  آارگری خود را مستقر آند

شدند،   رو ¬در تعبير متاخر باآونينيستی آن روبه" الغاء دولت"
  )11".(شان تازگی نداشت¬برای

دریپر در باره . گيرد¬در بر می 1847- 1851های ¬دوره دوم سال
  :گوید¬مختصات این دوره می

 -   و انگلس  مارآس" دولت آارگری"بنابراین از همان آغاز، تئوری "
طبقه آارگر به مثابه اولين مرحله ¬ ت سياسی توسط تسخير قدر

 - بورژوا ¬ به یكسان در تضاد با آنارشيسم اوليه و ليبراليسم  -انقالب
حالت . دیگر یك شعار نيست" الغاء دولت"¬... دموآراتيك تكامل یافت

بنابراین، . داشت¬ یك هدف نهایی انقالب اجتماعی را دارد و خواهد 
خرد : واسطه دارد¬مفهوم بی  ، تاآيد مارآس1848در جریان انقالب 

ارتجاعی موجود و استقرار قدرت سياسی دموآراتيك ¬ آردن دولت 
  )12(¬ ".جدیدی توسط انقالب

دریپر با بررسی آثار نوشته شده در این دوره نظير فقر فلسفه، 
و   مارآس¬"گوید ¬مانيفست، مبارزه طبقاتی در فرانسه و غيره می

و ". اند¬الغاء دولت قدیمی رسيده" درك جدیدی از اآنون به  انگلس
الغاء "ها در این دوره آخرین بار از ¬مدعی است که  آن

اند و تا دو دهه از آن ¬سخن گفته]  1852درهيجدهم برومر،"[دولت
  .کنند¬عبارت استفاده نمی

و جریان   دریپر بحث زوال دولت در دوره سوم را تحت تاثير آمون پاریس
شروع و تا پایان  1871این دوره از . داند¬شيسم میسياسی آنار
در این دوره بين مسایل نظری و عملی . ها ادامه دارد¬زندگی آن

مسایلی که مارکس وانگلس در این دوره با . خوانی وجود دارد¬هم
  :کنند عبارتند از¬آن دست و پنجه نرم می

  "اتوریته"رابطه بين دولت و هرنوع  -  1
ت یا برقراری دولت آارگری؟ اولين اقدام انقالب یا الغاء فوری دول -  2

  سرانجام نهایی آن؟
  ماند؟ ¬از ناپدیدشدن دولت چه برجای می  پس -  3

و در هر سه محور، تبيين مارکس و انگلس از مسایل شکاف آشکاری 
در محور اول، در حالی که . دهد-را با روایت آنارشيستی نشان می

ها ¬دانند، مارکسيست¬ا مردود میها هر نوع اتوریته ر¬آنارشيست
در محور دوم، . به اتوریته دموکراتيک و مشروع باور دارند

چون اولين اقدام انقالب پای ¬ها بر الغاء دولت هم¬آنارشيست
ها این امر را نه اولين اقدام انقالب، بلکه ¬مارکسيست. فشارند¬می
، و باالخره در محور سوم. دانند¬ی فرآیند انقالبی می¬نتيجه

ها بر محو نهادهای عمومی اداره جامعه باور دارند، ¬آنارشيست
ولی  -اما نه با خصلت طبقاتی -ها بر نهادهای عمومی¬مارکسيست

: گوید¬انگلس در این باره می. گو در برابر جامعه اعتقاد دارند¬پاسخ
اند که دولت ¬ها در این باره هم عقيده¬ی سوسياليست¬همه"

ی سياسی به دنبال انقالب ¬ریتهسياسی و همراه با آن اتو
های ¬اجتماعی آتی ناپدید خواهند شد واین بدان معناست که نقش

شان را از دست خواهند داد و ¬عمومی و دولتی سرشت سياسی
شوند که حافظ منافع حقيقی ¬ای بدل می¬به امور اجرایی ساده

  )13".(جامعه اند
دهد ¬ینگاهی به بحث زوال دولت نزد مارکس و انگلس نشان م

ی الغای دولت شروع کردند و در دوران ¬ها در اوان جوانی از ایده¬آن
بندی زوال دولت ¬باليدگی خود از آن دست کشيده و از صورت

ها ¬ی آنارشيست¬و این درست خالف نظریه. اند¬استفاده کرده
است، یعنی آن چه که رفيق آزاد به مارکس و انگلس نسبت 

  .دهد¬می
  
  داری¬با سرمایه ی دولت مدرن¬رابطه -د

دهد ¬نگاهی به عناصر دیگر نظریه رفيق آزاد درباره دولت نشان می
گرائی، تمرکز، و از سوی ¬نخبه) 14(که او از یک سو سلسله مراتب،
درحالی . پندارد¬داری را یکسان می¬تکوین دولت مدرن با سرمایه

همانی بين سلسه مراتب، نخبه گرائی، ¬که باور قایل شدن به این
وجود . داری از حيث تاریخی سخن نادرستی است¬ز با سرمایهتمرک

داری ¬سلسله مراتب، نخبه گرائی و تمرکز در جوامع پيشاسرمایه
های چينی در شکل خالص خود قابل ¬مخصوصا در تجربه ماندارین

توانند در جوامع ¬به عالوه این عناصر می. مشاهده بود
کافيست به تجربه . ندداری نيز به حيات خود ادامه ده¬مابعدسرمایه

این . شوروی نگاهی بيافکنيم تا صحت این مدعا را مالحظه کنيم
داری ¬تواند توسط رفيق پيران از طریق سرمایه¬استدالل می

که در تجدیدنظر خود به این ¬چنان. دانستن شوروی نقض شود
اما این . بندی جوامع نوع شوروی رسيده است¬اعتقاد از صورت

مارکسيسم روسی سابق به راستی امری  چرخش برای یک مدافع
تواند این مساله را ¬رود که چگونه می¬شگفت آور به شمار می

بماند از این که جز صدور حکم استداللی برای . پيش خود تبيين نماید
  .این نظر جدید ارائه نکرده است

نکته دوم این که رفيق آزاد برای شروع بحث خود از نظریه توماس  
است پرسيدنيست شان نزول ارائه بحث هابس هابس سود جسته 

تر از او به ¬چرا او به نظریه الک یا پيش. در این مورد کدام است
تا . ماکياولی به عنوان پدر نظریه دولت مدرن اشاره نکرده است

فهمم این اشاره به نحوی دارد بين تکوین دولت ¬جا که من می¬آن
اگر این . کند¬داری عالومت تساوی برقرار می¬مدرن و سرمایه

دولت . برداشت از سخن او درست باشد، این تز نيز نادرست است
مدرن اساسا با اقدامات انحصار قهر، انحصار دریافت ماليات، و 
استقرار دولت مبتنی بر قانون و غير شخصی کردن حاکميت، مقدم بر 

داری تکوین یافته و در دوره گذار از جوامع ¬سرمایه
. داری متولد شده است¬رمایهداری به س¬پيشاسرمایه

داری بعدا با دولت مدرن پيوند خورده و با آن همخوان شده ¬سرمایه
داری به ¬به عالوه ایجاد همانندی بين دولت و سرمایه. است
هایی استثنایی ¬ی خود سبب ناتوانی در تبيين دولت¬نوبه
داری ضرورتا با حاکميت ¬شود؛ و مسلط بودن مناسبات سرمایه¬می

  .دار مالزمه ندارد¬بقه سرمایهسياسی ط
  
  ها¬نظریه دولت مارکسيستی از زبان آنارشيست -ذ

کنم و به ¬و باالخره به آخرین نکته در این محور بحث اشاره می
ها ¬ها از زبان خود آن¬ها با آنارشيست¬اختالف مارکسيست

دانيل گرن آنارشيست انقالبی و کمونيست در . کنم¬مراجعه می
این تفاوت را به نحو " مارکسيسم و آنارشيسم"رساله خود به نام 

حاال به نقاط اصلی : "گوید¬او می. بندی کرده است¬روشنی صورت
نخست آن که با . پردازم¬اختالف مابين مارکسيسم و آنارشيسم می

ها به الغاء نهایی دولت معتقدند ولی ¬وجود این که مارکسيست
لتری دولت جدیدی دانند که پس از انقالب پيروزمند پرو¬ضروری می

نامند برای یک دوره نامعلوم ¬می" دولت کارگری"ها آن را ¬که آن
ها قول ¬زمانی به وجود آورد و بعد از این دوره زمانی است که آن
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نامند ¬می" نيمه دولت"دهند که این دولت که گاهی نيز آن را ¬می
ها معتقدند که چنين ¬اما بالعکس آنارشيست. به تدریج از ميان برود

دولت جدیدی به خاطر مالکيت دولتی تمامِی اقتصاد و دیوان ساالری 
گر ¬اش بيش از دولت قبل مقتدر و سرکوب¬هر روز رشدیابنده

دانيل گرن ) 15".(خواهد بود و در مقابل اضمحالل مقاومت خواهد کرد
شمارد، جورج ¬البته تنها آنارشيستی نيست که این تمایز را بر می

نيز بر همين نکته " آنارشيسم"خود به نام  وودکاک در کتاب معروف
شان در به ¬ها بر سر نظریات¬آنارشيست: گوید¬او می. اذعان دارد

های نيل به دگرگونی اجتماعی  با هم در اختالف ¬کار گرفتن روش
هستند، اما در این که خود را غير سياسی و حتی ضد سياست 

ای ميان شدیدترین نبرده. انگارند، با هم یگانگی دارند¬می
ها بر سر این پرسش درگرفت که آیا ¬ها و مارکسيست¬آنارشيست

توان به دست احزاب سياسی کارگری ¬جامعه تساوی طلب را می
. ریزی کرد¬شان به چنگ آوردن دولت است پی¬که هدف
اند، و اعالم ¬ها همگی عمل سياسی را منکر شده¬آنارشيست

ه بایستی الغائش اند که دولت را نباید در چنگ گرفت بلک¬داشته
کرد؛ زیرا انقالب اجتماعی را باید به راهی کشاند که به الغای تمامی 

ای، ¬جویی طبقه¬طبقات منجر شود، نه به راهی که به سلطه
برشماری این تمایز صرفا در ) 16.(انجامد¬حتی طبقه کارگر بی

شود محققانی دیگری نيز بر ¬ادبيات مدافعان آنارشيسم دیده نمی
  )17.(اند¬انگشت تاکيد گذاشته این مساله

  
  ضرورت دولت در دوران گذار -ر

تواند در پاسخ به این دالیل بگوید که با این وجود او ¬رفيق پيران می
کند و نظرات مطرح شده را یک سر مردود ¬از الغاء دولت دفاع می

تواند بر روایت مستند یا ¬در این جا بحث با او دیگر نمی. داند¬می
رای مارکس و انگلس استوار باشد، بلکه باید بر غيرمستند از آ

از نظر من ضرورت دولت در . منطقی بودن خود استدالل متمرکز شود
  :ی انتقال ناشی از مالحظات زیر است¬دوره
داری با گذار از ¬بين گذار از فئوداليسم به سرمایه - الف

در حالی که در . داری به کمونيسم تمایزی کيفی وجود دارد¬سرمایه
اجتماعی قبل از کسب قدرت تکوین یافته  –ولی مناسبات اقتصادی ا

شود، در گذار دومی این امر ¬بود و بعد از کسب قدرت نهادی می
در گذار . بدون کسب قدرت سياسی توسط پرولتاریا ناممکن است

های یک نظام  ¬دومی نقش قدرت سياسی در فراهم ساختن الزام
و بی توجهی به آن گذار به اجتماعی بدیل غير قابل انکار است 

  .سازد¬سوسياليسم را ناممکن می
دولت برآمده از انقالب با خطر ضدانقالب داخل و خارج مواجه  -ب

است و بدون نهاد سياسی که حمالت دشمن را خنثی نماید سخنی 
ای ¬این نکته. تواند در ميان باشد¬از گذار به سوسياليسم نمی

به . آن را آشکار کرده استهای گذشته ¬است که تجربه  انقالب
عالوه خالی کردن عرصه نبرد در قلمروی سياسی نه تنها به 

ی سياسی فرادستان را ¬کند بلکه سلطه¬ها کمکی نمی¬پایينی
ها ¬باید توجه داشته باشيم که حتی زاپاتيست. سازد¬نهادی می

ی آنان است به ¬که ایده تغيير جهان بدون کسب قدرت متاثر از تجربه
آن جا . اند¬اند و ضرورت آن را تایيد کرده¬مهم بی توجه نبوده این امر
به سوی پایتحت کشور پيش روید، ارتش فدرال :"گویند¬که می

و بگذارید مردم از بند رسته آزادانه و به ... مکزیک را درهم شکنيد
  )18".(شان را انتخاب کنند¬ای دموکراتيک حکومت دلخواه¬گونه
قتصادی و اجتماعی جدید باید یک نظام برای برپایی یک نظام ا - ج

و به یک .سياسی جدید تعبيه شود، تا قوانين الزم را وضع نماید 
به . سيستم اداری نياز است تا در اجرای آن به سهم خود بکوشد

عالوه نفی هر گونه اقتدار مشروع و دموکراتيک، بقای زندگی جمعی 
از بين شود و معنای آن را ¬و مناسبات انسانی ناممکن می

ی ضروری است که ریچارد سنت در ¬درست همين نکته. برد¬می
کند ¬های اسپانيایی به درستی بر آن تاکيد می¬نقد آنارشيست

ای ¬های اسپانيایی رویای جامعه¬آنارشيست:"گوید¬جا که می¬آن
اش این ¬دليل. پروراندند¬بدون سلسله مراتب قدرت را در سر می

گی خودانگيخته و برکنار از هر گونه کردند زند¬بود که آنان تصور می
توان به همين ¬کردند می¬پذیر است، آنان فکر می¬قيد و بند امکان

شيوه کار کرد، مبارزه کرد، به تفریح و سرگرمی مشغول شد، و به 
بدون وجود قدرت و سلسله مراتب آن . ميل خود به توليد مثل پرداخت

آن گاه در نقد ." توانی نيستهيچ نيازی به اقتدار یا به تصاویر توان و نا
ی فرماندهی را به طور ¬این طرز تفکر که زنجيره: "گوید¬این باور می
کند، اگر قرار بود جدی تلقی شود و به عنوان طرحی ¬مطلق رد می

زیرا، در . بود¬برای بنای جامعه آینده منظور گردد، چيزی شوم می
ليفی ترین تک¬ای هيچ کس احساس کوچک¬واقع، در چنين جامعه

توانست داشته باشد، به جای ¬در قبال هيچ کس دیگر نمی
ای با نوعی مِن قدر قدرت، که ¬ی اجتماعی، در چنين جامعه¬سلطه

... رو خواهيم بود¬کند، روبه¬جز به سائقه اميال خودش عمل نمی
به عبارت دیگر، آن قانونی که بخواهد خودانگيختگی محض و آزادی از 

ی ما تحميل کند، در ¬شدت بر زندگی همه هر گونه قيد و بند را به

واقع تمامی مناسبات بشری را نيست و نابود خواهد کرد و معنای آن 
  )19. (را از بين خواهد برد

مساله مقدم در دوران گذار نه کسب اکثریت در دولت موجود، بلکه - د
درهم شکستن ساختارهای مسلط سياسی و برپایی یک قدرت 

ی وجود این نظام ¬اما فلسفه. است سياسی نوین و دموکراتيک
های ¬ریزی دموکراتيک و تعيين سمتگيری¬سياسی جدید، برنامه

ریزی سوسياليستی باید بر ¬برنامه. اقتصادی اساسی جامعه است
زمينۀ بحثی دموکراتيک و پلوراليستی و در کليۀ سطوحی استوار 

ریزی ¬برنامه. جاها اتخاذ گردد- شود که تصميم قرار است در آن
نيست، بلکه " مستبدانه"دموکراتيک، نه تنها به خودی خود 

اش تجربه ¬گيری آزادانه¬ست که کل جامعه با تصميم¬تمرینی
ها و ¬دهندۀ محدودیت¬شکست اتحاد شوروی نشان. کند¬می

ریزی بوروکراتيک است که به نحوی ¬های برنامه¬تناقض
ليلی عليه تواند د- ناپذیر ناکارآمد  است و بنا بر این، نمی¬اجتناب
ریزی ¬برنامه"به قول ميشل لووی . ریزی دموکراتيک باشد¬برنامه

ست که به اجرا گذاردن ¬تکنيکی\های اجرائی¬مستلزم وجود ارگان
ها اگر از پایين، تحت نظارت ¬ست، اما آن¬ها¬تصميمات به عهدۀ آن

دموکراتيک دائمی باشند و شامل کارگرانی خودـمدیر در یک فرآیند 
. اتيک باشند، لزومًا برخورد اقتدارگرایانه نخواهند داشتاداری دموکر
توان انتظار داشت که اغلب مردم همۀ اوقات فراغت ¬مسلمًا نمی

خود را در خودـمدیریتی یا دیدارهای مشارکتی بگذرانند؛ به گفتۀ 
های نمایندگی ¬خودـمدیریتی مستلزم حذف هيأت"ارنست ماندل 

ندان را با کنترل شدیدتر گيری توسط شهرو¬نيست، بلکه تصميم
های نمایندگی توسط انتخاب کنندگانشان تلفيق ¬هيأت
  )20".(کند¬می
در نظام سوسياليستی اگرچه اقتدار طبقه مسلط درهم  - ذ

تواند در ¬شکند، اما تا تکوین کمونيسم اختالفات معينی می¬می
عمومی برای حل  -جامعه وجود داشته باشد که به یک نهاد سياسی

کاری ¬حتی در کمونيسم اختالفات شخصی یا بزه. از داردها ني¬آن
باید بياد داشته . شود¬نظير دزدی یا سرقت یک سر محو نمی

باشيم که کمونيسم الغای تضادهای طبقاتی و ازميان رفتن هر شکل 
ی ¬کشی انسان از انسان است، و این را به معنای حل همه¬بهره

تر از آن ¬ی پيش¬مرحله به عالوه در. مصائب بشری نباید تلقی کرد
دراین "به قول مارکس . تر صادق است¬یعنی فاز پایينی این امر بيش

های ¬جا ما با یک جامعه کمونيستی، نه به صورتی که بر شالوده
خود رشد کرده و تکامل یافته است، بل بر عکس، تازه از درون یک 

. داری سر برون کرده است، روبرو هستيم¬جامعه سرمایه
هنوز  - از لحاظ اقتصادی، اخالقی و معنوی - که از هر لحاظ ای¬جامعه
ای را که از دل آن برون ¬های مادرزادی کهنه را، یعنی جامعه¬نشانه

  )21.(آمده است، با خود دارد
دولت محصول شرایط اقتصادی اجتماعی معينی است که بدون - ر

 کسانی که تا زمان نابودی. شود¬نابودی شرایط تکوین آن نابود نمی
خواهند آن را را با ضربه محو کنند ناخواسته ¬علت وجودی دولت، می
لليو باسو در این باره بسيار پخته و . رسانند¬به بقای دولت یاری می

پرداز نيستيم که قبول کنيم  ¬قدر خيال¬ما آن"گوید ¬سنجيده می
تواند در یک روز روی دهد؛ بلکه معتقدیم که ¬ها می¬ی این¬همه

ی مارکس ¬یندی پردامنه است که به گفتهمسئله بر سر فرآ
ی یک دوران کامل تاریخی بگستراند، بر سر ¬تواند خود را تا پایه¬می

ی کارگر نه ¬ها طبقه¬دورانی طوالنی از نبردهاست که در جریان آن
تنها ساختارهای اجتماعی را و نه تنها روابط قدرت را، بلکه خود را نيز 

  )22."(باید دگرگون کند
نيمه دولت، کمون، حاکميت (الیل فوق ما به یک دولتبنا به د
و محو دولت با یک ضربه آن طور که . در دوره گذار نياز داریم...) اکثریت

  .گویند نه ممکن است و نه مطلوب¬ها می¬آنارشيست
خالصه کنم قرائت رفيق پيران از مساله دولت نزد مارکس یکسر 

ولت را با درهم چرا که مرز بين ترميم دستگاه د. مغشوش است
ی درهم ¬سازد، حيطه¬شکستن ماشين دولتی  مخدوش می
کند؛ قلمروی ¬آلود می¬شکستن ماشين دولتی با زوال دولت را مه

نابودی دولت بورژوایی با برپایی دولت در دوره گذار و مرز بين زوال 
اغتشاش مفهومی نزد او . گيرد¬دولت با الغای دولت را نادیده می

آورد که همانا ُکند ¬ی پيدا کند یک نتيجه به بار میاگر روزی فرادست
تردیدی . کردن سالح کارگران برای کسب قدرت سياسی است

نيست که رفيق آزاد تاکنون با خودحکومتی مردم یا دفاع از دولت نوع 
معهذا این باور او با دفاع . کمون مخالفت نکرده است و بر آن باور دارد

هالووی و مبنای استدالل خود او اش از تزهای یکسر مغشوش جان 
این که کدام یک از این دو به نفع دیگری . در تناقض آشکار قرار دارد

  . کنار زده خواهد شد باید به انتظار نشست
  

جدول زیر خطوط عمومی اختالف این دو روایت را به طور موجز 
  کند¬مقایسه می

                                                    مارکسيسم                                            
  آنارشيسم  
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    دولت                           شر الزم                                                                                       
  شر مطلق

دولت                                                                                          در دوره گذار               زوال
  الغای دولت

دموکراسی                     در شکل نمایندگی و مستقيم                                                            
  نفی  دموکراسی

بر پایه کنترل دموکراتيک مردم                                                       اقتدار                  
نفی مطلق اقتدار        در کمونيسم       نفی خصلت طبقاتی دولت 
و جایگزینی آن با یک نهاد عمومی                     نفی هر نوع نهاد 

  اداری
  

  :منابع
در کتاب . 110ی، طوبی دشتی  ص دولت انقالب لنين، لوچيو کولت -1

  .مارکسيسم و دموکراسی از انتشارات بيدار
به عنوان نمونه جان هالووی مرزهای این دو مساله را چنين  -2

برای چپ اصالح طلب پيروزی در انتخابات به : سازد¬مخدوش می
آورد، در حالی که ¬ای شرایط کنترل حکومتی را به وجود می¬گونه

) ها و پيروان  مبارزات چریکی¬نی لنينيستیع(برای چپ انقالبی
این اختالف نظر و . شرط اساسی به دست آوردن حاکميت است

ی بحثی تاریخی ميان این دو جبهه چپ یعنی ¬روش در واقع انگيزه
با این همه . اصالح طلبان و انقالبيون بوده و کماکان نيز وجود دارد

ی برای متی، به عنوان شرطی اساس.هدف دستيابی قدرت حک
. باشد¬تغيير جامعه، هدف مشترکی برای هر دو گروه می

، جان هالووی، برگردان مریم آزاد ص "ها و مفهوم قدرت¬زاپاتيست"
در این جا مرز درهم شکتن ماشين دولتی . 168راه کارگر شماره  51

با شریک شدن در ماشين دولتی با نوک قلم نادیده گرفته شده 
  .است

  .30برزگر ص . کارل مارکس، انقد برنامه گوتا،  -3
: تَرک انداختن در سرمایه داری و ستيز با دولت، مقدمه و ترجمه -4

  .پيران آزاد
، هال دریپر، سوسن روستا، ص "مرگ دولت نزد مارکس و انگلس" -5

  . ، در کتاب مارکسيسم و دیکتاتوری پرولتاریا از انتشارات بيدار63
ی ¬چ، کالين ليز، ترجمهسال، لئو پاني 150مانيفست پس از  -6

  .290حسن مرتضوی ص 
  .165برومر، کارل مارکس، باقر پرهام، ص  18 -7
اندیشه انقالبی کارل مارکس، الکس کالينيکوس، پرویز بابایی ص  -8

238.  
  .117جنگ داخلی در فرانسه، کارل مارکس باقر پرهام ص  -9

  .2منبع -10
  .43ص  3منبع -11
  .44جا ص ¬همان -12
جامعه و دولت در تئوری "اره اتوریته انگلس، به نقل از مقاله در ب -13

  .10نقد شماره . 68، لليو باسو، رضا سلحشور ص "مارکس
او . کند¬ی درستی اشاره می¬مندل در این باره به نکته -14
داری به روابط سلسله مراتبی ¬تنزل روابط توليد سرمایه: "گوید¬می

ترین روابط توليد، ¬ه اساسیها مجاز نيست از جمل- در درون بنگاه
ها و کار ¬های مختلف و بين بنگاه¬روابطی است که بين بنگاه

این روابط به وسيله توليد کاالیی تعميم یافته به نحوی . معمول است
  .گيرند¬کامال متفاوت از اقتصاد اجتماعی شده شکل می

  .مترجم نامعلوم. مارکسيسم و آنارشيسم، دانيل گرن -15
  .42جورج وودکاک، ترجمه هرمز عبداللهی، ص  آنارشيسم،-16
اگر :"نویسد¬اندرو وینسنت در فصل آنارشيسم کتاب خود می-17

های مربوط به آنارشيسم ¬مضمونی واحد باشد که پيوسته در بحث
و " حکومت"و نيز گاه " دولت"شود، همانا انتقاد و نفی- تکرار می

وینسنت، های مدرن سياسی، اندرو ¬ایدئولوژی". است" قدرت"
  .181مرتضی ثاقب فر،ص 

؟ دانيل ناگنت، فرشيد بقایی، "جياپاس پست مدرن یا پيش مدرن"-18
  .57، ص 104آدینه شماره 

  .262-263اقتدار ، ریچارد سنت، باقر پرهام ، ص -19
) ميشل(اکو ـ سوسياليسم  و برنامه ریزی دموکراتيک ميکائل  -20

  .لووی ترجمۀ تراب حق شناس
  .20-21ص 1منبع  -21
  .68، ص 7منبع --22
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    يشهوشرط اند يدق یب یآزاد ينب یتناقض ذات ياآ
  ؟ با اصل تجمع وتحزب وجود دارد يانوب   
  

  تقی روزبه دوم                 بخش          
  

نوشته قبلی با همين عنوان،دردفاع ازآزادی بی قيد وشرط :مقدمه
ه دریک تشکل کمونيستی به اندیشه وبيان درتشکل ها و ازجمل

نوشته . نگارش درآمده بود ودرنقد گرایشاتی که آن را برنمی تابند
یکی ازهمين   1*شالگونی تحت عنوان اختالف ما برسرچيست.ر

گرایشات محدودنگرومدافع زدن قيدوبند برآزادی بيان واندیشه 
اره دراینجا ازمنظردیگری به دفاع ازآزادی اندیشه وبيان  ونقد انگ.است

  :شالگونی می پردازم.های محدودکننده و مورددفاع ر
گرچه پاسخ منفی به سؤال باال درنزد باورمندان به دموکراسی 
واقعی ومدافعان آزادی وبرابری اجتماعی بدیهی بنظرمی رسد؛اما 
واقعيت آن است که رویکردهای دیگری وازجمله درميان نيروهای 

ابند وبا طناب پيچ کردن مدعی چپ وجود دارد که آن را  برنمی ت
اندیشه آزاد با انواع اما واگرهای محدودو مشروط کننده،غامض کردن 
مصنوعی مساله، بااستناد به واقعيت های تحميل شده سلطه  
طبقاتی وبالذات ناپایدار، آن را نشدنی عنوان می کنندومهمترازآن به 
ه جای پرداختن به این محدودیت های تاریخی ميرا ومبارزه علي

آن،تداوم آن را تئوریزه می کنند و درعين حال با سيمای مدافع رهائی 
بی شک خيل مدافعانی که روبه ! و آزادی در صحنه ظاهر می شوند

گذشته ومحدودیت ها دارند همواره وجود داشته است، ولی وای به 
!. وقتی که مدعيان آزادی ورهائی هم به جرگه آن ها به پيوندند

ن سؤال درميان چپ ها،همواره چالش برانگيز بهرحال پاسخ به ای
واقعيت آن است که هنوز درميان چپ ایران، .وبحران آفرین بوده است

قرن "نقد درخوری نسبت به آنچه که از تجربه و تشکل وتحزب در
یعنی نسبت به .صورت نگرفته است" بيستم وسوسياليسم دولتی 

ت فروشندگان تجربه ای  که حزب را جایگزین طبقه واراده وخواس
نيروی کار واستثمارشوندگان نمود، وتشکل های مستقلشان را به 

زائده حزب  ودراوج خود به زائده کميته مرکزی و نهایتا به زائده اراده  
صدرکميته مرکزی تبدیل کرد،نسبت به  آن گرایشی که ماشين 

همان ماشينی که درعين حال قراربود درهم شکسته شود (دولتی را 
به مثابه موتورمحرک ) درهم شکستن اش را نيزداشتندو داعيه 

برخی ازنيروها وسازمان ها . پيشرفت ،پيش فرض خود داشت
هنوزهم به گزاره های کليشه ای دراین مورد هم چون وحی منزل 

انگارنه انگارکه یک تجربه ناکام صدساله را درپشت .دخيل بسته اند
درسی برای یاد گرفتن سرخود دارند ودراین تجربه تاریخی گوئی هيچ 

همانطورکه گفته اند وقتی کسی تجربه را نادیده بگيرد .وجودندارد
وبرخی . است) وازجمله اشتباهات وبعضا فجایع آن( ناگزیرازتکرارآن 

هم که وارد نقد گذشته شده اند،بطورخيلی کلی وسرسری با این 
تجربه برخورد کرده و دربهترین حالت به این حکم کلی که 

بدون . يسم ودموکراسی جدازهم نيستند بسنده کرده اندسوسيال
جالب است که .آنکه به پی آمدها والزامات آن واقف ومتعهد شوند

برخی ها برحسب ظاهر دربرنامه های خود ازآزادی بی قيد وشرط 
اندیشه و بيان هم دفاع می کنند؛اما وقتی  تصورشان را اندکی 

ه تحمل آن درمورد خراش بدهيم،معلوم می شود که حتی قادرب
دوستان وهمسنگران دیرینه خود نيستند،تاچه رسد که در مورد 

بهمين دليل دليل وقتی پای عمل، ونه وعده . دیگران آن رابپذیرند
ووعيدهای نسيه، برای رعایت آن درمناسبات فی مابين فرامی رسد 

درچنين .،آسمان وزمين را به هم می بافند تامانع ازتحقق آن بشوند
ی است که معلوم می شود دیواره های دموکراسی وتحملشان آزمون

تاجائی است که نظرموافق دیگران را بشنوند،وگرنه شيرازه موجودیت 
آنچه که به عنوان تشکيالت درذهن خود تنيده اند وبه مثابه اصول 

دراین رویکرد رازماندن .مقدس به پاس آن مشغولند، بهم می ریزد
ان وتوسل به انشعاب برای حفظ وفعال بودن درحذف دیگراندیش

ونه درهمبستگی ناشی  2*هژمونی و موقعيت انحصاری خود است؛
درچنين مواردی . ازاشتراکات پایه ای درعين داشتن تنوع گرایشات

.... آنها رسمامدعی می شوند قلمرو تشکيالت وسازمان وحزب و
ن مستثنا ازشمول آزادی اندیشه وبيان است و گویا مراد ازگنجاندن آ

دربرنامه نيزبرای جامعه است وشامل مناسبات سازمانی نمی 
البته خوداین ).مراجعه کنيد به نوشته اختالف ما برسرچيست(شود

استدالِل مبتنی بردوگانگی درون وبيرون به روشنی منطق شکننده 
وسست آنها را آشکارکرده وبرمالکننده جایگاه وکارکردحزب 

ن دستگاهی است برای توليد  گوئی که حزب وسازما.  درنزدآنهاست
ُربات ها، که جزاطاعت محض ازآن ها انتظاری نمی -انسان
ُرباتی که مطابق این بينش، رسالت متحول کردن جامعه - انسان.رود

گوئی که سازمان وتشکيالت، تافته ای جدابافته ! را نيزبرعهده دارد
گوئی که این .ازجامعه است و دیوارچينی بين آن ها وجود دارد

گانگی و تناقض من درآوردی را که البته ناشی اززیست فرقه ای دو
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ومکاشفات آن وگسست ازجنبش طبقاتی ودرخود بودن است می 
والبته ازحق . توان برای هميشه همچون اصول مقدسی حفظ کرد

نمی توان گذشت که تنها با اتکاء به چنين اصولی است که می توان 
ست برهمين تصوراست که ودر. ازخلوص وهستی فرقه ای دفاع کرد

" نه تشکيالت"شالگونی وهمنظران وی، نظرمخالف خود را .ر
ناميدند،وپس ازیک راه پيمائی سی ساله خشت تأسيس فرقه تازه و 

. باشد بنانهادند" دربرگيرنده نظرموافق من"یک دست تری را که
بينشی که همواره  نطفه جداسری وتقسيمات متوالی وبی پایان 

البته  بندپيچ کردن شيرازه حيات .درخودداشته است فرقه گرائی را
آنگونه  - یک سازمان به یک  نظر وبه قيدوبندها به معنی آن نيست که

گویا درسطح جامعه و بيرون ازخود به آزادی بی  -که ادعای می کنند
چنين دوگانگی ناممکن . قيد وشرطو اندیشه وبيان واقعا باوردارند

: س مشت را باید نمونه خرواردانستبرعک.است ومبين یک فراافکنی
درآنجاکه قلمرو فعلی وانحصاری قدرت وسلطه  آن ها محسوب  
ميشود،وقتی آزادی اندیشه وبيان تحمل نشودبه طریق اولی 
درسطح جامعه هم وقتی پای عمل برسد تحمل نخواهد شد واحاله 
به آن نيزازباب نسيه بودن وفواید ژست آزادیخواهی است، که بویژه 

دمدمه های فروپاشی اردوگاه مدعی سوسياليسم یک در
وگرنه کسی که آزادی را درمورد هم سنگران . نيازگریزناپذیربود

. خودبرنتابد بطریق اولی آن را درمورد دیگران نيزتحمل نخواهد کرد
آزادی برای مخالفان ودگراندیشان، مثل همه ) قبل ازهمه(آزادی،یعنی

باین ترتيب  پای بندی به راهبرد .جا، این جا نيز معيارمعتبری است
رهائی بخش آزادی بی قيدوشرط اندیشه وبيان نه فقط بطورعملی 

آری این واقعيت . نقض می شود بلکه بطورتئوریک هم نقض می گردد
دارد که خيلی ازمدعيان کمونيسم درآغازقرن بيست ویکم عليرغم  

به مثابه ادعای وفاداریشان به دموکراسی وآزادی، اما هنوز آن را 
مبنائی برای تنظيم مناسبات درونی درسازمان ها وتشکالت متعلق 

شالگونی، اصل تجمع داوطلبانه .نظری، همانند ر.به خود نمی پذیرند 
را مغایربا با آزادی بی قيدوشرط  اندیشه وبيان  می داند، وبهمين 
دليل درنزد دارندگان چنين نظری اصل تشکل یابی با پذیرش آزادی 

وشرط اندیشه وبيان مانعه الجمع است و کسی که وارد  بی قيد
چنانکه . تشکيالتی ميشود داوطلبانه ازاین حق خود صرفنظرمی کند
" بارضایت"مشهوداست،دراین رویکرد صرفنظرکردن داوطلبانه وهمراه 

هرانسانی ازآزادی دراندیشيدن،یعنی سلب انسانيت ازخودبدست 
البته چنين !يز می شودخود، تبدیل به  یک فضيلت ستایش انگ

دستگاهی را باید ماشين توليدانسان مطيع خواند تا ابزاری برای 
چنين بينشی طبعا وجود چنين تجمعی را . سوسياليسم ورهائی

روشن است که چنين تشکيالتی به .مهم ترازخود آزادی می داند
هيچ وجه نمی تواند درخدمت گسترش وبسط آزادی بی حصراندیشه 

وتقویت کننده پتانسيل خود رهانی وخودحکومتی  وبيان درجامعه
برعکس هراندازه که بتواند چوب الی چرخ آن خواهد .باشد

مطابق این دیدگاه گسترش سازمان یابی  قاعدتا باید .گذاشت
مترادف با ازدست دادن حق اندیشه  وبيان بی قيد وشرط 

يرومند باشد،وفرضا اگراین گونه سازمان ها وتشکل ها بتوانند آنچنان ن
وفربه شوندکه جمعيت وسيعی را درخود وپيرامون خود گردآورند،به 
. همان ميزان ازآزادی وابرازشأن انسانی  خودمحروم خواهند شد

تکليف آن دیگران را که خارج ازجرگه وحوزه نفوذ این گونه احزاب  
وسازمان ها باشند، توازن قوا ودامنه نفوذ آنها درکل جامعه تعيين 

  .خواهد کرد
  آزادی وسه فرایافت مارکس

دراینجا آزادی (درکشاکش تاریخی بين بافندگان قيدوبند به آزادی
ورهاکنندگان ازاین قيدوبند ها، به گمان من، سه ) اندیشه وبيان

  :فرایافت مارکس واجد اهميت است
نخست این عبارت مشهورمانيفست که کارگران در مبارزه برای 

جززنجيرهای خود چيزی برای ب) جامعه غيرطبقاتی(جهانی دیگر
گزاره فوق مبين آن است که کمونيست برای . ازدست دادن ندارند

تغييرواقعيت های جهان طبقاتی فقط می توانند باعبور ونفی آن ها 
،نظام طبقاتی را باهمه وجوه گوناگون اقتصادی،سياسی وفرهنگی 

. پشت سرخود بگذارند) وازجمله قيدوبندهای اندیشيدن آزاد(اش
ارگران،این بردگان نظام مزدی وزنجيرشده به آن، تنها با انکارنظم ک

جامعه موجود وگسستن زنجيرهای خود می توانند رهائی بدست 
دراین عبارت " چيزی برای ازدست دادن ندارند"بهمين دليل قيد .آورند

سياسی -فلسفی  -موجزو ساده را باید چکيده ای ازدرک تاریخی
يشاتاریخ طبقاتی بشر را ازتاریخ واقعی بيانی که پ. مارکس دانست

جهانی که باید بدست انسان کنشگروبالغ .وانسانی او جدامی کند
تاریخ ودرنبردبا جهان کهنه وازجمله با منطق تداوم دهنده آن، بوجود 

فاعل وسازنده  این تاریخ خود انسان است که به مدد خود .بياید
ان کهنه وطبقاتی وصل آگاهی و وداع با زنجيرهائی که وی را به جه

دراین فراشد تغييرتوأمان شرایط .می کند، آن را بدست می آورد
  .وتغييرانسان ها، ازبرده به آزاد، ازهم جداناپذیرند

دومين فرایافت مهم، درکی است که مارکس ازمقوله بسيارکليدی  
والجرم ازمناسبات اجتماعی و کمونيستی ) وجامعه( رابطه فرد وجمع
دراین فرایافت آزادی وشکوفائی هرفردشرط آزادی : دبدست  می ده

درمناسبات  بين فرد وجامعه یک .وشکوفائی همگان عنوان می شود
رابطه دوجانبه فعال وسازنده و توليد وبازتوليد وجود دارد که هيچ کدام 

شکوفائی تؤامان . ازآنها دیگری را حذف  ویا درخود ادغام نمی کند
تبطه درگرواین  پيوند متقابل است که  هردو آنها هم چون ظروف مر

می ) فردیت و اجتماعی شدن آن(موجب تکوین انسان آزاد وهمبسته
شود ورابطه متقابل وتنگاتنک آنها مفهوم ومقوله فرداجتماعی را 

یعنی ازیکسو نه جمع گرائی مکانيکی ویک . بوجودمی آورد
ازنوع سوسياليسم بدوی که حاوی سرکوب فردیت انسان و (دست

که موجب درک ) حذف بعدی ازانسانيت والجرم امری ناانسانی است
غيردموکراتيک ویک دست از جامعه وبطوراخص از طبقه ومبارزه 
طبقاتی فرارونده  می شود؛درکی که تحت عنوان ادعای بيان اراده 
عمومی وحقيقت مجرد راه را برای سخن گوئی و متولی گری طبقه 

حزب واین یا آن مستبد برگزیده بازمی  توسط این یا آن فرد واین یا آن
وازسوی دیگر فردیتی است جدا ازجمع،فاقد  همبستگی . کند

انسانی وقرارگرفته دربرابرآن ومسلط برآن،که بيانگرفلسفه ليبراليزم 
ومبتنی براصالت فرد است که مطابق آن جامعه حاصل جمع افراد 

یان خویش مستقل وخود بنياد است  که درآن هرکس بدنبال سود وز
رویکردی که درمغایرت کامل با این واقعيت قراردارد که انسان . است

که بدون آن تبدیل به موجودی (اجتماعی ترین موجود طبيعت است
ومهمترازآن درطول تاریخ ) بدوی ومحکوم به فنا ونابودی می شود

وابستگی اش به اجتماع و هم نوعانش گسترش هم می یابد؛ 
نيزدرحال غنا یافتن وگسترش است واین درعين حال که فردیتش 

دودریک رابطه متعالی به مثابه  فردآزاد وهمبسته، فردیت غنایافته و 
در تکثرو .جمعی  و جمع مرکب ازافراد آزاد، درتعامل متقابل هستند

  .وحدت ویکتاتی و اشتراک
سومين فرایافت، تعریفی است که مارکس وانگلس ازکمونيستم به  

جنبش طبقاتی واقعا موجود دارند ونه به مثابه یک مثابه بخشی ازیک 
مطابق این . مکتب وآئين و مشتی اصول وتئوری ازپيش ساخته

فرایافت کمونيست تنها درپيوند با جنبش طبقاتی کارگران و دردفاع 
قابل تعریف و شناسائی ) درمقياس جهانی(ازمنافع عمومی آن

د وافزودن هستندودرست برهمين اساس فرقه فرقه شدن و ایجا
فرقه تازه ای برفرقه های موجود ودررقابت با آن ها ، تدوین اصول ویژه 
وسنگرگرفتن درپشت دیواره های آن،ازاساس با  تعریف آن ها از 

اگر بدنبال یک . کمونيست ها ووظایف مترتب بر آنها درمغایرت قراردارد
شاخص پایه ای برای محک زدن به صحت وسقم ادعاها 

قایسه کردارآنها با هدف بنيادین وتعریف شده هستيم،همانا م
اینکه آیا تالش آن ها  معطوف به اتحاد بزرگ  :کمونيستهاست

طبقاتی ورزمنده طبقه کارگر است یا تکه تکه کردن آن و پراکنده 
ساختن صفوف کمونيست ها وایجاد فرقه ای برای آویختن کاله خود 

اد بزرگ ورزمنده براین اساس حرکت برمدارهدف راهبردی اتح.درآن
استثمارشوندگان ویا درجهت مقابل آن،  بوته مناسبی برای محک 

دربيان دیگری ازاین . زدن به درجه صحت و سقم این گونه ادعاهاست
درشرایط پراکندگی طبقه وفعالين آن :فرایافت می توان گفت

ونيروهای چپ،هربلوک وقطعه ای ازچپ تنها بادرنظرگرفتن خود به 
زپازل بزرگ چپ اجتماعی ومعطوف به طبقه و تنها مثابه بخشی ا

درترکيب باسایر قطعات،  وبا حرکت دراین راستا ویاری رساندن به 
شکل گيری تصویرکلی پازل، خواهد توانست به وظيفه اصلی وتعریف 

وگرنه جزکوبيدن برطبل سرکردگی وخود . شده خود نزدیک شود
کارگران به زیر چتر  محوری وفراخواندن نيروهای دیگر وازجمله خود

  . هژمونی خود کاری انجام نمی دهد
براساس مالحظات باال،اتحاد بزرگ طبقاتی مستلزم عبورازفرقه گرائی  
وتمایزات خود ویژه این یا آن گروه مدعی سوسياليسم ورهائی 

اما نه به معنی ادغام ویکدست شدن .طبقاتی است
اشتراکات پایه ای  وانکارپلوراليسم،بلکه براس همبستگی برآمده از

ضمن پذیرش واقعيت تمایزات وتکثرها، وبراساس راهبرد شکوفائی 
  .آزاد فرد به عنوان شرط شکوفائی جمع 

بااین وجود اساسا آنچه که بنام سوسياليسم تجربه شد نه فقط 
دربيگانگی باچنين فرایافت هائی قرارداشت، بلکه فراترازآن درتقابل 

زتضعيف موقعيت سوسياليسم وطبقه وضدیت با آنها بود وحاصلش ج
ازهمين رو جنبه کاربردی دادن .کارگر دربرابرسرمایه داری نبوده است

به این فرایافت ها درپرتوتجارب صورت گرفته اهميت به سزائی داشته 
و ما را تشویق به یافتن درک های دیگری ازکارجمعی وسازمان 

فراد طبقه و بدنه یابی،وازرابطه فرد وجمع و فعالين آگاه  با سایرا
  .  جنبش کارگری می کند

آن چه که به غامض بودن این مساله می افزاید،تناقضاتی است که 
یعنی باوجود آنکه به .درزندگی اجتماعی وعمل مشخص  وجود دارد

فرض شما به آزادی بی قيد وشرط اندیشه وبيان باورداشته 
ران قيدو بند باشيد،اما درهرحال درعمل محاط درجامعه طبقاتی وباهزا

وهمين مساله باعث می شودکه .وابسته ومشروط به آن هستيد
جهت گيری نوین ورهائی بخش دردل وضعيت حاکم،همواره بدرجاتی 

این مساله درمورد . تناقض آميز وهمراه با قيدوبندهای گوناگون باشد
پراتيک مشخص هرفردازجمله پراتيک خود مارکس دربرابرفرایافت های 

این مشکل  حتی درعرصه .خود وی نيزواقعيت دارد تاریخی زمان 
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استفاده از مقوالت و کلمات ومحدودیت های آن به عنوان  قالب 
پس . هائی برای این گونه مفاهيم درحال تحول وحرکت نيز وجود دارد

واقعيت های تناقض آميزهمواره وجود دارند وخواهند داشت؛ اما مهم 
دیق وتقدیس می کنيم وآنها را به آن است که آیا این واقعيت ها را تص

سازوکارهای عملکرد خود تبدیل می کنيم و یا عليه آنها هستيم و 
استدالل مغالطه . دایما نقدشان می کنيم و درحال عبور ازآن هائيم

–آميز دیگری دردفاع ازتراشيدن قيد وبند به اندیشه وبيان آزاد 
اگراین حکم را :شالگونی هم آمده،وجود دارد.همانطورکه درنوشته ر

بپذیریم  که آزادی هرکس تاجائی است که آزادی دیگران را والجرم 
برابری دربرخورداری ازآزادی را نقض نکند، آنگاه گویا به  برهان قاطعی 
. برای دفاع از مشروط  بودن آزادی بی قيد و شرط،دست یافته ایم
ان دیگر می توان بسهولت مدافعان آزادی بی قيد وشرط اندیشه وبي

البته  درپاسخ توسل به . را به الهوتی گری وپرت وبالگوئی متهم کرد
: این حبل المتين،به  تنگ اندیشان باید گفت قدری آهسته تربرانيد

اوال این استدالل ربطی به مستثناکردن یک تشکيالت از آزادی 
اندیشه وبيان ندارد واگردرست باشد درهمه جا،چه درون تشکيالت 

تواند نافذباشد وارائه چنين دليلی قبل  وچه بيرون آن می
ازهرچيزمبين آنست که اقامه کننده اش حتی دربيرون ازتشکيالت 

وثانيا همانطورکه درعبارت قبلی وبراساس . خودهم به آن باورندارد
استنتاج از فرایافت های سه گانه مطرح شد، وجود عوامل بازدارنده 

ی بالذات ناپایدار که عليه محيط اجتماعی واقعيت دارند؛اما واقعيت ها
بنابراین چنين تناقضات الینحل فقط درنزد . اش مبارزه می شود

باورمندان وتمکين کنندگان به واقعيت های  جهان طبقاتی و اصول 
مقدس نظم حاکم  وجود دارد ونه درمنطق روندی که عليه  نظم 

الجرم تصدیق وتقدیس .کنونی جریان دارد وبا آن درحال جنگ است
ن گونه موانع وقيد وبندهای تحميل شده نمی تواند خدشه ای ای

برنظرمقابل وارد کند، مگرآنکه بخواهيم تسليم رئال پلتيک و منطق 
ثالثا نکته اصلی درگزاره نقل . وجودی جوامع طبقاتی حاکم بشویم

شده باال آنجاست  که مطابق نتایج حاصل ازازفرایافت های سه گانه، 
شرط اندیشه وبيان به اعتباربقاء وگسترش مقوله آزادی بی قيد و

باید آن را دررابطه . خود، وفقط باین اعتبار،خود را مشروط می نماید
غنا یابنده ودرحال گسترش آزادی متقابل فردوجمع و باعتبار فرایند 
درونی و خودانکشافی آزادی بيان واندیشه دریافت ونه قراردادن 

ازمنظرفردیت ليبرالی .ت به همآندودربراهم وبه مثابه امرخارجی نسب
که درآن خودبنيادبودن وذاتی بودن فردیت، وتصادم بين منافع  
فردوجمع  مبنای اصلی است؛البته الزامات برآمده از زندگی اجتماعی 
. شراجتناب ناپذیری تلقی می شوند که باید به حداقل خود برسند

ه آزادی درچنين رابطه متضاد ومتناقض وآنتاگونيستی،بدیهی است ک
بقاء "همواره باید با قيدوبندهائی برای حفظ شالوده نظام وباصطالح 

ولی ازمنظررابطه دوجانبه وخالقانه فرد .همراه گردد" زندگی جمعی
وجمع، ودرحالی که زندگی اجتماعی براساس همزیستی ارگانيک 
وپيوندمتقابل وخالقانه آن ها گره خورده است، مساله به نحو  دیگری 

ميرابودن این قيدوبندهای تحميلی ومتعلق به پيش :ودمطرح ميش
البته . تاریخ بشرودرجهت زدودن هرچه بيشترقيدو بند ازآزادی 

شالگونی این درک ازپيشرفت تاریخ را که گویا متضمن رهائی .ر
همه ميدانندکه . انسان وآزادی ازقيدوبندهاست به تمسخرمی گيرد

ن وتهمت وترور شخصيت بين آزادی بيان واندیشه، وآزادی درتوهي
وامثال آن مرزهای روشنی وجود دارد ونمی توان آنها را بهم ریخت 
وازاین طریق به توجيه ضرورت قيدوبندزدن به آزادی اندیشه وبيان  

اولی برای اندیشيدن به مثابه شرط ضرور انسان بودن . پرداخت
 والزمه رشد وتکامل او و جامعه است؛وحال آنکه دومی ازنوع سودای

سلطه انسان برانسان است که موجب گسستن رابطه همبسته 
بی شک وقتی ازقيدوبند برای آزادی .بين فردوجامعه می شود

اندیشه وبيان سخن به ميان می آید،مرادقيدوبندهای بازدارنده است 
و نه آن مالحظات وضوابط  وموازینی که برای شکوفائی آن 

دریک کالم .ننده استدرنظرگرفته می شود وفاقد قيدوبنِد محدودک
مقابله با سوء استفاده ازآزادی، نمی تواند خود آزادی را مخدوش 

ازسوی دیگرصحبت کردن ازوجود آزادی بی قيد و شرط اندیشه . نماید
وبيان درجهان موجود وآنچه که به تاریخ گذشته آن مربوط می 
شودونه به آنچه که درحال شدن است و آنچه که به تاریخ آینده تعلق 
دارد، تناقض آميزومسأله برانگيزمی نماید؛اما این تناقض نه یک تناقض 
ذاتی ودایمی بلکه یک تناقض عملی وتحميل شده است که توسط 
عوامل بيرونی وناشی ازجبرطبيعت وجهل انسان وهم چنين ازسلطه 
طبقاتی وشرایط حاکم برزیست او ناشی شده است که با مبارزه 

بنابراین اگربه تاریخ بشری . ده خواهد شدعليه آن به موزه تاریخ سپر
نه بصورت ایستا بلکه به صورت پویا ودرحال حرکت نگاه کنيم،خواهيم 
دید که ازیکسو این نوع تناقضات وقيد وبندهای تحميل شده دارای 
خصلت واپسگرابوده و دربرابرتوسعه آزادی وپيشروی انسان همواره 

عقب نشينی ازسنگری سنگ اندازی می کنند،وازسوی دیگر درحال 
به سنگردیگرهستند و این آذرخش آزادی است که می جرقد و 

بنابراین درک درست . براجبارها و ضرورت های کورغلبه می کند
ازمقوله آزادی بی قيد وشرط اندیشه وبيان را می توان تنها 
دربسترفرایند تاریخی آن و درکشاکش تالشهای متضادی که ازدوسو 

کشيدنش ویا رهائی از آنها، مشاهده کرد که برای به قيدو بند
پرومته شدن و (حاصلش ظهورانسان به مثابه پرومته تاریخ است

انسان وجامعه به اندازه ای که آگاه وتوانا می ). خدای خویش گشتن
باین اعتبارفرایند . شود قيدوبندهای محدود کننده خود را می گسلد
تناقض آميزوحاصل  آزادی بی قيد وشرط اندیشه وبيان امری است

کشمکش  نيروهای ماند وعوامل مشروط کننده تاریخی با نيروها 
آنگونه که -ازهمين رو حل این تناقضات.وعوامل پس زننده آن

یک مساله نظری نيست بلکه امری  -فيلسوفان بدنبالش بوده اند
است عملی که درپراتيک انقالبی و تغييرجهان وشرایط حاکم بر 

ل است ودرجهت رهائی و آزادی انسان زیست انسان قابل ح
آنچه که دراین ميان مهم است این است که ما . ازقيدوبندهای جامعه

درسمت جهان کهن درهم .درکدام سوی این کشمکش قرارگرفته ایم
تينده با جهل وسلطه وقيودات بازدارنده ، یا جهانی نوین و انسانی 

ای خوداست و آری انسان خد. که آگاهانه برای خلق آن می کوشيم
بهمين دليل نکته اصلی نه توصيف آزادی بی . خویشتن را می آفریند

قيد وشرط اندیشه وبيان به مثابه امری موجود،مجرد وغيرتاریخی وبه 
مثابه امری فرااجتماعی ، بلکه به عنوان امری درحال موجودشدن 

البته . است که توسط خود انسان خشت برروی خشت ساخته شود
ها بخواهند به ادعای خود مبنی برمبارزه عليه جهان اگرکمونيست 

طبقاتی موجود وپشت سرگذاشتن پيش تاریخ بشری 
وفادارباشند،باید خود بيش ازهرکسی ازقيدو بندهای طبقاتی جهان 
کنونی فاصله بگيرند وبرتارک آن از رهائی آزادی  اندیشه وبيان از قيد 

غييرجهان موجود،خود آنان برای ت. وبندهای محدودکننده دفاع کنند
کسی که ازمحدودیت ها ودهان .بيش ازهرکسی به آن نيازدارند

بندزدن به اندیشه وبيان وازجمله درمورد هم سنگران خود دفاع کند، 
هنوزگرفتاردرتاروپود نظم جهان کهن و طبقاتی است وچنين کسی 
هرگزقادربه گشودن دروازه های جهان نوین ورها ازسلطه نخواهد 

ین وجود، همانطورکه گفتم این مسأله چالش برانگيزاست و با ا. شد
هنوزهستند بسياری که ازبند ناف جامعه طبقاتی تغذیه می کنند وبا 
. عقل سليم آن می اندیشند و ازبایدها ونبایدهای آن فرمان می برند

وکم نيستند کمونيست هائی که تمکين به آزادی بدون حصرواستثنا 
بخوانيد منطقه حفاظت شده (مونی خودرا،الاقل درحوزه قلمروهژ

مقاله . ، اندیشه ای ليبرالی و خالف مقدسات می انگارند)خویش
دراصل دردفاع ازمشروط بودن " اختالفات ماچيست"شالگونی بنام .ر

آزادی اندیشه وبيان درتجمعات داوطلبانه نگارش یافته و نمونه جالبی 
قيد وشرط اندیشه است از رویکرد کسانی که از برقراری آزادی بی 

درمجامع  کمونيستی هراسناکند و آن را ناقض اصول تشکيالتی می 
اودراین نوشته برای مدلل کردن یافته های خود،حتی ازتوسل .پندارند

آن چه که او دراین .جستن به چراغ قرمزهای چهارراه ها نيزاباء ندارد
دهای قياس ها و استنتاجات خود به آن توجه ندارد تمایزبين قيدوبن

بازدارنده ومحدودکننده است با عوامل وضوابط وموازین واگربتوان گفت 
شالگونی انجام می .اگربتوان،آنگونه که ر.که گشاینده است" قيودی"

دهد،آزادی اندیشه را با تردد درخيابان مقایسه کرد، بایدگفت،درمورد 
چراغ قرمزها فلسفه وجودیشان تضمين وتداوم تردداست ونه 

آن وحال آنکه درموردقيد وبند اندیشه ها، فلسفه اش محدودکردن 
محدودکردن خود اندیشه است وایجاد مناطق استحفاظی برای 

  . سلطه گران
به گمان من یکی ازعوامل مهمی که موجب ميشود نيروهای چپ 
باوجود گستردگی خود وداشتن شرایط مناسب بالندگی، نتوانند 

ایشی به یک نيروی درعين داشتن واقعيت پلوراليستی وچندگر
رویکردی . طبقاتی اثرگذارتبدیل بشوند،همين رویکرداست - احتماعی

هژمونی طلبانه که حتی  دل بستن به آن درمورد کليت این نيروها 
نيزمحل نقداست تاچه رسد به حلول آن درتک تک اجزاء پراکنده ای 
که هم چون خوره ای افتاده برپيکره چپ، باعث انشقاق مداوم 

شده وآن را به فرقه های کوچک و بی اثرترتبدیل می  صفوف آن
چرا که هرکس وهرجریانی با تراشيدن اصول ویژه وکليشه های .کند

مقدس،که دراصل چيزی جز دفاع از مرزها وهویت های فرقه ای  
  .نيست، بردامنه تفرقه  وپراکندگی می افزاید

2010 -06 -04  
  
*1-   

http://archives.rahekargar.org/congress/congress14/asnade-
jodayi/20100125-01-jodayi-shalgoni.htm 

  
وقتی تنوع نظرات دراین گونه سازمان ها پيدامی شود،آژیرخطر  -2*

شالگونی وهم . جدائی ر. به صدادرمی آید وهمواره چنين بوده است
درچنين سازمان هائی !. فکرانش نيزدرپی آژیرهمين خطرصورت گرفت

ژمونی یک نظر شکاف پيدامی شود، ازدوحال وقتی بين محتوا وه
یا باید متناسب با واقعيت محتوای چندگرایشی به : خارج نيست

تنظيم مناسبات تازه،برابرحقوق ودموکراتيک بين آنها وهمکاری حول 
اهداف وپرنسيب های مشترک پرداخت؛پرنسيب هائی که برپایه 

ب سازی های اساسنامه موجود وجود هم داشتند، ویا آنکه با پرنسي
مصنوعی و تقسيم مجدد وانشعاب ،تالش کرد که مجددا حوزه نفوذ 
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انحصاری برای تأمين سرکردگی و حفظ موقعيت موردسوال قرارگرفته 
خود، بوجود آورد والبته بی توجه به منافع عمومی جنبش وآفت های 

می توان مجددا به تبليغ : روزازنو روزی ازنو.ناشی از فرقه گرائی
مگرفلسفه . ک نظرمشغول شد تا روزی دیگر و انشعابی دیگروترویج ی

وجودی این نوع فرقه ها بجزاین است؟بدیهی است که دراین جا 
منظورنه نفی حق انشعاب به طورکلی ویاانشعاب باصطالح اصولی 
،بلکه انشعاب های فرقه ای وتکه تکه شدن های عبث است که 

ریا و اتحاد بزرگ هواداران دربرابر کنش معطوف به اتحاد طبقاتی پرولتا
بانگاهی به برخی عملکردهای پس ازانشعاب . سوسياليسم قراردارد

این رفقا به خوبی می توان انگيزه انشعاب و ایجاد حوزه استحفاظی 
  :را درنزدآنان بهتردریافت

اکنون آن ها براحتی می توانند منتظری را آیت انسان به نامند، بدون 
یا درميزگرد رادیوئی رسما .قرارگيرند اینکه ازدرون موردپرسشی

درحالی که اکنون ( بگویند نمی خواهند به سبزها انتقادی بيان کنند 
آش آنقد رشورشده است که فردی استحاله طلب و شناخته شده 

-ویکی ازشرکت کنندگان این ميزگرد- چون حسن شریعمتداری هم 
دردوره قبل .ددیگرنمی تواند ازابرازانتقاد دراین مورد خود داری کن

ازانشعاب بی شک اختالفاتی حول مسائل مختلف وجود داشت؛ 
ولی پرنسيب سازی ازآن ها و طرح قيد وبندهای تازه برای ممانعت 

هدف جزگل آلودکردن آب برای صيد .ازبيان آزاد آن ها،مساله آفرین بود
مثال دومورد ازاین اختالفات یکی حول کنترل توليد .ماهی مرادنبود

برخی کارخانه های ورشکسته بود ودیگری درمورد سازمان درمورد 
کسی که اسناد منتشرشده انشعاب توسط آنها . یابی نوع شبکه ای

را بخواند خواهد دید که  موضع گيری های تند آنها عليه دونوشته من 
درمورد هفت تپه و درمورد سازمان یابی شبکه ای ازجمله موارد 

پيرامون آن ها گردوخاک غليظی راه آنها . مشاجرات بوجود آمده است
دوموضوعی که باتعجب زیاد . انداختند وآسمان وزمين را بهم دوختند

اکنون هردوتوسط خود این رفقا ظاهرا پذیرفته شده وحولشان موضع 
گيری نيز شده است؛ بدون آنکه به روی مبارک بياورند که دعوایشان 

ن اززبان خودی درمی چرا که اوال، البد چو!.برسرلحاف مال بوده است
آید دیگر مساله مهمی  نيست و ثانيا برای موج سواری روی امواج 

  !.جنبش الزم بنظرمی رسند
سازماندهی های ازنوع سلسه مراتبی وحول سردبيری های تک 
نفره وبدنه ای که وظيفه اشان پياده کردن ورله کردن نظرات بيان 

انی آنها را که شده متوليان سياست است، جان مایه  نگرش سازم
نگاه .مبتنی بر تک صدائی و سلسه مراتبی است  تشکيل می دهد

ابزاری به همه چيز دراین رویکرد موج ميزند؛ فقط کافی است که 
حتا تحریف واقعيات مسلم .درخدمت بسط حضورونفوذ سازمان  باشد

شالگونی درمصاحبه ای که بایکی .مثال اخيرا ر. تابعی ازاین نيازاست
چپ انگليس به عمل آورده بود،به تحریف آشکار واقعيت ازاحزاب 

پرداخت و خودوهمراهانشان را اکثریت، وبخش دیگررا اقليت کوچک 
  !. ناميد

  
     ---------------------------------------------------------------  

  

  پساکمونيسم بر دنده خالص         
  طرح بحث و ارائه خطوط اصلی يک نقد 
  

  پريسا نصرآبادی                                      
      

نقطه عزیمت بحثی که در ادامه طرح می شود، برگردان یا همان 
ترجمه ِترم وعبارت مصطلحی است که ظرف کمتر از یک دهه گذشته 
در ادبيات بخشی از چپ ایران که ذیل سنت کمونيسم کارگری به 

به کار گرفته شده تا پيش برنده حيات خود ادامه داده است، بارها 
خالصی «. سياست مشخصی در احزاب و گروه های نام برده باشد

است، به  Cultural   Emancipatioکه ترجمه ای از واژه » فرهنگی
رهایی «طرز اعجاب انگيزی، به جای آن که ترجمه دقيق و آشنا تر 

شد، را برای ذهن مخاطب فارسی زبان به همراه داشته با» فرهنگی
طی فرایند ترجمه با معادلی غریب قرین می شود و بدین ترتيب در 
اولين مرحله و در سطح الفاظ با اتخاذ این معادل نامانوس، دوری از 

  .سنت مارکسيستی و اجتناب از ترمينولوژی آن اعالم می گردد
این که حزب کمونيست کارگری با تمام مشتقات آن اعم از 

ارگری و محافل و افراد اندامواره آن، حکمتيست، اتحاد کمونيسم ک
عامدانه و یا فارغ از هرگونه عمد و سياست ورزی دست به این جعل 
تاریخی زده باشند، خود مساله ایست که دست کم، رویه آشنای 

در این . یادآور می شود» ساده سازی«این مجموعه جریانات را در امر
ک مفهوم و ی» همه فهم کردن«معنا ساده سازی نه به معنای 

عموميت بخشيدن به فحوای کلمات، بلکه دقيقا به معنای تقليل 
  . گرایی وحتی مبتذل کردن امور مّد نظر است

به مثابه جوهره نظریه انقالبی مارکس، یکی از محوری » رهایی«
ترین مفاهيمی است که متضمن ضرورت دگرگونی و سوژه دگرگون 

تيزه کردن فراروی از کننده وضعيت موجود است که به معنای پرا
  .کاپيتاليسم و تمام مظاهر انقياد نظام سرمایه داری می باشد

این رهایی نه فقط در حيطه فرهنگ، که متضمن وقوع این امر در تمام 
حوزه های زیست انسان و دگرگون ساختن جامعه بورژوایی در تمام 

  .سطوح آن است
  

می شود، در این که چرا خالصی فرهنگی جایگزین رهایی فرهنگی 
اولين تامل چنين به ذهن متبادر می کند که از آن جایی که روند 
رهایی فرهنگی پيچيده، طوالنی و وابسته به رهایی در حوزه های 
دیگر، اعم از رهایی که ضرورتا باید در پروسه توليد رخ دهد، رهایی 
جنسيتی و رهایی زنان و رهایی تمام عرصه های به انقياد سرمایه 

رآمده می باشد، و حتی توضيح این که مکانيزم های این داری د
رهایی فرهنگی چگونه خواهد بود، این که در مسير مبارزه چه 
فاکتورها و عواملی ممکن است روند رهایی را تسریع یا کند بنماید، و 
این رهایی فرهنگی در پيوند با مفاهيمی چون ایدئولوژی، سلطه، 

و منطق سرمایه داری متاخر چگونه  هژمونی، رابطه زیر بنا و روبنا
تعریف خواهد شد، بسيار دشوار و وقت گير خواهد بود، لذا با جعل 
واژه ای جدید در امر ترجمه، می توان همه چيز را خيلی ساده تر 
. انگاشت تا همه چيز در امر سياست ورزی سهل الوصول تر باشد

لت بنيادین این ساده سازی نه صرفا در این حيطه، بلکه به یک خص(
در این مجموعه بدل شده است که از مفهوم حزب و تشکيالت، 

و در واقع تقليل دادن (انقالب، مبارزه و مقاومت گرفته تا ساده سازی 
در معنای مدرنيست، ضد » کمونيست بودن«مفهوم ) و مبتذل سازی

  .)مذهب و خواستار آزادی های جنسی بودن پيش می رود
ی، امری متفاوت با رهایی فرهنگی، و لذا بدین ترتيب خالصی فرهنگ 

بی ارتباط با فرهنگ هژمونيک کاپيتاليسم، و تنها محدود به مظاهر 
اسالم و حکومت اسالمی خواهد بود، و چه بسا که کاپيتاليسم و 
مظاهر تقدیس شده آن، بارها در عرصه های مختلف سمعی و 

ان مد نظر ایش» اسالم سياسی«بصری، پاسخ دندان شکنی به 
ارزیابی شده و بر طبل مصرف افراطی و بی قيد و شرط از محصوالت 

  .امپریاليسم فرهنگی کوبيده شده است
از سوی دیگر مساله اساسی تری که در وهله بعدی و با دیدن ترم 

چشم را می نوازد، روشن کردن عامل این » خالصی فرهنگی«
نان خالصی است که بالفاصله از پی آن می آید و آن جنبش جوا

این که بر طبق تحليلی سوسيولوژیک، آیا اساسا در ایران . است
چيزی تحت عنوان جنبش جوانان وجود دارد یا خير، کوبيدن بر وجود 

در پس زمينه ) و از جمله جنبش جوانان(جنبش های اجتماعی نوین 
اجتماعی ایران طی یک دهه اخير با چه هدفی  –مشخص سياسی 

ی و با چه منافع معينی صورت گرفته و از سوی چه جریانات سياس
است، چطور مجموعه کمونيسم کارگری با صّحه نهادن و پافشاری بر 

به عنوان (این جنبش ها، عمال به حاشيه ای کردن نقش پرولتاریا  
و فرعی کردن نقش ) یگانه سوژه راستين درهم کوفتن کاپيتاليسم

ت گماشته جنبش طبقه کارگر در بين دیگر جنبش های اجتماعی هم
بگذریم از معّلق های سياسی گاه و بی گاه، حتی در برخی (اند  

موارد فراموش می کنند که نامی از طبقه کارگر در بين تبليغات 
سخنگویان مختلف خود به زبان بياورند و در بهترین حالت از خالصی 
فرهنگی به عنوان امر طبقه کارگر پيش از الغاء استثمار سرمایه داری 

بدین ترتيب به نظر می رسد که برای مبارزه عليه ) 1!)(برند نام می
وضعيت موجود در ایران، جنبش خالصی فرهنگی جوانان به مراتب 
کارامد تر از جنبش طبقه کارگر خواهد بود، چرا که تجربه عملی این 
جریانات طی سال های گذشته بارها نشان داده است که گروه 

گر و مسائل آن نبوده است و هدف این مجموعه، هرگز طبقه کار
شاید فقدان پایگاه مادی در ميان این طبقه از یک سو و ضعف 

سال سرکوب ممتد و سازمان  30عمومی جنبش کارگری در پرتو 
یافته، و تشکل نيافتگی این طبقه در مبارزه عليه سرمایه داری 
اسالمی، از جمله عوامل قطع اميد این جریانات از جنبش طبقه کارگر 

به این ترتيب این جریانات . بوده باشد) ر خوش بينانه ترین حالتد(
اروپا با شعارهایی  1968اصرار می ورزند که شکل کميکی از جنبش 

، خود را با تغييراتی »سکس آزاد، دراگ و موزیک راک اند رول«چون 
!!!) مثال جایگزین شدن جنيفرلوپز یا شکيرا با جنيس جاپلين(جزئی 

مينه ای تاریخی و اجتماعی ایران علی رغم فقدان این بار در پس ز
ریشه های مادی چنين جنبشی، ظهور نماید تا انقالب آتی ایران در 

  !پرتو این رادیکاليسم هرچه زودتر رخ دهد
به نظر می رسد که اگر بخواهيم نقدمان را در چارچوب سياست  

گزاری های این جریانات و  عملکرد مبتنی بر تئوری های 
احزاب و «رکسيستی شان محدود نمایيم که نهایتا آنان را به غيرما

تقليل داده است، ما نيز به » گروه هایی مدرنيست و سرنگونی طلب
نوعی مبتال به مرض ساده سازی در همان مفهوم فروکاستن این 

  .وضعيت و فقدان دیدی همه جانبه خواهيم بود
در متن بدون شک بررسی بروز و ظهور جریانات سياسی مختلف 

تاریخ مشخص این جریانات حائز موضوعيت است و در غير این صورت 
  .انتزاعی شدن تحليل کمترین آسيبی است که در کمين خواهد بود
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بررسی مفهوم رهایی فرهنگی در برهه های مختلف با ارجاع به 
در . وقایع تاریخی و حوادث دوران ساز زمان آن قابل مالحظه است

رزه عليه سرمایه داری، انقالب اکتبر رخ می دهد برهه ای از تاریخ مبا
و مفهوم رهایی فرهنگی در پرتو این انقالب عظيم سياسی و 
اجتماعی شکل می گيرد و الهام بخش بسياری از مبارزین 
کمونيست در زمينه های مختلف فرهنگی می گردد و قادر می شود 

این که زمانمند ولو . (که آلترناتيو فرهنگ کاپيتاليستی را توليد نماید
در ). بوده باشد یا در ادامه به آفاتی چون ژدانویسم مبتال گشته باشد

مساله رهایی فرهنگی توسط دانشجویان و  1968برهه ای دیگر در 
جوانان اروپایی به منظور زیر سئوال بردن مشروعيت نظم و قدرت 

آار بورژوائی در همه ابعاد حقوقی، فرهنگی و  سنتی محافظه
چنان که پيشتر همگان در برابر فاشيسم و . ن طرح گردیدسياسی آ

مظاهر آن ایستاده و مقاومت کرده بودند، این بار نيز نوبت به 
استعمار، امپریاليسم و چهره ای متعارف تر از کاپيتاليسم جهانی 

اگرچه در طی آن سال ها به لحاظ اقتصادی اروپا یکی از . رسيده بود
د بعد از جنگ جهانی دوم و پيش از دوره های رشد و شکوفایی خو

شوک نفت در اوایل دهه هفتاد را سپری می نمود، اما این جنبش ها 
نهایتا از پشتوانه و حمایت جنبش های کارگری عالوه بر رادیکاليسم 

  .انفجاری قشر جوان و دانشجو برخوردار بود
  

زیر سئوال بردن ذهنيت مسلط حامی مناسبات سلسله مراتبی و 
رای مذآر بر جوامع غربی آه در همه ابعاد آن از تبعيض اقتدارگ

جنسيتی ميان زن و مرد گرفته، تا رابطه بين نسل ها، فرزندان و 
داران و آارگران، دولتمردان و  والدین، معلمان و شاگردان، سرمایه

قابل مشاهده بود، به چالش کشيدن مشروعيت تمام ... شهروندان و
نظر اپيستمولوژیك و هم ایدئولوژیك  مناسبات قدرت و دانش، هم از

آور  آه البته متأثر از جنبش روشنفكری روز اروپا بود، نفی وجه اختناق
نظامی -امپریاليستی و پليسی- سلطه و سرآوب آاپيتاليستی

 -های حاآم بر غرب و بر جهان و نقد انسان و جامعه آاالئی قدرت 
وم، رفتار و نمایشی و نيز جدال با زمينه آداب و رس”مصرفی و 
همه و همه زمينه هایی برای شکل گيری و رشد ... هنجارها و 

جنبشی در راستای تالش برای محقق کردن رهایی فرهنگی در آن 
برهه زمانی بود و بنابراین اهداف آن، بيش از آن آه آزادی خواهی 
جنسی باشد، بحران اخالق سنتی در توجيه تبعيض حقوقی بود آه 

  .دموآرات ها ال ینحل مانده بود-اآميت بورژادر دوران مدرن و ح
  

دوره تاریخی بعدی که مفهوم رهایی فرهنگی در متن آن ما به ازای 
خود را می یابد، با موج نئوليبراليسم در جهان آغاز می گردد و 

به حق  Cultural Emancipationخالصی فرهنگی برابر نهاده شده با 
ِترم در دوران سيطره ترجمان درستی از مفهومی است که این 

نئوليبراليسم حامل آن گردیده است و روایت کل طایفه کمونيسم 
  . کارگری نيز ذیل این مفهوم پردازی نوین قرار دارد

کمونيست های کارگری به حق فرزندان زمانه خویشند، به این معنا 
که با افول چپ و کمونيسم در جهان، فروپاشی بلوک شرق، 

ادی، سياسی و ایدئولوژیک نئوليبراليسم، حاکميت بالمنازع اقتص
پروژه های نو امپریاليستی برای دموکراتيزاسيون کشورهای سابقا به 
اصطالح کمونيستی و در حال توسعه، رشد اسالم بنيادگرا، مالتی 
کالچراليسم، هژمونيک شدن پست مدرنيسم، فجيع ترین جنگ های 

در راس آن ها  غرب و!!! نژادی، دخالت های بشردوستانه –قومی 
زاده شدند؛ در دورانی که اعالم ... امریکا به عراق و افغانستان و

کمونيست بودن، در انظار عمومی مردم بيشتر به هذیانی می 
واضح است که در چنين زمانه . مانست تا ادعا و گرایشی سياسی

ای، کمونيست بودن و بر اصول کمونيستی و متدلوژی مارکسيستی 
درست در چنين . چه حد دشوار و طاقت فرساست وفادار ماندن تا

دورانی است که در سطح جهانی جعل محتوایی در ترجمان واژه 
رهایی فرهنگی رخ می دهد و به اسم رمز پروژه های امپریاليستی 
دموکراتيزاسيون از طریق تضعيف عملی و ایجاد فساد و اخالل  در 

سابق جنبش های کارگری کشورهای در حال توسعه و بلوک 
کمونيستی بدل می شود و جایگزین ساختن آن با جنبش های 

رهایی فرهنگی، دیگر نه رهایی از فرهنگ ! اجتماعی جدید
کاپيتاليستی در تمام ابعاد مهّوع آن، که به رهایی از فرهنگ های 
سنتی آن هم در مدل هم زیستی مسالمت آميز فرهنگ ها، و 

فرهنگ کشورهای بلوک رهایی از بقایای عناصر به جا مانده در 
شرق، یادگار دوران اوج گيری مقابله با منحط ترین عناصر فرهنگ 

  .کاالیی غربی تبدیل می شود
در چنين دورانی است که مجموعه کمونيسم کارگری، با بدعتی در 
ترجمه، به درست این رویه را در دستور کار خود قرار می دهند و بر 

ی آن که عينيتی در کار باشد، آن نام خالصی فرهنگی می گذارند و ب
تمام هّم و غم جوانان در ایران را خالصی از فرهنگ پوسيده اسالمی 
تصویر می کنند و به عنوان بدیل مترقی آن، بریدنی اسپيرز و شهرام 

  ! صولتی و نانس عجرم را به مخاطب انقالبی خود معرفی می کنند
اشتباه ّلپی در بيشتر از آن که یک » خالصی فرهنگی«بدین ترتيب، 

ترجمه یا خطایی برآمده از انحرافی در دستگاه نظری صرف باشد، 

شباهتی به پروژه ای هوشمندانه در دل پروژه ای بزرگ تر پيدا می 
  .کند که با تمام دیگر اجزای بسته نظری شان نيز هم خوانی دارد

طوری که این جریانات کل مبارزات مردم در یک سال اخير را به مبارزه 
برای خالصی فرهنگی تقليل می دهند و یا مجموعه روابط و 

صرف نظر از پایگاه طبقاتی و قشربندی اجتماعی (مناسبات مردم 
با اصالح طلبان حکومتی را در چارچوب انتظار مردم از خاتمی ) شان

  !!! یا موسوی برای ایجاد درصدی خالصی فرهنگی فرو می کاهند
گریزی به اصلی ترین مولفه های این یادداشت در واقع طرح بحث و 

بود و کليت این » خالصی فرهنگی«نقد این مجموعه حول مبحث 
در نوشته های بعدی، لزومن با . مباحثه را در دستور کار قرار داد

  .تمرکز و جزئيات روی این بحث خواهيم شد
  
  
طبقه کارگر ایران، کمونيستها و انقالبيونی که خواستار ...  -1

الصی فرهنگی و نجات از قيد استثمار و ستم آزادی سياسی، خ
سرمایه داری هستند باید یک بار دیگر درسهای این تحوالت را مرور 

آنچه باید .... ( کنند و آن را در مقابل مردم انقالبی در ایران قرار دهند
 –کميته مرکزی حزب کمونيست کارگری  ١۵آموخت، پلنوم 

  )٢٠٠٩سپتامبر  – ١٣٨٨حکمتيست، شهریور 
در ایران امروز مشخصا جنبش عليه آپارتاید جنسی و برای رهائی ...

زن، جنبش عليه سلطه مذهب و برای جدائی مذهب از دولت، 
جنبش جوانان برای خالصی فرهنگی، جنبش در دفاع از حقوق 
کودکان، جنبش برای آزادی زندانيان سياسی، و جنبش عليه اعدام  

حول مسائل مختلف شکل از جمله جنبشهای اعتراضی است که  
امر این جنبشها، امر طبقه کارگر و جنبش کمونيسم . گرفته است

حميد تقوایی،تزهائی در مورد انقالب ... (کارگری نيز هست 
  )سوسياليستی در ایران

  
   ------------------------------------------------------------------------  
  

  !نه طبقه کارگرتخطئه مبارزات جوانان به بها
  در جواب به مطلبی از پريسا نصرآبادی  
  

  نويد مينائی                                                  
  

مطلب حاضر به بهانه نقد نوشته ای از پریسا نصرآبادی ست ولی 
از جمله توضيح تفاوت اسالم . وارد توضيح نکات مهمتری شده است

وضيح جنبش های موجود در ایران و سياسی و اسالم بنيادگرا، ت
نقش رهبری کننده طبقه کارگر در مبارزات جاری، توضيح لزوم مبارزه 
سياسی در جبهه های متنوع موجود با نظام سرمایه داری در ایران و 

به . همچنين نقد یکی از عقب مانده ترین گرایشات موجود در چپ
اندنش همين جهت مطلب مقداری طوالنی شده است ولی به خو

  !می ارزد
نشریه خيابان مقاله از پریسا نصرآبادی به نام  ٧۴در شماره 

آمده که بحث مفيدی را در آن باز کرده " پساکمونيسم بر دنده خالص"
بحث از این جهت مفيد است که با نقد آن می توان به نکات . است

آموزنده ای رسيد و برخی گرایشاتی که در چپ ایران و اروپا وجود 
پریسا در این نوشته کمونيسم کارگری را به مبتذل . را نقد کرددارد 

کردن و تقليل دادن امور متهم می کند و برخی مشخصات را به ما 
می چسباند همچنين برای اثبات نظرات خود سياست های حزب 

اینجا به دليل اینکه استدالالت . کمونيست کارگری را تحریف می کند
هستند بيشتر از آنکه به بحث پریسا بسيار سست و بی منطق 

پریسا بپردازیم به گرایشی که پریسا به آن تعلق دارد می پردازیم و 
از فرصت استفاده کرده به جنبش های جاری و نقش طبقه کارگر در 

  .مبارزات آنان در ایران می پردازیم
  

  منطق پریسا چيست؟
  

کند شروع می  Cultral Emancipationپریسا بحث اش را حول ترجمه 
ست و "رهایی فرهنگی"و معتقد است ترجمه اصيل این واژه 

کمونيسم کارگری در جهت منافع خاصی که دارد و با توجه به ریشه 
هایش که در دوران نئوليبراليسم شکل گرفته و با آن منافع مشترک 
دارد، برای حاشيه ای کردن طبقه کارگر و کمونيسم از صحنه 

تا همين ! تقليل داده است" خالصی فرهنگی"سياست آن را به 
جای بحث جای شگفتی بسياری است که چگونه می شود از چنين 
تفاوتی در ترجمه یک کلمه به ریشه های یک جریان سياسی در 
! نئوليبراليسم و تالشش برای حاشيه ای کردن طبقه کارگر رسيد

  .شاید پریسا در نوشته اش توضيح این سوال ما را داده باشد
و نقد نوشته پریسا باید آن را سروته خواند یعنی از اخر برای بررسی 

به اول چرا که پریسا از اول در تالش است حکم آخر را ثابت کند و 
اینجا و آنجا استدالالتی هم می ) که واقعی هم نيست(برای آن 
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تا اینجای کار ایرادی ندارد باالخره ما هم برای نتيجه ای که در . آورد
یم از اول نوشته مان تالش می کنيم ولی فرق آخر می خواهيم بگير

تالش ما با تالش پریسا در این است که اگر شما از اول با نتيجه آخر 
یعنی در . پریسا موافق نباشيد تمام تالش پریسا بی نتيجه می ماند

واقع پریسا از اول حکم آخر را در مفروضات و مستندات خود لحاظ می 
ی بی " چرا"ول نداشته باشيد با چند اگر حکم آخر پریسا را قب. کند
البته کاری که ما می . می توانيد کل منطق پریسا را نابود کنيد! جا

ها نيست بلکه می " چرا"خواهيم اینجا بکنيم صرفا آوردن این 
خواهيم نشان دهيم این منطق و گرایشی که پریسا بر اساس آن 

رایشات شناخته ساختار فکریش را بنا کرده یکی از عقب مانده ترین گ
شده در چپ است که مبارزه را از عرصه سياست بيرون می کند و در 
صورتی که جوانان و فعالين سياسی به این گرایش متمایل شوند 
. باید خيلی از عرصه های نبرد با جمهوری اسالمی را خالی کنند

البته این وسط حمالتی هم به کمونيسم کارگری شده که نباید بی 
  .پاسخ بمانند

" حکمی که پریسا برای رسيدن به آن تالش می کند این است که 
کل مبارزات مردم در یک سال ) م.ن. کمونيسم کارگری(این جریانات 

اخير را به مبارزه برای خالصی فرهنگی تقليل می دهند و یا مجموعه 
صرف نظر از پایگاه طبقاتی و قشربندی (روابط و مناسبات مردم 

ح طلبان حکومتی را در چارچوب انتظار مردم از با اصال) اجتماعی شان
خاتمی یا موسوی برای ایجاد درصدی خالصی فرهنگی فرو می 

البته معلوم نيست این نتيجه گيری از سياست های حزب !!!" کاهند
کمونيست کارگری را پریسا از کجا به دست آورده ولی در این حکم 

طی به طبقه پریسا می خواهد بگوید حزب کمونيست کارگری رب
  .کارگر و سوسياليسم و انقالب ندارد

چيز " رهایی فرهنگی"برای رسيدن به این حکم پریسا می گوید 
خوبی ست و متعلق به جنبش های اصيل و کمونيستی ست و 

چيز بدیست و  - که کمونيسم کارگری می گوید–" خالصی فرهنگی"
دو با هم  متعلق به نئوليبراليسم است و البته او اعتقاد دارد این

  !خيلی فرق می کنند و ما هم باید قبول کنيم
در این جا خيلی مختصر به استدالل پریسا برای نشان دادن تفاوت 

البته از این نگاه خيلی . خالصی و رهایی فرهنگی نگاهی بکنيم
چيزهای جالب دیگر هم در می آید و در واقع آن گرایشی که اول به 

  .د با همين نگاه دیده می شودآن اشاره کردیم در چپ وجود دار
به مثابه جوهره نظریه انقالبی " رهایی""پریسا به ما می گوید

مارکس، یکی از محوری ترین مفاهيمی است که متضمن ضرورت 
دگرگونی و سوژه دگرگون کننده وضعيت موجود است که به معنای 
یه پراتيزه کردن فراروی از کاپيتاليسم و تمام مظاهر انقياد نظام سرما

  .داری می باشد
این رهایی نه فقط در حيطه فرهنگ، که متضمن وقوع این امر در تمام 
حوزه های زیست انسان و دگرگون ساختن جامعه بورژوایی در تمام 

رهایی "و در ادامه توضيح می دهد که برای ." سطوح آن است
پروسه خيلی طوالنی و پيچيده ای باید طی شود از جمله " فرهنگی
ولی . توليد و رابطه زیربنا و رو بنا باید تغييراتی داد و غيره در پروسه

لذا با جعل واژه ای " این پروسه خيلی طوالنی و پيچيده است و 
جدید در امر ترجمه، می توان همه چيز را خيلی ساده تر انگاشت تا 

این ساده . (همه چيز در امر سياست ورزی سهل الوصول تر باشد
دیل رهایی به خالصی توسط کمونيسم یعنی از جمله تب(سازی

نه صرفا در این حيطه، بلکه به یک خصلت بنيادین در ) م.کارگری ن
بدل شده است که از مفهوم )م.ن - کمونيسم کارگری(این مجموعه 

و (حزب و تشکيالت، انقالب، مبارزه و مقاومت گرفته تا ساده سازی 
در » بودن کمونيست«مفهوم ) در واقع تقليل دادن و مبتذل سازی

معنای مدرنيست، ضد مذهب و خواستار آزادی های جنسی بودن 
  .)پيش می رود
خالصی فرهنگی، امری متفاوت با )م.خط تاکيد از ن(بدین ترتيب 

رهایی فرهنگی، و لذا بی ارتباط با فرهنگ هژمونيک کاپيتاليسم، و 
تنها محدود به مظاهر اسالم و حکومت اسالمی خواهد بود، و چه 

ه کاپيتاليسم و مظاهر تقدیس شده آن، بارها در عرصه های بسا ک
» اسالم سياسی«مختلف سمعی و بصری، پاسخ دندان شکنی به 

مد نظر ایشان ارزیابی شده و بر طبل مصرف افراطی و بی قيد و 
  ." شرط از محصوالت امپریاليسم فرهنگی کوبيده شده است

نمی کنيد اصل بله این هم تفاوت خالصی و رهایی فرهنگی باور 
اینجا شاید ما به سهل الوصول کردن مفاهيم . (مطلب را بخوانيد

حاال شما چگونه از این !) متهم بشویم ولی کل قضيه همين است
خالصی "و " رهایی فرهنگی"منطق و کلمات می توانيد تفاوت 

بدین "ولی پریسا با عبارت . را دربياورید خودتان می دانيد" فرهنگی
و از اینجا به . جمله اش آورده چنين کاری را کرده استکه در " ترتيب

بعد که خيال پریسا در جهت اثبات تفاوت رهایی و خالصی راحت شد 
پرداخته و کلی ما " خالصی فرهنگی"به نکوهش و ریشه یابی ما و 

  !را افشا می کند
از واژه " خالصی"اگر ما به جای واژه مبتذل ! یک سوال حاشيه ای

استفاده می کردیم آیا نمی شد بر طبل مصرف  "رهایی"اصيل 
افراطی و بی قيد و شرط از محصوالت امپریاليسم فرهنگی عليه 

بکوبيم؟ آنوقت آیا نمی توانستيم به قول پریسا " اسالم سياسی "
  !طبقه کارگر را حاشيه ای کنيم؟

در مطلب پریسا در گيومه آمده " اسالم سياسی"چرا ! سوال مهم
اسالم در حاکميت یعنی حکومت هایی که قوانين است؟ و چرا از 

اسالمی را در جامعه جاری می کنند و گروه های تروریستی 
نام می برد؟ جواب را بعد از " اسالم بنيادگرا"اسالمی با اسم 

  .بررسی بيشتر مطلب پریسا پيدا خواهيم کرد
پریسا به عالوه منطق کوبنده باال برای توضيح تفاوت رهایی و 

ببينيم این فاکت های . ند فاکت مهم تاریخی نيز می آوردخالصی چ
البته . تاریخی نقششان در نقد پریسا از کمونيسم کارگری چيست

پریسا قبل از این که وارد فاکت های تاریخی بشود گذری بر جنبش 
های اجتماعی می کند که پایين تر وقتی می خواهيم نظرمان را 

بطه شان را با هم بگویيم به درباره نقش جنبش های اجتماعی و را
  .آن می پردازیم

  ؟!دوره های سرنوشت ساز تاریخ معاصر کدامند
  

اولی انقالب اکتبر است که در . در اینجا به سه دوره اشاره می شود
پرتو آن امر رهایی فرهنگی صورت می گيرد و الهام بخش مبارزین 

. د می کندکمونيست می شود و آلترناتيو فرهنگ کاپيتاليستی را ایجا
در فرانسه است که رهایی فرهنگی صورت می  ١٩۶٨برهه دوم در 

به منظور زیر سئوال بردن مشروعيت نظم و قدرت سنتی " گيرد که 
کار بورژوائی در همه ابعاد حقوقی، فرهنگی و سياسی آن  محافظه

و برهه سوم در دوره عروج نئوليبراليسم بود و پریسا ". طرح گردید 
ات فرهنگی دراین دوره خالصی فرهنگی هستند و نه می گوید تغيير
به جای  cultural emancipationو در این دوره واژه ! رهایی فرهنگی

یعنی دوره ای که در پی . رهایی به خالصی فرهنگی تقليل می یابد
جنگهای خانمان سوز برای دموکراتيزه کردن جوامع سابقا مثال 

واین ". اسالم بنيادگرا" کمونيستی به راه افتادند و دوره رشد
. سياست های سرمایه داری را به خالصی فرهنگی تعبير می کند

معلوم نيست چرا برهه هایی از زمان که ما به آنها دلبستگی دارد 
و برهه ای که " رهایی فرهنگی"کار فرهنگی اسمش می شود 

دوست ندارد و از قضای روزگا ما هم در همان دوران تشکيل شده ایم 
  "!خالصی فرهنگی"د می شو

دوره ای که دیوار برلين . در ابن دوره که کمونيست بودن شرم آور بود
فرو ریخته بود و همه روشنفکران سابقا مارکسيست عکس های 
مارکس شان را پنهان می کردند و خود را دموکرات معرفی می 

یعنی اتفاقا دوره ای که منصور حکمت در مقابل این موج . کردند
مارکسيسم در جهان حزب کمونيست ایران را تاسيس برگشت از 

در چنين . کرد تا پرچم کمونيسم را در این شرایط باال نگه دارد
شرایطی ما مهم ترین مبارزات نظری را عليه دموکراسی و برای 
آزادی های بی قيد و شرط، علسه ناسيوناليسم، عليه اعدام و 

ی ما کمونيسم را در چنين شرایط. برابری زن و مرد انجام دادیم
متحزب کردیم و برنامه دادیم و به همراه فعالين صادق و مبارزه 
کمونيست را در حزبی جمع شدیم و صفی از شریف ترین کمونيست 
ها را که حب دموکراسی را قورت نداده بودند در حزب شان تشکيل 
دادیم و کوهی از ادبيات را در دفاع از مارکس و مارکسيسم توليد 

ر زمانی که شوروی را با قدرت هر چه تمام تر بر سر د. کردیم
کمونيست ها می کوبيدند و فروپاشی آن را پایان کمونيسم جار می 
زدند ما بر تجربه شوروی نقد طبقه کارگر را گذاشتيم و نشان دادیم 
آن تجربه ربطی به مارکسيسم و سوسياليسم نداشت و حساب 

ه را برای کمونيست ها در این انقالب اکتبر را از آن جدا کردیم و را
در چنين دوره ای ما می شویم نئوليبراليسم و . زمينه هموار تر کردیم

به این معنی کمونيسم کارگری ! پریسا امروز می شود کمونيست
اتفاقا فرزند زمان خویش ست و پرچم کارگر و مارکس و منافع همه 

  .جانبه طبقه کارگر را در آن دوره سخت بلند کرد
کمونيست های کارگری به حق فرزندان زمانه " با جمله  پریسا

می خواهد ما را به همان سنت و گرایش عمومی وصل " خویشند 
کند و از این منطق استفاده می کند که اگر دو پدید در یک زمان به 

اجازه بدهيد منطق رفيق . وجود آمدند حتما یک خصلت و ویژگی دارند
به . مثال مارکس و انگلس. فاده کنيممان را برای جاهای دیگر هم است

یعنی برای اینکه . حق که مارکس و انگلس فرزندان زمان حویش بودند
ثابت کنيم مارکسيسم کال به سنت اشرافيت سرمایه داری و تجمل 

به . گرایی آعشته باید باشد کافی ست همين جمله را تکرار کنيم
ش می آمد عالوه می دانيم که خود مارکس شخصا از تجمالت خوش

می بينيد منطق پریسا . و انگلس هم که خودش اصال کارخانه دار بود
اتفاقا ضد کمونيست ها و دشمنان ! به چه نتایجی منجر می شود؟

طبقاتی طبقه کارگر برای کوبيدن مارکسيسم از همين منطق وهمين 
تقصير ما نيست اگر کمی حرف های . مثال ها استفاده می کنند

  !ول کنيم به چنين نتایجی می رسيمرفيق را سهل الوص
  

که )م.دوران شکوفایی نئوليبراليسم ن(در چنين دورانی است " 
مجموعه کمونيسم کارگری، با بدعتی در ترجمه، به درست این رویه 
را در دستور کار خود قرار می دهند و بر آن نام خالصی فرهنگی می 
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و غم جوانان در گذارند و بی آن که عينيتی در کار باشد، تمام هّم 
ایران را خالصی از فرهنگ پوسيده اسالمی تصویر می کنند و به 
عنوان بدیل مترقی آن، بریدنی اسپيرز و شهرام صولتی و نانس 

پایين تر می !" عجرم را به مخاطب انقالبی خود معرفی می کنند
بينيم که پریسا اصال به مبارزه مردم و در راس آن جوانان و زنان عليه 

ی اسالمی در جبهه مبارزه با قوانين پوسيده اسالمی جمهور
اعتقادی ندارد و در واقع می خواهد مبارزه عليه اسالم و قوانين 

  !!ارتجاعی آن را تعطيل کند، آن هم با پرچم طبقه کارگر
  

  اسالم سياسی یا اسالم بنيادگرا؟
  

چرا پریسا اسالم سياسی را در . حاال به سوال مهم باال می رسيم
استفاده " اسالم بنيادگرا"ه می آورد؟ چرا در ادبياتش از عبارت گيوم

را به تمسخر می گيرد؟ چرا وقتی " اسالم سياسی"می کند و ترم 
ما می گویيم یکی از مطالبات اصلی جوانان در ایران خالصی از شر 
فرهنگ اسالمی ست و به همين دليل یکی از جبهه های اصلی نبرد 

با قوانين اسالمی ست پریسا ما را به  با حکومت اسالمی مبارزه
که برای زیر سوال  ١٩۶٨ابتذال متهم می کند؟ چرا تالش جوانان در 

بردن مشروعيت نظم و قدرت و سنن محافظه کارانه بورژوایی تالش 
می کردند رهایی فرهنگی نام می گيرد ولی تالش جوانان برای 

صی خالصی از شر فرهنگ اسالمی در ایران تحت عنوان خال
یا حداقل ادعای ما در این زمينه نکوهش . فرهنگی نکوهش می شود

می شود؟ این تعریف دلبخواه از کجا نشات می گيرد؟ قبول دارید که 
اگر اسالمی گری را از جمهوری اسالمی بگيریم چيزی از آن باقی 
نمی ماند و محتوم به سرنگونی ست؟ قبول دارید که قوانين 

ار و قصاص و غيره مهم ترین ابزار اسالمی مثل حجاب و سنگس
سرکوب جامعه برای به انقياد کشيدن مردم و در راس آن طبقه کارگر 
است؟ اگر ابزار سرکوب که امروز قوانين و فرهنگ اسالمی هستند را 
از حکومت سرمایه در ایران بگيریم حکومت اسالمی یک شبه با 

ردن چرا زیر سوال ب. قدرت انقالبی مردم سرنگون می شود
و خوب است ولی تالش " رهایی"سرمایه داری " مشروعيت نظم"

  !برای سرنگونی و خالصی از شر سرمایه داری اسالمی نکوهيده؟
قبل از اینکه ببينيم چرا پریسا مبارزه با اسالم سياسی را نکوهش 

و نقد این " اسالم بنياد گرا"و " اسالم سياسی"می کند باید تفاوت 
ما از اسالم سياسی حرف می . بررسی کنيم دو مفهوم را دقيق تر

ما درواقع می . زنيم و آن را نقد می کنيم و پریسا از اسالم بنيادگرا
خواهيم روبنای سياسی نظام سرمایه داری در ایران و برخی 
کشورهای دیگر را نقد کرده و کنار بزنيم روبنایی که نگهبان زیر 

حاضر در ایران و بناست و شکل سياسی حکومت سرمایه در دوران 
چند کشور دیگر است و با کنار رفتن آن الجرم حکومت سرمایه داری 

ما می گویيم اسالم سياسی امروز شکل . موجود سرنگون می شود
این . (بروز سرمایه داری در ایران است و باید از آن خلع قدرت کرد

یعنی مبارزه را در عرصه سياست پيش بردن برای خلع ید از قدرت 
بی شک برای براندازی نظام سرمایه داری . سرمایه داری سياسی

طبقه کارگر باید ابتدا سرمایه داری را از قدرت سياسی خلع ید کند تا 
در حالی .) بتواند در مناسبات اقتصادی و جنبه های دیگر انقالب کند

که کسانی که برای اشاره به حکومت های اسالمی از جمله ایران و 
" اسالم بنيادگرا"وابسته به آنان از عبارت گروه های تروریستی 

استفاده می کنند، که اکثر مدیای رسمی و بزرگ از جمله بی بی 
سی و غيره نيز از آن جمله اند اسالم ازنوع بنياد گرا و افراطی اش را 
بد می دانند و می گویند می توان، و می خواستند اسالم خندان از 

یعنی در واقع تالش می کنند کل  .نوع خاتمی را در ایران حاکم کنند
اسالم را از ازیر ضرب انقالب بيرون بکشند و انتقاد را به بخش تندروی 

اینان با اسالم در قدرت مشکلی ندارند بلکه با نوع آن . آن محدود کنند
که افراطی باشد، یعنی سهم بيشتری از استثمار طبقه کارگر 

وش خيم آن باشد و بخواهد مشکل دارند ولی اگر اسالم از نوع خ
بنيادگرا نباشد و با منافع غرب تداخلی نداشته باشد با آن مشکلی 

یعنی مبارزه با حکومت اسالمی را در عرصه سياست درز می .(ندارند
گيرند و دغدغه اصلی شان منافع سرمایه داری و مناسبات بين 

از طرفی برخی از چپ ها که در اروپای امروز زیاد .) المللی آن است
يدا می شوند آنقدر ضد امپریاليست هستند که هميشه در دامن پ

سيد حسن نصراهللا می شود پيدایشان کرد، طرفداریشان از احمدی 
اینان از شدت مخالفت . نژاد هم که جزء شاهکارهای اخيرشان است

با امپریاليسم با اسالم سياسی به خاطر ضد آمریکایی گری و 
دارند و حتی معتقدند باید ضدیتش با مظاهر تمدن غرب مشکلی ن

دیگر کاری به جنایات دولت های . اسالم سياسی را تقویت کرد
اسالمی و دسته جات اسالمی در شرق وغرب ندارند چرا که این 

اینان هر مخالفت و . دسته جات و دولت ها مخالف آمریکا هستند
مبارزه هر چند ارتجاعی با غرب را با مبارزه طبقه کارگر با سرمایه 

البته این قاطی کردن یک اشتباه . اری و امپریاليسم قاطی می کنندد
لپی نيست بلکه مربوط به جایگاه طبقاتی و جنبشی این گروه های 

اینان مبارزه طبقه کارگر در ایران با جمهوری . به اصطالح چپ است

اسالمی را نيز بایکوت کرده اند چرا که جمهوری اسالمی ضد 
  !آمریکاست

  
   
  

  آزادیخواهانه زنان و جوانان جنيش های
  

. در ایران اسالم جزء ماهيتی رژیم حاکم و روبنای سياسی آن است
جمهوری اسالمی به ناچار برای مقابله با چپ مجبور شد اسالم را 
به سطح رکن اصلی و ماهيتی خودش ارتقا بدهد تا بتواند جامعه را 

 ۵٧را در سال  جامعه ای که برای آزادی انقالب کرده بود. سرکوب کند
فقط می شد با ارتجاعی ترین جریان موجود یعنی جریان اسالمی 
سرکوب کرد و این جریان تنها آلترناتيو سرمایه داری برای نجات خود 

همين امروز هم اگر اسالم را از حکومت سرمایه . بود ۵٧در ایران 
زی داری موجود در ایران بگيریم یعنی ابزار سرکوبش را از او بگيریم چي

  .از آن باقی نمی ماند
ما بر این جنبه و جبهه از مبارزات مردم ایران عليه اسالم سياسی، 
یعنی مبارزه ای کامال سياسی عليه نظام حاکم که در راس آن 
جوانان و زنان هستند تاکيد داریم و ان را یکی از بزرگترین و فراگير 

در . نيمترین جبهه های نبرد با حاکميت سرمایه در ایران می دا
حاليکه پریسا آن را تقليل و ابتذال می داند و از آن به عنوان آزادی 

  .یاد می کند!) با بار منفی(جنسی 
پریسا می گوید خالصی فرهنگی مورد نظر ما تقليل رهایی فرهنگی 
از مبارزه با فرهنگ کاپيتاليستی ست و آن را به مبارزه با اسالم و 

چرا مبارزه با فرهنگ اسالمی . دفرهنگ اسالمی تقليل دادن می دان
باید تقليل یافته چيزی باشد؟ مگر فرهنگ اسالمی فرهنگ نظام 
سرمایه داری حاکم بر ایران نيست؟ پس چرا پریسا آنرا تقليل یافته و 

عليه فرهنگ  ١٩۶٨مبتذل می داند؟ مگر مبارزات جوانان در سال 
بخش بود و  حاکم سرمایه داری معاصر فرانسه نبود؟ چطور آن رهایی

اگر پریسا به مبارزه مردم و جوانان عليه ! این مبتذل و تقليل یافته؟
فرهنگ پوسيده اسالمی اعتقادی داشت در قبال سياست ما درباره 
مبارزه مردم عليه اسالم سياسی و فرهنگ پوسيده اسالمی چنين 
موضعی نمی گرفت و شاید اگر موافق چنين عرصه ای از مبارزه بود 

عميق و رادیکال کردن سياست ما بر می آمد یعنی رویکردی در صدد ت
  .اتنقادی و سازنده در پيش می گرفت و نه انکار و نکوهش آن

  
چرا که امرش مبارزه با . پریسا مبارزه با اسالم را تقليل یافته می داند

سياست روز را نمی بيند و گویا از فرط مارکسيست . اسالم نيست
مش را گرفته و مبارزه و جبهه های نبرد بودن طبقه کارگر جلوی چش

امروز به جز سياست کارگری راهی برای آزاد . طبقاتی را نمی بيند
شدن از قيد و بند های سرمایه داری نوع اسالمی در ایران وجود 

این واقعيت را بررسی آلترناتيوهای موجود در عرصه سياست . ندارد
اسالم سياسی و مظاهر یعنی مبارزه با . امروز ایران نشان می دهند

پریسا به . فرهنگی آن تنها می تواند امر و وظيفه طبقه کارگر باشد
همان طيف ضد امپریاليست چپ تعلق دارد که مبارزه با اسالم 
برایش لطفی ندارد و جبهه اصلی در جامعه و مبارزه مردم را رها کرده 

م اصال پدیده اسال! و گویا به مبارزه باامپریاليسم مشغول است
سياسی را قبول ندارد و حداکثر معتقد است بعضی اسالمی ها 

می بينيم که چگونه ظاهرا زیر پرچم مارکس . بنيادگرا و تندرو هستند
و طبقه کارگر مبارزه با اسالمی که ابزار سرکوب نظام سرمایه در 
ایران است یعنی همان اسالم سياسی تخطئه می شود و مبتذل 

معه توسط مدیا و نهادهای تبليغاتی در غرب جا. معرفی می شود
سرکوب می شود و این ابزار سرمایه داری " مهربان"دیگر و پليس 

برای ممانعت اتحاد و قدرتگيری طبقه کارگر است و در ایران عالوه بر 
اینها مهمترین ابزار سرکوب، اسالمی و قوانين پوسيده آن هستند که 

نکوهيده و نئوليبراليستی به نظر رفيق مارکسيست ما مبارزه با آنان 
در این ساختار فکری اصال انتقادی به اسالم در حاکميت ! است

این دیده نشدن اتفاقی نيست و دفاع . نيست و اصال دیده نمی شود
  .از اسالم نوع دیگر از آن در می آید

پریسا برای اینکه مبارزه با اسالم سياسی که سياست سرمایه 
. باید حزب کمونيست کارگری را بکوبدداری در ایران است را بکوبد 

حزبی که با سياست و پرچم طبقه کارگر پا به عرصه این مبارزه نهاده 
پریسا برای اینکار دست به تعاریف دلبخواه و من دراوردی می . است
ممکن است بگویيد انتقاد پریسا از فروکاستن مبارزات در ایران به . زند

ن طبقه کارگر در سياست جنبش خالصی فرهنگی و حاشيه ای کرد
پایين تر نشان می دهيم این انتقاد . حزب کمونيست کارگری ست

پریسا هم تصویری نادرست و من درآوردی از سياست های حزب 
است و تالشی برای تعطيل کردن جبهه مبارزات زنان و جوانان عليه 

  .جمهوری اسالمی ست
روپا به روشن تر یک مقایسه بين وضعيت جوانان و فرهنگ در ایران و ا

جمهوری اسالمی با درگير کردن خود و . شدن بحث کمک می کند
دخالت در خصوصی ترین زوایایی زندگی مردم خود را با آنان درگير 

با دخالت در نحوه زندگی و تعيين فرهنگ حکومتی مثل . کرده است
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پوشش و روابط جنسی و هنر جبهه ای عظيم و جنبش های توده 
همين امروز هم که در شکننده . ل خود گشوده استگيری را در مقاب

ترین موقعيت خود قرار دارد برای حفظ خود دست به دامن قوانين و 
طرح حجاب و عفاف مگر آویزان شدن . فرهنگ اسالمی شده است

حکومت به چيزی جر فرهنگ پوسيده اسالمی است؟ مگر سرکوب 
تراضات چند زنان و جوانان برای خانه نشين کردنشان و سرکوب اع

ماهه اخير جز بهانه رعایت فرهنگ اسالمی است؟ و در مقابل مگر 
زدن زیر قوانين و فرهنگ اسالمی در این شرایط جز مبارزه ای 
سياسی عليه حکومت سرمایه داری است؟ مگر اینکه بگویيم مبارزه 
با حکومت سرمایه داری فقط در کارخانه ها و توسط کارگران باید 

اینجا باید بگویيم در طبقه کارگر هم . نه قبول نيستصورت بگيرد وگر
گرایشات غير کمونيستی مثل سندیکاليسم هم وجود دارد و لزوما از 
مبارزات کارگری سوسياليسم و کمونيسم و رادیکاليسم بيرون نمی 

ولی همانطور که رهبری کمونيست ها به عنوان بخش پيشروی . آید
م در مبارزات طبقه کارگر طبقه کارگر متضمن پيروزی سوسياليس

است، رهبری کمونيست ها با پرچم طبقه کارگر در عرصه مبارزات 
فرهنگی تضمين کننده پيروزی طبقه کارگر و سياست هایش در این 

  .عرصه نيز هست
نکته دیگر اینکه مگر کارگر فقط در کارخانه تحت ستم است؟ مگر 

مگر ستم نمی کارگر به عنوان جوان و زن در جامعه وجود ندارد؟ 
کشد؟ مگر برای رهایی از این ستم حق ندارد مبارزه کند؟ اشکال 

در غرب اما چنين ! مبارزه را محدود کردن کار کمونيست ها نيست
چرا که دولت های سرمایه داری زیر فشار . جنبش هایی وجود ندارد

و  ۶٠جنبش های اجتماعی و چپ جامعه به خصوص در دهه های 
نی هایی کرده اند و از دخالت در زندگی ميالدی عقب نشي ٧٠

خصوص و تا حدودی در هنر و فرهنگ عقب نشينی کرده اند و 
مکانيزم های دخالت شان در این عرصه ها متفاوت است و از این 
بابت در خطر نيستند و جوانان برای خالصی از شر فرهنگ حاکم در 

  .صدد براندازی حکومت نيستند
های غلط و وارونه ای از سياست های  پریسا در نوشته اش برداشت

پریسا ادعا می کند حزب . حزب کمونيست کارگری ارائه داده است
مبارزه مردم در یک سال اخير را به مبارزه برای خالصی فرهنگی 

اینجا باید به نقش جنبش ها و جایگاه طبقه کارگر و . تقليل می دهد
  .رابطه آن با سایر جنبش ها اشاراتی بکنيم

ت مبارزه و ماهيت جمهوری اسالمی در ایران این را نشان داده واقعي
است که راه خالصی از شر فرهنگ اسالمی مبارزه با نظم حاکم و 

نکوهش این مبارزه و . حکومت سرمایه داری در همه جبهه هاست
سياست هایی برای رهبری این مبارزه در بهترین حالت می تواند 

  .حاصل ندیدن این واقعيات باشد
مانطور که گفتيم دخالت ناگزیر جمهوری اسالمی در عرصه های ه

مختلف زندگی مردم در ایران و تالش حاکميت برای حاکم کردن 
ارتجاعی ترین مناسبات در جامعه جنبش های آزادیخواهانه متفاوتی 

جنبش هایی که هر کدام برای رسيدن به . را به وجود آورده است
اسالمی را سرنگون کنند و این  حق خود و آزادی ناچارند جمهوری

سرنگونی باید زیر پرچم طبقه کارگر صورت بگيرد تا همان جنبش ها 
جنش آزادی زن و جنبش خالصی فرهنگی از . به مطالبات خود برسند

اما واقعيتی که در عرصه سياست ایران حاکم است و . آن جمله اند
شيم اینست ما کمونيست ها باید برای آن آلترناتيو مشخص داشته با

که جنبش های دست راستی موجود یعنی ناسيوناليسم و نيروهای 
اسالمی آلترناتيوی جز سرمایه داری ندارند و در صورتی که  -ملی

کمونيست ها وارد این عرصه از مبارزه نشوند این عرصه را به 
نيروهای سرمایه داری می بازند و به انان واگذار می کنند در حاليکه 

تواند این جنبش ها را به مطالباتشان براند طبقه رهبری که می 
سرمایه داری در ایران و کال منطقه خاورميانه مثل . کارگر است

سرمایه داری فرانسه و سوئد و انگليس نمی شود که درصدی از 
آزادی های شخصی را بپذیرد یا برابری زن و مرد را حتی به همان 

یه داری در ایران بر اساس سرما. درجه محدود موجود در اروپا بپذیرد
. استثمار شدید و سرکوب طبقه کارگر و کل جامعه بنا می شود

واقعيت این است که سرمایه داری در ایران برای رقابت با سودآوری 
سرمایه داری غرب باید نرخ استثمار را شدیدا باال ببرد و این یعنی 
سرکوب و سلطه مذهب و مرد ساالری و دخالت دولت در امور 

نمی شود از سرمایه داری در ایران انتظار داشت مثل . زندگی
یعنی برای خالصی از شر فرهنگ شرقی . فرانسه عمل کند

اسالمی، برای خالصی از شر مردساالری برای رعایت حقوق کودک 
حق و حقوقی (و آزادی بيان بی قيد وشرط و تشکل و اعتصاب و غيره

چپ و آزادیخواهانه بودند  که جوامع غربی با مبارزات خود که اساسا
سرمایه داری آلترناتيوی در ایران ندارد و این کار ) به دست آورده اند

طبقه کارگر است که می تواند همه این آزادیها و حقوق را برای 
چرا که فقط طبقه کارگر است که از هيچ نابرابری و . جامعه بياورد

همه محدودیت  محدودیت در آزادی سودی نمی برد و در تاریخ معاصر
  .ها و سرکوب ها اساسا برای محدود کردن طبقه کارگر بوده است

  
   

  
  نقش رهبری کننده طبقه کارگر

  
مبارزه طبقه کارگر برای برقراری سوسياليسم پيش از هر چيزی 

یعنی باید از سرمایه داری در عرصه . مبارزه ای سياسی ست
همان حکومت را سياست خلع ید کند، یعنی بتواند قدرت سياسی یا 

به این . به دست بگيرد تا بتواند احکام اقتصادیش را به اجرا بگذارد
منظور باید عرصه مبارزه سياسی که شامل جبهه های متنوعی 
ست را شناخت و آن را طبق سياست کارگری رهبری کرد، کاری که 
ما می کنيم یعنی به دست گرفتن رهبری مبارزات آزادیخواهانه عليه 

عرصه مبارزه . ی جمهوری اسالمی برای ساقط کردن آنسياست ها
با قوانين اسالمی یکی از مهم ترین و فراگيرترین جبهه های مبارزه 
سياسی عليه جمهوری اسالمی ست که گرایش پریسا آن را نادیده 
می گيرد و حتی تالش ما برای سازمان دادن این عرصه را نکوهش 

  .می کند
بليغ می کند در راس مبارزات مردم و فرض کنيد سياستی که پریسا ت

در آن صورت مبارزه برای خالصی فرهنگی یعنی . جوانان قرار گيرد
مبارزه عليه حجاب و دخالت حکومت در زندگی شخصی تعطيل می 
شود و همان وضعيتی در جامعه پيش می آید که حکومت می خواهد 

  .دو بدین ترتيب بزرگترین آوانس را به جمهوری اسالمی می ده
اما لزوما جوانی که نمی خواهد حاکميت در زندگی خصوصيش 
دخالت کند، می خواهد موزیک و هنر دلخواهش را داشته باشد، زنی 
که دنبال حق برابر با مرد است و می خواهد به واسطه زن بودن 
تحقير نشود و لباسش را خودش انتخاب کند امرش براندازی نظام 

معنی نيست که طرفدار سرمایه سرمایه داری نيست این به این 
داریست یا نئوليبراليست است بلکه خواهان آزادی و برابریست یعنی 
نزدیک ترین آرمان ها به آرمان طبقه کارگر و به همين اعتبار نيروهای 

جنبش هایی که چنين مطالباتی را . بالقوه سوسياليسم هستند
ه اند و باید پيگيری می کنند با قدرت تمام در مقابل حکومت ایستاد

نکته مهم و واقعی که در سياست های حزب هم بيان . رهبری شوند
شده اینست که این جنبش ها باید با سياست طبقه کارگر رهبری 

این جنبش ها می توانند توسط ناسيوناليسم و یا نيروهای . شوند
این یعنی . ملی اسالمی به انحراف کشيده شوند و شکست بخورند

ها باید بدانند که در عرصه سياست امروز در ایران فعالين این جنبش 
هيچ آلترناتيوی به جز آلترناتيو کارگری تضمين کننده و تامين کننده 

جوان و زن و فعال حقوق کودک و فعال . مطالبات به حقشان نيست
جنبش عليه اعدام باید بدانند که هيچ شکلی از سرمایه داری در 

هيچ شکلی از سرمایه داری در . ایران در جهت مطالباتشان نيست
باالتر هم . ایران نمی تواند فضای باز و آزادی را در ایران تحمل کند

اشاره کردیم که سرمایه داری در ایران برای گردش سرمایه و 
سوداوری هم ارز سرمایه در غرب باید تسمه از گرده کارگر بکشد و 

ادی بيان و این یعنی عدم تحمل آزادی اعتصاب، تشکل، اعتراض و آز
این فضای مناسبی برای رشد و دست باال گرفتن سنت ها و فرهنگ 

در این شرایط نمی توان انتظار برابری زن و مرد . های ارتجاعی ست
را داشت، نمی توان انتظار داشت جوانان آزادی بيان و نقد داشته 
باشند، نمی توان انتظار داشت فرهنگ مردساالری از جامعه زدوده 

همانطور که در مانيفست کمونيست هم تاکيد شده ما . شود
معتقدیم و در سياست هایمان به روشنی بيان کرده ایم که طبقه 
کارگر باید برای رهایی خود کل جامعه را آزاد کند و به این منظور باید 
رهبر کل جامعه و جنبش های موجود بشود و مبارزات جاری در 

. جودی جدای از جامعه نيستطبقه کارگر مو. جامعه را سازمان بدهد
نمی شود در جامعه ای جنبش های عظيمی در حال مبارزه برای 
آزادی وبرابری باشند و طبقه کارگر که پرچم دار تمام عيار آزادی و 
برابری ست بی توجه به انان در انزوا مبارزات خودش را پيش ببرد 

خود جمع بلکه باید تمام نيروهای آزادی خواه را زیر پرچم و سياست 
کند و در نقش رهبر برای آزادی جامعه از انقياد سرمایه داری مبارزه 

از این روی نقش .ای همه جانبه را عليه نظم موجود به پيش ببرد
رهبری کننده طبقه کارگر با سياست های رادیکال و انسانی و 
سوسياليستی در سياست ما جایگاهی اساسی دارد و تصویری که 

ی حزب کمونيست کارگری می دهد نه تنها پریسا از سياست ها
اشتباه است بلکه نشان می دهد دیدگاه او از موقعيت طبقه کارگر در 
مبارزات اجتماعی چقدر غير مارکسيستی و بی ربط به واقعيت است 
و همچنين معلوم می شود نگرانی پریسا از بابت سياست های ما 

  .عتقادی نداردنيست بلکه به نقش رهبری طبقه کارگر در جامعه ا
  
  نتيجه عملی بحث پریسا چيست؟  
  

بحث پریسا همانطور که در ابتدا گفتيم البته منحصر به او نيست و 
طيفی از چپ را در بر می گيرد در بهترین حالت غير سياسی است و 
مبارزه را از سياسی بودن در می اورد و بدین ترتيب عرصه مبارزه با 

ث بسته شدن جبهه عظيمی از حاکميت را محدود می کند و باع
این گرایش اتفاقا به بهانه پرچم . مبارزه عليه حاکميت می شود

مارکس و طبقه کارگر عرصه مبارزه با سرمایه داری را محدود و 
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پریسا برای نکوهش مبارزه عليه اسالم و مبارزات . تضعيف می کند
برخورداری آزادیخواهانه جوانان برای داشتن روابط آزاد و مدرن برابر و 

از زندگی ای شاد و انسانی به ناچار باید به کمونيسم کارگری حمله 
کند و به این منظور از ایراد به ترجمه یک کلمه شروع ميکند و مبارزه 
عليه اسالم و فرهنگ پوسيده آن را به نئوليبراليسم منتسب می 

نتيجه عملی بحث پریسا در صورت عملی شدن تعطيلی مبارزه . کند
عليه قوانين پوسيده اسالميست، تعطيلی مبارزات جوانان برای زنان 

برخورداری از زندگی ای شاد و مدرن و امروزی ست، تعطيلی مبارزه 
تعطيلی این . برای کوتاه کردن دست مذهب از زندگی خصوصيست

جبهه ها توسط حکومت هم دنبال می شود ولی با نيروی انتظامی و 
از طرفی این گرایش . است گشت ارشاد و گشت نسبيت و غيره

مبارزه طبقه کارگر را به مبارزاتی صنفی و محدود در کارخانه و بی 
  .ربط به جامعه و در خود تبدیل می کند

از این نوشته پریسا می توان برای توضيح نکات و سنت های دیگری 
نيز استفاده کرد ولی برای طوالنی تر نشدن این نوشته و به خاطر 

م کرده نوشته و نقدش را ادامه خواهد داد ما هم اینکه پریسا اعال
  .نکات بيشتر را به آینده موکول می کنيم

  
    -------------------------------------------------------------------  
  

  ليبراليسم و توهم آزادی           
  پ                     

  

     احسان خوشابی                             
  
    

در مباحث هر گاه که سخن از ليبراليسم به عنوان یک مکتب و تفکر 
سياسی اقتصادی به ميان می آید، مسائلی همچون آزادی و 

گویی ليبراليسم مظهر آزادی و . دمکراسی نيز خود نمایی می کنند
حال آن که این . دمکراسی و پيش قراول این تفکرات و نظریات است

ایه داری که صرفا در مفهوم لغوی ليبراليسم واژه آرایی نظام سرم
موجود است، یک توهم شعارگونه و فریبکارانه برای سرپوش گذاردن 

است و ) سرمایه داری(بر ایرادات و خوی استثمارگرانه این نظام 
همواره در انواع مختلف از کهنه گرفته تا نوین و پسا نوین برای 

این استثمار جهانی  منحرف کردن ذهن توده ها از سرشت بی رحم
ليبراليسم و تفکر آزادی های بی حد و مرز . به کار برده می شود

فردی که صرفا در مفاهيم نوین دمکراسی عدم پایمال کردن مطلق 
حقوق اقليت را به تبصره های خود اضافه کرده است واقعيتی انکار 

به ناپذیر را در ذهن می پروراند و آن هدف نهایی از طرح واژه آزادی 
مثابه آزادی سرمایه داران برای هرچه بيشتر به بند کشيدن طبقه 

  . کارگر است
زمانی که سخن از آزادی بيان و اندیشه به ميان می آید باز این 
ليبراليسم است که همچون زالویی خود را به تفکرآزاد انسان ها می 
چسباند و هر آنچه تراوشات ذهنی توده هاست را به خود ميمکد و 

تا تمامی آنچه کسب کرده را بی کم و کسر در اختيار اربابان نهای
جا دارد به جمله ای . (سرمایه دار و استثمار گر خود قرار می دهد

تاریخی که ارنستو گوارا سخن گوی انقالبی کوبا در صحن علنی 
سازمان ملل و هنگامی که نماینده های آمریکا و دیگر جيره خوارانش 

آزادی بيان یعنی : را ترک کردند اشاره کنمبه نشانه اعتراض جلسه 
شما آزادی هرچه می خواهی بگویی ولی هيچ رسانه ای سخنان 

آزادی اندیشه یعنی شما هر تفکری داشته . شما را پخش نمی کند
باشی ولی فقط برای خودت، چون هيچ انتشاراتی تفکرات تو را 

زیستن و  آزادی یعنی آزاد بودن جهت زیستن و فقط. منتشر نمی کند
  !)این است مفهوم آزادی برای شما. زنده ماندن

آزادی بيان بدون در اختيار داشتن رسانه، حق رای در حالی که البی 
های عظيم سرمایه مجالی برای تبليغات را به مخالفان نميدهند و در 
نهایت مافيا های قدرت که ترور و تهدید یکی از اصول اوليه در 

  . ستمرامنامه بی مراميشان ا
چگونه می توان آزادی را معنا داد زمانی که کوچکترین سخنی در 
مخالفت با کليت نظام حاکم سرمایه داری نه از طرق قانونی بلکه از 
طریق همان مافيا ها و البی های قدرتمندی که گفتيم با تهدید و 

این نه به بی مباالتی پليس و نه به . حتی ترور مواجه می شود
قضایی که خود اجزای این سيستم فاسد اند باز کوتاهی دستگاه 

بلکه این ذات انکار ناپذیر سرمایه داری و عقده هژمونی . می گردد
به مفهوم عام آن تمامی " پول"زمانی که . قدرت در ميان بورژوازیست

مناسبات رفتاری انسان ها را احاطه می کند یقينا آن کس که پولدار 
تاری انسانها مسلط شده و در یک تر است می تواند بر مناسبات رف

البته باید به این نکته نيز توجه داشت . (کالم انسانيت را به بند کشد
که پس از انقالب اطالعات در جهان و هراس بورژوازی از ایجاد یک 
جهان مجازی آزاد که در آن پول هيچ نقش اساسی را نمی تواند به 

ار تبليغات همه عهده بگيرد، نظام های سرمایه داری دست به ک

جانبه چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ راهبردی در رسانه های خود 
شدند تا بتوانند خال حاصل از بی سوادی و عدم توانایی قرار گرفتن 
در پای ميز مناظره با نيروهای چپ را از این طرق جبران کنند و حتی 
 سعی در مصادره این فضای مجازی کردند و به قول قدیمی ها این

  . پول چه ها که نمی کند
چگونه می توان آزادی را معنا داد وقتی که بستر قانونی جوامعی که 
مدعيان دمکراسی و ليبراليسم هستند حق پایمال کردن حقوق توده 
های توليد گر جامعه را توجيه کرده و مخالفت های رادیکال را 

ست مخالفت با قانون و قانون شکنی تلقی می کنند و این در حالي
که تنها راه رهایی این توده ها از یوغ سرمایه مبارزات رادیکال و عدم 

رفرم و پذیرش . سازش و تسامح در سطوح مختلف مبارزاتی است
صرفا "های حداقلی اگر در ذات مبارزات پرولتاریا نفوذ کند و از یک 

تبدیل شود مجالی دوباره و چند باره " غالبا استراتژی"به یک " تاکتيک
بورژوازی می دهد تا گره طناب پيچيده به دور گردن توده ها را  را به

سفت ترکرده و جيب خود را بيش از پيش پر کند و به انتظار روز مبادا 
  . حساب های مالی خود را چند مليتی کند

با نگاهی کوتاه به مفهوم آزادی به تناقض بزرگی که غالبا در پشت 
آزادی . ی کند خواهيم رسيدصحنه های تفکر ليبرال ها خود نمایی م

در مفهوم عام خود به معنای آزادی در رفتار و سخنان است تا زمانی 
حال آنکه در نظام های . که به حقوق دیگران تجاوزی صورت نگيرد

سرمایه داری تجاوز به حقوق توده ها کارگران و پرولتاریا به یک امر 
ین نوع تجاوز جالب اینجاست که ا. طبيعی و روزمره تبدیل شده است

که می توان آنرا تجاوز به یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان _
یعنی حق زیستن در رفاه و کسب حاصل دسترنج خود به ميزان 

در نگاه ليبرال ها به عنوان آزادی های فردی _ مکفی است دانست
چه بسا توهين . تلقی شده و رنگ و لعابی انسانی به خود می گيرد

چه بسا در زیر شکنجه . نيد و نادیده گرفتها که می توان ش
توانست مقاومت کردن ولی در برابر فقر و گرسنگی، فشار های 
مالی و روحی، در مقابل نگاه کودکی ُخرد سال که تنها جرمش این 

و چه جرمی از _است که پدرش عمده توليد جامعه را به عهده دارد 
روزی کارگران اخراجی در مقابل کار شبانه _  این مفيد تر برای جوامع

در کنار خيابان ها و این چنين تجاوزات به ذات بشریت نمی توان 
مفهوم تجاوز به حقوق دیگران را  نه در آن مفهوم . سکوت کرد

انتزاعی و فانتزی ليبرال های شکم سير بلکه در آنچه که امروزه 
شاهد گسترش آن در سطح جوامع سرمایه داری هستيم باید 

  . جستجو کرد
ليبرال ها و فرزندان گستاخ آن ها یعنی نئو ليبرال ها همواره وجود 
این گونه تجاوزات را نادیده گرفته و این نوع تجاوز را نشان از آزاد 
اندیشی و آزادی مدنی در تفکر وحشيانه خود می دانند و با توسل 
به شعار ها و جمالت کليشه ای قدیمی و تاریخ مصرف گذشته خود 

  . کردن ذهن ناظران دارند سعی در منحرف
آزادی تنها زمانی معنا می یابد که برابری و حقوق و شرایط مساوی 

دمکراسی . برای زیستن، رشد کردن و نهایتا پيروز شدن موجود باشد
زمانی معنا پيدا می کند که تبليغات چند ميليون دالری و رسانه های 

شيده و استثمار ميلياردی سرمایه داران ذهن توده ها را به چالش نک
چه بسيار انتخابات هایی که برگذار . رسانه ای حذف شده باشد

شده و پس از گذشت چند ماه مردم از رائی که به صندوق انداخته 
بودند نا اميد شده و این نا اميدی حاصل عينی دروغ پردازی ها و 
تبليغات رسانه های ميلياردی سرمایه داران برای به کرسی نشاندن 

ه منافع استثماری آنها را دنبال کند است و این بازی های آن کس ک
سياسی و تبليغاتی نظام های سرمایه داری حاصلی جز کم اهميت 

آن چيزی که . شدن نقش انتخابات در ذهن عامه مردم جامعه ندارد
این بار به اهرمی ) دمکراسی( نشان از متمدن بودن جوامع بود 

ها را از شرکت در انتخاب آینده  تبدیل می شود که هرچه بيشتر توده
خود نا اميد کرده و راه را برای استثمار بيشتر کارگران و زحمتکشان 

و این همان چيزیست که بورژوازی از دمکراسی می . باز می کند
به طور کلی دمکراسی از نگاه بورژوازی تنها یک سناریوی از . خواهد

هيچ گاه نمی  پيش ساخته شده است برای توجيه آن چه که آن ها
خواستند و نمی خواهند بپذیرند و این مفهوم چيزی نيست جز 

رشد پوپوليسم . استثمار و سوء استفاده از نيروی کار و ذهن کارگران
و تغيير در روند تبليغاتی در دوره های مختلف انتخابات در دوران 
کنونی مهر تائيدیست بر این موضوع که بورژوازی به این ایمان رسيده 

ت که با پول و تبليغات گسترده حتی می تواند نظر افراد را در اس
  . مورد یک کاندیدا عوض کند

آنچه که امروزه شاهد آن هستيم، از جنگ و تجاوز گرفته تا بيکاری و 
خود کشی و بيماری های روانی حاکم بر اکثریت افراد حاضر در 

ليبرالی اش جوامع سرمایه داری را می توان ترجمه واژه آزادی از نوع 
  ! آزادی فقط برای عده ای خاص. دانست

در مقابل آنچه که تنها می توان آنرا توهم آزادی در ميان ليبرال ها و 
حاميان پولدارشان یعنی سرمایه داران و در نگاه طبقاتی بورژوازی 
دانست، سوسياليسم به عنوان یک تئوری و مکتب که اصل اساسی 

تنها راه جلوگيری از انحراف فکری و  خود را بر دیاليکتيک به مثابه
  . عملی بنا می نهد سخن متفاوتی مطرح می کند
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در ادامه می خواهم اندکی به مفهوم دیالکتيک و عواقب ساختاری 
  .آن بر پيکر جامعه بپردازم

دیالکتيک را می توان تئوری رشد بشریت نام گذارد، چرا که تنها طی 
ی توان به رشد فکری و عملی فرایندی که دیالکتيک مطرح می کند م

  ..بشر دل خوش کرد
دیالکتيک رشد فکری را حاصل بحث و مجادله ميان دو تفکر نا برابر و 

این روند و جدال تا ابد ادامه پيدا می . ایجاد یک تفکر جدید می داند
کند و حاصل هر جدال، تفکری جدید است که خود با مبحث نا 

به عنوان یک " تز"مفهوم       .برابردیگری به چالش کشيده می شود
که " سنتز"به عنوان تفکری نابرابر با تز و نهایتا زایش " آنتی تز"فکر، 

حاصل مجادله تز و آنتی تز است، روند تکاملی دیالکتيک زمانی شکل 
می گيرد که سنتز خود به عنوان یک تز جدید مطرح شده و منطقا یک 

و بعد از شکل گيری  آنتی تز جدید در حال شکل گيری خواهد بود
که (و آنتی تز) که همان سنتز قبلی بود(آنتی تز جدید جدال ميان تز

باز موجب پيدایش یک سنتز جدید می شود و این روند تا ) توليد شده
البته در بحث فوق باید به نکاتی توجه . ابد ادامه خواهد داشت
ه هيچ الزامی نيست که آنتی تز در نقط: 1داشت از جمله این که 

مقابل تز قرار داشته باشد بلکه هر تفکری که نابرابر با تز باشد را می 
هيچ تضمينی نيست که حاصل جدال بين : 2.   توان آنتی تز دانست

تز و آنتی تز یک مبحث بالکل جدید و فارغ از تز باشد بلکه حاصل این 
البته این به مفهوم دست .  (جدال حتی می تواند تائيد کلی تز باشد

تن به جواب اعظم و کلمه متبرکه که هيچ جوابی ندارد نيست یاف
بلکه صرفا در دورانی خاص ممکن است یک تز به قدرت خود باقی 

در نگاهی فلسفی  تز و سنتز در دورانی خاص می توانند یکی . بماند
  ) باشند

سوسياليسم دیاليکتيک را متضمن رشد بشر می داند و برای 
برابری طبقات و اقشار موجود در آن ها،  رسيدن به آن شرایط الزم را

برای رشد فکری و باال بردن ميزان آگاهی از منافع و مواضع خود می 
در این ميان نه رسانه های ميلياردی و نه حذف و مميزی فکری . داند

وجود نخواهند داشت و مناظره و جدال فکری آزادی بی حد و مرز خود 
  . را به واقعيت موجود خواهند یافت

اعتقاد به دیاليکتيک را می توان متضمن عدم گرایش به دیکتاتوری و 
حذف کلی مفهوم سلطه در بين سوسياليست ها دانست و این 

  . مسئله تفاوت اساسی ميان سوسياليست ها و ليبرال ها است
ليبراليسم تنها به ترجمه تحت اللفظی واژه آزادی می پردازد ولی 

آزاد در نظر نمی گيرد، حال این که هيچ شرطی برای ایجاد این فضای 
سوسياليسم نه به واژه آزادی بلکه به مفهوم کلی آن اتکا کرده و 
آزادی را حق تمامی طبقات و اقشار جامعه می داند و آن را در مفهوم 

دیالکتيک همواره نقش تز و آنتی تز را . دیاليکتيک عينيت می بخشد
چ گاه به برتری یکی بر در رشد جوامع یکسان و برابر می داند و هي

دیگری نه تنها اعتقادی ندارد بلکه هرگونه نابرابری در این ميان را 
از این رو این موضوع عينيت . آفتی برای رشد جامعه بشری می داند

می یابد که سوسياليسم به مثابه یک تفکر دیالکتيکی همواره به 
فکری و حق برابری بين انسان ها و حق برابر آن ها برای رشد و نمو 

برابر آن ها برای حضور در مجادالت و مناظرات و هم چنين حق برابر 
آن ها برای در اختيار داشتن رسانه های جمعی ایمانی راسخ دارد 
که تمام این مسائل با مبارزه طبقاتی و خستگی ناپذیر 
سوسياليست ها برای برکندن نظام سرمایه داری و از بين بردن 

سوسياليست ها نه . به نمایش در می آید ارزش خود خوانده پول
تنها سرمایه داری و مکتب حامی آن یعنی ليبراليسم را خواهان ایجاد 
آزادی و دمکراسی در جوامع نمی دانند بلکه آن ها را در مقابل 
خواست های بشری برای رشد و برابری تلقی کرده و با اتکا به آمار و 

ف را در دوران کنونی سدی در ارقام و نگرش تاریخ محوری خود این طي
  .برابر رشد جامعه بشری می دانند

آزادی اندیشه و بيان زمانی عينيت پيدا می کنند که اندیشه و بيان 
عالوه بر موجودیت بتوانند بر روند رشد فکری و عملی جامعه تاثير 
گذار باشند و اال زیبا ترین توصيف از این مفاهيم همان است که رفيق 

  . کردگوارا مطرح 
سوسياليسم عينيت این مفاهيم را به اجرا می گذارد و رشد فکری 
جامعه را در موجودیت آزادی های مدنی در بستر دیاليکتيک و برابری 
شرایط رشد فکری و دست یافتن به منابع فکری موجود در کل جامعه 

  . جهانی عملی می داند
که  دمکراسی تنها زمانی عينيت انسانی و بشری پيدا می کند

آگاهی افراد جامعه از منافع طبقاتی خود تا حدود زیادی تکميل و 
مفهوم " انتخاب"تدوین شده باشد و تنها در چنين شرایطی است که 

نباید فراموش کرد که دمکراسی . (عملی و رو به رشد پيدا می کند
همواره باید در بستر قوانين مدون در جوامع پياده شود و بالفرض فرد 

تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد جز اینکه از مجرای منتخب نمی 
  ).  دیگر آن وارد عمل شود

نگاه روبنایی به آزادی های مدنی در تفکر سوسياليسم نشان از 
اهميت ویژه ای است که سوسياليست ها به این مفاهيم می دهند 
و بر خالف تهمت هایی که گاه و بی گاه از جانب رسانه های سرمایه 

زده می شود، این نوع نگرش نه تنها به کمرنگ شدن اهميت  داری

آزادی های مدنی در تفکرات چپ نمی انجامد بلکه باعث اجرائی 
  . شدن این مفاهيم به شکل عينی و واقعی خود می شود

اگر یک ایده را صرفا تعریف کرده و بدون در نظر گرفتن شرایط مادی 
بخواهيم آن را عملی  جهان که همان واقعيات جوامع بشری هستند

چرا که این . کنيم بی شک دچار انحراف و کژ نگری خواهيم شد
شرایط مادی جهان است که ایده ها را پدید می آورد و نگاه روبنائی 
به مفاهيمی همچون آزادی های مدنی و دمکراسی دقيقا به این 
دليل ایجاد می شود که این مفاهيم خواهان یک سری زیر ساخت 

در کليت سيستم جامعه و به طور علمی تر نياز مند یک های صحيح 
سوسياليسم . سری شرایط زیر بنایی در حاالت مادی جوامع هستند

به مثابه یک ایدئولوژی پيشرو همواره شعار پراکنی و در هم کردن زیر 
بنا ها و روبناهای اجتماعی را باعث عقب ماندن جوامع بشری از 

د رخ دهد می داند و به همين دليل رشد و تکاملی که در تاریخ بای
تحليل علمی و طبقاتی جوامع و دست یافن به زیربناهای مهم و 

نباید فراموش کرد که اولویت بندی . اساسی را در اولویت قرار ميدهد
مفاهيم و نياز های جوامع به هيچ وجه به معنای کم اهميت دانستن 

یک کارخانه برای مثال در پروژه ساخت . ( دیگر موضوعات نيست
ميتوان احداث یک جاده برای رساندن مواد اوليه به محل احداث 
کارخانه را در اولویت قبل از نصب دستگاه های آن کارخانه دانست 
ولی این به هيچ وجه به معنای این نيست که در این پروژه ساخت 

  ). جاده اهميت بيشتری نسبت به نصب و راه اندازی دستگاه ها دارد
ا به مثال فوق به این معنا نيست که زیربنا همواره به مفهوم البته اتک

در تفکر . اوليت اول و روبنا به مفهوم اولویت بعد از زیربنا است
سوسياليسم زیربنا به مفهوم آن واقعيت عينی است که در صورت 
عدم موجودیت روبناهای موجود در جامعه دچار انحراف و تزلزل می 

این مسئله در . ضمن عينيت روبنا استپس وجود زیربنا مت. شوند
 - ليبراليسم نه تنها نگرش زیربنا.  نقطه مقابل دیدگاه ليبرال هاست

روبنائی به مسائل را تائيد نمی کند بلکه این نوع نگرش را باعث 
با استناد به . عقب ماندن جامعه از فرماسيون های موجود می داند

غلب متفکرین را دچار سر در تاریخ مبارزاتی ليبرال ها این نوع نگرش ا
گمی و دولت های ليبرال را دچار ناتوانی در عينيت بخشيدن به 

تغيير ناگهانی در مواضع و حتی عقب نشينی .  مسائل کرده است
های پی در پی این متفکرین از مواضع از پيش القا شده خود 
تائيدیست بر این امر که عدم توجه به زیربنا ها و به طور کلی عدم 

که یکی از اساسی ترین اصول در _لتزام به تفکر زیربنا روبنائی ا
عاقبتی جز هرزه گوئی و خيال پردازی _ مارکسيسم به شمار ميرود

ندارد و این نوع گفتمان غالبا محکوم به عقب نشينی و نهایتا باز 
نگری های بنيادین در شعار ها و وعده هائيست که از جانب ليبرال 

  .   ها داده می شود
در پایان این گونه جمع بندی می کنم که آزادی و برابری دو اصل 
الینفک رشد جوامع بشری هستند که این الینفک بودن آن ها هم در 

به این معنا که آزادی . قبال جامعه جهانی و هم در قبال یکدیگر است
بدون وجود برابری در شرایط رشد و در یک کالم برابری نسبی در 

در طرفی دیگر برابری . ی تواند عينيت پيدا کندشرایط اقتصادی نم
. بدون وجود آزادی های مدنی بی مفهوم و بی اهميت می نماید

جوامع سرمایه داری شاید به ظاهر آزادی های مدنی را به رسميت 
می شمارند و خود را مدعيان تمدن دمکراتيک می دانند اما عمال با 

گرانه و عدم ایجاد به کار گيری سياست های اقتصادی استثمار 
برابری در امکان دست یافتن به منابع هر چه در تبليغات و یا حتی در 

بحران های موجود در عصر . رویاهای خود ریسيده اند را پنبه می کنند
حاضر چه در زمينه های اقتصادی و سياسی و چه در زمينه های 
جامعه شناسی و روانی افراد موجود در آن جوامع، همه و همه 

ظاهر این فقر تحليل در ميان ليبرال ها که نمایندگان فکری جوامع م
در مقابل این خيل عظيم جو سازی ها، . سرمایه داری هستند است

سوسياليسم به مثابه تنها راه حل موجود برای برون رفت از بحران 
فکری و آزادی ستيزی موجود در جامعه جهانی کنونی با اتکا به 

و عينی به جهان اطراف خود و به دور از دیالکتيک و نگرش علمی 
شعار پراکنی و جو سازی های کاذب روز به روز تکميل تر شده و 
الویت های مبارزاتی خود را مدون تر می کند و این امری اجتناب نا 
پذیر است چرا که سوسياليسم یک مکتب علمی و انسانی پایبند به 

رشد فکری ال ینقطع  دیالکتيک است و رشد روز افزون خود را در گرو
  .  متفکرین خود می داند

  
  2010مه  -   89خرداد                           
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  نکاتی پيرامون تجدد طلبی ، اروپا محوری
  و مذهب بويژه در ايران        

  
  يونس پارسا بناب                            

  
  

  تجدد طلبی و جنبش های رفورماسيونی مسيحی
  
تجدد طلبی که از تاریخ آغاز آن نزدیک به پانصد سال می گذرد ،  – 1

بر پایه نياز و خواست انسان برای رهائی از سنن خرافاتی ، اندیشه 
های متافيزیکی و راه و روش استبدادی بنا شده و در طول تاریخ رشد 

این روند رهائی بخش خواهان آزادی انسان ها . و توسعه یافته است 
محدودیت های استبدادی خانواده ، محل کار در جامعه ، دین  از یوغ و

در نتيجه تجدد طلبی انسان را . و مذهب و باالخره دولت می باشد 
برای استقرار کامل اصل جدائی دین و مذهب از دولت و گسترش 

رادیکال آماده ساخته و شرایط را برای ) سکوالریزاسيون ( عرفيگری 
  . حکومت در جامعه مهيا می سازد  رشد شکل های نوین سياست و

مدرنيست ها ، تجدد  –بر خالف حاميان بينش اروپا محور و پسا  – 2
از تبعات و پی ) و دموکراسی و عرفيگری منبعث از آن ( طلبی 

بلکه . در تعابير دینی و مذهبی نيستند ) و یا انقالب ( آمدهای تحول 
جدیدی از دین و  هدف آنهائی که روایت ها و قرائت های متنوع و

مذهب و دیگر اندیشه های متا فيزیکی ارائه می دهند این است که 
تعابير خود را با الزامات و ضرورت های تجدد طلبی جاری منطبق 

) عروج پروتستانيسم ( به عبارت دیگر ، جنبش رفورماسيون . سازند 
عامل رشد و توسعه سرمایه داری نبوده و بر عکس معلول و فرآورده 

سعه سرمایه داری در آن زمان بوده و عموما نيز در خدمت سرمایه تو
مکس وبر متفکر و جامعه شناس معروف آلمان و . داری قرار داشت 

طرفداران او معتقد بودند و هنوز هم هستند که رفورماسيون 
پروتستانی نه تنها عامل کليدی در شکلگيری سرمایه داری در قرون 

رند که حتی سرمایه داری رقابتی و انقالب بوده بلکه ادعا دا 17و  16
. صنعتی نيز محصول آموزش های کالوینيسم و لوتریسم بودند 

لوتریسم و کالوینيسم جنبش های مسيحی پروتستانی در قرن 
( شانزدهم بودند که توده های وسيعی از مردم اروپای شمالی 

را عليه ) انگلستان ، هلند ، بلژیک و کشورهای اسکاندیناوی 
کليسای متوفق کاتوليک و مرجعيت پاپ بسيج نموده و شرایط را 
. برای گسترش بازارهای سرمایه داری و تسخير قدرت مهيا ساختند 

پروتستان های ( کالوینيسم و لوتریسم همراه با دیگر نوگرایان دینی 
مجموعا جنبش رفورماسيون را در ) متعلق به سکت های مختلف 
می دادند که روایت ها و قرائت های  اروپای قرن شانزدهم تشکيل

خود از تورات و انجيل را با الزامات و ضرورت های سرمایه داری 
نوظهور آن دوران وفق داده و تاکنون نيز در خدمت حرکت سرمایه 

  . بویژه در آمریکا قرار دارند 
  
جنبش های رفورماسيون که عموما توسط طبقات مسلط و حاکم  – 3

هفدهم حمایت می گشتند ، با تعبيه و ایجاد  در قرون شانزدهم و
مثل کليسای ( نهادهای سرتاسری مذهبی در سطح کشوری 
در خدمت مهيا ... ) انگليکن در انگلستان ، کليسای لوترین در هلند و

ساختن شرایط مناسب برای تبانی و وحدت بين بورژوازی نوظهور ، 
ليه خيزش های نيروهای سلطنت طلب و کالن مالکين فئودال و بر ع

این تبانی ها و وحدت ها .فرودستان شهری و بویژه دهقانی ، بودند 
به هيچ روی معلول و محصول رنسانس دینی و یا رفورماسيون های 
مذهبی نبودند بلکه آنها معلول ضرورت ها و الزامات منطق حرکت 

از آغاز قرن شانزدهم تا ( سرمایه در آن دوران از تاریخ سرمایه داری 
در پروسه این تبانی ها و وحدت های . بودند ) ع اول قرن هفدهم رب

طبقاتی بود که بورژوازی نوظهور با تطميع و تحدید قدرت دربار و کالن 
مالکين رهبری سرکوب وحشيانه خيزش های نسبتا عظيم طبقات 

بویژه جنبش های عظيم دهقانی را در ایاالت ( فرودست کار و زحمت 
را بدست گرفته و با تحکيم حاکميت ... ) ان وآلمان نشين ، انگلست

سياسی خود در کشور خودی به استعمارگرائی و تاراج کشورهای 
. غير اروپای آتالنتيکی در سرتاسر قرون شانزدهم و هفدهم پرداختند 

مراجع و نهادهای کليساهای به اصطالح ملی و کشوری که در 
بستر جنبش  اپوزیسيون به کليسای کاتوليک و پاپ اعظم و در

رفورماسيون پروتستانی قدعلم کرده بودند ، بطور فعال هم در 
سرکوب خيزش های مربوط به جنبش های طبقات فرودست بویژه 
دهقانان در کشورهای خودی و هم در پروسه استعمارگری و تاراج 

از بوميان آمریکائی گرفته تا آفریقائی ها ، ( مردمان غير اروپائی 
) ن اقيانوسيه و حتی مردم مناطق اروپای شرقی آسيائی ها و بوميا

خدمت گذاران حرکت سرمایه بودند و تاکنون نيز به ایفای نقش خود 

آمریکا ( در سياست های هژمونی طلبانه راس نظام جهانی سرمایه 
  . در جهان وفادار مانده اند ) 

روند تبانی ها و وحدت ها بين طبقات حاکم در قرن شانزدهم که 
آنها را ) پدر معنوی و بنيانگذار جنبش لوتریسم ( ين لوتر شخص مارت

را قادر ... نمایندگی می کرد ، بورژوازی کشورهای انگلستان ، هلند و
ساخت که خود را از وقوع انقالب رادیکالی که در فرانسه در قرن 

به عبارت دیگر ، با شکست و . هيجدهم اتفاق افتاد ، مصون سازند 
کاتوليک و مقام سياسی پاپ اعظم که یک تضعيف قدرت کليسای 

نوع جهانی گرائی دینی را بين مسيحيان اروپا بدون توجه به آبا و 
تبليغ کرده و رواج می داد ، بورژوازی تازه به ) قوميت و تبار ( اجداد 

ملت های سلطنتی  –قدرت رسيده موفق گشت که با استقرار دولت 
) کشوری  (موروثی و مشخص بر محور کليساهای ملی 

را قوی " کليسای واحد  –ملت واحد " ناسيوناليسم بر اساس 
 –ساخته و بدین وسيله شرایط را برای سرکوب جنبش های توده ای 

اجتماعی در داخل خود از یک سو و استعمار و تاراج ملل غير اروپائی 
  .در قرون هيجدهم و نوزدهم از سوی دیگر آماده سازند 

جنبش های ) ن پانزدهم و شانزدهم ميالدی قرو( در همان زمان  – 4
اصالحاتی نيز در انگلستان و هلند و دیگر نقاط اروپای آتالنتيک رشد 

این . کردند که هدفشان عمدتا خدمت به طبقات فرودست بود 
فرودستان اولين قربانيانی بودند که دگردیسی اجتماعی منبعث از 

وزافزونی بوجود آورده عروج سرمایه داری نوظهور در آن جوامع بطور ر
) و یا نخواستند ( جنبش های اصالح طلبانه با اینکه نتوانستند . بود 

که به خواسته های تهيدستان شهری و دهقانان در روستاها 
پاسخگو باشند ولی زمينه های متعدد و متنوعی را برای شکلگيری و 
 رشد اندیشه های رادیکال ، سکوالر و دموکراتيک در انقالب کبير

و سپس به گسترش اندیشه های سوسياليستی )  1789( فرانسه 
با عروج و گسترش . بویژه در نيمه دوم قرن نوزدهم فراهم ساختند 

اندیشه های رادیکال عرفيگری ، دموکراسی و تجددطلبی های 
فرقه " ( سکت ها " سوسياليستی اندیشه های تاریک و خرافاتی 

بویژه ( نی پروتستانيسم متعلق به جنبش های رفورماسيو) های 
ضرورتا از بين ) حلقه های متعلق به کالوینسم و کليسای لوتری 

" سکت های " بلکه آنها با ایجاد شرایط مناسب به باز توليد . نرفتند 
) که امروز در آمریکا رو به افزایش هستند ( جدید بنيادگرای مسيحی 

  .موفق شدند 
ئی ، نيروهای تجددطلب در مبارزه بی امان عليه بنيادگرا – 5

سوسياليست فقط با بنيادگرایان دینی و مذهبی در گير نيستند بلکه 
آنها با نيروهای دیگری مثل سکوالریست های ضد چپ نيز درگير 

مثل پسا مدرنيست ها ، ( سکوالریست های ضد چپ . هستند 
با ... ) ، فرهنگ گرایان گوناگون و" تالقی تمدن ها " طرفداران مکتب 

نکه سکوالر هستند ولی شکلگيری و عروج انواع و اقسام ای
بنيادگرائی در جوامع مختلف جهان را ناشی از شکست کامل پروژه 

بویژه عرفيگری و ( های عصر تجددطلبی و مضامين مربوط به آن 
به اعتقاد پسا مدرنيست ها اندیشه و . می دانند ) دموکراسی 

" طلبی چيزی به غير از یک پراتيک خرد رهائی در تاریخ پروسه تجدد
واقعيت ) یا جهان مداری ( نبوده و بينش انسان محوری " توهم بزرگ 

آنچه که واقعيت دارد این است که . عينی نمی تواند داشته باشد 
" انسان ها به خاطر تعلق به فرهنگ های مشخص خود که 

هستند ، هيچوقت نمی توانند با ژرفا " ابدی " و " فراتاریخی 
دن پيگيرانه به پروسه های دموکراسی ، عرفيگری و انتقال از بخشي

تجددطلبی سرمایه داری به تجددطلبی سوسياليستی به مرحله 
به یک کالم  پسا مدرنيست . جهان محوری و انسان مداری برسند 

توهمات " ها نه تنها مبارزات طبقاتی و ملی و اصل خردرهائی را جزو 
ه ویژگی ها  وتفاوت های فرهنگی عصر تجددطلبی می دانند بلک" 

در زندگی " فراتاریخی " ، تعيين کننده و " ابدی " جوامع بشری را 
  . بشر اعالم می کنند 

برخالف ادعاهای سکوالریست های ضد چپ و مذهبی های  – 6
گوناگون ، سکوالریست های سوسياليست بر آن هستند که امروز 

تساهل و ( قدیمی  انگاشت خردرهائی از مرحله گفتمان و بحث
عبور کرده و به مرحله گفتمان و ميدان ) مصالحه بين دین و خرد 

متفکرین مدرن روزگار ما نه مسيحی ، . کارزار رد دین رسيده است 
هستند بلکه آنها یا بورژوا و یا ... نه مسلمان ، نه یهودی و

تمدن بورژوائی محصول مسيحيت ، یهودیت . سوسياليست هستند 
برعکس مسيحيت و یهودیت اروپای آتالنتيک بود که در .  نيست... و

قرون شانزدهم ، هفدهم و هيجدهم خود را طبق الزامات و ضرورت 
های تمدن سرمایه داری مورد تعدیل ساختاری قرار داده و عادات و 

بدون تردید چپ ها انتظار . آداب خود را با شرایط حاکم انطباق دادند 
د که اسالم نيز مشمول این امر تاریخی دارند و مجدانه می خواهن

" برای مسلمانان جهان ضروری است که خود را با رهائی از . گردد 
در ساختمان دنيای بهتر فردا سهيم " زندان توهمات دینی و مذهبی 

  . سازند 
  
  جددطلبی و تئوکراسی اسالمیت
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انسان ها سازندگان تاریخ خود " تجددطلبی بر اساس اصل  – 1
این اصل به انسان این حق را می دهد که . بنا شده است  "هستند 

اعالم و . هر سنتی را دستخوش تحول قرار داده و یا از آن پيروی نکند 
پذیرش این اصل منجر به عبور و گذار انسان از اندیشه های دینی و 

سرمایه -مذهبی متافيزیکی که حاکم بر عقول بشر در عصر پيشا
ر واقع تجددطلبی با اعالم این اصل در د. داری بودند ، می گردد

زندگی بشر در قرن پانزدهم متولد گشته و در قرون بعدی به توسعه 
در این راه اروپا و اروپائيان در . و تکامل روندی خود ادامه داده است 

پانصد سال گذشته به موفقيت های شایان و قابل توجهی نایل 
عنوان مناطق در بند  کشورهائی که ما امروز از آنها به. گشتند 

اسم می بریم و کشورهای اسالمی ) جهان سومی ( پيرامونی 
بخش مهم و بزرگی از آن مناطق را تشکيل می دهند ، بطور کلی 

مدرنيته به تجددطلبی و -هيچوقت موفق به گذار از عصر پيشا
مدرنيسم نگشتند و اگر هم در بعضی از آن کشورها در برهه های 

ج تجددطلبی به ظهور پيوستند ، بالفاصله درنطفه کوتاه تاریخی اموا
چرا ؟ آیا این کشورها هم می توانند در راه تجددطلبی . خفه گشتند 

را در آن جوامع پياده ) خرد رهائی ( قدم برداشته و مضمون اصلی آن 
سازند ؟ بدون تردید یک بررسی جامع و تحليلی از فعل و انفعاالت 

خاذ سود بيشتر با تکيه بر تبادل و منطق حرکت سرمایه در جهت ات
( انباشت نابرابر که جهان را بدو بخش الیتجزا و الزم و ملزوم همدیگر 

تقسيم کرده ) کشورهای مسلط مرکز و کشورهای دربند پيرامونی 
است ، می تواند کمک های موثری در ارائه پاسخ های مناسب به 

ست ها ودیگر از موضع مارکسي. این پرسش های حائز اهميت باشد 
نيروهای برابری طلب نه تنها مردمان کشورهای اسالمی در طول 

، حتی از " جنگ سرد " سی سال گذشته بویژه در دوره بعد از پایان 
جاده تجددطلبی ابتدائی دور گشته اند بلکه در جهت عکس آن 
بوسيله نيروها و جنبش های بنيادگرائی دینی و مذهبی در زندان 

در اینجا به نکاتی . محبوس گشته اند " وهمات خانواده ت" های 
درباره عواملی که باعث رشد و رواج بنيادگرائی اسالمی در جوامع 

  . مسلمان نشين بویژه ایران شده اند ، اشاره می کنيم 
اشتباه بزرگی خواهد بود اگر ما در تحليل های خود تکيه بر این  – 2

( گرائی بویژه اسالمی باور کنيم که ظهور و عروج جنبش های بنياد
که قادرند توده های وسيعی از مردمان کشورهای دربند مسلمان 

نتيجه ای اجتناب ناپذیر ) نشين را دور شعارهای خود بسيج سازند 
طغيان مردمان عقب افتاده سياسی و فرهنگی است که ظرفيت 
درک و فهم هيچ زبانی به غير از زبان خرافاتی و شبه موهوماتی 

این اشتباه منبعث از رواج گفتمان مسلط و . دارند مذهب را ن
مثل پروفسور ( متعصبی از سوی شرق شناسان و دیگر اروپامحوران 

" ( غرب " است که پيوسته ادعا می کنند که فقط ) برناردلوئيس 
) مدرنيته ( می تواند تجددطلبی ) آنگلوساکسون = اروپای آتالنتيک 

نماید و مردمان کشورهای " تراع اخ" و رستگاری انسان را تعبيه و 
غير اروپائی ها بویژه مسلمانان آسيا و آفریقا " ( شرق " عقب افتاده 

خود افتاده اند و " شرقی " و " ایستا " در دام سنت های فرهنگی ) 
الجرم قادر به درک و فهمی از اهميت واالی دگردیسی و تحول در 

  . جامعه انسانی نيستند 
، خيل وسيعی از توده های مردم بویژه در به استنباط من  – 3

از اندونزی در آسيای جنوب شرقی گرفته تا ( کشورهای اسالمی 
برای رهائی از ستم ، استثمار و بی امنی ) نيجریه در آفریقای غربی 

ولی آنها در نبود . می خواهند به مبارزه عليه وضع موجود برخيزند 
ش ملی وطبقاتی و در فقدان آلترناتيوهای عينی دموکراتيک و رهائيبخ

بسيار نمایان چپ متحد به دام بنيادگرایان دینی و مذهبی افتاده و 
و اعتقاد                      به " خانواده توهمات " خود را در زندان 

  . تضادهای کاذب محبوس می کنند 
حاميان بنيادگرائی اسالمی که به نحله های گوناگون سياسی  – 4

قرائت ها و روایت های مختلف از قرآن و تاریخ تحول تعلق داشته و 
کشورهای اسالمی را ارائه می دهند جملگی خود را از درگيری در 

زیرا . زمينه های فلسفی بویژه در مباحث تئولوژیکی برحذر می دارند 
... ) مثال در مصر ، اندونزی و( هدف آنها صرفا تسخير قدرت سياسی 

مثال در ایران ، ترکيه ( ود در حاکميت و یا ازدیاد و گسترش سهم خ
بنيادگرایان طرفدار والیت فقيه در ایران که سياست . است ... ) و

بر ) در این دنيا ( های پرهيزکاری ، امساک و تقوا را در روی زمين 
مردم ایران و بویژه زحمتکشان تبليغ و اعمال می کنند و هر آنچه 

حواله می دهند در عمل ) شت به" ( آن دنيا " خوب و زیباست را به 
به هيچ کدام از این سياست ها وقعی نمی گذارند و منابع طبيعی و 

و چين  8انسانی ایران را در اختيار اوليگوپولی های کشورهای جی 
این " . با یک کوزه آب باال می کشند" قرار داده و در آمد آنها را 

ند و عليرغم اینکه بنيادگرایان فرق چلوکباب با نان و پنير را می فهم
" مردم را به تناول نان و پنير دعوت می کنند ولی خودشان منتظر 

که وعده اش را به مردم زحمتکش می " بهشت برین در آن دنيا 
آنها ترجيح می دهند که بهشت را برای خودشان در . دهند ، نيستند 

ت فقيه بنيادگرایان طرفدار والی. و در روی زمين برپا کنند " این دنيا " 
" و چه آنهائی که " اصالح طلب " و " اصولگرا " چه آنهائی که 

هستند ، برای اداره " تکنوکرات های سازندگی " و " کارگزاران 

زندگی افسانه ای و پر از رفاه و مکنت خود در این دنيا به اعطای 
امتيازات به فراملی های امپریاليستی ، یعنی چپاول و تاراج منابع 

سانی متعلق به نيروهای کار و زحمت از یک سو و به طبيعی و ان
تحميق مردم و رواج توهمات و تضادهای کاذب در بين آنان از سوی 

در یک کالم دشمنی و ترس آنها از حتی از . دیگر متوسل می شوند 
سکوالریسم ، آزادی و ( ابتدائی ترین مولفه ها و مضامين تجددطلبی 

بنيادگرائی والیت فقيه آنان نهفته دردرون ماهيت ) عدالت اجتماعی 
  . است 

رنسانس " و طرفدار " نوگرایان " حتی آنهائی که تحت نام  – 5
از انگاشت والیت فقيه را دارند نيز مبلغان " عبور " ادعای " اسالمی 

آنهائی که بر قوانين بربرمنشانه . ضد تجددطلب محسوب می شوند 
ئی مضمون اصلی که اصل خردرها( قصاص و یا قانون صيغه 

صحه می گذارند نمی توانند از علميت ) تجددطلبی را رد می کند 
و اصل ) مبارزات توده ای ( قوانينی که بر اساس بعد اجتماعی 

به نظر نگارنده ، آنها . خردرهائی بنا گشته اند ، حمایت کنند 
آنها نه تنها . نمایندگان دینی و مذهبی تجددطلبی در ایران نيستند 

مثال جدائی دین ( روی مسائل حداقل تجددطلبی سرمایه داری هنوز 
سئوال و ) از دولت و تبدیل دین به یک امر وجدانی و خصوصی مردم 

بحث داشته و تصميمی اتخاذ نکرده اند بلکه با پذیرش قوانين حاکم 
نئوليبراليسم سرمایه در تضاد آشکار و دشمنی با " بازار آزاد " بر 

به ندرت دیده شده که . ی قرار گرفته اند تجددطلبی سوسياليست
دقيقا مثل " رنسانس اسالمی " و حاميان " نوگرایان دینی " این 

( طيف های گوناگون بنيادگرایان در ارتباط با مسائل زحمتکشان ایران 
) در صد جمعيت ایران را در بر می گيرند  85تا  80که به تحقيق 

امروز بيش . امل داده باشند طرحی ، برنامه ای و یا صحبتی در خورت
از هر زمانی در گذشته عيان گشته است که تشدید جهانی شدن 
خصوصی سازی و اعطای معافيت های مالياتی به کمپانی های جی 

که باعث بيکاری مزمن ، تورم نجومی ، ازدیاد کودکان ( و چين  8
خيابانی و روستائی ، افزایش دختران فراری ، رشد و گسترش 

افی و تن فروشی بين نوجوانان ، رواج مواد مخدر بين جوانان پورنوگر
بزرگترین موانع و خطراتی هستند که زحمتکشان ایران و دیگر .... ) و

مثل زحمتکشان دیگر کشورهای پيرامونی در ( کشورهای اسالمی 
  .با آنها روبرو هستند ) بند 

   
  نتيجه گيری 

  
های اسالمی های در تحت این شرایط روشن است که پروژه  – 1

رنسانس " بنيادگرا و اصالح طلب ، نوگرایان دینی و طرفداران 
بررسی و حل مسئله ( سياسی  –تهی از بعد اجتماعی " اسالمی 

سياسی است که بعد از  –این بعد اجتماعی . هستند ) زحمتکشان 
بررسی معضالت بشریت زحمتکش بطور ضروری به پدیده دگردیسی 

زحمتکشان از پروژه های فالکت بار کاال سازی و که خواهان رهائی ( 
خصوصی سازی سرمایه داری واقعا موجود در کشورهای پيرامونی 

. مشروعيت می دهد ) دربند منجمله در کشورهای اسالمی است 
به کالمی دیگر ، پروژه های متعلق به نيروها و سازمان های 

ند به اسالمی با قبول منطق حرکت سرمایه نه تنها نمی توان
کوچکترین و اساسی ترین خواسته های زحمتکشان جامه عمل 
بپوشانند بلکه به شکل های مختلف ، مدیریت نظام جهانی سرمایه 

  . را در آن کشورها سهل و آسان می سازند 
 –بدون تردید آن نيرو و چالشی که می تواند این بعد اجتماعی  – 2

" ( امعه مدنی ج" سياسی را از حيطه نظری به ميدان کارزار 
انتقال داده و به نيروی مادی تبدیل سازد همانا ) زحمتکشان 

نيروهای چپ و در راس آنها مارکسيست ها هستند که با 
همبستگی ، همدلی و اتحاد خود قادر خواهند گشت که در حين 
مبارزه عليه سرمایه داری ، ستون مقاومت در مقابل بنيادگرائی 

اسالمی مستقر ساخته و توده های اسالمی را نيز در کشورهای 
  .ميليونی را از زندان های توهمات و تضادهای کاذب رها سازند 
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  کمون پاريس        
  

         

  شهزاد سرمدی                                                          
  
  

  رادری آزادی ـ برابری ـ ب    59جمهوری فرانسه      شماره 
  

  کمون پاریس
، آزادی ] 1[نظر به اینکه نخستين اصل از اصول جمهوری فرانسه 

  است ؛
  نظر به اینکه اولين اصل آزادی ، آزادی اندیشه است ؛

نظر به اینکه بودجه ی ادیان خالف اصل آزادی اندیشه است؛ زیرا 
شهروندان را برخالف اعتقاد شخصی شان مجبور به پرداخت ماليات 

  ؛می کند
نظر به اینکه روحانيت، در عمل، شریک جرم جنایات رژیم سلطنتی، 

  عليه آزادی بوده است؛
  :کمون پاریس مقرر می دارد

  .ـ   کليسا از دولت جداست1ماده 
  .ـ   بودجه ادیان حذف می شود2ماده 
گفته می شوند و متعلق به ] 2[ـ   اموالی که به آنها موقوفه 3ماده 

اعم ازمنقول وغير منقول، به مالکيت              جمعيت های دینی هستند،
  .  ملی در می آیند

، تحقيقی به عمل "ـ   برای تعيين ماهيت این اموال، سریعا4ماده 
  .می آید، تا در اختيار ملت قرار گيرند

  کمون پاریس
  پاریس_ 1871آوریل  3

  1871چاپخانه ملی  آوریل 
  دولتجدائی دین از : ، کمون پاریس1871آوریل  2
  

سعی من بر آنست که این مساله ی با اهميت را هرچه موجزتر      
خير الکالِم ما َقّل و َدّل : "و با تأسی ازنظامی عروضی که می گفت 

  .بيان کنم] 3" [الِمکثاُر ِمهذار"و "
من کليسا را درمحدوده کليسا و دولت را در جایگاه : " ویکتور هوگو 

  ]4" [خودش می خواهم
مارس، بعد  28در . ارس روز شروع انقالب کمون پاریس استم 18     

ازانجام انتخابات آزاد، کمون درشهرداری پاریس اعالم موجودیت می 
، اولين فرمانی که به اتفاق آرای تمام 1871روز دوم آوریل . کند

) الئيسيته(گرایش های چپ صادر شد، فرمان جدائی دین از دولت 
قدمت واژه ) Paul Robert(نامه ی پل روبربنا به نوشته ی واژه .  بود

) laïcisation(الئيسيزاسيون . می رسد 1487به سال ) laïc(الئيک 
متعلق )  laïcité(مورد استفاده قرارگرفته و واژه الئيسيته 1871ازسال 

درواژه نامه ُپتی . یعنی سال کمون پاریس می باشد 1871به سال 
اصل جدائی : "ين تعریف شده، الئيسيته چن)Le Petit Robert(روبر

جامعه ی مدنی از جامعه ی دینی، دولت هيچ گونه قدرتی بر دین 
و اضافه " اعمال نمی کند و کليساها هيچ نوع قدرت سياسی ندارند

الئيسيته یعنی ): " Ernest Renan(می کند بنابر نظر ارنست ُرنان 
  ".بی طرفی دولت بين ادیان 

 9الئيسيته در فرانسه معروف است و در امروز، آنچه که به قانون     
  .به تصویب رسيده ، سابقه ای بس طوالنی دارد 1905دسامبر 

اما مهمترین واقعه، حدود صد و سی و نه سال پيش اتفاق افتاده  
کمون پاریس، این اولين حکومت کارگری با صدور اولين فرمان . است

کردن دست ادیان خود، بصورتی رادیکال و بدون ابهام ازاهميت کوتاه 
در کمک به دولت وعدم دخالت و استفاده ی دولت از دین تأکيد کرده 

  .اما این مساله خلق الساعه نبود. است
فرانسه  1905ریشه ی فرمان کمون پاریس ودرنهایت قانون      

و  18در قرن ) Les Lumières(درموردالئيسيته  به عصر روشنائی 
دراعالميه حقوق . ددفلسفه ی آزادی خواهی آن برمی گر

: " اوت چنين نوشته شده 26در  1789بشروشهروندی انقالب 
هيچکس نباید از ابراز عقایدش، حتی عقاید دینی، واهمه داشته 

، آزادی اندیشه وعقيده تضمين 1791سپس درقانون اساسی ". باشد
  ).در مورد تمام ادیان؛ کاتوليک، پروتستان و یهودی(شد
لين جدائی کليسا از دولت صورت گرفت، ولی ، او1795در سال      

ميان واتيکان و امپراطوری   1801سال ) Le Concordat(با معاهده ی 
اول به رهبری ناپلئون بناپارت، این جدائی ملغی و اتحادی عليه 

 les"  (طبقات خطرناک"،  ) le péril rouge"  (مهلکه ی سرخ"
classes dangereuses ( تقسيم کنندگان"و) " سوسياليست هاles 

partageux ( منعقد گردید که هدف اصلی آن حفظ نظم موجود

)l’Ordre (این اتحاد درامپراطوری دوم و . و مالکيت، تعيين شده بود
  .جمهوری دوم کماکان ادامه یافت

ادای احترام و بجا ) la loi Falloux(قانون َفلُو  1850مارس  15در   
  .     مدارس اجباری کرد آوردن آیين و آموزش دینی را در

، کليسا در اوج عملی کردن قوانينی 1860ـ1870در سال های     
اینگونه .را تصویب کرد] 5" [اصل مصونيت کشيش ها" ارتجاعی، 

اعمال کليسا مورد اعتراض جمهوری خواهان قرار گرفته، بهمين 
در ) Léon Gambetta(سبب در دوران امپراطوری دوم، لئون گامِبتا 

، جدائی کليسا از دولت را در برنامه ی جمهوری خواهان 1869 سال
  .گنجانيد

اما تمام این اقدامات برای به سرانجام رساندن الئيسيته در      
نهایت نتيجه ای ملموس نداشت، زیرا نياز به رادیکاليسمی داشت 
که از توان طبقات بورژوائی خارج بود و با مذاکرات وبحث های بی 

بين آنها صورت گرفته و با تغييراتی که برای روحانيت  پایان، سازشی
بدین سان، . مقبوليت داشت، وضع به روال سابق ادامه می یافت

شير بی یال و دم و ِاشَکم ازآب  1905دسامبر  9قانون الئيسيته 
درآمد و آن نبود که طبقه کارگروشاخه فرانسوی انترناسيونال اول در 

در هرحال ناقوس مرِگ دین . کرده بودندپی ریزی  1871آوریل  2فرمان 
در فرانسه به صدا در آمده بود و از این ) le culte reconnu(رسمی 

پس کليسا ها درانجمن های حقوق خصوصی متشکل شده و 
ولی همين . بسياری از اموال آنها به انجمن های فرهنگی داده شد

 le bloc des" (بلوک چپ ها"را نيز فرانسویان، مدیون  1905قانون
gauches ( هستند که ائتالفی از رادیکال ها، جمهوری خواهان چپ و

  . چپ های رادیکال بود
، 1905اما آنچه در این ميان مایه تأمل است اینکه قانون الئيسيته      

با اینکه مرهون شجاعت، درایت، رادیکاليسم و آموزش های کمونارها 
نسه ریخته اند، ولی می باشد وشالوده اصلی الئيسيته را در فرا

سپرده شده و در " فراموشی"آنها به دست  1871آوریل  2فرمان 
بهترین حالت، در نوشته ها ی تاریخی و آموزشی، اشاره ای گذرا به 

  . کمون پاریس صورت می گيرد
در ایران، هم اکنون به علت حکومت سی ساله ی جمهوری      

نگی، اجتماعی  و اسالمی و دخالت مستقيم در امور سياسی، فره
اقتصادی، دیگرروحانيت نه در کنار قدرت سياسی بعنوان شریک جرم، 

زمان آن فرا رسيده .  در تيررس انقالب ایران قرار دارد" بلکه مستقيما
وجنبش اخير آن را نشان داد که الئيسيته به مفهوم خاص آن در ایران 

ازمانها، ولی متأسفانه ميان احزاب و س. می تواند به اجرا درآید
اساتيد دانشگاه ها و دموکرات های تحصيل کرده ی ایرانی بر سر 

گاهی مفهوم الئيسيته با کلمه . الئيسيته اختالف نظر وجود دارد
است، مایه ی اشتباه ) seculer(که ازریشه التين ) séculier(سکوليه 

در مفهوم کلمه ومترادف  با آن متّصور می شود وتشخيص بين دو 
را مشکل می ) sécularisation(يسيته و سکوالریزاسيونکلمه ی الئ

سکوالریزاسيوِن آموزش، در واژه نامه ُپتی روبر، برابر با " مثال. کند
اما ازنقطه نظر کمونارها، . الئيسيزاسيوِن آموزش بکار رفته است

الئيسيته به مفهوم راندن روحانيت به مراکز دینی و ممانعت از دخالت 
مدنی یعنی امور سياسی، اجتماعی ، فرهنگی  آنها در امورجامعه

،اقتصادی وقضائی می باشد والبته منظور ممانعت از اعتقادات دینی 
در واقع هدف آنها، .  و مذهبی مردم و یا خداباوری آنها نبوده است

کوتاه کردن دست روحانيت وخصوصی و شخصی کردن اعتقادات 
به این دليل ساده (ددینی بود و شامل تمام ادیان و مذاهب می گردی

  ). که انترناسيوناليست و ُکسموپوليت بودند
اما آنچه امروز از فحوای کالِم برخی طرفداران سکوالریزاسيون 
درحکومت ایران و نيز هواداران الئيسيته به ذهن متبادر می شود، با 
این که خواستار جدائی دین از دولت هستند به روحانيت حق دخالت 

) از نظر آنها به دليل ویژگی دین اسالم(می دهند در امور سياسی را
این امر مایه ی اصلی . ودین باوران می توانند در حکومت شرکت کنند

زیرا الئيسيته  را تا سطح . اختالف با طرفداران این نظریه است
به نظر می رسد این گونه تعریف . سکوالریزاسيون، پائين می کشند

ته وکاله شرعی برسرشرع های ناقص، کاله شرعی برسرالئيسي
است و درنهایت عامل ادامه ی شرکت دین باوران در حکومت ایران 
البته با روش های جدید و توسط افرادی دیگر از همان دیدگاه های 
دینی می شود و روحانيت نيز همچنان بعنوان ضامن بقای نظم 

  .موچود در شرایط جدید در ميدان عمل باقی می ماند
 le  comte de Montalembert(کنت ُدمونتالمبر 1850ژانویه  17در 
بعنوان مالک یک کلمه اضافه می کنم و روی : " .... می گفت ]) 6]

امروز مساله چيست؟  مساله ترغيب .....سخنم با مالکين است
. کسانی است که مالک نيستند ولی باید به مالکيت احترام بگذارند

ای ترغيب مردم به این بر) la recette(من فقط یک دستورالعمل 
خدائی که در تعليم . احترام دارم و آن، باوراندن مردم به خداست

این تنها اعتقاِد به . اصول مسيحيت، دزدان را تا ابد مجازات می کند
." می تواند بصورت جدی از مالکيت حفاظت کند" خداست که واقعا

همين سخن را رهبری نظام پوسيده ی جمهوری اسالمی به 
ت اعتراض به حق رأی دادن به زنان و اصالحات ارضی توسط مناسب

رژیم پوسيده ی سابق در نامه ای با امضای فدوی روح اله الموسوی 
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بنابراین ، با توجه به آنچه طی . الخمينی به محمدرضا پهلوی نوشت
سی و یک سال اخير در ایران اتفاق افتاده، جدائی دین از دولت و به 

موال نهاد های دینی و نيز اموال موقوفه ی مالکيت ملی درآوردن ا
تمام اماکن مقدسه به نفع طبقات زحمتکش ایران که زیر خط فقر 
زندگی می کنند، حداقلی است که حکومت الئيک در ایران باید آن را 

خواست ما همان است که ویکتورهوگو در باال گفته . به اجرا درآورد
  .رچوب دولتمسجد در چارچوب مسجد و دولت در چا: است

  
    2010آوریل  2پاریس ـ 

       
                            ------------------  

  
  آزادی ـ برابری ـ برادری] 1[
 ]2 [Les biens de mainmorte 
؛ بهترین سخن آنست که کوتاه و رسا 7چهارمقاله نظامی ص ] 3[ 

  .پر گو، بيهوده گوست. باشد
 ]4 [Je veux l’Eglise chez elle et l’Etat chez lui. 
 ]5 [Le dogme de l’infaillibilité pontificale  
  1810ـ1870روزنامه نگار و سياستمدار فرانسوی ] 6[ 

این نوشته از کمون پاریس و الئيسيته که در دست ترجمه می باشد، 
  .استفاده شده است

  
  
   --------------------------------------------------------- --------------  
  
  

  دين و شعارجدايی دين از دولت      
  

  رحمت خوشکدامن                              
  

         
  :مقدمه 

  
درجهانی که زندگی می کنيم به جرآت می توان گفت یکی از 

سياسی  که  عميقا در زندگی و  –مهمترین پدیده های اجتماعی 
علم و . کند،  دین است   روابط انسانها ریشه دوانيده وعمل می

دانش پيشرفت خارق العاده ای کرده است  که  با قرن های گذشته 
  .نمی توان آن را مقایسه کرد 

تصوررایج این بود که  با پيشرفت آن ، دین راه تالشی شدن طی   
و  یا حداقل به . خواهد کرد وبه بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد 

اما واقعيات نشان داده که  . شد موضوع حاشيه ای تبدیل خواهد 
دین  نه تنها از بين نرفته  ، نه تنها به حاشيه رانده نشده ، بلکه  در 
تمامی حوزه های زندگی انسانی نقش و جایگاه ویژه ای را نيز به 

برجستگی این موضوع زمانی آشکار تر . خود اختصاص داده است 
سرمایه داری می گردد که می بينيم حتی در کشورهای پيشرفته 

نيز هنوز جدایی دین از دولت بطور کامل عملی نگردیده است و پيوند 
این دو و کمک مالی و معنوی دولت به دین به انحناء گوناگون ادامه 

  . دارد 
  

البته در اینجا اصال چنين قصدی ندارم که نقش و جایگاه دین را در 
سرمایه کشورهای پيشرفته سرمایه داری با کشورهای عقب مانده 

داری یکی بدانم ، چرا که هيچ آدم عاقلی نمی تواند  تفاوت و نقش 
بلکه منظور آن است که چنين . مذهب بين این دو را در نظر نگيرد 

نقش و پيوندی هر چند به شکل کوچک ، هنوز هم در اغلب  
  . کشورهای سرمایه داری پيشرفته وجود دارد 

  
کشورهای اروپای  به نوعی ارتباط اگرما فرانسه را جدا کنيم ، دردیگر 

بطور نمونه می توان اسپانيا را مثال . دین و دولت  را می توانيم ببنيم 
، دولت بطور ساالنه  به  1980آورد که هنوز هم بر اساس قانون سال 

و حتی . کليسای کاتوليک برای مخارج آن کمک مالی می نماید 
رصد از ماليات خود را ماليات دهندگان را تشویق  می کند که نيم د

این امتيازات و همکاری چنان است . برای کمک به آن اختصاص دهند 
. که دولت اسپانيا با مذاهب دیگر نيز پيوندها و بده و بستانهای دارد 

 1989ژوئيه  14چنانکه بعد از به رسميت شناختن دین اسالم در 
ین اسالم همکاری های دو جانبه ا ی مابين دولت اسپانيا ومبلغين د

یا می توان نمونه دیگر ایتاليا را مثال آورد که تا سال . ایجاد می گردد 
مذهب کاتوليک  مذهب رسمی این کشور بود ، که تازه پس از 1984

این تاریخ توافقنامه ای بين دولت و واتيکان صورت می گيرد و مذهب 
کاتوليک به عنوان مذهب رسمی لغو می گردد، اما همچنان همکاری 

چنانکه آموزش . وجانبه بين دولت و مذهب کاتوليک صورت می گيرد د

مذهب کاتوليک در مدارس دولتی همچنان مثل گذشته ادمه دارد و 
ازدواج رسمی نيز  بر اساس قوانين مذهبی انجام می گيرد وپيش 

  .می رود 
  

البته این موضوع تنها به اسپانيا وایتاليا محدود نمی شود ، بلکه در  
دیگر کشورهای اروپای نيز چنين رابطه ای وجود دارد و این  آلمان و

بدین مفهوم است که هنوز هم پس از یک مبارزه چند صد ساله در 
اروپا  دین در روابط اجتماعی نقش مهمی را بازی می کند و جدایی 
دین از دولت بطور همه جانبه ای صورت نگرفته است و به اشکال 

  .  ارد  گوناگون  چنين پيوندی ادمه د
  

حال که در اوایل قرن بيست و یکم زندگی می کنيم ، می بينيم که 
اثبات گر این قضيه اند  که ) 1(واقعيتهای سپری شده در قرن بيستم 

تا رسيدن به چنين شرایطی که دیگر دین بطور کلی از روابط 
خصوصا که اگربه . اجتماعی رخت بر بند د، فاصله زیادی وجود دارد 

توجه شود که در طول چند دهه ی  اخيراغلب جنبش این موضوع 
های که برعليه سرمایه جهانی شکل گرفته ، به شکل جنبش های 

این جنبش ها با آنکه در ابتدای . مذهبی  تبلور مادی یافته است 
شروع خواستهای به ظاهر رادیکال و ضد سرمایه داری را با خود 

تمام عيار تبدیل می  حمل می کنند ، اما در تداوم خود به ارتجاع
شوند ، که ما نمونه برجسته آن را در کشورخود شاهد بودیم  و 

این جنبش ها در ضدیت با امپرایاليسم آغاز می گردند . هستيم 
وچنين توهمی را در بين طيف های مختلف طبقاتی بوجود می آورند 

ا ما با توجه به مطالبات . که می توانند مترقی و انقالبی باشند 
صادی و اجتماعی که در این جنبش ها طرح می گردد و با توجه به اقت

اینکه کاری به کارسيستم کارمزدی و نظام سرمایه داری ندارند ، 
این جنبشها تنها می توانند در .  نمی توانند مترقی و انقالبی باشند 

صف بندی طبقاتی اغتشاش ایجاد کنند وبر فراز پيکار طبقاتی توهم 
آنها از موضعی واپسگرایانه به جنگ با آمریکا می روند . پراکنی نمایند 

، اما از آنجای که در دنيای واقعی نمی توانند به چنين هدفی دست 
یابند ، تنها با ایجاد اختالالتی جزیی در حرکت سرمایه ، در اصل از 

  .منافع و اعتقادات ویژه خود دفاع و پاسداری می کنند 
  

کشورهای پيرامونی خصوصا  اگرنقش و جایگاه مذهب را در
کشورهای خاورميانه در نظر گيریم خواهيم دید که دین در مقياسی 
وسيع  در تمام شئون زندگی اجتماعی و سياسی مردم نقش 
حياتی دارد و هنوز هم قوانين حکومتی براساس قوانين مذهبی برای 
تنظيم و سازماندهی روابط اجتماعی بين مردم نقش اصلی را بازی 

تاجائيکه انسان چنين فکر می کند که این کشورها قرن ها . د می کن
  . از تاریخ بشری عقب تر قرار دارند 

  
با شکل گيری  حکومت ) 1357سال ( 1979پس از انقالب سال  

مذهبی والیت فقيه ،  نقش ارتجاعی و ضد انسانی مذهب حاکم در 
ان گفت وبه جرآت می تو. جامعه ما آشکار ترو عميق تر گردیده است 

که مبارزه برای خواست برحق جدایی دین از دولت به یکی از 
مهمترین خواست توده های به ستوه آمده کشورمان تبدیل شده 
است ، که هر گرایش سياسی جدی نمی تواند ، نسبت به آن بی 

  . تفاوت باشد 
  

  دین و چگونگی بوجود آمدن آن
  

بپردازد ،   اززمانی که انسان توانست به توليد وسایل معيشت
توانست خود را از حيوانات متمایز سازد و با توليد وسایل معيشت به 

انسان را نمی توان جدا از محيط . توليد زندگی مادی خود بپردازد 
انسان برای شناخت محيطش  تالش می . زندگی بررسی کرد 

نماید، تا بلکه بتواندآنرا بشناسد و بر آن اثر بگذارد و متناسب با 
اما  انسانهای اوليه قادر به شناخت .  ی خود آنرا متحول سازد نيازها

تمامی مسائلی که در اطراف شان می گذشت نبودند و از روی نا 
آگاهی برای تمام ناشناخته ها قدرت خارق العاده ای قائل می شدند 

  .واز روی ترس و وحشت  به پرستش آنها روی می آوردند 
  

ا را می توان ترس و وحشت و نيز علت های اوليه پيدایش دین و خد
آنها  اغلب از ناشناخته های  محيط زندگی ترس . نياز انسان دانست 
براساس تحقيقات دانشمندان هزاران سال پيش .  ووحشت داشتند 

هزار سال قبل از ميالد مسيح ،  35تا  30یا به عبارتی دقيق تر 
های  که جمجمه) هوموساپينس  - انسانهای عاقل ( انسانها ی 

بزرگتری از انسانهای نئاندرتال داشتند و دارای قدی بلندتر بودند از  
کشف اجساد این . نقاط سردسير راهی مناطق معتدله می شوند 

انسانها دراین مناطق  این موضوع را روشن نموده است ،  که آنها 
پس از مرگ  در کنارجسد مردگان هدایای می گذاشتند وغالبآ جسد 

زآرایش می کردند ،  در این باره که چرا آنها را به رنگ را با رنگ قرم
قرمز در می آوردند تاکنون دانشمندان نظر خاصی مطرح نکردند ، اما  
در باره اینکه چرا در کنار جسدهاشان هدایای گرانبها قرار می دادند 
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نظرات زیادی ارائه داده اند که یکی از مهمترین آنها این نظر است ، 
يزی بنام ادامه زندگی پس از مرگ  اعتقاد داشتند ، از که آنها به چ

اینرو بعضی از وسایل مورد عالقه آن فرد را در کنار جسدش می 
گذاشتند تا پس از زنده شدن مجدد ، دوباره از آن استفاده کنند و 

  . مورد غضب به اصطالع روح آن قرار نگيرند 
  

مرگ ، به  انسانهای اوليه چنين تصور می کردند که انسان پس
از اینرو برای آن احترام ویژه . زندگی اش به صورت روح ادامه می دهد 

ای قائل می شدند و حتی همواره از این می ترسيدند که مبادا 
ریشه .  خطای انجام دهند که مورد غضب و خشم آنها قرار گيرند 

چنين اعتقاداتی را باید در آرزو و رویاهای انسان جستجو کرد ، چيزی 
هنوز هم پس از گذشت هزاران سال  از بين نرفته وبه شکل که 

  . مدون تری از طریق مذهب  تبليغ و ترویج می شود 
  

در دوران اوليه انسان در برخورد با طبيعت ، برای درک وشناخت پدیده 
های موجود ، برای درک منشاء و منبع آن ، برای یافتن پاسخ تالش 

دف دست یابد ، از روی می کرد و چون نمی توانست به این ه
ناتوانی و جعل و برای رضایت و برخوردار شدن از حمایت آنها ، به 

  . پرستش آنها روی می آورد  
  

چنانچه انگلس دوست و همکار نزدیک کارل مارکس در این باره می 
  : گوید 

  
مذهب در بدوی ترین ازمنه از جهالت آميزترین و تاریکترین تصورات "

عت خود و  طبيعت خارجی پيرامونشان پدید آمد ه افراد در باره طبي
 –از کتاب لودویفویر باخ و پایان فلسفه کالسيک آلمان . " ( است 

  :و یا در جای دیگر در بررسی اش از این موضوع می گوید )  انگلس 
  
در مجموع تمام ادیان چيزی به جز بازتاب خيالی نيروهای خارجی، "  

بازتابی که . انها فرمانروائی می کنند  نيست که بر زندگی روزانه انس
از " ( در آن نيروهای ناسوتی چهره نيروهای الهوتی بخود می گيرند 

  )کتاب آنتی دورینگ 
  
بنابراین او هرچيز ترسناک و هرچيزی را که از آن وحشت داشت و از   

شناخت آن عاجز بود به خدایی می پذ یرد و به آن قدرتی خارق 
ند تا از کمک ولطف آن بهره مند شود و مورد العاده اعطاء می ک
از اینرو در مراحل اوليه زندگی انسان چيزی به .  حمایت آن قرار گيرد 

نام تک خدائی معنا نداشت و ما با خدایگان متعددی مواجه هستيم  
اما هرچه که انسان در توليد وسایل ميعشت خود به پيش گام بر . 

د ، به موازات آن شعور و شناختش می دارد و به تکميل آن می پرداز
نسبت به ناشناخته ها بيشتر می گردد ، از تعداد خداهای موجود 
.  کاسته می شود و در راستای ساختن تک خدایی پيش می رود

رسيدن به چنين مرحله ای هزاران سال طول می کشد و انسان به 
ک تدریج  تمام صفاتی که به خدا های متعدد نسبت می داد ، برای ی

  . خدا قائل می گردد 
  

اگر تاریخ پيدایش تک خدایی را به قدیمی ترین دین یعنی یهودیت 
مرتبط سازیم و با اعالم آن از سوی ابراهيم مترادف بدانيم که چيزی 

اگر مراحل . سال قبل از ميالد مسيح می باشد  1800تا  1700حدود 
شگران ، قدمت تدوین آن را نيز به آن اضافه کنيم بنا به تحقيق پژو ه

. آن به چند هزارسال قبل از اعالم آن  توسط ابراهيم  خواهد رسيد 
اما آن چه مسلم است ، هر چيز نو درد زایمان را براحتی سپری 

از . نخواهد کرد و مسيرها ی پيچيده و دشواری را طی خواهد کرد 
اینرو پيدایش تک خدای نيز مسير دشواری را در تاریخ  طی نموده 

  . بدون مقاومت معتقدان چند خدایی زایش نيافته استاست و 
  

دین های بزرگ آسمانی را می توان پس از یعودیت درقالب دین 
تمامی این ادیان در . مسيحت و سر انجام دین اسالم مشاهده کرد 

ابتدای شکل گيری خود به نوعی بيان خواسته های مردم را در 
عدالت اجتماعی  مقابل حاکمان نمایندگی می نمودند و نوعی

همين امر باعث آن می شد که .  ابتدایی را موعظه می کردند 
. مذهب برای توده های مردم جذبه داشته باشد  و دور آن حلقه زنند 

حاکمان  که شاهد همه گير شدن دین تک خدایی در بين مردم بودند 
با گذشت زمان بالجباربه آن تن می دهند و خود را نيز به عنوان 

به مردم معرفی نمایند و  یا به مذهب ) تک خدایی( ان دینپاسدار
جایگاهی می دهند  که به مرور زمان حتی درسياستهای حکومتی 

  .نقشی برجسته را بازی می نماید 
  

خالصه کنيم دین ازجهالت و ناآگاهی انسان بوجود می آید ، که در 
  : مجموع  آنرا می توان به دودسته تقسيم کرد 

  
ه دین را آسمانی نمی دانند وبه چيزی به نام خدا دسته ای ک-1

  ... اعتقادی ندارند همانند دین بودا و دین کنفسيوس و هندو گرایی و

  
دسته ای دیگر که عکس آن می اندیشند و دین را آسمانی می  - 2 

دانند و بر این اعتقادند که خدا آنرا را ساخته تا انسان به راه راست 
اما هردو . یهودیت و مسيح واسالم   همانند دین. هدایت شود 

دسته ، چه آنهای که مذهب را زمينی می بينند و چه آنهای که 
مذهب را آسمانی می دانند در یک چيز مشترکند و آن اینکه هردو بر 

  . نياز و رویا ء ها و آرزوهای  بشری تکيه دارند 
  
  جدایی دین از سياست یا جدایی دین از دولت  ؟ 
  
در طول سال های گذشته از سوی عناصر و شخصت های مترقی و  

سياسی در پيرامون این موضوع  بسيارنوشته شده و صحبت شده 
است ، که در مجموع نظرات آنها را می توان به سه دسته تقسيم 

  : نمو د 
  
دسته اول که به درستی روی شعار جدایی دین از دولت تاکيد می -1

ند که دولت باید موضع یکسانی در قبال همه نمایند و بر این اعتقاد
مذاهب داشته باشد و کمک های مالی و معنوی نسبت به هيچ 

  .گونه مذهبی نداشته باشد 
  
دسته دوم هيچ مرزی بين این دو نمی بينند و چنين تصور می کنند -2

که  مفهوم این دو یکسان است ، از این رو در تحليل ها ی خود این 
از اینرو گاهی خواهان جدایی دین از . می گيرد دو رایکی در نظر 

  .سياست هستند و گاهی نيز خواهان جدایی دین از دولت 
  
دسته سوم فرق بين این دو را به خوبی می دانند و با شعارهای  - 3 

و  از موضعی . به ظاهر چپ خواهان جدایی دین از سياست هستند 
  . ایدئولوژیک با این موضوع برخورد می کنند 

  
من در اینجا به دسته اول و دوم کاری ندارم چرا که اولی به درستی 
روی جدایی دین از دولت تاکيد می کند که خود نيز با این دسته هم 
نظر می باشم و دومی نيز از روی ناآگاهی  و به نام چپ چنين 

جدایی دین از (از اینرو به دسته سوم  که شعار . موضعی می گيرد 
ان یکی از مطالبات مبارزاتی طبقه کارگر و توده را به عنو) سياست 

  .های مردم فورموله می کنند می پردازم 
  
این دسته از دوستان چنين فتوای را در ارتباط با مذهبيون صادر می  

) باید(آیت اهللا ها و حجت اال سالم ها" کنند و از آنها می خواهند  که 
تفسير قرآن و حدیث به حوزه های علميه بازگردند و آموزش و تدریس 

و روایت ، واحکام شریعت از جمله قانونمندی های مطهرات و 
نجاسات ، غسل و وضو سازی و عبادات ، حالل ها و حرام ها را بار 

کسب اجتهاد نمایند و مردم را هدایت نمایند دعا . دیگر از سر گيرند 
. بنویسند و دعا بگویند روضه بخوانند و وعظ و موعظه کنند 

مداران ومدیران متخصص نيز، که درس و حرفه سياست و سياست
مدیریت را آموخته اند ، بکار رتق و فتق امور بپردازند ، و تمام نهادهای 

ازسایت . " ( اجرایی ، قضایی و قانونی را در کنترل خود در آورند 
  )اخبارروز 

  
اوآل اگر می شد با صادر کردن فتوا و به تصویب رساند ن احکامی که 

براستی که .  نظر مان درست می آید  به هدف خود دست یافت به 
خيلی ساده می شد به تمام خواستهای خود با کمترین درد و رنج و 

اما در دنيای واقعی مسایل چنين پيش نمی . سختی دست یافت  
ثانيآ چنين . رود و هر چيز موجود قانون مندی های خاص خود را دارد 

عه ای که آزادی بيان و اندیشه به در جام. شعاری نادرست است 
رسميت شناخته می شود، هيچ ایده ای و اعتقادی و مذهبی نمی 

اگر . تواند خود را معيار درستی و یا نادرستی عقاید دیگر اعالم نماید 
غير از این باشد ما به چيزی بنام آزادی بيان اعتقادی نداریم و عمآل  

. ه دیگری را جایگزین می کنيم یک ایده را برمی داریم  و بجای آن اید
در چنين وضعيتی  لغو و سانسور و سرکوب ایده های دیگراز سوی 

در این باره .  ایده ای که خود را برتر می داند ، عملی خواهد شد 
می توان به تجارب  پس از انقالب اکتبرو دولت های به اصطالع 

ب هيچ درآن کشورها با آنکه مذه. سوسياليستی سابق  رجوع کرد 
نقش وجایگاهی در روابط اجتماعی نداشتند و با آنکه  حکومتيان 
توانستند اصل جدایی دین از دولت را عملی سازند ، اما  از آنجائيکه 
خود و اعتقادات خود را معيار درستی ونادرستی تمام امور سياسی 
و اجتماعی می دانستند ، با حذف مذهب ، مذهب دیگری را بنام 

ينيسم جایگزین آن نمودند و برای تمام نيروها مارکسيسم و لن
)  آن هم تنها به یک نوع خاص ( وعناصری که به آن اعتقاد داشتند 

امتيازات ویژه ای قائل شدند وبه سانسورنظرات دیگران و سرکوب 
  .  ابتدای ترین حق و حقوق شهروندی روی آوردند 

  
توان مصنوعآ  ثالثآ ضرورت پيدایش و ازبين رفتن هر موضوعی را نمی

ایجاد کرد ، اگر مذهب در شرایط معينی با توجه به مجموعه شرایط 
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عينی و ذهنی بوجود آمد و در سياست نقش پيدا کرد ،نتيجتآ  باید 
شرایطی بوجود آید ، تا بلکه به مرور زمان دربين مردم جایگاه خود را 
دست دهد و نقش خود را در سياست از دست دهد  و مسير ی را 

ماید که تنها وقتی که به  تاریخ انسانها رجوع می شود بتوان طی ن
  . نشانی از آن یافت 

  
بنابراین وقتی که هر ایده ای و اعتقادی ، این حق را دارد که در 
سياست شرکت کند ، دليلی وجود ندارد که چنين حقی  برای 

در جامعه مورد . مذهب و طرف داران گوناگون آن وجود نداشته باشد 
ما  همه افراد و شهروندان  چه مذهبی  و چه ضد مذهب ، نظر 

قومی و ملی ، جنس ، سن وناتوانی روحی و یا جسمی در مقابل 
ما با پذیرش چنين . قانون از حق و حقوق یکسانی برخوردار هستند  

حقی از یک سوبا هر گرایشی که خود را عقل کل و دارنده حقيقت 
و از سوی دیگر جلو صادر . می داند  مرزروشنی خواهيم داشت 

کردن چنين حکمی را خواهيم گرفت و نخواهيم گذاشت ،  عده ای  
از شرکت در سياست ... به علت عقاید مذهبی و یا غير مذهبی و

بنابراین شعارجدایی دین از سياست ، شعاری ست .  محروم گردند 
  .ارتجاعی و نمی توان از آن دفاع کرد 

  
  ایران می تواند عملی گردد ؟آیا جدایی دین از دولت در 

  
جنبش جدایی دین از دولت سابقه اش به چند قرن می رسد ، اما 
اولين بار به طور عملی و به عنوان یکی از مطالبات نيروهای انقالبی 

در انقالب بورژوازی فرانسه طرح  می گردد و شش  1789در سال
دولت  از سوی دولت انقالبی جدایی دین از 1795سال بعد  در سال 

ولی با به قدرت رسيدن ناپلئون . عملی می گردد  ) کليسا از دولت ( 
لغو می شود و )  1801در سال ( اول ، همين قانون تصویب شده 

مجددآ قوانينی در حمایت از کليسا به  تصویب می رسد و اتحادی 
بين تمام حکومت های اروپای با مذهب ، برای حراست از منافع 

ا انقالب  برقرار می گردد و  حتی آموزش مسائل سرمایه و مقابله ب
خواست جدایی دین از . دینی را در مدارس اجباری اعالم می کنند 

دوباره به عنوان یکی از مهمترین  19دولت در نيمه دوم قرن 
خواستهای دموکراتيک از سوی جنبش توده ای طرح می گردد وبا 

این موضوع یعنی ) کمون پاریس( 1871برپایی اولين دولت کارگری در
  . جدایی دین از دولت از سوی کموناردها به تصویب می رسد 

  
روز قدرت سياسی را  72اما با شکست اولين دولت کارگری که تنها 

بدست داشت ، دوباره مبارزه برای جدایی دین از دولت به دست 
برای بورژوازی که در قرن های گذشته ، . فراموشی سپرده شد 

ه برای جدایی دین از دولت بود ،  دیگر  به موضوع پرچم دار مبارز
ثانوی تبدیل می گردد و به جای مبارزه برای تحقق آن ، سازش با آن 

را در پيش می گيرد ، و از آن به عنوان وسيله ای برای سرکوب  
متقاعد کردن کارگران . توده ای  استفاده می نماید  - جنبش کارگری 

به مذهب ، شاید یکی از مؤثرین  به وجود خدا و احترام گذاشتن
روشی بوده  که سرمایه داری در طول قرن بيستم از آن بهره برداری 

از اینرو خواست جدایی دین از دولت یکی . های فراوان نموده است  
  .        از خواستهای مهم جوامع بشری می باشد 

  
اد بهمن ،  ایج 22ساله حکومت ارتجاعی برآمده از قيام  31تالش   

آنها موفق می . جامعه اسالمی و اجرای قوانين اسالمی بوده است 
گردند که حکومت پس از انقالب  را مذهبی کنند و قوانين اسالمی را 

سياسی و اجتماعی جامعه پياده نمایند  –در  تما م شئون اقتصادی 
آنها آشکارآ اعالم نمودند که می خواهند حکومت اهللا را در جامعه  . 

و همچنين گفتند که مردم ناقض العقلند و صالحيت . ند پياده کن
. آنها برایشان مهم اسالم و غير اسالم است .  تصميم گيری ندارند 

سالی که برکشورمان حکومت می کنند ،  تما م  31از اینرو در طول 
موضع گيری هایشان بر همين مبنا بوده است  ، تا جائيکه حتی با 

طرفدار شریعت اسالم می دانستند و کسانی که خود را مسلمان و 
می دانند ، اما با والیت فقيه اختالفاتی داشتند و یا دارند ،  دشمن 
هستند و برای سرکوب و متالشی کردن و به زیر کشيدن آنها از 

در این باره می . ارگان های قدرت از هيچ اقدامی کوتاهی نکردند 
بياد آورد ، بازرگان توان سرگذشت بازرگان و مجاهدین و بنی صدر را 

را به حاشيه راندند و مجاهدین را به مبارزه مساحانه کشاندند و بنی 
و در اوضاع کنونی نيز می بينيم که . صدررا نيزاز کشور فراری دادند 

برای خفه کردن موسوی و کروبی و جنبش سبز از هيچ اقدامی 
  .کوتاهی نمی کند 

  
رهم تنيده شده اند، که بنا براین جمهوری اسالمی ومذهب چنان د

و تحقق شعار جدایی دین از . این دو را نمی توان از هم جدا نمود 
از . دولت  بدون سرنگونی جمهوری اسالمی نمی تواند عملی گردد 

اینرو هر جنبشی برای خواست جدایی دین از دولت  نمی تواند با 
ولی طنز تاریخ . سرکوب بيرحمانه حکومت اسالمی مواجه نشود 

ان است که جمهوری اسالمی در سه دهه ای که گذشت  ، خود چن

مردم کشورمان . شرایط  رودروی  مردم  با مذهب را مهيا کرده است 
در سه دهه اثرات تخریبی مذهب و مذهبی کردن جامعه را با تمام 
وجودشان لمس کردند ، از اینرو هيچگاه به اندازه امروز  شرایط برای 

  .  ر بودن آن فراهم نمی باشد طرح این شعار و همه گي
  

  1389خرداد29
  
  

  :توضيحات 
  
برای اطالع بيشتر به نوشته شيدان وثيق بنام الئيسيته چيست ؟ -1

که دراین کتاب در باره مناسبات دولت و دین . می توانيد رجوع کنيد 
  .در کشورهای عضو اتحادیه اروپا صحبت می کند 

  
هيچ مرز روشنی با ) 1357( 1979اکثریت چپ ایران در زمان انقالب -2

مذهب نداشتند و چنين تصور می کردند که بدون مبارزه تبليغی و 
آنها حتی در . ترویجی  همه جانبه می توان آنرا به حاشيه راند 

پراتيک مبارزاتی خود نتوانستند صف مستقل خود حفظ کنند و  به 
به  جای سازماندهی جنبش کارگری  به بهانه روانشناسی توده ای

دنباله روان   خرده بورژوازی  با شعارهای که  رنگ مذهبی داشت 
  روان شدند 

  
   -------------------------------------------------------------------------  
  
  
  

  چشم انداز دمکراسی و سوسياليسم در ايران
  

  فرامرز دادور                                  
  

تا به حال، دو موضوع دمکراسی و عدالت  1357 از اوان انقالب
انقالب به . اجتماعی از خاطره ی مردم ایران جدا ناپذیر بوده است

مفهوم یک تحول بنيادی در ساختارهای سياسی و اجتماعی افق 
انقالب . های پيشرفته ای را در زندگی اجتماعی مردم باز می کند

. درت می شودسياسی باعث ایجاد تحول در عرصه ی ساختار ق
انقالب اجتماعی تغييرات عميق تری را در عرصه های اقتصادی ــ 

دمکراسی به مثابه ی حکومت مردم، در . اجتماعی شامل می گردد
دمکراسی سياسی عمدتًا به نهادینه . ابعاد متفاوت مفهوم می شود

گردیدن آزادی های سياسی و حقوق مدنی اطالق می گردد و 
ده ای از حقوق رادیکال تر اجتماعی مثل دمکراسی اجتماعی گستر

سوسياليسم به مثابه . آزادی، برابری و همبستگی را در بر می گيرد
ی یک نظام اجتماعی پدیدار گشته از انقالب اجتماعی، معموًال، با 

  .استقرار یک دمکراسی اجتماعی هویت می یابد
  

قط به ، نه ف1357در ایران، تحول عظيم سياسی در سال             
یک انقالب اجتماعی بلکه حتی به نوع دمکراتيک و رهایی بخش آن 

گرچه رژیم سلطنتی منهدم گردید و در طيف . نيز منجر نشد
حکومتگران جابجایی انجام گرفت، اما به جای آن حتی دمکراسی 
سياسی و استقرار نوعی جمهوری مبتنی بر حق رأی عمومی و 

های مردم همچنان از شرکت در آزادی های مدنی ظهور نکرد و توده 
ماههای اول بعد از . تعيين سرنوشت اجتماعی خود محروم مانده اند

سرنگونی رژیم سلطنتی، دوران بسيار مهم و سرنوشت سازی برای 
در ميان . پيروزی انقالب دمکراتيک بود، اما هدف مزبور ناتمام ماند

ی عوامل موثری که از نهادینه شدن دمکراسی سياسی جلوگير
نمود، یکی نبوِد یک اپوزیسيون منسجِم آزادیخواه بود که عمدتًا به 
خاطر وجود فضای اختناق سياسی در دوران شاه، سازمان نيافته بود 
و توده های مردم از آشنایی الزم با تجربيات شکست ها و 
دستاوردهای دمکراتيک تاریخی و معاصر در ایران و جهان دریغ بوده، از 

یک نظام دمکراتيک، در فردای بعد از انقالب تصویر  مشخصات پایه ای
روشنی نداشتند و طبيعتًا بسياری از آنها تحت تآثير ایده های بسيج 

البته در چند . کننده ی مقطعی، یعنی شعارهای مذهبی قرار گرفتند
ماه اول انقالب تعدادی از فعالين و گروه های مترقی که برخی از آنها 

نيز داشتند، به ضرورت برپایی یک  گرایش های سوسياليستی
که در یک مجلس مؤسسان ) نوع الئيک آن(جمهوری دمکراتيک 

درصورت غالب بودن این گرایش . تصویب شده باشد، واقف بودند
اعتقاد به استقرار جمهوری، جدایی ایدئولوژی (آزادیخواه و دمکراتيک 

ان در مي) و مذهب از حکومت و آزادی های بی قيد و شرط سياسی
اپوزیسيون مترقی و عدم تمکين سياسی به رژیم اسالمی، ممکن 

واقعيت این است . بود که سير انقالب سرنوشتی متفاوت می داشت
که در آن مقطع زمانی، تعداد کمی از فعالين در اپوزیسيون قادر بودند 
که آرمان ها و اعتقادات ایدئولوژیک خود را با شرایط عينی و ذهنی در 
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دهند و مثًال در پرتوی یک مسير واقع گرای سياسی که جامعه وفق ب
لزومًا از تاکتيک های تاریخی بلشویکی و یا مائوئيستی متآثر نباشد 
برنامه های متناسب با ضرورت های جامعه ایران در آن گذرگاه مهم، 

تنها معدود افراد و جریانات مترقی مثل فعالين در . را اتخاذ نمایند
بودند که به درستی با پاسخی منفی به " یجبهه ی دمکراتيک مل"

در رفراندوم به جمهوری اسالمی، " آری یا نه"سئوال طرح شده ی 
شعار برگزاری رأی گيری عمومی برای انتخاب یک مجلس مؤسسان 

در صورت . جهت تعيين نظام سياسی برآمده از انقالب را مطرح کردند
پ و تمامی شکل گيری یک جبهه ی وسيع متشکل از اپوزیسيون چ

آزادیخواهان دیگر، حول محور عام ترین اصول دمکراتيک سياسی مثل 
جمهوریت و آزادی های مدنی و تصویب گزینه های دمکراتيک 

بود که نهادینه شدن " خبرگان"ساختاری در مجلس مؤسسان و نه 
. یک نظام دمکراتيک، الئيک و مبتنی بر انتخاب امکان واقعی می یافت

تجربه تاریخی در شرایط حاضر نيز احتياج مبرم به این با توجه به این 
است که فعالين در اپوزیسيون مترقی و بویژه سوسياليست ها، در 
این مقطع تاریخی به پای تشکيل یک اتحاد وسيع سياسی رفته، 
حول پایه ای ترین اصول آزادی خواهانه و در جهت اساسی ترین 

ی غير ایدئولوژیک و متکی اهداف دمکراتيک و از جمله استقرار نظام
بر حق رأی عمومی و دمکراسی سياسی، مبارزات مشترک خود را 

پيروزی یک انقالب دمکراتيک عليه تئوکراسی حاکم، . به پيش ببرند
اجتماعی / که بر آن اساس توده های مردم و سازمان های سياسی 

ن آنها بتوانند آزادانه، آگاهانه و برخوردار از حقوق مدنی در تعيي
سرنوشت اجتماعی خود مشارکت داشته باشند، پيروزی برای تمام 

تنها در پرتوی استقرار یک همچون نظام دمکراتيک . مردم ایران است
است که پيشبرد خواسته های رادیکال تِر سوسياليستی که 
پشتيبانی داوطلبانه ی توده های مردم را در بر داشته باشد، امکان 

  .  واقعی می یابد
  

ثال در آمریکای التين، عمدتًا به خاطر پيروزی دمکراسی برای م
سياسی و در نتيجه ی انتخاب تعدادی از دولت های متمایل به 
برنامه های برابری طلب و چپ، در برخی از این جوامع، تحوالت 
چشمگيری در حيطه ی آزادی های مدنی و عدالت اقتصادی انجام 

مه های سوسياليستی از در ونزئوال تحت هدایت، برنا. گرفته است
طرف رژیم هوگو چاوز که در واقع دمکراسی مشارکتی تا حدی 
نهادینه شده است، توده های زحمتکش، کارگران، کشاورزان محروم، 
بيکاران و بسياری از اقشار دیگر تحت ستم توانسته اند که تجمع 

کميته های "، "شوراهای محلی"های خود را در اشکالی مانند 
تعاونی ها در بخش های صنعتی و کشاورزی و همچنين و " بهداشت

در مؤسسات دولتی مثل صنایع آلومينيوم بوجود آورده، سازمان یافته 
البته موانع زیادی همواره قد . تر برای عدالت و برابری مبارزه نمایند

ليوو یتز، در ونزئوال، . علم می کنند و گرچه به نوشته ی مایکل ای
يم و روابط جدید توليدی تحت کنترل و قدرت استقرار دمکراسی مستق

را نشان می  21خود توده ها، چشم اندازی از یک سوسياليسم قرن 
دهد، با این وجود عالوه بر چالش های مرتبط با نيروهای ارتجاعی 
داخلی و خارجی، حتی برخی از افراد و گروههایی که در رژیم 

هستند نيز، به سوسياليستی حاضر از قدرت و مسئوليت برخوردار 
خاطر حفظ منافع فردی خود، در برابر تعميق دمکراسی و مناسبات 

در واقع در ونزئوال نيز برخی از . عدالتخواهانه تر مقاومت می کنند
بوروکراتها که بر مسند قدرت قرار دارند از شکل گيری روابطی 
معطوف به کنترل مستقيم از طرف کارگران در عرصه ی فعاليت های 

با این وجود، همانطور که لبوویتز در . ی استقبال نمی کننداقتصاد
مقاله ی مذکور می نویسد، در این کشور بين رژیم سوسياليستی و 
توده های مردم یک نوع رابطه ی دیالکتيکی برقرار است و تداوم آن 
به درجه ی خالقيت و انگيزه های سازنده در هر دو طرف بستگی 

  ).62:2010مارس  مانتلی ریویو،(پيدا می کند 
  

در بوليوی، نيز تحت رهبری سياسی از جانب جنبش برای             
و ریيس جمهور سوسياليست آن ایُو ) اس.آی.ام(سوسياليسم 

مورالز، در جامعه تحوالت رادیکالی در راستای عدالت اقتصادی انجام 
به گفته ی تانيا ِکرِسن، دولت فعلی در بوليوی، با . گردیده است

اس و دیگر جنبش های اجتماعی در اتحادیه وسيع . آی.تيبانی امپش
مردمی که فعالين دهقانی، کارگری و بومی تشکيل شده اند، 

به سه هدف ) 2006-2010(توانسته است که در دوره ی اول حکومت 
کنترل دولت         - 1:      آنها از این قرار هستند. کليدی دست یابد
نهـادینه کردن یـک  قانون اساسـی         -2   .    بر منابع نفت و گاز

مجله ی زی، فوریه (انجام اصالحات ارضی گسترده  -3متـرقی و 
در بوليوی، جنبش های اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد ). 12: 2020

در . تغييرات اساسی در جهت روابط عادالنه تر و برابرتر بازی کرده اند
مقابله با کنترل انحصاری از ، این جنبش ها برای 1990سال های 

طرف شرکت های بزرگ خارجی و  داخلی و به ویژه عليه خصوصی 
سازی در بخش های منابع طبيعی و آب مبارزات مؤثری را به جلو 

جای تعجب نيست که در انتخابات ریاست جمهوری در سال . بردند
وا اس یعنی ای.آی.نيز، اکثریت توده های مردم از کاندیداتوری ام 2005

اس با استفاده .آی.مورالز پشتيبانی نمودند و البته در پاسخ، دولت ام
از منابع نفت و گاز، سياست های اقتصادی عادالنه ای را به پيش 
برده است که مثًال در رابطه با بحران اقتصادی اخير، تأثير مخرب آن در 
جامعه خفيف بوده، و در حيطه ی خدمات اجتماعی، بهداشت، 

انه برای سالمندان، کودکان و زنان باردار به توده های آموزش، یار
با تصویب مواد . محروم کمک های چشمگيری مبذول گشته است

انجام گرفت، در این جامعه  2009جدید در قانون اساسی که در فوریه 
ی چند مليتی، مناطق متنوع بومی از خودمختاری برخوردار گردیده، 

  .ده اندزبان به رسميت شناخت ش 36حداقل 
  

با توجه به این نوع تجربيات در برخی از کشورهای جهان و این 
واقعيت که در ایران هنوز یک فرصت جدی سياسی، یعنی ظهور یک 
فضای آزاد و دمکراتيک، به استثنای ماه های اول بعد از انقالب، ایجاد 
نگشته که جنبش متنوع آزادیخواه مردم و از جمله فعالين کارگری، 

نشجویان و اقليت های بومی بتوانند اهداف و برنامه های زنان، دا
حق طلبانه خود را به آزمایش بگذارند، جریانات چپ نياز دارند که در 
رابطه با امکان وقوع تحوالت رادیکال، قبل و بعد از پيروزی انقالب، در 
حين ارتقاء دانش و شناخت از متغيرهای دخيل سياسی، گزینه های 

برابری طلب خود را در عرصه های ساختارهای آزادیخواهانه و 
اجتماعی در معرض عموم مردم / سياسی و مناسبات اقتصادی

نهادها و روابط (گذاشته، برای رویارویی مبارزاتی با موانع عينی 
نا آشنایی و عدم اعتماد توده ها به (و ذهنی ) منسوخ و ارتجاعی

واقعيت این است  اگر. آمادگی داشته باشند) مناسبات جدید انقالبی
که شالوده ها و نهادهای گسترده در هر جامعه، عمدتًا ناشی از 
تالش ها و کوشش های انجام گرفته از طرف طبقات زحمتکش و 
کارگری یعنی اکثریت مردم می باشد، پس حرکت در جهت تغيير و 
تحول در مناسبات اجتماعی نيز می یابد از طرف خود این توده ها 

چه را که جنبش چپ می تواند مطرح کرده در جهت آن. انجام گيرد
اجتماعی است / تقویت آن مبارزه کند شمه ای از افق های سياسی

که بر اساس تجربيات تاریخی و شناخت از فعل و انفعاالت کنونی در 
اما به هر حال ایجاد یک جامعه ی . جهان و ایران نضج یافته اند

مردم در تعيين سرنوشت  انسانی، نهایتًا در گرو مشارکت مستقيم
اجتماعی و به ویژه استقرار اشکال خود حکومتی در عرصه ی 

  .سياسی و خود مدیریتی در عرصه ی اقتصادی می باشد
  

در رابطه با نمونه های تاریخی می توان به تشکيل کمون پاریش و 
اشاره نمود که در  1871کمونهای محلی دیگر در فرانسه در سال 

خود کارکردهایی واقعًا دمکراتيک و برابری طلب  ماه از 6کمتر از، 
جمهوری "کمون به مثابه ی یک . اجتماعی به نمایش گذاشتند

نهادی بود که مستقيمًا از ) پارلمان(و متشکل از مجلس " اجتماعی
با توجه به این تجربه . طرف فعالين جنبش پرولتری انتخاب شده بود
رار سوسياليسم بدون بود که کارل مارکس بدرستی نوشت که استق

تصاحب قدرت سياسی بوسيله ی فعالين پرولتری و یا نمایندگان 
حق مسلم دارد که "واقعی آنها انجام نمی گيرد و پرولتاریای انقالبی 

و جامعه را " با تصرف قدرت حکومتی سرنوشت خود را در دست گيرد
 کمون پاریس، به. اداره نماید" حق رأی عمومی"بر مبنای مکانيسم 

بود که بر اساس اصل " حکومت کارگری"نظر مارکس نمونه ای از یک 
: جنگ داخلی در فرانسه(شکل گرفته بود " حکومت مردم بر مردم"

تا بحال تحوالت عظيم اجتماعی رخ  19البته از اواخر قرن ). 629- 639
داده است که طبيعتًا به توشه ی تجربيات و اشکال سازماندهی 

عوامل بسياری . النه و دمکراتيک افزوده استبرای ایجاد روابط عاد
هویدا گشته اند که در صورت استفاده ی درست و معقول از آنها به 
ویژه در عرصه ی تصميم گيری های سياسی و مداخله ی مؤثر 
ذهنی امکانات برای انتخاب مسيری، عادالنه و انسانی، بيشتر شده 

  .اند
  

بيات است که می توان با در شوروی یکی از تجر 1917انقالب اکتبر 
توجه به پی آمدهای آن آموخته های بسياری را برای حرکت های 

برای سوسياليست ها در آن مقطع، . سياسی در آینده در نظر گرفت
در ميان معظالت بسيار، مسئله ساختار سياسی اهميت فوق العاده 

ابتدا، لنين، تروتسکی، و بيشتر رهبران بلشویک مدعی . ای داشت
لنين . ند که نظام سياسی بعد از پيروزی انقالب، شورایی باشدبود

، ماهها پيش از پيروزی "تزهای آوریل"در نوشته ی خود معروف به 
شوراهای نمایندگان کارگری تنها شکل دولت "انقالب معتقد بود که 

می "، همه کارکنان "جمهوری شورایی کارگران"و در " انقالبی است
وی در رساله ی . ر هر زمان قابل احضار باشندباید انتخابی بوده و د

حکومت ) 1917آوریل " (در مورد قدرت دوگانه"دیگر خود تحت عنوان 
از جنس کمون پاریس در سال "شوراهای کارگران و سربازان را 

" خود حکومتی مستقيم مردم"که یکی از خصلت های بارز آن " 1871
چنين در کتاب لنين هم). 56-58: دانيل(است، معرفی می کند 

می نویسد که نمایندگان انتخاب شده به وسيله ی " دولت و انقالب"
را تشکيل می دهند )" نه پارلمان بورژوایی(نوعی پارلمان "کارگران 

مقررات اجرایی و نظارت بر مدیریت "که از جمله وظایف آن تعيين 
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، )66همان (می باشد )" و نه بوروکراتيک(دستگاه حکومتی 
اکتبر  7" (بيانيه جناح بلشویک به شورای جمهوری"ز در تروتسکی ني

زنده باد "و " تمامی قدرت به شوراها"از جمله می نویسد ) 1917
بعد از تصرف کاخ زمستانی نيز، ). 69-71: همان" (مجلس مؤسسان

حکومت "دومين کنگره ی همه ی شوراهای روسيه رأی داد که 
و سراسری رسمی روسيه بر اساس سيستم شوراهای محلی 

تشکل یابد و در اعالميه مربوط به تشکيل دولت کارگری و دهقانی 
دولت موقت کارگری ــ "ذکر شد که تا بر پایی مجلس مؤسسان یک 

خوانده شود اختيارات را در " کميسریهای مردم"که کنسول " دهقانی
دست گيرد و حق برکناری آن تنها برعهده ی کنگره ی نمایندگان 

، دهقــانان و سربازان و کميته ی مرکزی اجــرایی سراسری کارگران
  ).80: همان(آن ُافتد 

  
اما، برعکس ادعاهای دمکرات منشانه از طرف رهبران بلشویک، 

. شروع گردید" پرولتری"بالفاصله، سياست های خودکامه ی حکومت 
فرمان های پی در پی برای سرکوب دگراندیشان، چه چپ و چه 

ن مناسبت هایی که این حکم ها داده می در ميا. راست، صادر شد
لنين در  1917اکتبر  26در . شد به چند مورد در اینجا اشاره می گردد

را می " سرکوب روزنامه های دشمن"فرمان در مورد زمين ضرورِت 
افکار را مسموم نموده و در دیدگاه های توده ها گيجی "بيند چون که 

برای مجلس  1917 در انتخابات دسامبر." به وجود می آورد
آر های راست کمتر رأی .مؤسسان، بعد از اینکه بلشویک ها، از اس

آوردند، این مجلس از روز دوم به بهانه ی اینکه، ضد انقالبيون به درون 
لنين در حکم صادره ی خود در مورد . آن راه یافته اند، تعطيل گردید

جلس م: "می گوید 1918ژانویه  6منحل کردن مجلس مؤسسان، در 
به مانعی در برابر مسير انقالب اکتبر و ... مؤسساِن انتخاب شده

وی در نوشته . و می باید بسته شود" قدرت شوراها تبدیل گردیده،
این "وظایف عاجل برای حکومت شوراها اضافه می کند که "ی خود 

یک اتووپی پوچ و احمقانه است اگر فرض گردد که گذار از سرمایه 
بدون توسل به زور و دیکتاتوری ممکن می  داری به سوسياليسم

بنياد سوسياليسم به وحدت کامل خواسته ها و "باشد، چون که 
بستگی داشته و پيروزی انقالب و منافع سوسياليسم " گرایشات

توده های مردم بدون اینکه اوامر رهبری را به زیر "ایجاب می کند که 
  ).98-91: يلدان(می باید از آنها تبعيت کنند " سئوال بکشند

  
البته، در همان زمان، انتقاداتی در درون جنبش انقالبی روسيه و 
همچنين در خارج، از طرف فعالين چپ بين المللی در مورد عدم وجود 
دمکراسی درون حزبی و ظهور اختناق شدید سياسی در سراسر 

در " اپوزیسيون کمونيست چپ"برای مثال، . جامعه مطرح شدند
، در ميان مسایل )1918.آوریل 4" (شرایط کنونی تزهایی درباره ی"

مدیریت دولتی شکل ) بلشویکها(دیگر مطرح می کرد که در حکومت 
شوراهای محلی از استقالل "به خود گرفته " سانتراليزم بوروکراتيک"

، به کنار گذاشته "حکومت کمونی از پایين"، و "خود محروم گردیده
راتيک سوسياليستی، شده است در حاليکه در یک جامعه دمک

مدیریت در مؤسسات اقتصادی می باید به مجموعه ی ترکيبی از 
هئيت مدیره ی کارگران و افراد فنی در زیر کنترل و مسئوليت 

در واقع، ). 100-101: همان(شوراهای اقتصادِی محلی سپرده شوند 
، پروژه ی سوسياليسم به یک نظام تک 1918عمًال در تابستان 
ت و سياست سرکوب و اعدام به یکی از روشهای حزبی تبدیل گش

مقابله با دگراندیشان و ضد انقالبيون که بخش هایی از آنها عليه 
روزا . بلشویکها به شورش قهرآميز برخاسته بودند، تبدیل شد

لوکزامبورگ که آن زمان به مثابه ی یک سوسياليست انقالبی در 
ر حالی که، در کل جنبش لهستان و آلمان شناخته شده بود، نيز، د

مبارزات رادیکال بلشویکها را مورد تحسين و پشتيبانی قرار می داد، 
در عين حال از آنها، به خاطر عدم رعایت موازین دمکراتيک، شدیدًا 

به نظر وی لنين و تروتسکی در اشتباه بودند که . انتقاد می کرد
آزاد و  و نفی انتخابات" ترور"، "دیکتاتوری"، "فرماندهی"شيوه های 

لوکزامبورگ . موازین دمکراتيک را در خدمت به انقالب اتخاذ نموده اند
دمکراسی "می نویسد که مخالفت با " انقالب روسيه"در مقاله ی 

اجتماعی را با خود به همراه / که نابرابری های، سياسی" بورژوایی
دارد به این معنی نيست که شکل دمکراتيک آن نيز نفی گردد، بلکه 

دمکراتيک ) ظاهر" (پوسته ی"ید تالش گردد که طبقه کارگر به می با
این ساختار سياسی قناعت نکرده بلکه با تصاحب قدرت سياسی 

تعویض کند و نه " دمکراسی اجتماعی"را با " دمکراسی بورژوایی"
لوکزامبورگ، بدرستی، بر . اینکه دمکراسی را در تماميت آن رد نماید

همواره و منحصرًا برای کسی است که آزادی "این اعتقاد بود که 
و بدون انتخابات عمومی و آزادی های بی قيد ... متفاوت می اندیشد

و شرط برای مطبوعات و اجتماعات و بدون مبارزات آزاد فکری، زندگی 
و تنها بوروکراسی برجای می ... در هرنهاد عمومی ميرنده است

  )308-301: منتخبات روزا لوکزامبورگ ". (ماند
  

به هر حال، اگر به موضوع مشخص در این نوشته یعنی چشم انداز 
دمکراسی و سوسياليسم در ایران برگردیم، سئوال عمده در برابر 

سوسياليست ها این است که با توجه به حضور یک جنبش 
دمکراتيک و پویا در ایران، آیا چه نوع حرکت ها، موضع گيری ها، 

د که در راستای تغييرات مترقی و تاکتيک ها و استراتژی ها می توانن
کارساز ) سياسی و تدریجًا اجتماعی(نهایتًا تحوالت رادیکال دمکراتيک 

اگر یکی از خصلت های اصلی جنبش مردم ایران در حال . باشند
مذهبی و سمت گيـری آزادیخواهانه / حاضر نفی استبداد سياسی

آن است و اگـر استقرار دمکـراسی سياسی به خودی خود 
که متاسفانه بخشی از چپ (ستاوردی عظيم به شمار می رود د

، آیا نباید، نه فقط در مبارزات این جنبش )ایران این نگرش را ندارد
شرکت کرده از مطالبات دمکراتيک پشتيبانی نمود بلکه می بایست 
در حين الحاق و همراهی با مطالبات حق طلبانه مردم به طرح 

مگر نه این . تر و برابری طلب پرداخت شعارها و خواسته های عادالنه
است که خود توده های مردم، می باید، نهایتًا، در حين ارتقاء 
/ شناخت به مسایل عمده ی اجتماعی، در سازماندهی اقتصادی

در آن صورت . اجتماعی جامعه مشارکت آگاه و خالق داشته باشند
ر مبارزات آیا از فعالين سوسياليستی انتظار نمی رود که با شرکت د

روزانه مردم و در عين حال با اشاعه ی برنامه های انسانی تر 
اجتماعی که برمبنای مجموعه ای از تحقيقات و تجربيات تاریخی و 
جهانی باشد، به لحاظ سياسی و تئوریک جنبش دمکراتيک مردم 

  .ایران را تقویت کنند
  

، بعد از همان طور که در خطور قبلی اشاره گردید، در برخی از جوامع
پيروزی انقالب دمکراتيک، اشکالی از مدیریت شورایی با درجات 

در ایران نيز در یکی دو سال اول بعد از انقالب . مختلف تجربه شده اند
کارگران و فعالين درگير در جنبش کارگری، که خيلی از آنها،  1357

پيشاپيش، در اعتصابات و تظاهرات عليه استبداد سلطنتی نيز 
ده خود را در کميته ها و شوراهای مبارزاتی سازماندهی شرکت نمو

کرده بودند، در جریان تشکيل شوراهای کارگری در برخی از مراکز 
گرچه اغلب این شوراها و کميته های . صنعتی قرار گرفتند

خودساخته شده کارگری درصدد آن برآمدند که در عرصه فعاليت های 
ا به دالیل متفاوت و عمده در توليدی، مدیریت را در دست بگيرند، ام

ميان آنها سرکوب قهرآميز از طرف رژیم فقاهتی، تجمع های مستقل 
البته عوامل دیگری نيز به درهم پاشيدگی . کارگری تداوم نيافتند

کميته ها و شوراهای کارگری کمک نمودند و به گفته ی آصف بيات 
های کارگری وجود خصلت های نابرابر و بوروکراتيک در درون این گروه

و وابستگی های ایدئولوژیک و سياسی آنان به سازمان های 
اپوزیسون، عدم آمادگی در امور حسابداری و فنی و رجوع به مدیران 

جدی در " چشم انداز سياسی"و متخصصان قبل از انقالب و نبود یک 
جنبش کارگری و در واقع عدم وجود تجربه و آموزش الزم در عرصه 

کيالتی، از جمله فاکتورهای مؤثر برای چيرگی های تئوریک و تش
خصایل صنفی و عدم موفقيت در رشد سياسی این گروه های 

اما، ). 81- 93: بيات(مستقل کارگری و در نتيجه محو تدریجی آنها بود 
رویهم رفته، در اوایل انقالب، مانع اصلی در مقابل پيشرفت جنبش 

ی در ایران همانا وجود کارگری و امکاِن استمرار اشکال خود مدیریت
سياست های خصومت آميز و ضد کارگری از طرف رژیم جمهوری 

سردمداران رژیم ارتجـاعی برآمده از تحول عظيـم در . اسالمی بود
دیده و آگاه ") امت("، خود را صاحـب انقالب و قيـم مردم 1357سال 

از این انتظار توده های انقالب که مسير حرکت می یابد در جهت 
الت اقتصادی و دمکراسی آغاز شده و آنها نيز در سازماندهی و عد

مدیریت جامعه مشارکت داشته باشند، و در عين حال با سوء 
استفاده از وجود اعتقادات سنتی و مذهبی در ميان بخش های 
عظيم جامعه به استراتژی متکی به امت گرایی اسالمی متوسل 

ایدئولوژیک / سیشده از همان روزهای اول درصدد کنترل سيا
پليسی بر جمعيت و به ویژه، اپوزیسيون و فعالين در جنبش 

در این راستا سياسِت تبدیل نمودن تجمع های . اجتماعی برآمدند
مردمی و از جمله کميته های کارگری به نهادهای وفادار به نظام 
. والیت فقيه یکی از ستون های استراتژیک رژیم را تشکيل داده است

سياسی در / ن طور که اشاره شد وجود توهمات مذهبیالبته، هما
ميان توده های مردم که عمدتًا ناشی از نبود آزادی های سياسی در 

بود و عدم شناخت درست از اوضاع سياسی ) سلطنتی(نظام قبلی 
ضد "در ميان بخش بزرگی از اپوزیسيون که رژیم خمينی را 

باعث گردید که قلمداد می کرد از جمله " امپریاليست و مردمی
به ) کميته ها، انجمن ها و شوراها(برخی از تجمع های کارگری 

) شوراهای اسالمی کار، خانه کارگر، غيره(نهادهای وابسته به رژیم 
البته، بخش های دیگری از کارگران و فعالين در جنبش . تبدیل شوند

 کارگری که برخی با سازمان های اپوزیسيون نيز در ارتباط بودند، به
مقاومت و مبارزه ادامه دادند که متاسفانه در این رویارویی نابرابر با 
رژیم ددمنش جمهوری اسالمی هزاران نفر از آنها به زندان انداخته 

  .شده، شکنجه و یا اعدام گردیدند
  

در واقع رژیم والیت فقيه با توسل به ایدئولوژی اسالم سياسی و 
در ميان اکثریت توده های سنتی / سوء استفاده از اعتقادات مذهبی

، با اتکاء بر "امت"مردم و معرفی خود به مثابه ی نماینده ی 
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پشتيبانی مقطعی آنها، مخالفين سياسی و از جمله فعالين در 
. جنبش کارگری را به عنوان عوامل بيگانه مورد سرکوب شدید قرار داد

واهانه اپوزیسيون چپ و دمکرات و به ویژه، فعالين مدافع حقوق آزادیخ
و عدالتخواهانه کارگران، زحمتکشان و محرومان، به طور کامل درهم 

انجمن ها، سندیکا ها، (کوبيده شده و تشکل های متنوع کارگری 
وگرنه جنبش کارگری، در . ، همگی در نطفه خفه گردیدند)شوراها

صورت وجود دمکراسی و به ویژه پشتيبانی از طرف یک دولت مترقی 
ت امکان سازماندهی در سراسر کشور و در و مردمی می توانس

نمونه هایی از کشورهایی . تمامی عرصه های اقتصادی پيدا نماید
که تحت رژیم های دمکراتيک، به پيشرفت مطالبات کارگری کمک 
شده است نشان می دهد که عامل سياسی برای جنبش کارگری و 

برای مثال در . مترقی در جهت سوسياليست بسيار مهم است
لی، وقتی که حکومت مردمی سالواُدر آلنده بر روی کار بود در شي

در عرصه ی اصالحات ارضی و اشتغال  1970-1973سال های 
 300در این دوره، مدیریت بيش از . پيشرفت های زیادی حاصل گردید

مؤسسه ی اقتصادی تحت کنترل کميته های کارگری و دهقانی 
ت استقرار دمکراسی بدیهی است که در صور). 73: بيات(درآمد 

سياسی و وجود سطحی از پشتيبانی سياسی از طرف دولت، 
طبقات و اقشار زحمتکش از کنترل و رفاه اجتماعی بيشتری برخوردار 

آنچه را که در اینجا مورد تاکيد قرار می گيرد این است که . می شوند
برای جنبش چپ که خواهان پيشبرد برنامه های دمکراتيک و 

در ميان آنها عوامل . است، چندین عامل عمده هستند عدالتخواهانه
ذهنی یعنی پشتيبانی سياسی از طرف دولت، تجربه ی در فعاليت 

م سندیکاها، شوراها، تعاونی ها، .ب(های سازمان یافته جمعی 
و تدارک یک چشم انداز روشن در رابطه با اهداف تاکتيکی و ) غيره

ساختاری و مضمونی در رابطه استراتژیک و به ویژه ارائه گزینه های 
  .با دوران بعد از انقالب بسيار مهم هستند

  
اسـاسی ترین موضوع در برابر جنبش چپ، امروزه، چگونگی 
تأثيرگذاری در پيشبرد تحوالت انقالبی در عرصه ی ساختارها و روابط 

آن حـرکت سياسـی که ترکيبی از . اجتماعـی است/ سياسـی
و ساختاری ) آزادیخواهی، برابری طلبی .م.ب(گزینـه های ارزشــی 

را داشته باشد، ) حق رأی عمومی، جمهوریت، خودحکومتی. م.ب(
در . کارکرد مؤثرتری نيز در شکل گيری مترقی جامعه خواهد داشت

ایران، مثل بسيـاری از کشورهای دیـگر مجمـوعه ی عظيمی از 
بدون  اجتماعی وجود دارند که/ سنتهای تاریخی و روابط اقتصادی

توجه به پيچيدگی آنها، اتخاذ موضع گيریها، تاکتيک ها و روش های 
اقتصاد ایران به . مبارزاتی از موفقيت زیادی برخوردار نخواهند شد

خدماتی و / فروش نفت وابسته بوده عمدتًا حول محور روابط تجاری
مناسبات سرمایه داری که همواره . غيرتوليدی، گردش می کند

/ در ایران تحت کنترل یک رژیم خودکامه ی مذهبی ناعادالنه است،
نظامی به یکی از ناکارآمدترین و فاسدترین نوع خود تبدیل شده 

سياست های اقتصادی رژیم، عمدتًا بر مبنای درآمد نفت و . است
واردات انواع کاالهای سرمایه ای و مصرفی از خارج بوده و به طور 

ه ی اجتماعی و سطح روزافزونی فاصله ی بين ارزش توليد شد
برای مثال، در طول سالهای . مصرف به نفع دومی فراخ تر می گردد

ميليارد دالر و کل صادرات  194.6، کل واردات به ایران 87-1383
: 104احمد سيف، آرش (ميليارد دالر بوده است  55غيرنفتی تنها 

در واقع به خاطر چيرگی روابط رانت خواری، داللی و تجاری؛ ). 252
الوه بر سياست های نادرست صنعتی و مالی که بر فراز نيازهای ع

اساسی اکثریت مردم، از طرف طيف بسيار کوچکی از حکومتگران 
جامعه ی ایران، به ورطه ی ورشکستگی اقتصادی . اتخاذ می گردد

کشانده شده و نابرابری های اقتصادی، فقر و محروميت هر چه 
ک اقتصادی خود را در نوسان وضعيت اسفنا. بيشتر شدت یافته اند

درصدی، بحران  20های شدید در حجم نقدینگی و نتيجتًا تورم باالی 
ميزان مطالبات معوقه ی بانکی بنا بر اطالعات اخذ شده از (بانکی 

، )هزار ميليون تومان است 56سایت الف وابسته به احمد توکلی 
درصد  40کارکرد واحدهای توليدی کمتر از (رکود عظيم اقتصادی 

واحد توليدی تعطيل گردیده و  500بيش از  1387است و تنها در سال 
درصد  50(، افزایش در فقر )صدها هزار نفر کارگر بيکار گردیده اند

 20حداقل (و بيکاری ) هزار تومان درآمد دارند 700خانواده ها کمتر از 
جای تعجب ندارد که عالوه بر . نشان می دهد) درصد بيکاری

ناعادالنه سرمایه داری و به ویژه به خاطِر نبود موازین مناسبات 
شفاف و قانونی در عرصه ی روابط اقتصادی و وجود دنيایی از هرج و 
مرج و چپاول به وسيله ی قدرت ها و طيف های حاکم، و اینکه، 
بسياری از سرمایه ها نيز همواره در حال فرار به خارج و به ویژه شيخ 

ل دوبی می باشند، شرایط زندگی برای نشين های خليج فارس مث
هم اکنون اقتصاد . توده های مردم بسيار طاقت فرسا شده است

ایران بسيار بيمار و تهی از انباشت سرمایه های الزم اجتماعی در 
  .تاروپود خود است

  

اجتماعی، در ميان فعالين جنبش / با توجه به این شرایط اقتصادی
متفاوتی مطرح می شوند که در سوسياليستی ایران نظرگاه های 

  .اینجا به سه گرایش عمده اشاره می گردد
  
یک گرایش مدافع اصالحـات و تغييرات تدریجی بوده عمـدتًا از      -1

برای آن، . حقوق دمکراتيک و آزادی های سيـاسی  دفاع می کند
هدف کنونی، لزومًا تغيير بنيادی در ساختار حکومتی نيست و روش 

يک، همچون ایجاد فشار از پایين برای تعویض سياست های پراگمات
های حکومتی، تاکتيک های اصلی این خط فکری را تشکيل می 

برای مثال، یکی از فعالين متعلق به این گرایش معتقد است که . دهد
و " نمی تواند به دنبال انقالب و انقالبی گری باشد"جنبش کارگری 

بنابراین ". رای زیستن ایجاد کندشرایط بهتری را ب"می باید بکوشد تا 
شکل حکومت در تعيين استراتژی این جنبش تأثير چندانی "نظر 
  )17: 104آرش " (ندارد

  
ضد سرمایه "یک گرایش دیگر، جنبش مردمی حاضر در ایران را      -2

ضد "دانسته، خصلت های عام دمکراتيک آن مثل جهت گيری " داری
مرگ "قلمداد نموده، شعارهایی مانند  آن" نمود"آن را تنها " دیکتاتوری
تعبير می " مرگ بر سرمایه داری"را در واقع به مفهوم " بر دیکتاتور

محسن حکيمی به مثابه ی یکی از چهره های شناخته شده ی . کند
این خط فکری معتقد است که یک فعال جنبش ضد سرمایه داری 

کتاتوری را کنار ضدیت با دی" پرده ی ساتر"طبقه کارگر وظيفه دارد که 
وگرنه . بيرون بکشد" ذات ضد سرمایه داری جنبش کنونی را"بزند و 

با هویت طبقاتی "اگر طبقه کارگـر  1357همانند اوایل انقالب بهمن 
اش، با مطالبات ضد سرمایه دارانه، شوراهای انقالبی اش و با افق 

، پروژه ی سوسياليستی "الغای کارمزدی اش وارد مبارزه نشود
  ).104:10آرش (ست خواهد خورد شک

  
اما گرایش واقع بينانه تر چپ آزادیخواه عالوه بر اعتقاد به      -3

اجتماعی در جهت برابری و عدالت / پيشبرد تحوالت بنيادی اقتصادی
اجتماعی، ضرورت یک دوران گذار دمکراتيک که حکومت نيز در آن 

ق این بينش طب. نقش فوق العاده مهمی داشته باشد، را می بيند
جنبش سوسياليستی می باید، پيشاپيش، ارزش های انسانی و 

روابطی خود را تعيين نموده برای آنها مبارزه / گزینه های ساختاری 
در ایران که فعاليت های اقتصادی، عمدتًا، حول محور درآمد . نماید

نفت می گردد، بدیهی است که نهاد دولت نقش عظيمی در 
بنابراین هر نوع . اجتماعی جامعه دارد/ سازماندهی اقتصادی

استراتژی برای مبارزه و حرکت در جهت سوسياليسم، نيز، می باید 
روشن است . به چگونگی نقش و کارکرد دولت نقشی محوری بدهد

که بين جامعه نسبتًا شهرنشين ایران و مثًال منطقه دهفانی چياپس 
اتی و استفاده در مکزیک فرق بسيار است و شيوه ها و اشکال مبارز

از انواع نهادها، سازمان ها و مؤسسات اجتماعی برای نيل به 
با این وجود توجه به تجربيات . سوسياليسم نيز متفاوت خواهند بود

. تاریخی و فرآیندهای جهانی اجتماعی، همواره مهم و مفيد هستند
یک جامعه مدرن سوسياليستی که قرار است زندگی را متنوع، 

عادالنه پدید آورد، خالقيت ها و انرژی های انسانی را  شکوفا، آزاد و
بطور دمکراتيک در تار و پود روابط اجتماعی بکار َبَرد، تنها می تواند بر 

فرهنگی شکل گرفته، / اجتماعی/ اساس امکانات واقعِی اقتصادی
م .ب(شکی نيست که وجود دستاوردهای ارزشی . پيشرفت نماید

. م. ب(و ساختاری ) عدالت اجتماعی اعتقاد به آزادی، برابری و
، برای یک )استقرار مناسبات دمکراتيک مبتنی بر حق رأی عمومی

که در ) به هر کس به اندازه ی کارش(جامعه ی سوسياليستی 
توسعه می بابد، ) به هر کس به اندازه ی نيازش(جهت کمونيسم 

نی درعين حال، آرزوها و اعتقادات برای افق های انسا. ضروری است
تر و شکوفاتر در جامعه و پيشبرد مبارزات آزادیخواهانه و برابر طلب در 
آن جهت را تنها می توان با اتکاء به موازین اجتماعی تجربه شده در 

که در تنگنای یک اقتصاد (جهان و با توجه به شرایط کنونی ایران 
مذهبی قرار / عقب مانده سرمایه داری و موازین مستبد سياسی

حرکت در راستای یک جامعه مبتنی . سازماندهی نمود) تگرفته اس
بر روابط شبکه ای و غير استثماری، برابر و عادالنه، افقی و 
همبستگی گرا بين تک تک افراد و تجمع های خود مدیریت یافته و 
/ خودحکومتی آنها، نمی تواند بدون توجه به واقعيات کنونی اقتصادی

  .اجتماعی در ایران آغاز گردد
  
قتصاد ایران هنوز از یک روابط ارگانيک و تکامل یافته بين صنایع ا

نفت، پتروشيمی، . م.ب(استراتژیک مبتنی بر توليدات سرمایه ای 
) اتومبيل سازی، وسایل خانه. م.ب(و صنایع مصرفی ) ذوب آهن

برخوردار نبوده، بخش های مختلف صنایع، مایحتاج خود را بدون اینکه 
ماهنگ گردیده و سازمان یافته ی اقتصادی از درون یک شبکه ی ه

تغذیه کنند، در عوض به طور پراکنده و در پرتو دنيایی از روابط مبتنی 
بر داللی و رشوه خواری از طریق مؤسسات وابسته به دولت و سپاه 

در . و یا مستقيمًا در رابطه با شرکت های خارجی تامين می کنند
یع سرمایه داری و محصوالت واقع بين بخش های توليد کننده ی صنا
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یکی از . مصرفی یک رابطه ی زنجيره ای و تکامل یابنده وجود ندارد
دالیل آن مداخله از طرف حکومتگران و وابستگان آنها در بخش 

رژیم در . خصوصی در تمامی تار و پود فعاليت های اقتصادی است
، سالهای اخير هرچه بيشتر خصلت انحصاری ــ نظامی به خود گرفته

به " خصوصی سازی"بسياری از شرکت های دولتی را تحت لوای 
شرکت های شبه دولتی وابسته به سپاه پاسداران و بنيادهای 

) بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و بنياد رضوی. م.ب(حکومت ساخته 
شبه  –در واقع در ایران یک نوع اختاپوس مافيایی. سپرده  است

کت را در دست دارد و با هدف دولتی شریان های اصلی اقتصاد ممل
حفظ قدرت و منافع اقتصادی خود به هر قيمت، باعث رکود شدید 
اقتصادی، پراکندگی و از هم پاشيدگی در روابط عادی سرمایه داری 
و در نتيجه کارآیی بسيار کم و رشد اقتصاد خرده کاالیی و مصرفی 

آنچه که در جامعه ایران چيرگی یافته، یک نظام . شده است
اجتماعی ناهنجار، نا مرتبطه و غير قانونمند سرمایه داری / اقتصادی

و در زیر سایه قدرت های مافيایی و رانت خوار می باشد که به طور 
روز افزونی باعث افزایش بيکاری، کم کاری، محروميت های وسيع 
اجتماعی شده، بطوری که در ایران امروز تعداد درصد شاغالن 

صاحب کاران کوچک شهر و (والن خرده پا مزدبگير از تعداد مشم
. درصد را تشکيل می دهند کمتر شده است 40که تقریبًا ) روستا

مصاحبه با سهراب بهداد استاد دانشگاه وینستون اوهایو، ایالت (
  ).www.etehadefedaian.org/5573متحده  

  
با توجه به این اوضاع اجتماعی و ترکيب طبقاتی و روابط نامنظم و 

ده اقتصادی، سئوال حياتی این است که در صورت پيروزی یک پراکن
شورایی در / انقالب سوسياليستی آیا امکان سازماندهی شبکه ای

بخش های متنوع فعاليت های اقتصادی و در بين صدها هزار 
واحدهای مستقل و خود مدیرت یافته، بر مبنای روابط غيرکاالیی و 

سطحی انجام پذیر خواهد  غيرپولی، چگونه، با چه سرعت و در چه
بود که در عين حال در این پروسه ی گذار، به نيازهای حياتی 
انسانی و از جمله آزادی های ضرور اجتماعی و توزیع عادالنه ی 

آیا . مجموعه ارزش های توليد شده اجتماعی، نيز، جوابگو باشد
واقعًا، برخی از سوسياليست ها بر این نظر هستند که در فردای بعد 
از انقالب ميسر خواهد بود که مؤسسات اقتصادی دولتی و شبه 
دولتی و همچنين شرکت های بزرگ خصوصی، بدون حضور و تحت 
مسئوليت یک نهاد انتخاب شده سراسری و هزاران ارگان دمکراتيک 
محلی، و بدون وجود یک دوران گذار سازمان داده شده، بالفاصله 

ری توليد کننده و مصرف تحت هدایت انجمن ها و شوراهای کارگ
کننده قرار گرفته، از روابط کاالیی و پولی مبرا گردیده و منحصرًا برای 

اما تجربيات . ارضای نيازهای واقعی انسانها، سازماندهی شوند
ساختمان سوسياليسم در قرن گذشته نشان می دهد که برای 

، به یک )کمونيسم(حرکت در جهت سوسياليسم و فاز عالی تر آن 
ران گذار که حامل رهبری سوسياليستی، در چارچوب یک ساختار دو

پيشرفت مدرن، عادالنه و . دمکراتيک سياسی باشد، نياز است
دمکراتيک در یک جامعه در گرو وجود پشتوانه ها و ثروت های استوار 
بر انباشت ارزش توليد شده اجتماعی ميباشد و در یک جامعه ی 

خصيص دمکراتيک و عادالنه مدعی حرکت به سوی سوسياليسم، ت
ثروت ناشی از ارزش مصرف ذخيره گشته به وسيله مردم  و 
چگونگی بکار بری مؤثر و توزیع عادالنه این اضافه ارزش های 
اجتماعی، چه در سراسر جامعه و چه در ایالت ها و مناطق محلی 
به اهرم های حکومتی که انتخاب شده از طرف خود مردم باشند 

البته، هدف اصلی جنبِش سوسياليستی همواره این . نيازمند است
است که نهایتًا خود توده های مردم که در فعاليت های متنوع 
اقتصادی و به ویژه بخش توليدات درگير هستند در تمامی فعاليت 
های اجتماعی مشارکت مستقيم و غير مستقيم داشته در امورات 

این شرایط ایده آل  عمومی جامعه کنترل دمکراتيک داشته باشند، اما
  .طی یک پروسه طوالنی دست یافتنی است

به دیگر سخن، نظر مورد تاکيد در این جا این است که در دنيای مدرن 
امروز، حتی اگر که در بيش از یک کشور، سمت گيری 
سوسياليستی اعالم شده باشد، هنوز تمامی روابط اجتماعی نمی 

حتی اگر که در بخش های . باشندتوانند از ابتدا  فارغ از قانون ارزش 
صنعتی که مستقيمًا ارزش توليد می گردد، روابط غيرکاالیی، 
سریعتر، چيره شده باشد، اما در عرصه ی توزیع و خدمات، استقرار 

یقينًا برای . این نوع مناسبات سوسياليستی بسيار دشوارتر است
ی سال های زیاد طی دوران گذار، به مدیریت های سراسری و محل

نياز خواهد بود که در آن صورت حتی اگر جامعه در سطحی قرار 
گرفته باشد که در بخش های توليدی و از جمله در عرصه ی 
کشاورزی سيستم کار مزد به کنار گذاشته شده باشد ولی با توجه 
به پيچيدگی های مدرن امروزی نمی توان انتظار داشت که به طور 

ی استوار بر مبادله ی کاال و پول مصنوعی تمامی فعاليت های اقتصاد
یعنی ارزش های قابل مبادله متوقف گردند که در آن صورت آشفته 

در واقع تا قبل از اینکه روابط . بازار مخربی گریبانگير جامعه می شود
غيرکاالیی و غيرپولی و مبتنی بر مبادله ی محصوالت توليد گشته بر 

مجرد و مولد ارزش اساس کار مشخص و ارزش مصرف آن و نه کار 

مبادله، به سطح هژمونيک نرسيده اند به مکانيسم های مدیریت در 
مثًال در ایران، . تمامی تار و پود فعاليت های اقتصادی نياز است

صنعت نفت و دیگر صنایع مادر و ازجمله پتروشيمی و فوالد سازی را 
 نمی توان بدون برنامه ریزی های طوالنی مدت و بدون استفاده از

آیا بدون وجود یک . نيروهای عظيم تکنيکی وانسانی به کار انداخت
استراتژی کلی اقتصادی و بدون استفاده ی موثر و عادالنه از ارزش 
اضافی اجتماعی که بر اساس تمامی فعاليت های اقتصادی انباشت 

ميليون نفری را از  70شده باشد، می توان یک جامعه بيش از 
و بسياری از خدمات اجتماعی الزم برخوردار آموزش، درمان، اشتغال، 

در واقع در یک جامعه ی مدعی سمت گيری به سوسياليسم . نمود
عالوه بر وجود بخش هایی از فعاليت های اقتصادی که مردم بر کار 
مفيد و مشخص خود کنترل مستقيم داشته، تمامی ماحصل آن 

، هنوز به دریافت می کنند) حقوق(را به صورت پاداش ) ارزش مصرف(
بخش های دیگر اقتصادی برای یک دوران نامشخص نيز نياز است که 
در چارچوب موازین متکی بر قانون ارزش یعنی استفاده از معيار 
متوسط نيروی کار الزِم اجتماعی  جهت محاسبه ی مجموعه ی 
ارزش های توليد گشته و تخصيص اضافه ارزش ذخيره شده برای 

سئوال حياتی این . امعه، عمل می کنداستفاده در امور عمومی ج
است که آیا انسان های آزاده و طرفدار عدالت اقتصادی و شکوفایی 

اجتماعی قادر هستند که با توجه به وجود روابط بسيار / فرهنگی
پيچيده تر و ظریف تر امروزی تنها با توسل به اندیشه های خردگرای 

ته به طور افقی و انسانی و از طریق تجمع ها و گروه های خودساخ
شبکه ای و بدون وجود قوانين و موازین حقوقی و تنها بر اساس روابط  
اقتصادی متکی بر کار مستقيم اجتماعی و دریافت تمامی ارزش 
های آن بدون توجه به مسایل بسيار عمده در جامعه و بدون داشتن 
افق های وسيع تنظيم شده، سيستماتيک و سازمان یافته، به 

بدیهی است که حرکت در آن جهت . سوسياليسم بپردازندساختمان 
به ذهنيات هدایت گرانه جمعی و دمکراتيک و در عين حال، هنوز، 
استفاده از برخی از مکانيزم های موثر سرمایه داری نيازمند است که 
بر مبنای پروسه ای از مطالبات و نظرات مورد نقد و بررسی قرار 

لبته این نهادهای هدایت کننده می ا. گرفته شده شکل گرفته باشند
. م.ب(باید انتخابی بوده و ترجيحًا از طریق انجمن های شورایی 

. عمل بکنند) پارلمان سراسری و انواع ارگان های منطقه ای و محلی
این نهادهای تصميم گيرنده ی مردمی به مثابه ی جایگاه نمایندگان 

تکشان و بر مبنای واقعی توده های مردم و به ویژه کارگران ، زحم
موازین دمکراتيک و حق رأی عمومی که همواره تحت نظارت مستقيم 
مردم ومکانيزم های احضار شونده باشد، مسئوليت اداره ی جامعه را 

محوری ترین مسئله در اینجا این است که علی رغم . خواهند داشت
وقوع تحوالت سياسی با ژرفای متفاوت دمکراتيک و رادیکال، اشکال و 
ساختارهای دمکراتيک و ارزش های آزادیخواهانه و عدالت جویانه 
انسانی می باید همچون معيارهای جهانشمول در دوران های 

آنچه را که می . مشخص گذار به سوسياليسم، خدشه ناپذیر باشند
توان در این جا با اطمينان گفت این است که برای پيشبرد مبارزات 

/ رهر سطحی از حاکميت اقتصادیآزادیخواهانه و عدالتجویانه د
اجتماعی سرمایه داری، حياتی است که اعتقاد و تالش برای 
/ برقراری موازین دمکراتيک و انتخابی، با وجود تمامی موانع سياسی

تجربه ی جهانی نشان داده است . اجتماعی، به کنار گذاشته نشود
أی که تنها در چارچوب وجود یک نظام دمکراتيک و مبتنی بر حق ر

و از طریق نهادهای انتخابی مثل پارلمان، انجمن، ) جمهوری(عمومی 
شورا است که توده های مردم می توانند در سرنوشت اجتماعی 
خود شرکت کرده و آگاهانه در جهت ساختن روابط انسانی عمل 

بدون شک، پروسه ی گذار به سوسياليسم مجموعه ای از . کنند
يد اجتماعی و اشکال متنوع کارکردها، تخصص ها و تجربيات مف

  .دمکراتيک را به کار خواهد گرفت
  

در برنامه ی یکی از سازمان های چپ ایران، راه کارگر، که ظاهرًا 
هنوز، هر دو گروه از هم جداگردیده به آن اعتقاد دارند، می خوانيم 

و مبتنی بر آزادی " حکومت اکثریت مردم"که دمکراسی به مفهوم 
جمهوری واقعًا "اسی می تواند فرم های بی قيد وشرط سي

داشته باشد که در عين حال بر روی شالوده ی " دمکراتيک و مردمی
در مجلس مؤسسان " با رأی آزاد"یک قانون اساسی تصویب شده 

بر طبق این دیدگاه، قوانين اساسی دمکراتيک برآمده از . استوار باشد
نتخبه همه شورای عالی م"یک انقالب مردمی، قدرت سياسی را به 

ارگان های "سپرده همه ی ) بخوان مجلس و یا پارلمان" (ی مردم
حق رأی همگانی انتخاب می "دولتی و توده ای و ملی بر پایه ی 

ایدئولوژی و مذهب از دولت جدا بوده و همه ی ملت های . شوند
، خود مختاری "در یک مجموعه جمهوری فدراليز متحد"ساکن ایران 

در بخش اقتصاد، کليه صنایع . ایی حق دارندداشته حتی تا حد جد
تحت کنترل دولت درآمده، به " مالکيت اجتماعی"کليدی، به مثابه ی 
موازین رفاهی . بسته می شود" ماليات تصاعدی"درآمد ، ثروت و ارث 

و تصویب قانون کار " اشتغال برای مردم"مانند تحصيل و درمان رایگان، 
ه شده در برنامه ی راه کارگر می مترقی نيز از جمله مواد گنجاند

  .باشند
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جای تعجب خواهد بود که اگر برای آن بخش از جنبش 
/ سوسياليستی که دمکراسی را از اهداف عدالتخواهانه اقتصادی

اجتماعی جدا ناپذیر می داند، به پای این نوع مفاد برنامه ای و 
ی نرفته آنها را به مثابه ) جمهوریت(اشکال دمکراتيک ساختاری 

در قرن . سنگ بنای پيشرفت به سوی سوسياليسم، نداند
گذشته تجربه شده است که تنها در چارچوب وجود نظام 

و از طریق ) جمهوری(دمکراتيک و مبتنی بر حق رأی عمومی 
نهادهای انتخابی مثل پارلمان، انجمن و شورا است که توده 
های مردم می توانند در سرنوشت اجتماعی خود شرکت 

. و آگاهانه در جهت ساختن روابط انسانی عمل کنندنموده 
بدون شک پروژه ی گذار به سوسياليسم مجموعه ای از 

  .اشکال متنوع دمکراتيک را به کار خواهد گرفت
  

  2010ژوئن 
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 " در بستر مرگ " نکاتی درباره نظام جهانی 
  و وظيفه چالشگران چپ         

        
          بنابس پارسا يون                     

  
بحران عميق کنونی نظام عمدتا و اساسا ساختاری بوده و جهان  – 1

این وضع امکان . در حال حاضر در شرایط هرج و مرج بسر می برد 
. دارد از بيست تا چهل سال و یا شاید تا هفتاد سال آینده ادامه یابد 

کافی  بحران ساختاری کنونی منبعث از کاهش مقدار ارزش اضافی
به عبارت دیگر ، نبود و محو توازن بين . برای کسب سود بيشتر است 

و فقر ) توسط کارگران و دیگر زحمتکشان ( پروسه های ثروت زائی 
نظام سرمایه را بر سر دو ) سرمایه داران = توسط ثروتمندان (زائی 

( بشریت را نيز در مقابل دو راه . این وضع . راهی خود رسانده است 
قرار داده است که با انتخاب یکی از این دو راه بتواند خود را از )  بدیل

بحران کنونی عبور داده و به ایجاد یک نظام جدید و با ثبات موفق 
 . گردد

مهمترین گره در مبارزات کنونی هم در سطح ملی و منطقه ائی  – 2
و هم در سطح بين المللی و جهانی این است که بشریت کدام یک 

خيلی مشکل است که به . و راه را عمال انتخاب خواهد کرد از این د
دقت این دو راه و بدیل را ترسيم و حدود و ثغور آن ها را تعيين و 

اما می توان بجرات گفت که بشریت زحمتکش که امروز . تعریف کرد 
در صد جمعيت کل کره خاکی را شامل می شود ، تحت  85نزدیک به 

نظام تالش خواهد کرد که یک نظام رهبری رهروان چالشگران ضد 
جدیدی را بر پا سازد که بعضی از ویژگی های مهم نظام موجود را در 
خود باز توليد و کپيه بکند ولی آنچه که بوجود خواهد آمد مثل نظام 

بدیل  یا و  راه.  نخواهد بود فعلی و منطق حاکم بر ان
د فعلی طی خواه  جهانی کرده ی نظام سر رهروان توسط دیگر

" گشت که در آن تالش خواهد شد که با تعبيه و اجرای یک رشته 
ی مصلحتی و عموما تاکتيکی و اصالحات صوری و " عقب نشينی ها 

جلوگيری " بی ربط " دم بریده از سقوط و فروپاشی نظام فرتوت و 
بدون تردید ، آن راه و بدیلی را که قربانيان اصلی نظام انتخاب و . کنند 

بر راه و بدیل ) ساختمان یک نظام جهانی بهتر ( د طی خواهند کر
)  3بویژه رهروان سرکرده کشورهای جی ( دیگر که سرکردگان نظام 

زیرا راه و . می خواهند به پيمایند ، رجحان و تفوق خواهد داشت 
بدیل سرکردگان نظام ، قربانيان نظام را به جهانی و نظامی خواهند 

وجود فعلی بد خواهد بود و یا حتی کشاند که یا به اندازه نظام م
احتمال دارد که بدتر از نظامی باشد که هم اکنون بشریت زحمتکش 

  . با آن دست به گریبان است 

از عمر نظام جهانی کنونی که امروز ما در آن زندگی می کنيم ،  – 3
پانصد سال پيش ، جمعيت جهان که . نزدیک به پانصد سال می گذرد 

( ارد نفر بود ، در مقایسه با جمعيت امروز جهان نزدیک به ربع ميلي
از برابری نسبی بيشتری برخوردار ) متجاوز از شش ميليارد و نيم نفر 

این درست است که کشور سویس در حال حاضر در مقایسه با . بود 
ولی باید توجه . صد سال گذشته از برابری بيشتری برخوردار است 

کل جمعيت جهان کنونی را  کرد که جمعيت سویس حتی یک در صد
نيز تشکيل نمی دهد و از سوی دیگر شصت در صد جمعيت سویس 

در سطح . متعلق به بيست در صد جمعيت ثروتمند جهان می باشد 
در رده باال ( جهان شکاف بين فقر و ثروت بين بيست در صد جمعيت 

بطور چشمگيری ) در رده های پائين ( و هشتاد در صد جمعيت ) 
شایان ذکر . و طویل تر گشته و روزانه در حال افزایش است  عميق تر

به این " جنگ سرد " بویژه از پایان دوره ( است که در دهه های اخير 
 19در صد جمعيت و  20شکاف حتی بين یک در صد باالی رده ) سو 

گسترش و . در صد بقيه رده باال عميق تر و طویل تر گردیده است 
که از آغاز ) جهانی شدن = جهانی گرائی  (حرکت الینقطع سرمایه 

عمر و عصر سرمایه داری وجود داشته ، در دهه های بعد از سال 
و سال ) سال اوج گيری تالطمات و امواج انقالبی در جهان (  1968
در جهت ) اعالم جدائی دالر از طال توسط ریچارد نيکسون (  1973
تشدید جهانی . ید یافت به بزرگی کره خاکی تشد" بازار آزاد " ایجاد 

به ادامه پروسه اجتناب ناپذیر و ) گلوباليزاسيون ( شدن سرمایه 
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در سطح جهانی   بين ) پوالریزاسيون ( فالکت بار شکاف اندازی 
و کشورهای ) و چين  8کشورهای جی ( کشورهای مسلط مرکز 

در قاره های آسيا ، آفریقا ، آمریکای التين و ( پيرامونی در بند 
چه مقوله "   آزاد بازار"انگاشت و پدیده . شدت بخشيد ) انوسيه اقي

  ای است ؟ 

درباره مقوله بازار در بحث ها و تبادل نظر ها باید به تفاوت ماهوی  – 4
بازار فرضی آن بازاری . بين بازار فرضی و بازار واقعا موجود توجه کرد 

ی کند که است که کال بر اساس قوانين ابژکتيو عرضه و تقاضا عمل م
که به ( با فشار روی قيمت ها ، طبيعتا روی رفتار و برخورد افراد نيز 

ولی واقعيت این است . تاثير می گذارد ) اصطالح سود جو هستند 
که این بازار فرضی یوتوپيک هرگز وجود نداشته و اگر هم بوده قطعا 

. امروز در نظام واقعا موجود سرمایه داری جهانی وجود خارجی ندارد 
اتفاقا آنهائی که شدیدا با این بازار فرضی دشمنی می کنند خود 
همين سرمایه داران هستند زیرا اگر این بازار فرضی وجود خارجی 

تنها . داشت این سرمایه داران هيچوقت نمی توانستند سودی ببرند 
زمانی سرمایه داران می توانند پول و سود توليد کنند که آنها بتوانند 

ولی آنها این انحصارات . نحصارات مونوپولی موفق گردند به ایجاد ا
را زمانی قادرند بوجود آورند که ) انحصارات چند سره ( اوليگوپولی ها 

دولت را وادار به مداخله های چند جانبه در امور بازار سازند و آنها به 
در نتيجه بحث و صحبت درباره این بازار . این امر آگاهی کامل دارند 

يزی غير از لفاظی ایدئولوژیکی از طرف آنان نيست واال بازار فرضی چ
واقعا موجود به هيچ نحو و شکلی شباهت به بازار فرضی ندارد و هر 

و ثروتمندی نيز به این حقيقت اذعان خواهد کرد " عاقل " سرمایه دار 
هيچوقت حاضر نيستند که به این " بازار آزاد " اقتصاد دانان حامی . 

خودمختاری ( ن کنند ولی هيچ سرمایه داری به اتونومی حقيقت اذعا
  . بازار اعتقادی ندارد ) 

، ایدئولوژی اقتصاد کينزینی که  1968 – 1973تا دوره پر تالطم  – 5
محسوب می داشتند ، " ليبراليسم سنتریستی " بعضی ها آن را 

بعد از فروکشی و افول امواج و . حاکم بر بازار سرمایه داری بود 
طمات جنبش های کارگری در اروپای آتالنتيک از یک سو و افت و تال

ریزش جنبش های رهائيبخش ملی در کشورهای دربند جهان سوم 
به اوج و اعتالی خود  1968که در حوادث تاریخی سال ( از سوی دیگر 

ایدئولوژی ليبراليسم سنتریستی حاکم بر بازار ) رسيده بودند 
را به ایدئولوژی نئوليبراليسم داد که  سرمایه داری بتدریج جای خود

سال جدائی دالر از طال توسط دولت ریچاد (  1973بعد از سال 
ظهور و گسترش ایدئولوژی . بر بازار جهانی تسلط پيدا کرد ) نيکسون 

( نئوليبراليسم در بازار سرمایه داری مسلط که به نام جهانی شدن 
سقوط و فروپاشی نيز معروف گشت ، بعد از ) گلوباليزاسيون 

با روی کار آمدن " جنگ سرد " و پایان دوره " بلوک شرق " شوروی و 
. به اوج اعتالی خود رسيد )  1999در سال ( نئوکان ها در کاخ سفيد 

" ازدواج " در آستانه آغاز قرن بيست و یکم و در بحبوحه 
و نومحافظه کاران حاکم بر کاخ   نئوليبراليست های حاکم بر بازار

گفته معروف مارگریت تاچر ) مقر اصلی راس نظام جهانی ( د سفي
بدیل دیگری وجود ندارد " نخست وزیر سابق انگلستان ، تحت عنوان 

  .به یک گفتمان مسلط بویژه در کشورهای مرکز ، تبدیل گشت !" 

عالئم بحران عميق  2008و اوایل سال  2007در اواخر سال  – 6
است های خانمانسوز بازار آزاد ساختاری نظام سرمایه بویژه سي

به این سو از طرف چالشگران ضد  1973نئوليبراليسم که از سال 
نظام بویژه مارکسيست ها ، پيش بينی شده بود ، برمالتر و رسانه 

بحران عميق ساختاری نظام و خرده بحران های . ای تر گشت 
بحران جهانی تخریب محيط زیست ، بحران مالی ،  –منبعث از آن 

بحران غذا ، بحران مزمن بيکاری و بی مسکنی در سطح جهانی ، 
بطور قطع اهميت و ارجحيت ایدئولوژی  –... بحران هژمونی آمریکا و

نئوليبراليسم حاکم بر بازار را بطور قابل توجهی بين توده های مردم 
امروز . منجمله اقشار بينابينی طبقه متوسط به زیر سئوال کشيد 

آن نفوذ و " هيچ بدیل دیگری وجود ندارد " فتمان نئوليبراليسم و گ
داشت ) اوج پروسه جهانی شدن (  1980 – 2005تاثيری که در دوره 

البته که این شعار هميشه یک شعار . را به کلی از دست داده اند 
زیرا از همان آغاز ، نظام سرمایه داری و . توخالی بوده است 

ولی . خود را نيز داشته اند  مناسبات اجتماعی حاکم برآن بدیل های
( واقعيت این است که خيلی از کشورها چه در کشورهای مرکز 

ایدئولوژی حاکم بر ) جنوب ( و چه در کشورهای پيرامونی ) شمال 
انسان " ، ظهور " پایان تاریخ "  –جهانی شدن و تزهای مربوط به آن 

را  –" ازار آزاد دموکراسی ب" و  رابطه ابدی و اجتناب ناپذیر   " گلوبال 
ولی امروزه هيچ . حداقل برای نزدیک به یک ربع قرن پذیرفته بودند 

کشوری در اروپا حاضر نيست که طبق مقررات بازار تئوليبراليسم اصل 
را به کشاورزان خود لغو و یا مقدار آن را ) رایانه ها ( سوبسيد ها 
به قيام  حتی صحبت و بحث درباره لغو یارانه ها منجر. کاهش دهد 

های سرتاسری در کشورهائی مثل یونان گشته و امکان گسترش 
در آینده نزدیک .... این قيام ها به اسپانيا ، پرتغال ، ایرلند ، ایتاليا و

در خود آمریکا که هيئت حاکمه اش مبلغ و مروج . غير محتمل نيست 
اصلی بازار آزاد نئوليبرالی است ، نفرت و انزجار مردم در دو سال 
گذشته از اوليگوپولی های انحصاری مالی به اندازه ائی افزایش یافته 

" تایم " مجله . که در هشتاد سال گذشته نظير نداشته است 
 2009نشریه هفتگی طرفدار حاکميت در آخرین شماره ماه اکتبر 

در صد مردم در آمریکا معتقدند که مدیران و صاحبان  71اعالم کرد که 
 67دولتی قرار گرفته و  –د تحت مقررات عمومی بای" وال استریت " 

گولد من " در صد خواهان مجازات روسای کمپانی های فراملی مثل 
( که نفوذ قابل توجهی در نهادهای دولتی دارند ، می باشند " سک 

در یک ) .  2010شماره ماه مه " مانتلی ریویو " مجله : رجوع کنيد به 
نئوليبراليسم به " بازار آزاد "  کالم ، دوره قدرقدرتی و شکوفائی

سرکردگی آمریکا و شرکا به پایان عمر خود رسيده و جهانيان شاهد 
" و مرکز قدرت های نوین مثل گروه " بازارهای نوظهور " بروز و عروج 

شامل کشورهای برزیل ، روسيه ، هندوستان و چين  –" بریک 
ید خود شکلی از با اینکه عروج این قدرت ها و بازارهای جد. هستند 

و انعکاسی از بحران ) گلوباليزاسيون ( جهانی شدن سرمایه 
ساختاری عميق نظام جهانی است ولی این امر به نوبه خود می 
تواند در گشودن درها و فرصت های نوین به روی مبارزات فراگير 
قربانيان نظام و چالشگران ضد نظام در جهت ایجاد نظامی بهتر مورد 

بگذارید در اینجا نظری . گران ضد نظام قرار گيرد استفاده چالش
  .اجمالی به مراحل مختلف زندگی نظام ها و پایان عمر آنها بياندازیم 

تمام نظام ها حتی نظام های . هيچ نظامی ابدی نيست  – 7
بيولوژیکی ، فيزیکی و شيميائی نيز تاریخی بوده و شامل حال سير 

منجمله نظام حاکم جهانی نظام ها   ی همه. تاریخ می باشند 
آنها در یک برهه از : سرمایه ، پروسه زندگی خود را طی می کنند 

تاریخ متولد می شوند ، طبق قوانين معين به عمر و بقای خود ادامه 
می دهند و سپس به شکوفائی و اوج اعتالی زندگی خود رسيده و 

ها آن. و فرتوتی خود پا می گذارند " بی ربطی " سپس به مرحله 
چون در این مرحله قادر به بقای خود نيستند در نتيجه بعد از مدتی 

هنوز هم حاکم ( نظام جهانی سرمایه . به پایان عمر خود می رسند 
به دوران کهولت و فرتوتی خود رسيده و آن پروسه هائی که به این ) 

در پانصد ... نظام ، شور و شوق زندگی ، پيشرفت و شکوفائی و
) فونکسيون ( داده دیگر قادر به انجام وظيفه سال گذشته می 

نيستند و دقيقا به این علت است که نظام وارد فاز بحران عميق 
این دوره . افتاده است " بستر مرگ " ساختاری کنونی گشته و در 

بستری که به قول امانوئل والرستين ، ممکن است نزدیک به سی و 
ناهنجاری " و " ایندی ها ناخوش" یا چهل سال طول بکشد دوره پر از 

برای بشریت بویژه ) فجایع و زندگی پر از فقر و فالکت " ( ها 
این دوره بستری که به قول بعضی از مولفين . زحمتکش ، خواهد بود 

مکتب نظام جهانی سرمایه ممکن است حتی هفتاد سال هم طول 
بکشد برای بشریت چيزی به جز گسترش جنگ های بی پایان و 

ز ساخت آمریکا ، تخریب بيشتر محيط زیست ، غارت و خانمانسو
چپاول منابع طبيعی و انسانی کشورهای بویژه پيرامونی در بند ، 

بيکاری مزمن ، ( رواج و افزایش انواع عوارض و تبعات گلوباليزاسيون 
تورم نجومی ، ازدیاد کودکان فراری و خيابانی ، شيوع تن فروشی 

ان و باالخره بروز و تشدید اندیشه ها و بویژه بين نونهاالن و نوجوان
جنبش های ارتجاعی امت گرائی مذهبی ، بنيادگرائی دینی ، خاک 

... ) پرستی و اقسام گوناگون شوونيزم جنسی ، نژادی و اتنيکی و
  . به ارمغان نخواهد آورد 

در تحت این شرایط که نظام جهانی بر سر دو راهی خود رسيده  – 8
آن محتمل گشته ، وظيفه نيروهای چپ ضد  و اضمحالل و نابودی

نظام چيست ؟ نگارنده با پاسخی که مولفين مکتب نظام جهانی 
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. ارائه می دهند ، موافق هستم " مادر پرسش ها " سرمایه به این 
بر اساس این نظرگاه تنها آلترناتيو و اميد انسان برای فردای بهتر و 

وزیسيون اصيل و مقتدر از بهبود زندگی عادالنه همانا احياء مجدد اپ
چالشگران ضد نظام در راس آنها مارکسيست ها است که دوباره با 

توليد کنندگان واقعی ثروت در سطح ( بسيج نيروهای کار و زحمت 
و با قرار گرفتن در راس جنبش های وسيع نظام انداز مثل ) جهان 

سر که در مرحله پيری و فرتوتی عمر خود ب( گذشته نظام جهانی را 
در گستره ی این چالش جدی . به چالش جدی بطلبند ) می برد 

است که چالشگران ضد نظام موفق خواهند گشت که با بسيج مردم 
زحمتکش در سطوح محلی ، ملی ، منطقه ائی و بين المللی خود را 
برای گذار دراز مدت از حاکميت نظام در بستر افتاده کنونی به نظامی 

ر از چشم اندازهای برابری طلب و ، انسانی تر و پ  بهتر
  .سوسياليستی آماده سازند 

    -----------------------------------------------------------------------  

 تحوالت طبقه کارگر             
 یجنبش اجتماع گرايی-يهنقد مفهوم اتحاد

 
 ياحیر. ح: ير            ترجمه ن مايکل    

  
- رو انامعلومی روبه یکم با آینده ر آغاز قرن بيست وجنبش کارگری د

فعاليت سرمایه،  بازسازی کمونيسم شوروی و در اثر فروپاشی. ست
 یی خود را به مثابهکارگر متشکل موقعيت برجسته ظاهرا طبقه
این عوامل . اجتماعی از دست داده است روی دگرگونیعامل پيش

تی بلکه به بحرانی در پيوند با درک از سن نه تنها در درون اتحادیه
پيشرو،  نيروی اجتماعی یکارگر به مثابه مفهوم و واقعيت طبقه

عملی  یدر پاسخ به این بحران، براساس تجربه. منجر شده است
جدید  هایی صورت گرفته تا چارچوب سياسیتالش] کارگران[مبارزات 

. گری روشنایی بخشدای ساخته شود که به جنبش کارو پروژه نظری
که این چارچوب جدید، با این دیدگاه مخالف است که درعين حال 

 های اجتماعیی کارگر منسوخ و کهنه شده و جنبشی طبقهمقوله
تورن . 1985، افه 1988هيرش (را گرفته است، جدید دیگری جای آن

- بالنده این نکته پذیرفته شده است که به منظور حفظ خصلت) 1981
کارگر در جهانی که کشمکش اجتماعی از محيط کارخانه به  طبقه ی

جدیدی الزم  بيرون منتقل شده است، تدوین تئوری سوسياليستی
بين  یهای وسيعی از جامعه را در بر گيرد و رابطهاست که بخش

پردازان آن را جدید و نظریه های اجتماعیسوسياليسم و جنبش
ها در پاسخ به این نياز، برخی). 190 ص:  1999ادکين، (نشان دهد 
-کارگری به مثابه کارگر و اتحادیه اند برای قرار دادن طبقهسعی کرده

-خود، از مفهوم اتحادیه بالنده در جایگاه اجتماعی ی نيروی اجتماعی
. جدید استفاده کنند اجتماعی جنبش اجتماعی یا اتحادیه گرایی

ویکرد جدید در چارچوب شرایطی است این ر هدف این مقاله، بررسی
گرایی جنبش جا که اتحادیهاز آن. کندبا آن توجيه می] خود را[که 

 داشتن ویژگی اجتماعی مورد مطالعه در این جا، مدعی
 اجتماعی مارکسيستی است، مبنای پاسخم را خارج از تئوری

 ی نظریاستدالل خواهم کرد که پروژه. دهممارکسيستی قرار می
جنبش اجتماعی و تدوین آن درجنبش کارگری بسيار  گراییاتحادیه

ایستا و تک بعدی است و بدین صورت پایه و اساس یک الگوی 
  .آوردجدید را فراهم نمی سوسياليستی

جنبش اجتماعی از آن حاصل شده  این تحليل از جامعه که تئوری 
-با پی. ی کارگر در تضاد استطبقه است با توضيح مارکسيستی

اخير پيرامون این موضوع  های مارکس و تحوالت انتقادیگيری نوشته
هالووی، . 1997، کليور در این کتاب دینرشتاین، 1995بونه فلد،(

، اساس الگوی خود از )و تيلور 1993پوستن، . 1989نگری، . 1995
 کارگر را، نه بر مبنای مفهوم جنبش کارگری بلکه بر پایه طبقه

این . کندکارگر در آن حرکت می خواهم کرد که طبقه مسيری بنا
جنوبی  کره جنبش کارگری توضيح نظری را با اشاره به تکامل تاریخی

این توضيح را همراه . و وضعيت نامساعد کنونی آن روشن خواهم داد
های اعتراضی جدیدی مورد بررسی قرار خواهم داد که شکل   با

های دهم که این شکلوضيح میت. درکشورهای دیگر جریان دارد
 های سنتیجدیدند نه شکل های اجتماعیجدید مبارزه، نه جنبش

ای برای توانند زمينهکارگر متشکل، بلکه در حقيقت، می طبقه مبارزه
  .جدید عليه منطق عملکرد سرمایه باشند مبارزاتی زندگی

تماعی یا کارگری به جنبش اج گراییمثبت از اتحادیه ارزیابی ینمونه 
، کيم )1998(   توان در آثار جان کلییک جنبش جدید را می مثابه

گرچه هریک از این آثار . سراغ گرفت) 1999(و واترمن ) 1999(مودی 
جنبش اجتماعی عالقه نشان داده  به درجات مختلف نسبت به پروژه

را  دهند، هر یک خودارائه می  و رویکردهای متفاوت به این موضوع
داند جنبش کارگری را مورد بازاندیشی قرار دهد، بدین متعهد می

کنند و بالنده استفاده می های اجتماعیها از ایدهترتيب که آن
ای هستند که همراه با جنبش کارگری دگرگون یابنده طرفدار پروژه

نظرها، به ی بررسی هر یک از این نقطهدر ادامه. تکوین یافته است
بر اساس دیدگاه   خواهم پرداخت که) 1986(ن مکسينز وود ال مقاله
رغم توضيح خواهم داد که علی. کارگر نوشته شده است طبقه
کارگر و موافقت یا مخالفت با پيوند بين  مثبت حمایت از طبقه یشيوه
 تواند سازندهجدید، این امر نمی های اجتماعیکارگر و جنبش طبقه

کارگر  های پویا و مدرنی باشند که طبقهالگوی جدیدی جهت شيوه
هم اکنون در راستای آن فعاليت 

                                                      .کندمي
                                                                                             

 مناسبات بازاندیشی
                                                                                    کارگری

                                                                                       
هدف مشخص جان کلی رد نظراتی است که جنبش کارگری را دچار 

ید، جای جد های اجتماعیداند یا این نظر که جنبشبحران می
ها را زیر بودن این جنبش" جدید"او . جنبش کارگر را گرفته است

پست مدرنيستی    طور جان کلی برای تئوریهمين. بردسئوال می
. شود که این جدید بودن بسيار به آن متکی استاعتباری قائل نمی

  : از نظر جان کلی پست مدرنيسم چيزی نيست جز
ها، نظری نامربوط به زبرروایت فلسفی، حمله باورینسبيت"... 

ساز مربوط به کاهش توليد انبوه که با ادله و شواهد ارائه شده، ناهم
تر به کاریکاتور و ادعا بيش] ای که....[است، یک تخيل یکتاباورانه

ادعاهائی درمورد تضعيف ] و....[شباهت دارد تا به ادله و اسناد
گيرد خی را در نظر نمیتاری کند که سابقهای طرح میجنبش کارگری

اش بر و همين طور دعاوی در مورد پایان خط و مشی طبقاتی که پایه
:  1998کلی، ." (های ساختگی و بی ربط گذاشته شده استمقوله

                               )125ص 
بندی فرمول یی جان کلی این است که در شيوهبا این حال، دغدغه

ی دارد که تئوری مناسبات صنعتی از طبقهاین تحقيقات نقصی وجود 
مناسبات صنعتی  خواهد بررسیجان کلی می. کارگر ارائه داده است

او مدعی است که بررسی این مناسبات، به خاطر فقدان . را احيا کند
- تئوری"ی بست رسيده است و دليل آن را در غلبهپروازی به بنبلند

های ذهنی است، ریداند که حاصل درگيی می"های ميان مدت
درگيری با توضيحات مربوط به فرآیند کار، نهادهای مبتنی بر فعاليت 

                                          :کاری و مسائل سياسی
در نتيجه در پرداختن به مسائل اساسی در مناسبات صنعتی، "

دانيم که کارگران تا چه ميزان در ما نمی. ایمپيشرفت اندکی داشته
دانيم چگونه اند، ما نمیباور و یا فردباور بودهیابی خود جمعجهت

ها را به منظور پاسخ به این مساله به نظر و مفهوم تبدیل منافع آن
نویسند به ندرت صنعتی می] مناسبات[ی که دربارهکسانی. کنيم

را معموال، ] قدرت[کنند و این مفهوم سازی میقدرت را مفهوم مساله
. برندفهم همگانی ناب به کار می به شيوه  ریف یا توضيح،بدون تع

  ) 23ص : 1998کلی، (
خواهد این توضيح را بدین ترتيب پيش برد که مناسبات جان کلی می

تر خودآگاه باشند و به صنعتی را تشویق کند به لحاظ نظری بيش
درعين . تر عالقه نشان دهندتئوری اجتماعی کارل مارکس بيش

های ان کلی هيچ مفهوم جدیدی به حيات تجربی جنبشکه جحالی
) 1978تيلی،(کند، به تئوری بسيج اضافه نمی" جدید" اجتماعی

دهد که ملهم از آرای مارکس است و بر مبنای عالقه نشان می
های جدید اجتماعی صورت یافته که از جنبشهایی تکوینبررسی

های تنی بر جنبشخواهد از این تئوری که مبکلی می. گرفته است
- اجتماعی است، استفاده کند تا بتواند این نظر را رد کند که جنبش

- درحقيقت، بر جنبش کارگری غلبه یافته  های اجتماعی،
                                     :اند

                                                                                          
مناسبات  محکمی در توضيح مارکسيستی پایه....وری بسيجتئ"

و از روح   ست نابرابر و استثمارگرانهایاستخدامی دارد که مبادله
کاری کارگران با مدیرت و هم" مدیریت مبتنی بر منبع انسانی" زمانه

مفهومی بسيار   چارچوب   درعين حال، این تئوری. در امان است
آورد که درک ما از طيف وسيعی از می ای را فراهمگرفتهشکل
دهد و کاربرد آن در های اجتماعی را به طرز بارزی افزایش میجنبش

ص : 1998کلی، .(باشد   ندتواند ارزشممناسبات صنعتی می
132(                                   

ی بسيج مهم دیگر نظریه گوید که ویژگیدهد و میکلی ادامه می 
تحول افراد به عامالن اجتماعی است و این که آیا افراد  طرح یشيوه

این تئوری توجه را . مایل به تداوم فعاليت جمعی هستند یا نيستند
زنی و مذاکره و دیگر نهادهای ی محدود ساختارهای چانهازحوزه

قدرت در چارچوب  ها و مناسبات اجتماعیمربوط به محل کار، به روند
کند، ک یک چارچوب ساختاری جلب میمناسبات صنعتی و تدار

توان مالحظه ساختاری که از طریق آن، این روندها و مناسبات را می
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ای است که ی بسيج بی عدالتی و شيوهآغاز نظریه نقطه. کرد
  :دهندکنند و به آن واکنش نشان میکارگران آن را تعریف می

. اندار و سلطهداری گرفتار مناسبات استثمکارگران در جوامع سرمایه 
شان با منافع کارفرما ترین منافعدر این مناسبات شمار زیادی از اصلی

افراد ضرورتا در استخدام کار مزدی اند و . گيرددر تضاد قرار می
- ف آن اشتغال کامل باشد با الزامات سرمایهبنابراین، اقتصادی که هد
کارسازی دهی بيکند، الزاماتی که سازمانداری درگيری پيدا می

ادواری و کسب ارزش اضافه را در دستور بازسازی مجدد خود قرار 
در نظر بگيریم، بی   بسيج را یاگر نقطه قوت نظریه.... دهدمی

صنعتی    نظری در مناسبات شود و به اصل برنامهعدالتی درک می
ص :  1998کلی، . (شودپاسخ داده می

126(                                                                                   
                          
موج بلند یعنی امواج  خواهد تئوری بسيج را با تئوریکلی سپس می
                                             :کندراتيف پيوند زند

موج بلند در تحليل مارکسيستی مناسبات استخدامی  تئوری"
بين کار و  ی ریشه دارد و بنابراین، تاکيدش بر درگيریدارسرمایه

] سرمایه[یکی  که حاصل آن استثمار است و سلطه  سرمایه است
نقطه قوت این تئوری تحليل آن از تغييرات تاریخی و ]. کار[بر دیگری 

های کارگری در مناسبات بين کارگر و سازمان المللی تکوینبين
ص :  1998کلی،. (تکارفرما و بسيج کارگران اس

105(                                                                                   
                                              

  الگوهای  کارگر تابع استدالل جان کلی این است که جنبش طبقه
داری یهاقتصاد سرما   آهنگبا ضرب  بينی ای است کهپيش  قابل

رونق اقتصادی  ی دورهکارگر در نتيجه قدرت طبقه. پيوند تنگاتنگ دارد
حمله    کارگری  تشکيالت   که کارفرمایان یا دولت بهافزایش و زمانی

بر طبق اسناد و مدارکی که او گرد آورده . یابدکنند کاهش میمی
اقتصادی حال حاضر، جنبش کالسيک  و در دوره است در موقعيت

بالندگی  یکارگر درآستانه بقهط
                                                                                 .است

                                                               
  پاسخ به انقالب تکنولوژیک جدید: جدید ی اجتماعیاتحادیه

ترین که حتی در موفق - جنبشی اجتماعی خواهد اتحادیهواترمن می
برای کنار آمدن با، دست کم، "شکل در برزیل و آفریقای جنوبی 

را )  248ص :  1999واترمن، ( -کندنيمه ليبرال مبارزه می دموکراسی
اجتماعی جدید را جایگزین آن  کنار بگذارد و مفهوم و واقعيت اتحادیه

جدید با جهان معاصر  عیاجتما او معتقد است که اتحادیه. کند
    :است  سازگارتر

کننده و همين ایم که ویژگی آن گسترش خيرهما با جهانی مواجه"
دارانه، نظامی، هائی از قدرت سرمایهگير شکلطور تحوالت چشم

] جهان[در نتيجه این . دولتی، امپریاليستی، فنی، پدرساالرانه است
های اجتماعی جنبششود که من آن را با ظهور چيزی مشخص می

گری، حقوق فمينيستی، ضدنظامی) (NASM(نامم بدیِل جدید می
های قدیمی مثل که در کنار جنبش) بشری، محيط زیستی و غيره

واترمن، . (های مذهبی سنتی، ملی و کارگری قرار دارندجنبش
 247ص :  1999

(                                                                                     
جنبش کارگری که او و دیگران   های مرسومواترمن بر مبنای سنت

   پيشرفت اجتماعی   ]هاسنت[مدعی اند در آن ) 1989ملوچی، (
- هایی که در محدودهگيرد تا آماجتری را در بر میهميشه هدف جامع
در چارچوب تفسير ] هائی هستند کهسنت[شوند و ی کار تعریف می

  جنبش واقعی قرار دارند که یبه مثابه"ارکسيستی از جنبش م
، معتقد است که چارچوب "کنندنفی می   را  امور وضعيت کنونی

دهد برای دنيای اجتماعی جدید ارائه می ای که اتحادیهتشکيالتی
 یتر است، دنيائی که در نتيجهمناسب] سرمایه[جهانی شده 

 داری، اساسی بودن رابطهام سرمایهانقالب تکنولوژیک جدید در نظ
هویت به  مایهکار در آن کاهش یافته است و کار دیگر درون -سرمایه

     :رودشمار نمی
این خط . داری استاین امر در حال حاضر خط راهنمای سرمایه"

، )دارانبه نفع سرمایه(نيروی کار  راهنماست که تخریب جهانی
-های مالکيت و همی کار، شکلبازسازی و تقسيم آن، فرآیندها

 جای طبقه. سازدآهنگی و کنترل را هم ممکن و هم ضروری می
کارگر صنعتی کارخانه را که به لحاظ جغرافيائی متمرکز و به لحاظ 

گيرند اجتماعی همگن و یک دست است، کارگران نيمه ماهری می
 تر به لحاظ جغرافيائی متفاوت و به لحاظ اجتماعیکه هر چه بيش

های غير کار خانگی، کار پاره وقت، کارگران با قرارداد - متنوع اند
متعارف، کارگران شهری، کارگران روستائی و کارگران کشورهای دور 

                                                )249ص :  1999واترمن، . (دست
یعنی  -های انقالبیبا این وجود، درعين حال که این دگرگونی

کارگری را بخش  های ملیسازمان -تقسيم کار المللیبين سازیباز
که، این انقالب تر، شگفت اینبخش کرده و سرمایه را منعطف

ای از تضادهای سرمایه را در مقابل اتحادهای غيرطبقاتی و مجموعه

در عين حال که مرکزیت مناسبات . پذیرتر کرده استگوناگون آسيب
هميت و شدت تضادهایی افزایش یافته شود، اسرمایه تضعيف می

صلح، محيط زیست غيرآلوده، (است که بر مسائل اساسی متمرکزند 
. دهندی انسانی را تشکيل میو بنيان هر جامعه) جنسيتی آگاهی

-واترمن توجه جنبش کارگری به این مسائل را فرصت مناسبی می
تر ا بيشاشتياق به اتحادیه ر]" این مسائل[داند و معتقد است که 

واترمن، . (دهدکارگر را افزایش می کند و شمار متحدین طبقهمی
  )250ص :  1999

 گرائیفعاليت سياسی با تقليل واترمن براین باور است که انگيزه
اقتصادی مارکسيستی فاصله گرفته و درحقيقت معکوس شده 

 کند، مبارزهامروزه آن چه درگيری اقتصادی را تعيين می. است
کند نيازهای مختلفی تجلی پيدا می ست که در مجموعهایسیسيا

واترمن هم . یابندهای عام و دموکراتيک سازمان میکه حول خواست
معتقد است که درگيری و از ) 1989(و ملوچی ) 1999(همانند گرز 

جمله مبارزه برای رهائی از کار از قلمرو اقتصاد و سياست به طور 
در چنين . ها دامنه پيدا کرده استملت -ولتکلی به قلمرو جامعه و د

که هائی که پایه در قلمرو کار دارند در صورتیوضعيتی، جنبش
ی های پيشرفتهجدید و شکل های بدیل اجتماعیاهميت جنبش

یابی، به خصوص دموکراسی مشارکتی را نپذیرند به حاشيه سازمان
  : شوندرانده می
" جامعه"به " سياست"و " اقتصاد"ی از ای مبارزه به طور فزایندهعرصه

یابد و همين طور از سطح ملی به به عنوان یک کل انکشاف می
پایين یعنی در سطح محلی و به باال در سطح جهانی گسترش پيدا 

- به طور نمونه - چپ و راست و مرکز -جنبش کارگری متعارف . کندمی
) عليه دولت" (سياسی"عليه سرمایه یا مبارزه " اقتصادی"وار مبارزه 

- اتحادیه سياسی(و یا ترکيب مراحلی مختلفی از این یا آن را 
- این دیدگاه در دوره سرمایه. داندمقدم می) اقتصادی، ریچارد هایمن

. ملت معنا دارد -داری وابسته به دولتملت یا سرمایه -داری دولت
 عرصه دیگری از مبارزه" جامعه مدنی" اما مفهوم جدید یا احياء شده

ای خارج، یا مستقل ی خودسازماندهی تودهعرصه -کندرا معرفی می
  )  251ص :  1999واترمن، . ( از دولت سرمایه داری

فقط زمانی قابل تحقق است که "واترمن معتقد است این پروژه 
کارگر و  های طبقههای مستقل کارگران مختلف، خواستدرخواست

تی و دموکراتيک و عام های طبقاو خواست" طبقات کارگری"دیگر 
اش ها پایهی اینو همه) 252ص :  1999واترمن، ". (کند  تجلی پيدا

بر درک جدیدی از انترناسيوناليسم گذاشته شده است که واترمن آن 
از طبقه کارگر و انترناسيوناليسم   فهمد کهجنبشی می"را 

. رویدفرا می" جدید المللیبين سوسياليستی به یک همبستگی
  )254ص :  1999واترمن، (

جدید از  ی اجتماعیرغم شور و شوقی که واترمن برای اتحادیهعلی
های دهد، نظر ثابتی ندارد که نشان دهد اتحادیهخود نشان می

در عوض، . جدید چه شکل دقيقی باید داشته باشند اجتماعی
فهرست [هاپذیرد که ایندهد و بی درنگ میفهرست بلندی ارائه می

پردازی نشده کافی نظریه پيشنهاداتی است که هنوز به اندازه] دبلن
سياست لنينی مربوط به  و اساس آن مخالفت با نظر تک بعدی

های های جنبشهای کارگری و بدیلی کارگر، تجارب اتحادیهطبقه
  شرایط  برای   این فهرست ضرورت مبارزه. جدید است اجتماعی

-ت متاثر از چنين شرایط را شامل میکار در گفتگو با جماعا  بهتر
تر با ها، پيوند محکمتر، توزیع بهتر فراوردهبيش دموکراسی. شود

گرا و مترقی ای، دموکراتيک، کثرتغير اتحادیه های سياسیجنبش
منعطف، ابتکاری، باز و غير  های تشکيالتیکه اساس آن بر شکل

  :عبارت است ازچه مورد نياز است آن. رسمی گذاشته شده باشد
که  -هابدیل جدید در درون اتحادیه حضور یک جنبش اجتماعی"

نقشی متفاوت از حزب سوسياليست قدیم دارد، بدین ترتيب که 
ای از مجموعه  ای و غير بوروکراتيک است وغيرپيشگام، غير فرقه

ص :  1999واترمن، ! (ستهای کارگری مورد نظر آنمنافع و هویت
  . ) مولف است، تاکيد از 262

   
   

  ی کارگررزمندگان طبقه
جنبش  از بازگشت مقاومت قهرمانانه  تریشرح جالب   کيم مودی

در " ی کارگررزمندگان طبقه: "دهدکارگری در سطح جهان ارائه می
ای معموال چنين بررسیتر بلکه همی نود و نه فقط شرح جالبدهه
ها و ریشه با بررسیهم کارگر، آن بينانه از مقاومت طبقهخوش

های ها بر طبقات کارگر بخشساختارهای جهانی شدن، تاثير آن
های کارگر به خط مشی های طبقهترین پاسخگوناگون جهان، و تازه

هائی که کشیاشتغال، ریاضت ناکارا در محل کار، بحران جهانی
 استانداردهای زندگی کند و کاهش عمومیمی دولت آن را تحميل

هر چند تصویری که از روند جهانی . کارگر در سراسر جهان قهطب
شود، تجزیه و تحليلی است که عمدتا خبر از شدن ارائه می

- مبارزه دهد، معهذا به صحنه آمدن دوبارهمی" روزیسياهی و سيه"
ص : 1999مودی، . (آور اميد استهای اخير پيامی طبقاتی در سال
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سم و اتحادیه را از فقدان اسفبار عزت کند سوسياليمودی تالش می
گير نجات دهد که پست مدرنيسم تجسم آن نفس و گرایشات خرده

هائی که ست که دگرگونیی آناست، پست مدرنيسمی که مدعی
المللی به وجود آمده، جنبش کارگری را به دنبال تقسيم کار بين

ا خواهد جنبش کارگری رمودی می. بخش بخش و تضعيف کرده است
. گرایی جنبش اجتماعی نجات دهداز طریق مفهوم و واقعيت اتحادیه
افریقای جنوبی، برزیل و  های کارگریمودی این اصطالح را از جنبش

  :دیگر جاها در جهان سوم به عاریت گرفته است
- جنبش اجتماعی عميقا دموکراتيک است، زیرا بهترین شيوه اتحادیه

است به منظور اعمال حداکثر   ]از کارگران[ی بسيج شمار بسياری 
های جمعی رزمنده است زنیاین اتحادیه در چانه. فشار اقتصادی

چون بر این باور است که عقب نشينی در هرکجا که باشد تنها 
برای دستيابی به قدرت ... تر استی بيشاش عقب نشينینتيجه
هایی را مطرح کند که بر سر آن کند خواستجنگد و تالش میمی
تر به وجود هایی که شغل بيشزنی پرداخت، خواستتوان به چانهب

برای کسب قدرت و . آورد و به منافع کل طبقه یاری رساندمی
کند، با درک این امر یابی در محل کار یا برای شغل مبارزه میسازمان
ترین اهرم اعمال فشار وجود دارد به شرطی جاست که بزرگکه در آن

که مستقل سياسی است به لحاظ این. اده شودکه خوب از آن استف
کند، احزابی که روابط از احزاب ليبرال و سوسيال دموکرات عمل می

قدرت . ها هر چه باشد، درحال عقب نشينی انداتحادیه با آن
های دیگر طبقه، خود را با نيرو گرفتن از بخش اجتماعی و سياسی

های ار یا دیگر جنبشجوهای همخواه اتحادیه باشد، خواه سازمان
کند و با دیدگان مبارزه میستم به نفع همه. دهداجتماعی بسط می

  )5ص :  1999مودی، . (دهداین کار قدرت خود را افزایش می
های های طبقاتی ویژه در بخشمودی با تجزیه و تحليل رودررویی

ی جنوبی، افریقای جنوبی و کانادا، فرانسه، کره(مختلف جهان 
به   المللی دارند، کارگران را،بين   و نيروهایی که خصلت) برزیل

ای را معرفی خواند، امکانات بالندهمستقيم فرا می دخالت سياسی
المللی کردن بين. کارگر متشکل وجود دارد کند که برای طبقهمی

توليد آن چيزی را به وجود آورده است که مودی آن را با عبارت 
ابزار    ای که در عين حال کهکند، زنجيرهمی مشخص" ی توليدزنجيره"

های مختلف جهان، جا که کارگران بخشستم برکارگر است، اما از آن
چنان به این معنی است که امروزه کارفرمایان واحدی دارند، هم

توليدی  ی اعمال فشار تلویحی یا واقعی بر زنجيرهکارگران از وسيله
ن، بر کارفرمای مشترک خود، کنند و بنابرایکه در آن کار می

  )79ص :  1999مودی، . ( برخوردارند
ی کارگر در پاسخ به مودی بر این باور است که وضعيت طبقه

داری تغيير کرده های تشکيالتی، جغرافيایی و فنی سرمایهدگرگونی
رقابت : "داری نهفته استاین امر در خوِد فرآیند سرمایهپویایی. است
ی بحران و هم کشش به سمت هم ریشه داریسرمایهواقعی

مداوم  این یک درگيری"و) 46ص :  1999مودی، " (جهانی شدن دارد
های فراملی است که بحرانی را موجب شده است که بين شرکت

. نامتعارف وا داشته است ایجهانی شدن را به فعاليت های دوره
انباشت  ها بههای فراملی نياز آنمداوم شرکت ی درگيریانگيزه
توليد "ها که با مفهوم این دگرگونی) 49ص :  1999مودی، . (است
-ی کارگر مانع ایجاد کردهاند در راه فعاليت طبقهتوصيف شده" ناکارا

ای است، ی بيکاری تودهبی تفاوتی که نتيجه. اند، مثال بی تفاوتی
. دارداما در عين حال طبقه را به رودررویی با این موانع وا می

ارهای ناشی از جهانی شدن عصيانی انفجارآميز را در مناطق فش
شمال  جنوب به وجود آورده است که به جنبش تضعيف شده صنعتی

  :دهدپشت گرمی می
داری، سرمایه جغرافيایی، تشکيالتی و فنی با دگرگون شدن نقشه"

با این . نقاط جهان تغيير کرده است ی کارگر در همهوضعيت طبقه
ی کارگر، طبقه با دگرگون شدن ساختارهای قدیمیوجود، 

که کارگران را سرمایه به جای این. آیدساختارهای جدید به وجود می
های تری را به سيستمای اتفاقی پراکنده کند، کارگران بيشبه شيوه
هایی که خود، تحت تر سوق داده است، سيستمگسترده توليدی

چون گذشته ی کارگر همطبقه. ه اندهای سرمایترین واحدکنترل بزرگ
هایی را برای غلبه بر تقسيم کار جدید و تقسيمات کوشد راهمی

ای که بخش اعظم ناتوانی. پيدا کند  درون صفوف خود فرهنگی
ها این دگرگونی یافته دچار آنند صرفا نتيجهی کارگر ملل توسعهطبقه
کارگر  ظاهری طبقه ها، بی تفاوتیچون خود این دگرگونیهم. نيست

متشکل طی مدت زمان طوالنی نيز به تحوالت عظيم در صنایع و 
ها نه وضعيت این. اقتصادهایی ربط دارد که مردم در آن فعاليت دارد

این روندها بخشی از بی . زندگی، بلکه انتقالی و گذرا است دائمی
ير و تنزل و نياز دائمی آن به تغي] داریسرمایه[این نظام  ذاتی ثباتی

هایی است که اکثریت را تابع آن اقليت کارگر و جامعه به شيوه
طنز پر اهميت این . کند که بر سرمایه جهانی کنترل دارندناچيزی می

ناپذیر سرمایه، این نياز دائمی به تغيير امور به نفع نيازهای سيری
بلکه کند، ی کارگر مانع ایجاد میاست که نه تنها در راه فعاليت طبقه

آورد که طبقه کارگر را به رودرروئی با آن نيروهائی را به وجود می

مودی، .(داردهای جدید مقاومت و شورش وا میموانع و یافتن کانال
  )179تا  178ص :  1999
گرایی جنبش اجتماعی با فراتر رفتن از باورهای سنتی اتحادیه

کارگری را به ی ، اساسی بودن دموکراسی اتحادیهاتحادیه تشکيالت
ی سرمنشاء قدرت و بينش اجتماعی آزادمنشانه و فراتر رفتن را مثابه

خواهد مودی می. کندی ابزار افزایش آن قدرت اعالم میبه مثابه
ی مبارزه های دوگانهای را ترميم کند که شکلرسانندهشکاف آسيب

 داریی سرمایههایی که با تقسيم جامعهبه وجود آورده است، شکل
- او می. ی سياسی و اقتصادی به وجود آمده استبه سطوح مبارزه

ای را ارائه دهد ی طبقاتیخواهد به جای این وضعيت جنبش مبارزه
ای مرتبط اند که طبقه کارگر تر با مسائل اجتماعیکه هرچه گسترده

  : بومیزیست چون مسالهبا آن رودرروست، هم
های کارگری و نه اعضاء آن یهی جنبش اجتماعی نه اتحاددر اتحادیه

های کارگری هم اتحادیه. در هيچ معنا و مفهومی غيرفعال نيستند
ها با دیگر آن. درخيابان و هم در سياست از رهبری فعال برخوردارند

ای شوند اما دید و محتوای طبقاتیهای اجتماعی متحد میجنبش
ت از آنچه تر اسی آن قویکنندهی متحدکنند که جنبهتعبيه می

این محتوا . داردهای انتخاباتی یا گذرا را سرپانگه میمعموال ائتالف
ی اعضاء ها نيست بلکه فعال کردن تودههای جنبشصرفا خواست

که در اغلب کسانی -ی رهبران با مسئوليتاتحادیه است به مثابه
ی اعمال فشار اجتماعی و اقتصادی را در ترین وسيلهموارد بزرگ

  .داری در اختيار دارندی سرمایهجامعه
گيری فعال استراتژیکی را در بر دارد ی جنبش اجتماعی جهتاتحادیه

دیدگان و استثمارشدگان جامعه، که ترین بخش ستمکه از قوی
که در حفظ معموال کارگران متشکل اند، برای بسيج کسانی

 تهيدستان، بيکاران،: کندترند استفاده میگری ضعيفخودبسيج
  )276ص :  1999مودی، .(جوارهای همکارگران موقت و کميته

ی جنبش اجتماعی در این است که از نظر مودی، نقطه قوت اتحادیه
شوند، و متشکل اند، استفاده که استثمار میترین کسانیاز قوی
- توانند فعاليت طبقاتی را پیکند تا کسانی را بسيج کند که نمیمی

های م مودی معتقد است که خواستطور ههمين. گيری کنند
شود که تاثير مثبتی داشته دهی میای سازماناتحادیه به گونه

ی اجتماعی دهی نه فقط بردستمزد بلکه بر برنامهباشد، این سازمان
گرایی جنبش اجتماعی این امر را اتحادیه. تری مبتنی استگسترده

نها بخشی ی کارگر صنعتی جدید تشناسد که طبقهبه رسميت می
برای آن غير ] زیست[تری است که شرایط از جنبش طبقاتی بزرگ
رود، عميقا این جنبش از محل کار فراتر می. قابل تحمل شده است

دموکراتيک، رزمنده، انترناسيوناليست و سياسی است و برفعاالن 
. ای رسمیتکيه دارد تا بر ساختارهای اتحادیه] طبقه[های پایين رده

- های طبقه کارگر فقط میا گسترش خود به دیگر بخشاین جنبش ب
دیدگانی را افزایش تواند قدرت اجتماعی خود و قدرت اجتماعی ستم

کنند که در ای را پر میخالء سياسی  برد مبارزه خوددهد که با پيش
بدین طریق . اثر عقب نشينی احزاب چپ قدیم به وجود آمده است

- تر انترناسيوناليستی طبقهگستردهها خود را در راس جنبش اتحادیه
را با    های اتحادیهخواست: "یا به بيان دیگر. دهندی کارگر قرار می

تر طبقه کنند که به نيازهای گستردههایی هم آهنگ میخواست
  )278ص :  1999مودی، ." (شودمربوط می

   
 های طبقاتیخطرات اتحاد

جنبش کارگری با بيش از حد  گراییالن ميکسينز وود خطرات هم
گرایی را پردازی این همجدید و نوع نظریه های اجتماعیجنبش

 اصلیطبقاتی هسته  مبارزه"از نظر الن وود . کندگوشزد می
  : و بنابراین). 12ص :  1988الن وود، " (مارکسيسم است

کارگر را از جایگاه مبارزه  این یک اشتباه استراتژیک است که طبقه"
افراد زیادی وجود ] هم چنان که....[ليسم کنار بگذاریمبرای سوسيا

اند و عامالن کارگر را به چالش کشيده طبقه دارند که توان انقالبی
دانشجویان، زنان، : انددیگری را به جای آن پيشنهاد کرده انقالبی
و در این ....های متفاوتبدیل   یبه مثابه" های زندگیسبک"عامالِن 

بررسی مجددی از نيروهای " ... جدید ای اجتماعیهجنبش"اواخر 
های استراتژیک داری و هدفی سرمایهاجتماعی تشکيل دهنده

های مذکور را حياتی آن صورت نگرفته است تا با نتایج آن بتوان بدیل
  )15ص :  1988وود، . (مورد تایيد قرار داد

های جنبش ای پيرامون تکوین بنيان نظریالن وود تاریخ روشنگرانه
هفتاد  ها از حدود دههشرح این جنبش. نویسداجتماعی جدید می

  سوسياليسم برنامه یالن وود به این تاریخ به مثابه. شودشروع می
های بين تئوری   کوشد دوگانگیکند و میاشاره می  جدید" حقيقی"

. جدید و ماتریاليسم مارکسيستی را نشان دهد جنبش اجتماعی
جدید در عين  های اجتماعیلی او این است که جنبشدیدگاه اص

و  68سوسياليستی پس از سال  پردازیحالی که توجه را به نظریه
کافی به آن  اند که طبقه کارگر متشکل به اندازهمسائلی جلب کرده

انقالب "ها با مارکسيسم این است که یک نپرداخته است، تمایز آن
 ی عامل دگرگونیرگر به مثابهی کاای را با رد طبقه"فرهنگی

:  1988وود، . (اندسوسياليستی به وجود آورده اجتماعی، در اندیشه
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در این برنامه . کندوود این برنامه نظری را مشخص می) 22ص 
مناسبات اجتماعی با چرخش به سمت گرایشات پسامارکسيستی 

مادیت طلبانه از ای استداللی و هژمونیو پساساختارگرایی به شيوه
پسا مارکسيستی [گذار آغازین این گرایشات وود بنيان. اندتهی شده

داند و معتقد است که اثر آلتوسر را آلتوسر می] و پساساختار گرایی
) 18ص :  1988وود، " (آميزیوسواس  شناسیروش"هم به خاطر 

که داشت ناموفق بود و هم برای این که سعی نامربوطی داشت تا 
ای از تاریخ با تئوری   ، به خصوص فعاليت انقالبی، رافعاليت سياسی"

) 19ص :  1988وود، ." (ای وجود نداردترکيب کند که در آن هيچ سوژه
وود معتقد است . در مورد نيکوس پوالنزاس است] وود[نظر او   دوم،

مناسبات توليد و استثمار را از جایگاه اصلی خود در "که پوالنزاس 
.".... کنار گذاشته است" سياست  برتری"شدن تئوری دولت با قائل 

یا  -طبقاتی به  ست از تغيير مبارزهتاثير بالواسطه این امر عبارت
دهنده آن رودرروئی بين بلوک قدرت که سازمان –جایگزینی آن با 

مبارزه طبقاتی به ] که دراین رودرروئی...[دولت است با اتحاد مردمی
. ماندباقی می... ن فعاليت عملیچوو نه هم" عيب ساختاری"عنوان 

نظر ارنستو الکلو و شانتال   سوم،  )34و  33ص ص :  1988وود، (
ی مارکسيستی را بنياد نظریه"موفه است که وود معتقد است 

کنند بدین ترتيب که به جای نظریه مارکسيستی مبنی بر تضعيف می
 یی کارگر عامل تحول سوسياليستی است، پروژهکه طبقهاین

دهد، که هدف آن دموکراسی رادیکال و سوژه سياسی را قرار می
مناسبات   ی آن نهآن اتحاد مردمی است که به وجود آورنده] فاعل[

کننده اجتماعی دیگر بلکه طبقاتی و نه در واقع هيچ مناسبات تعيين
و سرانجام هم نظر آندره گرز ) 54ص :  1988وود، . (گفتمان است

" ی کارگرخداحافظ طبقه"اثر او تحت عنوان  است که به باور وود
پرستی فرآیند کار و وارهمداری باژگونه، بتشناسیفن"به ما ) 1982(

ی توليد در روند فنی کار و نه در مایه نحوهگرایش به پی جوئی درون
". کندی استثمار، را عرضه میی ویژهمناسبات توليد، یعنی نحوه

شود تصویری آرمانی خالصه می"مه درو این ه) 16ص :  1988وود، (
ص :  1988وود، ." (اش در یاس و نااميدی قرار داردکه سرانجام پایه

17(  
گرایایی باوری سنتی که بر اکونوميسم و تقليلوود با رد ماهيت

های کند که جنبشطبقاتی مارکسيسم استوار است، یادآوری می
ژه سوسياليستی حذف از پرو   اجتماعی جدید مبارزه طبقاتی را عمال

در حقيقت، کارگران به خاطر عالقه به منافع مادی، مرتجع و . اندکرده
جا که بين اقتصاد و از آن) 1982گرز، .(شوندمحافظه کار توصيف می

خوانی الزم وجود ندارد، سياست در پروژه جنبش اجتماعی جدید هم
. داردای نطبقه کارگر در مبارزه برای سوسياليسم جایگاه ویژه

ی پيچيده، این را آشکار کرد که در یک جامعه 1968های سال درگيری
که مبارزه بيرون از کارخانه تکوین یافته است، مناسبات توليدی جائی

ی اصلی مبارزه را کنند که گوئی دیگر پایهو استثمار طوری جلوه می
کانونی بودن مناسبات اقتصادی جای خود را به : دهندتشکيل نمی

در عوض، جنبش . اندی عوامل سياسی و ایدئولوژیک دادههسلط
های اش برخواستای به وجود آمده است که پایهسوسياليستی

های فرهنگی مردم و اتحادهای ای یا خواستگوناگون عمومی توده
بر نوع ] سوسياليستی[این جنبش . متفاوت گذاشته شده است
ریزی يسم سنتی پیی متحد مارکسچندگانه فاعليت و نه بر سوژه

توان با سياست گوناگونی جنبش اجتماعی جدید را می. شده است
های های عام انسانی، آماجابزار سياسی و ایدئولوژیک که برخواست

ریزی شده باشند و از طریق دموکراتيزه اخالقی و اصول معقول پی
داری به منظور دستيابی به قدرت کردن رادیکال دولت سرمایه

  . به وجود آورد   نه دگرگونی انقالبیسياسی و 
کند، سعی دارد به ما نشان الن مکسينز وود با انتقادی که طرح می
های اجتماعی جدید محتوائی دهد که در دنيای اجتماعی جنبش

های اجتماعی جدید گفتمان و در دنيای جنبش. وجود ندارد
نی بر گيرد و مناسبات اجتماعی مبتایدئولوژی، جای سياست را می

همه منافع و . زندرودرروئی مستقيم بين سرمایه و کار را رقم می
. اندهای اجتماعی به لحاظ سياسی قابل معامله و مذاکرههویت

- ی پراکنده، ساختار پيدا میی چندگانهطبقه کارگر ناپدید و در سوژه
ای نيست که جامعه ی اساسیکار دیگر رابطه -سرمایه  رابطه. کند

های ن ساخته شود و بنابر این طبقه کارگر که خواستبر اساس آ
باید به لحاظ اش حاال دیگر، اگر قرار است موفق باشد، میاقتصادی

: سياسی تفسير شود، بيش از دیگران به الغای استثمار عالقه ندارد
. های جمعی بسيار استطبقه فقط یک هویت جمعی در ميان هویت

در حقيقت، هر دو . ای ندارداذبهدر چنين وضعيتی منطق یا تاریخ ج
ها، زنی، گمانه]مطالب[منطق و تاریخ در اغتشاشی از باهم نهادن 

که از پروژه شوند به طوریاظهارنظرها و احتماالت مطلق محو می
های ای که جنبشپروژه. ماندسوسياليستی اثری باقی نمی

- مایهست از تکميل سراند صرفا عبارتاجتماعی جدید طراحی کرده
تحول از سرمایه داری . داری به برکت بسط دموکراتيزه کردن رسمی

های نهادی ی رفورمبه سوسياليسم به فرآیند نسبتا غيرخصمانه
  .تبدیل شده است

های اجتماعی ی کارگر و آماجکند پيوند بين طبقهوود سعی می
ها نه نيکی اخالقی انتزاعی بلکه یک این آماج. واقعی را احيا کند

داری ی سياسی مشخص است عليه ساختارهای سرمایهرنامهب
معتقد است . ناپذیر استوود در این خصوص سازش. قدرت

. ها و عامالن بازشناختنیسوسياليسم پروژه مشخصی است با آماج
که در منافع و مبارزات طبقه این پروژه، درعين حال، تنها درصورتی

. ع عمومی پيوند داشته باشدتواند با منافکارگر تجسم پيدا کند، می
اجتماعی " هایحوزه"و دیگر" اقتصاد"بين " رابطه ارگانيک"این پيوند را 
  )59ص :  1988وود، . (آوردبه وجود می

از نظر وود هيچ جنبش اجتماعی دیگری قدرت سرمایه را به طور 
تنها . جدی به چالش نکشيده یا قادر نبوده است به چالش کشد

که امکان ساختن یک جامعه بی طبقه را درخود است "طبقه کارگر 
شود دارد زیرا منافع خاص آن بدون الغاء طبقه به طور کامل تامين نمی

داری ظرفيت و به این دليل که جایگاه استراتژیک آن در توليد سرمایه
ص :  1988وود، ." (بخشدداری را به آن میبی نظير نابودی سرمایه

ر توليد و استثمار دارند در منافعی کارگران با نقشی که د) 187
ی بی طبقه و بی اداره: شریکند که در سوسياليسم موجود است

جا که کارگران ارزش از آن. کنندگانواسطه توليد به دست خود توليد
کنند، بنابراین موقعيت حساس نابودی سرمایه را در اختيار توليد می

- ی پيشرفته، توليددارسرمایه] جامعه[مجموعه زحمتکشان . دارند
ی بی واسطه نظم سوسياليستی دریک دموکراسی کننده

یابی توليد کنندگان سوسياليستی خواهند بود که با خود سازمان
  .همبسته به وجود خواهد آمد

های اجتماعی جدید سياست را پذیرد که جنبشوود درعين حال می
" اعی جدیدهای اجتمجنبش: "برندبالفصل فراتر می از منافع طبقاتی

ی کارگر متشکل به توجه را به مسائلی جذب کرده اند که طبقه
بنابر ). 10ص :  1988وود، " (ی کافی به آن توجه نداشته استاندازه

اما . این، بيرون از آرایش طبقاتی زمينه برای ائتالف و اتحاد وجود دارد
ی های اجتماعکه جنبشوود براین نظر خود اصرار دارد که تصور این

به . جدید ما را از سياست طبقاتی فراتر برند تصور اشتباهی است
ی زحمتکشان باید چراغ راهنمای هر جنبش نظر او منافع مجموعه

این امری است که  .اجتماعی جهت ساختمان سوسياليسم باشد
  :اهميت حياتی دارد

اگر هدف سوسياليسم الغاء طبقه است، برای چه کسانی احتماال "
ها واقعی است، هدفی که بر وضعيت زندگی خود آناین یک هدف 

که مبتنی است و نه صرفا بر یک نيکی انتزاعی؟ اگر کسانی
داری اند به الغاء استثمار مستقيما در معرض استثمار سرمایه

-داری عالقه نداشته باشند، پس چه کسانی محتمال میسرمایه
که به طور یای برخوردار باشند؟ اگر کسانتوانند از چنين عالقه

استراتژیک در مرکز توليد و استثمار سرمایه داری جای دارند ظرفيت 
:  1988وود، (اجتماعی چنين کاری را ندارند، پس چه کسانی دارند؟ 

  )91ص 
های اجتماعی وود درعين حال قبول دارد که نيروی اخالقی جنبش

ی هاو کار با جنبش) 176: 1988وود، " (غيرقابل تردید است"جدید 
های جدیدی های تشکيالتی و آرمانتواند شکلاجتماعی جدید می

های اجتماعی جدید این اما ضعف سياست جنبش. به وجود آورد
شناسی از به جدا کردن مسائل صلح و بوم"ها است که خواست آن

که    نظم اجتماعی مسلط و منافع اجتماعی متضادی بستگی دارد
پذیرد وود می). 176ص :  1988، وود" (است] خواست[دربرگيرنده آن 

و کيفيت زندگی را    که سوسياليسم باید طرح خود از رهائی بشری
غنی سازد، اما بين مبارزات کارگران و سوسياليسم و شناخت از 

داری که مانع اساسی بر سر راه رهائی انسان نظام سرمایهاین
  :است، نباید گسست وجود داشته باشد

-وسياليستی مجبور خواهد بود شکلتردیدی نيست که جنبش س
های نوینی برای دهی طبقه کارگر و راههای جدیدی برای سازمان

های جنبش"بخشی پيدا کند که درهای رهائیگنجاندن آمال
اما اصل اوليه سازمان . اندتجلی یافته" اجتماعی جدید

خوانی بين منافع طبقه کارگر و سياست سوسياليستی باید هم
که سياست طبقاتی به نيروی در صورتی. باشدسوسياليستی 

بخش را به ای تبدیل نشود که بتواند همه مبارزات رهائیکنندهمتحد
های اجتماعی جدید در حاشيه نظم اجتماعی هم پيوند دهد، جنبش

ای و توانند به طور دورهمانند و در بهترین حالت میموجود باقی می
ست که شان آند، اما سرنوشتای را موجب شونزودگذر حمایت توده

دفاعی که عليه رهایی بشری و ] ابزار[داری را با همه نظم سرمایه
دست نخورده باقی    در اختيار دارد،" خير همگانی بشری"تحقق 
  ) 199ص :  1988وود، . (گذارند

  ]نيروهای[تواند از موکالن بنابراین، از نظر وود، سوسياليسم می
ی ابزار مبارزه باید به مثابهمی] این امر[دیگر استفاده کند ولی 

ی آن ای که اولين دغدغهطبقاتی فهميده و سازمان داده شود، مبارزه
  .باید خدمت به منافع طبقه باشد و وحدت طبقه کارگر را به وجود آورد

  
  

 ی طبقه کارگرمساله
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چه در این توضيحات، از جمله بررسی انتقادی وود، پيرامون جنبش آن
شود که مبارزه به رگری اهميت دارد این است که پذیرفته میکا

جامعه جریان   بيرون از کارخانه گسترش یافته و البته امروزه در سطح
ی ای برای مبارزهی عرصهجامعه به مثابه   درک اهميت سطح. دارد

اندازهای تاریخی و انترناسيوناليستی طبقاتی و قبول اهميت چشم
های پژوهشی موثر، نبش کارگری و تعهد به روشدر تجزیه و تحليل ج

بخشد که تاکنون مورد بررسی قرار به توضيحات اعتباری اساسی می
ی کند که به فعاالن اتحادیهبنابراین، وود کار درستی می. گرفت

جنبش اجتماعی خطرات توافق غيرانتقادی با اساس نظری سياست 
او به  ند که عالقهکند، هرچجنبش اجتماعی جدید را یادآوری می

های تواند برای جنبشجنبش کارگری به معنی آنست که نمی
-با این حال، آن. اجتماعی اهميت نظری یا عملی واقعی قائل شود

ین آثاری که تاکنون بررسی شد بی نظير است اچه در خصوص همه
توانند توضيح ناموفق اند، به این دليل که نمی  که همه درحقيقت

گرچه وود . برای پيوند بين کارخانه و جامعه ارائه دهند عملی -نظری
ی کارگر و سياست جنبش کند بين طبقهبه لحاظ نظری سعی می

-جدید پيوند برقرار کند، اما خود را به سطحی تقليل می اجتماعی
" پيوند ارگانيک"او   چه راآن: پردازی نشده استدهد که هنوز نظریه

ی اقتصادی را به وجود نامد که حوزهبين مناسبات استثماری می
اعتبار " سياست دیگر قلمروهای اجتماعی و در زمينه"آورد، درمی

که، این عجيب این) 59ص :  1988وود، . (دهندخود را از دست می
شان رغم ماهيت کارگری اعتراضاتمنتقدان جنبش کارگری، علی

لی فرآیند دگرگونی نيروی اص یکارگر به مثابه توانند برای طبقهنمی
از نظر جان کلی کارگران . اجتماعی بالنده، جایگاه مرکزی قائل شوند

چه آن. دهندداری واکنش نشان میبه ضرب آهنگ تکوین سرمایه
کارگر چگونه به  ست که طبقهبرای کيم مودی اهميت دارد این

-کارگر نه با تالش دهد و به باور پتر واترمن طبقهدگرگونی پاسخ می
شود، داری متحول میهای خود بلکه با انقالب در تکنولوژی سرمایه

 .کارگر مجبور است خود را با آن وفق دهد انقالبی که طبقه
ی پردازی پيرامون رابطهها در نظریهی آندليل این ناتوانی شيوه

کار دیگر از  -سرمایه در توضيح واترمن رابطه. داری استسرمایه
که برای کلی و مودی در عين حالی. ردار نيستاهميت اساسی برخو

منشاء ماهيت   فرضی کارگر تاریخ و جغرافيایی قائل اند، پيشطبقه
کارگر صرفا  طبقه. داننداجتماعی آن را یک اصل بدیهی و روشنی می

ای که شامل افراد جداگانه ی طبقهحکمی رسمی است که به مثابه
داری هستی که سرمایه  یاشود، طبقهاست، توضيح داده می

این هستی [و   اجتماعی آن را از مسير طبيعی خارج کرده است،
هنجار شود که نابهای اقتصادی معرفی میبه عنوان برنامه] اجتماعی
این نظر اشکال چندانی نداشت و با بخش زیادی . انگيز استو نفرت
اگر با چه در مارکسيسم سنتی پذیرفته شده است انطباق دارد از آن

سياسی دقيقا  رو نبودیم که این نوع اقتصاد و فلسفهاین حقيقت روبه
عليه آن   "نقد اقتصاد سياسی"همان چيزی است که مارکس در

این عدم تمایل به ) 1993پوستن، . 1981کالرک، . (برخاسته است
تری بررسی شکل طبقه کارگر مخصوصا در کار وود از اهميت بيش

د را مدافع موضع طبقه کارگر به عنوان منتقد او خو. برخوردار است
های نظری ی جنبش اجتماعی در مقابل استداللماتریاليست نظریه

" سوسياليسم، جدید، حقيقی"ای شناسانده است که به پراکنده
 عالقه ندارد ماهيت اساسی طبقه  جا کهبا این حال، از آن. مربوط اند

اهميت  گرایانهاو به تایيد جزمکارگر را بررسی کند، نوع ماتریاليسم 
شود و بنابر این، اثری که مدعی است عليه کارگر محدود می طبقه
گرا و تر جزمنویسد کمگرایی و برخورد ایدئولوژیک نقد میجزم

طورکه در بخش بعدی خواهيم دید، بررسی همان. ایدئولوژیک نيست
 یشکل دوگانهباید تجزیه و تحليل داری میساختار عملکرد سرمایه

 وود، البته، اهميت دوگانگی شکل طبقه. کارگر را در بر بگيرد طبقه
جایی کارگر بلکه در آن را نه در طبقهکارگر را قبول دارد اما جایگاه آن

  :یداند که به آن به مثابهمی
کند که در آن ارزش داری اشاره میتوليد سرمایه ماهيت دوگانه"

و این که این ماهيت . ناپذیراستاضافه جدایی مصرف از توليد ارزش
زند که در عين حال به چگونه نظام توليدی را بر هم می" دوگانه "

- نظام مناسبات آنتاگونيستی استثمار کارکرد دارد و نيز شيوه یمثابه
یابی توليد را که نياز سرمایه به کنترل در شرایط های سازمان

وود، ". (بخشدشکل می  ان به آنتناقضات طبقاتی و مقاومت کارگر
  ) 58ص :  1988

ی کارگر به مثابه هدف کندوکاوی روشنفکرانه در که طبقهنتيجه این
این توضيح به . رودپردازی نشده از بين میتوضيحی یک بعدی و نظریه

. داری مربوط استی برخورد منافع کارگران با الزامات سرمایهشيوه
- کارگر طبقه این است که از نظر وود طبقه  [1]مندیمبنای فقدان بعد

های در قسمت بعدی بر محدودیت. است" حاضر و آماده"ای از پيش 
و آماده حاضر "ای که ، یعنی مسائل سياسی]بعدمندی[این فقدان 

کارگر با آن روبروست تاکيد خواهم کرد، بدین ترتيب که  طبقه" بودن
 ماهيت اساسی طبقه های مارکس دربارهبندیکنم جمعتالش می
دهم که سروکار این کار را این گونه انجام می. بسط دهم   کارگر را

کارگر بلکه  گرایانه طبقهمارکس را نه صرفا با جنبش توصيفی و صورت
  .دهمکارگر نشان می طبقه  تحول تر نحوهاساسیمساله با
   

  کندطبقه کارگر تحول پيدا می
کند در تر را طلب میکه مارکس اهميت عملی و نظری اساسیاین

های های توزیعی، کاستیاین رابطه است که او نه تنها به ناموزونی
مجبور کارگر  ای می پردازد که طبقههای متافيزیکیفنی و ظرافت

ها درگير شود، بلکه ماهيت اجتماعی است برای زیست خود با آن
های مربوط به طبقه دهد که پدیدهای را توضيح میگسترش یابنده

چه مارکس را از اقتصاد سياسی و فلسفی آن. آیندکارگر از آن بر می
ست که برای بحث و بررسی مقوالت ایکند دقيقا شيوهمتمایز می

ی این مقوالت، مخصوصا، از جمله. گيردایی به کار میاجتماعی بورژو
-گيرد را برجستهمارکس شکلی که کار به خود می. کار است مقوله

. سرمایه. (داند که به تئوری اجتماعی کرده استترین خدمتی می
هایی از ست که نسلایو با این حال، این قضيه) 132ص : جلد اول 
مارکس اشاره . اندکامل نادیده گرفتهشناسان تقریبا به طور مارکس
  :کند کهمی

بی  - کار به طور کلی فکر. رسدی به نظر میای سادهکار مقوله"
از نظر " کار"با این همه . نيز بسيار کهن است -هيچ شرح و تفصيلی

ی جدیدی است هم چنان که اش، مقولهاقتصادی، با همه سادگی
ده نيز مقوالت جدیدی هستند ی این تجرید سامناسبات ایجادکننده

زیرا بی اعتنایی نسبت به انواع خاص کار مستلزم آنست که ... 
های مشخص کار وجود ای از شيوهیافتهمجموعه بسيار توسعه

ص : گروندریسه." (داشته باشد که هيچ یک را نتوان غالب دانست
103(  

ر بر مدرن کا کند که بررسی او از مقولهمارکس به روشنی اشاره می
  گذاری نشده یعنی همان موضعنقد سرمایه از منظر کار پایه

-کلی، مودی، واترمن و الن  که  مارکسيسم سنتی یا از نقطه نظری
ست از شرح دهند، بلکه عبارتارائه می  های خودوود در نوشته

به   "مقوله"مناسباتی که این  همان کل بسيار تکوین یافته
ی اصلی این بخش این است نکته. آوردیرا به وجود م" ساده"ظاهر

داری از نقد دیدگاه کار سرمایه که تجزیه و تحليل مارکس از جامعه
چارچوب " گروندریسه"و " سرمایه"که مارکس دررود و اینفراتر می

سازد، چارچوبی که داری را فراهم مینقد کار در نظام سرمایه
ی به عنوان سوژه  رفاهدف نقد است و نه ص] درآن[کار ماهيت ویژه

بسيار    کل"مارکس این )  6 -5، ص  1993: پوستن. (تجزیه و تحليل
بنيادی ارزش  - کار را با یک تئوری ارزش کار و نه نظریه" یافته تکوین

در توضيح مارکس از مناسبات ) 1979السون، . (دهدشرح می
لکه اقتصادی نيست ب داری، ارزش صرفا یک مقولهاجتماعی سرمایه

- داری از آن به وجود میسرمایه مادیتی اجتماعی است که جامعه
های ای که فعاليتموضوع اجتماعی برای تجزیه و تحليل شيوه: آید

   ارزش یک. پيوندندداری به هم میبشری به عنوان کار سرمایه
 فضای خالی، بی حرکت و بی تفاوت نيست بلکه ماده و ضد ماده

  )2002نيری، . (ستدنيای اجتماعی مارکس ا
البته این هم درست است که مارکس غالبا کار را در اصطالح 
. متافيزیکی ارائه داده و مارکسيسم سنتی از آن استفاده کرده است

آليستی خود واقف است و از بابت این نقص در او به گرایشات ایده
- زمان) 15ص : گروندریسه. (کندخواهی میتوضيح نظر خود معذرت

مارکس تخفيف  آهنگ نبوغ نظری پيچيدههست که ضرب هایی هم
دینرشتاین و . (تبليغی اثرش از ميان نرود که جنبهکند تا اینپيدا می

تر برای دنيای معاصر یا پسامدرن ما، اما از آن هم مهم) 1998نيری، 
داری در پایان قرن نوزدهم هنوز تا آن اندازه رشد که توليد سرمایهاین

که مارکس در تئوری اجتماعی خود طرح کلی آن را ارائه بود   نکرده
کرد که هنوز به پردازی میای را نظریهمارکس دنيای اجتماعی. داد

  .طورکامل به وجود نيامده بود
اهميت این متن از مارکس این است که تجزیه و تحليل اصلی خود از 

رد ریزد که در قرن نوزدهم موهایی درهم نمیسرمایه را با شيوه
فقط در قرن بيستم است که )  1993پوستن، . (داداستفاده قرار می

)  89ص :  1989نگری، . (کنددنيای اجتماعی مارکس تحقق پيدا می
پویایی که  روشنفکران مارکسيست است که به شيوه این وظيفه

آورد مارکس را توضيح دهند و نه این قرن بيست و یکم را به وجود می
به   مقوالت متحجری محکوم کنند که در قرن نوزدهمکه مارکس را به 

این شيوه پویای توضيح مارکس به معنی خوانش . گرفتکار می
درعين [گيری از مارکس است و انتقادی مارکس و مارکسيسم با بهره

  .اشهای ظاهریفراتر رفتن آن از محدوده] حال
های بشی رادیکاليسم مارکس صرفا بر این بنيان نيست که جنپایه

کارگری را بی چون وچرا قبول دارد، بلکه بر نشان دادن فرآیندهایی 
درک جنبش . آورندناپذیر را به وجود میاست که تضادهای آشتی

 یکارگر یعنی تلقی کار به مثابه جنبش طبقه یکارگری به مثابه
کار و نه فرآیندی که  وارهتشریقاتی ميان تهی و تمرکز بر شکل بت

سياسی همراه با توضيحاتی  مساله. آوردکار را به وجود مینيروی 
" ای سادهمقوله"کارگر است و به عنوان  که مبنای آن جنبش طبقه

شود، بدین معنی است که انکار کنيم که طبقه کارگر برای درک می
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- 31صص :  1972نيکوالس، . (بازتوليد خود نياز به نيروی محرکه دارد
طبقه کارگر پویایی ذاتی نداشته باشد، باید  در آن صورت وقتی)  32

عامل اجتماعی بيرونی، به طور مصنوعی انگيزه  یبرای آن به مثابه
 یا تحقق خودانگيخته) لنين(به شکل حزب پيشاهنگ : ابداع کرد

یا امتياز قائل شدن برای ) لوکزامبورگ(ماهيت واقعی متافيزیکی آن 
های وجه به جنبشروست تازین. های تشکيالتی خاصشکل

  .جدید  اجتماعی
تر خود از مناسبات اجتماعی تجزیه و تحليل اساسی یمارکس پایه

و ظرفيت ] کار[داری را بر توضيح ماهيت متضاد شکل کاالئی سرمایه
در دنيای اجتماعی . نيروی کار کاالئی قرار داده است یابندهگسترش

هویت و بنابراین وحدتی ی شيئی ناپایدار و بی مارکس کاال به مثابه
را وجود آن به ) ارزش مصرف(پویا حيات دارد و ویژگی مشخص آن 

آن کار  مایهسرمایه که درون: کندحرکت تعيين می -در -مثابه ارزش
بين  داری نه بر رابطهسرمایه اساس تضاد در جامعه. انتزاعی است

تنی هایی مبکار و نوعی واقعيت اجتماعی بيرونی بلکه بر شکل
: است که کنش اجتماعی بشر مجبور است در آن حيات داشته باشد

این پيوند متضاد درونی بين این . کار مشخص و مجرد یبه مثابه
شود که به کار است که تنش پویایی را موجب می هستی دوگانه

یافته، نيروی در حالت کار کاالیی تعميم. شودتحول کار منتهی می
 - ست از منطق متضاد تجریدیر عبارتحرکت پویای کا محرکه

ی ساده باشد تواند یک مقولهبنابراین، کار نمی. مشخص خود آن
بلکه فرآیندی است که در لحظات گوناگونش همراه سرمایه است و 

آمد خود از گيرد و در پیتحول کار درچارچوب آن با واسطه انجام می
: سرمایه، جلد اول. (دکه از خود اثری باقی گذاررود بدون اینبين می

  )187ص 
ست که کار ثبات خود را به عنوان ی آندهندهاین توضيح نشان

دهد و به بيان حقيقی موضوعی تک بعدی و ملموس از دست می
کار به . یک انتزاع واقعی: شودیک فرآیند اجتماعی متناقض تبدیل می

تماعی گذرد که وجود اجی انتزاعی واقعی از کوران تضادی میمثابه
اش منطق گسترش این وجود اجتماعی محرکه. نهدآن را بنيان می

ی ی وحدت بی واسطهکار به مثابه. توليد ارزش اضافه: ستیابنده آن
شود که زندگی بشری مجبور است آن را پشت تضادی نمایان می

کار بدین وضعيت محدودیت یا مانعی است در برابر تحول . سرگذارد
ی ما منطق این تضاد این است که ماهيت دوگانها. اجتماعی بالنده

  :توان آن را کنترل کردکه نمیکار مستمر نيست، نتيجه این
طور هم دیدیم که این تضاد چگونه بدون رادع و مانعی در همين

ی کارگر ضروری است انجام دهد، طبقه   ای کههای بی وقفهفداکاری
گر هرج و مرج ت ویرانی نيروی کار و در تاثيرادر چپاول وحشيانه

  )618ص : ، جلد اول"سرمایه.("روداجتماعی به پيش می
نفع  یبه مثابه" یافتهبسيار تکوین   یک کل"در این شرایط، طرح 
قانون طبيعت جای خود را به قانون انتزاع . شودعمومی بی معنا می

در چنين وضعيتی عمل انسان فقط تا آن . حرکت -در - ارزش: دهدمی
  در شکل کار انتزاعی، به  ای اعتبار اجتماعی دارد که،هانداز

نتيجه ". یافتهتکوین   بسيار  کل: "ارزش کمک کند   گسترش کامل
. داری نداردی سرمایهای مستقل از هستی رابطهکه کار هستیاین

. آیدبی تفاوتی نسبت به هر نوع خاص کار پدید می"جاست که از این
از ارزش چيزی مجرد است، چيزی بی تفاوت  ی شکلیکار به مثابه

: گروندریسه". (که مادیتی درآن نيست... نسبت به ثبات مادی خود
ی محاسبه است بنابراین، ارزش چيزی بيش از یک وسيله) 309ص 

ارزش، در حقيقت، . که با آن بتوان کميت نرخ استثمار را تعيين کرد
اساسی  شکل قطعی مناسبات اجتماعی است، اصل ساختاری

یافته کل بسيار تکوین: "جامعه است و ماهيت ذاتی زندگی انسان
این ". ندارد   ها بر دیگری غلبهانواع حقيقی کار که دیگر هيچ یک از آن

داری را مارکس استثمار سرمایه] شودگفته می[درست نيست که 
ارزش اضافه از کارگران "دهد که در آن به نحو یک سویه ارائه می

ی اساسی این است که بلکه مساله." شوديده میبيرون کش
دارانه به وجود های فعاليت بشری را امروزه منطق کار سرمایهشکل
  :آوردمی

ارزش است، پيوسته در  کنندهکه ایجادکار زنده دقيقا به علت این"
کاِر کارگر به ..... شودگذاری کار عينيت یافته، جذب میروند ارزش

: جلد اول" سرمایه ". ("شودسرمایه تبدیل مییکی از وجوه هستی 
  ) 988ص 

بنابراین، ارزش قالبی است چند بعدی که کار در آن برابرنهاد سرمایه  
 همه. داری استمایه مناسبات اجتماعی سرمایهنيست، بلکه درون

داری های روابط اجتماعی مردم در کنترل منطق کار سرمایهجنبه
ی سنتی که در این جا بررسی شد هامارکسيسم. است) ارزش(

مبتنی بر تجزیه و تحليلی از کارند که مقدم بر این روند تابعيت واقعی 
. ی تابعيت صوری توضيح داداین تابعيت را مارکس به عنوان دوره. اند

مطلق بود، ماهيت  در این زمان که مبنایش انتزاع ارزش اضافه
- قيمت(توليد انتزاع فرآیند  مشخص فرآیند کار هنوز تحت سيطره

که خود را به   بنابراین، کار این امکان را دارد. قرار نگرفته بود) گذاری
شکل مشخص ذهنيت بشری بشناسد و خود را بر طبق آن سازمان 

هایی از وجه توليد تابعيت صوری وضعيتی است که در آن گونه. دهد

ليل که توليد داری توليد اند، نه به این دمتفاوت تابع مناسبات سرمایه
شود بلکه به این دليل داری سازمان داده میبر طبق راستای سرمایه

که با این وجود، زمانی. داری بر جامعه غالب استکه توليد سرمایه
های مشخص توليد غلبه بر فرآیند) گذاریقيمت(فرآیند توليد انتزاع 

 های قدیمی توليد، دارایی ورسد که شکلای فرا میکرد، لحظه
داری توليد نه تنها مناسبات سرمایه. پاشندفرو می] سرمایه[گردش 

  :شوندترین روند اجتماعی تبدیل میغلبه دارد، بلکه به اساسی
داری توليد در مقياس همين تقسيم کار را شکل سرمایه"... 

کند، آن هم به شکلی هيوالوارتر در سطح بازتوليد می  وسيعی
و همه جا بيرون . زنده ماشين ارگر به زائدهکارخانه و از طریق تبدیل ک

، تاکيد از نویسنده  615جلد اول، ص " : سرمایه...". ("از کارخانه
  )است

عظيمی  کل جامعه به کارخانه: "دهدنگری این ایده را بسط می
. کندکه کارخانه به کل جامعه دامنه پيدا میشود یا این تبدیل می

" ها توليدی اندفعاليت است و همهدراین وضعيت، توليد اجتماعی 
این بدین معنی است که بسط منطق کار )  204ص : 1989نگری، (

داری و مبارزه برای تحميل آن به سطح جامعه گسترش پيدا سرمایه
و به عالوه، طی این زمان، تابعيت واقعی و تناقض ذاتی . کندمی

سطح شود و تضاد اجتماعی نه تنها در شکل کاالئی تشدید می
سرمایه صرفا شکلی : "آیدکارخانه بلکه در سطح جامعه به وجود می

نگری، ". (طبقاتی نيست بلکه شکلی از جامعه است یاز سلطه
طبقاتی  و افزون براین، مبارزه". یافتهیک کل تکوین) " 67ص :  1989

ای انتقال یافته است که به کل بشریت به پایان نرسيده بلکه به حوزه
ست ها ایناین ماحصل همه). 174ص : 1989نگری، . (تمربوط اس
ترین سطح، داری، در اساسیاجتماعی در سرمایه یکه سلطه

شخصی نيست بلکه  ی سلطهتک بعدی به مثابه] امری[شامل 
- ساختارهای انتزاعی اجتماعی و مسئوليت یسلطه"ست ازعبارت

ی نطقی که جامعهداری دارد، مهایی که ریشه در منطق کار سرمایه
  ) 31ص :  1993پوستن ". (آوردداری را به وجود میسرمایه

ی مقوله"به هيچ وجه یک   سرمایه - در - بنابر این، در این مفهوم کار
مایه نيست بلکه یک ساختار اجتماعی انتزاعی است که درون" ساده

قدرت  نتيجه صرفا تحول در نهادهای جدامانده. آن کار انتزاعی است
پول و دولت، بلکه در شکل کار یا خود زندگی : داری نيسترمایهس

زندگی بشر به " دگردیسی"کار به عنوان بازسازی یا . بشر است
  : ی سرمایهمثابه

کار مزدوری بدین صورت، پيش شرطش سرمایه است، به طوری که "
از منظر آن نيز سرمایه همين دگردیسی است، فرآیند ضروری پذیرش 

  ".بيگانه اند  با کارگر   ]سرمایه[های آن قدرت  که  ستاین حقيقت ا
یک دگردیسی به "چون کاالئی با کار هم) 308گروندریسه، ص (

   ."گذاری کرده استشود که خود را قيمتسرمایه تبدیل می
این فرآیند پویای اجتماعی  در نتيجه) 954ص : جلد اول " سرمایه ("

شود که از وین یافته تبدیل میبه فرد کامال تک"محض، زندگی بشر 
نظر او کارکردهای مختلف، وجوه متنوع فعاليتی هستند که او به 

برای مارکس ). 618ص : جلد اول" سرمایه" ("پردازدها مینوبت به آن
زمان هم] کارگر... [طی این زمان"این فرآیند روشن و بی ابهام است 

). 283ص : لد اولج" سرمایه" ("کندماهيت خود را نيز دگرگون می
 یچه قبال به مثابهشود که از آنزندگی بشر به شکلی بازسازی می

نه تنها به یک کارکرد، گيرم "کارگر . شد متفاوت استبشر تلقی می
کيفی، به دگرگونی  یابندهتحت انقياد، بلکه به کل تکامل] کارکردی[

فا نفی کار نه صر) 83- 82ص :  1989نگری ، " (شودماهيت تبدیل می
داری از طریق و سرمایه بلکه صورتی انسانی است که کار سرمایه

ی جدید این جامعه کار به شکل بازسازی شده. عليه آن وجود دارد
آورد، اما یابد که زندگی بشر به وجود میتحول می  گسترش یابنده

  .بر روابط اجتماعی مردم غلبه دارد
-قيمت(ند ایجاد تجرید همين دگرگونی ماهيت بشری همراه با فرآی

سازی یک الگوی سوسياليستی جدید است که امکان مفهوم) گذاری
سازد، الگوئی که پایه اش بر امکان نه صرفا شکل را فراهم می

دهی کار بلکه شکل جدیدی از روابط اجتماعی جدیدی از سازمان
ای که که بر شکل سازمانیدر حالی. انسانی گذاشته شده است

شده است، ] تحقيق[های انتزاعی اجتماعی دارند کار چنين ساختار
هالووی و . 1991،  1988کالرک، (پول و دولت   به خصوص روی شکل

ی ساختار اجتماعی انتزاعی اما حول کار به مثابه) 1991پيچيوتو، 
  ای است اگر بهاین قضيه قابل مالحظه. بسيار اندک کار شده است

- که تجرید زندگی شکلی بر ایننظر مارکس توجه داشته باشيم مبن
قدرت  های مدرن جداماندههای زندگی خصوصی اساس ایجاد شکل

تجرید دولت به صورت کنونی فقط به دوران : "داری استسرمایه
دوران تعلق   مدرن تعلق دارد زیرا تجرید زندگی خصوصی فقط به این

 یک توليد مدرن] و زندگی خصوصی... [تجرید دولت سياسی . دارد
در حال حاضر حول این موضوع کار ) 32ص :  1934: مارکس." (است
هالووی، . 1997کليور، ، دینرشتاین، . 1995بونه فلد، . (شودمی

، ریکووسکی، 1989، نگری،1998، نيری و تيلور، 1999نيری، . 1995
ای که در این بخش خواهم با استفاده از توضيح نظریمی) 1999

ل کار از شرایط تابعيت صوری به تابعيت مورد بحث قرار گرفت، تحو
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برای این کار از پيوند زمانی واقعی و به لحاظ . واقعی را دنبال کنم
کنم که هم ای استفاده میپویای ویژه   جغرافيائی از منحنی تحول

اکنون مفهوم و واقعيت اتحادیه جنبش اجتماعی جدید را غير عملی و 
   .نابهنگام ساخته است

  
از تابعيت صوری به تابعيت : فریقای جنوبیکارگران در ا

  واقعی
گرایی جنبش اجتماعی مجددا نيرو در نقاط مختلف جهان اتحادیه

ای است که های آزاد کنندهاش گرایشزمينه   گرفته است، نيروئی که
این فرآیندهای . در فرآیندهای دموکراسی صوری موجود است

-همان. به وجود آمدبه یاری جنبش طبقه کارگر ] دموکراسی صوری[
ای است که واترمن گرفت و گونه که مشاهده کردیم، این نتيجه

 1999. (شکل جدیدی از اتحادیه را ابداع کند  توجيهی بود برای او که
با این حال، مشکل واترمن این است که نسبت به شکل ) 247، ص 

. یابدی پویائی که طبقه کارگر تحول میشيوه: ای نداردکار دغدغه
را ] گرایی جنبش اجتماعیاتحادیه[این است که این روند نيرو گرفتن 

. دهدپيوند می] آن[با مردود دانستن مقوله کار در شکل شيئی شده 
ای که برون رفت از مخمصه  نتيجه این است که از نظر واترمن تنها راه

طبقه کارگر با آن رودرروست عبارت است از سازش با اجداد تاریخی 
  .های رادیکال معاصرو جنبشادعایی 

گرایی اتحادیه[در دنباله بحث سعی خواهم کرد این ایده نيرو گرفتن 
برای این کار جنبش طبقه کارگر را مورد . را رد کنم] جنبش اجتماعی
بندی مارکس پيرامون تابعيت صوری و دهم، فرمولبررسی قرار می

قای جنوبی به دهم و از جنبش طبقه کارگر افریواقعی را توضيح می
طبقه . کنمعنوان تشریح زمان واقعی این گرایشات استفاده می

ای است در مورد نکاتی که ی برجستهکارگر افریقای جنوبی نمونه
کنم توضيح دهم، آن هم به این دليل که، طی قرن سعی می

تواند خود را به طبقه کارگر کره جنوبی نشان داد که می  بيستم،
ز تضادی حاد در پاسخ به رفورم و بازسازی عنوان شکل جدیدی ا
عالوه براین، در مورد طبقه کارگر . داری بازیابدفرآیندهای کار سرمایه

توان کره جنوبی به جز سرعت رویدادها نکته بی نظير دیگری را نمی
  .برشمرد

داری در پاسخ به که با تعميق پروژه تکوین سرمایهنکته اصلی این
های حاد از سطح که تضادآورده است، و این تضاد حادی که به وجود

اند، شکل طبقه کارگر نيز کارخانه به سطح جامعه گسترش پيدا کرده
ای را به چالش های انتقادیای بازسازی شده است که پاسخبه گونه
. دانستمی  طلبد که قبال در رابطه با اعتراضات خود قابل قبولمی

های بسيار متفاوت اد با دیگر گروهتحول طبقه کارگر صرفا در اثر اتح
ی تضاد اساسی در چارچوب گيرد بلکه توليد کار به مثابهصورت نمی

های مناسبی از مقاومت را داری، شکلمناسبات اجتماعی سرمایه
ها نه تنها در درون و این مقاومت. آورد که بسيار مهم اندبه وجود می

خود شکل های نهادی داری بلکه در درون عليه ابزارهای سرمایه
  .گيردطبقه کارگر صورت می

داری، کره به روی جهان صنعتی سرمایه با باز شدن شبه جزیره
دهی رادیکال جنبش طبقه کارگراین کشور گرایش خاصی به سازمان

هارت لندبرگ، . 1997، 1990، 1981کمينگز، . (نشان داده است
و   )1945- 1910( بود  در دورانی که کره تحت استعمار ژاپن) 1998

مردم ) 1950 - 1945(اشغال کره به دست امریکا  طی اولين مرحله
ای از نهادهای دموکراتيک مردمی پيشرفته و کره خود را در مجموعه

این وضعيت به . دهی کردندگرایانه سازمانهای مقاومت چپجنبش
ای بود که ادوین پالی، سفير ایاالت متحده در کره، در سال گونه

تواند از هرجای دیگر جهان عمال در کره می  کمونيسم: "گفت   1946
ای که کره دوره) 175ص    : 1998هارت لندزبرگ، " (بهتر شروع شود

شود، با ژاپن بود، با صنعتی شدن سریع آن مشخص می  تحت کنترل
در حالی که . برده -کارگر  ویژگی بسيج اجباری مردم کره به عنوان

هایی از زبان و فرهنگ امعه کره را ژاپنی و جنبهکوشيدند ج  هاژاپنی
دارانه بازسازی آن را ممنوع کنند، جامعه در اساس به نحو سرمایه

هارت .(دهقانی باقی ماند   ای عمدتاجامعه   نشد و به صورت
   1945نتيجه این شد که با آزاد شدن کره درسال ) 1998لندزبرگ، 

ارگران پرولتر تفاوت دارند و به ها توانستند تصور کنند که با کایکره
که بار دیگر سرعت خود را بر اساس اصول کمونيستی بازیافتند تا این

شبه جزیره بين نيروهای گوناگون   با موج تهاجم بعدی و تقسيم
  .شوروی و ایاالت متحده زیر سلطه قرار گرفتند: نوسازی

داری مایهدر مورد این فرآیند سر) 1950- 1953(چه پس از جنگ کره آن
که جنبش طبقه کارگر کره توانست خود را شدن کره جالب است این

دهی مناسب مجددا سازمان یبه سرعت در شکل تشکيالتی بالنده
صنعتی شدن شتابان دهه شصت، صنایع صادراتی  در دوره. کند

پيشبرد   گر متصدیهای نظامی سرکوبدست باال را داشت، دولت
ها ها بر آنهای عظيم یا جوبلمجتمع  عی کهاین صنایع بودند، صنای

) او. ت. اف. ک(های کارگری کره سلطه داشتند و فدراسيون اتحادیه
ای شدیدا کنترل این فدراسيون ساختار تشکيالتی اتحادیه. فعال بود

در این دوره . کردهای رزمنده را سرکوب میشده داشت که اتحادیه
رابطه روشنفکران رادیکال با جنبش کارگری کره در اثر    بود که

اوگل،   ،1992بلو و روزنفلد، . (کشاورز پيشرفت کرد   کارگران
ی هفتاد جنبش کارگری از در دهه) 1993، کو، 1998،رونالد، 1990

این . طریق تبليغات خودانگيخته در محل کار بسط و گسترش پيدا کرد
دهی مانتبليغات را عمدتا زنان کارگر در بخش صنایع ریسندگی ساز

ای که به این مبارزه دامن زد در روحيه. کردند که رونق فراوان داشت
. نشان داده شد 1971داد خودسوزی چون تای ایل در سال خود رخ

بخش عليه رفتار با زنان کارگر چون تای ایل به عالمت اعتراضی الهام
ما ماشين : "که فریاد می کشيدخود را به آتش کشيد، درحالی

در این فاز  بخش خاص کرهالهيات رهائی) 2001چون، ( ".نيستيم
جنبش و در نبود هيچ شکل تشکيالتی مناسب دیگر، به آن یاری 

های مسيحی نقش حمایتی کشيشان و راهبه) 1990اوگل، .(رساند
و بودائی جای خود را به ساختارهای تبليغاتی داد که در اثر توليد 

د آمده بود و تشکيالت مناسب توليدات صنعتی به وجو) تشدید(انبوه 
دستمزد و : ای مقاومت را حول مسائل اقتصادی ایجاد کردو توده

های تازه پاگرفته ها در اتحادیهمبارزه برای این خواست. شرایط کاری
جنبش رادیکال کارگری که . شدهای تجاری به پيش برده میبنگاه

سل جدیدی از صنعتی تکوین یافت از طرف ن ازین روند توليد انبوه
- ها ترجمهبخش آندانشجویان رادیکال حمایت شد، نسلی که الهام

این دوره با ) 1993، کو،  1990اوگل، . (های آثار مارکس و لنين بود
شود که سازمان امنيت مرکزی ای مشخص میرحمانهسرکوب بی

مجوز این سازمان برای . به راه انداخت) ای. ای. سی. ک(کره 
این . اری بود که سازمان جهانی کار قدغن کرده بودسرکوب، قانون ک

رساند کرد، به قتل میشان را شکنجه میسازمان، کارگران و رهبران
. 1992بلو و روزنفلد، . (های درازمدت محکوم می کردیا به حبس

این شکل سرکوب مستقيم و ) 1993، کو، 1998، رندل، 1990اوگل، 
یا تابعيت صوری است که   "يهانباشت اول"بی واسطه ویژگی دوران 

برد پيش: "دادی آن را استثمار ارزش اضافه مطلق تشکيل میشالوده
داری وجهی از کار به دست سرمایه پيش از برآمد مناسبات سرمایه

یعنی نوعی اجبار که در آن کار اضافی با افزایش مدت زمان کار حاصل 
که نهادهای نو پيش از آ) 1021ص : جلد اول" سرمایه" ("شودمی

به عنوان مثال (پول و دولت : داریواسط مربوط به مقررات سرمایه
این ناتوانی در . به طور کامل مستقر شوند) دموکراسی، رفاه

جلوگيری از مقاومت بارزی که با تشدید توليد و گسترش آن از ارزش 
اضافی مطلق به ارزش اضافی نسبی همراه بود، به اتحاد با دیگر 

ای بسط یافت که در جامعه مدنی کره به موکراتيک مترقینيروهای د
اهميت این شکل مقاومت این است که از محل کار به . آمدوجود می

طی این زمان، انقالب عليه رژیم نظامی . سطح جامعه کشيده شد
دامنه پيدا کرد   در شکل جنبشی مترقی و دموکراتيک به کل جمعيت

 1987د شرایط دموکراتيک در سال به سرنگونی رژیم نظامی و ایجا   و
چگونه این :"توانيم به روشنی ببينيمدر این مرحله می. منتهی شد

ای که طبقه کارگر ضروری های بی وقفهتضاد بدون مانعی در فداکاری
گر ی نيروی کار و در تاثيرات ویراناست انجام دهد، در چپاول وحشيانه

  )618جلد اول، ص ": یهسرما. ("رودهرج ومرج اجتماعی به پيش می
چنين دوره تثبيت نهادها و روندهای دموکراتيک بود، از این دوره هم

های کارگری جمله ایجاد و به رسميت شناختن کنفدراسيون اتحادیه
و انتخاب رئيس جمهورهای غيرنظامی از   )یو. تی. سی. کی(کره 

. 1997جمله مخالف سياسی پيشين، کيم دای جونگ، درسال 
-این روند این بود که طبقه کارگر به عنوان وجه پویای تفکيکاهميت 

در این زمان، . ناپذیر جامعه مدرن کره به رسميت شناخته شد
داری بر جامعه کره امری مسلم ی مناسبات اجتماعی سرمایهسلطه

بندی نبود، بلکه در شرایطی در جامعه کره به وجود آمد، و واقعا طبقه
با استفاده از ... داری ای از توليد سرمایهشکل ویژه"چونشد، هم 

در تقابل با کار کم و ) ... یعنی، طبقه (اجتماعی کار    نيروهای مولده
". کندشکل نيروی مولده سرمایه را پيدا می... بيش منفرد افراد

داری حاال که توليد سرمایهنتيجه این) 1024جلد اول، ص " سرمایه("
کل جامعه به کارخانه "و اکنون . ابدیدیگر به کل جامعه تسری می

بسط پيدا   که کارخانه به کل جامعهشود یا اینعظيمی تبدیل می
ها در این وضعيت، توليد اجتماعی است و همه فعاليت. کندمی

  )  204:  1989نگری، ." (توليدی اند
ها بدین منظور است که بگوئيم کار فقط به دست همه این

کار را سرمایه . رت تقویت نشده استساختارهای نخبگان در قد
ی جوهره پویا و متناقض تصرف نکرده است بلکه کيفيت کار به مثابه

داری حاال دیگر در سطح جامعه به مناسبات اجتماعی سرمایه
- همين تقسيم کار را شکل سرمایه: "رسميت شناخته شده است
 کند، آن هم به شکلباز توليد می   داری توليد در مقياس کالن

هيوالوارتر در سطح کارخانه و از طریق تبدیل کارگر به زائده زنده 
 615ص : ، جلد اول"سرمایه...". ("و همه جا بيرون از کارخانه. ماشين

 (  
رغم اعتراض چون تای ایل، طبقه کارگر دیگر ممکن نيست درکی علی

کار مزدی بدین صورت، : "داری داشته باشداز خود جز ماشين سرمایه
که از منظر آن نيز سرمایه طش سرمایه است، به طوریپيش شر

همين دگردیسی است، فرآیند ضروری پذیرش این حقيقت است که 
  )308گروندریسه،." (با کارگر بيگانه اند] سرمایه[های آن قدرت
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فرآیند تابعيت واقعی صرفا جامعه مدنی و نهادهای آن را در مخالفت 
دهد، بلکه طبقه کارگر را نيز شدیدا ترش نمیبا طبقه کارگر گس

این . کندتر و به شکلی اتفاقی و عرضی بازسازی میانتزاعی
وخيم شده بود که پس از بحران  وضعيت اتفاقی و عرضی زمانی

های فرا گرفت و دولت   ، بحران اقتصادی آسيای شرقی را1997مالی 
صادی و سياسی حاکم در کره تالش کردند پی آمدهای اجتماعی اقت

سياست دولت کره عبارت بود از تشدید . بحران را پشت سرگذارند
از طریق اتفاقی و ) گذاریقيمت(توليد انتزاع : گذاریروند قيمت

های تر ماهيت کار و بنابراین، تضعيف شکلعرضی کردن هر چه بيش
ها مساله صرفا شمار کارگران در اتحادیه. پيشين تشکيالت کارگری

تی با این وجود که فقط بيست درصد کارگران کره عضو نيست، ح
، )2001او و چئی، (اتحادیه اند و همين تعداد هم رو به کاهش است 

- قيمت(که تشدید قانون ارزش و توليد انتزاع تر ایناما از این مهم
. های واقعی هویت تشکيالتی کارگران را از ميان بردپایه) گذاری

. بردندهای کارگری پيش میر همين سازمانکارگران مبارزات خود را د
- مساله این نيست که کارگران نسبت به یک دیگر بی تفاوت می

آورد که ای به وجود میجامعه) ارزش(شوند بلکه تشدید قانون انتزاع 
ی کار مقوله: "شوددهنده تبدیل میدر آن بی تفاوتی به اصل سازمان

بی هيچ شرح و  -طور کلی کار به فکر. رسدی به نظر میاساده
از نظر اقتصادی، با " کار"با این همه . نيز بسيار کهن است - تفصيلی

ی جدیدی است هم چنان که مناسبات اش، مقولههمه سادگی
زیرا بی ... ی این تجرید ساده نيز مقوالت جدیدی هستند ایجادکننده

ر اعتنایی نسبت به انواع خاص کار مستلزم آنست که مجموعه بسيا
های مشخص کار وجود داشته باشد که هيچ ای از شيوهتوسعه یافته

  )103ص : گروندریسه." (یک را نتوان غالب دانست
تغيير کيفی و تکاملی ماهيت کار و جامعه  یبی تفاوتی به مثابه

شود، وضعيتی که مارکس کارگر عرضی و اتفاقی می. یابدتجلی می
کارکردهای    ای کهال تکوین یافتهفرد کام. "گونه توضيح داده استاین

- ها میداند که به نوبت به آنمختلف کار را وجوه مختلف فعاليتی می
این عرضی و اتفاقی بودن به دو ) 618ص : سرمایه، جلد اول." (پردازد

کند و منطق بيرون کشيدن ارزش اضافه مطلق و صورت عمل می
ن ارزش سرمایه در شکل بيرون کشيد. دهدنسبی را نشان می

نسبی، در کره، معرف گرایشات پيشروئی است که به جا گذاشته 
-ای میدهد که به آن پروژهاین گرایشات را بدین گونه بروز می. است

ریزی را این برنامه. داری اهميت داردپردازد که به عنوان آینده سرمایه
) روشنفکرانه(تر شکل های انتزاعی یا غيرمادی با ایجاد هرچه بيش

" تغيير ماهيت"این نسبی بودن یا ) 2001نيری، . (دهدر انجام میکا
و تهاجم ) های کالن صنعتیمجتمع(بازسازی اقتصاد بر اساس چوبل 

ای که شود، سرمایهسرمایه خارجی به شبه جزیره کره را شامل می
) 2001او و چئی، . (بيست درصد ظرفيت توليدی کره را در اختيار دارد

ائی از کره است و بازسازی کره به سرزمينی که به زدنتيجه آن کره
سرمایه در شکل توليد ارزش اضافی . عنوان کره بازشناختنی نيست

. کند که از آن سر برآوردگيری را پيدا میوضعيت کابوس نفس  مطلق
در کره، شصت در صد کارگران مرد و هفتاد درصد کارگران زن در 

های برند، مخصوصا در بخشناامنی و شرائط کار موقت به سر می
به این سو  1999از ماه مارس . ی تکنولوژی پيشرفتهگسترش یابنده

دولت کيم . تر شده استتعداد کارگران موقت از کارگران ثابت بيش
دئی جونگ از قوانين ضد کارگری استفاده کرد که دولت کيم یونگ 

ن را به اعالم کرده بود و پس از اعتراض کارگران آ 1996سم در سال 
  دولت کيم دئی جونگ شرایط کار موقت را با. حال تعليق در آورد

های اخراج ای، برنامهسازی تودهایجاد ناامنی شغلی و از طریق بيکار
چنگ، . (تحميل کرده است  هاو محدود کردن حقوق کارگران به آن

ها ترین تالشاین اقدامات طی تازه همه  )2001او و چئی، .  2001
هدف به طور . را متحد کنند] کره[گرفته است تا شبه جزیره  صورت

- و عرصه) ارزش اضافه مطلق(نيروی کار ارزان    آشکار دستيابی به
در شمال ) ارزش اضافه نسبی(برهایی برای استقرار صنایع سرمایه

  .این را بخش تحقيقات صنایع هوندای توضيح داده است. است
جنوبی در کره شمالی این است که گذاری کره یکی از دالئل سرمایه

- بر از جمله صنایع سرمایهکره جنوبی قدرت رقابت در صنایع سرمایه
را از دست داده است، صنایعی چون   بری که بر تکنولوژی متکی اند

- جائی[گذاری در شمال سرمایه. سازی و قطعات الکترونيکیکشتی
-است، می علم و تکنولوژی برای پرورش و تربيت مورد تاکيد] که

ای برای حفظ به دليل پائين بودن سطح دستمزدها، وسيله  تواند،
با بهبود مناسبات بين شمال و جنوب در ميان و . قدرت رقابت باشد

درازمدت، رفورم و پيشرفت در بازگشائی شمال و شکوفائی 
گاه باید به تکيهبر با ارزش افزوده میتکنولوژیک، صنایع سرمایه

  )2001انستيتوی تحقيقات هوندای، . (دیل شودسرمایه گذاری تب
طبق (ی کارگری کره جنوبی دیگرکه، کنفدراسيون اتحادیهنتيجه این

اطمينان ندارد که بتواند هزاران کارگر را در مدت زمان ) گزارش مودی
دهی یک شکست این اتحادیه در سازمان. کوتاهی بسيج کند

که در   هاییسياست عليه دولت و 1999اعتصاب عمومی درماه مه 

داشت، در رابطه با امکانات ] اقتصاد[زمينه بازسازی نئوليبرالی 
) 2000نيری، . (ای بودکنندهی جنبش کارگری مقطع تعيينبالنده

گرانه دولت، کارگران را مجبور تهدید به بيکاری و عملکردهای سرکوب
-رمایههای واقعا تابع کار سشکل یکرد منطق وجودی خود به مثابه

داری را بپذیرند، بر سرکار بازگردند و مبارزه سياسی خود را در 
های تشکيالتی سياست دموکراتيکی ادامه دهند که چارچوب شکل

  . دولت به وجود آورده بود
های تشکيالتی های کارگری دیگر در چارچوبدر ضمن، وقتی جنبش

ذاتی موجود نتوانستند پيشرفت کنند، تناقضات اجتماعی حادی که 
ها را به این آگاهی رساند که ضروری است خود ماهيت کار است، آن

های در بيرون از کنفدراسيون اصلی، شکل) 2000نيری، . (را بازیابند
) اتفاقی(مبارزاتی جدیدی سربرآورد که رهبری آن را کارگران موقت 

درآن رو به ) اتفاقی(در صنایعی به عهده داشتند که کار موقت 
) 2001چنگ، . (سازی هوندای، مثال در تلکوم و ماشينافزایش بود

مبارزه هم در بين پانصد هزار کارگر مهاجری شکل گرفت که به طور 
کردند و قبال اجازه نداشتند قانونی و غيرقانونی درکره جنوبی کار می

جنبش  یاتحادیه تشکيل دهند، و هم در شکل مقاومت در محدوده
های جدید مقاومت بالنده نه بر اساس شکل. دموکراتيک مترقی

مسائل کارگری بلکه، به طور مثال، بر حقوق بشر، جنبش زنان و 
محيطی گذاشته شده است و بنابراین به های زیستسياست
هائی بين کارگران و دیگر نيروهای رادیکال در جنبش مترقی شکاف

سازی جهت در درون جنبش کارگری تالش سرنوشت. شودمنجر می
دهی احزاب سياسی شده است تا بتوانند منافع کارگران را سازمان

نتيجه این تالش . در فرآیندهای سياسی دموکراتيک نمایندگی کنند
حزب دموکراتيک : "گيری دو گروه سياسی اصلی استشکل
، یک گروه سوسيال دموکراتيک که رابطه تنگاتنگ با "کارگری

) یو. تی.سی. کی( گرایشات درون کنفدراسيون اتحادیه کارگری کره
  لنينيست که - ، یک گروه مارکسيست"قدرت طبقه کارکر"دارد و 

اف و . ام. مصمم است فعاليت رزمنده عليه سياست دولت، آی
) 2001نيری،. (زدائی از جامعه کره را ادامه دهدیا کره  امریکائی کردن

هم  ها ادامه دارد، در این بارهکه همه این فعاليتبا این حال، درحالی
که آگاه بودن به هویت مشخص کيم نظری وجود دارد مبنی بر این

اف یا امریکائی . ام. ی دشمن طبقاتی یا آیدئی جونگ به مثابه
داری کردن کره برای به چالش کشيدن ساختارهای انتزاعی سرمایه

هوا . ها بر جامعه کره کافی نيستی تسلط آنیابنده و نحوهگسترش
  :عال سابق دانشجوئی گفتميونگ جو، شاعر و ف

چنان جنگيم، اما اکنون آندانستيم عليه چه میدر دهه هشتاد می"
توانيم مسائل را، به مساله این است که چگونه می. مطمئن نيستيم

که جامعه ای که در آن دهه پيش بردیم، عمومی کنيم به طوریشيوه
ل جدید محبوبيت فعاالن دانشجوئی در بين نس. کره را دربر بگيرد

ها بيش از حد آن. ها بسيار کم استدانشجویان جوان دانشگاه
گونه سنخيتی با ما اند و سرودها، زبان و عقائدشان هيچرزمنده
: های انقالب در کره که مورد بحث و بررسی ما بودتئوری. ندارد

رهائی ملی یا مارکسيسم کالسيک انقالبی ظاهرا دیگر مناسب 
نابهنگام است و دومی ] کنونی[شده    هانیاولی در دنيای ج. نيست

تواند از بيکاری نجات پيدا کند و از که جنبش کارگری نمیبه خاطر این
ما به یک تئوری مدرن انقالب و شيوه مدرنی . کارخانه فرار، ناتوان

  ) 2000نقل از نيری، ".(برای بيان آن نياز داریم
های های سازمانیتکنند بر محدودکه کارگران کره تالش میدر حالی

هائی از تضاد های جهان شکلمترقی خود غلبه کنند، در دیگر مکان
آید که چارچوب جنبش کارگری یا جنبش اجتماعی یا به وجود می

گرایی جنبش اجتماعی قادر نيست به لحاظ نظری سياست اتحادیه
) 1998، 1996دوانگليس، (ها در مکزیک زاپاتيست: با آن مقابله کند

پيمائی در اروپا راه) 2001دینرشتاین، (درآرژانتين " راه بندان" جنبش
و مبارزات عليه جهانی شدن ) تيلور. 1999ميظر و تيلور، (
تجزیه و تحليل این اعتراضات بيرون از محدوده ). 2001ریکووسکی، (

این مقاله است و مساله در جای دیگری بررسی شده است 
اید گفت که همکاران نویسنده من بر ، اما، فعال ب)دینرشتاین و نيری(

ای باشد برای یک دوره این باورند که احتمال دارد این اعتراضات زمينه
ها را چه این جنبشآن. داریجدید مبارزه عليه منطق کار سرمایه

ها را برای نوشتن هر نوع نقدی درباره چه آنسازد و آنمتمایز می
اجتماعی غالب و درعين حال  رابطه یو عليه آن به مثابه   سرمایه
کند، عزم راسخ این اعتراضات گر مناسب میپذیر سلطهآسيب

  . در رودرروئی با سرمایه جهانی در سطحی جهانی است] هاجنبش[
   

  پيام سياسی
های مارکسيست این نيست که مسئوليت روشنفکرانه آکادميسين

ر مشی های محدودتهای جدید مبارزه جهانی را برآرماناین شکل
جنبش اجتماعی ترجيح دهند، بلکه این است که اولی را به عنوان 
تکوین پيروزی و شکست دومی به رسميت بشناسند تا اهميت 

ها برای بسط الگوی ها را مشخص کنند و از آننظری و عملی آن
نظریه چنين الگوئی را ضرورتا . ی جدیدی استفاده کنندتحول دهنده

. ظریه هم اکنون در آثار مارکس موجود استاین ن: نباید اختراع کرد
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آنچه در آثار مارکس شدیدا در خطر است نه شکل تشکيالتی جنبش 
است که موجب تحول   پویا و متضادی) ارزش(کارگری بلکه محتوای 

شود و ناممکن ساختن جلوگيری از تضادی که طبقه طبقه کارگر می
يالتی سرمایه است طبقه کارگر یک شکل تشک. کارگر را به وجود آورد

بادر نظر . [شوند نيز چنين انددهی میو نهادهایی که در آن سازمان
[ این وضعيت، دگرگونی بالنده جامعه بشری نه شامل تحقق ] گرفتن
طبقه کارگر با اتکاء به خود و یا در پيوند با دیگر نهادهاست، به ] برنامه
- استدالل میای که جان کلی، واترمن، مودی و ميکسينز وود گونه

ای است که کنند، بلکه در برگيرنده الغای خود طبقه کارگر و جامعه
فقط در نتيجه چنين الغائی است . این طبقه را به وجود آورده است

- تواند پایهکه الگوی عملی جدیدی برای روابط اجتماعی انسانی می
  .ریزی شود

   
  
  ------------------------------------------------- ------------------  

 نظريه ارزش مارکس و مسئله سوژه

  فروغ اسدپور: ترجمه         رابرت آلبريتون

 ایخواهم اعالم کنم در زمان حاضر نظریهدر این مقاله من می
تری از نظریه ارزش مارکس وجود ندارد که تر و با قابليت بيششایسته

برای یک لحظه هم بر البته من . تکامل بخشد  بتواند نظریه سوژه را
در پيوند با سوژه از " کامل"این باور نيستم که بتوان نوعی نظریه 

من اعتقاد دارم که نظریه ارزش در . نظریه ارزش استخراج کرد
تواند سهمی ادا مقایسه با نظریه روانکاوی یا گفتمان تحليلی می

کند که بسيار هيجان آور است؛ سهمی که به طور نسبی نادیده 
در این زمينه به حدی کار کم صورت گرفته که من . ه شده استگرفت

جا اکتفا ی معين در اینفقط قادر ام به طرح یک سری خطوط عمده
  . کنم

گری بين من سطوح مختلف تحليل را به مثابه ابزاری برای ميانجی
تر تاریخی و مشخص تر مجرد و دیالکتيکی و سطوح بيشسطوح بيش

داری ناب نظریه مربوط به سرمایه. برمکار می پردازی مطلب بهنظریه
در واقع انکشاف روابط درونی ضروری بين اشکال اصلی اقتصادی 

  .اجتماعی نظير کاال، پول، بها، دستمزد، سود، اجاره و بهره است
داری توضيح حاالت بندی سرمایهنظریه سطح ميانه یا نظریه دوره 

د این اشکال با شرایط معين داری است که ناشی از پيونویژه سرمایه
  . اقتصادی، سياسی، قانونی و ایدئولوژیک است

های تاریخی و دارای و در نهایت تحليل تاریخی در توضيح زمينه 
آمدهایی است که جا تمرکز من بر پیدر این. فعليت برای تغيير است
بندی سوژه در سطح داری برای صورتشکل ارزشی سرمایه

و ) با جنگ جهانی دوم(گرایی آن، ر مرحله مصرفداری ناب، دسرمایه
داری جهانی تحت هژمونی آمریکا در آغاز قرن در سطح سرمایه

  . بيست و یکم استواراست
برای محدود کردن و تنظيم یک مطلب سنگين، من با سه موضوع در 

ابتدا موضوع پيوند بين ارزش و ارزش . کنمهر سطح تحليل برخورد می
فاوتی ارزش نسبت به ارزش مصرفی، در بستر یک مصرفی و بر بی ت
  . کنمداری تاکيد میجامعه ناب سرمایه

دوم گرایش ارزش برای همگن و کاهش دادن مکان و تبعيت آن در 
برابر زمانی خطی دائمی و خم شده بر اساس گسترشی نامحدود 

  . در سرعت توليد و مصرف است
ی اخالقی، ن سوژهو سوم گرایشی وجود دارد برای ميان تهی کرد

ها را تابع شکل سوژه قانونی خواهد آنسياسی و عقالنی که می
   .سازد

  داری نابسرمایه
  بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی

ترین شکل خود استفاده از پول برای دریافت پول سرمایه در ساده
دار یک سرمایه. تر با هدف به حداکثر رساندن سود استبيش

ر توليد از سمت یک کاالی کمتر سودده به سمت بایستی آماده تغيي
-و این به معنای نوعی بی. تر سودرسان باشدتوليد یک کاالی بيش

به همين شکل نيز . تفاوتی جدی نسبت به ارزش مصرفی است
-کاالیی شدن تمام عيار و کامل نيروی کار در یک جامعه ناب سرمایه

د نيروی کار را هر طور تواندار میداری، به معنای آن است که سرمایه
خواهد استخدام و اخراج کند صرفا با هدف به حداکثر رساندن که می

سود و نتایج ناشی از آن، که در واقع بی تفاوتی کاملی را نسبت به 
  .رنج های انسانی در بر دارد

بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی، در واقع بی تفاوتی نسبت به 
داران، هيچ پس سرمایه. استهای انسانی ها و ارزشانسان
ها نخواهند ای در رابطه با شرایط کار کارگران یا زندگی آندغدغه

ها توسط قانون اگر آن. ها فشار نياورداز بيرون بر آن داشت اگر نيرویی

  تا  های کارگری محدود نشوند هميشه تالش خواهند کردیا سازمان
  .کارگران بيرون کشندتری را با کمترین هزینه از گرده کار بيش

ها سود شوند که به آنداران در فعاليتی وارد میدر واقع، سرمایه
. که توسط نيروهای بيرونی محدود شوندتری برساند، مگر آنبيش

بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی به معنای بی تفاوتی نسبت به 
 های کاالیی برایصدمات احتمالی ناشی از فرآیند توليد و فرآورده

دهی فرآیند توليد نياز اگر سازمان. زیست استها یا محيطانسان
داشته باشد که جيوه، محيط زیست را خراب کند یا کارگران را در 

داران از انجام آن معرض مواد سمی قرار دهد، در آن صورت سرمایه
سودآوری، عرضه . ها نشودابائی ندارند، در صورتی که قانون مانع آن

ها از چربی و ذایی اعتيادآور به علت اشباع بودن آنو فروش مواد غ
شود، حتی با داران پی گرفته میمواد قندی حتما از سوی سرمایه

  . که این مواد غذایی ناسالم و مردم را فربه سازندوجود آن
   

  در هم ریختن زمان به درون مکان و همگن کردن مکان
که سرمایه عميقا اینبه علت پيوند نزدیک بين زمان و سود و به علت 

اندیشد، سرمایه ناب، همواره در صدد آن به سود کوتاه مدت می
نتيجه . است که زمان توليد و فاصله بين توليد و مصرف را کاهش دهد

این حرکت سرمایه ناب این است که مکان زندگی مرتبا در یک جامعه 
در . نندداری افزایش خواهد یافت اگر بقيه عوامل ثابت بماناب سرمایه

های بيرونی، سرمایه مرتبا بر یک مدت طوالنی و بدون محدودیت
یابد تا جایی که افزاید و مکان زندگی گسترش میسرعت خود می

ها و طبيعت به سطحی غيرقابل زمان استراحت و بازتوليد نياز انسان
  .جبران و مخرب فروکاسته شود

   
  سوژه قانونی

یک منظر دقيق، تنها سوژه قانونی  داری، ازدر یک جامعه ناب سرمایه
تر، از این هم بيش. سرمایه است که باید به رسميت شناخته شود

بی تفاوتی سرمایه نسبت به ارزش مصرفی مستلزم این است که 
-سوژه اخالقی، سياسی و عقالنی نيز به رسميت شناخته نمی

داری تنها چيزی که مورد نياز است در یک جامعه ناب سرمایه. شود
عامالنی است که قادر اند بر کاالهای خود مالکيت داشته باشند، 
- خرید یا فروش کاالها، یا وارد شدن در قراردادهایی که شامل مبادله

سرمایه نياز دارد با . شودهای سوداگرانه و یا انتقال مالکيت می
 ها را مبادلهقرارداد ببندند و کاال توليد کنند، تا بتواند آن" آزاد"عامالنی

کند، کسانی که بتوانند هم حقوق مالکيت را تجسم بخشيده و هم 
ها را تصدیق کنند این امر کنترل انحصاری بر مواد را هم شامل آن
  . شودمی

توانند حقوق مطلق بر چيزها و بر مصرف این عامالن قانونی می
پيکرهای انسانی داشته باشند که تنها توسط حقوق قرارداد و فسخ 

حقوقی که این پيکرهای انسانی باید دارا . شودد میقرارداد محدو
باشند تا بتوانند به عنوان عامالن قانونی نيروی کار خود را برای 

یک طرف . استفاده سرمایه در قبال دریافت دستمزد بفروشند
مالکيت و کنترل ابزار توليد را در دست دارد و طرف دیگر ) سرمایه(

ها را به تا جایی که بتوان آن(  "آزادانه"عامالن قانونی هستند که 
چه سرمایه در یک طور یکسویه عامالن قانونی صرف قلمداد کرد چنان

از . فروشندنيروی کار خود را می) کندداری ناب میجامعه سرمایه
داری ناب، تنها نوع فاعليت که باید وجود داشته نقطه نظر سرمایه

وجود عامالن اخالقی، باشد، فاعليت قانونی آزاد است و نيازی به 
اگر تصور کنيم . سياسی، عقالنی و به ویژه عامالن طبقاتی نيست

داری واقعا پای به عرصه حيات اجتماعی که یک جامعه ناب سرمایه
ای جز تهی شدگی روح و بيرونيت یافتگی بگذارد، در آن صورت نتيجه

اشخاص تنها . افراطی شخص در جهان کاالیی نخواهد داشت
ظاهری متفاوتی خواهند بود که دارای وسایل کاالیی نيز پيکرهای 

ها از کاالها، صرفا به این شکل آن. ها استهستند که در تملک آن
  متمایز اند که متحرک اند، و قادر اند حقوق مالکيت منحصر به فرد

دیگر اعمال کنند، و دارای کاالهای مخصوص و خود را در برابر یک
" حقوق در برابر حقوق"گویم من می. شندهای معين مصرفی باشيوه

ای و جدا از داری اساسا یک جامعه ذرهچرا که یک جامعه ناب سرمایه
هم و رقابتی است که فرد را در ميدان تعقيب سود یا دستمزد در 

توان گفت که عامالن قانونی با بيان دقيق می. دهدبرابر خود قرار می
بتوانند مانند ابزاری برای بهبود جا برای ما جالب اند که فقط تا آن

  .موفقيت اقتصادی خودمان استفاده شوند
گذارند داری معموال روی این نکته انگشت میپردازان سرمایهنظریه

تر است که خود داری بسيار سادهکه برای اشخاص در جامعه سرمایه
که به خواهند تحت استيالی منطق سرمایه را آزاد فرض کنند تا آن

  .را درک کنندآزادی 
  داری همواره آزادی فرد را در بوق و کرنابه لحاظ ایدئولوژیک سرمایه
در حالی که آن . را به پيش برده استفریاد زده است و احتماال آن

داری به مغلوبه کردن همه جبرباوری، در یک جامعه ناب سرمایه
گردد، اما تحت تاثير قوانين برتر حرکت های فردی منجر میکنش
  .شودرمایه نادیده انگاشته میس
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اگر بخواهيم مطلب را خالصه کنيم باید بگوئيم که شکل اصلی سوژه 
های قانونی در این سوژه. داری ناب، سوژه قانونی استدر سرمایه

ها فقط به شکل ابزارگرایانه رابطه برقرار می کنند حالت با دیگر سوژه
هيچ . د اهميت دارندچون پيکرهایی که برای پيشرفت خویا صرفا هم

جا به بعد دیگران همواره همان پروسه دیگرشدگی وجود ندارد از آن
  .ماننددیگری باقی می

های قانونی به مثابه دیگری وجود ندارند مگر به مثابه یک پيکر سوژه
توانند برای پيشرفت سود خویش دارای اراده و خواست که می

  .د دیگری را فریب دهنددستکاری و یا فریب داده شوند یا بتوانن
بيرونيت یافتگی شخص، داللت بر آن دارد که همه اشخاص صرفا 

  . ای از پدیدارهای خارجی هستندمجموعه
در نظر افراد به لحاظ کيفيت و " ميان تهی شده"های این جان

خاصيت بی معنا و بی تفاوت هستند و به عکس به مثابه کميت یا 
  . گيرندافراد قرار میهای احتمالی در رابطه با کميت

بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی نه تنها بر یک بی تفاوتی عام 
کند بلکه های انسانی به جز سود داللت مینسبت به همه ارزش

داِل بر فضا مند شدن زمان نيز هست که در آن زمان تبدیل به چيزی 
و . کندشود که به سهم خود مکان را تابع زمان میخطی متوالی می

جا که زمان پول است، الزامات انباشت نوعی شتابندگی دائمی از آن
نهایتا بی تفاوتی نسبت به . طلبدرا در گسترش مکان زندگی می

ها بی تفاوت است مگر در ارزش مصرفی در واقع نسبت به انسان
  .های قانونی برای به حداکثر رساندن سود یا درآمدشکل سوژه

   
  گراییمرحله مصرف

ها که داری ناب و تصفيه شده از همه ناخالصییسه با سرمایهدر مقا 
ست از بررسی در باال به آن پرداخته شد، نظریه سطح ميانی عبارت

های ارزش مصرفی ها و محدودیتای که ارزش، از ترتيب فرصتشيوه
دهنده نهادهای شاخص آورد که شکلبهترین استفاده را به عمل می

  .داری استين از رشد و تحول سرمایههژمونيک در یک مرحله مع
پس این نظریه باید به یک سلسله وسيع از نهادها بپردازد که ویژگی 

نتيجه یک شيوه انباشت به مثابه . ها لزوما اقتصادی نيستخاص آن
، حالتی است که از ابعاد اقتصادی، "ویژه"یک شيوه مسلط 

این گسترش . سياسی، قانونی، حقوقی و ایدئولوژیک برخوردار است
جا قابل طرح نيست چرا که تمرکز بسيط اقتصادی سياسی در این

  .اساسا روی سه عامل متغير اقتصادی در هر مرحله از تحليل است
" گراییمرحله مصرف"داری را من این مرحله از رشد و تکامل سرمایه

نامم و عصر طالیی آن را به لحاظ مکانی در ایاالت متحده آمریکا می
می نامم " گراییمصرف"من آن را . دانممی 1957های ه سالدر فاصل

به علت نقش برجسته مصرف در نوع مسلط اقتصاد این مرحله از 
  .داریرشد سرمایه

با توجه به سه عامل متغير مورد نظر من از نقطه نظر مرحله مصرف 
کنم که توليد انبوه وسایل مصرفی ترتيب گرایی، در ابتدا استدالل می

های مصرفی را تابع حرکت ارزشی ای از ارزشبی سابقه و کميت
های نيرومند کرده است و این رشد بی سابقه مصرف حمایت

سياسی، قانونی و ایدئولوژیک را برای پيشروی بی اصطکاک انباشت 
که برای حفظ نرخ سود و نرخ دوم این. سرمایه فراهم ساخته است

نوردد تا مواد ا در میی کره زمين رهای باالی مصرف سرمایه همه
  .اش پيدا کندتر و بازارهایی برای فروش محصوالتاوليه ارزان

سرمایه به نوعی همواره این کار را کرده است اما امروز فقط ابزار 
های مصرفی توليد شده را دارد فنی و ترتيبات گسترش یابنده ارزش

به . استتر برای کنترل تر و عميقاش جستجو و تالش بيشکه نتيجه
بيان دیگر درجه کاالیی شدن به حدی رسيده است که حاال هر 

های زندگی انسانی در جستجوی گوشه و کنار زمين و همه حوزه
ای مکان به طور فزاینده. شودامکانات برای سودآوری، زیر و رو می

یک بخش از این . شودمنقبض شده و توسط شکل کاالیی همگن می
ضرب آهنگ زندگی و مصرف است،   شدن، انقباض و آب رفتن و جمع

های جدید بيش از پيش ممکن که باز به واسطه وجود تکنولوژی
یابد و به ای کاهش میدر نتيجه زمان به طور فزاینده. گشته است

که سرمایه سوم آن. شودسمت کميت صرف با آهنگ تندتر تبدیل می
-صرفچون مهای قانونی در ابتدا همدهد که سوژهترجيح می

کنندگانی نسبتا منفعل و فریفته باشند؛ تا جایی که بتوان اميال و 
ها را به سمت جهان کاالها هدایت ها و تمایالت انسانی آنخواهش

سد که این جهان قادر به فراهم آوردن ردر آن صورت به نظر می. کرد
گرانه های اخالللذات پایان ناپذیر است و به همين شکل ظرفيت

توانند منحرف شده و به درون و تمایالت انسانی میها خواهش
داری نياز به تکيه بر هر مرحله از سرمایه. گرایی جذب شوندمصرف

های دهی سوژه دارد تا بتواند سوژهابزار قهر یا ابزار تکوین و شکل
فرمانبر و رام گشتگی امروزه . نسبتا سر به راه و مطيع خلق کند

مصرف (ه مصرف کاال ميسر گشته است ها بتوسط معتاد کردن توده
، )ها جایگزین مذهب گشته استگرایی به مثابه افيون جدید توده

آور اند نظير سيگار، الکل و ها عمال اعتيادکاالهایی که برخی از آن
شود که برای ها نيز به ما آموزش داده میبرخی از آن. مواد مخدر

ها را ما و برخی از آن موقعيت ما یا به دالیل دیگری ضروری هستند؛

های مناسب به طور شایسته در دسترس کنيم چون بدیلمصرف می
). مثال ماشين شخصی در برابر وسایل نقليه همگانی(ما قرار ندارند 

فقط به ) که خواست سرمایه است(البته، این فرمانبری و اطاعت 
ه طور نسبی وجود دارد به ویژه با توجه به عالئم مقاومت احيا گشت

  . در برابر سرمایه جهانی
بی تفاوتی به "به طور خالصه باید گفت که در این سطح از تجرید 

تبدیل به شکل ویژه کاالیی شدگی انبوه گشته " ارزش مصرفی
از سویی، کاالیی شدن امری فراگير شده است و از سوی . است

هایی صورت گرفته دیگر بر سر آن توافقاتی انجام شده و سازش
داری نگریسته از نقطه نظر شکل کاالیی ناب سرمایه اگر(است 
های چرا که وجود آن به تعداد زیاد و با اهميتی از پشتيبانی) شود

دو نوع کاالی بسيار . سياسی، قانونی و ایدئولوژیک وابسته است
در نتيجه شکل معينی که . مهم این مرحله اتومبيل و تلویزیون است

به ارزش مصرفی در این مرحله به  دارانه نسبتبی تفاوتی سرمایه
خود می گيرد شاید بتوان گفت که به بهترین شکل در تلویزیون و 

بی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی که در . اتومبيل نمود یافته است
یابد مربوط به بی تفاوتی به زمين است در حالی که اتومبيل نمود می

یابد مود میبی تفاوتی نسبت به ارزش مصرفی که در تلویزیون ن
در سقوط زمان به درون مکان و . "مربوط به روح و روان آدمی است

آپارتاید و "در این سطح موجب پدیدار شدن " همگن کردن فضا
به طور ویژه تبدیل به " سوژه قانونی"و . گردید" بنيادگرایی جهانی

  . گردیده است" هاآوری کننده بازیچهسوژه قانونی به مثابه جمع"
   

  هاها و تلویزیونلاتومبي
قدرت طبقه کارگر در غرب و سوسياليسم به اصطالح شرق پس از 

-شد، و رشد و ستيزهجنگ جهانی دوم موجب تکوین جنگ سرد 
در عين حال شماره و تعداد و انواع . جویی دولت رفاه را برانگيخت

ها سعی داشت وفاداری داری به واسطه آنکاالهایی که سرمایه
ترین به دست آورد، به شدت گسترش یافت که مهم طبقه کارگر را

این . ای بودها اتومبيل، تلویزیون و مسکن برای خانواده هستهآن
پاداشی بود که از طریق اعطای آن وفاداری سربازان از جنگ دوم 

ها این امر با آموزش آن. بخشيدجهانی برگشته را تامين و تداوم می
اشدنی برای امنيت، شرایطی را با خطر کمونيسم و نيازی سيراب ن

کرد که نه تنها مانع چرخش به چپ در سياست آمریکا فراهم می
های عظيم نظامی را چنين تداوم فعاليت ساز و برگشد بلکه هممی

  . کردهم توجيه می
گون پس از جنگ جهانی دوم، نابرابری جهانی که با رشد ناهم

بندی سه جهانی ک الیهداری پيوند داشت منجر به پيدایش یسرمایه
جنگ سرد نقش . ها بودحول یک جنگ سرد مبتنی بر ابرقدرت
های ناسيوناليستی نيرومند اساسی در ایجاد و عروج ایدئولوژی

داشت که در برابر یک خطر فزاینده انترناسيوناليسم باید مقاومت 
  های گروهی برای ایجاد وحشت و ترسرسانه. دادندنشان می

شدند و طالب یک دولت قوی در مردم استفاده میناامنی شدید 
نظامی بودند تا قادر به مقابله یا به عقب راندن کمونيسم در همه 

کمونيستی معموال باعث ایجاد ایدئولوژی هيستریک آنتی. جبهه باشد
که ) ترس از دیگری(شد که به کلی متفاوت بود ترس از چيزی می

ستيزی را در بر دیگری انواع راسيسم، اتنوسنتریسم، سکيسم و
ای تبدیل شد که نه نياز به امنيت به تدریج به نياز اوليه. گرفتمی

های نظامی در گوشه و کنار جهان را توجيه فقط وجود سيا و دخالت
های داخلی نيز گردید که گر سياستچنين توجيهکرد بلکه هممی

بينانه وتههای کگریحساب. دادچپ را مورد اتهام و بهتان قرار می
های ارتجاعی مبتنی داری برای تعقيب سود مالزم بود با گروهسرمایه

ناپذیر برای و یک عطش سيری") گرااکثریت اخالق("بر احساسات 
آمریکا به تدریج به . هایافتن دشمنانی به قصد درهم شکستن آن

المللی را ژاندارم جهانی تبدیل شد و با قدرتی که داشت قوانين بين
   .گرفتیده میناد

  آپارتاید و بنيادگرایی جهانی
گاهی موجب پدید ] مردم از هم[یداری با خصلت جداکنندهسرمایه

- هایی در شکل گروه هایی مبتنی بر احساسات میآمدن واکنش
. ها یا نژادها دربرگيردها، مليتها، مذهبتواند خانوادهشود که می

ی آمریکایی "گراریت اخالقاکث"های مرتجع به عنوان نمونه این گروه
داری و در حمایت از آن بسيج شوند اما توانند گاه به نفع سرمایهمی

امکان آن نيز هست که بتوانند مورد افترا قرار گرفته و به شکل 
به عنوان نمونه بنيادگرایان (دشمنان خطرناک جلوه داده شوند 

ساز که باز کمکی است برای رشد کمابيش بی سرانجام ) اسالمی
  . داریو برگ و تجهيزات نظامی سرمایه

در صحنه تاریخ، سرمایه به لحاظ مکان بسيار کمتر از خود بی تفاوتی 
دهد در صورتی که اگر قادر به تحقق کامل منطق کاالیی نشان می

شاید بی تفاوتی . بودشد این بی تفاوتی نيز بزرگتر میاقتصادی می
ق با تعریف سرمایه از خود نسبت به مکان و جای مشخص، در انطبا

ها، ملت - گون تاریخی آن و رشد دولتباشد، اما به علت رشد ناهم
سرمایه مجبور بوده مکانی را در مقابل مکان دیگر قرار دهد که یا برای 

در حالی که سرمایه . جنگ آماده شود یا خود درگير جنگ شود
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راهم موجبات تحرک وسيع و فزاینده سرمایه در سطح جهانی را ف
کرده اما در همان حال موانعی برای تحرک جهانی کار برپا کرده 
است، نتيجه پدید آمدن یک آپارتاید جهانی است که ویژگی آن یا 
-جنگ تقریبا دائمی است و یا آماده شدن برای جنگ است و گروه

  . شودها زده میبه آن" شر"یا " خير"های مرتجع که معموال انگ 
   
  ی ماموران بازیهای قانونسوژه -3

" کنندهحاکميت مصرف"سوژه قانونی بيش از هر زمان دیگری با وجود 
شود که در خدمت یک نوع معين از دموکراسی است، نيرومند می

ست از خرج کردن کننده عبارتجایی که حاکميت اقتصادی مصرف
شوند و های دالر برای کاالهایی که با ایشان مواجه میاسکناس

های رای برای ست از انداختن ورقهها عبارتآن حاکميت سياسی
هدف سوژه اخالقی . شوندکاندیداهایی که با ایشان رو به رو می

ها از راه کسب سعادت و خوشنودی توسط ارضای حداکثر خواست
به این معنا سوژه اخالقی و سياسی . مصرف عاقالنه درآمد است

به معنای پدید آمدن این امر . گرایش دارد در سوژه قانونی جذب شود
های اخالقی و سياسی است که در نتيجه فضا را خالیی در عرصه

  . سازدهای مبتنی بر احساسات مساعد میبرای پيدایش بنيادگرایی
دیگر را به طور دو جانبه تقویت کننده و سوژه قانونی یکژه مصرفسو
جا که سوژه قانونی اساسا یک سوژه مالک است، از آن. کنندمی

کننده شاید آشکارترین نموداری است که سوژه قانونی سوژه مصرف
  . شوددر آن ظاهر می

داری غرب توانست کارگران و کارکنان را با کاالها اشباع و سرمایه
جذب کند چرا که در سطح جهانی به علت نابرابری فزاینده و بارآوری 

در های نازل مزدها و هزینهدست. باال این امر ممکن شده است
جهان سوم و بيگارخانه در جهان اول کاالها را در دسترس مردم قرار 

ها ها و وامتر توسط اعطای قرضچنين هرچه بيشمصرف هم. دادمی
تر ها هرچه بيشیافت و با استفاده از رژیم تبليغات و آگهیتوسعه می
ها را به سمت مصرف به مثابه های انسانها و خواهشخواست

فعاليت   خرید در صدر. کردخوشبختی هدایت می مسير سعادت و
  در جهان اول قرار گرفت" فراغت"لحظه 

کننده در بين مصرف] سليقه[اگر دقيق صحبت کنيم باید گفت که 
بندی و تجهيزات کاالیی ها و در یک نوع معين از بستهکنندهمصرف

 های کاالیی شده با او پيوند برقرار کرده وخویشتن. گيردشکل می
ها و تمایالت انسانی به واسطه کاالها خواهش. یابندبيرونيت می

وارونه گشته و به صورت نياز هایی برای درخواست و طلب کاالهای 
جایگاه و موقعيت در چنين . آیندمعينی برای افراد کاالیی شده در می

در نتيجه . گرددجهانی به این شکل است که شخص ارزشمند می
های گروهی بدل شده و مطالبات توسط رسانه هانيازها به خواهش

به سمت کاالهای معينی یا به سمت سبک کاالیی شده زندگی 
  .شوندهدایت می

های تبليغاتی در واقع، به این شکل است که تا درجه معينی آگهی
کنند، در ها را هدایت میها را هم خلق کرده و هم آنخواهش

به این . شودکاالها انجام می جهانی که معنا و تصدیق انسان از راه
شکل است که سوژه مصرفی و سوژه قانونی به مثابه دو طرف 

  .شونددارای مالکيت ظاهر می
   

نزدیک شدن به مرزهای غير قابل عبور : داری امروزیسرمایه
  خود

در سطح تحليل تاریخی، من نظریه منطق درونی سرمایه و نظریه 
داری را مورد استفاده قرار هگرائی سرمایسطح ميانی مرحله مصرف

داری و ام را از گرایشات جاری رشد و تحول سرمایهدادم تا تحليل
اگر این سطح . های موجود در برابر این گرایشات شکل دهممقاومت

تر از نظریه سطح از تحليل کامال شکافته شود باید بسيار وسيع
چه حتی از آن کنمجا معرفی میچه که من در ایناما آن. ميانی گردد

  . تر استبندی انجام داده ام نيز ناقصکه در مورد نظریه دوره
داری شاید به دهد که سرمایهام نشان میتحليل که من ارائه کرده

شود، گرچه پيش بينی آینده مرزهای غيرقابل عبور خویش نزدیک می
چرا که همواره این امر وابسته به این   بافی استهميشه خيال

داری خود را مردم چطور برای یک تحول جدی سرمایه است که
داری به وقتی می گویم که سرمایه. انطباق و سازمان می دهند

مرزهای غيرقابل عبور خود رسيده، منظور من جلب توجه به تناقضات 
داری رسد در چارچوب سرمایهساختاری جدی است که به نظر نمی

- داری نمیبقای سرمایه یعنی تغييرات ساختاری با. قابل حل باشد
  . آميز عملی شودتواند به طور موفقيت

    
  انتقام ارزش مصرفی

در سطح زندگی تاریخی، ارزش مصرفی همواره خود را بر بی تفاوتی 
  .کندسرمایه تحميل می

ای در ای معتاد سطح باالی مصرف تودهاقتصاد جهانی به طور فزاینده
صان اقتصادی بر این نکته بسياری از متخص. تر استکشورهای غنی

اند و اظهار داشته اند که نرخ رشد باالی اقتصادی در دهه تاکيد کرده
های مصرف کنندگان آمریکائی نود شدیدا وابسته به نرخ باالی هزینه

بوده است و سالمت آینده اقتصاد جهانی نيز وابسته به همين امر 
مصرف باالی  در عين حال، حداقل یک بخش جدی این. ماندباقی می

های دولتی، نرخ مصنوعی باالی ها، کمکآمریکایی بر گسترش قرض
های مصنوعا پایين که به سهام دالر مصنوعا باالی آمریکا و هزینه

علت تخليه مواد خام ارزان و حمایت نشده طبيعی و محصوالت توليد 
  . انسانی در سطح جهانی بنا شده است
دهنده آن است که ا، نشانهمصنوعی و محدودیت بودن همه این

. رشد آمریکا در دهه نود به طور عمده یک بهشت دروغين بوده است
به طور آشکاری ) سوبسيدها(های دولتی ها و کمکگسترش بدهی

محدود هستند در حالی که از سوی دیگر منابع جهان نيز به علت بی 
. های سياسی و احتمال مقاومت سازمان یافته محدود استثباتی

های مالی گسترده جهان به تصاد جهانی بر اثر هدایت ذخيرهاق
سمت آمریکا منجر به رشد شدید بازارهای مالی آمریکا شده، در 

  . به بار آورده است   نهایت بی ثباتی
در نتيجه همان نيروهای اقتصادی که موجب ظهور و رشد بازارهای 

ر زمان دیگری اند دمالی آمریکا شده و دالر آمریکا را قوی نگه داشته
  . توانند هم بازارهای مالی و هم ارزش پول رایج را به هم بریزندمی

هایی تخریبی و شتابناک خود ارزش به در سراسر جهان با گام
ها و کسانی که نئوليبرال. شودتر مینسبت به زندگی بی تفاوتی

ها و بگيرند تا دخالت" خشن"مراقب بودجه هستند باید تصميمات 
های های انسانی را سریعا قطع کنند که به سرمایه در دورهنوآوری 

حرفه "در نتيجه . تر داده بودای دلسوزانهگرایی چهرهپيشرفت مصرف
ها و صدمه یابد که زخمیدر همان زمانی کاهش می  "دردیهم

  . داری نياز به دلسوزی و مراقبت دارند،دیدگان سرمایه
   

  ماورا سرعت و فرسودگی
کنندگان را دائما که بخش تبليغاتی تالش دارد تا مصرفطور همان

تحریک کند به همان شکل هم دستگاه نظامی صنعتی دائما تالش 
ها را با احساسات عميق و دارد تا حمایت مردم را بسيج کند و آن

  . دائمی از بی اطمينانی لبریز کند
اطمينان سپس به خاطر حمایت از جنگ عليه این احساسات عدم

توانند ها میشوند، این جنگنان موهوم و پایان ناپذیر بسيج میدشم
توانند همواره برای بسيج شهروندان کمابيش دائمی باشند و می

ها را به پای عليه دشمنان خيالی استفاده شوند یا برای انتخابات، آن
تواند مستقيما جا که سرمایه داری ناب نمیاز آن. صندوق کشاند

ها به احساسات خویش را ایجاد کند این بسيج آنجوامع مبتنی بر 
از اهميت   "بنيادگرایی"های مختلف ویژه در رابطه با و عليه شاخه

هایی عليه ها تا حدی به مثابه واکنشاین. شودبرخوردار می
آیند اما در عين حال باید توسط همان داری به وجود میسرمایه
  . گردند" تابع آن"ل شده و ها را می زاید کنترداری که آنسرمایه
طور که سرعت، جهان را کوچک کرده و احتمال حرکت چابک و همان

سریع در سطح مکان را برای آن اقليت ممتاز و سرمایه گسترش 
تر در مقابل هجوم تاجران های غنیملت - دهد، مرزهای دولتمی

در نتيجه جهان تبدیل به یک سلسله . دهدنفوذپذیری کمتر نشان می
راتب گتوها شده است که ثروتمندان در جوامع سيم خاردارکشی م

- های سيم خاردار کشی شده زندگی میملت -و دولت" امن"شده 
کنند، سيم خاردارهایی عليه نوعی نابرابری که واقعا به حد کریه و 

  . غيرقابل تحمل رسيده است
   

  فاعليت و مقاومت
وت است، که اگر سرمایه اساسا نسبت به ارزش مصرفی بی تفا

در این صورت نتيجه آن است    شود،ها و طبيعت نيز میشامل انسان
داری نهایتا نبایستی ناشی که هم ابعاد دلسوزانه و مراقبتی سرمایه

های اجتماعی است که ی فعاليت انساناز سرمایه باشد بلکه نتيجه
 در واقع. دهنددر تقابل با گرایشات سرمایه از خود مقاومت نشان می

های قانونی قابليت های اخالقی و سياسی بيش از سوژهسوژه
جا این از این. چون عامل واکنش نشان دهنددارند که از خود هم

هایی در شود که برای ایجاد تغييرات بایستی چنين سوژهناشی می
به . رغم بی تفاوتی آن به وجود آیندداری، علیو عليه خود سرمایه
طبقاتی هميشه چيزی ناهمگون و  هایبندیهمين علت شکل

نامتجانس و نازک و شکننده هستند که با درجات مختلفی از 
  .یابی و رادیکال بودن همراه استهمبستگی، سازمان

های اخالقی و سياسی برای مقابله با ميان تهی ساختن سوژه
در این . ای نيستداری ناب امر سادههای قانونی سرمایهشدن سوژه

اندیشد که از یک فرهنگ ر واقع در مسير درستی میجا، گرامشی د
کننده و سوسياليستی برای مقابله با سرشت و ذات و خصلت ایزوله

در شرایط فعلی جنبش . کندداری دفاع میآور فرهنگ سرمایهیاس
ضد جهانی شدن و فوروم اجتماعی جهانی شاید آغاز یک نيروی 

- کند میکه رشد می طوراین جنبش همان. مقاومت جدید بدل بشود
  .را متحول کندداری را به چالش طلبد و سرانجام آنتواند ابتدا سرمایه

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


