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 خی و ضرورت سنتز نوينيسم تارياليماتر

 

 
 

 جلو گذاشت، اتوپی نبود؟ یب کمونيستی که مارکس بر پايه ماترياليسم تاريخآيا تئوری انقال □

     

اين واقعيت مرتبا در شعار . قبل از هر چيز الزم است تاکيد کنم که جهان کماکان نيازمند تغيير انقالبی است ■

القی نگاه کنيم يا اينکه آيا بايد به اين شعار به صورت يك اظهار نظر اخ. تكرار می شود« جهان ديگری ممكن است»

آن است که تضادهای جهان راه حل می خواهند؟ آيا اين بيان آرزوی ماست كه كاش بشر راه و روش ديگری  ینشانه 

جهان سرمايه داری به طرز غير . برای زندگی داشت يا اينكه جهان موجود دارای تضادهايی است كه راه حل می طلبد

ما ! خير. شمار و بی انتها فرو می برد یرده و مردم جهان را در رنج و محنت بعقاليی زندگی انسان ها را تلف ك

تضادهای امروز . کمونيست ها يك طرح ذهنی خيالی را به واقعيت تحميل نمی کنيم و تئوری مارکس، اتوپيائی نيست

آيا اين تضادها آگاهانه  .جامعه ی بشری در نتيجه ی  روند و تكامل تاريخ، در صحنه قدعلم كرده اند و بايد حل شوند

و افتان و خيزان به حيات ادامه خواهند داد؟ جواب ماركس، جواب به تغييرات  یحل خواهند شد يا اينكه بطور خودبخود

انقالب بورژوائی صورت گرفته بود،  مبارزات پرولتری سربلند كرده بود و مبارزات ديگری . تاريخی بود -جهانی 

و اجتماعی جهان در اروپا بود و نشانه ی آن بود كه اين  ینها نشانه های مشكالت اقتصادهمه ی اي. ظهور كرده بودند

بشر نه از طريق نوستالژی نه با رجوع به اخوت مذهبی نمی . مشكالت با فلسفه بافی های ايده آليستی غيرقابل حلند

ستجو برای برون رفت از آن لحظه ای از تاريخ بود كه بشر درگير ج. توانست پاسخی به معضالت آن دوره دهد

بنابراين به يك معنا . تر به جهان بنگرند یپرولتاريا، متفكرين راديكال زمان را بيدار كرد كه بطور جد. اوضاع شد

آيا از آن زمان تاكنون اين جهان بطور اساسی . پرولتاريا، جستجو برای راه حلی واقعی را به زور به روی صحنه راند

آن پخته تر و حادتر شده اند و ماهيت خود را بهتر و  یتغيير اساسی نکرده است، بلكه تضادها. تغيير كرده است؟ خير

 . روشنتر از گذشته آشكار كرده اند و جوانب ديگری را در آن رشد داده اند

اين . يك رشته مسائل يكجا جمع شدند. در زمان ماركس تالقی واقعيت و مبارزات فکری گره گاهی را بوجود آورد

بنابراين . چرا و چگونه به مثابه ی علم تكامل اجتماعی نطفه اش بسته شد یوضيحی است برای آن كه ماترياليسم تاريخت

آرزو . البته در آن زمان و قبل از ماركس طرح های اتوپيائی موجود بود. طرح انقالب کمونيستی مارکس اتوپيائی نبود
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فلسفه و علم . آن گره گاه همه چيز دچار تغيير و تحوالت عظيم شداما در . پردازی كمونيستی قبل از ماركس هم بود

نكته در آنجاست كه . مبارزات پرولتاريا، اين طبقه را بروی صحنه ی تاريخ قرار داد. تكامل يافت یاقتصاد سياس

نست بشر در چارچوب وضعيت متضاد و متخاصم توا. ماترياليسم تاريخی محصول عظيم تاريخی و فكری آن زمان بود

يك نظريه ی اتوپيائی بود يا اينکه  یبنابراين در مقابل اين نظر كه ماترياليسم تاريخ. حقيقت وضعيت خود را كشف كند

محصول يك ذهن درخشان و يا نيات حسنه ی يك فرد بود اما واقعيت نداشت؛ پاسخ  اينست كه اين نه تنها طرحی بيرون 

گره گاهی که بسياری از  –بود  یيك مقطع از تكامل جامعه ی بشرجسته از ذهن کسی نبود، بلكه محصول تاريخی 

ماركس و انگلس تمامی محصوالت فكری تاريخی و تحوالت مادی زمانه را الك كرده و سنتز . روندها درهم آميختند

 . كردند كه نتيجه اش ماترياليسم تاريخی بود

بر روی صحنه ی تاريخ عمل كرد و دو انقالب  –ماترياليسم تاريخی  –پرولتاريا با اتكا به اين علم نوين 

يك پيشروی بزرگ در زمينه ی حل تضاد . اين يك گام عظيم رو بجلو برای بشريت بود. را توليد كرد یسوسياليست

اين . بود( تضاد ميان هر چه اجتماعی تر شدن توليد و هر چه خصوصی تر شدن کنترل و تصاحب آن)اساسی جهان 

يك گذار تاريخی در ابعاد جهانی از عصر بورژوائی و . ود، اما آغاز يك گذار تاريخی بزرگ بودگام اول در اين راه ب

حركت به ورای اين عصر و از بين بردن طبقات و آنتاگونيسم های برخاسته از آن و بطور مشخص حل چهار كليتی که 

به آن شرايط بودند، جوابی  آن انقالب ها  بواقع  يك طرح موجه و پاسخ علمی. مارکس بدرستی فرموله کرد

 . به تضادهای مقابل پای بشر بودند که پروسه ای پيچاپيچ و پر از فراز و نشيب را طی کرد یماترياليست

نظريه ی واقعی و ماترياليستی از واقعيت . ماترياليسم تاريخی مارکس  يك ايده ی اخالقی يا زيبائی شناسی نمی باشد

برای حل آنهاست و با چشم فرو بستن  یعلمی از مشكالت مقابل انسان و جواب علمتئوری . مادی جامعه ی بشری است

زيرا تمام آينده ی بشريت وابسته . نميتوان به تعريف های غيرواقعی از آن تن داد. بروی آن بشريت به مخاطره می افتد

بواقع موجود مقابل روی  تئوری كمونيستی يك تئوری علمی بوده و راه حلی است برای مسائل. به اين تئوری است

 . بشريت

اين دو انقالب مانند هر آغاز ديگری . اين شكست يك شكست عينی بود. بعد از دو انقالب بزرگ ما شكست خورديم

نمی تواند بازتاب كامل و . هيچ آغازی در هيچ زمينه ای نمی تواند بدون ضعف ها و اشكاالت باشد. يك آغاز ناب نبود

 . بی نقص آينده باشد

 

 در شکست های ما ايفا کردند؟  یاين ضعف ها يا اشکاالت و کال اشتباهات طبقه ما چه نقش  □

 

بين . اما علت شكست يك چيز است و عوامل تقويت كننده ی آن چيز ديگر. اشتباهات ما به شكست ياری رساندند ■

طبقه ی  یبرای نيروها. ی آن بازتر كردندبلكه راه را برا. اشتباهات ما علت شكست نبودند. اين دو بايد تفاوت بگذاريم

به احتمال زياد برخی از فرصت هايی كه اشتباهات ما بدست دشمن داد را می . بورژوازی، وضعيت را آسان تر كردند

برخی از اشتباهات ما اجتناب پذير بودند و . با حل غلط برخی مسائل به شكست خود كمك كرديم. توانستيم محدود كنيم

اما . برای پرهيز از آنان موجود بود یزيرا حتا در زمان ارتكاب آن اشتباهات شناخت علم. رتكب شويمالزم نبود م

يکی از داليل شكست جوامع سوسياليستی آن است که تا رسيدن به . هيچكدام از اينها علت اصلی شكست نبودند

چه در . لف به بقای خود ادامه ميدهندطبقات بعد از انقالبات پرولتری در كشورهای مخت. كمونيسم، طبقات موجودند

بنابراين در طول گذار سوسياليستی همواره امكان شكست موجود است و طبقه . یسطح آن كشورها و چه در سطح جهان

بورژوازی جهانی می توانند ذخاير مادی و فكری خود را برای مغلوب كردن ما به ميدان آورد و مانع تغيير جهان و 
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در اين بحث، ما . بنابراين رابطه بين اشتباهات ما با اين شكست ها بايد درست تئوريزه شود. شود محو جامعه ی طبقاتی

از  یاما اين اشتباهات و تجزيه و تحليل از آن ها و جمعبند. وارد تشريح و توضيح هر يك از اين اشتباهات نخواهيم شد

. بسيار مهم بودند یی از اين اشتباهات، اشتباهاتبرخ. آن ها يک امر جدی است و بايد بطور جدی در دست گرفته شود

ما . بلكه تجزيه و تحليل علمی برای پيشرفت های بعدی است. هدف از پرداختن به اين اشتباهات معذرت خواهی نيست

از يكسو انقالب در چارچوب . شكست خورديم چون دشمن، به لحاظ مادی و نيز به لحاظ فکری از ما قوی تر بود

. انقالب در سطح جهانی، همواره امكان شکست خواهد بود یم می شود و از سوی ديگر تا زمان پيروزكشورها انجا

بنابراين دوران گذار سوسياليستی . جهان قادر نيست راه حل يكبار برای هميشه برای تمام جهان در يك زمان ارائه دهد

 . دورانی پيچاپيچ و پيچيده بوده و بطور ناموزون پيش خواهد رفت

 

انقالب، چرا اين پايه عينی هنوز وجود دارد و با توجه به تغييراتی که صورت  یبازگرديم به پايه های عين □

 گرفته چه ضرورت هايی را مقابل ما قرار داده است؟ 

  

سرمايه داری جهان را بر پايه ی تصوير و نيازهای . اين واقعيتی است که ما در عصر بورژوائی به سر می بريم ■

روابط بين انسان . ها و شكاف های عظيم و رنج بشريت می افزايد یزتوليد ميكند و بر تداوم و گسترش نابرابرخود با

خود اين جهان است که ضرورت . ها را به انحطاط برده و آنچنان كرامت انسانی را زير پا ميگذارد كه بيسابقه است

تواند افكار عده ای را به گروگان گرفته و به آنان بباوراند  سرمايه داری می. انقالب پرولتری را مرتبا بازتوليد ميكند

اما يك چيز را . می تواند كمونيست های سابق را به نوميدی از تغيير جهان بكشاند. امکان ندارد یكه انقالب كمونيست

پرولتری  تضادهايی كه راه حلشان انقالب. نمی تواند عوض كند و آن هم واقعيت مادی پر تضاد سرمايه داری است

به آنان در مورد تاريخ . آنان می توانند احكام درست را وارونه کنند، مردم را مسخ كنند، آنان را فريب دهند. است

توانند سوابق تاريخی را پاك كنند و آنرا تحريف كنند اما اين واقعيت عينی بزرگ را نمی  یم. اطالعات غلط بدهند

توانند اين واقعيت را  ینم. جامعه ی طبقاتی را نمی توانند عوض كنند ماهيت سرمايه و ماهيت. توانند عوض كنند

نمی . عوض كنند كه ثروت های جهان  توسط اکثريت توليد می شود اما اقليتی اين فرايند را کنترل و تصاحب می کنند

صی تغذيه می توانند اين واقعيت را عوض کنند که اسارت زنان در چنگال نظام مردساالری از روابط مالکيت خصو

نه فقط بخاطر اينكه رنج . است كه حادتر از گذشته بوده و حادتر از گذشته راه حل می طلبند یاينها تضادهاي. شود

تضاد . انسانها بيشتر شده بلكه بخاطر اينكه ظرفيت جامعه ی بشری برای محو اين تضادها بيشتر و بيشتر شده است

. شود یظرفيت برای از بين بردن آن، مدام در سطج جهان برجسته تر مميان وجود سرمايه داری و رشد فزاينده ی 

 . هنوز همان تضادهايی كه شالوده ی فراخوان علم كمونيسم را تشکيل دادند، پا برجا هستند

بايد . نكته در آنست كه انقالب پرولتری انقالبی خودبخودی نيست و نيازمند تالش های آگاهانه تر و با عزم تر است 

با علم است كه ما می توانيم . است یكرد كه انقالبی است كه بيش از هر انقالب ديگر در تاريخ بشر نيازمند آگاه  تاكيد

بشر بدون آگاهی در مورد علم انقالب . روشن تر و قانع تر شويم كه راه حل اين جامعه همان انقالب پرولتری است

نميتوان به حقيقت و امكان  یبا تجربه گرائ.  تجربه گرائی است نياز به گسستی جدی از. هرگز به  انقالب نخواهد رسيد

 .پذيری انقالب كمونيستی دست يافت

به دليل تجارب انقالب های قبلی،  افزايش . ما نسبت به زمان مارکس، لنين، مائو با ضرورت نوينی روبرو شده ايم

شرايط امروز سرمايه داری،  امكان درك ظرفيت جامعه ی بشری برای گذار از جهان سرمايه داری به کمونيسم و 
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در نتيجه جوانب عميق تر و گسترده تر . و چگونگی انجام بهتر آن نيز بيشتر فراهم شده است یبهتر  انقالب پرولتر

 . انقالب پرولتری می تواند درك شود و با استفاده از درس های تجارب قبلی دگرگونی عميق تری به پيش برده شود

درک عميق تر از آنچه که گذشت، آنچه که هست و آنچه که  یاقع ناظر به اين مساله مهم است يعنسنتز نوين در و

سنتز نوين به دليل اينكه مثال امپرياليسم خصائل نوينی از خود نشان داده يا عصر عوض شده،  ضروری نمی . بايد باشد

 یتی و چگونگی پيشبرد آن در گره گاه کنونبلكه ضرورتش در عميق تر و بهتر درك كردن حقيقت انقالب كمونيس. شود

 .جهان است

  

 رابطه سنتز نوين با تجارب گذشته و تغييرات کنونی جهان چيست؟   □

 

انسان كه درك كننده ی اين علم است خود نيز .  نبايد فراموش كنيم كه در بررسی علمی تاريخ، انسان درگير است ■

مانند مطالعه ی طبيعت و بيگ  یيعن. اين ويژگی علم اجتماع است(. غيرنديعنی عوامل اين علم، مت. )آماج تغيير است

در مطالعه ی جامعه، ما امری .( يعنی مطالعه ی امری كه بخشی از آن نيستيم، نمی باشد)بنگ و اين قبيل چيزها نيست 

 .تغيير می کنند انسان هايی كه جامعه را تغيير ميدهند خود نيز. را مطالعه ميكنيم كه شامل خود ما نيز هست

زيرا موج اول انقالب های . از موج اول انقالب های پرولتری نيز کاربست دارد یاين نکته در رابطه با جمعبند

بعالوه،  اين جهان نيز مدام در حال . هم جهان را تغيير داده و هم ما را( هم پيروزی ها و هم شكست هايش)پرولتری 

بردند، بعد از  یزی انقالب بلشويكی و انقالب چين به عرش اعال يورش مكسانی كه تحت تاثير پيرو. تغيير است

اين در برگيرنده ی تامل نقادانه در . يعنی آنها تحت تاثير اعمال خود تغيير يافته اند. شكست ها سرخورده و نوميد شدند

. بوجود آمد -لتری انقالب پرو –مورد آن اعمال است و همچنين تامل در مورد اوضاعی كه توسط اعمال خودمان 

اگر اينطور بحث . هايمان را عوض نمی كنيم چون امپرياليسم خصائل جديد پيدا كرده است یميخواهم بگويم كه ما تئور

سنتز نوين . است« لنينيسم، ماركسيسم عصر امپرياليسم»: كنيم كمی شبيه می شود به آن تز غلط در جنبش که می گفت

و ممکن  یآيا ضرور. وده ی علمی تری برای تئوری هايمان ميتوانيم داشته باشيم يا نهوابسته است به اينكه آيا يك شال

اين امری واضح است كه . ضريب متغير از زاويه ی علمی تر بودنش. ربط دارد به ضريب متغير اين علم. است يا نه

ين کشور امپرياليستی نبود اما فی المثل چ. بغير از تغيير خود ما و نگاه ما، تغييرات بزرگی در جهان رخ داده است

چين . به يک قدرت بزرگ امپرياليستی بدل شود، همانگونه که زمانی ژاپن به مقام امپرياليستی رسيد یممكن است بزود

روشن است که ما با تغييرات گسترده ای در جهان . به دليل شكست پرولتاريا ممكن است به مقام امپرياليستی برسد

اين تغييرات واقعی اند و بايد با استفاده از . مالی و غيره یتكنولوژيك گرفته تا تغييرات در  نهادهاروبروئيم از تغييرات 

در نتيجه حتما تئوری های ما نيز بايد نتيجه گيری های مشخصی از اين تغييرات . علم آنها را درست فهميد و تحليل كرد

 . بكند و درس هايی بگيرد

تالش های بشر در تمامی شاخه های علوم  یكس تاكنون حقيقت يا ساختار واقعيت مادی در نتيجه از زمان مار

اين حقايق كشف شده جوانب بيشتری از ساختار واقعيت مادی را آشكار كرده و آنرا عميق تر بازتاب . تكامل يافته است

و محدوديت های تاريخی « نقاط كور»از . برای همين است كه ما فقط از اشتباهات در گذشته صحبت نمی كنيم. ميدهد

اما نقطه ی كور مساله ی . است كه با آن سطح دانش آن روز قابل اجتناب می بود یاشتباه چيز. هم صحبت ميكنيم

برخی از .  همه ی اينها را بايد در نظر گيريم.  ديگری است و محدوديت آن مرحله از تكامل فكر بشر را منعكس ميكند

يگر معتبر نيستند و با درك پيشرفته تر امروز می فهميم كه درست نيستند و ديگر نمی توان بر آن مفاهيم مفاهيم سابق د

نقاط كور را تا . اشتباهات را پاك كنيم. تمام اينها ما را هل ميدهد كه حقيقت را كاملتر و صحيحتر درك كنيم. تكيه كرد
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هر يك از اين ها مسائل . امروز در دسترس ماست، بر طرف كنيم آنجا كه ميتوانيم با اتكاء به شناخت پيشرفته تری كه

الزم است همه اين حقايق را از نو قالب ريزی كنيم و منظومه ی علمی تری از علم كمونيسم را ارائه . هستند یمتفاوت

سنتز نوين .( يعنی تصحيح اشتباه و بر طرف كردن نقاط كور خود يك سنتز است)به اين كار می گوييم سنتز نوين . دهيم

منتها بيان گسست از اشتباهات و . باشد یدر درجه اول متكی بر بدنه ی علم كمونيسم آنطور كه تاكنون پيشرفت كرده، م

بنابراين از يكطرف بايد . يعنی هنوز اين سنتز نوين ماركسيسم است و نه سنتز چيز ديگر. نقصان های آن هم هست

 یو عدم تداوم اين سنتز نوين با مرحله ی قبلی را درك كنيم و آنرا بر مبنا از طرف ديگر تداوم. بفهميم سنتز چيست

باز تكرار ميكنم منظور . اينكه چقدر قادر است صحيح تر و كاملتر واقعيت را بازتاب داده و آنرا تغيير دهد ارزيابی كنيم

تاريخا ضروری و ممكن در تكامل بلكه مرحله ی . سنتز نوين آخر ماجرا نيست. «كامل»است و نه « بهتر و كاملتر» 

از مخالفت هايی كه با سنتز نوين ميشود بدليل عدم  یبسيار. فقط همين. ذهن تاريخا پيشرفته تر شده است. اين علم است

مقوله هايی چون ماترياليسم چيست؟ چرا بايد ماترياليست بود؟ سيستم چيست و  قوای . درك اين مقوله های علمی است

 یتوانائمفهوم سازی چيست؟ ارزش مفهوم سازی در چيست؟ متاسفانه در ميان اغلب كمونيست ها،محركه اش چيست؟ 

هر تئوری . در دست و پنجه نرم کردن با اين مفهوم سازی ها در مورد حقايق امور موجود نيست يا بسيار کم است

تئوری تكامل داروين، يک دور در برای مثال  . علمی در پروسه پيشرفت خود نياز دارد که در سطح نوينی سنتز شود

که تزهايش در )چون استيفن جی گولد  یميالدی سنتز شد و امروز با سومين سنتز نوين خود توسط  دانشمندان 02دهه 

 .و ديگران روبروست( فشرده شده« ساختار تئوری تكامل»کتاب 

  

 ممكن ميكند؟اين چيست که سنتز نوين علم كمونيسم را ضروری و   □

  

ما بايد . ها و شكست هايمان یبا پيروز. جواب مختصر و فشرده اين است که ما جهان جديدی را بوجود آورده ايم ■

ما بايد در جريان . اين تجربه را جمعبندی كنيم و تضمين كنيم كه  اشتباهاتی را كه مرتکب شديم، حداقل  تكرار نکنيم

نقاط كور دانش مان را از بين  بريم، اشتباهات را اصالح كنيم و خود را . ايش كنيمتغيير جهان، مدام تفكر خود را آزم

تغيير دهيم و در آينده در سطح جهانی و در سطح هر كشور  یآماده كنيم كه جهان را بطور موثرتر و راديكال تر

قادر باشيم تضادهای اين جهان   ما بايد در موقعيتی قرار گيريم که. سوسياليستی در مقابل بورژوازی بهتر مقاومت كنيم

همانطور که گفته شد ضرورت سنتز نوين ربط دارد به پايان يك مرحله و آغاز . را علمی تر و ديالكتيكی تر حل كنيم

انقالبی  البته بايد تاكيد كنيم كه تضادهای سيستم سرمايه داری كيفيتا حادتر شده اند و امكان سازماندهی. نوين یمرحله ا

بيشتر رشد يافته  یپايه های مادی  انقالب در سطح بين الملل. گسترده تر و عميق تر را ضروری و نيز ممكن كرده است

و اين شالوده های مادی . رشد سرمايه داری زندگی مردم جهان را بطرق گوناگون به يكديگر متصل كرده است. است

ر توليد، شرايط مادی را تغيير داده است و در عين حدت يابی تضاد رشد ابزا. انقالب جهانی را محكمتر كرده است

ظرفيت تغيير جهان را نيز بيشتر كرده ( تضاد ميان توليد اجتماعی و مالکيت خصوصی) یاساسی عصر سرمايه دار

فته تر، با در دست داشتن علم انقالب تكامل يا. امكان انقالب عميقتر بيشتر شده و  ضرورت آن حادتر شده است. است

را به ثمر برسانيم كه رهائی  یانقالبات. بايد بتوانيم انقالب های دور بعد را موثرتر و عميقتر و طوالنی تر به پيش ببريم

دانش گسترده  بايد تاكيد كنيم كه به داليل گوناگون منجمله تجارب قبلی،. بخش تر و موثر تر از انقالب های پيشين باشند

تجربه ی انقالب های قرن بيستم، تكامل بشر در زمينه های گوناگون، امكان درون نگری ها و . تری در اين مورد داريم

بشر با انقالب يا بدون انقالب سرمايه داری را تجربه كرده . شناخت را بيش از گذشته برای ما فراهم كرده است یارتقا

وليدات فكری، توليدات هنری بازتاب يافته كه نشانه ی آنست كه بشر در مورد خود و اين تجربه در فلسفه، در ت. است
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ديگر و با طبيعت، فكر و  یبشر در رابطه با كنش هايش با انسان ها .شرايطش فكر ميكند، سوال ميكند و راه می جويد

بنابراين دانشی كه . گيتی كنجكاوی و راه جوئی می كند حتا در مورد جايگاه خود در نظام. سئوال و ايده پروری می كند

در اختيار ماست برای استفاده و بحركت در آوردن، جوانب گوناگونی دارد كه بايد در چارچوب علم كمونيسم عميق تر، 

از اين رويكرد اساسی به پايان دوره و آغ. بخش تر قالب ريزی شود تا بتواند بشريت را رها كند یدرست تر و رهائ

بازگردم به همان شعار . احساسات خودبخودی مردم جهان نيز عالمت و نشانه ی اين وضعيت است. دوره ی جديد است

اين شعار خود بازتاب خودبخودی اموری . نقاط جهان منعكس ميشود یكه امروزه در اقص« جهان ديگری ممكن است»

مسئله بر سر اين است . گاهانه است اما بازتاب واقعيت استهرچند خودبخودی، ناآگاهانه يا نيمه آ. است كه در فوق گفتم

جديد  یسنتز نوين سالح فكر. که تئوری كمونيستی بايد توضيح دهد كه واقعيت جهان موجود چيست و راه حل چيست

. تالش اوليه ی طبقه ما برای تغيير جهان، بخشی از جهان امروز است. است برای توضيح اين واقعيت و تغيير آن

در نتيجه ما بايد آنرا علمی تر و عميق تر از هميشه . اعمال ما بخشی از تاريخ شد. ن امروز آنرا با خود حمل ميكندجها

مانند . و شاخص های اصلی علم مان دست و پنجه نرم می كند یسنتز نوين با عناصر اصل. بفهميم و توضيح دهيم

طبقه، حزب، دولت، ديکتاتوری پرولتاريا، مساله ی رهبری و  ماترياليسم تاريخی، ديالكتيك، فلسفه، علم، ايدئولوژی،

هستند که   یهمه اين ها موضوعات بسيار بزرگ. جايگاه استراتژيك پرولتاريا و  گروهبندی ها و طبقات درون جامعه

 . سنتز نوين با آنها سر و کار دارد
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 (دترمينيست)آيا ماركس جبر گرا 

 بود؟( تله ئولوژيست)ايت گرا غ و 

 

 

 

بسياری ماركس را به جبرگرايی و غايت گرايی متهم می كنند؟ آيا چنين گرايشی در ماركس قابل رديابی است؟  □

 لسفی هگل بر او؟ گيری ماركس از تئوری های علمی زمانه اش بود يا تاثيرات ف  منبع عمده اين گرايش تاثير

 

او همه ی علوم زمانه خود را دنبال كرده  . ماركس برای تكامالت علم و تئوری های علمی اهميت زيادی قايل بود ■

تفكر هگلی  یبر مبنا. ديالکتيک را نيز از هگل آموخته بود. زيرا می خواست ماترياليست باشد. و از آنها ياد می گرفت

در فلسفه هگل . ی كند كه  چرا روند تكاملی هرپديده به آنصورت است كه هستاش است كه اين پرسش را طرح م

اما هگل آن را درون نظام فلسفی اش بسته بندی . عالوه بر عامل ضرورت، عنصر احتمال يا تصادف نيز موجود است

در فلسفه ( حتمالا)در حاليکه عامل تصادف . برای گشودن سيستم هگل نمی شود یميكند و عامل تصادف تبديل به عامل

اتفاقا در فلسفه هگل می توان متوجه شد كه رابطه ی ميان . ی هگل ميتواند نظام بسته ی فلسفی او را منفجر كند

 . بسته ی او را باز کند یاما هگل نمی گذارد که اين پويائی، نظام فلسف. ضرورت و تصادف چه رابطه ی پويائی است

اما رد پای مقابله با آن نيز بسيار . در ماركس موجود است( تله ئولوژی) می توان گفت كه رد پای  غايت گرايی

مثال در نوشته های ابتدائی .  اين يك واقعيت است. ماركس مرتبا برای كندن و دور انداختن آن تالش ميكند. واضح است

. اقع دترمينيست ايده آليستی بودبوده و در و یاو در آن دوره  ايده آليست عين. اش ايده است كه همه چيز را هدايت ميكند

به چه معنا؟ به اين معنا كه جبری هست كه توسط  رشد ايده سامان يافته است و اين ايده ضرورتاً به ايده ی ديگر منتهی 

 . می شود و آن ايده ضرورتاً به آن ديگری منتهی می شود

امل ايده ها جستجو می كند و بر مبنای آن در اين زمان مارکس هگلی چپ است و مانند هگل، تكامل جامعه را در تك

در همين زمان فويرباخ سربلند می كند و اعالم می کند که نگرش فوق يک نگرش ايده آليستی از . كند یمرحله بندی م

نقد فويرباخ از هگل،  . تكامل جامعه و تکامل ايده ها و رابطه ی ميان آن هاست و اينکه، هگل يک ايده آليست است

ماركس قبول می كند كه حقيقت ماجرا، عکس آن است که هگل .  بر ماركس و انگلس می گذارد یين كننده اتاثير تعي

ساختار اساسی اين واژگون كردن توسط وی در . اما او ماترياليست بود. البته فويرباخ نيز هگلی بود. تصور می کرد

اما باالخره به اين نتيجه . ه الگوی مارکس می شودبرای مدتی ماترياليسم فويرباخی تبديل ب. نقد مذهب صورت می گيرد
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و . مورد نقد قرار می دهد« تزهای فوير باخ»و آن را در اثر خود به نام . می رسد که اين نيز كامال درست نيست

 . سرانجام الگوی متدولوژيک متفاوتی را توليد می کند که ما به آن ماترياليسم ديالکتيک می گوئيم

 

 . خی ها مصرند كه ماركس اصال واژه ماترياليسم ديالكتيك را بكار نبرداما امروزه بر □

 

اما غير قابل انكار است كه او يک . است« متد من ماترياليسم ديالكتيك»درست است ماركس در جايی نگفت كه  ■

ولوژی علمی  را با و جنبش کمونيستی اين متد. است و هم ديالکتيکی یمتدولوژی علمی توليد کرد که هم قويا ماترياليست

و اين واژه به حداکثر آن محتوا را بازتاب . مهم علمی است که توليد شد و برسميت شناختن آن. اين واژه معرفی می کند

 . می دهد

اگر بخواهيم . به ماترياليسم تاريخی حمله می كنند یامروزه بسيار. ماترياليسم تاريخی به معنای تاريخ گرائی نيست

البته . بنابراين بايد اكتفا كرد به اينكه ماترياليسم تاريخی را چگونه بايد درك كرد. ام ببريم، تمامی ندارداز تك تك آنها ن

بايد به گرايشاتی كه تالش كردند ماترياليسم تاريخی را به جامعه شناسی بدل كنند و بسياری از كمونيست ها نيز دنبال 

جهت متفاوتی را ميرفت تبديل به كارل مانهايم  یر ماركس كمحتا ميتوان گفت، اگ. آن راه افتادند، مصاف داد
1
می شد  

و اگر كمی به جهت ديگری ميرفت تبديل به لوكاچ
2
. می شد و سئوال اينجاست كه چرا هيچيك از اين جهت ها را نرفت 

بوجود آمدند،  یبايد اين قبيل گرايشات را كه در جنبش كمونيست.  نشد( كاركرد گرا" )فانكشناليست"يعنی تبديل به يك 

زيرا ما با علمی حساس مواجه هستيم و . نيستند بلکه اشتباه هستند« جرم جنائی»اما هيچكدام از اين گرايشات . نقد کرد

. خود نكاهد یبرای همين يك كمونيست بايد همواره هشيار باشد و از حساسيت نظر. اين اشتباهات مرتب رخ ميدهند

فشارهای زيادی موجود است كه . كمونيسم يك علم جدی است و انحرافات از اين علم نيز جدی هستند و نه بازی كودكانه

بايد برخی از اين گرايشات را زير ذره بين گذاشت و . ليسم تاريخی به اين يا آن طرف كشانده شوددرك از ماتريا

كه تحت تاثير تفکر تدريج گرايانه ی نوع )و كائوتسكی « انترناسيونال دوم»توان به گرايشات  یمثال م. بررسی كرد

( داروين بودند
3

بخش بزرگی از اين اشتباهات . اشاره كرد يا گرايش غلط پلخانف و تالش های لنين برای تصحيح آنها 

. های علمی کمونيسم چون ماركس، لنين و مائو یجنبش کمونيستی است و نه بنيان گذاران و متفکران تئورمربوط به 

                                                 
1
 یبا گئورگ یدر دوران جوان. و يوتوپيا ی، نويسنده كتاب ايدئولوژیفيلسوف و جامعه شناس آلمان(  3891 - 3981)كارل مانهايم   

 یهيچگاه به ماركسيسم نگرويد ول البته. قرار داشت یآلمان یتحت تاثير ماركسيسم و مكتب تاريخ گراي. كرد یم یلوكاچ همكار

ايجاد  یتوان برا ینظير آموزش و پرورش م یاو معتقد بود كه با استفاده از ابزارهاي. تحت تاثير تفسير لوكاچ از ماركسيسم بود

ه نظريه او قرار دارد و اين تاثير بايد مورد توج یانسان تحت تاثير پايگاه اجتماع یاز نظر او آگاه. بهتر سود جست یجامعه ا

 یم یشناخت شناسانه طرفدار یگراي یباور داشت از نسب یمانهايم در مقابل ماركس كه به امكان حقيقت عين. شناخت قرار گيرد

 . كرد

 
2
ماركسيست  یاز متفكران اصل. یطبقات ینويسنده كتاب تاريخ و آگاه. یماركسيست مجار(  3991 – 3813)گئورگ لوكاچ   

كند كه  یم یابژه ا ی، پرولتاريا را تبديل به سوژه (جهان)سوژه و ابژه  یهگل یاو در كتابش با تكيه به ايده .  یيا هگل یغرب

ط بر او است که کل راز جامعه بر او معلوم شده و اين راز فق« یکل»در  تفكر او پرولتاريا . آشکار و معلوم شده است یحقيقت بر و

لوکاچ . آيد یفائق م یاز همين رو پرولتاريا دير يا زود  از طريق اين شناخت ايدئولوژيک بر فتيشيسم کاالئ.  تواند معلوم شود یم

کند  یم یاين موقعيت را نمايندگ« حزب»بعد گفت . است و قابل تحقق نيست یايده اليست یتشخيص داد که اين يک شما یبعد از مدت

 . شد« لنينيست» و به اين معنا

 
3
در  یخود یبورژواز یسيال دمكرات آلمان و انترناسيونال دوم كه حاماز رهبران حزب سو(  3919 – 3819) یكارل كائوتسك  

 یو کائوتسک یانقالب پرولتر»و « دولت و انقالب»لنين در آثار خود مانند . خيانت كرد یاول شد و به انقالب پرولتر یجنگ جهان

 یمبارزه لنين عليه كائوتسك یفلسف یتوبحث بيشتر در مورد مح یبرا. را نقد کرده است ینظرات کائوتسک« امپرياليسم»و « مرتد

سامان نو منتشر شده، رجوع  یسوسياليست یكه درنشريه پژوهش ها  ینوشته ژاله حيدر« بر مكتب فرانكفورت یمالحظات»به مقاله 

 . كنيد
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اين ها خود عليه اشتباهات مبارزه می كردند اما در تفكر خودشان نيز عناصری از آن گرايشات غلط موجود بود که 

آن اشتباهات . خط کامال غلط استفاده کرده اند بعدا اين بخش يا آن بخش جنبش کمونيستی از آن ها برای توسعه ی يک

آنها در موقعيت تشخيص اشتباهاتشان قرار  یما امروزه به دليل تالش ها. فرعی را که در تفکر آن ها بود بايد نقد کرد

 . داريم

 

 اين گسست چگونه صورت گرفت؟ . برگرديم به گسست ماركس از هگل و فوير باخ □

 

تواند  یمی كنيم بايد در نظر داشته باشيم كه  هيچ فردی به يك باره و  يک ضرب نمزمانی كه صحبت از گسست  ■

مارکس با چند جهش سعی کرد از گرايش های فکری قبلی اش گسست کرده و . خود را از تمام گرايشات قبلی پاک کند

اترياليسم تاريخی يک مارکس می گويد مفهوم م. اما مسائل به يک ضرب حل نمی شوند. تفکر علمی را انسجام بخشد

واقعا با مفاهيم پيشينيان راضی نبود و در . نمی کند یاو غلو يا خودستائ. است و واقعا هم همينطور است« مفهوم جديد»

مارکس در . پی انسجام بخشيدن به يک تفکر علمی تر بود و ضرورت توليد مفهومی جديد را بشدت احساس می کرد

. دهد یيک درک جديد از تاريخ؛ يک درک جديد از تغيير را ارائه م« ولوژی آلمانیايدئ»تزهايی در مورد فوئرباخ و 

او مفاهيمی چون ماهيت بشر، از خودبيگانگی، جوهر انسانی که بايد به انسان بازگردانده شود و غيره را دور می 

«  تغيير اجتماعی راديکال» در همان حال که اين تحول را به همراه انگلس از سر می گذرانند، درگير در بحث. اندازد

يا فوئرباخی امکان اين تغيير را نمی بينند؛ در آن روندهای فکری امکان  یو در تفکر هگل. يا انقالب اجتماعی هستند

شرح می « دست نوشته های فلسفی»مثال در  -خود مارکس اين پروسه ها را . انديشيدن  به تغيير راديکال را نمی بينند

 .دهد

تغيير چيست؟ چرا تغيير  یتغييراتی که از سر می گذراند هنوز اين پرسش باقی است که نظم و قاعده اما با وجود 

رخ می دهد و چگونه؟ علت تغيير چيست؟ آيا در تغيير منطقی وجود دارد؟ يا سر به هواست و در جهت خودسرانه ای 

کند بدون آنکه به تاريخ مقصود و هدف  حركت می كند؟ مارکس سعی می کند اين منطق يا پيوستگی را در تاريخ کشف

در چه سطحی اين کار را می کند؟ و با اتکاء به کدام عناصر غير قابل انکار اين کار . را القاء کند یاز پيش تقدير شده ا

وی بدون اينکه قصد و هدفی را به تاريخ نسبت دهد، پيوستگی  ضروری و غير قابل ! را می کند؟ نه با تله ئولوژي

انسان ها »: اينطور توضيح می دهد که« یدرآمدی بر نقد اقتصاد سياس»مارکس در . را در تاريخ كشف می كند انکاری

در توليد اجتماعی  حياتشان، بطور اجتناب ناپذير و مستقل از اراده شان وارد روابط معينی می شوند، روابط اقتصادی 

 «...مادی شانکه منطبق است بر مرحله ی معينی از رشد نيروهای توليدی 

در برخی از تبيين . از خود بر جای نگذاشته؟ بله گذاشته است یآيا مارکس در کشف و بيان اين فرآيند، هيچ اشتباه 

. البته نه از نوع ارسطو. را ديد« اسپکوالتيو»هايش از اين مسئله می توان رد پای گرايش 
4

تفکر ارسطوئی يك تله  

                                                 
4
، یعلّت ماد.  ی، و علّت غايی، علّت فاعلی، علّت صوریماد علّت: گرفتچهار جزء را در بر مي یسيستم علّيت ارسطوي  

سازد، بايد را مي یعالوه برخمير مايه که چيز. ساخته شود یبايد باشد تا مجسمه ا یمثال سنگ یبرا. چيزهاست یخميرمايه

هم بايد باشد تا  یفاعل(  دهمثال مجسمه فالن شاعر يا نويسن.)بخشد ینيز موجود باشد تا به خميرمايه فعليت و شئيت مشخص یصورت

را بتوان  یسبب و مقصود هر عملبايد باشد تا  یسرانجام علّت غاي( مثال مجسمه ساز با ابزارش. )به آن صورت فعليت بخشد

ساختند، اگر که نمي ی، و نه مجسمه ساز با ابزارش، هيچکدام تنديسیاوليه،  نه صورت اصل ینه مادهاز نظر ارسطو . توضيح داد

بدون اين علت . را در پيش رو قرار نداده بود یداشت، و هدف نهايعملکردش نمي یکار کردنش، برا یبرا یمه ساز، علتمجس

که باور دارد  یشود و با ديدگاه مذهب، طبيعت، هدفمند انگاشته ميیارسطوي یدر ِجهان بين. يافتندها فعليت نميهيچکدام از بالقوه

از وجود و  یعظيم یجهان زنجيرهاز نظر ارسطو . و توازن بر قرار است یدهد، سازگارجام ميان یرا به علت یخداوند هر چيز

ميخواهد واقعيت را  یارسطو بطور  فلسف. علل است یيا تشريح متافيزيک یاين نوع فلسفه باف. از کماالت است یسلسله مراتب

 . یاست و نه ماترياليست یدر ارسطو متافيزيک که. پديده است و نه تحقيق در باب آن یاين توضيح فلسف. توضيح دهد
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. هدفی است یبه ظاهر بدن انسان دارا. ه استالبته تفکر تله ئولوژيک هگل بر پايه الگوی ارگانيسم زند.  ئولوژی است

تله ئولوژی هگل نگرش خاصی  را . بسيار  استفاده می کند« ارگانيک»هگل از ايده . می خوريم، می خوابيم و غيره

انجام  قرار استبدن در حال انجام كاری است كه . خود روانند هدفبه اين معنا كه پروسه ها به سوی . توليد می کند

اگر حرارت بدن منظم نباشد، فشار باال و پائين برود بدن کامال مختل می : است ینوع نگرش دارای منطق اين. دهد

 -در تقابل با الگوی مكانيكی  -الگوی ارگانيكی .  شده استطراحی شود؛ يعنی بدن كارهائی را انجام می دهد كه برايش 

روان است  هدفيه می کند تا بگويد اين فرآيند به کدام سو و هگل تمام تاريخ را به آن تشب. برای هگل جاذبه زيادی دارد

و چرا به آن طرف روان است و چگونه به مرحله كنونی رسيده است؟ اين روش جاذبه قدرتمندی در زمينه ی توضيح 

جبور يا م. هگل نمی داند با آن چه کند. سرگردان می شود( احتمال)البته در اين مسير، عامل تصادف . پديده ها دارد

 . زند يا بهر ترتيب به آن اجازه ايفای نقش ندهد یاست آن را به کنار

بنابراين بايد در زمينه ی اين مسئله که منابع برخی گرايشات نادرست ماركس در تئوری های علمی زمانه اش يا 

موخته های هگلی برخی از آنها اشتباهات خودبخودی است؛ برخی از آن ها از آ. تفكر فلسفی هگل است، احتياط کرد

اما صحيح است که وجود برخی . آيد و برخی از دنبال کردن تحوالت علمی و نتيجه گيری از آن ها و غيره یاش م

مثال هائی می . اشتباهائی که در حال از بين رفتن بودند اما  کامال از بين نرفتند. اشتباهات را  در او برسميت بشناسيم

ر آلمان بورژوازی کوچک تر و کوچک تر شده و پرولتاريا بيشتر و بيشتر شده و مثال ماركس می گويد، د. توان زد

يا انقالب . يا اين گرايش که جهت تكامل جامعه بطور قطع به سوی کمونيسم است. بلعد یباالخره اين آن را کامال م

 .پرولتری از اروپا شروع خواهد شد

بحران  یمثال تئور. ش کمونيستی چه کرد، يک چيز ديگراما بايد توجه کرد که مارکس يک چيز است و اينکه جنب

يعنی از يک . عمومی كه زمان كمينترن فرموله  شد اين عناصر تقديرگرايانه را به طرز غلو آميزی ارائه می دهد

يا ! طرف می توان رد پای آن را در مارکس هم ديد؛ اما از سوی ديگر در کمينترن ديگر رد پا نيست بلکه خود پا است

در اين جزوه نيز . که هر چند نويسنده اش مائو نيست اما در دوران مائو منتشر شد« زنده باد جنگ خلق»ر جزوه د

تاکيد شده و گفته شده است که امپرياليسم به ناگزير به سمت سرازيری می رود « روند اجتناب ناپذير تاريخ» ینظريه 

 یدرباره اعمال همه جانبه ديكتاتور»چان چون چيائو به نام  يا حتی در اثر درخشان. و سوسياليسم به سمت سرباالئی

. اين تفکر مشهود است« پرولتاريا
5
 

اکتبر  9مثال، در . ثار مارکس درست در تضاد با برخی اظهاريه های تقديرگرايانه، اظهاريه های ديگری هستدر آ

انقالب در قاره اروپا قريب الوقوع است و از : مسئله سنگين امروز اين است»: در نامه ای به انگلس می نويسد 3919

گوشه کوچک درهم شکسته شود  زيرا حرکت جامعه ی اما می تواند در اين . خواهد داشت یابتدا خصلت سوسياليست

يعنی او امکان پيروزی انقالب در اروپا را می بيند ولی « .بورژوازی هنوز در اقصی نقاط جهان  در حال صعود است

                                                                                                                                                       
به تمام تصوير دست  یتعمق کن یآن است که اگر به اندازه کاف یو به معنا. مربوط به هگل است یواژه اسپکوالتيويک واژه 

    .يافت یخواه

 
5
پس از فوت  یو. بود« یپرولتاريائ یانقالب کبير فرهنگ»و از رهبران  یچين سوسياليست یچان چون چيائو از رهبران انقالب  

 یو دو تن ديگر از رهبران انقالب( چيان چين)اند بهمراه همسر مائو امروز را ساخته  یکه چين سرمايه دار یمائو توسط کودتاچيان

. درگذشت یدستگير و در زندان به سرنوشت نامعلوم( گذاشته بودند« باند چهار نفره»نامشان را  یکه رهروان سرمايه دار)حزب 

 یو انقالب یه بسيار ماترياليست  ديالکتيکاين مقاله در عين حال ک. است« یانقالب فرهنگ»از آثار ماندگار دوران  یيک یو یمقاله 

 یو كليه طبقات استثمارگر ديگر و پيروز یبورژواز ینابود»: رسد یبه اتمام م« یاجتناب ناپذير» یاست اما با يک جمله 

  3138 - 39فتح شماره  یبرا یبه نقل از نشريه جهان -« .كمونيسم ناگزير و مسلم و خارج از اراده افراد است
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مارکس اين . است یمی گويد به احتمال زياد درهم شکسته خواهد شد زيرا بقيه جهان هنوز در بند انقالب بورژوائ

اين نشانه ای از ضديت او با ديدگاه . شکست را می بيند زيرا ماهيت جهانی و تاريخی اين پروسه را می بيند پيروزی و

 . است« اجتناب ناپذيری»

 

اما در هگل اين . می کنند« تكامل یجاده های مختلف در مقابل رو»دانشمندان بيولوژی تکاملی صحبت از  □

همين مسئله تاثير گذاشت بر شکل گيری ديدگاه  . س هم همينطوردر مارک. ديده نمی شود« جاده های مختلف»

مثال ما و بسياری .   به اين معنا که سير تحوالت مبارزه طبقاتی يک شکل متعارف يا تيپيک است« حرکت متعارف»

انی هر دور از توسعه ی جه)گفتيم هر مارپيچ عصر سرمايه داری امپرياليستی  یديگر از احزاب انقالبی کمونيست م

يا جنگ امپرياليستی راه را برای پيروزی انقالب : بهر حال با انقالب پرولتری حل می شود( نظام سرمايه داری

 .  پرولتری باز می کند يا انقالب پرولتری جلوی وقوع جنگ را می گيرد

 

داری در سرمايه   یاين است كه بگوئيم تضادها« حركت متعارف». با مارپيچ تفاوت دارد« حركت متعارف» ■

مارپيچ . اين امر با مارپيچ فرق دارد. جنگ اول و دوم با جنگ يا انقالب حل شد و پس از اين هم اينگونه حل خواهدشد

تواند تنگ تر و  یالگوی مارپيچ در رياضيات اين است که تا ابد م. می تواند بدون اينکه به حل برسد تا ابد ادامه يابد

می . مارپيچ تكامل امپرياليسم مجبور نيست با انقالب جهانی يا جنگ تمام شود. دتنگ تر شود بدون اينکه به حل برس

از زاويه رياضيات مارپيچ . تواند حادتر و حادتر شده و چهره زشتش را بيشتر و بيشتر نشان دهد بدون اينکه حل شود

 . چنين ظرفيتی است یدارا

 

 ن اين امکان همان تله ئولوژی است؟چه؟ آيا نديد« جاده های مختلف مقابل روی تكامل»اما   □

 

وقتی با مذهب مرتبط می شود، اسکتولوژی می . تله ئولوژی يعنی غايت گرائی. تيلوس يعنی قصد. همان است ■

اما جنبش کمونيستی در مقاطعی بروی اين . هست یدر بينش کلی مارکسيستی مقدار کمی تله ئولوژی و اسکتولوژ. شود

« قانون گرايشی»يعنی از جنبه ی : های ديگر که در مارکسيسم عمده بود كامال دوری گزيد جوانب تکيه کرد و از جنبه

بلکه همه . قانون توجه کند« گرايشی»يعنی هيچکس نمی خواست به جنبه ی ! قانون گرايشی و نه قانون.  در ماركسيسم

ای يکجانبه و مطلق گرايانه در تاريخ اين تاکيد گذاری ه. نيست یراحت بودند هر چند بازتاب واقعيت عين« قانون»با 

 . جنبش کمونيستی بوده است و مهم است که نقد شود

گسست « ماهيت بشر»او از تفکرات . ولی جنبه عمده ی مارکس آن است که با تفکر تله ئولوژيک مبارزه می کند

ه اش اين طور می نمايد که او می گويد برای هر لحظه از تاريخ، گذشت. می کند و بطور روشن آن را کنار می گذارد

. اين جنبه ی عمده ی مارکس است. گوئی داشت برای اين لحظه تدارک می ديد ولی اينطور نيست و اين حقيقت ندارد

برخی . اما نکته در اينجاست که برخی اوقات اينطور نمی گويد؛ برخی اوقات به گونه ای ديگر مسائل را تشريح می کند

و برای همين بايد گفت . حکم يا برای کنايه و استعاره؛ بهر دليلی از اينها استفاده کرده استاوقات برای تاکيد گذاری م

و بايد اضافه . صد در صد عاری از گرايش تله ئولوژيک نيست( نظريه پردازی علمی اش)که مفهوم سازی علمی اش 

فرضيه ای کامال متفاوت از نجوم . دمثال کوپرنيک را بنگري!. توانست هم صد در صد عاری از آن باشد ینم: کرد که

خورشيد را در . بطلميوسی و در گسست از آن دارد ولی دست از دايره ها و کره های نجوم بطلميوسی  بر نمی دارد
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که دارد ضد سيستم بطلميوسی   یبا وجود. مرکز گذاشته ولی می خواهد مقداری از آن دايره ها را هم داشته باشد

 .بنابراين با يک ضرب نمی توانست خود را از اين گرايشات پاک کند. آنهم قرض می گيردمبارزه می کند اما از 

اين را هم بايد در نظر گرفت که ما در موقعيت تخاصم با طبقه ای ديگر قرار داريم و انتقاد از کمبودهای تفکر 

کمونيستی ما اين مسئله را نه به برای همين در طول تاريخ جنبش . مان در مقابل خصم، مسئله را پيچيده می کند یعلم

خير مارکس هرگز نمی توانست چنين اشتباهی را : به اين صورت که. شکل علمی بلکه ايدئولوژيک حل کرده ايم

عظيم که برای نجات بشريت حياتی است ما هم به  یگاهی اوقات در تالش برای تثبيت اين تئوری علم! مرتکب شود

در . معرفی کرده ايم« خدائی»ا يک حقيقت تمام شده و مارکس را کاشف حقيقت اسکتولوژی متوسل شده ايم و آن ر

 . صورتی كه خود ماركس نسبت به اين تئوری علمی چنين رويکردی نداشت
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 !علم، ايدئولوژی و تفاوت ها 
 
 

 

 دو چه تفاوتی با يكديگر دارند؟  علم چيست؟ ايدئولوژی چيست؟ و اين □

 

شناختی . از هر چيز بايد بگويم كه علم ما ماترياليسم تاريخی نام دارد كه  بيان شناخت عينی ما از جهان استقبل  ■

را درست  اگر قرار است واقعيت را تغيير دهيم بايد شناخت صحيحی از آن داشته باشيم و آن. كه منطبق بر واقعيت است

عوض كرد و  بر مبنای تضادهای درونش می توان تغيير داد؛  توان واقعيت را فقط بر مبنای شرايط آن مي. درك كنيم

اگر واقعيت را درست نفهميم يا شناخت . توان آن را دگرگون كرد بر مبنای ظرفيت هايی كه خود واقعيت ارائه ميدهد مي

ه ی كافی بطور توانيم بر مبنای تضادها و پتانسيل های آن عمل كنيم يا اينكه به انداز یصحيحی از آن نداشته باشيم نم

نقشه . شويم اگر واقعيت مادی را درك نكنيم دچار پراگماتيسم، وولنتاريسم، ايده آليسم و ذهنی گرائی مي. موثر عمل كنيم

 . گونی نخواهد داشت مان با آن هم هاي

. دبر روی استراتژی، تاکتيک، سياست، سبک کار و خالصه همه چيز تاثير می گذار یشناخت غلط از واقعيات ماد

زيرا روش ما برای شناخت جهان را . ست بسيار مهم(معرفت شناسی يا علم کسب شناخت)از اين زاويه اپيستمولوژی 

.بنابراين بايد مشكالت در زمينه اپيستمولوژی را حل كرد. نشان می دهد
6

در مورد اينكه  یما هم در جنبش كمونيست  

بورژوازی همواره . علم و رويكرد علمی چيست مشكل داريم و هم بورژوازی درك غلطی از اينكه علم چيست می دهد

 . دهد درك غلطی از حقيقت داده و اپيستمولوژی غلط را رواج مي

غير علمی را به  یاغلب موارد تحت لوای علم چيزهاي. تواند انجام دهد موضوع مهمی است مي علم چيست و چه

در هرحال مقوله هايی مانند حقيقت، شناخت عينی، دانستن . چيزهايی را از بورژوازی تقليد می كنيم. عاريت می گيريم

آيا جهان را می توان آنگونه كه هست : پرسش كليدی مربوط به علم اين است. و غيره به همين مقوله ی علم مربوطند

شناخت يا خير؟ اين مسئله بطور مستقيم مرتبط است با اين امر كه آيا ماركسيسم علم است يا خير و اينكه چرا ماترياليسم 

 . تئوری علمی تاريخ است؛ علم تغيير جامعه و تاريخ است یتاريخ

چرا . بندی روابط توليدی و نيروهای مولده هستيم ارای فرمولبايد درك كنيم كه چرا در علم ماترياليسم تاريخی ما د

جامعه مقايسه  ی اغلب مردم اين كشف را با ديگر عناصر تعيين كننده. بندی يا مفاهيم دست يافت ماركس به اين فرمول

سم اين مفاهيم كه چرا ماركسي اين. فقط می دانند كه مربوط به ماركسيسم است ولی  ارزش آنرا درك نمی كنند. نمی كنند

نافی  بسياری از توضيحات ديگر است،  برای اغلب  یكه چرا اين مفاهيم علم اين. را جلو نهاده برای شان روشن نيست

                                                 
6
مندرج درحقيقت . رجوع شود «درباره فهميدن و تغيير جهان»به مقاله باب آواكيان تحت عنوان  یدر زمينه نقد معرفت شناس 

 3191شهريور  08شماره 
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مانند روبنا و زيربنا،  كه . طور بقيه  مفاهيم و مقوله های ديگر كه ماركس كشف و فرموله كرد همين. ما روشن نيست

درك صحيح از چگونگی كاركرد جامعه،  ی بر پايه. به ما توضيح می دهدسوخت و ساز جامعه را در كليت آن 

مسيری به دور از طبقات . را برای تاريخ ترسيم کند یپرولتاريا توانست طرح تغيير جامعه را ارائه دهد و مسير ديگر

معضالت ساختار  البته چنين ادعائی بايد خود را بطور علمی ثابت كند و نشان دهد که سرچشمه ی. و تخاصم طبقاتی

 . ديگر آن را تغيير داد یکنونی جامعه چيست و چرا بايد به اين ترتيب و نه ترتيب ها

اثبات عينی بودن اين توضيح موضوع علم ماترياليسم تاريخی . اين توضيح بايد عينی يعنی منطبق بر واقعيت باشد

در نتيجه ماركسيسم تبديل به باوری . سيسم دفاع كرداگر اين شالوده درك نشود نمی توان بطور قانع كننده از مارك. است

حتا خود طرفداران مارکسيسم هم به تدريج . شود كه عده ای می خواهند به جامعه آن را تحميل کنند یغير علمی م

يا وقتی با شكستی روبرو می شوند به انقالب پشت کرده و نتيجه می گيرند که تا کنون خيال پردازی . سست می شوند

 .نشينند یروان می شوند يا منتظر ظهور امام زمان م« تغيير»ردند و به دنبال طرح های ديگری از می ک

يک قطب پيشرو در  ی اگر رويکرد علمی ما نسبت به علم ماركسيسم کافی نباشد آنوقت مشروعيتی برای ارائه

ما می . جامعه به خوِد جامعه نخواهيم شدتوضيح  ی ُمِحق جامعه در زمينه ی     تبديل به آتوريته. جامعه نخواهيم داشت

آتوريته بر . ها با اکثريت شدن ساخته نمی شود آتوريته كمونيست. قابل اعتماد یتوانيم يک اقليت در جامعه باشيم اما اقليت

مبنای جواب علمی يا عينی به سواالت مردم در مورد ُمشكالت، ساختاری که به ُمشكالت پا می دهد و سرانجام ارائه 

به واقعيت جامعه و تغيير آن  یاگر رويکرد علمی به اين علم نداشته باشيم؛ اگر رويکرد علم. راه حل، شكل می گيرد

مان  نه شناختی از ميدان عمل. نداشته باشيم نه تنها اين موقعيت را از دست خواهيم داد بلكه نقشه و راه را گم می کنيم

اگر ماركسيسم علم است بهتر . که قادر خواهيم شد راه خود را ترسيم کنيمبدست خواهيم آورد و نه اين( جامعه و جهان)

 .گيرانه و نظام مند به آن بپردازيم است که بطور  پي

جهان به آنگونه كه  –با اين مقدمه می پردازم به اينكه علم چيست؟ علم نه تنها بيان تالش بشر برای شناخت جهان 

در  یقابل تحقيق و آزمايش با چيز ی تئوری علمی، فرضيه. عيار حقيقت استمی باشد بلكه خود در عين حال م -هست 

علم در مجموع واقعيت را در بر می گيرد و آن . بيرون خودش است و همواره امکان ابطال خود را نيز فراهم می کند

امور گذر کرده و  تنها ادعايش اين است که می تواند از سطح به عمق. هيچ ادعای ديگری ندارد. را بازتاب می دهد

 .واقعيت پديده ها را در روابط درونی اش درک کند و اسرار را بر مال کند

حال آنكه ايدئولوژی يک نظام نمايندگی است که برای مردم جايگاه و تجربه زندگی شان را تشريح می کند؛ نقشه ای 

با واقعيت عينی : ودش محک می خوردعلم با امری خارج از خ .شان می دهد؛ و رفتارشان را توجيه می کند به دست

از آن موجود است، « خارج»قابل آزمايش و محک زدن توسط چيزی که در  یاما ايدئولوژ. که تالش می کند بشناسد

برای مثال نمی . می توان آن را رد کرد ولی نمی توان آن را تکذيب کرد. قابل تکذيب نيست. ايمان و باور است. نيست

كذيب كرد كه به خدا ايمان دارد و به او گفت كه دروغ می گويی اما می توان وجود خدا را تكذيب توان ادعای كسی را ت

 . كرد و ثابت كرد كه خدايی موجود نيست

ايدئولوژی امری واقعی است يعنی وجود دارد و نقش عينی هم ايفا می كند اما راه قابل اتکائی برای ديدن و عوض 

 یاين را نم.  بطور خودبخودی از نوعی جهان بينی يا ايدئولوژی برخوردار است پرولتاريا نيز. کردن جهان نيست

دارای شرايِط زندگی و (  منظورم افراد نيست بلکه پرولتاريا به مثابه يک طبقه است)پرولتاريا . توان انکار کرد

ان بينی مختص خود را موجوديت مادی معينی است و جايگاه و کيفيتی در جامعه است که ويژگی خودش را دارد و جه

تصوير آرزوها و خواسته های آن است که از تجربه و جايگاهش برخاسته  یيا ايدئولوژ یاين جهان بين. توليد می کند

بله، اين طبقه عليرغم تاثيراتی كه از ديگر طبقات می گيرد، حتا در شکل خودبخودی اش مانند خرده بورژوازی . است
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غالبا خيال يک زندگی ديگر را در سر می پروراند؛ از سيستم نفرت دارد؛ تغيير آن . يا بورژوازی به جهان نمی نگرد

حتا ايدئولوژی انقالبی )اما برای اينکه جهان را درک کرده و بر پايه اين درک عمل کند، ايدئولوژی . خواهد یرا م

پُر شدن فضای ايدئولوژيک با . ر کندپرولتاريا با اين تصوير می تواند فضای ايدئولوژيک را پ. کافی نيست( پرولتاريا

اين می . آن را داشتن؛ مسلما فاکتور مثبتی در کنار انقالب است یايدئولوژی نفرت از سيستم و خواست تغيير انقالب

اما خواسِت انقالب را داشتن يک چيز است و توان انجام آن را داشتن امر . تواند عامل مثبتی در کنار انقالب باشد

ها  همه اين. عملی نمی شود یايد درک کرد که انقالب چيست، از چه راهی عملی می شود و از چه راهب. ديگری است

 . با خواست انقالب متفاوت است

محو : هدف نهائی است ی عالوه بر اين، ايدئولوژی کمونيستی هم داريم که در واقع تصوير ايدئولوژيِک مدون شده

تواند اين ايدئولوژی را کسب کند و در واقع گرايش پرولتاريا آن است که پرولتاريا می . طبقات و تمايزات طبقاتی

از ساختار واقعيت جامعه،  یاما اين نيز هنوز فرق دارد با درک علم. دوست ندارد بقيه مردم هم در موقعيت او باشند

توان جامعه را دگرگون چرائی آن، چگونگی تغيير آن و اينكه طی چه پروسه و تالش ها و با استفاده از چه طرقی می 

 . قادر نيست به اين پرسش ها پاسخ دهد، نياز به علم هست  یايدئولوژ. كرد و بسمت هدف نهائی برد

هر طبقه ای دارای ايدئولوژی ای . ناگفته نماند كه ايدئولوژی كمابيش بطور خودبخودی در دسترس ما قرار دارد

شان در اين جهان يک جهان بينی را شکل  ه و تجربه زندگيشيو. است که بطور خودبخودی در دسترس اعضايش هست

مانند ايدئولوژی . های مختلف از ايدئولوژی های خود در اشكال مختلف برخوردارند ديگر طبقات هم به شكل. دهد یم

های مذهبی يا  ايدئولوژی فاشيستی، ميليتاريستی كه هر يك سعی می كنند توضيحی دهند كه جهان چگونه است و 

 . كرد آن را توجيه می كنندكار

تواند صاف و ساده بقيه ايدئولوژی های رقيب را از صحنه پاک و  یپرولتاريا نم یبايد تاكيد كرد كه ايدئولوژ

سوژه  -ای مارکسيست های هگلی بودند که اين خط را ترويج می کردند و آن را به حول ابژه در گذشته عده. مغلوب کند

تی را تصور می کردند که ايدئولوژی پرولتاريا می تواند کل جامعه را تصرف کند و راز آنان وضعي. هگلی می بافتند

بروی  ايده ی ( اثر لوکاچ)« تاريخ و آگاهی طبقاتی»برای مثال كتاب . شود یجامعه فقط در جايگاه اين طبقه برمال م

ای می كند كه  حقيقت فقط بر  ابژه ی ژهلوكاچ پرولتاريا را تبديل به سو. حساب باز می کند( جهان)هگلی سوژه و ابژه 

که پرولتاريا ِکی انقالبی خواهد شد را از طريق اين پروسه شناختی  لوکاچ معضل اين. شود یاو برمال و معلوم م

در اين تمهيد . يا ايدئولوژيک می خواهد حل کند که كامال نادرست است و چنين اتفاقی هرگز نخواهد افتاد( کاگنيتيو)

از نظر او پرولتاريا دير يا زود از . شود یکلی كه راز جامعه بر او معلوم م. می شود« کل»پرولتاريا ( طرح -ِشما)

لوکاچ بعد از مدتی تشخيص داد که اين يک طرح . فائق خواهد آمد یيا ايدئولوژيک بر فتيشيسم کاالئ« کاگنيتيو»طريق 

 یيعنی گفت ِشما. اين موقعيت را نمايندگی می کند« حزب»بعد گفت . ايده اليستی است و قابل تحقق نيست( يا ِشمای)

به اين معنا . خود پرولتاريا را نمايندگی كرده اين نقش را بازی می کند یقبلی ناکام است و حزب که در خود و برا

 (. البته لنينيسم اين نيست. )شد« لنينيست»

نيست که نقشی در مبارزه طبقاتی بازی نمی کند و اين به معنای آن . می بينيم که راه ايدئولوژيک مشکل آفرين است

عينی است و در مبارزه طبقاتی نقش مثبت و منفی خود  ی همانطور که گفتم يک پديده! خير. توان از آن فرار کرد یم

 .برای دانستن و تغيير جهان نياز به علم است. نکته ام در آن است که ايدئولوژی همان علم نيست. را بازی می کند

طوالنی عمل،  جمعبندی از عمل و  ی كه نيازمند دوره یامر. تغيير جهان امکان شناخت بيشتر آن فراهم می شودبا 

ايدئولوژی . يعنی فرايندی ماترياليستی است. بندی و تئوريزه کردن است تئوريزه کردن آن و  دوباره عمل کردن و جمع

من ! من می دانم چونكه پرولتاريا هستم»: گونه طرح می شود كه  ايدئولوژی بيشتر اين.  نمی تواند اينکار را انجام دهد
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اگر اين تفکر در راس انقالب قرار گيرد دوباره نظام موجود را «  !گری، پس من می دانم ديده هستم و تو ستم ستم

. ير واقعیداری تحميلی و غ جانب. داری همگانی را دارد به اين دليل ساده که دعوی يک نوع جانب. بازسازی می کند

بدون شناخت از اينکه چرا جهان . همه خوب خواهد شد ینمی توان گفت اگر من در راس جامعه قرار گيرم جهان برا

بد است؛ به چه دليلی بد است؛ چگونه به اينجا رسيد؛ و چگونه ستم محو خواهد شد؛ اين پروسه چيست؛ و علم انقالب 

صرفا . اگر علم موجود نباشد نمی توان جهان را تغيير داد. شد چيست، نمی توان مدعی چنين تغييری برای همگان

 . اين است واقعيت ايدئولوژی و علم  و تفاوت بنيادين ميان آنها. خواهد شد یواقعيت موجود بازساز

رو به  ی روشن است كه ايدئولوژی پرولتری بطور عينی موجود است و جايگاه طبقه و مقاومت و مبارزه  و جنبه

انقالبی شدن بايد مسلح به درك علمی،  یپرولتاريا برا. اما اين جنبه ای قابل اتکا نيست. خ را بازتاب می دهدجلوی تاري

اين واژه ! ايدئولوژی علمي: نيز نبايد کرد و گفت« دو در يک» و . ماترياليسم تاريخی و تئوری های کمونيستی شود

اما . يعنی ايدئولوژی تحسين علم. اد دارد که علم خوب استفقط به معنای آن است که آدم علم را دوست دارد و اعتق

 . دانستن علم يک چيز ديگر است

علم است که توان انجام اينکار را . همانگونه كه تاكيد شد، ايدئولوژی نمی تواند ساختار دنيا را درك و عوض کند

گردد به جايگاه اين  ستی تاريخی داشته و بر مياما اينکه ما طرف ايدئولوژی پرولتاريا را می گيريم داليل ماتريالي. دارد

وقتی صحبت از ايدئولوزی . و علم هم علم. ، ايدئولوژی استیايدئولوژ. طبقه در جامعه و اين مقطع از تاريخ جهان

اين هدف كامال از پايه علمی . کمونيستی می کنيم بايد بگوئيم که ايدئولوژی ما رسيدن به هدف جامعه بی طبقه است

نمی توان  یما بايد عزم و جهان بينی رفتن به سوی آن هدف را داشته باشيم اما فقط با عزم و جهان بين. دار استبرخور

. برای درک آن هدف نياز به علم است. برای انجام اين كار  نياز به علم است. به آن سو رفت و اينکار را انجام داد

ر خالف آنچه كه رايج است، مارکسيسم علم رهايی پرولتاريا تحريك آميز بگويم ب. مارکسيسم يک علم انقالبی است

علم تاريخ و تغيير اجتماعی است؛ علم فائق آمدن بر جامعه طبقاتی و رسيدن به . جامعه است یبلکه علم رهاي. نيست

 . طبقه است جامعه بي

ری از ماترياليسم بدون شك عناص. عواملی از اين علم حتا برای بعد از جامعه طبقاتی کاربست خواهد داشت

طبقه نيز هنوز رابطه ميان روابط توليدی و نيروهای توليدی  یزيرا در جامعه ب. تاريخی هنوز کار بست خواهد داشت

رو موجود خواهد بود؛ برخی ضرورت های ديگر به حيات خود  موجود خواهد بود؛ برخی روابط عقب مانده و پيش

را مرتبا  یاش را توليد و بازتوليد کند؛ آن زمان هم بايد روابط توليد مادي بشر کماکان بايد زندگی. ادامه خواهند داد

اما اين . زمان رئيس جمهور و پزشك نخواهند بود نوين کرد؛ آن زمان هم ارگان های مشورتی خواهد بود زيرا همه هم

علم تغيير . به علم خواهد بود با از بين رفتن طبقات باز هم نياز. تقسيم كارها از خصلت طبقاتی برخودار نخواهند بود

 . يافته

 

 ميان علم و ايدئولوژی موجود است؟  یهای ديگر چه تفاوت □

 

ما بايد جوانب گوناگونی که توسط ديگران طرح شده است را مد نظر . اين موضوع را بايد بيشتر مطالعه کرد ■

برای مثال آيا  ايدئولوژی . ولوژی پيدا کنيمتری از ماهيت ايدئ قرار دهيم و در مورد شان بحث كنيم تا درک عميق

گونه كه در كتاب ايدئولوژی آلمانی آمده صرفا آگاهی  ؛ آيا آن(Epistemic Deficiency)اپيستميک است  یصرفا کاست

ها را می توان مطالعه و بحث  همه اين. کاذب يا آگاهی جهان وارونه است؟ يا بازتاب واقعی تجربه زندگی نيز هست

 .کرد
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يعنی مثال خوبی از آن است .  است یترين شکل ايدئولوژ مارکس می گويد دين عالي. ای مثال بحث دين مهم استبر

 .  که ايدئولوژی چه می کند

بايد عليه رويکرد پوزيتويستی به اين . علمی بودن مارکسيسم را بايد باری ديگر استدالل کرد و برای آن مبارزه کرد

که علم  در مورد اين یهای امپريست درون علم نفوذ می کنند، يا درک   کار پراگماتيستی که بهبا اف. علم مبارزه فکری کرد

بايد . يا درک امپريستی از علميت مارکسيسم بايد مبارزه كرد( «پيش بينی»مثال تقليل علم به مقوله )تواند بکند  چه مي

 . دوباره بحث كرد كه تعريف حقيقت چيست

 

 وپِر می گويد مارکسيسم علم نيست؟چرا فيلسوفی مانند پ   □

 

است؛ ( ابطال)غير قابل تکذيب  یبطور خالصه اين است که مارکسيسم علم نيست زيرا فرضيه ا یاستدالل و■ 

البته نمی گويد که چه چيزی می تواند غلط بودن مارکسيسم . مارکسيسم را نمی توان در گوشه انداخت و گفت غلط است

 . يد اگر فالن و بهمان شود به معنای غلط بودن مارکسيسم استيعنی نمی گو. را ثابت کند

مثال اگر سرمايه داری بر آنارشی خود فائق آيد و روند انباشت   .را با خود دارد یاما مارکسيسم چنين برخورد

يد زير سوال می رود و با« کاپيتال»سرمايه بدون رقابت ميان سرمايه های مختلف جلو رود؛ آنگاه بخش بزرگی از 

 .کنار گذاشته شود

 . مشكل اينجاست كه رويکرد کلی پوپر به علم غلط است

آيا ما نسخه های دلخواه (. descriptive or prescriptive)برای مثال اينكه علم شرح دهنده است يا نسخه دهنده؟ 

وپر علم را تالش پ. می پيچيم يا واقعيت را آنطور که هست تشريح می کنيم و بر اين پايه روی آن عمل می کنيم

 .داند یاستقرائی برای اثبات عقالنی يک فرضيه م

ها فرضيه ای را سامان بندی می کنی و سپس صبر  سری بديهيات را انتخاب می کنی و بر پايه آن از نظر او يک

آنگاه . شودتا زمانی که با چنين مسئله ای روبرو نشده، برقرار است تا اينکه تکذيب . می کنی که تکذيب يا ابطال شود

پوپر آن است که کامال جنبه تشريح واقعيت را دور می « یابطال پذير»اشکال معيار . می روی سراغ فرضيه ای ديگر

ما در تالش برای تشريح . بعد از مدتی از اين نسخه خسته شده و نسخه ی ديگری می پيچد. فقط نسخه می پيچد. اندازد

ايکس است  یاصال نمی توان گفت که مثال نسخه ی ايکس برای بيمار چه چيزی هستيم؟ طبق روايت پوپری از علم،

يا « ابطال»نيست بلکه فقط « اثبات»در اين روايت اصال جنبه . تواند آن را درمان کند یزيرا به اين رشته داليل م

شدن هَل فرضيه های محسور کننده است که برای تکذيب  ی در اين روايت بهترين تالش علمی ارائه. است« تکذيب»

به نظر پوپر بزرگی انيشتن اين است که . شود یو تا زمانی که تکذيب نشده به عنوان علم پذيرفته م. َمن مبارز می طلبد

در اين روايت، انطباق فرضيه با واقعيت و اثبات از اين . چنان فرضيه ای را داد که هنوز تکذيب نشده اما خواهد شد

می کند اما « یشناخت عين»البته صحبت از . استفاده نمی کند« حقيقت»اژه پوپر هيچوقت از و. طريق جائی ندارد

منظور از شناخت عينی آن . اما منظور ما از شناخت عينی اين نيست. منظورش آن است که فعال مورد قبول همه است

د تائيد واقع می علمی،  مور ی است که نه تنها منطبق بر واقعيت مادی است بلکه به اين دليل توسط اعضای آن رشته

علمی و آزمايش های آن مورد استفاده قرار می گيرد تا  ی رشته یتمام محک ها. یشود و نه بر مبنای معيار ديگر

 . اثبات پذيری آن است و نه ابطال پذيری ی علم جنبه ی عمده ی يعنی جنبه. توسط اهل آن علم مورد قبول واقع شود

ثانيا . اوال روايت او از علم غلط است. نيست چون ابطال پذير نيست پوپر به مارکسيسم حمله می کند که علم

يعنی اثبات پذيری . را تشريح می کند و منطبق بر آن است یمارکسيسم تا کنون ابطال نشده است زيرا هنوز واقعيت ماد
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در واقع ميليون ها . ی شودعلمی بودن مارکسيسم با اين امر که آيا کسی پيدا شده آن را ابطال کند يا نه سنجيده نم. دارد

مخالفين مارکسيسم در . اما مارکسيسم به عنوان يک علم بقا يافته است. بار سعی کرده اند و می کنند آن را ابطال کنند

جويند به فروپاشی شرق و ريختن ديوار برلين و آن را ابطال مارکسيسم قلمداد می  یمقابل اين واقعيت سخت توسل م

است و رفت  یمارکسيسم بارها تاكيد كرده كه تغيير جهان يک پروسه تاريخ. يسم نبود که فروپاشيداما اين مارکس. کنند

امکان : مارکسيسم آنقدر علمی است که مائو را قادر کرد که بگويد. و برگشت های درون اين کشور و آن کشور نيست

چه می گويد؟ مگر مائو نگفت که اين را پوپر . سرنگونی سوسياليسم هست و ما ممکن است سرنگون شويم و شد

 ؟ «ابطال خواهيم شد»

 

در شوروی زمان استالين بعنوان يک رويکرد « ماجرای لسينکو»توان از  یدر تاريخ طبقه ما آيا م□ 

 ايدئولوژيک نسبت به علم نام برد؟

 

.Reification) (.به پرولتاريا« جسميت بخشيدن»حال مربوط بود به تفکِر  در عين. فقط اين نبود■ 
7

به اين معنا   

تنها . شود و نه به ديگران یهام مانحصار ديدن حقيقت را دارد؛ انگار به او ال یيك  گروه بندی اجتماع که تنها 

يک نفر يا عده ای می شوند نماينده تمام ماموريت تاريخی پرولتاريا . پرولتارياست كه  تمام حقيقت را در دست دارد

جوهر انقالب . يعنی جوهر پرولتاريا در يک چيز خاص کريستاليزه شده است. بخاطر اينکه عضو اين طبقه اند

اين تفکر که شيوه زندگی و ايدئولوژی طبقه . ن تقليل می يابد و آن تبديل می شود به همه چيزبه يک جنبه ی آ یپرولتر

اين طرز تفکر در واقع بيان عدم درک سوخت و ساز اين طبقه در . پرولتاريا همه را به جائی که می خواهيم خواهد برد

 .  زير بنا و روبناست روابط توليدی و اجتماعی و رابطه یكل ی جامعه و شكل گيری آن در شبکه

 

ای علمی نمی نگريم بلکه بطور  ای است که وقتی به واقعيت عينی به گونه آيا می توان گفت اين نمونه□ 

 ايدئولوژيک نگاه می کنيم، به چه نوع اشتباهی در می غلتيم؟ 

 

چطور ممکنست يك . اند قانع نمی کند یاين رويکرد اصال کسانی را که در مورد تغيير جهان جد. درست است ■

تقليل کليت سوخت و ساز و فرايند تاريخی و . ارتجاعی نژاد پرست يا ضد زن بتواند جهان را تغيير دهد کارگر 

 . ماموريت تاريخی يك طبقه به يک نفر يا جمعی از اعضای آن طبقه بدون شك نتيجه اش اين خواهد بود

 

و . و خرافی و ضد زن باشد یگر است حتا اگر مذهباين درک در جنبش چپ ايران رايج است که کارگر، کار□ 

همينکه کارگر است و برای منافع کارگری . اصال دليلی ندارد که کارگر نقد به مذهب و زن ستيزی و غيره داشته باشد

 .اش مبارزه می کند کافيست

                                                 
7
تبديل يك انتزاع به يک کنکرت؛ تبديل يک پروسه به يك جنبه است زيرا « جسميت بخشيدن» Reification  یتحت الفظ یمعن 

 یپرولتاريا، اشاره به نظريه ا يشنكفياي یگوييم ر یبريم و م یرولتاريا به كار مپكه اين واژه را در مورد  یزمان. کنکرت آن است

كه منطبق بر  یپرولتاريا به مثابه يك طبقه و احساسات، نظرات و برنامه هاي یاست كه منافع  اساس یبين الملل یتدر جنبش كمونيس

معين در ميان اين يا  یكه در هر مقطع زمان یاست را با موضع، احساسات، نظرات و برنامه هاي یجهان-تاريخي یآن منافع اساس

ها  يا صريح در ميان كمونيست یاين گرايش چه در شكل تلويح. كند یم یكند، يک یمپيدا  یآن بخش از پرولتاريا طرفدار و حام

 .مانده بود یكه باب آواكيان آنرا به نقد نكشيده بود بدون چالش برجا یموجود بوده و تقريبا تا زمان
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و . در جامعه نيز بپردازيمبه موقعيت استراتژيک پرولتاريا « جسميت دادن به پرولتاريا»البته بايد در عين نقد ■ 

همچنين، نبايد همه چيز را در علم . اين جنبه نيز مهم است. بر نقش تاريخی جهانی اين طبقه دست برداريم نبايد از تاکيد 

گاهی که اين علم به مثابه علم  گره. رابطه ای است ميان تالطمات اجتماعی و ظهور علم ماترياليسم تاريخی. مطلق کنيم

شکست خورده؛ روشنفکرانی  یانقالبات بورژوائي؛ انقالبات بورژوائ: مال مرتبط است با جوشش جامعهظهور کرد کا

که به طبقه خود پشت کردند؛ پرولتاريا که گروه بندی جديد و نوظهور جامعه بود صحنه سياست و مبارزه را با آمال و 

ها و نسخه های گوناگونی  ی و ماترياليستی و طرحهای تخيل خود اشغال کرد؛ انواع و اقسام ايده یآرزوها و خواست ها

آنموقع ايده کمونيسم تنها به شکل . فرض کنيم پرولتاريا و مبارزاتش نبود. چنين گره گاهی است 3991. در صحنه بود

 جايگاه استراتژيک پرولتاريا  کنکرت ترين انتزاع بذر کل. دار می شد و به ماترياليسم تاريخی نمی رسيد هگلی ميدان

منطق سرمايه داری که همه توليدات و همه روابط را تبديل به روابط کاالئی می کند و اين . است یجامعه بورژوائ

 یپرولتاريا بيشترين بار بازتوليد اين جامعه را بر دوش م. منطق فراگير می شود، اين موقعيت را به پرولتاريا می دهد

فروش نيروی . که بر سر پرولتاريا می آيد بالی جهانشمول استگويد بالئی  یبه اين خاطر است كه مارکس م. کشد

کارش به عنوان کاال و تبديل شدن به برده ی فرآيند بازتوليد و انباشت سرمايه وی را تبديل به مغز استخوان بازتوليد 

 . اين جامعه می کند
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  اجايگاه استراتژيك پرولتاري

 و 

 ی جامعهکمونيسم به عنوان علم رهاي
 

 

 

 

چرا می گوئيم پرولتاريا از جايگاه استراتژيك در نظام سرمايه داری برخوردار است؟ امثال تونی نِگری و مايكل □ 

گويند  داری صورت گرفته مي در اقتصاد و ساختار سرمايه هارت در كتاب امپراتوری با بحث در مورد تغييراتی که

اين نقش ( یمانند كار برنامه ريزان كامپيوتر)« کار غير مادي»نيست و پرولتاريا ديگر از جايگاه سابق برخوردار 

 . استراتژيك را به خود اختصاص داده است

  

درست است بايد در مقابل اين نظرات يك بار ديگر ثابت كنيم كه چرا هنوز جايگاه طبقه پرولتاريا در جامعه است  ■

ی کند و كار اين طبقه نقش اساسی در بازتوليد اين شيوه توليد و را آشکار م یكه راز کارکرد شيوه توليد سرمايه دار

توان جامعه را بر  نمي. دانند كه برنامه كامپيوتری را  نمی توان خورد يا پوشيد همه مي. بطور کلی جامعه ايفا می كند

. چيپ می گذاردرا کس ديگری در  یبرنامه کامپيوتر. بازتوليد کرد   Symbolic Analysis"تحليل سمبليک"مبنای 

گويد هيچ طبقه بندی در جامعه  کند و مي جايگاه استراتژيک پرولتاريا را محو مي" توده انبوه"نگری با اتالق واژه 

توانند در انقالب شرکت کنند اما کدام  البته همه مي. روشن است كه با اتکا به برنامه ريزان نمی توان انقالب کرد. نيست

کارگران . وده آن باشد و چرا؟ توليد مادی توسط پرولتاريا و اجتماعی بودن آن مهم استتواند شال یطبقه است که م

های پرولتاريا را دارند اما پرولتاريا آن بخش از بشريت است  اينها برخی از مشخصه. فکری متحدين پرولتاريا هستند

. سرمايه داری با کار بشر چه می کند دهد كه یدر موقعيت آن متبلور شده و نشان م یکه منطق استراتژيک سرمايه دار

البته پرولتاريا تحت استثمار و ستم است اما جايگاه استراتژيک وی به دليل آن منطقی است كه در موقعيتش نهفته است 

توليد می  یبر آن است که عده ا یمدل حق مالکيت متک. هيچ پرولتری حق مالکيت طلب نمی خواهد. کند و حمل مي

 .يگر آن را تصاحب می کنند و مبادله يا خريد و فروش از درون اين توليد بيرون می آيدکنند و عده ای د

مارکسيسم صرفا به . تونی نگری و مايكل هارت با  مفاهيم مختلف بازی می کنند تا جايگاه پرولتاريا را انکار کنند

. ق جامعه سرمايه داری بودندکشف منط یمارکس و انگلس در جستجو. توليد نشد یدليل متكی بودنش بر منطق هگل
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پرولتاريا بازتاب تجربی آن چيزی بود که مارکس و . موقعيت پرولتاريا واقعيت مادی اين منطق را به آنان نشان داد

در غير اينصورت در چارچوب تمهيدات اخالقی و ايده آليستی مانند ماهيت بشر و بازگشت . انگلس جستجو می کردند

. گردند تونی نگری و مايكل هارت به نوعی دارند به آن تهميدات اخالقی و ايده آليستی باز مي .ماندند یبه آن و غيره م

كار غير »يعنی حاملين )آنها دوست دارند کارگر روشنفکر باشد و ما بجای پرولتاريا برای انقالب به روشنفكران 

حتا اگر هم روزی . لتاريا را تحريف می کنندو جايگاه پرو یاما از اين طريق واقعيت جامعه طبقات. تکيه کنيم( « مادي

اگر بشر بتواند روبات را تبديل . سازند همه چيز را روبات ها انجام دهند، باالخره کسانی بايد باشند که روبات ها را مي

 ! می رسيم که يک انسان جديد داريم یانسان آنوقت ما به جائ  به انسان کند يعنی با همان احساسات و قدرت تعقلي

 

ای از پرولتاريا در جنبش كمونيستی روبرو بوديم كه انقالبی بودن اين طبقه را با فقر و  ما با درك عاميانه□ 

ها تاكيد داشتند كه اين طبقه چيزی برای از دست دادن ندارد  البته اغلب كمونيست. اش توضيح می داد فالكت و نداري

 جوانبی از اين درك ها اشتباه بود؟ تا به آخر انقالبی است؟ چه  یهمين طبقه ا یو برا

 

خيلی مواقع . جايگاه استراتژيک پرولتاريا ربطی به اين ندارد که چه كسانی از همه گرسنه تر و رنجبرتر هستند■ 

از اين طبقه محسوب  یبا اقشاری در جامعه روبرو می شويم كه از پرولتاريا فقيرتر و محرومترند و لزوما بخش

مشكل اين جا بود كه ما  بر قوای محرکه . د كنم كه درك عمومی ما از پرولتاريا بخشا درست بودبايد تاكي. شوند نمي

بدان جسميت بخشيديم و مفهوم عام و كلی آن . کرديم* « ری ايفاي» به اين معنا كه پرولتاريا را. جامعه چشم فرو بستيم

قدند كه کارگر به صرف کارگر بودن از ايدئولوژی ها معت مثال اكونوميست. آن تقليل داديم یرا به جوانب خاص و جزي

. و انگيزه غريزی برخوردار است و اين برای انقالب كردن كافی است؛ کافی است که مبارزه روزمره اش سازمان يابد

در نتيجه، الزم نيست كارگران از نزاع های ايدئولوژيک جامعه شناخت کسب کنند؛ کارکرد جامعه را بشناسد؛ در 

خواست ثابت  مي« چه بايد کرد؟»لنين با نوشتن . تغيير و چگونگی تغيير جامعه بينديشد و طرح بريزند یوامورد محت

آموزند و تمركز بر اين رابطه برای دادن آگاهی  کارفرما کارگران چيز زيادی نمي-كند كه از درون رابطه کارگر

اين . تواند به  آگاهی طبقاتی انقالبی دست يابد ميطبقه كارگر از درون اين رابطه ن. نيست یطبقاتی به کارگران کاف

رابطه کمک نمی کند که واقعيت جامعه را و واقعيت خود را و ماموريت تاريخی خود را برای تغيير جامعه و جهان 

را نياز دارد؛ چرا  یدرک کند و بفهمد که اين ماموريت تاريخی چيست؛ چگونه بايد پيش برده شود؛ جامعه چه تحوالت

نهايت تفکر پرولتاريای آگاه با تفکر خرده بورژوازی منجمله روشنفکران آن متفاوت است؛ چرا خرده بورژوازی در 

در چنين موقعيتی است؛ چرا اينطور فکر می کند و چرا دشمن ما نيست و در سوسياليسم چگونه بايد با آنها همزيستی 

قبلی باشد؛ چه تحوالتی خواهيم  ید کيفيتا متفاوت از دولت هاکنيم و چگونه تغيير خواهند کرد؛ چرا دولت پرولتاريا باي

 ...داشت و نقش پرولتاريا به مثابه ستون فقرات اين تحوالت انقالبی چيست و 

 .  كارفرما بيرون نمی آيند -شان از درون رابطه كارگر هاي سئواالت و جواب  اين

« چه بايد کرد؟». شد ريا در دوره او نيز تحريف ميدهد که چگونه معنای پرولتا لنين نشان مي« چه بايد کرد؟»

چرا بايد پرولتاريا به رخدادهای . دهد كه چرا بايد در ميان همه اقشار و طبقات ستمديده جامعه  فعاليت  کرد توضيح مي

يد آن قوه محرکه جامعه چيست و چگونه با: در واقع پرسش اين است. ها را بفهمد جامعه و جهان توجه کند و چرائی آن

ها برای مدت طوالنی فراموش شده بود  تمام اين. شود یاين امر با غريزه درک نم. اين علم است. را فهميد و تغيير داد

تا اينکه انقالب فرهنگی در چين سوسياليستی سعی کرد دوباره آنها را از زير آوار بيرون کشد و تاکيد کند که در 

 . طبقاتی هست و آگاهی کمونيستی را بايد در راس همه امور قرار داد سوسياليستی هنوز طبقات و مبارزه ی جامعه
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انقالب فرهنگی نشان داد كه بعد از انقالب موقعيت پرولتاريا عوض می شود و امور تك خطی جلو نرفته و  ی تجربه

و نه خود  مسئله آنست که نه جامعه در سکون است. شود یپرولتاريا يک بار برای هميشه آگاه نم. ايستا نيستند

برای مثال بعد از پيروزی انقالب سوسياليستی و . هميشه آگاه شود یچطور يك طبقه ميتواند يکبار برا. پرولتاريا

 یديگر ی دليلش چيست؟ جامعه چه قوای محرکه. استقرار ديکتاتوری پرولتاريا رفتار فرزندان طبقه پرولتر عوض شد

 .  مانند مسئله زنان يا جوانان دارد که بتواند جامعه را به جلو پرتاب کند؟

اما اين به معنای . ايست که خواهان از بين رفتن همه طبقات است جنبه انقالبی طبقه پرولتر در آن است كه تنها طبقه

و  یتجربه زندگ. اما هر پرولتر در موقعيت درک اين موضوع قرار دارد. آن نيست که هر فرد پرولتر اين طور است

يا در هر مقطع زمانی حداقل بخشی  از پرولتاريا می تواند . تش امکان اين درک را به او می دهدشرايط مادی موجودي

پرولتاريا . چشمانش را باز کرده و بگويد که اين وضع بايد پايان پذيرد زيرا برای همه بشريت مضر و مانع است

کنم که داريم در مورد يک طبقه صحبت  مي باز هم تاکيد. گرايش دارد که برای پايان دادن به اين وضعيت مبارزه کند

 .کنيم و نه افراد آن مي

 

بطور علمی چگونه بايد اين امر را اثبات . اما اين نتيجه گيری ايدئولوژيک ما در مورد پتانسيل پرولتاريا است□ 

 کنيم؟ 

  

 . ...نيست یآگاه نيست اما راض. نيست یپرولتاريا مقاومت می کند و از موقعيت خود راض ■

 

 !اما همه ناراضی اند □ 

 

همه . پرولتاريا در ته تقسيم کار اجتماعی قرار دارد. برای مثال  فيزيکدان ها ناراضی نيستند. اينگونه نيست■ 

خواهم فرزندم دکتر  یچرا کارگر می گويد م. برای همين همه می خواهند از کارگر شدن فرار کنند. سرور او هستند

سرمايه . روابط مالکيت متکی بر اين تقسيم کار است. ر ساختمان جامعه تعبيه شده استد یشود؟ اين موقعيت فرودست

اين منطق . داری همه جوانب جامعه را به کاال بدل می کند و روابط کااليی را در تمام زمينه ها عموميت می بخشد

ريا تجسم می يابد که بطور در موقعيت استراتژيک پرولتا یو جامعه بورژوائ یجهانشمول شيوه توليد سرمايه دار

 . کلکتيو بار اصلی بازتوليد اين جامعه و اين منطق  را بر دوش می کشد

بنابراين تنها با  استفاده از اين نيروی کلکتيو است که می توان جامعه سرمايه داری را نابود کرد و جامعه نوينی با 

 . ستراتژيک استموقعيت ا یبه اين معنا اين طبقه دارا. منطق ديگری برپا کرد

اين يک چيز . يابد همانطور که گفتم جامعه سرمايه داری دارای منطق و کارکردی است که در اين طبقه تجسم مي

دست می  یای که اتوماتيک به آگاه است و پرستش موقعيت پرولتاريا يا پرولترها را اتوماتيک آگاه قلمداد کردن يا طبقه

 . يابد، يک چيز ديگر است

بر خالف درک گرامشی جامعه بطور . ساز جامعه و جايگاه پرولتاريا ربط دارد به ماترياليسم تاريخی کل سوخت و

هايی انگار ستم و استثمار وجود ندارد و صرفا هژمونی وجود  طبق چنين درک. عمده بر پايه ايدئولوژی اداره نمی شود

روشی که امروزه به نوعی توسط امثال باديو و ژيژک . است که می توان با آن مقابله کرد یو تنها با ضد هژمون. دارد

چرا گرايشاتی مانند گرامشی پيدا می شود؟ زيرا جنبش کمونيستی همه جا تقليل گرائی می کند، به آگاهی . دنبال می شود

زمانی که درک علمی از سوخت و ساز جامعه و درک درست از موقعيت . اکونوميست است. اهميت نمی دهد
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آيند وسط که آن را تصحيح کنند اما از زاويه ای خرده  ولتاريا رخت بر بسته است، اين قبيل گرايشات  مياستراتژيک پر

ها مواضع اکونوميستی را رها کرده و طرفدار  عجيب نيست که امروزه خيلي. دهند بورژوايی اينکار را انجام مي

ن هيچ طرف درک علمی از سوخت و ساز جامعه و شوند چو یاين قبيل گرايشات  به يکديگر تبديل م. اند گرامشی شده

 .  جايگاه پرولتاريا در آن ندارند

  

 و جدا هستند؟   چرا جنبش کمونيستی و جنبش کارگری دو جنبش متفاوت □

 

علم، حقيقت ساختار جامعه و واقعيت آنرا و تضادهايش و  . ميگردد اين مسئله به همان نکته علم و ايدئولوژی بر■ 

تواند اين حقايق علمی را ديده و با  هر کسی که با اين جامعه تضاد دارد مي. کند بقه و نقش آنها را باز ميجايگاه هر ط

همين مسئله علم کمونيسم را از چيزی که فقط متعلق به پرولتارياست . آن و با تالش برای تغيير وضع سمت گيری کند

اينطور نيست که بايد کارگر باشی تا کمونيست . نيستند های کمونيستی علمی هستند، ايدئولوژی تئوري. دور می کند

. راه برای کمونيسم باز شده است( سرمايه داری)اما از سوی ديگر بايد درک کنی که با رسيدن جامعه به اين جا . شوی

ردم را ، علمی بودن آن، میقدرت تئور. مقدر نبود که به اينجا برسد اما رسيده است. جامعه به اين مرحله رسيده است

بنابراين کمونيسم تا آنجا که علم است از حيطه تعلق به يک طبقه .  اين نقطه قوتش است. برای حقيقت بسيج می کند

اگر تعلق . بلکه علم تاريخ و جامعه است. مارکسيسم خوی طبقه کارگر نيست. خاص به نام پرولتاريا دور می شود

از زاويه درک و فهم، از : ها را به همراه می آورد کند و انواع ضعف ايدئولوژی سوق پيدا مي یپيدا کند به سو یطبقات

گوئيم کمونيسم  برای همين است که مي. زاويه بسيج، توجيه، راه گردهمائی مردم  برای به فرجام رساندن امر رهائی

که هستيم بدور تضاد  یاما تغيير واقعيت جامعه و رسيدنش به اينجائ. علم تغيير تاريخی جامعه است و نه علم پرولتاريا

حقيقت . نيست" منافع من"بنابراين رابطه اين علم با پرولتاريا رابطه البی و . بورژوازی ساختار يافته است-پرولتاريا

که  یموضوع اين علم نجات پرولتاريا يا ارزش گذاری روی پرولتاريا بعنوان طبقه ا. جامعه، حقيقت جامعه است

بلکه اين است که اين جامعه چگونه می تواند به جامعه ای ديگر، . ه قرار گيرد، نيستشايسته آن است که در راس جامع

با حرکت از اين واقعيت است که مارکسيسم متوجِه جايگاه منحصر به فرد . ای بدون طبقات تکامل يابد به جامعه

گذار از عصر بورژوايی  جنبش کمونيستی، جنبشی است برای. دهد تشخيص مي یشود و آن را بطور عين پرولتاريا مي

بر پايه . از اين زاويه است که با اين پرسش روبرو می شويم که نيروهای محرک اين گذار کدامند. به عصر کمونيسم

جامعه سرمايه  یمعضل اساس. يابد اين واقعيت است که ديکتاتوری پرولتاريا برای طی کردن اين راه توجيه علمی مي

اگر پرولتاريا آگاهانه برای حل اين تضاد . صی و توليد اجتماعی فشرده می شوددر تضاد ميان مالکيت خصو یدار

انقالب پرولتری، انتقام گيری و تالش برای به قدرت رساندن . حرکت نکند، همان جامعه را دوباره بازتوليد می کند

آگاهی به چرائی، چگونگی و  ای است که نياز به و اين پروسه. بلکه حل اين تضاد است. ای که محکوم بوده، نيست طبقه

 . راه حل واقعی دارد

 

 چرا در ابتدا جنبش کمونيستی با جنبش کارگری معنا می شد؟ داليلش چه بود؟  □

 

از  یاوال برای اينکه بخش بزرگی از جمعيت ناگهان تبديل به نيروی کار شد؛ بخش بزرگ. داليلش پيچيده است■ 

انقالب بورژوائی به کارگران . آنها را بشدت شورشگر کرد یاين جابجائ. شدندمردم خلع يد شده و تبديل به پرولتاريا 

روشنفکران راديکال بورژوا مانند مارکس در ابتدا خواهان انقالب بورزوائی در آلمان . اتکا کرد اما به آنان خيانت کرد
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يگری است که در واقع ضربان تر شدند مشاهده کردند که نيروی د که راديکال یزمان. اما ديدند شدنی نيست. بودند

اين موقعيت گرايشی را پديد . نيرويی به نام پرولتاريا. تضاد اساسی جامعه است ی جامعه بوده و عالوه بر آن نماينده

کم کم . بدل کند یآورد که بيش از اندازه جنبش کمونيستی را با جنبش کارگری يکی کند و در نتيجه علم را به ايدئولوژ

فراموش شد ! ماعی تبديل شد به علم پرولتاريا و گفته شد اين علم پرولتارياست زيرا به نفع پرولتارياستعلم انقالب اجت

. نبود بلکه تغيير انقالبی جامعه بود و منافع پرولتاريا محصول جانبی آن است" منافع پرولتاريا"که از ابتدا موضوع 

ديل به ايدئولوژی طبقه کارگر نشده بلکه علم رهائی جامعه کلی بشر مستلزم آن است که مارکسيسم تب یبنابراين، رهائ

 .باقی بماند

 

کم کم از جنبش کارگری جدا شد، به نوعی  -بويژه در قرن بيستم  –اما واقعيت اين است که  جنبش کمونيستی  □

آيا اين درک .  ننددا یاز کارگران و نزديک شدن به دهقانان م یبسياری آنرا دور. در انقالب چين کامال از آن جدا شد

 صحيحی است؟ 

 

در انقالب چين ساختار جهانی سرمايه و امپرياليسم و خالصه جوانب ديگر و جديدی از کارکرد سرمايه . نه ■

. ستم گری ملی در سطح جهانی و فالکت دهقانان موتور تبديل سرمايه داری به امپرياليسم بود. داری آشکارتر شد

بيشتر بودند و شمار پرولتاريا کم بود، راه حل کماکان  یکه حتا در چين که دهقانان خيل انقالب چين در واقع ثابت کرد

پرولتاريا .  شد اين امر توسط جايگاه استراتژيک پرولتاريا در جهان و در چين مشخص مي. انقالب پرولتری است

اين راه در واقع بخشی از . ردضربت انقالب خود تکيه ک یرهبری انقالب را فراهم کرد و بر دهقانان بعنوان نيرو

گويند در چين  ها مي ها و ترتسکتيست اغلب رويزيونيست. در چين اثبات آن بود 3898انقالب . بشريت را رها کرد

کنند که جهان  ثانيا، درک نمي. اوال، پرولتاريا بود و انقالب را رهبری کرد. پرولتاريا نبود که انقالب پرولتری کند

 . تضاد اساسی عصر سامان يافته است سرمايه داری به حول

. سوسياليستی بود؛ اتکای انقالب فقط روی پرولتاريا نبود« انقالب در انقالب»در انقالب فرهنگی چين نيز که اولين 

فقط متعلق به پرولتاريا  یبنابراين جنبش کمونيست. جوانان، دانشجويان و زنان نقش بسيار مهمی در آن بازی کردند

 . است یبزرگ انقالب پرولتراسلحه . نيست

 

اين به معنای آن است که موقعيت . باب آواکيان می گويد موقعيت پرولتاريا پس از کسب قدرت عوض می شود□ 

 شود؟ تر يا کمتر انقالبی مي اين طبقه غامض

  

ه جامعه طبقه کارگر  اداره کنند. يک تغيير بزرگ است یاول از همه اينکه گذر از بی قدرتی به قدرت سياس■ 

سوال اينجاست که اينکار را چطور انجام خواهد داد؟ چگونه آن را در خدمت به جهانی شدن راه حِل انقالب . شود مي

قبل از کسب قدرت موضوع اين . اداره خواهد کرد؟ ماهيت مسئله مشکلی جهانی است؛ انباشت جهانی سرمايه است

پيشبرد اين تحول  ین است که اين قدرت را چگونه برااست که چطور قدرت را کسب کند و پس از آن موضوع اي

در اين شرايط بار ديگر اين . بکار گيرد( يعنی انقالب جهانی و رسيدن به کمونيسم در سطح جهان)تاريخی  -جهاني

 .سوال طرح می شود که پرولتاريا کيست؟ پرولتاريا نماينده وضعيت ناگوار بشر است

در واقع منطقه ای از جامعه است که توسط شبکه ها و روابط بسيار . يال استپرولتاريا هميشه دارای موجوديت س

های مختلف؛  پرولتاريای مليت. شوند روند عده ای ديگر واردش مي عده ای از آن بيرون مي. تعريف و مشخص می شود
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يک  یريا؛ شکل گيرتبديل مداوم اقشار ديگر به پرولتا. اريستوکراسی کارگري؛ پرولتاريای در قدرت و بيرون قدرت

توان به پرولتاريا اينگونه نگاه کرد که يک بلوک يک دست  يعنی نمي. نيمه پرولتاريای عظيم؛ يا پرولتريزه شدن زنان

شورشگر  یپرولتاريای يک کشور در عرض ده سال می تواند از يک نيرو. اش از قبل تعيين شده است است و نقش

توانند تبديل به  پرولتاريای ملل تحت ستم از نيروی پراکنده مي. زير شود سر به ی درهم شکسته یتبديل به يک نيرو

برای مثال بعد از جنگ دوم يک . اين سياليت در همه کشورها  در پرولتاريا هست. نيروی تازه نفس شورشگر شوند

 . باره دهقانان سياه به پرولتاريای آمريکا تبديل شدند

اگر . شويم در غير اينصورت دچار انتظارات بيهوده و ذهنيت دگماتيک مي. و درک کرد یهمه اينها را بايد بررس

خوانش ما از جامعه ديناميک نباشد، يعنی مدام به تحرک و تغيير جامعه نگاه نکنيم آنوقت نخواهيم توانست عناصر 

 . در سطحی باالتر دارد یاين کارها نياز به ماترياليسم تاريخ. انقالبی جامعه را برانگيزانيم

اجتناب »مانند درک . ها دارند های غلط در اين زمينه مفهوم سازي. ها اينگونه فکر نمی کنند متاسفانه اغلب کمونيست

فقط بايد صبور بود زيرا بحران می شود؛ کارگران اعتصاب می کنند و باالخره بطور اجتناب ناپذير به » --« ناپذيري

به اين ترتيب . کنند مثابه کمونيست و پيشاهنگ کمونيست عمل ميها کمتر به  کمونيست. «رسيم و غيره کمونيسم مي

. اندازند به جای ماترياليسم تاريخی به جامعه شناسی وبری دست مي. کنند موجوديت جنبش کمونيستی را تضعيف مي

 .و منحط شده اند یزيرا مفاهيم جنبش کمونيستی در مورد طبقات و غيره تبديل به فرمول و مفاهيم غير علم

   

آيا اين . مائوئيسم نام گذاری کرديم-لنينيسم-چرا ما علم خود را مارکسيسم. دوباره برگرديم به مسئله ايدئولوژی□ 

نام گذاری علمی است؟ آيا نادرست بود و ربط داشت به اينکه مارکسيسم را نه علم رهائی بشريت از جامعه طبقاتی 

توان چيز ديگری اضافه  م ديگر نمي. ل. هم اين است که پس از م پرولتاريا می ديديم؟ يک استدالل یبلکه ايدئولوژ

 !کرد چون ليست طوالنی می شود

 

االن گفته می شود تئوری تکامل يا بيولوژی تکاملی . شد تئوری داروين قبال گفته مي: بگذار اول يک مثال بزنم■ 

های طبقاتی مختلف  زيرا جهان بيني. است حساس تر یاما در سياست مسئله نام گذار. که شامل داروين و ديگران است

های تئوريک و مشاهدات و نظريه  در کشمکش برای تحميل شيوه تفکرشان، تعصباتشان را وارد فرمولبندي

مثال در زمان لنين، افرادی مثل برنشتاين و انترناسيونال دوم مارکسيسم را کامال وارونه . هايشان می کنند پردازي

اين بسط و شرح لنين تبديل به يک کد . داد قابل آنها از مارکسيسم دفاع کرده و آن را بسط ميلنين بايد در م. کردند

اساس دعوا اين . ديگران ی برای اشاره به آن شرح و بسط لنين و گفتن اينکه اينها علمی است و نه نظريه  --شود  مي

بايد به اين رشته : صر ايدئولوژيک هستاما در اين دعوا يک عن. است و ديگران خير یاستکه اين شرح و بسط علم

اين قابل درک . به اين ترتيب علم تبديل می شود به يک عالمت اختصاری! شويم یفرمولها وفادار بود وگرنه گمراه م

اين درک را القا . شود تبديل به خطابه و گزيده و کلکسيون راه حل ها مي. است اما معنای خودش را بوجود می آورد

های بزرگتری رسيد؛ بلکه اين درک را القا می کند که با اضافه شدن اين  ها می توان به درس ا اين راه حلنمی کند که ب

اينگونه است که علم تبديل به ايدئولوژی . ها وضعمان امن و امان است و می توان بدون دغدغه خاطر جلو رفت راه حل

اين پروسه . در آمده و دوباره به سطح علم رسانده شود یژدوباره بايد مبارزه کرد که از درون حصار ايدئولو. شود مي

به جای عالمت اختصاری رديف کردن بايد خود را منضبط . کند که بايد رويکردی علمی اتخاذ کرد خاطر نشان مي

منسجم  یکرد، متد علمی داشت، اپيستمولوژی علمی و رفتار علمی داشت و اين منظومه حقايق را بايد به صورت حقايق
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تر و بسط يافته و از  تر و دقيق تر کرد و با کشف حقايق جديدتر آن را کامل ا ناکامل در دست گرفت و مرتبا آن را کاملام

 . نو ترکيب بندی کرد

بود برای گفتن و  یاين راه. م. ل. يا م. به نظر من درست نيست که بگوئيم که از اول نيز نبايد می گفتيم مارکسيسم

هر تئوری علمی می تواند تبديل به يک دگم و . الت ارزشمندند و بدون آن ره به جائی نخواهيم بردتاکيد اينکه اين تکام

هائی مانند فداکاری  طبقاتی مقوله ی در مبارزه. شود و ما بايد همواره با آن مقابله کنيم یباور و بطور خالصه ايدئولوژ

اش هستند  ه جای آن محتوائی را که اينها عالئم اختصاريکنند ک و اين عالئم اختصاری گرايش به آن پيدا مي یو فادار

مشکل در آن نيست که علم ما . دهيم را که اساسی هستند از دست مي یبه اين ترتيب ما متد و رويکرد علم. بگيرند

ی اين نوع استدالل مسئله را در فرم باق. توان اسم ديگری به آن اضافه کرد های زيادی است و ديگر نمي دارای اسم

کند به  استدالل واقعی آن استکه گرايش به آن پيدا مي. آورد دهد و حق مطلب را به جا نمي گذارد و يا به فرم تقليل مي مي

ها کند و علم را  ها و راه حل اينکه تبديل به عالمت اختصاری شود و فکر انتقادی علم را  تبديل به کلکسيونی از فرمول

 .وع اين استموض. تبديل به راه حل مهندسی کند
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 دولت، ايدئولوژی

 و 

 ديكتاتوری پرولتاريا 

 

 

 
آيا دولت سوسياليستی نياز به ايدئولوژی رسمی دارد؟ دولت های سوسياليستی گذشته در اين زمينه دچار چه □ 

اسم های اشتباهاتی شدند؟ آيا قرار است ما نيز مانند جمهوری اسالمی كه مراسم مذهبی را به مردم تحميل می كند، مر

خود مانند برگزاری اول ماه مه، هشت مارس، ورزش صبحگاهی با سرود انترناسيونال و غيره را به مردم تحميل 

 تحت ديكتاتوری پرولتاريا چيست؟  ی  رابطه حزب و دولت در جامعه یكنيم؟ بطور كل

 

تر از اين  تر و صحيح ، عميقتر های حزب و دولت را حذف نمی کند بلكه  با ارائه درك كامل سنتز نوين مقوله ■

دولت ديکتاتوری . تر طرح می كند تر و دگرگون کننده تر يعنی دگرگون شونده تر، ديناميک ها را  زنده مقوله ها، آن

 . پرولتاريا نبايد دارای ايدئولوژی رسمی باشد

در جنبش چپ بوده اند اما چرا؟ اغلب کسانی که . غلطی است ی دولِت سوسياليستی دارای ايدئولوژی رسمی مقوله

اشکال اين . نمی گويند چرا غلط است. کنند یبيشتر از اينکه چرائی غلط بودن آن را بفهمند از اين مسئله فقط شکايت م

 .اشکالش اين است که بازتاِب واقعيِت جامعه نيست. مسئله فقط اين نيست که دولت سوسياليستی را خفقان آور می کند

. قبل گفتم ايدئولوژی تجربه زندگی و آمال يک گروهبندی طبقاتی معين در جامعه است های همانگونه که در بخش 

شده است و « وحی»و آمالی که به اين گروه طبقاتی   زندگي ی كردن آن در جامعه مانند آن است که بگوئيم تجربه یرسم

اين غلط ! لوژی رسمی دولت شودبا وی است تبديل به آگاهی کل جامعه شده و تبديل به ايدئو« ازلی و ابدی»بطور 

ايدئولوژی پرولتری است يعنی اينکه اين  یوقتی دولت سوسياليستی اعالم كند كه دارا. است زيرا واقعيت ندارد

 .ايدئولوژی کِل آحاد جامعه است و اين واقعيت ندارد

اينکه ايدئولوژی پرولتری  ثانيا،. اوال، ايدئولوژی متعلق به هر کس كه باشد، محدود و تنگ است زيرا علمی نيست 

. ناب نهادينه کرد یآن نيست که بايد آن را بعنوان حقيقت یمی تواند عامل مثبتی در کنار انقالب پرولتری باشد به معنا

مثال در بحث های لوکاچ ايدئولوژی پرولتری يعنی . برای درك بيشتر اين مسئله بايد ُمدلی را مورد بررسی قرار داد

نفس کشيدن خود را تبديل به  ی ايدئولوژی پرولتری به ايدئولوژی دولت مانند اين است که شيوه تبديل. حقيقت ناب

آن بود که فکر می کرد اين حقيقت است؛ حقيت خوبی هم هست پس ديگر  یاشتباه جنبش کمونيست. حقيقِت جامعه کنيم

 !يل به حقيقت جامعه کنيمكافيست ما در راس جامعه بنشينيم و نفس کشيدن خود را تبد. چه می خواهيم؟
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اين ديد منطبق بر واقعيت . دهد یاِشكاِل چنين ديدگاهی اين است که ديد غلطی از سوخت و ساز جامعه ارائه م

مثال، بر مبنای اين ُمدل بايد بخش . اين ديد ذهنی گرايانه است. ديد غلط از آگاهی و از ايدئولوژی است.جامعه نيست

 !.جامعه سوسياليستی را سوسياليست و کمونيست حساب کنيمبزرگی از خرده بورژوازی در 

درکی كه مارکس از پرولتاريا و . دولتی را ضروری می داند یدر ايدئولوژی آلمانی نيز مارکس ايدئولوژ

بايد بدانيم كه مارکس در جريان تالش برای يافتن درک . ايدئولوژی وی داشت اين مسئله را برايش الزام آور كرد

بايد اين اشتباه را آنگونه كه سنتز نوين . سنتز نوين اين اشتباه را تصحيح می کند. ب اين اشتباه می شوددرست مرتک

مشکل ايدئولوژی رسمی دولتی اين است . دموکراتيک-كند بر طرف كرد نه با افتادن به ايدئولوژی بورژوا یتصحيح م

اگر مسئله را اينگونه نبينيم . غير دموکراتيک می کندنه اينکه دولت سوسياليستی را ( يعنی منطبق بر واقعيت نيست)

های سوسياليستی  خواهيم دولت یدر حاليکه م. دموکراتيک بر دولت دگماتيک ینقدمان تبديل می شود به اصالحيه ا

های ديناميک يعنی دگرگون کننده و دگرگون  سوسياليستی تبديل به دولت ی آينده را بر مبنای درک علمی از جامعه

از  یاگر نقد درست و علم. یاگر چنين نکنيم نقدمان محدود می ماند به اصالح دگماتيسم و فشارهای استبداد. ده کنيمشون

علل غلط بودن اين مسئله داشته باشيم آنگاه نه تنها به الگوی دولت سوسياليستی هزاران بار ديناميک تر از الگوهای 

 .ره هم دست خواهيم يافتگذشته بلكه به اصالح دگماتيسم و استبداد و غي

 

 چرا دولت سوسياليستی دولت ديکتاتوری پرولتارياست و ضرورت آن چيست؟ □

  

موقعيت پرولتاريا به اين معنا استراتژيک است که . پاسخ برمی گردد به موضوع جايگاه استراتژيک پرولتاريا ■

ری را آشکار می کند و ديناميک کلی سرمايه داری منطق ساختاری سرمايه دا ی جايگاهش در سوخت و ساز جامعه

پرولتاريا بخشی از جامعه . شود یاين به معنای آن نيست که پرولتاريا همه جامعه را شامل م. جامعه را بازتاب می دهد

 . است اما بخشی از جامعه است  که در سوخت و ساز سرمايه داری از جايگاه تعيين كننده ای برخوردار است

 

اين طبقه چگونه راه دگرگون شدن جامعه، گذار از سرمايه داری و رسيدن به عصر  جايگاه استراتژيک □

دهد؟ فرقش با تاكيد بر ايدئولوژی پرولتاريا به عنوان ايدئولوژی رسمی دولت سوسياليستی  یكمونيسم را نشان م

 چيست؟ دولت سوسياليستی قدرت خود را چگونه حفظ خواهد کرد؟ 

 

عمال گروه بندی . به معنای آن است که بگوييم همه سوخت و ساز جامعه همين است تاكيد بر ايدئولوژی رسمی■ 

اين جايگاه و اينکه بقيه . ديگر، تفکرات ديگر و غيره محو می شوند و در پرولتاريا حل می شوند که واقعيت ندارد یها

بلکه با آنها . اجتماعی ديگر نمی کند های بندي هم در جاده دگرگونی جامعه حرکت می کنند پرولتاريا را نماينده آن گروه

روشن است كه . ما با کليتی يکدست روبرو نيستيم یسوسياليست ی در جامعه.  دارای رابطه متمايز و ديالکتيکی است

اما اين به معنای آن نيست که بقيه هم با . پرولتاريا دست از قدرت سياسی نمی کشد و برای حفظ قدرت مبارزه می کند

فرضی که غلط است  ی ديکتاتوری طبقاتی نمی تواند بر پايه. دعای اينکه همه با من هستند اساسا غلط استا. او هستند

 . بنا شود

های پرولتری گرايش کثرت گرائی  از انقالب موج اولدر عکس العمل به اين روش غلط  در دوراِن سوسياليسِم 

 ی ورژوائی که با حزب کمونيست برای قدرت مبارزهب ی مثال وجود احزاب بورژوائی با برنامه. بوجود آمده است

 .تواند باشد یتر از اين نم هيچ چيز غير واقعي. انتخاباتی می کنند
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داری کثرت گرائی نقابی است برای پوشاندن خصلت طبقاتی  اين نظريه فراموش می کند که در جوامع سرمايه 

رت سياسی را در زير نقاب کثرت گرائی پنهان می بورژوازی انحصار قد. دولت يعنی ديکتاتوری طبقه بورژوازی

برای اولين بار در تاريخ . نمی کشد اما اين را پنهان می کند یبورژوازی هرگز دست از انحصار بر قدرت سياس. کند

ديگر به جهانيان اعالم  ی اين لنين بود كه واقعيت عينی را در مورد دولت خودش به عنوان ديكتاتوری يك طبقه بر طبقه

های  از اين نظر با دولت. ما نيز اين را قبول می كنيم و آشكارا اعالم می كنيم كه دولت ما ديکتاتوری طبقاتی است. كرد

 .هايی دارد ولی عمدتا شبيه آن نيست و كيفيتا با آن متفاوت است بورژوائی شباهت

رت ديکتاتوری پرولتاريا و اِعمال اين ايدئولوژی پرولتاريا را تبديل به ايدئولوژی كل جامعه کردن غلط است اما قد

ها در مورد شكل  اغلب كمونيست. خواهيم انجام دهيم یسوال گرهی اينجاست که با اين قدرت چه م. قدرت درست است

حرف می زنند اما نمی گويند اين قدرت قرار است چه كاری انجام دهد ...(  مانند حزب، شورا و )و نهادهای اين دولت 

بدين منظور قبل از هر چيز . ه اين است كه پرولتاريا نمی خواهد و نبايد تا ابد در راس قدرت بنشيندو چگونه؟ مسئل

در چارچوب اين دولت . عده کمی هستند! خير. مردم کشور، کمونيست يا سوسياليست هستند ی نبايد اعالم شود كه همه

ديدن ضرورت اين رابطه باز هم بر . م استهای ايدئولوژيک و فکری زيادی الز ها و مبارزات و رقابت دگرگوني

. هر چند بخش استراتژيک جامعه سرمايه داری است یميگردد به واقعيت مادی جامعه که پرولتاريا نه همه بلکه بخش

همين امر، کيفيت متفاوت دولت سوسياليستی را .خود را حفظ کند ی پرولتاريا نمی خواهد هيچ طبقه ای را منجمله طبقه

 . رژوازی ديکته می کنداز دولت بو

ای است برای حمل جامعه ازاين مكان به جايی كه در آن طبقات و دولت  نقليه ی دولت برای پرولتاريا مانند وسيله

. اين دولتی است که هدفش زوال دولت است. پرولتاريا نمی خواهد تا ابد قدرت داشته باشد. طبقاتی موجود نيست

پرولتاريا در راه انداختن و دامن زدن به کنش فکری و تحرک ميان گرايشات  بنابراين به دليل ماهيت اين هدف،

ها  اگر پرولتاريا قدرت دولتی داشته باشد می تواند اين کنش. متنوع منفعت دارد یمختلف، مبارزات ايدئولوژيک و سياس

 . را با شرايط خوبی پيش ببرد

 ی در جامعه. دم تشخيص و برسميت نشناختن واقعيت استاين ع!. مدل استالين اين بود که ما همه کمونيست هستيم

که کمونيست  یاگر کسان! سوسياليستی اکثر مردم  کمونيست نخواهند بود بخاطر اينکه هنوز به کمونيسم نرسيده ايم

نيستند گرايشات خود را بروز ندهند و برای افکار خود مبارزه نکنند چگونه می توان جامعه را دگرگون کرد؟ اين 

اگر اين واقعيت . نيست یاين پداگوژی در مورد دموکراس. اين ماترياليسم تاريخی است.ادها را بايد عميق تر فهميدتض

تبديل به ( مبارزه دو خط در حزب؛ مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم)اَشکال و مقوله ها  یرا برسميت نشناسيم، تمام

در واقع تمام کليدهای پيانو نواخته . رسميت شناخته نمی شوداَشکال مرده می شوند زيرا سوخت و ساز واقعی جامعه ب

 . کليدها را در اختيار نداری ی جامعه همه ینمی شوند و برای نواختن ارکستر سنفون

اگر درک فوق به شكل يك درک علمی كامل و همه جانبه بروز کند آنگاه می توانيم ديکتاتوری پرولتاريا را بر 

اين درک علمی موجوديت ديکتاتوری پرولتاريا انعطاف پذيرتر اما با  ی بر پايه. قرار دهيم مبنای مفاهيمی قدرتمند تر

. کند های جامعه تکيه  پرولتاريا برای موجوديتش نه بر ارتش بلکه اساسا بايد بر پويش یديکتاتور. دوام تر خواهد بود

 .اما بايد ارتش نيز داشته باشد

 

 يست؟ پس جنبه ديکتاتوری اين دولت چ □

اين ديکتاتوری بر اقليت طبقات استثمارگر اعمال می . ديكتاتوری از کف ندادن قدرت دولتی است ی عمده ی جنبه ■

در عين همزيستی و آموختن از آنان، آنان را به طرف . شود ولی در کنش دوستانه با طبقات و اقشار ديگر قرار دارد
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خود پرولتاريا نيز بايد دگرگون  –ی در جريان دگرگون کردن جامعه يعن –در تمام اين پروسه . دگرگون شدن می راند

تر شدِن خود   پروسه ای است مملو از آموختن، تغيير دادن و انقالبي. چيست یشود و بهتر دريابد كه اين قدرت برا

بهتر به موقعيت پرولتاريا هر چه بهتر کار تغيير جامعه را هدايت کند . یانقالب ی طبقه و حزب پيشاهنگِ اين پروسه

 . پرولتری خود آگاه می شود

او کاشته شده است « ذات»هميشه در  یناب و خالص که يکبار برا ی پرولتاريا دارای موقعيت خدادادی اثبات شده

موقعيت پرولتاريا در جامعه سوسياليستی مانند موقعيت فرفره است که فقط زمانی که تند می چرخد می تواند . نيست

مردمی بوجود آيند که با اين ايده ها دست و . ايد جامعه را بهم ريزد تا ايده های درست و غلط توليد شودب. صاف بماند

اِشکاِل ديگر . خواهد آموخت؟ زيرا خيلی مسايل را نمی داند یبدون اين ديناميک پرولتاريا از کجا چيز. پنجه نرم کنند

 .می کنی که می دانی يعنی هيچ نمی دانی ولی فکر. ايدئولوژی رسمی همين است

کند و اين  ی، با سوخت و ساز خودش زندگیبنابراين ديکتاتوری پرولتاريا بايد بگذارد که جامعه در جهت دگرگون 

البته  در شرايط مرگ و . جامعه تضمين کند و نه عمدتا از طريق اعمال زور یجهت گيری را با اتکا به ديناميک ها

اما اين . اگر در آستانه از کف دادن قدرت باشد دست به سرکوب هم خواهد زد. زندگی  اعمال زور هم خواهد بود

يعنی ديكتاتوری پرولتاريا می خواهد جامعه . از ديناميک دگرگونی جامعه و تابع آن خواهد بود یسرکوب هم تنها بازتاب

خواهد در ان مسير نگاه  نمی خواهد جامعه را روی آن جاده فريز کند بلکه می. را روی آن جهت و جاده نگاه دارد

 .دارد

اما حزب كمونيست دارای . رسمی برخوردار باشد یبه داليل فوق الذكر، دولت سوسياليستی نبايد از ايدئولوژ

اعضای حزب افرادی هستند که می / حزب ايده رفتن به سوی کمونيسم را در دست می گيرد. ايدئولوژی رسمی هست

. ه معنای آن است که همه شهرونداِن کشور سوسياليستی دارای اين هدف نيستنداين ب. خواهند در آن جهت حرکت کنند

ميان حزب و آنان نيز بر مبنای پروسه رفتن به  ی های بدی نيستند و رابطه که دارای اين هدف نيستند آدم یاما کسان

ازه داشته باشند اينها را بگويند وقتی اج. توانند ضد کمونيست باشند و آن را اعالم کنند یها م خيلي. سوی کمونيسم نيست

همه بايد . حزب بايد اين صحنه را برسميت بشناسد. می کنند آنگاه حزب می تواند بفهمد که توده های مردم چه فکر 

 ی بلکه برسميت شناختن واقعيت اين صحنه. مسئله فقط تشخيص دشمنان نيست. بتوانند مواضعشان را جلو بگذارند

 . جامعه است

اين . و دولت در معرض انتقادهای سخت باشند می توانند از اشتباهات خود آگاه شوند و بياموزندوقتی حزب 

نيروهای غير کمونيست که امکان حرکت مثبت در جهت . دهد که چگونه رهبری کند یوضعيت به حزب آموزش م

ت باشند بسوی کمونيسم حرکت مردم بدون اينکه کمونيس. هايشان را می يابند کمونيسم دارند امکان شکوفائی خالقيت

 یيی هست که واقعا اين ديناميک را درک کند و چنين درک نياز به رهبري. خواهند کرد اما نه بدون رهبری کمونيستی

و آن را داری آن را برسميت می  یا و زمانی که اين رهبری را توليد کرده. درک، راه، نقشه و غيره. را توليد کند

 .شناسی

، نياز به  به مثابه بخشی از پروسه. ن رهبری  تبديل به نهاد رسمی و برسميت شناخته شده می شوددر سوسياليسم اي

در سوسياليسم . جلوئی است ی هر پروسه ای دارای لبه. اين واقعيِت پروسه گذار سوسياليستی است. هست یاين رهبر

اند نه حقيقت دارد و نه اينکه  لبه هدايت کننده گفتن اينکه همه با هم. هدايت کننده حزب است و نه همه جامعه ی هم لبه

 .مفيد است

منفی  رشد کرده و خود را  یاگر عوامل گفته شده در فوق در سنتز کهن شناخته نشوند و تصحيح نشوند جنبه ها

 . مشروعيت داده و تبديل به متد اداره امور می شوند



 35 

 

ای با  های ارتباطی گسترده ها بود رشته امپرياليست ی های سوسياليستی در جهانی که زير سلطه در گذشته دولت □

 اين معضل را چگونه بايد حل کرد؟. اين امر از سرزندگی و طراوت آنان کم می کرد. جهان نداشتند

 

اين كار فقط با . بايد طراوت بيشتری داشته باشند اما با آرايش صورت نمی توان به دولت طراوت بخشد ■

های داخلی  های جامعه و اتکا به آن و اينکه در خارج از اين ديناميک نی با تشخيص ديناميکيع. ماترياليسم ممکن است

سياست  ی به معنای صحنه –مسلما پس از كسب قدرت شرايط . در سطح بين المللی می  تواند اتکا کند یبه چه ديناميک

انی که در سطح جهان طبقات هست تا زم. اما هنوز عصر بورژوائی در جهان است. تغيير می کند -و توازن قوا 

پرولتاريا اين نقش و ماموريت را در گذار به  عصر كمونيسم بر عهده دارد و بايد به كسب قدرت در يك كشور 

تضادهای زيادی . عمده موجوديت اين دولت در بطن مبارزه جهانی است ی مسئله. پايگاهی نگاه كند ی بصورت منطقه

پروسه ای بسيار متضاد است و از قبل . تسريع کند و تحوالت بين المللی را انتظار کشدو بايد تحول انقالبی را . هست

 . را فراموش کرد یيا بايد با اين جهان رودرو شد يا انقالب سوسياليست. تضمينی نيست

اين وظيفه . زمانی كه قدرت سياسی در يك كشور کسب شد و سوسياليسم برقرار شد نبايد گذاشت که سرنگون شود

اما جنايت ديگر اين است که در قدرت و رهبری بودن را ساده بگيريم و فکر . از کف دادن آن جنايت است. ول استا

و تالش نکنيم که اين رهبری و در قدرت بودن را دوباره و دوباره بطور توده ای و . هميشه است یکنيم که يکبار برا

 .علمی به کف آوريم

فتح ذهن "شعار امپرياليستی . قلب توده ها را دوباره و دوباره و دوباره بدست آوردديکتاتوری پرولتاريا بايد ذهن و  

در سوسياليسم رهبری . اولين بار در دولت پرولتری واقعيت پيدا می کند اما نه بطور اتوماتيک یبرا" و قلب مردم

معنای اعالم ضرورت آن است و نهادينه کردن رهبری حزب فقط به . حزب نهادينه اما می تواند خيلی زود توخالی شود

های فکری و  در اين روياروئي. در عمل و در جريان مبارزه سياسی و ايدئولوژيک بايد مرتبا تائيد مردم را بگيرد

نه قالبی بلکه واقعی و . نظری با مخالفين که بايد در چارچوب دوستانه انجام شود بايد به دنبال آن باشيم که پيروز شويم

گيرند و  یحزب بايد افرادی داشته باشد که مرتبا ياد م. دنبال يادگيری از آنها و قانع کردن آنها هم باشيمبايد به . علمی

« جسم»حزب نياز به افراد . نه افرادی که فکر می کنند ايدئولوژی پرولتری کافی است. می فهمند که بايد ياد بگيرند

. مدام جهان و خودشان را تغيير می دهند. و َکنده شدن هستند شده ندارد بلکه افرادی می خواهد که مرتبا در حال جهش

 .مانند و واقعيت را می توانند تشخيص داده و بر آن پايه عمل کنند یافراد حزب تنها به اين صورت سرزنده م

بلکه پروسه ايست که حزب مرتبا .  نقش رهبری حزب در سوسياليسم نهادينه است اما اين هديه ای خدادادی نيست

. های از پيش طراحی شده جلو گذارد و در آنها پيروز شود منظور اين نيست که مسابقه. ايد از آن پيروز بيرون بيايدب

بحث و  یهای واقع حزب بايد  پروسه. را به ظهور می رساند یبلکه جامعه مرتبا تضادها و افکار گوناگون و پيچيده ا

 . جدل را هدايت کند

  

پرولتاريا را ممکن می کند؟ کسانی هستند که می گويند دولت سوسياليستی الزم  چه چيزی زوال ديکتاتوری□ 

اينکه قدرتی در حال زوال است با چه . بالفاصله بايد از قدرتش كاسته شود، ضعيف شود و  زوال يابد یاست ول

 معياری سنجيده می شود؟ 
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کليت  9با محو  .  در همه عرصه هاستنياز به اعمال قدرت بيشتر . زوال قدرت نيازمند اعمال قدرت است ■

ستمگرانه و ايده های سنتی حافِظ اين  یيعنی محو تمايزات طبقاتی، روابط توليدی استثمارگرانه، روابط اجتماع)

ما بايد خواهان . برای تحقق اين امر نياز به دولت قدرتمند پرولتری است. است که دولت زوال خواهد يافت( روابط

. نيست یاصال دولت قوی يا ضعيف به چه معناست؟ دولت بوروکراتيک نظامی دولت قو. مند باشيمدولت پرولتری قدرت

منظورمان از . های اجتماعی را  توليد می کند دولتی است که قدرت سياسی پرولتاريا و مردم و دگرگوني یدولت قو

بلکه منظورمان داشتن  قدرت يا . ستتر داشتن تعداد بيشتر پاسگاه، نيروهای انتظامی و ارتش و غيره ني دولت قوي

 .برای تغيير است« نيرو»

ما به اين نوع قدرت نياز . ايجاد دگرگونی و تغيير واقعيت یظرفيت انجام کار؛ قدرت يعن یدر علم فيزيک نيرو يعن 

. مهم ست بدست آوردن قدرت، به کار بردن آن و حفظش. داريم تا بتوانيم کشور و مهمتر از آن جهان را دگرگون کنيم

که به  یبايد قدرت دويدن در جاده ا. شود یاين قدرت با ايجاد تغييرات و اساسا توليد انسانهايی با افکار نوين توليد م

ما به دولتی نيازمنديم . قدرت يعنی قدرت دگرگون کردن، قدرت وزنه بلند کردن. سوی کمونيسم می رود را داشته باشيم

 . بالکعس كه از زمين به آسمان می رسد، نه

نابود کردن آن ها هم قدرت . نگهبانی و حفظ طبقات قدرت است. می دانيم پايه مادی دولت ها وجود طبقات است

و روابط اجتماعی ستمگرانه و افکار کهن را چگونه از بين  یاگر پرولتاريا قدرت نداشته باشد اين تمايزات طبقات. است

 .ن بردمی برد؟ با دعا که نمی توان آنها را از بي

دولت سوسياليستی يعنی صحبت كردن از نوع كيفيتا متفاوتی از قدرت كه در آن ژنرال هائی که چند کيلو مدال  

بجای اين ژنرال . در واقع بيان چيزی نيستند.ها فتيش هستند در واقع اين مدال.  آويزان کرده اند سمبل قدرت نخواهند بود

های  ها و مدال های ژنرال ی دليل نبود كه كمونيستهای چينی از يونيفورمب. ها قدرت انقالبی مردم را خواهيم داشت

يک دليلش تاريخ ارتش خلق بود که از ميان مردم و در . می جستند یروسی متنفر بودند و از اين قبيل رفتارها دور

نوع غربی را  اما بعد از احيای سرمايه داری در چين دن سيائو پين ارتش. طول جنگ خلق سی ساله برخاسته بود

 .ها تزئينش کرد ساخت و با همان سمبل

. های انقالبی و از طريق آن توليد می کنيم قدرت در سوسياليسم به معنای آن است که قدرت را برای دگرگوني

زمانی كه آنارشيستها می گويند ما از قدرت سوسياليستی نيز متنفريم مانند اين است كه بگويند از ظرفيت راه رفتن 

ای  برف با وسيله یبله ما نيز از ظرفيت نابود کردن طبيعت توسط اتومبيل متنفريم اما از قدرت پرواز بر رو. يم متنفر

. بلکه قدرت دگرگون کننده. اما نه قدرت سياسی. ما در کمونيسم هم نياز به قدرت خواهيم داشت. ديگر لذت می بريم 

اش مستلزم زوال دولت  نهائي   ايگاه يا آن طبقه ای است که رهائيدر سوسياليسم اين قدرِت دگرگون کننده در دست آن ج

 .خودش است ی و طبقه

   

 تر به معنای اعمال زور بيشتر  نيست؟ یپس دولت قو □

  

های طبقاتی همه ناپديد  پرولتاريا و تفاوت. دولت کيفيتا متفاوت به معنای دولتی است که ناپديد خواهد شد! نه ■

برای زوال دولت نيز نياز . قدرت برخوردار گردد تا پياده شود ی گيری و برنامه بايد از پشتوانه اين جهت. خواهند شد

بدون قدرِت برخاستن از جای خود و خروج . چطور ممکنست اين كار را بدون قدرت متحقق کرد. به قدرت است

 .ازاتاق چگونه می توان ناپديد شد
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های سوسياليستی قرن بيستم می گويند آنها بيان ديكتاتوری طبقه  ها در جمعبندی از اشتباهات دولت برخي□ 

ها به نظام بوروكراتيك  آوری آن دولت یحزب بودند يا تروتسكيستها كه عامل شكست را رو ینبودند بلكه ديكتاتور

 اشكال اين ارزيابی ها چيست؟ . می دانند

 

« ديكتاتوری حزب». طبقاتی برخوردار است زيرا هر قدرتی از ماهيت. ممکن نيست« ديکتاتوری حزب»اوال  ■

ثانيا، بوروکراسی نيز . ماورای طبقات موجود نيست یهيچ ديكتاتور. هم سرانجام از خصلت طبقاتی برخوردار است

وجود اين تمايزات . بوروكراسی خود يکی از تبارزات وجود تقسيمات طبقاتی است. بدون وجود طبقات غير ممکنست

تقسيم  یبايد درک کرد که معنا. درجه نخست بايد اين تقسيمات طبقاتی و تبعات آن را فهميد در. فاکتوری مهم است

توهم . شناخت ماترياليستی عينی نيست. مفهوم بوروکراسی بدون طبقات مفهومی بورژوائی است. کار چيست یاجتماع

 . است

ای بدون وجود طبقات  بوروکراسيهزار سال گذشته در جهان که با حاكميت طبقاتی رقم خورده است هيچ  1طی 

بوروکراسی . ممکن نيست یچنين چيز. بوروکراسی که از آسمان نيامده و با طبقه ازدواج نکرده است. نبوده است

 .بازتاب تقسيمات طبقاتی است؛ عملکرد آن است و در خدمت آن است

اسی هست و اگر آن را از ميان درك تروتسكيستها اين است كه در جامعه سوسياليستی طبقات نيست اما بوروکر 

نيست؛ مبتنی بر وجود تقسيم طبقاتی  یزيرا بهيچوجه واقع. اين غلط اندر غلط است. برداريم همه خوشبخت می شوند

. اين خيالپردازی خرده بورژوائی است که سرشير را از شير جدا می بيند. نيست؛ بنابراين خيال پردازی اتوپيک است

خيال پردازی نمی کند؛ فرق شير و سرشير را می داند؛ می داند که جايش در بلندی است؛  ولی بورژوازی هرگز چنين

اين جدا ديدن طبقات و . کند و قائم به ذات می بيند یفقط طبقه ميانه است که آن را از طبقات جدا م. سرشير است

 .بوروکراسی خيالپردازی اتوپيک خرده بورژوازی است

 یبنابراين ما بوروکراسی بيشتر نم. چرا؟ زيرا خود بازتابی از وجود طبقات است. يمالبته ما ضد بوروکراسی هست 

ما عاشق بوروکراسی در ديكتاتوری پرولتاريا نيستيم . را می خواهيم یخواهيم بلکه قدرِت دگرگون کردن تمايزات طبقات

هنوز نيروی . بخصوص ارتش --اما می دانيم که بوروکراسی هم الزم خواهد بود، سيستم اداری الزم خواهد بود 

توانيم بسوی  یپرولتارياست و به قول باب آواكيان نم یدر جهان هست كه  ضد انقالب سوسياليستی و ديكتاتور ی مادي

آنها می خواهند ما را با ارتش و سالح هسته ای درهم شکنند؛ ما چه خواهيم کرد؟ قلب مان را . آنها کتاب پرت كنيم

 م کرد؟بسوی شان پرتاب خواهي

ارتش را . تضاد یديالکتيک يعن. اما نکته در ديالکتيک اين رابطه است. بنابراين نياز به ارتش رسمی خواهيم داشت

برای . طبقاتی در جهان و در داخل می خواهند سوسياليسم را سرنگون کنند. الزم داريم و می دانيم که تضادمند است

انگلس در آنتی دورينگ . ت،ارتش، بوروکراسی در سوسياليسم همه تضادنددول. ممانعت از آن بايد دست به اسلحه ببريم

. دولت خودش راه حل خودش است. كند كه راه حل مشکل در خودش است یكه از هگل نقل م یآنجاي. درست می گويد

 .برای از بين بردن دولت بايد دولت داشته باشيم

ما بازهم همان مشکالت را اما در .  ا هم دور می اندازندها وقتی از انقالب دور می شوند درک ديالکتيکی ر آدم 

سوسياليسم و گذار به کمونيسم پر از تضاد است و بارها و بارها اين ديالکتيک  ی سطحی باالتر خواهيم داشت زيرا پديده

. است زيرا بر خالف تصور هگل ديالکتيک را ما از ذهن به ماده منتقل نمی کنيم بلکه بالعکس.  باز خواهد گشت

ديالکتيک سرمايه را با . ها را ما بايد کشف کنيم البته هر بار ديالکتيک پديده. موجوديت ماده است ی ديالکتيک شيوه
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همين کار را با دولت و ارتش و .  و بررسی آن کشف می کنيم( ديگر یجدا كردن از چيزها)تجريد سرمايه 

 .  بوروکراسی انجام می دهيم

” یديالکتيک"فکر می کنند روی هر چيزی بنويسند . ها از چنين دركی برخوردار نيستند ستاكثر مردم منجمله كموني

در حال انفجار . کشف ديالکتيک هر پديده يعنی كشف اين امر كه آن پديده تضاد دارد. شده است یدرکشان ديالکتيک

 .است

  

شان بر كاستن از نقش و  تاكيد می كنند« ديکتاتوری حزب بجای ديکتاتوری طبقه»اغلب كسانی كه صحبت از □ 

برای همين . و نهايتا انحالل آنها در شوروی است  - یبه عنوان ارگان قدرت و خودگردان –وظايِف شوراهای كارگری 

بايد شوراهای انقالبی در پائين « پائين به باال باشد»می گويند در آينده برای اينکه قدرت دولت سوسياليستی از 

 چقدر اين تصوير با واقعيت منطبق است؟ . بتوانند دولت را شکل دهند سازمان يابد تا آنها

 

مردم چه خواهند کرد، چطور آن را انجام خواهند داد و چگونه می توانند . است یمسئله شوراها هم ديالکتيک  ■

های انقالبی می آيند  تهشوراها و کمي. انجام دهند، امکاناتشان چيست؟ اينها مسايلی است كه ما نمی دانيم و بايد کشف کنيم

های گوناگون دارد که هيچيک را  طبقاتی نامحدود است و مدام در جريان است و بازتاب ی مبارزه ی پروسه. و می روند

های  كاری كه بسياری از جريان های فكری با در دست گرفتن گوشه ای از بازتاب. آليزه كرد نمی توان دگماتيزه يا ايده

در شوروی شوراها قبل از اينکه رسما منحل شوند . «آها يافتم»و اعالم می كنند . می دهندمبارزه طبقاتی انجام 

ماهيت واحد  یدر ضمن شوراها از ابتدا تا آخر دارا. پيشاپيش در عمل از بين رفته بودند و قابل نجات دادن نبودند

به بازيچه قرار دادنشان و اکثريت آن بورژوازی شروع کرد . شوراها يکبار در انقالب فوريه سربلند کردند. نبودند

ها شوراها منشعب بودند و  بلشويک یقبل از دخالتگر. گرفته شوند یشوراها  هم می خواستند توسط بورژوازی به باز

همه »به همين خاطر بود كه لنين گفت شعار. بخش های مختلف به جان هم افتاده بودند آنهم بر سر خدمت به کرنسکی

منظور لنين اين نبود که هر کارگِر عضو شورا غيِر انقالبی است اما تاکيد کرد که . غلط است« قدرت به شوراها

در شوراها نيستند، در جائی ديگرند و منتظرند که ما دست به عمل بزنيم و آنها را رهبری کنيم و آنها  یکارگران انقالب

ن را عوض خواهند کرد، پس پيش به سوی هستند که شوراها را دگرگون خواهند کرد، آنها مغز شوراها شده و آ

 . ها و کسب قدرت سازمان دادن آن

حتا . بورژوازی شدن نجات داد ی شان و از بازيچه از خودروئي یيعن« شوراها»بنابراين، لنين شوراها را از دست 

انرژی . ج حفظ نمی کنندهای توده ای انرژی انقالبی خود را  تا آخِر مو زيرا جنبش. اين هم به داليل تاريخی کافی نيست

همانند امواج دريا كه از نوک به داخل موج می  --شوند  یراه پراکنده شده و دچار فروكش م ی انقالبی شان در ميانه

لنين اين پروسه را  با دقت زير نظر داشت و به پتانسيل و نقشی . اين تعريف اختياری نيست بلکه ديالکتيک است. افتند

 یاما وقت. نه اينکه از قبل می دانست. ر دوره، در ارتباط با فرآيند انقالب داشتند توجه می کردها، در ه که اين جنبش

های جاری مربوط به شوراها اين ديالکتيک اصال حضور ندارد يا  در بحث. مشاهده می كرد می توانست تشخيص دهد

و طبقات می شود ولی به اين موضوع  هائی مانند خالص شدن از دولت و مالکيت دولتی بحث. شود یبدرستی بيان نم

و آشفتگی سياسی را درک کرد و به بهترين وجه از آن برای  یهای طبقات نگريسته نمی شود که  در هر مقطع بايد پويش

ها در نهادهای سياسی برای تغيير جامعه  توده یهماي نفوذ بيشتر در اعماق جامعه برای توليد بهتر عناصر جديدی از گرد

کرد و  یاين کاری ادامه دار است؛ هر بار زمين عمليات را بايد بهتر خواند و شناخت و بهتر دخالتگر. رداستفاده ک

 . بهتر خود را نشان دهد ی بهتر از گذشته آن را زير فشار گذاشت تا انرژی خالقه انقالبي
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بسته می شود زور و حتا در سدی که روی آب . ما نمی گوئيم در نقِش رهبری حزب هيچ عنصر زور حضور ندارد

مسائل را بايد . برای تغيير توليد می کند یاما وقتی اين سد آب را جمع می کند در واقع قدرت. تحميل وجود دارد

آيا وجود حزب و دولت و ارتش خطر احيای سرمايه داری و به ضد  خود تبديل شدن را ندارد؟ . ديالکتيکی نگاه کرد

معضل آن نيست که خود را در چارچوب نظام سرمايه داری دفن کنيم و انقالب  اما راه حل اين! معلوم است که دارد

 .آنوقت آدم خيابان هم نبايد برود چون خطر زير ماشين رفتن هست. اين جواب نيست. هست ینکنيم چون در آن خطرات

تاريخ بسپارد؟  زمان خودش را برای هميشه به آيا دولت سوسياليستی می تواند ضدش و هم: سوال واقعی اين است 

اين را بايد . اين حقايق مادی است ی های عاميت يافته فلسفه درس. فلسفه نيست. تا چه درجه؟ اين مقوله ای مادی است

بايد به توضيحات گذشته نگاه کنيم ببينيم آن . تر از گذشته توضيح داد درک کرد و در سطحی علمی تر و صحيح

، چقدر در داخلش مذهب بود، چقدر ايده آليسم بود، چقدر با واقعيت توضيحات چقدر درست بود و چقدر غلط بود

عناصر غلط و دگماتيک را بايد . اش الهام بخشيد و افکار را روشن کرد و چقدر از آن دور شد و دگماتيک شد مادي

 .و نقد کرد و دوباره آن را بر مبنای علمی محکم و سطح باالتر مستقر کرد یشناسائ

ميان آنها به  ی در فيزيک وقتی فاصله ميان دو جسم را زياد می کنيم نيروی جاذبه. زيک بزنيممثالی از علم في 

تر می  تر و ضعيف نيروی جاذبه ضعيف. کمتر می شود( يک تقسيم بر فاصله به توان دو)ميان آنها  ی اندازه جذر فاصله

چه بيشتر از هم دور کنيم قوه جاذبه اش  اما از سوی ديگر کوارک های داخل پروتون را هر. اين يک درک است. شود

اما وقتی می خواهی آنها را از . شود یوقتی ولشان می کنيم که بهم بچسبند قوه جاذبه شان بشدت کم م. بيشتر می شود

اند كه با قدرت هر  هائی که برای تجزيه پروتون درست شده االن دستگاه. هم دور کنی بشدت به سوی هم کشيده می شوند

تجزيه و منشعب  یشايد برا. نمی دانند چه بايد بکنند. تری اينكار را انجام دهند اما  اين ذرات تجزيه نمی شوندچه بيش

اما اگر سعی . اينطوری شايد کار کند. کردن پروتون بايد تا سطح صفر آن را فريز کنند و بعد به آن ضربه وارد کنند

هر چه . تر بسوی هم کشيده می شوند ز هم دور می شوند ولی قويکنيم به آن طريق اول آنها را از هم تجزيه کنيم ا

يکی : بنابراين دو مقوله متفاوت است .تر می شود بدون اينکه باالخره جدا شوند تر می شوند قوه جاذبه شان قوي منشعب

 .تر تر می شود يکی ضعيف قوي

واقعيت مرتبا . را به واقعيت تحميل کرد مقصود از اين مثال آن است که بدون فکر نمی توان بطور يکجانبه مدلی 

عادت . ها عاشق آن هستند که عادت کنند از کمونيست یخيل! خودتان را معطل نکنيد. نه من آنطور نيستم: خواهد گفت

. اما تبديل به دگم می شود؛ تبديل به ديد تک بعدی و نه ديالکتيکی و متناقض از تعين ما می شود. عيبی جهانشمول است

کنند به  یاين شروع م یبه جا. مردم به آن اعتماد نمی کنند. ترتيب از واقعيت دور شده و اعتماد بخش نيست به اين

چون تمام متون کمونيستی سابق پر از ديالکتيک است و . ديگر به ديالکتيک اعتماد ندارم»حرف هائی از اين قبيل که 

. ديالکتيک نيروی بزرگی است. ش و اين استدالل مبارزه کنيمما بايد محکم عليه اين گراي« .اين شکست را به بار آورد

در علوم هم مرتبا اتفاق می . که مرتبا فراموش می شود و باز هم فراموش خواهيم کرد یواقعيت. ديالکتيک واقعيت است

تم؛ يک مدل هر بار که دانشمندان فکر می کنند طبيعت را شناخته اند طبيعت می گويد خير من هميشه متفاوت هس. افتاد

 . را نمی توانيد به من تحميل کنيد

 

 مان را به واقعيت تحميل کرديم؟ هاي آيا در گذشته ما ذهنيت □

 

با دستور اين مسائل را حل می کنم و نه با اتکا . طبقات نيست. استالين گفت در شوروی مالکيت ديگر نيست. بله ■

. مائو هم چنين چيزهائی داشت اما کيفيتا کمتر. افيزيکی استها تحميل کردن های مت اين. به تضادهای جامعه و غيره
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اين نيست که آن را بزرگ کنيم و به همه جا « بهتر»منظورم از . و بيان کنيم یبايد اشتباهات کوچک را بهتر بررس

د بلکه هدف آن است که نظراتمان در مورد  اشتباهات باي. تسری دهيم و و چارچوب فکری عمدتا صحيح را بُکشيم

. آن را متمايز کنيم. آن را کنکرت کنيم يعنی برايش ديفرانسيل تشکيل دهيم. کنکرت تر شود زيرا در ابتدا مجرد است

 .است که سنتز نوين در حال انجامش است یاين همان کار. تجزيه کنيم و تجزيه ها را مشخص کنيم

  

يال دموکرات شدند و علنا از پس از فروپاشی شرق بسياری از نيروهای طرفدار شوروی سابق، سوس □

به نقد ... آنان بر پايه معيارهای دمكراسی بورژايی مانند انتخابات، جامعه مدنی و . دموکراسی غرب حمايت کردند

. ارائه دهند« جديدی»دمكراتيك، سوسياليسم  ی اشتباهات سوسياليسم پرداختند و تالش كردند با اضافه كردن ادويه

 سوسياليستی چيست، آيا ما نيز دمكراسی خود را داريم؟ جايگاه دمكراسی در نظام

  

. بورژوازی برای فتيشی کردن دموکراسی دليل دارد. فتيش شده نيست یما دموکراس یاما دموکراس. بله داريم■ 

وقتی بخشی از .  اين بخشی از واقعيت جامعه است. ما هم دموکراسی داريم. هدفش پنهان كردن واقعيت جامعه است

 . کند یبخش ديگری را تحت کنترل گرفته،  برای اينکه جامعه منفجر نشود از  دموکراسی  استفاده م جامعه

يعنی تقابلی در جريان .  در سوسياليسم پرولتاريا در راس قرار دارد و بايد طبقه سرنگون شده را نيز هدايت كند

ق آن نيستيم که در راس بقيه قرار بگيريم و تا ابد نكته اينجاست که ما عاش. است و بايد راه حلی برای اين تقابل يافت

دموکراسی و طبقات بخشی از معضل . شکلی از سياست طبقاتی  است یزيرا دموکراس. دموکراسی خود را داشته باشيم

دموکراسی . اما بورژوازی می خواهد آنرا بازتوليد کند.  ما می خواهيم طبقات را محو کنيم. جامعه بشری هستند

است كه تعيين می  یکدام طبقه و حاکميت طبقات. ناموزونی، تمايزات و تقسيمات، طبقات و حاکميت طبقاتی استبازتاب 

 . کند به دموکراسی و محتوای آن چگونه نگاه كنيم؟

بواقع دو ظرف است كه در . گرايش رايج آن است که دموکراسی بدون محتوايش در نظر گرفته شود و تحسين شود

 یبه آنها م یالبته اين محتوا ها با ظروف خود رابطه برقرار می کنند و ديناميك جديد. ديگری زهر يكی شراب است در

بنابراين طرفداران گرايش . اما صحبت کردن در مورد خود ظرف بدون توجه به واقعيت محتوا رايج شده است. بخشند

از محتوا را چسبيده اند که بخشی از واقعيت  يعنی محتوا را رها کرده و فرم مجرد. هايشان غير طبقاتی است فوق بحث

اين فرم، . طبقه می کنند که موجود نيست بي یآنان اين فرم را تبديل به فرم. چنين چيزی اصال موجود نيست. نيست

زيرا فرمی . معضل در اينجاست که دموکراسی بورژوائی با سوسياليسم قابل مخلوط کردن نيست. فرمی طبقاتی است

کند در نهايت به  یاش جدا م اين تعريف بورژوائی که دموکراسی را از محتوای طبقاتي. محتوا نيستخنثی و بدون 

آنان فکر می کنند دموکراسی بورژوائی برای هر طبقه ای قابل استفاده . و به بورژوازی خدمت می کند یخودروئ

 .از اذهان پاک شده است چون ايجاد دنيای ديگر. اما چرا اين گرايش به مخلوط کردن رايج است؟. است

. داريم؟ چون هنوز طبقات هستند یچرا نياز به دمكراس.  دموکراسی ما با دموکراسی بورژوازی متفاوت است 

عده ای نمی خواهند با آن . قانون هست. تحميل هست. رابطه زور هست. رابطه رهبری کننده و رهبری شونده است

اين . چطور می توانيم توافقی عمومی ايجاد کنيم. يم اين معضل را حل کنيمچطور می توان. همراه شوند اما بايد بشوند

 . سوسياليستی چگونه پيش خواهيم برد؟  اينها موضوعاتی هستند كه نياز به بررسی بيشتری دارند ی روابط را در جامعه
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امعه مدنی كه بايد بيرون ج. سنتز نوين تاكيد دارد كه تحت ديكتاتوری پرولتاريا نياز به نوعی جامعه مدنی است □

و بدون نظارت دستگاه دولتی و کارکنان  یآيا منظور بيرون ازدستگاه دولت. از دولت حيات مستقل خود را داشته باشد

 دولتی است؟ 

 

اما بايد درك درستی از . نياز به جامعه مدنی است كه در تمايز با دستگاه دولتی و کارکنان دولتی قرار دارد! آري ■

حکومت يک چيز است و . ساختار جامعه دارای کليتی است اما تجزيه هم می شود. دولت و جامعه مدنی داشت ی رابطه

هر روز صبح که کارگر روانه محل كار می . هم اجبار هست یدر روابط توليد. اينها يک چيز نيستند. بازار چيز ديگر

اين اجبار بازتاب .  روابط توليدی هم هست اجبار در داخل. شود، چماقی در ذهنش هست،چماقی پشتش قرار دارد

های قانونی را مدون می  مانند مجلس و دادگاه و پليس هستند که  آئين نامه ینهادهاي. ديگری هم در قانون مدون دارد

 .اينها در کل ی يعنی هم با تجزيه روبرو هستيم هم با ترکيب همه. كنند و به اجرا می گذارند

 یفکر م. اما اغلب يادمان می رود دوباره ترکيب کنيم. کنيم( انتزاع)ه می کنيم بايد تجريد وقتی که جامعه را مطالع 

اينها بطور ديالکتيکی جدا و يکی . کنيم دولت يك طرف است و فرآيند توليد هم کامل مجزا طرف ديگر قرار دارد

. داخل ترکيبی ديالکتيکی موجوديت دارندآنها را  تجريد می کنيم اما بعد فراموش می كنيم كه اين تجريدات در . هستند

هم . هم جدا هستند و هم نيستند. بنابراين در واقعيت دولت همه جا هست به اين معنا که بنياد و شالوده از روبنا جدا نيست

 . متفاوتن، هم همگون

سی و فکری جامعه مدنی بخشی از واقعيت اجتماعی است كه در تمايز با دستگاه دولتی جامعه دارای حيات سيا

جوابگوئی به  یکتاب سرمايه مارکس برا. در عين حال جامعه مدنی بخشی از وضعيت عمومی نيز هست. معين است

كتابی در مورد اقتصاد سياسی هست اما قرار بود در مورد بازار جهانی، طبقه و دولت هم . همه اينها طراحی شده بود

آنها را نشان دهد که چگونه از يک بنيه بوجود می آيند و تمايز ماركس می خواست ديناميک . صحبت کند که تمام نشد

کاال  و مناسبات كااليی مستلزم نهادی به نام . ای ديالکتيکی با هم قرار دارند و زير بنا و روبنا در رابطه. پيدا می کنند

بنا  زير. ضيح و نشان دادتکامل و گشايش روابط كااليی نمی توان تو ی اما اين را بدون نشان دادن پروسه. دولت است

در هر حال دولت بازتاب . از آن داشت یهمواره يك زيربنای در حال کارکرد است و نبايد تصويری ايستا يا کاريکاتور

برای همين . بازتاب آنها و در همان حال فراهم کننده  شرايط بازتوليد همان روابط توليدی است. تقسيمات طبقاتی است

برای همين خط . ها خصلت طبقاتی دارند دولت ی همه. ای بتواند از آن استفاده کند ت كه هر طبقهدولت ابزاری خنثی نيس

اشتباه اول شان اين است که رفته اند . در دست ندارند یچرا كه هيچ دولت. غلط است( مائوئيست)حزب كمونيست نپال 

گويا از اين طريق می توانند انقالب را به پيش  و اشتباه دوم شان آن است که اين تئوری را رواج می دهند که. داخل آن

 . و تمايزات طبقاتی سر بلند كرد یفراموش می شود كه دولت چگونه از درون روابط توليد. برند

 

درست است که بحث سنتز نوين در مورد لزوم دامن زدن به سازمان . ما بايد بيشتر در مورد دولت بحث كنيم □

جامعه »نی جدا از دستگاه دولتی و خارج از نظارت آن در سوسياليسم متفاوت از جامعه مد ی يابی و حيات زنده

سرمايه داری است اما فکر نمی کنی که بورژوازی نيز اين مکانيزم را برای ايجاد توافقی عمومی  ی در جامعه« یمدن

 ست؟ آيا با جذب مخالفين دولت بورژوازی خود را سرزنده تر نکرده ا. آگاهانه بکار برده است

 

دارد و  یدر جبهه بورژوازی پيشاپيش ساختاری ناآگاه خودرو هست که کارکرد دائم. ولی تفاوتی بزرگ هست ■

اما پرولتاريا . اين عنصری تعيين کننده  برای اداره جامعه است و بورژوازی بدان تکيه می کند. آنهم توليد کاالئی است
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تحت سوسياليسم و . ه آگاهانه خالف جريان خودبخودی حركت كندبايد هموار. نمی تواند به اين ساختار تكيه كند

 . ديكتاتوری پرولتاريا هم اين مسئله صادق است

 

 ارزيابی از بحث او چيست؟. آنتونيو گرامشی هم زمانی ضرورت توجه به جامعه مدنی را مطرح كرده بود □ 

  

ای همين بايد روی مسئله هژمونی و بر. مدنی قوی ی گرامشی می گفت در غرب دولت ضعيف است و جامعه ■

 ی او در مقايسه با روسيه. سلطه خود را اعمال می كند یزيرا بورژوازی از طريق هژمون. ايدئولوژی و غيره کار کرد

تزاری كه از دولت قوی برخوردار بود ولی جامعه مدنی در آن وجود نداشت به اين بحث رسيد که در غرب 

با  یگرامش. چرخانند ها هستند که جامعه را می ايده –دئولوژيک جامعه را کنترل می کند بورژوازی اساسا با هژمونی اي

، اهميت ايدئولوژی، توافق عمومی که یرشد سرمايه دار. تامل در مورد معضالت انقالب در غرب به اين افکار رسيد

 .بحساب آوردبورژوازی از طريق آن هژمونی خود را مستقر می کند و اينکه همه اينها را بايد 

اين نظر . در غرب داريم یاو می گفت نمی توان انقالب لنين را کپيه برداری کرد زيرا ما مشکالت ديگر 

يعنی از يک طرف درست است زيرا در ميان كمونيستها  گرايش به تحميل مدل انقالب . گرامشی، متناقض است

حتا  لنين نيز در . ب را حل کنند، پيشنهادات غلط دادندبلشويکی موجود بود و وقتی رخ نداد و نتوانستند معضالت انقال

همين آن پيشنهادات غلط مبنی بر شركت در پارلمانهای بورژوايی را در كتاب  یبرا. مقابل اين مشکالت سر خم كرد

منظور اين . يعنی رفرميسم و قاطی شدن با احزاب ديگر را تبليغ كرد. داد« چپ روی، بيماری كودكی در كمونيسم»

در اين مورد  یگرامش. دهد ینيست كه محتوای کل كتاب غلط است اما لنين هم به معضالت  انقالب در غرب پاسخ نم

اما خودش تفکر . که به لنين می گويد ما معضالت خاصی داريم و نمی توانيم مدل روسيه را کپيه کنيم درست می گويد

 .درستی را در مورد اين معضالت تبيين نمی کند

است ايدئولوژيک  یيعنی جنگ پرولتاريا با بورژوازی جنگ. به دنبال کسب هژمونی ايدئولوژيك می افتدگرامشی  

و نه قيام مسلحانه برای درهم شکستن دولت و کسب . و بلوِک متحدش یميان پرولتاريا و بلوِک متحدش با بورژواز

البته عده زيادی طرف لنين . در غرب می دهدانقالب  ی همانطور كه گفتم لنين هم جواب غلطی به مسئله. قدرت سياسی

مقصود اين است که معضل، خود را . و عده ای هم مانند بورديگا به لنين انتقاد کردند که رفرميست است. را گرفتند

باب . استراتژی انقالب در كشورهای امپرياليستی را حل کند ی مائو هم نتوانست مسئله. نشان داد اما کامال حل نشد

حل نشده  یالبته هنوز بطور پراتيک. در سنتز نوين به اين مسئله می پردازد و آن را به لحاظ تئوريك حل می کند آواكيان

او بطور كلی . اينکه معضل چيست و راه حل چيست. اما آواكيان بطرز صحيحی آن را در پرسپکتيو گذاشته است

را  صحيح تر طرح می  –بطور كنكرت تر در آمريكا و البته  –استراتژی انقالب در کشورهای پيشرفته سرمايه داری 

هائی برای همه  سازمان دادن انقالب در کشورهای امپرياليستی درس یاستراتژی و راه حل برا ی اما طرح مسئله. کند

 . اين خود مبحثی است كه بايد جداگانه بدان پرداخت. كمونيستها در بر دارد

 

 


