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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
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 Political سياسی

  
  شيری. م. ا

 ٢٠١٢ نومبر ٢٩

  لترناتيوسازیا ۀپروژ

  حمله به جنبش عدالتخواھیۀ يا موج تاز
تاريخ دو بار تکرار می : بی می گويدکارل مارکس، فيلسوف، جامعه شناس، تاريخدان، اقتصاددان و انديشمند انقال

اما، تجارب تاکنونی نشان می ). کمدی(صورت مضحکه ه ، بار دوم، ب)تراژدی(صورت فاجعه ه بار اول، ب: شود

ه تاريخ، بار دوم، ب: ترتيب آتی نياز دارده دھند که بخش دوم اين گفتمان صحيح مارکس، به اندک ويرايشی ب

  .تکرار می شود) دلقکھای سياسی(با نقش آفرينی کمدين ھای سياسی صورت مضحکه، طبعا، ه دفعات، ب

عنوان يک نظام ه نظام سرمايه داری ب.  بسيار دشوار و پر تالطمی را از سرمی گذراندۀجھان امروز دور

 بحران ساختاری خود ۀ مسلط بر جھان، ھر روز بيش از روز پيش در باتالق فروکشند اقتصادی کامالً - اجتماعی

  را تاريخ آغاز آن اعالم کرده اند، علی٢٠٠٨مبر سال  سپت١۵) غلطه ب(بحرانی که خود مديران نظام . رودفرومی 

و شرکتھای ) انبارھای پول(از تزريق مبالغ نجومی به بانکھا  -ھای پنج سال گذشته»چاره انديشی «ۀرغم ھم

گرفته تا چاپ و تزريق بی حساب » دیرياضت اقتصا«کالھبرداری بيمه، اجرای برنامه ھای اقتصادی تحت عنوان 

و کتاب اسکناس بی پشتوانه به جامعه و جنگھای استعماری آشکار و نھان عليه کشورھای مختلف جھان و تاراج 

 ١۴( گذشته ۀدر دو ھفت. خود گرفته استه  نه تنھا فروکش نکرده، حتی ابعاد دامنه دارتری ھم ب- دارائی ھای آنھا

 کشور اتحاديه امپرياليستی اروپا ٢٣ی با حضور صدھا ھزار نفر در ئ توده ۀضات گسترد، جھان شاھد اعترا)مبرنو

 ۀھم.  يک انقالب اجتماعی قرار گرفته استۀبه سخن ديگر، اروپا، قلب سرمايه داری جھانی، اينک در آستان. بود

 حکومت کنند و نه پائينی ھا  آنست که امروز ديگر نه باالئی ھا آنطور که می خواھند، می توانندۀاينھا نشاندھند

آيا وجود ھمين دو شرط برای يک تحول : با اين توصيف، پاسخ اين سؤال که.  باالئيھا گردن نھندۀحاضرند به سلط

  چرا؟ .  منفی استو دگرگونی بنيادی کافيست، قطعاً 

ا در بھترين حالت از به اين داليل ساده که نارضايتی عمومی در جوامع مختلف ھمواره وجود داشته و کليه رژيمھ

 اين سؤال مطرح می در چنين صورتی، طبيعتاً .  درصد جمعيت برخوردار نبوده و نيستند١٠ -١۵پشتيبانی بيش از 

شود که، پس چگونه است که رژيمھا و دولتھای حاکم بر کشورھا به حکمرانی خود ادامه می دھند؟ پاسخ روشن اين 

مھای حاکم به موازات کاربرد پيچيده ترين روشھا و ابزارھای تحميق توده  دولتھا و رژيۀسؤال نيز اين است که، ھم

ھا و انحراف افکار عمومی از مشکالت و معضالت مبتالبه جامعه، تمام توش و توان خود را در جھت ممانعت از 
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تشکلھای زرد سازمانيابی توده ھا، دامن زدن به تفرقه و تشتت فکری و تشکيالتی در ميان تشکلھای موجود و ايجاد 

 توده ھای بی ۀکار می گيرند و درست به ھمين داليل ھم مبارزات و اعتراضات گسترده ھوادار حفظ وضع موجود ب

کارگزاران سرمايه داری اين واقعيت را بھتر از ھر کس ديگری .  بی نتيجه می ماندشکل و بی سازمان، عموماً 

 توسط يک سازمان منسجم طبقاتی ھدايت نشود، در واقع اگر) حتی ميليونی(درک می کنند که اعتراضات عمومی 

 ۀاين واقعيت عينی امروز در جلو چشم ھم. نمی تواند از حد يکسری اعتراضات فردی فراتر رفته، به بار بنشيند

  .ماست

خصوص سازمانھای سياسی در تبعيد ه امروز يکسری تشکلھای سياسی در کشورھای مختلف جھان، از جمله و ب

 تازه ۀ بسته فارسی از کشور چيزی به ارث نبرده اند، با پيروی از پروژ- اغلب آنھا جز نام و زبان شکستهايران که 

آلترناتيوسازی رژيمھای سرمايه داری و تکرار با قافيه و بی قافيه يکسری کلمات و عبارات بی ربط و رديف کردن 

. متضاد المنافع اجتماعی سعی فراوان می کننديکسری الفاظ شعارگونه، در سمت در ھم آميزی خطوط تمايز طبقات 

برای «و شورای موقت سوسياليستھای چپ، ... ، اتحاد فدائيان)اکثريت... (فراخوان سه سازمان فدائيان خلق

، برگزاری ) سلطنت طلبانۀاضافه اتحاد جمھوريخواھان ب(، تشکيل اتحاد جمھوريخواھان »شکلدھی تشکھای چپ

 شاخص چنين تالشھا ۀنمون» ٢-استکھلم « نزديک، کنفرانس ۀکسل، پراگ و در آيندکنفرانسھای استکھلم، برو

  .شناخته می شوند

مقاالت و اظھار نظرات شبه علمی بسيار زيادی نيز . البته تالشھای صف شکنانه تنھا به اين موارد خاتمه نمی يابد

مونيستی، در قالب سرقت و در باب گسست از تفکر ک» چپ دمکرات«، »چپ مدرن«، »چپ نو«تحت عناوين 

ه چپ ايران، از جمله ب«: به اين سه گفته توجه کنيد. سپس تحريف ايده ھا، مفاھيم و مقوالت نوشته و اعالم می شود

پيروی از سيستم فکری مسلط بر جنبش کمونيستی نتوانسته است در تحوالت سياسی کشور و دفاع از منافع  علت

 -بينی و ايدئولوژی مارکسيستی جھان«. )١(»...شور نقش برجسته ايفاء کندو مطالبات کارگران و مزدبگيران ک

ی در طول ئجربه نشان می دھد که باور قدرگرات«. )٢(»]انسان بوده است[سد راه تحقق آرزوھای ... لنينيستی

 توجيه تاريخ سوسياليسم، عموماً به درد توجيه موجوديت آنچيزی خورده است که نام سوسياليسم بر خود داشت و

چکيده و  ين فرمول بنديھاھم. )٣(»برگشت ناپذير جلوه دادن آن نظامی که به نام انسان عمالً او را بنده ساخت

  . گفتار، نگاھی اجمالی به آن خواھيم انداختۀاست که در ادام» چپ نو، مدرن و دمکرات« تفکر ۀعصار

 صفر است و در ۀ و شروع تاريخ آن از نقط عمده و اصلی اين تفکر، گسست از تاريخ عدالتخواھیتھدف و غاي

 زير نمونه بارز تفکر غيرعلمی و ۀاين تفکر، به داليل ساد. قالب شعارھای مبھم و پرھياھو بيان می شود

  : غيرعقالنی، غيرمستند و غيرمستدل است

اين تفکر در . وا تجارب آن ساخته می شود، نه در ھۀو با تکيه بر مطالع) بد يا خوب( آينده بر روی گذشته - اول

 عدالتخواھی که اواسط قرن نوزده با نام جنبش کمونيستی شھرت يافت، حمله به ۀواقع ضمن تقبيح تمام تاريخ مبارز

بر را بار ديگر در دستور روز و اکتۀ پاريس و انقالب سرکوب شدۀکمون در خون غرق شد: دو تجربه عملی آن

 مالکيت و به تبع آن، ۀ، در صدد تغيير بنيادی نوع نگرش به مقولچرا که ھر دوی اين تجارب.  داده استرخود قرا

با آن » چپ نو، مدرن و دمکرات« کليدی است که ألۀ ھمان مساين، دقيقاً . تغيير مناسبات توليدی و اجتماعی بودند

  .مشکل جدی دارد

دھای تاريخی مثبت و منفی  اگر اين تفکر می پذيرد که عمل مالک درستی يا نادرستی نظريه است، بايد دستاور- دوم

چه خوش  «ۀمن در مقال. و ھمچنين، خودش را مالک و معيار سنجش قرار دھد) کمونيستی(جنبش عدالتخواھی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

را » نوانديشان« عملکرد و دستاوردھای تفکر سنتی به زعم ۀ، فھرست کوتاھی از نتيج۴)(»!گفت دخو، يادش بخير

سفانه أ عملکرد تاريخی تفکر خود را حداقل تيتروار برشمارند که متيادآوری کرده و از پيروان آن خواستم نتايج

  .تاکنون نه صدائی و نه سخنی شنيده نشد

 نفی منافع متضاد و نابرابر طبقات -٢ نوع مالکيت، - ١له أ اصلی و اساسی اين تفکر در دو مس مشکل-سوم

نفی مالکيت اجتماعی و .  خالصه می شوداجتماعی و به تبع آن دفاع رسمی و علنی از بھره کشی انسان از انسان

انکار منافع متضاد طبقات اجتماعی نه تنھا به دوران سرمايه داری، بلکه به دورانھای ماقبل آن، يعنی دورانھای 

ھيچ چيزديگری » چپھای نو، مدرن و دمکرات«فئودالی و برده داری نيز مربوط می شود، بنابر اين، ھمه مدعيات 

 فرھنگ ۀظ و پسوندھای بی ربط برای تزئين کالم، تنظيم قافيه، تخريب افکار عمومی و اشاعنيست جز يکسری الفا

  .و ادبيات ارتجاعی

 موجود برای خودش ھويت  اين تفکر در مجموع خود، در صدد آنست که از شکست سوسياليسم واقعاً -چھارم

 عقالنی و ۀاستدالل بر ھيچ پايۀ اين شيو. عبارت ديگر، شکست را ناشی از عدم حقانيت تلقی می کنده ب. بتراشد

منطقی بدان جھت استوار نيست که بر اساس آن، ھمه شکست ھای بردگان، دھقانان و کارگران در تاريخ مبارزات 

.  و رشدنايافتگی شعور و آگاھی طبقاتیعدالتخواھی را در عدم حقانيت آنھا می بيند نه در عدم توازن قوای طبقاتی

بنا بر اين تفکر، امروز از فراز تاريخ صدھا و ھزاران ساله، قيام اسپارتاکوس، قيامھا و انقالبات دھقانی، 

بر و حتی و کارگری و در رأس آنھا نابودی ارزشھا و دستاوردھای انقالب اکتۀاعتراضات و انقالبات شکست خورد

 کربال، ھمه داليل و نشانه ھای عدم ۀ و از جمله، به صليب کشيده شدن عيسی، واقعمثالً  مذھبی، -شکستھای دينی

 تفکر ھمچنان که در عھد ساسانی در مقابل جنبش مانوی، در ۀپيروان اين شيو. حقانيت آنھا ھستند و بايد تقبيح شوند

مقابله ه وران عبور از سرمايه داری، بايستادند، امروز نيز در د... عھد خلفای عباسی، در برابر جنبش خرمدينان و 

پيروان اين تفکر چون ھمواره نظر به گذشته داشته و در بھترين . با جنبش عدالتخواھی و صلح طلبی برخاسته اند

شدت ارتجاعی ه سعی می کنند، يک نيروی ب» نقش ايوان«حالت، برای حفظ وضع موجود با يکسری تغييرات در 

  .حساب می آينده ب

و امثالھم » دمکرات«و » مدرن«و » نو«نام ه  ادعاھا، اين تفکری که امروز خودش را بۀعکس ھم ه ب-پنجم

می خواند و » سنتی«غايت سنتی تر از تفکر کمونيستی است که آن را ه  بسيار کھنه تر و بتعريف می کند، اتفاقاً 

دوران ماقبل سرمايه داری برمی خود، حتی به » نوانديشی«عکس ادعای ه اين تفکر ب. خواھان گسست از آن است

پيروان اين تفکر اگر چه نه مثل امروز صريح و روشن، از ھمان زمان پيدايش طبقات اجتماعی، برای . گردد

 جامعه، ھمواره در کنار طبقات باالدست قرار گرفته، به ۀسرکوب و منکوب ساختن طبقات فرودست و استثمارشوند

را در ميان طبقات » محلل«آنھا مشغول بوده و ھميشه سعی کرده اند نقش » حقانيت«و » ابديت«تفسير و توجيه 

پيروان و مناديان اين تفکر، در واقعيت امر، از تبار ھمان روحانيون مرتجع اديان و مذاھب . اجتماعی ايفاء کنند

» تجدد«ه لباس مختلف، معبران، غيبگويان و منجمان دربارھای شاھان و سالطين عھود باستان ھستند منتھا ملبس ب

 معاصرتر پيروان اين تفکر، ھمان احزاب، سازمانھا و شخصيتھای ۀنوع و نمون. »نوانديشی«و با کاله 

 فاشيست ھمدست و ھمپيمان افراطی ترين جناحھای - شونيست و سوسيال-  دمکرات، سوسيال- سوسياليست، سوسيال

، ايتاليا، يونان، لمانائی، از جمله در انگلستان، سرمايه داری ھستند که تا ھمين ديروز در اغلب کشورھای اروپا

رھبری فرانسوا اوالند برای ه دست داشتند و در حال حاضر نيز ب در  ال قدرت سياسی را متناوباً گاسپانيا و پرت

  .چندمين بار در فرانسه حکمرانی می کنند
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اعی، در سر ھر تندپيچ تاريخی و در پی  ھر تحول اجتمۀتجارب تاريخی اين امر بديھی را ثابت می کنند که در آستان

 ارتجاعی و طرفدار حفظ ۀی از جبھئھم می ريزد و گروھھاه ھر پيروزی يا شکست، تعادل نيروھای اجتماعی ب

  . مقابل روی می آورندۀ توسعه و تکامل اجتماعی به جبھۀوضع موجود و ھمچنين، از جبھ

تاريخ فراموش . تھا دستاويز ما در بيان مدعای فوق است معاصر اين گسست و پيوسۀيک نگاه اجمالی به تاريخچ

 جنگ جھانی اول، پيروان ۀخاک و خون کشيده شدن کمون پاريس و چند دھه بعد، در آستانه نکرده است که در پی ب

اين تفکر، اولين و بيرحمانه ترين انشعاب را به انترناسيول اول، اين تبلور و نمود سازمانی جنبش عدالتخواھی 

برخاست و اصول عدالت طلبی و » خودی«حمايت از امپرياليسم ه يخی، تحميل نموده و در جنگ جھانی اول بتار

  .کلی کنار گذاشته ھمبستگی پرولتری را ب

که   روسيه، در حالیۀوری شکست خوردت در امپرا١٩١٧بر در سال ودنبال پيروزی انقالب کبير اکته چندی بعد، ب

سوی جنبش عدالتخواھی روی می آورد، پيروان اين تفکر بار ديگر به ه اط جھان بسيل عظيم جمعيتی از اقصا نق

لمان، ايتاليا و اکارزار ضدعدالتخواھی پيوستند و باالخره، با شروع جنگ جھانی دوم، ھمدست و ھمپيمان با فاشيسم 

  . کت کردند سازندگی سوسياليستی فعاالنه شرۀ نبرد عليه اتحاد شوروی، اولين تجربۀ، در جبھجاپان

دور بعدی ھجوم خود به جنبش عدالتخواھی را پس از برآمد رويزيونيسم » چپھای نوانديش، مدرن و دمکرات«

خروشچوفی در اتحاد شوروی تشديد نموده و در کنار امپرياليسم و ارتجاع جھانی ضربات پی در پی خود را بر 

 ارتجاع امپرياليستی و ۀتھاجم گسترد.  دار ساختندپيکر آن وارد نمود و قلب تمام عدالتخواھان جھان را جريحه

 قرن گذشته، در ٨٠ ۀ يلتسين از اواسط دھ-  ياکوفلييوف-چوفربوقدرت رسيدن باند مزدور گه پيروان اين تفکر با ب

 عملی جنبش ۀ ارزشھا و دستاوردھای دومين تجربۀنشست و ھم» ثمر« قرن گذشته به ۀاولين سالھای آخرين دھ

 ناامنی برای ساکنانش ۀطور کلی نابود ساخت و تمام جھان را به نقطه را يکجا و ب) عدالتخواھی(تی جھانی کمونيس

  .تبديل کرد

در کارزار ضد » چپھای نوانديش«دنبال تشکيل جھان تک قطبی پس از درھم کوبيدن بلوک سوسياليستی جھان، ه ب

 صھيونيستی ربودند و ھم اينک که جھان -اليستیعدالتخواھی گوی سبقت را از کارگزاران و مداحان ارتجاع امپري

 ۀکار گرفته اند تا با پيروی از پروژه  يک تحول بنيادی قرار گرفته است، تمام سعی و کوشش خود را بۀدر آستان

پای بست «نظام سرمايه داری، » نقش ايوان فرسوده«لترناتيوسازی امپرياليسم جھانی و انجام برخی تغييرات در ا

  .را از گزند فروپاشی محفوظ دارندآن » ويران

! ، آنقدرھا که ادعا می کنند، نه نو و مدرن اند و نه دمکرات»چپھای نوانديش، مدرن و دمکرات« گفتار، ۀخالص

 شان، آنھا ھيچ حرف و حديث تازه ای، ھيچ ۀعکس و خالف تصورات و ھياھوی بی ترديد عمدی و آگانه بلکه ب

 بشری جز آنچه که طی قرون و اعصار گذشته مبلغان و مدافعان نظامھای ۀ جامعۀ بديعی برای آيندۀطرح و برنام

طبقاتی با مضمون واحد، ولی در قالب ادبيات مختلف نوشته و بيان کرده اند، ندارند و تمام تالش و تقالھايشان 

 تشکيالتی، ھم - ی سياسۀلترناتيوسازی ارتجاع امپرياليستی را ھم در عرصا ۀسفانه، بخش اصلی و اساسی پروژأمت

.  فرھنگ سازی تشکيل می دھدۀ ايدئولوژيک و ھم در عرص- نظریۀ اجتماعی، ھم در عرص- اقتصادیۀدر عرص

» نو، مدرن و دمکرات« تغيير و تحوالت جدی قرار گرفته است، پيروان تفکر ۀولذا، چون ھم اکنون جھان در آستان

، آنچنان که پيداست، » سرمايه داریۀ مرحلباالترين ۀمثابه بامپرياليسم « علمی ۀنظريضمن چشم پوشی آگاھانه بر 

 مضحک تکرار تاريخ، کمر ھمت بسته اند و نمی توانند بپذيرند که چرخ تاريخ ۀبرای ايفای نقش خود در نمايشنام

  .به سمت عقب نمی چرخد
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