نگاهی بر دو نقد

فرید سیاوش
در این روز ها دو مقاله که هر کدام دعوی نقد همدیگر را بر جبین حک داشته اند،در چشمرس
ایففن قلم قرار گرفففت.مقاله اول را جناب یاسسسین بیدار ومقاله دوم راجناب مازیار رازی بنگارش
آراسته اند.
ظاهرآ چنان معلوم میشود کففه مقاله بیدار برای تحلیففل و تثبیففت زمان جاری بففه نقففد ماضففی بر
خاسففته اسففت .و چون بیدار بففه لحاظ فکری درفضای چففپ مارکسففیستی نفففس کشیده اسففت،
مباحث عدیده را از منظر برداشت های خود مورد بررسی قرار داده است.
از دو مقاله رفیق و دوست عزیزمف بیدار بر مییایفد کفه در برخفی از موارد بحفث های تیوریفک دچار
خلط مباحث است و در برخی از موارد دچار اشتباه .بحث روی سه جز مارکسیسم کلسیک از
تالیفف کتاب " یادداشست های سسیاسی اقتصسادی" کفه نقدی بر هگفل و اقتصفاد بازار اسفت تفا
"درباره مساله یهود" که نقد تز از خود بیگانگی هگلی و انعکاس فلسفی شده آن در
مذهسب اسست  ،همفه آثار جوانفی مارکفس اسفت کفه در  25سفالگی مارکفس بفه نگارش در آمده
است.
از آن زمان تففا امروز هففم در عرصففه نقففد مارکسففیسم)منتقدیسسن بورژوازی(هففم در حوزه تکامففل
مارکسیسم )مثل :ساختارگرای فرانسه ،مکتب انتقادی فرانکفورت (نمونه های از نقد و
تکامففل مارکسففیسم اسففت .امروزه نیففز مشتاقان سففرمایه داری گلوبال هزاران ورق را در مورد رد
سه جزء مارکسیسم پی در پی به نگارش درآورده و در میاورند .برای من بسیار جالب است که
آقای بیدار بر آنجایفی ازاقتصفاد مارکسفیسم انگشفت گذاشتفه اسفت کفه حتفی بزرگتریفن فلسففه
لیبرال و نیو لیبرال آن را کشف بزرگ میدانند).ارزش اضافی و بحران اقتصادی(.
روشنگری گلسسسکو دو عجوبففۀ حوزه اقتصففاد را بففه فضای روشنگری رهففا کرد)آدم اسسسمیت،
داویسسد هیوم( ایففن دو مولف در کتاب "ثروت ملل" و"تاریسسخ پول" در مورد انباشففت ،تاریففخ و
گردش سفرمایه بحفث های شکوهمنفد ی را بوجود آوردنفد .و ایفن مارکفس بود کفه بفا اسفتفاده از
متون کلسففیک اقتصففادی وبففه ادامففه و تکامففل آن بففه کشفیات عدیده ،منجمله کشسسف ارزش
اضافی دست یافت.
گروندریسسه و کاپیتال و یادداشست های سسیاسی اقتصسادی ،آثاری انفد کفه بلحاظ اهمیفت
علمفی و اکادمیفک شان بیشتفر از هفر اثری در عالم مورد نقفد و تکثیفر قرار گرفتفه اسفت ،در همفه

پرسففی کففه در سففال  2001در کشور های غربففی صففورت گرفففت ،کاپیتال بحیففث بزرگتریففن کتاب
تاریخ بشری رای آورد)بقول منصور حکمت در سیمینار اقتصادی مارج  2001لندن(.
تاریفخ باز خوانففی آثار نشان داده اسفت کفه هفر باری کفه جوامفع سففرمایه داری دچار بحران های
اقتصفادی شده اسفت  ،منابفع اکادمیفک بورژوایفی بفه کاپیتال و گروندریسفه مراجعفه کرده انفد و در
بحران 2008نیفز تفا هنوز هفم دولت مداران غرب و هفم اقتصفاد دانان لیفبرال و نیفو لیفبرال راه حفل
بحران را در مراجعه به کاپیتال میدانند.
آوردن ایفن بحفث هفا برای آنسفت تفا بگوییفم کفه بحفث روی کشفیات اقتصفادی مارکفس صفلحیت
بسیار بالیی علمی و آکادمیک میخواهد و گرنه میشد بسادگی به کتاب چند جلدی فیلسوف
مارکسیست مجاری تبار انگلندی )ستیوان میزاروش( بنام "فراسوی سرمایه" بحیث تازه
ترین اثر ،بیان کرد که کشف ارزش اضافی ماندگار ترین کشفی است که هرچه ما امروز در مورد
گردش سفرمایه مفی گوییفم بفی آنکفه اعتراف کرده باشیفم یفا نکرده باشیفم از همان تیوری ارزش
اضافی آب می خورد.میزاروش در فراسوی سرمایه به اتکای کشف ارزش اضافی مارکس به آن
نکاتی اشاره دارد که دوست عزیزم بیدار آن را از مشاکل کشفیاتی به حساب میاورد مثل :مثال
فوتبالیسفت ...کفه در آن مورد ایفن اصفل را بایفد در نظفر داشفت کفه ارزش اضاففی فقفط در پروسفه
تولید مصداق میابد نه مبادله و بازار.
اشتباه دیگفر مقاله نویفس در ایفن اسفت کفه مارکسسیسم را بعنوان یفک علم و مارکسسیسم را
بعنوان ابزار تطبیقسسسی مخلوط کرده اسفففت .چسسسپ روی گذشتسسسۀ حزب دموکراتیسسسک خلق
افغانسسستان مربوط بسسه پراتیسسک میشود و در ایففن مورد درسففت اسففت کففه دم زدن از تطبیففق
سسسوسیالیسم در کشور پیشسسا فیودالی کار نادرسسست بوده و نادرسفففت خواهفففد بود و امفففا
فراموش نکنیففم کففه اگففر یففک حزبففی بهتریففن اندیشففه مثل دموکراسففی را در افغانسففتان تطبیففق
نمیتواند و رسوا می سازد به معنای غلط بودن فکر دموکراسی نیست .
مفن گمان میکنفم که طرح تیوریفک یفک مسفاله را نبایفد با حوزه ای پراتیک مغالطفه کرد .افغانسفتان
در شرایفط موجود )از اقتصفادی تفا (...نفه تنهفا بفا سفوسیالیسم )کفه در جامعفه پیشرفتفه سفرمایه
داری قابل تطبیق است( که سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی و نیو لیبرال دموکراسی
به شکل هنجاری و نورماتیف آن در اوضاع کنونی آنگونه که در رویا ها شکل می گیرد تطبیق
نمی گردد.
و دوسفتی کفه منتقفد مقاله بیدار اسفت یعنفی آقای مازیار رازی)مارکسفیست ایرانفی(از موضفع
تروتسسسکیسم بففه بحففث تیوریسسک مارکسسسیستی پرداختففه و از موضففع مارکسففیسم بففه نقففد
رفرمیسسسیم و لیبرالیسسسم پرداختففه اسففت .خوانففش آقای رازی از مقاله اینسففت کففه نویسففنده
)بیدار( در نقفد خود از گذشتفه حزب دموکراتیفک خلق افغانسفتان دچار یاس و رفرمیسفیم اسفت ،و
در تحلیل از اوضاع جاری دچار لیبرالیسم بورژوایی ...ا لخ.
حال میخواهم خوانش خود را از موضع گیری آقای رازی مختصرآ بعرض برسانم.
-1بحث ایشان انتزاعی و در حوزه ای کتابی مطرح شده است.
 -2در مورد جنبش چپ افغانستان به علت بی اطلعی و کمبود دسترسی به اسناد به جای
تحلیل به صدور احکام عام بسنده کرده است.
 -3آقای رازی در مقابله بفا ایفن مسفاله خود را بفه کوچسه حسسن چسپ زده اسفت کفه مارکفس بفه
توانایفففی جامعفففه صفففنعتی در بهبود وضعیفففت زندگفففی مادی مردم بسفففیار خوش بیفففن بود .و در
مانیفست کمونیست هم ،سرمایه داری به جای آنکه کامل محکوم شود ،ستایش شده است.

 -4وظیففففۀ اسفففاسی چفففپ افغانفففی را سسسساختن حزب طبقسسسۀ کارگسسسر و رفتسسسن بسسسه انقلب
سوسیالیستی ارزیابی کرده است که این دو وظیفه بلحاظ حسن نیت و کمال مطلوب فقط در
حوزۀ ایده آل زیبا نمایی میکند و لی در حوزۀ عمل به حفر دریای خون منجر می گردد.
 -5آقای رازی بایفد توجفه کنفد کفه " هسستی اجتماعسی تعیسن کنندۀ شعور اجتماعی اسست"
هستی ما بفه آن میمانفد کفه در سیه چال آفراسیاب بفکر کباب بره و زلف یار باشیم در
حالیکه چنین شعوری هر قدر زیبا باشد تمنای کاذب است.
 -6تجربفففه بشری بیان میکنفففد کفففه مسفففیر تغییرات و تحولت بزرگ اجتماعفففی مسفففتلزم وفاق
اجتماعیست که این الزام متاسفانه سالهاست که در وطن من ویران گشته است.
 -7همفۀ مفا میدانیفم کفه " وظیفسۀ مسا تغییسر اسست نسه تفسسیر" و امفا دیریسفت کفه مفا از بزنگاه
تفسفیر )تاویل هایی چند صدا و شالوده شکن( بفه زیفر غلتیده ایفم و هنوز هفم بفه تفسفیر و
بازخوانی و به خویش آمدن نیازمندیم .و هنوز زود خواهد بود که چپ پیش از تسویه با خود و
شرایط و تیوری ها به پای ساختن احزاب و انقلبات نوع جدا شده از هستی موجود ،برخیزد.
مفن بفه ایفن باورم کفه ملت هسا در هفر شرایطفی راه خود راه بسفوی آزادی و خوشبختفی خود باز
میکننففد و باز هففم باور دارم کففه مردم افغانسففتان و خاصففتآ نسففل منتقففد و تازه بففه میدان آمده بففا
اسفتفاده از تجارب انقلبات چپ و دموکراتیک جهان در آمیزش بفا تجربه های خونیفن افغانستان ،
بی آنکه دچار یاس )که بلحاظ روانشناسی الزام محتوم است و با خوانش لکانی من پنهان و
چند پارچه ناخود آگاه ،در تحتانی ترین لیه های خود ،یاس را جدا از حوزه ای نهیلیسم و ضمیر
یکپارچفه فرویدی اسفتقبال میکنفد(.و درماندگفی شود ناچار اسفت تفا خود را بفا تازه تریفن افکار و
نقد فرا افگنی ها که همانا گذر از خود و تکامل افکار کلسیک است  ،تجهیز و بازسازی کند.
اینبار اگفر بفا گذار سفرسری از حوزه ای تیوری بفه قلمرو عمسل پرتاب شویفم  ،بار دیگفر بفه امیسد
تسسخیر سستاره گان ،جناب رازی را در اسسفل السسافلین ملقات خواهیفم کرد نفه در دامنسه
های خورشید.
....به هر حال من خوشحالم که آقای رازی به نقد پرداخته است و چون از برخورد قلم ها جرقه
برمی خیزد و جرقه ولو هرقدر کوچک باشد یک وجب سیاهی را روشن خواهد ساخت.

