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 ايستى و نئوتودهايستىهای توده بر گفتمانیـ نقد  در ايران"منئوليبراليس"تا " داری وابستهسرمايه"از 

  فرشيد فريدونى 

ديالكتيكى ماركس ـ تئوری ماترياليسم تاريخى مضمون نه "  ايرانىهایماركسيست"ی اكثر قابل مالحظهدر كمال تأسف، 

ايران داری در  نظام سرمايه مشخص نقد مناسباتبرایرا استفاده از آنمناسب  روشاصوًال د و نه نفهمرا به درستى مى
بيگانگى با  و ی شناسا از پراكسيس مولدشناسى متافيزيكى، يعنى استقالل سوژهشناخت ،هااين كمبودعلت . دنشناسمى

است كه  از سوی ديگر ن و پسامدرمدرن، سنتىمجرد اشكال  درحقيقت و جستجوی طبقاتى از يک سو های نبردنتايج 

ی طبقاتى كه ذاتًا انتقادی و حركت واقعى جامعهبا ماهيت متضاد  ی روند شناختازخودبيگانگى خودكردهنجر به البته م
 روح كهتوان يافت مىدر آن اشكال تئوريک فقط ی اين كمبودها را پيداست كه سرچشمه ١.شودمىو انقالبى است، 

البته نه با استناد به كه از جمله بايد از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ياد كرد . دكنن مىسيراب را "ايرانىت ماركسيس"

از " ماترياليستى" و در شكل يک تفسير انگلس متأخر  آثاربا ارجاع مستقيم به  فقطتئوری انتقادی و انقالبى ماركس، بلكه
امت " فرجام  بهاز طريق حزب توده پديد آمده و متافيزيكىبه صورت ، يعنى گرای تاريخمثبت دترمينيستى و حركت

" ماركسيسم اسالمى" مضمون تئوريک جا با ارتجاع عريان، يعنى با ما اين.استترويج شده در ايران و منسوب  "ىاسالم

  ٢.مواجه هستيم

اترياليسم ی م تئور، انگلس از طريق آثار متأخر خود به تفصيل مستند و مستدل كردم،یگونه كه در جای ديگرهمان

را " ماترياليسم"از شكل متافيزيكى يک  ، با جابجايى سوژه با ابژهماركس را مغرضانه مصادره كرد وتاريخى ـ ديالكتيكى 

ی  از فلسفه"حركت ايده"جای به را " حركت ماده"به اين صورت كه وی . كندمى را موجه يسمآپريوركه  پديد آورد
. نامدمى" ماترياليسم ديالكتيكى "راآنوی كه شد شمول يک قانون جهانف موفق به كشو در خيال خود گذاشت هگل 

آورد، واقعيت مىپديد  واقعيت سوبژكتيو را ،از طريق شناخت و هدفمند" ی مطلقايده"آليستى هگل ی ايدهاگر در فلسفه

شود و به اصطالح مىاست كه البته هدفمند و ظاهرًا كور سپری " ی مطلقماده"نزد انگلس متأخر محصول حركت 
شوند ديگر متكامل مىآليسم و ماترياليسم به صورت مجرد در برابر يک ايده،در هر دو حالت. آيدابژكتيو به وجود مى

توجيه اشكال مجرد ايدئولوژيک، كامًال مشابه، يعنى ها آن هر دوی محصول فلسفى "كليت ديالكتيكى"با عدول از كه البته 

را به عهده فكری  ناب آپريوريسم توجيه منطقى يک حركت جا اين.استجهت فعاليت سياسى شمول و آپريور جهان
رسند  انگاری كه منطق و تاريخ به وحدت مى،از اين منظر. وجود نداردتجربى آن شواهد   نتايج مصداقكه برایگيرد مى

-جا هماين. گيردر و ابژكتيو به خود مىناپذياجتناب  يک تظاهر"سوسياليسم"استقرار ی بشری به صورت و فرجام جامعه

 و با شودآن مجزا مى) زيربنا(ی مشخص از مناسبات ساختاری و مسلط يک جامعه) روبنا(زمان ديالكتيک فراساخت 
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روند تكوين البته جوامع مشخص كه عناصر استقالل دين، فلسفه و ايدئولوژی از پراكسيس مولد نه تنها تطبيق و تشبيه  
شود، كشند، توجيه مىيدک مىنبردهای طبقاتى  نتايج به خصوصخود را به صورت مخصوص ريخ فرهنگى تاسرمايه و 

  .گرددبى اعتبار مى به اصطالح اصوًال ی ماركس نيز ظاهرًا فاقد موضوعيت وكنندهذاتى و نفىبلكه روش نقد درون

 و شمول و ابژكتيوأثير قانون به اصطالح جهانشود كه تمامى اشكال هستى تحت تبه اين ترتيب، انگلس متأخر مدعى مى
اشكال خود همواره به و تأثير متقابل قرار دارند و در فعل و انفعاالت " ماترياليسم ديالكتيكى"ناپذير حركت ظاهرًا اجتناب

هيچ ری بشی ديگر با قوانين طبيعى جامعه) داروينيسم(از اين منظر، قوانين طبيعت ناب . كنندتری صعود مىمتكامل

حق مالكيت نيز به صورت شود، ی جو متكامل مىبه خوشهسرانجام گونه كه بذر جو همانيعنى . ندارندديگر يکفرقى با 
" حركت واقعى"زدايى از جا با سوژه ما اين.كندصعود مىشكل سوسياليستى آن به  هبالمنازعوامع انسانى جتمامى تقدير 

ی هالى كه ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را مبتنى بر سوژهمواجه هستيم، در حاطبقاتى ی جامعه

  ٣.كرده استذاتى متكامل درون

در پراكسيس سياسى قاطعانه شكست خورده و تمامى لحظات تئوريک و با وجودی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم 

ی نمايندهنظری ی سلطهرسد كه  ظاهرًا به نظر مى امااست،های محتوايى و معنايى مواجه شده راهبردی آن با بحران

 بر افكار عمومى فعاالن سياسى چپ فداييان اكثريتو در پيروی از آن، سازمان  حزب تودهراستين آن در ايران، يعنى 
ماركس ر آثا ناجورو  های معاصرشناسى، ترجمهی جامعههای اين فاجعهيكى از علت.  است ماندهچون گذشته پا بر جاهم

طريق همان مفاهيم فلسفى  و از گرا تقليل منظر همان ديدگاه به فارسى است كه البته از"های جهان مدرنماركسيست"و 

 ٤.انددر ايران رايج كردهايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم با استناد به  گيرند كه انتشارات حزب تودهو سياسى صورت مى
شناسى چون گذشته توسط روش شناختهمان معانى قديمى است كه البته هم تدارک مفاهيم جديد با ،علت بعدی

به اين صورت كه با استناد . دنكنمىبه متافيزيک آلوده   رايانشناسى ايرانو دانش جامعهآيند پديد مىتشبيهى و تطبيقى 

های متفاوت متمايز و در جناحظاهرًا ايران اكم دينى ی ح طبقه، مدرنم سياسىانظ  يکشمول ازبه يک طرح جهان
توجيه در نظر گرفته و های معينى ها تاكتيکبرای مقابله با آنپس شود كه سها القا مىبه آنناقضى اهداف سياسى مت

جناح در ها را آن ،اسالميانارتجاعى و هولناک با صرف نظر از نقد تاريخ فوقبرای نمونه اگر حزب توده قبًال . شوند

اكنون اين كرد، همو هواداران مكتبى وی اعالم مى" خط امام خمينى"داد و پيروی خود را از مكتبى تميز مىو حجتى 

                                                           

سازی از گاهى پرولتاريا تا اسطورهآنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣
   ادامه، برلين، و٧١ی روند تاريخ، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه

زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه، در آرمان و انديشه، جلد  ـ نقش توليد و بازتوليد نيروی كار): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   برلين ادامه،١٣١ی سيزدهم، صفحه

 ياد كرد كه در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس يک نقش كليدی Gegenstandجا از مفهوم ديالكتيكى  از جمله بايد اين ٤
حسن مرتضوی، حسن : شناسان سرشناس ايرانى ماننداست كه از طريق تمامى مترجمان و ماركس" موضوع"ی درست اين مفهوم ترجمه. دارد

در تداوم ايدئولوژی غير ماركسى حزب توده، يعنى ماركسيسم ـ .... ، باقر پرهام، محسن حكيمى و )كمال خسروی(ام واالمنش آزاد، شهر
گردد و توسط مشاهده آليسم متكامل مىجا ماترياليسم به صورت مجرد در برابر ايدهاين. ترجمه شده است" برابرايستا"و " شئى"لنينيسم به 

ی اين خطای سازد كه البته ماركس پس از فراروی از فلسفه متوجهرا ممكن مى" ماترياليسم"ناخت متافيزيكى از يک ش) عينيت پديده(
كار مولد و حاكميت ): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد . رساندشود و سپس تئوری انتقادی و انقالبى خود را به كمال مىشناسى مىشناخت

   ادامه، برلين٩٣ی ای جنبش لغو كار مزدی، در آرمان و انديشه، جلد چهاردم، صفحهاجتماعى ـ گفتگويى انتقادی با رفق
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ی مبارزه"ی اگر حزب توده قبًال به بهانه. بسط داده استجمهوری اسالمى طلب اصالحگرا و  اصولجناحرا به تمايز  
از اهداف آورد و سازی روی مىبه جبهه" تىدوگاه سوسياليسرا" راهبردی  نفوذگسترش ضرورت  و"ضد امپرياليستى

به كه عبارت به اين . كندمانند گذشته دنبال مىنيز را سياست اكنون همين كرد، همدفاع مىمكتبى اسالميان سياسى 

طلب اصالح به اصطالح جناحاهداف پيروی از به در ايران " انتخابات آزادبرگزاری "و " گشايش فضای سياسى "یبهانه
است در ايران مبارزه با شكل اقتصاد سياسى ی بعدی نمونه. بيندای را مىردازد و تدارک فعاليت سياسى جبههپمىنظام 

- داری، يعنى قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت مجزا مى ماهيت متضاد نظام سرمايه پراكسيس مولد وكه البته از

ايران نسبت داده و برای  نظام دينى در بهمدرن اقتصاد از ل  يک شك،شمولجا نيز با استناد به يک طرح جهان اين.گردد
ناميده و " وابستهداری سرمايه" اقتصاد ايران  شكلاگر در دوران قيام بهمن. شودپيچيده مىی كلى هانسخه مبارزه با آن

در ظاهرًا " مليسنئوليبرا"اكنون همشد، مىتوجيه آن  كمپرادوردشمن مبارزه با تشكيل جبهه با بورژوازی ملى جهت 

اگر حزب توده دوای درمان . قرار گرفته است اكثريتى انای و فداييتودههای جماعتسياسى و مقاومت انتقاد تيررس 
 تشكيل  در، يعنى"همكاری اقتصادی و سياسى با شوروی" و "داریراه رشد غير سرمايه" را در "وابستهداری سرمايه"

 نظامبرای سازی خصوصىو ممانعت از " نئوليبراليسم"با ی مبارزه به بهانهنيز ون اكنديد، همداری دولتى مىسرمايه

  .پيچدمىهای جورواجور نسخهجهت منطقى ساختن آن گيرد و موضع مىداری دولتى سرمايه

شويم، در مواجه مىدر دوران معاصر جديد به اصطالح جا با مفاهيم كند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

در دوران قيام بهمن و سازمان فداييان اكثريت ی حزب توده  برنامهشابه باها كامًال محالى كه معانى و اهداف سياسى آن

نظام يک كليت شناخت  ، اقتصادی و سياسىشمولجهانمدرن و های با استناد به طرحصورت كه به اين . هستند
و  تشبيهسان های شكلى چند شاخص محدود و بدين به شباهتايران ى جمهوری اسالممانند  مشخص، پيچيده و متنوع

- ما اين. دنشوتوجيه مى....  و "مردم"، "فرهنگ"، "جامعه"، "اقتصاد"، "قانون"، "دولت":  مانندهای ذاتًا متضادمقولهتطبيق 

- هيت متضاد نظام سرمايه، در حالى كه مامواجه هستيمشكل ابژه درک با ، يعنى ی شناسا سوژهی صرفجا با مشاهده

 شكل به خصوص وتكوين يافته  فرهنگىى و تاريخ مشخص بستردر يک  )قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت (داری

استفاده از جا پيداست كه اين. پديد آمده است طبقاتى هاینبردنتايج مولد و پراكسيس  محصول به صورتآن در ايران 

-كه البته با اهداف سياسى به وقوع مىشود مىريزی برنامه" كليت ديالكتيكى"از عدول بررسى تشبيهى و تطبيقى جهت 

از ) مثبت(فراروی اسالميان و نه  و هولناک ارتجاعىی تاريخ فوقكنندهذاتى و نفى نقد درونديگرنه از اين منظر، . پيوندد

پيرامون نظری  به كشمكش فعاليت سياسىدر حالى كه  ،گيردداری در دستور كار قرار مىسرمايهنظام  متضاد ماهيت

به و  نبرد طبقاتى ظاهرًا بى معنى تحكيمموضوع  ی خودآگاهى پرولتاريا وو مسئلهمناسب انباشت سرمايه محدود شكل 
گشته و تنها  مواجه هستيم كه از پراكسيس مولد مستقل ىجا با اشكال متافيزيكما اين. گرددمىمنتفى   كامًالاصطالح

  . اندپديد آمدهسياسى و اقتصادی شمول جهانمدرن و های ه و تطبيق با طرحتوسط تشبي

بى به كلى  كم و بيش ىكمونيستهای احزاب و سازمانزده و بحرانكامًال  ماركسيسم ـ لنينيسم جا كه ايدئولوژیاز آن
 جایبه ليكن . استگشته  سپری نيز ظاهرًا "هااتحاد عمل"و  "های واحدجبهه"اند، در نتيجه دوران تشكيل اعتبار شده

ها به مراتب بيشتر از كه فعاالن سياسى منفرد كه البته تعداد آناند پديد آمده "امضاهای ليست"ها انواع و اقسام آن
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جا با يک روش مواجه هستيم ما اين. جلب كنندپسند امهعسازمانى است، به دور يک گفتمان حزبى و متشكل عيت جم 
روش تسلط يابى و هم ی سازمانشيوههم ، ی نظریها، زيرا هم گفتمانياد كرد" ايسمنئوتوده"ن به عنوان توان از آكه مى

از " ايسمنئوتوده"جا مفهوم اين. حزب توده استی گذشته با اقدامات مشابهكامًال بر افكار عمومى فعاالن سياسى 

جنبش كارگری ی  و تفرقه، سرخوردگىكست انقالب بهمنشاز ، يعنى  در ايران طبقاتىهاینبردنتايج و " حركت واقعى"
گيرد كه را در بر مىاز افراد به خصوص شود و آن گروه متكامل مىدر كشور و بحران ايدئولوژيک جنبش كمونيستى 

كه نبدون اي البته كنند،پياده مىو تبعيد سياسى در كشور انفعال جهت در و ی حزب توده را در اشكال نوين همان برنامه

  .پرداخته باشندحزب مذكور به خود را حق عضويت 

 ىمقاالتتدوين و يا فلسفى و تاريخى متون های ناجور كه از طريق ترجمهافراد برخى از نخست منوال كه در گام به اين 

ای اعالميهاند، ساختهدر ميان طيف چپ اسمى از خود " مشخصاوضاع تحليل مشخص از "به اصطالح مبتنى بر روش 

 در تنئوليبراليس، گرااصولدر برابر طلب اصالح(ی حاكم از يک سو، تمايز ميان طبقهكنند كه مضمون آن را طراحى مى
اند،  و آن مفاهيمى كه از اين طريق پديد آمدهشناسى تشبيهى و تطبيقىروش شناختو از سوی ديگر، ) كاربرابر محافظه

ها  نام و نشانى از آنكههمبستگى و يا برای اينتشديد فعاالن سياسى جهت ای از عدهبعدی در گام . گيرددر بر مىرا 

كنند و امضا مىتئوريک نقد  گفتگوی نظری و يکمانند، اين اعالميه را بدون ن عقب ی چپاز قافلهو در جايى بيايد 
   ٥.شمارندموظف مىنيز آن  مواضع دفاع ازپيداست كه خود را در 

شمارند، در شويم كه خود را دموكرات، سكوالر و سوسياليست مىفعاالن سياسى منفرد مواجه مىجا با انبوهى از ما اين

تئوری اصول با  البته آكنده به متافيزيک و كهكنند تبعيت مى" نتايج تحقيقاتى"و شناسى روش شناختآن از حالى كه 
  تطبيقى تشبيهى وروش بررسى دليل كه به اين. در تناقض هستندماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به كلى 

-ذاتى و نفىنقد درون و از باشدمىابژه تنها معطوف به شكل جا كه و از آنشود مىبورژوايى شناسى جامعهبه ختص م

های راست و ليبرال از يک محبوبيت ممتاز نزد جريان، در نتيجه كندممانعت مىی طبقاتى جامعهمتضاد كليت ی كننده
تشابهات  و هاتفاوت خود "طرح تحقيقاتى" یبه اين صورت كه نمايندگان آن جهت اثبات فرضيه ٦.استبرخوردار 

                                                           

ای ی بعدی اعالميهنمونه. ای ياد كرد كه به مناسبت شركت ديويد هاروی در اجالس شهرداری تهران صادر شد از جمله بايد از اعالميه ٥
منتشر شد كه مضمون آن محكوميت !"  كنار مبارزات مردم ايران بايستيددر: فراخوان به نيروهای چپ در سراسر جهان"است كه با عنوان 

های تئوريک را برای نمونه در پراكسيس جنبش دانشجويى ايران ما محصول اين نوع از فعاليت. سياست اقتصادی نئوليبراليستى در ايران است
داری برای مبارزه در برابر شكل اقتصادی م سرمايهترين نقدی بر ماهيت نظابدون كوچک"  آذر١٦روز "يابيم كه به مناسبت مى

  . كندآرايى مىصف" نئوليبراليسم"
به " تئوری سيستم"چنين جا بايد هماين. شودشناسى دينى ماكس وبر ياد كرد كه از طريق بررسى تطبيقى موجه مى از جمله بايد از جامعه ٦

از آثار ماكس وبر متكامل شده " منطق هدفمند"ی ظر گرفت كه تحت تأثير مقولهنمايندگى تالكوت پرسون و نيكوالس لوهمن را نيز در ن
  . شوداست كه البته در اشكال متفاوت از طريق روش بررسى تطبيقى توجيه مى" تئوری توتاليتاريسم"ی بعدی نمونه. است

  Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes 
Winkelmann, Tübingen, und 

 ادامه، ٧ی ن، در آرمان و انديشه، جلد اول، صفحهمدرنيسم، امت اسالمى و جنبش هاى اجتماعى در ايرا): ٢٠٠٣(مقابسه، فريدونى، فرشيد 
  برلين، و

، در آرمان و انديشه، شناسى دينى ماكس وبر جامعه  نقدى بر-ى اقتصادى در ايران  اسالم و سياست توسعه): ٢٠٠٩(مقابسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين و٣ی جلد نهم، صفحه

   ادامه، برلين٩٣ی ، در آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحه"تئورى توتاليتاريسم"نظام جمهورى اسالمى و ): ٢٠٠٣(مقابسه، فريدونى، فرشيد 
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- آنات ها و يا تناقضبنا به ميل خود شباهتسپس  و كنندمقايسه مىقابل  ظاهرًا از يكديگر مجزا ورا عوامل سوبژكتيو  

- تقليلجا با ما اين. رسندمىاند، كه از پيش در نظر گرفتهای آن نتيجهسازند و پيداست كه سرانجام به را برجسته مىها 

جا پيداست كه اين. ی خويش بسيار سازنده استعالقهنتايج مورد  به "محقق"برای رسيدن مواجه هستيم كه البته گرايى 

از د خو" قيقاتىطرح تح"ی اثبات فرضيه جهت "محقق"به اين صورت كه . شودانحراف از شناخت، سيستماتيک فعال مى
كند و از سوی ديگر، ها استناد مىگيرد و جهت مصداق تحليل خود تنها به آنيک سو، منابع به خصوصى را در نظر مى

بسيار   خودبه دليل سادگىبرد كه البته تطبيقى سود مىتشبيهى و بررسى ، يعنى گراهای تحليلى ارزشمند و تقليلاز روش

صوًال هر گونه تحليلى كه ماهيت اماركس ئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى از منظر تليكن  ٧.هستندپسند امهع
كند، صرف نظر مىی مشخص  يک پديده"كليت ديالكتيكى"سازد و از بررسى متضاد را از شكل ظاهری آن مجزا مى

" سرمايه" كتاب سومجلد را به شرح زير در مضمون آن وی رود كهبه شمار مىغير تحقيقاتى، ايدئولوژيک و عاميانه 

  : دهدتوضيح مى

كه تصورات عوامل توليد را كه درگير مناسبات توليد كند، به غير از ايناقتصاد عاميانه در واقعيت كار ديگری نمى»

اقتصاد [بنابراين اين نبايد ما را متعجب كند كه . سازدبورژوايى هستند، به صورت اعتقاد تفسير، منظم و قابل دفاع مى

خود ی مناسبات اقتصادی، اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را همراه شكل ظاهری ازخودبيگانه] ه، يعنىعاميان
جا دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود، اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اين

تر است، به همان د و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهكناقتصاد عاميانه خود را كامًال نزد خويش احساس مى

  ٨«. استآيد، زيرا با تصور عاميانه خودمانىتر به نظرش مىاندازه اين مناسبات مسلم

تطبيقى تشبيهى و نتايج و تمايز شكل ظاهری از ماهيت متضاد كند، ماركس ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

جا اين. شمارداصوًال غير تحقيقاتى و عاميانه مى" كليت ديالكتيكى" يک ذاتىبه دليل عدول از نقد درون را اشكال متظاهر

به و نتايج نبردهای طبقاتى و از پراكسيس مولد ، آكنده به متافيزيک ی شناسا اسير عوامل صرف سوبژكتيوشناخت سوژه
 نخست ،خود" طرح تحقيقاتى"ی جهت اثبات فرضيه" محقق" به اين صورت كه .گردد ازخودبيگانه مى مستقل وكلى

خود  ی تحليل و سرانجام از ابژهسازدای مىبرجسته و يا حاشيهبر اساس تمايالت خود ها و يا تشابهات ظاهری را تفاوت

ی معه جا"حركت واقعى"آورد كه البته با را پديد مىيشتن ی خومورد عالقهشناخت محصول فعاليت ناب فكری و فقط 
به غير از اسير اشكال ظاهری و ها اين نوع از بررسىجا كه از آن. ازخودبيگانه است و ماهيت متضاد آن به كلى طبقاتى

 به جااين ، در نتيجههستندبى اعتنا كامًال نيز ی مشخص كليت تاريخى و فرهنگى يک جامعه، نسبت به ماهيت متضاد

                                                           

محتوای تمامى " شناخت و عالقه"د يورگن هابرماس ياد كرد كه تحت عنوان شناسى نزهای معمول شناخت از جمله بايد از نقد روش ٧
قبل از " عالقه"گذارد كه در روند تحليل جا وی بر اين نكته انگشت مىاين. شماردگرا را غيرتحقيقاتى مىهای ارزشمند و تقليلبررسى

يابد كه از پيش معين ا به آن نوع از شناخت و نتايج دست مىدر روند تحليل خود تنه" محقق"به اين معنى كه . مستقر شده است" شناخت"
  . ها عالقمند استكرده و به آن

Vgl. Habermas, Jürgen (١٩٧٣): Erkenntnis und Interesse, Frankfurt am Main 
٨ Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band III, in: MEW, Bd. ٢٥, Berlin (ost), 
S. ٨٢٥ 



٦ 

ابعاد كه كرد نزد ماركس " اقتصاد عاميانه"جايگزين مفهوم را "  عاميانهشناسىجامعه"كافى است كه مفهوم تنهايى  
  .گرا به كلى عريان گردندارزشمند و تقليل  آپريور،شناسى تطبيقى، تشبيهى، شناختهایروشانحراف 

اشكال  كه و متضاد ی متفاوتها را ابزار ضرورى براى بررسى و شناخت ماهيت پديده) مثبت(ماركس علم به بيان ديگر، 

حركت "كه سرمايه در است به خوبى آگاه از اين مسئله چنين  همویجا كه از آن ٩.شمارد  مى،گيرندبه خود مىمشابه 
نيز ذاتى خود بنا بر تمايل درونآورد، بلكه اشكال مشابه را پديد مى و متضاد های متفاوت خود نه تنها از ماهيت"واقعى

شود، در نتيجه نقد اقتصاد سياسى خود را بر ماهيت نظام مىو رشد اقتصادی عتى منجر به درجات متنوع از تكامل صن

را به شرح زير در جلد كه ما مضمون آنكند  مىداری، يعنى بر قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت متمركزسرمايه
  :  يابيم مى"سرمايه"اول كتاب 

. استو مناسبات توليد و توزيع متناسب با آن داری ليد سرمايهی توكنم، شيوهآن چيزی كه من در اين اثر تحقيق مى»

با . كندمىخدمت آن به تشريح اصلى تكامل تئوريک من  ،اين دليلبه . مكان كالسيک آن در حال حاضر انگلستان است
ران صنعتى و كه اوضاع مربوط به كارگاندازد بيباال های خود را شانهبينى ا كوتهی آلمانى باگر خوانندهوصف، اين 

نيست، پس ناجور  تا اين اندازه يا خود را خوشبينانه آرام سازد كه در آلمان قضيه هنوزشود و مىكشاورزی انگليسى 

ی باال يا پايين بر سر درجهخود درخود و برایمسئله ! دهدمىگزارش خودت جا در مورد اين: زنمبوی را صدا بايد 
اين مسئله بر سر خود . گيرد، نيستداری سرچشمه مى طبيعى تكامل توليد سرمايهتكامل اجتماعى تضادها كه از قوانين

كشور صنعتى . كنندمى تثبيترا خود ى كه و تمايالتگذارند  مىتأثير یبيشتربا ضرورت كه  ]قوانينى[بر سر ، قوانين است

   ١٠«.ددهرا نشان مى شی خودتصوير آيندهفقط يافته  كمتر تكامل]كشور[تر به متكامل

-كند، در حالى كه ماركس نقد اقتصاد سياسى خود را بر ماهيت نظام سرمايهی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

به خصوص از  شكل يکبه صورت نقد " سرمايه"خواهد كه كتاب كند و نمىداری و تمايالت مسلط آن متمركز مى

ی در مسير تكامل تئوری و. گيردرا نيز در نظر مىآن فرهنگى تاريخى و متنوع اشكالفهميده شود، ليكن داری سرمايه
ی هسته"ديالكتيک به صورت كه نتيجه رسيد اين  از فلسفه به و پس از فرارویخود ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى 

ه دليل ه بشوند كی بورژوايى مىجامعه" حركت واقعى" اجتماعى، منجر به یانهو كار به عنوان فعاليت آگاه" منطقى

فويرباخ بورژوايى و از جمله های انتقاد ماركس به ماترياليست. ماهيتًا انتقادی و انقالبى استذاتى خود تضادهای درون
خواهند با استفاده از مشاهده و حسيت به واقعيت دست ها مىبه اين صورت كه آن. آيدنيز از همين زاويه وارد مى

شناسى را به تشبيه و تطبيق  و شناختتنها قادر به درک شكل ابژه است" ی حسىمشاهده"بيابند، در حالى كه روش 

به بيان . سازدمنحرف مىبه كلى ی شناسا را از شناخت ماهيت متضاد آن  و سپس سوژهدهدتقليل مىهای مجرد مقوله
- واقعيت تنها يک عكس مىاز" ی حسىمشاهده"پوشاند، در نتيجه روش را مىجا كه شكل ابژه، ماهيت آنديگر، از آن

                                                           

، در آرمان و ماركس و انگلس متأخر ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"نسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ا): ٢٠١٧( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٩
   ادامه، برلين٦٥ی انديشه، جلد دهم، صفحه

١٠ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I …. ebd., S. ١٢ 
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 يعنى ١١،"يافتهمحسوس و موضوعيت"كند كه ماهيت ابژه بر اين نكته تأكيد مىاز يک سو، بنابراين ماركس . گيرد 
از اين  ١٢.شناسدبه رسميت مىفقط علم تاريخ را  و از سوی ديگر، و سوبژكتيو است هاانسانی انهمحصول فعاليت آگاه

ديگر خارج از وجود )  كاال، ابزار كار و غيره مردم، انسان، تاريخ، فرهنگ،جامعه، طبيعت،دولت، (ی تحليل منظر، ابژه

جا با آن عواقب تاريخى و فرهنگى مواجه ما اين. استپديد آمده سوبژكتيو با آگاهى، يعنى گيرد، زيرا انسان قرار نمى
ماركس نيز نه  است كه از اين بابت تنها آورند و انسانى واقعيت را به وجود مىیانهشويم كه به صورت فعاليت آگاهمى

   .راند سخن مى١٣"يافتهجهان موضوعيت"، بلكه از "جهان ابژكتيو"از 

در حالى كه هگل از طريق فعاليت فكری . نزد ماركس نيز مانند هگل ابژه يک موجوديت مستقل از سوژه نداردبنابراين 
ی جهان واقعى نه آفريند، نزد ماركس آفرينندهمىاز طريق شناخت را ن آ وآورددر مى" روح مطلق"ابژه را به مالكيت 

يک مفهوم ديالكتيكى و به اين معنى است " يافتهكار موضوعيت"جا اين.  است١٤"يافتهكار موضوعيت"كار فكری، بلكه 

گونه كه همان. كند كار مىشناسىريزی و پيروی از اسلوب زيبايىبرنامه، تقسيم كار، كه انسان سوبژكتيو، يعنى با آگاهى
 به همين صورت نيز ١٥كند،و تبديل به موضوع جامعه مىسازد مىدهنده دگرگون انسان مواد مادی را از طريق كار شكل

ی تبادل مادی انسان با طبيعت، گونه كه كار به عنوان واسطههمان. يابدتحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مى

سازد، طبيعت درونى خود انسان نيز در روند كار و تحت تأثير محصول كارش دگرگون مىطبيعت بيرونى را دگرگون 
 سر و كار داريم كه هم ابژكتيو و هم "كليت ديالكتيكى"به صورت يک دهنده شكلی فعال كار جا با جنبهما اين. گرددمى

 بر اساس پراكسيس مولد و بنا بر هيک محصول تاريخى است ك" يافتهكار موضوعيت"به بيان ديگر، . سوبژكتيو است

بنابراين كسى كه ماترياليسم را به صورت مجرد در . كشدفرهنگ مختص به خود را يدک مىنتايج نبردهای طبقاتى 
، يعنى )دين، فلسفه، ايدئولوژی(عوامل سوبژكتيو ی سرچشمهقادر به درک  نه كند، اصوًالآليسم متكامل مىبرابر ايده

اين مضمون . پى ببردپراكسيس انقالبى تواند به معنى شود و نه مىی مادی مىگويى زمينهودتناقضازخودگسيختگى و خ

انتقاد جا اين ليكن ١٦.آوردمىوارد  در تز اول فويرباخ خود ی بورژوايىهاهمان انتقادی است كه ماركس به ماترياليست
آليستى ی ايدهبا وجودی كه وی در نقد فلسفه، زيرا رددگبرگزار مىتر ماركس به ماترياليسم فويرباخ به مراتب اصولى

ظاهرًا آلود اخروی را در واقعيت جهان دنيوی پى برده و جهان مه و آپريوريسم )محمول(هگل به جابجايى سوژه با ابژه 

                                                           

١١ Sinnlich, gegenständlich 
١٢ Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ١٨ 
١٣ Gegenständliche Welt   
١٤ Gegenständliche Arbeit 
١٥ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Rohentwurf ٢ ,١٨٥٨ – ١٨٥٧. 
Auflage, Berlin (ost), S. ٢٠٦f. 

 شكل ابژه يا مشاهدهاين است كه موضوع، واقعيت، حسيت تنها تحت ) و همچنين نوع فويرباخى آن(ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى  » ١٦
 را در تقابل مجرد فعالی بهاز اين رو، جن. پراكسيس] يعنى[فعاليت حسى انسانى اما نه به صورت . غير سوبژكتيو] يعنى[شود، درک مى

های محسوسى است فويرباخ در پى ابژه. دهدشناسد، تكامل مىآليسم كه طبعًا فعاليت واقعى و احساسى را به اين صورت نمىماترياليسم از ايده
بنابراين وی در . كندفته درک نمىياموضوعيتاما وی خود فعاليت انسانى را به صورت فعاليت : های متصور، واقعاًٌ قابل تمايز اندكه از ابژه

گيرد، در حالى كه پراكسيس فقط در شكل ظاهری كثيف و تنها رفتار تئوريک را به صورت ناب انسانى در نظر مى" ماهيت مسيحيت] "كتاب[
  «.فهمدرا نمى" عملى و انتقادی"، "انقالبى"از اين رو، وی معنى فعاليت . گرددوارش درک و متمركز مىيهودی

Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٥ 
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احساس را با استناد به " نوع ماهوی بشر"مفهوم آلمانى آليسم در پيروی از ايدهسپس ، ليكن كرده استحل و فصل  
 در كه از زمين به آسمان صعود كند، به جای اينكند ومتكامل مى" اراده" و "قلب"، "خرد"مفاهيم صرف خود، يعنى از 

  :يابيمبه شرح زير مى" لمانىآايدئولوژی "را در كتاب ما مضمون آنشود كه از آسمان بر زمين پياده مىپيروی از فلسفه 

خود ی صرف خود آن و از سوی ديگر، به احساس صرف  يک سو، به مشاهدهفويرباخ از جهان محسوس از" درک"» 
]. را در نظر بگيرد" [انسان واقعى ـ تاريخى"كه شود، به جای اينگويد، محدود مىمى" انسان" به آن خودشكه وی 

يزهايى برخورد  جهان محسوس، وی به چیمشاهدهدر ] يعنى[در مورد اول، ". آلمانى] "نمونه[واقعيت است، " انسان"

كند كه با آگاهى و احساس خودش مغايرت دارند و آن هماهنگى كه وی به فرضيه گرفته است، تمامى اجزای جهان مى
، وی بايد در ميان ]اختالل[پس برای بر طرف كردن اين . كندی انسان با طبيعت را مختل مىمحسوس و به ويژه رابطه

" كف دست قرار دارد" به وضوح ]حقيقتچون هم [ابد، يک روش دنيوی كهی مضاعف راه گريز خود را بييک مشاهده

بيند كه جهان محسوس اطراف وی وی نمى. كنداجزا را مشاهده مى" ماهيت حقيقى"و يک روش آسمانى و فلسفى كه 
به اين معنى كه مستقيمًا از ابديت وجود نداشته و همواره چيز مشابه نبوده، بلكه محصول صنعت و اوضاع جامعه و البته 

های نسل ها بر شانهها كه هر كدام از آنی فعاليت يک رديف كامل از نسلنتيجه] يعنى[آن يک توليد تاريخى است، 

را بنا بر نيازهای تغييريافته متنوع گيرانه متكامل كرده و نظم اجتماعى آنرا پىقبلى ايستاده، صنعت و مراودات آن
از طريق تكامل جامعه، صنعت و مراودات تجاری در اختيار وی " اطمينان حسى"ترين حتا موضوعات ساده. ساخته است

  ١٧«.اندقرار گرفته

به . ی ماترياليستى فويرباخ ابعاد متفاوت دارد انتقاد ماركس به فلسفهكند،ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
را ندارد و توان درک ماهيت تاريخى و فرهنگى آن ،وی است كه به غير از شكل ابژه" ی حسىمشاهده"روش خصوص 

ی مضاعف ليكن يک مشاهده. گيردهماهنگى جهان اخروی و دنيوی قرار مىی وی، يعنى  در تناقض با فرضيه،از اين رو

يک " نوع ماهوی بشر"كند، زيرا مفهوم فلسفى  حل و فصل نمى راشناسى ویشناختروش اخروی و دنيوی نيز مشكل 
تاريخ و فرهنگ مخصوص خود را ) جا آلمانىاين ( و مشخصشمول دارد، در حالى كه انسان واقعىجهان و مجردشكل 

از منظر پيداست كه . كشديدک مىنتايج نبردهای طبقاتى پديد آمده است، از پراكسيس مولد و  بر اساس كه البته

مجرد، ماترياليسم و " ی حسىدهمشاه"شناسى روش شناختتئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس 
جا هر گونه تشريح به  بنابراين ماركس اين.دهنداز دست مى به كلى اعتبار خود را بورژوايى فويرباخ غيرديالكتيكى و

و نتايج ، يعنى از پراكسيس مولد ی انسانىتاريخ كه مناسبات تاريخى را از فعاليت آگاهانهروند   ازاصطالح ابژكتيو

-، حاوی خصلت ارتجاعى مىكندناپذير از روند تاريخ توجيه مىيک شكل تجريدی و اجتنابدر و مجزا تى نبردهای طبقا

يک مانند آن انگاری جا موضع سخت ماركس جهت ممانعت از ايجاد توهم نسبت به روند تاريخ است كه  اين١٨.خواند

ها را تبديل ممانعت و آنها انسانگرايى ه از سوژ است كهمنطق ضمنىيک در آمده و حاوی مستقل خودآگاه و ی سوژه

، يعنى "حركت واقعى"ماركس ی عزيمت نقطهدر برابر . دكنمىو استقالل آزادی ، ، ارادهسلب خرد يعنى خود،ی به ابژه

                                                           

١٧ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٤٢f. 
١٨ Vgl. ebd., S. ٤٠ 
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انتقادی و انقالبى بازتاب وی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى كه است ) انسان(و سوژه ) طبيعت( گوهر ديالكتيک 
و از سوی ديگر با پراكسيس مولد، " موجود فعال"جا از يک سو با يک انسان مشخص به صورت  اينما. باشدمىآن 

مواجه هستيم كه هر فرد و )  فرهنگى،تاريخى(ودات اجتماعى اها و اشكال مرای از نيروهای مولد، سرمايهبا مجموعهيعنى 

هستى مادی خود را در ، يابدرت واقعيت موجود در مقابل خود مىبه صو و بردمىهای گذشته به ارث از نسليا نسلى 
ی طبقاتى در ذاتى جامعههای درون و پيداست كه مبتنى بر تضادكندتجربه مى) فراساخت، روبنا(ها آن  مجردظواهرپرتو 

توان شود كه مىتلقى مىشناسى ی بى اهميت شناختجا واقعيت روبنا نه يک مسئلهاين ١٩.خيزدها به نبرد بر مىبرابر آن

مجزا را به دلخواه توان آنگيرد كه مىشمول به خود مىبه راحتى از نقد آن صرف نظر كرد و نه آن يک شكل جهان
ايدئولوژی "كتاب را به شرح زير در مضمون آنتعميم داد كه ما جهان فرهنگى و جغرافيايى تمامى نقاط به كرد و 

   : يابيممى" آلمانى

توانند به اين خدمت كنند كه نظم ها مىآن.  برای خود، يعنى مجزا از تاريخ واقعى اصوًال فاقد ارزش هستندتجريدها»
   ٢٠«.ماديت اجتماعى را ساده سازند و به توالى يک يک اقشار آن معنى دهند

) فراساخت(روبنا اركس از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى مكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

شود كه به صورت اشكال تجريدی، يعنى دين، فلسفه، ايدئولوژی، خالصه متافيزيک واقعيت تاريخى محسوب مىيک 
ی يک جامعهاز توان پيداست كه يک واقعيت تاريخى را نمىبنابراين . كند مى و منظمی طبقاتى را توجيههمناسبات جامع

شناسى جامعه"زند، تدارک يک هر كسى كه دست به اين كار مى. منتاج كرددينى ی يک جامعهوام گرفت و در مدرن 

ها بيند كه به آن نتايجى كه از پيش معين كرده و به آنمىهای ماهيتًا متضاد مقولهرا جهت تشبيه و تطبيق  "عاميانه
و " داری وابستهسرمايه"شناسى شناخت روشنقد با جا با انتقاد به متافيزيک، يعنى  ما اين.، برسدمند استعالق

در برابر  .دهمنسبت مى اینئوتودهای و جماعت تودهبه ها را  نمايندگان آن منكهمواجه هستيم در ايران " نئوليبراليسم"

ظاهری آن مجزا اشكال ماهيت پديده را از گذارد و نه انگشت مىی طبقاتى  جامعه"حركت واقعى"بر همواره ماركس 
و " ديالكتيكى كليت "ذاتى از درونروش تحقيق وی نقد . پردازدمىمجرد آن ظواهر  ىتوجيهتشريح به  نهسازد و مى

هايى كه تاريخ و فرهنگ مخصوص خود  مقولهكه البته از تشبيه و تطبيقاست " نفى آگاهانه"به معنى ديالكتيک نزد وی 

ی بورژوايى، يعنى های تشكيل جامعهضيهفرماركس  ی عزيمت تحقيقنابراين نقطهب. كندممانعت مىكشند، را يدک مى
اهری ظاشكال مجرد و پس از بررسى انتقادی است، در حالى كه وی داری روش مدرن توليد سرمايهاز آگاهى تئوريک 

-ضيهبا عواقب فرسرانجام پردازان حاكميت بورژوايى را  نظريه، ی و اقتصاد سياسىايدئولوژه، حق، فلسفدين، : آن مانند

در پراكسيس  طبقاتى هایبردنروزی پرولتاريا و های اقتصادی، نابودی محيط زيست، سيه، يعنى با بحران خودشانایه
ی منطقى به اين معنى كه وی انگيزه. كننده استذاتى ماركس نفىها، روش نقد درونافزون بر اين. كندمواجه مىسياسى 

-ماهيت نظام سرمايهرا ندارد، زيرا های آنتكامل علم عبور از بحرانيا داری و نظام سرمايهاصالح   تغيير شكل وساختن،

و مانع رهايى بشر حق مالكيت، اعتبار قانون ارزش و بردگى كار مزدی را در تضاد با طبيعت انسان آزاد  يعنى ،داری

                                                           

١٩ Vgl. ebd., S. ٣٨ 
٢٠ Ebd., S. ٢٧ 
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در گرا ی انتقادی و عمليک تئوركننده برای ماركس ابزار تكامل ذاتى و نفىبه بيان ديگر، روش نقد درون. شماردمى 
را از قدرت بالقوه دامن بزند، آن) پرولتاريا (واقعىی است كه به خودآگاهى سوژهبينانه انداز واقعيک چشمايجاد جهت 

اوضاع  " سویبه) قلمرو ضرورت" (اوضاع موجود" از )مثبت (فرارویدر بياورد و شرايط  و انقالبى به قدرت بالفعل

وقوع يک انقالب اجتماعى مواجه هستيم امكان  اجا ب ما اين.را در پراكسيس سياسى فراهم سازد )قلمرو آزادی" (مطلوب
داری، يعنى قانون ارزش، كار از اين پس، ماهيت روش مدرن توليد سرمايه. دهد را در دستور كار قرار مى"نفى نفى"كه 

همكاری آزاد "توسط و  از نو اجتماعى و خدماتپراكسيس مولد، يعنى روند توليد، توزيع مزدی و حق مالكيت ملغا و 

   ٢١.دشواداره مىشورايى به صورت  دهى وسازمان" كارگران

 تا تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكىعنوان ماركس به  تحقيقات نتايج برخى از ابعادبا به صورت اجمالى جا اينتا ما 

 خالصه  اقتصاد سياسى،، يعنى اشكال دينى، فلسفى، ايدئولوژيک،هانقش واسطهنه تنها جا وی اين. شديمآشنا ای اندازه

- ، بلكه پرده از وحدت ظاهری يک كليت ماهيتًا متضاد بر مىسازدافشا مى" اوضاع موجود"جهت توجيه را متافيزيكى 

تان است، ی بورژوايى در انگلسشود كه از يک واقعيت مشخص كه همان جامعهبه اين ترتيب، ماركس موفق مى. دارد

منتها ماركس . سازدداری متكامل يک تئوری مجرد را به صورت ميانگين مناسبات مسلط روش توليد مدرن سرمايه

 نقد مناسبات موجود در ها را برایكند و نه استفاده از آنمصداق كشفيات تئوريک خود را نه محدود به انگلستان مى
به شرح زير "  ....گروندريسه"كتاب در را نآما مصداق  كه شماردمىنادرست داری پيشاسرمايهو غيرمدرن كشورهای 

  : يابيممى

 از اين رو، نسبت. كندمقوله مناسباتش را بيان مى. ترين سازمان توليد استترين و متنوعتكاملمی بورژوايى جامعه»
 با ]يعنى[سازد، اند، تضمين مىده و مناسبات توليد تمامى اشكال اجتماعى كه منقرض شزمان بينش در اجزااجزايش هم

هايى تنها كشند و اشارههايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىاند، از بخشآوار و عناصری كه بنا شده

   ٢٢«.آناتومى انسان كليد آناتومى ميمون است. اندكه به معانى ساخته شده تكامل يافته

-و پيشرفته يافتهتكاملكليت يک از  انتقادی زمانى كه يک محقق با تئوری كند،ه مىی نقاد مالحظگونه كه خوانندههمان

داری به خوبى آشنا است، توليد سرمايهمدرن  شی بورژوايى و رو اجتماعى مانند جامعه اقتصادی، سياسى، فلسفى وی

پيداست . هستندو دگرديسى تكامل حال در شود كه  مىىهايآن نظام كليت تر قادر به بررسىراحتبه مراتب در نتيجه 
گونه كه هر ميمونى ضرورتًا به كند، زيرا هماننمىنمايندگى جا اصوًال نظريات ارزشمند و دترمينيستى را كه ماركس اين

-ی بورژوايى دگرگون نمىنيز به اجبار به جامعهداری دينى و هر نظام پيشاسرمايهی يابد، هر جامعهانسان تكامل نمى

ی ها به همين دليل نيز جوامع سنتى به انحطاط كشيده و دولت.سازدداری را بر پا نمىروند توليد مدرن سرمايهگردد و 
منجر به اقتصادی، سياسى و فرهنگى های  مقولهتشبيه و تطبيق بنابراين. گردندسرنگون مىيا متحول و مستقر،  دينى

توان به صورت  ماترياليسم تاريخى ـ يالكتيكى ماركس تنها مىوریبيان ديگر، از تئ به. دنشواختالل در روند شناخت مى

                                                           

٢١ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I …. ebd., S. S. ٩٢f., ٧٩٠f., und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Das Kapital, Band III … ebd., S ٤٥٦ 
٢٢ Marx, Karl (١٩٨٣): Grundrissen … ebd., S. ٣٩ 
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داری در ی پراكسيس مولد و مناسبات موجود سرمايهكنندهذاتى و نفىنقد درونجهت شناسى و يک روش شناخت 
  . متكامل كردرا آن  مخصوصمفاهيمبا استناد به نتايج نبردهای طبقاتى ايران سود برد و 

رياليسم تو روش مناسب استفاده از تئوری ما" نئوليبراليسم" پسند عامهشناسىشناختروش  قد تئوريک نهجا بتا اينن م

-مىضروری را رجوع به تجربيات تاريخى ها آنجهت مصداق پرداختم كه تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس برای ايران 

پردازم و سپس و به خصوص آلمان مىى  صنعت به اين صورت كه اجماًال به نقد تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن.شمارم

داری و سياست اقتصادی جمهوری اسالمى در ايران را نه از طريق تشبيه و تطبيق نظام سرمايهتكوين دهم كه نشان مى

 توان شناخت كه البته در تناقض محض بامى" كليت ديالكتيكى"ذاتى يک ، بلكه فقط از طريق نقد درون"نئوليبراليسم"با 
ذاشته شده گی حقوق طبيعى فلسفهی ليبراليسم در نطفه به اين دليل كه ٢٣.گيردايدئولوژی ليبراليسم قرار مىاهداف و 

به عنوان يک از طبيعت انسان جا به اين عبارت كه اين. رسد قدمت آن به دوران آنتيک يونان باستان مى البته كهاست

شمول به خود  يک وجه جهان"انسان" مفهوم ، از اين منظرشود و پيداست كهياب عزيمت مىموجود خردگرا و حقيقت
در از بدو تولد را ها  حقوق طبيعى تساوى تمامى انسانياد كرد كه با استناد به ستوا ی ُااز جمله بايد از فلسفه. گيردمى

 ورز هستند، مهرگرا و  ى جهانى، يک امپراطورى خرد ها كه اعضاى يک جامعه اتحاد تمامى انسانگيرد و برای نظر مى

تجلى مورد نظر آن و دولت تام گرايى  انسانآن العاده دموكرات، حقوق طبيعى  جا فوقستوا اينُای  فلسفه.گيردموضع مى
كند و از سوی مىشمول انسان استنتاج  جهانو از ماهيت تنگ را سياسى ، زيرا از يک سو، وظايف برادرى استبرابری و 

  ٢٤.شماردمىبشر  طبيعىخويش را حق مسلم و عيين سرنوشت در تديگر، خردگرايى انسان 

ذاتى تضادهای درون، يعنى از باستانى  جهان مادیگويى ازخودگسيختگى و خودتناقضبا وجودی كه اديان سامى بر اساس
ل متكام يک فرعون مصری موسوم به اشناتون )عددی (و در پيروی از اصل توحيدداری بردهنظام و توزيع روش توليد 

راه نيز مسيحيان دينى ی حقوق طبيعى به مباحث فلسفهاين امكان پديد آمد كه رفرماسيون لوتری از پس اند، ليكن شده

مجازات  تدارک زلزله و سيل برای :القدوس را نه در اشكال جنجالى مانندی روح معجزهبه اين صورت كه لوتر. بيابد
مادی در طبيعت عيسى، بلكه آفرينش دستان ده كردن مردگان توسط زنيا گشودن دريا توسط عصای موسى و مؤمنان و 

طبيعت به سوی طبيعت پديد آمد كه مسيحيان از ماورایجديد آغاز يک روند از اين پس، . شش روز اعالم كرد

های زمان اشكال متفاوت فرقههم. جهان واقعى به جستجوی حقيقت بپردازنديات و توسط علم و تجربمعطوف شوند 
پردازی برای بورژوازی نوپای اروپا كلوينيسم، پيتتيسم، متديسم و غصل تعميدی پديد آمدند كه نظريه: تستان مانندپرو

 به  و كانت ياد كرد كه با استناد اليبنيتس بيكن،از جمله بايد از فعاليت تئوريک اسپينوزا، دكارت،. را به عهده گرفتند
                                                           

داری را به شمارم كه من در جای ديگری شرايط تاريخى ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى سرمايهجا طرح اين مسئله را ضروری مى اين ٢٣
  .پردازمجا فقط به صورت اجمالى به اين مسائل مىبنابراين اين. امبان آلمانى و فارسى بررسى كردهتفصيل به ز

Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - Ökonomische, 
politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen 
Republik Iran", Berlin, und 

ميانه و ضرورت همبستگى و  نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاور ـ ها يا بحران هژمونى؟ نبرد تمدن): ٢٠٠٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ، در آرمان و انديشه، جلد پنجم، برلينهمكارى جهانى

٢٤ Vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. ٦, Frankfurt am Main, 
S. ٢٦f. 
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و جهت حفاظت  ىقوانين طبيعبه همين منوال، يعنى با استناد به واقعيت .  بودندوندعلم طبيعت در پى اثبات وجود خدا 
 فعاليت تئوريک جهت توجيه آزادی فردی، حق بهو ژان ژاک روسو مونتسكيو ، جان الکاز منافع بورژوازی بود كه 

 ديويد ،م اسميتآدا: افرادی ماننداز سوی ديگر، . پرداختندمدرن های دولتمالكيت خصوصى و ضرورت تشكيل 

حق مالكيت آزاد قوانين بازار كه بر اساس روی آوردند  ملى اقتصاد علم  به تكاملوارت ميليريكاردو و جان است
به اين ترتيب، . كامًال طبيعى بخوانند يک امر وها انسانخردمندی محصول  خصوصى و جايگاه طبقاتى بورژوازی را

: سياسى نيز پديد آمد كه افرادی مانندكراسى وشهروندی و دمی و حفاظت از اصول آزادی فرد، نفى استبدادضرورت 

" حركت واقعى"اين ذهنيت ی قله. ها شدندپردازان شاخص آنتبديل به نظريهتوكويل دو كنستان و الكسى ژامن بن
هر به عنوان وحدت گو) خودقضيه( به اين صورت كه وی از كاال .آليستى هگل بودی ايدهپديدارشناسى روح در فلسفه

ی بورژوايى را تثبيت يک خودآگاهى، يعنى يک روح عمومى را پديد آورد كه هويت جامعه) انسان(و سوژه ) طبيعت(

 نتايج  بورژوايى شد كه حق مالكيت خصوصى را به صورتیی جامعهبه اين ترتيب، كاال ظاهرًا تبديل به سوژه. كند
اين تاريخى گرانيگاه  .منظم سازد" خرد"ها را در پرتوی دار انسانو رفتار و كرپديد آورد " آزادی زنده"منطقى و طبيعى 

اساسى مدرن و انون تصويب قی جهانى حقوق بشر و اعالميهتدوين اولين  با انقالب كبير فرانسه بود كه" حركت واقعى"

ورژوايى در اروپا بی جامعهتشكيل و و سكوالر مدرن های دولت ـ ملتی  ايجاد رابطهتبديل به يک نمونه جهتالئيک 
. نددبه وجود آورمدار را انونوامع قمند و جقانونمدرن و  هایولت تشكل ساختاری دسه اصل اساسىدر اين ارتباط  .شد

در تام شهروندان اختيارات  ("فرماليته"اصل دوم  ،) سياسىگذاری ملت و دموكراسىحق قانون ("پوزيتيويته" اصل اول

  ٢٥. است)مدارى شهروندانقانون ("لگاليته"اصل سوم و )  خودحريم خصوصى

مواجه بورژوايى ی مدرن  يک جامعه ازآليستىجا با اشكال ايدهما اينكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

 نظام  در حالى كه ماهيت متضادشوند، ليبراليسم مىکايدئولوژي حقوقى، سياسى، اقتصادی و بعادمنسوب به اهستيم كه 

به اين عبارت كه . گيردها قرار مىدر تناقض با آنخصوصى ، يعنى قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت داریايهسرم
ديگر به ناظر  پول و كاال را در بازار به صورت رقابت آزاد و آگاه صاحبان آنان با يکیمبادلهظاهرًا دارى  نظام سرمايه

 استثمار قانون ارزشاز طريق كه هستند اجتماعى ماهيتًا متضاد ى  يک رابطهاب بازتبازار قوانين در حالى كه ، كند القا مى

ها تحميل ی انسانو بردگى كار مزدی را بر اكثر قابل مالحظهدار را توجيه كار و حق مالكيت خصوصى سرمايهنيروی 
ها به شكل صول كار آنشوند و محكارگران مزدی توسط كار اضافى پرداخت نشده سلب مالكيت مىجا اين. كنندمى

و ى متضاد مادى  اين رابطهپيداست كه . آيددر مىخوار رانت مالكان دار وسرمايهی طبقهمالكيت حق و انباشت سرمايه 

به خصوص به اين دليل . كندتالقى مى دشمنانه ايدئولوژی ليبراليسمو بورژوايى مدرن ی روبناى سياسى جامعهبا طبقاتى 
ماهيت سياست در حالى ، كند شهروندان را در پارلمان به ناظر القا مىمطالبات  تحقق منافع و سياسى دولتشكل كه 

                                                           

ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و انديشه، جلد سيزدهم، ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٢٥
   ادامه، برلين، و٤٩ی صفحه

، در ی سياسى هگل و ماركسی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨(يدونى، فرشيد مقايسه، فر
   ادامه، برلين، و٢٣٧ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه

 ٧ی مان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهجهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در آر): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ادامه، برلين
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. استو تضمين حق مالكيت خصوصى انباشت سرمايه ، دهى شرايط كلى توليد براى شكوفايى اقتصاد بورژوايى سازمان 
مكان "كشور پروس راه ديگری را از  بزرگ در صنعتی داری و توسعهتحكيم نظام سرمايهبنابراين اتفاقى نيست كه 

نام داشت كه سياست پرداز شاخص اين راه رشد اقتصادی فريدريش ليست نظريه. ، يعنى انگلستان پيمود"كالسيک آن

مرزهای ملى را تبديل به به اين صورت كه دولت . متكامل كردآزاد ی خود را مشخصًا بر خالف قوانين بازار توسعه
ی تأسيس شبكه: مانندهای اقتصادی ی زيرساختدر توسعه و با حفاظت از صنايع ملى مستقيمًا دكنمىمرزهای اقتصادی 

ذغال (انرژی توليد   صنايع كليدی مانندگذاری درزمان دولت به سرمايههم. شودمىتلگراف، پست و راه آهن فعال 

-آماده مىی صنعت بزرگ توسعهعتى و انقالب صن  تدارکمناسبات كلى توليد را جهتآورد و فوالد روی مىو ) سنگ

  . دساز

 سياسىی پراكندهوای تمامى قرا جبران و كشور  عقب افتادگى اقتصادی موفق شد كه پروس به اين ترتيب، دولت

 انگلستان و فرانسه تبديل به يک قدرت قابل : در تقابل به دول كلونياليستى مانندآلمان را متحد سازد وسرزمين 
اروپا نيز پديد آمد جهت تقسيم مجدد گشايش جنگ جهانى اول مناسب ی از اين پس، زمينه. گرددی نظامى مالحظه

ق انقالب اكتبر در روسيه به توفيزمان هم. انجاميدكشور  و سرنگونى حكومت سلطنتى كه البته به شكست ارتش آلمان

اليسم در آلمان سه بار با شكست جنبش كارگری جهت استقرار سوسيانقالبى های  خيزش در حالى كهكامل رسيد،
حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان به رهبری نابراين جنبش كارگری چنان ضعيف و متفرق گشت كه ب. ندمواجه شد

و منهدم احزاب و سنديكاهای كارگری سركوب از اين پس، . يافتدست به قدرت سياسى  هآدولف هيتلر بالمنازع

هدف كه داری دولتى توتاليتر در آلمان پديد آمد سرمايه به صورت سرمايهانباشت از شكل  يکشدند، در حالى كه 
جهان سلط بر تپيرامون جنگ مجدد گشايش ی مناسب نظامى جهت و ايجاد زمينهبزرگ ی صنعت  توسعهاصلى آن

  .بود

در تاريخ  كه پديد آمدبه سركردگى آمريكا  جهانى نويننظم  آلمان نازی و پايان جنگ جهانى دوم يک  ارتشبا شكست
تحت  تمامى اصول كالن سياسى، اقتصادی، ايدئولوژيک و نظامى ،از اين پس. تا كنون بى نظير بودداری نظام سرمايه

 ياد كرد كه تبديل به كينزجان مينارد اقتصادی طرح از از جمله بايد . گرفت ر قرا"كمونيسم"با " ليبراليسم"تأثير رقابت 

انداز و  پسنه بر فرض انباشت  پيشبه اين ترتيب، . داری شدسرمايهمدرن  كشورهای ی اقتصادیسياست توسعهالگوی 
های بحران با مقابله "گردولت دخالت"كه استوار شد، در حالى گذارى  مقروضيت و سرمايه، بلكه بر گذارى سرمايه

به . به عهده داشترا قتصادی ی ا در توسعهجا سياست ارزی يک نقش كليدیاين. به عهده گرفترا و بيكاری اقتصادى 

 و مانع رقابت افسار كردنرخ ثابت ارزهای ملى با دالر را تضمين مى وودز برتوناين صورت كه آمريكا از طريق سيستم 
البته كه (با افزايش حجم پول داری قادر بودند كه های مدرن سرمايه، در حالى كه دولتشدگسيخته در بازار جهانى مى

هم ی اضافى  كاالهایخريدار و از طريق مقابله كنند" بحران زياده توليد"های ادواری مانند با بحران) دشو سبب تورم مى

 موفق شد )غربى (به اين ترتيب، كشور آلمان. ممانعت كنندبحران بيكارى از بروز د و هم نجلوى ركود اقتصادى را بگير
ی ورشكسته اقتصاد ترين مدت ممكنهدر كوتاه يک سو،  اززحمت كارگران كشوركار و  و با مساعدت مالى آمريكاكه 

هماهنگى اقتصادى يک به  و از سوی ديگر كسب كندرا در بازار جهانى ی خود همان جايگاه گذشتهخود را بازسازی و 
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آمد سرانه، محدوديت تورم، اشتغال همگانى و تراز مثبت  نرخ باالى در: هايى مانندكه از طريق شاخصدست بيابد  
  ٢٦.كرد جلوه مى) مجموع تراز تجارى و تراز مالى(انى تو

از جمله بايد . پديد آمد) غربى(اين ترتيب، بهترين شرايط ممكنه برای تحقق سياست سوسيال رفرميسم نيز در آلمان به 

ديكاهای ياد كرد كه با توافق كامل سنمزدها از افزايش واقعى دستچنين ی كار و هماز بهبود شرايط و كوتاهى روزانه
در ارتباط با تكوين نظام . به وقوع پيوستعظمى لودويگ ارهارد ا صدردر دوران آلمان داران كانون سرمايهبا كارگری 

. داشت ميالدى نقش به سزايى ١٩٦٢ تا ١٩٥٧هاى  صدور سرمايه از آمريكا ميان سال )غربى (داری در آلمانسرمايه

 مدت به ى لوازم خانگى براى مصرف دراز خصوصى نه تنها توليدات گستردهبخش در گذارى  سرمايهبا به اين عبارت كه 
در برابر آن توليدات انبوه كه از طريق سيستم تيلوريستى ـ فورديستى راه يافت، بلكه  غربىآلمان  به خصوص  و اروپاكل

  ٢٧.شدمهيا ها نيز آنشرايط مصرف انبوه پديد آمده بود، 

) غربى( در آلمان "دولت رفاه" آن شرايطى مواجه هستيم كه منجر به تشكيل ولد و دگرگونى پراكسيس مجا باما اين
 كه سرمايهانباشت شكل  دهى نويناقتصادى مناسب و سازمانی  توسعهبا تحكيم يک سياستبه اين صورت كه . شدند

بيعتًا امكان تقسيم آن بين طی ثروت اجتماعى شدند، البته منجر به فاز درازمدت شكوفايى بازار جهانى و رشد بى سابقه

 طبقاتى را محدودنبردهای نه تنها ) غربى(آلمان دولت ، به اين ترتيب.  پديد آمدنيزاجتماعى طبقات متضاد و متخاصم 
 هر .شدنيز  در كشور دارى توافق اجتماعى براى تداوم نظام سرمايه ايجاد يک بلكه سببكرد،  سنديكايى هایبه فعاليت

 هایداری را تبديل به موضوع نقد و نبردگرفت و ماهيت سرمايهز نظام سياسى پارلمانى قرار مىجريانى كه خارج ا

قانون منع استخدام "از جمله بايد از . شدكرد، با خشونت بى امان دستگاه اطالعاتى و اجرايى مواجه مىطبقاتى مى
 همكاری اقتصادی، سياسى و نظامى با كشورهای ،اتحاد آلمان غربى و شرقىی مسئلهياد كرد، در حالى كه " هاكمونيست

مدرن دولت يک جا با نقش هِژمونيک ما اين. بر اساس يک توافق اجتماعى استوار بودداری و از جمله آمريكا سرمايه

ی جامعه، از آمدهپديد كاالها  و مصرف انبوهپراكسيس مولد بر اساس از درون كارخانه، يعنى مواجه هستيم كه البته 
داری ى ميان مناسبات متضاد نظام سرمايههماهنگيک  منجر به و ظاهرًاكرده رشد " مكان توافق"عنوان ى به مدن

شده ) فراساختارها (ايدئولوژيک و هاى فرهنگى و روبنا) ساختارها (سياسى ومدنى ی جامعههاى  نهاد با )هازيرساخت(

    ٢٨.است

                                                           

٢٦ Vgl. Altvater, Elmar, u. a. (١٩٨٣): Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des Keynesianismus, Opladen, S. 
١٢٩f.  
٢٧ Vgl. Aglietta, Michel (١٩٧٩): Die Gegenwärtige Grundzüge der Internationalisierung des Kapitals – Die 
Wertproblematik, in: Deubner, Ch., u. a. (Hrsg.) Die Internationalisierung des Kapitals, S. ٧٠ff., Frankfurt 
am Main / Neu York, S. ٧٤ 

تحقق آن نقش ند كه شرط كاستفاده مى" ى اجبار وار به وسيله ه ايجاد توافق زر"بلوک تاريخى به عنوان " در اين ارتباط گرامشى از مفهوم  ٢٨
ما  .گيرد ى فرودست را نيز در نظر مى طبقهمطالبات  منافع و ،جامعهكل پيشبرد البته جهت ى حاكم است كه  اخالقى و ديدگاه پيشرو طبقه

ه منافع بحقق تدارى  براى تداوم نظام سرمايهمواجه هستيم كه ) ى مدنى ى سياسى و جامعه جامعه" (دولت فراگير"يک كرد  عملجا بااين
و " دار ايدآل كلى سرمايه"ی مقولهكرد را با انگلس اين عمل. گيردنمىسرمايه را در نظر دار و يا بخش به خصوصى از  يک سرمايهخصوص

  .كنندتشريح مى" آتونومى نسبى دولت بورژوايى"ی را با مقولهپوالنتزاس آن
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ١٨f., und  
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بيشترين سود ممكنه كسب مخصوص خود، يعنى  منطق يافتهی شخصيتدار به عنوان سرمايهسرمايه كه جااز آنليكن  
زيستى به كلى بى ی انسانى و محيطجامعه نيازهای كند و لذا نسبت بهدنبال مىهدفمند ترين زمان ممكنه را در كوتاه

جهت تحقق اهدافش  خود بسته است،كه ، بلكه آن قراردادهايى را نيز  مصوبهتمامى قوانيناعتنا است، در نتيجه نه تنها 

از گلوباليسم مواجه هستيم كه البته ی  پديده علت ظهورباجهانى شدن سرمايه، يعنى با شرايط جا ما اين. كندملغا مى
را به " يافتهجهان موضوعيت"و با آگاهى و هدفمند كرده داری رشد ذاتى روش مدرن توليد سرمايههای درونتضاد

اشباع بازار اتومبيل و وسايل الكتريكى خانگى در آمريكا به اين عبارت كه . ورده استدر آ" ی جهانىدهكده"صورت يک 

و تسخير موقعيت سابقشان  جهانى دوم جنگپايان هاى اروپايى و ژاپن بعد از  دوران سازندگى كشورتوفيق از يک سو و 
تراز توانى منفى   واقتصادى نسبى كودعوامل رو های ملى سرمايهمنجر به تشديد رقابت در بازار جهانى از سوى ديگر، 

مونتاژ اتوموبيل جهت ى مولد از آمريكا  صدور سرمايهشدند و ضرورت  ميالدى قرن گذشته ٥٠ى  آمريكا در اواخر دهه

تناقض نقش دالر به عنوان پول جهانى زمان هم ٢٩.را پديد آوردندتوسعه هاى در حال  به كشورو وسايل الكتريكى خانگى 
تضمين نرخ ثابت دالر با به اين دليل كه . شدداری بحران نظم نوين جهان سرمايهمنجر به  آمريكا بود كه با پول ملى

. نداشتداری  سرمايههاى متفاوت رشد واقعى اقتصاد كشورارتباطى با يک تصميم سياسى بود و تنها هاى ديگر  طال و ارز

در نتيجه نرخ ، متفاوت بودند اين كشورها به كلى مزد زايش كارآمد سرانه، نرخ تورم و نرخ اف نرخ رشد درجا كه از آن
بود دالر به عنوان پول جهانى بعدًا نقش  ٣٠.ها بى اهميت بماند توانست، در دراز مدت نسبت به اين نوسان ثابت دالر نمى

ها و تحرک  ارت كاالى كافى وجود داشت تا بتواند به عنوان مولد دورانى و پرداختى تج از يک سو، به اندازهكه بايد 

، شد كه آمريكا بتواند تضمين سياسى خود از سوى ديگر، مقدار دالر بايد محدود مى، در حالى كه سرمايه را تضمين كند
 ٦ ميالدى مقدار دالر موجود در مجموع ١٩٧١ در سال .عملى سازدرا ى طال  تعويض دالر با مقدار تعيين شدهيعنى 

اى  دليل اين پديده خصلت دالر به عنوان ارز ذخيره.  مركزى آمريكا در اختيار داشتبرابر ارزش طاليى بود كه بانک

ى ارز ملى خود قرار داده  پشتوانه) لنگر ارزشى پول(دالر را به جاى طال داری ی سرمايهها  به بيان ديگر، دولت.بود
  ٣١.بودند

مرزهای ملى به  ،با تشكيل بازار آزاد ارزهاكرد و وودز را ملغا سيستم ارزی برتوندر همين سال بنابراين دولت نيكسون 

سياست  الگوی جديدپيداست كه تحت شرايط . سرمايه گشوده شدندجهانى عنوان مرزهای اقتصادی برای حركت 
ليبرال و از جمله فريدريش هايک و دانان اقتصادات بى اعتبار شد و نظريدر كليت خود ظاهرًا اقتصادی كينزی نيز 

مسلط شدند و شكل انباشت سرمايه را دگرگون داری كشورهای مدرن سرمايهبر سياست اقتصادی  ميلتون فريدمن

                                                                                                                                                                                                 

Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis - Eine Auswahl, Christian Reichers (Hrsg.), Frankfurt am 
Main  
Vgl. Polantzas, N. (١٩٧٨): Staatstheorie, Berlin 
٢٩ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٣٩ ,٣٤f. 
٣٠ Vgl. Altvater. Elmar (١٩٨١): Die Zeitbombe auf dem Weltmarkt tickt, in: PROKLA, H. ٤٢, Berlin, S. ٩ 
٣١ Vgl. Altvater, Elmar/Mahnkopf. Birgit (١٩٩٦): Grenzen der Globalisierung - Ökonomie, Ökologie und 
Politik in der Weltgeschichte Münster, S. ١٨٤f.  
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مواجه هستيم كه البته از  "دولت رفاه"ارتجاعى به واكنش فوق به عنوان تئوری يک جا با نئوليبراليسمما اين. كردند 
   ٣٢.شود مىحمايتنيز  مانند دانيل بل تپردازان پسامدرنيسنظريهمنظر فلسفى توسط 

 در انگلستان و هلموت مارگرت تاچردر آمريكا، ريگان  ونالدر: هايى مانند نام شخصيتنئوليبراليسم باپراكسيس سياسى 

  در بازار جهانىسرمايهی حركت سابقه شد بىبه اين ترتيب، جهت مقابله با ر. گره خورده است) غربى(كوهل در آلمان 
مطرح شد كه وظايف آن ) غربى(در آلمان " دولت الغر"ی مسئلهبر اقتصاد ملى م گلوباليس محدوديت تأثيرات مخرب و

ی آن از اين پس، سيستم بانک مركزی ظاهرًا از سياست مجزا و وظيفه. در گذشته بود "كينزیگر دولت دخالت"عكس 

های  امنيتكاهشسازی و ثابت ملى شد، در حالى كه تحت عنوان ضرورت خصوصىمقاوم محدود به تدارک ارز 
های دولتى و حراج صنايع و مؤسسهشهروندان ، آموزشى و پرورشى سالمتىخدمات بهداشتى،  تخريب ،شغلى و اجتماعى

 به رهبری  ـ ليبرالكارمحافظهی كابينه را نه "دولت رفاه"ی نهايى به ليكن ضربه. نددر دستور كار سياست قرار گرفت

از جمله بايد از .  دموكرات آلمان به صدر اعظمى گرهارد شرودر وارد آوردسوسيالاحزاب سبز و ، بلكه هلموت كوهل
حفاظت از توليد و ی  به بهانهوآلمان ياد كرد كه البته با توافق سنديكاها   فدرالدر مجلس" هارتز"وانين تصويب ق

  ملىدولت"ه هستيم كه جا با يک شكل ديگری از دولت در كشور آلمان مواج ما اين.به وقوع پيوستاشتغال در كشور 

به غير از تشديد همكاری سياسى و نظامى، " اروپای واحد"ی تشكيل  با وجودی كه انگيزه٣٣.شودناميده مى" رقابتى
 سياست اقتصادی نئوليبراليسم از طريق ارز بين كشورهای اروپايى بود، ليكن محدوديت رقابتای ساختن اقتصاد و منطقه

های بحرانبروز  تحميل شد كه نتايج آن تشديد تضادهای طبقاتى و يىاروپا كشورهای یهگستربر ) يورو(واحد اروپا 

به صورت تشكيل از يک سو به صورت تشديد نبردهای طبقاتى و از سوی ديگر كه البته هستند  سياسى و اجتماعى
 جنبش اشغال، توان ازمىجا ينا. گيرندشكل مىجهت تدارک ضد انقالب اسيستى های رجريانعروج های راست و دولت

آرايى ها دشمنانه صفهای فاشيست در برابر آنها و جليقه زردها در فرانسه ياد كرد، در حالى كه جريان درصدی٩٩

 و ىاياالتهای به پارلمان  كه اعضای فاشيست آنياد كرد" حزب آلترناتيو برای آلمان"و " پگيدا "از جمله بايد از. كنندمى
   . اندراه يافتهاروپا پارلمان چنين به هم وان آلممجلس فدرال 

نظام مستمر ماهيت  ،قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيتكه  در حالىكند، ی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان

اشكال جا اين. گرددهمواره دگرگون مى كه باشد يک پروسه مى سرمايه انباشت ليكن شكل، سازند را مىدارى سرمايه
اصوًال آلمان كشور برای خود، يعنى مجزا از تاريخ واقعى دين، فلسفه، ايدئولوژی و از جمله اقتصاد سياسى : تجريدی مانند

- حفاظت مىی حاكم طبقهاجتماعى  و جايگاه منافعاز ، دهندمعنى مىجامعه ، زيرا به مناسبات مادی فاقد ارزش هستند

ما با استناد . آورندی مدنى پديد مىجامعهدر " فعالتوافق "يک  بر اساسرا " فراگيردولت "يک هژمونيک و شكل كنند 
 نه تنها رفرماسيون، مانند آلمان مشاهده كرديم كهداری ی سرمايه مدرن و پبشرفتهبه تاريخ فرهنگى يكى از كشورهای

فاوت اشكال مت، بلكه شده نىی مدو تشكيل جامعهو منجر به انقالب صنعتى كرده  سكوالريسم را تجربه  وروشنگری

                                                           

ی بورژوايى؟ در آرمان و انديشه، ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحالل تفكر و نظم جامعه): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣٢
   ادامه، برلين٢٠١ی جلد چهاردم صفحه

٣٣ Vgl. Hirsch, Joachim (١٩٩٨) Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, Berlin 
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 پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى شكل مخصوص دولت و بر اساسپشت سر گذاشته نيز را انباشت سرمايه  
شكل سياسى گذار از آلمان به سركردگى بيسمارک  "تناسيوناليسدولت "به عبارت ديگر، . پديد آورده استهم را خود 

دارى مونوپل  سياسى سرمايهآدولف هيتلر شكل رهبری به آلمان  "دولت فاشيست"،  و اتحاد كشورافتادگى اقتصادیعقب

متأخر جهت مقابله با دارى  سياسى سرمايهشكل آلمان  "كينزىگر  دخالتدولت"، جهانسلط بر  ت وجنگجهت تدارک 
برای  دوران گلوباليسم درتى ليبراليس اقتصاد نوسياسى شكل معاصر  "رقابتىملى دولت "های اقتصادی و بيكاری و بحران

انسان تاريخى و ذاتى، يعنى با ی درونسوژهيک  و" حركت واقعى "جا با يکجا كه ما ايناز آن ٣٤.اين كشور است

، )زيربنا(زيرساخت :  مانند"كليت ديالكتيكى"اين  يكى از اجزا مواجه هستيم، در نتيجه پيداست كه آلمانى مشخص
 از يک سو، انقالب صنعتى و از سوی ديگر، كهرا ) دين، فلسفه و ايدئولوژی(ت و فراساخ) ی مدنىجامعه(ساختار 

دست مدرنيته داری و روش مدرن توليد سرمايهو به  و تجربه كرده پديد آوردهرفرماسيون، روشنگری و سكوالريسم را 

منتاج است، فرهنگى و  اريخ كه البته فاقد يک چنين تمانند ايرانی دينى مجزا و در يک جامعهتوان نمىاست، يافته 
  .كرد

هاى منحصر  خود، نهادمخصوص ى مادى  ، زيرا هر دولتى زمينهاستتاريخى  و فلسفىی پديدهيک اصوًال دولت نابراين ب

مواجه " كليت ديالكتيكى"جا با يک ما اينبنابراين . به خود را داردختص فرهنگى م و به خود و روبناى ايدئولوژيک
نبردهای نتايج  از پراكسيس مولد، متضاد، يعنىرشته مناسبات  آن از يک  مدرنخصوص دولتهستيم كه شكل به 

 طبقات روشنفكران ارگانيکهای ى مدنى، گفتمان ها در جامعه آنتشكل ساختاری ،  اجتماعىهای مقاومتطبقاتى و

تداوم نظام  جهت "توافق فعال"  و ايجاد هژمونىبراى تشكيل) انقالب منفعل(دولت  حقوقى و سياسى هاى ، رفرممتخاصم
  ٣٥.شوند منعكس مىو اشكال مدرن هنری ها ی انسانآيد و در درک روزمرهپديد مىدارى  سرمايه

گونه كه  همانبنابراين .  اجتماعى استـى اقتصادى  بستر ويژهيک  تاريخى با ـى فلسفى  پديدهيک دولت به بيان ديگر، 

و سكوالر رسد، استقرار يک نظام  آلمان معقول به نظر نمىمدرن مانند  كشوريک استقرار يک نظام اسالمى در 
هاى ضرورى آن  آن موجود نباشد، نهاد اقتصادی بناى مساعد مانند آلمان نيز در ايران تا زمانى كه زيردموكراتيک 

كليت " ابعاد يک جا باما اين. رسد معقول به نظر نمى، متشكل نشده باشند و فرهنگ سياسى آن عموميت نيافته باشد

مانند ايران ی دينى ی يكى از ابعاد جهان مدرن و منتاج آن در يک جامعه مواجه هستيم و پيداست كه تجزيه"ديالكتيكى
بنا بر های متفاوت داست كه دولتيپچنين هم. شودمى" شناسى عاميانهجامعه"ها و تدارک منجر به تشبيه و تطبيق آن

كنند، بلكه از ماهيت متضاد مىرا دنبال سياسى به خصوص اهداف  نه تنها خودمختص به و ايدئولوژی تاريخ فرهنگى 

های نبردسپهر جا با پراكسيس مولد و ما اين. آورندرا نيز پديد مى سرمايه تانباشمخصوص شكل نيز  داریسرمايه
   .است كارگر یطبقهی ضعف نشانهی حاكم طبقه ابژكتيو و سوبژكتيو طبقاتى مواجه هستيم و قدرت

را آنی دولت پرداخت و شكل ويژه) آناتومى ميمون(توان به نقد تاريخ فرهنگى ايران  مى)آناتومى انسان (از اين منظر

های ذاتًا جا در و دروازه جهت تشبيه و تطبيق مقوله پيداست كه اين.لسفى و تاريخى فهميدفی به صورت يک پديدهنيز 
                                                           

٣٤ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٤٠f.  
٣٥ Vgl., ebd., S. ١٩f. 
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گويى جهان بر اساس ازخودگسيختگى و خودتناقض ص به اين دليل كه دين اسالمبه خصو. شودمتضاد مسدود مى 
شود، مى محسوب انساميتوحيدی اديان  از هايكى از شعبه با وجودی كهی عربستان پديد آمده و جزيرهمادی در شبه

جا اعتقاد اين. رده استمسيحيت تجربه كچون همرا دينى رفرماسيون نه ابعاد اين جهانى يهوديت را دارد و نه ليكن 

 جهانى شدن طبيعت از طبيعت و ايناز تمايز ماوراینه تنها كه شود استوار مى" وحدت وجود"مسلمانان بر اساس 
آن چيزی كه قرآن . يابد نيز دست نمى"انسان"شمول از كند، بلكه به يک مفهوم جهانممانعت مىبا سرسختى مؤمنان 

 را از كافر، مشرک، )متقى (به اين صورت كه اسالم، مرد را از زن و مسلمان. ها استن انساندهد، تنها تمايز مياارائه مى

آفريند، جا كه اين انسان است كه دين را مى از آن.كندكتاب متمايز مىمنافق، فاسق، مرتد، ملحد، مفسد، محارب و اهل
ای صورت آن طبقهفاظت از جايگاه اجتماعى جهت ح" وحدت وجود"اسالمى به ان يهفقپيداست كه پايبندی در نتيجه 

ارتداد و حكم شرعى كفر، شرک و جا اتهام اين. شمارندآن موظف مى منافع مادی نسبت بهخود را گيردكه مى

دهند تميز مىطبيعت و طبيعت ميان ماورایبرای تمامى كسانى در نظر گرفته شده است كه ) قتل بدون ديه(دورالدم هم
جا نقش انسان فقط در بندگى اين. كنندله در جهان واقعى و مشروعيت حكومت اسالمى را انكار مىو دخل و تصرف ال

به بيان ديگر، بنا بر . شودگذاری انسان برابر با كفر محسوب مىو امام خالصه و حق قانون، خليفه الله و بيعت با پيامبر

گذارد، بلكه مجتهدان دين هستند كه به نام ن مىقانواسالم و بر خالف جوامع مدرن، اين ملت نيست كه قرآن و دين 
  .كنندى مىيشريعت را تفسير و اجرا) ولى عصر(و امام غايب نيابت پيامبر الله در و الله 

ها به يک توافق كلى، اند، اما تمامى آنى كردهيآراديگر صفهای متعدد اسالمى دشمنانه در برابر يکفرقهی كه با وجود

ظاهری و يهان ما مصداق اين موضوع را نزد تمامى فق. متعهد هستندبه حفاظت از آن معتقد و " ت وجودوحد"به يعنى 
، مالهادی سبزواری، سينا، سهروردی، غزالى، مالصداراز جمله بايد از كسانى مانند ابوالٌهذيل، فارابى، ابن. يابيمباطنى مى

جا اين. متكامل شده است" وحدت وجود"ها با استناد به ی آن همه ياد كرد كه تفكر دينىنائينى مجتهد اقبال الهوری و 

شود كه يک نظم خدا خواسته محسوب مى" امت اسالمى" بنا بر آيات قرآن كند، زيراارتجاع سيستماتيک عمل مى
ه اسالم پيداست ك. دهدساختار آن به غير از تمايزهای جنسيتى و دينى از وجود يک نظام طبقاتى نيز گزارش مىكليت 

ها به انسان و سركوب تحقير، جا يک نقش ايدئولوژيک را در توجيه مناسبات واقعى به عهده دارد كه جهت تحميقاين

  ٣٦.شودصورت يک ابزار مناسب حكومتى فعال مى

از تر عريانهمواره از آن پس، كه ايران مستقيمًا با جهان مدرن مواجه شد، نقش اسالم به عنوان عامل انحطاط كشور 

ی  ميالدی ياد كرد كه منجر به تجزيه١٩های ايران با روسيه در اوايل قرن جنگشكست از جمله بايد از . گذشته گشت

. ی كشور انگلستان در آمدافغانستان آهنگ استقالل نواخت و به سلطهستان به همين صورت ا. مناطق شمالى كشور شد
 يان و اسالميانبا خشونت بى امان درباركشور صالح تشكل ساختاری ی دگرگونى در تفكرات دينى و يا اانگيزههرگونه 

امير كبير ياد كرد كه هر كدام به شكلى با ديوانى جا بايد به خصوص از جنبش بابيه و اصالحات اين. شدمواجه مى

 كه بر اساس جا كه سرزمين ايران نه آن مناسبات اقليمى و جغرافيايى را در اختيار داشتاز آن. شكست مواجه شدند

                                                           

رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين  عوامل عينى و ذهنى  نقدى بر ـفرهنگ يكتايى در ايران): ٢٠١٢( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣٦
  هم، برلين  م، در آرمان و انديشه، جلد ناسال
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ی نوين بورژوايى رشد كند و نه دين اسالم قادر بود كه به يک منطق اين جهانى تن دهد، در نتيجه اشكال آن طبقه 
 ميرزا فتحعلى در حالى كه. ندو توجيه انقالب مشروطه پديد آمدانحطاط كشور متنوع نظری جهت عبور از بحران 

ی تدارک يک ائتالف انگيزهملكم خان ميرزا طالبوف و عبدالرحيم بود، در ايران  در پى احيا اسالم باطنى آخوندزاده

- محصول اين كشمكش. ها قابل قبول سازندبرای آنمشروطه را قانون اساسى سياسى با مجتهدان ظاهری را داشتند كه 

 بته چندی ميالدی بود كه ال٢٠های سياسى تأسيس مجلس شورای ملى و تصويب قانون اساسى مشروطه در اوايل قرن 

يت مشروعآن تو خالى شد و شكل در مضمون حقوقى انقالب مشروطه  متمم قانون اساسى به آن افزوده ونگذشت كه 

   .به خود گرفت) ی دوازده امامىشيعه(اسالمى 

م  پابرجا ماند كه اثرات آن به صورت اعدايان و اسالمياندرباری هبه اين ترتيب، تنفر مردم ايران از قدرت بالمنازع

از اين پس، رضا شاه . رقم زدی ميالدی  تاريخ ايران را در قرن گذشتهی پهلویالله نوری و تأسيس سلسلهشيخ فضل

اقدام به يک سلسله از اصالحات ديوانى و نظامى كرد كه دولت را از درون تثبيت و تماميت ارضى كشور را تضمين 
آموزش و پرورش و تدارک ار ت ساخی قضاييه، دگرديسىوهقاصالح قوانين مدنى و تصويب از جمله بايد از . سازد

جا كه روحانيت شيعه از آن. پست و تلگراف و تأسيس راه آهن ياد كردی شبكههای كشور مانند گسترش زيرساخت

كرد، در نتيجه دولت به سركوب ها مقاومت مىديد و در برابر آنهای دولتى را بر خالف منافع خود مىتحقق برنامه
 به دستور كشف حجاب زنانبه خصوص پس از . روی آورد در كشور ىی مذهبهاالميان و محدوديت نفوذ ساختاراس

  . شددر كشور ان كشور روحانيدولت مجبور به تشديد سركوب كه بود رضا شاه 

مواجه ری داسرمايههای مدرن جا با يک شكل ديگری از دولتكند، ما اينی نقاد مالحظه مىگونه كه خوانندههمان
 به غير از تدارک  ايرانبا وجودی كه دولت. ياد كرد" ی توسعهتوريتهدولت ُا"توان از آن به عنوان هستيم كه مى

گذاری در ی سرمايهكرد، ليكن بخش عمدهگذاری مىشيشه و چرم نيز سرمايه: ها در صنعت توليد مانندزيرساخت

ی كارگر در ايران پديد  به اين ترتيب، يک قشر نوين از طبقه.پيوست به وقوع مىاز طريق انگلستانتنها نفت و صنعت 
   .كردتأمين مىكار مزدی  امرار معاش خود را از طريق آمد كه خارج از توليدات سنتى و كشاورزی

فقين متقوای  دوام نيافت، زيرا پس از آغاز جنگ جهانى دوم یزيادمدت در ايران " ی توسعهتوريتهدولت اُِ"زيست البته 

محمد رضا وليعهد كشور، از اين پس، . حكومت رضا شاه را به اتهام همكاری با دولت فاشيستى آلمان سرنگون كرد
ی به صحنهنيز ارتجاعى دو جريان فوقكار موجود های محافظه در جوار جريانشد، در حالى كهرضا شاه  جانشين ،پهلوی

امت "شكيل ی تفداييان اسالم انگيزهسازمان به سركردگى بود كه  تاسالميسپانجريان  اول. راه يافتندت كشور سياس

، در حالى بودقرار گرفته در رأس اين جريان شيخ نواب صفوی . در سر داشترا  در كشور و تحكيم شريعت" اسالمى
يان دوم، جر. كردصادر مى تروريستى مخالفان اسالم را برای اعضای اين سازمانقتل الله خمينى فتوای كه شيخ روح

. شدأسيس در ايران ت" اردوگاه سوسياليستى"منافع تحكيم و برای به صورت ستون پنجم شوروی حزب توده بود كه 

حزب با تالوت يک آيه از اين ی اولين دبير كل اين حزب يک حاجى به نام سليمان ميرزا اسكندری بود و اولين كنگره
بار جنبش كارگری در ه تفصيل مستند و مستدل كردم، وضعيت اسفگونه كه در جای ديگری بهمان. قرآن افتتاح شد

در حالى كه حزب توده پس از پايان . ايران مستقيمًا با فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى حزب توده گره خورده است
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رای را قربانى قرارداد نفت شمال ب" ی مركزیشورای متحده"سنديكای كارگران ايران موسوم به جنگ جهانى دوم  
    ٣٧.خوانددر دوران ملى شدن صنعت نفت يک روز مصدق را رهبر ملى و روز بعد عامل امپرياليسم مى، شوروی كرد

قانون اصول با پايبندی به های سياسى جريانبرای ايران اين امكان پديد آمده بود كه پس از سرنگونى رضا شاه البته 

بگشايند سكوالر و دموكراتيک مستقل، يک نظام تكوين  به سوی راه را" ی ملىجبهه "به سركردگىاساسى مشروطه و 
دولت "ی تاريخى تجديد حيات محصول اين فاجعه. نابود شد نيست و مرداد ٢٨كودتای انداز با كه البته اين چشم

ی توسعهميان مدت ی  برنامه٥به اين ترتيب، دولت با . بوددر دوران سلطنت محمد رضا شاه " ی توسعهتوريتهُا

 كارنيروی بود كه اصالحات ارضى به خصوص پس از . كردتحكيم داری را در كشور اقتصادی روش توليد سرمايه
سيستماتيک اجتماعى  ديد آمد و برای اولين بار در تاريخ كشور توليد، توزيع و خدماتی ايران پ در گسترهآزاد) دوگانه(

- ، ادغام ايران در بازار جهانى سرمايهاه از پيشرفت اقتصادیدر حالى كه محمد رضا ش. متحقق شدكار مزدی از طريق 

حزب رستاخيز چند حزبى كشور را تک حزبى و با قدرت سيستم باليد،  به خود مىهو قدرت نظامى كشور در منطقداری 
 .كرده مىفظاهرًا خناميد، مى" ارتجاع سياه و سرخ"ها را ان خود كه آن صدای مخالف)ساواک (سازمان اطالعات كشورو 

مواجه هستيم كه بر اساس كودتا پديد آمده، در " ارتجاع سفيد"جا با دولت شاهنشاهى محمد رضا شاه به صورت ما اين

به دليل اصالحات اقتصادی با شكست مواجه شده، به دليل اهداف نظامى خود در منطقه و جهان منزوی و منفور گشته و 
  .نافى ارتجاعى خود را نيز پديد آورده است ،های دموكرات و پيشروسركوب تمامى جريان

سياسى و اقتصادی نظام و اهداف بود ی مدنى در ايران فاقد جامعه" ی توسعهتوريتهدولت ُا"جا كه از آنبه بيان ديگر، 

نظام كه جا و از آنگرفت  و لذا دولت يک شكل هژمونيک به خود نمىشدبر اساس يک توافق اجتماعى استوار نمى
از اسالم بود، در نتيجه با " مدرنتفسير "ها در پى يک شاهى جهت عبور از بحران ايدئولوژيک و انفعال انسانشاهن

 " مدرنهويت"جا قرار بر اين بود كه يک  اين.ی ارشاد مجاز شدنظارت ساواک فعاليت تئوريک اسالميان در حسينه

جا كه تضادهای ليكن از آن. دنمتكامل شو" جاع سياه و سرخارت"برای ايرانيان و يک ايدئولوژی مناسب برای مبارزه با 
 گردندبالقوه به قدرت بالفعل بدل مىاز قدرت  ،با وساطت آگاهى از تضادها  انسانوذاتى است داری درونايهنظام سرم

غير ممكن جامعه  انسان وبا استناد به قرآن اصوًال توجيه مدرنيته و خردمندی جا كه و از آن ٣٨خيزندو به نبرد بر مى

 مرتجع و متعرض ، مخربتدستان شهری به سوی نظرياتهىانداز چشمافكار عمومى و از جمله در نتيجه است، 
تبديل به پراكسيس سياسى در ياد كرد كه على شريعتى تئوريک فعاليت نتايج از جمله بايد از . گشتاسالميان متمايل 

وحدت "البته با استناد به  كه راندسخن مى"  توحيدیی بى طبقهامعهج"در آثار خود از وی . شد بهمندوران قيام 

يک جا با ما اين، شدمىتوجيه  "ی صفویشيعه"از " ی علویشيعه"مايز يک تفسير از قرآن و ت، يعنى به صورت "وجود
ی كه عاقبت انگار. يردگنشانه مى" امت اسالمى"به سوی ضرورت تشكيل كه مواجه هستيم غير تجربى ناب و تصور 

ها را در مسير يک حركت ذهنى آن" جبر كلى تاريخى"جماعت شيعيان به صورت دست تقدير از پيش رقم خورده و 
                                                           

، )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(جنبش كارگرى در ايران   تاريخچه و تجربيات-جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته ): ٢٠٠٣( مقايسه فريدونى، فرشيد  ٣٧
   ادامه، برلين، و٦٥ی آرمان و انديشه، جلد يكم، صفحه

   ادامه، برلين١٢١ی ديشه، جلد هشتم، صفحه، در آرمان و انايسم  جنبش كارگرى در پرتو توده):٢٠٠٩(مقايسه فريدونى، فرشيد 
٣٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MWE, Bd. ١٣, S. ٣ff., Berlin (ost), S. ٨f. 
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شود، وحدت الله يكتا با قرار داده است كه روند قطعى آن كه البته از طريق ايثار و شهادت مؤمنان متعصب تشديد مى 
به همين منوال بايد از  .پوشاندی عمل مى به شريعت اسالمى جامهآورد وی توحيدی را پديد مىی بى طبقهجامعه

 اقتصاد"الگو  ياد كرد كهنيز طالقانى محمود الله صدر و آيتبنىابوالحسن صدر، سيد محمد باقر الله آيتفعاليت تئوريک 

منحصر به ات قرآن اصوًال بنا بر آيحق مالكيت به اين ترتيب، . كردندمتكامل " وحدت وجود"با استناد به را " اسالمى
- متولى آن محسوب مى) ولى عصر( به نيابت امام زمان ان و سپس فقيهامام، ود كه البته پيامبرشمى) العالمينرب(الله 

طبيعى يک تظاهر آيد و نه قوانين بازار جا بر خالف ايدئولوژی ليبراليسم نه حق مالكيت پديد مىپيداست كه اين. شوند

نايب "كه البته با مساعدت دارد " رزق"به بيان ديگر، حق مالكيت بنا بر دين اسالم شكل . گيرند مىو خردمند به خود
و خصوصى ميان مسلمانان ، وقفى در اشكال دولتى، تعاونى" امت اسالمى "و بنا بر مصلحت) واليت فقيه( "امام زمان

و دارد شرعى شكل يک فقط مالكيت در اسالم حق  بنابراين. گيردعنايت الهى به خود مىى از شكليک شود و تقسيم مى

  .   مصادره كندرا هرگاه كه خواست، آنهمواره مجاز است كه " نايب امام زمان"

 در فعاليت "ارتجاع سياه و سرخ" بالفاصله  حزب توده دوباره در ايران فعال شد، فضای سياسى گشوده واز آن پس كه

. سلسله مقاالت احسان طبری، ملكه محمدی و ماز جمله بايد از . كامل رسيدبه توافق خود تئوريک و پراكسيس سياسى 

است ها اثبات اين موضوع آن فعاليت تئوريک موضوع اصلىياد كرد كه ) ی دنيانشريه(رسمى حزب توده ارگان در ناور 
 منتها با اين تفاوت  است،"امت اسالمى"ی كمونيستى همان جامعهگر، دموكرات و پيشرو و كه اسالم يک دين عدالت

بنابراين اتفاقى . رانندسخن مى) زيربنا(ها از حركت عينى تاريخ و كمونيست) روبنا(كه اسالميان از حركت ذهنى تاريخ 

  در آمدند و از سوی ديگر،"خط امام خمينى"فداييان اكثريت از يک سو، به پيروی از سازمان نيست كه حزب توده و 
های ليبرال"ليكن . موضع گرفتند" ليبراليسم"ها در برابر با شديدترين واژهنوری و فرخ نگهدار نورالدين كيابه سركردگى 

حسن  ابراهيم يزدی، سحابى،يدالله امير انتظام، عباس بازرگان، مهدی سنجابى، كريم  :افراد معتدل سياسى مانند" ايرانى

 مسلمان و لى و نهضت آزادی، يعنى از بيخ و بنی ماز جبههالله سحابى  و عزتحاج سيد جوادیاحمد صدر ، نزيه
  .اسالمى بودند

كه تشكيل  قانون اساسى جمهوری اسالمى است "ارتجاع سياه و سرخ" تئوريک و پراكسيس سياسى محصول فعاليت

 معنى به اين .دهدآن قرار مى رهبری را در رأس" واليت فقيه" نهاد  وكندی دولت مىرا تبديل به وظيفه" امت اسالمى"
يه را نيز يی قضا تن از اعضای شواری نگهبان و رئيس قوه٦ بلكه ،شودی كل قوا محسوب مىولى فقيه نه تنها فرماندهكه 

جمهوری اسالمى مواجه هستيم، در حالى كه انتخابات ظاهری در نظام جا با اشكال انتصابى و دينى ما تا اين. كندمعين مى

رئيس جمهور قرار دارد كه البته پس تار اين ساخرأس در . آورندرا نيز پديد مى آناشكال به اصطالح جمهوری و دنيوی
ملى توان از مجلس شواری به همين منوال، مى. شوداز طريق ملت انتخاب مى به اصطالح از تأييد شورای نگهبان

 و شش تن ديگر شوندتخاب مى از طريق ملت انظاهرًا ياد كرد كه نمايندگان آن پس از تأييد شورای نگهبان )اسالمى(

ی حق مالكيت است كه قانون زمان مسئله هم.كنندانتخاب مىنيز از اعضای شورای نگهبان را معين و نخست وزير را 
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و ، وقفى اشكال دولتى، تعاونى" واليت فقيه"كند و تحت نظارت را منسوب به الله مىاساسى جمهوری اسالمى آن 
  ٣٩.شناسدىخصوصى مالكيت را به رسميت م

 در) طبيعى(دنيوی انتخابى ـ و ) طبيعىایورما(دينى انتصابى ـ  از نهادهای به اين ترتيب، يک ساختار بسيار متناقض

دولت "، يعنى تشكيل در شكل سياسى" وحدت وجود" كه انگاری از شوندمى موجه و متشكل نظام جمهوری اسالمى
 يک تركيب ساختاری بسيار پيچيده مواجه هستيم كه به يک مشروعيت جا باما اين. دهندگزارش مى" روحانيت اسالمى

يک پيداست كه . كشديابد و از طريق انتخابات ظاهری بخش اعظم قوای متقابل خود را به انفعال مىدينى دست مى

-ل جامعهجا تشكيبه خصوص به اين دليل كه اين. چنين دولت دينى اصوًال قادر نيست كه شكل هژمونيک به خود بگيرد

از اصول گونه اثری جا هيچما اين. گيرندقرار مى" امت اسالمى"ی مدنى و حقوق شهروندی در تناقض با اصول ساختاری 

 "فرماليته" ،)گذاری ملت و دموكراسى سياسىحق قانون ("پوزيتيويته": داری مانندقوانين اساسى كشورهای مدرن سرمايه

به اين دليل از جمله . يابيمنمىرا  )مدارى شهروندانقانون ("لگاليته"و )  خودوصىحريم خصاختيارات تام شهروندان در (
- داراالسالم مربوط به مكان زندگى مسلمانان مى. دهدتميز مىرالحرب ااالسالم و دميان دار" امت اسالمى" تئوری كه

، در حالى كندمىتفسير و اجرايى را  قرار دارد، شريعت "نايب امام زمان" به عنوان " فقيهيتوال"شود كه در رأس آن 

ی دارالحرب قرار گرفته است كه منطقهآن در برابر . مسلمانان موظف به بيعت با وی و حفظ وحدت كلمه هستندكه 
شده ) الدينمومالک الي(ی الله رسد كه تمامى اديان ويژهزمانى به پايان مىفقط جهاد دوران شود و جهاد محسوب مى

 با و نهكند مجاز مىی مدنى را جامعهتشكيل ماهيتًا مخرب، مرتجع و متعرضى نه الگو كه يک چنين  پيداست .باشند

يک شكل هژمونيک به ، توافق اجتماعى استوار گردديک قادر است كه بر اصوًال " دولت روحانيت اسالمى"استناد به آن 
  ٤٠.بياوردملت را پديد و از دولت وحدت ظاهری  و يک خود بگيرد

بخشى از و اموال سلطنتى  تمامى الله خمينى بالفاصلهكه پس از سرنگونى محمد رضا شاه، آيتبود راين اتفاقى نبناب

در اختيار نهادهای به اصطالح غير انتفاعى ظاهرًا ها را  آنمصادره كرد وم جنگى بشخصه ي مانند غنارادولتى تأسيسات 
و بسياری از " بنياد مسكن انقالب اسالمى"، "بنياد شهيد"، " خرداد١٥نياد ب"، "بنياد مستضعفين"از جمله بايد از . قرار داد

الله خمينى قرار گرفتند و از ياد كرد كه تحت نظر معتمدان آيت" آستان قدس رضوی ":اماكن ثروتمند مذهبى مانند

توجيه " مرگ شاه "تا" حفظ وحدت كلمه"ی سياسى كه تاكنون به بهانهخفقان زمان  هم.پرداخت ماليات معاف شدند
را چنان ی سياسى هاجريانقرار گرفت و يک به يک " اللهالله، رهبر فقط روححزب فقط حزب"تأثير شعار ، تحت شدمى

از سوی . باقى نگذاشتها آنبرای مقاومت مسلحانه  انفعال سياسى يا به غير ازرا راه ديگری تحت فشار قرار داد كه 

زمينه را برای جنگ با " صدور انقالب"به نزاع شيعه با سنى دامن زد و تحت عنوان " دولت روحانيت اسالمى "ديگر،
داراالسالم و دارالحرب برای عموم  سياست ، يعنى"امت اسالمى"از اين پس، سيمای واقعى . دولت عراق آماده ساخت

به نه تنها اكثريت يان حزب توده و سازمان فدايمردم ايران به كلى عريان گشت، در حالى كه در تمامى اين مدت 

سياه و سرخ سهم به سزايى داشتند، بلكه از برنامه و ضد انقالب  و در تدارک پايبند ماندند" خط امام خمينى"پيروی از 

                                                           

٣٩ Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …. ebd. S. ٣٥٢f., ٤١٣f. 
  ، در آرمان و انديشه، جلد سوم، برلين مدارى در ايران ى دولت دارى و فلسفه تاريخ دين): ٢٠٠٦( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٤٠
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توان از تسليحات سنگين برای نمونه مى. الله نيز پيشى گرفتندمتعصب مانند اعضای حزبافراطى و اهداف اسالميان  
ی بعدی معرفى سازمان نمونه. ياد كرد كه سازمان فداييان اكثريت مبلغ آن شدقالب اسالمى  اننابرای سپاه پاسدار

و  و امپرياليسم ها به عنوان عوامل ساواکها و تروتسكيستفداييان اقليت، سازمان پيكار، سازمان راه كارگر، مائوئيست

خلخالى شيخ صادق يعنى ه انقالب اسالمى،  حاكم شرع و قاضى بيدادگاضد انقالب توسط حزب توده است، در حالى كه
  . جنايتكار كانديد رياست جمهوری اين حزب بود

داری را در ايران های اقتصادی نظام شاهنشاهى به صورت غير قابل بازگشت روش توليد سرمايهجا كه برنامهاز آن

جه نه اسالميان قادر بودند كه به دوران ذاتى است، در نتيداری درونتضادهای نظام سرمايهكه جا از آنتحكيم كردند و 
ی بنابراين كابينه. ناديده بگيرندرا اين تضادها كه توانستند صدر اسالم بازگردند و نه مىزمان ی خود، يعنى مورد عالقه

 جنگ تا"تداوم شرايط تدارک موسوی از يک سو، در برابر نيازهای اجتماعى قرار داشت و از سوی ديگر، مجبور بود كه 

شورای ملى به تصويب مجلس را جهت رونق اقتصادی  چندين اليحه موسویی به اين ترتيب، كابينه. را ببيند" پيروزی
از جمله بايد از قانون كار ياد كرد . ها را به دليل تناقض با شريعت اسالم رد كردرساند، در حالى كه شورای نگهبان آن

" اجير"از " كارگر"به جای مفهوم اسالميان بنابراين . استن قانون اجاره ی حقوقى آزمينه" اقتصاد اسالمى"كه بنا بر 

 غاسم اال" (عفير"به " ريال"كشور را از ملى تمايل داشتند كه اسم ارز ها  برخى از آنكردند، در حالى كهاستفاده مى
كه در پى " امت اسالمى" كه آن خواند و مدعى بودالله خيمنى اقتصاد را مال خر مىزمان آيت هم.تغيير دهند) پيامبر

  .  ی اقتصادی نداردسياست توسعهی برنامهيابد، اصوًال نيازی به  به بهشت راه مىريزايثار و شهادت است و ناگ

مجلس گشوده شد و به " حزب جمهوری اسالمى "به اين ترتيب، يک نزاع نظری بر سر حدود تفسير شريعت اسالم در
پايبند " وحدت وجود"با وجودی كه هر دو جريان به . دادتميز مى" فقه سنتى"را از "  پويافقه"كهراه يافت شورای ملى 

شمردند كه قوانين مورد يک تفسير امروزی از قرآن را به مصلحت جمهوری اسالمى مى" فقه پويا"بودند، اما نمايندگان 

از عبدالكريم سروش و محمد مجتهد شبستری از جمله بايد . ی موسوی را به تصويب شورای نگهبان برسانندنظر كابينه
مشهور شدند و ضرورت اصالحات نظام را " فقه پويا"پردازان نظريهو " روشنفكران دينى"ياد كرد كه بعدًا به عنوان 

   ٤١.توجيه كردند

 تنظيم قادر بهنه با شكست مواجه بود و   داراالسالم و هم در دارالحربهم در" دولت روحانيت اسالمى"جا كه از آن
الله م جنگ با عراق را داشت، در نتيجه آيتوشد و نه توان تداداری در كشور مىسرمايهنظام ذاتى تضادهای درون

به اين . شد" ی فقيهفتوای واليت مطلقه"خمينى برای عبور از بحران موجود فتوايى را صادر كرد كه بعدها معروف به 

از اين پس، مصلحت . را نسبت به فروع دين ارجعيت داددين كرد و آنرا منسوب به اصول " واليت امر"ترتيب، وی 
تخطى " وحدت وجود" از اصل كهنظام در رأس تصميمات سياسى، اقتصادی و نظامى كشور قرار گرفت، البته بدون اين

ا جنگ ايران با به اين ترتيب، نه تنه. صرف نظر كند" امت اسالمى"از تشكيل " دولت روحانيت اسالمى"كه شود و يا اين

                                                           

، در آرمان و انديشه، جلد يكم، بشر در ايران هاى فقه پويا براى تحقق حقوق بحران فقه سنتى و محدوديت): ٢٠٠٣( مقايسه فريدونى، فرشيد ٤١
   ادامه، برلين٣٩ی صفحه
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رسيد و قانون اساسى جمهوری " مصلحت نظامشورای "به تصويب ی موسوی عراق خاتمه يافت، بلكه قوانين كابينه 
  .شدتصويب  شورای اسالمى و شورای نگهبان  و توسط مجلساسالمى نيز بازنگری

و دوران سازندگى به رياست واگذار  ایالله خامنهآيتبه " ی فقيهواليت مطلقه"مقام الله خمينى پس از درگذشت آيت

- بود و نظام سرمايهنيز " اردوگاه سوسياليستى"اين دوران مصادف با فروپاشى . هاشمى رفسنجانى آغاز شداكبر جمهوری 

شكل شمول از جهانالگوی نئوليبراليسم تبديل به يک آمد كه سياست اقتصادی  به نظر مىهچنان بالمنازعجهانى داری 

نيز پرداخت صندوق بين المللى پول و بانک جهانى به خصوص به اين دليل كه . شددر دوران گلوباليسم ه انباشت سرماي

از جمله بايد از . كردندالگوی اقتصاد سياسى های دراز مدت به كشورهای در حال توسعه را منوط به تحقق اين وام
صندوق بين ياد كرد كه با وساطت  گذشته از قرن ميالدی ٨٠ی بحران مغروضيت كشورهای آمريكا التين در دهه

از اين پس، صنايع . تن دادندهای جديد به سياست اقتصادی نئوليبراليسم  و جهت دريافت وامالمللى پول و بانک جهانى

داری خصوصى سپرده شدند توليدی، تأسيسات خدماتى، تعاونى، درمانى و هنری و منابع محيط زيستى به دست سرمايه
در كشورهای مغروض آمريكای ی مدنى و انهدام محيط زيست ها تشديد تضادهای طبقاتى و تزلزل جامعهكه نتايج آن

   ٤٢.بودندالتين 

را اعالم و جهت دريافت وام به بانک جهانى مراجعه " تعديل اقتصادی"ی ی رفسنجانى برنامهبه همين منوال، كابينه
-  و اروپا سفر كردند كه ايرانيان تبعيدی را برای بازگشت و سرمايهنمايندگان جمهوری اسالمى به آمريكازمان هم. كرد

 بر كوچک كردن ًاگرو انجام اصالحاتى بود كه عمدتی مصلحت نظام در جا مسئلهاين. گذاری در كشور تشويق كند

دن سازی، اصالح نظام مالياتى، پيشبرد بازرگانى خارجى غير نفتى و گشودولت، متعادل ساختن بودجه، خصوصى
" اقتصاد اسالمى"ای نه با اصول ليكن تحقق يک چنين برنامه. گذاری خارجى تكيه داشتند سرمايهایهای كشور بر دروازه

 و دنيوی شدن سياست در "وحدت وجود"، تجديد نظر در ملزمات آن تقبل ايدئولوژی ليبراليسممنافاتى داشت و نه 

حزب توده و سازمان فداييان اكثريت در تبعيد های  و كنفرانسلسبا تمامى اين وجود مجا. نظام جمهوری اسالمى بود
طلب به راه افتادند، به تطبيق ايران با شوروی و تشبيه رفسنجانى با گورباچف پرداختند و مدعى شدند كه جناح اصالح

ت كه هنوز چند اين وقايع در زمانى به وقوع پيوس. راه را به سوی دموكراسى و انتخابات آزاد در كشور خواهد گشود

    .  ها در ايران نگذشته بودزمانى از قتل عام زندانيان سياسى و تشكيل خاوران

" تعديل اقتصادی"ی به خصوص به اين دليل كه نتايج برنامه. به اين ترتيب، نئوليبراليسم در ايران تبدل به اسطوره شد

را ی مخصوص خود انباشت سرمايهشكل " يت اسالمىدولت روحان"به وقوع پيوست و " امت اسالمى" ايدئولوژی در پرتو

رانتى  و ، متمركزخصولتىهای مسلط آن  پپاده شد كه شاخصايراندر الگوی اقتصادی از اين پس، يک . پديد آورد
غيرشفاف و  اطالعاتى، سيستم تصميم گيریهمراه با گری نظامى و بنيادهای دينى و با ويژگى مداخلههستند كه البته 

و جنگى تقسيم غنايم  بيشتر با شود،عرضه مى" سازیخصوصى"آن چيزی كه تحت عنوان . شونديريت مىمدفاسد 

آن چيزی كه .  قابل توضيح است"فقيهی يت مطلقهوال"و با مساعدت المال تحت نظارت بيتچپاول كشمكش بر سر 
                                                           

٤٢ Vgl. Altvater, Elmar (١٩٨٧): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte Industrialisierung, 
ökologische Gefahren – Der Fall Brasilien, Hamburg 
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شود، بيشتر ان فرودستان جامعه پخش مىهای مردمى در ميى حكام اسالمى از قيامنگران و به دليل يارانهتحت عنوان  
-هيچ برنامهاصوًال " دولت روحانيت اسالمى"جا به درستى پيداست كه  اين.قابل توضيح استاز قرآن  "زكات"مفهوم با 

چه هر  چپاولی حيات و گرايى جهت ادامه مصلحتو تنها در پىدر دستور كار ندارد اقتصادی كشور ی ای برای توسعه

ی به همين دليل نيز برنامه. استايران در  هر چه بيشتر محيط زيستو تخريب  اجتماعى و استثمار بيشتر ثروت
 "سازیخصوصى"ی در حالى كه برنامه. به ضد خود بدل شدهای رفسنجانى، خاتمى و روحانى كابينه" تعديل اقتصادی"

از آن بهرمند شدند، كشور در خوار ی رانتها و انگلی مركزی قدرت گشت و تنها آخوند و آخوندزادهمختص به هسته

. به ايران نيامدندای جمهوری اسالمى های منطقهبه دليل سياستگذاران خارجى قتصاد نفتى در جا زد و سرمايهكام ا
 جا فراتراين. شوندبرای فعاالن جنبش كارگری صادر مىمانند شالق و زندان ياد كرد كه تعزيزی چنين بايد از احكام هم

  مزدیكارگرانبيگاری  ،هاافزون بر اين. شود شرايط تحقير و تحميق كارگران نيز تدارک ديده مى، بردگى كار مزدیزا

به بيان . باشدمىكه تنها با استناد به شريعت قرون وسطايى اسالم قابل توجيه است ) حقوق معوقهممانعت از پرداخت (
و  خودكرده حماقتمحصول آن و يک كاريكاتور مسخره از براليسم، بلكه  نه نئوليديگر، الگوی سياست اقتصادی در ايران

تنها از طريق تشبيه و تطبيق با اقتصاد سياسى كشورهای البته كه باشد ای مى جماعت نئوتودهايدئولوژيکخودفريبى 

  . پديد آمده استداری سرمايهمدرن 

  :نتيجه

به صورت در حال حاضر  تراژيک وه صورت در گذشته ب؛ شودر مىراى ما ايرانيان دوباره تكتاريختجربيات انگاری كه 

اكنون ، همگرفتمى موضع "ليبراليسم"ای در دوران قيام بهمن دشمنانه در برابر  در حالى كه جماعت توده.كوميک
تئوری و در توان به درستى را مىها  وجه مشترک آن.رفته استدر ايران  "نئوليبراليسم"ای به جنگ جماعت نئوتوده

 صرف نظر از آورند و باروی مىهای ماهيتًا متضاد شكلى مقولهشبيه و تطبيق تاز منظر تئوريک به . يافتپراكسيس 

نقد به نه ر پراكسيس سياسى د. شوندمىدر كشور شناسى عاميانه جامعه"ترويج منجر به " كليت ديالكتيكى"شناخت 
از ماهيت متضاد نظام ) مثبت(و نه فراروی پردازند مىو هولناک اسالميان ارتجاعى ی تاريخ فوقكنندهذاتى و نفىدرون

نظری های به كشمكشبه اين ترتيب، آگاهى تئوريک محدود . دهندقرار مىفعاليت سياسى در دستور را داری سرمايه

از ) مثبت(فراروی جهت ی خودآگاهى پرولتاريا و نبرد طبقاتى و مسئلهشود مىپيرامون شكل مناسب انباشت سرمايه 
جا با اشكال متافيزيكى مواجه هستيم ما اين. گرددظاهرًا بى معنى و به اصطالح كامًال منتفى مىداری ماهيت نظام سرمايه

شمول مدرن و جهانالگوهای مستقل گشته و تنها توسط تشبيه و تطبيق با و نتايج نبردهای طبقاتى كه از پراكسيس مولد 

  . اندد آمدهسياسى و اقتصادی پدي

نئوليبراليسم را برای سياست اقتصادی المللى پول و بانک جهانى  صندوق بينمدعى هستند كهای تودهنئوپردازان نظريه

به اجرا گذاشته  رفسنجانى، خاتمى و روحانى های توسط كابينهرا پذيرفته و تجويز كرده و جمهوری اسالمى آنايران

- جهت ادغام ايران در بازار سرمايهالمللى نبوده است كه نهادهای بيندرخواستى  تنها اقتصادیی اين برنامهليكن . است

، )پالرمو (" فراملىیقوانين جرايم سازمان يافته" از جمله بايد از. اندداشتهاز دولت جمهوری اسالمى جهانى داری 

روف به ع م" مالى تروريسمنن مبارزه با تأمي اصالح قانویمصوبه"چنين  هم و"ين مالى تروريسمأمكنوانسيون مقابله با ت"



٢٦ 

به همين منوال، . استرد كرده ها را آن تمامى جمهوری اسالمىرد كه كياد " ای تى اف اف"ی گانهريح چهااول 
شمارند و احكام تعزيزی اسالمى مانند حكم سنديكاهای كارگران اروپايى تشكيل سنديكا را حق مسلم كارگران ايرانى مى

 تساوی حقوق زنان و ینهادهای حقوق بشرزمان هم. كنندكارگری را محكوم مىجنبش دان برای فعاالن شالق و زن

ايران زندانيان سياسى و عقيدتى در و ترور، شكنجه و اعدام ی جنسيتى ، تجزيهخوانندمردان را حق مسلم مردم ايران مى
 كه چرا جمهوری اسالمىاند يک بار از خود نپرسيدهتا تا كنون حای پردازان نئوتودهنظريهليكن . كنندرا محكوم مى

، در حالى كه مابقى مطالبات نهادهای به اجرا گذاشتهظاهرًا  و  را پذيرفته"نئوليبراليستى"سياست اقتصادی به اصطالح 

 ،شودمىخوانده  "تىنئوليبراليس"جا اينكه  اقتصادی  آيا اين امكان وجود دارد كه آن سياست.كرده استالمللى را رد بين
  ؟منافاتى ندارددر مورد حق مالكيت و موازين شرعى " امت اسالمى"با ساختار 

اند كه مالكيت و  موفق شدهدولتِى شبهو خصوصى ، دولتىهای بخش كه مدعى هستندچنين ای همپردازان نئوتودهنظريه

اند كه دولتى توانسته شبهو خصوصى ، تىدوليان كارفرمامصادره كنند، بسيار گسترده  مقياسدر ثروت اجتماعى را 
به دولتى  شبهو خصوصى ان دولتى،  كارگزار ودنسازاز گذشته تر  ارزانها را  آنكاركارگران مزدی را منظبط و نيروی 

 .دنآور خود دررا هر چه بيشتر به انحصار زيست  های محيط  استفاده از ظرفيت تصرف وحقاند كه توفيق كامل رسيده

، بندگى و بردگى تارج و چپاول اموال عمومىمگر اند، تا كنون حتا يک بار از خود نپرسيدهای تودهنئوپردازان يهنظرليكن 
 آيا ؟دنمنافاتى داردر مورد حق مالكيت و موازين شرعى " امت اسالمى"با ساختار ی دولتى و دستبرد به خزانهها انسان

ليبراليستى ی  فلسفهیمطالعهايران جمهوری اسالمى در نظام ادی سياسى و اقتصمسلط و نقد مناسبات برای شناخت 

  ضروری است؟  فريدرش هايک و ميلتون فريدمن  سياسى نئوليبراليستى اقتصادآشنايى با  و كارل پوپر

از همان آغاز " امت اسالمى"ی محمد از تشكيل شود كه انگيزهبا يک نگاه اجمالى به تاريخ اسالم به خوبى روشن مى

البته . اميه به وقوع پيوسترقابت با بنىبود كه در ) درآمد كعبه (المالبيتی سالت وی كسب قدرت سياسى و مصادرهر

از يک سو، به اين صورت كه . اين كشمكش سياسى در دوران تشكيل حكومت اسالمى در مدينه نيز ادامه يافت
بر سر قدرت ) ی امويانسركرده(و ابوسفيان )  منافقانیسركرده(بى ُامهاجران و انصار و از سوی ديگر، عبدالله بن

بدون درآمد بمانند، مبادا همسران وی پس از مرگش كه محمد از ترس اين. المال در نزاع بودندبيتقسيم سياسى و ت

 به سرعت بهتمامى مخالفان على پس از درگذشت پيامبر اسالم ليكن . كرد"  اللهلىو" خود و موسوم به كيلعلى را و
م به توانيالمال را نيز مىما همين نزاع بر سر قدرت سياسى و بيت. نشاندندخالفت مسند  رتوافق رسيدند و ابوبكر را ب

مقامى رهبری  ئمقا الله منتظری ازاز جمله بايد از خلع آيت. مبيابيايران ی جمهوری اسالمى چهل سالهوضوح در تاريخ 

به همين منوال . الله خمينى ياد كردای پس از درگذشت آيتالله خامنه آيتتوسط" ی فقيهواليت مطلقه"كسب مقام و 
المال ای بر بيتالله خامنهياد كرد كه قدرت سياسى و تسلط آيتهاشمى رفسنجانى و اكبر قتل احمد خمينى توان از مى

ذاتى تيم كه شناخت و نقد درومواجه هس" دولت روحانيت اسالمى"جا با يک ما اين. را در معرض خطر قرار داده بودند

به خصوص به اين دليل . شودمناسبات مسلط آن تنها با استناد به تاريخ اسالم و روند تكوين سرمايه در ايران ممكن مى
در  و خودپو، بلكه به صورت مبدانه در ايران ، يعنى قانون ارزش، كار مزدی و حق مالكيت داریكه ماهيت نظام سرمايه

به اين . داری قرار گرفته و در پرتو تاريخ فرهنگى كشور تكوين و قوام يافته است توليد سرمايهمعرض روش مدرن
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را در حال حاضر كه ما آنو تاريخى خود را پديد آورده است معين داری در ايران شكل سرمايهنظام ترتيب، ماهيت  
  . كنيمنظام جمهوری اسالمى تجربه مىبه صورت كليت 

گيرند كه تعميق شكل توليد  ليبرال موضع مىنمايندگان رياكارمدعى هستند كه در برابر ای زان نئوتودهپرداالبته نظريه

اندازند كه ها از نظر مىليكن آن. و تصرف بيشتر اموال دولتى را در سر دارند ترسازی نيروی كار و طبيعت كااليى، كااليى
شناسى جامعه" نه تنها يک داریى با كشورهای مدرن سرمايهاز طريق تطبيق و تشبيه سياست اقتصادی جمهوری اسالم

و شكل داری را از ماهيت نظام سرمايهخود نوک پيكان نقد متافيزيک آورند، بلكه با ورود به سپهر را پديد مى" عاميانه

 به سوی تى رانبردهای طبقاسازند و در واقعيت مىآن  "يستىنئوليبرال"ی شكل به اصطالح متوجه ، در ايراندينى آن
به خصوص به . گيردبه خود مىارتجاعى انفعالى و  اشكال "نئوليبراليسم"مبارزه با به اين ترتيب،  .رانندآسياب بادی مى

تاريخ مصرف تشكيل رويای داری دولتى و ى در نظام سرمايهخواهعدالتای توهم پردازان نئوتودهاين دليل كه نظريه

سازند كه البته با در را دوباره زنده مىزيستى و محيط طبقاتىهای سازش و نوعى از "یكينزهای رفاه  دولت"ی گذشته
  .  هستندمحكوم به شكستها آنتمامى ی گلوباليسم نظر داشتن پديده

داری  سرمايهنظام ايران به معنى انكار ماهيت جمهوری اسالمى سياست اقتصادی   در"نئوليبراليسم"الگوی انكار بنابراين 

ی در آيندهرا تواند يک نقش مؤثر سياسى مىزمانى كمونيست و انقالبى تنها اپوزيسيون به گمان من . كشور نيستدر 
ايستى رها سازد و با نقد ماهيت نظام ايستى و نئوتودههای تودهگفتمانايران بازی كند كه خود را از منظر تئوريک از 

 از قانون )مثبت(به سوی فراروی ی كارگر را  طبقهصنفى مطالبات آن در ايران اسالمى داری و شكل به خصوصسرمايه

  .  هدايت كندمزدی و حق مالكيت  ارزش، كار
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   ادامه، برلين١٣١ی جلد سيزدهم، صفحه

اكميت اجتماعى ـ گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش لغو كار مزدی، در آرمان و انديشه، كار مولد و ح): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٩٣ی جلد چهاردم، صفحه

ی جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه): ٢٠١٩(فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين٧

  


