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به مناسبت تجدید چاپ «کارگران و انقالب ۵۷» آصف بیات

شوراها و دموکراسی از پایین

پیام حیدرقزوینی: این پرســش که ســاخت طبقاتی ایران چیســت 
به خصوص در ســال های پس از انقالب بــه موضوعی مهم به ویژه 
برای نویسندگان و پژوهشگران چپ ایرانی بدل شد. در دهه های اخیر 
پژوهش های ارزنده ای بــا محوریت تحلیل طبقاتی جامعه و طبقه 
کارگر در ایران منتشــر شده که بر ســنجش های آماری و مطالعات 
میدانی تکیه کرده اند و از این نظر تصویر دقیق تری از جامعه به دست 
داده اند. با این  حال عمر تحلیل های طبقاتی در ایران به دهه ها پیش 
از انقالب برمی گردد و شاید نخستین تحلیل های منسجم طبقاتی در 
جامعه ایران را بتوان از انقالب مشروطه به بعد یافت؛ اما از آنجا که 
شیوه های نخبه گرا مبتنی بر تحلیل های «غیرطبقاتی» بر تاریخ نگاری 
ایران مســلط بوده اند، برای یافتن نخســتین آثار در این زمینه، باید به 
نویسندگان و فعاالن چپ رجوع کرد که در تحلیل های شان از طبقه 
به عنوان یک مفهوم بنیادین استفاده کرده اند. عمده آثار آن دوران یا 
مســتقیما از سوی نویسندگانی اهل شوروی یا به هر حال تحت تأثیر 

مارکسیسم شوروی نوشته شده اند.
از اولیــن آثــار درخورتوجهی که به ظهور طبقــه کارگر در ایران 
پرداخته است، تحقیق عبداهللا اف به نام «صنعت ایران و شکل گیری 
طبقه کارگر در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم» اســت. این 
تاریخ دان روس در تحقیقش به بررسی جنبه های کمی و کیفی طبقه 
کارگر و شــرایط کار و فعالیت های سیاسی آنان می پردازد. همچنین 
باید از م.ایوانف نیز یاد کرد که به اوضاع عمومی طبقه کارگر ایران تا 
اوایل دهه چهل پرداخته است. در میان اعضای حزب توده نیز آثاری 
درمورد طبقه و طبقه کارگر در ایران نوشــته شد که از مهم ترین آنها 
می توان به کتاب عبدالصمد کامبخش با نام «بررسی جنبش کارگری 
و کمونیســتی در ایران» اشاره کرد. برخی چهره های جنبش چریکی 
نیز به این مفهوم توجه داشتند و برای مثال می توان به «رد تئوری بقا 
و لزوم مبارزه مســلحانه» امیرپرویز پویان و «طرح جامعه شناسی و 
مبانی استراتژی جنبش انقالبی ایران» بیژن جزنی اشاره کرد. جزنی 

در این کتاب که در سال ۱۳۵۱ و در زندان نوشته بود، به اقتصاد ایران 
و اصالحات ارضی پرداخته اســت. او در فصل دوم کتاب (بورژوازی 
کمپرادور به مثابه طبقه حاکم) تحلیــل قابل اعتنایی از طبقه حاکم 

پس از اصالحات ارضی شاه ارائه می دهد.
اما مناقشه بر سر طبقه و ساختار طبقاتی در جامعه ایران همواره 
در میان نویســندگان جریان های فکری مختلف وجود داشته است. 
در حالی که آثار اولیه نویسندگان چپ عمدتا نقشی غایت گرایانه برای 
طبقــه کارگر قائل بودند، تالش هایی نیز در کار بوده که از به کارگیری 
مفاهیمی مثل طبقه، ســرمایه دار و کارگر پرهیز شــود و از واژه هایی 
مانند تولیدکننده و مصرف کننده و کارآفرین به جای آنها استفاده شود. 
با این حــال در دهه های اخیر پژوهش ها و تحقیق های مهمی درباره 
طبقه و ســاختار طبقاتی ایران صورت گرفته که از میان آنها می توان 
به «طبقه و کار در ایران» پژوهش مشــترک ســهراب بهداد و فرهاد 
نعمانی، «طبقات اجتماعی، دولت و انقالب در ایران» نوشــته احمد 
اشــرف و علی بنوعزیزی، «مشارکت سیاســی طبقه کارگر در ایران» 
افشــین حبیب زاده، «رشد روابط ســرمایه داری در ایران» محمدرضا 
ســوداگر، آثار یرواند آبراهامیان، مطالعــات آصف بیات و مطالعاتی 

دیگر اشاره کرد.
«کارگــران و انقــالب ۵۷» از آصف بیــات یکی از 
ارزنده تریــن مطالعاتــی اســت کــه به طور خاص به 
شــوراهای کارگری در دوران پــس از انقالب پرداخته 
است. این کتاب که چندی پیش با ترجمه محمد دارکش 
به فارسی منتشر شــده بود، به تازگی در نشر اختران به 
چاپ سوم رسیده است. پژوهش آصف بیات به کارگران 
ایرانی و تجربه های شوراهای کارگری در ماه های پس 
از انقــالب مربوط اســت. او در این اثر کوشــیده وجود 
عینی و واقعی طبقه کارگر با توجه به هویت و اهمیت 
اقتصادی اش و نیز روند پرولترشــدن آن را بررسی کند. 

واپسین دم و مقوله سرنوشت
شــرق: ادبیات اتریش در قرن بیستم نویسندگانی با جایگاه و شهرتی جهانی داشت که 
تأثیر زیادی بر ادبیات آلمانی زبان و به طور کلی ادبیات جهانی به جا گذاشتند. یوزت روت 
اگرچه به اندازه نویسندگانی چون موزیل و آرتور شنیتسلر مشهور نیست اما از نویسندگان 

مهم قرن بیستم اتریش به شمار می رود.
یوزف روت، نویســنده و روزنامه نگار قرن بیستمی اتریش است که در سال ۱۸۹۴ در 
خانواده ای یهودی متولد شد. او در دوران جوانی در دانشگاه وین فلسفه و ادبیات آلمانی 
خواند و در ۱۹۱۶ با پیوستن به نیروهای ارتش تحصیل را رها کرد. جنگ تجربه ای است 
کــه تأثیر زیادی بر روت گذاشــت و رد ایــن تجربه در برخی آثار او دیده می شــود. روت 
هم به عنوان نویســنده و هم به عنوان روزنامه نگار چهره مهمی به شــمار می رفت و در 
هر دو عرصه شناخته شــده بود. او در ســال ۱۹۲۳ اولین رمانش به  نام «تار عنکبوت» را 
نوشــت؛ داســتانی که البته هیچ گاه در قالب کتاب به چاپ نرســید. روت این رمان را به  
شــکل پاورقی در روزنامه کارگر وین چاپ می کرد و بعدها آن را به  لحاظ ادبی بی ارزش 
دانســت. رمان بعدی او «هتل ساوی» نام دارد که در روزنامه فرانکفورتر منتشر می شد. 

«عصیان» ســومین رمان یوزف روت اســت. این رمان که در روزنامه سوسیالیســت های 
آلمانی فورورتس منتشــر می شد، در ســال ۱۹۲۴ در قالب کتاب هم منتشر شد. این سه 
رمان بــه دوره آغازین کار روت اختصاص دارند. «عصیان» مدتی پیش با ترجمه ســینا 
درویش عمران و کیوان غفاری در نشر بیدگل منتشر شده بود و به تازگی چاپ تازه ای از آن 

در همین نشر منتشر شده است.
«عصیان» روایتی اســت که به واپســین دم زندگی یک انسان و ذهنیت او پرداخته 
است. روت در این رمان، به شکلی بی رحمانه به مقوله سرنوشت می پردازد. آندریاس 
پوم، شــخصیت اصلی «عصیان»، کهنه سربازی بازگشته از جنگ جهانی اول است که 
یک پایش را در جنگ از دســت داده و چیزی جز یک نشان نظامی برایش باقی نمانده 
اســت. او که نوازنده ای خیابانی است، برخالف هم رزمانش در جنگ، به خدا و دولت 
باوری خدشــه ناپذیر دارد و دشمن و مخالف کافران و دائم الخمرها، دزدها و غارتگرها 
است؛ اما به طرزی طعنه آمیز پس از یک نزاع خیابانی به عنوان یک شورشی و عاصی 
زندانی می شــود و تمام چیزهایــی که به آنها باور دارد، در لبــه پرتگاه قرار می گیرند. 

رمان این گونه آغاز می شود: «کمپ بیمارستان صحرایی شماره ۲۴ در حومه شهر قرار 
داشت. آدم سالم و سرحال فاصله آخرین ایستگاه تراموا تا بیمارستان را در نیم ساعت 
طی می کرد. تراموا به طرف دنیا می رفت، به طرف شهر و زندگی اما بیماران بیمارستان 
صحرایی شــماره ۲۴ قادر نبودند خود را به ایســتگاه تراموا برسانند. آنها نابینا یا فلج 
بودند، می لنگیدند. ســتون فقرات شان خردوخمیر شــده بود یا قطع عضو شده بودند 
یا منتظر عمل قطع عضو بودند. جنگ را خیلی وقت پیش پشت ســر گذاشــته بودند؛ 
آموزش نظامی، گروهبان، سروان، گروهان خط شکن، وعاظ ارتش، تولید قیصر، یغالوی، 
ســنگر و حمله همه را فراموش کرده بودند. جنگ بین آنها و دشــمن دیگر تمام شده 
بود. حاال برای جنگی دیگر آماده می شدند، جنگی علیه درد، علیه عضوهای مصنوعی، 
علیه عضوهای فلج شده، علیه کمرهای خمیده، علیه شب های بی خوابی و علیه باقی 
آدم ها که ســالم بودند. فقط آندریاس پوم از وضع موجود راضی بود. یک پایش را از 
دســت داده بود و مدالــی دریافت کرده بود. خیلی ها، گرچه پیش از یک پا از دســت 
داده بودند، یک مدال هم نصیبشــان نشــده بود. دست ها یا پاهایشان قطع شده بود یا 

نخاعشان چنان آسیب دیده بود که باید تا آخر عمر درازبه دراز می افتادند روی تخت».
منتقدان «عصیان» را روایتی دانســته اند که از منطق اروپایی و سرراست قصه پریان 
پیروی می کند و او را یکی از زوایای یک چهارضلعی می دانند که اضالع دیگرش نام های 
بزرگی چون کافکا، موزیل و تســوایگ هستند. در بخشــی دیگر از این رمان می خوانیم: 
«آقای آرنولد قدبلند، تندرســت و به نسبت متمول بود و بااین حال چندان از زندگی اش 
راضی نبود. کسب وکارش رونق داشت. در خانه همسری وفادار منتظرش بود که برایش 
دو فرزند به دنیا آورده بود: دقیقا همان طورکه آرزویش را داشــت، یک پسر و یک دختر. 
کت وشلوارهایش خوب به تنش می نشست، کراوات هایش همیشه مطابق مد روز بود، 
ســاعت جیبی اش درست کار می کرد و ساعات روزش با دقت هرچه تمام تر برنامه ریزی 
شده بود. هیچ اتفاق غیرمنتظره ناخوشایندی زندگی آرام و منظمش را متزلزل نمی کرد. 
تقریبا غیرممکن بود که ســر صبح نامه ای آزاردهنده از خویشــاوندی فقیر به دســتش 
برســد که در آن عاجزانه از او طلب کمک کرده باشــد. اصال خویشاوند فقیر نداشت. از 

خانواده ای مرفه بود که در آن هیچ دعوا و مرافعه ای رخ نمی داد».

چهارشنبه
۲۸ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۵

شرق: «تفکر نقادانه درباره مسائل اخالقی» و «معیارهای قابلیت 
در تفکر نقادانه» عنوان دو کتاب از مجموعه راهنمای اندیشــه ورزان 
اســت که به تازگی در نشــر نو منتشر شــده اند. «تفکر نقادانه درباره 
مســائل اخالقی» نوشــته ریچارد پل و لیندا الدر ششمین عنوان این 
مجموعه اســت که با بازنویسی مهدی خسروانی منتشر شده است. 
در ابتدای کتاب توضیحاتی دربــاره این مجموعه آمده و از جمله به 
این نکته اشاره شده که کتاب های این مجموعه بر اساس مفهوم های 
سنجشگرانه اندیشی یا تفکر نقادانه نوشته شده اند. مبنای کتاب های 
این مجموعه به جز یکی یعنی کتاب «شفاف اندیشیدن»، نظریه ریچارد 
پل دربــاره تفکر نقادانه اســت. سنجشگرانه اندیشــی طبق تعریف 
کتاب، دانشــی اســت که هدفش افزایش توانایی ما در اندیشــیدن، 
استدالل کردن و نقد کردن اســت. سنجشگرانه اندیشی بیش از آنکه 
به اندیشه ها بپردازد، به اندیشیدن می پردازد و سعی می کند کیفیت 
اندیشیدن ما را ارتقا بدهد. مخاطبان این کتاب ها، هم کسانی هستند 
که به طور حرفه ای به پژوهش و تدریس و تحصیل مشغول اند و هم 
کســانی که می خواهند در زندگی روزمره شان بهتر بیندیشند. مهدی 
خســروانی توضیح داده که این کتاب هــا را به جای آنکه ترجمه کند 
بازنویسی کرده؛ چرا که می گوید این کتاب ها مخاطب محورند و از این رو 
الزم دیده که آنها را بر اســاس نیازهای خواننده فارسی زبان متناسب 
کند. کتاب «تفکر نقادانه درباره مســائل اخالقی» می کوشــد مبانی 
استدالل و اندیشیدن سنجشگرانه درباره مسائل اخالقی را بیان کند: 
«هدفمان این است که خواننده ضمن فهم نکته هایی که فهمیدن شان 
برای استدالل درباره موضوع ها و مســائل اخالقی ضروری است، با 
ابزارهای فکری الزم برای این کار آشنا شود». از این رو خواندن این کتاب 
کمک می کند که خواننده مبنای اولیه ای برای اندیشیدن استداللی و 
سنجشگرانه درباره اخالق به دست آورد. درواقع در این کتاب تالش 
شده تا حد امکان مبانی استدالل اخالق شناسانه به اختصار بیان شود. 
کتاب می گوید که فهم این مبانی چندان دشوار نیست؛ اما مسئله در 
جای دیگری است: «در اینکه افراد خودمدار و گروه های جامعه محور 
دســت به دســت هم می دهند تا افراد باورهای گروهــی را درونی 
کنند و به این مبانــی عمل نکنند. به این ترتیب، افراد نمی توانند فراتر 
از باورهای جامعه شان بیندیشــند و ایدئولوژی اجتماعی را حقیقت 
می پندارند. مفهوم های اخالقی با مفهوم های ایدئولوژیک و حقوقی 
اشــتباه گرفته می شوند  و این اشتباه افراد را از انجام دادن کار درست 
بازمی دارد. اگر چشم مان به این مشکل (که در همه جای جهان وجود 
دارد) باز شــود و اساس منطق اخالق شناسی را بشناسیم، می توانیم 
نخستین گام ها را برای بهبود کیفیت استدالل اخالق شناسانه برداریم. 
به عبارت دیگر، اگر بخواهیم، می توانیم تشخیص این نکته را بیاموزیم 
که چه زمانی رفتار ما به دیگران آسیب می رساند و چه زمانی زندگی 
آنها را بهتر می کند... . به دست آوردن و به کارگیری بینش های مربوط 
به اســتدالل اخالق شناســانه نیازمند تمرین و صرف وقت است. این 
بخشی جدایی ناپذیر از فرهیختگی و سنجشگرانه اندیشی است که در 
کتاب تفکر نقادانه درباره مســائل اخالقی کوشیدیم دست کم مبانی 
اولیه اش را روشن کنیم. آشنایی با این مبانی، ضمن روشن ساختن این 
نکته که اندیشیدن سنجشــگرانه درباره مسائل اخالقی امر رازآلود و 
اسرارآمیزی نیست، اخالق شناسی را روی پای خودش قرار می دهد؛ 
یعنی روی توانایی اساســی انسان ها در تشخیص آنچه به موجودات 

دارای احســاس آســیب می رســاند و آنچه به به زیستی شان کمک 
می کند».

کتاب دیگر این مجموعه، «معیارهــای قابلیت در تفکر نقادانه» 
نیز نوشــته ریچارد پل و لیندا الدر اســت که بــا ترجمه محمدرضا 
ســلیمی و ویرایش مهدی خسروانی منتشر شــده است. مترجم در 
مقدمه اش نوشــته که این کتاب در اصل برای معلمان و اســتادان 
سنجشگرانه اندیشی نوشته شــده و هدفش این است که چارچوبی 
برای ارزیابی توانایی و قابلیت دانش آموزان و دانشــجویان در زمینه 
سنجشگرانه اندیشی فراهم کند. کتاب در ابتدا بحثی مختصر درباره 
سنجشگرانه اندیشــی و ارتباط آن با آموزش کرده و سپس به ترسیم 
خطــوط کلی و جزئیات این قابلیت ها پرداختــه و آنها را به مفاهیم 
اصلی سنجشگرانه اندیشــی ربط داده و در نهایت دستورالعمل هایی 
بــرای نمرده دهی آورده اســت. در پیوســت کتاب دربــاره زیربنای 
نظری آن توضیحاتی داده شــده و به این نکته اشاره شده که نظریه 
سنجشگرانه اندیشــی که اســاس نظری این مباحث را تشکیل داده 
مجموعه ای غنــی از انگاره های به هم مرتبط اســت که اگر به طور 
عمیق فهمیده شــوند، قابلیت های سنجشگرانه اندیشــی را شــکل 
می دهند: «در سنجشگرانه اندیشی چهار مجموعه اساسی از انگاره ها 
و مفهوم ها وجود دارد که آموزشــگرانی که می خواهند قابلیت های 
سنجشگرانه اندیشــی را در خــود و دانش آموزان و دانشجویانشــان 
پــرورش دهند، باید بر آنها تســلط پیــدا کنند. آن چهــار مجموعه 
اساســی عبات اند از: عنصرهای اندیشه، سنجه های فکری جهان روا، 
فضیلت های فکری  و پیش آمادگی های طبیعی ذهن که مانع پرورش 
سنجشگرانه اندیشی می شــوند». کتاب تأکید دارد که آموزشگران به 
اندازه ای می توانند سنجشگرانه اندیشی را پرورش دهند که خودشان 
سنجشگرانه بیندیشــند و ضعف آموزشــگران می تواند مانع بسیار 
مهمی برای موفقیت دانشــجویان در به دســت آوردن قابلیت های 
سنجشگرانه اندیشی باشد: «آموزشــگران، برای آنکه به دانشجویان 
کمــک کنند تا متفکرانی ژرف اندیش شــوند، باید خودشــان عمیق 
بیندیشند؛ برای آنکه به دانشجویان کمک کنند تا تواضع فکری خود 
را پرورش دهند، باید خودشــان تواضع فکری را در خودشان پرورش 
دهند؛ برای آنکه جهان نگری چند منطقی عقالنی و معقول را پرورش 
دهند؛ باید قبال خودشــان چنین نگرشی را در خود ایجاد کرده باشند. 
خالصه، آموزش سنجشگرانه اندیشی مستلزم این است که آموزشگر 
درکی شفاف و روشــن از سنجشگرانه اندیشی داشــته باشد». تفکر 
نقادانه اگرچه جزئی از دروس رســمی و اجباری دانشگاه های ایران 
نیست؛ اما کارگاه ها و دوره های مختلفی در این زمینه برگزار می شوند؛ 
اما همان طو رکه «هیچ آموزش دیگری بدون ارزیابی کامل نمی شود، 
آمــوزش سنجشگرانه اندیشــی نیز نیازمنــد منبعی بــرای ارزیابی 
توانایی های دانش آموزان و دانشــجویان است». این کتاب چارچوبی 
برای ارزیابی توانایی های سنجشگرانه اندیشــی دانشــجویان فراهم 
می کنــد. این معیارها به مدیران و آموزشــگران در تمام ســطوح، از 
ابتدایی تا تحصیالت عالی، کمک می کند که میزان سنجشگرانه بودن 
تفکر و استدالل دانشــجویان را در هر موضوع یا رشته ارزیابی کنند. 
همچنین دانشــجویان و افــراد دیگری نیز که مشــغول خودآموزی 
سنجشگرانه اندیشی هســتند، می توانند از این کتاب به عنوان ابزاری 

برای خود ارزیابی استفاده کنند.

کتــاب «الزامــات سیاســت در عصــر 
ملت-دولــت» به گمان نویســنده اش 
زاییده یک ضرورت است و من با ضرورت نوشته شدن چنین کتابی 
موافقم. احمد زیدآبادی پژوهش وســیع تری درباره ملت-دولت 
(Nation-state) در دســت انجام داشته، ولی احساس کرده باید 
خالصــه ای از آن  را به روان ترین و ســاده ترین شــکلی که ممکن 
اســت، بدون بحث های نظری و پیچیدگی هــای علوم اجتماعی، 

حتی بدون ارجاع به منابع، در اختیار خواننده ایرانی قرار دهد.
کتاب «الزامات سیاست در عصر ملت-دولت» یک ایده محوری 
دارد: جهان از حدود ۴۰۰ سال پیش، بعد از پیمای وستفالی در سال 

۱۶۴۸ میالدی، از اشکال پیشین سازمان دهی سیاسی 
(قبیله، دولت شــهر و امپراتوری) گذر کرده و ملت-
دولت به شــکل قالب ســازمان دهی سیاسی تبدیل 
شــده اســت. پذیرش ملت-دولت «با به رســمیت 
شــناختن حاکمیت انحصاری واحدهای سیاســی و 
جغرافیایی بر قلمــره خود و تضمین آزادی مذهبی 
در درون این قلمروها، به مثابه آغازی بر گذر از نظام 
حقوقی مبتنی بر شریعت به نظام حقوقی مبتنی بر 

تابعیت یا ملیت عمل کرد» (صص ۲۱-۲۰).
از  شــکلی  زیدآبــادی  نظــر  از  ملت-دولــت 

ســازمان دهی سیاســی اســت که در آن «اتباع نه به علت ایمان و 
نوع دیانت و عقیده شــان، بلکه صرفا به علت زاده شــدن در قلمرو 
ســرزمین از حقوق برابر برخوردار می شوند و نخستین الزمه تحقق 
این حق برابر، بی طرفی دولت نسبت به دین و مذهب و عقاید اتباع 
خود است؛ همان چیزی که اصطالحا دولت عرفی نام گرفته است» 
(ص ۲۲) و «در واقع در چارچوب ملت-دولت ها، اتباع به جای آنکه 
دین خود را عامل اساسی هویت بخش خویش بدانند ... تعلق ملی 

را عامل هویت بخش مهم تری به شمار می آورند» (ص ۲۳).
نویســنده سپس می کوشــد تا روند شــکل گیری، تحول و فراز 
و فــرود ایده و واقعیــت ملت-دولت در ایــران را -به گمان من 
بــرای عموم- شــرح دهد. شــرح نســبت ایران و 
ملت-دولــت را از صفویــان آغاز می کنــد، اما در 
چند صفحه به عصر قاجــار گذر می کند. زیدآبادی 
به مناقشات روشــنفکران با رقبای روحانی خود بر 
محور اندیشــه ملت-دولت، انقالب مشــروطیت و 
تجلی فکر ملت-دولت در قانون اساسی مشروطه 
و البتــه تن دادن حامیــان ملت-دولت به مصالحه 
بــا روحانیون درخصــوص تلفیق دیانــت و ملیت 
می پردازد و معتقد است «قانون اساسی مشروطیت 
پایی در حقوق ملی و پایی دیگر در شــریعت دینی 

داشت. این دوگانگی هرچند برای وفاق اجتماعی آن روز ضروری 
بود اما از انســجام الزم برای تعیین حقوق اتباع کشــور برخوردار 

نبود» (صص ۴۶-۴۵).
نویسنده سپس سراغ تحوالت دوره رضاشاه می رود، نسبت آنها 
با دولت سازی آتاتورک در ترکیه، نگاه یک سویه به ملزومات مادی 
دولت ســازی و ناآگاهی از ســویه معنوی ملت-دولت  و باالخص 
سیاست سرکوب تکثر و تنوع رضاشاه را شرح می کند (صص ۵۲-
۵۳). بخش دیگــری از تالش زیدآبادی معطوف به نشــان دادن 
اثــر مخرب ایده های جهان وطنی و انترناسیونالیســتی حزب توده 
بر بســط و تکوین ایده ملت-دولت در ایران است (ص ۵۷). وی 
ســپس شــرحی از چگونگی برآمدن اندیشــه امت گرایی در دهه 
۱۳۴۰، برآمدن جریان های مبارز چپ گرا و مذهبی و روشــنفکری 
ملهــم از دین و مارکسیســم ارائه می دهد. به نظــر زیدآبادی در 
همه این اندیشــه ها، ملت-دولت، منافع ملــی و حاکمیت ملی 
نه نظریه پردازی می شــد و نه جایگاه معتبری داشــت. اندیشــه 

چپ گراها، شریعتی، مطهری و ... در این چارچوب قرار می گیرند.
زیدآبادی معتقد است ســیطره اندیشه های ناسازگار با ملت-
دولــت چنــان فراگیر بود کــه در مذاکرات قانون اساســی بعد از 
انقالب ســال ۱۳۵۷ نیز کســی نماینده و صدای بلند ایده ملت-
دولت نبود. حتی مهدی بازرگان، رئیس دولت موقت، در پیامی به 

اعضای خبرگان نوشــت: «در تدوین قانون اساسی هم حق تاریخ 
و ملت ایران باید به نحو احســن ادا شود و هم حق مسلمانان در 
چهار گوشــه دنیا انعکاس آینده جهان شمولی قرآن باشد» (ص 
۷۰). به عقیده زیدآبادی جریــان فکری غالب در آن زمان مانع از 
آن بود تا قانون اساسی بر محور ملت-دولت شکل بگیرد و قانون 
اساســی جمهوری اسالمی ایران در مسیر معکوس قانون اساسی 
مشروطیت نوشته شد، هر چند هر دو «تلفیق ناهمگنی از دو نظام 

حقوق مبتنی بر دیانت و ملیت پیدا کردند» (ص ۷۱).
نویســنده کتاب معتقد اســت تالش های فکری ســال های بعد 
از انقالب که توســط افرادی نظیر عبدالکریم ســروش، ســیدجواد 
طباطبایــی، مهدی بــازرگان، حســینعلی منتظری و روشــنفکران 
دینی صورت گرفتــه، صورت بندی نظری باکفایتــی از ملت-دولت 
ارائه نکرده اســت. به گمان وی شــعار «ایران بــرای همه ایرانیان» 
اصالح طلبان بعد از انتخابات ریاست   جمهوری سال ۱۳۷۶ بارزترین 
بروز ملت-دولت بوده که اصالح طلبان نیز اهمیت آن  را درک نکرده 
یا به دالیل سیاسی و عملی از آن عقب نشسته اند (صص ۸۰-۷۲). 

به هر حال، زیدآبادی معتقد است «ما ایرانیان در 
طول قرون گذشــته، با عدم خودآگاهی نســبت 
به روح وســتفالیا (پیمان وستفالی)، روند بلوغ 
ملی خود را به طور طبیعی طی نکرده ایم و اینک 
با عوارض ســهمگین آن روبه رو هســتیم» (ص 
۸۴). از طرفی دیگر، تشــدید گفتمان ملی گرایی 
هم «متأسفانه رنگ و بوی نفرت و تفرعن نژادی 
به خود گرفته و با عنصر غیرســتیزی درآمیخته 
اســت. ... و در تضاد با کثرت گرایی و تســاهلی 
است که یکی از دستاوردهای مهم ملت-دولت 

است » (صص ۸۵-۸۴).
احمد زیدآبــادی در این کتاب فصل کوتاهی را نیز به مســئله 
خاورمیانــه و ارتبــاط آن با ایــده ملت-دولت برآمــده از پیمان 
وستفالی و ساختار دولت های منطقه و الهام گرفتن آنها از الگوی 
آلمانی (ضدتکثرگرا و ناسیونالیســم نژادگرایانه) اختصاص داده 
است. همچنین در فصلی به مسئله اسرائیل و فلسطین می پردازد. 
این فصل نیز در عین حال که ذیل ایده کلی تناقض داشــتن «کشور 
یهود» با ایده «ملت-دولت» قرار می گیرد، برای خواننده ایرانی از 
منظر نگاهی متفاوت از روایت رســمی مسئله اسرائیل و فلسطین 
در ایران، خواندنی اســت. پایان طبیعی کتاب هم الزم می داشته 
اســت که نویسنده نســبت اخالق و منافع ملی در چارچوب نظام 

ملت-دولت را بررسی کند.
کتاب «الزامات سیاست در عصر ملت-دولت» احمد زیدآبادی، 
خیلی خالصه است (۱۱۶ صفحه)  و از منظر مباحث تخصصی قابل 
طرح مناقشه های بسیار است، اما هنرمندانه و از سر دغدغه مندی 
و ضرورت پرداختن به ایده ملت-دولت، ملزومات و پیامدهای آن 
برای زندگی ایرانیان نوشته شده است. خواندن 
آن  را به هر کتاب خوان ایران دوســتی می توان 
توصیــه کرد. نقد و نظر درباره آن  را می توان به 
زمان انتشــار پژوهش اصلــی موکول کرد یا در 
فضاهای تخصصــی پی گرفت، ولی ایرانیان به 
خواندن چنین کتاب هایــی درباره ملت-دولت 
نیاز دارند. چاپ نهم کتاب «الزامات سیاست در 
عصر ملت-دولت» را نشــر نی در ۱۱۶ صفحه 
با قیمت ۳۸۰۰۰ تومان در ســال ۱۴۰۰ منتشــر 

کرده است.

معرفی کتاب «الزامات سیاست در عصر ملت-دولت»
محمد فاضلى

تفکر نقادانه و ارتقای اندیشیدن او همچنین تحلیلی جامعه شناسانه از تقســیمات در بازار کار ارائه 
داده و بــه وضعیت کار و مبارزه کارگران برای ســازمان دهی درونی 
در محیط کار پرداخته اســت. بیات به نقش واقعی کارگران در روند 
انقالب نیز توجه کرده اســت. با این حال موضوع اصلی کار او در این 
پژوهش، بر ظهور شکل خاص کار و سازمان های کارگران، شوراها یا 
کمیته های کارخانه ها در محیط های صنعتی تمرکز دارد. او شوراهای 
کارگری را «نهادهای کنترل کارگران» می داند که هدف شــان اصالح 
و تغییر تقســیم کار در محل کار و همچنیــن توانمندکردن کارگران 
برای کنترل تولیــد و توزیع و معامله بود. او تجربه های شــوراهای 
کارگری و افول آنها را بررسی کرده و شکست شوراها را هم به دلیل 
اختالفات درونی شان دانسته و هم به دلیل فشارهای خارجی به ویژه 
فشــارهای بیرونی دولتی. کنترل در فرایند تولید موضوعی است که 
مارکس مطــرح می کند. مارکس می گوید مدیریــت در فرایند تولید 
سرمایه داری ضروری است هم به این دلیل که هر فرایند تولید در هر 
حالتی از تولید، برای هماهنگ کردن کار ترکیبِی همه کارگران مستلزم 
هماهنگی است و نیز به این دلیل که روابط تولیدی سرمایه داری ذاتا 
خصومت آمیزند؛ چراکه انباشــت هدف نهایی ســرمایه است. دلیل 
یا وظیفه دوم مدیریت که در تمام حاالت تولید مشــخص می شود، 
کنترل نامیده می شــود. ظهور شــوراهای کارگری در روزهای پس از 
انقالب پدیده ای شــگفت انگیز حتی برای گروه هــای چپ بود. آنها 
اگرچه به شــوراها توجه کردند  اما به لحــاظ نظری موانع عمده ای 
پیش رویشــان بــرای درک و تحلیل دقیق شــوراهای کارگری وجود 
داشــت. منظور بیات از کنتــرل کارگری، به معنــای مفهوم واقعی 
مطالبات کارگران برای اعمال نظارت بر روند تولید و مدیریت تولید و 

همچنین پیامدهای این مطالبات است.
پژوهــش بیات برخالف تصور کلیشــه ای که منکر شــکل گیری 
ریشه های دموکراســی و مبارزه ای از پایین در کشورهای جهان سوم 
است، نشان می دهد که در عمل چنین تجربه هایی وجود داشته است. 
او همچنین با بررسی تجربه شوراهای کارگری این دیدگاه را به چالش 
می کشد که کارگران به ویژه کارگران در کشورهای در حال توسعه تنها 
به مسائل معیشتی توجه دارند. ویژگی دیگر پژوهش بیات این است 
که او به تضادهای درونی و موانع پیش روی این تجربه ها هم توجه 
داشته است. او در بخشــی از مقدمه اش درباره این موضوع نوشته: 
«یکی از عوامل بســیار مهمی که باید بررسی شود، تضادهای درونی 
و کمبودهای خود جنبش هاست. برخ محققان خود را تنها محدود 
به ســتایش مبارزات برای کنترل کارگری می کننــد، با این فرض که 
شکست آنها را نمی توان به خود کارگران نسبت داد. آنها شکست را 
منحصرا به عوامل خارجی مانند سرکوب یا خیانت نسبت می دهند. 
من در این مطالعه، به مشــکالت داخلی شوراهای کارگری در ایران 
می پردازم. تأکیدم بر ناســازگاری کنترل کارگران یا بهره وری نیســت؛ 
بلکه بر مشــکل مانــدگاری یکی از تقســیمات عمدتا 
ســرمایه داری نیروی کار انگشــت می نهم که با منطق 
کنتــرل کارگران مغایرت دارد». «کارگران و انقالب ۵۷» 
اگرچه کاستی های تجربه  مشارکت کارگران را بررسی و 
تحلیل می کند؛ در عین حال شــوراها را روشی برتر برای 
بازدهی تولیــد و برای جامعه ای دموکراتیک می داند و 
کاهش از خودبیگانگی در محل کار را یکی از ابعاد مهم 

سازمان دهی شوراها در نظر می گیرد.
کارگران و انقــالب ۵۷/ آصف بیــات/ ترجمه محمد 
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