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»در يك كشور استبدادي ،كه مطبوعات در آن كامﻼ در اسارت بودند ،در يك كشور دوران ارتجاع
سبعانه سياسي كه كوچكترين نهال عدم رضايت و اعتراض سياسي را از ريشه ميكندند ،نظريه
ي ماركسيسم انقﻼبي با زبان ازوپ )از نويسندگان افسانههاي يونان( ،ولي به هر جهت مورد فهم
كليهي »عﻼقهمندان« ،ناگهان در نشريات تحت سانسور راه مييابد  ...تا حكومت به خود آمد و تا
ارتش سنگينِ سانسورچيها و ژاندارمها به خود جنبيد و به تجسس دشمن تازه پرداخت و آن را
يافت و بر وي تاخت ،زمان درازي گذشت .در اين مدت كتب ماركسيستي يكي پس از
ديگري از چاپ بيرون ميآمد ،مجﻼت و روزنامههاي ماركسيستي داير ميشد،
همه از دم ماركسيست ميشدند ،از ماركسيستها تملق ميگفتند ،ماركسيستها
را نوازش ميكردند ،ناشرين از گرميِ فوقالعادهي بازارِ فروشِ كتب ماركسيستي
اظهار شادماني مينمودند  ...اكنون با آرامش خاطر ميتوان گفت كه اين دوره سپري شده
است .بر هيچ كس پوشيده نيست كه شكفتگي موقت ماركسيسم بر زمينهي سطحي نشريات ما
معلول اتحاد اشخاص افراطي با افراد بسيار معتدل بود .اشخاص اخير در ماهيت امر ،دموكراتهاي
بورژوامآب بودند) «.لنين» ،چه بايد كرد؟« ،مجموعه آثار ،جلد اول ،ترجمه :محمد پورهرمزان ،نشر
فردوس} 1384 ،چ(200-201 :{1

اگر نويسندهي سطور باﻻ ،فضاي سياسي كشوري كه محل بحث است و سال نگارشش ) (1902را درنظر نگيريم،
ميتوان گمان كرد كسي دارد درباره اوضاع و احوال ايرانِ امروز سخن ميگويد .در وضعيتي قرار گرفتهايم كه به
سبب وخامت اوضاع اقتصادي ،همه از دم »چپ« ميشوند:
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روزنامهي رسالت تيتر ميزند »كارگران در زندان«؛ و به دفاع از حقطلبي كارگران هفتتپه برميخيزد ،خبرگزاري
هاي رسمي در گزارشهايشان از اعتراضات كارگران به شعارهايي چون »نان ،كار ،آزادي ،ادارهي شورايي« اشاره
ميكنند ،همه به خواندن »كاپيتال« رو آوردهاند و همه در نقد مضرات سرمايهداري گوي سبقت را از يكديگر ربوده
اند .مؤسسات مختلف پشت هم كﻼسهاي شناخت ماركس و انديشهي چپ برگزار ميكنند و مخاطبانِ گستردهاي
روانهي آنها ميشوند .صدا و سيما مستندها و برنامههايي در نقد سرمايهداري با حضور چهرههاي شناخته شدهاي
چون ژيژك و چامسكي پخش ميكند و خﻼصه انواع و اقسامِ جلوههاي رشد و شكوفاييِ »ماركسيسم« در حيات
ذهني جامعه به چشم ميخورد!
در اين ميان »چپ« عمدتا در هيأت هر گونهاي از نقد به »سياستهاي نئوليبرال« جلوه كرده است) .دقيقا معلوم
نيست منظور از »سياستهاي نئوليبرال« چيست و اگر به جاي »نئوليبراليسم« در نقدهاي رايج» ،سرمايهداري«
بگذاريم ،چه تفاوتي پديد خواهد آمد( .شايد تنها تفاوت گونههاي مختلف »چپ«ي ــ كه مخالف اين وضعيت
نابرابر اقتصادي/جتماعي است -در استفاده از »دستگاه واژگاني خاص« باشد و نه در محتواي بحث :خيلي ساده،
گويي كه »كارگر«» ،فرودست« و »مستضعف« هر سه بر يك چيز دﻻلت دارند» ،سرمايهداري« و »نئوليبراليسم«
و »استثمار« و »اشرافيتساﻻري« هم نامهايياند براي يك وضعيت اجتماعي و »امپرياليسم« و »استكبار جهاني«
و »شيطان بزرگ« بيانهاي متفاوت يك شَر هستند.
»ماركسيسم« بدل به نوعي برچسبي اتهامآميز براي هر نوع منتقد سياستهاي موسوم به »بازار آزاد« شده است؛ و
از آنجا كه »ماركسيست بودن« هويتي نيست كه در اين دوران در ايران )مثل تمامي تاريخ يكصد سال گذشتهي
ايران( بيهزينه باشد ،همه ميكوشند تا ضمن ايستادن بر خطوط كلي نقدشان ،از اتهام مذكور برائت جويند.
لنين نام اين وضع را »ماه عسل ماركسيسمِ علني« گذاشته بود و ضمن برشمردن مزايايي براي آن ،ميكوشيد با
دست گذاشتن بر موقتي بودن چنين امكاني )علنيشدنِ ماركسيسم( نسبت به ضرورت دلخوش نكردن به آن هشدار
دهد.
3

مزيت اين »علني شدن« در نظر لنين آن بود كه »ايدههاي ماركسيسم )اگرچه به شكل عاميانه و مبتذل( رواج
سطحيِ عظيمي يافت«؛ اما آنچه براي او شرط استفاده از چنين فضايي )علنيگرايي( و اتحاد با »افراد معتدل«
)همين بانيان ماركسيسم علنيِ عامهپسند( بود ،وجود اين امكان براي سوسياليستها بود كه بتوانند »تضاد خصومت
آميزي را كه بين منافع طبقهي كارگر و منافع بورژوازي وجود دارد ،براي طبقهي كارگر فاش سازند« و بر »ضرورت
انقﻼب« تأكيد ورزند.
امروز اما اين »ماركسيسم علنيِ عاميانه« تا توانسته است در به تعويق انداختن مواجههي جامعه با پرسشهاي
اصلي و نيز نشان دادن »چه بايد كرد«ي مبري از »رئال پولتيك «منحط بازتوليد كنندهي وضع موجود ،كوشا
بوده است.
در يك سر طيف اين نوع ماركسيسم ،كساني از يكسو بر برجسته كردن خطر »فاشيسم« و »امپرياليسم« دست
ميگذارند و از نظرشان ظهور آن به تقويت خشونت و فﻼكتي دامن ميزند كه دهها برابر از وضع موجود بدتر است؛
و از سوي ديگر تداوم اجراي سياستهاي نئوليبرالي را نابودكنندهي »همبستگي اجتماعي« و زمينهسازِ عروج
پوپوليستيِ )و نه نظاميِ( فاشيسم عنوان ميكنند.
در سر ديگر طيف ،كساني نارضايتي عمومي بابت مالباختگي ،افزايش قيمت گوشت ،ماشين و مسكن را ميانجي
هايي اميدبخش براي خيزشي گسترده عليه بنيانهاي وضع موجود ميبينند و گمان ميكنند كه مسير همواري در
گذار از »مبارزهي اقتصادي« به »مبارزهي سياسي« هست و چنين معترضاني بالقوه-بالفعل سوسياليست هستند.
در خصوص مواجههي طيف اول با وضعيت ،بايد گفت كه مشخص نيست بناست از دلِ اين هشدارها و احتماﻻت،
چه سازوكاري براي نبرد بيرون بيايد .بارها و بارها تكرار ميشود كه زندگي فاجعهبار شده و هر لحظه بيشتر از قبل
در تونلِ وحشت» بربريت« در حال قدم زدنيم ،اما معلوم نيست كه خطابِ اين همه كيست؟ حاكمان )تا شايد بر سر
عقل آيند و چارهاي بيانديشند(؟ مگر آنها خود در صف مقدم فاجعهآفرينان نبوده و نيستند؟ تودهي مردم هم كه از
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نگاه اين طيف به سبب اجراي سياستهاي نئوليبرالي ،هرچه بيشتر مستعد تبديل شدن به پيادهنظامِ اين
»فاشيسم« شدهاند .پس چه بايد كرد؟
طيف دوم اما آنقدر خوشبين است كه نميبيند باوجود سالها اعتراضات شديد اقتصادي كه در اروپا و بسياري ديگر
از كشورها جريان داشته و دارد )و حتي گروههاي گوناگون مردم امكان متشكلشدن دراتحاديهها و سازمانهاي
مختلف را قاعدتا و عمدتا بدون كمترين هزينههاي امنيتي به نسبت ما در ايران دارند( ،اين اعتراضات اما راه به
سياست رهاييبخشي كه بنيانهاي وضع موجود را نشانه بگيرد ،نبرده است و به شكلي كمدي ـ تراژيك وضعِ
موجود را بازتوليد كرده است.
به نظر ميرسد در برههاي واقع شديم كه ﻻزم است مرز قاطعي ميان »راست« و »چپ« بكشيم و مدام با افزودن
طيفي بر طيفهاي چپ ،بر هرچه گسترده شدن كاذب اين نحلهي فكري پاي نفشاريم .قطعا همواره بايد از
گسترش انديشهي چپ استقبال كرد ،اما بيتوجهي به »كيفيت« اين گسترش ،دستاوردش بازتوليد راست از درونِ
چپ ،و از بين رفتن اعتمادي است كه تودهي مردمِ معترض به سرمايهداري ،متكي بر مبارزات تاريخِ چپ ،نسبت به
اين نحله دارند.
هر گاه نسبت به چنين خطري )گسترش كاذب چپ( هشدار داده ميشود ،سريعا پاي اتهامِ »سكتاريسم« به ميان
ميآيد و با استناد به تاريخِ تراژيك-كميك انشعابها در سازمانهاي چپِ اول انقﻼب از كليشهي »اگر سه تا چپ
كنار يكديگر قرار بگيرند ،چهار انشعاب بيرون ميآيد« سخن گفته ميشود و دست آخر هم بر فجايعِ ناشي از تاريخِ
»حذف« مبتني بر »درك مذهبي از ماركسيسم« در كشورهاي بلوك شرق دست گذاشته ميشود .به اين ترتيب به
نامِ »دموكراسي« انديشهي انقﻼبي تضعيف ميشود و »عمقِ راديكال تئوريك« با فرقهگرايي يكي گرفته ميشود تا
انديشهي راست در پوشش ژارگونها و ارزشهاي چپ خود را بازتوليد كند و رفت و برگشت ميانِ »عمل و نظريهي
انقﻼبي« به حالت تعليق درآيد.
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در اينجا به دو نمونهي قابل توجه اشاره ميكنيم تا اهميت بحث و نيز دشواري كار »مرز كشي ميان چپ و راست«
در عين ضرورت آن به گونهاي ملموستر روشن شود:
در نمونهي اول به بررسي رزا لوكزامبورگ و كائوتسكي بپردازيم:
رزا لوكزامبورگ به نظريهي بازتوليد گستردهي ماركس و الگوي دوبخشي او )در پايان جلد دوم كاپيتال( انتقاد
داشت و آن را براي تبيين و نقد بازتوليد كل سرمايهي اجتماعي نارسا و ناسازگار ميدانست .در مقابل كارل
كائوتسكي كه به عنوان پدر »بينالملل دوم« شناخته ميشد و به سبب دانشِ نظرياش و تدوين كتاب »نظريههاي
ارزش اضافي«ِ كارل ماركس ،لقب »پاپ ماركسيسم« را هم از آنِ خود كرده بود ،عمقِ دانش تئوريكش از اين نظر،
بيشتر از لوكزامبورگ بود .با اين همه ،دست آخر اين كائوتسكي است كه با »دفاع از ضرورت شركت در جنگ
ميهني« در جريان ورود آلمان به جنگ جهاني اول ) ،(1914طبقهي كارگر را به مسلخ رهنمون گشت ،در حالي
كه لوكزامبورگ به همراه همسنگرِ استوارش ،كارل ليبكنشت ،در سازمان »اسپارتاكوس« راه »دفاع از صلح« و
»نفي ضرورت دفاع از ميهن« را در پيش گرفتند و وحشيانه به قتل رسيدند .در اينجا شايد اگر بنا بود معيار
»ماركسيست بودن« را »باور جزمي و راستآيين به نظريهي ارزش و بازتوليد« قرار دهيم ،در تشخيص صف
انقﻼبي در آن هنگامه ،راه به خطا ميبرديم.
در نمونهي دوم به سراغ بررسي ماركس و وايتيلينگ برويم:
وايتيلينگ خياط مبارزي بود كه بارها و بارها در جريان سازماندهيهاي كارگري ،به زندان افتاده و تحت وحشيانه
ترين شكنجهها واقع شده بود .او يك سازماندهي تمام عيار بود .پس از شكست قيام فرانسه در  1839به سوئيس
گريخته بود و شاخههاي سازمان عدالت را در ژنو و زوريخ سازمان داده بود .زماني كه در  1844به لندن آمد،
شخصيتي افسانهاي بود كه جماعات بزرگي از سوسياليستهاي مهاجر آلماني و چارتيستهاي انگليسي را با ادبيات
تهييجي به سمت خود كشيده بود .او به واقع مصداق آن چيزي بود كه احتماﻻ ماركس و انگلس آرزويش را داشتند:
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كارگري كمونيست و رهبري سازمانده .اما ستايشهاي اوليهي ماركس و انگلس از او ديري نپاييد ،و آنان متوجه
شدند كه »كمونيست بودن« او بيشتر به »نمايش«ي مذبوحانه براي جلب توجه و ارضاي شهوت شُهرت ميماند .او
تنها به »تهييج« كارگران ،بيارائهي راهكاري عميق و ريشهاي ميپرداخت و از اينرو در جريانِ اين سازماندهيها،
پتانسيلهاي مبارزاتي كارگران را در مسيري غلط بههدر ميداد .ماركس اما كارگر نبود ،عضوي از طبقهي بورژوا به
حساب ميآمد كه براي رهايي طبقهي كاگر از يوغ استثمار و جهلِ ناشي از آن ميكوشيد .در آغاز متكي بر كارِ
روزنامهنگارانه ،آرمانهايش را پِي ميگرفت و از  1846به مرور براي شكل دادن تشكليﻼت كمونيستي تﻼش كرد
و در جريانِ نگارش »مانيفست كمونيست« به سال  1848در مركز شكل دادن هستهاي قرار گرفت كه بعدها به
»بينالملل كارگران« شُهرت يافت و تأثيري عميق بر مبارزات كارگري زمانهاش گذاشت .ماركس البته هرگز
همچون پرودون يا وايتيلينگ وجيهالمله نبود و عﻼقهاي هم نداشت كه باشد .او در جريان سخنرانيهايي كه براي
كارگران ميكرد ،ترجيح ميداد بحثهاي عميق تئوريكش را كه امثال وايتيلينگ و پرودون »تحليلهاي انتزاعي و
جدا از دنياي مردمِ آزار ديده« ميخواندند ،براي ايشان )كارگران( عرضه كند و از تهييجشان بيهيچ برنامهي عملِ
اصولي متكي بر آگاهي عميق به ريشههاي برآمدن و استمرار وضع موجود بپرهيزد .بديهي است كه ماركس هم
ميدانست لحن و سبك و سياقِ »مانيفست«نوشتن با »كاپيتال« نوشتن چه تفاوتهايي بايد داشته باشد ،اما در
جريان »خطابيترين« متونش هم حاضر نبود از سهمِ »سخنِ علمي و تحليلي« كم كند؛ از اين منظر حائز اهميت
است كه »كاپيتال« هم با وجود وزنِ سنگينِ تحليلي بودنش ،به جهت بيان و غناي ادبي ،مطلقا از جنس متونِ
خُشك و بيروحِ »اقتصاد سياسي« زمانه نبود.
عميقتر كه به دو نمونهي مذكور بنگريم ،براي ما روشن ميشود كه مسئله همان بحث قديمي ،اما عميقِ »نسبت
نظر و عمل« است .كائوتسكي بهترين نمونهي »چپهاي نگران از خطر فاشيسم و امپرياليسم« است كه از شدت
اين نگرانيِ »سهم ارتجاع داخلي در باليدن آن خطرات« و »ضرورت نبرد با آن« را در تحليل از كف دادهاند؛ و
وايتيلينگ بهترين نمونهي »چپهاي سرمست از هر شكلي از تهييج تودهها عليه وضع موجود« است كه »ضرورت
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رفتن به ريشهها« را از كف داده است .در مواجهه با اين مسائل براي بهدست دادن متر و معياري كه بتواند در
مرزكشي قاطع ميان »چپ« و »راست« كمك كار ما باشد ،رجوع به آنچه ماركس در نامهاي به ژوزف ويدماير )5
مارس  (1852دستاوردهاي فكرياش ميخواند ،ميتواند آغازگاه مناسبي باشد:
 (1نشان دادن اينكه وجود طبقات ،تنها با مراحل تاريخي معيني در تكامل توليد ارتباط دارد.
] (2نشان دادن اينكه[ مبارزه طبقاتي ،الزاما به ديكتاتوري پرولتاريا منتهي ميشود.
] (3نشان دادن اينكه[ اين ديكتاتوري ،فينفسه چيزي جز معرف يك گذرگاه ]براي حركت[ به طرف امحاي
تمامي طبقات و به طرف جامعهاي بدون طبقه نيست.
اين سه نكته نشان ميدهد كه آنچه در مركز توجه ماركس بود )و اين نكته با ارجاع به نظراتش درباره »جوامع
غيرغربي« و نيز پاسخ معروفش به نامهي وِرا زاسوليچ،انقﻼبي روس ،در فوريهي  ١٨٨١نيز اثباتپذير است و از اين
رو دوگانهي »ماركسِ پيش از/پس از كاپيتال« در مواجهه با نكتهي مدنظرم رنگ ميبازد( ،عبارت است از :ضرورت
انقﻼب عليه تداوم وضعِ موجود )چه به ميزان قوي يا ضعيف سرمايهدارانه باشد و چه اساسا نباشد(.
ماركس بهوضوح خطاب به زاسوليچ از اين سخن ميگويد كه تقارن روسيه با توليد سرمايهداري غربي )و نه مسلط
بودن اين شيوه توليد در آن( كه بر بازار جهاني مسلط است ،متكي بر »كمونهاي كشاورزي روسيه« اين امكان را
برايش فراهم آورده »تا تمامي دستاوردهاي ايجابي نظام سرمايهداري را در كمون بگنجاند ،بدون اينكه متحمل
هزينههاي بيرحمانهي آن شود« )شانين.(174 :1392 ،
او از بهاصطﻼح چپهايي كه از »ناگزيري دفاع از سرمايهدارانه شدن توليد« سخن ميگويند و به اصطﻼح آن را
»زمينهي مادي انقﻼب« ميخوانند ميپرسد:
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»اگر ستايشگران نظام سرمايهداري در روسيه امكان تئوريك چنين تحولي ]گذار مستقيم به كمونيسم متكي
بر كمونهاي كشاورزي[ را نفي ميكنند از آنها اين پرسش را ميكنم :آيا روسيه براي استفاده از ماشين،
كشتيهاي بخار ،راهآهن و غيره ،ناگزير بود مانند اروپا يك دوره طوﻻني جنيني صنعت ماشين را پشت سرگذارد؟
آيا آنها ميتوانند توضيح دهند چگونه تمامي سازوكار مبادله )بانكها ،مؤسسات اعتباري و غيره( كه در غرب
محصول قرنها بود ،به يك چشم بههم زدن وارد روسيه شد؟« )همان - 168 :داخل كروشه از من است(
امروز بايد از كليهي كساني كه مدعي حضور در جبههي چپ هستند ،پرسيد كه تكليفشان با »ضرورت انقﻼب
عليه منطقِ بومي سياسي و اجتماعي سرمايهداري حاضر« و نيز با »ضرورت فاش سازي تضاد خصومتآميز بين
منافع طبقهي كارگر و منافع بورژوازي« چيست؟ در پرتو پاسخ به چنين پرسشهاييست كه ميتوان مرزكشي
دقيقي ميان »راست« و »چپ« انجام داد و ﻻس زدنهاي اسكوﻻستيك با نظريهي انتقادي را به محك
»ماترياليسم پراتيكي« مبتني بر حضور همزمان سه نوع نقد ،يعني »نقد اقتصاد سياسي«» ،نقد بتوارگي« و »نقد
ايدئولوژي« سنجيد .به اين ترتيب متأثر از اميرپرويز پويان كه در مواجهه با جﻼل آلاحمد نوشت »خشمگين از
امپرياليسم و ترسان از انقﻼب« ،بايد گفت امروز هم ما نياز داريم تا با »خشمگينان از امپرياليسم و فاشيسم كه در
عين حال ترسان از انقﻼب هستند« تعيين تكليف كنيم.

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

لينك كوتاه شده در سايت »نقد«https://wp.me/p9vUft-MB :
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