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  م٠٤/٠٣/٢٠٠٨                               نوشتۀ محمد قاسم هاشمی
 
 

  راست مبتکر و چپ پيرو
 ضرورت ايجاد تيوری ثابت برای مرکز

 
 

 . بار ها شنيده و يا خوانده ايم که زمين امانتيست از نسلهای آينده
ر حقوقی تر صحبت نمائيم، زمين عاريتيست از نسلهای بعدی که نسل حاضر با استفاد ۀ معقول آنرا در اختيار نسل ا

فرق ميان امانت و عاريت آنست که در اولی شخص ايمن، اکثرٌا حق استفاده از امانت را ندارد؛ در . بعدی قرار ميدهد
 . حاليکه در دومی عاری ميتواند عاريه را مورد استفاده قرار داده و حتی از آن منفعت حاصل نمايد

ی و اثرات سوء توليد بر صحت انسانها و امکان آنچه طرفداران محيط زيست از آن دف اع مينمايند در عدم آلود
ر خواسته باشيم اهداف نهضت های . استفادۀ نسلهای بعدی از امکانات کرۀ ما غرض توليد و تغذيه خالصه ميشود ا

 .ودطرفدار محيط زيست را خالصه  نمائيم، همه در استفادۀ مفيد و پايدار از منابع طبيعی خالصه ميش
برخالف .  علم سياست و مباحث مربوط به آن امروزه تنها در کسب قدرت و رابطۀ انسان با قدرت خالصه نميشود

ساير علوم که روز تا روز خصوصی ميشوند، سياست علميست که هر روز عام تر ميشود و به مطالعۀ هرآنچه که 
و مباحث مربوط به آن، طبيعت و محيط زيستی در جهان طبيعت قرار دارد، اعم از انسان و محيط ماحولش، قدرت 

که انسان خود را درآن می يابد و غيره پرداخته و راه های مؤثر دستيابی، کنترول و استفادۀ مؤثر از آنها را به 
يرد ره خورده و چنان روابط زامروزه سياست با فلسفه، نباتات، بيولوژی، في. بررسی مي يک، کيميا و ساير علوم 

اتن با  آنها قايم نموده است که از هر تغيير و تحول در يکی از شاخه ها و مباحث علوم متذکره سخت متاثر تن
 .ميشود

با اين مد نظرداشت ميتوان ادعا کرد که دفاع از محيط زيست جزء ضروری ايست از سياست که به تنهائی نميتوان 
ذاشت؛ زيرا محيط زيست جهت کسب مشخصه ايکه  برای جريانات سياسی ضروری بوده و به اسم سياست را برآن 
يری قدرت و تحميل آن ميپردازد، کافی نخواهد بود   . تفسير شيوه های بکار

امان نيکوال هيولو  که در جمهوری فرانسه در مقايسه با هر ) طرفداران حفظ محيط زيست(سبزها يکی از پيش
ری از محبوبيت خاصی برخوردار است و انتظار آن  ٢٠٠٧ ميرفت تا خود را در انتخابات سال اکولوژيست دي

رياست جمهوری فرانسه کانديد نمايد، پس از ماه ها انتظار طرفدارانش، با اخذ امضای ساير کانديد های پست رياست 
 به دومينيک وانهنظر نمود و در مقابل خانم  جمهوری در پای سند رعايت محيط زيست، از کانديدای خويش صرف

ی از   . خود را برای احراز پست رياست جمهوری کانديد نمود) اران محيط زيستطرفد(نمايند
يری آقای  در حقيقت هر نهضت سياسی، .  مبين جزئی بودن اکولوژی در برابر علم سياست استهيولواين موضع

ی اکولوژيست نيز باشد   . اعم از چپی و راستی ميتوانند به ساد
، با اين نيکوال هيولونمايد مسالۀ قدرت و شيوۀ تحميل آن است آقای آنچه بيش از همه در سياست کسب اهميت مي

رفت . تصميم موضع حقيقی اکولوژيست ها را واضح نموده و سياسی بودن مدافعين محيط زيست را به باد استهزاء 
می نمود ه تا فقدان تيوری قدرت، مدافعين محيط زيست را در اتخاذ موقعيت در ميان جريانات سياسی دچار سردر

باالخره، با توجه به اينکه استفادۀ مفيد و پايدار از منابع طبيعی موجبات کاهش سطح توليد و در نتيجه کاهش منافع 
مالکان بزرګ را فراهم ميآورد، خود را بيشتر به نهضت ها و جريانات چپی نزديکتر احساس نموده و خود را 

ر ساير جريان. منحيث ميانه روان چپی تبارز دادند رام های خويش اصول دفاع از ا ات در تطبيق پروژه ها و پرو
 امضا نموده و هيولوچنانچه کانديدان چپ و راست هردو در پای سند اکولوژيک آقای (محيط زيست را رعايت نمايند 

 نيز هيولوهرکدام، در صورت پيروزی در انتخابات، پست معاونيت صدارت در امور محيط زيست را برای آقای 
انه باقی نخواهد ماند) پردندوعده س ر دليلی برای ظهور اکولوزيست ها منحيث جريان و يا نهضت سياسی جدا   .دي

فت که نهضت های اکولوژيست همچون ساير جريانات ميانه رو فاقد  باتوجه به آنچه در باال تذکر رفت ميتوان 
يريهای جريانات ميانه فقدان تيوری ثابت موجبات تعويض مدا. تيوری سياسی مختص به خويش اند وم را در موضع

  . رو، بادر نظرداشت مواضع چپ وراست، فراهم می آورد
فته از تاريخبايد در نظر داشت که با توجه به رابطه ميان قدرت و سرمايه که در   به تفصيل به آن سه مرحلۀ نا
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ری ابتکار عمل را در دست  رفته و تغييرات در اشاره شد، احزاب راست بيش از هر جريان سياسی دي
يريهای نهضت های چپ و ميانه رو را باعث ميشود تا حديکه امروزه احزاب چپ در مواضع دفاع از همان . موضع

رفته اند که سالها قبل احزاب راستی آنرا پيشنهاد مينمودند   . شرايطی قرار 
چه کاپيتاليسم به دفاع از آنها موجوديت اتحاد جماهير شوروی سابق که منحيث قطبی از ارزشهای متفاوت از آن

رايش به جانب مرکز فراهم آورده بود اين . برخاسته بود، زمينۀ تقرب جريانات سياسی، اعم از چپی و راستی را در 
يری مجدانۀ سياست جهانی شدن توسط اضالع متحدۀ  وضعيت پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و تعقيب و پي

 طوری تغيير يافت که ابتکار عمل را در دست احزاب و نهضت های راست ليبرال و امريکا منحيث برندۀ جن سرد
تقرب نيرو ها به جانب مرکز تا حدی بود که تغييرات ناشی از تعاطی قدرت ميان احزاب، اعم از . نيو ليبرال قرار داد

  .بسيار کمرن بودندراستی و چپی، در سياست های آخذه، چه در سطح ملی و چه بين المللی، نا ملموس و يا 
يريهای احزاب  راستی از مرکز افزود، با سرعت و  فروپاشی اتحاد جماهير شوروی به سرعت تفاصل موضع
قدرتيکه ساير احزاب، اعم از ميانه رو و چپی را باخود کشانيده، موضع احزاب چپی و ميانه رو را در نقطه ای قرار 

  .  بوددر آن اخذ موقعيت نمودهً داد که خود قبال 
اضمحالل اتحاد جماهير شوروی احزاب چپ و ميان رو را در برابر چالشهايی قرار داد که رهائی از آن مستلزم 

ر از معرفی خويش منحيث . شهائيست که که اين احزاب تا کنون فاقد آن اندزارائه و دفاع از ار احزاب چپی دي
. تا آنجا که ترتيسکيسم به مثابۀ عيب پنداشته ميشود. يورزندمدافعين ارزشهائيکه کمونيزم از آنها دفاع مينمود ابا م

ر انتقال مؤسسات توليدی  ری صحبت مينمايند؛ م اهی عده ای از چپی های افراطی از انترناسيوناليسم کار هر
خصوصی به منظور کسب منافع بيشتر که از پائين بودن قيمت مواد اوليه و نيروی کار ارزان در کشورهای آسيائی 

ر و  اروپای شرقی ناشی ميشود، آنها  را در برابر سؤال ارزشهای ملی و انترناسيوناليستی و ارجحيت يکی بر آن دي
وئی در رابطه به ناسيوناليزم و انترناسيوناليزم . قرار داده است تاجائيکه احزاب راستی و ليبرال آنها را در تناقض 

يرند   . به باد استهزاء مي
، کانديد اکولوژيست های در مبارزات انتخاباتی دومينيک وانه رهبر حزب کمونيست فرانسه و ماری ژورژ بوفه

تان س فرانسه جهت احراز پست رياست جمهوری، زمانيکه در صفحۀ تيلويزيون ظاهر ميشوند، ژورنالي٢٠٠٧
يری از انتق ال مؤسسات توليدی انترناسيوناليست بودن آنها را با توجه به تالش و اصرار ايشان مبنی بر جلو

خصوصی مورد سؤال قرار ميدهند، هرکدام، درحاليکه خود را از ارائۀ پاسخ مقنع عاجز می يابند، از ارائۀ پاسخ 
فت . طرفه ميروند   :اين در حاليست که باکمی تعمق ميتوان جواب 

فقط به دفاع از سرمايه و مالکان اول اينکه انترناسيوناليسم جديد را ميتوان انترناسيوناليسم سرمايه خواند که طی آن 
يران و بيکارانيکه روزتاروز  ران و مزد ب بزرګ سرمايه های خصوصی تاکيد ميشود، نه به تضمين آيندۀ کار

لوباليزاسيون به تعداد آنها افزوده ميشود ونه ميتوان از آن انتقاد کرد. باالثر تطبيق    . بدين
حزاب چپی افراطی در پيروی از آن خود را متعهد ميدانند، خود چنين دوم اينکه مارکسيسم و کمونيسم، که اکثر ا

زار به جامعۀ کمونيستی ضرور ميپندارند يری و انکشاف سرمايه های خصوصی را غرض  در اينصورت . شکل 
يری شرايط اجتماعی ـ اقتصادی طوريکه است انتقاد کرد؛ زيرا اتحاد پرولتاريا در سطح بين  نميتوان از شکل 

  . للی، در قدم نخست مستلزم اتحاد سرمايه ها در سطح بين الملليستالم
ران جهان متحد شويد«شعار  ر جذابيت خود را از دست داده است» کار ر وضع به . دي تا نيمۀ دوم قرن حاضر، ا

   .احساس خواهد شد» بيکاران و فقرای جهان متحد شويد«همين منوال ادامه يابد، ضرورت تعويض شعار فوق به 
سرعت حرکت جنبش های راست به جانب افراط ناشی از عدم احراز موقعيت ثابت از جانب احزاب ميانه يا مرکز 

  . که خود باعث عدم توازن نيرو های چپی بر اساسات پذيرفته شده از جانب آنهاست است
 وزير خارجۀ ً ال فع برنارد کوشنر و فرانسوا ميتران صدراعظم فرانسه در زمان رياست جمهوریميشل روکر

فرانسه که هر دو از شخصيت های سرشناس حزب سوسياليست فرانسه اند، در جريان رقابت های انتخاباتی سال 
موکرات مسيحی تحت ي يک هفته قبل از انتخابات، اتحاد حزب دً  برای پست رياست جمهوری فرانسه، دقيقا٢٠٠٧

ولن رويالراست، با  را، که از احزاب ميانه رو راست فرانسوا بايرورهبری   کانديد حزب سوسياليست ممکن س
  .  کانديد راست ها توصيه نمودندنيکوال سارکوزیدانسته، هردو به اتحاد اين دو نيرو غرض پيروزی در برابر 

تذکر اين مطلب از آن جهت ضروريست تا خوانندۀ محترم از عمق شرايطی که رابطۀ جديد سرمايه و قدرت ايجاد 
يريها و موقعيت های احزاب سياسی را متزلزل ساخته است، وارد شودنموده و بر م   . بنای آن موضع

يری ثابت  ری را بايد در عدم موجوديت موقعيت و موضع تزلزل و لغزش نيرو ها از يک موقعيت به موقعيت دي
يع نيرو های راستی تيرو های ميانه يا مرکز جستجو نمود؛ زيرا عدم ثبات نيرو های مرکز زمينه را برای حرکت سر
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تاريخ احزاب سياسی به وضاحت مبين آنست که احزاب مرکز به اساس . به جانب افراط موجب ميشود
يريهای مبتکرانۀ احزاب راست و چپ مشخص ميشوند ذشتۀ احزاب و نيرو های راستی نه تنها آيندۀ . موضع يعنی 

  . حظه ميرسد، آيندۀ احزاب چپی نيز بوده استاحزاب ميانه يا مرکز؛ بلکه، چنانچه در سالهای اخير به مال
فته از تاريخمنافع فرد و اجتماع، طوريکه در   به آن اشاره شد، دوعنصر عمدۀ جامعۀ انسانی را تشکيل سه مرحلۀ نا

ر زمينه های اتالف حق را تا سرح تشخيص منافع فرد و .  افراط فراهم ميآورددميدهند و ترجيح هرکدام نسبت به آندي
اع و دفاع از آن دريک زمان ايجاب طرح تيوری دقيق را مينمايد که تنها از طريق جريانات و نهضت های ميانه اجتم

  . يا مرکز ميتوان به آن برداخته برای نجات فرد و اجتماع بشری آنرا پيشنهاد نمود
ريز لجام  سيختۀ تيرو های راستی طرح چنين تيوری دوام و ثبات اعتدال و ميانه را در موضعش تضمين نموده، از 

يری مينمايد  ايکه بتواند به ميانه يا مرکز هويت ثابت بخشيده و راست ندريغا که تا کنون تيوريس. به جانب افراط جلو
و چپ را به اساس فاصله از آن تعيين نمايند وجود نداشته است؛ بلکه همواره راست و چپ با ابتکار و حرکت خويش 

  . تغير بخشيده اندبه مرکز يا ميانه هويت م
امروزه نيرو های چپی در ساحۀ اقتصادی و تضمين های شغلی با روحيه محافظه کارانه برخورد ميکنند؛ در حاليکه 
ر سياست مبتکرانه ايرا که تنوع و تغيير در عرصۀ اقتصادی و شغلی را  نيرو های راستی قبل از هر وقت دي

ر بودن، برخالف تصور و پيشبينی های در جوامع . تضمين مينمايد، اتخاذ نموده اند ر کار سرمايه داری مترقی دي
. مارکسيستی، در مقايسه با فقرا و بيکارانيکه هر روز و به سرعت به تعداد آنها افزوده ميشود، امتياز پنداشته ميشود

ری از دست د ی در برابر خواب ايجاد دولت کار ران خود نميخواهند آنرا به ساد   . هندامتيازيکه کار
امان حزب سوسياليست فرانسه مبنی بر اتحاد سوسياليست ها با ميانه روان برنارد کوشنر و ميشل روکرپيشنهاد   بيش

ر عدالت اجتماعی و ثبات  ر نميتوان در روابط ميان فرد و اجتماع با ترجيح يکی بر آندي مبين باوريست که دي
ر با هرچند عده ای اين پيش. جامعۀ بشری را تضمين نمود نهاد را سازش به منظور کسب قدرت عنوان مينمايند، م

آنهم ميتوان نسبت به آن به عنوان نقطۀ آغاز جهت دستيابی به راه ها و شيوه های معقولی غرض نجات بشريت از 
سيخته خوشبين بود ر اين اتحاد بدون طرح تيوری ثابت که در آن منافع فرد و اجتماع طوريک. کاپيتاليسم لجام  ه م

رديده باشد، ناممکن است       تيوری ايکه تعاريف حق، وجيبه، فرد، اجتماع، قدرت و سرمايه را . بايد تضمين 
  .  مورد تحليل و ارزيابی قرار داده، شيوه های مناسبی را برای نجات بشريت ارائه نمايددًامجد

که سرمايه در برابرش قرار داده است در نسل ما شايد آخرين نسليست که هنوز امکان رهائی از قيد و بند های را 
به عدالت اجتماعی به موانعی روبرو ن ر امروز نيز خيلی دير شده است؛ زيرا نسل ما جهت رسيدمگ. خود ميبيند

     . خواهد شد  که عبور از آن صبر يعقوبی را الزم خواهد داشت
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