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تيربرب اي سميالي سوسی بر سر دوراهتيامعه بشرج  
١٣٨٧ م دیه شنبه دهس                                                                  ر پویحسن معارف

 
   

کند، بلکه هدف از نوشتن اين مطلب تحليلی که  در ادامه بايد اشاره کنم که نگارنده مقاله خط فکری رزا را تبليغ نمی

   .ادی آثار مارکسيستی به دست می دهدتعد نگارنده از مطالعه و جمع بندی خود از

   چرا سوسياليسم يا بربريت؟
سوسيال دمکرات و غيره  محافظه کار،   ليبرال، راست،-براستی آيا راه سومی وجود دارد؟ تئوريسين های بورژوا 

ا از بربريت در آن راه سومی چيست؟ کدام آلترناتيو می تواند جامعه ر به راه سومی در بين اين دو انتخاب معتقدند اما

سومی وجود  دهد؟ براستی آن آلترناتيو دنيايی جدا از دنيای سرمايه داری فعلی نيست و اگر راه دنيای مدرن نجات

بر همگان روشن است و . از آن داشته باشد زندگی در چارچوب نظام سرمايه داری حال حاضر می باشد نه فراتر

خوانده اند، نمی توان راه چاره ديگری غير از سوسياليسم  شنيده و يا همانطور که خود جهانيان به چشم خود ديدند و

 تجربه انواع مختلف دولت های بورژوايی. نجات داد  بربريتی که به آن گرفتار می ايد  از سراغ داشت که جامعه را 

 ليبرال و -ژواراست بور خود ضامن صحت اين ادعاست زيرا هيچکدام از دولت ها از دولت رفاه گرفته تا رژيم های

بحران ساختاری، مشروعيت، سياسی و غيره  نتوانستند از دچار شدن جامعه به بحران های مختلف همچون غيره 

دولت رفاه که بر گرفته از نظريات کينز اقتصادان انگليسی بود تنها  برای نمونه سيستم های. جلوگيری به عمل آورند

ناکار امد  ای جلوگيری از گسترش بحرانی که در نتيجه سياست هاینوشدارو در يک مقطع تاريخی بر به عنوان يک

رشد مبارزات طبقه کارگر که می   مکرات به وجود آمده بود و در واقع با هدف پيشگيری از-نظام های د ليبرال

 اگر چه دولت. کشورهای غربی باشد به خورد مردم داده شد توانست تهديد بزرگی برای سرنگونی سرمايه داری در

بکاهد اما به دليل آنکه اين دولت به شيوه  از مشکالت اجتماعی جامعه تا حدودی  رفاه توانست در يک مقطع زمانی

کند و   جايگزيين آن  بود نظام سرمايه داری را ريشه کن کند و يک سيستم اجتماعی جديدی را به ای نتوانسته  ريشه

نسبت به نظام سرمايه داری باعث شد که اين  ن نوع حکومتهم چنين ديدگاه سازشکارانه در نظريات سردمداران اي

ازگذشت يکی دو دهه از حيات خود دستاوردهای طبقه کارگر در نتيجه  سيستم خود با بحران روبرو شود و بعد

گزينه  به اين ترتيب الزم به ذکر است که با توجه به تحليل فوق راه سومی در بين دو. گيرد مبارزاتش را باز پس

   .از اين دو خواهد انجاميد ليسم يا بربريت وجود نداشته و تناقضات نظام سرمايه داری به ناچار به يکیسوسيا

   خصوصيات جامعه سرمايه داری
مثابه يک مرحله گذار از زندگی بشر  سيستم اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری نه به مثابه پايان تاريخ بلکه به

   :برخوردار استنگريسته می شود که از مختصات ذيل 

رمايه داری کارگران از نظام س اولين تضاد جامعه سرمايه داری تضادی است که ضرورت اجتناب ناپذير پيروی.١

 پيشتناقض است را ن که با نفس نظام سرمايه داری درکارگرا های و آلترناتيو هایمقابل آرمانگردد و دررا موجب مي



 

 2

  .  حالگذشته ونتيجه اين مبارزات درورژوازی درتحميل رفرم به ب کارگران ونمونه مبارزات .دهدميروی آنان قرار

مناطق ثروتمند نشين و فقيرنشين وجود  تضاد پايدار سرمايه داری، تضادی است که بر پايه اختالفات فزاينده بين.٢

   .بوده و ربطی به مکان خاصی ندارد اين تضاد ناشی از ماهيت نظام سرمايه داری. دارد

   تضاد بين توليد و مصرف.٣

    .استثمار از طريق کنترل سياسی از طريق کنترل اقتصادی و) استثمار(تضاد ميان بيرون کشيدن کار اضافی.٤

   مراحل مختلف امپرياليسم در نظام سرمايه داری

ره اول دو. جهان دست زده است در هر مرحله امپرياليسم به اشکال مختلفی به توسعه طلبی در مناطق مختلف

کشورهای استعمارگر از طريق دست اندازی به کشورهای  امپرياليسم، کشور گشايی امپرياليسم است، در اين دوره

حمله نظامی و نفوذ در اين کشورها توانستند بسياری   زمينی اين کشورها از راه  مستعمره و غصب مواد خام و زير

   .کشورهای جهان را تا حد نابودی عقب بنشانند از

شبه انحصارات خود جهان به نيابت از ميان قدرتهای اصلیم امپرياليسم، کشاکش آشتی ناپذيرره بعدی، مرحله دودو

کنترل تکنولوژی، سيستم (بزرگ پنج انحصار) مرحله سرمايه داری لنين، امپرياليسم آخرين(برای تقسيم مجدد جهان، 

سلسله مراتب جديد سرمايه داری را نشان  )ای ويرانگرسالحه رسانه های جمعی،طبيعی و مالی، دسترسی به منابع

  . دهدمي

جهانی قرار دارد و توانسته است رقبای  دوره سوم امپرياليسم در اين دوره امپرياليسم آمريکا در رأس امپرياليسم

 را با استعمار شروع اين دوره. اسپانيا، انگليس و فرانسه را به کنار نهد امپرياليست قبلی و قديمی خود چون پرتغال،

دوره داليلی زيادی دارد  برتری امپرياليسم آمريکا در اين. گذاری کرده اند که بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شد نو نام

جريان جنگ دوم و کمتر ضربه خوردن آمريکا به دليل  که مهمترين دليل آن ضربه خوردن ساير رقبای امپرياليسم در

عدم دسترسی به آن، اما با آغاز بحران ساختاری نظام سرمايه داری سياست  ی ودور بودن اين کشور از شرايط جنگ

. مواجه شد تغيير کرده و شيوه ديگری از کشور گشايی جايگزين استعمار نو شد و جهانی شدن به شکست درهای باز

از طريق    خود را گذارد، سلطه جهانی  گذشته که خطرناکترين مرحله خود را پشت سر می  چند سال در امپرياليسم 

بازگشت به دوره اول امپرياليسم که جهان گشايی از طريق  سياست درهای باز آمريکا کنار گذاشته شده و سياست

 مزاروش اين دوره را. در پيش گرفته شده است  را ... ازطريق مانور نظامی نظامی و تثبيت قدرت  حمله خارجی و 

   .ی کندمرگبار ترين مرحله امپرياليسم نام گذاری م

از طريق حمله به مناطق مختلف جهان  دوره فعلی به دليل سياستهای جنگ طلبانه امپرياليسم و در راس آن آمريکا،

سياست های امپرياليسم آمريکا برای حفظ سيطره . برده است همچون افغانستان و عراق سياست های خود را پيش

پی داشته باشد که امکان نابودی بشريت در اين جنگ عظيم در سطح جهان را در  خود بر جهان ممکن است جنگی

   .زياد است

در شرايط  و  چند قطبی سخن ميگويد  با شعارهای پوچ و بی مايه از جهان  در اين دوره امپرياليسم از يک طرف 

و از طرف ديگر با اتکا به ابزار  پلوراليسم و غيره به تبليغ ميپردازد  فعلی تحت لوای روابط برابر ميان دولتها،

شعارهايی چون  پا گذاشتن توافقنامه های بين المللی از سوی امپرياليسم بيش از هر زمانی پوچی نظامی و زير
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   .دمکراسی خواهی،پلوراليسم و غيره زير سوال می رود

مرز کشورها را درنورديده و به تغير دنيا  خواهی و دفاع از منافع ملیدوره ای که امپرياليسم تحت عنوان دمکراسی  

عنوان قومپرستی و ناسيوناليزم قلمداد می کند، در واقع مرگبار ترين  می پردازد و منابع ملی ساير کشورها را تحت

حتی  ری دست بردمی باشد، زيرا منطق سرمايه حکم می کند که برای باال بردن سود به هر ابزا مرحله امپرياليسم

عراق و افغانستان نمونه ای  جنگ خونين. اگر نامشروع بوده و نابودی شمار زيادی از انسان را در پی داشته باشد

   .کشته شدند  مليون انسان در اين جنگها  است که بيش از دو 

   بحران ساختاری نظام سرمايه داری
مرحله پيروزی بورژوايی . گذاشته است ات خود را پشت سرحيشد سرمايه داری مراحل مختلفی از که اشارههمانطور

بورژوازی در مناطق مختلف اروپا و بعد از آن دنيا، مرحله استعمار،  در مقابل ارتجاع فئوداليته، مرحله گسترش

تاکنون  ١٩٧٠ام سرمايه داری قرار داريم که ازامپرياليسم و آخرين مرحله بحران ساختاری نظ مراحل مختلف

های  به اشکال مختلف و با دولت دوره های مختلف سرمايه داریدر. شودشدت آن افزوده ميوزه بررهرده وشآغاز

   .می گيردبردر دولتهای راست همچون فاشيسم راترين  دولتهای دمکراتيک تا ارتجاعیشده است که ازمختلف ظاهر

کمونيسم و فروپاشی آن را با نابودی   سوسياليزم وبسياری از جهانيان بر اين اعتقاد بودند که سقوط شوروی پايان

 -دوره فروپاشی جامعه شوروی و بعد از آن نظريه پردازان بورژوا کمونيزم و غيره قلمداد می کردند، برای نمونه در

 در مورد نظام شوروی پرداخته و کتابهای متعددی در زمينه پايان تاريخ و اينکه سرمايه ليبرال به بحث و گفتگو

فوکوياما نظريه پرداز هگل  نمونه برجسته اين موارد فرانسيس. ری آخرين مرحله از حيات بشری است نوشته شددا

بعد از فروپاشی شوروی و سقوط ديوار برلين نوشت    بود که در نهايت حماقت و نادانی گرای مزدور امپرياليسم

"  ليبرال غربی شکل نهايی حکومت انسانها استدمکراسی" "ايدئولوژيکش رسيده است اکنون بشريت به پايان تحول"

در چهارچوب  تضادی وجود نتواند"چيزی که در دوره حکومت پروس توسط هگل اعالم شد و فوکوياما نوشت  همان

چنين سخنانی که بيشتر در خدمت به  ليبراليسم مدرن حل شود، با گذشت يکی دو دهه از اين سخنان بشريت پوچ بودن

   .دوباره مبارزات کارگری پوچ بودن چنين تزهايی آشکار شد ی بود را دريافت و با قدرت گيریيک نظام ضد انسان

در اين . امپرياليسم به وجود آورده است  آغاز شد که تغييرات مهمی در موضع گيری١٩٧٠بحران ساختاری در سال 

   . بيش نبودجهانی جدا از وعده توخالی چيزی دوره لفاظی در مورد آرايش حقيقی و نظم نوين

به عنوان شکلی از اين نوع جامعه  سرمايه داری، شوروی  همزمان با سقوط شوروی در نتيجه بحران ساختاری نظام 

داری با هر اسم و رسمی پی برد به همين دليل سقوط شوروی از  سرمايه داری انسان آگاه به تناقضات جامعه سرمايه

 بحران ساختاری. لکه نشان از تضاد و بحران نظام سرمايه داری استسوساليسم نيست، ب نظر ما نه تنها عقب نشينی

نئوليبراليسم و اقتصاد بازار آزاد به  نظام سرمايه داری که با بحران در نظامهای دولت رفاه آغاز شده، اکنون در دوره

سخگوئی به نيازهای نظام در پا داری به دليل عدم توانايی اين  بحران ساختاری نظام سرمايه. اوج خود رسيده است

   .آن بخصوص دوره جهانی شدن و اقتصاد بازار آزاد می باشد بشر درتمام دوران حيات

مبارزات طبقه کارگر بود نه از روی  بازپس گيری امتيازات کسب شده به وسيله طبقه کارگر که کسب آن در نتيجه

امروزه کسی . يه داری به بحران ساختاری بودوارد شدن نظام سرما بلکه در نتيجه ترحم حاميان نظام سرمايه داری 
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 را انکار کند، اما خود اين بحران نمايانگر بحران ديگری است و آن بحران مشروعيت نظام نمی تواند بحران سياست

داری، بحران مالی  نمونه برجسته ای از بحران ساختاری نظام سرمايه. سرمايه داری و دولتهای حامی آن است

سرمايه دولتی و تقدس بازار آزاد را در هم  ه سيستم بانکی جهان را فراگرفته، اين بحران مرزهایگسترده ای است ک

از بازار آزاد،آنان را به تالش و تکاپو برای نجات سيستم سرمايه داری  شکسته و دولتها عليرغم داعيه شان در دفاع

دالر برای نجات   ميليارد٧٠٠ تصميم دارد مبلغ دولت آمريکا به عنوان سردمدار اين بحران. واداشته است بحران زده

نشان از شکست نئوليبراليسم در سطح  اين دخالت دوباره دولتهای ليبرال در اقتصاد. سيستم بانکی اختصاص دهد

   .جهانی چه در عرصه نظری و چه در عرصه عمل است

عه را از نابودی، جنگ، ويرانی، فقر، تخريب جام بنا بر اين با توجه به مباحثی که مطرح شد تنها آلترناتيو که بتواند

و در يک کالم بربريت نجات دهد، يک جنبش سراسری سوسياليستی  محيط زيست، به خاطر منافع سرمايه داری

 برابری واقعی و اصيل می رساند، نه برابری صوری و ظاهری، جنبش که خواهان جامعه است که انسانها را به

به اندازه نيازش از  از هر کس به اندازه توانش کار خواسته می شود و به هر کسکمونيستی يعنی جامعه ای که 

سود بيشتر را همبستگی بين انسان ها  امکانات جامعه تعلق خواهد گرفت، جامعه ای که جای رقابت برای کسب

عه ای که در آن ايستاد و ديالکتيک و تضاد رنگ می بازد، جام خواهد گرفت، جامعه ای که در آن فلسفه باز خواهد

او سرنوشت او را تعيين نمی کند، جامعه ای که رنگ و نژاد و قوميت و مذهب رنگ  جنسيت انسان و ساختار بدن

تربيت اجتماعی کودکان جای  جامعه ای که در آن. بازند و تنها مالکی که می تواند وجود داشته باشد انسانيت است می

سخن گفتن از اين جامعه . نسلهای بعد شريک خواهند بود گان در تربيتتربيت کاذب خانوادگی را خوهد گرفت و هم

به . خلق دنيايی که شايسته انسانها باشد و تحقق آن تنها به دست انسان می باشد نه استقرار بهشت روی زمين بلکه

 و زحمتکش و کارگر سبب است که امروز پرچم يا سوسياليسم يا بربريت به مطالبه اصلی بسياری از توده های همين

  .انسانهای چپ و کمونيست در اقصی نقاط جهان تبديل شده است

  ر پوحسن معارفی

 ١٣٨٧ هارشنبه چهارم دیچ

  جوانان مارکسيست توسط -تريبون جوانان مارکسيست 
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