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سرسـخن

در این شماره:
سینما و کمونیسم
شیوع ویروس کرونا- کاپیتالیسم
جنگ انقالبی بدون علم کمونیسم ممکن نیست!
چرا منصور حکمت، نظام سرمایه داری و سرمایۀ مارکس را نفهمیده است؟

ــواِع  ــاخاِن ان ــاش و س ــت اوب ــه دس ــان ب ــزش آب ــن خی ــرکوب خونی س
ــراق  ــی از ع ــبه نظامیان واردات ــم و ش ــرکوبگِر رژی ــای س ــای نیروه گونه ه
و لبنــان، زخمــی عمیــق و فرامــوش ناشــدنی بــر پیکــر جامعــه وارد کــرد. 
همــان زمــان نوشــتیم کــه »بایــد بــرای مبــارزه ای طوالنــی و ســخت آمــاده 
ــا گــوش هــوش بشــنویم کــه »نظــم  شــویم« و از میــان همهمه هــا بایــد ب
ــوع  ــی از ن ــه رژیم های ــامی و چ ــوری اس ــت جمه ــه در هیب ــه، چ کهن

ــه خــاک ســپرده شــود« )سرســخِن آتــش شــماره 97(. ــد ب دیگــر بای
ایــن یعنــی، انقــاب و نــه چیــزی کمتــر از آن. تفــاوِت میــان انقــاب و 
ــر  ــی پرخروش ت ــا خیزش های ــا اگــر ب ــم اســت. حت ــی عظی ــزش، تفاوت خی
ــن  ــا ای ــن تفاوت ه ــویم. مهمتری ــه ش ــان مواج ــزش آب ــترده تر از خی و گس

اســت:
یکــم، هــدف انقــاب صرفــا مقاومــت در مقابــل نظــام حاکــم و نیروهــای 
ــاب  ــدِف انق ــه ه ــت. بلک ــه آن نیس ــل ب ــه زدن متقاب ــرکوبگر و ضرب س
ســرنگون کــردن یــک نظــام سیاســی- اقتصــادی- اجتماعــی- فرهنگــی و 

ــا نظامــی بنیــادا متفــاوت و نویــن اســت.  جایگزیــن کــردن آن ب
دوم، انقــاب ضرورتــا توســط نیرویــی ســازمان یافته و متشــکل کــه 
ــازمان یافته  ــروی س ــن نی ــود. ای ــری می ش ــت رهب ــت اس ــزب کمونیس ح
ــدف دارد و دارای  ــنی از ه ــر روش ــون تصوی ــد چ ــری کن ــد رهب می توان
ــاب  ــن انق ــخت ای ــتۀ س ــد هس ــه می توان ــت ک ــی اس ــه ای سیاس برنام
)ســتون فقــراِت انقــاب، یعنــی کارگــران و زحمتکشــان شــهر و روســتا و 
آن هایــی کــه هیــچ بــرای از دســت دادن ندارنــد( را بــا قشــرهای وســیع 
مــردم متحــد کنــد تــا نبــرد بــرای درهــم شکســتن ماشــین دولتــی حاکــم و 
کســب قــدرت و اســتقرار دولــت نویــن را بــه پیــروزی برســاند. ایــن نیــرو 
ــی  ــادی و اجتماع ــای اقتص ــن، زیربن ــت نوی ــتفاده از دول ــا اس ــد ب می توان
را کامــا تغییــر داده و جامعــۀ سوسیالیســتی را مســتقر کنــد و بــه تحقــق 
ــاب  ــل، انق ــد. به همین دلی ــک کن ــان کم ــر جه ــدف در سراس ــن ه همی
ــا  ــد میلیون ه ــد و بای ــه می توان ــزش حق طلبان ــک خی ــتر از ی ــیار بیش بس

ــر دهــد.  نفــر را جــذب کــرده و افکارشــان را تغیی
ــان و  ــزش آب ــم از خی ــد، می توانی ــن باش ــدف روش ــن ه ــه ای هنگامی ک
ــن هــدف  ــی ای خیزش هــای مشــابه مدرســه های انقــاب بســازیم. هنگام
ــن  ــه« از ای ــم کهن ــردِن نظ ــان ب ــرای »از می ــم ب ــد می توانی ــن باش روش

خیزش هــا مدرســه های جنــگ مهمــی بســازیم. 
بــا ایــن هــدف اســت کــه حــزب در هــر خیــزش مهــم و در حداکثــر تــوان 
خــود در هــر مقطــع، دخالتگــری می کنــد. اگــر حــزب تحــت تاثیــر خــط 
رویزیونیســتی باشــد، ایــن دو تفــاوت مهــِم میــان »خیــزش« و »انقــاب« را 
فرامــوش کــرده و فعالینــش در عمــل به جــای تاثیــر گذاشــتن بــر خیــزش 
یــا هــر مبــارزه دیگــر و شــرکت کنندگان آن )و بــر مبنــای ایــن دو تفــاوت 
ــر  ــه »رادیکال ت ــا ب ــا و آن ج ــا این ج ــی و احیان ــه همراه ــا ب ــم(، صرف مه

کــردن خیــزش« اکتفــا خواهنــد کــرد. 
ــی  ــا فرصت ــن خیزش ه ــم؟ ای ــگاه کنی ــد ن ــور بای ــا چط ــن خیزش ه ــه ای ب
ــن دو  ــب ای ــر حس ــیع ب ــطح وس ــذاری در س ــرای تاثیرگ ــتند ب هس
ــرورت آن در  ــه ض ــی ک ــرای انقاب ــوا ب ــت ق ــم و انباش ــاوت مه تف
»برنامــه و مانیفســت انقــاب کمونیســتی در ایــران«1 آمــده و بــرای 
اســتقرار جامعــه ای کــه مختصــات آن در طــرح پیشــنهادی »قانــون اساســی 

ــت. ــده اس ــریح ش ــران«2 تش ــن ای ــتی نوی ــوری سوسیالیس جمه

ــی  ــتراتژیک انقاب ــران اس ــِد رهب ــوا« تولی ــت ق ــز »انباش ــب و مرک در قل
ــای  ــکان و پایه ه ــت و ام ــروری اس ــه ض ــی ک ــم، انقاب ــه می خواهی ک
مــادی اش موجــود اســت، قــرار دارد. یعنــی جلــب و ســازماندهی شــمار 
ــکاِل  ــر رادی ــن تغیی ــه ای ــد آگاهان ــارز کــه می خواهن ــان مب ــادی از جوان زی
ضــروری را در ایــران و جهــان به وجــود آورنــد و آماده انــد تــا علــم ایــن 
ــردان  ــان و م ــان زن ــه می ــد و ب ــن را بیاموزن ــی کمونیســم نوی انقــاب یعن
ــرده و  ــان و دانشــجویان سراســر کشــور ب ــزش آب ــد خی ــی مانن خیزش های
در جریــان بــه کار بســتن آن آبدیده تــر و داناتــر و آگاه تــر شــوند و در ایــن 
مســیر خودشــان و هــزاران نفــر دیگــر را بــه رهبــران اســتراتژیک انقــاب 
تبدیــل کننــد. مغــِز اســتخوان تاثیرگــذاری بــر خیزش هــا یــا هــر جنبــش 
اجتماعــی دیگــر بــر مبنــای انقــاب و انباشــت قــوای ســازمان یافته بــرای 
انقــاب همیــن اســت. ایــن نــوع دخالتگــری اســت کــه می توانــد جامعــه 
را هرچــه بیشــتر به ســمت انقــاب کشــانده و گام بــه گام از موانــع 

ــد. ــی تســریع کن ــاِب واقع ــک انق گذشــته و اوضــاع را به ســمت ی
ایــن نــوع دخالتگــری، انقــاب را بــه فرآینــدی زنــده و بالنــده و حــی و 
ــه روزی از  ــری نیســت ک ــاب ام ــد. انق ــل می کن ــه تبدی حاضــر در جامع
راه خواهــد رســید و پیــش از آن بایــد کار دیگــری انجــام داد. نــه! انقــاب 
ــی«  ــه »آمادگ ــود. س ــروع می ش ــروز ش ــن ام ــازماندهی آن از همی و س
ــران« تشــریح شــده مســاله ای  ــه در ســنِد »اســتراتژی راه انقــاب در ای ک
ــاده  ــزب، آم ــردِن ح ــاده ک ــی: »آم ــروز. یعن ــن ام ــه همی ــوط ب ــت مرب اس

ــن«.  ــردِن زمی ــاده ک ــا، آم ــردِن توده ه ک
تقویــت و گســترِش شــبکه های تشــکیاتی حــزب، تعلیــم کادرهــا 
ــردن  ــی ک ــردم و انقاب ــر م ــیع ب ــی وس ــذاری سیاس ــران، تاثیرگ و رهب
ــرای تاثیرگــذاری وســیع تر و انباشــت  افکارشــان، ســازمان دادن نیروهــا ب
ــت و  ــر واقعی ــق ب ــاعِد منطب ــای مس ــاد قطب بندی ه ــتر، ایج ــوای بیش ق
ــازماندهی  ــاب و س ــد انق ــی از فرآین ــه بخش ــه و... هم ــل های جامع گس
آن اســت. گســترش وســیع عنصــر آگاهــی و تاثیرگــذاری بــر افــکار 
ــبکه های  ــازمان دادن ش ــا و س ــان آن ه ــرو از می ــذب نی ــردم و ج م
پراتیکــی  حزبــی و  ســازمان های مبارزاتــی دیگــر، مهم تریــن 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــق اس ــن طری ــاز دارد. از ای ــاب نی ــه انق ــت ک اس
ــید.  ــاب کش ــدف انق ــمت ه ــن به س ــر ممک ــه حداکث ــی را ب ــر خیزش ه
اگــر ایــن فرامــوش شــود، ناخواســته خطــی اجرایــی می شــود کــه همــان 
رویزیونیســم »جنبــش همــه چیــز، هــدف نهایــی هیــچ« اســت کــه یکــی 
ــتی درون  ــت سوسیالیس ــل دول ــرح بدی ــا ط ــت ب ــاخص هایش ضدی از ش
جنبش هــای اجتماعــی اســت. اگــر بــه پتانســیل نهفتــه در وضــع موجــود 
و امــکاِن چرخانــدن رادیــکال آن بــه ســمت و ســوی انقــاب کــم بهــا داده 
شــود و بــرای ایــن کار پیش مراحــل گذاشــته شــود، مصــداِق رویزیونیســم 
ــد  ــه نمی توان ــه[ اســت ک ــی قدرگرایان »رئالیســِم  دترمینیســتی« ]واقع گرای
ــن  ــر آن، ای ــذاری کمونیســتی ب ــا تاثیرگ ــده و ب ــدی اوضــاع را دی تضادمن

ــد.  ــق کن چرخــش را محق
ــد  ــت می دانن ــا کمونیس ــپ ی ــود را چ ــه خ ــی ک ــن سیاس ــان فعالی در می
خــط تدریج گرایانــه ای حاکــم اســت کــه فــرض می کننــد »امــکان 
ــا  ــداوم آن ه ــوده ای و ت ــای ت ــش کمــی خیزش ه انقــاب« محصــول افزای
ــی  ــم خرده بورژوای ــک توه ــن ی ــت. ای ــان اس ــدن فاصله هایش ــر ش و کمت
اســت و منطبــق بــر واقعیــت و قــوای محرکــۀ تغییــرات رادیــکال نیســت. 

تفاوِت بزرِگ میان خیزش و انقالب

         email: atash1917@gmail.com           
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چــون امــکان انقــاب و پایــۀ عینــی بــرای انقــاب پرولتری/کمونیســتی نــه 
ریشــه در افزایــش و تعــداد خیزش هــای تــوده ای دارد و نــه در خواســِت 
»ذاتــی« پرولترهــا و ســتم دیدگان بــرای مبــارزه بــا بــورژوازی و ســرنگون 
کــردن ایــن طبقــۀ اســتثمارگر. بلکــه ریشــه در ماهیــت نظــامِ ســرمایه داری 
ــن نظــام  ــان و اســاِس ای ــه بنی ــی دارد ک ــم و عملکــرد آن و تضادهای حاک
ــل  ــل ح ــام قاب ــن نظ ــودِ ای ــوب خ ــی در چارچ ــد ول ــکیل می دهن را تش
ــردم در  ــای م ــه توده ه ــت ک ــاری اس ــت و ادب ــان فاک ــتند و نتیجه ش نیس

ــده اند. ــارش ش ــان گرفت ــر جه ــران و در سراس ای
ــه  ــا برنام ــی متخاصــم ب ــان نیروهــای طبقات ــگ و مهمــی می جــدال تنگاتن
سیاســی مختلــف بــر ســر آینــدۀ ایــن کشــور جریــان دارد کــه نمی گــذارد 
ــد.  ــن خیزش هــا در مســیری کــه مســاعد انقــاب اســت پیشــروی کنن ای
ــه  ــزد ک ــه می ری ــا نقش ــی( مرتب ــطح جهان ــران و در س ــورژوازی )در ای ب
ــود  ــع خ ــت مناف ــد، آن را در جه ــتفاده کن ــا اس ــن خیزش ه ــه از ای آگاهان
منحــرف کنــد و نگــذارد ایــن خیزش هــا در مســیر یــک انقــاب واقعــی 
قــرار بگیرنــد. مــا کمونیســت ها کــه نماینــده و ســخنگوی سیاســی 
پرولتاریــا هســتیم، بــا وجــود آن کــه نیــروی ســازمان یافتۀ کوچکــی 
ــوری  ــا جمه ــخت ب ــردی س ــر نب ــمن درگی ــار دش ــر تیرب ــتیم در زی هس
اســامی و دیگــر نیروهــای بورژوایــی بــر ســر آینــده جامعــه هســتیم. مــا 
ــر آلترناتیوهــای بورژوایــی )تعدیــل و رفــرم  ــا در براب ــم مرتب وظیفــه داری
ــتی  ــای امپریالیس ــه قدرت ه ــکا ب ــا ات ــام و ب ــن نظ ــای همی در چارچوبه ه
ــه برنامه هــا و آلترناتیوهــای  جنایــت کار و...( توده هــای مــردم را نســبت ب
نــوِع ســلطنت طلبی، مجاهدینــی، شــکل های  سیاســی بورژوایــی )از 
ــا  ــا هــر فرمــی دیگــر ب ــر« ی سوســیال دمکراتیــک اروپایــی »شســته رفته ت
محتــوای حفــظ همیــن نظــام( کــه نتیجــۀ همه شــان اســتمرار نظــام متکــی 
بــر بهره کشــی انســان از انســان اســت و چــون در چارچــوب حفــظ نظــِم 
ــمه  ــای سرچش ــل تضاده ــه ح ــادر ب ــد ق ــرار دارن ــم ق ــرمایه دارانۀ حاک س

ــم. ــی نیســتند، آگاه و متشــکل کنی ــن نظام ــه از چنی گرفت
عــاوه بــر ایــن، انــواع و اقســام تضادهــای دیگــر صحنــه سیاســی جامعــه 
ــر  ــا ب ــردم و نتیجت ــای م ــار توده ه ــکار و رفت ــر اف ــه ب ــد ک ــم می زن را رق
ــال،  ــور مث ــد. به ط ــر می گذارن ــی تاثی ــای مردم ــوی خیزش ه ــمت و س س
تضــاد میــان رژیــم اســام گرای جمهــوری اســامی و امپریالیســم آمریــکا 
مرتبــا فرآینــد قــوام گرفتــن جنبــش مــردم را تحــت تاثیــر قــرار داده و قطع 
می کنــد. دیدیــم کــه چگونــه درگیــری )حتــا موقتــی( امپریالیســم آمریــکا 
ــت کار  ــردار جنای ــن س ــلیمانی ای ــم س ــل قاس ــامی و قت ــوری اس و جمه
جمهــوری  موشــک پراکنی  و  ترامپ/پنــس  فاشیســتی  رژیــم  توســط 
اســامی بــه ســمِت پایگاه هــای نظامــی آمریــکا در عــراق و ســاقط  
کــردن هواپیمــای مســافربری اوکرایــن توســط جمهــوری اســامی، باعــث 
ــا  ــود و حت ــته ب ــه گذاش ــر جامع ــاه ب ــان م ــزش آب ــه خی ــی ک ــد تاثیرات ش
تضادهــای درون هیئــت حاکمــۀ جمهــوری اســامی را هــم تشــدید کــرده 
ــر  ــد و صــورت مســاله را تغیی ــت منحــرف کن ــل به طــور موق ــود، حداق ب
ــم  ــراق می بینی ــاله را در ع ــن مس ــرد. همی ــری بب ــمِت دیگ ــه س داده و ب
ــت  ــیعه، رقاب ــاالران ش ــف جنگ س ــای مختل ــان بانده ــای می ــه رقابت ه ک
میــان آمریــکا و جمهــوری اســامی در کنتــرل صحنــه سیاســی عــراق، بــر 

ــذارد. ــرب می گ ــی مخ ــرات سیاس ــور تاثی ــان آن کش ــزش جوان خی
همــۀ این هــا بــر اهمیــت تعیین کننــدۀ »رهبــری« تاکیــد می گــذارد. 
ــان  ــی از جوان ــر بخش ــتی ب ــری کمونیس ــت رهب ــتقرار و تقوی ــدون اس ب
و مردمــی کــه به پــا خاســته اند، از ایــن خیزش هــا محصــوِل خوبــی 
ــا از  ــی مرتب ــورژوازی بین الملل ــران و ب ــد. حاکمــان ای ــرون نخواهــد آم بی
ــر  ــارب یکدیگ ــان از تج ــد و همه ش ــدی می کنن ــا جمع بن ــن خیزش ه ای
دهــه  دوران جنبش هــای  از  غربــی  اندیشــکده های  می گیرنــد.  بهــره 
ــل از  ــه و تحلی ــه تجزی ــا ب ــکا و  اروپ ــادی در آمری ــاد می ــصت و هفت ش
ــیده اند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب ــت زده ان ــتم دس ــد سیس ــای ض خیزش ه
ــای  ــرای رژیم ه ــا ب ــل جنبش ه ــن قبی ــی ای ــدۀ اصل ــه نگران کنن ــه جنب ک
ــا تــداوم آن هــا نیســت. بلکــه مســاله ایــن اســت کــه  حاکــم دامنــه و حت
ــت  ــه خصل ــر این ک ــر و مهمت ــا خی ــد ی ــری دارن ــا رهب ــن جنبش ه ــا ای آی
ــک  ــه ی ــه ای اســت. ب ــدف و نقش ــه ه ــری چیســت و دارای چ ــن رهب ای
ــی  ــری انقاب ــه رهب ــی ک ــه جنبش های ــد ک ــه می گیرن ــا نتیج کام، آن ه
ــان در  ــش جوان ــال جنب ــا مث ــا حت ــرد. آن ه ــرل ک ــوان کنت ــد را می ت ندارن
ــرال  ــه 1968 ژن ــر در م ــد اگ ــد و می گوین ــه را می زنن ــه 1968 فرانس م
دوگل )رییــس جمهــور آن وقــت فرانســه( ایــن جمع بنــدی را داشــت کــه 
جنبــش مــاه مــه آیــا رهبــری دارد و چــه نــوع رهبــری ای دارد، بــا عجلــه 

ــرد!  ــرار نمی ک ــس ف از پاری

ــی  ــی و عمل ــری سیاس ــر و رهب ــز فک ــتِن مرک ــدون داش ــی ب ــچ انقاب هی
ممکــن نیســت. بــرای همیــن حزبــی مثل حــزب کمونیســت ایــران )م.ل.م( 
ــنهادی  ــرح پیش ــران« و ط ــتی در ای ــاب کمونیس ــت انق ــه و مانیفس »برنام
»قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایران« و نقشــه راه رســیدن 
ــه سیاســی و  ــن حــزب، صحن ــن کــرده اســت. ای ــن و تدوی ــه آن را تبیی ب
شــعارها و وعده هــای نیروهــای طبقاتــی را تحلیــل می کنــد؛ ماهیــت 
ــکا و  ــم آمری ــامی و امپریالیس ــوری اس ــاِن جمه ــاِت می ــی اختاف ارتجاع
ــد؛  ــان می ده ــی نش ــور علم ــک را به ط ــر ی ــا ه ــمت گیری ب ــای س پیامده
ــر تضادهــای درون رژیــم )مثــا تضــاد میــان جناح هــای اصاح طلــب-  ب
ــکار و عملکــرد قشــرهای  ــر اف ــرات آن ب ــده و تاثی ــو افکن اصول گــرا( پرت
ــی  ــا کارزارهــای عوام فریب ــد؛ ب ــل می کن ــه و تحلی ــردم را تجزی مختلــف م
ــامی و  ــوری اس ــردازان جمه ــی نظریه پ ــای دروغ باف ــی و کارزاره سیاس
بــورژوازی جهانــی علیــه انقــاب کمونیســتی و تاریــخ کمونیســم مقابلــه 
ــه  ــی توج ــیون بورژوای ــای اپوزیس ــه نیروه ــه و نقش ــه برنام ــد؛ ب می کن
کــرده و محتــوای آن هــا را بــرای مــردم تشــریح می کنــد؛ از اوضــاع جهانــی 
ــی  ــد روندهای ــده اســت )مانن ــران تعیین کنن کــه در شــکل گیری اوضــاع ای
ــک  ــدرت رســیدن ی ــه ق ــن، ب ــکا و چی ــان آمری ــت می چــون تشــدید رقاب
ــکا و رشــد و گســترش نیروهــای فاشیســت در  ــم فاشیســتی در آمری رژی
اروپــا( تحلیــل می کنــد؛ افــکار کهنــه ای کــه در میــان مــردم رایــج اســت 
بــه نقــد می گیــرد زیــرا بــا ایــن افــکار نمی تــوان راه انقــاب را بــاز کــرد؛ 
ــدی  ــک شناســایی و جمع بن ــوری و پراتی ــاط ضعــف خــودش را در تئ نق
می کنــد تــا بــه حداکثــر از فــراروی بــه بن بســت ها و مســیر غلــط پرهیــز 
ــس  ــول انگل ــه ق ــه ب ــل ک ــن اص ــای ای ــر مبن ــره ب ــره. و باالخ ــد و غی کن
»نیــروی مــادی اســت کــه بایــد در میــدان نبــرد بــا نیــروی مــادی روبــه رو 
ــاوه  ــت و ع ــرده اس ــن ک ــن و تدوی ــاب را تبیی ــتراتژی انق ــود« اس ش
ــای  ــا روش ه ــه ب ــد مقابل ــی مانن ــائل تاکتیک ــر روی مس ــتراتژی ب ــر اس ب
ــا ســرکوب را  ــه ب ــش مقابل ســرکوب دشــمن و ضــرورت گســترش جنب

ــد. ــد می کن تاکی
مــورد  ایــن  در  توقــف(  )هفــت  انقــاب  بیانیــه  در  مثــال  به طــور 

: نیــم ا می خو
ــی و  ــای جهان ــر تضاده ــش )به خاط ــج بودن ــه در اوج فل ــت حاکم »هیئ
ــت از  ــت دس ــت و مخالف ــۀ مقاوم ــردن دامن ــدود ک ــرای مح ــی( ب داخل
ــرکوب  ــل س ــه در مقاب ــم ک ــد بیاموزی ــت. ...بای ــد داش ــرکوب برنخواه س
ــا هــدف حفــظ خــود حرکــت نکنیــم. هرچنــد حفــظ نیروهــای  ــا ب صرف
خــود یــک جهت گیــری اســتراتژیک اســت. امــا بــدون خطــر کــردن نیــز 
ــم  ــود بیفتی ــظ خ ــه حف ــا ب ــر صرف ــرد و اگ ــرو ک ــت نی ــوان انباش نمی ت
نتیجــه اش تحلیــل رفتــن نیرویمــان خواهــد بــود. ایــن تضــاد فقــط یــک 
راه حــل دارد: تــوده ای و متداوم شــدن مبــارزه و مقاومــت. در شــرایط ایران 
ــوان حــل کــرد:  ــن عمودی-افقــی می ت ــا ف ــداوم« را فقــط ب ــوده ای و ت »ت
کار مخفــی )عمقــی( و وســیع )افقــی(. بــه صــورت مخفــی امــا وســیع در 
ــان  ــژه جوان ــردم به وی ــای م ــم دادن توده ه ــردن. تعلی ــا کار ک ــان توده ه می
کــه در مبــارزه مخفــی حرفــه ای شــوند و مــوج وار فنــون مبــارزه مخفــی 

ــد.« ــوزش دهن ــردم آم ــای م ــه توده ه ــیع را ب وس
ــی و  ــی سیاس ــه فرمانده ــزب به مثاب ــدۀ ح ــت تعیین کنن ــا اهمی ــه این ه هم
ــا  ــن توده ه ــد و ای ــری می کن ــزب، رهب ــا ح ــد. ام ــان می ده ــی را نش عمل
ــه حــزب دارای  ــا زمانی ک ــد. حت ــش ببرن ــاب را پی ــد انق ــه بای هســتند ک
ــای  ــد جــای توده ه ــر و کادر کمونیســت باشــد نمی توان ــزار رهب ــا ه ده ه
ــرد.  ــدام اســت را بگی ــاب چیســت و نقشــه راه ک ــد انق ــه می دانن آگاه ک
ــج صدهــا  ــا به تدری ــدا عــده ای کــم ام این هــا مســائلی هســتند کــه در ابت
هــزار نفــر بایــد درگیــر آن شــده و درک کننــد و فکــر صحیــح و ابتــکار 
ــچ و  ــر از پی ــد. انقــاب کار ســاده ای نیســت و راهــی پ ــد کنن عمــل تولی
خــم اســت. انقــاب نیــاز بــه نیــروی زیــاد ولــی آگاه و مبتکــر و متشــکل 
ــه  ــاخت ک ــرد و س ــد ک ــرایطی تولی ــد در ش ــا را بای ــه این ه دارد؛ و هم
جمهــوری اســامی و بــورژوازی بین المللــی بســیار قــوی هســتند. منابــع 
ــض و  ــتگاه عری ــگ و دس ــت و جن ــه سیاس ــص در عرص ــانی متخص انس

طویــل جاسوســی و ســرکوب دارنــد.
ــن  ــن را دارد. ای ــم نوی ــی کمونیس ــودش یعن ــم خ ــم عل ــاب ه ــا انق ام
ــا کار  ــوان معضــات را حــل کــرد و ب ــه می ت علــم نشــان می دهــد چگون
ســخت و فداکاری هــای عظیــم موانــع را برداشــت و اوضــاع را به ســمت 

ــه پیــروزی رســاند. انقــاب رانــد و باالخــره آن را ب
»آتش«

پانوشت:

1- این ســند را در سایت www.cpimlm.org ببینید.

2- همانجا

  تفاوِت بزرگ ...ِ  
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ــن در شــهر  ــش در چی ــاه پی ــه م ــه س ــک ب ــا نزدی ــوز کرون ــروس مرم وی
ووهــان، در یــک بــازار فــروش گوشــت پرنــدگان وحشــی و ماهــی ظاهــر 
ــن  ــرون از چی ــا بی ــدد و حت ــی متع ــاط جغرافیای ــه ســرعت در نق شــد و ب
گســترش یافــت. دولــت چیــن کــه ماننــد جمهــوری اســامی امنیــت خــود 
را در دروغ گفتــن بــه مــردم جســتجو می کنــد، دکتــر لــی ون لیانــگ کــه 
زنــگ خطــر را در مــورد ایــن ویــروس بــه صــدا درآورده بــود، ســرکوب و 
مجبــور بــه ســکوت کــرد. ایــن دکتــر جــوان در بیمارســتان مرکــزی ووهــان 
مبتــا شــد و در روز 6 فوریــه )17 بهمــن 98( درگذشــت. مقامــات چیــن 
حتــا پــس از اعــام رســمی ظهــور اپیدمــی )شــیوع( کرونــا باز هم دســت از 
فریبــکاری برنداشــتند و اعــام کردنــد کــه »همه چیــز تحــت کنتــرل اســت«. 
ــۀ ژن  ــس از مقایس ــی Zhong  پ ــته چین ــناس برجس ــه ویروس ش درحالی ک
ــارس SARS هشــدار داده  ــروس س ــا وی ــا ب ــروس کرون ــای وی و پروتئین ه
بــود، ایــن ویــروس خطــر زیــادی بــرای ســامت عمومــی دارد زیــرا بــه 
ــد کــه در  ــی متصــل کن ــه پروتئین ــوان آن را دارد کــه خــود را ب ــه او ت گفت
ســطح اغلــب ســلول های ریــوی انســان یافــت می شــود. وی تاکیــد کــرد 
ــه  ــوع ب ــن از یــک ن ــا در انتقــال یافت کــه »خطــر و قــدرت ویــروس کرون
نوعــی دیگــر از موجــودات )مثــا از حیــوان بــه انســان( و همچنیــن انتقــال 
ــا  ــد. مث ــز می باش ــر نی ــای دیگ ــر از فاکتوره ــان متاث ــه انس ــان ب آن از انس
پاســخ سیســتم ایمنــی میزبــان )میزبــان یعنــی حیــوان یــا انســانی کــه ایــن 
ــر آن در  ــرعت تکثی ــروس و س ــن وی ــه ای ــیند( ب ــش می نش ــروس روی وی
ــرای موتاســیون. زیــرا موتاســیون )دگرســانی  ریــۀ انســان و پتانســیل اش ب

ــد.«1 ــر می کن ــر و واگیردارت ــا را مهلک ت ــی ویروس ه ــی( برخ جهش
را  بیمــار  ابــوال  ماننــد  مســری  ویروســِی  بیماری هــای  از  شــماری 
به ســرعت از بیــن می برنــد و بــه ایــن علــت شــیوع پیــدا نمی کننــد 
ــری  ــای مس ــواع بیماری ه ــا ان ــوند. ام ــوب نمی ش ــی محس ــر جهان و خط
ــر  ــا نف ــه میلیارده ــا و بلک ــاالنه میلیون ه ــتند س ــی هس ــه فصل ــی ک ویروس
ــا از آن جــا کــه در فصــول دیگــر ضعیــف می شــوند،  ــد ام را مبتــا می کنن
قربانیــان زیــادی نمی گیرنــد. ویــروس کرونــای جدیــد نیــز بــا گــرم شــدن 
ــز  ــه در پایی ــه نشــان داده اســت ک ــا تجرب ــد. ام ــد ش ــف خواه ــوا ضعی ه
یــک مــوج تهاجمــی دیگــر خواهــد داشــت و ســازمان بهداشــت جهانــی 
ــد شــده باشــد. در  ــز تولی ــا نی ــان واکســن کرون ــا آن زم ــدوار اســت ت امی
ــای  ــل درمان ه ــکل داده و در مقاب ــر ش ــروس تغیی ــن وی ــه ای ــی ک صورت
ــاد  ــوری زی ــل تص ــرز غیرقاب ــات به ط ــمار تلف ــود، ش ــاوم ش ــون مق گوناگ
ــاح  ــورهای به اصط ــا در کش ــانی عمدت ــات انس ــن تلف ــد. ای ــد ش خواه
ــران  ــه ای ــورها )ک ــن کش ــرا در ای ــد داد. زی ــعه رخ خواه ــال توس در ح
ــزات  ــش و تجهی ــد دان ــی فاق ــام پزشــکی عموم ــزو آنهاســت( نظ ــم ج ه
ــر فشــار  ــردم زی ــدن م ــی ب ــر آن، سیســتم ایمن ــی اســت و عــاوه ب ابتدای
ــه، آلودگــی آب و هــوا، ناامیــدی، رعــب و وحشــت ناشــی از  ســوء تغذی
ــف شــده اســت. در برخــی کشــورهای  ســرکوب سیاســی به شــدت ضعی
آفریقایــی کــه تبدیــل بــه میــداِن اســتثمار و غــارت بی رحمانــۀ امپریالیســم 
ــرای شستشــوی  ــد آب آشــامیدنی و آب ب ــا فاق ــردم حت ــن شــده اند، م چی
دســت و بــدن خــود هســتند درحالی کــه شستشــو روش پیشــگیری اولیــه 
در مقابــل ایــن ویــروس و انــواع ویروس هــای شــایع آنفوالنــزا اســت کــه 

ــد. ــر را می گیرن ــزار نف ــا 61 ه ــزار ت ــان 12 ه ــاالنه ج س
حتا ویروس ها میان انسان ها تبعیض قائل می شوند!

ــر را  ــا نف ــان میلیون ه ــزا ج ــای آنفوالن ــته، اپیدمی ه ــال گذش در 100 س
گرفتــه اســت. در ســال 1918-1920 آنفوالنــزای اســپانیایی کــه از ایــاالت 
ــر را  ــون نف ــا صــد میلی ــود بیســت ت ــه ب ــکا سرچشــمه گرفت متحــده آمری
کشــت.2 در ســال 1957-1958 آنفوالنــزای آســیایی جــان دو میلیــون نفــر 
را گرفــت و در ســال 1968 تــا 1970 آنفوالنــزای هنگ کنگــی باعــث مــرگ 

یــک میلیــون نفــر شــد. 
ــن  ــد. اولی ــا چرخی ــام دنی ــوج دور تم ــد م ــپانیایی در چن ــزای اس آنفوالن
مــوج بــه فاصلــه 9 مــاه در همــه کشــورهای دنیــا شــیوع پیــدا کــرد. مــوج 
ــد  ــر ش ــج ضعیف ت ــود و به تدری ــر ب ــای دیگ ــنده تر از موج ه ــی، کش ابتدای
ــه ای  ــه این کــه در چــه مرحل و شــمار تلفــات آن در هــر کشــور نســبت ب
بــه آن جــا رســیده بــود تفــاوت داشــت. شــمار تلفــات در ترکیــه و ایــران 
ــاده  ــر تک افت ــی از جزای ــروس در برخ ــه وی ــا حمل ــود. ام ــاال ب ــیار ب بس

ــه  ــار حمل ــه ب ــان دو س ــاط جه ــه برخــی نق ــروس ب ــود. وی ــده ب ویران کنن
ــی  ــا نشــان می دهــد 8 درصــد از اهال کــرد. اســناد ادارۀ مســتعمرات بریتانی
ــیار  ــده ها بس ــار کشته ش ــاال آم ــد و احتم ــان باختن ــد ج ــه ای از هن منطق
باالتــر از آن اســت کــه ایــن اســناد ثبــت کرده انــد. ژاپــن بــا محــدود کــردن 
ســفر توانســت از تلفــات زیــاد جلوگیــری کنــد. تلفــات در فرانســه نزدیــک 
بــه چهارصــد هــزار نفــر بــود. در آمریــکا هــر خانــوادۀ فیادلفیایــی یــک 
ــان را  ــد: مرده هایت ــام می کردن ــا اع ــکه ها در خیابان ه ــت. درش ــا داش مبت
ــات  ــد. حی ــتفاده می ش ــار اس ــای بخ ــور از بیل ه ــدن قب ــرای کن ــد! ب بیاوری
اقتصــادی شــهر کامــا متوقــف شــد. »ســاختار سیاســی و اجتماعــی شــهر 
بــه نقطــه فروپاشــی رســیده بــود کــه یک بــاره طــول عمــر بیمــاری تمــام 

شــد.«3 
ــن  ــل ای ــن در مقاب ــره زمی ــی ک ــادی از اهال ــمار زی ــال ش ــس از دو س پ
ویــروس مقــاوم شــده بودنــد. بــه ناگهــان، ویــروس کامــا از بیــن رفــت. 
ــخ زدۀ یکــی از بیمــاران انجــام  ــرا روی بافــت جســد ی ــه اخی ــی ک مطالعات
ــوده اســت. ــدگان ب شــده اســت نشــان می دهــد منشــاء ایــن ویــروس پرن
ــا  ــامبر 2006( ب ــه )21 دس ــکی النس ــه پزش ــی در مجل ــالۀ تحقیق ــک رس ی
اســتفاده از روش تحلیــل آمــاری تخمیــن زده اســت کــه اگــر آنفوالنزایــی 
شــبیه آنفوالنــزای 1918 شــایع شــود در بدتریــن حالــت 62 میلیــون کشــته 
ــن رســاله بررســی رابطــۀ  ــی ای ــر جــای خواهــد گذاشــت. تمرکــز اصل ب
میــان فقــر و تلفــات انســانی اســت. نتیجه گیــری تحقیــق ایــن اســت کــه 
رابطــۀ مذکــور، غیــر مســتقیم بــود. ســه عامــل نقــش اصلــی را در مقاومــت 
ــامت  ــتند: س ــروس داش ــن وی ــه ای ــل حمل ــراد در مقاب ــن اف ــا جانباخت ی
عمومــی قربانیــان، رژیــم غذایــی و مبتــا بــودن قربانیــان بــه بیماری هــای 

ــره(. ــب و غی ــوی و قل ــای ری ــت و بیماری ه ــد دیاب دیگــر )مانن
مجلــۀ النســه وضعیــت ســال 1918 را بــا امــروز بررســی می کنــد و 
می گویــد: »... در شــرایط جهانگیــر شــدِن بیمــاری بســیار بعیــد اســت کــه 
ــترس  ــا در دس ــی- ویروس ه ــا آنت ــا ی ــم آنتی بیوتیک ه ــای عظی اندوخته ه
ــر در  ــال اگ ــور مث ــه به ط ــرد. در نتیج ــرار بگی ــر ق ــورهای فقی ــب کش اغل
ــن  ــن تخمی ــر ظاهــر شــود شــاید بهتری ــک بیمــاری جهانگی ســال 2007 ی
مــرگ و میــر همــان میــزان مــرگ و میــر ســال 1918 باشــد و ایــن ادعانامــۀ 

ــت.« ــی اس ــت جهان ــری در بهداش ــورد نابراب ــده ای در م محکوم کنن
ظهــور بیماری هــای خطرنــاک در هــر نظــام اجتماعــی اجتناب ناپذیــر 
ــا این کــه  ــد نکــرده اســت. ام اســت. ســرمایه داری ایــن ویروس هــا را تولی
ــا  ــت ب ــط اس ــتقیما مرتب ــذارد مس ــردم می گ ــای م ــر توده ه ــری ب ــه تاثی چ
این کــه چــه طبقــه ای حاکــم اســت و جامعــه چگونــه ســازمان یافته اســت. 
ــه ای ســازمان داده اســت کــه  ســرمایه داری، جهــان و هــر کشــور را به گون
ــه  ــذارد. زمانی ک ــش می گ ــن چال ــا ای ــه ب ــل مواجه ــع عظیمــی در مقاب موان
چیــن یــک کشــور سوسیالیســتی تحــت رهبــری مائوتســه دون بــود )از 
ــا وجــود آن کــه درآمــد ســرانۀ آن کشــور بســیار  ــا 1976( ب ســال 1949 ت
پایین تــر از چیــن کنونــی بــود امــا وضعیــت بهداشــت و تغذیــه و ســامت 
ــاه  ــدت کوت ــان م ــود. در هم ــروز ب ــر از ام ــیار بهت ــردم بس ــای م توده ه
سوسیالیســم در چیــن، میانگیــن انتظــار عمــر دو برابــر شــد و حتــا میانگیــن 
ــاه  ــدت کوت ــان م ــرض هم ــت. در ع ــش یاف ــد افزای ــل های جدی ــد نس ق
ــد ریشــه کن  ــود می کردن ــردم را ناب ــات م ــه حی ــی ک بســیاری از بیماری های
ــردم«  ــه م ــرا اصــل ســازمانده جامعــه سوسیالیســتی »خدمــت ب شــدند. زی
بــود. طبــق آمــار ســازمان ملــل متحــد، نــرخ مــرگ و میــر نــوزادان در ســال 
1975 در شــهر شــانگهای کمتــر از نیویــورک بــود. بــا مــرگ مائوتســه دون 
جنــاح راســت حــزب کمونیســت چیــن کــه در واقــع »بــورژوازی نویــن« 
بــود و  نقشــه و برنامــه احیــای ســرمایه داری را داشــت دســت بــه کودتــای 
ــورژوازی  ــه مائوئیســت ها زد و قــدرت را به دســت گرفــت. ب خونینــی علی
نویــن، ســرمایه داری را احیــا کــرده و ســود را در فرماندهــی اقتصــاد قــرار 
داد. قطــب راهنمــای »خدمــت بــه مــردم« بــه »ثروتمنــد شــدن شــکوهمند 
اســت« تبدیــل شــد. بخشــی از قــرار دادن »ســود در فرماندهــی اقتصــاد« از 
بیــن بــردن کل نظــام پزشــکی در روســتاهای چیــن بــود. بــه ایــن ترتیــب، 
ــه نظــام پزشــکی محــروم شــدند  ــن از دسترســی ب ــت چی دو ســوم جمعی
ــه  ــن حمل ــه روســتاهای چی ــروس »ســارس« ب ــی در ســال 2003 وی و وقت
کــرد، مقامــات حکومتــی به جــای بســیج امکانــات بــرای جلوگیــری از آن، 
ــه  ــان لطم ــه حاکمیت ش ــرمایه گذاری و ب ــارت وس ــه تج ــه ب ــرای این ک ب

نخــورد آن را پنهــان کردنــد. 
نابودی محیط زیست و کشاورزی کارخانه ای 

امــا ربــط گوشــت حیــوان و تولیــد ویروس هــای جدیــد چیســت؟ 
ــل  ــدگان تبدی ــام و پرن ــد احش ــرای تولی ــه ای ب ــم کارخان ــاورزی عظی کش
ــاورزی  ــوع کش ــن ن ــده اند.4 ای ــد ش ــای جدی ــد ویروس ه ــز تولی ــه مراک ب

شیوع ویروس کرونا- کاپیتالیسم
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ــک،  ــاالت متحــده، مکزی ــن و ای در چی
ــک  ــت. مای ــج اس ــره رای ــل و غی برزی
معــروف  کتــاب  نویســنده  دیویــس 
»ســیاره زاغه هــا« در کتــاب دیگــری 
بــه نــام »ســرمایه داری و آنفوالنــزا« 
ــال 1965  ــکای س ــد: »در آمری می نویس
در یــک میلیــون مزرعــه 53 میلیــون 
امــروز،  می شــد.  نگهــداری  خــوک 
هــزار   65 در  خــوک  میلیــون   65
ــی از  ــه نیم ــد ک ــرار دارن ــاختمان ق س
عظیــم  ســاختمان های  در  خوک هــا 
ــوان  ــل 5000 حی ــک حداق ــر ی ــه ه ک
در  می شــوند.«  نگهــداری  دارنــد، 
و  دام  پــرورش  کارخانه هــای  ایــن 
ماکیــان هــزاران حیــوان در شــرایط 
بی رحمانــه ای کــه مملــو از گرمــا و 
مدفــوع اســت نگهــداری می شــوند. 
عــدم تحــرک، هــوای ســمی و تــرور و 
ــال  ــا اعم ــه حیوان ه ــه علی ــتی ک وحش
می شــود سیســتم ایمنــی حیــوان را 
به شــدت تخریــب می کنــد و آن هــا 
عفونــی  بیماری هــای  مقابــل  در  را 
کامــا آســیب پذیر می کنــد و وقتــی 
یکــی از حیوان هــا بــه میکــروب و 
ــوده شــود به ســرعت  ــارچ آل ــگل و ق ان
متخصصیــِن  می کنــد.  پیــدا  انتشــار 
بیماری هــای عفونــی سالهاســت کــه 
ــتر  ــه بس ــی ک ــزارع صنعت ــورد م در م
رشــد  و  موتاســیون  بــرای  مناســب 
ویروس هــای خطرنــاک جدیــد هســتند 

می دهنــد.  هشــدار 
ســرمایه داری،  تولیــد  شــیوه  بــرای 
ســامت  حفــظ  و  زیســت  محیــط 
غیــر  »هزینه هــای  جــزو  عمومــی 
می شــوند.  محســوب  ضــروری« 
تحــت نظــام ســرمایه داری تولیــد مــواد 
غذایــی بــه تهدیــدی بــرای ســامت و 
جــان انســان تبدیــل شــده اســت. زیــرا 
تولیــد در نظــام مالکیــت خصوصــی بــا 
انگیــزۀ تولیــد نیازهــای مــردم صــورت 
نمی گیــرد بلکــه بــا انگیــزه تولیــد 

ــت. ــود اس ــر س حداکث
ژیا انوشه

پانوشت:
1- دیویــد کــوآم، اپیدمــی ویــروس کرونــا را مــا 
بــه وجــود آوردیــم )همچنیــن نویســنده کتــاب: 
»عفونت هــای حیوانــی و پاندمــی بعــدی«(، نیویــورک 

تایمــز )28 ژانویــه 2020( 
 David Quamme, We Made the Corona-
virus Epidemic, NYT 28-01-2020
Spillover: Animal Infections and the 
Next Human Pandemic. 
ــان امپریالیســتی«   ــک جه ــزای مرغــی در ی 2- »انفوالن
ــه  ــح 16 ژانوی ــرای فت ــی ب ــری جهان ــرویس خب از س

2007
The Great Influenza by John Barry -3

4- ســرمایه داری و شــیوع آنفوالنــزای خوکــی؛ نشــریه 
انقــاب شــماره 165؛ 24 مــه 2009

Capitalism and the Swine Flu Epidemic

گزیده ای از پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران
انتشارات حزب کمونیست ایران )م ل م(

از بخش دوم: قوه مجریه
ب. محیــط زیســت: اســتقرار ایــن دولــت، گام مهمــی در ممانعــت از نابــودی مهیبــی اســت کــه بــود و نبــود کــرۀ 
ــد به طــور قاطــع و اضطــراری  ــادر و متعهــد می کن ــا را ق ــت، م ــن دول ــه آن گــره خــورده اســت. اســتقرار ای ــن ب زمی
ــم.  ــه کنی ــد، مقابل ــد می کن ــوری و گیاهــی و اکوسیســتم ها را تهدی ــواع جان ــا خطــر بزرگــی کــه بشــریت و دیگــر ان ب
دولــت سوسیالیســتی نویــن، درگام اول، هرگونــه اکتشــاف شــرکت های نفتــی و گازی بین المللــی را متوقــف خواهــد 
کــرد و اکتشــاف بــرای بــرآوردن نیازهــای داخلــی، بــر اســاس ترمیــم محیــط زیســت انجــام خواهــد گرفــت و ایــن 
بزرگتریــن خدمــت مشــخص و ویــژه بــه متوقــف کــردن بزرگتریــن عامــل تغییــرات اقلیمــی در جهــان )یعنــی، اقتصــاد 
ــال در  ــکات فع ــمندان، کارکان و تش ــن از دانش ــتی نوی ــت سوسیالیس ــت. دول ــیلی( اس ــوخت های فس ــر س ــی ب متک
ــان را  ــابه در جه ــای مش ــمندان و نهاده ــا دانش ــان ب ــکاری آن ــرد و هم ــد ک ــت خواه ــت، حمای ــط زیس ــۀ محی عرص
ــد  ــن جمهوری ان ــرات ای ــه ســتون فق ــردم ک ــای م ــش توده ه ــرژی و دان ــت، ان ــت، خاقی ــرد. دول ــد ک تســهیل خواه
ــون  ــای گوناگ ــه روش ه ــد. ب ــخ دهن ــل پاس ــن معض ــه ای ــراری ب ــور اضط ــت به ط ــا دول ــراه ب ــا هم ــزد ت را برمی انگی
دانشــمندان و توده هــای مــردم از هــر بخــش جامعــه و از هــر نقطــۀ جهــان را گــرد هــم خواهــد آورد تــا مشــترکا ایــن 
ــی  ــای ارتجاع ــرد امپریالیســت ها و دولت ه ــرمایه داری و عملک ــرد س ــه کارک ــی ک ــر موانع ــرده و ب ــش ب ــارزه را پی مب

دیگــر در ایــن راه ایجــاد مــی  کننــد، چیــره شــوند. 
2. آلودگــی هــوا در ایــران تبدیــل بــه یــک ســاح کشــتار جمعــی شــده اســت. دولــت نویــن بــا ایــن معضــل به طــور 
ــه ای و  ــۀ پای ــر مقابل ــر ب ــزی، ناظ ــادی مرک ــزی اقتص ــان برنامه ری ــرد و هم زم ــد ک ــه خواه ــوری مقابل ــراری و ف اضط
ــا ایــن معضــل خواهــد بــود. گسســت از ســاختارهای کانشــهری و ایجــاد شــهرها و شــهرک های نویــن  ریشــه ای ب
ــردم، محــور  ــن حــال تعــاون فعــال توده هــای م ــن زیســت ســالم و در عی ــا هــدف تامی سوسیالیســتی و اشــتراکی، ب
ایــن راه حــل رادیــکال اســت. معضــل دیگــری کــه بــا ایجــاد شــهرهای نویــن تخفیــف خواهــد یافــت، حفاظــت از 
مــردم در مقابــل تهاجــم هوایــی و زمینــی نیروهــای امپریالیســتی خواهــد بــود. همــۀ ایــن اقدامــات در گــروی نابــود 
کــردن مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد و اقتصــاد ســرمایه داری اســت کــه بــا هــدف تولیــد ســود، بــر ســر راه خــود 

ــد.  ــی می کن ــر را قربان ــوم بش ــه زیســت ب ــز از جمل همه چی
ح. بهداشت و درمان

1. هــدِف جمهــوری سوسیالیســتی نویــن در ایــن زمینــه تقویــت تندرســتی و ســامت همه جانبــۀ مــردم اســت. عنصــر 
اساســی در تندرســتی و ســامت، تغذیــه کافــی و ســالم اســت و دولــت نیازهــای غذایــی همــۀ اهالــی کشــور را تامیــن 
خواهــد کــرد. همــراه بــا تاکیــد بــر گســترِش تغذیــه ســالم و ورزش، جهت گیــری اساســی سیاســت بهداشــتی دولــت 
ــن راســتا، سیاســت ارتقــای ســطح بهداشــت  ــع و پیشــگیری از امــراض اســت. در ای سوسیالیســتی، شناســایی به موق
ــه راه  ــا ب ــه و ب ــش رفت ــه روز پی ــم و ب ــا به طــور دائ ــان توده ه ــج می ــادات ضــد بهداشــتی رای ــا ع ــه ب ــی و مقابل عموم
ــا جنبــش تــوده ای  انداختــن کارزارهــای بهداشــتی تــوده ای و سراســری و از طریــق در هــم آمیختــن کار بهداشــتی ب

عملــی خواهــد شــد.
ــۀ کــم در دســترس همــه  ــا هزین ــان ب ــن آن، بهداشــت و درم ــن رویکــر کلــی و در چارچــوب تضمی ــر بســتر ای 2. ب
ــر  ــی به طــور رایــگان تامیــن خواهــد شــد و دو اقــدام زی ــود و در اســرع وقــت بهداشــت و درمــان همگان خواهــد ب

بــه مرحلــۀ اجــرا در خواهــد آمــد:
ــات پزشــکی و بهداشــتی در شــهرها و روســتاهای سراســر کشــور بخشــی  ــف- گســترش جهــش وار شــبکه خدم ال
الینفــک از دگرگــون کــردن ســطح زندگــی توده هــای محــروم اســت و پــس از آن، گســترش ایــن خدمــات در سراســر 
کشــور و مســاوی کــردن کیفیــت آن در اقصــی نقــاط کشــور، سیاســت دائمــی دولــت سوسیالیســتی اســت. در ایــن 
ــهرهای  ــی در ش ــات درمان ــز امکان ــا تمرک ــوند. ب ــوردار می ش ــت برخ ــر از اولوی ــق محروم ت ــتاها و مناط ــه روس زمین
بــزرگ بایــد مبــارزه شــود. نظــام بهداشــت و درمــان موظــف اســت در راســتای درمــان و تقویــت ســامتی مــردم، در 
ســطح گســترده دوره هــای کوتــاه آموزشــی در زمینــه بیماری هــای عمومــی، بومــی و واگیــردار بــرای افــراد عاقمنــد 
بگــذارد. بــرای ارتقــای ســطح دانــش ایــن قبیــل افــراد بــه کارکنــان پزشــکی حرفــه ای اتــکا خواهــد شــد. بــا تشــکیل 
ــۀ الزم را  ــای اولی ــدی آموزش ه ــه در ح ــه« ک ــا برهن ــکان پ ــه »پزش ــکل دادن ب ــکی و ش ــیار پزش ــرویس های س س
دیده انــد، در روســتاها و مناطــق محروم تــر ایــن امــر تســریع شــود. کارکنــان پزشــکی تشــویق و حمایــت شــوند کــه 

ــد، توجــه کننــد.  ــه تجــارب توده هــا و آن قبیــل روش هــای درمانــی ســنتی کــه پایــه علمــی دارن ب
ب- ســامان دهی خدمــات درمانــی ویــژه زنــان ،از جملــه مــوارد زیــر، جزئــی الینفــک از سیاســت بهداشــت و درمــان 
ــا توجــه خــاص بــه زنــان  عمومــی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن اســت: معاینــه عمومــی زنــان به صــورت منظــم ب
ــگان و در دســترس  ــن رای ــارداری، تامی ــری از ب ــن وســایل جلوگی ــن ســالم ترین و بی ضررتری ــه کار گرفت وســتایی، ب
قــرار دادن وســایل جلوگیــری از بــارداری و ترویــج و تشــویق مــردان بــه اســتفاده از وســایل جلوگیــری، پــروژه تربیــت 
ــان روســتایی.  ــرای معاینــه و معالجــه و آموزش هــای ضــروری جمعــی زن گســترده پزشــکان و بهیــاران زن به ویــژه ب
ــورای  ــه، ش ــن زمین ــد. در ای ــود یابن ــل و بهب ــتمر تکام ــور مس ــد به ط ــان بای ــت و درم ــت بهداش ــات و کیفی 3. امکان
ــکی در  ــم پزش ــروی های عل ــا پیش ــد ت ــاش کن ــر ت ــه حداکث ــد ب ــان بای ــت و درم ــاد بهداش ــژه، نه ــی و به وی اجرای
جهــان، در اســرع وقــت بــه نظــام بهداشــت و درمــان همگانــی منتقــل شــود و پیشــرفت های دانــش پزشــکی در ایــران 
ــش و  ــری، پژوه ــای مس ــروز بیماری ه ــری از ب ــی و پیش گی ــرای پیش بین ــذارد. ب ــان بگ ــردم جه ــار م ــز در اختی را نی
فعالیت هــای دیگــر نیــز الزم اســت کــه وظیفــه دولــت اســت. در صــورت عــدم امــکان پیش گیــری، کشــف و درمــان 

ســریع و موثــر آن هــا وظیفــه ایــن دولــت اســت.
4. در تطابــق بــا ایــن جهت گیــری عمومــی، بــه امــر تکامــل و پیشــرفت روش هــای درمــان، از جملــه درمــان تخصصــی 
ــا رویکــرد علمــی و  ــق ب ــد شــد. در تطاب ــای گســترده ای انجــام خواه ــه پژوهش ه ــن زمین توجــه الزم شــده و در ای
جهت گیــری انترناسیونالیســتی، پژوهــش و پیشــرفت و دســتاوردهای علمــی در عرصــه پزشــکی تــا حداکثــر امــکان بــا 
افــراد رشــته های مربوطــه در دیگــر نقــاط جهــان در میــان گذاشــته خواهــد شــد و همــکاری جهانــی در زمینــۀ کشــف 
ــکی و  ــم پزش ــۀ عل ــل همه جانب ــا، تکام ــیوع آن ه ــری از ش ــری و جلوگی ــای مس ــا و بیماری ه ــا بیماری ه ــارزه ب و مب

کاربســت آن در سراســر جهــان، تشــویق خواهــد شــد.
ــان  ــن و دیگــر کارکن ــرای متخصصی ــاری ب ــه معی ــج شــده و به مثاب ــغ و تروی ــق، تبلی ــه خل ــت ب ــری خدم 5. جهت گی
ــاران )و  ــش بیم ــه و دان ــای پزشــکی تجرب ــان بیمــاری و دیگــر جنبه ه ــد شــد. در درم ــن خواه حــوزۀ پزشــکی تعیی
به طــور عمــوم، مــردم( به طــور علمــی بــرآورد و ســنتز شــده و در پراتیــک پزشــکی و تکامــل و کاربــری آن اســتفاده 

شــده و یــک منبــع پایــه ای محســوب خواهــد شــد.
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ــاب ســرمایۀ مارکــس و درکــی علمــی و واقعــی  منصــور حکمــت مدعــی فهــم کت
ــود.  ــران ب از نظــام ســرمایه داری و کاربســت و عملکــرد آن در ســاختار اقتصــادی ای
می تــوان نشــان داد کــه چــرا حکمــت، مفاهیــم پایــه ای و مقــوالت مختلــف کتــاب 
ســرمایه و نظریــۀ اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی از جملــه »تمرکــز ســرمایه«، »تئــوری 
مارکسیســتی بحــران«، »دورپیمایــی ســرمایه«، روش مارکــس در انتــزاع و غیــره را یــا 
اساســاً بــه شــکل نادرســتی متوجــه شــده و یا درکــی التقاطــی و ناقــص از آن داشــت.1 
امــا در این جــا فقــط بــه اثبــات ایــن مســالۀ می پردازیــم کــه چــرا و چگونــه منصــور 
حکمــت تضــاد اساســی نظــام ســرمایه داری و دینامیســم و نیــروی محرکــۀ عملکــرد 
و حرکــت آن را درک نکــرد و اساســاً فهمــی محــدود و قِســمی و غیــر علمــی )غیــر 
مارکسیســتی( از نظــام ســرمایه داری داشــت. در ایــن نوشــته بــه اشــکاالِت درک او از 
نظــام ســرمایه داری به طــور عــام پرداختــه شــده و کمبــود درک او از عملکــرد ســرمایه 
در زمانــۀ مــا یعنــی ســرمایه داری امپریالیســتی، موضــوع شــمارۀ بعــدی اســت. درک 
نادرســت منصــور حکمــت و حکمتیســت ها از نظــام ســرمایه داری و قانونمندی هــا و 
عملکــرد آن، بــه درک غیــر مارکسیســتی ایــن خــط از ماهیــت و چیســتی سوسیالیســم 

منتهــی شــد کــه در شــماره های آتــی بــه آن خواهیــم پرداخــت.
یکــی از علــل اصلــی درک نادرســت منصــور حکمــت از نظــام و جامعه ســرمایه داری، 
فهــم غلــط او از مفاهیــم پایــه ای ماتریالیســم تاریخــی مارکــس اســت. حکمــت در یک 
ــارزه و کشــمکش  ــخ مب ــی تاری ــع تاکنون ــه جوام ــخ کلی ــد: »تاری ــر می گوی ــای بهت دنی
طبقاتــی اســت... ایــن جــدال طبقاتــی اســت کــه منشــاء اصلــی تحــول و تغییــر در 
جامعــه اســت... تقابــل ایــن دو اردوگاه )بــورژوازی و پرولتاریــا( در پایه ای تریــن ســطح 
ــۀ کشــمکش های اقتصــادی، سیاســی و حقوقــی و فکــری و  ــای کلی سرمنشــاء و مبن
فرهنگــی متنوعــی اســت کــه در جامعــه معاصــر در جریــان اســت« )ص344 و 345(   
امــا ایــن نقــل قــول از مانیفســت، بیانگــر اســاس و تمامیّت نظریــۀ ماتریالیســم تاریخی 
مارکــس نیســت. مارکــس در تحلیــل جامعــه و آن تضــاد پایــه ای کــه بســتر و زمینــۀ 
ــد بلکــه  ــات« شــروع نمی کن ــۀ تحــوالت و تضادهــای اجتماعــی اســت، از »طبق کلی
ــای  ــان نیروه ــاد می ــازد. تض ــدی« می آغ ــط تولی ــد و رواب ــر »تولی ــوم پایه ای ت از مفه
ــدی، آن تضــاد اساســی اســت کــه باعــث حرکــت  ــط تولی ـِـده( و رواب ــدی )ُمَول تولی
ــن تضــاد  ــوده اســت. ای ــول تاریخــش ب ــه بشــری در ط ــر و تحــوالت جامع و تغیی
مادامی کــه جامعــه بشــری وجــود داشــته باشــد، خواهــد مانــد. تنهــا در چنــد هــزار 
ســال اخیــر تاریــخ بشــر یعنــی جامعــه طبقاتــی اســت کــه ایــن تضــاد خــود را در 
تضــاد میــان طبقــات متخاصــم متبلــور کــرده اســت. ایــن تضــاد در کمون هــای اولیــۀ 
ــاوت  ــن تف ــا ای ــود. ب ــز خواهــد ب ــده نی ــۀ کمونیســتی آین وجــود داشــت و در جامع
ــان انســان ها را  ــت آنتاگونیســتی و تخاصــم می ــن تضــاد خصل ــه در کمونیســم، ای ک
نــدارد.2 مارکــس ایــن نکتــه را در ایدئولــوژی آلمانــی آورد کــه »بنــا بــه نگــرش مــا، 
ــای  ــان نیروه ــاد می ــخ، در تض ــا در تاری ــا و تضاده ــی برخورده ــتگاه های تمام خاس
مولــده و روابــط تولیــدی اســت« )ص 355( و یــا در جلــد اول گروندریســه می خوانیم 
»طبقــات هــم عباراتــی میان تهــی خواهنــد بــود اگــر بــا عناصــری کــه ایــن طبقــات 
متکــی بــر آن هــا هســتند آشــنا نباشــیم. کارِ مــزدی، ســرمایه و غیــره بــه نوبــۀ خــود 
مســبوق بــه مبادلــه و تقســیم کار و... هســتند« )ص 26(. پــس می بینیــم کــه بــر خــاف 
ــت توســط مارکــس، تضــاد  ــت و در تشــریح واقعی ــول و نظــر حکمــت، در واقعی ق
اساســی جامعــه بشــری از جملــه در دوران ســرمایه داری، نــه تضــاد میــان طبقــات کــه 

ــدی اســت.  ــط تولی ــده و رواب ــای مول ــان نیروه ــر تضــاد می به صــورت پایه ای ت
امــا ایــرادِ بحــث حکمــت در مــورد ســرمایه داری فقــط بــه التقــاط و اشــتباه در فهــم 
ــام  ــی نظ ــاد اساس ــود. او تض ــه نمی ش ــی خاص ــم تاریخ ــه ای ماتریالیس ــم پای مفاهی
ســرمایه داری، جوهــر ایــن شــیوۀ تولیــدی و نیــروی محرکــۀ آن را در اســتثمار نیــروی 
ــر  ــاور او »جوه ــه ب ــد. ب ــف می کن ــران و تضــاد کار و ســرمایه تعری ــزدی کارگ کار م
ــو و  ــروی کار ازیک س ــودن نی ــام، کاال ب ــن نظ ــتثمار در ای ــاس اس ــرمایه داری و اس س
مالکیــت خصوصــی طبقــه ســرمایه دار بــر وســائل تولیــد ازســوی دیگــر اســت« )یــک 
دنیــای بهتــر 339(. فرمــول او ســه اشــکال اساســی دارد کــه بــا واقعیــت ســرمایه داری 
به عنــوان یــک رابطــۀ اجتماعــی و بــا تبییــن و توضیــح مارکــس از ایــن رابطــۀ پیچیــده 

ــد. ــدا می کن ــرت پی مغای
1( چنان کــه مارکــس گفــت کاال شــدن نیــروی کار، پیش شــرط تاریخــی و اجتماعــی 
تحقــق نظــام ســرمایه داری اســت. امــا حکمــت بــه اشــتباه ایــن پیش شــرط را به عنــوان 
یکــی از دو قطــِب تضــاد اساســی ســرمایه داری تعریــف می کنــد. چیــزی نمی توانــد 
هــم پیش شــرِط شــکل گیری یــک تضــاد باشــد و هــم یکــی از دو قطــب آن تضــاد. در 
بحــث مــا، کاالیــی شــدن نیــروی کار نمی توانــد هــم پیش شــرط شــکل گیری نظــام 

ســرمایه داری باشــد و هــم یکــی از دو قطــب اصلــی آن. 
2( کاال شــدن نیــروی کار بــه هــر چــه اجتماعی تــر و جمعی تــر شــدن پروســۀ تولیــد 
ــس  ــرد و انگل ــن ک ــس تبیی ــه مارک ــرمایه داری چنان ک ــی س ــاد اساس ــد. تض می انجام
ــد اجتماعــی و  ــان تولی ــه بهتریــن شــکل ممکــن فرمولبنــدی کــرد، تضــاد می آن را ب
تََمُلــک و تصاحــب خصوصــی اســت. ایــن تضــاد اســت کــه بــه هســتِی ســرمایه داری 

موجودیــت می دهــد. انگلــس ایــن مســاله را بــه ایــن شــکل صورتبنــدی کــرد:
»وســایل تولیــد و تولیــد اساســاً اجتماعــی شــده بودنــد امــا تحــت ســلطۀ شــکلی از 

تصاحــب قــرار می گرفتنــد کــه برمبنــای تولیــد خصوصــی و فــردی ایجــاد شــده بــود. 
یعنــی وضعیتــی کــه در آن هــر کــس مالــک چیــزی کــه خــودش تولیــد کــرده و بــه 
بــازار مــی آورد اســت... ایــن تضــاد کــه بــه شــیوۀ تولیــد جدیــد ویژگــی ســرمایه داری 
می دهــد، کل تضادهــا و جدال هــای اجتماعــی عصــر حاضــر را به صــورت بــدوی و 

اولیــه در خــود مســتتر دارد« )سوسیالیســم تخیلــی و علمــی 96 و97(. 
می بینیــم کــه در فرمــول حکمــت به عنــوان »جوهــر« و تضــاد اساســی ســرمایه داری، 
ــه ایــن کار اجتماعی شــده و جمعی شــده نمی شــود.3 گویــی مســاله  هیــچ اشــاره ای ب
هرگــز ابعــاد اجتماعــی نــدارد و او عموما شــیوۀ تولیــد ســرمایه داری را براســاس تقابل 
فروشــندۀ منفــرد نیــروی کار و ســرمایه دار منفــرد توضیــح می دهــد. حال آن کــه، رونــد 
واقعــی تولیــد ســرمایه داری در بســتری اجتماعــی و رویارویــی تولیدکننــدگان مســتقیم 
ــۀ  ــک طبق ــت ی ــد در هیئ ــزار تولی ــان اب ــده توســط صاحب ــل ش ــرایط کارِ تحمی و ش

ــروز پیــدا می کنــد. اجتماعــی ب
3( امــا اشــکال اساســی فرمولبنــدی حکمــت و کلیّــت ســاختمان متزلــزل و التقاطــی 
درک او از نظــام ســرمایه داری در تبییــن نیــروی محرکــۀ ایــن نظــام نهفتــه اســت. نیــروی 
ــی و حرکــت  ــی باعــث پویای ــی کــه چــه تضــادی و چــه عامل ــن معن ــه ای ــه ب محرک
ســرمایه داری می شــود. می دانیــم کــه ســرمایه داری برخــاف فرماســیون های اجتماعــی 
پیشــین، ماهیتــی بســیار دینامیــک و در حــال پویــش و گســترش دارد. ســرمایه بــا قانــون 
ــه رو اســت و در راه کســب و انباشــت ســود از  ــا بمیــر« روب ذاتــی »گســترش بیــاب ی
ــوژی و  ــده، تکنول ــی را درنوردی ــدام مرزهــای جغرافیای ــروی کار، م ــق اســتثمار نی طری
نیروهــای تولیــدی را ارتقــا داده و تبعــات و تحــوالت جهانی را رقم زده اســت. براســاس 
ــۀ اقتصــاد سیاســی  ــداران نظری ــدی حکمــت و بســیاری دیگــر از طرف درک و فرمولبن
مارکسیســتی، ایــن تحــرک و پویــش را براســاس تضــاد کار و ســرمایه و ولــع و اجبــار 
ســرمایه دار بــه انباشــت ســود و ســرمایه بیشــتر و اســتثمار بیشــتر نیــروی کار می تــوان 
توضیــح داد. امــا واقعیــت چنیــن نیســت! نیــروی محرکۀ نظــام ســرمایه داری، نه اســتثمار 
پرولتاریــا بلکــه آنارشــی موجــود در ایــن شــیوۀ تولیــدی و تضــاد آنارشی-اُرگانیزاســیون 
)ســازمان یافتگی( در تولیــد اســت. آناتومــی تضــاد اساســی ســرمایه داری، آن چنــان کــه 
حکمــت یــا تفاســیر ســطحی و به اصطــاح کارگریســتی از بحــث مارکــس و ســرمایه 
نتیجــه می گیرنــد، فقــط بــا تضــاد کار و ســرمایه )پرولتاریــا و بــورژوازی( قابــل توضیــح 
نیســت. تضــاد اساســی ســرمایه داری یعنــی تضــاد تولیــد اجتماعی-تملــک خصوصــی 
ــرمایه و  ــاد کار و س ــی تض ــد: یک ــود می آی ــاد به وج ــته تض ــدن دو رش ــم تنی از در ه
دیگــری تضــاد آنارشــی و ارگانیزاســیون. و در ایــن میــان، جنبــۀ عمــده یا نیــروی محرکۀ 

ســرمایه داری، تضــاد دومــی یعنــی آنارشــی- ارگانیزاســیون اســت.4 
ــد  ــیوۀ تولی ــری از ش ــه درک دیالکتیکــی و صحیح ت ــت ک ــن واقعی ــارۀ ای کشــف دوب
ســرمایه داری را بــه دنبــال دارد، یکــی از دســتاوردهای ســنتز نویــن کمونیســم و بــاب 

آواکیــان اســت. آواکیــان در اوایــل دهــۀ 1980 نوشــت:
ــن  ــدۀ ای ــا رانن ــه ی ــروی محرک ــه نی ــد ســرمایه داری اســت ک ــع آنارشــی تولی »در واق
فرآینــد اســت. هرچنــد کــه تضــاد میــان بــورژوازی و پرولتاریــا بخشــی الینفــک از 
تضــاد میــان تولیــد اجتماعــی و تملــک خصوصــی اســت. اســتثمار نیــروی کار شــکل 
و وســیلۀ ایجــاد و تصاحــب ارزش اضافــه اســت. امــا روابــِط پــر هــرج و مــرج میــان 
تولیدکننــدگاِن ســرمایه دار )و نــه صــرِف وجــودِ پرولترهــای بی چیــز و بــه ایــن معنــا 
ــۀ  ــد کــه طبق ــدگاِن ســرمایه دار را می ران ــی( اســت کــه تولیدکنن وجــود تضــاد طبقات
ــدگاِن  ــد... تولیدکنن ــتثمار کنن ــدیدتر و بســط یافته تر اس ــا ش ــد تاریخ ــر را در بُع کارگ
کاالیــی ســرمایه دار از یک دیگــر جــدا هســتند امــا از طریــق عملکــرد قانــون ارزش بــه 
یکدیگــر متصــل می شــوند. اگــر چنیــن نبــود، آن هــا بــا ایــن حــد از اجبــار در اســتثمار 
پرولتاریــا مواجــه نبودنــد و تضــاد طبقاتــی میــان بــورژوازی و پرولتاریــا قابــل تخفیف 
ــه موجــب دینامیســم  ــه بســط و گســترش اســت ک ــی ســرمایه ب ــار درون ــود. اجب ب
ــط ارزش را  ــدی کــه دائمــا رواب ــدی اســت. فرآین ــن شــیوۀ تولی تاریخــا بی ســابقۀ ای

)Avakian 1982( »ــد ــه بحــران می انجام ــرده و ب ــی ک دســتخوش دگرگون
ــۀ آنارشــی و  ــروی محرک ــارۀ نی ــۀ  درب ــن بحــث مهــم را در مقال ــا ای ــد لوت ریمون

ــد: ــت. او می گوی ــرده اس ــریح ک ــر تش ــای تغیی دینامیک ه
»هیــچ حلقــۀ اتصــال اجتماعــی مســتقیم میــان عوامــل تولیــد موجــود نیســت و تولیــد 
ــد  ــن تولی ــود... در بط ــگ نمی ش ــی هماهن ــت اجتماع ــک کلی ــی به مثابۀ ی اجتماع
کاالیــی تضــادی ســاختاری موجــود اســت کــه بایــد مرتبــا حــل شــود. ازیک طــرف، 
ــش  ــر پی ــتقل از یک دیگ ــود را مس ــدی خ ــت تولی ــد فعالی ــرد بای ــدگان منف تولیدکنن
ببرنــد و فرآیندهــای متفــاوِت کار کــه فعالیــت تولیــدی جامعــه را تشــکیل می دهنــد 
ــرد  ــدگاِن منف ــن تولیدکنن ــر، ای ــرف دیگ ــد. ازط ــازمان می یابن ــی س ــور خصوص به ط
متقابــا بــه یک دیگــر وابســته اند. یعنــی بخشــی از یــک تقســیم کار بــزرگ اجتماعــی 
هســتند... بــر ایــن فرآیندهــای کار کــه به طــور خصوصــی ســازمان یافته انــد، پیگیــری 
ســود حاکــم اســت. ســود تعییــن می کنــد کــه چــه چیــزی و چگونــه تولیــد شــود... 
بدیــن نحــو اســت کــه بــازار تعدیــل کــرده و ســازماندهی را دیکتــه می کنــد... ایــن 
تعدیــل، تعدیلــی کــور و همــراه بــا هــرج و مــرج اســت. نشــانه رفتــن و خطــا کــردن 
ــش از  ــرمایه گذارِی بی ــا س ــا ب ــه مرتب ــت ک ــدی اس ــت. فرآین ــط اس ــراط و تفری و اف
ــه  ــدی اســت ک ــم خــورده اســت. فرآین ــدازه رق ــر از ان ــدازه و ســرمایه گذاری کمت ان

آناتومی بورژوا دموکراسی چپ ایران

بخش ششم: چرا منصور حکمت، نظام سرمایه داری و سرمایۀ مارکس را نفهمیده است؟
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عملکــرد بــازار در مــورد این کــه چــه چیــزی )کــدام خــط تولیــد-م( را کنــار بگــذارد 
و چــه چیــزی را حفــظ کنــد و ایــن کــه آیــا فرآینــد کارِ تحــت فرماندهــی ایــن یــا آن 
ســرمایه دار ضــروری اســت یــا بــا اســتانداردهای رقابتــی خوانایــی دارد، بعــد از وقــوع 

ــود« )ص 22( ــف می ش کش
ــو را  ــده و کلکتی ــد اجتماعی ش ــازمان یافتگی تولی ــو اوج س ــر، ازیک س ــارت دیگ به عب
در ســطح جامعــه و جهــان شــاهدیم و ازســوی دیگــر قانــون ارزش، تصاحب کننــدگاِن 
کاالی تولیدشــده یعنــی ســرمایه داران را در یــک بســتر کــور و آنارشــیک و پــر هــرج و 
مــرج یعنــی بــازار بــه یکدیگــر وصــل می کنــد. ایــن تضــاد منشــأ بســیاری از تبعــات و 
پیامدهــای ناخواســتۀ اقتصــادی، سیاســی، نظامــی و حتــی زیســت محیطی اســت. لوتــا 
ــط  ــران محی ــد بح ــی مانن ــه پدیده های ــد ک ــد می کن ــتی تأکی ــور به درس ــۀ مزب در مقال
زیســت، جنگ هــای امپریالیســتی و حتــی تشــدید اســتثمار کارگــران و فاکــت آن هــا 
را بــا تضــاد کار و ســرمایه نمی تــوان توضیــح داد. بلکــه همــۀ آن هــا از نیــروی آنارشــِی 

برآمــده از رقابــت میــان ســرمایه های متعــدد برمی خیزنــد. 
ــه ایــن ســوال: چــه چیــزی اســتثمار کار مــزدی را تحریــک  »در این جــا بازگردیــم ب
می کنــد؟ یــا متفاوت تــر ســوال کنیــم: آیــا جبــری در اســتثمار کار مــزدی بــر پایــه ای 
ــری  ــه جب ــت. بل ــت اس ــواب مثب ــود دارد؟ ج ــر وج ــرمایه بَری باالت ــر و س عریض ت
ــم  ــار دائ ــر فش ــرمایه زی ــود. س ــی می ش ــت ناش ــر از رقاب ــن جب ــود اســت و ای موج
اســت کــه مرتبــا گســترش بیابــد... ســرمایه تنهــا در صورتــی می توانــد زنــده بمانــد 
کــه ســرمایۀ بیشــتری انباشــت شــود. در ســطح کنکــرت، ســرمایه به طــور عــام تنهــا 
در شــکل ســرمایه های بســیار کــه در رقابــت بــا یــک دیگــر هســتند موجــود اســت 
ــه ایــن علــت کــه ســرمایه  ــد موجــود باشــد دقیقــا ب و فقــط در ایــن شــکل می توان
مبتنــی بــر تصاحــب خصوصــی اســت. مارکــس توضیــح می دهــد: رقابــت، قوانیــن 
ــی  ــن خارج ــورت قوانی ــرمایه دار به ص ــر س ــرای ه ــرمایه داری را ب ــد س ــی تولی درون
ــرمایه اش را  ــا س ــه دائم ــد ک ــور می کن ــرمایه دار را مجب ــد. س ــوس می کن ــری ملم قه
ــا  ــا بســط دادن ســرمایه ممکــن نیســت مگــر ب ــد ام ــا آن را حفــظ کن بســط دهــد ت

ــده« )ص24( انباشــت فزاین
می بینیــم کــه ایــن مباحــث را پیش تــر مارکــس و انگلــس کشــف و فرمولــه کردنــد. 
ــن دو شــکل حرکــت تضــاد اساســی ســرمایه را تشــریح کــرد و گفــت:  انگلــس ای
ــان  ــد اجتماعــی و تصاحــب ســرمایه داری، به صــورت تخاصــم می ــن تولی »تضــاد بی
ــی  ــرف و آنارش ــا ازیک ط ــک کارخانه ه ــک ت ــد در ت ــازمان یافتۀ تولی ــکیات س تش
ــد  ــیوۀ تولی ــت. ش ــده اس ــور ش ــر متبل ــوی دیگ ــه ازس ــۀ جامع ــد در مجموع تولی
ــد،  ــی از ذات آن بوده ان ــه جزی ــاد ک ــوع تض ــن دو ن ــوب ای ــرمایه داری در چارچ س
حرکــت می کنــد. )سوسیالیســم تخیلــی و علمــی 100 و 101( همچنیــن مارکــس چــه 
ــرِ رقابــت و آنارشــی  ــر ایــن نیــروی جب ــاِب ســرمایه و چــه در گروندریســه ب در کت
تولیــد به عنــوان »نیــروی محرکــۀ اقتصــاد ســرمایه داری« تأکیــد کــرده اســت. در جلــد 
اول ســرمایه می گویــد قانون هــای شــیوۀ تولیــد ســرمایه داری »تنهــا به صــورت 
ــد« )ص 128(  ــود می کنن ــراز وج ــت، اب ــای ثاب ــوری از بی قاعدگی ه ــای ک میانگین ه
و »در رقابــِت آزاد، قانون هــای درونــی تولیــد ســرمایه داری همچــون نیــروی جبــری، 
کــه نســبت بــه ســرمایه دار بیرونــی هســتند در مقابــل او قــرار می گیرنــد« )ص 291( 
ــی  ــۀ حیات ــروی محرک ــن نی ــام، ای ــور ع ــت به ط ــد: »رقاب ــه می نویس و در گروندریس
اقتصــاد ســرمایه داری، قوانیــن خــود را وضــع نمی کنــد بلکــه مجــری آن هــا اســت«.5

امــا منصــور حکمــت در مقابــل تمامــی بحث هــا و اســتدالل های مارکــس و انگلــس 
ــر  ــی ب ــی اســت مبتن ــه ســرمایه داری نظام ــد ک ــر شــما فکــر کنی ــد اســت: »اگ معتق
آنارشــی تولیــد کــه در آن هــرج و مــرج برقــرار اســت... تبیینــی بــر اســاس مالکیــت 

ــال( ــی کاپیت ــد نیســت«! )بازخوان ــر مبنایــی کــه مارکــس می گوی خصوصــی ب
سیامک صبوری
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ــورژوازی ملــی مترقــی نوشــت: »نظــام  ــل اســطورۀ ب ــی مث ــه حکمــت در آغــاز کار فکــری اش و در جزوات 3. البت
ســرمایه داری بــا دو وجــه اساســی عــام و خــاص معیــن مي شــود. در ســطح عــام، اوالً نظامــی تولیــدی اســت، یعنــی 
مانند هــر نظــام اجتماعــی دیگــر در بطــن خــود ضرورتــاً دربرگیرنــده پروســه اجتماعــی کار و تولیــد ارزش مصرف 
اســت. ثانیــا نظامــی طبقاتــی اســت، بدیــن معنــی کــه در آن مانند ســایر نظام هــای طبقاتی اضافــه محصولی، مــازاد بر 
مقــدار الزم بــرای رفــع نیازهــای بازتولیــد شــرایط کلــی کار )کار و وســایل کار(، تولید مي شــود و ایــن اضافه محصول 
بــه تملــک طبقــه ای جــز تولیــد کننــدگان مســتقیم درمي آیــد. ثالثــاً نظامــی کاالیی اســت، یعنــی محصوالت پروســه 
کار عــاوه بــر ارزش مصــرف از مؤلفــه ارزش و شــکل ارزش مبادلــه نیــز برخوردارنــد. تولیــد ارزش اضافــه بــر مبنای 
اســتثمار کار مــزدی اســاس و جوهــر هــر نظــام ســرمایه داری، خواه در کشــور متروپل و خواه در کشــور تحت ســلطه، 
اســت« )اســطوره 40( ]تأکیــدات از مــا اســت[ امــا می بینیــم کــه بــاز تأکیــد و جوهــر را اســتثمار کار مــزدی می داند نه 

تضــاد تولیــد اجتماعی و تملــک خصوصی.
4. روشــن اســت کــه انتــزاع و جداســازی تجریــدی ایــن تضادها فقط بــرای فهم بهتر قانونمندی ســرمایه داری اســت 

و در عالــِم واقعیــت ایــن تضادهــا از هم جدا نیســتند.
5. به نقل از دربارۀ نیروی محرکۀ آنارشی و دینامیک های تغییر

  چرا منصور حکمت ...ِ  

ــینما و  ــای س ــا و تاثیرپذیری ه ــه پیونده ــی ب ــور کل ــینما-حقیقت« به ط  در »س
جنبش هــای ســینمایی از کمونیســم در قــرن بیســتم مــی پردازیــم و بــه مــروری 
تاریخــی از زمان هایــی کــه ســینما در تــاش بــوده اســت کــه هم پــا بــا تکامــل 
علــم کمونیســم خــود را پیــش بــرده و در مقابــل اســتیای بــورژوازی بــر ســینما 
ــخ  ــتاوردهایی از تاری ــا و دس ــت ها و پیروزی ه ــه شکس ــه چ ــتد. و این ک بایس
ــر از  ــناختی بهت ــه ش ــد ب ــه می توان ــت ک ــته اس ــود داش ــیب خ ــراز و نش ــر ف پ
خطــوط و گرایش هــای گوناگــون در جریان هــا و جنبش هــای تاثیرگــذار 
ــه ســینمای  ــزاری مناســب بــرای روش برخــورد ب ــا اب ســینمایی کمــک کنــد ت

معاصــر را بــه دســت آوریــم. 
جنبش مونتاژ و انقاب اکتبر

اختــراع ســینما به معنــای درک جدیــد انســان مــدرن از تجربــه زمــان و باریــک 
شــدن مــرز میــان واقعیــت و تخیــل بــود، تصویــر متحرک قــدرت اعجــاب آوری 
داشــت کــه می توانســت میلیون هــا انســان را در سراســر کــره زمیــن بــا زبان هــا 
و فرهنگ هــای گوناگــون مخاطــب خــود قــرار دهــد و زبانــی تصویــری خلــق 
کنــد کــه مــورد توجــه جهانــی قــرار گرفتــه و بــه زبانــی یکســان و جهانشــمول 
ــردازان  دســت یابنــد، نکتــه ای کــه باعــث عاقــه فــراوان فیلم ســازان و نظریه پ
ــرای  ــری ب ــی تصوی ــق زبان ــرای خل ــاش ب ــت. ت ــرار گرف ــت ق ــینمای صام س
ســاختن یــک جامعــه جهانــی. نبــرد طبقانــی و سیاســی بزرگــی متاثــر از وقایــع 
بین المللــی در ایــن نقطــه مابیــن ســینمای متعلــق بــه بــورژوازی بــه ســرکردگی 
هالیــوود و ســینمای برآمــده از انقــاب اکتبــر شــوروی یــا همــان جنبــش مونتاژ 

در ســال های پــس از 1917 شــکل گرفــت. 
نظــام ســتاره ســاالر هالیــوود بــا فیلم هــای فیلمســازانی چــون ادویــن. اس پورتر 
ــص  ــدی مخت ــال و تولی ــبات فرم ــا مناس ــازی ب ــی از فیلم س ــث، نوع ــا گریفی ی
ــردن آن  ــادر ک ــه ص ــروع ب ــب ش ــکل غال ــوان ش ــق، و به عن ــود را خل ــه خ ب
کردنــد. در ایــن شــیوه داســتان پرداز مبتنــی بــر کاتارســیس1 ارســطویی کــه بــا 
مونتــاژ تداومــی و روایــت خطــی و تولیــد اســتودیویی پیــش مــی رود، هالیــوود 
توانســت دیدگاه هــای سیاســی و ایدئولوژِیــک طبقــۀ حاکــم را به عنــوان »تنهــا 
ــب،  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــوه خــود ده ــان انب ــه خــوردِ مخاطب ــت موجــود« ب واقعی
ــوم« و  ــان س ــا »جه ــورهای عمدت ــی در کش ــازار مهم ــه ب ــت ب ــوود توانس هالی
ــی  ــم آمریکای ــه حاک ــتی طبق ــای امپریالیس ــتای پروژه ه ــی در راس ــی اروپای حت
دســت پیــدا کنــد و هــم از طریــق فتــح بــازارِ پخــش کشــورهای دیگــر و هــم از 
نظــر زیبایی شناســی، فــرم و محتــوای ســینمای ایــن کشــورها را کامــا وابســته 

بــه خــود کنــد.
در چنیــن وضعیتــی و بــا وقــوع انقــاب اکتبــر شــوروی در ســال 1917 طیفــی 
ــت  ــویک های تح ــا بلش ــا ب ــوروی هم پ ــی ش ــت و انقاب ــدان کمونیس از هنرمن
رهبــری لنیــن بــه صحنــه آمــده و خواســتار انقابــی کمونیســتی و تمام عیــار در 
تمامــی هنرهــا شــده، به شــکلی کــه بتواننــد بــه هنــری متناســب بــا جهــان نویــن 
کمونیســتی دســت یافتــه و هنــر خــود را بــه ســاحی بُرنــده بــرای انقــاب بدل 
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ــرج  ــان در ک ــزش آب ــش شــماره 99 )بهمــن 98( گزارشــی از خی در نشــریه آت
ــه اش  ــن نکت ــه آخری ــده ک ــر ش ــد؟« منتش ــه می کنی ــردا چ ــوان »ف ــت عن تح
ــش  ــگر آت ــه گزارش ــی ب ــت جوان ــد. دوس ــه می کن ــب توج ــژه جل ــور وی به ط
ــس  ــذاره و هرک ــار بگ ــرنگونی را کن ــش از س ــد هراس ــپ بای ــد: »چ می گوی
این هــا را )جمهــوری اســامی را( ســرنگون کنــد و هــر حکومتــی جــز این هــا 
ــود   ــرکوب را نمی ش ــدرت س ــد. ق ــرکوب کن ــا س ــل این ه ــد مث ــد نمی توان بیای

ــت...«. دســت کــم گرف
و ســرمقاله آتــش 97 )آذر 98( در مــورد همیــن جوانــان خیــزش آبــان می نویســد 
اگــر نیــروی جوانــی کــه ســتون فقــرات خیــزش آبــان بــود وارد مبــارزه بــرای 
یــک انقــاب کمونیســتی  و تــدارک بــرای آغــاز جنــگ انقابــی جهــت محقــق 
کــردن ایــن انقــاب نشــود، »شــمار بزرگــی از آن هــا به ســمت جنگ ســاالران و 
ــل  ــده خواهنــد شــد… دو راه بیشــتر در مقاب ــواع و اقســام ران شــبه نظامیان از ان
جامعــه نیســت: راهــی کــه در چارچوبــه نظــام طبقاتــی حاکــم اســت حتــی اگــر 
رژیــم دیگــری بــه جــز جمهــوری اســامی در رأس آن بنشــیند یــا راه انقابــی 
کــه هدفــش ســرنگونی جمهــوری اســامی و اســتقرار جمهــوری سوسیالیســتی 

نویــن در ایــران اســت.«
در واقــع، هــر دو مــورد بــاال بــه ضــرورت یــا چالشــی اشــاره دارنــد کــه پاســخ 
می طلبــد. یعنــی ایــن ضــرورت کــه بــرای ســرنگون کــردن جمهــوری اســامی، 

بایــد نیــروی نظامــی ســرکوبگرش را مغلــوب کــرد. امــا چگونــه؟ 
همان طــور کــه در بــاال می بینیــم، بــه ایــن ضــرورت جواب هــای کامــا 
ــد؟«  ــه می کنی ــردا چ ــزارش »ف ــواِن گ ــت ج ــر دوس ــوان داد. نظ ــی می ت متفاوت
ــا اگــر قدرت هــای خارجــی ایــن کار را بکننــد در نهایــت  ایــن اســت کــه حت
ــودن  ــاال ب ــت ب ــه به عل ــذارد ک ــر آن می گ ــرض را ب ــع »چــپ« اســت! و ف به نف
قــدرت ســرکوب رژیــم، نیروهــای انقابــی نمی تواننــد بــا ایــن رژیــم بجنگنــد 
ــد. اوال،  ــتباه می کن ــورد اش ــر دو م ــوان در ه ــن دوســت ج ــوند. ای ــروز ش و پی
ــاه  ــلطنتی ش ــم س ــدن رژی ــن ش ــال 1357 و جایگزی ــدان دور س ــۀ نه چن تجرب
ــر مثبــت نیســت.  ــری« تغیی ــر نشــان داد کــه هــر »تغیی ــس کریه ت ــا رژیمــی ب ب
قدرت هــای »بزرگــی« کــه حیات شــان بــا ســتم و اســتثمار شــنیع مــردم جهــان 
ــه ذره ای  ــری ک ــوع تغیی ــرای آن ن ــم ب ــه ای را ه ــز روزن ــود هرگ ــاری می ش آبی
ــد و  ــاز نکرده ان ــد، ب ــر باش ــور دیگ ــر کش ــا ه ــور ی ــن کش ــردم ای ــود م ــه س ب
ــی  ــرر و به تلخ ــور مک ــان به ط ــردم جه ــه م ــت ک ــی اس ــن واقعیت ــد. ای نمی کنن
تجربــه کرده انــد و تکــرار آن هیــچ ضرورتــی نــدارد. ثانیــا، ارتش هــای قدرتمنــد 
امپریالیســتی بارهــا بــه دســت نیروهــای انقابــی کــه در ابتــدا ضعیــف بوده انــد 
شکســت خــورده و آخریــن نمونــه اش جنــگ ویتنــام اســت. نیروهــای نظامــی 
جمهــوری اســامی قوی تــر از ارتــش آمریــکا نیســتند کــه نتــوان آن را شکســت 

داد. 
ــان  این هــا حقایــق پیشــاپیش ثابت شــده ای هســتند امــا جایــی در آگاهــی جوان
ندارنــد و ایــن معضــل بســیار بزرگــی اســت. زیــرا، ســتون فقــرات و رهبــران 
اســتراتژیک جنــگ انقابــی بایــد از میــان همیــن جوانــان برخیزنــد و تازمانی کــه 
افــکار اینــان عــوض نشــود و آگاهــی علمــی پیــدا نکننــد کــه انقــاب چیســت، 
چــرا ضــروری اســت و چگونــه می تــوان آن را به ثمــر رســاند، هرگــز قــادر بــه 

ایفــای چنیــن نقشــی نخواهنــد بــود.  
ــم؟  ــاز داری ــی نی ــاب واقع ــک انق ــه ی ــان در ســخنرانی چــرا ب ــاب آواکی ب
ــردازد و  ــن مســاله می پ ــه ای ــم ب ــاب کنی ــم انق ــی توانی ــا م ــه واقع و چگون
ــب  ــت و صاح ــاد اس ــع زی ــه به واق ــۀ حاکم ــرکوب طبق ــدرت س ــد: »ق می پرس
ــه  ــور این ک ــردم در تص ــرا م ــا چ ــت... ام ــده ای اس ــر و نابودکنن ــین ویرانگ ماش
ــی  ــن ناتوان ــد؟ ای ــم ناتوان ان ــت دهی ــا را شکس ــم آن ه ــل می توانی ــا در عم م
بــه مقــدار زیــادی مربــوط بــه آن اســت کــه قــادر نیســتند رســیدن وضعیتــی را 
تصــور کننــد کــه کارکــرد "عــادی" نظــام به طــور اساســی متاشــی می شــود و 
"مهــارِ" طبقــۀ حاکمــه بــر روی مــردم ازهــم گســیخته شــده و به شــدت تضعیــف 

ــازی دادن و  ــرل و ب ــواِن کنت ــادی ت ــدار زی ــه مق ــه ب ــۀ حاکم ــود و طبق می ش
مرعــوب کــردن بخــش عظیمــی از جامعــه را از کــف می دهــد. علــت اساســِی 
این کــه مــردم نمی تواننــد امــکان شــکل گیری چنیــن وضعیتــی را تصــور کننــد 
آن اســت کــه رویکردشــان بــه اوضــاع مبتنــی بــر یــک نگــرش و روش علمــی 

نیســت.«
ــد  ــه شــواهد و تضادمن ــردن ب ــگاه ک ــی، ن ــۀ شــروِع روش و رویکــرد علم نقط
ــددی  ــل های متع ــامی دارای گس ــوری اس ــام جمه ــت. نظ ــت اس ــدن واقعی دی
ــد و  ــاز می کنن ــان ب ــاره ده ــه یک ب ــی ب ــک و گاه همگ ــه ی ــک ب ــه ی ــت ک اس
رژیــم را درگیــِر بحران هــای بــود و نبــود می کننــد. ایــن رژیــم حتــا درون خــود 
ــۀ آن  ــک نمون ــت. ی ــان نیس ــه التیام ش ــادر ب ــه ق ــی دارد ک ــکاف های مهلک ش
جریــان »ســبز« بــه رهبــری موســوی و کروبــی اســت. ایــن رژیــم، پــس از چهل 
و یــک ســال هنــوز نتوانســته خــودش را مقبــول نظــام جهانــی ســرمایه داری کــه 
بنــد نافــش بــه آن متصــل اســت بکنــد و همیــن امــر مرتبــا آن را دچــار رعشــه 

کــرده و یــک بــه یــک راهکارهایــش بــه ضــد خــود تبدیــل می شــوند.
همــه ایــن عوامــل رژیــم را تضعیــف می کنــد. امــا بایــد یــک نیــروی انقابــی 
ســازمان یافته و تعلیم دیــده و آمــادۀ جنــگ وجــود داشــته باشــد کــه بــر مبنــای 
یــک نقشــۀ جنگــی کــه به طــور علمــی تدویــن شــده اســت از ایــن ضعف هــا 
اســتفاده کنــد. شــکل دادن بــه چنیــن نیرویــی از میــان همــه قشــرهای جامعــه 
ــان 98 را  ــای دی 96 و آب ــه خیزش ه ــی ک ــان و مردان ــان زن ــژه از می ــا به وی ام
ــا کمونیســت ها اســت؛ و  ــر م ــم و پیگی ــد، موضــوع کار منظ ــه وجــود آوردن ب
ــم در  ــکار حاک ــع، اف ــن مان ــن راه بزرگتری ــم در ای ــاال گفتی ــه در ب همان طورک

میــان جوانــان اســت. 
ــدان  ــد ب ــی بای ــگ انقاب ــاز جن ــرای آغ ــه ب ــا معضــِل سیاســی ک ــن تنه ــا ای ام
پاســخ گفــت نیســت. رفیــق آواکیــان بــر معضــل مهــم دیگــری کــه موقعیــت 
ــذارد  ــت می گ ــز انگش ــت نی ــورژوازی اس ــا خرده ب ــط ی ــر متوس ــزل قش متزل
ــوان  ــه می ت ــت ک ــاله ای اس ــاب مس ــکاِت انق ــی از مش ــد: »... یک و می گوی
آن را "محاصــره و ســرکوب" قشــرهای تحتانــِی جامعــه خوانــد... ایــن قشــرها 
ــطح  ــتند... و در س ــام هس ــن نظ ــر و توهی ــرکوب و تحقی ــرض س ــا در مع دائم
جامعــه هــم بــه یــک معنــا در "محاصــرۀ" بخش هایــی از مــردم قــرار دارنــد کــه 
مســتقیما بــه همــان شــکل در معــرض تهاجمــات روزانــۀ ایــن نظــام نیســتند. 
ســاده بگویــم، در ایــن کشــور شــمار عظیمــی از مــردم فقیــر و به شــدت تحــت 
ســتم هســتند امــا همچنیــن یــک طبقــۀ متوســط بــزرگ وجــود دارد. اگــر چــه 
ــن  ــا ای ــت، ب ــته نیس ــر از گذش ــط  بهت ــه متوس ــن طبق ــادِی ای ــت اقتص وضعی
وجــود شــکاف بزرگــی میــان طبقــۀ متوســط و مــردم تحتانــی جامعــه وجــود 
ــا دره بــزرگ یکــی از علت هــای عمــده اســت کــه چــرا  دارد و ایــن فاصلــه ی
مــردم و حتــا همــان کســانی کــه می گوینــد خواهــان انقاب انــد امــا صرفــا بــه 
ــد،  ــل نمی کنن ــی تحلی ــور علم ــاع را به ط ــد و اوض ــگاه می کنن ــاله ن ــطح مس س
ــه حاکــم و  ــه طبق ــن مســاله ای اســت ک ــد انقــاب ممکــن نیســت. ای می گوین
نهادهــای ســرکوب و کنتــرل آن در تاش های شــان بــرای بــه حاشــیه رانــدن و 
کنتــرل بی رحمانــۀ مردمــی کــه بــه شــکل شــنیعی مــورد ســتم قــرار می دهنــد 
ــت نظام شــان  ــرای کلی ــد ب ــن تهدی ــوه خطرناک تری ــه به طــور بالق ــد ک و می دانن
ــه  ــای حاکم ــد. قدرت ه ــتفاده می کنن ــه و اس ــره را گرفت ــت به ــتند، نهای هس
ــه هدفــش  ــی ک ــارزه سازماندهی شــده انقاب ــک مب ــا ی ــه ب به خصــوص زمانی ک
برانــدازی کامــل ایــن نظــام اســت روبــرو شــوند، تــاش خواهنــد کرد با شــدت 
و خشــونت بیشــتر و به طــور سیســتماتیک تر ایــن کار را بکننــد. ایــن، یکــی از 
موانــع عمــده ای اســت کــه نیروهــای انقابــی می بایســت بــر آن فائــق بیاینــد تــا 
فرصــت و یــا شــانس واقعــی بــرای پیــروزی داشــته باشــند. زمانی کــه مبــارزۀ 
ــاد  ــن تض ــل ای ــرای ح ــی ب ــای انقاب ــد، نیروه ــان می افت ــه جری ــار ب تمام عی
مهــم، الزم اســت عــاوه بــر داشــتن رویکــرد اســتراتژیک و اصــول عملیاتــِی 
ــد - از  ــه کار گیرن ــل داده و ب ــی را تکام ــی خاص ــات تاکتیک ــه ای، اقدام پای
جملــه تمرکــز نیروهــا بــرای این کــه مکــررا محاصــرۀ فیزیکــی مناطــق قــدرت 
ــن  ــا چنی ــا مواجهــه ب ــی توســط نیروهــای دشــمن را درهــم بشــکنند. ام انقاب
ــد،  ــان می افت ــه جری ــار ب ــارزه تمام عی ــه مب ــی ک ــه زمان ــوان ب ــکلی را نمی ت مش
ــت کنده در  ــاده و پوس ــور س ــن به ط ــه م ــت ک ــی اس ــن مطلب ــرد. ای ــول ک موک
کمونیســم نویــن تاکیــد کــرده ام کــه مــا بایــد، "اوضــاع را طــوری تغییــر دهیــم 
ــه  ــۀ حاکم ــای طبق ــد، نیروه ــرا می رس ــار ف ــارزۀ تمام عی ــان مب ــی زم ــه وقت ک
دیگــر بــه ســادگی نتواننــد ایــن انقــاب را محــدود بــه آن بخش هایــی از مــردم 
ــد".  ــه خــود راه نمی دهن ــدی ب ــه در هرحــال در محــو کردن شــان تردی ــد ک کنن
ــام دورۀ  ــد، در تم ــد ش ــاب" تاکی ــکان انق ــاره ام ــند "درب ــه در س و همان طورک
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ــه  ــت ک ــار "الزم اس ــارزۀ تمام عی ــاز مب ــروری و آغ ــرایط ض ــور ش ــل از ظه قب
بــا در نظــر داشــتن ایــن تضــاد، کار سیاســی و ایدئولوژیــک پیــش بــرده شــود". 
هرچــه بیشــتر از امــروز تــا آن زمــان چنیــن فعالیتــی پیــش بــرده شــود، نیروهای 
ــز  ــِی" مراک ــرکوِب نظام ــره و س ــا "محاص ــت ب ــد توانس ــتر خواهن ــی بیش انقاب

قــدرت انقابــی، مقابلــه کننــد.«
آواکیــان بــه قــدرت ویرانگــر سیاســی و نظامــی طبقــۀ حاکمــه آمریــکا کامــا 
آگاه اســت و مرتبــا علیــه کــم بهــا دادن بــه آن هشــدار می دهــد. امــا بــا نگاهــی 
ــن  ــدی ای ــدن تضادمن ــکا و دی ــۀ آمری ــه واقعیت هــای جامع ــی ب علمــی و عمق
ــروزی  ــکان پی ــده ای از ام ــن و مجاب کنن ــر روش ــد تصوی ــا می توان واقعیت ه
جنــگ انقابــی و انقــاب در آن کشــور و چگونگــی محقــق کــردن ایــن امــکان 
ــۀ  ــاز پیرومندان ــات آغ ــن الزام ــده و تخمی ــه آین ــگاه ب ــا ن ــه دســت دهــد و ب ب
ــه از همیــن  ــی، تکالیــف امــروز را روشــن کنــد و بگویــد چگون جنــگ انقاب
ــه را  ــرد و جامع ــات کار ک ــن الزام ــن ای ــد روی تامی ــوان و بای ــروز می ت ام

ــق ســوق داد. ــرای آغــاز جنــگ خل به ســمت شــرایط مســاعد ب
حــل معضــات سیاســی، بخــش مهمــی از تــدارک بــرای آغــاز جنــگ انقابــی 
ــی، حــل دائمــی معضــات سیاســی  ــگ انقاب ــس از آغــاز جن ــا پ اســت و حت
نقــش بســیار مهمــی در توســعۀ جنــگ انقابــی خواهــد داشــت. امــا معضــات 
نظامــی کدامنــد و راه حــل آن هــا چیســت؟ هنــگام آغــاز جنــگ انقابــی، حتــا 
ــا در دســت داشــتن چیدمــان طبقاتــی مســاعد در صحنــۀ سیاســی، نیروهــای  ب
ــی  ــای انقاب ــود و نیروه ــد ب ــر خواهن ــر و برت ــاکان قوی ت ــم کم ــی رژی نظام
ــی و  ــا اتخــاذ اصــول عملیات ــد ب ــه بای ــن تضــادی اســت ک ــف. ای بســیار ضعی
اســتراتژی های خــاص حــل کــرد. آواکیــان تاکیــد می کنــد: »یــک اصــل کلــی از 
ایــن تضــاد سرچشــمه می گیــرد: وقتــی جنــگ تمام عیــار بــه راه افتــد، ایــن جنــگ 
بایــد هــم درازمــدت باشــد و هــم ایــن کــه بایــد دارای فرجــام مشــخصی باشــد. 
"درازمــدت" بــه ایــن معنــا اســت کــه بایــد کـِـش داده شــود. ماحصــل مبــارزه اگر 
ــی کــم و به ســرعت روشــن  ــازۀ زمان ــه نفــع انقــاب باشــد در ب ــرار اســت ب ق
نخواهــد شــد. ..."فرجــام مشــخص" به معنــای آن اســت کــه  کِــش دادن جنــگ 
بایــد محدودیــت داشــته باشــد و بی انتهــا نباشــد. بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه 
در ابتــدا تناســِب قــوا بــه لحــاظ ســازمان نظامــی و تجربــۀ نظامــی و همچنیــن 
تســلیحات، مطمئنــا به طــرز برجســته ای به نفــع نیروهــای ضــد انقــاب )یعنــی 
ــه  ــه علی ــۀ حاکم ــراه طبق ــه هم ــی ک ــر نیروهای ــه و دیگ ــه حاکم ــای طبق نیروه
ــد ایــن جنــگ  ــی الزامــا بای ــود، نیروهــای انقاب انقــاب می جنگنــد( خواهــد ب
را بــرای مــدت مشــخصی کـِـش دهنــد )درازمــدت( تــا بتواننــد اوضــاع را تغییــر 
داده و بــه وضعیتــی دســت یابنــد کــه بتواننــد بــر ضعف هــای اســتراتژیک خــود 
غلبــه کننــد. در عیــن حــال، ازآن جاکــه ایــن جنــگ تمام عیــار می بایســت فقــط 
در شــرایطی توســط نیروهــای انقابــی شــروع شــود کــه مشــخصه اش بحــران 
انقابــی شــدید و عمیــق و در میــدان بــودن توده هــای انقابــی اســت کــه شــمار 
ــود  ــی ش ــدازه طوالن ــش از ان ــگ  بی ــر جن ــد، اگ ــا می زن ــه میلیون ه ــر ب آن س
بــدون آن کــه انقــاب در یــک بــازۀ زمانــی نســبتا محــدود پیشــروی کــرده و بــه 
اوضاعــی برســد کــه دســت بــاال را پیــدا کنــد، آن گاه امتیــازاِت وضعیــت انقابــی 
ــای  ــت نیروه ــه دس ــی ب ــل کل ــکار عم ــت و ابت ــد رف ــت خواه ــم از دس کم ک
ضــد انقــاب بــاز خواهــد گشــت و جانبــداری قشــرهای مهــم جامعــه از جملــه 
طبقــات متوســط کــه طبقــه حاکمــه آن را از دســت داده بــود بــه انــدازه ای از کف 
خواهــد رفــت کــه ناقــوس شکســت انقــاب را بــه صــدا در آورد. ایــن مســاله 
ــگ  ــی جن ــد: وقت ــد می کن ــم تاکی ــری اســتراتژیک بســیار مه ــک جهت گی ــر ی ب
ــارزه  ــۀ مب ــدۀ نتیج ــذرد تعیین کنن ــرد می گ ــه نب ــه در صحن ــود، آن چ ــروع ش ش
خواهــد بــود امــا یکــی از اهــداِف کلیــدی نیروهــای انقابــی بایــد ایــن باشــد 
کــه صفــوِف طــرِف مقابــل را - کــه هــم شــامل نیروهــای جنگی شــان اســت و 
هــم صفــوف گســترده تر "حامیــان غیرنظامــی" آنــان - دلســرد و از هــم گســیخته 
کنــد تــا موجــب ریــزش نیروهــای وفــادار بــه ضــد انقــاب شــده و ابتــکار عمل 
را از او بربایــد. درجــۀ حصــول موفقیــت در ایــن امــر، یــک عنصــر کلیــدی در 
ــار  ــگ تمام عی ــود. جن ــد ب ــاب خواه ــع انق ــوا به نف ــب ق ــدن تناس ــا ش جابه ج
فقــط به معنــی جنگیــدن بــا نیروهــای رســمی طبقــه حاکمــه کهنــه نبــوده بلکــه 
دربرگیرنــدۀ "یــک جنــگ داخلــی مابیــن دو بخــش از مــردم" هــم خواهــد بــود. 
ایــن امــر، ضــرورت آن را بــه وجــود مــی آورد کــه انقــاب در عیــن حــال کــه  
نیروهــای نظامــِی ضــد انقــاب را شکســت داده و منهــدم می کنــد، بخــش هایــی 
از نیروهــای نظامــی در میــان مــردم کــه ابتــدا در طــرف ضــد انقــاب بودنــد را 

بــه ســمت خــود بکشــد.«
در شماره آینده این بحث را با اتکا به همین منبع پی می گیریم.

»آتش«
پانوشت:

ــود  ــر موج ــای زی ــی و انگلیســی در لینک ه ــان فارس ــه زب ــخنرانی ب ــن س ــل ای ــن کام 1: مت
اســت:
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how-we-can-really-make-revolution-en.html

ــد و درکل  ــازماندهی می کن ــرده و س ــان اش را آگاه ک ــه مخاطب ــری ک ــد؛ هن کنن
ــری و مخاطــب به دســت می دهــد. ــر هن ــدی از رابطــه اث درک جدی

ایــن هنرمنــدان کــه بســیار تحــت تاثیــر جنبش هــای هنــری مــدرن و آوانــگارد 
زمــان خــود نظیــِر کانستراکتیویســت ها و فوتوریســت ها بودنــد، هم زمــان 
ــی  ــا نوع ــدند و ب ــود ش ــار خ ــوای آث ــرم و محت ــردن ف ــی ک ــان انقاب خواه
شــیفتگی بــه مدرنیتــه و صنعتــی شــدن جوامــع توســعه یافته می نگریســتند کــه  
نســبت بــه ماشــینی کــردن هنــر، کارکــرد اجتماعــی آن و همچنیــن تبدیــل آن 
ــه  ــم و صحن ــت عل ــر را در نهای ــرده و هن ــاش ک ــم ت ــاخه از عل ــک ش ــه ی ب
خلــق آن را البراتــوار و یــک فعالیــت علمــی می پنداشــتند کــه متاثــر از فضــای 
ــه اوج  ــر ب ــا انقــاب اکتب ــه ب ــود ک ماتریالیســم دیالکتیکــی و فلســفه علمــی ب

خــود رســیده بــود.
ــدۀ  ــا مصرف کنن ــب تنه ــش از مخاط ــه ایده آل ــورژوازی ک ــر ب ــا هن ــل ب در تقاب
فاقــد تفکــر و منفعــل اســت، هنــر اکتبــر بــه دنبــال برســاختن مخاطبــی فعــال و 
پویــا و آگاه بــود کــه رابطــه ای دیالکتیکــی بــا اثــر هنــری برقــرار کنــد و دســت 

بــه »مصــرف« آن نزنــد.
ــت  ــاب گف ــد از انق ــای بع ــه فض ــن و در بحبوب ــه لنی ــود ک ــت ب ــن جه از ای
ــت  ــه نشــان دهندۀ اهمی ــا اســت.« ک ــن هنره ــینما از مهمتری ــا س ــرای م ــه »ب ک
تاریخــی ســینما در شــکل دهی بــه ســرزمین شــوراها بــود. آزادی مطلــق هنــری 
بــرای دوره ای و تشــویق و ترویــج نــگاه مــدرن و انقابــی و همچنیــن سیاســی 
ــاری و  ــر و معم ــون در تئات ــای گوناگ ــروز تجربه ه ــد و ب ــث رش ــر باع ــه هن ب

موســیقی و شــعر و ســینما شــد.
ــا "میــر هولــد" در تئاتــر و "تاتلیــن" در معمــاری  "مایاکوفســکی" در شــعر ی
ــن  ــداد ای ــن روی ــا مهمتری ــتند. ام ــان هس ــن جری ــته ای ــای برجس از نمونه ه
جنبــش هنــری کمونیســتی در شــوروی بــدون شــک ظهــور »جنبــش مونتــاژ« در 
شــوروی اســت کــه بــا وجــود تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری اش از دیگــر هنرهــا، 
میــدان اصلــی خــود را در ســینما قــرار داد، چــرا کــه ســینما و تصویــر متحــرک 
به عنــوان یــک تجربــه مــدرن و صنعتــی در نظــر گرفتــه می شــد کــه بــا کمــک 
ــرد  ــق ک ــی خل ــی جهان ــا مخاطب ــتی ب ــوری و کمونیس ــی تص ــوان زبان آن می ت
ــرد.  ــازماندهی ک ــوان آگاه و س ــف" بت ــول "ژیگاورت ــا را به ق ــه در آن توده ه ک
ــکل  ــی ش ــم توانای ــک و ه ــرد ایدئولوژِی ــرای نب ــود ب ــانه ای ب ــم رس ــینما ه س
پیشــرفته تری از تفکــر مبتنــی بــر کام را فراهــم مــی کــرد؛ تفکــری بــه میانجــی 
ــر و  ــی فک ــرای تعطیل ــزاری ب ــه اب ــوود ب ــت هالی ــه به دس ــرک ک ــر متح تصوی

ــود.  ــدل شــده ب ــا ب ــق توده ه تحمی
"ژیــگا ورتــف"،  فیلم ســازانی چــون  جنبــش مونتــاژ شــوروی شــامل 
"الکســاندر پودوفکیــن"، "الکســاندر مدودکیــن"، "ســرگئی آیزنشــتاین"، 
"الکســاندر داووژنکــو" و... می شــد کــه بــا وجــود تفاوت هــای سیاســی 
ــتند.  ــر داش ــاق نظ ــل اتف ــک اص ــی در ی ــان، همگ ــی فراوان ش و زیبایی شناس
ــینما  ــاده )در س ــدا افت ــزا ج ــا و اج ــی تکه ه ــای اتصال ــاژ به معن ــه: مونت این ک
ــان  ــوم و جه ــک مفه ــد ی ــر می توان ــه یکدیگ ــا ب ــردن آن ه ــان( و متصــل ک پ
خلــق کــرده و به همین دلیــل بــه درک مــا از خــود واقعیــت نیــز شــکل تــازه ای 
بخشــد. پان هــا در اتصالــی و برخــورد بــا یکدیگــر می تواننــد بــه یــک فیلــم 
جــان دهنــد و آن را از رشــته ای تصاویــر بی معنــا بــه روایتــی بــا بیانــی مشــخص 
ــر متحــرک اســت  ــد و به علــت این کــه عنصــر اصلــی ســینما تصوی ــل کن تبدی

ــود. ــدل می ش ــت ب ــان از واقعی ــه انس ــن تجرب ــه نزدیک تری ــود ب خ
ــا مونتــاژ تصاویــر خلــق می شــوند. در هالیــوود، منطــِق تــداوم  پــس فیلم هــا ب
ــرار  ــا ق ــاژ فیلم ه ــدون تضــاد در پشــت مونت ــری یک دســت و ب ــه تصوی و ارائ
گرفــت تــا هرگونــه فاصله گیــری و جــدا افتــادن مخاطــب از فیلــم اتفــاق نیفتــد 
ــا شــخصیت ها  ــداری ب ــتان و هم ذات پن ــرق در داس ــم غ ــام فیل ــده در تم و بینن
ــوم  ــورد هج ــا م ــد ت ــت بده ــود را از دس ــتقل خ ــر مس ــدرت تفک ــده و ق ش
ــزی شــود.  ــه و شستشــوی مغ ــرار گرفت ــم ق ــه حاک ــک طبق ــاران ایدئولوژی بمب
ــوردار  ــیاری برخ ــت بس ــینما از اهمی ــن س ــا در ای ــتگی پان ه ــس به هم پیوس پ
اســت به طوری کــه هــر پــان ادامــه خــود را در پــان بعــدی بازیابــد و 
ــداع  ــق اب ــن طری ــه از ای ــداوم و یک پارچ ــی مت ــا کلیت ــر، ت ــا آخ ــور ت همین ط
ــی  ــات گوناگون ــدگاه نظری ــن دی ــل ای ــاژ شــوروی در مقاب ــش مونت شــود. جنب
داشــت و به طــور کلــی معتقــد بــه تضــاد و ارائــه درکــی دیالکتیکــی از مونتــاژِ 
تصاویــر در فیلم هــا بــود کــه متاثــر از دیــدگاه مارکسیســتی آن هــا  ایــن روش 
ــد  ــه بای ــتند ک ــان می پنداش ــر جه ــرای درک و تغیی ــن روش ب ــی را بهتری علم
ــط  ــن خ ــن چنی ــی ای ــه نوع ــی داد و ب ــان م ــود را نش ــز خ ــا نی ــرم فیلم ه در ف
ــود را  ــینما خ ــم در س ــورژوازی و کمونیس ــن ب ــری مابی ــی و نظ ــی سیاس کش
به خصــوص در تئوری هــای مونتــاژ فیلــم یافــت، چــرا کــه اساســا ایــن مونتــاژ 

ــامِ دیگــر ســینما پنداشــته می شــد. ــه ن ــود ک ب
ادامه دارد...

آوتیس پانوشت:
ــا پاالیــش عواطــف کــه نتیجــه برانگیختــن احســاس ترحــم و تــرس در  1. تزکیــه نفــس ی

تماشــاگر اســت.
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