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 شودفرش نمیراه نو با مفاهیم کهنه سنگ
 

 تأملدرنگ و بهزیادی را گاه به "ائلمس"راه نو چاپ شده است،  یی ششم نشریههای اپوزیسیون" که در شماره"واکاوی انگاره
ی مدنی از جامعه "مسائل"ی از نظر گذرانده است. گستره کژی و کاستیبه گاه و و راستی نظم، گاه بهتأملدرنگ و بیو گاه بی

جم جزوه نیز که فضایی شاید تا چندین برابر ح سرمایه از چنان وسعتی برخوردار است بندی  و دولت تا امپریالیسم و دوره
 یارغ از ایجاز . فابه شرط آنکه مخل نباشدالبته ؛ ستایجاز در سخن هنری بس ستودنی ا یرواما به هر  دور از انتظار نبود،

، در ستا که چیزی نزدیک به تمام جزوه را به خود اختصاص داده یادشده "مسائل"واکاوی  یا راستی اطناب و حتی کژی 
شویم؛ شاید رو میبهروبود شده  تکرار عرضهپر های پیشین  که در شماره همان دستگاه تحلیلی ز هم بای پایانی باچند صفحه

باشد  نیزنظر نویسنده ای که مدشدهکم ارتباط تصریحدستدقتی ما باشد که از کم بسا که چه تر.فتهُر این بار کمی ُشسته
تگاهی که چند استفاده از دس رنویسنده ب پافشاریامر در کنار  ی پایانی نیافتیم، لیکن اینمیان کل جزوه و آن چند صفحه

ی وشنود دربارهگفت ی پایانی بپردازیم وبه همان چند صفحه الحالما را واداشت تا فی ی پایانی مبتنی بر آن استصفحه
  .رها کنیمرا اینجا  آن "مسائل"

 جای سوسیالیسم لیبرالیسم به. 1

" قیاسو "به همین  دارندرا  نقش "قربانی" و "متجاوز" ترتیببه"ج.ا و متحدینش" و "دولت آمریکا و متحدینش در منطقه" 
ی ج.ا" را داشتند. در دارانههای سرمایهسیاستشرکت کردند" نقش "قربانی   98و آبان  96های دی "مردمی که در شورش

ها را به ترتیب در دخالت نظامی حق محتوای عمل آنداشتند که این مطالبات بر ر حق"ب یهر دو مورد نیز قربانیان "مطالبات
.ا" و "مردمی "دولت ج در استداللی همانند   ،به ادبیات نویسنده بازو ساخت. های دی و آبان برمیایران در سوریه و شورش

شرکت کردند" حق دارند از خود دربرابر تعرضات متجاوزین یعنی "دولت آمریکا" و  98و آبان  96های دی که در شورش
گام بعدی تحلیل نویسنده  1است. یک جریان"ی ج.ا" دفاع کنند. اما این تنها "وصف محتوای دارانههای سرمایه"سیاست

 . محتواچونان  حقی تصری دربارهمخن داب   پرداخت اما پیش از ،است "شکل یک جریان"

و ، مارکس به انتقادی تندوتیز از لیبرالیسم 1840ی گیری سوسیالیسم علمی در دهههای شکلدر همان نخستین بارقه
یعنی  ،این حقوق ترین  عیار به بنیادیای تمامحمله پس ازوی  .پردازدی حقوق بشر میبیانیهی آن یعنی مانیفست فشرده

تنها حقوق انسان حقوق بشر نه» :گیردچنین نتیجه می ،ی دوم اعالمیه آمده استکه در مادهبرابری، آزادی، امنیت و مالکیت 
به معنای موجودی نوعی نیست، بلکه نفس زندگی  نوعی، نفس جامعه را چارچوبی بیگانه از افراد و همچون محدودیتی بر 

عنوان بورژوا عنوان شهروند که به"انسان نه بهی حقوق بشر و حقوق شهرونداعالمیهدر  2.«انگاردی آنان میاستقالل اولیه
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پندارند نه که مدعیان لیبرالیسم می حقوق بشر آنچنان عبارت دیگربه 3«شود.است که انسان واقعی و حقیقی شمرده می
 بلکه حقوق انسان در مقام بورژوا است. ان موجودی نوعی و نه حقوق شهروند، حقوق انسان به عنو

انسان »نویسد: نشر شده بود می شده در آنیادی ای که نوشتهی دیگرش در همان جریدهاز سویی دیگر مارکس در نوشته
جوهر انسان موجودی انتزاعی نیست که بیرون از این جهان آرمیده باشد. انسان، جهان  انسان، دولت و جامعه است ... 

ه مدعی  تنها حقوق بشر حاوی آن چیز کسان تکمیل کرد که نهنیدی پیشین را بتوان نکتهمی بنابراین 4« حقیقی ندارد.واقعیت  
شمول جوهر جهان یعنی– سبب فقدان بنیان آنپیشاپیش بهشول و فراتاریخی عنوان چیزی جهانآن است نیست، بلکه حق به

 قسمی کند همواره مشغول  آفرینی میی تاریخ نقشواقعیتی راستین ندارد. پس آنگاه که بر اریکه –انسان فراتاریخیو 
ه با مواجهجای کار تا همینجای حقوق بشر جا زدن. رژوا را بههمانند آنچه مارکس گفت یعنی حقوق بوکاری است، فریب

اشاره به بورژوا است و دیگر واقع حقوق اینکه حقوق بشر بهپی به خود گرفته است؛ نخست اشاره به درلیبرالیسم دو گام پی
شدنش سرنخی است به ظاهر ازاینرو سبب فقدان بنیانی برای آن ناممکن است.قسمی حقوق بشر واقعی پیشاپیش به آنکه

 .رفته است دستکه از طبقاتی تحلیلی برای بازیابی باشد تواند سرنخی که جرمی رخ داده و برای هر مارکسیستی میاین

های اما این اشارات نخستین و داهیانه هنوز بسنده نیست. مارکس در جایی دیگر اما در همین بستر یعنی جدال با هگلی
وضع شده است را به پیشاپیش شود بلکه قانون حقی که به دست قانون وضع نمی حقپردازد که به این موضوع میچپ 

پردازد و شان" میی پرودون در "رد مالکیت یک قوم بر سرزمینحتجاج هوشمندانهاو در این جدال به ا 5شناسد.رسمیت می
گوید که در تمامی ادوار، حق موهومی مالکیت یابند میآمیز میرودون در پاسخ به کسانی که این را مبالغهپ»نویسد: می

آگوست »کند ای از آن را چنین یاد مینمونهو  «.داری، خراج، امتیازات سلطنتی و بیگاری و هکذا شده استتیول موجبملی 
طریق  . او بدینکندی ملت به مثابه مالک آغاز میآید و با فرضیهوجود مینت مایل است توضیح دهد که چگونه مالکیت بهکُ 

گذارد دارد زمین را بفروشد، میاو دولت را وامی شود.دچار می( petitio principii)اثبات از قبل فرض  نتیجه ی به سفسطه
پرودون  6«.کندداران این امالک را بخرند، یعنی او مناسبات مالکیت که مایل است به ثبوت برساند را فرض میتا سرمایه

شناسایی »معنا است که  همینواقع وجود دارد. به فرضی است بر اثبات آنچه که بهپیش حقهوشمندانه دریافته است که 
هر دو اساس طبیعی   7«.معنای دیگری جز شناسایی بردگی توسط دولت باستان نداردی دولت معاصر، وسیلهحقوق بشر به

کند که در آن لیبرال در گفتارش استداللی می ،گفتتوان می بنابراینشناسند. وضعیت موجود را در قانون به رسمیت می
جز بیان آنچه وجود داشته است. کند در گفتار هیچ نمی ازاینرو. جاگذاری کرده است حقنتیجه را در مقدمه به شکل 
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شود، که پیشاپیش موجود بوده به رسمیت شناخته می حقیکند که در آن همچنین لیبرال در کردارش قانونی تصویب می
 دادن به آنچه وجود داشته است. کند جز رسمیتدر عمل نیز هیچ نمی ازاینرو

که قانون نیز آن  است، مفروضجاج لیبرال امری پیشاپیش احتو در  حکم مارکس حقوق بورژوا استبهکه  یحقوق بشراما 
 پرسشاین  وفور بهمارکس در ایدئولوژی آلمانی به شناسدش از کجا سر برآورده.کند بلکه تنها به رسمیت میرا وضع نمی

انتقاد از یکی دیگر برداشت احتمالی از بحثمان را نیز منتفی کند. مارکس در لیکن ما قسمتی را برگزیدیم که سوء ردازدپمی
را  «آلیستی ارادهتعریف ایده»و  «تعریف ماتریالیستی قدرت»کنند که های چپ، به دو سنتی در تاریخ اشاره میاز هگلی

قی کردند، در رت را به عنوان بنیانی برای حق تلپردازانی که قددر تاریخ واقعی، آن نظریه» اند.گرفته بنیانی برای حق در نظر
ی حق در نظر آینه قدرت به مثابه شالودهنگریستند، ... . هرعنوان بنیان حق میاند که به اراده بههایی بودهتقیم با آنستضاد م

سایر مناسباتی است که قدرت دولت بر آن قرار دارد. حیات  نشانه و تجلی   ا  ... آنگاه حق، قانون و غیره، صرفگرفته شود 
ی آنان ... همانا بنیان واقعی ی تولید و شکل مراودهها نیست، و شیوهی آنوابسته به ارادهوجه تنها هیچمادی افراد، که به

ها قدرتی هستند که آنآید، بلکه برعکس وجود نمی ی دولت بهوسیلهوجه بههیچدولت است ... . این مناسبات واقعی به
آورنده پدید قدرت   «مناسبات تولید»مارکس  تر  به بیان پسینی تولید و شکل مراوده یا پس شیوه 8«آورند.دولت را به وجود می

 یا بنیان حق است. 

شود که لیبرال در گفتار و در کردارش ای متجلی میگونهی سیاست بهه مناسبات تولیدی در پهنهتوان گفت کجا میندیتا ب
هایی نوشتهسال بعد در دست 10 کمابیشمارکس  شمول در نظرش دارد.عنوان حقوقی جهانشده و بهدادهپیشچونان امری از

گونه شمول انسانی اینداری را به شکل حقوق جهانکه امروزه به گروندریسه شهرت دارد، بازتاب مناسبات تولید سرمایه
بنابراین کند، های خویش را وضع میی سوژهجانبهآنگاه که شکل اقتصادی، یعنی مبادله، برابری  همه»دهد. توضیح می

ی عینی که به مبادله سوق یافته، آزاد است. در نتیجه برابری و آزادی نه تنها در محتوا، یعنی فرد درست همچون آن ماده
ای بنیان واقعی تمام برابری و های مبادلهی ارزششوند بلکه مبادلهای محترم شمرده میهای مبادلهی مبتنی بر ارزشمبادله

حق آزادی و برابری  به این معنا 9«ها هستندی این بنیانشدهآلیزهها صرفا  تجلی ایدههای محض، آندهآزادی است. همانند ای
و یا شاید با بیشتر  یتوانیم با وضوححاال میی سیاست هستند. در پهنه هاداری و تجلی آنمبتنی بر مناسبات تولید سرمایه

روا بوده است، یعنی ی حاکم ... عقاید فرمانافکار طبقه»داری بپذیریم که ی سرمایهتر این حکم را دربارهاستداللی متقن
مناسبات  یعصر در هر 10.«باشدآن می بر ای که نیروی مادی حاکم بر جامعه است، در عین حال نیروی معنوی حاکمطبقه

 شوند.متجلی می حقی سیاست چونان ی حاکم است در پهنهی منافع طبقهکنندهکه تضمین تولیدی

 ی که طبیعتا  تضادداری حامل تضادی باشد، در عصر سرمایه ی سیاستشده در پهنهتجلی  یاد که غافلگیرکننده نخواهد بود
. استد ارزش استفاده و ارزش مبادله حین فروش نیروی کار نی تضاترین سطح آن یعخود مناسبات تولید در بنیادی ناشی از
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تر کند ... از کوشد تا کار روزانه را تا حد ممکن طوالنیدار میکه سرمایههنگامی»کند: مارکس از این تضاد چنین یاد می
که خواهان کاهش کار روزانه به میزان متعارف کند. از سوی دیگر ... کارگر هنگامیعنوان خریدار دفاع میحق خود به

جا تضادی وجود دارد: حق در برابر حق، میان دو کند. بنابراین در اینعنوان فروشنده دفاع میمشخص است از حق خود به
شود دقیقا  همان جایی وارد صحنه می ی طبقاتیمبارزهپاشد. یک ضربه و همه چیز فرومی 11«.راندحق برابر زور فرمان می

کار، برابری به شود، آزادی به اجبار فروش نیروی از آن گریخته بود. شهروند به پرولتر و بورژوا تبدیل می حق که لختی پیش
ی طبقاتی نمایان ی مدنی رخت بسته و جامعهنشده. جامعهاستخراج کار اضافی و مالکیت به حق تصاحب کار پرداخت

و نشان  حقبا نفی  هاشود، اولیهمین جا آغاز می از های لیبرال از هر نوعش دقیقا  ها و چپجدال میان کمونیست شود.می
پیش  حقی مدنی و مبتنی بر را بر بستر جامعه ها مبارزهکنند و دومیی طبقاتی تاکید میمبارزهبر ی مدنی دادن کذب جامعه

گویی  این پاراگراف را مجاز و اطناب بیشتر سخن ایم، خالصهدر این باره دادهدر جایی دیگر تر )توضیحی که پیش .برندمی
 (12کند.آور میرا مالل

ی زایتونگ دربارهراینشهی نویهاز مفهوم حق است که در مجموعه مقاالتی که برای نشریهچنین این یمارکس مبتنی بر تحلیل
انقالباتی که نخستین  ؛نامدمی «ای از مطالبات انقالب پرولتاریابیان ناشیانه»را  «حق کار»نویسد، می 1848انقالبات 

نخستینی آنچه از گذشته به ارث رسیده بیش از آن  کوشش  بسا که در هر لتاریا را در تاریخ ثبت کرد و ایهای سیاسی پرورزم
کند تالش می این اصطالحای به بورژوایی بودن دهد. به همین دلیل است که مارکس ضمن اشارهاست که نوید آینده را می

معنا است، حق کار، در معنای بورژوایی آن، پوچ و بی». بیش نیست تعبیریواقع بهپس پشت آن را بکاود و نشان دهد که 
بر سرمایه نهفته است، که در پس پشت  درتق ،آرزویی است پارسامنشانه و حقیر؛ ولی در پس پشت تعبیری به نام حق کار

ی کارگر همبسته، یعنی به الغای نظام مزدبگیری، سرمایه و ها زیر نظارت طبقهآن به تملک ابزارهای تولید، به قرار دادن آن
ی یک کنش گذاری نابرازندهبا نام ه این مربوط به زمانی است که صرفا  کنیم کفراموش نمی 13«سیم.رها، میروابط متقابل آن

کمونیستی را رهنمود شود مارکس در تحلیل جا خوش کند و برنامه و عمل  حقایم، اما زمانیکه مفهوم روبهپرولتری روبه
ای است از آن ی گوتا نمونهمارکس در نقد برنامه سخنگوید. حضور سخن میمشربیی ادیبان ی یا به گفتهترودربایسبی

خواستم با می»نویسد: اند میی حزب گنجاندهها در برنامه. وی پس از نقد برخی از مفاهیمی که السالیرحمانهجدیت بی
خاص معنای ای کنیم که در دورهبررسی مفصل این مفاهیم ... نشان دهم که اگر از یک سو نظریاتی را بر حزب تحمیل می

ای را که به قیمتی بینانهبینی  واقعمعینی داشته ولی امروزه منسوخ و به اراجیفی لفظی مبدل شده است و از طرف دیگر جهان
ها ... و امثال این د حقنهجویات ایدئولوژیک دیگری مانگذاری شده و قوام گرفته است، با توسل به گزاف در حزب پایه

  14«.رشتی جنایکارانه داردمنحرف سازیم، این کوشش س

                                                           
گاه، سرمایه، جلد نخست،. 11  .264و  263ص انتشارات آ
 ،ارائه کردیم« رگرینقد لیبرالیسم کا»در  «گراییمبارزه طبقاتی در برابر جنبش»در را  سبک کار چپمبسوط ارتباط این بحث به  توضیح. 12

 ایم. گفته سخن «دولت نزد مارکس و انگلس»در ی مدنی دولت و جامعهی ارتباط دربارههمچنین 
 .61ص نشر مرکز، نبردهای طبقاتی،. کارل مارکس، 13
 )تاکید از ماست(. 20ص ی ع.م،ترجمه ی گوتا،نقد برنامه. کارل مارکس، 14
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نی حاکم ی یقیچونان امر لیبرال گفتار و کردار بردارانه که چیزی نیست جز تجلی مناسبات تولیدی  سرمایه حقخالصه اینکه 
دار کمونیسم است ی پیکار کمونیستی است. حال تحلیلی که داعیهعرصه ،در مقام نفی آن ا  دقیق ،ی طبقاتیاست و مبارزه

 ع در برابرو حق دفا ر برابر تعرضات سیاست اقتصادی ج.ادفاع د کند. حق  بر آن بنا می را ی کانونی آغازینشچگونه نقطه
لت ج.ا های دی و آبان و برای دوکننده در شورشهای امپریالیستی  آمریکا که نویسنده برای مردم شرکتسیاست تعرضات

و صد ، ترتی محتملدر حال یاآ ید و ه تنها به کار بستن دهان منتقدینش میمعنایی است کپوچ و بی لیبرالی  اوراد  یاقائل است 
کشند و تری بر گرده میادای دین به تعهدی اخالقی است از یک سو به فرودستانی که روز به روز بار تحقیر فزون ،البته بهتر

ها ز فرسنگو با توپ و تانک و دسیسه ا در سر داشتندقسمی استقالل ی که به هر سیاقی سودا از دیگر سو به آحاد مردمی
ا کنار گذاشته تمطرح شده  ، حق  البته در هر دو حالت نیز سوی زمین یا به تحقیر و دریوزگی افتادند و یا به خاک و خون.آن

 شکل است.  همه چیز در ید قدرت   ،در تحلیل نویسنده محتوا امری است برای دست به سر کردن شود؛ چراکه

 جای دیالکتیکصوری بهمنطق . 2

"ظرفی امپریالیستی،  98و آبان  96های دی شورشگوید . او میگفتیم گام بعدی تحلیل نویسنده "شکل یک جریان" است
دارانه است. مقاومت یک دولت "مقاومت دولت ج.ا مقاومتی سرمایه طورو همین طلبانه" داشتدارانه و سرنگونیسرمایه
به ترتیب در دخالت نظامی ایران در  "بنابراین شکل عمل "دولت ج.ا" و "مردم .جم امپریالیستی"داری در مقابل تهاسرمایه

و نتیجه ست. ز اطلبانه نیدومی امپریالیستی و سرنگونی مضاف بر آن ،دارانه استسرمایههای دی و آبان سوریه و شورش
پرسش نخست . 15بودن وصف شکل یک جریان است"سبب شکلشان مرتجع هستند چراکه "مترقی یا مرتجع آنکه هر دو به
چند در این هر ی چه چیزی هستند؟توصیف کنندهطلبانه دقیقا  دارانه، امپریالیستی و سرنگونیسرمایهصفات  این است که

 یافت:رو دست بهتوان به لیست روای دیگر از همین نویسنده میشود ولی در نوشتهمقاله نشانی از این موصوف یافت نمی
  16ها و شعارها".ها"، "پروژهها و پروژه، "غایت"روح و افق"

غ فار "ریانایند و شعار. به زعم نویسنده یک "ج: روح!، هدف، فرکرداین چهار قلم خالصه  درتوان موصوفات مذکور را می
 یا تحلیل عام جریان منظور های عام مورد پذیرش جریانگزارهیحتمل از محتوایی که دارد، روحی بر آن حاکم است )که 

شعارها نیز  شود و در نهایتگیرد و فرایندی برای رسیدن به آن هدف تعریف میاست( و بر بستر این روح هدفی شکل می
ی شکل گرد هم آمده است زیر مقوله "ن بخش"تعی نویسندهباور به هر آنچه عبارت دیگربه. خواهد بودها بیانی از تمامی این

 اینکه در عمل آنچه اینجا نقش بسته نه تحلیل که. شود" کنار گذاشته میبخشدرنگ و تعینی به جنبش نمی" که و محتوا
نیز شکل و محتوا  طبیعتا   و مهم در ذهن نویسنده استامر مهم و غیر یخودسرانهمبتنی بر تمیز  استداللبی یاحکام صدور

از آنچه مهم است بندی است برای جدا کردن آنچه در نظر نویسنده ی طبقهقفسه ی باشددستگاهی تحلیل بیش از آنکه
دستگاه نظری  فرم و محتوا نویسنده با همین شبه نخست به این بپردازیم که . اماماست سپسیننماید، بحث اهمیت میبی

                                                           
 .132-131و  126-125های اپوزیسیون، صواکاوی انگاره. حسین خاموشی، 15
 .51، ص 3 یراه نو شماره حسین خاموشی،. 16
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برد. برای اثبات میاش پی خواست اندکی به تفکر دیالکتیکی نزدیک شود به نابسندگی و ناکارآمدی دستگاه تحلیلیاگر می
 حرفمان مجبوریم سری به ارسطو و هگل بزنیم. 

های سیر تکوین دومی شویم. از بغرنجیمی مواجه« شکل و ماده»با مقوالت « شکل و محتوا»در منطق هگل پیش از ظهور 
در ابتدا هگل ماده را از هرگونه  پردازیم.میجفت این دو  رساند یعنی تمایزگذریم و به آنچه به بحث ما یاری میبه اولی می

 کشد.ها بر دوش میها و صفتها و تمایزها را به سبب تحمل تعینفرق بار   شکل   به طریقی که داندتعین و صفت برکنار می
ماده » در آن ی به این سیاق کهکند که تفسیراز مقوالت پیشین، هگل اشاره میشکل و ماده مقوالت  فارغ از سیر استنتاج  

ی بازتابی کامال مرسوم بوده است. برای فاهمه «مستعد پذیرش هرگونه تعین است مبتنی برسرشتش چیزی نامتعین و هرآینه
ها، شکل است بسیار قدیمی است؛ ما آن را در میان یونانیپردازی از ماده به این عنوان که از آغاز وجود داشته و بیمفهوم»

ها نزد یونانی 17«بینیم.شد میجهان مادی بازنموده می شکل(، که چون بنیاد بیosChaآشوب )ای افسانه هیئتابتدا در 
تند؛ همان که نزد یکی دانسمی( Aperion)ای هیولی جهان بنیادی داشت که ابتدا آن را آشوبی ازلی و بعدترها آن را ماده

ارسطو نیز به همین روال میان ماده و شکل تمیز نهاد. شکل را فعلیت ماده و حقیقت هر  آب و نزد دیگری آتش و ... بود.
داد، یعنی در ها نسبت می( چیزها را به شکل آنعینات موجودات یعنی ماهیت )و نوعارسطو تچیز را شکل آن قلمداد کرد. 

تفاوتی که میان افراد )منظور افراد  یک نوع هاست یکسان است، و نوع( شکل که حقیقت آنماهیت )و همهم موجودات  
هایی است که بر ضاست ناشی از عر   مشخص است، مثال تفاوت میان حسن و احمد به عنوان تفاوت افراد در نوع انسان(

شان بستگی ها به شکله تعینات "جریانات" یعنی ماهیت )و نوع( آنها حلول کرده است. برای مثال، نزد نویسندی آنماده
های دی ماه و آبان ماه شکل که حقیقت و شورش 88نوع( مانند اعتراضات سال ماهیت )و همدارد، یعنی در جریانات هم

ی آنان )که هایی است که بر مادهناشی از عرض نوع وجود دارد اینهاست امپریالیستی است، و تفاوتی که میان افراد آن
ی شکل یک چیز در تمایز با ماده ، همچنان که نزد نویسنده،ارسطویی بود( حلول کرده است. در سنت حقم مفهوم یدید

سبب تمرکز مفرط بر شکل به زیان محتوا شود، این همان چیزی است که بهحقیقت درونی آن چیز تلقی میآن به عنوان 
 نامند.فرمالیسم ارسطویی می

و ماده دچار اختالل است،  چنینی  شکلجدایی ایندهد که می، او نخست نشان شوداما هگل در این مرحله متوقف نمی
دچار  شکلن چیز بدی 18.«بودن است و )از سوی دیگر( برای خود مستقل استکدام تمامیت چیزاز یک سو( هر )»چراکه 

است ی انتزاعی گوییم که این فاهمهبنابراین ما می»ماده و شکل  جدا از ماده محصول انتزاع است. در نتیجه و  است تضاد
کند که از یک سو اعالم می»تر در حالیکه منظری ژرف «کندشکلی  سرشتین مشخص منزوی میکه ماده را درون قسمی بی

گیرد، بلکه به کند که شکل از بیرون به ماده تعلق نمیحیاتی مستقل ندارد و از سوی دیگر اعالم میماده به معنی  دقیق کلمه 

                                                           
 . 128ی علوم فلسفی، بخش نخست: علم منطق، بند . گئورگ هگل، دانشنامه17
 .129. همان، بند 18
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بل پرداختن به ذات و از ق   کند وحرکت میاز این تضاد . هگل 19«کندون خود حمل میاصل ماده را در عنوان یک تمامیت  
 .ندکطی میمقوالت شکل و محتوا  فرایند تطور مقوالت شکل و ماده را بهپدیدار 

ماده. این دو از هم جدا بودند و اگر پیوندی شکل بود و شکل بیی شکل و ماده تاثیری بر یکدیگر نداشتند، ماده بیدو مقوله
شکلی که  کنند.شوند و یکدیگر را تعیین می. اما شکل و محتوا به درون یگدیگر جاری میبودبیرونی پیوندشان نیز  داشتند

شاره ی شکل و محتوا به آن اعاری از ماده نباشد، شکلی که در تعینش ماده دچار نسیان نشده باشد، شکلی است که مقوله
بر بگیرد، دیگر نه ماده که محتوی است. هگل در  ی که عاری از شکل نباشد و شکل را درون خود دراطور مادههمان دارد؛

شکل نیست بلکه درست به همان اندازه که شکل نسبت به آن بیرونی محسوب محتوا بی»نویسد: تمیز این دو جفت می
ظر داریم: یعنی دگرگونی نشکل و محتوا را در شود، شکل را در درون خود دارد. ... ما اینجا صراحتا  همبستگی  مطلق می

ای که محتوا چیزی جز دگرگونی شکل به محتوا نیست و شکل نیز چیزی جز دگرگونی محتوا گونهبه دیگری، به یمتقابل یک
گذارد، تاکیدی که ضمن روشن کردن این تفاوت، فهم غلط گشت تاکید میهگل بر تفاوت محتوا و ماده ان «.به شکل نیست

شکل هم نداریم، این دو ی بیشکل نداریم، مادهدرحالیکه به همان اندازه که محتوای بی»کند: از ماده را نیز مجددا  نفی می
شکل نیست لیکن در وجودش که ماده گرچه به طور ضمنی بی شونددقیقا به این دلیل از یکدیگر متمایز می (محتوا و ماده)

یافته را ین سبب محتوا است که شکل تکاملتوا به معنای دقیق کلمه تنها بدکند، درحالیکه محتفاوتی به شکل را بیان میبی
 20«.گیرددرون خود در برمی

جاست که طنز ماجرا اینگیرد. طویی سراغ میی ارسشکل و ماده بلکه ازحال روشن است که نویسنده نه از شکل و محتوا 
ی اهمیت به توان داشت که چرا قرعهی از ارسطو فاصله بگیریم هیچ استداللی نمیدستگاه تحلیلی اگر ذرهدرون این شبه

ی فاهمه .بخش نهایی در نظر گرفت. چرا نتوان محتوا را تعیناست محتوا به بیرون صحنه رانده شدهیا  نام شکل درآمده و ماده
سوی این یاهو چیزی در چنته ندارد. هگل آننگری جز هاین یک سوتوجیه نگر است و برای سوبازتابی همیشه یک

واژگان مفهومی، شکل و محتوا، ی بازتابی اغلب از این جفتفاهمه»نویسد: دهد و مینگری را هم تشخیص میسویک
اما باید  نگرد و شکل را در مقابل غیرذاتی و وابسته.را ذاتی و مستقل می کند، به ویژه با این عادت که محتویاستفاده می

دستگاه نظری نویسنده را به ظورم از طنز همین بود که اگر شبهمن .21«واقع به یکسان ذاتی هستنداشاره شود که هر دو به
قدر قابل استفاده خواهد بود که برای نویسنده. کاست همانوکمها داشته بیهای آنکسانی بدهیم که تالش در واکاوی انگاره

به همین سبب است که تاکید دارم این  22.: پروغرب و محورمقاومتیکه چپ امروز ی بازتابی دو سو دارد؛ همچنانفاهمه
ی وسیلهتر بهها است که بیشمهمها و غیربندی مهمای برای طبقهواژگان مفهومی نه دستگاهی تحلیلی که بیشتر قفسهجفت

                                                           
 . 128. همان، بند 19
 .133. همان، بند 20
  . همان.21
قانه خود را موظف م. اما صادیم که تالش نویسنده را به یکی از این دو سو نسبت دهیم و نه تمایل داریدانبه هیچ عنوان نه درست می. 22
   م.یم که رسوخ هر کدام از این دو سو را تذکر دهیدانمی
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ه دهایی که پیشتر صادره شی آن گزارهوسیلهشود تا بهپردازی مینویسنده تشخیص داده شده و بعدتر برای آن نظریه م  ش  
 ی استدالل جا زده شود.عنوان نتیجهبه

 طبقاتی یمبارزهانکشاف جای . تفکر رهایی بخش به3

انات چپ ه با جریهمواجتحلیل نویسنده، او را به گام سوم بندی شد، واژگان ارسطویی قفسهپس از اینکه واقعیت با جفت
آبان شکلی  قربانیان یعنی دولت ج.ا و شورشیان دی وعمل "موقعیت قربانی و برحق" به دیدیم که نزد نویسنده کشاند. می

مریکا آه با مواجهبودن دولت ج.ا در مقاومتی به "تاکید بر قربانیچپ محورنویسد او میدهد. بخش نمیمترقی و رهایی
می که در بودن مردبه تاکید بر قربانیو چپ پرو غرب  ضافه کنیم:ا ویتوانیم برای تکمیل حرف ما می ".کنداکتفا می

اع از مقاومتی "به دفدر واقع چپ محور دهدنویسنده ادامه می کند.شرکت کردند اکتفا می 98و آبان  96های دی شورش
ویسنده نیحتمل  .بخش که خواهان گذار از وضعیت فعلی باشد"بستر یک تفکر رهاییپردازد، اما نه در هوری اسالمی میمج

توانیم برای یباز هم ما م ت فعلی است.بخش که خواهان گذار از وضعیپردازد، اما در بستر تفکری رهاییبه دفاع از ج.ا می
کت شر 98و آبان  96های دی شورش مردمی که دردر واقع چپ پروغرب به دفاع از  :تکمیل حرف نویسنده اضافه کنیم

ویسنده به و بازهم یحتمل نبخش که خواهان گذار از وضعیت فعلی باشد د، اما نه در بستر یک تفکر رهاییپردازمیکردند 
گر متهم فانه نیست ابخش که خواهان گذار از وضعیت فعلی است. منصپردازد، اما در بستر تفکری رهاییدفاع از آنان می

طق گرفتن منوامبهصریح نویسنده است و یا  کالمآنچه در این پاراگراف آمده یا زدن به نویسنده، چراکه هرافتراشویم به 
 ه بامواجهبردنش در کارکا و ایران و بهمقاومتی در مجادالت مربوط به جنگ میان آمریه با چپ محورمواجهنویسنده در 

رده پیداست که مجوز این قیاس را نویسنده صادر کای دی و آبان. ناگفته هغرب در مجادالت مربوط به شورشچپ پرو
 است.

لکتیکی جای تفکر دیا د و منطق صوریننشیجای سوسیالیسم میبه سملیبرالی ست، زمانیکهکوتاه ااینجا دیگر دست نویسنده 
ی طبقاتی جای انکشاف مبارزه تاشود بخش" هویدا میی "تفکر رهاییشود و سروکلهمنجمد میو گیرد، واقعیت سلب را می

بندی آن صورتهدف ما باید »بخش بود نوشت زمانی باکونین که بیش از هر کس دیگری طرفدار تفکر رهایی 23گیرد.برا 
های درونی آدمیان، به میانجی از دل نیازهای عصر ما و گرایش –ای که سازمان طبقه کارگر باید پیرو آن باشدایده–ایده 

چه  24«های خود کارگران باشد.های حیات اجتماعی و سپس ترویج آن ایده و تفهیم آن به سازمانی تفصیلی پدیدهمطالعه
بخش ما دانیم. البته اگر تفکر رهاییبخش را حتما  همه میدر برابر این آموزگاران  تفکر رهاییموضع مارکس طنین آشنایی، 

رساند چرا که این واژه امروز بیش از هر چیز انسان را یاد بخش چپ ندازد حد عالی  انصاف  ما را میارا به یاد باکونین بی
کادمی بخش تفکر رهایی در پی از پدرانشان تنها همین را آموختند که که فرانکفورتیاندازد؛ بازماندگان شبههای غربی میآ

ه بیش از این قلم  .بنشینندبه نظاره  را "انسداد سیاسی"یعنی  ی آنشوندهارضحیله احهمیشه به همایندنند و ه بزل  دوان دوان ل 

                                                           
 .کنیماشاره میما در قسمت بعد به آن  ،کندکماکان حفظ می در مقام شعار ادبیات خود درطبقاتی را  یانکشاف مبارزهالبته نویسنده . 23
 .114ص نشرمرکز، ،المللبین اسنادالملل، های ادعایی در بین. به نقل از شکاف24
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توان حق را کنار ببینیم چگونه می گونهسرمشقراند. به همین سبب اجازه دهید اصل سخن را به حاشیه میبه طعنه آغشتن 
 . نشاندجای آن را طبقاتی  یو مبارزه زد

و  دموکرات در مورد نگرشی ارگان مرکزی حزب سوسیالتحریریه هیئت( و Brunswikی برونزویک )در نزاع بین کمیته
است که  ، طرفین نظرات مارکس را جویا شدند. گفتنی1870ی کارگر آلمان در جنگ فرانسه و آلمان در روش برخورد طبقه

نالیستی تحریریه )ویلهلم لیبکنخت و دیگران( با فراموشی بغرنجی  وحدت ملی آلمان بر مواضع انترناسیو هیئتاعضای 
ی محافل حاکم پروس را طلبانهدت ملی تمایالت توسعهاعضای کمیته نیز با تاکید بر وحکرده و کارگران آلمانی تاکید می

ظرش را نگزارشی از واقعه  یخواهد که ضمن ارائهآگوست از انگلس می 12ی به تاریخ گرفتند. مارکس در نامهنادیده می
ی یسد، نامهنودهد و مارکس نیز در پاسخش میروز بعد پاسخ می سه موضوع مورد نزاع برای او بنویسد. انگلسمورد نیز در

 طور کامل مطابق با طرح پاسخی بود که پیشتر در ذهن داشتم. شما به

. «و برای حفظ حیات ملی خود به جنگ کشیده شده است {سوم} آلمان توسط ناپلئون»، آغازدمیرا چنین  بحثانگلس 
کند. انگلس تهدید میاین شروع ماجراست، ناپلئون جنگی را آغاز کرده که حیات ملی آلمان را که در شرف تکوین است 

ها استحکام اگر ناپلئون آلمان را شکست دهد، بناپارتیسم برای سال» از یک سو پردازد.میاحتمالی جنگ نتایج  سپس به
آورد، اما این نتیجه چه بر سر جنبش کارگری آلمان می ،«هاها شکسته خواهد شد، شاید هم برای نسلیافته و آلمان برای سال

حیات ملی آلمان هر  ی؛ مبارزه برای احیاآلمان سخنی نخواهد بود ی کارگرطبقه جنبش مستقل یگر ازدر این صورت د»
 کم بناپارتیسم فرانسوی شکسته خواهد شد، دستاگر آلمان پیروز شود»از سوی دیگر «. چیزی را جذب خود خواهد کرد

ی کارگر و این چه تاثیری بر جنبش طبقه ،«پایان خواهد رسیدآلمان به ی استقرار وحدت پایان دربارهقال بیوسرانجام قیل و
شوند و کارگران دهی میکنون غالب بوده است قادر به سازمانکارگران آلمان در مقیاسی ملی کامال  متفاوت با آنچه تا» ،دارد

انگلس  25«.تری خواهند داشتدر قیاس با بناپارتیسم میدان عمل آزادیقین بهفرانسوی نیز تحت هر حکومتی که سر کار آید 
نشاند و ی اصلی میدر مقام مالحظهرا  ی کارگربر جنبش طبقه احتمالی جنگی تاثیر دو نتیجه ی یاده شده یعنیمالحظه

مالحظات فرعی را پیش از برخی کند که متهم می، توصیه کرده بود طرفی  مطلق رااعالم و تبلیغ بیویلهلم لیبکنخت را که 
نخست شکوه موقتی بیسمارک ناشی از پیروزی در اما این مالحظات فرعی چه بوده است.  .اصلی نشانده استی مالحظه

که احساسات ضدبیسمارکی اصول  دهدمی خواندش، و اندرزناپذیر میاجتناب انگیز بودن  رغم رقتجنگ که انگلس علی
باال یا انجام اصالحات زده، که به نوعی راه را برای ما  دیگر آنکه بیسمارک دست به قسمی انقالب از راهنما قرار نگیرد.

 زمان اروپا بود.، روسیه که مقر ارتجاع آنشودمانع اتحاد آلمان و روسیه نیز می مسئلهکند، و باز دیگر آنکه این هموار می

شونده به دفاع در برابر تعرض حقکدام از مالحظات فرعی  مطرح شده نیز ربطی به ی اصلی بلکه هیچنه تنها مالحظه
گیری در قبال جنگ نامید چیزی نیست جز ی اصلی مارکس و انگلس برای موضعتوان مالحظهکننده ندارد، آنچه میتعرض

از ی موضع حزب قرار داده است، زمانیکه ی کارگر را سنجهی جنبش طبقهآیندهکه انگلس  .ی طبقاتیانکشاف مبارزه

                                                           
 .1870آگوست  15. فردریش انگلس، نامه به مارکس در 25
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 بخشتفکر رهایی بیند دست به دامانشود نیازی نمیبه داشتن گرایشات ناسیونالیستی میجانب جناح لیبکنخت متهم 
ی طبقاتی کشیده است. را با تاکید بر اصل انکشاف مبارزه هاخود و ناسیونالیستمیان خط تفارق شود چرا که پیشاپیش 

تر متمایز کننده نیست، شاید و درستهای پسین نیازی به یافتن عنصر وقتی در گام نخست تمایز روشن است، در گام
اتهام  مند کرده بود برای رددفاع نظریه آلمان برای حقطرفی لیبکنختی در جنگ را مبتنی بر اگر انگلس نیز رد بیتردید بی

قربانی دفاع بخش از کنند اما ما بر بستر تفکری رهاییها به تاکید بر قربانی بودن اکتفا میآنبود بگوید،  رلیبکنخت مجبو
 .کنیممی

 چراکه به قدر موضوعتر شدن قصد روشننه به که مربوط به حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است، دیگر را سرمشق
 گیری کنیم. آتی پیش محتمل   گری  از محاجه آوریم کهاین قصد میبه روشن شد بلکه تنها  مسئلهکفایت 

را چگونه باید  «تعیین سرنوشت» آغازد:میبا یک پرسش  سرنوشت خویشحق ملل در تعیین ی استداللش را در جزوه لنین
های اقتصادی جنبش–ی تاریخیمطالعه شده از قانون در پی پاسخ بود؟ یا درآیا باید در تعاریف حقوقی  استنباط»فهمید؟ 

 کند.منتفی میبرداشتی را گونه سوءدر همان گام نخست هربا این دو پرسش او  26«ملی به دنبال پاسخ بود؟

سپس کند و ها تاکید میها را برگزیده است، نخست بر دوران تاریخی این جنبشاقتصادی جنبش–تاریخی یمطالعهلنین که 
دوران  نخست شمارد.تر هدف عمومی آن یا گرایش و تمایل آن را برمیپردازد و سپسی اقتصادی آن میبه توضیح پایه

های ملی گره خورده داری بر فئودالیسم با جنبشسرتاسر جهان دوران پیروزی نهایی سرمایهدر » ها؛تاریخی این جنبش
های ملی از ی جنبشهنگام مالحظهداری که بهلنین برای وضوح بخشیدن به منظر پرولتری، میان دو دوره از سرمایه .«است

های مطلقه، یا فئودالیسم و حکومت ی نخست عبارت است از فروپاشیکشد. دورهشوند خط تمیز میهم منفک می
و  1789های میان سال کمابیشکه در اروپای غربی مدرن دموکراتیک و دولت –ی بورژواگیری جامعهشکل عبارت دیگربه

بین بورژوازی و  ناپذیراند و تضاد آشتیداری کامال  شکل گرفتههای سرمایهدولت ی دومدر دورهگیرد. را دربرمی 1871
گیرد. ویژگی  نوعی در بر میرا  1871های پس از در اروپای غربی سال این دوره وجود دارد. اییافتهبه شکل تکامل پرولتاریا

ی مهم دموکراتیک است. نکته–های بورژوافقدان جنبش های ملی و ویژگی نوعی دوره دوم  بیداری جنبش ی نخست  دوره
ی پایه» ی اقتصادی؛توضیح پایه سپس آغاز گشته است. 1905نخست برای اروپای شرقی و آسیا تازه از ی دیگر اینکه دوره

دست بازار داخلی باید به ،دهد که برای پیروزی کامل تولید کاالییها را این موضوع تشکیل میاین جنبش اقتصادی
نمایند عملی گردد و در ها به زبان واحدی تکلم میآنهایی که اهالی سرزمین دولتی   بورژوازی تسخیر گردد و باید اتحاد  

ی آمیزش بشری عین حال هر نوع مانعی از سر راه تکامل این زبان و تحکیم آن در ادبیات برداشته شود. زبان مهمترین وسیله
و متناسب با  ی بازرگانی واقعا  آزاد و وسیعبدون مانع آن یکی از مهمترین شرایط مبادله است: وحدت زبان و تکامل  

بندی آزاد و وسیع اهالی به صورت طبقات جداگانه و باالخره شرط داری معاصر و یکی از مهمترین شرایط گروهسرمایه
گرایش هر نوع » هدف جنبش؛ ترسپسو  .«کنندگان خرد و کالن و فروشنده و خریدار استتولیدارتباط محکم بازار با انواع 

                                                           
 .تعیین سرنوشتحق ملل در . والدیمیر لنین، 26
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را به بهترین وجهی برآورده داری معاصر های سرمایهملی که بتواند این خواست دولتجنبش ملی عبارت است از تشکیل 
  .«نماید

 «هاتعیین سرنوشت ملت»شود که روشن می های ملیی اقتصادی و هدف جنبشی دوران تاریخی، پایهپس از مالحظه
تواند و باید از این تحت چه شرایطی میاین که از منظری پرولتری است.  27«دموکراتیک دولت ملی–خواست بورژوا»همان 

. اما پیش از پرداختن به آن تاکید بر این نکته ضروری است که لنین بر کاودمیخواست حمایت کرد را لنین در طول جزوه 
 پردازد،گوید و به دفاع از آن میکننده سخن میشونده در برابر تعرضی "واکاوی ..." که از حق دفاع تعرضخالف نویسنده

قتصادی و اهداف اهای مورد مناقشه را از قبل واکاوی تاریخی  بنیان حق –به سیاق مارکس و چونان که از او آموخته– نخست
شناسد و سپس به سراغ وضع موضع پرولتری های نظم در حال تکامل بورژوازی بازمیی بنیانشدهدر مقام بازتاب ایدآلیزه آن

د کنحق خارج می شده به یاری  پردازیمفهوم اتاز مختص را نقشه ن واسطه در همان ابتدای راه  رود. به همینسبت به آن می
 استی مشخص های اقتصادی و هدفپایهدارای اکنون که نه با حق بلکه با جنبشی که ی راه کند. سنجه را طبقاتی یتا مبارزه

 توان سخن از پراتیک گفت. رو هستیم، میداری وجود دارد روبهی مشخصی از تکامل سرمایهو تنها در دوره

ی ملی تنها مربوط به مواردی است که چنین مسئلهی حزبی و مباحث پیرامون کند که پرواضح است که برنامهلنین اشاره می
ی مشخصی در رشد و تکامل این جنبش متعلق به دوره که جنبشی وجود داشته باشد، و پیشاپیش هم مشخص کرده است

ی ملی مسئلهسیاست پرولتاریا در مورد » :نویسدپردازد و میری است. وی به نقش پرولتاریا در این جنبش میداسرمایه
شود. کند، اما هرگز با سیاست آن منطبق نمی( تنها در جهتی مشخص از بورژوازی حمایت میمسائلکه در دیگر  )همچنان

ی بهترین شرایط برای مبارزه نقصد ساختها{ و بهبرابر }ملتر فقط به قصد تضمین صلح ملی، تضمین حق ی کارگطبقه
ی های ملی تابع منافع مبارزهبرای پرولتاریا خواست»کند که کمی جلوتر باز تاکید می «کند.طبقاتی از بورژوازی حمایت می

اختالل در این تکامل  مهم  امر . برای بورژوازی ی خود استطبقاتی است ... برای پرولتاریا امر مهم تضمین تکامل طبقه
. با این توصیف هیچ لزومی به جعل 28«اولویت دادن به اهداف ملت خود نسبت به اهداف پرولتاریابل از ق  است آن هم 

ها و بورژوازی در حال تقال برای تثبیت دولت ملی نیست؛ بخش" به قصد تمایز میان لنینیستمفهومی مانند "تفکر رهایی
های ماتریالیستی آن و اتخاذ سیاست پرولتری مایه، افشای بن«حق تعیین سرنوشت»این تمایز پیشاپیش از قبل کاویدن خود 

 ن قسمت ازای ایدر ابتد به موردی که توانیم برگردیمحاال میتمامی وضع شده است. ی طبقاتی بهبه هدف انکشاف مبارزه
 نویسنده به صراحت به آن اشاره کردهکه  پردازیمی واکاوی نقل کردیم، با این تذکر که ما تنها به همان موردی مینویسنده

یم )یعنی تمایزش با چپ اهکه ما از منطق نویسنده استنتاج کردپردازش موردی و  )یعنی تمایزش با چپ محورمقاومت(
 گذاریم. به خواننده وامیرا غرب( پرو

زند وقتی که میان دخالت نظامی  ایران و روسیه در سوریه و دخالت نظامی  امریکا و شک نویسنده به درستی قلم میبی
کاهد و از حق دفاع سخن میشونده فروکننده و تعرضصرف تعرضکشد. اما آنجا که تمایز را بهمتحدینش خط تفارق می

                                                           
 . همان.27
 . همان. 28
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دارد ها را وامیکند. آنچه کمونیسترنگ میآلود لیبرالیسم کمکشیده بود درون فضای مهگوید آن خطی را که به درستی می
شود را تا در موضع حفظ بشار اسد در شرایط مشخص سوریه بایستند و متعاقبا  عمل نیروهایی که منجر به این تثبیت می

ق و لیبی تلی دیگر از خاک و خون در یک مثبت ارزیابی کنند این است که، چه در بدترین حالت از پس افغاستان، عرا
ن پایگاه بازیابی سرکردگی ایجغرافیای سیاسی فروپاشیده باقی بماند و چه در بهترین حالت دولت نوکرمآبی چون اوکر

بل نشر موهوماتی چون حقوق بشر و دموکراسی البته با چاشنی فاشیسم و یا برای سوریه روبه و  کوبانیسمافول آمریکا را از ق 
آینه این تنها سطح نخستین هر 29است. ی طبقاتیانکشاف مبارزهرود یا کند، آنچه بیش از هر چیز از دست میمه تکفیریسم

پرولتاریا  از پس توقف فرایند انهدام اجتماعی  خود خودیبه این امید که بهدعا برداشتن و دست به گریتحلیل است، نظاره
ی چیستی اینجا بحث ما درباره است. گری کمونیستی در وضعیتدخالتشود نه وضع که نفی می در مبارزه منسجم و متحد

ساختن بهترین شرایط »تالش در جهت  بحث این است کهمشخص این دخالتگری در شرایط مشخص جنگ سوریه نیست، 
دهد از می پرسشی را که نویسنده به آن پاسخپیشاپیش  ،ی کانونِی پراتیک کمونیستینقطهدر مقام  «ی طبقاتیبرای مبارزه

این که کدام سو قربانی یا برحق است پرسشی است که پاسخش چیزی برای عرضه به  .انتفاع ساقط کرده است حیز
گاه حق هیچ»اند. یادمان نرود که آلیستی منافع بورژوازیها ندارد. یادمان نرود که عبارات لیبرالی بیان ایدهکمونیست

پاسخ به همین پرسشی  30«.اقتصادی جامعه و تحوالت فرهنگی تابع آن قرار گیرد ای باالتر از ساختتواند در مرحلهنمی
بخش را به میان دارد پای تفکر رهاییکه نویسنده را وا می کند استای گریبان آدمی را رها نمیلحظه اشی طرحکه وسوسه

ای از میان خونش تاریخ همچون لکنته کنی کهای زندگی میوسوسه فزون است وقتی در خاورمیانهاین  دانمخوب میآورد، 
دارد تا برای تمیز میان خود و چپ پاسخ به پرسشی که در زمین لیبرالی طرح شده نویسنده را وامیبه هر روی  گذرد.می

ها )همچنان که تمیز میان کمونیست مقاومتیچپ محورها و شود. تمیز میان کمونیست "بخشتفکر رهایی" دست به دامان
از دست رفته  دو چپ ی اینجبههدر نیازی به تفکر رهایی بخش ندارد، فقط کافی است نشان دهیم آنچه  غرب(و چپ پرو

 ی طبقاتی است.است، چه در عمل و چه در نظر، خود  مبارزه

 . پایان سخن4

 رابخش یتفکر رهای و در پایانم که نویسنده لیبرالیسم را جای سوسیالیسم و منطق صوری را جای تفکر دیالکتیکی یدید
آنجا  نشاند. هر سه جاگذاری فوق مختص به دستگاه تحلیلی  نویسنده است و نویسندهمیی طبقاتی جای انکشاف مبارزه

دارد باز هم اش چندان ارتباطی نتر آنجا که سخنانش به دستگاه تحلیلگیرد و یا دقیقکه از دستگاه تحلیلی خود فاصله می
ان شود. منصفانه بنگریم دو تای نخست را چندی طبقاتی پیدا میمبارزهی سوسیالیسم، دیالکتیک و انکشاف سروکله

ای ر استفادهع هبه واق توان در قامت شعار پر تکرار کرد.کار برد اما سومی را می شود خارج از یک دستگاه تحلیلی بهنمی
 . دنخواهد بو پردازیشعاربیش از یک الجرم  در کانون تحلیل قرار ندهد ی طبقاتی که آن راانکشاف مبارزه ازهم 

                                                           
 ترین حالت است.محتمل ،افول امریکابهدر بستر سرکردگی رو ،الزم به ذکر نیست که بدترین حالت. 29
 . 19صی ع.م، ترجمه، نقد برنامه گوتا. کارل مارکس، 30
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نویسنده برای پاکوب کردن راهی نو در پیش پای پرولتاریا، اگر این توصیف اساسا  مناسب باشد، یا  عزمسخن آخر اینکه 
غرب و محورمقاومتی پدیدار پروی کارگر از چپی که در دو هئیت سازی جنبش طبقهپاک در جهتنویسنده  همتکم دست
لیکن از ملزومات زدایش لیبرالیسم از جنبش کارگری، پالودن جنبش از  .است شایسته و سزاوار و همتی عزمی ،استشده 

و  ارسطوییمنطق  لب چونو دستگاهی ُص  حقاورادی لیبرالی چون این پاالیش با  مفاهیم بنیادین همان لیبرالیسم است.
 شود. فرش نمیراه نو با مفاهیم کهنه سنگبه سر منزل مقصود نخواهد رسید، این  بخشتفکر رهاییجعلیاتی چون 

 :و اما سعدی

 جهد از آینه نبرد زنگ صیقلیبی  گر من سخن درشت نگویم تو نشنوی

 حق نیست اینچه گفتم؟ اگر هست گو بلی  حقگوی را زبان مالمت بود دراز

 اره نرفتست جدولیطس  دانی که بی  تو راست باش تا دگران راستی کنند

 

99، آذر خاکبینخسرو   


