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  مفھوم انترناسيوناليسم پرولتری 

 کارگر انقالبی ھر کشور از ۀ، در شرايط جھانی شدن سرمايه داری، که در مقابل طبقپيشبرد انقالب سوسياليستی

 است و بنا بر اين خصلتی ملی نداشته  بلکه ئیجمله ايران قرار دارد حلقه ای و بخشی از انقالبات جھانی پرولتاريا

  . خصلتی انترناسيوناليستی دارد

  :در مورد مفھوم انترناسيونايسم می گويد" دانقالب پرولتری و کائوتسکی مرت "ۀلنين در نوشت

پرولتاريای انقالبی عبارت است از آماده نمودن انقالب جھانی پرولتری که راه نجات ۀ  من، وظيفه نمايندۀوظيف" 

زيرا اين استدالل يک (استدالل من نبايد از نقطه نظر کشور خود باشد.  از دھشتھای کشتار جھانیمنحصر بفرديست

، )ر و خرده بورژوازی ناسيوناليستی است که نمی فھمد عروسکی است در دست بوژوازی امپرياليستکودن بيمقدا

  . در تدارک در تبليغات و در نزديک ساختن انقالب جھانی پرولتری باشدشرکت منبلکه بايد از نقطه نظر 

  ." سوسياليست واقعی اين است معنای انترناسيوناليسم و اينست وظيفه انترناسيوناليست، کارگر انقالبی،
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بندی از دستاوردھا و نقاط ضعف موج انقالبات  به اعتقاد ما سنتز نوين يک تکامل کيفی در علم کمونيسم با جمع

 فلسفه و روش، ۀاين سنتز شامل پيشرفت ھای کيفی و راھگشا در زمين" .سوسياليستی قرن بيستم است

اين سنتز که يک . م و برخورد ستراتژيک به انقالب استانترناسيوناليسم، خصلت گذار سوسياليستی به کمونيس

در عين حال، گسست از برخی . تداوم گسست ھای مائو از استالين است"تکاملی کيفی در علم کمونيسم است 

تفکرات مسلط بر جنبش کمونيستی تحت رھبری استالين است که بر مائو تسه دون نيز، ھر چند به طور غير عمده 

  ."دتاثير گذاشته بو

 ضديت کور ايشان با خط سياسی مطرح شده در سنتز نوين حزب ۀبابک فرزام با عنوان کردن مسائلی که نشاندھند

 ۀاز اين خط و برناملنينيستی حمايت و  است، از موضع يک انترناسيوناليست پرولتری امريکاکمونيست انقالبی 

 کمونيستی بين المللی و شليستی غالب بر جنبو از موضعی ناسيونا.  حرکت نمی نمايددر کشورھای ديگرصحيح 

نمايد و به  انحالطلبانه به جنبش کمونيستی ايران و خاصه طرفداران سنتز نوين برخورد می - خط شکست طلبانه

  . می پردازد " ٢١سوسياليسم قرن "تقويت خط سياسی غلط 

کرده ا آوردن نوشته ای تقريبا طوالنی مکث بر روی سنتز نوين از مفھوم انترنايسوناليسم بمی خواھيم در اين جا ما 

  . و توجه خوانندگان از جمله بايک فرزام را به آن جلب می کنيم

ھمانگونه که قبال متذکر شديم به اعتقاد ما آقای فرزام با نياوردن عمدی نقل قول ھای مشخص از سنتز نوين که 

 در نقد نظرات مخالفش به پيش گذارده است که ادعای نقدش را دارد سنتی غير کمونيستی و فرصت طلبانه ای را

لوژی علمی به پنھان کردن نظرات مخالف خويش از خوانندگان نمی ونقد کمونيستی بر مبنای متد! جای تعمق دارد

جای اينکه ذھنيات ه بلکه ھمانند يک کمونيست انقالبی پيگير، صادق و با حوصله برای کشف حقيقت ب. پردازد

 آنرا با آوردن نقل قولھای ،را اساس نظرات شخص يا گروه مخالفش قرار دھد)  يا سياسیحقيقت طبقاتی(خويش 

  .مورد نقد علمی قرار می دھدمشخص 

 مفھوم انترناسيوناليسم و انحرافات غالب بر جنبش ۀ در بارامريکاباب آواکيان صدر حزب کمونيست انقالبی 

  :کمونيستی بين المللی ظرف چندين دھه گذشته می گويد

بحثی در مورد .  اينکه انترناسيوناليسم چيست و چه مفھومی دارد به پيش گذارده شده استۀسنتز جديدی در بار "

 ديدگاھی متعلق به انقالبی ايرلندی، ھمدوره لنين وجود دارد، که اساسا با رويکرد –انترناسيوناليسم  مدل کانلی از

 را از آن منظر می بيند، که در اصل يک ديدگاه انترناسيوناليسم" به سمت خارج) کشور(حرکت از ملت"

 به )٦("پيشروی"در نوشته  .انترناسيوناليسم، است در مقابله با ديدگاه لنينيستی از –ناسيوناليستی از انترناسيوناليسم 

 تالش برای انقالب در - مورد تعريف لنين از انترناسيوناليسم  طور خاص از يک طرف، بحث تقريبا شفافی در

به عنوان مثال ، در (استدالل لنين  و. حمايت از اين خط و برنامه در کشورھای ديگر، وجود دارد ور خود وکش

انقالبی  ۀبلکه خدمت من به مبارز" کشور من"جھت گيری اساسی نبايد  که") انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد"

 مھم است اين می باشد که نه تنھا در مخالفت که جديد و بسيار" پيشروی"اما آنچه در نوشته . جھانی، وجود دارد

از آنچه که در جنبش بين المللی کمونيستی به صورت يک نظريه غالب در است يک ديدگاه منقدانه ای بلکه ھمچنين 

يک کمونيست نبود، و او  ، که در راستای ديدگاه کانلی است، ھر چند کانلیشودمورد انترناسيوناليسم، مطرح می 

کشوری به کشور ديگر توسعه پيدا می کند، و در  تای اين مفھوم که انترناسيوناليسم چيزی است که ازبيشتر در راس

است تا خدمت و سھم من به انقالب جھانی که نقطه اساسی جھت گيری و نقطه عزيمت " کشور من"عمل معتقد به 

اما، فراتر از آن، يک . وجود دارديک گسست با نقد آن نقطه نظر " پيشروی"اول از ھمه، در نوشته . بود) لنين(
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دارد، و  و باالتر از ھمه از سطح جھانی وجوداز، انترناسيوناليسم با رويکردی  ترکيب موضع لنين و تعريف از

عينی و ذھنی،  آن، از طريق ترکيبی از عوامل محلن ييديدن جھان به عنوان يک کل در ھر زمان مشخص برای تع

 - احزاب در کشورھای مشخص وجود آيد؛ و برایه بارزه بين المللی می تواند، بمھمترين پيشرفت ھا برای کل م

  به عمل درآيد، حتی اگر منجر به ھزينه دادن برای برخی - "پيشرفت ھا"با آن  برای دادن حمايت سياسی در رابطه

  .شود" خود"مبارزه در کشور  با فداکاری ھا از طرف احزاب خاص و در ارتباط 

اما درگيرشدن با آن و . برای سنتز نوين از اين دو نقطه در جنبش بين المللی، کاری جديد استچنين فراخوانی 

  . وجود نيامده استه  کافی بۀمبارزه بر سر آن به انداز

 کيد بر اين کهأت و بيان کنم، انترناسيوناليسم را  به رويکرد می خواھم چند توضيح اضافی در رابطه با اين در اينجا 

 ھم مائو خارجی داخلی و از نقطه نظرات انتقاد چند شامل ، بله،که کننده است نييتع اساسا و در نھايت جھانۀ عرص

در کشورھای ويژه نقش  رييتغ و شرايط داخلی در کشورھای خاصی در ارتباط با مبارزه کهاستدالل مائو (می باشد 

چندی پيش  ).ثانويه است و خارجی  عناصر کشورھا اين "خارجی" تحوالت و شرايط و اين که دارد،ن کننده ييتع

به طور  امپرياليسم عصر در واقع، در ، استدالل می کند که)٧( "،پرولتری انترناسيوناليسم فلسفی مبانی" ۀمقال

ن کننده در اين که چه اتفاقی در ييو تع سطح نقش قاطع تر در آن تحوالت و رييتغ و ،بين المللیۀ عرص خاص،

 بسيارنقطه  و مھم است بسيار اين .خاص دارد کشور ھای در "داخلی وضعيت"نسبت به تد کشورھای معين می اف

  .است بحث برانگيزی

، ھمه ما بدان معنی که مفھوم که اينرا، به يک و نيز نبايد به ديگران اجازه دھيم چنين برداشتی، ما نبايد با اين حال،

در ھيچ  انقالب می تواندن ھيچ کس و"  در آمدندر ھوا ليقبه حالت تع" توصيف می کند، يک بار لنينھمانگونه که 

خود اين يک . است ین کننده واساسييتع در نھايت بين المللیۀ عرص ، چرا کهکشور خاصی انجام دھد يچھ در ،نقطه

کمونيسم "آن نقل قولی از  که در )٨("بزرگدو کوه  "ۀنوشت اخيرا من. است اصل اين از مکانيکی تعميم  ساده 

بازخوانی  زير را آورده است - واقعی به اختصار/جعلی -  )٩("واقعی کمونيسم زنده باد ،است مرده) دروغين(یجعل

       : مھم است بسياردر اين زمينه فکر می کنم اشاره به آن  که می کردم

 و طوالنی پروسۀاز طريق يک وقوع بپيوندد، ه  بدر سطح جھانی بايد] کمونيسمشرايط الزم برای [دستيابی به " 

در زمان ھای  در کشورھای مختلف سياسی قدرت کسب، ناھموار ۀتوسع که در آن انقالبی دگرگونی غير مستقيم

 – کشورھای مختلف اين در جامعهر انقالبی يي تغو انقالبی مبارزات بين فعل و انفعال پيچيده ديالکتيک و، مختلف

 و متقابل تعامل در حالی کهاست،  ن کنندهييتع  نھايتدر و اساسا جھان عرصه که در آن ديالکتيکیارتباط  يک

يک کليت می  به عنوان جھان بنيادی رييتغ کليدی درپيوند بيانگر در کشورھای مختلف پرولتاريا مبارزات حمايت از

  )٢١ پانوشت، ١١٦ ص واقعی، /با استناد به جعلی(" '. باشد

 

       گذشته؟ آينده يا بقايای پيشاھنگ

سرنوشت  مسائل اين تمام است که در آن یبزرگ راهعنوان شد، " باال" آنچه که از، بسياری واقعی به يک معنای

 بقايای به سادگی ما که آيا بين المللی، جنبش کل برای بلکه ما حزب برای نه تنھای است پرسش شده، متمرکز ساز

 به يک ما اينکه آيا و يا) ولتری قبلپر انقالب امواج از ای گذشتهصورت بقايای ه  بدر حتی(گذشته خواھيم بود 

بسيار شفاف  نظريه کيد برأبا تيک بار ديگر  - موجود یپيچ و چرخش ھامه آن  ھبا آينده تبديل خواھيم شد؟ پيشتاز

ھمان چيزی است  اين آينده خواھيم بود؟ انقالب نمايندگان آيا ما - جاده غير مستقيم است، و روشن است آينده که مائو
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 :مبارزه شود سيستماتيک و به طور کامل و به طور مداوم برايش خيلی بيشتر بايد و -  نبرد استدر حال در واقع که

 چگونه بنابراين و درک االت در مورد چگونگیؤس اين و آينده خواھيم بود؟ پيشتاز يا گذشته از ئی بقايايک آيا ما

 برخوردار )احتماالت(نده ای درارتباط با اين دو شقن کنييتع اھميت از، به پيش بردنرا پرولتری  انترناسيوناليسم

 ".آينده بودن پيشتاز يا بقايای گذشته  :جاده دو يعنی ھمان ،است

بنا براصل انترنايسوناليسم لنينی که به طور واضحی در نقل قول مشروح باال به آن اشاره شد، يک کمونيست 

، و بنابراين نه ازديدگاه تنگ ناسيوناليستی "ر کشور من اول کارگۀطبق"و يا " کشورمن اول"انقالبی نه بر مبنای 

حمايت از اين خط و برنامه  تالش برای انقالب در کشور خود و انقالبی جھانی، ۀخدمت من به مبارزبلکه از منظر 

و به عنوان . ، جھت  گيری خود را برای کمک به انقالب جھانی پرولتری مشخص می کنددر کشورھای ديگر

ستی حاکم بر کل جنبش کمونيستی بين المللی، و يل از نقطه نظرات ناصحيح و ناسيوناوين در يک گسستسنتزی ن

عصر جھانی شدن نظام سرمايه   در که کيد بر اين نکته ضرور استأت از جايگاه انترناسيوناليست پرولتری  تکحر

ن ييو تع سطح نقش قاطع تر در آن تحوالت و رييتغ و ،بين المللیۀ عرص به طور خاص، امپرياليستی  –داری 

  .خاص دارد کشور ھای در "داخلی وضعيت"نسبت به کننده در اين که چه اتفاقی در کشورھای معين می افتد 

 

  و برخورد مکانيکی به احيای سرمايه داری در شوروی و چين) گاهآعنصر (نفی حزب پيشتاز

ه ده گرايانه اش در باره آينده انقالب و چگونگی  باارکه بابک فرزام در احکام و فرامين ات اساسی نکديگر از 

دست گيری قدرت سياسی در ايران  ترسيم می کند، ھمانا نديدن و نفی جايگاه عنصر آگاه در جنبش کارگری و 

سياسی اش در قالب حزب کمونيست تجلی می يابد - گاھی که نمود متشکل و ايدئولوژيکآسوسياليستی است، عنصر 

نمود مادی چنين حزبی .  طبقاتی امر انقالب کمونيستی را رھبری می کندۀدست گرفتن سکان مبارزو از طريق در 

 مبارزات خيابانی و مبارزات رھبری اعتصابات، پر فراز و نشيب، ۀبرای رھبری انقالب کمونيستی در پی پروس

رد خيابانی و مبارزات مسلحانه  به نظر می رسد آقای فرزام دل خوشی ھم از زد و خو( قھر آميز پرولتاريای آگاه 

به ھمين خاطر است که امر قھر از . پرولتاريای آگاه که در ارتش سرخ پرولتاريا بسيج و سازماندھی يافته، ندارد

ديدگاھی که از  خواست دراين . تجلی می يابد و آبديده می شود) منتسب می کند" چريکسم"طرف پرولتاريا را به 

، )رفرميستی(جنبش کارگر پرستیھای  در حقيقت يکی از اولی ترين خواست ،ده شدهطرف بابک فرزام پيش گذار

  .  کارگر و رويزيونيستی می باشدۀطبق) اکونوميستی(طرفداران جنبش صرفا اقتصادی

ی و دمکراتيکی است که در تمامی شريانھای ئاز جمله بازوھای اجرائی حزب پيشتاز کمونيست، تشکالت توده 

تشکالت توده . ده و ھم چون تسمه ای تمامی اجزاء جامعه را به ستاد رھبری کننده مرتبط می سازدجامعه ريشه دوان

ی در ميان دانشجويان، روشنفکران، زنان، ملل تحت ستم وغيره که در چگونگی ايجاد حزب کمونيست، مدل ئ

 چگونگی کسب قدرت والبته الگوی . حکومتی و اداری بابک فرزام اساسا به بوته فراموشی سپرده شده است

 احکام و فرمول بنديھای ۀوسيله قدرت سياسی ب" تصرف"ھمچنين سازماندھی و ساخت و ساز جامعه ای که بعد از 

آقای فرزام ارائه گشته قطعا حد تمايز بين ديدگاه لنينی و خويش در باره ماھيت حزب و نقش رھبری کننده اش در 

 بدون طبقه، يعنی دنيای کمونيستی به نحو ۀسياليسم و گذار به جامع دراز مدت سوۀ طبقاتی در پروسۀسير مبارز

  .روشنی، بيان کرده است

 محيط کار و روابط  کار مزدی و حتی جنبش ۀلنين از چگونگی روند راه يابی سوسياليسم علمی که خارج از عرص

به درون طبقه کارگر برده ) رحزب طبقه کارگ( از طريق عنصر آگاه می بايدسنديکائی و شورائی  زيست می کند و 
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سفانه ديدگاه آقای أاما مت. خود منطبق با تئوری کمونيسم علمی صحبت کرده است" چه بايد کرد؟"شود، در کتاب 

 کارگر، بصورت خود انگيخته و از ۀفرزام در تقابل با آموزش ھای لنين بر اين باور است که آگاھی از درون طبق

سازماندھی مبارزات اقتصادی کسب ر بستر ھم چون سنديکا، شوراھا ب ئیتھاتشکيالطريق سازماندھی خويش در 

چنين ديدگاھی بيانگر خط اکونوميستی رايج بر . فراھم می سازدرا  فاضله اش ۀايط دستيابی به مدينرمی شود و ش

 - ولوژيکناسيوناليستی معروف می باشد، و نه  خط ايدئ" جنبش کارگر پرستی"جنبش کارگری ايران است که به 

  . سياسی پرولتاريای انترناسيوناليست

" احزاب کمونيستی"ش را با عنصر آگاه و ھم چنينيبابک فرزام در سطور بعدی  مقاله اش  چگونگی  ضديت خو

  :که از ديد ايشان بايد انحالل يابند چنين بيان می دارد 

 ۀبگوئيم، مطرح نکردن نقش طبق بين مسائل اساسی و مھمی که در سنتز نوين مطرح شده است، طرح و يا بھتر از"

 کارگر و زحمتکشان ۀچريکی که رفقای م ل م ايران نسبت به طبق ديد. کارگر، از ھمه مھمتر و اساسی تر است

نظری که  (کمونيستھا، رای به قدرت رسيدننديدن آنھا و در حقيقت ديدن آنھا به عنوان سياھی لشگر ب دارند يعنی

                            R.C.P می توانيد به طرح پيشنھادی .چشم می خورده در اين تز ب )در بين کمونيستھای ايران تقريباٌ عموميت دارد

ا اسمی از در آنج .مراجعه کنيد ”شمالیی امريکاقانون اساسی برای جمھوری سوسيالست نوين در  ”عنوانتحت 

 کارگر را توده ای بی سواد و ۀاحتياجی ھم نيست چون اينھا طبق .شورا ھای کارگری و نقش آنھا در قدرت نيست

اين روشنفکران کمونيست ھستند که بايد برای آنھا و بدون حضور  و. معرفی می کنند عاری از قدرت تصميم گيری

  ".ورژوازی برنامه نويسی کنندکتابخانه ھا و نه در جبھه ھای رزم عليه ب آنھا، در

در حقيقت ...  کارگر و زحمتکشان وۀخاطر نديدن طبقه ب) ... آرسی پی و حزب کمونيست ايران  م ل م(اينھا  " 

 حزب –منظور ايشان روشنفکران وعنصر آگاه ( لشکر برای به قدرت رسيدن کمونيستھا یعنوان سياھه ديدن آنھا ب

 کارگر را توده ۀچون اينھا طبق.. شوراھای کارگری و نقش آنھا در قدرت نيست اسمی ھم از ) ...  است- کمونيست

روشنفکران  )  آگاه و احزاب کمونيستیعنصر(آنھا ...  ای بی سواد و عاری از قدرت تصميم گيری معرفی می کنند

 - مبارزات اقتصادی(رزم  کمونيست ھستند که بايد  برای آنھا و بدون حضور آنھا در کتابخانه ھا و نه در جبھه 

   ."عليه بورژوازی برنامه نويسی کنند")  جبھه رزم"قای فرزام از آمنظور 

جای نقد علمی و استفاده ه آقای فرزام ب.  وحشت از حقيقت و کذبگوئی محض روبرو شده ايمۀدر اينجا نيز ما با ايد

  . متوصل شده اندامريکاحزب کمونيست انقالبی لوژی انقالبی به افترا زدن و پخش اکاذيب در مورد واز شيوه و متد

  شدهئیشناسا " نوينۀآغاز مرحل کمونيسم ـ: پی مانيفست آر سی" اين ھمان گرايش متدولوژيکی است که در سند 

    :است

در  راھگشای مائو مشخصا تحليل کمونيستی و پيشين جنبش ۀعلمی از مرحل بندی  جمعۀوظيف ھيچگاه] افراد اين[

کار به  ھرگز درگير اين نگرفته اند يا را به عھده در جامعه سوسياليستی سرمايه داری مبنای احيای مورد خطر و

در  دفاع کنند، يا فرھنگی چين از انقالب آنان ممکن است چه بسياری از بنابر اين اگر .نشده اند سيستماتيک شيوه ای

مائو آن را  ضرورت داشت و انقالب فرھنگی چرااز اينکه  واقعی و عميق از يک درک می کردند، اما گذشته دفاع

  ".بھره مند نيستند رھبری کرد، اھدافی آغاز و چه اصول و با

شامل نفی تلويحی ديکتاتوری پرولتاريا، نفی نقش رھبری حزب پيشاھنگ " ايده کمونيسم "از ديد بابک فرزام

  . ز دولت است، نفی کسب قدرت دولتی، و نفی ايجاد نوع کامال نوينی ا)عنصر آگاه(

  :فرمول مکانيکی ايشان چنين است
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  .خورد کردن اقتصادی ماشين دولتی يک جناح از بورژوازی، از طريق شوراھای کارگری

با يک جمعبندی غير علمی و مکانيکی ايشان از موج قبلی انقالبات سوسياليستی چنين " کسب قدرت دولتی"چنين 

  :بيان می شود

شوراھا به  ير شوروی سوسياليستی و در چين سوسياليستی اين را گفتند ولی عمالً چناچه ديديم در اتحاد جماھ "

خوب بورژوازی آمد و آنھا را  .يک زائده ای که بايد از دست آن خالص می شدند  .صورت يک آپانديس در آمد

  ."خالص کرد

نيست اتحاد شوروی و خالص کردن دو حزب کمو(مدن بورژوازی و خالص کردن آنھا اينکه چرا بابک فرزام از آ

اينکه اين بورژاوزی . فقط اشاره ای گذرا کرده اند، قابل تعمق است) چين و ساختمان سوسياليسم  در آن دو کشور

  ! برای ايشان مھم نيست" آنھا را خالص کرد"از کجا سر بر آورده است و چگونه 

 احيای سرمايه داری ۀه ھای زيرين پديد سطحی حقيقت ماندن و به واکاوی عميق برای کشف حقيقت به اليۀدر الي

و کشف حقايق ) متافيزيکی( قبال سوسياليستی شوروی و چين نرفتن ريشه در متدولوژی مکانيکیۀدر دو جامع

  . درونی پديده ھا دارد

 درک (" حياتی ألۀرفرميستی روشنفکرانه اش از روی اين مس– اميال غير انقالبی ءھمينکه ايشان برای ارضا

رھبری  اھدافی آغاز و چه اصول و مائو آن را با ضرورت داشت و انقالب فرھنگی که چرا از اين عميقواقعی و 

 به چنين سادگی می گذرند، درجه " شجاعانه بحث کردن"و" گسترش حقيقت"جھش می کند و تحت شعار  ") کرد

 رفتن از نظم کھن کنونی و  راديکال برای بيرون يک طرح و راھکار واقعاً ۀجدی بودن ايشان را نسبت به ارائ

  .امپرياليستی نشان می دھد– کل نوع بشر از شر روابط استثمار و ستم نظام سرمايه داری ئیرھا

شوراھای "کيد بر نقش أاما از خالل خط سياسی ارائه شده توسط ايشان، به نظرمی رسد که بابک فرزام با ت

اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و در چين "ر د" شوراھا به صورت يک آپانديس"که اين  و اين" کارگری

به دو ." خوب بورژوازی آمد و آنھا را خالص کرد"شدند و " از دست آن خالص"، و آنھا در آمد" سوسياليستی

  : بندی رسيده است جمع

.  صحبت می کند- زمانيکه ھنوز سوسياليستی بودند- سوسياليسم در آن دو کشور" خالص شدن"اول اينکه ايشان از 

 شوروی و چين داری در اتحاد احيای سرمايه سوسياليسم در واقع يا واژگونی" خالص شدن"منظور بابک فرزام از 

 ايشان مبنی بر خالص شدن از دست شوراھای کارگری در اين دو کشور را از ۀبنابر اين زمانيکه گزين. است

توطئه گر  انقالبيون"  جز اينکه ه تيجه گيری بالبالی خط سياسی ايشان بيرون بياوريم و در کنار ھم قرار دھيم ن

خواه تبديل شدند،  مستبدان تماميت با خالصی از دست شوراھای کارگری به>> قدرت  بعد از کسب <<کمونيست 

  !  يک بازنويسی شبه تروتسکيسم ناب! و سرانجام بورژوازی آمد و آنھا را خالص کرد، نمی توان تصور کرد

وسيله ه که ب) ماترياليسم ديالکتيک( سوسياليستی ۀاساسا با درک علمی تضادھای جامعدوم اينکه بابک فرزام 

ن شد و سپس مائو آنرا کاملتر کشف کرد و توضيح داد، کاری ييی درک و تبئمارکس وانگلس و لنين به مفھومی پايه 

ز دست شوراھای خود مبنی بر خالص شدن ا) يا سياسی(او حقيقت طبقاتی . ش نيست افکریۀ ندارد و دغدغ

 را -شوروی و چين– سوسياليستی قبلی ۀ کارگر در دو جامعۀاز طرف ھر دو حزب پيشتاز طبق" مزاحم"کارگری 

جای ه دادن حقيقت سياسی اش ب" گسترش. "يگانه و اساسی ترين عامل احيای سرمايه داری در آن جوامع می داند

  !به ھمين سادگی!  او کافيستعينی و تضادھای درون آن ھا، برای-کشف حقيقت تاريخی 
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درک سطحی و استفاده ابزاری آقای فرزام از ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی در بازخوانی ايشان از 

  . روند احيای سرمايه داری در دو کشور شوروی و چين به وجه برجسته ای آشکارشده است

نين می بندی از علل احيای سرمايه داری چدر جمع" ينآغاز مرحله نو کمونيسم ـ: پی مانيفست آر سی" در سند 

      :  خوانيم

 اول ۀمرحل اين مبارزه، پيروزی  اوجۀنقط. کرد چين رھبری انقالبی را در دھه مبارزات تسه دون برای چند مائو" 

ن پيروزی کيد کرد، ايأ اما ھمانطور که خود مائو ت.بود ١٩٤٩در سال  جمھوری خلق چين برقراری انقالب با اين

 فوری مقابل پا، پيشروی روياروئی.  طوالنی بودئیرغم مھم و تاريخی بودنش، فقط گام نخست از يک راھپيما علی

يعنی کشور . در جاده سوسياليستی بود؛ در غير اين صورت حتی پيروزی ھای اولی انقالب ھم از دست می رفت

. اما اين ھمۀ ماجرا نبود. يستی خارجی قرار می گرفت طبقات استثمارگر و قدرت ھای امپريالۀبار ديگر تحت سلط

رات مربوطه در ساير عرصه ھای جامعه به پيش يي ساختمان يک اقتصاد سوسياليستی و انجام تغروندزمانی که 

رفت و مائو اين تجربۀ اوليه را جمعبندی کرد، او به شکل فزاينده ای به ضرورت تدوين يک برخورد متفاوت به 

له به أبرخورد مائو به اين مس. که در اتحاد شوروی پياده شده بود، پی برد» ئیالگو«ستی نسبت به تحول سوسيالي

کيد بيش از حد أابتکار عمل مردم در سطوح پايه ای و حيطه ھای محلی بيشتر ميدان داد و باالتر از ھر چيز، از ت

کيد او در أی بسيار مھم می دانست اما تھر چند که مائو تکامل فن آوری پيشرفته تر را امر. بر فن آوری کاست

انقالب را درک «اين برخورد در شعار .  توده ھای مردم بودۀ اول و بيش از ھر چيز بر ابتکار عمل آگاھانۀدرج

فشرده شد که خط راھنمای اساسی برای پيشبرد ساختمان اقتصادی به شيوه ای بود که به » کنيد و توليد را باال ببريد

اساس پيشرفت مداوم در جاده سوسياليستی و تقويت متقابل تحول انقالبی روابط توليدی و روبنای تحکيم پايه و 

 .سياسی و ايدئولوژيک بينجامد

 پروسۀن کننده ترين خدمت مائو به امر انقالب کمونيستی مربوط بوده و بخشی از يي اينھا به مھم ترين و تعۀھم 

 انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا به ۀيعنی تئوری ادام:  دون بودندتکوين و تدوين اين مھمترين خدمت مائو تسه

مائو روند تبديل اين تئوری به يک جنبش قدرتمند انقالبی توده ھای مردم در جريان .  کمونيسمئیسوی ھدف نھا

مه  آغاز شد و به مدت يک دھه ادا١٩٦٠ ۀ دھۀانقالب فرھنگی از ميان. انقالب فرھنگی در چين را رھبری کرد

از جنبش کمونيستی، دست به يک تجزيه و تحليل راھگشا » ِخَرد ِ دريافت شده«بار ديگر مائو با گسست از . يافت

او گفت که در سراسر دوران سوسياليسم، شرايط مادی که خطر شکست انقالب سوسياليستی را در بر دارد پا . زد

 روبنا، و در رابطه ميان زيربنا و روبنای کشورھای تضادھای موجود در زير بنای اقتصادی، و در. بر جا می ماند

سوسياليستی، و نيز نفوذ و فشار و حمالت مستقيم دولت ھای امپرياليستی و ارتجاعی در ھر مقطع معين، به 

اين تضادھا دائما امکان افتادن . اختالفات طبقاتی و مبارزه طبقاتی درون يک کشور سوسياليستی پا خواھند داد

اين تضادھا به ويژه يک طبقه . سرمايه داری را فراھم می کنند يا ی از دو مسير سوسياليستیجامعه به يک

 جاه طلب را در درون جامعه سوسياليستی مرتبا بازتوليد می کنند که فشرده ترين شکل بروز آن در بين بورژوازی

 تجديد نظر طلبانهھای افرادی از حزب کمونيست، مشخصا در عاليترين سطوح حزب، است که خطوط و سياست 

اينان ھمان کسانی ھستند که اسم کمونيسم را به کار می برند اما در واقع خادم امپرياليسم اند و . را به کار می بندند

» افراد صاحب قدرتی«مائو اين تجديد نظر طلبان را به مثابه . ھمه چيز را به جانب سرمايه داری سوق می دھند

او خاطر نشان کرد که مبارزه ميان کمونيسم و » .اری را در پيش گرفته اندراه سرمايه د«مشخص کرد که 

رويزيونيسم، تبارز فشرده تضاد و مبارزه درون جامعه سوسياليستی بين راه سوسياليستی و راه سرمايه داری در 
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ئولوژيک آنھا کيد کرد که تا وقتی که اين شرايط مادی و بازتاب ھای ايدأمائو تشخيص داد و ت.  روبنا استۀحيط

و ھيچ ابزار سھل و . وجود دارند، ھيچ تضمينی برای عدم عقبگرد انقالب و عدم احيای سرمايه داری وجود ندارد

 انقالب برای محدود کردن و باالخره ۀو ھيچ راه حلی جز ادام. ساده ای برای ممانعت از اين امر ھم وجود ندارد

ی و ساير نشانه ھای سرمايه داری که به اين خطر پا می دھند، ريشه کن کردن و نابودی نابرابری ھای اجتماع

  .ھمراه با پيشرفت انقالب در سراسر دنيا، نيز وجود ندارد

اين تحليل بخش بزرگی از اغتشاش فکری بر سر . م کم گفته ايمئيدر اھميت اين تحليل تئوريک مائو ھر چه بگو 

سوسياليستی را بر طرف کرد و خط راھنمای اساسی را  خطر احيای سرمايه داری در جامعه ئیچگونگی و چرا

برای بسيج توده ھا جھت پيشروی در جاده سوسياليسم، و در تقابل با نيروھای رويزيونيستی که جھت گيری و عمل 

 ھمان بسيج ۀانقالب فرھنگی در چين، تجسم زند. شان دقيقا به ھمان احيای سرمايه داری منجر می شد، فراھم کرد

توده ای بود که در آن ده ھا و صدھا ميليون نفر بر سر مسائلی که در جھت گيری جامعه و انقالب جھانی انقالبی 

اين خيزش توده ای موفق شد به مدت ده سال نيروھای احيای . ن کننده داشتند بحث و مبارزه می کردندييتاثير تع

ن سيائو پين را عقب بنشاند و در وضعيت جمله مقامات عاليرتبه در حزب کمونيست چين نظير د سرمايه داری من

 تحت رھبری دن سيائو پين قرار  اين نيروھا که نھايتاً ١٩٧٦اما کمی بعد از مرگ مائو در سال . تدافعی قرار دھد

اين ھا از ارتش و . داشتند ھر چند برای مدتی اين ھدايت از پشت پرده انجام می شد، موفق به انجام کودتا شدند

ولتی برای سرکوب انقالبيون استفاده کردند؛ چندين و چند ھزار نفر را کشتند؛ و تعداد بسيار زيادی نھادھای ديگر د

سفانه، اين امر نمايش زنده ای از ھمان خطری أمت. ديگر را زندانی کردند؛ و دست به کار احيای سرمايه داری شدند

کيد أت." (ل نافذی مورد تجزيه و تحليل قرار دادبود که مائو به روشنی خاطر نشان کرد و پايه و اساس آن را به شک

  )  از ما است

کيدی در اھميت اين تحليل تئوريک مائو در برطرف کردن بخش بزرگی از اغتشاش فکری بر سر چگونگی أچنين ت

 سوسياليستی، از طرف حزبی است که بابک فرزام با گرويدن به ۀ خطر احيای سرمايه داری در جامعئیو چرا

 و مائو رھبر امريکاحزب کمونيست انقالبی ( ھر دو "ماشين عظيم تبليغاتی عظيم بورژوازی "وغپراکنیکارزار در

و خود را ! می نامد" کتابخانه ھا و نه در جبھه ھای رزم بر عليه بورژوازی در... برنامه نويسان" را ) انقالب چين 

که خط غالب بر آن ابزاری " شوراھای کارگری"در پوشش دفاع ناسيوناليستی از منافع کارگران ايران و ايجاد 

 جمھوری ۀت حاکماز ھيأ!) عروسک ھا( عليه يک جناح است برای تصرف اقتصادی صاف و ساده ماشين دولتی

  . اسالمی، پنھان نموده است

                            ادامه دارد

  


