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ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﻬﺮداد ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ
 140سال پيش بـورژوازی فرانـسه ،بـا قتـل عـام
بيــش از بيــست ھــزار کــارگر نقطــه پاﯾــانی بــر
نخستين تجربه عظيم انقالبی پرولتارﯾا نھاد .کمون
پارﯾس نخستين باری بود که طبقه کارگر در چنين
حد و اندازه و قدرتی در صـحنه تـارﯾخ ظـاھر مـی
شد .نخستين بار بود که کارگران نشان می دادند
که تنھا طبقه انقالبی در جامعـه و قـادر بـه خـرد
کردن ماشين دولت بورژواﯾی ھستند.
امروزه طبقات حاکم می کوشند به ھرقيمتی کـه
شده کارگران را قانع کننـد کـه چـشم انـداز ھيـچ
جامعه ای غـير از جامعـه سـرماﯾه داری در افـق
مبارزاتی دﯾده نمی شود و به اﯾن ترتيب آنھا را در
برابر بربرﯾت و بالﯾای جھان مدرن بی دفاع سازند.
به ھمين دليل امروزه ضـرورت تـام دارد تـا طبقـه
کارگر با مرور گذشـته مبـارزاتی خـود ،اعتمـاد بـه
نفس از دست رفته خود را باز ﯾابد و خود را با تمام
قوا آماده مبارزه نھاﯾی در آﯾنده کند .تجربه گرانقدر
کمــون پــارﯾس نــشان داد کــه علــيرغم ناپختگــی
شــراﯾط بــرای انقــالب کمونيــستی در آن دوران،
پرولتارﯾا تنھا طبقه ای است که می تواند تماميت
نظم بورژواﯾی را به چالش بکشد.
در تارﯾخ جنبش کارگری ،کارگران نسل اندر نسل
به کمون پـارﯾس بـه مثابـه منبـع تجربـه آمـوزی و
الھام گـيری رجـوع کـرده انـد .خصوصـا ً انقالبـات
 1905و  1917روسيه ملھم از درس ھـا و تجـارب
اﯾن انقالب بودند .تا اﯾنکه انقـالب پيروزمنـد 1917
انجــام گرفــت و سرمــشقی نــوﯾن بــرای مبــارزات
پرولتاری آتی شد.
امروزه تبليغات بورژواﯾی می کوشد تجارب انقالبی
اکتبر را برای ابـد بـه خـاک بـسپارد و بـا ﯾکـسان
انگاری کمونيسم با انحرافات و اشـتباھات بعـدی
که به نام سوسياليسم بـازار و واقعـا ً موجـود در
صحنه مبارزات ظاھر شـد ،کـارگران را از نگـاه بـه
آﯾنده روشن باز دارد .از آنجا که چنين تحرﯾفـی در
باره کمون پارﯾس امکان ندارد بورژوازی می کوشد
چھــره انقالبــی کمــون را بــا خزعبالتــی ھمچــون
جنبــش وطــن پرســتانه و دفــاع از ارزش ھــای
جمھوری ،مخدوش کند.
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با برآمد اخير مبارزات توده ای کارگران جھان ،از ميادﯾن شمال آفرﯾقا و خاورميانه تـا ميـدان خورشـيد
اسپانيا و باستيل فرانسه و ﯾونان ،از شھر چيانجون چين تا وﯾسکانسون اﯾاالت متحـده ،دالﯾـل وقـوع
جنبش ضد دﯾکتاتوریِ سال  1388در اﯾران واضح تر شـده اسـت .دسـتگاه ھـای تبليغـاتی سـرماﯾه
جھانی و گروه ھایِ چپ بورژوازی ،در آن زمان سعی بـسياری کردنـد تـا اﯾـن جنبـش را در محـدوده
"اعتراض به تخلفاتِ انتخاباتی" و حماﯾت از رھبرانِ اصالح طلب تعرﯾف کرده و محـدود سـازند ،امـا در
ھمان زمان ھم تحليلگرانِ کمونيست انقالبی ماھيت طبقاتی آن را تـشخيص داده و نوشـتند" :امـا،
بحرانی که اﯾن چنين جامعه ی ما را دوباره متالطم ساخته و طبقات و نيروھای اجتماعی را وادار بـه
تدارک جنگی نموده است ،ھمان بحرانی است که از مشروطيت و کودتـای رضـا خـانی و  ٢٨مـرداد
نطفه بسته بود ،و منشاء خود را در اصالحات ارضی و ھجوم روستائيان بـه شـھرھا ﯾافـت ،سـپس،
اولين تظاھرش در حلبی آبادھای تھران ،در سال  ١٣۵٣ظاھر گشت و بـه انقـالب  ١٣۵٧انجاميـد و
تداوم آن جنگ اﯾران و عراق ،و خيزش ھای شھری  ٧٣و  ، ٧۴بحران ھای سياسی  ٧۶و  ، ٧٨اعتالی
مجدد مبارزات کارگری از آغاز دھه  ٨٠و توسل حکومت جمھوری اسالمی به نظامی – امنيتی ھـا و
باالخره کودتای جناح نظامی – امنيتی در  ٢٢خرداد  ١٣٨٨را باعـث گـشت / .امـا عامـل بحـران زایِ
اصالحات ارضی چه بود که چنين تارﯾخچه ای از بحران ھای ادواری و لرزه ھـای عظيـم اجتمـاعی را
ت ارضی نظام سرماﯾه داری را بر اﯾران
باعث گشت؟ پاسخ آن در عين پيچيدگی ،ساده است .اصالحا ِ
چيره ساخت و با توسعه و گسترش روابط و مناسبات آن به گوشه و کنار مملکت،ھمـه چـيز و ھمـه
کس را تبدﯾل به کاال برای خرﯾد و فروش نمود .در ھسته یِ اﯾن روابط و نظام نيز اﯾجاد ارزش اضافی و
انباشت سرماﯾه را مسلط ساخت .انگيزه یِ کار اجتماعی و مسير آن بر مبنایِ سود آوری سرماﯾه دار
شکل گرفت و تفاصل و دو قطبی شدن طبقاتی را به دنبال آورد) ".فراتر از شـعارھا 15 ،آبـان (1388
پس می بينيم که علل شکلگيری "جنبش ضد دﯾکتاتوری" در اﯾران با علل شکلگيری مبارزات کنونـی
توده ھای کارگری در سراسر جھان ھمسان و در حقيقت ،جزئی از ﯾک تحـرک ھمگـانی تـوده ھـای
کارگری جھان است.
اﯾنک ،دولت ھای بورژوازی و دستگاه ھای سياسی و تبليغاتی آنھا سعی دارنـد تـا اﯾـن تحرکـات را
بصورت منطقه ای و کشوری تجزﯾه کرده و با نامگذاری ھای مصنوعی ،ﯾگانگی ماھيت اﯾن مبارزات را
مخدوش سازند .مثال ً مبارزاتِ توده ھای کارگری در تونس و مصر و دﯾگر کشورھای عربی را "مبارزه با
دﯾکتاتورھا" می نامند ،و مبارزات توده ھای کارگری در اروپا را "مبارزه با بدھی ھایِ دولتی و اقدامات
اضطراری" لقب داده اند و مبارزات کارگران چينی را "مبارزه کارگران مھـاجر بـرای شـراﯾط بھـتر کـار و
زندگی" اعالم می کنند .البته ،اﯾن صحيح است که در تمامی اﯾـن کـشورھا و منـاطق ،تـوده ھـای
کارگری بر بستر شراﯾط عينی و مشخص مبارزات طبقاتی و فرھنگ اجتماعی شان به مبارزه پرداخته
اند و ھر کشور و منطقه ای دارای وﯾژگی ھای مخصوص به خود می باشد ،اما با نگاھی دقيق تر پی
می برﯾم که ﯾگانگی و ھمسانی اﯾن مبارزات نيز تصادفی نيست و بيانگر آغاز ﯾک دوران اعتالﯾـی در
جنبش جھانی پرولتارﯾا است .ھمچنين ،با نگاھی دﯾگر می بينيم که اساس و عامل نھاﯾی "سقوط
دﯾکتاتورھا" و "دولتھای بدھکار" و سرکوبھای قھرآميز حکومت ھای دﯾکتـاتوری چـون اﯾـران و چيـن و
بحرﯾن و دﯾگران ،ھمانا درگيری سرماﯾه جھانی در بحرانی است که زمين گيرش ساخته و سعی دارد
تا با اعمال استثمار و فشار بيشتر بر طبقه کارگر و باز پس گيری امتيازاتی که مبـارزاتِ پيـشين اﯾـن
طبقه بر سرماﯾه جھانی تحميل کرده بود ،خود را از سراشيبی سقوط باال بکشد .اﯾن بحرانی که در
حقيقت با اضافه توليد سالھای بعد از جنگ جھانی دوم ،در دھه  1970م خود را ظـاھر سـاخت و بـا
اعتياد به داروھایِ مالی و بورس بازی سر پا اﯾستاده بود ،نھاﯾتاً در سال  2008به زميـن اش زد و تـا
آﯾنده نامعلومی زمين گيرش ساخته است .ھر بار که احساس تواناﯾی می کند و مـی خواھـد بلنـد
شود ،بحرانِ دﯾگری در منطقه دﯾگری ظاھر گشته و دوباره به قعر اعماقی عميقتر فروﯾش مـی بـرد.
تنھا اميد او برای مداوای واقعی ،انھدام اضافه سرماﯾه ھا و باال بردن نرخ استثمار است که اﯾنک بـا
مبارزه متقابل طبقه کارگر روبرو گشته است .اگر قرار است سرماﯾه جھانی از اﯾن بحران پاﯾدار بيرون
بياﯾد ،می باﯾست بتواند تا رسيدن سرماﯾه به سودآوریِ دوباره و امکان انباشت مجدد ،از وقوع انقالب
کارگری و سرنگونی دولت ھاﯾش در سراسر جھان پرھيز کند .برای انجام اﯾن امر ھم در جاﯾی مجبور
ظ "دﯾکتاتوری طبقاتی" می شـود ،و در جـای دﯾگـر ،بـا پرداخـت
به قربانی کردن "دﯾکتاتور" برای حف ِ
ط دولت ھا و بانک ھاﯾی که تواناﯾی بازپرداختش را ندارند ،جلوگـيری
وامھای صدھا ميلياردی از سقو ِ
می کند ،و در جاﯾی دﯾگر با اعمال فشار بر حکومت ھاﯾی که در اصالحاتِ ساختاریِ سرماﯾه داریِ در
حال توسعه شان با رخوت برخورد می کنند و ﯾا شراﯾط سياسی و اجتماعی الزم برای امنيت سرماﯾه
را مھيا نمی سازند ،اﯾجاد انگيزه می کند .تمامی اﯾن تقالھا فقط زمانی به نتيجه می رسد که طبقه
کارگر در سراسر جھان از اقدام انقالبی باز بماند .برای ھمين منظور نيز ،تمامی اقدامات سياسی و
ظ افتراق در اﯾن طبقه به کار می برد .تبليغاتِ ناسيوناليستی توسـط نيروھـایِ
تبليغاتی اش را بر حف ِ
"چپ" بورژوازی در کنار راستگراﯾانِ شووﯾنيست و فاشيست ،برای جلوگيری از اﯾجـا ِد اتحـا ِد جھانـی
ت نيروھا و عناصر انقالبی ،ھمراه با تبليغاتِ ضد کمونيستی ،با
پرولتارﯾا! قتل و سرکوبِ و ترور شخصي ِ
استفاده از عناصر و دولت ھایِ "چپ" و راست بـرای جلوگـيری از پيونـد تئـوری انقالبـی بـا جنبـش
کارگری! و اقداماتِ تخرﯾبی و قھرآميز دﯾگر ،ھمه و ھمه در اﯾن راستا به کار گرفته شده اند.
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البته ،متاسفانه ،عده ای ھم در درون طبقه کارگر و جنبش کمونيستی ھستند کـه ناآگاھانـه و بـه علـت عـدم آگـاھی و تـسلط بـه علـم مبـارزه طبقاتـی
)مارکسيسسم( در اﯾن دام ھای اﯾدئولوژﯾک افتاده و بدون اﯾنکه خودشان به نقش شان واقف باشند ،با ارائـه تحليـل و راھکارھـایِ بورژواﯾـی ،رفرميـسم و
ليبراليسم ،در غالب "برداشت ھای متنوع" و "پست مدرن" از اصول مارکسيسم ،آب به آسياب سـرماﯾه جھـانی مـی رﯾزنـد .ﯾـک نمونـه از اﯾـن دام ھـای
اﯾدئولوژﯾک ،تأکيد بر نقاط اختالف مبارزه طبقه کارگر در شراﯾط مشخص ھر جامعه می باشد و از اﯾن طرﯾق شراﯾط عمومـی دوران اعتـالی جھـانی مبـارزات
کارگری و کمبودھای مشترکِ اﯾن مبارزات را نفی می کنند.
نقاط مشترکِ مبارزاتِ توده ھای پرولتری در سراسر جھان چيست؟
تمامی اﯾن مبارزات بر بستر بحران اقتصادی سرماﯾه جھانی در تمامی مناطق و کشورھا جرﯾان ﯾافته اند.
تمامی اﯾن مبارزات در آغاز ،با تحرک و نيروی جوانان بيکار و فقير جرقه خورده و شعله ور ميگردند .سپس ،در ادامه ،از حماﯾت دﯾگر اقشار کارگری و خرده
بورژوازیِ در حالِ سقوط بھره مند می شوند.
تمامی اﯾن مبارزات در آغاز با
نفی "دمکراسی بورژوازی" و بصورت مستقل از سازمان ھای سنتی )اتحادﯾه ھا و سندﯾکاھا و کـانون ھـا و  (...و احـزابِ
ِ
شکل بی ساختاریِ پوپوليستی ظاھر می گردند.
رسمی ،به
ِ
تمامی اﯾن مبارزات ،به علت عدم قابليت ساختار پذﯾری ،پس از مدتی با رﯾزش نيرو روبرو گشته و دورانی از افت مبارزاتی را تجربه می کنند .البته ،به
ت استمرار شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی ،پس از مدتی ،دوباره سر می کشند.
عل ِ
تمامی اﯾن مبارزات ،بعلت عدم توفيق در اﯾجاد ساختارھای انقالبی ،ﯾا اصال ً به دستاوردی نمی رسند ،و ﯾا در معدود مواردی کـه بـه نتـاﯾجی مقطعـی
دست ﯾافته اند ،نمی توانند آنھا را توسعه داده و ﯾا از آنھا حراست کنند.
از آنجاﯾيکه اﯾن مبارزات ھنوز در حال جرﯾان می باشند ،نمی توانيم نتيجه ای نھاﯾی براﯾشان در نظر بگيرﯾم ،اما در تمامی آنھـا ،بازگـشت مقطعـی بـه
"رفرميسم" و کانال ھای بورژواﯾی مشاھده شده است.
ه شتاب آميز آن به ما نشان می دھد که بحران جھانی سرماﯾه داری ،پس از دھه ھا جنبش کارگری
اﯾن نقاط مشترک موجود در اﯾن مبارزات و رشد و توسع ِ
در سراسر جھان را در شراﯾط اعتالی مبارزاتی قرار داده است و توده ھایِ کارگری بصورت خودبخودی و "خود سازمانی")!( به خيابان و ميادﯾن روی آورده اند.
بسياری از عناصر ”چپ“ )!( که مدتھا بود از وجود چنين شور و شوق مبارزاتی در طبقه کارگر مأﯾوس شده بودند ،و تحت تأثير تبليغات سرماﯾه جھانی مبنی بر
ط با اﯾدئولوژی ليبرال" و
"مرگ مارکسيسم"" ،پاﯾان تارﯾخ و مبارزه طبقاتی"" ،الوﯾت جنبش ھای اجتماعی نسبت مبارزه طبقاتی پرولتارﯾا"" ،ظھور طبقه متوس ِ
"عصر مقاومت منفی بدون خشونت به جای انقالب طبقاتی کارگران" قرار داشتند ،با تغيير شراﯾط مبارزه طبقاتی و بازگشت توده ھای کارگری به خيابان ھا و
ميادﯾن ،شوق زده شده اند و به تقدﯾس اﯾن مبارزات خودبخودی پرداخته اند .اﯾنان اﯾن مبارزات را از نوع کالسيک مبارزات طبقاتی اواخر قرن نوزدھم تا انقالب
اکتبر  1917نمی بينند .اﯾشان که ھنوز نتوانسته اند تئوری ھای باطل بورژوازی که اعتبار خود را بر اساس دوران رکود مبارزات طبقاتی بدست آورده بودند را از
خود برانند ،به جایِ بازگشت به اصول کالسيک مارکسيسم و استفاده از آن برای تشرﯾح و تحليل طبقاتی از شراﯾط کنونی ،به دنبال فرمول ھاﯾی افتاده اند
ه راھکارھای بورژوازی" و "حکومت کارگری"
که ھمچنان در جھت باز تعرﯾف "نقش تارﯾخی طبقه کارگر" و سازماندھی آن" ،انقالب"" ،دولت"" ،تاکتيک نفی کلي ِ
تقال می کند .اما ،مگر از زمان تکامل سرماﯾه داری به مرحله امپرﯾاليستی و آغاز دوران انقالب پرولتری تا به امروز ،چه تغييری در شيوه توليد و سـاختارھای
اجتماعی و روابط و مناسبات طبقاتی پيش آمده است که استراتژی طبقاتی پرولتارﯾا ،مبنی بر لزوم سرنگونی و انھـدام حکومـت ھـای سـرماﯾه داری را از
ه جدﯾدی کشف شده است که موفق گشته بين تفاوت و تقابل "دو تاکتيک ،فعاليت انقالبی و رفرميسم"
دستور کار کمونيست ھا خارج کرده است؟ چه نظرﯾ ِ
پل زده باشد و آشتی شان دھد؟ و باالخره ،چه شده است که قشربندی درونی طبقه کارگر را نسبت به آگاھی طبقاتی محو ساخته و آموزش و ﯾـادگيری
علم مبارزه طبقاتی را بيفاﯾده کرده است؟
اتفاقاً بر عکس! با نگاھی به کمبو ِد اﯾن جنبش ھا و افت و خيزھاﯾشان ،کامال ً واضح گشته است که جرﯾـان خودبخـودی و "خـود سـازمانی" )!( تـوده ھـای
ه آن را در تاکتيک و سازماندھی مبارزات توده ای به اﯾشان
کارگری ،در خيابان ھا و ميادﯾن ،بدونِ حضور قشر آگاه طبقه کارگر که بتواند تجربياتِ چند صد سال ِ
منتقل کند ،دچار دور باطلی می گردد که به جز تخليه انرژی مبارزاتی و افت و خيز ادواریِ ،حاصلی ندارد .قشر آگاه طبقه کارگر و سازمان طبقاتی اش کـه
بتواند معرف منافع و خواسته ھای عمومی و جھانی آن باشد تا خواسته ھایِ مشخص تمامی اقشار کارگری را زﯾر ﯾک پرچم متحد ھماھنگ کند .حزبی که
ورای مليت ھا و جنسيت ھا و دﯾگرتماﯾزات اجتماعی ،در عين معرفی و حماﯾت از تمامی آنھا ،معرفِ اھدافِ دراز مدت ،ميان مدت و فوری اﯾشان باشد و بتواند
ه تجربيات از شکست و پيروزی طبقه کارگر را در اختيار مبارزان شان بگذارد و نشان دھد که آزادی ھر ﯾک از اﯾشان در آزادی ھمگانی آنھاست .ھيـچ
گنجين ِ
جنبش مشخص اجتماع کارگری ،از مليتی و جنسيتی و فرھنگی و غيرو تا زمانيکه پرولتارﯾا در کليت اش نتواند کليت نظام سياسی و حقوقی سرماﯾه داری را
منھدم کند ،و حکومت شوراھا را مستقر سازد ،ھرگز در شراﯾطی قرار نخواھند گرفت تا بتوانند با روابط و مناسباتی که اﯾن تبعيض ھا بر مبنای شان باز توليد
می شوند ،به مبارزه پردازند .تنھا در شراﯾط دﯾکتاتوری پرولتارﯾا در شکل حکومت شوراھا و دمکراسی مستقيم توده ای است که به مليت ھا و جنسيت ھا و
فرھنگ ھای تحت ستم ،آزادی و قدرت الزم برای اﯾجا ِد تغييرات انقالبی در روابط و مناسبات سرماﯾه دارانه ای را می دھد که بتوانند برابری واقعی را به دست
آورند.
رفقا! شراﯾط ھمگون مبارزات طبقاتی پرولتارﯾا ،در زمانيکه سرماﯾه جھانی در کالف سر در گم بحران سراسری اش گرفتار آمده ،موقعيت تارﯾخی ای را بوجود
آورده تا ﯾک ﯾک ما بتوانيم با رھاﯾی از توھمات دوران رکود ،و با تکيه به اصول مثبته علم مبارزه طبقاتی )مارکسيسم( اتحا ِد کمونيستی مان را برقرار ساخته و
بدون ھيچ تردﯾدی در جھت تشکيل حزب طبقه کارگر اقدام کنيم .تنھا در چنين قالبی است که ما می توانيم در عين مبارزه ای متحد برای براندازی حکومت
ھای سرماﯾه داری و استقرار حکومت ھای شوراﯾی ،به بحث و تبادل نظر رفيقانه در جھت پيشبرد نيازھای مشخص قشری ،و پيشرفت و تکامل علم مبارزه
طبقاتی اقدام کنيم.
پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر!
سرنگون باد حکومت ھای سرماﯾه داری!
برقرار باد حکومت ھای شوراﯾی!
کارگران کمونيست اﯾران
تير ماه 1390
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مبارزه ای بر عليه سرماﯾه  ،نه مبارزه ای ميھن پرستانه
کمون پارﯾس ھفت ماه پس از شکست لوئی بناپارت در سدان در طی جنگھای فرانسه -پروس برقرار شد .روز چھارم سپتامبر کارگران پارﯾس بر عليه شراﯾط
دھشتناکی که ماجراجوﯾی ھای نظامی بناپارت بر آنھا تحميل کرده بود قيام کردند .در حاليکه نظاميـان بيـسمارک در دروازه ھـای پـارﯾس اردو زده بودنـد،
جمھوری اعالم شد .از آن به بعد گارد ملی که اساساً از قشرھای پاﯾينی خرده بورژوازی تشکيل ﯾافته بود وظيفه دفاع از شھر را در برابـر دشـمن پروسـی
عھده دار شد .کارگران که در معرض گرسنگی قرار گرفته بودند به گارد ملی پيوستند و چيزی نگذشت که اکثرﯾت گارد را تـشکيل دادنـد .طبقـه حـاکم مـی
کوشيد اﯾن روند را به مثابه مقاومت " خلقی" ميھن پرستانه بر عليه مھاجمين پروسی بنماﯾاند؛ اما خيلی زود مبارزه برای دفاع از پارﯾس راه را برای مبارزه ای
حياتی تر بين دو طبقه آنتاگونيست و اصلی جامعه ﯾعنی پرولتارﯾا و بورژوازی ھموار کرد .بعد از  131روز محاصره دولت فرانسه فلج شد و پيمانی نظـامی بـا
نيروھای مھاجم پروسی امضاء کرد .رھبر جدﯾد دولت جمھوری درک کرده بود که با توجه به دشمنی ھای فزاﯾنده الزم است ھرچه زودتر پيمانی نظامی بـا
پروس با ھدف خلع سالح کردن پرولتارﯾای پارﯾس امضاء کند زﯾرا پرولتارﯾا به دشمنی جدی در برابر طبقه حاکم تبدﯾل شده بود .روز ھيجدھم مارس سال 1871
نخستين نقشه محيالنه آنھا طرح و آماده اجرا شد :آنھا با ادعای اﯾنکه سالح ھا جزء بيت المال و به تبع جزء اموال دولتی است الزم است گارد ملـی تعـداد
بيش از دوﯾست عراده توپ را که در محالت کارگری مونتمارت و بلوﯾل پنھان کرده بود ،تحوﯾل دھد .اﯾن تالش با مقاومت جانانه کارگران و ھمبستگی و جنبش
برادری بين نيروھای نظامی و مردم پارﯾس با شکست روبرو شد .نقش بر آب شدن تالش برای خلع سالح کارگران و مردم پارﯾس ،آتش جنـگ داخلـی بيـن
کارگران پارﯾس و دولت بورژوازی که در کاخ ورسای پناه گرفته بود را شعله ور کرد .کميته مرکزی گارد ملی روز  18ماه مارس که قدرت را بـه طـور موقـت در
دست گرفته بود ،اعالم کرد " :در نتيجه توطئه ھا و خيانت ھای طبقه حاکم ،پرولتارﯾای پارﯾس درک کرده است که زمان آن رسـيده تـا بـا عھـده دار شـدن
مسئوليت امور مردم به وظيفه تارﯾخی خود عمل نماﯾد) (...پرولتارﯾا درک کرده است که وظيفه بالفصل و حق مطلق اوست کـه خـود سرنوشـت خـوﯾش را
بدست بگيرد و با تسخير قدرت پيروزی اش را مسجل نماﯾد" .در ھمان روز ،کميته ،انجام انتخابات فوری با شرکت تمامی نامزدھای طبقات مختلف و با حـق
رای ھمگانی را اعالم کرد .روز  26ماه مارس انتخابات انجام شد و دو روز بعد کمون اعالم شد .چندﯾن گراﯾش در کمون حاظر بودندو نماﯾنده داشتند :اکثرﯾت با
بالنکيست ھا بود .و اقليت در اختيار سوسياليست ھای پرودونی از اتحادﯾه انترناسيونال کارگری ) انترناسيونال اول( بود.
بالفاصه دولت ورسای برای خارج کردن قدرت از دست طبقه کارگر دست به ضد حمله زد .در طی دو ماه حيات کمون توپ باران پاﯾتخـت از سـوی بـورژوازی
فرانسه با کمک نيروھای پروسی ادامه ﯾافت.
پرولتارﯾا به خاطر دفاع از سرزمين مادری در برابر دشمن خارجی مبارزه نمی کرد بلکه ،مبارزه آن برای دفاع از خود در برابر دشمن خانگی بود .مبارزه بر عليه
بورژوازی "خودی" و نماﯾندگان دولت ورسای بود .به ھمين علت بود که پرولتارﯾا از تسليم و تحوﯾل سالح به بھره کشان سرباز زد و کمون را برپا نمود.
مبارزه برای نابودی دولت بورژوازی  ،نه برای دفاع از آزادی ھای جمھوری
بورژوازی رسواترﯾن دروغ ھاﯾش را از در پوششی از واقعيت پنھان می کند .ادعای ھميشگی آنھا اﯾن بوده که کمون بر اساس اصـول  1789شـکل گرفتـه و
ھدف از اﯾن ادعا فروکاستن نخستين تجربه انقالبی پرولتری به دفاع صرف از آزادی ھای جمھوری است .منظور بورژوازی از آزادی ھای جمھوری ھمان آزادی
ھای بورژوازی فرانسه است که در مبارزه بر سلطنت طلبان خواستار آنھا بود .روح اصلی کمون را باﯾد در آرمانھای خودرھانی پرولتارﯾای جوان  1871دﯾد کـه
نخستين گام جسورانه را برای مبارزات حياتی تر در آﯾنده برداشت .اﯾن نخستين بار در تارﯾخ بود که قدرت رسمی بورژوازی در ﯾکی از قدرتمندترﯾن پاﯾگاھھاﯾش
در جھان سرنگون می شد .پرولتارﯾا ،و نه ھيچ طبقه ی ِ دﯾگری ،رھبر اﯾن مبارزه نفس گير بود .بی شک اﯾن پرولتارﯾا تازه گام ھای نخستين خلـوص و بـی
پيراﯾگی خود را بر می داشت و ھنوز حامل بسياری از گراﯾشات خرده بورژواﯾی و گراﯾشات آلوده دﯾگر بود که از سال  1789پابه ميدان گذاشته بودند .عليرغم
ھمه ی اﯾنھا  ،پرولتارﯾا موتور محرک کمون بود .گرچه ھنوز امکان انجام انقالب جھانی ميسور نبود) زﯾرا پرولتارﯾا ھنوز دوران طفوليت خود را طی مـی کـرد و
ھنوز کاپيتاليسم تمام امکانات خود را برای توسعه نيروھای توليدی از دست نداده و به مرحله پوسيدگی نرسيده بود( اما کمون راھی را که پرولتارﯾا در آﯾنده
الجرم می باﯾست بپيماﯾد به روشنی نشان داد.
عالوه بر اﯾن وقتی کمون قالب اصول انقالب بورژواﯾی را در برنامه خود گنجانيد محتوای خواسته ھاﯾش با محتـوای خواسـت ھـای بـورژوازی تفـاوت بنيادﯾـن
داشت .برای مثال منظور بورژوازی از " آزادی " ھمان آزادی تجارت و آزادی در بھره کشی از نيروی کار  ،و ﯾا مقصود بورژوازی از برابری ،ھمان برابری بورژواھا
در قبال امتيازات طبقه آرﯾستوکرات بود .برادری در نظر آنھا ھماھنگی بين سرماﯾه و نيروی کار و ﯾا به عبارت دﯾگر تسليم استثمارشونده به استثمار کننده بود.
در نظر پرولتارﯾای حاضر در کمون " آزادی  ،برابری و برادری" به معنای الغای بردگی مزدی  ،استثمار انسان از انسان و رھاﯾی از قيد و بند جامعه تقسيم شده
به طبقات بود .در طی دو ماھی که طبقه کارگر سازمان اجتماعی پارﯾس را سر و سامان می داد اﯾن آرزوھا بيان و جامه ی عمل می پوشيد .ماھيت واقعی
طبقاتی کمون در عملکردھای اقتصادی و سياسی آن و نه در شعارھاﯾی که طی گذشت زمان پی در پی از سوی بورژوازی تحرﯾـف و تھـی شـده  ،نھفتـه
است.
کمون دو روز پس از اعالم موجودﯾت اش ،با حمله سياسی حساب شده ی ِ ھمه جانبه به ماشين دولتی قدرت طبقاتی خود را بـه رخ طبقـات اسـتثمارگر
کشيد :انحالل نيروھای پليس که در سرکوب مردم دخالت کرده بودند ،نيروھای نظامی سرکوبگر و ھمه قوای مسلح حـافظ امتيـازات طبقـاتی .تنھـا نـيروی
مسلح شناخته شده " گارد ملی " بود  ،درھم شکستن ھمه سيستم دولتی ،مصادره اموال کليسا ،نابودی گيوتين ھا .آمـوزش آزاد ِ اجبـاری و  ...نـابودی
ستون " وندوم" که نشانه ای منوﯾات شوﯾنيستی ناپلئون اول بود  ،عمل سمبوليکی دﯾگری در اﯾن راستا بود  .در ھمان روز کمون اعالم کرد " پـرچم کمـون
جمھوری جھانی است " با انتخاب خارجيان به عضوﯾت کمون ) از جمله دورنبروسکی لھستانی به عنوان مسئول امور دفاعی ،و فرانکل مجـاری بـه عنـوان
مسئول امور کارگری( ماھيت انترناسيوناليسم پرولتری کمون بيش از پيش ھوﯾدا شد.
در بين ھمه ی ِ اﯾن محاسبات سياسی ﯾکی از آنھا بيش از ھر چيزی دروغ بودن ادعای دفاع پرولتارﯾای پارﯾس از جمھوری بورژواﯾی را نماﯾان می کند :امکان
جاﯾگزﯾنی دائمی نماﯾندگان کمون که ھمين امر نشانگر پاسخگوﯾی مداوم آنھا به انتخاب کنندگان شان بودند .کمون در واقع شکلی از " شوراھای کارگری"
بود که در انقالب  1905به قول لنين " کشف نھاﯾی از دﯾکتاتوری پرولتارﯾا" بود .اصل جاﯾگزﯾنی و امکان انتخاب و عزل دائمی نماﯾندگان کـه پرولتارﯾـا در طـی
تسخير قدرت پذﯾرفت بار دﯾگر ماھيت پرولتری کمون را تاﯾيد می کند .بر عکس ،دﯾکتـاتوری بـورژوازی کـه بـا ماسـک دمکراتيـک قـدرت را در دسـت اقليتـی
استثمارگر به ضرر اکثرﯾت استثمار شونده متمرکز می کند امکان جابه جاﯾی قدرت را ناممکن می سازد .اصول انقالب پرولتری به ھيچ نيروﯾی اجازه نمی دھد
تا موقعيت خود را باالی جامعه قرار دھد .تنھا اکثرﯾتی که مخالف اقليت استثمارگر است می تواند در مقام اداره دمکراتيک جامعه قرار گيرد.
از آنرو که محاسبات سياسی کمون بروشنی نشانگر ماھيت پرولتاری آن است اما سياست ھای اقتصادی آن دارای محدودﯾت ھای خود است امـا در عيـن
حال نمی توانست از دفاع از حقوق طبقه کارگر چشم پوشی کند :الغای اجاره ،الغای کار شبانه برای بعضی از صنوف مثل نانواﯾی ھا ،الغـای تنبيھـاتی کـه
منجر به کسر حقوق می شد ،بازگشاﯾی و مدﯾرﯾت کارگری کارگاھھای بسته شده  ،پرداخت دستمزد به نماﯾندگان کمون در حد دستمزد کارگران و ...
واضح است که اﯾن شکل از سازماندھی اجتماعی  ،ربطی به " دمکراتيزاسيون " دولت بورژوازی ندارد و اساسا ً در پـی نـابودی بنيانھـای آن اسـت .اﯾـن
دستآورد در حقيقت ھمان درس بنيادی است که کمون به کل آﯾنده ی ِ جنبش کارگری تقدﯾم نمود .اﯾن ھمان درسی است که پرولتارﯾا در روسيه با تاکيد لنين
و بلشوﯾک ھا در اکتبر  1917با روشنی و وضوح عملی کرد .ھمآنگونه که مارکس در ھيجدھم برومر لوﯾی بناپارت اشاره کرده بود " تاکنون ھمه ی ِ انقالبـات
سياسی  ،ماشين دولتی را به جای نابود کردن  ،بھبود بخشيده بودند"  .گرچه شراﯾط ھنوز برای برانداختن بورژوازی مھيا نشده بود اما کمون پارﯾس ،آخرﯾن
انقالب سده ی ِ نوزدھم ،طليعه دار جنبش ھای انقالبی در سده ی ِ بيستم شد .کمون پارﯾس در عمل نشان داد که " طبقه کارگر به سـادگی نمـی توانـد
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صرفا ً ماشين دولتی را حاضر و آماده تصاحب کند و در جھت اھـداف اش بکـار گـيرد .زﯾـرا ابـزار سياسـی ِ بردگـی پرولتارﯾـا نمـی توانـد ابـزار ِ رھـاﯾی اش
باشد") مارکس ،جنگ داخلی در فرانسه(.
خشم تشنه به خون ِ بورژوازی در برابر تھدﯾد پرولتارﯾا
طبقه حاکم نمی توانست بپذﯾرد که طبقه کارگر به خود جرات بدھد و در برابر نظم و قدرت بورژوازی قد علم کند .به ھمين دليل پس از فتح مسلحانه پارﯾس و
برقراری مجدد قدرت خود با استفاده از قوای سرکوبگر چنان سبعيت و وحشی گری از خود نشان داد که حمام خون وی ھيچگاه از ذھن کارگران زدوده نخواھد
شد .به ھمان ميزانی که حکومت کارگری ھول و ھراس در جان بورژوازی انداخته بود واکنش ضدبشری بورژوازی ھم حد و حصری نداشت .از آغاز ماه آورﯾـل
نيروھای بورژوازی و بيسمارک که بنادر شمال و شرق پارﯾس را اشغال کرده بودند" اتحاد مقدس" خود را برای نـابودی کمـون برقـرار کردنـد .از ھمـان زمـان
بورژوازی نشان داد که حاضر است در مقابله با دشمن طبقاتی خود مليت و وطن پرستی دروغين ادعاﯾی خود را فدا کند .اﯾن ھمکاری بيـن ارتـش فرانـسه
پروس باعث محاصره کامل پاﯾتخت شد .روز ھفتم آورﯾل نيروھای ورسای بندر غربی پارﯾس را اشغال نمودند و در نتيجه ی ِ روبرو شدن با مقاومت ھمه جانبه
نيروھای کمون بورژوازی از بيسمارک تقاضا کرد تا  60000نفر از سربازان اسير شده ی ِ فرانسه در سدان را آزاد کند تـا بـه نيروھـای ورسـای در سـرکوب
نيروھای گارد ملی کمون بپيوندند .ھمين امر موجب شد تا نيروھای ورسای از ماه می به بعد تفوق نفری قابل مالحضه ای را کسب کنند .در نيمه نخـست
ماه می جبھه جنوب شکست خورد .در روز بيست و ﯾکم ھمان ماه نيروھای ورسای به فرماندھی ژنرال گاليفر با استفاده از معابری کـه از سـوی نيروھـای
پروسی گشوده شدند  ،از شمال و شرق وارد پارﯾس شدند .ھشت روز تمام جنگ ھمه جانبه در محالت کارگری پارﯾس با شدت و حدت فوق العاده ای ادامه
ﯾافت .آخرﯾن مبارزان کمون ھمچون برگ ھای درخت در ارتفاعات بلوﯾل و منيلمونتانت به خاک افتادند .اما سرکوب خونين کمونارھا به آنجا ختم نـشد .طبقـه
حاکم می خواست پيروزی خود را با خشم بيکران و سرکوب ھمه جانبه پرولتارﯾا ی ِ بی سالح کامل کند .طبقه ی ِ " بی سروپاﯾی " که به خود جرات داده بود
و حاکميت ستم و استثمار را به زﯾر سوال برده بود .در حاليکه به نيروھای بيسمارک دستور داده شد تا ھمه ی ِ مظنونين به مقاومت در برابر پروس را دستگير
کنند ،ھمزمان ،نيروھای گاليفر کشتار جمعی بر عليه کودکان و زنان و مردان بی دفاع را راه انداختند و با تفنگھای خودکار و جوخه ھای اعدام و آتش به قتل و
تجاوز پرداختند.
ھفته ی ِ کشتار با قتل بيش از  20000نفر به پاﯾان رسيد .بدنبال آن دستگيری ھای جمعی آغاز شد .برای دادن درس درست و حسابی به پرولتارﯾا زندانيان
قتل عام شدند .ھزاران کودک در " خانه ھای بازآموزی و اصالح و تربيت بورژواﯾی جا داده شدند".
به اﯾن ترتيب بود که طبقه حاکم نظم و اقتدار خود را مجددا ً برقرار کرد .اﯾن واکنشی است که طبقه بورژوازی در برابر تھدﯾد قدرت طبقاتی اش از خود بروز می
دھد .کمون تنھا به دست جناح بسيار ارتجاعی بورژوازی در خاک و خون غرق نشد ،بلکه نيروھای سلطنت طلبان ،جناح جمھوری خواه " دمکراتيک"  ،شورای
ملی و پارلمانترھای ليبرال در اﯾن توطئه شوم و کثيف مشارکت داشتند و مسئول مستقيم و غيرمستقيم کشتار بودند .پرولتارﯾا ھيچگاه اعمـال "باشـکوه "
دمکراسی بورژواﯾی را فراموش نخواھد کرد .ھرگز!
با سرکوب و شکست کمون ،که منجر به ناپدﯾد شدن انترناسيونال اول شد ،طبقه ی ِ حاکم نتاﯾج شکست کمون را به کارگران سراسر جھان خصوصا ً طبقه
کارگر فرانسه که از سال  1830پيشتاز مبارزات پرولتاری بود ،تحميل کرد .طبقه کارگر فرانسه تا ماه می  1968نتوانست جای خـود را در صـفوف نخـست
مبارزه پيدا کند .پس از  40سال تھاجم ضد انقالبی کارگران فرانسه با اعتصاب عمومی و روحيه ی ِ ميليتانت چشم انداز نوﯾنی در برابر جبھه ی ِ کار و پيکـار
گشودند  .اﯾنھمه تصادفی نبود  .پرولتارﯾای فرانسه در اتحاد با پرولتارﯾای جھان نوﯾد دنياﯾی بھتر را سر داده و بر ممکنات اجتناب ناپذﯾر که ھمانـا سـرنگونی
سرماﯾه داری است ،پای می فشارد.
دوران تارﯾخی جدﯾدی که از ماه می سال  1968آغاز شده  ،نشان می دھد اگر بشرﯾت بخواھد از بربرﯾت موجود خالصی ﯾابد  ،انقالب پرولتری نه تنھا ممکن
بلکه ضرورتی تام است  .در مقابل ،بورژوازی با تمام قوا می کوشد پرولتارﯾا را از تجارب انقالبی گذشته خود جدا سازد و با تحرﯾف و دروغ پراکنی اميد به آﯾنده
بدون استثمار را در آنھا بکشد و به زعم خود سيستم سرماﯾه داری را جاودانه سازد .شکی نيست خواب امپرﯾاليست ھا تعبير نخواھد شد.

ﻋﻠﻞ ﻏﻴﺒﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري – ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
راﻣﻴﻦ رﺣﻴﻤﻲ
ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي ،از ﻛﻮدﺗﺎ  1332ﺗﺎ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ
دﻫﻪ ﭘﺲ از ﻛﻮدﺗﺎ
مبارزاتِ کارگری ،پس از توفيق کودتای  28مرداد ،زﯾر ضرباتِ سرنيزه ،و خالء رھبری ،برای مدت مدﯾدی متوقف گشت .کليه اتحادﯾه ھا و
ی دوران شکوفاﯾی جنبش کارگری غيرقانونی اعالم شدند و رھبران و فعاالن اﯾن جنبش بازداشت و معدوم گشتند .تمامی
سندﯾکاھا ِ
کارخانجات بزرگ و مھم از نيروھای مبارز پاکسازی شدند .در مقابل ،سندﯾکاھا و اتحادﯾه ھای دولتی تشکيل گشتند.
از نظر حکومت ،پس از کودتای  28مرداد ،مسئله کارگران ،ﯾک موضوع اقتصادی – اجتماعی نبود .اﯾشان ھمواره به کارگران با دﯾدی امنيتی
نگاه می کردند .به ھمين دليل "ساواک" که پس از کودتا شکل گرفت ،ھرگونه تحرکی را زﯾر نظر داشت و به سرعت با آن برخورد می کرد.
ی توليدی بيداد می کرد .اما ،به رغم اﯾن تمھيدات و اقدامات ،باز ھم
ی کارگری و فقير نشين و در درون واحدھا ِ
شراﯾط خفقان در محله ھا ِ
شراﯾط اسفناک زندگی کارگری باعث می شد تا اﯾن طبقه به مبارزه کشيده شود .بخصوص در سال  1336منجر به ﯾکسری اعتصابات
خودبخودی گردﯾد .از آن جمله ،چھار اعتصاب در صنعت نفت ،چندﯾن اعتصاب دﯾگر در معدن سرب خراسان و كورهپزخانهھاي تھران ،كارخانه
نساجي شاھي ،نساجي پشمباف در اصفھان را می توان ذکر کرد.
"در واقع در اين برھه ،خطر واقعي براي رژيم اين بود كه گروهھاي مخالف در اين وضع فرصتي طاليي بيابند و درصدد برآيند براي مقاصد
سياسي خود از آن بھرهبرداري كنند .به علت چشمانداز آشفته آينده كارگري ايران و اثر آن در وضع ثبات سياسي كشور كه از ديد مقامات
سفارت آمريكا پنھان نماند ،در شھريور  1337جمشيد آموزگار به وزارت كار منصوب شد و طبق قولي كه به مقامات آمريكايي داد ،تشكيل
سنديكاھا را تشويق كرد و تا آذر  1337وزارت كار  25سنديكاي كارگري و  5سنديكاي كارفرمايي را ثبت كرده بود .سياست اياالت متحده در
ايران بر اين فرض عمده استوار بود كه بايد توسعه اقتصادي و اصالحات سياسي را به نوبت اجرا كرد تا ھمزمان.
در  27اسفند  1337كه جمشيد آموزگار وزير كار بود،كميسيون كار مجلسين شورا و سنا اليحه كار تازهاي را كه جانشين قانون كار مصوب سال
 1328ميشد ،تصويب كرد .شوراي عالي كار در شھريور ماه برگزيده شد و در پاييز سال  1338آييننامهھاي مربوط به شوراي كارخانه ،حل و
فصل اختالفات و استخدام اتباع بيگانه را تصويب كرد .با اين ھمه در مورد موضوعات حساسي مانند تشكيل و به ثبت رساندن سنديكاھا و
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تجديدنظر درباره حداقل دستمزد ھيچ اقدامي به عمل نيامد .در دوره نخستوزيري شريف امامي در سال  1339آييننامهھاي اجرايي تشكيل
و ثبت سنديكاھا آماده گرديد و چندي بعد شوراي عالي كار آنھا را تصويب كرد .ظرف شش ماه  50سنديكا در تھران و ھفت سنديكا در اصفھان
طبق موازين قانوني به ثبت رسيد و تا پايان سال شمار آنھا به شصت افزايش يافت .شريف امامي نخستوزير ،توانايي بازگرداندن آرامش
سياسي به تھران و ساير شھرھاي عمده را نداشت .در  12ارديبھشت  1340معلمان كشور براي اعتراض به حقوق ناچيز خويش در سراسر
كشور دست به اعتصاب زدند .در تھران ضمن تظاھرات در برابر ساختمان مجلس ،يكي از معلمان به ضرب گلوله يك افسر شھرباني از پاي
درآمد .شريف امامي سه روز پس از آن واقعه استعفا داد و شاه دكتر علي اميني را به جاي وي گماشت و او مجلس را منحل كرد(1) ".
ن طالﯾی ای از مبارزات کارگری در سالھای  1320تا  1332و پی
سوألی که قبل از ھر چيز باﯾد مطرح شود اﯾنستکه چگونه پس از چنان دورا ِ
ن کارگران به قدرتِ اتحاد و ھمبستگی در مبارزاتشان ،با اقدام تنی چند از اراذل و اوباش ،ھر چند زﯾر چتر حماﯾتی دربار و امپرﯾاليسم
برد ِ
ی  ،1332شاه و دربار را به قدرت مطلقه رساند؟
کودتا
که
است
چگونه
کرد؟
طی
مطلق
رکود
تا
را
سيری
چنين
طبقاتی
مبارزه
شراﯾط
آمرﯾکا،
ِ
ی اجتماعی سرکوب گشته و فعاالن
ت کارگری و دﯾگر جنبش ھا ِ
و اﯾن بار ،نه تنھا اپوزﯾسيون سياسی به خفقان کشيده شد ،بلکه حتی مبارزا ِ
و رھبران آن را معدوم ساخت ﯾا در زندان ھا جای داد و ﯾا به کنج خانه به عقب نشاند؟
ی سرکوبگر خالصه
بسياری از تحليلگران و تارﯾخ نوﯾسان ،گذار به چنين شراﯾطی را صرفاً در تصميم مراکز قدرت به استفاده نا محدود از نيروھا ِ
ی خود ،ھمواره تماﯾل به استفاد ِه بی حد و
می کنند .اما باﯾد اﯾن را در نظر داشت که مراکز قدرت برای پيشبر ِد اھداف ضد مردمی و ضد کارگر ِ
ه حکومت ھای "ملی"
وحشيان
و
قھرآميز
ی سرکوبگر نظامی دارند .در ھمان دوران  1320تا  1332ما بارھا شاھد سرکوب ھای
ِ
حصر از نيروھا ِ
عليه مبارزات کارگری بودﯾم .در بخش گذشته چند نمونه از آن را نشان دادﯾم که چگونه مجموعه ھاﯾی از نيروھای سرکوبگر دولتی و عشاﯾر
خونين آن پرداخنتد .در بسياری از
مسلح و نيروھای خارجی )انگليسی( متحدانه عليه مبارزاتِ کارگری بسيج شده و به سرکوبِ مسلحانه و
ِ
اﯾن موارد دﯾدﯾم که طبقه کارگر نه تنھا در مقابل اﯾن نيروھا اﯾستادگی کرد و آنھا را به عقب نشينی وا داشت ،بلکه حتی توانست از اﯾجاد جوّ
ه معترضين حفظ کند .پس ،اﯾنکه شاه و آمرﯾکا توانستند ھمراه با گرو ِه
خفقان در مقياس کشوری جلوگيری کرده و آزادی عمل را برای کلي ِ
ی موفقيت آميزی را به اجرا در آورند ،نمی تواند به تنھاﯾی باعثِ تغييری اﯾن چنينی در شراﯾط مبارزه طبقاتی و
کوچکی از اراذل و اوباش کودتا ِ
عقب نشينی طبقاتی کارگران در مقابل ارتجاع باشد .ما باﯾد عوامل دﯾگری که ،اگر نه بيشتر از اراده سرکوبگری حکومتی ،بلکه ،حداقل ،ھم
ی سرماﯾه داری ،سرکوبِ مبارزاتِ کارگری
وزن با آن ،در اﯾن عقب نشينی تارﯾخی دخالت داشتند را شناساﯾی کنيم .چرا که ،در حکومت ھا ِ
ی پيشبر ِد
ی شناختِ نسبتاً دقيق تری از اوضاع بتوانيم آن عواملی که نقش متغيّر را داشتند شناساﯾی کنيم تا برا ِ
ﯾک ثابت است .ما باﯾد برا ِ
ی مؤثرتر و صحيح تری را برنامه رﯾزی کنيم.
مبارزاتِ آتی طرح ھا ِ
ل "شورای متحده"
عوامل
بنظر من شواھ ِد ﯾکی از اﯾن
ن انحال ِ
مھم تغيير در شراﯾط مبارز ِه طبقاتی به نفع ارتجاع را می توان به ھمان زما ِ
ِ
ِ
ی حماﯾتی اش از منافع بورژوازی روس ،در مقاطع
ردﯾابی کرد" .شورای متحده" که تحت رھبری "حزب توده" قرار داشت ،بنا بر سياست ھا ِ
متعددی عمال ً تاکتيک ھاﯾی بر ضد منافع کارگران را به پيش ُبرد که باعث از بين رفتن اعتبار آن در ميان فعاالن و توده کارگری گشت .ما ھر چه
ل "شورای متحده" به سمت  28مرداد  1332پيش بروﯾم ،خواھيم دﯾد که طبقه کارگر ،ھر روز بيش از روز قبل ،به زﯾر نفوذ سياسی
از انحال ِ
نيروھای بورژوازی راست" ،ملی گرا" و "مصدقی" فرو می رفت و از اردوگا ِه سنتی اش ،ﯾعنی "چپ" ،فاصله می گرفت .در حقيقت ،عدم
موجودﯾّت حزبی که بيانگر اھداف و استراتژی طبقاتی کارگران باشد ،که نه تنھا اﯾشان را پيگيرانه در مبارزات روزمره شان ﯾاری کند ،بلکه
ی بورژوازی راست و "چپ" تثبيت
ف سياسی و اجتماعی خاص اﯾن طبقه ،بتواند ھوﯾّت مستقل آن را در مقابل نيروھا ِ
مھمتر ،با اعالم اھدا ِ
ی الﯾزال طبقاتی کارگران مورد سوء استفاد ِه جناح ھای
نماﯾد ،و از اﯾنطرﯾق ،از اعتماد و حماﯾتِ اﯾن طبقه بھره مند باشد ،باعث شد که نيرو ِ
مختلف بورژوازی قرار گيرد و با ارتقاء آگاھی کارگران به اﯾن واقعيتِ دردناک ،در عين توانمندی ،صحنه مبارزه را خالی کنند .چرا که نفعی از
پيگيری مبارزه برای خود نمی دﯾدند.
ن ميليون ھا دالر ،پس از رفع تحرﯾم نفتی اﯾران و کمک ھای
و اما،
عامل دﯾگری که توانست نقش تعيين کننده ای را بازی کند ،سرازﯾر شد ِ
ِ
ی نفتی بود که در کوتاه مدت ،مشکالتِ اقتصادی سرماﯾه داری اﯾران را رفع نمود و طبقه حاکمه ای را
مستقيم امپرﯾاليسم آمرﯾکا و شرکت ھا ِ
که تا دﯾروز برای تسخير سھم بيشتر از بازار در دستجات "درباری" و "ملی" و "بازاری" و  ...به جان ھم افتاده بودند ،را در زﯾر رھبری جناح
ه پس از کودتای  ،1332شاه کوشيد قدرت خود را تثبيت کند .بين سالھای  1332و  1336برای مقابله با
"دربار" متحد سازد " .در دھ ِ
ورشکستگی حکومت ،جمعاً  145ميليون دالر از اﯾاالت متحده کمک اضطراری گرفت ،روحية سلطنتطلبان را تقوﯾت کرد ،و در ميان تجار حس
اعتماد به وجود آورد) .ص (382شاه با نادﯾده گرفتن فعاليتھای مصدق برای ملی کردن نفت ،اصل مشارکت برابر در سود حاصل را پذﯾرفت و
قراردادی با کنسرسيوم متشکل از شرکت نفت برﯾتانيا )برﯾتيش پتروليوم( سھامدار سابق شرکت نفت اﯾران و انگليس -و ھشت شرکت
اروپاﯾی و آمرﯾکاﯾی دﯾگر ،امضا کرد .با عواﯾد ھنگفت نفت ،ھمراه با کمک نظامی آمرﯾکا به ارزش  500ميليون دالر بين سالھای  1332تا ،1342
شاه توانست شمار نيروھای مسلح را از  120000نفر به بيش از  200000نفر برساند و بودجة ساالنة نظامی را از  80ميليون دالر در  1332به
حدود  183ميليون دالر در ) 1342به قيمت و نرخ برابری ارز سال  (1339افزاﯾش دھد (2) ".و از اﯾن طرﯾق جناح ھای مختلف بورژوازی را تطميع
و متحد سازد.
ی تضمين کنند ِه ھوﯾّت مستقل و متحد
در
حاکمه،
طبقه
طبقاتی"
د
"اتحا
متغير
ترتيب،
پس ،بدﯾن
مقابل "عدم موجودﯾتِ رھبر ِ
ِ
ِ
ی اعتبار و نتيجتاً حماﯾت باشد ،باعث شد تا در اﯾن
ه کارگری که در ميان تود ِه کارگری دارا ِ
کنندهِ" طبقه کارگر ،ﯾعنی ،حزب طبق ِ
مقطع ،عامل ثابت سرکوب خونين و قھرآميز حکومتی مؤثر واقع افتد و شراﯾط مبارزه طبقاتی به نفع طبقه حاکمه و ارتجاع
تغيير ﯾابد.

اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آن
ه جھانی و بوﯾژه آمرﯾکاﯾی کامال ً واضح بود .بخصوص که با سرازﯾر
اما ،اﯾن تغيير نمی توانست دوام ﯾابد .اﯾن واقعيت برای کارشناسان سرماﯾ ِ
ب اﯾن سرماﯾه کامال ً مشھود بود .با در نظر گرفتن ساختارھای بنيادﯾن
ن درآمد نفتی و کمک ھای مالی به بازار اﯾران ،محدودﯾت جذ ِ
شد ِ
افزاﯾش اﯾن نقدﯾنگی با رشد توليدات صنعتی و کشاورزی ھمراه نشد .ھمچنين ،با روابط
بازار،
محدودﯾت
و
شھری
مراکز
از
خارج
در
فئودالی
ِ
ن واردات نيز نمی توانست جاﯾگزﯾنی برای آن باشد " .دوره پس از کودتای 1332تا اصالحات ارضی دوره
خودکفاﯾی حاکم بر روستا ھا ،ميزا ِ
اﯾست که اقتصاد اﯾران طی آن به طور روزافزونی وابسته به درامدھای ارزی حاصل از صدور نفت می گردد،به نحوی که ادامه روند
مدرنيزاسيون و بودجه ھای عمرانی دولت تقرﯾبا به طور کامل منوط به صدور روزافزون اﯾن ماده اوليه می شود .در واقع بر اثر اجرای برنامه
ھفت ساله دوم نه تنھا موازنه ارزی کشور بھبود نيافت و رشد صنعتی صورت نگرفت،بلکه درتابستان  1339حجم پول درگردش بيش از دو برابر
و اعتبارات بانکی به بخش خصوصی بيش از سه برابر شد.اﯾن افزاﯾش بدون افزاﯾش مشابھی در توليدات داخلی سبب تشدﯾد تورم داخلی
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شد ،و افزاﯾش واردات نيز به منظورکاھش تورم نه تنھا کارساز نبود،بلکه ذخاﯾر ارزی کشور را ھم به آخر رسانيد / .درحقيقت رکود آخر دھه
30عبارت بود از بروز تنگناھای توسعه سرماﯾه داری درﯾک کشور توسعه نيافته .اﯾن تنگناھا عبارت بودند از :کمبود زﯾرساخت ھای صنعتی و
اقتصادی و محدود شدن روند مدرنيزاسيون به شھرھا و دور ماندن روستاھا از تحوالت سرماﯾه داری/ .غلبه براﯾن موانع ساختی درست مانند
خو ِد روند مدرنيزاسيون مستلزم اقدام )ازباال( و به دست دولت بود .برنامه اصالحات ارضی دھه  40منظور غلبه براﯾن موانع ساختی تدوﯾن
شد ،و ھدف ان تداوم بسط سرماﯾه داری و تسھيل روند انباشت سرماﯾه و مدرنيزاسيون دراﯾران بود(3) ".
اﯾن بود که سرماﯾه جھانی نيز منافع خود را در توسعه روابط سرماﯾه داری در اﯾران می دﯾد .چرا که در چنين بازار محدودی حجم سرماﯾه
ی "طرح مارشال" ،که
ی اﯾشان ،اﯾران از جمله کشورھاﯾی بود که شراﯾط اجرا ِ
گذاری خارجی مور ِد نيازش قابل جذب نبود .بنابراﯾن ،در برنامه ھا ِ
پس از جنگ ،در ژاپن و چند کشور آمرﯾکای التين پياده شده بود را داشت .ھسته مرکزی اﯾن طرح" ،اصالحات ارضی" برای در ھم شکستن
ه اقتصاد بازار و نظام کاالﯾی به سراسر کشور و آزادسازی دھقانان فقير از زمين و
ی روابط فئودالی ،بوﯾژه خودکفائی روستاﯾی و توسع ِ
بقاﯾا ِ
ی صنعتی بومی و واردات گشوده می شد .ھمچنين،
کاالھا
روی
به
جدﯾدی
ميليونی
ده
چند
بازار
اﯾنطرﯾق،
از
بود.
کار
ی
نيرو
به
اﯾشان
تبدﯾل
ِ
ِ
ی سرماﯾه
باال
حجم
توانست
می
که
ﯾافت
می
توسعه
حدی
به
اﯾران
بازار
مھمتر،
ھمه
از
گشت.
می
فراھم
صنعتی
رشد
برای
الزم
کار
ی
ِ
نيرو ِ
گذاری خارجی مورد نياز سرماﯾه جھانی را جذب کند.
فردوست ،ﯾار دوران کودکی و جوانی محمد رضا پھلوی ،در خاطرات خود می نوﯾسد" :اصالحات ارضي ،برعكس ادعاھاي محمدرضا ،موجب
فقيرتر شدن خانوادهھاي كشاورز گرديد ،به طوري كه يك خانواده كشاورز )زن و شوھر و به طور متوسط  4بچه( بين  1000تا  1200﷼ عايدات
ماھانه نداشت ،لذا كشاورزان به سرعت به شھرھاي بزرگ رو آوردند و جذب اين پروژهھا ،به ويژه در بخش ساختماني دولتي و خصوصي و
پروژهھاي شھري شدند كه به حد وفور به نيروي كار نياز داشت .در نتيجه معضل شھرنشيني به يك معضل اساسي جامعه ايران بدل شد .در
سال  ،1355پس از تحقيقات »دفتر ويژه اطالعات «مشخص شد كه ظرف  5سال 2،700،000نفر به جمعيت تھران 500،000 ،نفر به جمعيت
مشھد 500،000 ،نفر به جمعيت اصفھان و  300،000نفر به جمعيت شيراز افزوده شده است .اين افراد در اراضي موات حومه شھرھا در كپر يا
خانهھاي گلي كه خود ميساختند ،زندگي ميكردند .در تھران  13شھرك كپرنشين ايجاد شده بود و شھردار تھران در مواردي اين كپرھا را
شبانه با بولدوزر تخريب ميكرد كه تلفاتي ھم وارد ميآمد ،ولي دوباره اين كپرھا برپا ميشد! بدين ترتيب ،جمعيت شھرھاي بزرگ ،به ويژه
تھران ،به طور غيرمنتظره افزايش يافت و چون ھيچ برنامهاي براي گسترش شھرھا وجود نداشت ،نظم شھرھا به ھم خورد .مساله ترافيك و
آلودگي ھواي تھران به يك معضل اساسي مملكتي بدل شد و نيروي كار مفيد و مولد جامعه به نيروي انگلي و مصرفي كه در تھران و ساير
ف آقای فردوست که "اصالحات ارضی" را برنامه شکست خورده ای ارزﯾابی کرده است ،ما
شھرھا انباشته بود ،تبديل شد (4) " .البته بر خال ِ
معتقدﯾم که دقيقاً به ھمان اھدافی رسيد که جھت دستيابی به آنھا طراحی گشته بود .از ھم پاشيدن "خودکفاﯾی" روستاھا و توسعه نظام
پولی و تغيير جھت توليد روستاﯾی برای بازار ،رھا شدن دھقانان فقير از زمين برای تأمين کارگر ارزان و ارتش بيکاران! و در ﯾک کالم "انحالل
بقاﯾای فئوداليسم" و تثبيت نظام سرماﯾه داری بعنوان نظام مسلط بر جامعه!

اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ
اصالحات ارضی ،ھمچنين ساختار جمعيتی کشور را نيز دچار تحول نمود .در روستاھا بورژوازی کشاورزی پدﯾدار گشت و ھمراه خـود کـارگران
ه سرماﯾه داری "اجاره" را
کشاورزی را به وجود آورد .فئودال ھا نيز اﯾنک تبدﯾل به بورژوازی مالک شدند و در عوض درﯾافت "سھم مالکانه" ،رابط ِ
پيش گرفتند .بغير از تعداد معدودی شرکت ھای کشت و صنعت بزرگ ،که عموماً دولتی و ﯾـا نيمـه دولـتی بودنـد ،عمـده زميـن ھـا از طـرف
بورژوازی روستاﯾی به زﯾر کشت می رفت .آنھا زمين ھای خود و زمين ھای اجاره ای مالکين را از طرﯾـق اسـتخدام کـشاورزان کوچـک زميـن
باخته که تبدﯾل به کارگران کشاورزی شده بودند کاشت و برداشت می کردند و توليدات خود را به بازار شھرھا می فرستادند .در نتيجه ،قشر
بورژوازی دالل نيز در روستا حاضر شد که عمدتاً با پيش خرﯾد محصوالت روستاﯾی ،ھژمونی خـود را بـر اقتـصا ِد روسـتاﯾی اعمـال مـی نمـود.
ميليون ھا خانوار کشاورزان فقير ،زمين ھای خود را در مقابل بدھی ھاﯾشان به اﯾن دالالن و بانک ھا از دست می دادند و از آنجاﯾيکه بازار کار
در روستا تواناﯾی جذب اﯾشان را نداشت ،برای ﯾافتن کارمجبور به مھاجرت به شھر ھا می شدند .اضافه جمعيتی که فردوست آمار اوليه آنھا
را در باال ارائه داده است ،متشکل از اﯾن قشر جدﯾد و وسيع کارگرانی بود که از روستاھا وارد شھرھا گشتند.
ما می توانيم انحالل فئوداليسم را که از اواخر قرن نوزدھم و اواﯾل قرن بيستم ميالدی در اﯾران آغاز شده بود به دو دوره تقسيم کنيم که در ھر
دوره جمعيت کارگری اﯾران را تشکيل داد .دوره اول ،دورانی بود که پادشاھان قاجار و بخصوص پس از ناصرالدﯾن شاه ،شروع به فروش اراضی
سلطنتی کردند و بدﯾن ترتيب مالکيت خصوصی را در روستاھا بوجود آوردند .اﯾن دوره با بيکاری شدﯾد دھقانـان از زميـن رانـده شـده و عـدم
جذب شان در شھرھای اﯾران و مھاجرتشان به کشورھای مجاور ،بخصوص منطقه قفقاز،مشخص مـی شـود .چگونگـی رشـد اﯾـن نـسل از
کارگران را در قسمت ھای پيشين بررسی کردﯾم .اﯾشان با ارتباطی که با جنبش کارگری روسيه و سازمان ھای حزب سوسيال دمکـرات آن
داشتند ،به درجه ای از آگاھی و سازمانيابی طبقاتی دست پيدا کردند که نھاﯾتاً به تشکيل "حزب کمونيست اﯾـران" انجاميـد و نقـش بـسيار
مھمی را در انقالب مشروطه و جنبش ھای پس از آن بازی نمودند .ھمچنين ،نشان دادﯾم که اﯾن نـسل ،پـس از انھـدام تـشکيالتی "حـزب
ی حزب توده و رھبری
کمونيست" و اتحادﯾه ھای کارگری و معدوم شدن رھبران آن توسط رضا خان و استالين ،چگونه ،تحت تأثير سياست ھا ِ
"شورای متحده" در سالھای  1320تا  1332ش ،رفته رفته پاﯾگاه سنتی چپ خود را رھا کرده و زﯾر نفوذ بورژوازی راست رفتند.
اما دوره دوم ،دوره ای است که با اصالحات ارضی در سالھای  1340ش آغاز شده و با کوچ ميليونـی دوران جنـگ اﯾـران و عـراق در سـالھای
 1360ش به اوج خود رسيد .در اﯾن دوران با موج ميليونی کارگرانی مواجه شدﯾم که بتازگی از روستا به شھرھا آمده بودند و از لحاظ فرھنگی
ھنوز بی سوادی و فرھنگ ارتجاعی رعيتی را با خود به درون طبقه کارگر آوردند .در حقيقت می توان گفت کـه در اﯾـن دوره ،تفـوق فرھنـگ
ی تعجب ندارد که در انقالب  1353تا  1357ش،
ه کارگر در اﯾران است .پس جا ِ
ی طبق ِ
ارتجاعی روستاﯾی و خرافات مذھبی ،مشخصه شکلگير ِ
اﯾدئولوژی مذھب ارتجاعی به نماﯾندگی خمينی ،در کنار اﯾدئولوژی بورژوازی راست بنماﯾندگی بازرگان و ملی گراﯾان جبھه ملی توسـط طبقـه
کارگر پذﯾرفته شد و نھاﯾتاً "جمھوری اسالمی" را پدﯾد آورد.
ادامه دارد ....
)(1كارگران و كارفرمايان ايراني و تشكلھاي آنھا  -اﯾران گلوبال
)(2نقدی بر کتاب «اﯾران بين دو انقالب »نوشته ﯾرواند آبراھاميان) ،(3بخش سوم :اﯾران معاصر 9 ،سياست توسعة ناموزون ،تثبيت قدرت
) ،(1342-1332نوﯾسنده ناشناس،
)(3شھرنشينی دراﯾران -فرخ حساميان،گيتی اعتماد،محمدرضا حائری – 1363

)(4خاطرات حسين فردوست.
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ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﻢ ﻳﺎ آﻧﺎرﺷﻴﺴﻢ  ،آﻧﺎرﺷﻴﺴﻢ و رﻓﺮﻣﻴﺴﻢ
ﺑﻴﻨﺎ داراب زﻧﺪ
متاسفانه در جامعه "چپ" ما ،افرادی ھستند که با نا اميدی به علم مبارزه طبقاتی )مارکسيسم( نگاه کرده و اعتماد چندانی به اصول مثبته
آن ندارند .اما ھنگام معرفی خود و نگارش مطالب شان ،از اﯾنکه زﯾر اﯾن بيرق سينه بزنند نيز اباﯾی ندارند .اﯾنجاست که کاله ما با اﯾـشان در
ھم می رود .چرا که ،مخاطب اﯾشان کارگران و انفالبيونی ھستند که به علت تجربه در مبارزه طبقاتی و ﯾا مطالعه علمی ،با منـافع طبقاتـی
خود آشنا گشته و اصول مارکسيسم را بعنوان علم مبارزه طبقاتی پذﯾرفته اند .برای کسانی که در جامعه مشغول پراتيـک انقالبـی ھـستند
واضح است که در شراﯾطی که طبقه کارگر در تفرقه و اغتشاش فکری بسر می برد ،و سرماﯾه جھانی با ساختارھا و تبليغات ضد انقالبی اش
فرھنگ ھای اجتماعی را زﯾر سيطره خود برده است ،بخصوص با فاصله ای صد ساله از اتحاد و ھمبستگی و پيروزی ھای طبقه کارگر ،متقاعد
ساختن حتی ﯾک کارگر به صحت مارکسيسم و اصول آن چه اندازه دشوار است .اﯾن افراد ،دقيقـاً بـا تکيـه بـر چنيـن شـراﯾطی کـه حاکمـان
ه "واقعيـت" و "نقـب
بورژوازی چپ و راست بوجود آورده اند ،آن قشراز طبقه کارگر را ھدف تبليغ "نا اميدانه" خـود قـرار مـی دھنـد و بـه بھانـ ِ
زدن" ) (1به آن ،از فراگيری مارکسيسم و درگير شدن در پراتيک انقالبی دور می کنند ،که قرار است در اﯾن مبارزات رھبری طبقه کارگر را بر
عھده بگيرند.
بياد دارم که در گذشته ای نه چندان دور ،که اتفاقاً ﯾکی از ھـسته ھـای اصـلی بحـث جـاری در جنبـش کـارگری دفـاع از شـکل شـوراﯾی و
"دمکراسی مستقيم" در مقابل اتحادﯾه گری و "دمکراسی نماﯾندگی" بود ،ﯾکی از ھمين آقاﯾان ،باز ھم به بھانه "واقعيت" و "نقـب زدن" بـه
آن ،از "وحدت کارگری" و "اتحادﯾه گری" و "سندﯾکا سازی" دفاع می کرد و ھر مبارزه اﯾدئولوژﯾکی را که در ميان فعاالن کارگری درجرﯾان بود ،با
برچسب زدن "تفرقه افکنی" محکوم می ساخت و از "برداشت ھای متفاوت از مارکسيسم" و محق بودن تمامی آنھا دفاع می کرد .ﯾعنی ،در
واقعيت ،به آن قشر از کارگران که بر مبنای اصول علم مبارزه طبقاتی و تجربه  160ساله آن سعی داشتند با مبارزه اﯾـدئولوژﯾک ،رفقـای دﯾگـر
خود را به صحت اصول اﯾن علم و نشان دادن راه پراتيک انقالبی متقاعد سازند و عناصر حرفه ای "چپ رفرميست" توده ای و اکثرﯾتی را افشاء
و اﯾزوله کنند ،توصيه می کرد که "برداشت رفرميستی و بورژواﯾی از مارکسيسم به ھمان اندازه برداشـت پرولـتری و انقالبـی" دارای اعتبـار
است .اما گوﯾا تحت تأثير برآمد جنبش جھانی توده ھای کارگری در ماه ھای اخير و حرکت اﯾـن تـوده ھـا بـه سـمت "دمکراسـی مـستقيم"،
سر خورده اند .آﯾا فکـر مـی کنيـد کـه اﯾـن حـضرتِ آقـا و
بناگاه ،خود ،پرچم مبارزه اﯾدئولوژﯾک را َعلَم کرده و به موضع "دمکراسی مستقيم" ُ
ھمفکرانش به سر عقل آمده و با تجربه ماترﯾاليستی از واقعيات مبارزه طبقاتی دوباره به اصول مارکسيستی متقاعد گشته اند و اصول مثبته
ی "واقعيت" ،پراگماتيسم
آن را پذﯾرفته و پراتيک انقالبی را توصيه می کنند؟ خير! آنان ھنوز ھم ھمان روند گذشته شان را طی کرده و زﯾر لوا ِ
انقالبی تغيير آن می نماﯾند .برای اثبات مدعای خـود مجبـورﯾم بـه
ک
را جانشين ماترﯾاليسم ،و پراتيک "حفظ شراﯾط موجود" را جانشين پراتي ِ
ِ
ط کنونی بپردازﯾم.
ت شراﯾ ِ
واقعيات گذشته "نقب" کوتاھی بزنيم و سپس به تشرﯾح واقعيا ِ

»واﻗﻌﻴﺖ« ﭼﻪ ﺑﻮد؟
"واقعيت" را می توان از دو زاوﯾه تشرﯾح کرد .ﯾکی ،از زاوﯾه ماترﯾاليستی ،که آنچه واقعاً موجود است را مورد بررسی قرار می دھد و سعی می کند
با درک جزئياتِ آن به تغييرش بپردازد ،و اﯾن اقدام به تغيير شراﯾط موجود به نفع منافع طبقاتی کارگران است که به پراتيک خصلتی انقالبی می دھد.
ف از پيش تعيين شده اش باشد.
دومی ،از زاوﯾه پراگماتيستی ،که "واقعيت" را آنطور می بيند که توضيح دھند ِه اھدا ِ
بياﯾيم و اﯾن دو نوع برخورد را در دوران پيشين مورد بررسی قرار دھيم:
اول به واقعيت جنبش دانشجوﯾی چپ در سال  1385و  1386نگاھی می اندازﯾم .در اﯾن سال ھا واقعيت اﯾن بود که بين دانشجوﯾان چپ ،دو جرﯾان
ی دﯾدگاه حزب حکمتيست ،که در آن دوران از طبقه کارگر و نقشش در مبارزه طبقاتی روﯾگردان شده بود .طرفداران
اصلی ظاھر شدند .ﯾکی بر مبنا ِ
ی کارگری اﯾکه عضوش بودند خارج شده و به دنبال تشکيل ھسته ھای چرﯾکی "گارد آزادی" می رفتند .و دﯾدگاه دوم
آن نيز در جامعه ،از کميته ھا ِ
که خود را با عنوان "چپ کارگری" معرفی می ساخت ،که بر خالف جرﯾان اول ،به حقانيت طبقاتی کارگران اعتقاد داشـت و دانـشجوﯾان چـپ را بـه
شرکت فعال در کميته ھای کارگری و فعاليت ھای حماﯾتی از کارگران مبارز دعوت می کرد .خواه نا خواه اﯾن دو جرﯾان ،بر بستر واقعيـات جنبـش

دانشجوﯾی ،برای جذب فعاالن و سمت دھی مبارزات توده ھای دانشجو ،با ھم درگير مبارزات اﯾدئولوژﯾک – سياسی شدند .اﯾـن تقـابالت تـا
حدی جلو رفت که نماﯾندگان دو جرﯾان دانشجوﯾی نتوانستند بر سر شعارھای اصـلی شـانزده آذر آن سـال ) (1386بتوافـق برسـند" .چـپ
حکمتيست" شعار اصلی را "ضد جنگ" تعيين کرده بود ،در صورتيکه "چپ کارگری" بر "اتحاد کارگر ،دانـشجو" و خواسـته ھـای جنبـش ھـای
اجتماعی اصرار داشت .در اﯾن زمان ،ھمان حضرت آقاﯾی که اﯾنک "واقع گرا" گشته ،اﯾن جزئيات از واقعيت جنبش دانشجوﯾی را نا دﯾده گرفته
و با کوچک نماﯾی آنھا و اتھام "فرقه گراﯾی" به چپ کارگری ،در جھتِ حفط شراﯾط موجود و عدم تالش اﯾشان برای جھت دھی دانشجوﯾان به
منافع طبقاتی کارگران ،و تخطئه تالش ھای انقالبی "چپ کارگری" ،آنھا را به صلح و سازش و "اتحاد" به ھر قيمتی دعوت می نمود(2) .

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻮراﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎرﮔﺮي اﺳﺖ
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ی آن خودداری می کرد اﯾـن
دوم ،واقعيت جنبش کارگری در آن دوران است .واقعيت جنبش کارگری که "واقع گرای" ما از صحبت درباره محتوا ِ
بود که عده ای شناخته شده در "کانون دفاع از حقوق کارگر" ،با ھزار تمھيد و َکلَک ھای اساسـنامه ای چنـبره زدنـد .اﯾـشان علنـاً و عمـال ً
جنبش کارگری را به سمتِ نھادھای "کارگری" سرماﯾه جھانی و "سه جانبه گراﯾی" و "اتحادﯾه گری" ،ﯾا بعبارت دﯾگر" ،دمکراسی نماﯾندگی"
و وابستگی مالی به سرماﯾه جھانی فرا می خواندند .در مقابل اﯾشان جرﯾانی در کميته پيگيری فعال بود که کوشش داشت جنبش کـارگری
را به سمتِ جداﯾی از نھادھا و جناح ھای سرماﯾه داری رھنمون کرده و اﯾشان را به تکيه به نيروی اتحاد طبقاتی فراخواند و بخصوص در مـورد
کارگران نيشکر ھفت تپه ،اﯾشان را متقاعد سازد که به ھمان شيوه شوراﯾی )دمکراسی مستقيم( خودشان که در مـاه ھـای قبـل اسـتفاده
می کردند پاﯾبند باشند و به "اتحادﯾه گراﯾی" روی نياورند .طبيعی بود که اﯾن جرﯾان درگير در مبارزه اﯾـدئولوژﯾک و سياسـی شـده تـا بتوانـد
گرفتن اﯾن واقعيت ،از ھزاران کيلومتر
فعاالن کارگری را به صحت اصول مطروحه متقاعد سازد .باز ھم ،ھمان "واقع گرایِ" ما ) ، (3بدون در نظر
ِ
ی اختالفات ،جناح مذکور در کميته پيگيری را "فرقه گرا" و "تفرقه انداز" خواند و بـا طـرح "برداشـت
دورتر ،وسط گود پرﯾده و بدون توضيح محتوا ِ
ھای آزاد از اصول مارکسيسم" خواھان "اتحاد" و حفظ شراﯾط موجود گشت.
ھدف من از بيان اﯾن موارد در گذشته اﯾن نيست که بخواھم دماغ "واقع گرا" ﯾمان را در کارھای کرده اش بمـاالنم .خـير! بلکـه مـی خواھـم
ل او ،ھنوز ھم واقعياتِ درون جنبش جھانی توده ھای کارگری را با ھمان شـيوه ھـا بـه حفـظ شـراﯾط موجـود
نشان دھم که چگونه او ،و امثا ِ
نفـی صـحتِ اصـول مثبتـه
فراخوانده و با بکارگيری الفاظی چون "نخبگان از باال" و "رشد نيروھای مولده" و "نا معتبر بودن احکام گذشته" ،به
ِ
ت تغيير شراﯾط موجود به نفع طبقاتی کارگران روﯾگردان سازند.
مارکسيسم متقاعد ساخته و قشر آگاه کارگران را از پراتيک انقالبی در جھ ِ

واﻗﻌﻴﺖ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ؟
واقعيت جنبش ھای کنونی توده ھای کارگری چيست؟ آﯾا اﯾن واقعيات به ھمان خالصه می شود که اﯾن آقاﯾان تشرﯾح اش ميکنند؟ ) (4مـن
ی مبارزات توده ھای کارگری آمده ،واقعيات را در جزئياتش توضيح دھم.
در زﯾر سعی می کنم بر مبنای گزارشاتی که از ميدان ھا ِ
بر خالف "واقعياتِ" مطروحه از طرف اﯾن آقاﯾان که مدعی اند در اﯾن ميدان و ميدان ھا جـاﯾی بـرای احـزاب و سـازمان ھـا و نظـرات بورژواﯾـی
نيست ،رفقای انترناسيوناليست "آی سی سی" و "آی سی تی" و گروه ھای آنارشيست اسپانياﯾی گزارش می دھند ) (5کـه در روزھـای
ن شاغلی که ھمراه بـا خـانواده
ط "توده جوانان بيکار" و کارگرا ِ
ی دﯾگر شھرھای اسپانيا توس ِ
آغازﯾن ،تجمع در ميدان خورشيد و دﯾگر ميدان ھا ِ
ھاﯾشان با نفی "دمکراسی بورژوازی" و پارلمانتارﯾسم بيرون آمدند ،سازمان ﯾافته بود .در بارسلونا ،در ميان اﯾن "مجامع عمومی" ،بحث ھا تـا
حدی جلو رفت که قرار شد تشکيل اﯾن مجامع در محله ھا و واحدھای شغلی نيز توسعه ﯾابد .در ھمان روزھای آغازﯾن ،در آن شـھر ،حتـی
ت متشکل ،اما بدون سازماندھی "اتحادﯾه ای" به تجمعات پيوستند .اما گروھی بسيار ھماھنگ و سازمان ﯾافته ،با نام
کارگران صناﯾع نيز بصور ِ
ی اجراﯾی جلوگيری می کردند .آنھا با استفاده از شراﯾط
"دمکراسی واقعی ،ھمين اآلن" ) ،(DRYاز پيشرفت مباحث به سمتِ ﯾافتن ساختارھا ِ
آنارشی حاکم بر ميدان ھا ،با پيش گرفتن سياستِ ھماھنگ ،خود را در مقام "نماﯾندگان" انتخـاب نـشده قـرار مـی دادنـد و بـه بھانـه "غيـر
ِ
ن اﯾن تجمعات مانع از حضور ھر جرﯾان دﯾگری می شدند .نتيجه آن شد که توده ھای کارگری )بيکار و شاغل( شرکت کنند ِه که
سياسی" بود ِ
در آغاز به اﯾن تجمعات دل بسته بودند و انتظار داشتند تا از اﯾن طرﯾق بتوانند بصورت مستقيم بر سرنوشت خود حاکم شـده و شـراﯾط کـار و
ت آنھـا بـه ھيـچ دسـتاورد و پـيروزی
ن تـصميما ِ
زندگی شان را تغيير دھند با باقی ماندن اﯾن مباحث در ھمان سطح "صحبت" و اجراﯾی نـشد ِ
ن ميـدان
مشخصی دست نيابند و پس از قرﯾب به ﯾکھفته ،از ميدان ھا روﯾگردان گشتند و رﯾزش ھای توده ای آغاز گشت .با کم جمعيت شد ِ
ی تبليغاتی و اﯾنکه چگونه اﯾن تجمعات به کار مشاغل مختلف ضربه زده است ،شراﯾط استفاده از
ھا حکومت اسپانيا ،با استفاده از دستگاه ھا ِ
نيروھای سرکوبگرش را آماده ساخت .در اﯾن ميان نيز ،گروه "دمکراسی واقعی ،ھمين اآلن" با پيشنھاد خالی کردن ميدان و جـاﯾگزﯾن کـردن
تجمعات با ﯾک "کيوسک اطالع رسانی" در ھماھنگی کامل با حکومت قرار گرفت.
البته اﯾن صحيح است که شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی نخواھد گذاشت تا چنين سياست فرﯾبکارانه ای افشا نشده بـاقی بمانـد ،امـا ،در ھـر
مرحله می تواند مبارزات را با بن بست روبرو سازد .مگر آنکه ،قشر آگاه طبقه کارگر بمثابه نيروﯾی متحد و سازمان ﯾافته وارد ميدان شده و با
ط چگونگـی ارتقـاء "مجـامع عمومـی" بـه "شـوراھای
ل تجربيات مبارزه طبقاتی کارگران و باال بردن سطح آگاھی طبقاتی اﯾـشان ،شـراﯾ ِ
انتقا ِ
نماﯾندگان" به دست خو ِد کارگران را بوجود آورده و به اﯾن جنبش ،آن ساختار تصميم گيری و اجراﯾی مـورد نيـازش را معرفـی کنـد .ھمچنيـن،
طبقه کارگر را به اﯾن واقعيت آگاه سازد که حکومت دﯾکتاتوری بورژوازی در مقابل چنين اقدامی ساکت نخواھـد نشـست و دﯾـر ﯾـا زود چھـره
واقعی خود را نشان داده و به سرکوب مسلحانه آنھا روی خواھد آورد.
اﯾن اقدام ،پراتيک انقالبی است .ﯾعنی ،تغيير شراﯾط حاضر به شراﯾطی که تضمين کنند ِه منافع طبقاتی کارگران باشد .در اﯾنجا ،نتاﯾج عملی
آنارشيسم به ھمان اندازه رفرميسم بورژوازی خطرناک است و از اقدام انقالبی جلوگيری می کند .چرا که آنارشيست ھا با نفی اﯾن رسالتِ
ی "نخبه گراﯾی" و "صدور احکام از باال" ،جنبش را در ھمان سطح خودبخودی و حفظ شراﯾط کنونی نگاه داشته،
قشر آگاه طبقه کارگر ،زﯾر لوا ِ
ی جنبش در ھر مرحله از پيـشروی آن جلوگـيری مـی کننـد .اگـر
از اﯾجا ِد ساختارھای الزم برای دستيابی به خواسته ھا و حفظ دستاوردھا ِ
اﯾشان موفق شوند ،با اﯾنکه بعلت شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی ،اﯾن اعتراضات و تھاجمات و تجمعات کارگری تکرار می شوند ،اما ھرگز نتيجـه
ای نداده و دوباره با تخليه انرژی توده ھا ،عقب نشينی می کنند .و راه را برای رفرميست ھا ،بعنوان تنھا آلترناتيو "واقع گرا" و ممکن باز مـی
کنند.
اﯾن شراﯾط فقط در اسپانيا نيست ،بلکه در تمامی جنبش ھای توده ای در دو سه سال اخير ،از جمله جنبش ضد دﯾکتاتوری  1388در اﯾران نيز
ن صرﯾح نيروھای اصالح طلب به ھوادارانشان که از آمدن به خيابان پرھـيز کننـد و بھانـه
صادق است .در روز  23خرداد  ،1388عليرغم فراخوا ِ
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سرکوب به نيروھای کودتا ندھند ،حرکت خودبخودی جوانان بيکار در دسته ھای چند ده نفری از محالت و دانشجوﯾان انقالبی از دانشگاه ھا به
ميادﯾن مرکزی تھران آغاز شد .در طول راه نيرو گرفت و در تداوم خود در تظاھراتِ  25خرداد ،سه ميليون نفر از توده ھای کارگری و کارمندی را
به خيابان ھا کشاند .در اﯾن ميان رھبران اصالح طلب ،بدون ھيچ پرده پوشی ،مردم را به اتخا ِذ تاکتيک اعتکاف در مساجد ،و دانشجوﯾان را به
بازگشت به محيط دانشگاه فرا می خواندند ،اما ،شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی و جان به لب بودن مردم ،گوشھاﯾشان را به اﯾن فراخـوان ھـای
سازشکارانه بسته بود .نھاﯾتاً ،رھبران اصالح طلب مجبور به پذﯾرش حضور مردم در خيابان ھا شدند و تقاضا کردند که برای اﯾنکه از درگيری با
نيروھای کودتا ممانعت شود ،تاکتيک "سکوت" را بپذﯾرند .اما بازھم شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی خود را برنيروھـای درگـير تحميـل ميکـرد و
ی کارگری و کارمندی وجوانان از
حکومت را به سرکوب مجبور می ساخت و مردم را به شکستن سکوت واميداشت .استقالل مبارزات توده ھا ِ
رھبری اصالح طلب در روز شنبه  30خرداد  1388کامال ً عيان گشت .روزی که عليرغم گلوله باران کردن مردم و رھنمودھای "عـدم خـشونت"
اصالح طلبان ،مردم به روﯾاروﯾی قھرآميز با حکومت پرداخته و اﯾن شراﯾط تا سالگرد  18تير ادامه ﯾافت .فقط با عقب نشينی نيروھای مسلح از
تاکتيک "سرکوب قھرآميز" به "کنترل جمعيت" بود که شراﯾط رفته رفته آرام گرفت و نھاﯾتاً در اواسط مرداد ماه به سکون مقطعی انجاميد .اما،
باز ھم شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی اجازه خانه نشينی را نمی داد .از روز "قدس"  ،1388دور جدﯾد درگيری ھا آغاز گـشت .اﯾـن بـار مـردم و
ی ادواری و آمادگی بيشتر برای تقابالتِ خيابانی بـه
دانشجوﯾان ،با درس ھاﯾی که از مبارزات خيابانی گرفته بودند ،با اتخاذ تاکتيک درگيری ھا ِ
دت آن را بيشتر کردند تا اﯾنکه در "عاشورای سرخ" ،عمال ً توان نيروھای نظامی را در تھران شکستند .اما،
ميدان آمدند و روز به روز شتاب و ح ّ
دﯾدﯾم که از ھمان روز نيز ،رﯾزش سرﯾع نيروھا آغاز گشت ،تا اﯾنکه اﯾن دور از مبارزات نيز ،پس از  22بھمن  1388و فرار رھبران اصالح طلب بـه
زﯾر ابای خامنه ای و با رسميت شناختن حکومت کودتا متوقف گشت(6) .
اﯾن ھمان "چرخش خبيث" )"دور باطل"( است که اکنون در ميدان ھای آفرﯾقـای شـمالی و اروپـاﯾی بـا آن روبـروﯾيم .جنبـشی کـه جرقـه و
سوختش را از انرژی جوانان بيکار و توده ھای کارگری ،بدون ساختار طبقاتی و در شکل پوپوليستی می گيرد و به رغم تالش ھـا و قھرمانـی
ھای توده کارگران ،به علت عدم آگاھی به چگونگی اﯾجاد ساختارھای الزم برای به دست آوردن پيروزی ھای مرحله ای و حفظ آنھا؛ از انرژی،
تخليه شده و به آرامش مقطعی باز می گردد .البته باز ھم شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی اجازه خانه مانـدن را نمـی دھـد و بـاالخره بـاز ھـم
شعله اش برافروخته خواھد شد .بخصوص اﯾنکه ،اﯾن مبارزات با پيروزی طرف مقابل متوقف نگشته تا در توده ھا اﯾجاد ترس از درگـيری کـرده
باشد.
ممکن است آنارشيست ھا و آقاﯾان "واقع گرا" ،صِرف مبارزه کردن را "پيروزی" بنامند و باور داشته باشند کـه در تـداوم اﯾـن مبـارزات ،آگاھـی
طبقاتی بصورتِ خودبخودی در مغز تک تک کارگران می جوشد و باال می آﯾد ،مانند شاگر ِد سقراط که با "دانش کامل جھـان ھـستی" زاﯾيـده
شده بود و تنھا نياز به ﯾاد آوری داشت .اما" ،واقعيت" اﯾن است که علم مبارزه طبقاتی اکتسابی است و از طرﯾق قشر آگاه و نتيجتاً متشکل
و متحد پرولتارﯾا به توده ھای کارگری در درون مبارزاتشان و در تقابل با آلترناتيوھای متنوع بورژوازی آموزش داده می شـود .اقـدامی کـه اگـر
انجام نگيرد ،صحنه را برای "واقع گراﯾی" رفرميسم بورژوازی خالی می گذارد.
ن سينتاگما را بـه
ميدا
شراﯾط
دادند،
استانبول
المللی
بين
کنفرانس
رفقای آنارشيست ﯾونانی "تِ .پِ .تِ .جی" )  (TPTGدر گزارشی که در
ِ
مجامع عمومی تشرﯾح کردند که در آنھا انواع نظرات حزبی و سازمانی حضور گسترده دارند .رفرميست ھـا و حکومـتی ھـا ،بـاالی ميـدان را
اشغال کرده و کمونيست ھا و آنارشيست ھا در پاﯾين ميدان قرار دارند .در پارﯾس نيز ،در باستيل ،تقابل بين گروه سازمان ﯾافتـه "دمکراسـی
ن تـداوم مبـارزات و
واقعی ،ھمين اآلن" فرانسوی با کمونيست ھا و آنارشيست ھا در جرﯾـان اسـت .در ميـدان تحرﯾـر ،برخـورد بيـن طرفـدارا ِ
مخالفانشان به درگيری ھای فيزﯾکی نيز رسيده است .اما ،حضراتِ "واقع گرایِ" ما ترجيح می دھند چون گذشته" ،واقعيات" را تنھا تا جاﯾـی
برای مردم و توده ھای کارگری توضيح دھند که آنھا را به دوری از کارگرانی که خواھان تغيير شراﯾط کنونی از طرﯾق انتقال آگاھی طبقاتی بـه
ھم طبقه ای ھاﯾشان ھستند ،تشوﯾق کنند و بگذارند تا اﯾن "چرخش خبيث" )"دور باطل"( ھمچنان ادامه ﯾابد تا باالخره سرماﯾه داری جھانی،
مھلت مورد نيازش را برای حل بحران ھای اقتصادی و اجتماعی بيابد ،و شراﯾط عينی مبارزه طبقاتی را به نفع خودش تغيير داده و کار جنبش
ھا را ﯾکسره کند.
ی کارگری به اصول مثبته علم مبارزه طبقاتی است کـه طـی بيـش از دو
پراتيک انقالبی برای قشرآگاه کارگران ،مبارزه با عدم آگاھی توده ھا ِ
ت برداشـت ھـای
"صـح
ی
بـرا
جـاﯾی
اﯾکـه
مثبته
اصول
است.
گشته
تدوﯾن
قرن مبارز ِه اﯾن طبقه و جمعبندی از شکست ھا و پيروزی ھاﯾش
ِ
ِ
متفاوت و متضاد" ندارد .اﯾن پراتيک انقالبی ،ھمراه با شرکت مستقيم در مبارزات روزمره کارگری ،مبارزه با افکار و برداشت ھاﯾی را شامل می
شود که بورژوازی چپ و راستِ "واقع گرا" ،در زﯾر لوای "آزادی برداشت ھای متفاوت" از اصول مارکسيسم ،قرنی است که به خـورد کـارگران
داده اند و چنين پراکندگی و اغتشاش فکری را در ميانشان بوجود آورده اند .پراتيک انقالبی قشر آگاه کارگران ،اﯾجاد تفرقه ميان صفوف متحـد
ی "واقع گرا" است.
ن بورژواز ِ
کارگری و نا رھبرا ِ

ﺟﻨﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﻨﮕﻬﺎي اﺳﺘﻌﻤﺎري اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﺳﺖ
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بينا داراب زند
 23تير 1390
ﯾادداشت ھا:
)(1رابطه جنبش و "چه بايدکرد !"  -تقی روزبه
باين ترتيب قراردادن واقعيت ھای اجتماعی نوين وازجمله جنبش ھا به مثابه نقطه عزيمت نظريه،به معنی ارجاع پاسخ ھای واقعی "چه بايد کرد" به بستراصلی خود است که البته
ديگرنسبتی با وجه آمرانه وکشف وشھودی نھفته دراين سؤال واين که گوئی پاسخ ھا از نبوغ وانديشه نخبگ)ان برم)ی خيزد،ن)دارد.بخش بزرگ)ی ازدلي)ل س)ترونی"چه باي)دکردھا"،
دربی ريشه گی آنھا وبيگانگی اشان با آبشخوراصلی خوداست.تئوری انقالبی بدون نقب زدن به واقعيت ھای نوين اجتماعی و پراتيک انقالبی والھ)ام گ)رفتن ازآن وج)ود خارج)ی
ندارد
)(2شانرده آذر وآزمون جنبش دانشجوئی – تقی روزبه
بانگاھی به رويدادھای يکسال اخيرھم چنين مشھوداست که نيروھای چپ نيزبه نوبه خود دستخوش تشتت،طيف بندی ھمراه با گرايشات گوناگون ھستند که ھنوزھم برای ديگرانی
که ناظربرآن ھستند ،کنه اختالفات و مبنای واقعی اين طيف بندی ھا واينکه اين دسته بندی ھا و مجادالت ناشی ازآن-تاحد جدائی وجدال ھای تند و ناس)الم -ت)ا چ)ه ان)دازه اص)ولی
ودارای منط)ق قاب))ل قب)ول ھ))ستند وچقدرناش)ی ازفرق))ه گرائ)ی وادعاھ))ای اثب)ات ن))شده ،ک)ه حت))ا م)انع ازھمک))اری س)ازنده ف))ی م)ابين آنھ))ا م)ی ش))ود،بھيچ وج)ه مفھ))وم وقاب)ل درک
نيست.درھرحال حل اين معضل يعنی شفاف ساختن اختالف)ات واقع)ی واينک)ه تاچ)ه حداص)ولی ودارای ماب)ازاء واقع)ی ھ)ستند ،تنھ)ا ازطري)ق گ)شودن بح)ث ھ)ا و دي)الوگ س)ازنده
وبدورازاتھام زنی ھای رايج ودرطول زمان حل شدنی است .بی شک وجود صرف اختالفات نمی توانند مانع ھمبستگی وھمکاری ھرچه فشرده تر نيروھای چپ دربرابرگرايشات
راست وبورژوائی دردرون جنبش دانشجوئی وبطريق اولی دربرابرحاکميت وتوجيه کننده رقابت ھای ناسالم وبرتری جويانه درميان آنھا باشد .آنچه که مسلم است،کمونيست ھا قبل
ازھرچيزبا دفاع ازاتحاد طبقاتی صفوف وبخش ھای مختلف طبقه بزرگ مزدوحقوق و بگير متمايزمی شوند .دفاع ازشقه شقه شدن وگسيختگی،تحت ھرعنوان و توجيھی باتعريف
وظيفه اصلی کمونيست ھا درتقابل قراردارد.منشأ منازعات ورقابت ھائی که منجربه شقه شقه شدن می شود ،معموال ازآنجا برمی خيزد،که طيف ودسته ای خود را حامل حقيقت
مطلق ونماينده مطلق طبقه،ودرحقيقت جايگزين آن می پندارد،بدون آنکه واقعا چنين نمايندگی به وی تفويض ش)ده باش)د،وبرای ک)سب س)رکردگی وبدس)ت آوردن ق)درت ،ب)ه ح)ذف
رقيبان ومخالفان خودمی پردازد.وازآنجا که خود را جايگزين طبقه و حامل حقيقت مطلق می داند ،مبارزه خود وفرقه خود برای کسب قدرت را به مثابه مبارزه طبقه کارگرعليه
بورژوازی عنوان می کند.وبااين کارخود البته نه فقط شقه شقه کردن جنبش را جايگزين اتحاد طبقاتی آزاد و آگاھانه می کند،بلکه دانسته ونادانسته ازھم اکنون به مصادره قدرت
ازکف جنبش مبادرت کرده ودرحقيقت به مسخ ماھيت رھائی بخش جنبش ھای طبقاتی واجتماعی پردازد وتاآن جا که می تواند ازسمت گيری جنبش بسوی يک جنب)ش خودرھ)ان
ممانعت به عمل آورده وآن را به سوی جنبش به مثابه سياھی لشکرسوق می دھد .وھمانطورکه مالحظه می کنيد ازھم اکنون تمرين خوبی را برای ج)ايگزينی ح)زب خ)ود بج)ای
اعمال حاکميت طبقه و جنبش برخود)خودحکومتی(،ويابھتراست بگوئيم اعمال قدرت فرقه خود برطبقه ،وبازتوليد يک دولت ايدئولوژيک تحت عنوان حاکميت ک)ارگران ب)ه عم)ل
می آورد.
)(3واﯾن ھم ﯾک نمونه زنده ازتبدﯾل شدن "مبارزه اﯾدئولوژﯾک به موضوع خودش!  -تقی روزبه
يکی ازويژگی ھای سرمقاله نويس سالم دموکرات غنای خود افشاگری ھای نھفته درآن است .وقتی ميخواھد خويشتن را ازآفت فرقه گرائی مبرانشان دھد،لباس مندرس فرقه گرائی
درتنش فرياد می زند! چونکه او بايد نشان بدھد که مثال چرا فرمان انشعاب درفالن کميته وضدانقالب ناميدن بھمان کانون و ...فرقه گرائی نيست وعين انقالبی گری است! .ووقتی
با يک فراربه جلو سعی می کند که نشان دھد چگونه مبارزه ايدئولوژيک درنزد "حريف" خود ،به موضوع خودش تبديل می شود،با رديف کردن وانتساب ادعاھای شناخته شده و
خود خوانده ای نظيررويزيونيستم واپورتونيسم و...به ساير"رقبای" خود،فی الواقع دارديک قطعه درخشان ازمبارزه ايدئولوژيک مختص فرقه ھا وبی ارتباط با پراتيک طبقاتی را
به نمايش می گذارد.مبارزه ای که مھمات وفحش ھای سياسی بکارگرفته شده درآن ساليان سال است بين فرقه ھا رد وبدل می شود وجزدامن زدن به پراکندگی درميان مدعيان
وفعالين کارگری وتقويت موقعيت بورژوازی ورژيم حامی اش نتيجه ای برجای نگذاشته است.وقتی ازاوسؤال می شود خوب! دليلت چيست؟ واگرقراربراين شيوه برخورد باشد
ھرکس ديگری ھم می تواند با ھمين درجه از اعتبار،عين اين ادعاھا وبدترازآن ھا را درمورد خودت وياھرکس ديگر بکارگيرد! درپاسخ تنھا دليلی که می تواند اقامه کند اين
است :ھرجا که من بايستم مرکزعالم ازآن جامی گذرد و يمين ويسارعالم نيز برھمين اساس تعيين می شود !
به آدرس زير مراجعه کنيد تا ببينيد آقای "واقع گرا" به چ ه مطل بی برچ سب "مھم ات و فح ش سياس ی" م ی دھ د :ھنگاميک ه مب ارزه اي دئولوژيک موض وع خ ودش م ی ش ود
hp://binadarabzand.com/MyWork/?p=81
)(4رابطه جنبش و "چه بايدکرد !"  -تقی روزبه
) (5گزارش ھا:
گزارش ھای http://en.internationalism.org/icconline/2011/special-report-15M-spain ICC
گ زارش ھ ای http://www.leftcom.org/en/articles/2011-05-24/spain-the-indignados-on-the-streets-for-now-lacking-real- ICT
proletarian-anger
گزارشات روزمره "ندای سرخ" http://fa.cwiran.com/
و "کارگران کمونيست ايران" http://mag.cwiran.com/
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در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻫﺮ ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﻪ
ﻛﺎرﮔﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮد
ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ Internationalist Communist Tendency

“ﺑﺤﺮان ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري اﺳﺖ“
جنبش جوانان خشمگين اسپانياﯾی“indignados” ،در  ١۵ماه مه )از اﯾن رو نام “ – ١۵م”( آغاز شد .اعتبار آن بسرعت فزونی ﯾافت ،بطورﯾکه
ده ھا ھزار نفر از مردم را به خيابان ھا کشيد و حتی پا را از مرزھای ملی فراتر نھاد.
از ميان بنرھای مختلف در پرتادلسل در مرکز مادرﯾد ،ﯾک بنر سياه بزرگ“ بحران ،سرماﯾه داری است ”از ھمه نماﯾان تر بود .اﯾن شعار جمع
بندی و چکيده علل عمومی وقوع جنبشھای مختلف توده ائيست که امسال جھان را تکان داده است .با تونس در ماه دسامبر گذشته شـروع
شد ،موج مقاومت در برابر نااميدی اقتصادی و اجتماعی که سرماﯾه داری به جوانان تحميل کرده است ،سراسر جھان را فرا گرفتـه اسـت .در
اسپانيا ھمچون بسياری از کشورھای دﯾگر ،آمار بيکاری افراد زﯾر  ٢۵سال به  ۴۴درصد رسيده است .در مصر و تونس اوضاع از اﯾـن ھـم بدتـر
است و حتی در اﯾتاليا صرفا به دليل وجود عظيم کارگران موقت و پاره وقت ،اﯾن رقم پائين تر است.
اﯾن وضعيت به طور ناگھانی بوجود نيامده است .به جوانان بيکار ،برای سال ھا گفته اند که برای ﯾافتن شغل ،نياز به تحصيل و آموزش دارنـد،
اما حاال با وجود داشتن باالترﯾن مدارک تحصيلی ،ھيچ کس حاضر نيست که آنھا را در سطح آموزششان استخدام کند .از مراکش تـا مادرﯾـد،
پاسخ به اﯾن شراﯾط ،ھزاران نفر را به خيابان آورده است .الجزاﯾر ،مصر ،سورﯾه ،ليبی ،ﯾمن ،بحـرﯾن ،شـاھد تظـاھرات ھـا و اعتـصاب ھـا ،بـا
خيزش ھای کوچکتر ،در ساﯾر نقاط خاورميانه بوده اند .اما از تارﯾخ  ١۵ماه مه با جوانان خشمگين در اسپانيا که توسط ﯾک حرکت مشابھی در
اﯾتاليا )” انقالب اﯾتاليا — دموکراسی واقعی حاال”( کپی شده “بھار عربی” تبدﯾل به ﯾک تابستان گرم در اروپا شـده اسـت .اﯾـن بـسيج نـه از
طرﯾق اعالميه ھای حزبی ،بلکه تا حد زﯾادی خود جوش و از طرﯾق پخش خبری دھان به دھان و شبکه ھای اجتماعی شکل گرفته است.
ھمزمان ،در ﯾونان که مجلس در حال تصوﯾب اقدامات رﯾاضت اقتصادی جدﯾدی که صندوق بين المللی پول و اتحادﯾه اروپا خواستار آن شده اند،
به نظر می رسد که مبارزه ،به مسله واقعا جدی تبدﯾل شود .نه تنھا  ، ۵٠،٠٠٠نفر ميدان سينتاگما را در آتن در ھفته گذشته اشغال کـرده و
خواستار مقاومت در برابر کاھش اعتبارات عمومی شده اند ،بلکه کارگران در صنعت برق ﯾونان نيز در حال حاضر شروع به اعتصاب دوره ائی ۴٨
ساعته کرده اند که قرار است تا  ٢٨ماه ژوئن ) زمانی که رای نھاﯾی در مورد بسته رﯾاضت اقتصادی گرفته ميـشود ( ادامـه ﯾابـد .اﯾـن ممکـن
است به دستاورد بزرگی ختم نشود ،اما نسبت به اعتصابات ﯾک روزه و جداگانه سال گذشته که تا حد زﯾـادی بـی ثمـر بودنـد ،ﯾـک گـام بـه
جلوست .ده نيروگاه در حال حاضر بسته و قطع برق پيش بينی شده است .در برابر چنين مقاومت ،جای تعجبی نيست که طبقه سرماﯾه دار
حاال صحبت از اعالم ورشکستگی ﯾونان کند .اگر کارگران تسليم نشوند ،طبقه حاکمه در ﯾونان ،ھيچ گزﯾنه ای دﯾگـری )اعـالم “ورشکـستگی
مدﯾرﯾت شده ” که در حال آماده شدن است ،اگر چه بدﯾن نام خوانده نخواھد شد( در پيش رو نخواھد داشت .اما اﯾن مشکل آنھاست نه ما .
در ھر حال ،کارگران مورد حمله قرار خواھند گرفت .در مبارزه ،دست کم آنھا ،آرام پاسخ ھای جمعی طبقاتی خود را مييابند که ميتوانـد راه را
برای گشودن چشم انداز جاﯾگزﯾن واقعی و نوع جھانی که ميخواھيم در آن زندگی کنيم نشان دھد.

ﻛﺎرﮔﺮي ﻛﻪ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺴﺖ! )ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ(
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ﻣﺒﺎرزه ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭼﻴﻨﻲ

در ھمين حال در “کارگاه جدﯾد جھان” ھمه چيز بر وفق مراد استثمارکنندگان سرماﯾه داری نيست .وقـتی کـه کـارگران چيـنی بـرای درﯾافـت
دستمزد ناچيز در برابر توليد سود ھنگفت ،شروع به مقاومت کردند ،چين در دو سال گذشته ،شاھد موج عظيمی از اعتصابات در کارخانه ھا و
صناﯾع مختلف بوده است .ھمانطورﯾکه راھول جاکوبز در فاﯾننشال تاﯾمز گزارش داد:
اعداد در ارتباط با چين معموال بزرگ اند .با اﯾن حال ،برآورد اخير ﯾک دانشگاھی در پکن تعداد “حوادث” — تعبير رسمی برای اعتصاب ،تظاھرات
و شورش — رقم بزرگ  ١٨٠،٠٠٠در سال گذشته را تخمين زده است که نسبت به رقم پنج سال قبـل ،دو برابـر افـزاﯾش داشـته اسـت ،بـه
عبارت دﯾگر  ۴٩٣عدد در روز.
در حالت عادی ،ممکن است که اﯾن حتی برای ﯾک کشور صاحب بيش از ﯾک ميليارد تن نفوس ،زﯾاد و غير قابل قبول به نظر رسد ،امـا نـه در
چند روز گذشته.
در شھر جنوبی زنگ چونگ که معموال برای توليد شلوارھای جين آبی رنگش ،شناخته شده است ،کارگران مھاجر در تعطيالت آخر ھفته ،پس
از آنکه کارمندان امنيتی با فروشنده دور گرد باردار  ٢٠ساله ،با خشونت رفتار کردند ،دست به شورش زدند .روز دوشنبه تمرکز روی شھرستان
ﯾانگ زانکيو در شرق چين بود ،که به دنبال جبران خسارت برای مسموميت با سرب ،توسط پليـس ضـد شـورش از سـوار شـدن کـارگران بـه
اتوبوس ھا برای دﯾدن مقامات باالتر ،جلوگيری بعمل آمد .در استان مرکزی ھوبی ،معترضان در ھفته گذشته ،پس از مرگ مامور محبوب مبارزه
با فساد در زندان ،پليس را با تخم مرغ و بطری زﯾر ضربات پی در پی خود گرفتند.
در سال گذشته در پاسخ به موجی از اعتصابات در جنوب چين ،پکن گفت که در نظر گرفته شده که حداقل دستمزد در پنج سال آﯾنده را به دو
برابر برساند .در مقام مقاﯾسه ،مقابله با تعداد ھر چه بيشتر افرادی که باور دارند جامعه چين آشکارا ناعادالنه است ،خرﯾدن اعتصابيون ،بازی
کودکانه ائ بيش نيست.
با افزاﯾش سرﯾع تورم ،درآمد کارگران در حال سقوط و از اﯾن رو تعداد اعتصابات رو به افزاﯾش است .با اﯾن حال وضعيت از اﯾن ھم بـدتر اسـت.
کارگران مھاجر چينی ،ستون فقرات توليدی در پنج استان ساحلی چين را که قلب مراکز توليدی بشمار ميآﯾند ،تشکيل ميدھند ،در اﯾن ماه با
پليس برای سه شب متوالی در خارج از شھر جنوبی گوانگژو ،درگير شدند .به گزارش بی بی سی ،حدود  ١٠٠٠معترض ماشين ھا را آتـش
زده و به ساختمان ھای دولتی در نزدﯾکی شھر آسيب رساندند  .گزارش شده که پليس از گاز اشک آور اسـتفاده و خودروھـای زرھـی را در
آنجا مستقر کرده است .گفته شده است که اﯾن تظاھرات در اعتراض به بدرفتاری گاردھای نگھبانی با ﯾک کارگر باردار مھاجر آغاز شد .آجر و
بطری به پليس پرتاب شده  ،پنجره ھا را شکسته و خودروھای پليس را چپ کردند .دست کم  ٢۵نفر دستگير شده اند اما دولـت در بدسـت
آوردن اطالعات چندان ھم موفق نبوده است .حاال با استفاده از رشوه اجازه اقامت ﯾا ھاکو ا )که بدون آن مھاجران نمـی توانـد از کمـک ھـای
رفاھی و بھداشتی استفاده کنند( بعالوه پاداش  ١۵۴۵دالری برای کسب اطالعاتی که منجـر بـه دسـتگيری کـسانی کـه در اﯾـن تظـاھرات
شرکت کرده بودند ،متوسل شده است .برای سال ھا ،حزب کمونيست چين ،با اﯾن اعتصاب ھا و شورش ھا به عنـوان “مـسائل محلـی” بـا
اخراج مقامات فاسد و ﯾا ارسال ارتش برخورد کرده است .اما در حال حاضر مقياس آنھا و اﯾن واقعيت که برخی از کارگران )از جمله کسانی که
سال گذشته در ھوندا — نگاه کنيد به مقاله “کارگران چينی… ”..در چشم انداز ھای انقالبی شماره  ( ۵۴در مبـارزه شـروع بـه ارتبـاط گـيری
کرده اند ،چيزی که کنترل آن به طور فزاﯾندائی دشوار خواھد بود .با کند شدن رشد اقتصادی در چين ،ممکن است که عرصـه ھـای مـانور در
آﯾنده تنگ تر شود…

ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري
ما در مورد آنچه که دارد اتفاق می افتد ،نميخواھيم مبالغه کنيم .مشکالت بزرگی در مقابل احيای آگاھی طبقه کارگر جھانی وجـود دارد .اول
آنکه طبقه حاکم بی سر و صدا تسليم نخواھد شد .جوانان اسپانياﯾی و ﯾونانی ،طعم خشونت پليس را در پاکسازی ميـادﯾن از اشـغال صـلح
آميز آن نقدا چشيده اند .سرکوب واقعی در جھان عرب به امر روزانه ای تبدﯾل شده است .جوانان تونسی ،ھنوز بخاطر خواست کنار گذاشته
شدن تمام کسانی که به ھمدستی با رژﯾم قبلی شناساﯾی شده اند و نيز خواست اصالحات واقعـی ،مـورد حملـه قـرار ميگيرنـد .در مـصر،
نظاميان که پس از مبارک قدرت را بدست گرفتند ،اولين اقدام خود را ممنوعيت اعتصاب اعالم کردنـد .در بحـرﯾن پزشـکان بخـاطر کمـک ھـای
پزشکی به تظاھرکنندگان که توسط دولت مورد ضرب گلوله قرار گرفته بودند ،دستگير و تحت شکنجه اعتراف به استفاده از سالح در تظاھرات
قبلی شده اند .کودکان در سورﯾه  ،برای نوشتن شعار روی دﯾوار ،شکنجه و کشته شده اند .در ھمه اﯾن موارد ،رسانه ھای ما به دليل منافع
امپرﯾاليستی خود در پشت اﯾن رژﯾم ھا ،تا حد زﯾادی سکوت کرده اند .با ﯾورش قدرت ھای بزرگ برای کنترل نفت ،ليبی ميتواند “برای حفاظت
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از غيرنظاميان” بمباران شود ،اما در مورد سورﯾه ،بخاطر نبودن توليد کننده بزرگ نفت ،عالقه چندانی نيست ،بنابراﯾن برای قتل عام شھروندان،
سوزاندن روستاھا بدون ھيچ صدای اعتراضی آزاد گذاشته ميشود .و ھيچ کس نباﯾد در مورد ﯾک متحد قابل اعتماد غرب ،بحرﯾن ھيچ صحبتی
کند … حتی در ﯾمن حماﯾت از حکومت صالح ،از آنجائيکه قدرت ھای غربی از عواقب سقوط او برای منافع خود نگران شـده انـد ،تـداوم ﯾافتـه
است.
مسئله بعدی در جھان عرب ،باور عمومی به اﯾن اسطوره است که با آمدن «دموکراسی »شغل اﯾجاد خواھد شد .آنھا به اﯾن نتيجـه رسـيده
اند که ثروت در غرب باﯾد بر وجود جامعه ای شفاف و بدون فساد ) که آنھا راجع به رسواﯾی نماﯾندگان مجلس ،در مورد تقلب ھزﯾنه ھا و غيره
نشنيده اند( بنا شده باشد .اما چيزی که آنھا نميبينند اﯾنست که ثروت در غرب در نتيجه ﯾک اتفاق تارﯾخی — جاﯾی کـه سـرماﯾه داری آغـاز
شد ،شکل گرفت .موسسات مالی غرب ھنوز ھم بخش عمده ای از تجارت جھان را کنترل ميکند و بدﯾنسان امـروز مـسير درآمـد خـود را بـه
کشورھای ثروتمند  G8ھداﯾت ميکنند .دليل نجات بانکھا در اﯾن امر نھفته است .ثروت غربی ھيچ ربطی به “دموکراسی” ندارد کـه بـه عنـوان
بھترﯾن وسيله ای برای حاکميت سرماﯾه داری در سرزمين خود تثبيت شده است.

اﻓﺴﺎﻧﻪ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ

اسطوره دموکراسی ،حقيقتا برای حفظ سرماﯾه داری از مجموعﮥ تمامی نيروھای سرکوب دﯾگر ،سالح قوی ترﯾست .اجازه و حـق رای دادن،
ﯾکبار در ھر  ۴سال به تعدادی ]محدود[ از احزاب سرماﯾه داری که گوﯾا در چگونگی کارکرد نظـام سـرماﯾه داری دخيـل ھـستيم ،اﯾـده بـسيار
قدرتمند ﯾست .اﯾن سرماﯾه داری را بھترﯾن جھان ممکن ،به نظر ميرساند .اما نسخه جدﯾد و موذﯾانه سرماﯾه داری دموکراتيک را نيز می تـوان
در جنبش کنونی اروپا ﯾافت .در اسپانيا و اﯾتاليا ،حرکات خود جوش اشغال ميادﯾن شھرھا توسط کسانی که حاضر به قبـول بيکـاری و بحـران
سرماﯾه داری نبودند ،آغاز شد .در آغاز ،انجام بحث ھای گسترده در دستور روز بود ،اما به سرعت اﯾن جنبش ھا زﯾر نفوذ ﯾک اقليت ،حول گروه
)ATTACبا مبدا فرانسوی( که برای اصالحات سرماﯾه داری بين المللی )مانند ماليات بر بانک ھا( ،تحـت پوشـش شـعار “دموکراسـی واقعـی
ھمين حاال ” کمپين ميکنند ،قرار گرفت .آنھا مخالف “جھانی شدن” )ﯾعنی سرماﯾه بزرگ ( اما مخالف آنچنانی سيستم سرماﯾه داری نيستند.
اﯾن گروه سعی کرده است که بحث را از پرسش بحران ھای سرماﯾه داری دور نگاه داشـته و بـه پرسـش اصـالحات “دموکراسـی” کـه آن را
“برابر ”و ﯾا “عادالنه” کند ،ھداﯾت دھد .در حقيقت موضوع درست بر عکس است .بدون برابری اجتماعی ھيچ “دموکراسی” واقعی امکان پذﯾر
نيست .در ﯾک جامعه اﯾکه ميلياردرھا کنترل رسانه ھای جمعی )و ما فقط در مورد برلوسکونی و ميرداک صحبت نميکنيم( را در دسـت دارنـد،
برخی از “شھروندان” از “برخی دﯾگر مساوی ترند” ) جورج اورول(.
بدﯾن طرﯾق با خوشحالی سند کميسيون کارگری رم از جنبش “انقالب اﯾتالياﯾی — دموکراسی واقعی ھمين حاال ” کـه آنھـا ھـم ،بـرای ﯾـک
دموکراسی واقعی ،تنھا راه پيشروی را از طرﯾق سرنگونی سيستم سرماﯾه داری ميبينند ،درﯾافت کردﯾم .در فراخوان آنھا برای جنبش واقعی
برای “دموکراسی” بر محوری بودن طبقه کارگر ،تاکيد شده است.
“به عنوان کميسيون کارگری جنبش رومی انقالب اﯾتالياﯾی ،ما نيروی محرکه حرکت جوانان خشمگين اسپانياﯾی و دﯾگر کشورھای اروپاﯾی را
بحران ميدانيم .اﯾن با حمله به زندگی و شراﯾط کار طبقه کارگر توسط ھمه دولت ھا ،از برلوسکونی گرفته تا زاپاترو ،نشان داده شـده اسـت.
بنابراﯾن ما بر اﯾن باورﯾم که در اﯾن جنبش ،مسئله نيروی کار باﯾد در مرکز بحث ھا ،ھم از نظر تجزﯾه و تحليل و ھم از نظـر عملـی ،قـرار داده
شود ،چرا که ما فکر می کنيم که بدون گسترش جنبش به تمام استثمار شوندگان که تاوان بحران سيستم توليد سرماﯾه داری را ميپردازنـد،
جنبش ھيچ تاثير واقعی بر جامعه نخواھد داشت] “ .تاکيدات از ما[
بدون توقف کار توسط استثمار شوندگان که سيستم را فلج سازد ،جنبش خيابانی ناتوان خواھد ماند .در مصر ،قابل توجه بود که ارتش ،مبارک
را نه بخاطر  ٨٠٠نفر کشته ،بلکه وقتی کارگران مصری در نھاﯾت تصميم گرفتند که برای مطلبات خود اعتصاب کنند ،کنار گذاشت .فقط تھدﯾـد
به دارائی ھای آنھا و نظام حقوقی که آنرا کنترل ميکند ،طبقه سرماﯾه دار را به حرکت وا ميدارد.
“نيروی کار” باﯾد در قلب ھر دموکراسی واقعی باشد چرا که تنھا طبقه کارگر توان رھاﯾی از استثمار و جامعه طبقاتی را داراسـت .اﯾـن زمينـه
اﯾست که در آن جنبش واقعی ضد سرماﯾه داری باﯾد ساخته شود .اﯾن مسبوق به سابقه است .در اعتصابات سـال  ١٩٠۵روسـيه ،زمانيکـه
کارگران برای ھماھنگ کردن بھتر اقدامات خود ،نماﯾندگان خود را در ﯾک سازمان مرکزی سازماندھی کردند ،دموکراسی واقعی کارگران شکل
گرفت .بعد ھا بعنوان انجمن کارگران و ﯾا ” شورا ” شناخته شدند .اﯾن ﯾک کشف تارﯾخی بـود و نـشان داد کـه خـود کـارگران مـی تواننـد بـه
سازماندھی جامعه توده ای مبادرت ورزند .اﯾن ھمچنين ﯾک دموکراسی مستقيم بود که نماﯾندگان منتخـب ،از مـسوليت محـول شـده ،مـی
توانستند بالفاصله فرا خوانده شوند .آنھا کسی را انتخاب نکردند که بتواند بمدت  ۴ﯾا  ۵سال آنچـه را کـه دوسـت دارد انجـام دھـد .از قـشر
متخصص سياستمداران خبری نبود .در سال  ١٩١٧آنھا دوباره احيا شدند و در ابتدا پاﯾه و اساس نوﯾد ﯾک جامعه جدﯾد شدند تا اﯾنکـه عوامـل
دﯾگر ) که در آن انزوای طبقه کارگر روسيه مسئله کم اھميتی نبود )الحاق به دولت تک حزبی ،منجر به اضمحالل آن شد .اﯾن تجربـه ،نفـی
منبع اصلی الھام نيست ،اساس ھر جنبش طبقه کارگر ،باﯾد بر آن تجربه بنا شود .با جھانی بودن بحران کنونی سرماﯾه داری ،با وحشيانه تر
شدن برنامه ھای رﯾاضت اقتصادی ،طبقه کارگر جھانی ،نه تنھا به کشف دوباره ظرفيت خود برای مبارزه جمعی و آگاھی خود از ﯾک جاﯾگزﯾنی
بھتر ،فرا خوانده شده است ،بلکه اﯾن فرا خوان شامل آگاھی از دستاوردھای گذشته خود نيز ميباشد.
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ﺳﻮرﻳﻪ  :ﻣﺮگ ﺑﺴﻴﺎري و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد
ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ

شورش
سورﯾه ،از ماه فورﯾه شاھد قتل عام بيش از  ١٣٠٠نفر ،از جمله کودکان بوده است) ،در مقام مقاﯾسه با  ٨٠٠کـشته ،الزمـه برکنـاری مبـارک
توسط ارتش در مصر( و در حاليکه اﯾن نوشته برای چاپ آماده ميشود ،کشته شدن  ٧٠نفر دﯾگر در حمـا و منـاطق دﯾگـر ،پـس از ﯾـک جمعـه
اعتراضی دﯾگر گزارش شده است .پاسخ ِ سست و ضعيف ِ “جامعه بين المللی” قابل توجه است .سورﯾه برای چنـدﯾن دھـه “دولـت حامـی
ترورﯾسم” توسط اﯾاالت متحده خوانده شده و در حال حاضر تحت تحرﯾم ميباشد ،اما با اﯾن وجود ،اﯾاالت متحده فراخوان به برکناری رژﯾم اسـد
نداده است .صدور ھيچ قطعنامه ئی بر عليه سورﯾه توسط سازمان ملل مد نظر گرفته نشده است ،ھيچ تالشی برای دخالت نظامی ھمچون
در ليبی انجام نگرفته ،صرفا محکوميت ھای ضعيف لفظی توسط اوباما و ھمکارانش .روشن است که فاجعه برای تظـاھر کننـدگان در سـورﯾه
اﯾن است که در آنجا از دالرھای نفتی و ﯾا خود نفت خبری نيست .و باز روشن است که غرب و اسرائيل الزاما خواھان “تغيير رژﯾم” سورﯾه ،از
آنجائيکه چنين تغيری خاورميانه را بيش از ھر زمان دﯾگر ،به آشفتگی حتی بيشتری ،پرتاب خواھد کرد ،نيستند .دست رژﯾم اسـد بـا حماﯾـت
متحد امپرﯾاليستی خود ،اﯾران ]که در مورد نحوه مقابله با نا آرامی ھای خيابانی مشاوران خود را ارسال کرده — چيزی که آنھـا در آن تجربـه
طوالنی دارند[ ،روسيه و چين ،برای سرکوب وحشيانه ھمه تظاھرات از ماه فورﯾه آزاد بوده است .اﯾن ﯾادآور اپيزود دﯾگری در تارﯾخ اخير سورﯾه
ميباشد.
در چنين ماھی در سال  ١٩٨٢اخوان المسلمين در شھر حما ،قيام  ۵٠٠٠مردان مـسلح را در برابـر پـدر رئيـس جمھـور فعلـی ،حـافظ اسـد،
سازماندھی داد .،نتيجه اﯾن شد که ارتش ،شھر را محاصره و آب ،برق و خطوط مخابرات را قطع و شروع به بمباران آن کرد .حتی ﯾک نفر نيـز
قادر به فرار نبود ،گزارش شده است که حتی حاميان اﯾن رژﯾم نيز توسط ارتش کشته شدند .گفته شده است که تا  ٢٠٠٠٠نفر ممکن اسـت
در آن قتل عام کشته شده باشند .پيام ِ صرﯾح ،گرفته شد .ھر گونه مقاومت ،بدون ھيچ رحمی درھم شکسته خواھد شد .از آن زمان ،تا ماه
فورﯾه اخير ،تنھا صداھای روشنفکری در اعتراض به فساد رژﯾم و رکود در اقتصاد ،شنيده شده است .خيزش فعلی در مکـان ھـای مختلـف بـا
دستگيری دو نوجوان که در درعا شعارھای ضد رژﯾمی بر دﯾوار مينوشتند ،آغاز شد.
با اﯾن حال بدﯾھی است که الھام بخش “شورش” فعلی ،تاثير پذﯾری از تونس ،مصر و ساﯾر جاھای دﯾگر در جھان عـرب بـوده باشـد .ھماننـد
ساﯾر جاھای دﯾگر در جھان عرب ،به طور گسترده ،جوانان ،بيکاران و کارگران صاحب شغل موقت و نيز عناصری از طبقه متوسط که دوره ھای
دانشگاھی را بپاﯾان رسانده که حداقل ٢٠درصدشان بيکارند ،شرکت کنندگان در تظاھرات را تشکيل ميدھند .مانند ھمتاﯾـان خـود در جاھـای
دﯾگر )شامل کشورھای ثروتمند سرماﯾه داری( آنھا نيز ھيچ اميدی به آﯾنده ندارند ،نه صاحب شغلی ھستند و نميتواند ازدواج کننـد و از َقبـل
پدر و مادر خود ،زندگی می کنند .طبقه کارگر صنعتی به ميزان گسترده و به عنوان ﯾک کل و بشکل طبقه ،ھنوز در اﯾن اعتراضات حـضور پيـدا
نکرده است مگر صرفا بشکل افراد منفرد .مانند شورشھای دﯾگر ِ “بھار عربی” ،خواسته ھای اصلی ،پاﯾان دادن به حکومت طبقه حاکمه فعلی
و اعمال “دموکراسی” است .آنھا عمدتا خواستار لغو ماده  ٨قانون اساسی که “حزب سوسياليست بعث عربی”را ھمـراه بـا “جبھـه ملـی و
مترقی” فاقد ھوﯾت ،به عنوان رھبری دولت تعيين ميکند و نيز خواھان سرنگونی رزﯾم اسد ،ميباشند .شعار اصلی ھر تظاھرات ،بـه سـادگی
سرنگونی رژﯾم اسد شده است.با اﯾن حال ،اﯾن شورش از انسجام ِ شورش تونس و مصر برخوردار نبوده و تا به امروز به جنبش ھای جداگانه
در اﯾن ﯾا آن شھر و ﯾا روستا خالصه شده است.
نگاھی کوتاه به رﯾشه ھای آن
ص ْيریھا ) (١استوار است که نـام
ن
مسلمان،
سوری
اقليت
ﯾگانه
پاﯾه
بر
که
موضوع
اﯾن
گرفتن
نظر
در
با
رژﯾم،
در نگاه اول به نظر می رسد که
ُ َ
علوی را به اصرار استعمارگران فرانسوی برگزﯾدند که پس از سال  ١٩١٩توسط آنھا به اﯾن موقعيت ترفيع ﯾافتند ،در ﯾک موقعيت مخاطره آميـز
بوده باشد .فرانسه در پاﯾان جنگ جھانی اول پس از گرفتن سورﯾه از عثمانيان ،طبق معاھده سيور “اداره” امور در سـورﯾه و لبنـان را بدسـت
گرفت .در محافل امپرﯾاليستی آن زمان ،از موضع باال گفته ميشد که اﯾن امر تا زمانی که سورﯾه ) بـه عنـوان ﯾـک ملـت ھرگـز وجـود نداشـته
است( “قادر به حکومت کردن خود ” شود ،ادامه خواھد دشت .علوی ھا مجموعه ای عجيب و غرﯾـب از مـسلمانان )بـدون محکوميـت الکـل،
بدون رعاﯾت اصول اساسی بسياری از پرستشھای اسالمی ]به عنوان مثال بمسجد نرفتن[ و باور اﯾنکـه قـدﯾس مـسيحی غـير مـؤمن انـد(
راتشکيل ميدھند .آنھا بخاطر ابراز وفاداری به علی ،خليفه چھارم مورد احترام ھمه شيعيان ،معموال به اشتباه شيعه ناميده ميشوند ،اما آنھا
در سورﯾه اقليت کمتر از  ٧درصد )ھيچ کس دقيقا نمی داند از آنجائيکه سرشماری سورﯾه از مسائل مربـوط بـه فرقـه ھـای مـذھبی اجتنـاب
ميکند( در کشور را که شامل دﯾگر اقليت ھای مذھبی و سکوالر ،از جمله کردھا ،مسلمانان ،دروزھا و مسيحيان و اکثرﯾـت بـزرگ سـنی )بـا
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)با تخمين  ٧۵درصد( را تشکيل ميدھند .تحت نظر فرانسه ،علوی ھا ھمراه با اقليتھای دﯾگر ،برای اولين بار از مزاﯾای ﯾارانه ھا ،حقوق قانونی
و ماليات کمتر نسبت به ھمتاﯾان سنی برای اﯾجاد موازنه با طرفداران اھل سنت عثمانی ،بھرمند شدند .پيشرفت و کاميابی آنھا به خـصوص
در ارتش چشم گير بود .از آنجائيکه علوی ھا عمدتا دھقانان روستاﯾی را تشکيل ميدادند ،پس از سال  ١٩۴۶بدليل عدم پـذﯾرش در جامعـه و
داشتن امکان تحرک اجتماعی و نيز بخاطر عدم قدرت پرداخت ماليات ھای معافيت از خدمت ،جای خود را در سـطوح مختلـف در ارتـش ،پيـدا
کردند .اﯾن چيزی است که سنی ھا ،که ﯾک بار دﯾگر سورﯾه را پس از پاﯾان قيمومت فرانسه در سال  ١٩۴۶تحت سلطه خود درآورده بودند ،آنرا
نادﯾده گرفتند .آنھا علوی ھا را از دولت ،کسب و کار ،خدمات حرفه ای حقوقی و مدنی به غير از نيروھای مسلح وجين کردند .علوی ھا )کـه

خود به  ۴قبيله رقيب تقسيم ميشوند( ،ماشين وحدت را در حزب بعث )رنـسانس( )تاسـيس  (1947پيـدا کردنـد .اﯾـدئولوژی سکوالرﯾـسم و
“سوسياليست عربی ” سبب چند دستگی سنی ھا شد اما با اقبال علوی ھا ربرو شد .به رقابت ھای آنھا پاﯾان نداد اما پلکان ترقی به قدرت
را برای آنھا مھيا ساخت .بعد از ﯾک سری کودتاھای نظامی حزب بعث در سال  ١٩۶٣قدرت را در اختيار گرفت و در سال  ١٩٧٠با کودتای بدون
خونرﯾزی ،وزﯾر دفاع وقت ،حافظ اسد )پدر رئيس جمھور کنونی بشار اسد( ،نه تنھا قدرت حزب بعث را تثبيت کرد ،بلکه اتحاد قبيله ھای علوی
را شکل داد .اﯾن است سنگ بنای رژﯾم با التفات خاص به ساﯾر اقليتھای دﯾنی و مذھبی و انتخاب با دقت برخی از سنی ھا ،به منظور حفـظ
قدرت با پاﯾه گسترده.
رژﯾم با بحران ھی متعددی روبرو بوده است )قتل رئيس جمھور لبنان حرﯾری و خروج متعاقب سورﯾه از لبنان در سال  ، ٢٠٠۵حادثه حما که در
باال توضيح داده شد و غيره( اما بزرگترﯾن بحرانيکه اﯾن رژﯾم تا کنون با آن مواجه شده است مرگ حافظ ال اسد در سال  ٢٠٠٠بوده است .اﯾن
به روی کار آمدن دکتر چشم ،بشار اسد منجر شد .بشار مجبور شد که حرفه انتخاب کرده خود را بخاطر مرگ برادرش باسيل در سـال ١٩٩۴
کنار بگزارد .پس از آن ،در ارتش ارتقاء ﯾافت و سرﯾع به درجه سرھنگی نائل آمد .ھنگامی که پدرش فوت کرد قانون اساسی تغيير داده شد تا
گرفتن پست رﯾاست جمھوری را امکان سازد )او  ٣۴ساله بود ،قبال داشتن سن  ۴٠سال الزمه رئيس جمھور شدن بود(  .بدﯾن طرﯾق نخبگان
علوی ،گارد قدﯾمی بعثيون و بخصوص خانواده اسد قادر شدند شيرازه امور را نگھدارند .در حاليکه عموھا ،پسر عموھا و برادر کوچکتر ،کنـترل
اطالعات امنيتی نظامی را در دست دارند ،تجارت و بازرگانی تحت سلطه خانواده مادری ،مخلوف( درجه تسلط به حدﯾست که در سورﯾه آن را
به طنز “مخلوفستان “مينامند (ميباشد .شاﯾد نيازی به گفتن نباشد که فساد در اﯾنجا نيز مثل مصر و تونس در ھر سطح از دولـت رواج دارد و
حضور وزارت اطالعات در ھمه جا آشکار است.
جسر الشغور
سورﯾه از دوستان متعدد بين المللی قابل مالحظه ای برخوردار است و بر خالف قذافی ,رژﯾم اسد در وضعيت خطيری نيست .ضعف آن ممکن
است در اﯾن واقعيت نھفته باشد که نيروھای وﯾژه در ارتش ِ سورﯾه ،علوی تبارند )به تعداد  ٢٠٠،٠٠٠نفر ( و سربازان ،سـنی تبـار )بـه تعـداد
 ٣٠٠،٠٠٠نفر( .در جرﯾان سرکوب ھای اخير ،عامالن اصلی از نيروھای دﯾگر اقليت ھا )کردھـا  ،دروزﯾھـا و غـيره( )) ٢بـوده انـد ،امـا وضـعيت
درجسرالشغور نشان می دھد که برای اولين بار ممکن است شاھد شکاف در ارتش باشيم .اطالعات ،بسيار انـدک و تاﯾيـد نـشده انـد ،امـا
ادعای دولت مبنی بر کشته شدن  ١٢٠نفر از اعضای نيروھای امنيتی ،ظن شورش سربازان بر عليـه اقـدامات دولـت را تـشدﯾد ميکنـد .اﯾـن
راالبته نمی توان تاﯾيد کرد  ،اما اپيزود بعدی برای براه انداختن حمام خون ،در حال آماده شدن است .در زمان آماده کردن اﯾن نوشـته ٣٠،٠٠٠
نفر از نيروھای دولتی اطراف شھر را محاصره و محصوالت مزارع اطراف آنرا سوزانده اند .ھمه کسانی که می توانستند فرار کنند ﯾا بـه ترکيـه
که در آن ھالل احمر اردوگاه ھا را داﯾر کرده ( نيروھای ترکيه از دسترسی رسانه ھای بين المللی جلوگـيری کـرده انـد( ،و ﯾـا بـه شـھرھای
ساحلی سورﯾه ،گرﯾخته اند .برخی گفته اند که شھر در حال حاضر به شھر ارواح تبدﯾل شده و تنھا کسانی که برای ترک دﯾـار “بيـش از حـد
فقير” اند جا مانده اند .پيش تر از ﯾورش نيروھای دولتی ،آب و برق قطع شده است .بوی قتل عام سال  ١٩٨٢حما ،بمشام ميرسد.
اﯾن است وضعيت کنونی که در آن ﯾک جنبش مدنی و تا حد زﯾادی غير مسلح “حقوق دموکراتيک” مطالبه ميکند و جھان “دموکراتيک” صرفا به
تماشای آن نشسته است .اﯾن نه تنھا نشان از وحشيگری رژﯾم اسد دارد ،ھمچنين بيـانگر ورشکـستگی سيـستم فاسـد اجتمـاعی ﯾعنـی
سرماﯾه داری مدرن نيز ميباشد .فاجعه اﯾن است که مردم ،ھمانند دﯾگران در ساﯾر نقاط جھان عرب ،که برای “دموکراسی” تظاھرات ميکنند و
برای آن جان می دھند با ھزﯾنه کردن زندگی خود ﯾاد خواھند گرفت که آئين دموکراسی سرماﯾه داری ،بھترﯾن وسيله برای استثمار وحشيانه
آﯾنده است (ھر چند در پوشش “متمدنانه “( .ھيچ کس و ھيچ حرفی نمی تواند آنھا را به چيز دﯾگری متقاعد کند .آنھا باﯾد آنرا از طرﯾق تجربه
تلخ خود ﯾاد بگيرند — البته اگر به آنھا چنين اجازه اﯾی داده شود…

جاک

)(1پس از ابن ُنصير ،بنيانگذار فرقه در قرن نھم.
)(2اگر چه گزارش ھا متناقض است .از آنجا که ورود ھيچ روزنامه نگار خارجی به کشور مجاز نيست ،بسياری از اظھارات واقعی باﯾد مـشروط
پذﯾرفته شوند .برخی از گزارش ھا حاکيست که بسياری از سرکوب ھا توسط بخش چھارم زره پوش به رﯾاست برادر جوانـتر رئيـس جمھـور ،
ماھر انجام شده است.
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ﻣﺮگ ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن
ﮔﺮاﻳﺶ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ

اﯾنکه چگونه بن الدن واقعا مرد ،ما احتماال ھرگز نخواھيم دانست .حمله ﯾگان وﯾژه نيروی درﯾاﯾی اﯾاالت متحده آمرﯾکا ،رعد آسا ،سرﯾع  ،مصمم
و بدون ردﯾابی بود .در عرض چند ساعت ،پناھگاه وﯾالﯾی وی مورد ﯾورش قرار گرفت و شکار کشته شد ،جـسد وی بـا ھليکوپـتر بـه کـشتی
منتظر در وسط اقيانوس ھند حمل شد .رواﯾت اﯾاالت متحده امرﯾکا ،ميخواھد ما را متقاعد کند که او حتی بشکل اسالمی دفـن شـد .چـرا او
صرفا بازداشت نشد که در دادگاه بين المللی محاکمه شود ،چرا با چنين عجله و شتاب ،چرا حتی ﯾک فرﯾم از کل فراﯾندی کـه فيلـم بـرداری
شده بود ،نشان داده نشد؟
پاسخ ساده است  :چون “گل پامچال سبز” بدون ھيچ ردی باﯾد ناپدﯾد ميشد ،چون محاکمه او “پته ھا” را روی آب ميرﯾخت که بنفع سـروﯾس
مخفی اﯾاالت متحده و دولت بوش — کلينتون ،نبود و به تصوﯾری که دولت اوباما دوست دارد از خود بدھد ،صدمه ميزد .ھمانطور که می دانيم،
سازمان سيا به مدت  ١٢سال ،از سال  ١٩٧٩تا  ،١٩٩١از اسامه بن الدن به عنوان ھماھنگ کننده و مربی بنيادگراﯾی بين المللـی اسـالمی
)القاعده در افغانستان در سال  ١٩٨٨تاسيس شد( عليه اتحاد جماھير شوروی ،با نماﯾشنامه افغان در جنگ سرد استفاده کرد .خود طالبان،
توسط سروﯾس ھای مخفی و با کمک اطالعاتی ارتش پاکستان )آی اس آی( و کمک ھای مالی واشنگتن و عربستان سعودی و شرکت نفت
آنو کال )  ( Unocalبا پروژه ھای استخراجی بزرگ در آسيای مرکزی ،کنترل و حمل و نقل نفـت و گـاز در قزاقـستان و کـشورھای ھمـساﯾه،
اختراع شد.
افغانستان قرار بود به منطقه عبور خطوط مختلف لوله ھای گاز و نفت ،برای جلوگيری از رقابت با مناطق تحـت کنـترل روسـيه و اﯾـران تبدﯾـل
شود .در اﯾن چشم انداز ،دولت ھای مختلف آمرﯾکا ،از مجاھد ربانی و شاه مسعود حماﯾت کرده و سـپس آنھـا را کنـار گذاشـته روی طالبـان
تمرکز کردند ،زمانی که اﯾن کارت نيز شکست خورد ،آنھا علی رغم اﯾجاد دولت کرزی که ھنوز در قدرت است ،به حماﯾت از مجاھدﯾن بازگشته
و قلمرو افغانستان را حتی بی ثبات تر از قبل ساختند.
ھمه چيز طبق نقشه جلو رفت ،به جز اﯾنکه ھيچ چيزی نصيب آمرﯾکا نشد ،با توجه به دو متغير “مستقل” از ھم ،ﯾکـی اﯾنکـه شـاه مـسعود
ملی گرا ،قبل از حمله به طالبان از بين برده شد ،چرا که او تماﯾلی نداشت که برای بار دوم مورد استفاده قرار گيرد و دﯾگـر اﯾنکـه مـرد نفـت
“انترناسيوناليست” ،که پس از جنگ اول خليج فارس از داﯾره حماﯾت امرﯾکا خارج و به دليل وضعيت وخيم اقتصاد داخلی امرﯾکـا و پـروژه ھـای
امپرﯾاليستی آﯾنده ،ناگھان کنار گذاشته شده بود.
ھر آنچه که در ابوت آباد پاکستان اتفاق افتاده باشد ،ھم — روﯾدادی و ارائه موفقيت در برابر ترورﯾسم بين المللی در دﯾـس نقـره ،بـه شـدت
مورد نياز دولت اوباما بود .رئيس جمھور فعلی که به ھيچ ﯾک از وعده ھای انتخاباتی خود عمل نکرده و به کمترﯾن درجه از محبوبيت ،در تارﯾـخ
کوتاه خود رسيده بود ،پس از ﯾورش دوم ماه مه ،محبوبيت او در نظر سنجيھا تا  ١٠درجه صـعود کـرد .او در نتيجـه موقعيـت خـود را در افکـار
عمومی داخلی امرﯾکا باال برده و در حوزه آسيا ،امپرﯾاليسم آمرﯾکا را که در سال ھای اخير بخاطر دولت بوش و اثرات مخرب بحران اقتصادی ،با
مشکالت جدی مواجه شده بود ،دوباره مطرح کرد.
اگر چه دشمن شماره ﯾک حذف شد ،اما اوباما سرﯾعا اعالم کرد که مبارزه با ترورﯾسم تمام نشده است ،از ميان برداشتن اسامه ھر چند ﯾک
پيروزی قابل توجه بود ،اما جنگ بر عليه جھادﯾسم بنيادگرا ،طوالنی و دشوار خواھد بود .بنابراﯾن خروج از افغانستان طبق نقشه ﯾعنی در سال
 ، ٢٠١۴به شرطی که دولت کابل ،نه لزوما برھبری حامد کرزی ،نشان دھد که قادر به اداره کشور باشد ،انجام خواھد شد .پنتـاگون در غيـر
اﯾن صورت ممکن است فکر دﯾگری کند و در آنجا بماند .با اﯾن حال ،به ھر طرﯾق که مسائل پيش رود ،،نيروی ذخيره قابل توجه نظامی ،بـرای
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حفاظت از منافع واشنگتن در ھر دو منطقه شمال و نزدﯾک به پاکستان باقی خواھند ماند.
در حالی که پاکستان برای چندﯾن دھه متحد رسمی اﯾاالت متحده ،مھره توازن استراتژﯾک در آسيا و پشتوانه سياسـت ھـای امپرﯾاليـستی
آمرﯾکا در منطقه بوده است ،اما برای اﯾن اﯾثار گری ،حماﯾت و تضمين الزم را درﯾافت نکرده است .مناسبات با دولت سابق مشرف ھم ھميـن
بود و نگرش به رئيس جمھور فعلی ،زرداری نيز تغيير نکرده است .رنجش آمرﯾکا ،در بيش از ﯾک مناسبت ،به شکاﯾت آشکار از ابھام در رھبری
پاکستان در مبارزه با ترورﯾسم ،طالبان ،و تمامی آن سازمان ھای سياسی و نظامی که اﯾاالت متحده را نگران ميکند ،منجر شـده اسـت .بـه
عبارت ساده تر ،اتھام اﯾن بوده که دولت واشنگتن ميلياردھا دالر سرازﯾر اسالم آباد کرده اما از آنھا استفاده مناسب نشده و افزون بر اﯾن ،بـا
توافقات انجام شده ،به اندازه نيروﯾی که برای حفاظت باﯾد انجام ميشده ،عمل نشده است.
به شکلی که مامورﯾت ابوت آباد برای گرفتن و کشتن بن الدن انجام شد ،نشانگر اﯾن موضوع ست .استقرار و اسـتفاده نامتناسـب از نيروھـا
)چھار ھليکوپتر ،حداقل دو ھواپيماھای بدون سرنشين ،ده ھا تن از افراد متعلق به نيروھای وﯾژه ،قابليت ارتباط با نيروھای درﯾاﯾی مستقر در
اقيانوس ھند( قابل توجيه برای واکنش احتمالی نيرو ھای بن الدن نبود ،که در ضمن ،ھيچ مقاومتی از خود نشان ندادند ،اما نگرانی از اﯾن بود
که که آی اس آی و ارتش پاکستان دستگيری او را سخت تر کرده و ﯾا حتی به فرار او کمک ميکردند .برای ھر کسی واضح بـود کـه بـن الدن
نمی توانست در اﯾن خانه که ھفتاد متر از پادگان ارتش پاکستان بيشتر فاصله نداشت ،به مـدت ھـشت سـال بـدون اطـالع سـروﯾس ھـای
مخفی و سياستمداران در اسالم آباد از حضور مھمان خود ،در آنجا بماند.

ترورﯾسم به کنار  ،تمرکز اوباما روی نگرانی نفوذ چين در اﯾن منطقه است .برای چندﯾن سال پکن در حال نفوذ در منطقه غنی کنـدز در مرکـز
شمال افغانستان ،حتی با وجود مقدار متوسط گاز و نفت و معادن مس و آھن ،بوده است .در حاليکه امپرﯾاليسم آمرﯾکا متحمل ھزﯾنـه ھـای
عمليات نظامی به منظور حماﯾت از رژﯾم فاسد کرزی بوده  ،چينی ھـا بـرای بھـره بـرداری از منـابع معـدنی و انـرژی کابـل بـا رضـاﯾت دولـت
افغانستان ٣/۵ ،ميليارد دالر سرماﯾه گذاری کرده اند .چيزی کـه در پاکـستان ھـم رخ داده اسـت ،در ثروتمنـدترﯾن منطقـه معـدن در کـشور،
بلوچستان ،که در آن  ٢٠٠ميليارد ﯾن سرماﯾه گذاری برای ساخت بندر گوادر که قرار است به ﯾـک مرکـز بـزرگ در مـسيرھای عمـده نفـت از
اقيانوس ھند ،تبدﯾل شود.
عالوه بر ھمه اﯾنھا ،باﯾد حماﯾت صرﯾح و روشن چين از پاکستان بر ضد ھند ،و کمک ھای اعالم نشده دو کشور ھمـساﯾه بـه طالبـان در اﯾـن
منطقه را نيز افزود .پس جای تعجبی نيست ،ھمانطور که چند ماه قبل ،در ژورنال وال استرﯾت خواندﯾم ،رئيس جمھور زرداری سعی کرده بود
که ھمتای خود کرزی را متقاعد کند که اتحاد با اﯾاالت متحده را رھا کرده و به اتحاد سخاوتمند تر و امن تر با چين روی آورد .اﯾن ھمان زرداری
است که پس از روی کار آمدن در سال  ، ٢٠٠٨پنج بار به پکن سفر کرده است ،ھدف ،قطعـا بازدﯾـد از “شـھر ممنوعـه” نبـوده اسـت .محـور
استراتژﯾک کابل — اسالم آباد ،که زمانی نشانگر برتری مطلق امپرﯾاليسم آمرﯾکا بود ،حاال به نفوذ عميق چينی ھا تن داده است .در اﯾن ميان
نقش مواد خام و انرژی ،عبور خطوط لوله نفت و گاز ،ارزش استراتژﯾک جغرافياﯾی دو کشور ،و نه کم اھميت تـر؛ سـرماﯾه گـذاری توليـدی بـا
ھزﯾنه دستمزد ھای ناچيز ،ھمه بخشی از اﯾن بازی بوده اند.
اگر برخورد درون امپرﯾاليستی حاضر شاھد افت تدرﯾجی منافع آمرﯾکا باشد ،جرﯾان جدﯾد “خط اوباما” در تالش است که با ھر وسيله ،زمين از
دست رفته را با روﯾکرد قدرت نرم ،در تضاد با سلف خود اما با ھمان اھداف ،مجددا به دست آورد .،نه بيشتر ،و نه بھتر ،نه تنھا با جنگ ھـای
مداخله جوﯾانه ،که تاکنون از نظر اقتصادی فاجعه و بی فاﯾده بوده اند ،بلکه با پذﯾرش سياسی “انقالب ھای” خاورميانه ،با بازگشت به مسئله
فلسطين ،با پرداخت دو ميليارد دالر به ھر کسی که ماﯾل به پذﯾرفتن حماﯾت واشنگتن باشد .موسيقی کمی تغيـير کـرده اسـت ،امـا رھبـر
ارکستر ھمان بود که ھست.
با بن الدن و ﯾا بدون او ،مانور ھای امپرﯾاليستی متوقف نشده اند .سرماﯾه داران ھميشه ،به خصوص زمانی که آنھا بـا اثـرات وﯾرانگـر بحـران
عميق اقتصادی روبروﯾند ،نمی توانند صرفا تماشاگر انفجار تضاد سيستم باشند .آنھا ھزﯾنه ھا را به پرولتارﯾـا بيـن المللـی تحميـل ميکننـد و
مجبورند تمامی اقدامات الزم را در تئاتر امپرﯾاليسم بين المللی انجام دھند بطورﯾکه آنھا قادر به ادامه حيات خود شوند ،حتی اگر فقر و انقياد
دﯾگران شرط الزم برای بقای آنھا باشد.
اف دی
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ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ و ﺗﺌﻮري" ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻮﻳﻦ"
ﺑـﺎﺑـﻚ ﻓـﺮزام
مقدمه
چندی است ،تئورﯾی به نام سنتز نوﯾن توسط باب آواکيان رھبری حزب کمونيست انقالبی آمرﯾکا R.C.Pبه عنوان راه کاری جدﯾد بـرای کمونيـستھای جھـان
معرفی شده است .حزب کمونيست اﯾران (م .ل .م )اﯾران نيز به نوبه خود سعی دارد اﯾن نظر را در درون جنبش کمونيستی اﯾران تروﯾج نماﯾد.
به علت اعتقاد راسخی که در جنبش کمونيستی اﯾران به عدم لزوم ارتباط بين سلول ھای جنبش کمونيستی وجود دارد و در نتيجه عدم ارتباط بين سازمانھا
و گروھھای موجود ،اﯾن کارزار در حول وحوش اﯾن سازمان ماند و کسی اھميتی برای آن قائل نشد .برای جنبش پراکنده کمونيستی اﯾران مھم نخواھد بود که
بخشھای کوچک آن چه سرنوشتی پيدا می کنند .اصوال برای کمونيستھای اﯾران اﯾن مطرح نيست که تک تک کمونيستھا ،سرماﯾه ھای جنبش کمونيستی
ھستند؛ و باﯾد در مبارزه ای خستگی ناپذﯾر با انتقاد و انتقاد ازخود در پاالﯾش اﯾدئولوژﯾکی خود و دﯾگر رفقا اھتمام ورزﯾد .ھمانطور که گفتم جنبش کمونيستی
ما در ﯾک بی ارتباطی ارگانيک و سازمان ﯾافته قرار دارد .چيزی که تنھا و تنھا با نفی کل سازمانھا و احزاب موجود قابل حـل اسـت .سالھاسـت کـه ضـرورت
انحالل کليه احزاب و سازمانھا به منظور اﯾجاد ﯾک حزب کمونيست واقعی به چشم می خورد .وجود تک تک سازمانھا و احزاب ورشکسته موجود ،ترمزی
است در مقابل اﯾن مسئله اساسی که مھمترﯾن و عاجل ترﯾن مسئله پيش روی کمونيستھا ،اﯾجاد ﯾک حزب کمونيست واقعی است .حزبی که نه در خود و
برای خود ،بلکه ﯾک سازمانده مبارزات اقشار و طبقات مختلف مردم باشد .مسلما اﯾجاد چنين حزبی بدون ﯾک ارتباط ارگانيک و گسترده با جنبش داخل اﯾران
توھمی بيش نخواھد بود .توھمی که بر خواسته از خارجه نشينی و پاسيوﯾسم است .عملکرد سازمانھا و احزاب موجود ثابت کرده است که سالھای سال
است که رسالت تارﯾخی شان تمام شده است .فقط و فقط درﯾک تحول انقالبی است که جنبش انقالبی کمونيستی اﯾران مـی توانـد از اﯾـن پاسيوﯾـسم،
روﯾزﯾونسم و رفرميسم نجات ﯾابد.
سنتز نوﯾن مسائل مھم بسياری برای بحث پيش رو گذاشته است که در اﯾنجا من پيشنھاد می کنـم رفقـا بـا مطالعـه و نقـد آن بـه غنـای تئورﯾـک جنبـش
کمونيستی اﯾران بيافزاﯾند .چيزی که جنبش کمونيستی ما از آن رنج می برد ،ھمانا ضعف تئورﯾکی است که ساليان سال است گرﯾبانش را گرفتـه .جنبـش
کمونيستی اﯾران قبل از آنکه ﯾک جنبش فلسفی اقتصادی باشد ،ﯾک جنبش سياسی خالص است و سالھاست که در ھمانجا در جا می زند بدون آنکـه در
نظر داشته باشد که مھمترﯾن و ظيفه جنبش کمونيستی ،سازماندھی توده ھای زحمتکش و در راس آنھا پرولتارﯾا به منظور انقالب ،برای خورد کردن ماشين
دولتی بورژوازی است .و اﯾن خورد کردن ماشين دولتی قبل از آنکه سياسی باشد اقتصادی است .ﯾعنی قبل از آنکه ما بخواھيم عروسکھاﯾی چون احمـدی
نژادھا و خامنه ای ھا را سرنگون کنيم می خواھيم سيستم بھره کشی موجود را در ھم شکنيم .و اﯾن نه به منظور اﯾجاد ﯾک سيستم بھره کشی نوﯾن بلکه
به منظور محو کل بھره کشی انسان از انسان است .اﯾن ﯾعنی بنای ﯾک نظم اقتصادی نوﯾن ،و اﯾن نظم اقتصادی نوﯾن تکيه بر فلسفه ای دارد که پرولتارﯾا را
نه به عنوان طبقه ای در خود و ﯾا برای خود بلکه به عنوان طبقه ای که رسالت آزادی کل بشرﯾت را دارد می شناسد .طبقه ای که رسالتش بازگرداندن عنوان
انسان به انسان است .ﯾعنی ﯾک انسان طبيعی نه ﯾک انسان طبقاتی .انسانی که منافع اجتماعيش اراده اوست .از بين مسائل اساسی و مھمی کـه در
سنتز نوﯾن مطرح شده است ،طرح و ﯾا بھتر بگوئيم ،مطرح نکردن نقش طبقه کارگر ،از ھمه مھمتر و اساسی تر است .دﯾد چرﯾکی که رفقـای م ل م اﯾـران
نسبت به طبقه کارگر و زحمتکشان دارند ﯾعنی ندﯾدن آنھا و در حقيقت دﯾدن آنھا به عنوان سياھی لشگر برای به قدرت رسيدن کمونيستھا( ،نظری کـه در
بين کمونيستھای اﯾران تقرﯾباٌ عموميت دارد )در اﯾن تز بچشم می خورد .می توانيد به طرح پيشنھادی R.C.Pتحت عنوان ”قانون اساسـی بـرای جمھـوری
سوسيالست نوﯾن در آمرﯾکای شمالی ”مراجعه کنيد .در آنجا اسمی از شورا ھای کارگری و نقش آنھا در قدرت نيست .احتياجی ھم نيست چون اﯾنھا طبقه
کارگر را توده ای بی سواد و عاری از قدرت تصميم گيری معرفی می کنند .و اﯾن روشنفکران کمونيست ھستند که باﯾـد بـرای آنھـا و بـدون حـضور آنھـا ،در
کتابخانه ھا و نه در جبھه ھای رزم بر عليه بورژوازی برنامه نوﯾسی کنند .البته من فکر می کنم مسئله شوراھا ھنوز به عنوان اساسی ترﯾن بحـث جنبـش
کمونيستی جھان مطرح است.ھنوز زخمھائی که بر پيکر جنبش کمونيستی جھان بواسطه ندﯾدن طبقه کارگر وارد آمده ،درمان نشده است .کمونيستھا باﯾد
درک روشنی از حکومت شوراھا داشته باشند.ﯾعنی درکی روشن از چگونگی مختصات اﯾن حکومت ،درکی روشن از شوراھا و جاﯾگاه اﯾن شورا ھا در قدرت .و
اﯾنکه طبقه کارگر در کجای اﯾن سيستم قرار دارد؟ ھمينکه بگوئيم“ :به رھبری پرولتارﯾا ”اﯾن مسئله ای را حـل نمـی کنـد .چناچـه دﯾـدﯾم در اتحـاد جماھيـر
شوروی سوسياليستی و در چين سوسياليستی اﯾن را گفتند ولی عمال شوراھا به صورت ﯾک آپاندﯾس در آمد .ﯾک زائده ای که باﯾد از دست آن خالص می
شدند .خوب بورژوازی آمد و آنھا را خالص کرد .اﯾن ﯾک موضوع مھمی است که من پيش رو می گذارم تا روی آن بحث گردد .شوراھاﯾی که کمونيستھا مـی
گوﯾند باﯾد با شوراھاﯾی که جرﯾانات رفرميستی مثل راه کارگر می گوﯾد فرق اساسی داشته باشد .و آن فرق را باﯾد به وضوح نشان داد .وقتی با ﯾک جـوان
وارد بحث می شوﯾم اولين چيزی که می خواھد از ﯾک کمونيست بداند اﯾن است که کمونيستھا چگونه می خواھند قدرت را بگيرند و وﯾژه گی ھای حکومت
آﯾنده به چه صورت خواھد بود .چه برنامه ای وجود دارد تا اشتباھات گذشته تکرار نشود؟ باﯾد بتوان به اﯾن پرسـش ھـای مھـم جـواب قـانع کننـده ای داد .
بخصوص با تبليغاتی که بورژوازی در زمينه بر خود به استالين و پولپوت به راه انداخته است می خواھد کمونيستھارا در ﯾک گوشه گـير بياانـدازد .روز بـه روز
بورژوازی آمار قتلھای استالين را افزاﯾش می دھد .تا به حال به زعم اﯾنھا استالين بيش از چھار ميليون انسان را قتل عـام کـرده اسـت و فکـر مـی کنـم در
سالھای آﯾنده اﯾن آمار سر به چند صد ميليون بزند خوب ماکمونيستھا کشتن حتی ﯾک نفر را بخاطر عقاﯾد سياسی اش قبول ندارﯾم و آنرا جناﯾت می دانيم .
در مقابل اﯾن ماشين عظيم تبليغاتی باﯾد بحث درست و مستدل و قانع کننده ای داشت .وگرنه قافيه را باخته اﯾم .بورژوازی فکر می کند که اﯾن پاشنه آشيل
کمونيستھاست و می توان از اﯾن طرﯾق آنھارا کوبيد و خلع سالح کرد .ﯾعنی اﯾنکه اﯾن دﯾکتاتوری پرولتارﯾا که از آن حرف زده می شود ﯾک دﯾکتاتوری بر عليـه
مردم است .خوب اگر ما معتقد به دﯾکتاتوری پرولتارﯾا ھستيم باﯾد بتوانيم از آن دفاع کنيم .نه مثل سنتز نوﯾن که خجالتی دﯾکتـاتوری تمـام خلقـی را بجـای
دﯾکتاتوری پرولتارﯾا قبول دارد .اﯾن را ھم باﯾد بتوانيم نقد کنيم .اﯾنھا ھمه زمينه ھای بحث است که بھتر است رفقا نظر بدھند .البته خارج از بحثھای کيلوئی
که فالن سازمان مگر چند نفر است و …رفقا باﯾد وارد بحثھای جدی تئورﯾک شوند .با نق زدن و انتقاد غير فعال مطمئناٌ ھيچ آبی گرم نمی شود .باﯾد فعاالنه
ودر جھت بست و گسترش حقيقت ،شجاعانه بحث و انتقاد کرد .باﯾد نو را جای کھنه نشاند .اﯾنکه تو کھنه را صرفا نقد کنی نيمی از حقيقت را گفته ای .ھنوز
اﯾن ماترﯾاليسم دﯾالکتيک نيست .بلکه رئاليسم است .ولی کمونيستھا رئاليست نيستند بلکه دﯾالکتيسين ھستند .ﯾعنی راه حل دارند بـرای اﯾنکـه چگونـه
کھنه را بر دارند و نو را به جای آن بنشانند .وگرنه نقد کھنه ،کار روشنفکران دمکراتی است که ﯾا نو را نمی شناسند وﯾا از آن واھمه دارند .بنابراﯾن در ھمان
محدوده رئاليستی موضوع ﯾعنی نقد کھنه می مانند ودر جا می زنند.
ﯾکی از مسائل مھمی که سنتز نوﯾن مطرح می کند و بسيار ھم جنجال بر انگيز است مسئله اجتناب ناپذﯾر بودن کمونيسم است .باب در سنتز نوﯾن گفته که
”کمونيسم اجتناب نا پذﯾر نيست ”خوب اﯾن قرائت جدﯾدی است از مارکسيسم .البته اﯾنکه رفقا بعد از سالھا تالش سعی نموده اند که مائواﯾسم را روبروی
مارکسيسم قرار دھند ،اﯾن افاضات بعيد بنظر نمی رسيد .در جای دﯾگر می گوﯾند ”کمونيسم غير قابل اجتناب نيست ،ما تارﯾخ خداگونه ای ندارﯾم که ھمه
چيز را بی وقفه به سوی کمونيسم می راند ” .خوب اﯾن ﯾک نظر است ،باﯾد روی آن بحث شود اگر چه غير مارکسيستی است .ولی بانيان اﯾن نظر خـود را
مارکسيست می دانند .خوب ببينيم مارکس چه می گوﯾد .مارکس در ”مالکيت خصوصی و کمونيسم ”به روشنی مطرح می کند که“ :کمونيـسم ھمـان
مرحله) تارﯾخی ( نفی نفی است .و نتيجتا ،برای مرحله بعدی تکامل تارﯾخی برای رھائی و احيائ انسان ﯾک فاکتور واقعی و ضروری است .
کمونيسم شکل ضروری و اصل پوﯾای آﯾنده بالواسطه است ،ولی کمونيسم برای خود ،ھدف تکامل انسان ،شکل جامعه انسانی نسيت”.
خوب ممکن است مارکس در اﯾنجا اشتباه گفته باشد ،باﯾد رفقا بياﯾند و ثابت کنند که مارکس اشتباه گفته و جبر گرا و تقدﯾر گرا بوده و بـه تـارﯾخ خـدا گونـه
اعتقاد داشته است .در سنتز نوﯾن آمده:
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”اﯾن نگرش غلط از تارﯾخ ،به عبارتی نگرشی خط مستقيمی از تارﯾخ و قدر گراﯾانه از رسيدن به کمونيسم که تقرﯾبا به شکل اتوپيائی عـاری از ھـر تـضاد و
مبارزه ای خواھد بود .در استالين بسيار پر رنگ بود “.
اﯾن رفقا تلوﯾحاً می خواھند اجتناب ناپذﯾر بودن کمونيسم را به استالين نسبت بدھند تا بتوانند آن را راحت تر بزنند.
اگر انسان بخواھد در کار ھای خود موفقيت حاصل کند .ﯾعنی به نتاﯾج پيش بينی شده دست ﯾابد ،باﯾد حتماٌ اﯾده ھای خود را با قانون مندﯾھای عينی دنيای
خارج منطبق سازد .قوانين جھان ھستی خارج از ذھن ما وجود دارند و عمل می کنند .و اﯾن بيان اﯾن واقعيت است که روند حرکت ماده نه تصادفی و اتفاقی
بلکه دارای قانونمندﯾی است که آن حرکت را محدود می کند .مسلما ھر آدم عاقلی می داند که فی المثل از ﯾک تکه سنگ جوجه درست نمی شود .و ﯾا با
گذاشتن دو قطعه آجر بر روی ھم عقرب پدﯾد نمی آﯾد )نظرﯾه خلق الساعه ( .و ﯾا با نوشتن دعا بر روی بدن ،بيماری از ميان نمی رود و قس علـی ھـذا .از
طرف دﯾگر علم در طول تارﯾخش سعی نموده است که قوانين حرکت ماده را ،از دل آن بيرون کشد و بشر با تسلط براﯾن قوانين سعی نموده است که حرکت
ماده را حدس بزند وبرای بھتر زﯾستن خوﯾش بکار گيرد .مثال ٌ در ھندسه مسطحه وقتی اندازه دوزاوﯾه از مثلثی داده می شود کسی که کوچکترﯾن آگاھی به
ھندسه داشته باشد فوراٌ زاوﯾه سوم آن را به طور قطع محاسبه می کند .و اﯾن ھيچ ربطی به جادو جنبل ندارد .صرفاٌ اشراف به قانون ساده و بسيار مھمی
در ھندسه است که خوشبختانه ھمگان از آن اطالع دارند .و ﯾا در فيزﯾک وقتی بحث می شود که اگر جسمی در ماﯾعی غوطه ور گردد به اندازه وزن ماﯾع ھم
حجمش از وزن آن کاسته می شود و با علم به اﯾن قانون فيزﯾک ،کشتی ھای ھزاران تنی را بر روی آب شناور نگه می دارند ،ولی ﯾک گلوله فلزی ﯾک گرمی
فوراٌ به ته آب سقوط می کند ،تمام اﯾنھا دال بر اﯾن است که آزادی درک ضرورت است .ولی تا جاﯾی که بحث در حيطه علوم رﯾاضی و فيزﯾک است زﯾـاد بـه
کسی بر نمی خورد و تلوﯾحاٌ ھمه با آن موافق ھستند اما وقتی وارد علوم انسانی می شوﯾم و بحث را می خواھيم در آنجا گسترش دھيم با مقاومت ھای
زﯾادی مواجه می گردﯾم چون دﯾگر بحث بر سر منافع طبقاطی به ميان می آﯾد و راحت از روی آن نمی توان گذشت .برای اﯾنکه خواننده بيشتر دچار سـر در
گمی نشود با نقل قولی مسئله را روشن تر می کنيم.
رﯾمون لوتا در مورد سنتز نوﯾن چنين نوشته است.
“آواکيان خاطرنشان می کند که ھنگام تبيين چارچوب ماترﯾاليسم تارﯾخی توسط مارکس و انگلس ،برخی بقاﯾای نظام فلسفی ھگلی به درون مارکسيـسم
انتقال ﯾافت .بطور خاص مقداری گراﯾش «اجتناب ناپذﯾری »را در آنھا می توان مشاھده کرد .گراﯾش فلسفی «اجتناب ناپذﯾری »ﯾعنی اعتقاد به اﯾنکه اتفاقاتی
که افتاده است ضرورتا باﯾد رخ می دادند .آواکيان خط سير اﯾن گراﯾش «اجتناب ناپذﯾری »موجود در مارکسيسم را دنبال کرده و به «نفی در نفی »ھگل می
رسد .نگرش نفی در نفی به معنای آن است که پدﯾده ھا آنگونه تکامل می ﯾابند که ﯾک چيز خاص توسط دﯾگری نفی می شود که به نوبه خود به نفی دﯾگر
و دﯾگر می انجامد و ھر بار سنتز شامل عوامل قبلی ھست اما در سطحی باالتر .ﯾکی از بکار بست ھای اﯾن درک فلسفی توسط مارکس و انگلس اﯾن بود
که تارﯾخ تکامل جوامع بشری را از ﯾک نوع به نوع دﯾگر به مثابه ﯾک سری نفی در نفی ببينند .به اﯾن شکل که اول جامعه کمون اوليه بود که با جامعه طبقاتی
«نفی »شد و اﯾن «نفی در نفی »باالخره به جامعه بی طبقه اما در سطحی عاليتر خواھد رسيد؛ از کمون اوليه تا کمونيسم .
اما چنين درکی درست نيست و رسيدن به کمونيسم «اجتناب ناپذﯾر »نيست .ما تارﯾخی خداگونه ندارﯾم که ھمه چيز را بی وقفه به سوی کمونيـسم مـی
راند .به عالوه ،پس از رسيدن به کمونيسم خشونت و تخاصم ميان انسان ھا باالخره خاتمه خواھد ﯾافت اما کمونيسم ھم با تضاد و مبـارزه و منـاظره رقـم
خواھد خورد که در شراﯾط عدم وجود تضادھای طبقاتی پيش خواھد رفت و چيز خوبی خواھد بود .زﯾرا اﯾن مبارزات دائما به درک و شـناخت بيـشتر از اﯾنکـه
چگونه می توانيم واقعيت را طبق منافع عمومی بشرﯾت تغيير دھيم منجر خواھد شد .
نگرش «اجتناب ناپذﯾر »نگرش غلطی از تارﯾخ است .نگرش خط مستقيمی از تارﯾخ ﯾا نگرش قدرگراﯾانه از رسيدن به کمونيسم – کمونيسمی کـه تقرﯾبـا بـه
شکلی اتوپيائی عاری از ھر تضاد و مبارزه ای است –در استالين بسيار پر رنگ بود”…
در اﯾنجا خواننده متوجه نمی شود که چرا باب آواکيان به مارکس اتھام خدا گونه دﯾدن تکامل تارﯾخ را نسبت می دھد .آﯾا باب آواکيان مخالف علمی دﯾدن تارﯾخ
است؟ وﯾا فکر می کند تارﯾخ بشر صرفاٌ ﯾک گلوله سردر گم است .و ﯾا اﯾنکه منکر آن است که تضاد بين نيرو ھای مولده و روابط توليد است که منجر به انقالب
و نفی کھنه و پدﯾدار گشتن نو می شود؟ آﯾا باب آواکيان ﯾک آگنوستيسيست است .ﯾعنی معتقد است که شناخت جھان ھستی غير ممکن اسـت و رونـد
حرکت ماده دارای قانون مندی خاصی نيست .و ھر پدﯾده ای در اثر تصادف می تواند به پدﯾده ھای دﯾگر تبدﯾل گردد و نمی توان قانونمندی آن را کشف نمود؟
اﯾنھا سواالتی است که برای خواننده بی جواب می ماند .انتقاد کردن از مارکس و انگلس ھيچ اﯾرادی ندارد ولی باﯾد زحمت کشيد و اﯾن انتقادات را مستدل
کرد ھمانطور که آنان زحمت کشيدند و به کشف چيزی نائل آمدند )ماترﯾاليسم تارﯾخی ( که جھان را تکان داد.
”آواکيان خاطر نشان می کند که مارکس و انگلس ھنگام تحليل چارچوب ماترﯾاليسم تارﯾخی ،برخی بقاﯾای نظام فلسفی ھگلی به درون
مارکسيسم انتقال ﯾافت ”.خوب در اﯾنجا باب آواکيان راست می گوﯾد .ولی ببينيم که اﯾن انتقال به چه صورت بود .انگلس در کتاب لودوﯾک فوئر باخ و پاﯾان
فلسفه کالسيک آلمان چنين می گوﯾد.
”ولی اھميت واقعی و خصلت انقالبی فلسفه ھگل ) ما در اﯾنجا باﯾد بررسی خود را به ھمين مرحله نھائی جنبش فلسفی آغاز شـده از
زمان کانت ،محدود کنيم ( ھمانا در اﯾن است که فلسفه ھگل ،ﯾکبار برای ھميشه ،ھرگونه تصوری را در باره جنبﮥ نھائی نتاﯾج تفکر و عمل
انسانی به دور افکنده است .در نظر ھگل حقيقتی که فلسفه می باﯾست بدان معرفت ﯾابد دﯾگر مجموعه ای از احکام جزمی حاضر آماده
ای که به محض کشف ،فقط باﯾد از بر شوند نبود ،بلکه حاال دﯾگر مقر حقيقت خود پروسﮥ معرفت و تکامل تارﯾخی طوالنی علم است ،علمی
که از درجات سفالی دانش به درجات پيوسته باالتری اوج می گيرد ولی ھرگز به آنچنان نقطه ای نمی رسد که در آن حقيقت بـه اصـطالح
مطلقی بيابد و دﯾگر نتواند از آن گامی فراتر رود و براﯾش کاری نماند جز آنکه دست بـر روی دسـت گـذارد و محـو جمـال حقيقـت مطلقـﮥ
مکتسبه خوﯾش گردد .جرﯾان کار نه تنھا در زمينه فلسفه بلکه در ساﯾر شئون معرفت و اﯾضاٌ در رشته فعاليت علمی نيز ،بر ھميـن منـوال
است .تارﯾخ ھم مانند معرفت،ھرگز در ﯾک حالت کامل و اﯾده آل بشری سرانجام نھائی نخواھد ﯾافت .جامعه کامل و دولت کامل  ،چيزھائی
است که تنھا می تواند در عالم پندار موجود باشد .برعکس ،کليه نظامات اجتماعی که در تارﯾخ جای ﯾکدﯾگر را مـی گيرنـد ،تنھـا عبـارت از
مراحل سپنج تکامل بی پاﯾان جامعﮥ انسانی از مرحلﮥ سفال به مرحلﮥ علياست .ھر مرحلـه ای ضـروری اسـت و بـدﯾن ترتيـب در زمـان و
شراﯾطی که منشاء خوﯾش رابدان ھا مدﯾون است ،موجه می باشد .ولی در مقابل شراﯾط نوﯾن و عالی تری که بتـدرﯾج در بطـن خـود آن
تکامل می ﯾابد ،ناپاﯾدار می گردد و وجه توجيه خوﯾش را از دست می دھد .اﯾن مرحله مجبور می شود منزل را به مرحلﮥ عالی تری بپردازد
که آن ھم به نوبه خود دچار انحطاط و فنا می شود .اﯾن فلسفﮥ دﯾالکتيک بنای ھرگونه تصوری را در بارۀ حقيقت نھـائی مطلـق و در بـاره
حاالت مطلق بشری مطابق با آن ،به ھمانسان باطل می سازد که بورژوازی کليه موازﯾن پابرجاشده ای را که قرون متمادی مورد تقدﯾس
بود به وسيله صناﯾع بزرگ و رقابت و بازار جھانی ،عمال ٌ باطل می نماﯾد .برای فلسفه دﯾالکتيک ھيچ چيزی که ﯾکبار برای ھميشه مستقر و
بالشرط و مقدس باشد موجود نيست .اﯾن فلسفه بر ھمه چيز و در ھمه چيز مھر و نشان سقوط ناگزﯾر را مشاھده می کند و در مقابل آن
چيزی جز پروسه الﯾنقطع ظھور و زوال و صعود بی انتھا از سفال به عليا ﯾارای اﯾستادگی ندارد ”).تمام تاکيدات از من است(
در نقل قول باال انگلس به روشنی توضيح می دھد که مارکسيسم با غاﯾت گرائی و قدر گرائی در تضاد است .حال چرا باب آواکيان می خوھد به زور بـه مـا
بقبوالند که مارکس آغشته به قدر گرائی و غاﯾت گرائی بود؟ برای اﯾنکه برای اﯾده نقش اول و تعيين کننده ای بيابد .برای اﯾنکه اﯾده را مقدم بر ماده بر شمارد
و لذا نقش روشنفکر را به عنوان پاﯾه و اساس انقالب بر شمرد و به اﯾن نتيجه برسد که چگونه می توان توده ھا را به سوی کمونيسم رھبری نمود .ﯾعنی به
اﯾن نتيجه برسد که رھبری پرولتارﯾا نه ﯾک رھبری عينی بلکه ذھنی است .و اﯾن رھبری ذھنی چيزی نيست بجز رھبری حزب و رھبری حزب ھم متمرکز می
شود در صدر باب آواکيان و ھم اﯾن در مورد حزب کمونيست اﯾران ) م .ل .م(خودمان ھم صادق است .منتھی خجالتی تر .در اﯾنجا دعوا بر سر چيست؟ بر سر
اﯾن است که بنيادی ترﯾن اصل مارکسيسم ﯾعنی ماترﯾاليسم تارﯾخی را به چالش بکشند .و مارکسيسم را از درون تھی و بی آزار گردانند .مارکس در نامه ای
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مارکس در نامه ای به واﯾد ماﯾر در باره خود چنين می گوﯾد.
”حاال در باره خود من ،من نه ادعای کشف ،وجود طبقات در جامعه مدرن و نه مبارزه بين آنھا را کرده ام .خيلی قبل از من مورخين بورژوازی،
توسعه تارﯾخی مبارزات بين طبقات را توضيح داده اند ،ھمينطور اقتصاد دانان بورژوازی آناتومی جامعه بورژوازی را توضيح داده اند .سـھم
خود من اﯾن بود که  ١٫نشان دادن اﯾنکه وجود طبقات تنھا به فازھای معين تارﯾخی در تکامل توليدی آنھا بستگی دارد ٢٫.که مبارزه طبقاتی
ضرورتاٌ به دﯾکتاتوری پرولتارﯾا منتھی می شود ،که اﯾن دﯾکتاتوری خودش به منزله چيزی بيش از انتقـال بـه محـو تمـام طبقـات و جامعـه
طبقاتی نيست”.
من در اﯾنجا سعی کردم تضاد بين درک باب آواکيان از ماترﯾاليسم تارﯾخی با درک مارکس و انگلس از آن را نشان دھم.
”آواکيان خاطر نشان می کند که مارکس و انگلس ھنگام تحليل چارچوب ماترﯾاليسم تارﯾخی ،برخی بقاﯾای نظام فلسفی ھگلی به درون مارکسيسم انتقال
داده اند .بطور خاص ﯾک مقدار گراﯾش به “اجتناب ناپذﯾری ”را در آنھا می توان مشاھده کرد .ﯾعنی اتغاقاتی که افتاد ضرورتاٌ باﯾد رخ می داد .اﯾن مسئله ربـط
دارد به ﯾک اصل فلسفی موسوم به نفی در نفی که مارکس و انگلس برای توضيح پدﯾده ھا و تکامل تارﯾخی از آن سود جـستند .نگـرش نفـی در نفـی بـه
معنای آن است که پدﯾده ھا آنگونه تکامل می ﯾابند که ﯾک چيز خاص توسط دﯾگری نفی می شود که به نوبه خود به نفی دﯾگر و دﯾگر می انجامد و ھر بـار
سنتز شامل عوامل قبلی ھست اما در سطحی باالتر ”.نقل از تئوری سنتز نوﯾن
رفقا برای اﯾنکه نفی در نفی را بتوانند به راحتی نفی کنند واز اﯾن نفی سنتزی نوﯾن بنماﯾند ابتدا آن را عامی می کنند .ﯾعنی آنـرا از محتـوای انقالبـی اش
بيرون می کشند .و بعد به اﯾن نتيجه گيری می رسند که بقاﯾای ھگلی (ﯾعنی اﯾده آليسم )از طرﯾق مارکس و انگلس به درون مارکسيسم راه ﯾافت ،چون
آنھا اعتقاد به نفی در نفی داشته اند .خوب حال ببينيم اﯾن نفی در نفی چيست که آنقدر «سنتز نوﯾن »را به درد آورده.
ھستی با نيستی جمع آﯾد ﯾعنی بدون ھستی ،نيستی و بدون نيستی ،ھستی قابل تصور نيست .خود ھستی در شدن نيست مـی شـود و نيـستی در
شدن ھست می گردد .وجود در سير تکاملی خوﯾش ال وجود می شود و ميميردو به وجود دﯾگری تبدﯾل می گردد که خود دارای سير تکاملی وﯾژه خود است .
موجود انگاشتن ﯾک وجود ﯾعنی انتزاع آن از سير حرکتی خوﯾش .پس وجود در روند بی پاﯾان تکامل ھستی دائماٌ در بودن و نبودن است .ھر لحظه ای از وجود
ھم موجود ھست ھم نيست ﯾعنی در اصل نمی توان ﯾک وجود را موجود و اﯾستا دﯾد .چه ،حرکت جزء الﯾنفک ماده است و ماده بـدون حرکـت نيـست مـی
شود .به قول لنين تصور ماده بدون حرکت ھمانقدر غير ممکن است که حرکت بدون ماده .پس ماده در ﯾک حرکت دائمی به سوی بی نھاﯾت است .انگلس در
آنتی دورﯾنگ می گوﯾد:
”حرکت شکل ھستی ماده است.درھيچ جا ھيچ وقت ماده بدون حرکت وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد ”.تاکيد از انگلس
در حقيقت ماده در حرکت در حال نفی دائمی خود است .اﯾن قانون دﯾالکتيک طبيعت است .ولی ما با انتزاع نمودن ماده آنرا از حرکت باز می دارﯾم چيزی که
پذﯾرای آن نيست پس غير واقعی است .اما برای مطالعه بر روی پدﯾده ھا وکشف روابط درونی آنھا ما مجبور ھستيم که آنان را انتزاع کنيم ﯾعنی مـصنوعا از
حرکت بازشان دارﯾم .روابطی که در ابتدا به صورت ذواتی کنکرت و پيچيده ،خود را می نماﯾانند .برای شناخت از پدﯾده باﯾد آنرا تغيير داد .و برای تغيير باﯾد در
جھت تحليل و تجرﯾد اﯾن کنکرت پيش رفت تا به طور نسبی به ساده ترﯾن تعينات رسيد ،و سپس به بررسی ﯾک ﯾک تعينات ساده در چارچوب مقوله کنکرت
پرداخت.
آقای دورﯾنگ در باره مارکس چنين می نوﯾسد:
”طرح تارﯾخ)پيداﯾش اوليه سرماﯾه در انگلستان( نسبتاٌ بھترﯾن قسمت کتاب مارکس است و بھتر از اﯾن ھم می توانست باشد ،ھر آﯾنه پس
از اتکا به چوبدست علمی ،دﯾگر به چوب دست دﯾالکتيکی تکيه نمی کرد .در اﯾنجا به علت نبودن وسيلﮥ بھتر و روشنتری ،نفی نفی ھگـل
باﯾد نقش قابله ای را اﯾفا نماﯾد که توسط آن بند ناف آﯾنده از گذشته برﯾده ميشود .الغاء مالکيت فردی که از قرن شانزدھم به اﯾنطـرف بـه
طور جنينی دﯾده می شود اولين نفی است .پس از اﯾن نفی دومی می آﯾد .که به مثابه نفی نفی بوده و از اﯾن رو به مثابه اﯾجاد مجدد «
مالکيت فردی »است ،ولی به شکل و ﯾا خصوصيتی عالی تر و متکی بر مالکيت عمومی بر زمين و وسائل کار .وقتی که مارکس «مالکيت
فردی »جدﯾد را در عين حال «مالکيت اجتماعی »می نامد ،در اﯾنجا فقط وحدت عالی تر ھگل دﯾده می شود ،وحدتی که در آن تضاد مرتفع
شده ﯾعنی مطابق لغت بازی باﯾد ھم زائل و ھم حفظ شده باشد…براﯾن اساس سلب مالکيت از غاصبين در عين حال نتيجه خود بخودی ﯾک
واقعيت تارﯾخی در مناسبات ظاھری و مادی اش می باشد …ھيچ شخص عاقلی به اعتبار پر حرفی ھای ھگل مثال ٌ در مورد نفی نفی بـه
ضرورت اجتماعی شدن سرماﯾه و زمين باور نمی آورد …تصورات نامتجانس و مبھم مارکس برای آنکس که می داند که با دﯾالکتيک ھگل چه
چيزھائی را می توان به عنوان اساس علوم طبيعی به ھم بافت و ﯾا چه چيزھای بی معنی را از آن بدست آورد ،تعجـب آور نيـست .ولـی
برای آنکس که به اﯾن شعبده بازی ھا آشنائی ندارد ،با ﯾد موکداٌ خاطر نشان ساخت که در نزد ھگل نفی اول به مفھـوم مـذھبی ھبـوط و
نفی دوم عروج وی به وحدتی عالی تر است ”…از آنتی دورﯾنگ
در اﯾنجا شباھت ھائی بين بحث آقای دورﯾنگ و رفقاﯾمان وجود دارد ﯾعنی رد قانون دﯾالکتيکی نفی نفی .قانونی که بيان کننده وجـود تـضاد در درون پدﯾـده
ھاست .ﯾعنی پدﯾده ھا با نفی وضع موجود خوﯾش به حرکت در می آﯾند و آﯾنده خوﯾش را رقم می زنند .که خود اﯾن آﯾنده به نوبه خود نفی می گردد و اﯾن در
بی نھاﯾت ھستی ا بدی می شود .حال ببينيم که انگلس چه پاسخی به آقای دورﯾنگ می دھد.
”بنا براﯾن ) به گفته دورﯾنگ ( مارکس نمی تواند ضرورت انقالب اجتماعی ،اﯾجاد مالکيت جمعی بر زميـن و وسـائل توليـد بدسـت آمـده از
طرﯾق کار را به طرز دﯾگری ثابت کند .جز اﯾنکه به نفی نفی ھگلی متوسل شود. ..
مارکس می گوﯾد « .اﯾن نفی نفی است .اﯾن نفی ،مجدداٌ مالکيت فردی را بوجود ميآورد ،ولی بر اساس دستآوردھای دوران سرماﯾه داری
و ھمکاری کارگران آزاد و مالکيت جمعی شان بر زمين و بر وسائل توليدی که توسط خـود کـار فـرآورده شـده انـد .طبيعتـاٌ تبـدﯾل مالکيـت
خصوصی پراکنده و مبتنی بر کار فردی افراد به مالکيت سرماﯾه داری ،پروسه ای بمراتب طوالنی تر ،مشکلتر و سخت تر از تبدﯾل مالکيـت
فردی سرماﯾه داری مبتنی بر فعاليت عمال ٌ اجتماعی توليد ،به مالکيت اجتماعی است»…
…مارکس از نظر تارﯾخی مدلل ساخته و در اﯾنجا بطور خالصه می گوﯾد که ھمانطور که در گذشته مؤسسه کوچک با تکامل خـود شـرائط
نابودی خوﯾش ،ﯾعنی سلب مالکيت از مالکين کوچک را ضرورتاٌ بوجود آورد ،ھمانطور ھم اکنون شيوۀ توليد سرماﯾه داری شراﯾط مـادی را
بوجود آورده است که تحت آن خود باﯾد نابود شود .اﯾن روند ،روندی تارﯾخی است و اگر در عين حال روندی دﯾالکتيکی نيز می باشـد ،اﯾـن
دﯾگر تقصير مارکس نيست ،با اﯾنکه ممکن است به مذاق آقای دورﯾنگ )برای ما باب آواکيان ( خوش نياﯾد.
تازه پس از اﯾنکه مارکس برھان تارﯾخی اش را تمام می کند چنين ادامه می دھد « :شيوه توليد و تملک سرماﯾه داری و بدﯾن ترتيب مالکيت
خصوصی ،اولين نفی مالکيت خصوصی ،فردی و مبتنی به کار شخصی است .نفی توليد سرماﯾه داری ،بوسيله خود اﯾن توليـد ،ھمچـون
ضرورت ﯾک روند طبيعی ،توليد می شود و اﯾن نفی نفی است ».و غيره ھمچنانکه نقل قول شد.
بنابر اﯾن مارکس در نظر ندارد که چون اﯾن جرﯾان را نفی نفی می نامد ،از اﯾنرو بخواھد آنرا به عنـوان ضـرورت تـارﯾخی باثبـات رسـاند .بـر
عکس :پس از آنکه او از نظر تارﯾخی اثبات می کند که اﯾن جرﯾان در عمل بعضاً واقع شده است و بعضاً باﯾد واقع شود ،آنـرا در عيـن حـال
جرﯾانی می نامد که مطابق قانون معين دﯾالکتيکی صورت می پذﯾرد .و اﯾن تمام مطلب است ”…آنتی دورﯾنگ ،فرﯾدرﯾش انگلس
در اﯾنجا انگلس به چه شيوائی ،اوال ً اﯾن مھم که ما اﯾده ھای خود را به طبيعت تحميل نمی کنيم بلکه از طبيعت است که اﯾده ھای خود را می گيرﯾم و دوماً
اﯾنکه نفی نفی ﯾکی از قوانين تکامل ماده است را بيان می دارد:
” حال ممکن است اﯾراد بگيرند که :اﯾن نفی که در اﯾنجا صورت گرفته نفی صحيح نبوده است .ﯾک دانه جو را بدﯾن طرﯾق ھم می توان نفی
نمود که آنرا به آرد تبدﯾل کرد و ﯾا ﯾک حشره را از طرﯾق لگد کردن نفی نمود و ﯾا مقدار dرا خط زد وغيره و ﯾا اﯾنکه اﯾن جمله را که گل سرخ،
گل سرخ است نفی کرده و می گوئيم نه گل سرخ ،گل سرخ نيست و اگر نفی مجدداً نفی کنم چه بوجود خواھد آمد .اﯾنکـه مثـال ً بلـه گـل
سرخ ،گل سرخ است .اﯾن اﯾرادات عمال ً استدالالت اساسی متافزﯾسين ھا عليه دﯾالکتيک است و الﯾق جمود فکرﯾشان می باشد.
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نفی در دﯾالکتيک به معنای اﯾن نيست که به طور ساده نه بگوئيم .عدم وجود شيئی را اعالم کنيم و ﯾا شيئی را بطرز دلخواھی نابود کنيم .
حتی اسپينوزا می گوﯾد detrminatio est omnisھر تحدﯾد و ﯾا تعين در عين حال نفی است .عالوه بر اﯾن ،نوع نفی در اﯾنجـا اوال ً بوسـيله
طبيعت علم و ثانياً بوسيله طبيعت خاص پروسه تعيين می شود .بنابراﯾن من نه تنھا باﯾد نفی کنم ،بلکه باﯾد نفی را ھم مرتفع کنم .از اﯾنرو
من باﯾد اولين نفی را چنان انجام دھم که نفی دوم ممکن شده و ﯾا ممکن بماند .چگونه؟ بر اساس طبيعت ھر موضوع؛ اگر دانه جوﯾی را به
آرد تبدﯾل ﯾا حشره ای را له کنم در اﯾنجا اولين نفی را انجام داده ام ولی دومين نفی را غير ممکن ساخته ام .بنابراﯾن ھر نوعـی از اشـياء
وﯾژگی خاص دارد و باﯾد چنان نفی شود که نتيجه اش نوعی تکامل باشد و به ھمين گونه است انـواع تـصورات و مفـاھيم .در محاسـبات
مشتق و انتگرال ،نفی به نوعی دﯾگر صورت می گيرد تا اﯾجاد قوه مثبت از رﯾشه منفی ـ و اﯾنرا ھم باﯾد نظير ھر چيز دﯾگر فرا گرفت ـ فقط با
علم به اﯾنکه بوته جو و محاسبات مشتق مشمول قانون نفی نفی می شوند ،نه می توان با موفقيت جو کاشـت و نـه مـشتق و انتگـرال
گرفت .ھمچنان که من نمی توانم با علم به قوانين اﯾجاد اصوات توسط تارھا و ابعاد صوتی ،بی مقدمـه بـه نـواختن وﯾلـون بـپردازم .پـس
بنابراﯾن روشن است که نفی نفی که در اﯾن بازی بچه گانه خالصه شود که aﯾکبار نوشته شود و بار دﯾگر خط بزنند و ﯾا اﯾنکـه ﯾکبـار ادعـا
شود که گل سرخ ھست و بار دﯾگر اﯾنکه گل سرخ نيست ثمره اش چيزی جز دﯾوانگی کسی که به اﯾنکار دست می زند نخواھد بـود .و در
عين حال متافزﯾسين ھا می خواھند بما بقبوالنند که اگر خواستيم نفی نفی را انجام دھيم باﯾد شيوه صحيح آنھارا بر گزﯾنيم ”.آنتی دورﯾنگ ـ
فردرﯾش انگلس
آری ما به صرف دانستن قانون نفی نفی نه می توانيم با موفقيت جو بکارﯾم نه می توانيم انتگرال بگيرﯾم و نه انقالب کنيم و ﯾا قيامی را به پيروزی برسانيم .
قابل توجه حزب (م .ل .م )که فکر می کند آنھائی که به نفی نفی اعتقاد دارند دست روی دست می گذارند تا تارﯾخ کار خودش را بکند .اﯾن سفـسطه ای
بيش نيست .ھمانطور که نه لنين و نه ھزاران کمونيستی که در طول تارﯾخ جان خود را در راه مبارزه با سرماﯾه داری از دست دادند چنين نکردند .شاﯾد اﯾن
ﯾک قياس به نفس باشد که رفقا انجام می دھند.
حال بپردازﯾم به قرائت جدﯾد رفقا از ”حقيقت ”و “حقيقت طبقاتی “.در ادامه تز سنتز نوﯾن چنين آمده است.
”در زمينه فلسفه و متد می توان به ﯾک مورد دﯾگر از سنتز نوﯾن اشاره کرد .اشکالی که باب تحت عنوان ”حقيقت طبقاتی ”آنرا مورد نقد قرار داده است .که
بيان روﯾکرد غير علمی به حقيقت است .تحت عنوان اﯾنکه ھر طبقه ای حقيقت خودش را دارا است .پرولتارﯾا حقيقت خود را دارد و بورژوازی حقيقت خود را .
اما نکته اﯾنجاست که حقيقت حقيقت است .ﯾاوه ﯾاوه است و مھم نيست که کی و چه طبقه ای آن را گفته است .حقيقت ﯾک چيز عينی است .ﯾعنی خارج
از ذھن اﯾن پرولتر ﯾا فالن بورژوا وجود دارد .از اﯾن زاوﯾه خصلت طبقاتی ندارد .البته اﯾنکه حقاﯾق چگونه در دست گرفته می شوند و چگونه در جامعه بکار بسته
می شوند ،با استقاده از اﯾن دانش در جامعه چه اتفاقی می افتد؛ مسئله اﯾست که کامال با موضوعات طبقاتی و مبارزه طبقاتی مـرتبط اسـت .و در جھـان
ھمواره بر سر اﯾنھا مبارزه طبقاتی ھست .از سوی دﯾگر ،مبارزه علمی بر سر خصلت و محتوای ھر تئوری علمی ھست .اما اﯾن مبارزه برای کشف حقيقت
دارای خصلت طبقاتی نيست .اﯾن فرق دارد با اﯾنکه اﯾن دانش برای چه به مصرف خواھد رسيد .و پژوھش علمی در چـه چـارچوبی در جرﯾـان اسـت .ولـی
حقيقت دارای خصلت طبقاتی نيست .در طول تارﯾخ خيلی از حقاﯾق علمی ﯾا اجتماعی بودند که توسط دﯾگرانی کشف و بيان شد که از نظر سـمت گـيری
طبقاتی لزوما با طبقه کارگر سمت گيری نداشتند و ﯾا لزوما از متدی که ماترﯾاليسم دﯾالکتيکی که جامع ترﯾن ،سيستماتيزه ترﯾن و پيگيرترﯾن متد برای کشف
حقيقت است پيروی نمی کردند .برای مثال تئوری داروﯾن که تئوری تکامل را کشف کرد در سمت پرولتارﯾا نبود ”…)تمام تاکيدات از من است(.
و ﯾا در حقيقت شماره  ۵٠ارگان حزب) م .ل .م( آمده است که:
”باالخره ،و بسيار مھم ،باب آواکيان دﯾدگاه ھای اپيستمولوژﯾک قدمت دار در جنبش کمونيستی را مورد نقـد قـرار داده و از آن ھـا گسـست کـرده اسـت .
اپيستمولوژی به تئوری شناخت اشاره دارد :اﯾنکه ما چگونه به حقيقت دست می ﯾابيم .ﯾکی از اﯾن دﯾدگاه ھای اپيـستمولوژﯾک غلـط دﯾـدگاھی اسـت کـه
معتقد است «حقيقت دارای خصلت طبقاتی است ».در حاليکه حقيقت ،حقيقت است و ﯾاوه ،ﯾاوه .فارغ از اﯾنکه بيان کننده ی آن کيست .بله ،ماترﯾاليسم و
دﯾالکتيک به عنوان ﯾک متد کلی می تواند )اگر که ما در بکار بست آن واقعا پيگير و دقيق باشيم(توانائی ما را در دستيابی به حقيقت باال برد .اما حتا بعد از
بکار بردن اﯾن متد ،ھر آنچه را که بدست آورده اﯾم باﯾد بر حسب اﯾنکه آﯾا اساسا منطبق بر واقعيت ھست ﯾا خير محک زنيم و نه بر حسب اﯾنکه از طرﯾق چه
روشی آن را بدست آورده اﯾم .
در واقع کسانی که از اﯾن متد )متد ماترﯾاليسم دﯾالکتيک( استفاده نمی کنند -منجمله کسانی که از آن متنفرند -می توانند حقاﯾق مھمی را کشف کنند و
کرده اند .طبقات مختلف با واقعيت ھای عينی متفاوت روبرو نيستند و «حقاﯾق »متفاوت برای طبقات مختلف ندارﯾم .نمی توان گفت« :اﯾن ﯾک چيز پرولـتری
است …و ھمه نمی توانند آن را بفھمند ».ﯾک واقعيت موجود است .از آنجا که پرولتارﯾا به مثابه ﯾک طبقه نيازی به پنھان کردن خصلت جامعه بشری ندارد،
ماترﯾاليسم دﯾالکتيکی و تارﯾخی بر منافع اساسی وی منطبق است .اما تقليل آن به اﯾنکه «حقيقت دارای خصلت طبقاتی است »می تواند آدم را به آنجا
ببرد که امکان ﯾادگيری چيزی از متفکرﯾن بورژوا ﯾا حتا متفکرﯾنی که نه بورژوا ھستند و نه اﯾنکه در چارچوب مارکسيسم قرار دارند را رد کند .و می تواند آدم را
به آنجا ببرد که فکر کند صرفا به دليل آنکه فالنی از پرولتارﯾا ھست دسترسی وﯾژه ای به حقيقت دارد“ .
[گذشته و آﯾنده کمونيسم در پرتو سنتز نوﯾن حقيقت شماره ]۵٠
اوال ً دانشمندان بدون اﯾنکه بدانند ،آن جائی که در کارھاﯾشان موفق بوده اند و به نتاﯾج پيش بينی شده دست ﯾافته اند ،از ماترﯾاليسم دﯾالکتيک پيروی کرده و
می کنند .چون ماترﯾاليسم دﯾالکتيک ﯾک چيزی نيست که در فالن کتاب نوشته شده باشد و اگر کسی آنرا نخوانـد ،نمـی توانـد بکـارش بنـدد .ماترﯾاليـسم
دﯾالکتيک علم عام است و جھان شمولی آن در علمی بودن آن است .توده ھای مردم ھرروزه بدون اﯾنکه با فلسفه ماترﯾاليسم دﯾالکتيک سـرو کـار داشـته
باشند کم و بيش آنجائی که موفق می شوند آنرا بکار می بندند .ماترﯾالسيم دﯾالکتيک اﯾده ای نيست که بخواھد خود را بر طبيعت تحميـل کنـد بلکـه اﯾـده
اﯾست ،بر گرفته شده از حرکت واقعی ماده ،بنابراﯾن واقعی و حقيقی است؛ واقعی است چون نه مقدم برماده بلکه بر گرفتـه شـده از واقعيـات جھـان
ھستی است .حقيقی است چون ،شيوه حل تضاد ھا را نه به صورت انتزاعی و جامد ،بلکه به صورت دﯾالکتيکی و در حرکت ماده و ماده در حرکت ،بررسی
می کند .مثال توده ھای ميليونی مردم ممکن است بخاطر فرھنگ ارتجاعی غالب ،شدﯾداً مذھبی و اﯾده آليست باشند ولی در کار ھای روز مره خود با ماده
واقعی سرو کار دارند و مجبور ھستند ،ماترﯾاليست باشند .اگر گندم را در خاک نکارند و برای رشد آن شراﯾط مناسب مادی فراھم نياورند ھرچقدر ھم که دعا
بخوانند گندم رشد نخواھد کرد و نمی توانند برداشتی داشته باشند .اﯾن را توده ھای مردم می دانند و بکار می بندند و ﯾا اﯾنکـه اگـر جـو بکارنـد گنـدم درو
نخواھند کرد ولو ھر چقدر ھم نياﯾش به در گاه خدا کنند .اﯾنھا قوانين ماترﯾاليستی است که توده ھا بدون اﯾنکه بدانند بکار می بندند .و ﯾا در بنا ھای تارﯾخی
ما می بينيم که به طرز حيرت آوری قوانين پيچيده ھندسی و فيزﯾک بکار گرفته شده اند که مھندسين کنونی را به حيرت وا داشته اند بدون اﯾنکه خالق اﯾن
آثار دانشگاه رفته باشد و ﯾا حتی سواد خواندن و نوشتن داشته باشد .در طب سنتی از قوانين دﯾالکتيک بسيار استفاده می شده است.
”آگاھی نيست که زندگی را تعيين می کند ،بلکه زندگی است که آگاھی را تعيين می کند ”.لودوﯾک فوئر باخ و پاﯾان فلسفه کالسيک ـ فردرﯾش
انگلس
اﯾن درک سنتز نوﯾن که ” :در طول تارﯾخ خيلی از حقاﯾق علمی ﯾا اجتماعی بودند که توسط دﯾگرانی کشف و بيان شد که از نظر سمت گيری طبقاتی لزوما با
طبقه کارگر سمت گيری نداشتند و ﯾا لزوماً از متدی که ماترﯾاليسم دﯾالکتيکی که جامع ترﯾن ،سيستماتيزه ترﯾن و پيگيرترﯾن متد برای کشف حقيقت اسـت
پيروی نمی کردند ”.با قوانين جھان مادی خوانائی ندارد ﯾعنی طبق بحث فوق دﯾگر الزم نيست که به ماترﯾاليسم دﯾالکتيک پاﯾبند باشيم چون راه ھای مختلف
با فلسفه ھای مختلف برای کشف حقيقت وجود دارد .اﯾن درک غلطی از ماترﯾاليسم دﯾالکتيک و علم است .اﯾن تقليل مارکسيسم بـه چـيزی بـرای پـسند
آکادمسين ھاست.
”بدﯾن سان دﯾالکتيک به علم قوانين عمومی جنبش خواه در جھان خارج و خواه در تفکرات انسان منحصر می گـردد :اﯾـن ھـا دو سلـسله
قوانينی ھستند که در ماھيت امر ﯾکسانند و لی از لحاظ بيان خود تنھا در آن حدودی که دماغ انسانی می تواند آنھارا آگاھانه به کار بندد از
ﯾکدﯾگر متماﯾزند و حال آنکه در طبيعت و تا کنون اکثراً در تارﯾخ بشر نيز ـ راه خود را غير آگاھانه و به شکل ضرورت خارجی بين سلسله بی
پاﯾان تصادفات ظاھری ،می پيماﯾند ”.لودوﯾک فوئر باخ و پاﯾان فلسفه کالسيک ـ فردرﯾش انگلس
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علم چيست؟ ذھنيتی منتج از واقعيات جھان ھستی .علم ذھنيتی است گرفته شده از عين برای تغيير جھان ھستی .ھدف علم تنھا توضيح جھان نيست
بلکه بحث تغيير آنرا دارد .علم ،کشف روابط جھان ھستی است که ھمواره در حال تغيير و تکوﯾن ،مردن و زنده شدن ھستند .پس در واقع علم ،از ھـستی
برآمده تا به درون و اعماق آن نفوذ کند .تغيير بيند و تغييردھد ،جھت گيرد و جھت دھد .و حدودعلم ھمان ھستی واقع است ،ونـا محـدودی ھـستی ،علـم
رانامحد ود می سازد ،زﯾرا حرکت که اساس ھستی است مطلقا نامحدود است و منشاء نامحدودی ھستی است .ماترﯾاليسم دﯾالکتيک علم عام اسـت و
جھان شمولی آن در علمی بودن آن است .جھان بينی ماتنرﯾاليسم دﯾالکتيک بر مبنای فلسفه ای قرار دارد ،که پراتيک ھسته اصلی آنر ا تشکيل می دھد .
البته نه پراتيکی محض ،بلکه ذھنيتی است از عينيتی در حرکت و تکامل .ماترﯾاليسم دﯾالکتيک درک قوانين حرکت ماده در روند تکاملی آن است .بنابراﯾن خواه
ناخواه دانشمندانی که به کشفيات علمی دست پيداکرده اند در پروسه کاروتحقيقات خوﯾش کمابيش از ماترﯾاليسم دﯾالکتيک پيروی کرده اند.
و اما درباره حقيقت باﯾد گفت که حقيقت؛ راه حل تضادھا و آﯾنده واقعيتی است که از اعتبار افتاده و ضرورت خوﯾش را از دست داده است .واقعيت چـيزی
ت واقعياتِ کنونی دارند .چه ،از حل تضاد ھای واقعيات موجـود بـر
است که واقع شده ،وجود دارد ﯾا وجود داشته است .واقعيات آﯾنده به نوعی پاﯾه در حقيق ِ
خواسته اند .فعليت ﯾافتن حقيقت مجدداً واقعيت نورا می سازد که البته اﯾن واقعيت به نوبه خود غير واقعی می گردد و حقيقتی نو را طلب می کند .مثال ً در
جامعه فئودالی ،فئوداليسم ﯾک واقعيت بود .با تکامل نيروھای مولده جامعه (که ابزار توليدی بخشی از آن است )روابط توليدی منطبق با آن نيز باﯾد تکامل
پيدا می کرد و در نتيجه مناسبات توليدی جدﯾدی را می طلبيد .جامعه فئودالی ضرورت وجودی خود را از دسـت داد و باﯾـد نـو جـای کھنـه مـی نشـست .
فئوداليسم ضد حقيقت بود ،چه حقيقت شيوه حل تضاد ھای حاد شده و آنتاگونيسم شده جامعه فئودالی بود و باﯾد واقعيتی نو جای آنرا می گرفت که ھمانا
مناسبات توليدی جدﯾدی به نام سرماﯾه داری بود.حل تضاد ھای اساسی جامعه فئودالی ،جامعه را به سوی سرماﯾه داری سوق داد .و اﯾن ﯾک حقيقـت از
پروسه تکامل جامعه بشری بود .بورژوازی به نوبه خود ضد حقيقت است چه حقيقت راه حل تضادھای جامعه بورژوازی است .اﯾن بحث کـه ”ھـر طبقـه ای
حقيقت خوﯾش را دارد ”.کامال ً از بيخ و بن غلط است و منظور مارکسيستھا از حقيقت طبقاتی نه اﯾن است که ھر طبقـه ای حقيقـت خـوﯾش را
داراست بلکه بر عکس منظور اﯾن است که حقيقت نزد طبقه بالنده جامعه است و در جامعه طبقاتی امروزی حقيقت نزد پرولتارﯾاست  ).در
باره اﯾن مسئله در ادامه بيشتر توضيح خواھم داد که قوانين حرکت جامعه را با قوانين فيزﯾکی ماده تميز باﯾد داد (.و اگر می خواھيد به حقيقت واقعی جھان
دست پيدا کنيد ،فقط و فقط ماترﯾاليسم دﯾالکتيک می تواند به شما کمک کند والغير.
”ولی واقعيت در نظر ھگل به ھيچوجه آن صفتی نيست که در اوضاع و احوال و ھر زمانی ،ذاتی نظام اجتماعی ﯾا سياسی آن زمان باشد .
برعکس .جمھوری ُرم واقعی بود ولی امپراطوری ُرم ھم که جمھوری را از صحنه بدر کرد ،واقعی بود .سلطنت فرانسه در سـال  ١٧٨٩بـه
حدی غير واقعی شد ،ﯾعنی به حدی ھر گونه ضرورتی را از دست داد و به حدی غير معقول گردﯾد که انقالب کبير که ھگل پيوسته از آن با
شور فراوان سخن می راند ،می باﯾست نابودش سازد .لذا در اﯾنجا سلطنت غير واقعی ولی انقالب واقعی بود .کامال ً بھمين ترتيب ھم ،به
تناسب تکامل ،کليه آن چيزی که در سابق واقعی بودند ،غير واقعی می شوند و ضرورت و حق حيات خود و معقوليت خود را از دست می
دھند .واقعيت نو و قابل حيات جای واقعيت ميرنده را می گيرد و اگر کھنه بحد کافی عاقل باشد که بدون مقاومت بميرد در آن صورت بنحوی
مسالمت آميز و اگر با اﯾن ضرورت از در مخالفت در آﯾدـ از راه قھر جای او را ميگيرد .بدﯾن ترتيب اﯾن حکم ھگل در پرتو خود دﯾالکتيک ھگل ،به
ضد خود مبدل می شود؛ ھر واقعيتی در عرصﮥ تارﯾخ انسانی به مرور اﯾام غير معقول می گردد و بنابر اﯾن ھر واقعيتی به اقتضای طبيعت
خود غير معقول است و از پيش داغ نامعقولی بر خود دارد؛ و اما ھر چيز معقولی که در مغز انسانھا و جـو دارد ،ھـر قـدر ھـم بـا واقعيـت
ظاھری موجود تضاد داشته باشد ،مقدر است که به واقعيت مبدل گردد .طبق کليﮥ قواعد اسلوب تفکر ھگلی حکمی که معقوليت ھر چيز
واقعی را اعالم می دارد به حکم دﯾگری مبدل می شود و آن اﯾنکه :ھر چيز موجود سزاوار نابودی است “ ).تأکيد از من است( لودوﯾک فوئر باخ و
پاﯾان فلسفه کالسيک ـ فردرﯾش انگلس
حقيقت و واقعيت ضمن اﯾنکه دو مقوله جدا از نظر فلسفی ھستند ،در ھم تأثير گذاشته و روند حرکت ماده را شکل می دھند .ھمانطور که حقيقت از درون
واقعيت نضج می گيرد و گسترش می ﯾابد ،سبب اﯾجاد واقعيتی نو می گردد که به نوبه خود به محض موجود شدنش پاﯾه ھای نابودی خوﯾش را بنا می نھد.
و اما در باره گفته فوق سنتز نوﯾن که“ : .اما نکته اﯾنجاست که حقيقت حقيقت است .ﯾاوه ﯾاوه است و مھم نيست که کی و چه طبقه ای آن را گفته است .
حقيقت ﯾک چيز عينی است .ﯾعنی خارج از ذھن اﯾن پرولتر ﯾا فالن بورژوا وجود دارد ”).تأکيد از من است( اﯾن ﯾک بحـث مکـانيکی اسـت و ھيـچ قرابـتی بـا
مارکسيسم ندارد .ھر چقدر ھم که ممکن است توده پسند باشد مانند آن “مار و تصوﯾر مار “.ماترﯾاليسم دﯾالکتيک چنين چيزی را که ”:حقيقت حقيقت است
و ﯾاوه ﯾاوه است ”.را نمی تواند قبول داشته باشد .ماترﯾاليسم دﯾالکتيک بر اﯾن باور است که ھمواره حقيقت با ضد خودش در حرکت و تکامل است .ما ﯾـک
حقيقت شسته و رفته و الھی ندارﯾم که بخواھيم بدان دست پيدا کنيم .ھمواره حقيقت با ضد حقيقت ـ حال می خواھيد بگوئيد ﯾاوه ـ ھمراه است .چيزی که
امروز حقيقت است ممکن است فردا غير واقعی و غير حقيقی بشود و چيزی که ﯾاوه است می تواند جنبه ھائی از حقيقت را در خود نھفته داشته باشد.
”آنچه که اکنون حقيقت شمرده می شود ،دارای جھت اشتباه آميزی است که حال مستور است و به مرور زمان آشکار می گردد؛ و کامال ً
به ھمين ترتيب ،آنچه که امروز گمراھی نام دارد دارای جھتی حقيقی است که بدان مناسبت سابقاً می توانست حقيقت به شمار آﯾد؛ آنچه
که بعنوان ضروری مستقر می شود از تصادفات صرف تشکيل ﯾافته و آنچه که تصادف شمرده می شود شکلی است که درپس آن ضرورت
پنھان است و قس عليھذا ”.لودوﯾک فوئر باخ و پاﯾان فلسفه کالسيک ـ فردرﯾش انگلس
حرکت جزء الﯾنفک ماده است .ھمانطور که فضائی را بدون ماده نمی توان تصور نمود ،ماده را نيز بدون حرکت نمی توان تصور کرد .ماترﯾاليسم دﯾالکتيک درک
از ھستی در عرصه شدن آن است .چه ،ھمه چيز در حال شدن است .بودن ﯾا نبودن دو مقوله جدا از ھم نيستند ،بلکه در ﯾک وحدت ضدﯾن دائمی ،خود را در
شدن متجلی می گردانند .به قول دکتر تقی ارانی ”غرض مکتب مادی از ماده ھمان وحدت واقعی متغير است نه جرم فيزﯾکی “ ٢اﯾن شـدن ھمـان تکامـل
دائمی ماده است که ازلی و ابدی است .ماده ضمن تکامل ،قوانين جدﯾدی نيز بر آن جاری می گردد .ﯾعنی قوانين جاری بر ماده نيز ھمراه با تکامـل
ماده در حال تکامل و حرکت ھستند .با بررسی حرکت تکاملی ماده بر روی کره ارض در می ﯾابيم که در شراﯾط مساعد آن دوران کره زمين طی ميليـون ھـا
سال ،حيات از ﯾک سوپ اوليه بی جان شکل گرفت. ٣با پيداﯾش حيات ،قوانين جدﯾدی در روند تکاملی آن جاری شد که اﯾن قوانين بر مـاده بـی جـان جـاری
نيست .موجودات زنده را با شش عامل ﯾا فاکتور از موجودات غير زنده ميتوان تميز داد ” ١.ـ موجودات زنده از سلول تشکيل ﯾافته اند ٢.ـ موجودات زنده انرژی
به دست می آورند و مصرف می کنند ٣.ـ موجودات زنده رشد و تکامل می ﯾابند ۴.ـ موجودات زنده توليد مثل می کنند ۵.ـ موجودات زنده بھمحرکھای محيـط
پاسخ می دھند ۶.ـ موجودات زنده با محيط خودشان را تطبيق می دھند” ۴ .اﯾن ھا قوانينی ھستند که بر موجودات بی جان صدق نمی کنند .به عبارت دﯾگر
در دنيای جانداران قوانينی مضاف بر قوانينی که بر ماده بی جان جاری است جاری می شود .که اﯾن قوانين قبل از جانداران وجود نداشته اند .ﯾعنی به محض
پدﯾدار شدن اولين تک ﯾاخته ای ھا قوانين جدﯾدی پا به عرصه گذاشتند که قبال وجود نداشتند .مثال آب ﯾا آھن نه رشد می کنند و نه تغذﯾه چـون بـی جـان
ھستند .حال آنکه رشد وتغذﯾه خصوصيت موجودات جاندار است .حال باز طی ميليون ھا سال تکامل ،حيات از تک ﯾاختـه ای ھـای اوليـه ۵بـه موجـودات پـر
سلولی که ﯾک نوع تقسيم کار در بين آنھا بر قرار می شود و از موجودات پر سلولی به گياھان و جانوران و …می رسيم .ومدام قوانين کامل تر و جدﯾدتری بر
موجودات کامل تر جاری می گردد .ﯾعنی قوانين طبيعت با تکامل ماده ،خود نيز تکامل می ﯾابند .طی ميليون ھـا سـال تکامـل حيـات و طـی نمـودن
راھھای مختلف تکامل ،به انسان می رسيم .ﯾعنی موجودی که شعورش ،وجه تماﯾزش از جانداران دﯾگر است .انسان اﯾن کامل ترﯾن نوع ماده شناخته شده
بواسطه شعورش از دﯾگر موجودات زنده قابل تميز است .اﯾن شعور انسان بود که او را در برابر طبيعت قھار که ھر لحظه حيات اورا تھدﯾد می کرد رھبری می
نمود.
”در ابتدا کار و بعد از آن و سپس ھمراه با آن تکلم ،اﯾن دو اساسی ترﯾن انگيزه ای بودند که در اثر آن مغز ميمون بتدرﯾج تبدﯾل به مغز انسان
شد که با وجود تشابه با آن بسيار بزرگتر و کامل تر است .دوشادوش تکامل مغز ،تکامل مستقيم ترﯾن ابزار آن ﯾعنی حواس انجام گرفت ”.
نقش کار در گذار از ميمون به انسان ـ فرﯾدرﯾش انگلس
انسان ابتدا به صورت گله ای و بعداً به صورت کمونی زندگی می کرد و مالکيت خصوصی معنی و مفھومی نداشـت .اﯾـن روش زﯾـست ،نـا آگاھانـه و خـود
بخودی ،و تحت جبر طبيعت بوجود آمده بود .اﯾن کمون ھای ابتدائی طی پروسه ای از روند تکاملی نفی شدند و جامعه بشر وارد فاز نوﯾنی شد که تا به حال
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ادامه دارد .ﯾعنی جامعه طبقاتی .دﯾگر انسان در رابطه با طبيعت اطرافش تعرﯾف نمی شد بلکه رده بندی اجتماعيش اورا شخـصيت مـی بخـشيد .دﯾگـر
قوانين طبيعی ما قبل ،برای توضيح جوامع بشر کافی نبود .بر جوامع طبقاتی انسانی قوانين جدﯾدی جاری شد که بر ھيچ ﯾک از موجودات ماقبل خود جاری
نبود .تارﯾخ تکامل انسان دﯾگر نه صرفاً بيولوژﯾکی بلکه عمدتاً ﯾک تکامل اجتماعی شد .تکامل بی نظيری که شعور به عنوان کاملترﯾن شکل ماده در آن نقش
تعيين کننده ای اﯾفا می کند ،تکاملی که در ھيچ جای ،تاکنون کشف شده طبيعت ،ﯾافت نشده است .تکامل اجتماعی انسان ،تکامل بيولوژﯾکی اش را تابع
خود کرد ه و به صورت ﯾک فرمانده بالمنازع در برابر تکامالت طبيعی اﯾستاده است .ﯾعنی جھت عمـده تکامـل بـشر تکامـل اجتمـاعی او شـده .اﯾنجـا دﯾگـر
شعورانسان نقش حساس ،ونه فقط متأثر بلکه تأثير گذار نيز بازی می کند .ماترﯾاليسم تارﯾخی اﯾن شکل وﯾژه قوانين اجتماعی مخـصوص انسانھاسـت کـه
توسط مارکس کشف گردﯾد .با کشف اﯾن قوانين برگ جدﯾدی بر تکامل شعور انسانھا اضافه شد ،و آن اﯾنکه ناقوس مرگ جامعه طبقاتی بـزودی زده خواھـد
شد .و بازگشت انسان به ﯾک زندگی طبيعی را نوﯾد داد .باز گشتی که اﯾنبار آگاھانه انجام می پذﯾرد .و شعور در اﯾن ميان نقش مھمی را بـازی مـی کنـد .
انسانی که در کمونھای اوليه مقھور طبيعت اطراف خوﯾش بود ،در جامعه بورژوازی به عنوان قاھر بر طبيعت به نابودی طبيعت اطراف خوﯾش ھمت گماشت .و
حال تنھا در ﯾک جامعه کمونيستی است که طبيعت و انسان در ﯾک ھارمونی موزون و ھماھنگ ودر ﯾک ھم زﯾستی زندگی خواھند کرد .منافع بشرﯾت ،دﯾگر
نه در نابودی طبيعت اطراف خوﯾش بلکه در بکارگيری نيروھای آن برای به زﯾستی خوﯾش تعرﯾف می شود.
بحث اساسی و پاﯾه ای اﯾن است که قوانين جامعه طبقاتی ھمان قوانين طبيعت نيستند .قوانين جدﯾدی ھستند که قبال ٌ وجود نداشته اند .قوانينی ھستند
وﯾژه جامعه طبقاتی انسان .اﯾن مسلم است که قوانين طبيعت کال ً بر انسان نيز صادق است .ولی عکس آن صادق نيست .مثال ٌ قانون جاذبه مسلماً بر ھـر
پيکری چه انسانی و چه غير ،تأثير می گذارد ولی در ھيچ جای طبيعت سراغ ندارﯾم که کسی را شکنجه کنند تا به چيزی که نيست اعتراف کند .اﯾن چيزھا
مخصوص جامعه طبقاتی است .انسان به محض تولدش در طبقه ای خاص معنی می شود و اسم گذاری می گردد .طبقه او تعيين کننده سرنوشت اوست .و
اساساٌ جاﯾگاه طبقاتی اوست که شعورش را تعيين می کند؛ ﯾعنی ھمه چيزش را .ولی خصوصيت شعور انسان اﯾن است که خود نيز تأثيزگذار است و اﯾـن
ﯾک جرﯾان ﯾک طرفه نيست .به قول مارکس خود مربی تربيت می شود.
”آموزش ماترﯾاليستی در بارۀ اﯾن که افراد محصوالت اوضاع و احوال و تربيتند و لذا افرادی که تغيير ﯾافته اند ـ محصول اوضاع و احوال دﯾگر
و تربيت تغييير ﯾافته ای ھستند از اﯾن نکته غافل است که اوضاع و احوال ھمانا به وسيله افراد تغيير می ﯾابد و لذا خود مربی را باﯾد تربيت
کرد ”…کارل مارکس ـ تزھائی در باره فوئر باخ
منظور اﯾن است که وقتی بشر پا به جامعه طبقاتی گذاشت ھمه چيزش )از پوشيدن لباسش گرفته تا حکومتش ( مھر طبقاتی خورد .ولی اﯾن مھر طبقاتی
بدﯾن معنی نيست که افراد ﯾک طبقه ھمه ﯾک طور فکر می کنند .شکل گيری افکار طی روند بينھاﯾت متنوع شيوه زندگی افراد و از درون تصادفات بی نھاﯾتی
که در زندگی افراد رخ می دھد ،شکل می گيرد .لذا در عين اﯾنکه ما با بينھاﯾت تنوع سليقه و رفتار ،ھنجار ھا و ناھنجاری ھای اجتماعی روبرو ھستيم؛ ولی
اوال ً فرھنگ غالب نقش مھمی را دراﯾن شکل گيری بازی می کند .و ثانياً طبقه افراد جامعه به عنوان زمينه اﯾن رشد ،نقش اساسی را بازی می کند .نکتـه
مھم در اﯾنجا اﯾن است که بر بستر مبارزه طبقاتی است که افکار در جھت منافع طبقه ای خاص شکل می گيرد ،تغيير می ﯾابد ،و فرھنگ غالب را به نقد می
کشد .چگونگی اﯾن نقد مستقيماً به منافع طبقه ای مشخص بستگی دارد .پرولتارﯾا ،نقدش به جامعه (مناسبات و روابط توليدی آن )نقدی رادﯾکال اسـت .
چون زنجيری که به پای اوست ،زنجيری رادﯾکال است .ﯾعنی رﯾشه در تارﯾخ طبقاتی بشر دارد .اﯾن قوانين ،صرفاٌ در باره جوامع طبقاتی بشر صدق می کند .
تغيير واقعيات جوامع انسانی براﯾن حقيقت استوار است که دﯾناميسم تکامل جامعه ،چگونگی حل تضادھای طبقاتی آن است .و بالطبع حقيقت به
نفع طبقاتی از جامعه خواھد بود که در نفی سيستم موجود ذی نفع ھستند .اﯾن ذی نفعی سبب می شـود کـه حقيقـت را از آن خـود ببيننـد .و
ھرچيزی که در جھت تحکيم واقعيت موجود عمل کند از نظر اﯾن طبقات ضد حقيقت است؛ ھرچقدر ھم که واقعی باشد .با جھانی شدن سرماﯾه ،جھان وارد
فاز نوﯾنی شد به نام امپرﯾاليسم .و پرولتارﯾا طالﯾه دار انقالبات جھانی گردﯾد .طبقه ای که نه برای آزادی خوﯾش بلکه برای آزادی کل بشر مبارزه می کند .چه
آزادی خوﯾش را در گرو آزادی عموم می ﯾابد .چون ستمی که به او وارد می شود ﯾک ستم عام است.
”پس امکان واقعی رھائی آلمان در کجاست؟ پاسخ :در شکل گيری طبقه ای است که بازنجيرھای بنيانی؛ طبقه ای از جامعه مدنی کـه
طبقه ای از جامعه مدنی نيست؛ طبقه ای که خود ،انحالل تمام طبقات اجتماعی است؛ آن بخش از جامعه که سرشت جھان شمولش را از
رنج جھان شمولش دارد و ھيچ حق وﯾژه ای را طلب نمی کند ،چرا که نه ناحقی وﯾژه ای که نا حقی عام عليه او روا می شود .طبقه ای که
دﯾگر نه مقامی تارﯾخی ،بلکه مقامی انسانی را طلب می کند .طبقه ای که در تقابل ﯾک جانبه با پی آمدھای رژﯾم سياسی آلمان نيـست،
بلکه در تقابل ھمه جانبه با ھمﮥ پيش شرط ھای آن قرار دارد؛و سر انجام آن بخش از جامعه که نمی تواند خود را آزاد کند ،بی آنکه خود را
از تمامی دﯾگر بخشھای جامعه آزاد کند و بدﯾن ترتيب تمام آن دﯾگر بخش ھا را نيز آزاد کند و ﯾا به دﯾگر سخن ،طبقه ای که گم گشتگی کامل
انسان است و بنابر اﯾن تنھا می تواند با باز ﯾابی کامل انسان خود را باز ﯾابـد .اﯾـن انحـالل [گـر ]جامعـه بـه مثابـه طبقـه ای وﯾـژه ،ھمانـا
پرولتارﯾاست.
پرولتارﯾا ،در آلمان تنھا در نتيجه توسعه فزاﯾنده صنعتی پدﯾد می آﯾد .چرا که اﯾن طبقه ساخته فقری بر خاسته از قوانين طبيعی نيست بلکه
نتيجه فقری است که مصنوعاً اﯾجاد شده است…
…پرولتارﯾا با اعالم انحالل نظم تا کنونی جھان ،صرفاً راز ھستی خوﯾش را اعالم می دارد ،زﯾرا او براستی انحالل [گر ]واقعی اﯾـن جھـان
است .پرولتارﯾا با خواستار شدن نفی مالکيت خصوصی ،صرفاً چيزی را به مرتبﮥ ﯾک اصل اجتماعی ارتقاء می دھد که جامعه در مورد او به
صورت ﯾک اصل در آورده است ،اصل وجود پرولتارﯾا ،چيزی که ھم اکنون ـ و عليرغم تماﯾل او ـ به عنوان ثمرۀ منفی جامعـه ،بخـشی از آن
است ”…نقد فلسفه حقوق ھگل ـ کارل مارکس
سنتز نوﯾن توجيه وضع موجود جنبش بين المللی کمونيستی است .ولی وضع موجود احتياج به ﯾک نقد رادﯾکال و انقالبی دارد .و ﯾک نقد انقالبی تنھـا باﯾـد
رﯾشه در منافع طبقه ای داشته باشد که منافعش رادﯾکال و انقالبـی اسـت .ﯾعـنی منـافعش در نفـی وجـودی خـوﯾش بـه عنـوان آﯾنـه تمـام نمـای روابـط
استثمارگراﯾانه بشر نھفته است .اﯾنکه پرولتارﯾا را نه به عنوان سياھی لشگر نخبگان کمونيست ،بلکه به عنوان طبقـه ای واقعـی کـه خواسـتی واقعـی و
انقالبی دارد بشناسد .طبقه ای که منافع طبقاتی اش عين حقيقت است .و اﯾن حقيقت در عين گسترش خود ،آزادی نوع بشر را از طرﯾق دﯾکتاتوری پرولتارﯾا
نوﯾد می دھد .دﯾکتاتوری که باﯾد بر زنجير ھای مادﯾی که به پای بشرﯾت انداخته شده اعمال شود و با بخواب رفتن تـدرﯾجی آن بـشرﯾت شـاھد
صبحدم جامعه کمونيستی باشد .من می خواھم در اﯾنجا به خود جرأت دھم و جمله ھگل را که می نوﯾسد ” :واقعيت ضمن گسترش خود ،به صورت ضرورت
بروز می نماﯾد ”را تصحيح کنم و بگوﯾم که در اصل حقيقت ضمن گسترش خود ،به صورت ضرورت بروز می نماﯾد .اﯾن جمله طبق تعارﯾفی که در باال از
حقيقت و واقعيت شد ،دﯾالکتيکی تر و درست تر است .ضمن اﯾنکه روح انقالب در آن مستتر می باشد .حال از اﯾـن منظـر مـی خـواھم وارد بحـث حقيقـت
طبقاتی بشوم چيزی که طرفداران سنتز نوﯾن را به درد آورده است .سنتز نوﯾن با مخدوش کردن مفھوم حقيقت سياسی بـا حقيقـت طبقـاتی مـی خواھـد
دﯾکتاتوری پرولتارﯾا را به عنوان دﯾکتاتوری ﯾک حزب نخبه جابزند و برای آن توجيه فلسفی می تراشد .ھمانطور که گفتـه شـد حقيقـت چگونگـی حـل تـضاد
اساسی واقعيت و ﯾا پدﯾده است .حال وقتی بحث می شود که حقيقت ﯾک چيز غير طبقاتی است .باﯾد متذکر شوﯾم که منظور کدام حقيقت است .حقيقت
دنيای طبيعی ﯾا حقيقت دنيای طبقاتی؟ ما نمی توانيم قوانين خاص دنيای انسان طبقاتی را به کل جھان تعميم دھيم .قوانين جامعـه طبقـاتی نـسبت بـه
قوانين ماقبل ﯾک تکامل کيفی کرده است .قوانين خاصی است که بر اﯾن شکل تکامل ﯾافته ماده صادق است .مثال قوانين تکامل جامعه نه در مورد آب صادق
ت ماده فيزﯾکی غير انسانی است که مسلماً اﯾن
است نه در مورد اسب .پس وقتی بحث بر سر حقيقت می شود باﯾد گفت کدام حقيقت .اگر منظور حقيق ِ
بحث درست است که اﯾن نوع حقيقت غير طبقاتی است .چون در مورد موجوداتی بحث می گردد که کال ً طبقه ای را نمی شناسند .پر واضح است که بحث
طبقاتی کردن در مورد حقاﯾق فيزﯾک و مکانيک چيز خنده داری است .نه جاذبه زمين طبقه می شناسد نه رشد گياھان و نه توليد مثل جـانوران .ولـی مثـال
آوردن از اﯾن مسائل برای اﯾنکه ثابت کنند که در جامعه طبقاتی حقيقت غير طبقاتی است ﯾک تردستی فلسفی است .تقليل ماترﯾاليسم دﯾالکتيک به ﯾـک
فلسفه دمکراتيک و بورژواپسند است .حقيقت جامعه طبقاتی کنونی)،ﯾعنی راه حل برون رفتن از اﯾن معضل ( ھمـان حقيقـت پرولتارﯾاسـت .ﯾعـنی راه حـل
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برای تغيير جھان تنھا حقيقتی است که برای ماترﯾاليسم دﯾالکتيک معتبر است .و در اﯾنجا و از اﯾن منظر حقيقت از نظر ماترﯾاليسم دﯾالکتيـک
طبقاتی است .نه اﯾنکه ھر طبقه ای حقيقت خوﯾش را دارد .اﯾن ﯾک بحـث مـن در آوردی و ضـد مارکسيـستی اسـت .خـير ،مارکسيـسم بـا
صراحت می گوﯾد که حقيقت ،پرولتارﯾا را به قدرت سياسی ميرساند و اﯾن را ھيچ بورژوائی ھر چقدر ھم که دمکـرات باشـد نمـی خواھـد و
نمی تواند بخواھد مگر به طبقه خوﯾش خيانت کند .کشف ھر قانون مندی جامعه طبقاتی در تعارض و تنازع با نيروھای ميرنـده جامعـه ﯾعنـی
طبقات حاکم بوده و ھست .و لذا از نظر اﯾن نيروھا مردود و مذموم است .و باﯾد فوراً کنار گذاشته شود .طبقات حاکم در طـول تـارﯾخ باالترﯾـن
انرژی ھارا صرف نابودی و ﯾا مسکوت گذاشتن تفکرات مترقی و رو به جلو کرده اند .برای دارندگان چنين تفکراتـی ،زنـدانھا و شـکنجه گاھھـا
ساخته اند ،چوبه ھای دار بر پاکرده اند تا بلکه بتوانند ،حقيقتی ،که متعلق به طبقات بالنده جامعه است را نابود سازند .حقيقت روند رشـد و
تکامل جامعه طبقاتی ،در ﯾک تضاد آنتاگونيستی با نيروھای ميرنده جامعه قرار دارد .زﯾرا قانون دﯾالکتيک تارﯾخ به ما می آموزد که:
”واقعيت نو و قابل حيات جای واقعيت ميرنده را می گيرد و اگر کھنه به حد کافی عاقل باشد که بـدون مقاومـت بمـيرد ،در آن
صورت به نحو مسالمت آميز و اگر باﯾن ضرورت از در مخالفت در آﯾدـ از راه قھر جای اورا می گيرد“ .
لودوﯾک فوئر باخ و پاﯾان فلسفه کالسيک ـ فردرﯾش انگلس
و البته ما در طول تارﯾخ دﯾده اﯾم که در جوامع طبقاتی ،کھنه ،به حد کافی عاقل نيست و به اﯾن سادگی ھا تن به مردن نمـی دھـد و از ھـر
روشی برای کمی بيشتر زنده ماندن خود استفاده می کند .و لذا در ﯾافته است که کشف اﯾن حقيقت که مردنـی اسـت و باﯾـد مـنزل را بـه
دﯾگری بپر دازد خود خطرناک و براﯾش کشنده است پس با تمام نيرو آن را کتمان می کند.
“آنکس که حقيقت را نمی داند نادان است ولی آنکس که حقيقت را می داند ولی کتمان می کند تبھکار است ”.برتولت برشت
در گذشته ،چون مذھب در جوامع فئودالی به عنوان اﯾدئولوژی طبقات حاکم به شمار ميرفت .و کليسا به عنوان بخـش جـدائی ناپـذﯾر ھيئـت
حاکمه و جود داشت .حتی حقاﯾق علوم طبيعی نيز می توانست پاﯾه ھای حکومت را به لرزه بياندازد .لذا حکومت با بدﯾھی ترﯾن حقاﯾق علوم
طبيعی نيز نمی توانست کنار بياﯾد .دادگاھھای انگيزاسيون به بند کشيدن دانـشمندان و حـتی سـوزاندن آنـان ھمـه حکاﯾـت از آن دارد کـه
حکومت کليسا چگونه از روشن شدن افکار مردم نسبت به جھان مادی وحشت داشت .ولی در عصر تمدن بورژوازی ،حکومت المذھب شـد .
خداﯾش را از کليسا بيرون کشيد و به بانکھا برد تا در آنجا پرستشش کند .علوم طبيعی نه تنھا سد راه بورژوازی نبود بلکه در کنترل بھتر جھان
او را ﯾاری می رساند .مزﯾت بورژوازی بر فئوداليسم اﯾن بود که بورژوازی از باالترﯾن دستاوردھای علمی و تکنولوژﯾکی استفاده می کند تا ھمه
را تبدﯾل به پول و سرماﯾه کند .بورژوازی ھمان شاه ميداس است که دست بـه ھرچـه ميزنـد تبـدﯾل بـه طالﯾـش مـی کنـد و در بـازار بـورس
ميفروشدش .اﯾنجا حقاﯾق علوم طبيعی نه تنھا به ضررش تمام نمی شود بلکه با بکار بستن آن می تواند جھان را ھرچه بيشتر و بھتر غـارت
کند .ولی با حقاﯾق علم تارﯾخ چطور؟ با جامعه شناسی علمی چطور؟ با ماترﯾاليسم تارﯾخی چطور؟ با انقالب به عنوان سنتز جامعه طبقاتـی
چطور؟ آﯾا قصه به ھمين گونه است؟ خير در اﯾن حيطه دﯾگر نمی تواند کوتاه بياﯾد .چون در اﯾنجا ھستی خود را در خطر می بيند .پس باالترﯾن
سرماﯾه گذاری ھارا می کند تا توليد فکر کند .و به انحاء مختلف در برابر اﯾن حقيقت که روزی باﯾد بميرد اﯾستادگی و پافـشاری کنـد .در تارﯾـخ
بشرﯾت طبقه ای که حقيقت مطلقاً به نفع اوست پرولتارﯾاست .و تنھا اﯾن طبقه است که می تواند بشرﯾت را از شر وجـود جامعـه طبقاتـی
رھاکند .و وظيفه راھبری او را به جامعه بی طبقه دارد .بنابراﯾن چيزی که به نام حقيقت سياسی ۶معروف است ،ﯾعنی شارالتانيزم ،نه تنھا به
نفع پرولتارﯾا نيست بلکه در تعارض با منافع بالواسطه او قرار دارد.

توضيحات
)(١ـ پيداﯾش خود به خود ﯾا آبيوژنز به نظرﯾهای میگوﯾند که معتقد است موجودات زنده از مواد بیجان نشات میگيرند.
)(٢ـ ماترﯾالزم دﯾالکتيک اثر دکتر تقی ارانی
) (٣ـ برای اطالع بيشتررجوع شود به کتاب منشأ حيات اثر پروفسور اُپارﯾن.
) (۴ـ خصوصيات موجودات زنده دانشگاه ﯾوتا
)(۵ـ در درک مدرن در مورد اﯾجاد نخستين اشکال موجودات زنده ،احتمال آن مطرح میگردد که اﯾن موجودات پروکارﯾوتھای تک سلولی (فاقد
ھسته سلولی )بوده باشند .اﯾن تک سلولیھا خود میتوانند از (پروتوبيونتھا مولکولھای آلی که توسط پوششی شبه غـشاﯾی پوشـيده
شدهاند )بوجود آمده باشند .قدﯾمیترﯾن سنگواره شبه ميکرب بدست آمده حدود سه ونيم ميليارد سال قدمت دارد که خود تقرﯾبا ﯾک ميليارد
سال پس از تشکيل کره زمين است.
)(۶ـحقيقت سياسی بدﯾن معنی است که ﯾک فرد و ﯾا ﯾک گروه حقاﯾق را برای خودش دسته بندی ميکند .آنھائی را که به نفعش است قبول
می کند و آنھائی را که فکر می کند ممکن است به ضررش تمام شود با علم به اﯾنکه حقيقت است و وجود دارد ،به راحتی کتمان می کند .و
متاسفانه ھمه را ھم به حساب اﯾن می گذارد که منافع پرولتارﯾا در خطر است .اﯾن طرز فکر در زمان استالين در بين کمونيستھا راﯾج شد و در
اﯾران نيز رﯾشه دواند و در سازمانھا و تشکيالت مختلف خانه کرد .که ﯾکی ار مھمترﯾن عوامل اﯾزوله شدن و برﯾدن آنھا از جامعه شد.
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