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  اشکان و سروش: فرستندگان

  ٢٠١١جون ٠٣

 

  کانيکیيدر پرتو ماترياليسم م" سنتز نوين"نقد 
٤ 

 

 
 

  چرا حقيقت طبقاتی برخوردی دگماتيک و مکانيکی است؟ 

  ! تی در جنبش کمونيستی بين المللیريخی حقيقت طبقاجايگاه تا

 مفھوم واقعيت عينی و حقيقت عينی چيست؟ 

جای نقد راديکال و گسست از اشتباھات ه بر نفی متدولوژی و سبک علمی ب" حقيقت طبقاتی "تأئيدبابک فرزام با 

ی مارکس و انگلس که اساسا ربطی غالب بر جنبش کمونيستی پافشاری می کند و با استفاده ابزاری از نقل قول ھا

ھای آسمانی بی برو برگرد ت به کشف حقيقت ندارد، می خواھد نظرخويش را جا انداخته و به آنھا ھمچون نزول آي

حقيقت " اثبات"بابک فرزام به اينکه مفھوم واقعی نقل قولھای انگلس و مارکس که ايشان برای . برخورد می کند

ی آورند، چيست و در ارتباط بحث مشخص اين دو برای رد کدام و چه نظراياتی بيان طبقاتی خويش آنھا را شاھد م

! اووه آنھا چنين گفته اند، بگذار از آن برای رد سنتز نوين استفاده ابزاری کنم: و با لحن. شده است، کاری ندارد

بدون آورن نقل " قه کارگرطب"را برای مقاصد طبقاتی " يک حزب نخبه"سنتز نوين " پرولتاريا ديکتاتوری بگذار"

ی ئمباحث اساسی و پايه به " سنتز نوين"بگذار بگويم که اين .  يک پول و سياه کنمۀقول مشخصی از آنھا سک

در ميدان رزم می "که ) بابک فرزام( ھستم" من"آخر العمر اين ! کوچکترين وفاداری ندارد مارکس، لنين و مائو
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بلکه در " ميرزمند" "ميدان رزم"که نه در" نخبگان حزبی" کارگرم، نه اين ۀطبق" حقيقت طبقاتی"و نماينده " رزمم

  !نشسته اند" کتابخانه ھا"

پرولتاريا را به عنوان  نوين با مخدوش کردن مفھوم حقيقت سياسی با حقيقت طبقاتی می خواھد ديکتاتوری سنتز"

انطور که گفته شد حقيقت چگونگی حل ھم .فلسفی می تراشد ديکتاتوری يک حزب نخبه جابزند و برای آن توجيه

بايد متذکر  .حال وقتی بحث می شود که حقيقت يک چيز غير طبقاتی است .تضاد اساسی واقعيت و يا پديده است

  )  آقای فرزامۀنقل از نوشت."( شويم که منظور کدام حقيقت است

ترياليسم قبول ندارند و حتی به و در جای ديگر با خلط مبحث کردن در مورد کشف حقيقت از طرف افرادی که ما

طول تاريخ خيلی از حقايق علمی يا  در ”:اين درک سنتز نوين که" :طبقات بورژوازی منتسب ھستند می گويد

بيان شد که از نظر سمت گيری طبقاتی لزوما با طبقه کارگر سمت گيری  اجتماعی بودند که توسط ديگرانی کشف و

ترين و پيگيرترين متد برای کشف  جامع ترين، سيستماتيزه اترياليسم ديالکتيکی کهيا لزوماً از متدی که م نداشتند و

 قوانين جھان مادی خوانائی ندارد يعنی طبق بحث فوق ديگر الزم نيست که به با ”.حقيقت است پيروی نمی کردند

اين  .يقت وجود داردبرای کشف حق ماترياليسم ديالکتيک پايبند باشيم چون راه ھای مختلف با فلسفه ھای مختلف

  ." اين تقليل مارکسيسم به چيزی برای پسند آکادمسين ھاست .است درک غلطی از ماترياليسم ديالکتيک و علم

ممکن است که آقای فرزام نخواھند به روی مبارک خويش آورند که کشف بخش حقايقی که قبل از نوشتن کتاب 

 کارگر سمت گيری ۀبا طبق يان شد که از نظر طبقاتی لزوماب"مارکس از طرف ريکاردو و آدام اسميت " کاپيتال"

ترين و پيگيرترين متد برای کشف  جامع ترين، سيستماتيزه يا لزوماً از متدی که ماترياليسم ديالکتيکی که نداشتند و

باز ممکن است که آقای فرزام نخواھند به روی مبارک خويش آورند که کشف ."! حقيقت است پيروی نمی کردند

 ۀاز نظر سمت گيری طبقاتی لزوما با طبقکه "وانين تکامل گونه ھای مختلف موجودات زنده توسط چارلز داروين ق

ترين و  جامع ترين، سيستماتيزه يا لزوماً از متدی که ماترياليسم ديالکتيکی که کارگر سمت گيری نداشتند و

  . بوده است" پيگيرترين متد برای کشف حقيقت است پيروی نمی کرد

 خوانندگان تيز بين پويندۀ خويش از کشف حقيقت را از چشمان ۀآقای فرزام حتی نتوانسته است درک دگم و يک جانب

شان به يکباره دچار برخورد غير ديالکتيکی می شود و به ھيچ وجه " کمونيستی"تعمق ديالکتيکی . پنھان سازد

  ! آشکار نسازد نتوانسته است حتی نتاقض گوئی ھای خود را

طول  در : "که نوشته اند) مائوئيست-لنينيست- مارکسيست(شان در مقابل بحث صحيح رفقای حزب کمونيست ايراناي

بيان شد که از نظر سمت گيری طبقاتی  تاريخ خيلی از حقايق علمی يا اجتماعی بودند که توسط ديگرانی کشف و

 جامع ترين، سيستماتيزه ترياليسم ديالکتيکی کهيا لزوماً از متدی که ما  کارگر سمت گيری نداشتند وۀلزوما با طبق

قوانين  با ...اين درک سنتز نوين": می گويند." ترين و پيگيرترين متد برای کشف حقيقت است پيروی نمی کردند

ماترياليسم ديالکتيک پايبند باشيم چون راه  جھان مادی خوانائی ندارد يعنی طبق بحث فوق ديگر الزم نيست که به

  ." برای کشف حقيقت وجود دارد  با فلسفه ھای مختلفھای مختلف

" حقيقت طبقاتی" خود را می گيرند و می خواھند ۀآقای فرزام با ذکر نقل قول صحيح و علمی سنتز نوين، نتيج

  ! به اثبات برسانند"  قوانين جھان مادی"خويش را حتی از 

 مدرنيستی که گويا حقيقت ھمانند خواندن کتابی - پست بايد روشن باشد که رفقای معتقد به سنتز نوين با درکءابتدا

از سوی افراد مختلف است که طبق آن ھر کس می تواند به نتيجه و حقيقت خويش برسد، مرزبندی شفاف علمی 
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رفقای معتقد به سنتز نوين به خاطر درک عميق شان از متدولوژی علمی کشف حقيقت واقفند که در ھر زمان . دارند

می تواند ) حال حرکت ھر پديده مادی در( تنھا يک شناخت صحيح از حقيقت عينی  نسبیطوره بمشخص، 

  . اما اين حقيقت يک اليه نيست و از اليه ھای مختلفی تشکيل شده است. استخراج شود

  : يک مثال بياوريم - نسبی آن  ۀ شناخت ھمه جانبوالزم است برای روشن شدن مفھوم چند اليه بودن حقيقت عينی 

برای .  يقت عينی درمورد پديده انقالب بوليواری که قبال نيز به آن اشاره کرديم را مورد نظر قرار می دھيمحق

را در نظر " انقالب"نياز داريم که اليه ھای مختلف حقيقت اين ) پديده انقالب بوليواری( حقيقت عينیشناخت اين 

 منجر به شکل  کهتاريخی عواملويش که عبارتند از آن اليه ھائی مختلف پديد آورنده يک حقيقت در کليت خ. گيريم

 اساسی نسبت به شرايط داخلی ۀن کنندييبه عنوان يک عامل تع(، شرايط جھانی دورانی دونزوئال ش توسعه دادن به

 نقش، به جلو گذارده است چاوز ھوگو که اقتصادی مدلکه موجبات توسعه چنين روندی در آن جامعه شد، ) ونزوئال

 اين در درگير رھبری کننده ۀ طبقو اجتماعی نيروھای "،بوليواریانقالب " در جديد مردمی نھادھای و ارتش

 در جھان انقالبپا کردن ه  در بواقعی  ھایروياروئی و " ٢١قرنسوسياليسم " در مورد کالن بحث ھای و، جنبش

سوسياليسم "ه رسيد که مفھوم واقعی و پس از تعمق در اين موارد می توان به اين نتيج .، را در نظر داشتامروز

بر بستر رفرميسم و "  مردم اجتماعیرفاه  "ۀو برقراری جامع" وارونه کردن جھان"جز ه چيزی ب" ٢١قرن

  . رويزونيسم  نيست

از طرف ديگرانی به  ما به کشف برخی از جوانب حقايق درونی سرمايه داری هدوم آنکه بر مبنای مختصراشار

ه ی کشف شده توسط آدام اسميت و ريکاردو که مارکس نقادانه از تحقيقات و کشفيات آنھا بحقايق(غير از مارکس

تکامل انواع مختلف گونه ھای موجودات زنده در روی "وجه زيادی استفاده کرده است يا حتی کشف و اثباط تئوری 

 اصلی بحث ۀند، نمی توان از جاد، که حتی به ماترياليسم  ديالکتيک پايبند نبوده ا)توسط داروين" تکامل  زمينۀکر

راه ھای مختلف با "خود را خارج نمود و بدون ارتباط طرفداران سنتز نوين را به اين متھم نمود که گويا معتقدند که 

ته ھای رسمی سنتز نوين به اين در ھيچ يک از اسناد و نوش."  برای کشف حقيقت وجود دارد فلسفه ھای مختلف

اين چنين ." برای کشف حقيقت وجود دارد فلسفه ھای مختلفراه ھای مختلف با " گويا له اشاره نمی شود کهمسأ

و آقای فرزام بھتر است از ! ی بيشتر به يک تردستی سياسی شبيه است تا کمک به کشف حقيقت" گسترش حقيقت"

  .        چنين شگردھای فرصت طلبانه ای استفاده نکنند

 بايد ءابتدا" قوانين جھان مادی"و کشف " حقيقت طبقاتی"يش در مورد آقای فرزام برای رد تناقضات بحث خو

 معتقد بود يا خير؟ آيا چالزداروين به عنوان يک  ديالکتيکمماترياليسروشن کنند که آيا چارلز داروين به 

 روشنفکرمترقی بورژوازی عصر خويش که با مناسبات فئودالی در تضاد بود، در تاريخ علم تکامل شناخته شده

دو دانشمد علم بيولوژی (است يا يک مارکسيست معتقد به ماترياليسم  ديالکتيک؟ در مورد انيشتن، واتسون و کريک 

  و بسياری ديگر از مکتشفين غير مارکسيست چطور؟ آيا به صرف اينکه اين )١٢()ای را کشف کردند. ان. که دی

ی مخالف آن ھستند،  نمی توانند حقايق مھمی را کشف افرد به جھابينی و متدولوژی مارکسيست معتقد نيستند، و حت

توانند دستاوردھا و اکتشافات علمی، در رشته ھای مختلف علوم از جمله پزشکی،  کنند؟ آيا آقای فرزام چگونه می

اقتصادی، بايو شيمی، فيزيک، فيزيولوژی و جامعه شناسی و غيره در سراسر قرن بيستم و قرن حاضر، را که 

   طرف افرادی که به ماترياليسم  ديالکتيک معتقد نيستند، توضيح دھند؟ اکثرا ھم از
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 روشن است که خالف نظر بابک فرزام و ديگر معتقدين به چنين نظراتی، چنان افرادی حقايق مھمی را کشف کرده 

. ھد داشت گذار سوسياليستی از طرف افراد غير مارکسيست ادامه خواۀاند، و اين چنين کشف حقايقی حتی در مرحل

 بسيار مھمی است که بايد درک شود، در غير اينصورت ما مرتکب ھمان خطاھای جدی و آزار دھنده بر ۀاين نکت

  .بستر بروکراتيسم، دگماتيسم، و برخی اشتباھاتی که به عنوان مثال با استالين مرتبط می دانيم، خواھيم شد

مارکسيسم درست : "  می گويد)آثار منتخب، جلد سوم "  نسخنرانی ھا در محفل ادبی و ھنری ين آ(" و تسه دون مائ

ھمانطوريکه تئوری ھای اتمی و الکترونی را در علم فيزيک شامل می شود ولی نمی تواند جايگزين آن گردد، 

" مارکسيسم. .... "گيرد ولی نمی تواند بر جای آن بنشيند رئاليسم را در آفرينش ادبی و ھنری نيز در بر می

  )١٣( مائو چيست؟مفھوم و کاربرد اين سخن ."  گز مارکسيسم نيست بلکه ضد مارکسيسم استدگماتيک ھر

و، از سوی ديگر " شامل می شود"ۀ متضاد، از يک سو، جنبۀ دو جنب. اين مثل ھر چيز ديگری وحدت اضداد است

تحقيق و مبارزه را در  می کند مارکسيسم رشته ھای مختلف علوم و زمينه ھای تأکيدمائو ". جايگزين نشدن"ۀ جنب

البته برخی افراد از جمله بابک فرزام استدالل می کنند که مارکسيسم در حوزه ھای خاصی صدق نمی . برمی گيرد

و حتی افردی ھمچون تروتسکی در دوران . طور کلی صادق استه و تنھا در سياست و يا شايد در فلسفه ب. کند

به عبارت ديگر . در سياست، پرولتری، و در فرھنگ بورژوا: دندلم کرعانقالب شوروی اين شعار انحرافی را 

و . طور کالنی مطرح بوده اين چنين خط ناصحيحی در انقالب چين نيز ب. روبنای سياسی را به سنت کھن بسپار

که در مورد چين نه فقط ھنر و فرھنگ بورژوازی بلکه فرھنگ و ھنر فئودالی را شامل (ۀ بزرگی بر سر آن مبارز

  .  متمرکز عظيم تبديل شدۀو در انقالب فرھنگی به يک مبارز. متمرکز شد) شدمی 

مارکسيسم ھمه چيز را شامل می شود و قابل انطباق با تمام اين حوزه ھای : بنابر اين ھنگامی که مائو می گويد

واقعيت عينی . باشدمتفاوت علوم است، به مفھوم آن است که مارکسيسم شامل و قابل انطباق با ھر واقعيت عينی می 

. ھيچ بخشی از واقعيت که به لحاظ تئوری ناشناخته بماند، وجود ندارد. وجود دارد، چه کسی خوشش بيايد و يا نيايد

اما چيزی که ذاتا ناشناختنی باشد وجود ندارد، . ھر چند ھميشه بخش ھائی از حقيقت توسط انسانھا شناخته نمی شوند

متدولوژی مختلفی برای درک واقعيت به عنوان کاملترين و سيستماتيک ترين و ) جھانبينی(و در نھايت نگرش

  . وجود ندارد) مائوئيست-لنينيست-و امروزه مارکسيست(ه جز مارکسيسم طريق ب

 طور فزاينده به غير از مارکسيسم وجود ندارد که بتواند انسان راه ديگری بجھانبينی و متدولوژی  ھيچ در حالی که

 که اين بدان معنی نيست سيستماتيک برساند، و جامع طوره واقعيت ب گسترده تر به درک و  ترعميق و و بيشتر

 برخی ازنمی توانند  ،با آن مخالف باشند به شدت که افرادی حتی و يا را نداشته باشند، اين نوع نگرش افرادی که

  . يای چنين حقيقتی اندمثال گوغيره و واتسن و کريک داروين و انيشتن و .کشف کنندرا  حقايق مھم 

 .  آن اشاره می شود" جايگزين نشدن "اشاره شد، و حال به جنبه ديگر يعنی " شامل می شود" تا اينجا به جنبه 

  

  خاص بودن تضاد

به اين مفھوم .  استخاص بودن تضاد کرد، که ھمان تأکيدبه آن "  تضادۀدر بار"اين مربوط است به آنچيزی که مائو

تضاد در ھر شکل حرکت ماده دارای  "مائو می گويد . طور عام وجود ندارده وان انتزاعی يا بکه واقعيت به عن

ه معرفت بشر بر ماده، معرفت بر اشکال حرکت ماده است، زيرا در جھان ھيچ چيزی ب. خصلت خاص خود است

  ." يردخود می گه ب) خاصی( جز ماده متحرک يافت نمی شود و اين حرکت ماده ناگزير اشکال معينی
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از ماده متحرک است، اگرچه تمام ) معينی(صورت اشکال خاصه بنابر اين در ھر زمان معين، واقعيت مادی ب

خاص بودن (پس اين . ير می باشنديکه موجودند ھمواره در حال زايش و فرسايش و در حال  تغ اشکال خاص زمانی

اشاره به اين " در باره تضاد "ۀمائو در نوشت. ديکی ديگر از اشکال وحدت اضداد مھم است که بايد درک شو) تضاد

ی که از نظر کيفی گوناگونند، فقط با استفاده از اسلوب ھائی می توانند حل شوند که از نظر ئتضادھا" می کند که، 

به عنوان مثال ستم استعماری توسط جنگ ھای ملی و يا مبارزه برای آزادی ملی حل می شود، ." کيفی متفاوتند

فصل می احتياجات توليدی با توليد کردن حل و . ين بورژوازی و پرولتاريا با مبارزه طبقاتی حل می شودمبارزه ب

که ما چنان کنيم، وارد روابط توليدی معينی می شويم،  اگر چه پيچيدگی زندگی در اين است که، به مجرد اينشود، 

يکبار ديگر اين . زه بر سر آنھا در آن نفوذ می کندعنوان وحدت اضداد بين آن روابط توليدی و مباره  توليد بۀو حوز

. وجود ندارد) مجزا(به صورت فرم ھای مجرد -نسبتا - پيچيدگی واقعيت را نشان می ھد، در عين حال واقعيت نسبتا

که اگر ماده  و اساسی تر اين. از ديگری تمايز قائل شويم) واقعيت(در اينصورت، غير ممکن است بين يک پديده 

به به بيان ديگر، ماده . واقعا نمی توانست وجود داشته باشد بودشناخت غير قابل يا حباب نامشخص و يک لکه 

   .ش به اين حالت نمی تواند وجود داشته باشدخاطر ماھيت

 در ھر حوزه يا رشته يا فعاليت) يريتغ( و انجام تحولهبنابر اين الزم است، به منظور پيشرفت واقعی در زمين

اگر افرادی در تالش برای انجام کاری ھستند، به عنوان . تضاد خاص آن واقعيت عينی وارد شويمخاص، به عمق 

 جھان شناخته شده ای روبرو باشند، و رفيقی را أ مربوط به منشۀل و آنھا با مسأ- يزيک يا علوم ديگر فۀمثال در حوز

، بفرستيم و رفيق ما ھمچون بابک فرزام له اندشمندان که مشغول کشمکش با اين مسأبرای ديدار با گروھی از دان

  :خطاب به آن ھا بگويد

خب ." ماترياليسم ديالکتيک و تاريخی استمائوئيسم و  مارکسيسم لنينيسممشکل چيست؟ پاسخ مارکسيسم و يا  "

چنين جوابی نمی تواند رضايت بخش باشد، و چنين برخوردی اساسا نمی تواند جوابی را در مورد آن تحقيق خاص 

گفته اند،  فيزيک در مورد مائو و استالين ،لنين انگلس،اگر ما تمامی نقل قولھا و آنچه را که مارکس، . ضه کندعر

و .  فکر برانگيز و ھيچان انگيز را عرضه نخواھد دادۀلسخ مورد نياز برای حل اين نوع مسأحفظ و از بر کنيم پا

ير دادن ماده در ياالت مربوط به ماھيت ماده و تغؤ سدر عين حال چنين راھکاری کمک مثبتی، به کشمکش در باره

نه تنھا وارد اين حوزه خاص شدن با از بر خواندن .  نخواھد کرد-شناخته شده) يونيورس( جھان أ منش- حال بررسی

ماترياليسم ديالکتيک "بزرگان مارکسيست عملی شنيع می باشد، بلکه تکرار اين حقيقت که " کالسيک"نقل قولھای 

 متحرک است، و حرکت مطلق است در حالی که اشکال موقت از ثبات ماده درجه ۀمی آموزد که ھمه چيز مادبه ما 

  چه ربطی به مسائل خاص مورد کشمکش دارد؟ " دوم ھستند

بايد به عمق آن تضاد خاص که در حال مقابله با .  در آوردءطور کنکريت به اجراه البته ارتباط دارد، اما بايد آنرا ب

 خاصی را در آن حوزه و رشته وارد شد و واقعا با آن دست به ۀلۀ خاص و يا مسأ باشيم، رفت؛ به حوزآن می

  . گريبان شد

؛ )کارشناسان(و اين به اصل ترکيب خط توده ای با متخصصين مربوط می شود، با اصل ادغام سرخ و متخصص

اين به آن معنی نيست که افرادی که . ی را رھبری نمودنئی، حرفه ئسرخ، متخصص را رھبری کردن؛ غير حرفه 

 علمی  وارد ۀچيزی در مورد يک حوزه نمی دانند، بيايند و به افراد ديگر دستور صادر کنند؛ و يا به رشته و يا حوز

شويد و به محض اينکه فردی در ھر زمان معينی حقيقتی را بيان کرد که با آنچه ما معتقديم در تضاد قرار گيرد، 

سمی حزب را به پيش گذاريد و آنرا به رخشان بکشيد، در را محکم ببنديد، چراغ را خاموش کنيد و شما فورا خط ر
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فراموش نکنيم که در تاريخ جنبش ما مشکالت بسيار واقعی و آزادھنده ای و چنين . بحث را خاتمه يافته تلقی کنيد

ما نياز داريم که از آن تجارب و مثال ھای . تمايالت مخربی به خاطر استفاده از متولوژی مکانيکی وجود داشته اند

جوی ھمه چيز در پيشبرد وظايف تاريخ مان ھستيم، بايد از آن  و و اگر واقعا خواھان جست. منفی درس بگيريم

  . متدولوژی گسست نمايم

 رھبری ما در حوزه ھای مختلف را در نظر بگيريم،  چنين به عنوان مثال، نقش کارشناسان در ارتباط با توانائی

 زنجير مھمی ۀکارشناسانی زمانيکه چشم انداز و متدولوژی ما را بپذيرند و به چنگ آورند، می توانند پيوند و حلق

اص و ديگر کارشناسان در يک حوزه خ) به طور کلی و نيروھای پيشتاز( پيوند بين حزب ۀآنھا می توانند حلق. باشند

ھستند، " شامل شدن"تحقق دنبال شما بايد افرادی که ھم کارشناس در حوزه خاص می باشند و ھم آگاھانه به . بشوند

 خاصی اطالعی نداشته ۀ حوزۀبار و اگر در. در غير اينصورت رھبری کردن بسيار دشوار خواھد بود. ديداشته باش

ترين و فرمايشی ترين متدولوژی در مقابل ما متصور روکراتيک ذ راھکاری به غير از بباشيم، در نھايت اتخا

 که شورش و مخالفت از طرف ھمه، چه آشکارا و چه مخفيانه را بر می انگيزد، و از نقطه نظر اھداف ،نيست

ستراتژيک ما، نتايج به دست آمده بسيار نامطلوب خواھد بود، چون خالف آنچه که  آنارشيستھا ممکن است بگويند 

  .جوی گرفتن قدرت برای اعمال قدرت بر مردم نيستيم و ما فقط در جستيا فکر کنند، 

 ۀما در تالش برای انجام تحوالت تاريخی جھان که در آن توده ھا در نھايت خود را رھا گردانند و رسيدن به جامع

 ۀوسيله  ب بزرگی است،نبردکه بقول معروف يک ) جھان نوين(اين نظم .  بشريت ھستيمۀبی طبقه و مشارکت آزادان

                                                   .چنان متدولوژی ھای بوروکراتيک قابل حصول نمی باشد

. به  اعتقاد ما بدون يک رويکرد علمی به جھان، انقالب اجتماعی به رھائی پرولتاريا و بشريت ختم نخواھد شد

طور امپريستيمی و تقليل گرايانه ه  کارگر بۀ ايدئولوژی طبقهير جامعه نمی توان به علم کمونيسم به مثابيبرای تغ

  .  کارگر جھانی نبوده استۀ سال و اندی گذشته راھگشای طبق٣٠چنين کاری ظرف . نگريست

ۀ ، مبنای فلسفپايه تئوری و متدولوژی علم کمونيسمبر مارکس وانگلس . علم کمونيسم، ماترياليسم تاريخی است

اط و نقش محوری آن در جامعه بشری، از طريق کارگيری، ارتبه م ديالکتيک و بسترياليمارکسيسم، ماجھانبينی 

   . و در اختيار بشريت قرارداده اندهر جھان و رھائی بشريت را بنا نھادييم تاريخی را برای درک و تغسماتريالي

م را به عنوان يک تئوری ساز زمانيکه مارکس و انگلس برای اولين بار کموني،  سال١٥٠در سراسر دوران بيش از 

م انسانی، علوم طبيعی، وم ديالکتيک نيز بر مبنای فھميدن و يادگرفتن از کشفيات علسعلمی فرموله نمودند، ماتريالي

  .و تاريخی و ديگر رشته ھای علوم، پيوسته غنی تر گشته است، اقتصاد سياسی، فرھنگی، اجتماعی

برای پيدا کردن تضادھای نھفته در اعماق روابط ) م تاريخیسرياليماترياليسم ديالکتيک و مات(متد علمی مارکس

سرمايه داری به عنوان يک واقعيت عينی و کشف حقيقت پوشيده در ساختار زير بنائی و روبنائی اين نظام قرار 

 . گرفت

  

 يرعلمی جھانيين و تغينقش ماترياليسم تاريخی در تب

نقش ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را  تشکيالتی شان ۀام در اساسنامريکارفقای حزب کمونيست انقالبی 

  :چنين بيان کرده اند

حال آنکه .  يک برخورد علمی سيستماتيک، ھمه جانبه و استوار را فراھم می کندۀم ديالکتيک شالودسماتريالي"

ھيچ چيز . و نه چيز ديگریکه ھمه حقايق عينی بازتابی از ماده در حرکت است  مفھوم اينسته ماترياليسم، ب
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حتی روح يا آگاھی و موجود . ر و ثابتی موجود نيستيي، غير قابل تغ)ابدی و دائمی(جاودانی و فنا ناپذيری

م ديالکتيک بر اين واقعيت استوار است سماتريالي.  وجود ندارد،ھوشياری که خارج از حرکت يک ماده خاص باشد

در حرکت وارد فعل و ۀ رکت است، و ھمه پديده ھا با ديگر فرم ھای ماددارای تضاد درونی و ح که ھمه پديده ھا

ر کيفی، وارد جھش و گسست ھائی می يي دستخوش تغ-  درونی و بيرونی-و تحت شرايطی معين. انفعال می شود

 . نوينی از آن پديدار می شودۀشود که پديد

که تاريخ را  )فريب دھنده(و گمراه کننده ایيلی تخبه افسانه و اسطوره ھای ) م ديالکتيکسماتريالي(اين درک نوين

مردان " خواست و عمل وسيله تصميم،ه ن شده بيي، يا آنرا تع"خدا" طبيعی ھمچون ءمحصول قدرت ھای ماورا

نور شفاف ؛ و می داند، پايان داد" ر بشريتييطبيعت غير قابل تغ" بعضی از عملکردھای ۀوسيله يا ب" بزرگ

تکامل در طبيعت و تاريخ از طريق فعل و انفعاالت . يکی اين اسطورھای غير علمی تاباندروشنائی علم را بر تار

، و در مورد تاريخ بشريت، بين قوای داخلی مادی از يک )علت و معلول، و شانس(ديالکتيکی بين الزام و تصادف

مفھوم نيست که تاريخ تماما اما به آن . وقوع می پيوندده  مردم از طرف ديگر، بۀطرف و فعاليت آگاھانه و مبارز

در اينجا اھميت نظر حياتی مارکس . شکلی رخ می دھد که ما می خواھيمه تصادفی اتفاق افتاده است، يا آنکه تاريخ ب

 مادی قطعی که ۀانسانھا تاريخ را می سازد، اما نه به طريقی که آرزو دارند، آنھا آنرا بر مبنای شالود:  چنين است

ر دھند، ييانسانھا می توانند واقعيت عينی را بر مبنای منافع اساسی شان تغ. ن است انجام می دھند آناۀمستقل از اراد

انسانھا ھر چقدر . اما آنھا قادرند چنين کاری را فقط بر اساس آنچه که آن واقعيت مادی حقيقتا است انجام دھند

ست، و چگونه دائم در حال حرکت و اينکه چگونه به طريقی که ھست رسيده ا واقعيت را صحيحتر درک کنند،

رات راديکال که بر يير است، بنا بر اين انسانھای بيشتری قادر به تشخيص و کار برای تاثير گذاری در جھت تغييتغ

يا عزمی رقم " مافوق اراده"حال آنکه تاريخ بشری با ھيچ . اساس منافع نھائی و بنيادی بشريت است، خواھند بود

با   ھمانگونه که مارکس به آن اشاره کرد، يک ارتباط خاص- ن نگشته استييمش از پيش تعو فرجا -نخواھد خورد

زمين، تکنولوژی، (آن ارتباط ريشه در اين حقيت دارد که ھر نسل وارث نيروھای توليدی. تاريخ بشريت وجود دارد

املتر کرده و به نسل بعدی منتقل  آنھا را متک قبلی و معموالً از نسلھای)کارخانجات، دانش و مھارت انسانھا، و غيره

راستی يک انقالب در ه  بشری و تکاملش از طرف مارکس بۀم ديالکتيک در جامعسبه کار بردن ماتريالي. می کند

 انديشيدن انسان و کشف حيقيت عينی وارد آورد، و دقيقا به اين دليل بود که راه را برای انقالب در ۀانديشه و نحو

اين . ھموار نمود) ر روسيه به رھبری لنين و انقالب چين به رھبری مائو تسه دونھمچون انقالب اکتب(عمل

 بشری و نيروھای محرک آنرا بر پايه علمی ۀبرای اولين بار درک انسان از جامع)م تاريخیسماتريالي(دستاوردھا

  .               استوار ساخت

 سيستم اقتصادی، که ھمان سيستم توليدی و بازتوليد  اساسی ھر جامعهۀماترياليسم تاريخی نشان می دھد که شالود

 وارد شدن در ۀوسيله ينکار را بااما مردم ديگر نمی توانند به طريق کھن توليد کنند؛ آنھا . نيازھای زندگی است

و در . به پيش می برند)می نامد"  اقتصادیۀشالود"که مارکس آنرا (روابط خاص اجتماعی، روابط توليدی جامعه

حاکمه ای است که توليد را سازمان می دھد و ساختار ھای سياسی را ۀ  طبقۀ  آنھا تحت سلطۀطبقاتی کلي ۀجامع

اين .  آن جامعه را تحت تسلط خويش در می آوردۀغيرايجاد و بر آنھا تسلط دارد، و از جمله ايده ھا، فرھنگ و 

که سر انجام انقالب در ساختار . تضاد قرار گيردانيکه تکامل نيروھای توليدی با روابط توليدی در مادامه دارد تا ز

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

  ". جديدی به حکومت می رسدۀو طبق...نوين که با نيروھای توليدی نوين منطبق شود
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  :وين چنين می گويدسنتز ن" حقيقت طبقاتی"در برخورد به 

باب آواکيان در عين :  سوسياليستی به مثابه گذار به کمونيسمۀدر مورد خصلت ديکتاتوری پرولتاريا و جامع "

 سوسياليستی به مثابه گذار به ۀ مائو در مورد خصلت جامعۀحال که خود را عميقا به درک عظيم و افق ديد گسترد

اين گذار ھستند و حل آنھا، در اين يا آن سمت، برای پيشروی به سوی  ۀو تضادھا و مبارزاتی که مشخص(کمونيسم 

متکی کرده، از آن آموخته، استوارانه از ) ين کننده استيکمونيسم و يا به عقب راندن امور به سمت سرمايه داری تع

ر عامل محرک آن دفاع کرده، به تبليغش پرداخته، اما نياز به نقشی بزرگتر برای ناراضيان، تشويق ھر چه بيشت

 تأکيد سوسياليستی را تشخيص و مورد ۀروشنفکری، و افق گسترده تر برای ابتکار و خالقيت در عرصه ھنر جامع

و ساير گروه ھای استثمار شونده جامعه ]  » Reification«[ سازی پرولتاريا او از گرايش شیء. قرار داده است

 منافع گسترده تر پرولتاريا به ۀ گروه ھا را،  به مثابه فرد، نماينداين گرايش، اشخاص معينی از اين. انتقاد کرده است

.  مبارزه انقالبی منطبق بر منافع اساسی پرولتاريا در گسترده ترين مفھوم، در نظر می گيردۀمثابه يک طبقه و نمايند

ويستی که ھر چه را اين گرايش غالبا ھمراه است با ديدگاه ھا و رفتارھای تنگ نظرانه و پراگماتيستی و پوزيتي

مناسب است، يا می تواند به مثابه چيزی حقيقی، مشخص يا اعالم شود را محدود می کند به تجربيات و مبارزات 

بالواسطه ای که توده ھای مردم درگير آن ھستند؛ محدود می کند به اھداف فوری دولت سوسياليستی و حزب 

 ۀ خود با گرايشاتی ھمگام می شود که از مقولۀيش به نوباين گرا.  آن در ھر مقطع زمانی معينۀرھبری کنند

. اين يک عنصر برجسته در اتحاد شوروی و سپس در چين سوسياليستی بود. صحبت می کنند» حقيقت طبقاتی«

در واقع خالف اين درک علمی است که حقيقت مقوله ای عينی است و بر حسب منافع » حقيقت طبقاتی«گرايش به 

ديدگاه و . جوی حقيقت است وابسته نيست و ير نمی کند؛ و به ديدگاه طبقاتی کسی که در جستيغطبقاتی متفاوت، ت

 اگر به درستی در دست گرفته شود و به کار بسته شود، يعنی به مثابه يک علم زنده و نه –روش علمی کمونيسم 

 رسيدن به حقيقت ۀيرترين وسيل به يک مفھوم، ھمه جانبه ترين، منسجم ترين و سيستماتيک ترين و فراگ–يک دگم 

اما اين فرق می کند با اين که بگوئيم حقيقت خصلتی طبقاتی دارد يا اينکه کمونيست ھا به شکلی محتوم در . است

 معين به حقيقت دست پيدا می کنند؛ اما افرادی که ديدگاه و روش کمونيستی را به کار نمی بندند يا ۀارتباط با ھر پديد

به » حقيقت طبقاتی«چنين ديدگاه ھائی که تحت عنوان . ، قادر نيستند به حقايق مھم دست پيدا کنندحتی مخالفش ھستند

درجات گوناگون و شکل ھای مختلف در جنبش کمونيستی وجود داشته، تقليل گرايانه و ماترياليست عاميانه است و 

 ... استماترياليسم ديالکتيک علمی خالف نقطه نظر و روش واقعاً 

  : حزب ما توضيح می دھداساسنامهھمانگونه که مجددا، 

:  استروند استقبال گسترده تر از نقش مھم روشنفکران و ھنرمندان در کل اين ۀاين سنتز نوين ھمچنين در بر گيرند

 گسترده تر با ايده ۀ محرکۀچه به صورت کار به روی طرح ھای ذھنی شان، چه  به شکل سھم گرفتن در اين قو

  .... غنی تر استپروسۀله، ضرورت به راه انداختن يک أ مسباز ھم. ھايشان

 مرکزی مستحکم با ميزان ۀبه طور خالصه، در اين سنتز نوين که توسط باب آواکيان تکوين يافته، بايد يک ھست

اين امر قبل از ھر چيز، يک روش و رفتار . وجود داشته باشد)  يا انعطاف پذيری- کش سانی(زيادی االستيسيته 

ھسته مستحکم و ( اين امر ۀيک درک روشن از دو جنب... ه به يک طريق بسيار گسترده به کار بسته می شوداست ک

اين امر برای . ير واقعيت در ھمه عرصه ھايش ضروری استيو ارتباط متقابل آنھا، برای شناخت و تغ) االستيسيته

 ..." بشری، بسيار مھم استۀانجام تحوالت انقالبی در جامع
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  گيرینتيجه 

 قرار - گذشته؟ آينده يا بقايای پيشاھنگ - جنبش کمونيستی جھانی و از جمله جنبش کمونيستی ايران بر سر دوراھی

رفت از چنين وضعيتی نياز داريم که تحت ھيچ شرايطی به گذشته پناه نبريم و پشت آن سنگر  دارد و برای برون

  . نگيريم

 موج انقالبات سوسياليستی قرن بيستم ۀاتيسم در برخورد به تجرب جنبش کمونيستی جھان از خط سياسی دگمهامروز

غالب بر اکثريت احزاب و گروه ھای تشکيل دھنده اش در رنج است و خط سياسی غالب بر آن پاسخگوی ساختن 

  . جنبش انقالبی کمونيستی برای ھدف نھائی نيست

  .ود داردبنابر اين ھم اکنون در مقابل جنبش کمونيستی جھان سه راه حل وج

و از آنچيزی که حزب .  احزاب و گروه ھای کمونيستی به ھمان روال قبلی خط غالب سياسی ناصحيح ادامه دھند-

  .قرار بود باشد دست کشند

با ملغمه ای از يک " واقعی" احزاب خود را منحل کنند و با مخرج مشترک نظرات در برگيرنده اش يک حزب -

 از ترکيب انواع مختلف گرايشات مختلف با تضادھای - "واقعی" حزب– جديد خط التقاطی ضد کمونيستی، آلياژی

  . مختلف خاص خويش، ساخته شود

 ايدئولوژيک  که ھدفش اين نباشد که افراد را آماج حمله ۀيک مبارز. ندازندحزاب يک انقالب فرھنگی به راه بي ا-

  ی را در خط انقالبیئ و و بنيانھای حزب و اعضاقرار دھد بلکه، خط انقالبی را با خط رويزيونيستی مقايسه کرده

 به زندگی در ھمه سطوح اعضاء حزب را تا.  کند و از آن انتقاد و تردش کندءخط رويزيونيستی را افشا. عميق کند

 طوره امر را ب بدھد و اين کمونيست ھا انقالبيون و عنوانه ب گيری شان قوی تر به جھت گشتاور  برگرداند و يک

کند تا  داده و سرزنده حزب را نجات طور کلیه دھد و ب علمی انجام برخورد کمونيستی بستر متد و رمحکمتر ب

 مصمم است از که قادر و کند؛ پيشتازی واقعی بازی انقالبی کمونيستی عنوان يک پيشتازه ب نقش خود را بتواند

   .کوتاه نيايد وظايفش يک قدم

يکا که از ھشت سال پيش چنين گزينه ای را انتخاب نمودند و خط قول رفقای حزب کمونيست انقالبی امره و ب

  :سياسی خود را بر مبنای سنتز نوين عميقتر نمودند

گسست  يک"است تا بتوان " عميق تر مبارزات ايدئولوژيک ھر بار مستلزم که"دارد " و خم مسير چند پيچ اين"

 دوباره و برۀ و در زمين را متحقق کنيم يونيسماز رويز) طور کلی برای حزب به اعضاء و چه چه برای( اساسی

پيشتاز  کمونيست و يک تبديل شدن به .جھش ايجاد کنيم کمونيستی شدن شدن و پيشتاز تر کمونيست پايه ای عميق

مراحل  اين مسير. ھستيم به آن مصمم راه دست يابی است و ھم ما در تر ھم الزم بر پايه ای عميق کمونيستی

و رھبری  حول خط انقالبی مسائل اساسی، طور جمعی در رھبری حزب به در مراحل اول. گرفترا در بر  مختلفی

 کننده ای صورت ينيروی ھای تع پيش به اين ترتيب. شد تحققش، متحد مبارزه برای تکامل خط و آواکيان در باب

و نجات   رويزيونيسمبرای شکست انقالب فرھنگی حزب در پيشبرد توانائی رھبری اساس اراده و  آنهگرفت و ب

  "شد انقالبی، تقويت عنوان يک پيشتازه ب سرزنده کردنش حزب و

  

  طرفداران سنتز نوين  . و سروش ب. اشکان م

   ١٣٩٠ ]ثور[ ارديبھشت١٠ 
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