ﮐـﺎرﮐﺮد ﺗﻀﺎدﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ؟!
ﻣﻘﺎﻟﻪ ی ﺷﻤﺎره ۱۳۹۸ / ۲۳
) ۱۷ﻣﻬﺮ  ۹ – ۱۳۹۸اﮐﺘﺒﺮ (۲۰۱۹
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻀﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ رو ﺿﺮوری و ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در وﺿﻌﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮاﺗﯿﮏ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪِ ﺧﻮد ﺑﺮ روﻧﺪ ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت آن را از ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺎ ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ
ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن ،واﮐﻨﺶ ذﻫﻨﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
آﮔﺎﻫـﺎﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﻣﯿـﺎن اﻣﮑـﺎن ﻫـﺎی ﭘﯿـﺶ رو؛ ﭘﺎﺳـﺦ اﻧـﺪﯾﺸﻪ ی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ دﺗﺮﻣﯿﻨﺴﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ در ﺗﺰﻫﺎی ﻓﻮﯾﺮﺑﺎخ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ ﻣﯿﺎن
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮد ﭘﺪﯾﺪه ،ﺷﺮاﯾﻂ ٬٬ﻃﺒﯿﻌﯽ ٬٬را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،از
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ ٬٬ﻃﺒﯿﻌﯽ ٬٬ﺑﺮای ﺑﻮد ﭘﺪﯾﺪه دارا ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
دارا ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺮای
ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺪون وﺟﻮد اﻣﮑﺎن
ﺣﻞ اﯾﻦ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در دوران ﻃﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،راه ﺣﻠﯽ
ﭘﻮزﯾﺘﻮﯾﺴﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ در ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺎت ﻧﻈﺎم .اﯾﻦ دوران ،دوران
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
آﺛﺎر ﻣﺨﺮب اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ روی ﻫﺴﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ،
ﺳﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .دﺳﺘﺎورد ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻟﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل و ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی آزاد ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد روز
ﻣﺤﺸﺮ)آﭘﻮﮐﺎﻟﯿﭙﺲ( و ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﺮی ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺪل ﻣﯽ
ﮔﺮدد!
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞ ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮏ راه ﺣﻞ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی روز ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدد .در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬار اﻧﻘﻼﺑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﭘﺴﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ -ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ روز در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﺪود
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎرزه ی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺿﺎﯾﻌﺎت ،ﮐﻮﺷﺸﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ از ﮐﺎر در ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺸﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﮐﻪ در آن ازﺟﻤﻠﻪ وﺿﻊ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﺤﻮری ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻗﺮار دارد .وﻗﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﻞ و ﺑﯽ آﺑﯽ در آﻏﺎز اﻣﺴﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎ آﺛﺎر ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎدرزﻣﯿﻦ ،و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮاﺳﺘﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ.
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی وﻇﺎﯾﻒ روز ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه
را در اﯾﺮان درﺑﺎره ی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری در ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺜﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
اﯾﺮان از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد و
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺧﻠﻖ ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان و اﻣﺜﺎل آن ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﻮری در اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻃﺮح ﻧﻤﻮد.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﺑﺮای ﮔﺬار ﺗﻨﻬﺎ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ،ﺑﺮداﺷﺘﯽ
ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺪون ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای دوران ﺑﻌﺪ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ

ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری وﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻀﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺟﺒﻬﻪ ی
ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ،اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن دو ﺑﺨﺶ از ﻫﺴﺘﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮاری و
ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ روزاﻓﺰون
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﻈﺎم ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دراﯾﺮان ﮐﻪ ﺣﻔﻆ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ
اِﻋﻤﺎل ﯾﮏ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﺸﻦ ِ اﻣﻨﯿﺘﯽ -ﻗﻀﺎﯾﯽ ِ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و واﭘﺲ
ﻧﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻠﯿﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ را
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﺳﺮﺷﺖ رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮده ﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﻣﺤﺮوم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﺗﻔﻬﯿﻢ
ﻧﻤﻮد.
ﻫﮕﻞ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش را ﮔﺬار از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺰه ﮐﺎری در ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ،ﮔﺬار
از »ﺳﻮزن دوزی ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ« )اط( ،و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺎرﺟﻪ ی
ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻫﮕﻞ آن را در درسﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﺎ درک رﺷﺪ
»ﻧﻄﻔﻪ  ..ﺑﻪ ﻣﯿﻮه« ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻧﺘﻪ ﺷﻠﻢ ،دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺪام ﺗﮑﺎﻣﻞ؟ ،دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ .(۵/۲۰۱۹

