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شــکلگیری و تثبیــت جمهــوری
اســامی بــا زنــدان ،شــکنجه و اعــدام
گــره خــورده اســت .بــا وخامــت
اوضــاع و حــاد شــدن شــرایط داخلــی
و بینالمللــی ،جمهــوری اســامی بــار
دیگــر هــر چــه بیشــتر بــر ســرکوبها
افــزوده اســت .زندانهــای جمهــوری
اســامی مملــو از هزاران هــزار معترضی
اســت کــه علیــه ســتم و اســتثمار
فزاینــده دولــت ســرمایهدار-دینمدار
حاکــم بهپــا خاســتند .فشــارها بــر
زندانیــان ،خاصــه زندانیــان سیاســی،
بهشــدت افزایــش یافتــه اســت .برخــی
از آنهــا در دادگاههــای ضــد انقــاب
حکمهــای طویلالمــدت گرفتهانــد،
از ایــن دســته همگیشــان بــدون
دسترســی بــه اولیهتریــن امکانــات،
ازجملــه امکانــات بهداشــتی  ،در
شــرایط شــیوع کرونــا در زندانهــا،
در معــرض خطــر مــرگ قــرار دارنــد،
برخــی از آنهــا بــدون تفهیــم اتهــام
همچنــان تحــت شــکنجههای کشــنده
قــرار دارنــد ،برخــی از آنهــا اعــدام
شــده و برخــی دیگــر در صــف اعــدام
قــرار دارنــد .دســتگیریهای گســترده
افزایــش فشــار بــر فعالیــن عرصههــای
مختلــف و اعــدام آنهــا ،هدفــی جــز
مهــار اعتراضــات از خــال ایجــاد
فضــای ارعــاب در جامعــه نــدارد.
بهراســتی شــاهد شــرایط ســرکوب و
کشــتار وحشــتناکی هســتیم .امــا بایــد
توجــه داشــته باشــیم کــه حاکمــان
بیــش از پیــش هراسناکنــد .تضادهــا
و تنشهــای درون حاکمیــت بیــش
از آن اســت کــه ســرداران جنایــت
تــوان پنهــان کردنــش را داشــته باشــند.
دولــت جمهــوری اســامی ،بــا تمامــی
جناحهایــش اعتبــار و مرجعیتــش
را بــرای بخــش بزرگــی از تودههــا

از دســت داده اســت .بســیاری از
کارتهایــش بــرای اقنــاع و متحــد
کــردن مــردم حــول اهدافــش ،ســوخته
اســت .ابتــکار عمــل در عرصههــای
اقتصــادی ،سیاســتگذاری و فرهنگــی
را از دســت داده اســت .در چنیــن
شــرایطی اســت کــه جمهوری اســامی،
هراســان از ایــن کــه اوضــاع بیــش از
ایــن از کنترلــش خــارج شــود ،در صــدد
اســتیالی فضــای رعــب و وحشــت
اســت.
راه مقابلــه بــا فضــای هراســی کــه
جمهــوری اســامی قصــد حاکــم
کردنــش بــر جامعــه را دارد اتحــاد بیــن
قشــرهای مختلــف تودههــا ،جنبشهــا
و خواســتهای اجتماعــی اســت.
تودههــای فرودســت دی و آبــان از 96
تــا  ، 98چــه در زنــدان و چــه بیــرون از
زنــدان ،فرامــوش نشــدهاند .معلمیــن،
دانشــجویان ،وکال ،فعالیــن زنــان،
فعالیــن محیــط زیســت و ...بیهــوده رنــج
شــکنجهگاههای دولــت اســامی را بــر
دوش نمیکشــند .معترضیــن خشــمگین
خیابــان دچــار یــاس و نســیان حاصــل
از خفقــان نخواهنــد شــد .بــا ایــن
وصــف ،نهتنهــا بــر کمونیســتها
بلکــه بــر تمامــی فعالیــن عرصههــای
مختلــف اســت کــه در اتحــاد بــا ســایر
خواســتهای اجتماعــی بــه یــک
مبــارزه سراســری دامــن بزنــد .خواســت
و ضــرورت وحــدت بیــن جنبشهــای
و خواســتهای اجتماعــی ،یــک
خواســت دلبخواهــی نیســت .ایــن
وحــدت پایــه مــادی دارد :فقــر ،قوانیــن
شــریعت ،اســتبداد سیاســی ،حجــاب
اجبــاری و ســتم بــرزن ،جنگهــای
ارتجاعــی در منطقــه ،ســتمگری ملــی
و نابــودی محیــط زیســت ،ســتونهایی
هســتند کــه بنــای ایــن دولــت

پدیــده کنکــور در ایــران بیــش از نیــم قــرن
اســت کــه آینــده نســلهای مختلــف را
تحــت تأثیــر قــرار داده و تحــوالت مختلفــی
را در طــول ســالیان داشــته اســت .ایــن مقولــه
در کنــار ســایر پدیدههــای اجتماعــی ابعــاد
گوناگــون اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی
دارد و اکنــون ،در زمــان شــیوع ویــروس
کرونــا ،بــه پایــگاه مهمــی بــرای انــواع
نظریهپردازیهــای سیاســی تبدیــل شــده
اســت .تــا جایــی کــه دعواهــای جناحــی
حاکمیــت نیــز در ایــن عرصــه بــروز کــرده
و درنهایــت ،مافیــای آمــوزش برنــده میــدان
نبــرد از آب در میآیــد .آنچــه بیــش از
هــر چیــز حائــز اهمیــت اســت ،موشــکافی
زیربنــای ایــن مناســبات اســت تــا بتــوان
تصمیمــات مناســب را در جهــت تأمیــن
منافــع عمومــی جامعــه اتخــاذ کــرد .بــرای
ایــن هــدف ،بایــد بتوانیــم بــه ســواالتی از این
دســت پاســخ دهیم :نظــام آموزش مطلــوب از
چــه ویژگیهایــی برخــوردار اســت و نواقــص
نظــام موجــود چیســت؟ آمــوزش بایــد رایگان
باشــد یــا آمــوزش پولــی کارآمدتــر اســت؟
و ایــن کارآمــدی بــرای چــه کســانی اســت؟ آیــا درجــه
پیشــرفت و ســعادت یــک جامعــه بــا مــدرک افــراد جامعــه
قابــل اندازهگیــری اســت یــا ماهیــت مناســبات اجتماعــی
درجــه پیشــرفت جامعــه را نشــان میدهــد؟
از دهــه  70شمســی در ایــران شــاهد تولــد ســاختار
آموزشــی پولمحــور در بدنــه آمــوزش و پــرورش بودیــم
و ایــن امــر ،خــود را در بازگشــایی مــدارس غیــر انتفاعــی
توســط مدیــران بازنشســته و بانفــوذ آمــوزش و پــرورش
وقــت نشــان داد .ایــن مــدارس کــه هماننــد قــارچ بــرای
نســل پرجمعیــت دهــه  60رشــد کردنــد و خانوادههــای
طبقــات مرفــه نیــز بهخاطــر دوری از مــدارس پرجمعیــت
و چنــد شــیفتی آن دوره از آنهــا اســتقبال کردنــد ،سرمنشــأ
رشــد رونــد آمــوزش پولــی تــا کنکــور و بازگشــایی
مــدارس کنکــور شــدند تــا جایــی کــه اکنــون بــا
مافیــای آمــوزش و کارتلهــای آموزشــی بزرگــی چــون
قلمچــی ،گاج ،مدرســان شــریف و ...روبــهرو هســتیم.
ایــن ســاختارها کــه ســبک آمــوزش کاالیــی را بــه ماننــد
ســایر بنگاههــای اقتصــادی در انــواع زمینههــای ســودآور
ســرمایهگذاری میکننــد و بــرای اجتنــاب از ضــرر ،
زمینههــای درآمدزایــی جدیــد را بــه اجــرا در میآورنــد،
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ســرمایهدار-دینمدار بــر آنهــا اســتوار اســت .موجودیــت ایــن
حکومــت بــا تضادهــای فــوق در هــم تافتــه شــده اســت .بنابرایــن
تمامــی ایــن تضادهــا برخاســته از وجــود یــک واقعیــت اســت و
همگیشــان در ارتبــاط بــا یکدیگــر قــرار دارنــد.
تحــت چنیــن شــرایطی جنبــش کارگــری و کارگــران مبــارز کــه
امــروز بــا اعتصابــات پــی در پــی و بــا پایــداری و اســتقامت
علیــه ســتم و تبعیــض و بیحقوقــی بهپــا خاســتهاند میتواننــد
پرچــمدار ضدیــت بــا ســتمگری ملــی ،زنســتیزی و اســتبداد نیــز
باشــند .ایــن جنبــش و ســایر جنبشهــای اجتماعــی نیــز میتواننــد
صــدای رســای لغــو احــکام سیاســی-امنیتی بــرای زندانیــان سیاســی
باشــند .هیــچ جنبــش اجتماعــیای نمیتوانــد و نبایــد محــدود بــه
مطالبــات «درونــی» خــود باشــد .بهویــژه در شــرایط کنونــی و بــرای
جلوگیــری از مســلط شــدن فضــای تــرس و ارعــاب مبــارزه و اتحــاد
سراســری بیــن جنبشهــای مختلــف بــر ســر تضادهــای پایـهای ایــن
نظــام و پیشبــرد مبــارزات ،گامــی ضــروری اســت .گامــی ضــروری
در جهــت ســرنگونی دیکتاتــوری بورژوایــی جمهــوری اســامی.
در ایــن ارتبــاط ،توجــه بــه یــک نکتــه پای ـهای ضــروری اســت .در
پیشبــرد ایــن مبــارزات مــا بــا یــک دولــت ســروکار داریــم .بنابرایــن
وقتــی از شــکافها ،تضادهــا و هراسهــای دولــت جمهــوری
اســامی گفتیــم ،بــه منظــور عطــف توجــه بــه فرصتهایــی بــود
کــه در اختیــار داریــم .امــا همچنیــن بایــد تاکیــد کنیــم ،بهرغــ ِم
حــاد بــودن شــرایط بــرای جمهــوری اســامی ،تضادهــای بینالملــی
و تحریمهــای ســنگین امپریالیســتی کــه بــار عمــدهاش بــر گــرده
تودههــا ســنگینی میکنــد ،و تغییــرات سیاســی منطقــه و شــکلگیری
اتحادهــای جدیــدی کــه عرصــه را بــر جمهــوری اســامی تنــگ
کــرده ،ایــن دولــت بهمثابــه یــک دولــت در زد و بندهــای سیاســی
و مانوردهــی میــان قدرتهــای امپریالیســتی رقیــب تــاش میکنــد
تــا بحرانهایــش را مدیریــت کــرده و از بحــران «عبــور» کنــد.
هرچنــد عرصــه برایــش بســیار تنــگ شــده اســت .بهاینترتیــب در
ایــن وهلــه ســرعت عمــل و ابتــکار عمــل کمونیســتها و ســایر
نیروهــای مترقــی از اهمیــت حیاتــی برخــوردار اســت .درغلتیــدن بــه
هویتگرایــی در جنبشهــای اجتماعــی -حــال ایــن هویتگرایــی
چــه کارگــری باشــد ،چــه صنفــی باشــد و چــه ملــی باشــد و چــه
ســایر اشــکال هویتگرایــی -امــکان هــر گونــه مبــارزه سراســری
علیــه دولــت را محــدود و درنهایــت مســدود میکنــد.
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه الغــای نهایــی ایــن ســتمها بهصــرف
ســرنگونی جمهــوری اســامی گــره نخــورده اســت .ســرنگونی
جمهــوری اســامی تنهــا اولیــن گام بــرای لغــو ایــن ســتمها
اســت .امــا زوال و محــو نهایــی آنهــا در گــرو پیــروزی انقــاب
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
پرداخــت .کمونیســتهای انقالبــی ضمــن اتحــاد بــا جنبشهــا و
خواس ـتهای برحــق تودههــا ،صریحــا ،افــق و بدیــل خــود را نیــز
پیــش رو میگذارنــد :افــق مــا انقــاب کمونیســتی اســت و معتقدیــم
کــه ایــن انقــاب بــدون دســت یازیــدن بــه پیشــرفتهترین حلقــه
شــناخت (ســنتز نویــن کمونیســم) ممکــن نیســت.
زنده باد جمهوری سوسیالیستی نوین ایران!
شکســته بــاد زنجیرهــای زنــدان دیکتاتــوری بــورژوازی جمهــوری
اســامی!
«آتش»
پانوشت:
 .1حــزب مــا از ایــن تضادهــا بهمثابــه گسـلهای اساســی جمهــوری
اســامی یــاد کــرده و ذیــل هفتتوقــف ،آنهــا را صورتبنــدی
کــرده اســت .مــا بیــش از دو ســال پیــش در بهمــن  96بــر ضــرورت
مبــارزه سراســری حــول ایــن تضادهــای هفتگانــه تاکیــد کردیــم.
بــرای بحــث مفصلتــر در بــاب گس ـلهای وضعیــت و هفتتوقــف
رجــوع کنیــد بــه ســایت www.cpimlm.org

کنکور ِ ...
بــا شــکلگیری بحــران کرونــا بــا مشــکالت بســیار مواجــه شــدند و نفــوذ
آنهــا در ســاختار حاکمیــت منجــر شــد کــه برگــزاری ماراتُــن کنکــور بــا
وجــود خطــرات جبرانناپذیــر بــه ســیاق ســالهای گذشــته ،اجــرا شــود.
از ســوی دیگــر ،جمهــوری اســامی بیــش از یــک دهــه اســت کــه
برگــزاری آزمونهــای مختلــف را بــه محــل درآمــد مســتقیم بــرای وزارت
علــوم و وزارت بهداشــت تبدیــل کــرده اســت ،یــک حســاب ســاده نشــان
میدهــد کــه وزارت علــوم در طــول ســال بــا برگــزاری آزمونهــای
مختلــف کنکــور در مقاطــع مختلــف تحصیلــی و اخیــرا آزمونهــای
اســتخدامی ،بــا متقاضیــان میلیونــی ،درآمــد هنگفتــی را بهدســت
م ـیآورد و همــگان میدانیــم ســود حاصــل از ایــن اقدامــات غیــر قابــل
چشمپوشــی اســت .وزارت بهداشــت نیــز بــه همیــن نحــو عمــل میکنــد
و رییــس ایــن وزارتخانــه ،در برابــر دوربیــن رســانههای عــوام فریــب از
تــاش بــرای مقابلــه بــا کرونــا ،شــعارهای ریــز و درشــت ســر میدهــد.
بعــد از اینکــه دعواهــای میــان حکومتیهــا و ورزاتخانههــای
مختلــف بــه پایــان رســید ،بــا ادعــای رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ،دو
آزمــون کارشناســی ارشــد وزارت علــوم و وزارت بهداشــت برگــزار شــد.
گفتههــای شــرکتکنندگان در هــر دو مــورد گویــای ایــن واقعیــت بــود
کــه اگــر داوطلبیــن خــود موازیــن بهداشــتی را رعایــت نکننــد ،مشــکالت
گوناگونــی بهخاطــر هجــوم جمعیــت و عــدم رعایــت فاصلهگــذاری
اجتماعــی و ســایر مــوارد در برگــزاری ایــن رویــداد ایجــاد میشــود.
تصــور کنیــد اندازهگیــری حــرارت بــدن داوطلبیــن ،در شــرایطی کــه افراد
در گرمــای شــدید روز منتظــر بودهانــد ،میتوانــد مــاک مناســبی بــرای
تشــخیص باشــد؟ ایــن یــک نمونه از اجــرای پروتکل «بهداشــتی»ای اســت
کــه بهنقــل از یکــی از شــرکتکنندگان ،بهدلیــل کمبــود وقــت تنهــا بــرای
نیمــی از داوطلبیــن اجــرا شــد .فاصلهگــذاری صندلیهــا 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 خانوادههــا
در زمــان برگــزاری کنکــور ،احتمــال خطــر را چند برابــر کــرده و از جانب
پرســنل اجرایــی نیــز نــکات مختلــف عــدم بهداشــت دیــده شــده اســت.
ســالها اســت کــه بــرای حــذف کنکــور تــاش میشــود و یکــی از
شــعارهای وزرای علــوم ،هــر ســاله امیــد بــه حــذف کنکــور اســت ،امــا
شــاهدیم کــه ســاختار آمــوزش پولــی ،در قالــب دانشــگاههای غیــر
انتفاعــی و غیــر دولتــی و پردیسهــای بینالملــل ،ســاختار پذیــرش
براســاس ســوابق تحصیلــی را بــه ســاختار آموزشــی افــزوده اســت و محل
درآمدزایــی وزارت علــوم را گســترش داده اســت .چــه افــرادی داوطلــب
اســتفاده از دانشــگاههایی هســتند کــه براســاس ســوابق تحصیلــی پذیــرش
میکننــد؟ اغلــب افــرادی هســتند کــه در آزمــون کنکــور ،رتبــه مــورد
انتظــار را نمیآورنــد و در تــرم دوم ســال تحصیلــی در فراخــوان ایــن
قبیــل دانشــگاهها شــرکت میکننــد .ایــن یعنــی بــازی بُرد-بُــرد وزارت
علــوم بــا دانشآمــوزان .هــم هزینــه ثبــت نــام کنکــور و کالسهــای
کنکــور را بــه جیــب میزننــد ،هــم در ثبــت نــام دانشــگاههای پولــی بــا
شــهریههای گــزاف ســهم دارنــد.
امــروز شــاهد هســتیم کــه بــا پولــی شــدن آمــوزش و فقر گســترده ،شــمار
باالیــی از کــودکان از آمــوزش محــروم هســتند و نــرخ بیســوادی در
حــال افزایــش اســت.
نظــام آمــوزش کــه اســاس رشــد علمــی را تشــکیل میدهــد ،بــا وارد
شــدن بــه مناســبات ســودجویانه ،اســاس جســتجوگری و پرس ـشگری
و خالقیــت خــود را از دســت داده و تنهــا بــه عاملــی بــرای رقابــت و
برتریطلبــی تبدیــل میشــود .تنهــا پروژههایــی تصویــب میشــوند
کــه ســودآوری آنهــا در پروپــوزال اثبــات شــود! همیــن امــر باعــث
میشــود کــه انتخــاب رشــتهها غیرکارآمــد باشــد و فارغالتحصیــان
موجــود بــدون اینکــه از شــغل و رشــته خــود رضایــت داشــته باشــند ،بــا
آینــدهای نامعلــوم روزگار بگذراننــد .شــاید نمونههایــی از نظــام آموزشــی
مناســبتر را بتــوان در کشــورهای پیشــرفته پیــدا کــرد و همانطورکــه
میبینیــم محصلیــن ایرانــی در رونــد فــرار مغزهــا بــه آن مراکــز هجــوم
میبرنــد .امــا ســاختار ســرمایهداری در تمــام جهــان ،روابــط تولیــدی
خــود را در آمــوزش نهادینــه کــرده و تنهــا راه بــرون رفــت از این ســاختار،
تغییــر بنیادیــن در مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی ســرمایهداری اســت.
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
شــوند.
نسیم ستوده
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نگاهی به نقش قهر در
تاریخ و ضرورت آن
برای انقالب

اختیــار داشــته باشــد .جامعـهای کــه بــه طبقــات تقســیم شــده و تضــاد
طبقاتــی بیــن طبقــات اســتثمارگر و استثمارشــونده موجــود اســت،
بــه نهادهایــی بــرای حفــظ انســجام و ســاختار خــود نیازمنــد اســت.
دولــت ،مهمتریــن ســازمانی اســت کــه پــس از بهوجــود آمــدن
مالکیــت خصوصــی و تقســیم جامعــه بــه طبقــات شــکل میگیــرد.
ســتون فقــرات اصلــی ایــن دولــت را قــوه قهری ـهای شــکل میدهــد
کــه ســلطه اســتثمارگران را ضمانــت کنــد .امــا آنچــه وجــود دولــت
را ضــروری میکنــد ،شــکلگیری مالکیــت خصوصــی و روابــط
تولیــدی مبتنــی بــر تخاصمــات طبقاتــی اســت .آنچــه ماهیــت دولــت
را شــکل میدهــد ،حفــظ اســتیالی طبقــه مســلط اســت .و آنچــه
محدودههایــش را تعییــن میکنــد ،روابــط طبقاتــی اســت کــه پایــه در
روابــط تولیــدی حاکــم در جامعــه دارد.
پــس ،مشــخص میشــود کــه ایــن دولــت و قــوه قهریــه ســازمانیافته
نبــود کــه مالکیــت خصوصــی و روابــط طبقاتــی خاصــی را در تاریــخ
بهوجــود آورد؛ کامــا برعکــس ،مالکیــت خصوصــی و روابــط
تولیــدی مبتنــی بــر طبقــات بــود کــه ضــرورت وجــود دولــت و
قــوه قهریــه ســازمانیافته را پیــش پــای جامعــه انســانی قــرار داد.
بــه ایــن معنــا اســت کــه میگوییــم روابــط تولیــد یــا زیربنــای
اقتصــادی در هــر مقطــع تاریخــی اســت کــه – بنــا بــه تعبیــر دقیــق
انگلــس« -تعیینکننــده در وهلــه نهایــی» بــرای ســاختاربندی دولــت
و ایدئولــوژی اســت.
وقتــی میگوییــم «تعیینکننــده در وهلــه نهایــی» ،درواقــع در پــی
ترســیم تمایزهــای پررنگــی بــا هرگونــه ماتریالیســم مکانیکــی و
اکونومیســتی هســتیم .بــه ایــن معنــا نمیخواهیــم« ،اســتقالل نســبی»
ســطوح روبنایــی را در تعیینکنندگــی زیربنــا منحــل کنیــم « :افــکار
و فرهنــگ جامعــه و نهادهــا و فرآیندهــای سیاســی دارای «حیــات
مســتقل» نســبی خودشــان هســتند .امــا ،همچنیــن بــا روابــط تولیــد
و اجتماعــی درهــم تنیــده هســتند و در نهایــت توســط آن تعییــن
میشــوند( ».آواکیــان؛)34:1398
ازطــرف دیگــر کســانی کــه گمــان میکننــد ،تاریــخ جابهجایــی
دولتهــا ،تاریــخ نبــرد بیــن ارتــش پیشــرفتهتر بــا ارتــش
عقبماندهتــر بــوده اســت و درواقــع میخواهنــد قــوه قهــر را در
مرکــز حرکــت تاریــخ قــرار دهنــد بایــد گفــت (همانطورکــه انگلــس
در «آنتــی دورینــگ» بــه ایــن فهــم عامیانــه دورینــگ تاخــت) پیشــرفت
نظامــی ارتــش در خــا شــکل نمیگیــرد ،بلکــه مشــروط بــه شــرایط
تاریخــی و روابــط تولیــدی اســت .ســطح رشــد افــزار ،تکنیکهــا
و تاکتیکهــای جنگــی بــا ســطح رشــد نیروهــای مولــده نســبت
دارد( .انگلــس) جامعــه فئودالــی بــا خالقیــت اســتادکاران و صنعــت
کارانــش میتوانســت هــر بــار زرههــای ســبکتر و مقاومتــر بســازد
و یــا شمشــیرهای برندهتــر ،امــا نیروهــای مولــده فئودالــی و روابــط
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مقدمه
تصــور عامیانــه و حتــی برخی از روشــنفکران
بــر ایــن اســت کــه رونــد تاریخــی جامعــه
بشــری برمبنــای تعیینکنندگــی قهــر
صورتبنــدی شــده اســت .آنــان گمــان
میکننــد کــه تاریــخ عرصــه نبــرد بیــن
حکومتهــا و فرماندهــان نظامــی مختلفــی
اســت کــه بنــا بــه کمیــت نیــروی جنگــی،
کیفیــت تاکتیکهــای نظامــی و حیلهگــری
سیاسیشــان یکــی بــر دیگــری در نبردهــای
سیاســی و نظامــی پیــروز میشــود و حکومتــی شــکل میدهــد کــه
ِ
ِ
حکومــت خــود ،مدیریــت
خواســت
اقتصــاد و فرهنــگ را بنــا بــه
میکنــد .در ایــن نــوع نــگاه بــه تاریــخ ،قهــر عامــل تعیینکننــده تاریــخ
اســت .سیاســت و حاکمیــت سیاســی بــا اتــکا بــه قــوه قهریــه خــود،
روابــط اقتصــادی و ایدئولوژیــک یــک جامعــه را میســازد و قهــر
عامــل تعیینکننــده تاریــخ میشــود .آیــا چنیــن اســت؟
در ایــن یادداشــت کوتــاه قصــد داریــم بــه اثبــات ایــن نکتــه بپردازیــم
کــه یــک :قهــر ،عامــل تعیینکننــده دورههــای تاریخــی مختلــف نیســت
امــا جایگزینــی و تثبیــت دولتهــا بهواســطه قــوای قهریــه صــورت
میگیــرد و دو :اینکــه قــوای قهریــه ،قلــب دولــت بــرای حفاظــت
از روابــط تولیــدی و اجتماعــی اســت .همچنیــن نگاهــی خواهیــم
انداخــت بــه نقــش ،اهمیــت و جایــگاه قهــر در تاریــخ جامعــه انســانی
از ســویی و ضــرورت آن بــرای پیــروزی انقالب سوسیالیســتی ازســوی
دیگــر.
قهر عامل تعیینکننده تاریخ نیست
وقتــی از قــوه قهریــه و نقـ ِ
ـش قهــر در تاریــخ میگوییــم ،واضــح اســت
کــه منظــور نظرمــان درگیــری بیــن فــردی از جامعــه بــا فــرد دیگــر یــا
خویشــاوندان نســبی وســببی او بهدلیــل اختالفــات شــخصی ،تصادفــی
و ...نیســت .بلکــه منظــور قهــر ســازمانیافته ای اســت کــه توســط
دولــت کنتــرل و توســط نهادهــای دولتــی اعمــال میشــود .بنابرایــن
پیــش از شــکلگیری طبقــات و بــه ایــن معنــا پیــش از شــکلگیری
دولــت ،جامعــه بشــری بــا قهــر ســازمانیافته روب ـهرو نبــوده اســت.
درواقــع بهلحــاظ تاریخــی ،پیــش از شــکلگیری طبقــات ،نیــازی نیــز
بــه چنیــن قهــر ســازمانیافتهای موجــود نبــوده اســت .در جامعــهای
کــه مبتنــی بــر مالکیــت اشــتراکی ســاختاربندی شــده اســت و تعــاون
همگانــی پایــه تولیــد اجتماعــی اســت ،بیشــک امــکان شــکلگیری
تعــارض و اختــاف بیــن افــراد وجــود دارد ،اما بــرای حــل آن تعارض
1
نیــازی بــه قــوه قهریــه ســازمانیافته ای جــدا از جامعــه نیســت.
مالکیــت اشــتراکی اولیــه در نســبت بــا ســطح خاصــی از رشــدیافتگی
نیروهــای مولــده ســاختاربندی شــده بــود .بــا پیشــرفت وســایل تولیــد
و امــکان ذخیــره و مبادلــه محصــول ،مالکیــت خصوصــی گســترش
یافــت و متعاقــب آن روابــط تولیــدی متفاوتــی از روابــط تولیــدی کهــن
نضــج پیــدا کــرد.
یکــی از مهمتریــن نــکات ماتریالیســم تاریخــی ایــن اســت کــه «تولیــد
کــردن یــا اقتصــاد ،کــه وجــودی مجــرد داشــته باشــد ،و بــدون روابــط
تولیــدی معینــی باشــد ،نداریــم( ».آواکیــان؛ )29:1393بهاینترتیــب،
تولیــد تنهــا در بســتر روابــط تولیــدی معینــی کــه در نســبت بــا
رشــدیافتگی نیروهــای مولــده تعییــن میشــود اســت کــه معنــا دارد.
چارچوبههــای ایــن روابــط تولیــدی در هــر وهلــه تاریخــی اســت کــه
تعییــن میکنــد کــدام طبقــه ســلطه سیاســی (قــدرت دولتــی) را در
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تولیــدی آن ســاخت تانکهــای دوربــرد را اساســا ناممکــن میکــرد.
قهــر عامــل ضــروری در جامعــه طبقاتــی و پیــروزی
انقــاب سوسیالیســتی اســت
تــا بدیــن جــای کار دو نکتــه را بــه اثبــات رســاندیم -1:عامــل
تعیینکننــده تاریــخ قهــر نیســت ،بلکــه روابــط تولیــد اســت -2
قهــر ســازمانیافته (در قالــب ارتــش ،ســپاه ،نیروهــای مســلح و)...
عامــل ضــروری بــرای هــر جامعــه طبقاتــی اســت .بــا ایــن تفاســیر
ممکــن اســت ،گمــان بــرده شــود کــه قهــر در تاریــخ صرفــا عاملــی
بــرای ســرکوب استثمارشــوندگان و ضمانتــی جهــت حفــظ شــرایط
فالکتبــار طبقاتــی اســت .ایــن هســت ،امــا ایــن تنهــا نقشــی نیســت
کــه قهــر در تاریــخ بــازی میکنــد« .قهــر نقــش دیگــری را نیــز در
تاریــخ ایفــا میکنــد یعنــی نقــش انقالبــی ،اینکــه قهــر بــه قــول
مارکــس ،قابلــه هــر جامعــه قدیــم اســت کــه آبســتن جامعـهای جدیــد
اســت و اینکــه قهــر کارافزاریســت کــه بــه وســیله آن حرکــت اجتماعی
راه خــود را بــاز میکنــد و اشــکال سیاســی متحجــر و از کارافتــاده را
درهــم میشــکند( ».انگلــس؛ )208:1395در پرتــو ایــن روشــنبینی
مارکــس و انگلــس بــه امــکان انقــاب سوسیالیســتی نــگاه کنیــم.
مــا خــوب میدانیــم کــه هیــچ دولتــی (در اینجــا مشــخصا دولــت
بورژوایــی) داوطلبانــه قــدرت را بــه طبقــه دیگــری (در اینجا مشــخصا
منظــور پرولتاریــای تاریخــی -جهانــی) تفویــض نمیکنــد .اساســا
دولــت طبقاتــی کهــن بــرای حفــظ اســتیالی طبقــه مســلط موجودیــت
مییابــد ،نــه بــرای تفویــض آن بــه طبقــه دیگــر .همانطــور هــم کــه
گفتیــم ســتون فقــرات اصلــی دولــت را نیــز قــوه قهریــه ســازمانیافته
آن شــکل میدهــد .اگــر کمونیســتها بهدنبــال «نابــودی دســتگاه
دولتــی بورژوایــی» و انقــاب نویــن سوسیالیســتی هســتند بایــد موانــع
و ضرورتهــای پیــش پــای خــود را بشناســند « :در مســیر انجــام
ایــن انقــاب ،مــا بــا دولتــی روبــهرو هســتیم کــه تــا بــه دنــدان
مســلح اســت .نهفقــط جمهــوری اســامی بلکــه همــه دولتهــای
ســرمایهداری جهــان ،دولتهــای دیکتاتــوری طبقاتــی هســتند .ســتون
فقــرات ایــن دیکتاتــوری بــورژوازی ،نیروهــای نظامــی و دســتگاه
امنیتــی یعنــی نهادهــای تخصصــی اعمــال خشــونت ســازمانیافته
علیــه طبقــات تحــت ســتم و اســتثمار هســتند .بنابرایــن ســرنگون کردن
چنیــن رژیمــی کار ســادهای نیســت و نیــاز بــه پیشبــرد یــک جنــگ
دارد( ».اســتراتژی راه انقــاب در ایــران1397:؛ . )2بهاینترتیــب،
یکــی از مهمتریــن وظایــف کمونیس ـتها ســاخت و تشــکیل ارتشــی
تعلیمدیــده اســت کــه در نبــرد بــرای تســخی ِر قـ ِ
ـدرت دولتــی توانایــی
شکســت دادن قــوه قهریــه ســازمانیافته دولتــی کهــن را داشــته باشــد.
دولــت و دســتگاه نظامــی حافــظ دولــت بورژوایــی را نمیتــوان بــدون
ارتــش ســازمانیافته و میلیونهــا نفــر از تودههــای مبــارز و آگاه بــه
اهــداف انقالبــی کــه بنــا اســت روابــط اســتثمار و ســتم را نابــود کنــد و
نظــام احتماعــی نوینــی را جایگزیــن آن کنــد ،از بیــن بــرد.
اســتدالل ســاده اســت؛ بــار دیگــر مــرور میکنیــم :روابــط تولیــد
تعیینکننــده در وهلــه نهاییانــد .بــدون تغییــر روابــط تولیــد ،نمیتــوان
اســتثمار و ســتم برخاســته از آن روابــط تولیــد را نابــود کــرد .روابــط
تولیــد ســرمایهدارانه بهصــورت خودبهخــودی مضمحــل نمیشــود،
بلکــه در رونــد مــدام تخریــب و بازســازی و بــه قیمــت از دســت رفتن
میــزان عظیمــی از نیــروی مولــده و ثــروت اجتماعــا تولیــد شــده ،راه
خــود را ادامــه میدهــد .دولــت ســرمایهدارنه -در اشــکال مختلفــش:
جمهــوری ،پادشــاهی ،مشــروطه -حافــظ ایــن روابــط تولیــد اســت.
بــرای دگرگــون کــردن آن روابــط تولیــد و ســتمها و اســتثمارهای
ناشــی از آن بایــد دولــت حافــظ آن روابــط را از بیــن بــرد .ســتون
فقــرات اصلــی دولــت قــوه قهریــه و ارتــش ســازمانیافته آن اســت.
بــا گل و بلبــل و خنــده و شــورا و شــعار و کمیتــه و خودانگیختگــی
و دورهمــی و مهمانــی نمیشــود بــا ارتــش مســلح دولتــی جنگیــد:
کمونیس ـتها بــرای پیــروزی در ایــن جنــگ ،بــا اتــکا بــه تودههــا
نیــاز بــه تشــکیل ارتــش و اعمــال قهــر انقالبــی دارنــد .مخلــص
کالم  -بــا وام گرفتــن کلمــات از مائــو« :-انقــاب مجلــس مهمانــی
نیســت» .در نــگاه نخســت گویــا تناقضــی بیــن بحثهــای ایــن بخــش
و بخــش پیشــین بــه چشــم میخــورد :اگــر روابــط تولیــد در وهلــه

نهایــی تعیینکننــده اســت ،چگونــه اســت کــه بــرای تغییــر روابــط
تولیــد ،ابتــدا بایــد قــدرت سیاســی را تغییــر دهیــم؟ تناقضــی در کار
نیســت .وقتــی از «تعیینکننــده در وهلــه نهایــی»« ،اســتقالل نســبی»
هــر کــدام از ســاحتهای زیــر بنــا روبنــا و دیالکتیــک بیــن ایــن دو
ســطح گفتیــم ،بــرای نیفتــادن بــه دام درک مکانیکــی و تناقضهــای
ناشــی از آن بــود .همانطورکــه تاکیــد شــد ،زیربنــا و روابــط
تولیــد «تعیینکننــده در وهلــه نهایی»انــد و ســاحتهای دیگــر نیــز
بهصــورت نســبی «حیــات مســتقل» خــود را دارنــد .در ایــن شــکل از
صورتبنــدی مفهومــی ،روبنــای سیاســی-حقوقی-ایدئولوژیک نهایتــا
توســط تغییــرات روابــط تولیــد دســتخوش تغییــرات و تعدیــات
میشــوند ،امــا رابطــه آنهــا در پیونــد درونیشــان و تاثیــر و تاثرشــان
بــر یکدیگــر تعییــن میشــود و نــه بهشــکل خطــی و یــک بــه یــک
از زیربنــا بــه روبنــا .امــا وقتــی از دیالکتیــک بیــن زیربنــا و روبنــا و
تاثیــر و تاثــر متقابــل ســخن میگوییــم نبایــد فرامــوش شــود کــه ایــن
رابطــه دیالکتیکــی واجــد عنصــر تعیینکننــده هــم هســت .بــه ایــن
معنــا « اگــر روبنــا بهطــور جــدی و تــا مــدت طوالنــی در ناهماهنگــی
بــا زیربنــای اقتصــادی یــا در تضــاد اساســی بــا آن باشــد ،جامعــه فــرو
میپاشــد( ».آواکیــان1398:؛)34
بــا توجــه بــه ایــن مســاله بایــد دو نکتــه را تصریــح کنیــم-1 :
آنچــه شــرایط قدرتگیــری یــک طبقــه را فراهــم میکنــد ،تغییــر
و تحوالتــی اســت کــه در روابــط تولیــدی زیربنایــی رخ میدهــد.
درســت اســت کــه بــدون ســرنگونی دولــت بورژوایــی ،نمیتوانیــم
روابــط تولیــد سوسیالیســتی را حاکــم کنیــم امــا شــرایط و امکانهــای
مــادی قدرتگیــری پرولتاریــا و ایجــاد جامعــه سوسیالیســتی را همیــن
روابــط تولیــدی مهیــا کــرده اســت -2 .آواکیــان میگویــد« :تاریــخ
مثــل "رقصهــای اشــرافی" نیســت کــه نــرم و نــاز و منظــم جلــو
بــرود و جامعــه را بهشــکلی اجتنابناپذیــر بــه کمونیســم برســاند».
(آواکیــان؛ )48:1393کامــا درســت اســت .بــا عطــف بــه اســتعاره
آواکیــان بایــد اضافــه کنیــم کــه تاریــخ ،والســی نیســت کــه ریتمهــای
مشــخصی داشــته باشــد؛ اگــر چــه تعیینکنندگــی زیربنــا در مــورد
تمامــی گــذار بــه دولتهــای طبقاتــی مختلــف صــادق اســت امــا ایــن
گذارهــا بــا یــک ریتــم و بــه یــک شــکل ثابــت انجــام نمیشــود .از
آنجایــی کــه مکانیســم روابــط تولیــد و طبقاتــی بــردهداری ،فئودالــی
و ســرمایهداری متفــاوت اســت ،گــذار هــر کــدام از ایــن جوامــع بــه
دیگــری نیــز شــکل ،ریتــم ،و مکانیــزم متفاوتــی خواهــد داشــت.
بار دیگر به مساله قهر انقالبی بازگردیم.
سالح (قهر) انقالبی و سیاست انقالبی
هــر ســاحی کــه مقابــل دولــت ســرمایهداری قــرار میگیــرد ،انقالبــی
نیســت .کمونیس ـتها ،بــرای کســب پیــروزی در نبــرد بــا بــورژوازی،
نمیتواننــد بــه هــر وســیلهای متوســل شــوند.
آنهــا بــرای تشــکیل ارتــش انقالبــی اساســا متکــی بــه تودههــا
هســتند؛ و برمبنــای خــط انقالبــی دســت بــه بســیج سیاســی تودههــا
بــرای جنــگ انقالبــی میزننــد .ممکــن اســت در وهلههایــی
گرایشــات خودبهخــودی تودههــا بهســمت ناسیونالیســم ،مذهــب
یــا ســایر ایدئولوژیهــای غیــر انقالبــی و ضــد انقالبــی باشــد،
امــا حــزب انقالبــی نمیتوانــد بــا دســتاویز قــرار دادن گرایشــات
عقبمانــده تودههــا آنهــا را بســیج کنــد .در امتــداد همیــن دیــد
اســتراتژیک اســت کــه مــا در ســند «اســتراتژی راه انقــاب در ایــران»
تاکیــد کردهایــم« :ســازمان اصلــی پیشبرنــده جنــگ ،ارتــش خلــق
یــا ارتــش ســرخ و تحــت رهبــری حــزب کمونیســت خواهــد بــود.
ارتــش ســرخ ،ارتــش تــودهای اســت زیــرا یــک جنــگ تــودهای را
پیــش میبــرد ...رزمنــدگان ارتــش ســرخ ،بــا آگاهــی نســبت بــه
هــدف و نقشــه راه ،بــه آن میپیوندنــد .در جــذب تودههــا بــه ایــن
ارتــش ،اســتفاده از زور یــا وعــده برخــورداری از امتیــازات مــادی و
اجتماعــی هرگــز نقشــی نــدارد .بســیاری از کســانی کــه رزمنــده ارتــش
ســرخ خواهنــد شــد ،در ابتــدا کمونیســت نیســتند و ممکــن اســت
هرگــز کمونیســت نشــوند ،امــا توســط حــزب و سیاســت و برنامــه
رهبــری جنــگ انقالبــی بــرای ســاختن جامعــه آینــده آگاه شــده و بــر
پایــه ایــن آگاهــی بــه عضویــت ارتــش ســرخ در میآینــد( ».اســتراتژی
راه انقــاب در ایــران؛ .)20:1397بســیج سیاســی تودههــا و پــس از آن

منابع:
 انگلس ،فریدریش ()1395؛ آنتی دورینگ ،انتشارات فردوس آواکیان ،باب ( ،)1393دولت و آزادی ،مترجم :منیر امیری ،نشر آتش آواکیان ،باب ( ،)1398گشایشها ،گروه ترجمه حزب کمونیست ایران ( ملم) اســتراتژی راه انقــاب در ایــران()1397؛ مصوبــه کمیتــه مرکــزی حــزب کمونیســت ایــران( ملم)
پانوشت:
 .1امــا درعیــن حــال ،بیــن دســتههای مختلــف انســانی و اقــوام گوناگــون «جنگ»هایــی
نیــز بــوده ،کــه نــه برخاســته از «ذات» جنگجــوی انســانها بــود ،و نــه حاصــل تضادهــای
طبقاتــی؛ بلکــه ناشــی از کمبــود منابــع و تضــاد انســان بــا طبیعــت بــرای بقایــش بــود.
نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه هیــچ کــدام از ایــن «جنگ»هــای اولیــه بیــن دســتههای
انســانی عاملــی جهــت رشــد نیروهــای مولــده؛ بهوجــود آمــدن مالکیــت خصوصــی و
بــه ایــن معنــا گــذر بــه دوره تاریخــی دیگــری نبودنــد .اساســا ایــن جنگهــا از ماهیــت
«طبیعــی» برخــوردار بودنــد و نــه سیاســی.
 .2در مــورد اهمیــت اســتراتژی سیاســی و نظامــی ،همچنیــن در بــاب اســتراتژی انقــاب
بهصــورت مشــخص در ایــران بــه ســند مهــم «اســتراتژی راه انقــاب در ایــران» رجــوع
کنیدhttps://cpimlm.org/about/strategy :

درباره اهمیت علم
و روش علمی
لحظاتــی هســت کــه جامعــه بشــری در کلیــت جهانـیاش در چالــش دســت
و پنجــه نــرم کــردن بــا ناشــناختههای گاه تعیینکننــده قــرار میگیــرد .ایــن
ناشــناختهها بــر جنبههــای مختلــف جامعــه انســانی تاثیــرات مانــدگاری
برجــای میگذارنــد امــا تاثیــرات آن و همچنیــن نحــوه پاســخ دادن بــه
آنهــا در یــک حیطــه خــاص باقــی نمیمانــد .کوویــد  19جــزو ایــن دســته
از ناشناختههاســت 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 ســرمایهداری برخــورد کــرد ،سلســله تضادهــای سیاســی،
اجتماعــی ،اقتصــادی و ...را تشــدید کــرد یــا تضادهــای جدیــد در ایــن
عرصههــا بهوجــود آورد.
بــرای درک ایــن تضادهــا و روابطشــان و همچنیــن تغییرشــان بایــد از
ســطح فراتــر رفتــه و اعمــاق و ریشـههای تضادهــا را جســتجو کنیــم؛ کاری
کــه فقــط بهواســطه علــم و روش علمــی میتــوان انجــام داد .امــا در چنیــن
شــرایطی کــه قـ ِد دانســتههای بشــر بــه حــل مســاله جدیــد نمیرســد ،فاصله
بیــن تــاش و کنــکاش بــرای کشــف قانونمندیهــای عرصــه جدیــد تــا
جهشــی در حــل آن مســاله میتوانــد دســتاویزی شــود بــرای حملــه بــه
خــود علــم و تــاش بــرای از اعتبــار انداختــن روش علمــی بهعنــوان تنهــا
راه دســتیابی بــه حقیقــت .تقابــل اپیســتمولوژی علمــی و غیــر علمــی حــاد
میشــود و بــه دومــی فرصتــی میدهــد تــا ناکافــی بــودن ســطح تاریخــا
مشــروط از علــم را بــرای رویارویــی بــا معضــل جدیــد بهمعنــای ناکارآمــدی
علــم جــا بزنــد .تقابلــی کــه در یــک ســمت آن ،راه شــناخت واقعیــت،
همانگونــه کــه هســت و کشــف چگونگــی تغییــر آن قــرار دارد و ســمت
دیگــر ،انــکار یــا پارهپــاره کــردن واقعیــت و انتخــاب گزینشــی بخشهایــی
از آن .کاربســت هــر کــدام از ایــن دو شــیوه ،دو دنیــا و دو افــق کامــا
متفــاوت را جلــو میگــذارد .هــر جریــان فکری-طبقاتــی بنابــر منافــع و
ضرورتهــای خــود ســعی میکنــد بــه چالــش جدیــد پاســخ دهــد .امــا
ســوال ایــن اســت کــه حقیقــت چیســت و بــه چــه روشــی و چگونــه بایــد
بــه آن دســت یافــت و بــه میــدان پاسـخگویی تضادهــای آن وارد شــد؟ چــرا
درک حقیقــت مهــم اســت و چــرا در جامعــه ســرمایهداری موانــع جــدی ســر
راه آن قــرار دارد؟
حقیقــت یعنــی بازیافتــن واقعیـ ِ
ـت مـ ِ
ـادی خــارج از ذهــن و بیــان تئوریــک
آن .بازتــاب واقعیــت تنهــا میتوانــد نســبی باشــد و نــه مطلــق چــون هــم
خــود واقعیــت مــادی بهطــور مــداوم در حــال حرکــت و تغییــر اســت هــم
ابــزار شــناخت مــا از آن در طــول زمــان تغییــر میکنــد و امــکان درک
عمیقتــری بــه مــا میدهــد .نســبی بــودن شــناخت مــا بــاوری علمــی اســت
و بــا نســبیگرایی کــه روشــی غیــر علمــی اســت تفــاوت دارد .در تعریفــی
کلــی ،نســبیگرایی معتقــد اســت حقیقــت ،یــک امــر ذهنــی و مربــوط بــه
تجربــه و دریافــت هــر فــرد اســت .روایــت را جایگزیــن حقیقــت میکنــد.
آواکیــان در کتــاب کمونیســم نویــن میگویــد« :ایــن طــرز تفکــر نهفقــط
مــردم را از درگیــر شــدن بــا دنیــای واقعــی و شــناخت دنیــای واقعــی بــاز
مــیدارد بلکــه جلــوی واکنــش نشــان دادن آنهــا را نســبت بــه ایــن همــه
ســتم وحشــتناکی کــه بــر دنیــا حاکــم اســت ،میگیــرد .ایــن طــرز تفکــر
مــردم را فلــج میکنــد .بــه آنهــا میگویــد کــه هیــچ چیــزی قطعیــت نــدارد.
…نتیجــه فــوریاش ایــن اســت کــه دســت و پــای مــردم بســته میشــود؛
نمیتواننــد در مقابــل ایــن همــه بیعدالتیهــا و ســوء اســتفاده بلنــد شــوند
و مبــارزه کننــد .اگــر شــما ندانیــد و نتوانیــد بفهمیــد چهچیزی درســت اســت
و چهچیــزی غلــط ،چهطــور میتوانیــد بــا عــزم و ثبــات نســبت بــه آنهــا
واکنــش نشــان دهیــد؟»
گســترش فردگرایــی و «اول مــن» در ســرمایهداری ناشــی از شــیوه تولیــد
کاالیــی و تبدیــل شــدن همهچیــز بــه کاال اســت ،جامعـهای مبتنــی بــر مبادلــه
هــم ارزشهــا .ایــن مســأله مانــع میشــود حقیقــت و جســتجوی آن مهــم
باشــد.
روش ابزارگرایانــه ســنجش و «انتخــاب» حقیقــت بــا ســود و فایــدهای کــه
همــراه دارد ،بــاور بــه اینکــه حقیقــت بــر مبنــای اینکــه چنــد نفــر آن را
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شــکل دادن بــه ســاختمان ارتــش ،اگــر مبنــای اساسـیش چیــزی غیــر
از پیشــبرد انقــاب کمونیســتی باشــد ،طبعــا رزمنــدگان ایــن ارتــش
بــرای هــر چیــزی غیــر از انقــاب کمونیســتی خواهنــد جنگیــد و در
میانــه متوقــف خواهنــد شــد.
بــا توجــه بــه ایــن مســاله اســت کــه جهتگیــری اساســی مائــو
دربــاره جنــگ انقالبــی را متوجــه خواهیــم شــد ،جهتگیــری درســتی
کــه براســاس آن مائــو معتقــد اســت کــه ســمت سیاســت مــا را ســاح
تعییــن نمیکنــد ،بلکــه ســمت ســاح مــا را سیاســت مــا تعییــن
میکنــد.
یکــی از مهمتریــن بحثهــای رهبــران پرولتاریــا -از مارکــس،
انگلــس گرفتــه تــا لنیــن ،اســتالین ،مائــو و آواکیــان -مســاله اســتراتژی
نظامــی بــوده اســت .نمیشــود خــود را کمونیســت خوانــد و ادعــای
برقــراری دولــت نویــن را داشــت ،بــا ایــن حــال بــه اســتراتژی
نظامــی بیتوجهــی کــرد .امــا اســتراتژی نظامــی مســتقل از تحــوالت
سیاســی و خــط سیاســی معنایــی نــدارد .تحلیــل تاکتیــک و اســتراتژی
نظامــی برمبنــای تحلیــل طبقاتــی و سیاســی شــکل میگیــرد 2.اگــر
ســاح را در جهــت کســب قــدرت و حــل تضادهــای جامعــه ب ـهکار
میبریــم ،بایــد تحلیــل سیاســی صحیحــی از قــدرت سیاســی ،طبقــات،
نیروهــای انقــاب و ســتون فقــرات آن داشــته باشــیم .پــس آنچــه
تعیینکننــده اســت نــه کمیــت ســاحها ،یــا پیشــرفته بــودن آنهــا
و یــا قهرمانیهــای مبــارزان ،بلکــه سیاســت و خــط سیاســی اســت
کــه ایــن ســاح را رهبــری میکنــد ( کــه البتــه در ایــن مســیر از جــان
گذشــتگیها و قهرمانیهــای بســیاری هــم الزم اســت).
نتیجهگیری
اگــر ایــن نکتــه درســت باشــد -کمــا اینکــه درســتی آن را در بخــش
قبــل نشــان دادیــم -کــه راه انقــاب سوسیالیســتی از سیاســت انقالبــی
و تشــکیل ارتــش انقالبــی متکــی بــر آن سیاســت میگــذرد ،بایــد
مســالهای حیاتــی در ایــن نســبت اشــاره کنیــم .سیاســت انقالبــی،
سیاســتی نیســت کــه یکبــار بــرای همیشــه وضــع شــده باشــد .ایــن
سیاســت کــه متکــی بــر شــناخت صحیــح از جامعــه اســت( ،ماننــد
تمامــی علــوم دیگــر) دســتخوش تکامــات ،تداومــات ،جهشهــا و
گسســتهایی میشــود.
علــم کمونیســم از مارکــس و انگلــس تــا مائــو ضمــن تکامالتــی کــه
داشــته واجــد خطــا و اشــتباهات فرعــی و درجــه دومــی نیــز بــوده،
عالوهبرایــن خــود جامعــه انســانی و نظــام ســرمایهداری امپریالیســتی
نیــز تغییــر و تحوالتــی کــرده اســت .بنابرایــن سیاســت انقالبــی کنونــی
نمیتوانــد بــدون در نظــر داشــتن و توجــه بــه آن اشــتباهات فرعــی از
ســویی و ایــن تحــوالت ازســوی دیگــر تدویــن شــود .بهاینترتیــب،
سیاســت انقالبــی و اســتراتژی انقــاب برآمــده از آن سیاســت ،نــه
بــا بســنده کــردن بــه لنینیســم (ســرنگونگی دولــت ازطریــق تســخیر
شــهرهای بــزرگ و گســترش آن بــه ســایر مناطــق) یــا مائوییســم
(تســخیر دولــت از خــال محاصــره شــهر ازطریــق دهــات) کــه تنهــا
بــا اتــکا بــه «ســنتز نویــن» و جمعبنــدی از آن تجربیــات گرانبهــا،
ممکــن خواهــد بــود.
پیروت
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نگاهی به ِ ...
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درباره اهمیت ِ ...
بــاور دارنــد یــا ندارنــد تعییــن میشــود ،نمونههــای دیگــری از افــکار
و روشهــای مربــوط بــه جســتجوگری حقیقــت در جامعــه ســرمایهداری
هســتند کــه راه بــه بیراهــه میبرنــد.
دســتگاه فکــری و فلســفی و ایدئولوژیــک جامعــه ســرمایهداری درنهایــت در
خدمــت زیربنــای اقتصــادی آن قــرار میگیــرد .ایــن دســتگاه عریــض و طویل
انــواع باورهــا و ایدئولوژیهــای غیــر علمــی و نســبیگرایانه را پــرورش و بــه
خــورد تودههــا میدهــد .خرافــه و تفکــرات غیــر علمــی را از طریــق مســجد
و معبــد و کلیســا و کنیســه بــه ذهنهــا پمپــاژ میکنــد .توهمــات دینــی
را جایگزیــن آمــوزش اصــول علمــی میکنــد یــا در کنــار اصــول علمــی
بــه آمــوزش دینــی هــم میپــردازد .درواقــع ،کنجــکاوی محــق و اشــتیاق
اســتفاده از علــم و روش علمــی بــرای کشــف حقیقــت را بــه شــکلهای
مختلــف از بیــن میبــرد .عــادت دادن مــردم بــه حســاس نبــودن بــه علــم
و اســتفاده از روش علمــی بــرای تحلیــل پدیدههــا وعمومیــت بخشــیدن بــه
نادانــی تــودهای در شــناخت مکانیســمهای تغییــر و معرفــی ســرمایهداری
بهعنــوان شــکل ابــدی و ازلــی جامعــه بشــری ،باعــث میشــود مــردم قــادر
نباشــند روابــط بیــن پدیدههــا ازجملــه ربــط ســتم و اســتثماری کــه تجربــه
میکننــد را بــا نظــام سیاســی اقتصــادی حاکــم ببیننــد و درک کننــد و نســبت
بــه امــکان تغییــر آن و داشــتن جامع ـهای متفــاوت از چیــزی کــه موجــود
اســت ،نــاآگاه و ناامیــد باشــند .در چنیــن شــرایطی اگــر تودههــا براســاس
تجربــه زندگــی و بهطــور خودبهخــودی بــه توانایــی ایــن سیســتم در پاســخ
درســت دادن بــه تضادهــا شــک کننــد یــا از آن ناامیــد شــوند راهــی بــرای
ارتقــای درک تجربیشــان و دیــدن ریشــهها ندارنــد و بهراحتــی در دام
آلترناتیوهــای دروغیــن دیگــر میافتنــد مثــا بــا تکیــه بــر دیــن و ســایر
دگمهــای ایدهآلیســتی ســعی میکننــد ســر در گریبــان بــرده و بــا تزکیــه
فــردی بــه چالشهــا پاســخ دهنــد.
بــرای درک هــر پدیــدهای در طبیعــت و در جوامــع انســانی و بــرای درک
مکانیســم تغییــر بــه علــم نیــاز داریــم .واکنــش تودههــا بــه مســائل ریــز
و درشــت عرصههــای مختلــف ازجملــه ،عکسالعمــل بــه کرونــا ،جــدی
گرفتــن یــا نگرفتــن آن ،پذیرفتــن یــا نپذیرفتــن دادههــای دانشــمندان دربــاره
کوویــد  ،19حســاس بــودن یــا نبــودن بــه تمیــز دادن بیــن شــایعات و اخبــار
و اطالعــات مســتدل و ...تصادفــی یــا فقــط انتخابهــای فــردی نیســتند و
ریشــه در آموزههــا و درکشــان از جهــان و میــزان شناختشــان از واقعیــت
و نحــوه کســب آن دارد.
در جامعـهای کــه علیرغــم آگاه بــودن بــه اهمیت علــم و نقــش آن در کیفیت
زندگــی فکــری و مــادی ،بهطــور مــدام جلــوی پــای علــم و باورمنــدان بــه
آن ســنگ انــدازی میشــود یــا بــا روش علمــی« ،ندانمانگارانــه» برخــورد
میکننــد هــم پتانســیل مشــارکت انســانها در ایــن عرصــه تعیینکننــده
هــرز مـیرود هــم راه بــرای منحــرف کــردن مســیر بهســمت منافــع طبقاتــی
بــاز میشــود .اســکای بریــک در کتــاب «علــم و انقــاب» میگویــد« :بــدون
علــم میتواننــد افــکار شــما را بهراحتــی 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».
امــا در روشــی کــه بــه امــکان و ضــرورت انقــاب برمبنــای اصــول و
روش علمــی اعتقــاد دارد ،مبــارزه بــرای تغیی ـ ِر فکــر و مهمتــر از آن تغیی ـ ِر
شــیوه تفکــر تودههــای مــردم از ضرورتهــای تــدارک و تســریع انقــاب
کمونیســتی اســت .مــا بهعنــوان کمونیســت بــا تکیــه بــر علــم کمونیســم،
ضمــن سرشــاخ شــدن بــا چالشهــای مقابــل رو و دادن پاسـخهای مقتضــی
فــوری ،فرامــوش نمیکنیــم کــه هــدف اصلیمــان انقــاب و بــاز کــردن
راه بــرای ســاختن جنبشــی بــرای انقــاب در چنیــن موقعیتهایــی اســت
و بــا گــم نکــردن راه در میــان پیــچ و خمهــای مســائل واقعــی و بغرنــج
پیــش پایمــان از فــراز ایــن هــدف رهاییبخــش بــه روشــنگری در رابطــه بــا
مســائل میپردازیــم.
بــاب آواکیــان تاکیــد مــی کنــد کــه« :مواجهــه حقیقــی بــا واقعیــت بــرای
ایفــای نقــش رهبــری در عملــی کــردن چنیــن انقالبــی و بــاز کــردن عصــری
نویــن در تاریــخ بشــر تعیینکننــده اســت .ایــن انقالبــی اســت کــه بــرای
همیشــه زنجیرهــای اســارت مــادی ،زنجیرهــای اقتصادی و سیاســیِ اســتثمار
و ســتم را کــه در جهــان امــروز مــردم را اســیر کــرده درهــم خواهد شکســت.
امــا عــاوه بــر ایــن ،زنجیرهــای اســارت ذهنــی ،شــیوه تفکــر و فرهنگــی
را کــه بــر ایــن زنجیرهــای اســارت مــادی منطبقانــد و آنهــا را تقویــت
میکننــد ریشــهکن خواهــد کــرد( »...آواکیــان .سیاســتهای انتخاباتــیِ
بورژوایــی)۲۰۱۹ .
ستاره مهری
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دهه  60و جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان
جنبــش حقــوق مدنــی ســیاهان در دهــه  ،60نقطــه عطــف مهمــی در
روابــط نــژادی در ایــاالت متحــده محســوب میشــود .آفریقایــی-
آمریکاییهــا بــه ارزیابــی دوبــارهی موقعیــت خــود در جامعــه دســت
زدنــد و بــا بیپروایــی بــه ارائـهی تصاویــری از خــود بــر پایـهی تصــور
مثبــت «ســیاه بــودن» (ســیاه زیباســت؛ قــدرت ســیاه و )...پرداختنــد.
ایــن تحــوالت فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی بــر بازنمایــی مســلط
بــر رســانهها (از ســیاهان) و بــر گســترش طیــف مضامیــن مرتبــط بــا
ســیاهان (کــه همگــی در چهارچــوب لیبرالیســم قومــی به تصویر کشــیده
میشــدند) تأثیــر گذاشــت؛ درونمایههــای ســادهلوحانهی مشــکالت
نــژادی کــه در دهـهی قبــل دســت بــاال را گرفتــه بودنــد ،جــای خــود را
در ده ـهی  60بــه ســاختارهای نســبت ًا پیچیــدهای در ایــن زمینــه دادنــد.
اکنــون دیگــر ســیاهان فقــط بــه منزلـه شــخصیتهایی نمادیــن یــا مظهــر
ایدهآلهــای ادغامگــ ِر ( )integrationistلیبرالــی بــه تصویــر کشــیده
نمیشــدند .حــاال آنهــا افــرادی متکــی بــه نفــس بودنــد کــه علیــه
قراردادهــای اجتماعــی یــا بــر ضــد وجــدان خــود مبــارزه میکردنــد.
در ایــن دوره هنرپیشــههای زن و مــرد سیاهپوســت قــدم بــه عرصــه
گذاشــتند و نقشهــای گوناگونــی در داســتانها و ژانرهــای مختلــف بــر
عهــده گرفتنــد؛ نقشهایــی کــه الزام ـ ًا ربطــی بــه پوســت بــدن آنهــا و
مســائل نــژادی نداشــت .درواقــع ،حضــور شــخصیتهای سیاهپوســت
در ژانــر فیلمهــای پرفــروش و مردمپســند نهتنهــا منعکسکننــدهی
یــک جامعــهی ملمــوس چنــد ملیتی-چنــد نــژادی بــود بلکــه باعــث
عــادی شــدن حضــور آنهــا در زندگــی روزمــره یــا در موقعیتهــای
اســتثنایی شــد .شــخصیت جیمــز ادواردز در فیلــم کاندیــدای منچــوری
( ،)1962وودی اســتروود در حرفهایهــا ( )1966و جیــم بــراون در
دوازده مــرد خشــن( )1967یــا صــد اســلحه ( )1968از ایــن جملهانــد.
تعــدادی از فیلمهایــی کــه در ایــن دوره در چهارچــوب ژانرهــای
مردمپســند  -ماننــد وســترن -ســاخته شــدند ،مضامیــن اجتماعــی را
نیــز چاشــنی کار خــود کردنــد .گروهبــان راتلــج (جــان فــورد )1960
ژانــر وســترن را بــا مضمــون نــژادی در هــم میآمیــزد تــا هــم بــر ســهم
سیاهپوســتان در گســترش خــاک آمریــکا بهســوی غــرب تکیــه کنــد
و هــم موضــوع برابــری نــژادی را بــه طرفــداری از ســیاهان بــه تصویــر
کشــد .گروهبــان راتلــج (بــا بــازی وودی اســتروود) ،همــان «قهرمــان»
سیاهپوســت داســتان اســت کــه بهصــورت قربانــی تعصبــات موجــود
در جامعــه بــه مــا معرفــی میشــود ولــی در پایــان اصالــت شــخصیت
خــود را بهاثبــات میرســاند .ازســوی دیگــر ،ســرگرد دنــدی (ســام
پکیــن پــا  )1964پرداخــت پیچیدهتــری از ژانــر وســترن ارائــه م ـیداد
و بــر منزلــت بخشــیدن بــه شــخصیت ســیاه داســتان (بــراک پیتــرز) کــه
بهخاطــر رنــگ پوســتش مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه بــود ،تکیــه
کمتــری میکــرد و درعیــن حــال دیــدگاه لیبــرال «یکپارچهخــواه» فیلــم
را نیــز زیــاد بــه رخ نمیکشــید.
در دهــه  60تعــدای هــم فیلمهــای کمهزینــه و مســتقل تولیــد شــدند
کــه ازطرفــی بهدلیــل واقعگرایــی پرمایــه و ظرافــت در پرداختــن بــه
مضامیــن نــژادی و ازطــرف دیگــر بهدلیــل بدبینــی و کلبــی مســلک
بــودن خــود قابــل توجهانــد .مثــا فیلــم ســایهها ( )1960ســاخته
جــان کاســاوتیس بــه موضــوع «جــا زدن خــود بــه جــای ســفیدها»
میپرداخــت؛ ولــی ایــن کار را بهشــکل قــراردادی آن ،یعنــی داســتان
غمانگیــز «دورگ ـهای کــه نــه ســفید اســت نــه ســیاه» انجــام نم ـیداد
بلکــه قصــه خــود را در پسزمین ـهی نژادپرســتی سفیدپوســتان پیــش
میبــرد .دنیایــی بیاعتنــا ( )1963بــه کارگردانــی شــرلی کالرک
بــه کنــدوکاو در دنیــای بزهــکاران ســیاه شــهری و ارائــه چهــرهی
قهرمــان ایــن حاشیهنشــینان مبــادرت کــرد .یــک مــرد و دیگــر
هیــچ ( )1964ســاخته مایــکل رومــر یکــی از معــدود فیلمهایــی
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بــود کــه رابط ـهی یــک مــرد سفیدپوســت و یــک زن سیاهپوســت را
بــه تصویــر کشــیده بــود.
ژانــر فیلمهــای اجتماعــی هالیــوود در دهــه  60بــا فیلــم در گرمــای
شــب (-1967نورمــن جویســن) بــه اوج خــود رســید .ایــن اثــر نمونــه
تمامعیــار «یــک کالســیک» در برخوردهــای نــژادی اســت کــه فیلــم
ســتیزهجویان را تداعــی میکنــد .در گرمــای شــب بــه رودررویــی
یــک کارآگاه اصیــل و باوقــار سیاهپوســت (ســیدنی پوآتیــه) و یــک
ِ
متعصــب جنوبــی میپــردازد .قصــه فیلــم در
پلیــس سفیدپوســت
چهارچــوب همــان قراردادهــای ســنتی ژانــر فیلمهــای حادثــهای
کارآگاهی-جنایــی قــرار میگیــرد؛ ولــی کلیشــههای مــورد انتظــار
مثــل حــل معمــای جنایــت -تحــت تأثیــر مشــکالت یــک کارآگاهسیاهپوســت قــرار میگیــرد کــه در محیــط خصمانــهی سفیدپوســتان
جنــوب آمریــکا کار میکنــد .جالبتریــن وجــه فیلــم ،طریق ـهای اســت
کــه بــه کمــک آن ،ســاختاری نســبت ًا پیچیــده همــراه بــا بُعــد دراماتیــک،
پیرامــون همــان تصویــر ســینمایی پــاک و بیعیــب و نقــص پوآتیــه
میســازد؛ ولــی بــاز هــم بههمانصــورت کلیشــهای ،برخوردهــای
پرتنــش نــژادی بهجــای آنکــه در چهارچــوب تحــوالت اجتماعــی حــل
شــود بــا همــت افــراد و خــود شــخصیتها حــل و فصــل میشــود.
«فیلمهای تجاری سیاهپوستی» هالیوود در دهه 70
در نیمــهی اول دهــه  70شــاهد افزایــش «فیلمهــای تجــاری ســیاهان»
( )Blaxploitationبودیــم .ایــن فیلمهــا بهدلیــل موضــوع ،شــخصیتها
و محیطــی کــه داســتان در آن میگذشــت در وهلــه اول بــرای
هــم و غــم آنهــا ایــن
تماشــاگران سیاهپوســت ســاخته میشــدند و ّ
بــود کــه بــا بیپروایــی ،بزنبهادرهــای سیاهپوســت را بــه نمایــش
بگذارنــد .همیــن مســاله ،بــا در نظــر داشــتن تصویــری کــه در دهــه 50
و  60از چهــرهی مظلــوم سیاهپوســتان ارائــه شــده بــود ،از دگرگونــی
مهمــی حکایــت میکــرد .ایــن دگرگونــی زمانــی اتفــاقافتــاد کــه
فعالیــت جنبشهــای ســیاه ازلحــاظ اجتماعــی بــرای باالبــردن غــرور
و غیــرت ســیاهان ،وارد مرحلـهی جدیــدی شــده بــود و درعیــن حــال
ســایهای هــم از کلبیمســلکی ،بهخصــوص پــس از تــرور مارتیــن
لوتــر کینــگ در آنهــا احســاس میشــد .امــا درحالیکــه ایــن گونــه
فیلمهــا درواقــع بــه قضایــای یکپارچگــی ســیاهان بــا ســفیدان و آن
دیدگاههــای لیبــرال پایــان مــیداد ولــی درهمانحــال عمدتــ ًا اســتفاده
تجــاری از بــازار بالقــوهی جمعیــت ســیاه در آمریــکا را هــدف قــرار
داده بــود .بســیاری از ناظــران در آن زمــان احســاس میکردنــد کــه
بــا در نظــر گرفتــن داســتان پــر فــراز و نشــیب بازنمایــی ســیاهان در
طــول تاریــخ ســینمای آمریــکا ،ایــن غرامتــی اســت کــه بایــد بپردازنــد

و ســاختن فیلــم دربــاره و بــرای سیاهپوســتان را یــک «غرامــت» و
نــه یــک «حــق» تلقــی میکردنــد .آســی دیویــس بــا فیلــم کاتــن بــه
هارلــم میآیــد ( )1970کــه بــر اســاس کتابــی نوشــته جنایینویــس
سیاهپوســت ،چســتر هایمــز ســاخته شــده بــود ،آغازگــر ایــن ســری از
فیلمهــای تجــاری سیاهپوســتی بــود .امــا فیلــم شــفت ( )1971ســاخته
گــوردون پارکــس بــا آن شــکل و ظاهــر هالیــوودی ،تصاویــر جــذاب
از محیــط زندگــی ســیاهان شــهری ،بازیگــر خــوش ســیما و موســیقی
متــن آیــزاک هیــز (برنــده جایــزه اســکار) ،توانســت بیــن ســینمای
تجــاری و ســینمای ســیاهان پیونــد زندهتــری برقــرار کنــد .موفقیــت
تجــاری ایــن فیلــم ضمن ـ ًا بــه موضــوع آن نیــز مربــوط میشــد کــه در
قالــب ژانــر کارآگاهــی تعریــف شــده بــود؛ همیــن نکتــه باعــث شــد کــه
فیلــم ،تماشــاگران ســیاه و ســفید را بــه یــک انــدازه بــه خــود جلــب
کنــد .شــفت بهعــاوه کمــک کــرد کــه مفهــوم قهرمــان بزنبهــادر
سیاهپوســت در ســینمای تجــاری آمریــکا جــا بیفتــد.
ولــی فیلــم  )1971( Sweet Sweetback's Baadasssss Songســاخته ملویــن
وان پیبلــز ،از ســینمای مســتقل و نامتعــارف آمریــکا بــود کــه نخســتین
گام اساســی را در تثبیــت جــا پــای قهرمــان سیاهپوســت در قلــب
ســینمای مردمپســند آن دیــار برداشــت .ایــن فیلــم بــا وجــود آنکــه
فاقــد زرق و بــرق ســاختههای سیاهپوســتی-تجاری هالیــوود بــود امــا
بــا مایههــای سیاســی-فرهنگی آشــکار خــود یــک فیلــم بیپــروای
سیاســی «ســیاه» بــه شــمار آمــد .فیلــم وان پیبلــز ضمنـ ًا فــروش زیــادی
هــم کــرد و همیــن مســاله باعــث شــد کــه بعضــی منتقدیــن نتیجــه
بگیرنــد کــه هالیــوود درواقــع از موفقیــت تجــاری ایــن فیلــم بهنفــع
خــود اســتفاده کــرد تــا در عــوض فیلمهایــی نیمبنــد از فرهنــگ
ســیاهان و تندرویهــای سیاسیشــان تحویــل مــردم دهــد.
مســاله جالــب دیگــر ایــن اســت کــه موفقیــت تجــاری اینگونــه
فیلمهــا بــه هالیــوود هــم کــه دچــار بحــران مالــی بــود کمــک کــرد.
بــدون شــک فیلمهــای گنگســتری-کارآگاهی ،مردمپســندترین
ژانــر فیلمهــای تجــاری ســیاه بودنــد .ایــن فیلمهــا در محیطهــای
شــهری معاصــر اتفــاق میافتادنــد و «حلبیآباد»هــای ســیاهان ،طــرز
حــرف زدن ،لبــاس پوشــیدن و رفتــار ســاکنانش را دلپذیــر و زیبــا
جلــوه میدادنــد .ایــن فیلمهــا مملــو از ســکس و خشــونت بودنــد
و قهرمانانشــان بــدون اســتثنا در پایــان بــا تشــکیالت سفیدپوســتان
درمیافتادنــد .ایــن فیلمهــا جــزو نخســتین فیلمهایــی بودنــد کــه از
ظاهــر و رنــگ پوســت ســیاهان بهــرهی جنســی بردنــد و سیاهپوســتان را
بهمنزل ـهی ابژههــای پــر از جذابیــت ارائــه کردنــد .احتمــاالً بهاســتثنای
فیلــم آنســوی خیابــان صــد و دهــم ( ،)1973ایــن فیلمهــای جنایــی
بیشــتر بــه افسانهســرایی در مــورد مضمونهــای ویــژه سیاهپوســتان
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بازنمایی سیاهان ِ ...
میپرداختنــد و کمتــر خــود را در چهارچــوب قواعــد ژانــر کارآگاهــی-
جنایــی محــدود میکردنــد.
بههمینترتیــب ،فیلمهــای وســترنی کــه در همیــن راســتا توســط
سیاهپوســتان ســاخته شــدند ،ایــن ژانــر را از دیــدگاه ســیاه بازســازی
کردنــد ،اگرچــه درنهایــت اکثــر آنهــا فقــط بــه دنبــال ســرگرم کــردن
تماشــاگران بودنــد.
فیلمهــای تجــاری ســیاهان یــا  Blaxploitationازســوی ســازمانهای
دفــاع از حقــوق ســیاهان و محافــل حرف ـهای ،بهدلیــل تأثیــر نامطلوبــی
کــه بــر جوانــان سیاهپوســت میگذاشــتند مــورد انتقــاد قــرارگرفــت.
اقداماتــی ازســوی ایــن ســازمانها و مجامــع بــرای خنثــی کــردن ایــن
رونــد صــورت گرفــت و بههمینمنظــور تعــدادی کمپانــی ســینمایی
توســط ســیاهان پایهگــذاری شــد تــا پاســخگوی تقاضــای بیــش از پیــش
افــرادی باشــند کــه توقــع فیلمهــای متعادلتــری داشــتند .در میــان ایــن
فیلمهــا بایــد بــه درخــت دانــش ( )1969ســاخته گــوردون پارکــس
اشــاره کــرد کــه فیلمســاز ،آن را بــر اســاس زندگــی خــود ســاخته
بــود و بــه دوران رشــد و بلــوغ او در کانــزاس دهــه  30میپرداخــت.
فیلمهایــی مثــل ســاندر ( )1972 Saunderاثــر مارتیــن ریــت یــا دختــر
سیاهپوســت ( )1972ســاخته آســی دیویــس از ایــن دســتهاند .در آن
دوران گفتــه شــد کــه ایــن فیلمهــا ،تصویــر انســانی ســیاهان را کــه
توســط فیلمهــای تجــاری ســیاه در ســالهای  70بهشــدت لطمــه
دیــده بــود ،دوبــاره بهبــود بخشــیدند.
از دور خــارج شــدن فیلمهــای تجــاری ســیاه در ســالهای -1976
 1975تغییــری کامــل در رونــد فیلمهایــی کــه هالیــوود دربــاره یــا
بــرای ســیاهان میســاخت بهوجــود آورد .در آخریــن ســالهای دهــه
 70تقریبــا هیــچ خبــری از شــخصیتهای مهــم ســیاه در فیلمهــای
تجــاری یــا غیرتجــاری نبــود .البتــه هنــوز هــم شــخصیتهای ســیاه در
فیلمهــای جریــان اصلــی ســینمای آمریــکا نقشهایــی داشــتند ولــی
حــاال دیگــر بــه حاشــیه رانــده شــده بودنــد و درنهایــت موجــودات
خبیثــی بودنــد کــه توســط ســفیدهای بزنبهــادری چــون هــری کثیــف
(کلینــت ایســت وود) ســر جــای خــود نشــانده میشــدند .تغییــری
هــم در طــرز تفکــر صنعــت ســینمای آمریــکا نســبت بــه بــازار
فــروش فیلمهــا بهوجــود آمــد :هالیــوود کاشــف بــه عمــل آورد کــه
تماشــاگران سیاهپوســت درصــد قابــل توجهــی از جماعــت ســینمارو را
تشــکیل میدهنــد .همیــن مســاله باعــث میشــد کــه نیــازی نباشــد و
اهمیتــی هــم نداشــته باشــد کــه حتمـ ًا مختــص ســیاهان فیلــم ســاخت؛
بهعبــارت دیگــر حــاال میشــد ســاخت فیلمهــای مخصــوص
سیاهپوســتان را رهــا کــرد بیآنکــه لطم ـهای بــه موقعیــت بهبودیافت ـهی
صنعــت ســینمای هالیــوود وارد آیــد.
نقبی به سوی دهه  80و 90
در اوایــل دهــه  80بــاز هــم در برنامهریــزی هالیــوود تغییراتــی بهوجــود
آمــد؛ ولــی ایــن بــار فلســفه کار ایــن بــود کــه از شــخصیتهای
سیاهپوســت و ماجراهایــی کــه بــرای «تماشــاگران بیشــتر» (قطعــ ًا
منظــور اکثریــت ســفید اســت) جذابیــت داشــته باشــد و درعیــن حــال
نمودهایــی از «هویــت ســیاه» (ایــن خــودش جــای بحــث دارد!) را هــم
حفــظ میکننــد ،اســتفاده شــود .نقــش لوئــی گاســت جونیــور در قالــب
یــک گروهبــان ســختگیر مشــقهای نظامــی در فیلــم یــک افســر و
یــک آقــا ( )1981بــه خوبــی ایــن تغییــر را در چگونگــی بازنمایــی
ســیاهان نشــان میدهــد .بدینگونــه کــه شــخصیت ســیاه در اینجــا
(میتوانســت از هــر نــژاد دیگــری باشــد) ،هــم حالــت مترســک را بــرای
داوطلبــان غالبـ ًا سفیدپوســت ارتــش دارد و هــم در مــورد تنــش میــان او
و قهرمــان سفیدپوســت (ریچــارد گــر) تأکیــدی بــر ســیاه بــودن پوســتش
نشــده اســت .مقابلـهی میاننــژادی آنهــا فاقــد هرگونــه پایــه و اســاس
قومــی و اخالقــی بــود؛ ولــی در عــوض از ایــن رودررویــی بــرای
نمایانــدن نوعــی فردگرایــی شــدیدا ً تنگنظرانــه اســتفاده شــده بــود.
ســه هنرپیش ـهی سیاهپوســت هالیــوودی –ریچــارد پرایــر ،ادی مورفــی
و ووپــی گلدبــرگ -مظهــر ایــن «نقــب» غیــر نــژادی بــه قلــب ســینمای
آمریــکا در ایــن دورهانــد .مســالهی جالــب اینکــه هــر ســهی آنهــا
قبــ ً
ا بــا نقشآفرینیهــای کمیــک و بیپــردهی خــود ،شــهرتی دســت
و پــا کــرده بودنــد؛ ولــی آنچــه بــه روی پــرده آوردنــد نمایشــی از
کمــدی (غالبــ ًا خــل و چــل بــازی) سیاهپوســتی و عــاری از هرگونــه
اشــارت نژادپرســتانه بــود .درعیــن حــال ،موفقیــت تجــاری ســتارههای

جدیــد ســیاه هالیــوودی بــه ایــن عامــل ارتبــاط داشــت کــه بــرای جلــب
«تماشــاگران بیشــتر» ،ضــرب و زهــر اشــارات بحثانگیــز نــژادی گرفتــه
شــده بــود .بدینگونــه ،بهشــیوهای نابهنجــار ،آنهــا تبدیــل بــه نمــادی
از ادغــام تمامعیــار نــژادی سیاهپوســتان در ســینمای مردمپســند
آمریــکا و خــود آمریــکا شــدند .گویــی تمامــی مشــکالت تاریخــی حــل
و فصــل شــده بــود و ســفید و ســیاه در عرصــه زندگــی بــه توافــق و
مصالحــه رســیده بودنــد .اگرچــه ایــن صرفـ ًا تصویــری بــود کــه هالیوود
و تلویزیــون ســعی میکردنــد آن را بــه مــردم آمریــکا و جهــان حقنــه
کننــد.
تداخــل مضامیــن و تصاویــر مربــوط بــه سیاهپوســتان در جریــان
اصلــی ســینمای آمریــکا بــا تعــدادی از ســاختههای فیلمســازان
معــروف سفیدپوســت در ایــن دوره برجســتگی بیشــتری پیــدا میکنــد:
فیلمهــای چــون رگتایــم ( ،1981میلــوش فورمــن) ،کاتــن کالب
( ،1984فرانســیس فــورد کوپــوال) ،داســتان یــک ســرباز (،1984
نورمــن جویســن) ،رنــگ ارغوانــی ( ،1985اســتیون اســپیلبرگ) از آن
جملهانــد .بهعنــوان نشــانهی تغییــر و تحولــی کــه در عــرض یکــی
دو دهــه رخ داده بــود همیــن بــس کــه دغدغ ـهی خاطــر هیــچ یــک از
ایــن فیلمهــا ،آن حــس آرمانگرایانه-بشردوســتانهی لیبرالــی نبــود کــه
چنــان نقــش پراهمیتــی بــرای فیلمســازان لیبــرال هالیــوودی نســل قبــل
داشــت .بنابرایــن در دهــه  80میــادی ،مضامیــن مربــوط بــه ســیاهان یــا
بــه جبههگیریهــای کلیشــهای نــژادی مربــوط میشــدند یــا بهعنــوان
پسزمین ـهای متظاهرانــه و کارتپســتالی بــرای نمایــش قصههایــی کــه
معمــوالً دربــاره ســفیدها بودنــد ،بــه کار میرفــت.
رنــگ ارغوانــی البتــه در ایــن میــان مســتثنی اســت -ولــی نهچنــدان
بهخاطــر موضعگیــری اخالقــیاش ،بلکــه بهواســطهی شــیوهای کــه
بــه موضــوع پرداختــه میشــود .ایــن فیلــم بــر اســاس کتــاب پرفــروش
آلیــس واکــر ســاخته شــد کــه برنــده جایــزه پولیتــزر هم هســت .داســتان
حــول ماجــرای زندگــی یــک زن روســتایی سیاهپوســت جنوبــی (ووپــی
گلدبــرگ) میگــردد کــه در طــول عمــرش مــدام مــورد سوءاســتفادهی
مــردان قــرار گرفتــه اســت .ایــن نخســتین بــار بــود کــه هالیــوود ایــن
چنیــن بیپــرده بــه موضــوع رابطــهی زنــان و مــردان سیاهپوســت
میپرداخــت .بدیهــی اســت کــه چنیــن پرداختــی ،فرســنگها از آن
تصویــر کلیش ـهای ســالهای 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
تماشــاگر از تمامــی مهارتهــای خــود بهــره گرفتــه بــود.
ولــی مهمتریــن نقط ـهی عطــف دهــه  80بــدون شــک فیلــم اون بایــد
داشــته باشــدش ( )She’s Gotta have itســاختهی کمهزینــه اســپایک لــی
در ســال  1986بــود.
در دهــه  90میــادی ،تجربــه ســینماگران آفریقایی-آمریکایــی بــه
موضــوع پــر ســروصدای خشــونتهای درون شــهری و «فرهنــگ
هفتتیرکشــی» تمایــل پیــدا کــرد .فیلــم )1991( Boyz & N the Hoad
ســاخته جــان ســینگلتون کــه ماجرایــش در بخــش جنــوب مرکــزی
لسآنجلــس میگذشــت حــس ســرخوردگی و نومیــدیای را
(کــه حــاال جــزء تفکیکناپذیــر تجریــهی آفریقایی-آمریکاییهــای
شهرنشــین در قالــب فروپاشــی اجتماعــی و کلبیمســلکی اساســی آنهــا
از میانــهی دهــه  80بــه ایــن ســو شــده بــود) بهتصویــر میکشــید.
ایــن فیلــم ،بهخوبــی حــس آزاردهنــدهی یــک جامعــهی شــهری را
کــه از نظــر فرهنگــی و سیاســی بــه حواشــی اجتمــاع رانــده شــدهاند
و پیوســته ازســوی دولــت تحــت نظرنــد ،بــه نمایــش میگذاشــت.
ناممکــن بــودن گریــز و خالصــی از ایــن همــه و شــکنندگی طبیعــت
ارتباطــات میــان سیاهپوســتان نیــز درونمایــهی اصلــی درام خشــن
 )1991( New Jack Cityســاخته ماریــو وان پیبلــز و خــروج مســتقیم از
بروکلیــن ( )1991ســاخته متــی ریــچ اســت .نکتــه آیرونیــک دربــارهی
فیلمهــای جدیــد ســینماگران آفریقایی-آمریکایــی ایــن اســت کــه دقیقـ ًا
شکســت سیاســت ادغامگرایان ـهی سیاهپوســتان در جامع ـهی آمریــکا را
بــه اثبــات میرســانند؛ ســینمایی کــه بــه دور از آن ایــدهآل لیبرالیســتی،
در محــدودهی یــک غربـتگاه خطرنــاک ،دنیایــی غریــب ،بیگانــه و جــدا
از دنیــای سفیدپوســتان را بــرای خــود بهوجــود آورده اســت .ســینمای
آمریــکا بــا گذشــت حــدود  120ســال از پیدایــش خــود هنــوز نتوانســته
بــرای مشــکل بازنمایــی سیاهپوســتان راه حلــی پیــدا کنــد.
آوتیس
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بنــا بــه تصــور منصــور حکمــت« :سوسیالیســم جنبــش بازگردانــدن اختیــار بــه
انســان اســت .جنبشــی بــرای خــاص کــردن انســانها از جبــر اقتصــادی و
از اســارت در قالبهــای از پیــش تعینشــده تولیــدی .جنبشــی بــرای از بیــن
بــردن طبقــات و طبقهبنــدی انســانها( ».مارکسیســم و جهــان امــروز )265 :و
«سوسیالیســم ،خالصــی کامــل انســان از هــر نــوع محرومیــت و اســارت و غلبه
او بــر مقــدرات اجتماعــی و اقتصــادی خــود اســت .امــا همــه اینهــا تنهــا بــا
از میــان بــردن ســرمایه بهعنــوان قدرتــی خــارج از کنتــرل تولیدکننــده مســتقیم
و تقابــل آن بــا کار مزدبگیــر مقــدور میشــود»(.تفاوتهای مــا)220 :
بهظاهــر ایــرادی در ایــن جمــات و تعابیــر نیســت .امــا آنچنــان کــه نشــان
خواهیــم داد ِ
درک منصــور حکمت از سوسیالیســم ،دولت دیکتاتــوری پرولتاریا
و جامعــه سوسیالیســتی یکــی از ایدهآلیســتیترین و غیــر مارکسیســتیترین
عناصــر منظومــه فکــری او اســت .چیــزی کــه اساســا از نــگاه غیر ماتریالیســتی
دیالکتیکــی او بــه جامعــه ،تاریــخ و نظــام ســرمایهداری نشــأت گرفتــه و نهایتــا
بهنوعــی از رفرمیســم سوســیال دمکــرات در افــق اســتراتژیک و پراتیــک
سیاســی او و پیروانــش منتهــی میشــود.
سوسیالیسم یا کمونیسم؟
حکمــت ،اساســ ًا تفاوتــی میــان دو مفهــوم سوسیالیســم و کمونیســم قائــل
نیســت .یــا دقیقتــر اینکــه هیــچ خــط تمایــزی میــان جامعــه سوسیالیســتی
و جامعــه کمونیســتی ترســیم نمیکنــد و خواننــده آثــار او متوجــه نمیشــود
اینهــا دو مرحلــه از جامعــه بشــری هســتند و یــا یــک چیــز؟ بــه بــاور وی
«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 امکانپذیــری
ســازماندهی تولیــد بــدون کاال بــودن نیــروی کار را نشــان داد»(.مارکسیســم و
جهــان امــروز 252 :و  )271و همیــن تعبیــر را در مــورد کمونیســم هــم بــه کار
میبــرد (یــک دنیــای بهتــر )346 :و تأکیــد میکنــد کــه «برنامــه مــا ،برقــراری
فــوری یــک جامعــه کمونیســتی اســت .جامعــهای بــدون تقســیم طبقاتــی،
بــدون مالکیــت خصوصــی بــر وســایل تولیــد ،بــدون مزدبگیــری و بــدون
دولــت» (همانجــا( )353 :تأکیــدات از مــا اســت)
امــا واقعیــت چنیــن نیســت .زمیــن ســخت واقعیــت و ضرورتهــای برآمــده
از یــک جامعــه طبقاتــی هفــت هــزار ســاله و انبوهــی از تضادهــا و بقایــای
روابــط تولیــدی ،مناســبات اجتماعــی و باورهــا و عــادات و عقاید دنیــای کهن،
حتــی پــس از ســرنگونی دولــت دیکتاتــوری بــورژوازی ،پیــروزی انقــاب
کمونیســتی و اســتقرار سوسیالیســم ادامــه دارنــد .تضادهــای ضــروری کــه
نــه بــا آرمــان و اراده و تمایــل ،بلکــه برمبنــای تشــخیص واقعیــت و ســپس
تغییــر واقعیــت بــر مســیرهایی مشــخص ،قابــل حــل کــردن و رســیدن بــه
آزادی هســتند .مارکسیســم در صورتبنــدی و توضیــح ایــن واقعیــت و
ضرورتهــای برآمــده از آن ،بهروشــنی دو مرحلــه از تکامــل جامعــه بشــری
یعنــی «فــاز نخســت جامعــه کمونیســتی» (سوسیالیســم) و «فــاز باالتــر جامعــه
کمونیســتی» (کمونیســم) را از هــم تفکیــک میکنــد و معتقــد اســت «بیــن
جامعــه ســرمایهداری و جامعــه کمونیســتی ،یــک دوره تحــول انقالبــی از اولــی
بــه دومــی وجــود دارد» (نقــد برنامــه گوتــا 17 :و  )24مارکــس برخــاف
آنارشیس ـتها و شــبه آنارشیس ـتها بــر ایــن بــاور نبــود کــه در کوتاهمــدت
میتــوان 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 ...بهعنــوان مفاهیمــی مقــدس در فرهنــگ سیاســی تودههــای
مــردم در سراســر جهــان جــای گرفتهانــد .آزادی ،برابــری ،عدالــت و رفــاه
در صــدر ایــن شــاخصها قــرار دارنــد ...کمونیســم کارگــری جنبشــی بــرای
دگرگونــی جهــان و برپایــی جامعـهای آزاد ،برابــر ،انســانی و مرفــه اســت» (یک
دنیــای بهتــر )334 :و «جامعــه کمونیســتی بــه ایــن ترتیــب بــرای نخســتین بــار
بــه آرمــان آزادی و برابــری انســانها بهمعنــی واقعــی کلمــه جامــه عمــل
میپوشــاند .آزادی نهفقــط از ســتم و ســرکوب سیاســی بلکــه از اجبــار و
انقیــاد اقتصــادی و اســارت فکــر»( .همانجــا)347 :
در بخــش ســوم 1ایــن مقــاالت از نــگاه ایدهآلیســتی حکمــت بــه مقوالتــی

مثــل «ذات انســان»« ،هویــت سوسیالیســتی انســان» و مغایــرت آن بــا واقعیــت و
ماتریالیســم تاریخــی مارکسیســتی صحبــت کردیــم .اکنــون بارقــه همــان بحــث
را در مــورد مســاله «برابــری» هــم شــاهدیم .پاســخ بــه حکمــت را ترجیــح
میدهیــم از زبــان مارکــس خطــاب بــه پــرودون و انگلــس خطــاب بــه
دورینــگ بدهیــم کــه گفتنــد« :تصــور برابــری ...محصــول تاریخــی اســت کــه
بــرای بهوجــود آمدنــش روابــط تاریخــی خاصــی ضــروری بــود ...برابــری هــر
چیــزی اســت بهجــز حقیقــت جاودانــی» (آنتــی دورینــگ )106 :و «بدیهــی
اســت کــه تمایــل بــه برابــری از مختصــات قــرن مــا اســت .حــال اگــر کســی
بگویــد کــه قرنهــای گذشــته بــا نیازمندیهــا ،وســایل تولیــدی کامــا
متفاوتــی دوراندیشــانه در راه تحقــق برابــری فعالیــت میکردنــد ،چنیــن فــردی
در درجــه نخســت ابــزار تولیــد و انســانهای قــرن مــا را بهجــای وســایل و
انســانهای قرنهــای 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
ِ
هــدف در خــود و مفهــوم کمونیســتی ،بلکــه محصــول یــک دوران
و یــک
مشــخص از تاریــخ بشــر یعنــی جامعــه ســرمایهداری اســت .چنــان کــه مارکس
تشــریح کــرد برابــری حقوقــی انســانها در جامعــه ســرمایهداری مــازم بــا
«مبادلــه برابرهــا» در تولیــد کاالیــی ســرمایهداری اســت (نقــد برنامــه گوتــا)16 :
و در مقابــل نظــام سلســله مراتبــی فئودالــی کــه انســانها در مقابــل قانــون و
دولــت در موقعیتهــای نابرابــر قــرار دارنــد .برابــری و تــاش بــرای تضمیــن
برابــری انســانها (شــهروندان در نظــام ســرمایهداری) زمانــی معنــی دارد کــه
«نابرابــری» در بطــن روابــط آن جامعــه یعنــی در دل نظــام طبقاتــی وجود داشــته
باشــد .مفهــوم «برابــری» -حتــی در معنــی برابــری سوسیالیســتی -در ُکنــه و
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 ارزشهــا و هنجارهــا و قوانیــن برابریطلبانــه 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
فراســوی جامعــهای کــه مقولــه برابــری در آنجــا موضوعیــت نــدارد ....آیــا
میخواهیــم نابرابــری را رواج دهیــم؟ نــه! چــون میخواهیــم بــه کمونیســم
برســیم ،میخواهیــم بــه ورای تولیــد و مبادلــه کاالیــی و قانــون ارزش برویــم».
(کمونیســم نویــن)161 :
امــا در دوران گــذار سوسیالیســتی بهســمت کمونیســم جهانــی ،برابــری یــک
مفهــوم مهــم ،کارآمــد و ضــروری اســت .دقیقــا بــه ایــن علــت کــه هنــوز
نابرابــری ب هاَشــکال مختلــف -اگرچــه کیفیتــا متفــاوت بــا نابرابــری موجــود
در نظــام ســرمایهداری -در بطــن جامعــه موجــود اســت .مارکــس بهدرســتی
ایــن ویژگــی دوران گــذار جامعــه سوسیالیســتی را تشــریح کــرد کــه «جامعهای
کــه تــازه از جامعــه ســرمایهداری ســر برم ـیآورد ...کــه بهلحــاظ اقتصــادی،
اخالقــی و فکــری هنــوز عالئــم زاده شــدن از زهــدان جامعــه کهــن را بــا خــود
دارد»( .نقــد برنامــه گوتــا )15 :و انــواع نابرابریهــای برجایمانــده از جامعــه
طبقاتــی قدیــم هنــوز تــا مدتهــا در بطــن جامعــه جدیــد موجودنــد .از همــه
مهمتــر نظــام مــزدی و اصــلِ سوسیالیســتی «بــه هــر کــس بــه انــدازه کارش».
نظام مزدی
حکمــت در آثــار متعــددش لغــو کار مــزدی و برانداختــن نظــام مــزدی را
بهعنــوان شــرط ضــروری سوسیالیســم تعریــف کــرد و برمبنــای همیــن درک
نادرســت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه «سوسیالیســم بهمعنــای مــورد نظــر
مارکسیســتها تــا امــروز عمــا جایــی برپــا نشــده اســت»( .مارکسیســم و
جهــان امــروز )256 :او البتــه هی ـچگاه -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 بهدرســتی بــر ایــن بــاور اســت کــه مــزد و نظــام مــزدی باید

آتش • شمارۀ 106

آناتومی بورژوا دمکراسی چپ ایران

10

آتش • شمارۀ 106

چرا منصور حکمت ِ ...
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 ضرورتهــای
پیـ ِ
ـش پــای انســان در جریــان ســرنگون کــردن نظــام ســرمایهداری ،اســتقرار
دولــت دیکتاتــوری پرولتاریــا و ســاختمان سوسیالیســم ،برخــاف آنارشیســم و
شــبه آنارشیســم بهدرســتی دریافــت کــه اصــلِ «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 کوتاهمــدت ممکــن نیســت و بخشــی از همــان فراینــد
حرکــت جامعــه سوسیالیســتی بهســمت کمونیســم اســت.
در دوران گــذار سوسیالیســتی ،اصــل و الگــوی توزیــع در جامعــه« ،از هــر
کــس بهانــدازه توانــش و بــه هــر کــس بــه انــدازه کارش» خواهــد بــود .بــه
ایــن شــکل کــه هــر فــرد کار ُکنــی خــود را درگیــر کار تولیــدی جامعــه کــرده
و حجمــی از فرآوردههــای مصرفــی تولیــد شــده در جامعــه را بــر حســب
میــزان کارش دریافــت میکنــد .ایــن دریافــت یــا بــه ایــن شــکل اســت کــه
فــرد کارکــن «گواهینام ـهای از جامعــه دریافــت میکنــد کــه نشــان میدهــد
فــان مقــدار کار (پــس از کســر مــواردی از کارش بــرای صنــدوق عمومــی)
انجــام داده اســت و بــا ایــن گواهینامــه از انبــار اجتماعــی وســایل مصرفــی،
بــه انــدازه کارش ،محصــول دریافــت میکنــد» (نقــد برنامــه گوتــا )16 :و یــا
بهصــورت پولــی و مــزدی صــورت میگیــرد.
بایــد توجــه داشــت کــه مقولــه «دســتمزد» در دو نظــام تولیــدی سوسیالیســتی
و ســرمایهداری ،روابــط تولیــدی متفاوتــی را منعکــس میکننــد .چــرا کــه
نیــروی کار در نظــام ســرمایهداری کاال اســت .یعنــی ارزش آن بــر اســاس کار
اجتماعـ ًا الزم تعییــن شــده و درآمــد ناشــی از فــروش تــوان کار (نیــروی کار)
کارگــر اســت .و از آنجــا کــه ابــزار تولیــد در تملــک خصوصــی ســرمایهداران
و کارفرمایــان قــرار دارنــد ،ایــن رابطــه مــزدی برمبنــای مناســبات اســتثمارکننده
و استثمارشــونده پیــش رفتــه گرچــه در نظــام سوسیالیســتی ،نیــروی کار کاال
نیســت .امــا همانطورکــه مارکــس تأکیــد کــرد :اصــل توزیــع در دوران
سوسیالیســم نمیتوانــد برمبنــای «برابــری کامــل» صــورت بگیــرد و «تــا آنجــا
کــه بــه توزیــع وســایل مصرفــی بیــن افــراد مولــد مربــوط میشــود ،همــان
اصلــی حاکــم اســت کــه در مبادلــه کاالهــای هـمارز حاکــم بــود :مقــدار معینــی
کار در یــک شــکل بــا همــان مقــدار کار در شــکل دیگــر مبادلــه میشــود.
بنابرایــن حــق برابــر در اینجــا 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
بــرای اندازهگیــری فرآوردههــای مصرفــی میــان آنهــا ،اســتفاده میکنــد .امــا
شــرایط کارگــران بــا هــم فــرق میکنــد؛ برخــی قــوی و برخــی ضعیفانــد،
برخــی تنهــا زندگــی میکننــد و برخــی ازدواج کردهانــد و نیــاز بیشــتری بــه
فرآوردههــای مصرفــی دارنــد .بنابرایــن چنیــن برابــری حقوقــی اساســا بــر
نوعــی نابرابــری بنــا شــده اســت و بههمینعلــت میتوانــد زمینــه احیــای
تمایــزات طبقاتــی و نهایتــا احیــای ســرمایهداری در جامعــه باشــد .ایــن حـ ِ
ـق
بورژوایــی و برابــری مبتنــی بــر نابرابــری و اصــل توزیــع بــر اســاس «بــه هــر
کــس بــه انــدازه کارش» را نمیتــوان دلبخواهــی نفــی کــرد .چــرا کــه محصول
دنیــای کهــن اســت و بهصــورت ضرورتــی بــه مــا رســیده اســت .امــا چنــان
کــه مارکــس گفــت« :در فــاز باالتــر جامعــه کمونیســتی ،پــس از ناپدیــد شــدن
تبعیــت بردهســاز فــرد از تقســیم کار و همــراه بــا آن تضــاد بیــن کار ذهنــی و
کار بدنــی؛ پــس از تبدیــل شــدن کار از صرفــا وســیلهای بــرای زندگــی بــه نیــاز
اصلــی زندگــی؛ پــس از افزایــش نیروهــای مولــد همــراه بــا تکامــل همهجانبــه
فــرد و فــوران همــه چشــمههای ثــروت تعاونــی ،آری تنهــا در آن زمــان
میتــوان از افــق تنــگ حــق بورژوایــی در تمامیــت آن فراگذشــت و جامعــه
خواهــد توانســت بــر پرچــم خــود چنیــن نقــش کنــد :از هرکــس برحســب
توانایـیاش و بــه هرکــس برحســب نیازهایــش!» (نقــد برنامــه گوتــا )17 :امــا
ایــن رونــد ،خودبهخــود طــی نخواهــد شــد و در دوران گــذار سوسیالیســتی
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 ایدههــا و تفکــرات مــردم بــرای انقــاب صــورت میگیــرد و افــق جامعــه
از «توزیــع بــر اســاس کار» بهســمت «توزیــع بــر اســاس نیــاز» جهتگیــری
میکنــد.2
سوسیالیسم چیست؟
کارل مارکــس و فردریــش انگلــس آن انــدازه کــه شــیوه تولیــد ســرمایهداری
و نظــام کاپیتالیســتی را تحلیــل و تشــریح و صورتبنــدی کردنــد ،در مــورد
سوسیالیســم و کمونیســم تصویــر روشــن و فرمولــه شــدهای ارائــه نکردنــد.
اساســا امــکان چنیــن کاری را هــم نداشــتند .مارکــس و انگلــس نــه پیشــگو
بودنــد و نــه رویاپــرداز .آنهــا دانشــمندانی بودنــد کــه بــا تحلیــل تضادهــای

جامعــه ســرمایهداری ،تاریــخ جامعــه بشــری و چگونگــی تحــول و دگرگونــی
آن ،چارچوبــه کلــی و خطــوط عمــده جامع ـهای را صورتبنــدی کردنــد کــه
بشــریت میتوانــد پــس از ســرنگون کــردن دولــت دیکتاتــوری بــورژوازی
مســتقر کنــد .بخــش زیــادی از ویژگیهــا و تضادهــای ایــن جامعــه ،در
جریــان تحقــق و اجــرای آن قابــل مشــاهده و صورتبنــدی بودنــد .مارکــس
و انگلــس در زمــان حیاتشــان فقــط شــانس دیــدن تصویــر اولیــهای از
دولــت دیکتاتــوری پرولتاریــا را در کمــون پاریــس داشــتند و از آن دولــت
مســتعجل بســیار در تبییــن تئــوری مارکسیســتی بهــره بردنــد .امــا اساســا
شــاهد اســتقرار یــک جامعــه و اقتصــاد سوسیالیســتی نبودنــد .بــا ایــن وجــود
دقیقتریــن فرمولبنــدی مارکــس از چیســتی جامعــه سوسیالیســتی و دولــت
سوسیالیســتی در کتــاب نبردهــای طبقاتــی در فرانســه آمــد و در برخــی از
آثــار دیگــرش همچــون نقــد برنامــه گوتــا بیشــتر تشــریح شــد .مارکــس
نوشــت« :سوسیالیســم اعــام انقــاب دائمــی و دیکتاتــوری پرولتاریــا بهعنــوان
دوران گــذار ضــروری بهســوی الغــای کلیــه تمایــزات طبقاتــی ،نابــودی کلیــه
روابــط تولیــدی کــه ایــن تمایــزات طبقاتــی برمبنــای آنهــا شــکل میگیرنــد ،از
بیــن بــردن کلیــه روابــط اجتماعــی مــازم بــا ایــن روابــط تولیــدی و ســرنگون
کــردن تمامــی تفکراتــی اســت کــه از ایــن روابــط اجتماعــی برمیآینــد».
(نبردهــای طبقاتــی در فرانســه )145 :صورتبنــدیای کــه بعدهــا در جنبــش
بینالمللــی کمونیســتی و مشــخصا در دوران انقــاب فرهنگــی پرولتاریایــی
چیــن بــه «چهــار ُکلیّــت» معــروف شــد .مائوتس ـهدون مفهــوم چهــار کلیــت
مارکــس را از زیــر آوار بیــرون کشــید و بــا کشــف و فهــم بیشــتر ماهیــت
و قانونمندیهــای جامعــه سوسیالیســتی ،علــم کمونیســم را از ایــن نظــر
تکامــل داد 3و برمبنــای همیــن جهــش تئوریــک و خطــی ،توانســت انقــاب
پرولتــری در چیــن سوسیالیســتی ( )1949-1976را بــه باالتریــن قلـهای برســاند
کــه تاکنــون پرولتاریــای جهــان در عمــل فتــح کــرده اســت .بــاب آواکیــان در
کمونیســم نویــن ،بــا اتــکا بــه مفهــوم چهارکلیــت مارکــس ،تکامــات مائــو و
جمعبنــدی از تجربــه دولتهــای سوسیالیســتی شــوروی ( )1917-1956و
چیــن ( ،)1949-1976درک مــا از چیســتی سوسیالیســم و چگونگــی حــل بهتــر
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تضادهــای جامعــه سوسیالیســتی را فراتــر از هــر زمــان بــرده اســت .
بنابرایــن بــا توجــه بــه مفهــوم چهــار کلیــت مارکــس ،تئــوری مارکسیســتی
دولــت -کــه انگلــس و لنیــن نقــش مهمــی در تدقیــق آن داشــتند -تکامــات
مائــو و ســنتز نویــن بــاب آواکیــان میتــوان گفــت :مفهــوم سوسیالیســم ناظــر
بــر ســه پدیــده اســت کــه بــا هــم ارتبــاط درونــی دارنــد.
یکــم) سوسیالیســم بهمثابــه شــکل حاکمیــت طبقاتــی کــه پرولتاریــا بــر
نیروهــای بورژوایــی ســابق و جدیــد حکــم میرانــد،
دوم) سوسیالیســم بهعنــوان یــک شــیوه تولیــدی کــه در آن مالکیــت اجتماعــی
جــای مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد را گرفتــه و هــدف تولیــد نه کســب
ســود بلکــه رفــع نیازهــای جامعــه اســت .در فرماندهــی اقتصــاد جامعــه نــه
قانــون ارزش و ســود بلکــه سیاســت رفــع نیازهــای مــردم ،نابــودی چهــار
کلیــت و کمــک بــه پیشــبرد انقــاب جهانــی نهفتــه اســت.
ســوم) سوسیالیســم بهمثابــه یــک دوران گــذار کــه بــا مبــارزات حــاد طبقاتــی،
تحــوالت عمیــق اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی ،جوش و خــروش فکری و
سیاســی و خالقیــت و ابتــکار و نوآوریهــای تودههــای مــردم همــراه اســت.
هــدف ایــن مبــارزات نابــودی چهــار کلیــت ،محــو طبقــات و تمایــزات طبقاتی
در مقیــاس جهانــی و رســیدن بــه کمونیســم جهانــی اســت.
در شــماره بعــد ضمــن نقــد درک حکمــت از دولــت ،بــه محتــوای دولــت
سوسیالیســتی از نظــر مارکسیســم و تکاملیافتهتریــن درک از مارکسیســم در
زمانــه مــا یعنــی کمونیســم نویــن خواهیــم پرداخــت.
سیامکصبوری
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اقتصاد ســیاسی
مارکسیســتی

جدیــد ماننــد سنگتراشــی ،ســفالکاری ،ریســندگی و بافندگــی و
معمــاری پــا بــه عرصــه وجــود نهــاد.
مجموعــه تغییــرات ایــن دوره موجــب دگرگونیهــای وســیع در
شــکل و شــیوه زندگانــی اجتماعــی بشــر شــد .بــه مــوازات رشــد
بیشــتر نیروهــای تولیــدی ،ضــرورت تغییــر نظــام روابــط تولیــدی
و روبنــای سیاســیِ از بــردهداری بــه فئودالــی بهوجــود آمــد .بــا
گذشــت هــزاران ســال دیگــر و رشــد نیروهــای تولیــد ،روابــط
تولیــدی ســرمایهداری و طبقــۀ بــورژوازی در بطــن نظــام فئودالــی
بهوجــود آمــد .روابــط تولیــدی ســرمایهداری مبتنــی بــر مالکیــت
خصوصــی بــر ابــزار تولیــد و اســتثمار کارگــر "آزاد" کــه صاحــب
هیــچ ابــزار تولیــدی نبــود و نیــروی کارش را بهعنــوان کاال در
ازای مــزد بــه ســرمایهدار میفروخــت (و بــه ایــن معنــا نســبت بــه
رعیــت" ،آزاد" محســوب میشــد) در بطــن فئودالیســم بهوجــود
آمــد .امــا ،ســلطۀ قــدرت سیاســی فئودالــی مانــع از ریشـهکن شــدن
کامــل روابــط تولیــدی فئودالــی و رهایــی دهقانــان و بــاز شــدن راه
توســعۀ بیشــتر نیروهــای تولیــدی بــود .ایــن مانــع بــا انقالبهــای
بورژوایــی ،بهویــژه انقــاب بورژوایــی در فرانســه ( )1789درهــم
شکســته شــد.
البتــه ایــن مســیر بســیار پــر فــراز و نشــیبتر و متالطمتــر از آن
چــه بــود کــه در اینجــا بــه اختصــار و بــا قصــد ارائــه تصویــری
کلــی از ایــن تضــاد و برهمکنــش متقابــل میــان نیروهــای تولیــدی-
ِ
حرکــت
روابــط تولیــدی و زیربنــای اقتصادی-روبنــای سیاســی و
حاصــل از ایــن تضادهــا داده شــد.
بنابرایــن ،بنیادیتریــن فعالیــت بشــری کــه تولیــد و توزیــع
نیازمندیهــای زندگــی اســت ،فقــط در چارچــوب روابــط تولیـ ِ
ـدی
معینــی میتوانــد انجــام بگیــرد .بــه قــول رفیــق آواکیــان« ،هرچنــد
ایــن نکتــه جــزو الفبــای مارکسیســم اســت امــا بدبختانــه بســیار کــم
درک شــده اســت .و رک بگویــم مارکسیســتها خیلــی کــم آن را
درک کــرده یــا دســت کــم بهشــکل زنــده درک نکردهانــد».
تولیــد در جامعــۀ بشــری همــواره اجتماعــی بــوده اســت .امــا
ســرمایهداری تولیــد اجتماعــی را بــه مقیــاس عظیــم و جهانــی
رســاند .ازیــک طــرف ،آحــاد بشــر در سراســر کــرۀ زمیــن مشــترکا
و در تقســیم کاری جهانــی تولیــد را پیــش میبرنــد امــا ازطــرف
دیگــر ،ایــن کار اجتماعــی عظیــم مســتقیما اجتماعــی نیســت
و بــا واســطۀ بــازار خصوصــی ســرمایهداری اجتماعــی میشــود و
قشــر قلیــل ســرمایهداران در رقابــت بــا یکدیگــر ایــن کار اجتماعــی
و توزیــع و نــوع کاربــری ثروتهــای تولیــد شــده توســط آن را
کنتــرل میکننــد .نیروهــای تولیــدی تــا آن درجــه رشــد کردهانــد
کــه جامعــۀ بشــری بــا صــرف ســاعات کمــی از کار میتوانــد
وفــور غذایــی و امکاناتــی عظیمــی را بــرای چنــد برابــر جمعیــت
فعلــی کــره زمیــن بهوجــود آورد .امــا ،تملــک و کنتــرل خصوصــیِ
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در دو شــماره قبــل گفتیــم شــالوده یــا اسـ ِ
ـاس هــر نظــام اجتماعــی،
ِ
زیربنــای اقتصــادی و شــیوۀ ســازمانیابی تولیــد در آن جامعــه
اســت و هــر زیربنــای اقتصــادی مشــخص ،روبنــای سیاســیِ
ســازگار بــا خــود را نیــاز دارد و آن را بهوجــود مـیآورد .روبنــای
سیاســی شــامل سیاســت و ایدئولــوژی و فرهنــگ و اخالقیــات
حاکــم در جامعــه اســت امــا وجــه تعیینکننــدۀ آن ،دولــت یــا
قــدرت سیاســیِ حاکــم میباشــد .زیربنــای اقتصــادی جامعــه و
ِ
مختلــف ســازمانیابی جامعهانــد
روبنــای سیاســیِ آن ،ســطوح
کــه درهمتنیــده بــوده و در رابطــۀ برهمکنــش متقابــل عمــل و
حرکــت میکننــد.
در شــمارههای قبــل همچنیــن گفتیــم ،تولیــد بهشــکل انتزاعــی
انجــام نمیشــود بلکــه بــر بســتر روابــط تولیــدی مشــخصی
میتوانــد انجــام بپذیــرد کــه میــان مــردم برقــرار میشــود .روابــط
تولیــدی در ســه وجــه متبلــور میشــود :مالکیــت بــر ابــزار تولیــد،
توزیــع ثــروت حاصــل از فرآینــد تولیــد و جایــگاه هــر کــس در
فرآینــد تولی ـ ِد اجتماعــی.
مفهــوم دیگــری از اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی را کــه بحــث
ِ
کنــش متقابــلِ میــان نیروهــای تولیــدی
کردیــم ،تضــاد یــا برهم
(نیروهــای مولــده) و روابــط تولیــدی بــود .رفیــق آواکیــان توضیــح
میدهــد« :تضــاد میــان نیروهــای تولیــدی و روابــط تولیــدی یکــی
دیگــر از نــکات اساســی مارکــس اســت .وقتــی آن را بیــان می کنیــم
خیلــی واضــح بهنظــر میآیــد .امــا مارکــس بایــد ســالها وقــت
صــرف می کــرد  ...تــا از ظواهــر بیرونــی بــه تضــادی کــه در هســتۀ
مرکــزی سیســتم قــرار دارد برســد :تضــادی کــه توســط او و به طــور
کلــی در مارکسیســم بهعنــوان تضــاد میــان نیروهــای تولیــدی و
روابــط تولیــدی شناســایی شــده اســت .ایــن تضــادی کــه محـ ِ
ـرک
اساســی سیســتم اســت بهنوبــۀ خــود بــه تضــاد دیگــری پــا میدهــد
(و دارای رابطــۀ درونــی دیالکتیکــی بــا آن اســت) .یعنــی تضــاد
میــان  ...زیربنــای اقتصــادی و روبنایــی کــه برمبنــای آن زیربنــای
اقتصــادی اســتقرار یافتــه و کارش تقویــت آن اســت( »... .آواکیــان.
پایــه مــادی انقــاب کمونیســتی و روش انجــام آن ،اوت )2014
منظــور از نیروهــای تولیــد (یــا نیروهــای مولــده) دانــش،
مهارتهــا ،ابــزار و منابــ ِع در دســترس جامعــه بــرای تولیــ ِد
نیازهــای گســترشیابندۀ آن اســت .در ایــن مجموعــه ،خــود انســان
و مهارتهــا و کارش مهمتریــن جــزء اســت .هنگامــی کــه از
تحــوالت عظیــم تولیــدی ماننــد اختــراع «کشــاورزی» در عصــر
نوســنگی (قریــب بــه  12هــزار ســال پیــش) و اختــراع «ماشــین
بخــار» در قــرن هیجدهــم ،صحبــت میکنیــم درواقــع در مــورد
رشــد نیروهــای تولیــدی ســخن میگوییــم .در عصــر نوســنگی،
کشــت زمیــن و اهلــی کــردن دانههــای وحشــی و حیوانــات جــای
تولیــد غــذا ازطریــق شــکار و گــردآوری دانــه را گرفــت .فرآینــد
تولیــد ،آســانتر و محصــول فراوانتــر و خطــرات تولیــد نیازهــای
ِ
ضــرورت تغییــر
زندگــی کمتــر شــد .رشــد نیروهــای تولیــدی
«روابــط تولیــدی» را بهوجــود آورد .ایــن روابــط و همــراه بــا آن
روابــط اجتماعــی و بهطــور کلــی ســاختار اجتماعــی تغییــر کــرد.
بهجــای زندگــی اشــتراکی کمونــی ،نظــام مالکیــت خصوصــی بــر
ابــزار تولیــد و تملــک خصوصــیِ اضافــه تولیــد و اســیر کــردن
انســانهای دیگــر بــرای کار روی زمیــن بهمثابــه بَــرده و تقســیم کار
جنســیتی میــان زن و مــرد بهوجــود آمــد و «دولــت» نیــز بهظهــور
رســید .قشــری بهوجــود آمــد کــه کارش مدیریــت و تولیــدات
هنــری و فکــری بــرای عامــه بــود .بهاینترتیــب ،تقســیم کار یــدی
و فکــری ظهــور یافــت .کلیــت ایــن فرآینــد را انگلــس در کتــاب
«منشــاء خانــواده ،دولــت و مالکیــت خصوصــی» شــرح میدهــد و
از آن زمــان تاکنــون پژوهشهــای دقیقتــر ،نظریــۀ ماتریالیســت
تاریخــیِ انگلــس را تاییــد میکننــد .ایــن عصــر هــزاران ســال بــه
طــول انجامیــد .رشــتههای تولیــدی جدیــد بــرای تولیــد نیازهــای

12

آتش • شمارۀ 106

در شیوه تولید ِ ...

نیروهــای تولیــدی بــرای اکثریــت مــردم جهــان ،فقــر و گرســنگی
و مــرگ و میــر از بیماریهــای قابــل درمــان را تولیــد میکنــد.
نگهبانــان و تحمیلکننــدگان ایــن وضــع دولتهــای ســرمایهداری
حاکــم هســتند .امــا علـ ِ
ـت اساســی ایــن فاجعــه آن اســت کــه بــه
ِ
کارگیــری عقالیــی ایــن نیروهــای تولیــدی عظیــم در چارچــوب
روابــط ســرمایهداری 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
انقــاب کمونیســتی ،درهــم شکســتن دولتهــای حاکــم از طریــق
جنگهــای انقالبــی و اســتقرار جمهــوری سوسیالیســتی نویــن
اســت.
ـوردن"
ـق خـ
ـردم از " حـ
ـرمایهداری مـ
ـام سـ
ـرا در نظـ
چـ
ـتند؟
ـوردار نیسـ
ـت برخـ
ـی اسـ
ـی ابتدایـ
ـه حقـ
کـ
بــاب آواکیــان در اثــر معــروف «پرندههــا نمیتواننــد کروکودیــل
بزاینــد امــا بشــر میتوانــد افقهــا را در نــوردد» مینویســد...« :
در ایــن نظــام "حــق خــوردن" وجــود نــدارد؟ مــردم میتواننــد حــق
خــوردن را بخواهنــد امــا در چارچــوب کارکــرد ایــن نظــام چنیــن
حقــی وجــود نــدارد .در چارچــوب دینامیکهــای ســرمایهداری
تحقــق چنیــن حقــی ممکــن نیســت .مثالهــای آن را مکــرر دیــده
و میبینیــم .مثــا همیــن مــوج بیکاریهــای تکاندهنــدۀ اخیــر.
ســرمایهداری ،بینوایــی عظیــم را آفریــده و آن را ابقــا میکنــد
(هرچنــد در کشــورهای امپریالیســتی نیــز فقــر مســلمی وجــود دارد
امــا ایــن فقــر تــا حــدی توســط خصلــت انگلــی امپریالیســم کــه از
فــوق اســتثمار مــردم جهــان بهخصــوص در جهــان ســوم "تغذیــه"
میکنــد پنهــان میشــود .زیــرا بخشــی از ایــن "یغمــا" بــه پاییــن،
بهخصــوص بــه درون طبقــات میانــی کشــورهای امپریالیســتی
"نشــت" میکنــد .امــا اگــر بــه جهــان بهمثابــه یــک کلیــت نــگاه
کنیــم ،ســرمایهداری فقــر عظیمــی را خلــق و ابقــا میکنــد ).شــمار
عظیمــی از مــردم جهــان بــه انــدازهای کــه بــرای ســامت انســان
الزم اســت دسترســی بــه غــذا ندارنــد و عمومــا قــادر بــه تامیــن
شــرایط ســامتی خــود نیســتند .بنابرایــن در ســرمایهداری مــردم از
حــق ابتدایــیِ خــوردن هــم محرومنــد .اگــر آن را بهعنــوان "حــق"
اعــام کنیــم و مــردم بــرای گرفتــن "حــق" خــود بــه اماکنــی کــه
غــذا بهعنــوان کاال فروختــه میشــود رفتــه و اعــام کننــد" ،مــا
حــق خــوردن داریــم و ایــن حــق اساسـیتر از حــق شــما در توزیــع
فرآوردههــا بهعنــوان کاال و انباشــت ســرمایه اســت" و بعــد شــروع
بــه برداشــتن و خــوردن آنهــا کننــد ،میدانیــم کــه چــه اتفاقــی
میافتــد و میدانیــم هــر زمــان کــه مــردم چنیــن کاری کردهانــد
چــه شــده اســت" :غارتگــران خیابانــی را بــه گلولــه ببندیــد!"... .نظــام
ســرمایهداری بیــکار کــردن مــردم را غیــر قانونــی نمــی کنــد (زیــرا
بیــکار کــردن بــرای دینامیکهــای انباشــت ســرمایهداری واقعــا
مهــم اســت) امــا خــورد ِن بــدون پرداخــت قیمــت غــذا را غیــر
قانونــی میکنــد – حــق خــوردن را غیــر قانونــی میکنــد .و اگــر
مــردم اعــام کننــد فــارغ از اینکــه میتواننــد بــرای ســرمایهداران
کار ســودآور انجــام دهنــد یــا خیــر ،حــق خــوردن دارنــد ،آنگاه
نماینــدگان و ســخنگویان ســرمایهداری و طبقــه حاکمــه (دســت کــم
برخــی از آنــان) بــه مــردم لقبهایــی ماننــد "تنبــل" و "بیلیاقــت"
و غیــره میدهنــد».
در اینجــا ،آواکیــان رابطــۀ میــان «حــق» کــه مقول ـهای مربــوط بــه
روبنــای سیاســی اســت و شــیوۀ تولیــد ســرمایهداری را بــا مثالــی کــه
بــرای همــه آشــنا اســت توضیــح داده و نشــان میدهــد کــه روبنــای
سیاســی و قانونــی و حقوقــی و شــکلهای آگاهــی اجتماعــی مســلط
در جامعــه را درنهایــت ،شــیوۀ تولیــد یــا ســاختار اقتصــادی جامعــه
تعییــن میکنــد .یــا بــه گفتــۀ مارکــس « :نحــوۀ تولیــد زندگــی
مــادی ،فرآینــد عــام حیــات اجتماعــی ،سیاســی و فکــری را شــکل
میدهــد( ».مارکــس .درآمــدی بــر نقــد اقتصــاد سیاســی .ژانویــه
 1859لنــدن)
حــال بیاییــد بــه مهمتریــن عنصــر روبنــای سیاســی یعنــی دولــت
و دســتگاه ســرکوب آن نــگاه کنیــم .آواکیــان در همــان مقالــه
میپرســد« :اگــر قانــون و دســتگاه ســرکوب یعنــی نیروهــای مســلح،

پلیــس ،دادگاههــا ،زندانهــا و بوروکراســی و دســتگاه اداری نبــود،
روابــط اقتصـ ِ
ـادی اســتثمارگرانۀ حاکــم و روابــط اجتماعــیِ ســتمگرانۀ
مــازمِ آن چگونــه میتوانســت ادامــه یابــد؟ اگــر اینهــا نبــود،
ســلطۀ مــرد بــر زن ،ســلطۀ ملــل یــا "نژاد"هــای خــاص بــر ملــل
و نژادهــای دیگــر بــدون وجــود روبنایــی کــه آنهــا را نگهبانــی
و تقویــت میکنــد چگونــه ادامــه مییافــت؟ اگــر روبنــا (یعنــی،
سیاســت ،ایدئولــوژی و فرهنــگ و اخالقیاتــی کــه در میــان مــردم
تبلیــغ میشــود) هماهنــگ بــا روابــط اجتماعــی و اساســا روابــط
ِ
اقتصــادی حاکــم نبــود ،چــه میشــد؟ مطمئنــا تعــادل و عملکــرد
نظــام برهــم میخــورد».
در مثالــی دیگــر آواکیــان توجــه را بــه رابطــۀ میــان شــیوۀ تولیــد
ســرمایهداری و ارزشهایــی کــه طبقــۀ حاکمــه در جامعــه رواج
میدهــد جلــب میکنــد …« :چــرا ایــدۀ همــکاری و تعــاون میــان
انســانها ،آزاد از قیــود رقابــت و نزاعهایــی کــه خصلــت جامعــۀ
کنونــی اســت ،بهعنــوان ارزشهــای متعالــی تبلیــغ نمیشــود؟
...چــرا مــدام گفتــه میشــود کــه جامعــه نمیتوانــد از طریــق
دیگــری بهجــز بــازار و روابــط بــازاری ،بهجــز ازطریــق تولیــد
و مبادلــه کاالئــی کار کنــد؟ زیــرا ارزشهــا و افــکاری کــه تبلیــغ
میشــود منطبــق بــر کارکــرد سیســتمی اســت کــه در آن زندگــی
میکنیــم و ایــن سیســتم بایــد بــه ایــن طریــق کار کنــد .تصــورش را
بکنیــد کــه هــر برنامــه تلویزیونــی و فیلــم و آوازی بهجــای رقابــت،
ارزشهــای همــکاری و تعــاون ،ضــرورت شکســتن زنجیرهــای
ســتم هــزاران ســاله مــردان بــر زنــان و ...ســتم ملتــی بــر ملــل دیگــر
را تبلیــغ میکــرد! خیلــی ســریع ،سیاســتمداران و دیگــر نماینــدگان
طبقــۀ حاکمــه بــه آن حملــه کــرده و یــادآوری میکردنــد کــه ایــن
ایدههــا ممکــن اســت زیبــا بهنظــر آینــد امــا منجــر بــه دهشــت و
فروپاشــی جامعــه میشــود... .مــوردِ "فروپاشــی خانــواده" را در نظــر
بگیریــم .چطــور ممکنســت در ایــن نظــام زن بهعنــوان همســر و
مــادر تعریــف نشــود؟ هرچنــد امــروزه بســیاری از زنــان میتواننــد
از خانــه بیــرون برونــد و صاحــب حرفـهای باشــند امــا هنوز بایســتی
 50هــزار 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 هســتهای ســنتی" بخشــی الینفــک و بــه یــک معنــا
جزیــی اجتنابناپذیــر از جامعــۀ مبتنــی بــر دینامیکهــای تولیــد و
مبادلــه کاالیــی اســت کــه ســرمایهداری بیــان خــاص آن میباشــد.
( »...آواکیــان .همانجــا)
انقالب کمونیستی و نه چیزی کمتر!
در اوضــاع کنونــی کــه مــوج اعتصابــات سراســری از پاالیشــگاهها
و صنایــع پتروشــیمی و هفتتپــه و هپکــو و تــا آذرآب و شــرکت
بــرق و شــهرداری؛ و از شــوش و اهــواز و آبــادان و اراک تــا
اصفهــان و المــرد و اردبیــل و ماهشــهر و الیآخــر برخاســته اســت،
درک ایــن واقعیــت اهمیــت چندبــاره یافتــه کــه در شــیوه تولیــد
ســرمایهداری «حــق خــوردن» موجــود نیســت و حــق کار تــا زمانــی
و بــرای کســانی هســت کــه بتواننــد بــر ســود ســرمایه بیفزاینــد و
یــک روبنــای سیاســی (دولــت حاکــم بــا محوریــت قــوای نظامــی
و ســرکوب امنیتــی) بــرای حفــظ و تحمیــل ایــن وضــع وجــود
دارد .وظیفــه کمونیس ـتهای انقالبــی اســت کــه ضــرورت انقــاب
کمونیســتی را هرچــه عمیقتــر و علمیتــر درک کــرده و در ایــن
اعتصابــات بــه تبلیــغ و ترویــج آن (و نــه چیــزی دیگــر یــا کمتــر
از آن) پرداختــه و بــر پایــه هــدف و افــق و برنامــه و نقشــه راه
انقــاب کمونیســتی کــه حزبمــان ارائــه داده شــمار بســیاری
از مبارزیــن اعتصابــات را بــه ایــن راه کــه تنهــا راه رهایــی اســت
جلــب کننــد و بهاینترتیــب تــوان حزبمــان را بهلحــاظ کمــی
و کیفــی بــرای آغــاز و بــه فرجــام رســاندن انقــاب ،تقویــت کننــد.
زیــرا ،نظــام ســرمایهداری ،فــارغ از اینکــه تحــت مدیریــت رژیمــی
ماننــد جمهــوری اســامی باشــد یــا رژیمهــای ســلطنتی و نظامــی،
اصالحناپذیــر اســت؛ روبنــای سیاســی و زیربنــای اقتصــادی آن
بایــد نابــود شــود و نظامــی بنیــادا متفــاوت بــا روبنــای سیاســی و
زیربنــای اقتصــادی سوسیالیســتی جایگزیــن آن شــود تــا نهفقــط
کارگــران بلکــه تمامــی قشــرهای تحــت ســتم و اســتثمار رهــا
شــوند.
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