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در يك كشور استبدادي، كه مطبوعات در آن كامال در اسارت بودند، در يك كشور دوران ارتجاع «

نظريه ،كندندترين نهال عدم رضايت و اعتراض سياسي را از ريشه مي سبعانه سياسي كه كوچك

نان)، ولي به هر جهت مورد فهم هاي يو(از نويسندگان افسانه ي ماركسيسم انقالبي با زبان ازوپ

آمد و تا تا حكومت به خود ... يابد  ناگهان در نشريات تحت سانسور راه مي ،»مندانعالقه«ي كليه

آن را ها به خود جنبيد و به تجسس دشمن تازه پرداخت و ها و ژاندارمسانسورچي ارتش سنگينِ

. در اين مدت كتب ماركسيستي يكي پس از درازي گذشت يافت و بر وي تاخت، زمان

، شدهاي ماركسيستي داير ميمد، مجالت و روزنامهآديگري از چاپ بيرون مي

ها ، ماركسيستگفتندها تملق ميشدند، از ماركسيست همه از دم ماركسيست مي

كتب ماركسيستي  فروشِ بازارِ ي العاده فوق ، ناشرين از گرميِكردندرا نوازش مي

توان گفت كه اين دوره سپري شده ... اكنون با آرامش خاطر مي نمودنداظهار شادماني مي

ي سطحي نشريات ما كس پوشيده نيست كه شكفتگي موقت ماركسيسم بر زمينه . بر هيچاست

هاي دموكراتاخير در ماهيت امر، اشخاص . معلول اتحاد اشخاص افراطي با افراد بسيار معتدل بود

، مجموعه آثار، جلد اول، ترجمه: محمد پورهرمزان، نشر »چه بايد كرد؟«(لنين، .» ژوامآب بودندبور

 )200-201}: 1{چ 1384فردوس، 

 

) را درنظر نگيريم، 1902رشش (نگا باال، فضاي سياسي كشوري كه محل بحث است و سال ي سطوراگر نويسنده

ايم كه به در وضعيتي قرار گرفته .گويدامروز سخن مي ه اوضاع و احوال ايرانِكسي دارد دربار توان  گمان كرد مي

  شوند:مي» چپ«، همه از دم سبب وخامت اوضاع اقتصادي
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، خبرگزاريخيزدتپه برميطلبي كارگران هفت؛ و به دفاع از حق»كارگران در زندان«زند ي رسالت تيتر ميروزنامه

اشاره » ي شورايينان، كار، آزادي، اداره«شان از اعتراضات كارگران به شعارهايي چون هايهاي رسمي در گزارش

داري گوي سبقت را از يكديگر ربودهو همه در نقد مضرات سرمايه اندرو آورده» كاپيتال«، همه به خواندن كنندمي

اي نِ گستردهنند و مخاطباكي چپ برگزار ميشناخت ماركس و انديشههاي مؤسسات مختلف پشت هم كالس .اند

اي هاي شناخته شدهداري با حضور چهرههايي در نقد سرمايهصدا و سيما مستندها و برنامه .شوندها ميآني روانه

ت در حيا »ماركسيسم« هاي رشد و شكوفاييِكند و خالصه انواع و اقسامِ جلوهژيژك و چامسكي پخش ميچون 

  خورد!ذهني جامعه به چشم مي

جلوه كرده است. (دقيقا معلوم » نئوليبرال هايسياست«اي از نقد به  عمدتا در هيأت هر گونه» چپ«اين ميان  در

» داريسرمايه«در نقدهاي رايج، » نئوليبراليسم«چيست و اگر به جاي » نئوليبرال هايسياست«نيست منظور از 

 كه مخالف اين وضعيتــ ي »چپ« هاي مختلفبگذاريم، چه تفاوتي پديد خواهد آمد). شايد تنها تفاوت گونه

 ،باشد و نه در محتواي بحث: خيلي ساده» دستگاه واژگاني خاص«در استفاده از  -نابرابر اقتصادي/جتماعي است

» نئوليبراليسم«و » داريسرمايه«هر سه بر يك چيز داللت دارند، » مستضعف«و » فرودست«، »كارگر«گويي كه 

» استكبار جهاني«و » امپرياليسم«وضعيت اجتماعي و  يك ياند براهايي هم نام» ساالرييتاشراف«و » استثمار«و 

  شَر هستند. هاي متفاوت يك بيان» شيطان بزرگ«و 

شده است؛ و » بازار آزاد«هاي موسوم به ميز براي هر نوع منتقد سياستآاتهام يبدل به نوعي برچسب» ماركسيسم«

ي هويتي نيست كه در اين دوران در ايران (مثل تمامي تاريخ يكصد سال گذشته »ماركسيست بودن«از آنجا كه 

  كوشند تا ضمن ايستادن بر خطوط كلي نقدشان، از اتهام مذكور برائت جويند.، همه ميهزينه باشدايران) بي

كوشيد با ميگذاشته بود و ضمن برشمردن مزايايي براي آن، » علني ماه عسل ماركسيسمِ«لنين نام اين وضع را 

آن هشدار دلخوش نكردن به  ضرورتنسبت به  ماركسيسم) شدنِ چنين امكاني (علني دست گذاشتن بر موقتي بودن

  دهد.
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(اگرچه به شكل عاميانه و مبتذل) رواج هاي ماركسيسم ايده«در نظر لنين آن بود كه » علني شدن«مزيت اين 

» افراد معتدل«گرايي) و اتحاد با ده از چنين فضايي (علني؛ اما آنچه براي او شرط استفا»عظيمي يافت سطحيِ

تضاد خصومت«بتوانند ها بود كه ) بود، وجود اين امكان براي سوسياليستپسندعامه (همين بانيان ماركسيسم علنيِ

ضرورت «و بر » ي كارگر فاش سازندي كارگر و منافع بورژوازي وجود دارد، براي طبقهآميزي را كه بين منافع طبقه

  تأكيد ورزند.» انقالب

هاي ي جامعه با پرسشمواجهه در به تعويق انداختنتا توانسته است » عاميانه ماركسيسم علنيِ«امروز اما اين 

كوشا ، ي وضع موجودمنحط بازتوليد كننده» رئال پولتيك«ي مبري از »چه بايد كرد«اصلي و نيز نشان دادن 

  .بوده است

دست » امپرياليسم«و » فاشيسم«خطر سو بر برجسته كردن نوع ماركسيسم، كساني از يكاين  در يك سر طيف

 ؛ها برابر از وضع موجود بدتر استزند كه دهو از نظرشان ظهور آن به تقويت خشونت و فالكتي دامن مي گذارندمي

زِ عروج ساو زمينه» اجتماعيهمبستگي «ي كنندهنابودهاي نئوليبرالي را و از سوي ديگر تداوم اجراي سياست

  .كنند) فاشيسم عنوان مي(و نه نظاميِ پوپوليستيِ

، افزايش قيمت گوشت، ماشين و مسكن را ميانجيباختگيدر سر ديگر طيف، كساني نارضايتي عمومي بابت مال

همواري در  ركنند كه مسيو گمان مي بينندوضع موجود ميهاي بنيان  عليه شي گستردههايي اميدبخش براي خيز

  بالفعل سوسياليست هستند.-هست و چنين معترضاني بالقوه» ي سياسيمبارزه«به » ي اقتصادي مبارزه«گذار از 

، بايد گفت كه مشخص نيست بناست از دلِ اين هشدارها و احتماالت، اول با وضعيت طيفي در خصوص مواجهه

تر از قبل  بار شده و هر لحظه بيششود كه زندگي فاجعهار ميچه سازوكاري براي نبرد بيرون بيايد. بارها و بارها تكر

در حال قدم زدنيم، اما معلوم نيست كه خطابِ اين همه كيست؟ حاكمان (تا شايد بر سر » بربريت«نلِ وحشت در تو

هم كه از  ي مردمآفرينان نبوده و نيستند؟ تودهها خود در صف مقدم فاجعه)؟ مگر آناي بيانديشند عقل آيند و چاره
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نظامِ اين تبديل شدن به پياده تر مستعد ، هرچه بيشهاي نئوليبرالينگاه اين طيف به سبب اجراي سياست

  اند. پس چه بايد كرد؟ شده» فاشيسم«

در اروپا و بسياري ديگر  كه ها اعتراضات شديد اقتصاديسال باوجودبيند قدر خوشبين است كه نميطيف دوم اما آن

هاي  ها و سازمانشدن دراتحاديه هاي گوناگون مردم امكان متشكل و دارد (و حتي گروه ريان داشتهاز كشورها ج

راه به  اما اين اعتراضات به نسبت ما در ايران دارند)، امنيتي هايهزينهقاعدتا و عمدتا بدون كمترين  را  مختلف

 تراژيك وضعِـ  نبرده است و به شكلي كمدي، هاي وضع موجود را نشانه بگيرد بخشي كه بنيانسياست رهايي

  موجود را بازتوليد كرده است.

بكشيم و مدام با افزودن » چپ«و » راست«مرز قاطعي ميان اي واقع شديم كه الزم است رسد در برههبه نظر مي

از  همواره بايد قطعا . ي فكري پاي نفشاريم، بر هرچه گسترده شدن كاذب اين نحلههاي چپطيفي بر طيف

اين گسترش، دستاوردش بازتوليد راست از درونِ » كيفيت«توجهي به ، اما بيي چپ استقبال كردگسترش انديشه

ات تاريخِ چپ، نسبت به بر مبارز ، متكيداريمعترض به سرمايه ي مردمِتوده كهاست  چپ، و از بين رفتن اعتمادي

  اين نحله دارند.

به ميان » سكتاريسم«، سريعا پاي اتهامِ شودذب چپ) هشدار داده ميهر گاه نسبت به چنين خطري (گسترش كا

اگر سه تا چپ «ي چپِ اول انقالب از كليشههاي ها در سازمانكميك انشعاب-يد و با استناد به تاريخِ تراژيكآمي

ناشي از تاريخِ  شود و دست آخر هم بر فجايعِسخن گفته مي» آيدكنار يكديگر قرار بگيرند، چهار انشعاب بيرون مي

. به اين ترتيب به شوددر كشورهاي بلوك شرق دست گذاشته مي» درك مذهبي از ماركسيسم«مبتني بر » حذف«

شود تا گرايي يكي گرفته ميبا فرقه» عمقِ راديكال تئوريك«شود و ي انقالبي تضعيف ميانديشه» دموكراسي«نامِ 

ي عمل و نظريه«نِ چپ خود را بازتوليد كند و رفت و برگشت ميا هايها و ارزشژارگوني راست در پوشش انديشه

  به حالت تعليق درآيد.» انقالبي
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» مرز كشي ميان چپ و راست«اهميت بحث و نيز دشواري كار كنيم تا ي قابل توجه اشاره ميدر اينجا به دو نمونه

  روشن شود:تر اي ملموسدر عين ضرورت آن به گونه

  لوكزامبورگ و كائوتسكي بپردازيم:رزا ي اول به بررسي در نمونه

) انتقاد كاپيتالي ماركس و الگوي دوبخشي او (در پايان جلد دوم  ي بازتوليد گسترده رزا لوكزامبورگ به نظريه

دانست. در مقابل  كارل  ي اجتماعي نارسا و ناسازگار مي داشت و آن را براي تبيين و نقد بازتوليد كل سرمايه

هاي نظريه«كتاب اش و تدوين شد و به سبب دانشِ نظريشناخته مي» الملل دومبين«كائوتسكي كه به عنوان پدر 

را هم از آنِ خود كرده بود، عمقِ دانش تئوريكش از اين نظر، » پاپ ماركسيسم«كارل ماركس، لقب »ِ ارزش اضافي

دفاع از ضرورت شركت در جنگ «وتسكي است كه  با تر از لوكزامبورگ بود. با اين همه، دست آخر اين كائ بيش

، در حالي ي كارگر را به مسلخ رهنمون گشت)، طبقه1914در جريان ورود آلمان به جنگ جهاني اول (» ميهني

و » دفاع از صلح«راه » اسپارتاكوس«، كارل ليبكنشت، در سازمان استوارش سنگرِ هملوكزامبورگ به همراه كه 

را در پيش گرفتند و وحشيانه به قتل رسيدند. در اينجا شايد اگر بنا بود معيار » ز ميهننفي ضرورت دفاع ا«

قرار دهيم، در تشخيص صف » ي ارزش و بازتوليدآيين به نظريه باور جزمي و راست«را » ماركسيست بودن«

  .برديمانقالبي در آن هنگامه، راه به خطا مي

  :وايتيلينگ برويمي دوم به سراغ بررسي ماركس و در نمونه

، به زندان افتاده و تحت وحشيانههاي كارگريوايتيلينگ خياط مبارزي بود كه بارها و بارها در جريان سازماندهي

به سوئيس  1839از شكست قيام فرانسه در پس . ي تمام عيار بود. او يك سازماندهها واقع شده بودترين شكنجه

به لندن آمد،  1844ژنو و زوريخ سازمان داده بود. زماني كه در هاي سازمان عدالت را در گريخته بود و شاخه

هاي انگليسي را با ادبيات آلماني و چارتيستهاي مهاجر اي بود كه جماعات بزرگي از سوسياليستشخصيتي افسانه

و انگلس آرزويش را داشتند: كس تهييجي به سمت خود كشيده بود. او به واقع مصداق آن چيزي بود كه احتماال مار
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، و آنان متوجه ي ماركس و انگلس از او ديري نپاييدهاي اوليهي كمونيست و رهبري سازمانده. اما ستايشكارگر

او . ماندي مذبوحانه براي جلب توجه و ارضاي شهوت ُشهرت مي»نمايش«او بيشتر به » كمونيست بودن«شدند كه 

، هاسازماندهي اين رو در جريانِپرداخت و از ايناي مي ي راهكاري عميق و ريشهارائه بي ،كارگران» تهييج«تنها به 

ژوا بهي بوراما كارگر نبود، عضوي از طبقهماركس . داد هدر ميهاي مبارزاتي كارگران را در مسيري غلط بهپتانسيل

آغاز متكي بر كارِ در . كوشيدآن مي ي كاگر از يوغ استثمار و جهلِ ناشي ازآمد كه براي رهايي طبقهحساب مي

ت كمونيستي تالش كرد دادن تشكليال به مرور براي شكل 1846از گرفت و هايش را پِي ميآرمان ،نگارانهروزنامه

اي قرار گرفت كه بعدها به دادن هسته در مركز شكل 1848به سال » مانيفست كمونيست«و در جريانِ نگارش 

البته هرگز ماركس . اش گذاشتهرت يافت و تأثيري عميق بر مبارزات كارگري زمانهشُ» الملل كارگرانبين«

هايي كه براي در جريان سخنرانياو . اي هم نداشت كه باشدنبود و عالقه الملههمچون پرودون يا وايتيلينگ وجيه

هاي انتزاعي و تحليل« ودونهاي عميق تئوريكش را كه امثال وايتيلينگ و پرداد بحث، ترجيح ميكردكارگران مي

عملِ ي هيچ برنامهشان بي، براي ايشان (كارگران) عرضه كند و از تهييجخواندندمي» دنياي مردمِ آزار ديدهجدا از 

هاي برآمدن و استمرار وضع موجود بپرهيزد. بديهي است  كه ماركس هم اصولي متكي بر آگاهي عميق به ريشه

، اما در داشته باشدبايد هايي نوشتن چه تفاوت» كاپيتال«نوشتن با »مانيفست« لحن و سبك و سياقِدانست مي

كم كند؛ از اين منظر حائز اهميت » سخنِ علمي و تحليلي«متونش هم حاضر نبود از سهمِ » ترينخطابي«جريان 

از جنس متونِ مطلقا  ،هم با وجود وزنِ سنگينِ تحليلي بودنش، به جهت بيان و غناي ادبي» كاپيتال«است كه 

  زمانه نبود.» اقتصاد سياسي«روحِ خُشك و بي

نسبت «اما عميقِ  ،شود كه مسئله همان بحث قديمي، براي ما روشن ميي مذكور بنگريمتر كه به دو نمونهعميق

است كه از شدت » هاي نگران از خطر فاشيسم و امپرياليسمچپ«ي است. كائوتسكي بهترين نمونه» نظر و عمل

؛ و اندرا در تحليل از كف داده» ضرورت نبرد با آن«و » سهم ارتجاع داخلي در باليدن آن خطرات« نگرانيِاين 

ضرورت «است كه » ها عليه وضع موجودهاي سرمست از هر شكلي از تهييج تودهچپ«ي  وايتيلينگ بهترين نمونه
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دست دادن متر و معياري كه بتواند در براي بهرا از كف داده است. در مواجهه با اين مسائل » هارفتن به ريشه

 5به ژوزف ويدماير (اي كمك كار ما باشد، رجوع به آنچه ماركس در نامه» راست«و » چپ«مرزكشي قاطع ميان 

  تواند آغازگاه مناسبي باشد:، ميخوانداش ميدستاوردهاي فكري) 1852مارس 

  ارتباط دارد. ديدر تكامل تول ينيمع يخيتاروجود طبقات، تنها با مراحل  كه نينشان دادن ا )1

  .شود يم يمنته ايپرولتار يكتاتوريالزاما به د ،ي]  مبارزه طبقاتكه نيشان دادن ا[ن )2

 يحركت] به طرف امحا يگذرگاه [برا كيجز معرف  يزيچ نفسه يف ،يكتاتوريد ني] اكه نيشان دادن ا[ن )3

  .ستيبدون طبقه ن يا طبقات و به طرف جامعه يتمام

جوامع «آنچه در مركز توجه ماركس بود (و اين نكته با ارجاع به نظراتش درباره دهد كه اين سه نكته نشان مي

و از اينپذير است نيز اثبات ١٨٨١ي وِرا زاسوليچ،انقالبي روس، در فوريهي و نيز پاسخ معروفش به نامه» غيرغربي

)، عبارت است از: ضرورت بازدي مدنظرم رنگ ميدر مواجهه با نكته» كاپيتال ماركسِ پيش از/پس از«ي رو دوگانه

  و چه اساسا نباشد). دارانه باشدانقالب عليه تداوم وضعِ موجود (چه  به ميزان قوي يا ضعيف سرمايه

نه مسلط  (و داري غربيتقارن روسيه با توليد سرمايهگويد كه وضوح خطاب به زاسوليچ از اين سخن ميماركس به

اين امكان را » كشاورزي روسيه هايكمون«، متكي بر كه بر بازار جهاني مسلط است بودن اين شيوه توليد در آن)

كه متحمل داري را در كمون بگنجاند، بدون اينتا تمامي دستاوردهاي ايجابي نظام سرمايه«برايش فراهم آورده 

  ).174: 1392(شانين، » آن شودي رحمانههاي بيهزينه

گويند و به اصطالح آن را سخن مي» دارانه شدن توليدناگزيري دفاع از سرمايه«از هايي كه اصطالح چپ او از به

  :پرسدخوانند ميمي» ي مادي انقالبزمينه«
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[گذار مستقيم به كمونيسم متكي  داري در روسيه امكان تئوريك چنين تحولياگر ستايشگران نظام سرمايه«

: آيا روسيه براي استفاده از ماشين، كنمها اين پرسش را ميآنكنند از را نفي مي ]كشاورزيهاي بر كمون

آهن و غيره، ناگزير بود مانند اروپا يك دوره طوالني جنيني صنعت ماشين را پشت سرگذارد؟ هاي بخار، راهكشتي

مؤسسات اعتباري و غيره) كه در غرب ها، (بانكتوانند توضيح دهند چگونه تمامي سازوكار مبادله ها ميآيا آن

  )داخل كروشه از من است - 168(همان: » هم زدن وارد روسيه شد؟، به يك چشم بهها بودمحصول قرن

ضرورت انقالب «با  شان، پرسيد كه تكليفي چپ هستندي كساني كه مدعي حضور در جبههامروز بايد از كليه

بين  آميزتضاد خصومتضرورت فاش سازي «و نيز با » حاضر داريعليه منطقِ بومي سياسي و اجتماعي سرمايه

توان مرزكشي ست كه ميهاييچيست؟ در پرتو پاسخ به چنين پرسش» ي كارگر و منافع بورژوازيمنافع طبقه

را  به محك  ي انتقاديهاي اسكوالستيك با نظريهانجام داد و الس زدن» چپ«و » راست«دقيقي ميان 

نقد «و » نقد بتوارگي«، »نقد اقتصاد سياسي«، يعني زمان سه نوع نقدمبتني بر حضور هم» اتيكيپرماترياليسم «

خشمگين از «احمد نوشت سنجيد. به اين ترتيب متأثر از اميرپرويز پويان كه در مواجهه با جالل آل» ايدئولوژي

گينان از امپرياليسم و فاشيسم كه در  خشم« ، بايد گفت امروز هم ما نياز داريم تا با»امپرياليسم و ترسان از انقالب

  تكليف كنيم. تعيين » ان از انقالب هستندعين حال ترس

  

  :منبع

  .، ترجمه: حسن مرتضوي، نشر روزبهان»ماركس متأخر و راه روسي). «1392شانين، تئودور ( -

  

 :MB-//wp.me/p9vUfthttps»: نقد«لينك كوتاه شده در سايت 


