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ِ
بزرگ میان خیزش و انقالب
تفاوت
ســرکوب خونیــن خیــزش آبــان بــه دســت اوبــاش و ســاخا ِن انــوا ِع
گونههــای نیروهــای ســرکوبگ ِر رژیــم و شــبهنظامیان وارداتــی از عــراق
و لبنــان ،زخمــی عمیــق و فرامــوش ناشــدنی بــر پیکــر جامعــه وارد کــرد.
همــان زمــان نوشــتیم کــه «بایــد بــرای مبــارزهای طوالنــی و ســخت آمــاده
شــویم» و از میــان همهمههــا بایــد بــا گــوش هــوش بشــنویم کــه «نظــم
کهنــه ،چــه در هیبــت جمهــوری اســامی و چــه رژیمهایــی از نــوع
دیگــر بایــد بــه خــاک ســپرده شــود» (سرســخنِ آتــش شــماره .)97
ایــن یعنــی ،انقــاب و نــه چیــزی کمتــر از آن .تفـ ِ
ـاوت میــان انقــاب و
خیــزش ،تفاوتــی عظیــم اســت .حتــا اگــر بــا خیزشهایــی پرخروشتــر
و گســتردهتر از خیــزش آبــان مواجــه شــویم .مهمتریــن تفاوتهــا ایــن
اســت:
یکــم ،هــدف انقــاب صرفــا مقاومــت در مقابــل نظــام حاکــم و نیروهــای
ِ
هــدف انقــاب
ســرکوبگر و ضربــه زدن متقابــل بــه آن نیســت .بلکــه
ســرنگون کــردن یــک نظــام سیاســی -اقتصــادی -اجتماعــی -فرهنگــی و
جایگزیــن کــردن آن بــا نظامــی بنیــادا متفــاوت و نویــن اســت.
دوم ،انقــاب ضرورتــا توســط نیرویــی ســازمانیافته و متشــکل کــه
حــزب کمونیســت اســت رهبــری میشــود .ایــن نیــروی ســازمانیافته
میتوانــد رهبــری کنــد چــون تصویــر روشــنی از هــدف دارد و دارای
برنامــهای سیاســی اســت کــه میتوانــد هســتۀ ســخت ایــن انقــاب
(ســتون فقـ ِ
ـرات انقــاب ،یعنــی کارگــران و زحمتکشــان شــهر و روســتا و
آنهایــی کــه هیــچ بــرای از دســت دادن ندارنــد) را بــا قشــرهای وســیع
مــردم متحــد کنــد تــا نبــرد بــرای درهــم شکســتن ماشــین دولتــی حاکــم و
کســب قــدرت و اســتقرار دولــت نویــن را بــه پیــروزی برســاند .ایــن نیــرو
میتوانــد بــا اســتفاده از دولــت نویــن ،زیربنــای اقتصــادی و اجتماعــی
را کامــا تغییــر داده و جامعــۀ سوسیالیســتی را مســتقر کنــد و بــه تحقــق
همیــن هــدف در سراســر جهــان کمــک کنــد .بههمیندلیــل ،انقــاب
بســیار بیشــتر از یــک خیــزش حقطلبانــه میتوانــد و بایــد میلیونهــا
نفــر را جــذب کــرده و افکارشــان را تغییــر دهــد.
هنگامیکــه ایــن هــدف روشــن باشــد ،میتوانیــم از خیــزش آبــان و
خیزشهــای مشــابه مدرس ـههای انقــاب بســازیم .هنگامــی ایــن هــدف
روشــن باشــد میتوانیــم بــرای «از میــان بــرد ِن نظــم کهنــه» از ایــن
خیزشهــا مدرســههای جنــگ مهمــی بســازیم.
بــا ایــن هــدف اســت کــه حــزب در هــر خیــزش مهــم و در حداکثــر تــوان
خــود در هــر مقطــع ،دخالتگــری میکنــد .اگــر حــزب تحــت تاثیــر خــط
رویزیونیســتی باشــد ،ایــن دو تفــاوت مهـ ِم میــان «خیــزش» و «انقــاب» را
فرامــوش کــرده و فعالینــش در عمــل بهجــای تاثیــر گذاشــتن بــر خیــزش
یــا هــر مبــارزه دیگــر و شــرکتکنندگان آن (و بــر مبنــای ایــن دو تفــاوت
مهــم) ،صرفــا بــه همراهــی و احیانــا اینجــا و آنجــا بــه «رادیکالتــر
کــردن خیــزش» اکتفــا خواهنــد کــرد.
بــه ایــن خیزشهــا چطــور بایــد نــگاه کنیــم؟ ایــن خیزشهــا فرصتــی
هســتند بــرای تاثیرگــذاری در ســطح وســیع بــر حســب ایــن دو
تفــاوت مهــم و انباشــت قــوا بــرای انقالبــی کــه ضــرورت آن در
«برنامــه و مانیفســت انقــاب کمونیســتی در ایــران» 1آمــده و بــرای
اســتقرار جامعـهای کــه مختصــات آن در طــرح پیشــنهادی «قانــون اساســی
جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران» 2تشــریح شــده اســت.

در قلــب و مرکــز «انباشــت قــوا» تولیــ ِد رهبــران اســتراتژیک انقالبــی
کــه میخواهیــم ،انقالبــی کــه ضــروری اســت و امــکان و پایههــای
مــادیاش موجــود اســت ،قــرار دارد .یعنــی جلــب و ســازماندهی شــمار
زیــادی از جوانــان مبــارز کــه میخواهنــد آگاهانــه ایــن تغییــر رادیــکا ِل
ضــروری را در ایــران و جهــان بهوجــود آورنــد و آمادهانــد تــا علــم ایــن
انقــاب یعنــی کمونیســم نویــن را بیاموزنــد و بــه میــان زنــان و مــردان
خیزشهایــی ماننــد خیــزش آبــان و دانشــجویان سراســر کشــور بــرده و
در جریــان بـهکار بســتن آن آبدیدهتــر و داناتــر و آگاهتــر شــوند و در ایــن
مســیر خودشــان و هــزاران نفــر دیگــر را بــه رهبــران اســتراتژیک انقــاب
تبدیــل کننــد .مغ ـ ِز اســتخوان تاثیرگــذاری بــر خیزشهــا یــا هــر جنبــش
اجتماعــی دیگــر بــر مبنــای انقــاب و انباشــت قــوای ســازمانیافته بــرای
انقــاب همیــن اســت .ایــن نــوع دخالتگــری اســت کــه میتوانــد جامعــه
را هرچــه بیشــتر بهســمت انقــاب کشــانده و گام بــه گام از موانــع
گذشــته و اوضــاع را بهســمت یــک انقـ ِ
ـاب واقعــی تســریع کنــد.
ایــن نــوع دخالتگــری ،انقــاب را بــه فرآینــدی زنــده و بالنــده و حــی و
حاضــر در جامعــه تبدیــل میکنــد .انقــاب امــری نیســت کــه روزی از
راه خواهــد رســید و پیــش از آن بایــد کار دیگــری انجــام داد .نــه! انقــاب
و ســازماندهی آن از همیــن امــروز شــروع میشــود .ســه «آمادگــی»
کــه در ســن ِد «اســتراتژی راه انقــاب در ایــران» تشــریح شــده مســالهای
اســت مربــوط بــه همیــن امــروز .یعنــی« :آمــاده کــرد ِن حــزب ،آمــاده
کــرد ِن تودههــا ،آمــاده کــرد ِن زمیــن».
ِ
گســترش شــبکههای تشــکیالتی حــزب ،تعلیــم کادرهــا
تقویــت و
و رهبــران ،تاثیرگــذاری سیاســی وســیع بــر مــردم و انقالبــی کــردن
افکارشــان ،ســازمان دادن نیروهــا بــرای تاثیرگــذاری وســیعتر و انباشــت
قــوای بیشــتر ،ایجــاد قطببندیهــای مســاع ِد منطبــق بــر واقعیــت و
گســلهای جامعــه و ...همــه بخشــی از فرآینــد انقــاب و ســازماندهی
آن اســت .گســترش وســیع عنصــر آگاهــی و تاثیرگــذاری بــر افــکار
مــردم و جــذب نیــرو از میــان آنهــا و ســازمان دادن شــبکههای
حزبــی و ســازمانهای مبارزاتــی دیگــر ،مهمتریــن پراتیکــی
اســت کــه انقــاب نیــاز دارد .از ایــن طریــق اســت کــه میتــوان
هــر خیزشــی را بــه حداکثــر ممکــن بهســمت هــدف انقــاب کشــید.
اگــر ایــن فرامــوش شــود ،ناخواســته خطــی اجرایــی میشــود کــه همــان
رویزیونیســم «جنبــش همــه چیــز ،هــدف نهایــی هیــچ» اســت کــه یکــی
از شــاخصهایش ضدیــت بــا طــرح بدیــل دولــت سوسیالیســتی درون
جنبشهــای اجتماعــی اســت .اگــر بــه پتانســیل نهفتــه در وضــع موجــود
و امــکا ِن چرخانــدن رادیــکال آن بــه ســمت و ســوی انقــاب کــم بهــا داده
شــود و بــرای ایــن کار پیشمراحــل گذاشــته شــود ،مصـ ِ
ـداق رویزیونیســم
«رئالیســ ِم دترمینیســتی» [واقعگرایــی قدرگرایانــه] اســت کــه نمیتوانــد
تضادمنــدی اوضــاع را دیــده و بــا تاثیرگــذاری کمونیســتی بــر آن ،ایــن
چرخــش را محقــق کنــد.
در میــان فعالیــن سیاســی کــه خــود را چــپ یــا کمونیســت میداننــد
خــط تدریجگرایانــهای حاکــم اســت کــه فــرض میکننــد «امــکان
انقــاب» محصــول افزایــش کمــی خیزشهــای تــودهای و تــداوم آنهــا
و کمتــر شــدن فاصلههایشــان اســت .ایــن یــک توهــم خردهبورژوایــی
اســت و منطبــق بــر واقعیــت و قــوای محرکــۀ تغییــرات رادیــکال نیســت.
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تفاوت بزرگ ِ ...
ِ
چــون امــکان انقــاب و پایــۀ عینــی بــرای انقــاب پرولتری/کمونیســتی نــه
ریشــه در افزایــش و تعــداد خیزشهــای تــودهای دارد و نــه در خواسـ ِ
ـت
«ذاتــی» پرولترهــا و ســتمدیدگان بــرای مبــارزه بــا بــورژوازی و ســرنگون
کــردن ایــن طبقــۀ اســتثمارگر .بلکــه ریشــه در ماهیــت نظــامِ ســرمایهداری
حاکــم و عملکــرد آن و تضادهایــی دارد کــه بنیــان و اسـ ِ
ـاس ایــن نظــام
را تشــکیل میدهنــد ولــی در چارچــوب خــودِ ایــن نظــام قابــل حــل
نیســتند و نتیجهشــان فالکــت و ادبــاری اســت کــه تودههــای مــردم در
ایــران و در سراســر جهــان گرفتــارش شــدهاند.
جــدال تنگاتنــگ و مهمــی میــان نیروهــای طبقاتــی متخاصــم بــا برنامــه
سیاســی مختلــف بــر ســر آینــدۀ ایــن کشــور جریــان دارد کــه نمیگــذارد
ایــن خیزشهــا در مســیری کــه مســاعد انقــاب اســت پیشــروی کننــد.
بــورژوازی (در ایــران و در ســطح جهانــی) مرتبــا نقشــه میریــزد کــه
آگاهانــه از ایــن خیزشهــا اســتفاده کنــد ،آن را در جهــت منافــع خــود
منحــرف کنــد و نگــذارد ایــن خیزشهــا در مســیر یــک انقــاب واقعــی
قــرار بگیرنــد .مــا کمونیســتها کــه نماینــده و ســخنگوی سیاســی
پرولتاریــا هســتیم ،بــا وجــود آنکــه نیــروی ســازمانیافتۀ کوچکــی
هســتیم در زیــر تیربــار دشــمن درگیــر نبــردی ســخت بــا جمهــوری
اســامی و دیگــر نیروهــای بورژوایــی بــر ســر آینــده جامعــه هســتیم .مــا
وظیفــه داریــم مرتبــا در برابــر آلترناتیوهــای بورژوایــی (تعدیــل و رفــرم
در چارچوبههــای همیــن نظــام و بــا اتــکا بــه قدرتهــای امپریالیســتی
جنای ـتکار و )...تودههــای مــردم را نســبت بــه برنامههــا و آلترناتیوهــای
سیاســی بورژوایــی (از نــو ِع ســلطنتطلبی ،مجاهدینــی ،شــکلهای
سوســیال دمکراتیــک اروپایــی «شســته رفتهتــر» یــا هــر فرمــی دیگــر بــا
محتــوای حفــظ همیــن نظــام) کــه نتیجــۀ همهشــان اســتمرار نظــام متکــی
بــر بهرهکشــی انســان از انســان اســت و چــون در چارچــوب حفــظ نظـ ِم
ســرمایهدارانۀ حاکــم قــرار دارنــد قــادر بــه حــل تضادهــای سرچشــمه
گرفتــه از چنیــن نظامــی نیســتند ،آگاه و متشــکل کنیــم.
عــاوه بــر ایــن ،انــواع و اقســام تضادهــای دیگــر صحنــه سیاســی جامعــه
را رقــم میزنــد کــه بــر افــکار و رفتــار تودههــای مــردم و نتیجتــا بــر
ســمت و ســوی خیزشهــای مردمــی تاثیــر میگذارنــد .بهطــور مثــال،
تضــاد میــان رژیــم اســامگرای جمهــوری اســامی و امپریالیســم آمریــکا
مرتبــا فرآینــد قــوام گرفتــن جنبــش مــردم را تحــت تاثیــر قــرار داده و قطع
میکنــد .دیدیــم کــه چگونــه درگیــری (حتــا موقتــی) امپریالیســم آمریــکا
و جمهــوری اســامی و قتــل قاســم ســلیمانی ایــن ســردار جنایــتکار
توســط رژیــم فاشیســتی ترامپ/پنــس و موشــکپراکنی جمهــوری
ِ
ســمت پایگاههــای نظامــی آمریــکا در عــراق و ســاقط
اســامی بــه
کــردن هواپیمــای مســافربری اوکرایــن توســط جمهــوری اســامی ،باعــث
شــد تاثیراتــی کــه خیــزش آبــان مــاه بــر جامعــه گذاشــته بــود و حتــا
تضادهــای درون هیئــت حاکمــۀ جمهــوری اســامی را هــم تشــدید کــرده
بــود ،حداقــل بهطــور موقــت منحــرف کنــد و صــورت مســاله را تغییــر
ِ
ســمت دیگــری ببــرد .همیــن مســاله را در عــراق میبینیــم
داده و بــه
کــه رقابتهــای میــان باندهــای مختلــف جنگســاالران شــیعه ،رقابــت
میــان آمریــکا و جمهــوری اســامی در کنتــرل صحنــه سیاســی عــراق ،بــر
خیــزش جوانــان آن کشــور تاثیــرات سیاســی مخــرب میگــذارد.
همــۀ اینهــا بــر اهمیــت تعیینکننــدۀ «رهبــری» تاکیــد میگــذارد.
بــدون اســتقرار و تقویــت رهبــری کمونیســتی بــر بخشــی از جوانــان
و مردمــی کــه بهپــا خاســتهاند ،از ایــن خیزشهــا محصــو ِل خوبــی
بیــرون نخواهــد آمــد .حاکمــان ایــران و بــورژوازی بینالمللــی مرتبــا از
ایــن خیزشهــا جمعبنــدی میکننــد و همهشــان از تجــارب یکدیگــر
بهــره میگیرنــد .اندیشــکدههای غربــی از دوران جنبشهــای دهــه
شــصت و هفتــاد میــادی در آمریــکا و اروپــا بــه تجزیــه و تحلیــل از
خیزشهــای ضــد سیســتم دســت زدهانــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند
کــه جنبــه نگرانکننــدۀ اصلــی ایــن قبیــل جنبشهــا بــرای رژیمهــای
حاکــم دامنــه و حتــا تــداوم آنهــا نیســت .بلکــه مســاله ایــن اســت کــه
آیــا ایــن جنبشهــا رهبــری دارنــد یــا خیــر و مهمتــر اینکــه خصلــت
ایــن رهبــری چیســت و دارای چــه هــدف و نقشــهای اســت .بــه یــک
کالم ،آنهــا نتیجــه میگیرنــد کــه جنبشهایــی کــه رهبــری انقالبــی
ندارنــد را میتــوان کنتــرل کــرد .آنهــا حتــا مثــال جنبــش جوانــان در
مــه  1968فرانســه را میزننــد و میگوینــد اگــر در مــه  1968ژنــرال
دوگل (رییــس جمهــور آن وقــت فرانســه) ایــن جمعبنــدی را داشــت کــه
جنبــش مــاه مــه آیــا رهبــری دارد و چــه نــوع رهبــریای دارد ،بــا عجلــه
از پاریــس فــرار نمیکــرد!

هیــچ انقالبــی بــدون داشــتنِ مرکــز فکــر و رهبــری سیاســی و عملــی
ممکــن نیســت .بــرای همیــن حزبــی مثل حــزب کمونیســت ایــران (م.ل.م)
«برنامــه و مانیفســت انقــاب کمونیســتی در ایــران» و طــرح پیشــنهادی
«قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایران» و نقشــه راه رســیدن
بــه آن را تبییــن و تدویــن کــرده اســت .ایــن حــزب ،صحنــه سیاســی و
شــعارها و وعدههــای نیروهــای طبقاتــی را تحلیــل میکنــد؛ ماهیــت
ِ
اختالفــات میــا ِن جمهــوری اســامی و امپریالیســم آمریــکا و
ارتجاعــی
پیامدهــای ســمتگیری بــا هــر یــک را بهطــور علمــی نشــان میدهــد؛
بــر تضادهــای درون رژیــم (مثــا تضــاد میــان جناحهــای اصالحطلــب-
اصولگــرا) پرتــو افکنــده و تاثیــرات آن بــر افــکار و عملکــرد قشــرهای
مختلــف مــردم را تجزیــه و تحلیــل میکنــد؛ بــا کارزارهــای عوامفریبــی
سیاســی و کارزارهــای دروغبافــی نظریهپــردازان جمهــوری اســامی و
بــورژوازی جهانــی علیــه انقــاب کمونیســتی و تاریــخ کمونیســم مقابلــه
میکنــد؛ بــه برنامــه و نقشــه نیروهــای اپوزیســیون بورژوایــی توجــه
کــرده و محتــوای آنهــا را بــرای مــردم تشــریح میکنــد؛ از اوضــاع جهانــی
کــه در شــکلگیری اوضــاع ایــران تعیینکننــده اســت (ماننــد روندهایــی
چــون تشــدید رقابــت میــان آمریــکا و چیــن ،بــه قــدرت رســیدن یــک
رژیــم فاشیســتی در آمریــکا و رشــد و گســترش نیروهــای فاشیســت در
اروپــا) تحلیــل میکنــد؛ افــکار کهن ـهای کــه در میــان مــردم رایــج اســت
بــه نقــد میگیــرد زیــرا بــا ایــن افــکار نمیتــوان راه انقــاب را بــاز کــرد؛
نقــاط ضعــف خــودش را در تئــوری و پراتیــک شناســایی و جمعبنــدی
میکنــد تــا بــه حداکثــر از فــراروی بــه بنبس ـتها و مســیر غلــط پرهیــز
کنــد و غیــره .و باالخــره بــر مبنــای ایــن اصــل کــه بــه قــول انگلــس
«نیــروی مــادی اســت کــه بایــد در میــدان نبــرد بــا نیــروی مــادی روبـهرو
شــود» اســتراتژی انقــاب را تبییــن و تدویــن کــرده اســت و عــاوه
بــر اســتراتژی بــر روی مســائل تاکتیکــی ماننــد مقابلــه بــا روشهــای
ســرکوب دشــمن و ضــرورت گســترش جنبــش مقابلــه بــا ســرکوب را
تاکیــد میکنــد.
بهطــور مثــال در بیانیــه انقــاب (هفــت توقــف) در ایــن مــورد
میخو ا نیــم :
«هیئــت حاکمــه در اوج فلــج بودنــش (بهخاطــر تضادهــای جهانــی و
داخلــی) بــرای محــدود کــردن دامنــۀ مقاومــت و مخالفــت دســت از
ســرکوب برنخواهــد داشــت... .بایــد بیاموزیــم کــه در مقابــل ســرکوب
صرفــا بــا هــدف حفــظ خــود حرکــت نکنیــم .هرچنــد حفــظ نیروهــای
خــود یــک جهتگیــری اســتراتژیک اســت .امــا بــدون خطــر کــردن نیــز
نمیتــوان انباشــت نیــرو کــرد و اگــر صرفــا بــه حفــظ خــود بیفتیــم
نتیج ـهاش تحلیــل رفتــن نیرویمــان خواهــد بــود .ایــن تضــاد فقــط یــک
راه حــل دارد :تــودهای و متداومشــدن مبــارزه و مقاومــت .در شــرایط ایران
«تــودهای و تــداوم» را فقــط بــا فــن عمودی-افقــی میتــوان حــل کــرد:
کار مخفــی (عمقــی) و وســیع (افقــی) .بــه صــورت مخفــی امــا وســیع در
میــان تودههــا کار کــردن .تعلیــم دادن تودههــای مــردم بهویــژه جوانــان
کــه در مبــارزه مخفــی حرف ـهای شــوند و مــوجوار فنــون مبــارزه مخفــی
وســیع را بــه تودههــای مــردم آمــوزش دهنــد».
همــه اینهــا اهمیــت تعیینکننــدۀ حــزب بهمثابــه فرماندهــی سیاســی و
عملــی را نشــان میدهــد .امــا حــزب ،رهبــری میکنــد و ایــن تودههــا
هســتند کــه بایــد انقــاب را پیــش ببرنــد .حتــا زمانیکــه حــزب دارای
دههــا هــزار رهبــر و کادر کمونیســت باشــد نمیتوانــد جــای تودههــای
آگاه کــه میداننــد انقــاب چیســت و نقشــه راه کــدام اســت را بگیــرد.
اینهــا مســائلی هســتند کــه در ابتــدا عــدهای کــم امــا بهتدریــج صدهــا
هــزار نفــر بایــد درگیــر آن شــده و درک کننــد و فکــر صحیــح و ابتــکار
عمــل تولیــد کننــد .انقــاب کار ســادهای نیســت و راهــی پــر از پیــچ و
خــم اســت .انقــاب نیــاز بــه نیــروی زیــاد ولــی آگاه و مبتکــر و متشــکل
دارد؛ و همــه اینهــا را بایــد در شــرایطی تولیــد کــرد و ســاخت کــه
جمهــوری اســامی و بــورژوازی بینالمللــی بســیار قــوی هســتند .منابــع
انســانی متخصــص در عرصــه سیاســت و جنــگ و دســتگاه عریــض و
طویــل جاسوســی و ســرکوب دارنــد.
امــا انقــاب هــم علــم خــودش یعنــی کمونیســم نویــن را دارد .ایــن
علــم نشــان میدهــد چگونــه میتــوان معضــات را حــل کــرد و بــا کار
ســخت و فداکاریهــای عظیــم موانــع را برداشــت و اوضــاع را بهســمت
انقــاب رانــد و باالخــره آن را بــه پیــروزی رســاند.
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ویــروس مرمــوز کرونــا نزدیــک بــه ســه مــاه پیــش در چیــن در شــهر
ووهــان ،در یــک بــازار فــروش گوشــت پرنــدگان وحشــی و ماهــی ظاهــر
شــد و بــه ســرعت در نقــاط جغرافیایــی متعــدد و حتــا بیــرون از چیــن
گســترش یافــت .دولــت چیــن کــه ماننــد جمهــوری اســامی امنیــت خــود
را در دروغ گفتــن بــه مــردم جســتجو میکنــد ،دکتــر لــی ون لیانــگ کــه
زنــگ خطــر را در مــورد ایــن ویــروس بــه صــدا درآورده بــود ،ســرکوب و
مجبــور بــه ســکوت کــرد .ایــن دکتــر جــوان در بیمارســتان مرکــزی ووهــان
مبتــا شــد و در روز  6فوریــه ( 17بهمــن  )98درگذشــت .مقامــات چیــن
حتــا پــس از اعــام رســمی ظهــور اپیدمــی (شــیوع) کرونــا باز هم دســت از
فریبــکاری برنداشــتند و اعــام کردنــد کــه «همهچیــز تحــت کنتــرل اســت».
درحالیکــه ویروسشــناس برجســته چینــی  Zhongپــس از مقایســۀ ژن
و پروتئینهــای ویــروس کرونــا بــا ویــروس ســارس  SARSهشــدار داده
بــود ،ایــن ویــروس خطــر زیــادی بــرای ســامت عمومــی دارد زیــرا بــه
گفتــه او تــوان آن را دارد کــه خــود را بــه پروتئینــی متصــل کنــد کــه در
ســطح اغلــب ســلولهای ریــوی انســان یافــت میشــود .وی تاکیــد کــرد
کــه «خطــر و قــدرت ویــروس کرونــا در انتقــال یافتــن از یــک نــوع بــه
نوعــی دیگــر از موجــودات (مثــا از حیــوان بــه انســان) و همچنیــن انتقــال
آن از انســان بــه انســان متاثــر از فاکتورهــای دیگــر نیــز میباشــد .مثــا
پاســخ سیســتم ایمنــی میزبــان (میزبــان یعنــی حیــوان یــا انســانی کــه ایــن
ویــروس رویــش مینشــیند) بــه ایــن ویــروس و ســرعت تکثیــر آن در
ریــۀ انســان و پتانســیلاش بــرای موتاســیون .زیــرا موتاســیون (دگرســانی
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جهشــی) برخــی ویروسهــا را مهلکتــر و واگیردارتــر میکنــد».
شــماری از بیماریهــای ویروســیِ مســری ماننــد ابــوال بیمــار را
بهســرعت از بیــن میبرنــد و بــه ایــن علــت شــیوع پیــدا نمیکننــد
و خطــر جهانــی محســوب نمیشــوند .امــا انــواع بیماریهــای مســری
ویروســی کــه فصلــی هســتند ســاالنه میلیونهــا و بلکــه میلیاردهــا نفــر
را مبتــا میکننــد امــا از آنجــا کــه در فصــول دیگــر ضعیــف میشــوند،
قربانیــان زیــادی نمیگیرنــد .ویــروس کرونــای جدیــد نیــز بــا گــرم شــدن
هــوا ضعیــف خواهــد شــد .امــا تجربــه نشــان داده اســت کــه در پاییــز
یــک مــوج تهاجمــی دیگــر خواهــد داشــت و ســازمان بهداشــت جهانــی
امیــدوار اســت تــا آن زمــان واکســن کرونــا نیــز تولیــد شــده باشــد .در
صورتــی کــه ایــن ویــروس تغییــر شــکل داده و در مقابــل درمانهــای
گوناگــون مقــاوم شــود ،شــمار تلفــات بهطــرز غیرقابــل تصــوری زیــاد
خواهــد شــد .ایــن تلفــات انســانی عمدتــا در کشــورهای بهاصطــاح
در حــال توســعه رخ خواهــد داد .زیــرا در ایــن کشــورها (کــه ایــران
هــم جــزو آنهاســت) نظــام پزشــکی عمومــی فاقــد دانــش و تجهیــزات
ابتدایــی اســت و عــاوه بــر آن ،سیســتم ایمنــی بــدن مــردم زیــر فشــار
ســوء تغذیــه ،آلودگــی آب و هــوا ،ناامیــدی ،رعــب و وحشــت ناشــی از
ســرکوب سیاســی بهشــدت ضعیــف شــده اســت .در برخــی کشــورهای
آفریقایــی کــه تبدیــل بــه میــدا ِن اســتثمار و غــارت بیرحمانــۀ امپریالیســم
چیــن شــدهاند ،مــردم حتــا فاقــد آب آشــامیدنی و آب بــرای شستشــوی
دســت و بــدن خــود هســتند درحالیکــه شستشــو روش پیشــگیری اولیــه
در مقابــل ایــن ویــروس و انــواع ویروسهــای شــایع آنفوالنــزا اســت کــه
ســاالنه جــان  12هــزار تــا  61هــزار نفــر را میگیرنــد.
حتا ویروسها میان انسانها تبعیض قائل میشوند!
در  100ســال گذشــته ،اپیدمیهــای آنفوالنــزا جــان میلیونهــا نفــر را
گرفتــه اســت .در ســال  1920-1918آنفوالنــزای اســپانیایی کــه از ایــاالت
متحــده آمریــکا سرچشــمه گرفتــه بــود بیســت تــا صــد میلیــون نفــر را
کشــت 2.در ســال  1958-1957آنفوالنــزای آســیایی جــان دو میلیــون نفــر
را گرفــت و در ســال  1968تــا  1970آنفوالنــزای هنگکنگــی باعــث مــرگ
یــک میلیــون نفــر شــد.
آنفوالنــزای اســپانیایی در چنــد مــوج دور تمــام دنیــا چرخیــد .اولیــن
مــوج بــه فاصلــه  9مــاه در همــه کشــورهای دنیــا شــیوع پیــدا کــرد .مــوج
ابتدایــی ،کشــندهتر از موجهــای دیگــر بــود و بهتدریــج ضعیفتــر شــد
و شــمار تلفــات آن در هــر کشــور نســبت بــه اینکــه در چــه مرحل ـهای
بــه آنجــا رســیده بــود تفــاوت داشــت .شــمار تلفــات در ترکیــه و ایــران
بســیار بــاال بــود .امــا حملــه ویــروس در برخــی از جزایــر تکافتــاده
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ویرانکننــده بــود .ویــروس بــه برخــی نقــاط جهــان دو ســه بــار حملــه
کــرد .اســناد ادارۀ مســتعمرات بریتانیــا نشــان میدهــد  8درصــد از اهالــی
منطقــهای از هنــد جــان باختنــد و احتمــاال آمــار کشتهشــدهها بســیار
باالتــر از آن اســت کــه ایــن اســناد ثبــت کردهانــد .ژاپــن بــا محــدود کــردن
ســفر توانســت از تلفــات زیــاد جلوگیــری کنــد .تلفــات در فرانســه نزدیــک
بــه چهارصــد هــزار نفــر بــود .در آمریــکا هــر خانــوادۀ فیالدلفیایــی یــک
مبتــا داشــت .درشــکهها در خیابانهــا اعــام میکردنــد :مردههایتــان را
بیاوریــد! بــرای کنــدن قبــور از بیلهــای بخــار اســتفاده میشــد .حیــات
اقتصــادی شــهر کامــا متوقــف شــد« .ســاختار سیاســی و اجتماعــی شــهر
بــه نقطــه فروپاشــی رســیده بــود کــه یکبــاره طــول عمــر بیمــاری تمــام
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شــد».
پــس از دو ســال شــمار زیــادی از اهالــی کــره زمیــن در مقابــل ایــن
ویــروس مقــاوم شــده بودنــد .بــه ناگهــان ،ویــروس کامــا از بیــن رفــت.
مطالعاتــی کــه اخیــرا روی بافــت جســد ی ـخزدۀ یکــی از بیمــاران انجــام
شــده اســت نشــان میدهــد منشــاء ایــن ویــروس پرنــدگان بــوده اســت.
یــک رســالۀ تحقیقــی در مجلــه پزشــکی النســه ( 21دســامبر  )2006بــا
اســتفاده از روش تحلیــل آمــاری تخمیــن زده اســت کــه اگــر آنفوالنزایــی
شــبیه آنفوالنــزای  1918شــایع شــود در بدتریــن حالــت  62میلیــون کشــته
بــر جــای خواهــد گذاشــت .تمرکــز اصلــی ایــن رســاله بررســی رابطــۀ
میــان فقــر و تلفــات انســانی اســت .نتیجهگیــری تحقیــق ایــن اســت کــه
رابطــۀ مذکــور ،غیــر مســتقیم بــود .ســه عامــل نقــش اصلــی را در مقاومــت
یــا جانباختــن افــراد در مقابــل حملــه ایــن ویــروس داشــتند :ســامت
عمومــی قربانیــان ،رژیــم غذایــی و مبتــا بــودن قربانیــان بــه بیماریهــای
دیگــر (ماننــد دیابــت و بیماریهــای ریــوی و قلــب و غیــره).
مجلــۀ النســه وضعیــت ســال  1918را بــا امــروز بررســی میکنــد و
میگویــد ...« :در شــرایط جهانگیــر شــد ِن بیمــاری بســیار بعیــد اســت کــه
اندوختههــای عظیــم آنتیبیوتیکهــا یــا آنتــی -ویروسهــا در دســترس
اغلــب کشــورهای فقیــر قــرار بگیــرد .در نتیجــه بهطــور مثــال اگــر در
ســال  2007یــک بیمــاری جهانگیــر ظاهــر شــود شــاید بهتریــن تخمیــن
مــرگ و میــر همــان میــزان مــرگ و میــر ســال  1918باشــد و ایــن ادعانامــۀ
محکومکننــدهای در مــورد نابرابــری در بهداشــت جهانــی اســت».
ظهــور بیماریهــای خطرنــاک در هــر نظــام اجتماعــی اجتنابناپذیــر
اســت .ســرمایهداری ایــن ویروسهــا را تولیــد نکــرده اســت .امــا اینکــه
چــه تاثیــری بــر تودههــای مــردم میگــذارد مســتقیما مرتبــط اســت بــا
اینکــه چــه طبق ـهای حاکــم اســت و جامعــه چگونــه ســازمانیافته اســت.
ســرمایهداری ،جهــان و هــر کشــور را بهگون ـهای ســازمان داده اســت کــه
موانــع عظیمــی در مقابــل مواجهــه بــا ایــن چالــش میگــذارد .زمانیکــه
چیــن یــک کشــور سوسیالیســتی تحــت رهبــری مائوتســه دون بــود (از
ســال  1949تــا  )1976بــا وجــود آنکــه درآمــد ســرانۀ آن کشــور بســیار
پایینتــر از چیــن کنونــی بــود امــا وضعیــت بهداشــت و تغذیــه و ســامت
تودههــای مــردم بســیار بهتــر از امــروز بــود .در همــان مــدت کوتــاه
سوسیالیســم در چیــن ،میانگیــن انتظــار عمــر دو برابــر شــد و حتــا میانگیــن
قــد نســلهای جدیــد افزایــش یافــت .در عــرض همــان مــدت کوتــاه
بســیاری از بیماریهایــی کــه حیــات مــردم را نابــود میکردنــد ریش ـهکن
شــدند .زیــرا اصــل ســازمانده جامعــه سوسیالیســتی «خدمــت بــه مــردم»
بــود .طبــق آمــار ســازمان ملــل متحــد ،نــرخ مــرگ و میــر نــوزادان در ســال
 1975در شــهر شــانگهای کمتــر از نیویــورک بــود .بــا مــرگ مائوتســه دون
جنــاح راســت حــزب کمونیســت چیــن کــه در واقــع «بــورژوازی نویــن»
بــود و نقشــه و برنامــه احیــای ســرمایهداری را داشــت دســت بــه کودتــای
خونینــی علیــه مائوئیس ـتها زد و قــدرت را بهدســت گرفــت .بــورژوازی
نویــن ،ســرمایهداری را احیــا کــرده و ســود را در فرماندهــی اقتصــاد قــرار
داد .قطــب راهنمــای «خدمــت بــه مــردم» بــه «ثروتمنــد شــدن شــکوهمند
اســت» تبدیــل شــد .بخشــی از قــرار دادن «ســود در فرماندهــی اقتصــاد» از
بیــن بــردن کل نظــام پزشــکی در روســتاهای چیــن بــود .بــه ایــن ترتیــب،
دو ســوم جمعیــت چیــن از دسترســی بــه نظــام پزشــکی محــروم شــدند
و وقتــی در ســال  2003ویــروس «ســارس» بــه روســتاهای چیــن حملــه
کــرد ،مقامــات حکومتــی بهجــای بســیج امکانــات بــرای جلوگیــری از آن،
بــرای اینکــه بــه تجــارت وســرمایهگذاری و بــه حاکمیتشــان لطمــه
نخــورد آن را پنهــان کردنــد.
نابودی محیط زیست و کشاورزی کارخانهای
امــا ربــط گوشــت حیــوان و تولیــد ویروسهــای جدیــد چیســت؟
کشــاورزی عظیــم کارخانــهای بــرای تولیــد احشــام و پرنــدگان تبدیــل
بــه مراکــز تولیــد ویروسهــای جدیــد شــدهاند 4.ایــن نــوع کشــاورزی
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در چیــن و ایــاالت متحــده ،مکزیــک،
برزیــل و غیــره رایــج اســت .مایــک
دیویــس نویســنده کتــاب معــروف
«ســیاره زاغههــا» در کتــاب دیگــری
بــه نــام «ســرمایهداری و آنفوالنــزا»
مینویســد« :در آمریــکای ســال 1965
در یــک میلیــون مزرعــه  53میلیــون
خــوک نگهــداری میشــد .امــروز،
 65میلیــون خــوک در  65هــزار
ســاختمان قــرار دارنــد کــه نیمــی از
خوکهــا در ســاختمانهای عظیــم
کــه هــر یــک حداقــل  5000حیــوان
دارنــد ،نگهــداری میشــوند ».در
ایــن کارخانههــای پــرورش دام و
ماکیــان هــزاران حیــوان در شــرایط
بیرحمانــهای کــه مملــو از گرمــا و
مدفــوع اســت نگهــداری میشــوند.
عــدم تحــرک ،هــوای ســمی و تــرور و
وحشــتی کــه علیــه حیوانهــا اعمــال
میشــود سیســتم ایمنــی حیــوان را
بهشــدت تخریــب میکنــد و آنهــا
را در مقابــل بیماریهــای عفونــی
کامــا آســیبپذیر میکنــد و وقتــی
یکــی از حیوانهــا بــه میکــروب و
انــگل و قــارچ آلــوده شــود بهســرعت
انتشــار پیــدا میکنــد .متخصصیــنِ
بیماریهــای عفونــی سالهاســت کــه
در مــورد مــزارع صنعتــی کــه بســتر
مناســب بــرای موتاســیون و رشــد
ویروسهــای خطرنــاک جدیــد هســتند
هشــدار میدهنــد.
بــرای شــیوه تولیــد ســرمایهداری،
محیــط زیســت و حفــظ ســامت
عمومــی جــزو «هزینههــای غیــر
ضــروری» محســوب میشــوند.
تحــت نظــام ســرمایهداری تولیــد مــواد
غذایــی بــه تهدیــدی بــرای ســامت و
جــان انســان تبدیــل شــده اســت .زیــرا
تولیــد در نظــام مالکیــت خصوصــی بــا
انگیــزۀ تولیــد نیازهــای مــردم صــورت
نمیگیــرد بلکــه بــا انگیــزه تولیــد
حداکثــر ســود اســت.
ژیال انوشه
پانوشت:
 -1دیویــد کــوآم ،اپیدمــی ویــروس کرونــا را مــا
بــه وجــود آوردیــم (همچنیــن نویســنده کتــاب:
«عفونتهــای حیوانــی و پاندمــی بعــدی») ،نیویــورک
تایمــز ( 28ژانویــه )2020
David Quamme, We Made the Coronavirus Epidemic, NYT 28-01-2020
Spillover: Animal Infections and the
Next Human Pandemic.
« -2انفوالنــزای مرغــی در یــک جهــان امپریالیســتی»
از ســرویس خبــری جهانــی بــرای فتــح  16ژانویــه
2007
The Great Influenza by John Barry -3
 -4ســرمایهداری و شــیوع آنفوالنــزای خوکــی؛ نشــریه
انقــاب شــماره 165؛  24مــه 2009
Capitalism and the Swine Flu Epidemic

گزیده ای از پیشنویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران
انتشارات حزب کمونیست ایران (ملم)
از بخش دوم :قوه مجریه
ب .محیــط زیســت :اســتقرار ایــن دولــت ،گام مهمــی در ممانعــت از نابــودی مهیبــی اســت کــه بــود و نبــود کــرۀ
زمیــن بــه آن گــره خــورده اســت .اســتقرار ایــن دولــت ،مــا را قــادر و متعهــد میکنــد بهطــور قاطــع و اضطــراری
بــا خطــر بزرگــی کــه بشــریت و دیگــر انــواع جانــوری و گیاهــی و اکوسیســتمها را تهدیــد میکنــد ،مقابلــه کنیــم.
دولــت سوسیالیســتی نویــن ،درگام اول ،هرگونــه اکتشــاف شــرکتهای نفتــی و گازی بینالمللــی را متوقــف خواهــد
کــرد و اکتشــاف بــرای بــرآوردن نیازهــای داخلــی ،بــر اســاس ترمیــم محیــط زیســت انجــام خواهــد گرفــت و ایــن
بزرگتریــن خدمــت مشــخص و ویــژه بــه متوقــف کــردن بزرگتریــن عامــل تغییــرات اقلیمــی در جهــان (یعنــی ،اقتصــاد
متکــی بــر ســوختهای فســیلی) اســت .دولــت سوسیالیســتی نویــن از دانشــمندان ،کارکان و تشــکالت فعــال در
عرصــۀ محیــط زیســت ،حمایــت خواهــد کــرد و همــکاری آنــان بــا دانشــمندان و نهادهــای مشــابه در جهــان را
تســهیل خواهــد کــرد .دولــت ،خالقیــت ،انــرژی و دانــش تودههــای مــردم کــه ســتون فقــرات ایــن جمهوریانــد
را برمیانگیــزد تــا همــراه بــا دولــت بهطــور اضطــراری بــه ایــن معضــل پاســخ دهنــد .بــه روشهــای گوناگــون
دانشــمندان و تودههــای مــردم از هــر بخــش جامعــه و از هــر نقطــۀ جهــان را گــرد هــم خواهــد آورد تــا مشــترکا ایــن
مبــارزه را پیــش بــرده و بــر موانعــی کــه کارکــرد ســرمایهداری و عملکــرد امپریالیســتها و دولتهــای ارتجاعــی
دیگــر در ایــن راه ایجــاد مــیکننــد ،چیــره شــوند.
 .2آلودگــی هــوا در ایــران تبدیــل بــه یــک ســاح کشــتار جمعــی شــده اســت .دولــت نویــن بــا ایــن معضــل بهطــور
اضطــراری و فــوری مقابلــه خواهــد کــرد و همزمــان برنامهریــزی اقتصــادی مرکــزی ،ناظــر بــر مقابلــۀ پایــهای و
ریش ـهای بــا ایــن معضــل خواهــد بــود .گسســت از ســاختارهای کالنشــهری و ایجــاد شــهرها و شــهرکهای نویــن
سوسیالیســتی و اشــتراکی ،بــا هــدف تامیــن زیســت ســالم و در عیــن حــال تعــاون فعــال تودههــای مــردم ،محــور
ایــن راه حــل رادیــکال اســت .معضــل دیگــری کــه بــا ایجــاد شــهرهای نویــن تخفیــف خواهــد یافــت ،حفاظــت از
مــردم در مقابــل تهاجــم هوایــی و زمینــی نیروهــای امپریالیســتی خواهــد بــود .همــۀ ایــن اقدامــات در گــروی نابــود
کــردن مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد و اقتصــاد ســرمایهداری اســت کــه بــا هــدف تولیــد ســود ،بــر ســر راه خــود
همهچیــز از جملــه زیســت بــوم بشــر را قربانــی میکنــد.
ح .بهداشت و درمان
 .1هـ ِ
ـدف جمهــوری سوسیالیســتی نویــن در ایــن زمینــه تقویــت تندرســتی و ســامت همهجانبــۀ مــردم اســت .عنصــر
اساســی در تندرســتی و ســامت ،تغذیــه کافــی و ســالم اســت و دولــت نیازهــای غذایــی همــۀ اهالــی کشــور را تامیــن
خواهــد کــرد .همــراه بــا تاکیــد بــر گسـ ِ
ـترش تغذیــه ســالم و ورزش ،جهتگیــری اساســی سیاســت بهداشــتی دولــت
سوسیالیســتی ،شناســایی بهموقــع و پیشــگیری از امــراض اســت .در ایــن راســتا ،سیاســت ارتقــای ســطح بهداشــت
عمومــی و مقابلــه بــا عــادات ضــد بهداشــتی رایــج میــان تودههــا بهطــور دائــم و ب ـهروز پیــش رفتــه و بــا بــه راه
انداختــن كارزارهــای بهداشــتی تــودهای و سراســری و از طریــق در هــم آمیختــن كار بهداشــتی بــا جنبــش تــودهای
عملــی خواهــد شــد.
 .2بــر بســتر ایــن رویکــر کلــی و در چارچــوب تضمیــن آن ،بهداشــت و درمــان بــا هزینــۀ کــم در دســترس همــه
خواهــد بــود و در اســرع وقــت بهداشــت و درمــان همگانــی بهطــور رایــگان تامیــن خواهــد شــد و دو اقــدام زیــر
بــه مرحلــۀ اجــرا در خواهــد آمــد:
الــف -گســترش جه ـشوار شــبكه خدمــات پزشــكی و بهداشــتی در شــهرها و روســتاهای سراســر كشــور بخشــی
الینفــک از دگرگــون کــردن ســطح زندگــی تودههــای محــروم اســت و پــس از آن ،گســترش ایــن خدمــات در سراســر
کشــور و مســاوی کــردن کیفیــت آن در اقصــی نقــاط کشــور ،سیاســت دائمــی دولــت سوسیالیســتی اســت .در ایــن
زمینــه روســتاها و مناطــق محرومتــر از اولویــت برخــوردار میشــوند .بــا تمركــز امكانــات درمانــی در شــهرهای
بــزرگ بایــد مبــارزه شــود .نظــام بهداشــت و درمــان موظــف اســت در راســتای درمــان و تقویــت ســامتی مــردم ،در
ســطح گســترده دورههــای كوتــاه آموزشــی در زمینــه بیماریهــای عمومــی ،بومــی و واگیــردار بــرای افــراد عالقمنــد
بگــذارد .بــرای ارتقــای ســطح دانــش ایــن قبیــل افــراد بــه كاركنــان پزشــكی حرفـهای اتــكا خواهــد شــد .بــا تشــكیل
ســرویسهای ســیار پزشــكی و شــکل دادن بــه «پزشــکان پــا برهنــه» کــه در حــدی آموزشهــای اولیــۀ الزم را
دیدهانــد ،در روســتاها و مناطــق محرومتــر ایــن امــر تســریع شــود .كاركنــان پزشــكی تشــویق و حمایــت شــوند كــه
بــه تجــارب تودههــا و آن قبیــل روشهــای درمانــی ســنتی كــه پایــه علمــی دارنــد ،توجــه كننــد.
ب -ســاماندهی خدمــات درمانــی ویــژه زنــان ،از جملــه مــوارد زیــر ،جزئــی الینفــک از سیاســت بهداشــت و درمــان
عمومــی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن اســت :معاینــه عمومــی زنــان بهصــورت منظــم بــا توجــه خــاص بــه زنــان
وســتایی ،بــه کار گرفتــن ســالمترین و بیضررتریــن وســایل جلوگیــری از بــارداری ،تامیــن رایــگان و در دســترس
قــرار دادن وســایل جلوگیــری از بــارداری و ترویــج و تشــویق مــردان بــه اســتفاده از وســایل جلوگیــری ،پــروژه تربیــت
گســترده پزشــكان و بهیــاران زن بهویــژه بــرای معاینــه و معالجــه و آموزشهــای ضــروری جمعــی زنــان روســتایی.
 .3امکانــات و کیفیــت بهداشــت و درمــان بایــد بهطــور مســتمر تکامــل و بهبــود یابنــد .در ایــن زمینــه ،شــورای
اجرایــی و بهویــژه ،نهــاد بهداشــت و درمــان بایــد بــه حداکثــر تــاش کنــد تــا پیشــرویهای علــم پزشــکی در
جهــان ،در اســرع وقــت بــه نظــام بهداشــت و درمــان همگانــی منتقــل شــود و پیشــرفتهای دانــش پزشــکی در ایــران
را نیــز در اختیــار مــردم جهــان بگــذارد .بــرای پیشبینــی و پیشگیــری از بــروز بیماریهــای مســری ،پژوهــش و
فعالیتهــای دیگــر نیــز الزم اســت کــه وظیفــه دولــت اســت .در صــورت عــدم امــکان پیشگیــری ،کشــف و درمــان
ســریع و موثــر آنهــا وظیفــه ایــن دولــت اســت.
 .4در تطابــق بــا ایــن جهتگیــری عمومــی ،بــه امــر تکامــل و پیشــرفت روشهــای درمــان ،از جملــه درمــان تخصصــی
توجــه الزم شــده و در ایــن زمینــه پژوهشهــای گســتردهای انجــام خواهــد شــد .در تطابــق بــا رویکــرد علمــی و
جهتگیــری انترناسیونالیســتی ،پژوهــش و پیشــرفت و دســتاوردهای علمــی در عرصــه پزشــکی تــا حداکثــر امــکان بــا
افــراد رشــتههای مربوطــه در دیگــر نقــاط جهــان در میــان گذاشــته خواهــد شــد و همــکاری جهانــی در زمینــۀ کشــف
و مبــارزه بــا بیماریهــا و بیماریهــای مســری و جلوگیــری از شــیوع آنهــا ،تکامــل همهجانبــۀ علــم پزشــکی و
کاربســت آن در سراســر جهــان ،تشــویق خواهــد شــد.
 .5جهتگیــری خدمــت بــه خلــق ،تبلیــغ و ترویــج شــده و بهمثابــه معیــاری بــرای متخصصیــن و دیگــر کارکنــان
حــوزۀ پزشــکی تعییــن خواهــد شــد .در درمــان بیمــاری و دیگــر جنبههــای پزشــکی تجربــه و دانــش بیمــاران (و
بهطــور عمــوم ،مــردم) بهطــور علمــی بــرآورد و ســنتز شــده و در پراتیــک پزشــکی و تکامــل و کاربــری آن اســتفاده
شــده و یــک منبــع پای ـهای محســوب خواهــد شــد.
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منصــور حکمــت مدعــی فهــم کتــاب ســرمایۀ مارکــس و درکــی علمــی و واقعــی
از نظــام ســرمایهداری و کاربســت و عملکــرد آن در ســاختار اقتصــادی ایــران بــود.
میتــوان نشــان داد کــه چــرا حکمــت ،مفاهیــم پای ـهای و مقــوالت مختلــف کتــاب
ســرمایه و نظریــۀ اقتصــاد سیاســی مارکسیســتی از جملــه «تمرکــز ســرمایه»« ،تئــوری
مارکسیســتی بحــران»« ،دورپیمایــی ســرمایه» ،روش مارکــس در انتــزاع و غیــره را یــا
1
اساسـ ًا بــه شــکل نادرســتی متوجــه شــده و یا درکــی التقاطــی و ناقــص از آن داشــت.
امــا در اینجــا فقــط بــه اثبــات ایــن مســالۀ میپردازیــم کــه چــرا و چگونــه منصــور
حکمــت تضــاد اساســی نظــام ســرمایهداری و دینامیســم و نیــروی محرکــۀ عملکــرد
و حرکــت آن را درک نکــرد و اساسـ ًا فهمــی محــدود و قِســمی و غیــر علمــی (غیــر
ِ
ـکاالت درک او از
مارکسیســتی) از نظــام ســرمایهداری داشــت .در ایــن نوشــته بــه اشـ
نظــام ســرمایهداری بهطــور عــام پرداختــه شــده و کمبــود درک او از عملکــرد ســرمایه
در زمانــۀ مــا یعنــی ســرمایهداری امپریالیســتی ،موضــوع شــمارۀ بعــدی اســت .درک
نادرســت منصــور حکمــت و حکمتیسـتها از نظــام ســرمایهداری و قانونمندیهــا و
عملکــرد آن ،بــه درک غیــر مارکسیســتی ایــن خــط از ماهیــت و چیســتی سوسیالیســم
منتهــی شــد کــه در شــمارههای آتــی بــه آن خواهیــم پرداخــت.
یکــی از علــل اصلــی درک نادرســت منصــور حکمــت از نظــام و جامعه ســرمایهداری،
فهــم غلــط او از مفاهیــم پایـهای ماتریالیســم تاریخــی مارکــس اســت .حکمــت در یک
دنیــای بهتــر میگویــد« :تاريــخ کليــه جوامــع تاکنونــى تاريــخ مبــارزه و کشــمکش
طبقاتــى اســت ...ايــن جــدال طبقاتــى اســت کــه منشــاء اصلــى تحــول و تغييــر در
جامعــه اســت ...تقابــل ايــن دو اردوگاه (بــورژوازی و پرولتاریــا) در پايهاىتريــن ســطح
سرمنشــاء و مبنــاى کليــۀ کشــمکشهاى اقتصــادى ،سياســى و حقوقــى و فکــرى و
فرهنگــى متنوعــى اســت کــه در جامعــه معاصــر در جريــان اســت» (ص 344و )345
امــا ایــن نقــل قــول از مانیفســت ،بیانگــر اســاس و تمامیّت نظریــۀ ماتریالیســم تاریخی
مارکــس نیســت .مارکــس در تحلیــل جامعــه و آن تضــاد پایـهای کــه بســتر و زمینــۀ
کلیــۀ تحــوالت و تضادهــای اجتماعــی اســت ،از «طبقــات» شــروع نمیکنــد بلکــه
از مفهــوم پایهایتــر «تولیــد و روابــط تولیــدی» میآغــازد .تضــاد میــان نیروهــای
تولیــدی ( ُم َولِــده) و روابــط تولیــدی ،آن تضــاد اساســی اســت کــه باعــث حرکــت
و تغییــر و تحــوالت جامعــه بشــری در طــول تاریخــش بــوده اســت .ایــن تضــاد
مادامیکــه جامعــه بشــری وجــود داشــته باشــد ،خواهــد مانــد .تنهــا در چنــد هــزار
ســال اخیــر تاریــخ بشــر یعنــی جامعــه طبقاتــی اســت کــه ایــن تضــاد خــود را در
تضــاد میــان طبقــات متخاصــم متبلــور کــرده اســت .ایــن تضــاد در کمونهــای اولیــۀ
وجــود داشــت و در جامعــۀ کمونیســتی آینــده نیــز خواهــد بــود .بــا ایــن تفــاوت
کــه در کمونیســم ،ایــن تضــاد خصلــت آنتاگونیســتی و تخاصــم میــان انســانها را
نــدارد 2.مارکــس ایــن نکتــه را در ایدئولــوژی آلمانــی آورد کــه «بنــا بــه نگــرش مــا،
خاســتگاههای تمامــی برخوردهــا و تضادهــا در تاریــخ ،در تضــاد میــان نیروهــای
مولــده و روابــط تولیــدی اســت» (ص  )355و یــا در جلــد اول گروندریســه میخوانیم
«طبقــات هــم عباراتــی میانتهــی خواهنــد بــود اگــر بــا عناصــری کــه ایــن طبقــات
متکــی بــر آنهــا هســتند آشــنا نباشــیم .کارِ مــزدی ،ســرمایه و غیــره بــه نوبــۀ خــود
مســبوق بــه مبادلــه و تقســیم کار و ...هســتند» (ص  .)26پــس میبینیــم کــه بــر خــاف
قــول و نظــر حکمــت ،در واقعیــت و در تشــریح واقعیــت توســط مارکــس ،تضــاد
اساســی جامعــه بشــری از جملــه در دوران ســرمایهداری ،نــه تضــاد میــان طبقــات کــه
بهصــورت پایهایتــر تضــاد میــان نیروهــای مولــده و روابــط تولیــدی اســت.
امــا ایــرادِ بحــث حکمــت در مــورد ســرمایهداری فقــط بــه التقــاط و اشــتباه در فهــم
مفاهیــم پایــهای ماتریالیســم تاریخــی خالصــه نمیشــود .او تضــاد اساســی نظــام
ســرمایهداری ،جوهــر ایــن شــیوۀ تولیــدی و نیــروی محرکــۀ آن را در اســتثمار نیــروی
کار مــزدی کارگــران و تضــاد کار و ســرمایه تعریــف میکنــد .بــه بــاور او «جوهــر
ســرمايهدارى و اســاس اســتثمار در ايــن نظــام ،کاال بــودن نيــروى کار ازيکســو و
مالکيــت خصوصــى طبقــه ســرمايهدار بــر وســائل توليــد ازســوى ديگــر اســت» (یــک
دنیــای بهتــر  .)339فرمــول او ســه اشــکال اساســی دارد کــه بــا واقعیــت ســرمایهداری
بهعنــوان یــک رابطــۀ اجتماعــی و بــا تبییــن و توضیــح مارکــس از ایــن رابطــۀ پیچیــده
مغایــرت پیــدا میکنــد.
 )1چنانکــه مارکــس گفــت کاال شــدن نیــروی کار ،پیششــرط تاریخــی و اجتماعــی
تحقــق نظــام ســرمایهداری اســت .امــا حکمــت بــه اشــتباه ایــن پیششــرط را بهعنــوان
یکــی از دو قطـ ِ
ـب تضــاد اساســی ســرمایهداری تعریــف میکنــد .چیــزی نمیتوانــد
هــم پیششـ ِ
ـرط شــکلگیری یــک تضــاد باشــد و هــم یکــی از دو قطــب آن تضــاد .در
بحــث مــا ،کاالیــی شــدن نیــروی کار نمیتوانــد هــم پیششــرط شــکلگیری نظــام
ســرمایهداری باشــد و هــم یکــی از دو قطــب اصلــی آن.
 )2کاال شــدن نیــروی کار بــه هــر چــه اجتماعیتــر و جمعیتــر شــدن پروســۀ تولیــد
میانجامــد .تضــاد اساســی ســرمایهداری چنانکــه مارکــس تبییــن کــرد و انگلــس
آن را بــه بهتریــن شــکل ممکــن فرمولبنــدی کــرد ،تضــاد میــان تولیــد اجتماعــی و
تَ َم ُلــک و تصاحــب خصوصــی اســت .ایــن تضــاد اســت کــه بــه هســتیِ ســرمایهداری
موجودیــت میدهــد .انگلــس ایــن مســاله را بــه ایــن شــکل صورتبنــدی کــرد:
«وســایل تولیــد و تولیــد اساسـ ًا اجتماعــی شــده بودنــد امــا تحــت ســلطۀ شــکلی از

تصاحــب قــرار میگرفتنــد کــه برمبنــای تولیــد خصوصــی و فــردی ایجــاد شــده بــود.
یعنــی وضعیتــی کــه در آن هــر کــس مالــک چیــزی کــه خــودش تولیــد کــرده و بــه
بــازار مـیآورد اســت ...ایــن تضــاد کــه بــه شــیوۀ تولیــد جدیــد ویژگــی ســرمایهداری
میدهــد ،کل تضادهــا و جدالهــای اجتماعــی عصــر حاضــر را بهصــورت بــدوی و
اولیــه در خــود مســتتر دارد» (سوسیالیســم تخیلــی و علمــی  96و.)97
میبینیــم کــه در فرمــول حکمــت بهعنــوان «جوهــر» و تضــاد اساســی ســرمایهداری،
هیــچ اشــارهای بــه ایــن کار اجتماعیشــده و جمعیشــده نمیشــود 3.گویــی مســاله
هرگــز ابعــاد اجتماعــی نــدارد و او عموما شــیوۀ تولیــد ســرمایهداری را براســاس تقابل
فروشــندۀ منفــرد نیــروی کار و ســرمایهدار منفــرد توضیــح میدهــد .حالآنکــه ،رونــد
واقعــی تولیــد ســرمایهداری در بســتری اجتماعــی و رویارویــی تولیدکننــدگان مســتقیم
و شــرایط کارِ تحمیــل شــده توســط صاحبــان ابــزار تولیــد در هیئــت یــک طبقــۀ
اجتماعــی بــروز پیــدا میکنــد.
 )3امــا اشــکال اساســی فرمولبنــدی حکمــت و کلیّــت ســاختمان متزلــزل و التقاطــی
درک او از نظــام ســرمایهداری در تبییــن نیــروی محرکــۀ ایــن نظــام نهفتــه اســت .نیــروی
محرکــه بــه ایــن معنــی کــه چــه تضــادی و چــه عاملــی باعــث پویایــی و حرکــت
ســرمایهداری میشــود .میدانیــم کــه ســرمایهداری برخــاف فرماســیونهای اجتماعــی
پیشــین ،ماهیتــی بســیار دینامیــک و در حــال پویــش و گســترش دارد .ســرمایه بــا قانــون
ذاتــی «گســترش بیــاب یــا بمیــر» روب ـهرو اســت و در راه کســب و انباشــت ســود از
طریــق اســتثمار نیــروی کار ،مــدام مرزهــای جغرافیایــی را درنوردیــده ،تکنولــوژی و
نیروهــای تولیــدی را ارتقــا داده و تبعــات و تحــوالت جهانی را رقم زده اســت .براســاس
درک و فرمولبنــدی حکمــت و بســیاری دیگــر از طرفــداران نظریــۀ اقتصــاد سیاســی
مارکسیســتی ،ایــن تحــرک و پویــش را براســاس تضــاد کار و ســرمایه و ولــع و اجبــار
ســرمایهدار بــه انباشــت ســود و ســرمایه بیشــتر و اســتثمار بیشــتر نیــروی کار میتــوان
توضیــح داد .امــا واقعیــت چنیــن نیســت! نیــروی محرکۀ نظــام ســرمایهداری ،نه اســتثمار
پرولتاریــا بلکــه آنارشــی موجــود در ایــن شــیوۀ تولیــدی و تضــاد آنارشی-اُرگانیزاســیون
(ســازمانیافتگی) در تولیــد اســت .آناتومــی تضــاد اساســی ســرمایهداری ،آنچنــان کــه
حکمــت یــا تفاســیر ســطحی و بهاصطــاح کارگریســتی از بحــث مارکــس و ســرمایه
نتیجــه میگیرنــد ،فقــط بــا تضــاد کار و ســرمایه (پرولتاریــا و بــورژوازی) قابــل توضیــح
نیســت .تضــاد اساســی ســرمایهداری یعنــی تضــاد تولیــد اجتماعی-تملــک خصوصــی
از در هــم تنیــدن دو رشــته تضــاد بهوجــود میآیــد :یکــی تضــاد کار و ســرمایه و
دیگــری تضــاد آنارشــی و ارگانیزاســیون .و در ایــن میــان ،جنبــۀ عمــده یا نیــروی محرکۀ
4
ســرمایهداری ،تضــاد دومــی یعنــی آنارشــی -ارگانیزاســیون اســت.
کشــف دوبــارۀ ایــن واقعیــت کــه درک دیالکتیکــی و صحیحتــری از شــیوۀ تولیــد
ســرمایهداری را بــه دنبــال دارد ،یکــی از دســتاوردهای ســنتز نویــن کمونیســم و بــاب
آواکیــان اســت .آواکیــان در اوایــل دهــۀ  1980نوشــت:
«در واقــع آنارشــی تولیــد ســرمایهداری اســت کــه نیــروی محرکــه یــا راننــدۀ ایــن
فرآینــد اســت .هرچنــد کــه تضــاد میــان بــورژوازی و پرولتاریــا بخشــی الینفــک از
تضــاد میــان تولیــد اجتماعــی و تملــک خصوصــی اســت .اســتثمار نیــروی کار شــکل
و وســیلۀ ایجــاد و تصاحــب ارزش اضافــه اســت .امــا روابـ ِ
ـط پــر هــرج و مــرج میــان
تولیدکننــدگا ِن ســرمایهدار (و نــه صـ ِ
ـرف وجــودِ پرولترهــای بیچیــز و بــه ایــن معنــا
ِ
وجــود تضــاد طبقاتــی) اســت کــه تولیدکننــدگان ســرمایهدار را میرانــد کــه طبقــۀ
کارگــر را در بُعــد تاریخــا شــدیدتر و بســطیافتهتر اســتثمار کننــد ...تولیدکننــدگا ِن
کاالیــی ســرمایهدار از یکدیگــر جــدا هســتند امــا از طریــق عملکــرد قانــون ارزش بــه
یکدیگــر متصــل میشــوند .اگــر چنیــن نبــود ،آنهــا بــا ایــن حــد از اجبــار در اســتثمار
پرولتاریــا مواجــه نبودنــد و تضــاد طبقاتــی میــان بــورژوازی و پرولتاریــا قابــل تخفیف
بــود .اجبــار درونــی ســرمایه بــه بســط و گســترش اســت کــه موجــب دینامیســم
تاریخــا بیســابقۀ ایــن شــیوۀ تولیــدی اســت .فرآینــدی کــه دائمــا روابــط ارزش را
دســتخوش دگرگونــی کــرده و بــه بحــران میانجامــد» ()Avakian 1982
ریمونــد لوتــا ایــن بحــث مهــم را در مقالــۀ دربــارۀ نیــروی محرکــۀ آنارشــی و
دینامیکهــای تغییــر تشــریح کــرده اســت .او میگویــد:
«هیــچ حلقــۀ اتصــال اجتماعــی مســتقیم میــان عوامــل تولیــد موجــود نیســت و تولیــد
اجتماعــی بهمثابۀ یــک کلیــت اجتماعــی هماهنــگ نمیشــود ...در بطــن تولیــد
کاالیــی تضــادی ســاختاری موجــود اســت کــه بایــد مرتبــا حــل شــود .ازیکطــرف،
تولیدکننــدگان منفــرد بایــد فعالیــت تولیــدی خــود را مســتقل از یکدیگــر پیــش
ببرنــد و فرآیندهــای متفـ ِ
ـاوت کار کــه فعالیــت تولیــدی جامعــه را تشــکیل میدهنــد
بهطــور خصوصــی ســازمان مییابنــد .ازطــرف دیگــر ،ایــن تولیدکننــدگا ِن منفــرد
متقابــا بــه یکدیگــر وابســتهاند .یعنــی بخشــی از یــک تقســیم کار بــزرگ اجتماعــی
هســتند ...بــر ایــن فرآیندهــای کار کــه بهطــور خصوصــی ســازمان یافتهانــد ،پیگیــری
ســود حاکــم اســت .ســود تعییــن میکنــد کــه چــه چیــزی و چگونــه تولیــد شــود...
بدیــن نحــو اســت کــه بــازار تعدیــل کــرده و ســازماندهی را دیکتــه میکنــد ...ایــن
تعدیــل ،تعدیلــی کــور و همــراه بــا هــرج و مــرج اســت .نشــانه رفتــن و خطــا کــردن
ِ
گذاری بیــش از
و افــراط و تفریــط اســت .فرآینــدی اســت کــه مرتبــا بــا ســرمایه
انــدازه و ســرمایهگذاری کمتــر از انــدازه رقــم خــورده اســت .فرآینــدی اســت کــه
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عملکــرد بــازار در مــورد اینکــه چــه چیــزی (کــدام خــط تولیــد-م) را کنــار بگــذارد
و چــه چیــزی را حفــظ کنــد و ایــن کــه آیــا فرآینــد کارِ تحــت فرماندهــی ایــن یــا آن
ســرمایهدار ضــروری اســت یــا بــا اســتانداردهای رقابتــی خوانایــی دارد ،بعــد از وقــوع
کشــف میشــود» (ص )22
بهعبــارت دیگــر ،ازیکســو اوج ســازمانیافتگی تولیــد اجتماعیشــده و کلکتیــو را
در ســطح جامعــه و جهــان شــاهدیم و ازســوی دیگــر قانــون ارزش ،تصاحبکننــدگا ِن
کاالی تولیدشــده یعنــی ســرمایهداران را در یــک بســتر کــور و آنارشــیک و پــر هــرج و
مــرج یعنــی بــازار بــه یکدیگــر وصــل میکنــد .ایــن تضــاد منشــأ بســیاری از تبعــات و
پیامدهــای ناخواســتۀ اقتصــادی ،سیاســی ،نظامــی و حتــی زیسـتمحیطی اســت .لوتــا
در مقالــۀ مزبــور بهدرســتی تأکیــد میکنــد کــه پدیدههایــی ماننــد بحــران محیــط
زیســت ،جنگهــای امپریالیســتی و حتــی تشــدید اســتثمار کارگــران و فالکــت آنهــا
را بــا تضــاد کار و ســرمایه نمیتــوان توضیــح داد .بلکــه همــۀ آنهــا از نیــروی آنارشــیِ
برآمــده از رقابــت میــان ســرمایههای متعــدد برمیخیزنــد.
«در اینجــا بازگردیــم بــه ایــن ســوال :چــه چیــزی اســتثمار کار مــزدی را تحریــک
میکنــد؟ یــا متفاوتتــر ســوال کنیــم :آیــا جبــری در اســتثمار کار مــزدی بــر پایـهای
عریضتــر و ســرمای هبَری باالتــر وجــود دارد؟ جــواب مثبــت اســت .بلــه جبــری
موجــود اســت و ایــن جبــر از رقابــت ناشــی میشــود .ســرمایه زیــر فشــار دائــم
اســت کــه مرتبــا گســترش بیابــد ...ســرمایه تنهــا در صورتــی میتوانــد زنــده بمانــد
کــه ســرمایۀ بیشــتری انباشــت شــود .در ســطح کنکــرت ،ســرمایه بهطــور عــام تنهــا
در شــکل ســرمایههای بســیار کــه در رقابــت بــا یــک دیگــر هســتند موجــود اســت
و فقــط در ایــن شــکل میتوانــد موجــود باشــد دقیقــا بــه ایــن علــت کــه ســرمایه
مبتنــی بــر تصاحــب خصوصــی اســت .مارکــس توضیــح میدهــد :رقابــت ،قوانیــن
درونــی تولیــد ســرمایهداری را بــرای هــر ســرمایهدار بهصــورت قوانیــن خارجــی
قهــری ملمــوس میکنــد .ســرمایهدار را مجبــور میکنــد کــه دائمــا ســرمایهاش را
بســط دهــد تــا آن را حفــظ کنــد امــا بســط دادن ســرمایه ممکــن نیســت مگــر بــا
انباشــت فزاینــده» (ص)24
میبینیــم کــه ایــن مباحــث را پیشتــر مارکــس و انگلــس کشــف و فرمولــه کردنــد.
انگلــس ایــن دو شــکل حرکــت تضــاد اساســی ســرمایه را تشــریح کــرد و گفــت:
«تضــاد بیــن تولیــد اجتماعــی و تصاحــب ســرمایهداری ،بهصــورت تخاصــم میــان
تشــکیالت ســازمانیافتۀ تولیــد در تــک تــک کارخانههــا ازیکطــرف و آنارشــی
تولیــد در مجموعــۀ جامعــه ازســوی دیگــر متبلــور شــده اســت .شــیوۀ تولیــد
ســرمایهداری در چارچــوب ایــن دو نــوع تضــاد کــه جزیــی از ذات آن بودهانــد،
حرکــت میکنــد( .سوسیالیســم تخیلــی و علمــی  100و  )101همچنیــن مارکــس چــه
در کتـ ِ
ـاب ســرمایه و چــه در گروندریســه بــر ایــن نیــروی جب ـ ِر رقابــت و آنارشــی
تولیــد بهعنــوان «نیــروی محرکــۀ اقتصــاد ســرمایهداری» تأکیــد کــرده اســت .در جلــد
اول ســرمایه میگویــد قانونهــای شــیوۀ تولیــد ســرمایهداری «تنهــا بهصــورت
میانگینهــای کــوری از بیقاعدگیهــای ثابــت ،ابــراز وجــود میکننــد» (ص )128
و «در رقابـ ِ
ـت آزاد ،قانونهــای درونــی تولیــد ســرمایهداری همچــون نیــروی جبــری،
کــه نســبت بــه ســرمایهدار بیرونــی هســتند در مقابــل او قــرار میگیرنــد» (ص )291
و در گروندریســه مینویســد« :رقابــت بهطــور عــام ،ایــن نیــروی محرکــۀ حیاتــی
5
اقتصــاد ســرمایهداری ،قوانیــن خــود را وضــع نمیکنــد بلکــه مجــری آنهــا اســت».
امــا منصــور حکمــت در مقابــل تمامــی بحثهــا و اســتداللهای مارکــس و انگلــس
معتقــد اســت« :اگــر شــما فکــر کنيــد کــه ســرمايهدارى نظامــى اســت مبتنــى بــر
آنارشــى توليــد کــه در آن هــرج و مــرج برقــرار اســت ...تبیینــی بــر اســاس مالکیــت
خصوصــی بــر مبنایــی کــه مارکــس میگویــد نیســت»! (بازخوانــی کاپیتــال)
سیامک صبوری

منابع:
 سرمایه .جلد اول.مارکس.مرتضوی.الهیتا.چ چهارم1396. ایدئولوژیآلمانی.کارلمارکس.بابایی.چشمه.چسوم1386. گروندریسه .جلد اول .مارکس .پرهام و تدین .آگاه1363. سوسیالیسم:تخیلیوعلمی.انگلس.صابری.طالیهپرسو1386. دربارۀنیرویمحرکۀآنارشیودینامیکهایتغییر.لوتا.ازنشریهحقیقتشماره 66دی1392 یکدنیایبهتر.حکمت اسطورۀبورژوازیملیومترقی.حکمتبازخوانیکاپیتال.حکمت.- Fundamental and Principal Contradictions on A World Scale .Bob
Avakian, Revolutionary Worker, September 17, 1982
پانوشت:
.1براینمونهنگاهکنیدبه:کمونیسمکارگریحکمت.شباهنگوفرهیخته.فصولچهارتاهشت1384.
 .2نگاه کنید به :دولت و آزادی .آواکیان .منیر امیری .نشر آتش1393.
 .3البتــه حکمــت در آغــاز کار فکــریاش و در جزواتــی مثــل اســطورۀ بــورژوازی ملــی مترقــی نوشــت« :نظــام
ســرمايهدارى بــا دو وجــه اساســى عــام و خــاص معيــن ميشــود .در ســطح عــام ،اوالً نظامــى توليــدى اســت ،يعنــى
مانند هــر نظــام اجتماعــى ديگــر در بطــن خــود ضرورتـ ًا دربرگيرنــده پروســه اجتماعــى کار و توليــد ارزش مصرف
اســت .ثانيــا نظامــى طبقاتــى اســت ،بديــن معنــى کــه در آن مانند ســاير نظامهــاى طبقاتى اضافــه محصولى ،مــازاد بر
مقــدار الزم بــراى رفــع نيازهــاى بازتوليــد شــرايط کلــى کار (کار و وســایل کار) ،توليد ميشــود و ايــن اضافه محصول
بــه تملــک طبقـهاى جــز توليــد کننــدگان مســتقيم درميآيــد .ثالثـ ًا نظامــى کاالیى اســت ،يعنــى محصوالت پروســه
کار عــاوه بــر ارزش مصــرف از مؤلفــه ارزش و شــکل ارزش مبادلــه نيــز برخوردارنـد .توليــد ارزش اضافــه بــر مبناى
اســتثمار کار مــزدى اســاس و جوهــر هــر نظــام ســرمايهدارى ،خواه در کشــور متروپل و خواه در کشــور تحت ســلطه،
اســت» (اســطوره [ )40تأکیــدات از مــا اســت] امــا میبینیــم کــه بــاز تأکیــد و جوهــر را اســتثمار کار مــزدی میداند نه
تضــاد تولیــد اجتماعی و تملــک خصوصی.
 .4روشــن اســت کــه انتــزاع و جداســازی تجریــدی ایــن تضادها فقط بــرای فهم بهتر قانونمندی ســرمایهداری اســت
و در عالـ ِم واقعیــت ایــن تضادهــا از هم جدا نیســتند.
.5بهنقلازدربارۀنیرویمحرکۀآنارشیودینامیکهایتغییر

سینما-حقیقت 1

سینما و کمونیسم

در «ســینما-حقیقت» بهطــور کلــی بــه پیوندهــا و تاثیرپذیریهــای ســینما و
جنبشهــای ســینمایی از کمونیســم در قــرن بیســتم مــی پردازیــم و بــه مــروری
تاریخــی از زمانهایــی کــه ســینما در تــاش بــوده اســت کــه همپــا بــا تکامــل
علــم کمونیســم خــود را پیــش بــرده و در مقابــل اســتیالی بــورژوازی بــر ســینما
بایســتد .و اینکــه چــه شکســتها و پیروزیهــا و دســتاوردهایی از تاریــخ
پــر فــراز و نشــیب خــود داشــته اســت کــه میتوانــد بــه شــناختی بهتــر از
خطــوط و گرایشهــای گوناگــون در جریانهــا و جنبشهــای تاثیرگــذار
ســینمایی کمــک کنــد تــا ابــزاری مناســب بــرای روش برخــورد بــه ســینمای
معاصــر را بــه دســت آوریــم.
جنبش مونتاژ و انقالب اکتبر
اختــراع ســینما بهمعنــای درک جدیــد انســان مــدرن از تجربــه زمــان و باریــک
شــدن مــرز میــان واقعیــت و تخیــل بــود ،تصویــر متحرک قــدرت اعجــابآوری
داشــت کــه میتوانســت میلیونهــا انســان را در سراســر کــره زمیــن بــا زبانهــا
و فرهنگهــای گوناگــون مخاطــب خــود قــرار دهــد و زبانــی تصویــری خلــق
کنــد کــه مــورد توجــه جهانــی قــرار گرفتــه و بــه زبانــی یکســان و جهانشــمول
دســت یابنــد ،نکت ـهای کــه باعــث عالقــه فــراوان فیلمســازان و نظریهپــردازان
ســینمای صامــت قــرار گرفــت .تــاش بــرای خلــق زبانــی تصویــری بــرای
ســاختن یــک جامعــه جهانــی .نبــرد طبقانــی و سیاســی بزرگــی متاثــر از وقایــع
بینالمللــی در ایــن نقطــه مابیــن ســینمای متعلــق بــه بــورژوازی بــه ســرکردگی
هالیــوود و ســینمای برآمــده از انقــاب اکتبــر شــوروی یــا همــان جنبــش مونتاژ
در ســالهای پــس از  1917شــکل گرفــت.
نظــام ســتاره ســاالر هالیــوود بــا فیلمهــای فیلمســازانی چــون ادویــن .اس پورتر
یــا گریفیــث ،نوعــی از فیلمســازی بــا مناســبات فرمــال و تولیــدی مختــص
بــه خــود را خلــق ،و بهعنــوان شــکل غالــب شــروع بــه صــادر کــردن آن
کردنــد .در ایــن شــیوه داســتانپرداز مبتنــی بــر کاتارســیس 1ارســطویی کــه بــا
مونتــاژ تداومــی و روایــت خطــی و تولیــد اســتودیویی پیــش مـیرود ،هالیــوود
توانســت دیدگاههــای سیاســی و ایدئولوژِیــک طبقــۀ حاکــم را بهعنــوان «تنهــا
واقعیــت موجــود» بــه خــوردِ مخاطبــان انبــوه خــود دهــد .بــه ایــن ترتیــب،
هالیــوود توانســت بــه بــازار مهمــی در کشــورهای عمدتــا «جهــان ســوم» و
حتــی اروپایــی در راســتای پروژههــای امپریالیســتی طبقــه حاکــم آمریکایــی
دســت پیــدا کنــد و هــم از طریــق فتــح بــازارِ پخــش کشــورهای دیگــر و هــم از
نظــر زیباییشناســی ،فــرم و محتــوای ســینمای ایــن کشــورها را کامــا وابســته
بــه خــود کنــد.
در چنیــن وضعیتــی و بــا وقــوع انقــاب اکتبــر شــوروی در ســال  1917طیفــی
از هنرمنــدان کمونیســت و انقالبــی شــوروی همپــا بــا بلشــویکهای تحــت
رهبــری لنیــن بــه صحنــه آمــده و خواســتار انقالبــی کمونیســتی و تمامعیــار در
تمامــی هنرهــا شــده ،بهشــکلی کــه بتواننــد بــه هنــری متناســب بــا جهــان نویــن
کمونیســتی دســت یافتــه و هنــر خــود را بــه ســاحی بُرنــده بــرای انقــاب بدل
ادامه در صفحه 8

جنگ انقالبی بدون علم کمونیسم ممکن نیست!
بخش اول

منبع :چرا به یک انقالب واقعی نیاز داریم؟ و چگونه واقعا می توانیم
1
انقالب کنیم؟ تابستان 2018

شما را به همكاری دعوت میکنیم:
با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و
عكس و آثار هنری نگارشی .به پخش آتش به وسیع ترین شكل ممكن و به شیوه های مناسب كمك كنید.
email: atash1917@gmail.com
weblog: n-atash.blogspot.com
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در نشــریه آتــش شــماره ( 99بهمــن  )98گزارشــی از خیــزش آبــان در کــرج
تحــت عنــوان «فــردا چــه میکنیــد؟» منتشــر شــده کــه آخریــن نکتــهاش
بهطــور ویــژه جلــب توجــه میکنــد .دوســت جوانــی بــه گزارشــگر آتــش
میگویــد« :چــپ بایــد هراســش از ســرنگونی را کنــار بگــذاره و هرکــس
اینهــا را (جمهــوری اســامی را) ســرنگون کنــد و هــر حکومتــی جــز اینهــا
بیایــد نمیتوانــد مثــل اینهــا ســرکوب کنــد .قــدرت ســرکوب را نمیشــود
دســت کــم گرفــت.»...
و ســرمقاله آتــش ( 97آذر  )98در مــورد همیــن جوانــان خیــزش آبــان مینویســد
اگــر نیــروی جوانــی کــه ســتون فقــرات خیــزش آبــان بــود وارد مبــارزه بــرای
یــک انقــاب کمونیســتی و تــدارک بــرای آغــاز جنــگ انقالبــی جهــت محقــق
کــردن ایــن انقــاب نشــود« ،شــمار بزرگــی از آنهــا بهســمت جنگســاالران و
شــبهنظامیان از انــواع و اقســام رانــده خواهنــد شــد… دو راه بیشــتر در مقابــل
جامعــه نیســت :راهــی کــه در چارچوبــه نظــام طبقاتــی حاکــم اســت حتــی اگــر
رژیــم دیگــری بــه جــز جمهــوری اســامی در رأس آن بنشــیند یــا راه انقالبــی
کــه هدفــش ســرنگونی جمهــوری اســامی و اســتقرار جمهــوری سوسیالیســتی
نویــن در ایــران اســت».
در واقــع ،هــر دو مــورد بــاال بــه ضــرورت یــا چالشــی اشــاره دارنــد کــه پاســخ
میطلبــد .یعنــی ایــن ضــرورت کــه بــرای ســرنگون کــردن جمهــوری اســامی،
بایــد نیــروی نظامــی ســرکوبگرش را مغلــوب کــرد .امــا چگونــه؟
همانطــور کــه در بــاال میبینیــم ،بــه ایــن ضــرورت جوابهــای کامــا
متفاوتــی میتــوان داد .نظــر دوســت جــوا ِن گــزارش «فــردا چــه میکنیــد؟»
ایــن اســت کــه حتــا اگــر قدرتهــای خارجــی ایــن کار را بکننــد در نهایــت
بهنفــع «چــپ» اســت! و فــرض را بــر آن میگــذارد کــه بهعلــت بــاال بــودن
قــدرت ســرکوب رژیــم ،نیروهــای انقالبــی نمیتواننــد بــا ایــن رژیــم بجنگنــد
و پیــروز شــوند .ایــن دوســت جــوان در هــر دو مــورد اشــتباه میکنــد .اوال،
تجربــۀ نهچنــدان دور ســال  1357و جایگزیــن شــدن رژیــم ســلطنتی شــاه
بــا رژیمــی بــس کریهتــر نشــان داد کــه هــر «تغییــری» تغییــر مثبــت نیســت.
قدرتهــای «بزرگــی» کــه حیاتشــان بــا ســتم و اســتثمار شــنیع مــردم جهــان
آبیــاری میشــود هرگــز روزنــهای را هــم بــرای آن نــوع تغییــری کــه ذرهای
بــه ســود مــردم ایــن کشــور یــا هــر کشــور دیگــر باشــد ،بــاز نکردهانــد و
نمیکننــد .ایــن واقعیتــی اســت کــه مــردم جهــان بهطــور مکــرر و بهتلخــی
تجربــه کردهانــد و تکــرار آن هیــچ ضرورتــی نــدارد .ثانیــا ،ارتشهــای قدرتمنــد
امپریالیســتی بارهــا بــه دســت نیروهــای انقالبــی کــه در ابتــدا ضعیــف بودهانــد
شکســت خــورده و آخریــن نمون ـهاش جنــگ ویتنــام اســت .نیروهــای نظامــی
جمهــوری اســامی قویتــر از ارتــش آمریــکا نیســتند کــه نتــوان آن را شکســت
داد.
اینهــا حقایــق پیشــاپیش ثابتشــدهای هســتند امــا جایــی در آگاهــی جوانــان
ندارنــد و ایــن معضــل بســیار بزرگــی اســت .زیــرا ،ســتون فقــرات و رهبــران
اســتراتژیک جنــگ انقالبــی بایــد از میــان همیــن جوانــان برخیزنــد و تازمانیکــه
افــکار اینــان عــوض نشــود و آگاهــی علمــی پیــدا نکننــد کــه انقــاب چیســت،
چــرا ضــروری اســت و چگونــه میتــوان آن را بهثمــر رســاند ،هرگــز قــادر بــه
ایفــای چنیــن نقشــی نخواهنــد بــود.
بــاب آواکیــان در ســخنرانی چــرا بــه یــک انقــاب واقعــی نیــاز داریــم؟
و چگونــه واقعــا مــی توانیــم انقــاب کنیــم بــه ایــن مســاله میپــردازد و
میپرســد« :قــدرت ســرکوب طبقــۀ حاکمــه بهواقــع زیــاد اســت و صاحــب
ماشــین ویرانگــر و نابودکننــدهای اســت ...امــا چــرا مــردم در تصــور اینکــه
مــا در عمــل میتوانیــم آنهــا را شکســت دهیــم ناتوانانــد؟ ایــن ناتوانــی
بــه مقــدار زیــادی مربــوط بــه آن اســت کــه قــادر نیســتند رســیدن وضعیتــی را
تصــور کننــد کــه کارکــرد "عــادی" نظــام بهطــور اساســی متالشــی میشــود و
"مهــارِ" طبقــۀ حاکمــه بــر روی مــردم ازهــم گســیخته شــده و بهشــدت تضعیــف
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میشــود و طبقــۀ حاکمــه بــه مقــدار زیــادی تــوا ِن کنتــرل و بــازی دادن و
مرعــوب کــردن بخــش عظیمــی از جامعــه را از کــف میدهــد .علــت اساســیِ
اینکــه مــردم نمیتواننــد امــکان شــکلگیری چنیــن وضعیتــی را تصــور کننــد
آن اســت کــه رویکردشــان بــه اوضــاع مبتنــی بــر یــک نگــرش و روش علمــی
نیســت».
نقطــۀ شــرو ِع روش و رویکــرد علمــی ،نــگاه کــردن بــه شــواهد و تضادمنــد
دیــدن واقعیــت اســت .نظــام جمهــوری اســامی دارای گســلهای متعــددی
اســت کــه یــک بــه یــک و گاه همگــی بــه یکبــاره دهــان بــاز میکننــد و
رژیــم را درگیـ ِر بحرانهــای بــود و نبــود میکننــد .ایــن رژیــم حتــا درون خــود
شــکافهای مهلکــی دارد کــه قــادر بــه التیامشــان نیســت .یــک نمونــۀ آن
جریــان «ســبز» بــه رهبــری موســوی و کروبــی اســت .ایــن رژیــم ،پــس از چهل
و یــک ســال هنــوز نتوانســته خــودش را مقبــول نظــام جهانــی ســرمایهداری کــه
بنــد نافــش بــه آن متصــل اســت بکنــد و همیــن امــر مرتبــا آن را دچــار رعشــه
کــرده و یــک بــه یــک راهکارهایــش بــه ضــد خــود تبدیــل میشــوند.
همــه ایــن عوامــل رژیــم را تضعیــف میکنــد .امــا بایــد یــک نیــروی انقالبــی
ســازمانیافته و تعلیمدیــده و آمــادۀ جنــگ وجــود داشــته باشــد کــه بــر مبنــای
یــک نقشــۀ جنگــی کــه بهطــور علمــی تدویــن شــده اســت از ایــن ضعفهــا
اســتفاده کنــد .شــکل دادن بــه چنیــن نیرویــی از میــان همــه قشــرهای جامعــه
امــا بهویــژه از میــان زنــان و مردانــی کــه خیزشهــای دی  96و آبــان  98را
بــه وجــود آوردنــد ،موضــوع کار منظــم و پیگیــر مــا کمونیســتها اســت؛ و
همانطورکــه در بــاال گفتیــم در ایــن راه بزرگتریــن مانــع ،افــکار حاکــم در
میــان جوانــان اســت.
امــا ایــن تنهــا معضــلِ سیاســی کــه بــرای آغــاز جنــگ انقالبــی بایــد بــدان
پاســخ گفــت نیســت .رفیــق آواکیــان بــر معضــل مهــم دیگــری کــه موقعیــت
متزلــزل قشــر متوســط یــا خردهبــورژوازی اســت نیــز انگشــت میگــذارد
ِ
مشــکالت انقــاب مســالهای اســت کــه میتــوان
و میگویــد ...« :یکــی از
آن را "محاصــره و ســرکوب" قشــرهای تحتانــیِ جامعــه خوانــد ...ایــن قشــرها
دائمــا در معــرض ســرکوب و تحقیــر و توهیــن نظــام هســتند ...و در ســطح
جامعــه هــم بــه یــک معنــا در "محاصــرۀ" بخشهایــی از مــردم قــرار دارنــد کــه
مســتقیما بــه همــان شــکل در معــرض تهاجمــات روزانــۀ ایــن نظــام نیســتند.
ســاده بگویــم ،در ایــن کشــور شــمار عظیمــی از مــردم فقیــر و بهشــدت تحــت
ســتم هســتند امــا همچنیــن یــک طبقــۀ متوســط بــزرگ وجــود دارد .اگــر چــه
ِ
اقتصــادی ایــن طبقــه متوســط بهتــر از گذشــته نیســت ،بــا ایــن
وضعیــت
وجــود شــکاف بزرگــی میــان طبقــۀ متوســط و مــردم تحتانــی جامعــه وجــود
دارد و ایــن فاصلــه یــا دره بــزرگ یکــی از علتهــای عمــده اســت کــه چــرا
مــردم و حتــا همــان کســانی کــه میگوینــد خواهــان انقالبانــد امــا صرفــا بــه
ســطح مســاله نــگاه میکننــد و اوضــاع را بهطــور علمــی تحلیــل نمیکننــد،
میگوینــد انقــاب ممکــن نیســت .ایــن مســالهای اســت کــه طبقــه حاکــم و
نهادهــای ســرکوب و کنتــرل آن در تالشهایشــان بــرای بــه حاشــیه رانــدن و
کنتــرل بیرحمانــۀ مردمــی کــه بــه شــکل شــنیعی مــورد ســتم قــرار میدهنــد
و میداننــد کــه بهطــور بالقــوه خطرناکتریــن تهدیــد بــرای کلیــت نظامشــان
هســتند ،نهایــت بهــره را گرفتــه و اســتفاده میکننــد .قدرتهــای حاکمــه
بهخصــوص زمانیکــه بــا یــک مبــارزه سازماندهیشــده انقالبــی کــه هدفــش
برانــدازی کامــل ایــن نظــام اســت روبــرو شــوند ،تــاش خواهنــد کرد با شــدت
و خشــونت بیشــتر و بهطــور سیســتماتیکتر ایــن کار را بکننــد .ایــن ،یکــی از
موانــع عمــدهای اســت کــه نیروهــای انقالبــی میبایســت بــر آن فائــق بیاینــد تــا
فرصــت و یــا شــانس واقعــی بــرای پیــروزی داشــته باشــند .زمانیکــه مبــارزۀ
تمامعیــار بــه جریــان میافتــد ،نیروهــای انقالبــی بــرای حــل ایــن تضــاد
مهــم ،الزم اســت عــاوه بــر داشــتن رویکــرد اســتراتژیک و اصــول عملیاتــیِ
پایــهای ،اقدامــات تاکتیکــی خاصــی را تکامــل داده و بــه کار گیرنــد  -از
جملــه تمرکــز نیروهــا بــرای اینکــه مکــررا محاصــرۀ فیزیکــی مناطــق قــدرت
انقالبــی توســط نیروهــای دشــمن را درهــم بشــکنند .امــا مواجهــه بــا چنیــن
مشــکلی را نمیتــوان بــه زمانــی کــه مبــارزه تمامعیــار بــه جریــان میافتــد،
موکــول کــرد .ایــن مطلبــی اســت کــه مــن بهطــور ســاده و پوســتکنده در
کمونیســم نویــن تاکیــد کــردهام کــه مــا بایــد" ،اوضــاع را طــوری تغییــر دهیــم
کــه وقتــی زمــان مبــارزۀ تمامعیــار فــرا میرســد ،نیروهــای طبقــۀ حاکمــه
دیگــر بــه ســادگی نتواننــد ایــن انقــاب را محــدود بــه آن بخشهایــی از مــردم
کننــد کــه در هرحــال در محــو کردنشــان تردیــدی بــه خــود راه نمیدهنــد".
و همانطورکــه در ســند "دربــاره امــکان انقــاب" تاکیــد شــد ،در تمــام دورۀ
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جنگ انقالبی بدون ِ ...
قبــل از ظهــور شــرایط ضــروری و آغــاز مبــارزۀ تمامعیــار "الزم اســت کــه
بــا در نظــر داشــتن ایــن تضــاد ،کار سیاســی و ایدئولوژیــک پیــش بــرده شــود".
هرچــه بیشــتر از امــروز تــا آن زمــان چنیــن فعالیتــی پیــش بــرده شــود ،نیروهای
ِ
ســرکوب نظامــیِ " مراکــز
انقالبــی بیشــتر خواهنــد توانســت بــا "محاصــره و
قــدرت انقالبــی ،مقابلــه کننــد».
آواکیــان بــه قــدرت ویرانگــر سیاســی و نظامــی طبقــۀ حاکمــه آمریــکا کامــا
آگاه اســت و مرتبــا علیــه کــم بهــا دادن بــه آن هشــدار میدهــد .امــا بــا نگاهــی
علمــی و عمقــی بــه واقعیتهــای جامعــۀ آمریــکا و دیــدن تضادمنــدی ایــن
واقعیتهــا میتوانــد تصویــر روشــن و مجابکننــدهای از امــکان پیــروزی
جنــگ انقالبــی و انقــاب در آن کشــور و چگونگــی محقــق کــردن ایــن امــکان
بــه دســت دهــد و بــا نــگاه بــه آینــده و تخمیــن الزامــات آغــاز پیرومندانــۀ
جنــگ انقالبــی ،تکالیــف امــروز را روشــن کنــد و بگویــد چگونــه از همیــن
امــروز میتــوان و بایــد روی تامیــن ایــن الزامــات کار کــرد و جامعــه را
بهســمت شــرایط مســاعد بــرای آغــاز جنــگ خلــق ســوق داد.
حــل معضــات سیاســی ،بخــش مهمــی از تــدارک بــرای آغــاز جنــگ انقالبــی
اســت و حتــا پــس از آغــاز جنــگ انقالبــی ،حــل دائمــی معضــات سیاســی
نقــش بســیار مهمــی در توســعۀ جنــگ انقالبــی خواهــد داشــت .امــا معضــات
نظامــی کدامنــد و راه حــل آنهــا چیســت؟ هنــگام آغــاز جنــگ انقالبــی ،حتــا
بــا در دســت داشــتن چیدمــان طبقاتــی مســاعد در صحنــۀ سیاســی ،نیروهــای
نظامــی رژیــم کمــاکان قویتــر و برتــر خواهنــد بــود و نیروهــای انقالبــی
بســیار ضعیــف .ایــن تضــادی اســت کــه بایــد بــا اتخــاذ اصــول عملیاتــی و
اســتراتژیهای خــاص حــل کــرد .آواکیــان تاکیــد میکنــد« :یــک اصــل کلــی از
ایــن تضــاد سرچشــمه میگیــرد :وقتــی جنــگ تمامعیــار بـهراه افتــد ،ایــن جنــگ
بایــد هــم درازمــدت باشــد و هــم ایــن کــه بایــد دارای فرجــام مشــخصی باشــد.
"درازمــدت" بــه ایــن معنــا اســت کــه بایــد کِــش داده شــود .ماحصــل مبــارزه اگر
قــرار اســت بــه نفــع انقــاب باشــد در بــازۀ زمانــی کــم و بهســرعت روشــن
نخواهــد شــد"... .فرجــام مشــخص" بهمعنــای آن اســت کــه کِــش دادن جنــگ
بایــد محدودیــت داشــته باشــد و بیانتهــا نباشــد .بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه
در ابتــدا تناسـ ِ
ـب قــوا بــه لحــاظ ســازمان نظامــی و تجربــۀ نظامــی و همچنیــن
تســلیحات ،مطمئنــا بهطــرز برجســتهای بهنفــع نیروهــای ضــد انقــاب (یعنــی
نیروهــای طبقــه حاکمــه و دیگــر نیروهایــی کــه همــراه طبقــۀ حاکمــه علیــه
انقــاب میجنگنــد) خواهــد بــود ،نیروهــای انقالبــی الزامــا بایــد ایــن جنــگ
را بــرای مــدت مشــخصی کِــش دهنــد (درازمــدت) تــا بتواننــد اوضــاع را تغییــر
داده و بــه وضعیتــی دســت یابنــد کــه بتواننــد بــر ضعفهــای اســتراتژیک خــود
غلبــه کننــد .در عیــن حــال ،ازآنجاکــه ایــن جنــگ تمامعیــار میبایســت فقــط
در شــرایطی توســط نیروهــای انقالبــی شــروع شــود کــه مشــخصهاش بحــران
انقالبــی شــدید و عمیــق و در میــدان بــودن تودههــای انقالبــی اســت کــه شــمار
آن ســر بــه میلیونهــا میزنــد ،اگــر جنــگ بیــش از انــدازه طوالنــی شــود
بــدون آنکــه انقــاب در یــک بــازۀ زمانــی نســبتا محــدود پیشــروی کــرده و بــه
اوضاعــی برســد کــه دســت بــاال را پیــدا کنــد ،آنگاه امتیـ ِ
ـازات وضعیــت انقالبــی
کمکــم از دســت خواهــد رفــت و ابتــکار عمــل کلــی بــه دســت نیروهــای
ضــد انقــاب بــاز خواهــد گشــت و جانبــداری قشــرهای مهــم جامعــه از جملــه
طبقــات متوســط کــه طبقــه حاکمــه آن را از دســت داده بــود بــه انــدازهای از کف
خواهــد رفــت کــه ناقــوس شکســت انقــاب را بــه صــدا در آورد .ایــن مســاله
بــر یــک جهتگیــری اســتراتژیک بســیار مهــم تاکیــد میکنــد :وقتــی جنــگ
شــروع شــود ،آنچــه در صحنــه نبــرد میگــذرد تعیینکننــدۀ نتیجــۀ مبــارزه
خواهــد بــود امــا یکــی از اهـ ِ
ـداف کلیــدی نیروهــای انقالبــی بایــد ایــن باشــد
ـوف طـ ِ
کــه صفـ ِ
ـرف مقابــل را  -کــه هــم شــامل نیروهــای جنگیشــان اســت و
هــم صفــوف گســتردهتر "حامیــان غیرنظامــی" آنــان  -دلســرد و از هــم گســیخته
کنــد تــا موجــب ریــزش نیروهــای وفــادار بــه ضــد انقــاب شــده و ابتــکار عمل
را از او بربایــد .درجــۀ حصــول موفقیــت در ایــن امــر ،یــک عنصــر کلیــدی در
جابهجــا شــدن تناســب قــوا بهنفــع انقــاب خواهــد بــود .جنــگ تمامعیــار
فقــط بهمعنــی جنگیــدن بــا نیروهــای رســمی طبقــه حاکمــه کهنــه نبــوده بلکــه
دربرگیرنــدۀ "یــک جنــگ داخلــی مابیــن دو بخــش از مــردم" هــم خواهــد بــود.
ایــن امــر ،ضــرورت آن را بــه وجــود مــی آورد کــه انقــاب در عیــن حــال کــه
نیروهــای نظامــیِ ضــد انقــاب را شکســت داده و منهــدم میکنــد ،بخــش هایــی
از نیروهــای نظامــی در میــان مــردم کــه ابتــدا در طــرف ضــد انقــاب بودنــد را
بــه ســمت خــود بکشــد».
در شماره آینده این بحث را با اتکا به همین منبع پی میگیریم.
«آتش»
پانوشت:
 :1متــن کامــل ایــن ســخنرانی بــه زبــان فارســی و انگلیســی در لینکهــای زیــر موجــود
اســت:
www.cpimlm.org
https://www.revcom.us/avakian/Bob-Avakian-why-we-need-an-actual-revolution-andhow-we-can-really-make-revolution-en.html

سینما و ِ ...
کننــد؛ هنــری کــه مخاطبــاناش را آگاه کــرده و ســازماندهی میکنــد و درکل
درک جدیــدی از رابطــه اثــر هنــری و مخاطــب بهدســت میدهــد.
ایــن هنرمنــدان کــه بســیار تحــت تاثیــر جنبشهــای هنــری مــدرن و آوانــگارد
زمــان خــود نظیــ ِر کانستراکتیویســتها و فوتوریســتها بودنــد ،همزمــان
خواهــان انقالبــی کــردن فــرم و محتــوای آثــار خــود شــدند و بــا نوعــی
شــیفتگی بــه مدرنیتــه و صنعتــی شــدن جوامــع توســعهیافته مینگریســتند کــه
نســبت بــه ماشــینی کــردن هنــر ،کارکــرد اجتماعــی آن و همچنیــن تبدیــل آن
بــه یــک شــاخه از علــم تــاش کــرده و هنــر را در نهایــت علــم و صحنــه
خلــق آن را البراتــوار و یــک فعالیــت علمــی میپنداشــتند کــه متاثــر از فضــای
ماتریالیســم دیالکتیکــی و فلســفه علمــی بــود کــه بــا انقــاب اکتبــر بــه اوج
خــود رســیده بــود.
در تقابــل بــا هنــر بــورژوازی کــه ایدهآلــش از مخاطــب تنهــا مصرفکننــدۀ
فاقــد تفکــر و منفعــل اســت ،هنــر اکتبــر بــه دنبــال برســاختن مخاطبــی فعــال و
پویــا و آگاه بــود کــه رابطـهای دیالکتیکــی بــا اثــر هنــری برقــرار کنــد و دســت
بــه «مصــرف» آن نزنــد.
از ایــن جهــت بــود کــه لنیــن و در بحبوبــه فضــای بعــد از انقــاب گفــت
کــه «بــرای مــا ســینما از مهمتریــن هنرهــا اســت ».کــه نشــاندهندۀ اهمیــت
تاریخــی ســینما در شــکلدهی بــه ســرزمین شــوراها بــود .آزادی مطلــق هنــری
بــرای دورهای و تشــویق و ترویــج نــگاه مــدرن و انقالبــی و همچنیــن سیاســی
بــه هنــر باعــث رشــد و بــروز تجربههــای گوناگــون در تئاتــر و معمــاری و
موســیقی و شــعر و ســینما شــد.
"مایاکوفســکی" در شــعر یــا "میــر هولــد" در تئاتــر و "تاتلیــن" در معمــاری
از نمونههــای برجســته ایــن جریــان هســتند .امــا مهمتریــن رویــداد ایــن
جنبــش هنــری کمونیســتی در شــوروی بــدون شــک ظهــور «جنبــش مونتــاژ» در
شــوروی اســت کــه بــا وجــود تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــریاش از دیگــر هنرهــا،
میــدان اصلــی خــود را در ســینما قــرار داد ،چــرا کــه ســینما و تصویــر متحــرک
بهعنــوان یــک تجربــه مــدرن و صنعتــی در نظــر گرفتــه میشــد کــه بــا کمــک
آن میتــوان زبانــی تصــوری و کمونیســتی بــا مخاطبــی جهانــی خلــق کــرد
کــه در آن تودههــا را بهقــول "ژیگاورتــف" بتــوان آگاه و ســازماندهی کــرد.
ســینما هــم رســانهای بــود بــرای نبــرد ایدئولوژِیــک و هــم توانایــی شــکل
پیشــرفتهتری از تفکــر مبتنــی بــر کالم را فراهــم مــی کــرد؛ تفکــری بــه میانجــی
تصویــر متحــرک کــه بهدســت هالیــوود بــه ابــزاری بــرای تعطیلــی فکــر و
تحمیــق تودههــا بــدل شــده بــود.
جنبــش مونتــاژ شــوروی شــامل فیلمســازانی چــون "ژیــگا ورتــف"،
"الکســاندر پودوفکیــن"" ،الکســاندر مدودکیــن"" ،ســرگئی آیزنشــتاین"،
"الکســاندر داووژنکــو" و ...میشــد کــه بــا وجــود تفاوتهــای سیاســی
و زیباییشناســی فراوانشــان ،همگــی در یــک اصــل اتفــاق نظــر داشــتند.
اینکــه :مونتــاژ بهمعنــای اتصالــی تکههــا و اجــزا جــدا افتــاده (در ســینما
پــان) و متصــل کــردن آنهــا بــه یکدیگــر میتوانــد یــک مفهــوم و جهــان
خلــق کــرده و بههمیندلیــل بــه درک مــا از خــود واقعیــت نیــز شــکل تــازهای
بخشــد .پالنهــا در اتصالــی و برخــورد بــا یکدیگــر میتواننــد بــه یــک فیلــم
جــان دهنــد و آن را از رشــتهای تصاویــر بیمعنــا بــه روایتــی بــا بیانــی مشــخص
تبدیــل کنــد و بهعلــت اینکــه عنصــر اصلــی ســینما تصویــر متحــرک اســت
خــود بــه نزدیکتریــن تجربــه انســان از واقعیــت بــدل میشــود.
پــس فیلمهــا بــا مونتــاژ تصاویــر خلــق میشــوند .در هالیــوود ،منطـ ِ
ـق تــداوم
و ارائــه تصویــری یکدســت و بــدون تضــاد در پشــت مونتــاژ فیلمهــا قــرار
گرفــت تــا هرگونــه فاصلهگیــری و جــدا افتــادن مخاطــب از فیلــم اتفــاق نیفتــد
و بیننــده در تمــام فیلــم غــرق در داســتان و همذاتپنــداری بــا شــخصیتها
شــده و قــدرت تفکــر مســتقل خــود را از دســت بدهــد تــا مــورد هجــوم
بمبــاران ایدئولوژیــک طبقــه حاکــم قــرار گرفتــه و شستشــوی مغــزی شــود.
پــس بههمپیوســتگی پالنهــا در ایــن ســینما از اهمیــت بســیاری برخــوردار
اســت بهطوریکــه هــر پــان ادامــه خــود را در پــان بعــدی بازیابــد و
همینطــور تــا آخــر ،تــا کلیتــی متــداوم و یکپارچــه از ایــن طریــق ابــداع
شــود .جنبــش مونتــاژ شــوروی در مقابــل ایــن دیــدگاه نظریــات گوناگونــی
داشــت و بهطــور کلــی معتقــد بــه تضــاد و ارائــه درکــی دیالکتیکــی از مونتــاژِ
تصاویــر در فیلمهــا بــود کــه متاثــر از دیــدگاه مارکسیســتی آنهــا ایــن روش
علمــی را بهتریــن روش بــرای درک و تغییــر جهــان میپنداشــتند کــه بایــد
در فــرم فیلمهــا نیــز خــود را نشــان مــیداد و بــه نوعــی ایــن چنیــن خــط
کشــی سیاســی و نظــری مابیــن بــورژوازی و کمونیســم در ســینما خــود را
بهخصــوص در تئوریهــای مونتــاژ فیلــم یافــت ،چــرا کــه اساســا ایــن مونتــاژ
بــود کــه نــامِ دیگــر ســینما پنداشــته میشــد.
ادامه دارد...
آوتیس
پانوشت:
 .1تزکیــه نفــس یــا پاالیــش عواطــف کــه نتیجــه برانگیختــن احســاس ترحــم و تــرس در
تماشــاگر اســت.

