
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  اشکان و سروش: فرستندگان

  ٢٠١١ می ٣١

 

  کانيکیيدر پرتو ماترياليسم م" سنتز نوين"نقد 
١ 

 

  
 

  مقدمه

ۀ  به نام بابک فرزام در مجل)١( »"سنتز نوين"ئوری سم ديالکتيک و تماتريالي«چندی پيش نوشته ای تحت عنوان 

  .  است١٣٩٠ ]حمل[ فروردين٢٤تاريخ انتشار آن . ھفته انتشار يافت

 ايشان  ديدگاه خاصی در مورد سنتزنوينی که از طرف رفيق باب آواکيان صدر حزب کمونيست انقالبی ۀنوشت

  . نموده است عنوانتدوين گشته،  امريکا

ظيمی از جريانات منتسب به جنبش کمونيستی ايران در مورد سنتز نوين سکوت نموده اند، در زمانيکه بخش ع

زيرا اين گونه مباحث . بيرون آمدن چنين نقدی در مورد سنتز نوين را بايد به فال نيک گرفت و خوش آمد گفت

ظرات و مواضع اجزاء  نروياروئی مجادله و روندتئورک در پرتو جو صحيح و سالم سياسی از طرفی می تواند به 

شفاف شدن ديدگاه ھا و ناروشنی به روند مختلف جنبش کمونيستی ايران کمک نمايد، و از طرف ديگر می تواند 

  .ھای غالب بر جنبش کمونيستی، پرورش و آبديدگی ھر چه بيشتر اين جنبش ياری رساند

  

  طبقاتی يا کشف حقيقت؟ " گسترش حقيقت"
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فرزام نکات مھمی آقای الی نوشته ه ه داه شده توسط ايشان بايد اذعان کرد که درالبقبل از برخورد به نظرات ارائ

در برخی از موارد در نظرات ايشان  درعين حال .راحتی نمی توان چشم از آنھا فرو بسته انباشته شده است که ب

 احتياج به توضيح صادر شده در مورد جنبش کمونيستی ايران،ديگر احکام و در مواردی تناقضاتی وجود دارد 

   .را می طلبدبا آوردن نقل قول بيشتری از جانب ايشان 

خارج از بحثھای کيلوئی که فالن ... گسترش حقيقت"يش خواسته اند که برای "رفقا"به عنوان مثال ايشان از 

 روی به" بستن در"اما رفيق فرزام با "! بايد وارد بحثھای جدی تئوريک شوند....سازمان مگر چند نفر است

 به يک تاکتيک بسيار مخرب و غير ءبالفاصله با اتکا..." بحثھای کيلوئی که فالن سازمان مگر چند نفر است"

طور عوامفريبانه ای می خواھند با ه کمونيستی از پنجره ديگری قصد ورود دارند و در لباس يک مدعی العموم ب

اما خالف اين وعده و . بنشاند" نو را جای کھنه .. .گسترش حقيقت، شجاعانه بحث و انتقاد کردن "و " نظر دادن"

تنھا وحشت خويش از روياروئی " گسترش حقيقت"برای " شجاعانه بحث کردن"جای ه وعيد ھای بی مايه، ايشان ب

. وجه بارزی نشان داده استه ، بامريکابا حقيقت با نياوردن نقل قول مستقيم از نوشته ھای حزب کمونيست انقالبی 

ن نسل جوان و قديم کمونيست و ديگر آزاديخواھان غير رد به حقيقت به پويندگان و مبارزاام در برخوآقای فرز

طور شفافی از کشف حقيقت دوری می کند و ھمانگونه که می گويند ه ايشان ب. کمونيست آدرس عوضی می دھند

خويش را بر پايه احکام )" بقاتیط( حقيقت سياسی"در واقع  می خواھند "! حقيقت را گسترش دھند"فقط می خواھند 

برای ھمين ايشان ھيچ مشکلی با تاکتيک . داده و تبليغ نمايند" گسترش" شان ۀسطحی و مفروضات از پيش تعيين شد

حقيقت سياسی ( و به نوعی ھدف .  بستن و بھتان زدن به نظرات مخالف خويش ندارندءغير علمی و زيانبار افترا

چون اگر قرار باشد که کمونيستھای انقالبی ھمچون ايشان اسلوب کشف و ! ه می کند شانرا را توجيۀوسيل) ايشان

طور خاص سنتزنوين، ه ن و بمخالفاجای آوردن نقل قول مستقيم از ه آنچنان به کار برند که ب" گسترش حقيقت"

ياليست نوين در قانون اساسی برای جمھوری سوس"برداشتھای خالف حقيقت و دروغينی به خواننده از آن نوشته و 

قانون "با درنظر گرفتن اينکه سند ( خويش ارائه دھد " نقد" در امريکاحزب کمونيست انقالبی " ی شمالیامريکا

و بنا بر اين اميدواريم که آقای فرزام . جز مقدمه اش ھنوز به فارسی ترجمه نشده استه  بءاين رفقا..." اساسی برای

، نه تنھا به روند کشف و گسترش حقيقت بر مبنای )دانيم که بعيد می! ه باشندبا تسلط به زبان انگليسی آنرا خواند

امپرياليستی جھانی به –متدلوژی علمی کمونيسم کمک نکرده ايم، بلکه ھمانند روشنفکران حامی نظام سرمايه داری 

 سيستم ضد ۀ دھتقويت کارزار تحريف حقيقت برای دستيابی به مقاصد طبقات ارتجاعی و اسلوب خالف حقيقت چند

کاری که شوربختانه آقای فرزام در جای جای نوشته اش به آن . بشری و ضد کمونيستی سرمايه داری گرويده ايم

  .   درادامه به آن بيشتر خواھيم پرداختکه ،دچار شده است

ته شود و کوشش می شود که به مھمترين و کليدی ترين نکاتی که اين رفيق مطرح کرده است پرداخدر اين نوشته  

و از ميان مھره ھای اساسی . بر اين بستر کوشش می شود جايگاه تاريخی نظرات ايشان در اين نقد روشن گردد

نظراتش ريسمانی رد شود تا بتوان در يک ارتباط کنکورت جايگاه خط سير سيستم جھان بينی ايشان را در برخورد 

  .رار گرفته است، تعيين نمودبه مسائل کالنی که مقابل جنبش کمونيستی بين المللی ق

، رفيق باب آواکيان، امريکا روشنگری مباحثی که در سنتز نوين صدر حزب کمونيست انقالبی ویررکيد اين نقد بأت

  . مطرح شده است، می باشد

رفقای حزب کمونيست انقالبی ويژه سعی شده است که ھر جا مفھوم واقعی نقطه نظرات بيان شده در سنتز نوين ه ب

رانه بيان شده است، را با آوردن نقل اران واو" غير عمد"سفانه از جانب بابک فرزام چه عمد و چه أکه مت کاامري
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 و به خاطر چنين کاری از کنشگران جدی .يمروشن سازو بعضا طويل از اسناد موجود اين حزب قولھای مستقيم 

       . کشف حقيقت ھم پوزش خواسته و ھم از توجه شان سپاسگذاريم

برای کمک خالف گرايش غالب بر ديدگاه بابک فرزام اين نقد بيشتر از جايگاه انترنايسوناليسم پرولتری ز طرفی ا

 مسائلی که ايشان مطرح کرده اند برخورد خواھد نمود و نه هب  - کمونيسم –فرد ه به تسريع انقالب جھانی منحصرب

 و ارجح دانستنش بر منافع کلی انترناسيوناليسم ، ھمهمن اول از از جايگاه ناسيوناليستی و منافع انقالب کشور

  !  پرولتاريائی

  . رويم  با اين مقدمه به پيشواز نظرات ايشان می

    

  !سه پاسخ به اوضاع کنونی حاکم بر جنبش کمونيستی بين المللی

حاضر  بابک فرزام بخشی از يک خط ايدئولوژيک و سياسی کالن تر عصر ۀديدگاه و مواضع حاکم بر نوشت

 کمونيستی در ۀ تاريخی برسر دو راھی قرار داشتن کمونيسم و پروژۀماست؛ پاسخی است به شرايط کنونی يا لحظ

احزاب و حتی افرادی که خود را منتسب به ارتش انترناسيوناليستی پرولتری و ، ھا اينکه گروه. سراسر جھان

 برای برون رفت از اين بحران ارائه می دھند دقيقا کمونيسم می دانند، چه پاسخی به آن می دھند و چه راھکاری را

  . ويژه درسگيری از موج انقالبات سوسياليستی  گذشتهه  اين جنبش و بۀارتباط دارد با درسگيری از گذشت

  چرا و چگونه چنين است؟ 

  :    می گويند در تبيين شرايط حاکم بر جنبش کمونيستی جھانی به درستی چنين امريکارفقای حزب کمونيست انقالبی 

، اولين موج انقالبات و جوامع سوسياليستی که با پديده کوتاه مدت ١٩٧٦با احيای سرمايه داری در چين در سال "

 ۀپايان اولين مرحل.  آغاز شده بود، به پايان رسيد١٩١٧ و انقالب روسيه در سال ١٨٧١کمون پاريس در سال 

آن که می توان آن را دوران ضد انقالب ناميد، تغييرات وسيعی را انقالبات سوسياليستی، و دوره سی ساله متعاقب 

ی تاريخی ـ جھانی ئروياروئی ھاال ھا و وظايف عظيمی را مطرح کرده، ؤاين اوضاع، س. در دنيا به ھمراه آورد

 . ی نوع بشر می دانند که عموما خود را حامی پروژه رھائدر مقابل جنبش کمونيستی و ساير کسانی قرار داده

 نوين ۀ غنی موج اول انقالبات سوسياليستی گرفت چيست؟ چارچوب مرحلۀ که بايد از تجربیدرس ھای مثبت و منفي

ھنوز به عنوان يک ) کمونيسم(ی نوع بشر کدام است؟ آيا مارکسيسم سم برای پيشروی در جھت پروژه رھائکموني

ب کرد؟ آيا يک انقالب  امروز می شود انقالال اين است که آيا در دنيایؤعلم موضوعيت دارد؟ و اساسی ترين س

  ی بخش کمونيستی امکان دارد؟ يا نه، چنين انقالبی ديگر نه ممکن است و نه مطلوب؟ واقعا رھائ

 ةً تشريح شده، عمد" امريکاآغاز مرحله ای نوين ـ مانيفست حزب کمونيست انقالبی : کمونيسم"ھمانطور که در سند 

  :  داده شده است]تاريخی[ ۀلحظ  سه پاسخ به اينو اساساً 

  پاسخ اول را کسانی می دھند که ھيچ رويکرد نقادانه ای به تجربه و تئوری اولين موج انقالبات سوسياليستی قرن 

اينھا فقط . يعنی نه به پيشروی ھای آن موج، نقادانه برخورد می کنند و نه به مشکالت و کمبودھايش. بيستم ندارند

حقيقت "، اين افراد معموال به مقوله »مانيفست آرسی پی«به گفته سند . شروی نمی کننددور خود می چرخند و پي

آنان عموما به تئوری و اصول کمونيستی به شکل . معتقدند و از ھمين منظر پرولتاريا را تقديس می کنند" طبقاتی

م، ھمه اصول دانيم می دانيلب کالمشان اين است که ھرچه بايد ب. يک دگم، يعنی چيزی نظير اصول دين می نگرند

  ".له، صرفا به اجراء در آوردن شناختی است که برای ما به ارث رسيده استالزمه را داريم و مسأ
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ھای بی  علمی از تضادھای گذار سوسياليستی سر باز می زنند و از پيشروی   دوم، کسانی ھستند که از تحليل واقعاً 

اين عده برای .  انقالب بلشويکی و چين حاصل شد، دست می شويندی نوع بشر توسطسابقه ای که در زمينه رھائ

، به ايده آل ھای دمکراتيک و تساوی جويانه و ١٨الھام و جھت گيری به گذشته ای دورتر رو می کنند ـ به قرن 

 کانت و به نظريه پردازان ی، به فالسفه ای چون ژان ژاک روسو و امانوئلوائمدل ھای اجتماعی عصر بورژ

مواردی ھم ھست که . در برخی موارد، آنان حتی واژه کمونيسم را ھم حذف می کنند. ی چون تاماس جفرسنيسياس

را به پروژه ای سياسی نصب می کنند که کامال در چارچوب اصول بورژوا دمکراتيک قرار " کمونيسم"بر چسب 

  . دارد

 است بلکه امريکاا رھبر حزب کمونيست انقالبی آواکيان نه تنھ.   سوم، کاری است که باب آواکيان انجام داده است

او رھبر حزبی است که عزم خود را برای کسب انقالبی قدرت و دگرگونی . (يک نظريه پرداز روشن بين نيز ھست

 ھای مربوط به سؤال به ١٩٧٦باب آواکيان از زمان شکست انقالب چين در سال ) ريشه ای جامعه جزم کرده است

ای امروز پرداخته، با اين درک که انقالب کمونيستی تنھا راه برون رفت از زندگی اجتماعی انجام انقالب در دني

تجربه غنی تاريخی از زمان مارکس تاکنون آموخته، در "آواکيان از . فاجعه بار و جنون آميز دنيای امروز است

ه قبول کرده، جوانبی که معلوم  به اثبات رسيدميان اھداف و اصول اساسی کمونيسم، آن ھا را که صحت شان اساساً 

او کمونيسم را بر پايه علمی تر و محکم تری استوار .  نيستند را کنارگذاشته استءشده نادرستند و يا ديگر قابل اجرا

) ١٩٤٩ -٧٦(و انقالب چين ) ١٩١٧ – ٥٦( آواکيان از پيشروی ھای خارق العاده انقالب روسيه )٢(." کرده است

له به طور عمده تداوم موج اول انقالبات أ باب آواکيان، مسۀبه عقيد. انقالبی دفاع کرده استدر مقابل حمله ھای ضد 

در عين حال که . ی در چين بودجش انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائسوسياليستی در قرن بيستم است که نقطه او

  . گسست از مفاھيم و متدولوژی غلط نيز مطرح است

اين سنتز شامل پيشرفت ھای کيفی و راھگشا در . کيان يک سنتز نوين پديد آورده استبر اين پايه است که باب آوا 

.  فلسفه و روش، انترناسيوناليسم، خصلت گذار سوسياليستی به کمونيسم و برخورد ستراتژيک به انقالب استۀزمين

در عين حال، . ستتداوم گسست ھای مائو از استالين ا"اين سنتز که يک تکاملی کيفی در علم کمونيسم است 

گسست از برخی تفکرات مسلط بر جنبش کمونيستی تحت رھبری استالين است که بر مائو تسه دون نيز، ھر چند 

  ."به طور غير عمده تاثير گذاشته بود

در طول اين نوشته سعی می شود که با بيان نظرات مطرح شده از طرف بابک فرزام نشان داده شود که پاسخ ايشان 

ی از پاسخ نوع دوم که در با سايه روشن ھائ) به اوضاع  کنونی حاکم برجنبش کمونيستی جھانی( خ اولاز نوع پاس

  .           باال به آن اشاره شده، است

طور اراده گرايانه ای پافشاری می کند ه عنوان مثال بابک فرزام در ھمان سطور اولی مقاله اش بر اين ادعا به    ب

  :که

سالھاست که ضرورت انحالل کليه احزاب و ... سر آمده وه مامی سازمانھای کمونيستی ايران برسالت تاريخی ت " 

  خودشان د باي می آنھا به عبارت ديگر " .به چشم می خورد ايجاد يک حزب کمونيست واقعی سازمانھا به منظور

  ! را منحل کنند

طعيت فرمان انحالل آنھا را به عنوان يک اگر نويسنده بر اين ادعا می باشد و با قا ال اساسی اين است،ؤس

" سازمانھای کمونيستی ايران"صادر می کند، پس چه لزومی دارد به بحث تئوريک با اينگونه " ضرورت"

رسيده اند،  "خارجه نشينی و پاسيويسم "ۀو به ورط..." سر آمدهه رسالت  تاريخی اين سازمانھا ب"بپردازند؟ اگر 
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می نامد از چه روست؟ آيا (!) "يک جنبش فلسفی اقتصادی "آنچه که خود ايشان آنرا بر مبنای " تئوريک "ۀمبارز

 ايدآل سازمان کمونيستی ايشان بر چه ۀمدل و ساختار ايدآل ايشان در جايگزينی اين احزاب چه می باشد؟ چارچوب

 ۀان بر بستر مبارزمعيارھا و موازين سياسی و ايدئولوژيک استوار می باشد؟ ماديت يافتن حزب مورد نظر ايش

... پايان رسالت " طبقاتی در بطن جامعه چگونه به واقعيت می پيوندد؟ در ثانی اين حکم و خواست ايشان مبنی بر 

 کدام تحليل سياسی و طبقاتی و اجتماعی و بهو استواراسته بر خ" حالل احزاب کمونيستی ايرانو نفی يا ان

  ايدئولوژيکی می باشد؟ 

 شناختی يک جانبه و مکانيکی گفته شود که ۀو بر پاي) به مفھوم پوپوليستی آن( يبانه ایعوامفرطور ه آيا اينکه ب

که ايشان به آن اعتقاد " حقيقت طبقاتی"از " به چشم می خورد... انحالل کليه احزاب و سازمان ھا ... ضرورت"

  دارند، سرچشمه نمی گيرد؟

سلول ھای جنبش "بغل جنبش کمونيستی ايران گذاشتن از  اگر نويسنده با تعارفات متعارف و ھندوانه زير 

صحبت به ميان می آورد، چرا در صدد نفی و انھدام سلولھای سالم و رشد و گسترش سلولھای سرطان " کمونيستی

 از طرف ايشان شامل سازمانھائی مانند حزب توده و ا خواست مطرحزا در بدن اين جنبش می باشد؟ و بنا براين، آي

يست که رسالتشان به سر آمده است يا يا آنھا ھم ساليان مديدھم می باشد؟ و آ) سلولھای سرطان زا(  امثالھم اکثريت و

که چندين دھه مانند خوره به جان جنبش کمونيستی ( نه؟ آيا  خواست بابک شامل حال چنين سلولھای سرطان زائی 

عنوان ه ختار سازمانی خودشان به ساختار جديدی که شما بھم می شود؟ و آيا آنھا می توانند با انحالل سا) افتاده اند

  پيوندند؟ ۀ کارگر قرار می دھيد بمدل در مقابل طبق

و ھر گونه چشم پوشی . االت حياتی ھستند که به وجه غير قابل کتمانی بايد به آن پاسخ داده شودؤاين ھا از جمله س

رولتاريای انقالبی به آن ھا تنھا می تواند به مفھوم دعوت تی پسناليواز پاسخ صريح، علمی و مطابق منافع انترناسي

نفی کل سازمانھا و احزاب "در " جنبش کمونيستیسلول ھای "و تک تک " تک تک کمونيستھا"نامه ای از سوی 

عمق نظرات ادامه به  که در  ! تلقی شود"ايجاد يک حزب کمونيست واقعی "در جھت " پيشروی"برای " موجود

  .رفرميستی و ناسيوناليستی ايشان در اين زمينه پرداخته خواھد شد-اانحرافی و دگم

خورد "  از جمله با فرمان ديگر،"بازگرداندن عنوان انسان به انسان"فرزام برای بابک در خالل صدور ده فرمان 

  ! روبرو می شويم" کردن ماشين دولتی بورژوازی

  :رو در بايستی چنين مطرح کرده اندگونه  ديد غالب بر چنين وظيفه ای را ايشان بدون ھيچ

خالص است و سالھاست  کمونيستی ايران قبل از آنکه يک جنبش فلسفی اقتصادی باشد، يک جنبش سياسی جنبش "

 جنبش کمونيستی، سازماندھی توده ۀمھمترين وظيف که که در ھمانجا در جا می زند بدون آنکه در نظر داشته باشد

اين . رد کردن ماشين دولتی بورژوازی  استولتاريا به منظور انقالب، برای خس آنھا پرأھای زحمتکش و در ر

  ) کيد از بابک فرزامأت." ( دولتی  قبل از اينکه سياسی باشد، اقتصادی استخورد کردن ماشين 

و از ديد ايشان در حقيقت در ارتباط مستقيم با ھمان فرمول بندی " خورد کردن ماشين دولتی"مفھوم واقعی فرمان 

به زبان ديگر بيانگر آن ساختار سازمان . می باشد" انحالل سازمانھای کمونيستی ايران"فرمان اول ايشان داير بر 

رد کردن ماشين دولتی خ"ۀ قرار است وظيف" نفی سازمانھای کمونيستی ايران"و " انحالل"ايدآلی است که در پی 

   .برساند"  سياسیقدرت"را به عھده  گرفته و پرولتاريا را به " بورژوازی

 بر بسيج و سازماندھی  تشکيالتی  پرولتاريا و ديگر تھی دستان حول خواسته ھای متکیاين وظيفه و راھکار ايشان 

فور با  آن  سرو کار داريم وکه در جنبش کارگری ايران ھم به ( اقتصادی، مبارزات اقتصادی، جنبش سنديکاليستی
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رد کردن  ماشين دولتی خ" عنوان تنھا آلترناتيو موجود برای ه ب) شدمعروف می با" کارگر پرستی"و به جنبش 

در حقيقت با چنين فرمان و راه چاره ايسمی  که ايشان به جلو پای پرولتاريا گذارده . بيان شده است"  بورژوازی

کند و نه د ماشين دولتی را از طريق مبارزات اقتصادی تصرف أکيد کرد که بابک فرزام می خواھ تمی بايداند، 

جائی مھره ھای حکومتی با تعديالتی در چارچوب نظم قديم برنامه ديگری را ه  تصرفی که جز جاب!ردخداغان و 

تصرف کليه شريانھای اقتصادی ) قبل و بعد از(  ايشان ناظر بر چنين ۀدر واقع برنام. نمی تواند در نظر داشته باشد

" پرولتاريائی"مورد نظر ايشان را به سوی برنامه ريزی " وينن"و اجتماعی دولت قبلی است که قرار است دولت 

به کف آوردن "امر  ماشين دولتی حاضر و آماده ۀچنين ديدگاھی در نظر دارد که با تصرف ساد. سوق دھد

نقشه مند سوسياليستی در " برنامه ريزی"،  پرولتاريا و تھيدستان"یئمين مايحتاج پايه أت"را در جھت " دمکراسی

ھمچنين برنامه ريزی در بخش کشاورزی و تجارت خارجی و و  با امر پايه گذاری صنايع سنگين و سبک، ارتباط

خود قرار " نوين"له اقتصاد تک محصولی جوامعی مانند ايران را يکجا در دستور دولت  مسأ"حل"خصوص ه ب

  .دھد

توده ھای "اشين دولتی به م" خورد کردن"ضروری است که برای نشان دادن ديدگاھی که آقای فرزام برای 

  :  نوشته اند.  ايشان رجوع شودۀپيشنھاد می کنند دوباره به نوشت" س آنھا پرولتارياأر"زحمتکش و در 

ولتاريا به منظور انقالب، آنھا پر سأ جنبش کمونيستی، سازماندھی توده ھای زحمتکش و در رۀمھمترين وظيف"

دولتی قبل از آنکه سياسی باشد اقتصادی  رد کردن ماشين اين خ.رد کردن ماشين دولتی بورژوازی استبرای خ

سرنگون کنيم می خواھيم  ی چون احمدی نژادھا و خامنه ای ھا رائقبل از آنکه ما بخواھيم عروسکھا يعنی .است

و و اين نه به منظور ايجاد يک سيستم بھره کشی نوين بلکه به منظور مح .سيستم بھره کشی موجود را در ھم شکنيم

يعنی بنای يک نظم اقتصادی نوين، و اين نظم اقتصادی نوين تکيه بر فلسفه  اين .کل بھره کشی انسان از انسان است

عنوان طبقه ای که رسالت آزادی کل  دارد که پرولتاريا را نه به عنوان طبقه ای در خود و يا برای خود بلکه به ای

  ."گرداندن عنوان انسان به انسان استطبقه ای که رسالتش باز .بشريت را دارد می شناسد

سرنگون  ی چون احمدی نژادھا و خامنه ای ھا رائ قبل از آنکه ما بخواھيم عروسکھا"آيا منظور نويسنده مبنی بر  

جمھوری اسالمی " عروسکھای"چه می تواند باشد؟ آيا ." کنيم می خواھيم سيستم بھره کشی موجود را در ھم شکنيم

  شود؟ خالصه می" و خامنه ای ھااحمدی نژاد"فقط به 

شود؟ و آيا منافع اين  آيا سرنوشت جناح اصالح طلب حکومتی به رھبری آقای موسوی و کروبی و غيره چه می

، زير ضربه قرار خواھد گرفت؟ يعنی اينکه "اقتصادی"بر پايه ..." رد کردن ماشين دولتی خ"در زمان جناح نيز 

خواھد شد يا نه؟ به يک " خورد"ادی جناح ارتجاعی اصالح طلب حکومتی نيز آيا از ديد آقای فرزام منافع اقتص

و عدم اشاره به جناح " ی چون احمدی نژادھا و خامنه ای ھائعروسکھا"کالم، آيا آقای فرزام با تکيه يک جانبه بر 

بر عھده دارند،  رفع بحران و نجات نظام جمھوری اسالمی را از مسير تعديالت و رفرم ھا ۀاصالح طلبی که پروژ

 رنگين کمانی از اين جناح دچار نگشته اند و در پس جمالت ايشان اساسا ۀدنباله روان" اشتباه غير عمد"به يک 

  کدامين منافع طبقاتی خاص نھفته است؟ 

را )  ستمکشۀاستثمار طبق( س ماشين دولتی امر توليد و بازتوليد سيستم بھره کشی و کار مزدی أ  چه طبقه ای در ر

ليس عفاف و وليس و سپاه و بسيج، پوارتش دائمی، پ(  دسته ھای خاص افراد مسلحۀوسيله به پيش می برد و آنرا ب

مورد ) سسات دولتی وغيره و مؤحجاب اجباری ضد زن، روحانيت، مجلس، سازمان امنيت، زندانھا، دستگاه قضائی

   امپرياليستی چيست؟ -اریسرمايه دجھانی حمايت قرار می دھد؟ ارتباط اين طبقه با سيستم 
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 رانت خوار حکومتی و ھزاران ھزار روحانی" عروسکھائی ھمچون خامنه ای و احمدی نژادھا"روشن است که 

، اصالح طلبان معمم و غير معمم حکومتی، لباس )از جمله اصالح طلبانت حاکمه وابسته به جناح ھای مختلف ھيأ(

ت استثمارگر نه تنھا در بقاء اين نظم دولتی نقش اساسی و کليدی به شخصی ھا، سران سپاه و ارتش، به عنوان طبقا

امپرياليستی جھانی نقش حاميان و کارگزاران اين - سرمايه دارینظامعھده دارند، بلکه به عنوان مديران داخلی 

  .   می کندأ کارگر جھانی و بشريت تحت ستم را ايفۀنظام استثمار و ستم طبق

انقالب کارگری عبارت است از در ھم کوبيدن و تار و مار کردن ماشين دولتی، تبديل نخستين گام "بنابر اين 

 ون چ)٣()."ديکتاتوری پرولتاريا يا سيادت سياسی پرولتاريا(کف گرفتن دمکراسیه پرولتاريا به طبقه حاکمه و ب

ليتی ناچيز عليه اکثريتی  اقۀطبقات استثمارگر، سيادت سياسی را برای حفظ استثمار، يعنی برای مطامع آزمندان" 

طبقات استثمار شونده، سيادت سياسی را برای محو کامل ھر گونه استثمار، يعنی برای . ھنگفت مردم الزم دارند

منافع اکثريت ھنگفت مردم عليه اقليت ناچيزی از برده داران معاصر که مالکان و سرمايه داران باشند، الزم 

  )٤(."!دارند

 اساسی ھر جامعه سيستم اقتصادی، که ھمان سيستم ۀاليسم تاريخی نشان می دھد که شالودماتريين يمارکس در تب"

 ۀوسيله ينکار را بااما مردم ديگر نمی توانند به طريق کھن توليد کنند؛ آنھا . توليد نيازھای زندگی است توليدی و باز

به پيش  )می نامد" شالوده اقتصادی"که مارکس آنرا ( وارد شدن در روابط خاص اجتماعی، روابط توليدی جامعه

 حاکمه ای است که توليد را سازمان می دھد و ۀ طبقۀتحت سلط اين روابط و در جامعه طبقاتی کليه. می برند

ساختار ھای سياسی را ايجاد و بر آنھا تسلط دارد، و از جمله ايده ھا، فرھنگ آن جامعه را تحت تسلط خويش در 

که سر انجام . انيکه تکامل نيروھای توليدی با روابط توليدی در تضاد قرار گيردم زاين ادامه دارد تا. می آورد

پيوندد وقوع به  بايد ب- حاکم قديم را سرنگون می کندۀ مترقی در حال صعود طبقۀ که طبق- انقالب در ساختار سياسی

  ) تاکيد از ما است-٥(".حکومت می رسد جديدی به ۀو طبق...تا روابط توليدی نوين که با نيروھای توليدی نوين منطبق شود

  " استدولتی قبل از آنکه سياسی باشد اقتصادی رد کردن ماشينخ"نظريه مطرح شده توسط بابک فرزام داير بر 

مارکس و انگلس از تقدم انقالب درساختار سياسی برای خورد کردن .  و انگلس می باشدنظرا ت مارکسدر تقابل با 

 در احکام بنياد گذاران کمونيسم از - رويزيونيسم - اند حال آنکه آقای فرزام با تجديد نظرماشين دولتی صحبت کرده 

آقای فرزام يک کمونيسم قالبی و ضد " کمونيسم"روشن است که . تقدم انقالب در ساختار اقتصادی صحبت ميکند

و . ی التين استامريکا ی و برخی کشورھایالھای متشکل در حاکميت دول اروپائمارکسيسم از نوع سوسيال ليبر

 آقای ھوگو چاوز ۀوسيله که ب" سوسياليسمی" کارگر را بر مدل ۀطبق" بصيرت" جھت ديد  عمالطور مشخص ه ب

   .در جامعه ونزوئال پياده شده است، رھنمون می نمايد

تقويت و به  ی اين است کهچنان رفرم ھائھدف  که انجام داده است اقتصادی و اجتماعی اقدامات مواردی از چاوز

  .ونزوئال دست يابد جامعه در محروم سياسی و زندگی افراد فقير بھبود

چيزی  چه اتفاق افتاده اند ونزوئال روندی که در، مختصات چاوز چيست ھوگو واقعی چشم انداز و اينکه آيا برنامه

 حل راه، يک امپرياليستی اريک آلترناتيو واقعی در مقابل استثم بيانگر چاوز برنامه آيا؟ و به کجا می شود، است

چيست؟  امروز گلوباليز شده جھان سوسياليسم در معنای اينکه آيا و؟ است در جھان امروز آزادی برای عملی

 .  االت بسيار مھمی ھستند که پاسخ به آن مرز بين رفرم و انقالب را روشن می سازدؤس

اين نوشته نيست اما ذکر چند نکته دراين خصوص را ھر چند که تحليل ھمه جانبه از سير وقايع ونزئال کار اصلی 

  .بی ارتباط با نظرات آقای فرزام نمی دانيم
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 امپرياليستی جھانی-  نظام سرمايه داریبا يک گسست اساسی "بوليواریانقالب " کمونيستھای انقالبی معتقدند که   

اينکه . ختم شود را در خود حمل نمی کنداعی اجتم راديکال تحول به واقعاً  راھی که کند، و تجسم يا نمی نمايندگیرا 

اما به اختصار می توان گفت .  داردتحليل دقيق که نياز به ای برخوردار می باشد پيچيده از ماھيت را اينطور استچ

به جلو  چاوز ھوگو که یاقتصادي مدل، ونزوئال شد ۀتوسع  منجر به شکل دادن به کهتاريخی عواملبايد آن که 

 رھبری کننده ۀ طبقو اجتماعی نيروھای "بوليواری،انقالب " در جديد مردمی نھادھای و ارتش نقش، گذارده است

پا کردن ه  در بواقعی  ھایزوياروئی و " ٢١قرنسوسياليسم " در مورد کالن بحث ھای و، جنبش اين در درگير

ه اين نتيجه رسيد که مفھوم  و پس از تعمق در اين موارد می توان ب.امروز، را در نظر داشت در جھان انقالب

بر بستر "  مردم اجتماعیرفاه "و برقراری جامعه " وارونه کردن جھان"جز ه چيزی ب" ٢١قرنسوسياليسم "واقعی 

  . رفرميسم و رويزونيسم  نيست

سال "( مالحظات در مورد ھنر و فرھنگ، علم و فلسفه" در کتاب امريکاباب آواکيان صدر حزب کمونيست انقالبی 

  :در ھمين زمينه و در خصوص تغيير جھان چنين می گويد) ٢٠٠٥

ه جوی تغييرش ھستند، و ب و جھان  به صورتی که امروز وجود دارد و مردمی که در جستدر ارتباط با " 

. امکان پذيراست) آلترناتيو(سا سه گزينه بينم اسا نچه را که میآخصوص بر مبنای دگرگونی سوسياليستی جامعه، 

 اين راھکار کارگزاران و بانيان استثمار و ستم  سيستم .خواھد  به ھمين ترتيبی که است، میاولی جھان را

  . امپرياليسم جھانی است

به عبارت . ، است، جھان را وارونه کردن آنتقريبا به معنای واقعی کلمه ومکانيکی) آلترناتيو دوم( دومين گزينه 

ه ھمان  طريق استثمار نشوند، و از افرادی که در حال حاضر ديگر، افردی که در حال حاضر استثمار می شوند ب

بر . شودوجه قابل توجھی جلوگيری ه  از حکمرانی يا تاثير گذاری شان بر جامعه ب،دنبر اين جامعه حکومت می کن

بند، اعی تغيير می يامر خواھد کرد، برخی از روابط  اجتيساختار اقتصادی ابتدائی جامعه تغيمبنای چنين گزينه ای 

د ھ فرھنگ و ايدئولوژی تغيير خوایو  بعضی از اشکال حکومت سياسی تغيير خواھد کرد، و برخی از اين فرم ھا

 توده ھای مردم به طور فزاينده ای و در پس وقوع ھر جھشی پس از ديگری به روند واقعی دگرگون کرد، اما اساساً 

اگر به روزھای گذشته اتحاد  .ويزيونيستی از جامعه است يک ديدگاه راين واقعاً . کردن جامعه کشيده نخواھند شد

جماھير شوروی فکر کنيد، يعنی زمانيکه به يک جامعه رويزيونيستی تبدل شد، سرمايه داری و امپرياليست در 

ی يا واقعی حقوق آنھا را به خاطر نقض ادعائاصل، اما ھنوز سوسياليست در نام را به يدک می کشيد، زمانی که 

شما در غرب چه کسی ھستيد که در مورد نقض حقوق بشر " ند دنش می کردند، اغلب پاسخ می دامردم سرز

 خودتان بيکارند نگاه کنيد، چه حقوق بشری اساسی تر از حق ۀآن مردمی که در جامعۀ  به ھم-صحبت می کنيد 

  " داشتن شغل وجود دارد؟

 آنھا به پيش می گذاشتند، ديدی اما آنچه که اساساً . تا حدیرا  بيان می کردند؟ بله، ) حقيقتی( نقطه اینيا آناآخوب، 

 نقش توده ھای  رفاه اجتماعی بود که اساساً ۀکه آنھا پروژه اش را طرح ريزی کرده بودند، نوعی جامعای از جامعه 

ی پاسخ در باره حقوق مردم را نم.  مردم ھيچ تفاوتی با آن چه که تحت شکل کالسيک سرمايه داری بود، نداشت

ال مطرح ؤاين س. است) اصلی(یئتوان به حق داشتن شغل و کسب درآمد تقليل داد، ھر چند که اين از حقوق پايه 

است که آيا ما واقعا جامعه را به طريقی دگرگون خواھيم کرد که از ھر لحاظ، نه تنھا از لحاظ اقتصادی بلکه 

جامعه ای که نه تنھا نيازھای .  سرمايه داری باشدۀمعاجتماعی، سياسی، ايدئولوژيکی، و فرھنگی، واقعا برتر از جا

  . در نظر گيرد، بلکه واقعا مشخصه اش به طور فزاينده متکی بر بيان آگاھانه و ابتکار توده مردم باشدرا توده مردم 
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ين شده  تلقتعليم و جامعه در اين مردم به که چشم انداز ھمان را با نوينی جھان و نوين ۀجامع يکشما نمی توانيد 

محدود می کند و در  و مشروط که آنھا را جھتی باشد در جھان شان به ھنوز رويکرد مردم اگر. شيداباست، داشته 

 تحول يک جامعهدر می توانيد  که اينگونه به جامعه برخورد کنند، نم به زور وادارشان می کند حاضر ھحال

چگونه . سياسی را از بين ببريد و روابط اقتصادی ھمچنينو  اجتماعی نابرابر روابط و داشته باشيد واقعی انقالبی

 جھان رويکرد شان به و چشم انداز اگربه عھده بگيرند را  جھان تغيير آگاھانه ۀوظيف واقعا می توانند مردم توده ھای

 بزرگی  نابرابری ھای به سادگی وضعيت اين و غير ممکن است، اين؟ اين سيستم موجود است تحتھمان باشد که 

  .اھد کردوکه من در موردش صحبت کردم، بازتوليد خ جامعه را در ھر عرصه

مارکس و انگلس در مانيفست می گويند که انقالب کمونيستی بيانگر . آلترناتيو سوم يک گسست راديکال واقعی است

آنھا . ستو يکی بدون ديگری امکان پذير ني. يک گسست راديکال با روابط توليدی سنتی و ايده ھای سنتی است

  .  ھستندطريقاين يا آن به ،  يکديگردهننمتقابال تقويت ک

چگونه می  ،کودکان باشد )يدنزائ(ه دنيا آوردن زنان ب اساسی نقش  داشته باشيد که در آنای جامعه يک اگر شما

ی به سنتھا گرا و. توانيد شما نمی ؟وجود دارد بين زنان و مردان برابری داشته  باشيد که در آن جامعه توانيد يک

 روابط بين می توانيد چگونهمی کند ريشه کن نکنيد،  تقويتاين نقش را که  غيره را و اخالقيات و حمله نکنيدکھن 

 استثمارکننده و ،ستمبران و به ستمکاران  جامعه کل تقسيم با که عميقی نابرابريھای دگرگون و زن و مرد را

  .توانيد شما نمیيد؟ نخير استثمار شونده ارتباط دارد، را ريشه کن کن

 يا .کامال متفاوت راديکال است سنتز عرصه است، يک ھر در واقعی راديکال يک گسست سوم آلترناتيو بنابراين

 خواھند در آن  می در واقع مردم جھانی است که اکثريت بزرگی از جامعه واگر به طور ديگری مطرح شود، 

 اگر، و يا مين می شودأغذای بعدی شان از کجا ت اينکه نگرانی در مورد آنھا نه تنھا ی که در آنئجا. زندگی کنند

قادر به چون آنھا برخوردار باشند  مراقبت ھای بھداشتیاز  می توانندنکه آنھا  شد خواھد گفته آنھا به آيا شوند بيمار

، کشمکش بادرگير شدن، ا ب در واقع که در آن، اما جامعه ای است است به ھمان اندازه مھم، اين آن نيستندپرداخت 

جامعه  مختلف حوزه ھای ھمه خويش را در )کشور از یبخش يا( ایمنطقه  ای از طريق اداره و به طور فزاينده

  .بسازند

 عميق بيشترچنين کاری بسيار  اين. است عميق بسيار روياروئی، جھان از آن نوع و جامعه از اين نوع دستيابی به

 اجتماعی، از رفاه و بر اين اساس مطمئن شويد که اقتصاد مالکيت از چند شکل غييرت به سادگی است تا اينکه تر

، ھنر، علوم حوزه ھای تمام و مردم توده برای از آن مراقبت افرادی که شما ھنوز ھم ، اماشودمی  مراقبت مردم

و پروسه تصميم .  است)کشور از یبخش و يا (اداری ۀمنطق چند اساسا تحت نظر در واقع چيز ديگر ھمه وفلسفه ، 

  . باقی مانده استی ئ منطقه ۀ تحت نظر چند ادارسياسیگيری 

بدون در نظر گرفتن  ( روسيه پس از انقالب ما است که تاريخی -جھانی و عظيم ۀمبارز رفتن واقعا يک آن فراتر از

 انقالب فرھنگی به ويژه و ينچانقالب با  و ه ايم،آنرا آغاز کرد) پاريس کمون از محدود و کوتاه مدت بسيارۀ تجرب

  .شده ايم به عقب پرتابطور موقت ه  بما پس آن از اما  اوج آن رسيديم،نقطه به

 مشکالت برخی از. تجربه کنيم آن ھمه از عميق بسيار جمعبندی  اساسهب بيشتر جھش نياز داريم که يک بنابراين ما

 اما فراتر از آن گذشته، بھترين از جمعبندی و حفظ منظوربايد با آن به  ما کهدھنده موجودند   آزارو واقعی بسيار

  . کنيمدر آينده بھتر از آنھا عمل کردن، مقابله حتی ورفتن 
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) اعتقاد به حکومت مطلقه و ديکتاتوری مرکزی(توتاليتاريسم  در مورد زمينه در اين چند نکته به حاال می خواھم

 ميقاعبی حد و حصری را که  کتابھای شما می توانيد يافتم که جالب بسيار، من اين را در اينجاگذشته از اين . بگويم

 می افراد از اين آشفته ذھن درچه چيزی " -  خوانيد يافت می شوند، بمائو يا لنين يا استالين) سايکی(به کاوش روان 

آنھا را  وازند بپردخود  ديوانه شده تصوير در جھان بازسازی به آنھا فکر کنند می توانندشد که منجر  کهگذشت 

تحت تاثير قرار  آنھا که بشريت بر بزرگی فاجعه، خوب بزرگترين معنويات برخی از  رسيدن به نام، تحت واداشت

 – من وجود دارد، اما شايد، نديده ام ھنوز من .که چند کتاب مثل اين را ديده ام نمی دانممن " ؟ دادند را باعث شود

 ذھن در می تواند يک فردچگونه است که " : امنديده واشنگتن جرج يا فرسونج توماس از آشفته روان مطالعهکتاب 

 ھائی که به آنھا انسان ديگر اما به طور کلی فايده ای می رساند، بشريت به نه تنھا آنھا کهخود به اين اعتقاد برسد 

 از اين بيشتر چيزی چه درگير است، چيست؟ در آن که روانی اختالل عمق؟ ) ستوبرده گان سياه پ(تعلق داشتد 

  " ؟انسان ديگری را مال خود بدانيد می تواند باشد که در واقع) مطلقه و ديکتاتوری(توتاليتارين 

، نفر ميليون ھا که می گذشت ، ريگان رونالد و يا ليندون جانسون فاسد ذھن اعماق آنچه که در ۀمطالع در مورد يا

 دوران کودکی در جايی ؟رفته استچه چيزی به خطا "؟ چه ندند،  کودکان را به قتل رساتعداد زيادی از از جمله

آنان باور  شد منجر که ند باشدرونی شده به نحوی بايد ديوانه ای که ايده ھای؟ زندگی شان در جای ديگری و ياشان 

از  آنھا، ) نويسندگان-امريکااشاره به بخشی از سرود ملی  (يا ھر چيز ديگری تپه در درخشان شھر به نام کنند که

  "؟ بی گناه، برخوردارند ميليونھا نفر از مردم و ھزاران کشتار به تعھد و حق

 تايمز نيويورککتاب روزنامه ) نقد( بخش بازبينی آنھا در ۀدربار بديھی است. نديده امھرگز مطالعات را  چنين من

  . نخوانده ام

 "فکری اردوگاهپيروان " و نظريه پردازان توسط توتاليتاريسم در مورد که واقعی االتؤس برخی از با اين حال ،

توتاليتر می  آنرا که جامعه ای در آنھا به طور مشخص، . آن پرداخته شودنيازاست به که عنوان گشته امپرياليستھا

ايدئولوژی  در آن يک ھمه اول از، اتھام می زنند که واقعيت منظورشان ديکتاتوری پرولتاريا است در اما نامند،

 بايد ھر کس وجود دارد که رسمی سياست ھای و .جامعه بايد به آن معتقد باشد آن در ھر کس جود دارد کهو رسمی

در ود که ھمراه و ھمرنگ شبا آن سياست ھای رسمی ناچار بايد ه ، و ھر کس بنقش داشته باشدبا آن درگير شود و 

  . دبرايش نشو  باعث دردسریآن جامعه

  اين مورد چه؟ درخوب 

 انقالبات اين چرا   اولۀوھل در:  از آنچه در جوامع سوسياليستی جريان داشته است، می باشداين يک تحريفاساسا، 

.  گذارندءاجرا به مورد و چگونه می خواستند آنرا، و غلبه بر چه چيزی بودند دست يابی آنھا به دنبال و الزم بودند

درگير  از واقعا آنھا، )فئودالی در قطعاو ( سرمايه داریجامعه  در مردم عظيم توده ھای برای، واقعيت اين است که

قابل  وجهه جامعه تاثير داشت، ب جھت دولت و امور بر در واقع سياست ھائی که و رسمی سياست ھای در بودن

 با دلسرد کردن شان و به طور - آنھا به ايدئولوژی و روش و  کردن چشم انداز با تلقينو .توجھی منع شده بودند

در راستای  جھان درک از و واقعا مانع بھره کشیسيستم  از از درک آنھامانع   که-جلوگيری کردن از آنھافعال 

 و ھمچنين تغيير به دنبال سوسياليستی انقالب ھمان چيزی است که اين و .اتباط دارد، می شوند آن آگاھانه تغيير

   ."عی استاجتما روابط و اقتصاد در اساسی تغييرات مربوط بهآگاھی  آوردن

                                                                                           ادامه دارد

  


