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از "سرمايهداری وابسته" تا "نئوليبراليسم" در ايران ـ نقدی بر گفتمانهای تودهايستى و نئوتودهايستى
فرشيد فريدونى
در كمال تأسف ،اكثر قابل مﻼحظهی "ماركسيستهای ايرانى" نه مضمون تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس
را به درستى مىفهمند و نه اصوﻻً روش مناسب استفاده از آنرا برای نقد مناسبات مشخص نظام سرمايهداری در ايران
مىشناسند .علت اين كمبودها ،شناختشناسى متافيزيكى ،يعنى استقﻼل سوژهی شناسا از پراكسيس مولد و بيگانگى با
نتايج نبردهای طبقاتى از يک سو و جستجوی حقيقت در اشكال مجرد سنتى ،مدرن و پسامدرن از سوی ديگر است كه
البته منجر به ازخودبيگانگى خودكردهی روند شناخت با ماهيت متضاد و حركت واقعى جامعهی طبقاتى كه ذاتاً انتقادی
و انقﻼبى است ،مىشود ١.پيداست كه سرچشمهی اين كمبودها را فقط در آن اشكال تئوريک مىتوان يافت كه روح
"ماركسيست ايرانى" را سيراب مىكنند .از جمله بايد از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم ياد كرد كه البته نه با استناد به
تئوری انتقادی و انقﻼبى ماركس ،بلكه فقط با ارجاع مستقيم به آثار متأخر انگلس و در شكل يک تفسير "ماترياليستى" از
حركت دترمينيستى و مثبتگرای تاريخ ،يعنى به صورت متافيزيكى پديد آمده و از طريق حزب توده به فرجام "امت
اسﻼمى" منسوب و در ايران ترويج شده است .ما اينجا با ارتجاع عريان ،يعنى با مضمون تئوريک "ماركسيسم اسﻼمى"
مواجه هستيم.

٢

همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،انگلس از طريق آثار متأخر خود ،تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را مغرضانه مصادره كرد و با جابجايى سوژه با ابژه ،يک شكل متافيزيكى از "ماترياليسم" را
پديد آورد كه آپريوريسم را موجه مىكند .به اين صورت كه وی "حركت ماده" را به جای "حركت ايده" از فلسفهی
هگل گذاشت و در خيال خود موفق به كشف يک قانون جهانشمول شد كه وی آنرا "ماترياليسم ديالكتيكى" مىنامد.
اگر در فلسفهی ايدهآليستى هگل "ايدهی مطلق" از طريق شناخت و هدفمند ،واقعيت سوبژكتيو را پديد مىآورد ،واقعيت
نزد انگلس متأخر محصول حركت "مادهی مطلق" است كه البته هدفمند و ظاهراً كور سپری مىشود و به اصطﻼح
ابژكتيو به وجود مىآيد .در هر دو حالت ،ايدهآليسم و ماترياليسم به صورت مجرد در برابر يکديگر متكامل مىشوند
كه البته با عدول از "كليت ديالكتيكى" محصول فلسفى هر دوی آنها كامﻼً مشابه ،يعنى توجيه اشكال مجرد ايدئولوژيک،
جهانشمول و آپريور جهت فعاليت سياسى است .اينجا آپريوريسم توجيه منطقى يک حركت ناب فكری را به عهده
مىگيرد كه برای مصداق نتايج آن شواهد تجربى وجود ندارد .از اين منظر ،انگاری كه منطق و تاريخ به وحدت مىرسند
و فرجام جامعهی بشری به صورت استقرار "سوسياليسم" يک تظاهر اجتنابناپذير و ابژكتيو به خود مىگيرد .اينجا هم-
زمان ديالكتيک فراساخت )روبنا( يک جامعهی مشخص از مناسبات ساختاری و مسلط )زيربنا( آن مجزا مىشود و با
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استقﻼل دين ،فلسفه و ايدئولوژی از پراكسيس مولد نه تنها تطبيق و تشبيه عناصر جوامع مشخص كه البته روند تكوين
سرمايه و تاريخ فرهنگى مخصوص خود را به صورت نتايج به خصوص نبردهای طبقاتى يدک مىكشند ،توجيه مىشود،
بلكه روش نقد درونذاتى و نفىكنندهی ماركس نيز ظاهراً فاقد موضوعيت و به اصطﻼح اصوﻻً بى اعتبار مىگردد.
به اين ترتيب ،انگلس متأخر مدعى مىشود كه تمامى اشكال هستى تحت تأثير قانون به اصطﻼح جهانشمول و ابژكتيو و
حركت ظاهراً اجتنابناپذير "ماترياليسم ديالكتيكى" قرار دارند و در فعل و انفعاﻻت و تأثير متقابل خود همواره به اشكال
متكاملتری صعود مىكنند .از اين منظر ،قوانين طبيعت ناب )داروينيسم( ديگر با قوانين طبيعى جامعهی بشری هيچ
فرقى با يکديگر ندارند .يعنى همانگونه كه بذر جو سرانجام به خوشهی جو متكامل مىشود ،حق مالكيت نيز به صورت
تقدير تمامى جوامع انسانى بﻼمنازعه به شكل سوسياليستى آن صعود مىكند .ما اينجا با سوژهزدايى از "حركت واقعى"
جامعهی طبقاتى مواجه هستيم ،در حالى كه ماركس تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود را مبتنى بر سوژههای
درونذاتى متكامل كرده است.

٣

با وجودی كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در پراكسيس سياسى قاطعانه شكست خورده و تمامى لحظات تئوريک و
راهبردی آن با بحرانهای محتوايى و معنايى مواجه شده است ،اما ظاهراً به نظر مىرسد كه سلطهی نظری نمايندهی
راستين آن در ايران ،يعنى حزب توده و در پيروی از آن ،سازمان فداييان اكثريت بر افكار عمومى فعاﻻن سياسى چپ
همچون گذشته پا بر جا مانده است .يكى از علتهای اين فاجعهی جامعهشناسى ،ترجمههای معاصر و ناجور آثار ماركس
و "ماركسيستهای جهان مدرن" به فارسى است كه البته از منظر همان ديدگاه تقليلگرا و از طريق همان مفاهيم فلسفى
و سياسى صورت مىگيرند كه انتشارات حزب توده با استناد به ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم در ايران رايج كردهاند.
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علت بعدی ،تدارک مفاهيم جديد با همان معانى قديمى است كه البته همچون گذشته توسط روش شناختشناسى
تشبيهى و تطبيقى پديد مىآيند و دانش جامعهشناسى ايرانيان را آلوده به متافيزيک مىكنند .به اين صورت كه با استناد
به يک طرح جهانشمول از يک نظام سياسى مدرن ،طبقهی حاكم دينى ايران ظاهراً در جناحهای متفاوت متمايز و
اهداف سياسى متناقضى به آنها القا مىشود كه سپس برای مقابله با آنها تاكتيکهای معينى در نظر گرفته و توجيه
شوند .برای نمونه اگر حزب توده قبﻼً با صرف نظر از نقد تاريخ فوقارتجاعى و هولناک اسﻼميان ،آنها را در جناح
حجتى و مكتبى تميز مىداد و پيروی خود را از "خط امام خمينى" و هواداران مكتبى وی اعﻼم مىكرد ،هماكنون اين

 ٣مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا تا اسطورهسازی از
روند تاريخ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی  ٧١ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩توليد و بازتوليد نيروی كار ـ نقش زنان كارگر و كار خانگى در انباشت سرمايه ،در آرمان و انديشه ،جلد
سيزدهم ،صفحهی  ١٣١ادامه ،برلين
 ٤از جمله بايد اينجا از مفهوم ديالكتيكى  Gegenstandياد كرد كه در تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس يک نقش كليدی
دارد .ترجمهی درست اين مفهوم "موضوع" است كه از طريق تمامى مترجمان و ماركسشناسان سرشناس ايرانى مانند :حسن مرتضوی ،حسن
آزاد ،شهرام واﻻمنش )كمال خسروی( ،باقر پرهام ،محسن حكيمى و  ....در تداوم ايدئولوژی غير ماركسى حزب توده ،يعنى ماركسيسم ـ
لنينيسم به "شئى" و "برابرايستا" ترجمه شده است .اينجا ماترياليسم به صورت مجرد در برابر ايدهآليسم متكامل مىگردد و توسط مشاهده
)عينيت پديده( يک شناخت متافيزيكى از "ماترياليسم" را ممكن مىسازد كه البته ماركس پس از فراروی از فلسفه متوجهی اين خطای
شناختشناسى مىشود و سپس تئوری انتقادی و انقﻼبى خود را به كمال مىرساند .مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩كار مولد و حاكميت
اجتماعى ـ گفتگويى انتقادی با رفقای جنبش لغو كار مزدی ،در آرمان و انديشه ،جلد چهاردم ،صفحهی  ٩٣ادامه ،برلين
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تمايز را به جناح اصولگرا و اصﻼحطلب جمهوری اسﻼمى بسط داده است .اگر حزب توده قبﻼً به بهانهی "مبارزهی
ضد امپرياليستى" و ضرورت گسترش نفوذ راهبردی "اردوگاه سوسياليستى" به جبههسازی روی مىآورد و از اهداف
سياسى اسﻼميان مكتبى دفاع مىكرد ،هماكنون همين سياست را نيز مانند گذشته دنبال مىكند .به اين عبارت كه به
بهانهی "گشايش فضای سياسى" و "برگزاری انتخابات آزاد" در ايران به پيروی از اهداف جناح به اصطﻼح اصﻼحطلب
نظام مىپردازد و تدارک فعاليت سياسى جبههای را مىبيند .نمونهی بعدی مبارزه با شكل اقتصاد سياسى در ايران است
كه البته از پراكسيس مولد و ماهيت متضاد نظام سرمايهداری ،يعنى قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت مجزا مى-
گردد .اينجا نيز با استناد به يک طرح جهانشمول ،يک شكل از اقتصاد مدرن به نظام دينى در ايران نسبت داده و برای
مبارزه با آن نسخههای كلى پيچيده مىشود .اگر در دوران قيام بهمن شكل اقتصاد ايران "سرمايهداری وابسته" ناميده و
تشكيل جبهه با بورژوازی ملى جهت مبارزه با دشمن كمپرادور آن توجيه مىشد ،هماكنون "نئوليبراليسم" ظاهراً در
تيررس انتقاد و مقاومت سياسى جماعتهای تودهای و فداييان اكثريتى قرار گرفته است .اگر حزب توده دوای درمان
"سرمايهداری وابسته" را در "راه رشد غير سرمايهداری" و "همكاری اقتصادی و سياسى با شوروی" ،يعنى در تشكيل
سرمايهداری دولتى مىديد ،هماكنون نيز به بهانهی مبارزه با "نئوليبراليسم" و ممانعت از خصوصىسازی برای نظام
سرمايهداری دولتى موضع مىگيرد و جهت منطقى ساختن آن نسخههای جورواجور مىپيچد.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با مفاهيم به اصطﻼح جديد در دوران معاصر مواجه مىشويم ،در
حالى كه معانى و اهداف سياسى آنها كامﻼً مشابه با برنامهی حزب توده و سازمان فداييان اكثريت در دوران قيام بهمن
هستند .به اين صورت كه با استناد به طرحهای مدرن و جهانشمول اقتصادی و سياسى ،شناخت كليت يک نظام
مشخص ،پيچيده و متنوع مانند جمهوری اسﻼمى ايران به شباهتهای شكلى چند شاخص محدود و بدين سان تشبيه و
تطبيق مقولههای ذاتاً متضاد مانند" :دولت"" ،قانون"" ،اقتصاد"" ،جامعه"" ،فرهنگ"" ،مردم" و  ....توجيه مىشوند .ما اين-
جا با مشاهدهی صرف سوژهی شناسا ،يعنى با درک شكل ابژه مواجه هستيم ،در حالى كه ماهيت متضاد نظام سرمايه-
داری )قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت( در يک بستر مشخص تاريخى و فرهنگى تكوين يافته و شكل به خصوص
آن در ايران به صورت محصول پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى پديد آمده است .پيداست كه اينجا استفاده از
بررسى تشبيهى و تطبيقى جهت عدول از "كليت ديالكتيكى" برنامهريزی مىشود كه البته با اهداف سياسى به وقوع مى-
پيوندد .از اين منظر ،نه ديگر نقد درونذاتى و نفىكنندهی تاريخ فوقارتجاعى و هولناک اسﻼميان و نه فراروی )مثبت( از
ماهيت متضاد نظام سرمايهداری در دستور كار قرار مىگيرد ،در حالى كه فعاليت سياسى به كشمكش نظری پيرامون
شكل مناسب انباشت سرمايه محدود و مسئلهی خودآگاهى پرولتاريا و موضوع تحكيم نبرد طبقاتى ظاهراً بى معنى و به
اصطﻼح كامﻼً منتفى مىگردد .ما اينجا با اشكال متافيزيكى مواجه هستيم كه از پراكسيس مولد مستقل گشته و تنها
توسط تشبيه و تطبيق با طرحهای مدرن و جهانشمول سياسى و اقتصادی پديد آمدهاند.
از آنجا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كامﻼً بحرانزده و احزاب و سازمانهای كمونيستى كم و بيش به كلى بى
اعتبار شدهاند ،در نتيجه دوران تشكيل "جبهههای واحد" و "اتحاد عملها" نيز ظاهراً سپری گشته است .ليكن به جای
آنها انواع و اقسام "ليستهای امضا" پديد آمدهاند كه فعاﻻن سياسى منفرد كه البته تعداد آنها به مراتب بيشتر از

٤

جمعيت متشكل حزبى و سازمانى است ،به دور يک گفتمان عامهپسند جلب كنند .ما اينجا با يک روش مواجه هستيم
كه مىتوان از آن به عنوان "نئوتودهايسم" ياد كرد ،زيرا هم گفتمانهای نظری ،هم شيوهی سازمانيابى و هم روش تسلط
ﻼ مشابه با اقدامات گذشتهی حزب توده است .اينجا مفهوم "نئوتودهايسم" از
بر افكار عمومى فعاﻻن سياسى كام ً
"حركت واقعى" و نتايج نبردهای طبقاتى در ايران ،يعنى از شكست انقﻼب بهمن ،سرخوردگى و تفرقهی جنبش كارگری
و بحران ايدئولوژيک جنبش كمونيستى در كشور متكامل مىشود و آن گروه از افراد به خصوص را در بر مىگيرد كه
همان برنامهی حزب توده را در اشكال نوين و در جهت انفعال سياسى در كشور و تبعيد پياده مىكنند ،البته بدون اينكه
حق عضويت خود را به حزب مذكور پرداخته باشند.
به اين منوال كه در گام نخست برخى از افراد كه از طريق ترجمههای ناجور متون فلسفى و تاريخى و يا تدوين مقاﻻتى
مبتنى بر روش به اصطﻼح "تحليل مشخص از اوضاع مشخص" اسمى از خود در ميان طيف چپ ساختهاند ،اعﻼميهای
را طراحى مىكنند كه مضمون آن از يک سو ،تمايز ميان طبقهی حاكم )اصﻼحطلب در برابر اصولگرا ،نئوليبراليست در
برابر محافظهكار( و از سوی ديگر ،روش شناختشناسى تشبيهى و تطبيقى و آن مفاهيمى كه از اين طريق پديد آمدهاند،
را در بر مىگيرد .در گام بعدی عدهای از فعاﻻن سياسى جهت تشديد همبستگى و يا برای اينكه نام و نشانى از آنها
در جايى بيايد و از قافلهی چپ عقب نمانند ،اين اعﻼميه را بدون يک گفتگوی نظری و نقد تئوريک امضا مىكنند و
پيداست كه خود را در دفاع از مواضع آن نيز موظف مىشمارند.

٥

ما اينجا با انبوهى از فعاﻻن سياسى منفرد مواجه مىشويم كه خود را دموكرات ،سكوﻻر و سوسياليست مىشمارند ،در
حالى كه از آن روش شناختشناسى و "نتايج تحقيقاتى" تبعيت مىكنند كه البته آكنده به متافيزيک و با اصول تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس به كلى در تناقض هستند .به اين دليل كه روش بررسى تشبيهى و تطبيقى
مختص به جامعهشناسى بورژوايى مىشود و از آنجا كه تنها معطوف به شكل ابژه مىباشد و از نقد درونذاتى و نفى-
كنندهی كليت متضاد جامعهی طبقاتى ممانعت مىكند ،در نتيجه نزد جريانهای راست و ليبرال از يک محبوبيت ممتاز
برخوردار است ٦.به اين صورت كه نمايندگان آن جهت اثبات فرضيهی "طرح تحقيقاتى" خود تفاوتها و تشابهات
 ٥از جمله بايد از اعﻼميهای ياد كرد كه به مناسبت شركت ديويد هاروی در اجﻼس شهرداری تهران صادر شد .نمونهی بعدی اعﻼميهای
است كه با عنوان "فراخوان به نيروهای چپ در سراسر جهان :در كنار مبارزات مردم ايران بايستيد!" منتشر شد كه مضمون آن محكوميت
سياست اقتصادی نئوليبراليستى در ايران است .ما محصول اين نوع از فعاليتهای تئوريک را برای نمونه در پراكسيس جنبش دانشجويى ايران
مىيابيم كه به مناسبت "روز  ١٦آذر" بدون كوچکترين نقدی بر ماهيت نظام سرمايهداری برای مبارزه در برابر شكل اقتصادی
"نئوليبراليسم" صفآرايى مىكند.
 ٦از جمله بايد از جامعهشناسى دينى ماكس وبر ياد كرد كه از طريق بررسى تطبيقى موجه مىشود .اينجا بايد همچنين "تئوری سيستم" به
نمايندگى تالكوت پرسون و نيكوﻻس لوهمن را نيز در نظر گرفت كه تحت تأثير مقولهی "منطق هدفمند" از آثار ماكس وبر متكامل شده
است .نمونهی بعدی "تئوری توتاليتاريسم" است كه البته در اشكال متفاوت از طريق روش بررسى تطبيقى توجيه مىشود.
Vgl. Weber, Max (١٩٨١): Die Protestantische Ethik I - Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes
Winkelmann, Tübingen, und
مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣مدرنيسم ،امت اسﻼمى و جنبش هاى اجتماعى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد اول ،صفحهی  ٧ادامه،
برلين ،و
مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩اسﻼم و سياست توسعهى اقتصادى در ايران  -نقدى بر جامعهشناسى دينى ماكس وبر ،در آرمان و انديشه،
جلد نهم ،صفحهی  ٣ادامه ،برلين و
مقابسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣نظام جمهورى اسﻼمى و "تئورى توتاليتاريسم" ،در آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٩٣ادامه ،برلين
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عوامل سوبژكتيو را از يكديگر مجزا و ظاهراً قابل مقايسه مىكنند و سپس بنا به ميل خود شباهتها و يا تناقضات آن-
ها را برجسته مىسازند و پيداست كه سرانجام به آن نتيجهای كه از پيش در نظر گرفتهاند ،مىرسند .ما اينجا با تقليل-
گرايى مواجه هستيم كه البته برای رسيدن "محقق" به نتايج مورد عﻼقهی خويش بسيار سازنده است .پيداست كه اينجا
انحراف از شناخت ،سيستماتيک فعال مىشود .به اين صورت كه "محقق" جهت اثبات فرضيهی "طرح تحقيقاتى" خود از
يک سو ،منابع به خصوصى را در نظر مىگيرد و جهت مصداق تحليل خود تنها به آنها استناد مىكند و از سوی ديگر،
از روشهای تحليلى ارزشمند و تقليلگرا ،يعنى بررسى تشبيهى و تطبيقى سود مىبرد كه البته به دليل سادگى خود بسيار
عامهپسند هستند ٧.ليكن از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس اصوﻻً هر گونه تحليلى كه ماهيت
متضاد را از شكل ظاهری آن مجزا مىسازد و از بررسى "كليت ديالكتيكى" يک پديدهی مشخص صرف نظر مىكند،
غير تحقيقاتى ،ايدئولوژيک و عاميانه به شمار مىرود كه وی مضمون آنرا به شرح زير در جلد سوم كتاب "سرمايه"
توضيح مىدهد:
«اقتصاد عاميانه در واقعيت كار ديگری نمىكند ،به غير از اينكه تصورات عوامل توليد را كه درگير مناسبات توليد
بورژوايى هستند ،به صورت اعتقاد تفسير ،منظم و قابل دفاع مىسازد .بنابراين اين نبايد ما را متعجب كند كه ]اقتصاد
عاميانه ،يعنى[ شكل ظاهری ازخودبيگانهی مناسبات اقتصادی ،اين بديهيات منفور و تضادهای تمام عيار را همراه خود
دارد ـ و تمامى دانش بى مورد خواهد بود ،اگر كه شكل ظاهری و ماهيت چيزها بدون واسطه منطبق باشند ـ اگر اينجا
اقتصاد عاميانه خود را كامﻼً نزد خويش احساس مىكند و هر چه بيشتر روابط درونى مناسبات پوشيدهتر است ،به همان
اندازه اين مناسبات مسلمتر به نظرش مىآيد ،زيرا با تصور عاميانه خودمانى است».

٨

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ماركس تمايز شكل ظاهری از ماهيت متضاد و نتايج تشبيهى و تطبيقى
اشكال متظاهر را به دليل عدول از نقد درونذاتى يک "كليت ديالكتيكى" اصوﻻً غير تحقيقاتى و عاميانه مىشمارد .اينجا
شناخت سوژهی شناسا اسير عوامل صرف سوبژكتيو ،آكنده به متافيزيک و از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى به
كلى مستقل و ازخودبيگانه مىگردد .به اين صورت كه "محقق" جهت اثبات فرضيهی "طرح تحقيقاتى" خود ،نخست
تفاوتها و يا تشابهات ظاهری را بر اساس تمايﻼت خود برجسته و يا حاشيهای مىسازد و سرانجام از ابژهی تحليل خود
فقط محصول فعاليت ناب فكری و شناخت مورد عﻼقهی خويشتن را پديد مىآورد كه البته با "حركت واقعى" جامعهی
طبقاتى و ماهيت متضاد آن به كلى ازخودبيگانه است .از آنجا كه اين نوع از بررسىها اسير اشكال ظاهری و به غير از
ماهيت متضاد ،نسبت به كليت تاريخى و فرهنگى يک جامعهی مشخص نيز كامﻼً بى اعتنا هستند ،در نتيجه اينجا به

 ٧از جمله بايد از نقد روشهای معمول شناختشناسى نزد يورگن هابرماس ياد كرد كه تحت عنوان "شناخت و عﻼقه" محتوای تمامى
بررسىهای ارزشمند و تقليلگرا را غيرتحقيقاتى مىشمارد .اينجا وی بر اين نكته انگشت مىگذارد كه در روند تحليل "عﻼقه" قبل از
"شناخت" مستقر شده است .به اين معنى كه "محقق" در روند تحليل خود تنها به آن نوع از شناخت و نتايج دست مىيابد كه از پيش معين
كرده و به آنها عﻼقمند است.
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

تنهايى كافى است كه مفهوم "جامعهشناسى عاميانه" را جايگزين مفهوم "اقتصاد عاميانه" نزد ماركس كرد كه ابعاد
انحراف روشهای شناختشناسى تطبيقى ،تشبيهى ،آپريور ،ارزشمند و تقليلگرا به كلى عريان گردند.
به بيان ديگر ،ماركس علم )مثبت( را ابزار ضرورى براى بررسى و شناخت ماهيت پديدههای متفاوت و متضاد كه اشكال
مشابه به خود مىگيرند ،مىشمارد ٩.از آنجا كه وی همچنين از اين مسئله به خوبى آگاه است كه سرمايه در "حركت
واقعى" خود نه تنها از ماهيتهای متفاوت و متضاد اشكال مشابه را پديد مىآورد ،بلكه بنا بر تمايل درونذاتى خود نيز
منجر به درجات متنوع از تكامل صنعتى و رشد اقتصادی مىشود ،در نتيجه نقد اقتصاد سياسى خود را بر ماهيت نظام
سرمايهداری ،يعنى بر قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت متمركز مىكند كه ما مضمون آنرا به شرح زير در جلد
اول كتاب "سرمايه" مىيابيم:
«آن چيزی كه من در اين اثر تحقيق مىكنم ،شيوهی توليد سرمايهداری و مناسبات توليد و توزيع متناسب با آن است.
مكان كﻼسيک آن در حال حاضر انگلستان است .به اين دليل ،آن به تشريح اصلى تكامل تئوريک من خدمت مىكند .با
اين وصف ،اگر خوانندهی آلمانى با كوتهبينى شانههای خود را باﻻ بياندازد كه اوضاع مربوط به كارگران صنعتى و
كشاورزی انگليسى مىشود و يا خود را خوشبينانه آرام سازد كه در آلمان قضيه هنوز تا اين اندازه ناجور نيست ،پس
بايد وی را صدا بزنم :اينجا در مورد خودت گزارش مىدهد! مسئله درخود و برایخود بر سر درجهی باﻻ يا پايين
تكامل اجتماعى تضادها كه از قوانين طبيعى تكامل توليد سرمايهداری سرچشمه مىگيرد ،نيست .مسئله بر سر خود اين
قوانين است ،بر سر ]قوانينى[ كه با ضرورت بيشتری تأثير مىگذارند و تمايﻼتى كه خود را تثبيت مىكنند .كشور صنعتى
متكاملتر به ]كشور[ كمتر تكامليافته فقط تصوير آيندهی خودش را نشان مىدهد».

١٠

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالى كه ماركس نقد اقتصاد سياسى خود را بر ماهيت نظام سرمايه-
داری و تمايﻼت مسلط آن متمركز مىكند و نمىخواهد كه كتاب "سرمايه" به صورت نقد يک شكل به خصوص از
سرمايهداری فهميده شود ،ليكن اشكال متنوع تاريخى و فرهنگى آنرا نيز در نظر مىگيرد .وی در مسير تكامل تئوری
ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى خود و پس از فراروی از فلسفه به اين نتيجه رسيد كه ديالكتيک به صورت "هستهی
منطقى" و كار به عنوان فعاليت آگاهانهی اجتماعى ،منجر به "حركت واقعى" جامعهی بورژوايى مىشوند كه به دليل
تضادهای درونذاتى خود ماهيتاً انتقادی و انقﻼبى است .انتقاد ماركس به ماترياليستهای بورژوايى و از جمله فويرباخ
نيز از همين زاويه وارد مىآيد .به اين صورت كه آنها مىخواهند با استفاده از مشاهده و حسيت به واقعيت دست
بيابند ،در حالى كه روش "مشاهدهی حسى" تنها قادر به درک شكل ابژه است و شناختشناسى را به تشبيه و تطبيق
مقولههای مجرد تقليل مىدهد و سپس سوژهی شناسا را از شناخت ماهيت متضاد آن به كلى منحرف مىسازد .به بيان
ديگر ،از آنجا كه شكل ابژه ،ماهيت آنرا مىپوشاند ،در نتيجه روش "مشاهدهی حسى" از واقعيت تنها يک عكس مى-

 ٩مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٧انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش "علم مثبت" در انديشهی سياسى ماركس و انگلس متأخر ،در آرمان و
انديشه ،جلد دهم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين
١٠
Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Band I …. ebd., S. ١٢
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گيرد .بنابراين ماركس از يک سو ،بر اين نكته تأكيد مىكند كه ماهيت ابژه "محسوس و موضوعيتيافته" ١١،يعنى
محصول فعاليت آگاهانهی انسانها و سوبژكتيو است و از سوی ديگر ،فقط علم تاريخ را به رسميت مىشناسد ١٢.از اين
منظر ،ابژهی تحليل )دولت ،جامعه ،طبيعت ،تاريخ ،فرهنگ ،مردم ،انسان ،كاﻻ ،ابزار كار و غيره( ديگر خارج از وجود
انسان قرار نمىگيرد ،زيرا با آگاهى ،يعنى سوبژكتيو پديد آمده است .ما اينجا با آن عواقب تاريخى و فرهنگى مواجه
مىشويم كه به صورت فعاليت آگاهانهی انسانى واقعيت را به وجود مىآورند و تنها از اين بابت است كه ماركس نيز نه
از "جهان ابژكتيو" ،بلكه از "جهان موضوعيتيافته" ١٣سخن مىراند.
بنابراين نزد ماركس نيز مانند هگل ابژه يک موجوديت مستقل از سوژه ندارد .در حالى كه هگل از طريق فعاليت فكری
ابژه را به مالكيت "روح مطلق" در مىآورد و آنرا از طريق شناخت مىآفريند ،نزد ماركس آفرينندهی جهان واقعى نه
كار فكری ،بلكه "كار موضوعيتيافته" ١٤است .اينجا "كار موضوعيتيافته" يک مفهوم ديالكتيكى و به اين معنى است
كه انسان سوبژكتيو ،يعنى با آگاهى ،تقسيم كار ،برنامهريزی و پيروی از اسلوب زيبايىشناسى كار مىكند .همانگونه كه
انسان مواد مادی را از طريق كار شكلدهنده دگرگون مىسازد و تبديل به موضوع جامعه مىكند ١٥،به همين صورت نيز
تحت تأثير محصول كار خود موضوعيت مىيابد .همانگونه كه كار به عنوان واسطهی تبادل مادی انسان با طبيعت،
طبيعت بيرونى را دگرگون مىسازد ،طبيعت درونى خود انسان نيز در روند كار و تحت تأثير محصول كارش دگرگون
مىگردد .ما اينجا با جنبهی فعال كار شكلدهنده به صورت يک "كليت ديالكتيكى" سر و كار داريم كه هم ابژكتيو و هم
سوبژكتيو است .به بيان ديگر" ،كار موضوعيتيافته" يک محصول تاريخى است كه بر اساس پراكسيس مولد و بنا بر
نتايج نبردهای طبقاتى فرهنگ مختص به خود را يدک مىكشد .بنابراين كسى كه ماترياليسم را به صورت مجرد در
برابر ايدهآليسم متكامل مىكند ،اصوﻻً نه قادر به درک سرچشمهی عوامل سوبژكتيو )دين ،فلسفه ،ايدئولوژی( ،يعنى
ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى زمينهی مادی مىشود و نه مىتواند به معنى پراكسيس انقﻼبى پى ببرد .اين مضمون
همان انتقادی است كه ماركس به ماترياليستهای بورژوايى در تز اول فويرباخ خود وارد مىآورد ١٦.ليكن اينجا انتقاد
ماركس به ماترياليسم فويرباخ به مراتب اصولىتر برگزار مىگردد ،زيرا با وجودی كه وی در نقد فلسفهی ايدهآليستى
هگل به جابجايى سوژه با ابژه )محمول( و آپريوريسم پى برده و جهان مهآلود اخروی را در واقعيت جهان دنيوی ظاهراً

١١

Sinnlich, gegenständlich
Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche Ideologie, in: MEW Bd. ٣, S. Berlin (Ost), S. ١٨
١٣
Gegenständliche Welt
١٤
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« ١٦ايراد اصلى تمامى ماترياليسم كنونى )و همچنين نوع فويرباخى آن( اين است كه موضوع ،واقعيت ،حسيت تنها تحت شكل ابژه يا مشاهده
درک مىشود] ،يعنى[ غير سوبژكتيو .اما نه به صورت فعاليت حسى انسانى ]يعنى[ پراكسيس .از اين رو ،جنبهی فعال را در تقابل مجرد
ماترياليسم از ايدهآليسم كه طبعاً فعاليت واقعى و احساسى را به اين صورت نمىشناسد ،تكامل مىدهد .فويرباخ در پى ابژههای محسوسى است
كه از ابژههای متصور ،واقعاًٌ قابل تمايز اند :اما وی خود فعاليت انسانى را به صورت فعاليت موضوعيتيافته درک نمىكند .بنابراين وی در
]كتاب[ "ماهيت مسيحيت" تنها رفتار تئوريک را به صورت ناب انسانى در نظر مىگيرد ،در حالى كه پراكسيس فقط در شكل ظاهری كثيف و
يهودیوارش درک و متمركز مىگردد .از اين رو ،وی معنى فعاليت "انقﻼبى"" ،عملى و انتقادی" را نمىفهمد».
Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, Berlin (ost), S. ٥
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حل و فصل كرده است ،ليكن سپس در پيروی از ايدهآليسم آلمانى مفهوم "نوع ماهوی بشر" را با استناد به احساس
صرف خود ،يعنى از مفاهيم "خرد"" ،قلب" و "اراده" متكامل مىكند و به جای اينكه از زمين به آسمان صعود كند ،در
پيروی از فلسفه از آسمان بر زمين پياده مىشود كه ما مضمون آنرا در كتاب "ايدئولوژی آلمانى" به شرح زير مىيابيم:
«"درک" فويرباخ از جهان محسوس از يک سو ،به مشاهدهی صرف خود آن و از سوی ديگر ،به احساس صرف خود
وی كه خودش به آن "انسان" مىگويد ،محدود مىشود ،به جای اينكه "انسان واقعى ـ تاريخى" ]را در نظر بگيرد[.
"انسان" واقعيت است] ،نمونه[ "آلمانى" .در مورد اول] ،يعنى[ در مشاهدهی جهان محسوس ،وی به چيزهايى برخورد
مىكند كه با آگاهى و احساس خودش مغايرت دارند و آن هماهنگى كه وی به فرضيه گرفته است ،تمامى اجزای جهان
محسوس و به ويژه رابطهی انسان با طبيعت را مختل مىكند .پس برای بر طرف كردن اين ]اختﻼل[ ،وی بايد در ميان
يک مشاهدهی مضاعف راه گريز خود را بيابد ،يک روش دنيوی كه ]همچون حقيقت[ به وضوح "كف دست قرار دارد"
و يک روش آسمانى و فلسفى كه "ماهيت حقيقى" اجزا را مشاهده مىكند .وی نمىبيند كه جهان محسوس اطراف وی
مستقيماً از ابديت وجود نداشته و همواره چيز مشابه نبوده ،بلكه محصول صنعت و اوضاع جامعه و البته به اين معنى كه
آن يک توليد تاريخى است] ،يعنى[ نتيجهی فعاليت يک رديف كامل از نسلها كه هر كدام از آنها بر شانههای نسل
قبلى ايستاده ،صنعت و مراودات آنرا پىگيرانه متكامل كرده و نظم اجتماعى آنرا بنا بر نيازهای تغييريافته متنوع
ساخته است .حتا موضوعات سادهترين "اطمينان حسى" از طريق تكامل جامعه ،صنعت و مراودات تجاری در اختيار وی
قرار گرفتهاند».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،انتقاد ماركس به فلسفهی ماترياليستى فويرباخ ابعاد متفاوت دارد .به
خصوص روش "مشاهدهی حسى" وی است كه به غير از شكل ابژه ،توان درک ماهيت تاريخى و فرهنگى آنرا ندارد و
از اين رو ،در تناقض با فرضيهی وی ،يعنى هماهنگى جهان اخروی و دنيوی قرار مىگيرد .ليكن يک مشاهدهی مضاعف
اخروی و دنيوی نيز مشكل روش شناختشناسى وی را حل و فصل نمىكند ،زيرا مفهوم فلسفى "نوع ماهوی بشر" يک
شكل مجرد و جهانشمول دارد ،در حالى كه انسان واقعى و مشخص )اينجا آلمانى( تاريخ و فرهنگ مخصوص خود را
كه البته بر اساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى پديد آمده است ،يدک مىكشد .پيداست كه از منظر
تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس روش شناختشناسى "مشاهدهی حسى" و ماترياليسم مجرد،
غيرديالكتيكى و بورژوايى فويرباخ اعتبار خود را به كلى از دست مىدهند .بنابراين ماركس اينجا هر گونه تشريح به
اصطﻼح ابژكتيو از روند تاريخ كه مناسبات تاريخى را از فعاليت آگاهانهی انسانى ،يعنى از پراكسيس مولد و نتايج
نبردهای طبقاتى مجزا و در يک شكل تجريدی و اجتنابناپذير از روند تاريخ توجيه مىكند ،حاوی خصلت ارتجاعى مى-
خواند ١٨.اينجا موضع سخت ماركس جهت ممانعت از ايجاد توهم نسبت به روند تاريخ است كه انگاری آن مانند يک
سوژهی خودآگاه و مستقل در آمده و حاوی يک منطق ضمنى است كه از سوژهگرايى انسانها ممانعت و آنها را تبديل
به ابژهی خود ،يعنى سلب خرد ،اراده ،آزادی و استقﻼل مىكند .در برابر نقطهی عزيمت ماركس "حركت واقعى" ،يعنى
Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): Deutsche … ebd., S. ٤٢f.
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ديالكتيک گوهر )طبيعت( و سوژه )انسان( است كه تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى وی بازتاب انتقادی و انقﻼبى
آن مىباشد .ما اينجا از يک سو با يک انسان مشخص به صورت "موجود فعال" و از سوی ديگر با پراكسيس مولد،
يعنى با مجموعهای از نيروهای مولد ،سرمايهها و اشكال مراودات اجتماعى )تاريخى ،فرهنگى( مواجه هستيم كه هر فرد و
يا نسلى از نسلهای گذشته به ارث مىبرد و به صورت واقعيت موجود در مقابل خود مىيابد ،هستى مادی خود را در
پرتو ظواهر مجرد آنها )فراساخت ،روبنا( تجربه مىكند و پيداست كه مبتنى بر تضادهای درونذاتى جامعهی طبقاتى در
برابر آنها به نبرد بر مىخيزد ١٩.اينجا واقعيت روبنا نه يک مسئلهی بى اهميت شناختشناسى تلقى مىشود كه مىتوان
به راحتى از نقد آن صرف نظر كرد و نه آن يک شكل جهانشمول به خود مىگيرد كه مىتوان آنرا به دلخواه مجزا
كرد و به تمامى نقاط فرهنگى و جغرافيايى جهان تعميم داد كه ما مضمون آنرا به شرح زير در كتاب "ايدئولوژی
آلمانى" مىيابيم:
«تجريدها برای خود ،يعنى مجزا از تاريخ واقعى اصوﻻً فاقد ارزش هستند .آنها مىتوانند به اين خدمت كنند كه نظم
ماديت اجتماعى را ساده سازند و به توالى يک يک اقشار آن معنى دهند».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،از منظر تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس روبنا )فراساخت(
يک واقعيت تاريخى محسوب مىشود كه به صورت اشكال تجريدی ،يعنى دين ،فلسفه ،ايدئولوژی ،خﻼصه متافيزيک
مناسبات جامعهی طبقاتى را توجيه و منظم مىكند .بنابراين پيداست كه يک واقعيت تاريخى را نمىتوان از يک جامعهی
مدرن وام گرفت و در يک جامعهی دينى منتاج كرد .هر كسى كه دست به اين كار مىزند ،تدارک يک "جامعهشناسى
عاميانه" را جهت تشبيه و تطبيق مقولههای ماهيتاً متضاد مىبيند كه به آن نتايجى كه از پيش معين كرده و به آنها
عﻼقمند است ،برسد .ما اينجا با انتقاد به متافيزيک ،يعنى با نقد روش شناختشناسى "سرمايهداری وابسته" و
"نئوليبراليسم" در ايران مواجه هستيم كه من نمايندگان آنها را به جماعت تودهای و نئوتودهای نسبت مىدهم .در برابر
ماركس همواره بر "حركت واقعى" جامعهی طبقاتى انگشت مىگذارد و نه ماهيت پديده را از اشكال ظاهری آن مجزا
مىسازد و نه به تشريح توجيهى ظواهر مجرد آن مىپردازد .روش تحقيق وی نقد درونذاتى از "كليت ديالكتيكى " و
ديالكتيک نزد وی به معنى "نفى آگاهانه" است كه البته از تشبيه و تطبيق مقولههايى كه تاريخ و فرهنگ مخصوص خود
را يدک مىكشند ،ممانعت مىكند .بنابراين نقطهی عزيمت تحقيق ماركس فرضيههای تشكيل جامعهی بورژوايى ،يعنى
آگاهى تئوريک از روش مدرن توليد سرمايهداری است ،در حالى كه وی پس از بررسى انتقادی اشكال مجرد و ظاهری
آن مانند :دين ،فلسفه ،حق ،ايدئولوژی و اقتصاد سياسى ،نظريهپردازان حاكميت بورژوايى را سرانجام با عواقب فرضيه-
های خودشان ،يعنى با بحرانهای اقتصادی ،نابودی محيط زيست ،سيهروزی پرولتاريا و نبردهای طبقاتى در پراكسيس
سياسى مواجه مىكند .افزون بر اينها ،روش نقد درونذاتى ماركس نفىكننده است .به اين معنى كه وی انگيزهی منطقى
ساختن ،تغيير شكل و اصﻼح نظام سرمايهداری و يا تكامل علم عبور از بحرانهای آنرا ندارد ،زيرا ماهيت نظام سرمايه-
داری ،يعنى حق مالكيت ،اعتبار قانون ارزش و بردگى كار مزدی را در تضاد با طبيعت انسان آزاد و مانع رهايى بشر
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مىشمارد .به بيان ديگر ،روش نقد درونذاتى و نفىكننده برای ماركس ابزار تكامل يک تئوری انتقادی و عملگرا در
جهت ايجاد يک چشمانداز واقعبينانه است كه به خودآگاهى سوژهی واقعى )پرولتاريا( دامن بزند ،آنرا از قدرت بالقوه
به قدرت بالفعل و انقﻼبى در بياورد و شرايط فراروی )مثبت( از "اوضاع موجود" )قلمرو ضرورت( به سوی "اوضاع
مطلوب" )قلمرو آزادی( را در پراكسيس سياسى فراهم سازد .ما اينجا با امكان وقوع يک انقﻼب اجتماعى مواجه هستيم
كه "نفى نفى" را در دستور كار قرار مىدهد .از اين پس ،ماهيت روش مدرن توليد سرمايهداری ،يعنى قانون ارزش ،كار
مزدی و حق مالكيت ملغا و پراكسيس مولد ،يعنى روند توليد ،توزيع و خدمات اجتماعى از نو و توسط "همكاری آزاد
كارگران" سازماندهى و به صورت شورايى اداره مىشود.
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ما تا اينجا به صورت اجمالى با برخى از ابعاد نتايج تحقيقات ماركس به عنوان تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى تا
اندازهای آشنا شديم .وی اينجا نه تنها نقش واسطهها ،يعنى اشكال دينى ،فلسفى ،ايدئولوژيک ،اقتصاد سياسى ،خﻼصه
متافيزيكى را جهت توجيه "اوضاع موجود" افشا مىسازد ،بلكه پرده از وحدت ظاهری يک كليت ماهيتاً متضاد بر مى-
دارد .به اين ترتيب ،ماركس موفق مىشود كه از يک واقعيت مشخص كه همان جامعهی بورژوايى در انگلستان است،
يک تئوری مجرد را به صورت ميانگين مناسبات مسلط روش توليد مدرن سرمايهداری متكامل سازد .منتها ماركس
مصداق كشفيات تئوريک خود را نه محدود به انگلستان مىكند و نه استفاده از آنها را برای نقد مناسبات موجود در
كشورهای غيرمدرن و پيشاسرمايهداری نادرست مىشمارد كه ما مصداق آنرا در كتاب "گروندريسه  "....به شرح زير
مىيابيم:
«جامعهی بورژوايى متكاملترين و متنوعترين سازمان توليد است .مقوله مناسباتش را بيان مىكند .از اين رو ،نسبت
اجزايش همزمان بينش در اجزا و مناسبات توليد تمامى اشكال اجتماعى كه منقرض شدهاند ،تضمين مىسازد] ،يعنى[ با
آوار و عناصری كه بنا شدهاند ،از بخشهايش كه هنوز مابقى غير قابل عبور را با خود يدک مىكشند و اشارههايى تنها
كه به معانى ساخته شده تكامل يافتهاند .آناتومى انسان كليد آناتومى ميمون است».
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همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،زمانى كه يک محقق با تئوری انتقادی از يک كليت تكامليافته و پيشرفته-
ی اقتصادی ،سياسى ،فلسفى و اجتماعى مانند جامعهی بورژوايى و روش مدرن توليد سرمايهداری به خوبى آشنا است،
در نتيجه به مراتب راحتتر قادر به بررسى كليت آن نظامهايى مىشود كه در حال تكامل و دگرديسى هستند .پيداست
كه ماركس اينجا اصوﻻً نظريات ارزشمند و دترمينيستى را نمايندگى نمىكند ،زيرا همانگونه كه هر ميمونى ضرورتاً به
انسان تكامل نمىيابد ،هر جامعهی دينى و هر نظام پيشاسرمايهداری نيز به اجبار به جامعهی بورژوايى دگرگون نمى-
گردد و روند توليد مدرن سرمايهداری را بر پا نمىسازد .به همين دليل نيز جوامع سنتى به انحطاط كشيده و دولتهای
دينى مستقر ،متحول و يا سرنگون مىگردند .بنابراين تشبيه و تطبيق مقولههای اقتصادی ،سياسى و فرهنگى منجر به
اختﻼل در روند شناخت مىشوند .به بيان ديگر ،از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ يالكتيكى ماركس تنها مىتوان به صورت
٢١
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يک روش شناختشناسى و جهت نقد درونذاتى و نفىكنندهی پراكسيس مولد و مناسبات موجود سرمايهداری در
ايران سود برد و با استناد به نتايج نبردهای طبقاتى مفاهيم مخصوص آنرا متكامل كرد.
من تا اينجا به نقد تئوريک روش شناختشناسى عامهپسند "نئوليبراليسم" و روش مناسب استفاده از تئوری ماترياليسم
تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس برای ايران پرداختم كه جهت مصداق آنها رجوع به تجربيات تاريخى را ضروری مى-
شمارم .به اين صورت كه اجماﻻً به نقد تاريخ فرهنگى كشورهای مدرن صنعتى و به خصوص آلمان مىپردازم و سپس
نشان مىدهم كه تكوين نظام سرمايهداری و سياست اقتصادی جمهوری اسﻼمى در ايران را نه از طريق تشبيه و تطبيق
با "نئوليبراليسم" ،بلكه فقط از طريق نقد درونذاتى يک "كليت ديالكتيكى" مىتوان شناخت كه البته در تناقض محض با
اهداف و ايدئولوژی ليبراليسم قرار مىگيرد ٢٣.به اين دليل كه نطفهی ليبراليسم در فلسفهی حقوق طبيعى گذاشته شده
است كه البته قدمت آن به دوران آنتيک يونان باستان مىرسد .به اين عبارت كه اينجا از طبيعت انسان به عنوان يک
موجود خردگرا و حقيقتياب عزيمت مىشود و پيداست كه از اين منظر ،مفهوم "انسان" يک وجه جهانشمول به خود
مىگيرد .از جمله بايد از فلسفهی اُستوا ياد كرد كه با استناد به حقوق طبيعى تساوى تمامى انسانها را از بدو تولد در
نظر مىگيرد و برای اتحاد تمامى انسانها كه اعضاى يک جامعهى جهانى ،يک امپراطورى خردگرا و مهرورز هستند،
موضع مىگيرد .فلسفهی اُستوا اينجا فوقالعاده دموكرات ،حقوق طبيعى آن انسانگرايى تام و دولت مورد نظر آن تجلى
برابری و برادرى است ،زيرا از يک سو ،وظايف سياسى را از ماهيت تنگ و جهانشمول انسان استنتاج مىكند و از سوی
ديگر ،خردگرايى انسان در تعيين سرنوشت خويش را حق مسلم و طبيعى بشر مىشمارد.

٢٤

با وجودی كه اديان سامى بر اساس ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى جهان مادی باستانى ،يعنى از تضادهای درونذاتى
روش توليد و توزيع نظام بردهداری و در پيروی از اصل توحيد )عددی( يک فرعون مصری موسوم به اشناتون متكامل
شدهاند ،ليكن پس از رفرماسيون لوتری اين امكان پديد آمد كه فلسفهی حقوق طبيعى به مباحث دينى مسيحيان نيز راه
بيابد .به اين صورت كه لوتر معجزهی روحالقدوس را نه در اشكال جنجالى مانند :تدارک زلزله و سيل برای مجازات
مؤمنان و گشودن دريا توسط عصای موسى و يا زنده كردن مردگان توسط دستان عيسى ،بلكه آفرينش طبيعت مادی در
شش روز اعﻼم كرد .از اين پس ،آغاز يک روند جديد پديد آمد كه مسيحيان از ماورایطبيعت به سوی طبيعت
معطوف شوند و توسط علم و تجربيات جهان واقعى به جستجوی حقيقت بپردازند .همزمان اشكال متفاوت فرقههای
پروتستان مانند :كلوينيسم ،پيتتيسم ،متديسم و غصل تعميدی پديد آمدند كه نظريهپردازی برای بورژوازی نوپای اروپا
را به عهده گرفتند .از جمله بايد از فعاليت تئوريک اسپينوزا ،دكارت ،بيكن ،ﻻيبنيتس و كانت ياد كرد كه با استناد به
 ٢٣اينجا طرح اين مسئله را ضروری مىشمارم كه من در جای ديگری شرايط تاريخى ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى سرمايهداری را به
تفصيل به زبان آلمانى و فارسى بررسى كردهام .بنابراين اينجا فقط به صورت اجمالى به اين مسائل مىپردازم.
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse in einer "Islamischen Republik" - Ökonomische,
politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuitätsbedingungen der "Islamischen
Republik Iran", Berlin, und
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٧نبرد تمدنها يا بحران هژمونى؟ ـ نقدى بر سياست اقتصادى آمريكا در خاورميانه و ضرورت همبستگى و
همكارى جهانى ،در آرمان و انديشه ،جلد پنجم ،برلين
٢٤
Vgl. Bloch, Ernst (١٩٦١): Naturrecht und menschliche Würde, Gesamtausgabe Bd. ٦, Frankfurt am Main,
S. ٢٦f.

١٢

علم طبيعت در پى اثبات وجود خداوند بودند .به همين منوال ،يعنى با استناد به واقعيت قوانين طبيعى و جهت حفاظت
از منافع بورژوازی بود كه جان ﻻک ،مونتسكيو و ژان ژاک روسو به فعاليت تئوريک جهت توجيه آزادی فردی ،حق
مالكيت خصوصى و ضرورت تشكيل دولتهای مدرن پرداختند .از سوی ديگر ،افرادی مانند :آدام اسميت ،ديويد
ريكاردو و جان استيوارت ميل به تكامل علم اقتصاد ملى روی آوردند كه بر اساس قوانين بازار آزاد حق مالكيت
خصوصى و جايگاه طبقاتى بورژوازی را محصول خردمندی انسانها و يک امر كامﻼً طبيعى بخوانند .به اين ترتيب،
ضرورت نفى استبداد ،آزادی فردی و حفاظت از اصول شهروندی و دموكراسى سياسى نيز پديد آمد كه افرادی مانند:
بنژامن كنستان و الكسى دو توكويل تبديل به نظريهپردازان شاخص آنها شدند .قلهی ذهنيت اين "حركت واقعى"
پديدارشناسى روح در فلسفهی ايدهآليستى هگل بود .به اين صورت كه وی از كاﻻ )خودقضيه( به عنوان وحدت گوهر
)طبيعت( و سوژه )انسان( يک خودآگاهى ،يعنى يک روح عمومى را پديد آورد كه هويت جامعهی بورژوايى را تثبيت
كند .به اين ترتيب ،كاﻻ ظاهراً تبديل به سوژهی جامعهی بورژوايى شد كه حق مالكيت خصوصى را به صورت نتايج
منطقى و طبيعى "آزادی زنده" پديد آورد و رفتار و كردار انسانها را در پرتوی "خرد" منظم سازد .گرانيگاه تاريخى اين
"حركت واقعى" انقﻼب كبير فرانسه بود كه با تدوين اولين اعﻼميهی جهانى حقوق بشر و تصويب قانون اساسى مدرن و
ﻻئيک تبديل به يک نمونه جهت ايجاد رابطهی دولت ـ ملتهای مدرن و سكوﻻر و تشكيل جامعهی بورژوايى در اروپا
شد .در اين ارتباط سه اصل اساسى تشكل ساختاری دولتهای مدرن و قانونمند و جوامع قانونمدار را به وجود آوردند.
اصل اول "پوزيتيويته" )حق قانونگذاری ملت و دموكراسى سياسى( ،اصل دوم "فرماليته" )اختيارات تام شهروندان در
حريم خصوصى خود( و اصل سوم "لگاليته" )قانونمدارى شهروندان( است.

٢٥

همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با اشكال ايدهآليستى از يک جامعهی مدرن بورژوايى مواجه
هستيم كه منسوب به ابعاد حقوقى ،سياسى ،اقتصادی و ايدئولوژيک ليبراليسم مىشوند ،در حالى كه ماهيت متضاد نظام
سرمايهداری ،يعنى قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت خصوصى در تناقض با آنها قرار مىگيرد .به اين عبارت كه
نظام سرمايهدارى ظاهراً مبادلهی پول و كاﻻ را در بازار به صورت رقابت آزاد و آگاه صاحبان آنان با يکديگر به ناظر
القا مىكند ،در حالى كه قوانين بازار بازتاب يک رابطهى ماهيتاً متضاد اجتماعى هستند كه از طريق قانون ارزش استثمار
نيروی كار و حق مالكيت خصوصى سرمايهدار را توجيه و بردگى كار مزدی را بر اكثر قابل مﻼحظهی انسانها تحميل
مىكنند .اينجا كارگران مزدی توسط كار اضافى پرداخت نشده سلب مالكيت مىشوند و محصول كار آنها به شكل
انباشت سرمايه و حق مالكيت طبقهی سرمايهدار و مالكان رانتخوار در مىآيد .پيداست كه اين رابطهى متضاد مادى و
طبقاتى با روبناى سياسى جامعهی مدرن بورژوايى و ايدئولوژی ليبراليسم دشمنانه تﻼقى مىكند .به خصوص به اين دليل
كه شكل سياسى دولت تحقق منافع و مطالبات شهروندان را در پارلمان به ناظر القا مىكند ،در حالى ماهيت سياست
 ٢٥مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ديالكتيک گوهر با سوژه ـ تحزب لنينيستى يا خودآگاهى پرولتاريا؟ در آرمان و انديشه ،جلد سيزدهم،
صفحهی  ٤٩ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨دولت و جامعهی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهی سياسى هگل و ماركس ،در
آرمان و انديشه ،جلد يازدهم ،صفحهی  ٢٣٧ادامه ،برلين ،و
مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٩جهان مدرن و متافيزيک ـ كارل ماركس يا مارتين هايدگر؟ ،در آرمان و انديشه ،جلد پانزدهم ،صفحهی ٧
ادامه ،برلين

١٣

بورژوايى سازماندهى شرايط كلى توليد براى شكوفايى اقتصاد ،انباشت سرمايه و تضمين حق مالكيت خصوصى است.
بنابراين اتفاقى نيست كه تحكيم نظام سرمايهداری و توسعهی صنعت بزرگ در كشور پروس راه ديگری را از "مكان
كﻼسيک آن" ،يعنى انگلستان پيمود .نظريهپرداز شاخص اين راه رشد اقتصادی فريدريش ليست نام داشت كه سياست
توسعهی خود را مشخصاً بر خﻼف قوانين بازار آزاد متكامل كرد .به اين صورت كه دولت مرزهای ملى را تبديل به
مرزهای اقتصادی مىكند و با حفاظت از صنايع ملى مستقيماً در توسعهی زيرساختهای اقتصادی مانند :تأسيس شبكهی
تلگراف ،پست و راه آهن فعال مىشود .همزمان دولت به سرمايهگذاری در صنايع كليدی مانند توليد انرژی )ذغال
سنگ( و فوﻻد روی مىآورد و مناسبات كلى توليد را جهت تدارک انقﻼب صنعتى و توسعهی صنعت بزرگ آماده مى-
سازد.
به اين ترتيب ،دولت پروس موفق شد كه عقب افتادگى اقتصادی كشور را جبران و تمامى قوای پراكندهی سياسى
سرزمين آلمان را متحد سازد و در تقابل به دول كلونياليستى مانند :انگلستان و فرانسه تبديل به يک قدرت قابل
مﻼحظهی نظامى گردد .از اين پس ،زمينهی مناسب گشايش جنگ جهانى اول جهت تقسيم مجدد اروپا نيز پديد آمد
كه البته به شكست ارتش آلمان و سرنگونى حكومت سلطنتى كشور انجاميد .همزمان انقﻼب اكتبر در روسيه به توفيق
كامل رسيد ،در حالى كه خيزشهای انقﻼبى جنبش كارگری جهت استقرار سوسياليسم در آلمان سه بار با شكست
مواجه شدند .بنابراين جنبش كارگری چنان ضعيف و متفرق گشت كه حزب ناسيونال سوسياليسم آلمان به رهبری
آدولف هيتلر بﻼمنازعه به قدرت سياسى دست يافت .از اين پس ،احزاب و سنديكاهای كارگری سركوب و منهدم
شدند ،در حالى كه يک شكل از انباشت سرمايه به صورت سرمايهداری دولتى توتاليتر در آلمان پديد آمد كه هدف
اصلى آن توسعهی صنعت بزرگ و ايجاد زمينهی مناسب نظامى جهت گشايش مجدد جنگ پيرامون تسلط بر جهان
بود.
با شكست ارتش آلمان نازی و پايان جنگ جهانى دوم يک نظم نوين جهانى به سركردگى آمريكا پديد آمد كه در تاريخ
نظام سرمايهداری تا كنون بى نظير بود .از اين پس ،تمامى اصول كﻼن سياسى ،اقتصادی ،ايدئولوژيک و نظامى تحت
تأثير رقابت "ليبراليسم" با "كمونيسم" قرار گرفت .از جمله بايد از طرح اقتصادی جان مينارد كينز ياد كرد كه تبديل به
الگوی سياست توسعهی اقتصادی كشورهای مدرن سرمايهداری شد .به اين ترتيب ،پيشفرض انباشت نه بر پسانداز و
سرمايهگذارى ،بلكه بر مقروضيت و سرمايهگذارى استوار شد ،در حالى كه "دولت دخالتگر" مقابله با بحرانهای
اقتصادى و بيكاری را به عهده گرفت .اينجا سياست ارزی يک نقش كليدی در توسعهی اقتصادی را به عهده داشت .به
اين صورت كه آمريكا از طريق سيستم برتونوودز نرخ ثابت ارزهای ملى با دﻻر را تضمين مىكرد و مانع رقابت افسار
گسيخته در بازار جهانى مىشد ،در حالى كه دولتهای مدرن سرمايهداری قادر بودند كه با افزايش حجم پول )كه البته
سبب تورم مىشود( با بحرانهای ادواری مانند "بحران زياده توليد" مقابله كنند و از طريق خريداری كاﻻهای اضافى هم
جلوى ركود اقتصادى را بگيرند و هم از بروز بحران بيكارى ممانعت كنند .به اين ترتيب ،كشور آلمان )غربى( موفق شد
كه با مساعدت مالى آمريكا و كار و زحمت كارگران كشور از يک سو ،در كوتاهترين مدت ممكنه اقتصاد ورشكستهی
خود را بازسازی و همان جايگاه گذشتهی خود در بازار جهانى را كسب كند و از سوی ديگر به يک هماهنگى اقتصادى

١٤

دست بيابد كه از طريق شاخصهايى مانند :نرخ باﻻى درآمد سرانه ،محدوديت تورم ،اشتغال همگانى و تراز مثبت
توانى )مجموع تراز تجارى و تراز مالى( جلوه مىكرد.

٢٦

به اين ترتيب ،بهترين شرايط ممكنه برای تحقق سياست سوسيال رفرميسم نيز در آلمان )غربى( پديد آمد .از جمله بايد
از بهبود شرايط و كوتاهى روزانهی كار و همچنين از افزايش واقعى دستمزدها ياد كرد كه با توافق كامل سنديكاهای
كارگری با كانون سرمايهداران آلمان در دوران صدر اعظمى لودويگ ارهارد به وقوع پيوست .در ارتباط با تكوين نظام
سرمايهداری در آلمان )غربى( صدور سرمايه از آمريكا ميان سالهاى  ١٩٥٧تا  ١٩٦٢ميﻼدى نقش به سزايى داشت.
به اين عبارت كه با سرمايهگذارى در بخش خصوصى نه تنها توليدات گستردهى لوازم خانگى براى مصرف درازمدت به
كل اروپا و به خصوص آلمان غربى راه يافت ،بلكه در برابر آن توليدات انبوه كه از طريق سيستم تيلوريستى ـ فورديستى
پديد آمده بود ،شرايط مصرف انبوه آنها نيز مهيا شد.

٢٧

ما اينجا با دگرگونى پراكسيس مولد و آن شرايطى مواجه هستيم كه منجر به تشكيل "دولت رفاه" در آلمان )غربى(
شدند .به اين صورت كه با تحكيم يک سياست توسعهی اقتصادى مناسب و سازماندهى نوين شكل انباشت سرمايه كه
البته منجر به فاز درازمدت شكوفايى بازار جهانى و رشد بى سابقهی ثروت اجتماعى شدند ،طبيعتاً امكان تقسيم آن بين
طبقات متضاد و متخاصم اجتماعى نيز پديد آمد .به اين ترتيب ،دولت آلمان )غربى( نه تنها نبردهای طبقاتى را محدود
به فعاليتهای سنديكايى كرد ،بلكه سبب ايجاد يک توافق اجتماعى براى تداوم نظام سرمايهدارى در كشور نيز شد .هر
جريانى كه خارج از نظام سياسى پارلمانى قرار مىگرفت و ماهيت سرمايهداری را تبديل به موضوع نقد و نبردهای
طبقاتى مىكرد ،با خشونت بى امان دستگاه اطﻼعاتى و اجرايى مواجه مىشد .از جمله بايد از "قانون منع استخدام
كمونيستها" ياد كرد ،در حالى كه مسئلهی اتحاد آلمان غربى و شرقى ،همكاری اقتصادی ،سياسى و نظامى با كشورهای
سرمايهداری و از جمله آمريكا بر اساس يک توافق اجتماعى استوار بود .ما اينجا با نقش هژِمونيک يک دولت مدرن
مواجه هستيم كه البته از درون كارخانه ،يعنى بر اساس پراكسيس مولد و مصرف انبوه كاﻻها پديد آمده ،از جامعهی
مدنى به عنوان "مكان توافق" رشد كرده و ظاهراً منجر به يک هماهنگى ميان مناسبات متضاد نظام سرمايهداری
)زيرساختها( با نهادهاى جامعهی مدنى و سياسى )ساختارها( و روبناهاى فرهنگى و ايدئولوژيک )فراساختارها( شده
است.

٢٨

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
 ٢٨در اين ارتباط گرامشى از مفهوم "بلوک تاريخى به عنوان "ايجاد توافق زره وار به وسيلهى اجبار" استفاده مىكند كه شرط تحقق آن نقش
اخﻼقى و ديدگاه پيشرو طبقهى حاكم است كه البته جهت پيشبرد كل جامعه ،منافع و مطالبات طبقهى فرودست را نيز در نظر مىگيرد .ما
اينجا با عملكرد يک "دولت فراگير" )جامعهى سياسى و جامعهى مدنى( مواجه هستيم كه براى تداوم نظام سرمايهدارى تحقق منافع به
خصوص يک سرمايهدار و يا بخش به خصوصى از سرمايه را در نظر نمىگيرد .انگلس اين عملكرد را با مقولهی "سرمايهدار ايدآل كلى" و
پوﻻنتزاس آنرا با مقولهی "آتونومى نسبى دولت بورژوايى" تشريح مىكنند.
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ١٨f., und

١٥

ليكن از آنجا كه سرمايهدار به عنوان سرمايهی شخصيتيافته منطق مخصوص خود ،يعنى كسب بيشترين سود ممكنه
در كوتاهترين زمان ممكنه را هدفمند دنبال مىكند و لذا نسبت به نيازهای جامعهی انسانى و محيطزيستى به كلى بى
اعتنا است ،در نتيجه نه تنها تمامى قوانين مصوبه ،بلكه آن قراردادهايى را نيز كه خود بسته است ،جهت تحقق اهدافش
ملغا مىكند .ما اينجا با شرايط جهانى شدن سرمايه ،يعنى با علت ظهور پديدهی گلوباليسم مواجه هستيم كه البته از
تضادهای درونذاتى روش مدرن توليد سرمايهداری رشد كرده و با آگاهى و هدفمند "جهان موضوعيتيافته" را به
صورت يک "دهكدهی جهانى" در آورده است .به اين عبارت كه اشباع بازار اتومبيل و وسايل الكتريكى خانگى در آمريكا
از يک سو و توفيق دوران سازندگى كشورهاى اروپايى و ژاپن بعد از پايان جنگ جهانى دوم و تسخير موقعيت سابقشان
در بازار جهانى از سوى ديگر ،منجر به تشديد رقابت سرمايههای ملى و عوامل ركود نسبى اقتصادى و تراز توانى منفى
آمريكا در اواخر دههى  ٥٠ميﻼدى قرن گذشته شدند و ضرورت صدور سرمايهى مولد از آمريكا جهت مونتاژ اتوموبيل
و وسايل الكتريكى خانگى به كشورهاى در حال توسعه را پديد آوردند ٢٩.همزمان تناقض نقش دﻻر به عنوان پول جهانى
با پول ملى آمريكا بود كه منجر به بحران نظم نوين جهان سرمايهداری شد .به اين دليل كه تضمين نرخ ثابت دﻻر با
طﻼ و ارزهاى ديگر تنها يک تصميم سياسى بود و ارتباطى با رشد واقعى اقتصاد كشورهاى متفاوت سرمايهداری نداشت.
از آنجا كه نرخ رشد درآمد سرانه ،نرخ تورم و نرخ افزايش كارمزد اين كشورها به كلى متفاوت بودند ،در نتيجه نرخ
ثابت دﻻر نمىتوانست ،در دراز مدت نسبت به اين نوسانها بى اهميت بماند ٣٠.بعداً نقش دﻻر به عنوان پول جهانى بود
كه بايد از يک سو ،به اندازهى كافى وجود داشت تا بتواند به عنوان مولد دورانى و پرداختى تجارت كاﻻها و تحرک
سرمايه را تضمين كند ،در حالى كه از سوى ديگر ،مقدار دﻻر بايد محدود مىشد كه آمريكا بتواند تضمين سياسى خود،
يعنى تعويض دﻻر با مقدار تعيين شدهى طﻼ را عملى سازد .در سال  ١٩٧١ميﻼدى مقدار دﻻر موجود در مجموع ٦
برابر ارزش طﻼيى بود كه بانک مركزى آمريكا در اختيار داشت .دليل اين پديده خصلت دﻻر به عنوان ارز ذخيرهاى
بود .به بيان ديگر ،دولتهای سرمايهداری دﻻر را به جاى طﻼ )لنگر ارزشى پول( پشتوانهى ارز ملى خود قرار داده
بودند.

٣١

بنابراين دولت نيكسون در همين سال سيستم ارزی برتونوودز را ملغا كرد و با تشكيل بازار آزاد ارزها ،مرزهای ملى به
عنوان مرزهای اقتصادی برای حركت جهانى سرمايه گشوده شدند .پيداست كه تحت شرايط جديد الگوی سياست
اقتصادی كينزی نيز در كليت خود ظاهراً بى اعتبار شد و نظريات اقتصاددانان ليبرال و از جمله فريدريش هايک و
ميلتون فريدمن بر سياست اقتصادی كشورهای مدرن سرمايهداری مسلط شدند و شكل انباشت سرمايه را دگرگون

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. ٣٤, ٣٩f.
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.

١٦

كردند .ما اينجا با نئوليبراليسم به عنوان تئوری يک واكنش فوقارتجاعى به "دولت رفاه" مواجه هستيم كه البته از
منظر فلسفى توسط نظريهپردازان پسامدرنيست مانند دانيل بل نيز حمايت مىشود.

٣٢

پراكسيس سياسى نئوليبراليسم با نام شخصيتهايى مانند :رونالد ريگان در آمريكا ،مارگرت تاچر در انگلستان و هلموت
كوهل در آلمان )غربى( گره خورده است .به اين ترتيب ،جهت مقابله با رشد بى سابقهی حركت سرمايه در بازار جهانى
و محدوديت تأثيرات مخرب گلوباليسم بر اقتصاد ملى مسئلهی "دولت ﻻغر" در آلمان )غربى( مطرح شد كه وظايف آن
عكس "دولت دخالتگر كينزی" در گذشته بود .از اين پس ،سيستم بانک مركزی ظاهراً از سياست مجزا و وظيفهی آن
محدود به تدارک ارز مقاوم و ثابت ملى شد ،در حالى كه تحت عنوان ضرورت خصوصىسازی كاهش امنيتهای
اجتماعى و شغلى ،تخريب خدمات بهداشتى ،سﻼمتى ،آموزشى و پرورشى شهروندان و حراج صنايع و مؤسسههای دولتى
در دستور كار سياست قرار گرفتند .ليكن ضربهی نهايى به "دولت رفاه" را نه كابينهی محافظهكار ـ ليبرال به رهبری
هلموت كوهل ،بلكه احزاب سبز و سوسيال دموكرات آلمان به صدر اعظمى گرهارد شرودر وارد آورد .از جمله بايد از
تصويب قوانين "هارتز" در مجلس فدرال آلمان ياد كرد كه البته با توافق سنديكاها و به بهانهی حفاظت از توليد و
اشتغال در كشور به وقوع پيوست .ما اينجا با يک شكل ديگری از دولت در كشور آلمان مواجه هستيم كه "دولت ملى
رقابتى" ناميده مىشود ٣٣.با وجودی كه انگيزهی تشكيل "اروپای واحد" به غير از تشديد همكاری سياسى و نظامى،
منطقهای ساختن اقتصاد و محدوديت رقابت بين كشورهای اروپايى بود ،ليكن سياست اقتصادی نئوليبراليسم از طريق ارز
واحد اروپا )يورو( بر گسترهی كشورهای اروپايى تحميل شد كه نتايج آن تشديد تضادهای طبقاتى و بروز بحرانهای
سياسى و اجتماعى هستند كه البته از يک سو به صورت تشديد نبردهای طبقاتى و از سوی ديگر به صورت تشكيل
دولتهای راست و عروج جريانهای راسيستى جهت تدارک ضد انقﻼب شكل مىگيرند .اينجا مىتوان از جنبش اشغال،
 ٩٩درصدیها و جليقه زردها در فرانسه ياد كرد ،در حالى كه جريانهای فاشيست در برابر آنها دشمنانه صفآرايى
مىكنند .از جمله بايد از "پگيدا" و "حزب آلترناتيو برای آلمان" ياد كرد كه اعضای فاشيست آن به پارلمانهای اياﻻتى و
مجلس فدرال آلمان و همچنين به پارلمان اروپا راه يافتهاند.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،در حالىكه قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت ،ماهيت مستمر نظام
سرمايهدارى را مىسازند ،ليكن شكل انباشت سرمايه يک پروسه مىباشد كه همواره دگرگون مىگردد .اينجا اشكال
تجريدی مانند :دين ،فلسفه ،ايدئولوژی و از جمله اقتصاد سياسى برای خود ،يعنى مجزا از تاريخ واقعى كشور آلمان اصوﻻً
فاقد ارزش هستند ،زيرا به مناسبات مادی جامعه معنى مىدهند ،از منافع و جايگاه اجتماعى طبقهی حاكم حفاظت مى-
كنند و شكل هژمونيک يک "دولت فراگير" را بر اساس يک "توافق فعال" در جامعهی مدنى پديد مىآورند .ما با استناد
به تاريخ فرهنگى يكى از كشورهای مدرن و پبشرفتهی سرمايهداری مانند آلمان مشاهده كرديم كه نه تنها رفرماسيون،
روشنگری و سكوﻻريسم را تجربه كرده و منجر به انقﻼب صنعتى و تشكيل جامعهی مدنى شده ،بلكه اشكال متفاوت

 ٣٢مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٨ادعا و واقعيت ـ پسامدرنيسم يا عوامل اضمحﻼل تفكر و نظم جامعهی بورژوايى؟ در آرمان و انديشه،
جلد چهاردم صفحهی  ٢٠١ادامه ،برلين
٣٣
Vgl. Hirsch, Joachim (١٩٩٨) Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat, Berlin
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انباشت سرمايه را نيز پشت سر گذاشته و بر اساس پراكسيس مولد و از نتايج نبردهای طبقاتى شكل مخصوص دولت
خود را هم پديد آورده است .به عبارت ديگر" ،دولت ناسيوناليست" آلمان به سركردگى بيسمارک شكل سياسى گذار از
عقبافتادگى اقتصادی و اتحاد كشور" ،دولت فاشيست" آلمان به رهبری آدولف هيتلر شكل سياسى سرمايهدارى مونوپل
جهت تدارک جنگ و تسلط بر جهان" ،دولت دخالتگر كينزى" آلمان شكل سياسى سرمايهدارى متأخر جهت مقابله با
بحرانهای اقتصادی و بيكاری و "دولت ملى رقابتى" معاصر شكل سياسى اقتصاد نوليبراليستى در دوران گلوباليسم برای
اين كشور است ٣٤.از آنجا كه ما اينجا با يک "حركت واقعى" و يک سوژهی درونذاتى ،يعنى با انسان تاريخى و
مشخص آلمانى مواجه هستيم ،در نتيجه پيداست كه يكى از اجزا اين "كليت ديالكتيكى" مانند :زيرساخت )زيربنا(،
ساختار )جامعهی مدنى( و فراساخت )دين ،فلسفه و ايدئولوژی( را كه از يک سو ،انقﻼب صنعتى و از سوی ديگر،
رفرماسيون ،روشنگری و سكوﻻريسم را پديد آورده و تجربه كرده و به روش مدرن توليد سرمايهداری و مدرنيته دست
يافته است ،نمىتوان مجزا و در يک جامعهی دينى مانند ايران كه البته فاقد يک چنين تاريخ و فرهنگى است ،منتاج
كرد.
بنابراين دولت اصوﻻً يک پديدهی فلسفى و تاريخى است ،زيرا هر دولتى زمينهى مادى مخصوص خود ،نهادهاى منحصر
به خود و روبناى ايدئولوژيک و فرهنگى مختص به خود را دارد .بنابراين ما اينجا با يک "كليت ديالكتيكى" مواجه
هستيم كه شكل به خصوص دولت مدرن آن از يک رشته مناسبات متضاد ،يعنى از پراكسيس مولد ،نتايج نبردهای
طبقاتى و مقاومتهای اجتماعى ،تشكل ساختاری آنها در جامعهى مدنى ،گفتمانهای روشنفكران ارگانيک طبقات
متخاصم ،رفرمهاى حقوقى و سياسى دولت )انقﻼب منفعل( براى تشكيل هژمونى و ايجاد "توافق فعال" جهت تداوم نظام
سرمايهدارى پديد مىآيد و در درک روزمرهی انسانها و اشكال مدرن هنری منعكس مىشوند.

٣٥

به بيان ديگر ،دولت يک پديدهى فلسفى ـ تاريخى با يک بستر ويژهى اقتصادى ـ اجتماعى است .بنابراين همانگونه كه
استقرار يک نظام اسﻼمى در يک كشور مدرن مانند آلمان معقول به نظر نمىرسد ،استقرار يک نظام سكوﻻر و
دموكراتيک مانند آلمان نيز در ايران تا زمانى كه زيربناى مساعد اقتصادی آن موجود نباشد ،نهادهاى ضرورى آن
متشكل نشده باشند و فرهنگ سياسى آن عموميت نيافته باشد ،معقول به نظر نمىرسد .ما اينجا با ابعاد يک "كليت
ديالكتيكى" مواجه هستيم و پيداست كه تجزيهی يكى از ابعاد جهان مدرن و منتاج آن در يک جامعهی دينى مانند ايران
منجر به تشبيه و تطبيق آنها و تدارک "جامعهشناسى عاميانه" مىشود .همچنين پيداست كه دولتهای متفاوت بنا بر
تاريخ فرهنگى و ايدئولوژی مختص به خود نه تنها اهداف به خصوص سياسى را دنبال مىكنند ،بلكه از ماهيت متضاد
سرمايهداری نيز شكل مخصوص انباشت سرمايه را نيز پديد مىآورند .ما اينجا با پراكسيس مولد و سپهر نبردهای
طبقاتى مواجه هستيم و قدرت ابژكتيو و سوبژكتيو طبقهی حاكم نشانهی ضعف طبقهی كارگر است.
از اين منظر )آناتومى انسان( مىتوان به نقد تاريخ فرهنگى ايران )آناتومى ميمون( پرداخت و شكل ويژهی دولت آنرا
نيز به صورت يک پديدهی فلسفى و تاريخى فهميد .پيداست كه اينجا در و دروازه جهت تشبيه و تطبيق مقولههای ذاتاً
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse … ebd., S. ٤٠f.
Vgl., ebd., S. ١٩f.

٣٤
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متضاد مسدود مىشود .به خصوص به اين دليل كه دين اسﻼم بر اساس ازخودگسيختگى و خودتناقضگويى جهان
مادی در شبهجزيرهی عربستان پديد آمده و با وجودی كه يكى از شعبهها از اديان توحيدی ساميان محسوب مىشود،
ليكن نه ابعاد اين جهانى يهوديت را دارد و نه رفرماسيون دينى را همچون مسيحيت تجربه كرده است .اينجا اعتقاد
مسلمانان بر اساس "وحدت وجود" استوار مىشود كه نه تنها از تمايز ماورایطبيعت از طبيعت و اين جهانى شدن
مؤمنان با سرسختى ممانعت مىكند ،بلكه به يک مفهوم جهانشمول از "انسان" نيز دست نمىيابد .آن چيزی كه قرآن
ارائه مىدهد ،تنها تمايز ميان انسانها است .به اين صورت كه اسﻼم ،مرد را از زن و مسلمان )متقى( را از كافر ،مشرک،
منافق ،فاسق ،مرتد ،ملحد ،مفسد ،محارب و اهلكتاب متمايز مىكند .از آنجا كه اين انسان است كه دين را مىآفريند،
در نتيجه پيداست كه پايبندی فقيهان اسﻼمى به "وحدت وجود" جهت حفاظت از جايگاه اجتماعى آن طبقهای صورت
مىگيردكه خود را نسبت به منافع مادی آن موظف مىشمارند .اينجا اتهام كفر ،شرک و ارتداد و حكم شرعى
مهدورالدم )قتل بدون ديه( برای تمامى كسانى در نظر گرفته شده است كه ميان ماورایطبيعت و طبيعت تميز مىدهند
و دخل و تصرف الله در جهان واقعى و مشروعيت حكومت اسﻼمى را انكار مىكنند .اينجا نقش انسان فقط در بندگى
الله و بيعت با پيامبر ،خليفه و امام خﻼصه و حق قانونگذاری انسان برابر با كفر محسوب مىشود .به بيان ديگر ،بنا بر
قرآن و دين اسﻼم و بر خﻼف جوامع مدرن ،اين ملت نيست كه قانون مىگذارد ،بلكه مجتهدان دين هستند كه به نام
الله و در نيابت پيامبر الله و امام غايب )ولى عصر( شريعت را تفسير و اجرايى مىكنند.
با وجودی كه فرقههای متعدد اسﻼمى دشمنانه در برابر يکديگر صفآرايى كردهاند ،اما تمامى آنها به يک توافق كلى،
يعنى به "وحدت وجود" معتقد و به حفاظت از آن متعهد هستند .ما مصداق اين موضوع را نزد تمامى فقيهان ظاهری و
باطنى مىيابيم .از جمله بايد از كسانى مانند ابوالهٌذيل ،فارابى ،ابنسينا ،سهروردی ،غزالى ،مﻼصدار ،مﻼهادی سبزواری،
اقبال ﻻهوری و مجتهد نائينى ياد كرد كه تفكر دينى همهی آنها با استناد به "وحدت وجود" متكامل شده است .اينجا
ارتجاع سيستماتيک عمل مىكند ،زيرا بنا بر آيات قرآن "امت اسﻼمى" يک نظم خدا خواسته محسوب مىشود كه
كليت ساختار آن به غير از تمايزهای جنسيتى و دينى از وجود يک نظام طبقاتى نيز گزارش مىدهد .پيداست كه اسﻼم
اينجا يک نقش ايدئولوژيک را در توجيه مناسبات واقعى به عهده دارد كه جهت تحميق ،تحقير و سركوب انسانها به
صورت يک ابزار مناسب حكومتى فعال مىشود.
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از آن پس ،كه ايران مستقيماً با جهان مدرن مواجه شد ،نقش اسﻼم به عنوان عامل انحطاط كشور همواره عريانتر از
گذشته گشت .از جمله بايد از شكست جنگهای ايران با روسيه در اوايل قرن  ١٩ميﻼدی ياد كرد كه منجر به تجزيهی
مناطق شمالى كشور شد .به همين صورت استان افغانستان آهنگ استقﻼل نواخت و به سلطهی كشور انگلستان در آمد.
هرگونه انگيزهی دگرگونى در تفكرات دينى و يا اصﻼح تشكل ساختاری كشور با خشونت بى امان درباريان و اسﻼميان
مواجه مىشد .اينجا بايد به خصوص از جنبش بابيه و اصﻼحات ديوانى امير كبير ياد كرد كه هر كدام به شكلى با
شكست مواجه شدند .از آنجا كه سرزمين ايران نه آن مناسبات اقليمى و جغرافيايى را در اختيار داشت كه بر اساس
 ٣٦مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠١٢فرهنگ يكتايى در ايران ـ نقدى بر عوامل عينى و ذهنى رويكرد تاريخى ايرانيان از آيين زرتشت به دين
اسﻼم ،در آرمان و انديشه ،جلد نهم ،برلين
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آن طبقهی نوين بورژوايى رشد كند و نه دين اسﻼم قادر بود كه به يک منطق اين جهانى تن دهد ،در نتيجه اشكال
متنوع نظری جهت عبور از بحران انحطاط كشور و توجيه انقﻼب مشروطه پديد آمدند .در حالى كه ميرزا فتحعلى
آخوندزاده در پى احيا اسﻼم باطنى در ايران بود ،عبدالرحيم طالبوف و ميرزا ملكم خان انگيزهی تدارک يک ائتﻼف
سياسى با مجتهدان ظاهری را داشتند كه قانون اساسى مشروطه را برای آنها قابل قبول سازند .محصول اين كشمكش-
های سياسى تأسيس مجلس شورای ملى و تصويب قانون اساسى مشروطه در اوايل قرن  ٢٠ميﻼدی بود كه البته چندی
نگذشت كه متمم قانون اساسى به آن افزوده و انقﻼب مشروطه در مضمون حقوقى آن تو خالى شد و شكل مشروعيت
اسﻼمى )شيعهی دوازده امامى( به خود گرفت.
به اين ترتيب ،تنفر مردم ايران از قدرت بﻼمنازعهی درباريان و اسﻼميان پابرجا ماند كه اثرات آن به صورت اعدام
شيخ فضلالله نوری و تأسيس سلسلهی پهلوی تاريخ ايران را در قرن گذشتهی ميﻼدی رقم زد .از اين پس ،رضا شاه
اقدام به يک سلسله از اصﻼحات ديوانى و نظامى كرد كه دولت را از درون تثبيت و تماميت ارضى كشور را تضمين
سازد .از جمله بايد از تصويب قوانين مدنى و اصﻼح قوهی قضاييه ،دگرديسى ساختار آموزش و پرورش و تدارک
زيرساختهای كشور مانند گسترش شبكهی پست و تلگراف و تأسيس راه آهن ياد كرد .از آنجا كه روحانيت شيعه
تحقق برنامههای دولتى را بر خﻼف منافع خود مىديد و در برابر آنها مقاومت مىكرد ،در نتيجه دولت به سركوب
اسﻼميان و محدوديت نفوذ ساختارهای مذهبى در كشور روی آورد .به خصوص پس از كشف حجاب زنان به دستور
رضا شاه بود كه دولت مجبور به تشديد سركوب روحانيان كشور در كشور شد.
همانگونه كه خوانندهی نقاد مﻼحظه مىكند ،ما اينجا با يک شكل ديگری از دولتهای مدرن سرمايهداری مواجه
هستيم كه مىتوان از آن به عنوان "دولت اُتوريتهی توسعه" ياد كرد .با وجودی كه دولت ايران به غير از تدارک
زيرساختها در صنعت توليد مانند :شيشه و چرم نيز سرمايهگذاری مىكرد ،ليكن بخش عمدهی سرمايهگذاری در
صنعت نفت و تنها از طريق انگلستان به وقوع مىپيوست .به اين ترتيب ،يک قشر نوين از طبقهی كارگر در ايران پديد
آمد كه خارج از توليدات سنتى و كشاورزی امرار معاش خود را از طريق كار مزدی تأمين مىكرد.
البته زيست "دولت اُِتوريتهی توسعه" در ايران مدت زيادی دوام نيافت ،زيرا پس از آغاز جنگ جهانى دوم قوای متفقين
حكومت رضا شاه را به اتهام همكاری با دولت فاشيستى آلمان سرنگون كرد .از اين پس ،وليعهد كشور ،محمد رضا
پهلوی ،جانشين رضا شاه شد ،در حالى كه در جوار جريانهای محافظهكار موجود دو جريان فوقارتجاعى نيز به صحنهی
سياست كشور راه يافتند .اول جريان پاناسﻼميست بود كه به سركردگى سازمان فداييان اسﻼم انگيزهی تشكيل "امت
اسﻼمى" و تحكيم شريعت در كشور را در سر داشت .در رأس اين جريان شيخ نواب صفوی قرار گرفته بود ،در حالى
كه شيخ روحالله خمينى فتوای قتل مخالفان اسﻼم را برای اعضای اين سازمان تروريستى صادر مىكرد .جريان دوم،
حزب توده بود كه به صورت ستون پنجم شوروی و برای تحكيم منافع "اردوگاه سوسياليستى" در ايران تأسيس شد.
اولين دبير كل اين حزب يک حاجى به نام سليمان ميرزا اسكندری بود و اولين كنگرهی اين حزب با تﻼوت يک آيه از
قرآن افتتاح شد .همانگونه كه در جای ديگری به تفصيل مستند و مستدل كردم ،وضعيت اسفبار جنبش كارگری در
ايران مستقيماً با فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى حزب توده گره خورده است .در حالى كه حزب توده پس از پايان
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جنگ جهانى دوم سنديكای كارگران ايران موسوم به "شورای متحدهی مركزی" را قربانى قرارداد نفت شمال برای
شوروی كرد ،در دوران ملى شدن صنعت نفت يک روز مصدق را رهبر ملى و روز بعد عامل امپرياليسم مىخواند.
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البته پس از سرنگونى رضا شاه برای ايران اين امكان پديد آمده بود كه جريانهای سياسى با پايبندی به اصول قانون
اساسى مشروطه و به سركردگى "جبههی ملى" راه را به سوی تكوين يک نظام مستقل ،سكوﻻر و دموكراتيک بگشايند
كه البته اين چشمانداز با كودتای  ٢٨مرداد نيست و نابود شد .محصول اين فاجعهی تاريخى تجديد حيات "دولت
اُتوريتهی توسعه" در دوران سلطنت محمد رضا شاه بود .به اين ترتيب ،دولت با  ٥برنامهی ميان مدت توسعهی
اقتصادی روش توليد سرمايهداری را در كشور تحكيم كرد .به خصوص پس از اصﻼحات ارضى بود كه نيروی كار
)دوگانه( آزاد در گسترهی ايران پديد آمد و برای اولين بار در تاريخ كشور توليد ،توزيع و خدمات اجتماعى سيستماتيک
از طريق كار مزدی متحقق شد .در حالى كه محمد رضا شاه از پيشرفت اقتصادی ،ادغام ايران در بازار جهانى سرمايه-
داری و قدرت نظامى كشور در منطقه به خود مىباليد ،سيستم چند حزبى كشور را تک حزبى و با قدرت حزب رستاخيز
و سازمان اطﻼعات كشور )ساواک( صدای مخالفان خود كه آنها را "ارتجاع سياه و سرخ" مىناميد ،ظاهراً خفه مىكرد.
ما اينجا با دولت شاهنشاهى محمد رضا شاه به صورت "ارتجاع سفيد" مواجه هستيم كه بر اساس كودتا پديد آمده ،در
اصﻼحات اقتصادی با شكست مواجه شده ،به دليل اهداف نظامى خود در منطقه و جهان منزوی و منفور گشته و به دليل
سركوب تمامى جريانهای دموكرات و پيشرو ،نافى ارتجاعى خود را نيز پديد آورده است.
به بيان ديگر ،از آنجا كه "دولت اُتوريتهی توسعه" در ايران فاقد جامعهی مدنى بود و اهداف سياسى و اقتصادی نظام
بر اساس يک توافق اجتماعى استوار نمىشد و لذا دولت يک شكل هژمونيک به خود نمىگرفت و از آنجا كه نظام
شاهنشاهى جهت عبور از بحران ايدئولوژيک و انفعال انسانها در پى يک "تفسير مدرن" از اسﻼم بود ،در نتيجه با
نظارت ساواک فعاليت تئوريک اسﻼميان در حسينهی ارشاد مجاز شد .اينجا قرار بر اين بود كه يک "هويت مدرن"
برای ايرانيان و يک ايدئولوژی مناسب برای مبارزه با "ارتجاع سياه و سرخ" متكامل شوند .ليكن از آنجا كه تضادهای
نظام سرمايهداری درونذاتى است و انسانها با وساطت آگاهى از تضاد ،از قدرت بالقوه به قدرت بالفعل بدل مىگردند
و به نبرد بر مىخيزند ٣٨و از آنجا كه با استناد به قرآن اصوﻻً توجيه مدرنيته و خردمندی انسان و جامعه غير ممكن
است ،در نتيجه افكار عمومى و از جمله چشمانداز تهىدستان شهری به سوی نظريات مخرب ،مرتجع و متعرض
اسﻼميان متمايل گشت .از جمله بايد از نتايج فعاليت تئوريک على شريعتى ياد كرد كه تبديل به پراكسيس سياسى در
دوران قيام بهمن شد .وی در آثار خود از "جامعهی بى طبقه توحيدی" سخن مىراند كه البته با استناد به "وحدت
وجود" ،يعنى به صورت يک تفسير از قرآن و تمايز "شيعهی علوی" از "شيعهی صفوی" توجيه مىشد ،ما اينجا با يک
تصور ناب و غير تجربى مواجه هستيم كه به سوی ضرورت تشكيل "امت اسﻼمى" نشانه مىگيرد .انگاری كه عاقبت
جماعت شيعيان به صورت دست تقدير از پيش رقم خورده و "جبر كلى تاريخى" آنها را در مسير يک حركت ذهنى
 ٣٧مقايسه فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته  -تاريخچه و تجربيات جنبش كارگرى در ايران ) ١٣٢٠تا ،(١٣٢٧
آرمان و انديشه ،جلد يكم ،صفحهی  ٦٥ادامه ،برلين ،و
مقايسه فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٩جنبش كارگرى در پرتو تودهايسم ،در آرمان و انديشه ،جلد هشتم ،صفحهی  ١٢١ادامه ،برلين
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قرار داده است كه روند قطعى آن كه البته از طريق ايثار و شهادت مؤمنان متعصب تشديد مىشود ،وحدت الله يكتا با
جامعهی بى طبقهی توحيدی را پديد مىآورد و به شريعت اسﻼمى جامهی عمل مىپوشاند .به همين منوال بايد از
فعاليت تئوريک آيتالله سيد محمد باقر صدر ،ابوالحسن بنىصدر و آيتالله محمود طالقانى نيز ياد كرد كه الگو "اقتصاد
اسﻼمى" را با استناد به "وحدت وجود" متكامل كردند .به اين ترتيب ،حق مالكيت بنا بر آيات قرآن اصوﻻً منحصر به
الله )ربالعالمين( مىشود كه البته پيامبر ،امام و سپس فقيهان به نيابت امام زمان )ولى عصر( متولى آن محسوب مى-
شوند .پيداست كه اينجا بر خﻼف ايدئولوژی ليبراليسم نه حق مالكيت پديد مىآيد و نه قوانين بازار يک تظاهر طبيعى
و خردمند به خود مىگيرند .به بيان ديگر ،حق مالكيت بنا بر دين اسﻼم شكل "رزق" دارد كه البته با مساعدت "نايب
امام زمان" )وﻻيت فقيه( و بنا بر مصلحت "امت اسﻼمى" در اشكال دولتى ،تعاونى ،وقفى و خصوصى ميان مسلمانان
تقسيم مىشود و يک شكلى از عنايت الهى به خود مىگيرد .بنابراين حق مالكيت در اسﻼم فقط يک شكل شرعى دارد و
"نايب امام زمان" همواره مجاز است كه هرگاه كه خواست ،آنرا مصادره كند.
از آن پس كه فضای سياسى گشوده و حزب توده دوباره در ايران فعال شد ،بﻼفاصله "ارتجاع سياه و سرخ" در فعاليت
تئوريک و پراكسيس سياسى خود به توافق كامل رسيد .از جمله بايد از سلسله مقاﻻت احسان طبری ،ملكه محمدی و م.
ناور در ارگان رسمى حزب توده )نشريهی دنيا( ياد كرد كه موضوع اصلى فعاليت تئوريک آنها اثبات اين موضوع است
كه اسﻼم يک دين عدالتگر ،دموكرات و پيشرو و جامعهی كمونيستى همان "امت اسﻼمى" است ،منتها با اين تفاوت
كه اسﻼميان از حركت ذهنى تاريخ )روبنا( و كمونيستها از حركت عينى تاريخ )زيربنا( سخن مىرانند .بنابراين اتفاقى
نيست كه حزب توده و سازمان فداييان اكثريت از يک سو ،به پيروی از "خط امام خمينى" در آمدند و از سوی ديگر،
به سركردگى نورالدين كيانوری و فرخ نگهدار با شديدترين واژهها در برابر "ليبراليسم" موضع گرفتند .ليكن "ليبرالهای
ايرانى" افراد معتدل سياسى مانند :كريم سنجابى ،مهدی بازرگان ،عباس امير انتظام ،يدالله سحابى ،ابراهيم يزدی ،حسن
نزيه ،احمد صدر حاج سيد جوادی و عزتالله سحابى از جبههی ملى و نهضت آزادی ،يعنى از بيخ و بن مسلمان و
اسﻼمى بودند.
محصول فعاليت تئوريک و پراكسيس سياسى "ارتجاع سياه و سرخ" قانون اساسى جمهوری اسﻼمى است كه تشكيل
"امت اسﻼمى" را تبديل به وظيفهی دولت مىكند و نهاد "وﻻيت فقيه" را در رأس رهبری آن قرار مىدهد .به اين معنى
كه ولى فقيه نه تنها فرماندهی كل قوا محسوب مىشود ،بلكه  ٦تن از اعضای شواری نگهبان و رئيس قوهی قضاييه را نيز
معين مىكند .ما تا اينجا با اشكال انتصابى و دينى در نظام جمهوری اسﻼمى مواجه هستيم ،در حالى كه انتخابات ظاهری
اشكال به اصطﻼح جمهوری و دنيوی آنرا نيز پديد مىآورند .در رأس اين ساختار رئيس جمهور قرار دارد كه البته پس
از تأييد شورای نگهبان به اصطﻼح از طريق ملت انتخاب مىشود .به همين منوال ،مىتوان از مجلس شواری ملى
)اسﻼمى( ياد كرد كه نمايندگان آن پس از تأييد شورای نگهبان ظاهراً از طريق ملت انتخاب مىشوند و شش تن ديگر
از اعضای شورای نگهبان را معين و نخست وزير را نيز انتخاب مىكنند .همزمان مسئلهی حق مالكيت است كه قانون

٢٢

اساسى جمهوری اسﻼمى آنرا منسوب به الله مىكند و تحت نظارت "وﻻيت فقيه" اشكال دولتى ،تعاونى ،وقفى و
خصوصى مالكيت را به رسميت مىشناسد.

٣٩

به اين ترتيب ،يک ساختار بسيار متناقض از نهادهای انتصابى ـ دينى )ماورایطبيعى( و انتخابى ـ دنيوی )طبيعى( در
نظام جمهوری اسﻼمى موجه و متشكل مىشوند كه انگاری از "وحدت وجود" در شكل سياسى ،يعنى تشكيل "دولت
روحانيت اسﻼمى" گزارش مىدهند .ما اينجا با يک تركيب ساختاری بسيار پيچيده مواجه هستيم كه به يک مشروعيت
دينى دست مىيابد و از طريق انتخابات ظاهری بخش اعظم قوای متقابل خود را به انفعال مىكشد .پيداست كه يک
چنين دولت دينى اصوﻻً قادر نيست كه شكل هژمونيک به خود بگيرد .به خصوص به اين دليل كه اينجا تشكيل جامعه-
ی مدنى و حقوق شهروندی در تناقض با اصول ساختاری "امت اسﻼمى" قرار مىگيرند .ما اينجا هيچگونه اثری از اصول
قوانين اساسى كشورهای مدرن سرمايهداری مانند" :پوزيتيويته" )حق قانونگذاری ملت و دموكراسى سياسى(" ،فرماليته"
)اختيارات تام شهروندان در حريم خصوصى خود( و "لگاليته" )قانونمدارى شهروندان( را نمىيابيم .از جمله به اين دليل
كه تئوری "امت اسﻼمى" ميان داراﻻسﻼم و دارالحرب تميز مىدهد .داراﻻسﻼم مربوط به مكان زندگى مسلمانان مى-
شود كه در رأس آن "وﻻيت فقيه" به عنوان "نايب امام زمان" قرار دارد ،شريعت را تفسير و اجرايى مىكند ،در حالى
كه مسلمانان موظف به بيعت با وی و حفظ وحدت كلمه هستند .در برابر آن دارالحرب قرار گرفته است كه منطقهی
جهاد محسوب مىشود و دوران جهاد فقط زمانى به پايان مىرسد كه تمامى اديان ويژهی الله )مالک اليومالدين( شده
باشند .پيداست كه يک چنين الگو ماهيتاً مخرب ،مرتجع و متعرضى نه تشكيل جامعهی مدنى را مجاز مىكند و نه با
استناد به آن "دولت روحانيت اسﻼمى" اصوﻻً قادر است كه بر يک توافق اجتماعى استوار گردد ،يک شكل هژمونيک به
خود بگيرد و يک وحدت ظاهری از دولت و ملت را پديد بياورد.

٤٠

بنابراين اتفاقى نبود كه پس از سرنگونى محمد رضا شاه ،آيتالله خمينى بﻼفاصله تمامى اموال سلطنتى و بخشى از
تأسيسات دولتى را مانند غنايم جنگى بشخصه مصادره كرد و آنها را ظاهراً در اختيار نهادهای به اصطﻼح غير انتفاعى
قرار داد .از جمله بايد از "بنياد مستضعفين"" ،بنياد  ١٥خرداد"" ،بنياد شهيد"" ،بنياد مسكن انقﻼب اسﻼمى" و بسياری از
اماكن ثروتمند مذهبى مانند" :آستان قدس رضوی" ياد كرد كه تحت نظر معتمدان آيتالله خمينى قرار گرفتند و از
پرداخت ماليات معاف شدند .همزمان خفقان سياسى كه تاكنون به بهانهی "حفظ وحدت كلمه" تا "مرگ شاه" توجيه
مىشد ،تحت تأثير شعار "حزب فقط حزبالله ،رهبر فقط روحالله" قرار گرفت و يک به يک جريانهای سياسى را چنان
تحت فشار قرار داد كه راه ديگری را به غير از انفعال سياسى يا مقاومت مسلحانه برای آنها باقى نگذاشت .از سوی
ديگر" ،دولت روحانيت اسﻼمى" به نزاع شيعه با سنى دامن زد و تحت عنوان "صدور انقﻼب" زمينه را برای جنگ با
دولت عراق آماده ساخت .از اين پس ،سيمای واقعى "امت اسﻼمى" ،يعنى سياست داراﻻسﻼم و دارالحرب برای عموم
مردم ايران به كلى عريان گشت ،در حالى كه در تمامى اين مدت حزب توده و سازمان فداييان اكثريت نه تنها به
پيروی از "خط امام خمينى" پايبند ماندند و در تدارک ضد انقﻼب سياه و سرخ سهم به سزايى داشتند ،بلكه از برنامه و
Vgl. Feridony, Farshid (٢٠٠٠): Transformationsprozesse …. ebd. S. ٣٥٢f., ٤١٣f.
 ٤٠مقايسه ،فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٦تاريخ ديندارى و فلسفهى دولتمدارى در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد سوم ،برلين

٣٩

٢٣

اهداف اسﻼميان افراطى و متعصب مانند اعضای حزبالله نيز پيشى گرفتند .برای نمونه مىتوان از تسليحات سنگين
برای سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمى ياد كرد كه سازمان فداييان اكثريت مبلغ آن شد .نمونهی بعدی معرفى سازمان
فداييان اقليت ،سازمان پيكار ،سازمان راه كارگر ،مائوئيستها و تروتسكيستها به عنوان عوامل ساواک و امپرياليسم و
ضد انقﻼب توسط حزب توده است ،در حالى كه حاكم شرع و قاضى بيدادگاه انقﻼب اسﻼمى ،يعنى شيخ صادق خلخالى
جنايتكار كانديد رياست جمهوری اين حزب بود.
از آنجا كه برنامههای اقتصادی نظام شاهنشاهى به صورت غير قابل بازگشت روش توليد سرمايهداری را در ايران
تحكيم كردند و از آنجا كه تضادهای نظام سرمايهداری درونذاتى است ،در نتيجه نه اسﻼميان قادر بودند كه به دوران
مورد عﻼقهی خود ،يعنى زمان صدر اسﻼم بازگردند و نه مىتوانستند كه اين تضادها را ناديده بگيرند .بنابراين كابينهی
موسوی از يک سو ،در برابر نيازهای اجتماعى قرار داشت و از سوی ديگر ،مجبور بود كه تدارک شرايط تداوم "جنگ تا
پيروزی" را ببيند .به اين ترتيب ،كابينهی موسوی چندين ﻻيحه را جهت رونق اقتصادی به تصويب مجلس شورای ملى
رساند ،در حالى كه شورای نگهبان آنها را به دليل تناقض با شريعت اسﻼم رد كرد .از جمله بايد از قانون كار ياد كرد
كه بنا بر "اقتصاد اسﻼمى" زمينهی حقوقى آن قانون اجاره است .بنابراين اسﻼميان به جای مفهوم "كارگر" از "اجير"
استفاده مىكردند ،در حالى كه برخى از آنها تمايل داشتند كه اسم ارز ملى كشور را از "ريال" به "عفير" )اسم اﻻغ
پيامبر( تغيير دهند .همزمان آيتالله خيمنى اقتصاد را مال خر مىخواند و مدعى بود كه آن "امت اسﻼمى" كه در پى
ايثار و شهادت است و ناگريز به بهشت راه مىيابد ،اصوﻻً نيازی به برنامهی سياست توسعهی اقتصادی ندارد.
به اين ترتيب ،يک نزاع نظری بر سر حدود تفسير شريعت اسﻼم در "حزب جمهوری اسﻼمى" گشوده شد و به مجلس
شورای ملى راه يافت كه"فقه پويا" را از "فقه سنتى" تميز مىداد .با وجودی كه هر دو جريان به "وحدت وجود" پايبند
بودند ،اما نمايندگان "فقه پويا" يک تفسير امروزی از قرآن را به مصلحت جمهوری اسﻼمى مىشمردند كه قوانين مورد
نظر كابينهی موسوی را به تصويب شورای نگهبان برسانند .از جمله بايد از عبدالكريم سروش و محمد مجتهد شبستری
ياد كرد كه بعداً به عنوان "روشنفكران دينى" و نظريهپردازان "فقه پويا" مشهور شدند و ضرورت اصﻼحات نظام را
توجيه كردند.

٤١

از آنجا كه "دولت روحانيت اسﻼمى" هم در داراﻻسﻼم و هم در دارالحرب با شكست مواجه بود و نه قادر به تنظيم
تضادهای درونذاتى نظام سرمايهداری در كشور مىشد و نه توان تداوم جنگ با عراق را داشت ،در نتيجه آيتالله
خمينى برای عبور از بحران موجود فتوايى را صادر كرد كه بعدها معروف به "فتوای وﻻيت مطلقهی فقيه" شد .به اين
ترتيب ،وی "وﻻيت امر" را منسوب به اصول دين كرد و آنرا نسبت به فروع دين ارجعيت داد .از اين پس ،مصلحت
نظام در رأس تصميمات سياسى ،اقتصادی و نظامى كشور قرار گرفت ،البته بدون اينكه از اصل "وحدت وجود" تخطى
شود و يا اينكه "دولت روحانيت اسﻼمى" از تشكيل "امت اسﻼمى" صرف نظر كند .به اين ترتيب ،نه تنها جنگ ايران با

 ٤١مقايسه فريدونى ،فرشيد ) :(٢٠٠٣بحران فقه سنتى و محدوديتهاى فقه پويا براى تحقق حقوق بشر در ايران ،در آرمان و انديشه ،جلد يكم،
صفحهی  ٣٩ادامه ،برلين

٢٤

عراق خاتمه يافت ،بلكه قوانين كابينهی موسوی به تصويب "شورای مصلحت نظام" رسيد و قانون اساسى جمهوری
اسﻼمى نيز بازنگری و توسط مجلس شورای اسﻼمى و شورای نگهبان تصويب شد.
پس از درگذشت آيتالله خمينى مقام "وﻻيت مطلقهی فقيه" به آيتالله خامنهای واگذار و دوران سازندگى به رياست
جمهوری اكبر هاشمى رفسنجانى آغاز شد .اين دوران مصادف با فروپاشى "اردوگاه سوسياليستى" نيز بود و نظام سرمايه-
داری جهانى چنان بﻼمنازعه به نظر مىآمد كه سياست اقتصادی نئوليبراليسم تبديل به يک الگوی جهانشمول از شكل
انباشت سرمايه در دوران گلوباليسم شد .به خصوص به اين دليل كه صندوق بين المللى پول و بانک جهانى نيز پرداخت
وامهای دراز مدت به كشورهای در حال توسعه را منوط به تحقق اين الگوی اقتصاد سياسى كردند .از جمله بايد از
بحران مغروضيت كشورهای آمريكا ﻻتين در دههی  ٨٠ميﻼدی از قرن گذشته ياد كرد كه با وساطت صندوق بين
المللى پول و بانک جهانى و جهت دريافت وامهای جديد به سياست اقتصادی نئوليبراليسم تن دادند .از اين پس ،صنايع
توليدی ،تأسيسات خدماتى ،تعاونى ،درمانى و هنری و منابع محيط زيستى به دست سرمايهداری خصوصى سپرده شدند
كه نتايج آنها تشديد تضادهای طبقاتى و تزلزل جامعهی مدنى و انهدام محيط زيست در كشورهای مغروض آمريكای
ﻻتين بودند.

٤٢

به همين منوال ،كابينهی رفسنجانى برنامهی "تعديل اقتصادی" را اعﻼم و جهت دريافت وام به بانک جهانى مراجعه
كرد .همزمان نمايندگان جمهوری اسﻼمى به آمريكا و اروپا سفر كردند كه ايرانيان تبعيدی را برای بازگشت و سرمايه-
گذاری در كشور تشويق كند .اينجا مسئلهی مصلحت نظام در گرو انجام اصﻼحاتى بود كه عمدتاً بر كوچک كردن
دولت ،متعادل ساختن بودجه ،خصوصىسازی ،اصﻼح نظام مالياتى ،پيشبرد بازرگانى خارجى غير نفتى و گشودن
دروازههای كشور برای سرمايهگذاری خارجى تكيه داشتند .ليكن تحقق يک چنين برنامهای نه با اصول "اقتصاد اسﻼمى"
منافاتى داشت و نه ملزمات آن تقبل ايدئولوژی ليبراليسم ،تجديد نظر در "وحدت وجود" و دنيوی شدن سياست در
نظام جمهوری اسﻼمى بود .با تمامى اين وجود مجالس و كنفرانسهای حزب توده و سازمان فداييان اكثريت در تبعيد
به راه افتادند ،به تطبيق ايران با شوروی و تشبيه رفسنجانى با گورباچف پرداختند و مدعى شدند كه جناح اصﻼحطلب
راه را به سوی دموكراسى و انتخابات آزاد در كشور خواهد گشود .اين وقايع در زمانى به وقوع پيوست كه هنوز چند
زمانى از قتل عام زندانيان سياسى و تشكيل خاورانها در ايران نگذشته بود.
به اين ترتيب ،نئوليبراليسم در ايران تبدل به اسطوره شد .به خصوص به اين دليل كه نتايج برنامهی "تعديل اقتصادی"
در پرتو ايدئولوژی "امت اسﻼمى" به وقوع پيوست و "دولت روحانيت اسﻼمى" شكل انباشت سرمايهی مخصوص خود را
پديد آورد .از اين پس ،يک الگوی اقتصادی در ايران پپاده شد كه شاخصهای مسلط آن خصولتى ،متمركز و رانتى
هستند كه البته با ويژگى مداخلهگری نظامى و بنيادهای دينى و همراه با سيستم تصميم گيری اطﻼعاتى ،غيرشفاف و
فاسد مديريت مىشوند .آن چيزی كه تحت عنوان "خصوصىسازی" عرضه مىشود ،بيشتر با تقسيم غنايم جنگى و
كشمكش بر سر چپاول بيتالمال تحت نظارت و با مساعدت "وﻻيت مطلقهی فقيه" قابل توضيح است .آن چيزی كه
٤٢

Vgl. Altvater, Elmar (١٩٨٧): Sachzwang Weltmarkt, Verschuldungskrise, blockierte Industrialisierung,
ökologische Gefahren – Der Fall Brasilien, Hamburg

٢٥

تحت عنوان يارانه و به دليل نگرانى حكام اسﻼمى از قيامهای مردمى در ميان فرودستان جامعه پخش مىشود ،بيشتر
با مفهوم "زكات" از قرآن قابل توضيح است .اينجا به درستى پيداست كه "دولت روحانيت اسﻼمى" اصوﻻً هيچ برنامه-
ای برای توسعهی اقتصادی كشور در دستور كار ندارد و تنها در پى مصلحتگرايى جهت ادامهی حيات و چپاول هر چه
بيشتر ثروت اجتماعى و استثمار و تخريب هر چه بيشتر محيط زيست در ايران است .به همين دليل نيز برنامهی
"تعديل اقتصادی" كابينههای رفسنجانى ،خاتمى و روحانى به ضد خود بدل شد .در حالى كه برنامهی "خصوصىسازی"
مختص به هستهی مركزی قدرت گشت و تنها آخوند و آخوندزاده و انگلهای رانتخوار از آن بهرمند شدند ،كشور در
كام اقتصاد نفتى در جا زد و سرمايهگذاران خارجى به دليل سياستهای منطقهای جمهوری اسﻼمى به ايران نيامدند.
همچنين بايد از احكام تعزيزی مانند شﻼق و زندان ياد كرد كه برای فعاﻻن جنبش كارگری صادر مىشوند .اينجا فراتر
از بردگى كار مزدی ،شرايط تحقير و تحميق كارگران نيز تدارک ديده مىشود .افزون بر اينها ،بيگاری كارگران مزدی
)ممانعت از پرداخت حقوق معوقه( است كه تنها با استناد به شريعت قرون وسطايى اسﻼم قابل توجيه مىباشد .به بيان
ديگر ،الگوی سياست اقتصادی در ايران نه نئوليبراليسم ،بلكه يک كاريكاتور مسخره از آن و محصول حماقت خودكرده و
خودفريبى ايدئولوژيک جماعت نئوتودهای مىباشد كه البته تنها از طريق تشبيه و تطبيق با اقتصاد سياسى كشورهای
مدرن سرمايهداری پديد آمده است.

نتيجه:
انگاری كه تجربيات تاريخى ما ايرانيان دوباره تكرار مىشود؛ در گذشته به صورت تراژيک و در حال حاضر به صورت
كوميک .در حالى كه جماعت تودهای در دوران قيام بهمن دشمنانه در برابر "ليبراليسم" موضع مىگرفت ،هماكنون
جماعت نئوتودهای به جنگ "نئوليبراليسم" در ايران رفته است .وجه مشترک آنها را مىتوان به درستى در تئوری و
پراكسيس يافت .از منظر تئوريک به تشبيه و تطبيق شكلى مقولههای ماهيتاً متضاد روی مىآورند و با صرف نظر از
شناخت "كليت ديالكتيكى" منجر به ترويج "جامعهشناسى عاميانه در كشور مىشوند .در پراكسيس سياسى نه به نقد
درونذاتى و نفىكنندهی تاريخ فوقارتجاعى و هولناک اسﻼميان مىپردازند و نه فراروی )مثبت( از ماهيت متضاد نظام
سرمايهداری را در دستور فعاليت سياسى قرار مىدهند .به اين ترتيب ،آگاهى تئوريک محدود به كشمكشهای نظری
پيرامون شكل مناسب انباشت سرمايه مىشود و مسئلهی خودآگاهى پرولتاريا و نبرد طبقاتى جهت فراروی )مثبت( از
ماهيت نظام سرمايهداری ظاهراً بى معنى و به اصطﻼح كامﻼً منتفى مىگردد .ما اينجا با اشكال متافيزيكى مواجه هستيم
كه از پراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى مستقل گشته و تنها توسط تشبيه و تطبيق با الگوهای مدرن و جهانشمول
سياسى و اقتصادی پديد آمدهاند.
نظريهپردازان نئوتودهای مدعى هستند كه صندوق بينالمللى پول و بانک جهانى سياست اقتصادی نئوليبراليسم را برای
ايران تجويز كرده و جمهوری اسﻼمى آنرا پذيرفته و توسط كابينههای رفسنجانى ،خاتمى و روحانى به اجرا گذاشته
است .ليكن اين برنامهی اقتصادی تنها درخواستى نبوده است كه نهادهای بينالمللى جهت ادغام ايران در بازار سرمايه-
داری جهانى از دولت جمهوری اسﻼمى داشتهاند .از جمله بايد از "قوانين جرايم سازمان يافتهی فراملى" )پالرمو(،
"كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم" و همچنين "مصوبهی اصﻼح قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم" معروف به
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لوايح چهارگانهی "اف ای تى اف" ياد كرد كه جمهوری اسﻼمى تمامى آنها را رد كرده است .به همين منوال،
سنديكاهای كارگران اروپايى تشكيل سنديكا را حق مسلم كارگران ايرانى مىشمارند و احكام تعزيزی اسﻼمى مانند حكم
شﻼق و زندان برای فعاﻻن جنبش كارگری را محكوم مىكنند .همزمان نهادهای حقوق بشری تساوی حقوق زنان و
مردان را حق مسلم مردم ايران مىخوانند ،تجزيهی جنسيتى و ترور ،شكنجه و اعدام زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران
را محكوم مىكنند .ليكن نظريهپردازان نئوتودهای تا كنون حتا يک بار از خود نپرسيدهاند كه چرا جمهوری اسﻼمى
سياست اقتصادی به اصطﻼح "نئوليبراليستى" را پذيرفته و ظاهراً به اجرا گذاشته ،در حالى كه مابقى مطالبات نهادهای
بينالمللى را رد كرده است .آيا اين امكان وجود دارد كه آن سياست اقتصادی كه اينجا "نئوليبراليستى" خوانده مىشود،
با ساختار "امت اسﻼمى" و موازين شرعى در مورد حق مالكيت منافاتى ندارد؟
نظريهپردازان نئوتودهای همچنين مدعى هستند كه بخشهای دولتى ،خصوصى و شبهدولتىِ موفق شدهاند كه مالكيت و
ثروت اجتماعى را در مقياس بسيار گسترده مصادره كنند ،كارفرمايان دولتى ،خصوصى و شبهدولتى توانستهاند كه
كارگران مزدی را منظبط و نيروی كار آنها را ارزانتر از گذشته سازند و كارگزاران دولتى ،خصوصى و شبهدولتى به
توفيق كامل رسيدهاند كه حق تصرف و استفاده از ظرفيتهای محيطزيست را هر چه بيشتر به انحصار خود در آورند.
ليكن نظريهپردازان نئوتودهای تا كنون حتا يک بار از خود نپرسيدهاند ،مگر تارج و چپاول اموال عمومى ،بندگى و بردگى
انسانها و دستبرد به خزانهی دولتى با ساختار "امت اسﻼمى" و موازين شرعى در مورد حق مالكيت منافاتى دارند؟ آيا
برای شناخت و نقد مناسبات مسلط سياسى و اقتصادی در نظام جمهوری اسﻼمى ايران مطالعهی فلسفهی ليبراليستى
كارل پوپر و آشنايى با اقتصاد سياسى نئوليبراليستى فريدرش هايک و ميلتون فريدمن ضروری است؟
با يک نگاه اجمالى به تاريخ اسﻼم به خوبى روشن مىشود كه انگيزهی محمد از تشكيل "امت اسﻼمى" از همان آغاز
رسالت وی كسب قدرت سياسى و مصادرهی بيتالمال )درآمد كعبه( بود كه در رقابت با بنىاميه به وقوع پيوست .البته
اين كشمكش سياسى در دوران تشكيل حكومت اسﻼمى در مدينه نيز ادامه يافت .به اين صورت كه از يک سو،
مهاجران و انصار و از سوی ديگر ،عبدالله بناُبى )سركردهی منافقان( و ابوسفيان )سركردهی امويان( بر سر قدرت
سياسى و تقسيم بيتالمال در نزاع بودند .محمد از ترس اينكه مبادا همسران وی پس از مرگش بدون درآمد بمانند،
على را وكيل خود و موسوم به "ولى الله" كرد .ليكن پس از درگذشت پيامبر اسﻼم تمامى مخالفان على به سرعت به
توافق رسيدند و ابوبكر را بر مسند خﻼفت نشاندند .ما همين نزاع بر سر قدرت سياسى و بيتالمال را نيز مىتوانيم به
وضوح در تاريخ چهل سالهی جمهوری اسﻼمى ايران بيابيم .از جمله بايد از خلع آيتالله منتظری از قائم مقامى رهبری
و كسب مقام "وﻻيت مطلقهی فقيه" توسط آيتالله خامنهای پس از درگذشت آيتالله خمينى ياد كرد .به همين منوال
مىتوان از قتل احمد خمينى و اكبر هاشمى رفسنجانى ياد كرد كه قدرت سياسى و تسلط آيتالله خامنهای بر بيتالمال
را در معرض خطر قرار داده بودند .ما اينجا با يک "دولت روحانيت اسﻼمى" مواجه هستيم كه شناخت و نقد دروذاتى
مناسبات مسلط آن تنها با استناد به تاريخ اسﻼم و روند تكوين سرمايه در ايران ممكن مىشود .به خصوص به اين دليل
كه ماهيت نظام سرمايهداری ،يعنى قانون ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت در ايران نه به صورت مبدا و خودپو ،بلكه در
معرض روش مدرن توليد سرمايهداری قرار گرفته و در پرتو تاريخ فرهنگى كشور تكوين و قوام يافته است .به اين
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ترتيب ،ماهيت نظام سرمايهداری در ايران شكل معين و تاريخى خود را پديد آورده است كه ما آنرا در حال حاضر
به صورت كليت نظام جمهوری اسﻼمى تجربه مىكنيم.
البته نظريهپردازان نئوتودهای مدعى هستند كه در برابر نمايندگان رياكار ليبرال موضع مىگيرند كه تعميق شكل توليد
كاﻻيى ،كاﻻيىترسازی نيروی كار و طبيعت و تصرف بيشتر اموال دولتى را در سر دارند .ليكن آنها از نظر مىاندازند كه
از طريق تطبيق و تشبيه سياست اقتصادی جمهوری اسﻼمى با كشورهای مدرن سرمايهداری نه تنها يک "جامعهشناسى
عاميانه" را پديد مىآورند ،بلكه با ورود به سپهر متافيزيک نوک پيكان نقد خود را از ماهيت نظام سرمايهداری و شكل
دينى آن در ايران ،متوجهی شكل به اصطﻼح "نئوليبراليستى" آن مىسازند و در واقعيت نبردهای طبقاتى را به سوی
آسياب بادی مىرانند .به اين ترتيب ،مبارزه با "نئوليبراليسم" اشكال انفعالى و ارتجاعى به خود مىگيرد .به خصوص به
اين دليل كه نظريهپردازان نئوتودهای توهم عدالتخواهى در نظام سرمايهداری دولتى و رويای تشكيل تاريخ مصرف
گذشتهی "دولتهای رفاه كينزی" و نوعى از سازشهای طبقاتى و محيطزيستى را دوباره زنده مىسازند كه البته با در
نظر داشتن پديدهی گلوباليسم تمامى آنها محكوم به شكست هستند.
بنابراين انكار الگوی "نئوليبراليسم" در سياست اقتصادی جمهوری اسﻼمى ايران به معنى انكار ماهيت نظام سرمايهداری
در كشور نيست .به گمان من اپوزيسيون كمونيست و انقﻼبى تنها زمانى مىتواند يک نقش مؤثر سياسى را در آيندهی
ايران بازی كند كه خود را از منظر تئوريک از گفتمانهای تودهايستى و نئوتودهايستى رها سازد و با نقد ماهيت نظام
سرمايهداری و شكل به خصوص اسﻼمى آن در ايران مطالبات صنفى طبقهی كارگر را به سوی فراروی )مثبت( از قانون
ارزش ،كار مزدی و حق مالكيت هدايت كند.
ادامه دارد!
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