ارگان حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)
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ماجرای بابک زنجانی و نزاع میان سرمایهداران بزرگ
کمی اقتصاد سیاسی مارکسیستی بیاموزیم!
جمهوری اسالمی یکی از سرمایهداران بزرگ خود را دستگیر کرده است .بابک زنجانی صاحب بیش از شصت شرکت بزرگ و کوچک داخلی و بینالمللی (مانند
شرکت هواپیمایی قشم که تبلیغات آن از صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش میشود ،باشگاه فوتبال راهآهن ،بانک فِرست اسالمیک بنک در مالزی،
بانکی در تاجیکستان ،یک موسسهی مالی-اعتباری در امارات ،سهامدار شرکت هواپیمایی «اونور» در ترکیه و غیره) است .اما مهمترین فعالیت او در چند سال
گذشته ،فروش نفت جمهوری اسالمی در بازارهای جهانی بوده است  -در شرایطی که تحریمهای کاملی علیه فروش نفت ایران اعمال میشد .وی از این طریق
خدمات مهمی به رژیم جمهوری اسالمی و صد البته به خودش کرده است .اکنون افراد قدرتمندی در نظام جمهوری اسالمی او را متهم به فساد و دزدی میکنند
و میگویند او ثروت خود را از طریق «رانت خواری» به دست آورده است  -یعنی به دلیل داشتن روابط ویژه با مقامات تصمیمگیرنده در دولت ٬به امکاناتِ
سرمایهگذاری از قبیل اعتباراتِ بانکی ،معافیتهای مالیاتی ،مجوزهای برجسازی و غیره دسترسی داشته است .خود او ثروتش را ماحصل فروش نفت ایران در
بازارهای جهانی میداند در شرایطی که به قول زنجانی« ،هیچ کس دیگر نمیتوانست نفت ایران را بفروشد» .شرکا و مدافعینش نیز عنوان میکنند او این امتیازات
را نه از طریق پارتیبازی بلکه به دلیل «زرنگی» خودش در بازار بینالمللی سرمایه به دست آورده است و تاکید میکنند که او مهرهی مهمی در «جنبش ضد
ِ
بزرگ جمهوری اسالمی بر فعالیتهای
تحریم» و «اقتصاد مقاومتی» بوده است – نامهایی که در دورهی دوم ریاست جمهوری احمدینژاد عدهای از سرمایهداران
اقتصادی بینالمللی خود گذاشتند که به اصطالح دور زدن تحریمهای بینالمللی بود.
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ِ
مناقشات سرمایهداران بزرگ جمهوری اسالمی
سرمایههای نفتی در مرکز
ایران و منطقه و جهان

کنترل صنعت نفت و مشتقات آن در مرکز این مناقشه قرار دارد .نزاعی که
به طور مشخص میان سرمایهدارانی است که به خودشان میگویند «بخش
خصوصی واقعی» با وزارت نفت که تحت وزارت بیژن زنگنه ،سیاست متمرکز
کردن صنعت نفت به جای «خصوصی کردن» مشتقات آن را دنبال میکند .این
«بخش خصوصی واقعی» در جریان پیشبرد «جنبش ضد تحریم» و «اقتصاد
مقاومت» با یافتن شرکایی در میان سرمایهداران بزرگ کشورهایی مانند مالزی،
ترکیه ،دوبی ،امارات و  ...تبدیل به گروههای صنعتی-مالی بینالمللی شدند
(مطابق با نظر حسن خسروجردی ،آنها حدود  60-50شرکت بینالمللی
هستند) .به همین دلیل در این نزاع مالی بزرگ پای جناح حاکم در دولت
ترکیه هم در میان است .در جریان «جنبش ضد تحریم» و «اقتصاد مقاومتی»
حداقل  18میلیارد دالر به جناح حاکم در دولت ترکیه (جناح طیب اردوغان)
رسید .ماجرای توقیف محمولهی طالی ایران توسط دولت ترکیه در دورهی
ریاست جمهوری احمدینژاد شهرهی عام و خاص است.
برای روشن شدن واقعیت ماجرای بابک زنجانی به دو مورد از کشمکشهای
مالی میان جناحهای جمهوری اسالمی اشاره میکنیم که در مرکز هر دو،
ِ
دعوای سرمایهداران «بخش خصوصی واقعی» و وزارت نفت و در هر دو مورد
پای «شرکای بینالمللی» دست در دست سرمایهداران «بخش خصوصی واقعی»
قرار دارد:
نمونهی اول :در آذرماه  92بیژن زنگنه ،وزیر نفت روحانی دستور «توقف
خصوصیسازی دو شرکت بزرگ نفتی» را داد و «شورای رقابت» معاملهی
«واگذاری سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس» را فسخ کرد)١(.
در دور دوم ریاست جمهوری احمدینژاد این غول پتروشیمی به شرکت
سرمایهگذاری ایران واگذار شد .در سال  1388این شرکت ،سهام چندین شرکت
پتروشیمی دیگر را نیز خرید (پتروشیمی ممسنی ،كازرون ،لردگان ،نوین ،ارگ،
بروجن ،دهدشت و شیمیایی صدف عسلویه) .سپس در سال  1389این مجموعه
را در زیر یک گروه صنعتی-مالی به نام شرکت سرمایهگذاری ایرانیان گرد آورد.
سایت این شرکت هدف خود را چنین اعالم کرد« :تبدیل شدن به بازیگر اصلی
بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی در ایران و یکی از بازیگران اصلی در سطح
منطقه در راستای مشارکت با شرکتهای بزرگ بینالمللی و  .»...این شرکت در
تاریخ  1390/08/29با نماد «پترول» در بازار فرابورس پذیرش شد)٢( .
ِ
شرکت انحصاری اعضای حزب موتلفه اسالمی میباشند
شخصیتهای این
کسانی مانند ،یحیی آل اسحاق عضو هیئت مدیرهی اتاق بازرگانی و علی نقیخاموشی که رئیس هیئت مدیرهی شرکت سرمایهگذاری ایرانیان میباشد .به
همین دلیل ،در عکسالعمل به دستور وزارت نفت به بازگرداندن « ُهلدینگ
پتروشیمی» به دولت و دستگیری بابک زنجانی ،یحیی آل اسحاق که به جای
محمد نهاوندیان (معاون فعلی روحانی و رئیس سابق اتاق بازرگانی) کاندیدای
گزینش به ریاست اتاق بازرگانی بود ،به دولت هشدار داد که «دولت ،آرامش و
ثابت اقتصادی را بهم نزند ... .چنانچه دولت ،در نرخهای پتروشیمی ،معافیتهای
مالیاتی ،بیمه و نحوهی برخورد با فعاالن اقتصادی صحیح عمل نکند ،ثبات
اقتصادی بر هم خواهد خورد ».که منظور وی از «فعاالن اقتصادی» همان بابک
زنجانی بود)٣(.
نمونهی دوم :کالنسرمایهدار دیگری به نام حسن خسروجردی که رئیس
اتحادیهی صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و پتروشیمی و  ...است اعتراض کرد
که «با بابک زنجانی برخورد خوبی نشد  ...یکی هم که در این میان توانست در
زمینهی صادرات نفت خام اقدام کند متاسفانه شاهد هستیم که نتیجه برای آن
فرد منفی بوده است ... .در حال حاضر  50تا  60شرکت در دنیا وجود دارد که
کارهایی را که دولت ایران نمیتواند آن را در شرایط تحریم انجام دهد برعهده
میگیرند .اگر این شرکتها در روابط خود با ایران اطمینان نداشته باشند کارها
پیش نمیروند ... .هیچ فرد ،سازمان و نهادی نیز نمیتواند اتحادیه را برای
صرف نظر کردن از صادرات نفت خام تحت فشار قرار دهد »....این سرمایهدار،
به شرکای بینالمللی «اتحادیه» خود نیز اشاره کرده و میگوید« :بهتر است با
تشکیل یک کنسرسیوم متشکل از کشورهای اسالمی نسبت به سرمایهگذاری
در صنعت نفت اقدام کنیم ... .برخی از شرکتهای ترک برای سرمایهگذاری در
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ایران اقدام کردهاند اما این شرکتها از کمتوجهی به آنها گله دارند)٤( »... .

خسروجردی در اشاره به فعالیتهای گروه خود در آفریقا میگوید« :متاسفانه
ما برخی از تکنولوژیها را برای استفادهی بهینه از محصوالت نفتی به کشورهای
آفریقایی منتقل میکنیم ،اما در داخل کشور از آنها بهره نمیگیریم)٥( ».
خسروجردی گوشهای از دعوای میان وزارت نفت و «سرمایهداران بخش
خصوصی واقعی» را این طور بیان میکند« :حذف بخش خصوصی به دلیل
احتمال بازگشت شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی غیرمنطقی و
اشتباه است ... .نزدیک شدن به آمریکا و اروپا خوب است اما حذف بخش
خصوصی به هیچ وجه کار قشنگی نیست)۶( ».
اقتصا ِد جمهوری اسالمی ،مانند نظام اقتصادی دوران قبل از جمهوری
اسالمی اقتصادی نفتی بوده است .یعنی از طریق تولید و فروش نفت برای
اقتصاد جهانی در نظام سرمایهداری جهانی (که تحت کنترل امپریالیستها
میباشد) ،به عنوان یکی از واحدهای اقتصادی تابعهی آن ،سازمان یافته است
و «درآمدهای نفتی» در واقع صدور سرمایه به ایران است و نه درآمد حاصل
از یک تجارت (رجوع کنید به مقالهی «نفت ،شاه و والیت فقیه واقعی در
ایران» در نشریهی حقیقت شمارهی  .)65رژیم جمهوری اسالمی و کابینههای
مختلفش ،مانند احمدینژاد و روحانی و قبل از آنها خاتمی و رفسنجانی صرفا
صدا و چهرهی حرکت این سرمایهی بینالمللی در اقتصاد ایران و جایگاه این
اقتصاد در نظام جهانی هستند .از طریق این وابستگی و کارکرد این وابستگی،
نظام سرمایهداری امپریالیستی دیکته میکند اقتصاد داخلی چگونه سازمان
یابد ،چه رشتههایی رونق یابند ،چه راههایی ساخته شود ،نرخ ارز چقدر باشد،
در داخل چه چیزی تولید شود و باالخره این که سرمایهداران بزرگ و انحصاری
در چه رشتههایی به وجود آیند.
این «دیکته» کردن موزون و با ثبات نیست بلکه خود دستخوش هرج و
مرج رقابت در نظام سرمایهداری جهانی است .این اقتصاد با تالطم پیش میرود
ِ
و در هر چرخش و جهشی عدهای از سرمایهداران را بزرگ و عدهای دیگر را
کوچک یا نابود میکند .یکی از این نقاط چرخش و جهش گلوبالیزاسیون
سرمایهداری در دههی  1990به بعد بود .قشری از سرمایهداران انحصاری در
ایران به وجود آمدند که در تاریخ بیسابقه بود و تجارتخانههایشان از بازار
تهران به دوبی منتقل شد .با شروع تحریمها ،عدهای از اینان در رشتههایی
مانند واردات کاالهای مصرفی تبدیل به سرمایهداران انحصاری بزرگ شدند.
هنگامی که تحریمها وارد فاز تحریم نفت ایران در بازارهای بینالمللی شد یک
قشر جدید از کالنسرمایهدارانی به وجود آمدند که با کالنسرمایهداران منطقه
و برخی کشورهای دیگر «شریک» هستند و برای اولین بار در تاریخ صنعت
نفت ،فروش نفت خام ایران در بازار جهانی به دست سرمایهداران کمپرادور
ایرانی (و نه دولت) انجام شد .بخشی از اینان همان «آقازادهها» و «سرداران»
و جهادگران جنگ ایران و عراق و امنیتیها هستند .اما به طور اجتنابناپذیر
شرکای جدید نیز برای خود یافتهاند .بسیاری از پاسداران و بازجویان سابق،
شرکتهای حفاری و انرژی و جادهسازی و غیره در کشورهای مختلف آفریقایی
و آسیایی مانند کنیا و سیری النکا و عراق و غیره دارند و و تا آنجا که
امکانپذیر است خود را بیارتباط با رژیم جمهوری اسالمی نشان میدهند در
حالیکه از تسهیالت جمهوری اسالمی و داخل کشور برای پیشبرد عملیات
اقتصادی بینالمللیشان سود میجویند مانند استفاده از کارگران و مهندسان
متخصص ایرانی با دستمزدهایی بسیار نازلتر از نرخ بینالمللی و انبارداری
و غیره.
اکنون ،در دورهی جدیدی که پس از «قرارداد هستهای» آغاز شده است،
نفت و بازار نفت ایران در دست تعمیر و تجدید ساختمان و گسترش است و در
نفتی جهان است .این بازیگران
تدارک ورود رقابتجویانهی بازیگران غول پیکر
ِ
غول پیکر فقط در شرایطی که انحصار دولت بر صنایع نفتی ایران برقرار
باشد وارد این میدان میشوند زیرا هیچ گروه مالی-صنعتی دیگر نمیتواند
نقش سرمایهداری دولتی را در کارتل نفتی اوپک بازی کند؛ به اندازهی کافی
تراکم سرمایه برای تازه کردن فنآوری صنعت نفت ایجاد کند و برای فعالیت
غولهای نفتی زیرسازی فیزیکی و قانونی کند و از طریق سرکوب «محیط
اجتماعی آرام» کارگر ارزان فراهم نماید .به طور مثال ،مذاکره در مورد قرارداد
نفتی پایاپای با روسیه در جریان است :وزارت نفت روزانه نیم میلیون
بزرگ
ِ

بشکه نفت به روسیه صادر خواهد
کرد و روسیه ماهانه یک میلیارد و
نیم دالر فنآوری و دیگر محصوالت
ساخت خود را وارد ایران خواهد
کرد( .خبرگزاری رویتر 10 ،ژانویه)
()۷

مقابل چنین واقعیتی،
در
ِ
ِ
بزرگ جمهوری
سرمایهداران
اسالمی که در دورهی احمدینژاد
مزهی سرمایهی نفتی را چشیدهاند،
طرح ایجاد «کنسرسیومی با
کشورهای اسالمی» را پیش
گذاشتهاند .عقیم گذاشتن این طرح
جزء اولین عملیات مالی -اقتصادی
بزرگ دولت حسن روحانی بود.
هر چند «بنیادها» یا انحصارهای
نیمهدولتی و گروههای مالی-
صنعتی غیردولتی بخش مهمی از
طبقهی سرمایهدار ایران را تشکیل میدهند اما در جمهوری اسالمی مانند
دوران رژیم شاه ،بزرگترین بخش سرمایهداری کمپرادوری ،همواره دولتی بوده
است ٬مانند صنعت نفت .صد البته ٬وزارت نفت دست هر جناحی باشد آن
جناح ،سرمایهداری «بخش خصوصی» خود را تقویت میکند .وزیر نفت اعالم
کرده است که میخواهد بخش خصوصی را «واقعا» فعال کند .این کنایهای
داران «موتلفه» و دیگران که خود را «بخش خصوصی واقعی»
است به سرمایه ِ
میخوانند .طبق گزارش سایت «نفت ما» بیژن زنگنه روز  22دی در جلسهی
مشترک با هیئت مدیرهی انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز
و پتروشیمی ( )Apecگفت« :طی این سالها (از سال  ٨٤به بعد) از ظرفیت
پیمانکاران ٬مهندسان مشاور و بخش خصوصی استفاده مطلوب نشده که این
امر منجر به از بین رفتن بسیاری از این ظرفیتها شده است ... .بخش خصوصی
باید دوباره تجدید حیات کرده و ظرفیتهای زیادی برای اجرای پروژهها ایجاد
مبلغ  89میلیارد دالری را برای این سرمایهگذاریها اعالم کرد.
کند )٨( ».وی
ِ
گزارشگر «نفت ما» یادآوری میکند که انجمن مذکور در سال  ١٣٧٩به
توصیهی بیژن زنگنه که آن زمان هم وزیر نفت بود شکل گرفت و « تمام اعضا ِء
آن هم اکنون از بخش خصوصی هستند)٩(».
دولت در کشورهای تحت سلطهی نظام سرمایهداری امپریالیستی مرکز تراکم
سرمایه و انحصار اقتصادی است و میتواند عدهای از سرمایهداران بزرگ را به
وجود آورد و عدهای دیگر را ضعیف کرده و از دور خارج کند .اما فقط دولت
نیست که تعیین میکند چه قشری از سرمایهداران و چه رشتهای از تولیدات
رونق بیابد .بلکه این دولت تابع بازار جهانی است که توسط انحصارات بزرگ مالی
و صنعتی و تجاری امپریالیستی کنترل میشود .ضرورتهای حرکت سرمایه در
سطح جهانی ،رقابت میان بلوکهای بزرگ سرمایه در سطح بینالمللی و باالخره
نهادهای مشترک سرمایهداری جهانی (مانند بانک جهانی ،صندوق بینالمللی
پول ،داووس و غیره) چهارچوبهی کلی و گاهی جزئیات فعالیت اقتصادی ایران،
ایجاد قشرهای جدید از سرمایهداران انحصاری و شکستن انحصار دیگران ،رونق
یا نابودی رشتههای مختلف اقتصادی ،درصد بیکاری ،سطح دستمزدها و نوع
قرارداد با نیروی کار ،علوم عالی ،تعرفهها و گمرک و غیره را «دیکته» میکنند.
آن چه امکان این «دیکته» کردن را به نظام جهانی میدهد آن است که شریان
اقتصاد ایران در دست آن و زیر کنترل آن است و این رابطه را تحریمهای نفتی
و به زانو درآمدن جمهوری اسالمی زیر این تحریمها ،ثابت کرده است .تا زمانی
که تحریمهای بینالمللی به بخش نفتی نرسیده بود جمهوری اسالمی با گردنی
افراخته اعالم میکرد که «تحریمها اثری ندارد» .این رابطهی تولیدی ،یک
اصلی وابستگی ایران به نظام
رابطهی تولیدی سرمایهداری-امپریالیستی و بیان
ِ
امپریالیستی است .این رابطهی تولیدی ،بخشی از «دولت دیکتاتوری بورژوازی»
در ایران است و آن را شکل میدهد .این دولت در ایران ترجمان تئوکراتیک
پیدا کرده است .یعنی یک رژیم دینی آن را مدیریت و هدایت و بیان میکند

اما اساس همان است که در دورهی قبل از جمهوری اسالمی ،تحت رژیم
سلطنتی موجود بود .امپریالیسم این رابطهی تولیدی را عمدتا از طریق دولت
محلی و رژیم آن پیش میبرد .این مسیر نیز یک مسیر مستقیم و بدون تضاد
نیست .خو ِد این رژیمها نیز در جریان تالطمات اجتماعی و تضادهای میان
خوش تغییر میشوند و هربار این رابطه در شکلی جدید
امپریالیستها دست ِ
جریان پیدا میکند اما تا زمانی که این رابطهی تولیدی ریشهکن نشده است به
عملکرد خود و «دیکته» کردن ادامه میدهد.
این دعوایی است میان دزدها بر سر ثروتی که کارگران و زحمتکشان
ایران و جهان تولید میکنند

بر پایهی واقعیتها باید گفت:
یکم ،بابک زنجانی سرمایهدار است و نه «دزد» .ممکن است سرمایهی
اولیهاش را از طریق «دزدی» (مثال بانک زدن یا قاچاق یا هر چیز مشابه
دیگر) به دست آورده باشد اما آن ثروت دزدیده شده را تبدیل به سرمایه کرده
است و اکنون از سرمایهگذاران بزرگ دنیا است .با منطق سرمایهداری و طبق
قوانین سرمایهداری و جمهوری اسالمی ،بابک زنجانی دزدی نکرده است بلکه
سرمایهگذاری و استثمار کرده است .طبقهی کارگر و زحمتکشان میتوانند و
باید به او و همهی سرمایهداران دیگر بگویند «دزد» زیرا سرمایهدار با تصاحب
خصوصی ثروت اجتماعا تولید شده سرمایهدار میشود اما اتهام «دزدی» و
ِ
«فساد» اکنون از جانب سرمایهداران بزرگ دیگری به او زده میشود که از
بابک زنجانی و امثال او عقب افتادهاند .یعنی از جانب «دزدان» دیگر .مضاف بر
قاضی این ماجرا نمیتواند دولت جمهوری اسالمی باشد .زیرا این دولت
این،
ِ
انجمن اخوت دزدان است.
دوم ،اختالس ،کالهبرداری ،رشوه ،اخاذی ،قتل و باال کشیدن ،رانتخواری
و غیره جزیی الینفک از فرآیند و فرهنگ سرمایهداری است .بسیاری از
سرمایهداران بزرگ جمهوری اسالمی آخوندهای پنج تومانی بودند .مانند ناطق
نوری که امروز صاحب زمینها و جنگلهای مازندران است .یا یحیی آل اسحاق
عضو هیئت مدیرهی اتاق بازرگانی و از اعضای «موتلفهی اسالمی» که شاگرد
نانوا بوده است .بسیاری از سرمایهداران بزرگ ایاالت متحدهی آمریکا از طریق
عملیات مافیایی و قاچاق تبدیل به سرمایهداران بزرگ شدند .به طور نمونه،
خاندان کندی .اینها خارج از قوانین و عملکرد ن ُرمال سرمایهداری نیست .بلکه
بخشی از آن است .پس ،آنچه در هستهی مرکزی تولید و بازتولید سرمایهداران
بزرگ است ،آنچه در مرکز تجمع ثروتهای افسانهای در دست عدهای اندک
و گسترش فقر در میان عدهای کثیر است ،نه «دزدی»و «رانتخواری» و
«ویژهخواری» بلکه حاکمیت یک روابط اجتماعی تولیدی به نام سرمایهداری
است.
سوم ،دولت جمهوری اسالمی دولت همهی سرمایهداران در حال نزاع و
رقابت با یکدیگر است .طبقهی سرمایهدار بدون داشتن دولتی که منافع کلی
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آنان را به مثابهی یک طبقه تامین کند ،نمیتواند سرمایهگذاری و استثمار کند،
نمیتواند کارگران را در داخل با نرخ باال استثمار کند و با رقبای سرمایهدار دیگر
در صحنهی بینالمللی رقابت کند.
بنا براین ،اگر در چارچوب منطق و قوانین نظام سرمایهداری و جمهوری
داری وابسته به سرمایهداری جهانی است به
اسالمی که یک نظام سرمایه ِ
مساله بنگریم ،بابک زنجانی «دزد» نیست بلکه مانند رقبایش سرمایهدار
است .ادعانامهی طبقهی کارگر و کمونیستها علیه اینان در مورد «دزدی»
و «اختالس» از یکدیگر نیست .ادعانامهی ما علیه روابط تولیدی سرمایهداری
است؛ در مورد این است که تولید از طریق اجتماعی صورت میگیرد اما به طور
خصوصی توسط سرمایهداران و دولت آنها تصاحب و کنترل میشود.
کسانی که سرمایهدار بزرگ میشوند لزوما پدر و مادر سرمایهدار نداشتند.
سرمایه یک رابطهی اجتماعی است و نه خانوادگی .در نتیجه بر خالف فئودالیسم،
سرمایه هنگام حرکت و جا به جایی ،قشرهای جدیدی از سرمایهداران را تولید
میکند و برحسب نیازهایش مدال ورود به طبقه را بر سینهی این شخص یا
آن شخص میزند و تعصبی هم ندارد که این شخص از کدام خانواده است .اگر
قشرهایی بخواهند و پتانسیل تبدیل شدن به سرمایهداران بزرگ را داشته باشند
و سرمایهداران قبلی با استفاده از انحصار سیاسی و اقتصادی فضا را بر آنها تنگ
کنند ،آنها با اهرمهای گوناگون (انتخابات ،کودتا و در شرایطی سوار بر موج
نارضایتی تودههای مردم شدن و به قدرت رسیدن مانند سال  )57سرمایهداران
قبلی را میرانند و خودشان سرمایهدار بزرگ انحصاری میشوند .بنا براین ،در
سرمایهداری امکان آن هست که قشرهای جدیدی از کالنسرمایهداران به وجود
بیایند و این اتفاق گاه با تالطمات سیاسی خشونتبار همراه میشود.
تحلیلهای عامیانه را کنار بزنیم و مارکسیسم را برای درک جامعه و تغییر
آن به کار ببریم

تحلیلگران جمهوری اسالمی به مردم القاء میکنند که گویا معضل به دلیل
فساد و رانتخواری است که از تحریمها ناشی شده است .برخی تحلیلگران
«چپ» میگویند دلیلش «انکشاف ناکافی سرمایهداری در ایران» یا «بیکفایتی
جمهوری اسالمی در استفاده از نفت» است.
هیچکدام از این تحلیلها ،واقعیت را بازتاب نمیدهند .معضل ،وجود نظامی
است به نام سرمایهداری که صرفا با عملکرد و حرکت خود نه تنها این گونه
«فساد»ها بلکه مهمتر از آن فقر و فالکت اکثریت مردم ،نابودی محیط زیست و
منابع زیست و حیات تودههای مردم را به همراه میآورد و اختیار مطلق توان و
ظرفیت کاری اکثریت مردم را به دست انگلهای حاکم در ایران میدهد.
بیایید کمی این واقعیت را بشکافیم که چگونه انگلهای جمهوری اسالمی
و «دزدان» آن (مانند بابک زنجانی) واقعا بر پایهی قوانین سرمایهداری بازی
میکنند .هر جامعهای (یعنی جایی که آحاد بشر در ارتباط با یکدیگر تولید و
زندگی میکنند) دارای یک سیستم (نظام) است که بر پایهی یک رشته قوانین
عمل میکند .مانند بازی فوتبال که دارای قوانینی است و بدون آن قوانین ،بازی
فوتبال تبدیل به چیز دیگری میشود .تولید سرمایهداری هم قوانینی دارد.
قانون اول :در نظام سرمایهداری به هر چیز به صورت کاال (یعنی قابل مبادله)
نگریسته میشود و هر کاری باید برای تولید سود انجام شود .حتا در تولید
گندم هدف تولید نیاز غذایی مردم نیست .هدف ،تولید سود است و اگر این
هدف برآورده نشود ،تولید گندم متوقف میشود .حتا اگر توقف تولید آن موجب
گرسنگی و بیکاری میلیونها نفر شود .آنچه این وضعیت را به وجود میآورد،
به قول باب آواکیان در دو کلمهی مارکس فشرده شده است« :دگردیسی اولیه».
باب آواکیان در توضیح این عبارت مینویسد ...« :فردریک انگلس برای تشریح
این که سرمایهداری چگونه عمل میکند و هنگام توضیح راهگشایی عظیم
مارکس در زمینهی آشکار کردن ماهیت تولید و انباشت سرمایهدارانه از این دو
کلمه استفاده کرد .میتوانیم این دو کلمه را به  4کلمه بسط دهیم تا روشنتر
شود« :دگردیسی اولیه به سرمایه» .نکتهی مهم حرف مارکس این است که
در نظام سرمایهداری و در انطباق با دینامیکهای سرمایهداری ،هر کاری که
در حیطهی مشخص اقتصادی (که شالودهی همهی جوامع و تمام نظامها را
تشکیل میدهد) بخواهد انجام شود ثروت اجتماعی (پول یا هرچیز دیگر) باید
ابتدا به ساکن تبدیل به سرمایه شود .به عبارت دیگر ،اگر قرار است در نظام
سرمایهداری مسکن تولید شود ملزومات تولید مسکن اول باید دینامیکهای
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عملکرد سرمایه را از سر بگذرانند یعنی ،منابع تخصیصیافته تبدیل به سرمایه
کنترل استفاده از
شوند .منظور از «سرمایه» چیست؟ سرمایه اساسا یعنی:
ِ
نیروی کار (ظرفیت کار کردن) دیگران و بهرهبردن از آن نیروی کار در تولید
سود و انباشت خصوصی آن)10( ».
گاهی اوقات خود دولت این فرآیند تبدیل همه چیز به کاال جهت تبدیل
شدن به سرمایه را انجام میدهد .مانند واگذار کردن یا به فروش رساندن
ثروتهای «ملی» متفاوت؛ از جمله ،تبدیل کردن چراگاهها و زمینهای عمومی
به کاالی قابل خرید و فروش ،ایجاد «مناطق آزاد تجاری» و غیره .و این
فرآیندی است که در فضای رقابت میان سرمایهداران ،نه فقط در مقیاس داخلی
بلکه در مقیاس بینالمللی پیش میرود .تمام منابعی که در دسترس هست
اول باید تبدیل به سرمایه شود .به این میگویند قانون ارزش و قرار گرفتن
قانون ارزش در فرماندهی اقتصاد .طبق قانون ارزش ،چیزی که کاال نشده است
نمیتواند تبدیل به سرمایه شود و چیزی که نمیتواند تبدیل به سرمایه شود
بیارزش است .در سرمایهداری نگرش کاالیی و سودآوری به همه جا و همه
چیز رسوخ میکند .حتا مردم به خودشان و به یکدیگر و باالخره به طبیعت
اینگونه مینگرند.
قانون دوم سرمایهداری :تولید ،خصوصی و رقابتجویانه است .یعنی این جامعه
نیست که تولید را سازمان میدهد بلکه افراد یا گروهی از افراد هستند که آن
را سازمان داده و محصول آن را تصاحب میکنند .این تولید با قانون «گسترش
بیاب یا بمیر» پیش میرود .تولید سرمایهداری ذاتا یک تولید خصوصی است
و به واحدهای گوناگون سرمایه تقسیم میشود .هر واحد سرمایه باید برای
خودش بجنگد .بنا براین هیچ توافقی بر سر تولید عقالنی و بدون هرج و مرج
نمیتواند در میان آنان شکل بگیرد .هیچ توافقی بر سر ریشه کن کردن فقر یا
حفظ محیط زیست نمیتواند در میان آنان صورت گیرد .هر واحد درگیر سود
خود و حفظ و گسترش خود است .هر چه را بر سر راهش باشد – چه انسان و
چه طبیعت – لگدمال میکند و جلو میرود .هر واحد سرمایه عملیات تولیدی
خود را کامال با محاسبهی هزینهها و کارایی پیش میبرد .اما به هزینهها و
تاثیراتی که تولیدش بر محیط خارج میگذارد کاری ندارد .کمپانیهای نفتی،
آلودگی آبها در نتیجهی نشت نفت و صنایع خودروسازی گرمایش هوا در
نتیجهی استفاده مفرط از سوختهای فسیلی را جزیی از هزینههای تولیدی
خود حساب نمیکنند .کشتار مردم بنگالدش و مناطق دلتایی دیگر در نتیجهی
گرمایش هوا ،ناکارایی تولید سرمایهداری حساب نمیشود .مرگ تدریجی صدها
میلیون انسان بیکار در زاغهها و حلبیآبادها و نابودی صدها میلیون دهقان
جزء هزینههای نظام محسوب نمیشود .مرگ و میر  24هزار کودک در روز
(یعنی چیزی در حد زلزلهی هائیتی هر  10روز یکبار) عدم کارایی آن حساب
نمیشود .در سرمایهداری پیشرفت فنآوری موجب بیکاریهای عظیم میشود
و جمعیتی تولید میشود که برای عملکرد «بهینه»ی سرمایهداری« ٬اضافه»
و قابل دور ریختن محسوب میشود زیرا سرمایه نمیتواند از نیروی کار آنان به
طور سودآور بهرهکشی کند .این چه نظامی است که سالمتش وابسته به دور
ریختن انسانها است؟ تحت نظام سرمایهداری ،رشد نیروهای مولده به شکل
رشد فنآوری موجب نابودی عظیم مهمترین نیروی مولده یعنی انسان میشود.
اینها قوانین سرمایهداری است .در واقع سازمان تولید اجتماعی سرمایهداری
تبدیل به سازمان اجتماعی آدمکشی شده است.
قانون سوم سرمایهداری :امروز انباشت سرمایه در چارچوب سلطهی
امپریالیستی بر ملل جهان سوم و رقابت استراتژیک (جهانی و درازمدت) بین
قدرتهای امپریالیستی صورت میگیرد .سرمایهداری در اواسط قرن نوزدهم پا
از مرزهای کشوری خود بیرون گذاشت .سرمایه به آسیا ،آفریقا ،آمریکای التین
بومی آن کشورها ،سلطهی
گسترش یافت و از طریق اتحاد با قشرهای ثروتمند
ِ
خود را به شکل مستقیم (استعماری) و یا غیرمستقیم (نواستعماری) برقرار
کرد .میلیونها تن در جنگهای استعماری نابود شدند .بلژیک در جنگهای
استعماری برای سلطه بر کنگو 10 ،میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت آن
کشور را از طریق قتل و گرسنگی و رواج بیماریهای مهلک از بین برد .با
تبدیل سرمایهداری به یک نظام جهانی ،رقابت اقتصادی جهانی میان بلوکهای
سرمایه تبدیل به رقابت سیاسی و نظامی میان دولتهای امپریالیستی مختلف
شد .بلوکهای مختلف سرمایه مانند باندهای جنایتکار بر سر تقسیم جهان
با یکدیگر جنگیدند و کشتارهای بیسابقه کردند .در جریان جنگ جهانی

دوم ،سرمایهداری امپریالیستی آلمان  6میلیون یهودی را طعمهی کورههای
آتشسوزی کرد.
سرمایهداری بر روی گسل میان دو بخش جهان ،انباشت سرمایه میکند:
یک بخش شامل کشورهای امپریالیستی آمریکای شمالی و اروپا است و بخش
دیگر شامل کشورهای سه قارهی آفریقا ،آسیا و آمریکای التین .این دو بخش
جهان به «شمال» و «جنوب» معروف شدهاند .بدون این شکاف و عریضتر شدن
فزاینده آن سرمایهداری قادر به انباشت سودآور نیست .ابعاد نابرابری اقتصادی
و اجتماعی میان این دو قطب هولناک است .بیشتر مردم اکثر اوقات گرسنهاند.
کیفیت باالی زندگی در شهرهای اروپایی و آمریکایی که شامل استفاده از
آب آشامیدنی تمیز ،سیری شکم ،آموزش و بهداشت ،بهرهمندی از دانش و
تکنولوژی و شهرهای تمیز ،یک روی سکه است و روی دیگر سکه عبارت است
از مرگ و میر  24هزار کودک در نتیجه بیماریهای قابل عالج ،کار کودکان
سه ساله ،گسترش بیماری ایدز ،عدم دسترسی به آب آشامیدنی ،صدها میلیون
بیخانمان در حاشیهی شهرهای بزرگ ،گسترش جهل در زمینهی علم و آگاهی
ِعلمی ،دریافت زبالههای صنعتی کشورهای غربی و غیره در کشورهای سه
قارهی آفریقا ،آمریکای التین و آسیا .این شکافی است که کارکرد نظام اقتصادی
رسمی
و سیاسی و اجتماعی سرمایهداری تولید کرده و میکند .تخمینهای
ِ
بینالمللی نشان میدهد که شرایط زندگی برای اکثریت مردم جهان غیرقابل
تحملتر از شرایط زندگی در قرون وسطا شده است .این وضعیت ،در غیاب
انقالبهای کمونیستی و مه آلود شدن چشم انداز آن ،گرایش به افکار دینی را
در جهان تقویت کرده است و باعث رشد نیروهای ارتجاعی بنیادگرای اسالمی
در خاورمیانه و بنیادگرایان مسیحی پنتهکوستال در آمریکای التین شده است.
باید تحلیلهای عامیانهی غیرمارکسیستی از اقتصاد ایران و معضالت آن را
که در چپ ایران رایج است کنار زد زیرا مانع از درک ساختار و دینامیکهای
واقعی اقتصاد میشود .حتا اگر یک جریان «چپ» و «کارگری» در راس این
اقتصاد بنشیند تبدیل به انگلهایی مانند سران جمهوری اسالمی و دیگر کالن
سرمایهداران میشود .درک این واقعیت اهمیت بسیاری زیادی برای کمونیستها
دارد زیرا بدون آن نمیتوانند درک کنند که اقتصاد سوسیالیستی یعنی به زیر
کشیدن قوانین سرمایهداری؛ قوانینی که قابل تشخیص و تعریف هستند و باید
گفت که چگونه میتوان آنها را سرنگون کرد.
بدون درک کارکرد سرمایهداری نمیتوان با روشنی به کارگران و تودههای
زحمتکش نشان داد که تنها راه نجات طبقهی کارگر و اکثریت تودههای
مردم و تنها برنامهی سیاسی که منطبق بر منافع آنان است استقرار نظام
سوسیالیستی به جای نظام سرمایهداری است و ضرورت اولیهی دست یافتن
به این هدف سرنگونی نظام جمهوری اسالمی است که حافظ و نگهبان و
تامینکنندهی سلطهی نظام سرمایهداری در ایران و وابستگی آن به نظام
ک اندیشی
سرمایهداری جهانی است و این نظام طبقاتی را با استفاده از تاری 
دینی تحکیم و اعمال میکند .قطع بندنافِ اقتصاد ایران با نظام سرمایهداری
جهانی بخشی الینفک از محتوایِ سرنگونی نظام جمهوری اسالمی است .اقتصاد
کاالیی ساده نیست .بلکه یک رابطهی تولیدی با سرمایهداری
نفتی یک مبادلهی
ِ
بینالمللی است که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و موجب رشد و باز
تولید یک اقتصاد معوج ،عقبمانده و نابودکنندهی منابع زیست و حیات مردم
میشود .بر پایهی این واقعیت است که عمیقا باید درک کرد که بدون قطع
رابطهی نفتی با نظام سرمایهداری جهانی شکلگیری یک اقتصاد سوسیالیستی
در ایران غیرممکن خواهد بود .در صورت حفظ رابطهی نفتی با نظام جهانی،
هرگونه تخطی از قوانین پایهای تولید سرمایهداری – سود در فرماندهی ،رقابت
منافع گوناگون ،تحمیل تقسیم کار پایهای جهان میان کشورهای امپریالیستی و
تحت سلطه  -فروپاشی اقتصادی را به همراه میآورد .در عصر کنونی ،دو اقتصاد
بیشتر نمیتوان داشت :اقتصاد سرمایهداری در ارتباط تنگاتنگ با نظام جهانی
سرمایهداری با تمام پیامدهای آن یا اقتصاد سوسیالیستی که در چارچوبهای
کامال متفاوت از چارچوب اقتصاد جهانی و در گسست با آن شکل میگیرد.
این قانونی است که با هیچ گونه بازتعریف رویزیونیستی از سوسیالیسم ،عوض
نمیشود .واقعیتها را آنطور که هست باید دید و نه بر مبنای آن چه در
دسترس است.
در سوسیالیسم معیار سنجش ٬تولید سود نخواهد بود .تولید بر مبنای رقابت

منافع گوناگون پیش نخواهد رفت .تولید دیگر توسط منافع خصوصی کنترل
نخواهد شد .محاسبات اقتصادی بر حسب تولید نیازهای مردم و با توجه به
تاثیرات درازمدت در زمینهی کم کردن شکافهای طبقاتی و ممانعت از احیای
سرمایهداری و حفظ محیط زیست پیش خواهد رفت .سوسیالیسم به دلیل
لغو مالکیت خصوصی و سرنگونی سود از فرماندهی اقتصاد (که در کشورهای
تحت سلطه بدون قطع بندنافِ اقتصاد از بازار جهانی ممکن نیست) قادر به
اتخاذ یک نگرش درازمدت خواهد بود .معیار تولید در سوسیالیسم نه سود
بلکه ریشهکنکردن نابرابریهای بر جای مانده از جامعهی کهن؛ تامین بقای
محیطزیست و ایجاد تعادل عقالنی میان صنعت و کشاوزی؛ یافتن راههای نوین
برای ادغام شهر و روستا؛ از میان بردن شکاف میان کار یدی و فکری؛ از میان
بردن شکاف و نابرابری میان زن و مرد؛ و انتقال ذخایر یک منطقه و بخش
به مناطق و بخشهای دیگر برای از میان بردن شکاف میان آنها خواهد بود.
برنامهریزی در اقتصاد سوسیالیستی چند جانبه و موزون خواهد بود .مسائلی
مانند بهداشت و سالمت ،بیگانگی از کار ،ایجاد روابط نوین میان مردم و تولید
فرهنگ نوین تعاون و همکاری به جای رقابت و حرص و آز ،فراگیر کردن دانش
و اطالعات علمی در همهی نقاط و در میان همهی اقشار و  ...را در نظر خواهد
گرفت .اقتصاد سوسیالیستی به کم کردن هزینهها توجه خواهد کرد اما نه برای
سودآوری .اقتصاد سوسیالیستی با برنامهریزی مرکزی پیش خواهد رفت اما
برنامهریزی غیرمتمرکز در مناطق و ابداعات تودههای مردم در شهر و روستا
همزاد آن خواهد بود.
در سوسیالیسم دولت «دیکتاتوری پرولتاریا» دگردیسی ثروتهای اجتماعا
تولید شده به سرمایه را سرکوب خواهد کرد .این دولت به حداکثر انرژی و
آگاهی تودههای مردم را گسترش خواهد داد تا به طور جهشوار تمایزات
اجتماعی
طبقاتی را از میان بردارند ،روابط تولیدی استثمارگرانه ،روابط
ِ
ستمگرانه و افکار کهنه را در هر لباسی تشخیص دهند و توان از میان برداشتن
آن را داشته باشند .این دولت ،وارد رقابت با دولتهای دیگر برای تقسیم
جهان نخواهد شد .بلکه به مثابهی پایگاهی برای پیشروی انقالب کمونیستی
در جهان عمل خواهد کرد تا کمونیسم در سراسر جهان برقرار شود و بازگشت
سرمایهداری غیرممکن شود.

•
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جمهوری اسالمی در جنگ با القاعده
تصرف شهر فلوجه توسط شعبهای از «القاعده» به نام دولت اسالمی عراق
و شام (داعش) و اعالم استقرار دولت اسالمی در شهر فلوجه و رمادی (استان

«انبار» در عراق که در نزدیکی مرز سوریه واقع شده است) آخرین فصل از
جنگ میان جمهوری اسالمی و متحدین آن (دولت بشار اسد در سوریه ،حزب
اهلل لبنان و رژیم نوری المالکی در عراق) با جریانهای اسالمگرای سنی که از
حمایت گستردهی عربستان سعودی برخوردارند ،میباشد .این جنگ ،مدتی
است که آغاز شده و در حال حاضر میدانهای آن در سوریه ،عراق و لبنان است.
داخلی سوریه ،نیروهای
نقطهی جهش این رویارویی هنگامی بود که در جنگ
ِ
سپاه پاسداران ایران و حزب اهلل لبنان به همراه شبهنظامیان شیعی عراقی و
افغانستانی در کنار ارتش بشار اسد شروع به سرکوب اپوزیسیون سوری کردند
و جریانهای اسالمگرای وابسته به القاعده یا نزدیک به آن مانند دولت اسالمی
عراق و شام و جبههی النصره تحت عنوان کمک به اپوزیسیون سوریه وارد آن
کشور شده و به تقویت نیروهای نظامی خود پرداختند.
در کنار این جنگ که به دو شکل جبههای و پارتیزانی (چریکی و ضد چریکی)
پیش میرود ،تالفیجوییهای تروریستی نیز میان نیروهای امنیتی جمهوری
اسالمی و این گروهها که از پشتوانهی دستگاه امنیتی عربستان سعودی
برخوردارند جریان دارد .ترور افراد مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی عراق توسط
آدمکشان جمهوری اسالمی با همکاری نیروهای امنیتی و نظامی رژیم نوری
المالکی و گروههای حزب اللهی عراقی که توسط سپاه قدس جمهوری اسالمی
اداره میشوند ،انفجار بمب مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت و
ترور یکی از رهبران حزب اهلل لبنان توسط نیروهای وابسته به القاعده در بیروت
که از سوی عربستان حمایت میشوند و بمبگذاری در محالت شیعه در لبنان
تروریستی طرفین میباشد .متاسفانه
از جملهی این عملیات تالفی جویانهی
ِ
قربانیان عمدهی جدال میان این مرتجعین هستند.
در همه جا ،تودههای مردم
ِ
جمهوری اسالمی به تالفی کشته شدن پاسدارانش در مرز بلوچستان ،دهها
زندانی سنی را اعدام میکند و اسالمگرایان مرتجع القاعده ،کارگران ایرانی و
عراقی را که مشغول کار بر روی یکی از پروژههای نفت و گازی جمهوری اسالمی
بودند کشتار میکنند و . ...
«جهاد گران»« ،تکفیری»ها
دولت اسالمی عراق و شام (داعش) بخشی از جریان اسالم گرایان یا بنیادگرایان
اسالمی سنی مذهب است که هستهی مرکزی آن را «القاعده» تشکیل میدهد.
ِ
امنیتی کشورهای غربی به «جهادگران» معروف
اینان در ادبیات تحلیلگران
ِ
شدهاند و جمهوری اسالمی از آنان با واژهی «تکفیریها» یاد میکند زیرا القاعده
در خاورمیانه ،راهکا ِر این مرحله از پیشبر ِد جنگ خود را به جنگ با فرقهها و
حکومت های شیعه و «پاکسازیِ جهان اسالم» از وجود آنان بنا کرده است .اما
هدف سیاسی درازمدت و استراتژیِ نظامی «جهادگران» سنی چیست؟
هدف سیاسی این گروهها آنگونه که رهبرانش مدون کردهاند ،تشکیل
دولتهای اسالمی در اقصی نقاط جهان به عنوان پایگاهی برای تشکیل خالفت
باقی جهان به زیر بیرق «امپراتوری
اسالمی در قلمرویی وسیعتر و سپس آوردن ِ
اسالمی» است)1( .
یک تحلیلگر غربی به نام اسکات استوارت در مرکز اطالعاتی استراتفور
مینویسد:
«روایتی است که جهادگرایان یک عده آدمهای دیوانه هستند که استفادهشان
از خشونت به خاطر خو ِد خشونت است .این روایت به وضوح غلط است .هرچند
شخصیتهای روانی و بیمار اجتماعی در میان این جنبش هستند اما در کل
استفادهی جهادگرایان از خشونت در هر دو شکل تروریسم و جنگ چریکی آن،
بسیار هدفمند است)2( ».
استفاده از واژهی «دولت» در نام «داعش» بیانگر آن است که این جریان
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صرفا به دنبال تبلیغات و امتیاز گرفتن از حکومتها به وسیلهی بحرانیکردن
آنها نیست بلکه به دنبال تأسیس دولتهای اسالمی در اقصی نقاط جهان
است .در میان جنگجویان این جریان کلمهی «دولت» و قصد آن به ایجاد
«خالفت اسالمی» تاثیرگذاری ایدئولوژیک و انسجام درونی آن را صد چندان
میکند .شاخههای این جریان در نقاط دیگر نیز به محض تصرف شهری،
دولت اعالم کرده و قوانین شریعت را برقرار کردهاند .اسکات استوارت اطالعات
قابل توجهی در این زمینه به دست میدهد .وی نکاتی را از نامهی الظواهری
(جانشین بن الدن) به ابومصعب الزرقاوی (رهبر «القاعدهی عراق» که به
دست آمریکاییها کشته شد) نقل میکند که بر هدف سیاسی این جریان
پرتو میافکند .در این نامه که به دست نیروهای امنیتی-نظامی آمریکا افتاد،
الظواهری مینویسد که پیروزی اسالم بدون استقرار یک دولت مسلمان به آن
گونه که محمد در قلب جهان اسالم برقرار کرد ممکن نیست و تاکید میکند
که گام اول در این پروژهی سیاسی بیرون کردن آمریکاییها از عراق است و
مرحلهی دوم استقرار یک امارت اسالمی در عراق و سپس بسط و گسترش آن
به خالفت در عراق و مرحلهی سوم حمله به کشورهای همسایگی این خالفت
(یعنی عربستان ،کویت ،سوریه و اردن) است .بر پایهی این هدف سیاسی گروه
فوق نام «دولت اسالمی عراق و شام» را اتخاذ کرد .این گروه با تشدید بحران
سوریه نیروهای خود را به این کشور منتقل کرد تا در آنجا نیز امارت اسالمی را
در مناطق تحت اشغال خود ایجاد کند .سپس با «رهنمود» الظواهری نیروهای
خود را به عراق بازگرداند .هرچند اختالفات این گروه با یک گروه جهادگر دیگر
در سوریه علت این جا به جایی دانسته شده است اما محتمل است که این گروه
برای پرهیز از رویارویی با نیروهای ناتو که در سال  2013خود را آمادهی حمله
به سوریه میکردند دست به این تحرک و جا به جایی زده است .در واقع در
همان زمان یکی از سخنگویان «داعش» اعالم کرد هدف بمبافکنهای ناتو٬
امارت اسالمی القاعده در سوریه است و نه رژیم بشار اسد .یک دلیل دیگر این
جا به جا کردن نیروها میتواند سیاست القاعده برای گسترش درگیری نظامی
با نیروهای جمهوری اسالمی در سه جبههی سوریه ،عراق و لبنان باشد.
اسکات استوارت میگوید یکی از نشانههای جدی بودن این جریان آن است
که از تجارب و اشتباهاتش در مناطق مختلف جمعبندی کرده و آن را در اختیار
شاخههای دیگر القاعده میگذارد .وی صحبت از نامهای میکند که در کشور
مالی به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس افتاده است .این نامه از سوی رهبر
القاعده در شبه جزیرهی عربستان به رهبر شاخهی «القاعده در مغرب اسالمی»
نوشته شده است که در آن ،درس ها و اشتباهات گروه القاعده در کشو ِر یمن
را بازگو میکند و هشدار میدهد که اعالم زودرس «امارت اسالمی» میتواند
مضر باشد .وی چنین استدالل میکند« :به محض این که ما کنترل آن مناطق
را در دست گرفتیم فرماندهی مرکزی در این جا به ما گفت از اعالم امارت یا
دولت اسالمی پرهیز کنیم .به چند دلیل :یکم این که ما قادر نخواهیم بود مانند
یک دولت با مردم رفتار کنیم زیرا به دلیل شکنندهبودن آن دولت ،توان تامین
نیازهای آنها را نخواهیم داشت .دلیل دیگر ترس از شکست در شرایطی است
که همهی جهان علیه ما توطئهچینی میکنند ».این نامه چنین ادامه یافته
است که« :اگر شکست بخوریم ممکن است مردم ناامید شده و به این نتیجه
برسند که جهاد بیثمر است)3( ».
به عبارت دیگر ،داعش و سایر تشکلهای وابسته با القاعده نه گروههایی
خشمگین و مجنون بلکه تشکیلدهندهی جریانی بینالمللی هستند که دارای
نقشهای درازمدت بوده و این نقشه درازمدت را از طریق نقشههای مرحلهای
پیش میبرد .در واقع رهبری این جریان تالش میکند سیاستهای تاکتیکی
و حرکات مرحلهای شاخهها و شعب مختلفش را با این هدف استراتژیک و
افق درازمدت هدایت و تنظیم کند .برای این جریان ،دین خط سیاسی و
ایدئولوژیک کالن است و به عنوان قطب راهنمای سیاسی و ایدئولوژیک آنان

در تعلیم و تربیت کادرها ،تبلیغات و بسیج تودههای مردم و شکل دادن به
حکومتهای محلی ،از جمله تعیین قوانین مدنی و کیفری عمل میکند .الگوی
سیاسی آنان حرکت محمد در  1400سال پیش است که با گروه کوچکی
جنگش را برای فتح مکه شروع کرد و یک دولت اسالمی در عربستان مستقر
کرد و سپس آن را به دیگر نقاط جهان گسترش داد و پس از او خلفای اسالم
یک امپراتوری عظیم اسالمی تشکیل دادند .رهبران این جریان به دقت دالیل
تبدیل یک گروه کوچک چریکی که به دور محمد شکل گرفته بود به یک
امپراتوری که مرزهایش از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به چین می رسید
را بررسی کردهاند و بر اساس آن به گروههای اقماریشان در نقاط مختلف جهان
آموزش و افق سیاسی میدهند.
این نیروها عمیقا به دینشان و استقرار یک نظام اجتماعی قرون وسطایی
تاریکاندیش باور دارند و همزمان از پشتوانهی مالی و امنیتی و نظامی دولتهای
مختلف برخوردارند .اما آن چه بازتولید نیروهای اسالم سیاسی (از شیعه و سنی)
را ممکن میکند نه اعتقاد راسخ آنان به باورهای مذهبی است و نه پیگیریشان
در استقرار یک نظام اجتماعی قرون وسطایی و نه استفادهی فرصتطلبانهشان
از مناقشات میان دولتهای ارتجاعی متفاوت .بلکه گسترش فقر و فالکت و
جهل عمومی در نتیجهی کارکرد نظام سرمایهداری جهانی است که زمین
حاصلخیزی را برای رشد آنان فراهم میکند .رشد فقر و فالکت و جا به جایی
های عظیم و سریعی که در جهان سوم میبینیم همگی در چارچوب سلطه و
استثمار سرمایهداری امپریالیستی و توسط طبقات حاکمهی محلی که محصول
این نظام بینالمللی و همدست آن هستند صورت میگیرد .در نتیجه ،نیروها و
رهبران بنیادگرا که علیه «فساد» و «انحطاط» طبقات حاکم و امپریالیستهای
حامی آنها حرف میزنند ٬با تودههای فقیر و جوانان عصبانی از وضع موجود
سیاسی
رابطه برقرار می کنند و پیام دینی و رستاخیزیِ اینان که در قالب هدف
ِ
استقرار خالفت اسالمی درآمده است جذابیت پیدا میکند و در پی آن ،بازگشت
به رسوم ،عقاید و ارزشهای گذشته که شکلهای شدیدتری از ستم و استثمار
هستند و بیش از هر جا در زمینهی برده کردن زنان و ضدیت با علم و حقنه
کردن جهل و تاریکاندیشی دینی فشرده میشود برای بسیاری از دنبالهروان
آنان توجیهپذیر میشود.
استقرار امپراتوری اسالمی هدفی غیرممکن به نظر میآید اما در حال
حاضر این جریان توانسته است در نقاط مختلف خاورمیانه و آفریقا و حتا اروپا
جوانان خشمگین و ناراضی را بسیج کند و افکار روشنفکران
عدهی زیادی از
ِ
مسلمان و غیرمسلمان را با چنین چشمانداز و هدفی بمباران کرده و در میان
آنان کادرسازی کند .این وضعیت بخشی الینفک از سوخت و ساز سیاسی و
ایدئولوژیک جهان امروز به ویژه در خاورمیانه است .بنا براین ،هیچ جنبهای
از مبارزهی طبقاتی را بدون آگاهسازی سیستماتیک در میان تودههای مردم
علیه تاریکاندیشی دینی و محتوای ستمگرانه و ارتجاعی برنامهی اجتماعی و
اسالمی اینان نمیتوان پیش برد.
حکومت
ِ
پاشنهی آشیل بزرگ این جریان همانا ماهیت به غایت ستمگرانهی پیام دینی
و برنامهی اجتماعیاش میباشد و در هر نقطه که حکومتی برقرار کرده تودههای
مردم را علیه خود برانگیخته است – همان گونه که در ایران نیز از همان آغاز،
جمهوری اسالمی با ضدیت گسترده و توده ای مواجه شد .به همین دلیل فقط
آن نیروی سیاسی-ایدئولوژیک و اجتماعیای میتواند شیرازهی آن را از هم
بگسلد که این پاشنهی آشیل فکری و اجتماعی را هدف قرار دهد .کاری که
هیچ یک از دولتهای ارتجاعی و قدرتهای امپریالیستی نمیتوانند بکنند زیرا
ترویج تاریکاندیشی دینی و خرافه و محتوای برنامهی اجتماعی این جریان در
تضاد ماهوی با نظامهای حاکم در منطقه (از جمله ،نظام جمهوری اسالمی) و
نظام سرمایهداری-امپریالیسم نیست .در نتیجه ،ضدیت اینها با یکدیگر موجب
تقویت متقابل آنها میشود.
در مورد فلوجه که امروز محل تحرک و پایگاه اصلی فعالیتهای اسالمگرایان
داعش شده است باید به یاد آورد که این شهر در سال  )۱۳۸۳( ۲۰۰۴به مرکز
مقاومت علیه نیروهای اشغالگر آمریکا تبدیل شد .ارتش آمریکا شهر فلوجه را
از هر طرف محاصره کرد و هر جنبدهای را به خاک و خون کشید و با وجود
آن که در سرکوب بیرحمانهی مقاومت مردم شهر سنگ تمام گذاشت اما یک
سوم تلفات تمام دوران حضور در عراق را در آن شهر داد .حزب ما در مورد

مقاومت مردم فلوجه در آن زمان نوشت« :هیچ نیروی خارجی اعم از دولت
خارجی یا نیروهای القاعده به آن کمک نمیکند و کامال متکی به خود است؛ ...
اما مهمترین تحول تازه که خواب از چشم امپریالیستها و مرتجعین ربوده آن
است که متوجه شدهاند جوانان مناطق شیعه و سنی ٬از پایین در حال پیوند و
اتحاد هستند و علنا و آشکارا میگویند که این تقسیمات شیعه و سنی مزخرف
است و دشمن آن را به مردم تحمیل کرده است .در راس این گرایش جدید
که نقشی جدی در مقاومت دارد ٬جوانان دانشجو و دانشآموزان قرار دارند.
تحلیلگران به اینها عنوان «رادیکالهای جوان» را دادهاند)۴( ».
مقاومت مردم فلوجه در سال  2004شکست خورد .نیروهای القاعده از خشم
و نفرت مردم نسبت به ارتش آمریکا و رژیم نوری المالکی که در تبعیض و
قساوت دست کمی از صدام حسین ندارد استفاده کردند و در میان آنان پایه
گرفتند و این فصل دیگری شد از معضل عظیم این دوران که تودهها به پا
میخیزند اما در غیاب یک حزب و جنبش کمونیستی انقالبی ،در گردابی که
نیروهای اسالمگرا و امپریالیستها ایجاد کردهاند فرو میروند و به سربازان این
یا آن دستهی ارتجاعی تبدیل میشوند.
جمهوری اسالمی :از «قدرت نمایی» هستهای تا شمشیر زدن در
رکاب امپریالیسم آمریکا
خبرگزاریِ فرانس ،24تحت عنوان «ایران و آمریکا گروه جهادگران را دشمن
مشترک میبینند» گزارش داد که در عکسالعمل به اعالم «دولت اسالمی
عراق و شام» جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا وضعیت را «فوقالعاده وخیم»
توصیف کرد و گفت این جریان «خطرناکترین بازیگر در منطقه است» و
اضافه کرد که با این وجود ،دولت آمریکا برای کمک به دولت نوری المالکی
سرباز به عراق نخواهد فرستاد و به کمکهای نظامی اکتفا خواهد کرد)5(.
همین خبرگزاری نوشته است که هم زمان محمد حجازی ،یکی از فرماندهان
باالی نیروهای نظامی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که ایران آماده است
تا به دولت عراق تجهیزات یا مشاورهی نظامی بدهد .سایت «دبکافایل» وابسته
به محافل امنیتی-نظامی دولت اسراییل همکاری آمریکا و جمهوری اسالمی
ایران در جنگ با «تروریستهای القاعده در عراق» را گزارش کرد و گفت
الوروف وزیر امور خارجهی روسیه نیز با تایید سیاستهای آمریکا گفت« :رفتار
کشورهای غربی در حال تغییر است و نسبت به بحران سوریه واقعبینتر
شدهاند .خطر تروریسم ،به قدرت رسیدن جهادگرایان و تشکیل خالفت با
قوانین افراطی عمدهترین مشکل است )6(».از زمان انتخاب اوباما به ریاست
جمهوری ،سیاست امپریالیستهای آمریکایی در پیشبرد جنگ خاورمیانه
بیرون کشیدن حداکثری سربازان آمریکایی از افغانستان و عراق و استفادهی
مناطق مشکوک به حضور نیروهای طالبان و القاعده بوده
بمباران
حداکثری از
ِ
ِ
است .این سیاست در افغانستان و عراق منجر به کشتار روستاییان و اهالی
غیر نظامی شهرها شده است .ظاهرا جمهوری اسالمی مایل است نقش ژاندارم
امپریالیستها را در منطقه بازی کند و جای خالی سربازان آمریکایی را پر کند.
گفته میشود ،در پشت پردهی مذاکرات هستهای و امضای قرارداد ژنو چنین
پیشنهادات و طرحهایی مورد بحث بوده است .روحانی ،در  26دسامبر 2013
زبان ترکیه منتشر شد این تمایل را
در یادداشتی که در روزنامههای انگلیسی ِ
یک بار دیگر مورد تاکید قرار داد و گفت« :ما میتوانیم از این نقطه حرکت
کنیم که هیچ تنش جدیدی میان ایران و ایاالت متحده ایجاد نکنیم و در همان
حال تالش کنیم که تنشهای به میراث رسیده که به روابط دو کشور آسیب
میرساند را از میان برداریم ... .همکاری در مورد مسایل مورد عالقه و دغدغهی
طرفین میتواند به کم کردن تنشها در منطقهی ما کمک کند ... .منطقهی
ما بیش از هر زمان دیگری با فرقهگرایی ،دشمنیهای گروهی و پتانسیل ایجاد
زمینههای جدید برای افراط و تروریسم دست به گریبان است .در همان حال،
استفاده از سالحهای شیمیایی در سوریه که رخ داد میتواند برای سالها
زندگی مردم منطقه را ملتهب کند .به اعتقاد ما در چنین شرایطی یک صدای
معتدل در منطقه میتواند بر مسیر رخدادها به گونهای سازنده و مثبت تاثیر
بگذارد ... .ایران یک قدرت منطقهای عمده است و کامال آماده است که در این
مسیر حرکت کند و از هیچ تالشی برای تسهیل راه حلها دریغ نخواهد کرد ...
من همچنین نگران بخشهایی از قلمرو سوریه هستم که تبدیل به خاک زاد
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اثری از بوشرا المتوکل به نام «سریال مادر ،دختر ،عروسک»2010 -
و ولد ایدئولوژیهای افراطی و نقطهی اتحاد تروریستها شده است که یادآور
شرایط مرزهای شرقی ما در دههی  1990است )7( ».خبرگزاری بی.بی.سی نیز
از والیتی مشاور خامنهای در امور بین الملل و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک
جمهوری اسالمی نقل کرد که« ،نظام» اجازه داده است که دولت با آمریکا
مذاکره دو به دو در مورد مسایلی مانند افغانستان و عراق و انرژی هستهای انجام
گرایان امنیتی
دهد .سایت مشرق که گفته میشود وابسته به جناحی از اصول
ِ
و سپاهی است به صورت جانبدارانه به نقل از روزنامهی اسراییلی هاآرتص
مینویسد« :اگرچه ایران تهدید بزرگی علیه اسراییل است اما حداقل راههایی
برای کنار آمدن با آن وجود دارد؛ این در حالی است که گروه های جهادی و
سلفی در سوریه بزرگترین تهدید علیه اسراییل به شمار میروند)8( ».
جمهوری اسالمی جلب نظر دولتهای آمریکایی و اروپایی را از مدتها پیش
با جمعآوری و ارائهی اطالعات ریز و درشت از فعالیتهای شاخههای مختلف
القاعده در خاورمیانه و آفریقا و سایر مناطق را آغاز کرده است و در سایتهای
نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی رژیم مانند «مشرق» این اطالعات را به
طور مشروح منتشر میکند .تحلیلگران «مشرق» برای «ارزشهای آمریکایی»
دلسوزی کرده و مینویسند« :به نظر میرسد آمریکا در بحران سوریه به این
نتیجه رسیده است که همسویی با عربستان سعودی و دامن زدن به جنگ
تروریستی در سوریه نه تنها منافع آنان را تا کنون تامین نکرد بلکه به شدت
ارزشهای آمریکایی را زیر سوال برد ».این سایت همچنین اطالعاتی را نیز
از رابطهی میان پولهای عربستان سعودی و «امارت اسالمی قفقاز» یعنی
اسالمگرایان داغستان و چچن منتشر کرده است و مینویسد« :پیش از این
«مشرق» گزارشی کامل از نحوهی شکلگیری گروههای چچنی و همچنین
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خطرات این گروه برای دولت روسیه را منتشر کرده است ».و به ترکیه و
قطر میگوید باید با «قدرتطلبی عربستان در منطقه» مقابله کنند زیرا
«سعودیها به هر قیمت و با هر هزینهای تالش میکنند تا خود را به
اصطالح پادشاه و کدخدای منطقه معرفی کنند )10(»...
جمهوری اسالمی ،از سیاست کنونی خود به عنوان عاملی برای ایجاد
اتحاد و انسجام درونیاش ،برای آرمان دادن به پایههای بسیجی و حزب
اللهیاش و کشیدن قشرهای متوسط جامعه نیز استفاده میکند .جناح های
مختلف طبقهی بورژوا کمپرادورهای اسالمی را با دورنمای تبدیل شدن به
قدرتی قابل قبول امپریالیستها متحد می کند؛ قشرهای میانی را با وعدهی
توسعه ی اقتصادی و ایدئولوژی عظمتطلبی ملی («ملت شیعه –ایرانی»)
خواب میکند و پایههای حزب اللهیاش را بر مبنای این که دشمن فوری
که «اسالم را تهدید میکند» امروزه نه «شیطان بزرگ» بلکه جریانهای
«افراطی و تروریست تکفیری و وهابی و سلفی» هستند به هیجان آورده و
آمادهی شهادت در راه «اسالم عزیز» میکند .در مورد بسیج پایههایش ،به
عنوان مثال به مکالمات زیر در ستونهای بحث جماعت حزب اللهی توجه
کنید« :سلفیها و وهابیها دشمن اسالم ناب هستند»« ،به خدا مسئولیم
که ساکت نشستهایم!»« ،خدا به دست آقامون دودمان وهابیت و آل سعود
را به باد بده» .در این میان یکی از حزب اللهیها شکایت میکند که «یا
امام زمان ،آقا بیا که امت جدت هفتاد پاره شده» و از یکی حزب اللهی دیگر
جواب میشنود« :کدام هفتاد پاره؟ نکند سعودیها ،سلفیها ،تکفیریها و
خونخوارهای سوریه را هم امت رسول خدا حساب میکنی؟!» و  )8(...و آنان
که واقع بینتر هستند به جای امام زمان دست به دامان روسیه میشوند
که :کافی است روسیه یک موشک به انبار (استانی در عراق که داعش در
آن فعال است) بزند!
خلق افکاری مشابه اما «آکادمیکتر» هم در میان قشرهای دیگری از
حزباهلل در جریان است .به طور مثال ،در جلسهای در «موسسهی ترجمان»
آخوندی به نام حجت االسالم فرمانیان در سخنرانی خود در مورد کتاب
جنبشهای اسالمی معاصر در جهان عرب ( )9میگوید ،برخالف «مردم
ساالری دینی»[که منظورش امثال جمهوری اسالمی و شاخههایی از اخوان
المسلمین است] شاخههایی از اسالمگرایان سنی که آنها را «سلفیه»
میخوانند «کامال» تجدد را رد میکنند» .وی میگوید ،سه جریان اصلی
در سلفیت هست؛ یکی از آنان «سلفی وهابیت» است که «مخالف تمدن
هستند و یک جریان تکفیری است که بسیار قشری میباشند» و مذهب
حکومت عربستان است .دیگری سلفی دیوبندی است که «دو جریان
خطرناک سپاه صحابه و طالبان» از آن درآمدهاند و ضد شیعه هستند و
«اغلب علمای آنان در رد شیعه کتاب نوشتهاند» .وی تاکید میکند که
این گروه نیز به دنبال امارت و تشکیل خالفت اسالمی است و جریان
سوم سلفیه اخوان المسلمین است که «تکفیری» نیست و به قول این
حجت االسالم« ،تفاوت جریان سلفی اخوانی با دو جریان قبلی این است
که دموکراسی و مردم ساالری را قبول دارند و بر خالف دو جریان قبل به
دنبال خالفت اسالمی نیستند ».و غیره.
البته ایشان فراموش میکند که اولین «امارت اسالمی» را در جهان
ِ
ضدیت ارتجاعی
معاصر ،اسالمگرایان شیعه در ایران ایجاد کردند  -بر مبنای
فاشیستی برگزیده دانستن
و واپسگرا با فرهنگ غربی و بر اساس ایدئولوژی
ِ
فرقهی شیعه (آن هم شیعهی اثنی عشری) که در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ثبت است.
خطرات و فرصتهای این جنگ برای جمهوری اسالمی
هدف جمهوری اسالمی از ورود مستقیم به این جنگ تثبیت موقعیت خود
به عنوان یک دولت متعارفِ متعهد به ثبات نظام سرمایهداری امپریالیستی
در خاورمیانه و در پی آن تثبیت و تقویت موقعیت خود در سلسله مراتب
ارتجاعی وابسته به امپریالیسم در منطقه است .هرچند تبعات
دولتهای
ِ
میانمدت و درازمدت و حتا اثرات کوتاه مدت درگیری نظامی در چنین
منطقهی پرتضاد و بیثباتی برای خود حاکمان تئوکرات در ایران روشن
نیست اما ضرورتهای حفظ نظامی که تا مغز استخوان وامدار و وابسته

به نظام سرمایهداری-امپریالیستی جهانی است ،جمهوری اسالمی را وادار به
ایفای چنین نقشی میکند .هر گونه شکست در این استراتژی ،بحرانهای
سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی از جمله تضادهای درون
هیئت حاکمه را بسیار حادتر خواهد کرد .با این اوصاف ،سران رژیم ورود به
این جنگ منطقهای را به صورت فرصتی برای حفظ نظامشان مینگرند .این
قمار خطرناک و چندوجهی یعنی تالش برای تبدیل شدن به متحد اصلی
قدرتهای امپریالیستی در منطقه و چالش با جنگجویان اسالمگرای القاعده
و شبه نظامیان وابسته به عربستان سعودی و قطر و غیره ضرورتی است که به
آن باید گردن بگذارند ولو آن که این نارنجک در دست خودشان منفجر شود.
اوضاع خاورمیانه به گونه ای است که رژیم های حاکم فقط به این شکل می
توانند به عنوان قدرت های قابل اعتنا ابراز وجود کنند .تقریبا هیچ دولتی امکان
دور ماندن از این تضادها و مناقشات را ندارد.
هرچند این تقابل به «جنگ شیعه و سنی» معروف شده است و طرفین
معادله دارای این ایدئولوژیهای ارتجاعی متفاوت هستند اما این جنگ،
جنگ میان قشرهای مختلف طبقات کمپرادور وابسته به نظام سرمایهداری-
امپریالیسم جهانی است که در خاورمیانه بر سر قدرت سیاسی و اقتصادی
میجنگند .بوی نفت و پتانسیل منطقه در تبدیل شدن به یکی از بزرگترین
قطبهای اقتصادی جهان این قشرها را هار و سرمست میکند به طوری که از
هیچ جنایتی رویگردان نیستند .اما دین و دینگرایی نقش ایدئولوژیک مهمی
در این جنگهای ارتجاعی به ویژه از زاویهی تحریک و به میدان آوردن تودههای
ناآگاه بازی میکند  -همان گونه که در جنگ جهانی دوم ،ایدئولوژی فاشیسم
نقش مهمی در جنگ امپریالیسم آلمان با امپریالیستهای دیگر بازی کرد
یا صهیونیسم نقشی تعیینکننده در انسجام و پیوستگی دولت قومی نژادی
اسراییل دارد و همچنین ایدئولوژی اسالمی که در شکلگیری و دوام جمهوری
اسالمی عنصری تعیینکننده بود .در واقع اگر چه این مناقشات و کشتارها ریشه
در تضاد منافع قشرها و دولتهای متعدد ارتجاعی و کمپرادوری دارد اما روبنای
دینی بیان خاصی از محتوای ارتجاعی این جنگها است و به همین دلیل به
هیچ وجه نمیتوان نقش آن را دست کم گرفت.
هر نوع جنگی که جمهوری اسالمی در آن درگیر شود ارتجاعی است و باید
علیه آن موضعگیری کرد ،آن را افشا کرد و تودههای مردم را نسبت به آن
خشمگین کرد و نسبت به تداوم و تودهای شدن آن هشدار داد .سوال اینجا
است که چگونه باید تودههای مردم را قانع و بسیج کرد که راه رهایی خودشان
و کل مردم خاورمیانه در جایی دیگر است و باید بی وقفه برای تحقق آن کار
کرد و در البیرانت رخدادهای عجیب و غریب سیاسی چشم از آن برنداشت .آن
چه پرولتاریا و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم در ایران و سوریه و عراق
و در کل منطقه از آن محرومند یک قدرت دولتی پرولتری است .باب آواکیان
لطمات فاجعه بار این فقدان بزرگ را در مقالهای تحت عنوان «چرا خواهان
قدرت دولتی هستیم؟ چرا به قدرت دولتی نیاز داریم؟» این طور تشریح میکند:
«در این جهان ،انواع و اقسام قدرتهای دولتی ارتجاعی بر مردم تحمیل
شده؛ در كشتارهای دو طرفه به خاطر منافع كسانی كه قدرت دولتی دیگری
در اختیار دارند و به امپریالیسم و ستم و استثمار دیگری خدمت میكنند ،به
این سو و آن سو تازانده میشوند .این در مورد بخشهای گستردهای از دنیا
صدق میكند .بدون قدرت دولتی پرولتری هیچ كاری با این وضع نمیتوان
کرد .ببینید! من برای كسانی كه به پزشكان بدون مرز میپیوندند احترام زیادی
قائلم .ولی بسیاری از آنان بعد از مدتی كنار میكشند .چون در تالش برای
انجام کاری برای مردم دنیا ،با مشكالت و موانع بسیار عظیم روبرو میشوند .این
مشکالت دقیقا به دلیل آن که مردم خود را از چنگال امپریالیسم خالص نکرده
و یک قدرت دولتی پرولتری برقرار نکرده اند ،به طور تصاعدی رشد کردهاند و
رشد میکنند .وقتی كه این مسائل را ببینید و درك كنید – منظورم یك درك
معوج از پشت یك منشور بورژوایی یا رویزیونیستی نیست بلكه از یك موضع
كمونیستی است – فورا با این واقعیت روبرو میشوید كه نیاز عاجل و آشكاری
به انقالب پرولتری و استقرار قدرت دولتی پرولتری است .بله ،این انقالب باید از
مراحل گوناگون عبور كند .ولی در اساس و در تحلیل نهایی و بنیادی ،هدف ما
باید انقالب پرولتری و قدرت دولتی پرولتری باشد كه نخستین جهش بزرگ به
سوی هدف نهایی یعنی دنیای كمونیستی به حساب میآید .دنیا هر نوع دولتی

را تجربه کرده است .امپریالیستها از تجربهی انواع و اقسام دولت های دیگر
استفاده میکنند تا این فکر را تقویت كنند كه سلطهی امپریالیستی و حتا
استعماری ،هر چقدر هم که بد باشد بهترین چیزی است که میتواند نصیب
مردم آفریقا و مردم دیگر نقاط جهان سوم بشود .آنها به کشورهای آفریقایی
اشاره میکنند و میگویند «ببینید بعد از استقالل چه ها كردند» .آنان با این
حرفشان منكر میشوند كه این مردم هیچگاه صاحب استقالل واقعی نشدند.
كنگوییها موبوتو را داشتند .آیا این اسمش استقالل است؟! اگر میخواهید
بفهمید كه چرا «بدون قدرت دولتی همه چیز توهم است» باز هم میگویم
به چیزهایی فكر كنید كه باید شما را دیوانه كند و اگر كمونیست باشید،
شما را دیوانه خواهد كرد .پیش از هر چیز فكر همین چیزها بود كه شما را
به سمت كمونیسم كشاند .زیر بار سنگین این وضعیت دریافتید و فهمیدید
كه در محدودهی نظام موجود هیچ راه حلی برای این مصائب وجود ندارد.
همهی این چیزهای نفرت انگیز در ابعادی عظیم در حال گسترش است و ما
اساسا هیچ كاری در مورد آن نمیتوانیم انجام دهیم زیرا هنوز قدرت دولتی
پرولتری نداریم؛ زیرا این فکر که میتوان بدون قدرت دولتی كاری در این مورد
انجام داد ،در واقعیت توهمی بیش نیست .ببینید در نتیجهی فقدان قدرت
دولتی پرولتری چه اوضاعی را شاهدیم .گسترش شرایط اقتصادی و اجتماعی
بس وحشتناك .اشاعهی بنیادگرایی دینی از جمله در میان تودههای تحتانی.
منكوب شدن تودهها زیر فشار ستم و حقنه کردن عامدانهی جهل به آنان .علت
اوضاع كنونی این است كه ما نتوانستیم انقالب كنیم»... .
خاورمیانهای که امروز در جنگهای ارتجاعی و وحشیانه میان باندها و
دستهجات مختلف اسالمی و دولتهای مرتجع بورژواکمپرادور میسوزد،
خاورمیانهای که به بستر عروج و گسترش اسالمگرایی و میدان رقابت قدرتهای
امپریالیستی تبدیل شده است فقط یک راه نجات دارد و آنهم تبدیل شدن به
یک خاورمیانهی کمونیستی و پایگاه انقالب جهانی پرولتری است.
حزب کمونیست ایران (م.ل.م)
 18دی  7 -1392ژانویه 2014

•

پینوشتها:

جهانی جهادگران القاعده :گروه «دولت اسالمی عراق و شام» تنها گروه جهادگرا
-1گسترهی
ِ
نیست .شاخهی این جریان در شبه جزیرهی عربستان در سال  2011در جریان خیزش مردم در
یمن بخشهای مهمی از جنوب یمن را اشغال کرد و امارت اسالمی تشکیل داد .البته عمر این
امارت کوتاه بود .در سومالی چند سالی است که گروه الشباب بخشهایی از سومالی را کنترل
کرده و بر آن حکومت میکند .هرچند که اخیرا بخش بزرگی از مناطق خود را از دست داد.
در سال  2012گروه «القاعدهی مغرب اسالمی» به طور موقت یک امارت اسالمی در شمال
مالی برقرار کرد و سپس به دست ارتش فرانسه از مناطق خود بیرون رانده شد .گروه بوکوحرام
(تحصیل غربی حرام است) مناطقی از شمال نیجریه را کنترل میکند.
 -2اسکات استوارت – تحلیلگر مرکز اطالعاتی گلوبال اینتلجنس استراتفور 15 ،نوامبر
2013
 -3مقالهی اسکات استوار به انگلیسی:
2013 November 15 -Gauging the Jihadist Movement By Scott Stewart
 -4از دهان رفسنجانی فقط کثافت بیرون میآید 23 .فروردین  .1383سایت حزب
کمونیست ایران (م.ل.م)
http://cpimlm.com/showfile.php?cId=1002&tb=iran&Id=196&pgn=1
 -5فرانس 6 -24ژانویه 2014
http://www.france24.com/en/-20140106usa-iran-find-common-enemyjihadist-group-iraq-al-qaeda-syria-isil/
 -6دبکافایل  7ژانویه -2014
http://www.virtualjerusalem.com/news.php?Itemid=11693
 7روزنامهی انگلیسی زبان ترکیه «تودِی زمان»  26دسامبر 2013
 -8مصاحبهی گروه بین الملل سایت مشرق با گوردون ام.هان ،محقق ارشد موسسهی
مطالعات تروریسم مونتری و عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل
 -9سایت ترجمان ،علوم انسانی و ترجمه
http://tarjomaan.com/archives/1261/
 -10به نقل از بخش بینالملل سایت مشرق 22 -آذر  1392تحت عنوان  :گزارشی از
دردسرهای آل سعود برای ملتها
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طبقات مختلف و قرارداد هسته ای ژنو
کدام «بد» است

کدام «بدتر»

در بارهی موافقین «چپ» توافقات ژنو
توافق قدرتهای امپریالیستی با رژیم جمهوری اسالمی در همین سطحی
که در مذاکرات موسوم به ژنو  3روی داد ،بر صحنهی سیاسی در داخل ایران
و منطقه تأثیر خواهد گذاشت .طبقات گوناگون و جریانات سیاسی مختلف
به تناسب منافع و افق طبقاتیشان به این رویداد واکنش نشان دادند و آن
را تحلیل کردند .جناحهای مختلف جمهوری اسالمی به این توافق به عنوان
عاملی در تحکیم موجودیت نظام خود نگاه میکنند .بورژوازی ایران عمدتا از
ماحصل ژنو استقبال کرد و امیدوار است روند عادی شدن روابط ایران و غرب،
خصوصا آمریکا و جمهوری اسالمی زمینهی ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران
در سرمایهی جهانی و گسترش روابط تجاری و مالی با سرمایهی بینالمللی را
فراهم کند و از این رهگذر رویای مالزی یا ترکیه شدن ایران را فراهم کند.
حاکمیت همچنین توانست بخش وسیعی از خردهبورژوازی میانهحال و قشرهای
متوسط را نیز با خود همراه کند و آنها را تا ورودی فرودگاه به استقبال محمد
جواد ظریف بکشاند .اما نقد و بررسی موضع بخشی از نیروها و سازمانهای
سیاسی که به هر دلیلی هنوز خود را «چپ» میدانند و حتی مدعی هستند
اجتماعی سوسیالیستی به
از منظر منافع پرولتاریا و طبقهی کارگر و انقالب
ِ
این رویداد مینگرند ،میتواند به موضوع یک تحلیل سیاسی مشخص در سطح
جنبش تبدیل شود.
بخشی از این نیروها به صراحت و به طور علنی نسبت به این توافقنامه
موضعگیری کردند و آن را در تحلیل نهایی به «نفع مردم ایران» ارزیابی
کردند .هیئت سیاسی-اجرایی سازمان فداییان اکثریت با شوق و ذوقی بیشتر
از اصالحطلبان و حزباللهیهای جمهوری اسالمی به استقبال این توافق رفت
و به خاطر این رویداد به مردم تبریک گفت و از دولت حسن روحانی تشکر
کرد و آن را در مسیر منافع ملی و منافع اکثریت مردم ایران ارزیابی کرد)1(.
حزب توده با ژستی چپتر و با ادعای «مارکسیسم-لنینیسم» به آن پرداخت
و نوشت« :این توافقنامه در صورتی که بار فشارهای مخرب تحریم اقتصادی را
از گردهی مردم زحمتکش میهن ما را کاهش دهد و زمینهساز زدودن تشنج
و حرکت منطقه به سمت آرامش و صلح باشد بی شک گامی مثبت به جلو
خواهد بود» و در پایان اظهار امیدواری کرد تا توافقنامه ژنو به عامل ایست
سیاستهای خارجی «ماجراجویانه»ی رژیم و عقبنشینی «نیروهای هار جنگ
طلب» تبدیل شود )2(.سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر-هیئت اجرایی)
بار دیگر «نه بزرگ» معروفش را به میدان آورد و توافقنامه ژنو را محصول
«نه بزرگ» مردم ایران به خامنهای معرفی کرد و مدعی شد این توافق ضمن
متوقف کردن تحریمها «فضای تنفسی برای مردم ایران را افزایش خواهد داد»
و سپس گفت...« :همین فشار سنگین بر مردم بود که باعث شد تا با «نه»
بزرگ خود به رهبر رژیم ،حاکمیت را مجبور به نوشیدن جام زهر «نرمش
قهرمانانه» کردند .اگر امروز رژیم جمهوری اسالمی مجبور شده است به این
توافقنامه تن در دهد و دست از ماجراجویی هسته ای بردارد ،آن را باید نتیجهی
فشار مردم ایران دانست که با صدای بلند مخالفت خود با تحریمهای ویرانگر
امپریالیستی و با خطر جنگ را بیان کرده بودند .صدایی که به گوش جهانیان
نیز رسید»( .)3محمد رضا شالگونی از اعضای راه کارگر -هیئت اجرایی در
مصاحبهی هفتگی خود مدعی شد که حتی اگر توافق ژنو زمینهی تنشزدایی
میان دولت آمریکا و جمهوری اسالمی را فراهم کند و به عادی سازی روابط
طرفین منجر شود باز هم این مساله به تقویت مردم و طبقهی کارگر در مبارزه
با جمهوری اسالمی منجر خواهد شد چون بهانهی دشمن خارجی جمهوری
اسالمی را بالموضوع کرده و رژیم را وا میدارد تا در برابر جامعه پاسخگوی
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بشود)4(.

تمامی مشکالت و معضالت ریز و درشت اقتصادی و اجتماعی ایران
راه کارگر از دوم خرداد  76تا کنون چندین بار همراهی و توهم بخشهایی از
مردم به-ویژه قشرهایی از خردهبورژوازی نسبت به جمهوری اسالمی در جریان
انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان نماد مخالفت مردم با حکومت و خصوصا
ولی فقی ِه رژیم تحلیل و ارزیابی کرده است .حال آنکه مشارکت این قشرها و
طبقات در شعبدههای داخلی و بینالمللی حکومت از جمله انتخابات خرداد
ماه  ،92نه ناشی از مخالفت و بیانگر «نه» به رژیم بلکه محصول نوعی سازش
و تسلیم در مقابل جمهوری اسالمی و امید و توهم به اندک «دگرگونیهای»
قسمی و سطحی و نیمبند در چهارچوبهی نظام موجود است .ایدهآلیزه کردن
توهم و ناآگاهی تودهها ناشی از افق و موضع سیاسی خود این جریان است و
چیزی جز چشم فروبستن بر واقعیت عینی نیست.
اما جدا از سازمانهای فوق ،همچنین باید از برخی جوانان و روشنفکران
دست چپی منفرد نام برد که رضایت ضمنی خود از رویدادهای ژنو را به تلویح
یا با سکوت بیان کردند و گویی این توافقات ،رضایت خاطر اینان را نیز جلب
کرده بود .سکوت ناشی از رضایت این نیروها هنگامی بیشتر به چشم میآید
که تحرکات رسانهای و اینترنتی ایشان چندی پیش و در جریان خطر حملهی
احتمالی ایاالت متحده آمریکا و متحدین مرتجع جهانی و منطقهایاش به
سوریه را به یاد میآوریم .در مقابل چندین و چند مصاحبه و گزارش و کمپین
و طومار و امضاء جهت اعالم مخالفت با حملهی امپریالیستی به سوریه یا تشدید
فشارها و تحریمها علیه ایران ،حتی یک اطالعیه یا تحلیل انتقادی از توافق ژنو
و نشست گروه  1+5با نمایندگان رژیم جمهوری اسالمی از سوی اینان دیده
نشد .بحثهای ایشان یا واکنشهایشان به روند توافقات ژنو در رسانههای
اینترنتی مانند فیس بوک ،توییتر و غیره حاوی نوعی سمپاتی به نتایج این
مذاکرات بود و عمدتا با سکوت و کم بها دادن به ابعاد مختلف و پیآمدهای
آن همراه شد.
این رویکرد امری اتفاقی یا ناشی از قصور و ناآگاهی نیست .در پشت این
سکوتها و رضایتها ،دیدگاهی سیاسی نهفته است که مهمترین شاخص آن،
خطِ انحالل انقالب و ناباوریِ عمیق نسبت به امکان انقالب پرولتری است.
این خط و این جمعبندی به نتیجهگیریها و سمتگیریهای مشخصی منجر
میشود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .مساله این نیست که تمامی
موافقین توافقات ژنو با انگیزهها ،نیات و مقاصد واحد و مشابهی مثال مانند
انگیزههای سازمان اکثریت یا حزب توده با این رویداد برخورد کردند ،بلکه بحث
شناسی تئوریکی بود
بر سر خط و مشی سیاسی و چهارچوبههای نظری و روش
ِ
که این نیروها و افراد را به رغم تفاوت در انگیزهها و نیات به نتیجهگیریهای
واحدی راهنمایی میکرد.
خطوط عمدهی استدالالت این جریانات و نیروها در دفاع از توافق ژنو این
است که :نخست ٬این توافق مانع از گسترش تحریمهایی میشود که اصلیترین
بار آن بر ُگردهی طبقهی کارگر و قشرهای زحمتکش جامعه است .دوم ٬کاهش
یا رفع تحریمها مانع از سوءاستفادهها و فرصتطلبیهای باندهای مافیایی و
رانتخواری میشود که از ق َِبل تحریمها و کمبود کاال و مایحتاج زندگی مردم
به سودآوری و انباشت ثروتهای فردی و باندی مشغول هستند .سوم ٬مانع از
تداوم سیاست هستهای باند خامنهای-سپاه پاسداران میشود و در نتیجه مانع
از بروز خطر حملهی امپریالیستی به ایران خواهد شد .در مورد اول میتوان
به این نتیجه رسید که احتماال کاهش برخی تحریمها علیه جمهوری اسالمی
باعث رفع برخی محدودیتها و کمبودها در بازار توزیع کاال در ایران بشود اما

آیا به راستی فقر و فالکت روز افزون کارگران و زحمتکشان در ایران ناشی از
تحریمها یا باندهای رانتیر حول آن است؟ آیا سقوط قشرهای میانی که در چند
سالهی اخیر روی داده یا فالکتبارتر شدن وضعیت قشرها و طبقات فرودست
جامعه ریشه در تحریمها دارد یا محصول اجتنابناپذیر کارکرد نظام سرمایهداری
به طور عام و به طور خاص نفوذ سرمایهداری نئولیبرالی به اقتصاد ایران که از
دورهی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شروع شد و تا امروز تداوم یافته
است و قرار است در پی توافق هستهای جهشی دیگر در این مسیر کند؟ حواله
دادن فقر و فالکت مردم به تحریمها یا انزوای بینالمللی ایران و....پروپاگاندای
جناحهای رژیم جمهوری اسالمی علیه یکدیگر است و نه برآمده از واقعیت که
تنها با یک تحلیل اقتصادی مارکسیستی از ماهیت نظام سرمایهداری به طور
عام و کارکرد آن در ایران به طور خاص ،قابل حصول است .در مورد باندهای
رانتخوار آیا واقعیت اقتصاد رانتیر و باندبازیهای محفلهای اقتصادی و تجاری
ریز و درشت در ایران ماحصل تحریمها است و از فردای کاهش تحریمها شاهد
شفافسازی در حوزهی اقتصادی ایران هستیم؟!! آیا چنین تصویرسازیهایی
از مکانیزم اقتصاد سرمایهداری در ایران و عملکرد دولت جمهوری اسالمی با
واقعیت بیرونی جامعهی ایران سازگار و منطبق است؟ طی  35سال گذشته آیا
در دورههایی که چنین تحریمهای اقتصادی بینالمللی نبود ،شاهد افزایش فقر
و فالکت و بیکاری و دزدی و چپاول ثروتهای عمومی در ایران نبودیم و فقط
تحریمها به چنین وضعیتی پا داد؟ چنین ارزیابی و تحلیلهای دلبخواهانه و
مقطعی فقط به کار تن دادن به وضعیت موجود و نزدیکیها و سمتگیریهای
ادواری رویزیونیستی و رفرمیستی با جناحهای متعدد جمهوری اسالمی میآید
و به آن منجر میشود .مرکز تئوریک چنین گرایشات و بهتر است بگوییم چنین
توهماتی ،شناخت غلط و تصویر سازیهای وارونه از وضعیت جامعه و جهان
است و کانون سیاسی آن ،همان باور به عدم امکان انقالب در شرایط فعلی است.
این خطوط و گرایشات با هر نیت و انگیزهای که باشند نهایتا به پروسهی انحالل
انقالب افتاده و به جای تدارک انقالب با سیاستی انقالبی ،آدرس سمتگری با
این جناح یا آن جناح رژیم یا این و آن قطب امپریالیستی و جهانی را خواهند
داد .گویی مساله اصال «انقالب یا وضع موجود» و «کمونیسم یا سرمایهداری»
نیست بلکه تا اطالع ثانوی «هنر» زیستن در شکافها و تضادهای نظام است.
اما استدالل سوم موافقین توافق ژنو ،مساله رفع خطر جنگ امپریالیستی و
خطر حملهی ارتش آمریکا به ایران بود .این مورد شاید مهمترین دلیلی بود که
بسیاری از نیروهای منفرد چپ را به سکوت رضایتمندانه از توافقات ژنو کشاند.
برای این نگاه و این خط؛ جنگ ،بدترین شکل و بدترین تبارز سرمایهداری است
و برای جلوگیری از بروز این «بدترین» وضعیت میتوان چشم بر ماهیت واقعی
قرارداد ژنو که هیچ نیست مگر تحکیم نظام جمهوری اسالمی و تبدیل آن به
یک قدرت منطقهای بست و کالمی هم در مورد آن نگفت .این خط و نگرش،
کلیت خود نمیبیند و از تحلیل این واقعیت
نظام سرمایهداری بینالمللی را در ّ
در میماند که جنگ امپریالیستی نه ناشی از ماجراجوییهای این جناح و آن
جناح سرمایه در ایران و آمریکا بلکه برآمده از ضرورتهای درونی این سیستم
در سطح بینالمللی سرچشمه میگیرد و محصول قوانین کور و آنارشیک پویش-
های ذاتی آن است .اما از حامیان «چپ» توافق ژنو باید پرسید آیا واقعا چنانکه
سایتهای ملی-مذهبی و اصالحطلب ادعا میکنند مرحلهی بعد از تشدید
تحریمهای اخیر خطر حمله نظامی آمریکا به ایران بود؟ اکثر شواهد و فاکتورها
بیانگر آن است که در مقطع کنونی نه وضعیت داخلی آمریکا اجازهی آغاز
جنگی دیگر در خاورمیانه را به آن میدهد و نه موقعیتش در خاورمیانه و توازن
قوا در منطقه امکان درگیر شدن ارتش ایاالت متحده با ایران و متحدینش را
فراهم میکند .منتفی بودن امکان حملهی آمریکا به ایران در آیندهی نزدیک را
حتی رابریت گیتس وزیر دفا ِع جمهوریخواه دولت اوباما در دورهی اول ریاست
جمهوریِ او نیز به صراحت اعالم کرد )5(.اکنون ،کامال روشن شده است که اتفاقا
تحریمها برای تن زدن ایاالت متحده از طرح گزینهی نظامی بود و هدف اصلی
آن تفهیم این مساله به جمهوری اسالمی بود که حیات و بقای اقتصادی این
رژیم آنچنان در تار و پود روابط جهانی سرمایهی امپریالیستی تنیده شده است
که ادامهی سیاستهای خودسرانه در سمتگیری با دیگر رقبای امپریالیست از
جمله روسیه و چین یا داستان هستهای میتواند به قطع شاهرگ اقتصادی رژیم
یعنی نفت منجر شود و جمهوری اسالمی با رسیدن حلقهی تحریمها به فروش

نفت به خوبی این مساله را دریافت و با توصیهی روسیه به مذاکره با آمریکاییها
تن داد .اما بیایید فرض کنیم که استدالل این «چپ»ها درست است .مضاف بر
این ،روشن است که در آینده ممکن است تضاد جمهوری اسالمی و آمریکا به
رویارویی نظامی منجر شود .سوال این جا است که چرا سیاست ضدیت با جنگ
باید مساوی باشد با کف زدن برای سیاستهای ارتجاعی جمهوری اسالمی؟
و اگر اینان در سیاست ضدیت خود با جنگ پایدار هستند چرا علیه روحانی
که اعالم و تاکید کرده است جمهوری اسالمی خواهان پیوستن به آمریکا در
«جنگ علیه تروریسم» است موضع نمیگیرند؟
برای مبلغین و مروجین «ضد جنگ» ما ،جمهوری اسالمی و سرمایهداری و
امپریالیسم نه به عنوان یک کل بهم پیوسته – هرچند متضاد – بلکه به عنوان
اجزای بد و بدتر ،وحشی و وحشیتر ،متعارف و غیر متعارف تعریف میشود .بنا
بر این از نظر ایشان توافق ژنو هر چه که باشد و با هر آینده و چشماندازی که
باشد «قطعا» از وضعیت و احتمال جنگ بهتر است .با کدام تحلیل مارکسیستی
میتوان به این نتیجه رسید که جنگ امپریالیستی و تحریمهای اقتصادی به
ضرر مردم ایران و منطقه و طبقهی کارگر و زحمتکشان است اما توافقاتِ
ژنو چنین نیست؟! آیا میتوان پذیرفت که شعاع توافقات ژنو میان قدرتهای
امپریالیستی با رژیم جمهوری اسالمی فقط محدود به میزان غنیسازی اورانیوم
است؟ کدام مکانیزمهای بزرگتر و عمومیتر باعث مذاکرات پنهانی تلفنی
و علنی مقامات جمهوری اسالمی با کاخ سفید از یک سال و نیم پیش تا
لحظهی دیدار مستقیم جواد ظریف و جان کری شد؟ چشمانداز توافقات ژنو و
نزدیکتر شدن رژیم جمهوری اسالمی به امپریالیست-های غربی از زاویهی بقا
و تدوام حیات این رژیم چیست؟ آیا ادغام هر چه عمیقتر اقتصاد ایران در نظام
سرمایهداری امپریالیستی در پس لبخندهای ژنو دیده نمیشود؟ با این چهرهی
سیستم سرمایهداری چه باید کرد؟ چرا موافقین «چپ» توافقنامهی ژنو ،دو
امکان را بیشتر نمیبینند :کشته شدن مردم در جریان جنگهای امپریالیستی
و نیابتی میان دولتها و باندهای ارتجاعی (به عنوان آلترناتیو«بدتر») یا نابودی
قشرهای وسیع کارگران و زحمتکشان و دهقانان در پس ادغام هر چه بیشتر
اقتصاد ایران در سرمایهی جهانی و تبدیل شدن ایران به متحد امپریالیستها
در منطقه و کشتار مردم دیگر (به عنوان «بد»)؟ به هیچ وجه نمیتوان خود را
«چپ» دانست و به بهانهی ممانعت از جنگ به مخدوش کردن ماهیت واقعی
یک سیستم پرداخت و به نفع یکی از قطبهای ارتجاعی موجود سمتگیری
کرد یا در قبال همدستی مرتجعین و امپریالیستها بیتفاوت بود .در ضدیت با
ِ
وضعیت جهانی و موقعیتی
جنگ امپریالیستی نیز باید صادق و پیگیر بود .در
ارتجاعی بیشتر
هستیم که با مذاکرات ژنو یا بدون مذاکرات ،وقوع جنگهای
ِ
در چشمانداز خاورمیانه است .این را هرکس که بخواهد میتواند ببیند .امر
پنهانی نیست .هورا کشیدن برای قرارداد ژنو یعنی تایید نقش تبهکارانهای که
جمهوری اسالمی میخواهد با توافق و تایید ایاالت متحده و دیگر قدرتهای
امپریالیستی در منطقه بر عهده بگیرد .هر کس که عنصری از ترقیخواهی در
وجود دارد باید با این جنبه از جمهوری اسالمی نیز ضدیت بورزد.
اینان میتوانند الگوی رفتار سیاسی خود را این طور توجیه کنند که شاید
در این بین رفاه بیشتری نثار طبقهی کارگر شود و اصطالحا وضعیت معیشتی
این طبقه اندکی بهبود یابد .اما از زاویهی منافع بلند مدت طبقهی کارگر و
زحمتکشان و از جایگاه رهایی کل بشریت یعنی انقالب پرولتری و از موضع و
منظر فهم و تغییر واقعی و عینی جهان ،نه توافقات ژنو ،نه تهاجم امپریالیستی
و نه دیگر شکلها و موقعیتهای وضع موجود دارای اهمیت و ترجیح بر
یکدیگر نیستند .به همین دلیل نه فقط وظیفهی کمونیستهای انقالبی بلکه
هر جریان مترقی و حقیقتبینی این است که در بطن چنین شرایطی و در
تنگنای پر اعوجاج تضادهای ارتجاعی رویکردش نه سمتگیری با این جناح و
آن جناح بورژوازی یا ترجیح سرمایهی «متعارف غیر جنگی» بر «سرمایهداری
جنگطلب» ،یا توجیه لیبرالیسم کالسیک در مقایسه با نئولیبرالیسم و در یک
کالم اندیشیدن در چهارچوب وضع موجود و عمل در محدودهی تنگ و حقیر
بدیلهای دنیای بورژوایی ،بلکه اعتالی افق نگاه تودههای مردم به سوی راه
حل واقعی باشد .در این میان تکلیف کمونیستهای انقالبی است که راه حل
انقالب پرولتری را بیوقفه در میان تودههای مردم ترویج کنند .جسارت پیش
نهادن چنین طرح بزرگی ،شور و شوق عمل آگاهانهی انقالبی حول آن ،بسیج
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پیشروترین قشرهای پرولتاریا و تودههای خلق مسئولیت کمونیستهای انقالبی
و بهویژه اعضاء ،هواداران و کادرهای حزب است .چنانکه اطالعیهی حزب ما در
آذر ماه سال جاری و پیرامون این توافقات نوشت:
برای عوض کردن معادالتِ ارتجاعی و دهشتناک در ایران و منطقه فقط
انقالبی جمهوری
سرنگونی
یک راه وجود دارد :به راه انداختن جنبشی برای
ِ
ِ
اسالمی زیر رهبری برنامهای کمونیستی .تنها با پا گرفتن و گسترش آلترناتیو
انقالبی در میان قشرهای مختلف مردم و در اقصی نقاط کشور میتوان به
ِ
خطرناک اوضاع کنونی پاسخ گفت .امکان و ضرورت سرنگونی جمهوری
چالش
اسالمی و جایگزینی آن با دولت و جامعهای کیفیتا متفاوت ،باید در اذهان
تودههای مردم جا باز کند .اگر این مسئله ابتدا در اذهان شمار قابل توجهی از
مردم اعم از کارگران ،دهقانان ،زنان ،خلقهای ملل تحت ستم ،جوانان روشنفکر
شکل نگیرد ،تحقق عملی آن نیز غیر ممکن خواهد بود .تضعیف و تزلزل
آشکار جمهوری اسالمی ،وضعیت نامعلوم اقتصادی ،اوضاع متالطم منطقه،
سیاسی و اقتصادی در جهان گوشهای زیادی را آمادهی شنیدن
ناآرامیهای
ِ
احساس ناگفتهای در میان قشرهای مختلف جامعه
است،
کرده
متفاوت
صدایی
ِ
در گشت و گذار است که باید یک بار دیگر فعاالنه سمتگیری کنند و به میدان
بیایند و برای «چیزی» فداکاری کنند .ما به عنوان کمونیستهای انقالبی باید
تضمین کنیم که این بار برای آلترناتیوی فداکاری کنند که منافع مشترک و
رهاییبخششان را در بر دارد و آن را متحقق میکند .در اوضاع و شرایط فعلی
باید با تمام وجود برای ایجاد هستهای مستحکم از انقالبیون حرفهای از زنان و

مردان انقالبی تالش کنیم؛ زنان و مردانی که مجهز به تئوریعلمی کمونیسم
باشند و زندگی خود را وقف مبارزهی آگاهانه برای این هدف کنند .بدون پاسخ
گفتن به چنین ضرورتی قادر به آن نخواهیم بود که میلیونها نفر از تودههای
تحت ستم و استثمار را برای چنین انقالبی آماده کرده و آنان را در عملی
کردنش رهبری کنیم»)6(.

•

توضیحات و منابع:
۱) http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56776
۲) http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=56801
۳) http://rahekargar.wordpress.com/118854/24/11/2013/
۴) http://rahekargar1358.wordpress.com/01/12/2013/mazi4-/

گفتگوی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی و همچنین سایت خبری راه کارگر-
هیئت اجرایی .لینک شمارهی 3
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قصاب شارون ُمرد
آریل شارون ،جالد مردم فلسطین ُمرد

آخرین جنایت بزرگش رهبری تجاوز بیرحمانه و تکاندهندهی ارتش اسراییل در آوریل  2002به کرانهی غربی بود .آن زمان نخستوزیر بود .تعقیب تاریخ
زندگی این قصاب بیرحم منطبق بر لحظات کلیدی در تاریخ دولت صهیونیستی اسراییل است که همیشه مبتنی بر کشتار مردم فلسطین ،دزدیدن سرزمین و
پاکسازی قومی آنان بوده است .شارون از اعضای گروه هاگانا ،بزرگترین گروه زیرزمینی صهیونیستها بود که قبل از تاسیس دولت اسراییل در سال  1948به
مردم فلسطین حمله میکردند .او در رهبری یک واحد کماندویی عملیات تروریستی علیه محالت فلسطینی را برعهده داشت و هدف این حمالت ترساندن و
بیرون راندن فلسطینیها از خانه و زمینهایشان بود .در دههی 1950افسر ارتش اسراییل و فرماندهی یک واحد تروریستی به نام گروه «تالفیجویان» شد .کار
این گروه حمله و کشتن مردم عادی فلسطین به عنوان تالفیجویی علیه مبارزات مقاومت فلسطین بود .در سال  1953این گروه بیش از  50تن فلسطینی را در
اردوگاه پناهندگان البریج در جنوب نوار غزه به قتل رساند .گزارشی از سازمان ملل متحد میگوید ،سربازان شارون «زمانی که پناهندگان خواب هستند از پنجرهها
به داخل کلبههای آنان بمب میاندازند و وقتی پناهندگان هراسان پا به فرار میگذارند ،با سالحهای کوچک و اتوماتیک به آنان حمله میکنند».
دو ماه بعد از این جنایت ،عملیات مشابهی را در شهر کیبیا در کرانهی غربی که تحت کنترل دولت اردن بود انجام داد .تاریخنویس اسراییلی ،آوی شالیم در
مورد این کشتار مینویسد« :موفقیت شارون در اجرای دستور ،خارج از انتظار همه بود .تصویر کامل رخداد کیبیا صبح روز بعد روشن شد .کل دهکده تبدیل به
ویرانهای شده بود 45 :خانه منفجر شده بود و  69غیر نظامی که دو سوم آنان زنان و کودکان بودند کشته شده بودند».
در جنگ  1967که اسراییل برای به چنگ آوردن بخشهای دیگری از سرزمین فلسطین میجنگید او فرماندهی گردانی بود که کرانهی غربی و نوار غزه در
فلسطین و بلندیهای جوالن در سوریه را اشغال کرد .سپس بیرون کردن  160هزار فلسطینی را از شرق اورشلیم پیش برد .دستور داد خانههایشان را منفجر
کنند و با بولدوزر با خاک یکسان کنند و جوانان مشکوک را دستگیر کنند.
خراب کردن دهکدهها و شهرکها و کشتار غیرنظامیان فلسطینی تمام حیات فعال شارون را رقم میزند .اما ماموریتهای خارجیاش بدنامی بینالمللی نیز
برایش به همراه آورد .در سال  1981وزیر دفاع اسراییل شد .به آنگوال رفت .در آنگوال نیروهای آفریقای جنوبی را که برای حمایت از ساویمبی (نوکر آمریکا)
آمده بودند ،تعلیم داد .در سال  1982تهاجم گسترده به لبنان را طراحی کرد .شهرهای سیدون و تیر زیر تانکها و آتشبارهای اسراییلی خونین و ویرانه شدند.
اردوگاههای فلسطینی نابود شدند .در فاصلهی زمانی چند هفته ارتش اسراییل  20هزار لبنانی و فلسطینی را کشت که  80درصد آنان غیر نظامی بودند؛  6هزار
کودک یتیم شدند و صدهزار نفر بیخانمان .بیروت را محاصره کردند و روزانه آن را بمباران کردند تا نیروهای سازمان آزادیبخش فلسطین آن شهر را تخیله کند.
در اطراف بیروت اردوگاههای صبرا و شتیال را محاصره کردند .ساعت شش عصر روز  16سپتامبر  1982فاشیستهای فاالنژ زیر چتر حمایتی ارتش اسراییل وارد
این دو اردوگاه شدند و  62ساعت بیوقفه به کشتار فلسطینیها و نابود کردن خانه و کاشانهی آنان پرداختند .بسیاری از فلسطینیها را قبل از کشتن شکنجه
دادند و به زنان تجاوز کردند .حداقل  2000نفر کشته شدند .کشتهها را پشت کامیونها انداخته و در گورهای دسته جمعی دفن کردند .خبرنگار «ایندیپندنت»
نوشت« :در خانهها زنان روی زمین افتاده ،دامن هایشان پاره و پاهایشان از هم باز بود ،کودکان با گلوی بریده بر خاک افتاده بودند ،ردیف ردیف مردان جوانی
بودند که رو به دیوار به خط کرده و از پشت به آنان گلوله زده بودند ...جسد کودکان کبود شدهای که همراه با قوطیهای کنسرو ارتش آمریکا و ابزار اسراییلی
داخل آشغالدانی ها انداخته بودند».
کسی که ُمرد ،چنین فردی بود .آدمی که در خدمت به یک آرمان ارتجاعی و ضد بشری تبدیل به مرتجعی خون آشام شده بود .مطمئنا نگهبانان این جهان
کهنه که شایستهی نابودی است سوگوار مرگ او هستند و مردم فلسطین و مردم تحت ستم و استثمار و همهی کسانی که در سراسر جهان با مبارزهی مردم
فلسطین علیه اسراییل همبستگی کردهاند از این که مرتجعی مانند شارون دیگر نفس نمیکشد شاد هستند .اما تاریخ زندگیش را باید به یاد سپرد و به نسلهای
جدید از انقالبیون کشورهای مختلف آموخت .زیرا انقالب فلسطین به عنوان بخشی از انقالب جهانی پرولتری باید به ثمر برسد و خونهایی را که به دست این
جالد و دولتش بر زمین ریخته شده است ،حسابرسی کند.
حزب کمونیست ایران (م.ل.م)
 21دی  11-1392ژانویه 2014
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تحوالت اخیر در
کردستان شمالی
پروژهی سازش
پ.ک.ک و دولت
ترکیه
مصاحبه با رفیق امیر حسنپور
بخش دوم
بخش اول این مصاحبه را میتوانید در سایت حزب کمونیست
ایران (م.ل.م) ،نشریهی حقیقت شمارهی  65بخوانیدurlm.in/sfhm .

سوال  )4تغییر خط سیاسی وتئوری پ.ک.پ در این گفتهی جمیل
روشن است .به طور مشخص این مواضع جدید در رابطه با حل مسئلهی کرد
چگونه ارائه شدهاند و چگونه آن را برای اعضا و هواداران توضیح دادهاند؟
بایک*

پ.ک.ک به مدت چهار دهه هزاران مبارز زن و مرد را که در آرزوی جامعهای
فارغ از ستم و استثمار بودند جذب تشکیالتش کرد و آنها را در مبارزهی
سیاسی و مسلحانه درگیر کرد .بسیاری زندگی خود را وقف تشکیالت و رهبرش
کردند ،و این تعلق در جریان ربوده شدن اوجالن به شیوهی چشمگیری در
سراسر دنیا بیان شد .از این رو رهبری باید هرگونه تغییر در خط سیاسی
و ایدئولوژیک که مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد و در تضاد با ایدهآلها و
انتظارات اعضا و هوادارانش باشد توضیح بدهد و توجیه بکند.
اوجالن در فوریهی  1999ربوده شد و در ژوئن همین سال به اعدام
محکوم شد .فعالین حزبی و عدهای از هواداران جنبش ملی کردستان از
دفاعیهی او راضی نبودند زیرا به جای دفاع از پروژهی حق تعیین سرنوشت
به دنبال دمکراتیزه کردن دولت ترکیه رفت و بسیاری مواضع پ.ک.ک را
کنار گذاشت .مثال در اولین دفاعیهاش که قبال به آن اشاره کردم در بخشی
تحت عنوان «مشکالت تحول در درون پ.ک.ک» به سوسیالیسم میپردازد و

میگوید« :سوسیالیسم که نمایندهی عالیترین مرحلهی پیشرفت دمکراتیک و
مساواتطلبانهترین و آزادترین بیان آن درآغاز قرن بود...عمال در اثر نفستنگی
مرده است .این البته اتفاق افتاد زیرا سوسیالیسم ،مانند بسیاری سیستمها،
انعطافناپذیر بود ،و نتوانست در درون سیستم کانالهایی را بر روی آزادی
و برابری که جزو ذات آن است باز بکند ،»...و بعد از اشاره به بعضی تاثیرات
مثبتی که سوسیالیسم داشت از جمله «ظهور طبقات و ملتهایی که از میزان
مساوات بیشتری برخوردار بودند» میگوید« :شکی نیست که در رابطه با
انسانی اساسی ،سوسیالیسم ،یعنی سوسیالیسم علمی که بیان حل
مسائل
ِ
ِ
واقعیت اجتماعی بهوسیله ی علم است ،دو باره گل خواهد کرد» .این دفاعیهی
 1999است و در بقیه ی دفاعیاتش یعنی متونی که به مراجع خارجی تحویل
داد یعنی «کمیسیون اروپایی حقوق بشر» در  2001و دادگاه آتن در 2003
و «دفتر عالی کمیسیون اروپایی حقوق بشر» در  2004و «کمیسیون اروپایی
حقوق بشر» در استراسبورگ و نیز در سایر نوشتههایش ،سوسیالیسم را رد
میکند و به سوی دمکراسی بورژوایی و شکلی از آن که بعضی روشنفکران
غربی «دمکراسی رادیکال» نامیدهاند میرود .همهی این متون در کنگرههای
پ.ک.ک به عنوان خط رسمی حزب پذیرفته شدهاند .در همهی این متون که
در  11جلد منتشر شده اوجالن برای توجیه یا قبوالندن خط مشی جدیدش
تالش فوق العادهای می کند.
از لحاظ نظری یکی از بحثهای مهم اوجالن این است که آزادی یا رهایی از
طریق دولت یا دولتسازی میسر نیست بلکه از طریق تعمیق دمکراسی میتوان
به آن دست یافت و بنیاد دولت مانع دمکراسی است .نتایج عملی چنین نظری
این است :کسب قدرت سیاسی از برنامهی پ.ک.ک حذف شده است و حق
تعیین سرنوشت ملت کرد از طریق تشکیل دولت مستقل منتفی شده است
زیرا به اعتقاد او هر دولت-ملتی مانع تحقق دمکراسی میشود .اما از آنجا که
دولت-ملت ترکیه وجود دارد و هر تغییری در وضع موجود و روابطِ قدرتِ حاکم
بر آن با دخالت یا مخالفت دولت روبرو میشود ،اوجالن باید به این سوال جواب
بدهد که اگر مساله کرد قرار است از طریق تعمیق دمکراسی حل بشود ،حدود
و ثغور تغییراتی که باید در دولت و در برنامه ی پ.ک.ک صورت بگیرد چیست؟
او پاسخ این سوال را به طور مفصل ارائه داده و چکیدهی هزاران صفحه تحلیل
این است :تعمیق دمکراسی در چهارچوب نظام سرمایهداری ترکیه و ساخت
دولتی آن میسر است و آن هم از طریق اصالحاتی در نظام سیاسی و حقوقی
و در رابطهی دولت و پ.ک.ک .به گفتهی اوجالن« ،تضا ِد دولت-پ.ک.ک به
سنت ِز یک جمهوری دمکراتیک میانجامد و این یک پیروزی خواهد بود».
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اما درک اوجالن از دمکراسی برای پوشیدن قبایی بر تن ساختار کنونی
نظام حکومتی ترکیه مناسب است و بعدا به درک غیر طبقاتی او از دمکراسی
اشاره میکنم .فرض کنیم که دمکراسی همان است که او میطلبد .در کشوری
که به قول یکی از مورخینش «کیش دولت» در حد پرستش این بنیاد رایج
است ،او چگونه از یک طرف دولت و دمکراسی را مانعهالجمع میبیند و از
طرف دیگر میخواهد دولت فعلی را دمکراتیزه بکند آن هم با تبدیل پ.ک.ک
به آنتی ت ِز آن به امید اینکه به سنتز «جمهوری دمکراتیک» برسد؟ او برای
به کرسی نشاندن این بحث ،تاریخ ترکیه و کل تاریخ دنیا را بازکاوی کرده و
به این نتیجه رسیده است که ستمی که جمهوری ترکیه در طول نود سال بر
کردها روا داشته است بیش از هر چیز ناشی از تمرک ِز افراطی قدرت دولتی
(سانترالیسم) بوده نه به دلیل ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک آن ،یعنی نه به
ِ
سیاسی-حقوقی مبتنی
ساخت
خاطر آنکه ترکیه یک نظام سرمایهداری با
ِ
بر ناسیونالیسم و ناسیونالشووینیسم است .برای مثال در حالیکه مورخین
نقش کمال آتاتورک را در بنیانگذاری جمهوری و ترسیم مسیر سیاسی و
ایدئولوژیک آن تعیینکننده میدانند ،اوجالن سیاست قدیم و جدید دولت
را در رابطه با کردها از آتاتورک و خط مشی او متمایز میکند .حتی در مورد
مهمترین ارگان دولت ،در دفاعیات  1999در بخشی تحت عنوان «تجربههای
راه حل دمکراتیک» ،مینویسد« :ارتش از بسیاری احزاب به ظاهر دمکراتیک
حساستر است .ارتش استانداردهای دمکراسی را در نظرمیگیرد ...امروز ارتش
تهدیدی برای دمکراسی نیست بلکه بالعکس نیرویی است که تضمین میکند
که دمکراسی به شیوهای سالم به مرحلهی بعدی پیش برود و کار خود را ادامه
بدهد» .اما هر آنچه در تاریخ جمهوری ترکیه روی داد این ارزیابی از نقش
ارتش را رد میکند و در عین حال درک اوجالن از بنیاد ارتش با درک او از
دمکراسی و ماهیت دولت همخوانی دارد.
از جمله راه حلهای عملیای که اوجالن برای تبدیل ترکیه به «جمهوری
دمکراتیک» پیشنهاد کرده است آن است که با اصالح کردن قانون اساسی،
شهروندی از ملیت جدا بشود یعنی شهروندی بر اساس ترک بودن (زبان،
قومیت ،ناسیونالیسم ترک) تعیین نشود و دیگری آن است که با برقراری
«اتونومی دمکراتیک» و «کنفدرالیسم دمکراتیک» ،کردها در سراسر کردستان
یا هرجا که زندگی میکنند امور خودشان را اداره کنند ،زیرا به نظر او اگر این
اصالحات عملی بشوند ترکیه به دولتی متحد و مقتدر تبدیل میشود و راه را
برای پیوستن به اتحادیهی اروپا هموار میکند .در رابطه با جداکردن قدرت
دولتی از ملیت و قومیت ،اوجالن در مقدمهی اولین دفاعیهاش که قبال به آن
اشاره کردم «راه حل دمکراتیک» را توضیح میدهد:
کتاب تمدن دمکراتیک لزلی لیپسن که تصادفی به دستم رسید
به درک این راه حل کمک کرد« .حق ملل در تعیین سرنوشت» که
در سالهای  1970رایج بود و در عمل به معنی ایجاد یک دولت
مستقل بود ،در واقع ،در این مورد راه کور بود .در مورد کردستان،
این باعث میشد که به جای حل کردن مساله مانع حل آن بشود...
وقتیکه در عمل دیدم که آلترناتیوهایی چون ساختن دولت جداگانه،
فدرالیسم ،اتونومی و رویکردهای مشابه در مقایسه با راه حلهایی
که دمکراسی ارائه میدهد چقدر عقب مانده و گاهی حتی بازدارنده
هستند ،توجه به سیستم دمکراتیک برای من اهمیت بسیار پیدا کرد...
این بحث ناظر بر حفظِ
ِ
ساخت سیاسی-حقوقی دولت ترکیه به عنوان یک
دولت وحدتگرا است و منظور این است که دولت ترکیه میتواند از طریق
رفرم ،تنوع زبانی و فرهنگی و قومی را بپذیرد و به حقوق «اقلیتها» احترام
بگذارد و همچنان دولتی متمرکز و وحدتگرا باقی بماند .در واقع در دو دههی
اخیر ،بعضی سیاستمداران و رسانههای ترکیه در رابطه با شرایطِ پیوستن به
اتحادیهی اروپا این بحث را کردهاند که ترکیه میتواند از «مدل فرانسه» پیروی
بکند ،یعنی دولتی غیرفدرال ،متمرکز و دمکراتیک باشد که حقوق «اقلیتها»
را مراعات بکند بدون اینکه آنها را به عنوان یک جمع مانند «ملیت» یا «اقلیت
ملی» به رسمیت بشناسد .لیپسن استدالل کرده است که کشورهای چندملیتی
یا چند قومیتی مانند سوییس اگر دمکراتیک باشند میتوانند رفاه و صلح و
عدالت برای همهی شهروندان را تامین بکنند .چنین درکی از مسالهی ملی،
یعنی جدا کردن قومیت و ملیت از قدرت سیاسی ،از قدیم در فلسفهی سیاسی
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بورژوایی جای مهمی داشته و هنوز هم دارد و معموال به صورت دوالیسم «ملت
مدنی» و «ملت قومی» بیان میشود و فرانسه و آلمان را به عنوان نمونههای
آن ذکر میکنند.
در این شکی نیست که جدا کردن قدرت دولتی از ملیت و قومیت که در
بعضی دمکراسیهای بورژوایی از طریق قانونی صورت گرفته به دمکراتیزه کردن
روابط کمک میرساند ،یعنی اینکه شهروندها صرف نظر از تعلقات قومی و
زبانی و دینی و نژادی و جنسیتی در قبال قانون برابر باشند ،تبعیض بر مبنای
این تعلقات ممنوع بشود و مثال هیچیک از این تعلقات مانعی برای احراز مقام
سیاسی و قضایی و اداری و پارلمانی نباشد .اما این جدایی در عرصهی قانونی
صورت گرفته است در حالیکه ستم ملی و زبانی و نژادی پدیدههای هم قانونی
و سیاسی هستند و هم فرا-قانونی و برابری قانونی نمیتواند نابرابری فرا-قانونی
را رفع بکند .حتی در عرصهی حکومت هم برابری قانونی نتوانسته است تبعیض
ملی و زبانی و نژادی و جنسیتی را بهکلی از بین ببرد .در انگلستان و فرانسه،
قانون وسیلهای بود برای ملتسازی و دولتسازی و تامین رشد سرمایهداری
اما مسالهی ستم ملی را از راه جنگ (ایرلند ،اسکاتلند) و ادغام و پاکسازی
قومی حل کردند.
ایدهی تعمیق دمکراسی از طریق جداکردن شهروندی و ملیت همان طور
که گفتم در «دمکراسی لیبرالی» یا دمکراسی بورژوایی سابقهی طوالنی دارد
و اگر چه در بعضی موارد تضاد ملی راتخفیف داده است اما نتوانسته آن را
برچیند .این بحثی مفصل است ولی میتوانم اشاره بکنم که ستم ملی فقط
سیستم
تعصب یا تنگ نظری یک فرد یا یک گروه نیست بلکه یک
ِ
اعمال قدرت است که مانند هر سیستمی پروسههای تولید و بازتولید
خودش را دارد و با سایر روابط ستمگرانه و استثمارگرانه گره خورده
است و هم دیگر را بازتولید میکنند .در واقع تا وقتیکه این نظام برقرار
است و مردم دنیا به ملتهای بزرگ و کوچک ،ثروتمند و فقیر ،قوی و ضعیف،
یا ستمگر و ستمدیده تقسیم شدهاند نمیتوان به برابری و عدالت رسید .برای
مثال ،یکی از خواستههای مهم پ.ک.ک تامین حقوق زبانی کردها است .اما
حتی اگر ترکی و کردی در عرصهی قانون اساسی هم برابر باشند ،آنطور که
رسمی جمهوری
در عراق کردی و عربی هر دو زبان رسمی هستند ،یعنی زبان
ِ
زبان اکثریت است ،کردی
ترکیه باشند ،باز هم برابر نخواهند بود ،زیرا ترکی ِ
زبان  20درصد جمعیت؛ کردی به مدت هشت دهه به شدت سرکوب شده
است ،در حالیکه ترکی زبان رسمی جمهوری ترکیه است و از حمایت وسیع
دولت برخوردار بوده است؛ حتی اگر دولت زبان کردی را به عنوان زبان آموزشی
کردزبان
التحصیالن
در کودکستان ،دبستان ،دبیرستان و دانشگاه بپذیرد ،فارغ
ِ
ِ
این سطوح آموزش در مقایسه با ترکزبانان در وضعیت نابرابری قرار خواهند
داشت ،مثال موسسات آموزشی نابرابر خواهند بود و کردی نمیتواند زبان روابط
اقتصادی بشود؛ عالوه بر اینها ،بسیاری روابط دیگر باعث بازتولید نابرابری دو
زبان و متکلمین آنها میشوند .البته باید تالش کرد که روابط زبانی دمکراتیزه
بشود هم در قانون و هم در سیاست و اقتصاد و تقسیم نابرابر قدرتِ زبانی تولید
و بازتولید نشود ،اما قانون به تنهایی نمیتواند این هدف را تامین بکند زیرا
زبان مستقل از سایر روابط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره نیست
و بدون برچیدن کلیهی این روابط نمیتوان یکی از آنها را از میان برداشت.
منظورم از آوردن این مثال این است که بگویم حقوق شهروندی در عین حال
که باید تامین شوند (برابری در قبال قانون) ،نباید تصور کرد که از طریق آن
ستم برطرف خواهد شد .در واقع برابری قانونی-حقوقی ،با وجود این که مطلوب
است و باید برای تامین آن مبارزه کرد ،در نهایت به بازتولید روابط نابرابر کمک
میکند به این دلیل که روابط خارج از عرصهی قانون یعنی روابط اجتماعی
و اقتصادی ،نابرابرند و نظام سرمایهداری نمیتواند این برابری را تامین بکند.
یکی از تفاوتهای مهم سرمایهداری و سوسیالیسم در این است که سرمایهداری
میتواند ،در شرایطی و تحت فشار جنبشهای اجتماعی ،برابری قانونی یا
صوری را تامین کند اما در هیچ شرایطی نمیتواند برابری اقتصادی و اجتماعی
را تامین کند .امروز بعد از بیست سال حکومت نیمهمستقل کرد در عراق که
اختیارات آن به مراتب از آن چه پ.ک.ک میطلبد وسیعتر است و کردی و
عربی دو زبان رسمی کشور هستند ،زبان انگلیسی در آموزش عالی بر کردی
ارجحیت دارد و ترکی و فارسی جایگاه تازهای یافتهاند.

سوال  )5در سالهای اخیر پ.ک.ک جامعهی مورد نظر خود را با واژههایی مثل
«کنفدرالیسم دموکراتیک»« ،مدرنیتهی دموکراتیک»« ،کمونالیسم اکولوژیک»
و برخورد تمدنها مشخص میکند .در آثار اوجالن به نظرات کسانی چون فوکو،
والرستاین ،بوکچین ،و ادوارد سعید اشاره میشود .اینها چه تاثیری در
تغییر مسیر اوجالن داشتهاند؟
ِ
جهت اوجالن ،همانطور که قبال اشاره کردم ،به قبل از اسارت
تغیی ِر
برمیگردد ولی بعد از اسارت به چرخشی همهجانبه تبدیل شد .این تغییر مسیر
قبل از هر چیز سیاسی بود اما بعد از ایمرالی توجیه نظری و تاریخی برای آن
ارائه شد و نظرات افرادی که نام بردی در این توجیهات نقش مهمی داشته
است .مسالهی توجیه سیاست جدید به اندازهای برای اوجالن مهم است که او
تاریخ انسان را از دوران ماقبل تاریخ ،یعنی دوران پارینهی سنگی و نوسنگی ،تا
تمدن سومر و از آنجا تا امروز به تفصیل بررسی میکند برای اینکه ثابت کند
که خط مشی قبلی پ.ک.ک اشتباه بوده و باید راه دیگری در پیش گرفت .این
بازگویی تاریخ برای توجیه سیاستی است که در ایمرالی در پیش گرفته است .به
مدل نظام دولتمحور بود .در این
طور خالصه میگوید که تمدن سومر آغاز و ِ
سیاسی متمرکز شدند و
جا بود که ،به گفته ی او ،اول بار کاهنان معمار قدرت
ِ
معبدگاهشان به شهر تبدیل شد ،شهر به دولت تبدیل شد و آن هم به امپراطوری
و تمدن و بذر سلطهجویی و درگیری کاشته شد .بعد استدالل میکند که تاریخ
تمدن همهجا چیزی جز تداوم تاریخ سومر نیست و تاریخ امروز همان تاریخ
سومر است؛ اما اروپا جلو رفت ،با رنسانس و رفورماسیون و روشنگری اگر چه
همراه با استعمار و دولتمحوری و امروز خاورمیانه در مقابل آن حالت دفاعی
ِ
دمکراتیک
دارد؛ به نظر او چاره این است که خاورمیانه یک فدراسیون/تمدن
بدون دولتمحوری بهوجود بیاورد آنهم با پذیرفتن دستآوردهای اروپا از قبیل
آزادی فرد ،پلورالیسم ،سیاست و فکر سکوالر و سنتزکردن آن از طریق جامعهی
مدنی با ارزشهای فرهنگی خودش .در یک کالم« ،تمدن سومری» را باید کنار
گذاشت و به «تمدن دمکراتیک» تبدیل کرد (برای مثال در کتاب «پ.ک.ک و
مسالهی کرد در قرن بیست و یکم» به انگلیسی  2011و «نقشهی راه مذاکرات»
به انگلیسی .)2012
اما این تاریخنگاری با مسیری که تاریخ دنیا طی کرده فرق اساسی دارد.
آنچه در ده دوازده هزار سال اخیر اتفاق افتاده تاریخ مبارزهی طبقاتی بوده،
تاریخی پر از خشونت و درندگی طبقات استثمارگر ،و به همین دلیل مارکس
کل این تاریخ را «ماقبل تاریخ» مینامید و آغاز تاریخ را در ریشهکن کردن
استثمار و ستم در جامعهی کمونیستی آینده جستجو میکرد .اما تاریخنگاری
اوجالن ناظر بر برچیدن نظام طبقاتی و زوال دولت نیست بلکه در چهارچوب
نظام «تمدنی» یعنی نظم طبقاتی و دولتی است و اصالح این نظام را میطلبد.
این تاریخنگاری ،که در سالهای اخیر «گفتمان تمدنی» نامیده شده ،مبتنی
بر طبقات و مبارزهی طبقاتی نیست بلکه تاریخ را در برخورد انواع تمدنها ،که
چیزی جز نظامهای بردهداری و فئودالی و سرمایهداری نیستند ،خالصه میکند
و بر مبارزهی طبقاتی سرپوش میگذارد و «نقشهی راه» است برای تعدیل و
ترمیم حفظ وضع موجود و مشکالتی که با آن در گیر است .در سالهای اخیر
حزب آ.ک.پ نیز که مدت یک دهه است حکومت را در دست دارد به «گفتمان
تمدنی» روی آورده است .به گفتهی کسانی که در مورد این گفتمان تحقیق
کردهاند ،عناصر اصلی آن «دمکراسی محافظهکارانه»« ،ارزشهای معنوی»،
یعنی تلفیق ناسیونالیسم کمالیستی و اسالم ناسیونالیستی و لزوم تامین رهبری
ترکیه بر خاورمیانه و دنیای اسالم است« .گفتمان تمدنی» اوجالن میتواند به
آسانی با این گفتمان تلفیق شود .او در دفاعیهی اولش« ،بیانیهی حل دمکراتیک
تاریخی] پ.ک.ک
مسئلهی کرد» ،خطاب به دادگاه نوشت« :این [عملکرد
ِ
تجزیهطلبی نیست بلکه شاید حرکتی است برای بزرگترین وحدت با ترکیه و
ترکها ،حرکتی به سوی مقتدرشدن و بار دیگر رهبر شدن در خاورمیانه ،قفقاز
و بالکان» .میتوان پرسید که این وحدت که سنگ بنای آن اتحاد نژادی (ترک
بودن از بالکان تا قفقاز) و احیای خالفت عثمانی است چه تفاوتی با «گفتمان
تمدنی» حزب حاکم دارد؟
اوجالن در این بحثها از نظرات کسانی که اسم بردی مانند فوکو ،نگری
و بوکچین الهام گرفته است و بعضیها مانند مارکس و انگلس را گاهی نقد و

گاهی تایید میکند .همچنین در موارد مختلف نظرات و پروژههای ضد و نقیض
ارائه داده است .اما یافتن چکیدهی مطلب در بین انبوه نوشتهها و نقد و تاییدی
که از نظرات مختلف میکند کار دشواری نیست زیرا پروژهی سیاسی او روشن
است .او میگوید مرزهای موجود خاورمیانه را باید به عنوان مرزهای ثابت قبول
کنیم و باید مبارزه را به کسب حقوق بنیادین و دمکراسی در درون کشورها
و دولتهای موجود محدود بکنیم (کتاب «پ.ک.ک و مسالهی کرد در قرن
بیست و یکم» ،متن انگلیسی ،2011 ،ص  ،90و سایر نوشتهها) .او کسب حقوق
را راه رسیدن به دمکراسی و وسیلهای برای رفرم نظام سرمایهداری میداند
نه برچیدن آن و ساختن آلترناتیوی به جای آن و این تصادفی نیست که در
تمام این نوشتهها به سرمایهداری کاری ندارد و به «مدرنیتهی سرمایهداری»
میپردازد و معتقد است که این «جهنم مدرنیته» چیزی جز «سود پرستی،
صنعتگرایی و گرایش به دولت-ملت» نیست (در «مانیفست جامعهی
دمکراتیک :مسائل گذار از مدرنیتهی کاپیتالیستی و روند دموکراسی» ،کتاب
اول ،ترجمهی فارسی .)1388 ،اما از دید مارکسیستی ،سرمایهداری سودپرستی
و طمع و صنعتگرایی نیست بلکه یک فورماسیون اجتماعی-اقتصادی است بر
اساس مالکیت خصوصی وسایل تولید و استثمار کارمزدی و تضاد اصلی آن نه
در عرصهی فرهنگ و خصلت و خلق و خو بلکه بین ماهیت اجتماعی کار و
شکل خصوصی سرمایهدارانهی تملک است و این تضاد به اشکال مختلف و بیش
از همه در شکل تضاد بین طبقات اصلی جامعهی سرمایهداری یعنی طبقهی
بورژوازی و طبقهی کارگر نمایان میشود.
نظرات فوکو از دیدگاهای مختلف نقد شده است .یکی از فایدههای فوکو
برای بحثهای اوجالن این است که او هم بحث مدرنیته را جایگزین بحث
سرمایهداری کرد ،از بحث دولت و طبقه طفره رفت و کسب قدرت دولتی را راه
حلی برای برچیدن نظام سرمایهداری نمیدانست و در واقع ،در تضا ِد حساب
شده با مارکس ،برچیدن این نظام را بخشی از پروژهی تئوریسازیش نکرده
است .او همه جا به بحث قدرت میپردازد ،اما به نظر او قدرت در دولت یا طبقه
تمرکز نیافته بلکه همه جا هست و نباید قدرت زندان و کارخانه و خانواده را
به قدرت طبقهی حاکمه یا دولت تقلیل داد و تصور کرد که با سقوط دولت یا
طبقهی حاکمه استبدا ِد این بنیادها هم ریشهکن خواهد شد .فوکو با شروع از
این موضع که قدرت در انحصار یا مالکیت هیچ طبقهای نیست به این نتیجه
میرسد که به مردم هم تعلق ندارد و اصوال قدرت یک فرم است بدون محتوای
اجتماعی ،یعنی در نیروهای اجتماعی مخصوصا طبقه لنگر نینداخته است؛ برای
او جامعه ،نه جامعهی سرمایهداری بلکه «جامعهی انضباطی» است .همچنین
انضباطی» مدرن ،بر خالف جامعههای
معتقد است که قدرت در «جامعهی
ِ
پیشین پادشاهان و امرا« ،غیرشخصی» شده و از یک خصیصهی انسانی به یک
ِ
موجودیت مستقل و خودکفا تبدیل شده است که انسانها را به ارادهی خود
اعمال
شکل میدهد .بحث قدرت مفصل است از جمله این که ادعا میکند
ِ
قدرت نه یکجانبه است ،از ستمگر به ستمدیده ،و نه به شکل سلسله مراتب
است نظی ِر حاکم و محکوم ،ستمگر و ستمدیده ،یا استثمارگر و استثمارشده و
ادعا میکند که همه صاحب قدرتاند و همه به اعمال قدرت میپردازند و قدرت
به مقاومت میانجامد و یا اینکه قدرت دانش را میسازد و در همهی این بحثها
تالش بر این است که مبارزهی طبقاتی و انقالب و تغییر انقالبی وضع موجود
ِ
بحث «انضباط» و «جامعهی انضباتی» وجود مالکیت
منتفی شود .فوکو در
خصوصی و دولت و درهم تنیدن آنها را در سرمایهداری نادیده میگیرد .در
دیدگاه فوکویی ،حاکمیت دولت از بین رفته زیرا دولت به مجموعهای تبدیل
ِ
کشف
شده که قدرتشان در سراسر جامعه پراکنده است .او با علم که هدفش
حقیقت است مخالف بود زیرا به نظر او حقیقت کارکرد یا ت ََبع قدرت است
و ربطی به خرد ندارد .قدرت همه جا به دانش متکی است و آن را به وجود
میآورد .منظورم این نیست بگویم که اوجالن شیفتهی همه ی افکار فوکو
شده است اگر چه به بحث دانش-قدرت توجه بیشتری میکند .اما سودمندی
فوکو برای پروژهی او بسیار روشن است .در حالیکه فوکو همواره از قدرت و
مقاومت دم میزند و گویی مقدمات تئوریک نقشهی انقالب را تدوین میکند،
در واقع حضور دولت ،این سازمانیافتهترین مرکز قدرتِ طبقه را ،در حضو ِر
فراگی ِر قدرت گم و گور میکند .مفهوم «حکومتگری»  gouvernmentalitéفوکو،
فن حکومت بر انسان ،که بسیاری از روشنفکران «چپ» را شیفتهی خود کرده
ِ
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است ،دولت و نقش حیاتی آن را در تولید و بازتولید سرمایه ،استثمار ،طبقه،
و فرماسیون اجتماعی-اقتصادی از عرصهی دانش تئوریک میزداید .سودمندی
ِ
جهت پ.ک.ک این است که بر انتاگونیسم دولت
این دیدگاه برای پروژهی تغیی ِر
و طبقات استثمار شده و دولت و ملیتهای تحت ستم سرپوش میگذارد.
اما بوکچین و پروژهی آنارشیستیاش چگونه به چرخش فکری اوجالن کمک
میکند؟ اگر فوکو همهی مشکالت را به «انضباط» و «جامعهی انضباطی»
تقلیل میدهد ،آنارشیسم همهی مشکالت را در وجود سازمان و سازمانیافتگی
مییابد .این نظر که تعیین سرنوشت دیگر خواستی دمکراتیک نیست از عالقهی
اوجالن به آنارشیسم سرچشمه نگرفته است اما برای توجیه آن از مکتب فکری
آنارشیستی تغذیه میکند ،این که که دولت را دشمن اصلی آزادی به حساب
میآورد .البته آنارشیستها آزادیخواه هستند و از رهایی ملتها یا حق تعیین
سرنوشت آنها دفاع میکنند .منظورم این است که اوجالن به این نتیجه
رسیده است که دولت ترکیه به هیچ وجه حق تعیین سرنوشت کردها را قبول
ِ
نمیکند چه به صورتِ
دولت مستقل و چه در شکل فدرالیسم و باید این
وضعیت را پذیرفت و توضیح تئوریک برای پذیرش وضع موجود ارائه داد .نظرات
آنارشیستی به این ادعا پا میدهند که با بودن دولت نمیتوان به دمکراسی
یا سوسیالیسم دست یافت و تنها با دور زدن دولت و مستقل از آن تحقق
آزادی میسر است .عقاید بوکچین و ایدههایی نظیر «کنفدرالیسم دموکراتیک»،
«مدرنیته دموکراتیک» یا «کمونالیسم اکولوژیک» این توهم را بهوجود میآورند
که میتوان دولت را به حال خود گذاشت و قدرت را از پایین به باال اعمال کرد.
آنارشیسم یک فلسفهی سیاسی و یک خط سیاسی و ایدئولوژیک است اما
طیف وسیعی را تشکیل میدهد از آنارکو-کاپیتالیسم در نهایت راست گرفته
تا آنارکو-کمونیسم در انتهای چپ .هدفی که در بیشتر اشکال آنارشیسم بهجز
آنارکو-کمونیسم مشترک است تاکید بر آزادی فرد و لزوم برچیدن هر نوع
اتوریتهی سازمانیافته بهویژه دولت است .در عرصهی تئوریهای آنارشیستی،
مسالهی اصلی آزادی فرد از اتوریتهی دولت و دیگر قید و بندهای بنیادهای
اجتماعی است نه رهایی زحمتکشان و کلیهی بشریت از استثمار و ستم .این
به هیچ وجه به این معنی نیست که آنارشیستها برای رهایی زحمتکشان
یا بشریت مبارزه نمیکنند .اما در تئوری آنارشیستی رابطهی ديکتاتوری و
دمکراسی بر اساس دید لیبرالی درک شده است و امکان برچیدن سرمایهداری
را فراهم نمیکند :آنارشیسم ديکتاتوری را از دمکراسی جدا میکند و به این
نتیجه میرسد که ديکتاتوری ،ديکتاتوری است و دمکراسی ،دمکراسی و آنها
را به شکل دوالیستی در تقابل با هم و به شکل مانعهالجمع قرار میدهد و
دیکتاتوری را با زورگویی و خشونت و قلدری قاطی میکند .اشکال اصلی این
نظر این است که در فقدان دید دیالکتیکی و ماتریالیستی ،نمیتواند دمکراسي
را ُفرمی از ا ِعمال قدرت طبقه ببیند و در نتیجه به هیچ وجه نمیتواند دمکراسی
را ُفرمی از ديکتاتوری طبقه ببیند ،به عبارتی دیگر دمکراسی و دیکتاتوری را
نمیتواند پشت و روی یک سکه ببیند ،منظورم سکهی حاکمیت طبقه است،
چه طبقهی بورژوازی چه طبقهی کارگر ،البته اگر قدرت را در دست گرفته باشد
و هنوز طبقات و دولت زوال نیافته باشند و تعجبآور نیست که آنارشیستها
در حمله و طعنه به «دیکتاتوری پرولتاریا» هیچوقت از روزنامههای بورژوازی
عقب نمیمانند .آنارشیستها آرزو میکنند که دولت ،این سازمانیافتهترین
مرکز قدرت ،از بین برود اما ،بر خالف مارکسیسم و کمونیسم ،از درک تئوریک
رابطهی دولت با طبقه ،فورماسیون و انقالب عاجزند و پروژهای برای سرنگون
کردن دولت بورژوایی و استقرار دولتی که هدفش «زوال دولت» باشد ندارند
و معتقدند که چنین چیزی میسر نیست و از آنجا که در عمل هم توانابی
برچیدن دولت را ندارند ،در محدودهی مبارزه با «اتوریته» و تالش برای آزادی
فرد باقی میمانند .اما اوجالن ،بر خالف آنارشیستها ،در راس یک تشکیالت
وسیع و با تجربه و دارای سازمانهای سیاسی و نظامی و فرهنگی و تبلیغاتی
و اجتماعی گسترده قرار دارد و تغییر خط سیاسی و ایدئولوژیک را باید به
زمینهی تشکیالتی بکشاند و تجدید سازماندهی بکند .در واقع ،پ.ک.ک این
کار را از سال  2005انجام داده است .خط سیاسی و ایدئولوژیک در ایمرالی ،در
رهبران تشکیالت در خارج از زندان آن را
شرایط اسارت ،تدوین شده و سایر
ِ
در زمینههای مختلف پیاده میکنند .در عرض هشت سال اخیر ،پ.ک.ک مدام
مشغول تجدید سازماندهی بوده و مفاهیمی مانند «کنفدرالیسم دموکراتیک»،
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«مدرنیته دموکراتیک»« ،کمونالیسم اکولوژیک» ،و «اتونومی دمکراتیک»
رهنمون این بازسازیها بودهاند و بعضی از این مفاهیم از افکار و مفاهیم
بوکچین متاثرند .پ.ک.ک ادعا میکند که این ابتکارات یعنی کنفدرالیسم
و کمونالیسم و غیره تالشی است برای به تحقق رساندن دمکراسی از پایین
به باال ،و بدون حضور دولت .مثال کنفدرالیسم دمکراتیک طبق نظر اوجالن،
«حکومت-بر-خو ِد دمکراتیک» را از کمونیتیهای محلی شروع میکند و به
شکل شوراهای علنی ،شوراهای شهر ،پارلمانهای محلی و کنگرههای بزرگتر
سازماندهی میکند .نمونهی آن «کۆما جڤاکێن کوردستان » ( )KCKاست.
تشکل دیگر «کنگرهی جامعهی دمکراتیک» ( )DTKاست که دربرگیرندهی
مجلسهایی در سطوح مختلف مانند ده ،ناحیهی روستایی ،محالت شهر و
منطقه است با هدف خودگردانی در این سطوح و بدون اینکه بخواهد قدرت را
از دولت بگیرد میخواهد فرمهای غیر دولتی قدرت را سازماندهی بکند.
کمونالیسم بوکچین با این خط سیاسی همخوانی دارد .هواداران
ایدهی
ِ
این ایده میگویند کمونالیسم آلترناتیو سیاسی و تشکیالتی است در مقابل
سرمایهداری و دولت-ملت آن و هدفش این است که از طریق برقراری
«دمکراسی بلدیهای» ( )municipal democracyقدرت دولتی را به زیر بکشد یعنی
محلی شهرداری بکشاند زیرا معتقد است که
از سطح ملت-دولت به سطح
ِ
شهرداری یک بنیاد انسانی اساسی است که قدرتش را به ملت-دولت باخته و
باید دوباره آن را بدست بیاورد .از این رو به عقیدهی بوکچینیها شهرداریهای
فعلی باید دمکراتیزه بشوند به این ترتیب که شهروندان را در حوزهی خود در
قدرت سهیم کنند .این بازسازی را از طریق انواع شوراها ،کمیتهها و مجالس
باید انجام داد که در آنها مشاوره و تصمیمگیری به شیوهی شفاف صورت
میگیرد .از آنجا که مجموعهای از شهرداریهای پراکنده و خودمحور نمیتواند
جای ملت-دولت را بگیرد ،معتقدند که برای رسیدن به این هدف شهرداریها
باید در شبکههای منطقهای و کنفدراسیونهای وسیعتر از سطح منطقه متحد
بشوند .بوکچینیها میدانند که شرایط اقتصادی و مادی سرمایهداری مانع
برابری و آزادی و عدالت میشود اما معتقدند کنفدرالیسم دمکراتیک متشکل از
شهرداریهای دمکراتیک میتواند آلترناتیو ملت-دولت باشد.
سوال  )6جنبشهای ملی در کردستان و دیگر جاها نه از آنارشیسم متاثر
بودهاند نه با آنها پیوندی داشتهاند .بوکچین کیست و این رابطهی پ.ک.ک
و آنارشیسم بوکچین چگونه برقرار شده؟
این درست است که چنین رابطهای وجود نداشته است .من همهی
رابطههای پ.ک.ک و بوکچین را دنبال نکردهام و بیشتر به تحوالت فکری و
ایدئولوژی توجه داشتهام .اما پروسهی آشنایی بوکچین و همفکرانش با اوجالن
توسط یکی از نزدیکان و همفکران بوکچین به نام جانت بییل ( )Biehlو عدهای
دیگر بازگویی شده است.
موری بوکچین ،طبق یکی از سخنرانی/نوشتههای جانت بییل ،در سالهای
 1930عضو تشکیالت جوانان حزب کمونیست آمریکا بود و در اواخر این دهه
به تروتسکیستها ملحق شد زیرا آنها میگفتند که جنگ جهانی دوم به
انقالب پرولتری در اروپا و آمریکا میانجامد همانطور که جنگ جهانی اول
به انقالب در روسیه منجر شده بود .از آنجا که این انقالبها صورت نگرفت
بوکچین از تروتسکیستها هم جداشد ،اما با دوستانش سعی کرد به آلترناتیوی
در مقابل مارکسیسم و کمونیسم برسند .قبل از ادامهی این داستان باید بگویم
که مارکسیستها و کمونیستها هیچوقت معتقد نبودهاند که شرایط جنگ
به خودی خود به انقالب پرولتری میانجامد .درست بر عکس ،معتقدند اگر
طبقهی کارگر آگاهی طبقاتی و حزب کمونیستی با خط سیاسی صحیح نداشته
باشد نه تنها انقالب نخواهد کرد بلکه زیر پرچم بورژوازی «خودش» به دفاع
از میهن سرمایهداریاش میپردازد .قبل از جنگ جهانی اول همهی احزاب
سوسیالدمکرات اروپا به جز روسیه تحت رهبری لنین به «جنگ میهنی»
پیوستند و تنها در روسیه به خاطر وجود حزب بلشویک ٬جنگ امپریالیستی
بهطور نقشهمند و با برنامه به انقالب تبدیل شد .انقالب هم هیچوقت بدون
«وضعیت انقالبی» ،بدون تئوری انقالبی ،بدون تشکل انقالبی و بدون خط
سیاسی و ایدئولوژیک درست صورت نمیگیرد.

بوکچین که از قیام پرولتاریا مایوس شده بود ،در دههی  50خطر سرمایهداری
را در تضاد آن با محیط زیست و نابودکردن طبیعت و انسان یافت ،مثال با صنعتی
کردن کشاورزی ،آلوده کردن محصوالت آن ،کالن کردن شهرها به حد غیر قابل
تحمل و جداکردن انسانها از طبیعت و تبدیل آنها به ماشین .او به این
نتیجه رسید که آلترناتیو سرمایهداری جامعهی اکولوژیک است ،جامعهای که
غیرمتمرکز شده و اجازه میدهد مردم در مقیاسهای کوچکتر از شهر زندگی
کنند ،بر خود حکومت کنند و خوراک خود را در محل تولید کنند ....چنین
جامعهای و بنیادهایش فقط از طریق انجمنهای دمکراتیک تحقق مییابند آن
هم به این شرط که ملت-دولتهای فعلی از بین بروند و قدرتشان به شهروندان
در این مجالس داده شود .از آنجا که مجلسها در سطح محل کار میکنند باید
به صورت کنفدرال با هم متحد شوند تا بتوانند در منطقهی وسیعتری عمل
کنند .او در دههی  80اعالم کرد که کنفدراسیون مجالس شهروندان قدرت
مقابل یا قدرت دوگانه در مقابل ملت-دولت خواهند بود ،برنامهای که آنرا
«بلدیهگری لیبرتاری (آزادیخواهانه)»  libertarian municipalismنام نهاد و بعدها
کمونالیسم نامید.
بعضی آنارشیستها با ایدهی حکومت محلی مانند هر نوع حکومتی مخالف
بودند زیرا به عقیدهی آنها این حکومتها میبایست متکی به رای اکثریت
باشند و اقلیت را به حساب نیاورند و این را مخالف اصول آنارشیسم میدانستند
و به جای این ،موافق ایجاد گروه های کمونیتار غیر سیاسی ،تعاونیها و کمونها
بودند .بوکچین معتقد بود که با چنین برنامهای نمیتوان انقالب کرد و تنها
«بلدیهگری لیبرتاری» میتواند علیه ملت-دولت قد علم کند .او با وجود تالشی
که برای اقناع مخالفین کرد به نتیجه نرسید و در  ،1999سال دستگیری
اوجالن ،اعالم کرد که از آنارشیسم بریده است.
بییل میگوید که در این زمان خبر ربودن اوجالن را شنیده بودند اما او را
بوکچین نیم قرن پیش دچار تحول
نمیشناختند و نمیدانستند او هم مانند
ِ
شده و «مارکسیسم-لنینیسم را به طرفداری از دمکراسی» رد کرده است.
اوجالن در  2002شروع به خواندن مفصل آثار بوکچین مخصوصا اکولوژی
آزادی  Ecology of Freedomو شهریگری بدون شهر Urbanization without Cities
کرد .بعد ،از طریق وکالیش به همهی شهردارها در کردستان ترکیه پیشنهاد
کرد که شهریگری بدون شهر را بخوانند و به همهی مبارزین توصیه کرد
اکولوژی آزادی را مطالعه کنند .بییل میگوید که اوجالن در  2005-2004از
ایدهی دمکراتیزهکردن دولت دلسرد شده بود اما در همان حال این پروژه را
تعقیب میکرد و میگفت «این خیالبافی است که از طریق درهم کوبیدن دولت
به دمکراسی دست یافت» .به نظر بییل ،این تضاد اوجالن را آشفته کرده بود اما
بوکچین هرگز در زمینهی عملی به پای اوجالن نرسید و اگر میرسید با همان
مساله روبرو میشد و برای حل آن به «پروگرام گذار تروتسکی» متوسل میشد.
اوجالن در بهار  2004از طریق وکالیش به بوکچین پیام داد که او خود را شاگرد
بوکچین میداند ،درک خوبی از آثار او دارد و مشتاق است که این ایدهها را در
جامعههای خاورمیانه پیاده بکند .اما این تماس برقرار نشد و بوکچین در سال
 2006درگذشت .بوکچین در ماه مه  2004به اوجالن پیام داده بود که رهایی
خلق کرد را آرزو میکند و کردها خوش شانسند که رهبری چون او دارند.
این پیام در دومین مجمع عمومی کنگرهی خلق کردستان در تابستان 2004
مجلس پ.ک.ک از او به عنوان «بزرگترین
خوانده شد .بعد از مرگ بوکچین،
ِ
عالم اجتماعی قرن  »20نام برد و اعالم کرد که «تز بوکچین در بارهی دولت،
قدرت و سلسله مراتب از طریق مبارزهی ما به اجرا گذاشته میشود و تحقق
پیدا خواهد کرد ...ما این قول را عملی خواهیم کرد به صورت اولین جامعهای که
کنفدرالیسم دمکراتیک ملموس را برقرار میکند».
در آخرین نوشههای اوجالن که تحت عنوان نقشهی راه مذاکرات با مقدمهی
ایمانوئل والرستاین منتشر شده است و مبانی مذاکرات محرمانهی او با دولت
ترکیه را از  2009تا تابستان  2011توضیح میدهد ،مواضع جدید پ.ک.ک که
به طور خالصه اشاره کردم (کنار گذاشتن پروژهی دولت کرد یا خودمختاری و
پایه نهادن وحدت کرد و غیرکرد در میهن مشترک) بار دیگر فورموله شده است.
سوال  )7پرسش بعدی این است که به طور کلی این طرح و برنامهای که
پ.ک.ک جلو گذاشته است چه افق طبقاتی را نمایندگی میکند و مبنا و

جهتگیری طبقاتیاش چیست؟
جامعهی کردستان در چند دههی اخیر تغییرات چشمگیری کرده و مثال
باید به رشد بورژوازی کرد و طبقهی کارگر ،حضور فعال زنان در دنیای خارج از
خانواده و به خصوص در جنبشهای اجتماعی از جمله در جنبش کمونیستی،
ظهور قشر روشنفکر زنان ،گسترش وسیع رسانههای سنتی و اجتماعی ،توسعهی
دیاسپورا ،ظهور جریانات اسالم سیاسی از جمله بنیادگرا ،پیدایش حکومت
نیمهمستقل کرد در کردستان عراق و بسیاری تحوالت دیگر .همهی اینها نظم
طبقاتی و سیاسی و ایدئولوژیک کردستان را بسیار پیچیدهتر کرده است .به
نظرم درست است که بگوییم یکی از مشخصات وضع فعلی در کردستان و همه
جای دیگر عقب بودن عامل ذهنی از شرایط عینی است ،منظورم از شرایط
ذهنی بیش از هر چیز وجود حزبی است که مبارزه را در جهت رهایی سیاسی
و اجتماعی رهبری کند .اما احزاب ناسیونالیست اکثریت مردم را که دهقان
و کارگر و دیگر زحمتکشان هستند به ذخیرهی جنگی و ابزار ملتسازی و
کسب امتیاز و شرکت در قدرت سیاسی حاکم تبدیل کردهاند .این وضع غیر
منتظره نیست و شکل صریحی از روابط طبقاتی و آشتیناپذیری منافع آنها
است .در حالیکه جنبشهای ملی با ستم ملی مبارزه میکنند ،هیچ
جای دنیا و در هیچ دورانی نخواستهاند که به رفع استثمار طبقاتی و
ستم جنسیتی بپردازند اگرچه در بعضی جنبشها حرفش را زدهاند .به
جنبشهای ملی آفریقا و آسیای بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنیم که درگیر
مبارزهی سهمگینی بودند مثال الجزایر ،فلسطین ،اندونزی ،یا آفریقای جنوبی.
مشکل اینها فقط این نیست که رهبران به قدرت رسیده غرق فساد مالی و
اداری هستند و مردم و سامان ملت را غارت میکنند .مسالهی اصلی این است
که در هر یک از این ملتها یا کشورها ناسیونالیستهای به قدرت رسیده
به مثابهی بخشی از طبقهی بورژوازی عمل میکنند و مایلند مانند مهرهای
بیندولتی امپریالیستی عمل بکنند .با وجود این که بورژوازی در هر
در نظم ِ
کشوری تضادهای درون خود را دارد مثال تضاد بورژوازی ترک و کرد ،عرب و
کرد ،یا تضادهای درون بورژوازیهای عرب و در سطح بینالمللی نیز بورژوازی
کشورهای مختلف با هم در تضادند و گاهی در جنگ ،اما در مجموع یک
طبقهی جهانی را تشکیل میدهند و رهبران به قدرت رسیده ،مثال در کردستان
عراق ،افتخار میکنند که بخشی از این طبقه به حساب بیایند و فعاالنه درگیر
آن هستند .یکی از نشانههای تغییر و تحول منظر سیاسی کردستان را میتوان
در عراق مشاهده کرد .بعد از بیست و دو سال «حکومت اقلیم کردستان» و به
خصوص بعد از سقوط صدام ،تضاد ملی بین ملت کرد و دولت عراق تخفیف
یافته و تضاد طبقاتی یعنی تضادهای درون جامعهی کرد ،بین مردم زحمتکش
و آزادیخواهان و زنان از یک طرف و حکومت کرد از طرف دیگر شدت یافته
است ،علیرغم اینکه هم بغداد و هم ههولیر میخواهند آتش تضاد ملی
خاموش نشود.
در مورد خط مشی و برنامهی جدید پ.ک.ک میتوان گفت که در بهترین
شرایط ،اگر حکومت فعلی و حکومتهای بعدی حداکثر مطالباتش را بپذیرند
و دولت از طریق رفرم قانون اساسی دمکراتیزه بشود و بنیادهای «کنفدرالیسم
دموکراتیک» و «اتونومی دمکراتیک» برپا بشوند ،ترکیه و کردستان حتی یک
قدم از روابط سرمایهداری دور نمیشوند و در واقع راه برای گسترش این
روابط هموارتر میشود .در ترکیه روابط سرمایهداری پیشرفته است و رفع
ستم ملی به نحوی که در برنامهی پ.ک.ک مطرح شده است راه را برای
گسترش آن هموارتر خواهد کرد .رفع ستم ملی ضروری و عاجل است اما هر
طبقهای هدف و جهت آن را طبق منافع خودش تنظیم میکند .این خوب
است که مجالس و شوراهای محله و ده و شهر و منطقه بهوجود بیایند و
مردم عادی ،زحمتکشان ،زنان و اقلیتهای ستمدیده و نه فقط سیاستمداران
حرفهای به بحث مسائل خود بپردازند ،به مشورت بپردازند و به قول پ.ک.ک
«دمکراسی از پایین به باال» اعمال بشود ،اما چنین پروژهای هنوز در چهارچوب
روابط موجود ،یعنی نظم طبقاتی سرمایهداری ،صورت میگیرد و به تحکیم
این چهارچوب خدمت خواهد کرد نه سرنگون کردن آن .مشکل اصلی ،بر
خالف نظر آنارشیستها و مدافعین «دمکراسی» خالص ،سمت و سوی باال
به پایین یا پایین ب ه باالی اعمال قدرت نیست بلکه این است که در جهت
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بازتولید روابط سرمایهداری است یا در جهت برچیدن این روابط و برپاکردن
روابط کمونیستی .انجمنها و شوراها چه در سطح ده و چه در سطح کشور
اگر از مبارزترین و فداکارترین کارگران و زحمتکشان هم تشکیل شوند توانایی
برچیدن سرمایهداری را ندارند ،زیرا نظرات افراد راجع به هر مسالهای متفاوت
است و هیچ تضمینی نیست که یک شورا بتواند یا بخواهد چنین هدفی را دنبال
کند یا اگر هم دنبال بکند بتواند به عملی کردن آن بپردازد .آنچه برای تغییر
رادیکال جهان تعیینکننده است وجود حزب است و نه فقط شورا و انجمن و
اتحادیه و رای دادن و دمکراسی «از پایین به باال» .منظورم حزب کمونیست با
تئوری مارکسیستی پیشرفته است .برهم زدن روابط سرمایهداری کار سترگی
است که بدون تحول انقالبی و تئوری و دانش مارکسیستی میسر نیست .حتی
در تجربههای مهمی مانند شوروی و چین که انقالب و رهبری و تئوری و اراده
هم وجود داشت ،با وجود پیشرفتهای مهمی که در دو سه دهه صورت گرفت،
سرمایهداری رجعت کرد .دالیلی که اوجالن و آنارشیستها برای توضیح شکست
تجربهی سوسیالیستی قرن گذشته ذکر کردهاند بازتاب واقعیتی که روی داد
نیست و کامال به تئوری مبارزهی طبقاتی و تئوریهای مارکسیستی در مورد
فورماسیون سرمایهداری و گذار به سوسیالیسم و امکان احیای سرمایهداری در
کشور سوسیالیستی همانطور که در قرن بیستم اتفاق افتاد ٬بی اعتنا است.
امروز هر جریان سیاسی که تمایلی به برچیدن نظام سرمایهداری داشته باشد
بدون درک درستی از علل موفقیتها و شکست تجربهی سوسیالیسم در قرن
بیستم به جایی نخواهد رسید.
سوال  )8در همهی بخشهای کردستان مبارزهی ملی ادامه دارد ،نارضایی
از وضع موجود وسیع است ،مردم عرصهی مبارزه را رها نمیکنند و در
مواردی مرزهای بین نیروهای آزادیخواه و ارتجاعی به هم ریختهاند .در
حالیکه مبارزات عملی گسترده است ،به نظر میرسد که در زمینهی سیاسی
و ایدئولوژی پیشرفتی حاصل نشده است .تغییر مشی پ.ک.ک چه مبارزات
فکری و ایدئولوژیک را به دنبال داشته است و چه تاثیری در ناسیونالیسم کرد
داشته است و برای آیندهی این جنبش چه عواقبی در بردارد و وضع جنبش
کمونیستی چگونه است؟
تغییر مشی پ.ک.ک هم در ناسیونالیسم کرد در سراسر منطقه و هم در
جنبشهای چپ ترکیه تاثیر میگذارد .ابتدا باید بگویم که پروژه ی ناسیونالیسم
کرد مانند سایر ناسیونالیسمها و شاید هم بیشتر از بسیاری از آنها در بهترین
حالت رفع ستم ملی است یعنی رهایی از ستم بیگانه نه رهایی از ستم خودی.
جنبشهای ناسیونالیستی برای حل این تضاد بین ملت کرد و دولتهای منطقه
خواست استقالل ،خودمختاری ،یا حقوق زبانی و فرهنگی کردهاند .ناسیونالیسم
کرد تضادهای درونی جامعهی کرد از جمله تضاد دهقانان و فئودالیسم ،تضاد
کارگران و بورژوازی ،تضاد جنسیت زن و مرد ،و تضاد مردم با بنیاد دین را نادیده
میگیرد یا انکار میکند مثال انکار وجود فئودالیسم ،انکار وجود جنبشهای
دهقانی ،یا انکار خودی بودن قتل ناموسی و رهبران فئودال-دینی مانند شیخ
عبیداهلل ،شیخ محمود و شیخ سعید را قهرمانان ملی به حساب میآورند .در
این سیاست و تاریخنگاری ناسیونالیستی نقد روابط اجتماعی و کارنامه
و برنامهی جنبش ملی جایی ندارد .همانطور که قبال اشاره کردم ،پ.ک.ک
فعالیت خود را با نقد روابط طبقاتی استثمارگرانه و ارتجاعی از قبیل فئودالیسم،
عشیرهگری و بنیاد دین در کردستان شروع کرد اما به تدریج بعد از شروع
مبارزهی مسلحانه در  1984و به ویژه از اوایل دههی  90با همهی اینها کنار
آمد .وضع سایر احزاب ملی هم در کردستان عراق و ایران بر همین منوال بوده
است.
اگر برنامهی پ.ک.ک در کردستان شمالی به نتیجه برسد و به عنوان یک
حزب کرد در قدرت سیاسی شریک بشود ،تضاد درونی عمده میشود .میتوان
انتظار داشت اگر بهبودی در زندگی ستمدیدهها و استثمارشوندگان صورت نگیرد
این حزب را مسئول موقعیت خود خواهند شمرد ،همانطور که در کردستان
عراق دو حزب «پارت دمکرات کردستان» و «اتحادیهی میهنی کردستان» را
مسئول میدانند .یکی از تغییراتی که در جنبش ملی ،بعد از روی کار آمدن
تئوکراسی در ایران صورت گرفت ٬ظهور تشکالت اسالمی بود که با احزاب
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سنتی به رقابت برخاستند .مطمئنا این جریانات اسالمگرا که برنامهی برقراری
رژیم تئوکراتیک در کردستان را دنبال میکنند از عقبگرد پ.ک.ک استفاده
خواهند برد .در واقع احزاب ناسیونالیست کردستان هیچ وقت در این حد
دمکرات یا آزادیخواه نبودهاند که مانند پیشینیان اروپایی خود یعنی بورژوازی
قرن  18به جدایی دین و دولت در همان چهارچوب بسیار محدود جهانبینی و
سیاست این طبقه متعهد بشوند .نارضایی احزاب و روشنفکران ناسیونالیست از
دین و روابط دینی فقط متوجه شیخها ،مالها و طلبههایی بوده است که به زبان
و ادبیات کردی بیاعتنا بودهاند و در جنبش ملی شرکت نکردهاند .این نارضایی
اول بار در دههی آخر قرن  19توسط اولین شاعر ناسیونالیست حاجی قادر
کویی بیان شد اما بسیاری از ناسیونالیستهای امروز به گرد پای حاج قادر هم
نمیرسند و جسارت نقدی در حد او را ندارند .در واقع پ.ک.ک هم در سال
 1991در جزوهای تحت عنوان «رویکردی انقالبی به مسئلهی دین»
نقد خود را از دین پس گرفت .امروز بسیاری از رهبران احزاب غیر دینی و
روشنفکرها به دینداری روی آوردهاند .دو حزب حاکم در کردستان عراق راه
«سازمان رهاییبخش فلسطین» و «سلطهی فلسطینی» را در پیش گرفتهاند.
امروز میبینیم در کردستان شمالی یک حزب چپ کرد و در کردستان عراق
دو حزب راست کرد ،هر کدام به نحوی و به درجاتی ،در قدرت سیاسی شرکت
میکنند .بعید است که تجربهی آنها از تجربهی ناسیونالیستهای هند و
آفریقا و سایر جاها بهتر باشد .اما در بارهی مبارزات فکری و ایدئولوژیک ،اینها
دینامیسم خود را دارند ،اگر چه شباهت آنها با سایر جنبشهای ناسیونالیستی
بسیار گویا است.
دنیا در آتش ناسیونال شووینیسم ،دین ،فاشیسم ،بیگانهستیزی ،ملیتگرایی
و قومیتپرستی میسوزد و جنگ و کشتار دینی ،مذهبی ،ملی و قومی وحدت
اکثریت مردم زحمتکش دنیا را علیه اقلیتی استثمارگر غیرممکن کرده است.
نظم جهانی گرفتار بحران جدی است و تالش برای تقسیم مجدد قدرت و مناطق
نفوذ بین بلوکهای امپریالیستی در جریان است و در این وضعیت سیال و بی
ثبات انواع و اقسام نیروهای ارتجاعی به ویژه اسالمگرایان سربلند میکنند و
مدعی میشوند که میتوانند مردم را از دهشتهای گلوبالیزاسیون سرمایهداری
و حکومتهای فاسد نجات دهند .سوال پیش پای فرد ،حزب یا جنبشهای
اجتماعی این است :باید به بخشی از این جنگهای ارتجاعی تبدیل شد یا به
مصاف آنها رفت و راه انقالب را در پیش گرفت؟ در احزاب ناسیونالیستی
اگر چنین سوالی مطرح بشود پاسخ آن روشن است و کاری هم به تئوری و
ایدئولوژی ندارند زیرا درعمل تالش کردهاند که در الی پیچ و مهرههای نظم
امپریالیستی جایی برای خودشان پیدا کنند .در کردستان ،معموال مبارزات
عملی بهویژه مبارزهی مسلحانه بر مبارزهی تئوریک و ایدئولوژیک چربیده است
اما حتی مبارزهی مسلحانه هم از تئوری بیبهره بوده و در عرصهی عمل نیز در
سطح مبارزات چریکی به عنوان اهرم فشار درجا زده است در حالیکه جنگی
که انقالبی باشد هدفش رسیدن به جامعهای کیفیتا متفاوت از جامعه فعلی
ملی مسلح در طول چند دهه ،از سال 1961
است .در این زمینه ،جنبش ِ
تا کنون ،حتی یک کار تحلیلی و تئوریک در مورد جنگ خلق ،ارتش خلق،
رابطهی مبارزهی سیاسی و نظامی ،خط مشی نظامی ،یا جمعبندی از کار
نظامی ارائه نداده است .در رابطه با ماهیت جنبش ملی ،مسالهی ملی ،مسالهی
طبقات ،انقالب ،مطالبات جنبش ملی و غیره نیز همین طور بوده است .در واقع
پ.ک.ک بیشتر از همهی احزاب کرد به این مسائل توجه کرده و این بیشتر
در آثار اوجالن بوده که در شبکهی انتشارتی بسیار وسیعی منتشر شده و به
زبانهای مختلف تبلیغ شده است .در حالیکه جنبش ملی برای دانش و جدل
و برخورد آرا ارزشی قائل نبوده است ،برخورد مسلحانه بین احزاب ُکرد وسیع
بوده است ،مثال بین حزب دمکرات و کومله ،پارت دمکرات و اتحادیهی میهنی
کردستان ٬و جنگ این دو تا علیه پ.ک.ک ،و جنگ احزاب ملی علیه احزاب
کمونیست .بعد از بیست و یک سال حکومت کرد در کردستان عراق نارضایی
و انتقاد از سلطهی دو حزب و عملکرد «حکومت اقلیم کردستان» شروع شده
اما همهی اینها در چهارچوب وضع موجود است یعنی انتقاد به منظور آراستن
آن .ناسیونالیستهای کرد در جنگ برای رهایی سیاسی جسور و جان برکف
بودهاند اما در مصاف با دنیای کهن و نظام طبقاتی و جنسیتی آن و جنگ برای
رهایی اجتماعی و رهایی انسان جسارتی از خود نشان ندادهاند .امروز بیش از

هر زمان ،بعد از شکست تالشهای عظیم طبقهی کارگر برای خلق دنیایی دیگر،
سپرانداختن یا سپر برگرفتن در مقابل دنیای پوسیدهی طبقاتی سنگ محک
آزادیخواهی و رهاییطلبی است.
ِ
ِ
فعالیت
محصول
ایدئولوژیک درست
دریافت حقیقت و تدوین خط سیاسی و
ِ
یک مغز بزرگ نیست بلکه نتیجهی مبارزهی سیاسی و ایدئولوژیک و تئوریک
بین افکار متفاوت و متعارض در درون یک سازمان و بین آن سازمان و سایر
جریانات است .معلوم نیست که تغییر جهت پ.ک.ک به چه مبارزاتی میانجامد
اما این روشن است که بیشتر رهبران این حزب در خارج از زندان خط رهبر
حزب را پذیرفتهاند .در این وضعیت رهبر تشکیالت هر مسیری را انتخاب کند
بقیه هم دنبال آن میروند و امکان برخورد نظرات و بحث و جدل محدود
میشود .چنین وضعی ناشی از خط سیاسی و تشکیالتی و نهایتا ایدئولوژیک
است.
مشکل امروز چه در کردستان و چه در جاهای دیگر کمبود مبارزه و مبارز
نیست .سرمایهداری و بحرانهای مداومش هر لحظه همهی مردم دنیا بهویژه
زنان ،کارگران ،زحمتکشان ،دهقانان ،بردههای جدید و خلقهای ستمدیده را به
میدانهای مبارزه میکشاند ،اما این مبارزات علیرغم از خود گذشتگیهای بی
پایان به نتیجه نمیرسند ،زیرا مشکل اصلی نه در عرصهی عمل بلکه در عرصهی
ِ
ِ
تئوریک درست وسازماندهی بر
ضعف تئوری و دانش
آگاهی است ،یعنی در
اساس آن ،اگر چه تجربهی مبارزات گذشته و امروز به حدی وسیع است که
جمعبندی انقالبی از آنها چه در سطح کشور و چه در سطح بینالمللی به
چالش عظیمی تبدیل شده است .از «جنبش اشغال» در غرب گرفته تا «بهار
عربی» و مقاومت دهقانان چین و هند و آمریکای التین ،زنان ،مردم بومی،
جوانان بیکار یونان و اسپانیا و انواع مقاومتهایی که هر لحظه در گوشهای از
اصلی شکست ٬نبودن حزبی انقالبی است که بتواند با
دنیا قد علم میکنند .علت
ِ
درک درست انقالب را رهبری کند .بسیاری از فعالین و روشنفکران «چپ» تضاد
اصلی در هر کشور و در سطح دنیا را تضاد بین دمکراسی و دیکتاتوری به حساب
میآورند گویی که با کنار رفتن سیاستمداران و دولتمداران قلدر و خودکامه،
«حکومت قانون» ،انتخابات آزاد ،آزادی بیان ،آزادی تشکل و آزادی مطبوعات و
ایجاد «فضای دمکراتیک» برقرار میشود و استثمار ،ستم بر زنان و ملیتها ،فقر
و بیکاری ،نابودی محیط زیست ،جنگ و شکنجه و کشتار رخت بر میبندند و یا
القل به حاشیه رانده میشوند .در این اوضاع عامل ذهنی به مانعی در تحول
شرایط عینی تبدیل شده است .تئوری از پراتیک عقب مانده است از
جمله تئوری مارکسیستی ،که بهشدت احتیاج به نوسازی و تکامل دارد.
اگر نظام سرمایهداری امپریالیستی دنیا را در آستانهی انقالب سیاسی
و اجتماعی قرار داده است ،انقالبیون باید انقالب در تئوری را در دستور
کار قرار بدهند .در سالهای اخیر بعضی از فعاالن سیاسی و روشنفکران که از
یورش بیوقفهی سرمایهداری بر مردم دنیا و بر طبیعت در عزابند و امیدی به
رهایی در چهارچوب وضع موجود ندارند ،به «ایدهی کمونیسم» روی آوردهاند.
برای مثال کنفرانس «ایدهی کمونیسم» که به دنبال دور جدیدی از بحران
سرمایه داری ،در سال  2009در لندن برگزار شد به بحث آلترناتیو کمونیستی
پرداخت اما نتوانست راه خروج از بحران جنبش کمونیستی را ترسیم بکند.
بعضیها هنوز دل به این بستهاند که با برگشت به «مارکس جوان» ،هنگامی
بورژوایی عصر روشنگری
که هنوز کمونیست نبود ،و پل زدن از او به دمکراسی
ِ
به کمونیسم برسند ،در حالیکه کسانی مانند تونی ن ِگری این خیال را تئوریزه
میکنند که بدون مبارزهی انقالبی و بدون کسب قدرت سیاسی دنیا خودش
بهطرف کمونیسم میرود .هیچیک از این ایدهها متکی به جمعبندی درستی از
انقالبهای سوسیالیستی قرن بیستم ،یعنی جمعبندی از دستآوردها و شکست
آنها نیست .در این میان ،تالش حزب کمونیست انقالبی آمریکا به رهبری
باب آواکیان در سه دههی اخیر برای جمعبندی از جنبش کمونیستی بعد از
کودتای سرمایهداری در چین سوسیالیستی در  1976اهمیتی بسزا دارد .این
جمعبندی در واقع تنها و مهمترین سنتزی است از پیشرفتها و عقبرفتها،
موفقیتها و شکستها و زیگزاگهای انقالب سوسیالیستی از دوران کمون
پاریس تا احیای سرمایهداری در چین .اهمیت این سنتز در این است که در
شرایط بعد از احیای سرمایهداری در چین و شکست جنبشهای کمونیستی
در پرو و نپال ،در محیطی که بدبینی و ناامیدی به تئوریزه کردن تسلیمطلبی

پا میدهد ،با خوشبینی انقالبی از نوع اوژن پوتیه نقشهی انقالب را ترسیم
میکند .پوتیه در فردای «هفتهی خونین» که بورژوازی هنوز مشغول قتل
عام کموناردها بود شعر انترناسیونال را سرود و اعالم کرد که «باید از ریشه بر
اندازیم کهنهجهان جور و بند ،وانگه نوین جهانی سازیم هیچبودگان هر چیز
گردند».

•

توضیحات:

* جمیل بایک تا چندی پیش فرماندهی نظامی پ.ک.ک بود .در مقدمهای که بر یکی
از نوشتههای زندان اوجالن نوشته است به این پروسهی تغییر فکری و نظریِ حزب و رهبری
اشاره میکند« :تحلیلهای اوجالن نقطهنظرهای نوینی در بارهی تاثیرات متقابل دمکراسی و
جامعه از یک طرف و سوسیالیسم از طرف دیگر ارائه کرد ... .زیر سئوال کشیدن رادیکال دولت
به عنوان ابزار قدرت پا به پای تردید کردنمان در مواضع پ.ک.ک .انجام گرفت .دولت به خاطر
سوسیالیستی
دکترین
ماهیتش با جامعه و دمکراسی در تضاد است .بنابر این منطقی است که
ِ
ِ
کالسیک ،دیکتاتوری پرولتاریا کنار گذاشته شود .نهایتا به درکی از سوسیالیسم میرسیم که
دیگر استدالالت و مواضع دولت-محور را به کار نمیبرد ،یعنی ما متقاعد شدهایم که سوسیالیسم
نمیتواند در چهارچوب دولت تحقق پیدا کند .در نتیجه ،پ.ک.ک از هدف پیشیناش که دولت-
ملت برای خلق کرد بود صرف نظر کرد و تصمیم گرفت حل مسئله ُکرد را به شکلی دنبال کند
که مرزهای موجود را دستکاری نکند .سیاست ما دیگر با تصرف قدرت یا دولت که تا کنون نشان
ضروری انقالب موقیتآمیز بود تعیین نمیشود»...

«اوجاالن پیش از دستگیری هم  ...پیشنهاد آتش بس و مذاکره برای حل
سیاسی مسالهی کرد را کرده بود .بدون تردید شرایط زندانی بودن محدودیت
بسیاری برای هر مبارزی به وجود میآورد و این محدودیتها در خط مشی و
برنامه یک مبارز یا رهبر دربند تاثیر میگذارد .زندان بان ،یعنی حکومت ،تعیین
میکند که زندانی چه چیزی میخواند یا نمیخواند ،چه چیزی میشنود یا
میبیند و کدام حرف و فکرش به خارج از زندان راه مییابد .اما اشتباه است اگر
تحوالت خطی این زندانی استثنایی را به قید و بندهای زندان نسبت بدهیم.
او خودش در یکی از آثارش تحت عنوان «بیانیهی حل دمکراتیک مسالهی
کرد» که در  1999منتشر شده نوشته است که مدتها قبل از زندانیشدناش،
در مارس  1993اعالم آتش بس کرده بود و در مواردی دیگر نیز مذاکره
برای حل دمکراتیک مسالهی کرد را پیشنهاد کرده بود .در همین نوشته
دربارهی سقوط بلوک شوروی اظهار کرد که «اکنون که به پایان قرن بیستم
میرسیم پیروزی از آن دمکراسی است که به طور روز افزون به بلوغ میرسد»
و آمریکا و انگلستان نمونههای تاریخی آن هستند .او در این نوشته تجربهی
سوسیالیسم در قرن بیستم را «توتالیتاریانیسم مساواتگرای افراطی» مینامد
و معتقد است که مانند «توتالیتاریانیسم خفهکنندهی فاشیسم و ناسیونالیسم
بورژوایی» شکست خورده است زیرا از چهارچوب دمکراسی خارج شده است .از
این اظهارنظرها و بسیاری نوشتههای دیگرش واضح است که اوجالن به جای
نقد مارکسیستی از رجعت سرمایهداری در شوروی ( )1956و چین ()1976
کل تجربهی سوسیالیسم را در قرن بیستم رد میکند و آینده را در ترمیم و
تکمیل دمکراسی بورژوائی جستجو میکند».
نشانیهای ما

ﺑرای دریافت هفتگی سرویس خبری جهانی برای فتح (به زبان
انگلیسی) به آدرس زیر رجوع کنید
/http://uk.groups.yahoo.com/group/AWorldToWinNewsService

برای مکاتبه با سرویس خبری جهانی برای فتح ٬فرستادن اخبار و مقاالت
خود با آدرس زیر مکاتبه کنید
aworldtowinns@yahoo.co.uk

نشریه حقیقت .دوره سوم | شماره  .6۶دی ماه ۱۳۹۲

19

یک مناظرهی حاد و عاجل :مبارزه برای جهانی بنیادا متفاوت از
جهان کنونی و مبارزه برای یک رویکرد علمی نسبت به واقعیت

ریموند لوتا –  4نوامبر  ،2013نشریهی انقالب
در جهاني دهشتناک زندگي ميکنيم .دقيقتر بگويم ،جهاني که توسط
جهان جنگهاي ناعادالنه و
سرمايهداری-امپرياليسم آفريده شده است
ِ
اشغالگريهاي بيرحمانه ،فقر کشنده و نابرابري حيواني ،انقياد گستردهی زنان
محيطي
و تحقير آنان است .اين جهاني است که بحران شتابگيرندهي زيست
ِ
کرهي زمين نه تنها بخشي از تار و پود زندگي روزمره است بلکه همچنين تعادل
زيستمحيطي و نظامهاي حفاظتي کرهی زمين را نیز تهديد به نابودي ميکند.
قلب تضاد اساسي عصر
رنج مردم جهان و موقعيت خطرناک کرهی زمين در ِ
ِ
حاصل کارکر ِد آن است .اين تضاد اساسي عبارت است از تضاد
ما قرار دارد و
ِ
ميان نيروهاي توليدي به شدت اجتماعي شده ،درهم تنيده و جهاني از يکسو
و روابط مالکيت و کنترل خصوصي اين نيروهاي توليدي از سوي ديگر .اما
همين تضاد در بطن خود ظرفيت آن را به وجود آورده است که نوع بشر به
وراي کمبود ،استثمار و تمايزات اجتماعي گذر کند؛ ظرفيت آن را بهوجود آورده
است که جامعه بر پايهاي کامال متفاوت سازماندهي شود به طوري که انسان را
حقيقتا شکوفا کند.
نتيجتا بايد گفت که جهان را ميتوان و بايد عوض کرد.
مشکل مقابل پاي نوع بشر چيست؛ چه چيزي بايد عوض شود تا اين مشکل
ِ
حل شود؛ و اين تغيير چگونه ميتواند رخ دهد؟ کمونيسم علمي است که انسان
را قادر به درک جهان براي تغيير آن ميکند؛ براي اينکه جهان را عميقتر درک
کند تا آن را هرچه عميقتر در جهت جهاني که اجتماع نوع بشر باشد تغيير
جهان واقعي است؛
دهد .نقطهی عزيمت کمونيسم مانند همهي علوم ديگر
ِ
نقطهی عزيمت آن ضرورت (ساختارها و ميخواهم) است که در مقابل نوع بشر
قرار دارد .در بطن اين واقعيت ،پايههاي از بين بردن استثمار و ستم و ساختن
جهاني بنيادا متفاوت از طريق انقالب قرار دارد.
از اينجا ميخواهم به نکتهي مرکزيِ اين پلميک (مناظرهي نظري -م) برسم.
در جنبش بينالمللي کمونيستي پلميک حادي در مورد ماهيت و پروسهي
عملکرد تضاد اساسي سرمايهداری – تضاد ميان توليد اجتماعي و مالکيت
ِ
حرکت اين تضاد و شکل
خصوصي – وجود دارد .مناظره حول شکلهاي
عمدهي آن گره خورده است.
اين مناظره مسايل مهمي از اقتصاد سياسي را در بر دارد .در عين حال ـ و
عمدتا ـ مسايل مربوط به متد و رويکرد را به ميان ميکشد .آيا ما جهان را به
طور علمي تحليل کرده و بر اين پايه جهاني را که واقعا موجود است ،پيچيده و
مرتبا دستخوش تغيير است دگرگون خواهيم کرد؟ يا اين که براي مکانيابي
سرچشمههاي تغيير از واژههاي مارکسيستي به مثابهی ابزاري پراگماتيستي
سود خواهيم جست و با ساختن چارچوبهاي متافيزيکي از سياست و فلسفه
ضمانتي فراهم خواهيم کرد که تاريخ «به نفع ما» عمل کند و تودهها پيروز
شوند؟
چه نوع جنبش بينالمللي کمونيستي خواهيم داشت :جنبشي که ريشه در
علم و حرکت از جهان واقعي دارد يا جنبشي که از «روايتها» حرکت کرده و
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جهان را بر مبناي نظامهاي اعتقاديِ تسليبخش تجسم ميکند؟
شکست انقالب چين در سال  1976پايان يک دوره از انقالب کمونيستي
را رقم زد .اولين مرحله شاهد خلق اولين دولت سوسياليستي جهان در اتحاد
شوروي ( )1917-1956و جهش و پيشرفتي ديگر با استقرار قدرت دولتي
انقالبي در چين و تداوم انقالب در آن کشور ( )1949-1976بود.
پس از غلبهي ضد انقالب در چين ،باب آواکيان صدر حزب کمونيست
انقالبي آمريکا ،پروسهي سره ناسره کردن را آغاز کرد؛ پروسهي مطالعه و
بخش آن مرحلهی اول از انقالب
بررسي دستآوردهاي شگفتانگيز الهام
ِ
ِ
کمونيستي و در عين حال کمبودها و اشتباهات آن مرحله را که برخي بسيار
جدي بودند .باب آواکيان اصول پايهاي کمونيسم را در دست گرفت و اين علم
را در جهتهاي نويني بهطور کيفي تکامل داد .آواکيان از درون جمعبست
علمي تجربهی انقالبي جنبش کمونيستي و با يادگرفتن و سودجستن از تالش
ِ
و انديشهي علمي ،فکري و هنريِ گسترده سنتز نويني از کمونيسم را توليد
کرده است .آواکيان گذار سوسياليستي به کمونيسم را به طور راديکال تجسمي
دوباره کرده است و در همان حال کمونيسم را بر روي شالودههايي علميتر قرار
داده است .اين سنتز نوين چارچوبهاي را ارائه ميدهد براي اينکه در مرحلهي
جهان کنوني گامهاي بلندتري را برداريم و بهتر
جديد انقالب کمونيستي در
ِ
از گذشته عمل کنيم.
پاسخ ديگر به شکست سوسياليسم در
سنتز نوين کمونيسم در تقابل با دو
ِ
چين انقالبي تکامل يافته و توسط آن دو پاسخ مورد مخالفت قرار گرفته است:
دموکراسي بورژوايي؛ و
يکم ،رد اصول پايهاي کمونيسم و در آغوش کشيدن
ِ
چسبيدن متحجرانه و مذهبگونه به تجربهي قبلي سوسياليسم و
ديگري،
ِ
تئوري کمونيستي که در واقع رد يک رويکرد تماما علمي به جمعبندي از
گذشته و تکامل تئوري کمونيستي است)1(.
چنين است ستون فقرات مناظرهي مورد بحث .اما در اين مناظره،
موضوعهاي اقتصاد سياسي و متدولوژي موضوعهاي اسرارآميز و يا محدود به
جنبش کمونيستي و نيازها و منافع آن نيستند .اين مناظره موضوعهاي مورد
توجه ،تئوريپردازي و مسايل مورد مناقشه در جنبش سياسي مترقي و محافل
روشنفکري-آکادميک را در بر گرفته و داراي اهميت بسيار زياد هستند .آيا
سرمايهداری در واقع يک نظام است و داراي قواي محرکهي سيستميک (مربوط
به سوخت و ساز-م) و نتايج سيستميک است؟ به عبارت ديگر ،آيا داراي قوانين
حرکتي خودش هست؟ با توجه به ديناميکهاي ساختاريِ سرمايهداری ،ميدان
ابتکار عمل آگاهانهي انسان را چگونه بايد فهميد؟ رويکرد علمي به درک جامعه
و تغيير آن چيست؟ و در اين عصر معناي رهايي انسان به واقع چيست؟
نقل قولي از سخنان باب آواکيان در پرندهها نميتوانند کروکوديل بزايند اما
بشر میتواند افقها را در نوردد نقطهی عزيمتي مهم را به طور فشرده بيان
ميکند« :اين است وضعيت کنوني جامعهي بشري .راههاي ممکني که در مقابل
آن هست و ميتواند آنها را در پيش گرفته و خود را سازمان دهد کدامند؟

يک راه ارائهي آلترناتيوي راديکال در مقابل نظام سرمايهداری-امپرياليستي
که امروز بر جهان سلطه دارد است؛ آلترناتيوي که با دوام و زنده ماندني است
زيرا با تکيه بر نيروهاي مولدهي دم دست پيشروي ميکند و با ايجاد تغيير
در روابط اجتماعي و از همه اساسيتر با ايجاد تغيير در روابط اقتصادي امکان
رهايي افزونتر نيروهاي مولده را فراهم ميکند و در ارتباط ديالکتيکي با آن،
ِ
روبناي سياسي و ايدئولوژيک را دگرگون ميکند و از طريق اين دگرگوني و
دگرگوني شرايط مادي زيربنايي ،يک نظام اقتصادي نوين بنيادا متفاوت
اساسا
ِ
را به مثابهی يک جامعه بنيادا متفاوت بنا ميکند .يا اين راه بايد اتخاذ شود و
يا بازگشت به آنچه ادعا ميشود که تنها آلترناتيو در جهان امروز است؛ کشيده
شدن به درون جامعهاي که در حصار توليد و مبادلهي کااليي محبوس و وابسته
به شرايط آن است و مشخصا قفل شدن به روابط توليدي و فرآيند انباشت و
ديناميکهاي سرمايهداری و روابط اجتماعي و روابط قدرت سياسي ،فرهنگ،
ايدئولوژي و اخالقيات منطبق بر آن)2(»... .

راهگشايي مهم« :قوهي محرکهي آنارشي» به مثابهی
الف-
ِ
ديناميک تعيينکنندهي سرمايهداری

 .1پيش زمينه

در اوايل دههي  1980آر.سي.پي کار تئوريک و پژوهش بسيار مهمي را در
زمينهي اقتصاد سياسي سرمايهداری و اينکه تضادهاي جهان چگونه خود را
نشان داده و درهم تداخل ميکنند آغاز کرد .سوال اين بود که ديناميکهاي
رانشي سرمايهداری-م) چيستند و چگونه «صحنه»اي
سرمايهداری (نيروهاي
ِ
را که مبارزهي انقالبي بر روي آن جريان مييابد ميچينند  -هم در ارتباط
با اوضاع کنکرت جهان در آن زمان و هم در ارتباط با مسالهي بزرگتر گذار
تاريخي از عصر بورژوايي به عصر کمونيسم جهاني.
يکي از نظرات باب آواکيان نقش مرکزي را در اين کار تئوريک بازي کرد.
او «قوهي محرکهي آنارشي» را به عنوان شکل عمدهي حرکت تضاد اساسي
کلي مبارزهی طبقاتي را ايجاد میکند.
سرمايهداری مشخص کرد که شرايط ِ
تاکيد بر «قوهي محرکهي آنارشي» به عنوان ديناميک عمدهي سرمايهداری
موجب بروز همهمه و خشم بسيار از گوشه و کنار جنبش کمونيستي بينالمللي
ِ
مائوئيست آن زمان است و نه احزاب
شد (در اينجا منظورم نيروها و سازمانهاي
ِ
کمونيست رويزيونيست که طرفدار شوروي سوسيال امپرياليست سابق بودند و
بسيار پيش از اين دست از انقالب کشيده بودند).
مائوئيستي آن زمان ميگفتند که اين درک حتما موجب
برخيها در جنبش
ِ
منحل کردن نقش تودهها و مبارزهي طبقاتي در تاريخ ميشود .ديگران معتقد
بودند که چون استثمار کار مزدي ،پرولتاريا ،منبع ارزش اضافه (سود) است و
چون به حداکثر رساندن سود علت وجوديِ بورژوازي است ،پس منطقا و تاريخا
نتيجه ميشود که مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازي که ريشه در توليد ارزش
اضافه دارد ضرورتا ديناميک عمده در توسعهي سرمايهداری است.
همچنين استدالل ميشد که اصل مرکزي مارکسيسم آن است که تودهها
تاريخ را ميسازند و اينکه ستم به مقاومت پا ميدهد که ميتواند تبديل به
انقالبي آن بايد شکل
انقالب شود؛ پس درنتيجه ،مبارزهی طبقاتي و ظرفيت
ِ
عمدهي حرکت تضاد اساسي باشد.
به طور عيني ،اين حقيقتي است که تودهها تاريخ را ميسازند .اما اين نيز
حقيقتي است که در عمل ،شرايط عيني چهارچوبهي کلي را براي مبارزهی
طبقاتي ميسازد و تودهها نميتوانند تاريخ را در جهت عاليترين منافع خود
بسازند و نوع بشر نميتواند به کمونيسم برسد مگر اين که تودهها رهبري داشته
باشند و اين رهبري در وجود حزب پيشاهنگ فشرده ميشود؛ حزبي که خود را
بر پيشرفتهترين درک علمي از اين که جهان چگونه هست و چگونه ميتوان آن
را در جهت رهايي نوع بشر تغيير داد متکي باشد.
اين مناظره دوباره سربلند کرده است؛ اما اين بار بر بستر مبارزهی ايدئولوژيک
بر سر اين که آيا سنتزنوين کمونيسم که توسط باب آواکيان توليد شده است
چارچوبي براي مرحلهی نوين کمونيسم هست يا خير .اهميت اين مناظره در
ضرورت و وجود اساس واقعي براي انجام يک انقالب کمونيستي کامل در جهان
امروز است.

 .2تعمق در اقتصاد سياسي

تغيير اساسياي که جامعهي بورژوايي پديد آورد اجتماعي شدن توليد
بود .ابزار تولي ِد محدود و منفرد تبديل به ابزار توليد اجتماعي شدند که فقط
جمعي کارگران قابل به کارگيري هستند .خو ِد توليد از يک رشته
توسط کار
ِ
عمليات منفرد به يک رشته اعمال اجتماعي و محصوالت از محصوالت فردي
به محصوالت اجتماعي تغيير يافتند.
اکنون ،اين محصوالت در واقع محصول يک طبقه يعني پرولتاريا بودند)3(.
پرولتاريا ،طبقهاي که در شالودهي کار کلکتي ِو اجتماعي قرار دارد ،توليد را
در کارخانهها ،کارگاههاي عرقريزان ،معادن ،مزارع صنعتي و ديگر مجتمعهاي
صنعتي -کشاورزي -حمل و نقل -انبارها -توزيع پيش ميبرد؛ در شبکههای
مشترک توليد روي ابزار توليد وسيع ،اجتماعي و به طور فزايندهاي جهاني شده
اجتماعي توليد و
دانش
که توسط سرمايهداری بهوجود آمده است کار ميکند؛
ِ
ِ
منتقل شده توسط نسلهاي پيشين را به کار ميگيرد.
اما اين توليد اجتماعي توسط طبقهي قليلالعدهی سرمايهدار تصاحب،
کنترل شده و به کار گرفته شده و گسترش مييابد .پرولتاريا و اين شکل از
توليد اجتماعي شده در تضاد اساسي با تملک خصوصي ثروت اجتماعا توليد
شدهي سرمايهداری ،در شکل سرمايهي خصوصي ،هستند.
فردريک انگلس در اثر خود به نام آنتي دورينگ نشان ميدهد که تضاد ميان
محصول کا ِر اجتماعي شده در دو
توليد اجتماعي شده و تملک سرمايهدارانهي
ِ
شکل تخاصم بروز کرده و حرکت ميکند)4(.
يک شکل حرکت عبارت است از تخاصم پرولتاريا و بورژوازي .با ظهور و رشد
اصلي توليد اجتماعي مدرن شده .اين کارگران
اساس
سرمايهداری ،کا ِر مزدي
ِ
ِ
مزدي از ابزار توليد عمدهي جامعه جدا شدهاند .اين ابزار توليد در دست طبقهی
سرمايهدار تمرکز يافتهاند .کارگران مزدي که فقط صاحب نيروي کار (ظرفيت
کار کردن) خود هستند براي بقا بايد نيروي کار خود را به سرمايهدار بفروشند.
در سرمايهداری نيروي کار تبديل به کاال ميشود .اين کارگران مزدي توسط
سرمايه استخدام شده و اين ابزار توليد اجتماعي شده را به حرکت در ميآورند.
محصول آن کار اجتماعي و فرآيند کار اجتماعي توسط طبقهی سرمايهدار
اما
ِ
کنترل ميشود .سرمايه کار زنده را تابع توليد ارزش ميکند و هدفش استخراج
حداکثر کا ِر اضافه (ارزش اضافه) است .کار اضافه (ارزش اضافه) مقدار کاري
است که بيشتر از زمان کار تجسم يافته در مزد کارگران است .اين مزد منطبق
است بر آن چه توليدکنندگان براي زندگي و بقاي خود و خانوادهي خود و
بزرگ کردن نسل جديدي از کارگران مزدي بدان نياز دارند.
مبارزه ميان پرولتاريا و بورژوازي ،همراه با ديگر مبارزاتي که از تضادهاي
اجتماعي گوناگون بلند ميشوند – تضادهايي که توسط رشد تضاد اساسي
سرمايهداری در مقياس جهاني شکل گرفته و درون آن ادغام شدهاند – تاثير
عميقي بر اقتصاد ،جامعه و جهان ميگذارند.
نگاهي کنيم به چند نمونه از اين که چگونه تضاد طبقاتي و ديگر تضادهاي
اجتماعي بخشي از ضرورتِ مستمر مقابل پاي سرمايه هستند:
يکي از دغدغههاي سرمايهي توليديِ بسيار متحرک و جا به جا شونده،
ثبات اجتماعي است .فشارهاي رقابتي بسيار بزرگي بر روي سرمايه هست که
در جستجوي هزينههاي توليدي ارزانتر از مکزيک به چين ،به ويتنام و غيره
حرکت کند .اما هزينه تنها محاسبهي سرمايه نيست؛ تصميمگيريها همچنين
تحت تاثير عواملي چون «ناآرامي کارگري» و سازماندهي انجام ميشود .يا به
دولتهاي نومستعمره که بعد از جنگ جهاني دوم توسط امپرياليسم آمريکا
ساخته و تقويت شد نگاه کنيم :يکي از عملکردهاي مهم آنها تقويت شرايط
نظم اجتماعي براي تسهيل نفوذ عميقتر سرمايه بود .امروز در اروپاي غربي
تهاجمي رياضتکشي ،از جمله با احتساب پاسخ تودهها پيش برده
سياست
ِ
ميشود .به دههي  1960و  1970در آمريکا نگاه کنيم .الگوي اشتغال در
اجتماعي شهري بسيار تحت تاثير خطر
صنايع ،مکان کارخانهها و سياستهاي
ِ
و واقعيت خيزشها و طغيانهاي تودههاي تحت ستم سياه بود .بنا براين ،تضاد
طبقاتي و تضادهاي اجتماعي بخشي از ضرورت مستمر مقابل پاي سرمايه
هستند.
تخاصم ميان پرولتاريا و بورژوازي يک شکل از حرکت تضاد اساسي است.
شکل ديگر حرکت تضاد اساسي سرمايهداری تخاصم ميان سازماندهي توليد در
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سطح کارگاه ،کارخانه ،شرکت منفرد و واحد سرمايه با آنارشي توليد در سطح
کلي جامعه است.
ِ
سرمايهي منفرد تالش ميکند توليد را با کارآيي باال سازمان دهد تا بتواند
هزينههاي سرمايهگذاري را بازيابد و نسبت به سرمايههاي ديگر امتياز و سهم
بازار بيشتري به دست آورد .و براي اينکه به اين مقصود برسد ،سرمايهدار
دست به سازماندهي علمي و «مستبدانهي» توليد ميزند :تحليل داده-بازده،
حسابداريِ سختگيرانه ،برنامهريزي بهينه ،به کار گرفتن تکنيکهاي سرعت
دادن و گسترش کار ،و نظارت و کنترل شديد کارگر .اين وضعيت در سطح
سرمايهي خصوصي تا کورپوراسيونهاي َفرامليتي معاصر (مثال والمارت و
سازماندهي عرضهي زنجيرهاي کاالها) حاکم است.
اما همان اندازه که توليد در سطح شرکتي به شدت سازمانيافته است اما در
سطح جامعه هيچگونه برنامهريزيِ منظم و عقاليي موجود نيست و نميتواند
باشد .اين را بايد توضیح داد.
در سرمايهداری ،حجم عظيم محصوالت که اساس ماديِ بازتوليد اجتماعي
را تشکيل ميدهند به عنوان کاال توليد ميشوند .يعني براي مبادله (براي
کسب سود) توليد ميشوند .خريداران و فروشندگان اين يا آن کاال ـ ابزار
توليد که دادههاي فرآيند توليد هستند يا ابزار مصرف ـ مسلم فرض ميشوند.
اجتماعي مستقيم ميان عوامل توليد موجود نيست و توليد
هيچ حلقهي اتصال
ِ
ی يک کليت اجتماعي هماهنگ نميشود.
اجتماعي به مثابه 
در بطن توليد کااليي تضادي ساختاري موجود است که بايد مرتبا حل شود.
از يک طرف ،توليد کنندگان منفرد بايد فعاليت توليدي خود را مستقل از
یکدیگر پيش برند :فرآيندهاي متفاوتِ کار که فعاليت توليدي جامعه را تشکيل
ميدهند به طور خصوصي سازمان مييابند .از طرف ديگر ،اين توليدکنندگان
منفرد متقابال به یکدیگر وابستهاند .یعنی بخشي از يک تقسيم کار بزرگ
اجتماعي هستند .پس فعاليت اقتصادي جامعهي سرمايهداری چگونه هماهنگ
ميشود؟ قطعههاي گوناگون آن چگونه با یکدیگر جفت و جور ميشوند؟
جواب اين است که فرآيندهاي کار که به طور خصوصي سازمان يافته توسط
مبادله به یکدیگر متصل شده و تبديل به يک تقسيم کار اجتماعي ميشوند.
مبادله ،مبادلهي کاالها است و کاالها در نسبتهاي معين با یکدیگر مبادله
ميشوند :کاالها بر مبناي قيمتهايي خريد و فروش ميشوند که بازتاب زمان
کار اجتماعا الزم براي توليد آنها است .اين ،قانون ارزش است و زمان کار
اجتماعي تنظيم کنندهي قيمتها و سودها است.
بر این فرآیندهای کار که به طور خصوصی سازمان یافتهاند ،تعقیب سود
حاکم است .سود تعیین میکند که چه چیزی و چگونه تولید شود.
سرمايه در پاسخ به حرکت قيمتها و سود وارد بخشهايي ميشود که داراي
سودآوريِ باال هستند و از بخشهايي که سودآوري پايين دارند بيرون ميرود.
اگر يک سرمايهگذاري سودآوري رضايتبخش نداشته باشد يا اگر يک کاالي
خاص به قيمتي فروش نرود که هزينههاي توليد خود را پوشش دهد آنگاه
سرمايه مجبور ميشود که کارآيي را باال ببرد يا اين که به يک خط توليد
ديگر منتقل شود .در واقع حرکت قيمتها و سودها است که «اطالعات» الزم
برای تصمیمگیریهای تولیدی را به تصمیمگیران میرساند .بدین نحو است
پي آن صنعت
که بازار تعديل کرده و سازماندهي را ديکته ميکند  ...و در ِ
اتومبيل کارخانههاي غي ِر کارآمد را ميبندد ،تجهيز ابزار ميکند ،نيروي کار
را کم ميکند؛ کمپانيها بلعيده ميشوند و کارگران مجبور ميشوند به شغل
ديگري روي آورند .بدين ترتيب تقسيم کار اجتماعي ساخته شده و مجددا
بازسازي ميشود.
اين تعديل ،تعديلي کور و همراه با هرج و مرج است .نشانه رفتن و خطا
کردن ،افراط و تفريط است :فرآيندی است که مرتبا با سرمايهگذاري بيش
از اندازه و سرمايهگذاري کمتر از اندازه رقم خورده است؛ فرآيندي است که
عملکرد بازار در مورد اين که چه چيزي (کدام خط توليد-م) را کنار بگذارد
و چه چيزي را حفظ کند و اين که آيا فرآيند کا ِر تحت فرماندهي اين يا
آن سرمايهدار ضروري است يا با استانداردهاي رقابتي خوانايي دارد ،بعد از
وقوع کشف ميشود .مارکس ميگويد که نقش تنظيم کنندهي بازار بر پايهي
قانون ارزش است« :کليهي حرکت اين بينظمي ،نظم آن است )5(».همانطور
که انگلس در تشريح دو شکل حرکت (دو شکل حرکت تضاد اساسي عصر
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سرمايهداری -م) ميگويد« :در توليد اجتماعي ،هرج و مرج حاکم است».
فروشندگان ضروري)
سرمايههاي منفرد (با پيش فرض وجود خريداران و
ِ
طوري توليد ميکنند و گسترش مييابند که گويي هيچ مانعي در مقابلشان
نيست .چرا؟ مارکس در جواب توضيح ميدهد که« :رشد توليد سرمايهداری،
دائم مقدار سرمايهي نهاده در يک صنعت مشخص را ضروري ميکند
افزايش ِ
 ...رقابت[ ٬سرمايهدار منفرد را] وادار ميکند که دائما سرمايهاش را گسترش
دهد تا بتواند خود را حفظ کند )6(»...
تضاد اساسي سرمايهداری ـ تضاد ميان توليد اجتماعي و تصاحب خصوصي
ـ به واسطهي اين دو شکل حرکت رشد مييابد :تضاد ميان بورژوازي و پرولتاريا
و تضاد ميان سازماندهي در واحد توليدي -شرکتي و آنارشي (هرج و مرج-م)
در کليت توليد جامعه .هر يک از اين شکلهاي حرکت تاثيرات خود را داشته
و در ديگري نفوذ ميکند.
ِ
کليت امر ،تا زماني که شيوهی توليد سرمايهداری در مقياس جهاني
اما در
سلطه دارد ،اين آنارشي توليد سرمايهداری است که موجب ميشود در حيطهي
مادي که بستر مبارزهی طبقاتي را تشکيل ميدهد ،تغييرات اساسي بهوجود
توليدکنندگان
آيد .حرکتي که آنارشي ايجاد ميکند ،روابط پر هرج و مرج ميان
ِ
سرمايهدار که توسط رقابت رانده ميشود ٬شکل عمدهي حرکت تضاد اساسي
است .باب آواکيان که در درک اين حقيقت راهگشايي کرد مينويسد:
آنارشي توليد سرمايهداری است که نيروي محرکه يا رانندهي اين
در واقع،
ِ
فرآيند است هرچند که تضاد ميان بورژوازي و پرولتاريا بخشي الينفک از
تضاد ميان توليد اجتماعي و تملک خصوصي است .استثمار نيروي کار شکل
و وسيلهي ايجاد و تصاحب ارزش اضافه است .اما روابطِ پر هرج و مرج ميان
کنندگان سرمايهدار و نه صرفِ وجو ِد پرولترهاي بيچيز (و به اين معنا
توليد
ِ
توليدکنندگان سرمايهدار را ميراند که طبقهی
وجود تضاد طبقاتي) است که
ِ
کارگر را در بُعد تاريخا شديدتر و بسطيافتهتر استثمار کند .نيروي محرکهي
آنارشي بيانکنندهي اين واقعيت است که شيوهي توليد سرمايهداری رشد
کااليي سرمايهدار از
توليدکنندگان
کامل توليد کااليي و قانون ارزش است.
ِ
ِ
ِ
یکدیگر جدا هستند اما از طريق عملکرد قانون ارزش به یکدیگر متصل
هستند .اگر چنين نبود ،آنان با اين حد از اجبار در استثمار پرولتاريا مواجه
دروني
نبودند و تضاد طبقاتي ميان بورژوازي و پرولتاريا قابل تخفيف بود .اجبار
ِ
سرمايه به بسط و گسترش است که موجب ديناميسم (پويايي و قدرت تحرک-
م) تاريخا بيسابقهي اين شيوهي توليدي است؛ فرآيندي که دائما روابط ارزش
را دستخوش دگرگوني کرده و به بحران ميانجامد)7(.
در کتاب آمريکا در سراشيبِ ،
درک تقد ِم «نيروي محرکهي آنارشي» بيشتر
تئوريزه شد ،به کار بسته شد و تعميم يافت .اين کتاب کار لنين در زمينهي
سيستماتيزه کردن ديناميکهاي امپرياليسم و انقالب پرولتري را کاملتر
کرد( )8(.سيستماتيزه کردن ديناميکهاي يک پديده :نيروهاي رانشي يا قواي
محرکهي آن را به طور تئوريک نظم دادن و فرموله کردن -م).
با ظهور امپرياليسم ،انباشت بر بستر يگانگي و ادغا ِم کيفيتا عظيمت ِر بازار
جهاني سرمايهداری انجام ميشود .بازار جهاني ديگر عمدتا عملکردي از
ِ
مدارهاي تجارت و پول نيست بلکه اکنون عملکردي از بينالمللي شدن
تقسيم
سرمايهي مولد (توليد ارزش اضافه) است .و اکنون انباشت بر بستر
ِ
جايي روابط
سياسي-جغرافيايي جهان ميان قدرتهاي معظم و بر بست ِر جا به
ِ
ِ
جهاني دولت -ملتهاي
قدرت ميان اين قدرتها در اقتصاد جهاني و در نظام
ِ
خاکي معين جريان مييابد.
حاکم در قلمروهاي
ِ
انباشت در عصر امپرياليسم داراي خصايل ويژه است :از طريق شکلهاي
مالي انحصاري؛ از طريق
بسيار متحرک و جا به جا شونده و منعطف سرمايهي ِ
تقسيم جهان به معدودي از قدرتهاي سرمايهداری ثروتمند و ملل تحت ستم
که اکثريت نوع بشر در آن زيست ميکنند؛ و از طريق رقابتهاي جغرافيايي-
اقتصادي و جغرافيايي-سياسي که در رقابت و مبارزهي ميان دولت-ملتهاي
امپرياليستي براي سلطهيابي بر جهان فشرده ميشود ،پيش ميرود.
امپرياليستي گوناگون و مبارزه بر سر تقسيم
ملي
ِ
تخاصم ميان سرمايههاي ِ
جهان ،بهطور عمده از بطن تضاد ميان ارگانيزاسيون و آنارشي ـ سازماندهي
در سطح شرکتي و آنارشي در سطح توليد اجتماعي ـ رشد ميکند و نشانهي
تشديد کيفي آن است .در قرن بيستم ،اين تخاصم موجب به راه افتادن دو

جنگ جهاني شد.
در همان حال ،تضاد اساسي در شکل طبقاتي نيز بروز مييابد .برخي شکلهاي
کليديِ تبارز آن عبارتند از تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازي در کشورهاي
امپرياليستي ،تضاد ميان ملل تحت ستم و امپرياليستي و تضاد ميان کشورهاي
سوسياليستي و اردوگاه امپرياليستي (زماني که کشورهاي سوسياليستي موجود
بودند که امروزه موجود نيستند).
در طول يک دوره ،يکي از اين تضادها ميتواند عمده شود به اين معنا که يکي
از آنها ميتواند بيشتر از آنکه از بقيه تاثير بگيرد بر رشد آنها تاثير بگذارد ـ
و به اين ترتيب بيشتر از همه تعيين کند که در مرحلهاي معين تضاد اساسي
چگونه رشد ميکند.
بهطور مثال از اواخر  1950تا اوايل دههي  1970تضاد عمده در مقياس
جهاني ميان امپرياليسم و رهايي ملي در جهان سوم بود .توفانهاي انقالبي
سراسر آسيا ،آفريقا و آمريکايي التين را در نورديده بود .اين تضاد ضرورتهاي
جديد و کيفيتا متفاوتي را براي طبقات حاکمهي امپرياليستي (و محلي) بهوجود
ميآورد و بر انباشت سرمايه در مقياس جهاني تاثير ميگذاشت.
بهويژه امپرياليسم آمريکا در حال تدوين و به کار بردن آموزهي ضد چريکي
در مقياس گسترده بود .مبارزه رهاييبخش ويتناميها ضربات مهمي در ميدان
نبرد وارد ميآورد؛ جنگ بخش بزرگي از نيروهاي زميني اياالت متحده را درگير
عظيم هزينههاي نظامي آن شده بود که به نوبهي
کرده بود و موجب افزايش
ِ
خود موجب تضعيف دالر (و استاندارد دالر -طال) در سطح بينالمللي شد .در
آن دوره ،اياالت متحده در آمريکاي جنوبي برنامههاي کمک و توسعه همچون
برنامهي «اتحاد براي ترقي» را پيش ميبرد که هدف عمدهاش آن بود که در
ِ
ظرفيت وقوع
ترکيب با عمليات سرکوب ،شرايط ثبات اجتماعي ايجاد کرده و با
انقالب مقابله کند.
مبارزهي طبقاتي در هر مقطعي ميتواند در سطح محلي (ملي) يا مقياس
زماني طوالني و رويهمرفته،
جهاني عمده شود .اما بهطور عموم و در بازهي
ِ
تا زماني که شيوهی توليد سرمايهداری در مقياس جهاني سلطه دارد ،نيروي
آنارشي نظام امپرياليستي جهاني شکل عمدهي حرکت تضادهاي
محرکهي
ِ
انباشت سرمايه در مقياس جهاني خواهد بود .اين نيروي محرکهي آنارشي ــ
ديناميکهاي زيربنايي و تضادهاي انباشت سرمايه در مقياس جهاني ،جلوههاي
گوناگون آن ،از جمله رقابت درون امپرياليستي و تغيير در شرايطِ مادي و
اقتصادي-اجتماعي زندگي و تغيير فزاينده در شرايط طبيعي-زيست محيطي
ِ
ــ است که صحنهي مقدم و شالودهي تغيير جامعه و جهان را بهوجود ميآورد.
ِ
واقعيت موجود و نه بر پايهي آن چه دوست
تغيير جامعه و جهان بر پايهي
اصلي اين بحث است:
داريم ،نکتهي
ِ
تنها در قلمرو روبنا است که ميتوان تضاد ميان توليد اجتماعي شده و
تصاحب خصوصي را حل کرد .تنها از طريق مبارزهي آگاهانه براي انجام انقالب،
کردن قاطعانهي بورژوازي (و تمام طبقات استثمارگ ِر حاکم) و
براي مغلوب
ِ
درهم شکستن دستگاه کنترل و سرکوب آن ميتوان اين تضاد را حل کرد .تنها
از طريق مبارزهی آگاهانه براي ايجاد يک قدرت دولتي انقالبي نوين يعني ايجاد
يک منطقهي پايگاهي براي انقالب جهاني و بر اين پايه آفريدن يک اقتصاد
سوسياليستي نوين که طبق ديناميکها و اصولي کامال متفاوت از ديناميکها و
ِ
اصول سرمايهداری عمل ميکند (و قانون ارزش ديگر در فرماندهي نيست) و با
بردن همهجانبهي مبارزه براي دگرگون کردن جامعه و افکار مردم ميتوان
پيش
ِ
به آن نائل شد.
فقط از طريق انقالب آگاهانه که متکي است بر رويکردي علمي در فهميدن و
تغيير دادن جهان ميتوان تضاد اساسي عصر بورژوايي را حل کرد.
تاريخي پرولتاريا الغاي سرمايهداری ،پايان دادن به کليهي شکلهاي
ماموريت
ِ
استثمار و ستم و چيره شدن بر تقسيم جامعهي بشري به طبقات و آفريدن
جهاني نوع بشر است.
اجتماع
ِ

ِ
درک ماهيت انباشت سرمايهداری ،و امتناع از
ب -امتناع از
درک اين که چرا «سرمايهدار ،سرمايهي شخصيتيافته است»
ی شکل عمدهي حرکت تضاد
تشخيص «نيروي محرکهي آنارشي» به مثاب ه 

اساسي انتقادهاي بسياري را در درون جنبش کمونيستي بينالمللي برانگيخت
که بعضا تبديل به حملههاي بسيار تند شد .يکي از اين خطها نقد خود را
اينگونه شروع ميکند :از آنجا که يکم« ،تالش بيوقفه براي کسب اضافهي
بيشتر» ذات سرمايه است؛ از آنجا که دوم ،اين اضافه متکي بر استثمار
ِ
مقاومت استثمارشونده را
کار مزدي است و از آنجا که سوم ،اين استثمار
برميانگيزد ،نتيجه ميشود که تخاصم و مبارزهي طبقاتي ميان پرولتاريا و
کنش آنارشيک ميان سرمايههاي مختلف بر
بورژوازي در سطحي عميقتر از
ِ
حرکت و رشد تضاد اساسي تاثير ميگذارد.
مشکل اين استدالل
يک منطق ظاهري در اين استدالل موجود است .اما
ِ
دقيقا در همينجا است :سطحي بودنش .اين سوال پيش ميآيد که :چرا
سرمايه بايد «بيوقفه» انباشت کند؟ آيا صرفا به خاطر اين که پرولترهايي
هستند که بايد استثمار شوند (و فرصت استثمار موجود است)؟ کمي جلوتر به
اين نکته باز خواهم گشت.
البته برخي از منتقدان وجود نيروي رقابت را قبول ميکنند اما به آن نقشي
درجه دوم ميدهند .از نگاه آنان رقابت نسبت به عمق و ذات سرمايه ،نسبت به
رابطهي کار -سرمايه يک چيز «خارجي» است .برخي از آنان نقل قولي از جلد
يک کاپيتال ميآورند که در آن مارکس به «قوانين جبري رقابت» اشاره ميکند
اما خاطرنشان ميکند که «تحليل علمي از رقابت پيش از آن که ما مفهومي از
ماهيت دروني سرمايه داشته باشيم غيرممکن است»( )9و با اعتراض ميگويند
که آنارشي سرمايهداری در نهايت ريشه در خصلت استثمارگرانهي سرمايهداری
دارد و برخي از آنها اين نظريه را به انگلس نسبت ميدهند.
اما انگلس آنارشي توليد سرمايهداری را در استثمار کار مزدي و استخراج کار
اضافه به اين معنا ،مکانيابي نميکند .بلکه ،آن را در ديناميکهاي خاص توليد
کااليي سرمايهداری مکانيابي ميکند .ببينيم انگلس در واقع چه گفته است:
شيوهي توليد سرمايهداری روش خود را وارد جامعهي توليدکنندگان کااليي،
جامعهي توليدکنندگان منفرد که پيوند اجتماعيشان مبادلهي محصوالتشان
بود ٬کرده و تحميل ميکند .اما هر جامعهاي که مبتني بر توليد کاالها است
اجتماعي فيمابين
توليدکنندگان آن کنترل روابط
داراي اين ويژگي است که:
ِ
ِ
را از کف دادهاند ... .هيچکس نميداند آيا محصول او با تقاضا مواجه خواهد شد،
آيا قادر خواهد بود هزينههاي توليد را جبران کند يا حتا کاالي خود را بفروشد.
در توليد اجتماعي شده آنارشي سلطنت ميکند)10(.
اين خصلت عام توليد کااليي که انگلس بدان اشاره ميکند با رشد
سرمايهداری يک جهش ميکند .از يک طرف ،با پولي شدن کامل ابزار توليد
و تبديل نيروي کار به يک کاال توليد کااليي عموميت مييابد .از طرف ديگر،
کااليي سرمايهداری بر پايهي مقياسي بيسابقه؛ پيشرفت بيوقفه در
توليد
ِ
فنآوري؛ شبکهي انبوه درهم تنيده ميان توليدکنندگان که اکنون جهاني است؛
و سازماندهي «علمي» و «عقاليي» در سطح واحدهاي منفرد سرمايه پيش برده
ميشود .با اين اوصاف ،به قول انگلس« ،پيوند اجتماعي» ميان توليدکنندگان
منفرد کماکان مبادلهي محصوالت است با اين تفاوت که اکنون توليد براي
مبادله به شدت اجتماعي شده است.
در مورد اين استدالل که مارکس در «ماهيت دروني سرمايه» به رقابت نقش
درجه دوم را ميدهد ميگويم که بايد به يک جنبهي مهم از متد مارکس در
کاپيتال توجه کنيم .در جلد اول اين اثر ،مارکس بهطور علمي به درون سرمايه
نفوذ ميکند و ماهيت اساسي آن را تشخيص ميدهد؛ سرمايه را از ديگر
دروني سرمايههاي بسيار
شکلهاي توليد ثروت متمايز ميکند و آن را از روابط
ِ
تجريد ميکند.
سرمايه يک رابطهی اجتماعي و فرآيندي است که ذاتش سلطهي منافع
بيگانه و متخاصم بر نيروي کار و بازتوليد و بازتوليد گسترش يابندهي آن رابطه
است .اساسيترين قانون شيوهی توليد سرمايهداری قانون ارزش و توليد ارزش
اضافه است .مهمترين رابطهی توليدي سرمايهداری رابطهي ميان سرمايه با کار
است .و استثمار کار مزدي اساس آفرينش و تصاحب ارزش اضافه است.
اين حقيقت بهطور علمي معلوم و مشخص شده است .اما منتقدان ميخواهند
آنارشي را بر پايهي استثمار کار مزدي توضيح دهند زيرا اين استثمار شالوده
است .اما اين روش ،روشي علمي نيست .زيرا از واقعيت حرکت نميکند ،تضاد
اساسي را با پيچيدگياش و «حرکت واقعي سرمايه» نمينگرد بلکه به واقعيت
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با ديدي تقليلگرا نگاه ميکند و آن را تحريف ميکند تا به روايت خود در مورد
تقدم مبارزهی طبقاتي خدمت کند.
در اينجا بازگرديم به اين سوال :چه چيزي استثمار کار مزدي را تحريک
ميکند؟ يا متفاوتتر سوال کنيم :آيا جبري در استثمار کار مزدي بر پايهاي
عريضتر و سرمايهبَریِ باالتر وجود دارد؟ جواب مثبت است .بله جبري موجود
است و اين جبر از رقابت ناشي ميشود .سرمايه زير فشار دائم است که مرتبا
گسترش يابد .سرمايه براي اين که بقا يابد بايد رشد کند :سرمايه تنها در
صورتي ميتواند زنده بماند که سرمايهي بيشتري انباشت شود .در سطح
کنکرت« ،سرمايه به طور عام» تنها در شکل سرمايههاي بسيار که در رقابت با
یکدیگر هستند موجود است و فقط در اين شکل ميتواند موجود باشد دقيقا به
اين علت که سرمايه مبتني بر تصاحب خصوصي است .مارکس توضيح ميدهد:
دروني توليد سرمايهداری را براي هر سرمايهدار به صورت
رقابت ٬قوانين
ِ
خارجي قهري ملموس ميکند .سرمايهدار را مجبور ميکند که دائما
قوانين
ِ
سرمايهاش را بسط دهد تا آن را حفظ کند اما بسط دادن سرمايه ممکن نيست
مگر با انباشت فزاينده)11( .
آنطور که مارکس تشريح ميکند رقابت و «نبرد رقابت» سرمايه را مجبور
ميکند که هزينههاي توليد را ارزان کند .اين عمدتا بر مبناي باال بردن بهرهوري
کار و بسط مقياس توليد و دست يافتن به آنچه «اقتصاد مقياس بزرگ»
(هزينهي پايينتر براي توليد هر واحد فرآورده) از طريق مکانيزه کردن و ابداع
فناوري و همچنين ابداع سازماندهي انجام ميشود.
سازماني توليد نيازمند سرمايهي بيشتر است .اين
تغيير فنآورانه و
ِ
سرمايهگذاري را انبوه رشديابندهاي از ارزش اضافه تامين مالي ميکند .به اين
ترتيب ،نياز به توليد ارزش اضافهي بيشتر بهوجود ميآيد و قوهي محرکهی آن
است .ضرورتهاي انباشت بهطور فزايندهاي توسط سرمايهي استقراضي و نظام
اعتباري تامين ميشود که به سرمايه امکان آن را ميدهد که سرمايهگذاريهاي
جديد خود را تامين مالي کند و وارد خط توليدهاي جديد بشود ـ اما اين نيز
وابسته به مخزن بسطيابندهي ارزش اضافه است .به عبارت ديگر در بنيان
سرمايه (هر شکلي از سرمايه) نيروي محرکهاي براي بسط يافتن ،افزايش
انباشت سرمايه وجود دارد که به رقابت متصل است.
آن سرمايهداراني که پيش از ديگران دست به ابداع ميزنند موقتا امتيازي
نصيبشان ميشود (کسب سود اضافي) و آنان که نميتوانند دست به عمل بزنند
و در موقعيت قبلي ميمانند ،سهم بازار و موقعيتشان را از کف ميدهند .مثال
به صنايع خودروسازي در آمريکا نگاه کنيد و آن را با صنايع خودروسازي ژاپن
از دههي  1970به اين سو که ابداعگر بوده مقايسه کنيد .سرمايهي ژاپني در
زمينهي روشهاي توليديِ کارآمد که در نهايت عموميت يافتند ،پيشگام بودند.
اين کار انحصار «سه غول» صنايع خودروسازي را به ويژه در بازار اياالت متحده
شکست و اتخاذ فنآوريِ کم کارگر را به همه تحميل کرد.
«قوانین قهری انباشت» جب ِر گسترش بیاب یا بمیر را به همهی سرمایهها
متقابل سرمایههای خصوصی انقالبی شدن مداوم
تحمیل میکند .فعل و انفعال
ِ
نیروهای مولده را به مثابهی یک ضرورت درونی و حفظ خود تحمیل میکند.
پویایی سرمایهداری به این علت است.
به اين دليل است که سرمايهداران صرفا نميتوانند استثمار کنند و بعد ثروت
خود را مصرف کنند ـ يعني اگر قرار است که سرمايهدار بمانند نميتوانند اين
کار را بکنند .زيرا عامل عميقتري در کار است :در جملهي به يادماندني و عميقا
علمي مارکس« :سرمايهدار صرفا سرمايهي شخصيت يافته است)12( ».
ِ
در ضمن به همين علت است که سرمايهداری به يک موقعيت تعادل
هميشگي نميرسد .همانطور که قبال توضيح دادم ،معدلهاي توليد اجتماعي
(مثال در زمينههايي مانند بهرهوریِ کار و غيره) از طريق تداخالت رقابتي کور
سرمايههاي منفرد وضع ميشوند و سرمايه (در پاسخ به سیگنالهای قيمت و
سود) به اين يا آن بخش تخصيص مييابد .اين معدلهاي توليد به نوبهي خود
تبديل به فرماني ميشوند که هر سرمايهاي که ميخواهد رقابتجو بماند بايد
از آن تبعيت کند.
اما سرمايههاي منفرد بهطور ناموزون رشد ميکنند و يکي از آن ديگري
جلو ميزند؛ خط توليدهاي جديد باز ميشوند اما خيلي زود اشباع ميشوند؛
سرمايههاي جديد شکل ميگيرند و قديميها بر پايهي کشمکش بر سر ارزش
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رقابتي
اضافهي توليد شده در سراسر جامعه منشعب ميشوند؛ و سلسله مراتب
ِ
جديدي تاسيس ميشود .فناوري جديد بهوجود ميآيد و اين امر عرصههاي
جديدي را براي سرمايهگذاري باز ميکند؛ فنآوري تبديل به ميدان نبردي
حول آن سرمايههاي جديد شکل ميگيرند ،از هم جدا ميشوند يا
ميشود که
ِ
جهاني کامپيوتر و فنآوري باال
صنايع
در
که
هايي
ي
جاي
به
جا
به
پاشند.
فرو مي
ِ
صورت گرفته است نگاهي بيندازيد.
انباشت سرمايه ،فرآيند متحرک و ازهم گسيختهي بسطیابی ،تعديل و بحران
است.

بازهم در بارهي رقابت

مارکس در گروندريسه تشريح ميکند که رقابت ٬قوانين انباشت را «اجرا
ميکند»:
حياتي اقتصاد بورژوايي ،قوانين خود
«رقابت بهطور عام ،اين نيروي محرکهي
ِ
را وضع نميکند بلکه مجري آنها است)13(».
نقش اين مجري چيست؟ رقابت ،تراکم فزاينده (ظرفيت توليدي جديد،
بزرگ شدن مقياس توليد) و تمرکز فزاينده (ادغامها ،بلعيدنها ،غيره)
سرمايههاي موجود را تحميل ميکند .رقابت موجود تحمیل مکانيزاسيون،
تخصصي شدن و پيچيدگي توليد اجتماعي و ترکيب ارگانيک فزايندهی سرمايه
(سرمايهگذاري بيشتر در ماشينآالت ،مواد خام و غيره نسبت به کار زنده) را
تحميل ميکند و اين به نوبهي خود گرايش نزولي نرخ سود به همراه میآورد.
قوانين انباشت که توسط رقابت به جريان ميافتند موجب شکلگيري «ارتش
ذخيرهی کار» ميشوند (يک مولفهي مهم از اين «ارتش» کارگراني هستند که
به دليل مکانيزاسيون از کار بيرون رانده شدهاند).
خالصه آنکه ،سرمايه الزاما به صورت سرمايههاي بسيار که در رقابت با
یکدیگر هستند موجود است و رقابت تاثيرات تعيينکننده دارد.
رقابت ريشه در خصوصي بودن سرمايه دارد :ريشه در آن دارد که فرآيندهاي
مجزاي کار بهطور خصوصي و حول توليد سود (ارزش اضافه) سازمان مييابند
اما بهطور عيني به یکدیگر و به ديگر فرآيندهاي کار که به طور خصوصي
سازمانيافتهاند ٬متصل هستند .رقابت و خصوصي بودن ريشه در وجو ِد
مکانهاي مستقل انباشت و مراکز مجزاي تصميمگيري در اقتصادي دارد که
در واقع يک صورتبنديِ اقتصادي درهم تنيده و ادغام شده است و توليد
عبارت است از توليد براي يک بازار ناشناس.
منتقدان ما در گوشهي تنگي افتادهاند .آنان چارهاي ندارند جز اين که چشم
پویایی آشکار سرمايهداری ببندند؛ پویاییای که برخاسته از جبر
خود را بر
ِ
گسترش بياب يا بمير است؛ اجباري که رقابت بر سرمايه تحميل ميکند .اين
پویایی را آنان بايد به طرق ديگري توضيح دهند تا بتوانند تضاد طبقاتي را به
اساسي عصر سرمايه داري-م] بنمايانند .بنا
عنوان شکل عمدهي حرکت [تضاد
ِ
بر اين ،استدالل ديگري ميبافند که :در واقع مقاومت کارگر سرچشمهي ابداع و
مکانيزاسيون است .در اين روايت ،سرمايهدار سرمايهگذاري ميکند تا کارگران
را بيرون کند ،مزدها را پايين براند ،و يا يک نيروي کا ِر سرکش را بهتر کنترل
کنش رقابتجويانه هيچ جبري را توليد نميکند بلکه
کند .در اين روايت،
ِ
مسئله يک انتخاب آگاهانه فني و يا استراتژي آگاهانه است براي کنترل کار.
مثال صنايع خودروسازي ژاپن بازگرديم تا نشان دهيم که اين نوع استدالل
به ِ
چه مشکالتي دارد .اتخاذ استراتژي «توليد به موقع و تحويل به موقع» (just
 ،)in timeايجاد گروههاي کاري «مسئول» ،صرفهجويي در انبارداري قطعات
دگرگوني
(براي کاهش هزينهها) و روباتسازي گسترده توسط سرمايهي ژاپني،
ِ
مهمي در توليد مدرن بوده است .اما بيهودهگويي خواهد بود اگر استدالل کنيم
که پيشگيري از مقاومت کارگران يا سرکوب آن ضرورت اين کار را به وجود
آورده بود.
آن چه در واقع در بازهی دههي  1970تا اواسط دههي  1980در جريان
یابی مسابقه و رقابت جغرافيا -اقتصادي در بلوک امپرياليستي غرب
بود حدت ِ
بود .امپرياليسم ژاپن مانند امپرياليسم آلمان به بهاي سرمايهي امپرياليستي
آمريکا و در رقابت با آن گسترش يافت هرچند که اين رقابتجويي تابع رقابت
استراتژيکتر و تعيينکنندهتر جهاني در آن زمان بوده و توسط آن محدود
ميشد :يعني رقابت براي سلطه بر جهان در ميان بلوکهاي امپرياليستي غرب
به رهبري اياالت متحده و شرق به رهبري شوروي.

بدون شک اين حقيقتي است که جنبهي مهمي از «عقاليي» کردن توليد،
سازماندهي «زنجيرهاي عرضه» و شکلهاي «مقاطعهکاريِ فرعي» ،استفاده از
فنآوريِ اطالعاتي و غيره به نقش منضبط و کنترل کردن کار خدمت ميکند.
اما نيروي محرکهي ابداع اساسا چيز ديگري است.
پويش سرمايهداری اين نيست که سرمايهدار طبق عالقهي خودش به کسب
سود ،تالش ميکند کار اضافه را به حداکثر برساند .پويش سرمايهداری اين
نيست که سرمايهدار آزاد است که سرمايهگذاري بکند يا نکند و تنها محدوديتش
مقاومت کارگر است .اگر اينطور بود ،حرکت «منطقي» سرمايه اين ميبود که
سرمايهها به یکدیگر بپيوندند ،در زمينهي سرمايهگذاري و سطوح توليد به
توافق برسند ،نرخهاي سود را عادي کنند ،امتياز بدهند و به صلح اجتماعي
دست يابند .اما اين اتفاق نميافتد زيرا اجباري براي سرمايهگذاري ،بسط يافتن،
کسب سهام بازار و  ...وجود دارد که بيجواب گذاشتن آن مترادف نابودي است.
به نکتهي مهم باب آواکيان که در باال نقل کرديم بازگرديم« :توليدکنندگان
کااليي سرمايهدار از یکدیگر جدا هستند اما با عملکرد قانون ارزش به یکدیگر
ِ
متصلاند .اگر چنين نبود با همان جبري که براي استثمار پرولتاريا مواجهاند
روبرو نبودند و تضاد طبقاتي تخفيف مييافت».
سرمايهدار در معرض «قوانين مستبدانهی رقابت» قرار دارد .سرمايهدار مجبور
است که هزينههاي خود را ارزان کند و ابزارش پيشرفت فني است« .به عنوان
سرمايهدار او صرفا سرمايهي شخصيت يافته است».

ج -نيروهاي محرکهي آنارشي ،جهاني که توسط سرمايه
بهوجود آمده و تاراج شده است
منتقدان با رد اين واقعيت که «نيروي محرکهي آنارشي» شکل عمدهي
حرکت تضاد اساسي است ،درک عميق و همهجانبهي روندهاي اصلي در جهان
و صحنهاي را که نبرد براي انقالب کمونيستي بايد بر روي آن جريان يافته و به
اجرا در آيد براي خود غيرممکن ميکنند« .روايت» مبارزهي طبقاتي و مقاومت
کارگري چالش هاي مهم و بيسابقهي مقابل پاي اين انقالب کمونيستي و
همچنین ظرفيت موجود براي مبارزهي انقالبي را در تاريکي و ابهام ميگذارد.
اين موضوعي است که ميخواهم شکافته و نشان دهم.

ا -بحران محيط زيست

پژوهشي سيستمهاي زميني در هاوايي ،نشان
در  9مه  2013آزمايشگاه
ِ
اکسيدکربن جو زمين به 400بخش در ميليون رسيده است.
داد که سطح دي
ِ
آخرين باري که زمين اين حد از دياکسيدکربن را تحمل کرد قريب به سه
ميليون سال پيش از اين بود زماني که هيچ موجود زندهاي بر روي زمين موجود
نبود .علم هواشناسي اعالم کرده است که اگر گرماي زمين نسبت به دورهي
ماقبل صنعتي بيش از دو درجهي سانتيگراد افزايش يابد منجر به تغيير هواي
ِ
ويرانگر و غيرقابل بازگشت خواهد شد.
صنعتي سرمايهداری در سالهاي  1700آغاز شد ،در قرن  19جهش
انقالب
ِ
سرمايهداری به امپرياليسم و شتاب عظيم فشارهاي محيط زيستي در اواسط
قرن بيستم تا کنون ،براي محيط زيست شرايط اضطراريِ حادي را بهوجود
آورده است)14( .
هوايي افراطي
تاثيرات اين وضعيت امروزه مقابل ما است :رخدادهاي
ِ
(سيالبهاي بيسابقه ،توفانهاي موسمي و گردبادها) ،خشکسالي ،گسترش
صحراها ،آب شدن يخهاي شمالي به پايينترين سطح خود.
با وجود اين امپرياليستها به سرمايهگذاريهاي خود در سوخت فسيلي ادامه
ميدهند که سهم فزايندهاي از آن اختصاص دارد به ذخاير نفتي و گازيِ «غير
معمول» (شکست هيدروليکي  ،hyedro-frackingحفاري در اعماق درياها ،سنگ
نفتزا ،خام سنگين ،نفت شن و غيره) .مذاکراتِ جهاني در مورد تغييرات آب
و هوا که آخرين بار در سال  2010در کپنهاگ برگزار شد به جايي نرسيدهاند.
از يکسو ،براي عملکرد سودآفرين کليت نظام امپرياليستي ،نفت اساسي
است .شش از ده شرکت بزرگ در اياالت متحده آمريکا و هشت از ده شرکت
بزرگ در جهان شرکتهاي نفتي و خودروسازي هستند .از سوي ديگر ،نفت در

مرکز رقابتهاي درون امپرياليستي قرار دارد .شرکتهاي معظم سرمايهداری
و قدرتهاي بزرگ سرمايهداری ـ اياالت متحده ،چين ،کشورهاي اتحاديهي
اروپا ،ژاپن و ديگران با یکدیگر بر سر کنترل مناطقي که ميتوان در آن منابع
جديد سوخت فسيلي يافت ٬رقابت ميکنند :در قطب شمال ،در اقيانوس اطلس
جنوبي و نقاط ديگر.
رقابت در ميان قدرتهاي بزرگ براي کنترل توليد ،پااليش ،حمل و نقل و
فروش نفت در واقع رقابتي است بر سر کنترل اقتصاد جهاني .ارتش امپرياليسم
آمريکا براي حفظ و بسط امپراتوري ،براي پيشبرد جنگهاي نواستعماري
و حفظ برتريِ جهانياش وابسته به نفت است .در حال حاضر ،ظرفيتهاي
رشديابندهي امپرياليسم آمريکا در زمينهي سوخت فسيلي بر برتريهاي آن در
ميدان رقابت جهاني افزوده است :در سال  2012اياالت متحده بزرگترين حجم
افزايش توليد نفت در جهان و بزرگترين حجم توليد ساالنه را در توليد نفت
تاريخ اياالت متحده ثبت کرد.
هيچ يک از رخدادها (و عدم رخدادهاي) عرصهي انرژي را خارج از چارچوبهي
حرکت براي کسب سود و مسابقه و رقابت در کليهي سطوح شرکتي ،سکتوري
(بخشي-م) و کشوري در اقتصاد جهاني و در نظا ِم روابطِ ميان دولتهاي
امپرياليستي نميتوان فهميد.
برجستهترين صفت مميزهي مذاکراتِ جاري در مورد آب و هوا ،اين واقعيت
است که عرصهي رقابت شديد ميان «قدرتهاي بزرگ» است ـ از يکسو ،مايل
و قادر نيستند دست از سوختهاي فسيلي بردارند و از سوي ديگر ،تطابق خود
با تغييرات آب و هوايي را به گونهاي انجام ميدهند که به موقعيت ممتاز در
رقابت دست يابند .به طور مثال ،اروپاييها و چينيها در زمينهي فنآوريهاي
ِ
بازيافت سوخت داراي امتيازاتي هستند.
مساله فقط حول سوخت نميچرخد :قدرتهاي بزرگ به شدت در حال
مسابقه بر سر مواد معدني و خام کرهي زمين هستند .با تقالي شديد در حال
غارت بوالهوسانهي منابع کرهي زمين يا به قول يک پژوهشگر مترقي در
مسابقه براي غارت «آن چه باقيمانده است» هستند.
ِ
بزرگ سرمايهداری در جهان ،با تقاضاي
عروج چين به عنوان دومين اقتصاد
عظيم براي منابع و گسترش بينالمللي فزايندهاش عاملي بزرگ در معادلهي
زيستمحيطي است .در بيست سال گذشته ،ورود سرمايههاي عظيم سوخت
گسترش شتابان اقتصاد چين را تامين کرده است و گسترش اين اقتصاد
کنوني اقتصاد جهان است و چين ،اکنون
اصلي تحرک
يکي از سرچشمههاي
ِ
ِ
بزرگترين منتشرکنندهي دياکسيدکربن است.
ترميم آب و هوا خطري واقعي است اما اين خطر فقط
تغيير غيرقابل
ِ
بخشي از بحران زيستمحيطي بزرگتر است .کرهي زمين نه تنها روي مسير
فروپاشي
انقراض مهيب انواع موجودات قرار گرفته است بلکه در معرض خطر
ِ
اکوسيستمهاي طبيعي به ويژه جنگلهاي باراني و صخرههاي مرجاني است
که به نوبهي خود ميتوانند بر کليت اکوسيستم کرهي زمين تاثيرات مخرب
بگذارند .بهطور واقعي امکان آن هست که زمين تبديل به سيارهي متفاوتي
هستي انسان را دارد .هيچکس
بشود  ...به سيارهاي که ظرفيت به خطر انداختن
ِ
نميتواند پيشبيني کند که دقيقا چه گذرگاههايي در مقابل کرهي زمين باز
خواهد شد و نتايج هريک چه خواهد بود .اما اين مسيري است که ما و سيارهي
زمين روي آن قرار گرفتهايم.
چرا جنگلهاي حارهاي از طريق عمليات توليد الوار و چوببري نابود
ميشوند؟ چرا کيفيت خاک توسط عمليات شرکتهاي تجاري زراعتي تنزل
يافته و خشک ميشود و آب اقيانوسها اسيدي ميشود؟ چرا طبيعت تبديل
به «زبالهداني» براي تفالههاي سمي شده است؟ زيرا سرمايهداری -امپرياليسم
مالي
براي توليد فزايندهي سود در سراسر جهان سرمايهگذاري ،فعاليت
ِ
قمارگونه و تجارت ميکند و در خدمت به آن با طبيعت طوري رفتار ميکند
که گويي دادهاي نامحدود است.
ِ
انباشت بسطيابندهي سرمايه ،پيامدهاي زيست محيطي
آرزوهاي کوتاهمدت
درازمدت در بر دارد ـ اما اينها «پيامد»هاي فوري در نبرد رقابتجويانه نيستند.
پي آن هستند که براي رقابتجو ماندن هزينههاي خود را
واحدهاي سرمايه در ِ
تقليل دهند و براي همين با دقت بسيار زياد (و با سازماندهي دقيق در سطح
شرکت) محاسبه ميکنند .اما تاثير فعاليتهاي توليدي مانند ايجاد آلودگي در
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خارج از حيطهي محاسبات اقتصاديِ اين واحدهاي مالکيت خصوصي قرار دارد
و در دفتر محاسبات سود و زيان آنان «ثبت» نميشود .اين هزينههاي اجتماعي
و زيستمحيطي «خارجي» هستند :بر گردن جامعه و سيارهی زمين و آينده
گذاشته ميشوند؛ يعني آنارشي در مقياس اجتماعي و سيارهاي.
تاثيرات مصيبتبا ِر زيست محيطي گلوباليزياسيون سرمايهداری در کشورهاي
تحت سلطه عظيمتر بوده است اما عامل آن عمدتا کشورهاي امپرياليستي
عامل  %40از
بودهاند .بين سالهاي  1961و  2000کشورهاي ثروتمند
ِ
انحطاط زيستمحيطي در سراسر جهان بودهاند اما فقط  %3از هزينههاي تغيير
اکوسيستم را متقبل شدهاند)15(.
شرکتهاي سرمايهداری در اندونزي جنگلهاي آبي را براي توليد الوار از بين
ميبرند و به جاي آن درختان نخل براي توليد «سوخت سبز» ميکارند (و اين
بخشي بسيار متالطم از اقتصاد جهاني است که بازتابِ مسابقهي شديد بر سر
بازارهاي سوخت و موادغذايي در جهان ميباشد) .اما کربني که از اين عمليات
توليد شده و وارد جو ميشود و از بين رفتن محيط زيست ببرهاي سوماترايي
زيان اين سرمايهها نميگنجد.
اصال در محاسبات سود و ِ
حاصل
حال اگر کسي بيايد و استدالل کند که بحران زيستمحيطي عمدتا
ِ
تضاد طبقاتي است و اين بحران محصول مقاومت کارگر ،دهقان يا مقاومت
تودهاي يا نتيجهي تالش سرمايهداری براي توليد فنآوري براي کم کردن
نيروي کار و کنترل کار است ،مطمئنا کنجکاو خواهم بود که استداللهاي
مربوط به اين مورد را بشنويم هرچند که نهايت سادهباوري خواهد بود.
سرمايهداری اصال قادر نيست وارد کنشي بادوام با طبيعت شود .سرمايهداری
براي طبيعت نابودي به بار آورده است و شتاب بحران زيستمحيطي که
سيارهی زمين را در بر گرفته و هستي آن را تهديد ميکند ،کامال ريشه در
کنش آنارشیک سرمايههاي به شدت سازمان يافته ،خصوصي و متراکم دارد که
با اجبا ِر گسترش بياب يا بمير و رقابت در مقياس جهاني روبرو هستند.
اين واقعيت مهم را نیز بايد درک کرد که بحران زيستمحيطي از جوانب
گوناگون بر روي مبارزهی طبقاتي تاثير ميگذارد .قبل از هرچيز ،نابودي
زيستمحيطي يک گسل بزرگ جهاني براي مبارزهی طبقاتي و نقطهي تمرکز
مهمي براي مقاومت تودهاي است به ويژه در کشورهاي تحت سلطه که اغلب
مرتبط است با مبارزات دهقانان و خلقهاي بومي اين کشورها .اما در کشورهاي
امپرياليستي نيز مبارزهی مهمي است.
مضافا ،ممکن است بحران زيستمحيطي چکانندهي بحرانهاي اجتماعي
بزرگ و حتا شتابدهندهي ظهور بحران انقالبي شود .امپرياليستها نام اين نوع
امنيتي زيست محيطي» گذاشتهاند.
بيثباتيها را «بحرانهاي
ِ
دور از انتظار نيست که جاري شدن سيالبها ميليونها انسان را در مناطق
پرجمعيت دلتايي مانند بنگالدش در برگرفته و موجب مهاجرتهاي عظيم شود.
اثرات تغييرات آب و هوايي بر روي سيستمهاي کشاورزي به ويژه در کشورهاي
عظيم مشابه توليد خواهد کرد .طبق
تحت سلطه فشارهاي اقتصادي و اجتماعي
ِ
برخي تخمينها ،به دليل گرمايش زمين تا اواخر اين قرن 29 ،کشور در آسيا،
آفريقا و کارائيب و مکزيک نزديک به  %20يا بيشتر از محصوالت کشاورزي خود
را از دست خواهند داد)16( .
تداخل
و در کشورهاي امپرياليستي :توفان کاترينا در اياالت متحدهی آمريکا
ِ
ديدگي حاد خلق سياه در آمريکا بود که ضرورت عظيم
گرمايش زمين و ستم
ِ
و فرصت پيشبرد جنبشي براي انقالب را درست در «شکم هيوال» به نمايش
پي خود
گذاشت .آب شدن رآکتور هستهاي فوکيشيما و
آلودگي بزرگي که در ِ
ِ
بهوجود آورد نيز بيان آن است که رخدادهايي از اين نوع که بيثباتي ميآفرينند
در آينده ميتوانند افزايش يابند( .الزم به يادآوري است که امپرياليسم ژاپن
داراي شبکهي عظيم قدرت هستهاي است و فعاالنه رآکتورهاي هستهاي را
صادر ميکند و اين در واقع يکي از امتيازات ژاپن در رقابتهاي بينالمللي
است).
علل زيربنايي و مفاهيم عظيم بحران زيستمحيطي ثبت نميشود و نميتوان
آن را با گذراندن از فيلتر اکونوميستي و ِ
ی شکل
تنگ تضاد طبقاتي به مثاب ه 
عمدهي حرکت تضاد اساسي درک کرد .با اين وصف ،اين بحران که نيروي
محرکهاش تماما تضاد آنارشي-ارگانيزاسيون (هرج و مرج-سازماندهي ـ م) است
عامل بسيار مهمي در چيدمان صحنهاي خواهد بود که مبارزهی طبقاتي بر روي
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آن گشايش خواهد يافت.

 -2شهرگستري و زاغهگستري

هنگام ورود به قرن بيست و يکم براي اولين بار در تاريخ بشر ،بيش از نيمي
از جمعيت جهان ساکن شهرها بودند .به مدت چهار دهه شهرها در کشورهاي
تحت سلطه با سرعتي شگفتانگيز در حال گسترش بودند؛ گسترشي پرهرج
و مرج و ستمگرانه .بيش از نيم ميليارد انسان در زاغههاي کثيف و پست شهر
در اطراف شهرهاي جهان سوم زندگي ميکنند ـ جمعيتي که در سال 2030
دوبرابر خواهد شد .اين جمعيت از طريق به اصطالح اقتصاد «غيررسمي» حيات
بخور و نمير دارد.
محرک اين شهرگستري چيست؟ اوال ،جهش در صنعتي شدن کشاورزي
و ادغام بينالمللي توليد مواد غذايي و حمل و نقل ،دزدي زمينها توسط
شرکتهاي کشاورزيِ امپرياليستي و تحکيم جاي پايشان موجب ازهم پاشيدن
معيشتي مقياس کوچک بود شده است.
حيات روستايي که مبتني بر کشاورزيِ
ِ
امپرياليسم نظامهاي ملي کشاورزي را تبديل به مولفههاي جهانيشدهي توليد
بينالمللي و زنجيرههاي بازاريابي کرده است که هرچه بيشتر از اهالي محلي
جدا شده است؛ و به طرز فزايندهاي کشاورزي براي بسياري از اقتصادهاي
جهان سوم موقعيت «اساسي»اش را از کف داده است .امپرياليستها زمينهايي
را که قبال به توليد مواد غذايي براي مردم اختصاص داشت تبديل به مزارعي
در خدمت به توليد اتونول و ديگر سوختهاي وابسته به محصوالت کشاورزي
کردهاند و موجب تشديد روند فوق شدهاند.
در همان حال ،نابودي محيط زيست ،خشکساليها و جنگهاي داخلي
(که مانند مور ِد کنگو اغلب توسط قدرتهاي بزرگ دامنه مييابند يا اينکه
مورد استفاده قرار ميگيرند) موجب نابوديِ سيستمهاي کشاورزي شدهاند و
تودههاي مردم را به شهرها رانده است.
در سراسر دههي  1980و  1990صندوق بينالمللي پول اعطاي وام به
کشورهاي فقير را مشروط به آن کرده بود که حکومتهايشان يارانههايي را
که به زمينداران کوچک ميپرداختند حذف کنند و اقتصادهايشان را به روي
واردات مواد غذايي از غرب «باز کنند» و بازارهايشان را گسترش دهند و
سرمايهگذاري در کشاورزي را تسهيل کنند .اين سياست فشار عظيمي بر
قشرهاي فقير روستايي وارد کرده و معيشت آنان را نابود کرده است .ميليونها
انسان از فقر ،نابودي و نوميديِ روستاهاي جهان فرار ميکنند.
سريع سرمايهدارانه در چين صدها ميليون دهقان را به
باالخره اينکه ،رشد
ِ
شهرها کشيده است .اين بزرگترين مهاجرت از روستا به شهر در تاريخ بشر
است که محرکش تکانهاي شديد نيروهاي بازار در مناطق روستايي چين
و نيروي جاذبهی مشاغل در شهرها است که اغلب کار ارزان در کارگاههاي
عرقريزان را معنا ميدهد.
اين پديدهها اساسا تحت فرمان نيازها ،اجبارات و پيامدهاي پيشبينينشدهي
انباشت سرمايه در سطح جهاني ،به ويژه تعميق نفوذ امپرياليستي در کشورهاي
تحت سلطه و جهانيشدن توليد قرار دارند.
گسترش شهرها و زاغهنشيني را نميتوان بهطور علمي اين طور توضيح
داد که در درجهي اول نتيجهي تضاد طبقاتي است .واضح است که مقاومت
طبقاتي در روستاها باعث و بهوجود آورندهي اين جابهجاييهاي جمعيتي نبوده
است .آيا منتقدين ما ميخواهند بگويند که شورشهاي دهقاني آن چنان
تهديدي براي نظم اجتماعي روستا بودند که تنها راه خاموش کردن آنها
تضعيف کشاورزي معيشتي بوده است؟
يا ميخواهند استدالل کنند که شورشهاي شهري موجب چنان بيثباتيای
شده بود که طبقات استثمارگر به روشي مي بايد دهقانان را وادار به
مهاجرتهاي بزرگ به شهرها ميکردند ،با اين اميد که شايد اين امر موجب
رشد محافظهکاري و گرايش ضد انقالبي در شهرها شود؟ اين متدولوژي ،کامال
غيرعلمي است.
يک نکتهی کناري و يک سوال مختصر تاريخي :آيا طرفداران اين نظر
استدالل خواهند کرد که نيروي محرکهي جنگ جهاني اول نياز طبقات
استثمارگر در کشورهاي اروپايي براي منحرف کردن مبارزهی طبقاتي و
انداختن آن به مجاري ديگر بود؟ يا اين که نيروي محرکهي اين جنگ در واقع

تشديد رقابتهاي درونامپرياليستي به ويژه رقابت بر سر فتح مستعمرات بود
(هرچند که صحنهي اصلي نبرد خود اروپا بود)؟
فرآيند شهري شدن ،پرولتريزه شدن ،زاغهنشيني که به دليل کارکرد آنارشیک
سرمايه در کشورهاي تحت سلطه در حال شکلگيري است تاثيرات متناقض
اقتصادي و ايدئولوژيک بر روي تودهها ميگذارد .ريشهکن شدن طرق سنتي
زندگي در روستا توسط امپرياليسم و بيثباتي مالزم آن در ميان تودههايي که در
اقتصاد «رسمي» ادغام نميشوند ٬رشد و جذابيت اسالمگرايي ،پنتهکوستاليسم
(شاخهاي از مسيحيت اوانجليک که معتقد است نسخهي اوليهي انجيل هيچ
مذاهب رستاخيزي آخر الزماني و غيره .اين روندها در
اشتباهي ندارد-م) ،انواع
ِ
شرايط پا در هوايي و جابهجايي ،محيط ايدئولوژيک و اخالقي ارتجاعي منسجمي
را ايجاد ميکنند.
تاکيد ميکنم که اگر به حرکت و تکامل تضاد اساسي از پشت عينک
اکونوميسم نگاه کنيم نخواهيم توانست پايههاي آنچه اينک در حال وقوع است
و چالشهايي که در زمينهی تغيير جامعه و دنيا مطرح است را بهطور علمي
درک کنيم.

د -بحران جهاني 2009-2008
قبال در مورد عواملي که اين بحران را بهوجود آوردند نوشتهام )17(.در زير به
اختصار برخي ديناميکهاي کليديِ يک مسير خاص رشد اقتصادي را که به ضد
خود تبديل شد معرفي ميکنم:
• فروپاشي بلوک سوسيال-امپرياليستي که تحت رهبري شوروي بود به
امپرياليستي غربي بهويژه به اياالت متحده آزاديهاي جديدي داد
قدرتهاي
ِ
()18
بهخصوص موج جديد عظيمي
که سرمايه را بسط داده و تجديد بنا کنند.
از گلوباليزاسيون در سطح توليد ،تجارت و مالي آغاز شد .يکي از خصيصههاي
رشد و بسط جهاني ،که به بحران منتهي شد ،ادغام عميقتر اقتصاد سرمايهداری
صادراتي جهان
جهان بود که در مرکز آن ادغام عميقتر کشورهاي توليدکنندهي
ِ
سوم در بازار جهاني سرمايهداری قرار داشت .اين روند منجر به شکلگيري يک
اقتصاد توليديِ درهم تنيدهي گلوبال شد که وابسته به نيروي کار ارزان است.
گلوباليزاسيون اوجگرفته بوده است و بهعنوان
• چين در مرک ِز فرآيند
ِ
«کارخانه-کارگاه عرقريزان» براي سرمايهداری جهاني عمل کرده است و در
رابطهي ديالکتيکي با اين فرآيند يک زيربناي اقتصادي سرمايهداری قدرتمند
جهاني چين را تقويت
گسترش
شکل گرفته است .توليد مازادهاي تجاري عظيم،
ِ
ِ
کرده و بر نقش آن بهعنوان خريدار اصلي قرضههاي خزانهداريِ اياالت متحده
و فينانسکنندهي کسريِ تراز پرداختهاي آمريکا افزوده است .طبعا اهرمهاي
چين را نيز افزايش داده است.
بخش خدمات مالي در کشورهاي
• بر سکويِ توليد و مافوق استثما ِر جهانيتر٬
ِ
سرمايهداری پيشرفته مانند قارچ روييد .رشد اقتصادي در اين کشورها به طرز
فزايندهاي وابسته به فينانس و اعتبارات شد .اياالت متحده در مرکز اين فرآيند
بيان فشردهي اين
شدن اوجگرفته ٬بوده است (بازار بيمهي وابسته به رهن ِ
مالي ِ
اقتصاد انگلي بوده است).
• رابطهي ديناميک ميان اياالت متحده و چين حلقهي تعيينکننده در رش ِد
اقتصاديِ دههي اول قرن  21بوده است .به عبارت ديگر ،پيوندي عميق موجود
شکم مناطق صنعتي جديد
است ميان رنج جانکا ِه مافوق استثمار کار که در
ِ
چين در جريان است و آن چه در ابرهاي فينانس ميگذرد.
• اينها فرآيندهاي مرتبط به هم در جهاني شدن و مالي شدن (globalization
موجب رشد عدم تعادلها و
 )and financializationهستند که در نهايت
ِ
بيثباتيهاي غيرقابل مديريت شدند -1 :در اياالت متحده بخش مالي نسبت
واقعي توليد و بازسرمايهگذاري سود که
به پايههاي توليدي (ساختارها و پايهي
ِ
متکي است بر استثمار نيروي کار) باد کرد و عدم تعادل عموميتر ميان نظام
مالي (و انتظارات آن از سودآوريهاي آينده) و انباشت سرمايه بهوجود آمد.
شکنندگي بزرگتر مالي شد-3 .
 -2گسترش افسارگسيختهي اعتبارات منجر به
ِ
مصرف و استقراض در اياالت متحده موتور محرکهي رشد در چين شد اما رشد
آتش کسري موازنهی تجاريِ آمريکا
فوقالعاده
سريع توليد در چين ،هيزمبيا ِر ِ
ِ
شد و فشارهاي رقابتجويانه را در سراسر اقتصاد جهان دامن زد در حاليکه

ظرفيت توليدي چين با سرعتي حيرتانگيز رشد ميکرد.
• امپرياليسم آمريکا از  11سپتامبر  2001دست به قماري زده است به اين
ِ
خدمت ساختن يک
صورت که تالش کرده است قدرت برت ِر نظامي خود را به
جهاني
هژموني
نظم جهاني جديد در آورد؛ نظمي که براي چند دهه بعد بتواند
ِ
ِ
آمريکا بر رقبايش و چيره شدن بر هر مانعي (از جمله اسالمگرايان ارتجاعي)
مالي اين
را تضمين کند .اما وزن نظاميگري و هزينههاي بيثباتيزايِ تامين ِ
گرفتن اين بحران.
نظاميگري تبديل به عاملي شد در قوام
ِ
مالي سرمايهداریِ جهاني منفجر شد و در آنجا تمرکز
• اين بحران در مراکز ِ
داشت .نهادهاي مالي تالش کرده بودند تا از طريق پخش کردن ابزارهاي
مالي متنوعتر و پيچيدهتر در ميدان گستردهتري از سرمايهگذاران جهاني هم
خطرات را کم کنند و هم از خطر کردن سود ببرند .اما اين کار در نهايت موجب
کشانده شدن سرمايهگذاران و حکومتها به گردابِ شکنندگي و بحران شد.
دینامیکهایی که محرک رشد شدند موانع جديدي را در مقابل انباشت
سودآور سرمايه آفريدند .بهطور خالصه ،بحران ٬يک بيان فشرده اما پيچيده و
سيال آنارشي توليد سرمايهداری و حاصل آن است.
ِ
اما برخي از منتقدان هنگام تحليل از بحران نميتوانند دست از سفسطههاي
تئوريک سهلالوصول بردارند.
برخي از آنان استدالل کردهاند که تضاد طبقاتي ،بهخصوص در شکل
مقاومت در مقابل گلوباليزاسيون و صندوق بينالمللي پول يک فاکتور اصلي
در پشت اين بحران بوده است که بر طرحهاي تعديل ساختاري و غيره تاثير
گذاشته است .در واقع ،يک موج مقاومت در مقابل گلوباليزاسيون موجود بود.
اما يکم ،هرچند که در دههي  1990اين مقاومت و مبارزه مهم بود اما به
سطحي کيفي نرسيد که بتواند خطري براي حرکت و رشد انباشت جهاني شود؛
و دوم ،در واقع همانطور که در باال ترسيم کردم ،بحراني که در سال -2009
 2008فوران کرد داراي تعيين کنندههاي عميق در تضادهاي يک مسير رشد
ِ
گلوباليزاسيون اوج گرفته
ديناميک
اقتصاديِ خاص دارد؛ مسيري که توسط آن
ِ
شدن اوج گرفته رقم خورده است.
و مالي
ِ
استدالل ديگري نيز پيش گذاشته ميشود به اين صورت که رابطهي تباني
ميان قدرتهاي امپرياليستي عمده است زيرا آنان نياز مشترک به استثمار
نيروي کار توسط سرمايه دارند .اما در عصر کنوني ،رقابت که توسط رشد
جايي تخته سنگهاي تکتانيک به جلو رانده ميشود،
ناموزون و جا به
ِ
خصيصهاي مهم در روابط درونامپرياليستي بوده است .اين رقابت بيش از
آن که خود را به شکل نظامي بيان کند عمدتا خود را به شکل اقتصادي و
جغرافيا -اقتصادي بيان کرده است.
بحراني که فوران کرد در چارچوب جابهجاييهاي مهم در روابط رقابتي
و توازن قدرت در ميان قدرتهاي بزرگ به وقوع پيوست .از جمله« :عروج
ِ
حرکت گذارياش به سوي تبديل شدن به يک قدرت امپرياليستي،
چين» و
گسترش نفوذ آن به وراي آسياي شرقي و رسيدن به خاورميانه ،آسياي مرکزي
و آفريقا تا حدي که اکنون رشد آن بر تقسيم کار بينالمللي تاثير ميگذارد؛
بزرگ شدن بازار اتحاديهی اروپا و ادغام ارزيِ منطقهاي بستري را فراهم کرد
جهاني اروپاي غربي در زمينهي مقياس و کارآيي ممتاز شود و
که سرمايهي
ِ
ن
گرد
و
کند؛
روبرو
ارزي
چالش
با
را
دالر
ي
ه
سلط
که
داد
به آن امکان
فرازيِ
دوبارهي امپرياليسم روس.
بحران به نوبهي خود پيامدهايي را در زمينهي ثبات نظام امپرياليستي جهان
و همچنين در زمينهي جابهجاييهاي قدرت و رقابتهاي ادامهدار درون آن
داشت .از جمله برجستهترين آنها عبارتند از :بحران ٬تضادهاي ميان اياالت
پي مقابله با
متحده و چين را تشديد کرده است و آمريکا به طور تهاجمي در ِ
عروج و گسترش نفوذ چين است؛ و بحران مشکالت جديدي را براي پروژهي
امپرياليستي اتحاديهی اروپا ايجاد کرده است.

ه .خطرات و فرصتها :نظامي که غيرقابل اصالح است ...
انقالبي که مورد نياز است
باب آواکيان در پرندهها نمیتوانند کروکوديل بزايند اما بشر ميتواند افقها
را درنوردد بر نکتهاي تاکيد ميکند:
نشریه حقیقت .دوره سوم | شماره  .6۶دی ماه ۱۳۹۲

27

« ...ممکن است ما از اين واقعيت خوشمان نيايد ولي ما با اين واقعيت روبرو
هستيم .ممکن است از اين حقيقت که سرمايهداری و ديناميکهاي آن هنوز
در جهان غالب است و صحنهآرايِ مبارزات ضروريِ ما است خوشمان نيايد اما
اين واقعيت است و پايهي تغيير راديکال در اين واقعيت موجود است و راه تغيير
راديکال مواجهه با اين واقعيت و تالش براي دگرگون کردن آن است .هيچ
ِ
واقعيت عيني ،جادههايي را براي
متناقض
راه ديگري جز اين نيست .خصلت
ِ
تغيير راديکال خود باز ميکند .فعاليت براي تغيير راديکال جامعه تشخيص اين
جادهها و عمل کردن بر روي آنها است)19( ».
در اينجا آواکيان فقط در مورد کار تحليل از ديناميکهاي سرمايهداری و
تضادهايي که امروز در جهان خود را بيان کرده و متقابال بر هم اثر ميگذارند
و درک اين که چرا «نيروي محرکهي آنارشي» در واقع ديناميک عمدهي
اساسي علم ،موضو ِع
سرمايهداری است صحبت نميکند .او همچنين موضوع
ِ
اساسي کمونيسم به مثابهی علم را برجسته ميکند و مينويسد« ،مساله اينجا
ِ
است که آيا نقطهی عزيمت ما واقعيت عيني و تشخيص پايههاي تغيير راديکال
در ديناميکهاي متضاد واقعيت عيني است يا اينکه صرفا ميخواهيم از يك
رشته ايدهها حرکت کنيم و آنها را به واقعيت تحميل کنيم – از جمله ايدهآليزه
کردن تودهها و نگاه کردن به تودهها ...؟» ()20
در درک سرمايهداری-امپرياليسم و کارکرد آن ما با ضرورت آن سروکار داريم
ــ با قوانين خاص عملکرد و قوانين حرکت آن .اين قوانين مستقل از ارادهي
افراد و مستقل از ارادهي يک طبقه حتا طبقهي سرمايهدار-امپرياليست است که
صاحب بزرگترين زرادخانهي سرکوب و قدرت در تاريخ است.
سرمايهداری ٬نظامي متکي بر حرص و آز يا «ارادهي استثمار» نيست .نظامي
نيست که «اولين اصل» آن انگيزهي سود (مکيدن حداکثر ممکن از کارگران)
است .سرمايهداری يک شيوهي توليد مبتني بر استثمار کار مزدي است که
توسط ضرورتِ درونياش به انبساط و گسترش رانده ميشود .عدم درک اين
موضوع بهطور عيني به انکار ضرورت انقالب ميانجامد ــ به اين معنا که اگر اين
فرمان هيچ ضرورتي ،هيچ قانون بنيادين يا الزامات انباشت نيست،
سيستم تحت
ِ
پس شايد بتوان اصالحش کرد.
بر خالف اتهام منتقدان ،اين قوانين ،به ويژه نيروي اجبار آنارشي  ،مبارزهی
طبقاتي را «منحل» نميکنند .بازهم يادآوري ميکنم که :اين چيزي است که
صحنهی مقدماتي را براي کاري که بايد براي تغيير جامعه و جهان انجام داد،
ميچيند .اگر اين مساله درک شود آنگاه (همانطور که باب آواکيان تاکيد
ميکند) کشف گذرگاههاي تغيير راديکال اين واقعيت ممکن خواهد شد .در
آن صورت کسب آزادي و شکل دادن به آن ممکن خواهد شد زيرا اين شيوهی
توليد و قوانين آن پویا هستند ،متناقض هستند و اين فرصتهاي بزرگي را براي
عنصر آگاه باز ميکند که بر اساس درک علمي از واقعيت ،از پيچيدگي و از
متغير بودنش ،دست به عمل زند.
مجاري گوناگوني براي تغيير و فورانهاي ناگهاني وجود دارد .اين جهتگيريِ
علمي در ساختن جنبشي براي انقالب  ،براي انقالبي که افقاش مطلق است،
براي تشخيص نياز و وجود پتانسيل براي آن انقالب و چالشهاي مقابل آن
بسيار مهم است .در اين ارتباط ،بحران محيط زيست بسيار خطير است.
در مورد اين که تضاد اساسي ميان توليد اجتماعي و تصاحب خصوصي چگونه
عمال توسعه مييابد چالشهايي طرح ميشود .يکي از آنها رشد اسالمگرايي و
انواع بنيادگرايي در شرايطي است که نيروهاي مولده اجتماعيتر شدهاند و جهان
«انحرافي» تضاد اساسي
بيش از هميشه درهم تنيده شده است .اين توسعهي
ِ
نشان ميدهد که حرکت و توسعهي آن يک فرآيند مستقيم مدرنيزاسيون،
پرولتريزاسيون و سکوالريزاسيون نيست .بلکه فرآيندي است پيچيده شامل
تغيير در پيکربندي طبقاتي و اجتماعي ،درهم نفوذ کردن ايدئولوژي و
جنبشهاي اجتماعي با دگرگونيهاي اقتصادي ،نياز به اخالقيات رهاييبخش و
مطرح شدن عميق مسالهی ريشهکن کردن پدرساالري.
ما در يک دورهي گذار به سر ميبريم که پتانسيل تغييرات فاحش را در بطن
خود دارد؛ دوران سرمايهداری جهاني سيال ،اوجگيريِ نابرابري و جابهجايي،
قهقراي محيط زيست ،بارش دهشت بر زنان که نيمي از نوع بشر هستند.
سرمايهداری در عصر امپرياليستي يک شيوهي توليد است که در گذار به چيزي
باالتر است و همزمان با خشونت بر محدوديتهايش لگد ميزند.
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آيا ما واقعيتها و حقايقي را اختراع خواهيم کرد و روايتهايي خواهيم
ساخت دال بر آن که مبارزهي طبقاتي هميشه عمده است تا از اين طريق خود
را تسلي دهيم و از چالشهاي واقعي روي گردانيم؟ يا با واقعيت همانطور که
هست روبرو خواهيم شد تا تغييرش دهيم؟
موضوع خطير در اين جا داشتن يک درک ماترياليستي است در مورد جهان،
در مورد اين که چه چيزي در افکار مردم و در جامعه بايد عوض شود و چگونه.
هر چيز ديگري به جز يک رويکرد حقيقتا علمي جهان را به همين شکل که
هست باقي خواهد گذارد .موضوع خطير آن است که نوع بشر به يک انقالب
کمونيستي نياز دارد تا تضاد اساسي عصر را حل کرده و نوع بشر را رها کند و
سيارهی زمين را نجات دهد.

•
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جمهوری اسالمی :در حال گذار از «دولت سرمایه» به «دولت سرمایهدارها»!؟
متن زیر گزیدهای از مقالهی گذار از دولت سرمایه به دولت سرمایهدارها یا گـذار از مارکسیسـم به رویزیونیسـم؟! است که برای اولین بار در
نشریهی حقیقت شمارهی  ٬42آبان  1378منتشر شد .موضوع مقاله نقد آرای کتاب چشم انداز و تکالیف نوشتهی ایرج آذرین()١میباشد .رخدادهای
المللی کالن سرمایهدارانی چون بابک زنجانی و ارتباطات عمیق وی با دولت جمهوری
اخیر مانند علنی شدن داراییها و شبکههای اقتصادی داخلی و بین
ِ
اسالمی و همچنین اختصاص کرسی تعیینکنندهای در کابینهی روحانی به «اتاق بازرگانی» و بسیاری وقایع مشابه ،به وضوح نشان میدهد که میان دولت
جمهوری اسالمی و دیگر دولتهای کمپرادوری وابسته به نظام سرمایهداری جهانی تفاوتی اساسی موجود نیست جز آن که یک رژیم تئوکراتیک بر مبنای
آرای فاشیستی دینی آن را اداره میکند .در این پرتو ،مطالعهی مجدد این مقاله را مفید میدانیم .متن زیر برای انتشار مجدد اندکی ویرایش شده است.
یکی از ابزارهای تئوریک «حزب کمونیست ایران» و انشعابات بعدی آن در
قالب کمونیسم کارگری ،برای توضیح ماهیت و ویژگیهای جمهوری اسالمی
تئوری «دولت غیر متعارف» بود ... .جریان فکری که آذرین بدان وابسته بود ،از
ابتدا دولت جمهوری اسالمی را «دولتی غیر متعارف» ارزیابی می کرد .به این
معنا که روبنای پاناسالمیستی آن را در تضاد با زیر بنای سرمایهداری دانسته
و فوریترین وظیفهی انقالب دمکراتیک در ایران را به تطبیق این روبنا با زیر
بنای سرمایهداری تقلیل میداد)2( .
به ظاهر تغییراتی در تفکر تئوریک آذرین صورت گرفته است (در دورهی
اخیر عبارت «دولت سرمایه» را جایگزین «دولت غیر متعارف» کرده است).
...اما فرق اساسی بین تئوری «دولت سرمایه» با تئوری «دولت غیر متعارف» یا
«استثنایی» موجود نیست .زیرا آذرین کماکان معتقد است تمام مشکالتی که
دولت بورژوایی در ایران و بهطور کلی در کشورهای جهان سوم با آن مواجهاند
ناشی از عدم توسعهی سرمایهداری است .او میگوید:
«در جهان سوم یک دلیل اصلی شکلگیری «دولت سرمایه» انکشاف ناکافی
مناسبات سرمایهداری و ضعف اقتصادی و سیاسی بورژوازی بود و مدل «دولت
سرمایهدارها» تنها وقتی امکانپذیر است که مناسبات سرمایهداری و در نتیجه
بورژوازی به درجهای از رشد و بلوغ رسیده باشد .اما نکتهی الزم به تاکید این
است که از اینجا نمیتوان نتیجه گرفت که گذار از مدل «دولت سرمایه» به
«دولت سرمایهدارها» یک گذار الزامی است و در نتیجه درجهی معینی از
انکشاف سرمایهداری تاریخا ضروری میشود[ .دو پهلو سخن گفتن ،همه چیز
را در ابهام گذاشتن ،یکی به نعل یکی به میخ زدن] همانطور که عروج دولت
بناپارتیستی (و بارزتر از آن عروج دولت فاشیستی در اروپا) نشان میدهد،
مستقل از درجهی رشد مناسبات سرمایهداری در یک کشور ،هرگاه بورژوازی
چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی در بن بست باشد امکان عروج
«دولت سرمایه» وجود دارد( ».چشم انداز و تکالیف -صفحهی )150
آذرین با بهکارگیری نقل قولهایی از مارکس جوانب درست و نادرست را
کنار هم میچیند تا دوباره مصالحی (البته نه چندان با دوام و با ارزش) برای
ساختن بنای خیالی و وهمآلود «سود بردن طبقهی کارگر از پروسهی گذار
دولت کاپیتالیستی ایران» فراهم آورد.
تا آنجایی که به تئوری و روش مارکس در مورد تحلیل از دولت «بناپارتیستی»
(به عنوان شکل کالسیکی از دولت استثنایی) مربوط میشود ،میتوان گفت که
مارکس با تشریح استثنا ،قاعده را اثبات کرد و با روش دیالکتیکی ساختارها و
کارکردهای دولت بورژوایی را به شکلی عمیق و همهجانبه نشان داد .مارکس
کتاب «هجدهم برومر لوئی بناپارت» را که نمونهی درخشانی از بهکاربست
ماتریالیسم تاریخی است به بررسی دولت استثنایی اختصاص داد .یکی از
انگیزههای مارکس در نوشتن این کتاب آن بود که عدهای از سوسیالیستهای
آن زمان موسوم به سوسیالیستهای حقیقی (مانند موزس هس) طرفدار نظام
بناپارتارتیستی شدند .به همین جهت مارکس نیاز آن را دید که «سوسیالیسم
سلطنتی» بناپارتی را افشا کند.
...
در جنبش چپ ایران نگاه وارونهای نسبت به این اثر مهم مارکس موجود
است .بسیاری این کتاب را به الگویی برای تشخیص تضادهای گوناگون میان

بورژوازی و استفاده از آنها برای انجام مانورهای سیاسی یا ائتالف با بخشهایی
از بورژوازی بدل کردند .همان کاری که آذرین در کتاب خود انجام داده است.
یعنی اشاعهی همان تفکر رایج مانوردهی در بین تضادهای میان بلوکبندیهای
بورژوازی و تعیین استراتژی سیاسی بر مبنای این تضادها .تمام تاکیدات آذرین
بر بهاصطالح فقدان «استراتژی سیاسی» به عنوان مهمترین و کلیدیترین
معضل نیروهای چپ ٬ناظر بر این تفکر سازشکارانه است که هیچ نسبتی با
دیدگاههای مارکس ندارد.
بحث بر سر این نیست که تاریخ در رابطه با تکامل دولت ،با استنثاء روبرو
نمیشود .مسئله اینجا است که این خالف قاعدهها چگونه مورد تحلیل قرار
میگیرند و چه نتایجی از آنها گرفته میشوند... .
آنچه که به جمهوری اسالمی ویژگی میبخشد ،در هم آمیزی دین و دولت
است .خمینی با دستیابی به قدرت سیاسی در درجهی اول به تجدید سازمان
دولت از نظر ایدئولوژیک پرداخت .بخشهای مهمی از طبقات حاکمه (بهویژه
تازه بهقدرت رسیدگان) را حول ایدئولوژی اسالمی متحد کرد )3( .ایدئولوژی
اسالمی حلقه واسطی شد برای اتصال جمهوری اسالمی با نیروهایی چون
نهضت آزادی ،جبههی ملی ،پیروان شریعتی ،مجاهدین که به درجات گوناگون
در آن دوره به حمایت از دولت جدید برخاستند .ایدئولوژی اسالمی که خمینی
بیان میکرد فشردهی برنامهی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی او برای سازماندهی
جامعه بود .برنامهای که سالها قبل در کتاب والیت فقیه مبانی آن را ارائه کرده
بود .این برنامه ،ترجمان تئوکراتیک سرمایهداری بوروکراتیک بود )۴(.برنامهای
که ضامن تداوم همان روابط طبقاتی و تولیدی حاکم در ایران بود .بیجهت
نبود که امپریالیستها نیز در جریان انقالب  57راه را برای قدرتگیری این
جریان گشودند و در آن شرایط آن را مطلوبترین نیروی سیاسی طبقاتی
تشخیص دادند که قادر به مهار و سرکوب انقالب است .خمینی و جریان وی
نیز در جریان انجام این وظیفه مهم نه تنها به تقسیم کار پایهای میان نظام
امپریالیستی با اقتصاد تحت سلطهی ایران گردن گذاشتند و از روابط تولیدی
ارتجاعی حفاظت کردند و ارتش و نهادهای مهم دستگاه دولتی را بازسازی
کردند ،بلکه ماشین دولتی را نیز در جریان سرکوب انقالب (بهویژه از لحاظ
نظامی و امنیتی) کاملتر کردند.
انگشت نهادن بر تاریخچهی جریان خمینی و ارائهی تحلیل طبقاتی صحیح
از این جریان در دورهی  57مهم بود اما تعیینکنندهتر از آن ارائه این تحلیل
بود که با به قدرت رسیدن خمینی ،نظام دولتی دچار تغییر اساسی نشد و هر
نیروی طبقاتی با هر انگیزه و سابقهی مبارزاتی زمانی که بخواهد به این ماشین
تکیه زند ،دیر یا زود مجبور خواهد شد به ساز این نظام یعنی منطق سود و
وابستگی ساختاری به سرمایه امپریالیستی برقصد.
بهقدرت رسیدن جمهوری اسالمی نشانهی تغییری مهم در نظام حکومتی
بود نه در نظام دولتی .با بهقدرت رسیدن خمینی تغییری در رابطه با موقعیت
کلی طبقات اجتماعی مختلف صورت نگرفت و دولت تعمیم و ادامهی همان
نظام طبقاتی سابق بر جای ماند -اما با حکومتی مذهبی .با تغییر حکومت
شکل نظام دولتی عوض شد .این شکل را قشری از بورژوا مالکان به رهبری
خمینی هنگام برقراری ارگانهای قدرت سیاسی خود برگزیدند تا بتوانند با
دشمنان خود (اساسا کارگران و دهقانان که تحت رهبری کمونیستها به
نشریه حقیقت .دوره سوم | شماره  .6۶دی ماه ۱۳۹۲
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مبارزه برانگیخته شده بودند) به نبرد بپردازند و از خویش و از منافع کلی دیگر
اقشار و طبقات حاکمه دفاع کنند .در عین حال ،برجسته شدن این رویکرد در
میان بورژوازی ایران ،متاثر از شرایط خاص جهانی در آن دوره بود.
بر خالف تصور آذرین حد و حدود میزان دخالت دولت در اقتصاد نبود که
به جمهوری اسالمی در دورهی انقالب خصلت «استنثایی» بخشید .این وظیفه
تمامی دولتها است که نه تنها به باز تولید شرایط اجتماعی تولید یاری رسانند٬
بلکه در دورههای مختلف و به درجات مختلف در باز تولید خود مدار تولید نیز
دخالتگری کنند؛ حتی در «جزئیات کارکردهای اقتصاد» وارد شوند و پیش
شرطهای عمومی انباشت سرمایه را فراهم آورند .جمهوری اسالمی در این
زمینه طبق قاعده عمل کرد و تاریخ نشان داد که جمهوری اسالمی ،به قول
انگلس ،مانند هر دولتی محصول ضروری و منطقی شرایط اجتماعی معین،
مجری ضرورتهای اقتصادی جامعه و سازماندهندهی جامعه در راستای منافع
ساختار طبقاتی استثمارگرانه ،بهطور کلی ،است )5( .بر خالف سوز و گدازهای
آذرین ،این دولت وظایفش را نسبت به بورژوازی ایران تمام و کمال انجام داد.
البته شکلهایی که جمهوری اسالمی برای دخالتگری در اقتصاد بکار بسته
از ویژگیهای معینی برخوردار بوده است .این ویژگیها اساسا توسط شرایط
سیاسی بعد از سرنگونی شاه ،جنگ هشت ساله با عراق ،و دوران بازسازی و
نیازهای سرمایهی امپریالیستی در دورهی پس از جنگ سرد رقم خورد و تاثیرات
درهم آمیزی دین و دولت بر بسیاری از روندهای فوق قابل مشاهده است .اما
پابهپای نیازهای هر دورهی مشخص ما شاهد تغییر و تحوالتی در میزان غلظت
ایدئولوژی اسالمی و تطبیق بیشترش با نیازهای تحوالت سرمایهدارانه بودهایم.
در شرایط کنونی نیز ،حفظ این ایدئولوژی برای توجیه منافع جمهوری اسالمی
در برابر مردم و مشروعیت بخشیدن به تضادهایش با امپریالیسم آمریکا و کسب
نفوذ در جنبشهای اسالمی منطقهی خاورمیانه ،کماکان برای رژیم ضروری
است.
ویژگی برجسته و استثنایی جمهوری اسالمی ،یعنی درهم آمیزی
دین و دولت -تنها تاکیدی است بر اهمیت نقش و جایگاه ایدئولوژی
در جامعه و دولت در عصر کنونی .با عینک «دترمینیسم اقتصادی»
نمیتوان این قبیل واقعیات بزرگ را مشاهده کرد .این دردی است که
آذرین – و بسیاری از نیروهای چپ  -بدان دچارند .با «اقتصادگرایی» نمیتوان
پدیدهی پیچیدهای به نام دولت را توضیح داد.
آذرین کسانی را که «استقالل نسبی» سیاست از اقتصاد را میبینند ،متهم
میکند که آنان دولت را مستقل از طبقات معرفی میکنند نه ابزاری در دست
طبقهی حاکم( .رجوع شود به صفحهی  - 142همان کتاب) او تاکید میکند که:
«ماهیت طبقاتی دولت را بدوا ساختار اقتصادی جامعه تعیین میکند( ».صفحهی
 – 145همان کتاب)
احکام آذرین ،فقط به ظاهر مارکسیستیاند و در واقع ربط چندانی به
مارکسیسم ندارند .آذرین فکر میکند هر چه بیشتر از واژههایی چون «بدوا
اقتصادی»« ،بدوا طبقاتی» سود جوید ،مارکسیستتر است .اما هیچگاه از سطح
ن او از اقتصاد به سیاست و از سیاست
«بدوا» پا فراتر نمیگذارد .پا فراتر گذاشت 
به دولت ،به تعریف و تمجید از «خودآگاهی بینظیر» دوم خردادیها منجر
میشود یا موجب پیشبینیهایی از این دست میشود که پیروانش سقوط سریع
دولت احمدی نژاد را به انتظار کشند تا اختالل موقتی بر سر راه تشکیل دولت
سرمایهدارها بر طرف شود)6( .
آذرین در سراسر کتابش آگاهانه روابط اقتصادی را از روابط اجتماعی جدا
میکند .حال آنکه روابط اقتصادی بدون روابط گوناگونی که میان اقشار
و گروهبندیهای اجتماعی مردم وجود دارد ،تحقق نمییابد .درست
است که روابط اقتصادی (به عبارت صحیحتر و دقیقتر روابط تولیدی) نقش
تعیینکنندهای در تکامل جوامع ایفا میکند .اما همانگونه که مارکس نشان
داد جامعه برای برآورده کردن نیازهای اقتصادیش به مجموعه روابط یا مناسبات
دیگری نیز نیاز دارد .روابط سیاسی که متمایز از روابط اقتصادی بوده و برای
سازماندهی یا یکپارچه کردن عملکرد جامعه به طور کلی ضروری است .این
امر اساسا توسط روبنای سیاسی جامعه تامین میشود .در جوامع طبقاتی ،دولت
نقش تعیینکنندهای در ارتباط با این امر دارد .مارکس دولت را «روبنای
سیاسی» میدانست که بر سازمان اجتماعی اقتصادی جامعه استوار است.
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مارکسیسم ضمن تاکید بر نقش اساسی زیر بنای اقتصادی همواره بر نقش
فعال روبنای سیاسی تاکید گذارده است .سیاست همان حوزهی اقتصاد نیست.
بلکه حوزهی دیگری است که نقش فعال و الینفکی بر اقتصاد دارد .انگلس،
در مورد استقالل نسبی دولت میگوید ،استقالل هر چه بیشتر قدرت
دولتی در برابر جامعه ،هر چه بیشتر آنرا به اندام طبقهای خاص بدل
کرد تا هدف تفوقیابی همان طبقه را مستقیمتر اعمال کند )7( .فهم
این دیالکتیک از مخیلهی ماتریالیستهای مکانیکی بهدور است.
آذرین ماهیت متضاد ،پیچیده و چند الیهی جامعه را صرفا به بررسی عامل
اقتصادی تقلیل میدهد؛ پدیدهها و پروسهها را از متن بزرگتر و سطوح مختلف
جدا کرده و به یک علت ساده کاهش میدهد .به همین علت مسیر ناگزیر و
اجتنابناپذیری برای تکامل پروسهها ترسیم میکند .مثال اینکه گذر از دولت
سرمایه به دولت سرمایهدار در ایران امری ناگزیر است .آن هم در شرایطی که
بحران اقتصادی کنونی دولت امریکا را به بزرگترین «دولت سرمایه» در جهان
بدل کرده است.
این متد «اقتصادگرایانه» آذرین است که برای انکشاف کامل سرمایهداری
وی را به طرفداری از دولت سرمایهدارها و به طرفداری از تئوری رشد نیروهای
مولده می کشاند .میل وافر آذرین در بهکارگیری تکنولوژی پیشرفته و تبدیل
«جامعهی نیمه صنعتی ایران» به جامعهی تمام صنعتی او را به آنجا میکشاند
که حتی کوچکترین اشارهای به روابط تولیدی حاکم بر کارگاه های کوچک
نکند .این همان اقتصاد بورژوایی است که که فقط با عباراتی مارکسیستی
تزئین شده است .اقتصادی که فکر و ذکرش تولید است و همواره تولید را از
روابط اجتماعی آن جدا میکند .در صورتی که همواره تولید به معنای تولید
روابط تولیدی و روابط اجتماعی میباشد .تولید و اقتصاد مجرد وجود ندارد.
تولید همواره خاص است و در چارچوب یک روابط اجتماعی تولیدی معین
انجام میشود.
دستبردنهای آذرین در ترمهای مارکسیستی و تفسیر دلبخواه آنها،
بیدلیل نیست .همگی به اهداف سیاسی معینی خدمت میکنند.
در جوامع طبقاتی دولت برخاسته از نیاز واقعی و همهجانبه برای سازماندهی
جامعه و مبین آن است .دولت بخشی از ساختار عینی جامعه است و با تقسیم
کار اجتماعی مشخصی معین گشته است .وظیفهی پایهای دولت این است که
تدوام این تقسیم کار اجتماعی (و باز تولید مناسباتی که به این تقسیم کار
خدمت میکند) را – به قوهی قهر و سرکوب ایدئولوژیک – تضمین کند.
عظمت کار مارکس صرفا در تجرید نقش اقتصاد یا بهرهکشی یک
طبقه توسط طبقهی دیگر در شکلگیری جامعه و تکامل آن نبود ،بلکه
در تحلیل همهجانبه از مجموعه روابط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر
جامعه بوده است .اینکه چگونه استثمار اقتصادی در شبکهای از روابط
اجتماعی ،سیاسی و ایدئولوژیکی به شکل تنگاتنگ و جداییناپذیری
به هم بافته شدهاند)8(.
آذرین با نفی «خودمختاری نسبی» روبنا از زیر بنا و دولت از طبقات
ظاهری رادیکال به تئوریها خود میدهد اما خود بیش از هر کسی بر روی این
خودمختاری نسبی برای ترسیم افق و استراتژی سیاسی خود حساب باز کرده
است .همهی جریانات راست اکونومیستی از چنین تناقضی برخوردارند -از یک
سو مدام بر اقتصاد و مبارزهی اقتصادی تاکید مینهند اما زمانی که به عرصهی
سیاست میرسند اقتصاد را به کناری مینهند و مبلغ توهمآمیزترین سیاستها
میشوند .به لحاظ عینی همین خودمختاری نسبی روبنا از زیر بنا سرمنشا
شکلگیری بسیاری از این قبیل توهمات است .خودمختاری نسبی روبنا یکی از
تمایزات برجستهی شکل حکومتی دمکراسی بورژوایی و همچنین یک خصلت
خاص شیوهی تولید سرمایهداری است .به همین دلیل است که عموما رژیم
دمکراتیک ایدهآلترین شکل روبنا برای جامعهي سرمایهداری است که در
آن تولید کاالیی عمومیت یافته است .این خودمختاری میتواند به این توهم
دامن زند که دولت پدیدهای است ورای جامعه و هر گروهی بر آن سوار شده و
مهارش را در دست گیرد ،میتواند از آن برای اهداف خود سود جوید .اشکال
گوناگون رفرمیسم ،تمام فانتزیها در مورد روشهای کودتایی برای کسب
قدرت و یا بدست گرفتن مهار دولت از درون از همین توهم تغذیه میشوند.
این منطق تمامی رفرمیستها ،اکونومیستها و کسانی است که به مارکسیسم

و انقالب پرولتری پشت کردهاند .دولت بورژوایی را نه میتوان عوض کرد و نه
در آن سهیم شد .تنها میتوان آنرا از بین برد .این است جوهرهی مارکسیستی
تئوری دولت.
....
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ادامهی «مارکسیسم به مثابهی یک علم» از صفحهی ۳۲
شما قصد تغيير ريشهای دنيا را دارید و میخواهيد در برابر همهی چالشهای
دشواری که در اين فرايند ظاهر میشوند قد علم کنيد ،به جهت گمکردگی و
(الاقل برای دورهای) چسبيدن به مشتی اعتقادات بسيار شکننده منجر خواهد
شد .اعتقاداتی بیروح و کسالتآور برای خود شما و هرکس ديگر.
بنا براين ما کمونيستها به گسست همهجانبه از جزمها و تعصبات مذهبی و
دست يافتن به ديدگاه و روش عملی نياز داريم .بگذاريد بر اين نکتهی اساسی
تاکيد کنم .بگذاريد تاکيد کنم که ما به ديدگاه و روش علمی کمونيسم نياز
داريم و بايد آن را مبنای کار خود قرار دهيم .ديدگاه و روشی که عليه آنچه
نامش را «واقعگرايي قدرگرايانه» رويزيونيستی میگذاريم هم هست .نظر لنين
در اين مورد بسيار نافذ است .يا میتوان گفت که مطلب را در فرمولبندی بسيار
نافذی ارائه کرده است .او يکی از جلوههای عمدهی رويزيونيسم را جملهی
زير میداند :آن چيزی مطلوب است که ممکن است و آن چيزی ممکن است
که هماينک انجام شده است .خب ،اين يکی از جلوههای عمدهی«واقعگرايي
قدرگرايانه» است .اما اين گرايش ،خود را به شکل نديدن امکان تغييرات مهم
و گسستهای ريشهای ناگهانی و تکاندهنده نيز بروز میدهد .اين گرايش فقط
به نمای سطحی امور میپردازد و در تضادهای بنيادين و قوای محرکهای که از
آن تضادها الينفک است تعمق نمیکند .اين گرايش ،ديد شما را به حد کافی بر
آنچه کل دنيا درگير آن است نمیگشايد تا بتوانيد تداخل و نفوذ اين تحوالت
بر اين يا آن بخش دنيا را ببينيد .نگاه اين گرايش به واقعيت فاقد شادابی
و خالقيت کافی است .يعنی فقط نماهای ظاهری چيزها را میبيند و توان
مشاهدهی امکان ظهور چيزی از دل تضادهای موجود و نه از ناکجا را ندارد.
ظهوری که شايد به شيوههای غير منتظره و پيشبينینشده انجام گيرد .با
چنين جهتگيری و گرايشی ،در برابر چيزهای غير منتظره ناآماده خواهيد بود.
ناتوانی در انجام همهی اينها به «واقعگرايي قدرگرايانه» میانجامد .يعنی
شما به دنيا همانطور که موجود هست نگاه میکنيد .ممکن از نظر شما همان
چيزی میشود که در سطح جريان دارد؛ يعنی وضع موجود دنيا .میپنداريد
که دنيا قطعا روی همين پاشنه خواهد چرخيد .بدين ترتيب ،اهداف شما
کمدامنه و کمدامنهتر و روياهای شما محدود و محدودتر میشود .خب ،بحث
من اين نيست که میتوان ارادهگرا بود .منظورم اين نيست که میتوانيم بدون
در نظر گرفتن واقعيت مادی ،هر کاری خواستيم بکنيم .اما همين جا است
که ديالکتيک همراه با ماترياليسم به صحنه میآيد .به همين علت است که
ماترياليسم به کامل ترين و پيگيرترين معنا ،يعنی ماترياليسم ديالکتيک ،به
«واقعگرايي قدرگرايانه» منتهی نمیشود .ماترياليسم ديالکتيک شامل پيوند و
درگيری با واقعيت مادی است؛ پيوند و درگيری در نقاط تمرکز کليدی واقعيت
مادی در هر مقطع زمانی معين؛ پيوند و درگيری در موجوديت متناقض اين
نقاط تمرکز کليدی؛ پيوند و درگيری در خصلت زنده ،متحرک و متغير اين
نقاط تمرکز؛ پيوند و تمرکز در ارتباط متقابل اين نقاط با ساير جنبههای ماده
در حال حرکت .بنا براين رویکرد ماترياليسم ديالکتيک با امور و پديدهها ،ايستا
نيست .يعنی اين گونه نيست که انگار پديدهها و امور قطعا به همان صورتی که
هستند ادامه خواهند يافت .نگاه ماترياليسم ديالکتيک از سطح به عمق میرود
تا شالودههای عميقتر و قوای محرکهای که امور و پديدهها را به پيش میرانند
را مشاهده کند و به راههايي دست يابد که میتوانند بر گسستها و جهشهای
ريشهای راه بگشايند .همزمان ،جهتگيری ماترياليسم ديالکتيک اين است که
انتظار غيرمنتظرهها را دارد .ماترياليسم ديالکتيک نسبت به امکان برپايي يا
وقايع پيشبينی نشده از دل حرکت و تکامل پديدههايي که هم اينک
انفجار
ِ
به چشم میآيند ،يا ممکن است هنوز به چشم نيايند ،حساس و گوش به زنگ
است.

•

(به نقل از سخنرانی باب آواکیان تحت عنوان :انقالب و رهایی
بشریت ٬به ورای افق تنگ حق بورژوایی گذر کردن ٬سال )۲۰۰۷
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مارکسيسم به مثابهی يک علم

در مخالفت با ماترياليسم مکانيکی ،ايدهآليسم و تعصب مذهبی
ما نياز داريم که به موازات گسست از همهی جلوههای گرايشاتِ مذهب ِ
ی
درون جنبش کمونيستی و البته در سطحی عمومیتر ،به ورای ميراث معينی
که برای اين جنبش به جا مانده جهش کنيم .اين جهشی است به فراسوی
گرايشاتی مانند پراگماتيسم و امپريسيسم که کماکان نفوذ دارند و تاثير مهمی
بر جای میگذارند؛ گسست از گرايشاتی که پرولتاريا و سوسياليسم (يا فرايند
تحول سوسياليستی جامعه و پيشروی به سوی کمونيسم) را به فرايندی
شبهمذهبی تبديل میکنند که نعل به نعل منطبق بر تئوری جلو میرود و
در همهی زمينهها به سوی يک فرجام از پيش تعيينشده تکامل میيابد اين
ِ
دست تقليلگرايی و پوزيتيويسم و بهطور
نوع ديدگاهها و رویکردها ،دست در
کلی گرايش به ماترياليسم مکانيکی و قدرگرايی ،همه چيز را به ابعاد فوریتر و
محدودتر تقليل میدهد و به گونهای عمل میکند که انگار هر چيزی که اتفاق
افتاده ٬اجتنابناپذیر بوده است .يا اينکه ،سرنوشت امور را روی هم چيده شدن
تکخطی علت ها (يا آنچه به نظر علت میآيد) تعیين میکند؛ بیآنکه جهشها
و تغييراتی کيفی از يک وضعيت ماده به وضعيتی ديگر انجام پذيرد؛ بیآنکه
ميان سطوح گوناگون ماده در حال حرکت ،عمل متقابلی صورت گيرد.
مدتها پيش برنامهای از تلويزيون پخش میشد که خيلی ادامه پيدا نکرد.
فقط چند قسمت آن پخش شد .البته فکر نمیکنم علت قطع اين برنامه،
فلسفهی بد حاکم بر آن بود يا علم بدی بود که تبليغ میکرد .در اين برنامه،
«استنلی توچچی» نقش يک جراح مغز و اعصاب را بازی میکرد .در يکی از
قسمتهای اين برنامه ،او به يک پزشک ديگر گفت « :مغز فقط جعبهای پر از
سيم است ».خب ،اين حرف نمونهای از همان تقليلگرايي و پوزيتيويسم است
که گفتم .مغز خيلی بيشتر از اين حرفها است .تفکر بشر در بر گيرندهی چيزی
بيش از جعبهی پر از سيم است .برای مثال ،عملکرد مغز بسيار پيچيدهتر از
کامپيوتر است .فرايند بسيار پيچيدهتری درون مغز ،در عمل متقابل مغز و
بقيهی بدن ،و ميان کل بدن (يا بهتر بگوييم ،شخص) و «دنيای خارج» وجود
دارد .وقتی که از عملکرد مغز انسان و تفکر انسان صحبت میکنيم ،همهی
اينها را شامل میشود.
البته اين نوع گرايشات پوزيتيويستی و تقليلگرايانه فقط در برنامههای بد
تلويزيونی بروز نمیکند .يا حتی آنها را فقط در برخی رویکردها در قبال
علم پزشکی مشاهده نمیکنيم .بلکه در ديدگاه و روش افراد مختلف از جمله
کمونيستها نیز ديدهايم که مسائل به چارچوبهای بسيار محدود تقليل داده
میشود؛ علل امور صرفا در چيزهايي ديده میشود که خود را فورا به نمايش
میگذارند؛ قوای محرکهی عميقتر و تصوير گستردهتر ناديده گرفته میشود.
به موازات اين ،ما شاهد آپريوريسم و ابزارگرايي به ميزان زياد هستيم .به اين
معنی که میکوشند دست و پای واقعيت را اره کنند و يا به زور کش بياورند تا
با نظرات قطعی و اهداف از پيش تعيينشده همخوان شود.
خب ،ميان کمونيستها چنين گرايشاتی وجود دارد که شانه به شانهی تعصب
مذهبی میسايد .اين گرايشات ربطی به کار ما ندارد .دليل حضور ما در ميدان
مبارزه این نیست که در ذهن خود تصوير قشنگی از يک «دنيای ايدهال»
ساختهايم و همانطور که هميشه «ضد توتاليترها» ادعا ميکنند ،تصميم داريم
اين تصوير اوتوپيايي ايدهال را با تمام قوا و به هر وسیلهی ممکن بر جامعه
تحمیل کنیم .اين يکی از اتهامات کالسيکی است که در زرادخانهی «ضد
توتاليتری» عليه کمونيستها وجود دارد .میگويند که ما روياها و نقشههای
خيالبافانهای داريم که ممکن است خوب جلوه کنند ،اما هيچ زمينه و مبنايي
در واقعيت ندارند و چون واقعیت ندارند ما مجبوريم به شکلی فزاينده عليه همان
مردمی که آن اوتوپيا را به نامشان عرضه میکنيم ،اعمال زور کنيم .و سرانجام
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برای تحميل اين آرمان اوتوپيايي ،وحشتناکترين ابزار را به کار خواهيم گرفت.
اما این واقعیت ندارد .این آن چیزی نیست که ما دنبالش هستیم .کاری که
تصميم به انجامش گرفتهايم و اصول و روشهاي اين کار ،ربطی به آپريوريسم
و ابزارگرايي ندارد .اين طور نيست که ما برای همهی مسائل جواب داریم و
فقط بايد امور را به نحوی شکل دهيم تا همهی کسانی که با ما کار میکنند
به پرسشهای صحيحی که ما جلو میگذاريم جواب درست بدهند .ما به هر
اندازه که چنين گرايشاتي را میبينيم ،بايد عميقا از آن گسست کنيم .بايد
چنين گرايشاتي را ريشهکن کنيم .ما بايد در هر مقطع معين ،تا آنجا که
ممکن است نسبت به واقعيت رویکردی علمی داشته باشيم .ما در اين فرايند،
با افراد ديگری که با ديدگاهها و رویکردهايی متفاوت عمل میکنند و اهداف
متفاوتی دارند ،درگير عمل متقابل هستيم .شايد فراموش کرده باشيم که تفکر،
اهداف و گرايشات آنان واقعا ممکن است در مقاطعی و در ارتباط با پديدههای
معينی ،واقعيت را بهتر از شناخت ما منعکس کند .اين نيز بخشی از واقعيت
گستردهتر عينی است که ما بايد به آن بپردازيم .الزم است که در قبال اين
مساله نيز رفتاری علمی داشته باشيم .ما نياز به يک رویکرد منظم ،پيگير و
همهجانبهی علمی در قبال همهی امور داريم .ديدگاه و روش کمونيستی ،ابزار
اين کار را فراهم میکند ٬اگر که واقعا آنها را به دست گيريم و به اجرا گذاريم
و آنها را با نظرات و رفتارهای مذهبی يا ساير نظرات و رفتارهای ايدهآليستی
و متافيزيکی ،خراب نکنيم.
به همين خاطر است که دوست دارم خودمان را تيمی از دانشمندان تصور
کنم ،يا چنين تشبيهی را به کار بگيرم .دانشمندانی که تصميم دارند دنيا را به
عميقترين شکل دگرگون کنند .هدف ما دقيقا انجام همين کار است .بنا براين
ما خود بايد به نحوی عميق و پيگير ،علمی باشيم .حتی وقتی که با بسياری
افراد در ارتباطيم که در مقاطع معين و به درجات معين ،ديدگاه و رفتار پيگير
و منظم و همهجانبهی علمی ندارند.
من از همه چيز حرف زدم تا بر اين واقعيت تاکيد بگذارم که مارکسيسم يا
کمونيسم يک علم است .يک ديدگاه و روش علمی شناخت است و البته ،يک
ديدگاه و روش علمی برای تغيير دنيا است .مارکسيسم يا کمونيسم يک علم
است و با جزمها و تعصبات مذهبی در تضاد است .ازجمله با تعصبات مذهبی
و جزمهايي که در پوشش علم عرضه میشوند .همان گونه که قبال خاطر نشان
کردهام ،ما واژههای طبيعت و تاريخ را با حروف بزرگ نمینويسيم .يعنی ما
طبيعت و تاريخ را صاحب اراده و هدف نمیدانيم .کل ماجرا ،نوعی فرايند
بزرگ تکامل طبيعت و تاريخ که به سوی هدف ناگزير کمونيسم پيش میرود،
نيست .ما با واقعيت مادی در شکلهای گوناگونش ،ازجمله روابط اجتماعی
انسانها ،سر و کار داريم .در بطن اين واقعيت مادی هيچ قصد و ارادهای عمل
نمیکند ،مگر انسانها با «ارادههاي»شان و درکشان .ما با هيچگونه عملکرد
علتهای غايي يا فرجام از پيش تعيينشدهای که همهی امور مجبورند از سر
بگذرانند روبرو نيستيم و واقعيت اين است که جدا از همهی خطاهايي که
چنين گرايشاتي در بر دارد ،کنار گذاشتن علم و دست کشيدن از مبارزهي
مداوم برای فهم پيگير و منظم و به کار بستن يک شيوه و رفتار علمی و
جايگزين کردن آن با چيزی که به تعصب مذهبی منجر میشود ،دير يا زود و
معموال خيلی زود به «از دست دادن ايمان خود» خواهد انجاميد .يعنی همان
پديدهي «خدايي که شکست خورد» را که قبال ديدهايم بروز خواهد کرد.
نقطهنظرهای مذهبی در هر پوشش و به هر شکل ،تاب ايستادگی در برابر
دنيای واقعی و اين همه چالشهای وحشتناک و تضادهای عميق که بايد با
آنها مبارزه کرد و تغييرشان داد را ندارند .تعصب مذهبی ،به ويژه زمانی که
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