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 ....سـتام ابریخانه

  داليل دم دستی بحران سياسی اقتصادی جاری . ١
  

  درآمد 

. داری را به لرزه درآورده استبزرگ و کوچک سرمايهھای  دولتۀاپيدمی شورش، بحران، قيام و اعتراض پاي

 - " اردوگاه سوسياليسم واقعاً موجود" و پس از فروپاشی ١٩٩٢ ھمين سال -  که زمانی نه چندان دور انقالب ۀواژ

رفته بود، " پايان تاريخ" به بايگانی ئیپردازان بورژواشد و از سوی انواع و اقسام نظريهی منسوخ تلقی میاکلمه

 ۀحتا جماعاتی که طی دو دھ.  تاريخی ديگر وارد ادبيات سياسی چپ و راست شده استۀاال بيش از ھر دورح

مطالبات حقوق "و " جنبش مدنی"و " خواھیموج دموکراسی" را با عبارات کلی ئیگذشته کوشيدند اعتراضات توده

 که تا ئینھادھا .ببيندح انقالب میشب" روندچون به خلوت می"و غيره مصادره به مطلوب کنند، اينک " بشری

ھای بازار آزاد را در داری دولتی، نسخهروز سوار بر موج نارضايتی مردم به ستوه آمده از تنگناھای سرمايهدي

پيچيدند و به فرودستان لھستان و چک و اسلواکی و رمانی و گرجستان و اوکراين قالب " ھای زردانقالب"بندی بسته

 امن آنان نيز ۀ به در خانئیانقالب توده . رفته استآزادی و نانھای يرشان زير ساطور انقالبکردند، دستان تزو

گاه نئوليبراليسم  ھمان قبله-  هاياالت متحد. در آتش خشم فرودستان سوخت -  ھمان جھنم تاچريسم - لندن . رسيده است

نه دعاھای روزولت، نه باطل السحرھای . زندترين بحران تاريخ خود دست و پا میدر مرداب بزرگ - ريگانيستی 

آيا امپرياليسم برای . قادر به نجات کاخ سفيد نيست) New Deal( مشابه طرح نو ئیکينز ـ دکستروايت و نه تعويذھا

 جنگی مشابه جنگ دوم جھانی را سازمان خواھد داد؟ به يک مفھوم جنگ از سه ،خروج از اين بحران سراسری

 ئی از اقتصاد کازينوئیھای نبرد در وال استريت و ھر جای ديگری که رنگ و بو صحنه. پيش آغاز شده استۀدھ
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 به صورت اوراق ه از بدھی چھارده و نيم تريليون دالری اياالت متحدیادارد جريان داشته است و اينک بخش عمده

  . است) چين ـ روسيه( پيروز امپرياليسم قرضه و سھام در اختيار جناح

 خط دفاعی خود را با استيگليتز و کروگمن و برنانکی و سوروس ٢٠١٠آور در سال  و صدای سرسامآنان که با سر

 و حتا رونق اقتصادی نوشتند، حاال مثل ئیھا در باب کنترل بحران و شکوفاآرايش دادند و در فاينشنال تايمز مقاله

گردن کلفت شھر ۀ اند و مانند داروغت گرفته چه کنم به دسئی گداۀاند و کاسگيران در حيرت فرو رفتهرماالن و جن

 بازان کاران بورسھای ھنگفت ناشی از عمليات سنديکای جنايتخواھند خسارت می-  در فيلم رابين ھود -ناتينھگام 

اين سارقان رسوای بازار آزاد اسم رمز غارت خود . مين کنندأکشان ت را از جيب خالی کارگران و زحمتئیحرفه

ھای اليزه و سفيد و سياه و کرملين و شان در کاخاند و با اين که خود و شرکایگذاشته" قتصادیا رياضت"را

 دوقلو تيرآباد و  و برانکس تا شوش و خانیھارلمھای کوچک  حال می کنند، اما از ساکنان خانهاالھيه و زعفرانيه

 صد وات خود را خاموش کنند و برای تنبيه  المپۀداری بيمار يکی از دو شعلمی خواھند برای رعايت حال سرمايه

داری، ھای چند ده ھزار تومانی گاز و برق و آب، عجالتاً و تا خوب شدن روزگار نزار سرمايهنشدن توسط فيش

ھمه جا . حال بورژوازی بد است.  و ورع و رياضت و جھاد و توبه پيشه کنندء زھد و رضا،مانند کاھنان و صوفيان

-مريکا و اروپا نيز بورژوازی تلوتلو میاکه در قلب افريقای شمالی و خاورميانه بلنه فقط . ستحال بورژوازی بد ا

رسد تاج خاری بر  میئیآويو روياھای تل دروازهۀخورد و زمانی که به بھشت موعود فاشيسم سرمايه در آستان

کوب چشمان اوينچی انسان را ميخنه خيانتی که با انگشتان سحرانگيز د.  در کار نيستئیيھودا. گذارندسرش می

اپيدمی . واقعه اخطار شده است! نه. ھا تا زمانی ذھنی و عروج سوشيانسی به آسمانئی جلجتاۀلوچ اشاره کند و نه تپ

  . بحران خيلی از معادالت سنجيده را به ھم زده است

 - بينی، لطفاً فقط انگليسی را میتو که خيزش کارگران اسپانيا و پرتغال و فرانسه و خروش فرودستان ! رفيق عزيز

  !سخن نگو"عربی انقالب" از -و ديگر 

ھايت را منحصر به متحدان گرمابه و گلستان  سوريه را شاھدی، فاکتۀتو که قيام مردم به ستوه آمد! دوست گرامی

  !داری غرب نکنسرمايه

ای آن ھمه ھزينه روی توپ و تفنگ و کنی به ج گلداماير را نظاره میۀھای تخم و ترکلرزهتو که پيش ! برادر

کار را  کارگران را بپرداز و سقف حداقل دستمزد کارگران شاغل و بیۀسازی، دستمزدھای معوقموشک و غنی

  ! رود وهللاراه دوری نمی. افزايش بده) يک ميليون و دويست ھزار تومان(دست کم تا خط فقر

". تفنگت را زمين بگذار. "نقالب و بدون تھاجم مستقيم خارجیا ، بییاتو که فروپاشی شوروی را ديده! بردار

 !کاران و بدھکارانبی : گويد سی و دو سال پس از انقالب بايد مردم را به دو دسته تقسيم کردات می مجلسۀنمايند

د، اسدهللا چرخناز طالفروشان که نتوانستی ماليات بر ارزش افزوده بگيری، مفسدان اقتصادی که ُسر و ُمر گنده می

يک جا چک خريد [!!] اجازه بدھد اين تاجر خرد] اتاق بازرگانی [ۀسئيت رأاگر ھي: "ات که فرمودهعسگراوالدی

صد ھزار ،ھشت) ۵:  ص٢۴٣٠، ش٢٠/۵/١٣٩٠دنيای اقتصاد، پنج شنبه. (کشدرا می] المللی تھرانبين[نمايشگاه 
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بيا به خاطر خدا دست بر دل کارگر !! اندصبه و تيفوس کشته شدهاند و البد از حھايت وبا گرفتهنفر ھم که در جاده

  !  نازنين نگذارۀيگانکوچولوی ما 

  .باری کمی به حاشيه رفتيم

بحران اقتصادی زمين را زير پای سرمايه ۀ آن چه امروز با کور. موج دوم و سوم بحران نئوليبراليسم در کار نيست

 سيکليک ھایبحران جز نتايج استثمار کارگران و استمرار ھمان و ثروت و قدرت داغ و سرخ کرده است چيزی

 که به آتش - يورو و دالر و دينار و لایر ۀ در منطق٢٠١١اين بحران . ھای تطور يافته نيستدر قالبداریسرمايه

تداوم .. .. ھفتاد استۀبحران دھۀ  دنبال٢٠٠٨بحران  . است٢٠٠٨ ھمان بحران نئوليبرالی ۀ ادام-انقالب دامن زده 

  .... و١٨۴٨ھای، به دنبال بحران١٩٢٩بحران 

فھم . تابی در بروز بالھت نيست ، باری سبقت از سفاھت است اگر بیبحران مارکسی ھایآموزهحاال ديگر انکار

ھای وطنی لوکس، که در ظل ی مدل باال و آقازادهھاھای لندن بچه سوسولفروشگاه" غارت"اين نکته که در 

نداشتند، چندان دشوار " کارانهتبه"ترين نقش  دکترا ھستند، کمۀ کامرون مشغول تحصيالت عاليتوجھات حضرت

حاضر است برای يک کيسه برنج و چند " ھويت شھروند مدرن"و با " جنتلمن"و " آدم عاقل"اصوالً کدام !! نيست

 لندن و ] خشن و بی فرھنگ–نئوت ار[ليس قلچماق و ارنعوتودی اوراق فالن بانک در برابر پسی ماکارونی و ال 

  بيرمنگام و تاتنھام درآيد؟ 

ھای شيک و پيک در کنار ميزھای پوکر و شامپاين و پوند آويو و الزقيه، آدمھای پر شور شورش لندن و تلدر شب

در کردند که شان مرور می ساده را در ذھنۀ اين محاسبه، از جنس نگارندئیھای بی سر و پانشسته بودند وآدم

چند کيسه عدس و لوبيا مقرون به صرفه ) شما بخوانيد مصادره(حساب و کتاب مناسبات اقتصادی خانواده ، سرقت 

  س بانک؟ئيتاپ راست يا لپ
معلوم نيست . ندارھا و داراھا. ھا ميان اين دو طبقه تقسيم شده استھا و بزن بزنھا و قيامکل زمين بازی اين شورش

صدا .  ما ابری استۀھوای خان.است ابری ھوا.  منطقی وقت از پيش اعالم شده، تمام شودکه اين بازی در چارچوب

) مھندس بازرگان(بعضی مانند آن ليبرال پير و خسته ! اندھا ھم شنيدهو تصوير رعد و برق را کرھا و کورھا و الل

جمعی برای جاری .  ھم خيس نشودآن قدر که کسی بدون چتر. يک نم باران. خواھند که فقط باران بيايداز خدا می

ھا را درب و ھا و بازارھای بورس و پادگانھا و کاخ بانکۀسيالبی که ھم. چشندشدن سيالب رنجاب تلخ انتظار می

داری را  سرمايهۀ کھنه و پوسيدۀساختارھای جامع". گل برافشاند و طرحی نو در اندازد"سيالبی که  .داغون کند

شان را  خصوصیۀطلبان باغ و باغچھا و اصالحباران ليبرال. نجامدظامی مبتنی بر آزادی و برابری بيبشکند و به ن

کشان سدھای پر آب بايد شکسته شوند و آب ياری خواھد کرد، اما برای سيراب شدن کوير زندگی کارگران و زحمت

  . ھا برويندجنگل

کارھای طبقات درگير بحران اقتصادی جاری و ارزيابی راه ۀدر اين سلسله مقاالت خواھم کوشيد ضمن مرور فشرد

 ۀرفت از اين بحران اقتصادی در پروژکارھای موقت اقتصادی، تنھا راه برونمنازعه، نشان دھم که خالف راه

 از طريق درھم شکستن بورژوازی ۀطبق اين انقالب سياسی خلع يد کامل از ۀوظيف. يابی است قابل رهسياسی انقالب
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 کشان متشکل و گرد آمده در يک جنبش اجتماعی فراگير و ايجاد ھای سرکوب دولتی توسط کارگران و زحمتنيرو

  .  لغو کار مزدی و الغای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد استۀيک نظام اجتماعی جديد توليدی بر پاي

 

   دستی ی دمھاانگيزه. ١

دانی را به به طور مشخص روح سرگردان متفکر فلسفه" اريخنقش شخصيت در ت" به نام یا جزوهۀپلخانف در مقدم

برای ) مترجم رساله(گذارد که به وضوح ميان پوزيتيويسم و ولونتاريسم در نوسان است و خليل ملکی نمايش می

  :نويسدمنشويک می" استاد "ۀ بر جزویا آشفتهۀ سيال و مترصد را متعين کند، طی مقدمۀاين که آن روحي

، اگر ھيتلر پيش از ]منظور جنگ جھانی اول است[توانست در اواخر جنگ گذشته به روسيه برود  نمیاگر لنين«

 ۀرفت، اگر چرچيل به سکت مردم از بين میۀرسيدن به حکومت مثالً در موقع کودتای معروف مونيخ به دست تود

منظور [ آيا جريان جنگ جھانی اخير گذشت و باالخره اگر ستالين و چيان کای چک و موسولينی نبودند،قلبی در می

از [ ]  داخل ۀ، نوشت٢تا ص پلخانف، بی(» شد؟و باالخره جريان تاريخ معاصر عوض می] جنگ جھانی دوم است

  ) من است

 تکامل تاريخ را آموخته بود، با اين تصور که انگشت روی ۀ تقی ارانی فلسفمکانيکی ماترياليسمخليل ملکی که از 

  : دھد تاريخ نھاده است، ادامه میۀاحث فلسفترين مبپيچيده

که حل يکی از ۀ تاريخ است بل از اين نوع نه فقط حل يکی از مسايل مھم فلسفئیجواب دادن به اين اگرھا و اگرھا«

- است که در مسايل اجتماعی صاحب نظر و عالقهئیھامسايل عملی است که در سياست روز مورد ابتالی تمام آن

  )پلخانف، پيشين مقدمه (».باشندمند می

ھای خليل ملکی را به خود ھموار نکنيد به اجمال  ناياب پلخانف و درفشانیۀ يافتن رسالۀھودبرای اين که زحمت بی

، "جبری يا قدری بودن منافی با فعاليت اجتماعی نيست" سست فلسفی مقوالتی از قبيل ۀبگويم که در اين رسال

حدود "، "مکتب ضرورت تاريخی"، "خود عاملی در جريان ضرورت استانسان "، "ترکيب آزادی و ضرورت"

ھای کم نئيآيا سجايای شخصی در جريان تاريخ موثر است؟ و غيره بر مبنای تب"، "امکان تاثير شخصيت در تاريخ

يسم اي ماترۀدرک اين نکته که پلخانف چگونه به نظري! واقعاً از پلخانف توقع نداشتيم. مايه طرح و شرح شده است

 The Materialist(و يا به تعبير خود مارکس تصور ماترياليستی از تاريخ ) Historical Materialism(تاريخی 

conception of history(فاصله گرفتن از نقش . گاه نظری او؛ برای من دشوار استپی نبرده، با توجه به جای

 و ناديده گرفتن انسانی ۀارادلفه از و تفکيک اين مؤ اجتماعی توليد روندھا در چارچوب تاريخی و مناسبات انسان

 اقتصادی و سياسی ۀ ضرورت بررسی ساختاری ھر واقعتوليدی نيروھای رشد معين از اشکالبا  انسان تناظر

 مناسبات پيش گفته زيربنای واقعی تحوالت ۀکيد مارکس مبتنی بر اين که مجموعأبه يک مفھوم ديگر ت. است

که کند، بلن میييشان را تعگی موجوديتھا نيست که چگونۀ انساندھد و اين آگاھی و اراداجتماعی را شکل می
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گر است و نيازی به سازد، بسيار واضح و روشنشان را معين میھاست که آگاھیچيستی موجوديت اجتماعی آن

  )لمانیائولوژی در اين زمينه بنگريد به ايده. (ھای پلخانف ندارداستدالل

 و ايجاد ترافيک نتی شده ئیکيلو" تحليل" خروارھا أھای خبری که منشرزرو مبحث پيش گفته به اين گزينهحاال با 

  :است توجه کنيد

  .... ليس درگير شدند وو ساله جوانان و مردم خشمگين يونان با پ١۵ آندرئاس گريگور ويلوس پس از کشته شدن -

  ....آغاز شد ساله ٢۶ انقالب تونس با خودسوزی محمد بوعزيزی -

  .... ساله مردم لندن و بيرمنگام با پليس درگير شدند و اين شھرھا در آتش سوخت٢٩ به دنبال قتل مارک دوگان -

اش در خيابان لی در اعتراض به گرانی مسکن به ھمراه دوستان فيس بوکیئياسراۀ  سال٢۵دختر دافنی ليک  -

  ....ل به راه افتادئيھرھای مختلف اسراآويو چادر زدند و موجی از اعتراض در شراچيلد تل

انقالب )داريوش ھمايون ؟(حمد رشيدی مطلق موھن اۀ در پی نوشتن مقال: " و البته سی و سه سال قبل در ايران-

  ....ضد سلطنت آغاز شد

قاسطان ندا آۀ  مير حسين موسوی يا به خاک افتادن مظلومانگلۀمردم پس از :  و سی و سه سال بعد باز ھم در ايران-

  ....به تظاھرات خود دامنه و استمرار بخشيدند

 ذھن ساده لوح نتيجۀھای اجتماعی فقط  مادی جنبشۀھای سطحی از ساختار واقعی و انگيزپذيرش چنين درک 

  .به نظرم چيزی بيش از اين ھاست! نه. لوحی نيز ھست سادهروندعين . نيست

  

  چرا امکان؟. ٢

وقت آن رسيده . اند برخوردهامکان ۀحب اين قلم بيش از ھر اصطالحی به کليد واژگان آشنا با مقاالت صاخوانند

بندم و آن  اصلی پای ۀکد اين واژيش از ھر زمان ديگری به کاربرد مؤاينک من ب .است در اين باره توضيحی بدھم

و درک درست او از  پراتيک  وتئوریھای لنينی می دانم که از استنتاج و ترکيب  از آموزهیارا به يک تعبير فشرده

ن تحقق سوسياليسم و تحليل وقايع آينده يي برخاسته و دستگاه تئوريکی مناسبی برای تبسوسياليسم تاريخی ۀفلسف

 کارگر در ۀ انقالبی طبقۀاز يک سو فھم تاثير اراد. استپراتيک ماترياليسم درک لنين از نتيجۀ امکان. ساخته است

گرا داری و از سوی ديگر دريافت نقش موثر عناصر پيشتاز وعملماعی نظام سرمايهر مناسبات توليدی و اجتييتغ

 پاسيفيسم و پوزيتيويسمپس زدن . سازدھای اجتماعی ما را به مدل معدل امکان نزديک می تحقق آرمانۀدر عرص

 را به سوسياليسم يریناپذ اجتناب مارکسی ۀحاکم و جاری در انترناسيونال دوم به لنين اين فرصت را داد که آموز

 ديگری در دوران ۀ يا ھر تحول اجتماعی بالندسوسياليسم پذيری امکان و امکانيابی و سازی امکانمسير صحيح 

 و پوزيتيويسم و اليتيسم و ولونتاريسم در تحليل وقايع تاريخی ھميشه باالی دست امکاناين . ما تکامل دھد

  . دھدھيت و مفھومی طبقاتی در بستر شرايط عينی جامعه میايستد و به انقالب اجتماعی ما میبالنکيسم

  :توان فھميد که بلهبه اين ترتيب می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

به ھمين  .گرفت تونس مانند کاھدانی آغشته به بنزين نبود، ھرگز آتش نمیۀبوعزيزی کبريت را زد اما اگر جامع

ھا و لی در روند انقالبئيدافنی ليک اسراتوان فھميد که گريگور ويلوس يونانی و مارک دوگان انگليسی و ترتيب می

-که نمی" گرانتحليل" ھستند و برای آن دسته از پديدهھای جاری در کشورھای خود فقط و حداکثر يک جنبش

ھا به اين. ھا برای تفسير خبر مفر مناسبی استھا ببرند، تمسک به اين شاخک دست به ريشه-توانند  يا نمی- خواھند 

ل دم دستی يا فرمال که نيازی به مطالعه، تعمق و تفکر در ساختارھای اقتصادی سياسی جامعه ندارد و گويند داليمی

  ! کند طبقاتی گزارش میۀھا را بدون شناخت موتور محرکجنبش

  ....اگر مجالی باشد، اين بحث را با طرح داليل ساختاری بحران ادامه خواھيم داد
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