
-بحران کرونا و پیامد آن 
- متحدانه علیه ویروس کرونا-کاپیتالیسم بجنگیم!

-علم دربارۀ ویروس کرونای جدید چه می گوید؟  
- پاسخ به انتقادات و ابهامات درباره قانون اساسی
-نقدی بر مصاحبه مراد فرهادپور
-چگونه نائومی کالین سرمایه داری را از مخمصه می رهاند
- نقد ریموند لوتا به اسالوی ژیژک

- هیچ ضرورتی ابدی نیست و امید ایجاد یک دنیای کامال 
متفاوت زیربنای علمی دارد. باب آواکیان

ارگان حزب کمونیست ایران »مارکسیست لنینیست مائوئیست«
د وره سوم. شماره 86. خرد اد  ماه 1399
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نشریه حقیقت تحریریۀ  توضیح هیئت   
بین  ابعاد  در  عظیم  رویدادهای  و  جهانی  تحوالت  سرعت 
انتشار  از  پس  ماهۀ  چند  طی  که  است  باال  چنان  المللی 
یک  با  هفته  دو  هر  تقریبا  حقیقت،  نشریه  شماره  آخرین  
سطح  در  چه  ماندگار  تاثیرات  و  وسیع  دامنۀ  با  تازه  اتفاق 
از  ایم.  بوده  روبرو  المللی  بین  سطح  در  چه  و  ایران  جامعۀ 
از  یکی  با  مورد  این  در  ای  مصاحبه  گرفتیم  تصمیم  رو  این 

رفقای کمیته مرکزی حزب مان داشته باشیم.

واقعا  که  کنیم  شروع  سوال  ترین  کلی  این  با  بگذارید  سوال: 
چه شده است؟ بیماری عالم گیر کوید19 چه تاثیراتی بر دنیای 
ما گذاشته است؟ مقامات دولت آمریکا آن را بزرگترین بحران 
سیاستمداران  از  برخی  اند،  خوانده  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
از  خطر  مورد  در  آلمان(  صدراعظم  مرکل،  جمله  )از  اروپایی 
نظریه  از  برخی  و  اند  داده  هشدار  اروپا  اتحادیه  پاشیدن  هم 
عطفی  نقطه  را  کرونا  شیوع  فلسفه  و  علم  عرصه های  پردازان 

در تاریخ انسان می دانند؟
انسان  تاریخ  در  عطفی  نقطه  بیولوژیک  لحاظ  به  مطمئنا  جواب: 
نیست. نقطه عطف در تاریخ بیولوژیک انسان تکامل از اجداد مشترک 
با  بیولوژیکی بشر  امکان تداوم  بود. مایک دیویس در مورد  میمونمان 
وجود »جهانی سازی« سرمایه داری می گوید، اما ممکن است به بهای 
از  که  پرسشی  هرچند  نابودی.   به  بشریت  از  بخشی  کردن  محکوم 
دیویس شده به »جهانی سازی« سرمایه داری محدود است و نه کلیت 
این نظام، اما جواب وی بازتاب واقعیت است. سرمایه داری اگر آگاهانه 
و بر مبنای یک نقشۀ انقالبی سرنگون نشود، می تواند خود را به بهای 

ببخشد. تداوم  بشریت  بر  رنج های سنگین تر  تحمیل 
تا آن جا که به تاثیرات اجتماعِی این بحران مربوط است، باید گفت تا 
این بیماری عالم گیر را  زمانی که سرمایه داری حاکم است نمی توان 
حتا نزدیک به یک نقطه عطف اجتماعی دانست. در واقع آخرین نقطه 
از  کمونیستی،  انقالب های  اول  موج  انسان،  اجتماعی  تاریخ  در  عطف 
استقرار  سپس  و   1949 و   1917 اکتبر  انقالب  دو  تا  پاریس  کمون 
اول،  موج  این  بود.  بیستم  قرن  در  چین  و  شوروی  در  سوسیالیسم 
شب تاریک طوالنی نظام طبقاتی را درید اما به صورت مستقیم تداوم 
نیافت و امروز در دورانی هستیم که تنها راه نجات بشریت جهشی در 
همان راستا یعنی به سمت جهان کمونیستی و گشایش بیشتر همان 

است.  مارپیچ 
در مورد تاثیرات این بیمارِی عالم گیر اگر بخواهیم با یک نگاه سریع 
مهم  گسل های  همۀ  که  است  این  کنیم  خالصه  را  آن  کلی  بیان  و 
جهش  جهانی  مقیاس  در  هم  و  کشور  هر  مقیاس  در  هم  اجتماعی 
خیره کننده ای کرده اند. از شکاف میان غنی و فقیر تا نابودی محیط 
گرسنگی  و  بیکاری  حریق  یعنی  آن  پیامد  بارترین  فا جعه  و  زیست 
خطر  در  را  نفر  میلیارد  یک  می شود  بینی  پیش  اکنون  هم  از  است. 

»نقطه  موضوع  به  برگردیم  اگر  داد.  خواهد  قرار  گرسنگی  از  مرگ 
عطف« می توان گفت نقطه عطفی در تثبیت ورشکستگی و پوسیدگی 
سوال  و  کرد  خواهد  تغییر  جهان  است.  سرمایه داری  اجتماعِی  نظام 
این جا است که ماهیت این تغییر، مثبت و به نفع بشریت خواهد بود 
کشورهای  استقرار  و  کمونیستی  انقالب های  دوم  موج  آغاز  با  یعنی 
سوسیالیستی نوین بر پایۀ درس های موج اول انقالب های کمونیستی 
بازسازی  یا  بود  خواهد  همراه  بیستم  قرن  سوسیالیستِی  کشورهای  و 

سرمایه داری؟  نظام 
و  است  دوم«  »موج  راه  کردن  باز  روی  بر  کار  ما،  ای  استراتژی 
ریز  رژیم های  و  دولت ها  جمله  از  المللی  بین  بورژوازی  استراتژی 
تمایز  خط  این  جهانی.  سرمایه داری  نظام  بازسازی  جهان،  درشت  و 
طبقاتی امروز است و نیروهای مختلف بر حسب این خط تمایز محک 
و  بهتر  جهانی  »مطالبۀ  مانند  چیزهایی  با  حتا  نه  و  خورد  خواهند 
و  سیاسی  نهادهای  حتا  که  هستند  واژه هایی  امروزه  که  عادالنه تر« 

را استفاده می کنند. آنها  ایدئولوژیک سرمایه داری هم 
جهانی  مقیاس  در  بیدارباشی  ضربۀ  و  هشدار  کرونا  ویروس  بحران   
است در رابطه با بزرگترین حقیقت عصر ما: »سازمان اجتماعِی متکی 
تهدید  را  بشر  نوع  بقای  که  است  پوسیده  مالکیت خصوصی چنان  بر 
سرمایه داری  کارکرد  نتیجۀ  زا  بیماری  ویروس های  ظهور  می کند«. 
نیستند. تاریخ ویروس ها، تاریخ تکامل موجودات زنده است. این یک 
رخداد بیولوژیک است که سالمت انسان را تهدید می کند. اما کارکرد 
نظام سرمایه داری و خصلت آن اجازه نمی دهد بشریت بتواند به طور 
بیماری هایی  چنین  توسط  انسان ها  میلیونی  عام  قتل  از  قبل  و  موثر 

با آن مقابله کند.

سرعت  به  توانست  چین  دولت  اینکه  معقتدند  ای  عده  سوال: 
»دخالت« کرده و شیوع این بیماری را »مهار« کند، به این علت 
را  کمونیسم  واقع  در  است.  »کمونیستی«  دولت  یک  که  بود 

مترادف با دخالت گری دولت می دانند.
با دخالت  مترادف  و سوسیالیسم  اگر کمونیسم  است!  جواب: مضحک 
ترامپ  رژیم  حاکمیت  تحت  آمریکا  دولت  باید  بود،  اقتصاد  در  دولت 
اندازه  را به خاطر تصویب بستۀ حمایتی دو تریلیون دالری )یعنی به 
ورشکستگی  از  ممانعت  جهت  ایران(  گاز  و  نفت  صدسال  درآمد 
فراموش  بدانیم!  دنیا  دولت  ترین  »کمونیستی«  مختلف،  شرکت های 
در  گذاری  سرمایه  به  مربوط  حمایتی  بستۀ  این  از  بخشی  که  نکنید 
مگر  است.  بیکاران  به  کمک  عمومی و  بهداشت  و  درمان  ساختارهای 
سرمایه داری می تواند بدون دخالت دولت، موانع مقابل انباشت سرمایه 
را بردارد؟ پس این ارتش ها یی که درصد باالیی از تولید ناخالص ملی 
کشورهای مختلف از سرمایه داری امپریالیستی تا دولت های حاکم در 
اند؟  کاره  چه  می دهند،  اختصاص  خود  به  را  ایران  مانند  کشورهایی 
نهایت  جهان،  سراسر  در  امپریالیستی  نظامی دولت های  پایگاه های 
اقتصاد است. هیچ نظام اجتماعی در تاریخ  دخالت گری »از باال« در 

مصاحبه با یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران )م ل م(

بحران کرونا و پیامد آن بحران کرونا و پیامد آن 
نظام سرمایه داری امپریالیستِی بازسازی می شود یا جهانی بنا می شود که انقالب کمونیستی روند عمدۀ آن است؟
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حرف ها  این  است.  نبوده  گرا  دولت  سرمایه داری  نظام  اندازه  به  بشر 
کمونیسم  نه  و  می شناسند  را  سرمایه داری  نه  که  می زنند  کسانی  را 

را.  و سوسیالیسم 
جهان  کمونیسم،  نداریم.  کمونیستی«  »دولت  نام  به  چیزی  ما  اوال 
به  چیزی  آن  در  که  است  انسان  اجتماعی  حیات  از  ای  مرحله  و 
بی  دیگر،  طبقه  بر  طبقه  یک  ارادۀ  تحمیل  ابزار  عنوان  به  دولت  نام 
دولتهای  ما  جهانی،  ابعاد  در  کمونیسم  به  رسیدن  تا  اما  است.  معنا 
برای  داشت.  خواهیم  سوسیالیستی  دولتهای  یا  پرولتاریا  دیکتاتوری 
اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مختصات  انضمامی از  تصویر  که  این 
قانون  نویس  پیش  سند  به  باشید  داشته  دولتی  چنین  فرهنگی  و 
برای درک  ایران رجوع کنید. و  نوین  اساسی جمهوری سوسیالیستی 
دولت و  ویژه کتاب  به  آواکیان  رفیق  آثار  به  این مساله  از  بنیادی تر 

آزادی یا بخش دوم کتاب کمونیسم نوین رجوع کنید.
از  نه  می دانند  سوسیالیستی  یا  کمونیستی  را  امروز  چین  که  کسانی 
تاریخ  از  اطالعی  نه  و  دارند  و سوسیالیسم شناخت  خصلت کمونیسم 
ساختمان  و  کمونیستی  انقالب  تاریخ  از  ویژه  به  کمونیسم.  واقعی 
دفاع  نیت  با  کسانی  اگر  حتا   .)1976-1949( چین  در  سوسیالیسم 
لیبرال ها و  با خزعبالت ضد کمونیستِی  از »کمونیسم« و برای مقابله 
سلطنت طلب ها به دفاع از چین فعلی به عنوان یک کشور سوسیالیستی 
چون  نمی کنند.  کمونیسم  به  خدمتی  که  بدانند  باید  اند،  برخاسته 
بیان واقعیت نیست. الفبای روش و رویکرد کمونیستی، حقیقت جویی 
سوسیالیستی  کشور  یک  دیگر  امروز  چین  است.  گویی  حقیقت  و 
تا  انقالب کمونیستی و سوسیالیسم در چین در فاصله 1949  نیست. 
1976 اوج نخستین موج انقالب های کمونیستی جهان و نقطه عطفی 
استثمار  و  ستم  بدون  جهان  به  رسیدن  برای  بشر  مبارزه  تاریخ  در 
کمونیست  حزب  درون  از  درست  جدید  بورژوازی  قشر  یک  اما  بود. 
امپریالیستی  سرمایه داری  جهانی  نظام  کمک  با  و  کرد  سربلند  چین 
ترتیب  این  به  کرد.  سرنگون  را  دولت سوسیالیستی  آمریکا(  ویژه  )به 
بعدی  تحوالت  و   1976 سال  کودتای  جریان  در  کمونیستی  انقالب 
انقالب های  اول  موج  ترتیب  این  به  و  خورد  شکست  کشور،  این  در 

کمونیستی که با کمون پاریس آغاز شده بود خاتمه یافت. 
آن  »تداوم«  را  خود  تا  نداد  تغییر  را  خود  نام  چین،  در  حاکم  حزب 
امپریالیسم  با  نزدیک  اتحاد  در  اما  بدهد.  نشان  درخشان  گذشتۀ 
آمریکا، احیای سرمایه داری را در چین پیش برد و باالخره خودش به 
آمریکا  امروز هژمونی  امپریالیستی که  عنوان یک قدرت سرمایه داری 
را به چالش کشیده، عروج کرد. این فرایند را مقاله رفیق ریموند لوتا 
با عنوان  توسعه سرمایه داری در چین و سربلند کردن این کشور در 
نظام جهانی امپریالیستی به خوبی نشان میدهد. کسانی که صمیمانه 
تجربه  از  و سلطنت طلبان ها،  لیبرال ها  مقابل حمالت  در  می خواهند 
دفاع  این  باید  کنند  دفاع  چین  در  سوسیالیسم  و  کمونیستی  انقالب 
به  دون  مائوتسه  فناناپذیر  خدمات  کتاب  کنند.  واقعیت  بر  متکی  را 
لوتا که در  اثر رفیق  واقعی کمونیسم  تاریخ  آواکیان و کتاب  باب  قلم 
کتابخانۀ وبسایت حزب ما موجودند، شروع خوبی برای این کار است. 
فوق  نوین  تکامل کمونیسم  در  تجربه،  این  آواکیان در سنتز  باب  کار 

العاده مهم و تعیین کننده بوده است
.

گذشتۀ  به  ربطی  هیچ  امروز  چین  توان  و  قدرت  یعنی  سوال: 
ندارد؟ این کشور  سوسیالیستی 

و  دارد  را  خودش  تاریخ  ای  پدیده  هر  دارد.  که  است  معلوم  جواب: 
و  کمونیستی  انقالب  دوران  که  است  آن  امروز  چین  تاریخ  از  بخشی 
پیش  داد.  تغییر  کیفیتا  را  چین   )1976-1949( سوسیالیسم  بنای 
درازمدت  جنگ  سال  دو  و  بیست   ،1949 سال  انقالب  پیروزی  از 

رهبری  تحت  کمونیست چین  آن حزب  که طی  بود  جریان  در  خلق 
اجتماعِی  و  اقتصادی  روابط  و  کهنه  سیاسِی  قدرت  دون،  مائوتسه 
دولت  و  کرد  کن  ریشه  چین  روستاهای  از  بخشهایی  از  را  فئودالی 
شده  آزاد  مناطق  در  را  نوین  اجتماعی  روابط  و  نوین  اقتصاد  و  نوین 
از  قبل  بیمار  و  فقیر  مستعمرۀ  نیمه  و  فئودالی  چین  کرد.   برقرار 
می خوردند  درخت  برگ  فقر،  و  گرسنگی  از  دهقانان  که  سال 1949 
یکی  کنترل  تحت  کشور  بخش  هر  و  می فروختند  را  فرزندانشان  و 
رستوران ها  در  سر  بر  شانگهای  در  و  بود  امپریالیستی  کشورهای  از 
نوشته شده بود »ورود سگ و چینی ممنوع« و... در عرض چند سال 
اجتماعی  تغییرات  چنان  کمونیستی،  انقالب  کامل  پیروزی  از  پس 
مائوتسه  قول  به  که  آورد  وجود  به  فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی  و 
دون، تمام اروپا در پانصد سال هم به آن دست نیافته بود. این تاریخ 
اگر  است.  چین  در  سوسیالیستی  دولت  و  کمونیستی  انقالب  واقعی 
هند  و  پاکستان  مثل  حداکثر  امروز  چین  نمی داد،  رخ  انقالب  این 

امروزی بود. 
که  این  آن  و  گرفت  می توان  نتیجه  یک  فقط  واقعی  تاریخ  این  از 
پرولتاریا  برای  فقط  نه   1976 سال  در  چین  در  سوسیالیسم  شکست 
و زحمتکشان چین بلکه برای تمام بشریت فاجعه ای بزرگ بود. این 
با انجام یک و چندین انقالب کمونیستی دیگر جبران  عقب گرد باید 
احیای سرمایه داری در  مائوتسه دون که در سال 1956 شاهد  شود. 
علل  تئوریک  لحاظ  به  بود،   )1956-1917( سوسیالیستی  شوروِی 
تحلیل  و  شناسایی  را  سوسیالیسم  در  گردی  عقب  چنین  ساختاری 
به  رو  این  از  می داد.  سوسیالیستی  چین  در  را  احتمال  همان  و  کرد 
کمونیست های جهان هشدار داد و اعالم کرد که چنانچه در چین هم 
یک بورژوازی نوین سربلند کرده و قدرت را بگیرد و سرمایه داری را 
جهان  کمونیست های  انترناسیونالیستی  وظیفه  کند،  احیاء  جا  آن  در 
نوخاسته  رژیم  علیه  و  کنند  افشا  و  اعالم  را  واقعیت  این  که  است 

کنند.  مبارزه 
راند.  باری  فاجعه  را در مسیری  شکست سوسیالیسم در چین، جهان 
جهان  گوشه  هر  در  حریق  مثل  سیاسی  جنبش های  ترین  ارتجاعی 
شمال  و  خاورمیانه  در  گرایی  اسالم  جریان  جمله  از  کردند.  رشد 
انگیزتر  اسف  همه  از  سوسیالیستی  چین  شکست  مورد  در  آفریقا. 
»سوسیالیست«  و  »کمونیست«  را  خود  که  جریان هایی  اکثر  که  این 
و »چپ« می خواندند شروع به دفن این تاریخ کردند و علیه مائوتسه 
دون و انقالب کمونیستی چین لجن پراکنی کردند. در ایران به ویژه 
در بیست سال اخیر هر کتاب یاوه و دروغی را فوری ترجمه کرده و 

انتشاراتی های به اصطالح »مترقی« عرضه کردند.  در 
و  کشیده  وسط  را  چین  فعلی  دولت  خصلت  موضوع  کنونی،  اوضاع 
انقالب  شکست  و  پیروزی  تاریخِی  حقیقت  که  است  خوبی  فرصت 
آن  کشید  بیرون  تحریفات  و  دروغها  آوار  زیر  از  چین  در  کمونیستی 
تبدیل  غیره  و  دانشجویی  و  زنان  کارگری،  جنبش های  آگاهی  به  را 
کرد. این از وظایف عمدۀ مبارزۀ ضد سرمایه داری در این دوره است. 
مختص  که  نیست  امری  دون  مائوتسه  و  سوسیالیستی  چین  از  دفاع 
ما  و  است  مترقی  امر  یک  دفاع،  این  باشد.  انقالبی  کمونیست های 
در سمت  را  که خود  توجه کسانی  داریم  انقالبی تالش  کمونیستهای 
مساله  این  حیاتی  اهمیت  به  می دانند،  بهتر«  »جهانی  برای  مبارزه 

کنیم.   جلب 
و  است  امپریالیستی  سرمایه داری  طبقه  دولت  چین  فعلی  دولت 
واقعیت  این  است.  طبقه  این  حزب  هم  کمونیست  اصطالح  به  حزب 
دروغ  چین  در  کوید19  بیماری  مهار  خبر  که  نیست  آن  معنای  به 
طور  به  شوند.  کشف  باید  که  مانده  پنهان  بزرگی  فجایع  اما  است. 
چین  خود  در  که  چینی  میلیون  سیصد  بیماری،  این  اوج  در  مثال 
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حال  در  چینی  نوی  سال  تعطیالت  علت  به  هستند  مهاجر  کارگر 
جسد  آمده،  آنها  سر  بر  چه  نیست  معلوم  هنوز  بودند.  جایی  به  جا 
ده ها  مسلم  قدر  اند.  کرده  ریل ها جمع  و  جاده ها  از  را  نفرشان  چند 
برای همیشه  را  از کارگرانی که زنده ماندند مشاغل خود  نفر  میلیون 
بیکارسازی میلیونی  از بحران کرونا هم روند  اند. پیش  از دست داده 
بود و دولت  از کارخانه ها در جریان  رباتیزه کردن بسیاری  نتیجه  در 
استفاده  روند  این  تشدید  برای  فرصتی  عنوان  به  بحران  این  از  چین 
این وضعیت مختص به چین نیست. در آمریکا در فاصله  کرده است. 
بازگشت  و  کرونا  مهار  از  که پس  بیکار شدند  نفر  میلیون  ماه، 33   3
از پیش  آنها شغلی پیدا کنند. آن چه  اقتصادی شاید نیمی از  فعالیت 

در جریان بود توسط بحران نابهنگام کرونا تصاعدی جهش کرد

سوال: در واقع بحران سرمایه داری از قبل وجود داشت؟
»بحران  از  خیلی ها  چیست؟  بحران  سرچشمۀ  ولی  بله  جواب: 
حتا  و  سرمایه داری  اثرات  به  بیشتر  اما  می زنند  حرف  اقتصادی« 
موسوم  که  از سرمایه داری  دورۀ خاصی  اثرات سیاست های  به  بیشتر 
این  خصلت  می پردازند.  است  »نئولیبرالیسم«  یا  »گلوبالیزاسیون«  به 
نوع تحلیل ها فقط دور زدن واقعیت مساله نیست. بلکه راه حل واقعی 
را دفن می کنند. اگر واقعیت پدیده را بشناسیم، خودش راه حل را به 
ما ارایه می کند. البته منظورم این نیست که برای کشف راه حل، نیاز 

به مطالعه، کشف، سنتز و تحلیل نداریم.
بحران  مانند  درست  جهان  در  کوید19  بیماری  وار  حریق  شیوع 
محیط زیست که سیارۀ زمین را در خطر نابودی قرار داده، سرچشمه 
و  »چپ  را  خود  که  کسانی  از  بسیاری  حتا  اما  می دهند.  نشان  را 
می کنند. سرچشمۀ  پرهیز  دیدن سرچشمه  از  می دانند  مارکسیست« 
میان  تضاد  یعنی  است.  سرمایه داری  عصر  اساسی  تضاد  این ها  همه 
تولید اجتماعی و تملک خصوصی. تولید ثروت و مایحتاج بشر در ابعاد 
اجتماعی و جهانی صورت می گیرد اما مالکیت بر ابزار تولید و کنترل 
انباشت  این تضاد،  تولید شده، خصوصی است. ماحصل کارکرد  ثروت 
در  ثروت  انباشت  و  دنیا  نقاط  اکثریت  و  مردم  اکثریت  میان  در  فقر 

دست عده ای قلیل در هر کشور و معدودی کشورهای جهان است. 
دیگِر  ماحصل  نمی شود.  حل  ثروت«  عادالنه تر  »توزیع  با  تضاد  این 
کارکرد این تضاد اساسی، غلبۀ هرج و مرج در کلیت تولید است. هر 
از سرمایه داران صرفا حیطه خصوصی  بلوک  سرمایه دار و حداکثر هر 
خود را سازمان می دهند اما تضاد منافع شدیدشان با سرمایه داران یا 
بتوانند  نظم  با همان  که  آن می شود  از  مانع  دیگر سرمایه  بلوک های 
و  هرج  با  جهانی  تولید  دهند.  سازمان  را  سرمایه داری  جهانی  تولید 
بیکاری  و  کارگران  شدیدتر  استثمار  آن  نتیجۀ  و  می رود  پیش  مرج 
در  نمی توانند  که  است  واحدهایی  شدن  بسته  نتیجۀ  در  گسترده تر 
رقابت »سودآوری« پیروز شوند. این رقابت ها منجر به انواع جنگ های 
نابودی محیط زیست می شوند.  و  ویران شدن کشورها  و  گرم و سرد 
تا زمانی که مالکیت خصوصی سرمایه داری پابرجا است، این رقابت ها 
شده  تولید  ثروت های  زمین،  کره  انسان،  عظیم  ویرانی  و  تخریب  به 
خواهند انجامید. نه شکاف فقر و ثروت با »توزیع عادالنه ثروت« حل 
می شود و نه رقابت میان سرمایه ها از طریق »صلح«. ریشه کن کردن 
هر دو مستلزم »دو گسست رادیکال« و الغای »چهار کلیت«  از طریق 

هستند. کمونیستی  انقالب های 
آن  با  مقابله  در  زبونی  و  عجز  و  کوید19  بیماری  تصاعدی  شیوع 
کشورهای  اکثریت  میان  شکاف  و  طبقاتی  شکاف  از  ناشی  تنها 
قدرت های  میان  رقابت  نیست.  ثروتمند  کشورهای  معدودی  و  فقیر 
نظام  زبونی  و  عجز  در  ای  عمده  عامل  امپریالیستی  سرمایه داری 

سرمایه داری در مقابله با این بیماری بوده است. 

بر سر  ایالت های مختلف  میان  آمریکا  سوال: مگر حتا در خود 
نبود؟ رقابت  خریدن تجهیزات پزشکی، 

ایالت های مختلف آمریکا برای خرید  جواب: بله. ماجرای رقابت میان 
ماشین تنفس از چین زبانزد شده است. رقابت در زمینه تولید واکسن 
نیویورک  فرماندار  حتا صدای  است.  افتضاح  هم  تنفس  ماشین های  و 
در آمده که می گوید، بدون به کار گرفتن »قانون شرایط اضطراری« 
اکثریت  که  نیویورک  خصوصی  بیمارستان های  نداشت  امکان 
میلیارد  تجارت چند  این شهر هستند و صاحبان یک  بیمارستان های 
بیمارستان های  اختیار  در  را  شان  تنفس  ماشین های  اند،  دالری 

دولتی قرار دهند. 
گفت:  اش  روزانه  گزارش های  از  یکی  در  نیویورک  فرماندار  همین 
پنجاه  ولی  ایم...  داده  به چین سفارش  تنفس  »ما هفده هزار ماشین 
رقابت  از همان منبع،  این ماشین ها  با هم در خرید  این کشور  ایالت 
می کنند و  مرتبا قیمت های باالتر به سازندۀ چینی پیشنهاد می دهند. 
روی  و  شده  میدان  وارد  هم  فدرال  دولت  که  نبود  کافی  این  تازه 
این  هستیم.«.   ای.بی  از  خرید  حال  در  انگار  است.  زده  همه  دست 
داستان دقیقا یادآور شکل خاص رقابت میان قطب های سرمایه داری 
به  که  است   )1991-1956( امپریالیست  شوروی سوسیال  دوراِن  در 
شکل رقابت میان وزارتخانه های مختلف تبارز پیدا می کرد. یا احتکار 
ماسک توسط چین و رقابت بر سر حق انحصاری واکسن ضد بیماری 

کرونا. 
در فرانسه ارتش، کامیون های حاوی محمولۀ ماسک که از چین وارد 
کرده بود را با اقدامات امنیتی شدید جا به جا می کرد و محل اختفای 
آن را هم اعالم نمی کرد! انگار بمب هسته ای است. آمریکا در اجالس 
مانع  کرونا،  ویروس  داروی ضد  و  واکسن  تولید  برای  مشترک جهانی 
از حضور چینی ها شد.  پنهان کاری در این زمینه بسیار باال است و 
به شرکت هایی که بخواهند اطالعاتشان را با مراکز علمی جهان سهیم 

شوند، مهر »خیانت ملی« می زنند. 
درگیر  مردم  توده های  و  دارد  جریان  »باال«  در  این ها  نکنیم  فکر 
مردم  توده های  میان  به  را  رقابت هایشان  اینها  خیر!  نمی شوند. 
بسیج  را  آنها  نژادپرستانه  ایدئولوژی های  تولید  با  و  می کشند  هم 
اصطالح  مردمی به  علیه  دولت ها  جنایتکارانۀ  حرکات  تمام  می کنند. 
در  مکزیکی  مهاجرین  کردن  زندانی  از  می شود.  تطهیر  »دیگر« 
توسط  ایران  مرزهای  در  افغانستانی  مهاجرین  کشتار  تا  آمریکا  مرز 
استثمار  سازمان  ادارۀ  و  چرخش  اسالمی.  نظامی جمهوری  نیروهای 
ترویج گستردۀ اخالق خودپرستی ممکن  بدون  رقابِت سرمایه داری  و 
تبدیل  کاال  به  هم  را  وجدان  سرمایه داری،  خصوصی  مالکیت  نیست. 
ایدئولوژی  می کند.  بستان  بده  این  درگیر  را  مردم  توده های  همه  و 
سرمایه داری انسان ها را مجبور می کند که فردگرا باشند و برای بقای 

بجنگند.   خودشان 
مقابل  در  را  انسان  که  زمینه«  »پیش  بیمارِی  بزرگترین  بله  بنابراین 
نظام  خود  است،  کرده  شکننده  و  دفاع  بی  جدید  کرونای  ویروس 
گیر جهانی  بیماری همه  مثل  بحرانی  که  زمانی  و  است  سرمایه داری 
سر می رسد و مجبور هستیم در مقیاس جهانی مشترکا با آن بجنگیم، 
زنجیرهای مالکیت خصوصی یعنی سازمان اجتماعِی مبتنی براستثمار 

و رقابت در هر گام و به طرق گوناگون مانع ایجاد می کند.
 

پیشرفت  علم  سرمایه داری  عصر  در  اما  درست  این  سوال: 
رصد  دنیا  در  را  ویروس ها  حرکت  می توان  حتا  و  کرده  بسیار 
این  با  پس  ساخت.  آنفوالنزا  ضد  واکسن  سال  هر  مثال  و  کرد 
حوادث  این  مقابل  در  تاخیر  یا  و  ناتوانی  علمی،  پیشرفت  همه 

ناشی از چیست؟
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جواب: علم در نظام سرمایه داری بخشی از ابزار تولید است که بر آن 
یا شعور  که شناخت  در عصری  است.  مالکیت خصوصی حاکم  روابط 
انسان از بدن خودش و طبیعت بسیار نازل بود، این نوع ویروس های 
زا کشتار می کردند و فقدان شناخت علمی از حوادث طبیعی  بیماری 
بیشتر  ویروسی عمدتا موجب رشد هرچه  بیماری های  از جمله ظهور 
دانش  تولیدی،  نیروهای  رشد  موازات  به  اما  می شد.  خرافی  افکار 
مقابله  در  امروز  ناتوانی  کرد.  رشد  هم  بیماری ها  این  به  نسبت  بشر 
نیست.  شناخت  بودن  نازل  به  مربوط  عمدتا  ویروس  این  لطمات  با 
و  آموزش  بهداشت،  علم،  اقتصاد،  که  است  مساله  این  از  ناشی  بلکه 
اداره  سرمایه  سودآور  انباشت  یعنی  سرمایه داری  افق  مبنای  بر  غیره 
می شود و نه با هدف خدمت به نیازهای انسان. این افق، شناخت ها و 
توانایی هایی که به درد انباشت سودآور سرمایه نمی خورند را به طور 
بال و پر می دهد که  به شناخت و دانشی  جدی دفن می کند و فقط 

به الزامات سرمایه داری پاسخ می دهد و نه به الزامات حیات آزاد و بی 
دغدغه و بقای بشر روی زمین. 

کرد.  می توان  »گرسنگی«  مساله  با  رابطه  در  را  مقایسه  همین 
در  بود.  غذایی  مواد  کمبود  حاصِل  گرسنگی  فئودالیسم  دوران  در 
سرمایه داری، مواد غذایی بیش از اندازه مکفی برای سیر کردن قریب 
اختیار  در  اما  می شود.  تولید  زمین  کرۀ  جمعیت  میلیارد  هشت  به 
به  می رود.  بین  از  بعضا  حتی  و  نمی گیرد  قرار  غذا  نیازمند  انسانهای 
 51 روزانه  شیر  تولیدکنندگان  آمریکا  در  حاضر  حال  در  مثال  طور 
در  را  زمینی  سیب  تن  هزاران  و  می ریزند  دور  را  شیر  لیتر  میلیون 
خاک دفن می کنند. چون عرضۀ آن و یا توزیع آن بین نیازمندان آنها 
کارکرد  است  این  می کند.  خارج  تولید  دور  از  و  کرده  ورشکسته  را 
آوری  فن  و  علم  سرمایه داری  در  که  نیست  این  بحث  سرمایه داری. 
رشد نمی کند. قطعا رشد می کند و با در اختیار داشتن ابزار دانش و 
بیماری  واکسن ضد  به کشف  بازار سودآور موفق  دانشمندان و وجود 

کوید19 هم خواهد شد. 
سرمایه داری نسبت به جوامع طبقاتی قبل از خودش مثال فئودالیسم، 

بسیار دینامیک و تغییر دهنده است. رقابت میان سرمایه داران جهت 
پایین آوردن هزینه های تولید و رسیدن به سود بیشتر، نیروی محرکۀ 
مانع  بزرگترین  زمان  هم  اما  است.  آوری  فن  و  دانش  رشد  در  عمده 
آن که محرک  از  بیشتر  رقابت سرمایه داری  آن هم هست.  مقابل  در 
نیروهای  این  باشد،  انسان  تولیدی(  )نیروهای  مولدۀ  نیروهای  رشد 
در  را  است(  آن  از  بخشی  علمی انسان  نوآوری  و  )که خالقیت  مولده 
مایۀ  دانش  که  همین  می کند.  اسیر  خصوصی  مالکیت  تنگ  قفس 
کردن  قطعه  قطعه  و  کردن  مخفی  و  انحصار  باعث  است،  سود  کسب 
کمونیستی  ضد  عامیانۀ  استدالل  است.  شده  علمی بشریت  تالش های 
علم  رشد  برود،  بین  از  سرمایه داران  میان  رقابت  »اگر  که  است  این 
حرف ها  این  بودن  قالبی  کرونا  بحران  می شود«.  کمتر  آوری  فن  و 
عدۀ  که  شده  آور  شرم  و  اعتبار  بی  چنان  رقابت  اصل  کرد.  ثابت  را 
گذاشته  زیرپا  را  اصل  این  گذشته  خالف  بر  دانشمندان  از  زیادی 
یافته های  علمی«  »اعتبار  یا  »سود«  که  این  از  نگرانی  بدون  و  اند 

اختیار  به سرعت در  را  یافته ها  این  شان سهم چه کسی خواهد شد، 
بزرگ  رقابت های  فشار  زیر  روند  این  البته  می دهند.  قرار  یکدیگر 
نخواهد  زیادی  دوام  سرمایه داری  دولت های  همچنن  و  سرمایه داری 
داشت. چون نه قانون سرمایه اجازۀ بالیدن و بزرگ شدن به این گونه 
گرایش ها را می دهد و نه دولت ها اجازه خواهند داد که علم به طور 
»افسارگسیخته« خارج از چارچوبه های دیکتاتوری طبقاتی آنها بتازد 
و به توده ها خدمت کند و در میان مردم آگاهی علمی را اشاعه بدهد. 
مفصل  پژوهش های  مردمی طی  و  مترقی  دانشمندان  که  است  سالها 
علمی احتمال بروز بیماری های همه گیر ویروسی را مستند کرده اند. 
بروز  می گوید  که  دیویس  مصاحبۀ  همان  به  کنید  نگاه  مثال  طور  به 
این نوع بیماری کامال قابل انتظار بود.  یا نگاه کنید به مقاله »کوید19 
و مدارهای سرمایه« در مانتلی ریویوی شماره ماه آوریل امسال توسط 
نظام  کارکرد  چگونه  که  اند  داده  نشان  آنها  دیگران.   و  واالس  راب 
بزرگترین  سرمایه داری  دولت های  گیری های  تصمیم  و  سرمایه داری 
به  وابسته  بحران ها است. حتا مراکز علمِی  نوع  این  با  مقابله  مانع در 
بینی های  پیش  گیتس   ملیندا  و  بیل  بنیاد  مثل  بزرگ  سرمایه داران 
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دولت ها  برای  و  کرده  ویروسی  بیماری های  خطرات  مورد  در  دقیق 
مقابله  و  پیشگیری  برای  تدارک  مورد  در  مشروحی  دستورالعمل های 

بودند.  تهیه کرده 
وبسایت  رسید،  قدرت  به  که  این  از  بعد  ترامپ  رژیم  مقابل،  در  اما 
علمِی کاخ سفید در رابطه با تغییرات اقلیمی را بست.  در سال 2018 
بیماری«  پیشگیر  و  کنترل  »مرکز  در  عفونی  بیماری های  رصد  ادارۀ 
بار  اول  از ویروس کرونای جدید  ناشی  بیمارِی  را منحل کرد.  وقتی 
را مخفی کند.  آن  در چین شناسایی شد، دولت چین تصمیم گرفت 
جامعه  بر  را  خود  کنترل  می تواند  چطور  می کرد  محاسبه  باید  چون 
حفظ کند و مهمتر اینکه در رقابِت تنگاتنگ اقتصادی و نظامی که بر 
)به  امپریالیستی  سرمایه داری  قدرت های  دیگر  با  جهان  بر  نفوذ  سر 
ویژه با امپریالیسم آمریکا( دارد، تاثیرات منفی این واقعه را بر قدرت 

خود به حداقل برساند و آن را تبدیل به »فرصت« کند. 
اما  در غیاب وجود درمان و واکسن، »پیشگیری« موثرترین راه است 
این  است.  زیاد  سرمایه داری  دولتهای  و  سرمایه  برای  اش  »هزینه« 
همیاری  و  ریزی  برنامه  و  دوراندیشی  نیازمند  صرفا  و  ساده  روشی 
حفاظت  به  خدمت  در  درازمدت  ریزی  برنامه  اما  است.  اجتماعی 
سرمایه داری  نظام  ذات  با  دو  هر  اجتماعی،  همیاری  و  انسان ها  از 
شدت  چون  مسائلی  سرمایه داری  دولت های  برای  هستند.  ناسازگار 
یک  ابتدایی  امکانات  از  نشینان  حاشیه  محرومیت  کارگران،  استثمار 
در  مردم  شدن  آواره  جنگ،  نتیجه  در  کشورها  ویرانی  سالم،  زندگی 

اقلیمی و بیکاری، بردگی زنان و غیره مهم نیست.  نتیجه گرمایش 

مشخصا  و  سرمایه داری  مالی  مراکز  اصلی  دغدغۀ  سوال: 
مباحث  از  چیست؟  امپریالیستی  سرمایه داری  قدرت های 
ای  نتیجه  چه  خالصه  طور  به  خودشان  میان  مناظره های  و 

گرفت؟  می توان 
جواب: در حال حاضر بزرگترین نگرانی و دغدغه های »اقتصادی« شان 
»فروکش«  از  پس  سهام(  و  )بورس  مالی  بازارهای  آیا  که  است  این 
کردن بحران کوید19 دوباره جهش خواهند کرد و آیا دارویی به بازار 
خواهد آمد که برای بازارهای سهام امیدواری و امنیت سرمایه گذاری 
سیستم  که  است  این  ترشان  بلندمدت  دغدغۀ  اما  نه؟  یا  کند  ایجاد 
ضربات،  نوع  این  مقابل  کمی در  که  کنند  بازسازی  چطور  را  شان 
که  این  به  توجه  با  دوم  بیابد.  تداوم  سرمایه  و گسترش  بسط  ضربان 
رقابت های  گیری  اوج  با  است  شده  مصادف  عالمگیر  بیماری  بحران 
میان قدرت های امپریالیستی، یکی دیگر از دغدغه های شان این است 
که از درون این بحران کدام قدرت سرمایه داری قوی تر بیرون خواهد 

با شورش های اجتماعی مقابله کنند. آمد. سوم، چگونه 
 

چند  در  که  جوانی  نسل  حداقل  است.  عجیبی  رخداد  سوال: 
نظام  ورشکستگِی  شده،  بزرگ  و  آمده  دنیا  به  اخیر  دهۀ 
آن  شد  چه  پس  بود.  نکرده  تجربه  حد  این  تا  را  سرمایه داری 
ادعا که سرمایه داری »بهترین نظام اجتماعی است که بشریت 

می تواند به آن دست یابد«؟
اثبات  برای  و  کرد  خواهند  و  می کنند  را  ادعا  این  هم  هنوز  جواب: 
این  اما   تیز کردن شمشیرشان نخواهند کشید.  از  ادعای شان دست 
پخش  جهانی  اکران  در  که  ای  زنده  فیلم  مثل  بیولوژیک  »رخداد« 
می شود، ورشکستگی تام و تمام نظام اجتماعی موجود را در هر سطح 
و جنبه اش نمایش داد. حتا سیاستمداران و خدمت گزاران کهنه کار 
این نظام بهت زده اند. چطور ممکن است در ثروتمندترین کشور دنیا 
مثل آمریکا که عمده ثروت های جهان را تصاحب می کند و مرکز علم 
برای  آن  و حکومت  نباشد  آزمایش  و کیت  است، ماسک  آوری  و فن 

پهباد های  که  زمانی  در  هم  آن  کند؟   هوایی  راهزنی  ماسک  تأمین 
بمب افکن آمریکایی )هواپیماهای بدون سرنشین( می توانند دورترین 

افغانستان را با خاک یکسان کنند. نقاط 
 

سوال: وقتی چند نفر از مقامات جمهوری اسالمی در اثر بیماری 
تبلیغات  شد،  مبتال  جانسون  بوریس  حتا  یا  مردند  کوید19 
زیادی شد که این ویروس »دمکراتیک« است و دامن همه را به 
آیا  و  این جا هست  واقعیتی در  البته  و غیره.  یکسان می گیرد 
المللی متوجه  بین  بورژوازی  و  نمی شود که دولت ها  باعث  این 

نظام سالمت همگانی هستند؟  نیازمند یک  بشوند که 
بیرونِی  الیۀ  و  سطح  صرفا  این  اما  هست  آن  در  واقعیتی  بله  جواب: 
بورژوازی  و  پرولتاریا  دامن  ویروس  این  که  این  گفتن  است.  واقعیت 
را به یکسان می گیرد دهن کجی مبتذل به عمق واقعیت است. چند 
آبریزگاه  و  توالت  حتا  سوم«  »جهان  کشورهای  در  نفر  میلیون  صد 
بهداشتی  غیر  و  نمور  اتاقک های  در  ساردین  مثل  و  عمومی ندارند 
زندگی می کنند و هرگز امکان »فاصله گذاری اجتماعی« ندارند. حتا 
اگر کرونا کشتار میلیونی نکند، گرسنگی مردم نقاطی مثل کشورهای 
و  نیجریه  و  برزیل  و  افغانستان  و  ایران  و  هند  و  بنگالدش  آفریقایی، 

غیره را قتل عام خواهد کرد. 
را  کسانی  نمی کشد.  را  همه  اما  می کند  حمله  همه  به  ویروس  این 
پیشنی،  بیماری های  علت  به  شان  بدن  ایمنی  سیستم  که  می کشد 
از  نگرانی  و  کثیف  هوای  در  تنفس  آلوده،  آب  آشامیدن  تغذیه،  سوء 
آینده، بسیار ضعیف است. یعنی اکثریت مردم جهان. حتا در کشوری 
از کشته شده های کوید19  مانند آمریکا، در شهر شیکاگو 70 درصد 
این  جمعیت  درصد   30 فقط  که  حالی  در  هستند   سیاهان  میان  از 
یادداشتی  آخرین  در  آواکیان  باب  می دهند.  تشکیل  سیاهان  را  شهر 

که بر این بحران نوشته می گوید: 
»در چارچوِب این بحران، روابط استثمارگرانه و ستم گرانۀ تنیده شده 
در  هم  بیشتری،  بسیار  برجستگی  با  را  خود  سیستم،  این  وجود  در 
این کشور و هم در سطح جهانی، اعمال می کند... بخش های گستردۀ 
المللی  بین  در سطح  و  خورد...  خواهند  ضربه  کرونا  ویروس  از  مردم 
 ... بود.  خواهیم  عظیم تر  بسیار  سطحی  در  دینامیک  همین  شاهد 
همان طور که در گذشته هم دیده ایم، کسانی که در این دنیا محکوم 
کنونی  بحران  از  همه  از  بیش  هستند  شرایطی  چنین  در  زندگی  به 
زیست  محیط  بحران  با  ترکیب  در  وضعیت  این  خورد.  خواهند  لطمه 
نظام  این  محرکۀ  قوای  در  ریشه  و  می شود  عمیق تر  سرعت  به  که 
بشریت  کل  موجودیت  برای  خطری  به  تبدیل  بیشتر  هرچه  و  دارد 
شده است، توده های مردم را در شمار میلیونی و در نهایت در شمار 
میلیاردی به قعر استیصال خواهد راند. هیچ احدی بر روی کرۀ زمین 

قادر نخواهد بود خود را از پیامدها و تاثیرات آن دور نگاه دارد.«
اندازه  به  این مورد  به تفکیک طبقاتی و جنسیتی و ملیتی در  آمارها 
ماندن  خانه  در  »درمان«  از  مردم  از  بسیاری  هستند.  روشن  کافی 
سوء  با  همراه  بهداشتی  غیر  زندگی  شرایط  همان  یعنی  می میرند. 
خانواده  در  زنان  علیه   خشونت  افزایش  باید  آمار  این  به  و  تغذیه. 
»به  و  نیست  »دمکراتیک«  اصال  ویروس  این  بنابراین  کرد.  اضافه  را 

نمی کند.  عمل  تساوی« 
سوال: در طرح سوال و جواب ها خودمان را آماده کرده بودیم 
بپردازیم.  جهان  به  خاورمیانه  و  ایران  اوضاع  دریچه  از  که 
کرد.  »کهنه«  را  سوال ها  رشته  آن  کامال  کوید19  بحران  ظهور 
به شکل  اوضاع جهان  واقعا  بودند.  پیش  به سالها  مربوط  انگار 
عجیبی در حال تغییرات سریع است و گاه در جهت های کامال 
غیرمنتظره. بحران از پشت بحران می آید. رابطۀ اینها را با هم 

فهمید؟ باید  چطور 



جواب: اول اینکه اوضاع بسیار سیال و متغیر است و غیر مترقبه های 
زیادی در اَنبان دارد. دوم، در جهانی که توسط سرمایه داری به شدت 
در هم تنیده شده است، اوضاع بین المللی در تداخل با اوضاع داخلی، 
کشور  هر  »داخلی«  تحوالت  به  دادن  شکل  در  کننده  تعیین  فاکتور 
کشمکش های  اشتعال  نقطۀ  که  ایران  مثال  کشوری  ویژه  به  است. 
تاثیر  تحت  به شدت  امپریالیستی جهان شده  قدرت های  میان  بزرگ 
روندهای کالن جهانی است. با در نظر گرفتن این چارچوبۀ وسیع به 

تحوالت خاص نگاه کنیم.
موقعیت  در  زیادی  تغییرات   1398 سال  آخِر  چندماه  فاصله  در 
جمهوری اسالمی در داخل و در منطقه رخ داد. خیزش آبان و فراگیر 
شدن خواست سرنگونی رژیم، تغییرات مهمی در افکار توده های مردم 
به وجود آورد و مارپیچ بحران مشروعیت این رژیم را چند حلقه باالتر 
کمی به  را  موج  تا  کردند  رهبرانش  اسالمی و  کاری جمهوری  هر  برد. 
به  سلیمانی  قاسم  عزاداری  مراسم  حتا  نشد.  برگردانند  خودشان  نفع 
دادشان نرسید. انتخابات مجلس یک اوج دیگر از فروریختن مشروعیت 
نظامی و  به سرکوب  وابسته  ماندنش صرفا  بود که سرپا  این حاکمیت 
اعدام است. اما در استفاده از این چماق هم محدودیت دارند. چرا که 
تضاد  شدن  حادتر  است.  مشروعیتشان  بحران  شدن  بدتر  اش  حاصل 
می توانست  سلیمانی  قاسم  شدن  کشته  از  بعد  آمریکا  و  ایران  میان 
در  تضاد  این  حدت  بشود.  خاورمیانه  در  دیگر  جنگی  آغاز  به  منجر 
عراق آنقدر جدی و مهم بود که کنگره آمریکا فورا دست به کار شد 
ایران بدون تصویب کنگره را  تا قدرت ترامپ برای شروع جنگ علیه 
محدود کند. و بسیاری رخدادهای مهم دیگر مثل ِاشغال خاک سوریه 

توسط ارتش ترکیه و... 
حاال سوال این است که بحرانی که پاندمی کرونا به وجود آورده، چه 
و  دارد  گذراندیم  سر  از  گذشته  سال  در  که  بحران هایی  با  ارتباطی 
این  بدون  وار،  سلسله  بحران های  می گذارد؟  آنها  روی  تاثیراتی  چه 
باشند.  یافته  تخفیف  یا  شده  حل  حدی  تا  حتا  قبلی  بحران های  که 
این بخشی از خصلت بی ثبات و سیال اوضاع جهان و نشانۀ آن است 
که جهان در یک وضعیت گره گاهی است. یعنی انواع تضادهای نظام 
سرمایه داری امپریالیستی حاکم بر جهان درهم گره خورده اند و حل 
آنقدر  بحران ها  این  رخداد  فاصلۀ  نیست.  ممکن  آن ها  مورد  به  مورد 
روش های  با  میکنند  کنترل  را  دنیا  که  قدرت هایی  حتا  که  شده  کم 
شان  سابق  قدرت  توازن  و  قراردادها  و  ساختارها  و  سابق  حکمرانی 
ای  غیرمنتظره  بحران  پاندمی کرونا  بردارند.  نمی توانند  قدم  از  قدم 
با این کلیت،  بود که به بحران های دیگر اضافه شد و در برهم کنش 
و  داده  را تخفیف  برخی  و  را تشدید خواهد کرد  بحران ها  از  بسیاری 
به جایگاه درجه دوم خواهد راند و برخی دیگر را تابع تضادهای دیگر 

خواهد کرد.
دو  جدال  یکی  دارد.  مولفه  دو  آمریکا  و  ایران  میان  دیرینۀ  تضاد 
رفیق  قول  به  که  پوسیده اند.  و  منسوخ  تاریخی  ازنظر  که  است  قشر 
آواکیان »یکی در بین مردم تحت استعمار و ستم جای دارد و دیگری 
نمی شوم  بحث  این  وارد  است.«   امپریالیستی  نظام  بر  حاکم  قشر 
دیگری  ایم.  نوشته  تضاد  این  ماهیت  مورد  در  بارها  و  سال ها  چون 
تبدیل شدن جمهوری اسالمی به مهره ای در رقابت های جهانِی میان 
از  پس  ویژه  به  چین  و  آمریکا  امپریالیستی  سرمایه داری  قطب  دو 
قدرت  به  است.  آمریکا  در  ترامپ  فاشیستی  رژیم  رسیدن  قدرت  به 
بورژوازی  از  قدرتمندی  جناح  واکنش  آمریکا  در  رژیم  این  رسیدن 
آمریکا به نزول جایگاه آن به عنوان »یگانه قدرت بی بدیل« در جهان 
اقتصادی، سیاسی و نظامی از  با هماورد طلبی های  و مواجه شدن آن 
راه  از  یکی  است.  چین  به ویژه  امپریالیستی  قدرت های  دیگر  سوی 
میان  شکاف  در  که  است  این  بقاء  اسالمی برای  جمهوری  کارهای 

جمهوری  و  آمریکا  میان  تضاد  امر  همین  و  کند  بازی  قدرت  دو  این 
اسالمی را حادتر می کند. 

پاسخ جمهوری اسالمی به شیوع بیماری کوید19 آئینۀ تمام نمایی از 
قشرهای  ترین  تحتانی  ویژه  به  مردم  حیات  با حق  رژیم  این  تخاصم 
جامعه شد. ایست اقتصادی اپیدمی بیکاری را تبدیل به اپیدمِی قریب 
بسیار  شورش های  انتظار  رژیم  این  است.  کرده  گرسنگی  الوقوع 
خاتمی به  محمد  اخیر  هشدارهای  می کشد.  را  ماه  آبان  از  انفجاری تر 
سران رژیم ناظر بر همین نگرانی و احتمال است. در این بحران، روند 
جدایی الیه به الیۀ خرده بورژوازی از این حکومت که پس از خیزش 
آبان و بعد از ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکرائین با موشک های 

سپاه پاسداران آغاز شده بود، ادامه یافت. 
از  ممانعت  برای  دینی  مراکز  شدن  بسته  جریان  در  دیگر،  طرف  از 
دینمدار  پایه های  از  بخشی  کوید19،  بیماری  افسارگسیختۀ  شیوع 
شان،  دینی  حکومت  اقبال  بیشتر  هرچه  افول  دیدن  با  حکومت 
هر  به  دست  دینی  حکومت  از  حفاظت  برای  که  اند  شده  مصمم تر 
اصطالح  به  برای  اهلل  حزب  کتائب  نیروهای  کردن  وارد  بزنند.  کاری 
ژست های  صرفا  دیگر  شهرهای  و  عمومی قم  معابر  کردن  عفونی  ضد 
نظامی ایدئولوژیک  قوای  کشیدن  رخ  به  بلکه  نیست.  مردم  از  دلبری 

»امت اسالمی« است. 
تحمل  وجود  اسالمی با  جمهوری  عراق،  و  سوریه  در  دیگر  سوی  از 
از  دست  نمی تواند  و  نیست  حاضر  کماکان  اسرائیل  از  جدی  ضربات 
ایفای نقش در جنگ سوریه و در اوضاع عراق بردارد. همه این عوامل 
حاکمۀ  هیئت  درون  شکاف های  داخلی،  و  ای  منطقه  و  المللی  بین 

می کند. بیشتر  اسالمی را  جمهوری 
آنکه  وجود  با  و  شد  هم  نفت  حال  شامل  جهان  اقتصادی  ایست 
قول  به  اما  بود  کرده  سقوط  تحریم ها  علت  به  رژیم  نفتی  درآمدهای 
معروف یک »آب باریکه ای« به آن می رسید که کرونا کمر آن را هم 
اقتصاد  بتواند  چین  که  است  اسالمی امیدوار  جمهوری  اما  شکست. 
چشم  رژیم  که  است  افقی  این  دهد.  نجات  ورشکستگی  از  را  ایران 
جهانی  مهلک  اقتصادی  بازی  در  اما  است  بسته  آن  به  را  امیدش 
اوضاع  که  این  نیست.  روشن  چیز  هیچ  هنوز  آمریکا  و  چین  میان 
گذر  خم ها  و  پیچ  کدام  میان  از  یافت،  خواهد  تکامل  چگونه  کنونی 
کرده و فرجامش چه خواهد بود، بستگی زیاد به اوضاع بین المللی و 
سرنگونی  برای  کمونیستی  انقالب  راه  کردن  باز  در  ما  موفقیت  البته 
تعیین  تاثیر  المللی  بین  اوضاع  که  طور  همان  اسالمی دارد.  جمهوری 
کننده بر اوضاع داخلی دارد، تغییرات بنیادین در ایران یکی از عوامل 

تاثیر گذار بر اوضاع بین المللی خواهد بود. 
مختص  فقط  محیطی  زیست  و  اجتماعی  و  طبقاتی  بزرگ  گسل های 
آمار  آخرین  است.  کنونی  جهان  چهره  از  بخشی  بلکه  نیست.  ایران 
تکان دهنده  عدالتی(  بی  و  فقر  علیه  المللی  بین  )ان.جی.اوی  اکسفم 
اندازه  به  جهان  مردان  ثروتمندترین  از  نفر   22 آمار  این  طبق  است. 
تمام  اگر  اکسفم،  محاسبات  طبق  دارند.  ثروت  آفریقا  قارۀ  زنان  تمام 
ثروتی را که مردم دنیا تولید می کنند به صورت اسکناس صد دالری 
خواهند  قرار  زمین  کف  روی  جهان  مردم  اکثریت  بچینیم،  هم  روی 
دو  و  صندلی  روی  ثروتمند  کشورهای  در  میانی  طبقه  افراد  گرفت، 
قرار  زمین  جو  بیرون  فضای  در  جهان  مردان  ثروتمندترین  از  نفر 

می گیرند!  
با گرمایی  برابر  با شتابی  اقیانوس ها  به یک آمار دیگر نگاه کنیم. آب 
تولید  ثانیه«  به قدرت بمب هیروشیما در هر  اتم  که »انفجار 5 بمب 
میلیون ها  رفتن  بین  از  باعث  که  هستند  گرم شدن  حال  در  می کند 
گونۀ جانوری و گیاهی و ده ها میلیارد موجود زنده در اقیانوس ها شده 
اندازه  به  استرالیا،  در  زمین  گرمایش  از  ناشی  سوزی  آتش  در  است. 
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بین  از  حیوان  میلیارد  یک  و  سوخت  جنگل  بلژیک  کشور  برابر  دو 
رفتند.  اگر این ویروس به اندازه کافی کشتار نکند، بیکاری، قحطی و 
گرسنگی پس از آن این کار را خواهد کرد. طبق آمار سازمان جهانی 
کار )آی.ال.او( در نتیجۀ ایست اقتصادی کنونی، مشاغل 81 درصد از 
یا قسمی بسته  به طور کامل  نفر  میلیارد  یعنی 3.3  نیروی کار جهان 
ضربه  بیشترین  سوم«  »جهان  به  موسوم  کشورهای  مردم  و  اند  شده 

را خواهند خورد. 
عالوه بر همۀ این فجایع، رقابت های سیاسی و اقتصادی و نظامی میان 
چین  و  آمریکا  میان  ویژه  به  امپریالیستی  سرمایه داری  قدرت های 
در  اقتصاد«  جهانی  »اجالس  برنامۀ  که  است  گرفته  اوجی  چنان 
آن  دربارۀ  است  جهانی  سرمایه داری  مهم  نهادهای  از  که  داووس 

مستقل  کشور   193 جهان  »در  نوشت: 
ای  منطقه  قدرت های  مراکز  دارد،  وجود 
که  است  واضح  و  هستند  گسترش  حال  در 
 ... هستیم  کشتی  این  در  هم  با  همگی  ما 
بین  و  ژئوپلتیک  رقابت  از  ما  که  است  الزم 
المللی وارد شیوۀ همکاری جهانی تمام عیار 
تحلیل  شوند.«   عوض  باید  ملت ها  شویم. 
می پرسد:  سی«  بی  ان  »سی  تلویزیون  گر 
اگر عوض نشوند که احتمالش خیلی بیشتر 
راه  و  کرد؟«  باید  چه  صورت  آن  در  است، 
امیدوار  می توانیم  فقط   ...  « می دهد:  حل 
بشوند  متحد  هم  با  دموکراسی ها  که  باشیم 
مسالمت  رقابت  و  همزیستی  برای  راهی  و 
آمیز با چین و روسیه و دیگران پیدا کنند... 
رقابت ها  که  باشد  این  نتیجه  بهترین  شاید 
در طول زمان سرشکن شود و به طور درجه 
بندی شده معین شوند و نه از طریق فجایع 

ژئوپلتیک.« 
مورد  در  باال  مشاهدات  و  تحلیل ها  همۀ 
رنج های  که  روندهایی  و  تضادها  و  گسل ها 
می کنند،  تولید  بشریت  برای  فرسا  طاقت 
صرفا  سرچشمه  و  ریشه  به  رسیدن  بدون 
هدف  که  حالی  در  می مانند  تفسیر  حد  در 
است.  آن  انقالبی  تغییر  واقعیت،  دیدن  از 
چه  و  می کنند  کار  چطور  سرمایه داری 
این  به  را  بشری  جامعه  که  دارد  قوانینی 
جا رسانده؟ در جواب باز می رسیم به تضاد 

اجتماعِی  تولید  میان  تضاد  همان  که  سرمایه داری  سیستم  اساسی 
اجتماعی  تولید  آن. سرمایه داری  و کنترل خصوصی  و تصاحب  ثروت 
خصمانه  برخورد  و  تضاد  این  حول  است  انسان  بقای  اساس  که  را 
اساسی  تضاد  این  خوِد  گفتم  باال  در  که  طور  همان  می دهد.  سازمان 
نیروی  استثمار  آن  پایۀ  یک  و عمل می کند.  پایه می چرخد  دو  روی 
کار پرولتاریا توسط بورژوازی است. پایۀ دیگرش تضاد میان آنارشی و 
ارگانیزاسیون )هرج و مرج و سازمان یابی( است. در عصر جهانی شدن 
انباشت سرمایه رقابت میان بلوک های عظیم سرمایۀ جهانی، به سطح 
بین المللی و رقابت میان قدرت های سرمایه داری امپریالیستی منتقل 
می شود. رقابت ها در دوره هایی در چارچوبۀ توازن قوای تثبیت شده 
به  سابق  چارچوبه های  دیگر  دوره های  در  و  می رود  جلو  قراردادی  و 
می شوند.  شکسته  دیگری  صعود  و  یکی  اقتصادی  قدرت  نزول  علت 
لوتا  ریموند  و  سرمایه داری  مرحله  آخرین  امپریالیسم  کتاب  در  لنین 
در کتاب آمریکا در سراشیب منبع این رقابتها را تشریح کرده و نشان 

امپریالیستی، کلیت سرمایه  اند که چگونه در عصر سرمایه داری  داده 
هرچند دهسال یک بار به بحرانی بر می خورد که قوانینش متفاوت از 
»بحران های ادواری« است و حل آن نیازمند یک تجدید ساختار کلی 
میان  سابق  قوای  توازن  خوردن  برهم  با  که  ساختاری  تجدید  است. 
جدیدی  قوای  توازن  تثبیت  و  امپریالیستی  سرمایه داری  قدرت های 

می شود.   ممکن 
همه  اما  شده،  متمرکز  آمریکا  و  چین  میان  اکنون  بزرگ  رقابت 
از  جهان  دیگر  درشت  و  ریز  دولت های  و  امپریالیستی  قدرت های 
رقابت  یابی  حدت  اهمیت  است.  کشیده  خود  مدار  به  را  ایران  جمله 
در  که  است  آن  در  امپریالیستی  سرمایه داری  قدرت  دو  این  میان 
تنیدگی  درهم  پایۀ  بر  جهان  سرمایه داری  اقتصاد  گذشته  سال  سی 
است  گرفته  کشور شکل  دو  این  اقتصاد 
اما اکنون این دو غول اقتصادی در حال 
یعنی  یکدیگرند.  از  قطعی  »جدایی« 
به  را  خود  وابستگی های  اقتصاد  دو  این 
یکدیگر  تکنولوژیک  نهاده های  و  داده ها 
را  تولیدشان  مدارهای  و  می کنند  قطع 
صورت  در  تا  می کنند  ساختار  تجدید 
مدارهای  جهانی،  جنگ  یا  تحریم 
نباشند.   وابسته  یکدیگر  به  تولیدشان 
این جدایی امر ساده ای نیست. و موجب 
اقتصاد  ساختار  در  جایی هایی  به  جا 
به  جا  به  را  آن  که  شد  خواهد  جهان 
جایی تخته سنگ های قاره ای تکتانیک 
کرده  تشبیه  می کند  سونامی تولید  که 
اند.   شکل آن حتا برای خود قدرت های 
اما  نیست.  بینی  پیش  قابل  امپریالیستی 
به راه حل برخی از نمایندگان بورژوازی 
طرح  باال  قول  نقل  در  که  کنید  توجه 
که  باشد  این  نتیجه  بهترین  »شاید  شد: 
و  زمان سرشکن شود  در طول  رقابت ها 
شوند  معین  شده  بندی  درجه  طور  به 
اینها  ژئوپلتیک«.  فجایع  طریق  از  نه  و 
به  شان  نمی دانند سیستم  هم  خودشان 
جهش  نتیجه  در  فرداها  و  می رود  کجا 
سورپریزی  چه  اش  نهفته  تضادهای 

برایشان خواهد داشت. 
از  باید  بازسازی  این  که  می دانیم  اما 
درون »نابودِی نیروهای تولیدی« پیش برود. چرایی و مکانیسم آن را 
مارکس در جلد اول کتاب سرمایه و لنین در همان کتاب امپریالیسم 

اند باالترین مرحله سرمایه داری تشریح کرده 

و  چین  رقابت  و  جدایی  این  نتیجۀ  بحران  تمام  یعنی  سوال: 
بعد  المللی  بین  ساختارهای  شدن  فرسوده  پس  است؟  آمریکا 
از رئیس  بعد  از جنگ جهانی دوم چه جایی دارد؟ مثال ترامپ 
حالی  در  نمی خورد«،  درد  به  دیگر  »ناتو  گفت  شدن  جمهور 
ساختارهای  از  یکی  شمالی(  آتالنتیک  پیمان  )سازمان  ناتو  که 
کلیدی بود که در تمام دوره بعد از جنگ جهانی دوم پشتوانۀ 
سرمایه داری این بلوک بود. آیا فشار فرسودگی این ساختارها 
اقتصادی  فشار  فقط  مساله  اینکه  یا  می کند  بازی  نقش  هم 

ناشی از فرآیند جدایی و رقابت چین و آمریکا است؟ 
توزیع  مهمی در  جایی  به  جا  است.  اقتصاد  فشردۀ  سیاست  جواب: 
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چین  میان  اکنون  بزرگ  رقابت 
همه  اما  شده،  متمرکز  آمریکا  و 
دولت های  و  امپریالیستی  قدرت های 
جمله  از  جهان  دیگر  درشت  و  ریز 
است.  کشیده  خود  مدار  به  را  ایران 
این  میان  رقابت  یابی  حدت  اهمیت 
امپریالیستی  سرمایه داری  قدرت  دو 
در آن است که در سی سال گذشته 
پایۀ  بر  جهان  اقتصادسرمایه داری 
کشور  دو  این  اقتصاد  تنیدگی  درهم 
دو  این  اکنون  اما  است  گرفته  شکل 
»جدایی«  حال  در  اقتصادی  غول 
دو  این  یعنی  یکدیگرند.  از  قطعی 
به  را  خود  وابستگی های  اقتصاد 
تکنولوژیک  نهاده های  و  داده ها 
مدارهای  و  می کنند  قطع  یکدیگر 
تولیدشان را تجدید ساختار می کنند 
تا در صورت تحریم یا جنگ جهانی، 
یکدیگر  به  تولیدشان  مدارهای 

نباشند وابسته 



پیمان های  یا  ساختارها  آن  که  گرفته  صورت  جهان  اقتصادی  قدرت 
ناتو  پیمان  است.  کرده  »فرسوده«  را  سابق  قوای  توازن  بر  مبتنی 
که  بود  جغرافیایی-سیاسی  و  جغرافیایی-اقتصادی  بندی  گروه  یک 
آن  اقتصادِی  پایه های  گرفت.  شکل  دوم  جهانی  جنگ  نتایج  پایۀ  بر 
گیری  شکل  حال  در  جدیدی  بندی های  گروه  و  رفته  بین  از  پیمان 
امپریالیستی  سرمایه داری  چین  عروج  آن  فاکتور  مهمترین  که  است 
انباشت سرمایه داری، قدرت های  است. در عصر جهانی شدن تولید و 
مناطق  به  را  دنیا  یعنی  هستند.  »امپریالیست«  بزرگ،  سرمایه داری 
آن  حول  و  می کنند  تقسیم  خود  میان  سیاسی  و  اقتصادی  نفوذ 
سیاسی  نظامی و  ساختارهای  آن  کردن  اجرایی  برای  و   کرده  ائتالف 
آن،  معیارهای  و  ائتالف  این  می کنند.  درست  مشترک  اقتصادی  و 
تشکیل  را  آنها  رقابت  و  تبانی  همچنین  و  سرمایه  انباشت  چارچوب 

می دهد.
برتری  گذشته  سال  هفتاد  در  سرمایه  انباشت  مهم  ساختارهای  از   
قدرت های  میان  در  آمریکا  نظامی امپریالیسم  و  سیاسی  و  اقتصادی 
مهم  شوروی  امپریالیستی  سوسیال  بلوک  فروپاشِی  بود.  امپریالیستی 
جنگ  خاتمه  زمان  از  امپریالیستی  درون  مناسبات  در  تغییر  ترین 
در  کرد.  ممکن  را  سازی«  »جهانی  عجیب  شتاب  و  بود  دوم  جهانی 
چارچوب سرمایه داری، تغییرات بزرگ در روابط تولیدی به وجود آمد. 
سازماندهی تولید و کار در سطح بین المللی با تغییرات عظیمی روبرو 
مرکز  و  شدند  ارواح  شهر  به  تبدیل  آمریکا  در  صنعتی  شهرهای  شد. 
منتقل  چین  به  آمریکا  از  )مانوفاکتوری(  کوچک  کارگاهی  تولیدات 
ملی  ماورای  ادغام  و  جهانی  کشاورزی  کردن  صنعتی  در  شد. جهش 
سنتی  نظام های  نابودی  فرآیند  خوراکی  مواد  نقل  و  حمل  و  تولید 
نتیجه  و  کرد  تسریع  را  روستایی »جهان سوم«  مناطق  در  کشاورزی 
اش مهاجرت عظیم مردم از مناطق کشاورزی به شهرها و شکل گیری 
در  لوتا  که  همانطور  یعنی  همه  اینها  است.  بوده  زاغه ها«  »سیارۀ 
سلسله مقاالت »چه اتفاقی دارد می افتد و چه معنایی میتواند داشته 

می گوید: باشد؟« 
جغرافیایی-سیاسی  و  )ژئواکونومیک(  جغرافیایی-اقتصادی  »تغییرات 
)ژئوپولیتیک( در سطوح متفاوت زیادی در حال وقوع و عوامل تاریخی 
در  نیستند.  اتفاقی  وقایع  و  گرایشها  این ها  اما  کار هستند.  در  خاصی 
خصلت  می دهد  تشکیل  را  تغییرات  شالوده  آنچه  الیه،  عمیق ترین 
حداکثر  به  و  گسترش  به  اجبار  است.  سرمایه داری  نظام  منطق  و 
رساندن سود برای به دست آوردن موقعیت برتر در رقابت، رشد کور 
ذاتی  تنش  سرمایه داری.  مدت  کوتاه  افق های  و  مرج،  و  هرج  پر  و 
سیستمی که در آن، تولید به شدت اجتماعی شده و به شکل جهانی 
دسته جمعی  و  متصل  تالش های  برگیرنده  در  و  خورده  پیوند  هم  به 
ابزار  این در حالی است که  هزاران و میلیون ها کارگر مزدی است. و 
و  است(  شده  تولید  جمعی  شکل  به  که  ثروتی  )همان  ثروت  تولید 
طبقه  یک  توسط  و  می شود  کنترل  خصوصی  شکل  به  دانش  حتی 
سیاست  و  اقتصاد  )از  می شود.«  گرفته  کار  به  سرمایه دار  العده  قلیل 
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چین  و  آمریکا  رابطه  در  تغییر  به  تقلیل  قابل  تغییرات  بنابراین،   
سطوح  که  مواجهیم  وجهی  وچند  الیه  چند  بستر  یک  با  نیست. 
در  ضمن  در  هستند.  گذاری  تاثیر  و  تداخل  در  هم  با  آن  مختلف 
رابطه  این  است«،  اقتصاد  فشردۀ  »سیاست  که  لنین  سازی  مفهوم 
کارگزاران  توسط  شده  اتخاذ  سیاست های  یعنی  است  طرفه«  »دو 
نظام  ضرورت های  از  درکشان  پایۀ  بر  که  سرمایه داری  رژیم های  و 
تاثیر  هم  اقتصادی  روند های  بر  می شوند،  اتخاذ  حاکمیتشان  تحت 
می گذارد. به قول آواکیان گاهی ضرورت ها را غلط تشخیص می دهند 
شان  نظام  پای  مقابل  ضرورت های  به  غلط  جواب های  هم  گاهی  و 

می دهند که تضادهای برخاسته از دینامیک های ذاتی سرمایه داری را 
تشدید می کنند.  این ها گسل های مهمی است که جهان با خود حمل 
فاز  تاریخی- جهانی سرمایه داری هستند که  نتیجه عملکرد  و  میکند 
کردن  محدود  و  است  آن  فازهای  از  یکی  »نئولیبرالیسم«  به  موسوم 
از  و  است  غلط  »نئولیبرالیسم«  به  جهان  کنونی  آمیز  مخاطره  اوضاع 
تئوریک  پایه های  کردن  درست  برای  تالشی  بورژوایی  محافل  سوی 

انباشت سرمایه است برنامه های تجدید ساختار  برای 
  .

فکر  مراکز  در  تحلیل ها  اقسام  و  انواع  رابطه  همین  در  سوال: 
سوال  این  به  جواب  در  ویژه  به  می شود.  بورژوازی  تحلیل  و 
می گویند  بعضی ها  بود.  خواهد  چطور  کرونا  از  بعد  جهان  که 
ابرقدرت  تنها  آمریکا  امپریالیسم  که  جهان  قطبی  تک  دوران 
تحلیل  دیگر  برخی  است.  شده  تمام  بود  امپریالیستی  جهان 
می کنند که این »لحظۀ سوئز« است  یعنی زمانی که بریتانیا و 
شمال  و  خاورمیانه  در  خود  نفوذ  منطقۀ  شدند  مجبور  فرانسه 
آفریقا را به آمریکا که فاتح جنگ جهانی دوم بود واگذار کنند 
و تحت هژمونی آمریکا و به عنوان شریک درجه دوم آن، وارد 
از  تحلیل،  این  طبق  شوند.  مناطق  این  منابع  و  مردم  استثمار 
عروج  جهانی  قدرت  یک  عنوان  به  پیشاپیش  چین  که  آنجا 
جهانی  ابرقدرت  عنوان  به  نیست  قادر  دیگر  آمریکا  و  کرده 
باشد، پس در توازن قدرت جهانی باید یک جا به جایی صورت 
بگیرد. از این رو نتیجه می گیرند که بحران کرونا »مامای« این 
این  می گویند  دیگر  برخی  است.  جهانی  قدرت  هرم  در  تغییر 
پس  و  است  چین  کمربند«  یک  راه،  »یک  رویای  پایان  بحران 
اروپا- سپس  و  اسیا  قارۀ  نمی تواند  دیگر  چین  بحران،  این  از 
تحلیل های  کند.   ادغام  و  بازسازی  خود  هژمونی  زیر  را  آسیا 
سرمایه داری  سازی  جهانی  که  این  بر  مبنی  هست  هم  دیگری 
برای  قاره  هر  آینده  در  و  رسیده  پایان  به  )گلوبالیزاسیون( 
»جدایی  و  داشت   خواهد  مجزا   سازی«  »جهانی  یک  خود 
ای  عده  اما  بود.  خواهد  »بازسازی«  این  پایۀ  چین«   و  آمریکا 
و  است«  دیر  »برای جدایی  معتقدند  و  نظر هستند  این  مخالف 
»عرضه«  تنیدۀ  درهم  زنجیره های  قطع  و  »جدایی«  گونه  هر 
غیرقابل  تالطمات  موجب  تولید،  مختلف  فرایند  نهاده های  یا 

کنترل در جهان خواهد شد. اما واقعا چه خواهد شد؟
نظام  بازسازی  ضرورت  به  می خواهند  تحلیل ها  این  همه  جواب: 
غامض  دهندۀ  نشان  مباحث  این  وسعت  بدهند.  پاسخ  سرمایه داری 
و مخاطره آمیز بودن اوضاع نظام سرمایه داری است. همانطور که در 
باال گفتم این بیماری عالمگیر و ایست اقتصادِی ناشی از آن مصادف 
شده است با بحران سیستم سرمایه داری. وقتی صحبت از »سیستم« 
دارد.  گوناگون  جوانب  بلکه  نیست.  جنبه  دو  و  جنبه  یک  می کنیم 
مثل ساختارهای انباشت بین المللی سرمایه، ساختار کار، توازن قوای 
های سرمایه  قدرت  میان  اقتصادی- جغرافیایی  و  سیاسی-جغرافیایی 
هر یک  تحت سلطه حول  اقماربندی کشورهای  و  امپریالیستی  داری 
ممکن  احتماالت  به  کردی  ذکر  که  مناظره ها  و  مباحث  این  غیره.  و 
پاسخ دهند. در  و مخاطرات آن می خواهند  این تجدید ساختار  برای 
مشابه،  بحران های  به  امپریالیستی  سرمایه داری  قدرت های  گذشته، 
با جنگ جهانی اول و دوم و در دهۀ هشتاد میالدی با »جنگ سرد« 
که البته چندان هم »سرد« نبود ولی به جنگ میان قطب های هسته 
و  است  حاد  امپریالیست ها  میان  تضاد  دادند.  پاسخ  نشد،  منجر  ای 
رقابت میان آنها با هدف تجدید تقسیم جهان و تجدید ساختار توازن 
قوا میان خودشان، بسیار پر تب و تاب است. اما از اینها نباید نتیجه 
گرفت که سناریوهای جنگ اول و دوم تکرار خواهد شد. یا سناریویی 
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غیرقابل  عوامل  بسیاری  بگیرد.  شکل  سوئز«   »کانال  سناریوی  شبیه 
پیش بینی )تصادف( می تواند وارد این ترکیب شود. 

در کوتاه مدت، در جهان پس از کرونا شاهد تشدید همان روندهایی 
خواهیم بود که قبل از این بحران جریان داشت. جهش در شکاف فقر 
و ثروت، روند نابودی محیط زیست، گسترش جنگ های نامحدود و به 
قول مائوتسه دون »جنگ های درهم و برهم«  با بازیگران دولتی و غیر 
همچنین  فعلی(.  عراق  و  افغانستان  و  سوریه  چون  )نمونه اش  دولتی 
به  تبدیل  اکنون  که  آمریکا  اسالمی و  جمهوری  میان  دیرینۀ  تقابل 
است  شده  چین  و  آمریکا  میان  جهانی  تنش های  از  ای  زیرمجموعه 
جمهوری  مختلف  جناح های  میان  دعواهای  شود.  حادتر  می تواند 
وجود  تشخیص  و  روندها  این  شمارش  اما  شد.  خواهد  اسالمی بیشتر 
اندازه  یک  به  اینها  همۀ  که  نیست  آن  معنای  به  داغ  ترکیب  در  آنها 
در شکل دادن اوضاع نقش دارند. همانطور که به وجود آمدن بحران 
تضادها  شمارش  با  باشد(  آموخته  که  )امیدوارم  آموخت  ما  به  کرونا 
نمی توان جهت عمده اوضاع را تشخیص داد و نباید فکر کرد که یک 

مسیر از پیش شکل گرفته موجود است و باید آن را »کشف« کرد. 

سوال: ممکن است این »جنگ های درهم برهم« را خالصه وار 
توضیح بدهی؟ و اینکه آیا خطر جنگ هسته ای وجود دارد؟

یک  حتا  یا  جهانی  مقیاس  در  فرمانروایی  ساختارهای  وقتی  جواب: 
منطقه فرو می ریزد )حال در نتیجۀ جنگ ها یا جا به جایی های مهم 
در توازن قوای پیشین(، انواع و اقسام نیروهای غیر دولتی فضای رشد 
فرصت  از  جنبه  یک  که  است  خطری  این  می کنند.  پیدا  گسترش  و 
هم در آن هست. یعنی نیروهای انقالبی کمونیست می توانند از چنین 
بحث  کنند.  استفاده  انقالب  نیروهای  گسترش  و  رشد  برای  فضایی 
خطر جنگ هسته ای هم با به قدرت رسیدن رژیم ترامپ شدت پیدا 
اما به شکل طنزآمیزی وجود سالح های هسته ای مانعی  کرده است. 
شان  تکلیف  بتوانند  امپریالیستی  قدرت های  که  است  آن  مقابل  در 
اوضاع  که  مهم  روندهای  از  یکی  حال   هر  به  کنند.  یکسره  هم  با  را 
و  آمریکا در جهان  ابرقدرتی  افول جایگاه  داد،  را شکل خواهد  جهان 
واکنش بورژوازی آمریکا به این افول خواهد بود. تکامل سیاسی اوضاع 
آن  قوی  احتمال  تأثیر خواهد گذاشت. یک  تمام جهان  بر  آمریکا  در 
نماینده  ترامپ/پنس  رژیم  امروز  که  فاشیسم  قدرت  دایرۀ  که  است 
آن است زیر فشار اضطرار اوضاع سریعتر و در جهت های غیرمنتظره 

یابد.  توسعه 
آمریکا  اینده  انتخابات  ترامپ  رژیم  است  ممکن  حتا  آواکیان  قول  به 
و  می کند  تاکید  نکته  همین  بر  هم  دیوید هاروی  کند.   لغو  هم  را 
بحران  از  رفت  برون  مسئولیت  آمریکا  باشد  قرار  اگر  می گوید: 
نقش  بحران 2008 چین  )در  بکشد  بر دوش  را خود  فعلی  اقتصادی 
عمده را بازی کرد( آنگاه دولت ترامپ مجبور به اقداماتی خواهد بود 
بسیار »سوسیالیستی« تر  برنی سندرز هم  پیشنهادی  از طرح  که حتا 
دولتی  »سوسیالیستی«  اقدامات  از  منظور هاروی  البته،  باشد«. 
خصلت  تغییر  نه  و  است  سرمایه داری  بنگاه های  از  بسیاری  کردن 
سرمایه دارانۀ آنها. هاروی ادامه می دهد چنانچه رژیم ترامپ مجبور به 
برای »احیای  را تحت عنوان ضرورتی  اتخاذ چنین سیاستی شود آن 
تحت  را  آینده  انتخابات  احتماال  و  برد  خواهد  پیش  آمریکا«  عظمت 
جمهوری  ریاست  دوران  »یک  و  کرده  لغو  اضطراری  وضعیت  عنوان 
امپراتورمآبانه را برای نجات سرمایه و جهان از طغیان و انقالب اعالم 
آمریکا  رفت  برون  راه  تنها  این  اگر  می کند  اضافه  او  کرد.«  خواهد 
اشرافیت  کل  بلکه  خواهان  جمهوری  تنها  نه  آنگاه  باشد  بحران  از 
شکل  به  را  سیاست  این  و  گرفت  خواهند  قرار  او  پشت  آمریکا  مالی 

برد.   خواهند  پیش  هیتلر(  )مانند  ناسیونال-سوسیالیسم 

به بیان دیگر دور از ذهن نیست که با گسترش تالطمات و بحران های 
بدهد.  رای  ترامپ  به  سندرز  برنی  پایه های  مهمی از  بخش  جهانی، 
همانطور که در آستانۀ جنگ جهانی دوم بسیاری از روشنفکران چپ 
در ایتالیا طرفدار موسولینی فاشیست شدند و در آلمان طرفدار حزب 
گره  در  میرپنج.  حامی رضاخان  ایران  در  و  نازی  فاشیست  ناسیونال 
گاه های بحرانی سیاست های سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی 
بازی  »بدترین« ها  برای  را  کن  صاف  جاده  نقش  مواقع  بسیاری  در 
سیستم  اصالح  سیاست  اما  نیست.  این  هدفشان  البته  اند.  کرده 
باید سرنگون شود  این سیستم ضرورتا  داری در شرایطی که  سرمایه 
که  اجتماعی  نیروهای  بهترین  که  می شود  آن  به  منجر  ناخواه  خواه 

بروند. به  هرز  بایستند  می توانند مقابل فاشیسم 

سوال: و احتماالت دیگر؟
جواب: بحران ها همیشه سخت و همچنین متناقض هستند. این واقعه 
نظام سرمایه داری را از درزهایش شکاف داده و پاره می کند. به طرز 
شگفت انگیزی ورشکستگی این نظام و دولت های آن را افشا می کند. 
به خودی  دولت های سرمایه داری  و  نظام  ورشکستگی  افشا شدن  اما 
خود توده های مردم را به این نتیجه نمی رساند که باید آن را از طریق 

انقالب کمونیستی سرنگون کرد و جهان بهتری را به وجود آورد.
انقالب  برنامه  و  افق  خوردن  پیوند  دیگر  واقعی  احتمال  یک  اما   
از  بخشی  قطعا  که  است  بزرگ  اجتماعی  خیزش های  با  کمونیستی 
بزرگ  خیزش های  فقط  منظورم  بود.  خواهد  آینده  سیاسی  صحنه 
نیست.  غیره  و  ترکیه  شیلی،  لبنان،  عراق،  ایران،  مثل  کشورهایی  در 
چنین تحولی در خود آمریکا از پایۀ مادی قوی برخوردار است. یقینا 
جمعیت  میان  در  ویژه  به  که  موجود  پیشاپیش  طبقاتِی  شکاف های 
سیاهان )آفریقایی آمریکایی ها( و التین تباران این کشور فشرده شده 
و بخش های مهمی از جمعیت »سفید« این کشور را هم در بر گرفته، 
از  قشرهایی  در  خروش  و  جوش  این  بر  عالوه  شد.  خواهند  تشدید 
طبقه متوسط از جمله در میان دانشجویان و زنان زیاد است. هرچند 
تضادهای  کارکرد  اما  می روند،  جلو  هم  از  جدا  نسبتا  روند  دو  این 
آن  میان  این  در  می راند.  هم  سمت  به  را  آنها  سرمایه داری  نظام 
در  انقالب  حال  به  مساعد  ترکیب  روندها  این  همه  از  می تواند  چه 
که  کمونیستی  انقالب  روند  که  است  آن  آورد،  وجود  به  را  آمریکا 
باب  رهبری  تحت   )RCP( آمریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  امروز 
مستحکم  هستۀ  به  تبدیل  می برد،  پیش  و  بخشیده  مادیت  آواکیان 
آمریکا،  در  اوضاعی  چنین  گیری  شکل  شود.  میلیونی  خیزش های 
به  منجر  انقالبی  کمونیست های  سوی  از  جدی  تالش های  اگر  حتا 
پیروزی انقالب کمونیستی نشود، اما شرایط مساعدتری برای پیروزی 
دیگر  نقاط  در  نوین  کمونیسم  رهبری  تحت  کمونیستی  انقالب های 
جهان فراهم خواهد کرد و این به نوبۀ  خود می تواند دوباره بر اوضاع 
آمریکا تاثیر گذاشته و شرایط مساعد دیگری برای تالش های انقالبی 

در آن جا به وجود آورد. 
از درونش  اوضاع بسیار متناقض و سیالی روبرو هستیم که  با  در کل 
کمونیست های  ما  استراتژی  بیاید.  بیرون  می تواند  چیزها  خیلی 
و  کمونیستی  انقالب  یعنی  امکانات،  این  از  یکی  روی  کار  انقالبی 
باید  را  اوضاع  از آن است.  نه چیزی کمتر  و  امکان  این  محقق کردن 
به سمتی تسریع کرده و ببریم که دست آخر بشریت از آن پیروز به 
شود  داده  جهانی  سرمایه داری  به  دیگری  فرصت  اینکه  نه  و  آید  در 
المللی  بین  تاثیرات  ابعاد و دامنه  بیابد.  بقا  و  ترمیم کرده  را  که خود 
دامنۀ  به  اما  بود  زیاد خواهد  بسیار  داد  آمریکا رخ خواهد  در  آن چه 
از  یکی  که  ایران  در  کمونیستی  انقالب  فرآیند  رشد  جهانی  تاثیرات 
کار روی  داد.  بها  نباید کم  اصال  اشتعال تضادهای جهانی است  نقاط 
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نظام  از  بشریت  رهایی  به  خدمت  با  مترادف  مستقیما  امکان،  این 
است.  سرمایه داری جهانی 

سرمایه داری  قلب  این  در  که  کنم  اضافه  هم  را  این  آمریکا  مورد  در 
خواهیم  روبرو  بزرگی  اجتماعی  زلزله های  با  احتماال  امپریالیستی 
آن  مستحکم  هستۀ  می کنند  تالش  انقالبی  کمونیست های  که  بود 
دهد، جهت  رخ  اتفاق  این  که  حد  همان  به  و  این صورت  در  بشوند. 
اوضاع به سمت مساعد به حال بشریت رفته و اوضاع در جهت مثبت 
ثبات خواهد یافت. هنوز صف آرایی های سیاسی درون جامعه آمریکا 
می تواند  آمریکا  امپریالیسم  صدای  و  سر  پر  افول  دورنمای  است.  بد 
برنامۀ  آمریکا که مخالف  جناح هایی در هیئت حاکمه و سرمایه داران 
»تفاهم«  سمت  به  را  هستند  آمریکا  در  حاکمیت  کردن  فاشیستی 
آمریکا  مردم  اعظم  بخش  برای  دیگر  سوی  از  اما  براند.  فاشیسم  با 
کابوسی در حد دوران برده داری خواهد بود و با کار کمونیست ها یک 

قطب بندی بسیار مساعد سیاسی می تواند به وجود آید. 

تا  سرمایه داری  نظام  که  وجودی  با  که  است  جالب  سوال: 
ای  عده  هنوز  است  داده  نشان  را  خود  ورشکستگی  حد  این 
به  حاضر  کنند.  »اصالح«  را  آن  روی«های  »زیاده  می خواهند 
دست شستن از سرمایه داری نیستند و این وضعیت را محصول 
بحث  را  مساله  این  کمی بیشتر  می دانند.  آن  »نئولیبرال«  فاز 

کنیم.
جواب: مدل سازی برای اصالح »تندروی های سرمایه داری« زیاد است 
و عمدتا از سوی دو قشر متفاوت انجام می شود: یکم استراتژیست های 
هستند.  شان  بحران های  حل  برای  تکاپو  در  که  سرمایه داری  خود 
همین  در  آنها  بوروکرات  کارگزاران  و  سرمایه  بلوک های  سرکردگان 
اجالس ساالنۀ داووس 2020 »مانیفست جدید سرمایه داری« را صادر 
به  را  ذینفعان  باید »سرمایه داری  که  گفتند  به طور خالصه  و  کردند 
که  است  این  منظورشان  بنشانند.  داران«   سهام  سرمایه داری  جای 
و  برسد  هم  سرمایه دار  غیر  قشرهای  به  باید  سرمایه داری  منفعت 
بیکاری کم شود و بحران محیط زیست از حالت تهدیدآمیزش بیرون 

وغیره.  بیاید 
نمونه  دمکرات.  سوسیال  بورژوایی  خرده  جریان های  طرف  از  دوم 
شان  کدام  هیچ  می بینیم.  سبز«   »نیودیل  پروژۀ  در  را  آن  از  ای 
اساسی  تضاد  از  ناشی  که  سرمایه  »عادی«  عملکرد  که  نمی بینند 
یافتگی  سازمان  و  مرج  و  هرج  تضاد  یعنی  اش  محرکه  نیروی  و  آن 
بیاب  »گسترش  قانون  از  ناشی  فشارهای  و  ارگانیزاسیون(  )آنارشی 
انحصارات،  مثل  جاهایی  به  الجرم  را  سرمایه  است،  غیره  و  بمیر«  یا 
بی  البته  و  روشن  خیلی  مساله  است.  کشانده  غیره  و  نئولیبرالیسم 
باشد  جهان  مردم  اکثریت  نفع  به  واقعا  که  انتخابی  آن  است؛  رحم 
بین  انتخاب  نه  دهد،  خاتمه  وحشتها  و  فجایع  توالی  این  به  بتواند  و 
بلکه  یا »نهادگرا« و »نئولیبرال«،  سرمایۀ »عقالنی« و »غیر عقالنی« 
با  جز  که  است  کمونیسم  یعنی  آن  تاریخی  ضد  و  سرمایه داری  بین 
انقالب به دست نمی آید. سرمایه برای نََفس تازه کردن هیچ راه نرم و 
بزرگ جهان  ندارد. نمی توان تصور کرد که مثال سرمایه داران  راحتی 
به  بیاییم  توافق کنند که »حاال  در جایی مثل داووس جمع بشوند و 
جای تئوری های میلتون فریدمن ، اقتصاد کینزی را ببریم جلو«! ما با 
یک جا به جایی عظیم و ویرانگر در اقتصاد جهان روبرو هستیم. وقتی 
که  کنیم  توجه  باید  می کنیم  صحبت  تولیدی«  نیروهای  »نابودی  از 
مهمترین نیروی تولیدی خود انسان است. در قلب این نابودی، اسقاط 
و اوراق شدن انسان ها و مهارتها و توانایی های شان قرار دارد. ببینید 
جمعیت  نیمی از  االن  همین  می میرند.  جنگ ها  در  آدم  تعداد  چه 
قادر به کار دنیا بیکارند. چه تعداد انسان از کشورهای فقیر مهاجرت 

موطن  در  و  نمیرند،  مهاجرت  حین  و  بیاورند  شانس  اگر  و  می کنند 
با  جوان  زن  میلیون  چند  می شوند.  ساده  کارگران  به  تبدیل  جدید 
سواد به بازار سکس رانده می شوند. چقدر زندانی در دنیا وجود دارد. 
فقط در آمریکا دو میلیون و سیصد هزار نفر در زندان ها هستند. تمام 
کارکرد  نتیجه  در  که  هستند  امیدهایی  و  توانایی ها  استعدادها،  اینها 
نظام اجتماعی سرمایه داری، به این وضعیت افتاده و به طرق مختلف 

می شوند. نابود 

سوسیال  بورژوای  خرده  متفکرین  و  فعالین  فقط  پس  سوال: 
هستند،  سرمایه داری  »ترمیم«  دنبال  که  نیستند  دموکرات 
بلکه سران نظام سرمایه داری هم چنین امید و چشم اندازی را 

می کنند؟ دنبال  بعضا 
سرمایه داری  تولید  که  است  درست  است.  همینطور  همیشه  جواب: 
»کور« است و به طور آنارشیک و از طریق رقابت میان سرمایه داران 
پیش می رود، ولی مراکز قدرت سرمایه داری )از انحصارات سرمایه داری 
سرمایه  پای  مقابل  موانع  می کنند  سعی  همواره  آنها(  دولت های  تا 
شرایطی،  چنین  در  کنند.  جویی  چاره  برایش  و  کرده  تحلیل  را 
حداکثر تالش خود را می کنند که این »کار« را با کمترین درد برای 
گیری  شکل  و  نظام  مشروعیت  فروپاشی  از  ممانعت  و  سرمایه داران 
بزنگاه های  چنین  در  دهند.  انجام  »انقالب«  و  اجتماعی«  »آشوب 
کنندگان  ترسیم  و  دمکرات  سوسیال  سازان  پروژه  خدمات  بحرانی، 
چیزی  آن  و  است  خوب  است  ممکن  چه  »آن  فریبکارانۀ  افق های 
خوب است که ممکن است« برای سرمایه داری بسیار ذیقیمت است. 
همۀ این طیف ها حتا آنها که بیشترین افشاگری ها در مورد معایب و 
حتا جنایت های »سیاستمداران سرمایه« و »بازار« و غیره را می کنند 
اعتقاد  واقع  به  برنی سندرز(  هواداران  دیگر  یا  و  نائومی کالین  )امثال 
از  بیش  و جوانب  اصالح شود  باید  نظام سرمایه داری صرفا  که  دارند 
اندازه ارتجاعی اش پیرایش شود. امثال تونی نگری، ژیژک و بدیو که 
از واژه های کمونیستی هم استفاده می کنند، چنین طرز فکری دارند. 
گلوبالیزاسیون  یا  »نئولیبرالیسم«  به  سرمایه داری  عملکرد  تقلیل 
سرمایه داری در چند دهۀ گذشته، روایت جناحی از بورژوازی جهانی 
و نظریه پردازان آن است و این روایت هم سخنگویان فاشیست مثل 
مثل  سرمایه داری  دمکرات  سوسیال  سخنگویان  هم  و  دارد  را  ترامپ 
برنی ساندرز را. حتا فردی مثل چامسکی در یادداشت خود بر بحران 
کرونا می نویسد: »باید اذعان کرد این تهدیدات اعم از بحران کرونا و 
دلیل  به  که  است  تهدیداتی  زمین  کره  گرم شدن  و  ای  جنگ هسته 
نیز  روز  به  روز  و  است  شده  ایجاد  نئولیبرالیسم  سیاست های  اعمال 

شدت خواهد گرفت«. یا مثال مایک دیویس که می گوید: 
به دامن  نخبگان حاکم دست  و  »همچون در شرایط جنگی، دولت ها 
اقدامات جمعی گرا خواهد شد و سیاست هایی را به کار خواهند گرفت 
کشتار  دو  در  می شدند.  سیستمی تصور  ضد  یا  رادیکال  پیش تر  که 
بزرگ قرن گذشته به ویژه در میان متفقین به منظور حفظ پشتیبانی 
جمله  از  شد،  داده  کارگر  طبقه   اکثریت  به  زیادی  امتیازات  عمومی، 
شناسایی حق تشکیل اتحادیه، چانه زنی جمعی و گسترش حق رأی... 
نیروی کار توانست در عوض مشارکت در سازمان دهی تولید جنگی به 
قدرت و توانایی جدیدی دست یابد... رویاروی و درگیر با بیماری های 
وضعیت  می کنند،  تهدید  را  طبقات  همه   سالمتی  که  عالم گیری 
وحشت زده  دولت ّهای  است.  دوران  همان  مشابه  واقع  به  ما  امروزی 
حال  عین  در  غیرضروری  سرکوب گرایانۀ  سیاست های  اعمال  کنار  در 
ملی کردن  نظیر  گذارند.  اجرا  به  را  مترقی  اقدامات  برخی  می کوشند 
بیمارستان ها در ایرلند و اجرای موقتی طرح حفظ درآمدها در  ایاالت 
روی  پیِش  را  مبارزه  برای  جدیدی  عرصه های  آنها  همه   که  متحده، 
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دست  احزاب  و  بزرگ  سرمایه   که  همچنان  بدین سان  می گشایند.  ما 
سرمایه دارانه   دستورالعمل  بحران  این  متن  در  می کوشند  راستی 

جدیدی را تعریف کنند ...« .
دستورالعملی  همین  که  نیست  متوجه  دیویس  مایک  آدمی مثل  واقعا 
جدیدی  سرمایه دارانه  دستورالعمل  خودش  می خواند،  »مترقی«  که 

است؟
درد  به  سرمایه داری  جنایت های  از  وجدانش  که  است  قشری  این 
می آید اما دست از خودفریبی بر نمی دارد. بی تردید اوضاع، این قشر 
را نیز به شدت قطبی خواهد کرد. اما مشکل اصلی آنها روش و رویکرد 
نادرست و غیر علمی است که نهایتا به خودفریبی یا چنین توهمات و 
راه های میانه ای دل می بندند. باب آواکیان در همین مورد می گوید:

به  و  معین  دینامیک های  اساس  بر  دیگر  نظام  هر  مانند  نظام  »این 
شکلی  به  مادامی که  نتیجه،  در  می کند.  عمل  معین  روابطی  کاربست 
زنده  و  دوام  با  که  را  دیگری  نظام  و  نکنید  گسست  آن  از  رادیکال 
کهنه  نظام  درون  به  فشار  با  نکنید،  آن  جایگزین  را  باشد  ماندنی 
بر  خصوصی  مالکیت  نظام  آن  درون  به  یعنی  شد.  خواهید  کشیده 
آن  کاالیی،  مبادله  و  تولید  نظام  آن  سرمایه،  نظام  آن  تولید،  ابزار 
نظامی که توسط هرج و مرج تولید رانده میشود و منجر به نزاع میان 
به  دست  و  نکنید  گسست  آن  از  آگاهانه  اگر  میشود...  سرمایه داران 
انقالبی  برای ریشه کن کردن کامل نظام سرمایه داری نزنید و آن را 
سراسر  در  کمونیسم  استقرار  سوی  به  پیشروی  راه  و  سوسیالیسم  با 
متفاوت  راههای  از  سرمایه داری  نظام  آنگاه  نکنید،  جایگزین  جهان 

دوباره بازگشته و غلبه خواهد کرد«  

گیری  همه  بحران  آن  بر  عالوه  و  اقتصادی  بحران  این  سوال: 
در کشورهای  اقتصادی  بر وضعیت  تاثیری  کوید19 چه  بیماری 

»جهان سوم« دارد؟ 
هم  اش  یافتگی  سازمان  و  رونق  اوج  در  سرمایه داری  اقتصاد  جواب: 
برای اکثریت مردم جهان و کرۀ زمین ویرانگر است چه برسد به زمانی 
که در نتیجۀ تشدید تضادهای خودش دچار رکود شدید شده است. در 
سی سال گذشته روند جهانی شدن )گلوبالیزاسیون( چارچوب جدید 
و ادغام شده تری برای انباشت سرمایه در مقیاس بین المللی به وجود 
آورده است. نتیجه اش تغییرات بزرگ اقتصادی در کشورهای »جهان 

سوم« از جمله ایران بود. 
در نتیجۀ این فرآیند، بسیاری از مدارهای تولیدی سابق از دور خارج 
شدند چون در چارچوب جدید سودآور نبودند. اگر به تعداد کارخانه ها 
می شدند  بسته  ایران  در  ساله  هر  که  تولیدی  خطوط  و  کارگاه ها  و 
آی.تی  بازارهای  سدسازی،  شهرسازی،  رونق  مقابل  در  و  کنید،  نگاه 
را  جایی ها  به  جا  این  آنگاه  بگیرید،  نظر  در  را  تجاری  آزاد  مناطق  و 
را  آن  بازار سرمایه  که  تغییراتی هستند  اینها  کنید.  ترسیم  می توانید 
با استانداردهای  دیکته می کند و حکم مرگ هر رشتۀ تولیدی را که 
انباشت سودآور سرمایه مطابقت نداشته باشد را صادر میکند.  جهانی 
ماموریت سرمایه و هدفش، تولید نیازهای مردم یا ایجاد شغل نیست، 
بلکه تولید سود است. این کارکرد سرمایه داری است و با مدل اقتصاد 

یا جان مینارد کینز عوض نمی شود.  میلتون فریدمن 
دوران  در  گرفته  شکل  چارچوبۀ  این  سال،  سی  از  پس  حال 
شد  خواهد  عوض  الجرم  و  است  رسیده  بست  بن  به  گلوبالیزاسیون 
آدم ها  بلکه  سابق  تولیدی  ظرفیت های  تنها  نه  جایی  به  جا  هر  در  و 
بیکارند  و خالقیت  کار  به  قادر  انساِن  میلیون  می روند. صدها  بین  از 
چون سرمایه داری نمی تواند نیروی کار و خالقیت های آنها را به طور 
و  آسیا  و  آفریقا  قارۀ  سه  در  عمدتا  این ها  بگیرد.  اختیار  در  سودآور 
هستند.  سکس  صنعت  در  زن  میلیون  ده ها  هستند.  التین  آمریکای 

تغییرات بزرگ در سی سال گذشته جهش در زمینۀ صنعتی  از  یکی 
سنتی  نظام های  همیشه  از  بیش تر  که  بود  جهانی  کشاورزی  کردن 
کشاورزی در کشورهای »جهان سوم« را از بین برد. نتیجه اش فقط 
نشین  حاشیه  جمعیت  و  شهری  جمعیت  و  شهرها  سابقۀ  بی  رشد 
غذایی  مواد  واردات  به  اندازه  از  بیش  وابستگی  همچنین  بلکه  نبود. 
طور  به  گذشته  دهه  چند  در  که  کشورهایی  داشت.  دنبال  به  هم  را 
از  را  مردم  اند،  برده  بین  از  را  شان  کشاورزی  نظام  سیستماتیک 
و  »تورم«  و  »رکود«  از  فراتر  بسیار  مساله  کشت.  خواهند  گرسنگی 
غیره است. از هم اکنون کشورهایی که گندم و برنج صادر می کردند، 
بخش  اروپایی  کشورهای  اند.  کرده  محدود  یا  متوقف  را  آن  صادرات 
سوق  کشاورزی  سمت  به  را  شان  شده  بیکار  کار  نیروی  از  بزرگی 
جهان  بحران  هر  یا  جنگ  مثل  اضطراری  شرایط  در  زیرا  می دهند. 
گیر دیگر، خودکفایی در زمینه غذایی محور و شالوده »امنیت« است.  
اقتصادی  کنندۀ  تعیین  و  مهم  معضل  هم  این  از  پیش  آب  و  زمین 
و  تولید  کنترل  بود.  سوم«  »جهان  کشورهای  از  بسیاری  و  ایران  در 
دولت های  که  بزرگی  انحصارات  توسط  جهان  در  غذایی  مواد  توزیع 
زمین  شده  باعث  هستند،  آنها  به  وابسته  ایران  مثل  تابع  کشورهای 
تولید کنندۀ کوچک خارج  از دسترس  بیشتر  بذر هرچه  و آب و حتا 
شود. شش کمپانی بزرگ جهان کنترل بیش از 57 درصد مواد غذایی 
جهان را در اختیار خود دارند.  سرمایه گذاران خارجی صدها میلیون 
هکتار زمین حاصل خیز در آسیا، آمریکای التین و به ویژه در آفریقا 
را خریداری و یا اجاره کرده اند. این رقابت بزرگ جهانی بر سر زمین 
با شرکت های  ایران، وزارت جهاد کشاورزی در همکاری  را در  و آب 
را تحت  بزرگترین زمین خواری  چینی پیش می برد. جهاد کشاورزی 
عنوان متمرکز کردن زمین ها و ادارۀ »بهینه« آنها شروع کرده است.  
اُلیگارشی های مالی-صنعتی مثل »ستاد اجرایی فرمان امام« و تولیت 
آستان قدس رضوی و دیگر مراکز مالی-صنعتی همراه با زمین خواری، 
بزرگ  گذاری های  سرمایه  نیاز  تامین  جهت  نیز  را  آبی  منابع  مسیر 
شده  کوچک  کشاورزان  زمین های  خشکی  باعث  که  اند  کرده  عوض 
»متمرکز  وارد  »داوطلبانه«  اند  شده  مجبور  کشاورزان  از  بسیاری  و 
کردن« زمین ها در چارچوب سرمایه گذاران کالن شوند یا زمین شان 
بر آن  اضافه  و  بیشتر  بیکاری  یعنی  اینها  اجاره دهند. همه  آنها  به  را 
گرسنگِی ناشی از نبوِد تولید خودکفای مواد غذایی. این وضعیت برای 
اولین بار بعد از سلطۀ نظام های فئودالی ارضی، پیشبرد انقالب ارضی 
بین  از  و  اقتصادی  احیای  به یک حلقۀ کلیدی در  تبدیل  بار دیگر  را 

بردن گرسنگی و بیکاری کرده است. 

خواهد  تاثیری  چه  ایران  سیاسی  صحنۀ  بر  اوضاع  این  سوال: 
گذاشت؟

به  امور  اگر  کنیم.  شروع  بحران ها  منفی  جنبۀ  از  بگذارید  جواب:   
حالت خود به خودی رها شود توده ها نه فقط در ایران بلکه در همه 
جا زیر پرچم دولت های حاکم یا انواع نیروهای ارتجاعی خواهند رفت. 
نباید این طور فکر کرد که هرچه بحران سیستم حادتر شود توده های 
رسیده  وقتش  که  رسید  خواهند  نتیجه  این  به  خود  به  خود  مردم 
از  یکی  خیر!  کنیم.  سرنگون  را  آن  رژیم  و  دولت  و  سیستم  این  که 
مشکالت آن است که بحران های بزرگی مثل این بیماری و جنگ ها، 
امتیاِز  از  استفاده  با  بورژوازی  می رانند.  دولت ها  سمت  به  را  مردم 
شما  »خب  که  می کند  قانع  اینطور  را  توده ها  دولتی،  قدرت  داشتن 
می توانید از من منزجر باشید اما این من هستم که ابزار اداره جامعه 
از جمله مقابله با ویروسی کشنده را دارم«. جمهوری اسالمی در رابطه 
حافظ  عنوان  به  قدس  سپاه  جنایتهای  تبلیغ  و  سوریه  در  جنگ  با 
داعیۀ  که  روشنفکرانی  حتا  و  کرده  استفاده  کشور«  و  مردم  »امنیت 
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مارکسیسم دارند تحت عناوینی مثل »ضد امپریالیسم« و »ایستادگی 
و  تئوریزه  را  گرایشی  فلسطین« چنین  از  »دفاع  و  داعش«  مقابل  در 

به ذهن جامعه تزریق کرده اند. 
از  مانع  که  است  حاد  معضلی  روشنفکری  عرصه  در  نامساعد  فاکتور 
سیستم  و  حکومت  ضد  رادیکاِل  دانشجویی  جنبش  یک  گیری  شکل 
است. جمهوری اسالمی در چهل سال گذشته آگاهانه و با نقشه کاری 
چارچوبه های  اسالمی به  جمهوری  مخالف  روشنفکراِن  حتا  که  کرده 
از هر موضوع شامل  بیش  تفکر  و ممنوعیت  مجاز فکری خو کرده اند 
حال کمونیسم و تاریخ انقالب های سوسیالیستی است. نامساعد بودن 
فقط  نه  جدی  بحرانی  که  کنونی  شرایط  در  ویژه  به  وضعیت  این 
را  ایران  در  طبقاتی  دولت  کلیت  اسالمی بلکه  رژیم جمهوری  گریبان 
نیازمند آن  انقالب کمونیستی  برای تسریع  گرفته خودنمایی می کند. 
وجود  به  جامعه  سیاسی  صحنۀ  در  مساعدی  بندی  قطب  که  هستیم 

با جو  این کار مقابله  از  آوریم و بخشی 
حاکم در دانشگاه ها است. 

در این آبهای متالطم تنها »آزادی« ما 
یا تنها امتیاز ما، داشتن علم و تئوری و 
خط مشی و حزبی است که به ما امکان 
استراتژیک  گیری  جهت  تا  می دهد 
با  و  نکنیم  گم  را  کمونیستی  انقالب 
تضادها  صحیح  حل  و  صحیح  تحلیل 
برنامه و نقشۀ راه این هدف استراتژیک 
سازمان  مادی  نیروی  به  تبدیل  را 
این  نکردن  گم  کنیم.  جامعه  در  یافته 
راهی  شکافتن  و  استراتژیک  جهتگیری 
خاطر  به  فقط  می رود  آن سمت  به  که 
آرمان گرایی نیست. به خاطر این است 

که این چتر نجات همگانی است. 
ایجاد  برای  سخت  مبارزۀ  غیاب  در 
برای  مساعد  سیاسی  بندی  قطب 
چرخش های  کمونیستی،  انقالب 
در  جمله  از  انگیز   حیرت  سیاسی 
خواهد  زیاد  »چپ«،  اپوزیسیون  میان 
بود. در چند دهۀ گذشته در هر رخداد 

که  رژیم  منتقد  بورژوازی  خرده  که  ایم  دیده  ایران  در  مهم  سیاسی 
هم  دانشجویان  و  »چپ«  روشنفکران  میان  در  را  خود  صدای  بعضا 
یافته است چه استعداد شگرفی در فریب و خودفریبی دارد. ائتالف و 
طلبان  اصالح  اسالمی با  اپوزیسیون »چپ« جمهوری  از  بخشی  اتحاد 
یا  و  با جنبش سبز موسوی-کروبی  و سپس  دوم خرداد«  و »جنبش 
در سال های اخیر پیوستن به این رژیم تحت عنوان »محور مقاومت« 
مانند ظریف  اند. سیاستمدار کهنه کاری  نمونه  امپریالیسم چند  علیه 
اخیرا حتا  یا  نمی فرستد  ایرانیان«  برای »همه  پیام »دوستی«  بیخود 
محسن رضایی لباس »روشنفکر مترقی و متفکر« را بر تن کرده و از 
این  بازهم  که  می بینند  را  امکانش  اینها  می آورد.  قول  نقل  چامسکی 
برای موجه کردن  نوع گرایش ها و سخنگویان آن  این  از  بتواند  رژیم 
خود استفاده کند. در هر حال با این گرایش باید خیلی جدی مقابله 
نیروهای پیشرو می شود و دست آخر  به هرز رفتن  کرد چون موجب 
فرصت  امپریالیستی  قدرت های  برای  کلی  طور  به  و  رژیم  این  برای 
به  داشتن  توهم  مدرسه های  که  بورژواهایی  خرده  به  باید  می خرد. 
»اصالح طلبان« و »سبزها« و بعد روحانی را از سر گذرانده اند نهیب 
یا  و  بردارید  کمونیسم  از ضد  دست  و  بریزید  دور  را  توهمات  که  زد 
یا  انقالب سمت گیری کنید  برای  انداختن جنبشی  راه  به  برای  ما  با 

بورژوازی  طبقۀ  یا  حاکمه  طبقۀ  از  بخشی  جریان  این  بمانید.  خنثی 
استفاده  بورژوازی  توهمات خرده  و  تنگ  افق  از  بورژوازی  اما  نیست. 
کرده و وی را به خدمت طرح های خود در می آورد. اینها همیشه بعد 
بازهم  اما  پشیمان می شوند  تلخ سازش طبقاتی شان  مزۀ  از چشیدن 
تکرار میکنند. این نماد کامل قشر خرده بورژوازی روشنفکر است. در 
مبارزۀ طبقاتی این مساله آنقدر مهم است که مارکس و انگلس گفته 
با خود  تا  اند  اپورتونیسم کرده  با  مبارزه  را صرف  بیشتر عمرشان  اند 
است  و سیاست هایی  تئوری ها  اپورتونیسم  از  منظورشان  و  بورژوازی. 
که خود را منتقد و واژگون کنندۀ سیستم جا می زنند اما در واقعیت 
این طور نیستند. برای همین یکی از جمالت مؤکد مائو این است که: 
»خط سیاسی و ایدئولوژیک صحیح تعیین کننده همه چیز است! اگر 
ارتشی نداشته باشید با خط صحیح آن را خواهید ساخت و اگر ارتش 
کشید«.  خواهید  نابودی  به  را  آن  غلط  خط  با  باشید  عظیمی داشته 
افکار  صدمات  که  است  الزم  بنابراین 
جدی  را  بورژوایی  خرده  توهمات  و 
و  سیاسی  تمایزات  خط  و  بگیریم 
افق  و  بکشیم  آنها  با  ایدئولوژیک 
دهیم.  گسترش  را  بسیاری  مخاطبین 
چون با افق کوتاه نمی توان با دشمنی 
سرکوب،  قدرت  داشتن  بر  عالوه  که 
المللِی کهنه  بین  از یک طبقۀ  بخشی 
کار است جنگید و پیروز شد و جامعه 
و جهانی بهتر ساخت. این مرزبندی ها 
بستر  بر  یعنی  زنده  طور  به  باید  را 
علم  از  استفاده  با  و  مشخص  اوضاع 
دهیم.  علمی انجام  استدالل  و  ادله  و 
اینکه  برای  نه  آواکیان  رفیق  قول  به 
مارکسیست های  چقدر  بدهیم  نشان 
»اصول«  به  و  هستیم  »بهتری« 
نشان  اینکه  برای  بلکه  پایبندیم، 
سیستم  این  تضادهای  واقعا  بدهیم 
امکان  حتا  و  کرد  حل  نمی توان  را 
بلندمدت  در  آن  تخفیف  و  کنترل 
نیست و هیچ راه دیگری به جز انقالب 

کمونیستی برای رهایی از اثرات مهلک آن وجود ندارد.
علمی اند.  انقالبی  افکار  برای  خیزی  حاصل  زمین  همیشه  بحران ها 
نوین  کمونیسم  علم  و  کرده  فرصت  این  از  را  استفاده  حداکثر  باید 
راه  صریح  تمایز  ابهام خط  بی  و  صراحت  با  و  ببریم  توده ها  میان  به 
انقالب کمونیستی را با تمام بیراهه ها نشان دهیم. اگر توده های مردم 
استثمارشدگی  به  محکوم  را  آنها  که  ای  جامعه  علمی خصلت  طور  به 
این  در  حاکم  نظام  که  ندانند  و  نشناسند  است،  کرده  ستمدیدگی  و 
جامعه چطور کار کرده و آنها را محکوم به زیست فالکت بار می کند، 
همانطوری  خورد.  خواهند  را  سیاسی  شارالتان های  فریب  همواره 
درمانِی  نظریه های  فریب  بسیاری  کوید19  خطر  با  مواجهه  در 
در  می خورند.  را  میکنند  معرفی  پزشک  را  خود  که  شارالتان هایی 
تبلیغ و ترویج کمونیسم از این تشبیه باید استفاده کنیم. چرا شناخت 
کامل یافتن از تمام ساختار و قوای محرکۀ این ویروس تعیین کننده 
است؟ چون بدون این شناخت مقابله با آن ممکن نیست. به یک کالم 
از  بدتر  و  بیهوده  چیزها  بقیه  است.  آنها«  دولت  یا  ما  »دولت  مساله 

است.  بیهوده 
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سوال: بنابراین معضل »چه دولتی، برای که و برای چه؟« است 
یا  باشد  دولت  اینکه  معتقدند  آنارشیست ها  که  طور  آن  نه  و 

نباشد؟
جواب: مطلقا و دقیقا همین است. مسلما و قطعا دولت سوسیالیستی 
این  مقابل  در  را  جامعه  دولت سرمایه داری  از  بهتر  بار  هزار  می تواند 
به  سوسیالیستی  چین  تجربۀ  تاریخ  و  کند  حفاظت  بحران ها  گونه 
که  زمانی  تا  است.  کرده  ثبت  را  واقعیت  این  انکاری  غیرقابل  طرز 
این  نظام سرمایه داری حاکم است گرایش خودجوش توده های مردم 
خواهد بود که دولت استثمارگر و ستم گر را به هرج و مرج بی دولتی 
ترجیح دهند و تنها راه مقابله با این گرایش خود به خودی آن است 
که بدیل دولت سوسیالیستی نوین در مقابل بدیل دولت سرمایه داری 
توسعه  و  و در جریان رشد  انقالبی  آغاز جنگ  از  بعد  و  گذاشته شود 
انقالب کمونیستی و حتا قبل از پیروزی نهایی آن، از هر فرصتی برای 
یک  این  کرد.  استفاده  اش  جنینی  شکل  در  دولتی  چنین  ساختن 
جنبه دیگر از تجربۀ انقالب کمونیستی در چین تحت رهبری مائوتسه 
برای  آن  درس های  کشیدن  بیرون  و  دقیق تر  مطالعه  که  است  دون 
»دولت  مسالۀ  طرح  که  است  رو  این  از  است.  مهم  بسیار  دوران  این 
ما« در جریان تبلیغات سیاسی در این دوران باز هم اهمیت بیشتری 
پیدا میکند. به این منظور تبلیغ قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی 
اوضاع  تسریع  از  لحظه  هر  در  پیشنهادی(  )پیشنویس  ایران  نوین 
ساختن  مهمی از  بخش  دارد.  کننده  تعیین  اهمیت  انقالب  سمت  به 
تصویر  و  سیما  مورد  در  آن ها  کردن  قانع  توده ها  میان  در  انقالب 
جمهوری  سرنگونی  از  پس  سوسیالیستی  نظام  و  دولت  ساختمان 

اسالمی است. 

زندگی  و  انقالب کردن یک مساله مرگ  که  این درست  سوال: 
فوری برای صدها میلیون نفر در جهان و در ایران برای میلیونها 
واکسن  و  داد  خواهد  را  مردم  نان  چطور  انقالب  اما  است،  نفر 
انقالب  جریان  در  هم  منظورم  کرد؟  خواهد  تهیه  آنفوالنزا  ضد 

است و هم بالفاصله بعد از پیروزی آن؟
جواب: اینها بخشی از مسائل اصلی یک برنامه انقالبی است. سرنگون 
هدفی  حاکم  دولت  شکستن  درهم  و  حاکم  سیاسی  قدرت  کردن 
حاکم  قدرت  که  است  ای  جامعه  ساختن  برای  بلکه  نیست  خود  در 
بزرگترین مانع مقابل آن است. این »ساختن« فقط مربوط به پس از 
پیروزی انقالب نیست و در هر مرحله باید آن را به حداکثر حل کرد. 
را  مسائل  این  باید  چطور  بگوییم  نمی توانیم  دقیقا  حاال  همین  از  ما 
حل کرد و به آنها پاسخ داد، ولی مهم است که به عنوان معضل آن را 
نقشه  در  پیشروی  که  را  راه ظرفیت هایی  در طول  تا  تشخیص دهیم 
هر  در  ممکن  حداکثر  به  و  بگیریم  کار  به  می آورد  وجود  به  انقالب 
دیگر  تاکید  یک  مساله  همین  خود  دهیم.  پاسخ  آن  به  زمانی  مقطع 
میان  در  نفوذ  پایگاه  ایجاد  برای  اکنون  هم  از  باید  انقالب  که  است 
در  سوسیالیستی  انقالب  تجربه  در  کند.  کار  مردم  مختلف  قشرهای 
چین هم در زمینه ساختمان سوسیالیسم بعد از پیروزی سراسری در 
جنگ  جریان  در  نوین  جامعۀ   ساختن  زمینه  در  هم  و   1949 سال 
درازمدت انقالبی در مناطق پایگاهی یا مناطق آزاد شده انقالبی، هنوز 
باید  که  است  کمونیستی  انقالب های  تجربه  ترین«  »تازه  و  مهمترین 
جدید  شرایط  به  که  را  چه  آن  هر  و  کرد  پژوهش  آن  باب  در  عمیقا 
چارچوب  در  شده  ادغام  و  سنتز  شکل  به  می خورد  ایران  شرایط  و 
انقالب سوسیالیستی نوین به کار گرفت. مثال در عصر کنونی سیاست 
انترناسیونالیستی باید به واقعیت های مادی جدید منطبق شود. درهم 
نظامی سرمایه داری،  و  اقتصادی  عملیات  توسط  دنیا  شدن  تنیده تر 
خوِد  در  مادی  پایه های  انترناسیونالیسم  شکسته.  درهم  را  مرزها 
ترکیه،  عراق،  افغانستان،  ایران،  در  انقالبی  فرآیند  هر  دارد.  واقعیت 

پاکستان و غیره از مرزهای هر کدام از این کشورها به سمت یکدیگر 
انقالب کمونیستی  تدارک  در  باید  واقعیت  این  و  کشیده خواهند شد 

در همه کشورها لحاظ شود. 
ما در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و سند استراتژی 
پاسخ  این سواالت در خطوط کلی  از  به بسیاری  ایران  انقالب در  راه 
اوضاع  پرتو  در  را  آن  درستی  می توانیم  دوباره  بررسی  با  و  ایم  گفته 
جدیدی  چیزهای  مرتبا  متحول  اوضاِع  وصف  این  با  ببینیم.  کنونی 
نشان  ما  به  را  راه حل  و  از معضل  و جوانب جدیدی  ما می آموزد  به 
می دهد و باید در پیشبرد این پروژه عظیم انقالبی مرتبا آنها را دیده و 
بیاموزیم و در استراتژی و تاکتیک های انقالب ادغام کنیم. در رابطه با 
مسائل مختلف الزم است مرتبا به بخش های مربوطه در قانون اساسی 
آنها  اوضاع  پرتو  ایران رجوع کنیم و در  نوین  جمهوری سوسیالیستی 
اقتصاد، بخش چهارم و پنجم  به طور مثال در زمینۀ  بزنیم.  را محک 
توسعه  و  »اقتصاد  اساسی،  قانون  چهارم  ماده  عنوان  چهارم.  ماده  از 
اقتصادی در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران« است و عنوان بخش 
اقتصاد خودکفا و موزون  چهارم آن»احیای کشاورزی، شالوده توسعه 
است.  صنعتی  اقتصاد  توسعه  مورد  در  پنجم  بخش  و  سوسیالیستی« 
همچنین حل معضل رشد و توسعه سریع دانش علمی برای خدمت به 
بهداشت و حل معضالت محیط زیست هم مسائل  و  اقتصادی  توسعه 

دیگر است که در این قانون اساسی به آنها پرداخته است. 

شرایط  به  بازگشت  »بحران  مقاله  در  آواکیان  رفیق  سوال: 
"عادی" و پیشروی به سوی کمونیسم« نوشته است که جهان 
و  بود  نخواهد  عادی«  »شرایط  به  بازگشت  شاهد  کرونا  از  پس 

نباید هم چنین باشد. منظور از »شرایط عادی« چیست؟ 
مقاله  همین  در  کوید19.  گیری  همه  از  قبل  شرایط  یعنی  جواب: 
پیشاپیش  عادی«  »شرایط  این  خود  که  است  کرده  تاکید  آواکیان 
به حیات  را محکوم  مردم جهان  اکثریت  و  بود  بشریت  برای  کابوسی 
کرونا همان جهان  از  هر حال، جهان پس  در  است.  کرده  بار  فالکت 
امپریالیستی  سرمایه داری  یا  بود.  خواهد  بدتر  و  بود  نخواهد  سابق 
خواهد  بازسازی  سابقه  بی  ویرانی های  درون  از  را  سرمایه داری  نظام 
کرد و یا از دل این بحران های پی در پی و شدت یابنده، انقالب های 
در  ما  رسید.  خواهند  پیروزی  به  جهان  مختلف  نقاط  در  کمونیستی 
آن  به  وابسته  زمان  هر  از  بیش  بشریت  نجات  که  هستیم  ای  لحظه 
کمونیستی  انقالب  جهان،  کلیدی  نقطه  چند  در  حداقل  که  است 
دولت های  و  شده  سرنگون  سرمایه داری  دولت های  و  بگیرد  صورت 
سوسیالیستی نوین برقرار شوند. یکی از صحنه های مهم انقالب اکتبر 
1917 زمانی بود که در کنگره سراسری شوراهای روسیه در ماه ژوئن 
1917 و در حضور نمایندگان احزاب و سازمان های مختلف، تسرتلی 
ائتالفی گفت: »در لحظه حاضر  تلگراف دولت  و  وزیر منشویک پست 
هیچ حزب سیاسی نیست که بگوید قدرت را به دست ما بدهید، کنار 
و  نیست«.  روسیه  در  حزبی  می گیریم. چنین  را  شما  ما جای  بروید، 
تنها لنین بود که از جایش برخاسته و گفت: »چرا چنین حزبی وجود 
دارد.« استواری لنین ژست توخالی نبود. متکی بر درک علمی اش از 
از  اش  تشریح عمیق  و  نقد  در  پیشاپیش  لنین  بود.  راه حل  و  معضل 
کمونیستی  جنبش  فروپاشی  از  جمعبندی  امپریالیستی،  سرمایه داری 
سازی  مفهوم  و  دوم(  انترناسیونال  احزاب  شدن  )بورژوایی  زمان  آن 
اثر مهم  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  و چارچوبه های دولت  نظرِی خصلت 
رهبری  برای  ای  کننده  تعیین  تئوریک  وضوح  انقالب  و  دولت  اش 
انقالب یافته بود و در تزهای آوریل به شکل برنامۀ مشخص آن مقطع 

فشرده شده بود.
برخورداریم  ای  برنامه  و  تئوریک  از پشتوانه های مستحکم  ما  امروزه   
ما  داریم!  حل  راه  و  چیست  معضل  می دانیم  ما  کنیم:  اعالم  باید  و 
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تجربۀ  تمام  و  داده  تکامل  آواکیان  باب  که  داریم  را  نوین  کمونیسم 
قرن  سوسیالیستی  جوامع  ساختمان  و  سوسیالیستی  انقالب های 
محتوایِی  و  حقوقی  و  تئوریک  چهارچوبه  و  کرده  سنتز  را  بیستم 
تنها مطلوب  نه  که  است  ارایه کرده  را  نوین  دولت های سوسیالیستی 
از  پویاتر  و  کارآمدتر  و  پیشرفته تر  کیفیتا  بلکه  است  بخش  رهایی  و 
و  روسیه  در  ابتدا  که  است  پیشین  سوسیالیستی  کشورهای  همان 
مانیفست  مثل  استراتژیکی  اسناد  ما  شدند.  ساخته  چین  در  سپس 
این  انجام  برای  انقالب  راه  استراتژی  و  کمونیستی  انقالب  برنامه  و 
بر کار آواکیان در تبیین ساختارها  با تکیه  ایران را داریم.  انقالب در 
و خصلت و عملکرد دولت های سوسیالیستی نوین آینده، الگوی نظام 
داریم  دست  در  حد  آن  تا  ایران  شرایط  برای  را  نوین  سوسیالیستی 
انقالب  طریق  از  فعلی  رژیم  سرنگونی  از  پس  سرعت  به  بتوانیم  که 
این که ما می دانیم »معضل  به ساختن اش کنیم.  کمونیستی، شروع 
چیست و راه حل داریم« به معنای آن نیست که تمامی تضادهای این 
و  خم  و  پرپیچ  راهی  این  هرگز!  ایم.  کرده  و حل  ایم  شناخته  را  راه 
مملو از ضرورت های جدید و نیازمند تشخیص صحیح آنها و حل شان 
رویکرد  کاربست  و  درک  ما  امتیاز  مهمترین  کار،  این  در  بود.  خواهد 
طریق  از  آواکیان  باب  که  بود  خواهد  نوین  علمی کمونیسم  روش  و 
در  که  کمونیسم  علمی در  غیر  فرعی  جوانب  از  گسست  و  شناسایی 
است.  داده  تکامل  اند،  داشته  قرار  علمی آن  عمدتا  جنبۀ  با  مغایرت 
بدون درک و کاربست این روش و رویکرد در این صحنۀ پر تضاد گیج 

و ره گم کرده خواهیم شد. 
این  با  رویارویی  در  ما  استراتژیک  گیری  جهت  و  راهنما  است  این 
و  بحران  این  پیامد  در  وار  سلسله  که  دیگری  بحران  هر  و  بحران 
و  سرمایه داری  نظام  بطن  از  که  دیگری  بحران های  با  آن  تداخل  در 
کارکرد آن سربلند خواهد کرد. کار ما فعلیت بخشیدن به این انقالب 
و هدف ایجاد جمهوری سوسیالیستی نوین در این جامعه است. به این 
منظور و برای هدایت این انقالب بر بستر تالطمات اجتماعی و جهانی، 
کسانی  یعنی  استراتژیک  رهبران  هستیم.  استراتژیک  رهبران  نیازمند 
را  امروز  مبارزات  کمونیستی،  انقالب  استراتژیک  و  اصلی  با هدف  که 
گفتمان  و  ذهنیت  در  امروز  همین  از  را  انقالب  و  می کنند  رهبری 
بلکه  نمی ماند  فقط در حد حرف  مردم جان می بخشند که  توده های 
به زندگی مردم معنا می دهد و روابط میان توده های مردم را مملو از 
وحدت و یگانگی و آگاهی ماتریالیستی و هنر رهایی بخش می کند. تا 
از همین امروز از درون خرابی ها و خشونت های های سیستم موجود، 

یک زندگی نو جوانه می زند و می بالد و قدرت می گیرد. 

پانویس ها
1.عالم گیری، ابرسرمایه داری و نبرد برای فردا. گفت وگو با مایک دیویس. فروردین 1399

مالکیت  از  ترین گسست  رادیکال  »انقالب کمونیستی  اعالم می کند:  مانیفست کمونیست   .2
سنتی و افکار سنتی است« و مارکس در اثر معروفش »مبارزات طبقاتی در فرانسه 1848-

مثابه  به  پرولتاریا  طبقاتی  دیکتاتوری  انقالب،  تداوم  اعالم  »سوسیالیسم  می گوید:   »1850
نقطۀ گذار ضروری است  برای الغای کلیۀ  تمایزات طبقاتی، برای الغای کلیۀ روابط تولیدی 
که اساس این تمایزات هستند، برای الغای کلیۀ روابط اجتماعی که در انطباق با این روابط 
تولیدی هستند و برای انقالبی کردن کلیۀ افکاری که محصول این روابط اجتماعی هستند.«

3.  گزارش روزانۀ کومو شهردار نیویورک. 31 مارس 2020
است.  نبوده  انتظار  قابل  حد  این  تا  چیزی  »هیچ  می گوید:  همانجا  دیویس.  مایک   .4
دغدغه   مهم ترین  در2003  سارس  شیوع  زمان  از  عالم گیر  بیماری  یک  قریب الوقوع  بروز 
آمریکا طرحی  2005، دولت  آنفوالنزای مرغی در  است. در پی ظهور  بوده  اپیدمولوژیست ها 
بلندپروازانه را تحت عنوان »استراتژی ملی برای آنفوالنزای عالم گیر« اعالم کرد، مبنای این 
تمامی سطوح  در  آمریکا  در  بهداشت  و  عمومی سالمتی  نظام  که  بود  نکته  این  کشف  طرح 
از  ناشی  از وحشت  نیست. پس  آماده  به هیچ وجه  بزرگ  مقیاس  در  آلودگی  با  مقابله  برای 
پیش  یعنی یک هفته   ،2017 و در  روز شد  به  ملی  استراتژی   ،2009 آنفوالنزای خوکی در 
اوباما و مدیران جدید دم و دستگاه ترامپ  از تفویض قدرت به ترامپ، مقامات رسمی دولت 
نهادها  پاسخ  اجرا گذاشتند که  به  را  بزرگ  نوعی شبیه سازی کامپیوتری در مقیاس  مشترکا 
را  زیکا  ویروس  و  ابوال  خوکی،  آنفوالنزای  بیماری  سه  گسترش  به  فدرال  بیمارستان ّهای  و 
از فراگیر شدن یا حتی صاف کردن  البته معلوم شد سیستم در جلوگیری  بررسی می کرد و 

به موقع منحنی های مربوط به ابتال و مرگ و میر ناموفق است.

5-https://monthlyreview.org/2020/04/01/covid-19-and-circuits-of-capital

6-https://www.zoomit.ir/2018/5/14/271945/bill-gates-30-million-people-killed-6months  
.
7-https://www.scientificamerican.com/article/climate-web-pages-erased-and-obscured-under-
/trump

8-CDCP: Center for Disease Control and Prevention 
9. روز دوم آوریل دولت آمریکا محموله ای را که دولت فرانسه از چین خرید بود پای 

با پرداخت نقد خرید! هواپیما 
10. آمار منتشر شده توسط اکانت توئیتری اتحادیه معلمان شیکاگو در 6 آوریل 2020

https://twitter.com/CTULocal1/status/1246999301458362369

11.  رفیق آواکیان در »راهی دیگر« به سال 2006 ماهیت این تضاد را مفهوم سازی کرده 
است

12.  تویئت اکسفم.20 ژانویه 2020

13-https://edition.cnn.com/2020/01/13/world/climate-change-oceans-heat-intl/index.html
 
14-Davos 2020: World Economic Forum announces the theme
/https://www.weforum.org/agenda/2019/10/davos-2020-wef-world-economic-forum-theme 

   
 15-CNBC: World leaders in Davos confront a historic moment as critical to the future as the
end of WWI
Jan 2020 17
https://www.cnbc.com/2020/01/17/world-leaders-in-davos-confront-critical-historic-moment. 
html

16-Yuan Yan, Trade truce won’t deter Trump on tech- the Financial Times,16 Jan 2020 
  
17-European Circular Economy Stakeholder Platform
/https://ec.europa.eu/environment/circular-economy 
»جدایی« سیاستی است که هم بر قدرت های امپریالیستی دیگر فشار می گذارد که سمت 

خود را تعیین کنند و هم تدارک برای آینده ای است که بحران های قریب الوقوع و غیر 
منتظره زنجیره ها و حلقه های اتصال اقتصادی را خواهد شکست. جواب قدرت های اتحادیه 

اروپا در پیش گرفتن سیاست »اقتصاد دایره وار اروپایی« است که قرار است این قاره را 
»خودکفا« کند و با تکیه بر فن آوری های جدید بسیاری از عملیات تولیدی ماورای بحار 

اینجا منتقل کند.  شرکت های اروپایی را به 
18.  آواکیان. راهی دیگر. 2006

 19-The Coronavirus Could Reshape Global Order. By Kurt M. Campbell and Rush Doshi March
18, 2020

  
 20-Will China Replace the US as the Middle East Hegemon . Forbes
 
21-Future is Asian, Parag Khanna 2019

  
 22-Decoupling

 23.ماجرای بحران کانال سوئز که آمریکا در یک جنگ زود فرجام در سال 1956 و  با 
حمایت شوروی، امپریالیست های بریتانیا و فرانسه را مجبور کرد تا دست از سرنگونی 
جمال عبدالناصر بکشند و مهمتر از آن مناطق تحت نفوذ خود در خاورمیانه و شمال 

آفریقا از جمله نفوذ در اسراییل را تحویل آمریکا بدهند.
 24.  آواکیان. توهم مهلک بازگشت به شرایط »عادی« و پیشروی به سمت انقالب 

نیستی کمو

24-http://davidharvey.org/2020/03/anti-capitalist-politics-in-the-time-of-covid-19/#more-3209  
26. بحث مرکزی در اجالس جهانی سرمایه داران در داووس

https://www.weforum.org/agenda/2019/12/why-we-need-the-davos-manifesto-for-better-kind-
/of-capitalism

27. در مورد نظریۀ نائومی کالین برای اصالح سرمایه داری به مقاله »انکارگرایی از نوعی 
دیگر« به قلم ریموند لوتا که در همین شماره حقیقت منتشر می شود نگاه کنید. 

 28. از نظریه پردازان اصلی مکتب اقتصادی و سیاسی نئولیبرالیسم
 29. مایک دیویس. همانجا

 30. پرندگان نمی توانند کروکودیل بزایند اما بشر می تواند افقها را در نوردد. باب آواکیان. 
ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران )م ل م(. چاپ اینترنتی ص 30 و 31

31-https://www.dw.com/en/will-coronavirus-spark-a-wave-of-food-nationalism/a-52952081 
  
32-Marubeni, Glengor, Louis Dreyfus, Cargil, Bung, Archer Daniel Midland

33.  خبرگزاری تسنیم. گسترش اجاره داری کشاورزی در آمریکا و اروپا. معاون وزیر 
کشاورزی. 18 تیر 98

34.   برای مثال رجوع کنید به سخنرانی فریبرز رئیس دانا در دانشگاه امیر کبیر



نشریه  حقیقت. دوره سوم| شماره  86. خرداد ماه 1399 16

طریــق  از  را  بهداشــتی  و  دارویــی  امکانــات  مثــال،  طــور  بــه 
ــق  ــتانها و مناط ــه اس ــرده و ب ــع آوری ک ــی جم ــبکه های مردم ش
ــد. ــل کنن ــروم منتق ــق مح ــتاها و مناط ــز و روس ــت قرم ــا وضعی ب

بــه شــدت  دینــی  کننــدۀ  و خرفــت  علمــی  ایدئولــوژی ضــد 
ــاآگاه  ــای ن ــل توده ه ــا توس ــد ب ــی بای ــت. همگ ــورده اس ــه خ ضرب
مــردم بــه شــفاعت دینــی و نجــات از طریــق دعــا و صدقــه 
اســالمی  پوســیدۀ  حاکمیــت  بــه  همزمــان  و  کنیــم  مبــارزه 
ــی  ــی جمع ــن مذهب ــۀ کاری اماک ــع از ادام ــا مان ــم ت ــار آوری فش
شــود. مســاجد  و  حســینه ها  هــا،  تکیــه  حرمهــا،  جملــه  از 

مــورد  در  خرافــی  و  دروغ  اخبــار  و  اطالعــات  ترویــج  از 
درمــان  و  پیشــگیری  راه هــای  و  کرونــا  ویــروس  چیســتی 
و  موثــق  علمــی  تحلیلهــای  و  کنیــم  جلوگیــری  بایــد  آن 
ــم. ــج کنی ــان تروی ــگیری و درم ــرای پیش ــی را ب ــای علم توصیه ه

جنبش هــای دانشــجویی و کارگــری و عدالــت خواهــی و زنــان 
و اپوزیســیون خــارج از کشــور بایــد بــه رژیــم اســالمی فشــار 
آورنــد تــا زندانیــان سیاســی و عــادی را آزاد کنــد و مانــع از 
علیــه  مبــارزه  بــرای  توده هــا  ابتــکارات  و  تعــاون  و  همــکاری 
ــکات  ــا حفــظ و رعایــت ن ــا نشــود. تجمــع در مقابــل زندانهــا ب کرون
و  زندانیــان  خانواده هــای  ســازماندهی  و  پیشــگیرانه  درمانــی 
ــن کارزار اســت. ــای ای ــا یکــی از راه کاره ــت حضــوری از آنه حمای

پرســنل شــریف و فداکار پرســتاری و بهیاری و دانشــجویان دوره های 
مختلــف پزشــکی، پرســتاری، بهیــاری و خدمــات درمانــی بــا از خــود 
ــای  ــر فعالیته ــالوه ب ــد ع ــی، می توانن ــکارات مردم ــتگی و ابت گذش
ــردم در  ــه م ــوزش ب ــرای دادن آم ــج شــان، تحــرک ب معمــول و رای
ــد. ــاال ببرن ــه را ب ــا و درمان هــای اولی ــا شــیوع کرون ــه ب ــورد مقابل م

فعالیــن  کرونــا،  علیــه  عملــی  و  جمعــی  مبــارزۀ  جریــان  در 
رژیــم  عملکــرد  علیــه  بایــد  ممکــن  حداکثــر  بــه  کمونیســت 
ــی  ــی مبتن ــام درمان ــودن نظ ــکار ب ــالمی، تبه ــوری اس ــد جمه فاس
بــر ســود و ســرمایه، بطالــت و بیهودگــی خرافــات و باورهــای 
مذهبــی، زشــتی و کراهــت ایدئولــوژی و فرهنــگ و اخالقیــات 
رفــرم  ناکارامــدی  و  بورژوایــی  و فرصــت طلبانــۀ  خودمحورانــه 
کمونیســتی  انقــالب  و ضــرورت  نظــام ســرمایه داری  اصــالح  و 
تبلیــغ و ترویــج کننــد. کار کمونیســتها، عــالوه بــر همــکاری 
بــا توده هــای مــردم و هدایــت و ســازماندهی شــان در مبــارزۀ 
ــۀ  ــن صحن ــریح و تبیی ــا، تش ــا کرون ــه ب ــی و متحدان ــه، علم آگاهان
واقعــی جهــان و جامعــه و نشــان دادن ماهیــت تبــه کارانــۀ جامعــه 
و شــیوۀ تولیــدی ســرمایه داری اســت کــه چنیــن زشــت و تبعیــض 
ــد. ــورد می کن ــان برخ ــات ش ــانها و نج ــان انس ــۀ ج ــا مقول ــز ب آمی

حزب کمونیســت ایران )م ل م(
اول اسفند 1398

متحدانه علیه ویروس کرونا-کاپیتالیسم بجنگیم! 
ــه در  ــان  و از جمل ــف جه ــاط مختل ــا در نق ــروس کرون ــیوع وی ش
ــد.  ــد می کن ــر را تهدی ــا نف ــی میلیونه ــران  زندگ ــن اســتان ای چندی
جوامــع ســرمایه داری بــه گونــه ای ســازمان پیــدا کــرده انــد 
ــار و  ــی اقش ــه تمام ــتند ب ــادر نیس ــرمایه داری ق ــای س ــه دولته ک
ــانی  ــات رس ــت، خدم ــرع وق ــان و در اس ــه یکس ــه ب ــات جامع طبق
ــا مجموعــۀ مرگبــاری  کننــد. رژیــم ســرمایه داری دینمــدار ایــران ب
ــات  ــدی، خراف ــاد، ناکارآم ــت، فس ــدم صداق ــی، ع ــه گ ــی عرض از ب
مذهبــی، عــدم اطــالع رســانی علمــی و موثــق بــه گونــه ای 
ــص  ــض در تخصی ــد، تبعی ــردم باش ــوع م ــاد و رج ــورد اعتم ــه م ک
ــر  ــا نف ــال میلیونه ــی عم ــز درمان ــکی و مراک ــدود پزش ــات مح امکان
ــا  ــوم کرون ــل هج ــتاها در مقاب ــتانها و روس ــهرها و شهرس را در ش
ــکی  ــات پزش ــۀ خدم ــت. بودج ــرده اس ــا ک ــاظ ره ــی حف ــا و ب تنه
و  بهداشــتی  نهادهــای  کیفیــت  و  کمّیــت  ایــران،  درمانــی  و 
ــی  ــا پول ــل میلیارده ــی در مقاب ــات داروی ــی و امکان ــز درمان مراک
ــی و  ــات دین ــج مزخرف ــی و تروی ــکان مذهب ــظ ام ــرای حف ــه ب ک
تســلیح نیروهــای مســلح بــه انــواع ســبک و ســنگین ســالحها 
بــرای ســرکوب مــردم ایــران و منطقــه می شــود، هیــچ اســت.

در ایــن معرکــۀ وحشــت و ناکارآمــدی تنهــا ســالح مــا مــردم بــرای 
نجــات دادن خودمــان و دیگــران در برابــر هجــوم بالفعــل و خطــرات 
بالقــوۀ کرونــا دو چیــز اســت: یکــم، اتحــاد و تعــاون جمعــی 
داوطلبانــه و آگاهانــه و دوم، بــه کار بســتن و ترویــج روشــهای 
پزشــکی موثــق علمــی بــرای پیشــگیری از ابتــال و گســترش ویــروس.

بــه ایــن منظــور الزم اســت اعصــاب اســتراتژیکمان را حفــظ کــرده 
ــز  ــم نی ــرکوب رژی ــوای س ــم و از ق ــه داری ــاال نگ ــا را ب و روحیه ه
ــم  ــد و مصم ــردم متح ــا از م ــه آنه ــم ک ــه کاری کنی ــیم بلک نهراس
ــوع  ــای ن ــرد بق ــت ک ــر ثاب ــار دیگ ــا ب ــیوع کرون ــند. ش و آگاه بترس
ــوژی و  ــدر ایدئول ــت و چق ــو اس ــی و کلکتی ــده ای جمع ــان پدی انس
اخالقیــات بورژوایــی مبنــی بــر »اول مــن«، »فقــط مــن«، »منافــع 
ــود و  ــر س ــی ب ــی مبتن ــکی و درمان ــات پزش ــتم خدم ــن« و سیس م
ــیده  ــی و پوس ــی، ارتجاع ــت خصوص ــرمایه داری و مالکی ــت س منفع
ــه خــود و  هســتند. فرهنــگ و اخالقیــات تهــوع آور اولویــت دادن ب
»خانــواده خــود« محصــول همیــن نظــام مالکیــت خصوصــی و رقابت 
حیوانــی بــرای بقــاء اســت. مــا انســان هســتیم. »مــن« و »دیگــری« 
ــه  ــل ن ــم. راِه ح ــدا میکنی ــا پی ــده و بق ــا« زاده ش ــِت »م در هیئ
محکــم کــردن درزهــای در و پنجــرۀ »خانــۀ خــود« بلکــه یــک عــزم 
آگاهانــۀ همگانــی و همــراه بــا از خــود گذشــتگی و همــکاری بــرای 
ــده اســت. ــر ایــن پدی ــه کــردن در براب ــا مقابل ریشــه کــن کــردن ی

و  کرمانشــاه  زلزلــۀ  از  بعــد  روزهــای  الگــوی  بــا  دانشــجویان 
حفــظ  بــا  مردمــی  و  متعهــد  متخصصیــن  بــا  همــراه  ســیل، 
می تواننــد  گیــری،  همــه  از  خــود  حفاظــت  اولیــۀ  اصــول 
شــبکه های هــم یــاری و همبســتگی مردمــی را تقویــت کننــد. 
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شماره یک

علم دربارۀ ویروس کرونای جدید چه می گوید؟ 
ژیال انوشه

درایــن سلســله یادداشــت ها از منابــع علمــِی اخیــر بــه ویــژه 
دانشــمندانی کــه در خــط اول پژوهــش در مــورد ویــروس کرونــای 
ــا آن هســتند اســتفاده شــده اســت.  ــه ب ــد19( و مقابل ــد )کوی جدی
ــر  ــه دکت ــد از: دو مصاحب ــماره عبارتن ــن ش ــِب ای ــی مطل ــع اصل منب
ــر ونســان  ــروس شناســی« دکت ــن ، سلســله دروس »وی ــان لیپکی ای
ــل دسترســی  ــا کــه در یوتیــوب قاب ــو  از دانشــگاه کلمبی ــه لل راکانی
ــم آردی  ــه قل ــت  ب ــانه خلق ــل و افس ــم تکام ــاب عل ــتند  و کت هس
ــن  ــت و از مبلغی ــت و کمونیس ــمند بیولوژیس ــک دانش ــکای بری اس
ــکا . ــی آمری ــان و حــزب کمونیســت انقالب ــاب آواکی ــن ب ــنتز نوی س

ایــان لیپکیــن ویــروس شــناس و پزشــک دانشــگاه کلمبیــا نیویــورک، 
در خــط اول شــناختن و مقابلــه بــا کرونــای جدیــد قــرار دارد. او در 

ــز در  ــرس نی ــارس و ِم ــی س ــان اپیدم جری
ــکی  ــات پزش ــات و مطالع ــط اول تحقیق خ
از  یکــی  او  بــود.  شناســی  ویــروس  و 
 )contagion( مشــاورین فیلــم معــروف شــیوع
ســاختۀ اســتیو ســودربرگ محصــول ســال 
ــه  ــن مصاحب ــن در آخری ــود. لیپکی 2011 ب
»تــور  از  بازگشــت  از  پــس  هایــش 
ــاده و  ــی س ــه زبان ــن، ب ــی« در چی کرونای
آموزنــده ویــروس کرونــا را شناســاند و 
داد. توضیــح  را  و خطــرات  ناشــناخته ها 

بیشــتر آدم هــا نمی داننــد ویــروس چیســت 
و اغلــب صحبــت از میکــروب و قــارچ و 
انــگل می کننــد و همــه را داخــل یــک 
ــارچ و  ــه ق ــی ک ــد. در حال ــی می ریزن گون
ویــروس و باکتــری ســه ارگانیســم متفــاوت 
چنــد  ارگانیســم های  قارچ هــا  هســتند. 
ســلولی هســتند و ســاختارهای پیچیــده 
روی  معمــوال  باکتری هــا  دارنــد.  ای 

ــد  ــی می توانن ــتند. یعن ــا هس ــد و خودکف ــی می کنن ــطح ها زندگ س
غــذا بــرای خــود تهیــه کننــد و آن را ســوخت و ســاز کننــد و بــدون 
نیــاز بــه موجــود دیگــری خــود را تکثیــر کننــد. امــا بــر خــالف قــارچ 
ــتند.  ــی هس ــواد ژنتیک ــه م ــک قطع ــا ی ــا صرف ــری، ویروس ه و باکت
یعنــی رشــته هایــی از آر.ان.ای )RNA( و دی.ان.ای )DNA( کــه بــا 
پوشــش نــازک پروتئینــی بــه نــام کپســید)capsid(  حفاظــت می شــوند.

برخــی از ویروس هــا از جملــه ویــروس کرونــای جدیــد دارای 
پوشــش پروتئیــن چربــی هســتند. بــه همیــن علــت بــا آب و 
صابــون شســته می شــوند. بــه ویــروس هــا، »انگل هــای درون 
ســلولی اجبــاری«  می گوینــد چــون مجبورنــد وارد ســلول یــا 
ــالل  ــا اخت ــاه( شــده و ب ــوان، گی ــان )انســان، حی ــک میزب ــۀ ی یاخت
در ســاختار ســلولی میزبــان، خــود را تکثیــر کننــد. بــه ایــن خاطــر 
ــا  ــود. ویروس ه ــه می ش ــگل )parasite( گفت ــا ان ــه آنه ــه ب ــت ک اس
ــه دارای  ــدۀ بیولوژیکــی محســوب نمی شــوند. چــرا ک موجــوداِت زن

ــه آن  ــکاء ب ــا ات ــد ب ــه بتوانن ــی نیســتند ک ــاختار بیولوژیک ــان س چن
ــی  ــد. در حال ــر کنن ــود را تکثی ــرده و  خ ــع ک ــی جم ــواد غذای م
ــوند. ــوب می ش ــده محس ــودات زن ــا موج ــا و قارچ ه ــه باکتری ه ک

پــس می بینیــم کــه ویــروس کرونــا دارای دو فــاز اســت: فــاز 
آن.  از  بعــد  فــاز  و  انســان  بــه ســاختار ســلولِی  ورود  از  قبــل 
تــا قبــل از ورود بــه درون ســلول، امــکان از بیــن بــردن آن از 
ــرش  ــول عم ــود دارد و ط ــون وج ــرارت و صاب ــکل و ح ــق ال طری
امــا  اســت.  روز  تــا چنــد  از چنــد ســاعت  بــر روی ســطح ها 
می شــود.  بیمــاری  موجــب  شــد  بــدن  وارد  کــه  هنگامــی 
ــا ســه نــوع ویــروس  دکتــر لیپکیــن می گویــد: »انســان تــا کنــون ب
از خانــوادۀ کرونــا روبــرو شــده اســت: ســارس )کوویــد 1( و ِمــرس 
ــای  ــد( و کرون ــروع ش ــعودی ش ــتان س ــال 2012 از عربس ــه س )ک
ــده  ــد 2« خوان ــارس کووی ــه »س ــد ک جدی
ــه  ــال ب ــۀ ناشــی از ابت ــود و ذات الری می ش
آن »کویــد 19« نــام گــذاری شــده اســت. 
ــروس  ــژه دو وی ــه وی ــروس، ب ــن ســه وی ای
ســارس )کوویــد 1 و 2( بســیار شــبیه انــد.

زمانــی  تــا  جدیــد  کرونــای  ویــروس 
نشــده  انســان  یاخته هــای  وارد  کــه 
ــط  ــه فق ــون ن ــا اکن ــت. ام ــاک نیس خطرن
ــور  ــک کش ــی ی ــی از اهال ــان بخش در می
ــی وارد  ــاس جهان ــه در مقی ــان بلک ــا جه ی
ــه  ــی )هم ــده و از اپیدم ــان ش ــدن انس ب
)همــه  پاندمــی  بــه  تبدیــل  گیــری( 
ــه  ــن ب ــت. ای ــده اس ــی( ش ــری جهان گی
ــدن  ــا وارد ب ــه حتم ــت ک ــای آن اس معن
اکثریــت مــردم جهــان خواهــد شــد و 
ــه اِنِدمــی خواهــد شــد.  ــل ب باالخــره تبدی
»مصونیــت  آن  مقابــل  در  بشــر  یعنــی 
تولیــد خواهــد کــرد. دســته جمعــی« 

ــم در  ــگیری و ه ــطح پیش ــم در س ــا آن، ه ــردن ب ــه نک ــا مقابل ام
ــرگ و  ــد م ــا درص ــه تنه ــن از آن، ن ــی یافت ــناخت علم ــطح ش س
ــل  ــرات غیرقاب ــا خط ــریت را ب ــه کل بش ــرد بلک ــاال می ب ــر را ب می
پیــش بینــی مواجــه می کنــد. کرونــای جدیــد مســری تریــن 
بیمــارِی ویروســی اســت کــه تــا کنــون بشــر بــا آن مواجــه 
ــری  ــروس خطرناکت ــه وی ــا ب ــه آی ــت ک ــوم نیس ــت و معل ــده اس ش
تکامــل خواهــد یافــت یــا خیــر. ایــن شــیوع جهانــی آنقــدر 
ــن  ــده و بزرگتری ــبیه ش ــگ تش ــک جن ــه ی ــه ب ــت ک ــاک اس خطرن
می شــود.  خوانــده  دوم  جهانــی  جنــگ  زمــان  از  بحــران 

ــل  ــزه نوب ــده جای ــه برن ــمندی ک ــل از دانش ــه نق ــن ب ــر لیپکی دکت
اســت می گویــد: »بعــد از خــود انســان، ایــن نــوع ویروس هــا 
ــد! و اگــر از پــس آن هــا برنیاییــم نســل  بزرگتریــن دشــمن بشــر ان
بشــر را از میــان خواهنــد بــرد«. تخمیــن وی ایــن اســت کــه 

خطرناک  آنقدر  جهانی  شیوع  این 
شده  تشبیه  یکجنگ  به  که  است 
جنگ  زمان  از  بحران  بزرگترین  و 
جهانی دوم خوانده می شود. دکتر 
که  دانشمندی  از  نقل  به  لیپکین 
می گوید:  است  نوبل  جایزه  برنده 
نوع  این  انسان،  خود  از  »بعد 
بشر  دشمن  بزرگترین  ویروس ها 
برنیاییم  آن ها  پس  از  اگر  و  اند! 
نسل بشر را از میان خواهند برد«. 
حداقل  که  است  این  وی  تخمین 
این  به  جهان  مردم  سوم  یک 

ویروس مبتال خواهند شد 



ماهیت  بررسی  به  یادداشتها،  سلسله  این  اول  قسمت  در 
این  در  پرداختیم.  جدید  کرونای  ویروس  ساختمان  و 
می پردازیم. آن  خاستگاه  و  منشاء  بررسی  به  قسمت 
شیوع بیمارِی خطرناِک ناشی از ویروس کرونای جدید تمام جهان را 
در بحران فرو برده است. توده های مردم تشنه و نیازمند دانش علمی 
در مورد منشاء این ویروس، توانمندی آن و سرعت سرایتش هستند. 
دانشمندان تالش می کنند تا یافته های علمی خود را به مردم منتقل 
کنند. اما نیروهای قدرتمند حاکم در جهان سرمایه داری و دولت های 

آن، اشاعۀ تفکر و دانش علمی را تهدیدی برای موجودیت نظام های 
سیاسی و اجتماعی خود می بینن. آنها در تالشند تا با یاوه های 

مهلک و ضد علمی، پاسخ گوی ذهن پرسشگر مردم باشند. یکی از 
یاوه های مرسوم در این روزها، تئوری »دست ساز« بودن ویروس 

کرونای جدید است. افسانۀ ساخته شدن 
این ویروس در آزمایشگاه های نظامی چین 

تبلیغاتی-ایدئولوژیک  بلندگوهای  توسط 
رژیم فاشیستی ترامپ و افرادی همچون 

راش لیمبو و استیو بنن و خود ترامپ در 
سطح وسیع تبلیغ و ترویج شدند. مقامات 

چینی هم مقابله به مثل کرده و آن را 
ساختۀ ارتش آمریکا اعالم کردند. در ایران، 

خامنه ای سرکردۀ پخش این تعفن های 
فکری است. او حتا مدعی شد در ساخت 

این ویروس »اجنه« هم با آمریکا همکاری 
اند. شارالتانیسم سیاسی همیشه  کرده 

بخشی از عملکرد ایدئولوژیک طبقۀ 
بورژوازی بوده و نمایندگان آن هر یک به 

اندازۀ قد و قواره شان از آن سود جسته اند.
متاسفانه مبلغین این »تئوری توطئه« طیفی 
وسیع تر از رسانه های رژیم های حاکم را در 
تئوری های  این  انواع  که  چرا  می گیرد.  بر 
تفکر  شیوه  یک  بر  متکی  نهایت  در  توطئه 

یا معرفت شناسی )اپیستمولوژی( ضد علمی در کسب شناخت از یک 
واقعیت عینی هستند. به ویژه زمانی که آن واقعیت عینی، پدیده ای 
پژوهش  طریق  از  که  هایی  فاکت  بررسی  باشد.  منتظره  غیر  و  جدید 
به کار بردن عقل در تجزیه و تحلیل  ابزار علمی به دست می آیند،  و 
آنها  از  گیری  نتیجه  و  علمی  روش  طریق  از  آمده  دست  به  شواهد 
امروز  فکری  در جهان  نادر  بسیار  ای  پدیده  عمل،  نقشۀ  ترسیم  برای 
»روایتهای  و  فرض ها  پیش  از  حرکت  غالب،  و  مسلط  گرایش  است. 
شخصی« است. حتا کسانی که افکار مترقی و عدالت خواهانه دارند، به 
بین  تفکر علمی، نسبی گرایی و تحلیل های مصلحت گرایانه در  جای 
نیز  سیاست  عرصۀ  در  علمی  ضد  تفکر  شیوۀ  همین  است.  حاکم  آنها 
است. مثال در چهل سال  اندازه مضر  به همان  و  اندازه شایع  از  بیش 
تاریخ  واقعیت  و  کمونیسم  علم  علیه  مختلف  کارزارهای  در  گذشته 
خود  اوج  به  بیستم  قرن  سوسیالیستی  دولتهای  و  کمونیستی  جنبش 
مدعی  و  جریانات چپ  و  روشنفکران  از  بسیاری  بر  متاسفانه  و  رسید 
داشت. دنبال  به  را  ای  طلبانه  انحالل  و  منفی  تأثیرات  هم  کمونیسم 

ژیال انوشه
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حداقــل یــک ســوم مــردم جهــان بــه ایــن ویــروس مبتــال خواهنــد 
ــا یــک  ــود و ب شــد. مــورد یــک درصــد از مبتالیــان حــاد خواهــد ب
ــی  ــق تجارب ــد. طب ــم ش ــرو خواهی ــر روب ــرگ و می ــد م ــم درص ده
کــه تاکنــون از جهــان جمــع آوری شــده اســت، اکثــر کســانی کــه 
ــان  ــف نش ــم خفی ــا عالئ ــداده و ی ــان ن ــم نش ــوند عالئ ــال می ش مبت
ــود:  ــن می ش ــی تعیی ــل اصل ــا دو عام ــاری ب ــدت بیم ــد. ش می دهن
ــروس وارد بدنشــان  ــن وی ــی از ای ــی کــه مقــدار بســیاری باالی آنهای
ــتند. ــه هس ــش زمین ــای پی ــه دارای بیماری ه ــانی ک ــده و کس ش

ــیار  ــان آن بس ــروس در درم ــن وی ــیوع ای ــاد ش ــه ابع ــردن ب ــی ب پ
مهــم اســت. شــناخت در ایــن مــورد، امــری اســت کــه فقــط بــا بــه 
ــان  ــاط جه ــام نق ــردم تم ــادی« از م ــی ب ــش »آنت ــردن آزمای کار ب
می تــوان بــه دســت آورد. زیــرا ایــن آزمایــش حتــا در افــراد 
بهبــود یافتــه تاریــخ آلودگــی بــدن بــه ویــروس را نشــان می دهــد.

چرا قرنطینه و دوری گزینی اجتماعی تعیین کننده اســت؟
در مقطــع فعلــی کــه نــه واکســنی تولیــد شــده و نــه درمانــی بــرای 
ــت روش و  ــه عل ــود دارد، ب ــاص وج ــروس خ ــن وی ــه ای ــان ب مبتالی
ســرعت ســرایت ایــن ویــروس، قرنطینــه و دوری گزینــی اجتماعــی 
تعییــن کننــده اســت. روش ســرایت ایــن ویــروس از طریــق قطــرات 
ــرات تنفســی روی  ــس می کشــد قط ــی نف ــرد وقت تنفســی اســت. ف
دهــان، بینــی، چشــم و صــورت می نشــیند. دســت دادن و بوســیدن و 
بدتــر از آن عطســه کــردن آن را بــه عــدۀ بیشــتری منتقــل می کنــد.

ــود دارد و الزم  ــروس وج ــن وی ــورد ای ــادی در م ــناخته های زی ناش
ــوی  ــون از س ــه تاکن ــی ک ــر رویکردهای ــه اکث ــت ک ــر اس ــه تذک ب
مراکــز درمــان و بهداشــت جهانــی اتخــاذ شــده، از روش هــای 
ــن،  ــر لیپکی ــۀ دکت ــه گفت ــد. ب ــده ان ــه ش ــارس گرفت ــا س ــه ب مقابل
در کل هنــوز اکثــر حرف هــا بــر مبنــای تشــبیه بــه کرونــای 
ــرد  ــود و عملک ــی زده می ش ــای ویروس ــر بیماری ه ــارس و دیگ س
اســت. ناشــناخته  مهــم  بســیار  جوانــب  در  جدیــد  کرونــای 

ریشه کن نخواهد شد!
ــن  ــه ک ــز ریش ــن هرگ ــه یقی ــب ب ــال قری ــه احتم ــروس، ب ــن وی ای
ــزا، بخشــی  ــج آنفوالن ــد دیگــر ویروس هــای رای نخواهــد شــد و مانن
از زندگــی بشــر خواهــد شــد. بــا ورود ایــن ویــروس بــه بــدن اکثریت 
مــردم جهــان، »مصونیــت دســته جمعــی« در مقابل آن ایجــاد خواهد 
شــد و بازهــم بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن بــرای تولیــد مصونیــت 
فــردی در مقابــل حمــالت ایــن ویــروس نیــاز به واکســن خواهــد بود.

ــه  ــت ک ــت نیس ــی در دس ــواهد علم ــچ ش ــن، هی ــۀ لیپکی ــه گفت ب
ــد.  ــد ش ــر خواه ــروس کمت ــن وی ــیوع ای ــدرت ش ــا ق ــل گرم در فص
ــد  ــر خواه ــودن تاثی ــری ب ــر مس ــکل ب ــه دو ش ــرم ب ــوای گ ــا ه ام
داشــت: در نتیجــه رطوبــت بیشــتر جرم هــای ویروســی ســنگین تــر 
ــادی را نمی تواننــد طــی کننــد و دوم ایــن کــه  شــده و مســافت زی
ــد  ــی می توان ــه راحت ــروس ب ــه وی ــای دربســته ک ــردم در محیط ه م
ــود. ــد ب ــد، نخواهن ــرایت کن ــدی س ــور تصاع ــه ط ــد و ب ــردش کن گ

آیا به جز ماشــین های تنفس مصنوعی، برای موارد حاد درمان 
هست؟ هایی 

ــن بیمــاری تولیــد نشــده،  ــرای درمــان ای ــی ب ــی کــه داروی ــا زمان ت
ــه   ــد دچــار شــدن ب ــوارض جانبــی مانن ــی کــه از ع بیمــار در صورت

عفونــت ریــه از بیــن نــرود، تنهــا پــس از اینکــه طــول عمــر ویــروس 
ــه لیپکیــن در چیــن  ــه گفت ــد. ب ــود می یاب ــدن تمــام شــود بهب در ب
ــی از خــون کســانی  ــد. یعن ــز اســتفاده می کنن ــی نی از پالســما تراپ
کــه مبتــال شــده و ســپس خــوب شــده انــد بــرای درمــان مــوارد حاد 
ــه  ــی ک ــای داروی ــی ترکیب ه ــن از برخ ــود. همچنی ــتفاده می ش اس
ــتفاده  ــره اس ــرس و غی ــارس و م ــای س ــای ویروس ه در بیماری ه
ــتند. ــده هس ــدوار کنن ــا امی ــی از آنه ــه وی برخ ــه گفت ــود. ب می ش

ــا تــودی« پیشــنهاد می کنــد  ــا »ایندی دکتــر لیپکیــن در مصاحبــه ب
ــا  ــب اهــدای خــون شــوند ت ــد، داوطل ــه ان ــود یافت ــرادی کــه بهب اف
ــود.  ــودش بش ــِی خ ــد کرونای ــمای ض ــک پالس ــب بان ــور صاح کش
ــزا  ــد آنفوالن ــن های ض ــا واکس ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــواب ب در ج
و ضــد ذات الریــه در مــورد بیمــاران کرونــا موثــر اســت؟ وی 
پیچیــده  جوابــش  می گویــد:  ســوال  ایــن  از  اســتقبال  ضمــن 
اســت چــون ایــن ویــروس واکســن نــدارد. امــا در رابطــه بــا 
می شــود  تولیــد  باکتریایــی  عفونــت  ویروســی،  الریه هــای  ذات 
 )pneumococcal vaccine( ــد ــی مانن ــن های ــا آن واکس ــه ب ــه در مقابل ک
ــی  ــه داروی ــد ک ــد می کن ــا تاکی ــد. ام ــات بخــش باش ــد نج می توانن
ــدارد . ــی ن ــت ارزش ــزا اس ــرای آنفوالن ــه ب ــول ک ــی ف ــد تام مانن

را ریشه کن کنیم! خرافه ها 
یــاوه  علیــه  افشــاگری  جهانــی،  بیمــارِی  ایــن  بــا  مقابلــه  در 
ترامــپ  و  ای  خامنــه  قبیــل  از  ارتجاعــی  رهبــران  کــه  هایــی 
کرونــای  ویــروس  اســت.  ضــروری  بســیار  می کننــد  پخــش 
ــی  ــد زندگ ــانها بای ــت و انس ــدن نیس ــن ش ــه ک ــل ریش ــد قاب جدی
ــروس  ــن وی ــپ ای ــای ترام ــالف ادع ــر خ ــد. ب ــاد بگیرن ــا آن را ی ب
ای،  خامنــه  خزعبــالت  خــالف  بــر  و  نیســت  چیــن«  »اهــل 
اســت. نشــده  درســت  آمریــکا  نظامــی  آزمایشــگاه های  در 

ــی«  ــه »مهندس ــد ک ــت میکن ــروس ثاب ــن وی ــاختار ای ــی س  بررس
نشــده و حاصــل تکامــل و تحــول طبیعــی اســت. بعــالوه از آن جــا 
کــه یافتــن منشــاء ایــن ویــروس بــرای مقابلــه بــا آن حیاتــی اســت، 
تالش هــای مهمــی در یافتــن منشــاء آن شــده و ثابــت شــده اســت 
ــده  ــل ش ــان منتق ــه انس ــکاری ب ــات ش ــروس از حیوان ــن وی ــه ای ک
اســت. بــه همیــن علــت یکــی از کارزارهــای جهانــی دکتــر لیپکیــن 
ــات  ــروش حیوان ــای ف ــام بازاره ــتن تم ــته، بس ــال گذش ــی دهس ط
شــکاری در چیــن بــوده اســت. بازهــم بــر خــالف یاوه هــای خامنــه 
ای کــه ممکــن اســت آمریــکا داروهایــی بــه ایــران بفرســتد کــه ایــن 
بیمــاری را »بدتــر« کنــد، بایــد گفــت هــر نــوع درمــان بــرای ایــن 
بیمــاری، درمــان جهانــی خواهــد بــود زیــرا »نــوع بشــر« را تهدیــد 
ــره را! ــی« و غی ــی« »آمریکای ــی«، »چین ــه ژن »ایران ــد و ن می کن

ــا  ــا یاوه هــای خرافــِی ضــد علمــی، الزم اســت ب عــالوه بــر مقابلــه ب
ــی از  ــای مکانیک ــه گیری ه ــا نتیج ــه صرف ــی« ک ــیاِت »علم حدس
ــه  ــز مقابل ــتند نی ــده هس ــک پدی ــورد ی ــده در م ــته های پراکن دانس
کنیــم. بــه طــور مثــال ایــن کــه گویــا بــا بخــوِر حرارتــی یــا خــوردن 
آب گــرم می تــوان ایــن ویــروس را در بــدن و گلــو و ریه هــا و 
ســینوس ها از بیــن بــرد! ایــن درســت اســت کــه ویــروس کرونــای 
ــی رود  ــن م ــت و از بی ــکننده اس ــاال ش ــرارت ب ــل ح ــد در مقاب جدی
ــار  ــرد ســلولی را در اختی ــدن انســان شــد و کارک ــی وارد ب ــا وقت ام
ــد. ــر آن ندارن ــری ب ــچ اث ــکل هی ــون و ال ــرارت و صاب ــت، ح گرف



شماره دوم
علم در باره ویروس کرونای جدید چه می گوید؟ 

ماهیت  بررسی  به  یادداشتها،  سلسله  این  اول  قسمت  در 
این  در  پرداختیم.  جدید  کرونای  ویروس  ساختمان  و 
می پردازیم. آن  خاستگاه  و  منشاء  بررسی  به  قسمت 
شیوع بیمارِی خطرناِک ناشی از ویروس کرونای جدید تمام جهان را 
در بحران فرو برده است. توده های مردم تشنه و نیازمند دانش علمی 
در مورد منشاء این ویروس، توانمندی آن و سرعت سرایتش هستند. 
دانشمندان تالش می کنند تا یافته های علمی خود را به مردم منتقل 
کنند. اما نیروهای قدرتمند حاکم در جهان سرمایه داری و دولت های 

آن، اشاعۀ تفکر و دانش علمی را تهدیدی برای موجودیت نظام های 
سیاسی و اجتماعی خود می بینن. آنها در تالشند تا با یاوه های 

مهلک و ضد علمی، پاسخ گوی ذهن پرسشگر مردم باشند. یکی از 
یاوه های مرسوم در این روزها، تئوری »دست ساز« بودن ویروس 

کرونای جدید است. افسانۀ ساخته شدن 
این ویروس در آزمایشگاه های نظامی چین 

تبلیغاتی-ایدئولوژیک  بلندگوهای  توسط 
رژیم فاشیستی ترامپ و افرادی همچون 

راش لیمبو و استیو بنن و خود ترامپ در 
سطح وسیع تبلیغ و ترویج شدند. مقامات 

چینی هم مقابله به مثل کرده و آن را 
ساختۀ ارتش آمریکا اعالم کردند. در ایران، 

خامنه ای سرکردۀ پخش این تعفن های 
فکری است. او حتا مدعی شد در ساخت 

این ویروس »اجنه« هم با آمریکا همکاری 
اند. شارالتانیسم سیاسی همیشه  کرده 

بخشی از عملکرد ایدئولوژیک طبقۀ 
بورژوازی بوده و نمایندگان آن هر یک به 

اندازۀ قد و قواره شان از آن سود جسته اند.
متاسفانه مبلغین این »تئوری توطئه« طیفی 
وسیع تر از رسانه های رژیم های حاکم را در 
تئوری های  این  انواع  که  چرا  می گیرد.  بر 
تفکر  شیوه  یک  بر  متکی  نهایت  در  توطئه 

یا معرفت شناسی )اپیستمولوژی( ضد علمی در کسب شناخت از یک 
واقعیت عینی هستند. به ویژه زمانی که آن واقعیت عینی، پدیده ای 
پژوهش  طریق  از  که  هایی  فاکت  بررسی  باشد.  منتظره  غیر  و  جدید 
به کار بردن عقل در تجزیه و تحلیل  ابزار علمی به دست می آیند،  و 
آنها  از  گیری  نتیجه  و  علمی  روش  طریق  از  آمده  دست  به  شواهد 
امروز  فکری  در جهان  نادر  بسیار  ای  پدیده  عمل،  نقشۀ  ترسیم  برای 
»روایتهای  و  فرض ها  پیش  از  حرکت  غالب،  و  مسلط  گرایش  است. 
شخصی« است. حتا کسانی که افکار مترقی و عدالت خواهانه دارند، به 
بین  تفکر علمی، نسبی گرایی و تحلیل های مصلحت گرایانه در  جای 
نیز  سیاست  عرصۀ  در  علمی  ضد  تفکر  شیوۀ  همین  است.  حاکم  آنها 
است. مثال در چهل سال  اندازه مضر  به همان  و  اندازه شایع  از  بیش 
تاریخ  واقعیت  و  کمونیسم  علم  علیه  مختلف  کارزارهای  در  گذشته 
خود  اوج  به  بیستم  قرن  سوسیالیستی  دولتهای  و  کمونیستی  جنبش 
مدعی  و  جریانات چپ  و  روشنفکران  از  بسیاری  بر  متاسفانه  و  رسید 
داشت. دنبال  به  را  ای  طلبانه  انحالل  و  منفی  تأثیرات  هم  کمونیسم 

ژیال انوشه

که  و خطرناکند. چرا  بسیار مضر  بلکه  اند  دروغ  فقط  نه  نظریه ها  این 
مردم، دنباله روی شارالتانها شده و به یاوه های غیر علمی آنها باورمند 
شده و طبق آن عمل می کنند. به چالش گرفتن چنین فضایی با ترویج 
شیوۀ تفکر علمی و ضرورت اتخاذ رویکرد و روش علمی، یک ضرورت 
ویروس  به  مربوط  دروغ های  که تالش می کنند  است. هستند کسانی 
با  مثال  کنند.  رد  عقالنی  و  منطقی  استدالل های  با  را  جدید  کرونای 
یکی  توطئۀ  و  نقشه  حاصل  نمی تواند  ویروس  »این  که  استدالل  این 
از این قدرت ها باشد چون خودشان را هم درگیر و اقتصادشان را فلج 
کرده است«. اما رد کردن این دروغ از طریق بر مال کردن تناقض های 
استداللِی دروغ بافان، کافی نیست. به عالوه استدالل منطقی و عقلی 
تا  بیاورد  میدان  به  را  پدیده  مورد یک  در  مستقیم  عینی  باید شواهد 
ماتریالیستی باشد. به این معنی که بر بررسِی خود واقعیت عینی )مثال 
ویروس،  این  ساختار  از  باشد. شناخت  مبتنی  کرونای جدید(  ویروس 
به دست  نیز  را  منشاء و چگونگی ظهور آن 
این  کسِب  تئوریِک  علمِی  ابزار  می دهد. 
شناخت تئوری تکامل است که هدایت کنندۀ 
آوری  جمع  برای  دانشمندان  آزمایش های 
شواهد جهت تحلیل این ویروس بوده است. 
آردی اسکای بریک )دانشمند بیولوژیست و 
از طرفداران و مبلغین سنتز نوین کمونیسم( 
می دهد: شرح  نافذی  طرز  به  را  مساله  این 

واقعیت های  برخی  گرفتن  نظر  در  »بدون 
امکان  بیولوژیک،  تکامل  مورد  در  پایه ای 
اساسی  دانش  به هرگونه  بتواند  ندارد کسی 
و  همه گیر  بیماری های  و  سارس  مورد  در 
بهترین راه مقابله با آن ها برسد. اصول پایه اِی 
به  کمک  اول  درجه  در  بیولوژیکی  تکامل 
تشخیص ساختار ژنتیکِی این ویروس خاص 
ویروس  که  است  نکته  این  کردن  آشکار  و 
هم  دیگری  ویروس های  چه  با  سارس 
تکاملی  خانواده است. دانش زیست شناسی 
واکسن ها ممکن  و  داروها  این مساله که کدام  برای حل  نوبه خود  به 
است تاثیری بر ویروس سارس داشته باشند یا نداشته باشند، اهمیت 
دارد. به طور مثال اگر این ویروس بخشی از خانواده تکاملی ویروس های 
کرونایی است، منطقی است که اول به آن چه پیشاپیش می دانیم نگاه 
در  هم  به  نزدیک  ویروس های  دیگر  علیه  چیزی  چه  ببینیم  و  کنیم 
مساله  سپس  نیست.  موثر  چیزی  چه  و  است  موثر  کرونایی  خانواده 
این است که تحلیل کنیم این ویروس سارس از کجا آمده است: درک 
برخی  ویروس ها  است درک کنیم که  ما کمک کرده  به  تکامل  مبانی 
بجهند«                                                                                               دیگر  یکی  درون  به  بیولوژیکی  گونه  یک  از  می توانند  اوقات 
پیدایش  تاریخ  انکاری  غیرقابل  طور  به  تکامل  تئوری  که  طور  همان 
تکاملی  گونه های  از  بشر  نوع  که  کرده  مشخص  و  ترسیم  را  انسان 
قبلی یعنی میمون ها جدا شده است، در مورد کرونای جدید یا سارس 
کرد.  ترسیم  را  آن  تکاملی  سیر  تاریخ  و  منشاء  می توان  هم   2 کووید 
این  با  مقابله  و  شناختن  اول  در خط  که  دانشمندانی  توسط  کار  این 
و  دانشمندان  و  شناسان  ویروس  است.  شده  انجام  هستند  ویروس 
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ژنومیِک  توالی  از  آنالیز  اساس  بر 
این ویروس، دانشمندان دو سناریو 
اینکه  یکم  می دانند؛  ممکن  را 
طبیعی  انتخاب  طریق  از  ویروس 
در یک میزباِن حیوانی به وضعیت 
بیماری زای فعلی رسیده و سپس 
به انسان منتقل شده است. در این 
سناریو هر دو ویژگی تکامل یافتۀ 
ویروس پیش از ورود به بدن انسان 
صورت  این  در   . اند  یافته  تکامل 
به  آن  جهش  از  پس  بالفاصله 
انسان، موجب شیوع سریع بیماری 

در میان مردم شده است. 



غیرقابل  شواهد  مبنای  بر  و  پارچه  یک  جهان  معتبر  آزمایشگاه های 
انکاری که از مطالعه این ویروس به دست آورده اند ادعای دست ساز 
بودن این ویروس را رد کرده اند. البته هدِف دانشمندان از مطالعه این 
ویروس و کشیدن نقشه ساختمان و ردیابی منشاء آن این نبوده است 
یافتن  اصلی شان  کنند. هدِف  رد  را  بیولوژیک«  »تروریسم  ادعای  که 
راه های مقابله با این ویروس کشنده و حفاظت از سالمت انسان ها بوده 
اصل  و جستجوی حقیقت  دانشمند هستند  که  علت  این  به  اما  است. 
می گرفتند.  را هم جدی  ادعا  این  باید  آنها  است،  علمی  رویکرد  اولیۀ 
آن،  درمان  داروی  و  واکسن  تولید  برای  و  ویروس  این  با  مقابله  برای 
و  ساختمان  از  شناخت  کسب  ویروس،  این  حقیقِت  به  یافتن  دست 
روش حمله اش به سلول انسانی، منشاء و تاریخ تکامل آن و مقاربتش 
دارد.  کننده  تعیین  اهمیت  شده،  شناخته  پیشاپیش  ویروس های  با 
بود، ساختار  آزمایشگاه ساخته شده  انسان در  توسط  ویروس  این  اگر 
می طلبید. را  متفاوتی  درمان  و  واکسن  نتیجتا  و  می داشت  متفاوتی 

دانشمندان  شد،  شایع  چین  ووهاِن  شهر  در  ویروس  این  که  هنگامی 
آن،  ساختار  شدند  موفق  گیر  همه  بیماری  آغاز  از  پس  اندکی  چینی 
را  خود  یافتۀ  سرعت  به  و  کنند  مشخص  را  آن  ژنومِی  زنجیرۀ  یعنی 
در چندین  دیگر  دانشمندان  دادند.  قرار  پژوهشگران جهان  اختیار  در 
موسسۀ تحقیقاتی جهان با استفاده از یافتۀ دانشمندان چینی توانستند 
سرچشمۀ این ویروس و فرآیند تکاملی اش را کشف کنند. گروهی از 
پژوهشگران زنجیرۀ ژنوم این ویروس را با هفت ویروس دیگر از خانوادۀ 
کرونا که در بیمار کردن انسان ها نقش دارند، مقایسه کردند. این هفت 
ویروس عبارتند از: سارس کووی1 و سارس کووی2 و ِمرس و همچنین 
چهار ویروس دیگر که معموال سرمایه خوردگی خفیف ایجاد می کنند. 
جمعی از این پژوهش گران یافته های خود را در یک رسالۀعلمی به تفصیل 
ارایه دادند  و مورد حمایت و تایید مراکز علمی دیگر نیز قرار گرفتند. 
»با  گفت:  پژوهش  این  همکاران  از  یکی  اندرسون  کریستیان  دکتر 

شدۀ  شناخته  ویروس های  ژنوم های  از  موجود  داده های  مقایسۀ 
سارس  که  کنیم  تعیین  قاطع  ضرس  به  می توانیم  ما  کرونا  خانوادۀ 
آنها  است«  گرفته  سرچشمه  طبیعی  فرآیندهای  طریق  از  کووی2 
چیزی  کووی2  سارس  که  می دهد  نشان  ما  »آنالیزهای  نوشتند: 
عامدانه  که  باشد  ویروسی  یا  شده  ساخته  آزمایشگاه  در  که  نیست 
می دهد  نشان  پژوهشگران  این  یافته های  باشد«.  شده  دستکاری 
هیچ  و  است  طبیعی  تکامل  محصول  سارس-کووی2  ویروس  که 
است. نشده  یافت  آن  در  باشد  شده  مهندسی  اینکه  از  ای  نشانه 

داستان های  از  »یکی  می نویسد:  ساینس«  »الیو  سردبیر  برینر  جینا 
ساختگِی تکراری این است که ویروس سارس-کووی2 توسط دانشمندان 
در آزمایشگاهی در ووهان ساخته شده و از آن جا فرار کرده است.« و در 
ادامه می گوید، آنالیز این ویروس شاید این افسانه سرایی ها را خاتمه دهد.

  )Spike Proteins( سنبله  پروتئین های   ژنتیکِی  الگوی  دانشمندان 
انداختن  قالب  برای  که  ویروس  بیرونِی  قسمت  آرماتورهای  و 
آن  درون  به  نفوذ  و  حیوانی  یا  انسان  سلول های  بیرونی  دیوارۀ  به 
مهم  ویژگی  دو  روی  بر  ویژه  به  آنها  کردند.  آنالیز  می کند،  استفاده 
re-( یا )آر.بی.دی  گیرنده  اتصال  حوزۀ  کردند:  دقت  سنبله   پروتئین 

است  قالب  نوع  یک  آر.بی.دی  شکاف.   محِل  و   )ceptor-binding domain

شکاف  محِل  می چسبد.  یا  کرده  گیر  میزبان  سلول های  به  که 
نفوذ  و  کرده  ایجاد  شکاف  میزبان  سلوِل  در  ویروس  که  است  جایی 
و  می کند  عمل  کن  باز  قوطی  ابزاِر  مثل  که  است  مولکولی  می کند. 
می دهد. را  ویروس  به  ورود  اجازه  میزبان،  سلول  در  شکاف  ایجاد  با 

دانشمندان  هستند.  ویروس  طبیعی  تکامل  برای  شواهدی  اینها 
دریافتند که در پروتئین سنبلۀ ویروس سارس-کووید 2، بخش آر.بی.

در  مولکولی  ویژگی  یک  به  موثر  طور  به  که  یافته  تکامل  طوری  دی 
کارش  و  )ACE2(است  اِی.سی.ای2  نامش  که  انسانی  سلول های  خارج 
توان  واقع سارس-کووی2 چنان  در  بچسبد.  است،  فشار خون  تنظیم 
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باالیی در این کار دارد که دانشمندان فورا فهمیدند این پدیده محصول 
است. آن  طبیعی  تکامل  برای  شاهدی  و  نیست  ژنتیک  مهندسی 

این است. داده های به دست آمده در مورد ستون  از  اما شواهد فراتر 
فقراِت این ویروس و به عبارت دیگر در مورد ساختار مولکولی کلی آن 
نیز این واقعیت را تایید می کند که ویروس محصول تکامل طبیعی است. 
اگر کسی به دنبال مهندسی ویروسی بود که موجب بیماری شود، حتما 
از ستون فقرات ویروسی که بیماری زا بودن آن پیشاپیش معلوم است 
می ساخت. اما ستون فقرات این ویروس آنقدر از ویروس های کرونای 
با آن در خفاش ها و  قبلی متفاوت و بیشتر شبیه ویروس های مرتبط 
است. نگذاشته  آن  طبیعی  تکامل  در  شکی  که  است  خواران  مورچه 

که:  می گیرد  نتیجه  پژوهشی  سند  این  نویسندۀ  اندرسون،  دکتر 
در  آر.بی.دی  حوزۀ  جهش های  یعنی  ویروس،  ویژگِی  دو  »این 
آزمایشگاهی  دستکارِی  آن،  متمایز  فقرات  ستون  و  سنبله  پروتئین 
میکند«. باطل  کامال  سارس-کووی2  بالقوۀ  منشاء  عنوان  به  را 

اساس  بر  می شود؟  ویروس  این  احتمالی«  »منشاء  از  چرا صحبت  اما 
ممکن  را  سناریو  دو  دانشمندان  ویروس،  این  ژنومیِک  توالی  از  آنالیز 
میزباِن  در یک  انتخاب طبیعی  از طریق  ویروس  اینکه  یکم  می دانند؛ 
حیوانی به وضعیت بیماری زای فعلی رسیده و سپس به انسان منتقل 
شده است. در این سناریو هر دو ویژگی تکامل یافتۀ ویروس پیش از 
از  این صورت بالفاصله پس  . در  اند  یافته  تکامل  انسان  به بدن  ورود 
بیماری در میان مردم شده  انسان، موجب شیوع سریع  به  جهش آن 
یعنی  است.  افتاده  اتفاق  این  هم  قبلی  سارس  بیماری های  در  است. 
ویروس سارس کووی 1 در گربۀ َزبّاد  تکامل یافت و ِمرس در شتر و 
شایع شدند.  بیماری  به  تبدیل  آن ها  با  انسان  تماس  از  پس  بالفاصله 
این  مخزن  عنوان  به  را  خفاش  دانشمندان  سارس-کووی2  مورد  در 
ویروس محتمل می دانند زیرا بسیار شبیه ویروس های کرونای خفاش 
است. اما هنوز هیچ موردی را نیافته اند که نشان دهد انتقال از طریق 
علم حدس  کاِر  آن جایی که  از  است.  گرفته  انسان صورت  به  خفاش 
از  بلکه جستجوی حقیقت  نیست  تمایل و مصلحت و غیره  و  و تخیل 
طریق شواهد عینی و آنالیِز آنها است، جستجو هنوز ادامه دارد. اما بر 
انتقال یک  اساس شناخت های قبلی احتمال داده می شود که در این 
یا چند حیوان واسط درگیر بوده اند. مثال از خفاش به مورچه خوار و 
بعد به انسان. یا از خفاش به مورچه خوار و بعد به زباد و بعد به انسان.

از  از ویروس غیر بیماری زا  در سناریوی پیشنهادی دیگر، یک نسخه 
یک میزبان حیوانی به سمت میزبان انسانی جهش کرده و در جمعیت 
انسانی تکامل یافته و تبدیل به وضعیت بیماری زای فعلی شده است. 
انسان  به  خواران  مورچه  از  کرونایی  ویروس های  از  برخی  مثال  برای 
ساختار  زیاد  بسیار  شباهت  بر  متکی  احتمال  این  اند.  کرده  جهش 
است. سارس-کووی2  ویروس  و  خواران  مورچه  در  ویروس ها  این 

اگر  مثال  که  است  آن  در  ویروس  این  تکاملی  مسیر  یافتن  اهمیت 
به  حیوانی  جمعیت  در  ویروس  یعنی  باشد،  درست  اول  سناریوی 
خطر  است،  شده  منتقل  بعد  و  یافته  تکامل  فعلی  زای  بیماری  سطح 
دارد. وجود  جهانی  گیری  همه  و  گیری  همه  شکل  به  آن  بازگشت 
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اند یافته هایشان قطعیت نهایی ندارند به این    7-برخی مطالعات جدید ضمن آن که گفته 
روی  ساعت   24 مس،  روی  ساعت   4 هوا،  در  ساعت  سه  ویروس،  این  که  اند  رسیده  نتیجه 
مرس  و  سارس  در  اقوامش  مانند  اگر  و  می ماند  پالستیک  و  فلز  روی  ساعت   72 و  کارتون 
عمل کند می تواند تا 9 روز روی سطوحی چون فلز و شیشه و پالستیک بماند. در حالی که 
از بدن انسان را دارند. این ویروس تا  ویروس های سرماخوردگی 48 ساعت طول عمِر خارج 

زمانی که روی سطوح است، با مواد ضد عفونی کننده خانگی در یک دقیقه ناکار می شود.
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باشد. یعنی همان چیزی که دکتر لیپکین می گوید.
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 12-دانشمندان پیشاپیش می دانستند که ویروس های خانوادۀ کرونا از طریق پروتئین های به 
اصطالح »سنبله« برای حمله به سلول ها استفاده می کنند. اما این پروتئین ها در ویروس های 
کرونای متفاوت، یکسان نیستند و شکل های مختلفی دارند. ویروس های کرونا از پروتئین های 
اصلی  پروتئین  آن  »سنبله«  اما  می کنند.  استفاده  سلول ها  به  تهاجم  و  تکثیر  برای  مختلفی 
شان  سمت  یک  که  انسان  سلول  در  پروتئینی  گیرنده های  به  اتصال  برای  که  است  سطحی 
از  پس  می کنند.  استفاده  دارد  قرار  سلول  داخل  در  دیگرشان  سمت  و  سلول  از  خارج  در 
اجازه ورود  به ژنوم ویروس  انسانی ترکیب می شود و  با غشای سلول  اتصال، غشای ویروسی 
به سلول های انسانی را می دهد و عفونت آغاز می شود. یعنی، ویروس ماشین مولکولی را در 

اختیار گرفته و خود را تکثیر می کند.

ماداگاسکار،  فرانسه،  چین،  در  که  است  گوشتخوار  پستاندار  نوعی   )Civet( زباد  13-گربه   
در  جانور  این  می کند. خوردن  زیست  آفریقا  و  برنئو  فیلیپین،  عربستان،  اسپانیا، شبه جزیره 

جنوب چین رایج است.
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ــرزی  ــه ط ــان رخ داد و ب ــره ای در جه ــر منتظ ــب و غی ــی غری اتفاق
ــت  ــام مالکی ــا نظ ــریت ب ــای بش ــتقیم رنج ه ــۀ مس ــر رابط ــکار ناپذی ان
خصوصــی ســرمایه داری را در هــر کجــای جهــان بــه نمایــش گذاشــت. 
ویــروس بــی مقــداِر کرونــای جدیــد، بیمــاری جهــان گیــری را تولیــد 
ــود مواجــه کــرده اســت. و  ــود و نب ــا خطــر ب ــوع بشــر را ب کــرد کــه ن
ــازه اول شــب اســت! بحــران جهانــی بعــدی، بحــران گرســنگی  ایــن ت
ــده  ــال های آین ــم، در س ــر برنخیزی ــت و اگ ــده اس ــاز ش ــه آغ ــت ک اس
تــوان نابــود کــردن حداقــل یــک هشــتم جمعیــت کــرۀ زمیــن را دارد.

 ویــروس کرونــا زادۀســرمایه داری نیســت. اماســرمایه داری آن بیمــارِی 
ــا  ــه ب مزمــن »پیــش زمینــه«ای اســت کــه جامعــۀ بشــری را در مقابل
ــم در  ــد. آنه ــا می کن ــاه ره ــی پن ــر و ب ــا و گرســنگی آســیب پذی کرون
شــرایطی کــه مــا چنــد میلیــارد مــردم جهــان، دانــش و وفــوری را تولید 
کــرده ایــم کــه در تمــام تاریــخ بشــر بــی ســابقه بــوده اســت. اکنــون 
نیمــی از مــردم هشــت میلیــاردی جهــان در قرنطینــه انــد. میلیون هــا 
انســان بــه کویــد 19 مبتــال شــده انــد. ویــروس کرونــا همچــون »مــرگ 
ســیاه« کــه قرن هــا پیــش بــرای اجــداد مــا ناشــناخته بــود، ناشــناخته 
ــی ســابقه، امــا در  نیســت. دانــش علمــِی کــه مــا تولیــد کــرده ایــم ب
ــی  ــی مغزان ــان، ته ــکام جه ــت. ح ــی اس ــط بورژوای ــگ رواب ــس تن قف
ــرل  ــه کنت ــتند ک ــو هس ــن و نتانیاه ــه ای، پوتی ــپ، خامن ــوع ترام از ن
ــت  ــته ای را در دس ــالح های هس ــن س ــا و مرگبارتری ــان م ــروت جه ث
دارنــد و از خــدای ناموجــود طلــِب شــفا و رســتگاری می کننــد! 
پزشــکان و دانشــمندان جهــان مــا، زندگــی هشــت میلیــارد مــردم مــا 
و تولیــد اجتماعــی مــا همگــی در تنگنــای چنیــن قفســی قــرار دارنــد.

ــش و  ــه کار و دان ــن ب ــر روی زمی ــانها ب ــات انس ــه حی ــرایطی ک در ش
تولیــد یکدیگــر وابســته اســت، نظــام مالکیــت خصوصــی ســرمایه داری 
ــدن واحــد بشــریت را قطعــه  ــن ب ــت، ای ــا دیوارهــای اســتثمار و رقاب ب
ــمی و  ــی جس ــه و توانای ــدرت خالق ــد و ق ــاره می کن ــاره پ ــه و پ قطع
ذهنــی ایــن هشــت میلیــارد انســان و تمــام منابــع زیســت کــرۀ زمین را 
بــه طــور خصوصــی توســط عــده قلیــل طبقــه ســرمایه دار و دولت هــای 
ســرمایه داری کنتــرل می کنــد. حتــا زمانــی کــه بحرانهــای همــه گیــر 
ــا آن  ــم مشــترکا ب ــرده و ناچاری ــدا ک ــروز پی ــد ب ــای جدی ــوع کرون از ن
ــل  ــع غیرقاب ــر گام موان ــی در ه ــرمایه داری جهان ــام س ــم، نظ بجنگی
ــه  ــف ک ــای حاکــم در کشــورهای مختل ــد و دولت ه ــا می کن ــور برپ عب
ــن و  ــا تفنــگ و دی ــان ســرمایه و مالکیــت خصوصــی هســتند ب نگهبان
ــد. ــی از وضــع موجــود حفاظــت می کنن ــای ارتجاع ــر ایدئولوژی ه دیگ

بحــران اخیــر، زشــتِی ســرمایه داری را چنــان عریــان به نمایــش درآورده 
کــه حتــا اقشــار مرفه کــه قربانیــان مســتقیم کارکــرد این نظام نیســتند 
را هــم در بهــت فــرو بــرده اســت کــه سیســتم و حرکــت ســرمایه داری 
ــی  ــا نیازهــای بشــریت اســت. دیگــر کاف چقــدر در تضــاد و تخاصــم ب
نیســت بگوییــم شــکاف طبقاتــی وجــود دارد؛ اکثریــت مردم در حاشــیۀ 
ــان  ــدازه تمــام زن ــه ان ــد؛ دو مــرد ب فقــر و محرومیــت ذره ذره می میرن
آفریقــا ثــروت دارنــد، صدهــا میلیــون نفــر در دنیــا از دسترســی بــه آب 
اشــامیدنی محرومنــد، حتــی قبــل از کویــد 19هشــتصد میلیــون نفــر 
ــای  ــک پنجــم بچه ه ــد؛ ی ــه ســر می بردن ــان ب ــق در جه گرســنه مطل

ــا  ــوند، زندان ه ــزرگ می ش ــد و ب ــا می آین ــه دنی ــگ ب ــان در جن جه
بیشــتر از کارخانه هــا انســان در خــود جــای داده انــد و اســتبداد 
ــه ســتوه  ــان را ب ــردم جه ــه و نژادپرســتی و فاشیســم م ــی و خراف دین
آورده است.ســرمایه داری از لحظــۀ زایــش بــه قــول مارکــس »خــون و 
چــرک از هــر منفــذش جــاری بــود«، امــا اکنــون کارکــرد ایــن نظــام 
ــد. ــد می کن ــن را تهدی ــرۀ زمی ــات روی ک ــر و کل حی ــوع بش ــای ن بق

همــۀ ایــن رنــج و دهشــِت زائــد و غیــر ضــروری، نتیجــۀ عملکــرد ذاتــی 
و قانــون مندی هــای بنیادیــن شــیوۀ تولیدســرمایه داری هســتند.

ــج  ــدون رن ــت ب ــد توانس ــد و نخواه ــت، نمی توان ــرمایه داری نتوانس س
ــات  ــۀ حی ــران ادام ــی و بح ــگ و آوارگ ــدون جن ــر، ب ــنگی و فق و گرس
ــی ناچــار از  ــا، کارگــزاران و دولت هــای بورژوای ــا بحــران کرون بدهــد. ب
توقــف موقــت اقتصادشــان شــدند. متوقــف کــردن روال عــادی اقتصادی 
ــن نیازهــای  ــه ای تری ــد و مصــرف پای ســرمایه داری، زنجیره هــای تولی
ــر  ــی ب ــل المدت ــار و طوی ــات مرگب ــت و ضرب ــان را گسس ــردم جه م
اقتصــاد و معیشــت کشــورهای موســوم بــه »جهــان ســوم« وارد کــرد. 
امــا حتــی در میانــۀ ایــن خطــر جهانــی، قدرت هــای امپریالیســتی بــه 
ویــژه آمریــکا و چیــن درگیــر در رقابت هــای حادتــر بــر ســر ســلطه بــر 
جهــان شــدند. رقابتــی کــه بــه نوبــۀ خــود بــر امنیــت غذایی و بهداشــت 
ــت. ــد گذاش ــت و خواه ــی گذاش ــر منف ــان تأثی ــردم جه ــان م و درم

ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــی ب ــه راه ــان، ب ــای جه ــای ج ــریت در ج بش
ــه در هــر کجــا  ــن رو اســت ک ــاز دارد. از ای ــج و فالکــت نی اینهمــه رن
از بغــداد و بیــروت و بالتیمــور تــا ماهشــهر و پاریــس و کاراکاس علیــه 
ــاب  ــد، اعتص ــان می آی ــه خیاب ــد. ب ــورش می کن ــتثمار ش ــتم و اس س
می کنــد، میدانهــا و شــهرها را بــه تصرفــش در مــی آورد، حتــی 
ــا  ــان کار ب ــا در پای ــار ام ســالح در دســت می گیــرد و میجنگــد. هــر ب
ســرکوب و شکســت و نــا امیــدی روبــرو شــده و بــا تهاجــم و توحــش 
بســا بدتــر نظــام ســرمایه داری مواجــه می شــود. بــرای پیــروزی 
شــوروش و عصیانهــای مردمــی، چــه عاملــی بایــد تغییــر کنــد؟

ــاوت هســتند  ــای متف ــک دنی ــز آنهــا کــه خواهــان ی بیــش از هــر چی
ــی از معضــل  ــک درک واقع ــد ی ــد، نیازمن و از انقــالب ســخن می گوین
ــوب و ممکــن رهــا شــدن  ــا و راه حــل واقعــی، مطل اساســی جهــان م
ــن اســت کــه هــم  ــن رویکــرد علمــی کمونیســم نوی از آن هســتند. ای
اصــالح ناپذیــر بــودن ســرمایه داری را اثبــات می کنــد، هــم دهشــتهای 
اجتنــاب ناپذیــِر برآمــده از آن را و هــم راه حــل واقعــِی انقــالب 
ــذارد.  ــش می گ ــی را پی ــو واقع ــا آلترناتی ــوان تنه ــه عن ــتی ب کمونیس
دولت هــای  قهرآمیــز  و  انقالبــی  ســرنگونی  بــا  کــه  آلترناتیــوی 
موجــود، مســتقر شــده و بــه نوبــۀ خــود همچــون یــک منطقــه 
ــد.  ــل می کن ــان عم ــتی در جه ــام کمونیس ــاد نظ ــرای ایج ــی ب پایگاه
چهارچوبه هــای اســتراتژیک ایــن انقــالب و جامعــه در اســناد پایــه ای 
حــزب مــا )مانیفســت و برنامــه انقــالب کمونیســتی در ایران، اســتراتژی 
سوسیالیســتی  جمهــوری  اساســی  قانــون  ایــران،  در  انقــالب  راه 
ــن  ــک ای ــی و تئوری ــی علم ــد و مبان ــده ان ــن ش ــران( تدوی ــن ای نوی
ــت: ــه گف ــد. همــو ک ــان ســنتز شــده ان ــق آواکی ــار رفی آگاهــی، در آث

»ایــن نظــام ماننــد هــر نظــام دیگــر بــر اســاس دینامیک هــای معیــن 
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ــی  ــه، مادام ــد. در نتیج ــل می کن ــن عم ــی معی ــت روابط ــه کاربس و ب
کــه بــه شــکلی رادیــکال از ان نظــام گسســت نکنیــد و نظــام دیگــری 
ــا فشــار  ــن آن نکنیــد، ب ــی باشــد جایگزی ــده ماندن ــا دوام و زن را کــه ب
ــه درون نظــام  ــد شــد. یعنــی ب ــه کشــیده خواهی ــه درون نظــام کهن ب
ــد و  ــام تولی ــرمایه، نظ ــام س ــد، نظ ــزار تولی ــر اب ــی ب ــت خصوص مالکی
مبادلــۀ کاالیــی، نظامــی کــه توســط هــرج و مــرج تولیــد حرکــت کــرده 
ــزاع میــان ســرمایه داران می شــود. نظامــی کــه ســرمایه  ــه ن و منجــر ب
در آن نــه بــه شــکل یــک بلــوک عظیــم بلکــه بــه مثابــۀ ســرمایه های 
متعــدد و رقیــب یکدیگــر شــکل میگیــرد. نظامــی کــه مرتبــا زیــر فشــار 
ــد  ــرج در تولی ــرج و م ــی و ه ــۀ کاالی ــد و مبادل دینامیک هــای تولی
ــم  ــا در ه ــان دینامیک ه ــط هم ــررا توس ــده و مک ــارج ش ــل خ از ری
ــا  ــق انقــالب در روبن ــا از طری ــن دینامیکه ــر از ای شکســته میشــود. اگ
ــی اقتصــادی  ــکال، زیربنای ــا دگرگــون کــردن رادی گسســت نکنیــد و ب
بــادوام ایجــاد نکنیــد، آنــگاه دینامیک هــای نظــام کهنــه دوبــاره 
ســربلند کــرده و غلبــه خواهنــد کــرد.  زیــرا مــردم بایــد غــذا بخورنــد و 
نیازمندی هــای زندگــی خــود را تأمیــن کننــد. ایــن امــر بــه ایــن یــا آن 
شــکل و بــه طــور کلــی در انطبــاق بــا نیروهــای مولــدۀ موجــود صــورت 
خواهــد گرفــت. اگــر اگاهانــه یــک شــکل بنیــادا متفــاوت را بــه وجــود 
نیاوریــد، آن شــکل دیگــر غلبــه خواهــد کرد. اگــر آگاهانه از آن گسســت 
ــام  ــل نظ ــردن کام ــن ک ــه ک ــرای ریش ــی  ب ــه انقالب ــت ب ــد، دس نکنی
ســرمایه داری نزنیــد و آن را بــا سوسیالیســم و راه پیشــروی بــه ســوی 
ــگاه نظــام  اســتقرار کمونیســم در سراســر جهــان جایگزیــن نکنیــد، آن
ســرمایه داری از راههــای متفــاوت دوباره بازگشــته و غلبــه خواهد کرد.«

ــان در  ــه و جه ــطح جامع ــل در س ــن راه ح ــاله و ای ــن مس ــرح ای ط
بحران هــا  دارد.  بیشــتری  موفقیــت  شــانس  بحرانــی  دورانهــای 
همیشــه زمیــن حاصــل خیــز بــرای افشــاگری علیــه تمامیــت 
ــد.  ــی ان ــی علم ــکار انقالب ــج اف ــرمایه داری و  تروی ــی س ــام جهان نظ
ــل دارد،  ــاز عاج ــه آن نی ــا ب ــروس کرون ــر و دار وی ــر در گی ــه بش آنچ
ــی از آن  ــرمایه داری و راه رهای ــروس مرگبارس ــناخت وی ــن ش همچنی
یعنــی انقــالب کمونیســتی اســت. چــرا کــه هیچــگاه هــم سرنوشــتی 
ــگاه  ــود. هیچ ــده ب ــکار نش ــن آش ــان چنی ــۀ جه ــریت در چهارگوش بش

ــر  ــه کارگ ــج طبق ــا رن ــریت ب ــج آور بش ــت رن ــتقیم وضعی ــۀ مس رابط
)پرولتاریــا( تــا ایــن حــد برجســته نشــده بــود. مارکــس، رنــج 
پرولتاریــا بــه مثابــۀ طبقــۀ تحــت اســتثمار مســتقیم ســرمایه داران را 
ــه: ــن طبق ــد و گفــت ای ــج  جهانشــمول بشــریت« دی ــوان »رن ــه عن ب

ــرا  ــمول دارد. زی ــت جهانش ــه خصل ــت ک ــه اس ــوزه ای از جامع »ح
رنــج هایــش جهانشــمول انــد. ســتمی کــه بــه پرولتاریــا شــده 
ــی.  ــام و همگان ــژه ای نیســت بلکــه ســتمی اســت ع اســت، ســتم وی
ایــن طبقــه ای اســت کــه نــه در مخالفــت بــا پیامدهــای خــاص ایــن 
ــرار دارد.  ــی آن ق ــی مبان ــا تمام ــت ب ــه در ضدی ــی بلک ــام سیاس نظ
ــه کل  ــر اینک ــد مگ ــا کن ــود را ره ــد خ ــه  نمی توان ــت ک ــی اس بخش
ــع  ــر ضای ــه بیانگ ــه ای ک ــک کالم، طبق ــه ی ــازد. ب ــا س ــه را ره جامع
شــدن کل انســان اســت و بنــا برایــن تنهــا بــا رهایــی بشــریت 
می توانــد خــود را رهــا کنــد. ایــن طبقــه همچــون طبقــه ای 
ــت.« ــا اس ــه پرولتاری ــن طبق ــت. ای ــه اس ــر زوال جامع ــاص، مظه خ

امــروزه در بســتر جهانگیــر شــدن ویــروس کرونــای جدیــد، در 
ــانی و  ــد انس ــوی ض ــرمایه داری و در پرت ــای س ــی دولته ــایۀ ناتوان س
ــد  ــوان دی ــه وضــوح می ت ــودن نظــام ســرمایه داری ب جنایــت پیشــه ب
ــک  ــریت در ی ــام بش ــی تم ــه و رهای ــن طبق ــی ای ــه رهای ــه چگون ک
ــردن  ــود ک ــد؛ ناب ــیده ان ــر رس ــه یکدیگ ــروری ب ــل و ض ــدف عاج ه
ــی  ــه جهان ــق جامع ــرمایه داری و تطبی ــی س ــت خصوص ــام مالکی نظ
ــی و  ــادی و اجتماع ــی و اقتص ــام سیاس ــا نظ ــر ب ــده بش ــم تنی دره
ــه  ــه مثاب ــتها ب ــا کمونیس ــم. م ــی کمونیس ــب آن یعن ــی مناس فرهنگ
ــا،  ــۀ پرولتاری ــودآگاه طبق ــس خ ــول مارک ــه ق ــگام و ب ــش پیش بخ
ــرده و  ــر ک ــتی را تحقی ــالب کمونیس ــز انق ــه ج ــتراتژیکی ب ــدف اس ه
ــی ســرمایه داری و اســتقرار ســازمان اجتماعــی  حــق ســرنگونی انقالب
کمونیســتی در سراســر جهــان را بــه آمــاج و آمــال زندگــی و 
مبارزاتمــان تبدیــل می کنیــم. ایــن تنهــا امــکان رهایــی اســت.
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حزب کمونیست ایران )مارکسیست لنینیست مائوئیست(



ایران  نوین  سوسیالیستی  جمهوری  اساسی  قانون  سند  انتشار 
ما  حزب  انتشارات  سوی  از   1397 بهمن  در  پیشنهادی(  )پیشنویس 
حزب  دوستداران  و  هواداران  اعضاء،  میان  در  متعددی  واکنشهای  با 
و  تحسین  از  واکنشهایی  شد.  روبرو  جامعه  سطح  در  همچنین  و 
مبتذل،  برخوردهای  بعضا  و  اعتراض  و  پرسشگری   و  نقد  تا  دفاع 
هیستریک و تِرول مأبانه در فضای مجازی. نشریه حقیقت در راستای 
تشویق بررسی و نقد این سند به آنها پاسخ خواهد گفت به نوبۀ خود 
فراهم کند. برای دیالگوهای علمی و دوستانه   را  خواهد کوشید فضا 

 )@neisan_abux( در 15 فوریه 2020 کاربری با نام امیر و آدرس توئیتری
در یک رشته توئیِت )رشتو( بیست قسمتی به این سند واکنش نشان 
با مباحث و مجادالتی مختلفی هم روبرو شد. در این نوشته  داد  که 
سعی شده است به خطوط اصلِی انتقادات و اتهامات وی پاسخ داده شود.

هیئت  مجلس،  به  مربوط  مفاد  و  ضوابط  به  وی  ایرادات  عمدۀ  یک( 
مواد  وسط  یهو  »بعد  می نویسد:  جایی  در  اما  است  غیره  و  نظارت 
نویسندگان  قشنگ المغز  مجریه  قوه  کارکرد  به  مربوط  اصول  و 
درباب  صفحه ای  نیم  و  هشت  مفصل  روضه  یک  پیش نویس  این 
یک  جز  به  که  می کنند  برگزار  سوسیالیستی  ایده آل  اقتصاد 
در  جز  تولید  ابزار  بر  خصوصی  مالکیت  منع  به  مربوط  جمله 
نداره«.  حقوقی  متن  عنوان  به  کارکردی  هیچ  کوچک  مقیاس 
»قشنگ  و  »روضه«  چون  اصطالحاتی  مبتذل  و  پایین  سطح  از 
اساساً  دیگری  لیبرال  هر  مانند  ما  منتقد  ظاهرا  بگذریم،  که  المغز« 
بیگانه  دولت  و  بشری  جامعۀ  بر  حاکم  بنیادین  قانونمندی های  با 
و  احکام و ضوابط حقوقی  به یک رشته  را اصوال  است و مقولۀ دولت 
اجرایی تقلیل می دهد. اما در دنیای واقعی، مسالۀ مرکزی هر دولتی، 
طبقه  آن  تولیدی-اجتماعی  روابط  از  که  است  طبقه  یک  دیکتاتوری 
کدام  اساس  بر  را  هایش  نیازمندی  جامعه  اینکه  می گیرد.  نشأت 
جامعه  آن  خصلتهای  و  ماهیت  عمدتا  می کند،  تأمین  تولیدی  شیوۀ 
دولِت  دولت،  اینکه  می کند.  تعیین  را  مشخص  تاریخی  دورۀ  یک  در 
شیوۀ  به  اساساً  پرولتاریا،  دیکتاتوری  یا  است  بورژوازی  دیکتاتوری 
خصوصی  مالکیت  اینکه  دارد.  بستگی  جامعه  آن  بر  حاکم  تولیدی 
اقلیت  دیکتاتوری  و  کشانۀسرمایه داری  بهره  تولید  شیوۀ  تولید،  ابزار 
شیوۀ  اجتماعی،  مالکیت  یا  است  حاکم  جامعه  بر  طبقۀسرمایه داران 
پرولتاریا.  طبقۀ  دیکتاتوری  و  سوسیالیستی  شدۀ  ریزی  برنامه  تولید 
قوانین  و  بورژوایی  سیاسی-حقوقی  اسناد  خالف  بر  کمونیستها 
دولتشان  طبقاتی  محتوی  وسرمایه داران،  استثمارگران  منافع  مدافِع 
پدیدۀ  ماهیت  و  کارکرد  حقیقِت  بیان  نمی کنند.  پنهان  مردم  از  را 
جامعه  به  بخشی  آگاهی  پروسۀ  از  بخشی  ها،  توده  برای  دولت 
تبعیض  و  ستم  بدون  جهان  یک  برای  مردم  توده های  رهبری  و 
می گوید: وضوح  به  اش  مقدمه  در  ما  سند  علت  همین  به  است. 
زیربنای  خصلت  توسط  اساسا  پرولتاریا  دیکتاتوری  طبقاتی  »خصلت 
تغییر  یعنی  اقتصادی  زیربنای  در  تغییر  می شود.  تعیین  اقتصادی 

است.  آن  عمدۀ  تبارز  تولید،  ابزار  بر  مالکیت  که  تولیدی  روابط  در 
زیربنای  در  تغییر  کار  به  دست  بالدرنگ  سوسیالیستی  دولت 
خواهد  پیش  ای  گونه  به  را  کار  این  و  شد  خواهد  جامعه  اقتصادی 
مردم  زندگی  سطح  درازمدت،  هم  و  مدت  کوتاه  در  هم  که  برد 
بهداشت،  و  هنر  و  علم  و  آموزش  به  یابی  دست  و  معیشت  از  اعم 
)3-2 )ص  کند«  خودکفا  توسعۀ  به  شروع  اقتصاد  و  یافته  ارتقاء 

حزب  رهبری  مسالۀ  امیر،  نقدهای  در  دیگر  مرکزی  نکتۀ  دو( 
طعنه  به  »فاجعه«  عنوان  به  مدام  که  است  دولت  در  کمونیست 
فقط  او  مشکل  ظاهرا  است.  گرفته  قرار  تأکید  مورد  مستقیم  یا 
حاکمیت کارگران و زحمتکشان در قدرت است و او مانند هر لیبرال 
مثل  ساله  صد  چند  بورژوایی  احزاب  انحصاری  حاکمیت  با  دیگری 
کارگر  و  کار  محافظه  حزب  آمریکا،  دمکرات  و  خواه  جمهوری  حزب 
خواه  جمهوری  حزب  آلمان،  مسیحی  دمکرات  حزب  انگلستان، 
که  نمی بیند  و  ندارد  مشکلی  هیچ  غیره  و  فرانسه  سوسیالیست  و 
در  را  قدرت  انحصار  عمل  در  طبقۀسرمایه داران  از  مستحکمی  هستۀ 
کشورهای سرمایه داری وسرمایه داری امپریالیستی در دست دارند. ما 
از منتقدمان درخواست داریم فقط یک مورد در اصلی ترین کشورهای 
»دمکراسی« و دیکتاتوری سرمایه داری نشان بدهد که سازمان قدرت 
به  اقتصادی  و  سیاسی  بازوهای  و  امکانات  منابع،  تخصیص  نحوۀ  و 
است.  شده  داده  طبقۀسرمایه دار  جز  فکری  و  سیاسی  نمایندگان 
بورژوازی  دروغگویی  و  ریا  برخالف  هم  مورد  این  در  کمونیستها  اما 
دولتی،  هر  مرکز  در  که  می گویند  توده ها  به  صادقانه  لیبرالیسم،  و 
دیکتاتوری یکی از دو طبقۀ اصلی زمانۀ ما یعنی بورژوازی یا پرولتاریا 
احزاب  یعنی  آن  فکری  و  سیاسی  نمایندگان  توسط  که  دارد  قرار 
بنیادین که دیکتاتوری  تفاوت  این  با  اجرایی می شود.  بیان و  سیاسی 
بر  سرمایه داران  اقلیت  منافع  و  حاکمیت  بر  بورژوایی  دمکراسی  و 
اکثریت جامعه مبتنی است و استثمار، تبعیض، ستم و ویرانی در ابعاد 
و  دیکتاتوری  در  اما  است.  آن  ناپذیر  اجتناب  نتیجۀ  جهانی  و  داخلی 
برای  و  بوده  حاکم  جامعه  اکثریت  منافع  و  اراده  پرولتاریا،  دمکراسی 
به  می کند.  تالش  فالکت  و  ستم  و  کشی  بهره  بدون  جهانی  و  روابط 
قانون  در  و  سوسیالیستی  دولت  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  معنی،  این 
است.  شده  تأکید  و  تثبیت  نوین  سوسیالیستی  جمهوری  اساسی 
به  پیشین،  حاکم  طبقات  به  آن  اساسی  قانون  و  سوسیالیستی  دولت 
به عقب رجعت  را  نخواهد داد جامعه  اجازه  و مرتجعین  استثمارگران 
پروسۀ  در  مردم  روابط  تولید،  ابزار  )مالکیت  تولیدی  روابط  و  داده 
حاکمیت  اجازۀ  ما  کنند.  احیاء  را  توزیع(سرمایه داری  نحوۀ  و  تولید 
را  جامعه  کار  محصول  و  کار  بر  داران(  )سرمایه  تولید  ابزار  صاحبان 
از  گرفته  نشأت  طبقاتِی  تبعیضهای  تعمیق  اجازۀ  ما  داد.  نخواهیم 
نهادهای  و  ستمگرانه  اجتماعی  روابط  تداوم  تولیدسرمایه داری،  شیوۀ 
از  برآمده  ضدانسانِی  و  ارتجاعی  تفکرات  و  آن  از  برخاسته  سرکوبگِر 
سوسیالیستی  دولت  داد.  نخواهیم  را  اجتماعی  و  تولیدی  روابط  این 
مبارزه  تبعیض  و  و ستم  استثمار  بدون هرگونه  و جهانی  برای جامعه 
ستمگرانه  غیر  تولیدی-اجتماعِی  روابط  این  و  می شود  بنا  و  کرده 

پاسخ به انتقادات، ابهامات و اتهامات درباره قانون 

اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران
صالح قاضی زاده
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به  ما  طبقۀ  دیکتاتورِی  دارد.  قرار  آن  مرکز  در  کشانه  بهره  غیر  و 
جمهوری  اساسی  قانون  هیئت  در  روابط  این  به  تعهد  و  الزام  شکل 
هرگونه  حضور  است.  شده  تثبیت  و  تأکید  ایران  نوین  سوسیالیستی 
سوسیالیستی  دولت  در  نهادی  تشکیالت،  ابتکار،  سلیقه،  تفکر، 
و  ترکیب  هر  با  قضائیه  و  مجریۀ  قوۀ  مجلس،  مثل  آن  نهادهای  و 
مستحکِم  هستۀ  این  رفتن  جلو  و  اجرا  مستلزم  حضوری،  درصد 
ایم: گفته  مان  اساسی  قانون  سند  در  است.  پرولتاریا  دیکتاتوری 
قانون، بخشی از روبنای سیاسی است اما  در اساس، بازتاب زیربنای 
اقتصادی )روابط مالکیت و اساسی تر از آن بازتاب روابط تولیدی( 
متفاوت  بنیادا  نظام  دو  سوسیالیسم،  و  سرمایه داری  است.  حاکم 
استوار  استثمارگرانه  تولیدی  روابط  شالودۀ  بر  هستند.سرمایه داری 
انواع ستم  و  تمایزات طبقاتی  استثمارگرانه،  تولیدی  روابط  این  است. 
گری های اجتماعی را به وجود می آورد و فرهنگ و افکار و ارزش های 
ارتجاعی و ستم گرانه را تولید می کند. در حالی که هدف سوسیالیسم 
این  به  پوشاندن  عمل  جامعۀ  را  آن  و خصلت  است  این ها  کلیۀ  محو 
هدف تعیین می کند. در نتیجه، قانون اساسی و قواعد جامعه، در نظام 
وضع  متفاوت  کامال  اصولی  طبق  سوسیالیستی  نظام  و  سرمایه داری 
بیاِن  و  دارد  اجتماعی/طبقاتی  محتوای  قانون  کالم،  یک  به  می شوند. 
خصلِت نظام اجتماعی/طبقاتِی حاکم در جامعه است )ص 10 و 11(

از قضا تالش برای حضور دیگر گرایشات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، 
و  صرف  حضور  از  جلوگیری  برای  نیروها  و  آرا  و  سلیقه ها  دیگر 
این حضور را به عنوان  انحصاری حزب کمونیست در قدرت است. ما 
ضروری  بورژوایی  دمکراسی  استانداردهای  گرفتن  برای  و  فرمالیته 
مخالفت  و  گرایشات  این  حضور  معتقدیم  عمیقاً  بلکه  نمی دانیم. 
برای  ضرورت  یک  سوسیالیستی  دولت  و  کمونیست  حزب  با  کردن 
محرکۀ  قوۀ  و  پویایی  از  بخشی  و  جهانی  کمونیسم  سمت  به  گذار 
ما  است.  کمونیسم  سمت  به  مسیرش  در  سوسیالیستی  جامعۀ 
و  فکری  خروش  و  جوش  و  چالش  و  انتقاد  و  مخالفت  این  ضرورت 
مکانیزم  در  و  مان  پیشنهادی  اساسی  قانون  در  را  جامعه  در  سیاسی 
و ساختارهای این قانون، صراحت داده و نهادینه کرده ایم و نوشتیم: 
را  خود  زوال  تاریخی  و  اجتماعی  شرایط  باید  سوسیالیستی  دولت 
فراهم کند و جامعه را به سمتی براند که نهاد دولت برای ادارۀ جامعه 
با محو طبقات، خوِد دولت هم محو شود.  غیر ضروری شده و همراه 
انقالبی  جریان  در  آگاه  توده های  مشارکت  با  که  است  فرآیندی  این 
وسیع و مداوم در سطح جامعه و مبارزات بزرگ توده ای همراه با امواج 
مخالفت و مناظره و جدل در سطح جامعه رقم خواهد خورد... همین 
دگرگون  سیاسی  قدرت  یک  به  تبدیل  را  سوسیالیستی  دولت  هدف، 
با  می کند.  بورژوازی  دیکتاتوری  دولت  از  متفاوت  کیفیتا  و  کننده 
و  است  طبقاتی  سیاسی  قدرت  یک  سوسیالیستی  دولت  وصف  این 
طبقاتی  نیروهای  و  منافع  سرکوب  برای  است  ابزاری  آشکارا  بنابراین 
که در ضدیت آنتاگونیستی با آن عمل می کنند... دولت سوسیالیستی 
دولت  این  از  باید  توده ها  و  است  پرولتاریا  دیکتاتوری  طرف  یک  از 
کنند،  سرنگون  را  آن  میخواهند  که  کسانی  مقابل  در  سوسیالیستی 
ضد  دولت،  این  که  هست  آن  خطر  دیگر  سوی  از  اما  کنند.  حفاظت 
توده ها شده و برای حفاظت از توده ها در مقابل آن، سپری الزم است. 
حقوق  و  مردم  از  که  باشد  داشته  قوانینی  باید  سوسیالیستی  دولت 
مقابل حزب  در  و همچنین  آن  نهادهای  و  دولت  خوِد  مقابل  در  آنها 
جمله  از  کند.  حمایت  می کند  رهبری  را  دولت  این  که  کمونیست 
سازمان  اعتراِض  حق  یابی،  تشکل  و  بیان  و  اندیشه  آزادی  حق  از 
مورد  در  ویژه  به  مسئله  این  غیره...  و  محاکم  در  دفاع  حق  یافته، 
دولتهای  تاریخی  تجربه  دارد.  مصداق  سوسیالیستی  دولت  مخالفین 
از جامعه، حتا پس  سوسیالیستی پیشین نشان داده که بخش بزرگی 

خواهند  دولت  این  مخالف  مدتها  تا  سوسیالیستی،  دولت  استقرار  از 
هستند،  جامعه  متوسط  قشرهای  از  که  آن  علت  به  ای  عده  بود. 
مدت  کوتاه  اهداف  با  مغایر  را  سوسیالیستی  دولت  اقتصادی  تحوالت 
سابقاً  توده های  از  بخشهایی  حتی  و  می دانند  خود  طبقاتی  منافع  و 
تحت استثمار و ستم نظام سرمایه داری به علل گوناگون از جمله علل 
ایدئولوژیک مانند باور و عادت دینی شان، مخالف انقالب سوسیالیستی 
و جامعه سوسیالیستی خواهند بود. و جنبۀ نسبتا پیچیده تر و چالش 
برانگیزتر مربوط به قشری از روشنفکران و هنرمندان است که منتقد 
خواهند بود. قانون نه تنها از حقوق دگراندیشی اینان حمایت خواهد 
زایش فکری  و  تقویِت جوشش  انتقادی شان عاملی در  آثار  بلکه  کرد 
دولت سوسیالیستی  ها،  واقعیت  این  به  علم  با  بود...  اجتماعی خواهد 
بر اساسی تشکیل شده و کار خواهد کرد که در آن همۀ آحاد جامعه 
شوند.  برخوردار  یکسانی  وظایف  و  حقوق  از  مخالف،  و  موافق  از 
موافقین دولت سوسیالیستی هرگز جایگاه ویژه ای در قانون نخواهند 
عنوان  به  نارضایتی  و  مخالفت  سوسیالیستی،  نوین  الگوی  در  داشت. 
نگریسته خواهد شد  کمونیسم  به سمت  پیشروی جامعه  برای  منبعی 
)30-28 )ص  کرد.  خواهد  حفاظت  اجتماعی  منبع  این  از  قانون  و 

و مینویسد: قانون گذاری می رود  به سراغ مجلس  بعد  ما  سه( منتقد 
که  چیزی  با  البته  که  ایرانه  قانون گذاری«  »مجلس  نهاد  اولین 
 30 فقط  باشه.  متفاوت  خیلی  قراره  دارید  ذهن  در  مجلس  از  شما 
 30 می شه.  گذاشته  آزاد  انتخاب  به  مجلس  این  کرسی های  درصد 
که  کاندیداهایی  بین »فقط«  از  »آزاد«  انتخابات  در یک  دیگه  درصد 
شدن  دست چین  داره  قرار  کمونیست  حزب  رهبری  تحت  شورایی 
طبق  )که  حکومتی  ارگان های  توسط  درصد   20 می شن.  انتخاب 
هستن  ح.ک.ا  کنترل  در  فعال  پیش نویس  این  در  شده  ترسیم  تصویر 
شوراهای  در  انتخابات  طریق  از  آخر  درصد   20 و  می شن(  انتخاب 
 30 حزب  یعنی  می شن.  برگزیده  محالت  و  آموزشگاه ها  کار،  اماکن 
)از  احتماال  رو  دیگه  و 20 درصد  قطعا،  رو  درصد کرسی های مجلس 
الی االبد  و  دائمی  رقابت،  بدون  تضمینی،  صورت  به  انتصاب(  طریق 
حق خودش می دونه. یعنی حتی اگر در 20 درصد کرسی های مذکور 
 5 و  کنه  لطف  حزب  می شن(  منصوب  دولتی  ارگان های  توسط  )که 
اکثریت  اوردن  بدست  برای  بگذاره  احزاب  دیگر  اختیار  در  رو  درصد 
 10 به  فقط  گذاری  قانون  مجلس  ائتالف(  به  نیاز  بدون  )و  مطلق 
درصد کل کرسی ها(  5( داشت  نیاز خواهد  رقابتی  درصد کرسی های 

حزب  با  آن  روابطۀ  و  گذار  قانون  مجلس  ماهیت  و  ساختارها  تفسیر 
اساسی  قانون  سند  متن  از  نتایجی  چنین  گرفتن  و  کمونیست 
به  چون  دارد.  نیاز  ذهن  سیال  و  تخیل  از  باالیی  توانایی  به  واقعا 
کاغذ  روی  سیاه  رنگ  به  که  است  آنچیزی  گرفتن  ندیده  صراحت 
بحث  به  ورود  از  پیش  وجود  این  با  است!  شده  نوشته  سفید 
قانون  سند  نگاه  تفاوت  است  الزم  منصفمان  »منتقد«  تناقضات 
از  لیبرالها  بورژوا  درک  با  را  نوین  سوسیالیستی  جمهوری  اساسی 
به  کنیم.  روشن  را  قانون  و  جامعه  در  آن  نقش  و  انتخابات  مقولۀ 
می کنیم: ذکر  را  اساسی  قانون  سند  از  جمالتی  عینا  منظور  این 

»شکل حکومت در دولت سوسیالیستی نوین ایران، جمهوری است. بر 
اساس نمایندگی و با آرای مردم اداره شده، تفکیک قوا در آن وجود 
دارد و هیچ فرد و نهادی از جمله حزب کمونیست، باالتر از قانون نیست 
و همه در مقابل قانون پاسخگو هستند. در شکلگیری این جمهوری و 
ارگان های حکومتی مرکزی و محلی، انتخابات مستقیم و مخفی نقش 
اقتصادی  روابط  نظام  در یک  ریشه  قوا«  نظریۀ »تفکیک  دارد.  مهمی 
الگوی  اما جوانب مثبت آن در چارچوِب  تولید و مبادله کاالیی دارد. 
متفاوت  کیفیتا  و  بنیادا  محتوایی  و  چارچوب  که  نوین،  سوسیالیستی 
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تأکید کنیم  است  نیز مهم  انتخابات  مورد  در  است.  ادغام شده  است، 
شده  تقسیم  طبقات  به  جامعه  که  شرایطی  در  و  بورژوایی  جوامع  در 
مهمترین  انتخابات  می زند،  رقم  را  آن  خصمانه  اجتماعی  تمایزات  و 
بیان »اراده مردم« نیست و نمیتواند بیان اساسی ترین نیازها و منافع 
برای  اساسی  ابزار  هیچگونه  انتخابات  شرایطی  چنین  در  باشد.  آنها 
تولیدی  )روابط  اقتصادی  زیربنای  چون  نیست.  جامعه  ماهیت  تغییر 
حاکم( است که مقررات، شرایط و محدوده های آنچه را که در عرصه 
سیاست )از قبیل انتخابات( و همچنین حوزه فرهنگ و ایدئولوژی باید 
حکمفرما باشد را تعیین میکند. این اصل پایه ای )که انتخابات در یک 
جامعه طبقاتی نمیتواند عالیترین بیان منافع مردم و نیازهای اساسی 
آنها باشد( به گونه ای در مورد جامعه سوسیالیستی نیز صادق است هر 
میکند.  بازی  مهمی  نقش  انتخابات  جامعه سوسیالیستی،  در  که  چند 
با »کثرت گرایی«  انتخابات در جمهوری سوسیالیستی نوین، مترادف 

بورژوازی  برای  گرایی«  »کثرت  نیست. 
منطق  بر  که  است  اصلی  زیرا  است  مهم 
و  است  منطبق  سرمایه داری  مرج  و  هرج 
در  انتخابات  اما  است.  سازگار  خودرویی  با 
به حقیقت  مربوط  ما،  جامعه سوسیالیستی 
جامعه  که  است  جهتی  با  رابطه  در  جویی 
مردم  حداکثری  جلب  و  کند  حرکت  باید 
انگیزه دادن به آنها. بدین  به این فرآیند و 
ترتیب انتخابات در جمهوری سوسیالیستی 
نمایندگان  انتخاب کردن  برای  نوین، صرفا 
است  دیگری  فرصت  بلکه  بود،  نخواهد 
از  و  دهند  نظر  مردم  توده های  اینکه  برای 
برنامه های  و  افق ها  اصلی  مدافعان  دهان 
گوناگون، استدالل هایشان را بشنوند و در 
مورد سمت و سوی جامعه و خصلت آن به 
جدل بپردازند. انتخابات، روشی است برای 
و  سیاسی  دخالتگری  وارد  که  مردم  بسیج 
اداره جامعه شوند. توده های مردم باید وارد 
کارزارهای سیاسی  و  فرآیند کشمکش  این 
نوین،  سوسیالیستی  دولت  از سوی  و  شده 
مبارزه  در  مردم  که  باشد  حاکم  شرایطی 
و  روند  و  بوده  فعال  حقیقت،  یافتن  برای 
سیاسی  مبارزات  و  انتخاباتی  کارزارهای 
دانسته  خود  مسالۀ  واقع  به  را  آن  حول 
داشته  رضایت  احساس  آن  به  نسبت  و 
خواهد  اشکالی  از  یکی  انتخابات  باشند. 
دانش  کمونیست،  و حزب  که حکومت  بود 

باال  مردم  میان  گرایشات  و  جامعه  پویش های  از  را  خود  شناخت  و 
کار  محل  در  که  حکومتی  ارگان های  کنند.  اصالح  را  خود  و  ببرند 
مردم  توده های  توسط  مستقیما  مختلف،  مناطق  در  مردم  زندگی  و 
انتخاب شده اند در تعیین کاندیداهای انتخابات، نقش مهمی خواهند 
با  را  خود  نظر  مورد  کاندیداهای  کمونیست  حزب  همچنین  داشت. 
زندگی  و  کار  محل های  در  که  انقالبی  شوراهای  یا  کمیته ها  بر  تکیه 
در مناطق مختلف تشکیل شده اند معرفی خواهد کرد«. )ص 34-32(
کنیم: نگاه  »منصف«مان  مفسر  گیری های  نتیجه  تناقضات  به  حال 

چهار( »حزب 30 درصد کرسی های مجلس رو قطعا، و 20 درصد دیگه 
رو احتماال )از طریق انتصاب( به صورت تضمینی، بدون رقابت، دائمی 
و الی االبد حق خودش می دونه« ]تأکیدات از ما است[. جملۀ »احتماال 

از طریق انتصاب« چیزی جز ذهنی-گری پیش انگارانه )آپریوریستی( 
انتصاب  حق  از  حرفی  سند  این  کجای  هیچ  چون  نیست.  امیر  آقای 
نمایندگان حزب زده نشده است. مسالۀ دوم بر سر کلمات »تضمینی 
و بدون رقابت« است. سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین 
ایران )پیشنویس پیشنهادی( متأثر از مباحث راهگشای رفیق آواکیان 
درباره ماهیت دولت و جامعه سوسیالیستی طوری تنظیم شده است که 
از یک سو هستۀ مستحکم رهبری پرولتاریا از طریق حزب کمونیست 
باالیی  )ِکشسانی(  االسیتسیتۀ  دیگر  سوی  از  و  دارد  وجود  دولت  در 
حول  مدنی  جامعۀ  و  حزبی  غیر  توده های  مستقیم  اراده  صورت  به 
جامعه  پویایی  بیانگر  دیالکتیک،  این  است.  گرفته  شکل  هسته  این 
گذاری،  قانون  عرصۀ  در  قدرت  بخش  هیچ  است.  نوین  سوسیالیستی 
در  نیست.  العمر  مادام  و  شده  تضمین  دولت  برای  قضایی  و  اجرایی 
است: آمده  اساسی  قانون  سند   36 تا   34 صفحات  در  رابطه  همین 

در  کمونیست  حزب  رهبری  »موقعیت 
است  نهادینه  سوسیالیستی  دولت 
آن  رهبری  موقعیت  بودن  نهادینه  اما 
این  که  نیست  آن  معنای  به  دولت،  در 
موقعیت تضمین شده است. هرچند حزب 
را رهبری می کند  نوین  کمونیست، دولت 
طوری  سوسیالیستی  حکومت  کارکرد  اما 
ناراضیان،  و  مردم  توده های  که  است 
سازمان  در  درگیر  تا  می شوند  تشویق 
این  مقابل سیاست های  در  مقاومت  دادن 
حکومت شوند و امور را به دولت »واگذار« 
نکنند. انتخابات یکی از آن فرصت ها است 
می توانند  منتقدین  و  مردم  توده های  که 
چنین  دهند.  سازمان  انتخاباتی  مقاومت 
طور  به  را  کمونیست  حزب  سیاستی 
بکوشد  تا  می گذارد  فشار  زیر  واقعی 
سیاست های  مورد  در  را  مردم  توده های 
با  آنها  قانع کردن  برای  قانع کرده و  خود 
این  شود.  مواجه  منتقدینش  مخالفت های 
بجز  احزابی  و  افراد  به  انتخاباتی  ساختار 
و  شدن  انتخاب  اجازۀ  کمونیست،  حزب 
تاثیر گذاری بر روند قانون گذاری و اداره 
کاندیداهای  چنانچه  می دهد.  را  کشور 
کمونیست  حزب  کاندیداهای  از  دیگر 
که  است  آن  معنای  به  بگیرند،  سبقت 
قانع  را  مردم  توده های  نتوانسته  حزب 
نشده  پیروز  خود  استدالل های  در  و  کند 
است. بنابراین حزب باید بیشتر تالش کند و اگر استدالل های غلطی 
و برنامه های نادرست و نا موفقی داشته آن ها را اصالح کند. به عبارت 
نوین، فرآیندی است  انتخابات در چارچوب دولت سوسیالیستی  دیگر 
که حزب باید مرتبا برای استقرار رهبری خود مبارزه کرده و توده های 
این  سر  بر  مبارزه  و  منازعه  در جریان  کمونیست  و خوِد حزب  مردم 
وظیفۀ  کنند.  تغییر  است،  چگونه  و  چیست  در  جامعه  پیشروی  که 
که  است  روشن  است.  تغییری  چنین  و  فرآیند  این  تضمین  رهبری، 
حزب  رهبری  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  دولت  موقعیت  فرآیند،  این  در 
نمی توان  رویکردی  چنین  بدون  اما  شود،  تضعیف  شدت  به  می تواند 
بر  پرولتاریا  دیکتاتوری  دولت  دوره  به  دوره  که  کرد  ایجاد  شرایطی 
پایه ای صحیح تر و استوارتر استقرار یافته و در نتیجه محکمتر شود 
گذار  دوران  کردن  رهبری  در  اش  کارایی  و  حزب  توانمندی های  و 
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سوسیالیستی  جمهوری  در  انتخابات 
گرایی«  »کثرت  با  مترادف  نوین، 
نیست. »کثرت گرایی« برای بورژوازی 
مهم است زیرا اصلی است که بر منطق 
منطبق  مرجسرمایه داری  و  هرج 
است و با خودرویی سازگار است. اما 
انتخابات در جامعه سوسیالیستی ما، 
با  رابطه  در  به حقیقت جویی  مربوط 
جهتی است که جامعه باید حرکت کند 
و جلب حداکثری مردم به این فرآیند 
ترتیب  بدین  آنها.  به  دادن  انگیزه  و 
سوسیالیستی  جمهوری  در  انتخابات 
کردن  انتخاب  برای  صرفا  نوین، 
فرصت  بلکه  بود،  نخواهد  نمایندگان 
توده های  اینکه  برای  است  دیگری 
مدافعان  دهان  از  و  دهند  نظر  مردم 
گوناگون،  برنامه های  و  افق ها  اصلی 
در  و  بشنوند  را  های شان  استدالل 
مورد سمت و سوی جامعه و خصلت 

آن به جدل بپردازند



سوسیالیستی به سوی کمونیسم قوی تر شود. در جریان این بحث و 
در  باید  که  ای  جامعه  به  نسبت  مردم  توده های  و  جامعه  کل  جدلها 
این کشور و در مقیاس جهانی برایش جنگید، آگاه تر شده و قشرهای 
بیابند.  را  فرآیند  این  با  تری  رضایتمندانه  همراهی  امکان  نیز  میانی 
تعبیۀ مجاری مبارزۀ فکری و انتقاد و جدل و بحث و روش های مشابه 
کمونیست  حزب  که  است  حقیقت  این  اعالم  واقع  در  جامعه،  در  آن 
مطمئن  جامعه  این  مشخصا  و  بشریت  حل  راه  و  معضل  مورد  در 
به تمامی تضادها و مشکالت  از پیش  را نمی داند.  اما همه چیز  است 
به  تاریخی  آگاه نیست و گذار  پیش پای حرکت جامعۀ سوسیالیستی 
نیست«.  شده  تضمین  هم  کمونیستی  جهانی  جامعه  استقرار  سمت 
مثال در مورد 30 درصد کرسی های مجلس که کاندیداهای آن توسط 
کاندیداها  این  که  شورایی  اوال  می شوند؛  معرفی  کمونیست  حزب 
تحت  است  شورایی  بلکه  نیستند  حزبی  منحصراً  می کند  معرفی  را 
و  نیستند  حزب  اعضای  از  فقط  کاندیداها  ثانیا  حزب.  رهبری 
است  ممکن  که  جا  هر  در  و  زمان  هر   ...« شده  گفته  صراحت  به 
هستند،  متنوع  افکار  دارای  که  کاندیداهایی  از  گروه  یک  از  بیش 
اش  درصدی  سی  حق  این  حزب  ثالثا  )ص46(،  شوند«  معرفی 
انتصابی. صورت  به  نه  و  می گذارد  مردم  رأی  به  هم  را  قدرت  از 

ارگان های  توسط  امیر می خوانیم: »20 درصد  آقای  در رشتوی  پنج( 
حکومتی )که طبق تصویر ترسیم شده در این پیش نویس فعال در کنترل 
ح.ک.ا هستن انتخاب می شن( و 20 درصد آخر از طریق انتخابات در 
اوال  می شن«.  برگزیده  محالت  و  آموزشگاه ها  کار،  اماکن  شوراهای 
نیستند  کمونیست  حزب  منتصبین  فقط  موقت  حکومت  شورای 
شورای  اسالمی،  جمهوری  سرنگونی  از  »پس  است:  آمده  سند  در  و 
شکل  انقالب  فرآیند  در  که  متحدی  جبهه  توسط  موقت  حکومت 
درهم شکستن  و  انقالب  فرآیند  در  که  نهادهایی  نمایندگان  و  گرفته 
نمایندگان شوراها و کانون ها و  اند )مانند  به وجود آمده  دولت کهنه 
می شود«  تشکیل  کمونیست،  حزب  رهبری  تحت  ای(  توده  تشکالت 
ارگانهای حکومتی حتی در شورای حکومت موقت هم  )ص48(. پس 
در انحصار حزب نیستند. ثانیا شورای حکومت موقت پدیده ای موقت 
از  پس  مرکزی  قانونگذار  مجلس  »اولین  آمده:   61 در صفحه  و  است 
انتخاب شدن، قوانین و دیگر اعمال اتخاذ شده توسط شورای حکومت 
موقت را بازبینی کرده و می تواند طبق قانون اساسی در آنچه شورای 
انحصار حزب  از  نه  انجام داده تجدید نظر کند«. پس  حکومت موقت 
منتخبین  بودن  العمر  مادام  نه  و  است  خبری  حکومتی  نهادهای  بر 
حکومتی  »ارگان های  می گوید:  سند  ثالثا  موقت.  حکومت  شورای 
توسط  مستقیما  مختلف،  مناطق  در  مردم  زندگی  و  کار  محل  در  که 
انتخابات،  کاندیداهای  تعیین  در  اند  شده  انتخاب  مردم  توده های 
کاندیداهای  کمونیست  حزب  همچنین  داشت.  خواهند  مهمی  نقش 
در  که  انقالبی  شوراهای  یا  کمیته ها  بر  تکیه  با  را  خود  نظر  مورد 
معرفی  اند  شده  تشکیل  مختلف  مناطق  در  زندگی  و  کار  محل های 
در  حکومتی  ارگانهای  که  می بینیم  هم  باز   .)34 )ص  کرد«  خواهد 
انحصار حزب نیستند و با رأی مستقیم مردم انتخاب می-شوند ضمن 
انتخابات )همان سی  برای  اینکه حزب کمونیست حتی کاندیداهایش 
منتخبین  میان  از  هم  را  شد(  صحبتش  قبلی  بند  در  که  درصدی 
مردم در شوراهای محالت و کار و زندگی و مناطق باید معرفی کند.

درصد   20 در  اگر  حتی  »یعنی  میگیرد:  نتیجه  ما  منتقد  شش( 
کرسی های مذکور )که توسط ارگان های دولتی منصوب می شن( حزب 
بدست  برای  بگذاره  احزاب  دیگر  اختیار  در  رو  درصد   5 و  کنه  لطف 
گذاری  قانون  مجلس  ائتالف(  به  نیاز  بدون  )و  مطلق  اکثریت  آوردن 

درصد   5( داشت  خواهد  نیاز  رقابتی  کرسی های  درصد   10 به  فقط 
میخواهد  قیمتی  هر  به  و  دارد  پا  یک  ما  منتقد  مرغ  کرسی ها(«.  کل 
در  اکثریت  داشتن  برای  کمونیست  حزب  که  بقبوالند  مخاطبش  به 
این  مکانیسم  اما  نیست.  روبرو  مشکلی  و  محدودیت  هیچ  با  مجلس 
قانون به نحوی تدوین شده است که حزب در انتخاب 30 درصد کل 
کرسی های  تمامی  اینکه  فرض  به  ندارد.  و حقی  سهم  هیچ  کرسی ها 
توسط  بلکه  حزب  توسط  منحصرا  نه  کاندیداهایش  که  درصدی  سی 
 40 میان  از  ببرد.  را  میشوند  معرفی  حزب  رهبری  تحت  شورایی 
جغرافیایی(  مناطق  مجالس  و  کار  و  محالت  )شوراهای  دیگر  درصد 
درصد   20 فقط  است(  محال  عمل  در  تقریبا  )که  حالت  بهترین  در 
آرا را خواهد داشت و مجموعا 50 درصد کل کرسی ها را. چون حزب 
اجرایی  شوراهای  انتخابات  و  محالت  و  کار  شوراهای  انتخابات  در 
کند  معرفی  کاندیدا  می تواند  کرسی ها  سوم  یک  در  فقط  حکومتی 
آن  را.  نهادها  این  رهبری  کاندیداهای  نصف  همچنین  و   )133 )ص 
حزب  که  شورایی  منتخبین  بلکه  حزب  انحصاری  کاندیداهای  نه  هم 
محروم  قدرت  کل  درصد   50 از  عمال  پس حزب  است.  آن  از  بخشی 
آمریکا  سنای  یا  کنگره  مثال  با  کنید  مقایسه  را  معادله  این  و  است 
انحصار  در  قدرت  مطلق  اکثریت  که  امپریالیستی  کشورهای  دیگر  و 
منتقد  اینکه حساسیت  است. ضمن  آنها  احزاب  و  طبقه سرمایه داران 
ما در مورد نیاز حزب به 5 درصد آرا برای اکثریت شدن، از سوی دیگر 
معادله هم صادق است. یعنی کاندیداهای غیر حزبی )از جمله شورایی 
که در انتخاب تمامی کاندیداهای حزب نقش و توان تأثیرگذاری دارد( 
برای تبدیل شدن به اکثریت مطلق فقط به 5 درصد کل آرا نیاز دارند! 
باز هم تأکید میکنیم هستۀ اصلی دیکتاتوری طبقاتی ما در این قانون 
و  قانون  خود  بلکه  نیست.  منتخبین  تعداد  و  درصد  دولت،  این  در  و 
محتوایی است که مانع از اعمال دیکتاتوری بورژوایی از طریق تصویب 
قوانینی میشود که با محتوی و جهتگیری سوسیالیستی این قانون در 
تضادند. اما حتی اگر بخواهیم به لحاظ فرمیک هم استدالل و نتیجه 
بهترین حالت ممکن، حداکثر  بگوییم در عمل و در  باید  گیری کنیم 
30 درصد کل قدرت واقعا در حوزۀ اختیارات حزب کمونیست است. 

هفت( در ادامه مباحث ایشان درباره شورای اجرایی چنین می نویسند: 
از  بنی بشری  واقعا مغز هر  ماده 3 بخش 2 است که  بعدی در  »نکته 
اجرایی(  )شورای  ایران  آینده  دولت  نقش  می کشه:  سوت  خوندنش 
طبق این پیش نویس، نه نهاد اجرایی متشکل از حزب پیروز یا ائتالفی 
مشورت های  کننده  اجرا  ترکیبش(  از  نظر  )صرف  بلکه  احزاب  از 
این گزاره  بود«.  ایران خواهد  ایدئولوژیک حزب کمونیست  و  ارشادی 
ورزانه  غرض  و  عامدانه  تحریف  یک  تفسیر،  ترین  بینانه  خوش  در 
صرفا  و  صرفا  اجرایی  شورای  که  شده  گفته  صراحت  به  چون  است. 
نه حزب  و  است  توسط مجلس مصوب شده  که  است  قوانینی  مجری 
و  آور  الزام  نه  و  دارد  نقش مشورتی  مورد  این  در  و حزب  کمونیست 
اجباری. در همین مورد در صفحه 70 سند قانون اساسی آمده است:

اتخاذ  در  غیره  یا  قانونی  اجبار  هیچ  اعضایش  و  اجرایی  »شورای 
جهت  و  روحیه  و  داشت  نخواهند  حزب  نظرات  و  پیشنهادات 
دغدغه ها  و  مسائل  تحلیل  و  بررسی  روحیۀ  مباحث  این  در  گیری 
با  رابطه  در  حزب  رهبری  اصل  بود.  خواهد  یکدیگر  از  یادگیری  و 
شورای اجرایی به گونهای تفسیر نشده و دارای رویکردی نخواهد بود 
گیرد«  قرار  قانونگذار  مجلس  مقررات  و  پایهای  اصول  با  تضاد  در  که 

هشت( امیر سپس ادامه می دهد:
این است که  نمایان می شود  بند دوم بخش دوم  بعدی که در  »نکته 
در خواست استیضاح هر یک از اعضای شورای اجرایی )همون دولت(، 
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پیروت

ــت  ــور، تح ــراد فرهادپ ــا م ــان ب ــام آب ــارۀ قی ــه ای درب ــرا مصاحب اخی
ــوان »جبهــه واحــد؛ پیــش شــرط وجــود سیاســت« )1( در ســایت  عن
تــز یازدهــم منتشــر شــده. در ایــن مصاحبــه فرهادپــور تــالش می کنــد 
ــت  ــول فعالی ــور در ط ــردازد. فرهادپ ــود بپ ــرایط موج ــل ش ــه تحلی ب
ــه ترجمــه آنهــا  فکــری خــود، همیشــه در مقابــل آثــاری کــه دســت ب
ــت  ــل وضعی ــل تحلی ــرده و در مقاب ــات ک ــود را اثب ــتی خ زده زبردس
هایــی کــه در مقابلــش قــرار گرفتــه نیــز دســت و پــا بســته بودنــش را. 
ــار  ــار نیــز تــرک عــادت نکــرده و یــک ب ایــن مترجــم زبردســت ایــن ب
ــت. ــه گذاش ــرایط صح ــل ش ــل تحلی ــری اش در مقاب ــر گیج س ــر ب دیگ

معتقدیــم، بــرای آنکــه گفته هــای فرهادپــور در ایــن مصاحبــه را بهتــر 
بفهمیــم، الزم اســت کــه بــر نگفته هــای وی پرتویــی بیافکنیــم. امیــد که 
ــه چارچــوب  ــا اشــاره ب از خــالل تحلیــل گفته هــا و نگفته هــای وی و ب
فکــری ای کــه او بــرای تحلیــل شــرایط بدان متوســل شــده )نظــرات آلن 
بدیــو()2( ، بــه دالیــل گیج ســری هایش در تحلیــل وضعیــت پــی ببریــم.

طبقات و دولت
فرهادپــور جــا بــه جــا از طبقــات نــام می بــرد امــا تحلیــل طبقاتــی بــه 
کلــی در بحثــش غایب اســت. او در پاســخ به پرســش از »ترکیب طبقاتی 
قیــام« و »نپیوســتن بخــش هایــی از جامعــه« به خیــزش آبــان می گوید:

ــت  ــات فرودس ــا طبق ــام عمدت ــن قی ــاالن ای ــه فع ــت ک ــت اس »درس
ــود  ــاد ب ــا زی ــری در آنه ــه درگی ــی ک ــد، و مناطق ــکار بودن ــان بی و جوان
ــه از  ــی قضی ــین، ول ــیه نش ــق حاش ــهرها و مناط ــی ش ــا حواش عمدت
ــت قطــع نمی شــد  ــر اینترن ــوان گفــت اگ ــود. حتــی می ت ــر ب ــن فرات ای
ــلما  ــه مس ــم ک ــم می بودی ــری ه ــار دیگ ــتر اقش ــارکت بیش ــاهد مش ش
ــرکت  ــکان ش ــی ام ــتند ول ــی داش ــا ایدئولوژیک ــی ی ــی سیاس همراه
ــدا کننــد.« ــی نداشــتند چــون اصــال نمی توانســتند یکدیگــر را پی عمل

ــکل  ــد متش ــد در ص ــان ص ــزش آب ــه خی ــتیم ک ــی نیس ــز مدع ــا نی م
ــه در  ــت ک ــن اس ــئله ای ــا مس ــت، ام ــوده اس ــت ب ــات فرودس از طبق
تحلیــل هــر خیزشــی بــا توجــه بــه پایگاه هــای طبقاتــی عمــده 
ــزش،  ــروز خی ــکال ب ــتها و اش ــعارها، خواس ــده، ش ــرکت کنن ــراد ش اف
ــه  ــم. اینگون ــزش را کشــف کنی ــدۀ خی ــوده ای عم ــای ت ــم پایه ه بتوانی
ــر کشــیده شــده باشــد.  ــوذ ناپذی ــات عایقــی نف نیســت کــه بیــن طبق
ــان  ــاوت ش ــی متف ــای طبقات ــه پایگاه ه ــه ب ــا توج ــا ب ــا خیزش ه ام
می تواننــد ماهیت هــای متفاوتــی داشــته باشــند. البتــه نبایــد فرامــوش 
کنیــم کــه آنچــه تعییــن کننــده در ماهیــت خیــزش هــا، جنبش هــا و 
قیام هــا اســت، خطــوط سیاســی حاکــم بــر آنهــا و رهبــری آنهــا اســت 
ــت  ــی اس ــا نکات ــده. این ه ــرکت کنن ــراد ش ــی اف ــگاه طبقات ــه پای و ن
ــی  ــکار مبان ــه و ان ــه جامع ــش ب ــوۀ نگاه ــت نح ــه عل ــور ب ــه فرهادپ ک
ــردازد. ــه و نمی پ ــا نپرداخت ــه آنه ــا ب ــه، اساس ــِی جامع ــل طبقات تحلی
در امتــداد همیــن نگــرش اســت کــه فرهادپــور عنــوان می کنــد:

ــی  ــی و سیاس ــائل فرهنگ ــال مس ــی دنب ــات مدن ــواره طبق ــه هم »اینک
ــد  ــاد می رون ــال اقتص ــتان دنب ــی دس ــا و ته ــط پاپتی ه ــد و فق می رون
ــم صــادق نیســت...  ــالب 57 ه ــورد انق ــی در م ــه حت ــزی اســت ک چی
ــت یکــی  ــرد و گف ــات را از هــم ســوا ک ــوان طبق ــن اصــال نمی ت بنابرای

و  مجلس  آرای  سوم  دو  به  عالی  دیوان  اعضای  و  قضائیه  قوه  اعضای 
برای صدور حکم برکناری آنان به سه چهارم آراء نیاز است. این یعنی 
آن  به جز  تمام کرسی های مجلس  بدترین حالت که ح .ک.ا  در  حتی 
سی درصدی که طبق قانون اساسی »باید« از میان کاندیداهای مورد 
اقلیت  باشه و 70-30 در  از دست داده  انتخاب شوند رو  تایید حزب 
دیوان  اعضای  و  قضات  اجرایی،  مقامات  از  یک  هیچ  برکناری  باشه 
آشکار  تبعات  نیست .  امکان پذیر  کمونیست  موافقت حزب  بدون  عالی 
حزب  اختیار  در  قضایی  و  اجرایی  پست های  که  اینه  مکانیسم  این 
کمونیست ایران، به نوعی بیمه و غیر قابل عزل توسط مجلس می شن«. 
بار دیگر ناچاریم به منتقد »منصف«مان یادآوری کنیم که این معادله 
روی دیگری هم دارد؛ حزب کمونیست نمی تواند به دلخواه هیچکدام 
اکثریت  نظر  جلب  به  و  کند  برکنار  را  قضایی  یا  اجرایی  مقامات  از 
درصد   40 تا   30 بین  فقط  حالت  بهترین  در  عمل  در  )که  مجلس 
آن را در اختیار خواهد داشت( نیاز دارد. پس می بینیم که این اصل 
و  نیرو  هر  یا  کمونیست  حزب  جانبۀ  یک  اتوریتۀ  اعمال  از  ماده،  و 
است. کرده  جلوگیری  حکومتی  نصبهای  و  عزل  برای  دیگری  مرجع 

ادامه  چنین  امیر  توئیت های  بحث،  مورد  مادۀ  و  بند  همین  در  نه( 
از  برکناری  فقط  پیش نویس  این  در  استیضاح  »تبعات   : که  می دهند 
مقام فعلی نیست و شامل »حداقل« ده سال انفصال از خدمات دولتی 
از  یعنی  سوسیالیستی  جمهوری  یک  در  که  جنایی  محاکمه  حتی  و 
هم  خانواده  اعضای  بهمراه  اعدام  حداکثر  تا  گوالگ  به  اعزام  حداقل 
می شه...« ]تأکیدات از ما است[. واقعا اینجاها دیگر این منتقد ما است 
به  مدعایش  بی  ادعاهای  و  پایه  بی  گرایی های  ذهنی  اثبات  برای  که 
»روضه خوانی« افتاده است. اوال کلمه »جنایی« در متن نیامده است و 
معلوم نیست منتقد ما آن را از کجا به عنوان چاشنی برای زیاد کردن 
دوم  است؟!  آورده  کمونیسم  علیه  وامصیبتایش  روضۀ  گداز  و  سوز 
اینکه کجای این متن صحبت از اردوگاه های کار اجباری )گوالگ( یا 
جای  به  ما  منتقد  چرا  واقعا  است؟!  شده  خانواده«  همراه  به  »اعدام 
یک نقد اصولی و وفاداری به واقعیت ]دست کم در حد آنچه در یک 
می زند؟ اساسی  بی  تفاسیر  چنین  به  دست  است[  شده  نوشته  متن 

اینه که  این پیش نویس  امیر می گوید: »نکته اصلی بخش دفاعی  ده( 
عمومی  امنیت  و  دفاعی  ارگان های  دیگر  و  میلیشیا  مسلح،  نیروهای 
رهبری  تحت  که  دموکراتیک،  و  قانونی  مثال  دولت  کنترل  تحت  نه 
است  شده  تصریح  اساسی  قانون  سند  در  اوال  بود«.  خواهد  ح.ک.ا 
و  رهبری  سیستم  یک  نظارت  تحت  امنیتی  و  نظامی  ارگانهای  که 
هستند  حزب  و  مرکزی  اجرایی  شورای  از  متشکل  دفاعی  کمیسیون 
است  حزب  با  نیروها  این  مسئولیت  نهایی  تحلیل  در  و  نهایتا  اما 
تحت  نهایتا  مسلح  نیروهای  چه  اگر  اینکه  مهمتر  و  ثانیا   )86 )ص 
باشند  پاسخگو  باید  قانون  مقابل  در  اما  دارند  قرار  حزب  رهبری 
صورت  در  نیستند.  قانون  این  از  تخطی  به  مجاز  وجه  هیچ  به  و 
)89 )ص  میشوند  محاکمه  کشور  قضایی  مراجع  در  قانون  از  تخطی 

در شماره های بعدی خواهیم کوشید انتقادات، سواالت و ابهامات دیگری 
که در رابطه با سند قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران 
)پیشنویس پیشنهادی( مطرح شده است را مورد بررسی و بحث قرار دهیم.

1-https://twitter.com/neisan_abux/status/1228685480037928960

 گریزان از وضع موجود، 

بیگانه با انقالب
نقدی بر مصاحبه مراد فرهادپور
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دنبــال اقتصــاد اســت و دیگری سیاســت. شــاید حتــی جنبــش 88 را هم 
مــا االن بایــد اینگونــه بخوانیــم، یعنــی واکنــش عمدتــا طبقــات میانــی 
کــه زودتــر بــه شــکل های ســلب مالکیــت از خــود پــی بــرد، البتــه همراه 
بــا انبوهــی از خواســته ها و تقاضاهــای فرهنگــی و سیاســی. بــه همیــن 
ترتیــب، دور بعــدی اعتراضــات و واکنــش بــه بحران هــای ســرمایه داری 
ــش  ــای واکن ــازی مبن ــی س ــی جهان ــران کل ــه بح ــران و چ ــه در ای چ
طبقــات فرودســت و فقیــر در 96 و 98 بــود. ولــی بــاز هــم در ایــن مــورد 
ــا( ــد از م ــزش سیاســت و اقتصــاد هســتیم« )تاکی ــاهد آمی ــدا ش از ابت

از پرتــاب شــدن ناگهانــی انــگارۀ جدیــد »طبقــات مدنــی« کــه بگذریــم، 
ــه و ســرخود طبقــات را از هــم  ــه ذکــر اســت کــه مــا دلبخواهان الزم ب
ــر  ــا مالکیــت ب ــه 1- نســبت شــان ب ــا ب »ســوا« نمی کنیــم. طبقــات بن
ــزان  ــی و 3- می ــیم کار اجتماع ــان در تقس ــگاه ش ــد 2- جای ــزار تولی اب
ســهمی کــه از توزیــع ثــروت اجتماعــی می برنــد، از هــم جــدا می شــوند. 
اساســا افــراد بنــا بــه جایــگاه عینــی ای کــه در روابــط تولیــدی اشــغال 
می کننــد، از فرصت هــا و امکاناتــی بهــره منــد یــا بــی بهــره می شــوند 
ــی و  ــان بین ــگاه، جه ــر ن ــی ب ــرات واقع ــی تاثی ــای عین ــن جایگاه ه و ای
ــان،  ــد. )آواکی ــات می گذارن ــراد در طبق ــه خــودی اف ــود ب گرایشــات خ
1398: 15-12( عــدم درک ایــن چنیــن مســائِل بنیــادی اســت 
کــه بــه عــدم فهــم تفاوت هــای طبقاتــی جنبش هــا و 
ــی  ــمت تحلیل ــه س ــور را ب ــد و فرهادپ ــا می انجام خیزش ه
ســوق می دهــد کــه دی 96 و آبــان 98 را بــه جنبــش 88 وصل 
می کنــد. او گسســت ها و شــکاف های عمیــق 96 و 98 از 
88 را بــا مفهــوم »ســلب مالکیــت« )در ادامــه بــه تحلیــل ایــن 
ــی  ــه »انبوه ــاره ب ــا اش ــد و ب ــر می کن ــم( پ ــوم می پردازی مفه
ــات  ــی« طبق ــی و سیاس ــای فرهنگ ــته ها و تقاضاه از خواس
ــخصه ها  ــا، مش ــاوت ه ــن تف ــود را از تبیی ــان خ ــی، گریب میان
و گسســت های تاریخــی از 88 تــا 98 رهــا می کنــد. )3(  
»تقســیم  از  دارد  قصــد  کــه  اســت  روشــنفکری  تحلیــِل  ایــن 
»تحلیــل  براســاس  و  کنــد  فــرار  انتزاعــی«  صرفــا  بندی هــای 
ــا  ــی این ه ــم آمیختگ ــک و دره ــی... دیالکتی ــت تاریخ ــت واقعی درس
}طبقــات، زیربنــا و روبنــا، سیاســت و اقتصــاد{« را نشــان دهــد. 
امــا چــه چیــزی موجــب می شــود کــه فرهادپــور گسســت های 
فکــری،  پراکندگــی  ایــن  آبشــخور  نبینــد؟  را   98 تــا   88 بیــن 
فرهادپــور  کــه  دیگــری  فکــری  پراکندگی هــای  اغلــب  مثــل 
پرداخــت،  خواهیــم  آنهــا  بــه  ادامــه  در  و  اســت  آنهــا  درگیــر 
بنابرایــن  اســت.  بدیــو  آلــن  فرانســوی  فیلســوف  فکــری  نظــام 
ــم. ــری بیاندازی ــو نظ ــی از آراء بدی ــه برخ ــذرا، ب ــه گ ــم اگرچ ناگزیری

ــم  ــاهد در ه ــر، ش ــخ بش ــی از تاری ــه در مقاطع ــت ک ــد اس ــو معتق بدی
ــال  ــورت کام ــه ص ــه ب ــتیم ک ــت هس ــک وضعی ــر ی ــردگی عناص فش
غیرمنتظــره موجــب انفجــاری در وضعیــت می شــوند و منطــق و 
قوانیــن آن وضعیــت را بــر هــم می زننــد و »ســوژه آگاِه« مختــص 
خــود و حقیقــت را شــکل می دهنــد. او ایــن بزنگاه هــا را بــا اســم رمــز 
ــو   ــا و دیگــران ص 178( البتــه بدی »رخــداد« کدگــذاری می کنــد. )لوت
همیشــه از رخــداد بــه مثابــه »خلــق یــک امــکان« ســخن می گویــد و 
نــه الزامــا تحقــق واقعــی )بدیــو1395: 32(. امــا نکتــه مهــم ایــن اســت 
کــه او نــه تنهــا بــر غیرمنتظــره و تصادفــی بــودن رخــداد تاکیــد دارد، 
بلکــه بــر غیرقابــل ارزیابــی بــودن و اثبــات ناپذیــری رخــداد نیــز اصــرار 
ــاده و  ــت جــا افت ــد معرف ــا اســتمداد از قواع ــد ب ــر بتوانی ــد: » اگ می کن
رســمی، صــدق یــا کــذب ایــن جملــه »ایــن رخــداد بــه وضعیــت تعلــق 
ــود؛  ــد ب ــداد نخواه ــان رخ ــورد نظرت ــداِد م ــد، رخ ــن کنی دارد« را تعیی
چــرا کــه در آن صــورت در درون وضعیــت محاســبه کردنــی می بــود.« 
ــه  ــو رخــداد را ب ــه بدی ــت اســت ک ــن عل ــه همی ــو 1387: 145( ب )بدی
ــران 180(  ــا و دیگ ــد. )لوت ــی می کن ــاب« معرف ــانس ن ــک »ش ــه ی مثاب
و از آنجایــی کــه »رخــداد تعییــن کردنــی نیســت، ظهــور ســوژۀ 

ــی  ــه میانج ــه؟ »ب ــی آورد« چگون ــرا الزم م ــون و چ ــی چ ــداد را ب رخ
ــاق  ــدی«: »اتف ــرط بن ــا ش ــار ی ــک قم ــب ی ــه ای در قال ــن جمل گفت
ــانم،  ــش برس ــه اثبات ــه ب ــم و ن ــی اش کن ــم ارزیاب ــه می توان ــاده، ن افت
ــو 1387: 145( ــد.« ) بدی ــم مان ــادار خواه ــدان وف ــه ب ــن هم ــا ای ب

پرســش موجهــی کــه می توانیــم از بدیو بپرســیم این اســت کــه در میان 
رخدادهــای سیاســی )بدیــو مقولــۀ رخــداد را عــالوه بــر عرصه سیاســت، 
ــد( مناســبات  ــز تســری می ده ــر و عشــق نی ــم، هن ــای عل ــه عرصه ه ب
و تضادهــای طبقاتــی چــه جایگاهــی دارنــد؟ وی بــه مــا چنیــن خواهــد 
گفــت: »مســئله فراتــر رفتــن اســت از ایــن طــرز فکر کــه سیاســت گروه 
هایــی عینــی را بازنمایــی می کنــد کــه می تــوان زیــر نــام طبقــات آنهــا 
را مشــخص ســاخت. ایــن طــرز فکــر بــه وقــت خــود قــدرت و اهمیــت 
ــدأ فعالیــت  ــروز نمی توانیــم مب ــا، ام ــده م ــه عقی ــا ب ــراوان داشــت. ام ف
نظــری و عملــی خــود را ایــن طرز فکــر قرار دهیــم« )بدیــو 1387: 415(

ــه  ــیحیت، حمل ــور مس ــو ظه ــزد بدی ــه در ن ــت ک ــب اس ــن ترتی ــه ای ب
ــه کاخ تویلیــری در 1792، کمــون پاریــس، انقــالب اکتبــر و مــی 68  ب
ــو  ــر بدی ــداد از نظ ــوری رخ ــه مح ــتند. »نکت ــداد« هس ــی »رخ همگ
ــه دارد« و  ــا تســاوی جویان ــی عمیق ــت و محتوای ــه خصل ــن اســت ک ای
ــت  ــه گسس ــت ک ــتی اس ــای فرمالیس ــن تحلیل ه ــک چنی ــس ی در پ
کاخ زمســتانی 1917 از کاخ تویلیــری 1792 محــو می شــود. )لوتــا 
ایــن  می خواهــد گسســت های  کــه  هنگامــی  و  دیگــران 178(  و 
ــر آزادی«  ــز از »فک ــی تمرک ــه جای ــه جاب ــا ب ــد صرف ــح ده دو را توضی
و  آزادی  بــه  نســبت  برابــری  »اولویــت  بــه  فرانســه  انقــالب  در 
ــو 1395: 43( ــد. )بدی ــاره می کن ــم« اش ــده کمونیس ــت« در »ای مالکی

بــا عاریــت گرفتــن ایــن نظــام فکــری و بــا فاصلــه گرفتــن از »تقســیم 
ــد  ــروز می توان ــور ام ــه فرهادپ ــت ک ــی« اس ــا انتزاع ــای صرف بندی ه
»جنبــش 22 خــرداد 88« را بــه خیــزش آبــان 98 پیونــد دهــد، 
ــان  ــت هم ــش( توانس ــال پی ــش از 10 س ــروز )بی ــه دی ــور ک همانط
جنبــش را بــه »رخــداد57« وصلــه پینــه کنــد: »»جنبــش 22 خــرداد« 
ــداوم و تحقــق  ــز انقــالب 57 نیســت، بلکــه ت ــه فقــط تکــرار طنزآمی ن
پتانســیل حقیقتــا سیاســی رخــداد 57 اســت« )4(  او در همــان دوران 
ــی  ــارزات طبقات ــه عرصــه مب ــه مثاب ــه ب )مــرداد 88( نیــز سیاســت را ن
ــه تأســی از  ــه ب ــه مســلط، بلک ــلطۀ طبق ــظ س ــت در حف ــالش دول و ت
ــی  ــت »در وضعیت ــی« می دانس ــط حقیقت ــردن و بس ــاع ک ــو »دف بدی
معیــن«. حقیقتــی کــه »در چارچــوب زبــان و معرفــت مســلط و 
رســمی چیــزی اســت بیــان ناپذیــر و ناشــناختنی و نهایتــا ناموجــود...«

ــوص  ــری او در خص ــج س ــور. گی ــر فرهادپ ــه اخی ــه مصاحب ــم ب برگردی
ــت. او  ــات اس ــئله طبق ــش از مس ــب بی ــه مرات ــی ب ــت حت ــئله دول مس
ــد،  ــد می کن ــری را نق ــه فک ــدام نحل ــد ک ــخص باش ــه مش ــدون آنک ب
می گویــد: »معمــوال بــه دولــت بــه عنــوان یــک شــبح نگریســته 
ــی  ــردد، طبقات ــی برگ ــل طبقات ــک تحلی ــه ی ــد ب ــا بای ــه قاعدت ــد ک ان
ــه  ــتند ک ــمی هس ــا اس ــد و صرف ــود دارن ــخ  وج ــا ورای تاری ــه گوی ک
مــا بــر زبــان می آوریــم... در نتیجــه یــک امــر خیالــی و ذهنــی 
را بــی هیــچ میانجــی تاریخــی بــه بیــرون ســرایت می دهیــم«.

ــه  ــت را »ب ــانی دول ــه کس ــی و چ ــم ِک ــا نمی دانی ــور! م ــای فرهادپ آق
عنــوان یــک شــبح نگریســته« امــا می دانیــم کــه هــر تحلیلــی از دولــت 
بــدون توجــه بــه طبقــات، تحلیــل توخالــی بیــش نخواهــد بــود و تحلیل 
دولــت »قاعدتــا بایــد بــه یــک تحلیــل طبقاتــی بــر گــردد«. مضــاف بــر 
ایــن و مهمتــر از آن، آقــای فرهادپــور! دولــت را اگــر از ماهیــت طبقاتــی 
اش، یعنــی بــه مثابــه ابــزار ســلطه طبقــه مســلط ، جــدا کنیــم، اســت 
کــه بــه مثابــه شــبحی در خواهــد آمــد کــه بــر فــراز طبقــات و تضادهای 
طبقاتــی در گــردش خواهــد بــود. برخــالف مــورد قبلــی، فهــم اخیــر را 
می دانیــم کــه چــه زمانــی )بیــش از 400 ســال پیــش( و چــه کســانی 
)تئوریســین های بــورژوازی( در بــاب اســطوره دولــت پــرورش داده انــد.
فرهادپــور در بــاب دولــت ســواالت عجیبــی را نیــز طــرح می کنــد: »...
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ــای  ــود؟ انقالب ه ــت خالصــه می ش ــن دول ــط در گرفت ــالب فق ــا انق آی
عظیمــی بــر اثــر خطــر دولــت پرســتی بــر بــاد رفتنــد و بــه سرنوشــت 
هایــی شــوم دچــار شــدند.« )تاکیــد از ما اســت( منظــور آقــای فرهادپور 
از انقــالب چیســت؟ و انقالب هــای عظیمــی کــه بــدان اشــاره می کنــد 
ــه  ــم ک ــن دهی ــور تضمی ــای فرهادپ ــه آق ــم ب ــا می توانی ــد؟ ام کدامن
ــن را مارکــس  ــت« نیســتند. ای ــال »گرفتــن دول ــه دنب کمونیســت ها ب
قریــب بــه 150 ســال پیــش در جمــع بنــدی از کمــون پاریــس عنــوان 
کــرد: »بــه ویــژه کمــون ثابــت کــرد کــه طبقــه کارگــر نمی توانــد بــه 
طــور ســاده ماشــین دولتــی حاضــر و آمــاده ای را تصــرف نمایــد و آن 
را بــرای مقاصــد خویــش بــه کار انــدازد« لنیــن نیــز در اثــر درخشــان 
ــر  ــه کارگ ــرد: »طبق ــد ک ــوزه تاکی ــن آم ــر ای ــالب ب ــت و انق خــود دول
بایــد ماشــین دولتــی حاضــر و آمــاده را خــرد کــرده و در هــم شــکند، 
نــه ایــن کــه بــه تصــرف  ســادۀ آن اکتفــا ورزد« )لنیــن 1384: 711(

ــه  ــت«اند و ن ــت پرس ــه »دول ــت ها ن ــور! کمونیس ــای فرهادپ ــه آق بل
ــرای کمونیســت ها  ــی ب ــن و حت ــت«. همچنی ــن دول ــال »گرفت ــه دنب ب
انقــالب در خــرد کــردن ماشــین دولتــِی کهنــه، »خالصــه نمی شــود«. 
بلکــه تنهــا پیــش شــرطی اســت بــرای اســتقرار دیکتاتــوری پرولتاریــا 
ــا در جهــت الغــاء »چهــار  ــوری پرولتاری و ادامــه انقــالب تحــت دیکتات
کلیــت« و »زوال« کلــی دولــت -بــه معنــی اخــص کلمه- در کمونیســم. 
ــه  ــاره ب ــان از اش ــم( مقصودت ــی نداری ــت خوان ــا )قصــد نی ــر احیان و اگ
»سرنوشــت شــوم دولــت پرســتی«، پیشــکش کــردن »سیاســت 
رهایــی بخــشِ« »حفــظ فاصلــه از دولــت« و »مطالبــه گــری از دولــت« 
ــی،  ــتینی های آلمان ــری )برنش ــان دیگ ــم کس ــد بگویی ــد )5(، بای باش
پسیبلیســت های  انگلیســی،  فابین هــای  روس،  اکونومیســت های 
فرانســوی و سندیکالیســت های سراســر جهــان( ســالها پیــش از بدیــو 
چنیــن سیاســتی کــه »وعــده نتایــج محســوس« میــداد را بــه جنبــش 
ــد! ــت ندهی ــود زحم ــه خ ــما ب ــد. ش ــرده ان ــکش ک ــتی پیش کمونیس

جبهه متحد و حزب
فرهادپــور در ایــن مصاحبــه تاکیــد زیــادی بــر »جبهــه واحــد« 
می گــذارد و آن را بــه مثابــه »پیــش شــرط سیاســت« مطــرح 
ایــن جــا ســعی می کنیــم نشــان دهیــم »جبهــه  می کنــد. در 
واحــد«ی کــه فرهادپــور مطــرح می کنــد، ارتباطــی بــا جبهــه 
ــز  ــه چی ــش هم ــان »جنب ــتر نش ــدارد و بیش ــم ن ــد مارکسیس متح
اســت« را می تــوان در جبهــه واحــد مــد نظــر او ســراغ گرفــت. 
او می گویــد: »جبهــه واحــد یعنــی همراهــی بــر ســر یــک برنامــه عمــل 
مشــترک کــه پیــش شــرط اساســی وجــود سیاســت و مبــارزه سیاســی 
ــه فقــط بیــن گروه هــای سیاســی  اســت« و ادامــه می دهــد: »اتحــاد ن
بلکــه فراتــر از آن بیــن جریانــات مختلــف جنبــش کارگــری، جنبــش 
ــان  ــردی و آزادی بی ــوق ف ــه حق ــی ک ــروه های ــجویان و گ ــان، دانش زن
ــد  ــال می کنن ــی را دنب ــته های ــوه خواس ــی و انب ــای اجتماع و آزادی ه
ــروزی  ــدرن ام ــه م ــک جامع ــی بخــش در ی ــای حرکــت رهای ــه مبن ک
ــرض  ــی و »ف ــرایط کنون ــه واحــد« در ش ــان بحــث »جبه ــد.« او بنی ان
اصلــی« را بــا توجــه بــه ایــن هدفگیــری بنــا می کنــد کــه »در تحلیــل 
ــا  ــه عمدت ــیم ک ــول برس ــکلی از تح ــه ش ــی ب ــاع سیاس ــرِی اوض نظ
ــم  ــت، آن ه ــی اس ــای داخل ــان و جریان ه ــردم خودم ــه م ــی ب متک
ــی«. ــت مل ــا حاکمی ــی ی ــت مردم ــن سرنوش ــوم تعیی ــاس مفه ــر اس ب

ــه  ــن اســت ک ــن ای ــزی ضام ــور پرســید چــه چی ــوان از فرهادپ ــی ت م
اتحــاد گروه هــای سیاســی و جنبش هــای مختلــف اجتماعــی بــه افــق 
دخالت هــای خارجــی گــره نخــورد؟ بحران هــای ســرمایه داری در 
شــرایط مشــخص می تواننــد گروه هــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی 
ــک  ــه یکدیگــر نزدی ــۀ عمــل مشــترک ارتجاعــی ب ــک برنام را حــول ی
ــه  ــاره ب ــدون اش ــد ب ــۀ متح ــردن از جبه ــت ک ــن صحب ــد. بنابرای کنن
اصــول ایــن اتحــاد و »هســتۀ مســتحکم« انقالبــی هدایــت کننــده یــا 
حداقــل شــرکت کننــده در ایــن اتحــاد، نمی توانــد چیــزی جــز ســتایش 
بــی خــوِد جنبش هــای خــود بــه خــودی و دنبالــه روی از آنهــا باشــد.

ایــن در صورتــی اســت کــه جبهــه متحــد در نــگاه مارکسیســتی، یــک 
اســتراتژی بــرای انقــالب کمونیســتی تحــت رهبــری حــزب کمونیســت 
بــوده و هســت. آواکیــان پافشــاری می کنــد کــه »جبهــه متحــد تحــت 
ــت«  ــح اس ــتراتژیک صحی ــری اس ــت گی ــک جه ــا، ی ــری پرولتاری رهب
ــر ایــن  )آواکیــان 1397: 278( و در ضــرورت تشــکیل جبهــه متحــد ب
مســئله انگشــت می نهــد کــه » انقالبــی کــه بــه آن نیــاز اســت، از دل 
ــه  ــه طبق ــرد علی ــر در نب ــه کارگ ــا طبق ــه ی ــه طبق ــه علی ــارزۀ طبق مب
ســرمایه دار بــه مفهومــی تنــگ نظرانــه بیــرون نخواهــد آمد«. )همــان( او 
همچنیــن بــا ارائــه مفهــوم »هســته مســتحکم بــا االستیســتۀ بســیار بــر 
مبنــای هســته مســتحکم« درک مــا را از ایــن مفهــوم عمیق تــر می کند. 
در واقــع در تمامــی جوامــع ســرمایه داری تضادهــا و ســتم هایــی وجــود 
دارد. توده هــا از طبقــات مختلــف بــه میزان هــای متفــاوت از ایــن 
ــه ای را  ــم جامع ــا نمی توانی ــا م ــج می کشــند. ام ــتم ها رن ــا و س تضاد ه
پیــدا کنیــم کــه در آن تمــام افــراد کمونیســت باشــند، یــا بــرای اهــداف 
و تحقــق جامعــه کمونیســتی بجنگنــد. بنابرایــن وظیفــه کمونیســت ها 
صــرف متحــد کــردن یــا ایجــاد همبســتگی بیــن جنبش هــای 
ــرمایه داری در  ــه س ــای جامع ــود تضاده ــه خ ــرا ک ــت، چ ــف نیس مختل
وهله هــای بحرانــی اش امــکان ایــن اتحادهــا را محقــق می کنــد. آنچــه 
ــن  ــد دادن ای ــت، پیون ــت ها اس ــد کمونیس ــه اکی ــورد وظیف ــن م در ای
ــت.  ــتی اس ــای کمونیس ــه افق ه ــا ب ــرو آنه ــای پیش ــا و الیه ه جنبش ه
ــن جنبشــها  ــق مکانیکــی شــعارهای کمونیســتی درون ای مقصــود تزری
یــا تحمیــل کــردن چارچــوب و مطالبــات کمونیســتی بــه آنهــا نیســت. 
بلکــه پیــش گذاشــتن اســتراتژی و خــط و نقشــه از ســوی کمونیســتها 
ــها در  ــن جنبش ــمتگیری ای ــم و س ــه دینامیس ــه ای ک ــه گون ــت، ب اس
ــه و از  ــرار گرفت ــتی ق ــالب کمونیس ــه انق ــت ب ــیر خدم ــت در مس نهای
ــه ایــن معنــا  ــد. ب ــر برون چارچوبه هــای تنــگ افــق طبقــات دیگــر فرات
نیــاز بــه هســته مســتحکمی اســت کــه  بــه ایــن کار مبــادرت ورزد. چــرا 
ــه در یــک فضــای خــالء اجتماعــی، بلکــه  کــه جنبشــهای اجتماعــی ن
ــی  ــای بورژوای ــا و ایدئولوژی ه ــا، عادته ــده ه ــرات، ای ــدودۀ تفک در مح
ــش  ــرد، گرای ــد ک ــن تأکی ــد و لنی ــورت می گیرن ــی ص ــرده بورژوای و خ
ــر  ــال و پ ــر ب ــن زی ــان، رفت ــارزه ش ــی در مب ــا حت ــۀ توده ه خودانگیخت
خطــوط و تفکــرات و راه حل هــای بورژوایــی و خــرده بورژوایــی اســت.

ــۀ  ــتحکم هم ــته مس ــت؟ »هس ــتحکم چیس ــته ی مس ــن هس ــال ای ح
ــا پیشــروی در مســیر کمونیســم جهانــی... و  اصولــی اســت در رابطــه ب
بــه کاربســت آنهــا در ابعــاد مختلــف. هســته مســتحکم یعنــی افــرادی 
کــه بــر اســاس ایــن درک و جهــت گیــری و ایــن رویکــرد اســتراتژیک 
فعالیــت می کننــد.« )آواکیــان 1397: 200( ایــن درک ماتریالیســتی و 
دیالکتیکــی از تضادهــای جامعــه و وظایــف کمونیســتها، ایــن امــکان را 
ــر  ــای اجتناب ناپذی ــا از تضاده ــی آورد ت ــم م ــت ها فراه ــرای کمونیس ب
سســرمایه داری و ضرورت هــای آن بتواننــد بــرای اســتفادۀ همــه جانبــه 
ــرای مبــارزه شــان بهــره  جهــت گســترش محدوده هــای آزادی خــود ب
ببرنــد. بــه ایــن ترتیــب ضــرورت جبهــه متحــِد تحــت رهبــری پرولتاریــا 
بــرای کمونیســت ها از ضرورت هــای مبــارزه شــان بــرای تحقــق جامعــه 
کمونیســتی اســتخراج می شــود و نــه از ایــن کــه بتوانیم »همه بــا هم« با 
مخــرج مشــترک منافــع مــان در هــر جنبشــی، قــوی تــر فعالیــت کنیــم. 
 علــی رغــم اینکــه رفیــق آواکیــان در بحــث هایــش از جبهــه متحــد، 
ــا  ــد و ب ــاره می کن ــر اش ــن ام ــای ای ــف ضرورت ه ــب مختل ــه جوان ب
نقــد جوانــب غلــط ایــن بحــث در تجــارب پیشــن )6( ، فهممــان را در 
ایــن مــورد تکامــل می دهــد، امــا او نبــود کــه مفهــوم »جبهــه متحــد 
تحــت رهبــری پرولتاریــا« را اول بــار صــورت بنــدی کــرد. )7( لنیــن و 
مائــو اســالف او در تبییــن ایــن بحــث بودنــد. مائــو در بحــث از جبهــه 
ــر »اســتقالل نســبی« حــزب کمونیســت در درون  ــی ب متحــد ضدژاپن
جبهــه متحــد تأکیــد کــرد و گفــت: »مــا بــه هیــچ وجــه نبایــد جبهــه 
ــه  ــچ وج ــه هی ــز ب ــال نی ــن ح ــی در عی ــکنیم. ول ــم ش ــد را دره متح
ــارت اســت از  ــا عب ــم... سیاســت م ــای خــود را ببندی ــد دســت و پ نبای
ــی  ــد، یعن ــه متح ــتگی در درون جبه ــدم وابس ــتقالل و ع ــت اس سیاس
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ــن  ــد 2 ص 324( لنی ــو: جل ــتقالل« )مائ ــال اس ــن ح ــدت و در عی وح
ــد کــرد؟ تصریــح می کنــد  ــا مارتینــف در چــه بای نیــز در پلمیــک ب
ــی  ــرهای اجتماع ــرکت قش ــزوم ش ــکان و ل ــر ام ــر س ــث ب ــه: »بح ک
ــن  ــا ای ــت و م ــه اس ــت مطلق ــردن حکوم ــرنگون ک ــرای س ــون ب گوناگ
»فعالیــت موثــر قشــرهای گوناگــون اپوزیســیون« را نــه تنهــا می توانیــم 
ــا  ــیم، حتم ــاهنگ« باش ــم »پیش ــر بخواهی ــه اگ ــم، بلک ــری کنی رهب
ــا اســت( )لنیــن 1384: 272( ــد از م ــد رهبــری کنیــم« )8(  )تاکی بای

بگذاریــد اینگونــه بگوییــم کــه بنــا نیســت و اساســا غیرممکــن اســت که 
تمامــی عناصــر جبهــه متحــد انقالبــی باشــند، امــا اگــر جبهــه متحــد 
بخواهــد مترقــی بمانــد، بایــد واجــد چارچوب هــای مشــخص و مترقــی 
ــه  ــاداری ب ــن وف ــز ضم ــی نی ــای انقالب ــوده و نیروه ــاد ب ــرای اتح ای ب
اصــول اتحــاد، افــق کمونیســتی خــود را پیــش چشــم توده ها گذاشــته و 
شــرایط را بــرای انباشــت هــر چــه بیشــتر عناصر پیشــروِی جبهــه متحد 
ــر ایــن نکتــه خســته  ــرای انقــالب را فراهــم کننــد. نبایــد از تاکیــد ب ب
شــویم کــه جبهــه متحــد ادغــام بینــش و منافــع پرولتاریــا بــا بینــش و 
منافــع طبقــات دیگــر نیســت. جبهــه متحــد و حتــا اتحــاد کوتــاه مــدت، 
ــن مخــرج مشــترک«  ــر »کوچکتری ــا شــده ب ــالف پراگماتیســتِی بن ائت

ــد  ــرای جمــع کــردن آدمهــا دور هــم نمی توان ب
باشــد. جبهــه متحــد ایــن گونــه هــم نیســت کــه 
هرکــس کار خــودش را بکنــد و فقــط زیــر یــک 
خیمــه جمــع شــویم زیــرا در ایــن دوران ســخت 
بــه نفــع »همــه« اســت و بــرای ایــن اســت کــه 
ــوای  ــن ه ــن را داشــته باشــی و م ــو پشــت م ت
ــا  ــرارداد ب ــک ق ــن ی ــه! ای ــچ وج ــه هی ــو را. ب ت
ایــن نیــرو و آن نیــرو نیســت. بلکــه یــک جهــت 
گیــری و روش و رویکــرد اســتراتژیک 
اســت کــه هــدف دارد. هدفــش شــکل دادن 
بــه یــک اتحــاد طبقاتــی اســتراتژیک اســت کــه 
در جریــان یــک فرآینــد طوالنــی و پــر از فــراز و 
ــا امــکان تثبیــت رهبــری خــط و  ــه م نشــیب ب
برنامــه انقــالب کمونیســتی در جنبــش و انقالب 
ــه و  ــق و برنام ــری در اف ــن رهب ــد. ای را می ده
ــود.  ــرده می ش ــاهنگ فش ــزِب پیش ــه راه ح نقش
حــال ایــن تحلیل هــا را بــا نقطــه نظــرات 
مــا  ی  »مســئله  کنیــم:  قیــاس  فرهادپــور 
سراســری  حرکــت  یــک  آوردن  وجــود  بــه 
بــه بعــد  از یــک جــا  داخلــی اســت کــه 
آگاهانــه تــر و ســازمان یافتــه تــر شــود و 

پرســش های مشــخص تــری طــرح کنــد. طبقــات و جریان هــای 
ترنــد« آگاه  شــان  منافــع  بــه  نســبت  خودشــان  اجتماعــی 

بــر  بودنــد متفکرانــی کــه همچنــان  از کشــفیات گالیلــه،  بعــد 
ــان  ــل جه ــه تحلی ــطویی ب ــک ارس ــی و فیزی ــت بطلمیوس ــای هیئ مبن
می پرداختنــد امــا بــه ســرعت، کمیتشــان رو بــه کاســتی نهــاد و 
پــس از مدتــی کامــال ایزولــه شــدند. گویــا در علــم کمونیســم، تشــبث 
ــن  ــی ای ــرفت های علم ــه پیش ــی ب ــی توجه ــات و ب ــه التقاط ــتن ب جس
حــوزۀ دانــش، رویــه ای رایــج اســت. ایــن اظهــارات صرفــا نشــان دهنــده 
ــه  ــا »جبه ــی ب ــچ ارتباط ــور هی ــه واحــد« فرهادپ ــه »جبه آن اســت ک
ــد از  ــدارد. بگذاری ــی رود ن ــخن م ــم از آن س ــه در مارکسیس ــد« ک متح
ــای  ــات و جریان ه ــود طبق ــتی »خ ــه راس ــر ب ــیم اگ ــور بپرس فرهادپ
اجتماعــی نســبت بــه منافعشــان آگاه ترنــد« چــرا شــما بــرای کســانی 
کــه »خودشــان نســبت بــه منافــع خودشــان آگاه ترنــد« راهبــرد ارائــه 
ــورد:  ــم می خ ــل قل ــه قب ــض جمل ــد نقی ــه بع ــد؟ درســت جمل می دهی
ــد و  ــا هــم چــه ارتباطــی دارن ــع ب ــن مناف ــن ســوال کــه ای »مســلما ای
ــه خــود  ــی نیســت ک ــد بحث ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــد کن ــه می توانن چگون
ــد  ــال فرآین ــر ح ــه ه ــرد. ب ــورت بگی ــش ص ــدون تن ــودی و ب ــه خ ب
سیاســی اغلــب پــر التهــاب و تنــش آلــود و احتمــاال همــراه بــا اشــتباه 

و خطــا اســت...«. امــا بــرای ایــن کــه احیانــا خواننــده بــه ایــن گمــان 
شــوم نیافتــد کــه ممکــن اســت راه حــل بتوانــد حــزب انقالبــی باشــد، 
ــن  ــه همی ــه: »ب ــد ک ــه کن ــد اضاف ــف می دان ــود را موظ ــور خ فرهادپ
دلیــل، تحلیــل نظــری مســائل و حیطه هــای مختلــف... تعییــن کننــده 
خواهــد بــود.« تناقض هــای فرهادپــور در گفتــارش هنگامــی بــه چشــم 
می زنــد کــه از تالش هــای حــزب کمونیســت ایتالیــا در جهــت وحــدت 
ــاال حــزب کمونیســت  ــد. احتم ــا ســخن می ران ــوب ایتالی ــمال و جن ش
ــی بیــش از  ــه کارهای ــا ب ــک حــزب سیاســی صرف ــوان ی ــه عن ــا ب ایتالی
ــت. ــده اس ــت یازی ــا دس ــاد ایتالی ــرای اتح ــری ب ــل نظ ــرف تحلی ص

جبهــه  کــدام  کــه  اســت  ایــن  بنیــادی  پرســش 
اســت؟)9(  سیاســت  کــدام  شــرط  پیــش  واحــد 

انباشت یا غارت؟ 
نئولیبرالیســم  نقــش  مــورد  در  فرهادپــور  از 
می دهــد: پاســخ  چنیــن  و  می شــود  پرســش 

ــی  ــه دال اعظم ــده ب ــل ش ــا تبدی ــن روزه ــم ای ــفانه نئولیبرالیس »متاس
کــه قــرار اســت همــه چیــز درون آن تبلــور پیــدا کنــد... بــه نظــر مــن 
ــد.  ــت نمی کن ــم کفای ــل نئولیبرالیس ــرف تحلی ص
اتفاقــا مفهــوم انباشــت اولیــه در مقــام یــک 
چرخــۀ تکــراری کــه سیاســت و اقتصــاد، یــا 
ــد،  ــور دارن ــر دو در آن حض ــرمایه، ه ــت و س دول
ــی  ــیار اساس ــا بس ــه م ــورد تجرب ــا در م خصوص
نئولیبرالیســم...« تــا  اســت  تــر  مهــم  و  تــر 

مقــام  در  اولیــه«  »انباشــب  توضیــح  در  او 
»بــر  می گویــد:  تکــراری«  چرخــه  »یــک 
ــدی  ــه را فرآین ــت اولی ــه انباش ــدی ک ــاس دی اس
وصــل  می تــوان  می کنــد  تلقــی  تکــراری 
ــت  ــت دول ــف دخال ــواع مختل ــه ان ــدن آن را ب ش
در اقتصــاد دیــد: ســلب مالکیــت، اختــالس، 
فســاد، خصوصــی ســازی و همــه آنچــه ایــن 
می گوینــد«. نئولیبرالیســم  آن  بــه  روزهــا 

ــد  ــاره می کن ــتی اش ــه درس ــدا ب ــور در ابت فرهادپ
»دال  بــه  تبدیــل  نئولیبرالیســم  اخیــرا،  کــه 
می خواهنــد  آن  بــا  کــه  شــده  اعظمــی« 
بــه تببیــن همــه چیــز بپردازنــد. او معتقــد 
مفهــوم  اولیــه  انباشــت  قضــا  از  کــه  اســت 
کاراتــری بــرای توضیــح وضعیــت اســت. امــا 
وقتــی  کــه  می شــود  ُدور  دچــار  آنجایــی  او 
ــن  ــه ای ــه آنچ ــه »هم ــد ب ــح ده ــه را توضی ــت اولی ــد انباش می خواه
روزهــا بــه آن نولیبرالیســم می گوینــد« اشــاره میکنــد. بگذریــم! 
دســتکاری مفهــوم »بــه اصطــالح انباشــت اولیــه« مارکــس، و اســتفاده 
ولنگارانــه از آن، اخیــرا در تحلیــل وضعیــت اقتصــادی بســیار رایــج شــده 
اســت. الزم اســت توضیــح مختصــری در مــورد ایــن مفهــوم ارائــه کنیــم.

ــان  ــای اقتصاددان ــطوره پردازی ه ــرای رد اس ــوم ب ــن مفه ــس از ای مارک
کالســیک )مشــخصا  آدام اســمیت( در بــاب ســرمایه و انباشــت 
ــی را  ــوان فصل ــه عن ــود ک ــل ب ــن دلی ــه همی ــا ب ــرد. از قض ــتفاده ک اس
ــدوی«  ــت ب ــالح انباش ــه اصط ــردازد را »ب ــئله می پ ــن مس ــه ای ــه ب ک
ــاده  ــل س ــن دلی ــه ای ــرا؟ ب ــاد. چ ــام نه )so called primitive accumulation( ن
کــه مارکــس انباشــت را »بازتبدیــل ارزش اضافــی بــه ســرمایه« 
ــا تملــک  ــن هــر شــکل دیگــری از تصاحــب ی ــد. بنابرای ــف می کن تعری
ثــروت نســبتی بــا مفهــوم مارکــس از انباشــت نخواهــد داشــت.

ــرای  ــدوی« را ب ــت ب ــالح انباش ــه اصط ــث »ب ــس بح ــن مارک همچنی
ــرد:  ــق ســرمایه داری مطــرح ک ــن نظــری و تاریخــی شــرایط تحق تبیی
»انباشــتی کــه نتیجــه شــیوه  تولیدســرمایه داری نیســت بلکــه آغــازگاه 
آن اســت.« )مارکــس 1394: 729( شــرایطی کــه »بــه اصطــالح 
انباشــت بــدوی« فراهــم می کنــد و مولفه هــای آن از ایــن قــرار 
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بندی،  چارچوب  این  درون 
معنا  بی  دالی  به  انقالب 
تقلیل داده می شود، رویایی 
که تحقق آن و گام گذاشتن 
امروز  برای  آن  راه  در 
دور  فردا های  برای  نیست؛ 
امروز،  کار  دستور  است. 
مقاومت برای بهبود وضعیت 
در  جهت  همین  به  است. 
به  توسل  بحرانی،  مواقع 
حاضر  نیروهای  نزدیکترین 
می گیرد.  صورت  صحنه  در 
بدتر  اما  بدند  که  نیروهایی 

نیستند.



اســت: 1- »تبدیــل وســایل معــاش و تولیــد بــه ســرمایه« 2- »تبدیــل 
تولیدکننــدگان بــی واســطه بــه کارگــران مزدبگیــر« و بــه تبــع ایــن دو 
ــم  ــب می بینی ــن ترتی ــه ای ــی. ب ــط کاالی ــه رواب ــت بخشــی ب 3- عمومی
انباشــت  مارکــس در آن »بــه اصطــالح  نظــری ای کــه  مبنــای 
ــت  ــی اس ــت. بدیه ــخص اس ــال مش ــد، کام ــف می کن ــدوی« را تعری ب
ــا  ــده در زیربن ــای مول ــه پیشــرفت نیروه ــته ب ــدوی بس ــه انباشــت ب ک
ــد  ــی می توان ــیون اجتماع ــر فرماس ــی ه ــاخت سیاس ــا س ــبتش ب و نس
ــن  ــا ای ــد. ام ــق یاب ــی تحق ــکال مختلف ــه اش ــی ب ــای مختلف در زمان ه
ــه مــا نمی دهــد. ــه ایــن مفهــوم را ب نکتــه مجــوز دســتکاری دلبخواهان

ــود  ــه آرای دی ــر ب ــتمر« منحص ــۀ مس ــت اولی ــاب »انباش ــث در ب بح
ــلب  ــدد س ــه م ــت ب ــوم »انباش ــا مفه ــران ب ــا در ای ــت. ام ــاروی نیس ه
ــه  ــا عطــف توجــه ب ــور هــم ب مالکیــت« او گــره خــورده اســت. فرهادپ
هــاروی اســت کــه »ســلب مالکیــت، اختــالس، فســاد، خصوصــی ســازی 
ــت  ــای انباش ــه مولفه ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــه می دان ــت اولی و...« را انباش

بــاال توضیحــش رفــت،  بــدوی کــه در 
هیــچ کــدام از ایــن مــوارد را نمی تــوان 
ــا  ــدوی ی ــت ب ــرار« انباش ــوان »تک ــه عن ب
مالکیــت«  ســلب  مــدد  بــه  »انباشــت 
تلقــی کــرد. اندکــی دقیــق تــر شــویم.

ــروی  ــرمایه داری، پیش ــیوه ی تولیدس در ش
ــا دو حرکــت متفــاوت  ــان ب انباشــت، همزم
 )centralization(و تمرکــز )concentration( تراکــم
نتیجــه  تراکــم ســرمایه  اســت.  همــراه 
یــا  ســرمایه  بــه  اضافــه  ارزش  تبدیــل 
ــه ســرمایه اســت.  ــه ب بازتبدیــل ارزش اضاف
تمرکــز ســرمایه، تصاحــب ســرمایه های 
پیشــاپیش تولیــد شــده از طریــق رقابــت و 
بلعیــده شــدن توســط بزرگترهــا یــا حتــا از 
ــت ها  ــا تراس ــا ی ــاد ُهلدینگ ه ــق ایج طری
ــام  ــط ن ــه فق ــم ک ــن، »تراک ــت. بنابرای اس
ــترده«  ــد گس ــرای بازتولی ــت ب ــری اس دیگ
ــی  ــن ارزش اضاف ــت گرفت ــه خدم ــان ب هم
ــا  ــره وری ی ــش به ــرای افزای ــد شــده ب تولی
افزایــش تولیــد اســت. ایــن در صورتــی 
اســت کــه » تمرکــز می توانــد نتیجــه 
ــرمایه های  ــع س ــرف در بازتوزی ــری ص تغیی
ــری  ــه تغیی ــی نتیج ــود یعن ــش موج از پی
ــکیل  ــزای تش ــدی اج ــروه بن ــی در گ کم
دهنــده ســرمایه اجتماعــی باشــد«. هــر دو 

ایــن رونــد می تواننــد روابــط ارزشــی جدیــدی را حاکــم کننــد و ارزش 
کاالهــای تولیــدی را کاهــش دهنــد. امــا تمایــز اساســی تمرکــز و تراکــم 
ایــن اســت کــه در تراکــم عــوض شــدن روابــط ارزشــی از خــالل تولیــد 
ــورت  ــده، ص ــد ش ــی تولی ــدد ارزش اضاف ــذاری مج ــرمایه گ ارزش و س
ــاق  ــا الح ــی ی ــه جای ــاهد جاب ــا ش ــا صرف ــز م ــا در تمرک ــرد، ام می گی
بخشــی از مجموعــه ســرمایه اجتماعی هســتیم. )مارکــس 1394 :645 (

درســرمایه داری بنگاه هــای اقتصــادی مختلــف نمی تواننــد نســبت 
ــون ارزش و  ــد، فشــار قان ــاوت عمــل کنن ــی تف ــا، ب ــگاه ه ــه ســایر بن ب
روابــط ارزشــی حاکــم بــر آنهــا در شــکل رقابــت بیــن ایــن مالکیت هــای 
ــت  ــت اس ــن رقاب ــان همی ــد. در جری ــارز می یاب ــاوت تب ــی متف خصوص
کــه برخــی از بنگاه هــای اقتصــادی توســط ســایرین بلعیــده می شــوند، 
و بخشــی از ســهام برخــی بنگاه هــا فروختــه و واگــذار می شــود 
ــالف  ــر ائت ــا یکدیگ ــز ب ــک نی ــا کوچ ــزرگ ی ــرکت های ب ــی ش و برخ
فرایندهــا  ایــن  تمامــی  تاکیــد می کنیــم،  بــار دیگــر  می کننــد. 
ــرمایه دارها  ــا یاس ــی بنگاه ه ــت جوی ــس رقاب ــا ح ــت ی ــه رقاب ــته ب بس
نیســت، بلکــه فشــار قانــون پایــه ای ارزش اســت کــه در شــکل 
رقابــت بیــن بنگاه هــا ظهــور پیــدا می کنــد. بنابرایــن می بینیــم 

ــای  ــر اســاس چارچوب ه ــا ب ــذاری بنگاه ه ــا واگ ــال ی ــالف، انتق ــه ائت ک
تولیدســرمایه داری امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت و نمی شــود آن را 
ــه  ــم ک ــح داد. نمی گویی ــارت و... توضی ــاول و دزدی و غ ــر اســاس چپ ب
ــذف  ــی را کال ح ــای سیاس ــادی، رانت ه ــر اقتص ــرمایه داری، جب در س
می کنــد؛ البتــه کــه در جریــان رقابــت ســرمایه دارانه، بســته بــه 
ــا از  ــی بنگاه ه ــوان رقابت ــدرت، ت ــته ق ــودن از هس ــا دور ب ــی ی نزدیک
طــرق مختلــف مثــل تخصیــص برخــی منابــع، یــا اطالعــات- افزایــش 
ــرمایه  ــای س ــه بحران ه ــن اســت ک ــه ای ــا نکت ــد. ام ــش می یاب ــا کاه ی
ــه  ــح داد، بلک ــارت توضی ــاول و غ ــب دزدی، چپ ــر حس ــود ب را نمی ش
تبییــن آن هــا بایــد بــا اتــکا بــر تحلیــل منطــق ســرمایه صــورت گیــرد.

ــی  ــی، خصوص ــن ایران ــیاری از متفکری ــت از او بس ــه تبعی ــاروی و ب ه
ســازِی دارایی هــای دولتــی کــه توســط خــود دولــت صــورت می گیــرد 
ــدد  ــه م ــت ب ــا انباش ــدوی ی ــت ب ــداوم انباش ــۀ ت ــه نمون ــه مثاب را  ب
ــد  ــاال آم ــه در ب ــی ک ــه توضیحات ــا توجــه ب ــد. ب ــت می دان ســلب مالکی
ــاری  ــا هیــچ معی ــوان گفــت کــه ب می ت
بــا  را  ســازی  خصوصــی  نمی تــوان 
انباشــت یکــی در نظــر گرفــت. در ایــن 
خصــوص ذکــر دو نکتــه الزم اســت.

نکتــه اول ایــن کــه دارایی هــای دولــت 
ــرمایه،  ــق س ــزع از منط ــتقل و منت مس
ایفــای نقــش نمی کننــد. بلکــه بــر 
ــل  ــه ای عم ــن پای ــان قوانی ــاس هم اس
»ســرمایه های  ســایر  کــه  می کننــد 
خصوصــی« عمــل می کننــد. اساســا 
ــا خصوصــی  ــه دو معن ــی ب ــد کاالی تولی
و مســتقل اســت: 1- تصاحــب ارزش 
ــط  ــی توس ــکل خصوص ــه ش ــی ب اضاف
ــه  ــن طبق ــیم ای ــه، 2- تقس ــک طبق ی
مســتقل.  و  مجــزا  بلوک هــای  بــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــئله مه ــال مس ح
ــه  ــواردی ک ــی در م ــه حت ــن قضی »ای
بلوک هــای ســرمایه از نظــر حقوقــی در 
شــراکت بــوده یــا از نظــر موسســه ای به 
ــورد  ــی در م ــند و حت ــوط باش ــم مرب ه
ــادق  ــز ص ــی نی ــت دولت ــکال مالکی اش
اســت«. بــه ایــن ترتیــب، مالکیــت 
دولتــی را نمی تــوان در تقابــل مالکیــت 
خصوصــی قــرار داد. )لوتــا و شــانون 25(

 ضمــن اینکــه »خصوصــی ســازی« 
ــا  ــرال ی ــرد نئولیب ــا رویک ــرمایه داری ب ــاد س ــی در اقتص ــع دولت صنای
ــت  ــرد دول ــا رویک ــرمایه داری ب ــاد س ــع در اقتص ــردن صنای ــی ک دولت
ــای ســاختاری  ــه بحران ه ــاوت ســرمایه داری ب ــی، پاســخ های متف رفاه
اش و رفــع مقطعــی موانــع پیــش پــای انباشــت ســرمایه اســت و ربطــی 
بــه »تکــرار انباشــت اولیــه« در قالــب »انباشــت به مــدد ســلب مالکیت« 
نــدارد. گــذرا اشــاره کنیــم کــه آنچــه بحران هــای ســرمایه داری 
ــا را  ــن بحران ه ــه ای ــی ب ــخ ده ــکل پاس ــی ش ــور و حت ــک کش در ی
متعیــن می کنــد، روابــط امپریالیســتی بیــن کشــورهای گوناگــون 
ــه  ــع ب ــی راج ــه کل ــور ب ــه فرهادپ ــت ک ــزی اس ــن آن چی ــد. ای می باش
ــه روابــط تولیــدی  ــه مثاب ــه واقــع امپریالیســم ب آن ســکوت می کنــد. ب
ــدون آن نمی توانســرمایه داری  ــه »ب ــاوت اســت ک ــن کشــورهای متف بی
امــروز را درک کــرد« و نــه انــگارۀ »انباشــت بــه مــدد ســلب مالکیــت«. 
ــد  ــعی می کن ــگاره س ــن ان ــک ای ــه کم ــور ب ــال، فرهادپ ــن ح ــا ای ب
ــن  ــد. در ای ــح ده ــران را توضی ــرمایه داری در ای ــخ س ــی از تاری فرازهای
ــه همــان  ــه یکــی از ســخنرانی های او کــه ب جــا بهتــر می دانیــم کــه ب
ــم: ــاع دهی ــت، ارج ــه اس ــجم تری پرداخت ــکل منس ــه ش ــا ب ــئله ام مس

ــوان در 50-40  ــرمایه را می ت ــه س ــت اولی ــی انباش ــۀ اصل ــه چرخ »س
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ســال گذشــته برجســته کــرد. 1- اصلی تریــن، بزرگ تریــن و مهم تریــن 
چرخــه انباشــت اولیــه ســرمایه در ایــران به دولت هــای نهم و دهــم آقای 
احمدی نــژاد برمی گــردد کــه بــا شــدت کمتــری هنــوز هــم ســویه هایی 
از آن ادامــه دارد. در ایــن دوره شــاهد ســلب مالکیــت بــا زور قانــون و... 
هســتیم کــه در دولــت بعــدی نیــز بــا قانونی شــدن همیــن فراینــد ســلب 
مالکیــت روبه روییــم. 2- مــوج دوم بــه بعــد از جنــگ و دوران ســازندگی 
ــه  ــا ب ــا. ام ــش قیمت ه ــورم و افزای ــا ت ــود ب ــراه ب ــه هم ــردد ک برمی گ
لطــف مقاومــت مردمــی و اوج گیــری سیاســت مردمــی در دوم خــرداد 
- کــه جنبــش اصالحــات و جنبــش نواندیشــی دینــی ازجملــه تجلیــات 
ــد.  ــود - ایــن مــوج در اول کار متوقــف شــد و نتوانســت ادامــه یاب آن ب
البتــه الزامــاً نمی تــوان رابطــه ای علــت و معلولــی میــان ظهــور سیاســت 
مردمــی و فراینــد انباشــت اولیــه برقــرار کــرد. 3- مــوج ســوم نیــز قبــل 
از انقــالب و در اصالحــات ارضــی دهــه 1340 رخ داد کــه در آن شــاهد 
کنده شــدن روســتاییان از زمیــن و روابــط تولیــدی قبلی...بودیــم« )10( 
ــا چرخه هــای  ــور، از مفهــوم انباشــت اولیــه اســتفاده می کنــد ت فرهادپ
ــه  ــز ب ــر چی ــش از ه ــه بی ــا آنچ ــد. ام ــح ده ــاد را توضی ــارت و فس غ
غــارت کــه  و  فســاد  تحلیــل چرخه هــای  نــه  چشــم می خــورد 
ــور  ــل فرهادپ ــم تحلی ــر بخواهی ــت. اگ ــرداد اس ــره دوم خ ــر چه تطهی
ــارت  ــه غ ــود: چرخ ــد ب ــرار خواه ــن ق ــتان از ای ــم، داس را خالصــه کنی
بــا شــروع دوم خــرداد تمــام می شــود و بــا پایــان دوم خــرداد 
ــوی  ــال 88 »موس ــه س ــرد. البت ــود و اوج می گی ــروع می ش ــاره ش دوب
ــده ام  ــن آم ــت م ــی گف ــود وقت ــه ب ــه را دریافت ــن نکت ــانه ای تیزهوش
چــون حــدس می زنــم سرنوشــت اقتصــادی مملکــت زیــر و رو خواهــد 
ــر  ــار دیگ ــه ب ــتند ک ــی نگذاش ــور( ول ــر فرهادپ ــه آخ ــد« )از مصاحب ش
ــود! ــه ش ــه« گرفت ــت اولی ــا »انباش ــارت ی ــاد، غ ــه فس ــوی چرخ جل

ایــن بــود روایــت یــک »وفــادار« بــه دوم خــرداد و بیســت و دوم خــرداد 
از تاریــخ  اقتصــادی 40-50 ســال اخیــر ایــران. وقتــی در عرصــه تحلیــل 
ــی  ــورت دلبخواه ــه ص ــری و ب ــی نظ ــه مبان ــه ب ــدون توج ــادی ب اقتص
مفاهیــم را بــه کار بریــم و هیــچ درکــی از روابــط امپریالیســتی تعییــن 
کننــده نداشــته باشــیم، وقــوع چنیــن فاجعــه ای دور از ذهــن نیســت. 

سخن آخر
مشــخص اســت کــه فرهادپــور از وضعیــت رضایتــی نــدارد؛ امــا دیــدگاه 
او نســبتی بــا تغییــر بنیادیــن وضعیــت نیــز نــدارد. در واقــع چارچــوب 
بنــدی نظــری فرهادپــور، نظــرگاه خــرده بــورژوازی ناراضــی را نمایندگی 
می کنــد کــه از یــک ســوی ناراضــی از وضــع موجــود اســت و از ســوی 
دیگــر بیگانــه بــا انقالبــی کــه بــه واقــع قــادر بــه گذاشــتن نقطــۀ پایانــی 
بــر ایــن وضعیــت در سراســر جهــان اســت. درون ایــن چارچــوب بنــدی، 
انقــالب بــه دالــی بــی معنــا تقلیــل داده می شــود، رویایــی کــه تحقــق 
آن و گام گذاشــتن در راه آن بــرای امــروز نیســت؛ بــرای فردا هــای 
ــود وضعیــت اســت.  ــرای بهب ــروز، مقاومــت ب دور اســت. دســتور کار ام
بــه همیــن جهــت در مواقــع بحرانــی، توســل بــه نزدیکتریــن نیروهــای 
ــر  ــا بدت ــد ام ــه بدن ــی ک ــرد. نیروهای ــورت می گی ــه ص ــر در صحن حاض
نیســتند. بــه خاطــر داریــم کــه فرهادپــور در اذعاناتــش منتقــد منطــق 
بــد و بدتــر بــوده اســت و چارچــوب پراگماتیســم و رئــال پلتیــک منطــق 
بــد و بدتــر را اساســا نقــد می کنــد، امــا از آنجایــی کــه انقــالب را ناممکن 
می دانــد و بــه واســطه چارچــوب نظــری ایدئالیســتی- التقاطــی اش در 
بحبوجــه بحــران هــا، در عمــل بــه ســوی بــد جهــت گیــری می کنــد.

 موضــع گیــری سیاســی افــراد در وهلــه نهایــی بــا توجــه بــه تحلیل هــا 
و خــط سیاســی شــان تعییــن می شــود. بحــث بــر ســر ایــن نیســت کــه 
فرهادپــور در کالم از انقــالب دفــاع می کنــد، مســئله ایــن اســت کــه خط 
ــد. ــه او نمی ده ــه ســمت انقــالب را ب ــکان ســوگیری ب سیاســی وی ام

ــات  ــن از طبق ــم: 1- گفت ــان دهی ــم نش ــعی کردی ــب، س ــر ترتی ــه ه ب
ــن  ــت 2- گفت ــی اس ــازش طبقات ــا س ــی صرف ــل طبقات ــدون تحلی ب
گفتــن  اســت 3-  توخالــی  تضادهــای طبقاتــی  بــدون  دولــت  از 
از »جبهــه واحــد« بــدون توجــه بــه انقــالب و حــزب انقالبــی، 

ــن  ــی 4- گفت ــا عوامفریب ــود ی ــد ب ــود خواه ــع موج ــم وض ــا ترمی ی
بــرای  تــالش  امپریالیســم،  از  کالمــی  بــدون  نئولیبرالیســم  از 
باشــد ازســرمایه داری اســت کــه می توانــد منــزه  دادن تصــوری 

1-http://www.thesis11.com/Images/Pdf/6487/ArticleFile.pdf 

 2- برای نقد و بررسی مبانی فکری خط و نگرش فرهادپور یعنی نظرات آلن بدیو رجوع کنید به: 
لوتا، ریموند، ک.ج.آ و نایی دونیا )1389( »سیاست رهایی بخش« آلن بدیو؛ کمونیسمی در قفس 

دنیای بورژوایی، ترجمه و انتشار از حزب کمونیست ایران)م ل م(
 3- رجوع کنید به: مرداد فرهادپور، پنج چیزی که باید درباره این جنبش بدانیم

 4- رجوع کنید به:مرداد فرهادپور، پنج چیزی که باید درباره ی این جنبش بدانیم. قابل 
درسترسی در:

/https://irannews1389.wordpress.com/2009/08/06/fivethings 

5-بدیو سیاست رهایی بخش را در گرو »حفظ فاصله از دولت« و مطالبه گری از دولت می داند. 
برای مطالعه در این باب می توانید به فصل پنجم کتاب »کمونیسمی در قفس دنیای بورژوایی« و 
همچنین مصاحبه بدیو با پیتر هالوارد تحت عنوان »سیاستی دیگر« در کتاب آلن بدیو با گزینش 

و ویرایش فرهادپور و دیگران رجوع کنید.
 6- برای مثال نگاه کنید به نقد آواکیان از تجربۀ »جبهه متحد ضد فاشیستی« که کمینترن و 
استالین در سالهای جنگ جهانی دوم پیش گذاشتند در آواکیان )1398( گسست از ایده های 

کهنه
7-  اشاره کنیم که مائو از ضرورت های مادی تشکیل جبهه متحد به خوبی آگاه بود اما بعضا 

صورت بندی های نادرستی را از مسئله ارائه داد که راه را برای استفاده های رویزیونیستی از آن ها 
باز کرد. برای مثال مائو در باب تشکیل جبهه متحد ضد ژاپنی می گوید »با دو مشت نمی شود 

جنگید« از این صورت بندی تعمیم هایی شد که راه را برای تز رویزیونیستی سه جهان باز کرد. 
8- لنین ضمن حفظ همین جهت گیری پایه ای که ساختار و دیدگاه چه باید کردی او را شکل 
می دهد، در تزهای آوریل گسست مهمی را از دیدگاه خطی دیدن رهبری سایر طبقات کرد. به 

این معنا که رهبری سایر طبقات مستقیما به انقالب پرولتاریا گره می خورد و نه مرحله ای برای 
تحقق انقالب پرولتری. برای توضیح مبسوط تر رجوع شود به نشریه آتش، شماره 72: »تزهای 

آوریل: جهش در تفکر لنین و پیروزی انقالب اکتبر«

https://cpimlm.org/1396/08/01/%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-

/%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-72

 9- صورت بندی دقیقی از نسبت جبهه متحد و کارهای جبهه متحدی با استراتژی انقالب را 
می توانید در »هفت توقف« طرح شده در »بیانیه انقالب: اوضاع کنونی و وظایف ما« ببینید: 

https://bit.ly/2yXz3Zp

10-رجوع کنید به: 
https://bit.ly/35WKWe9
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-مائو )1975( مسالۀ استقالل و عدم وابستگی در درون جبهه متحد. در منتخب آثار مائو، جلد 
دوم، ترجمه و انتشار از اداره زبانهای خارجی پکن

-بدیو، آلن )1387( آلن بدیو/ گزینش و ویرایش مقاالت: مراد فرهادپور، صالح نجفی، علی عباس 
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انکارگرایی  نوعی  دیگر...

 یا  چگونه  نائومی کالین سرمایه داری   را   از  مخمصه  می رهاند
ریموند لوتا

ــر 2019 . ــکا)1( . 14 اکتب ــی آمری ــت انقالب ــزب کمونی ــایت ح از س

ــه:  ــش گرفت ــن آت ــوان زمی ــا عن ــن ب ــی کالی ــد نائوم ــاب جدی کت
ــد ســبز )2(  »انکارگرایــی«  ــرای یــک پیمــان جدی اضطــرار ب
خطرنــاک و گمــراه کننــده ای اســت. کالیــن تغییــرات آب و هوایــی 
ــن روشــن و متقاعــد  ــش زمی ــورد گرمای ــد - او در م ــکار نمی کن را ان
اســت. امــا علــِت اضطرار محیــط زیســتی را که سیســتم ســرمایه داری 
امپریالیســتی اســت، عامدانــه انــکار می کنــد. بــرای ایــن کــه بشــریت 
ــته  ــل آن داش ــران و ح ــن بح ــا ای ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــی واقع شانس
باشــد انقالبــی بــرای غلبــه بــر سیســتم ســرمایه داری امپریالیســتی و 
حرکــت بــرای قالــب ریــزی اقتصــاد و جامعــه ای سوسیالیســتی کــه 
ــه  ــا طبیعــت در تعامــل و برهمکنــش اســت و ب ــه صــورت پایــدار ب ب
رهایــی بشــریت خدمــت می کنــد الزامــی اســت. امــا کالیــن عامدانــه 
از درک ایــن الــزام روی بــر می تابــد. آنچــه بــه دنبــال می آیــد نقــل 
قــول هایــی از مقدمــه و موخــره کتــاب »زمیــن آتــش گرفتــه« اســت.

 
ادعــای اول کالیــن ایــن اســت: »بشــر هــر صدســال یــک بــار 
ــت  ــه اکثری ــه ب ــادی را ک ــدل اقتص ــک م ــا ی ــانس آن را دارد ت ش
کنــد.« تعمیــر  می زنــد،  لطمــه  متعــدد  جبهه هــای  در  مــردم 

ببینیــم واقعیــت چیســت: کالیــن عبــارت “مــدل اقتصــادی” را 
ــتفاده  ــرمایه داری اس ــا نســخه ای ازس ــوع ی ــک ن ــه ی ــاره ب ــرای اش ب
“نئولیبــرال”،  ماننــد  عناوینــی  بــا  را  آن  اغلــب  ) کــه  می کنــد 
ــوع  ــکل ن ــا مش ــد(. ام ــف می کن ــه” توصی ــیخته”، “فاجع “افسارگس
ــی،  ــددا طراح ــد آن را مج ــه بای ــت ک ــرمایه داری نیس ــی ازس خاص
هــدف گــذاری یــا اصــالح کــرد. آنچــه در زیربنــای غــارت و تخریــب 
ایــن ســیاره قــرار دارد سیســتم اقتصــادی ســرمایه داری امپریالیســتی 
ــن  ــه معــرف ای ــا و مشــخصاتی اســت ک ــه دارای دینامیک ه اســت ک
ــزار تولیــد  ــر اب سیســتم هســتند. ایــن سیســتم مالکیــت خصوصــی ب
ــره( و  ــام و غی ــواد خ ــر م ــن و دیگ ــوژی، زمی ــا، تکنول ــه ه )کارخان
ــت  ــک دول ــت ی ــا حمای ــت، ب ــرمایه اس ــم س ــای عظی گروهبندی ه
جامعــه  پتانســیل  کننــده  کــه خفــه  امپریالیســتی -سیســتمی 
ــی و  ــای اجتماع ــا نیازه ــه ب ــرای مواجه ــروز ب ــان ام ــری در جه بش
ــیارۀ  ــات س ــتم و نج ــتثمار و س ــوع اس ــه ن ــه هم ــیدن ب ــان بخش پای
زمیــن اســت. ایــن سیســتمی اســت بــا کارکــرد آنارشــیک و تعقیــب 
ــر  ــر ب ــا نف ــتثمار میلیارده ــای اس ــر مبن ــود ب ــر س ــِی حداکث رقابت
ــی دارد  ــری درون ــتی جب ــرمایه داری امپریالیس ــیاره. س ــن س روی ای
ــر  ــر س ــا ب ــورز و تویوت ــرال موت ــرد. جن ــا بمی ــد ی ــترش بیاب ــه گس ک
بازارهــای جدیــد و محصــوالت ارزان تــر بــا یکدیگــر رقابــت دارنــد... 

ُهوایــی بــا تِلــه کام اروپــا بــرای مزیــت تکنولــوژی و انحصــار رقابــت 
ــکا  ــر آمری ــزرگ رقیــب نظی ــن سیســتم قدرت هــای ب ــد. در ای می کن
ــع و  ــق، مناب ــر روی مناط ــلطه ب ــان و س ــرل جه ــرای کنت ــن، ب و چی
ــد. ــت می کنن ــی رقاب ــری نظام ــرای برت ــروی کار و ب ــوژی و نی تکنول

ــه  ــش ک ــال پی ــی س ــه از س ــد ک ــاره می کن ــتی اش ــه درس ــن ب کالی
ــرای رســیدگی  ــرای اولیــن بار”رهبــران جهــان” کنفرانــس هایــی ب ب
ــا کنــون، در واقــع تولیــد دی  ــد ت ــه گرمایــش زمیــن تشــکیل دادن ب
اکســید کربــن چهــل درصــد افزایــش یافتــه اســت. امــا بــا وفــاداری 
ــد.  ــاع می کن ــت امتن ــری درس ــه گی ــودش، از نتیج ــبک خ ــه س ب
ــرد و  ــا کارک ــت ب ــط اس ــال مرتب ــه ای کام ــای گلخان ــش گازه افزای
طبیعــت ایــن جانور-سیســتم ســرمایه داری امپریالیســتی. کامــال 
ــان  ــتم در جه ــن سیس ــی ای ــد جهان ــبکۀ تولی ــا ش ــت ب ــط اس مرتب
ســوم کــه فــوق اســتثمار دهشــتناک آن را تضمیــن می کنــد و 
کامــال مرتبــط اســت بــا حمــل و نقــل جهانــی کــه بــرای ســودآوری 
ــا  ــت ب ــط اس ــال مرتب ــت. کام ــیلی اس ــوخت فس ــه س ــته ب اش وابس
دســتگاه نظامــی گســترده امپراطــوری آمریــکا کــه بــرای بُــرد 
و تحــرک مرگبــارش وابســته بــه ســوخت فســیلی اســت. ایــن 
ــه  ــز را ب ــه چی ــه هم ــر ک ــا بمی ــاب ی ــدی گســترش بی سیســتم تولی
ــگار  ــه ان ــد ک ــار میکن ــوری رفت ــت ط ــا طبیع ــد ب ــل می کن کاال تبدی
نهــاده ای اســت مجانــی بــرای ریختــن بــه درون چرخــه تولیــد ســود.

ــاور کنیــد کــه ایــن وضعیــت محصــول  کالیــن از شــما می خواهــد ب
ــویم.  ــش متشــکل ش ــرای تعدیل ــد ب ــه بای ــتباه اســت ک ــی” اش “مدل
ــت  ــر خدم ــه بش ــا ب ــرد ت ــر” ک ــوان “تعمی ــرمایه داری را نمی ت اماس
ــد ســرنگون  ــد. ســرمایه داری بای ــن ســیاره را نجــات ده ــا ای ــد ی کن
شــود و بــا سیســتمی بنیــادا متفــاوت و رهایــی بخــش جایگزین شــود.

ــی دوم و  ــل و بســیج های جنــگ جهان ــو دی ــن: »نی ــای دوم کالی ادع
طــرح مارشــال همــه بــه مــا یــادآوری می کننــد کــه همیشــه رویکــرد 
ــز موجــود  ــروز نی ــته و ام ــود داش ــق وج ــرای بحــران عمی ــری ب دیگ
اســت. در مواجهــه بــا شــرایط اضطــراری جمعــی کــه وجــه مشــخصه 
آن دهه هــا بــود، جــواب ایــن بــود کــه کل جامعــه بــه خدمــت گرفتــه 
ــزرگ  ــدگان ب ــد کنن ــران و تولی ــا کارگ ــرد ت ــتریان منف ــود، از مش ش
ــق...« ــترک عمی ــن مش ــداف روش ــا اه ــت، ب ــف دول ــطوح مختل و س

بررســی واقعیــت: »اهــداف مشــترک«؟ البــد شــوخی می کنیــد.
)3(  نیــو دیــل پاســخ طبقــه حاکــم بــود بــه یــک بحــران اجتماعــی 
 )4( می کــرد.  تهدیــد  را  ســرمایه داری  بنیــان  کــه  اقتصــادی  و 
 نیــو دیــل طراحــی شــده بــود تــا شــرکت های ســرمایه داری بــزرگ و 
نظــام بانکــی را نجــات دهــد و بــا اجــرای برخــی برنامه هــای اجتماعی 
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امــکان انقــالب را عقیــم بگــذارد. روزولــت در نیودیــل تغییراتــی داد تا 
بــه جنــگ جهانــی آمریــکا کــه جنگــی بــرای یــک امپراتــوری بزرگتــر 
بــود خدمــت کنــد. کالیــن از روایــت رســمی این بســیج امپریالیســتی/

ــدن دو بمــب  ــد. افکن ــرار می کن ــه و آن را تک ــام گرفت شونیســتی اله
ــی  ــت یاب ــی دوم دس ــگ جهان ــس از جن ــیما ... پ ــی روی هیروش اتم
بــه برتــری دالر و امتیــاز دسترســی بــه مــواد خــام ... مداخلــه 
ــل  ــای نس ــانده ... جنگ ه ــت نش ــای دس ــتقرار رژیم ه ــا و اس گری ه
ــر  ــتاندارد باالت ــری و اس ــای کارگ ــاد اتحادیه ه ــا ایج ــا ب ــی... ام کش
ــق” )5(. ــر عمی ــت آن “تغیی ــن اس ــا - ای ــرای آمریکایی ه ــی ب زندگ

ادعــای ســوم کالین: »انــواع راه ها بــرای تامیــن مالــِی }تکنولوژی های 
ســبز{ - وجــود دارد؛ از جملــه طرقــی بــرای حملــه بــه ســطوح تمرکز 
غیرقابــل دفــاع ثــروت و منتقــل کــردن بــار }حفــظ محیــط زیســت{ 
بــه دوش کســانی کــه بیشــترین مســئولیت را در آلــوده کــردن هــوا 
ــج  ــا بیســت و پن ــه دنی ــد - اگــر بودجــه ده ارتــش پرهزین داشــته ان
درصــد کاهــش یابــد ســاالنه 325 میلیــارد دالر آزاد می شــود.

کالیــن  جســورانۀ”  “افــق  در  چــه  آن  بــه  واقعیــت:  بررســی 
و  ســرمایه داری  حاکــم  طبقــه  کنیــد:  توجــه  می مانــد  پابرجــا 
توزیــع  امــا  می مانــد  پابرجــا  ســرمایه دارانه  تولیــد  و  مالکیــت 
ــه  ــد. آنچ ــاع” نباش ــل دف ــی “غیرقاب ــه خیل ــد ک ــوری باش ــروت ط ث
البتــه   - اســت  امپریالیســم  هیوالیــی  ارتــش  می مانــد  برجــا 
در  خورشــیدی  انــرژی  از  )راســتی،  محدودتــر  ای  بودجــه  بــا 
امپراطــوری  کالم،  یــک  بــه  می کننــد(.  اســتفاده  گوانتانامــو 
ــت  ــده اس ــح داده ش ــه ای توضی ــد! )در مقال ــورده می مان ــت نخ دس
ــت( )6(  ــل اس ــی از معض ــودش بخش ــبز« خ ــِل س ــرا »نیودی ــه چ ک

ــی،  ــش اقلیم ــران گرمای ــا بح ــه ب ــن: »در مقابل ــارم کالی ــای چه ادع
ــاد  ــان ایج ــر جه ــوب در سراس ــغل خ ــون ش ــا میلی ــم صده می توانی
ــرده و  ــذاری ک ــرمایه گ ــل س ــق و مل ــن مناط ــم، در محرومتری کنی
مراقبت هــای ســالمت و کــودک و چیزهــای دیگری را تضمیــن کنیم.«

بررســی واقعیــت: ایــن تصویــری از ســرزمین عجایــب اســت کــه هرگز 
وجــود خارجــی نداشــته -ســرمایه داری ای کــه بــرای  همــه مشــاغل 
معنــادار اعطــا میکنــد )بــا کلیکــی بــر روی دگمــۀ “تعمیــر”(. راســتی 
ایــن “مــا” چــه کســی اســت و ایــن “ســرمایه گذار” کــه کالیــن چنین 
شــاعرانه دربــاره اش حــرف می زنــد کیســت؟ اگــر شــما ایــن سیســتم 
را ســرنگون نکــرده و ارتــش آن را در هــم نکوبیــده باشــید و سیســتم 
ــه مالکیــت اجتماعــی را ایجــاد نکــرده  ــا نوینــی برپای اقتصــادی تمام
ــریت و  ــع بش ــود وض ــرای بهب ــه ای ب ــزی آگاهان ــه ری ــید و برنام باش
حفاظــت از ایــن ســیاره نداشــته باشــید - ایــن “مــا” تنهــا می توانــد 
ــن  ــه ای ــد ک ــی باش ــتی لعنت ــتم سرمایه داری-امپریالیس ــان سیس هم
ــرده اســت. ــن ک ــر ت ــاس “ســبز” ب ــد ... و لب ــارت می کن ســیاره را غ

و دم خــروس بیــرون می زنــد: در مصاحبــه اخیــرش )7( دربــاره 
»زمیــن آتــش گرفتــه« نائومــی کالیــن عکــس العمــل متعفنــی را در 
بــارۀ لحظــه کنونــی ارایــه می دهــد و می گویــد: »مــن بــا ایــن نســل 
جدیــدی کــه بســیار مصمــم و باقــدرت اســت، نــو شــدم. مــن تحــت 
ــم،  ــرار گرفت ــی ق ــت های انتخابات ــه سیاس ــتن ب ــل پیوس ــر تمای تاثی
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چــون نســل مــن هنگامــی کــه در دهــه بیســت و ســی زندگــی خــود 
بودیــم، ســوءظن زیــادی داشــتیم کــه مبــادا دســتان خــود را بــا ورود 
بــه سیاســت های انتخاباتــی آلــوده کنیــم و بدیــن ترتیــب فرصت هــای 
ــده ای و نســخه  ــد! اینهــم قصی ــم«. بفرمایی ــادی را از دســت دادی زی
ــتن  ــه داش ــورژوازی؛  نگ ــات ب ــدۀ انتخاب ــِت گندی ــن بس ــرای ب ای ب
ــران  ــن بح ــه ای ــتمی ک ــان سیس ــری هم ــت گاز انب ــردم در سیاس م
ــدی  ــه نســل جدی ــی ک ــم درســت زمان ــرده اســت - آنه ــاد ک را ایج
ــد و  ــده ان ــه خیابان هــا آم ــان ب ــوزان دبیرســتانی و جوان ــش آم از دان
ــد - درســت در دوره  ــرده ان ــالم ک ــان را اع ــران جه ورشکســتی رهب
ای کــه زمــان بــرای نجــات ایــن ســیاره در حــال پایــان یافتــن اســت.

 
ــه  ــه ب ــود دارد. خان ــی وج ــی واقع ــت: راه حل ــی واقعی  بررس
واقــع بــر آتــش اســت. گرمایــش زمیــن زندگــی بشــر و حیــات و ایــن 
ــش،  ــن آت ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــت. ب ــه اس ــر انداخت ــه خط ــیاره را ب س
ــوش  ــوزی و راه خام ــش س ــت آت ــی از عل ــی علم ــه درک ــاز ب ــا نی م
کــردن آن را داریــم. ایــن )درک علمــی( موجــود اســت. یــک 
ــتم  ــن سیس ــر ای ــا ب ــود دارد ت ــی وج ــی واقع ــرای انقالب ــتراتژی ب اس
ــه  ــوان چــرا ب ــا عن ــان ب ــاب آواکی ــم ســخنرانی ب ــذارد. فیل ــان بگ پای
یــک انقــالب واقعــی نیــاز داریــم و چگونــه می توانیــم انقــالب کنیــم 
)8( را ببینیــد و قانــون اساســی بــرای جمهــوری سوسیالیســتی نویــن 
ــه  ــد و ب ــت بخوانی ــته اس ــه وی نگاش ــمالی )9( را ک ــکای ش در آمری
»برخــی اصــول کلیــدی در توســعه سوسیالیســتی پایــدار« )10(  
رجــوع کنیــد. در ایــن جــا افــق و نقشــه ای بــرای اقتصــاد و جامعه ای 
وجــود دارد کــه بــه بشــریت تنهــا راه حــل - نــه ضمانــت بلکه شــانس 
آن را می دهــد تــا بــه وضعیــت اضطــرارِی محیــط زیســت در مقیــاس 
و تعجیــل الزم و آنهــم بــر پایــه ای واقعــا رهایــی بخــش جــواب دهیم. 

35  نشریه  حقیقت. دوره سوم|  شماره  86. خرداد ماه 1399



بهتان زدن  به  کمونیسم  و  سازشکاری  با  امپریالیسم

»بدبینی  صادقانۀ«  اسالوی  ژیژک  و  ریاکاری اش 
ریموند لوتا

نشریه انقالب، 15 ژانویه 2012

 2012-2011 ژانویــۀ  دســامبر-  شــماره  در  پالتیپــوس  مجلــۀ 
فرهنگــی،  پــرداز  نظریــه  و  فیلســوف  بــا  ای  مصاحبــه  خــود 
از تحریــف در  ایــن مصاحبــه رگبــاری  اســالوی ژیــژک دارد]1[. 
 20 قــرن  در  سوسیالیســم  و  انقــالب  تاریخــی  تجربــه  خصــوص 
ــل و  ــر جه ــی و از س ــر اصول ــه ای غی ــا حمل ــت ب ــراه اس ــوده و هم ب
نادانــی در بــاره ســنتز نویــن کمونیســم توســط بــاب آواکیــان. 
اندیشــی های  ژرف  را  کمونیســم  مــورد  در  خــود  افــکار  ژیــژک 
نــو  بــا ســایه روشــن هایــی ظریــف جــا می زنــد. امــا نمایشــی 
ــه  ــم کهن ــد کمونیس ــان ض ــز  هم ــت ج ــچ نیس ــم هی ــه می بینی ک
و بدقــواره بــا روایــت رایــِج بورژوایــی کــه کمونیســم تجربــه ای 
ــوده اســت. ژیــژک خــود را »ضــد  »شکســت خــورده« و »خوفنــاک« ب
ســرمایه داری« معرفــی می کنــد امــا آن چــه در مقابلمــان رژه مــی رود 
چیــزی نیســت جــز مشــاطه گری بــرای سرمایه داری-امپریالیســم.  
اســالوی  کــه  اســت  رویکــردی  ثمــرۀ  ایــن 
می نهــد.  نــام  صادقانــه«  »بدبینــی  را  آن  ژیــژک 
ــت و  ــاوی نادرس ــه دع ــژک ک ــزی ژی ــای مرک ــد ادع ــه چن ــه، ب در ادام
تحریــف آمیــز هســتند پاســخ می دهــم. امــا ابتــدا بــه ســاکن می خواهــم 
اســالوی ژیــژک را بــه یــک بحــث عمومــی در مــورد ماهیت امپریالیســم 
ــم.  ــرا بخوان ــود ف ــا خ ــتی ب ــروژه کمونیس ــداز پ ــم ان ــخ و چش و تاری

مخاطرات واقعی، آلترناتیو واقعی و مسئولیت های واقعی 
ــن  ــتم ای ــی اکوسیس ــت محیط ــرار زیس ــت. اضط ــاک اس ــان خوفن جه
ــم  ــتعمارِی امپریالیس ــو اس ــای ن ــد. جنگ ه ــد می کن ــیاره را تهدی س
غــرب، مــرگ و ویرانــی و از جــا کنــده شــدن انســان ها را تولیــد 
ــریت را  ــارد از بش ــک میلی ــنگی ی ــه و گرس ــوء تغذی ــت. س ــرده اس ک
ــه شــئ  ــن نیمــی از بشــریت ب ــان، ای ــرده اســت. زن ــش ک طعمــه خوی
ــد، قاچــاق می شــوند  ــد، بدنشــان را در کفــن می پیچن ــه ان تقلیــل یافت
ــش  ــت دان ــن آوری و انباش ــعه ف ــود. توس ــال می ش ــان لگدم و کرامتش
ــه  ــت ک ــانده اس ــتانه ای رس ــه آس ــری را ب ــه بش ــان، جامع ــط انس توس
اکنــون می تــوان همــه ایــن دهشــت ها را پایــان بخشــید و یــک 
زندگــی مــادی شایســته و حیــات فرهنگــی غنــی را بــرای آحــاد 
ــود در  ــه س ــی ک ــرمایه داری جهان ــام س ــا نظ ــرد ام ــن ک ــر تامی بش
ــد.  ــرکوب می کن ــه و س ــت را خف ــن ظرفی ــرار دارد، ای ــی آن ق فرمانده
مــردم  توده هــای  اســتریت(  )وال  اشــغال  جنبــش  تــا  مصــر  از 
کــرده  مقاومــت  موجــود  نظــم  برابــر  در  روزافــزون،  شــمار  در 
بــاال  را  سرشــان  مــردم  می کشــند.  ســوال  زیــر  بــه  را  آن  و 
می باشــند.  آلترناتیوهــا  و  حل هــا  راه  جســتجوی  در  و  گرفتــه 
مســلما مســئولیت انقالبیــون و تمــام اندیشــمندان رادیــکال در رابطــه 
ــالش  ــده و ت ــد ش ــا متح ــا آنه ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــن جنبش ه ــا ای ب
ــا در  ــد. ام ــت کنن ــا را تقوی ــح آنه ــا صحی ــری عمدت ــت گی ــد جه کنن

ــن  ــل ای ــای مقاب ــع و تضاده ــا موان ــه ب ــت ک ــی اس ــال حیات ــن ح عی
جنبش هــا و مبــارزات درگیــر شــویم و تــالش کنیــم کــه آنهــا را 
ــه یــک  ــر و آگاهان ــه طــور کامــل ت ــه مســیری منحــرف کنیــم کــه ب ب
مســیر انقالبــی اســت و نیــاز فــوری وجــود دارد کــه میــان گفتمــان و 
سیاســت واقعــاً رادیــکال و انقالبــی بــا گفتمــان و سیاســتی کــه مــا را بــه 
تبعیــت از جهــان کنونــی می کشــد، تمایــزات خــود را روشــن کنیــم.2

ــن  ــان وجــود دارد. ای ــن جه ــون ای ــج و جن ــت از درد و رن ــرون رف راه ب
راه، انقــالب کمونیســتی اســت. اولیــن تالش هــا در تاریــخ مــدرن بــرای 
ــوروی 1917- ــالب ش ــتم، انق ــتثمار و س ــاری از اس ــع ع ــاد جوام ایج

ــه  ــی ک ــالب های ــد. انق ــن در 1949-1976 بودن ــالب چی 1956 و انق
توســط احــزاب پیشــاهنگ رهبــری شــدند و ایده هــای روشــنی داشــتند 
و اقتصادهــای رهایــی بخــش نویــن و نهادهــای حکومتــی رهایــی بخــش 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــی ک ــی نوین ــط اجتماع ــد و رواب ــه وجــود آوردن ــن ب نوی
تعــاون و از بیــن بــردن نابرابــری بــود را برقــرار کــرده و بــا افــکار کهنــه 
مقابلــه کردنــد. همــه ایــن کارهــا را در شــرایطی انجــام دادنــد کــه موانع 
ــت.  ــرار داش ــان ق ــوری در مقابلش ــل تص ــادی غیرقاب ــک و م ایدئولوژی
ــت  ــریت تح ــرای بش ــی ب ــای تاریخ ــدۀ جهش ه ــا نماین ــن انقالب ه ای
ســتم هســتند. دســتاوردهای آنهــا بــی ســابقه و سرنوشــت ســاز 
ــک  ــه، روش و پراتی ــی در اندیش ــتی های ــکالت و کاس ــا مش ــد. ام بودن
ــار  ــف ب ــا تاس ــدی و حت ــیار ج ــا بس ــی از آنه ــه برخ ــتند ک ــم داش ه
ــوج  ــن م ــن اولی ــرد؟ ای ــی ک ــه را ارزیاب ــن هم ــد ای ــه بای ــد. چگون بودن
ــاء  ــرمایه داری احی ــد وس ــوب ش ــت مغل ــتی در نهای ــالب کمونیس انق
بــود؟ واقعــه چــه  ایــن  زیربنایــی در  فاکتور هــای  شــد. علــل و 

بــاب آواکیــان آثــار مهمــی در جمــع بنــدی از درس هــای عمدتــاً مثبــت 
ــت. او در  ــرده اس ــد ک ــالب تولی ــوج اول انق ــن م ــِی ای ــن منف و همچنی
ــه و  ــالش بشــریت آموخت ــه و ت ــوع تجرب عیــن حــال از حوزه هــای متن
راه هــای نوینــی را بــاز کــرده تــا در مرحلــه نویــن انقــالب کمونیســتی 
ــم  ــن کمونیس ــنتز نوی ــن س ــم و ای ــل کنی ــر عم ــه و بهت ــر رفت فرات
ــکال ...  ــون ســاز رادی ــدرت دگرگ ــا ق ــن کمونیســمی اســت ب اســت. ای
ــر  ــا نف ــری میلیون ه ــرای رهب ــزِم خــود ب ــه در ع کمونیســمی اســت ک
ــرایط دســت زدن  ــه ش ــی ک ــه، وقت ــی مصممان ــارزه انقالب ــق مب از طری
ــر  ــزی کمت ــدف اش چی ــت ... و ه ــر اس ــزل ناپذی ــد، تزل ــه آن فرابرس ب
ــک  ــه ی ــی بشــریت و رســیدن ب ــرای رهای ــدرت ب ــن ق از اســتفاده از ای
جهــان کــه در آن انســان واقعــاٌ می توانــد شــکوفا شــود، نیســت.

در عیــن حــال کــه ایــن امــر چالــش بســیار عظیمــی اســت امــا بــرای 
ــه وجــود آوردن چنیــن دنیایــی پایه هــای واقعــی وجــود  جنگیــدن و ب
دارد. خطــرات هــم بــه انــدازه مســئولیت های روشــنفکری بســیار واقعــی 
انــد. پروفســور ژیــژک از ایــن چالــش شــانه خالــی میکنــد. در عــوض بــه 
دوش گرفتــن ایــن چالــش آنچــه از او بــه مــا می رســد تجزیــه و تحلیــل 
ــر  ــرای تغیی ــارزه ب ــده ای اســت کــه مب ــری ناقــص و گمــراه کنن َسرَس
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ــرد  ــه می گی ــع آگاهان ــک موض ــد و ی ــی می کن ــت را نف ــکال واقعی رادی
ــت،  ــم« و در نهای ــدی نگیری ــان را ج ــدر خودم ــد اینق ــا بیایی ــه »باب ک
ــن جهــان و تمــام بدبختی هــای آن می شــود.  ــا ای ــه ســازش ب منجــر ب

ژیژک حاضر نیست سنتز نوین کمونیسِم باب آواکیان را بررسی 
کند اما به آن حمالت غیرمسئوالنه می کند

در ابتــدای مصاحبــه بــا بالتیپــوس، ژیــژک در باره ســنتزنوین کمونیســِم 
بــاب آواکیــان چنیــن نظر می دهد: »هیــچ محتوی تئوریکــی در آن وجود 
نــدارد: مســئله ای را حــل نمی کنــد.« ] 3[ در ایــن مصاحبــه ژیــژک ذره 
ای بــه عناصــر حیاتــی ســنتزنوین ورود نمی کنــد. مثــال بــه عناصــر زیــر:

یکــم، موضوعــات فلســفه. در آثــاری مانند »مشــاهداتی در بــاب فرهنگ، 
علــم و فلســفه« و »انقــالب و رهایــی بشــریت«  آواکیــان هرچه بیشــتر از 
برخــی مفاهیم غایت شــناختی  و شــبه مذهبی که وارد کمونیســم شــده 
بــود و همچنیــن گرایش هــای پراگماتیســتی و تجربــه گرایانــه گسســت  
ــرار داده اســت. ــر ق ــر شــالوده ای علمــی ت ــرده و کل کمونیســم را ب ک

دوم، انترناسیونالیســت بــودن در جهــان امــروز به چه معناســت. در آثاری 
همچــون »فتــح جهــان؟ پرولتاریــای بیــن المللــی بایــد جهــان را فتــح 
کنــد و خواهــد کــرد« )1981( آواکیــان بــه واکاوی ایــن مســاله پرداخته 
کــه چگونــه دینامیک هــای جهانــِی نظــام امپریالیســتی  بــه طــور کلــی 
شــرایط را در هــر کشــور معیــن تعییــن می کنــد و ایــن خــط را تکامــل 
ــه انقــالب  داده اســت که:رویکــرد انقالبیــون بــه همــه چیــز،از جملــه ب
ــن نقطــه نظــر  ــد از ای ــد بای ــه در آن زندگــی می کنن در کشــورهایی ک
باشــد کــه انقــالب جهانــی الویــت دارد و نشــان می دهــد کــه رهبــران 
مــوج اول انقــالب کمونیســتی چگونــه و چــرا از ایــن رویکــرد دور شــدند 
و حتــا در مقاطعــی بــر ضــد ایــن درک و جهــت گیــری عمــل کردنــد.

ســوم، درک نویــن و حیاتــی از ماهیــت سوسیالیســم بــه عنــوان جامعــۀ 
ــر  ــت س ــاِت پش ــتی و الزام ــۀ کمونیس ــه جامع ــکان ب ــل م ــال نق در ح
ــان  ــق در جه ــه های عمی ــه ریش ــی ک ــا و تمایزات ــتن  نابرابری ه گذاش
ــی،  ــزات طبقات ــات و تمای ــدون طبق ــه ســوی جهــان ب ــد ب ــی دارن کنون
بــدون نهادهــای ســتم گرانه ای کــه ایــن تمایــزات را بــه اجــرا در 
می آورنــد و بــدون افــکار سرچشــمه گرفتــه از ایــن تمایــزات و تقویــت 
ــا  ــوزد، ام ــو می آم ــاٌ از مائ ــه عمیق ــی ک ــان در حال ــا. آواکی ــدۀ آنه کنن
ــت  ــد آن اس ــن نیازمن ــتی نوی ــه سوسیالیس ــه جامع ــد ک ــد می کن تاکی
کــه در آن نارضایتــی نقــش بزرگتــری داشــته باشــد، جوشــش فکــری 
ــیعتری  ــری از فضــای وس ــت هن ــکار عمــل وخالقی ــت شــود و ابت تقوی
ــش  ــه در جنب ــدی ک ــک بُع ــدگاه ت ــد دی ــه نق ــود. او ب ــوردار ش برخ
کمونیســتی نســبت بــه روشــنفکران وجــود داشــت و بــه آنهــا بــه عنــوان 
ــردی  ــن رویک ــت. چنی ــه اس ــد، پرداخت ــته می ش ــل نگریس ــک معض ی
عمیقــاٌ حــاوی جســتجو بــرای حقیقــت، خصلــت دگرگــون ســاِز پــروژه 
کمونیســتی و غلبــه بــر شــکاف کهنــۀ بیــن کار فکــری و بدنــی اســت. 
ــب و  ــر جن ــذار پ ــک دوره گ ــوان ی ــه عن ــم را ب ــنتزنوین، سوسیالیس س
ــوان در  ــاره را می ت ــم دوب ــن تجس ــد. ای ــاره می کن ــم دوب ــوش تجس ج
آثــار متعــدد آواکیــان دیــد. از جملــه، »پایــان یــک مرحلــه، آغــاز مرحله 
نویــن«، »دیکتاتــوری و دمکراســی و گــذار سوسیالیســتی به کمونیســم« 
و »نظراتــی در بــاره سوسیالیســم و کمونیســم: یک دولت بنیــادا متفاوت، 
و افقــی از آزادی کــه بســیار عظیــم تــر و بســیار رادیــکال تــر اســت«. 
ــه  ــتی ک ــای کمونیس ــه جنبش ه ــاز ب ــالب و نی ــتراتژی انق ــارم، اس چه
بــرای انقــالب فعالیــت کــرده و در مقابــل نیــروی جاذبــۀ تبدیــل شــدن 
ــد.  ــت کنن ــی مقاوم ــه بورژوای ــِی جامع ــۀ سیاس ــمتی از صحن ــه قس ب

ــن  ــم در ای ــیار مه ــر بس ــک اث ــریت« ی ــی بش ــالب و رهای ــاب »انق کت
زمینــه اســت. حــزب کمونیســت انقالبــی آمریــکا ) RCP( اســتراتژی ای 
ــالب  ــام انق ــا مشــکالت و ســختی های انج ــه ب ــل داده اســت ک را تکام
ــر  ــکا درگی ــده آمری ــاالت متح ــد ای ــتی مانن ــور امپریالیس ــک کش در ی
ــکا؛  ــزرگ در آمری ــی ب ــۀ میان ــود طبق ــد وج ــکالتی مانن ــود. مش می ش
ضــرورت غلبــه کــردن بــر تقســیم های عمیــق نــژادی و جنســی 
ــر  ــرورت پ ــود دارد؛ ض ــردم وج ــف م ــای مختل ــان بخش ه ــه در می ک
کــردن شــکاف میــان روشــنفکران و آن هــا کــه در قعــر جامعــه هســتند 
ــن  ــش؛ و همچنی ــن دو بخ ــان ای ــت می ــی مثب ــک هم افزای ــاد ی و ایج
پاســخ بــه ضــرورِت تســریع اوضــاع بــه ســمت یــک وضعیــت انقالبــی 
ــردم  ــاده ک ــت و آم ــود نیس ــی موج ــران انقالب ــه بح ــرایطی ک در ش
مــردم بــرای اســتفاده از ایــن فرصــت وقتــی کــه ظهــور خواهــد کــرد.

ــر خودشــان.  ــان و تغیی ــر جه ــرای تغیی ــا ب ــم دادن توده ه پنجــم، تعلی
ــن  ــا ای ــد ب ــتی بای ــالب کمونیس ــه انق ــت ک ــرده اس ــد ک ــان تاکی آواکی
ــۀ  ــروی محرک ــد نی ــا بای ــه توده ه ــود ک ــرده ش ــش ب ــری پی ــت گی جه
ــۀ  ــروی محرک ــدگان بشــریت« نی ــا کنن ــه »ره ــه مثاب ــا ب آن باشــند ام
آن باشــند. هــدف ایــن انقــالب انتقــام گرفتــن یــا جــا بــه جــا کــردن 
ــا  ــاال کشــیدن آخری ه ــه آخــر و ب ــا ب ــردن اولی ه ــا و »ب ــگاه آدم ه جای
بــه اول« نیســت. هــدف ایــن انقــالب تغییــر دادن تمــام جهــان اســت 
ــد.  ــده باش ــیم نش ــر« تقس ــه »اول« و »آخ ــه ب ــر جامع ــه دیگ ــا اینک ت

اســالوی ژیــژک در مــورد ایــن عناصــر ســنتز نویــن چــه می گوید؟هیــچ.

ژیــژک، آواکیــان و حــزب کمونیســت انقالبــی امریــکا را متهــم می کنــد 
کــه: »بــرای همــه چیــز جــواب دارنــد: هیچوقــت ســوال نمی کننــد بلکــه 
همیشــه جــواب دارنــد.«]4[ بــه عبــارت دیگــر او بــه خواننــدگان القــاء 
می کنــد کــه حــزب کمونیســت انقالبــی فقــط قطعیت هــای خود-یافتــه 
دارد و بــا مشــکالت و تضادهــای آزاردهنــده دســت و پنجه نــرم نمی کند. 
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــی اس ــد مدع ــر« می زن ــف گ ــگ  »تحری ــا ان ــه م او ب
دیگــران تحمیــل می کنیــم کــه تمایالتشــان چیســت و چــه بایــد باشــد. 
ــِز  ــرت انگی ــری« حی ــف گ ــن »تحری ــه ای ــد گفت،ک ــورد بای ــن م در ای
حقیقــت اســت. کل یــک بخــش از نوشــته بــاب آواکیــان تحــت عنــوان 
ــا  ــد افق ه ــان می توان ــا انس ــد، ام ــاح بزاین ــد تمس ــدگان نمی توانن »پرن
ــه شــکلی  ــژه ب ــه وی ــردازد. ب ــن تضــاد می پ ــه ای ــا ب ــوردد« دقیق را در ن
ــع  ــان مناف ــاد می ــد: تض ــاق می افت ــتی اتف ــه سوسیالیس ــه در جامع ک
و نیازهــای توده هــا از یــک طــرف و از طــرف دیگــر، تمایــالت و 
خواســته های برخــی آدم هــا در هــر مقطــع معیــن و چالش هــای 
حــل ایــن تضــاد بــا تمــام پیچیدگــی هایــش بــه گونــه ای کــه 
ــر  ــا ب ــان اساس ــم زم ــد و ه ــه یاب ــم ادام ــوی کمونیس ــه س ــروی ب پیش
توده هــای مــردم تکیــه شــود کــه ایــن مبــارزه را آگاهانــه پیــش ببرنــد. 
در واقــع کل ایــن اثــر و همچنیــن »انقــالب و رهایــی بشــریت« 
شــامل کنکاش هــای غنــی آواکیــان در بــاب تضادهــای کلیــدی 
هــر  در  انقــالب  انجــام  و  انقــالب  در  درگیــر  پیچیدگی هــای  و 
بــه ســمت  از مبــارزه کلــی  بــه مثابــه بخشــی  کشــور خــاص 
اســت.  جهــان  سراســر  در  کمونیســم  اســتقرار  نهایــی  هــدف 
ــد  ــم می کن ــی را مته ــان و حــزب کمونیســت انقالب ــاب آواکی ــژک ب ژی
ــد  ــدرت را خواهن ــد کــه اول ق ــن حــرف می زنن ــورد ای ــا در م کــه صرف
گرفــت و بعــد مشــکالت را حــل خواهنــد کــرد و صحبــت از آن 
ــای  ــد و»معن ــد ش ــر خواه ــه ظاه ــد چگون ــن فرآین ــه ای ــد ک نمی کنن
ــود. ایــن نیــز یــک اتهــام توخالــی  ــرای تــوده هــا« چــه خواهــد ب آن ب
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ــون  ــرده ام، قان ــر ک ــتر ذک ــه پیش ــاری ک ــر آث ــالوه ب ــت. ع ــر اس دیگ
ــمالی  ــکای ش ــن در امری ــتی نوی ــوری سوسیالیس ــرای جمه ــی ب اساس
)پیــش نویــس پیشــنهادی( و بیانیــه حــزب کمونیســت انقالبــی 
ــد.  ــائل می پردازن ــن مس ــه ای ــال ب ــالب« کام ــتراتژی انق ــاره اس »در ب
بامحتــوا درگیــر ســنتزنوین می شــود و  بــه شــکلی  نــه  ژیــژک 
ــر در  ــا درگی ــد. او صرف ــت می زن ــی آن دس ــد اصول ــه نق ــه ب ــه اینک ن
تحریفــات ســطح پاییــن آثــار آواکیــان و خــط حــزب کمونیســت انقالبی 
ــده  ــه خــودت ب می شــود. امــا پروفســور ژیــژک، بیــا شــانس دیگــری ب
ــر ســر کمونیســم و ســنتزنوین بشــو.  ــن ب ــا م ــی ب ــرۀ علن و وارد مناظ

جا زدن ضد کمونیسم هار به عنوان اندیشه های نو
ــای  ــد، »درس ه ــا می گوی ــه م ــوس ب ــا پالتیپ ــه ب ــژک در مصاحب ژی
اتحــاد  از سوسیالیســم در  او  ]قــرن 20[ فقــط منفــی هســتند«. 
جماهیــر شــوروی و دوره اســتالین بــه عنــوان »ســلطه مســتقیم 
ــو  ــاالت مائ ــه مق ــه اش ب ــد.]5[ در مقدم ــت می کن ــانه« صحب ددمنش
ــل  ــه »تقلی ــم ب ــو را مته ــژک مائ ــاره فلســفه )چــاپ »ورســو«( ژی در ب
بحــث  ژیــژک در  انداختنــی« می کنــد.]6[  ابــزار دور  بــه  مــردم 
مــاه اکتبــر خــود در جمــع جوانــان اشــغال وال اســتریت فکــر و 
ــورده«]7[  ــت خ ــا شکس ــم مطلق ــه »کمونیس ــود ک ــن ب ــر اش ای ذک
ــا  ــا صرف ــت. آی ــکل اس ــا مش ــن ج ــژک در ای ــای ژی ــخیص انگیزه ه تش
یــک بــی اعتنایــی عمــدی بــه دقــت تاریخــی اســت یــا ایــن کــه دارد 
ــد.  ــتی می کن ــد کمونیس ــی ض ــاق کن ــه کار چ ــدرت حاکم ــرای ق ب
ــیار  ــم بس ــتند و ه ــط هس ــم غل ــژک ه ــارات ژی ــت، اظه ــر حال در ه
مضــر. بــرای رســیدن بــه حقیقــِت انقــالب بلشــویکی و انقــالب 
نوشــته های  بــه  خواننــدگان  کــه  می کنــم  پیشــنهاد  چیــن، 
آواکیــان، برخــی از پژوهش هــا و ســخنرانی های مــن در وبســایت 
بخــش  رهایــی  »سیاســت  پلمیــک  و  تاریــخ«  صحیــح  »ثبــت 
کننــد.  رجــوع  بورژوایــی«   قفــس  در  کمونیســمی  بدیــو:  آلــن 
ــم:  ــاص را بگوی ــه خ ــد نکت ــژک چن ــه ژی ــواب ب ــت در ج ــا الزم اس ام

یــک( »فقــط منفــی«؟ انقــالب شــوروی و چیــن دســتاوردهای شــگفت 
ــع  ــات قاط ــی، اقدام ــای مل ــر نابرابری ه ــه ب ــزی در آزادی زنان،غلب انگی
بــرای جــواب بــه نیازهــای مــادی مــردم و ایجــاد ارزش هــای و 
ــوالت  ــن از 1976-1966تح ــی در چی ــالب فرهنگ ــن. انق ــگ نوی فرهن
ــی،  ــت صنعت ــک مدیری ــرورش، در پراتی ــوزش و پ ــابقه در آم ــی س ب
ایجــاد  در  پزشــکی،  مراقبت هــای  در  بهداشــت،  و  درمــان  در 
ــم  ــتاوردهای عظی ــود آورد و دس ــه وج ــوده ای ب ــی ت ــدرت حکومت ق
ــی  ــوع دگرگون ــن ن ــان ای ــه ای در جه ــچ جامع ــت. در هی ــری داش هن
ــت. ــته اس ــوع نپیوس ــه وق ــون ب ــا کن ــه ت ــی آگاهان ــارزه سیاس و مب

دو( فقــدان هرگونــه تجزیــه و تحلیــل ماتریالیســتی در حرف هــای 
ــم« وی  ــب های»استالینیس ــتالین و برچس ــه اس ــژک علی ــالل آور ژی م
ــت  ــدارد کــه دول ــن ن ــز اســت. او هیــچ درکــی از ای ــا حیــرت انگی واقع
ــا معضــل تمایــزات  نوپــای شــوروی دائمــا در محاصــره و تهدیــدات و ب
ــۀ  ــای جامع ــر بقای ــته و دیگ ــۀ گذش ــده از جامع ــا مان ــه ج ــی ب طبقات
کهنــه روبــرو بــود. اینهــا و تــداوم طبقــات و مبــارزه طبقاتــی شــرایطی 
ــژک  ــتند. ژی ــر می گذاش ــوروی تاثی ــای ش ــت نوپ ــر  دول ــه ب ــد ک بودن
همچنیــن هیــچ درکــی از مســائل و مبــارزات خطــی و برنامــه ای واقعــی 
ــتالین  ــه اس ــی ک ــت ها و راه ــی از: سیاس ــدارد. یعن ــده ن ــن کنن و تعیی
نمایندگــی می کــرد و برایــش جنگیــد و خط هــا و سیاســت های 
دیگرانــی کــه در رهبریــت شــوروی بودنــد و بــرای خــط و برنامــه خــود 

ــه  ــه. ب ــری جامع ــت گی ــر جه ــا ب ــای این ه ــد. و پیامده می جنگیدن
ــط اســتالین مســتبد دســتگیرمان می شــود.  ــژک فق ــا از ژی جــای اینه

ســه( ژیــژک رســماٌ جهــش بــزرگ بــه پیــش در چیــن را )1958-1960 
( یــک »فاجعــه کالن« اعــالم می کنــد.8 بــرای او اصــال مهــم نیســت کــه 
بــه واقــع جهــش بــزرگ بــه پیــش چــه بــود و بــه واقــع دســتاوردهایش 
ــتا و  ــهر و روس ــری ش ــر نابراب ــه ب ــاورزی، غلب ــردن کش ــتراکی ک در اش
شــکاف تکنولوژیکی-فرهنگــی، توســعه یــک نظــام نــا متمرکزتــر برنامــه 
ــواده، و  ــی و خان ــنن فئودال ــیدن س ــش کش ــه چال ــادی، ب ــزی اقتص ری
ــن چــه  ــی در چی ــه حــل مشــکل تاریخــی غذای ــه، کمــک ب صــد البت
ــت  ــی دق ــدۀ ب ــه خوانن ــد ب ــژک می خواه ــت. ژی ــتاوردهایی داش دس
ــالح  ــه اصط ــن ب ــیوها« ای ــدن آرش ــوده ش ــد از »گش ــه بع ــد ک بقبوالن
»فاجعــه کالن« )اشــاره او بــه مــرگ و میــر ناشــی از قحطــی اســت کــه 
ــوت رســیده اســت«.  ــه ثب ــه وجــود آورده بود(»ب ــو عمــدا ب ــرار مائ از ق
ــیوی«  ــای آرش ــوان »پژوهش ه ــت عن ــیع تح ــور وس ــه بط ــاوه! آنچ ی
دســت بــه دســت می گــردد هیــچ نیســت جــز تبدیــل تاریــخ بــه یــک 
ــو از  ــه مائ ــی ب ــۀ افترازن نمایشــنامه دراماتیــک و حرکــت ســازمان یافت
طریــق ارقــام ســازی جعلــی کــه مبنایــش اســتنتاج از جمعیتــی اســت 
کــه چیــن بــه نظــر اینهــا بایــد می داشــت و مطلقــا دروغ پــردازی انــد.

ــه  ــکال ک ــردازی رادی ــوری پ ــوع تئ ــر ن ــژک در ه ــالوی ژی ــر اس از نظ
»نــو« و »نوآورانــه« باشــد یــک مولفــۀ تعییــن کننــده بایــد افتــرا زدن 
ــالب کمونیســتی و باطــل شــمردن آن باشــد. ــۀ تاریخــی انق ــه تجرب ب

ضد امپریالیسم ژیژک
در  سیاســی«  اقتصــاد  نقــد  در  »تجدیدنظــر  پیشــنهاد  ژیــژک   
پرتوســرمایه داری جهانــی امــروز را می دهــد. ایــن »تجدیدنظــر« او را بــه 
کــدام ســو می بــرد؟ بیاییــد برخــی از یافته هــای او را از نظــر بگذرانیــم:

ــن  ــوش ای ــوری ب ــت جمه ــه ریاس ــن نتیج ــد، »بزرگتری ــف( می گوی ال
ــدرت  ــک ابرق ــه ی ــل ب ــاٌ تبدی ــده دارد صرف ــاالت متح ــه ای ــت ک اس
ــه  ــن ک ــه. ای ــفانه، بل ــنیدیم؟ متاس ــت ش ــا درس ــود«9 آی ــی می ش محل
ــکا  ــاز« داده شــود کــه امپریالیســم امری ــوش »امتی ــو ب ــه جــورج دبلی ب
ــه  ــا ک ــن ادع ــا ای ــت ام ــز اس ــک چی ــرده ی ــدی ک را وارد مشــکالت ج
ــٌا  ایــاالت متحــده دیگــر یــک قــدرت هژمونیــک واقعــی نیســت و صرف
ــا  ــه تنه ــت، ن ــه اس ــش یافت ــی کاه ــدرت محل ــک ابرق ــطح ی ــه س ب
ــراه  ــث گم ــع باع ــه واق ــه ب ــت اســت بلک ــر خــالف واقعی ــه وضــوح ب ب
ــل  ــور کام ــه ط ــد ب ــا نتوانن ــود ت ــردم می ش ــردن م ــالح ک ــع س و خل
ــد  ــام می ده ــان انج ــکا در جه ــم آمری ــه امپریالیس ــت کاری را ک واقعی
تشــخیص داده و بــه مخالفــت بــا آن برخیزنــد. و مــن نــه تنهــا مشــتاقم 
ــم  ــره کن ــکا مناظ ــی اش از امپریالیســم آمری ــر ارزیاب ــر س ــژک ب ــا ژی ب
ــا  ــدال ب بلکــه همچنیــن مشــتاقم در مــورد توجیــه ســازش نلســون مان
ــی  ــای جنوب ــای آفریق ــه توده ه ــدال ب ــی مان ــت عین امپریالیســم و خیان
ــت  ــراق تح ــه ع ــکا ب ــاوز آمری ــه تج ــاب زدن ب ــگ و لع ــن رن و همچنی
توجیــه بــه اصطــالح ضدیــت بــا بنیادگرایــی اســالمی، مناظــره کنــم.10

ب(در همــان مصاحبــه بــا پالتیپــوس ژیــژک ادعــا می کنــد کــه 
ــول کــه  ــا کشــورهای متروپ ــروز... دیگــر ب ــی ام »درســرمایه داری جهان
گــوش کشــورهای جهــان ســوم را می برند،مواجــه نیســتیم«11 در 
اقتصــاد سیاســی ژیــژک، شــبکۀ کار کارگاه هــای عــرق ریــزان، مناطــق 
پــردازش صــادرات و کــودکان کار در آســیا، آفریقــا و امریــکای التیــن که 
بخــش جدایــی ناپذیــر و مهــم در ســودآوری ســرمایه غربــی هســتند، به 
نحــوی ناپدیــد شــده یــا اهمیــت خــود را از دســت داده اند. مــواد معدنی 
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و خــام در مناطــق وســیعی از جهــان ســوم کــه اغلــب در شــرایط شــبیه 
ــه  ــی ک ــن الملل ــت بی ــرده داری اســتخراج می شــوند، حــق مالکی ــه ب ب
داروهــا را دور از دســترس فقیــران جهــان نگــه مــی دارد، اگروبیزنس های 
ــد  ــا از دی ــد، این ه ــود می کنن ــی را ناب ــاورزی دهقان ــه کش ــی ک غرب
ــژک،  ــرای ژی ــتند. ب ــم هس ــار زوال نئوکلونیالیس ــر آث ــه ظاه ــژک ب ژی
شــکاف بــزرگ، ســتم گرانــه و تحمیلــی میــان امپریالیســم و کشــورهای 
تحــت ســلطه دیگــر یکــی از عمیــق تریــن تضادهــای جهــان نیســت.

ــن  ــوید. او ای ــی بش ــی بورژوای ــت از دمکراس ــد دس ــژک نمی توان ج(ژی
ــارزان  ــد: »مب ــم می کن ــی تقدی ــالب بورژوائ ــران انق ــه رهب ــه را ب خطاب
راه آزادی رادیــکال بورژوایــی کامــال آگاه بودنــد کــه آزادی فقــط زمانــی 
ــه  ــد«.12 او ب ــی باش ــک آزادی اجتماع ــا ی ــه حقیقت ــت ک ــر اس میس
ــت و  ــرمایه داری« نیس ــه ضدس ــه او »کورکوران ــد ک ــی رز می گوی چارل
از ایــن واقعیــت قدردانــی می کنــد کــه »بســیاری از مــردم در اروپــای 
غربــی ظــرف 50-60 ســال گذشــته زندگــی نســبتاٌ آزاد و امنــی داشــته 
و در رفــاه نســبی بــه ســر بــرده انــد«.13 متوجــه هســتید کــه ژیــژک 
ــود«،  ــته ب ــا ورشکس ــم »مطلق ــه کمونیس ــی ک ــد: در حال ــه می گوی چ
ــتِن  ــا بس ــا ب ــژک تنه ــت. ژی ــوده اس ــبی ب ــی نس ــم موفقیت امپریالیس
ــی و  ــای بورژوای ــه آزادی ه ــت ک ــن واقعی ــر ای ــمهایش ب ــۀ چش آگاهان
ــای  ــتثمار، جنگ ه ــوق اس ــکوی ماف ــر س ــرب ب ــی در غ ــاه اجتماع رف
ــه و انقیــاد، و سیســتم حاکمیــت نومســتعمراتی کــه شــامل  تجاوزکاران
عربســتان  ماننــد  ســرکوبگر  الحمایــه  تحــت  رژیم هــای  تقویــت 
ســعودی بنــا شــده اســت، می توانــد چنیــن شــیفته امپریالیســم شــود.

د(دیدگاه هــای شوونیســم اجتماعــِی ژیــژک در مــورد امپریالیســم 
درک  هرگونــه  فقــدان  بــر  اســت  منطبــق  کامــال  دموکراســی  و 
ــام  ــه و نظ ــادی جامع ــالوده های م ــا و ش ــان روبن ــۀ می ــی از رابط علم
را  ایــن دیدگاه هــا  را تشــویق کنــم کــه  مایلــم مــردم  جهانــی. 
مقایســه کننــد بــا دیدگاه هــای بــاب آواکیــان در آثــاری ماننــد 
»دموکراســی: آیــا مــا بهتــر از آن نمی توانیــم؟« و »کمونیســم و 
ــاح  ــد تمس ــدگان نمی توانن ــن »پرن ــونی« و همچنی ــی جفرس دمکراس
ــد. ــه کنن ــوردد«  مقایس ــا را در ن ــد افق ه ــان می توان ــا انس ــد، ام بزاین

نتیجه گیری: یک ارزیابی و فراخوان یک مناظره تیز و صادقانه
ــه انقــالب  ــه طــور غیــر علمــی کل تجرب ــه غلــط و ب اســالوی ژیــژک ب
کمونیســتی را نفــی می کنــد. او از یــک طــرف نگــران اســت کــه »هیــچ 
ــه« می کنــد  ــدارد« و اظهــار »بدبینــی صادقان راه حــل آســانی وجــود ن
ــود.  ــد می ش ــم متح ــا امپریالیس ــت ب ــی راح ــر خیل ــرف دیگ ــا از ط ام
ــه  ــت ک ــص اس ــی خال ــی و اخالق ــی سیاس ــلیم طلب ــک تس ــن ی ای
ــد  ــژک نمی خواه ــرا اســالوی ژی ــه چ ــن ک ــا ای ــط اســت ب ــال مرتب کام
ــو  ــع ن ــه واق ــان ب ــاب آواکی ــِم ب ــنتزنوین کمونیس ــه در س ــه را ک آن چ
و دارای اهمیــت تعییــن کننــده اســت قبــول کنــد )و کامــال محتمــل 
اســت کــه در واقــع آن را تشــخیص نمی دهــد و تــوان تشــخیص 
ــکال را  ــر رادی ــاد تغیی ــرار فری ــه اضط ــه ب ــی ک ــدارد(. در جهان آن را ن
می زنــد، ایــن ســنتزنوین بــرای بــه پیــش رانــدن مبــارزه بــرای رهایــی 
ــم  ــر، در خت ــار دیگ ــک ب ــی. ی ــر اســت و هــم حیات ــم معتب بشــریت ه
ــم. ــوت می کن ــی دع ــره علن ــک مناظ ــه ی ــژک را ب ــالوی ژی کالم اس
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10.در این مصاحبه ژیژک در تحلیل خود از اعتراضات ضد جنگ عراق، از چپ آمریکا انتقاد 
می کند که چرا با چپ عراق، به ویژه حزب کمونیست عراق همکاری نمی کند. این حزب کاماًل 
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هیچ  ضرورتی  ابدی  نیست  و  امید  ایجاد  یک  دنیای 

کامال  متفاوت  زیربنای  علمی  دارد -

 اما باید برای ایجادش جنگید! 
باب آواکیان. نوامبر 2019

توضیح نشریه حقیقت:
ایــن مقالــه ترجمــه بخــش آخــر )1( ســخنرانی بــاب 
بــرای  »امیــد  عنــوان  بــا   2019 نوامبــر  در  آواکیــان 
توســط  کــه  اســت  علمــی«  مبنایــی  بــا  بشــریت 
اســت. شــده  ترجمــه  مــا  حــزب  مترجمیــن  گــروه 

بایــد یــک بــار دیگــر در مــورد ایــن کــه پایــۀ انقــالب چــه هســت و چــه 
نیســت صحبــت کنیــم. پایــۀ انقــالب در آن چــه هــر لحظــه مــردم فکــر 
ــای  ــط و تضاده ــه در رواب ــت. بلک ــد نیس ــام می دهن ــا انج ــد ی می کنن
اساســی سیســتم نهفتــه اســت. ایــن تضادهــا و روابــط اساســی رنج هــای 
ــتم  ــن سیس ــوب ای ــا را در چارچ ــا آنه ــد ام ــد می کنن ــم را تولی عظی
ــالب  ــک انق ــه ی ــاز ب ــاب »چــرا نی ــدای کت ــرد. در ابت ــوان حــل ک نمی ت
ــه  ــم« گفت ــالب کنی ــم انق ــع می توانی ــه واق ــه ب ــم و چگون ــی  داری واقع
می شــود، » جنایت هــای تحمــل ناپذیــر کــه ایــن سیســتم مرتبــا مرتکب 
ــریت  ــای بش ــرای توده ه ــم ب ــروری عظی ــر ض ــای غی ــود و رنج ه می ش
تولیــد می کنــد« و ســپس بــه ســوال حیاتــی اشــاره می کنــد کــه چــرا 
ایــن دهشــت ها دائمــا توســط ایــن سیســتم تولیــد می شــود و متوقــف 
کــردن آن چــه خواهــد بــرد. و می گویــد بــه ایــن تضادهــا توجــه کنیــد:

در  آمریــکا  بومیــان  و  التین تبــار  و  ســیاه  مــردم  چــرا 
ای،  تــوده  حبــس  نسل کشــی،  ماننــد  اعمالــی  معــرض 
هســتند؟ پلیــس  دســت  بــه  کشــتار  و  پلیــس  خشــونت 

ــال  ــان لگدم ــده و انسانیت ش ــر ش ــاالری تحقی ــر پدرس ــان زی ــرا زن چ
می شــود و همــه جــا شــاهد انقیــاد زنــان هســتم و بــه انســان 
بــر مبنــای جنســیت یــا گرایــش جنسی شــان ســتم می شــود؟
چرا جنگ های امپراتوری،  ارتش های اشغال گر  و  جنایت  علیه  بشریت  است؟

آنــان  و  خوانــده  مجــرم  و  شــیطان  را  مهاجریــن  چــرا 
می کننــد؟ نظامــی  را  مرزهــا  و  کــرده  اخــراج  را 
می شــود؟ نابــود  مــا  ســیارۀ  زیســت  محیــط  چــرا 

و ادامه می دهد:
ــن  ــق ای ــای عمی ــم تضاده ــف« می خوانی ــج توق ــه »پن ــا ک ــن چیزه ای
ــی  ــی های ــه رنج هــا و ویران سیســتم و معرفــی کننــدۀ آن هســتندو علی
ــدرت  ــا ق ــرد، ب ــراض ک ــد اعت ــد بای ــد می کنن ــا تولی ــن تضاده ــه ای ک
ــف  ــرای متوق ــخی ب ــزم راس ــا ع ــرد و حقیقت ــت ک ــان مقاوم در مقابلش
ــردن خــود ایــن سیســتم  ــا از بیــن ب کــردن آن هــا داشــت امــا فقــط ب
ــان گذاشــت.  ــا نقطــه پای ــا و ویرانی ه ــن رنج ه ــر ای ــره ب ــوان باالخ می ت
ــا ایــن هــا، چــرا در دنیایــی زندگــی  ــد: همــراه ب و ادامــه داده و می گوی
می کنیــم کــه بخش هــای بزرگــی از بشــریت در فقــر هولنــاک زندگــی 
می کننــد بــه طــوری کــه 2.3 میلیــارد نفــر از آن هــا حتــا مســتراح ها یــا 

آبریزگاه هــای ابتدایــی ندارنــد و شــمار بزرگــی از بیماری هــای پیشــگیرانه 
رنــج می برنــد، میلیون هــا کــودک هــر ســاله از ایــن بیماری هــا و 
گرســنگی می میرنــد و 150 میلیــون نفــر کــودکان کار بیرحمانــه 
ــبکه های  ــر ش ــی ب ــان مبتن ــاد جه ــت اقتص ــوند و کلی ــتثمار می ش اس
عظیــم مشــقت خانــه هــا. تعــداد زیــادی زنــان در اســتخدام ایــن مشــقت 
خانه هــا هســتند کــه دائمــا در معــرض آزار و حمــالت جنســی هســتند. 
ایــن دنیایــی اســت کــه 65 میلیــون نفــر پناهنــده در نتیجــۀ جنــگ، فقر، 
ســرکوب و تاثیــرات گرمایــش اقلیمــی از جا کنده شــده و آواره انــد.  چرا؟ 

چرا بشریت در این وضعیت است؟ )2(
در شــرایطی کــه نیروهــای تولیــدِی موجــود، پایــۀ اساســِی رهایــی تــک 
ــد،  ــر می کن ــکان پذی ــرایط را ام ــن ش ــام ای ــر از تم ــاد بش ــک آح ــه ت ب
چــرا بشــریت در چنیــن وضعــی اســت؟ یــک دلیــل اساســی دارد: 
ماهیــت بنیادیــن ایــن سیستمســرمایه داری- امپریالیســم کــه 
تحــت آن زندگــی می کنیــم و بــه علــت همیــن ماهیــت دائمــا 
ــد. ــد می کن ــریت تولی ــه بش ــت علی ــت دهش ــت پش دهش

ــم و  ــی  داری ــالب واقع ــک انق ــه ی ــاز ب ــرا نی ــوع را در » چ ــن موض ای
ــه واقــع می توانیــم انقــالب کنیــم« مفصــل تشــریح کــرده ام  ــه ب چگون
و در »چگونــه می توانیــم پیــروز شــویم« بــه طــور فشــرده بیــان شــده:
اصــالح  نمی تــوان  را  امپریالیســم  سیستمســرمایه داری-  ایــن 
ــه  ــیدن ب ــان بخش ــرای پای ــی ب ــچ راه ــتم هی ــن سیس ــت ای ــرد. تح ک
بیرحمــی و قتل هــای پلیــس، جنگ هــا و ویرانــی مــردم و محیــط 
زیســت، اســتثمار، ســتم و تحقیــر میلیون هــا و میلیاردهــا نســان 
ــت.  ــا نیس ــام دنی ــا و تم ــن ج ــث در ای ــریِت مون ــی از بش ــه نیم از جمل
ــه در وجــود  ــد ک ــی دارن ــای عمیق ــع ریشــه در تضاده ــن فجای همــۀ ای
ــاختارهای آن  ــط و س ــه اِی آن، در رواب ــرد پای ــتم، در کارک ــن سیس ای
تعبیــه شــده انــد. فقــط یــک  انقــالب واقعــی می توانــد 
ــاورد. )3(  ــود بی ــه وج ــت ب ــه الزم اس ــی ای را ک ــر اساس تغیی
در بخــش دوم »چــرا بــه یــک انقــالب واقعــی نیــاز داریــم؟ و چگونــه واقعا 
می توانیــم انقــالب کنیــم؟« مســتقیما بــه ایــن تضــاد حیاتــی می پــردازد: 
ــک   ــان ی ــد خواه ــه میگوین ــانی ک ــه کس ــردم، از جمل ــیاری از م »بس
تغییــر بنیادیــن در جامعــه هســتند، اصــرار میکننــد کــه امــکان انقــالب 
ــدازه قدرتمنــد هســتند  ــان« بیــش از ان کــردن موجــود نیســت زیرا:»آن
و »توده هــای مــردم هــم بیــش از انــدازه قاطــی هســتند«. خــب، 
ــه،  ــر بخشــی از جامع ــردم در ه ــای م ــه توده ه ــی اســت ک ــن واقعیت ای
ــت، در درِک  ــن عل ــه ای ــد و ب ــکل می گیرن ــام ش ــن نظ ــر ای ــت تاثی تح
ــن  ــت و در ای ــه اس ــاع اینگون ــرا  اوض ــه چ ــن ک ــاع و ای ــِت اوض واقعی
ــر  ِ ــر را از ب ــرد، ِه ــد ک ــه بای ــع چ ــرد و در واق ــوان ک ــه می ت ــورد چ م
ــن  ــا ای ــت. ام ــان اس ــت ش ــان در ماتح ــد و سرش ــخیص نمی دهن تش
ــم  ــرار دارد و آنه ــر ق ــم دیگ ــت مه ــک حقیق ــا ی ــاد ب ــت، در تض واقعی
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ایــن اســت کــه توده هــای مــردم در شــمار میلیونــی، از یکــی یــا تمامــی 
جنایت هــای ایــن سیســتم کــه در »پنــج توقــف« فشــرده شــده اســت، 
در تــب و تــاب و التهاب انــد و برایشــان مهــم اســت. ایــن تضــادی اســت 
ــردم را در مســیر  ــم م ــل عظی ــا خی ــم ت ــش کار کنی ــد روی ــا بای ــه م ک
ــه  ــی ب ــی و نهای ــه دادِن قطع ــرای خاتم ــه ب ــم ک ــت دهی ــی حرک انقالب
ســتم های فشــرده شــده در »پنــج توقــف« و شــرایط اســفناکی 
کــه جامعــه بشــری در معــرض دائمــی آن قــرار دارد، الزم اســت.«

بنابرایــن نیــاز عاجــل و همچنیــن امــکان و ابــزار آن وجود دارد که دســت 
بــه مبــارزه ای مصمــم بزنیــم تــا افق هــای مــردم را بــر پایــه ای علمــی 
گســترش دهیــم و آرزو آمال شــان بــه دنیایــی بهتر را برجســته کــرده و به 
آن بیانــی معنــادار دهیــم. در ایــن رابطــه نــه تنهــا مباحــث »چــرا بــه یک 
انقــالب واقعــی نیــاز داریــم؟  و چگونــه واقعــا می توانیــم انقــالب کنیــم؟« 
مهــم انــد بلکــه همچنیــن قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نوین 
در آمریــکای شــمالی و »نــکات مــورد توجه بــرای انقــالب« )4(  به امکان 
ایجــاد یــک بدیــل کامال متفــاوِت مثبــت در مقابــل جهان دهشــت آفرین 
ــد. ــه آن می دهن ــی ب ــن و واقع ــان روش ــیده و بی ــی بخش ــی زندگ کنون

ــه  ــم. ب ــرده و از آن بیاموزی ــگاه ک ــه تاریخــی ن ــه تجرب ــن رابطــه ب در ای
بحــث هایــی کــه قبــال در مــورد دهــۀ 1960 میــالدی کــردم برگــردم. 
در ایــن مــورد در »چــرا بــه یــک انقــالب واقعــی نیــاز داریــم؟  و چگونــه 
واقعــا می توانیــم انقــالب کنیــم؟« هــم بحــث شــده. ســال 1968 واقعــا 
یــک نقطــۀ عطــف در اوضاعــی بــود کــه همــه چیز داشــت تقســیم بــه دو 
می شــد- یکــی عمــده و دیگــری پدیــده ای فرعــی. بــه عبــارت روشــن 
ــال  ــکا س ــده آمری ــاالت متح ــژه در ای ــه وی ــه ب ــت ک ــوان گف ــر، می ت ت
ــرای کســانی  ــه ب ــم زد - از جمل ــزرگ را رق ــم ب ــک توه ــان ی 1968 پای
ــرای ایجــاد دنیایــی متفــاوت و بهتــر تــالش  ــه ب ــه و فعاالن کــه صمیمان
ــرت  ــگ و راب ــر کین ــن لوت ــا مارتی ــه تنه ــال 1968 ن ــد. در س می کردن
ــه قتــل رســیدند و ایــن وقایــع برخــی توهمــات را فروپاشــید  کنــدی ب
بلکــه همچنیــن روشــن شــد کــه ایجــاد دنیایــی بهتــر بــر خــالف آن چــه 
برخــی فکــر می کردنــد از ایــن طریــق کــه »آمریــکا خالصانــه آن چیــزی 
ــی کــه برخــی  ــود باشــد« ممکــن نیســت. حتــا زمان ــرار ب بشــود کــه ق
آدم هــای رادیــکال هنــوز ایــن طــور فکــر می کردنــد، توهمــی بیــش نبود. 
ایــن آدم هــا در واقــع »دو فــرآوردۀ مختلــف در کولــه شــان« داشــتند. این 
را در مــورد فیــل اوکــس هــم ســی ســال پیــش )در مقالــه هایــی تحــت 
عنــوان »پــژواک هــا، ســیاه مشــق ها و ســیخونک زدن هــا« )5( گفتــم. 
او یــک جورهایــی تجســم یــک تضــاد بســیار حــاد بــود. از یــک طــرف 
آوازهــای خیلــی خــوب و بــه جایــی داشــت مثــل »مــن لیبرالــم، دوســتم 
ــه طــرز گزنــده ای عوامفریبــِی لیبرالــی کــه  داشــته باشــید« )6( کــه ب
ــه امــروز  ــا ســتم می کــرد را  افشــا می کنــد و کامــال ب ضدیــت آبکــی ب
هــم می خــورد. جــز ایــن کــه متاســفانه آن آواز یــک خــط ضــد لزبینــی 
ــا فیــل اوکــس در یــک  ــه بخشــی از خــود آواز نیســت ام دارد کــه البت
اجــرای زنــده کــه ضبــط شــد فــی البداهــه آن را اضافــه کــرد. امــا بــه 
ــورد.  ــروز می خ ــه ام ــال ب ــه کام ــی دارد ک ــن آواز محتوای ــی ای ــور کل ط
فیــل اوکــس آواز هــای دیگــری ماننــد »پلیس هــای جهــان« هــم داشــت 
ــا دموکراســی  ــد: »و اســم ســودهای م ــده ای می گوی ــز گزن ــا طن ــه ب ک
اســت/ حــال دوســت داشــته باشــی یــا نــه، مــا بایــد تــو را آزاد کنیم/چون 
مــا پلیس هــای جهــان هســتیم«. ایــن هــم خیلــی بــه امــروز می خــورد. 
یــک آواز دیگــر هــم بــه اســم »زنگ هــای انقــالب« داشــت. امــا از طــرف 
ــوگ  ــرده، آوازی در س ــاره ک ــه آن اش ــودش ب ــه خ ــور ک ــر، همانط دیگ
ــرگ اوســت و در  ــرای م ــوگواری ب ــش س ــه بی ــدی داشــت ک ــان کن ج
واقــع ســاده لوحانــه آن چــه را جــان کنــدی نماینــده اش بــود رمانتیــزه 
می کنــد. خــوِد اوکــس در مــورد ایــن تضــاد اظهــار نظــر کــرده و گفــت: 
ــدی داشــتم دور  ــورد کن ــم احساســی را کــه در م ــوز نمی توان »مــن هن

ــر  ــن فک ــت م ــتان مارکسیس ــیاری از دوس ــن بس ــرای همی ــزم و ب بری
می کنــم کــه احمقــی بیــش نیســتم«. یــا چیــزی شــبیه ایــن را گفتــه 
ــه فیــل اوکــس کــه خودکشــی  ــن نیســت کــه ب ــم ای ــود. اینجــا هدف ب
ــم  ــه می خواه ــم. بلک ــر بده ــت، گی ــی داش ــان تراژیک ــا پای ــرد و واقع ک
ــود - ایــن توهــم کــه  ــه نوعــی تجســم پایــان یــک توهــم ب بگویــم او ب
ــر در  ــروی خی ــه نی ــل ب ــور را تبدی ــن کش ــوان ای ــی می ت ــک جورهای ی
ــدای  ــرار در ابت ــه از ق ــی ک ــه آن آمال ــه ب ــرد ک ــرد و کاری ک ــان ک جه
ــان«، نســبی  ــادار باشــد. البتــه ایــن »پای تاســیس آن وجــود داشــت وف
ــا افــت خیــزش رادیــکاِل آن زمــان و تغییــرات مهمــی  ــود. ب و موقــت ب
ــکا رخ داد، نفــوذ  ــود و در جهــان و در خــود آمری کــه مــالزم آن افــت ب
ــه  ــل ب ــت و تبدی ــات مشــابه آن گســترش یاف ــم و جعلی ــوع توه ــن ن ای
پدیــدۀ مهمــی شــد. بعــدا بیشــتر در ایــن مــورد صحبــت خواهــم کــرد.

بــه ایــن ترتیــب، همــه چیــز در حــال قطبــی شــدن بــود کــه یــک جنبــۀ 
عمــده داشــت ولــی شــاهد جنبــۀ فرعــی یــا پدیــدۀ فرعــی هــم بودیــم. 
جنبــۀ عمــده ایــن بــود کــه تعــداد عظیمــی از مــردم هرچــه رادیــکال تــر 
شــده و بــه طــور پایــه ای- هرچنــد توســعه نیافتــه و جنینــی - غیرقابــل 
اصــالح بودنــد ایــن سیســتم را تشــخیص دادنــد. و پدیــدۀ فرعــی در آن 
ــد شــدند و از  ــود کــه برخی هــا جهــت گــم کــرده و ناامی ــن ب ــان ای زم
مبــارزه دســت کشــیدند و بــه قــول فرانســوی ها »رِکوپـِـره« شــدند و بــا 
وجــود آنکــه برخــی تمایــالت و آرزوهــای مترقــی خــود را حفــظ کردنــد 
امــا شــروع بــه کار بــرای سیســتم )یا حداقــل در داخــل سیســتم( کردند.   
بــه ایــن ترتیــب، یــک قطــب بنــدی واقعــی رخ داد کــه جنبــۀ عمــده اش 
ــود و ایــن رادیکالیــزه  ــر شــدن شــمار عظیمــی از مــردم ب رادیکالیــزه ت
تــر شــدن دقیقــا بــر پایــۀ تشــخیص کامــل تــر - نــه لزومــا تشــخیص 
ــکا را  ــوان آمری ــز نمی ت ــه هرگ ــود ک ــت ب ــن واقعی ــی -- ای ــال علم کام
ــامل کســانی  ــد ش ــن رون ــرد. ای ــان ک ــر در جه ــروی خی ــه نی ــل ب تبدی
بــود کــه ضدیتشــان بــا جنــگ ویتنــام در ابتــدای امــر بــه ایــن خاطــر 
بــود کــه فکــر می کردنــد ایــن جنــگ صرفــا »یــک  اشــتباه« اســت یــا 
ــا بخشــی از »ســاختار  کاری اســتکه فقــط بخشــی از طبقــۀ حاکمــه )ی
ــد  ــردم فهمیدن ــی از م ــمار عظیم ــا ش ــت ام ــئولش اس ــدرت«( مس ق
ــتم  ــن سیس ــن ای ــت بنیادی ــه از ماهی ــئت گرفت ــگ نش ــن جن ــه ای ک
و ضرورت هــای امپریالیســم، بــه ویــژه امپریالیســم آمریــکا اســت.

امــا می دانیــم کــه از زمــان خیــزش اواخــِر دهــۀ 1960 تــا اوایــل دهــۀ 
1970 تغییــرات مهمــی- از جملــه تغییــرات منفِی بســیار زیــاد در جهان 
ــرون  ــا بی ــروری از آنه ــب و ض ــای مناس ــا درس ه ــه م ــت ک رخ داده اس
کشــیده ایــم. در اوضــاع عینــی تغییراتــی بــه وقــوع پیوســته اســت. بــرای 
مثــال نــه تنهــا بــا احیایســرمایه داری در چیــن سوسیالیســتی، انقــالب و 
سوسیالیســم در آن جــا شکســت خــورد و چیــن بــه مثابــه یــک قــدرت 
ــاالت متحــده و امپریالیســت های دیگــر رقابــت  ــا ای امپریالیســتی کــه ب
می کنــد بــه ظهــور رســید؛ بلکــه بــه طــور کلــی جــا بــه جایــی هایــی 
در جهــان ســوم رخ داده اســت. پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم 
ــان  ــۀ 1970 در جه ــط ده ــل و اواس ــا اوای ــد ت ــه بع ــال 1945 ب در س
ســوم مبارزاتــی بــرای رهایــی ملــی جریــان یافــت )و برخــی از آنهــا بــه 
ــیاری از  ــد(. بس ــه یافتن ــم ادام ــۀ 1990 ه ــا ده ــف ت ــکل های مختل ش
ــرای رهایــی ملــی مبــارزه می کردنــد و آن انقالب هــا و  نیروهایــی کــه ب
مبــارزات رهایبخــش ملــی بــه آخــر خــط شــان رســیدند )7( : یــا مغلوب 
شــدند یــا اینکــه تبدیــل بــه چیــز دیگــری شــدند کــه انقالبــی نبــود و 
بــه طــور کلــی جــذب سیســتم امپریالیســتی شــدند. بســیار کســانی کــه 
آن مبــارزات رهاییبخــش را در آن دوره رهبــری می کردنــد )یــا اخــالِف 
ــای  ــورژوا و زائده ه ــان ب ــا حاکم ــروزه ی ــان( ام ــی ش ــا سیاس ــی ی واقع
ــد  ــازی نمی کنن ــی ب ــش مهم ــچ نق ــه هی ــا اینک امپریالیســم هســتند ی
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)ایــن پدیــده را در کتــاب کمونیســم نویــن هــم بحــث کــرده ام(.

ایــن نیــز یــک تغییــر مهــم دیگــر اســت. آمریــکا بــا زور از ویتنــام بیــرون 
ــه اش در  ــت الحمای ــم تح ــال 1975 رژی ــت در س ــد و در نهای ــده ش ران
ویتنــام ســرنگون شــد. امــا بعــد از آن، ویتنــام هرچــه بیشــتر بــه شــوروی 
وابســته شــد در حالــی کــه شــوروی خــودش یــک قــدرت امپریالیســتی 
ــم.  ــت« می خواندی ــیال امپریالیس ــان »سوس ــا آن را در آن زم ــود )م ب
یعنــی، سوسیالیســت در اســم امــا امپریالیســت در واقعیــت و در عمــل(. 
رهبــری ویتنــام بــرای کمک هــای اقتصــادی و حمایت هــای دیگــر 
دســت بــه ســوی شــوروی دراز کــرد و بدیــن ترتیــب وارد جــاده ای شــد 
کــه باعــث شــد ویتنــام اساســا یــک کشــور جهــان ســومی دیگــر بشــود. 
ایــن واقعیــت بــا فروپاشــی شــوروی تشــدید شــد و ویتنــام توســط همان 
امپریالیســت هایــی کــه مــردم ویتنــام قهرمانانــه علیــه شــان جنگیدنــد، 
ــخ  ــت تل ــروز واقعی ــود و ام ــارت می ش ــکا غ ــم آمری ــژه امپریالیس ــه وی ب
دیگــر آن اســت کــه ویتنــام بخشــی از شــبکۀ مشــقت خانه هــای 
تولیــدی بیــن المللــی بــرای ســرمایه امپریالیســتی شــده اســت.

پدیــدۀ کامبــوج را هــم داشــتیم که بــه صورت مبــارزۀ رهایــی بخش علیه 
ویــران شــدن آن کشــور توســط آمریــکا شــروع شــد. امــروزه تالش هــای 
ــانده شــود و  ــاک پوش ــری هولن ــن ویرانگ ــه ای ــده ای شــده اســت ک عم
خیلــی ســاده بســیاری از مــردم چیــزی در مــورد آن نمی داننــد. یعنــی، 
بمباران هــای انبــوه و ویــران شــدن آن کشــور به دســت آمریکا. در اواســط 
دهــه 1970 خمرهــای ســرخ کــه رهبــری مقاومــت در مقابل امپریالیســم 
ــتن  ــر داش ــه خاط ــا ب ــیدند ام ــدرت رس ــه ق ــتند ب ــور داش را در آن کش
یــک جهــان بینــی کامــال غلــط کــه زیــر اســم مارکسیســم یــا کمونیســم 
ــدند. ــتناک ش ــای وحش ــام کاره ــواع و اقس ــب ان ــد مرتک ــانده بودن پوش

ــا  ــه در اینج ــت ک ــح اس ــرد. واض ــج ک ــیاری را گی ــع بس ــن وقای    ای
ــم آن  ــب مه ــت. جوان ــع نیس ــن وقای ــه ای ــه هم ــن ب ــت پرداخت فرص
ــرده  ــی ک ــن( بررس ــم نوی ــاب کمونیس ــه کت ــر )از جمل ــار دیگ را در آث
ــم  ــیار مه ــت بس ــه دو عل ــه ب ــن تجرب ــی ای ــای اساس ام. درک درس ه
اســت. اوال، بــه خاطــر آن کــه امپریالیســت ها و پیــروان آنهــا در 
ــم  ــه کمونیس ــت زدن ب ــرای تهم ــع ب ــن وقای ــنفکری از ای اردوی روش
ــای  ــه درس ه ــن ک ــر ای ــی ت ــا و اساس ــد. ثانی ــرده ان ــتفاده ک ــل اس اصی
ــرای  ــارزه ب ــان در مب ــی م ــرد علم ــردن رویک ــر ک ــق ت ــرای عمی آن ب
شکســت دادن امپریالیســم و ایجــاد یــک جامعــه نویــن و رهایــی بخــش 
ــت.  ــر در آن - الزم اس ــدۀ درگی ــق و پیچی ــای عمی ــام تضاده ــا تم -- ب
ــی کــه از زمــان  ــی های ــه جای ــا جــا ب ــن جــا در رابطــه ب ــه ام در ای نکت
ــه  ــا اواســط 1970 رخ داده آن اســت ک ــۀ 1960 ت ــِر ده ــزش فراگی خی
بســیاری از ایــن وقایــع باعــث ســرخوردگی و جهــت گــم کردگِی کســانی 
ــود و در  شــد کــه خیلــی ســخت علیــه جنــگ ویتنــام مبــارزه کــرده ب
حمایــت از مبــارزات رهایــی بخــش در اقصــی نقــاط جهــان در خیابان هــا 
مبــارزه می کردنــد و در مبــارزه بــا ســتم در خــود آمریــکا فعــال بودنــد. 
یــک پدیــدۀ دیگــر هــم در ایــن کشــور در جریــان بــوده اســت. 
ــردم  ــِی م ــار پایین ــیانه اقش ــه وحش ــال ک ــن ح ــه در عی ــه حاکم طبق
ــن  ــا همچنی ــرده اســت؛ ام ــد ســیاهان را ســرکوب ک تحــت ســتم مانن
ــیاهان  ــان س ــورژوا را در می ــای ب ــی و نیروه ــۀ میان ــادی طبق ــمار زی ش
ــه دور شــرایط ســتم دیدگــی  ــا دیــواری باشــند ب پــرورش داده اســت ت
ــا. ــوده اِی آن ه ــای ت ــل خیزش ه ــری در مقاب ــه گی ــا و ضرب آن توده ه

تمــام این هــا نیــز تاثیــرات منفــی روی توده هــای مــردم داشــته اســت. 
خصوصــا در رابطــه بــا امــکان و حتــا مطلوبیــت یــک مبــارزۀ مصممانــه 
بــرای بــه وجــود آوردن تغییــرات اساســی در جامعــه و مــردم. در چنــد 
ــف  ــادی از قشــرهای مختل ــده زی ــۀ 1960 ع ــزش ده ــس از خی ــه پ ده
ــود را  ــل خ ــا حداق ــاق داده ی ــد« انطب ــت جدی ــن »واقعی ــا ای ــود را ب خ

ــم«  ــل تنظی ــا »حداق ــق ی ــم تطبی ــد. می گوی ــم« کــرده ان ــا آن »تنظی ب
)از انــواع مختلــف( چــون در رابطــه بــا بســیاری از آن چندیــن میلیــون 
ــزه و  ــه در آن دوره رادیکالی ــرده ک ــل ک ــی تحصی ــۀ میان ــوان طبق ج
ــد بلکــه جــدی بودنــد  ــازی نمی کردن واقعــا انقالبــی شــدند - و صرفــا ب
- بســیاری از آنهــا بــا ایــن تغییــرات بــه اصطــالح »واقــع بیــن« شــدند 
ــخه  ــه نس ــال ک ــن ح ــتند در عی ــتم بازگش ــل سیس ــه کار در داخ و ب
ــد. ــظ کردن ــان را حف ــی ش ــکال و انقالب ــات رادی ــی از احساس ای آبک

ــه ســیاهان )منظــورم قشــر  ــردم از جمل ــی م ــان قشــرهای تحتان در می
ــد  ــت رش ــه حاکمی ــت های آگاهان ــه سیاس ــه در نتیج ــی ک ــه میان طبق
ــردم تحــت  ــم بلکــه منظــورم توده هــای م ــت نمی کن ــود صحب ــرده ب ک
ســتم اســت( شــاهد ســرخوردگی و حــس شکســت خوردگــی بــزرگ و 
همچنیــن شــیوع انبــوه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر )کــه شــامل سیاســت 
عامدانــه طبقــه حاکمــه هــم بــود( بودیــم. این وضعیت شــرایط اســتیصال 
توده هــای تحتانــی را تشــدید و حــس ســرخوردگی شــان بیشــتر کــرد. 
رخــت بربســتن امیــد یــا مــرِگ امیــدی کــه در تمــام دوره خیــزش دهــه 
ــود  ــدی ب ــید، ج ــام می بخش ــا اله ــه آدم ه ــی ب ــه ای واقع ــر پای 1960 ب
ــه  ــا ب ــد ی ــرده و می مردن ــاه ب ــواد پن ــه م ــدی ب ــر ناامی ــا از س و خیلی ه
آدم هــای مفلــوک درهــم شکســته تنــزل می یافتنــد. بــا رشــد باندهــای 
گانگســتری در گتوهــا و باریوهــا )8( ایــن اوضاع مســتاصالنه تــر و مایوس 
کننــده تــر شــد. در ایــن کشــور )و در ســطح بیــن المللــی( ایــن باندها در 
شــرایط محرومیــت و اســتیصال فزاینــدۀ جوانــان بــا این جهــت گیری که 
»ثروتمنــد بشــو یــا در تــالش بــرای ثروتمنــد شــدن بمیــر« رشــد کردند. 
خیلــی از ایــن جوان هــا دچــار توهــم رســیدن بــه ثــروت ســریع بودنــد 
امــا ایــن وضعیــت توســط رشــد تجــارت مــواد مخــدر و نفــوذ فرهنــگ 
گندیــده ای کــه در سراســر جامعــه ترویــج می شــد و اســتثمار و لگدمــال 
ــاال را تحســین و  ــه راس و ب ــود ب ــوان روش صع ــه عن ــران ب ــردن دیگ ک
تقویــت می کــرد- حــال می خواهــد در وال اســتریت باشــد یــا در صحنــه 
ــت.   ــودت - شــدت گرف ــوی خ ــه و گت ــای محل ــا در خیابان ه ــی ی جهان

همــراه بــا همــۀ اینهــا، دو جریــان دیگــر در کار بود: یکــم، کارزار سیاســی 
و ایدئولوژیــِک بــی وقفــۀ طبقــۀ حاکمــه که یکــدم از تهاجم به کمونیســم 
و در واقــع علیــه هــر عنصــر رادیــکال مثبــت کــه در خیــزش دهــه 1960 
)کمابیــش از اواســط دهــه شــصت تــا اواســط دهــه هفتــاد( موجــود بــود 
نمی ایســتاد و دوم، »قلــب ماهیــت« کــردِن )یعنــی آب بســتن و تحریــِف( 
آن خیــزش مثبــت بــه یــک چیــز متفــاوت و اغلــب اوقــات تقســیم آن 
بــه »هویــت هــای« متضــاد بــود و در انطبــاق بــا ایــن در مــورد حقیقــت 
ــک از  ــر ی ــه ه ــن صــورت ک ــه ای ــد. ب ــم می ش ــردازی ه ــه پ ــم نظری ه
ــه  ــوط ب ــرف زدن مرب ــق ح ــد و ح ــود را دارن ــت خ ــا حقیق »هویت« ه
»هویــت« و »موضــع هویتــی« اســت. )ایــن پدیــده، آمــاِج و وســیلۀ نقلیه 
ای بــه دســت نیروهــای فاشیســت داد کــه بــه مبارزاتــی کــه علیــه ســتم 
ــن  ــد و در عی ــه کنن ــود حمل ــی می ش ــیار واقع ــای بس ــی عدالتی ه و ب
حــال، سیاســت و ایدئولوژی هــای »هویتــی« هیــچ  راه حــل واقعــی بــرای 
ــی عدالتی هــا و هیــچ بدیــل واقعــی  ریشــه کــن کــردن آن ســتم ها و ب
ــد(. ــه نمی دهن ــده ارای ــن فاشیســم را زایی ــه ای ــل سیســتمی ک در مقاب

ــی در  ــۀ سیاس ــی وقف ــم ب ــن تهاج ــتناک« و ای ــای وحش ــن »دهه ه ای
ــه خــوِد نیروهــای انقالبــی - و مشــخصا در حــزب  طــول چنــد دهــه، ب
مــا کــه مســئولیت آن را دارد کــه یــک پیشــاهنگ واقعــی بــرای انقــالب 
باشــد - لطمــات وحشــتناک زده اســت و بــه مقــدار زیــادی موجــب کنــار 
گذاشــتن هــدف و هرگونــه جهــت گیــری جــدی بــه ســمت انقــالب و 
کمونیســم شــده و حتــا باعــث شــک و تردیــد نســبت بــه ایــن شــده کــه 
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آیــا ایــن بدیــل واقعــا یــک بدیــل رادیــکاِل مثبــت در مقابــل نظــم کنونی 
جهــان هســت یــا خیــر؟ ایــن وضعیت ضــرورت یــک انقــالب فرهنگــی را 
در حــزب مــا بــه وجــود آورد که در 15 ســال گذشــته دوام داشــته و هنوز 
ــن شــکل ها و  ــاوت. ای ــا در شــکل ها و اولویت هــای متف ــه دارد-- ام ادام
الویت هــای جدیــد بیــان فشــردۀ خــود را در »تــور انقــالب« کــه اکنــون 
ــالب  ــردن وســیع انق ــور ب ــدف ت ــه اســت. )9( ه ــان اســت یافت در جری
ــردم و  ــر قشــرهای م ــی، دانشــجویان و دیگ ــای تحتان ــان توده ه ــه می ب
ایجــاد تاثیــرات سراســری در کشــور، آفریــدن یــک جوشــش عظیــم در 
جامعــه حــول مســاله انقــالب و کمونیســم کــه بــه طــرز خیــره کننــده 
ای از صحنــۀ سیاســی و فرهنگــی جامعــه غائــب بــوده اســت می باشــد 
و بــه طــور کنکــرت هــدف عبــارت اســت از متشــکل کــردن هــزاران نفــر 
افــراد جدیــد کــه بــه ســمت ایــن انقــالب می آینــد و هــم زمــان تاثیــر 
ــر میلیون هــا نفــر. ایــن فعالیــت، بخــش کلیــدی از تســریع  گذاشــتن ب
ــرای شکســت  ــی ب ــارزۀ انقالب ــدارک شــرایطی اســت کــه مب اوضــاع و ت

دادن و از بیــن بــردن ایــن سیســتم دهشــتناک 
و نهادهــای ســرکوب خشــونت بــار آن ممکــن 
خواهــد شــد کــه بــر پایــۀ آن جامعــه ای کامال 
متفــاوت و نویــن و رهایــی بخــش را بــر اســاس 
قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نوین 
در آمریــکا شــمالی ایجــاد خواهیــم کــرد. 

در ایــن جــا الزم اســت بــه »ترکیــب ســمی« 
ــد  ــن می توان ــم نوی ــه »کمونیس ــه در مقال ک
همــه چیــز را تغییــر دهــد اگــر ...« آمده اشــاره 
ــالب«  ــریه »انق ــه در نش ــه ک ــن مقال ــم. ای کن
ــه  ــد ک ــریح می کن ــی را تش ــد اوضاع منتشرش
توســط ترکیــب دو چیــز رقــم خــورده اســت: 
»ســلطۀ رویزیونیســم ضــد علمــی هــم در 
حــزب خودمــان و هــم جنبش هــای بیــن 
المللــی در ترکیــب بــا درجــۀ مایــوس کننــده 
ــه  ای کــه ایــن کــه توده هــای همــه قشــرها ب
ــل  ــه در مقاب ــکلی« را ک ــع »مش ــتی منب درس
جامعــه و تمــام بشــریت اســت تشــخیص 
ــال  ــه دنب ــدی ب ــور ج ــه ط ــا ب ــد ی ــداده ان ن

 )10( انــد.«  نبــوده  حــل«  »راه  نــوع  ایــن 

ــه طــور تیــز مشــکل را ترســیم می کنــد و  فرمــول »ترکیــب ســمی« ب
»تــور انقــالب« بــه ایــن معضــل حــاد دارد جــواب می دهــد زیــرا نکتــه در 
آن اســت کــه بــه جــای ایــن کــه تســلیم ایــن »ترکیب ســمی« و بــه طور 
کلــی مشــکالت شــویم بایــد علیــه آن بلند شــویم و به طــور رادیــکال این 
وضــع را تغییــر دهیــم. ایــن مقالــه در ادامــه می گویــد: »مــا بایــد بــا ایــن 
واقعیــت روبــرو شــویم و راه هایی بیابیم کــه نگذاریم ما را شکســت دهد.«

بخــش مهمــی از چیــره شــدن بــر ایــن »ترکیــب ســمی« حــل تضــادی 
ــاز  ــه یــک انقــالب واقعــی نی اســت کــه در انتهــای بخــش اوِل »چــرا ب
ــتم.  ــو گذاش ــم؟« جل ــالب کنی ــم انق ــا می توانی ــه واقع ــم؟ و چگون داری
ــی  ــرای معضل ــی ب ــل اساس ــه راه ح ــی ک ــا انقالب ــه ب ــه در رابط ــن ک ای
اســت کــه در مقابــل توده هــای بشــریت و در نهایــت کل بشــریت 
قــرار دارد، چــه چیــزی در دســت داریــم و چــه چیــزی نداریــم و بــدان 
ــردم:  ــه ک ــور ارای ــن ط ــاد را ای ــا تض ــم. در آن ج ــل داری ــاز عاج نی
بــه خصــوص بــه خاطــر کاری کــه مــن انجــام  داده ام و بــه مــدت چنــد 
ــون  ــا اکن ــرده ام، م ــری ک ــو رهب ــن س ــه ای ــال های 1960 ب ــه از س ده
ــا در اختیــار داشــتن کمونیســم نویــن، روش و رویکــرد تکامــل یافتــه  ب

ــم و دارای رویکــرد اســتراتژیک و نقشــۀ  ــه انقــالب داری ــری نســبت ب ت
انجــام ایــن انقــالب هســتیم؛ مــا قانون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی 
ــترده و  ــق گس ــه اف ــم ک ــت داری ــمالی را در دس ــکای ش ــن در آمری نوی
»نقشــۀ« انضمامــِی ســاختن جامعــه ای نویــن و رهایی بخــش می باشــد 
ــد رک و  ــا بگذاری ــت. ام ــریت اس ــردن کل بش ــای ک ــش ره ــه هدف ک
صریــح بگویــم: آنچــه کــه هنــوز نداریــم توده هــای مردمــی اســت کــه 
جــذب انقــالب شــده باشــند و انگیــزه شــان فعالیــت بــرای آن باشــد: بــه 
خصــوص جوانانــی کــه همیشــه رانــۀ اصلــی بــرای هــر انقالبــی هســتند. 
ــوان  ــه می ت ــم ک ــی را داری ــازمان انقالب ــک س ــت ی ــان و داربس ــا بنی م
ــی رهبــری انقــالِب  ــی پیشــگام کــه واقعــا توانای ــه عنــوان نیروی آن را ب
تــا بــه آخــر را داشــته باشــد، ســاخت و توســعه داد، امــا مــا هنــوز کادر 
الزم رهبــری را نداریــم کــه در همــه ســطوح و در بخش هــای مختلــف 
کشــور باشــند؛ کــه نــه تنهــا عــزم جــزم بلکــه همچنیــن بنیــان علمــی 
ــش آورده  ــتی پی ــه بایس ــی را ک ــد مردم ــا بتوانن ــند ت ــته باش الزم داش
ــد.  ــری کنن ــد، رهب ــالب رخ ده ــا انق شــوند ت

شــمار هرچــه بیشــتری از آدم هــا - هــم آن هــا 
ــرای  کــه از مدت هــا پیــش درگیــر فعالیــت ب
ــه  ــه ب ــا ک ــم آنه ــد و ه ــوده ان ــالب ب ــن انق ای
ــه  ــد فعاالن ــد- بای ــده ان ــر ش ــی  درگی تازگ
ــاد  ــن تض ــه ای ــن ب ــف پرداخت ــان را وق خودم
ــدی از  ــش کلی ــک بخ ــم. و ی ــل آن کنی و ح
ــالب  ــکالت انق ــه مش ــت ک ــر آن اس ــن ام ای
را در مقابــل توده هــای مــردم از جملــه در 
مقابــل کســانی کــه تــازه وارد هســتند و دارنــد 
شــروع می کننــد کــه بخشــی از ایــن جنبــش 
بــرای یــک انقــالب واقعــی بشــوند بگذاریــم و 
آنهــا را درگیــر در حــل ایــن مشــکالت کنیــم. 

آن طور که در گشایش ها گفتم:
ــالب  ــت، انق ــا و در نهای ــه اساس ــن اصــل ک ای
را توده هــا انجــام می دهنــد، اصــل بســیار 
مهمــی اســت کــه بایــد  آن را درســت فهمیــد 
ــل  ــد تبدی ــل نبای ــن اص ــت. ای ــه کار بس و ب
ــا و  ــه روی از توده ه ــرای دنبال ــوزی ب ــه مج ب
خودجوشــی آنــان بشــود. امــا آنهــا هســتند کــه 
بایــد انقــالب را انجــام دهنــد و نیــاز دارنــد کــه 
ــا و  ــل پ ــای مقاب ــا تضاده ــن ب ــار رفت ــر در کلنج ــه، درگی ــر مرحل در ه
ــه منظــور  ــا ب ــر آنه ــای حــل و تغیی ــن ابزاره ــۀ یافت ــه پروس ــت ب خدم
ــد  ــن اصــل بســیار مهمــی اســت و نبای پیشــروی و گشــایش شــوند. ای
ــا دنبالــه روی از توده هــا دانســت و نبایــد اینطــور فکــر  آن را متــرادف ب
ــکالت  ــت مش ــی اس ــس و کاف ــت و ب ــوده هاس ــزد ت ــرد ن ــه خ ــرد ک ک
ــه کننــد. ایــن جســمیت  ــا آنهــا فــورا راه حــل ارائ را بهشــان بگوییــم ت
ــئله  ــه مس ــی ک ــت. در حال ــا اس ــردن( توده ه ــای ک ــیدن )ری ایف بخش
ــی  ــر مبنای ــا را ب ــی از توده ه ــه شــمار روزافزون ــن اســت ک ــارت از ای عب
ــی  ــر تضادهای ــه و تغیی ــرای مواجه ــارزه ب ــد مب ــر فرآین ــی، درگی علم
ــم. )11(  ــا را حــل کــرد، کنی ــد آنه کــه در مســیر ســاختن انقــالب بای

و اخیرا تاکید کرده ایم که:
بــه نظــر می آیــد هنــوز مقــداری عــدم تمایــل هســت کــه ایــن جنبــه 
)یعنــی، نقصان هــای مــا و نیازهــای عاجــل مــان( را مســتقیم و صــاف و 
ســاده در مقابــل کســانی کــه بــا آنهــا کار می کنیــم بگذاریــم. در ضدیــت 
بــا هــر شــکل از ایــن عــدم تمایــل، مهــم اســت تاکیــد شــود کــه بــه واقع 
از همــان ابتــدا، از جملــه بــا کســانی کــه بــه تازگــی وارد رابطه شــده ایم، 
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مشــکالت و نیازهــای انقــالب بایــد طرح شــود و آنهــا درگیــر در کمک به 
حــل آن هــا شــوند )و در برخــی جوانــب مشــخص مشــکالت بیشــتری را 
شناســایی کــرده و بــه حــل آن کمــک کننــد(. طــرح مشــکالت و نیازهای 
ایــن انقــالب بخــش حیاتــی از ایجــاد گشایشــی اســت کــه به طــور عاجل 
در ســاختن یــک جنبــش واقعــی بــرای یــک انقــالب واقعــی الزم اســت و 
در واقــع یــک بخــش کلیــدی از متشــکل کــردن افــراد در انقــالب اســت. 
ــورت  ــه ص ــد ب ــن کار را نبای ــه ای ــت ک ــده اس ــد ش ــم تاکی ــن ه ــر ای ب
ــرد؛  ــام بگی ــه انج ــاد« صادقان ــوق و اعتم ــا »ش ــد ب ــه بای ــی بلک تبلیغات
شــوق و اعتمــادی کــه از آگاهــی بــه ایــن واقعیــت سرچشــمه می گیــرد 
ــال  ــران، نقشــی فع ــا دیگ ــد، در اتحــاد ب ــع می توانن ــه واق ــا ب ــه آدم ه ک
در بــه وجــود آوردن کلکتیوهــا بــازی کننــد، می تواننــد در »بــه 
میــان آوردن افــکار خالقانــه اشــان بــه درون فرآینــد علمــی« بــه حــل 
مشــکالِت فــوری و اســتراتژیک ایــن انقــالب کمــک کننــد و درک کننــد 
ــرفت در  ــا راه پیش ــش تنه ــش های ــختی ها و چال ــام س ــا تم ــن راه ب ای
بیــرون آمــدن از دهشــت هایــی اســت کــه توده هــای بشــریت بــه طــور 
روزمــره آنهــا را زندگــی می کننــد و فاجعــه ای اســت کــه  تحــت ایــن 
ــام بشــریت می باشــد. ــار تم سیستمســرمایه داری- امپریالیســم در انتظ

ــرت آورش  ــای حی ــی و جنایت ه ــتم هیوالی ــن سیس ــا ای ــه ب در مقابل
کــه  ای  گندیــده  فرهنــگ  و  تفکــر  شــیوه های  و  بشــریت  علیــه 
اســتفراع می کنــد، جلــو گذاشــتن  بــر ســر روی جامعــه  دائمــا 
بدیــل مثبــت اهمیــت عظیمــی دارد: علــم، رهبــری، اســتراتژی 
مــا بــرای انقــالب و افــق گســترده و طــرح انضمامــی مــان بــرای 
بخــش. الهــام  متفــاوت  بنیــادا  دنیــای  و  جامعــه  یــک  ایجــاد 

»از  کتــاب  در  را  چــه  آن  گیــری  نتیجــه  عنــوان  بــه 
می کنــم: نقــل  را  گفتــم  آن«  ورای  بــه  و  مائــو  تــا  آیــک 

اگــر شــانس آن را داشــته ایــد کــه جهــان را آن طــور کــه واقعــا 
ــت  ــان هس ــی در مقابلت ــا متفاوت ــای عمیق ــس راه ه ــد، پ ــت ببینی هس
ــاده وارد  ــاف و س ــد ص ــد.  می توانی ــف آن کنی ــان را وق ــی ت ــه زندگ ک
ــال  ــه احتم ــوید و ب ــد بش ــم را می جون ــا ه ــه آدم ه ــی ک ــن دنیای ای
ــوید.  ــده ش ــط آن بلعی ــادن توس ــو افت ــرای  جل ــالش ب ــن ت ــاد حی زی
 You can put your snout into the trough and try to scarf up as much

 .as you can, while scrambling desperately to get more than others

ــرای کاری تــالش کنیــد کــه بتوانــد کل جهــت گیــری  یــا می توانیــد ب
ــرار  ــم ق ــار ه ــا را کن ــی این ه ــد. وقت ــوض کن ــان را ع ــه و جه جامع
می دهیــد، کدامیــک معنایــی دارد و کدامیــک بــه چیــزی کــه مــی ارزد 
خدمــت می کنــد؟ زندگــی شــما هدفــی خواهــد داشــت- یــا اینکــه در 
مــورد هیچــی نخواهــد بــود. و  هیــچ چیــز در زندگــی بزرگتــر از خدمــت 
ــا تمــام توانتــان بــه تغییــر انقالبــی جامعــه و جهــان، پایــان دادن بــه  ب
ــر  ــای غی ــام رنج ه ــتثمار و تم ــتم و اس ــط س ــتم ها و رواب ــام سیس تم
ضــروری و ویرانــی کــه تولیــد شــده ایــن روابــط اســت نمی توانــد باشــد. 
ــن واقعیتــی اســت کــه در طــول همــۀ ســختی ها و پیــچ و خم هــا و  ای
ــم  ــتاوردهای عظی ــور دس ــزرگ و همینط ــت های ب ــان شکس ــا از می حت
ــا  ــاظ تاریخــی واقع ــه لح ــوز ب ــه هن ــون، ک ــا کن ــالب کمونیســتی ت انق
در مراحــل ابتدایــی اش اســت، عمیــق تــر و عمیــق تــر فهمیــده ام. ....

وقتــی بــه همــه این هــا نــگاه می کنــم یــک بــار دیگــر بــه یــاد دوســتم 
می افتــم کــه زندگــی اش را وقــف پایــان دادن بــه بیمــاری ســرطان کــرد 
و می بینــم کــه پایــان دادن بــه ایــن سیستمســرمایه داری- امپریالیســم 
ــت و آن  ــم آن اس ــتم تجس ــن سیس ــه ای ــتمی ک ــا و س ــام رنج ه و تم
ــت.  ــری اس ــم ت ــرورت عظی ــه ض ــد چ ــال می کن ــا اعم ــام دنی را در تم
ــت.  ــن کار اس ــر از ای ــه مهمت ــت ک ــری نیس ــز دیگ ــچ چی ــم هی می بین

ــی ات  ــن حــد الزم باشــد زندگ ــا ای ــه ت ــز دیگــری نیســت ک ــچ چی هی
ــه ایــن  ــی ب ــدازه کــه بتوان را وقــف آن کنــی و در طــول زندگــی هــر ان
ــه  ــن کاری اســت ک ــام بخــش تری ــن و اله ــی، مهمتری ــر خدمــت کن ام
ــزرگ  ــای ب ــه، لحظــات ناامیدی ه ــی. و بل ــی ات بکن ــا زندگ ــی ب می توان
هــم هســت امــا لحظــات خوشــی های عظیــم هــم بخشــی از آن اســت. 
ــدن اینکــه چطــور مــردم قفس هــا را می شــکنند  خوشــی ای کــه از دی
و ســربلند می کننــد و دنیــا را آن طــور کــه هســت می بیننــد و هرچــه 
ــی  ــد. خوش ــش می گیرن ــر آن را در پی ــرای تغیی ــارزه ب ــر مب ــه ت آگاهان
ــر  ــد ه ــتید و داری ــد هس ــن فرآین ــی از کل ای ــد بخش ــه می دانی اینک
ــم  ــا ه ــت و ب ــی رفاق ــد. خوش ــت می کنی ــه آن خدم ــد ب ــه می توانی چ
بــودن بــا دیگــران در ایــن مبــارزه و خوشــی آگاهــی بــه ایــن کــه ایــن 
ــام  ــمند و اله ــه ارزش ــه بلک ــگ نظران ــر و تن ــز حقی ــک چی ــا ی ــه صرف ن
بخــش اســت کــه درگیــرش هســتید و خوشــی ایــن کــه هرچــه در تــوان 
ــده و  ــه آین ــن ب ــگاه انداخت ــد. خوشــی ن ــت می کنی ــه آن خدم ــد ب داری
ــد و خوشــی  ــارزه می کنی ــش مب ــد برای ــه داری ــی ک ــردن هدف تصــور ک
ــی در  ــا وقت ــند - حت ــن درک می رس ــه ای ــا ب ــه آدم ه ــن ک ــدن ای دی
ــط  ــه فق ــق آن ن ــده و تحق ــن آین ــی ای ــه معن ــی - ک ــکل های ابتدای ش
بــرای خودشــان بلکــه بــرای جامعــه و کل بشــریت چیســت. )12( 
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این شش نکته اصول کلوب های انقالب است که اعضای آن با آن زندگی کرده و برایشان مبارزه 

می کنند: 1- ما عالیترین منافع بشریت را که انقالب و کمونیسم است نمایندگی می کنیم. 
خود را بر این اصول استوار کرده و برایش می جنگیم. ما استفاده از انقالب برای استفاده های 

شخصی را تحمل نمی کنیم 2-  ما برای جهانی مبارزه می کنیم که همه زنجیرها شکسته شده 
اند. زن، مرد، جنسیت های مختلف همه برابر و رفقا هستند. ما هیچ گونه آزار کالمی یا فیزیکی 
علیه زنان یا آنان را ابژه جنسی کردن و فحش یا »جوک هایی« که در مورد جنسیت یا گرایش 
جنسی افراد است تحمل نمی کنیم. 3- ما برای جهانی بدون مرز میجنگیم و برای برابری میان 

خلق ها و فرهنگ ها و زبان های مختلف. ما ناسزا و »جوک ها« یا القاب توهین آمیز در مورد 
نژاد، ملیت یا زبان را تحمل نمی کنیم. 4- ما در کنار اکثریت ستم دیدگان می ایستیم و چشم 
از پتانسیل آنها برای رهایی بشریت و همینطور م مسئولیت مان در رهبری انان در انجام این 
کار فروگذار نمی کنیم. ما برای جلب مردم از هر قشری به شرکت در انقالب فالیت می کنیم 

و گرایش به انتقام گیری در میان مردم را تحمل نمی کنیم. 5- ما حقیقت جو هستیم و برای 
حقیقت مبارزه می کنیم حتا اگر حقیقتی نامحبوب باشد و در عین حال به مشاهدات و روشن 

بینی ها و انتقادات دیگران گوش داده و از آنها می آموزیم.6- هدف ما سرنگونی واقعی این 
سیستم و ایجاد راه بسیار بهتری ورای تخاصمات ویرانگر و زشت امروز میان مردم هستیم. زیرا 
ما جدی هستیم. در این مرحله ما خشونت آغاز نمی کنیم و علیه هر نوع خشونتی هستیم که 

مردم و در میان مردم رخ می دهد. 
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