
ــرن  ــم ق ــش از نی ــران بی ــده کنکــور در ای پدی
اســت کــه آینــده نســل های مختلــف را 
تحــت تأثیــر قــرار داده و تحــوالت مختلفــی 
را در طــول ســالیان داشــته اســت. ایــن مقولــه 
ــاد  ــی ابع ــای اجتماع ــایر پدیده ه ــار س در کن
گوناگــون اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 
دارد و اکنــون، در زمــان شــیوع ویــروس 
کرونــا، بــه پایــگاه مهمــی بــرای انــواع 
شــده  تبدیــل  سیاســی  نظریه پردازی هــای 
ــی  ــای جناح ــه دعواه ــی ک ــا جای ــت. ت اس
ــرده  ــروز ک ــن عرصــه ب ــز در ای ــت نی حاکمی
ــدان  ــده می ــوزش برن ــای آم ــت، مافی و درنهای
بیــش از  نبــرد از آب در می آیــد. آن چــه 
ــکافی  ــت اســت، موش ــز اهمی ــز حائ ــر چی ه
ــوان  ــا بت ــت ت ــبات اس ــن مناس ــای ای زیربن
تصمیمــات مناســب را در جهــت تأمیــن 
ــرای  ــرد. ب ــاذ ک ــه اتخ ــی جامع ــع عموم مناف
ایــن هــدف، بایــد بتوانیــم بــه ســواالتی از این 
دســت پاســخ دهیم: نظــام آموزش مطلــوب از 
چــه ویژگی هایــی برخــوردار اســت و نواقــص 
نظــام موجــود چیســت؟ آمــوزش بایــد رایگان 
ــر اســت؟  ــی کارآمدت ــوزش پول ــا آم ــد ی باش

ــا درجــه  ــرای چــه کســانی اســت؟ آی ــن کارآمــدی ب و ای
پیشــرفت و ســعادت یــک جامعــه بــا مــدرک افــراد جامعــه 
قابــل اندازه گیــری اســت یــا ماهیــت مناســبات اجتماعــی 

ــد؟ ــان می ده ــه را نش ــرفت جامع ــه پیش درج
از دهــه 70 شمســی در ایــران شــاهد تولــد ســاختار 
آموزشــی پول محــور در بدنــه آمــوزش و پــرورش بودیــم 
و ایــن امــر، خــود را در بازگشــایی مــدارس غیــر انتفاعــی 
ــرورش  ــران بازنشســته و بانفــوذ آمــوزش و پ توســط مدی
وقــت نشــان داد. ایــن مــدارس کــه هماننــد قــارچ بــرای 
ــای  ــد و خانواده ه ــه 60 رشــد کردن ــت ده نســل پرجمعی
طبقــات مرفــه نیــز به خاطــر دوری از مــدارس پرجمعیــت 
و چنــد شــیفتی آن دوره از آن هــا اســتقبال کردنــد، سرمنشــأ 
ــایی  ــور و بازگش ــا کنک ــی ت ــوزش پول ــد آم ــد رون رش
مــدارس کنکــور شــدند تــا جایــی کــه اکنــون بــا 
ــون  ــی چ ــی بزرگ ــای آموزش ــوزش و کارتل ه ــای آم مافی
ــتیم.  ــه رو هس ــریف و... روب ــان ش ــی، گاج، مدرس قلم چ
ایــن ســاختارها کــه ســبک آمــوزش کاالیــی را بــه ماننــد 
ــواع زمینه هــای ســودآور  ســایر بنگاه هــای اقتصــادی در ان
ســرمایه گذاری می کننــد و بــرای اجتنــاب از  ضــرر ، 
ــد،  ــه اجــرا در می آورن ــد را ب ــی جدی ــای درآمدزای زمینه ه
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جمهــوری  تثبیــت  و  شــکل گیری 
ــدام  ــکنجه و اع ــدان، ش ــا زن ــامی ب اس
وخامــت  بــا  اســت.  خــورده  گــره 
ــی  اوضــاع و حــاد شــدن شــرایط داخل
ــار  ــامی ب ــوری اس ــی، جمه و بین الملل
ــر ســرکوب ها  دیگــر هــر چــه بیشــتر ب
ــوری  ــای جمه ــت. زندان ه ــزوده اس اف
اســامی مملــو از هزاران هــزار معترضی 
اســتثمار  و  علیــه ســتم  کــه  اســت 
فزاینــده دولــت ســرمایه دار-دین مدار 
حاکــم به پــا خاســتند. فشــارها بــر 
زندانیــان، خاصــه زندانیــان سیاســی، 
ــه اســت. برخــی  به شــدت افزایــش یافت
ــاب  ــد انق ــای ض ــا در دادگاه ه از آن ه
گرفته انــد،  طویل المــدت  حکم هــای 
بــدون  همگی شــان  دســته  ایــن  از 
امکانــات،  اولیه تریــن  بــه  دسترســی 
در   ، بهداشــتی  امکانــات  ازجملــه 
شــرایط شــیوع کرونــا در زندان هــا، 
ــد،  ــرار دارن ــرگ ق ــر م ــرض خط در مع
ــام  ــم اته ــدون تفهی ــا ب ــی از آن ه برخ
ــنده  ــکنجه های کش ــت ش ــان تح هم چن
ــدام  ــا اع ــی از آن ه ــد، برخ ــرار دارن ق
شــده و برخــی دیگــر در صــف اعــدام 
ــترده  ــتگیری های گس ــد. دس ــرار دارن ق
ــن عرصه هــای  ــر فعالی افزایــش فشــار ب
ــز  ــی ج ــا، هدف ــدام آن ه ــف و اع مختل
ایجــاد  خــال  از  اعتراضــات  مهــار 

ــدارد. ــه ن ــاب در جامع ــای ارع فض
ــرکوب و  ــرایط س ــاهد ش ــتی ش به راس
ــد  ــا بای ــتیم. ام ــتناکی هس ــتار وحش کش
توجــه داشــته باشــیم کــه حاکمــان 
ــا  ــد. تضاده ــش هراس ناکن ــش از پی بی
بیــش  حاکمیــت  درون  تنش هــای  و 
از آن اســت کــه ســرداران جنایــت 
تــوان پنهــان کردنــش را داشــته باشــند. 
ــا تمامــی  ــت جمهــوری اســامی، ب دول
مرجعیتــش  و  اعتبــار  جناح هایــش 
را بــرای بخــش بزرگــی از توده هــا 

از  بســیاری  اســت.  داده  دســت  از 
متحــد  و  اقنــاع  بــرای  کارت هایــش 
کــردن مــردم حــول اهدافــش، ســوخته 
اســت. ابتــکار عمــل در عرصه هــای 
ــی  ــت گذاری و فرهنگ ــادی، سیاس اقتص
چنیــن  در  اســت.  داده  دســت  از  را 
شــرایطی اســت کــه جمهوری اســامی، 
ــش از  ــاع بی ــه اوض ــن ک ــان از ای هراس
ایــن از کنترلــش خــارج شــود، در صــدد 
اســتیای فضــای رعــب و وحشــت 

ــت. اس
راه مقابلــه بــا فضــای هراســی کــه 
حاکــم  قصــد  اســامی  جمهــوری 
کردنــش بــر جامعــه را دارد اتحــاد بیــن 
ــا  ــا، جنبش ه ــف توده ه ــرهای مختل قش
اســت.  اجتماعــی  خواســت های  و 
ــان از 96  ــت دی و آب ــای فرودس توده ه
تــا 98 ، چــه در زنــدان و چــه بیــرون از 
ــن،  ــده اند. معلمی ــوش نش ــدان، فرام زن
زنــان،  فعالیــن  وکا،  دانشــجویان، 
فعالیــن محیــط زیســت و... بیهــوده رنــج 
ــر  ــت اســامی را ب شــکنجه گاه های دول
دوش نمی کشــند. معترضیــن خشــمگین 
ــاس و نســیان حاصــل  ــان دچــار ی خیاب
از خفقــان نخواهنــد شــد. بــا ایــن 
کمونیســت ها  بــر  نه تنهــا  وصــف، 
ــای  ــن عرصه ه ــی فعالی ــر تمام ــه ب بلک
مختلــف اســت کــه در اتحــاد بــا ســایر 
یــک  بــه  اجتماعــی  خواســت های 
مبــارزه سراســری دامــن بزنــد. خواســت 
ــای  ــن جنبش ه و ضــرورت وحــدت بی
یــک  اجتماعــی،  خواســت های  و 
ایــن  خواســت دل بخواهــی نیســت. 
وحــدت پایــه مــادی دارد: فقــر، قوانیــن 
ــاب  ــی، حج ــتبداد سیاس ــریعت، اس ش
اجبــاری و ســتم بــرزن، جنگ هــای 
ــی  ــتمگری مل ــه، س ــی در منطق ارتجاع
ــط زیســت، ســتون هایی  ــودی محی و ناب
دولــت  ایــن  بنــای  کــه  هســتند 
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بــا شــکل گیری بحــران کرونــا بــا مشــکات بســیار مواجــه شــدند و نفــوذ 
آن هــا در ســاختار حاکمیــت منجــر شــد کــه برگــزاری ماراتـُـن کنکــور بــا 
وجــود خطــرات جبران ناپذیــر بــه ســیاق ســال های گذشــته، اجــرا شــود.

ــه  ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی ــامی بی ــوری اس ــر، جمه ــوی دیگ از س
برگــزاری آزمون هــای مختلــف را بــه محــل درآمــد مســتقیم بــرای وزارت 
علــوم و وزارت بهداشــت تبدیــل کــرده اســت، یــک حســاب ســاده نشــان 
ــای  ــزاری آزمون ه ــا برگ ــال ب ــول س ــوم در ط ــه وزارت عل ــد ک می ده
ــای  ــرا آزمون ه ــی و اخی ــف تحصیل ــع مختل ــور در مقاط ــف کنک مختل
اســتخدامی، بــا متقاضیــان میلیونــی، درآمــد هنگفتــی را به دســت 
مــی آورد و همــگان می دانیــم ســود حاصــل از ایــن اقدامــات غیــر قابــل 
چشم پوشــی اســت. وزارت بهداشــت نیــز بــه همیــن نحــو عمــل می کنــد 
و رییــس ایــن وزارت خانــه، در برابــر دوربیــن رســانه های عــوام فریــب از 
تــاش بــرای مقابلــه بــا کرونــا، شــعارهای ریــز و درشــت ســر می دهــد. 
ورزات خانه هــای  و  میــان حکومتی هــا  دعواهــای  این کــه  از  بعــد   
مختلــف بــه پایــان رســید، بــا ادعــای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، دو 
آزمــون کارشناســی ارشــد وزارت علــوم و وزارت بهداشــت برگــزار شــد. 
ــود  ــای ایــن واقعیــت ب گفته هــای شــرکت کنندگان در هــر دو مــورد گوی
کــه اگــر داوطلبیــن خــود موازیــن بهداشــتی را رعایــت نکننــد، مشــکات 
ــذاری  ــت فاصله گ ــدم رعای ــت و ع ــوم جمعی ــر هج ــی به خاط گوناگون
ــود.  ــاد می ش ــداد ایج ــن روی ــزاری ای ــوارد در برگ ــایر م ــی و س اجتماع
تصــور کنیــد اندازه گیــری حــرارت بــدن داوطلبیــن، در شــرایطی کــه افراد 
ــرای  ــد مــاک مناســبی ب ــد، می توان در گرمــای شــدید روز منتظــر بوده ان
تشــخیص باشــد؟ ایــن یــک نمونه از اجــرای پروتکل »بهداشــتی«ای اســت 
کــه به نقــل از یکــی از شــرکت کنندگان، به دلیــل کمبــود وقــت تنهــا بــرای 
نیمــی از داوطلبیــن اجــرا شــد. فاصله گــذاری صندلی هــا کــه قــرار بــود دو 
متــر باشــد، تنهــا یــک متــر از طرفیــن بــوده و از جلــو و عقــب کمتــر از 
یــک متــر بــوده اســت. عــاوه بــر هجــوم داوطلبیــن، حضــور خانواده هــا 
در زمــان برگــزاری کنکــور، احتمــال خطــر را چند برابــر کــرده و از جانب 
پرســنل اجرایــی نیــز نــکات مختلــف عــدم بهداشــت دیــده شــده اســت.

ــی از  ــود و یک ــاش می ش ــور ت ــذف کنک ــرای ح ــه ب ــت ک ــال ها اس س
شــعارهای وزرای علــوم، هــر ســاله امیــد بــه حــذف کنکــور اســت، امــا 
ــر  ــگاه های غی ــب دانش ــی، در قال ــوزش پول ــاختار آم ــه س ــاهدیم ک ش
ــرش  ــاختار پذی ــل، س ــای بین المل ــی و پردیس ه ــر دولت ــی و غی انتفاع
براســاس ســوابق تحصیلــی را بــه ســاختار آموزشــی افــزوده اســت و محل 
درآمدزایــی وزارت علــوم را گســترش داده اســت. چــه افــرادی داوطلــب 
اســتفاده از دانشــگاه هایی هســتند کــه براســاس ســوابق تحصیلــی پذیــرش 
ــورد  ــه م ــور، رتب ــون کنک ــه در آزم ــتند ک ــرادی هس ــب اف ــد؟ اغل می کنن
ــن  ــوان ای ــی در فراخ ــال تحصیل ــرم دوم س ــد و در ت ــار را نمی آورن انتظ
ــرد وزارت  ــازی بُرد-بُ ــی ب ــن یعن ــد. ای ــل دانشــگاه ها شــرکت می کنن قبی
ــای  ــور و کاس ه ــام کنک ــت ن ــه ثب ــم هزین ــوزان. ه ــا دانش آم ــوم ب عل
کنکــور را بــه جیــب می زننــد، هــم در ثبــت نــام دانشــگاه های پولــی بــا 

ــد. ــهم دارن ــزاف س ــهریه های گ ش
امــروز شــاهد هســتیم کــه بــا پولــی شــدن آمــوزش و فقر گســترده، شــمار 
ــوادی در  ــرخ بی س ــتند و ن ــروم هس ــوزش مح ــودکان از آم ــی از ک باالی

حــال افزایــش اســت. 
ــا وارد  ــد، ب ــکیل می ده ــی را تش ــد علم ــاس رش ــه اس ــوزش ک ــام آم نظ
ــه مناســبات ســودجویانه، اســاس جســتجوگری و پرســش گری  شــدن ب
ــت و  ــرای رقاب ــی ب ــه عامل ــا ب ــت داده و تنه ــود را از دس ــت خ و خاقی
برتری طلبــی تبدیــل می شــود. تنهــا پروژه هایــی تصویــب می شــوند 
ــث  ــر باع ــن ام ــود! همی ــات ش ــوزال اثب ــا در پروپ ــودآوری آن ه ــه س ک
ــان  ــد و فارغ التحصی ــد باش ــته ها غیرکارآم ــاب رش ــه انتخ ــود ک می ش
موجــود بــدون این کــه از شــغل و رشــته خــود رضایــت داشــته باشــند، بــا 
آینــده ای نامعلــوم روزگار بگذراننــد. شــاید نمونه هایــی از نظــام آموزشــی 
ــه  ــرد و همان طورک ــدا ک ــرفته پی ــورهای پیش ــوان در کش ــب تر را بت مناس
ــه آن مراکــز هجــوم  ــد فــرار مغزهــا ب می بینیــم محصلیــن ایرانــی در رون
ــدی  ــط تولی ــان، رواب ــام جه ــرمایه داری در تم ــاختار س ــا س ــد. ام می برن
خــود را در آمــوزش نهادینــه کــرده و تنهــا راه بــرون رفــت از این ســاختار، 
ــر بنیادیــن در مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی ســرمایه داری اســت.  تغیی
تغییــری کــه ســاختار مالکیــت را از نظــام آمــوزش برهانــد و آمــوزش را 
از کاالی ســودآور بــه علمــی کــه اســاس تحــول و تکامــل جامعــه اســت 
بــدل ســازد  و همــه افــراد جامعــه بــه انــدازه نیــاز خــود از آن بهــره منــد 

نسیم ستودهشــوند.

ــن  ــت ای ــت.  موجودی ــتوار اس ــا اس ــر آن ه ــرمایه دار-دین مدار ب س
ــه شــده اســت. بنابرایــن  ــا تضادهــای فــوق در هــم تافت حکومــت ب
ــت و  ــت اس ــک واقعی ــود ی ــته از وج ــا برخاس ــن تضاده ــی ای تمام

ــد. ــرار دارن ــر ق ــا یکدیگ ــاط ب ــان در ارتب همگی ش
ــه  ــارز ک ــران مب ــری و کارگ ــش کارگ ــرایطی جنب ــن ش ــت چنی تح
امــروز بــا اعتصابــات پــی در پــی و بــا پایــداری و اســتقامت 
علیــه ســتم و تبعیــض و بی حقوقــی به پــا خاســته اند می تواننــد 
ــز  ــتبداد نی ــتیزی و اس ــی، زن س ــتمگری مل ــا س ــت ب ــم دار ضدی پرچ
ــد  ــز می توانن ــن جنبــش و ســایر جنبش هــای اجتماعــی نی باشــند. ای
صــدای رســای لغــو احــکام سیاســی-امنیتی بــرای زندانیــان سیاســی 
ــه  ــد محــدود ب ــد و نبای ــی ای نمی توان ــش اجتماع ــچ جنب ــند. هی باش
مطالبــات »درونــی« خــود باشــد. به ویــژه در شــرایط کنونــی و بــرای 
جلوگیــری از مســلط شــدن فضــای تــرس و ارعــاب مبــارزه و اتحــاد 
سراســری بیــن جنبش هــای مختلــف بــر ســر تضادهــای پایــه ای ایــن 
نظــام و پیش بــرد مبــارزات، گامــی ضــروری اســت. گامــی ضــروری 

ــوری اســامی. ــی جمه ــوری بورژوای در جهــت ســرنگونی دیکتات
در ایــن ارتبــاط، توجــه بــه یــک نکتــه پایــه ای ضــروری اســت. در 
پیش بــرد ایــن مبــارزات مــا بــا یــک دولــت ســروکار داریــم. بنابرایــن 
وقتــی از شــکاف ها، تضادهــا و هراس هــای دولــت جمهــوری 
ــود  ــی ب ــه فرصت های ــه ب ــف توج ــور عط ــه منظ ــم، ب ــامی گفتی اس
ــِم  ــم، به رغ ــد کنی ــد تاکی ــن بای ــا هم چنی ــم. ام ــار داری ــه در اختی ک
حــاد بــودن شــرایط بــرای جمهــوری اســامی، تضادهــای بین الملــی 
ــرده  ــر گ ــده اش ب ــار عم ــه ب ــتی ک ــنگین امپریالیس ــای س و تحریم ه
توده هــا ســنگینی می کنــد، و تغییــرات سیاســی منطقــه و شــکل گیری 
ــگ  ــامی تن ــوری اس ــر جمه ــه را ب ــه عرص ــدی ک ــای جدی اتحاده
ــت در زد و بندهــای سیاســی  ــک دول ــه ی ــت به مثاب ــن دول ــرده، ای ک
ــد  ــان قدرت هــای امپریالیســتی رقیــب تــاش می کن و مانوردهــی می
تــا بحران هایــش را مدیریــت کــرده و از بحــران »عبــور« کنــد. 
ــد عرصــه برایــش بســیار تنــگ شــده اســت. به این ترتیــب در  هرچن
ــایر  ــت ها و س ــل کمونیس ــکار عم ــل و ابت ــرعت عم ــه س ــن وهل ای
نیروهــای مترقــی از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت. درغلتیــدن بــه 
ــی  ــن هویت گرای ــال ای ــی -ح ــای اجتماع ــی در جنبش ه هویت گرای
چــه کارگــری باشــد، چــه صنفــی باشــد و چــه ملــی باشــد و چــه 
ــری  ــارزه سراس ــه مب ــر گون ــکان ه ــی- ام ــکال هویت گرای ــایر اش س

ــد. ــدود می کن ــت مس ــدود و درنهای ــت را مح ــه دول علی
ــرف  ــتم ها به ص ــن س ــی ای ــای نهای ــه الغ ــر این ک ــم دیگ ــه مه نکت
ــرنگونی  ــت. س ــورده اس ــره نخ ــامی گ ــوری اس ــرنگونی جمه س
جمهــوری اســامی تنهــا اولیــن گام بــرای لغــو ایــن ســتم ها 
ــاب  ــروزی انق ــرو پی ــا در گ ــی آن ه ــو نهای ــا زوال و مح ــت. ام اس
کمونیســتی و ســرنگون کــردن کل دیکتاتــوری بوژوایــی اســت. مــا 
تاکیــد داریــم کــه بــرای حــل تضادهــا بایــد تضادهــا را شــناخت و 
بــا اتــکا بــه ســنتز تجربیــات تاریخــی بــه تحلیــل وضعیــت کنونــی 
ــا و  ــا جنبش ه ــاد ب ــن اتح ــی ضم ــت های انقاب ــت. کمونیس پرداخ
ــز  ــل خــود را نی ــق و بدی خواســت های برحــق توده هــا، صریحــا، اف
پیــش رو می گذارنــد: افــق مــا انقــاب کمونیســتی اســت و معتقدیــم 
ــه  ــرفته ترین حلق ــه پیش ــدن ب ــت یازی ــدون دس ــاب ب ــن انق ــه ای ک

ــن کمونیســم( ممکــن نیســت. ــنتز نوی ــناخت )س ش
زنده باد جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!

ــورژوازی جمهــوری  ــوری ب ــدان دیکتات ــاد زنجیرهــای زن شکســته ب
اســامی!

»آتش«
پانوشت:

1. حــزب مــا از ایــن تضادهــا به مثابــه گســل های اساســی جمهــوری 
ــدی  ــا را صورت بن ــف، آن ه ــل هفت توق ــرده و ذی ــاد ک ــامی ی اس
کــرده اســت. مــا بیــش از دو ســال پیــش در بهمــن 96 بــر ضــرورت 
ــم.  ــد کردی ــه تاکی ــن تضادهــای هفت گان ــارزه سراســری حــول ای مب
بــرای بحــث مفصل تــر در بــاب گســل های وضعیــت و هفت توقــف 
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مقدمه
تصــور عامیانــه و حتــی برخی از روشــنفکران 
ــد تاریخــی جامعــه  ــر ایــن اســت کــه رون ب
قهــر  تعیین کنندگــی  برمبنــای  بشــری 
صورت بنــدی شــده اســت. آنــان گمــان 
می کننــد کــه تاریــخ عرصــه نبــرد بیــن 
ــی  ــی مختلف ــان نظام ــا و فرمانده حکومت ه
ــروی جنگــی،  ــت نی ــه کمی ــا ب ــه بن اســت ک
ــری  ــی و حیله گ ــای نظام ــت تاکتیک ه کیفی
سیاسی شــان یکــی بــر دیگــری در نبردهــای 

ــه  ــد ک ــکل می ده ــی ش ــود و حکومت ــروز می ش ــی پی ــی و نظام سیاس
ــت  ــود، مدیری ــِت خ ــِت حکوم ــه خواس ــا ب ــگ را بن ــاد و فرهن اقتص
می کنــد. در ایــن نــوع نــگاه بــه تاریــخ، قهــر عامــل تعیین کننــده تاریــخ 
اســت. سیاســت و حاکمیــت سیاســی بــا اتــکا بــه قــوه قهریــه خــود، 
ــر  ــازد و قه ــه را می س ــک جامع ــک ی ــادی و ایدئولوژی ــط اقتص رواب

ــت؟  ــن اس ــا چنی ــود. آی ــخ می ش ــده تاری ــل تعیین کنن عام
در ایــن یادداشــت کوتــاه قصــد داریــم بــه اثبــات ایــن نکتــه بپردازیــم 
کــه یــک: قهــر، عامــل تعیین کننــده دوره هــای تاریخــی مختلــف نیســت 
ــه صــورت  ــا جایگزینــی و تثبیــت دولت هــا به واســطه  قــوای قهری ام
ــت  ــرای حفاظ ــت ب ــب دول ــه، قل ــوای قهری ــه ق ــرد و دو: این ک می گی
ــم  ــی خواهی ــن نگاه ــت. هم چنی ــی اس ــدی و اجتماع ــط تولی از رواب
انداخــت بــه نقــش، اهمیــت و جایــگاه قهــر در تاریــخ جامعــه انســانی 
از ســویی و ضــرورت آن بــرای پیــروزی انقاب سوسیالیســتی ازســوی 

دیگــر.
قهر عامل تعیین کننده تاریخ نیست

وقتــی از قــوه قهریــه و نقــِش قهــر در تاریــخ می گوییــم، واضــح اســت 
کــه منظــور نظرمــان درگیــری بیــن فــردی از جامعــه بــا فــرد دیگــر یــا 
خویشــاوندان نســبی وســببی او به دلیــل اختافــات شــخصی، تصادفــی 
ــط  ــه توس ــت ک ــازمان یافته ای اس ــر س ــور قه ــه منظ ــت. بلک و... نیس
ــن  ــی اعمــال می شــود. بنابرای ــرل و توســط نهادهــای دولت ــت کنت دول
ــش از شــکل گیری  ــا پی ــن معن ــه ای ــات و ب ــش از شــکل گیری طبق پی

دولــت، جامعــه بشــری بــا قهــر ســازمان یافته روبــه رو نبــوده اســت.
درواقــع به لحــاظ تاریخــی، پیــش از شــکل گیری طبقــات، نیــازی نیــز 
ــه ای  ــوده اســت. در جامع ــر ســازمان یافته ای موجــود نب ــن قه ــه چنی ب
کــه مبتنــی بــر مالکیــت اشــتراکی ســاختاربندی شــده اســت و تعــاون 
ــکان شــکل گیری  ــد اجتماعــی اســت، بی شــک ام ــه تولی ــی پای همگان
تعــارض و اختــاف بیــن افــراد وجــود دارد، اما بــرای حــل آن تعارض 

نیــازی بــه قــوه قهریــه ســازمان یافته ای جــدا از جامعــه نیســت.1
مالکیــت اشــتراکی اولیــه در نســبت بــا ســطح خاصــی از رشــدیافتگی 
نیروهــای مولــده ســاختاربندی شــده بــود. بــا پیشــرفت وســایل تولیــد 
ــترش  ــت خصوصــی گس ــه محصــول، مالکی ــره و مبادل ــکان ذخی و ام
یافــت و متعاقــب آن روابــط تولیــدی متفاوتــی از روابــط تولیــدی کهــن 

نضــج پیــدا کــرد. 
یکــی از مهم تریــن نــکات ماتریالیســم تاریخــی ایــن اســت کــه »تولیــد 
کــردن یــا اقتصــاد، کــه وجــودی مجــرد داشــته باشــد، و بــدون روابــط 
ــب،  ــان؛29:1393( به این ترتی ــم.« )آواکی ــد، نداری ــی باش ــدی معین تولی
ــا  ــبت ب ــه در نس ــی ک ــدی معین ــط تولی ــتر رواب ــا در بس ــد تنه تولی
ــا دارد.  ــه معن ــن می شــود اســت ک ــده تعیی رشــدیافتگی نیروهــای مول
چارچوبه هــای ایــن روابــط تولیــدی در هــر وهلــه تاریخــی اســت کــه 
ــی( را در  ــدرت دولت ــی )ق ــلطه سیاس ــه س ــدام طبق ــد ک ــن می کن تعیی

اختیــار داشــته باشــد. جامعــه ای کــه بــه طبقــات تقســیم شــده و تضــاد 
ــت،  ــود اس ــونده موج ــتثمارگر و استثمارش ــات اس ــن طبق ــی بی طبقات
ــه نهادهایــی بــرای حفــظ انســجام و ســاختار خــود نیازمنــد اســت.  ب
دولــت، مهم تریــن ســازمانی اســت کــه پــس از به وجــود آمــدن 
ــرد.  ــکل می گی ــات ش ــه طبق ــه ب ــیم جامع ــی و تقس ــت خصوص مالکی
ــه ای شــکل می دهــد  ــوه قهری ــت را ق ــن دول ســتون فقــرات اصلــی ای
کــه ســلطه اســتثمارگران را ضمانــت کنــد. امــا آن چــه وجــود دولــت 
را ضــروری می کنــد، شــکل گیری مالکیــت خصوصــی و روابــط 
تولیــدی مبتنــی بــر تخاصمــات طبقاتــی اســت. آن چــه ماهیــت دولــت 
ــه  ــت. و آن چ ــلط اس ــه مس ــتیای طبق ــظ اس ــد، حف ــکل می ده را ش
محدوده هایــش را تعییــن می کنــد، روابــط طبقاتــی اســت کــه پایــه در 

ــدی حاکــم در جامعــه دارد. ــط تولی رواب
پــس، مشــخص می شــود کــه ایــن دولــت و قــوه قهریــه ســازمان یافته 
نبــود کــه مالکیــت خصوصــی و روابــط طبقاتــی خاصــی را در تاریــخ 
به وجــود آورد؛ کامــا برعکــس، مالکیــت خصوصــی و روابــط 
ــت و  ــود دول ــرورت وج ــه ض ــود ک ــات ب ــر طبق ــی ب ــدی مبتن تولی
ــرار داد.  ــانی ق ــه انس ــای جامع ــش پ ــازمان یافته را پی ــه س ــوه قهری ق
ــای  ــا زیربن ــد ی ــط تولی ــم رواب ــه می گویی ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ب
ــق  ــر دقی ــه تعبی ــا ب ــه – بن اقتصــادی در هــر مقطــع تاریخــی اســت ک
ــت  ــرای ســاختاربندی دول ــی« ب ــه نهای ــده در وهل انگلــس- »تعیین کنن

ــت.  ــوژی اس و ایدئول
ــی  ــع در پ ــی«، درواق ــه نهای ــده در وهل ــم »تعیین کنن ــی می گویی وقت
ترســیم تمایزهــای پررنگــی بــا هرگونــه ماتریالیســم مکانیکــی و 
ــم، »اســتقال نســبی«  ــا نمی خواهی ــن معن ــه ای اکونومیســتی هســتیم. ب
ــکار  ــم: » اف ــل کنی ــا منح ــی زیربن ــی را در تعیین کنندگ ــطوح روبنای س
ــات  ــی دارای »حی ــای سیاس ــا و فرآینده ــه و نهاده ــگ جامع و فرهن
ــد  ــط تولی ــا رواب ــن ب ــا، هم چنی مســتقل« نســبی خودشــان هســتند. ام
ــن  ــط آن تعیی ــت توس ــتند و در نهای ــده هس ــم تنی ــی دره و اجتماع

)آواکیــان؛34:1398( می شــوند.« 
ازطــرف دیگــر کســانی کــه گمــان می کننــد، تاریــخ جابه جایــی 
ارتــش  بــا  پیشــرفته تر  ارتــش  بیــن  نبــرد  تاریــخ  دولت هــا، 
ــر را در  ــوه قه ــد ق ــع می خواهن ــت و درواق ــوده اس ــر ب عقب مانده ت
مرکــز حرکــت تاریــخ قــرار دهنــد بایــد گفــت )همان طورکــه انگلــس 
در »آنتــی دورینــگ« بــه ایــن فهــم عامیانــه دورینــگ تاخــت( پیشــرفت 
نظامــی ارتــش در خــا شــکل نمی گیــرد، بلکــه مشــروط بــه شــرایط 
ــا  ــزار، تکنیک ه ــد اف ــطح رش ــت. س ــدی اس ــط تولی ــی و رواب تاریخ
ــبت  ــده نس ــای مول ــد نیروه ــطح رش ــا س ــی ب ــای جنگ و تاکتیک ه
ــت اســتادکاران و صنعــت  ــا خاقی ــی ب ــه فئودال ــس( جامع دارد. )انگل
ــر بســازد  ــای ســبک تر و مقاوم ت ــار زره ه ــر ب ــش می توانســت ه کاران
ــط  ــی و رواب ــده فئودال ــا نیروهــای مول ــر، ام ــا شمشــیرهای برنده ت و ی
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ــرد. ــا ناممکــن می ک ــرد را اساس ــای دورب ــدی آن ســاخت تانک ه تولی
ــروزی  ــی و پی ــه طبقات ــروری در جامع ــل ض ــر عام قه

ــت ــتی اس ــالب سوسیالیس انق
تــا بدیــن جــای کار دو نکتــه را بــه اثبــات رســاندیم:1- عامــل 
ــت 2-  ــد اس ــط تولی ــه رواب ــت، بلک ــر نیس ــخ قه ــده تاری تعیین کنن
ــلح و...(  ــای مس ــپاه، نیروه ــش، س ــب ارت ــازمان یافته )در قال ــر س قه
ــن تفاســیر  ــا ای ــی اســت. ب ــه طبقات ــرای هــر جامع ــل ضــروری ب عام
ــا عاملــی  ــرده شــود کــه قهــر در تاریــخ صرف ممکــن اســت، گمــان ب
ــظ شــرایط  ــی جهــت حف ــرای ســرکوب استثمارشــوندگان و ضمانت ب
فاکت بــار طبقاتــی اســت. ایــن هســت، امــا ایــن تنهــا نقشــی نیســت 
ــز در  ــری را نی ــش دیگ ــر نق ــد. »قه ــازی می کن ــخ ب ــر در تاری ــه قه ک
ــول  ــه ق ــر ب ــه قه ــی، این ک ــش انقاب ــی نق ــد یعن ــا می کن ــخ ایف تاری
مارکــس، قابلــه هــر جامعــه قدیــم اســت کــه آبســتن جامعــه ای جدیــد 
اســت و اینکــه قهــر کارافزاریســت کــه بــه وســیله آن حرکــت اجتماعی 
ــاز می کنــد و اشــکال سیاســی متحجــر و از کارافتــاده را  راه خــود را ب
ــن بینی  ــن روش ــو ای ــس؛208:1395(  در پرت ــکند.« )انگل ــم می ش دره

ــم. ــگاه کنی ــکان انقــاب سوسیالیســتی ن ــه ام مارکــس و انگلــس ب
ــت  ــخصا دول ــا مش ــی )در این ج ــچ دولت ــه هی ــم ک ــوب می دانی ــا خ م
بورژوایــی( داوطلبانــه قــدرت را بــه طبقــه دیگــری )در این جا مشــخصا 
ــا  ــد. اساس ــض نمی کن ــی( تفوی ــی- جهان ــای تاریخ ــور پرولتاری منظ
دولــت طبقاتــی کهــن بــرای حفــظ اســتیای طبقــه مســلط موجودیــت 
می یابــد، نــه بــرای تفویــض آن بــه طبقــه دیگــر. همان طــور هــم کــه 
گفتیــم ســتون فقــرات اصلــی دولــت را نیــز قــوه قهریــه ســازمان یافته 
ــتگاه  ــودی دس ــال »ناب ــت ها به دنب ــر کمونیس ــد. اگ ــکل می ده آن ش
دولتــی بورژوایــی« و انقــاب نویــن سوسیالیســتی هســتند بایــد موانــع 
ــام  ــیر انج ــند: » در مس ــود را بشناس ــای خ ــش پ ــای پی و ضرورت ه
ــدان  ــه دن ــا ب ــه ت ــتیم ک ــه رو هس ــی روب ــا دولت ــا ب ــاب، م ــن انق ای
ــای  ــه دولت ه ــه هم ــامی بلک ــوری اس ــط جمه ــت. نه فق ــلح اس مس
ســرمایه داری جهــان، دولت هــای دیکتاتــوری طبقاتــی هســتند. ســتون 
ــتگاه  ــی و دس ــای نظام ــورژوازی، نیروه ــوری ب ــن دیکتات ــرات ای فق
ــازمان یافته  ــونت س ــال خش ــی اعم ــای تخصص ــی نهاده ــی یعن امنیت
علیــه طبقــات تحــت ســتم و اســتثمار هســتند. بنابرایــن ســرنگون کردن 
چنیــن رژیمــی کار ســاده ای نیســت و نیــاز بــه پیش بــرد یــک جنــگ 
به این ترتیــب،   . ایــران:1397؛2(  در  انقــاب  راه  )اســتراتژی  دارد.« 
یکــی از مهم تریــن وظایــف کمونیســت ها ســاخت و تشــکیل ارتشــی 
تعلیم دیــده اســت کــه در نبــرد بــرای تســخیِر قــدرِت دولتــی توانایــی 
شکســت دادن قــوه قهریــه ســازمان یافته دولتــی کهــن را داشــته باشــد. 
دولــت و دســتگاه نظامــی حافــظ دولــت بورژوایــی را نمی تــوان بــدون 
ــه  ــارز و آگاه ب ــای مب ــر از توده ه ــا نف ــازمان یافته و میلیون ه ــش س ارت
اهــداف انقابــی کــه بنــا اســت روابــط اســتثمار و ســتم را نابــود کنــد و 

نظــام احتماعــی نوینــی را جایگزیــن آن کنــد،  از بیــن بــرد.
ــد  ــط تولی ــم: رواب ــرور می کنی ــر م ــار دیگ ــت؛ ب ــاده اس ــتدالل س اس
تعیین کننــده در وهلــه نهایی انــد. بــدون تغییــر روابــط تولیــد، نمی تــوان 
اســتثمار و ســتم برخاســته از آن روابــط تولیــد را نابــود کــرد. روابــط 
ــود،  ــل نمی ش ــودی مضمح ــورت خودبه خ ــرمایه دارانه به ص ــد س تولی
بلکــه در رونــد مــدام تخریــب و بازســازی و بــه قیمــت از دســت رفتن 
میــزان عظیمــی از نیــروی مولــده و ثــروت اجتماعــا تولیــد شــده، راه 
ــت ســرمایه دارنه- در اشــکال مختلفــش:  ــه می دهــد. دول خــود را ادام
ــد اســت.  ــط تولی ــن رواب ــظ ای جمهــوری، پادشــاهی، مشــروطه- حاف
ــتثمارهای  ــتم ها و اس ــد و س ــط تولی ــردن آن رواب ــون ک ــرای دگرگ ب
ــتون  ــرد. س ــن ب ــط را از بی ــظ آن رواب ــت حاف ــد دول ــی از آن بای ناش
ــش ســازمان یافته آن اســت.  ــه و ارت ــوه قهری ــت ق ــی دول ــرات اصل فق
ــه و خودانگیختگــی  ــده و شــورا و شــعار و کمیت ــا گل و بلبــل و خن ب
ــد:  ــی جنگی ــش مســلح دولت ــا ارت ــود ب ــی نمی ش ــی و مهمان و دورهم
ــا  ــه توده ه ــکا ب ــا ات ــروزی در ایــن جنــگ، ب ــرای پی کمونیســت ها ب
ــص  ــد. مخل ــی دارن ــر انقاب ــال قه ــش و اعم ــکیل ارت ــه تش ــاز ب نی
ــی  ــس مهمان ــاب مجل ــو-: »انق ــات از مائ ــن کلم ــا وام گرفت کام - ب
نیســت« .در نــگاه نخســت گویــا تناقضــی بیــن بحث هــای ایــن بخــش 
ــه  ــد در وهل ــط تولی ــه چشــم می خــورد: اگــر رواب و بخــش پیشــین ب

ــط  ــر رواب ــرای تغیی ــه ب ــت ک ــه اس ــت، چگون ــده اس ــی تعیین کنن نهای
ــم؟ تناقضــی در کار  ــر دهی ــد قــدرت سیاســی را تغیی ــدا بای ــد، ابت تولی
ــبی«  ــتقال نس ــی«، »اس ــه نهای ــده در وهل ــی از »تعیین کنن ــت. وقت نیس
ــن دو  ــن ای ــا و دیالکتیــک بی ــا روبن ــر بن هــر کــدام از ســاحت های زی
ــای  ــی و تناقض ه ــه دام درک مکانیک ــادن ب ــرای نیفت ــم، ب ــطح گفتی س
تاکیــد شــد، زیربنــا و روابــط  بــود. همان طورکــه  از آن  ناشــی 
ــز  ــر نی ــاحت های دیگ ــد و س ــه نهایی«ان ــده در وهل ــد »تعیین کنن تولی
به صــورت نســبی »حیــات مســتقل« خــود را دارنــد. در ایــن شــکل از 
صورت بنــدی مفهومــی، روبنــای سیاســی-حقوقی-ایدئولوژیک نهایتــا 
ــات  ــرات و تعدی ــتخوش تغیی ــد دس ــط تولی ــرات رواب ــط تغیی توس
می شــوند، امــا رابطــه آن هــا در پیونــد درونی شــان و تاثیــر و تاثرشــان 
ــک  ــه ی ــک ب ــه به شــکل خطــی و ی ــن می شــود و ن ــر یکدیگــر تعیی ب
ــا و  ــا و روبن ــن زیربن ــک بی ــی از دیالکتی ــا وقت ــا. ام ــه روبن ــا ب از زیربن
تاثیــر و تاثــر متقابــل ســخن می گوییــم نبایــد فرامــوش شــود کــه ایــن 
ــن  ــه ای ــم هســت. ب ــده ه ــی واجــد عنصــر تعیین کنن ــه دیالکتیک رابط
معنــا » اگــر روبنــا به طــور جــدی و تــا مــدت طوالنــی در ناهماهنگــی 
بــا زیربنــای اقتصــادی یــا در تضــاد اساســی بــا آن باشــد، جامعــه فــرو 

می پاشــد.« )آواکیــان:1398؛34(
بــا توجــه بــه ایــن مســاله بایــد دو نکتــه را تصریــح کنیــم: 1- 
ــر  ــد، تغیی ــم می کن ــه را فراه ــک طبق ــری ی ــرایط قدرت گی ــه ش آن چ
ــد.  ــی رخ می ده ــدی زیربنای ــط تولی ــه در رواب ــت ک ــی اس و تحوالت
ــم  ــی، نمی توانی ــت بورژوای ــرنگونی دول ــدون س ــه ب درســت اســت ک
روابــط تولیــد سوسیالیســتی را حاکــم کنیــم امــا شــرایط و امکان هــای 
مــادی قدرت گیــری پرولتاریــا و ایجــاد جامعــه سوسیالیســتی را همیــن 
ــخ  ــد: »تاری ــان می گوی ــت. 2- آواکی ــرده اس ــا ک ــدی مهی ــط تولی رواب
ــو  ــم جل ــاز و منظ ــرم و ن ــه ن ــت ک ــرافی" نیس ــای اش ــل "رقص ه مث
ــاند.«  ــم برس ــه کمونیس ــر ب ــکلی اجتناب ناپذی ــه را به ش ــرود و جامع ب
ــتعاره  ــه اس ــف ب ــا عط ــت. ب ــت اس ــا درس ــان؛48:1393( کام )آواکی
آواکیــان بایــد اضافــه کنیــم کــه تاریــخ، والســی نیســت کــه ریتم هــای 
ــورد  ــا در م ــی زیربن ــه تعیین کنندگ ــر چ ــد؛ اگ ــته باش ــخصی داش مش
تمامــی گــذار بــه دولت هــای طبقاتــی مختلــف صــادق اســت امــا ایــن 
ــت انجــام نمی شــود. از  ــه یــک شــکل ثاب ــم و ب ــا یــک ریت گذارهــا ب
آن جایــی کــه مکانیســم روابــط تولیــد و طبقاتــی بــرده داری، فئودالــی 
ــه  و ســرمایه داری متفــاوت اســت، گــذار هــر کــدام از ایــن جوامــع ب

ــی خواهــد داشــت. ــزم متفاوت ــم، و مکانی ــز شــکل، ریت دیگــری نی
بار دیگر به مساله قهر انقابی بازگردیم.

سالح )قهر( انقالبی و سیاست انقالبی
هــر ســاحی کــه مقابــل دولــت ســرمایه داری قــرار می گیــرد، انقابــی 
نیســت. کمونیســت ها، بــرای کســب پیــروزی در نبــرد بــا بــورژوازی، 

نمی تواننــد بــه هــر وســیله ای متوســل شــوند.
ــا  ــه توده ه ــی ب ــا متک ــی اساس ــش انقاب ــکیل ارت ــرای تش ــا ب  آن ه
هســتند؛ و برمبنــای خــط انقابــی دســت بــه بســیج سیاســی توده هــا 
وهله هایــی  در  اســت  ممکــن  می زننــد.  انقابــی  جنــگ  بــرای 
گرایشــات خودبه خــودی توده هــا به ســمت ناسیونالیســم، مذهــب 
یــا ســایر ایدئولوژی هــای غیــر انقابــی و ضــد انقابــی باشــد، 
ــات  ــرار دادن گرایش ــتاویز ق ــا دس ــد ب ــی نمی توان ــزب انقاب ــا ح ام
ــد  ــن دی ــداد همی ــد. در امت ــیج کن ــا را بس ــا آن ه ــده توده ه عقب مان
اســتراتژیک اســت کــه مــا در ســند »اســتراتژی راه انقــاب در ایــران« 
ــق  ــش خل ــگ، ارت ــده جن ــی پیش برن ــازمان اصل ــم: »س ــد کرده ای تاکی
ــود.  ــا ارتــش ســرخ و تحــت رهبــری حــزب کمونیســت خواهــد ب ی
ــوده ای را  ــگ ت ــک جن ــرا ی ــت زی ــوده ای اس ــش ت ــرخ، ارت ــش س ارت
ــه  ــبت ب ــی نس ــا آگاه ــرخ، ب ــش س ــدگان ارت ــرد... رزمن ــش می ب پی
ــن  ــه ای ــا ب ــذب توده ه ــد. در ج ــه آن می پیوندن ــه راه، ب ــدف و نقش ه
ــادی و  ــازات م ــا وعــده برخــورداری از امتی ــش، اســتفاده از زور ی ارت
اجتماعــی هرگــز نقشــی نــدارد. بســیاری از کســانی کــه رزمنــده ارتــش 
ــت  ــن اس ــتند و ممک ــت نیس ــدا کمونیس ــد، در ابت ــد ش ــرخ خواهن س
ــه  ــا توســط حــزب و سیاســت و برنام ــز کمونیســت نشــوند، ام هرگ
رهبــری جنــگ انقابــی بــرای ســاختن جامعــه آینــده آگاه شــده و بــر 
پایــه ایــن آگاهــی بــه عضویــت ارتــش ســرخ در می آینــد.« )اســتراتژی 
راه انقــاب در ایــران؛20:1397(. بســیج سیاســی توده هــا و پــس از آن 
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شــکل دادن بــه ســاختمان ارتــش، اگــر مبنــای اساســی ش چیــزی غیــر 
ــش  ــن ارت ــدگان ای ــا رزمن ــاب کمونیســتی باشــد، طبع از پیشــبرد انق
بــرای هــر چیــزی غیــر از انقــاب کمونیســتی خواهنــد جنگیــد و در 

ــد شــد. ــه متوقــف خواهن میان
ــو  ــی مائ ــری اساس ــه جهت گی ــت ک ــاله اس ــن مس ــه ای ــه ب ــا توج ب
دربــاره جنــگ انقابــی را متوجــه خواهیــم شــد، جهت گیــری درســتی 
کــه براســاس آن مائــو معتقــد اســت کــه ســمت سیاســت مــا را ســاح 
ــن  ــا تعیی ــت م ــا را سیاس ــاح م ــمت س ــه س ــد، بلک ــن نمی کن تعیی

می کنــد.
مارکــس،  -از  پرولتاریــا  رهبــران  مهم تریــن بحث هــای  از  یکــی 
انگلــس گرفتــه تــا لنیــن، اســتالین، مائــو و آواکیــان- مســاله اســتراتژی 
ــد و ادعــای  ــوده اســت. نمی شــود خــود را کمونیســت خوان نظامــی ب
ــتراتژی  ــه اس ــال ب ــن ح ــا ای ــت، ب ــن را داش ــت نوی ــراری دول برق
ــا اســتراتژی نظامــی مســتقل از تحــوالت  نظامــی بی توجهــی کــرد. ام
سیاســی و خــط سیاســی معنایــی نــدارد. تحلیــل تاکتیــک و اســتراتژی 
ــر  ــرد.2 اگ ــکل می گی ــی ش ــی و سیاس ــل طبقات ــای تحلی ــی برمبن نظام
ســاح را در جهــت کســب قــدرت و حــل تضادهــای جامعــه بــه کار 
می بریــم، بایــد تحلیــل سیاســی صحیحــی از قــدرت سیاســی، طبقــات، 
ــه  ــس آن چ ــیم. پ ــته باش ــرات آن داش ــتون فق ــاب و س ــای انق نیروه
ــا  ــودن آن ه ــرفته ب ــا پیش ــاح ها، ی ــت س ــه کمی ــت ن ــده اس تعیین کنن
ــی اســت  ــه سیاســت و خــط سیاس ــارزان، بلک ــای مب ــا قهرمانی ه و ی
کــه ایــن ســاح را رهبــری می کنــد ) کــه البتــه در ایــن مســیر از جــان 

ــت(. ــم الزم اس ــیاری ه ــای بس ــتگی ها و قهرمانی ه گذش
نتیجه گیری

اگــر ایــن نکتــه درســت باشــد -کمــا این کــه درســتی آن را در بخــش 
قبــل نشــان دادیــم- کــه راه انقــاب سوسیالیســتی از سیاســت انقابــی 
ــد  ــذرد، بای ــت می گ ــر آن سیاس ــی ب ــی متک ــش انقاب ــکیل ارت و تش
ــی،  ــت انقاب ــم. سیاس ــاره کنی ــبت اش ــن نس ــی در ای ــاله ای حیات مس
سیاســتی نیســت کــه یک بــار بــرای همیشــه وضــع شــده باشــد. ایــن 
ــد  ــه اســت، )مانن ــح از جامع ــر شــناخت صحی ــه متکــی ب سیاســت ک
ــا و  ــات، جهش ه ــات، تداوم ــتخوش تکام ــر( دس ــوم دیگ ــی عل تمام

می شــود. گسســت هایی 
علــم کمونیســم از مارکــس و انگلــس تــا مائــو ضمــن تکاماتــی کــه 
ــوده،  ــز ب ــی نی داشــته واجــد خطــا و اشــتباهات فرعــی و درجــه دوم
عاوه برایــن خــود جامعــه انســانی و نظــام ســرمایه داری امپریالیســتی 
نیــز تغییــر و تحوالتــی کــرده اســت. بنابرایــن سیاســت انقابــی کنونــی 
نمی توانــد بــدون در نظــر داشــتن و توجــه بــه آن اشــتباهات فرعــی از 
ســویی و ایــن تحــوالت ازســوی دیگــر تدویــن شــود. به این ترتیــب، 
ــه  ــت، ن ــده از آن سیاس ــاب برآم ــتراتژی انق ــی و اس ــت انقاب سیاس
ــت ازطریــق تســخیر  ــه لنینیســم )ســرنگونگی دول ــا بســنده کــردن ب ب
ــم  ــا مائوییس ــق( ی ــایر مناط ــه س ــترش آن ب ــزرگ و گس ــهرهای ب ش
)تســخیر دولــت از خــال محاصــره شــهر ازطریــق دهــات( کــه تنهــا 
ــا،  ــات گران به ــدی از آن تجربی ــن« و جمع بن ــنتز نوی ــه »س ــکا ب ــا ات ب

ممکــن خواهــد بــود.
پیروت

منابع:
- انگلس، فریدریش )1395(؛ آنتی دورینگ، انتشارات فردوس

- آواکیان، باب )1393(، دولت و آزادی، مترجم: منیر امیری، نشر آتش
- آواکیان، باب )1398(، گشایش ها، گروه ترجمه حزب کمونیست ایران )م ل م(

- اســتراتژی راه انقــاب در ایــران)1397(؛ مصوبــه کمیتــه مرکــزی حــزب کمونیســت ایــران 
)م ل م(

پانوشت:
1. امــا درعیــن حــال، بیــن دســته های مختلــف انســانی و اقــوام گوناگــون »جنگ«هایــی 
نیــز بــوده، کــه نــه برخاســته از »ذات« جنگجــوی انســان ها بــود، و نــه حاصــل تضادهــای 
طبقاتــی؛ بلکــه ناشــی از کمبــود منابــع و تضــاد انســان بــا طبیعــت بــرای بقایــش بــود. 
ــن دســته های  ــه بی ــن »جنگ«هــای اولی ــچ کــدام از ای ــن اســت کــه هی ــی ای ــه اصل نکت
انســانی عاملــی جهــت رشــد نیروهــای مولــده؛ به وجــود آمــدن مالکیــت خصوصــی و 
بــه ایــن معنــا گــذر بــه دوره تاریخــی دیگــری نبودنــد. اساســا ایــن جنگ هــا از ماهیــت 

»طبیعــی« برخــوردار بودنــد و نــه سیاســی.
2. در مــورد اهمیــت اســتراتژی سیاســی و نظامــی، هم چنیــن در بــاب اســتراتژی انقــاب 
به صــورت مشــخص در ایــران بــه ســند مهــم »اســتراتژی راه انقــاب در ایــران« رجــوع 
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لحظاتــی هســت کــه جامعــه بشــری در کلیــت جهانــی اش در چالــش دســت 
ــا ناشــناخته های گاه تعیین کننــده قــرار می گیــرد. ایــن  و پنجــه نــرم کــردن ب
ــدگاری  ــرات مان ــانی تاثی ــه انس ــف جامع ــای مختل ــر جنبه ه ــناخته ها ب ناش
ــه  ــخ دادن ب ــوه پاس ــن نح ــرات آن و هم چنی ــا تاثی ــد ام ــای می گذارن برج
آن هــا در یــک حیطــه خــاص باقــی نمی مانــد. کوویــد 19 جــزو ایــن دســته 
از ناشناخته هاســت کــه ضربــه کاری اولیــه را در حــوزه ســامت و بهداشــت 
جهانــی وارد کــرد امــا دیــری نپاییــد کــه بــا معضــات عمیــق منشــاء گرفتــه 
از خصلــت نظــام ســرمایه داری برخــورد کــرد، سلســله تضادهــای سیاســی، 
ــن  ــد در ای ــای جدی ــا تضاده ــرد ی ــدید ک ــادی و... را تش ــی، اقتص اجتماع

عرصه هــا به وجــود آورد. 
ــد از  ــان بای ــن تغییرش ــان و همچنی ــا  و روابط ش ــن تضاده ــرای درک ای ب
ســطح فراتــر رفتــه و اعمــاق و ریشــه های تضادهــا را جســتجو کنیــم؛ کاری 
کــه فقــط به واســطه علــم و روش علمــی می تــوان انجــام داد. امــا در چنیــن 
شــرایطی کــه قــِد دانســته های بشــر بــه حــل مســاله جدیــد نمی رســد، فاصله 
ــا  ــد ت ــای عرصــه جدی ــرای کشــف قانون مندی ه ــکاش ب ــاش و کن ــن ت بی
ــه  ــه ب ــرای حمل ــود ب ــتاویزی ش ــد دس ــاله می توان ــل آن مس ــی در ح جهش
خــود علــم و تــاش بــرای از اعتبــار انداختــن روش علمــی به عنــوان تنهــا 
راه دســتیابی بــه حقیقــت. تقابــل اپیســتمولوژی علمــی و غیــر علمــی حــاد 
ــودن ســطح  تاریخــا  ــی ب ــا ناکاف ــی می دهــد ت ــی فرصت ــه دوم می شــود و ب
مشــروط از علــم را بــرای رویارویــی بــا معضــل جدیــد به معنــای ناکارآمــدی 
ــت،  ــناخت واقعی ــمت آن، راه ش ــک س ــه در ی ــی ک ــد. تقابل ــا بزن ــم  ج عل
ــرار دارد و ســمت  ــر آن ق ــه کــه هســت و کشــف چگونگــی تغیی همان گون
دیگــر، انــکار یــا پاره پــاره کــردن واقعیــت و انتخــاب گزینشــی بخش هایــی 
ــا  ــق کام ــا و دو اف ــیوه، دو دنی ــن دو ش ــدام از ای ــر ک ــت ه از آن. کاربس
ــع و  ــر مناف ــی بناب ــان فکری-طبقات ــر جری ــذارد. ه ــو می گ ــاوت را جل متف
ــا  ــد. ام ــخ ده ــد پاس ــش جدی ــه چال ــد ب ــعی می کن ــود س ــای خ ضرورت ه
ســوال ایــن اســت کــه حقیقــت چیســت و بــه چــه روشــی و چگونــه بایــد 
بــه آن دســت یافــت و بــه میــدان پاســخ گویی تضادهــای آن وارد شــد؟ چــرا 
درک حقیقــت مهــم اســت و چــرا در جامعــه ســرمایه داری موانــع جــدی ســر 

ــرار دارد؟ راه آن ق
حقیقــت یعنــی بازیافتــن واقعیــِت مــادِی خــارج از ذهــن و بیــان تئوریــک 
ــه مطلــق چــون هــم  ــد نســبی باشــد و ن ــاب واقعیــت تنهــا می توان آن. بازت
خــود واقعیــت مــادی به طــور مــداوم در حــال حرکــت و تغییــر اســت هــم 
ــکان درک  ــد و ام ــر می کن ــان تغیی ــول زم ــا از آن در ط ــناخت م ــزار ش اب
عمیق تــری بــه مــا می دهــد. نســبی بــودن شــناخت مــا بــاوری علمــی اســت 
و بــا نســبی گرایی کــه روشــی غیــر علمــی اســت تفــاوت دارد. در تعریفــی 
ــه  کلــی، نســبی گرایی معتقــد اســت حقیقــت، یــک امــر ذهنــی و مربــوط ب
تجربــه و دریافــت هــر فــرد اســت. روایــت را جایگزیــن حقیقــت می کنــد. 
ــط  ــر نه فق ــرز تفک ــن ط ــد: »ای ــن می گوی ــم نوی ــاب کمونیس ــان در کت آواکی
ــا دنیــای واقعــی و شــناخت دنیــای واقعــی بــاز  مــردم را از درگیــر شــدن ب
ــه ایــن همــه  مــی دارد بلکــه جلــوی واکنــش نشــان دادن آن هــا را نســبت ب
ــن طــرز تفکــر  ــرد. ای ــم اســت، می گی ــا حاک ــر دنی ــه ب ســتم وحشــتناکی ک
مــردم را فلــج می کنــد. بــه آنهــا می گویــد کــه هیــچ چیــزی قطعیــت نــدارد. 
ــردم بســته می شــود؛  ــای م ــن اســت کــه دســت و پ ــوری اش ای …نتیجــه ف
نمی تواننــد در مقابــل ایــن همــه بی عدالتی هــا و ســوء اســتفاده بلنــد شــوند 
و مبــارزه کننــد. اگــر شــما ندانیــد و نتوانیــد بفهمیــد چه چیزی درســت اســت 
ــا  ــه آنه ــات نســبت ب ــا عــزم و ثب ــد ب ــط، چه طــور می توانی ــزی غل و چه چی

واکنــش نشــان دهیــد؟«
ــد  ــیوه تولی ــی از ش ــرمایه  داری ناش ــن« در س ــی و »اول م ــترش فردگرای گس
کاالیــی و تبدیــل شــدن همه چیــز بــه کاال اســت، جامعــه ای مبتنــی بــر مبادلــه 
ــع می شــود حقیقــت و جســتجوی آن مهــم  ــن مســأله مان هــم ارزش هــا. ای

باشــد. 
ــا ســود و فایــده ای کــه  روش ابزارگرایانــه ســنجش و »انتخــاب« حقیقــت ب
ــر آن را  ــد نف ــه چن ــای این ک ــر مبن ــت ب ــه اینکــه حقیق ــاور ب ــراه دارد، ب هم
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دهه 60 و جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان
ــه 60، نقطــه عطــف مهمــی در  ــیاهان در ده ــی س ــوق مدن ــش حق جنب
ــی- ــوب می شــود. آفریقای ــده محس ــاالت متح ــژادی در ای ــط ن رواب
ــه دســت  ــت خــود در جامع ــاره ی موقعی ــی دوب ــه ارزیاب ــا ب آمریکایی ه
زدنــد و بــا بی پروایــی بــه ارائــه ی تصاویــری از خــود بــر پایــه ی تصــور 
ــد.  ــیاه و...( پرداختن ــدرت س ــت؛ ق ــیاه زیباس ــودن« )س ــیاه ب ــت »س مثب
ــلط  ــی مس ــر بازنمای ــی ب ــی و اجتماع ــی، سیاس ــوالت فرهنگ ــن تح ای
ــا  ــط ب ــن مرتب ــر گســترش طیــف مضامی ــر رســانه ها )از ســیاهان( و ب ب
ســیاهان )کــه همگــی در چهارچــوب لیبرالیســم قومــی به تصویر کشــیده 
ــکات  ــاده لوحانه ی مش ــای س ــت؛ درونمایه ه ــر گذاش ــدند( تأثی می ش
نــژادی کــه در دهــه ی قبــل دســت بــاال را گرفتــه بودنــد، جــای خــود را 
در دهــه ی 60 بــه ســاختارهای نســبتًا پیچیــده ای در ایــن زمینــه دادنــد. 
اکنــون دیگــر ســیاهان فقــط بــه منزلــه  شــخصیت هایی نمادیــن یــا مظهــر 
ایده آل هــای ادغام گــِر )integrationist( لیبرالــی بــه تصویــر کشــیده 
ــه  ــه علی ــد ک ــس بودن ــه نف ــی ب ــرادی متک ــا اف ــاال آن ه ــدند. ح نمی ش
ــد.  ــارزه می کردن ــر ضــد وجــدان خــود مب ــا ب قراردادهــای اجتماعــی ی
ــه  ــه عرص ــدم ب ــت ق ــرد سیاه پوس ــه های زن و م ــن دوره هنرپیش در ای
گذاشــتند و نقش هــای گوناگونــی در داســتان ها و ژانرهــای مختلــف بــر 
عهــده گرفتنــد؛ نقش هایــی کــه الزامــًا ربطــی بــه پوســت بــدن آن هــا و 
ــژادی نداشــت. درواقــع، حضــور شــخصیت های سیاه پوســت  مســائل ن
در ژانــر فیلم هــای پرفــروش و مردم پســند نه تنهــا منعکس کننــده ی 
ــود بلکــه باعــث  ــژادی ب ــد ن ــد ملیتی-چن ــه ی ملمــوس چن ــک جامع ی
ــای  ــا در موقعیت ه ــره ی ــا در زندگــی روزم ــادی شــدن حضــور آن ه ع
اســتثنایی شــد. شــخصیت جیمــز ادواردز در فیلــم کاندیــدای منچــوری 
)1962(، وودی اســتروود در حرفه ای هــا )1966( و جیــم بــراون در 
دوازده مــرد خشــن)1967( یــا صــد اســلحه )1968( از ایــن جمله انــد. 
تعــدادی از فیلم هایــی کــه در ایــن دوره در چهارچــوب ژانرهــای 
ــی را  ــن اجتماع ــدند، مضامی ــاخته ش ــترن- س ــد وس ــند - مانن مردم پس
نیــز چاشــنی کار خــود کردنــد. گروهبــان راتلــج )جــان فــورد 1960( 
ژانــر وســترن را بــا مضمــون نــژادی در هــم می آمیــزد تــا هــم بــر ســهم 
ــد  ــه کن ــرب تکی ــوی غ ــکا به س ــاک آمری ــترش خ ــتان در گس سیاه پوس
و هــم موضــوع برابــری نــژادی را بــه طرفــداری از ســیاهان بــه تصویــر 
ــا بــازی وودی اســتروود(، همــان »قهرمــان«  کشــد. گروهبــان راتلــج )ب
ــات موجــود  ــی تعصب ــه به صــورت قربان ــتان اســت ک سیاه پوســت داس
ــه مــا معرفــی می شــود ولــی در پایــان اصالــت شــخصیت  در جامعــه ب
ــام  ــدی )س ــرگرد دن ــر، س ــوی دیگ ــاند. ازس ــات می رس ــود را به اثب خ
ــه مــی داد  ــر وســترن ارائ ــا 1964( پرداخــت پیچیده تــری از ژان پکیــن پ
و بــر منزلــت بخشــیدن بــه شــخصیت ســیاه داســتان )بــراک پیتــرز( کــه 
ــه  ــود، تکی ــه ب به خاطــر رنــگ پوســتش مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفت
کمتــری می کــرد و درعیــن حــال دیــدگاه لیبــرال »یکپارچه خــواه« فیلــم 

ــید. ــه رخ نمی کش ــاد ب ــز زی را نی
در دهــه 60 تعــدای هــم فیلم هــای کم هزینــه و مســتقل تولیــد شــدند 
کــه ازطرفــی به دلیــل واقع گرایــی پرمایــه و ظرافــت در پرداختــن بــه 
ــی مســلک  ــی و کلب ــل بدبین ــژادی و ازطــرف دیگــر به دلی ــن ن مضامی
ــاخته  ــایه ها )1960( س ــم س ــا فیل ــد. مث ــل توجه ان ــود قاب ــودن خ ب
ــه جــای ســفیدها«  ــه موضــوع »جــا زدن خــود ب جــان کاســاوتیس ب
می پرداخــت؛ ولــی ایــن کار را به شــکل قــراردادی آن، یعنــی داســتان 
غم انگیــز »دورگــه ای کــه نــه ســفید اســت نــه ســیاه« انجــام نمــی داد 
ــه ی نژادپرســتی سفیدپوســتان پیــش  بلکــه قصــه خــود را در پس زمین
ــرلی کارک  ــی ش ــه کارگردان ــا )1963( ب ــی بی اعتن ــرد. دنیای می ب
ــره ی  ــه چه ــهری و ارائ ــیاه ش ــکاران س ــای بزه ــدوکاو در دنی ــه کن ب
ــر  ــرد و دیگ ــک م ــرد. ی ــادرت ک ــینان مب ــن حاشیه نش ــان ای قهرم
ــی  ــدود فیلم های ــی از مع ــر یک ــکل روم ــاخته مای ــچ )1964( س هی

ــکار  ــری از اف ــای دیگ ــود، نمونه ه ــن می ش ــد تعیی ــا ندارن ــد ی ــاور دارن ب
ــرمایه داری  ــه س ــت در جامع ــتجوگری حقیق ــه جس ــوط ب ــای مرب و روش ه

ــد. ــه می برن ــه بی راه ــه راه ب ــتند ک هس
دســتگاه فکــری و فلســفی و ایدئولوژیــک جامعــه ســرمایه داری درنهایــت در 
خدمــت زیربنــای اقتصــادی آن قــرار می گیــرد. ایــن دســتگاه عریــض و طویل 
انــواع باورهــا و ایدئولوژی هــای غیــر علمــی و نســبی گرایانه را پــرورش و بــه 
خــورد توده هــا می دهــد. خرافــه و تفکــرات غیــر علمــی را از طریــق مســجد 
ــی  ــات دین ــد. توهم ــاژ می کن ــا پمپ ــه ذهن ه ــه ب ــا و کنیس ــد و کلیس و معب
ــی  ــار اصــول علم ــا در کن ــد ی ــی می کن ــوزش اصــول علم ــن آم را جایگزی
ــتیاق  ــع، کنجــکاوی محــق و اش ــردازد. درواق ــم می پ ــی ه ــوزش دین ــه آم ب
ــکل های  ــه ش ــت را ب ــرای کشــف حقیق ــی ب ــم و روش علم ــتفاده از عل اس
ــم  ــه عل ــودن ب ــه حســاس نب ــرد. عــادت دادن مــردم ب مختلــف از بیــن می ب
و اســتفاده از روش علمــی بــرای تحلیــل پدیده هــا وعمومیــت بخشــیدن بــه 
ــرمایه داری  ــی س ــر و معرف ــم های تغیی ــناخت مکانیس ــوده ای در ش ــی ت نادان
به عنــوان شــکل ابــدی و ازلــی جامعــه بشــری، باعــث می شــود مــردم قــادر 
نباشــند روابــط بیــن پدیده هــا ازجملــه ربــط ســتم و اســتثماری کــه تجربــه 
می کننــد را بــا نظــام سیاســی اقتصــادی حاکــم ببیننــد و درک کننــد و نســبت 
ــه موجــود  ــزی ک ــاوت از چی ــه ای متف ــر آن و داشــتن جامع ــکان تغیی ــه ام ب
ــن شــرایطی اگــر توده هــا براســاس  ــد باشــند. در چنی ــاآگاه و ناامی اســت، ن
تجربــه زندگــی و به طــور خودبه خــودی بــه توانایــی ایــن سیســتم در پاســخ 
درســت دادن بــه تضادهــا شــک کننــد یــا از آن ناامیــد شــوند راهــی بــرای 
ــی در دام  ــد و به راحت ــه ها ندارن ــدن ریش ــان و دی ــای  درک تجربی ش ارتق
ــایر  ــن و س ــر دی ــه ب ــا تکی ــا ب ــد مث ــر می افتن ــن دیگ ــای دروغی آلترناتیوه
ــه  ــا تزکی ــرده و ب ــان ب ــر در گریب ــد س ــعی می کنن ــتی س ــای ایده آلیس دگم ه

ــد.  ــه چالش هــا پاســخ دهن ــردی ب ف
ــرای درک  ــانی و ب ــع انس ــت و در جوام ــده ای در طبیع ــر پدی ــرای درک ه ب
ــز  ــائل ری ــه مس ــا ب ــش توده ه ــم. واکن ــاز داری ــم نی ــه عل ــر ب مکانیســم تغیی
ــا، جــدی  ــه کرون ــل ب ــه، عکس العم ــف ازجمل ــای مختل و درشــت عرصه ه
گرفتــن یــا نگرفتــن آن، پذیرفتــن یــا نپذیرفتــن داده هــای دانشــمندان دربــاره 
کوویــد 19، حســاس بــودن یــا نبــودن بــه تمیــز دادن بیــن شــایعات و اخبــار 
ــا فقــط انتخاب هــای فــردی نیســتند و  و اطاعــات مســتدل و... تصادفــی ی
ریشــه در آموزه هــا و درکشــان از جهــان و میــزان شناخت شــان از واقعیــت 

و نحــوه کســب آن دارد. 
در جامعــه ای کــه علی رغــم آگاه بــودن بــه اهمیت علــم و نقــش آن در کیفیت 
زندگــی فکــری و مــادی، به طــور مــدام جلــوی پــای علــم و باورمنــدان بــه 
ــه« برخــورد  ــی، »ندانم انگاران ــا روش علم ــا ب ــود ی ــدازی می ش ــنگ ان آن س
ــده  ــه تعیین کنن ــن عرص ــان ها در ای ــارکت انس ــیل مش ــم پتانس ــد ه می کنن
هــرز مــی رود هــم راه بــرای منحــرف کــردن مســیر به ســمت منافــع طبقاتــی 
بــاز می شــود. اســکای بریــک در کتــاب »علــم و انقــاب« می گویــد: »بــدون 
علــم می تواننــد افــکار شــما را به راحتــی بــازی دهنــد و شــما قــادر نخواهیــد 
بــود بفهمیــد کــه چــه چیــزی درســت اســت و چــه چیــزی غلــط و قــادر بــه 

تمیــز دادن حقیقــت از دروغ نخواهیــد بــود.«
ــول و  ــای اص ــاب برمبن ــرورت انق ــکان و ض ــه ام ــه ب ــی ک ــا در روش ام
روش علمــی اعتقــاد دارد، مبــارزه بــرای تغییــِر فکــر و مهم تــر از آن  تغییــِر 
ــدارک و تســریع انقــاب  ــردم از ضرورت هــای ت شــیوه تفکــر توده هــای م
ــم کمونیســم،  ــر عل ــه ب ــا تکی ــوان کمونیســت ب ــا به عن کمونیســتی اســت. م
ضمــن سرشــاخ شــدن بــا چالش هــای مقابــل رو و دادن پاســخ های مقتضــی 
ــردن  ــاز ک ــاب و ب ــان انق ــدف اصلی م ــه ه ــم ک ــوش نمی کنی ــوری، فرام ف
ــی اســت  ــن موقعیت های ــرای انقــاب در چنی ــرای ســاختن جنبشــی ب راه ب
ــج  ــی و بغرن ــائل واقع ــای مس ــچ و خم ه ــان پی ــردن راه در می ــم نک ــا گ و ب
پیــش پایمــان از فــراز ایــن هــدف رهایی بخــش بــه روشــنگری در رابطــه بــا 

ــم. ــائل می پردازی مس
ــرای  ــت ب ــا واقعی ــی ب ــه: »مواجهــه حقیق ــد ک ــی کن ــد م ــان تاکی ــاب آواکی ب
ایفــای نقــش رهبــری در عملــی کــردن چنیــن انقابــی و بــاز کــردن عصــری 
ــرای  ــه ب ــی اســت ک ــن انقاب ــده اســت. ای ــخ بشــر تعیین کنن ــن در تاری نوی
همیشــه زنجیرهــای اســارت مــادی، زنجیرهــای اقتصادی و سیاســِی اســتثمار 
و ســتم را کــه در جهــان امــروز مــردم را اســیر کــرده درهــم خواهد شکســت. 
ــر ایــن، زنجیرهــای اســارت ذهنــی، شــیوه تفکــر و فرهنگــی  امــا عــاوه ب
ــت  ــا را تقوی ــد و آن ه ــادی منطبق ان ــارت م ــای اس ــن زنجیره ــر ای ــه ب را ک
می کننــد ریشــه کن خواهــد کــرد...« )آواکیــان. سیاســت های انتخاباتــِی 

ــی. 2019( بورژوای
ستاره مهری
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  بازنمایی سیاهان  ...ِ  
بــود کــه رابطــه ی یــک مــرد سفیدپوســت و یــک زن سیاه پوســت را 

بــه تصویــر کشــیده بــود.
ــای  ــم در گرم ــا فیل ــه 60 ب ــوود در ده ــی هالی ــای اجتماع ــر فیلم ه ژان
شــب )1967-نورمــن جویســن( بــه اوج خــود رســید. ایــن اثــر نمونــه 
ــم  ــه فیل ــت ک ــژادی اس ــای ن ــیک« در برخورده ــک کاس ــار »ی تمام عی
ــی  ــه رودرروی ــب ب ــای ش ــد. در گرم ــی می کن ــتیزه جویان را تداع س
ــک  ــه( و ی ــیدنی پوآتی ــت )س ــار سیاه پوس ــل و باوق ــک کارآگاه اصی ی
پلیــس سفیدپوســت متعصــِب جنوبــی می پــردازد. قصــه فیلــم در 
چهارچــوب همــان قراردادهــای ســنتی ژانــر فیلم هــای حادثــه ای 
کارآگاهی-جنایــی قــرار می گیــرد؛ ولــی کلیشــه های مــورد انتظــار 
ــک کارآگاه  ــکات ی ــر مش ــت تأثی ــت- تح ــای جنای ــل معم ــل ح -مث
ــتان  ــه ی سفیدپوس ــط خصمان ــه در محی ــرد ک ــرار می گی ــت ق سیاه پوس
جنــوب آمریــکا کار می کنــد. جالب تریــن وجــه فیلــم، طریقــه ای اســت 
کــه بــه کمــک آن، ســاختاری نســبتًا پیچیــده همــراه بــا بُعــد دراماتیــک، 
ــه  ــص پوآتی ــب و نق ــاک و بی عی ــینمایی پ ــر س ــان تصوی ــون هم پیرام
می ســازد؛ ولــی بــاز هــم به همان صــورت کلیشــه ای، برخوردهــای 
پرتنــش نــژادی به جــای آن کــه در چهارچــوب تحــوالت اجتماعــی حــل 
ــود. ــل می ش ــل و فص ــخصیت ها ح ــود ش ــراد و خ ــت اف ــا هم ــود ب ش

»فیلم های تجاری سیاه پوستی« هالیوود در دهه 70
ــای تجــاری ســیاهان«  ــش »فیلم ه ــه 70 شــاهد افزای در نیمــه ی اول ده
ــخصیت ها  ــوع، ش ــل موض ــا به دلی ــن فیلم ه ــم. ای )Blaxploitation( بودی
بــرای  اول  وهلــه  در  می گذشــت  آن  در  داســتان  کــه  محیطــی  و 
ــن  ــا ای ــم آن ه ــّم و غ ــدند و ه ــاخته می ش ــت س ــاگران سیاه پوس تماش
ــش  ــه نمای ــت را ب ــای سیاه پوس ــی، بزن بهادره ــا بی پروای ــه ب ــود ک ب
بگذارنــد. همیــن مســاله، بــا در نظــر داشــتن تصویــری کــه در دهــه 50 
ــی  ــود، از دگرگون ــده ب ــه ش ــتان ارائ ــوم سیاه پوس ــره ی مظل و 60 از چه
ــه  ــاد ک ــاق  افت ــی اتف ــی زمان ــن دگرگون ــرد. ای ــت می ک ــی حکای مهم
ــرور  ــردن غ ــرای باالب ــی ب ــیاه ازلحــاظ اجتماع ــای س ــت جنبش ه فعالی
و غیــرت ســیاهان، وارد مرحلــه ی جدیــدی شــده بــود و درعیــن حــال 
ــن  ــرور مارتی ــس از ت ــوص پ ــلکی، به خص ــم از کلبی مس ــایه ای ه س
ــه  ــن گون ــه ای ــا درحالی ک ــد. ام ــاس می ش ــا احس ــگ در آن ه ــر کین لوت
ــفیدان و آن  ــا س ــیاهان ب ــی س ــای یکپارچگ ــه قضای ــع ب ــا درواق فیلم ه
ــتفاده  ــًا اس ــی درهمان حــال عمدت ــی داد ول ــان م ــرال پای ــای لیب دیدگاه ه
ــرار  ــدف ق ــکا را ه ــیاه در آمری ــت س ــوه ی جمعی ــازار بالق تجــاری از ب
ــه  ــد ک ــاس می کردن ــان احس ــران در آن زم ــیاری از ناظ ــود. بس داده ب
ــی ســیاهان در  ــراز و نشــیب بازنمای ــر ف ــن داســتان پ ــا در نظــر گرفت ب
طــول تاریــخ ســینمای آمریــکا، ایــن غرامتــی اســت کــه بایــد بپردازنــد 

ــت« و  ــک »غرام ــتان را ی ــرای سیاه پوس ــاره و ب ــم درب ــاختن فیل و س
ــه  ــن ب ــا فیلــم کات ــد. آســی دیویــس ب ــه یــک »حــق« تلقــی می کردن ن
ــس  ــته جنایی نوی ــی نوش ــاس کتاب ــر اس ــه ب ــد )1970( ک ــم می آی هارل
سیاه پوســت، چســتر هایمــز ســاخته شــده بــود، آغازگــر ایــن ســری از 
فیلم هــای تجــاری سیاه پوســتی بــود. امــا فیلــم شــفت )1971( ســاخته 
ــر جــذاب  ــوودی، تصاوی ــا آن شــکل و ظاهــر هالی گــوردون پارکــس ب
از محیــط زندگــی ســیاهان شــهری، بازیگــر خــوش ســیما و موســیقی 
ــینمای  ــن س ــت بی ــکار(، توانس ــزه اس ــده جای ــز )برن ــزاک هی ــن آی مت
ــت  ــد. موفقی ــرار کن ــری برق ــد زنده ت ــیاهان پیون ــینمای س ــاری و س تج
تجــاری ایــن فیلــم ضمنــًا بــه موضــوع آن نیــز مربــوط می شــد کــه در 
قالــب ژانــر کارآگاهــی تعریــف شــده بــود؛ همیــن نکتــه باعــث شــد کــه 
ــه خــود جلــب  ــدازه ب ــک ان ــه ی ــم، تماشــاگران ســیاه و ســفید را ب فیل
ــادر  ــان بزن به ــوم قهرم ــه مفه ــرد ک ــک ک ــاوه کم ــفت به ع ــد. ش کن

ــد. ــا بیفت ــکا ج ــاری آمری ــینمای تج ــت در س سیاه پوس
ولــی فیلــم Sweet Sweetback's Baadasssss Song )1971( ســاخته ملویــن 
وان پیبلــز، از ســینمای مســتقل و نامتعــارف آمریــکا بــود کــه نخســتین 
گام اساســی را در تثبیــت جــا پــای قهرمــان سیاه پوســت در قلــب 
ــه  ــود آن ک ــا وج ــم ب ــن فیل ــت. ای ــار برداش ــند آن دی ــینمای مردم پس س
ــا  ــود ام ــوود ب ــرق ســاخته های سیاه پوســتی-تجاری هالی ــد زرق و ب فاق
ــروای  ــم بی پ ــک فیل ــود ی ــکار خ ــی-فرهنگی آش ــای سیاس ــا مایه ه ب
سیاســی »ســیاه« بــه شــمار آمــد. فیلــم وان پیبلــز ضمنــًا فــروش زیــادی 
ــه  ــن نتیج ــی منتقدی ــه بعض ــد ک ــث ش ــاله باع ــن مس ــرد و همی ــم ک ه
ــع  ــم به نف ــن فیل ــاری ای ــت تج ــع از موفقی ــوود درواق ــه هالی ــد ک بگیرن
خــود اســتفاده کــرد تــا در عــوض فیلم هایــی نیم بنــد از فرهنــگ 

ــد. ــردم ده ــل م ــان تحوی ــای سیاسی ش ــیاهان و تندروی ه س
ــه  ــاری این گون ــت تج ــه موفقی ــت ک ــن اس ــر ای ــب دیگ ــاله جال مس
ــرد.  ــود کمــک ک ــی ب ــه دچــار بحــران مال ــوود هــم ک ــه هالی ــا ب فیلم ه
مردم پســندترین  گنگســتری-کارآگاهی،  فیلم هــای  شــک  بــدون 
ــای  ــا در محیط ه ــن فیلم ه ــد. ای ــیاه بودن ــاری س ــای تج ــر فیلم ه ژان
ــرز  ــیاهان، ط ــای س ــد و »حلبی آباد«ه ــاق می افتادن ــر اتف ــهری معاص ش
ــا  ــر و زیب ــاکنانش را دلپذی ــار س ــیدن و رفت ــاس پوش ــرف زدن، لب ح
ــد  ــونت بودن ــکس و خش ــو از س ــا ممل ــن فیلم ه ــد. ای ــوه می دادن جل
ــتان  ــکیات سفیدپوس ــا تش ــان ب ــتثنا در پای ــدون اس ــان ب و قهرمانان ش
ــه از  ــد ک ــی بودن ــتین فیلم های ــزو نخس ــا ج ــن فیلم ه ــد. ای درمی افتادن
ظاهــر و رنــگ پوســت ســیاهان بهــره ی جنســی بردنــد و سیاه پوســتان را 
ــد. احتمــاالً به اســتثنای  ــه کردن ــت ارائ ــر از جذابی ــه ی ابژه هــای پ به منزل
فیلــم آنســوی خیابــان صــد و دهــم )1973(، ایــن فیلم هــای جنایــی 
ــتان  ــژه سیاه پوس ــای وی ــورد مضمون ه ــرایی در م ــه افسانه س ــتر ب بیش
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می پرداختنــد و کمتــر خــود را در چهارچــوب قواعــد ژانــر کارآگاهــی-
ــد. ــی محــدود می کردن جنای

به همین ترتیــب، فیلم هــای وســترنی کــه در همیــن راســتا توســط 
ــازی  ــیاه بازس ــدگاه س ــر را از دی ــن ژان ــدند، ای ــاخته ش ــتان س سیاه پوس
کردنــد، اگرچــه درنهایــت اکثــر آن هــا فقــط بــه دنبــال ســرگرم کــردن 

ــد. ــاگران بودن تماش
ــازمان های  ــوی س ــا Blaxploitation ازس ــیاهان ی ــاری س ــای تج فیلم ه
دفــاع از حقــوق ســیاهان و محافــل حرفــه ای، به دلیــل تأثیــر نامطلوبــی 
ــت.  ــرار  گرف ــاد ق ــورد انتق ــان سیاه پوســت می گذاشــتند م ــر جوان ــه ب ک
اقداماتــی ازســوی ایــن ســازمان ها و مجامــع بــرای خنثــی کــردن ایــن 
ــینمایی  ــی س ــدادی کمپان ــور تع ــت و به همین منظ ــورت گرف ــد ص رون
توســط ســیاهان پایه گــذاری شــد تــا پاســخگوی تقاضــای بیــش از پیــش 
افــرادی باشــند کــه توقــع فیلم هــای متعادل تــری داشــتند. در میــان ایــن 
ــوردون پارکــس  ــش )1969( ســاخته گ ــت دان ــه درخ ــد ب ــا بای فیلم ه
ــاخته  ــود س ــی خ ــاس زندگ ــر اس ــاز، آن را ب ــه فیلم س ــرد ک ــاره ک اش
ــه 30 می پرداخــت.  ــزاس ده ــوغ او در کان ــه دوران رشــد و بل ــود و ب ب
فیلم هایــی مثــل ســاندر )Saunder 1972( اثــر مارتیــن ریــت یــا دختــر 
ــته اند. در آن  ــن دس ــس از ای ــی دیوی ــاخته آس ــت )1972( س سیاه پوس
ــه  ــیاهان را ک ــانی س ــر انس ــا، تصوی ــن فیلم ه ــه ای ــد ک ــه ش دوران گفت
توســط فیلم هــای تجــاری ســیاه در ســال های 70 به شــدت لطمــه 

دیــده بــود، دوبــاره بهبــود بخشــیدند.
ــال های 1976- ــیاه در س ــاری س ــای تج ــدن فیلم ه ــارج ش از دور خ
ــا  ــاره ی ــوود درب ــه هالی ــی ک ــد فیلم های ــل در رون ــری کام 1975 تغیی
ــه  ــال های ده ــن س ــود آورد. در آخری ــاخت به وج ــیاهان می س ــرای س ب
ــای  ــیاه در فیلم ه ــم س ــخصیت های مه ــری از ش ــچ خب ــا هی 70 تقریب
تجــاری یــا غیرتجــاری نبــود. البتــه هنــوز هــم شــخصیت های ســیاه در 
ــی  ــتند ول ــی داش ــکا نقش های ــینمای آمری ــی س ــان اصل ــای جری فیلم ه
ــودات  ــت موج ــد و درنهای ــده بودن ــده ش ــیه ران ــه حاش ــر ب ــاال دیگ ح
خبیثــی بودنــد کــه توســط ســفیدهای بزن بهــادری چــون هــری کثیــف 
ــری  ــدند. تغیی ــانده می ش ــود نش ــای خ ــر ج ــت وود( س ــت ایس )کلین
هــم در طــرز تفکــر صنعــت ســینمای آمریــکا نســبت بــه بــازار 
ــه  ــل آورد ک ــه عم ــف ب ــوود کاش ــد: هالی ــود آم ــا به وج ــروش فیلم ه ف
تماشــاگران سیاه پوســت درصــد قابــل توجهــی از جماعــت ســینمارو را 
ــازی نباشــد و  ــه نی ــن مســاله باعــث می شــد ک ــد. همی تشــکیل می دهن
اهمیتــی هــم نداشــته باشــد کــه حتمــًا مختــص ســیاهان فیلــم ســاخت؛ 
مخصــوص  فیلم هــای  ســاخت  می شــد  حــاال  دیگــر  به عبــارت 
سیاه پوســتان را رهــا کــرد بی آن کــه لطمــه ای بــه موقعیــت بهبودیافتــه ی 

ــد. ــوود وارد آی صنعــت ســینمای هالی
نقبی به سوی دهه 80 و 90

در اوایــل دهــه 80 بــاز هــم در برنامه ریــزی هالیــوود تغییراتــی به وجــود 
ــخصیت های  ــه از ش ــود ک ــن ب ــفه کار ای ــار فلس ــن ب ــی ای ــد؛ ول آم
سیاه پوســت و ماجراهایــی کــه بــرای »تماشــاگران بیشــتر« )قطعــًا 
منظــور اکثریــت ســفید اســت( جذابیــت داشــته باشــد و درعیــن حــال 
نمودهایــی از »هویــت ســیاه« )ایــن خــودش جــای بحــث دارد!( را هــم 
حفــظ می کننــد، اســتفاده شــود. نقــش لوئــی گاســت جونیــور در قالــب 
ــر و  ــک افس ــم ی ــی در فیل ــان ســخت گیر مشــق های نظام ــک گروهب ی
ــی  ــی بازنمای ــر را در چگونگ ــن تغیی ــی ای ــه خوب ــا )1981( ب ــک آق ی
ــا  ــیاه در این ج ــخصیت س ــه ش ــه ک ــد. بدین گون ــان می ده ــیاهان نش س
)می توانســت از هــر نــژاد دیگــری باشــد(، هــم حالــت مترســک را بــرای 
داوطلبــان غالبــًا سفیدپوســت ارتــش دارد و هــم در مــورد تنــش میــان او 
و قهرمــان سفیدپوســت )ریچــارد گــر( تأکیــدی بــر ســیاه بــودن پوســتش 
نشــده اســت. مقابلــه ی میان نــژادی آن هــا فاقــد هرگونــه پایــه و اســاس 
ــرای  ــی ب ــن رودرروی ــوض از ای ــی در ع ــود؛ ول ــی ب ــی و اخاق قوم

ــود. ــه اســتفاده شــده ب ــی شــدیداً تنگ نظران ــی فردگرای ــدن نوع نمایان
ــی  ــر، ادی مورف ــوودی –ریچــارد پرای ســه هنرپیشــه ی سیاه پوســت هالی
و ووپــی گلدبــرگ- مظهــر ایــن »نقــب« غیــر نــژادی بــه قلــب ســینمای 
ــا  ــه ی آن ه ــر س ــه ه ــب این ک ــاله ی جال ــد. مس ــن دوره ان ــکا در ای آمری
ــرده ی خــود، شــهرتی دســت  ــک و بی پ ــای کمی ــا نقش آفرینی ه ــًا ب قب
ــی از  ــد نمایش ــرده آوردن ــه روی پ ــه ب ــی آن چ ــد؛ ول ــرده بودن ــا ک و پ
ــه  ــاری از هرگون ــتی و ع ــازی( سیاه پوس ــاً خــل و چــل ب ــدی )غالب کم
اشــارت نژادپرســتانه بــود. درعیــن حــال، موفقیــت تجــاری ســتاره های 

جدیــد ســیاه هالیــوودی بــه ایــن عامــل ارتبــاط داشــت کــه بــرای جلــب   بازنمایی سیاهان  ...ِ  
»تماشــاگران بیشــتر«، ضــرب و زهــر اشــارات بحث انگیــز نــژادی گرفتــه 
ــه نمــادی  ــه، به شــیوه ای نابهنجــار، آن هــا تبدیــل ب ــود. بدین گون شــده ب
مردم پســند  ســینمای  در  سیاه پوســتان  نــژادی  تمام عیــار  ادغــام  از 
آمریــکا و خــود آمریــکا شــدند. گویــی تمامــی مشــکات تاریخــی حــل 
ــق و  ــه تواف ــود و ســفید و ســیاه در عرصــه زندگــی ب و فصــل شــده ب
مصالحــه رســیده بودنــد. اگرچــه ایــن صرفــًا تصویــری بــود کــه هالیوود 
ــه  ــان حقن ــکا و جه ــردم آمری ــه م ــد آن را ب ــون ســعی می کردن و تلویزی

کننــد.
تداخــل مضامیــن و تصاویــر مربــوط بــه سیاه پوســتان در جریــان 
بــا تعــدادی از ســاخته های فیلم ســازان  اصلــی ســینمای آمریــکا 
معــروف سفیدپوســت در ایــن دوره برجســتگی بیشــتری پیــدا می کنــد: 
فیلم هــای چــون رگتایــم )1981، میلــوش فورمــن(، کاتــن کالب 
)1984، فرانســیس فــورد کوپــوال(، داســتان یــک ســرباز )1984، 
ــی )1985، اســتیون اســپیلبرگ( از آن  ــگ ارغوان نورمــن جویســن(، رن
ــی  ــرض یک ــه در ع ــی ک ــر و تحول ــانه ی تغیی ــوان نش ــد. به عن جمله ان
دو دهــه رخ داده بــود همیــن بــس کــه دغدغــه ی خاطــر هیــچ یــک از 
ــه  ــود ک ــی نب ــا، آن حــس آرمان گرایانه-بشردوســتانه ی لیبرال ــن فیلم ه ای
چنــان نقــش پراهمیتــی بــرای فیلم ســازان لیبــرال هالیــوودی نســل قبــل 
داشــت. بنابرایــن در دهــه 80 میــادی، مضامیــن مربــوط بــه ســیاهان یــا 
ــوان  ــا به عن ــدند ی ــوط می ش ــژادی مرب ــه ای ن ــای کلیش ــه جبهه گیری ه ب
ــه  ــی ک ــش قصه های ــرای نمای ــه و کارت پســتالی ب ــه ای متظاهران پس زمین

ــت. ــه کار می رف ــد، ب ــفیدها بودن ــاره س ــوالً درب معم
ــدان  ــی نه چن ــان مســتثنی اســت- ول ــن می ــه در ای ــی البت ــگ ارغوان رن
ــه  ــیوه ای ک ــطه ی ش ــه به واس ــی اش، بلک ــری اخاق ــر موضع گی به خاط
بــه موضــوع پرداختــه می شــود. ایــن فیلــم بــر اســاس کتــاب پرفــروش 
آلیــس واکــر ســاخته شــد کــه برنــده جایــزه پولیتــزر هم هســت. داســتان 
حــول ماجــرای زندگــی یــک زن روســتایی سیاه پوســت جنوبــی )ووپــی 
گلدبــرگ( می گــردد کــه در طــول عمــرش مــدام مــورد سوءاســتفاده ی 
ــار بــود کــه هالیــوود ایــن  مــردان قــرار گرفتــه اســت. ایــن نخســتین ب
ــت  ــردان سیاه پوس ــان و م ــه ی زن ــوع رابط ــه موض ــرده ب ــن بی پ چنی
ــنگ ها از آن  ــی، فرس ــن پرداخت ــه چنی ــت ک ــی اس ــت. بدیه می پرداخ
تصویــر کلیشــه ای ســال های اولیــه فاصلــه داشــت؛ ولــی درعیــن حــال 
ســر و صــدا هــم بــه پــا کــرد زیــرا فیلم توســط اســپیلبرگ ســاخته شــده 
بــود کــه مطابــق معمــول جهــت تأثیرگــذاری محتــوای حســی درام بــر 

ــود. ــه ب تماشــاگر از تمامــی مهارت هــای خــود بهــره گرفت
ــد  ــم اون بای ــدون شــک فیل ــن نقطــه ی عطــف دهــه 80 ب ــی مهم تری ول
داشــته باشــدش )She’s Gotta have it( ســاخته ی کم هزینــه اســپایک لــی 

در ســال 1986 بــود.
در دهــه 90 میــادی، تجربــه ســینماگران آفریقایی-آمریکایــی بــه 
موضــوع پــر ســروصدای خشــونت های درون شــهری و »فرهنــگ 
 )1991( Boyz & N the Hoad ــم ــرد. فیل ــدا ک ــل پی ــی« تمای هفت تیرکش
ــزی  ــوب مرک ــش جن ــش در بخ ــه ماجرای ــینگلتون ک ــان س ــاخته ج س
را  نومیــدی ای  و  ســرخوردگی  حــس  می گذشــت  لس آنجلــس 
)کــه حــاال جــزء تفکیک ناپذیــر تجریــه ی آفریقایی-آمریکایی هــای 
شهرنشــین در قالــب فروپاشــی اجتماعــی و کلبی مســلکی اساســی آن هــا 
ــید.  ــر می کش ــود( به تصوی ــده ب ــو ش ــن س ــه ای ــه 80 ب ــه ی ده از میان
ــهری را  ــه ی ش ــک جامع ــده ی ی ــس آزاردهن ــی ح ــم، به خوب ــن فیل ای
ــده شــده اند  ــاع ران ــه حواشــی اجتم ــه از نظــر فرهنگــی و سیاســی ب ک
ــت.  ــش می گذاش ــه نمای ــد، ب ــت نظرن ــت تح ــوی دول ــته ازس و پیوس
ــن همــه و شــکنندگی طبیعــت  ــز و خاصــی از ای ــودن گری ناممکــن ب
ــن  ــی درام خش ــه ی اصل ــز درون مای ــتان نی ــان سیاه پوس ــات می ارتباط
New Jack City )1991( ســاخته ماریــو وان پیبلــز و خــروج مســتقیم از 
بروکلیــن )1991( ســاخته متــی ریــچ اســت. نکتــه آیرونیــک دربــاره ی 
فیلم هــای جدیــد ســینماگران آفریقایی-آمریکایــی ایــن اســت کــه دقیقــًا 
ــه ی سیاه پوســتان در جامعــه ی آمریــکا را  شکســت سیاســت ادغام گرایان
بــه اثبــات می رســانند؛ ســینمایی کــه بــه دور از آن ایــده آل لیبرالیســتی، 
در محــدوده ی یــک غربــت گاه خطرنــاک، دنیایــی غریــب، بیگانــه و جــدا 
ــرای خــود به وجــود آورده اســت. ســینمای  از دنیــای سفیدپوســتان را ب
آمریــکا بــا گذشــت حــدود 120 ســال از پیدایــش خــود هنــوز نتوانســته 

ــد. ــدا کن ــی پی ــتان راه حل ــی سیاه پوس ــکل بازنمای ــرای مش ب
آوتیس
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آناتومی بورژوا دمکراسی چپ ایران
بخش هشتم: چرا منصور حکمت درکی نادرست و غیر مارکسیستی از سوسیالیسم دارد؟

بنــا بــه تصــور منصــور حکمــت: »سوسیالیســم جنبــش بازگردانــدن اختیــار بــه 
ــر اقتصــادی و  ــرای خــاص کــردن انســان ها از جب انســان اســت. جنبشــی ب
از اســارت در قالب هــای از پیــش تعین شــده تولیــدی. جنبشــی بــرای از بیــن 
بــردن طبقــات و طبقه بنــدی انســان ها.« )مارکسیســم و جهــان امــروز: 265( و 
»سوسیالیســم، خاصــی کامــل انســان از هــر نــوع محرومیــت و اســارت و غلبه 
او بــر مقــدرات اجتماعــی و اقتصــادی خــود اســت. امــا همــه این هــا تنهــا بــا 
از میــان بــردن ســرمایه به عنــوان قدرتــی خــارج از کنتــرل تولیدکننــده مســتقیم 

و تقابــل آن بــا کار مزدبگیــر مقــدور می شــود«.)تفاوتهای مــا: 220(
به ظاهــر ایــرادی در ایــن جمــات و تعابیــر نیســت. امــا آن چنــان کــه نشــان 
خواهیــم داد درِک منصــور حکمت از سوسیالیســم، دولت دیکتاتــوری پرولتاریا 
ــتی ترین  ــر مارکسیس ــتی ترین و غی ــی از ایده آلیس ــتی یک ــه سوسیالیس و جامع
عناصــر منظومــه فکــری او اســت. چیــزی کــه اساســا از نــگاه غیر ماتریالیســتی 
دیالکتیکــی او بــه جامعــه، تاریــخ و نظــام ســرمایه داری نشــأت گرفتــه و نهایتــا 
ــک  ــتراتژیک و پراتی ــق اس ــرات در اف ــیال دمک ــم سوس ــی از رفرمیس به نوع

ــش منتهــی می شــود.  سیاســی او و پیروان
سوسیالیسم یا کمونیسم؟

ــل  ــم قائ ــم و کمونیس ــوم سوسیالیس ــان دو مفه ــی می ــاً تفاوت ــت، اساس حکم
نیســت. یــا دقیق تــر این کــه هیــچ خــط تمایــزی میــان جامعــه سوسیالیســتی 
ــار او متوجــه نمی شــود  و جامعــه کمونیســتی ترســیم نمی کنــد و خواننــده آث
ــاور وی  ــه ب این هــا دو مرحلــه از جامعــه بشــری هســتند و یــا یــک چیــز؟ ب
»اســاس ایــن انقــاب، لغــو سیســتم کار مــزدی و اشــتراکی کــردن کل وســایل 
تولیــد و توزیــع اســت... بایــد ایــن را تأکیــد کــرد کــه سوسیالیســم یــک نظــام 
اقتصــادی بــدون پــول و بــدون اشــتغال مــزدی اســت و ســپس امکان پذیــری 
ســازماندهی تولیــد بــدون کاال بــودن نیــروی کار را نشــان داد«.)مارکسیســم و 
جهــان امــروز: 252 و 271( و همیــن تعبیــر را در مــورد کمونیســم هــم بــه کار 
می بــرد )یــک دنیــای بهتــر: 346( و تأکیــد می کنــد کــه »برنامــه مــا، برقــراری 
ــی،  ــیم طبقات ــدون تقس ــه ای ب ــتی اســت. جامع ــه کمونیس ــک جامع ــوری ی ف
ــدون  ــری و ب ــدون مزدبگی ــد، ب ــایل تولی ــر وس ــت خصوصــی ب ــدون مالکی ب

ــا اســت(  ــدات از م ــا: 353( )تأکی ــت« )همان ج دول
امــا واقعیــت چنیــن نیســت. زمیــن ســخت واقعیــت و ضرورت هــای برآمــده 
ــای  ــی هفــت هــزار ســاله و انبوهــی از تضادهــا و بقای از یــک جامعــه طبقات
روابــط تولیــدی، مناســبات اجتماعــی و باورهــا و عــادات و عقاید دنیــای کهن، 
ــاب  ــروزی انق ــورژوازی، پی ــوری ب ــت دیکتات ــس از ســرنگونی دول ــی پ حت
ــه  ــروری ک ــای ض ــد. تضاده ــه دارن ــم ادام ــتقرار سوسیالیس ــتی و اس کمونیس
ــای تشــخیص واقعیــت و ســپس  ــا آرمــان و اراده و تمایــل، بلکــه برمبن ــه ب ن
ــه  ــردن و رســیدن ب ــل حــل ک ــر مســیرهایی مشــخص، قاب ــت ب ــر واقعی تغیی
آزادی هســتند. مارکسیســم در صورت بنــدی و توضیــح ایــن واقعیــت و 
ضرورت هــای برآمــده از آن، به روشــنی دو مرحلــه از تکامــل جامعــه بشــری 
یعنــی »فــاز نخســت جامعــه کمونیســتی« )سوسیالیســم( و »فــاز باالتــر جامعــه 
ــن  ــد اســت »بی ــد  و معتق ــک می کن ــم تفکی کمونیســتی« )کمونیســم( را از ه
جامعــه ســرمایه داری و جامعــه کمونیســتی، یــک دوره تحــول انقابــی از اولــی 
ــاف  ــس برخ ــا: 17 و 24( مارک ــه گوت ــد برنام ــود دارد« )نق ــی وج ــه دوم ب
ــود کــه در کوتاه مــدت  ــاور نب ــن ب ــر ای آنارشیســت ها و شــبه آنارشیســت ها ب
می تــوان دولــت را ملغــی کــرد، کار مــزدی را لغــو کــرد و کمونیســم را »فــورا« 

مســتقر کــرد. 
برابری یا کمونیسم؟

یکــی دیگــر از مفاهیــم نادرســت بحــث حکمــت در رابطــه بــا سوسیالیســم و 
جامعــه سوسیالیســتی، مقولــه »برابــری« اســت. او معتقــد اســت: »مقــوالت و 
مفاهیــم معینــی... به عنــوان مفاهیمــی مقــدس در فرهنــگ سیاســی توده هــای 
ــاه  ــت و رف ــری، عدال ــد. آزادی، براب ــای گرفته ان ــان ج ــر جه ــردم در سراس م
در صــدر ایــن شــاخص ها قــرار دارنــد... کمونیســم کارگــری جنبشــی بــرای 
دگرگونــی جهــان و برپایــی جامعــه ای آزاد، برابــر، انســانی و مرفــه اســت« )یک 
دنیــای بهتــر: 334( و »جامعــه کمونیســتی بــه ایــن ترتیــب بــرای نخســتین بــار 
ــل  ــه عم ــه جام ــی کلم ــی واقع ــان ها به معن ــری انس ــان آزادی و براب ــه آرم ب
ــار و  ــه از اجب ــی بلک ــرکوب سیاس ــتم و س ــط از س ــاند. آزادی نه فق می پوش

ــا: 347(  ــر«. )همان ج ــاد اقتصــادی و اســارت فک انقی
ــی  ــه مقوالت ــگاه ایده آلیســتی حکمــت ب ــاالت از ن ــن مق در بخــش ســوم1  ای

مثــل »ذات انســان«، »هویــت سوسیالیســتی انســان« و مغایــرت آن بــا واقعیــت و 
ماتریالیســم تاریخــی مارکسیســتی صحبــت کردیــم. اکنــون بارقــه همــان بحــث 
ــح  ــه حکمــت را ترجی ــاهدیم. پاســخ ب ــم ش ــری« ه ــورد مســاله »براب را در م
ــه  ــاب ب ــس خط ــرودون و انگل ــه پ ــاب ب ــس خط ــان مارک ــم از زب می دهی
دورینــگ بدهیــم کــه گفتنــد: »تصــور برابــری... محصــول تاریخــی اســت کــه 
بــرای به وجــود آمدنــش روابــط تاریخــی خاصــی ضــروری بــود... برابــری هــر 
ــی  ــگ: 106( و »بدیه ــی دورین ــی« )آنت ــت جاودان ــزی اســت به جــز حقیق چی
اســت کــه تمایــل بــه برابــری از مختصــات قــرن مــا اســت. حــال اگــر کســی 
ــا  ــدی کام ــایل تولی ــا، وس ــا نیازمندی ه ــته ب ــای گذش ــه قرن ه ــد ک بگوی
متفاوتــی دوراندیشــانه در راه تحقــق برابــری فعالیــت می کردنــد، چنیــن فــردی 
ــا را به جــای وســایل و  ــرن م ــد و انســان های ق ــزار تولی در درجــه نخســت اب
انســان های قرن هــای گذشــته قــرار داده اســت و شــناخت غلطــی از حرکــت 

تاریــخ دارد« )فقــر فلســفه: 118( 
پــس مفهــوم برابــری برخــاف تصــور حکمــت، نــه یــک ارزش ذاتــی و ابــدی 
ــک دوران  ــول ی ــه محص ــتی، بلک ــوم کمونیس ــود و مفه ــدِف در خ ــک ه و ی
مشــخص از تاریــخ بشــر یعنــی جامعــه ســرمایه داری اســت. چنــان کــه مارکس 
ــا  ــازم ب ــه ســرمایه داری م ــی انســان ها در جامع ــری حقوق ــرد براب تشــریح ک
»مبادلــه برابرهــا« در تولیــد کاالیــی ســرمایه داری اســت )نقــد برنامــه گوتــا: 16( 
و در مقابــل نظــام سلســله مراتبــی فئودالــی کــه انســان ها در مقابــل قانــون و 
دولــت در موقعیت هــای نابرابــر قــرار دارنــد. برابــری و تــاش بــرای تضمیــن 
ــی معنــی دارد کــه  ــری انســان ها )شــهروندان در نظــام ســرمایه داری( زمان براب
»نابرابــری« در بطــن روابــط آن جامعــه یعنــی در دل نظــام طبقاتــی وجود داشــته 
ــه و  ــری سوسیالیســتی- در ُکن ــی براب ــی در معن ــری« -حت باشــد. مفهــوم »براب
اســاس خــود بــا کمونیســم و جامعــه کمونیســتی مغایــر و متضــاد اســت. مــا 
در جهــان کمونیســتی ارزشــی بــه نــام »برابــری« نداریــم چــون نابرابــری وجود 
نــدارد کــه ارزش هــا و هنجارهــا و قوانیــن برابری طلبانــه در مقابــل آن قــدم علم 
کننــد؛ چــون طبقــات و تمایــزات طبقاتــی موجــود نیســتند کــه مناســبت بیــن 
مــردم در پروســه تولیــد را برمبنــای تمایــز طبقاتــی پیــش ببرنــد. از ایــن رو باب 
آواکیــان گفــت: »کمونیســم حرکــت بــه ورای برابــری اســت. یعنــی حرکــت 
ــا  ــدارد.... آی ــت ن ــری در آن جــا موضوعی ــه براب ــه مقول ــه ای ک فراســوی جامع
ــه کمونیســم  ــم ب ــون می خواهی ــه! چ ــم؟ ن ــری را رواج دهی ــم نابراب می خواهی
برســیم، می خواهیــم بــه ورای تولیــد و مبادلــه کاالیــی و قانــون ارزش برویــم«. 

)کمونیســم نویــن: 161(
امــا در دوران گــذار سوسیالیســتی به ســمت کمونیســم جهانــی، برابــری یــک 
ــوز  ــه هن ــت ک ــن عل ــه ای ــا ب ــد و ضــروری اســت. دقیق ــم، کارآم ــوم مه مفه
ــری موجــود  ــا نابراب ــاوت ب ــا متف ــکال مختلــف -اگرچــه کیفیت ــری به اَش نابراب
در نظــام ســرمایه داری- در بطــن جامعــه موجــود اســت. مارکــس به درســتی 
ایــن ویژگــی دوران گــذار جامعــه سوسیالیســتی را تشــریح کــرد کــه »جامعه ای 
کــه تــازه از جامعــه ســرمایه داری ســر برمــی آورد... کــه به لحــاظ اقتصــادی، 
اخاقــی و فکــری هنــوز عائــم زاده شــدن از زهــدان جامعــه کهــن را بــا خــود 
ــده از جامعــه  ــواع نابرابری هــای برجای مان ــا: 15( و ان ــه گوت ــد برنام دارد«. )نق
طبقاتــی قدیــم هنــوز تــا مدت هــا در بطــن جامعــه جدیــد موجودنــد. از همــه 
مهم تــر نظــام مــزدی و اصــِل سوسیالیســتی »بــه هــر کــس بــه انــدازه کارش«. 

نظام مزدی
ــزدی را  ــام م ــن نظ ــزدی و برانداخت ــو کار م ــددش لغ ــار متع ــت در آث حکم
به عنــوان شــرط ضــروری سوسیالیســم تعریــف کــرد و برمبنــای همیــن درک 
ــر  ــورد نظ ــای م ــم به معن ــه »سوسیالیس ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت ب نادرس
ــا نشــده اســت«. )مارکسیســم و  ــی برپ ــا جای ــروز عم ــا ام مارکسیســت ها ت
جهــان امــروز: 256( او البتــه هیــچ گاه -ازجملــه در ســند یــک دنیــای بهتــر- 
توضیــح نــداد کــه نظــام مــزدی را چگونــه و در چــه فراینــدی ملغــی کــرده و 
چــه سیســتمی را جانشــین آن خواهــد کــرد. ادعــای »لغــو فــوری کار مــزدی« 
در امتــداد همــان درک شــبه آنارشیســتی »اســتقرار فــوری جامعــه کمونیســتی« 

اســت.
مســاله کار مــزدی مربــوط بــه بحــث توزیــع و نظــام توزیــع در جامعــه اســت. 
مقولــه مهمــی کــه در کنــار مالکیت بــر ابــزار تولیــد و چگونگی مناســبات مردم 
بــا هــم در پروســه تولیــد، یکــی از عناصــر ســه گانــه هر شــیوه تولیــد اجتماعی 
اســت. مارکسیســم به درســتی بــر ایــن بــاور اســت کــه مــزد و نظــام مــزدی باید 
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لغــو شــوند و مــا در جامعــه کمونیســتی چیــزی بــه نــام مــزد نداریــم. شــعار 
و الگــوی جامعــه جهانــی کمونیســتی در مــورد مســاله توزیــع؛ »بــه هــر کــس 
بــه انــدازه نیــازش اســت«. امــا مارکــس بــا تحلیــل واقعیــت و ضرورت هــای 
ــان ســرنگون کــردن نظــام ســرمایه داری، اســتقرار  ــای انســان در جری ــِش پ پی
دولــت دیکتاتــوری پرولتاریــا و ســاختمان سوسیالیســم، برخــاف آنارشیســم و 
شــبه آنارشیســم به درســتی دریافــت کــه اصــِل »از هــر کــس بــه انــدازه توانــش 
و بــه هــر کــس بــه انــدازه نیــازش« و لغــو نظــام توزیــع مبتنــی بــر میــزان کار، 
یــک شــبه و حتــی در کوتاه مــدت ممکــن نیســت و بخشــی از همــان فراینــد 

حرکــت جامعــه سوسیالیســتی به ســمت کمونیســم اســت. 
ــر  ــه، »از ه ــع در جامع ــوی توزی ــل و الگ ــتی، اص ــذار سوسیالیس در دوران گ
ــه  ــود. ب ــدازه کارش« خواهــد ب ــه ان ــه هــر کــس ب ــدازه توانــش و ب کــس به ان
ایــن شــکل کــه هــر فــرد کارُکنــی خــود را درگیــر کار تولیــدی جامعــه کــرده 
ــب  ــر حس ــه را ب ــده در جامع ــد ش ــی تولی ــای مصرف ــی از فرآورده ه و حجم
ــه ایــن شــکل اســت کــه  ــا ب میــزان کارش دریافــت می کنــد. ایــن دریافــت ی
ــد کــه نشــان می دهــد  ــرد کارکــن »گواهی نامــه ای از جامعــه دریافــت می کن ف
ــرای صنــدوق عمومــی(  فــان مقــدار کار )پــس از کســر مــواردی از کارش ب
انجــام داده اســت و بــا ایــن گواهی نامــه از انبــار اجتماعــی وســایل مصرفــی، 
ــه انــدازه کارش، محصــول دریافــت می کنــد« )نقــد برنامــه گوتــا: 16( و یــا  ب

ــرد. ــورت می گی ــزدی ص ــی و م ــورت پول به ص
 بایــد توجــه داشــت کــه مقولــه »دســتمزد« در دو نظــام تولیــدی سوسیالیســتی 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــس می کنن ــی را منعک ــدی متفاوت ــط تولی ــرمایه داری، رواب و س
نیــروی کار در نظــام ســرمایه داری کاال اســت. یعنــی ارزش آن بــر اســاس کار 
اجتماعــاً الزم تعییــن شــده و درآمــد ناشــی از فــروش تــوان کار )نیــروی کار( 
کارگــر اســت. و از آن جــا کــه ابــزار تولیــد در تملــک خصوصــی ســرمایه داران 
و کارفرمایــان قــرار دارنــد، ایــن رابطــه مــزدی برمبنــای مناســبات اســتثمارکننده 
و استثمارشــونده پیــش رفتــه گرچــه در نظــام سوسیالیســتی، نیــروی کار کاال 
نیســت. امــا همان طورکــه مارکــس تأکیــد کــرد: اصــل توزیــع در دوران 
سوسیالیســم نمی توانــد برمبنــای »برابــری کامــل« صــورت بگیــرد و »تــا آن جــا 
ــوط می شــود، همــان  ــد مرب ــراد مول ــن اف ــی بی ــع وســایل مصرف ــه توزی ــه ب ک
اصلــی حاکــم اســت کــه در مبادلــه کاالهــای هــم ارز حاکــم بــود: مقــدار معینــی 
ــود.  ــه می ش ــر مبادل ــکل دیگ ــدار کار در ش ــان مق ــا هم ــکل ب ــک ش کار در ی
بنابرایــن حــق برابــر در این جــا هنــوز... حــق بورژوائــی اســت... و ایــن حــق 
برابــر، حقــی نابرابــر بــرای کار نابرابــر اســت« )نقــد برنامــه گوتــا: 16( چــرا کــه 
افــراد از ایــن نقطــه نظــر برابرنــد کــه جامعــه از یــک معیــار واحــد یعنــی کار 
ــا  ــد. ام ــان آن هــا، اســتفاده می کن ــی می ــری فرآورده هــای مصرف ــرای اندازه گی ب
ــد،  ــا هــم فــرق می کنــد؛ برخــی قــوی و برخــی ضعیف ان شــرایط کارگــران ب
ــه  ــاز بیشــتری ب ــد و نی برخــی تنهــا زندگــی می کننــد و برخــی ازدواج کرده ان
ــر  ــا ب ــی اساس ــری حقوق ــن براب ــن چنی ــد. بنابرای ــی دارن ــای مصرف فرآورده ه
ــای  ــه احی ــد زمین ــت می توان ــت و به همین عل ــده اس ــا ش ــری بن ــی نابراب نوع
تمایــزات طبقاتــی و نهایتــا احیــای ســرمایه داری در جامعــه باشــد. ایــن حــِق 
بورژوایــی و برابــری مبتنــی بــر نابرابــری و اصــل توزیــع بــر اســاس »بــه هــر 
کــس بــه انــدازه کارش« را نمی تــوان دل بخواهــی نفــی کــرد. چــرا کــه محصول 
دنیــای کهــن اســت و به صــورت ضرورتــی بــه مــا رســیده اســت. امــا چنــان 
کــه مارکــس گفــت: »در فــاز باالتــر جامعــه کمونیســتی، پــس از ناپدیــد شــدن 
تبعیــت برده ســاز فــرد از تقســیم کار و همــراه بــا آن تضــاد بیــن کار ذهنــی و 
کار بدنــی؛ پــس از تبدیــل شــدن کار از صرفــا وســیله ای بــرای زندگــی بــه نیــاز 
اصلــی زندگــی؛ پــس از افزایــش نیروهــای مولــد همــراه بــا تکامــل همه جانبــه 
ــان  ــا در آن زم ــی، آری تنه ــروت تعاون ــمه های ث ــه چش ــوران هم ــرد و ف ف
ــت آن فراگذشــت و جامعــه  ــی در تمامی ــق تنــگ حــق بورژوای ــوان از اف می ت
ــر پرچــم خــود چنیــن نقــش کنــد: از هرکــس برحســب  خواهــد توانســت ب
توانایــی اش و بــه هرکــس برحســب نیازهایــش!« )نقــد برنامــه گوتــا: 17( امــا 
ــد، خودبه خــود طــی نخواهــد شــد و در دوران گــذار سوسیالیســتی  ــن رون ای
و تحــت دیکتاتــوری پرولتاریــا بایــد حــق بورژوایــی را هــر آینــه محــدود کــرد. 
ایــن محــدود کــردن بر بســتر مبــارزه طبقاتــی در جامعــه سوسیالیســتی و مبارزه 
بــا ایده هــا و تفکــرات مــردم بــرای انقــاب صــورت می گیــرد و افــق جامعــه 
ــری  ــاز« جهت گی ــر اســاس نی ــع ب ــر اســاس کار« به ســمت »توزی ــع ب از »توزی

می کنــد2. 
سوسیالیسم چیست؟

ــدازه کــه شــیوه تولیــد ســرمایه داری  کارل مارکــس و فردریــش انگلــس آن ان
ــورد  ــد، در م ــدی کردن ــل و تشــریح و صورت بن ــام کاپیتالیســتی را تحلی و نظ
ــد.  ــه نکردن ــه شــده ای ارائ ــر روشــن و فرمول سوسیالیســم و کمونیســم تصوی
ــه پیشــگو  اساســا امــکان چنیــن کاری را هــم نداشــتند. مارکــس و انگلــس ن
بودنــد و نــه رویاپــرداز. آن هــا دانشــمندانی بودنــد کــه بــا تحلیــل تضادهــای 

جامعــه ســرمایه داری، تاریــخ جامعــه بشــری و چگونگــی تحــول و دگرگونــی 
آن، چارچوبــه کلــی و خطــوط عمــده جامعــه ای را صورت بنــدی کردنــد کــه 
ــورژوازی  ــوری ب ــت دیکتات ــردن دول ــرنگون ک ــس از س ــد پ ــریت می توان بش
ــه، در  ــن جامع ــای ای ــا و تضاده ــادی از ویژگی ه ــش زی ــد. بخ ــتقر کن مس
جریــان تحقــق و اجــرای آن قابــل مشــاهده و صورت بنــدی بودنــد. مارکــس 
ــه ای از  ــر اولی ــدن تصوی ــانس دی ــط ش ــان فق ــان حیات ش ــس در زم و انگل
ــت  ــتند و از آن دول ــس داش ــون پاری ــا را در کم ــوری پرولتاری ــت دیکتات دول
ــا  ــا اساس ــد. ام ــره بردن ــتی به ــوری مارکسیس ــن تئ ــیار در تبیی ــتعجل بس مس
شــاهد اســتقرار یــک جامعــه و اقتصــاد سوسیالیســتی نبودنــد. بــا ایــن وجــود 
ــت  ــه سوسیالیســتی و دول ــدی مارکــس از چیســتی جامع ــن فرمول بن دقیق تری
ــد و در برخــی از  ــی در فرانســه آم ــای طبقات ــاب نبرده سوسیالیســتی در کت
ــا بیشــتر تشــریح شــد. مارکــس  ــه گوت ــد برنام ــار دیگــرش هم چــون نق آث
نوشــت: »سوسیالیســم اعــام انقــاب دائمــی و دیکتاتــوری پرولتاریــا به عنــوان 
دوران گــذار ضــروری به ســوی الغــای کلیــه تمایــزات طبقاتــی، نابــودی کلیــه 
روابــط تولیــدی کــه ایــن تمایــزات طبقاتــی برمبنــای آن هــا شــکل می گیرنــد، از 
بیــن بــردن کلیــه روابــط اجتماعــی مــازم بــا ایــن روابــط تولیــدی و ســرنگون 
ــد«.  ــی برمی آین ــط اجتماع ــن رواب ــه از ای ــت ک ــی اس ــی تفکرات ــردن تمام ک
)نبردهــای طبقاتــی در فرانســه: 145( صورت بنــدی ای کــه بعدهــا در جنبــش 
ــی  ــی پرولتاریای ــاب فرهنگ ــخصا در دوران انق ــتی و مش ــی کمونیس بین الملل
ــت« معــروف شــد. مائوتســه دون مفهــوم چهــار کلیــت  ــه »چهــار ُکلیّ چیــن ب
ــت  ــتر ماهی ــم بیش ــف و فه ــا کش ــید و ب ــرون کش ــر آوار بی ــس را از زی مارک
ــر  ــن نظ ــم را از ای ــم کمونیس ــتی، عل ــه سوسیالیس ــای جامع و قانون مندی ه
ــای همیــن جهــش تئوریــک و خطــی، توانســت انقــاب  تکامــل داد3 و برمبن
پرولتــری در چیــن سوسیالیســتی )1976-1949( را بــه باالتریــن قلــه ای برســاند 
کــه تاکنــون پرولتاریــای جهــان در عمــل فتــح کــرده اســت. بــاب آواکیــان در 
کمونیســم نویــن، بــا اتــکا بــه مفهــوم چهارکلیــت مارکــس، تکامــات مائــو و 
ــوروی )1956-1917( و  ــتی ش ــای سوسیالیس ــه دولت ه ــدی از تجرب جمع بن
چیــن )1976-1949(، درک مــا از چیســتی سوسیالیســم و چگونگــی حــل بهتــر 

تضادهــای جامعــه سوسیالیســتی را فراتــر از هــر زمــان بــرده اســت .4
ــوری مارکسیســتی  ــه مفهــوم چهــار کلیــت مارکــس، تئ ــا توجــه ب ــن ب بنابرای
دولــت -کــه  انگلــس و لنیــن نقــش مهمــی در تدقیــق آن داشــتند- تکامــات 
مائــو و ســنتز نویــن بــاب آواکیــان می تــوان گفــت: مفهــوم سوسیالیســم ناظــر 

بــر ســه پدیــده اســت کــه بــا هــم ارتبــاط درونــی دارنــد. 
ــر  ــا ب ــه پرولتاری ــی ک ــت طبقات ــکل حاکمی ــه ش ــم به مثاب ــم( سوسیالیس یک

نیروهــای بورژوایــی ســابق و جدیــد حکــم می رانــد، 
دوم( سوسیالیســم به عنــوان یــک شــیوه تولیــدی کــه در آن مالکیــت اجتماعــی 
جــای مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد را گرفتــه و هــدف تولیــد نه کســب 
ــه  ســود بلکــه رفــع نیازهــای جامعــه اســت. در فرماندهــی اقتصــاد جامعــه ن
ــار  ــودی چه ــردم، ناب ــای م ــع نیازه ــت رف ــه سیاس ــود بلک ــون ارزش و س قان

کلیــت و کمــک بــه پیشــبرد انقــاب جهانــی نهفتــه اســت. 
ســوم( سوسیالیســم به مثابــه یــک دوران گــذار کــه بــا مبــارزات حــاد طبقاتــی، 
تحــوالت عمیــق اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی، جوش و خــروش فکری و 
سیاســی و خاقیــت و ابتــکار و نوآوری هــای توده هــای مــردم همــراه اســت. 
هــدف ایــن مبــارزات نابــودی چهــار کلیــت، محــو طبقــات و تمایــزات طبقاتی 

در مقیــاس جهانــی و رســیدن بــه کمونیســم جهانــی اســت.
ــت  ــوای دول ــه محت ــت، ب ــت از دول ــد درک حکم ــن نق ــد ضم ــماره بع در ش
ــم در  ــن درک از مارکسیس ــم و تکامل یافته تری ــر مارکسیس ــتی از نظ سوسیالیس

زمانــه مــا یعنــی کمونیســم نویــن خواهیــم پرداخــت.
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 مارکسیســتی
بخش سوم

در شیوۀ تولید سرمایه داری 
»حق خوردن« موجود نیست 

در دو شــماره قبــل گفتیــم شــالوده یــا اســاِس هــر نظــام اجتماعــی، 
ــه  ــد در آن جامع ــازمان یابی تولی ــیوۀ س ــادی و ش ــاِی اقتص زیربن
اســت و هــر زیربنــای اقتصــادی مشــخص، روبنــای سیاســِی 
ســازگار بــا خــود را نیــاز دارد و آن را به وجــود مــی آورد. روبنــای 
ــات  ــگ و اخاقی ــوژی و فرهن ــت و ایدئول ــامل سیاس ــی ش سیاس
ــا  ــت ی ــدۀ آن، دول ــه تعیین کنن ــا وج ــت ام ــه اس ــم در جامع حاک
ــه و  ــادی جامع ــای اقتص ــد. زیربن ــم می باش ــِی حاک ــدرت سیاس ق
ــد  ــازمان یابی جامعه ان ــِف س ــطوح مختل ــِی آن، س ــای سیاس روبن
ــل و  ــل عم ــش متقاب ــۀ برهم کن ــوده و در رابط ــده  ب ــه درهم تنی ک

حرکــت می کننــد.  
ــی  ــکل انتزاع ــد به ش ــم، تولی ــن گفتی ــل هم چنی ــماره های قب در ش
ــخصی  ــدی مش ــط تولی ــتر رواب ــر بس ــه ب ــود بلک ــام نمی ش انج
می توانــد انجــام بپذیــرد کــه میــان مــردم برقــرار می شــود. روابــط 
تولیــدی در ســه وجــه متبلــور می شــود: مالکیــت بــر ابــزار تولیــد، 
توزیــع  ثــروت حاصــل از فرآینــد تولیــد و جایــگاه هــر کــس در 

فرآینــد تولیــِد اجتماعــی. 
ــث  ــه بح ــتی را ک ــی مارکسیس ــاد سیاس ــری از اقتص ــوم دیگ مفه
ــدی  ــای تولی ــان نیروه ــِل می ــِش متقاب ــا برهم کن ــاد ی ــم، تض کردی
)نیروهــای مولــده( و روابــط تولیــدی بــود. رفیــق آواکیــان توضیــح 
ــط تولیــدی یکــی  ــان نیروهــای تولیــدی و رواب می دهــد: »تضــاد می
دیگــر از نــکات اساســی مارکــس اســت. وقتــی آن را بیــان می کنیــم 
ــت  ــال ها وق ــد س ــس بای ــا مارک ــد. ام ــر می آی ــح به نظ ــی واض خیل
صــرف می کــرد ... تــا از ظواهــر بیرونــی بــه تضــادی کــه در هســتۀ 
مرکــزی سیســتم قــرار دارد برســد: تضــادی کــه توســط او و به طــور 
ــدی و  ــای تولی ــان نیروه ــوان تضــاد می ــی در مارکسیســم به عن کل
روابــط تولیــدی شناســایی شــده اســت. ایــن تضــادی کــه محــرِک 
اساســی سیســتم اســت به نوبــۀ خــود بــه تضــاد دیگــری پــا می  دهــد 
ــاد  ــی تض ــت(. یعن ــا آن اس ــی ب ــی دیالکتیک ــۀ درون )و دارای رابط
میــان ... زیربنــای اقتصــادی و روبنایــی کــه برمبنــای آن زیربنــای 
ــان.  ــه و کارش تقویــت آن اســت. ...« )آواکی اقتصــادی اســتقرار یافت

ــادی انقــاب کمونیســتی و روش انجــام آن، اوت 2014(   ــه م پای
دانــش،  مولــده(  نیروهــای  )یــا  تولیــد  نیروهــای  از  منظــور 
مهارت هــا، ابــزار و منابــِع در دســترس جامعــه بــرای تولیــِد 
نیازهــای گســترش یابندۀ آن اســت. در ایــن مجموعــه، خــود انســان 
و مهارت هــا و کارش مهم تریــن جــزء اســت. هنگامــی کــه از 
ــر  ــاورزی« در عص ــراع »کش ــد اخت ــدی مانن ــم تولی ــوالت عظی تح
ــین  ــراع »ماش ــش( و اخت ــال پی ــزار س ــه 12 ه ــب ب ــنگی )قری نوس
ــورد  ــع در م ــم درواق ــت می کنی ــم، صحب ــرن هیجده ــار« در ق بخ
ــنگی،  ــر نوس ــم. در عص ــخن می گویی ــدی س ــای تولی ــد نیروه رش
کشــت زمیــن و اهلــی کــردن دانه هــای وحشــی و حیوانــات جــای 
ــد  ــت. فرآین ــه را گرف ــردآوری دان ــق شــکار و گ ــذا ازطری ــد غ تولی
ــای  ــد نیازه ــر و خطــرات تولی ــد، آســان تر و محصــول فراوان ت تولی
ــر  ــرورِت تغیی ــدی ض ــای تولی ــد نیروه ــد. رش ــر ش ــی کمت زندگ
ــا آن  ــراه ب ــط و هم ــن رواب ــود آورد. ای ــدی« را به وج ــط تولی »رواب
ــرد.  ــر ک ــی تغیی ــاختار اجتماع ــی س ــور کل ــی و به ط ــط اجتماع رواب
ــر  ــت خصوصــی ب ــام مالکی ــی، نظ ــتراکی کمون ــی اش به جــای زندگ
ــردن  ــیر ک ــد و اس ــه تولی ــِی اضاف ــک خصوص ــد و تمل ــزار تولی اب
انســان های دیگــر بــرای کار روی زمیــن به مثابــه بـَـرده و تقســیم کار 
ــور  ــز به ظه ــت« نی ــد و »دول ــرد به وجــود آم ــان زن و م جنســیتی می
ــدات  ــت و تولی ــه کارش مدیری ــد ک ــود آم ــری به وج ــید. قش رس
هنــری و فکــری بــرای عامــه بــود. به این ترتیــب، تقســیم کار یــدی 
ــاب  ــس در کت ــد را انگل ــن فرآین ــت ای ــت. کلی ــور یاف و فکــری ظه
ــت و مالکیــت خصوصــی« شــرح می دهــد و  ــواده، دول »منشــاء خان
ــت  ــۀ ماتریالیس ــر، نظری ــای دقیق ت ــون پژوهش ه ــان تاکن از آن زم
ــه  ــزاران ســال ب ــن عصــر ه ــد. ای ــد می کنن ــس را تایی تاریخــِی انگل
ــای  ــد نیازه ــرای تولی ــد ب ــدی جدی ــته های تولی ــد. رش ــول انجامی ط

ــی و  ــندگی و بافندگ ــفال کاری، ریس ــی، س ــد سنگ تراش ــد مانن جدی
ــاد.  ــه عرصــه وجــود نه ــا ب معمــاری پ

ــیع در  ــای وس ــب دگرگونی ه ــن دوره موج ــرات ای ــه تغیی مجموع
ــوازات رشــد  ــه م ــی اجتماعــی بشــر شــد. ب شــکل و شــیوه زندگان
ــدی  ــط تولی ــام رواب ــر نظ ــدی، ضــرورت تغیی ــای تولی بیشــتر نیروه
ــا  ــد. ب ــود آم ــی به وج ــه فئودال ــرده داری ب ــِی از ب ــای سیاس و روبن
ــط  ــد، رواب ــای تولی ــد نیروه ــر و رش ــال دیگ ــزاران س ــت ه گذش
ــی  ــام فئودال ــورژوازی در بطــن نظ ــۀ ب ــدی ســرمایه داری و طبق تولی
ــت  ــر مالکی ــی ب ــرمایه داری مبتن ــدی س ــط تولی ــد. رواب ــود آم به وج
ــه صاحــب  ــر "آزاد" ک ــتثمار کارگ ــد و اس ــزار تولی ــر اب خصوصــی ب
هیــچ ابــزار تولیــدی نبــود و نیــروی کارش را به عنــوان کاال در 
ــه  ــا نســبت ب ــه ایــن معن ــه ســرمایه دار می فروخــت )و ب ازای مــزد ب
ــود  ــم به وج ــن فئودالیس ــد( در بط ــوب می ش ــت، "آزاد" محس رعی
آمــد. امــا، ســلطۀ قــدرت سیاســی فئودالــی مانــع از ریشــه کن شــدن 
کامــل روابــط تولیــدی فئودالــی و رهایــی دهقانــان و بــاز شــدن راه 
ــا انقاب هــای  ــع ب ــن مان ــود. ای ــدی ب توســعۀ بیشــتر نیروهــای تولی
ــم  ــه )1789( دره ــی در فرانس ــاب بورژوای ــژه انق ــی، به وی بورژوای

شکســته شــد. 
ــر از آن  ــیب تر و متاطم ت ــراز و نش ــر ف ــیار پ ــیر بس ــن مس ــه ای البت
ــری  ــه تصوی ــا قصــد ارائ ــه اختصــار و ب ــه در این جــا ب ــود ک چــه ب
کلــی از ایــن  تضــاد و برهم کنــش متقابــل میــان نیروهــای تولیــدی-
ــِت  ــی و حرک ــای سیاس ــای اقتصادی-روبن ــدی و زیربن ــط تولی رواب

حاصــل از ایــن تضادهــا داده شــد.
توزیــع  و  تولیــد  کــه  بشــری  فعالیــت  بنیادی تریــن  بنابرایــن، 
نیازمندی هــای زندگــی اســت، فقــط در چارچــوب روابــط تولیــدِی 
ــد  ــان، »هرچن ــق آواکی ــول رفی ــه ق ــرد. ب ــد انجــام بگی ــی می توان معین
ایــن نکتــه جــزو الفبــای مارکسیســم اســت امــا بدبختانــه بســیار کــم 
ــم آن را  ــی ک ــت ها خیل ــم مارکسیس ــت. و رک بگوی ــده اس درک ش

ــد.«  ــده درک نکرده ان ــکل زن ــم به ش ــت ک ــا دس ــرده ی درک ک
تولیــد در جامعــۀ بشــری همــواره اجتماعــی بــوده اســت. امــا 
ســرمایه داری تولیــد اجتماعــی را بــه مقیــاس عظیــم و جهانــی 
رســاند. ازیــک طــرف، آحــاد بشــر در سراســر کــرۀ زمیــن مشــترکا 
ــرف  ــا ازط ــد ام ــش می برن ــد را پی ــی تولی ــیم کاری جهان و در تقس
ــت  ــی نیس ــتقیما اجتماع ــم مس ــی عظی ــن کار اجتماع ــر، ای دیگ
ــود و  ــی می ش ــرمایه داری اجتماع ــازار خصوصــی س ــطۀ ب ــا واس و ب
قشــر قلیــل ســرمایه داران در رقابــت بــا یکدیگــر ایــن کار اجتماعــی 
ــط آن را  ــده توس ــد ش ــای تولی ــری ثروت ه ــوع کارب ــع و ن و توزی
ــد  ــد کرده ان ــه رش ــا آن درج ــدی ت ــای تولی ــد. نیروه ــرل می کنن کنت
ــد  ــی از کار می توان ــاعات کم ــرف س ــا ص ــری ب ــۀ بش ــه جامع ک
ــت  ــر جمعی ــد براب ــرای چن ــی را ب ــی عظیم ــی و امکانات ــور غذای وف
فعلــی کــره زمیــن به وجــود آورد. امــا، تملــک و کنتــرل خصوصــِی 
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ــر و گرســنگی  ــان، فق ــردم جه ــت م ــرای اکثری ــدی ب ــای تولی نیروه
ــد.  ــد می کن ــان را تولی ــل درم ــای قاب ــر از بیماری ه ــرگ و می و م
ــرمایه داری  ــای س ــع دولت ه ــن وض ــدگان ای ــان و تحمیل کنن نگهبان
حاکــم هســتند. امــا علــِت اساســی ایــن فاجعــه آن اســت کــه بــه 
ــوب  ــم در چارچ ــدی عظی ــای تولی ــن نیروه ــی ای ــرِی عقای کارگی
روابــط ســرمایه داری غیــر ممکــن اســت و اســتقرار روابــط تولیــدی 
اشــتراکی و تعــاون و همــکاری داوطلبانــه آحــاد بشــر تنهــا راه حــل 

اســت. 
امــا تحقــق ایــن راه حــل در همــه کشــورهای جهــان نیازمنــد 
ــق  ــم از طری ــای حاک ــم شکســتن دولت ه ــاب کمونیســتی، دره انق
ــن  ــتی نوی ــوری سوسیالیس ــتقرار جمه ــی و اس ــای انقالب جنگ ه

ــت. اس
چــرا در نظــام ســرمایه داری مــردم از " حــق خــوردن" 

کــه حقــی ابتدایــی اســت برخــوردار نیســتند؟
ــل  ــد کروکودی ــا نمی توانن ــروف »پرنده ه ــر مع ــان در اث ــاب آواکی ب
ــد: »...  ــوردد« می نویس ــا را در ن ــد افق ه ــر می توان ــا بش ــد ام بزاین
در ایــن نظــام "حــق خــوردن" وجــود نــدارد؟ مــردم می تواننــد حــق 
ــن  ــن نظــام چنی ــا در چارچــوب کارکــرد ای ــد ام خــوردن را بخواهن
ــرمایه داری  ــای س ــوب دینامیک ه ــدارد. در چارچ ــود ن ــی وج حق
ــده  ــای آن را مکــرر دی ــی ممکــن نیســت. مثال ه ــن حق ــق چنی تحق
ــر.  ــدۀ اخی ــای تکان دهن ــوج بیکاری ه ــن م ــا همی ــم. مث و می بینی
ســرمایه داری، بی نوایــی عظیــم را آفریــده و آن را ابقــا می کنــد 
)هرچنــد در کشــورهای امپریالیســتی نیــز فقــر مســلمی وجــود دارد 
امــا ایــن فقــر تــا حــدی توســط خصلــت انگلــی امپریالیســم کــه از 
ــه"  ــان ســوم "تغذی ــان به خصــوص در جه ــردم جه ــوق اســتثمار م ف
ــن،  ــه پایی ــا" ب ــن "یغم ــی از ای ــرا بخش ــود. زی ــان می ش ــد پنه می کن
به خصــوص بــه درون طبقــات میانــی کشــورهای امپریالیســتی 
ــگاه  ــت ن ــک کلی ــه ی ــان به مثاب ــه جه ــر ب ــا اگ ــد. ام ــت" می کن "نش
ــد.( شــمار  ــا می کن ــق و ابق ــم، ســرمایه داری فقــر عظیمــی را خل کنی
ــرای ســامت انســان  ــه ب ــدازه ای ک ــه ان ــان ب ــردم جه ــی از م عظیم
ــن  ــه تامی ــادر ب ــا ق ــد و عموم ــذا ندارن ــه غ ــی ب ــت دسترس الزم اس
ــردم از  ــن در ســرمایه داری م شــرایط ســامتی خــود نیســتند. بنابرای
ــوان "حــق"  ــر آن را به عن ــد. اگ ــم محرومن ــِی خــوردن ه حــق ابتدای
ــه  ــی ک ــه اماکن ــن "حــق" خــود ب ــرای گرفت ــردم ب ــم و م ــام کنی اع
ــا  ــد، "م ــام کنن ــه و اع ــود رفت ــه می ش ــوان کاال فروخت ــذا به عن غ
حــق خــوردن داریــم و ایــن حــق اساســی تر از حــق شــما در توزیــع 
ــوان کاال و انباشــت ســرمایه اســت" و بعــد شــروع  فرآورده هــا به عن
ــی  ــه اتفاق ــه چ ــم ک ــد، می دانی ــا کنن ــوردن آن ه ــتن و خ ــه برداش ب
ــد  ــن کاری کرده ان ــردم چنی ــه م ــان ک ــر زم ــم ه ــد و می دانی می افت
چــه شــده اســت: "غارتگــران خیابانــی را بــه گلولــه ببندیــد!". ...نظــام 
ســرمایه داری بیــکار کــردن مــردم را غیــر قانونــی نمــی کنــد )زیــرا 
ــا  ــرمایه داری واقع ــت س ــای انباش ــرای دینامیک ه ــردن ب ــکار ک بی
ــر  ــذا را غی ــت غ ــت قیم ــدون پرداخ ــوردِن ب ــا خ ــت( ام ــم اس مه
ــر  ــد. و اگ ــی می کن ــر قانون ــوردن را غی ــق خ ــد – ح ــی می کن قانون
ــرمایه داران  ــرای س ــد ب ــه می توانن ــارغ از این ک ــد ف ــام کنن ــردم اع م
ــد، آن گاه  ــوردن دارن ــق خ ــر، ح ــا خی ــد ی ــام دهن ــودآور انج کار س
نماینــدگان و ســخنگویان ســرمایه داری و طبقــه حاکمــه )دســت کــم 
ــت"  ــل" و "بی لیاق ــد "تنب ــی مانن ــردم لقب های ــه م ــان( ب ــی از آن برخ

و غیــره می دهنــد.« 
ــه  ــوط ب ــه ای مرب ــه مقول ــان »حــق« ک ــان رابطــۀ می در این جــا، آواکی
روبنــای سیاســی اســت و شــیوۀ تولیــد ســرمایه داری را بــا مثالــی کــه 
بــرای همــه آشــنا اســت توضیــح داده و نشــان می دهــد کــه روبنــای 
سیاســی و قانونــی و حقوقــی و شــکل های آگاهــی اجتماعــی مســلط 
در جامعــه را درنهایــت، شــیوۀ تولیــد یــا ســاختار اقتصــادی جامعــه 
ــی  ــد زندگ ــوۀ تولی ــس: » نح ــۀ مارک ــه گفت ــا ب ــد. ی ــن می کن تعیی
مــادی، فرآینــد عــام حیــات اجتماعــی، سیاســی و فکــری را شــکل 
ــه  ــی. ژانوی ــاد سیاس ــد اقتص ــر نق ــدی ب ــس. درآم ــد.« )مارک می ده

1859 لنــدن(
ــت  ــی دول ــای سیاســی یعن ــن عنصــر روبن ــه مهم تری ــد ب حــال بیایی
و دســتگاه ســرکوب آن نــگاه کنیــم. آواکیــان در همــان مقالــه 
می پرســد: »اگــر قانــون و دســتگاه ســرکوب یعنــی  نیروهــای مســلح، 

ــود،  ــتگاه اداری نب ــا و بوروکراســی و دس ــا، زندان ه ــس، دادگاه ه پلی
روابــط اقتصــادِی اســتثمارگرانۀ حاکــم و روابــط اجتماعــِی ســتم گرانۀ 
ــود،  ــا نب ــر این ه ــد؟ اگ ــه یاب ــت ادام ــه می توانس ــازمِ آن چگون م
ــل  ــر مل ــاص ب ــای خ ــا "نژاد"ه ــل ی ــلطۀ مل ــر زن، س ــرد ب ــلطۀ م س
ــی  ــا را نگهبان ــه آن ه ــی ک ــود روبنای ــدون وج ــر ب ــای دیگ و نژاده
ــی،  ــا )یعن ــر روبن ــت؟ اگ ــه می یاف ــه ادام ــد چگون ــت می کن و تقوی
ــردم  ــان م ــه در می ــی ک ــگ و اخاقیات ــوژی و فرهن سیاســت، ایدئول
ــط  ــا رواب ــی و اساس ــط اجتماع ــا رواب ــگ ب ــود( هماهن ــغ می ش تبلی
ــرد  ــادل و عملک ــا تع ــد؟ مطمئن ــه می ش ــود، چ ــم نب ــادِی حاک اقتص

ــورد.«  ــم می خ ــام بره نظ
ــد  ــیوۀ تولی ــان ش ــۀ می ــه رابط ــه را ب ــان توج ــر آواکی ــی دیگ در مثال
ــه رواج  ــه در جامع ــۀ حاکم ــه طبق ــی ک ــرمایه داری و ارزش های س
ــان  ــاون می ــکاری و تع ــدۀ هم ــرا ای ــد: »… چ ــب می کن ــد جل می ده
ــۀ  ــت جامع ــه خصل ــی ک ــت و نزاع های ــود رقاب ــان ها، آزاد از قی انس
کنونــی اســت، به عنــوان ارزش هــای متعالــی تبلیــغ نمی شــود؟ 
...چــرا مــدام گفتــه می شــود کــه جامعــه نمی توانــد از طریــق 
ــد  ــق تولی ــز ازطری ــازاری، به ج ــط ب ــازار و رواب ــز ب ــری به ج دیگ
ــغ  ــه تبلی ــکاری ک ــا و اف ــرا ارزش ه ــد؟ زی ــی کار کن ــه کاالئ و مبادل
ــی  ــه در آن زندگ ــت ک ــتمی اس ــرد سیس ــر کارک ــق ب ــود منطب می ش
می کنیــم و ایــن سیســتم بایــد بــه ایــن طریــق کار کنــد. تصــورش را 
بکنیــد کــه هــر برنامــه تلویزیونــی و فیلــم و آوازی به جــای رقابــت، 
ــای  ــتن زنجیره ــرورت شکس ــاون، ض ــکاری و تع ــای هم ارزش ه
ســتم هــزاران ســاله مــردان بــر زنــان و... ســتم ملتــی بــر ملــل دیگــر 
را تبلیــغ می کــرد! خیلــی ســریع، سیاســتمداران و دیگــر نماینــدگان 
ــد کــه ایــن  ــادآوری می کردن ــه آن حملــه کــرده و ی طبقــۀ حاکمــه ب
ــه دهشــت و  ــا منجــر ب ــد ام ــا به نظــر آین ــا ممکــن اســت زیب ایده ه
فروپاشــی جامعــه می شــود. ...مــوردِ "فروپاشــی خانــواده" را در نظــر 
ــر و  ــوان همس ــام زن به عن ــن نظ ــت در ای ــور ممکنس ــم. چط بگیری
مــادر تعریــف نشــود؟ هرچنــد امــروزه بســیاری از زنــان می تواننــد 
از خانــه بیــرون برونــد و صاحــب حرفــه ای باشــند امــا هنوز بایســتی 
50 هــزار دالر بــرای یــک عروســی خــرج کننــد و هنــوز هــم بایســتی 
نقــش ســنتی زن و مــادر را بیشــتر از هــر نقــش دیگــر بــازی کننــد. 
...چــون "خانــوادۀ هســته ای ســنتی" بخشــی الینفــک و بــه یــک معنــا 
ــد و  ــای تولی ــر دینامیک ه ــی ب ــۀ مبتن ــر از جامع ــی اجتناب ناپذی جزی
ــان خــاص آن می باشــد.  ــه ســرمایه داری بی ــی اســت ک ــه کاالی مبادل

ــا( ــان. همان ج ...« )آواکی
انقالب کمونیستی و نه چیزی کمتر!

ــات سراســری از پاالیشــگاه ها  ــوج اعتصاب ــه م ــی ک در اوضــاع کنون
ــرکت  ــا آذرآب و ش ــو و ت ــه و هپک ــیمی و هفت تپ ــع پتروش و صنای
بــرق و شــهرداری؛ و از شــوش و اهــواز و آبــادان و اراک تــا 
اصفهــان و المــرد و اردبیــل و ماهشــهر و الی آخــر برخاســته اســت، 
ــد  ــیوه تولی ــه در ش ــه ک ــاره یافت ــت چندب ــت اهمی ــن واقعی درک ای
ســرمایه داری »حــق خــوردن« موجــود نیســت و حــق کار تــا زمانــی 
ــد و  ــر ســود ســرمایه بیفزاین ــد ب ــه بتوانن ــرای کســانی هســت ک و ب
ــا محوریــت قــوای نظامــی  ــای سیاســی )دولــت حاکــم ب یــک روبن
ــود  ــع وج ــن وض ــل ای ــظ و تحمی ــرای حف ــی( ب ــرکوب امنیت و س
دارد. وظیفــه کمونیســت های انقابــی اســت کــه ضــرورت انقــاب 
ــن  ــرده و در ای ــر درک ک ــر و علمی ت ــه عمیق ت ــتی را هرچ کمونیس
ــر  ــا کمت ــزی دیگــر ی ــه چی ــج آن )و ن ــغ و تروی ــه تبلی ــات ب اعتصاب
ــه راه  ــه و نقش ــق و برنام ــدف و اف ــه ه ــر پای ــه و ب از آن( پرداخت
ــیاری  ــمار بس ــه داده ش ــان ارائ ــه حزب م ــتی ک ــالب کمونیس انق
ــی اســت  ــا راه رهای ــه تنه ــن راه ک ــه ای ــات را ب ــن اعتصاب از مبارزی
ــی  ــاظ کم ــان را به لح ــوان حزب م ــب ت ــد و به این ترتی ــب کنن جل
و کیفــی بــرای آغــاز و بــه فرجــام رســاندن انقــاب، تقویــت کننــد. 
زیــرا، نظــام ســرمایه داری، فــارغ از این کــه تحــت مدیریــت رژیمــی 
ــا رژیم هــای ســلطنتی و نظامــی،  ــد جمهــوری اســامی باشــد ی مانن
ــادی آن  ــای اقتص ــی و زیربن ــای سیاس ــر اســت؛ روبن اصاح ناپذی
ــای سیاســی و  ــا روبن ــاوت ب ــادا متف ــی بنی ــود شــود و نظام ــد ناب بای
ــط  ــا نه فق ــود ت ــن آن ش ــتی جایگزی ــادی سوسیالیس ــای اقتص زیربن
ــا  ــتثمار ره ــتم و اس ــت س ــرهای تح ــی قش ــه تمام ــران بلک کارگ

»آتش«شــوند.


