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چھار گفتار فلسفی
ی خط و پراتيک اتحادﯾه
 -در پرتوبررسی انتقاد ِ
ِ
کمونيستھای اﯾران
درونی اتحادﯾه کمونيستھای اﯾران )سربداران(
از اسناد
ِ
توضيح :سلسله مباحث فلسفی زﯾر در بحبوحهی بازسازی سازمان در سال  ١٣٦٣و در
خدمت به تحكيم م ل م و بطور كل مبانی فكری كمونيستی در سازمان و مبارزه با گراﯾشات
انحالل طلبانه و شك گراﯾانه كه در ميان كمونيستھا شاﯾع شده بود و ھمچنين برای
ی اﯾن متن در سال
جمعبندی از خط و پراتيك گذشته سازمان انجام شد .آخرﯾن وﯾراﯾشِ نوشتار ِ
 ١٣٩٠انجام شده است.

****
برای باز كردن بحث ،خوب است كه از برخی نكات فلسفی و جوانبی
از فلسفه ماترﯾاليسم دﯾالكتيك شروع كنيم كه بتوانيم بدواً اﯾن مسئله
را روشن كرده و براﯾش زمينه سازی كنيم كه چرا باﯾد مسائل دﯾگر را
در اﯾن پرتو مطالعه كرد و اﯾنكه به اﯾن مسائل چگونه باﯾد نگرﯾست و

2

باالخره و مھمتر از ھمه اﯾنكه چگونه باﯾد بخود علم نگرﯾست و اﯾنكه
نقش فلسفه در اﯾن رابطه چيست.
بھتر است از ماترﯾاليسم دﯾالكتيك و آن بخش از فلسفه ماترﯾاليسم
دﯾالكتيك آغاز كنيم كه به مقولهی دانستن و شناخت و رابطهی بين
شناختھای مختلف با ﯾكدﯾگر مربوط میگردد و به آن مقولهھاﯾی
بپردازﯾم كه گذرگاه اﯾن مباحث ميباشند .اﯾن مقولهھا عبارتند از
حقيقت مطلق و حقيقت نسبی و رابطه بين آنھا .من فكر ميكنم
كه اگر اﯾن مبحث را باز كنيم آنگاه میتوانيم درﯾابيم كه به مسائل دﯾگر
چگونه باﯾد برخورد كرد و مھمتر از ھمه قادر خواھيم گشت كه برخورد
داشتن چنين روﯾکردی از
تر انتقادی به خودمان بكنيم.
ِ
ژرفتر و صحيح ِ
الزامات پرولتارﯾاست .علم و اﯾدئولوژی پرولتارﯾا برخورد نقادانه به خود را
طلب ميكند .ھمه چيز ،درسھای خوب و بدی كه از پراتيك پرولتارﯾا
بدست مياﯾد ،نيازمند نگرش علمی است ،نيازمند نگرش انتقادی
است .طبق اصول اوليهی دﯾالكتيك چنين روﯾکردی واجب و حتمی
است .تحليل دﯾالكتيكی و درك درست از جھان میگوﯾد كه ھيچ چيز
مطلق و ابدی نيست .با درك اﯾن مطلب ما میتوانيم وارد مقوله
شناخت شوﯾم .کدام مقولهھای فلسفه ماركسيستی به اﯾن مسئله
میپردازند؟
شناخت بشر به موازات و منطبق بر تكامل توليد تكامل میﯾابد و با آن
تداخل میكند .بنابراﯾن پروسه شناخت ﯾافتن از جھان ،در تحليل
نھاﯾی ،با تکامل توليد مرتبط است .و ما اﯾن را در تارﯾخ تكامل شناخت
بشری بوضوح ميتوانيم ببينيم .بنابراﯾن شناخت بشر ھميشه در حال
تكامل است و در ھر چرخشی بر آن اضافه میشود ،انباشت
میشود .اﯾن تكامل و انباشت شناخت مشروط است ﯾعنی در ارتباط
معينی است با توليد ،با مبارزه برای توليد و فعاليتھای اجتماعی كه
به حول توليد و نيازھای جامعه متمركز میشوند .بنابراﯾن ،ميان آنچه
كه بشر در ھر زمان معين میتواند بداند و آنچه را كه میداند
وابستگی وجود دارد .بمثابه ﯾك فاكتور شرطی در اﯾنجا جنبه ای از
نسبيت وجود دارد .پس از ھمين ابتدا دو مقوله و دو بخش وجود دارد:
حقيقت مطلق و حقيقت نسبی .در ھر زمان معين ،آنچه را كه بشر
میتواند بداند نسبی است .درواقع در ھر زمان معين شناخت بشر
نسبی است .طبقه ما به اﯾن مقوله آگاھانه برخورد میكند .دانش ما
زمانی
و شناخت ما نسبی است .ﯾعنی شناخت ما در ھر مقطع
ِ
معين ،تما ِم حقيقت مطلق )حقيقتی كه خارج از ذھن ما موجود
است( را در بر نمیگيرد .اما با وجود اﯾنكه شناخت بشر نسبی است
)و اﯾن آن جنبهی مشروط بودن آن است( ولی حقيقت مطلق را
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منعكس ميكند و جوانبی از مطلق را در بر میگيرد .ھر آنچه را كه ما
در ھر زمان معين میدانيم نسبت به شناخت مطلق )حقيقت مطلق(
نسبی است .اﯾن است معنای "نسبی بودن شناخت" .بنابراﯾن،
نسبی بودن شناخت در مقاﯾسه با حقيقت مطلق و شناخت مطلق
معنی میﯾابد و نه به خودی خود .در ضمن ،ھر حقيقت نسبی
جوانبی از حقيقت مطلق را در خود داراست.
اﯾن مقولهھا به خودی خود مقولهھائی مجردند ،اما در خود ستيزه و
مجادلهی عميقی را نھفته دارند كه در ھر چرخشی از تارﯾخ و مبارزه
طبقاتی نقش مھمی را بازی كرده اند و انحرافات مھمی در رابطه با
اﯾن مسئله ﯾعنی حقيقت نسبی ،حقيقت مطلق و رابطهی آنھا با
ھم بروز كرده است.
اﯾنكه حقيقت نسبی جوانبی از حقيقت مطلق را داراست ﯾعنی
چه؟ اول از ھمه اﯾنكه :حقيقت نسبی ﯾعنی شناخت صحيحی )اﯾده
ھای صحيحی( كه ما در ھر زمان معين از پدﯾده ھای مادی دارﯾم .خود
ت نسبی ﯾا اﯾده ھای صحيح ما با چيزی مرتبط است .ارتباط
اﯾن شناخ ِ
اساسی ارتباط اساسی بين اﯾده ھا ،تئوریھا و فرمولبندیھای ما،
ارتباط ميان خود اﯾن اﯾدهھا نيست .ارتباط اساسی و مھم ،ارتباط ميان
ماقبل خودشان نيست  .رابطهی
خود اﯾن اﯾدهھا ﯾا با اﯾدهھای
ِ
اساسی ،رابطه ميان اﯾن تئوریھا با جھان مادی است .اﯾن اﯾده ھا
ارتباط و رابطهی درونی و پيوسته با جھان مادی دارند و بازتاب آن
ھستند .اھميت مقولهی حقيقت مطلق دقيقا در ھمين جاست.
حقيقت نسبی ﯾا شناخت صحيح ما در ھر زمان معين ،بازتاب حقيقت
مطلق است و جوانبی از آن را داراست .اﯾن مطلق از كجا مياﯾد؟
دقيقا از ماھيت خود ماده برمیخيزد ،از خود جھان مادی میآﯾد .اﯾن
طبيعت است كه بطور مطلق ،عينا و مستقل از ذھن موجود است .و
قبول اﯾن مسئله ﯾك اصل بزرگ و مھم است .اﯾن مسئله كه جھان
مادی بطور مطلق ،بدون ذره ای تردﯾد ،عينا و مستقل از ذھن ،وجود
دارد ،ماترﯾاليستھا را از اﯾده آليستھا متماﯾز ميكند .اما مسئله به
اﯾنجا خاتمه نمیﯾابد و جنبهای بسيار اساسی از ھمين حقيقت آن
است كه اﯾن جھان مادی در حركت است ،به شيوه معينی در حركت
است و اﯾن را ميتوان شناخت و توضيح داد .چگونه كار ميكند و چگونه
حركت میكند؟ آنچه كه ما در ھر زمان معين میدانيم درواقع با اﯾن
جنبه ﯾعنی با اﯾن مسئله که اﯾن دنيای مادی چگونه در حركت و عمل
است مرتبط است .و اﯾن دانستنیھا )شناخت( بطور معينی با
حقيقت مطلق مرتبطند بدون آنكه آن را )ﯾعنی حقيقت مطلق را( كامال
در بر بگيرند .در غير اﯾنصورت ،ﯾعنی در صورتیكه اﯾدهھایما كه در ھر
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زمان معين با چيزی كه بطور عينی ،مطلق و خارج از ذھن ما وجود دارد
مرتبط نبود ،آنگاه مقوله حقيقت نسبی بیمعنی بود .نسبی نسبت به
چه و چه چيزی؟ نه تنھا اﯾن مسئله بیمعنی میشد بلكه چارچوب
اساسی اﯾن مسئله كه حقيقت نسبی باﯾد صحيح باشد )ﯾعنی
حقيقت مطلق را درست بازتاب دھد( موضوعيت خود را از دست
میداد و اﯾن دغدغه که در ھر مقطعی ،با توجه به پراتيك اجتماعی و
توليدی و تجارب علمی و مبارزه طبقاتی ،باﯾد دارای ﯾك موضع علمی و
صحيح باشيم نيز موضوعيت خود را از كف ميداد .و آنگاه اصال اﯾن
سوال كه آﯾا اﯾده ھای ما درست ھستند ﯾا نه بیمعنی میشد و
اصال مطرح نمیشد .اگر چنين حقيقت مطلقی وجود نمیداشت،
ت تئوریھا و حقاﯾق )كه در واقع توضيح
ی صح ِ
آنگاه برای آزماﯾش تجرب ِ
جھان مادی خارج از ذھن میباشند( ھيچ راھی در دست نبود .ھيچ
معيار اندازهگيری و محكی وجود نمیداشت برای اﯾنكه بفھميم چه
چيزی درست و چه چيزی غلط است .حقيقت مطلق آن معيار اندازه
گيری نزدﯾكی و درستی حقيقت نسبی است .اﯾن حقيقت نسبی به
حقيقت مطلق نزدﯾك و نزدﯾكتر شده و عميقتر و درستتر شده و
بيشتر بر آن منطبق میشود ولی ھرگز كامال مساوی آن نمیشود.
بنابراﯾن ﯾكم :حقيقت نسبی جوانبی از حقيقت مطلق را در خود
داراست و دوم :رابطهی بين حقيقت مطلق و نسبی درواقع رابطهی
بين دو قطب ﯾك تضاد است که ميانشان ھمگونی موجود است .در ھم
تداخل میكنند و برای حمل اﯾن تضاد در كشاكشند .اﯾن تضاد وجود
دارد و به پيش میرود و جامعه بشری را به جلو میراند .برای تغيير
جھان باﯾد ھر چه بيشتر بدانيم تا بتوانيم مسائل طبقاتی ،توليد و غيره
را حل كنيم .بنابراﯾن بطور اجتنابناپذﯾر مبارزهای در جرﯾان است كه
توسط اﯾن تضاد به جلو رانده میشود.
چيزی وجود دارد كه باﯾد آن را شناخت ،اما فقط گام به گام توسط
حقاﯾق نسبی میتوان به شناخت آن دست ﯾافت .ما نيازمند اﯾن
حقاﯾق نسبی ھستيم ،آنھا باﯾد صحيح باشند ﯾعنی واقعا حقيقت
باشند ،منعكس كنندهی حقيقت مطلق باشند.
سپس اﯾن سوال پيش مياﯾد كه آﯾا میتوان اﯾن تضاد را حل كرده و
تضاد بين حقيقت مطلق و نسبی را از بين برد؟ جواب اﯾن است
شناخت بشر مرتبا تكامل میﯾابد .شناخت بشر نسبی و در تحليل
نھاﯾی ناكامل است ،اما مرتب به طرف حقيقت مطلق تكامل میﯾابد و
ك اجتماعی ،حقاﯾق
ن پراتي ِ
در طول نسلھا در ﯾك پروسهی ناپاﯾا ِ
ی بيشتری را انباشت میكند .اما شناخت بشر ھرگز نمیتواند
نسب ِ
به حقيقت مطلق كه خود تكاملﯾابنده و متغير است برسد ﯾا مساوی
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آن شود و جای آنرا گرفته و تمام شود .اﯾن غيرممكن است .بنابراﯾن
اﯾن تضاد حل نخواھد شد و بعبارت دﯾگر دانش و شناخت ھرگز به
حقيقت مطلق نخواھد رسيد )ﯾعنی كامال بر آن منطبق نخواھد شد(
چرا؟ آﯾا اﯾن چيزی است كه ماركسيسم میگوﯾد؟ آﯾا اﯾن درست
است؟ و اگر چنين است پس چگونه میتوان گفت كه ﯾك تئوری،
تئوری علمی است در حالیكه به حقيقت مطلق نمیتواند دست
ﯾابد؟ اول اﯾنكه در فلسفه ،حقيقت مطلق چيست و به چه اشاره دارد؟
در اﯾنجا الزم است نقل قولی از مائو را بخوانيم:
»ماركسيستھا تشخيص میدھند كه در پروسهی
تكامل كائنات ،تكامل ھر پروسهی خاص
ی
ِ
مطلق و عموم ِ
ت مطلق،
ی حقيق ِ
نسبی است و بنابراﯾن در جرﯾان بیانتھا ِ
شناخت انسان از پروسهی خاصی در ھر مرحلهی معين از
تكامل فقط ميتواند نسبی باشد .جمعِ حقاﯾقِ نسبی
بیشمار ،حقيقت مطلق را تشكيل میدھند .تكامل
پروسهی عينی پر از تضاد و مبارزه است و به ھمين طرﯾق
ت شناخت بشر نيز پر از تضاد و مبارزه است«.
تكامل حرك ِ
در اﯾنجا میتوان دﯾد كه مائو دارد بر روی نسبی بودن شناخت ما از ھر
پروسهی خاص در ھر زمان معين تاكيد میكند .ما شناختمان را از
ی قوانينی كه بر اﯾن پروسهھا حاكمند
اﯾن پروسهھا توسط كش ِ
ف علم ِ
تكامل میدھيم .فی الواقع آنچه را كه ما سعی میكنيم بشناسيم
ت مادی و وجو ِد خارج از ذھن است كه بطور عينی و بینھاﯾت و
حقيق ِ
در اشكال بینھاﯾت موجود است ،اما ما شراﯾطی را دارا ھستيم كه
شناخت بشری برﯾده برﯾده و با جھشھای معينی و بصورت محدود
تكامل میﯾابد .ما در موقعيتی ھستيم كه منابعمان محدود است،
محدودﯾتی كه شراﯾط تارﯾخی به ما تحميل میكند .به عبارت دﯾگر،
ی نامحدود و تكاملﯾابنده را
ن ماد ِ
بشر محدود ،در تالش است تا جھا ِ
ِ
شناخته و درك كند .اﯾن خود ،تضادی را بوجود میآورد كه راز اﯾن
مسئله است كه چرا شناخت بشر ھر چند تكاملﯾابنده است ولی در
نھاﯾت نسبت به حقيقت مطلق ،نسبی است و شناخت بشر با وجود
اﯾنكه در رون ِد تكاملیاش مرتبا به حقيقت مطلق نزدﯾك میشود اما
ھيچوقت نمیتواند كامال آنرا در بر بگيرد .بھمين دليل ھيچ نقطهی
پاﯾانی بر تكامل دانش بشری موجود نيست .و شناخت بشر بطور
الﯾتناھی در حال تكامل است .ماركس گفت حقيقت مطلق متشكل
شده از حقاﯾق نسبی است اما حقيقت مطلق ،خود تكامل ﯾابنده
است و بشر نمیتواند اعالم كند كه به تمام ِحقاﯾق نسبی دست
ﯾافته است؛ بشر نمیتواند اعالم كند كه زمانی حركت شناخت بشر
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كامل شده و به نھاﯾت خود خواھد رسيد .چنين چيزی ممكن نيست.
ی كائنات منجمله جامعه ،مبارزه طبقاتی و ساختمان
تمام وجو ِد ماد ِ
ماده ،ھمه چيز بطور بینھاﯾت و بیپاﯾان و به اشكال بینھاﯾت مختلف
موجود است .انسان به دليل متناھی بودن ،به دليل محدودﯾت
نيروھای مولده )سطح توليد( در ھر زمان معين ،نمیتواند ادعا كند كه
ھر آنچه را كه الزم بوده درک کرده و فھميده و ھر آنچه را كه باﯾد در
مورد جامعه و جھان فھميده است .اما آنچه را كه در ھر زمان معينی
ی الﯾتناھی مرتبط باشد .ﯾعنی
ن ماد ِ
میداند باﯾد به اﯾن جھا ِ
شناختمان باﯾد ھر چه نزدﯾكتر به حقيقت مطلق باشد و باﯾد
مستمرانه جھان مادی را ھرچه عميقتر بازتاب دھد .بنابراﯾن ھر
حقيقت نسبی باﯾد تكامل ﯾابد و درك ما از جھان باﯾد عميقتر و درست
تر شود.
فلسفه و سياست
در اﯾنجا ما وارد اﯾن بحث خواھيم شد که رابطهی ميان افکار فلسفی و
ی مقولهھای فلسفی چيستند؟
سياست چيست؟ شاخهھای سياس ِ
ی سياسی به چه معنی ھستند؟ برای روشن
و اﯾن مقولهھا در زندگ ِ
شدن موضوع مثالی از انگلس و مبارزهی او می زنيم .انگلس در كتاب
آنتی دورﯾنگ ،فصل  ،٩در رابطه با حقيقت نسبی و مطلق و رابطه آنھا
با پرفسور دورﯾنگ به مقابله میپردازد .انگلس وجود چيزی به نام
ق ابدی را رد میکند .در واقع عنوان فصل  ٩ھمين
ن ابدی و حقاﯾ ِ
قواني ِ
است» :قوانين و حقاﯾق ابدی« .ھمانطور که میدانيد در آن زمان بين
ماركس و انگلس نامهنگاری بود و ماركس به انگلس مینوﯾسد كه من
مشغول كار روی "كاپيتال" ھستم و ﯾكنفر باﯾد به مزخرفات دورﯾنگ
جواب دھد و انگلس اﯾن وظيفه را بر عھده میگيرد .دورﯾنگ پروفسوری
بود كه نماﯾندهی جناح معينی از اپورتونيستھای درون حزب سوسيال
ل
دمكرات آلمان بود .دورﯾنگ ماترﯾاليست متافيزﯾك بود و متافيزﯾك او حو ِ
اﯾن مسئله شكل گرفته بود كه میخواست برخی حقاﯾق نسبی را
مطلق بنماﯾاند .او سعی میكرد حقاﯾق نسبی را مطلق ،غير قابل
تغيير و ابدی بنماﯾاند و پاﯾهی مباحثش اﯾن ادعا بود كه در علومی مانند
فيزﯾك و رﯾاضيات ،حقاﯾق مطلق وجود دارد .و نتيجه میگرفت كه اﯾن
نشانهی آن است كه در علوم اجتماعی ھم حقاﯾق مطلق موجودند .و
خود را قھرمان كشف اﯾن مطلب اعالم میكرد .انگلس به او حمله
میكند و وی را "متفرعن و بی مغز" میخواند .انگلس نشان میدھد
كه چگونه اساس بحثھای دورﯾنگ غلط است .او به دورﯾنگ میگوﯾد
كه بحثھاﯾت نه تنھا در قلمروی علوم اجتماعی غلط است بلكه در
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حيطهی علوم فيزﯾكی ھم حقاﯾق مطلق موجود نيست .ھيچكدام از
قوانين فيزﯾكی ھم مطلق نيستند .بطور مثال در مورد قانون بوﯾل كه در
رابطه با گازھا است بحث میكند .قانون بوﯾل میگوﯾد كه در گازھا در
ھر درجه حرارت معين ،رابطهی بين حجم و فشار ِگاز معكوس است.
انگلس میگوﯾد اﯾن ﯾك قانون است ،قانونی كه درک ما را از حرکت
گازھا تعميق بخشيده و درستتر کرده است .اما بعدا فھميدﯾم که اﯾن
ط معينی عمل نمیكند و غلط
قانون ،مشروط است .ﯾعنی تحت شراﯾ ِ
است .پس اﯾن قانون حقيقت مطلق را منعكس نمیکند و شناخت
بشر در مورد رفتار گازھا باﯾد به ورای اﯾن قانون تكامل ﯾابد .و درواقع
دانشمندان كشف كرده اند كه در شراﯾط معينی اﯾن قانون عمل نكرده
و تحت آن شراﯾط گازھا عكس العملھای مختلفی كه به قانون بوﯾل
نمی خورد نشان می دھند .بر مبنای اﯾن است كه ما نيتروژن ماﯾع و
غيره دارﯾم .با اﯾن بحثھا انگلس تاکيد میکند که حتی در علوم
فيزﯾكی ھم حقيقت مطلق ندارﯾم ،بلكه حقاﯾق نسبی دارﯾم .اما اﯾن
حقاﯾق نسبی باﯾد با حقيقت مطلق مرتبط باشند و در ضمن مرتبا
تکامل ﯾافته و حقيقت مطلق را بھتر و درستتر بازتاب دھند .انگلس
گفت چيزی را كه تو ﯾافتهای حقيقت مطلق نبوده بلكه حقيقت نسبی
است .انگلس ھمچنين ھشدار داد كه باﯾد به قانون بوﯾل بمثابه
حقيقت نسبی برخورد كرد ،حقيقتی كه ما را به حقيقت مطلق در
مورد شناخت از رفتار گازھا نزدﯾكتر كرده است .وی تاكيد كرد كه اگر
زمانیكه دانشمندان محدودﯾتھای قانون بوﯾل را درﯾافتند ،قانون بوﯾل
را بالكل بدور میافكندند دچار اشتباھی بمراتب بزرگتر از آنچه اشتباه
قانون بوﯾل بود میشدند و از كاملتر كردن شناخت بشر در مورد رفتار
گازھا عاجز میماندند .و در ھمانجا میگوﯾد كه میبينيد كه در علوم
فيزﯾكی نيز حقيقت مطلق و ابدی وجود ندارد چه برسد به علوم
اجتماعی و تارﯾخی به دليل آنكه علوم اجتماعی با پدﯾده ھای
پيچيدهتری در ارتباط ھستند و ھيچ پدﯾده ای در اجتماع خود را مانند
شراﯾط آزماﯾشگاھی تكرار نمیكند كه بتوان آن را به آن صورت مطالعه
كرد .علوم اجتماعی برخی خصوصيات را دارا ھستند كه عينا خود را
تكرار نمیكنند و در ضمن نمیتوان شراﯾط آزماﯾشگاھی معينی را بر
روی جوامع سوار كرد و آزماﯾشات آزماﯾشگاھی روی جوامع انجام داد و
باالتر از آن و بخصوص اﯾنكه شناخت در طی سالھا باﯾد تكامل ﯾابد،
شناخت نسلھا در مورد جامعه بر متن پراتيك اجتماعی تكامل ﯾابد و
مضافا اﯾنكه اگر اﯾن پراتيك اجتماعی پراتيك انقالبی باشد خودش ﯾك
مسئله فوق العاده پيچيده است زﯾرا كه میخواھد رﯾشه ھا و
سرچشمه خودش را از بين ببرد ،میخواھد تضادی را رﯾشهكن كند كه
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به اﯾن پراتيك اجتماعی انقالبی پا میدھد .به تمام دالﯾل باال ادعای
دورﯾنگ در مورد حقيقت مطلق اصال پاﯾه مادی ندارد .انگلس در
نتيجهگيری میگوﯾد كه ،ھر كس برای بهكف آوردن حقاﯾق نھاﯾی و
ابدی ،حقاﯾق اصيل و مطلقا غيرقابل تغيير تالش كند چيزی بغير از
حقاﯾقی مانند اﯾنكه انسان بدون كار كردن نمیتواند زندگی كند ،و
ناپلئون در فالن تارﯾخ مرده است بدست نخواھد آورد .ﯾا حقيقت مطلق
را نخواھيد ﯾافت و ﯾا آنچه را كه میﯾابيد مسائل عام و آماری و
مثالھای باالست .بنابراﯾن ما در اﯾنجا مشاھده میكنيم كه چرا
ماركسيسم بمثابه علم در مورد دقت علمی چيزھا ،منجمله دقت
ی علمی خودش صحبت میكند .و در اﯾن رابطه بر روی
علمی و درست ِ
نسبی بودن حقيقت و رابطه آن با حقيقت مطلق ،پافشاری میكند .در
اﯾنجا سوال پيش میآﯾد كه آﯾا ما میخواھيم بگوئيم كه ماركسيسم
حقيقت نسبی است؟ آﯾا ما به اندازهی كافی به آن اطمينان ندارﯾم؟
آنگاه در مقابل اپوتونيستھا و بورژوازی چه خواھيم گفت؟ و سوال
مھمتر آنكه چرا ماركسيسم كه بخشی از شناخت بشری است به
خودش نيز چنين برخوردی را دارد؟
در تاكيد بر روی نسبی بودن حقاﯾق ،قدرت علمی نھفته است .اﯾن
مقوله به علمی بودن ماركسيسم و ھمچنين علوم دﯾگر اشاره دارد.
اﯾن را در مورد شناخت بشر در ھمهی زمينهھا منجمله ماركسيسم ـ
لنينيسم ـ مائوئيسم میتوان گفت .چرا اﯾنگونه است؟ زﯾرا
ماركسيسم ھمچنين برعليه دگماتيسم مبارزه میكند .دگماتيسم و
تمام روح دگماتيسم آن است كه برخی حقاﯾق نسبی كه از زمانھای
معينی كشف شده اند را بمثابه حقاﯾق مطلق و غيرقابل تغيير جا
میزند و در نتيجه ،سير تكامل بسوی حقيقت مادی را منجمد میكند.
درواقع ﯾك رابطه ﯾك به ﯾك و تساوی مطلق بين آنچه كه در ھر زمان
ی مادی ،قرار
معينی دانستهھای ما را تشكيل میدھد و خو ِد دنيا ِ
ت بشری و نزدﯾكتر شدن
ت
تكامل شناخ ِ
میدھد و سعی میكند حرك ِ
ِ
آن به واقعيت مادی را منجمد كند .ماركسيسم با اعالم اﯾنكه حقيقت،
نسبی است و اﯾنكه شناخت بشری در ھر زمان معين كامال حقيقت را
منعكس نمیكند و اﯾنكه در ھر وحله صرفا بطور نسبتا درست واقعيت
را منعكس میكند ما را قادر میکند که با درك درستی از رابطهی
ی تئوری و پراتيك ،از پراتيك اجتماعی برای تكامل شناختمان
دﯾالكتيك ِ
استفاده صحيح كنيم .بنابراﯾن ما روی اﯾن مسئله تاكيد میكنيم كه
شناخت باﯾد عميقتر شود تا بتوانيم جھان را تغيير دھيم و در اﯾن
پروسه ی تغيير جھان باﯾد به شناخت بيشتری دست ﯾابيم ،اﯾن
شناخت بيشتر باﯾد به عمل تغيير بيشتر جھان خدمت كند .اﯾن برخور ِد
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دﯾالكتيكی ،تكامل شناخت بشری را تضمين میكند .لنين وقتی كه
تزھای آورﯾل را داد ،زمانی كه بحث بود بر سر انقالب دمكراتيك )برنامه
قدﯾم حزب و برنامه جدﯾد پيشنھادی لنين( گفت برنامهی ما آن زمان
چنان بود و درست بود و امروز چنين است و درست است .او به رفيقی
گفت :رفيق تئوری خاكستریست و درخت سبز ھميشه زنده ،زندگی
است .او گفت برنامهی ما درست بود ولی حاال برنامهی درستتری
دارﯾم كه صحيحتر و عميقتر منافع طبقهی كارگر را در اﯾن مرحله
منعكس میكند .بنابراﯾن میبينيم كه با تاكيد بر نسبی بودن
ی
ی اندﯾشهمان و
شناختمان در ھر زمان معين،
تكامل علم ِ
ِ
تكامل علم ِ
ِ
م.ل.م را تضمين میكنيم .اگر ما حقيقت نسبی و مطلق را نداشتيم و
روابط درست بين آنھا را برقرار نمیكردﯾم ،آنگاه بطور اجتنابناپذﯾر ھر
آنچه را در لحظهی معين میدانستيم حقيقت مطلق اعالم میكردﯾم.
مثال نمونهی جامعهی سوسياليستی را در نظر بگيرﯾم .اگر آنچه را كه
ما تا سال  ١٩۶۴میدانستيم حقيقت مطلق فرض میكردﯾم ،انقالب
فرھنگی در چين سوسياليستی بوقوع نمیپيوست .بعضیھا تحت
عناوﯾن آنكه لنين گفته است فالن و بھمان ،حقاﯾق نسبی گذشته را
مطلق اعالم میكنند و ھشدار میدھند كه مبادا با آن بازی كنيد .آنھا
سعی میكنند كه ماركسيسم را به ﯾك دگم بی روح مبدل كنند ،اگر
چنين كنيم نمیتوانيم جھان بينیی داشته باشيم كه بتواند تئوری و
ك انقالب را بجلو براند.
پراتي ِ
انقالب فرھنگی منافع پرولتارﯾای بينالمللی را منعكس میکرد و گام
بزرگی بود به سوی کمنيسم که در جھت تصحيح اشتباھات جنبش
بينالمللی كمونيستی و استالين بود .به اﯾن ترتيب ربط اﯾن مباحث
فلسفی را با مبارزات مھم در تارﯾخ پرولتارﯾا میبينيم.
حقيقت نسبی جوانبی از حقيقت مطلق را در خود دارد .اﯾن چيست؟
تا بدﯾنجای مبحث ما در حال تكيه گذاردن بر انحرافی بودﯾم كه نسبی
بودن شناخت بشری در تحليل نھاﯾی و بخصوص در ھر زمان معين را
نادﯾده میگيرد اما روی دﯾگر سكه نيز وجود دارد .آنھاﯾی كه ھيچ
توجھی و ﯾا توجه كافی به حقيقت مطلق ندارند ،توجه ندارند كه
ل بینھاﯾت گوناگون موجود است.
ن مادی وجود دارد و در اشكا ِ
جھا ِ
وجودی در ابعاد زمانی و فضاﯾی بینھاﯾت و الﯾتناھی .اﯾن جنبه نيز
میتواند مورد غفلت واقع شود .آنگونه كه دﯾدﯾم غفلت از جنبهی اول
مورد بحث میتواند به دگماتيسم منجر شود كه برای پرولتارﯾا بسيار
خطرناك است .دومی نيز بسيار خطرناك است و به روﯾزﯾونيسم
میانجامد .روﯾزﯾونيسم و دگماتيسم دشمنان پرولتارﯾا ھستند.
دگماتيسم ،ماركسيسم را شكننده كرده و تبدﯾل به چيزی میكند كه
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میتواند خارج از بعد زمان وجود داشته باشد و به اﯾن ترتيب
ماركسيسم را به ماﯾهی مزاح بورژوازی تبدﯾل میكند .بورژوازی
میتواند چنين ماركسيسمی را به مسخره بگيرد زﯾرا اﯾن نوع
ماركسيسم قادر نيست قدرت خود را به نماﯾش بگذارد .دگماتيستھا
با اﯾمان مذھبی مرتب تكرار میكنند كه ماركسيست و انقالبی
ھستند .اﯾنان قادر نيستند نه با مشكالت انقالب دست و پنجه نرم
كنند و نه اﯾنكه پدﯾدهھا را شرح دھند .دانشمندان بورژوازی با استفاده
از ضعف دگماتيستھا میگوﯾند ماركسيستھا تنھا مشتی
ميراثخوار ھستند و خود را مانند عالمانی كه ھمه مسائل را میدانند
جا ميزنند .بنابراﯾن دگماتيسم چيز بسيار بد و مضری است .حتی
زمانی كه در قدرت نيستيم و مسئوليت ادارهی جامعه را ندارﯾم،
دگماتيسم ما را در رابطه با پيشبرد كار تبليغ و تروﯾج سياسی ،در
رابطه با شناخت جھان و تغيير آن ،در رابطه با تدوﯾن استراتژی و
تاكتيك صحيح ،استراتژی و تاكتيك بموقع ،ما را ناتوان میکند و
ھمچنين ما را به آدمھای عاجزی كه مرتب در مورد انقالب حرف
میزنند اما درواقع قادر نيستند كه با مسائل دست و پنجه نرم كنند،
چرا كه مغزھاﯾشان منجمد است ،تبدﯾل میکند .دگماتيستھا
ﯾكسری چيزھا را ﯾاد میگيرند و سپس در ھمانجا متوقف شده و
ھميشه اعالم میكنند كه به حقيقت نھاﯾی دست ﯾافته اند.
دگماتيسم جلوی تكامل ماركسيسم را میگيرد و نمیگذارد كه به
حقيقت نزدﯾكتر شده و حقيقت را بطرز صحيح تری منعكس کند.
اما از طرف دﯾگر آنھاﯾی ھستند كه علمی بودن تئوری را قبول
نمیكنند .آنھا ظاھراً معتقد به حقيقت نسبی ھستند اما درکشان از
حقيقت نسبی با درک مارکسيستھا متفاوت است .آنان قبول ندارند
که حقيقت نسبی باﯾد رابطهای دﯾالكتيكی با حقيقت مطلق داشته
ن حقيقت نسبی را
باشد .ﯾعنی واقعيتی موجود ھست که درست بود ِ
میتوان با آن سنجيد؛ اﯾنكه جھان مادیی وجود دارد و ساختاری
تئورﯾك موجود است كه میتواند جھان مادی را توضيح دھد.
اگنوستيم )مثال طرفداران كانت( و امپرﯾسم و بخصوص پوزﯾتوﯾسم
و پراگماتيسم كه ھمه ﯾكی ھستند اساسا گراﯾش به آن دارند که
نمیتوان به شناخت از جھان مادی دست ﯾافت .البته اگر نمیتوان
جھان مادی را شناخت پس چگونه میتوان گفت كه اصال جھان مادی
ی خارج از ذھن انسان نيز وجود
وجود دارد؟ پس بنابراﯾن جھان ماد ِ
ندارد .اﯾن روند اَگنوستيكی )معنای فارسی آن" :به شناخت نميتوان
دست ﯾافت"( اساسا میخواھد شناخت را به آنچه كه میتوان در
قلمرو احساس دست ﯾافت محدود كند و به حيطهی تجربهی
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فیالفور ،حيطهی حواس پنجگانه و جمع آوری اطالعات محدود كند.
بنابراﯾن ھر آنچه را كه میتوان دانست در محدوده ھای فوق الذكر
محدود میکند .طبق اﯾن تفکر ،حقيقت بسيار نسبی است و مربوط به
تجربهی افراد است .آنھا میگوﯾند كه البته جھان را میتوان ازطرﯾق
حواس پنجگانه حس  .لمس كرد .سپس نتيجهگيری میكنند كه اگر
مسئله فقط حواس پنجگانه است ،پس ھر كس میتواند تنھا به
حسی دﯾگران
حواس پنجگانه خود رجوع كند و اصال چرا باﯾد به ادارکات
ِ
توجھی كند؟ میگوﯾند ،من ممكنست جھان را ﯾك طور احساس
)تجربه( كنم و تو طور دﯾگری .معيار برای اﯾنكه بفھميم كدامﯾك از
اﯾنھا درست است چيست؟ از نظر آنان چنين معياری موجود نيست
زﯾرا وجود آن را پيشاپيش نفی کردهاند .آنان حقيقت مطلق )جھان
مادی خارج از ذھن ما( را كه تنھا معيار سنجش درستی حقيقت
نسبی است ،قبال نفی کردهاند .آنان منکر اﯾن حقيقتاند که میتوان
بر مبنای چيزی ،درستی شناخت را سنجيد و اﯾن چيز ھمان جھان
بينی آنان موجود است و
مادی است .اﯾن ذھنیگری در سراسر جھان
ِ
نھاﯾتا به آنجا میرسد كه "من جھان را آفرﯾده ام ،من و اﯾدهھای من
مركز اﯾن جھان است" ،و اﯾن به اﯾده آليسم كشيده میشود .بنابراﯾن،
گراﯾش اگنوستيكی میگوﯾد آنچه را كه میتوان درك كرد ،تجربه
ِ
است .و از آنچه كه به اﯾن تجربه )درﯾافت ظاھر پدﯾدهھا توسط حواس
پنجگانه( پا داده )جھان مادی( حرفی در ميان نيست .ما نمیدانيم كه
اﯾن درﯾافتھای ما انعكاسی از آن جھان مادی )حقيقت مطلق( است
ﯾا نه؛ ما نمیتوانيم شناختی از آن بدست آورﯾم .كانت میگوﯾد كه
درون پدﯾدهھا را نمیتوان شناخت ،فقط میتوان آنھا را حس كرد فقط
ظاھر چيزھا را میتوان فھميد .وی ھمچنين مدعی است كه ما به
پدﯾدهھا شكل و برخی خصوصيات نيز میبخشيم .اﯾن ھمان
اﯾدهآليسم ذھنی است كه به اﯾن نقطه ميرسد كه "ذھن من جھان را
آفرﯾده است" )اﯾده آليستھای خداپرست میگوﯾند ﯾك "ذھن كل"
ﯾعنی خدا جھان را آفرﯾده است .اﯾده آليستھای كانتی كه سعی
میكنند خود را از آنھا جدا كنند میگوﯾند ذھن آحاد بشر جھان مادی
را آفرﯾده است( .آگنوسيستھا میگوﯾند ما نمیتوانيم بدانيم كه آﯾا
واقعا خدا وجود دارد ﯾا نه؟ حداكثر استدالل آنھا برای اﯾنكه خدا وجود
ندارد اﯾن است كه چون نميتوان آنرا تجربه ) لمس ( كرد بنابراﯾن
ار
نمیتوان آنرا ثابت كرد .برای اگنوستيستھا مطرح نيست كه ساخت ِ
جھان مادی به ما میگوﯾد كه ﯾك جھان مادی خارج از ذھن موجود
است و شناختی كه از حركتش پيدا كرده اﯾم به ما نشان داده است
كه نمیتواند شروع و آغازی داشته باشد .كائنات نمیتواند شروعی
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داشته باشد .نمیتواند آفرﯾنندهای داشته باشد .میگوﯾند
"نمیدانيم".
واضح است كه اﯾن روند اگنوستيكی ﯾك جھانبينی و فلسفهی معين
و پراتيك ﯾك طبقه معين ميباشد .اﯾدهھاﯾی ھستند كه از پراتيك
ی طبقه بورژوازی برمیخيزند .بورژوازی كه فئوداليسم را
اجتماع ِ
سرنگون میكند ،در مورد توليدات مادی عظيمش ھياھو براه میاندازد
و در حيطهی توليد صداﯾش بسيار رساست .او باﯾد با اتكا به توليدات
مادی به مقابله با دﯾگران برخيزد .اما نمیتواند اﯾنكار را بر پاﯾهای
ماترﯾاليستی انجام دھد ،زﯾرا از پرولتارﯾا میترسد ،زﯾرا كشف قوانينی
كه حاكم بر جھان مادی است ﯾعنی ماترﯾاليسم دﯾالكتيكی و
ماترﯾاليسم تارﯾخی و پرداختن به اﯾنھا ،ماھيت دﯾالكتيكی ھر چيز و
ماھيت نسبی ھر چيز )منجمله حاكميت خود بورژوازی ( را آشكار
ميكند و بھمراه آن حاكميت خود بورژوازی زﯾر سوال میرود .بنابراﯾن
پراتيك اجتماعی بورژوازی و شيوه ای كه بر مبنای آن توليد میكند طرز
تفكر وی را شكل میدھد و اﯾن خصوصيات را به آن میبخشد .بطور
مثال ،سرماﯾهدارھا خود بردهی انباشت سرماﯾهاند ،آنھا خودشان
ی اﯾن قوانين
قوانين حركت سرماﯾه را نمیآفرﯾنند بلكه فرمانبر و زندان ِ
سر سرماﯾه دارھا عمل
ت
كه بسيار خودبخودی میباشند و در پش ِ
ِ
میكنند ،ھستند .سرماﯾهدارھا كارھائی میكنند كه به نفعشان
باشد اما اﯾن اقدامات ،ھر بار سرماﯾهداری را دچار بحران حادتری
میكند :سرماﯾهدارھا ھرج و مرج موجود در توليد سرماﯾه داری را
احساس میكنند و سعی میكنند به انباشت سرماﯾه نظم دھند .اما
توليد سرماﯾه داری ھر بار بيشتر دچار ھرج و مرج ) آنارشی( میشود.
مثال سرماﯾهداری به تشكيل انحصارات و كارتلھا گذر كرد اما
ن سرماﯾهداری شاھد ھرج
مسئلهی ھرج و مرج حل نشد .امروزه جھا ِ
و مرج بيشتری نسبت به دوران ماركس و انگلس و لنين میباشد.
تضاد بين توليد سازمان ﯾافته و آنارشی در توليد حادتر شده است
ی توليد و تضاد ميان بورژوازی و
)تضاد ميان آنارشی و سازمانﯾافتگ ِ
پرولتارﯾا دو تضاد اساسی ھستند كه سرماﯾهداری را رقم میزنند(.
لنين در »امپرﯾاليسم باالترﯾن مرحلهی سرماﯾهداری« میگوﯾد كه
مونوپلی )انحصار( ،رقابت را از بين نمیبرد بلكه رقابت با ھرج و مرج
بيشتری ادامه میﯾابد و بسيار حادتر شده و ابعاد آنارشی و رقابت را
عميقتر میكند و مسئله را حل نمیكند.
اﯾدئولوژی بورژوازی محصول واقعيت مادی وی است ﯾعنی محصول
پراتيك اجتماعیش است :شيوهای كه توليد میكند و شيوهای كه
امور را اداره میكند ،اﯾدئولوژی معينی را توليد میکند.بعالوه نياز
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بورژوازی به مقابله با پرولتارﯾا بيشتر و بيشتر به مقابلهی وی با
ماترﯾاليسم میافزاﯾد .اگر پرولتارﯾا ماترﯾاليسم را به كف آورده و درك
كند ،اسلحهای عليه حاكميت آنان خواھد بود ،بنابراﯾن ،روند
آگنوستيكی بيشتر و بيشتر رشد ﯾافت و در سال  ١٨۵٠در شكل
"پوزﯾتوﯾستی" توسط اگوست كونت )اﯾن با "امانوئل كانت" فرق دارد(
عليه ماركسيسم پيش گذارده شد .وی بشدت ضد ماركسيسم بود و
در نوشتهاش در سال  ١٨۵٢به ماركسيسم حمله كرده و ضرورت
انقالب را رد میکند و میگوﯾد صرفا برخی تطابقھا و اصالحات الزم
است .وی مدعی بود که فلسفهاش علمی است .او تالش کرد برخی
قوانين علمی را وارد علوم اجتماعی كند و با طرح نياز به برخی
تغييرات سطحی ضرورت فلسفهی ماركسيسم و انقالب پرولتری را
نفی كند .او اعالم کرد که فلسفهاش برای نجات بشرﯾت از فاجعهی
کمونيسم است .او پلميكھای آشكاری در اﯾن مورد دارد .كونت
شاگرئ بوجود آورندهی فلسفهی پوزﯾتوﯾسم ،سن سيمون ،بود اما اﯾن
روند را تكامل داد .در اواخر قرن  ١٨و  ١٩و بيستم پوزﯾتوﯾسم زﯾربنای
ی اساسی بورژوازی در سراسر جھان شد .پوزﯾتوﯾسم ادعاھای
فلسف ِ
معينی دارد كه در اﯾنجا وارد آن نمیشوﯾم .پوزﯾتوﯾسم  ،مطلق بودن
تضاد را رد میکند و بحث مربوط به اﯾن كه آﯾا ماده بر ذھن تقدم دارد ﯾا
بالعكس )ﯾعنی مسئله ای كه خط تماﯾز اساسی ميان ماترﯾاليستھا و
اﯾده آليستھاست را( بحث "آكادميكی بی فاﯾده" خوانده و رد میکند.
وی ﯾك نوع تكامل تدرﯾجی )اولسيونری( ﯾعنی برخی تغييرات تدرﯾجی
و رفرم را در رابطه با جامعه مطرح کرده و بشدت مخالف انقالب است.
وی برای بورژوازی چارچوبی را تعيين میكند كه در رابطه با واقعيت
مادی قرار گيرد بدون آنكه قوانين ماترﯾاليستی حاكم بر آن را برسميت
بشناسد .اﯾن تفكر از ﯾك طرف انسان را در ارتباط با واقعيت مادی قرار
ميدھد و از طرف دﯾگر با گفتن اﯾن كه واقعيت مادی را نميتوان
ك آماری ﯾكی از علومی است كه
شناخت ،وی را محدود میكند .فيزﯾ ِ
بوروژازی رشد داده است و دقيقا بيانگر اﯾن تفكر است .فيزﯾك آماری
)استاتيك( ربطی به جھان موجود ندارد .بر پاﯾه تفكر فيزﯾك آماری وجود
ھر چيز با ارزش آماری اش اثبات میشود .مثال فالن چيز برخی
ارزشھای آماری دارد كه وجود آنرا محتمل ميكند!! نه اﯾنكه فالن چيز
وجود دارد ﯾا نه!!بطور مثال میگوﯾند تو فالن و بھمان ارزش آماری
داری كه میتوانی موجود باشی و مسئله اﯾن نيست كه آﯾا تو وجود
داری ﯾا نه! اﯾن نظرﯾه بر مبنای احتماالت حرکت میکند .كل اﯾن رشته
از علوم بر مبنای احتماالت تكامل ﯾافته است ﯾعنی اﯾن فرض را نمی
ذارد كه جھان مادی وجود دارد بلكه احتماالت وجود آن را بررسی
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میكند .اﯾنكه آﯾا الكترون وجود دارد ﯾا نه مورد بحث اﯾنان نيست .بلكه
»احتماالت« وجود آن را بررسی می كند .اﯾنكه الکترون چيست و
شيوهی وجود آن چه شکلی است نيز بر مبنای احتماالت مورد بحث
قرار میگيرد .خالصه اﯾنكه پوزﯾتوﯾسم اﯾن تفكر را تكامل داده كه ما با
تجربيات محدود درگير باشيم و ھر آنچه را ھم كه بدست میآورﯾم در
سطح و محدودهی آن تجربهی محدود ببينيم .و درواقع حقيقت مادی
عينا موجود و قوانين حاكم بر آنھا و آنچه را كه میخواھيم در مورد آن
كشف كنيم را بطرز و شيوهای عميق آشكار نمیکند.
نوك تيز حملهی پوزﯾتوﯾسم و اگنوستيسم عليه "حقيقت مطلق" و
اﯾنكه جھان مادی موجود است و میتوان آن را شناخت است .آنھا بر
خالف دگماتيستھا اﯾن جنبه از تضاد ميان حقيقت مطلق و نسبی را
بزﯾر حمله برده و نفی میکنند.
لنين در كتاب ماترﯾاليسم و امپرﯾوكرﯾتيسم با اﯾنھا كه اعالم میكردند
"پدﯾدهھا را نمیتوان شناخت ،حقيقت مطلق در مورد ھيچ چيز موجود
نيست ،ساختار جھان و قوانين حاكم بر آن موجود نيستند" به مبارزه
برخاست .اﯾن انحراف به دليل شراﯾط و تغيير و تحوالت نوﯾنی كه بوجود
آمده بود بسيار حاد شد) .اگر بخاطر بياورﯾد قبال بحث كردﯾم كه ﯾكی از
ی رشد اپورتونيسم و روﯾزﯾونيسم بروز شراﯾط نوﯾن
زمينهھای ماد ِ
است( در آن زمان برخی تحوالت نوﯾن رخ داده بود .مثال كشف شده
بود كه رادﯾوم نيم عمر دارد،به اﯾن معنی كه برخی از عناصر رادﯾواكتيو
م آنچه ھستند
بشيوهی نيم عمر زوال میﯾابند و در ھر زمان معين ني ِ
میشوند و به شكل دﯾگری از ماده تبدﯾل میشوند .در رابطه با اﯾن
كشف فردی بنام ماخ كه بقول لنين فيزﯾكدانی خوب اما فيلسوفی
عقب مانده بود ،اعالم كرد كه ماده ناپدﯾد میشود .لنين در اﯾن مورد
بحث مھمی را پيش گذارد و گفت ماده نيست كه ناپدﯾد میشود بلكه
محدودﯾتھای شناخت ما دربارهی ماده است كه ناپدﯾد میشود.
محدودﯾتھای شناخت ما در رابطه با ماده با عميقتر شدن دركمان از
ماده ناپدﯾد میگردد .پس ،اﯾن ماده نيست كه ناپدﯾد میگردد ،ماده در
اشكال بینھاﯾت موجود است و از ﯾك شكل به شكل دﯾگری تغيير
میﯾابد .آنچه كه ناپدﯾد می شود محدودﯾتھای شناخت ما از ماده
است و اﯾن بسيار خوب است.
اﯾن موضع لنين بود .اما آنچه كه اﯾن پروفسور و دوستانش را در
سياست ناراحت میكرد زﯾاد ربطی به رادﯾوم و تجربهی رادﯾوم نداشت
بلكه مربوط به چيزی بود كه در سطح جھان در حال تكوﯾن بود.
ی رقابت آزاد به پاﯾان خود رسيده بود و ھمزمان
از ﯾك طرف سرماﯾهدار ِ
برخی پيش بينیھای ماركس و انگلس در مورد وقوغ انقالب پرولتری
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در اروپا كه گفته بودند در زمان معينی و در شراﯾط معينی در ﯾكسری از
كشورھا رخ خواھد داد ،درست از آب در نيامد .اﯾن پيش بينیھا اگرچه
منطبق بر واقعياتِ زمان خود بودند اما واقع نشدند .برخی طغيانھا و
انقالبات بورژواﯾی و پرولتری مانند كمون پارﯾس و برخی مبارزات دﯾگر
كه به اھميت كمون نبودند رخ دادند .اما جھاِن مادی عوض شده بود و
ی امپرﯾاليستی شده بود كه بھمراه خود
جھان وارد عصر سرماﯾهدار ِ
تغييرات معينی را به منصهی ظھور رسانيده بود .لنين از سيسيل
رو ِدس نقل میكند )در كتاب امپرﯾاليسم باالترﯾن مرحلهی
سرماﯾهداری( كه با طغيانھای اجتماعی و انقالب از ﯾكسو و
امپرﯾاليسم و سياستھای امپرﯾاليستی از سوی دﯾگر مواجه خواھيم
بود.
امپرﯾاليسم برخی نكات مثبت برای سرماﯾهداری بھمراه آورد .بطور
مثال قادر شد كه بخشھای مھمی از پرولتارﯾا را در كشورھای
ی اجتماعی و صلح طبقاتی معينی را
امپرﯾاليستی بخرد و ھارمون ِ
بدست آورد .و ارﯾستوكراسی كارگری را بمثابه پاﯾه اﯾن سياستھای
ت
صلح طبقاتی بكار گيرد .بر مبنای اﯾن پاﯾگاه اجتماعی )ﯾعنی اشرافي ِ
كارگری( برخی افکار رشد کرد که "شاﯾد ماركسيسم درست نبود و
آنچه را كه ماركس در مورد سرماﯾهداری ،جامعهی طبقاتی و مبارزهی
طبقاتی كشف كرده درست نيست و آن چنان كه میبينيد تجربهی ما
در اشرافيت کارگری و سبك زندگی ما نشان میدھد كه میتوان به
برخی چيزھا مانند باال رفتن دستمزدھا ،حقوق و غيره دست ﯾافت.
میتوان بجای رولوسيون )انقالب( اولوسيون )بھبود تدرﯾجی( داشت و
بطور مسالمت آميز به سوسياليسم گذر كرد و! "...
اﯾن طرز تفكر پاﯾه اجتماعی دارد که ھمان اشرافيت كارگری است.
شوونيسم ﯾا عظمت طلبی اﯾن طرز تفكر را ھمراھی میكند زﯾرا به
ھمه چيز از دﯾدگاه و از زاوﯾهی منافع ،مسائل و راحتی نسبی
اشرافيت کارگری نظر میاندازد .اﯾن طرز تفكر مخالف غارت
امپرﯾاليستی كشورھای دﯾگر نيست .بنابراﯾن آنھا از اﯾن زاوﯾه به جھان
مینگرند كه چه چيزی در ﯾك زمان معين ،و در چارچوب محدودی برای
اشرافيت كارگری در كشورھای امپرﯾاليستی امكانپذﯾر است .اﯾن طرز
تفكر در زمان خود شوونيسم و اروپا محوری شدﯾدی را وارد جنبش
كارگری اروپا كرد .نه تنھا اﯾن ،بلكه اﯾن تغييرات اﯾن سوال را پيش آورد
كه آﯾا ماركسيسم درست است ،شاﯾد باﯾد اصول علمی آن بزﯾر سوال
كشيده شود و غيره .مھم نيست منطبق بر واقعيات نسبی میباشد
ﯾا نه ،شاﯾد باﯾد مورد تجدﯾدنظر قرار گيرد ،شاﯾد باﯾد آن را كامال بدور
انداخت و بجای آن برنشتينيسم )روﯾزنيسم زمان ماركس( را آورد؟
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عالوه بر تغيير شراﯾط  ،شكست انقالب  ١٩٠۵در روسيه نيز ضربهی
دﯾگری به مارکسيسم و انقالب وارد آورد و اﯾن جرﯾان فکری را تشدﯾد
ی
کرد .اگنوستيسم ،انحالل طلبی و انواع انحرافات مشابه كه درست ِ
علم ماركسيسم را بزﯾر سوال ميبرد شكوفا شد .بخصوص در روسيه
شراﯾط بسيار حاد شد .بوگدانف در حزب بلشوﯾك رھبر اﯾن انحراف بود
و لنين میباﯾد عليهاش مبارزه میكرد .لنين میگوﯾد؛ به دليل آنكه
ماركسيسم ﯾك دگم بيروح نيست و ﯾك راھنمای عمل زنده است و به
دليل آنكه با جھان مادی و شراﯾط اجتماعی دست به گرﯾبان است و به
دليل آنكه میخواھد آن را تغيير دھد ،به تمام اﯾن دالﯾل است كه نه
اتفاقات بلكه ھر تغيير ناگھانی كه در شراﯾط مادی جامعه رخ میدھد
بطور اجتنابناپذﯾر بر ماركسيسم تاثير ميپگذارد و در آن انعكاس
میﯾابد .به اﯾن دليل است كه ماركسيسم ﯾا ماركسيستھا به بحران
میافتند .زﯾرا ماركسيستھا آنھاﯾی ھستند كه میخواھند واقعيات
مادی را تغيير دھند )در ماركسيسم پراتيك مسئله ای مركزی است،
برای تئوری شناخت ماركسيستی پراتيك مسئله مركزی است( .از
ی آنھا با واقعياتِ مادی و تغيير اﯾن واقعياتِ مادی درگير
آنجا كه تئور ِ
است ،زمانیكه آنچه با آن دست به گرﯾبان ھستند ﯾعنی جھان مادی
دچار تغييرات ناگھانی میشود ،در ميان ماركسيستھا نيز بحران
بوجود میآﯾد .در اﯾن رابطه لنين به دورهی بين  ١٩٠۵-١٩٠٧و بحران
پس از شكست انقالب اشاره میكند .اما او میگوﯾد باﯾد بر اﯾن
شراﯾط و اﯾن تغييرات احاطه ﯾافت و باﯾد در حيطهی فلسفی و
سياسی به دفاع از ماركسيسم و اصول علمی آن برخاست.
ماركسيستھا باﯾد بر شراﯾط نوﯾن و تغييرات احاطه ﯾافته و اجازه رشد
به اپورتونيسم و روﯾزﯾونيسم را ندھند .او در اﯾن رابطه اثر مھم خود
ماترﯾاليسم و امپرﯾوكرﯾتيسيم را ارائه داد.
لنين مبارزه سختی را عليه اﯾنگونه انحرافات انحالل طلبانه،
اگنوستيكی ،امپرﯾسيتی ،پوزﯾتوﯾستی ،كه انحرافات اپورتونيستی
درون جنبش بودند به پيش برد .او ھمچنين به فالسفه و فيزﯾكدانان
بورژوازی حمله كرد .اﯾن روند انحرافی به صور گوناگون فلسفی در
صفوف جنبش بينالمللی و در ميان ھمراھان ماركسيسم خود را
منعكس ساخت.
در آمرﯾكا پوزﯾتوﯾسم شكل پراگماتيسم و فلسفه پراگماتيستی را
گرفت .اﯾنكه چرا در آمرﯾكا اﯾن روند اپورتونيستی به شكل پراگماتيسم
بروز میكند دقيقا مرتبط با نقش مسلط بورژوازی آمرﯾکا در جھان،
كنترل قسمت اعظم اقتصاد و سياست جھانی و سلطهی نظامی آن
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بر جھان و غيره است .بورژوازی آمرﯾكا بھمراه صدور سرماﯾه ،فلسفه
ملیاش را ھم صادر میكند.
نفوذ اﯾن انحراف پراگماتيستی بوضوح در صور مختلف در تشكالت
مختلف جھان دﯾده ميشود .اﯾن انحراف پراگماتيستی ،زمانی كه به
زبان سياسی ترجمه شود ،در شعار برنشين )كه لنين در "چه باﯾد
كرد" افشا كرده( خالصه میگردد كه میگفت" ،جنبش ھمه چيز
است ،تعداد و كميت ھمه چيز است و ھدف نھاﯾی ھيچ چيز" و اﯾنكه
در ھر مرحله از مبارزه باﯾد فقط توجه را به خود آن مرحله از مبارزه
معطوف داشت )و نه اﯾنكه آن مرحله را طوری باﯾد پيش برد كه به
تحقق كل استراتژی و نقشه انقالب خدمت كند( .لنين در سال ١٩٠٢
مبارزهی سختی را عليه اﯾن انحراف كه بصورت "تاكتيك بمثابه نقشه،
تاكتيك به مثابه پروسه" از آن نام میبرد ،دامن زد .وی عليه اﯾن
انحراف كه گوﯾا ھر زمان كه مسئلهای نوﯾن پيش میآﯾد باﯾد تاكتيك
نوﯾنی اتخاذ كرد ،و در شراﯾط دﯾگری تاكتيك دﯾگری و دوباره تاكتيك
دﯾگری و ...و باالخره جمع اﯾن تاكتيكھا استراتژی ما را تشكيل
میدھند و جمع اﯾن تاكتيكھا پروسهی انقالب كردن را تشكيل
میدھند ،مبارزه كرد .لنين اﯾن نگرش را به باد مسخره میگرفت.
فلسفه اگنوستيكی مانند پوزﯾتوﯾسم ھمه پروسه را در تاكتيك خالصه
میكند و میگوﯾد اگر تاكتيك نداشته باشيم ھيچ چيز ندارﯾم .طبق اﯾن
طرز تفکر ،ھيچكس به لحاظ فلسفی و اﯾدئولوژﯾكی حق ندارد ادعا كند
که پروسهھای عينی موجودند و میتوان ساختار آنھا و
قانونمندیھای حرکت آنھا را درﯾافت و بر مبنای آن عمل كرد .طبق
اﯾن طرز تفکر ،اﯾنھا ھمه غيرممكن است و ما فقط میتوانيم به
مسائل قابل لمس جلوی پا بپردازﯾم و نه بيش.
پراگماتيسم اساسا معتقد است که ھر آنچه فیالحال مفيد است،
حقيقت است .اگر چيزی قابل استفاده و مفيد باشد باﯾد درست باشد.
مثال اگر در كار تودهای در محالتِ کارگری و زحمتكشی چادر سر كنيم
بيشتر مقبول عامه واقع ميشوﯾم و بيشتر مثال میتوانيم پاﯾه جمع
كنيم ،پس باﯾد چادر سر كردن درست باشد! .پراگماتيستھا براﯾشان
مھم نيست كه در ھر زمان معين آدمھا با چه روحيهای به دور
مبارزهای جمع میشوند .اصال اﯾن مسئله كه تودهھای مردم به دور
چه خطی متشكل شد اند براﯾشان واجد اھميت نيست .اﯾن
فلسفهی پراگماتيستی است .بنابراﯾن میبينيد كه اﯾن گراﯾش از
اصول علمی حركت نكرده و اساسا ارزشی برای آن قائل نيست .آنھا
نمیفھمند كه باﯾد به قوانين علمی موجود كه بدرستی )اما بطور
نسبی( منطبق بر جھان مادی اند تكيه كرد ،به اﯾن قوانين علمی به
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مثابه حقيقت نسبی تكيه كرد و آنھا را به عمل در آورد تا اﯾنكه حقيقت
نسبی را عميقتر كرده و به حقيقت مطلق نزدﯾكتر کنيم .آنھا چنين
نمیكنند آنھا از انكار حقيقت نسبی عزﯾمت میكنند و روﯾزﯾونيسم و
اپورتونيسم میآفرﯾنند .و از ھر چرخشی در اوضاع و مواجه شدن با
مسائل و تضادھای نوﯾن ،به مثابه عذر موجھی برای كنار گذاردن اصول
استفاده میكنند .اﯾن انحراف ،قطب مقابل انحراف دگماتيستی
میباشد  .دگماتيستھا ﯾك حقيقت نسبی را گرفته و آن را مطلق جا
زده و پاﯾان شناخت را اعالم میكنند .آنھا اعالم میكنندكه آن حقيقت
ن
ی نزدﯾكتر شد ِ
نسبی ،حقيقت مطلق است .آنھا حركت تكامل ِ
حقيقت نسبی به حقيقت مطلق را منجمد میكنند.
ھر دو انحراف باال ھميشه در تارﯾخ ماركسيسم ظھور كردهاند و عليه
ی
آنھا مبارزه درگرفته است .مبارزه برای زنده نگاھداشتن متدولوژ ِ
علمی ماركسيسم ،متدولوژیی كه بر مبنای علم نھاده شده است
ضروری بوده است.
خط کسب شناخت بخشی از خط سياسی و اﯾدئولوژﯾک است
کمونيستھای چينی ھميشه میگفتند درستی ﯾا نادرستی خط
سياسی و اﯾدئولوژﯾك ھمه چيز را تعيين میكند .آنھا بدرستی بر
اھميت درستی خط سياسی اﯾدئولوژﯾك تاکيد میكردند .آنھا در
مقاالت دﯾگری بر ﯾك مسئله بسيار مھم اشاره میكنند و آن اﯾنكه،
ن شناخت بخشی از خط
ط بدست آورد ِ
ط كسب شناخت ﯾا خ ِ
خ ِ
سياسی و اﯾدئولوژﯾك است .باﯾد خط صحيح در مورد كسب شناخت
داشت .باﯾد الگوﯾی برای كسب شناخت داشته باشيم تا اﯾنكه بتوانيم
زمانیكه به جمع آوری شناخت میپردازﯾم ،درستترﯾن شناخت را
کسب کرده و بر پاﯾهی آن نقشه و سياستھای ھر دوره را تدوﯾن
ط
كنيم .بنابراﯾن باﯾد به اﯾن مسئله ھم اھميت داد :به مسئلهی "خ ِ
كسب شناخت" .اگر ما ﯾك خط درست سياسی اﯾدئولوژﯾك داشته
باشيم اما خط كسب شناختمان نادرست باشد ،بزودی در نتيجهی
داشتن اﯾن متدولوژی غلط ،خط سياسی و اﯾدئولوژﯾك درستمان نيز به
قھقرا رفته و به غلط تبدﯾل خواھد شد .چرا؟ بدﯾن دليل كه بزودی بطور
اجتناب ناپذﯾر شراﯾط عوض خواھد شد و ما با مسائل و تضادھای نوﯾن
مواجه خواھيم شد و باﯾد با تحليل شراﯾط و مسائل نوﯾن خط خود را
تكامل بخشيم .در ھمين زمان اگر متدولوژی كسب دانش و ارتقاء
شناختمان غلط باشد ،خطمان را در جھت غلطی تكامل خواھيم داد.
متدولوژی غلط بر روی خط اثر گذارده و آن را تغيير خواھد داد .با
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متدولوژی غلط )ﯾا خط غلط در مورد كسب شناخت و ارتقا شناختمان
از پروسهھای مادی( قادر نخواھيم بود خط سياسی صحيح را در
راستای صحيح ارتقا دھيم و نه تنھا حقيقت نسبیی آن زمان معين به
حقيقت مطلق نزدﯾكتر نخواھد شد بلكه ازآن دورتر نيز خواھد شد.
اﯾن انحراف گاھی به اﯾن شكل بروز میكند كه برخی سعی میكنند
با منطق بورژواﯾی از مواضع ماترﯾاليست دﯾالكتيكی دفاع كنند .آنھا
سعی میكنند از نتاﯾج ﯾك طرز تفكر دﯾالكتيكی) ،مثال از ﯾك برنامه ی
م.ل.م( با ﯾك منطق بورژواﯾی دفاع كرده و با ﯾك منطق بورژواﯾی آن را
بعمل درآورند .اﯾن ،دﯾر ﯾا زود به شكست طلبی خواھد كشيد ،زﯾرا
قادر نخواھد بود حتی برنامه را بدرستی بعمل درآورند.
تمام مباحث مربوط به شناخت با وظاﯾفی كه در زمينهی جمعبندی از
تجارب و مسائل نوﯾن مقابل ماست مرتبط است .ما پدﯾدهھای نو و
تجارب خود را چگونه سنتز میكنيم؟ بقول مائوتسه دون چگونه باﯾد
كاه را از گندم جدا كرد ،از شر جوانب غيراساسی خالص شد و به
اساسیھا چسبيد ،و از غير مھم به مھم پرداخت ،از سطح به عمق
نفوذ كرد و از ظاھر به باطن پرداخت؟ تواناﯾی در پرداختن به اﯾن
مقولهھای پيچيده ،بسيار مھم و اساسی است .باﯾد در اﯾن زمينهھای
فلسفی به مبارزه و ﯾادگيری دامن زد .بوضوح میتوان دﯾد كه چگونه
اﯾن مباحث در ارتباط مستقيم با مسائل سياسی است .مسائل
ن خودمان ،تجربه انقالب ،مسائل مربوط به
مربوط به تجربهی سازما ِ
تارﯾخ جنبش بينالمللی كمونيستی را چگونه باﯾد جمعبندی كرد؟
متدولوژی ما در جمعبندی از اشتباھات و انحرافات گذشته ،مثبت و
منفی ھا چيست؟ ھمه میگوﯾند كه باﯾد از گذشته درس آموخت و
ی
غيره .سوال اﯾنجاست كه چه چيزی را باﯾد ﯾاد بگيرﯾم؟ چگونگ ِ
جمعبندی از گذشته ھمواره از مسائل مھم مبارزه دو خط در جنبش
كمونيستی بوده است.
ت داشتن خط صحيحِ كسب شناخت فقط در رابطه با سنتز
اھمي ِ
صحيح تجارب نيست .مضاف بر اﯾن ،مسئلهای دﯾگر نيز در اﯾن ميان
موجود است و آن اﯾنكه جامعه مرتبا تحول میﯾابد .جامعه به دليل
حركت اساسیاش تحول میبابد ،تضادھای مختلفی كه از تضاد
اساسی آن سرچشمه میگيرند ظھور میكنند ،مبارزه طبقاتی در
جرﯾان است و موجب تغيير و تحوالت میشود و غيره .خالصه آنكه
جامعه در حركت داخلیش تغيير و تحول میﯾابد و الزم است كه به
روشنترﯾن ،و عميقترﯾن وجھی به توضيح و تشرﯾح اﯾن ماده كه
خواھان تغيير آن ھستيم بپردازﯾم .و دقيقا دليل اﯾن بحثھای فلسفی
و بحث در مورد مقولهھائی چون جھش ،شراﯾط درونی و بيرونی،
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كميت و كيفيت و غيره ،ھمين است .برای مثال اﯾنكه رابطهی بين
ی اﯾنھا آﯾا
تحوالت بينالمللی و ملی چيست؟ در رابطهی دﯾالكتيك ِ
تغييراتی پدﯾد آمده است ﯾا خير؟ آﯾا آنچه را كه ماركس در سالھای
 1840در مورد كمپانی ھند شرقی و عملكرد آن در ھندوستان گفت،
امروزه ما میتوانيم در مورد امپرﯾاليسم بگوﯾيم؟ بنابراﯾن تغييراتی در
رابطه فوق الذكر )ملی و بينالمللی( پدﯾد آمده كه باﯾد توسط ما درك
گردد .در اﯾنجا نيز برمیگردﯾم به مسئلهی رابطهی بين شناخت
نسبی و حقيقت مطلق .اﯾنجا كسی نمیگوﯾد آنچه كه ماركس ﯾا
لنين گفتند غلط بود بلكه اﯾن را میگوئيم كه حقيقت نسبی باﯾد مرتب
متحول شده و مرتب به حقيقت مطلق نزدﯾكتر شده و بيشتر آن را در
بر بگيرد و اﯾن زندگی ماركسيسم است.
از دو انحراف )دگماتيسم و اگنوستيسم( فوق كدام امروزه
عمده میباشد ؟
اگرچه میتوان گفت كه امروزه انحالل طلبی و اگنوستيسم عمده
است و اﯾن روﯾزﯾونيسم است كه دارد قدرت پيدا میكند ،اما ھر دو
انحراف به ﯾك اندازه خطرناكند .جنبهی عمدهی روﯾزﯾونيسم امروزه
انحالل طلبی است .اما دگماتيسم آب به آسياب انحالل طلبی میرﯾزد
و انحالل طلبی از طرﯾق و از درﯾچه دگماتيسم نيز عمل میكند .انور
خوجه در پوشش دگماتيسم و با ﯾك متدولوژی دگماتيستی م .ل.م را
منحل میكند ،و به خدمات مائو در ارتقاء علم م.ل .حمله میكند .اﯾن
انحراف ھم بسيار مھم است .زمانی كه بحران ،جنبش ماركسيستی
را میگيرد برخی به جنبه علمی ماركسيسم حمله میكنند ،كامال آن
را دور میاندازند ،به اندﯾشه مائو حمله میكنند و آن را به زﯾر سوال
میكشند .اما در مقابل ،دگماتيستھا ھم رابطهی ميان حقيقت
نسبی و حقيقت مطلق را قبول نداشته و خواھان نوعی تئوری
ھميشگی و "وحدت وجود" ھستند .آنھا حقاﯾق نسبی معينی را
گرفته و آنھا را حقاﯾق ابدی میخوانند و به آنھا نوعی خلوص الھی
میبخشند .مثال انور خوجه در بحران امروزی خواھان بازگشت به
اشتباھات استالين است.
زمانی كه ﯾك حزب ﯾا سازمان كمونيستی در پيچ و خم مبارزه طبقاتی
دچار بحران میشود ،برخی سعی میكنند آنرا به مواضع
اپورتونيستی و روﯾزﯾونيستی بكشانند .و عذرشان اﯾن است كه
شراﯾط نوﯾنی است ،تاكتيكھای نوﯾن الزم است و غيره .در مقابل اﯾن
اپورتونيستھا ،برخیھا كه متد ماترﯾاليست دﯾالكتيكی ندارند كه
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بدانند چگونه باﯾد فكر كرد و عمل كرد ،بزور سعی ميكنند تحت عنوان
محفوظ نگاھداشتن سازمان ﯾا حزب از خطر روﯾزﯾونيسم و اپورتونيسم،
آنرا به عقب بكشند و سير تكاملی شناخت آن را منجمد کنند .خالصه
آنكه سعی میكنندحزب را به موضعی دگماتيستی بكشانند.
دگماتيستھا میگوﯾند كه فالن حد معين برای سازمان ﯾا حزب ما
كافی است ،آنچه كه ما مثال در سال  1970میگفتيم درست بود ـ كه
البته درست بود ـ پس به  1970برگردﯾم و از آن دفاع كنيم ،بگذارﯾد
آنچه را كه اپورتونيستپھا امروزه در سال  1984در صفوف ما میگوﯾند
مشکل اپورتونيسم را حل نمیكند ،تارﯾخ را
ما نگوئيم .اما اﯾن روﯾکرد،
ِ
نمیتوان به  1970برگرداند ،درست است كه نباﯾد آن چيزھای درست
سال  1970را رد كرد ،اما امروزه برای غلبه بر اپورتونيستھا ،متد
بازگشت به  ١٩٧٠متد مرگباریست .آنچه كه الزم است انجام دھيم
آن است كه باﯾد با تواناﯾی شراﯾط مادی را توضيح دھيم و در چارچوب
آن به عمل بپردازﯾم .ما ھمواره باﯾد كليه شراﯾط مادی جدﯾد را كه
گيجی بوجود آورده و زمينهای برای بوجود آمدن و رشد انحراف
اپورتونيستی است تحليل كنيم و براﯾش جواب ماركسيستی داشته
باشيم .ما ھمواره باﯾد شراﯾط نوﯾن را با روش ماركسيستی تحليل
كنيم و بر آن احاطه ﯾابيم.
شراﯾط نوﯾن را نمیتوان به اپورتونيستھا واگذار كرد ،آنھا ھميشه
صحبت از شراﯾط نوﯾن خواھند كرد .باﯾد آنچه كه م .ل.م میگوﯾد انجام
داد .بنابراﯾن دگماتيسم كمكی در غلبه بر اپورتونيسم نخواھد كرد،
بلكه زمينهھای جدﯾدی را برای آن فراھم خواھد آورد ،اپورتونيستھا با
فراغ بال بيشتری خواھند گفت كه شراﯾط نوﯾنی بوجود آمده و دﯾگر
نمیتوان امروزه مانند گذشته ...از گفتگوی فوق روشن میگردد كه
چگونه اﯾن دو انحراف به ھم تبدﯾل شده و در ھم تداخل میكنند.
امروزه به جرات میتوان گفت كه روﯾزﯾونيسم انحراف عمده است.
روﯾزﯾونيسم كه پاﯾه ھای علمی ماركسيسم را تحرﯾف میكند .اما اﯾن
وﯾژگی ماركسيسم در ھر دوره ای است .در بحرانھای مھم كه
صحبت آن رفت ھميشه به ماركسيسم حمله شده و گفته شده
است که دﯾگر معتبر نيست .اما امروزه اﯾن حمله چه شكلی بخود
گرفته است؟ ﯾك شكل عام دارد و ھمچنين دارای اشكال خاص نيز
میباشد )توجه كنيد كه اﯾن مباحث در سال  ۶٣ﯾا  ١٩٨۴در جرﯾان
است ـ وﯾراستار( .مثال انور خوجه مثال خوبی است .انور خوجه ﯾك
روﯾزﯾونيست است .او چگونه حمله میكند؟ در شكل دگماتيسم.
شكل خاص اپورتونيسم وی داشتن متدولوژی دگماتيستی است .در
برخی از احزاب دﯾگر میتوان گراﯾش روﯾزﯾونيستی را تحت لوای كشف
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"ﯾك حقيقت نسبی نوﯾن" دروغين ،ﯾافت .مثال تز "كامپيوتری" )نظرﯾه
ای كه ميگوﯾد با كامپيوتری شدن ابزار توليد دﯾگر طبقه كارگر موجود
نيست و غيره ـ وﯾراستار( .اما بھر صورت ،باﯾد مسئله را جواب گفت
وگرنه روﯾزﯾونيستھا و اپورتونيستھا قادر میشوند اغتشاش
سياسی به پا كنند .اگر اتورﯾته و ﯾك پاﯾگاه و موضع سياسی
اﯾدئولوژﯾك قدرتمندی موجود باشد آنھا قادر به اﯾنگونه جوالن دادن
نخواھند بود .روﯾزﯾونيستھا و اپورتونيستھا روی ھوا عمل نمیكنند.
بلكه روی مسائل واقعی كه پرداختن به زندگی مادی بوجود آورده
انگشت میگذارند ولی به آنھا جوابھای اپورتونيستی و روﯾزﯾونيستی
درگير حيات مادی میشوﯾم
میدھند .ھنگامی كه ما به طرق گوناگون
ِ
 -چه زمانی كه توليد میكنيم ،چه زمانی كه مبارزه طبقاتی میكنيم ،چه زمانی که درگير آزمونھای علمی میشوﯾم  --ھميشه سوال
پيش مياﯾد كه چه چيزی درست است؟ اﯾن ﯾا آن؟ آﯾا اﯾن امكان دارد ﯾا
ندارد؟ آﯾا باﯾد اﯾنگونه عمل كنيم ﯾا آنگونه؟ اپورتونيستھا و
روﯾزﯾونيستھا روی اﯾن زمينهھای مادی است كه عمل میكنند و
فقط در صورتی میتوانيم عرصه را بر آنھا تنگ کنيم که با به کاربست
ماركسيسم لنينيسم مائوئيسم بر اﯾن زمينهھا احاطه بيابيم و با
تشرﯾح آنھا نشان دھيم که چرا آنچه ما میگوئيم درست است و نه
آنچه آنھا میگوﯾند .ما باﯾد بگوئيم بله تغيير و تحوالتی رخ داده اما اﯾن
تغيير و تحوالت چيستند و چرا بوجود آمدهاند و چگونه باﯾد به آنھا
پرداخت .بطور مثال بورژوازی ھزاران و ميليونھا مقاله در مورد
امپرﯾاليسم نوشته است :در مورد سيستم بانكی ،انباشت سرماﯾه و
غيره .و ميلياردھا نفر روزمره آنھا را میخوانند .م.ل.م ھا ھم باﯾد به
اﯾن مقوله امپرﯾاليسم بيشتر بپردازند ،امپرﯾاليسم چگونه عمل
میكند ،كاراكتر عمدهی بحران آن امروزه چيست؟ بسياری از
كمونيستھا در اﯾن زمينه معموال اﯾنگونه جواب میدھند :بحران،
ن سود است و آنھا باﯾد وارد جنگ جھانی شوند...
بحرا ِ
اما اﯾن را ما مدتھا قبل گفتهاﯾم .البته اﯾن امروز ھم درست است اما
كافی نيست .وﯾژگیھای امپرﯾاليسم امروز چيست؟ مثال دﯾگری از
دگماتيسم بزنيم :حزب كمونيست چين انحرافی داشت كه برای
مقابله با آن مائو مقالهی "درباره تضاد" را نوشت .در آن مقاله مائو
میگوﯾد ،امپرﯾسم ،اگنوسيتيسم ،پوزﯾتوﯾسم خطری در حزب است.
مائو میگوﯾد که در حزب کمونيست چين ﯾك روند امپرﯾستی وجود دارد
اما مسئلهی عمده دگماتيسم وانگ مين است و توضيح میدھد که
دگماتيسم ﯾعنی ماركسيسم را به ﯾك دگم بی روح كه قادر نيست
چيزھای نوﯾن را توضيح دھد و راه حل نشان دھد تبدﯾل كردن؛ آنھا
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چنين میانگارند و چنين میپندارند كه ماركسيسم ﯾك كاتالوگ
)شاﯾد كاتالوگ نسبتا بزرگ( جلد مقواﯾی است كه در درونش
نسخهھای مختلفی در مورد مسائل مختلف انقالب ھست و كار حزب
فقط كار ﯾك منشی خوب است كه باﯾد تشخيص دھد ھر زمان كدامين
نسخه مناسب را بيرون بكشد و به استفاده و عمل بگذارد و اﯾن تمام
كار ﯾك حزب كمونيستی است .و ھر زمان ھم كه انحرافی مشاھده
میشود میگوﯾند نسخه درست و مناسب بيرون كشيده نشده
است.
اﯾن درك دگماتيستی از م.ل.م است .اﯾنان فكر میكنندكه علم چيزی
است كه نوشته شده و تمام شده )مانند قران( و ﯾك كاالی تمام شده
و كامل است .مقابله با چنين گراﯾشی بسيار مھم است زﯾرا ما
میخواھيم جھان را تغيير دھيم .پراتيك ،تغيير دادن جھان ،ﯾك مسئله
مركزی است .ما میخواھيم جھان را بفھميم كه عوضش كنيم .در اﯾن
ميان باﯾد توجه كرد كه اﯾن چيزی كه میخواھيم عوضش كنيم مرتب
در حال حركت است .برخی جوانب آن تغيير میكند ،تكامل میﯾابد...
پس باﯾد در ھر زمان معين اﯾن پدﯾدهی تحول ﯾافته را مشاھده كرد و
جذبش كرد و مبنای اﯾن مشاھده و جذب نباﯾد امپرﯾستی باشد بلكه
باﯾد بر مبنای ماترﯾاليسم دﯾالكتيك و علمی باشد .در اﯾن راه باﯾد از پل
بارﯾكی گذر كرد كه ﯾك طرفش پرتگاه دگماتيسم است و طرف دﯾگرش
پرتگاه پوزﯾتوﯾسم .فقط آنھاﯾی كه جرات كنند كه بر روی اﯾن پل گام زده
و آن را بسازند ،قادر به انقالب كردن خواھند بود .امروزه مبارزهجوﯾی در
اﯾن عرصه فقط دفاع از ماركسيسم لنينيسم مائوئيسم نيست بلكه
بكار بست آن و تعميم آن به مسائل نوﯾن و شراﯾط نوﯾن و برای حل
تضادھای ھر دم ظاھر شونده است .باﯾد روی شانهھای مائوتسه
دون اﯾستاد .با اﯾستادن روی شانهھای وی میتوانيم سر را از آب
بيرون نگاه دارﯾم .به اﯾن ترتيب نه اﯾنكه ما مشھور و ﯾا بسيار بزرگ
خواھيم شد بلكه فقط قادر خواھيم شد كه انقالب كنيم .اﯾن كنه
ماترﯾاليسم و ماترﯾاليسم دﯾالكتيك است .باﯾد اﯾنگونه به جھان مادی
پرداخت.
سوال :در صحبتھا به حجاب اشاره شد؟ برخورد صحيح به اﯾن مسئله
چه باﯾد می بود و چيست؟
پاسخ:اﯾن درست است كه حجاب ھم توسط پاﯾگاه اجتماعی
خمينی ،ھم توسط تودهھای پرولتری استفاده ميشود ـ حتی بسياری
از زنان انقالبی از آن بعنوان پوششی برای حمل اسلحه استفاده
میكنند ...اما از نظر اﯾدئولوژﯾك خجاب مال پرولتارﯾا نيست .و
كمونيستھا باﯾد با آن مخالفت كنند و باﯾد برای تروﯾج افکارشان در اﯾن
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زمينه مبارزه كنند .اﯾنكه رژﯾم جمھوری اسالمی پس از انقالب قوانينی
ق اسالمی وضع كرد فقط نشانهی آن
مبنی بر تحميل حجاب و اخال ِ
نبود كه ﯾك كابوس فناتيكی و فرھنگ حزب اللھی در راه است بلكه
ھمچنين و مھمتر اشاره ای بود به آنكه رژﯾم ھار خواھد بود و حمله به
تودهھا را شروع خواھد كرد .افکار و حرفھائی از اﯾن قبيل که" ،تودهھا
مشی توده ای
ط
چادر سر میكنند  .شاﯾد درست است كه بخاطر خ ِ
ِ
موقتا از آن استفاده كنيم ،برای اﯾنكه در ميان تودهھا اﯾزوله نشوﯾم،
پيوندمان را از دست ندھيم ،شاﯾد الزم باشد با چادر مخالفت نكنيم و
ﯾا موقتی «...و از اﯾن قبيل حرفھا كه خيلی در سازمان زده میشد،
نشانهی آن بوده كه اصال اﯾن خط نفھميده كه خمينی و رژﯾمش از
ھمان ب بسم ﷲ ضد تودهھا ھستند و اﯾن قانون را بعنوان اعالن
جنگ به تودهھا علم كردهاند و اﯾنكه با اﯾن قانون خمينی دارد به پاﯾه
اجتماعیش چراغ میزند كه" :موقع حمله و تعرض دارد سر
میرسد" .كمونيستھا میباﯾست اﯾن را افشا میكردند و پاﯾه
اجتماعی خود را آماده ميكردند و میگفتند كه ما ھم حمله خواھيم
كرد ،اﯾن رژﯾم در بحران است و كودتا خواھد كرد و ...ما نيز میباﯾست
در موضع حمله قرار میگرفتيم و موقعيت را از دست نمیدادﯾم و
مرتب خمينی را افشا میكردﯾم.
تحليل ماترﯾاليست مكانيكی میگفت كه" ،تودهھا چادر به سر
میكنند پس اگر كمونيستھا با آن ضدﯾت کنند در ميان تودهھا منفرد
میشوند و نمیتوانند به فعاليتھای انقالبی خود در ميان توده ادامه
دھند« .پراگماتيسم ھم ھمين را میگوﯾد :آنچه كه مھم است تعداد
است و نه خط .در حاليكه تواناﯾی ما در خط ماست ﯾعنی در قدرت ما
در تشرﯾح درست جھان و درك اﯾنكه چگونه ميشود جھان را عوض كرد.
پس مسئلهی عمده آن نيست كه چادر در بين توده ھای مردم راﯾج
است .مسئلهی عمده آن است كه توسط مرتجعين و بر مبنای برخی
تماﯾالت عقب افتاده تودهھا و ﯾك قشر خاص اجتماعی استفاده
میشود و ماھيتی ضد زن دارد .نكته در اﯾن جاست كه كمونيستھا
باﯾد مبارزه كنند و نشان دھند كه چادر عقب مانده و ارتجاعی است.
باﯾد تودهھائی را كه چادر سر میكنند در مورد ماھيت آن آگاه كرد و از
آنان انتقاد كرد .و توده ھای عقب مانده كه مدافع آن ھستند را
شدﯾدتر تحت انتقاد قرار داد و منفردشان ساخت .انقالبيون متعھد باﯾد
با صراحت عملكرد صحيح خود و آرمان خود را برای تودهھا تشرﯾج كنند.
و بگوﯾند كه ما برای رسيدن به اﯾن اھداف مبارزه میكنيم ،ما اﯾنگونه
لباس میپوشيم و به مسئله زنان اﯾنگونه برخورد میكنيم و اگر شما
)ﯾعنی توده ھا( به مسئلهی زنان اﯾنگونه برخورد نمیكنيد بما اعتماد
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نكنيد! بروﯾد به ھمان خمينی اعتماد كنيد ...موضع ما در مورد مسئله
زنان اﯾنست ،رفقای ما اﯾنگونه ھستند ،ھم زن و مرد ھم اﯾنگونه
است .اراذل و اوباش اﯾن رژﯾم كه طرفدار چادرند به زنان تجاوز میكنند.
ما ضد چادر و اخالقيات اسالمی ھستيم و دارای اخالقيات و فرھنگ
انقالبی میباشيم .پراتيك ما اﯾن را نشان میدھد .ما جھان را تغيير
میدھيم .فقط با تفيير جھان است كه در طوالنی مدت تودهھا از شر
چادر و دﯾگر تماﯾالت عقب افتاده كامال خالص خواھند شد .اما برای آن
باﯾد مبارزه كرد .پس در طوالنی مدت از شر اﯾن تماﯾالت عقب افتاده
خالص خواھيم شد اما به شرطی که از ابتدا از نظر اﯾدئولوژﯾك
سياسی به مخالفت برخيزﯾم و فعاالنه براﯾش كار كنيم .اگر امروز اﯾن
کار نشود ،ﯾعنی اگر از ابتدا ،عام )آرمانھایمان( بهگونهای در خاص
)خط و عملكرد امروزی( حضور نداشته باشد به آن دست نخواھيم
ﯾافت! بله ھدف نھاﯾی چيزی است و جنبش ھمه چيز نيست! )كناﯾه
است به شعار برنشتين كه ميگفت ھدف نھاﯾی ھيچ چيز و جنبش
ھمه چيز است ـ وﯾراستار( .اﯾن ھدف نھاﯾی باﯾد در ھر آنچه كه
میكنيم به شکلی حضور ﯾابد و انعكاس داشته باشد .اﯾن تنھا راھی
است كه میتوان قطب مخالف آنچه موجود و مسلط است را برپا
ساخت .ما از ابتدا باﯾد قطب خود را در مقابل قطب مقابل بسازﯾم و
قطب ما فقط در مخالفت با سوی دﯾگر تضاد میتواند تكامل ﯾابد .ھر
خطی غير از اﯾن اكونوميسم و دنباله روی از توده ھاست.
تواضح و فروتنی نسبت به تودهھا!
در سری اول مبحث بدنبال بحث "حجاب" به مسئلهی "خط توده ای" و
"تواضع و فروتنی" در مقابل تودهھا و اعتقادات تودهھا رسيدﯾم كه در
ابتدای اﯾن بخش قبل از ورود به بحث ھای فلسفی به اﯾن نكته
"تواضع و فروتنی" بيشتر میپردازﯾم.
من كلمه "تواضع" را برای تحرﯾك افکار و بحث انتخاب كردهام .نكته
خاصی را نمیخواستم پيش بكشم ،بلكه میخواستم مسائل با
روشنی و قاطعيت طرح شوند و افكار به كار بيفتد .از "تواضع" من
ميخواھم به نوعی اخالقگری اشاره كنم .اخالقگری ای كه در ظاھر
به شكل "ناجی فروتن" تودهھا نماﯾان میشود درواقع وارونه است!
ﯾعنی با خط اكونوميستی و دنبالهروی از گراﯾشات عقب مانده تودهھا
ھرگز نميتوان آنان را در راه رھائیشان ھداﯾت کرد .وقتی به اﯾن كلمه
"تواضع" منتقدانه مینگرﯾم منظورمان آن نيست كه باﯾد متفرعن
باشيم ،بلكه منظورمان آنست كه چيزی در خط و عمل ما باﯾد باشد
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كه نشان دھد دارﯾم از جامعهی كھن می ُگسليم و ھيچچيز جامعه
كھن را ارج نمیگذارﯾم .و اﯾن شامل ھمه چيز جامعه كھن است
منجمله گراﯾشات عقب ماندهای كه در تودهھا موجود است )مانند
مذھب و خرافه ،ستم بر زن در ميان مردان طبقه كارگر ،شوونيسم
فارس ،و غيره( و باﯾد با آنان مبارزه كرد كه از آن گراﯾشات گسست
كنند .چرا؟ ماركس میگوﯾد» ،چون انقالب كمونيستی رادﯾكالترﯾن
تغيير در مناسبات مالكيت را الزام آور میکند ،ھمچنين
رادﯾكالترﯾن گسست از اﯾدهھای سنتی موجود در جامعه را نيز
ضروری ميكند «.البته اﯾن كار آسانی نيست .به دو جھت .ﯾكم آنكه
ما خودمان از جامعهی طبقاتی میآﯾيم و در واقع باﯾد از خودمان
گسست كنيم .به اﯾن دليل است كه من اشاره كردم برای علوم دﯾگر
ط آزماﯾشگاھی فراھم کرد و پدﯾدهی مورد مطالعه را
میتوان شراﯾ ِ
دوباره و دوباره تكرار كرد .اما در جامعه ھرگز نمیتوان دوباره تحوالت آن
را مانند فيلم به نماﯾش گذارد و ﯾا حركتش را كند كرد كه بھتر آن را
دﯾد .برای ھر چه بھتر كردن پراتيك اجتماعیمان نيازمند پراتيك
اجتماعی ھر چه بيشتر ھستيم .بخصوص وقتی كه اﯾن پراتيك
اجتماعی ،انقالبی است ،كار مشكلتر میشود .زﯾرا اﯾن پراتيك
انقالبی میخواھد منبع خود را از بين ببرد .میخواھد آنچه را كه از آن
برخاسته از بين ببرد و اﯾن خود ﯾك بحران ھمگونی است كه پدﯾدهھا را
بسوی "غير شدن" سوق میدھد .اﯾن جا دﯾگر اﯾنگونه نيست كه ما
بيرون ﯾك چيز قرار دارﯾم و میخواھيم آن را تغيير دھيم ،بلكه درواقع
میخواھيم "تمام خود" را عوض كنيم .بنابراﯾن تمام اﯾن برمیگردد به
اﯾن مسئله كه اﯾن تغيير و تحول باﯾد رادﯾكالترﯾن و انقالبیترﯾن باشد و
ی كمونيستی رھبری شود .و
باﯾد توسط نيروھای كمونيستی و آگاھ ِ
باﯾد در ھر مرحله از مبارزه انجام شود .در ھر مرحله از مبارزه اﯾن
گسست و تغيير و تحول باﯾد در طرﯾقی عاليتر از قبل و شكل و محتوای
انقالبیتر انجام شود.
بنابراﯾن كل ھدف كمونيسم ،ھدف عام ،ھدف نھاﯾی ﯾعنی كمونيسم
فقط زمانی میتواند بدست آﯾد كه تمام مبارزاتی كه در جھت رسيدن
به آن پيش میرود با اﯾن ھدف غاﯾی ھمگونی داشته باشند .اگر در
ھر مرحله از مبارزهی ما ،ھدف نھاﯾی منعكس نشود و مبارزات ما با
ھدف نھاﯾی ،با كمونيسم ،ھمگونی نداشته باشد چگونه میتواند به
كمونيسم بيانجامد؟ ﯾك برخورد و گراﯾش مكانيكی وجود دارد كه اﯾن
پروسه را اﯾنگونه میبيند كه پلهھای معينی از مبارزه كه ربطی ھم
بھم ندارند ﯾكی پس از دﯾگری فرا میرسند و باالخره ما را به بھشت
موعود میرسانند .اما نكته در اﯾنجاست كه در تمام طول راه و در تمام
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مراحل باﯾد آن "بھشت موعود" حضوری و انعكاسی داشته باشد تا
اﯾنكه بتوان درواقع به آن دست ﯾافت .ﯾعنی بين ھدف نھائی و آنچه
امروز میكنيم ھمگونی موجود باشد.
مائو در تاكيد بر لزوم وجود ھمگونی آنقدر جلو میرود كه میگوﯾد ،اگر
بين پرولتارﯾا و بورژوازی ھمگونی وجود نداشت ،پس چگونه پرولتارﯾا
میتوانست از موقعيت محكوم به حاكم تغيير موقعيت بدھد .چگونه
ممكن است كه محكوم حاكم شود؟ ...آﯾا ھر دو چيزی میتوانند به
ﯾكدﯾگر بدل شوند ،مثال قورباغه ستاره شود؟ آﯾا ھمه چيزھا در كائنات
با ھم ھمگونی دارند؟ خير! نكته ای كه میخواھم بر روی آن تكيه كنم
آن است كه حركت اندﯾشه ،ماده ،جامعه ...،ھميشه دارای تضاد
است ،دارای مراحل است ،شامل حل و تجرﯾدھای جزﯾی است،
ھمگونیھای نوﯾن بوجود میآﯾند و ...اما نكته آن است كه تغيير
پدﯾدهھا به اضداد خود با جھش ھمراه است ،و با جھش اﯾن امر تحقق
میپذﯾرد .ﯾك مثال اﯾن مورد انقالب سوسياليستی است و بين
پرولتارﯾا و بورژوازی .اگر بطور ساده شده بخواھيم اﯾن حركت معين را
بيان كنيم آن است كه پرولتارﯾا میتواند جای بورژوازی را بگيرد زﯾرا آنھا
دو قطب ﯾك تضاد ھستند .ﯾعنی اﯾنكه دارای ھمگونی ھم ھستند.
بين حاكم )بورژوازی( و محكوم )پرولتارﯾا( ھمگونی ھست .اگر
ھمگونی بين آنھا وجود نداشت نمیتوانستند به ﯾكدﯾگر تبدﯾل شوند.
غرض از اﯾن تشابه بيان اﯾن نكته است كه ھر آنچه كه قرار است به
كمونيسم بيانجامد باﯾد با كمونيسم ھمگونی داشته باشد .باﯾد آن را
به مثابه جنبه مغلوب ھمگونی در خودش داشته باشد .ما امروز
نميتوانيم كمونيسم را برقرار كنيم اما كيفيات كمونيستی باﯾد جنبه
مغلوب كار ما را تشكيل دھند و در كار ما حضور داشته باشند .اﯾن
وظيفه كمونيستھا را مشكلترﯾن و رادﯾكالترﯾن میکند .وقتی در
مباحث بعدی وارد مقولهی جھشھا شوﯾم ،مقولهی ھمگونی را
بيشتر مورد بحث قرار خواھيم داد.
برگردﯾم به مقولهی "تواضع" .ھمانگونه كه گفتيم واقعيت آن است كه
ما باﯾد دست به رادﯾكالترﯾن گسستھا و رادﯾكالترﯾن تغييرات بزنيم و
اﯾن رادﯾكال بودن گسستھا و تغييرات چيز ساده و راحتی نيست.
نصر آگاھی ،سدی
نيروی عادت و سنن قرنھا سدی است در مقابل ع
ِ
است در مقابل تغيير شراﯾط مادی ،درواقع سدی است در مقابل
شكستن كھنه .و كمونيستھا باﯾد به مسئلهی روبنا ،اﯾدئولوژی و
سنن و غيره بپردازند .ما میگوئيم كه" :وقتی سنن عوض شوند دﯾگر
زنجيری بر دست و پاﯾمان نخواھند بود"! كی دﯾگر زنجيری بر دست و
پاﯾمان نخواھند بود؟ و چه وقت؟ آﯾا زمانی كه به كمونيسم برسيم؟
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بله .تحت كمونيسم چارچوب دﯾگری از الزامات خواھد بود اما برای
اﯾنكه به نقطهای برسيم که "وقتی كه سنن عوض شوند آنگاه دﯾگر
زنجيری بر دست و پاﯾمان نخواھد بود" باﯾد برخی از جوانب آن را در
شراﯾط امروز داشته باشيم ،باﯾد در مبارزات امروزمان برخی از جوانب
آن را داشته باشيم تا بتوانيم به ﯾك جھش كيفی دست ﯾابيم .آنچه كه
امروز بطور مغلوب موجود باشد میتواند در نتيجهی مبارزه رشد کرده و
ی نوﯾن شود .اﯾن درست
جنبهی غالب پدﯾده ،جنبهی غالب ھمگون ِ
است كه باالخره ارزشھای كمونيستی ،جنبهی عمدهی ارزش ھا و
اخالقيات خواھند شد و ھمه چيز عوض خواھد شد ،اما فقط زمانی
تغيير خواھد ﯾافت و عوض خواھد شد كه از ھمان آغاز به مثابه ﯾك
نيرو ،به مثابه ﯾك جنبه نو در درون كھنه موجود باشد و برای رشد كردن
و مغلوب كردن جنبه غالب
مبارزه كند.
حال ربط اﯾن مسئله به مقوله "تواضع" و خط توده ای چيست؟
قبال گفتم كه از مطرح كردن مقوله "تواضع" قصد داشتم كه كه كمی
افكار را تحرﯾك كنم .زﯾرا خودتان آگاھيد كه اﯾن روش بين كمونيستھا
عموميت داشته و محبوب است و آن را ﯾك رفتار ارزشمند كمونيستی
میانگارند .من مخالف اﯾنكه كمونيستھا باﯾد متواضع باشند نيستم
اما باﯾد دﯾد اﯾن مقولهی "تواضع" درواقع پوشش و پردهی ساتر چه
چيزھای دﯾگری میتواند باشد؟ چه طرز تفكر و بينشی و چه
جھتگيری معينی با آن ھمراه است؟.
آنگونه كه تجربه نشان داده است اكثر اوقات برخورد دنبالهروانه به
تودهھا با اﯾن رفتار ھمراھی میكند .عواقبش نداشتن روحيهی
ی كمونيستی در
جسارتِ صعود به قلهھا ،عدم جسارت در نمونهساز ِ
خط و عمل،
نداشتن جسارت طغيان عليه تمامی زنجيرھای سنن
ِ
كھن ،جرات به جرﯾان انداختن ﯾك مبارزه آگاھانه در تمامی عرصه ھای
طبقاتی است .نتيجهاش دچار اكونوميسم و دنباله روی از تودهھا
شدن است .نتيجهاش عدم تواناﯾی در تشخيص شور و شوق تودهھا و
انداختن آن به مجرای جسورانهترﯾن مبارزات و شورش عليه نظم
موجود است .من در مورد به بحث گذاردن مقوله "تواضع" به اﯾن دليل
مصر بودم كه از درﯾچهی آن مباحث مھمتری را پيش بكشم و باز كنم.
رابطهی تواضع و خط تودهای را ببينيد چگونه است :در اﯾنجا تواضع به
ضد خود بدل ميشود .تحت نام تواضع ادعاھای نه چندان متواضعانه
میشود .مثال اﯾنکه :ما كمونيستھا میتوانيم فالن و بھمان مسئله
را درك كنيم ولی تودهھا نمیتوانند! چرا؟ معلوم نيست چرا! بله ما
میتوانيم برخی چيزھا را درك كنيم مثال واقعيات مادی ،برخی شراﯾط
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مادی ،شراﯾط سياسی و ...اما بطور نھاﯾی و بوضوح در ھر شراﯾطی و
بخصوص در شراﯾط انقالبی برای تودهھا ھمهی سواالت مطرح
میشود ،و برای ھمه چيز بدنبال جواب میگردند .تودهھا سوال
میكنندكه آﯾا اوضاع به حالت موجود باﯾد بماند؟ ﯾا اﯾنكه چقدر باﯾد
اﯾنگونه ادامه ﯾابد؟ آﯾا باﯾد ھمه چيز را عوض كنيم ...زمانی كه چنين
ی انقالبی و
سواالتی در دستور روز ھستند آنگاه فقط با ﯾك خط تودها ِ
با تكيه بر تودهھا زنجيرھای سنن كھن را میتوان پاره كرد و تودهھا را
در گسست از آنچه موجود است ،منجمله از ارزشھا و باورھائی كه
مدتھای مدﯾدی به آنھا اعتقاد داشتند ،رھبری کرد" .تواضح" در مقابل
باورھا و رفتارھای غلط تودهھا سبك كار توده ای نيست .خط انقالبی
سبك كار را منبعث از خط عمومی میداند و از سطح به عمق میرود.
طرز تفكر دنبالهروانه میگوﯾد :آری ما كمونيستھا میخواھيم بطرف
جاﯾی بروﯾم ولی تودهھا نمیتوانند اﯾن را بفھمند.
ما كمونيستھا میتوانيم اﯾن مواضع را بگيرﯾم ولی تودھپھا
نمیتوانند .ما میتوانيم اﯾن مواضع را بفھميم ولی تودھپھا نميپتوانند.
در اﯾنجاست كه تصوﯾر واقعی آنچه كه در پشت اﯾن تواضع خوابيده
بدست میآﯾد و میفھميم كه اﯾنان حتی به آن اندازه متواضع نيستند
كه اجازه دھند كه تودهھا به تواناﯾیھای خود آگاه شوند .درواقع به
نوعی برای تودهھا موعظه میكنند كه تو محتاج من ھستی ،من از تو
بيشتر می دانم و الزم است ھر از چند گاھی بياﯾم و ذره ذره
چيزھاﯾی بتو بگوﯾم زﯾرا تمامش را نمیتوانی درك كنی" .ناجی فروتن"
ما خود را ناجی میداند )چقدر متواضع(! اﯾن انحراف و طرز تفكر
ھمچنين رﯾشه در روابط اجتماعی موجود در كشورھای عقب مانده و
سنن فئودالی اﯾن كشورھا دارد و به اﯾن دليل در ميان كمونيستھای
كشورھاﯾی مانند كشور ما بسيار رواج دارد كه درواقع از سنن فئودالی
به قرض گرفته شده و برا ی نفوذﯾابی در ميان تودهھا از آن استفاده
میشود .اﯾن انحراف به ﯾكسری سنن كھن تكيه میكند و از آنھا معيار
سنجش میسازد :آﯾا فالن كس با تودهھا مالﯾم صحبت میكند،
اخالق درست دارد ،مردم به او بصورت آدم نيكی نگاه میکنند ...و
غيره .و صحبت از اﯾن نمیكند كه آﯾا فالن كس بينش انقالبی به ميان
افکار غير انقالبی در ميان تودهھا مبارزه ميكند
تودهھا میبرد و با نفوذ
ِ
ﯾا نه؟ کمونيستھای چينی پس از ﯾپروزی انقالب دست به مبارزه
وسيعی در اﯾن عرصه زدند .در نشرﯾاتشان میخوانيم که حتی پس از
پيروزی انقالب )در سال  (١٩٤٩ھنوز برخیھا بر مبنای سنن كھن كه
در ﯾك ده ھمه دارای ﯾك نام فاميل مشترك بودند كماكان عادت داشتند
كه بگوﯾند »ما ھمه متعلق به ﯾك فاميل بزرگ ھستيم« .خير اﯾنطور
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نيست .فالن شخص عليرغم اﯾنكه ممكن است بسيار ھم آدم
"خوبی" باشد فئودال است و شما دھقانيد .اﯾن دو ﯾكی نيستند و
غيره .رفقای چينی درواقع به اﯾن ترتيب توده مردم را دعوت به
شكستن طرز تفكر گذشته و معيارھای سنجش گذشته میكردند.
البته ما كمونيستھا در ابتدا موفق به شكستن ھمه چيز نخواھيم
شد اما باﯾد ارزشھا و معيارھای نوﯾن را به توده مردم عرضه كنيم و
باﯾد به آنان بياموزﯾم كه سنجش درست افراد چگونه است ،نيروھای
مختلف را چگونه باﯾد سنجيد و ارزﯾابی كرد :آنان را بر مبنای خط و
عملكردشان در مورد مبارزه طبقاتی باﯾد سنجيد.
آری اﯾنجا مركز بحث آن نيست كه آﯾا ﯾكی بلند حرف میزند ﯾا ...
حراف است ﯾا  ...احترام مسنترھا را دارد ﯾا نه  ...بلكه مسئله ما اﯾن
است :خط توده ای انقالبی ﯾا خط توده ای دنباله روانه .كداميك؟ آﯾا
سازش با ھر آنچه كه موجود است ﯾا در پيش گرفتن خط زﯾر و رو كردن
ھر آنچه كه موجود است و در اﯾن زﯾر و رو كردن تكيه بر آن بخش از
تودهھا كه پيشروترﯾن ھستند و نه خود را مشغول تودهی ميانه كردن.
ﯾكبار دﯾگر اﯾن نتيجهگيری آخر را كه عصارهی تمام بحث ماست و از
طرﯾق مقولهی "تواضع" به آن پرداختيم تكرار میكنم:
خط سازش كردن با آنچه موجود است ﯾا خطی كه میخواھد آنچه را
موجود است زﯾر و رو كند و به ھمگونی نوﯾنی دست ﯾابد و برای پيش
برد اﯾن امر و كسب آن بر پيشروترﯾن بخش توده مردم تکيه میکند و
خود را با تودهی ميانه حال سرگرم نمیکند.
سوال :من معتقد ھستم كه بسياری از آداب و سنن متعلق به
جامعه كھن نه تنھا در تودهھا بلكه در خود ما ھم ھست .اما برای از
بين بردن آنھا باﯾد از طرﯾق مبارزه با تضادی كه بيش از ھمه خود را
نشان میدھد ﯾعنی با تضاد عمده ﯾعنی با سمبل تمام اﯾن چيزھای
عقب افتاده جامعه كه ھمان طبقات حاكمه ھستند اقدام كرد .مردم
فقط با نشان دادن چيز درست عوض نخواھند شد بلكه با عوض شدن
شراﯾط جامعه است كه عوض خواھند شد .من نمیگوﯾم كه نباﯾد
ھمه و ھرگونه از جوانب جامعه كھن را افشا كرد .ھمه باﯾد اﯾنكار را
بكنيم .اما روش و سبك كار حل آنھا باﯾد از طرﯾق حل تضاد عمده باشد
و درواقع از طرﯾق اﯾن تضاد عمده است كه باﯾد با تضادھای دﯾگر برخورد
كرد .خالصه اﯾنكه باﯾد با سمبل اﯾن آداب و سنن مبارزه كرد نه با مردم.
فكر ميكنم آنچه كه میگوئيد با اﯾن متفاوت است .ممكنست توضيح
دھيد.
پاسخ:كمونيستھا عاملين ﯾك جھان نوﯾن ھستند .اﯾن به معنای آن
نيست كه كمونيستھا خالص ھستند و ﯾا اﯾنكه باﯾد خالص و پاكيزه
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باشند و ﯾا اﯾنكه در ﯾك سرزمين دﯾگری پرورش ﯾافتهاند و غيره .اما
كمونيستھا عاملين ﯾك جامعه نوﯾن و متفاوت ھستند .آنھا عاملين
تغيير جامعه به ﯾك جامعه نوﯾن ھستند بنابراﯾن باﯾد ھمانطور عمل
كنند .بنابراﯾن من نمیگوﯾم كه تودهھا متعلق به جامعه فعلیاند و ما
متعلق به جامعهای دﯾگر .روشن است كه ما و تودهھا ھمه از ھمان
تضادھای اجتماعی ،ھمان تضادھای اساسی برخاستهاﯾم و ھمان
تضادھا ما را برانگيختهاند .اما كمونيستھا باﯾد ﯾك شكل مقاومت
رادﯾكال را عرضه كنند ،آنھا باﯾد تغيير اﯾن جامعه به ﯾك جامعه نوﯾن را
نماﯾندگی كنند .من نمیگوﯾم كه كمونيستھا باﯾد بگوﯾند ما از تمام
ظواھر جامعه كھن گسستهاﯾم و اﯾن تودهھا ھستد كه باﯾد از جامعه
كھن و تمام ظواھرش بگسلند .خير! بلكه آن چيزی كه من میخواھم
بگوﯾم اﯾن است كه كمونيستھا باﯾد بطور مداوم گسستن از كھن را
به نماﯾش بگذارند و ھميشه جھتگيریشان اﯾن گسستن باشد.
گسستن از ھر آنچه كه ھست و بطور مستمر .اﯾن گسستن شامل
گسستن از خود كنونی و جھش كيفی ميباشد .بنظر من ﯾك حزب
كمونيست خوب باﯾد مستمرا از خود بگسلد .اﯾن در مورد ﯾك حزب
كمونيست انقالبی ھم صادق است .ﯾعنی باﯾد مراحل مشخصی در
زندگی حزب باشد كه نماﯾانگر گسستن آن از گذشتهاش و انجام
جھشھای كيفی است .باﯾد مرتب خود را متغير كرده و به
دستآوردھای كيفيتا متكاملتری نائل آﯾد و بتواند نشان دھد كه مسائل
را بھتر میفھمد .خطش درستتر است .و اكنون نيازھای واقعی
تغييرات اجتماعی را نزدﯾكتر و درست تر و بھتر منعكس میكند .اكنون
آن نيازھاﯾی كه الزمه عوض شدن جامعه ھستند بيشتر و دقيقتر
توسط اﯾن حزب منعكس میشود .ماركس میگوﯾد كه :تعليم دھنده
خود باﯾد تعليم ﯾابد.
كمونيستھا باﯾد اﯾن جھتگيری را داشته و چنين روشی را برای خود و
تودهھا باﯾد در پيش بگيرند .آنھا نباﯾد خود را اسير شراﯾط فعلی كنند.
اﯾن اسارت و اﯾن نگسستن متداوم ،ھيچ ثمری ندارد بجز رفرميسم،
تدرﯾجگراﯾی ،برخورد كمی به چيزھا ،در نظر داشت ازدﯾاد چيزھا و
درواقع ازدﯾاد كيفيت كھن ،ازدﯾاد در درون ھمگونی كھن ،اميد بستن به
ھمگونی قدﯾم و ...كمونيستھا باﯾد از اﯾن پرھيز كنند .بگذارﯾد اھميت
اﯾن مبحث را با بردن آن به عرصه خط بھتر درك كنيم :ھميشه در
نھاﯾت میتوان گفت كه خط اپورتونيستھا كامال انحرافی است و خط ما
درست است .اما خط ما نيز بطور نسبی درست است و در زمان
دﯾگری بهتر و درستتر است و ...و خالصه باﯾد برای اﯾن بهتر و بھتر و
درستتر شدن مبارزه كرد .خو ِد اﯾن عمل ،بسياری چيزھا برای تودهھا
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به ارمغان میآورد .اول اﯾنكه :اگر چنين جھتگيری را نداشته باشيم
نمیتوانيم خط كھن را كيفيتا تكامل دھيم و ارتقا دھيم .ثانيا اﯾنكه:
اگر خطمان در پراتيك معين و خاصی درگير نباشد ،نمیتوان به چنين
جھتگيری دست ﯾافت .اﯾن جھتگيری مورد بحث از ھوا نمی آﯾد.
باﯾد از درون پراتيك بيرون آﯾد اما سوال اﯾنجاست كه چگونه پراتيكی؟
اﯾن پراتيك باﯾد پراتيك جسور و گستاخی باشد .باﯾد در مقابل شراﯾط
"تواضع" را به كناری پرتاب كند و جرات صعود به قله را به خود بدھد.
باﯾد محدودﯾتھا را با فشار كنار زند و حداكثر زور اﯾدئولوژﯾك سياسی و
عملی خود را اعمال كند و با تكيه بر پيشروترﯾن بخشھای توده بار
سنگين چنين خطی را بدوش كشيده و حمل كند .فقط اگر چنين كنيم،
آنگاه در شراﯾطی قرار خواھيم گرفت ،در حال پرداختن به آنچنان
مسائلی خواھيم بود ،درگير در آنچنان تغييرات مادی و مسائل
اﯾدئولوژﯾك برخاسته از آن خواھيم بود كه به ما امكان آن را خواھد داد
كه به جمعبندی و دست ﯾابی به كيفيت باالتری و خط عمومی
درستتری بپردازﯾم.
حال بگذارﯾد به ﯾك نكته مھم دﯾگر اشاره كنيم و آن پاﯾگاه اجتماعی
خط سازمان كمونيستی ﯾا حزب كمونيستی است .آنچه كه مسلم
است آن است كه ھر خطی پاﯾگاه اجتماعی معين خود را جذب می
كند .و خط حزب ھميشه پاﯾگاه معينی و پاﯾه معينی را جلب و
سازماندھی تواند كرد .ھميشه ﯾك بخش خاصی از جامعه بدورش
حلقه خواھند زد و فقط آن بخش معين و خاص جامعه )با تضادھای
معين و سطح معينی از تضادھای خودش( عالقمند درگير شدن در
نيروھای معينی خواھد بود.
خط اپورتونيستی نيز ﯾك پاﯾه اجتماعی معينی خواھد داشت و بنيه و
قدرت آن پاﯾه اجتماعی فقط بار و كار معينی را میتواند حمل كرده و
به پيش برد .و نخواھد توانست ﯾك خط و كار انقالبی كمونيستی را
حمل كرده و به پيش برد .و اﯾن پاﯾه اجتماعی بنوبه خود روی خط و
ماھيت ﯾك حزب اثر خواھد گذارد .اگر حزب سراغ پاﯾه اجتماعی ی كه
متعلق به او و خط او و كيفيت او نيست برود ،در ميان آن پاﯾه غلط
منفرد خواھد شد و اگر بخواھد منفرد نشود باﯾد كم كم خط خود را
منطبق با آن كند .پس اگر ما بجای آنكه بروﯾم سراغ پاﯾه اجتماعی
خودمان پاﯾه ھای حزب را در ميان اقشار مرفه بسازﯾم حتی اگر از اول
خطمان درست باشد كم كم خطمان از پاﯾه متاثر شده و به رفرميسم
گراﯾش خواھيم ﯾافت .در اﯾنجا بحث بر سر كيفيت است)ﯾعنی زمانی
كه میگوئيم ھر بخش از جامعه تا حد معينی میتواند بار انقالبی
بدوش كشد منظورمان كميت اﯾن بار نيست ،كما اﯾنكه برخيھا
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میتوانند بسيار ھم كار كنند و توده كارگر را جمع كنند اما برای گرفتن
اضافه حقوق و .(...پاﯾه اجتماعی كه پاﯾه خط كمونيستی نيست،
كيفيت و بنيه اش در محدوده پراتيك خود است و جھان را فقط در
محدوده آن پراتيك محدود خود ميشناسد و حزبی كه بر اﯾن پاﯾه
اجتماعی استوار باشد ،جھان را تنھا با آن پراتيك خواھد شناخت .پس
بين خط و پاﯾه اجتماعی ﯾك ارتباط دو جانبه و دو طرفه وجود دارد .اگر
ﯾك سازمان انقالبی ،ﯾا ﯾك خط انقالبی خود را به پاﯾه اجتماعی غلطی
كه متعلق به آن خط انقالبی نيست مشغول كند ﯾا بزودی در آن پاﯾه
اجتماعی اﯾزوله و منفرد خواھد شد ﯾا اﯾنكه خود را بر آن پاﯾه اجتماعی
منطبق خواھد كرد.
بنابراﯾن بھتر است كه كلمه "تودهھا" را دﯾالكتيكیتر استفاده كنيم.
كدام تودهھا؟ كدام بخش از تودهھا؟ برای اﯾنكه بدانيم كه تودهھا كجا
اﯾستاده اند )كه الزم است بدانيم( باﯾد خط را بكار گيرﯾم .اﯾن خط
است كه تعيين میكند كدام بخش از تودهھا و روشن میكند كه
تودهھا در چه موقعيتی ھستند .ﯾك بحث جالب به دور گرفتن نبض
تودهھا براه افتاده .واقعا چگونه نبض تودهھا را باﯾد گرفت .آﯾا بدون
آگاھی تودهھا و شتاب دادن به آنھا میتوان
سرعت بخشيدن به
ِ
نبضشان را گرفت؟ ميتوان فھميد كه كجا اﯾستاده اند؟ به ھمان ترتيب
كه مزه ﯾك گالبی را بدون گاز زدن آن نمیتوان فھميد ،نبض تودهھا را
بدون شتاب بخشيدن به آن نميتوان گرفت .نمیتوان چيزی را مگر
در پروسهی تغيير آن شناخت .دانستن و انجام دادن ،شناخت
و پراتيك بطور دﯾالكتيكی با ﯾكدﯾگر مرتبطند .در اﯾنجا نيز اﯾنطور
است .شناخت ﯾافتن از تودهھا و جاﯾگاهشان ،خواستھاﯾشان،
تواناﯾیھاﯾشان ،و درواقع شناخت ﯾافتن از آنگونه تواناﯾیھاﯾی كه به
خط میخورد ﯾعنی تواناﯾیھاﯾشان بر مبنای خط ،آن زمان امكان پذﯾر
است كه خط بعمل درآﯾد .آنگاه است كه میتوان فھميد كه اوال قدرت
خط چقدر است ثانيا چه كسانی به آن جلب میشوند و طبقات
مختلف با آن چه میخواھند بكنند .میتوان پتانسيل تودهھا و جاﯾگاه
آنان را فھميد .ﯾعنی باﯾد خطمان را به ميان تودهھا ببرﯾم و سعی كنيم
آنرا عملی كنيم تا تودهھا پتانسيل و توان نھفته در خود را نشان دھند.
اگر شناختمان از تودهھا و جاﯾگاھشان را بر اﯾن مبنا قرار ندھيم آنگاه
فقط مانند آمارگيران بورژوازی خواھيم شد كه فقط بر مبنای آمار تحليل
میكنند ،آﯾنده را پيش بينی میكنندو غيره .مثال سياسی بزنيم :اگر
در سال  ١٣۵٠در ميان جوانان انقالبی روشنفكران آمار میگرفتيم
میفھميدﯾم كه اكثرشان طرفدار مشی چرﯾكیاند و آمالشان
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سياھكل است .آﯾا فقط بر مبنای اﯾن آمارگيری میتوان پتانسيل آنان را
سنجيد و آﯾنده را بر مبنای آن پيش بينی كرد؟
خالصهی كالم نكته اﯾنجاست :تغيير جھان توسط ﯾك خط سياسی
معين و در نتيجه ﯾافتن شناخت بيشتر از جھان و تكامل خط و باز ھم...
به تودهھا و كمونيستھا برگردﯾم ...اگر ما ﯾك گسست قطعی از
گذشته را در ھمه زمينهھا عرضه نكنيم ،اگر ﯾك گسست قطعی را از
فرميستھا و اپورتونيستھا در سبك كار عرضه نكنيم ،اگر دست به
تروﯾج آگاھی كمونيستی در ميان تودهھا نزنيم  ...چگونه میتوانيم
ارزﯾابی درستی از تواناﯾیھای تودهھا بکنيم؟ اگر چنين نكنيم آنگاه
ھميشه تودهھا را سرزنش خواھيم كرد كه با كمونيسم قرابتی ندارند
و با آن كامال بيگانهاند و نمیتوان كمونيسم را به ميان تودهھا برد .آری
به جای اﯾنھا باﯾد شروع به عمل كرد ،باﯾد شروع به انجام پراتيك
انقالبی كرد تا فھيمد كه عكسالعمل تودهھا چيست ،كدام بخش از
تودهھا جلب اﯾن خط میشوند و...
دليل اﯾنكار چيست؟ بيك كالم :چون میخواھيم تغيير رادﯾكالی در
ی
جامعه پدﯾد آورﯾم ،بنابراﯾن می خواھيم از حداكثر تالش و انرژ ِ
ی آن بخش از جامعه كه با تكيه به آن باﯾد اﯾن تغيير رادﯾكال
انقالب ِ
بوجود آﯾد ،استفاده كنيم .پس باﯾد برخورد "متواضعانه" )اگر اﯾن كلمه
را در خود ندﯾده بلكه از آن بمثابه ﯾك سمبل در رابطه با مبحث مورد
نظرمان استفاده كنيم( را بدور افكنيم ،باﯾد ھمه و ھرگونه جوانب
جامعه كھن را زﯾر و رو كرد .در غيراﯾنصورت معيار ارزﯾابیھاﯾمان بسيار
محدود و محافظه كارانه خواھد شد .اگر چنين نكنيم نھاﯾتا خط و
ی كھنه و در چارچوب وضع موجود باقی خواھد
منطقمان در ھمگون ِ
ماند و خواھيم گفت :آنچه را كه مقبول عامه است میتوان انجام داد!
لنين بر عليه اكونوميستھا گفت :اﯾنھا ھميشه میگوﯾند "آن مبارزه
ای كه امروز در جرﯾان است آن چيزی میباشد كه امكانپذﯾر است ،و
آن چيزی امكانپذﯾر است كه امروزه در جرﯾان است" .لنين در جواب
ی امور را منحرف كرد .او میگوﯾد ما
گفت ،خير! باﯾد جھت طبيع ِ
میخواھيم ھر آنچه را كه در جھت خط "كمترﯾن مقاومت" در جرﯾان
است به راه عاليتری بكشانيم ،میخواھيم آن را به جاده ای بيندازﯾم و
به راھی ارتقا دھيم كه اگرچه پيچ و خم و مانع زﯾاد دارد ،اما ما را به
تغييرات رادﯾكالی میرساند.
در ھمين زمينه خوبست بحث دﯾگری را پيش بكشيم كه مطرح كردن
آن خالی از فاﯾده نيست و آن "واقع گرا" بودن در مقابل "آرزوپرداز" بودن
است .لنين در اﯾن مورد چنين نوشت"» :باﯾد آرزو نمود!" اﯾن كلمات را
نوشتم و بوحشت افتادم .بنظرم آمد كه در "كنگرهی اتحاد" نشستهام،
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ن "رابوچيه ِدلو" ھم روبروی من نشسته اند و دفعتا
دبيران و كاركنا ِ
رفيق مارتينف از جا بر میخيزد و با لحن تھدﯾدآميز خطاب به من
میگوﯾد :اجازه بدھيد از شما بپرسم آﯾا ھيئت تحرﯾرﯾه ﯾك روزنامهی
مستقل بدون كسب اجازهی قبلی از كميتهھای حزبی حق آرزو كردن
دارد؟ پس از او رفيق كرﯾچفسكی از جا برمیخيزد ....و با لحن
تھدﯾدآميزتری میگوﯾد" :من جلوتر میروم و میپرسم آﯾا بطوركلی ﯾك
ماركسيست ،اگر فراموش نكرده باشد كه موافق گفته ماركس بشرﯾت
پيوسته وظاﯾف عملی را در مقابل خود قرار میدھد و تاكتيك عبارت
است از پروسهی رشد وظاﯾفی كه با حزب در حال رشدند حق آرزو
كردن دارد؟ تنھا فكر اﯾن سوالھای دھشتناک لرزه بر اندامم می اندازد
و تمام فكر و خيالم اﯾن است كه كجا پنھان شوم .سعی می كنم
پشت سر پيسارف پنھان شوم«.
»پيسارف درباره اختالف بين آرزو و واقعيت چنين نوشته است:
"اختالف دارﯾم تا اختالف .آرزوی من ممكن است بر سير طبيعی
حوادث پيشی گيرد ﯾا اﯾنكه بكلی از راه منحرف شود و بسوﯾی رود كه
سير طبيعی حوادث ھرگز نمیتواند به آنجا برسد! در صورت نخست
آرزو موجب ھيچگونه ضرری نيست و حتی میتواند انرژی فرد
زحمتكش را حفظ و تقوﯾت نماﯾد ...در چنين آرزوھاﯾی ھيچ چيزی كه
بتواند نيروی كار را منحرف ساخته و ﯾا فلج نماﯾد وجود ندارد .حتی
بكلی برعكس .اگر انسان اصال استعداد اﯾنگونه آرزو كردن را نداشته
باشد ،ھرگاه نتواند گاه بگاه جلوتر برود و نتواند تصوﯾر كامل و جامع آن
مخلوقی را كه در زﯾردست او در شرف تكوﯾن است در مخيله خود
تجسم کند ،آنوقت من بهھيچوجه نمیتوانم تصور بكنم كه چه
محركی انسان را مجبور خواھد كرد كارھای وسيع و خسته كننده ای
را در رشته علم و ھنر و زندگی عملی آغاز نموده و آن را به انجام
رساند ...اختالف بين آرزو و واقعيت ھيچ ضرری در بر نخواھد داشت،
بشرطی كه شخص آرزو كننده جداً به آرزوی خودش اﯾمان داشته
باشد ،با دقت تمام زندگی را از نظر بگذراند ،مشاھدات خود را با
كاخھای خيالی كه در ذھن خود ساخته است مقاﯾسه كند و بطور
كلی از روی وجدان در اجرای تخيالت خوﯾش كوشا باشد .وقتی بين
آرزو و حيات ﯾك نقطه تماس موجود باشد آنوقت ھمه چيز خوب و روبراه
است" .بدبختانه در جنبش ما اﯾنگونه آرزوھا خيلی كم ﯾافت ميشود.
تمام تقصير ھم بطور عمده به گردن نماﯾندگان انتقاد علنی و "دنباله
روی" غيرعلنی است كه به ھشياری خود و "نزدﯾكی" خود به
چيزھاﯾی "مشخص" می بالند) «.لنين" ،چه باﯾد كرد؟"(
36

ی انقالبی ﯾا خط
تمام بحث در اﯾنجا مسئله خط است .خط تودها ِ
ی التقاطی .سبك كار كمونيستی ﯾا اكونوميسم .خواھان پيروزی
تودها ِ
انقالب جھانی كمونيستی بودن ﯾا خواھان كسب آن چيزی كه امروز
امكانپذﯾر است؟ فقط اﯾن است كه جھتگيری ﯾك سازمان ﯾا حزب را
تنظيم میكند .چه زمانی كه كار عملی میكند ،چه زمانی كه كار
تئورﯾك ﯾا سياسی میكند .و چه زمانی كه به ارزﯾابی از خود و خط
خود میپردازد .ﯾك حزب موفق و پيروزمند كمونيست باﯾد جھت
ی نگرش به مسئلهی حقيقت
گيریش اﯾنگونه باشد .حتی چگونگ ِ
نسبی و مطلق و رابطهی آنھا را اﯾن انگيزه تلقين میكند .ﯾعنی
آرزوی رسيدن به كمونيسم مبتنی بر تضادھای عينی شيوه توليد
سرماﯾه داری.
اما جھش ھاﯾی )انقالبھائی( كه در ھر زمان معين ميتوان بطرف آن
انجام داد كدامند ،وسعتشان در ھر زمان معين چقدر است؟ در ھر
زمان معين ،به لحاظ وسعت و شدت ،چقدر میتوانيم بطرفش جھش
كنيم؟ چند تا انقالب و چگونه انقالباتی؟ تمام اﯾن سواالت با مبحث
فوق مرتبطند.
نكته دﯾگری كه باﯾد در مورد اﯾن مقولهی "تواضع" گفت و نسبت به آن
ھشدار داد آن است كه ﯾك خط انحرافی كامال ميتواند خود را تحت
پوشش آن پنھان كند .روﯾزﯾونيستھا كامال از روی "تواضع" روی جوانب
عقب افتاده ﯾا جوانب به لحاظ سياسی تكامل نيافته توده ھا ،تكيه
كرده و خط خود را عرضه میكنند .برخی اوقات تودهھائی كه ھنوز به
لحاظ آگاھی كمونيستی انقالبی پيشرفت نكرده اند ،از انقالبيون
كمونيست خوششان نمی آﯾد و ھنگام انتقاد به ﯾك انقالبی رفتارش را
مورد سرزنش قرار میدھند .میگوﯾند بوروكرات است ،مغرور است،
و ...اما در مورد تنھا چيزی كه انتقاد ﯾا بحث نمیكنندخط طرف است.
روﯾزﯾونيستھا و بوروكراتھا در اﯾن موارد بسيار ھشيار گشته اند .آنھا
با خط انحرافیشان به ميان تودهھا میروند .بسيار "صميمانه" و
"خوش رفتار" و غيره ھم ھستند .ولی درواقع دارند از روبرو لبخند زده و
از پشت خنجر میزنند .در ظاھر به تودهھا لبخند میزنند ولی در
دلشان میگوﯾند "من تو را بطرف ﯾك انقالب خوب ھداﯾت خواھم كرد،
نه بطرف انقالبی كه بخواھی از شر من خالص شوی"!!
سوال :چرا مائو گفت باﯾد از تودهھا آموخت؟ آن چه چيزی است كه
باﯾد از تودهھا آموخت؟
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پاسخ :آموختن از تودهھا ﯾك پرنسيپ اخالقی نيست .اگر چنين بود
اصال چرا باﯾد وقت تلف كرد و از تودهھا آموخت .ميتوان در كتابخانه با
مطالعه ﯾاد گرفت .پس چرا وقت تلف كنيم؟ اما نكته در اﯾنجاست كه
فقط از طرﯾق پراتيك اجتماعی ميتوان به كسب شناخت نائل آمد .و
پراتيك اجتماعی ھم متعلق به ﯾكنفر نيست بلكه پراتيك اجتماعی
توسط توده ھای بيشمار انجام میپذﯾرد .اﯾن تمام مفھوم ماركسيسم
است .ما میخواھيم پراتيك اجتماعی داشته باشيم و به اﯾن دليل
میخواھيم از تودهھا بياموزﯾم زﯾرا شناخت فقط از طرﯾق تغيير دادن
شراﯾط جامعه و ماده بدست می آﯾد .بنابراﯾن در اﯾنجا "ﯾاد گرفتن و
آموختن" از تودهھا ﯾك مبنای علمی دارد و نه اخالقی .اگر اﯾن را خوب
بخاطر بياورﯾم و برجستهاش كنيم آنگاه میتوان نتيجه گيری كرد كه:
چگونه پراتيك اجتماعی ای؟ به چه نوع پراتيك انقالبی و فعاليتی باﯾد
پرداخت؟ نباﯾد به آن پراتيك و فعاليتی پرداخت كه "ھمه" دوست دارند
و "ھمه" می خواھند ،باﯾد كارھا و فعاليتھاﯾی را كرد كه میتواند
مصالح شناخت بھتر جامعه و تغيير آنرا فراھم كند ،ميتواند تواناﯾی
ھای طبقه ،انرژی و شور و شوق طبقه را به برانگيزد .
باﯾد خط درستی پيش گذارد و پراتيك را بدور آن سازمان داد ،سطح
پاﯾگاه اجتماعی خود را ارتقا داد و بر روی فضای سياسی و شراﯾط
اجتماعی اثر گذارده و آن را تغيير داد .درواقع باﯾد انقالبی را انجام داد
كه شاﯾستهی نام رھبری پرولتارﯾا باشد ﯾعنی رھبری كمونيستی
داشته باشد .باﯾد چنان كاری و چنان پراتيك انقالبی را داشت كه در
خودش كمونيسم را حامل باشد در غير اﯾنصورت به راھی كه به
كمونيسم می انجامد نخواھد افتاد .در غير اﯾن صورت حتی پاﯾه توده
ای مان ھم با كمونيسم آشناﯾی نخواھد ﯾافت .در اﯾنجا ذكر مثالی از
لنين برای روشن كردن مطلب خالی از فاﯾده نيست:
لنين زمانی كه دارد در مورد پيش گذاردن خط "شكست طلبی
انقالبی" در مورد جنگ جھانی اول صحبت میكند میگوﯾد اگر ما از
قبل از وقوع جنگ برای جا انداختن اﯾن خط در ميان توده كار نكنيم و كار
متناسب با آن را انجام ندھيم ،زمانی كه موعدش میرسد نخواھيم
توانست توده را بروی آن خط بكشيم .خط "شكست طلبی انقالبی" با
فرا رسيدن جنگ امپرﯾاليستی بطور اتوماتيك در ميان توده پاﯾه نخواھد
گرفت .اﯾن امكان ندارد .اگر نوع كاری كه قبل از آن میكنيم در چارچوب
اوضاع فعلی باشد ،اكونوميستی ،تدرﯾجگراﯾی و رفرميستی باشد
آنگاه زمانی كه جنگ رخ دھد توده بدنبال بورژوازی خودی خواھد رفت.
و اگر آن زمان اعالم كنی كه "من ميخواھم ﯾك خيانت بزرگ نسبت به
طبقه حاكمه خود كه در حال جنگ است مرتكب شوم" و اگر آنچه كه
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قبال میكردی اكونوميسم بوده و باارزشھای سيستم موجود ضدﯾت
نداشت و اگر از قبل به پاﯾهی خودت ﯾاد ندادهای كه بر عليه تمام
مظاھر سيستم قيام كند و آن را به زباله دانی بيفكند ،اگر قبال ھيئت
حاكمه را در تمام ظواھرش و بھر طرﯾق ممكن افشا و بی آبرو نكرده
ای ...اگر اﯾنكارھا را سالھا قبل از رخداد جنگ نكردهای وقتی جنگ فرا
برسد چگونه به تودهھا خواھی گفت كه "پيش به سوی جنگ بر عليه
بورژوازی ،باﯾد به بورژوازی خودی از پشت خنجر زد" .آنگاه توده ھا
خواھند گفت اﯾن چه چيز جدﯾدی است كه اكنون میگوﯾی .ما قبال
بدﯾن دليل با تو ھمراھی نمی كردﯾم .اﯾن زﯾادی است .افراط است...
شاﯾد بتوانيم بعد از تمام شدن جنگ با تو برای انقالب ھمراھی كنيم
ولی باﯾد فعال برای ثبات بكوشيم .اﯾن ﯾك خيانت بزرگ است و ...
لنين میگوﯾد آنگاه دﯾگر نخواھيد توانست شعار "شكست طلبی
انقالبی" را ارائه دھيد و اگر ھم ارائه کنيد نه تودهھا قبولتان خواھند
كرد و نه افراد حزب خودتان خواھند توانست وزن و فشار آن را تحمل
كنند و بورژوازی از نظر تشكيالتی حزب را داغان خواھد كرد .اﯾن
مسئله دقيقا موازی اﯾن واقعيت است كه اگر مبارزه به روش پرولتری
پيش نرود )ﯾعنی به اﯾن روش كه پرولتارﯾا ھيچ ندارد از دست دھد مگر
زنجيرھاﯾش را( و كمونيستھا به مثابه عاملين كمونيسم در جامعه
كھن عمل نكنند ،آنگاه اگر شانسی نيز قدرت سياسی را به كف آورند،
نخواھند توانست تغييرات پرولتری را در جامعه بوجود آورند .بعنوان ﯾك
مثال دﯾگر خط چرﯾكی را در نظر بگيرﯾد .كل تئوری چرﯾكی "ناجی"
تودهھا بودن است و اصال بر توده تكيه ندارد .اﯾن به توده تكيه نداشتن
ﯾعنی چه؟ ﯾعنی اﯾنكه تودهھا را وارد پروسه تغيير  ،گسستن از كھنه و
رو آوردن به نو نكردن .حتی اگر قدرت سياسی را ھم بگيرند تغييراتی
نخواھند توانست داد .حتی اگر پس از كسب قدرت سياسی ھم
"تصميم بگيرند" كه م.ل .باشند چگونه خواھند توانست توده ای را كه
نه در انقالب بر عليه ھيئت حاكمه اش شركت داشته و نه در انقالبی
كردن خودش ،نسبت به تغييرات انقالبی جامعه قانع كنند؟ اگر
امپرﯾاليسم به اﯾن كشور تجاوز كند چگونه خواھند توانست توده را
برای مقاومت سازماندھی كنند؟ ﯾك مثال خوب اﯾن خط فيدل كاسترو
است.
مثال دﯾگر :بسيار سخت است كه آدم ھم تدرﯾجگرا و دنبالهرو باشد و
ھم انترناسيوناليست؟ در كشوری مانند كشور ما كه مسئله استقالل
ملی مطرح است گراﯾشات ناسيوناليستی در ميان خلق خواھد بود
ولی پرولتارﯾا نميتواند از آن دنبالهروی كند .ھر چند مسئلهی استقالل
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ملی عادالنه و برحق است با اﯾن اوصاف پرولتارﯾا نه ملت را بلكه
پرولتارﯾای بينالمللی را نماﯾندهگی ميكند.
كمونيستھا حتی اگر در حال پيش برد امر مبارزهی نجات بخش ملی
باشند ،نماﯾندهگان جامعهی كمونيستی ھستند كه در آﯾنده به ثمر
خواھد رسيد .آنھا امروز نماﯾندهگان و پيشاھنگ پرولتارﯾای بينالمللی
در ھر كشور ھستند .در اﯾنجا كامال میتوان كشش و جذبهی احترام
گذاردن به آنچه كه موجود است و مانور دادن در چارچوب آن را دﯾد .اگر
گسست قطعی از آنچه موجود است نكنيم نمیتوانيم
انترناسيوناليست باشيم .بخصوص در كشورھای تحت ستم بسيار
آسان است كه كمونيستھا مانند دموكراتھای انقالبی شوند .نه به
اﯾن دليل كه آنھا به كمونيسم فكر نمیكنند ﯾا اﯾنكه فكر میكنند
انترناسيوناليسم پرولتری بد است بلكه مسئله در اﯾن است كه
چگونگی كار سياسی آنھا در ميان توده در لفافه ای از مسئله قدرت
سياسی ،انقالب دمكراتيك نوﯾن ،استقالل ملی در مقابل
امپرﯾاليسم ...،پيچيده شده است و در اﯾن ميان اغلب فراموش
میشود كه ھمهی اﯾنھا برای چيست؟ امر رھاﯾی از امپرﯾاليسم و
فئوداليسم برای چيست؟ فراموش میشود كه خود اﯾن دموكراسی
برای چيست؟ برای چه كار میآﯾد و برای چه ما به آن نياز دارﯾم؟
مرحله انقالب دموكراتيك نوﯾن چيست؟ چرا به اﯾن مرحله نياز دارﯾم؟
طول مدتش چقدر است؟ آﯾا ھدف دموكراسی است ﯾا ﯾا گذر به
سوسياليسم ؟ حتی اگر در كتابھایمان ،نشرﯾاتمان ...بارھا و بارھا
بنوﯾسيم كه ھدف ما كمونيسم است و ما انترناسيوناليست
ھستيم ...اما اﯾن ھدف را در درون ﯾك خط زنده سياسی بخصوص در
ميان پرولتارﯾا تروﯾج نكنيم و بدور آن تربيتش نكنيم در ناسيوناليسم )در
بھترﯾن حالت ناسيوناليسم انقالبی( غرق خواھيم شد .عنصر
خودبخودی گراﯾی )خودروئی( در كشورھای تحت ستم بسيار قوی
است و باﯾد نسبت به آن ھشيار بود .آری امر رھاﯾی از شر
امپرﯾاليسم برای ما امری مشروع و عادالنه است و باﯾد ازآن رھا
شوﯾم .اما ھدف پرولتارﯾا از كسب استقالل ملی از امپرﯾاليسم ھمانند
بورژوازی ملی ﯾا خرده بورژوازی نيست .او می خواھد برای كمونيسم
از دست امپرﯾاليسم خالص گردد و ھمه اﯾن را ميدانند .اما نكته در آن
است كه اﯾن تفاوت باﯾد در پراتيك پرولتارﯾا ھم مشھود باشد .اﯾن
تفاوت در پراتيك ھم بسيار متفاوت است .برنامه و خط پيشنھادی ما
برای اﯾن رھاﯾی باﯾد متفاوت باشد ،باﯾد در پراتيك ھم نشان دھيم كه
برنامه و خط ما برای كسب استفالل از امپرﯾاليسم از برنامه و خط
بورژوازی و خرده بورژوازی متفاوت است .باﯾد از پراتيك بقيه طبقات
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حتی از پراتيك جرﯾاناتی كه تماﯾالتی به كمونيسم دارند ھم متماﯾز
باشد .ما میگوئيم كه برای كمونيسم بينالمللی است كه می
خواھيم انقالب دموكراتيك نوﯾن را بكنيم .اما بمثابه ﯾك كمونيست اﯾن
نيت را داشتن به چه معنا است؟ معناﯾش اﯾن است :ظرفيت مبارزه جو
و جنگنده طبقه را تحت پرچم ﯾك تربيت سياسی اﯾدئولوژﯾكی كه منافع
جھانی پرولتارﯾای بينالمللی را در نظر دارد تكامل و رشد دادن .و
ھمچنين به معنای توجه كردن به نيروھای اجتماعی است كه قادرند
برای چنين برنامه ای بجنگند .مثال توجه به مسئله زنان.
اﯾنگونه است كه ظرفيت و بنيه طبقه تقوﯾت میشود و برای انجام
نبردھای سخت آماده میشود  .مثال دﯾگر :گراﯾش اكونوميستی در
كشورھای تحت سلطه اغلب خود را بصورت عدم تماﯾل در راه انداختن
و شروع مبارزه مسلحانه )جنگ درازمدت خلق( نشان میدھد .خط
خودبخودی گراﯾی ،ستاﯾش ھر آنچه كه امكان پذﯾر است و ھر چيز
دﯾگر را روﯾائی بيش ندانستن و غيره در اﯾن مورد به صورت كم بھاﯾی
به شروع مبارزه مسلحانه به مثابه عاليترﯾن شكل مبارزه طبقاتی
منعكس میشود  .بنابراﯾن خود مسئله راه انداختن مبارزه مسلحانه
در چارچوب اﯾن كشورھا دارای مسائل و مشكالتی از اﯾن قبيل است
كه برخی ھا خواھند گفت :شراﯾط آماده نيست ،نباﯾد اﯾنكار را االن
كرد ،باﯾد صبر كنيم تا ھمه مراتع و علفزارھا خشك شوند در غير
اﯾنصورت از ﯾك جرقه حرﯾق بر نخواھد خاست!! شاﯾد تعجب آور باشد
كه در كشورھاﯾی كه استثمار و ستم بصورت بيرحمانه موجود است و
انفجارات توده ای كه بدنبال آلترناتيوھای انقالبی برای تغيير اوضاع می
گردند فراوان است چنين انحرافی موجود باشد ولی ھست و بسيار
ھم قوی است.
حال زمانی كه اﯾن مسئله با انترناسيوناليسم نيز مخلوط میشود
بسيار پيچيده میشود  .در مورد اوضاعی فكر كنيد كه شروع مبارزه
مسلحانه روی كل اوضاع بينالمللی تاثير بگذارد .روی جنبش
بينالمللی انقالبی تاثير گذارده و متقابال اﯾن تاثير بينالمللی روی
اوضاع ھمان كشور تاثير بگذارد و تاثيرات متقابل فراوان پيش آﯾد .ﯾا
احزاب كمونيست در كشورھای ھمساﯾه برنامه ای مبنی بر پيشبرد
ﯾك مبارزه مسلحانه منطقه ای را بدھند .آن موقع اگر از قبل پاﯾه
اجتماعی خود را تربيت انترناسيوناليستی نكرده باشيم چگونه اﯾن
پيشنھاد را به مرحله عمل در خواھيم آورد؟ پاﯾه اجتماعی مان آن موقع
متعجب خواھد شد كه اﯾن دﯾگر چه چيزی است؟ در مورد چی صحبت
می كنيد؟
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آری! از آنجائيكه سعی نكرده اﯾد توده را به گسست قطعی از اﯾده
ھای كھن ھداﯾت كنيد ،به او ﯾاد نداده اﯾد كه به انقالب چگونه بنگرد و
چگونه مبارزه كند و ھرگز اذھان آنھا را در اﯾن جھت و روی اﯾن خط
آماده نكرده و نيروھاﯾشان را به دور اﯾن خط سازماندھی نكرده اﯾد،
بفرض ھم كه خودتان به موضع درستی برسيد ،پاﯾه توده اﯾتان در
مقابلتان خواھد اﯾستاد و ﯾا الاقل با برنامه و موضع صحيح ھمراھی
نخواھد كرد .آن موقع متوجه خواھيد شد كه برای اﯾن دنباله روی در
كار اﯾدئولوژﯾك چه بھای گزافی را پرداخته اﯾد.
جمعبندی :من سعی كردم از جوانب گوناگون به مسئله مورد بحث
بپردازﯾم .آخرﯾن بحث اگر چه كوتاه انجام گرفت اما مھمترﯾن جنبه اﯾن
بحث است .ﯾعنی انترناسيوناليسم پرولتری و پيشبرد آنچنان كاری كه
خصلت انترناسيوناليسم پرولتری داشته باشد .باﯾد در آﯾنده به اﯾن
مبحث بيشتر پرداخت زﯾرا ھميشه مسئله بوده و خواھد بود .در مورد
سوالی كه در رابطه با ارتباط جمع بندی ،تحكيم و عمل )پراتيك( شده
بود سعی كردم در ھمين مباحث جوابگو باشم .اما به ﯾك بخش برخورد
نكردم و آن اﯾنكه مبنای جمعبندی چيست؟ چقدر طول می كشد...
بخصوص اﯾنكه امروزه خيلیھا میگوﯾند باﯾد جمعبندی كرد و اﯾن را
پوششی برای بسياری از انحرافات خود كرده اند.
خالصه وآخر كالم اﯾنكه بدور مسئله "تواضع" در جھان بينی و در خط
سياسی دو دﯾدگاه را مقاﯾسه كنم:
جرات كردن و جرات نكردن؛ امكان داشتن ﯾا نداشتن ...خط متواضع
میگوﯾد نه امكان ندارد ،باﯾد صبر كرد ...خط انقالبی ميگوﯾد باﯾد جرات
صعود به قله ھا را بخود داد .باﯾد به سختی كوشش كنيم ،محدودﯾتھا
را كنار بزنيم ،خالف جرﯾان شنا كنيم.
ﯾك نكته را ھم آخر بگوﯾم و آنكه اپورتونيستھاﯾی كه خط "تواضع" دارند
زمانی كه در مقابل مخالفين خود و م .ل.م .ھا قرار می گيرند تواضع را
كنار گذارده و بسيار ھم ھار ميشوند.
پراتيک
مبحثی كه اكنون ميخواھم مختصر اشاره ای بكنم در مورد پراتيك
است .البته اﯾن مبحث به تمام بحث ھای قبل مرتبط است .ھمانگونه
كه ﯾكی از رفقا اشاره كرد ما ھرگونه پراتيكی را طلب نمی كنيم .البته
ما به پراتيكھای مختلف از جمله پراتيك طبقات حاكم بذل توجه می
كنيم ،اما برای سازمان خود طالب پراتيك خاصی ھستيم .ما پراتيك
خطمان را طلب میكنيم .اﯾن مبحث ھمچنين بر میگردد به بحثمان در
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مورد پوزﯾتوﯾسم .ھمانگونه كه قبال گفتم پوزﯾتوﯾستھا معتقدند كه
پدﯾده ا را نمیتوان شناخت .پوزﯾتوﯾستھا و اگنوستيستھا قبول
ندارند كه ماده مستقل و خارج از ذھن ما وجود دارد و قوانينی بر
حركت آن حاكم است كه میتوان شناخت .آنھا میگوﯾند تنھا
چيزھاﯾی را میتوان فھميد كه براﯾمان تجربه شده اند و شناخت ما
محدود به اﯾن تجارب است .ھر چيزی كه ورای اﯾن باشد ﯾعنی واقعيت
مادی و تضادھای واقعی مادی كه زﯾربنای كل پراتيك بشری ،جامعه،
طبقات و ...را تشكيل میدھند و چگونگی كاركردشان را نمیتوان
شناخت .اما ما میگوئيم خير! میتوان شناخت و درك كرد .بدﯾن دليل
است كه ما میتوانيم خط داشته باشيم .وگرنه صحبت از "خط" بی
معنی بود .آنھا میگوﯾند آنچه را كه میتوان داشت فقط پراتيكھای
محدود می باشند ،محدود به تجربه امان .پس پوزﯾتوﯾستھا ھم در
مورد پراتيك حرف می زنند .بنابراﯾن در مورد اﯾن مقوله باﯾد بسيار
ھشيار بود .نكته مھم در مورد پوزﯾتوﯾسم و شكل آمرﯾكاﯾی آن
)پراگماتيسم( آن است كه در مورد پراتيك بسيار سخن میرانند و
درواقع غرق در پراگما و كار پراتيكی ھستند .پراگماتيسم در مورد ھيچ
چيز حرف نمی زند مگر پراتيك .اما نه ﯾك پراتيك انقالبی .بلكه
پراتيكشان ﯾك پراتيك "در چارچوب حفظ وضع موجود" است  .زﯾرا آنھا
معتقدند كه شناخت را فقط در محدوده تجربه میتوان كسب كرد
بنابراﯾن پراتيك ھم فقط میتواند محدود به آن باشد .آنھا معتقد
نيستند كه میتوان آنچه را كه بواقع در بطن پدﯾدهھا نھفته است
شناخت ،قوانين پدﯾدهھا را كشف كرد و از آنھا برای تغيير پدﯾدهھا
سود جست .آری آنھا بسيار در مورد پراتيك صحبت میكنند .ما ھم در
مورد پراتيك صحبت می كنيم .اما پراتيك ما مبتنی بر شناخت
ماترﯾاليستی جامعه و انقالبی كردن آن است ،تزھای ماركس در مورد
فوﯾر باخ در رابطه با اﯾنكه ما در مورد چه نوع پراتيكی صحبت می كنيم
دارای اھميت خاصی است.
بحث را خاص تر كنيم .ﯾك حزب ﯾا سازمان م .ل.م می خواھد پراتيك
انقالبی داشته باشد ،می خواھد پدﯾدهھا و اوضاع را تغيير دھد و
انقالبی کند ،می خواھد واقعيت مادی را عوض كند ...و می خواھد بر
مبنای خطش اﯾنكارھا را انجام دھد .ﯾك خط خوب پراتيك خوبی را ھم
توليد می كند .پراتيك خوب ،خط خوب را تقوﯾت می كند .آن را روشنتر
كرده و متكاملتر می نماﯾد .خط تكامل ﯾافته حتی میتواند پراتيك
بھتری را ارائه دھد .و اﯾن چنين پراتيكی بر ﯾك زمينه وسيعتر و عميقتر
میتواند خط را عميق تر كرده و بيشتر به شناخت پدﯾدهھا نائل آﯾد و
دوباره...
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بنابراﯾن ما پراتيك ﯾك خط انقالبی را خواھانيم .منظور نظر ما از پراتيك
صرفا ﯾك كار عملی نبوده بلكه بسيار عيمقتر است .بنابراﯾن بسيار
مھم است به پراتيك ھميشه نقادانه بنگرﯾم و پراتيك را ﯾك كار عملی
مطلقه و جدا از تئوری نكنيم .مثال ﯾكی میتواند بگوﯾد كه "تجربه بمن
ثابت كرده زنان باﯾد برای مدتی چادر بسر كنند زﯾرا فرھنگ تودهھا اله
و بله است و تودهھا دوست دارند كه زنان چادر بسر كنند")تجربه( ﯾا
حتی فراتر بروﯾم :ﯾكی بياﯾد بگوﯾد كه در پراتيك و در تجربه به من
موضوع فوق ثابت شده زﯾرا زﯾر چادر میتوان اسلحه حمل كرد" و ...اما
من میگوﯾم كه :من چنين پراتيك و تجربه ای را ندارم ولی ﯾك حقيقت
عينی موجود است و آن اﯾنكه اگر پرولتارﯾا زنان را رھا نكند خودش را
ھم نمیتواند رھا كند .اﯾن بخشی از ساختار طبقه كارگر است .آری!
پراتيك تو ،عقب افتاده است .حقيقت بر مبنای آمارھای گرفته شده در
زمان معينی تعيين نمیشود .محك درستی و غلطی باﯾد بر مبنای
قوانين علمی تعيين گردد .باﯾد درستی و غلطی اﯾده و كاری بر مبنای
اﯾن قوانين به تست و آزماﯾش گذاشته شوند .بله داستانھاﯾی كه در
مورد چادر میگوئيد درست است و حقيقت دارد ،عالقه توده مردم به
چادر ھم درست ،داستان اسلحه ھم درست ...ولی ما ﯾك تجربه
بشری از مبارزه طبقاتی را دارﯾم .و میتوانيم زﯾربنای اﯾدئولوژﯾك ھر
چيز را درﯾابيم .به مقوله ھای زﯾربنا و روبنا و رابطه و تداخل آنھا با
ﯾكدﯾگر و نقش ھر كدام نيز آگاھيم .ميدانيم كه نقش ستم بر زن
چيست و اگر امروز آن را نادﯾده بگيرﯾم چه چيز دﯾگری را در جای دﯾگر
تقوﯾت خواھيم كرد .چه چيزی را در اقتصاد ،در اﯾدئولوژی و طرز تفكر
تودهھا تقوﯾت خواھيم كرد .اگر كمونيستھا اﯾن چيزھا را در ذھن توده
عوض نكنند ،نخواھند توانست او را برای انقالب سازماندھی كنند .اگر
نتوانيم به درون و بطن پدﯾدهھا بنگرﯾم و اگر در محدوده شواھد تجربی
باقی بمانيم آنگاه باﯾد خود را پراگماتيست بناميم.
پراگماتيستھا میگوﯾند آن چيزی كه مفيد است ،درست است .از
آنھا سوال میشود چه اﯾده ای درست است؟ جواب میگوﯾند اﯾده
ای كه بتواند نتاﯾج مفيدی در بر داشته باشد .اما بورژوازی نيز میتواند
براحتی سوار اﯾن نطرز تفكر شده و بگوﯾد كه بله! من نتاﯾج مفيدی
بھمراه می آورم .به اﯾن ھمه توليدات بنگرﯾد .پس ھر چه من میگوﯾم
درست است .اگر مائو درست بود شكست نمیخورد .اگر چين
سوسياليستی درست بود پيروز میشد و ...اما ماركسيستھا
میگوﯾند خير! آنچه كه درست است مفيد ھم ھست .و معيار اندازه
گيری حقيقت ،مفيد بودن پدﯾده نيست بلكه معيار خود حقيقت است.
آﯾا اﯾدهھای ما بر واقعيت مستقل مادی منطبق است و آن را منعكس
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میكند ﯾا خير؟ اگر آن را بدرستی منعكس میكند پس صحيح است.
اما چيزی كه آن را بدرستی منعكس نمیكند نه صحيح است و نه
مفيد مانند سرماﯾهداری و مذھب .اﯾن است آنچه كه ماركسيستھا
میگوﯾند .پراگماتيستھا و پوزﯾتوﯾستھا به پراتيك بر مبنای نتاﯾج
قابل لمس آن برخورد میكنند .پراگماتيستھا ی آمرﯾكاﯾی تا آنجا می
روند كه ميگوﯾند "ما حقاﯾق را كشف نمیكنيم بلكه اختراع میكنيم".
آری! طبيعی است كه چنين بگوﯾند زﯾرا معتقد به وجود واقعيت مادی
نيستند كه الزم به كشف باشد .پس تنھا كاری كه بنظر آنھا میتوان
كرد اختراع حقيقت در پراتيك است .آنھا حتی میگوﯾند كه "درست
بودن برای ما در پراتيك رخ میدھد" بعبارت دﯾگر "من برای ارضاء خود
اﯾدهای را بكار می برم ،و اگر نتيجهاش آن بود كه من ارضاء شدم پس
درست است و صحيح میباشد " زﯾربنای اﯾدئولوژﯾك زوال فرھنگی در
آمرﯾكا نيز ھمين فلسفه پراگماتيستی است.
خالصه كالم آن كه جنبه پراتيك را باﯾد بطرﯾقی غير از پراگماتيسم،
پوزﯾتوﯾسم ،و امپرﯾسيسم در دست گرفت .برای حزب و سازمان م.ل.
ك خط خاص و معينی مھم است .و ھميشه باﯾد مواظب بود كه
م پراتي ِ
پراتيكمان منطبق بر خط كمونيستی صحيح باشد.
مھمترﯾن ،اساسیترﯾن و حياتیترﯾن كار ھسته رھبری ھر حزب و
تشكيالت سياسی باﯾد حفاظت از اﯾن پروسهی خط و پراتيك و تكامل
كيفی آنھا باشد .وظيفه اش باﯾد پرداختن به خط ،مشكالت خط و
پراتيك خط باشد و خط را مرتب بدنبال ﯾك پراتيك پيشاھنگ
ماركسيستی تكامل دھد.
سوال شد در مورد "تجرﯾد كردن" پدﯾدهھا و مطالعه آنھا:مسئله اﯾن
است كه تجرﯾد در چه صورتی دارای ارزش میباشد و اصوال تجرﯾد
ماركسيستی چيست .ماركس میگوﯾد كه تجرﯾد دو نوع است :تجرد
متافيزﯾكی و تجرﯾد دﯾالكتيكی .تجرﯾد دﯾالكتيكی آن تجرﯾدی است كه
فراموش نمیكند از زمينه مربوطه اش جدا گشته و مجرد است .اما
تجرﯾد متافيزﯾكی فراموش میكند كه تجرﯾد است .تجرﯾد دﯾالكتيكی
دارای اھميت علمی برای ما میباشد  .مثال ھنگامی كه میخواھيم
ﯾك پدﯾده پيچيده را مطالعه كرده و از آن شناخت كسب كنيم ،آن را از
زمينه موجودش بيرون می كشيم ومطالعه می كنيم زﯾرا الزم است كه
آن را بطور خاص مورد تحقيق و بررسی قرار دھيم .اما باﯾد در نظر
داشته باشيم كه اگر می خواھيم در اﯾن تجرﯾد دچار متافيزﯾك نشوﯾم
باﯾد فراموش نكنيم كه پدﯾده مجرد شده ،خارج از زمينه مربوطه اش
بوده و چيزی برﯾده است و بنابراﯾن باﯾد پس از مطالعه مجرد آن ،آن را
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دوباره در زمينه وسيعتر گذاشته و دوباره پس از اﯾنكه به زمينه مربوطه
اش برگشت داده شد مطالعه شود.
*
بر مبنای بحث ھای قبلی در مورد چين سوالی شد كه آﯾا شكست
چين به دليل فاكتور توازن قوا بود ﯾا اشتباھات كمونيستھا .
در بحث گذشته در مورد كمبودھا و اشتباھات كمونيستھا در چين
ھدف من اﯾن نبود كه بگوﯾم چين به دليل اﯾن اشتباھات و كمبودھا
شكست خورد .شكست چين را نمیتوان اساسا بر مبنای اشتباھات
امل ذھنی دانست .به جرات میتوان گفت كه اﯾن شكست به دليل
ع ِ
نامساعد شدن تناسب قوای طبقاتی در سطح خود چين و ھمچنين
در سطح بينالمللی بود) .منظور از تناسب قوا آن ترتيبی است كه
صحنه نبرد قرار می گيرد و نيروھای مختلف صف آرائی ميكنند( .مائو
بيش از ھمه در مورد مسائل روشن بود ،البته نه به آن اندازه ای كه
امروزه ما در مورد رابطه بين دولت سوسياليستی و انقالب جھانی و
برخورد كمينترن به اﯾن تضاد )دولت سوسياليستی و انقالب جھانی( و
گسست نكردن رفقای چينی و مائو از انحرافات كمينترن در اﯾن زمينه
و ...روشن ھستيم .حتی در اﯾن چارچوب ھم نمیتوانيم بگوﯾيم كه
شكست چين ناشی از اشتباھات بود .نمیتوان گفت كه اگر اﯾن
اشتباھات نبودند ،اگر مائو و حزب كمونيست چين ھيچ اشتباھی را
مرتكب نمیشدند ... ،چين شكست نمیخورد .خير! اﯾن اصال آن
چيزی نيست كه ما میگوئيم .ما میگوئيم كه اگر اﯾن اشتباھات رخ
نمیداد ،ما )پرولتارﯾای بينالمللی( از تجارب غنیتری برخوردار بودﯾم.
و حتی میتوان گفت ﯾك شكست بھتر داشتيم )در چين( .به جرات
میتوان گفت كه نھاﯾتا آن چه كه دليل اﯾن شكست است شراﯾط
مادی كل جھان امپرﯾاليستی است و در چين بخصوص مسئله توازن
قوا بود )توازن قواﯾی كه نه در چين و نه در سطح بينالمللی شراﯾط
مساعدی را برای پرولتارﯾای چين فراھم نكرده بود( .باﯾد به اﯾن مسئله
ھم دقيقا در چارچوب جھانی برخورد كرد .مثال چين را در نظر بگيرﯾد:
قدرت دولتی سوسياليستی در جامعه حاكم بود .اما اﯾن قدرت دولتی
در كشاكش دو جرﯾان مھم جامعه ـ كه ﯾك جرﯾان آن را بطرف
سرماﯾهداری و ﯾك جرﯾان بطرف سوسياليسم می كشيد ـ قرار داشت.
دو راه و دو جرﯾان در كشور سوسياليستی موجود است كه از ھر
طرف بر آن جامعه فشار می آورند و مرتب جامعه در كش و قوس اﯾن
دو جرﯾان است .دولت در دست م .ل.م ھا میخواھد جرﯾان
كمونيستی را تقوﯾت كند و انقالب را تحت دﯾكتاتوری پرولتارﯾا ادامه
دھد و جرﯾان بورژواﯾی را تضعيف كند .اگرچه حزب كمونيست در اﯾن
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شراﯾط باﯾد بداند كه در نھاﯾت قدرت اﯾن دو جرﯾان در عرصه بينالمللی
و در نيروھای بينالمللی نھفته است كه عبارتند از شرﯾانهای اﯾن دو
جرﯾان كه از سرتاسر جھان جرﯾان میﯾابند و با آن در ارتباطند .بنابراﯾن
نھاﯾتا حزب باﯾد به اﯾن صورت به جامعه سوسياليستی بنگرد كه می
خواھد جھان را متغير كند و بطرف كمونيسم براند و در واقع ﯾك منطقه
آزاد شده و پاﯾگاھی برای انقالب جھانی است كه باﯾد با تكيه به آن
میخواھد به تضاد اساسی جھان )تضاد بين اجتماعی شدن توليد و
مالكيت خصوصی( كه تضاد اساسی تمام جھان است بپردازد و حل
كند .مانند اﯾنستكه می خواھيم سيبی را بخورﯾم و دھان فقط به
اندازه معينی اجازه گاز زدن را می دھد )انقالب در ﯾك كشور( .ولی
ھدف تغيير كل پدﯾده )خوردن تمام سيب است( .پس آنچه در ﯾك
كشور سوسياليستی میگذرد بی ارتباط با عرصه جھانی نيست.
قدرت بورژوازی نوظھور در ﯾك كشور سوسياليستی بی ارتباط به كل
روابط توليدی غالب در عرصه بينالمللی نيست كه عمده قدرت وی در
آنجاست .نه تنھا اﯾن مسئله درست است كه قدرت بورژوازی نوﯾن در
جامعه سوسياليستی از آنجا می آﯾد ،بلكه حتی شراﯾط برای اﯾنكه به
چه خوبی ،چقدر عميق ،چقدر سرﯾع ،و چند بار ...بتوان تحت
دﯾكتاتوری پرولتارﯾا انقالب را به پيش برد نيز بی ارتباط به اوضاع جھانی
نيست .اﯾنطور نيست كه تا پرولتارﯾا تحت رھبری حزبش قدرت را در ﯾك
كشور گرفت و سوسياليسم برقرار كرد ھر نوع نوع آزادی عمل داری،
خير زﯾاد ھم آزاد نيست .سوال اﯾنجاست كه تا چه حد آزادی عمل دارد
كه تحت سيستم سوسياليستی قانون ارزش را به دلخواه محدود
كند؟ تا چه حد قدرت انجام اﯾنكار را دارد؟ تا حدی كه اﯾن واقعيت
مادی كه كشور سوسياليستی ﯾك منطقه آزاد شده است كه در
محاصره امپرﯾاليستی زندگی می كند ،به وی اجازه دھد .از تمام اﯾن
بحثھا اﯾن نتيجه گيری را ميخواھم بكنم كه حزب كمونيست در قدرت
باﯾد دورنما و دﯾد بينالمللی داشته باشد و باﯾد چنين جھتگيری را
داشته باشد .باﯾد اﯾن طرز تفكر و جھتگيری را داشته باشد كه دارد
چيزی را برای پرولتارﯾای بينالمللی به پيش می برد .و اﯾن مسئله
بطور قطعی تا زمانی كه ما تحت سوسياليسم به كمونيسم نرسيده
اﯾم و مھمتر از آن تا وقتی كه در ابعاد جھانی به آن دست نيافته اﯾم،
مطرح است .دﯾدگاه مائو بسيار انترناسيوناليستی و پرولتری بود و
دﯾدگاھش با بورژوازی درون حزب كمونيست چين كيفيتا متفاوت بود
و ...اما بنظر می آﯾد كه به پروسه انقالب جھانی بصورت جمع
حسابی می نگرﯾست .طرز تفكری كه كل را متشكل از تكه ھای
زﯾادی می بيند ،بجای اﯾنكه اول كل را ﯾعنی كل جھان را كه احتياج به
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متغير شدن دارد در نظر بگيرد ،سعی میكند كه كل را از طرﯾق تكه ھا
و اجزاء و چسباندن آنھا بھم بسازد .اﯾن طرز تفكر از دورنمای جھانی
شروع نمی كند .ما به دليل اﯾنكه می خواھيم بزرگ باشيم ﯾا حرفھای
گنده بزنيم نيست كه الزم است دورنمای جھانی داشته باشيم بلكه
چون طبيعت آن چيزی كه می خواھيم دگرگونش كنيم جھانی است،
داشتن چنين دورنمائی را الزام آور ميكند .سيستم امپرﯾاليستی
جھانی است و تضادی است در ابعاد جھانی و ما می خواھيم در
حداكثر توان خود در ھر زمان معين به آن حمله كنيم تا بتوانيم جاﯾی
برای خود باز كنيم)ﯾك كشور سوسياليستی بدست آورﯾم( .بنابراﯾن
محتمل نيست كه ﯾك جامعه سوسياليستی به تنھاﯾی بتواند برای
مدت زﯾادی دوام بياورد .ترتسكيستھا میگوﯾند كه نمیتوان
سوسياليسم را در ﯾك كشور ساخت .اﯾن خط شكست طلبانه و
وادادگی و سازشكارانه است و از نظر فلسفی متكی بر ماترﯾاليسم
مكانيكی است و متكی به تئوری نيروھای مولده است .اما گراﯾش
انحرافی دﯾگری است كه سوسياليسم را بمثابه ﯾك پدﯾده تمام شده و
در خودش می بيند .آن را نه به مثابه محصول انقالب جھانی و بنابراﯾن
در خدمت انقالب جھانی و پيشبرد آن بلكه بمثابه محصول شراﯾط
معين درون ﯾك كشور می بيند .در اﯾن طرز تفكر دورنمای جھانی
موجود نيست .كل مسئله آن است كه دو روند در ابعاد جھانی در حال
مبارزه اند )انقالب پرولتارﯾاﯾی و سرماﯾه داری( و اﯾن تضاد زمانی حل
خواھد شد كه ما ھمه در سطح جھانی به كمونيسم برسيم .اما برای
حل اﯾن تضاد و رسيدن به كمونيسم باﯾد بطور اجتناب ناپذﯾر
مارپيچ)زﯾگزاگھای( كاملی از شكستھا و پيروزﯾھا را از سر بگذرانيم .بر
مبنای قدرت طبقه مان و آگاھی مان در اﯾن مبارزه پيروزﯾھا و شكستھا
خواھيم داشت .اﯾن مبارزه پيچ و خم ،باال و پاﯾين خواھد داشت .اما ما
می خواھيم اﯾن مارپيچ را تا آنجا كه ممكن است آگاھانه به پيش ببرﯾم
و اشتباھات كمتری مرتكب شوﯾم .اما نكته در آن است كه حتی اگر
خيلی ھم بی اشتباه و درست حركت كنيم ،به دليل ماھيت اﯾن پدﯾده
بطور اجتناب ناپذﯾر متحمل شكستھائی نيز خواھيم شد .زﯾرا توازن قوا
در ھر زمان معين ،ھمشه بنفع ما نيست .در ضمن زمانی كه توازن قوا
بنفع ما نيست شراﯾط برای بروز اشتباھات ھم پدﯾد می آﯾد ،زﯾرا تحت
فشار شراﯾطی كه موجود است برخيھا بطرف راه حلھای پراگماتيستی
ميروند .بطرف راه حلھای راحت تر مانند افتادن در موضع "دفاع كردن از
خود" .در صورتيكه در اﯾنگونه شراﯾط دﯾدگاه باﯾد اﯾن باشد" :شاﯾد باﯾد
خود را قربانی كنيم ،شاﯾد باﯾد دولت سوسياليستی را قربانی كنيم
)البته نه ھمينطوری( چون ممكنست به اﯾن ترتيب پيروزی بزرگتری در
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نقطه ای دﯾگر از جھان بدست آورﯾم ".اما چه كسی میتواند چنين
دﯾدگاھی داشته باشد و بگوﯾد اﯾنرا اﯾنجا ميدھم و در جای دﯾگر چيز
بزرگتری ميگيرم؟ نمیتوان ناسيوناليست بود و چنين فكر كرد .تنھا
كمونيستھاـ چه در قدرت باشند و چه نباشندـ ميتوانند چنين فكر
كنند .بخصوص كمونيستھاﯾی كه در قدرتند باﯾد عاری از ھر نوع
تماﯾالت ناسيوناليستی در اﯾن مورد باشند .باﯾد برای چنين دﯾدگاھی
مبارزه ای را در حيطه تفكر پيش برد .مثال رابطه اﯾن مسئله و راه
انداختن مبارزه مسلحانه در ﯾك كشور را در نظر بگيرﯾد :وقتی
میخواھی در كشوری مبارزه مسلحانه ای راه بيندازی شراﯾط كشور
را در نظر میگيری زﯾرا میخواھی تحليل مشخص از شراﯾط مشخص
كنی كه بسيار درست است و باﯾد اﯾنكار را كرد ،اما در چارچوب
عمومی باﯾد اﯾن را در نظر داشته باشی كه داشتن كانون مبارزه
مسلحانه ای در جھان كه توسط كمونيستھا رھبری شود چه
معناﯾی در سطح جھانی دارد و كلی مسائل دﯾگر از اﯾن قبيل كه باﯾد
اﯾن جھتگيری در آنھا موجود باشد .باﯾد طرز تفكر خود را در اﯾن جھت
تكامل داده و پرورش دھيم .اﯾن مسئله فقط ﯾك مسئله تئورﯾك نيست
بلكه اثرات عملی روی مبارزه ما دارد .مثال چين را در نظر بگيرﯾد و
اﯾستادگی رفيق چيان چين را :اگر او ﯾك "واقع گرا" بود واقعا تلف
میشد  .از دست ميرفت .اما او با نگرش به مسئله از زاوﯾه جھانی،
اﯾستاد و گفت كه :ما شكست خورده اﯾم ،ما میدانيم كه چه اتفاقی
رخ داده است .اﯾن روﯾزﯾونيستھا قوی بودند .ما ھم میدانستيم وقتی
بقدرت برسند به ما تھمت خواھند زد .بگذار پرولتارﯾای بينالمللی
توجھش به مسائل جلب شود .مھم نيست .ما اﯾن را در تمام طول راه
مبارزهمان میدانستيم و اصال تئوری اش را درآوردﯾم و تشرﯾحش
كردﯾم .و ما زانو نمی زنيم .ما می دانيم اشكال كجا است و قبولش
نمیكنيم و میگوئيم گور پدر اﯾن روﯾزﯾونيستھا .و من به پرولتارﯾای
بينالمللی اعالم میكنم كه از اﯾن تجربه درس بگيرند.
اﯾن موضع ،موضعی نيست كه فقط برای چينیھا اعالم شده .تنھا
موضعی كه میتوانست در آن دادگاه در آن شراﯾط گرفته شود ،ھمين
بود .و فقط تنھا كسی میتواند چنين موضعی را بگيرد كه درك
بينالمللی از تكامل مسائل داشته باشد .درك كامل از ارزش آن در
سطح جھانی داشته باشد .باﯾد كامال اﯾن را فھميد تا بتوان چنان
موضعی را گرفت .اما از طرف دﯾگر میتوان گفت كه شاﯾد رفقای چين
كمی "واقع گرا" بودند .من زﯾاد در اﯾن مورد روشن نيستم ولی اﯾن
چيزی است كه بنظرم می آﯾد .تا چه حد مخالفين ،ﯾعنی خط چھار
نفر ،شراﯾط ﯾك برخورد قطعی را میدﯾدند؟ آنھا بروشنی در موقعيت
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پيش بردن ﯾك مقاومت مسلحانه در مقابل كودتا در چين بودند اما
سوال اﯾنجاست كه به چه دالﯾلی و با احتساب چه پارامترھاﯾی ،پس
از مرگ رفيق مائو ،قيام خود را به اجرا نگذاردند .چرا قيام مسلحانه
نكردند .چرا از آن به مثابه ابزاری برای آزاد كردن و رھا كردن نيروی بقيه
پرولتارﯾا ﯾعنی پاﯾه اجتماعیشان استفاده نكردند؟ تحت چه شراﯾطی،
تحت چه نوع طرز تفكری آنھا دست به مبارزه مسلحانه و ﯾك برخورد
قطعی و جدی با روﯾزﯾونيستھا نزدند؟ ممكنست كه فكر میكردند
شاﯾد شكست بخورند ،شاﯾد زودرس است و غيره ...شاﯾد آنھا اھميت
اﯾن مسئله را فقط از درﯾچه اﯾنكه اگر پيروز شود اھميتش برای چين
چيست مینگرﯾستند و ...اما اگر آنھا اﯾن مبارزه را با برخوردھای جدی
مسلحانه به پيش می بردند و شكست می خوردند آﯾا برای پرولتارﯾای
بينالمللی بد بود؟ خير! اكنون ما دارﯾم در مورد اﯾستادگی چيان چين
كه از اسلحه انتقاد بر عليه روﯾزﯾونيستھا استفاده كرد ،صحبت می
كنيم ،آنموقع میتوانستيم در مورد انتقاد مسلحانه از روﯾزﯾونيستھا
صحبت كنيم!!ارزش اﯾن خط آن است كه اﯾن بار )بر خالف زمانی كه در
شوروی روﯾزﯾونيستھا كودتا كردند و سرماﯾهداری را احيا كردند(
پرولتارﯾا فكرش قاطی نيست ،زﯾرا مائو در مورد اﯾنكه چه اتفاقی
ميتواند بيفتند صحبت كرده و پرولتارﯾا را تربيت كرده است .اما باﯾد بر
مبنای آن با مالحظات فوق الذكر )اھميتش از نظر بينالمللی( عمل
ميكردند ،ﯾعنی حتی اگر شراﯾط برای انجام اﯾنكار زﯾاد در چين مساعد
نبود باﯾد برای انجام آن به شراﯾط فشار می آوردند .چرا باﯾد اﯾنكار را
می كردند؟ دقيقا بخاطر آن كه مبارزه جھانی است و اثر جھانی دارد،
برای پرولتارﯾای بينالمللی معنی دارد ،و اﯾنكه بنوبه خود ﯾك مبارزه
جدی را عليه روﯾزﯾونيستھای چينی براه ميانداخت و شراﯾط بھتری را
برای ادامه مبارزه در چين فراھم مياورد.
نتيجه آن كه انقالب پرولتارﯾاﯾی جھانی ﯾك پروسه جھانی است و ھر
آنچه كه ما در مناطق خاص می كنيم اساسا تابعی از اﯾن پروسه
است و ما باﯾد حداكثر كوشش خود را بكنيم كه حركت خود را در
چراچوب كل پروسه دﯾده و پروسه را تسرﯾع كنيم .جھتگيری ما باﯾد
اﯾن باشد و نه ﯾك جھت ناسيوناليستی كه كشور من باﯾد
سوسياليستی باشد ،و سپس كشور من باﯾد به انقالبات دﯾگر كمك
كند .اﯾن غلط است .مانند اﯾن است كه ھر كس در كشور خود
میتواند انترناسيوناليست باشد و اﯾن كشورھای مختلف به ھم
احترام بگذارند .خير! فقط در چارچوب پروسه ای جھانی میتوان
انترناسيوناليست بود .آنچه كه ما را انترناسيوناليست میكند ﯾك چيز
جھانی است .كمونيسم را بطور جھانی میتوان بدست آورد .پرولتارﯾا
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ﯾك طبقه واحد جھانی است .و اﯾن پروسه دقيقا به دليل آنكه ﯾك
پروسه جھانی است با شكستھا و پيروزی ھاﯾش ھمراه است .و به
اﯾن دالﯾل ـ و نه به دليل اخالقيات ـ ما انترناسيوناليست ھستيم.
سوال :آﯾا اگر ھيچگونه اشتباھی صورت نمی گرفت چين شكست
می خورد؟ ﯾا اﯾنكه شراﯾط طوری بود كه شكست اجتناب ناپذﯾر بود؟
پاسخ :من آماده نيستم كه به اﯾن سوال جواب دھم اما میتوانم
بگوﯾم كه میتوانستند مبارزه بھتری را به پيش برند ـ منظورم در رابطه
با حمله به دن سيائوپين نيست ،بلكه با داشتن جھتگيری كه فوقا
بحثش را گردﯾم و ما به آن پی بردهاﯾم .ما به اﯾن دليل به آن پی نبرده
اﯾم كه از آنھا بھتر ھستيم بلكه به آن دليل است كه تجربه آنھا به ما
كمك كرده كه به مواضع كنونیمان دست ﯾابيم .اگر آن جھتگيری
فوق را داشتند در موقعيت بھتری برای پيروز شدن قرار میگرفتند .اما
كماكان نھاﯾتا در آن زمان توازن قوا مساعد حال كمونيستھا نبود .من
زﯾاد روشن نيستم اما فكر میكنم كه كم و بيش شكست در چين
اجتناب ناپذﯾر بود مگر اﯾنكه ....توجه میكنيد كه كمونيستھا زﯾاد ھم
آزادی عمل ندارند .آری! نمیتوان گفت كه اگر اشتباه نمی كردند چه
ميشد اما میتوان گفت كه در موقعيت بسيار بھتری برای پيش برد
مبارزه بودند .آری! حتی اگر بطور مطلق ھر آنچه كه در ﯾك كشور می
كنيم درست باشد ،احتمال شكست خوردن خيلی ھست .اما نكته
آنجاست كه اگر شكست ﯾک شکست خوب باشد ،كسی را ماﯾوس و
سرخورده نمیكند ،كمتر کسی میگوﯾد كه ما كار بدی كردﯾم  ،به
جاﯾش میگوﯾند بله كار خوبی كردﯾم ،فقط اﯾن دفعه شكست خوردﯾم.
ھمين .ما دوباره با ﯾك جمعبندی خوب به موضع تعرض باز خواھيم
گشت .زﯾرا خط ما درست بود و میدانيم كه چه می كنيم و اﯾن بار
بھتر خواھيم كرد.
ﯾک گراﯾشی اكنون وجود دارد كه بخشی از انحالل طلبی است،
انحالل طلبی از آن تغذﯾه میكند و آن اﯾن است كه میگوﯾند اگر
شكست خوردﯾم ،به اﯾن معناست كه خط غلط بود ،ھمه چيز اشتباه
بود و ...اﯾنھا دو فاكتور عينی و ذھنی را در محاسبات دخيل نمیكنند
و فقط ﯾكی را میگيرند .توجه نمیكنندكه آری شكست میتواند در
نتيجه اشتباھات باشد اما ھمچنين میتواند در نتيجه شراﯾط عينی و
نامساعد بودن آن باشد .برخیھا اساسا فاكتور شراﯾط عينی را
فراموش میكنند و میگوﯾند ھمه چيز به دليل فاكتورھای ذھنی
است .و ھمه چيز را انكار میكنند .پس ھر چه كرده اﯾم غلط بوده .نه
51

تنھا سازمان ما ،حزب ما بد بوده بلكه ھر آنچه را ھم كه مورد استفاده
قرار داده بد بود .بنابراﯾن بھتر است كمی در مورد صحت م .ل.م .تردﯾد
كنيم!!
كل روند انحالل طلبی از اﯾن طرز تفكر تغذﯾه می كند .و توجه نمیكنند
كه درواقع بدون اشتباه ھم میتوان شكست خورد .لنين در مورد
انقالب  ١٩٠۵ھيچوقت نگفت كه ما میتوانستيم كه شكست نخورﯾم
بلكه میگوﯾد كه میتوانستيم بھتر بجنگيم ،بھتر مبارزه كنيم؛ ما باﯾد
اﯾنكار و آن كار را می كردﯾم؛ میتوانستيم مبارزه را طوالنی تر كنيم؛
ما توانستيم تجربه را بدست آورﯾم و جمعبندی كنيم .آنوقت پرولتارﯾا
سياسی تر ،آگاه تر میشد و در مورد طبقات بيشتر تعليم می ﯾافت.
بھتر می فھميد كه طبقات مختلف چه میكنند؛ بيشتر آزماﯾش می
كرد؛ دشمن را بيشتر به كنج دﯾوار می راند و بالنتيجه چھره اش را
بھتر می شناخت .و بھترﯾن زمان اﯾنكارھا زمانی است كه بحرانی ﯾا
قيامی و ﯾا شورشی رخ می دھد .در اﯾن زمانھا باﯾد وارد آن شد ،آن را
مورد حماﯾت قرار داد و سعی كرد كه به حداكثر دستاوردھا دست
ﯾافت .مثال كمون پارﯾس نمونه خوبی است .ماركس از ھمان ابتدا می
دانست كه شكست خواھد خورد ،زﯾرا شراﯾط ھنوز برای پيروزی
پرولتارﯾا و كسب قدرت كامال پخته نشده بود .برای انقالب كردن در
كمون پارﯾس زمان تارﯾخی پخته نبود .پرولتارﯾا بمثابه ﯾك طبقه از نظر
سياسی و تشكيالتی به اندازه كافی قدرتمند نبود و به اندازه كافی
تجربه و ...بدست نياورده بود و متحدﯾنش از نظر اجتماعی در فرم
نبودند كه بفھمند چه خبر است ـ بخصوص دھقانان .عليرغم اﯾنكه آﯾا
كمون به روستاھا فراخوان می داد ﯾا نه ـ كه نكردند و اﯾن ﯾكی از
اشتباھات بود ـ كمون محكوم به شكست بود .اما باﯾد كمونيستھا
حماﯾتش می كردند زﯾرا ﯾك مبارزه بر حق بود ،و می باﯾد سعی می
كردند كه به حداكثر ممكن آن را عملی تر و پی گيرترش كنند تا بتوانند
شناخت و درك خود را تكامل دھند .مھارت و اشكال تشكيالتی و مقدار
تجربه را تكامل دھد .جامعه را بطرف آن سوق ميدادند كه تا آنجا كه
ممكن است عميق تر شود ،و ھر كاری كه ممكنست باﯾد ميكردند كه
اﯾنطور ميشد ،تا اﯾنكه دور بعد بھتر می دانستند كه چه كنند؛ كه
كردند.
اما اگر اﯾن زور را نزنی ،دفعه دﯾگر تا چه حد زمين نبرد را می
شناسی؟ روشن است كه زﯾاد خوب نمی شناسی .اگر لنين ھم
مانند پلخانف در سال  ١٩٠۵می گفت كه "از آنجاﯾی كه قيامگران
شكست خوردند ،پس نباﯾد اسلحه بدست میگرفتند و گرفتن اسلحه
زمانی جاﯾز است كه تضمين پيروزی باشد" ١٩١٧ ،نمی دانست كه
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چه باﯾد بكند و پرولتارﯾا به آن درجه آگاه نبود .بقول لنين  ١٩٠۵زمين را
شخم زد و برای  ١٩١٧آماده كرد .به اصل مطلب بازگردﯾم :اگر شراﯾط
عينی اجازه بدھد ،فاكتور ذھنی میتواند تعيين كننده شود .اما نھاﯾتا
اﯾن شراﯾط عينی است كه تعيين كننده است .بنابراﯾن میتوان درست
بود و كار درست كرد و شكست خورد .پوزﯾتوﯾستھا و پراگماتيستھا
میگوﯾند كه "اگر درست بودی پس چرا شكست خوردی" .می بينيد
كه چه راحت میتوان انحالل طلب شد و دچار خط پوزﯾتوﯾستی و
پراگماتيستی شد .درواقع تمام چيزی كه اﯾنھا در مورد چين میگوﯾند
ھمين است .اﯾن طرز تفكر رﯾشه آن است كه چرا پس از شكست
چين عده ای به نوسان افتادند و میگفتند كه اگر حزب شكست خورد
حتما چيز غلطی در آن بود .اﯾن چيزی نيست كه ما میگوﯾيم؛ ما
میگوﯾيم كه آنھا به دليل توازن قوای نامساعد شكست خوردند ،اما در
اﯾن چارچوب برخی اشتباھات فرعی بود كه ما باﯾد آنھا را كشف كنيم.
و در مقابل اﯾن سوال كه اگر اﯾن اشتباھات نمیشد آﯾا شكست
میخوردند ،جواب دادن سخت است اما به احتمال قوی بله .اما اگر آن
اشتباھات را نمی كردند میتوانستند نبرد قطعی تر و سخت تری را به
پيش برند و ارزش نبرد افزون تر میشد و تجربه و شناخت ما بيشتر
میشد و اثر آن بر پرولتارﯾا ـ حتی اثرات روحی آن ـ میتوانست بھتر
باشد مثل آنچه كه در آمل اتفاق افتاد.
خود را جای ماركسيستھای انقالبی در حزب كمونيست چين
بگذارﯾد :چقدر میتوانستی در شراﯾطی كه لينپيائو دارد به اتفاق
شوروی بر عليه تو توطئه چينی میكند ،به دارودسته چوئن الی ـ دن
سيائوپين كه میدانی دارای چه ماھيتی ھستند ،حمله كنی؟ در آن
زمان لينپيائو در حزب ،تشكيالت دولتی و در ارتش خيلی نفوذ داشت
و داشت با شوروی بر عليه كمونيستھا ھمكاری می كرد .و تو اﯾن را
می دانی و در ضمن ھم می دانی كه چوئنالی و دنسيائوپين با
شوروی نيستند ولی تماﯾل به آمرﯾكا دارند اما خطر عمده توطئه چينی
لين پيائو ـ شوروی است .تو مجبور ھستی كه بنوعی مبارزه برعليه
نوع دﯾگر روﯾزﯾونيسم را به تاخير بيندازی و نكته آنجاست كه اگر بعداً به
روﯾزﯾونيستھا ببازی )ﯾعنی به چوئنالی و دنسيائوپين( حتما بعضیھا
خواھند گفت كه ليبرال بوده ای و  ...در آن شراﯾط تو زﯾاد ھم آزادی
عمل نداری .در اﯾنجا دﯾالكتيكی بين آزادی عمل و ضرورت وجود
دارد .اﯾن ﯾكی از مشكالت مائو بود .ھرج و مرج زﯾاد و بحران بزرگی بود
كه در نتيجه مسئله لين پيائو در حزب ،دولت و ارتش بوجود آمد.
مسئله لينپيائو مسئله كمی نبود .مائو مجبور بود كه مبارزه بر عليه
دارودسته چوئنالی را آرامتر كرده و تا حدی ھم با آنھا بر عليه
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دارودسته لينپيائو و پاﯾه اجتماعی او متحد شود كه بتواند شراﯾط را
دوباره مستحكم كند .كمونيستھا در آن موقع از درون ﯾك بحران
عظيم گذر كردند .اثرات آن اتحاد ھم دﯾده شد ـ ﯾعنی قدرت گيری
بعدی دارودسته روﯾزﯾونيستھا در حزب ،دولت و ارتش ـ اما ضرورت
داشت .بنابراﯾن ھميشه ﯾكی میتواند بگوﯾد كه مائو در برخورد به آنھا
ليبرال بوده و من خيلی ماﯾلم كه بدانم كسی كه اﯾنگونه به مائو انتقاد
میكند در آنچنان شراﯾطی اگر جای مائو بود و مسئله لينپيائو اتفاق
افتاده بود ،با چوئنالی چه ميكرد .احتماال با او ﯾکی میشد و كامال
فراموش میكرد كه آنھا روﯾزﯾونيست ھستند .حتما كامال
پراگماتيستی و واقع گراﯾانه عمل میكرد و میگفت كه :آی! خطر
بسيار بزرگ است ،بگذارﯾد مبارزه طبقاتی را مدتی فراموش كنيم و ﯾا
آرامترش كنيم .بطور مثال طوری كه استالين به تضادی ھمانند در جنگ
دوم برخورد كرد .زﯾرا خطر فاشيسم و تجاوز آنقدر جدی بود كه او
اساسا كامال مبارزه طبقاتی را در درون شوروی حذف كرد .بله!
فاشيستھا شوروی را نگرفتند اما روﯾزﯾونيستھا گرفتند .نكته در
اﯾنجا آن است كه مائو آﯾا ھمان اشتباه استالين را كرد؟ خير! او در اﯾن
حيطه و برخورد به چنين مشكلی بسيار بھتر از استالين ـ حتی شاﯾد
میتوان گفت كيفيتا بھتر ـ عمل كرد.
احتماال مائو اﯾن اشتباه را داشت كه تجارب درست را زﯾادی عموميت
میبخشيد .مثال او در زمينه جبھه واحد تجربه زﯾاد داشت :عليه ژاپنی
ھا ،انقالب دمكراتيك ،تاكتيك جبھه واحد برای شكست دادن و منفرد
كردن دشمن عمده ...،شاﯾد میتوان گفت كه مائو در اﯾن مبارزه زﯾادی
آن تجارب درست را تعميم داد .اما وقتی اﯾن را میگوئيم ممكن است
به افراط رفته و فراموش كنيم كه شراﯾط مادی آن زمان چه ضرورﯾاتی را
اﯾجاب می كرد و اﯾن اشتباھات جنبه تبعی دارند .اگر به اﯾن افراط
دربيفتيم آنموقع آن خطی را فرموله می كنيم كه :بله مائو باﯾد در عين
حال ضد ھر دو جناح مبارزه میكرد .اﯾن درواقع میشود اﯾنكه :بگذارﯾد
صفوف چوئنالی و لين پيائو را ضد مائو متحد كنيم.
از تمام بحثھای باال میبينيم كه چقدر مھم است كه به معنای واقعی
ماترﯾاليست دﯾالكتيك باشيم و از ﯾكطرف نگوئيم كه خير! ھيچ
اشتباھی در بين نبوده و اگر بوده خيلی كوچك بوده ...و ﯾا اﯾنكه
اشتباھات كوچك را دﯾده و بگوئيم كه بله! به اﯾن دليل بود كه شكست
خوردند و اگر اﯾن اشتباھات را نمی كردند شكست نمی خوردند و مائو
ليبرال بود .و...
جھش ھا
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در اﯾن بخش به بحث "جھش ھا" میپردازﯾم .اھميت بسيار زﯾاد اﯾن
مبحث بوﯾژه در شراﯾط امروزی بوضوح روشن است .اﯾنكه بطور عموم
تكامل جھشی جنبهی مھمی از حركت دﯾالكتيكی است در طول
چرا
ِ
بحث روشن میشود .در طی بحث اساسا به آن مطالبی خواھيم
پرداخت كه به روشن شدن اﯾن مطلب كمك میكند ،اما ،میتوانيم به
اﯾن مقوله در چارچوب آنچه كه ما در فلسفه "ھمگونی" )چارچوبه ی
ھمزﯾستی اضداد دافع ﯾكدﯾگر( میخوانيم برخورد كنيم .اﯾن تنھا راه
آغاز بحث "جھش ھا" نيست ،منتھا بھترﯾن راھی است كه من
میتوانم از آن شروع كنم .از نظر من باﯾستی ابتدا به اﯾن سوال
پرداخت كه چگونه تضادھای دافع ﯾكدﯾگر در ﯾك واحد كل ھمزﯾستی
میكنند و چگونه و به چه شكلی و در چه نوع ارتباطی در ﯾك واحد كل
ﯾا در ﯾك پروسه ھمزﯾستی میكنند و سپس رابطه اﯾن با "ھمگونی"
چيست؟
در جاﯾی لنين از اﯾن مقوله بنام "ھمگونی" نام میبرد و میگوﯾد كه
اگرچه شاﯾد بھتر باشد كلمه "وحدت" را بكار برﯾم ،اما بخصوص در اﯾن
بحث بين اﯾن دو فرقی نيست .با اﯾن وجود ھر زمان كه لنين از وحدت
اضداد صحبت ميكند ﯾك پرانتز باز كرده و كلمه "ھمگونی" را داخل پرانتز
میگذارد .احتماال درستتر است كه بر مبنای ھمگونی صحبت كنيم.
"ھمگونی" كليد "وقفه در تكامل تدرﯾجی" و "جھش" میباشد )به
عبارت دﯾگر وجود اضداد منبع تكامل جھشی پدﯾدهھاست(.
حركت و نوع حركت ﯾعنی تكامل را چگونه باﯾد فھميد؟ لنين "تكامل
جھشی" را برای روشن كردن اﯾن حركت استفاده ميكند .چرا توضيح
"جھش" در چارچوب مقوله "ھمگونی" قابل دركتر است و اصال
"جھش" چگونه انجام میشود ؟ چگونه تضادھای دافع ﯾكدﯾگر در درون
ﯾك پدﯾده واحد موجودند؟ ما ميخواھيم از طرﯾق مبحث "ھمگونی" به
اﯾن سوال پاسخ دھيم .اضداد در چارچوبه "وحدت" با ﯾكدﯾگر چه
میكنند؟ اﯾن چارچوب )ﯾعنی چارچوب ھمزﯾستی اضداد دافع
ﯾكدﯾگر در درون ﯾك پدﯾده( و حركت )ﯾعنی وحدت و مبارزه كه
در "ھمگونی" بيان میشود( شراﯾط "جھش" میباشد .اﯾن
است كه شراﯾط را برای جھش فراھم ميسازد .لنين در "ﯾادداشتھای
فلسفی" در مورد مسئله دﯾالكتيك اﯾنگونه نوشت" :تقسيم كردن ﯾك
كل واحد به دو و شناخت تعقلی ﯾافتن از بخشھای متضاد آن ،جوھر
دﯾالكتيك میباشد( .ما به اﯾن مسئله باﯾد توجه كنيم .مائوتسه دون
اﯾن مقوله لنين را در دوران انقالب فرھنگی و قبل از آن فراگير کرد و
جمله معروف "ﯾك به دو تقسيم میشود" و "دو در ﯾك تركيب
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نمیشود" را فرموله كرد .درك مائوتسه دون رﯾشه در نظرگاه لنينی
دارد.
تقسيم ﯾك كل واحد به دو و شناخت بخشھای متضاد آن ،جوھر
دﯾالكتيك است .میبينيم كه اﯾن دﯾالكتيك نه تنھا در ماده بلكه در تفكر
ھم ھست .او میگوﯾد" :و شناخت بخشھای متضاد آن" و سپس
شرح داده و میگوﯾد» :اﯾن دﯾالكتيك ،تئوری شناخت ماركسيستی
است .ﯾعنی ھم تقسيم ﯾك به دو بخش متضاد و ھم شناخت آنھا و
درك اﯾن مسئله جوھر دﯾالكتيك است« و در ادامه میگوﯾد» :ھمگونی
اضداد )شاﯾد بھتر باشد كه بگوﯾيم وحدت آنھا ،اگرچه فرق بين اﯾن دو
واژه ھمگونی و وحدت بطور مشخص در اﯾنجا زﯾاد مھم نيست و ھر دو
ش
در اﯾنجا درست ھستند( عبارت است از تشخيص و كشف دو گراﯾ ِ
دافع ﯾكدﯾگر ،در تضاد با ﯾكدﯾگر ،در تمام پدﯾدهھا )توجه كنيد كه لنين در
اﯾنجا صحبت از "گراﯾشات" ميكند و نه "بخشھا"( و در پروسه طبيعت،
منجمله در مغز متفكر و جامعه؛ شرط شناخت تمام پروسهھای جھان،
در "خود حركتی آنھا" ،در" تكامل خودبخودیشان" و در "زندگی
واقعیشان" عبارت است از شناخت از وحدت اضداد) ".از :ﯾادداشتھای
فلسفی(
در اﯾنجا باز مشاھده میكنيم كه قانون اساسی دﯾالكتيك قانون
تضاد میباشد .ھمانگونه كه مائو ھم بر آن تاكيد گذارده )مائو درك
كمونيستھا را از اﯾن مسئله ارتقا داد و در ھمين زمينه به استالين و
انگلس انتقادات مستقيمی کرد( دﯾالكتيك ﯾك قانون اساسی دارد و
قوانين دﯾگر را نمیتوان مساوی اﯾن قانون اساسی قرار داد .لنين نيز
ف دافع ﯾكدﯾگر در
به ھمان ترتيب بر تشخيص و كشف دو گراﯾش مخال ِ
طبيعت و تفكر و جامعه تاكيد میگذارد.
شرط شناخت تمام پروسهھای جھان در خود حركتیشان ،در تكامل
خودبخودیشان و در زندگی واقعی شان عبارت است از شناخت ﯾافتن
از وحدت اضداد آنھا .تكامل عبارت است از مبارزه اضداد.
دو مقولهی اساسی ﯾا ممكن ﯾا تارﯾخا قابل مشاھده از تكامل وجود
دارد .لنين میگوﯾد» :تكامل به مثابه كم و زﯾاد شدن ،بمثابه تكرار و
تكامل به مثابه ھمگونی اضداد .ﯾعنی تقسيم ﯾك وحدت به اضداد دافع
ﯾكدﯾگر و رابطه متقابل آنھا« .در اﯾنجا او میگوﯾد دو نظرﯾهی تكامل
وجود دارد .ﯾكم :ﯾكی حركت به صورت كم و زﯾاد شدن و ﯾا تكرار است
و نظرﯾهی دوم ،در مورد وحدت اضداد صحبت میكند و میگوﯾد تكامل
عبارت است از مبارزه اﯾن اضداد )مخالفين( و میگوﯾد كه چنين تقابلی
ناظر بر تقسيم ﯾك وحدت به دو ضد دافع ﯾكدﯾگر و رابطهی متقابل
آنھاست .و شرح اﯾنكه اﯾن اضداد چگونه با ﯾكدﯾگر در درون ﯾك پدﯾده
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موجود اند .او نظرﯾه خود را در مورد مقوله اول حركت ﯾعنی "كم و زﯾاد
شدن و تكرار" و مقوله دوم حركت ﯾعنی "مبارزه اضداد دافع ﯾكدﯾگر در
ﯾك ھمگونی" میدھد.
در نظرﯾه ای كه حركت را در محدوده كم و زﯾاد شدن میبيند ،حركت
و خود حركتی ) (motion and self movementپدﯾده ھا ،منبع آن و ﯾا
نيروی محركهی آن و نيروی جلوبرندهی آن ،در تارﯾكی میماند .منبع
حركت ﯾك چيز خارجی قلمداد میشود ـ خدا ،ذھن و غيره .در
نظرﯾهی دوم ،توجه عمده دقيقا بسمت شناختن منبع و انگيزهی
خودحركتی میباشد .مقولهی اول بیروح ،بیرنگ و خشك است.
مقولهی دوم زنده است .و فقط دومی است كه كليد خودحركتی ھر
چيز موجود است و فقط دومی است كه كليد جھش ،كليد وقفه در
استمرار ،كليد به ﯾكدﯾگر تبدﯾل شدن اضداد و كليد انھدام كھنه و ظھور
نو است .وحدت اضداد )كه لنين میگوﯾد مقارن با ھمگونی ،عمل
متساوی ) (equal actionو غيره و غيره است( مشروط است .او
میگوﯾد ھمگونی و وحدت اضداد مشروط ،و موقت و گذرا و نسبی
است .مبارزه اضداد دافع ﯾكدﯾگر مطلق است .ھمانگونه كه تكامل و
حركت مطلق ميباشد .در اﯾنجاست كه او وارد مقوله ھمگونی شده و
سعی میكند اﯾن مقوله را شرح دھد.
بسياری از مقوالت فلسفی در زندگی روزمره نيز دارای معنائی
ميباشند .ھمگونی ﯾعنی عين دﯾگری ـ شبيه ﯾكدﯾگر و كامال ﯾكسان.
در فلسفه "ھمگونی" به اﯾن معنا نيست .در فلسفه دو مفھوم دارد .و
ھمانگونه كه ميدانيد مائو در مورد آن صحبت میكند .ﯾكی از مفاھيم
اوليه ھمگونی عبارت است از اﯾن كه گراﯾشات دافع ﯾكدﯾگر در ﯾك كل
واحد ،متقابال شرط وجود ﯾکدﯾگر ھستند .آنھا متقابال ﯾكدﯾگر را تعيين
میكنند .اﯾن معنای اوليه است .ﯾعنی اﯾنكه ﯾكی به دليل وجود دﯾگری
وجود دارد .البته اﯾن به آن معنا نيست كه ميتوان در زندگی دو چيز
متضاد را كنار ھم گذاشت و ﯾك تضاد آفرﯾد .اﯾن مفھوم كانتی )كانت( از
تضاد است ﯾعنی اﯾنكه تضاد را خودمان اﯾجاد میكنيم .دﯾالكتيك مخالف
اﯾن است .كانت معتقد است كه تضاد را من اﯾجاد میكند ،ﯾعنی
خودمان ميسازﯾم .كانت ھشدار میداد كه با پرداختن به اﯾن چيزھا
تضاد اﯾجاد نكنيد .اما ما تضاد اﯾجاد نمیكنيم .تضاد عينی است .ﯾعنی
ما آنھا را بھم نمی آورﯾم ﯾا خلق نمی كنيم و ھر پروسه ای )مھم
نيست كه چقدر ساده ﯾا پيچيده باشد( ﯾك وحدت كه ما آنرا ھمگونی
میخوانيم ،دارد .چيزی كه ميتوان آنرا ھمگونی خواند ولی در درونش
دو گراﯾش دافع ﯾكدﯾگر موجود است .اطالق كردن كلمه "بخش" در
مورد اﯾن دو ضد موجود در درون ﯾك ھمگونی زﯾاد دﯾالكتيكی نيست و
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مكانيكی است و اﯾن درك را میدھد كه اﯾنھا با ھم تداخل نمیكنند و
مثل دو سنگ بغل ھم ھستند .اما بكار بردن كلمه "گراﯾش" اﯾن
مفھوم را ميدھد كه ﯾك چيز گراﯾش به تقسيم كردن خود دارد" .بخش"
اﯾن درك را میدھد كه دو ھسته در درون ﯾك پوسته قرار دارند .اﯾن دو
گراﯾش دافع ﯾكدﯾگر در درون ﯾك واحد كل ميباشد .كلمه ھمگونی
بسيار مرتبط است با اﯾن واحد بودن .اﯾن كل و اﯾن واقعيت كه آنھا در
ھم بر مبنای معين كردن موجودﯾت ﯾكدﯾگر تداخل میكنند .آنھا شراﯾط
موجودﯾت ﯾكدﯾگر را بطور متقابل و ھمزمان فراھم میکنند .آنھا ﯾكدﯾگر
را متقابال تعرﯾف میكنند؛ اﯾن مسئله آنھا را به ﯾك رابطه ﯾعنی
ھمگونی بند میكند .اﯾن ﯾك جنبهی ھمگونی است .اما آنگونه كه
مائو خاطرنشان میکند معنای مھمتر ھمگونی آنست كه اﯾن
گراﯾشات دافع ﯾكدﯾگرند ﯾا اﯾن قطب ھا ،تحت شراﯾط معينی به ﯾكدﯾگر
تبدﯾل ميشوند .مثال ھمگونی بورژوازی ـ پرولتارﯾا ھم در جامعه
سرماﯾهداری ھست و ھم سوسياليستی منتھا در جامعه
سوسياليستی اﯾن پرولتارﯾاست كه حاكم است و برای رسيدن به
جامعه بیطبقه بر بورژوازی دﯾكتارتوری میكند .بنابراﯾن ،اﯾن مھم ترﯾن
جنبهی "ھمگونی" است .آنھا چگونه ميتوانند به ﯾكدﯾگر تبدﯾل شوند؟
مقوله ھمگونی ھمچنين چارچوب فلسفی جوابگوﯾی به اﯾن سوال را
فراھم ميسازد .چگونه؟ آنھا ميتوانند بھم تبدﯾل شوند چون كم و بيش
ﯾك چيز ھستند )نه اﯾنكه كامال ﯾك چيز ھستند( ،و اﯾنكه آنھا از ﯾكدﯾگر
ھستند .مثال بورژوازی و پرولتارﯾا را در نظر بگيرﯾد .ما ﯾك موضع
سياسی در اﯾن مورد دارﯾم ﯾعنی با ﯾكی از اﯾن دو قطب سمتگيری
میكنيم .ولی باﯾد دﯾالكتيكیتر به آن نگاه كرد .برخی اوقات اﯾن
گراﯾش را دارﯾم كه پرولتارﯾا را كامال از بورژوازی جدا كرده و او را از درون
ھمگونی بيرون بكشيم .كه بله! پرولتارﯾا بخودی خود پدﯾده خوبی
است! خير .پرولتارﯾا در درون ﯾك ھمگونی با بورژوازی میتواند موجود
باشد ،و در درون اﯾن ھمگونی در مقاﯾسه با قطب بورژوازی است كه
خوبست وگرنه با رسيدن كمونيسم در سطح جھان پرولتارﯾا ھم از بين
میرود.
پرولتارﯾا را ھم اﯾن ھمگونی بوجود میآورد .بورژوازی و پرولتارﯾا با ھم
میتوانند موجود باشند اما ﯾك چيز نيستند .ﯾعنی آنھا دافع ﯾكدﯾگر
ھستند و بودن آنھا با ھم باﯾنصورت بدﯾن معناست كه وقتی ﯾكی
ھست ،دﯾگری ھم ھست .آنھا با ﯾكدﯾگر وجود دارند .اگر پرولتارﯾا را
داری پس بورژوازی را ھم داری .نميتوان پرولتارﯾا را بتنھاﯾی داشت .در
اﯾنجاست كه چراغھای ھشدار دھنده زده میشود كه چگونه استالين
ميتوانست بگوﯾد در جامعه سوسياليستی شوروی دﯾگر بورژوازی وجود
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ندارد ،ولی كماكان دﯾكتاتوری پرولتارﯾا وجود دارد! گراﯾش متافيزﯾكی
رفيق استالين در اﯾنجاست .به ھمين جھت است كه كلمه ھمگونی را
استفاده میكنيم .ﯾعنی آنھا ﯾك چيز نيستند .ولی بنوعی از نظر
سياسی ميتوان گفت كه پرولتارﯾا ھم چيز خوبی نيست .باالخره ھر
چه باشد پرولتارﯾاست و ﯾكی از گراﯾشات متضاد در جامعه مدرن
بورژوازی و محصول اﯾن جامعه است .چنين برخوردی را باﯾستی در
مورد دولت ھم داشته باشيم .حتی دولت پرولتری .بله! در مورد دولت
پرولتری .اگرچه پرولتری است اما خود "دولت" نشاندھندهی اﯾن
واقعيت است كه طبقات موجودند .بنابراﯾن در جامعه سوسياليستی
زﯾاد ھم "راحت باش" نباﯾد داد .و ھنوز راه زﯾاد در پيش است و باﯾد به
كمونيسم برسيم .اما با عدم درك مقوله ھمگونی شروع بگرفتن چنين
دركی میكنيم :اﯾنجاست پرولتارﯾای خوب و خالص! كه بورژوازی را
نابود كرده و خودش مانده .اﯾن درك ،آنھا را در درون ﯾك ھمگونی نمی
بيند .و در نتيجه مبارزه ميان آنھا را ھم نميبيند.
پس اگر ﯾكی وجود دارد ،دﯾگری ھم موجود است .و وجود ﯾكی شرط
وجود دﯾگری است و ھمگونی ﯾعنی اﯾنكه آنھا میتوانند به ﯾكدﯾگر
تبدﯾل شوند .به اﯾن دليل است كه میتوان انقالب كرد.
ﯾك جنبه دﯾگر از ھمگونی آنست كه بين آنھا مبارزه وجود دارد .مثال در
جامعه سرماﯾه داری ،ﯾك ھمگونی دارﯾم .ﯾعنی ﯾك وحدت دارﯾم كه در
ی كھنه و نو است و بين
شراﯾط حال حاضر است و آنھم ھمگون ِ
بورژوازی و پرولتارﯾا در درون اﯾن ھمگونی ،بورژوازی جنبهی عمده و
غالب و پرولتارﯾا جنبهی مغلوب است .و در اﯾن ھمگونیی كھنه،
مبارزه ادامه دارد .لنين میگوﯾد مبارزه مطلق است و وحدتِ آنھا بدور
مبارزه آنھا با ﯾكدﯾگر گره ميخورد .به اﯾن جھت است كه جمله "دافع
ﯾكدﯾگر" را استفاده میكنيم .در ھر ھمگونی اﯾن چنين است .در اﯾن
ھمگونی ،آنھا با ﯾكدﯾگر چه میكنند؟
اولين سوال اﯾن بود كه چگونه اضداد دافع ﯾكدﯾگر با ﯾكدﯾگر در ﯾك
ھمگونی وجود دارند؟ آنھا با ﯾكدﯾگر مبارزه میكنند .بنابراﯾن در تمام
اﯾن پروسه چيزی كه مطلق است مبارزه برای غلبه ﯾكی بر دﯾگری
است .جنبه مغلوب عليه جنبه غالب مبارزه میكند تا خود غالب شود
و بنابراﯾن ھمگونی ،ﯾا وحدت كه لنين و مائو اشاره میكنند مشروط
میباشد .ھمگونی ﯾا وحدت اضداد مشروط و موقت است .و اﯾن
ی موجود ،كھنه خواھد
ھمگونی و وحدت شكسته خواھد شد .ھمگون ِ
شد؛ زمانی كه اﯾن اضداد با ﯾكدﯾگر مبازره میكنند و در مرحله معينی
از مبارزه و تحت شراﯾط معينی كه مخصوص ھر ھمگونی است و
وﯾژگیھای خود را در ھر ھمگونی دارد ،به ﯾكدﯾگر تبدﯾل خواھند شد و
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بطور مثال پرولتارﯾا جای بورژوازی را خواھد گرفت .و بدﯾن ترتيب ،ﯾك
ھمگونی نوﯾن بوجود خواھد آمد و اﯾن اضدا ِد دافعِ ﯾكدﯾگر به شيوهی
نوﯾنی ﯾكدﯾگر را تعرﯾف كرده و شراﯾط موجودﯾت ﯾكدﯾگر را تعيين خواھند
كرد ،در ھم تداخل كرده و با ﯾكدﯾگر مبارزه خواھند کرد .بنابراﯾن اﯾن
ن اضدا ِد دافع ﯾكدﯾگر به ﯾكدﯾگر ،جنبهی مھمی از
نكتهی تبدﯾل شد ِ
تغييرات كيفی و جنبهی مھمی از بوجود آمدن جھش است .ما اﯾنرا
ﯾك تغيير كيفی میخوانيم كه در نتيجهی آن جنبهی غالب كه ماھيت
اساسی پدﯾده را تعرﯾف میكند عوض میشود .ﯾعنی زمانی كه
بورژوازی غالب است جامعه بورژوازی است و زمانی كه پرولتارﯾا غالب
است جامعه سوسياليستی است .و زمانی كه ھيچ طبقهای نباشد،
جامعه كمونيستی است .نكته آن است كه اﯾن دگرگونی در
ی تضاد
ی واقع ِ
ی جزﯾی است و دگرگون ِ
ھمگونی ،خود ،ﯾك دگرگون ِ
زمانی است كه پروسهی خورده شدن ﯾك ضد توسط ضد دﯾگر پاﯾان
بپذﯾرد .در اﯾنصورت اساسا ھمگونی موجودﯾت خود را از دست خواھد
داد و اﯾن زمانی است كه انقالب سوسياليستی به ھدف نھاﯾیاش
ﯾعنی كمونيسم در سطح جھانی برسد.
تا اﯾنجای مطلب روشن است .اما سوال دﯾگری كه باﯾد به آن پرداخت
آنست كه آﯾا در پروسهی ﯾك ھمگونی )كه بطور مشروط و نسبی
بصورت ھمگونی كھن موجود است( زمانی كه مبارزه در حال پيش
رفتن است ،آﯾا تغيير و تبدﯾالت دﯾگری در درون ھمگونی كھن رخ
میدھد؟ ﯾعنی ھمان سوال قدﯾمی :رابطهی ميان تغييرات كمی و
كيفی چيست؟ مائو درك قدﯾمی در جنبش كمونيستی را در مورد
تبدﯾل تغييراتِ كمی به كيفی نقد كرد  --مشخصا اﯾن درک را که
»تغييرات کمی به کيفی« را به عنوان ﯾكی از قوانين دﯾالكتيك قلمداد
میکرد .او ميگوﯾد در اﯾن مورد )ﯾعنی رابطهی ميان كمی و كيفی( نيز
باﯾد قانون وحدت و مبارزه اضداد بكار بسته شود .زﯾرا اﯾن وحدت دو
ضد دافغ ﯾكدﯾگر است كه ﯾك قطب آن "كيفيت" و قطب دﯾگر "كميت"
است و رابطه و قانون تضاد در اﯾنجا نيز بكار بستنی است و قانون
جدﯾد ﯾا قانون اساسی دﯾگری وجود ندارد .رابطهی بين كميت و كيفيت
جھش كميت به كيفيت را با قانون وحدت اضداد
و حركت منتج از
ِ
میتوان توضيح داد .اﯾن ﯾك انتقاد صحيح و جوابگوﯾی به ﯾكی از مسائل
مورد بحث درون جنبش كمونيستی است.
اما برای بحث خودمان و قبل از اﯾنكه وارد بحث جھش شوﯾم میتوانيم
در مورد اﯾن صحبت كنيم كه اﯾن تغيير و تبدﯾل كی رخ میدھد و در چه
زمانی اضداد دافع ﯾكدﯾگر به ﯾكدﯾگر تبدﯾل میشوند؟ اﯾن تبدﯾل و تغيير
ی كھن میشكند؛ دﯾگر بشكل كھن
با جھش ھمراه است .ھمگون ِ
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نمیتواند وجود داشته باشد ،ﯾعنی دﯾگر ھمگونی كھن نمیتواند در
اوضاع قدﯾم به موجودﯾت خود ادامه دھد؛ مكانيسمی كه آن را نگاه
ميداشت دﯾگر نمیتواند آنتاگونيسم )تخاصم( و مبارزهی دو قطب
مخالف را به ھمان شكل پوشانده و نگاه دارد .و تنھا راھی كه اﯾن
ھمگونی میتواند آنچه كه در درونش می گذرد را چاره كند آنست كه
ی
ی نوﯾن؛ زﯾرا ھمگون ِ
وارونه شود؛ ﯾعنی با مستقر كردن ﯾك ھمگون ِ
كھن دﯾگر نمیتواند با آنچه كه در درونش بين قطبين دافع ﯾكدﯾگر
میگذرد ،مقابله كند .بنابراﯾن با ﯾك جھش ،تبدﯾل انجام میشود.
اما مسئله مشكلآفرﯾنتر در جنبش انقالبی آن چيزی است كه ما از
"مشروطيت ھمگونی" دانسته و تشرﯾح میكنيم .اگرچه در درون
ھمگونی ،مبارزه ادامه دارد ولی برای مدتی اﯾنطور بنظر می آﯾد كه
ھمگونی باثبات ،نسبتا باثبات ،است .و در اﯾن دوره اﯾن چيز بيشتر
خودش بنظر میآﯾد تا غي ِر خودش .اﯾن دوره برای انقالبيون بسيار
مشكل و مسئله آفرﯾن است .البته اﯾن مشكالت ربط بسيار به
مفاھيم كميت و كيفيت دارد ـ ازدﯾاد كمی و جھش ھای كيفی .برخورد
ما به اﯾن مقوالت باﯾد بسيار دقيق باشد .ﯾكی از سواالتی كه باﯾد به
آن پرداخت اﯾنست كه در حين اﯾنكه اﯾن دو قطب با ھم در حال مبارزه
ھستند واقعا چه میگذرد؟ آﯾا واقعا امكان دارد كه ﯾك پروسهی ساده
ﯾافت كه در آن فقط ﯾك تضاد وجود دارد؟ اساسا امكانپذﯾر نيست.
البته ،معموال میگوﯾيم "ﯾك ﯾا بيش از ﯾك تضاد" اما اساسا اﯾن
غيرممكن است .ھر پدﯾده دارای اضداد كوچكتر بسياری است و
پدﯾدهھا ھر اندازه ھم ساده باشند كماكان پيچيدهاند .علت اﯾنكه ما در
اﯾنجا صحبت از ھمگونیھاﯾی میكنيم كه دارای دو قطب متضاد و...
ھستند ،برای پيشبرد بحثمان است و در واقع دارﯾم "تجرﯾد" میكنيم.
زمانی كه در مورد مبارزه اضداد صحبت میكنيم برخیھا میگوﯾند
انباشت كمی در حال اجراست و در نتيجه ی مبارزه ،انباشت كمی
بوجود میآﯾد و بعبارتی مبارزه پيش میرود تا معنای دوم ھمگونی
ﯾعنی تبدﯾل شدن اضدا ِد در حال مبارزه ،به ﯾكدﯾگر ،متحقق شود .اما
ماترﯾاليسم خواھان آنست كه بيشتر در اﯾن مورد بداند .اﯾن »تبدﯾل
شدن« به چه معناست و چگونه رخ میدھد؟ درواقع افزاﯾش كمی در
پروسهی جھشھای جزﯾی )دگرگونیھای جزﯾی( رخ میدھد .باﯾد
اﯾن دگرگونیھای جزﯾی وجود داشته باشند؛ باﯾد جھشھای جزﯾی
وجود داشته باشند )انجام ﯾابند( ،باﯾد جھشھای فرعی بوجود آﯾند؛
باﯾد تغييرات )تحوالت( فرعی؛ تغييرات فرعی رادﯾكال اتفاق بيفتد؛ و
ش
باﯾد جنبه ای از
ِ
جھش اساسی را در خود داشته باشد تا افزاﯾ ِ
كمی بوجود آﯾد .ما ميخواھيم بدانيم قبل از اﯾنكه پدﯾده تغيير میکند
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چه اتفاقاتی در درون آن در حال رخ دادن است .حتما باﯾد خبرھاﯾی
باشد! باﯾد درك روشنی از آن بيابيم و نه درك مكانيكی و غيره ...بطور
مثال جامعه سرماﯾهداری را در نظر بگيرﯾم .بورژوازی ،جنبه غالب و
پرولتارﯾا جنبه مغلوب پدﯾده است و مبارزه در جرﯾان است .در دورهای
پرولتارﯾا ،حزب پرولتری ندارد .در نتيجهی رخ داد ﯾك جھش و ﯾك
دگرگونی ،حزب طبقه كارگر بوجود میآﯾد .البته اﯾن جھش و دگرگونی،
كل ھمگونی را عوض نمیكند و برای ھمين است كه خاطرنشان
ِ
كردم كه پروسه ھا زﯾاد ساده نبوده و دارای تضادھای جزﯾی بسياری
ھستند .میبينيم كه تشكيل حزب كمونيست نه تنھا جنبهای از تحول
به جامعه سوسياليستی را در خود دارد بلكه جنبهای از تحول نھاﯾی
اﯾن ھمگونی ﯾعنی جامعهی كمونيستی را نيز در خود دارد .ﯾعنی
اگرچه مساوی آن نيست و بدان دست نيافته ولی جنبهای از آنرا در
خود دارد .مبارزهی گراﯾشات دافع ﯾكدﯾگر در جامعه سرماﯾهداری بستر
كمونيسم است .زمانی كه اﯾن مبارزه كه كمونيسم را در خود دارد به
پيش میرود ،ھمچنين آنرا در ﯾك سری تحوالت جزﯾی به پيش میبرد
كه حزب كمونيست از آن بلند میشود و ...اﯾن نكته ای است كه باﯾد
به آن توجه دقيق كرد .حداقل زمانی كه ﯾك حزب انقالبی كه ھنوز در
قدرت نيست و دارد مبارزه میكند باﯾد مواظب اﯾن تحوالت جزﯾی،
جھشھای فرعی ﯾا بحرانھای فرعی باشد و خود را با درك اﯾن
مسئله مسلح کند كه جھشھای دﯾگری ھم در پيشبرد پروسهی
جھش بزرگ درگير ھستند .بنابراﯾن نباﯾد به دام دركھای تدرﯾجگراﯾانه
و » انباشت تدرﯾجی« بيفتد و فکر کند که ھمه چيز آرام و تک خطی
به طرف باال میرود و ﯾكباره جھش صورت میگيرد .اگر كسی ﯾك
ميكروسكوپ برداشته و از نزدﯾك به آن "انباشت مالﯾم تدرﯾجی" بنگرد
خواھد دﯾد كه بسياری مارپيچھای )زﯾگزاگھای( جلو و عقب و
جھشھای زﯾادی در آن موجود است .اﯾن ﯾك پروسه روان و تكخطی
نيست .بنابراﯾن دركی كه باﯾد با آن مسلح شد اﯾنست كه باﯾد جھش
كرد .سعی كرد كه از نظر ذھنی جھش كرد و سعی كرد كه خود را
آنچنان تنظيم كرد كه در مبارزه ،از طرﯾق جھش كردن ،زمين ھای نفوذ
بيشتری را فتح كرد زﯾرا اﯾن ماھيت و طبيعت خود پدﯾده است.
به مقوله كميت وكيفيت برگردﯾم .معموال اﯾنگونه میگوﯾند كه انباشت
خب! اما سوال میشود كه چه
كمی به تغيير كيفی منجر میگرددُ .
چيزی است كه موجب انباشت كمی میگردد؟ اﯾن پرسشی است در
مقابل كسانی كه میگوﯾند "بطور حسابی زﯾاد میشوﯾم و ﯾكدفعه
جھش میكنيم"! اما چگونه زﯾاد میشوﯾم؟ چگونه؟ بگذارﯾد
شامل كميت ـ
خاطرنشان کنم که مائو ھميشه میگوﯾد پروسه
ِ
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كيفيت و كيفيت ـ كميت است .ﯾعنی اﯾنكه آنھا دو قطب متضاد دافع
ﯾكدﯾگرند و در ھم تداخل میكنند .ما نميتوانيم در مورد كميت بدون
وجود كيفيت صحبت كنيم .چگونه میتوان كميت را داشت بدون اﯾنكه
قطب مخالف آن وجود داشته باشد؟ مائو میگوﯾد :به اﯾن دليل است
زمانی كه در مورد كميت صحبت میكنيد باﯾد در مورد كيفيت ھم
صحبت كنيد .روشنتر بگوﯾم ھر دو )ﯾعنی ھم كيفيت و ھم كميت( با
ھم حضور دارند و دﯾوار چين ھم بين آنھا وجود ندارد و در ھم تداخل
میكنند .اﯾن را باﯾد به چيزھای دﯾگر تعميم دھيم .كميت با كيفيت
وجود دارد و كيفيت با كميت .مائو در مقابل اپورتونيستھا میگفت كه
استراتژی در تاكتيك حضور دارد و تاكتيك در استراتژی و اﯾنگونه
نيست كه تاكتيك میتواند اپورتونيستی باشد اما استراتژی انقالبی!
زﯾرا استراتژی باﯾد در تاكتيك ھم وجود داشته باشد.
سوال :آﯾا اﯾن رابطه در مورد عام و خاص نيز صادق است؟ ﯾعنی به
اﯾنصورت كه عام در خاص حضور دارد و خاص در عام؟
پاسخ :بله درست است .ھمان رابطه در اﯾنجا نيز وجود دارد .اما نه
كامال .گاه ﯾك گراﯾش اپورتونيستی پشت نظرﯾه "متجلی شدن عام در
خاص" ظاھر میشود .به اﯾنصورت كه سعی میكنند ﯾك مرحله ،ﯾك
سياست ،ﯾك خاص را جای كل و تمام عام جا بزنند :آنھا بطور مثال ﯾك
سياست خمينی را گرفته و به كل طبقه تعميم میدھند و سعی
میكنندكه بگوﯾند كه ماھيت كلی پدﯾده را اﯾن سياست خاص نشان
ميدھد ،تمام عام در خاص حضور دارد و اگر به اﯾن سياست خاص
حمله كنيم مانند آن است كه به كل طبقه حاكمه حمله كردهاﯾم.
اﯾنھا استدالالت اكونوميستھاست .اﯾن درواقع خاص را بجای عام جا
زدن است .اﯾن ﯾعنی خاص را عام كردن و ندﯾدن تفاوت بين اﯾن دو .
ﯾعنی اﯾنكه ما خاص را دارﯾم ،پس تمام عام در ھمين جاست .اﯾن غلط
است .اشكال در اﯾنجا مساوی قرار دادن ﯾك چيز خاص با عام است.
نباﯾد رابطهی دﯾالكتيكی موجود را از نظر دور داشت .اگر چه خاص باﯾد
جوانبی از عام را در خود حاضر داشته باشد اما نميتوان گفت كه ما با
ﯾك سياست ارتجاعی رژﯾم مبارزه میكنيم و بر مبنای مبارزه با اﯾن
سياست استراتژی خود را میرﯾزﯾم و اﯾن مبارزهی مشخص خودش به
معنای مبارزه با كل طبقه است!! اﯾن اكونوميسم است .اﯾن گراﯾش
بشكل مطلق كردن ﯾك مرحله نيز منعكس میشود  .ﯾعنی مرحلهای
را مطلق كردن و بجای كل پروسه گذاشتن و بعبارتی تضاد عمده را
مطلق كردن و به جای تضاد اساسی گذاشتن .البته نباﯾد اﯾن مسئله
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را نفی كرد كه حل تضاد اساسی در گرو حل تضادھای عمده است .و
عام مجموعه خاصھا است.
توضيح بيشتر میدھم .گراﯾشات غلطی وجود دارد كه رابطهی ميان
جزء و كل را گم میكنند .ﯾكی میگوﯾد ھيچ رابطهای بين جزء و كل
نيست و دﯾگری میگوﯾد كه تمام كل در جزء است .مثال بعضیھا
میگوﯾند ما ﯾك مبارزهی تاكتيكی را پيش میبرﯾم .بعضیھای دﯾگر
میگوﯾند آن تاكتيك درستی نيست .در مقابل جواب میشنوند كه:
آره! میدانيم ولی اﯾن فقط ﯾك تاكتيك است ،استراتژی ما انقالبی
است! اﯾن شبيه تاكتيك "سه جھانی" است.
نكته در اﯾنجا آن است كه تاكتيك باﯾد در خدمت استراتژی باشد و باﯾد
جوانبی از آنرا در خود داشته باشد؛ باﯾد در خدمت جوھر استراتژی
باشد و باﯾد جوانبی از آن را در خود داشته باشد؛ باﯾد ﯾك ھمگونی بين
استراتژی و تاكتيكمان وجود داشته باشد ،اگرچه نمیتوان ھميشه
كل استراتژی را بجای تاكتيك گذاشت .مثال رژﯾم خمينی سياستی در
مورد مسئلهای دارد .انحراف اكونوميستی در اﯾن مورد میگوﯾد كه:
تمام طبقه كمپرادور فئودال و آنچه كه امپرﯾاليسم در اﯾران انجام
میدھد و غيره و غيره ...تمام اﯾن پدﯾده در اﯾن سياست متجلی است
و در آن النه كرده است .بنابراﯾن ما به اﯾن سياست حمله میكنيم
)بمثابه ھدف استراتژﯾك( و اﯾن بدﯾن معناست كه دارﯾم به كل طبقه
حاكم حمله میكنيم .بدﯾن ترتيب آنھا به ﯾك جنبه از پدﯾده حمله
میكنند )ﯾعنی به اﯾن سياست مشخص( و اعالم میكنندكه دارند با
كل پدﯾده مبارزه میكنند .البته آنھا برای خود توجيه ھم میتراشند.
بطور مثال ﯾك سياست اقتصادی طبقه حاكم مانند کاھش دستمزدھا
را در نظر بگيرﯾد .آنھا اﯾن سياست را بجای كل سياست و عملكرد
طبقهی حاكم جا میزنند و ﯾك كارزار بزرگ عليه سياست کاھش
دستمزدھا براه مياندازند و میگوﯾند كه دارند با كل سياست طبقهی
حاكم مبارزه میكنند .و نه تنھا اﯾن ،بلكه ادعا میکنند كه طبقه كارگر
در اﯾن مبارزه تعليم میﯾابد .زﯾرا مبارزه بر عليه كل طبقه حاكم است.
انحراف اكونوميستی را بوضوح در اﯾنجا میبينيد.
به مقولهی انباشت كمی كه مائو در مورد آن صحبت میكند ،برگردﯾم.
مائو میگوﯾد :ما كميت ـ كيفيت و كيفيت ـ كميت دارﯾم و اﯾن دو جنبه،
اضداد ﯾك كل واحد را تشكيل داده و در مبارزهی متقابل با ﯾكدﯾگرند و
حركت بين آنھا را فقط اﯾنگونه میتوان توضيح داد و انباشت كمی را
اﯾنگونه ميتوان شرح داد :اﯾن دو جنبه در درون ﯾك واحد با ﯾكدﯾگر
مبارزه میكنند و در طول اﯾن مبارزه برخی دگرگونیھای جزﯾی رخ
ت
میدھد و به انباشت كمی منجر میشود؛ كميت فقط به مثابه كمي ِ
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ﯾك كيفيت معين انباشت میشود )ﯾعنی اﯾن انباشت كمیی ﯾك
ت معين است و نه انباشت ھر نوع كيفيتی(؛ مبارزه بين اﯾن دو
كيفي ِ
ی ﯾكی از كيفيتھا
كيفيت متضا ِد دافع ﯾكدﯾگر است كه به انباشت كم ِ
منجر میشود  .و نكته در اﯾنجاست كه باﯾد دگرگونیھاﯾی حاصل
شود تا انباشت كمی صورت گيرد؛ زمانی كه اﯾن دو )ﯾعنی دو كيفيت ـ
دو قطب( در حال مبارزه ھستند ،برخی از تضادھا بنفع ﯾكی از آن دو
حل میشوند )دگرگونيھای جزﯾی( و به اﯾن دليل است كه ازدﯾاد
حاصل میشود  .اﯾن است شرح انباشت كمی .چيزی غير از اﯾن فقط
جواب عام ھميشگی میشود كه "انباشت كمی صورت میگيرد و به
كيفيت منجر میشود" .و ما سوال میكنيم :اما چگونه؟ چگونه ﯾك
طرف موقعيتی بدست آورده و زﯾاد میشود؟ اﯾن پروسه حتی در مورد
جامعه سوسياليستی صادق است .برای روشن شدن بيشتر مثال
جامعه بورژواﯾی را در نظر بگيرﯾد :بورژوازی در قدرت است و حزب
كمونيست ھم وجود دارد .ﯾعنی در اﯾنجا دو كيفيت دارﯾم كه در مبارزه
با ﯾكدﯾگرند .ازدﯾاد و رشد كمی نيروھای حزب كمونيست چگونه صورت
میگيرد .اگر فقط صحبت از "رشد كمی" كنيم خطمان اكونوميستی
خواھد شد .تنھا طرﯾقی كه میتوانيم به رشد كمی مطلوب دست
ﯾابيم مبارزه دو كيفيت فوق الذكر است .ﯾعنی حزب كمونيست در
مبارزه با بورژوازی پارهھاﯾی را از بورژوازی میكند ،ﯾعنی با پيروز شدن
در نبردھاﯾی به دگرگونیھای جزﯾی دست ﯾافته و نيروﯾش را انباشت
میكند .بنابراﯾن نمیتوان فقط شمارهھا و تعداد را زﯾاد كرد بدون آنكه
به دگرگونیھای كيفی دست ﯾافت .میتوان بدور مبارزه رفرميستی،
ی
كميت انباشت كرد ولی چنين انباشتی به اﯾجاد دگرگونی در ھمگون ِ
کھن منجر نخواھد شد .اﯾن ازدﯾاد باﯾد بر مبنای كيفيت باشد ﯾعنی بر
مبنای ﯾك مبارزه كيفی عليه بورژوازی چه بيرون و چه در داخل حزب.
بله! حتی در داخل حزب .حزب با گسست از كيفيت و خط قبلی و
دست ﯾافتن به كيفيت باالتری میتواند حيطه نفوذ خود را گسترش
دھد؛ با مبارزه عليه گراﯾشات و خط بورژوازی ـ كه معموال در موردش
صحبت نمیكنيم ولی وجود دارد و شاﯾد بسيار ھم قوی باشد ـ و پيروز
شدن در اﯾن مبارزه میتواند نيروی خود را زﯾاد كند .ﯾعنی اگر در ھر
زمان معين ﯾك خط درست و قوی داشته باشيم فقط تا حد معينی از
نيرو را میتوانيم بزﯾر پرچم حزب گرد آورده و سازماندھی كنيم .اگرچه
درست است كه كشيدن نيروھای بيشماری بزﯾر رھبری حزب وابسته
به شراﯾط عينی است .اما اگر شراﯾط عينی را كم و بيش ﯾكسان فرض
كنيم و بخواھيم نيروھای بيشتری را بزﯾر رھبری حزب )ﯾا سازمان و(...
بكشيم باﯾد به ﯾك جھش كيفی در خطمان دست ﯾابيم تا بتوانيم آن را
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در كميت بيشتری منعكس كنيم .در اﯾنجا ھم باز میبينيد كه چگونه
كميت به كيفيت و كيفيت به كميت تبدﯾل میشود .پس برای دست
ﯾافتن به كميت بيشتر باﯾد خطمان در مبارزه عليه بورژوازی و مبارزهمان
عليه خط بورژواﯾی در حزب جھشھائی را از خود بروز دھد تا نفوذمان
در تعداد منعكس شود و سپس اﯾن كميت نوﯾن بدست آورده را
میتوانيم به نبردھای بيشتر و پراتيك انقالبی ھداﯾت كرده و باز به
كيفيت باالتری دست ﯾابيم و ...بنابراﯾن برخی اوقات تعداد مھم است و
به فاكتور بسيار مھمی تبدﯾل میشود  .مثال اگر از نظر كمی نيروﯾمان
خيلی كم باشد آنموقع كيفيت معينی را نمیتواند به پيش ببرد .مثال
کمی معينی است و
برخی تغيير و تحوالت انقالبی نيازمند قدرتِ
ِ
اﯾنگونه نيست كه ھر تعدادی میتواند ھر كار كيفی را به انجام رساند.
اما كيفيت خوب میتواند به كميت خوب نيز منتھی گردد و ...بين اﯾن
دو رابطه دﯾالكتيك وجود دارد .زمانی كه دارای كميتی ھستيم كه
میتواند كيفيت معينی را به عمل درآورد ،اﯾن بنوبه خود به كيفيت
باالتری منجر میشود و به خط كيفيتا باالتری پا میدھد ـ خطی كه از
ھمان ابتدا مسئول كميت خود بود.
دوباره سوال اﯾنجاست كه اﯾن اعمال چگونه انجام ميشوند؟ خالصه
كنيم .تكامل اساسی پدﯾده نشان میدھد كه پدﯾدهھا در نتيجهی
مبارزهی اضداد حركت میكنند؛ اﯾن تكامل "حركت درونی" پدﯾدهھا را
آشكار می كند ،نيروی محركه و برانگيزانندهی آنھا را نشان میدھد.
چيزی كه ھمهی اﯾنھا را شرح میدھد "ھمگونی" و "وحدت اضداد"
است ﯾعنی وجود گراﯾشات دافغ ﯾكدﯾگر ،در حال مبارزه با ھم و تبدﯾل
آنھا به ﯾكدﯾگر .لنين میگوﯾد دومی )ﯾعنی مبارزهی اضداد( كلي ِد
ت درونی )خود حركتی( و جھش در ھر پدﯾدهای است .در اﯾنجا
حرك ِ
لنين سعی میكند عامل "جھش" و "انقطاع در استمرار")ﯾعنی بھم
خوردن وضع موجود( را توضيح دھد .او میگوﯾد حركت واقعی ،تكامل
واقعی اساسا با جھش صورت میگيرد .تداوم بطور ناگھانی قطع
میشود و چيز نوﯾنی با ﯾك جھش بوجود میآﯾد ـ بله! ناگھانی،
بيكباره ...فقط با درك "ھمگونی و وحدت اضداد" میتوان "جھش" را
درك كرد .ﯾعنی با درك اﯾنكه اضداد چگونه ،ﯾكم :به مثابه شرط وجود
ف ھم وجود دارند ،و دوم :به ﯾكدﯾگر تبدﯾل میشوند و در
ﯾكدﯾگر و معر ِ
نتيجه ﯾك تغيير ناگھانی را به بار میآورند .به اﯾن دليل است كه لنين
ی اضداد
میگوﯾد تشرﯾح دﯾالكتيكی جھشھای ناگھانی در درك ھمگون ِ
ی ما روشن میشود و
نھفته است .با درك اﯾن مقوله ،ھم جھت گير ِ
تكامل پدﯾدهھا
ھم میفھميم كه اساسیترﯾن و مھمترﯾن جنبهی
ِ
چيست ـ جھش!
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در مراحلی پدﯾدهھا بظاھر نسبتا باثبات بنظر میآﯾند .اما در ھمين
دوران باثبات اتفاقات بسياری در درون آن در حال رخ دادن است .اﯾن
وقاﯾع شراﯾط را آمادهی تغييراتِ ناگھانی میكند .بله! اﯾن چيزی است
كه اتفاق خواھد افتاد .بنابراﯾن نباﯾد گول مشروطيت و موقتی بودن
"ھمگونی" را خورد .باﯾد بدرون و بطن رفت و دﯾد كه چه مبارزهای در
حال تكوﯾن است .زمانی كه اﯾن را درك كرده و زﯾر بغل آن طرفی را كه
جانبدارش ھستيم را بگيرﯾم ،آن موقع میتوانيم به بروز اﯾن جھش
كمك كنيم .آنرا تسرﯾع كنيم .اﯾن است درك دﯾالكتيكی از تغيير پدﯾده
ھا .آنھاﯾی كه چنين دركی را ندارند مرتب شكاﯾت میكنندكه "ما می
خواھيم انباشت تدرﯾجی را ببينيم" .جواب اﯾن است كه بعضی وقتھا
امكان پذﯾر نيست .و بعضی وقتھا بدون ازدﯾاد كمی و مشاھدهی ھر
روزه آن جھش حاصل میشود .مثال در كشورھای امپرﯾاليستی
ممكنست اﯾن سوال در ذھن بسياری پيش بياﯾد كه "آﯾا واقعا ما دارﯾم
درست عمل میكنيم؟ ما كه ھيچ ازدﯾادی را در قدرت احزاب
كمونيستی اﯾن كشورھا نمیبينيم و "...اﯾن سواالت به اگنوستيسم
منتھی خواھد شد .منتھی خواھد شد به اﯾنگونه زمزمه ھا كه "واقعا
من نميدانم كه آﯾا دارﯾم درست عمل میكنيم ﯾا نه؟ آﯾا اصول م .ل.م
درست است ﯾا نه؟ تجربه من میگوﯾد كه قدرت ما افزاﯾش نيافته و
مھم نيست كه تجارب تارﯾخی و تجربيات دﯾگر چه چيزی را نشان
میدھد و توضيح ماترﯾاليستی آن چيست ،من میخواھم نتاﯾج قابل
لمسی را مشاھده كنم" و...
اﯾن كامال متافيزﯾكی است .با فرض اﯾنكه خط درست و م .ل.م باشد،
آنگاه زمانی كه مبارزه تضادھای دافع ﯾكدﯾگر در حيطه ھای مختلف
افكار عمومی به دگرگونی منتھی شود ازدﯾاد كمی حاصل خواھد شد.
و سپس آنچه كه اﯾن ازدﯾاد كمی را بوجود می آورد ،درواقع زمانی به
نقطه جوشی خواھد رسيد و ﯾك دگرگونی بزرگ و ﯾك جھش بزرگ را
پدﯾد خواھد آورد.
در واقع كيفيت به آن ازدﯾاد كمی پا میدھد .پس كيفيت تعيين كننده
ت متضاد خودش ﯾعنی
است ـ البته نه در خودش ،بلكه در تقابل با كيفي ِ
خط بورژوازی و كيفيت خط بورژوازی .پس اگر نيروھای انقالبی كه
امروزه در موقعيت ضعيفی ھستند ،چگونگی اﯾن تكامل جھشوار را
درك نكنند و نفھمند كه زﯾربنا و محرك اﯾن جھشھا چيست؛ و درك
ی قدﯾم
نكنند كه مبارزهی اضداد چگونه است؛ نفھمند كه ھمگون ِ
دورانی خود را نگاھداشته و با ثبات بنظر میآﯾد ولی پس از گذشت
اﯾن دوران تغييراتی حاصل خواھد شد كه میتوان دﯾد؛ حتما دچار
انحراف خواھند شد .مثال ممكنست مدتھا مبارزه كنيم و اتفاقی
67

نيفتد .مثل اﯾنكه ممكنست مدتھا كتاب بخوانيم ،تحقيق كنيم و ...اما
چيزی نفھميم .انگار كه خنگ شده اﯾم .اما به ﯾكباره احساس میكنيم
ت
كه چيرھاﯾی را دارﯾم میفھميم .اﯾن دﯾالکتيک در مورد فعالي ِ
نيروھای انقالبی ھم صادق است و اﯾن بسيار مھم است كه نيروھای
انقالبی خط درستی داشته باشند و استوار روی آن باﯾستند و نوسان
نكنند .نه تنھا نوسان نكنند بلكه باﯾد سعی كنند كه كيفيت آن را باال
ببرند و كيفيت آن را تقوﯾت كنند .بدﯾن ترتيب تدارك جھشھای بزرگ
را دﯾده و رسيدن آنرا تسرﯾع كنند .اﯾن نكته بر میگردد به مسئلهی
توان و تشكل كمونيستھا ،توان حزب .اما ھمچنين فاكتور دﯾگری ھم
ن عينی است .جھان عينی تضادھا و ھمگونیھای
وجود دارد و آن جھا ِ
گوناگونی دارد ـ تضادھای اقتصادی ،سياسی و غيره فاكتور بسيار
مھمی در تغيير و تحوالت است .شراﯾط عينی به ﯾكباره مساعد
میشود ،بهﯾكباره تغييرات ناگھانی بوجود آمده و فرصتھای نوﯾنی را
مقابل پای ما قرار میدھد كه امروزه نمیتوان آنھا را دﯾد .در چنين
اوضاعی است كه با دارا بودن توان فوقالذكر میتوان دست به
جھشھای بزرگ زد .نمیتوان درخواست دﯾدن تغييراتی را كرد كه در
آن برخی عناصر تدرﯾجی از اوضاع انقالبی بطور روزمره قابل مشاھده
باشند .خير اوضاع انقالبی بناگھان بوجود خواھد آمد و در اوضاع عينی
جھش حاصل خواھد شد و باﯾد رسيدن آنرا تسرﯾع كرد و بدﯾن ترتيب
براﯾش آماده شد .اگر رسيدن آنرا با مبارزات پيگير و با سماجت تسرﯾع
نكنيم ،اگر خط و سازمانمان را نسازﯾم ،نمیتوانيم براﯾش آماده
باشيم .با نگرش سطحی به پدﯾدهھا نمیتوان اﯾن تغيير ناگھانی و
جھش در اوضاع را درك كرد و پيشبينی کرد .بھر حال مسئلهی عمده
آن است كه باﯾد امروز از ھر فرصتی برای تكامل و استحكام خط و
تشكيالت و نيروھاﯾمان استفاده كنيم و رسيدن انقالب را تسرﯾع كنيم.
تنھا بدﯾن ترتيب است كه آمادهی استفاده از شراﯾط مساعد و
گسترش جھشوار قدرت خود خواھيم بود.
برگردﯾم به مقولهی كميت و كيفيت .كميت چگونه حاصل میشود؟ در
درون پروسهی اساسی و قبل از حل تضاد اساسی ،تضادھای كوچكتر
حل میشوند و كميت دقيقا اﯾن دگرگونیھای جزﯾی است .نمیتوان
گفت كه من نيروھای الزم خود را زمانی كه اوضاع مساعد شود،
زمانی كه اوضاع برای گرفتن قدرت مساعد شود گردآوری خواھم كرد و
اكنون خود را درگير جمع آوری نيرو نمیكنم .خير! لنين میگوﯾد در اﯾن
دوران ھم باﯾد برای دگرگونیھای كوچكتر مبارزه كرد .برای تحوالت
جزﯾی در شراﯾط عينی باﯾد مبارزه كرد .اما در ضمن باﯾد متوجه بود كه
جھش كيفی و جھش بزرگ در كميتمان ﯾعنی در تعداد نيروھای مورد
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نيازمان زمانی رخ خواھد داد كه در شراﯾط عينی جھش بوجودآﯾد.
بنابراﯾن كميت اساسا بر مبنای خطمان و در چارچوب شراﯾط مادی
است كه رشد میكند) .ﯾعنی ١ـ كيفيت باالتری از خط و در نتيجه،
كميت بيشتر و ٢ـ شراﯾط عينی مساعدتر و در نتيجه ،كميت بيشتر(
پس عليرغم اﯾنكه امروزه چقدر نيرو جمع كنيم ،بھرحال در ﯾك جھش
بزرگ نيروھای عظيم تری را جمع خواھيم كرد )البته با فرض داشتن
خط درست و م.ل.م( .ھمانگونه كه لنين درباره انقالب  ١٩٠۵صحبت
میكند نفوذ حزب بلشوﯾك بيكباره وسيعا گسترش ﯾافت .اﯾن به آن
معنا نيست كه آنھا قبل از آن سعی نمیكردند كه نيروھای بيشتری را
جلب و سازماندھی كنند و ﯾا قبل از آن نيروﯾی نداشتند ،بلكه آنھا
میدانستند كه وضع نيروھای انقالبی ھمچنين مرتبط است با اوضاع
انقالبی و آنھا نباﯾستی بطور متافيزﯾكی نگران تعداد نيروھا باشند و
برای جمع آوری نيرو دستپاچه شده و خطشان را رقيق كنند .عملی
جز اﯾن نشانهی درك نكردن پروسهی تكامل جھشوار پدﯾدهھاست.
ھم در حزب و ھم در شراﯾط عينی ،تكامل بصورت جھشی حاصل
میشود .اگر اﯾن طرز تفكر را نداشته باشيم آنگاه به انحرافات مختلف
در میغلتيم .به انحراف تدرﯾجگراﯾی و تكامل تدرﯾجی )اولوسيونری( و
مرحلهگراﯾی و اكونوميسم درخواھيم غلتيد .اﯾن انحراف اباﯾی ندارد از
اﯾنكه برای كسب قدرت سياسی ھم ﯾك تز تدرﯾج گراﯾانه )تز مراحل(
بدھد.
بگذارﯾد ﯾك مثال در مورد ﯾكی از كارھای مقابل پاﯾمان بزنم .چرا ما
ی انقالبی كنيم؟
اكنون باﯾد بطور فشرده و عاجلی كار انترناسيوناليست ِ
چرا ما باﯾد به اﯾنكار بذل توجه زﯾادی بكنيم و چرا عاجل است؟ پاسخ
اﯾن سوال را نمیتوانيم آنطور كه معمول بوده بر مبنای "اخالقيات" كه
فقط بدرد كتابھای شعر میخورد بدھيم .اول از اﯾنكه با اﯾنگونه
پاسخھا كسی را نمیتوان به كار و فعاليت برانگيخت .باﯾد درك
درستی از مفھوم اﯾنكار داد .حتی در جوابگوﯾی به اﯾن سوال ھم
مبارزه است .چرا باﯾد چنين كار سختی را انجام دھيم و چرا كيفيت آن
بسيار مھم است؟ چرا خط مھم است؟ برای اﯾنكه بتوانيم بدرستی
پاسخ گفته و آن را مستدل سازﯾم باﯾد ابتدا نشان دھيم كه جھان
درواقع آبستن جھشھای ناگھانی است .شاﯾد فردا جنگ جھانی از
ی پدﯾدهھا
خليج فارس شروع شود .اگر ما درك درستی از تكامل جھش ِ
و اوضاع نداشته باشيم نمیتوانيم براﯾش تدارك دﯾده و آماده باشيم و
اگر آماده نباشيم ...وای! به اﯾن جھت مھم است كه صفوف خود را،
خط خود را ،پاﯾهی اجتماعی خود را برای تغييرات ناگھانی در تكوﯾن
اوضاع عينی آماده كنيم بطورﯾكه قادر باشيم با جھش تكامل بيابيم.
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برای اﯾنكه خودمان ،خطمان و پاﯾه اجتماعیمان آمادهی مقابله با
اوضاع بوده و وارد آن شده و نبردھاﯾی را كه در پيش خواھند بود بجلو
برند و آنچنان انعطافی داشته باشند كه با چنين تغييراتی ،تغييرات
تاكتيكی مناسب اوضاع را سازمان دھند .شراﯾط كنونی برای بسياری
نااميد كننده است .آنھا خود را كوچك و كم میبينند و ماﯾوس
میشوند .آنھا اھميت تبدﯾل كيفيت به كميت را نمیبينند ،اھميت آن
را نمیبينند كه خط میتواند كميت )سرباز ـ امكانات ،كادر  (...توليد
كند .آنھا ھمچنين نمیبينند كه شراﯾطی بوجود خواھد آمد كه
تغييراتی ناگھانی را بھمراه خواھد داشت.
و اگر ما كيفيت و آمادگی معينی را داشته باشيم ،رخداد چنين
اوضاعی به رشد نفوذ كمونيستھا سرﯾعا و وسيعا منجر خواھد شد.
تكامل معين با درك جھشھا و اﯾنكه كليد
و اگر با درك لنينيستی از
ِ
جھشھا چيست مسلح نباشيم ،در دورهھای افت ماﯾوس و سرخورده
خواھيم شد .زﯾرا تغيير و تحوالتی در شراﯾط رخ خواھد داد كه كيفيت
در آن نقش بسيار مھمی را خواھد داشت .كسانی به اﯾن جھت ،و به
دليل نداشتن چنين طرز تفكری شروع به رقيق كردن خط میكنندو خط
اكونوميستی را پيشه میسازند .و زمانی كه جھشی در اوضاع رخ
دھد آنھا ھم جھش خواھند كرد ،اما جھش به عقب! زﯾرا تودهھای آنھا
آماده چنين تغييراتی نخواھند بود .آنھا ﯾك پراتيك بسيار عقب افتاده
ط گذشتهی اتحادﯾه
خواھند داشت .جوانبی از اﯾن انحراف را در خ ِ
میتوان دﯾد )در رابطه با موضوع ھای مختلف مانند "كسب محبوبيت
سرﯾع بين توده ھا" ،برخورد به مسئلهی خارج کشوری بودن ،خمينی،
اسالم ،حجاب و .(...شاﯾد درك نمیكردﯾم كه جھشی در بحران رژﯾم
بوجود خواھد آمد ،نارضاﯾتی تودهھا بطور جھشی رشد خواھد كرد و
آنگاه كيفيت ما كه در تمام طول راه و در درون آن "ھمگونی" مبارزه
كرده بيكباره به كميت مبدل خواھد شد .و اﯾن تبدﯾل كيفيت به كميت
بالفاصله پس از آنكه نيروھای انقالبی تحت رھبریمان بطرف نبردھای
بزرگتری راه بيفتد ،ثمر خواھد داد .اگر چنين جھتگيری و سمتگيری
استراتژﯾكی نداشته باشيم ،اگر درك درستی از چگونگی تكامل
پدﯾدهھا نداشته باشيم آن زمان شروع به ستاﯾش تدرﯾجگراﯾی ،و
تكامل تدرﯾجی و
عددگراﯾی خواھيم کرد و به تكامل از زاوﯾه
ِ
اِولوسيونری و آرام و نه از زاوﯾهی جھش خواھيم نگرﯾست .اﯾنھا
جوانب مھمی از مبحث جھش است .به ھمين دالﯾل باﯾد به اھميت
اﯾن مبحث توجه كنيم.
آﯾا نباﯾد قبل از جھش ،تغييرات كمی معينی ھم داشته باشيم؟ چرا.
حاصل بوجود آمدن دگرگونیھای
اما اﯾن تغييرات كمی دقيقا باﯾد
ِ
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حاصل حل تضادھای غيراساسی )تضادھائی
جھشوار جزﯾی باشد؛
ِ
كه مساوی تضاد اساسی نيستند اما از آن نشئت میگيرند( .ﯾعنی
ی دﯾگر
قبل از حل تضاد اصلیی كيفی ـ كمی ،دگرگونيھای كيفی ـ كم ِ
رخ خواھند داد و به رشد كمی معينی پا خواھند داد .مثال زمانی كه ما
بدور ﯾك مسئله سياسی كارزار مبارزاتی براه بيندازﯾم ،عده ای نيرو
دور خود جمع خواھيم كرد .ما خواھان آن ھستيم كه در ھر زمان معين
تا آن حد كه امكان پذﯾر است نيرو جمع كنيم ،اما اگر بخواھيم زمانی
كه نمیتوان حزب توده ای شد ،توده ای شوﯾم اﯾده آليست خواھيم
شد .آن زمان )ﯾعنی زمانی كه شراﯾط برای "توده ای" شدن مھيا
نيست( فقط میتوان حزب تودهای بورژواﯾی شد .اگر ميليونھا توده
میخواھيم )در شراﯾطی كه امكانش نيست( فقط میتوانيم خط
بورژواﯾی داشته باشيم .اما اگر ميليونھا ھوادار انقالبی میخواھيم
باﯾد جنگ درازمدت خلق را پيش ببرﯾم و منتظر بحران انقالبی
سراسری و گرهگاھھای معين تارﯾخی باشيم .بله درست است!
ھميشه تضادھای دﯾگر ،تضادھای كوچكتر ...موجودند .و در نتيجه
جھشھای كوچكتر و حل تضادھای كوچكتر ،دگرگونیھای جزﯾیتر
موجودند .اما آنھا ھم از طرﯾق جھش عمل میكنند .تكامل در كميت
ھم از طرﯾق جھش بوجود می آﯾد .و اﯾن دگرگونیھای جزﯾیتر و...
ی كيفيت ما ،قبل از جھش بزرگ است .اگر کسی
مسئول افزاﯾش كم ِ
بگوﯾد كه اكنون داشتن پاﯾهی اجتماعی برای من مھم نيست ،من پاﯾه
ام را بعداً بدست خواھم آورد ،و اكنون نمیخواھم نيروی زﯾادی را جمع
كنم زﯾرا در جھش بزرگ بدست خواھم آورد ...به اﯾن معناست كه
منظور ما از اﯾن مبحث را نفھميده است .اگر مبارزه برای ازﯾاد كيفيت
بدست آورده را رھا كنيم و كيفيت اصال به پيش برده نشود ،اصال
چگونه در جھشھای بزرگ چيزی میتوان به كف آورد؟ باﯾد نيروھاﯾی
داشته باشيم كه در جھش بزرگ خط ما را به پيش ببرند ،آماده جھش
بزرگ باشند .بنابراﯾن كميت مھم است.
امپرﯾست ھای جنبش چپ به اﯾن سوال كه پدﯾدهھا و پروسهھا در
تارﯾخ چگونه تكامل میﯾابند پاسخ نگفته و فقط تنھا كاری كه کردهاند
ی پرولتارﯾا را دور
آن است كه م.ل.م ،و تجارب و درسھای تارﯾخ ِ
رﯾختهاند .آنھا ھميشه موعظه میكنندكه معلوم نيست آنچه كه ما
میكنيم درست باشد ،چون نتاﯾج قابل لمس و فوری به ما اعطا
نكرده ...آنھا تكامل دﯾالكتيكی پدﯾدهھا و پروسه ھا را در تارﯾخ درك
نمیكنند .اﯾن انحراف گراﯾش بسيار قوی در سطح جھان است.
تشكيالتھای بزرگ در اروپا كه پس از انقالب فرھنگی بوجود آمدند،
نتوانستند ادامه دھند و سر خود را از آب بيرون نگاه دارند و كامال در
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ھم شكسته شدند زﯾرا "كمونيستھا بيش از حد تنھا بودند"" ،كار
كمونيستی كار بسيار اﯾزوله و منفردﯾست" و ...بواقع دليل در ھم
شكسته شدن آنھا نداشتن درك درست از امپرﯾاليسم و عملكرد آن ،از
اشرافيت كارگری  ،از بحران ،چگونگی تكوﯾن بحران ،نيافتن پاﯾه
اجتماعی درست بود؛ نداشتن درك درستی از اﯾنكه به طبقه كارگر
چگونه باﯾد نگرﯾست ،چگونه طبقه كارگر به حركت در خواھد آمد ،و
تحت چه شراﯾطی و چگونه باﯾستی كارشان را در بين طبقه كارگر و
اقشار دﯾگر به پيش ببرند ،در زمانھای معين چگونه و در بين چه
بخشی و چه قشری از طبقه كارگر و اقشار دﯾگر جامعه كار كنند و ...
و بدون داشتن درك صحيح در مورد اﯾن مسائل نمیتوانستند سرشان
را از آب بيرون نگاه دارند .آنھا میخواستند تحت ھمه شراﯾط ﯾك حزب
ی كارگری باشند .بدﯾن دليل خط را رقيق كرده و اكونوميست
تودها ِ
شده ،شروع به بلند كردن شعار  ٣۵ساعت كار كردند و  ...تا بدﯾن
ترتيب حزب توده ای كارگری شوند .و اﯾن خط ﯾعنی خط اكونوميستی
ی بورژوازی
ھميشه احزاب را به شكست می كشاند زﯾرا اﯾن باز ِ
است :خودبخودیگراﯾی ،دنبالهروی از روندھا و گراﯾشات خودبخودی،
اكونوميسم و غيره .اﯾنھا ھمه سياست بورژواﯾی ھستند و طبيعتا در
بازی بورژواﯾی ،بورژوازی برنده میشود .ناسيوناليسم نيز بازی
بورژوائی است .كمونيستھا به مثابه نماﯾندهگان پرولتارﯾا باﯾد بر روی
اﯾن حقيقت تعليم ﯾابند كه "پرولتارﯾا ﯾك طبقهی واح ِد جھانی است" و
جھانی
ﯾك منفعت مشترك و واحد دارد و آنھم استقرار جامعهی
ِ
كمونيستی است .بله! طبقهی واحد است .ھرچند مجبور است در
چارچوب ملتھا و فرھنگھای مختلف كار كند اما فقط برای آنكه اﯾن
چارچوبھا را در ھم شكسته و بطرف ھدف واحد برود .به حساب
آوردن و در نظر گرفتن مسئله ملی به معنای وابسته شدن به آن
نيست .جھتگيری اساسی ما باﯾد استفاده از اوضاع مختلف برای
رسيدن به آنچه كه میخواھيم باشد ﯾعنی جھتگيری اساسی ما
بطرف انترناسيوناليسم است .بنابراﯾن پرولتارﯾای ھيچ كشوری
نمیتواند اﯾن عذر و بھانه را بياورد كه در كشور من انترناسيوناليسم
ُبرّاﯾی ندارد و مردم خود را انترناسيوناليست نمیدانند و غيره .شكل
دﯾگری از اﯾن خط آن است كه :كشور من مذھبی است ،مناسب پياده
كردن کمونيسم نيست ،فرھنگ ما اجازه نمیدھد كه زنان را به
كوھستانھا برده و مسلحشان کنيم زﯾرا فئوداليسم در كشور من
خيلی رﯾشه دارد ،اسالم خيلی پاﯾه دارد و از اﯾن قبيل موعظهھا .خير!
دقيقا به تمام دالﯾل باال و اﯾنكه من پرولتارﯾا ھستم ،طبقهی ما در
سطح جھان میگوﯾد كه زن و مرد باﯾد مساوی باشند .اﯾن بخشی از
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انقالب كمونيستی است و بخشی از انحرافات امروزﯾست كه استثمار
فئودالی بر آن تكيه میكند .انگلس در اﯾن مورد جمله معروفی دارد كه
در مورد دالﯾل "تبدﯾل مادرشاھی به پدرشاھی" میگوﯾد :میدانيد
چرا اﯾن اتفاق افتاد؟ )چنين بنظر می آﯾد كه او دارد با مردھا صحبت
میكند( میدانيد آنھا با اﯾنكار میخواستند چه چيزی را حل كنند؟ آنھا
میخواستند اﯾن مشكل را حل كنند كه اﯾن بردهھا ـ كه مثل امالك و
مزارع خصوصیشان بود و اﯾن شامل بردهھای مذكر ھم میشد ـ
تحت مالكيت چه كسی در خواھند آمد؟ چه كسی اﯾن بردهھای مرد
را به ارث خواھد برد .برای حل اﯾن مشكل مادرشاھی سرنگون شد .و
در واقع میگوﯾد ،ای مردھای برده اﯾنقدر در رابطه و رفتار با زنان
عقب مانده نباشيد! برگردﯾم به مسئله ملی و انترناسيوناليسم.
انترناسيوناليسم پرولتری ﯾعنی نماﯾندهگی كمونيسم جھانی را كردن،
گی ﯾك طبقهی واحد جھانی را كردن و به مثابه آن عمل كردن.
نماﯾنده ِ
اﯾنھا جمله پردازی نيست .برای كتاب و شعر نيست .خير! جای
كمونيسم در روﯾاپردازی و شعر نيست بلکه در كار امروزی ماست .باﯾد
آن را پروراند ،باﯾد به مثابه رودخانهای بود كه بطرف درﯾا روان است.
سازشھای زﯾادی بر روی اﯾن مسئله شده است و مدتھا در تارﯾخ
جنبش كمونيستی چنين دركی به كنار زده شده است و جاﯾش را
ماترﯾاليسم مكانيكی گرفته است.
میبينيد كه چگونه اسير شراﯾط شدن ،بر سر ھر مسئله مھمی،
میتواند جنبش کمونيستی ما را منحرف و ليبرال كند.
مطالعهی تزھای فوﯾر باخ )ماركس( برای اﯾجاد خط تماﯾز با ماترﯾاليسم
مكانيكی بسيار مھم است .ماترﯾاليستھای عامی ھميشه چيزی را
فراموش میكنند .آنھا میگوﯾند شراﯾط مادی متفاوت به اﯾده ھای
مختلف پا میدھد و نتيجه گيری میكنند ،حال كه شراﯾط متفاوت
است ما ھم متفاوت عمل خواھيم كرد بنابراﯾن بگذارﯾد وقتی شراﯾط به
كمونيسم تحول ﯾابد آنموقع برای كمونيست كردن مردم بکوشيم .اما
فراموش میكنند که پس چه كسی جامعه را تغيير خواھد داد؟ چه
كسی شراﯾط رسيدن به كمونيسم را فراھم خواھد کر؟ چه كسی؟
اﯾن فعاليت انقالبی مردم است كه شراﯾط را عوض خواھد كرد .بنابراﯾن
بھتر است از ھم اكنون در مورد كمونيسم و انترناسيوناليسم صحبت
كنيم و براﯾش مبارزه كنيم تا شراﯾط به سوی کمونيسم تسرﯾع شود.
در غير اﯾنصورت مانند آن است كه بگوﯾيم تمام تحوالت بخودی◌ِ خود
صورت گرفته و كمونيسم ھم خودبخود بوجود خواھد آمد پس بنشينيم
و انتظار تحول خودبخودی شراﯾط را بكشيم .اﯾن ماترﯾاليسم مكانيكی
است كه نقش عنصر آگاھی را نفی میكند .درواقع در رابطهی ميان
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ماده و شعور نيز ﯾك "ھمگونی" موجود است كه باﯾد دركش كرد ـ
ھمگونی بين ماده و شعور و تبدﯾل آنھا بيكدﯾگر .ماده به شعور
)آگاھی( تبدﯾل میگردد و شعور به ماده )ﯾعنی آگاھی موجب فعاليت
و اﯾجاد تغيير در شراﯾط میشود( .مائو در مقاله "اﯾده ھای صحيح از
كجا نشئت میگيرند" میگوﯾد» :اﯾن ماترﯾاليسم دﯾالكتيك است و نه
اﯾده آليسم .شعور میتواند به ماده تبدﯾل شود «.ﯾعنی اﯾنكه ما با
شعورمان جھان مادی را تغيير میدھيم .اﯾن اﯾده آليسم نبوده بلكه
عين ماترﯾاليسم است .درواقع تمام وظيفهی ما ھمين است ﯾعنی
دگرگون کردن ماده بر مبنای شعور .و دقيقا به دليل متحقق
ساختن اﯾن امر است كه به تحليل مشخص از شراﯾط مشخص
میپردازﯾم و سعی میكنيم كه شراﯾط عينی را بفھميم و برای درك
بھتر آن مبارزه میكنيم .بله ،فقط بدﯾن دليل كه چيزی به غير از اﯾن
شود ،مبارزه میكنيم که شعورمان و آگاھیمان را باال برﯾم .ما
نمیخواھيم شراﯾط عينی را مشاھده كنيم و بگوئيم آه! بله! توانستيم
شراﯾط عينی را مشاھده كنيم ،زمانی كه بعداً خودبخود عوض شود،
آنموقع ھم خواھيم توانست از نو مشاھده كنيم و بگوﯾيم آه! بله!
اكنون شراﯾط عينی اﯾنجوری است .در چنين طرز تفكری ،عنصر ذھنی،
شعور و آگاھی ،به مثابه ﯾك عامل پاسيو عمل میكند .و بصورت
منفعل شراﯾط عينی را فقط مشاھده میكند .اﯾن ماترﯾاليسم
مكانيكی است .به اﯾن دليل است زمانی كه ماركس فوﯾرباخ را نقد
میكند ،و ھر زمان كه در مورد تارﯾخ بحث میكند ،میگوﯾد كه فوﯾرباخ
ﯾك ماترﯾاليست مكانيكی است و ھر زمان كه در مورد نقش اﯾده و
تئوری صحبت میكند میگوﯾد فوﯾرباخ در اﯾن مورد اﯾدهآليست است.
چرا؟ چون او به اﯾدهھا و تئوریھا به مثابه چيزی كه از "كارھای كثيف
دنيوی" دور است مینگرد .به اﯾده به مثابه ﯾك تفكر عميق پاك و پاكيزه
مینگرد و نمیخواھد چيزی را تغيير دھد .بنابراﯾن زمانی كه فوﯾرباخ در
ن مادی صحبت میكند ،ﯾك ماترﯾاليست مكانيكی است ،زﯾرا
مورد جھا ِ
یخود حاصل میگردد .اگر
فكر میكند تغيير در جھان مادی بخود ِ
ماترﯾاليستھا نقش فعالی برای شعور و اﯾده قائل نباشند و آن را
تبليغ نكنند و در محاسبات خود دخالت ندھند كسان دﯾگری اﯾنكار را
خواھند كرد ،جنبهی فعالی در رابطه با اﯾدهھا رشد خواھد كرد ،اما
توسط اﯾده آليستها رشد خواھد ﯾافت .آنھا آن را بنفع خودشان رشد
خواھند داد .و خواھند گفت كه بله! ذھن به ماده پا میدھد )ذھن
است كه ماده را میآفرﯾند( .اﯾن آن چيزﯾست كه رشد خواھد كرد .اﯾن
درواقع رﯾشهی فلسفی انحرافات سالھای  ١٩٣٠و  ١٩۴٠در جنبش
ی بينالمللی است كه با طرز تفكر ماترﯾاليسم مكانيكی
كمونيست ِ
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مشكالت زﯾادی بوجود آورد .مثال سارتر را در نظر بگيرﯾد .او )سارتر(
میگفت :من ضد ماركسيسم لنينيسم نيستم .من فقط دارم به آن
جنبهای كه ماركسيسم "فراموش" كرده میپردازم .ماركسيسمی كه
او در موردش صحبت میكند ،ماركسيسم حزب كمونيست فرانسه
بود .او به پراتيك و دﯾدگاه ماترﯾاليست مكانيكی اﯾن احزاب نگرﯾست و
نقش عنصر آگاھی را ندﯾد و ھنگاميكه خواست آنرا فرموله كند به
شكل نقش افراد آنرا فرموله كرد ﯾعنی به شكل تئوری
اگزﯾستانسياليسم )تئوری معتقد به اصالت وجود( و اﯾن دقيقا آن
چيزﯾست كه ماركس عليه اش ھشدار میدھد كه اگر ماترﯾاليستھا
ل آگاھی نپردازند و تبليغش نكنند ،فالسفهی اﯾده آليست
به نقش فعا ِ
به آن خواھند پرداخت.
مقولهی "ھمگونی ميان شعور و ماده" در انقالب فرھنگی بحث و جدل
زﯾادی به خمراه آورد .مخالفين مائو به او حمله كرده و میگفتند كه
گفتن اﯾنکه ميان شعور و ماده ھمگونی ھست ،اﯾده آليسم است.
ﯾان چنگ ،فيلسوف طرفدار ليوشائوچی و دارودستهاش اﯾن خط را
ی نيروھای مولده را تبليغ
تبليغ میكردند .آنھا اساسا تئور ِ
ن سوسياليستی تضاد ،رشد دادن
میكردند .آنھا میگفتند كه در چي ِ
نيروھای مولده است زﯾرا انقالب روابط توليدی را انقالبی كرده،
بنابراﯾن اكنون نيروھای مولده باﯾد رشد كنند و مائو میگفت برای
آنكه توليد را باال ببرﯾم باﯾد در حيطهی روابط اجتماعی بيشتر انقالب
كنيم و دگرگونی بوجود آورﯾم.
آنھا مخالف پيشرفت انقالب عليه روﯾزﯾونيستھا و روابط اجتماعی و
ﯾی باقيمانده از جامعهی كھن بودند .آنھا تئوری
تضادھای بورژوا ِ
ی "نيروھای مولده" را تبليغ میكردند .اﯾن نبرد در
ماترﯾاليست مكانيك ِ
ل اﯾن سوال راه افتاد كه چگونه باﯾد جامعه و شراﯾط
چين به حو ِ
مادیش را تغيير دھيم و چگونه نيروھای مولده را رشد دھيم؟ جواب
مائو اﯾن بود :با آگاھی ،با آگاھی طبقاتی ،با فعاليت آگاھانهی
پرولتارﯾا ،با ﯾك دﯾدگاه وسيعتر از انقالب جھانی ،با دﯾدگاه وسيعتر از
نقش پرولتارﯾا و اﯾنكه چه میكند ،چرا میكند ،و چگونه باﯾد بر ھمه
چيز احاطه و رھبری داشته باشد .در آن زمان در شھر شانگھای ،در
ﯾك كشتیسازی مبارزهای ميان كارگران و مھندسين بورژوا براه افتاد.
شعار كارگران اﯾن بود" :ما برده تن ) ١٠٠٠كيلو( نيستيم ،ما اربابان
جھان ھستيم ".داستان از اﯾن قرار بود كه مھندسين بورژوا میگفتند
كه ما نمیتوانيم كشتیھای  ۵٠ھزار تنی بسازﯾم و باﯾد آن را از آلمان
ل اﯾن
وارد كنيم وكارگران میگفتند :مزخرف است! ما میتوانيم .و حو ِ
مسئله مبارزهی دو خط را پيش برده و با نشان دادن اﯾنكه خط،
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تعيين كننده است پيروز شدند و نشان دادند كه جاﯾگاه روبنا ،خط،
آگاھی بخصوص زمانی كه در حال ھداﯾت آگاھانه چنين جامعهای
ھستيم بسيار مھم است .و اﯾن به اصل بزرگتر و عامتر بر میگردد
كه اگر خط درست در راس ھمه چيز نباشد ،ﯾعنی آگاھی طبقاتی و
انقالبی در جامعه سوسياليستی بر فراز ھمه چيز قرار نگيرد ،چيز
ی
دﯾگری در راس قرار خواھد گرفت و آن تفكر بورژوائی است .اگر آگاھ ِ
انقالبی ،روابط ميان انسانھا را تنظيم نكند ،آنگاه نيروی تنظيمكننده
اصل متشكلكنندهی دﯾگری ﯾعنی قانون ارزش اﯾن نقش
ی دﯾگری،
ِ
را بر عھده خواھد گرفت و جامعهی سوسياليستی بورژوازئی خواھد
شد.
زمانی كه به انقالب فرھنگی بنگرﯾم سوال پيش میآﯾد كه از آن چه
آموختهاﯾم؟ بعضیھا خيلی ساده جواب میدھند كه» ،دن سيائوپين و
 ...روﯾزﯾونيست بودند و در نقطه معينی در تارﯾخِ انقالب ما نيز چنين
افرادی ظھور خواھند كرد و وقتی ظھور کردند ما نيز باﯾد انقالب
فرھنگی كنيم «.در واقع انقالب فرھنگی به جمع نسخه ھای كاتالوگ
اﯾنان اضافه میشود .خير! ما بيش از اﯾنھا ﯾاد گرفته اﯾم :در مورد
ماده ،آگاھی ،دﯾالكتيك ،تكامل ،و مسائل عمومی دﯾگر .حتی از خود
میتوان پرسيد كه چگونه انقالب فرھنگی در جنگ خلقی كه براه
خواھيم انداخت حضور می ﯾابد؟ انقالب فرھنگی در خط توده ای در ﯾك
جنبش دھقانی ﯾعنی چه؟ چگونه درسھای عام ماركسيست ـ
ی انقالب فرھنگی در مبارزهی ما انعكاس میﯾابند؟ چه
لنينيست ِ
چيزھاﯾی ھستند كه از آن میتوان گرفت و در مبارزهی طبقاتی گذارد
و ارتقاء شان داد؟ زﯾرا زمانی كه ﯾك خط درست داشته باشيم و به
مرحله اجرا گذارﯾم میتوانيم به ﯾك پراتيك خوب دست ﯾابيم و آن زمان
پراتيك ما برای جمعبندی غنی خواھد بود .بنابراﯾن به انقالب فرھنگی
نباﯾد اﯾنگونه برخورد كرد كه زمانی كه در كشور ما انقالب
سوسياليستی شود ،احتماال چند سال بعدش ﯾك جنبش "جھش
بزرگ بجلو" ،و بعد انقالب فرھنگی و ...خير! اﯾن مكانيكی است! اگر
اﯾن برخورد مكانيكی را به تجارب داشته باشيم احتماال قادر نخواھيم
بود از آن بياموزﯾم و آنرا بكار بندﯾم .اگر از ھمين امروز درسھای آموخته
شده از انقالب فرھنگی را به اجرا نگذارﯾم و از ھم اكنون اﯾن
جھتگيری را نداشته باشيم و با چنان خط انقالبی خود را آماده
نكنيم ...ھرگز به سوسياليسم ھم نخواھيم رسيد چه برسد به مرحله
ای كه الزم است انقالب فرھنگی كنيم! و در عوض آنچه كه خواھيم
داشت تئوری نيروھای مولده خواھد بود .پاﯾان
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