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اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر ﺟواد ﺳﻼﺣﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﭼﮭﻠﻣﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﺧﯾزش
ﻣﮫ  ١٩٦٨ﺑﺎ دﮐﺗر اﻣﯾر ﺣﺳن ﭘور ﺑرای درج در ﺳﺎﯾت »ﺗرﯾﺑون ﺟوان«
اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .از ﺟواد ﺳﻼﺣﯽ ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﺑرای
اﻧﺗﺷﺎر در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺟواﻧب ﮔوﻧﺎﮔون ﺧﯾزش ﻣﮫ  ١٩٦٨و آﮔﺎھﯽ از ﮔراﯾﺷﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف
درون آن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و ﻣﻔﯾد اﺳت .اﻣﯾد ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻣﮑﯽ
ﺷود ﺑرای داﻣن زدن ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻘﯾق ،و ﺑﺣث و ﺟدل ﺑﯾﺷﺗر
در ﻣﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾن ﭼپ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران در ﻣورد درﺳﮭﺎی اﯾن
رﺧداد ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑرای ﻣﺑﺎرزات اﻣروز.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺻﻔﺣﮫ آراﯾﯽ ،طراﺣﯽ ﺟﻠد و اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺻﺎوﯾر ﺑرﻋﮭده ﻣﺎﺳت.
دﺳت اﻧدر ﮐﺎران ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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اﻧﺗﺷﺎرات ﻧﺷرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑذر
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ﺟﻧﺑش ﻣﮫ  ١٩٦٨و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ■ ٣

 uﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﮫ رﻓﯾق ﮔراﻣﯽ اﻣﯾر ﺣﺳن ﭘور و ﺗﺷﮑر از اﯾﻧﮑﮫ دﻋوت ﻣﺎ را ﺑرای
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ اﯾد ،ﺑدون ﻣﻘدﻣﮫ ﺑﮫ ﺳراغ اﺻل ﻣوﺿوع ﻣﯽ روﯾم :رﻓﯾق اﻣﯾر ﺑﮫ ﻧظر
ﺷﻣﺎ ﭼﮫ دﻻﯾل و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ در دھﮫ ھﺎی  ٦٠و  ٧٠ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم
ﮔروھﮭﺎﯾﯽ از ﺟواﻧﺎن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن و روﺷﻧﻔﮑران در اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ و آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد؟
 šﻣن ھم ﺗﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم از اﯾﻧﮑﮫ ﻣرا ﺑﮫ اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دﻋوت ﮐرده اﯾد.

داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻮن در دﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن )ﺷﻌﺎر »ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺧﻠﻖ«(

دﻻﯾل و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﯾﺳم ﺑﮫ ھم ﻣرﺑوط ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻣن از زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ
ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧم .اﯾن ﮔراﯾش ،ﯾﻌﻧﯽ روﮐردن ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﯾﺳم ،از اواﺋل دھﮫء ﺷﺻت ﺷروع
ﺷد و ﺷراﯾط اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زﻣﯾﻧﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ-ﺗﺎرﯾﺧﯽ آن
ﺑررﺳﯽ ﮐرد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ) ،(١٩٤٥-١٩٣٩ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑرای
ﺑﺎر دوم ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫء ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ،ﺑر ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد ،ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای
ﮐﺳب ﮐرد .دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺷوروی و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺷﮑﺳت ﻓﺎﺷﯾﺳم اﯾﻔﺎ
ﮐردﻧد .ﺷﮑﺳت ارﺗش ﻋظﯾم ﻧﺎزی در ﻧﺑرد اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﮕراد در  ١٩٤٣ﻧﻘطﮫ ﻋطف اﯾن ﺟﻧﮓ
و آﻏﺎز ﺳراﺷﯾب ﺳﻘوط ﻣﺎﺷﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﻓﺎﺷﯾﺳم ﺑود .اھﻣﯾت اﯾن ﭘﯾروزی ﺑﮫ اﻧدازه ای ﺑود
ﮐﮫ ﺣﺗﯽ دﺷﻣﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳم در ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد )واﺷﻧﮕﺗن( و واﯾت ھﺎل )ﻟﻧدن( آﻧرا ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﻧد
و رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﻗدرداﻧﯽ از ﻣردم اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﮕراد ﺷﻣﺷﯾری ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ھدﯾﮫ

 ■ ٤واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﮐرد .در ﭘﺎرﯾس و ﺑروﮐﺳل ھﻧوز ﯾﮑﯽ از اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻣﺗرو ﻧﺎم اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﮕراد را ﺣﻔظ
ﮐرده اﺳت و ﯾﮑﯽ از ﻣﯾداﻧﮭﺎی ﺑزرگ ﺷﮭر »ﻣﯾدان ﻧﺑرد اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﮕراد« ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﻘش اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و ﻓراﻧﺳﮫ در رھﺑری ﮐردن و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
و زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﺷﯾﺳم ﭼﻧﺎن اﻋﺗﺑﺎری ﺑرای اﯾن دو ﺣزب ﮐﺳب ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد
ازﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭘﯾروزی دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑودﻧد .در ﺑﺎﻟﮑﺎن ،ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﯾوﻧﺎن و
ﯾوﮔوﺳﻼوی و آﻟﺑﺎﻧﯽ ،در ﺷراﯾط اﺷﻐﺎل ﮐﺷورﺷﺎن ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎی ﭘﺎرﺗﯾزاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐردﻧد و ﺟﺑﮭﮫء ارﺗﺷﮭﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و آﻟﻣﺎن را درھم ﺷﮑﺳﺗﻧد .در
ﺧﺎور دور ،ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی وﯾﺗﻧﺎﻣﯽ و ﭼﯾﻧﯽ و ﮐره ای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ژاﭘن را ﺷﮑﺳت دادﻧد.
ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﻣﮫء ﺗﺿﺎدھﺎی دﻧﯾﺎ را ﺷدت ﺑﺧﺷﯾد و ھرﺟﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ
واﯾده ﺋوﻟوژﯾﮏ درﺳﺗﯽ داﺷﺗﻧد ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺑدﯾل ﺑﮑﻧﻧد.
در وﯾﺗﻧﺎم ،ﺷﻣﺎل ﮐﺷور آزاد ﺷد؛ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ،ﭼﯾن آزاد ﺷد ،و در اروﭘﺎی
ﺷرﻗﯽ )ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﭼﮑوﺳﻠوواﮐﯽ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ،روﻣﺎﻧﯽ( و ﺑﺎﻟﮑﺎن )ﯾوﮔوﺳﻼوی،
آﻟﺑﺎﻧﯽ( اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﻧد.
روی آوردن روﺷﻧﻔﮑر ھﺎ و ﮔراﯾش اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺎزه ﻧﻔس آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘو اﻓﺗﺎد و ﺑرﻧﺎﻣﮫء وﺳﯾﻌﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﺑراه
اﻧداﺧت ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺻرف ھزﯾﻧﮫء ﺑﺳﯾﺎر ﺑرای ﺻدور ﻓﯾﻠﻣﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺗﻐﯾﯾر اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ،و ﺳﺎزﻣﺎن دادن روﺷﻧﻔﮑران ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺣﺎل و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر
اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ در ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑزرﮔﯽ ﺑﻧﺎم »ﮐﻧﮕرهء آزادی ﻓرھﻧﮕﯽ« .
اﻣﺎ درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎن از ﭼﻧﮕﺎل ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻓراھم ﺷده
ﺑود ،ﺷراﯾط ذھﻧﯽ از ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑود .روی آوردن روﺷﻧﻔﮑران و اﻓﮑﺎر
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺟﮭش ﻓﮑری در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﺑود .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر،
ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح در دو ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯾش ،در
ﻓﺎﺷﯾﺳم ،ژﻧوﺳﯾد و ﮐوره ھﺎی آدﻣﺳوزﯾش ،ﺗﺣﻘق ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ ﺟﮭﺷﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ در
ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ھﻣراه ﻧﺷد .در واﻗﻊ ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم از ﯾﮏ ﮐﺷور
)ﺷوروی( ﺑﮫ ﭼﻧد ﮐﺷورﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ اردوﮔﺎھﯽ در ﺑراﺑر اردوﮔﺎه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﺗﺑدﯾل ﮔﺷت ،در ﺧود ﺷوروی ،ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت ،ﭘروژهء
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده ﺑود ،رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑدون وﻗﻔﮫ رﺷد ﻣﯽ
ﮐرد ،و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎ ﺗوان از ﺳد آن ﺑﻠﮑﮫ ﺧودش ﻋﺎﻣل ﻋﻣدهء
رﺷد آن ﺑود .اﯾن ﺣزب ﮐﮫ ﺑﺎ رھﺑری ﻟﻧﯾن اوﻟﯾن ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ
ﺑورژوازی ﺗﺑدﯾل ﮐرد و اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد و در ﺳﺧت ﺗرﯾن ﺷراﯾط
ﺣﮑوﻣت ﺷورا ھﺎ را ﻣﺳﺗﻘر ﮐرد ،و ﺑﺎ اﯾن ﺣرﮐت ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ را ﻋوض ﮐرد ،ﺳﯽ ﺳﺎل
ﺑﻌد ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،از درک ﺗﺋورﯾﮏ ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﺎﺟز
ﺑود .از اﯾن رو ،اﮔر ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت در اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ و ﺑﺎﻟﮑﺎن و
ﺧﺎور دور ﻣوﻓﻘﯾت ﺑزرﮔﯽ ﺑرای طﺑﻘﮫء ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت درﻋﯾن ﺣﺎل ﭼﺎﻟش
ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑود زﯾرا اﯾن اﺣزاب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را در ﺷراﯾطﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ
اﻟﮕوی آﻧﮭﺎ ،ﺷوروی ،ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ رﺳﯾده ﺑود و ﺑﮫ ﺳرﻋت در
ﻣﺳﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮔﺎم ﺑر ﻣﯽ داﺷت .ﺗﺎ ﺑرﮔزاری ﮐﻧﮕرهء ﺑﯾﺳﺗم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
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ﺷوروی ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐودﺗﺎی ﺧروﺷﭼف در  ،١٩٥٦ﻣﻘﺎوﻣﺗﮭﺎی ﺑﻌﺿﯽ از اﺣزاب )از ﺟﻣﻠﮫ
ﭼﯾن ،آﻟﺑﺎﻧﯽ و وﯾﺗﻧﺎم( در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺷوروی ﺑﯾﺷﺗر در ﻋرﺻﮫء ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻋﻣﻠﯽ ﺑود و ھﯾﭼوﻗت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزهء اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﺗﺋورﯾﮏ ﻧﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺣزب ﮐﺎر آﻟﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ ﮐﺷور را آزاد ﮐرده ﺑود ﺑرﺧﻼف ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾوﻧﺎن ،ﺣﺎﺿر ﻧﺷد ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫء ﺷوروی اﺳﻠﺣﮫ را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد و ﻗدرت را
در اﺧﺗﯾﺎر »ﺣﮑوﻣت در ﺗﺑﻌﯾد« ﻓﺋوداﻟﮭﺎ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارھﺎی آﻟﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕذارد و ﯾﺎ اﺣزاب
ﭼﯾن و وﯾﺗﻧﺎم ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺳﺎزﺷﮑﺎراﻧﮫء ﺷوروی وﻗﻌﯽ ﻧﻧﮭﺎدﻧد و ﻣﺑﺎرزه را ﺗﺎ ﮐﺳب
ﻗدرت اداﻣﮫ دادﻧد.
ﺑدون ﺗردﯾد ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن دو ﺧط ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑورژواﯾﯽ ﺑر ﺳر اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
در درون اﯾن اﺣزاب در ﺟرﯾﺎن ﺑوده اﺳت .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در ﺷوروی از ھﻣﺎن ﺳﺎل اول
اﻧﻘﻼب ﺟرﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳم »ﭼپ« در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧط ﻟﻧﯾن ﻗرار ﮔرﻓت وﻟﯽ در ﺟرﯾﺎن
ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن دو ﺧط ،درﺳﺗﯽ ﺧط ﻟﻧﯾن روﺷن ﺷد .ﺑﻌد از ﻟﻧﯾن ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
»ﭼپ« و راﺳت ،ﺑﮫ ﻓورﻣوﻟﮫ ﮐردن ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﭘرداﺧت اﻣﺎ ﺧودش در طول ﺳﯽ ﺳﺎل
رھﺑری ﺣزب ﺑﯾن »ﭼپ« و راﺳت در ﻧوﺳﺎن ﺑود و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ َ ﻧﺗواﻧﺳت ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ را در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم درک ﺑﮑﻧد و دﻧﯾﺎ را در ﺷراﯾطﯽ ﺗرک ﮐرد
) (١٩٥٣ﮐﮫ ﺑورژوازی ﻧوﯾن در درون ﺣزب و در دوﻟت ﻗد ﻋﻠم ﮐرده ﺑود و در ﺻدد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود.
در اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ ﻧﯾز ﻣﺑﺎرزهء درون ﺣزﺑﯽ ﺑرﻗرار ﺑود اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﺗﺎﺑﻊ
ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ در درون ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﯾﺎ ﺑﯾن اﯾن ﺣزب وﺳﺎﯾر اﺣزاب
ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .اﯾن اﺣزاب در ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﺑورژوازی و ﻣﺑﺎرزات درون
ﺣزﺑﯽ ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﻗﮭر ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺗوﺳل ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت در ﺳرﮐوب اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ از
ﺟﻣﻠﮫ ﺣرﮐت اﻋﺗراﺿﯽ در ﺑوداﭘﺳت در ﺳﺎل  ١٩٥٦ﺑﺎﻋث ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺑﻌﺿﯽ از
روﺷﻧﻔﮑران و ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻣوﻧﯾﺳت درﺳراﺳر اروﭘﺎ ﺷد ،وﻋده ای از روﺷﻧﻔﮑران و ﻓﻌﺎﻻن
ﺣزﺑﯽ و ﻏﯾرﺣزﺑﯽ از اردوﮔﺎه ﺷوروی ﮔﺳﺳﺗﻧد و ﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه را ول ﮐردﻧد و ﯾﺎ ﺗﺣت
ﻋﻧوان »ﭼپ ﻧو« ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓﮑری و ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد.
ﺷﮑﺳت ﭘروژهء ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی و اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ در ﺷراﯾطﯽ ﺻورت ﻣﯽ
ﮔرﻓت ﮐﮫ ھﻣﮫء ﺗﺿﺎدھﺎی دوران ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺷدت ﻣﯽ ﮔرﻓت ،و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ
از ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻧظﺎم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺣﺎل اﻋﺗﻼ ﺑود .ﻣن ﺑﮫ ﭼﻧد ﺗﺿﺎد ﻣﮭم در
دوران ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﮐودﺗﺎی ﺧروﺷﭼف و اﻧﺷﻌﺎب ﺑزرگ در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻧم:
 -١رﺷد ﺗﺿﺎد ﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺧﻠﻘﮭﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات دور
ﻧوﯾﻧﯽ از ﻧﮭﺿت ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ در آﻓرﯾﻘﺎ ،آﺳﯾﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن را
ﺑﮫ راه اﻧداﺧت :ﺑرای ﻣﺛﺎل ،اﻧﻘﻼﺑﯾون وﯾﺗﻧﺎم در ﺟﻧﮓ دﯾن ﺑﯾن ﻓو )(١٩٥٤
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻓراﻧﺳﮫ را ﺑﮫ زاﻧو در آوردﻧد و ﺳﭘس از ﺳﺎل  ١٩٥٩درﮔﯾر ﺟﻧﮓ
ﺳﮭﻣﮕﯾﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﺷدﻧد؛ اﻧﻘﻼﺑﯾون اﻟﺟزاﯾر در ﺳﺎﻟﮭﺎی -١٩٥٤
 ١٩٦٢ﻓراﻧﺳﮫ را ﺷﮑﺳت دادﻧد؛ اﻧﻘﻼﺑﯾون ﮐوﺑﺎ در طﯽ ﻣﺑﺎرزهء ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در
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ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٥٩-١٩٥٣ﮐﺷورﺷﺎن را از ﭼﻧﮕﺎل آﻣرﯾﮑﺎ در آوردﻧد؛ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
ﺿد اﺳﺗﻌﻣﺎری در ﮐﺷورھﺎی ﻋرب ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑدون وﻗﻔﮫ
رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺣﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رواﺑط ﻋﺷﯾره ای و ﻓﺋوداﻟﯽ
ﻣﺳﻠط ﺑود ﻣﺛﻼَ در ﯾﻣن در ١٩٦٣ﻣﺑﺎرزهء ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﮫء اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن
ﺷروع ﺷد و ﺑﮫ ﭼپ ﮔراﯾﯾد و در ﺟﻧوب ﮐﺷور در ﺳﺎل » ١٩٦٩ﺣﮑوﻣت
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ« را ﺗﺄﺳﯾس ﮐردﻧد؛ آزادﯾﺧواھﺎن ﻋﻣﺎن از ﺳﺎل  ١٩٦٥ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزهء ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﻧد و از  ١٩٦٨ﺗﺎ  ١٩٧٦ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼپ ﺑﺎ
ﮔراﯾش ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد )»ﺟﺑﮭﮫء ﺧﻠق ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﻋﻣﺎن و
ﺧﻠﯾﺞ ﻋرﺑﯽ«( و ﻣﻧﺎطﻘﯽ از ظﻔﺎر را آزاد ﮐردﻧد؛ در ﺟﻧﺑش ﻓﻠﺳطﯾن ،اﻟﻔﺗﺢ در
ﺳﺎل  ١٩٦٥ﻣﺑﺎرزهء ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﺳراﺋﯾل را ﺷروع ﮐرد و ﺑﻌد ﻣﺑﺎرزﯾن
ﭼپ ﺗﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﺳم ﺑرﭘﺎ ﮐردﻧد .در ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق،
»ﭘﺎرت )ﺣزب( دﻣﮑرات ﮐردﺳﺗﺎن« در ﻣﺎدهء دوم اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫء ﺧود )(١٩٦٠
اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ َ ﯾﮏ دھﮫ ﺑﻌد ﺟرﯾﺎن
رادﯾﮑﺎل ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﮐرد »ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﮐردﺳﺗﺎن
اﯾران« و »ﮐوﻣﮫ ﻟﮫ ی ﻣﺎرﮐﺳﯽ-ﻟﻧﯾﻧﯽ« )ﮐردﺳﺗﺎن ﻋراق( از ﺟرﯾﺎن ﺳﻧﺗﯽ
طرﻓدار ﺷوروی ﺟدا ﺷدﻧد ،و از ﺧط ﻣﺷﯽ ﭼﯾن اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗﻧد اﮔر ﭼﮫ ھﯾﭼﮑدام
را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد .در ﺳرﺗﺎﺳر دﻧﯾﺎ ﺗﺣوﻻت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ
ﺻورت ﮔرﻓت .در ﺑﯾﺷﺗر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﮔراﯾش ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم-
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم و)ﺑﻌد از (١٩٦٤ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﻗوی ﺑود و ﺑﺳﯾﺎری آﻧرا اﯾدﺋوﻟوژی ﺧود
اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐردﻧد اﮔرﭼﮫ اﯾﻧﮭﺎ درک ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺧود را وارد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
ﻣﯽ ﮐردﻧد ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ از ﺟﻧﺑش ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑرﯾدﻧد و ﺑﮫ ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد .در ھر ﺣﺎل ،زﻣﺎﻧﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻗطب ﺟﺎذﺑﮫ
ی ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت.
اﮔر ﻧﮭﺿﺗﮭﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش رو ﺑﮫ اﻋﺗﻼ ﺑودﻧد ،اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻗدﯾم و ﺟدﯾد
و رﯾز و درﺷت )ﻓراﻧﺳﮫ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،آﻣرﯾﮑﺎ ،ھﻠﻧد ،ﭘرﺗﻘﺎل (...ﺑرای ﺣﻔظ
ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺗﺟﺎوزات ﻧظﺎﻣﯽ دﺳت ﻣﯽ زدﻧد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل
ﺣﻣﻼت ﻣداوم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐوﺑﺎ ﺑﻌد از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ،ﺣﻣﻠﮫء ﻣﺷﺗرک ﻓراﻧﺳﮫ
و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻣﺻر ) ،(١٩٥٦ﯾﺎ ﺗﺟﺎوز آﻣرﯾﮑﺎ و ﻣﺗﺣدﯾﻧش ﺑﮫ
ﮐره ) .(١٩٥٣-١٩٥٠درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺟﺑﮭﮫء اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم از طرﯾق ﮐودﺗﺎ )ﻣﺛﻼَ
اﯾران  ١٩٥٣و ﮔواﺗﻣﺎﻻ  (١٩٥٤ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی اﺳﺗﺑدادی را روی ﮐﺎر ﻣﯽ آورد
و ﺑﺎ ﻓروش اﺳﻠﺣﮫ و ﺗرﺑﯾت ﻧظﺎﻣﯾﺎن و ﻣﺄﻣورﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮔر از
رژﯾﻣﮭﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐرد.
 -٢ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ اروﭘﺎی وﯾران ﺷده در ﺟﻧﮓ دوﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷد ،ھم
درﻏرب ھم در ﺷرق ،ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﮐﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﻣﭼﻧﺎن رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﻣﯽ
رﻓت .اﮔر ﺑﮫ ﮔﺎھﻧﺎﻣﮫء ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری ﺑﻌد از  ١٩٤٥ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻧﯾم ،ﻣوﺟﮭﺎﯾﯽ
از اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ در ھﻣﮫء ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﻣﺷﺎھده
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ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،در آﻣرﯾﮑﺎ اﻋﺗﺻﺎب  ٤٠٠٠٠٠ﻣﻌدﻧﭼﯽ در ١٩٤٦؛
اﻋﺗﺻﺎب ﺑزرگ ﮐﺎرﮔران راه آھن در  ١٩٥٠ﺑطورﯾﮑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری
آﻣرﯾﮑﺎ ﺗروﻣن ارﺗش را ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل راه آھن ﮔﻣﺎﺷت؛ اﻋﺗﺻﺎب ٢٠٠٠٠٠
ﻣﻌدﻧﭼﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ در ١٩٦٣؛ اﻋﺗﺻﺎب در ﺣدود ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾون ﻓراﻧﺳوی در
 ١٩٥٣ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺧﺗﮕﯾری و ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎدی؛ درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزه
ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﺣق ﺗﺷﮑل و ﺣق اﻋﺗﺻﺎب ھﻣﮫ ﺟﺎ اداﻣﮫ داﺷت .در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران و دوﻟﺗﺷﺎن ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ای ﺷدن ﮐﺎرﮔرھﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرده
اﻧد ،ﻋﺿوﯾت در اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ در ﺳﺎل  ١٩٥٩ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﯾزان ﺗﺎ آﻧزﻣﺎن رﺳﯾد
) %٣٥ﻧﯾروی ﮐﺎر( .ھﻣﮫء ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﺷدت اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ را
ﺗﺣت ﻧظﺎرت داﺷﺗﻧد و ﻣدام ﺑرﻧﺎﻣﮫء ﮐﻣوﻧﯾﺳت زداﯾﯽ را اﺟرا ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ در »ﻓدراﺳﯾون ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری« ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
ﺟﻧﮓ ،در ،١٩٤٥ﺗﺄﺳﯾس ﺷد ﺑﮫ ﻧﯾروی اﺻﻠﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد ﺑطورﯾﮑﮫ دوﻟﺗﮭﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺷور ﺧود را وادار ﮐردﻧد ﮐﮫ از ﻓدراﺳﯾون ﺟدا
ﺑﺷوﻧد و ﺑﮫ »ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری آزاد« ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل
ﻓدراﺳﯾون ﻋﻠم ﮐردﻧد ﺑﭘﯾوﻧدﻧد.
ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب در ﭼﯾن ﺷﮑﺳت ﺑزرﮔﯽ ﺑرای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ
رﻓت» .دﻣﮑراﺳﯾﮭﺎی ﻟﯾﺑرال« ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫء »ﺧطر ﮐﻣوﻧﯾﺳم« آزادﯾﮭﺎی ﻣدﻧﯽ از
ﺟﻣﻠﮫ آزادی ﺑﯾﺎن ،آزادی ﻋﻘﯾده ،آزادی ﺗﺟﻣﻊ ،و آزادﯾﮭﺎی آﮐﺎدﻣﯾﮏ را زﯾر ﭘﺎ
ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد .در آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ١٩٥٠ﺳﻧﺎﺗور
ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯽ ﭘروژهء ﺟدﯾدی ﺑرای ﺳرﮐوﺑﯽ ﻗطﻌﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و آزادﯾﺧواھﺎن
را ﺷروع ﮐرد .ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ارﮔﺎن دﻣﮑراﺳﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن،
دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﺷﺑﯾﮫ اﻧﮕﯾزﯾﺳﯾون داﺷت ﺑﮫ اﺳم »ﮐﻣﯾﺗﮫء ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻏﯾرآﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ«
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد ﻣﯽ ﭘرداﺧت ،ﻣﺗﮭﻣﯾن را ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽ ﮐرد و آﻧﮭﺎ را در ﺟو
ﺗرور و ارﻋﺎب ﺑﮫ اﻋﺗراف ﮐردن و ﻟودادن ھﻣﻔﮑراﻧﺷﺎن وادار ﻣﯽ ﮐرد.
ﺑﺎوﺟود اﯾن ﺳرﮐوﺑﯾﮭﺎ ،دھﮫء  ٥٠ﺑﺎ ﺷروع ﺣرﮐﺎت اﻋﺗراﺿﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت
و دھﮫء  ٦٠را ﻣﯽ ﺗوان ﻋﺻر ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺟﻣﻠﮫ
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی زﻧﺎن ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ-
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﮭﺎ )ﺳﯾﺎھﺎن( ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﻣردم ﺑوﻣﯽ )در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ
وﻏﯾره( ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﮐﺎرﮔری ،ﺟﻧﺑش ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی ﺻﻠﺢ و ﺿد
ﺟﻧﮓ ﻧﺎﻣﯾد .در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺧﺷﮭﺎی وﺳﯾﻌﯽ از روﺷﻧﻔﮑران ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻏﯾر
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﭘﯾوﺳﺗﻧد .در اروﭘﺎ روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ از ﻗﺑﯾل ﺑرﺗراﻧد
راﺳل و ژان ﭘل ﺳﺎرﺗر دو دادﮔﺎه ﺑرای ﻣﺣﺎﮐﻣﮫء آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺟﻧﮕﯽ و ژﻧوﺳﯾد در وﯾﺗﻧﺎم ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد و ﺑﺎ ﻣﺣﮑوم ﮐردن آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش
ﺿدﺟﻧﮓ ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ای ﮐردﻧد .دھﮫء  ٦٠در ھﻣﮫ ﺟﺎ از ﻣﮑزﯾﮏ و ﺷﯾﻠﯽ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و ژاﭘن و ﮐره و ﻓﯾﻠﯾﭘﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﯾﺎم ﻋﻠﯾﮫ وﺿﻊ
ﻣوﺟود و رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﺷدن ﻣﺑﺎرزه ﺑود.

 ■ ٨واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

 -٣ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر در ١٩١٧
ﺷروع ﺷد ،در دوران ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﭼﯾن در  ١٩٤٩و
ﻧﯾز ﺗﺄﺳﯾس ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی ﺗوده ای ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﮔرﻓت .اﻣﺎ اﯾن ﺗﺿﺎد در
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﺷد و ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ َ دو دھﮫ ﺑﻌد از
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ در ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اردوﮔﺎه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .ﻣﻧظورم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﺷﮑﯾل اردوﮔﺎه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟﺑﮭﮫء اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﺷدت
ﺗﺿﻌﯾف ﺑﮑﻧد و ﺷراﯾط ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب را در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ﺗﺳﮭﯾل ﺑﮑﻧد ،اﯾن
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺑﮫ ﻋﻣل درﻧﯾﺎﻣد .و اﯾن ﺗﺎ ﺣدی ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻧﮓ ،ﺳﯾﺎﺳت ﺷوروی ﺑﯾﺷﺗر ﺣﻔظ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺑود و اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﻌد از
ﮐودﺗﺎی ﺧروﺷﭼﻔﯾﺳت ھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزش و رﻗﺎﺑت ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺑدﯾل ﮔﺷت.
در دھﮫء  ٦٠ﺗﺑدﯾل ﺷوروی ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗدرت ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺿرﺑﮫ ای ﺑود
ﺑﮫ طﺑﻘﮫء ﮐﺎرﮔر و ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ و ﮐﻣﮑﯽ ﺑود ﺑﮫ اردوﮔﺎه
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب درﺳﺎل  ،١٩٦٨ﺷوروی ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺷورﺷﯽ ﻧﮫ در ﮐﻣپ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﻣپ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻗرارداﺷت .در ﺳﺎل  ،١٩٥٦اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی ﻏرب ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﻧﮕرهء ﺑﯾﺳت
رﻓﺗﻧد و ﮔزارش »ﺳری« ﺧروﺷﭼف ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ و
ﺑزﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺧش ﮐردﻧد از ﺟﻣﻠﮫ در اﯾران ﮐﮫ ﭘﺧش ﮔزارش ھر ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ از ھر ﺟﺎی دﻧﯾﺎ ﺟرم ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت .ﺑﺎ ﭘﯾوﺳﺗن ﺷوروی و
اﻗﻣﺎرش ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،ﭼﯾن آﻣﺎج اﺻﻠﯽ ﺣﻣﻼت و ﺗوطﺋﮫ ھﺎی اﯾن
اردوﮔﺎه ﻗرارﮔرﻓت .ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭼﯾن ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑود – ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ،
ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻓﮑری.
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧم :در ﻓﺎﺻﻠﮫء ﮐودﺗﺎی ﺧروﺷﭼﻔﯽ )ﮐﻧﮕرهء ﺑﯾﺳﺗم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺷوروی در (١٩٥٦ﺗﺎ ﺷروع اﻧﺷﻌﺎب در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ )،(١٩٦٤-١٩٦٣
دﻧﯾﺎ ﺑﯾش ﺗر و ﺑﯾش ﺗر در ﺟوش و ﺧروش ﺑود .آﻣرﯾﮑﺎ ،ژاﻧدارم ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری،
ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺗﺣدﯾﻧش در ﻧﺎﺗو ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺳﺑﻌﯾﺗﺷﺎن ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔظ ﻧظم اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﻧداﺷﺗﻧد،
زﯾرا ﻣردم دﻧﯾﺎ ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺗﺣﻣل وﺿﻊ ﻣوﺟود ﻧﺑودﻧد و ھﻣﮫ ﺟﺎ آﺗش ﻗﯾﺎم را روﺷن ﮐرده
ﺑودﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﮐﮫ ،ﺑدﻻﯾل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،رھﺑری ﺟﻧﺑش
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑﻌﮭده داﺷت ،ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﺷت ﮐرد و اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
آزادﯾﺧواھﺎن دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﺳﺎزش و ﻣدارا دﻋوت ﮐرد .اﯾن ﭘروژهء ﺳﺎزش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺣت
ﺷﻌﺎرھﺎی »ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز«» ،رﻗﺎﺑت ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز«» ،ﮔذار ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز«،
»دوﻟت ﺗﻣﺎم ﺧﻠق« و »ﺣزب ﺗﻣﺎم ﺧﻠق« ﻓورﻣوﻟﮫ ﺷد و ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد.
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺷوروی ﭘروژهء رﻓرﻣﯾﺳم را در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﻘﻼب ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐرد و »ﭼپ
ﻧو« ،ﺗﺣت ﻟوای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ »ﭼپ ﺳﻧﺗﯽ« ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ اﺣزاب اردوﮔﺎه
ﺷوروی ،اﯾدهء اﻧﻘﻼب را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ،ﺑﮫ رھﺑری ﻣﺎﺋو،
اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ »ﺷورش روا اﺳت!« .اھﻣﯾت اﯾن ﻧدا ﺗﻧﮭﺎ در اﯾن ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑر
ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ دﻧﯾﺎ ﺑود و ﭘروﺳﮫء اﻧﻘﻼب را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐرد .در واﻗﻊ اﻧﻘﻼﺑﯾون ﮐوﺑﺎ ھم
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ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣﯽ را داﺷﺗﻧد و ﭼﮫ ﮔوارا در ﻋﻣل ﻣﯽ ﺧواﺳت ﭘروژهء »راه اﻧداﺧﺗن ﭼﻧد وﯾﺗﻧﺎم
ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ« را ﺑﮫ اﺟرا ﮔذارد .ﺣزب ﮐﺎر آﻟﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾز ھم در ﻋﻣل و ھم در
ﻋرﺻﮫء ﺗﺋوری ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﺧروﺷﭼﻔﯽ ﭘرداﺧت .اﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام از اﯾن
ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را از ﺑﯾراھﮫ ای ﮐﮫ دﭼﺎرش ﺷده ﺑود ﻧﺟﺎت
ﺑدھد .ﺧود ﮐوﺑﺎ راه ﺷوروی را در ﭘﯾش ﮔرﻓت و در ﺳﺎﺧﺗن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷﮑﺳت ﺧورد.
آﻟﺑﺎﻧﯽ ھم راه ﺷﮑﺳت ﺧوردهء اﺳﺗﺎﻟﯾن را اداﻣﮫ داد و ﻧﮫ در ﺗﺋوری ﻧﮫ در ﻋﻣل ﻣوﻓق ﺑﮫ
ﮔﺳﺳت از آن ﻧﺷد .اھﻣﯾت ﻣﺎﺋو در اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺟﻣوع ﻣﺷﯽ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧﮕرهء ﺑﯾﺳﺗم
را زﯾر ﺳؤال ﮐﺷﯾد و ﻣﺷﯽ ﻧوﯾن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ آن ﺗرﺳﯾم
ﮐرد .آﯾن ﮐﺎر ﻣﺎﺋو در ردﯾف ﻣﻘﺎﺑﻠﮫء ﻟﻧﯾن ﺑﺎ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دوم ﺑود .ﻟﻧﯾن در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺑل
از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﺎ اﻧﺷﻌﺎب ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ از اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دوم ﺑﮫ راه اﻧداﺧت ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را از ﻗﯾد وﺑﻧد ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﺑورژوازی رھﺎ ﮐرد و آﻧرا ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯾﺗری ارﺗﻘﺎ
داد ﺑطورﯾﮑﮫ ﺗواﻧﺳت در ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻣﻠﮑت دﻧﯾﺎ ﺟﻧﮓ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﺑدﯾل
ﺑﮑﻧد .ﻣﺎﺋو ﻧﯾز ﺑﺎ اﻧﺷﻌﺎب ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑراه اﻧداﺧت ﮐﻣوﻧﯾﺳم را از ﭼﻧﮕﺎل ﺑورژوازی
ﻧوﯾن ﺷوروی در آورد و ﺑﮫ آن ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﺑﺧﺷﯾد و آﻧرا ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗری ارﺗﻘﺎ داد.
او در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭘروژهء »ﮔذار ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز« ،ﺧواھﺎن اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺷد؛ در ﻣﻘﺎﺑل »ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز« ،ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ را
ﻗرارداد؛ در ﻣﻘﺎﺑل »دوﻟت ﺗﻣﺎم ﺧﻠق« ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻗرار داد؛ و ﺑﺟﺎی
»ﺣزب ﺗﻣﺎم ﺧﻠق« ﺑر طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑودن ﺣزب ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد.
دو ﺳﺎل ﺑﻌد ازاﻧﺷﻌﺎب ،در ﭘروﺳﮫء »اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾر ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ« ﮐﮫ در
ﺳﺎل  ١٩٦٦ﺷروع ﺷد ،ﻣﺎﺋو ﺗﺋورﯾﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻧﻘد ﺗﺟرﺑﮫء ﺷوروی ،ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی
ﻧظری اﺳﺗﺎﻟﯾن ،و روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﺧروﺷﭼﻔﯽ ﺗدوﯾن ﮐرده ﺑود در ﭼﯾن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓت .ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﮫ ارﮔﺎن رھﺑری اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﮐﺎرﮔران و
ﺟواﻧﺎن و دھﻘﺎﻧﺎن و ﮔﺎردھﺎی ﺳرخ ﻗرار ﮔرﻓت و دوﻟت ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺑزار اﺟرای
ﺑرﻧﺎﻣﮫء ﺣزب ﺑود آﻣﺎج ﺣﻣﻠﮫ واﻗﻊ ﺷد .از ﺟﻣﻠﮫ ﺟﮭﺷﮭﺎی ﺑزرگ ﻣﺎﺋو در ﻋرﺻﮫء
ﺗﺋوری ﺗﺄﮐﯾد ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫء ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧش ،ﮐﮫ ﯾﮏ دوران
طوﻻﻧﯽ را در ﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت و ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑورژوازی
ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ در ﺟرﯾﺎن اﺳت؛ ﺣزب و دوﻟت ھر دو ﻣﺣﺻول
ﺟﺎﻣﻌﮫء طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﺳﺗﻧد و اﮔر ﺧط ﻣﺷﯽ ﻏﺎﻟب ﺑر ﺣزب ﺑورژواﯾﯽ ﺑﺎﺷد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺑﮫ ﺣزﺑﯽ ﺑورژواﯾﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود .اﮔرﭼﮫ رﺟﻌت رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد اﯾن
رواﺑط در ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑورژوازی در درون
ﺣزب ﻗرار دارد .اﻋﺿﺎی ﺑورژوازی ﮐﮭن ﺑﺎ دوﻟﺗﯽ و اﺷﺗراﮐﯽ ﺷدن ﺗوﻟﯾد ﻗدرت را از
دﺳت ﻣﯽ دھﻧد و ﺑﻌد از ﺳﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ ازﺑﯾن ﻣﯽ روﻧد ،اﻣﺎ ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫء ﯾﮏ
طﺑﻘﮫ در ﺷراﯾط ﺟدﯾد اداﻣﮫ ﺣﯾﺎت ﻣﯽ دھد و در ﻗﺎﻟب »ﺑورژوازی ﻧوﯾن« ﺑﮫ ﻋرﺻﮫء
ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود .اﮔرﭼﮫ ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس ،ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫء
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑرده ﺑودﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﯾن ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎی ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ را
ﺗﺋورﯾزه ﺑﮑﻧﻧد ،ﺧطوط ﮐﻠﯽ آﻧرا ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮑﻧﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و
ﮐﻣوﻧﯾﺳم و طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑودن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و اداﻣﮫء ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺳراﺳر دوران

 ■ ١٠واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم( .ﻟﻧﯾن ﮐﮫ ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫء ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را رھﺑری ﮐرد ،ﺗﺋوری
ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ در دوران ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ارﺗﻘﺎ داد و ﺣﺗﯽ ﻣﻔﮭوم »ﺑورژوازی ﻧوﯾن« را
ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺋو ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد ﺑرای اول ﺑﺎر ﺑﯾﺎن ﮐرد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﺑﻌد از ﺗﺛﺑﯾت
ﺣﮑوﻣت ﺷوروی و ﺑﻌد از ﻟﻧﯾن ،درک ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت از ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ دﭼﺎر
ﻋﻘﺑﮕرد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷد .ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﮐﻧﻔراﻧس ھﻔدھم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی اﻋﻼم ﺷد
ﮐﮫ »ﻣﺎ ﺑطرف اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫء ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑدون طﺑﻘﺎت ﭘﯾش ﻣﯽ روﯾم« )اﺳﺗﺎﻟﯾن،
»ﮔزارش ﻣﺷروح ﺑﮫ ﮐﻧﮕرهء ھﻔدھم ﺣزب راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫء ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
)ﺑﻠﺷوﯾﮏ( اﺗﺣﺎد ﺷوروی«  ٢٦ژاﻧوﯾﮫء  ،١٩٣٤ﻣﺳﺎﺋل ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ،ﺟﻠد دوم ،ص .(٧٣٣
اﮔر ﭼﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣﺗوﺟﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺣث »ﺟﺎﻣﻌﮫء ﺑدون طﺑﻘﺎت« ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺧﻔﯾف ﻣﺑﺎرزهء
طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺿﻌﯾف دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ درک درﺳﺗﯽ از »ﺑورژوازی ﻧوﯾن«
ﻧداﺷت و »دﺷﻣن طﺑﻘﺎﺗﯽ« را در »ﺟﺎن ﺳﺧﺗﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾدﺋوﻟوژی ﮔروھﮭﺎی در ھم
ﺷﮑﺳﺗﮫء ﺿد ﺣزﺑﯽ« )ھﻣﺎﻧﺟﺎ ،ص  (٧٤٣و دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ )ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ( ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن درک ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻧﺎدرﺳت ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣﯾد ،از ﺟﻣﻠﮫ
اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت ﺑرای زدودن اﻧﺣراﻓﺎت و »اﻓﮑﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻣﯽ ]ﮐﮫ[ از ﺧﺎرج در ﺣزب رﺧﻧﮫ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد« )ص  .(٧٣٥ﻣﺎﺋو ،در ﭘروﺳﮫء ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر ﺧط ﻣﺷﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و
ﺑوﯾژه در ﺟرﯾﺎن »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ،اﯾن درک اﺑﺗداﯾﯽ از ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻘش ﺣزب
و دوﻟت در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ ﻧﻘد ﮐﺷﯾد .از دﯾد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ،ﺣزب ﮐﮫ ارﮔﺎن
رھﺑری ﮐﻧﻧدهء ﺳﺎﺧﺗن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ،ﺧودش ﭘدﯾده ای طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ
ﺳﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾﺷﺗﺎز طﺑﻘﮫء ﮐﺎرﮔراﻋﻼم ﺑﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭘﯾﺷﺗﺎز
ﺧودش ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑورژوازی اﺳت و ﺧودش ﻋرﺻﮫء اﺻﻠﯽ
ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن دو طﺑﻘﮫ اﺳت .اﯾن ﯾﮏ ﺗﺿﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧدازهء ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺋورﯾزه
ﻧﺷده ﺑود :از ﺑﯾن ﺑردن رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳﺎﺧﺗن رواﺑط ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﺑزار ﺟﺎﻣﻌﮫء
طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب و دوﻟت ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﺋو اﯾن ﺗﺿﺎد را ﺑﺷﯾوهء ﭘﯾﭼﯾده ﺗری
ﺗﺋورﯾزه ﮐرد و راه ﺣل آﻧرا اﻧﻘﻼب ﻣداوم در روﺑﻧﺎ ﻣﯽ داﻧﺳت :درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوﻟﯾد را
ﻣدام ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑرد ،ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدهء ﺳرﻧوﺷت اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت؛
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑورژوازی ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب و دوﻟت ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎج ﺣﻣﻠﮫء ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻗرار
ﮔﯾرد .اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ اوﻟﯾن ﺗﺟرﺑﮫء ﻣﮭم در اﯾن ﺟﮭت ﺑود.
اﯾن ﻧوآورﯾﮭﺎی ﻣﺎﺋو در ﻋرﺻﮫء ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ اﻧرژی ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و
اﻧﻘﻼﺑﯾون و ﺑﺧﺻوص ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷورﺷﮕر در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ﺑﺧﺷﯾد .ﺑﺎ وﺟود
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮔوارا و ھوﺷﯽ ﻣﯾن ھﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺋو اﻟﮭﺎم ﺑﺧش روﺣﯾﮫء ﺷورﺷﮕراﻧﮫء ﺟواﻧﺎن و
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑودﻧد ،ﭼﮫ ﮔوارا و ھوﺷﯽ ﻣﯾن و ﮐﺎﺳﺗرو ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﻌﺿل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ زﻣﺎن ﺧودﺷﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺷوروی و اردوﮔﺎھش ،را
درک ﺑﮑﻧﻧد و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی اراﺋﮫ ﺑدھﻧد .ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻧﺷﻌﺎﺑﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻧظرات
اﯾﻧﺎن در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓت و در واﻗﻊ ﮐوﺑﺎ و وﯾﺗﻧﺎم ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ
ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ وﺟود داﺷت در اردوﮔﺎھش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد.
ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن در  ١٩٦٨ﺗﻣﺎﯾﻼت و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون داﺷﺗﻧد اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ را در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻗرار ﻣﯽ داد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ دﮔرﮔون ﮐردن اﯾن ﺟﮭﺎن
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ﭘوﺳﯾده و ﭘر از ﺳﺗم و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑود.
آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﮭﺎی ﻧوﯾﻧﯽ از ﻣﺑﺎرزه ﺧﻠق
ﮐردﻧد ،ﻓرھﻧﮓ ﻧوﯾﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ،رواﺑط
ﻧوﯾﻧﯽ ﺑرﻗرارﮐردﻧد ،ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ
ﮐﮭﻧﺳﺎل را زﯾر ﺳؤال ﮐﺷﯾدﻧد ،ﻓرھﻧﮓ
ﻣردﺳﺎﻻﻧﮫ را زﯾر ﭘﺎﮔذاﺷﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ ﻧژادﭘرﺳﺗﯽ و ﺷووﻧﯾﺳم ﭘرداﺧﺗﻧد ،ﺑﺎ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻧﺑرد ﭘرداﺧﺗﻧد ،ﺑﺎ
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﺑﺎرزه ﮐردﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت
ﺑﺎ ﺟﻧﮓ و ﻣﯾﻠﯾﺗﺎرﯾﺳم و ﺳﻼح اﺗﻣﯽ و
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ دﺳت زدﻧد ،ﺑﮫ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم روی آوردﻧد ،و ﻋﻠﯾﮫ ﻧورﻣﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫء
ﺑورژواﯾﯽ از ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ آراﯾش ﻣو و ﻏذا ﺧوردن ﺷورﯾدﻧد .در اﯾن ﭘروﺳﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﺟوھﺎ و ﺟواﻧﺎن و روﺷﻧﻔﮑران رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﺗر و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗر ﺷدﻧد و
ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم روی آوردﻧد .ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫء ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺣدی ﺑود ﮐﮫ ﻋده
ای ﺑﮫ اﻣﯾد ﺳرﻧﮕون ﮐردن آن ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﭼرﯾﮑﯽ دﺳت زدﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻋده ای ﺟﺎﻣﻌﮫء
ﺷﮭری را ﺗرک ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﮐوه و ﺑﯾﺎﺑﺎن روی آوردﻧد .در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﻣﺎﺋو ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺗﺳﻠﯾم ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود ،راه رھﺎﯾﯽ و راه اﻧﻘﻼب ﺑدون وﻗﻔﮫ را در ﭘﯾش ﮔذاﺷت .روی
آوردن روﺷﻧﻔﮑران ﺑﮫ ﻣﺎﺋو ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻧوآورﯾﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ او در ﺗﺋوری و ﻓﻠﺳﻔﮫء
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑود.
 vﭼﺷم اﻧدازی ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ در آن دوره در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺟﻧﺑش
اﻋﺗراﺿﯽ ﺟواﻧﺎن ﻗرار ﻣﯽ داﻧد ﺑﮫ آن ﻓرا ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ،از ﻧظر ﺷﻣﺎ دارای ﭼﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ
ھﺎی اﺻﻠﯽ ای ﺑود؟ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ
دھﮫ ھﺎی  ٦٠و  ٧٠و ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ ﺟواﻧﺎن در اﯾن دوره ﺑدﻧﮫ اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ را ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻣﺳﯾری دﻋوت ﻣﯽ ﮐردﻧد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ارﺿﯽ و ﻣﻘوﻟﮫ
دھﻘﺎﻧﺎن در ﻧظر ﮔﺎه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم و روﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ای ﻧظﯾر »ﻣﺣﺎﺻره ﺷﮭر ھﺎ
از طرﯾق روﺳﺗﺎھﺎ« و  ...اﺳﺎﺳﺎ َ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم در اﯾن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎ دارای زﻣﯾﻧﮫ واﻗﻌﯽ و
ﻣوﺿوﻋﯾت ﺑود و ﯾﺎ آن را ﺻرﻓﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﭘوﺷﺷﯽ ﺑرای ﻧوﻋﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم اﻓراطﯽ
روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ ﻣﺣﺳوب داﺷت؟
 šاﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎی ﻏرب در اواﺳط دھﮫء  ٦٠ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻋﻠﻧﯽ ﺷدن
اﻧﺷﻌﺎب ﺑزرگ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫء ﺗﺎرﯾﺦ ﮔذاﺷﺗﻧد ،آﻧﮭم ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﮫ از روﯾزﯾوﻧﯾﺳم
ﺧروﺷﭼﻔﯽ و اردوﮔﺎه ﺑﮫ ظﺎھر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﻣﺎ درﻣﺣﺗوا ﺑورژواﯾﯽ آن ﮔﺳﺳﺗﻧد ،و ﺑﺎ
ﺷروع اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در  ١٩٦٦اﻓق ﻧوﯾﻧﯽ در ﻣﺑﺎرزه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و
ﺑورژوازی را ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ وظﯾﻔﮫء ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑرﻋﮭده داﺷﺗﻧد :ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن

 ■ ١٢واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﺧط ﻣﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺗرﺳﯾم ﮐرده ﺑود و ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣورد ﺑﺣث
ﺑود .اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑود زﯾرا ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ در ھر ﮐﺷوری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﮔذﺷﺗﮫ را زﯾر ﺳؤال
ﺑﮑﺷﻧد و ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﻧوﯾﻧﯽ از آن ﺑرﺳﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺷراﯾط ﭘﯾﭼﯾدهء ﺣﺎل را ﮐﮫ در آن ﻗرار
داﺷﺗﻧد ﺑوﯾژه اﻧﺷﻌﺎب در ﺣﺎل ﺗﮑوﯾن را ﺑﻔﮭﻣﻧد و ﺑﺎ اﺗورﯾﺗﮫء ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم ﭘرآوازهء ﻟﻧﯾن
را ﯾدک ﻣﯽ ﮐﺷﯾد ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرﺧﯾزﻧد ،و ھﻣزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣﺑﺎرزهء ﺧود را در ﭘرﺗو
آﯾﻧده ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺳﺎزﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑدھﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ،ﺑرﺧﻼف داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﻧﺎرﺷﯾﺳت ،ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ،و ﺧروﺷﭼﻔﯾﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﮑﻼت
و ﺳﻧﺗﮭﺎ و ﻣواﺿﻊ ﺟﺎ اﻓﺗﺎدهء ﺧود را داﺷﺗﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣواﺿﻊ و راه و رﺳم و
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺧود را از ﻧو و در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﻣوﺟود ﺑود ﺑﺳﺎزﻧد.
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﭼﮫ
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﭼﮫ ﻏﯾرﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ،در ﻓراﻧﺳﮫ و
اروﭘﺎی  ١٩٦٨ﺟﮭﺎن دﯾﮕری ﻏﯾر از ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد و آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوﺷﺎن ﺷوروی ﯾﺎ
اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ ﺑﻐل ﮔوﺷﺷﺎن ﻧﺑود .آﻧﭼﮫ ﺟواﻧﺎن
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت را از ﺑﻘﯾﮫء ﭼپ رادﯾﮑﺎل ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽ
ﮐرد روﯾﮑردن ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ و
ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود – ﺧﻼف ﻣوج ﺷﻧﺎ ﮐردن ،ھر
ﻧوع اﺗورﯾﺗﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اﺗورﯾﺗﮫء ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧود
را زﯾر ﺳؤال ﺑردن ،ﺑﮫ ﺗودهء ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗن ،از آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن و
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺎد دادن ،ﻧﮭراﺳﯾدن از ﺳﺧﺗﯾﮭﺎ ...ﻣﺎﺋو
ﮔﻔت :اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺑر ﮐﺎﻏذی اﺳت! ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری در ﺷوروی ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت و در ﭼﯾن ھم
اﻣﮑﺎن ﺑرﮔﺷﺗش ھﺳت! ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑورژوازی
 ١٣ﻣﮫ  -١٩٦٨اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ :در ﺣﺪود ﻧوﯾن در درون ﺣزب اﺳت! ﺑﺎﯾد اﯾن ﺳﺗﺎد
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﮫ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑورژوازی را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد!
ﺑﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ »دوﮔﻮل
اﻣﺎ ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﺷﯽ ﻧوﯾن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
را ﺑﮫ آرﺷﯿﻮھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﯿﺪ!« داﻧﺸﺠﻮھﺎ
ﺳﻮرﺑﻮن را داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻓردی را ﯾﮑﺷﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﻧﻣﯽ ﮐرد .ﺑﺎﯾد
در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس ﺧودش ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت
»ﺷﺐ و روز درش ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎز اﺳﺖ!«
ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎﻣد .او از اﺑﺗدای زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﻓﮑری ﺧود ﺗﺎ ﺳﺎل  ،١٨٤٣ﯾﮏ دﻣﮑرات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ،ھﻣراه ﺑﺎ اﻧﮕﻠس ،ﺑﮫ
ﻣواﺿﻌﯽ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﻌداَ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻟﻧﯾن ھم
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎﻣد .او در ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎرزه در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و روﺷﻧﻔﮑری روﺳﯾﮫ ﺑﺎ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم آﺷﻧﺎ ﺷد و ﺧﯾﻠﯽ زود در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻧظرات ﻏﯾرﭘروﻟﺗری در درون ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ زﻣﺎن ﺧود ،و در ﺟرﯾﺎن رھﺑری اوﻟﯾن اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را
ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗری ارﺗﻘﺎ داد ﮐﮫ ﺑﻌداَ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻧﺎم ﮔرﻓت .در ﻣورد ﻣﺎﺋو ھم ﭼﻧﯾن ﺑود .ﺑﺎ
وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﻧظرات ﻣﺎﺋو در ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد و اﻣورﻧظﺎﻣﯽ ﻗﺑل از ﮐﻧﮕرهء
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ﺑﯾﺳﺗم و ﭘﯾش از اﻧﺷﻌﺎب در ﺧﺎرج از ﭼﯾن ھم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد و ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺋوری
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد ،ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم در واﻗﻊ ﺑﻌد از ﮐﻧﮕرهء ﺑﯾﺳﺗم در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ
رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺷوروی ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ روﯾزوﻧﯾﺳم ﺧروﺷﭼﻔﯽ ،رھﺑری ﮐردن
اﻧﺷﻌﺎب ،ﺑراه اﻧداﺧﺗن اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ،و ﺗﮑﺎﻣل دادن ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫء ﺗﺎرﯾﺦ ﮔذاﺷت.
اﮔر ﻣﺎﺋو ﺧودش در طول ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯾش )از ﺳﺎل  ١٩٢٦ﺗﺎ ﻣرﮔش
در  (١٩٧٦ﺗواﻧﺳت ﺑر دﯾد دﺗرﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ
ﻏﺎﻟب ﺷود و دﯾد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل آن ﻗرار ﺑدھد و از اﯾن طرﯾق ﻣوﻓق ﺷد ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻧﺟﺎت ﺑدھد ،ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد از دﺗرﻣﯾﻧﯾﺳم ﺑوﯾژه اﮐوﻧوﻣﯾﺳم
ﺑﺑرﻧد .و اﯾن ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت زﯾرا ﺳﯾﺎﺳت و اﯾدﺋوﻟوژی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را اﻗﯾﺎﻧوﺳﯽ از
ﺳﯾﺎﺳت و اﯾدﺋوﻟوژی ﺳﺎﯾر طﺑﻘﺎت ﺟدا ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .در واﻗﻊ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن و
ﮐﺎرﮔران ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﮐﮫ در ﺷورش ﻣﮫ  ١٩٦٨ﺷرﮐت ﮐردﻧد ،ﺧط ﻣﺷﯽ واﺣدی ﻧداﺷﺗﻧد و
ﺑﺳﯾﺎری ھﻧوز ﮔرﻓﺗﺎر ﺗﻔﮑر اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ ﺑودﻧد.
ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال و ﻧﯾز ﺳؤال ﻗﺑﻠﯽ اﺷﺎره ای ﺑﮫ
ﻣﺳﺄﻟﮫء ارﺿﯽ و دھﻘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺣﺎﺻرهء ﺷﮭرھﺎ از طرﯾق دھﺎت ﻧﮑرده ام ،زﯾرا
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫء دھﻘﺎﻧﯽ ﻧدارد .ﻋﻠت اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺟواﻧﺎن و روﺷﻧﻔﮑران اروﭘﺎ و
آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم دﻗﯾﻘﺎ َ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫء دھﻘﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﻣﺑﺎرزهء ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻧدارد .اﮔرﭼﮫ ﻣﺎﺋو در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﮐرده اﺳت .اﮔر ﻣﺎرﮐﺳﯾم اﯾده ﺋوﻟوژی و ﺗﺋوری و ﺳﯾﺎﺳت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در
ﻋﺻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری رﻗﺎﺑت آزاد ﺑود ،و اﮔر ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ،ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﭘروﻟﺗری ﺑود ،ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم را ﺑﺎﯾد ﻣﺎرﮐﺳﯾم ﻋﺻر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد.
ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣؤﻟﻔﮫء ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺗﺋوری دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ
اﺳت.
از اﯾن رو در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺑﺧش آﺧر ﺳؤال ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺑﯾش از ﺳﺎﯾر
ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ھﺎ دارای زﻣﯾﻧﮫء واﻗﻌﯽ و ﻣوﺿوﻋﯾت ﺑود و ﭘوﺷﺷﯽ ﺑرای ﻧوﻋﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم
اﻓراطﯽ و روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻧﻣﯽ رﻓت .ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت و اﯾدﺋوﻟوژی
ﭼپ ،رادﯾﮑﺎل ،و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود و اﯾن ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و
روﺷﻧﻔﮑران ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺎﺷﻧد و ﺑودﻧد .آﻧﭼﮫ در  ١٩٦٨و در ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫء ﺷﺻت
ﮔذﺷت رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم اﻓراطﯽ و روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ ﻧﺑود .وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﺷورﺷﮭﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی ٦٠
ﺟرﯾﺎﻧﺎت »رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم اﻓراطﯽ و روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ« ﺑودﻧد ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن و
روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺎھﯾﺗﺎ َ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد رادﯾﮑﺎل اﻓراطﯽ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا آﻧﮭﺎ ﮐﺎرﮔر
ﻧﺑودﻧد و روﺷﻧﻔﮑر ﺑودﻧد .اﯾن ﻧظر درﺳت ﻧﯾﺳت زﯾرا رادﯾﮑﺎل ﺑودن ﻓرد ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎھش
در درون ﯾﮏ طﺑﻘﮫ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧدارد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﻋﺿﺎی طﺑﻘﮫء ﮐﺎرﮔر ﻣﺎھﯾﺗﺎ َ ﯾﺎ اﻟزاﻣﺎ َ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و رادﯾﮑﺎل ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس و ﻟﻧﯾن و ﻣﺎﺋو ﮐﺎرﮔر ﻧﺑودﻧد ﺑﻠﮑﮫ روﺷﻧﻔﮑر
ﺑودﻧد اﻣﺎ از ھر ﮔﺎرﮔری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗر ﺑودﻧد .ﻣﺑﺎرزات ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٠ﻗﯾﺎﻣﮭﺎﯾﯽ روا ﺑودﻧد
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮭﻧﮫ و ﭘوﺳﯾده و ﮔﻧدﯾده ،ﻗﯾﺎم ﻋﻠﯾﮫ طﺑﻘﮫ ای ﮐﮫ ﻣدت دو ﻗرن ﺑود ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾده ﺑود و ھﻧوز زﯾر ﺷﻌﺎر ھﺎی دروﻏﯾﻧﯽ ﭼون »ﺑرادری ،ﺑراﺑری ،آزادی« ﯾﺎ

 ■ ١٤واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

»ھﻣﮫء اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑراﺑر ﺧﻠق ﺷده اﻧد« ﺑﮫ ارﺗﮑﺎب وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ﺗرﯾن ﺧﺷوﻧت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ
ﺷﮭروﻧدان ﮐﺷور »ﺧودش« ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫء دﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﭘرداﺧت .در واﻗﻊ اﮔر ھم »رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم
اﻓراطﯽ و روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ« ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘوﺷش داﺷت ﻟزوﻣﯽ ﻧداﺷت زﯾر ﭘوﺷش دھﻘﺎن ﮔراﯾﯽ
و ﺗﺋوری ﻣﺣﺎﺻرهء ﺷﮭرھﺎ ﺧود را ﻋرﺿﮫ ﺑﮑﻧد زﯾرا در اروﭘﺎ و اﻣرﯾﮑﺎ ﻣدﺗﮭﺎ ﺑود
دھﻘﺎﻧﯽ وﺟود ﻧداﺷت و اﮔر ﻣﻧظور ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ اﺳت ،ﮔواراﯾﺳم و ﮐﺎﺳﺗروﯾﺳم )ﻣﺷﯽ
ﭼرﯾﮑﯽ( ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﭘوﺷش ﻣﻧﺎﺳﺑﺗری ﺑﺎﺷﻧد و در واﻗﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾن راه
ﭼرﯾﮑﯽ را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد )ﻣﺛﻼَ »ودرﻣن« ھﺎ در آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻓراﮐﺳﯾون ارﺗش ﺳرخ در
آﻟﻣﺎن( ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﻧﺑودﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﺋو ،در ﻋرﺻﮫء ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧدﻣت را ﺑﮫ
ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﮐرده اﺳت ،از دﯾد او اﺳﻠﺣﮫ ﺑرداﺷﺗن ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻋﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﯾﺳت زﯾرا ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ اھداف رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ھم اﺳﻠﺣﮫ ﺑرداﺷت و ﺑﺳﯾﺎری اﯾن
راه را رﻓﺗﮫ ا ﻧد .از دﯾد ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ ،اﺳﻠﺣﮫ ﻣﺎھﯾت ﺳﯾﺎﺳت )رﻓرم ﯾﺎ اﻧﻘﻼب( را ﺗﻌﯾﯾن
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳت ﯾﺎ
رﻓرﻣﯾﺳت ،و اﻧﻘﻼب را ﻧﻣﯽ ﺗوان در ﻣﺑﺎرزهء ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد .ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ در آﻣرﯾﮑﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٠ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزهء ﭼرﯾﮑﯽ ھوادار ﻓراوان داﺷت ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ »اﺗﺣﺎدﯾﮫء اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﮐﮫ ﺑﻌداَ ﺑﮫ »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ« ﺗﺑدﯾل ﺷد
ﻧﻘد ﻣﺷﯽ ﭼرﯾﮑﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺑﺎرزات اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧودش ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورد،
ﻣﺑﺎرزه ای ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﭘﺎﮔرﻓﺗن و آﺑدﯾده ﺷدﻧش ﺷد.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ دھﻘﺎﻧﯽ ﺑودن ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﻻزم اﺳت ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ را ﺑﮕوﯾم اﮔرﭼﮫ اﻧدﮐﯽ ﻣﺎ را
از ﻧﮑﺗﮫء اﺻﻠﯽ ﺳوال دور ﻣﯽ ﮐﻧد .ھم ﻟﻧﯾن و ھم ﻣﺎﺋو ﻣﺗﮭم ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﻧظراﺗﺷﺎن
دھﻘﺎﻧﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری( و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت )ﮔوﯾﺎ ﻟﻧﯾن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را »روﺳﯽ«
ﮐرد و ﻣﺎﺋو آﻧرا »ﭼﯾﻧﯽ« ﮐرد( .اﯾن اﺗﮭﺎم ﺑﯾﺷﺗر ﮔوﯾﺎی ﻧظرات ﻣﺗﮭم ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺳت ﺗﺎ
ﻣﺗﮭﻣﯾن .ﻣﺎرﮐس ﮐﮫ در اروﭘﺎ ی ﻗرن ﻧوزدھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد – زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رواﺑط
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در روﺳﺗﺎھﺎی اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﺑﻠژﯾﮏ وھﻠﻧد و ﻓراﻧﺳﮫ و آﻟﻣﺎن ﻏﺎﻟب ﺑود –
در ﺳﺎل  ١٦) ١٨٥٦آورﯾل( در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب در آﻟﻣﺎن ﺑﮫ اﻧﮕﻠس ﻧوﺷت ﮐﮫ »ھﻣﮫ
ﭼﯾز در آﻟﻣﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد داﺷت ﺑﮫ اﻣﮑﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری ﺑﺎ طﺑﻊ دوم
ﺟﻧﮓ دھﻘﺎﻧﯽ« .اﮔر ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس در اروﭘﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﻧوز ﺑر اھﻣﯾت ﻣﺳﺄﻟﮫء
دھﻘﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻟﻧﯾن و ﻣﺎﺋو در ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی روﺳﺗﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎن اﻧﻘﻼب را
رھﺑری ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﻣردم دھﻘﺎن ﺑودﻧد و در رواﺑط ﻓﺋوداﻟﯽ
و ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑﺳرﻣﯽ ﺑردﻧد .اﮔر آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﺟدی و ﻋﻣﯾق ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫء دھﻘﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐردﻧد
ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﺑﺎﺷﻧد ﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﮑﻧﻧد .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﻣرگ ﻟﻧﯾن
در ﺟﻣﻌﺑﻧدی از ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم در ﺳﺎل  ١٩٢٤ﻧوﺷت:
ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺗﺻور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﮑﺗﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﺳﺋﻠﮥ
دھﻘﺎﻧﺎن ﺑوده و ﺳر ﻣﻧﺷﺎء ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن و
ﻧﻘش و درﺟﮥ اھﻣﯾت آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﺻور ﺑﮑﻠﯽ ﻋﺎری از
ﺣﻘﯾﻘت اﺳت .ﻣوﺿوع اﺳﺎﺳﯽ ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم و ﺳر ﻣﻧﺷﺎء آن ﻣﺳﺋﻠﮥ
دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮥ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺷراﯾط ﺑدﺳت
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آوردن و ﺷراﯾط اﺳﺗوار ﺳﺎﺧﺗن آن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺳﺋﻠﮥ دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﮫ
ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﺑﺎرزه در راه ﺗﺻرف ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺋﻠﮥ ﯾﮏ
ﻣﺗﻔق اﺳت ،ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻓرﻋﯽ و اﺷﺗﻘﺎﻗﯽ اﺳت.
وﻟﯽ اﯾن ﻗﺿﯾﮫ اﺑداَ ﻣﺳﺋﻠﮥ دھﻘﺎﻧﺎن را از آن اھﻣﯾت ﺟدی و
ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﺑرای اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ دارد
ﻧﻣﯽ اﻧدازد... .
از اﯾن ﺣﯾث ﻣﺳﺋﻠﮥ دھﻘﺎﻧﺎن ﺟزﺋﯽ از ﻣﺳﺋﻠﮥ ﮐﻠﯽ و ﻋﻣوﻣﯽ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﯾﮑﯽ از ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺗرﯾن
ﻣﺳﺎﺋل ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ﻋﻠت ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎﺋﯽ و ﺣﺗﯽ در ﭘﺎره ای از اوﻗﺎت رﻓﺗﺎر ﻣﻧﻔﯽ
اﺣزاب ﺑﯾن اﻟﻣﻠل دوم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮥ دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘط ﺷراﯾط
ﻣﺧﺻوص ﺗﮑﺎﻣل ﮐﺷورھﺎی ﻏرب ﻧﯾﺳت .ﻋﻠت آن ﺑﯾش از ھﻣﮫ
اﯾﻧﺳﺗﮑﮫ اﯾن اﺣزاب ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﯾﻣﺎن ﻧدارﻧد ،از
اﻧﻘﻼب ﺗرﺳﯾده و در اﯾن ﺧﯾﺎل ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑطرف
ﺣﮑوﻣت ﺑﺑرﻧد و آﻧﮑس ھم ﮐﮫ از اﻧﻘﻼب ﺑﺗرﺳد ،ﮐﺳﯾﮑﮫ ﺧﯾﺎل
ﻧدارد ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﺑطرف ﺣﮑوﻣت ﺳوق دھد ﻣﺳﻠﻣﺎ َ ﺑﮫ ﻣﺗﻔﻘﯾن
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﻧﻘﻼب ﻧﯾز ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﺎﺷد ،ﺑرای او
ﻣﺳﺋﻠﮥ وﺟود ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯽ اﻟﺳوﯾﮫ و دور از واﻗﻌﯾت اﺳت .روش
ﭘﮭﻠواﻧﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠل دوم ،ﮐﮫ ﻣوﺿوع دھﻘﺎﻧﺎن را ﻣورد اﺳﺗﮭزا
ﻗرار ﻣﯾدادﻧد ،در ﻧظر ﺧودﺷﺎن ﻋﻼﻣت ﯾﮏ روﯾﮥ ﭘﺳﻧدﯾده و
ﻧﺷﺎﻧﮥ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم »ﺣﻘﯾﻘﯽ« ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد .و اﻣﺎ در واﻗﻊ ذره
ای ھم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم در اﯾن ﻋﻣل وﺟود ﻧدارد )ی .ا .اﺳﺗﺎﻟﯾن،
ﻣﺳﺎﺋل ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ،ﺟﻠد اول ،ﻣﺳﮑو ،١٩٤٩ ،ص.(٧١-٧٠ .
ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺑﺣث درﺑﺎرهء ﻣﺎﺋو و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺳت .اﮔر »ﭘﮭﻠواﻧﺎن
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دوم« ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷروع ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول ﺑﮫ ﺑورژوازی ﺧودﺷﺎن ﭘﯾوﺳﺗﻧد
ﺗﺟرﺑﮫء دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﺷوروی و ﭼﯾن را ﻧداﺷﺗﻧد ،از »ﭘﮭﻠواﻧﺎن« اﻣروز
اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ راﺑطﮫء دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و دھﻘﺎﻧﺎن در دو
اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﻧﺗظﺎر ﺗﺎ ﺣدی ﺑﯾﺟﺎ اﺳت زﯾرا اﮔر »ﭘﮭﻠواﻧﺎن«
اﻣروز ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم را ﺑﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫء دھﻘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺎطر اﺷﮑﺎل ﻣﻌرﻓﺗﯽ )ﺑﯽ
اطﻼﻋﯽ از ﻣوﺿﻊ ﻟﻧﯾن و ﻣﺎﺋو( ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﺷﺎن
اﺳت .آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد »ﭘﮭﻠواﻧﺎن اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل دوم« از اﻧﻘﻼب و دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در
ھراﺳﻧد و اﮔر ﺑﭘذﯾرﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫء اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم اﻋﻣﺎل دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در
ﺳرﺗﺎﺳر دوران ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت دﯾﮕر ﻧﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت راﺳت روی ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژی ﻏﯾرﭘروﻟﺗری ﺧودﺷﺎن را ﭘرده ﭘوﺷﯽ ﺑﮑﻧﻧد.

 ■ ١٦واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

 wﺑﮫ ﯾﮏ ﺳؤال ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ در ﺑﺣﺛﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ آن در ﻓﺿﺎی ﻓﮑری اﯾران ﻧﯾز ﺑﺎزﺗﺎﺑﮭﺎی زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ اﺳت :ﺑﮫ
ﻧظر ﺷﻣﺎ دﻟﯾل ﻋﻼﻗﮫ و ﺳﻣﭘﺎﺗﯽ ﺷدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾن داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﺟواﻧﺎن ﻣﻌﺗرض در دھﮫ ھﺎی
 ٦٠و  ٧٠اروﭘﺎی ﻏرﺑﯽ و آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ﭼﯾن ﭼﮫ ﺑود؟ ﺷﺎﯾد
ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﻧﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ذﮐر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯽ از ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎ و ﭼﭘﮭﺎی ﺳﺎﺑق ﮐﮫ اﻣروز در
اﯾن ﻋرﺻﮫ ھﺎ ﺑﮫ اظﮭﺎر ﻧظرﻣﯽ ﭘردازﻧد ،دﻟﯾل اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را »ﻧﺎداﻧﯽ« و »ﺑﯽ
اطﻼﻋﯽ« داﻧﺷﺟوﯾﺎن از وﻗﺎﯾﻊ ﭼﯾن و ﺟو ھﯾﺟﺎن زدﮔﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻋﺗراﺿﯽ
آن دوره ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن را ﺑﮫ واﮐﻧﺷﮭﺎی اﺣﺳﺎﺳﯽ و دﻓﺎع از ھر ﻧوع »رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم
ﺳطﺣﯽ« ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧد ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ﭼﯾن را ھم ﻧوﻋﯽ »ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﺷری« ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورﻧد .ﻧظر ﺷﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ﭼﯾﺳت؟

ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮار )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ( در
ﭘﺎرﯾﺲ ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫ »آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ« در
ﺳﺎل ١٩٧٠

 šﺑﺎ وﺟود ﺗﻧوع ﻓﮑری و ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهء داﻧﺷﺟوﯾﺎن،
ﺟواﻧﺎن ،و ﻣﺑﺎرزﯾن ﻧﺳل ﭘﯾﺷﯾن ،آﻧﭼﮫ ھﻣﮫء
آﻧﮭﺎ را در ﯾﮏ ﺻف ﻗرار ﻣﯽ داد اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺧﻠق ﺑﮑﻧﻧد ﮐﮫ در آن
اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم و اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧﺑﺎﺷد .آﻧﮭﺎ
آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾوی را ﮐﮫ در ﺟﻠو ﭼﺷﻣﺷﺎن ﺑود –
ﺷوروی و ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی ﺗوده ای اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ
– از ھﻣﺎن ﻗﻣﺎش ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ
آوردﻧد .اﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮔوارا و ﮐﺎﺳﺗرو و
ھوﺷﯽ ﻣﯾن اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓﺗﻧد ،ھﯾﭼﮑدام از اﯾن
رھﺑران ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد از ﭼﮭﺎرﭼوب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم
اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ ﺧﺎرج ﺑﺷوﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ در
ﺧروﺷﭼﻔﯾﺳم ﻓرورﻓﺗﻧد.

ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺟﺎذﺑﮫء اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﻓﻘط ﺑرای ﺟواﻧﺎن ﻧﺑود .ﻧﺳل ﻗﺑﻠﯽ
روﺷﻧﻔﮑران و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت و ﭼپ ﻧﯾز ،از ﺟﻣﻠﮫ روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﭼون ﺳﺎرﺗر،
ﺳﯾﻣون دو ﺑوار ،آﻟﺗوﺳر و ﺣﺗﯽ ،ﺑرای ﻣدﺗﯽ ،ﻓوﮐو و ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﻧﺷرﯾﮫ ی Tel
 ،Quelﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑودﻧد .ﺟﺎذﺑﮫء اﯾن اﻧﻘﻼب ﺑﺳﯾﺎر ﺑود ،ھم در ﺳطﺢ
ﺗﺋوری وھم ﺑرای ﭘراﺗﯾﮏ .درﻋرﺻﮫء ﺗﺋوری ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺟﺎذﺑﮫء آن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای
اول ﺑﺎر ﺗوﺿﯾﺢ درﺳﺗﯽ از ﺷﮑﺳت ﻣﮭﻣﺗرﯾن واﻗﻌﮫء ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮫء طﺑﻘﺎﺗﯽ ﯾﻌﻧﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی اراﺋﮫ داد و راھﮭﺎی ﺟﻠوﮔﯾری از رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را در
دوران ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗرﺳﯾم ﮐرد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼَ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ ﺷﮑﺳت ﭘرداﺧﺗﮫ
ﺑودﻧد )از ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﮑﺗب ﻓراﻧﮑﻔورت و ﭼپ ﻧو( دراﯾن ﺗﻼش ﻣوﻓق ﻧﺷدﻧد و
ﺑﻣراﺗب ﺑدﺗر از اﯾن ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﮐﺎﺳﺗرو و ﭼﮫ ﮔوارا ،ﺷﮑﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی
را ﻧﻣﯽ دﯾدﻧد و ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎﯾﯽ ﭼون ﺟورج ﻟوﮐﺎچ ﺑﮫ دﻓﺎع از روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﺧروﺷﭼﻔﯽ
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ﭘرداﺧﺗﻧد .ﻧظر اﯾن ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﮐﮫ ﻋﻠل ﺷﮑﺳت را در ﺑوروﮐراﺗﯾزه ﺷدن اﻧﻘﻼب ﯾﺎ رواﻧﯾﺎت
اﺳﺗﺎﻟﯾن )ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠق و ﺧوی و ﺧﺷوﻧﺗش( ﯾﺎ ﺗﺻﻔﯾﮫ ھﺎی ﺣزﺑﯽ ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد ﭼﯾزی
ﺟز ﯾﮏ ﺗوﺿﯾﺢ ﺳطﺣﯽ ﻧﯾﺳت ،ﻣﻌﻠول را ﺑﺎ ﻋﻠت اﺷﺗﺑﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد ،و اﺻوﻻَ ﻣﺗﮑﯽ ﺑر
ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ در ﻣورد ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ در دوران ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﯾﺳت .ﻣﺎﺋو اﯾن
ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ را ﮐﻧﺎر اﻧداﺧت و درک ﺗﺋورﯾﮏ و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺷﮑﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی را ﺑﮫ
ﺳطﺣﯽ رﺳﺎﻧد ﮐﮫ ھم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﮭﺎ و ھم ﺿدﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﻣوﺿﻌﮕﯾری ﺷدﻧد .در
طﯽ اﯾن ﻣﺑﺎرزات ،ﻣﺎﺋو ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز درک دﺗرﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ را ﮐﮫ در دوران رھﺑری
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑر ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ دﻧﯾﺎ و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻏﻠﺑﮫ داﺷت زﯾر ﺳؤال ﮐﺷﯾد و درک
دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن اراﺋﮫ داد .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت ﭼﯾن درﺳﺎل  ١٩٦٤ﺧﺑر از
»ﻣﺑﺎرزهء ﻋظﯾﻣﯽ در ﻋرﺻﮫء ﻓﻠﺳﻔﮫ« دادﻧد ،در واﻗﻊ دور ﺟدﯾدی از ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﺷروع ﻣﯽ ﺷد .ﻣﺑﺎرزه ﺑرای اداﻣﮫء اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ﮐﺷﯾده ﺷد .ﺧط ﻣﺎﺋو ﺗﻣﺎم ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﭘراﺗﯾﮏ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ آن زﻣﺎن را ﺑﮫ ﻧﻘد ﮐﺷﯾد و
اﺳﺗدﻻل ﮐرد ﮐﮫ ﺟوھر دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ »ﺗﺑدﯾل ﯾﮏ ﺑﮫ دو« اﺳت ﻧﮫ »ﺗﺑدﯾل دو ﺑﮫ ﯾﮏ« .از
اﯾن دﯾدﮔﺎه ،ﺟﺎﻣﻌﮫء ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ،ﻣﻣﻠو از ﺗﺿﺎد و ﻣﺑﺎرزهء
طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾن راه ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و راه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت ،و اﻣﮑﺎن رﺟﻌت و رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری وﺟود دارد و راه ﺣل اﯾن ﺗﺿﺎد ھﺎ اداﻣﮫء دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت .ﻧظر دوم
ﺗرﮐﯾب دو ﺳوی ﺗﺿﺎد )ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم( ،ﺣذف ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ ،ﺗﻠﻔﯾق
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑورژوازی ،و ﺗرﮐﯾب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ،و ھﻣﮕوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن ﺧط ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺟرﯾﺎن »راﺳت« ﺑود ﯾﻌﻧﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﻌداَ
»رھروان ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری« ﻧﺎﻣﯾده ﺷدﻧد .اﯾن ﻣﺑﺎرزهء ﻓﻠﺳﻔﯽ
در ﻋرض ﮐﻣﺗر از ﯾﮑﺳﺎل ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺷﯾده ﺷد:
ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن ،ﮔﺎردھﺎی ﺳرخ و دﯾﮕر
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺟﮭش در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺑودﻧد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و دوﻟت و ﺳﺎﯾر ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی
ﺑورژوازی را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗراردادﻧد .دو ﭘروژهء »راه
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم« و»راه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری« ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ھم ﺟدا
ﺑﺷوﻧد ،ھم در ﻋﻣل و ھم در ﺗﺋوری .ھﯾﭻ ﺳﻧﺗزی و ھﯾﭻ
ھﻣﮕوﻧﯽ ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﯾﺳر ﻧﺑود.
اﮔر ﺟﮭش ﺗﺋورﯾﮏ و ﻓﻠﺳﻔﯽ »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑرای
روﺷﻧﻔﮑران اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٠ﺧﯾره ﮐﻧﻧده
ﺑود ،ﺗﺻوﯾر ﺻدھﺎ ھزار داﻧﺷﺟو و ﺟوان و ﮔﺎرد ﺳرخ ﮐﮫ
اﺗورﯾﺗﮫء ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎم رھﺑری ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب و دوﻟت ،را
ﺳرﻧﮕون ﮐردﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﺑود .اﮔر در
ﺳﺎل  ١٩٦٦داﻧﺷﮕﺎھﺎ و اﻣﺎﮐن دوﻟﺗﯽ و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی
و ﭘﮑن ﺑﮫ ﺗﺻرف داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﮐﺎرﮔران درآﻣدﻧد ،دو ﺳﺎل
ﺑﻌد داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ،ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﻓراﻧﺳﮫ در دﺳت
داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﮐﺎرﮔران ﺑود .اﮔر »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« در
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ﺧﺎطرهء ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﮫء دﯾواری،
اﻋﻼﻣﯾﮫ ،ﭘوﺳﺗر ،ﭘرﺗره و ﭘﻼﮐﺎرد و
دﯾوارﻧﮕﺎری ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،ﺷورش
ﻣﮫ  ٦٨ﻧﯾز در اﻋﻼﻣﯾﮫ و ﭘوﺳﺗر و
ﭘرﺗره و ﭘﻼﮐﺎرد و دﯾوارﻧﮕﺎری و
ﻣﺷﺗﮭﺎی ﮔره ﺧورده ﺷﮑوﻓﺎ ﺷد .اﮔر
»اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن ﺧط
ﭘروﻟﺗری و ﺑورژواﯾﯽ درون ﺣزب را
ﺑﮫ ﻋرﺻﮫء ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺷﺎﻧد ،داﻧﺷﺟوﯾﺎن
و ﺟواﻧﺎن ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ ﺧﺎرج از
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
ﺑردﻧد و ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫء دوﻟت ﺑﮫ ﺳﻧﮕرﺑﻧدی در
داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﭘرداﺧﺗﻧد.
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﺎظر ﺑﮫ آﯾﻧده ﺑودﻧد و
ﺗﺻوﯾر اﯾن آﯾﻧده را در ﭼﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﺎ ﺳﻧﮕرﺑﻧدی در
ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﭘﺎرﯾس ﺑﮫ ﺑر ﭘﺎ ﮐردن
دوﺑﺎرهء ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾدﻧد ١٠ .ﻣﮫ  ١٩٦٣در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﯽ -ﻟﻮﺳﺎک :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺎوی ﮔﺎﻻن ،ﯾﮑﯽ از ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎرﯾﮑﺎد ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻔﮭﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻨﮕﮭﺎی
در ﺷورش ﻣﮫ ،ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺧﯿﺎﺑﺎن را دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﮫ و ژوﺋن ﻗﻔﺳﮫء
ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯾﮭﺎی ﭘﺎرﯾس از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻣون ﺧﺎﻟﯽ ﺷده ﺑود زﯾرا
ھﻣﮫ ﺟوﯾﺎی آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻧﻘطﮫ
ﻋطف ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑودﻧد .ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺗﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در دوران »اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ« ﭼﯾن» ،ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس«
ﺳرﻣﺷﻘﯽ ﺑود ﺑرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗر ﮐردن
اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺳﺗﯽ ،و در ﺷورش
ﻣﮫ ﻓراﻧﺳﮫ» ،اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« اﻟﮭﺎم
دھﻢ ﻣﮫ  :١٩٦٨ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرﯾﮑﺎدھﺎی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی
ﺑﺧش و ﺳرﻣﺷق ﻧﺳل ﺟدﯾد اﻧﻘﻼﺑﯾون
ﮔﯽ -ﻟﻮﺳﺎک و ﺳﻦ ژاک
ﺷد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺑورژوازی و ﻣرﺗﺟﻌﯾن در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺷم و ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﯽ
ﺗﺎزﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﭘﮭﻠوان ﺟدﯾد ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎران ،ﺳﺎرﮐوزی رﺋﯾس
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ﺟﻣﮭوری ﻓراﻧﺳﮫ ،در ﮐﺎرزار اﻧﺗﺧﺎﺑﯾش در  ٢٠٠٧اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ »ﻣﺳﺄﻟﮫء اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﯾﻧﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯾراث  ٦٨ﺑﺎﯾد اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﯾﺎ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﺑﺷود«.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﻗﮫء داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٦٠و  ٧٠ﺑﮫ »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« را ﻧﺎﺷﯽ از
»ﻧﺎداﻧﯽ« و »ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ« آﻧﮭﺎ از وﻗﺎﯾﻊ ﭼﯾن و »ﺟو ھﯾﺟﺎن زدﮔﯽ« ﻣﯽ داﻧﻧد ،ﺑﮫ
ﻧظر ﻣن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯽ اطﻼﻋﯽ ﺧودﺷﺎن را از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑرﻣﻼ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻌﮭدات ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺧودﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارﻧد.
اوﻻَ ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت در ﺑﺎرهء »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ﻓراوان ﺑود ﺑوﯾژه در
ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب و ﮐﺷورھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل ھﻧدوﺳﺗﺎن .ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧﺎن و
روﺷﻧﻔﮑران ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﻏﯾرﮐﻣوﻧﯾﺳت از اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﭼﯾن ﻣﺳﺎﻓرت ﻣﯽ
ﮐردﻧد ،و ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺗﻌددی ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺟﻠﺳﺎت ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﺑرﮔذار
ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﻧﺷرﯾﺎت ادواری ،ﮐﺗﺎب ،ﺟزوه ،ﻓﯾﻠم ،ﺻﻔﺣﮫء ﮔراﻣﺎﻓون ،و
ﭘوﺳﺗر از ﭼﯾن و وﯾﺗﻧﺎم ﺑﮫ راﺣﺗﯽ در دﺳﺗرس ﺑود .در ھر ﮐﺷوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﺳﺗﯽ
ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری ﺧﻠق ﭼﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫء اﯾﻧﮭﺎ ﻋﻠﻧﯽ ﺑودﻧد و ﻧﺷرﯾﮫ داﺷﺗﻧد وﺳﻔر
ﺑﮫ ﭼﯾن را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دادﻧد .در اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷد ﻣﺟﻠﮫء »ﭘﮑن
رﯾوﯾو« و ﺳﺎﯾر ﻧﺷرﯾﺎت را ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد زﺑﺎن ﻏرﺑﯽ ﻣﻧﺗﺷرﻣﯽ ﺷدﻧد آﺑوﻧﮫ ﺷد .ﺳروﯾس
ﺧﺎرﺟﯽ رادﯾو ﭘﮑن ﺑرﻧﺎﻣﮫء وﺳﯾﻌﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ داد ﮐﮫ
از اﺧﺑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗﺣﻠﯾل وﻗﺎﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻗراﺋت آﺛﺎر ﻣﺎﺋو را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷد .ﻋﻼوه ﺑر
اﯾﻧﮭﺎ ،ﺑﻧﮕﺎھﮭﺎی اﻧﺗﺷﺎراﺗﯽ ﺧﺻوﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ در اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧﺷرﯾﮫء ادواری
ﻣﺧﺻوص ﺗرﺟﻣﮫء ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺟﻠﮫ ھﺎی ﺗﺋورﯾﮏ و روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﭼﯾن ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐردﻧد و
ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎی داﻧﺷﮕﺎھﯽ اﯾن ﻧﺷرﯾﺎت را آﺑوﻧﮫ ﺑودﻧد.
ﺛﺎﻧﯾﺎ َ ،آﻧﭼﮫ ھم در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن و ھم ﺑزرﮔﺳﺎﻻن )ﻓﻌﺎﻟﯾن و روﺷﻧﻔﮑران ﻧﺳل ﻗﺑل( ﻣﯽ
ﺷد ﺑﮫ وﺿوح دﯾد ﺷور اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﻧﮫ »ﺟو ھﯾﺟﺎن زدﮔﯽ« ،اﮔرﭼﮫ ھﯾﺟﺎن ﺑرای اﻧﻘﻼب
ھم ﺿروری اﺳت و ھم زﯾﺑﺎ .ﺑرای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺎﯾﯽ ﺑﺷرﯾت ﻣﯽ اﻧدﯾﺷﯾدﻧد ،ھم
اﻧﺷﻌﺎب  ١٩٦٤و ھم »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« دﻧﯾﺎﯾﯽ ﺷور اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ راه اﻧداﺧت .ﺑﮕذار
ﻣﺛﺎﻟﯽ ﺑزﻧم آﻧﮭم ﺑﮫ ﻧﻘل از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ای ﮐﮫ ﭘﺎرﺳﺎل در ﺑﺎرهء ﮐﻠودﯾﺎ ﺟوﻧز )(١٩٦٤-١٩١٥
ﻣﻧﺗﺷر ﺷد )»ﺳﻣت ﭼپ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس« ،ﻧوﺷﺗﮫء ﮐﺎرول دﯾوﯾس( ١.ﮐﻠودﯾﺎ زن ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﻣﺗوﻟد ﺗرﯾﻧﯾداد ﺑود ﮐﮫ در دوران ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐرد ،و ﺑﻌد ھﺎ در ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﺷد و ﺑﻌد از ﭼﻧد ﺑﺎر زﻧداﻧﯽ ﺷدن و ﭘﯾﮕرد ﻣداوم از آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺑﻌﯾد ﺷد و
در ﺳﺎل  ١٩٥٥ﺑﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن رﻓت و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘﯾوﺳت .او از ﺟﻣﻠﮫ
ﮔوﯾﺎﺗرﯾن ﻣﺑﺎرزﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﻧظﺎم ﻣردﺳﺎﻻری ﺑود و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای رھﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﺑوﯾژه
آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ-آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﮭﺎ را ﺑﮫ درون ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﺷﯾد .ﮐﻠودﯾﺎ در ﺳﺎل ١٩٦٢
ﺑدﻋوت ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی زﻧﺎن ﺷوروی از اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎزدﯾد ﮐرد و دو ﺳﺎل ﺑﻌد ،ﭘس
از ﻋﻠﻧﯽ ﺷدن اﻧﺷﻌﺎب در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻋﺎزم ﭼﯾن ﺷد و ،ھﻣراه ھﯾﺄﺗﯽ از آﻣرﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯾن ،ﻣﺎﺋو را ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد .ﮐﻠودﯾﺎ ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ از دﺳت آوردھﺎی زﻧﺎن ﺷوروی اﺑراز
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮐرده ﺑود ،از وﺿﻊ ﺷوروی ﺧﯾﻠﯽ ذوق زده ﻧﺷد .اﻣﺎ دﯾدارش از ﭼﯾن اﻓق
Carol B. Davies, Left of Karl Marx. Durham, NC: Duke University Press, 2007.
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ﻧوﯾﻧﯽ در ﺑراﺑرش ﻗرار داد و ﺑﺎﺷوروﺷوق در ﺷﻌری ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﯾﻧﺎن ،ﮔﮭوارهء
اﻧﻘﻼب« ﻧوﺷت ﮐﮫ ﻣردم ﭼﯾن »ﻓﮑر درﺧﺷﺎﻧﯽ ﺑرای آﯾﻧدهء ﺑﺷرﯾت« ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده
اﻧد .ﮐﻠودﯾﺎ در ﮐوران ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری آﻣرﯾﮑﺎ در ھﺎرﻟم ﻧﯾوﯾورک ﮔداﺧﺗﮫ
ﺷده ﺑود و درﻋرﺻﮫء ﻓﮑری ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل ﺑود .او اﻓﻘﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎﺋو ﺗرﺳﯾم ﮐرده ﺑود
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﯾﺎﻓت اﮔرﭼﮫ آﻧﻘدر ﻧزﯾﺳت ﮐﮫ ﻏﻠﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺑﺑﯾﻧد .ﺳﺎﻟﮭﺎی
 ١٩٦٠دوران اﻧﻔﺟﺎر ﺷور اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﻣﺧﺻوﺻﺎ َ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد
ﺷوروی و اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ را دﻧﯾﺎی اﯾده آﻟﺷﺎن را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﯾﺎورﻧد.
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« را ﻧوﻋﯽ »ﻓﺎﺟﻌﮫء ﺑﺷری« ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورﻧد درﺳت
ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد اﻣﺎ از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم و ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮭﺎی
ﻣﺗﺿﺎد ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت ،ھﯾﭻ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﻌﻧﯽ واﺣدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
»اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑود ﺑرای ﺑورژوازی ﭼﯾن ،ﺑوﯾژه ﺑورژوازی
ﻧوﯾن ﮐﮫ در ﺣزب و دوﻟت ﻟﻧﮕر اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑﮫ
ارﺗش ﮐودﺗﺎ ﮐردﻧد و رھﺑران »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« را ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﺳرﮐوب ﮐردﻧد .در طﯽ
ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﮐودﺗﺎی ﺑورژوازی ﻣﯽ ﮔذرد ھزاران ﻧوﺷﺗﮫ و ﺧﺎطره ﻣﻧﺗﺷر
ﮐرده اﻧد ﮐﮫ در آن »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« را ﯾﮏ "ﻓﺎﺟﻌﮫء ﺑﺷری" ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ
ﻧظر ﻣن اﮔر اﯾن اﻧﻘﻼب اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣورد ﺣﻣﻠﮫء ﺑورژوازی ﭼﯾن ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔرﻓت
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫء ﻧﺎم اﻧﻘﻼب ﻧﻣﯽ ﺑود .در ھﻣﺎن ﺣﺎل »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑرای ﺑورژوازی
ﺷوروی و اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ و اﺣزاب »ﮐﻣوﻧﯾﺳت«ﺷﺎن ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت زﯾرا
ﻧﻘﺎب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را از ﭼﮭرهء آﻧﮭﺎ ﺑرداﺷت و اﻓق اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ آﻧﮭﺎ را ﮔﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن
ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آوردﻧد
»اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،از ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ھﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ
ﺷوروی را ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﯾﺎورﻧد اﻣﺎ »اﺳﭘﺎرﺗﺎﮐوس ﯾوث ﻟﯾﮓ« در ﺟزوه ای
ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم در ﺑراﺑر ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم :ﭼرا اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻧﯾﺳت؟« در ﺳﺎل » ١٩٧٧اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« را ﺗﺧطﺋﮫ ﮐرد و از ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾده در ﺷوروی دﻓﺎع ﮐرد .ﺑورژوازی ﻏرب ﻧﯾز از ھﻣﺎن آﻏﺎز»اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ«
آﻧرا ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد و ﺣﻣﻠﮫء وﺳﯾﻌﯽ ﻋﻠﯾﮫ آﻧرا ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳت :در ﺳﯽ ﺳﺎل
اﺧﯾر ﺧﺎطرات ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن در اﻧﻘﻼب ،ﻓﯾﻠم ﻣﺳﺗﻧد ،ﺗﺣﻘﯾق آﮐﺎدﻣﯾﮏ ،ﻣواد درﺳﯽ،
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه آﺛﺎر ھﻧری ،و ﻣﺟﻣوﻋﮫء اﺳﻧﺎد ﺑﻼاﻧﻘطﺎع اﻧﻘﻼب را ﺑﻣﺛﺎﺑﮫء ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.
در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﺟﺑﮭﮫء وﺳﯾﻊ ﺑورژوازی ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه
ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و در ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻣوﺑو ﮔﺎﺋو ،ﮐﮫ ﺧودش در
دوران اﻧﻘﻼب در روﺳﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ اﻣﺳﺎل در ﻟﻧدن ﻣﻧﺗﺷر ﺷده و ﻧﯾز
در ﺳﺎﯾر آﺛﺎرش ادﻋﺎی »ﻓﺎﺟﻌﮫ« ﺑودن را رد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ دﻓﺎع از ﻣﺎﺋو ،اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ و دﺳت آوردھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﭘردازد ) ﮐﺗﺎب »ﺟﻧﮓ ﺑر ﺳر ﮔذﺷﺗﮫء ﭼﯾن :ﻣﺎﺋو و
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اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ«( ٢.و ﯾﺎ وﯾﻠﯾﺎم ھﯾﻧﺗن ،ﮐﺷﺎورز آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﮫ در  ١٩٤٦ﺑﮫ ﭼﯾن رﻓت و
ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘﯾوﺳت و در ﺣدود ﺳﮫ دھﮫ در ﭼﯾن ﺑﮫ ﮐﺷﺎورزی ﻣﺷﻐول ﺑود ،ﮐودﺗﺎی
 ١٩٧٦رھروان ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﯾﮏ »ﺗراژدی« ﺧواﻧد و ﮔﻔت» :اﻧﻘﻼب ﻣرده اﺳت.
زﻧده ﺑﺎد اﻧﻘﻼب« )ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو ،ﺳﺎل  ،٤٣ﺷﻣﺎرهء  ،٦ﻧواﻣﺑر .(١٩٩١
ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺑورژوازی ﻧو ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود و ﺿرﺑﮫء
ﺑزرﮔﯽ ﺑر ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻧﯾﺎ وارد ﮐرد و ﺗﺎ اﻣروز ھم ﺑﺎﻋث
ﺳردرﮔﻣﯽ در ﺟﺑﮭﮫء اﻧﻘﻼب ﺷده اﺳت .اﻣﺎ از دﯾد دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ،ﺷﮑﺳت ﭘدﯾده ای ﻗﺎﺋم
ﺑﺎﻟذات ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘل ﻧﯾﺳت و ﺗﻧﮭﺎ در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ دھد .اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺣرﮐﺗﯽ ﻣوﻓق ﺑرای ﺣل ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺑورژوازی در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﭼﯾن ﺑود .رھﺑری اﻧﻘﻼب ﺑﺎرھﺎ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺑورژوازی ﻧو ھﻣﭼﻧﺎن
ﺑرای ﮐﺳب ﻗدرت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد و اﻧﻘﻼب را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﭼﻧﯾن ھم ﺷد و ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎر
زﺧم ﺧورده ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﭘرداﺧت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺷﮑﺳت ﺑورژوازی در ﺳﺎﻟﮭﺎی -١٩٦٦
 ١٩٧٧ﻧﺗﯾﺟﮫء ﭘﯾروزی »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« ﺑود و ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﻣﺟددش در ١٩٧٦
ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ اﯾن ﺷﮑﺳت ﭘﺎﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻧﯾﺳت .ﮐﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ
ﺑﺎﯾد ﺟﻣﻌﺑﻧدی از دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﭘﯾروزی-ﺷﮑﺳت »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ« و ﺗﺋورﯾزه ﮐردن دﻗﯾق
ﺗر و ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ در دوران ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎﺷد.
آﻧﺎن ﮐﮫ ﺷورش ﻣﮫ  ٦٨را ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻧﺎداﻧﯽ ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ را
ﻓﺎﺟﻌﮫء ﺑﺷری ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورﻧد ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ دﭼﺎراﺷﺗﺑﺎه ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﯾﮏ
ﻣوﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻣﯽ ﭘردازﻧد .ﻣﻔﮭوم ﻓﺎﺟﻌﮫ را ﺑﺎ ﻣﻔﺎھﯾﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
در طول ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺑﺎرزات ﺑرده ھﺎ و دھﻘﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرده اﻧد :ﻓﺗﻧﮫ،
ﺑﻐﯽ ،ﻓﺳﺎد ،طﻐﯾﺎن ،ﻋﺻﯾﺎن ،ﻏﺎﺋﻠﮫ ،ﺳرﮐﺷﯽ ،ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻔﺎھﯾم وﻋﺑﺎرات
ﻣﺷﺎﺑﮫ .در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن زﺑﺎن و ﺳﯾﺎﺳت و اﯾدﺋوﻟوژی طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم ،زﺑﺎن و ﺑﯾﺎن و ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ
ﻗراردارد ﮐﮫ واژهء »اﻧﻘﻼب« را ﺑرای ﺑﺎر اول ﺑﻣﺛﺎﺑﮫء ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻣﺛﺑت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد )در
 ١٧٨٩در اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﻓراﻧﺳﮫ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ﻓﺋوداﻟﯽ( .ﺷﺎﻋر رﻣﺎﻧﺗﯾﮏ اﻧﮕﻠﯾس
وﯾﻠﯾﺎم وردزورث ) (١٨٥٠-١٧٧٠در ﺳﺎل  ١٨٠٥در ﻣدح اﻧﻘﻼب ﻓراﻧﺳﮫ ﻧوﺷت» :ﭼﮫ
ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑود زﯾﺳﺗن در آن ﺳﭘﯾده دم ،و اﻣﺎ ﺑﮭﺷت آﺳﺎ ﺑود ﺟوان ﺑودن )در آن اﯾﺎم(«.
ﺻد ﺳﺎل ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی ﻓراﻧﺳﮫ ،اوژن ﭘوﺗﯾﮫ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ
ﺑورژوازی ﮐﻣوﻧﺎردھﺎی ﭘﺎرﯾس را ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﺗوﺣش ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐرد ،ﺷﻌر اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل را
ﺳرود و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﮑﺳت ﻧدای ﭘﯾروزی را ﺳرداد» :ﺑر ﻣﺎ ﻧﺑﺧﺷد ﻓﺗﺢ و ﺷﺎدی ،ﺧدا،
ﻧﮫ ﺷﮫ ،ﻧﮫ ﻗﮭرﻣﺎن .ﺑﺎ دﺳت ﺧود ﮔﯾرﯾم آزادی ،در ﭘﯾﮑﺎرھﺎی ﺑﯽ اﻣﺎن .ﺗﺎ ظﻠم از ﻋﺎﻟم
ﺑروﺑﯾم «...و ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻼووی ژﯾژک ،ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﯾن روﺣﯾﮫ و ﺑﯾﻧش و ﺑﺻﯾرت،
در ﮐﺗﺎب ﺟدﯾدش )»در دﻓﺎع از آرﻣﺎﻧﮭﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ« ،ﭼﺎپ  (٢٠٠٨ﺑﮫ دﻓﺎع از
اﻧﻘﻼﺑﯾﮕری ژاﮐوﺑﯾن ھﺎ ،ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ،اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر و اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ و
ھﺷدار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره اﻧﻘﻼب ﮐرد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺎز ھم ﺷﮑﺳت ﺑﺧورد .در اﯾﻧﺟﺎ
٢

Mobo Gao, The Battle for China’s Past: Mao and the Cultural Revolution. London:
Pluto Press, 2008.

 ■ ٢٢واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻣﺑﺎرزه-ﺷﮑﺳت-ﻣﺑﺎرزه در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮏ ﺗﺳﻠﯾم ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرد.
 xﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ در ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﯽ  ٦٨در ﻓراﻧﺳﮫ و در ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾن ﮐﺷور ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﻗﺎﻟب »اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺟواﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت -
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(« ) UJC(MLاﯾﻔﺎ ﻧﻣودﻧد .از آﻟن ﮔﯾﺳﻣﺎر ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از رھﺑران اﺻﻠﯽ اﻋﺗراﺿﺎت ﻣﯽ  ٦٨ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽ ﺷود .ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻣﺎ از ﻧﻘش ،ﻋﻣﻠﮑرد و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ در ﻣﯽ  ٦٨در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ طور
ﮐﻠﯽ و اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ و اﯾن ﻓرد ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﭼﯾﺳت؟
 šﻗﺑل از ﻣﮫ  ،٦٨ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﺧﺎﻟف روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﺧروﺷﭼﻔﯽ و طرﻓدار اﻧدﯾﺷﮫء ﻣﺎﺋو در
ﻓراﻧﺳﮫ ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،در ﺟﻧﺑش ﺷرﮐت ﮐردﻧد ،اﻣﺎ وزﻧﮫء ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ در ﻣﺎھﮭﺎ و
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد از ﻣﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﺷد.
ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ اﻧﺷﻌﺎب از اردوﮔﺎه ﺷوروی و ﺷﮑل ﮔﯾری ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ھر ﮐﺷوری وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﺧودش را
داﺷت .ﻣﺛﻼَ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن و
ﻗوﯾﺗرﯾن اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت دﻧﯾﺎ )ﺧﺎرج از ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ( ﺑود ،و در ﺟﻧﺑش ھﺎی
ﮐﺎرﮔری ،داﻧﺷﺟوﯾﯽ ،زﻧﺎن ،و روﺷﻧﻔﮑری و ﺗﺷﮑﻼت آﻧﮭﺎ ﻧﻔوذ و اﻋﺗﺑﺎر ﻓراوان داﺷت.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در ﻓراﻧﺳﮫ آﻧﺎرﺷﯾﺳم و ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳم ﻧﯾز ﺟرﯾﺎﻧﮭﺎی رادﯾﮑﺎل ﺟﺎ اﻓﺗﺎده
ﺑودﻧد .ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت درﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺧودﺷﺎن را ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑرﻧﺎﻣﮫء ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ اﺟرا ﻣﯽ
ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻗﺑل از ﻣﺎه ﻣﮫ ،ھم در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ھم در ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐردﻧد.
در ﺳﺎل  ١٩٦٤دو ﮔروه از »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ« ﺟدا ﺷدﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ،
ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻓراﻧﺳﮫ« ) (MCFدرﺳﺎل  ١٩٦٧ﺑﻌد از ﻣﺑﺎرزه ﺑر
ﺳرﺗﺷﮑﯾل ﺣزب ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺟﺑﮭﮫ ای از ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ« ) (PCMLFدﺳت زد .در ﺗﺷﮑﻼت ﺟواﻧﺎن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧﯾز
ﺗﺣوﻻت زﯾﺎدی ﺻورت ﮔرﻓت .در اواﺋل  ١٩٦٦ﻋده ای از »ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ« ﺑود اﻧﺷﻌﺎب ﮐردﻧد و »اﺗﺣﺎدﯾﮫء
ﺟواﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(« ) UJC(MLرا ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد.
ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫء ﻋﻣﻠﯽ »اﺗﺣﺎدﯾﮫ« دﻓﺎع از وﯾﺗﻧﺎم و ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری ﺑود .رھﺑران اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ »س.ژ.ت« ،ﺑزرﮔﺗرﯾن
اﺗﺣﺎدﯾﮫء ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑود ،ﻋرﺻﮫء ﻣﮭم ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺟرﯾﺎن
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ« ﺑرای
اﯾﺟﺎد ﺣزب ﭘﯾﺷﺗﺎز اوﻟوﯾت ﻗﺎﺋل ﺑود .ﺟﻧﺑش ﻣﮫ ﮔراﯾﺷﺎت اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ-ﮐﺎرﮔری
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دھﻢ ﻣﮫ  :١٩٦٨ﺷﺐ ﺑﺎرﯾﮑﺎدھﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﯽ-ﻟﻮﺳﺎک ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﮫء ﭘﻠﯿﺲ

»اﺗﺣﺎدﯾﮫء ﺟواﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(« را رو ﮐرد .در آﺳﺗﺎﻧﮫء ﻧﺑردی ﮐﮫ
»اﺗﺣﺎدﯾﮫء ﺟواﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(« را رو ﮐرد .در آﺳﺗﺎﻧﮫء ﻧﺑردی ﮐﮫ
ﺑﮫ »ﺷب ﺳﻧﮕرھﺎ« ﻣﺷﮭور ﺷد ) ١٠ﻣﮫ( ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺑﺎ ﺑرﭘﺎ ﮐردن ﺳﻧﮕر در ﻣﺣﻠﮫء
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭘﺎرﯾس )ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن( ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد و اﺳﺗدﻻل ﮐرد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﺎر ﮐﺎرﮔرھﺎ
اﺳت و ھر ﻣﺑﺎرزه ای ﺑدون ﮐﺎرﮔران ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ،و داﻧﺷﺟوﯾﺎن را دﻋوت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﺎی ﺳﻧﮕر ﺑﻧدی ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺣﻼت ﮐﺎرﮔری ﺑروﻧد .اﮔرﭼﮫ »ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ« ﻧظرات ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﻣورد راﺑطﮫء ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری و داﻧﺷﺟوﯾﯽ داﺷت و ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات ﺧودﺑﺧودی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐرد ،در »ﺷب
ﺳﻧﮕرھﺎ« ﺷرﮐت ﮐرد .اﻣﺎ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔری از ﻗﯾﺎم داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐردﻧد و
ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت وﺳﯾﻊ و اﺷﻐﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ دﺳت زدﻧد و ﺑﺎ اﯾن ﺣرﮐﺗﺷﺎن ﻓراﻧﺳﮫ
را ﺗﮑﺎن دادﻧد .در اﯾن ﺷراﯾط »اﺗﺣﺎدﯾﮫ« ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﭘﯾوﺳت و »راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽ طوﻻﻧﯽ« ﺑﮫ
طرف ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﮔران ﺳﺎزﻣﺎن داد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧط
اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ و ﻏﯾرﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت ھم در ﻣﺧﺎﻟﻔﺗش ﺑﺎ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ھم در
دﻓﺎﻋش از ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷد )اﻋﺗﻘﺎدﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش
ﺧرده ﺑورژواﯾﯽ اﺳت و اﮔر زﯾﺎد رﺷد ﮐﻧد ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری را ﺗﺣوﯾل ﺑورژوازی ﻣﯽ
دھد و "ﺧرده ﺑورژوازی" رھﺑری ﺟﻧﺑش را در دﺳت ﻣﯽ ﮔﯾرد( .اﻣﺎ ﭘﯾوﺳﺗن ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﺑﮫ ﺟﻧﺑش دردی را دوا ﻧﮑرد .ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺧﯽ از اﻋﺿﺎی »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ« و ﻧﯾز ﻋده ای در ﺧود »اﺗﺣﺎدﯾﮫ« ،رژﯾم دوﮔل ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺟﺎن ﺳﺎﻟم
ﺑﮫ در ﺑرد ﮐﮫ ﺣزﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد و ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﻧرژی ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺷورش
ﻣﮫ رھﺎ ﮐرده ﺑود ﺟﮭت ﺑدھد .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ »اﺗﺣﺎدﯾﮫ« ﺑﮫ اﯾن اﻧﺗﻘﺎدھﺎ و راھﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﺎزھم
اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ ﺑود :در ﺑرﺧورد ﺑﮫ اﯾن ﺑﺣران ،داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدﻧد ﺗﺎ راه و ﭼﺎه را در ﻣطﺎﻟﻌﮫء ﻣﺗون ﭘﯾدا ﺑﮑﻧﻧد .و

 ■ ٢٤واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

اﯾن آﻏﺎزی ﺑود ﺑر ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺗﺟزﯾﮫء آن و ﺷﮑل ﮔرﻓﺗن ﺻف آراﯾﯽ ﺟدﯾدی
در ﺟﻧﺑش ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ.

!Libérez nos camarades
رﻓﻘﺎی ﻣﺎ را آزاد ﮐﻨﯿﺪ! ﭘﻠﯿﺲ از ﮐﺎرﺗﯿﮫ ﻻﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود!

ﻗﺑل از ﻣﺎه ﻣﮫ ،ﻓﻌﺎﻟﯾن »اﺗﺣﺎدﯾﮫ« ﮐﻣﮏ ﻓراوان ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎﺑﮭﺎی ﻏﯾرﻣﺟﺎز در ﺳﮫ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﮐرده ﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻧﺎﻧﺗر ،در داﻧﺷﮑدهء ادﺑﯾﺎت »ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳرخ« ﺑرﭘﺎﮐرده ﺑودﻧد
و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت در زاﻏﮫ ﻧﺷﯾﻧﮭﺎی ﮐﺎرﮔران ﻣﮭﺎﺟر ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن
درک اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﺑﮫ دو ﻧﻘل ﻗول اﮐﺗﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم» :آرﻣﺎن ﺧﻠق« در ﺷﻣﺎرهء
اول ﻣﮫ ﻧوﺷت» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗراردادن ﺧودﻣﺎن ﺗﺣت رھﺑری ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﮐﺎرﮔری ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾم ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﭼﯾﺳت و ﺳﻌﯽ ﺑﮑﻧﯾم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾم :ﻣﺎ
از آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﺧواھﯾم ﮔرﻓت ،آﻧﮭﺎ اﺳﺗﺎدان ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺑود« .اﻣﺎ ﻗﯾﺎم داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭼﻧد روز ﺑﻌد
»اﺗﺣﺎدﯾﮫ« را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﮐرد .در ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ ظﺎھراَ ﭘﯾش ﻧوﯾﺳﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎد از
ﺧود اﺳت و در ﻣﺎه ژوﺋن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،و ﺑﮫ ﺑﺣث در ﺑﺎرهء وﻗﺎﯾﻊ روزھﺎی  ١٠ﺗﺎ  ١٤ﻣﮫ
اﺧﺗﺻﺎص دارد ،ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت:
ﻣﺎ در طول اﯾن ﻣدت از ﻧﻘش ﺟرﻗﮫ زدن ﺑﮫ اﻧﻔﺟﺎر ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن
ﻏﻔﻠت ﮐردﯾم ،و ﮐم ﺑﮭﺎ دادﯾم ﺑﮫ ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ ،در ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫء
اوﻟﯾﮫ ،ﺟﻧﺑش ﺧﺷن ﺿد دوﮔل داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
اﯾﻔﺎ ﺑﮑﻧد ...ﺟﻧﮓ ﺿد دوﮔل ﮐﺎﻣﻼَ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ درﮔرﻓت ،آﻧﮭم ﻧﮫ ﺑر
ﺳرﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﭼون ﺳﺗم ﺑر طﺑﻘﮫء ﮐﺎرﮔر ،دﺳﺗﻣزدھﺎی
ﺑﺧوروﻧﻣﯾر ،ﯾﺎ ﺑﯾﮑﺎری ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑراﺳﺎس ﻧﻘد ]ﻧظﺎم[ آﻣوزﺷﯽ
ﭘوﺳﯾده ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ ﻧﻘد اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾدﺋوﻟوژی و ﻓرھﻧﮓ
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ﺟﺎﻣﻌﮫء اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺣﺗﺿر ﻣﺎ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﻣﺎ ﻧﮫ در
ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن و ﻧﮫ در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺳﯾﺳﺗم
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯾﻣﺎن ﺑرای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن اﺑﻌﺎدی آﻣﺎده
ﻧﺑودﯾم .اﯾن ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣواﺿﻊ در ﻣﺑﺎرزهء
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ را ﮐﮫ اھﻣﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺗﻧد ،ھم ﺑرای طﺑﻘﮫء
ﮐﺎرﮔر و ھم ﺑرای ﺟواﻧﺎن ،ﺧرده ﺑورژوا و ﺿد ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ
٣
ﺣﺳﺎب ﺑﯾﺎورﯾم.
ﺳﻮرﺑﻮن  ١٣ﻣﮫ  :١٩٦٨ﮔﺮد
ھﻤﺂﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﻗﻮل و ﻗﺮارھﺎی ﭘﻤﭙﯿﺪو در ﻣﻮرد
ﺧﺎﺗﻤﮫ دادن ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﯿﺲ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺮای
اداﻣﮫ ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
رﯾﺰی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺷﻌﺎر آوﯾﺰان
ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﺪ!«

درک ﻏﯾرﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ از ﻣﺑﺎرزهء طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑوﯾژه راﺑطﮫء ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣواﺿﻊ اﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣدﻋﯽ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم را رﻗم ﻣﯽ زﻧد .ﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﺟرﯾﺎﻧﺎت
ﮐﺎرﮔرﯾﺳت اﻣروز اﯾران ،ﮐﮫ ﺿد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﻧد ،ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن وﻓﺎدار اﯾن ﺟرﯾﺎن ھﺳﺗﻧد:
ھردو طﺑﻘﮫء ﮐﺎرﮔر را ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷدن و ﺳﺧﺗﯽ ﮐﺷﯾدن ﮐﺎرﮔران اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ
داﻧﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطراﯾﻧﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ طﺑﻘﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧوع ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻧدارد؛ ھر دو از
درک ﺧﺻﻠت ﺑورژواﯾﯽ ﻣﺑﺎرزات اﻗﺗﺻﺎدی طﺑﻘﮫء ﮐﺎرﮔر ﻋﺎﺟزاﻧد؛ ھر دو ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎطر روﺷﻧﻔﮑر ﺑودن و زﺣﻣﺗﮑش ﻧﺑودن ﻏﯾراﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد؛ ھر دو
ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﻣزاﺣم ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری و ﺗﮭدﯾدی ﺑرای آن ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد؛ ھر دو ﻣﯽ
ﺧواھﻧد ﺑرای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐردن ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ آن »ﺧﺻﻠت ﮐﺎرﮔری« ﺑدھﻧد؛ ھردو
ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ را ﺑﮫ ﭘﺷت ﺟﺑﮭﮫء ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ﺗﺑدﯾل ﺑﮑﻧﻧد.
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺟﻧﺑش ﻣﮫ ﻣﺎھﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن داد ،ﮔراﯾش اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ درون
»اﺗﺣﺎدﯾﮫ« ھم ﻣﺎھﯾت ﻏﯾراﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧود را رو ﮐرد .ھﯾﭼﯾﮏ از ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری
ﭼﺷﻣﮕﯾر و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧزﻣﺎن ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑود ﻧﺗواﻧﺳت ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯾش را از
ﺣرﮐت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎه ﻣﮫ ﺟﺑران ﺑﮑﻧد .ﺗﺿﺎد ﺑﯾن ﺷوراﻧﻘﻼﺑﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ای ﺑﺎرز ﺑود ﮐﮫ ﭼﺎره ای ﺟز اﻧﺣﻼل ﻓوری آن ﻧﺑود و در
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٦٨ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« داد ،ﮐﮫ اﻓرادی از ﭼﻧد ﮔروه ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ را
٣
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 ■ ٢٦واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

در ﺑرﻣﯽ ﮔرﻓت و ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﮫ ﯾﮏ وزﻧﮫء ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﮭم ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷد ،و ﺑﮫ ﻗول
ﯾﮑﯽ از ﻧﺎظرﯾن ،اﮔر در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺣﺛﯽ از ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻣﯽ آﻣد ﻣﻧظور »ﭼپ
ﭘروﻟﺗری« ﺑود.
در ﻣورد آﻟن ﮔﯾﺳﻣﺎر :او ﻗﺑل از ﻣﮫ  ٦٨در داﻧﺷﮑدهء ﻋﻠوم ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﮐرد و دﺑﯾر
ﮐل اﺗﺣﺎدﯾﮫء اﺳﺗﺎدان ﺑود .اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ،ﺗﺣت رھﺑری ﮔﯾﺳﻣﺎر ،از ﺷورش ﻣﮫ دﻓﺎع ﮐرد.
در روزھﺎی ﻧﺑرد ﻣﺎه ﻣﮫ ،ﺑوﯾژه ﺑﻌد از ﻧﺑرد روز ﺷﺷم ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ زﺧﻣﯽ ﺷدن و
دﺳﺗﮕﯾری داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷد ،ﮔﯾﺳﻣﺎر و رھﺑر »اﺗﺣﺎدﯾﮫء ﻣﻠﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓراﻧﺳﮫ« ﻣﻌﺗﻘد
ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای آزادی داﻧﺷﺟوھﺎ و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺳورﺑون ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس،
از ﻣوﺿﻊ ﻗدرت ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت وارد ﻣذاﮐره ﺑﺷوﻧد .اﻣﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾن ﮐﺎر را ﭘﺷت ﮐردن
ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺗﻠﻘﯽ ﮐردﻧد و ﮔﯾﺳﻣﺎر ﺑﻌد از ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧرﺳﯾدن ﻣذاﮐره ﻣﺗوﺟﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﺧودش
ﺷد .اﺗﺣﺎدﯾﮫء اﺳﺗﺎدان از ﭼپ ﮔراﯾﯽ ﮔﯾﺳﻣﺎر ﻧﺎراﺿﯽ ﺑود ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ از رھﺑری آن
اﺳﺗﻌﻔﺎ داد ) ٢٧ﻣﮫ( .ﮔﯾﺳﻣﺎر در ﺟﻧﺑش ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﻌد از ﻣﺎه ﻣﮫ و در »ﭼپ ﭘروﻟﺗری«
ﻧﻘش ﻓﻌﺎل ﺗری داﺷت.

ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺎده ﺟﻨﮓ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اطﺮاف
ﮐﺎرﺗﯿﮫ ﻻﺗﻦ ٦ :ﻣﮫ ١٩٦٨

 ٦ﻣﮫ  :١٩٦٨ﺑﻮﻟﻮار ﺳﻦ ژرﻣﻦ.
ﺷﺮوع زد و ﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ از ﮐﺎرﺗﯿﮫ ﻻﺗﻦ

 yﻧظرﺗﺎن در ﻣورد ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎی ﻓراﻧﺳﮫ در دوران ﭘس از ﻣﯽ  ٦٨و ﺑﮫ
طور ﻣﺷﺧص اﯾن اﺣزاب و ﺑﮫ وﯾژه »ﭼپ ﮐﺎرﮔری« و رھﺑران آن ﭼﯾﺳت؟ ﭘس از ﻣﯽ
 ٦٨دﻏدﻏﮫ ھﺎ و ﻣﺑﺎﺣث ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ در ﻓراﻧﺳﮫ ﺣول ﭼﮫ ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﺟرﯾﺎن داﺷت ،ﺑﺎ ﭼﮫ
ھدﻓﯽ دﺳت ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل اﯾن ﺣزب زدﻧد و ﺑرای ﭼﮫ اﻧﺷﻌﺎب در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ رخ داد؟ ﻋﻣﻠﮑرد
آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻣﯽ  ٦٨را ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟ ﮔﯾﺳﻣﺎر در دادﮔﺎھﯽ در ﺳﺎل ١٩٧٠
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷد ،دﻟﯾل اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﭼﮫ ﺑود؟ او اﻻن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد؟ ﮔوﯾﺎ ﺑﻧﯽ ﻟوی ﺑﻌد از ﻣﯽ
 ٦٨ﻣدﺗﯽ ﻣﻧﺷﯽ ﺳﺎرﺗر ﺑود و ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ ﯾﮭودﯾت ﮔروﯾد )و ﺑﮫ ﻗول ﺑﻌﺿﯾﮭﺎ ﻣﺳﯾری از
»ﻣﺎﺋو ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ« ﭘﯾﻣود( .ﻟطﻔﺎ َ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود را از ھر ﮐدام اﯾن ﻣﺳﺎﯾل اراﺋﮫ دھﯾد ﮐﮫ
ﺣول ﻣﺣور »ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎی ﻓراﻧﺳﮫ ﭘس از ﻣﯽ  «٦٨ﻣطرح ﺷده اﻧد.

ﺟﻧﺑش ﻣﮫ  ١٩٦٨و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ■ ٢٧

 šﺟﻧﺑش ﻣﮫ را ﻣﯽ ﺗوان ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ در ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب
آورد .ﭘس از ﻣﮫ  ١٩٦٨اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗرﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن رژﯾم دوﮔل ﺧودﺷﺎن را ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﻣﯽ
ﺧواﻧدﻧد ،و طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از روﺷﻧﻔﮑران از ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐردﻧد .طﺑق ﯾﮏ
ﺑرآورد ،در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ١٩٧٧ﺗﻌداد ﺑﯾﺳت وﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ،
ﻣﺣﻠﯽ و ﺳراﺳری ،در ﻓراﻧﺳﮫ وﺟود داﺷت .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﭘراﺗﯾﮏ و ﻣواﺿﻊ ﻣﺗﻔﺎوت
داﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ دﻏدﻏﮥ آﻧﮭﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎی ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ،ﺳﺎﺧﺗن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﺎ اﻓق ﻧوﯾن ﺑود .ﻣن ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﻧوع اﯾن ﺗﺷﮑﻼت و ﺗﺟﺎرب آﻧﮭﺎ ،ﻓﻘط ﺑﮫ دو
ﮔراﯾﺷﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﮫ  ١٩٦٨ﺑﯾﺷﺗر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﻣورد ﺑﺣث ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﻧد
اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم.
»ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ« ) (PCMLFﺑﻌد از ﻣﮫ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
اﻋﻼم ﺷد و ﺑﺷﯾوۀ ﻣﺧﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐرد و داﻣﻧﮥ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود ﺷد و ﻣواﺿﻌش
را از طرﯾق ﻧﺷرﯾﮥ اوﻣﺎﻧﯾﺗﮫ روژ )اوﻣﺎﻧﯾﺗﮫ ﺳرخ( ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯽ ﮐرد .اﻣﺎ ﻋده ای ﺑﺎ
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺷدن ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد و اﯾن اﺧﺗﻼف ﺑﺎﻋث اﻧﺷﻌﺎب و اﺧراج ﻋده ای از اﻋﺿﺎ
ﺷد .در ﺳﺎل  ،١٩٧٠ﻋده ای دﯾﮕر از رھﺑراﻧﺷﺎن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣزب دﺳﺗﮕﯾر
ﺷدﻧد و اﯾن ﻗﺑﯾل دﺳﺗﮕﯾرﯾﮭﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٧٦اداﻣﮫ داﺷت .ﺣزب ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﭼﯾن ﺑود ،از
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی دوﻟت ﭼﯾن دﻧﺑﺎﻟﮫ روی ﻣﯽ ﮐرد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ درﺳﺎل  ١٩٧٦ﯾﻌﻧﯽ ﭘس از
ﻣرگ ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ،ﺑورژوازی ﻧوﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐودﺗﺎ ﻗدرت را ﺑدﺳت ﮔرﻓت و اﺣﯾﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن را آﻏﺎز ﮐرد ،اﯾن ﺣزب ﺑﮫ دﻓﺎع از ﮐودﺗﺎﭼﯾﺎن ﭘرداﺧت ،در
 ١٩٧٨در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻓراﻧﺳﮫ ﺷرﮐت ﮐرد و در دھﮥ ﺑﻌد زوال ﯾﺎﻓت .اﯾن ﺣزب
ﻧﮫ در ﺗﺋوری ﻧﮫ در ﻋﻣل ﺑﮫ ﮔﺳﺳت از ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺳﻧﺗﯽ دﺳت ﻧﯾﺎﻓت .ﺑﺳﯾﺎری از
ﮔروھﺎی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻧﺷﻌﺎب از اﯾن ﺣزب ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﻧد.
اﮔر »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳرﮐوﺑﯽ ﺟﻧﺑش ﻣﮫ
و ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷدﻧش زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺷد ،ﻓﻌﺎﻟﯾن »اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﺟواﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷدن ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزۀ ﻋﻠﻧﯽ و ﻧﯾﻣﮫ ﻋﻠﻧﯽ روی
آوردﻧد .اﺑﺗدا ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﻣﮫ ،ﮔروھﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ اﻧﺣﻼل ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑودﻧد و ﮔروه
دﯾﮕر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ ﻧوﺳﺎزی رﻓﺗﻧد و »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« را ﺑوﺟود آوردﻧد .ﭼﻧد
ﻣﺎه ﺑﻌد ،در اواﺋل  ،١٩٦٩ﺑﺎ ﭘﯾوﺳﺗن ﻋدۀ زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯾن »ﺟﻧﺑش  ٢٢ﻣﺎرس«» ،ﭼپ
ﭘروﻟﺗری« اﻋﺗﺑﺎرو ﻧﯾروی ﺑﯾﺷﺗری ﯾﺎﻓت .ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺻف ﺑﻧدﯾﮭﺎ ،ﯾﮏ ﮔروه
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﺗﺷﮑﯾﻼت »زﻧده ﺑﺎد اﻧﻘﻼب« ) (١٩٧١-١٩٦٩را ﺑوﺟود آورد.
ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر ﺗوﺿﯾﺢ داد زﯾرا اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻧد ﺳﺎل ﺣﯾﺎت ﺧود ﺗﺟرﺑﮥ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ وﺳﯾﻊ و ﻣﺗﻧوع داﺷت و از ﻧظر ﺗﺋوری
ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ دﺳت زد .ﻣن ﻓﻘط ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧم و آﻧﮭم ﺗﺋوری و
ﭘراﺗﯾﮏ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣزب اﺳت.
ﺧود ﺣزب
»ﭼپ ﭘروﻟﺗری« از اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘروﻟﺗری در ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ
ِ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺗﺎد ﺑورژوازی ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار داده ﺑود اﻟﮭﺎم ﻣﯽ ﮔرﻓت.
ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از اﯾن »اﻧﻘﻼب در اﻧﻘﻼب« و ﺑﺎ درک ﻣﺣدودی ﮐﮫ از آن داﺷت ،ﺗﻼش ﮐرد
ﮐﮫ در ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻧوﯾﻧش ﻧظم ﺳﻧﺗﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺑرﻗرار ﻧﺷود و ﺑوﯾژه در دو ﺳﺎل اول

 ■ ٢٨واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﻓﻌﺎﻟﯾﺗش در زﻣﯾﻧﮥ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧظﺎم ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر رھﺑر و ﻏﯾررھﺑر
را ﺑرھم زد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﻧﮫ از ﯾﮏ ﻣرﮐزﺣزﺑﯽ ﺑﻠﮑﮫ از طرﯾق ﮐﻣﯾﺗﮫ
ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﮐﺷوری رھﺑری ﻣﯽ ﮐرد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎ از
طرﯾق ﺟﻠﺳﺎت »ﺷورای ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎرﮔران« ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﭘروﺳﮫ
)ﻋﻣﻼَ و ﺑطور اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر( ﻋده ای ﺑﮫ ﻋﻧوان »رھﺑر« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷدﻧد اﻣﺎ
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑﺎ ﺗﻣﺎﯾز ﺑﯾن رھﺑران و ﻏﯾررھﺑران ﻣﺧﺎﻟف ﺑود و ﺑراﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺷوراھﺎ
را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐرد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،در ﻋرﺻﮥ ﺗﺋوری ﻧﯾز ،ﺑرﺧﻼف دﯾد ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ و
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﺧﺎﻟف ﺣزب ﭘﯾﺷﺗﺎز ﺑود و ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺟوﺷش ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺧودﺑﺧودی ﺑود.
درادﺑﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ،ﺧط ﻣﺷﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
»ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺧودﺑﺧودی« ﯾﺎ »ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺿدﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .در واﻗﻊ،
»ﭼپ ﭘروﻟﺗری« ﺑدﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺳﻧﺗﯽ ﻗرار داد ﻧﮫ ﯾﮏ ﺣزب
دارای ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻧوﯾن ﺑﻠﮑﮫ اﻟﻐﺎی ﺣزب ﺑود و ﺗﻘدﯾس ﺧودﺟوﺷﯽ و ﺗﺟرﺑﮫ ﮔراﯾﯽ،
ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم و روزﻣرﮔﯽ ﺑود.
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ،ﺑرﺧﻼف درک »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« ،ﻣﺧﺎﻟف دﻧﺑﺎﻟﮫ روی از ﻣﺑﺎرزات
ﺧودﺑﺧودی و روزﻣرﮔﯽ اﺳت و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﮐردن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺧﻠق دﻧﯾﺎﯾﯽ
ﻓﺎرغ از اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم اﻣری ﺑﺳﯾﺎرآﮔﺎھﺎﻧﮫ ،ﭼﺎﻟش ﮔراﻧﮫ و ﭘﯾﭼﯾده اﺳت و ﺑدون ﺗﺋوری
اﻧﻘﻼﺑﯽ و رھﺑری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون ﺣزب ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت ،آﻧﮭم ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوان
ﺗﺋورﯾﮏ و آﮔﺎھﯽ و ﭼﺷم اﻧداز درﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﻠﮑﮫ دارای دﯾﺳﯾﭘﻠﯾن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺗﻘﺳﯾم
ﮐﺎر ﺑﺎﺷد .ﺣزب ﺧودش ﭘدﯾده ای طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺣﺻول ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت ،و ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗن آن ﺑﮫ ﻣﻧظور از ﺑﯾن ﺑردن ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﺗﺋوری
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ﻗﺑل از ﻣﺎﺋو ،ﺑﮫ درک اﯾن ﺗﺿﺎد )از ﺑﯾن ﺑردن طﺑﻘﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزاری
ﮐﮫ ﺧودش ﻣﺣﺻول ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت( ﺗوﺟﮫ ﻧﮑرده ﺑود .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮥ
دوﻟت ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﮐرده ﺑودﻧد .ﻣﺎﺋو از اواﺋل زﻧدﮔﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اش ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ درک
ﺗﺎرﯾﺧﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از اﯾن ﺗﺿﺎد رﺳﯾد و ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ را در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ
ﺑﺎﻻﺗری ارﺗﻘﺎ داد .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ﻣﺛل ھر ﭘدﯾدۀ دﯾﮕر ،از ﺷﺑﮑﮫ ای از ﺗﺿﺎدھﺎ ﺑوﺟود
آﻣده ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﮥ آن وﺣدت ﺿدﯾن ﺑﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ﭘروﻟﺗری و ﺧط ﻣﺷﯽ ﺑورژواﯾﯽ اﺳت.
اﯾن ﺗﺿﺎد ﺳﺎﯾر ﺗﺿﺎدھﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ ﺣزب )از ﺟﻣﻠﮫ راﺑطﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻣﯾﺎن
دﻣﮑراﺳﯽ و ﺳﺎﻧﺗراﻟﯾﺳم ،ﺣزب و طﺑﻘﮫ ،رھﺑری و ﮐﺎدرھﺎ ،رھﺑری و اﻋﺿﺎ ،ﺣزب و
ﺗوده ھﺎ ،روﺷﻧﻔﮑران و ﺗوده ھﺎ ،و ﮐﺎر ﻓﮑری و ﺑدﻧﯽ( را ﺷﮑل ﻣﯽ دھد .ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت و از ﺟﻣﻠﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﺧط ﻣﺷﯽ ﺑورژواﯾﯽ در ﺣزب
وﺟود ﺧواھد داﺷت .ﻣﺎﺋو از ﺳﺎل ھﺎی  ١٩٣٠ﺑﮫ ﺑﻌد در دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐردن ﺑﺎ اﯾن
ﻣﺳﺄﻟﮫ راه ﺣﻠﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾش ﮔذاﺷت از ﺟﻣﻠﮫ »ﻣﺷﯽ ﺗوده ای«» ،ﻣﺑﺎرزۀ دو ﺧط« )ھم در
درون ﺣزب و ﺧﺎرج از آن( ،و »اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ )روﺑﻧﺎﯾﯽ(« .از دﯾد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ،ھﯾﭻ
ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣزب ،ارﮔﺎن رھﺑری اﻧﻘﻼب ،ﺑﺗواﻧد ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﻣﺎﻧد و از اﯾن رو ﺑﺎﯾد ﺧودش در ﭘروﺳﮥ ﻣﺑﺎرزۀ ﻣدام ﻣﯾﺎن ﺧط ﻣﺷﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑورژواﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺷود ،و ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎرﮐس »آﻣوزﮔﺎر ،ﺧودش ﺑﺎﯾد آﻣوزش
ﺑﺑﯾﻧد« .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺑﺎوﺟود اﯾﻧﮑﮫ »ﻧظم ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ« و »ﺣزب« ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﺑزاری
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در دﺳت ﺧط ﺑورژواﯾﯽ درون ﺣزب ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد اﻣﺎ
ﺑرﺧﻼف ﺗﺻور »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« ،اﯾن ﻣﺷﮑل را ﻧﻣﯽ
ﺗوان ﺑﺎ ﺣذف ﺣزب و ﻟﻐو ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﯾن رھﺑر و
ﻏﯾررھﺑر و ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺣل
ﮐرد.
درک »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« از ﺣزب ﺑﺎ ھﻣﮥ ﻣواﺿﻊ و
ﭘراﺗﯾﮑش ھﻣﺧواﻧﯽ داﺷت .ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن در رأس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻗرار داﺷت .رھﺑری
»س.ژ.ت« )ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧﻔوذ
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود( ﺑﮫ ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐرد .در ﺑﻌﺿﯽ
ﻣوارد ﮐﮫ »س.ژ.ت« ھم ﺣﺿور ﻧداﺷت ،ﻣدﯾران
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﺗرل ﻓﻌﺎﻟﯾن را ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﭘﻠﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دادﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾن
»ﭼپ ﭘروﻟﺗری« در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻣدام دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ داد ﺑطورﯾﮑﮫ در ﻣﺎرس  ١٩٧٠ﺣﮑوﻣت ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺳرﮐوب آﻧرا
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ َ ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑﮕﯾرد .اﺑﺗدا وزﯾر ﮐﺷور اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻼم ﮐرد و ارﮔﺎن
ﻋﻠﻧﯽ آن ﯾﻌﻧﯽ »آرﻣﺎن ﺧﻠق« ﺗوﻗﯾف ﺷد .دو وﯾراﺳﺗﺎر ﻧﺷرﯾﮫ ،ﻟو داﻧﺗﮏ و ﻟو ﺑری ) Le
 Brisو ، (Le Dantecدﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد و ﭘﻠﯾس ﺑﮫ ﺗﺻرف روزﻧﺎﻣﮫ و دﺳﺗﮕﯾری
ﻓروﺷﻧدﮔﺎن ﭘرداﺧت و ﮐﺎر ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﻓروش روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧدان و
ﻣﺣروﻣﯾت داﺋم از ﻣﺷﺎﻏل دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ ﺷد .در اﯾن ﺷراﯾط ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزۀ ﻋﻠﻧﯽ را ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از طرﯾق ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻋﻠﻧﯽ وﺳﻌت ﺑدھد و آﻟن
ﮔﯾﺳﻣﺎر ﺳﺧﻧﮕوی اﺻﻠﯽ آن ﺷد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻼَ اﺷﺎره ﮐردم ،او ﻗﺑل از ﻣﮫ  ٦٨در
داﻧﺷﮑدۀ ﻋﻠوم ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﮐرد و دﺑﯾر ﮐل اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﺳﺗﺎدان ﺑود .ﺣﮑوﻣت او را از ﺷﻐل
ﺗدرﯾس ﻣﺣروم ﮐرد و ﺧودش ﺗﺣت ﻓﺷﺎر اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﺳﺗﺎدان ،ﮐﮫ از ﺷورش ﻣﮫ دﻓﺎع ﻣﯽ
ﮐرد اﻣﺎ ازﭼپ ﮔراﯾﯽ او ﻧﺎراﺿﯽ ﺑود ،از رھﺑری آن اﺳﺗﻌﻔﺎ داد.
ﮔﯾﺳﻣﺎر در ژوﺋن  ١٩٧٠دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .در دادﮔﺎه ،ﺷﺎﮐﯽ )ﺣﮑوﻣت دوﮔل( ﺑﮫ
ﺻراﺣت اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑر ﺳر اﯾن »ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم آﯾﺎ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﺳﻠﯾم ]آﻧﮭﺎ [ ﺑﺷوﯾم ﯾﺎ ]در ﻋرﺻﮥ ﻗدرت[ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾم« .اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻔﺻﯾل
ﺑﺳﯾﺎر دارد و اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ آﻧﮭﺎ در دﺳت اﺳت .ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮑﻧم ،ﻣﺟﺎزات
ﮔﯾﺳﻣﺎر از ﻗﺑل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﺑود و ﺑﮫ ھﯾﺟده ﻣﺎه زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷد ﮐﮫ ﭘﻧﺞ ﻣﺎه آﻧرا
در زﻧدان اﻧﻔرادی ﮔذراﻧد.
اﮔرﭼﮫ ﺳرﮐوب اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت اﻣﺎ »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« ﻣﺑﺎرزات رادﯾﮑﺎل زﯾﺎدی ﺑﮫ راه
اﻧداﺧت و ﺑﯾش از ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﭼپ ﻣطرح ﺑود و ﻣورد ﺣﻣﻠﮥ رژﯾم دوﮔل ﻗرارﻣﯽ
ﮔرﻓت .ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ دﻓﺎع از آن ﺑرﺧﺎﺳﺗﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﯾﻣون دوﺑوار و ژان ﭘل ﺳﺎرﺗر در
اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗوﻗﯾف »آرﻣﺎن ﺧﻠق« و وﯾراﺳﺗﺎراﻧش ﺑﮫ ﻓروش و ﺗوزﯾﻊ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ
ﭘرداﺧﺗﻧد و ﻓراﻧﺳوا ﻣﺎﺳﭘرو ،ﻧﺎﺷرو ﮐﺗﺎﺑﻔروش ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﻧﮕﮭداری و ﻓروش روزﻧﺎﻣﮫ
ﻧﺸﺮﯾﮫ »آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ«

 ■ ٣٠واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗرارﮔرﻓت .ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻣداوم روزﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﺎرﺗر وﯾراﺳﺗﺎری آﻧرا
ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت .ﺻدھﺎ ﻧﻔر از دﺳﺗﮕﯾرﺷدﮔﺎن زﻧداﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﻧوﯾﻧﯽ از ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
دوﻟت ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد .در اﯾن زﻣﺎن ﻣﯾﺷل ﻓوﮐو در راﺑطﮫ ﺑﺎ وﺿﻊ زﻧداﻧﮭﺎ و زﻧداﻧﯾﮭﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯽ ﮐرد.
در ﺳﺎل  ١٩٧٢ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی اﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﯾر اورﻧﯽ ) (Overneyﮐﮫ
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ رﻧو ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد و اﺧراج ﺷده ﺑود و ﺑرای ﭘﺧش اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗﮫ
ﺑود ﺑﮫ ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ﻣﺄﻣورﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﻣراﺳم ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﯾﺎد او ﺑرﮔزار ﺷد.
ﮐﺎرﮔران ﺑرای ﺷرﮐت در اﯾن ﻣراﺳم از ﻣﺣﻼت ﺧود ﺑﮫ طرف ﭘﺎرﯾس ﺣرﮐت ﮐردﻧد .ﺑﺎ
وﺟود آﻧﮑﮫ »س.ژ.ت« از ﮐﺎرﮔران ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﻣراﺳم ﺷرﮐت ﻧﮑﻧﻧد اﻣﺎ ﻋده
ای از اﻋﺿﺎی اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ در آن ﺷرﮐت ﮐردﻧد .ﮐﺎرﮔران و داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوزان
و روﺷﻧﻔﮑران ﭼپ ﺑﺎزو در ﺑﺎزو ﺑﺎ ﭘرﭼم ھﺎی ﺳرخ ﺳرود اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد.
اﻣﺎ »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« داﺷت ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧود ﻣﯽ رﺳﯾد زﯾرا ﺑﺎ ﺧط ﻣﺷﯽ و ﭘراﺗﯾﮏ
ﺧودﺑﺧودی ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت در طوﻻﻧﯽ ﻣدت در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻼت دوﻟت دوام ﺑﯾﺎورد و ﻧﮫ از
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﻣداوم ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ
زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺷدن رﺷد ﮐرد و ﺷﺎﺧﮥ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑوﺟود آورد ﮐﮫ ﭼﻧد آﮐﺳﯾون از ﺟﻣﻠﮫ دو ﻣورد
آدم رﺑﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم داد .دو ﮔراﯾش ﻣﺗﻔﺎوت ﺷﮑل ﮔرﻓت :ﯾﮑﯽ ﺧودداری از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ
و دﯾﮕری ﺗوﺳل ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ .و ﺑﺎﻻﺧره رھﺑری در ﺳﺎل  ١٩٧٣ﺑﺎ اﯾﺟﺎد
ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺑﻧﺎم »ﻣﻘﺎوﻣت ﺧﻠﻘﯽ ﻧوﯾن« ) (NRPﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ اﻧﺣﻼل ﺳﺎزﻣﺎن ﮔرﻓت ،اﮔرﭼﮫ
ﺑﻌﺿﯽ از ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آن ﻣﻘﺎوﻣت ﮐردﻧد و ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺗﺣت ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺷﺎن اداﻣﮫ
دادﻧد و ﻋده ای روزﻧﺎﻣﮫ »آرﻣﺎن ﺧﻠق« را ﺗﺎ  ١٩٧٦ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد از
اﻧﺣﻼل ،ﮔﻔﺗﮥ  ١٩٧٧ﯾﮑﯽ از رھﺑرانِ ،ﺑﻧﯽ ﻟوی ) ،(Béni Lévyﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﺧط و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧودﺑﺧودی را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد :ﻟوی ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از
آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺧودش در ﻣورد اﻧﻘﻼب ﺗردﯾد ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود و ﭼون اﻣﮑﺎن داﺷت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﭘردازد ،ﺧودش ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ آن را ﻣﻧﺣل ﺑﮑﻧد .ﺷﺎﺧﮥ ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﮭدﯾد
ﺑﮫ اﻧﺷﻌﺎب ﮐرده ﺑود و ﯾﮑﺳﺎل طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﻟوی ﺑﺗواﻧد ﻧظرش را در ﻣورد اﻧﺣﻼل
ﺗﺣﻣﯾل ﺑﮑﻧد» :ﻣن ﺣﺎﻻ ھﻣﺎﻧﻘدر ﺑﮫ ﻣﻧﺣل ﮐردن »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺄﺳﯾس آن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯾﮑﻧم .ﻣﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐردﯾم از ﺗوﻟد ﯾﮏ ﮔروه ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از
»ﭼپ ﭘروﻟﺗری« ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﺗواﻧﺎﺋﯽ و ﻣﺷروﻋﯾت ﺑرﺧﺎﺳﺗن از »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« و
٤
در ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﻣﮫ  ١٩٦٨را ﭘﯾدا ﺑﮑﻧد«.
در اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﻟوی ﻣﯽ ﺗوان درک ﻏﯾراﻧﻘﻼﺑﯽ رھﺑران »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« از اﻧﻘﻼب،
ﺣزب ،ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ،و ﺟﻧﺑش ﻣﮫ  ٦٨را درﯾﺎﻓت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳران
ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ژاﭘن ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﮑزﯾﮏ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧظﺎﻣﺷﺎن در ﺧطر
اﺳت ،ﻟوی و ﮔﯾﺳﻣﺎر و اﻣﺛﺎل آﻧﮭﺎ ﻧﯾز از ﭘﯾﺷرﻓت اﻧﻘﻼب اﺣﺳﺎس ﺧطر ﻣﯽ ﮐردﻧد .در
ﺧود ﻓراﻧﺳﮫ ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ،ﺳران ﺟﻣﮭوری ﭘﻧﺟم ﻓراﻧﺳﮫ در ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﮔﯾﺳﻣﺎر و در
Ronald Fraser et al, 1968: A Student Generation in Revolt. London: Chatto and
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ﻣوارد دﯾﮕر ﺑﮫ ﺻراﺣت اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺣﻔظ ﻗدرت ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺣﯾﺎﺗﯽ
اﺳت .در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ )اف .ﺑﯽ .آی( ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻟﯾﻧدن ﺟﺎﻧﺳن
اﺧطﺎر ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﺗداوم ﺷورش ﺟواﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻣﻧﯾت ﮐﺷور را
ﺗﺄﻣﯾن ﺑﮑﻧﻧد .در ﺳﺎل  ،١٩٧٣ﮔروھﯽ از ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارھﺎی آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ،ژاﭘن و
اروﭘﺎ »ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ« را ﺗﺄﺳﯾس ﮐردﻧد ﮐﮫ ھدف آن راھﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود .آﻧﮭﺎ در ﮔزارش ﻣﻔﺻﻠﺷﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺑﺣران دﻣﮑراﺳﯽ« اﺧطﺎر
ﮐردﻧد ﮐﮫ دوﻟﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﻋﻠت »دﻣﮑراﺳﯽ زﯾﺎده از ﺣد« ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺣﮑوﻣت
ﮐردن را از دﺳت داده اﻧد ٥.وﯾﻠﯾﺎم داﮔﻼس ،ﻟﯾﺑرال ﺗرﯾن ﻗﺎﺿﯽ دﯾوان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺷور
آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮫ ﻧﺣو دﯾﮕری ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن را ﻣﮭﺎر ﺑﮑﻧد .او در
ﺳﺎل  ١٩٦٩ﻧوﺷت ﮐﮫ اﯾن ﺷورﺷﮭﺎ ﺑرای ﻧﺟﺎت دﻣﮑراﺳﯽ ﻟﯾﺑرال ﺿروری اﺳت زﯾرا
اﮔر ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘر ،ﻗواﻧﯾن ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز ،آﻣوزش ﻏﻠط ،ﻧﻘض آزادﯾﮭﺎی
ﻣدﻧﯽ و ﻏﯾره ﺗوﺟﮫ ﻧﺷود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺗوﺳل ﻣﯽ ﺷوﻧد ٦.رھﺑران »ﭼپ ﭘروﻟﺗری«
از ﺟﻣﻠﮫ ﮔﯾﺳﻣﺎر و ﻟوی ،ﻣﺎﻧﻧد دوﻟﺗﻣردان ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،از ﭘروﺳﮥ رادﯾﮑﺎﻟﯾزه ﺷدن ﺑﯽ
وﻗﻔﮥ ﺟﻧﺑش ﺑﮫ وﺣﺷت اﻓﺗﺎدﻧد ،ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن روﺣﯾﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رﻓت» :واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش!
آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!«
آﻟن ﺑﺎدﯾو اﺧﯾراَ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ درس ھﺎی اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾش ﺑرای ﺳﯾﺎﺳت
ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ھﻧوز آﻣوﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد اﮔرﭼﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮥ اﻟﮭﺎم ﻗطﻌﯽ ﺑرای ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم
ﻓراﻧﺳﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٧ﺗﺎ  ١٩٧٥ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓﺗﻧد و »ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﻓراﻧﺳوی ﺗﻧﮭﺎ
ﮔراﯾش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻧوآوراﻧﮫ در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﻌد از ﻣﮫ  ١٩٦٨ﺑود« )ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﯾﮏ ﺑﮫ دو ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ
ﺷود«( ٧.درﺳت اﺳت ﮐﮫ درس ھﺎی اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ھﻧوز آﻣوﺧﺗﮫ ﻧﺷده اﻧد ،و
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﻋرﺻﮥ ﺳﯾﺎﺳت را در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑرای ﻣدﺗﯽ دﮔرﮔون ﮐرد اﻣﺎ ﺳؤال ﻣﮭم اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﭼرا ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎ در ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﺗر ﻓراﻧﺳﮫ و در ﮐوران ﭘراﺗﯾﮏ ﻓﺷرده و وﺳﯾﻊ
اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣزب ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ از ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٨٠ﺑﮫ ﺑﻌد
درﻋرﺻﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺿوری ﻧداﺷﺗﻧد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ ،در ﺷراﯾطﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت و دﺷوارﺗر ،ﺟﮭش ﺑزرﮔﯽ در ﻋرﺻﮥ ﺗﺋوری و اﯾدﺋوﻟوژی ﮐردﻧد ،و در
ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﻧﻘش ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای ﺑرﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤال ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﭘرداﻣﻧﮫ دارد .آﻧﭼﮫ ﺗﺎ ﺣدی روﺷن اﺳت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎی ﻓراﻧﺳﮫ ﺑوﯾژه »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« ﮔرﻓﺗﺎر اﮐوﻧوﻣﯾﺳم ﺑودﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺟﻧﺑش ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ھم ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻣﺷﮑل دﺳت ﺑﮫ ﮔرﯾﺑﺎن ﺑود .اﻣﺎ اﮔر در آﻣرﯾﮑﺎ،
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﺑﺎرزۀ ﻋظﯾﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﮐوﻧوﻣﯾﺳم ﺑراه اﻧداﺧﺗﻧد و آﻧرا در ﺗﺋوری و ﻋﻣل
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دوراﻧداﺧﺗﻧد ،در ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺎ آن ﺳﺎزش ﮐردﻧد» .ﭼپ ﭘروﻟﺗری« راﺑطﮥ ﺗﺋوری و ﻋﻣل را
ﺑﮫ ﺷﯾوۀ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ-ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ درک ﻧﻣﯽ ﮐرد ،ﺑﮫ ﻋﻣل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﮔﯾرا دﺳت ﻣﯽ زد
و ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺗﺋوری را از ﻋﻣل و از وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯾرون ﺑﮑﺷد.
ﮐﺗﺎب »ﺑﺳوی ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ« ) (Vers la guerre civileﻧوﺷﺗﮥ ﮔﯾﺳﻣﺎر ،ژوﻟﯽ،
و ﻣوران ،ﮐﮫ در  ١٩٦٩ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ،ﺑﮫ ﺗﻌﻣق و ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از دودﻟﯽ »اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﺟواﻧﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت(« در ﺷرﮐت در ﺟﻧﺑش ﻣﮫ ﻣﯽ ﭘردازد .اﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی
از اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﻧﺗواﻧﺳت آﻧﮭﺎ را از ﻋرﺻﮥ »روزﻣرﮔﯽ« ﻣﺑﺎرزه ﺑﮫ ﻋرﺻﮥ ﺗﺋوری ﭘﺧﺗﮥ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ-ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ ،و درک دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از راﺑطﮥ ﺑﯾن
ﺗﺋوری و ﻋﻣل ،راﺑطﮥ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺎرﮔری ،و راﺑطﮥ ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺑرﺳﺎﻧد .در زﻣﯾﻧﮥ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻧﯾز ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺷﺎره ﮐردم» ،ﭼپ ﭘروﻟﺗری« درﮐﯽ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ از ﺣزب ﭘروﻟﺗری ﻧداﺷت ،و ﺑﺎ اﯾن آﺷﻔﺗﮕﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد از اوﺿﺎع ﻋﺎﻟﯽ ﻓراﻧﺳﮫ ﺑرای داﻣن زدن ﺑﮫ اﻣواج اﻧﻘﻼب ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده
ﺑﮑﻧﻧد .ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ در ھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ وﺟود ﺷراﯾط ﻣﺗﻔﺎوت دو ﮐﺷور ﺑﺎ ﭼﺎﻟش
ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ در ﻋرﺻﮥ ﺗﺋوری و ﻋﻣل ﻣواﺟﮫ ﺑودﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑرﺧﻼف رﻓﻘﺎی
ﻓراﻧﺳوﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﻧﻘد ﺗﺋورﯾﮏ ﻋﻣﯾق آواﻧﺗورﯾﺳم )ﻣﺷﯽ ﭼرﯾﮑﯽ( ،ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ،اﮐوﻧوﻣﯾﺳم
و ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم دﺳت زدﻧد و ﺗﻼش ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای درک ﺗﺋورﯾﮏ اﻧﺷﻌﺎب در ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘروﻟﺗری ﮐردﻧد و در زﻣﯾﻧﮥ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻧﯾز دﭼﺎر
ﺗوھﻣﺎت ﻟﯾﺑراﻟﯽ ﻧﺷدﻧد .ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ )ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺑﺎب
آواﮐﯾﺎن ﮐﮫ رھﺑر ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎﺳت( »ﺗﺋوری« ﺳﮫ ﺟﮭﺎن و ﮐودﺗﺎی دن
ﺳﯾﺎﺋو ﭘﯾن را ﺑدون ﺗردﯾد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ رد ﮐردﻧد .و اﻣروز ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺟﺎرب
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺧود ﻣﺎﺋو ﺑرﺧوردی اﻧﺗﻘﺎدی-ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﻓراﻧﺳﮫ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت و ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در اﯾن
زﻣﯾﻧﮫ ﻓراوان اﺳت ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ داﻧم ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت.
اطﻼﻋﺎت و ﺗﺣﻠﯾل ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺣدود ﺗر اﺳت .ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥ »واﻗﻊ
ﺑﯾن ﺑﺎش ،ﻧﺎﻣﻣﮑن را طﻠب ﮐن :دھﮥ  ٦٠در ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ« اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺟﻠﮥ
»ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓﺗﺢ« ،ﺷﻣﺎرۀ  ،١٢ﺳﺎل  ،١٣٦٧ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑﯾﺳﺗﻣﯾن
ﺳﺎﻟﮕرد ﺟﻧﺑش ﻣﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ٨.در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ﮐﮫ ﻧﻘد ﭼﻧد ﮐﺗﺎب ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی  ١٩٦٠اﺳت ،در ﺿﻣن اﺷﺎره ﺑﮫ رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« ،ﻧظرات
ﻧﺎدرﺳت آن درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﻧﻘد ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤال ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﮔردﯾﺳﯽ ﺑﻧﯽ ﻟوی »از ﻣﺎﺋو ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ« ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ
ﺗﺑدﯾل ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺑﮫ ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾﺎ ﺿداﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﺳﮥ ﭘر از ﺗﺿﺎد ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ اﺳت .ﭼﮫ در ﺷرق
و ﭼﮫ در ﻏرب ،اﻓرادی در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ از ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ دﻧﯾﺎی ﮐﮭن روی ﺑر ﻣﯽ
ﮔرداﻧﻧد و ﺑﺎ ﭘﻧﺎه ﺑردن ﺑﮫ دﯾن و ﻋرﻓﺎن و ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﮐرﻧش ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود ﻣﯽ
http://www.sarbedaran.org/rim/jbf/j12dahe60.htm
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ﭘردازﻧد .و اﯾن در ﺑﯾن ھﻣﮥ ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺷود .در ﻣﯾﺎن ﺗﺋورﯾﺳﯾن ھﺎی
ﻣﮑﺗب ﻓراﻧﮑﻔورت ،ھورﮐﮭﺎﯾﻣر ﺑﮫ ﻋرﻓﺎن ﯾﮭودی رﺳﯾد و ﯾﺎ روﺷﻧﻔﮑران ﻏﯾرﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﻧظﯾر ﻣﯾﺷل ﻓوﮐو ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« اﯾران رﻓﺗﻧد )اﻟﺑﺗﮫ ﻓوﮐو ﺑﻌداَ اﻧﺗﻘﺎد از
ﺧود ﻣﻼﯾﻣﯽ ﮐرد( .ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﭘروﺳﮫ از دﯾد ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻣﺷﮑل ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ
ِ
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم در ﺗﮑﺎﻣل درک ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،راﺑطﮥ ﺑﯾن ارادۀ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺧط ﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ
و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ را ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﻣطرح ﮐرده اﺳت.
اﺑﺗدا از ﺑدﯾﮭﯾﺎت ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧم .ھﯾﭻ ﻓردی ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،آﻧﺎرﺷﯾﺳت ،اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻟﯾﺑرال ﯾﺎ
ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﻣﯽ آﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﺑﮫ ﻗول ﻣﺎرﮐس ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ادﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ
طﺑﻘﮫ اﻟزاﻣﺎ َ اﻋﺿﺎی آن طﺑﻘﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﮐﺛر ﮐﺎرﮔران ﻧﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﻧد ﻧﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾﺎ اﮐﺛر
زﻧﺎن ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ھﯾﭻ ﮐﺎرﮔری را ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮥ روزﻣرۀ ﺳﺗم ﻣردﺳﺎﻻری ھﯾﭻ زﻧﯽ را ﻓﻣﯾﻧﯾﺳت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
اﻓراد ﻣواﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﯽ را در طﯽ زﻧدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺑﻘﺎﺗﯽ و در ﺟرﯾﺎن ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧﻧﻧد .ﻣﺎرﮐس و اﻧﮕﻠس و ﻟﻧﯾن و ﻣﺎﺋو ﻧﯾز در آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﺑودﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ھﻣﮥ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﮔﺳﺳت از ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﻏﯾرﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
و ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺣﺎﮐم در ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ ﮔﺳﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑرای ھﻣﮫ ﻗطﻌﯽ و ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻧﯾﺳت و ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﺿﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﻏﯾرﮐﻣوﻧﯾﺳت
و ﺿدﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ھم ﮔﺳﺳت اﯾن ﻗﺑﯾل ﻣﺑﺎرزﯾن از طﺑﻘﺎت
اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔر و ھم ﺑرﮔﺷت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ »اﺻل ﺧوﯾش« )ﺑﺎ ﻋﺎرﯾﮫ ﮔرﻓﺗن از زﺑﺎن ﻣوﻻﻧﺎ ﺟﻼل
اﻟدﯾن روﻣﯽ( ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﺳﮥ ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .در اﯾران ﮐﺳﺎﻧﯽ
ازﻻھوﺗﯽ ﺷﺎﻋر ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن »ﭘﯾﮑﺎر در راه آزادی طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر« از ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ و
ﺳﯾﺎﺳت دﯾﻧﯽ ﺷروع ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﮔﺳﺳت از آن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷدﻧد .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
اردﯾﺑﮭﺷت  ١٣٤٣ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای ﻣدﺗﯽ در زﻧدان ﻗﺻر ﺑﮫ ﺳر ﺑرد،
ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ھم ﺑﻧدﯾﮭﺎﯾش آﺧوﻧدی ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن زﻧداﻧﯽ
ﺷده ﺑود .اﯾن ﺷﺧص را )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز آﺧوﻧد ﺑود( رژﯾم ﻣﺄﻣور ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ردﯾﮫ ای
ﺑر اﺻول ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻓﻠﺳﻔﮫ اﺛر ژرژ ﭘﻠﯾﺗﺳر ﺑﻧوﯾﺳد .او اﯾن ﮐﺎر را ﮐرده ﺑود و ردﯾﮫ اش
ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑود .ﻣن ﺧودم اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺧواﻧده ام اﻣﺎ اﺳم ﻣؤﻟف و ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب ﯾﺎدم
ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺷﺧص در ﺟرﯾﺎن ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺗﻼش ﺑرای رد ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ رد ﻧظرات
ﺧودش و ﻗﺑول ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ رﺳﯾده ﺑود.
اﯾن ﻧﯾز روﺷن اﺳت ﮐﮫ در دوره ھﺎی ﺑﺣراﻧﯽ و ﺑوﯾژه در ﺷراﯾط اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺷور اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﻗرار اﺳت و اﻓق ﻧوﯾﻧﯽ ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ
ﭘﯾوﻧدﻧد و در دوران ﺷﮑﺳت ﯾﺎ ﻓروﻧﺷﺳت آن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺑﺎرزه دوری ﻣﯽ ﺟوﯾﻧد و
ﺑﻌﺿﯽ ﺑﮫ آن ﭘﺷت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .درک اﯾن روﻧدھﺎ ھم ﮐﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﻧﯾﺳت .ﻣﻌﻣوﻻَ ﺑﮫ
ﺛﯾرﻣﻧﻔﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ،ﻋﻼﯾق ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ،ﺧودﺧواھﯽ و ﻏﯾره اﺷﺎره ﻣﯽ
ﺗﺄ
ِ
ﺷود .اﻣﺎ از دﯾد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ،ﻣﺳﺄﻟﮥ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯾﮭﺎ ﺗﺳﻠﯾم
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و در ﻗﯾد و ﺑﻧد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺻوﺻﯽ ھم ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﮔﺎھﯽ در ﻋرﺻﮥ ذھﻧﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ
ﺷوﻧد و اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ اﺷﮑﺎل ﻣﻌرﻓﺗﯽ ﻧﯾﺳت .اﺳﻠﺣﮫ ﺑرداﺷﺗن ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎرﮔران و
ﺳﺗﻣﮕران ﺑﮫ ﻣراﺗب آﺳﺎن ﺗر از ﺑرداﺷﺗن اﺳﻠﺣﮥ ﻓﮑری ﻋﻠﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﺑﯾﻧﯽ ﺧود اﺳت .و

 ■ ٣٤واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﻣﺳﺄﻟﮥ اﺻﻠﯽ راﺑطﮫ ی ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﺑﺎرزه اﺳت .ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ اوژن ﭘوﺗﯾﮫ ﺑر وﯾراﻧﮫ
ھﺎی ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس اﻓق اﻧﻘﻼب  ١٩١٧را ﺗرﺳﯾم ﮐرد؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻟﻧﯾن در آورﯾل ١٩١٧
ﺑرﻧﺎﻣﮥ اﻧﻘﻼب را ،ﻋﻠﯾرﻏم ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺣزب ،ﻣطرح ﮐرد ،و آن را ﺑﮫ ﭘﯾش
ﺑرد؟ و ﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺎﺋو در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دھﮭﺎ ﭼﺎﻟش ﻋظﯾم از ﮐﺷﺗﺎرﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺗوﺳط
ﮔوﻣﯾﻧدان ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺷور ﺗوﺳط ژاﭘن ،ﺗﮭدﯾد اﺗﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐودﺗﺎی ﺧروﺷﭼف و
ﺗﮭﺎﺟم رھروان ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷد؟ اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎی ﻧﭘﺎل در
ﺷراﯾط دﺷوار ﮐﺷوری و ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣرگ ﮐﻣوﻧﯾﺳم
را ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﺟﺳﺎرت ﺗﺋورﯾﮏ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺑﺎ وﺟود اﯾن
ﺑﻌد از ده ﺳﺎل ﻣﺑﺎرزه درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق ﮐﺷور را آزاد ﮐرده اﻧد در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﻣﺷﮑﻼت دﭼﺎر ﺗردﯾد ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ و ﯾﺎ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ﻣﮭﻣﯽ از ﻗﺑﯾل ﺣﻣﻠﮥ
ارﺗش ﻧﺎزی ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷد و ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در ﺷﮑﺳت ﻓﺎﺷﯾﺳم اﯾﻔﺎ ﮐرد ،در ﻋرﺻﮥ
ذھﻧﯽ از درک ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻋﺎﺟز ﻣﺎﻧد و راه را ﺑرای ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﯾدن ﺑورژوازی ﻧوﯾن ﺑﺎز ﮔذاﺷت؟ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎ درک ﻧﺎدرﺳت از ﻣﺑﺎرزۀ
طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھم ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺗوﺳل ﺷد و ھم از ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ
ﺑورژوازی ﻧوﯾن ﺑﺎز ﻣﺎﻧد؟ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳؤاﻟﮭﺎ و ﻧﯾزﻣﺳﺄﻟﮥ ﺗرﺑﯾت ﮐردن
»ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن اﻧﻘﻼب« را در درک دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از ﺗﺿﺎدھﺎﯾﯽ ﭼون آزادی و ﺿرورت،
آﮔﺎھﯽ و ﻣﺎده ،ﺗﺋوری و ﻋﻣل ،ذھن و ﻋﯾن ،روﺑﻧﺎ و زﯾرﺑﻧﺎ ،و ﮐﺎر ﻓﮑری و ﺑدﻧﯽ
ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﺣدت ﺿدﯾن ﺑﯾن آزادی و ﺿرورت،
ﺑوﯾژه در ﺟرﯾﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺗوﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮑرده اﺳت و اﯾن ﻣﺎﻧﻊ ذھﻧﯽ ﺑزرﮔﯽ
در اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑوده اﺳت .در ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ،ﺳؤاﻻت زﯾﺎدی ﭘﺎﺳﺦ
درﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد اﻣﺎ اﯾن ﭘروﺳﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﺷدﻧﯽ اﺳت ،ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ اﺑدی و ﻗطﻌﯽ ﻧﯾﺳت ،و
ﺗﺿﺎد ﺑﯾن آﮔﺎھﯽ و ﻣﺎده ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و ﻧﯾروی ﻣﺣرﮐﮥ ﺗﮑﺎﻣل ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت.
 zﮔوﯾﺎ ﺑرﺧﯽ از روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﻣطرح در ﻓراﻧﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ َ ﻋﺿو ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ ) (PCFﺑودﻧد ﻧﯾز در اﯾن دوره ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐرده
ﺑودﻧد .از اﻓرادی ﻧظﯾر آﻟﺗوﺳر ،ﭘوﻻﻧزاس ،ﺑﺎﻟﯾﺑﺎر و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺷﺧﺻﺗر و ﭘررﻧﮓ ﺗر
ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم در اﯾن راﺑطﮫ ﻧﺎم ﺑرده ﻣﯽ ﺷود .ﮔوﯾﺎ اﯾن ﺟو ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﻠﯽ در ﻣﯾﺎن
روﺷﻧﻔﮑران ﻓراﻧﺳوی وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺣﺗﯽ ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﻧظﯾر ژان ﻟوک ﮔدار
)ﮐﺎرﮔردان ﻣﺷﮭور( ﻧﯾز اﯾن ﮔراﯾش ﺳﯾﺎﺳﯽ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐرده اﻧد .ﺗﺣﻠﯾل ﺷﻣﺎ از دﻻﯾل
ﺷﮑل ﮔﯾری ﭼﻧﯾن ﮔراﯾﺷﯽ در ﺑﯾن روﺷﻧﻔﮑران ﺗراز اول ﻓراﻧﺳﮫ ﭼﯾﺳت؟ ﺑرﺧﯽ از
ﮔراﯾش ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم در ﺑﯾن روﺷﻧﻔﮑران ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم در ﮐﺎﻓﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺗﯾﮫ
ﻻﺗن« ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑرﻧد و ﻣﻧظور آﻧﺎن ﻧوﻋﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم روﺷﻧﻔﮑراﻧﮫ اﻓراطﯽ و ﺳطﺣﯽ و
ﻧوﻋﯽ ﻓﯾﮕور رادﯾﮑﺎل روﺷﻧﻔﮑری اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺟوزدﮔﯽ در ﻗﺎﻟب ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺑﯾﺎن
ﺧود را ﻣﯽ ﺟﺳﺗﮫ اﺳت و ﺑﻌﺿﺎ َ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ ﻧظﯾر ﭘل ﭘت )ﮐﮫ در ﻓراﻧﺳﮫ
ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐرد( ﻧﯾز ﺷده اﺳت .ﺗﺑﺑﯾن ﺷﻣﺎ از زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﮑل ﮔﯾری اﯾن ﮔراﯾش در
ﺑﯾن روﺷﻧﻔﮑران ﻓراﻧﺳﮫ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ آﻧﺎن ﭼﯾﺳت؟

ﺟﻧﺑش ﻣﮫ  ١٩٦٨و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ■ ٣٥

»آزادی ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺮدم :«La liberté guidant le peuple
اﺛﺮ اوژن دوﻻﮐﺮوا ١٨٣٠

آﻧﺪره َ
ﮐﻮﺗﻦ:
ھﺸﺖ ﻗﺮن ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﺎرﺗﯿﮫ ﻻﺗﻦ

 šدرﺳت اﺳت ﮐﮫ در اﯾن دوره ﮔراﯾش روﺷﻧﻔﮑران ﮐﻣوﻧﯾﺳت و ﺑﻌﺿﺎ َ ﻏﯾرﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم وﺳﯾﻊ ﺑود و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻓراﻧﺳﮫ .و اﯾن ﻧﯾز درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ
ﮔراﯾش ﻣﺎﺋوﯾﺳﺗﯽ روﺷﻧﻔﮑران و ھﻧرﻣﻧدان و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ را رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم اﻓراطﯽ و
ﺳطﺣﯽ و ﭘزدادن و ﮐﺎﻓﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺑرداﺷت ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ از ﻧظر ﺗﺟرﺑﯽ )آﻧﭼﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد( ﻧﺎدرﺳت اﺳت ﺑﻠﮑﮫ از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
ﺑرﺧوردی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ اﺳت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﻧﻘش روﺷﻧﻔﮑران در ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ.
در واﻗﻊ ،درﺳت ﺑرﻋﮑس اﯾن ادﻋﺎ ،ﮔراﯾش روﺷﻧﻔﮑرھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم در ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٩٦٠
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻘﯽ ﺑودن آﻧﮭﺎ ﺑود ﻧﮫ ﺳطﺣﯽ ﺑودﻧﺷﺎن .اﮔر ﺟوی وﺟود داﺷت ،ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎ َ
وﺟود داﺷت و آﻧﮭم ﺟو اﻧﻘﻼب ﺑود ،ﺧود اﯾن روﺷﻧﻔﮑرھﺎ ازﺟﻣﻠﮫ ﻋواﻣل ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﺟو
ﺑودﻧد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺟو آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺧودش ﻣﺛل ﮔردﺑﺎدی ﺑﮫ دور از دﻧﯾﺎی »واﻗﻌﯽ« ﺑﺑرد.
ﺳؤال درﺑﺎرۀ ﮔراﯾش روﺷﻧﻔﮑران ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم اﺳت .در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ھر ﭼﯾز ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎﺋﯽ ﻣﺛل ﻓراﻧﺳﮫ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و
اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﺑوﯾژه در ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﺑودﻧد.
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﻣورﺧﯾن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎن اروﭘﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻧﺎح روﺷﻧﻔﮑر اﺣزاب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﮔر ﮐﺳﯽ ﮔراﯾش ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ اﻓرادی
ﻧظﯾر آﻟﺗوﺳر و ﺳﺎرﺗر را ﺑﮫ ﮐﺎﻓﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن ﻧﺳﺑت ﺑدھد ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﻘش
روﺷﻧﻔﮑران در ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾﺳت .در ﺿﻣن ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﺑﮑﻧم ﮐﮫ ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن در
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب در اروﭘﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ای دارد .ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﺑﮫ ﮐﺗﺎب آﻧدره ﮐوﺗن
»ھﺷت ﻗرن ﺧﺷوﻧت در ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن« ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑت اوﻟﯾن ﺳﺎﻟﮕرد ﻣﮫ  ١٩٦٨اﻧﺗﺷﺎر

 ■ ٣٦واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﯾﺎﻓت ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾم ٩.ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﻠﮥ ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺑدﯾل
ﺷد ،ﻣﺎﻧﻧد داﻧﺷﮕﺎھﺎی اﯾران ﮐﮫ ﺑﮫ »ﺳﻧﮕر آزادی« ﻣﺷﮭور ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻧﮕر
ﻣﺑﺎرزه ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد .ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب ﺑورژواﯾﯽ  ،١٧٨٩ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن ﻣرﮐز ﻣﺑﺎرزات
ﺿدارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺿدﻓﺋوداﻟﯽ ﺑود و ﺑﻌد از آن ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾروھﺎی
ﺿداﻧﻘﻼب و ﺑورژوازی ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده ﺑود .ﻣردم دﻧﯾﺎ از طرﯾق رﻣﺎن »ﺑﯾﻧواﯾﺎن« و
ﻓﯾﻠﻣﮭﺎ و اﺟرای ﻣوزﯾﮑﺎل آن و ﻧﻘﺎﺷﯽ »دوﻻﮐروا« ﺑﺎ ﺳﻧﮕرھﺎی ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن در ﺟرﯾﺎن
اﻧﻘﻼب  ١٨٣٠آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻗﯾﺎم ﻣﮫ  ١٩٦٨ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﻧوﯾﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔرﻓت
)ﺑﻌد از ﺗﺟرﺑﮥ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر در ﺷوروی و ﭼﯾن( و ﻣﺗﺄﺛر از اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘروﻟﺗری ﭼﯾن و ﻣﺑﺎرزات رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ در ﺳﮫ ﻗﺎره ﺑود ،درﻋﯾن ﺣﺎل
ﭼﯾﮑدۀ ﻗرﻧﮭﺎ ﻣﺑﺎرزۀ داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد ،ﺑﺎ ھﻣراھﯽ و
ھﻣﮕﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،ﮐﺎرﺗﯾﮫ ﻻﺗن را ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ طﺑﻘﮥ ﻓﺋودال و
ﺳﭘس ﺑورژوازی ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐردﻧد .در دو ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ درھﻣﯾن ﮐﺎﻓﮫ ھﺎ ﻧﺳﻠﮭﺎﯾﯽ از
روﺷﻧﻔﮑران ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻣﺑﺎرزه و ﺑﺣث ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد.
ﮔراﯾش روﺷﻧﻔﮑران ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﯾﺎ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﺷدن آﻧﮭﺎ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف
داﺷت .از ھﻣﮫ ﻣﮭﻣﺗر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺷوروی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد در ھﻣﮥ
زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﯾده ﺑود ،ازﺟﻣﻠﮫ دراﻗﺗﺻﺎد ،ﺗﺋوری ،ﺳﯾﺎﺳت ،و اﯾدﺋوﻟوژی.
ﮐودﺗﺎی ﺧروﺷﭼف و ﺣﻣﻠﮥ او ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺎﻋث روﯾﮕرداﻧدن ﺑﻌﺿﯽ از روﺷﻧﻔﮑران
ﺣزﺑﯽ و ﻏﯾرﺣزﺑﯽ از ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم و ھر ﻧوع ﻣﺑﺎرزه ﺷد .آن ﻋده از روﺷﻧﻔﮑران
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه را اداﻣﮫ دادﻧد ﺗﺟرﺑﮥ ﻧﺎﻣوﻓق ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را در
ﺟﻠوی ﭼﺷم ﺧود در آﻟﻣﺎن ﺷرﻗﯽ ،ﭼﮑوﺳﻠواﮐﯽ ،ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن و ﻟﮭﺳﺗﺎن و ﻏﯾره
ﻣﯽ دﯾدﻧد .ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت دﯾﮕر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن
اﻧﻘﻼب ﺑود را ﻧداﺷت .ﮔﺳﺳت از اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻗدرت و ﺧﺎرج از ﻗدرت ،ﮐﮫ
ﺗﺣت رھﺑری ﺟرﯾﺎن ﺧروﺷﭼﻔﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﻘﻼب ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ
ای ﺟدی ﺗﺑدﯾل ﺷده ﺑود .اﻣﺎ اﯾن ﮔﺳﺳت ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑود ،و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺟﺳﺎرت ﻓﮑری و
ﻋﻣﻠﯽ داﺷت .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ راه ﺣل ھﺎی ﺗﺋورﯾﮏ از ﻗﺑﯾل اوﻣﺎﻧﯾﺳم ﯾﺎ ﺑرﯾدن از ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم و
»ﺑرﮔﺷﺗن ﺑﮫ ﻣﺎرﮐس« را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺳﺗﻘﻼل اﺣزاب از ﺷوروی ﻣﯽ
رﻓﺗﻧد .اﻣﺎ اﻣواج ﻣﺑﺎرزات ﺳﺎﻟﮭﺎی اواﺧر دھﮥ  ٥٠و اواﺋل ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٠و ﺑوﯾژه
اﻧﺷﻌﺎب در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟرﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺗﻘوﯾت ﮐرد.
ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﺧروﺷﭼﻔﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺻورت ﮔرﻓت.
اﺣزاﺑﯽ ﮐﮫ از »ﮐﻣوﻧﯾﺳم« ﺷوروی ﺟدا ﻣﯽ ﺷدﻧد ﺣزب ﺧود را اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺻﻔت
»ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت« و ﺳﭘس »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت-اﻧدﯾﺷﮥ ﻣﺎﺋو« از اﺣزاب
روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻧﺷﻌﺎب ﺑزرگ در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن
اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘروﻟﺗری اﯾن ﭘروﺳﮥ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ »ﺗﺑدﯾل ﯾﮏ ﺑﮫ دو« را ﻗطﻌﯾت ﺑﺧﺷﯾد و
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ﺑﮫ آن ﺷﺗﺎب ﻓوق اﻟﻌﺎده ای داد .اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ھم در ﻋﻣل و ھم در ﺗﺋوری راھﮭﺎی
ﺧروج از ﺑن ﺑﺳت را اراﺋﮫ دادﻧد.
ﻗﺑل از اﻧﺷﻌﺎب ﻧﯾز روﺷﻧﻔﮑران ﮐﻣوﻧﯾﺳت اروﭘﺎ ﺧودﺷﺎن ﺑرای درک ﺗﺣوﻻت
ﺷوروی و ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم دﺳت زده
ﺑودﻧد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﻧﻘد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن از روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﺧروﺷﭼﻔﯽ
ﺑزرﮔﺗرﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺑود ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری را ﺟذب ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ﮐرد.
روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ھﺎی ﺧروﺷﭼﻔﯽ روﻧدھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از ﺟﻣﻠﮫ ﺳود را در اﻗﺗﺻﺎد
ﺷوروی ﺗﻘوﯾت ﮐردﻧد و در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ را ﻣﻧﺗﻔﯽ و ﺑﯽ ﺛﻣر اﻋﻼم ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن راه
»ﺗﻐﯾﯾر« وﺿﻊ ﻣوﺟود ﺣﻣﺎﯾت از ﺷوروی اﺳت .اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اروﭘﺎ اﻗدام »اﺳﺗﺎﻟﯾن
زداﯾﯽ« روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ھﺎی ﺧروﺷﭼﻔﯽ را ﺑزرگ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آﺷﮑﺎر ﺷدن
ﻣﺎھﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری آﻧﺎن ﺑﺷوﻧد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎدات ﺑورژواﯾﯽ از اﺳﺗﺎﻟﯾن ،اﻧﺗﻘﺎدات
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ﻗدرت و ﺟذاﺑﯾت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ داﺷت .ﭘس از آن ،ﻣﺎﺋو ﺗﺋوری
ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را در ﻣورد دﻻﯾل اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﺎھﯾت
ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ »ﮔذاری« ﮐﮫ ﻣوﺟب رﺷد ﯾﮏ
»ﺑورژوازی ﻧوﯾن« ﻣﯽ ﺷود ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ اﯾن »ﺑورژوازی ﻧوﯾن« در درون ﺧود
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،اراﺋﮫ داد و ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ دروازۀ ﺑزرﮔﯽ ﺑر روی درک ﻋﻠل ﺳﯾر ﻗﮭﻘراﯾﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی ﺑﺎز ﮐردﻧد .وﻗوع اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺧود ﭼﯾن ،ﭘراﺗﯾﮏ اﯾن
ﺗﺋوری ھﺎ ﺑود ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری.
ﻋﺎﻣل ﺑزرگ ﺑﻌدی ﮐﮫ ﺳرﻧوﺷت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﺟرﯾﺎﻧﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم
ﮔراﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺧود ﭼﯾن ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎﺋو
ﺑﺎرھﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﮐرده ﺑود ،در ﺧود ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﮔراﯾﺷﺎت
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗوی ﻣوﺟود ﺑود .ھﺳﺗﮫ ھﺎی اﯾن ﺟرﯾﺎن روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ در دوران اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ از ﻗدرت ﺳرﻧﮕون ﺷدﻧد اﻣﺎ اﯾن ﮔراﯾش از ﺑﯾن ﻧرﻓت و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎﺋو
ھﺷدار داده ﺑود ،ھر آن ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت رﺷد ﮐرده و ﺑﮫ ﻣوﺿﻊ ﻗدرت ﺑﺎزﮔردد ﮐﮫ اﯾن طور
ھم ﺷد .ﻗدرت ﮔﯾری روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ھﺎ ﭘس از ﻣرگ ﻣﺎﺋو در واﻗﻊ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن
ﺑورژوازی ﻧوﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑدون ﺗﺄﺧﯾر ﭼﯾن را ﺑﮫ ﺟﺎدۀ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺷﯾد .ﻗدرت
ﮔﯾری روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﭼﯾن واﻗﻌﮥ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﮭﺎن را ﻋوض
ﮐرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﭼﯾن وزﻧﮥ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ در ﺳﯾر ﺗﺣوﻻت دﻧﯾﺎ ﺑود،
ﺗﺑدﯾل ﺷدن آن ﺑﮫ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻋوض ﮐرد .اﯾن دوﻣﯾن ﺷﮑﺳت
ﺑزرگ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘس از اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺷوروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود و ﺧﻼء
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑزرﮔﯽ را ﺑرای اﻧﻘﻼﺑﯾون ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺟﮭﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرد ﺣﺗﯽ ﺑرای آن دﺳﺗﮫ
از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺑودﻧد ﻣﺛل
ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳﺗﮭﺎ .ﮐﺷوری ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ وﺳﻌت ﭼﯾن و ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن ،ﺑدﯾل
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻋظﯾﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑود .وﻗﺗﯽ ﭼﯾن از
درون ﺗوﺳط ﺑورژوازی )ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺑورژوازی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺑﯾرون( ﻓﺗﺢ ﺷد اﯾن ﺑدﯾل از
ﺑﯾن رﻓت و دﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣردم دﻧﯾﺎ ،ﺑﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﯾﯽ
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ﺑﺧش ،ﺑﮫ اﯾدۀ ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ،و ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﺎزﺗرﺷد .در واﻗﻊ ﺑﺎ
اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن ،ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺧﯽ از اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری در ﺟﮭﺎن ﺗﻣﺎم ﺷد
و دورۀ ﻧوﯾﻧﯽ ﺷروع ﺷد ﮐﮫ ھﻧوز ﺟﮭش ھﺎی ﻻزم را ﻧﮑرده اﺳت ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
ﺗﺋورﯾﮏ و ﭼﮫ در زﻣﯾﻧﮥ ﭘراﺗﯾﮏ .رﺷد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان
اﯾدﺋوﻟوژی ھﺎی آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ،در ﺷراﯾط ﺷﮑﺳت ﺑزرگ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﭼﯾن ﺻورت ﮔرﻓت.
ﺳرﻧوﺷت اﻓراد و ﮔروه ھﺎی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت را ﺑﺎﯾد در اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﺟﮭﺎﻧﯽ-ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﺑررﺳﯽ ﮐرد .در دھﮥ  ١٩٦٠ﻋدۀ زﯾﺎدی طرﻓدار ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑودﻧد .اﯾن طرﻓداری
ﻟزوﻣﺎ َ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ درک و ﻗﺑول ﺗﺋورﯾﮏ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣرﺣﻠﮥ ﻧوﯾﻧﯽ از
ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﻧﺑود .ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﻣﺣﺑوب ﺑود ﭼون ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ دﻧﯾﺎﯾﯽ
دﯾﮕر و ﺑﮭﺗر در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود ،و ﯾﮏ ﺑدﯾل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ واﻗﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت .ﺑﺳﯾﺎری از ﺟرﯾﺎﻧﺎت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧرده ﺑورژواﯾﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل
آﻧﮑﮫ ﺷوروی ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و رژﯾم ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ را رد ﮐرده ﺑود و
ﻓراﺧوان ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ آن را ﻣﯽ داد )آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺗزھﺎی »ﺳﮫ ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز« ﻣﻌروف ﺷد و
ﭘس از ﻣرگ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗوﺳط ﺧروﺷﭼف اراﺋﮫ ﺷد( ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﭼﯾن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑودﻧد.
زﯾرا ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن اﯾن ﺗزھﺎ را ﻧﻘد ﮐرده ﺑود و ﺳﯾﺎﺳت ﺷوروی را روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺧواﻧده ﺑود و ﺑر ﺿرورت ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎ و دوﻟت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐرد .در اواﺳط دھﮫ  ١٩٧٠وﻗﺗﯽ ﺷوروی از »ھﻣزﯾﺳﺗﯽ« ﺑﺎ ﺑﻠوک
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏرب وارد رﻗﺎﺑت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ آن ﺷد ،ﺷروع ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺑﺎرزات
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮥ ﻧﮭﺿت ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺿداﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺳﮫ ﻗﺎرۀ آﺳﯾﺎ و آﻓرﯾﻘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن
ﮐرد .ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾﻔت در ﺳﯾﺎﺳت ﺷوروی ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﭼرﯾﮑﯽ و ﻣﺑﺎرزات رھﺎﯾﯽ
ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷوروی ﮔراﯾش ﯾﺎﻓﺗﻧد .در اﯾران ﻧﯾز ﺑﺧش ﻋﻣدۀ ﺟرﯾﺎن ﭼرﯾﮑﮭﺎی
ﻓداﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺷوروی ﭘرداﺧﺗﻧد و ﻣواﺿﻊ ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاران ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ
روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ھﺎی ﺷوروی را رد ﮐردﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷورھﺎی
ﺳﮫ ﻗﺎره ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ھﺎی دﺳت ﻧﺷﺎﻧدۀ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺑﮫ اﻣﯾد ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ از
ﭼﯾن ﺧود را طرﻓدار ﻣﺎﺋو ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣﻘﺻود از اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ
طرﻓداران ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ طﯾف ﮔﺳﺗرده ای ﺑﺎ ﮔراﯾﺷﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودﻧد و ﺑﺎ
ﺷﯾﻔت ھﺎی ﺑزرگ در ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾﻧﺎن
ﻧﯾز ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ ھم رﻧﮓ ﺟﻣﺎﻋت ﺷدﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،در ﺧود ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن در دوران
ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ،ﯾﮏ ﮔراﯾش ﺑورژواﯾﯽ ﻣوﺟود ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﭼﯾن
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن ﺧط در دوره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳرﺑﻠﻧد ﮐرده ﺑود و ﻣﯾﺎن دو ﺧط ﻣﺷﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺑﺎرزه راه اﻓﺗﺎده ﺑود .اﯾن دو ﺧط در ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ در
ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ھم ﺑودﻧد از ﺟﻣﻠﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،و
رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ .ﯾﮑﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺗﮑﺎﻣل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ را
ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷت و دﯾﮕری ﺧط »رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده« ﺑﮫ ﻗﯾﻣت اﺣﯾﺎی اﺳﺗﺛﻣﺎر،
ﮔﺳﺗرش ﺗﻣﺎﯾزات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺟﺎی ﻣﺣدود ﮐردن آﻧﮭﺎ ،و ﺗﻘوﯾت ﻓرھﻧﮓ ﺳﻧﺗﯽ اطﺎﻋت ﺑﮫ
ﺟﺎی ﻓرھﻧﮓ ﺷورش ﻋﻠﯾﮫ ﻓرھﻧﮓ ﮐﮭﻧﮫ و ﻣذھب و ﻧﺎﺑراﺑری ھﺎ .ﯾﮏ ﻣﺑﺎرزۀ ﻣﮭم در
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ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﺑش »ﺟﮭش ﺑزرگ ﺑﮫ ﭘﯾش« ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﮑﺗﯾوی ﮐردن و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐردن روﺳﺗﺎھﺎ
ﺑروز ﮐرد .دﯾﮕری ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮑل ﮔرﻓت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ روﯾزﯾوﻧﯾﺳت
ھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺿرورت »رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده« و ﻟزوم ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧطر
ﺷوروی )ﮐﮫ در ﻣرزھﺎی ﭼﯾن ارﺗش ﻣﺳﺗﻘر ﮐرده ﺑود( ﺧواھﺎن وﺣدت ﭼﯾن ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ و
وﺻل ﮐردن ﭼﯾن ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب ﺑودﻧد .اﯾﻧﮭﺎ در ﺳﺎل  ١٩٧٦ﭘس
از ﻣرگ ﻣﺎﺋو ﻗدرت را ﺑدﺳت ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﻋﻣﻠﯽ ﮐردﻧد .در اواﺳط دھﮫ
 ١٩٧٠ﺑﺎ ﮔذر ﺷوروی از ﺳﯾﺎﺳت »ھﻣزﯾﺳﺗﯽ« ﺑﺎ ﻏرب ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﺑﻠوک
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻏرب ﺑﮫ ﺳرﮐردﮔﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺧطﯽ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﺗﺣت رھﺑری
ﻟﯾن ﭘﯾﺎﺋو ﺳرﺑﻠﻧد ﮐرد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت وﺣدت ﺑﺎ ﺷوروی و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺧطر ﺣﻣﻠﮥ آﻣرﯾﮑﺎ را
ﭘﯾش ﻣﯽ ﮔذاﺷت ،و در واﻗﻊ ﺧواھﺎن ﺗﺑدﯾل ﭼﯾن ﺑﮫ ﻗدرت ﺑزرگ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از طرﯾق
وﺣدت ﺑﺎ ﺷوروی ﺑود .اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت ،ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺑود و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﮭﺎن
آن را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐرد ،ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻧﯾز ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ
دادﻧد .ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑر روی ھﻣﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذاﺷت زﯾرا ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود و ﻣﺑﺎرزات ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺑﯾن دو طﺑﻘﮫ را در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ رﻗم ﻣﯽ زد.
از اﯾن رو ﺟﻧﺑش »ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ« ﺟﮭﺎن ﯾﮑدﺳت ﻧﺑود و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ھم ﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﻌﺟب آور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﺟرﯾﺎﻧﺎت طرﻓدار ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻗدرت
ﮔﯾری روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن را ﺑﺎ ﮔﺷﺎده روﯾﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐردﻧد و
ﺑﮫ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﻣﯽ ﮐﮫ در ﭼﯾن ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾد ﺧوش آﻣد ﮔﻔﺗﻧد ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﺎن اﺣزاب و
ﮔروه ھﺎی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت اﻧﺷﻌﺎب ﺷد .آن ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طرﻓداری از روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی
ﭼﯾن ﺑﻠﻧد ﺷدﻧد در اروﭘﺎ ﮐم ﮐم ﺑﮫ ﺻف اﺣزاب ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﭘﯾوﺳﺗﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ در اﺣزاب
ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐرات ادﻏﺎم ﺷدﻧد و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر در اﺣزاب طرﻓدار ﺷوروی .ﻋده ای
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﭼﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ ﺑﮫ »دﻓﺗر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺟﺎری ﭼﯾن« ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد.
در ﮐﺷورھﺎی ﺳﮫ ﻗﺎره ﻧﯾز وﺿﻊ ﺑر ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﺑود .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﺣزاب
ﺑﮫ اﺻطﻼح ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﺳﺗﺎﯾﺷﮕر ﻧظم ﻣوﺟود ﺷده و ﺑﮫ اﺗﺣﺎد ﺑﺎ اﯾن ﯾﺎ آن ﺟﻧﺎح
ﺑورژوازی دﺳت زدﻧد ،ﺑﺧش دﯾﮕرﻋﻘب ﮔرد ﭼﯾن ﺑﮫ ﺳوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را دﯾدﻧد و
اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭼﯾن دﯾﮕر ھﯾﭻ وﺟﮫ اﺷﺗراﮐﯽ ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧدارد .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن
ﺷﮑﺳت ﻋظﯾم ﻋدۀ زﯾﺎدی ﻧﯾزﻣﻧﻔﻌل ﺷدﻧد و ﺑطور ﮐل ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﮐﻧﺎر
ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻓﻘط ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﻘدرت رﺳﯾدن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن را در
ﭼﮭﺎرﭼوب ﺗﺋوری ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھد و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم را ،در ﭘرﺗو
ﺗﺟرﺑﮥ ﺷﮑﺳت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی و ﭼﯾن ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳوﻣﯾن ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺗﮑﺎﻣل ﺑدھد .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑطور ﻣﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ و رھﺑران آن ﺑوﯾژه ﺑﺎب آواﮐﯾﺎن اﺷﺎره ﮐرد .آواﮐﯾﺎن ﻧﮫ ﻓﻘط از ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﺋو دﻓﺎع
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ اﺷﺗﺑﺎھﺎت او را ﻧﯾز ردﯾﺎﺑﯽ ﮐرده و ﻓرﻣوﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺟﻣﻊ ﺑﻧدﯾﮭﺎی آواﮐﯾﺎن
از ﺗﺟرﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی و در ﭼﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر اﺳت از آﻧﭼﮫ ﺧود ﻣﺎﺋو و
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎی ﭼﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم دادﻧد .دﻟﯾﻠش ھم واﺿﺢ اﺳت .ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﭼﯾن ﺧﯾﻠﯽ زود
ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد )ده ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺷروع اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ( و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑﯾرون از ﭼﯾن ﺑﺎﯾد ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از اﯾن ﺗﺟﺎرب ﺑرﻋﮭده ﺑﮕﯾرد.

 ■ ٤٠واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺎم ﺑردی ،آﻟﺗوﺳر ،ﭘوﻻﻧزاس ،ﺑﺎﻟﯾﺑﺎر ،ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم و ﮔودار )و ﻣﯽ
ﺗوان اﺳﺎﻣﯽ دﯾﮕری را ﻧﺎم ﺑرد از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﯾﻣون دو ﺑوار و ژان ﭘل ﺳﺎرﺗر( ،ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ھم ﻣﺗﺄﺛر از اﯾن ﻣﺑﺎرزۀ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٠ﺑودﻧد و ھم ﺑر آن ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻗﺑل
از اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ھم ﻧظر اﻧﺗﻘﺎدی راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺧط ﺷوروی
داﺷﺗﻧد.
آﻟﺗوﺳر ) (١٩٩٠-١٩١٨از ﺟﻣﻠﮫ روﺷﻧﻔﮑران ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﺳت ﮐﮫ ﻧظراﺗش ﻣورد
ﺑﺣث ﺑﺳﯾﺎر ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .او از ﺳﺎل  ١٩٤٨ﻋﺿو ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود و
اﮔرﭼﮫ ھﯾﭼوﻗت رﺳﻣﺎ َ از آن ﻧﺑرﯾد ﻣدام ﺑﺎ آن در ﺟدل ﺑود .ﻣﯽ ﺗوان او را ﻧﻣوﻧﮥ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
روﺷﻧﻔﮑراﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورد ﮐﮫ از رﮐود و ﺟﻣود
ِ
ﺳرﺧورده ﺑودﻧد ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از ﮐودﺗﺎی ﺧروﺷﭼف ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑرای ﺷﮑﺳت
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی ﺑﯾﺎﺑﻧد ،ﺗﺋوری را از ﺑن ﺑﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎرش ﺷده ﺑود در ﺑﯾﺎورﻧد و
ﺑﺟﺎی ﺟرﯾﺎن اوﻣﺎﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘﺎﮔرﻓﺗﮫ در اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اروﭘﺎﯾﯽ و »ﭼپ ﻧو« ﺧطﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﻧد.
ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ راﺑطﮥ آﻟﺗوﺳر و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐودﺗﺎی ﺧروﺷﭼف در ﺳﺎل  ١٩٥٦و
ﮔزارش ﺳری ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑرﮔردﯾم .در ﻧﺗﯾﺟﮥ
اﯾن ﮐودﺗﺎ ،ﺻف آراﺋﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﺑر ﺳر ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﻧﻘش اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺷﮑل ﮔرﻓت :اﮔر ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﺎران و ﻟﯾﺑراﻟﮭﺎی ﺑورژوا ﻣدت ﺳﮫ دھﮫ ﺑود ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن
ﺷروع ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﮔر ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ھﺎ اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم را ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻣدۀ ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آوردﻧد ،اﮐﻧون اﺳﺗﺎﻟﯾن آﻣﺎج ﺣﻣﻠﮥ ﺷوروی و اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھم ﺧط
ﺧط ﺧروﺷﭼف،
ﺳﺎﯾر
ﺧرﺷﭼف ﻗرار ﮔرﻓت و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ ،ﻣﺎﻧﻧد
اﺣزاب ھم ِ
ِ
ِ
اﺳﺗﺎﻟﯾن زداﯾﯽ و اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺳﺗﯾزی را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد .آﻟﺗوﺳر راه دﯾﮕری در ﭘﯾش ﮔرﻓت.
او ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ دو ﻧوع ﺑرﺧورد وﺟود دارد ،ﯾﮑﯽ ﻧﻘد »راﺳت« و دﯾﮕری ﻧﻘد »ﭼپ«
از اﺳﺗﺎﻟﯾن و دوران او .ﺑﮫ ﺑﺎور او ﻧﻘد ﭼپ از »اﻧﺣراف اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ« ﺑﺎﯾد ﻋﻠل ﺷﮑﺳت
اﻧﻘﻼب را ﻧﮫ در ﺷﺧص اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﺋوری و ﺳﯾﺎﺳت و ﭘراﺗﯾﮑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن و
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐردﻧد ﺟﺳﺗﺟو ﺑﮑﻧد .آﻟﺗوﺳر دو روﻧد اﺻﻠﯽ اﯾن اﻧﺣراف را
اﮐوﻧوﻣﯾﺳم و اوﻣﺎﻧﯾﺳم )اﻧﺳﺎن ﮔراﯾﯽ( ﻣﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظراو ﻣﺷﺧﺻﮥ ﺧط ﻣﺷﯽ
اﺣزاب اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺳﺗﯾز ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .ﻣﻧظور از اﮐوﻧوﻣﯾﺳم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﺗﻐﯾﯾر زﯾرﺑﻧﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﻘﻠﯾل داده ﺑﺷود.
رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده ﺑﺷود و ﺑﮫ
ﻣوﮐول ﺑﮫ
ِ
ِ
اﮐوﻧوﻣﯾﺳم ﺗﺋوری و ﺧط ﻣﺷﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘش ﻓﻌﺎل و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ روﺑﻧﺎ )آﮔﺎھﯽ ،ﺳﯾﺎﺳت،
ﺣزب ،اﯾده ﺋوﻟوژی ،ﻓﻠﺳﻔﮫ ،ﺗﺋوری،ﻋﻠم  ،دوﻟت (...را در ﺑرﭼﯾدن رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اھﻣﯾت ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
و ﺳﺎﺧﺗن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ِ
اوﻣﺎﻧﯾﺳم» ،اﻧﺳﺎن« و ﻓرد و ﻧﮫ طﺑﻘﺎت را ﻋﺎﻣل ﺗﺣول ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آورد و در
ﺗﺿﺎدھﺎی طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﻣﻧﺎﻓﻊ آﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺧﺎﺻم را
ﻧﺗﯾﺟﮫ اھﻣﯾت ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ و
ِ
ﮐردن ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ اوﻣﺎﻧﯾﺳم و اﮐوﻧوﻣﯾﺳم را ﺑﮫ ھم
ﻓراﻣوش
ﺗرﺗﯾب
ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﺑﮫ اﯾن
ِ
ﻟﺣﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑدﯾل آﻟﺗوﺳردر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﮐوﻧوﻣﯾﺳم/اوﻣﺎﻧﯾﺳم اﺑﺗدا اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣﺎرﮐس اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑرﮔردد و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻠم ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .اﮔر ژان ﭘل ﺳﺎرﺗر و
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ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﺷﮑل را در اﯾن ﻣﯽ دﯾدﻧد ﮐﮫ روﺷﻧﻔﮑرھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺳﺗﻧد،
آﻟﺗوﺳر ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ ﻣﺷﮑل در دورﺷدن ازﻋﻠم ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﺳت و آﻧﭼﮫ ﺧﺻﻠت
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﻋﻠﻣﯽ ﺑودن آن اﺳت ﻧﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ )ﭘروﻟﺗری( ﺑودﻧش .اﻣﺎ
ﺑزودی روﺷن ﺷد ﮐﮫ »ﺑﺎزﮔﺷت« ﺑﮫ ﻣﺎرﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺋورﯾﮏ
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕوﯾد .ﺑﮫ زودی آﻟﺗوﺳر ﻣﺟﺑور ﺷد
ﺑﮫ ﻟﻧﯾن ﺑرﮔردد و ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎزﮔﺷت ھم ﺑﮫ ﻣﺎرﮐس اﺳت و
ھم ﺑﮫ ﻟﻧﯾن ،و دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﺑود و ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت ﻧﺑود .آﻧﭼﮫ آﻟﺗوﺳر را ﺑﮫ ﻟﻧﯾن
ﺑرﮔرداﻧد دو ﺗﺣول ﻣﮭم ﺑود :ﯾﮑﯽ اﻣواج ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔری در اروﭘﺎ ،ﺟوﺷش ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ در ﺳﮫ ﻗﺎره ،و ﻏﻠﯾﺎن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑوﯾژه در اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی
ﺷﻣﺎﻟﯽ .ﺗﺣول دﯾﮕر ﻋﻠﻧﯽ ﺷدن و رﺳﻣﯾت ﯾﺎﻓﺗن اﻧﺷﻌﺎب ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن از
روﯾزﯾوﻧﯾﺳم ﺧروﺷﭼﻔﯽ و اردوﮔﺎه آن ﺑود .ھر دو ﺗﺣول دﻟﯾﻠﯽ ﺑر اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾری
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم ﺑرای ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻋﺻر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑودﻧد .آﻟﺗوﺳر در ﺑﺎزﮔﺷﺗش ﺑﮫ ﻟﻧﯾن
ﺑوﺿوح ﻣﺗﺄﺛر از ﻣﺎﺋو ،ﻣﺑﺎرزۀ ﺿد روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ او و اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑود .در واﻗﻊ
ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل از اﻧﺷﻌﺎب در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،آﻟﺗوﺳر در ﺳﺎل  ١٩٥٣ﺑﮫ اھﻣﯾت ﻧظرات
ﻣﺎﺋو اﺷﺎره ﮐرده ﺑود و ﻧوﺷﺗﮥ ﻣﺷﮭورش »ﺗﺿﺎد و اوردﺗرﻣﯾﻧﺎﺳﯾون« ﮐﮫ در ﺳﺎل ١٩٦٢
ﻣﻧﺗﺷر ﺷد ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺟﮭﺷﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎﺋو ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش در ﻋرﺻﮥ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺑوﺟود آورده
ﺑود .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺑوﯾژه در ﺷراﯾط اﻧﺷﻌﺎب در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
ﻧﮕران ﮔراﯾش آﻟﺗوﺳر ﺑﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﺑود ﺑطورﯾﮑﮫ در اﮐﺗﺑر  ،١٩٦٣ﻓﯾﻠﺳوف-
رواﻧﺷﻧﺎس ﻟوﺳﯾن ﺳو ) (Lucien Sèveدر ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ
آﻟﺗوﺳر را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻣﺎﺋوﯾﺳت ﺑودن ﮐرد و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌد ،در  ٣٠ﻧواﻣﺑر ،ﺣزب ﺟﻠﺳﮥ
ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﺗﺋورﯾﮏ ﺑرای او ﺗرﺗﯾب داد .در اﯾن ﻧﺷﺳت ،آﻟﺗوﺳر از اﺻﺎﻟت ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ
ﻧظرات ﻣﺎﺋو درﺑﺎرۀ ﺗﺿﺎد دﻓﺎع ﮐرد و ،ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ،اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﯾن اﯾن ﻧظرات و اﺳﺗﻔﺎدۀ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن از آﻧﮭﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷد.
اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮕراﻧﯽ ﺣزب از ﮔراﯾش ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ آﻟﺗوﺳر ﺑﯾﺟﺎ ﻧﺑود .در ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن و ﺣزب ﮐﺎر آﻟﺑﺎﻧﯽ از اردوﮔﺎه روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟدا ﺷدﻧد و اﻧﺷﻌﺎب در
ﺳﺎﯾر اﺣزاب در ﺟرﯾﺎن ﺑود ،ھﺳﺗﮫ ھﺎی ﺿد روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ و
ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺷﺟوﯾﯽ آن »اﺗﺣﺎدﯾﮥ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ) (UECو ﻧﯾز در ﺑﯾن
داﻧﺷﺟوﯾﺎن آﻟﺗوﺳر ﺷﮑل ﻣﯽ ﮔرﻓت .ﺑﯾوﮔراﻓﯽ ﻧوﯾﺳﺎن آﻟﺗوﺳر ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻧﻔوذ او در ﺑﯾن
ِ
ﺟواﻧﺎن ﭼپ ﻓراﻧﺳﮫ ﺑوﯾژه از  ١٩٦٥ﺗﺎ ﻣﮫ  ١٩٦٨ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻊ ﺑود .در واﻗﻊ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﻌد از ﺷروع اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در  ،١٩٦٦آﻟﺗوﺳر ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان »درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب
ﻓرھﻧﮕﯽ« ﻧوﺷت ﮐﮫ در ﻣﺟﻠﮥ ﮔروه ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ »اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﺟواﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻣﻧﺗﺷر ﺷد
و اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب »ﯾﮏ ﻓﺎﮐت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑدون ﺳﺎﺑﻘﮫ« و »دارای اھﻣﯾت
ﺗﺋورﯾﮏ ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت«.
اﻣﺎ درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣزب ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﺋورﯾﮏ و ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻟﺗوﺳر ﻣﺧﺎﻟف ﺑود وﺷراﯾط ارﻋﺎب او
را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐرد ،اﯾن ﺳؤال ﻣطرح اﺳت ﮐﮫ ﭼرا آﻟﺗوﺳر ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﺗرک اﯾن ﺗﺷﮑﯾﻼت
ﻧﺑود و ﺣزب ﻧﯾز ،ﺑرﺧﻼف ﺳﻧت ﺧودش ،او را اﺧراج ﻧﻣﯽ ﮐرد .ارﯾﮏ ھﺎﺑﺳﺑﺎم ،ﻣورخ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ،در ﺑﺎرۀ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت:

 ■ ٤٢واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﻻﺗن آﻟﺗوﺳری ،اﺗﻣﺳﻔری اﺳت ﮐﮫ ھر داﻧش آﻣوز
اﺗﻣﺳﻔر ﮐﺎرﺗﯾﮫ
ِ
ﭼپ درﺳت و ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت اﺳت و ﯾﺎ ﺣد اﻗل
داﻧﺷﺟوی
ﯾﺎ
ِ
ِ
ﮐﺎﺳﺗروﺋﯾﺳت اﺳت ﮐﮫ در آن ﺳﺎرﺗر ﯾﺎ ھﺎﻧری ﻟوﻓور ﯾﮏ ﺑﻧﺎیِ
ﯾﺎدﺑود ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾروﻧد ...ﻧﺳل ﺟدﯾدی از ﺷورﺷﯾﺎن
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رواﯾت ﺟدﯾدی از اﯾدﺋوﻟوژی اﻧﻘﻼﺑﯽ دارد ،و آﻟﺗوﺳر
اﺻوﻻَ ﯾﮏ ﺗﻧدرو اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻧرﻣش
١٠
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓﮑری دور و ﺑر ﺧودش ﻣﯽ ﭘردازد.
اواﺧر ﺳﺎﻟﮭﺎی
ﭘﺎرﯾس
ھﻣﭼﻧﯾن رژی دﺑره درﺑﺎرۀ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در
ِ
ِ
 ١٩٦٠و اواﺋل  ،١٩٧٠ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣرﺣﻠﮥ ﻋﻘﻼﻧﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ« ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷد ١١.ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ،ﺣزب ﮐﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺧودش را ﺑوﯾژه در
ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن از دﺳت ﻣﯽ داد ﺣﺎﺿر ﺑﮫ از دﺳت دادن آﻟﺗوﺳر ﻧﺑود .اﻣﺎ درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آﻟﺗوﺳر
در ﺑﯾن ﺟواﻧﺎن ﻣﺣﺑوب ﺑود ،ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺳل ﻗدﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ،ﭼﮫ ﺣزﺑﯽ و ﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ
از اﺣزاب ﺑرﯾده ﺑودﻧد ﯾﺎ ﻏﯾرﺣزﺑﯽ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ رد ﻧظراﺗش ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل در
ﺳﺎل  ،١٩٧٢ﺟﺎن ﻟوﯾس ،از ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﻠﻧدی در ﻧﻘد او در
ﺣزﺑﯽ »ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻣروز« ﻧوﺷت .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺻل آﻟﺗوﺳر را ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺟﻠﮥ
ِ
ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد ،اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﺟﺎن ﮐﻼﻣش اﯾﻧﺳت» :اﻧﺣراف اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ« راه رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﻧﮫ در ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﻠﮑﮫ در رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺟﺳﺗﺟو ﻣﯽ ﮐرد
)اﮐوﻧوﻣﯾﺳم و اوﻣﺎﻧﯾﺳم( ،و ﺧروﺷﭼف ھﻣﯾن ﺳﯾﺎﺳت اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ و اوﻣﺎﻧﯾﺳﺗﯽ را اداﻣﮫ
داد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان اوﻣﺎﻧﯾﺳم اﺳﺗﺎﻟﯾن را ﺑﺎ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن اوﻣﺎﻧﯾﺳم ﺧروﺷﭼﻔﯽ
ﺑرطرف ﮐرد .آﻟﺗوﺳر در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺗﺋورﯾﮏ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ
اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﺑوﯾژه اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳﺗﻧﺎد ﻣﯽ ﮐرد .او در ﺳﺎل  ١٩٧٢در ﭘﺎﺳﺧش ﺑﮫ
ﺟﺎن ﻟوﯾس از ﺟﻣﻠﮫ ﻧوﺷت:
اﮔر ﻣﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮭل ﺳﺎل اﺧﯾرﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗراز آن
ﺑﮑﻧﯾم ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ،در ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﮐردن ﺑﺎ آن )ﮐﮫ ﮐﺎر
ﭼپ( ﺗﺎرﯾﺧﺎ َ ﻣوﺟود از ﺷﺎﻟوده ھﺎی
ﻧﻘد« ) ِ
آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت( ،ﺗﻧﮭﺎ » ِ
ﻣﻌﺎﺻر ﺧود اﯾن
ﺣﺎل
ﻋﯾن
در
ﮐﮫ
–
»اﻧﺣراف اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ«
ِ
ﺑﯾﺷﺗر آن ﺑﮫ ﻗﺑل از ﮐﻧﮕرۀ
ﻗﺳﻣت
ﯾﺟﮫ
ﻧﺗ
در
اﻧﺣراف اﺳت ،و
ِ
ﻧﻘد ﻣﺷﺧص اﺳت ،ﻧﻘدی ﮐﮫ ﻣوﺟودﯾﺗش
ﺑﯾﺳﺗم ﺑرﻣﯾﮕردد – ﯾﮏ ِ

Eric Hobsbawm, Revolutionaries: Contemporary Essays. London: Quartet, 1982, p. 145.
Régis Debray, Critique of Political Reason. London: Verso, 1983, p. 8.
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در ﻓﺎﮐت ھﺎ ،در ﻣﺑﺎرزه ،در ﺧط ﻣﺷﯽ ،در ﭘراﺗﯾﮏ ھﺎ ،در
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اﺻول و ﻓرﻣﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﭼﯾن ﻗراردارد.
در اﯾﻧﺟﺎ ،آﻟﺗوﺳر ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اھﻣﯾت ﻧﻘد ﻣﺎﺋو از ﺧط ﺷوروی در اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اوﻻَ ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل از ﮐودﺗﺎی ﺧروﺷﭼﻔﯽ )ﮐﻧﮕرۀ ﺑﯾﺳﺗم ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﺳﺎل
 (١٩٥٦ﺷروع ﺷده ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺣراﻓﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺑود و ﺷوروی را
ﺑﺳوی رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯽ ﺑرد ،و ﺛﺎﻧﯾﺎ َ اﯾن ﻧﻘد رﯾﺷﮫ در ﺗﺋوری و ﭘراﺗﯾﮏ اﻧﻘﻼب
ﭼﯾن داﺷت.
آﻟﺗوﺳر ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ھدف ﻧﻘد ﺑورژوازی از »اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم« ﭼﯾزی ﺟز ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻧﯾﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻧﻘد »ﭼپ« از »اﻧﺣراف اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳﺗﯽ« ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾن
ﺟرﯾﺎن آﻧﺗﯽ-ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘرداﺧت .ﮐوﺷش ھﺎی وی در ﻣطرح ﮐردن درک دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ از
ﻣﺑﺎﺣث ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺎرﮐس در ﻣورد رواﺑط ﺗوﻟﯾدی و زﯾر ﺑﻧﺎ و روﺑﻧﺎ ﻣﮭم اﺳت .او ﺑﺎ
ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس را ﺑﮫ اﮐوﻧوﻣﯾﺳم و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔراﯾﯽ ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐرد و از
ﺗﺄﺛﯾرات اﻣﭘرﯾﺳﯾﺳم و ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﺑر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ درک ﺗﮏ ﺧطﯽ
»ﻋﻠت-ﻣﻌﻠول« ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ راﯾﺞ ﺑود )و ھﻧوز ھم ھﺳت( ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐرد و
ِﯽ ﺗﺿﺎدھﺎی ﻣﺗﻌدد
ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری ﭘروﺳﮫ ھﺎ و ﭘدﯾده ھﺎ ﺑﮫ ﺗداﺧل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑ ِ
ﻣرﺑوط اﺳت .او در آﻏﺎز ﺟﻧﺑش  ٦٨از آن دﻓﺎع ﻧﮑرد و ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت آن
را »ﭼپ روی« داﻧﺳت اﻣﺎ ﺑﻌداَ از »اﺷﺗﺑﺎه« ﺧود اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد .ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرﮔراﯾﯽ آﻟﺗوﺳر
اﻧﺗﻘﺎدات زﯾﺎدی ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺟﺎی ﺧود ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔﯾرد .در ﮐل از ﺗﻼش
ھﺎی ﺗﺋورﯾﮏ او ﺑﺎﯾد ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی اﻧﺗﻘﺎدی ﮐرد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ اﻣﮑﺎﻧش ﻧﯾﺳت .ﺑﺎزﮔﺷﺗش ﺑﮫ
ﻟﻧﯾن ﻣﺣدود ﺑود و ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺧواﺳت او را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺳوف ﯾﺎ روﺷﻧﻔﮑر ﻣﻌرﻓﯽ
ﺑﮑﻧد ،و ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣواﺿﻊ ﻓﻠﺳﻔﯽ او از ﺟﻣﻠﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ را ﻗﺑول ﻧداﺷت .ﺑرای ﻣﺛﺎل
ﻧظرات ﻟﻧﯾن در ﻣورد ﭘﯾﭼﯾدﮔﯾﮭﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎی رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ َ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﻧظر او را ﺟﻠب ﻧﻣﯽ ﮐرد .اﮔرﭼﮫ از ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
و ﻣﺎﺋو دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐرد ،ھﯾﭼوﻗت ﻧﮕﻔت ﮐﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت اﺳت ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ
ﮐﺳل ) (Kesselاو را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ آﻧﺗﯽ-ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﮐرد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ او ﭘرداﺧت.
ﭘﺎﺗرﯾﮏ ِ ِ
ﯾﮑﯽ از ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣﻌروﻓش در ﻣورد اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای
دﯾدن ﭘراﺗﯾﮏ ﺗﺋوری ھﺎﯾش ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن اﻧﻘﻼب ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد .ﻋده زﯾﺎدی از
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﭘوﻻﻧزاس و ﺑﺎﻟﯾﺑﺎر ،در ﻣﮑﺗب آﻟﺗوﺳر ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را
آﻣوﺧﺗﻧد .ﺷﮑﺳت ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن رھروان
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن در ﺳﺎل  ١٩٧٦ﺑر آﺷﻔﺗﮕﯽ ﻓﮑری آﻟﺗوﺳر اﻓزود
و ﺑﺎﻻﺧره ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺑﺣث ﺗﺋورﯾﮏ ﻟزوم ﺗﺋوری و از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺋوری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ-
ﭼپ
ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ را رد ﮐرد .اﮔرﭼﮫ دﭼﺎر ﺑدﺑﯾﻧﯽ ﺷد ،ﺑرﺧﻼف ﺑﺳﯾﺎری از روﺷﻧﻔﮑرھﺎی
ِ
طرﻓدار ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ،ﺑﮫ ﺗﺧطﮥ اﻧﻘﻼب و ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم دﺳت ﻧزد.
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 ■ ٤٤واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﻧﯾﮑوس ﭘوﻻﻧزاس ) (١٩٧٩-١٩٣٦از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ از ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ آﻟﺗوﺳر ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐردﻧد .او در آﺗن ﻣﺗوﻟد ﺷد و در ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ اواﺧر ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٥٠ﻓﻌﺎﻟﯾت
داﺷت ،و ﺑﻌد از رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘﺎرﯾس در ﺳﺎل  ١٩٦٠ﺑﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﯾوﻧﺎن ﭘﯾوﺳت.
ﻧظرش در ﻣورد دوﻟت و طﺑﻘﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھرﭼﯾزی ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت )او اﯾن ﻧظر
را ﮐﮫ دوﻟت اﺑزار طﺑﻘﮫ اﺳت رد ﮐرد و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﻧظرﯾﮥ »اﺳﺗﻘﻼل ﻧﺳﺑﯽ« دوﻟت از
طﺑﻘﮫ را ﻣطرح ﮐرد( .ﭘوﻻﻧزاس ﻣﺎﻧﻧد آﻟﺗوﺳر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﮔراﻣﺷﯽ و ﻣﺎﺋو ﺑود .او ﺑﻌدھﺎ
ﺧواھﺎن اﺳﺗﻘﻼل اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اروﭘﺎ از ﺷوروی ﺷد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺳﯽ
ﭘﯾوﺳت .او ﻧﮫ ﺧودش را ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﻣﯽ داﻧﺳت و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﺳت.
اﺗﯾن ﺑﺎﻟﯾﺑﺎر )ﻣﺗوﻟد  (١٩٤٢از ﺷﺎﮔردان آﻟﺗوﺳر ﺑود و ﻣﺎﻧﻧد آﻟﺗوﺳر و ﭘوﻻﻧزاس
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ از اﮐوﻧوﻣﯾﺳم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد ،وﻣﺗﺄﺛر از ﺷﺎرل ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم ﺑود .ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم
) (٢٠٠٦-١٩١٣در آﻏﺎز طرﻓدار ﻧظرات و اﻓﮑﺎر ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑود و ﺗﺎ ﻣدت ھﺎ ﻋﺿو
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود .طرﻓداری اش از ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣث و اﺧﺗﻼﻓﺎت درون
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی در دھﮥ  ١٩٢٠و ﺗﺋوری »ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔذار« ﺑرﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در ﭼﯾن روی آورد از اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺧود اﻧﺗﻘﺎد
ﮐرد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﻓﮑﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐرد .در ھر ﺣﺎل او از
ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﺋو ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﮐﻣوﻧﯾﺳم دﻓﺎع ﮐرد و ﭘس از ﻣرگ ﻣﺎﺋو و اﻓﺗﺎدن ﻗدرت ﺑﮫ
دﺳت روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ھﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ،آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﮑوم ﮐرد .اظﮭﺎراﺗش در ﻣورد
ﭼﯾن ﺳر و ﺻدای زﯾﺎدی ﮐرد .ﻣﺷﺧﺻﺎ َ در ﻣﮫ  ١٩٧٧ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻧوﺷت و ﻣواﺿﻌش را
روﺷن ﮐرد .ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻧﺎﻣﮫ در ﻟوﻣوﻧد ھم ﭼﺎپ ﺷد .در اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ،ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﯾدن ﺣﺎﮐﻣﺎن ﺟدﯾد در ﭼﯾن » ﯾﮏ ﮐودﺗﺎ  ...و آﻏﺎز ﯾك ﭼرﺧش ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود ﻛﮫ
ﯾك ﺧط روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺑورژواﺋﯽ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧط اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘروﻟﺗری ﭘﯾﺷﯾن ﻛرد«.
ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم ﻓرد ﺑﺎ ﻧﻔوذ و ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ای ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣواﺿﻌش ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ را
ﮐﮫ در ﻣورد اوﺿﺎع ﭼﯾن ﮔﯾﺞ ﺷده ﺑودﻧد ﺗﺷوﯾق ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ازﻋواﻣﻔرﯾﺑﯽ
ھﺎی رھروان ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن دﻧﺑﺎﻟﮫ روی ﺑﮑﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﯾق و ﺟدی
ﺑﭘردازﻧد .او در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔش دروغ ﺑودن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺣﻛﺎم ﺗﺎزه ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾده را
ﻋﻠﯾﮫ »ﺑﺎﻧد ﭼﮭﺎر ﻧﻔر« اﻓﺷﺎ ﮐرد )»ﺑﺎﻧد ﭼﮭﺎر ﻧﻔره« اﺳﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ روﯾزﯾوﻧﯾﺳت ھﺎی
ﭼﯾن ﺑﮫ رھﺑران اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ داده ﺑودﻧد؛ اﯾﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﭼﯾﺎن ﭼﯾن ]ھﻣﺳر ﻣﺎﺋو[ و ﭼن
ﭼﺎن ﭼﯾﺎﺋو و دو ﻧﻔر دﯾﮕر از اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ ﻣﺎﺋو در ﯾﮏ
ﮐودﺗﺎ دﺳﺗﮕﯾر و زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد .ﭼﯾﺎن ﭼﯾن و ﭼن ﭼﺎن ﭼﯾﺎﺋو در دادﮔﺎه ھﺎی ﻣﺳﺧره ای
ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷدﻧد و ﺑﮫ طرز ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ درﮔذﺷﺗﻧد .اﯾن دو رھﺑران اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑودﻧد .و
ﻣﺷﺧﺻﺎ َ ﭼن ﭼﺎن ﭼﯾﺎﺋو رھﺑر ﮐﻣون ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ﺑود و ﮐﺗﺎب ﻣﮭم اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ﺗﺣت ﻧظﺎرت او ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت( .ﺑﺗﻠﮭﺎم ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ رھروان
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎﺋو را ﺟﻌل ﻛرده اﻧد ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﻧﻔر را ﮐﮫ رھﺑران ﺧط
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑودﻧد ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐﻧﻧد.
ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم در اداﻣﮥ ﮐﺎرش ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر از ﺗﺟرﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﭼﯾن
ﭘرداﺧت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ وﻗت ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم از
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ﻣﺳﺎﺋل ﺗﮑﺎﻣل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی و ﭼﯾن ھم دارای ﺟواﻧب روﺷن ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ و ﻋﻣﯾق
اﺳت و ھم دارای ﺟواﻧﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﯾﻧﮏ ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ اﺳت .ﻣﺛﻼَ ﯾﮑﯽ از ﺟﻣﻌﺑﻧدی ھﺎﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ وﺟود روش ھﺎی »ﺿد
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« از ﻣواﻧﻊ راه ﺗﮑﺎﻣل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑوده اﺳت .اﯾن ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻣﺳﺄﻟﮥ
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﮐﮫ »ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ« ﺗرﯾن و در ﻋﯾن ﺣﺎل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗرﯾن
ﺧﺻﻠت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﺳت ﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﮔذارد و ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮥ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ طور طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎه
ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧظرات او در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋل ﮐﻠﯾدی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد راﺑطﮥ روﺑﻧﺎ ﺑﺎ زﯾرﺑﻧﺎ و
اداﻣﮫ اﻧﻘﻼب در ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻏﯾره ﮐﺎﻣﻼَ ﺑﺎ ﻧظرات ﻣﺎﺋو ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﮔﺎه در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ
آن اﺳت .ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی او در ﻣورد ﺷوروی دوران اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺗﺑﯾﯾن ھﺎی
ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﻣﻌﺿل ﺷوروی »ﺑوروﮐراﺳﯽ« و ﺣﺎﮐﻣﯾت »ﺑوروﮐرات
ھﺎ« اﺳت .ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻘد ھﺎی ﻣﺎﺋو ﺑﮫ ﺷوروی دوران اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗﺎ ﺣدی اﯾن
ﻣواﺿﻊ ﺧود را ﻋوض ﮐرد اﻣﺎ ﻣﻧﺑﻌﯽ از او در دﺳت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھد ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ﺧود ﭼﮫ ﻧﻘدی دارد .او در ﺗﺣﻠﯾل از ﻣﻌﺿﻼت ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺷﺧﺻﺎ َ ﺑﮫ
اﺳﺗﻣرار ﺷﮑﺎف ﻣﯾﺎن ﮐﺎر ﻓﮑری و ﯾدی در ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﭘردازد اﻣﺎ راه ﺣل آن را در
»رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده« ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و ﻧﮫ در ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت و ﺣزب ﭘروﻟﺗری در ﺣل اﯾن
ﺗﺿﺎد و دﯾﮕر ﺗﺿﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ از طرﯾق ھر ﭼﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗر ﮐردن اﻓﮑﺎر و رواﺑط
ﺗوﻟﯾدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن ھﺎ .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﻠﯾرﻏم دﻓﺎع از
ﻣﺎﺋو ،ﺧط ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم در ﻣورد دﯾﻧﺎﻣﯾﺳم ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗﮑﺎﻣل ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﮐﺎﻣﻼَ در ﺗﺿﺎد
ﺑﺎ ﺧط ﻣﺎﺋو اﺳت.
در ھر ﺣﺎل ﺟﻣﻌﺑﻧدی از ﺗﺟرﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﺷوروی و ﭼﯾن اداﻣﮫ دارد و ﻧظرات
او در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ از
ﻧظرات ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧٩در ﻧﺷرﯾﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷﻣﺎره ٥
)ارﮔﺎن ﺗﺋورﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ( ﻣﻧﺗﺷر ﺷد رﺟوع ﮐﻧﯾد .ﻋﻧوان اﯾن
ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﭼﯾن ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﭘرﻓﺳور ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم« اﺳت )ﺗرﺟﻣﮥ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ در
ﺑﺧش »ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ« در ﺳﺎﯾت ﺳرﺑداران.اورگ ﻣوﺟود اﺳت( .ھرﭼﻧد ﺧود اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را
ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﯾدی اﻧﺗﻘﺎدی و ﺗﺎزه ﻧﮕرﯾﺳت اﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻣﺎن ﺧودش ،در ﭘرﺗو درس ھﺎی
ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،ﻧﻘدھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﺑﺗﻠﮭﺎﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت .درﺿﻣن ،اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑرای آﺷﻧﺎ ﺷدن ﺑﺎ ﻣﺑﺎﺣث ﻣﮭﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن در ﻣﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ و ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﭼپ و
روﺷﻧﻔﮑران ﻣﮭم آن دوران ﺑﮫ راه اﻧداﺧت .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣث ﻓﯾﻠﺳوﻓﺎن ﻣﮭم اﯾن دوران
ﻣﺎﻧﻧد ژﯾژک و آﻟن ﺑﺎدﯾو در ﻣورد ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ آن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺣث ھﺎ ھﻧوز ﺟزو ﻣﺳﺎﺋل ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻋرﺻﮫ ﻧظری ﺑر ﺳر آﻧﮭﺎ ﺟدل ﮐرد و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻧظم
رﺳﯾد.
راﺑطﮥ ژان ﭘل ﺳﺎرﺗر ﺑﺎ ﺟﻧﺑش ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ھم ﺷراﯾط ﭘﯾﭼﯾدۀ ﻣﺑﺎرزۀ ﺳﯾﺎﺳﯽ و
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٠را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ھم ﺑرای درک ﻣﺑﺎرزه ای ﮐﮫ اﻣروز در
ﭘﯾش اﺳت اھﻣﯾت دارد .ﮐﻣﺗر ﻧوﺷﺗﮫ ای در ﺑﺎرۀ ﺳﺎرﺗر ھﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن راﺑطﮫ اﺷﺎره
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ﻧﮑﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻓﺻﻠﯽ از ﺑﯾوﮔراﻓﯽ ﻣﻔﺻل او ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺳﺎرﺗر  «١٩٨٠-١٩٠٥ﺑﮫ
ﺑررﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎھش »ﻣﺎﺑﯾن ﻓﻠوﺑر و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ« اﺧﺗﺻﺎص دارد ١٣.ھﻣﭼﻧﯾن رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﭼپ و راﺳت در »ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ« ﺳﺎرﺗر در ﺑﺎرۀ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم او ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﻧوﺷﺗﻧد.
اﮔرﭼﮫ آﺛﺎر ﺳﺎرﺗر ﻣﺗﻧوع اﻧد )ﻓﻠﺳﻔﮫ ،رﻣﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ،ﻧﻘد ادﺑﯽ( ،او ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻓﯾﻠﺳوف اﮔزﯾﺳﺗﺎﻧﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﺷﮭور اﺳت .ﮐﺎر ﻓﮑری او از ﻣﺑﺎرزه ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای رھﺎﯾﯽ از
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و آزادی ﺑﺷرﯾت از ﭼﻧﮕﺎل آن ﺟدا ﻧﺑود و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑرﺧوردش
ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم و ﮐﻣوﻧﯾﺳم از دﯾد اﺗﺣﺎد و اﻧﺗﻘﺎد ﺑود .او ﺑﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ
ﺑﺳﯾﺎر داﺷت اﻣﺎ ﺑر ﺳر ﺑرﺧورد ﺣزب ﺑﮫ ﻗﯾﺎم ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن ) (١٩٥٦ﺑﺎ آن اﺧﺗﻼف ﭘﯾدا
ﮐرد و ﺳﭘس ﺑر ﺳر ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش اﻟﺟزاﯾر ) (١٩٦٣و ﺑﺎﻻﺧره ﺑرﺧورد ﺣزب ﺑﮫ
ﺟﻧﺑش ﻣﮫ  ١٩٦٨از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺣزب دﺳت ﺑرداﺷت .در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﺑش ﻣﮫ  ٦٨و
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﻧﯾروی ﻋﻣده ای در ﻋرﺻﮥ ﻣﺑﺎرزه ﺑودﻧد ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮥ ﭘﻠﯾس،
ﺑﮫ دﻓﺎع از آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت و در ﻣﺑﺎرزاﺗﺷﺎن ﺷرﮐت ﮐرد .ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن راﺑطﮫ را از زﺑﺎن
ﺧودش ﻧﻘل ﺑﮑﻧم ،از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻣﯾﺷل-آﻧﺗوان ﺑورﻧﯾﮫ درﺑﺎرۀ راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم) .اﯾن
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﺑﺗدا در ﺷﻣﺎرۀ  ٢٨ﻧﺷرﯾﮥ  Actuelﻣﻧﺗﺷر ﺷد و ﺳﭘس در Tout va bien
ﺷﻣﺎرۀ ﭼﮭﺎرم ٢٠ ،ﻓورﯾﮫ ٢٠-ﻣﺎرس  ،١٩٧٣ﺻص  ٣٠-٣٥و ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮥ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در
ﻣﺟﻠﮥ  Telosﺷﻣﺎرۀ  ،١٦ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ،١٩٧٣ﺗﺟدﯾد ﭼﺎپ ﺷد( .ﺑورﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﺎرﺗر ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و »ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾد و ﺑﯾﺷﺗر درﮔﯾر ھﺳﺗﯾد ﺗﺎ ﻗﺑﻼَ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و
ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی آزادﯾﺑﺧش از ﻗﺑﯾل ﺟﺑﮭﮥ رھﺎﺋﯾﺑﺧش ﻣﻠﯽ اﻟﺟزاﯾر ﺑودﯾد .اﯾن را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﯾدھﯾد...؟« .ﺳﺎرﺗر در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﻣن ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ]وﯾراﺳﺗﺎری[ »آرﻣﺎن ﺧﻠق« را ﺑﻌد از
دﺳﺗﮕﯾری دو ﺳرﭘرﺳت ﻗﺑﻠﯽ در ﺑﮭﺎر  ١٩٧٠ﭘذﯾرﻓﺗم.
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﻓﮑر ﻧﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ وﺳﯾﻌﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم
ﻋﻣﻠﯾﺎت زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟت ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھم ﺑﮫ اﯾن ﭘروﺳﮫ و ھم ﺑﮫ ﺳرﮐوﺑﯽ
ﺑرﺧورد ﺑﮑﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ ﭘﯾش ﻣن آﻣدﻧد و از ﻣن ﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﮐﻣﮏ ﺑﮑﻧم .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،اﯾن ﻧﺷﺎﻧدھﻧدۀ ﺑرﺧورد ﺟدﯾدی از
طرف آﻧﮭﺎ ﺑود در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روﺷﻧﻔﮑرھﺎ و ﻓﮭﻣﯾدن
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ روﺷﻧﻔﮑران ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧدﻣت ﺑﮑﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
»ﺳوﭘر-اﺳﺗﺎرھﺎ« اﻋﺗﻣﺎد ﻧداﺷﺗﻧد اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﮫ
روﺷﻧﻔﮑران ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯾﮑردﻧد ﺗﺎ ﺟﻠوی ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی
ﻣﻔﮭوم »ﭼﮭرۀ ﺳرﺷﻧﺎس«
ﻣﺎرﺳﻠن را ﺑﮕﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ
) (celebrityرا ﻋﻠﯾﮫ ﺧود ﺑورژوازی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﻧد – و ﺣق
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑود .ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺳرﺷﻧﺎس ﻧﻘش
Annie Cohen-Solal, Sartre 1905-1980. Paris: Gallimard, 1985.
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دوﮔﺎﻧﮫ ای دارد :او ﺧودش اﺳت ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭼﮭرۀ ﻋﻣوﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑر آن ﻧدارد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ آﻧرا ﺑﺎزﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﺎﻣﻼَ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ آﻧرا ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد.
در آﻏﺎز روﺷن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣواﻓق ﻧﺑودم ،و آﻧﮭﺎ
ھم ﺑﺎ ﻣن ﻣواﻓق ﻧﺑودﻧد .ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗم ﻧﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯽ .ﻣن ﻓﻘط اﺳﻣم را دادم ﺗﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺗواﻧد ﺗداوم داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و ﻣﺑﺎرزﯾن ﺑﺗواﻧﻧد آﻧطور ﮐﮫ ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﻋﻣل ﺑﮑﻧﻧد و
ﺑﻧوﯾﺳﻧد .و ﺑر ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﻣن ﺳرﭘرﺳﺗﯽ  Tout va bienرا
ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗم؛ و در ھﻣﯾن ﺷراﯾط ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎھد در
ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﻣﺑﺎرزﯾن  Vive la Révolutionو روﻻن ﮐﺎﺳﺗرو
ﺣﺎﺿر ﺷدم .از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﻣن از طرﯾق ﯾﮏ ﺳری
آﮐﺳﯾون و ﻣﺑﺎرزات ﺑﮫ طور روزاﻓزون ﺑﮫ ﺑرداﺷت ھﺎی
»آرﻣﺎن ﺧﻠق« ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷده ام.

ژان ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ و ﺳﯿﻤﻮن دوﺑﻮار در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ »آرﻣﺎن ﺧﻠﻖ« در ﺑﯿﻦ رھﮕﺬران در ﭘﺎرﯾﺲ

در ﺑﺧش دﯾﮕری از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﺳﺎرﺗر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤاﻟﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺧﺎﻟﻔت او ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣواﺿﻊ »ﭼپ ﭘروﻟﺗری« ﻣﯽ ﮔوﯾد:
در آﻏﺎز ﻣن ﺑﺎ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﺳر ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻣواﻓﻘت ﻧداﺷﺗم :ﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ
آﻧﮭﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟدا از آﻧﮭﺎ .اﻣﺎ ﮐم ﮐم ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣن از آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑوده اﺳت .ﻣن ﻣﮑرر ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐردم
و ﺧودم را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ دادم :اﻧدک اﻧدک ھﻣﮕراﯾﯽ
١٤
) (convergenceﺑوﺟود آﻣد.
ﮐوھن-ﺳوﻻل در ﺑﯾوﮔراﻓﯽ ﺳﺎرﺗر ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ »در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯾش ﻓﻌﺎﻟﯾت
]ﺳﯾﺎﺳﯽ[ ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺟدل ﺗﺋورﯾﮏ و ﻣﺣﮑوم ﮐردن ﺣﮑوﻣت ھﻣﺎن اﻧدازه
ﺑرای ﺳﺎرﺗر ھﻣﺎن اﻧدازه ﻣﮭم ﺑود ﮐﮫ اﺣﺳﺎس رﻓﺎﻗت و ﺻﻣﯾﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ در درون ﯾﮏ
١٤

“On Maoism: An interview with Jean-Paul Sartre,” Telos, No. 16, Summer 1973,
pp. 92-93.

 ■ ٤٨واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد« .و آﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘل ﻗول از ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ ﺳﺎرﺗر ﺑﺎ ف .م.
ﺳﺎﻣوﻟﺳن ) ٢٣اﮐﺗﺑر  (١٩٧٨اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﻣن ﺑﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ]ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻓراﻧﺳﮫ[ و ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ھﺎ
ﺗﻣﺎس داﺷﺗﮫ ام ،اﻣﺎ ﺑدون ھﯾﭻ اﺣﺳﺎس رﻓﺎﻗت .ﻣﺎ از ﺳﯾﺎﺳت
ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﯾم و ھﻣﯾن ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﯾﮏ راﺑطﮥ
اﻧﺳﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ داﺷﺗم .وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐردﯾم ،ﻣﺎ
ﻓﻘط ﻋده ای ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ﺑﺎ ھم ﯾﮑﯽ دو ﮐﺎر
ﻣﮭم اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾم اﻣﺎ ﺑﮭﻣﺎن راﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾم ھﻣدﯾﮕر را ﺑﺑﯾﻧﯾم
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑروﯾم ﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﺑﮑﻧﯾم .ﻣن ﻣدام ﺑﺎ ِﺑﻧﯽ
) (Bennyﺑﺣث ﻓﻠﺳﻔﮫ ﻣﯽ ﮐردم ...ﻣن ﺑﮫ ﺑرداﺷت اﺧﻼﻗﯽ
آﮐﺳﯾون و رواﺑط اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑودم .ﺑرای ﻣن ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ
١٥
اﯾن ﺑودﻧد.
ﮐوھن-ﺳوﻻل ﻣﯽ ﮔوﯾد »اﯾن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺟوان ﮐﮫ ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻧوه ھﺎی او
ﺑﺎﺷﻧد و ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾزھﺎ آﻧﮭﺎ را از او ﺟدا ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺑﺎﻋث ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺳﺎرﺗر ﺧوﺷﯽ ﺑﺣث
ﻓﻠﺳﻔﮫ را ﺑﺎز ﯾﺎﺑد.«...
راﺑطﮥ ﺳﺎرﺗر ﺑﺎ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم راﺑطﮥ ﯾﮏ روﺷﻧﻔﮑر ﻏﯾرﮐﻣوﻧﯾﺳت آزادﯾﺧواه و ﻣﺑﺎرز ﺑﺎ
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .او در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭘرآﺷوب  ١٩٦٠و اواﺋل ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٧٠در
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل اﻧﻘﻼب را ﻣﯽ دﯾد و ﺟذب آن ﺷد .ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﻣرﮔش در  ١٩٨٠ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم
ِ
از ﺳﺎﻟﮭﺎی آﺧر زﻧدﮔﯾش را ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﮐﻧد .درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺗﺄﺛﯾری ﮐﮫ ﺟواﻧﺎن ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت
ﺑر زﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن روﺷﻧﻔﮑران ﻓراﻧﺳﮫ ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ﺟﻧﺑش
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ را در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.
اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﯾم ﮔروھﯽ اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر از ﺟﻣﻊ ﺑزرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻓﮑری
ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣﯾط زﻧده و ﺷﮑوﻓﺎ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٠و ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد درﮔﯾر
ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑودﻧد :ﻣﺳﺄﻟﮥ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ«
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺳﺎن .ﻣﺎرﮐس ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺑﻘﺎﺗﯽ را »ﻣﺎﻗﺑل
آﻏﺎزﯾدن
ﺟﺎﻣﻌﮥ طﺑﻘﺎﺗﯽ و
ِ
ِ
ِ
ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آورد و ﻧﻘش ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ را ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن ﮔذار از ﻣﺎﻗﺑل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯽ طﺑﻘﮫ ،ﺗرﺳﯾم ﮐرده ﺑود .ﮐﻣون ﭘﺎرﯾس ،١٨٧١
اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر  ١٩١٧و اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر  ١٩٤٩و ﺑرﺧﯽ اﻧﻘﻼﺑﮭﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم
ﺻورت ﮔرﻓت ھﻣﮫ ﮔﺎﻣﮭﺎﯾﯽ در اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑودﻧد .اﻣﺎ در اواﺋل دھﮥ  ٦٠اﻧﺷﻌﺎب ﺑزرگ
در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺷﮑﺳت ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻧﻘﻼب طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر )اﻧﻘﻼب  (١٩١٧را اﻋﻼم
ﮐرد و ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﻌد اﻧﻘﻼب ﮐﺑﯾرﻓرھﻧﮕﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﻋﻣﻠﯽ و ﺗﺋورﯾﮏ ﺑرای
ﺗداوم اﻧﻘﻼب و ﭘﯾﺷﮕری از رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اراﺋﮫ داد .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن
١٥

Annie Cohen-Solal, Jean-Paul Sartre: A Life. New York: The New Press, 2005,
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ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﺳر ﻣﺎھﯾت ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺗداوم
ﻣﺑﺎرزۀ طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
را ﺑﮫ ﺑﺣﺛﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﮐرد .دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺟرﯾﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑدون درﮔﯾری در اﯾن
ﻣﺑﺎرزات ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺷود .ﭘﺎرﯾس در ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٩٦٠
ﻧﻘش ﭼﺷﻣﮕﯾری در اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑرﻋﮭده ﮔرﻓت –
ﭘﺎرﯾس ﻣرﮐز ﺑزرﮔﺗرﯾن اﻧﻘﻼب ﺑورژوازی )،(١٧٨٩
اﻧﻘﻼب  ،١٨٣٠اﻧﻘﻼب  ١٩٤٩-١٩٤٨و ﺑﺎﻻﺧره
ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐﻣون  ،١٨٧١ﯾﻌﻧﯽ اوﻟﯾن ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭری ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣت ﻋﻠﯾﮫ اﺷﻐﺎل ﻧﺎزﯾﮭﺎ
) ،(١٩٤٥-١٩٣٩و ﻗﻠب ﺷورش ﻣﮫ  .١٩٦٨ﺑﺎ وﺟود
اﯾن در اواﺧر دھﮥ ﺑﻌد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾﻣﮥ دوم ﺳﺎﻟﮭﺎی ،٧٠
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات راﺗﻠﺞ »ﺳﺎﻟﮭﺎی ورق ﺑرﮔﺷتِ .ﭘری اﻧدرﺳن در ﺳﺎل ،١٩٨٣
ﺷﺼﺖ :ﻣﺠﻠﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و درﺑررﺳﯽ ﺗرازﻧﺎﻣﮥ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ،ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓراﻧﺳﮫ در ﺳﮫ
ﻓﺮھﻨﮓ« را ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭼﮭﻠﻤﯿﻦ دھﮥ ﺑﻌد از آزادی )ﺑﻌد از  ،١٩٤٥ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮫ  ١٩٦٨ﻣﻨﺘﺸﺮ دوم( در دﻧﯾﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم اھﻣﯾﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود
ﮐﺮده اﺳﺖ .آﯾﻦ ﻣﺠﻠﮫء آﮐﺎدﻣﯿﮏ
ھﺮ ﺳﺎل دو ﺑﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑطورﯾﮑﮫ ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮕﯽ ﻓراﻧﺳﮫ در ﻋﺻر روﺷﻧﮕری )ﻗرن
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺷﻤﺎره اول آن ﺑﻄﻮر  (١٨را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ »ﭘﺎرﯾس اﻣروز
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺗﺧت ارﺗﺟﺎع ﻓﮑری اروﭘﺎ اﺳت« ،و ﺳﻘوط ﻓراﻧﺳﮫ
١٦
در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ای ﻓﻘط ﮐﺷوری ﻧﯾﺳت.
ﺳﻘوط ﭘﺎرﯾس از ﻗﻠب ﺷورش ﻣﮫ  ١٩٦٨ﺑﮫ »ﭘﺎﯾﺗﺧت ارﺗﺟﺎع ﻓﮑری اروﭘﺎ« آﻧﮭم در
ﻋرض ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺟﺎی ﺗﺄﻣل ﺑﺳﯾﺎر اﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ده ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳؤال ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن
ﺳؤال و ﺳؤاﻻت ﻗﺑﻠﯽ ﺟواﻧﺑﯽ از ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی ﻣﻣﮑن ﻣطرح ﺷده اﻧد اﻣﺎ اﯾن ﺑﺣﺛﯽ ﺑﺳﯾﺎر
ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ دارد.
در ﻣورد ﭘل ﭘت و ﮐﺎﻣﺑوج:
ﭘل ﭘت داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﺎﻣﺑوﺟﯽ در ﭘﺎرﯾس ﺑود ﮐﮫ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮐﺎﻣﺑوج ،ﯾﮑﯽ از
رھﺑران ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷد .اﯾن ﺣزب ﺑﺧﺷﯽ از ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻧدوﭼﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺗﺣت رھﻧﻣودھﺎی ﮐﻣﯾﻧﺗرن )در دھﮫ  (١٩٢٠ﺗﺄﺳﯾس ﺷده ﺑود» .ﺧﻣرھﺎی ﺳرخ« ﻧﺎﻣﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﻣﺑوج ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داده ﺑود .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎﻣﺑوج ﻋﻠﯾرﻏم ﻧﺎﻣش ﯾﮏ
ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻊ ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای ﺳرﻧﮕون
ﮐردن ﺣﮑوﻣت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺎﻣﺑوج ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐرد.
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 ■ ٥٠واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﺑررﺳﯽ واﻗﻌﯾﺎت ﮐﺎﻣﺑوج ﺑرای ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺷﮑﻠﯽ
اﺳت زﯾرا ﺣﻘﺎﯾق در زﯾر ﮐوھﯽ از ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ و ﺑورژوازی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﭘﻧﮭﺎن ﺷده اﺳت .ﻣﺟﻠﮥ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓﺗﺢ« ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘژوھﺷﯽ ﻋﻣﯾق و ﺗﮑﺎن
دھﻧده ای درﺑﺎرۀ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮥ آن را ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻋﻧوان اﯾن
ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﻧﺎﺟﯾﺎن ﻓروﺗن :ﭼﮕوﻧﮫ رژﯾم ﭘل ﭘت ﺑﮫ ﮐﺟراه رﻓت« اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎﯾت
ﺳرﺑداران در ﺑﺧش »ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ« ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس اﺳت.
در ﺳﺎل  ١٩٧٥ﭘﯾش از ﺳﻘوط ﺳﺎﯾﮕون در وﯾﺗﻧﺎم ،ﺧﻣرھﺎی ﺳرخ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺳرﻧﮕون
ﮐردن رژﯾم واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺷدﻧد .اﻣﺎ اﯾن رژﯾم  ٤٤ﻣﺎه ﺑﯾﺷﺗر دوام ﻧﯾﺎورد و ﺑﺎ ﺣﻣﻠﮥ
ارﺗش وﯾﺗﻧﺎم از ﻗدرت ﺳﺎﻗط ﺷد .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎﻣﺑوج ،در دورۀ ﺣﺎﮐﻣﯾﺗش در ﺟرﯾﺎن
اداره ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻼت آﻣرﯾﮑﺎ و وﯾﺗﻧﺎم ،ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﺧﻠﯾﮥ اﺟﺑﺎری ﺷﮭرھﺎ و از ﺑﯾن ﺑردن ﭘول و ﻏﯾره را در ﭘﯾش ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺟﺎﯾﻊ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﯽ ﺷد .اﻣﺎ ارﺗش آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﮫ ﺷﮭرھﺎی ﮐﺎﻣﺑوج را ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﮐرد،
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾب ﻣرﺗﮑب ﺟﻧﺎﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷرﯾت و ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﻣردم ﮐﺎﻣﺑوج ﺷد.
اﻏﻠب ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ »ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت« ﺑودﻧد .اﯾن واﻗﻌﯾت ﻧدارد و ﺑﯾﺷﺗر
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اﺳت ﺑرای ﺑدﻧﺎم ﮐردن ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم .ﭘل ﭘت ،در ﺟرﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در ﭼﯾن
ﺑود اﻣﺎ ﺣﺗﯽ در آن زﻣﺎن از اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﮑرد .ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن،
ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ »ﻋﻘب ﻣﺎﻧدن« ﭼﯾن از ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﻧﺗﻘﺎد ﮐرده و ﻣﯽ ﮔﻔت اﻧﻘﻼب ﺧودﺷﺎن ﭼﻧد
دھﮫ »ﺟﻠوﺗر از ﭼﯾن« اﺳت ،و ﺗﮑرار ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎﻣﺑوج» ،از ﻟﻧﯾن
ﺳرﺗر و از ﻣﺎﺋو ﺑرﺗر« اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺣزب در ﺟرﯾﺎن ﮐﺳب ﻗدرت ﺗواﻧﺳت ﺑﺧش ﮐﺛﯾری از اھﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﺑوج را ﺑﮫ
ﺣرﮐت در آورد و در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﻋﻣﯾﻘﯽ داﺷت .ﺣﻣﺎﯾت ﻣردم ﮐﺎﻣﺑوج از آن ﮔﺳﺗرده
ﺑود .ارﺗش اﻧﻘﻼﺑﯽ آن در ﺳﺎل  ١٩٧٣ﺑﮫ ﭼﮭل ھزار ﻧﻔر رﺳﯾده ﺑود .ﻣﻘﺎوﻣت آﻧﮭﺎ در
ﻣﻘﺎﺑل ارﺗش وﺣﺷﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺗودﻧﯽ اﺳت .ﭘس از ژاﻧوﯾﮫ  ١٩٧٣ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﻣﺟﺑور
ﺷدﻧد ﭘﺎی ﻣذاﮐره ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯾون وﯾﺗﻧﺎم ﻧﺷﺳﺗﮫ و دﺳت از ﺑﻣﺑﺎران وﯾﺗﻧﺎم ﺑﮑﺷﻧد ،ﺑﻣﺑﺎران ﺑﯽ
وﻗﻔﮥ ﮐﺎﻣﺑوج را از ﺳر ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﮫ ﻣدت  ١٤٠روز ﻛﺎﻣﺑوج را ﺑﻣﺑﺎران ﮐردﻧد و ﻣﻘدار
ﺑﻣﺑﯽ ﮐﮫ روی ﻣردم اﯾن ﮐﺷور رﯾﺧﺗﻧد ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺑﻣﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻣراﺣل آﺧر ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم روی ژاﭘن رﯾﺧﺗﮫ ﺑودﻧد .ﻓﺟﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎر آوردﻧد
ﺑﺳﯾﺎرھوﻟﻧﺎک اﺳت .ﺣداﻗل ﻧﯾﻣﯽ از ﺷﺎﻟﯾزارھﺎی ﺑرﻧﺞ ﺗوﺳط ﺑﻣب از ﺑﯾن رﻓت .ﺣﯾواﻧﺎت
اھﻠﯽ روﺳﺗﺎﯾﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼَ از ﺑﯾن رﻓﺗﻧد ،ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور آواره ﺷدﻧد ،و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺑﻼاﺳﺗﻔﺎده ﺷدﻧد .درک ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑرای ﻧﯾروھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش
ﮐﺎﻣﺑوج ﺑوﺟود آورده ﺑودﻧد ﻣﮭم اﺳت زﯾرا ﺑﺳﯾﺎری از اﻗداﻣﺎت آﻧﺎن ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﻓﺎﺟﻌﮫ
آﻣﯾز ﺑود ﻣﺛﻼَ ﺗﺧﻠﯾﮫ اﺟﺑﺎری ﺷﮭرھﺎ ،در اﯾن ﺷراﯾط ﺻورت ﮔرﻓت.
ﺑﺎ اﯾن وﺻف ،ﺷراﯾط ھرﭼﮫ ﺑﺎﺷد ،طرز ﺗﻔﮑر و ﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ھر
ﺟرﯾﺎﻧﯽ در ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت .ھﯾﭻ ﺷراﯾطﯽ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد رﻓﺗﺎر ﺧﻣرھﺎی ﺳرخ را ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﮑﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ،ﭘل ﭘت و دﯾﮕر
رھﺑران ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎﻣﺑوج ﺧود را ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ َ ﺑﺎﻟﻌﮑس اﻧﻘﻼب
ﺧود را »اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ﻧظﯾر« ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ﻣﺛﻼَ ،ﭘل ﭘت در ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘﯾروزی ﭼﻧﯾن
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ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾك ﭘﯾروزی ﻛﺎﻣل ،ﻗطﻌﯽ و ﺗﻣﯾز دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎ ﺑدون
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ راﺑطﮫ ﯾﺎ دﺧﺎﻟت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯾروز ﺷده اﯾم« ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ دروغ ﺑود ،ﭼون اﯾﻧﮭﺎ ﺑدون
ﮐﻣﮏ وﯾﺗﻧﺎم و ﭼﯾن ﻣﺷﮑل ﺑود ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﺑرﺳﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ »اﻧﻘﻼب ﺧﻣر
ﺑﮫ ﺧﺎطر وﯾژﮔﯾﮭﺎﯾش ،ﻣﺎﻧﻧد اﻟﻐﺎی ﭘول و ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷﮭرھﺎ ،از ھﻣﮫ اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرﺗر
اﺳت «.و ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭼﯾن اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد» :ﭼﯾن ﺑﮫ ﻛﺎرﮔران دوﻟﺗﯽ دﺳﺗﻣزد
ﻣﯽ دھد ،و ﻏﯾره .دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﻣﺎﻟﻛﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود ،ﭼون وﻗﺗﯽ آدم ﭘول
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺧرﯾد اﯾن ﭼﯾز و آن ﭼﯾز ﭘس اﻧداز ﻣﯽ ﻛﻧد) «.ﻧﻘل ﻗول از ﻣﻘﺎﻟﮥ
»ﻧﺎﺟﯾﺎن ﻓروﺗن .(«...اﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭼﯾن اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت از ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﺧﺻوﺻﯽ دھﻘﺎﻧﺎن و ﺧرده ﺑورژوازی ﺷﮭری ﻟﻐو ﺑﮑﻧد ،و ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺧودﺷﺎن ﺑﺧﺎطر
ﺑﯽ ﻧظﯾر ﺑودﻧش در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد» :ﮐﺎﻣﺑوج ﺑﯾﺳت ﺳﯽ ﺳﺎل
از ﭼﯾن ﺟﻠوﺗر اﺳت« .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎﻣﺑوج اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدور ﻓرﻣﺎن،
دﯾن را ﻟﻐو ﻛرده اﺳت .اﻣﺎ در ﻋﻣل ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ دﯾن از ﺑﯾن ﻧرﻓت ﺑﻠﮑﮫ ﺧود ﺣزب در اداره
ﮐﺷور از ﺑدﺗرﯾن ﻧوع ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم و اﻓﺗﺧﺎر ﻧژادی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ دﯾن
ﻧداﺷت.
ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ آﻧﺳت ﮐﮫ ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎﻣﺑوج ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ آن دﺳﺗﮫ
ﻧظرﯾﺎت درون ﺟﻧﺑش ﭼپ اﯾران اﺳت ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻣرﺣﻠﮥ اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن ﺑوده
و ﺧواھﺎن »اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺿرب« ھﺳﺗﻧد و ﺗﺋوری اﻧﻘﻼب دو ﻣرﺣﻠﮫ ای
ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون را ﺑورژواﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎﻣﺑوج ﻧﮫ ﺗﺋوری
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﺎﺋو را ﻓﮭﻣﯾد و ﻧﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را .آﻧﺎن ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ھدف اﻧﺟﺎم
اﻧﻘﻼب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﺣت رھﺑری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﮐﺷوری ﻣﺛل ﭼﯾن ھﻣوار ﮐردن راه
اﺳﺗﻘرار ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑود .در ﻣورد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ھم ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون و
ﻟﻐو ﮐردن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺷود .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﮐﺎﻣﺑوج
ﻗﺎﻧوﻧﺎ َ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻟﻐو ﺷده ﺑود اﻣﺎ در ﻋﻣل آن را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﻣﮫ اﺻول و ﻗواﻋد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و در ادﻏﺎم ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﺳران دوﻟت ﭘول ﭘت ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ »ﯾﮏ ﺿرب« ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم رﺳﯾده اﻧد .اﻣﺎ
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺑﮫ ﯾﮏ ﺿرب ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﯾﺳت و ھر ﮔوﻧﮫ ادﻋﺎﯾﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل ﻓﻘط ﺑﮫ
ﻋواﻣﻔرﯾﺑﯽ و ﺿدﯾت ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺧﺗم ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
اﺻل »از ھرﻛس ﺑﮫ اﻧدازه ﺗواﻧش ،ﺑﮫ ھرﻛس ﺑﮫ اﻧدازه ﻧﯾﺎزش« ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﺑرﺳد ،ﺑﺎﯾد ﺣق ﺑورژواﯾﯽ در آن ﻟﻐو
ﺷود .ﺣق ﺑورژواﯾﯽ ﯾﻌﻧﯽ ھرﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ای ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد درﯾﺎﻓت ﺑﮑﻧد .اﯾن اﺻل
ھﻧوز ﯾﮏ اﺻل ﺑورژواﯾﯽ ﯾﺎ ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﻣﺎرﮐس» ،ﺣق ﺑورژواﯾﯽ« اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾز آﻓرﯾن
اﺳت و ﻧظﺎم طﺑﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ھر ﮐس ﺑﮫ اﻧدازه ای ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .رﺳﯾدن
ﺑﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺟﮭش ھﺎی ﺑزرگ در ﺗﻌﻣﯾق ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ ﮐﺷور و ھﻣزﻣﺎن
رﺷد اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑرﻗراری ﮐﻣوﻧﯾﺳم در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن اﺳت زﯾرا در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن اﺳت
ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑطور ﮐﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ادﻋﺎھﺎی رژﯾم ﭘل ﭘت در
ﺗﺿﺎد ﺑﺎ اﺻول ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳم-ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم اﺳت.

 ■ ٥٢واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

در ھر ﺣﺎل ،اﯾن ﺑﺣث ﻻزم و ﻣﻔﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻓرﺻت دﯾﮕری ﺑﮫ آن
ﭘرداﺧت .ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻧﺎﺟﯾﺎن ﻓروﺗن« ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺟواﻧب ﺗﮑﺎن دھﻧدۀ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﻣﺎﻧﻧد اﻋﻣﺎل
ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻧﯾز ﭘرداﺧﺗﮫ و طرز ﺗﻔﮑر ﭘﺷت اﯾن اﻋﻣﺎل را ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐرده
و ﺗﻔﺎوت ﺑﻧﯾﺎدﯾن آن را ﺑﺎ روﯾﮑرد ﻣﺎﺋو و ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ و ﻣﺑﺎرزات
درون ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :در ﭼﯾن ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻛﮫ ﻣﺎﺋو
ﺗﺣﻠﯾل ﻛرد ﻛﮫ در درون ﺣزب ﯾك ﻣﻘر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺑورژواﯾﯽ ﻣوﺟود اﺳت ،او و ﺳﺎﯾر
رھﺑران )ﭼپ( ﺣزب ﻣوﺿوﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﻣورد ﺟدل را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺗوده ھﺎ ﺑردﻧد و اﻧﻘﻼب
ﻛﺑﯾر ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ را ﺑرﭘﺎ داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺧطوط و ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺑورژواﯾﯽ را در
ﻣﻌرض اﻧﺗﻘﺎد ﺗوده ھﺎ ﻗرار دھﻧد .آﻧﮭﺎ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻛﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﻧوز ﭘﺎﯾﮫ
ﻣﺎدی و اﻣﻛﺎن ظﮭور ﺑورژوازی ﻧوﯾن ﻣوﺟود اﺳت را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾك ﻣوﺿوع ﻓراﮔﯾر ﺗوده
ای ﻛردﻧد .«...ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور زﯾرورو ﻛردن ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم
آن»ﺧﺎﻛﯽ« ﻛﮫ ﺑذر ﺑورژوازی در آن رﺷد ﻣﯽ ﻛﻧد ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد وآﮔﺎھﯽ ﺗوده ھﺎ و
ﺣزب را از طرﯾق ﻣطﺎﻟﻌﮫ آﺛﺎر ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺎرﻛﺳﯾﺳﺗﯽ و ﺑررﺳﯽ و ﻧﻘد ﻛﺎﻣل و ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ
ﺧطوط ﺑورژواﯾﯽ ارﺗﻘﺎء دادﻧد .اﻣﺎ در ﻛﺎﻣﺑوج ،رھﺑری ﺣزب ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺧطر
ﮐرد ﺑﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﻛﺎری ،ﺷﻛﻧﺟﮫ و اﻋدام روی آورد.
ﺷروع ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن ﮐﺎﻣﺑوج و وﯾﺗﻧﺎم ﻧﯾز ﻓﺻل دﯾﮕر و ﻋﺑرت اﻧﮕﯾزی اﺳت از ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺑﺎر ﺑودن ﺧط ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻓرﺻت ﺑﺎزﮔوﺋﯽ آن ﻧﯾﺳت .ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻧم:
ﻣﺑﺎرزات رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش در ھﻧدوﭼﯾن ،ﺑﺧﺻوص وﯾﺗﻧﺎم ،از ﻣﺑﺎرزات ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم دھﮥ
 ١٩٦٠و  ١٩٧٠ﺑودﻧد .ھر ﭼﻧد اﯾن ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﺎﺷﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ﻣرگ آور
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم آﻣرﯾﮑﺎ را ﺷﮑﺳت ﺑدھﻧد و ﺑرای ﮐﺷورھﺎی ﺧود اﺳﺗﻘﻼل ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورﻧد ،اﻣﺎ
ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ورای اﯾن رﻓﺗﮫ و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘس از آن
ﻓداﮐﺎری ھﺎی ﻋظﯾم و اﻣﯾدآﻓرﯾﻧﯽ ھﺎی ﺑزرگ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﮐﺳب اﺳﺗﻘﻼل در ﺷﮑﻠﯽ
ﺟدﯾد در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ادﻏﺎم ﺷده و ﻣردﻣش ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑردﮔﺎن ﺳودآﻓرﯾن
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷدﻧد .واروﻧﮫ ﺷدن روﻧد اﻧﻘﻼب در ھﻧدوﭼﯾن و دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن
)از ﺟﻣﻠﮫ در اﻧدوﻧزی( ﺿرﺑﮥ ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ روﻧد اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن وارد
ﮐرد و ﻣﮭﻣﺗر از ھﻣﮫ ﺿرﺑﮥ ﻣﮭﻣﯽ ﺑﮫ روﻧد ﺗﻌﻣﯾق اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺧود ﭼﯾن زد
و ﻣوﺟب ﺗﻘوﯾت ﺟرﯾﺎن ھﺎی روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن ﺷد .وﯾﺗﻧﺎم ﭘس از
ﺑﯾرون راﻧدن آﻣرﯾﮑﺎ ،در ﺑﻠوک ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺷرق ادﻏﺎم ﺷد و ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ﺷوروی دوﺑﺎره در ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻏرب ادﻏﺎم ﺷد و ﻣردم ﮐﺎﻣﺑوج ﻧﯾز ﺑﮫ ﺑردۀ
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺻﻧدوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘول ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺗوان دﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻓق ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ
در رأس اﯾن اﻧﻘﻼب ھﺎ ﺑود ،ﭼﯾزی ﺟز اﯾن ﻣﻘدور ﻧﺑود .ﻓرآﯾﻧد ﮔﺳﺳت اﯾن ﺟواﻣﻊ از
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﮫ رﯾزی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧوﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎری ﺳﮭﻣﮕﯾن و
ﭘﯾﭼﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط از ﻋﮭدۀ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی آﮔﺎه و رھﺑری ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑر ﻣﯽ آﯾد
ﮐﮫ دارای ﯾﮏ ﻣﻘر ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﮓ طﺑﻘﺎﺗﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ را ھداﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧد ،و ﺑر آﮔﺎھﯽ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ ﮐﺎرﮔر و دھﻘﺎن و زﻧﺎن و ﺧﻠق ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم اﺗﮑﺎء دارد.

ﺟﻧﺑش ﻣﮫ  ١٩٦٨و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ■ ٥٣

ﮐم و ﺑﯾش ھﻣﮥ ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺿداﺳﺗﻌﻣﺎری در دھﮥ  ١٩٥٠و ١٩٦٠
دﭼﺎر اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﺷدﻧد .ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از ھﻣﮫ اﯾن ﺟﻧﺑش ھﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﮐرد .اﻣﺎ
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ وظﺎﯾف ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اش را در ﻣورد آن ھﺎ ادا ﻣﯽ ﮐرد .ﻣﻧظورم اﯾن
اﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮥ ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺻرﻓﺎ َ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺑﺎرزات ﻋﺎدﻻﻧﮥ اﯾن
ﺟﻧﺑش ھﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت اﻓق ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻧﺎن را ﻧﯾز
ﻧﻘد ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑرای ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﮏ ﺟرﯾﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣﯾﺎن اﯾن ﺟﻧﺑش
ھﺎ راه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐرد .ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان »ھژﻣوﻧﯽ طﻠب«
ﻧﺑودن اﻣﺗﻧﺎع ﻣﯽ ﮐرد .اﯾن روﯾﮑرد ﻏﻠط در واﻗﻊ رﯾﺷﮫ در ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻧﺎدرﺳت ﻣﺎﺋو از
ﺗﺟرﺑﮥ ﻣﻧﻔﯽ ﮐﻣﯾﻧﺗرن در دورۀ اﺳﺗﺎﻟﯾن داﺷت .اﯾن ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎﺋو ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ای ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل دوﺑﺎرۀ ﯾﮏ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻣرﮐزی ﺑرای
ﺗروﯾﺞ و ﮔﺳﺗرش ﮐﻣوﻧﯾﺳم در ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷد ،اراﺋﮫ ﻧدھد .ﺑﺎﯾد ﮔﻔت اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد
ﯾﮏ اﻧﺣراف از اﺻول اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ﺑود .اﯾن ﻓﺻل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ » ١٩٨٤ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ« ﺑﮫ اﯾن ﺻورت ﺟﻣﻌﺑﻧدی
ﺷده اﺳت» :ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن اﮔر ﭼﮫ ﺑﮫ رﺷد اﺣزاب ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت-ﻟﻧﯾﻧﯾﺳت در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺑذول داﺷت اﻣﺎ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل و طرق ﺿروری ﺟﮭت ﺗﮑﺎﻣل
وﺣدت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ دﺳت ﻧﯾﺎﻓت ) «...ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را در ﺳﺎﯾت
ﺳرﺑداران در ﺑﺧش »ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ« ﺑﺧواﻧﯾد( .ھرﭼﻧد ﺟﻣﻌﺑﻧدی اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ از
ﮐﻣﯾﻧﺗرن و ﻧﻘش ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن در ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﭘﺎﯾﮥ درﺳﺗﯽ را ﻣﯽ ﮔذارد اﻣﺎ
ھﻧوز ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﺗﺟرﺑﮥ ﮐﻣﯾﻧﺗرن و ﺗﺟرﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ دو دھﮫ  ١٩٧٠-١٩٦٠و ﻧﻘش ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را ﺑﺎﯾد در ﺗﺋوری ھﺎی ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗری ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ
راھﻧﻣﺎی ﻣوج ﺑﻌدی اﻧﻘﻼب ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷود.
{ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ در آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت؟ ﮔوﯾﺎ ﺑﺎب
آواﮐﯾﺎن ﮐﮫ اﮐﻧون ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺗﺋورﯾﺳﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود ،از
رھﺑران ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ دھﮫ  ١٩٦٠آﻣرﯾﮑﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از
رھﺑران اﯾن ﺟﻧﺑش »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ« ) (RCPرا ﺗﺷﮑﯾل داده اﻧد و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
در ﻗﺎﻟب آن ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﻧد .ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺷﻣﺎ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن ﮔراﯾش در آن
دوره و دوره ﮐﻧوﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟
 šﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ و ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ در آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺑوﯾژه دراﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﺎ ﻓراﻧﺳﮫ دارد .ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧوﯾن آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺗﺣت
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻧﺷﻌﺎب در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ َ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﭼﯾن و اﻟﺑﺗﮫ در ﺷراﯾط ﻏﻠﯾﺎن ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ١٩٦٠ﺷﮑل
ﮔرﻓت .آﻣرﯾﮑﺎ و ﻓراﻧﺳﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ھﺳﺗﻧد و اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺑورژوا در
طول اﻧﻘﻼب ﺧودﺷﺎن در ﻗرن ) ١٨آﻣرﯾﮑﺎ در  ١٧٧٦و ﻓراﻧﺳﮫ  (١٧٨٩راﺑطﮥ ﻧزدﯾﮏ
ﺑﺎ ھم داﺷﺗﻧد .اﻣﺎ ﻧﺳل ﺟدﯾد ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎی دو ﮐﺷور در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩٦٠ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی

 ■ ٥٤واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﻣﺳﺗﻘل از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑدون ﺷﮏ ﻧﻘطﮥ اﺷﺗراک ﻗوی ھم داﺷﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭم
ﺧط ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑود ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭼﯾن )در ﺟﻣﻌﺑﻧدی از ﺑﮫ ﻗدرت
رﺳﯾدن ﺑورژوازی در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی و ﺷﮑﺳت اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری از طرﯾق اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ( ﻓورﻣوﻟﮫ ﮐرده ﺑود و اﻣﺎ ھر ﺣزﺑﯽ در
ﺷراﯾط ﺧﺎص ﮐﺷور ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧط ﻣﺷﯽ ﻧوﯾن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑرد ،آﻧرا ﺗﮑﺎﻣل ﺑدھد،
ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن را ﺑﺳﺎزد ،و ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺎص ﮐﺷور ﺑرﺧورد ﺑﮑﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس و
اﻧﮕﻠس در »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻣوﻧﯾﺳت« در  ١٨٤٨اﺷﺎره ﮐرده اﻧد» ،ﻣﺑﺎرزۀ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻋﻠﯾﮫ
ﺑورژوازی در آﻏﺎز ﻣﺑﺎرزه ای ﻣﻠﯽ اﺳت اﮔر ﻧﮫ در ﻣﺣﺗوی ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﮑل .ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی
ھر ﮐﺷوری طﺑﻌﺎ َ ﺑﺎﯾد ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺑورژوازی ﺧودش ﯾﮑﺳره ﺑﮑﻧد« .اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﭼﮫ ﺗﺟزﯾﮥ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ-ﮐﺷوری ھﻧوز اداﻣﮫ دارد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻠطﮥ ﺑورژوازی
در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت ،اﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﺣﺗوم ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧوﯾن ﻓراﻧﺳﮫ
و آﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﻧﺑود ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت اﻧزوای ﻧﺳﺑﯽ ﻣﺑﺎرزه ﺑﮑﻧﻧد .ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺧﺻﻠت ﺧطﯽ )اﯾدﺋوﻟوژی-ﺳﯾﺎﺳﯽ( و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
ﺑودن ،ﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﺑودن،
ِ
را رﻗم ﻣﯽ زﻧد ،و اﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾوه ای ﺧودﺟوش و در روﻧد ﻣﺑﺎرزات
ﺧود-ﺑﮫ-ﺧودی ﺑوﺟود ﺑﯾﺎﯾد .ﺑدون ﺗردﯾد در ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯾﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ در اروﭘﺎ و ﺑوﯾژه
ﻓﻘدان ﯾﮏ
در آﻟﻣﺎن ،ﻓراﻧﺳﮫ و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ راﺑطﮥ ﻧزدﯾﮑﺗری ﺑﺎ ھم داﺷﺗﻧد.
ِ
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل اﺣزاب ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت اﯾن ﭘراﮐﻧدﮔﯽ را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐرد ،و اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ
ِ
روﯾزﯾوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی ﺧروﺷﭼﻔﯽ اردوﮔﺎه ﺑزرﮔﯽ داﺷﺗﻧد ﺑﺎ ﺷﺑﮑﮥ ﮔﺳﺗرده و ﻣﺗﺷﮑل اﺣزاب،
ﻧﺷرﯾﺎت و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ .درﻋرﺻﮥ ﭘراﺗﯾﮏ ،ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻋﺎم و ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻓراوان ﺑود ،ﻣﺛﻼَ از ﯾﮏ طرف ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺟﺎوزآﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ وﯾﺗﻧﺎم ﯾﺎ رﻗﺎﺑت و
ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی اردوﮔﺎھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ و ﺷوروی ،و از طرف دﯾﮕر ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از
ﻣﺑﺎرزات رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ در ﺳﮫ ﻗﺎره ،اﻣﺎ درھﻣﯾن ﻣوارد ھم ﭼﮭﺎرﭼوب ﮐﺷوری-ﻣﻠﯽ
ﻣﺎﻧﻊ ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐردن ﻣﺑﺎرزات و ﺟﻣﻌﺑﻧدی از آﻧﮭﺎ در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،ﻣﯽ ﺗوان ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﭼﯾن ﯾﺎ ژاﭘن از ﻣﺧﺎﻟﻔت »ﭼپ
ﭘروﻟﺗری« ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﺎ اﯾدۀ ﺣزب ﻟﻧﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑودﻧد ،و اﮔر ﺑودﻧد ﭼﮫ ﻣﺑﺎرزۀ ﺧطﯽ ﺑر
ِ
ﺳر اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ اﻧﺟﺎم دادﻧد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳؤال اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧﻔﯽ اﺳت .ﺑدون ﺗردﯾد ،ھر ﮐﺷوری
ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺎص ﺧود را دارد ،ﻣﺛﻼَ در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻣﺑﺎرزات آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ-آﻓرﯾﻘﺎﯾﯾﮭﺎ )ﺳﯾﺎھﺎن( و
ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣردم ﺑوﻣﯽ ،ﺑرﺧﻼف ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﭼﺷم اﻧداز ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .و ﯾﺎ در
ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،ﺑرﺧﻼف ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت آﻣرﯾﮑﺎ،
ﯾﮏ وزﻧﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،و ﻓﮑری ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت و در واﻗﻊ ﻗوی ﺗرﯾن
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اردوﮔﺎه ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑود .از دﯾد ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت در ھﻣﯾن
راﺳﺗﺎی »ﺧﺎص« ﻣﯽ ﺗوان »ﻋﺎم« را درﯾﺎﻓت )دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﺧﺎص و ﻋﺎم( .ﺑرای ﻣﺛﺎل،
در ھﻣﮥ اﯾن ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﻣﺑﺎرزه ،ﭼﮫ در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﭼﮫ در ﻣراﮐش ،ﭼﮫ در
ھﻧدوﺳﺗﺎن و ﻓراﻧﺳﮫ ،ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣواﻧﻌﯽ ﭼون آواﻧﺗورﯾﺳم ،اﮐوﻧوﻣﯾﺳم،
ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ،اﻣﭘﯾرﯾﺳﯾﺳم و ﭘراﮔﻣﺎﺗﯾﺳم ﻣﺑﺎرزه ﺑﮑﻧﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،در ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم
آﻣرﯾﮑﺎ و ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺑﺎﯾد ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎص وﻋﺎم ﺗوﺟﮫ ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻘش ﻓرد و ﺣﺗﯽ
»ﺗﺻﺎدف« را در ﻧظر ﮔرﻓت )ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺗﺿﺎد ﺑﯾن »ﺿرورت و ﺗﺻﺎدف«( .در
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راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﻘش ﻓرد ،ﺑﺎب آواﮐﯾﺎن ﺑﯾش از ھﻣﮫ در رﺷد ﺟﻧﺑش ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ
ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت و ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎ ﺣدی ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد ﮐﮫ در روﻧد ﺗﺣول ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در آﯾﻧده ﻧﯾز ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد.
آواﮐﯾﺎن ،رھﺑرﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ،
در ﺳﺎل  ١٩٤٣در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوادۀ ارﻣﻧﯽ ﺗﺑﺎر
آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد .او ﯾﮏ ﺗﺋورﯾﺳﯾن ﺑرﺟﺳﺗﮥ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت اﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﯾﮏ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﻗﻠب ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ وﺟود ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ،ﺑﻌد از رﺟﻌت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﭼﯾن ،در
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ روﯾزﯾوﻧﯾﺳم و ارﺗﻘﺎی ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم اﯾﻔﺎ ﮐرد،
ﻧظراﺗش ﭘﺎﯾﮥ زﯾﺎدی در ﻣﯾﺎن اﺣزاﺑﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﺧود
را ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳت ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ﻧدارد .اﮔرﭼﮫ در ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﮐﺎﻟﻔرﻧﯾﺎ – ﺑرﮐﻠﯽ و در»ﺟﻧﺑش آزادی ﺑﯾﺎن« )ﺳﺎﻟﮭﺎی -١٩٦٤
 (١٩٦٥ﻓﻌﺎل ﺑود ،او از رھﺑران ﺟﻧﺑش داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﻧﺑود .آواﮐﯾﺎن ﺧﯾﻠﯽ زود ﺑﮫ ﺟرﯾﺎن
رادﯾﮑﺎل »ﭘﻠﻧﮕﺎن ﺳﯾﺎه« ﭘﯾوﺳت و ﺑرای ﻣدﺗﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾن آن ﺣزب ﺑود.
آﻣرﯾﮑﺎ در دھﮫ  ١٩٦٠و اواﯾل  ١٩٧٠ﻣرﮐز ﺟﻧﺑش ﺿدﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم ﺑود .ﺟﻧﺑش
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﭘﯾﺷﺗﺎز اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﺑود و در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ »ﺟﻧﺑش ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ« و »ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ
ﺑﺧش آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ-آﻓرﯾﻘﺎﯾﯾﺎن« )ﺳﯾﺎھﺎن( اﺗﺣﺎد و ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﻧزدﯾﮑﯽ داﺷت .در ﺟﻧﺑش ھﺎی
ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٦٠آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﮫ ﺿد ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم و ﺳﺗم ﺑر ﺳﯾﺎھﺎن و ﻧﺎﺑراﺑری ﻣﯾﺎن زن و ﻣرد
و ﺳﺗم ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ ﺑودﻧد اﻣﺎ ﯾﮏ ﮔراﯾش ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ اﯾن ھﺎ
»اﺷﺗﺑﺎھﺎت« ﻧظﺎم اﺳت و دﯾﮕری ﮐﮫ ﮔراﯾش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ »ﮐﺎرﮐرد«
ﻧظﺎم اﺳت و ﭼﺎره ای ﺟز ﺳرﻧﮕوﻧﯽ آن و اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از
ھﻧرﻣﻧدان ﺳرﺷﻧﺎس و روﺷﻧﻔﮑرھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮔراﯾش اﻧﻘﻼﺑﯽ رو آوردﻧد .ﻟﻧﺎرد ﺑرﻧﺷﺗﺎﯾن
ﻣوﺳﯾﻘﯾدان ﻣﻌروف آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ )ﺳﺎزﻧدۀ ﻣوزﯾﮑﺎل »وﺳت ﺳﺎﯾد اﺳﺗوری«( ﺑرای ﺣزب
ﭘﻠﻧﮕﺎن ﺳﯾﺎه ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮔذاﺷت و اﯾن ﺣزب ﻣﻌروف ﺑود ﺑﮫ
ﺣزﺑﯽ ﮐﮫ اﻓرادش اﺳﻠﺣﮫ و ﮐﺗﺎب ﻧﻘل ﻗول ھﺎی ﻣﺎﺋو را ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﺟرﯾﺎن
رادﯾﻛﺎﻟﯾزه ﺷدن ﺟﻧﺑش ،ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾز ﻗوی ﺗر ﺷدﻧد .ﺑﺎب آواﮐﯾﺎن ﺗوﺳط
رھﺑران اﯾن ﺣزب ﺑﺎ ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون آﺷﻧﺎ ﺷد .آواﮐﯾﺎن و رھﺑران ﺣزب ﭘﻠﻧﮕﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد ﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﺑﺎ ﺟﻧﺑش آﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ-آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﺎن و ﺟﻧﺑش ﺿدﺟﻧﮓ ﭘﯾوﻧد ﺑزﻧﻧد .آﺛﺎر
ﻣﺎﺋوﺗﺳﮫ دون ﺑطور ﮔﺳﺗرده در ﻣﯾﺎن اﯾن ﺟواﻧﺎن ﺧواﻧده ﻣﯽ ﺷد .ﺣﻣﺎﯾت ﺣزب ﭘﻠﻧﮕﺎن از
اﺷﮑﺎل ﻣﺑﺎرزه ﻗﮭرآﻣﯾز ﺑر ﻣﺣﺑوﺑﯾت آن ﻣﯽ اﻓزود .ھرﭼﻧد اﻋﻼم ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت
آﻣرﯾﮑﺎ ﻧدادﻧد اﻣﺎ ﺟواﻧﺎن رزﻣﻧده اﯾن ﺣزب ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن »ﻗدرت ﺧﻠق« ﺑﺎ ﺧود
ﺳﻼح ﺣﻣل ﻣﯽ ﮐردﻧد .اﯾن ﺣزب در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران و ﻓﻘﯾرﺗرﯾن اﻗﺷﺎر ﺳﯾﺎھﺎن
ﺑﺧﺻوص در ﺳﺎﻧﻔراﻧﺳﯾﺳﮑو و ﺷﯾﮑﺎﮔو و ﻣﯾﺷﯾﮕﺎن ﭘﺎﯾﮫ داﺷت .اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮫ آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗﺎب ﻧﯾﺎورد و ﺑﮫ ﺣﻣﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﭘﻠﯾﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﮔﺳﺗرده ای ﻋﻠﯾﮫ اﯾﻧﮭﺎ دﺳت زد.
رھﺑران آن را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد ،ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧت ،و ﺑﻌﺿﯽ ھﻧوز در زﻧدان ھﺳﺗﻧد .ﺗﺎ ﺳﺎل
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 ١٩٦٩ﺑﺎب آواﮐﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧود راﻋﻣدﺗﺎ َ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﺣزب ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .در
ﺳﺎل  ١٩٦٩در ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت واﺣد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻋده ای دﯾﮕر در
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﮐﻠﮑﺗﯾوھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »اﺗﺣﺎدﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ« را ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد و در اواﺳط دھﮥ ١٩٧٠
»ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ« )آر ﺳﯽ ﭘﯽ( را ﺑﻧﺎ
ﮔذاﺷﺗﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺋورﯾﮏ »اﺗﺣﺎدﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ«
اﻧﺗﺷﺎر »اوراق ﺳرخ«  Red Papersﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎرۀ
ھﻔﺗم آن ) (١٩٧٤ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل از اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری در ﺷوروی و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺧﺗﺻﺎص داﺷت و اﯾن ﯾﮏ اﺛر ﺗﺋورﯾﮏ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺑود .در ﺳﺎل  ،١٩٨٣ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر »ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ« ،و ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻋده ای از
آﮐﺎدﻣﯾﺳﯾن ھﺎ ،ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﮭﺎر روزه ﺑﺎ
ﺷرﮐت  ٨٠٠ﻧﻔر در داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ ﺑرﮔزار ﺷد .اﯾن
ﮐﻧﻔراﻧس ﻣﻧﺎظره ای ﺑود ﻣﯾﺎن طرﻓداران ﺗﺋوری اﺣﯾﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﺷوروی ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺷوروی
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﯾﺑش »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم واﻗﻌﺎ َ ﻣوﺟود« اﺳت .در اﯾن
ﻣﻧﺎظره ،ﺗزھﺎی »اوراق ﺳرخ« ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣل ﺗر ﺗوﺳط
رﯾﻣوﻧد ﻟوﺗﺎ )از اﻓراد ﺑرﺟﺳﺗﮫ »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ
آﻣرﯾﮑﺎ« ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﺧﺻص دارد( در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ
ﻧظرات آﻟﺑرت ژﯾﻣﺎﻧﺳﮑﯽ )اﺳﺗﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه
اورﮔﺎن و ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺗﺎب »اﻗﺗﺻﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
ھﺎ
ﺷوروی« در ﺳﺎل  (١٩٧٩اراﺋﮫ ﺷد .ﮐل اﯾن ﻣﻧﺎظره
»اوراق ﺳﺮخ« Red Papers
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ﺑﮫ ﺷﮑل دو ﮐﺗﺎب ﻣﻧﺗﺷر ﺷد.
ﺑﺎب آواﮐﯾﺎن ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﻣﯽ در زﻣﯾﻧﮥ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از ﺗﺟرﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
ﭼﯾن و ﺷوروی و اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم داده اﺳت .در ﺳﺎل  ١٩٨١در
اﺛری ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻓﺗﺢ ﺟﮭﺎن« و ﺳﭘس اﺛردﯾﮕرش »ﮔﺳﺳت از اﯾده ھﺎی ﮐﮭن« ﯾﮏ
رﺷﺗﮫ اﻧﺗﻘﺎدات ﺑﮫ اﻧﺣراﻓﺎت ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐرد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻘد آواﮐﯾﺎن ،دو
ﮐﺷور ﺷوروی و ﭼﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑودﻧد ﮔراﯾﺷﺎت ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از ﺧود
ﺑروز دادﻧد و اﯾن ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺑروز ﮐرد ﮐﮫ اﯾن ھﺎ )ﺑﺧﺻوص ﺷوروی در
زﻣﺎن اﺳﺗﺎﻟﯾن( ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺣوﻻت و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘﯾﺷروی
 ١٧ﺑﺮای ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮات ﺑﺎب آواﮐﯿﺎن ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »از آﯾﮏ )آﯾﺰﻧﮭﺎور( ﺗﺎ ﻣﺎﺋﻮ« رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ:
http://ketabmlm.blogfa.com/post-71.aspx
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اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﮐﻠﯾت ﺧود ﻗرار دادﻧد .ﻣﺛﻼَ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ،ﺷوروی
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎل ﺳوم را ﺑرﭼﯾد و ﺑﮫ اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف رھﻧﻣود دادﻧد ﮐﮫ
ﻣﺑﺎرزات ﺧود را ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی »ﺟﺑﮭﮫ واﺣد ﺿدﻓﺎﺷﯾﺳم« ﺑﮑﻧﻧد .ﯾﺎ ﺑﮫ رواﺑط ﭼﯾن
ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ و دول ﻣرﺗﺟﻊ ﺟﮭﺎن ﺳوم اﻧﺗﻘﺎد ﮐرده و ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ﺑﮫ
ﺿرر ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗﮑﺎﻣل ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺗﻣﺎم ﺷد .ﺑرﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﺑررﺳﯽ
ھﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑررﺳﯽ ﺟدﯾد ﭘوﯾش ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ادﻏﺎم ﺟﮭﺎن ،درک
وﺳﯾﻊ ﺗر و درﺳت ﺗری از ﺷﺎﻟوده ھﺎی اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .وی
ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﻋرﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،در ﯾﮏ ﻣﻔﮭوم ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﮐﻠﯽ ،ﻋﺎﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﺗﺣوﻻت
ھر ﮐﺷور اﺳت .ھﻣﯾن واﻗﻌﯾت ﻋﯾﻧﯽ )ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑودن ﻋرﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ( ﺷﺎﻟوده
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ،ﺑر
رھﯾﺎﻓت ھﺎ و روﯾﮑردھﺎی ھر ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺟرﯾﺎن ھداﯾت اﻧﻘﻼب در ﮐﺷور ﺧود
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد .ﻣﮭﻣﺗر اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و رھﯾﺎﻓت ھﺎی ﯾﮏ ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،در
ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺟﮭﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺣﺎﺻره ﺷده ،ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دارد .در ﭼﻧﯾن
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﮔر ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ »ﺣﻔظ ﺧود« ﺑﭘردازﻧد و دارای اﯾن ﺟﮭت
ﮔﯾری اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻧﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺗﻘوﯾت اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﮭﻣﺗراز ﺣﻔظ ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در
ﺧود و ﺑرای ﺧود اﺳت ،ﺣﺗﻣﺎ َ دﭼﺎر ﺧطﺎھﺎی ﺑورژواﯾﯽ ﺷده ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﺿﻌﯾف ﺟرﯾﺎن
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺗﻘوﯾت ﺟرﯾﺎن ﺑورژواﯾﯽ در ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت و دوﻟت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ
ﺷود ،و در ﻧﮭﺎﯾت ،اﻣﮑﺎن ﺳرﻧﮕون ﺷدن دوﻟت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط ﺑورژوازی دروﻧﯽ و
ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد .وی ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳﺎﺑق در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣﮭﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ درﻧﮭﺎﯾت در ﺗﺿﻌﯾف و ﺷﮑﺳت آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر داﺷت.
آواﮐﯾﺎن دورۀ ﮐﻧوﻧﯽ را »ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره« ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و »آﻏﺎز دوره
ای ﻧوﯾن« ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﺑرای ﺗﮑﺎﻣل ﭘﯾروزﻣﻧد اﯾن دوران ﻧوﯾن ﺑﺎﯾد ﺗﺋوری
ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺗﮑﺎﻣل داد .او دوره ﮐﻧوﻧﯽ را ﺑﺎ دوره ﻣﺎرﮐس ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﯾرا
در آن دوره ھم ﻣﺎﻧﻧد اﻣروز ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب
ﺗﺋورﯾﮏ ﺑود .آواﮐﯾﺎن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرﺧﻼف دوره ﻣﺎرﮐس ،در ﻧﻘطﮫ اول ﻧﯾﺳﺗﯾم.
اﻣروز ﺗدوﯾن ﭼﺎرﭼوب ﺗﺋورﯾﮏ ﻧوﯾن ﺑﺎ اﯾﺳﺗﺎدن ﺑر دوش ﭼﺎرﭼوب ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﻧﯾﺎن
ﮔذاری ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺎرﮐس و ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗوﺳط ﻟﻧﯾن و ﻣﺎﺋو ،ﺑﺎ ﺟذب داﻧﺷﯽ ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﻣﺎ،
در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در ﺟرﯾﺎن ﺳرﻧﮕون ﮐردن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭﺎن ،اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﮐرده
اﺳت ،ﺷدﻧﯽ اﺳت .او ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻣروز دوﻟت ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﺗﺟرﺑﮫ
آﻧﮭﺎ و ﺑدﻧﮫ ﺗﺋوری اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﻠﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣوﺟود اﺳت و اﯾن ﺑدﻧﮫ ﺗﺋورﯾﮏ ﺑﺎ درس
ﮔﯾری از ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻋظﯾم ﻗرن ﺑﯾﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺎﻣل ﺗر ﺷده و ﭼﮭﺎرﭼوب ﺷﮑل ﮔﯾری
ﯾﮏ ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟدﯾد ﺷده و راه اﻧﻘﻼب ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم را ﺑﺎز
ﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ »ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ اول« ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺑدﻧﮫ ﺗﺋوری ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ اﺳت .ﺑﺎب آواﮐﯾﺎن در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮭﻣﯽ از ﺗﺋوری
ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻏﻧﯽ ﺗر ﮐرده اﺳت .ﻣﺛﻼَ در ﻋرﺻﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﺗد ،ﺿﻣن ﺗﺄﮐﯾد ﺑر
ﻋﻠﻣﯽ و درﺳت ﺑودن اﺳﺎس ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﺗد ﻣﺎرﮐس ،ﺑﮫ رﮔﮫ ھﺎی دﺗرﻣﯾﻧﯾﺳﺗﯽ )ﻗدرﮔراﯾﺎﻧﮫ(
آن اﻧﺗﻘﺎد ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر وی ،در ﻣﻔﮭوم اوﻟﯾﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺎرﮐس از ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ

 ■ ٥٨واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻣوﻧﯾﺳم داده ،ﮔراﯾش ﮐﻣرﻧﮕﯽ ھﺳت ﮐﮫ آن را »اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر«
ﺟﻠوه دھد .و اﯾن ﺟﻠوه ای از ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻘوﻟﮫ »ﻧﻔﯽ ِ ﻧﻔﯽ« ھﮕل اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔراﯾش ﺑﮫ
درک ھﺎی ﻗدرﮔراﯾﺎﻧﮫ را داﻣن ﺑزﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل اﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﺷﮑل ﭼﻧﯾن ادﻋﺎی ﺗﺋورﯾﮑﯽ
ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد :ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ طﺑﻘﮥ اوﻟﯾﮫ )ﮐﻣوﻧﯽ( ﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود ،و
اﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎ ظﮭور ﻣﺟدد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ طﺑﻘﮫ ،وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎر ﺑر ﯾﮏ ﺷﺎﻟوده ای
ﻋﺎﻟﯽ ﺗر ،ﺑﺎ ﺗﺣﻘق ﮐﻣوﻧﯾﺳم در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ،ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻧظر آواﮐﯾﺎن ،اﯾن ﻧوع
ﻧظرﯾﮫ ﭘردازی ﯾﮏ روﻧد ﻓوق اﻟﻌﺎده ﭘﯾﭼﯾده و ﻣﺗﻧوع ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺳﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﻣﻼَ
اﺣﺗﻣﺎل ھر ﻣﺳﯾری را ﮐﮫ اﻧﺣراف از اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑﺎﺷد اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﮔراﯾش ﺑﮫ آن
دارد ﮐﮫ ﻧﻘش »ﺗﺻﺎدف« را در اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و آن را ﻓﻘط ﻣﺗﮑﯽ ﺑر
ﮐﻧش دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ »ﺿرورت-آزادی« ﺑﮑﻧد .اﯾن ﮔراﯾش ﮐم رﻧﮓ در ﻓﻠﺳﻔﮫ و ﻣﺗد اﺳﺎﺳﺎ َ
درﺳت ﻣﺎرﮐس در ﺗﮑﺎﻣل ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗﻔﮑرات ﻣﮑﺎﻧﯾﺳﺗﯽ
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺷد .ﺳﻧدی از »ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ« ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت« ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﺑﺎ
وﺟود آﻧﮑﮫ ﻣﺎﺋو ﮔﺳﺳت ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ از اﯾن ﺗﻔﮑرات ﻣﮑﺎﻧﯾﺳﺗﯽ و ﻣﺗﺎﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﮐرد
اﻣﺎ در او ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻔﮑر ﻗدرﮔراﯾﺎﻧﮫ )ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری ﺑﺎﻻﺟﺑﺎر ﺑﮫ ﺳوی
ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻣﯽ رود( را دﯾد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﯾن ﺳﻧد ،ﺑﺎب آواﮐﯾﺎن ﺑﮫ »ﺳﻧﺗز ﻧوﯾﻧﯽ« از ﮐﻣوﻧﯾﺳم
ﻣﯽ ﭘردازد ﮐﮫ اداﻣﮫ ﮔﺳﺳت ھﺎی ﻣﺎﺋو از اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود» .ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
اﻧﻘﻼﺑﯽ آﻣرﯾﮑﺎ« در ﻣورد ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺋوری ھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط آواﮐﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ
اﯾن »ﺗﮑﺎﻣل« ﻓﻘط »اﺿﺎﻓﮫ« ﮐردن ﺑﮫ داﻧش ﻗﺑﻠﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﻣل ﮔﺳﺳت از ﺟواﻧب
ﻧﺎدرﺳت ﺷﻧﺎﺧت ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ھﺳت .ﺧود آواﮐﯾﺎن ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺗﺋوری
ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑدون ﺟذب ﻧﻘﺎداﻧﮥ اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺋوری ھﺎی ﻣﺎ و ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺎ در
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺷده اﺳت و ﺑدون ﺟذب ﻧﻘﺎداﻧﮥ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺷر در ﺣﯾطﮫ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠوم و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﮑﺎﻣل داده اﺳت ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .اﮔرﭼﮫ او ﺗﻼش
ھﺎی ﺧود را »ﺳﻧﺗز ﻧوﯾن« ﻣﯽ ﺧواﻧد ،اﻣﺎ آن را ﯾﮏ »اﯾﺳم« دﯾﮕر ﻧﻣﯽ داﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻼش
ﺑرای اﺣﯾﺎ و ﺑﺳط ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی ﮔم ﺷدۀ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم )ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮑﺗﺎﺗوری و دﻣوﮐراﺳﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( و ﺑﺎز ﻧﮭﺎدن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ اش و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ روز ﮐردن آن ﻣﯽ
داﻧد.
آﺛﺎر ﺑﺎب آواﮐﯾﺎن در زﻣﯾﻧﮥ ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی از ﺗﺟرﺑﮥ ﭼﯾن و ﺷوروی و ﺗﺋوری ھﺎی
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ از ﻣﺎرﮐس ﺗﺎ ﻣﺎﺋو ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ھﺳﺗﻧد و ﺷﺎﻣل ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد
اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﭘروﻟﺗری ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری و دﻣوﮐراﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل،
ﻧظراﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺧﺻﻠت دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮔذار
ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻓرﻣوﻟﮫ ﮐرده ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻧظرات ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر درک ﻣﺎﺋو در ﻣورد
ﺧﺻﻠت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﮔذار ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﺗﺿﺎدھﺎ و ﻣﺑﺎرزات ﻣﺷﺧﺻﮫ
اﯾن دوران ﮔذار اﺳت ،اﻣﺎ ﺻﺣﯾﺢ ﺗر و ﻏﻧﯽ ﺗر اﺳت .وی ﻣﻌﺗﻘد اﺳت در ﺷوروی و
ﭼﯾن ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻘش روﺷﻧﻔﮑران و ھﻧرﻣﻧدان در ﻓرآﯾﻧد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﭼﮫ در ﺷﮑل
ﺗوﻟﯾد آﺛﺎر ﻓﮑری و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت داﻣن زدن ﺑﮫ ﻧﻘد و ﺟوﺷش ﻓﮑری ،ﮐم ﺑﮭﺎ داده ﺷد و
اﺻوﻻَ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ ﺻورت »ﻣﻌﺿل« ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﻗوای ﻣﺣرﮐﮫ
ﭘﯾﺷروی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم .آواﮐﯾﺎن ﺑر ﯾﮏ واﻗﻌﯾت دﯾﮕر اﻧﮕﺷت ﻣﯽ ﮔذارد و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ
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در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺿرورﺗﺎ َ اﻓراد و ﮔراﯾﺷﺎت ﻣﺗﻌدد و ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟود ﺧواھﻧد داﺷت
و اﯾن اﻣر ،در ﻧﮭﺎﯾت ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻓراﯾﻧد دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﻣور و ﺳوق دادن ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .وی ﻣﯽ ﮔوﯾد وظﯾﻔﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ »ﯾﮑﺳﺎن«
ﮐردن ﮔراﯾش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرﻓﺗن اﯾن ﻗوه ﻣﺣرﮐﮫ ﺑرای ﺳرزﻧده ﺗر و
ﺑﺎ دوام ﺗر و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗر ﮐردن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت .او اﯾن ﻣﺗد را در ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ
ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد :داﺷﺗن ھﺳﺗﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم و اﻧﻌطﺎف ﺑﺳﯾﺎر .و ﻣﯽ ﮔوﯾد اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯾﺳت .ﻣﯾﺎن اﯾن »ﮐﺷﯾده ﺷدن ﺑﮫ ﺟﮭﺎت ﻣﺧﺗﻠف« و ﺳوق دادن ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﮭﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﺑرود ،ﮐﺷﻣﮑش اﺳت وﻟﯽ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت )ﮐﮫ دوﻟت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧد(
ﺑﺎﯾد ﺧطر ﭼﺎرﺷﻘﮫ ﺷدن را ﺑﮫ ﺟﺎن ﺑﺧرد اﻣﺎ دﺳت از اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ﻧﮑﺷد .ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر
آﻧﮑﮫ ﮐﺷور ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑورژواﯾﯽ را ﺑﮭﺗر از ﺑورژوازی ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺎطر آﻧﮑﮫ اﯾن دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ ،از ﻗوای ﻣﺣرﮐﮫ ﻣﮭم ﺗﮑﺎﻣل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
در ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻘش رھﺑری ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ از ﯾﮏ ﺳو ،و ﺿرورت ﻏﯾراﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺑودن دوﻟت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،از
ﺳوی دﯾﮕر ﻣﯽ ﭘردازد .وی ﻣﯽ ﮔوﯾد ،در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،اﻗﺷﺎر و ﮔروه ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﻣردم ﺑﺎﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎرج از ﺣﯾطﮫ ﻧﻔوذ و ﻧظﺎرت دوﻟت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺑﺎﺣث ﻣﮭم و ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾز آواﮐﯾﺎن در ﻣورد ﺣﻘﯾﻘت و »ﺣﻘﯾﻘت طﺑﻘﺎﺗﯽ«
اﺳت .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ ﻣﻘوﻟﮥ ﻋﯾﻧﯽ اﺳت و ﺑﮫ دﯾدﮔﺎه طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در
ﺟﺳﺗﺟوی آن اﺳت واﺑﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳت .دﯾدﮔﺎه طﺑﻘﺎﺗﯽ ھرﮐس ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮐﺷف آن دﺧﺎﻟت
ﮐﻧد اﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘت ﯾﮏ ﻣﻘوﻟﮫ ﻋﯾﻧﯽ اﺳت .دﯾدﮔﺎه و روش ﻋﻠﻣﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳم – اﮔر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
در دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺳﺗﮫ ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻠم زﻧده و ﻧﮫ ﯾﮏ دﮔم –
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺗرﯾن وﺳﯾﻠﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت را ﺑدﺳت ﻣﯽ دھد .اﻣﺎ اﯾن ﻓرق ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ اﯾن
ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﺣﻘﯾﻘت ﺧﺻﻠﺗﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ دارد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﭼون روش و ﻣﺗد
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ دارﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و اﻓرادی ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه و
روش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﺑﻧدﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔش ھﺳﺗﻧد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾق ﻣﮭم
دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .آواﮐﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد اﯾن ﻧوع ﻧﮕرش ھﺎ ﺑﮫ درﺟﺎت و ﺷﮑل ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در
ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت و ﺧﺻﻠت آن ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺧﻼف ﻧﻘطﮫ ﻧظر
و روش واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎﺗرﯾﺎﻟﯾﺳم دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻣﺑﺎﺣث ﻣﮭم دﯾﮕر وی در زﻣﯾﻧﮫ
ﺣﻘﯾﻘت ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن اﯾدﺋوﻟوژی و ﻋﻠم اﺳت .وی ﻣﯽ ﮔوﯾد از طرﯾق اﯾدﺋوﻟوژی )ﺣﺗﯽ
اﯾدﺋوﻟوژی ﭘروﻟﺗری( ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت دﺳت ﯾﺎﻓت .ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ،روش ﻋﻠﻣﯽ ﻻزم
اﺳت و ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻋﻠم ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﮐﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺟﺎﻧب دار اﺳت ،درﺳﺗﯽ ﺧود را از
ﺟﺎﻧب دار ﺑودن ﮐﺳب ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ از ﻋﻠﻣﯽ ﺑودن ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد .در ھﻣﯾن زﻣﯾﻧﮫ،
ﺣﻣﻼت ﮐﺎرل ﭘوﭘر ﺑﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﺑودن ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم را ﻗوﯾﺎ َ ﻧﻘد و رد ﻣﯽ ﮐﻧد .وی ﻋﺑﺎرت
»ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﯾﮏ اﯾدﺋوﻟوژی ﻋﻠﻣﯽ اﺳت« را ﻧﺎدرﺳت و اﻟﺗﻘﺎطﯽ ﻣﯽ داﻧد و ﻧﮕرش
»اﯾﺳﻣﯽ« ﺑﮫ ﻋﻠم ﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﻣﺷﮑل آﻓرﯾن ﻣﯽ داﻧد.
ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﯾن ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ ،آواﮐﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و وظﺎﯾف ﺟدﯾدی را ﺑرای دوﻟت
ھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد از اﯾن ھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ھﺎی ﻟﯾﺑراﻟﯽ
ﮐرد ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﭘس از ﮐﺳب ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺳﺗﻘرار

 ■ ٦٠واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ،ﺑﺎﯾد ھر ﻟﺣظﮫ آﻣﺎده واﮔذاردن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ! اﮔر
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ و ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻗدرت دوﻟﺗﯽ را از دﺳت ﺑدھﻧد ،طﺑﻘﮫ ﺑورژوازی آن را
ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اھرم ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ،رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﺗم
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و اﻓﮑﺎر و ﺳﻧن ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن را اﺣﯾﺎء ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ از
ﮐف ﻧدادن اﯾن ﻗدرت اﺳت .اﻣﺎ ﮐﺷف ﺗﺿﺎدھﺎ و ﭘوﯾش ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﻋﻣل
ﮐردن ﺑر طﺑق آن ھﺎ ،ﺑﮫ ﺑﺎ دوام ﺗر و ﭘوﯾﺎ ﺗر ﮐردن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ )دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ( ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود و ﻋﻣل ﻧﮑردن ﺑر طﺑق اﯾن واﻗﻌﯾﺎت آن را ﺷﮑﻧﻧده ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد.
در رده ھﻣﯾن ﻧوع ﻣﺑﺎﺣث ،وی ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻت ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣورد
»ﺷﯾﺋﯽ ﮐردن«  Reificationﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﻔﮭوم ،در اﯾﻧﺟﺎ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﺗﻘﻠﯾل دادن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮔﺳﺗرده و ﺗﺎرﯾﺧﯽ طﺑﻘﮥ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﯾن ﻗﺷر و آن ﻗﺷر اﯾن طﺑﻘﮫ
اﺳت.
در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ،ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد درک از اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری را از ﮔرد و ﺧﺎک
ھﺎی اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ و ﺳطﺣﯽ اش ﭘﺎک ﮐرد .او ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﻓﻘط درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
ﺟﮭت ﮔﯾری »ﻧﺟﺎت دھﻧده ﻧوع ﺑﺷر« را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد رﺳﺎﻟت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ-
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧود را ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻧد .طﺑﻘﮫ ﭘروﻟﺗر ﺑﺎﯾد درک اﺳﺗراﺗژﯾﮏ از اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻧﻘﻼب ﻧﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﻣﺣﮑوم از ﺣﺎﮐم دارد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ طﺑﻘﮫ
در ﭼﺎرﭼوب ﺗﻧﮓ ﻧظراﻧﮫ ﺗﺑدﯾل ﺷدن »آﺧری« ھﺎ ﺑﮫ »اوﻟﯽ« ھﺎ .اﯾن اﻧﻘﻼب ﺑرای
دﮔرﮔون ﮐردن ﮐل دﻧﯾﺎﺳت ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﮐس ﻧﮫ اول ﺑﺎﺷد و ﻧﮫ آﺧر .ﻗطب
ﻧﻣﺎی اﻧﻘﻼب ﭘروﻟﺗری و دوﻟت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از اﻟﻐﺎی ھﻣﮫ ﺗﻣﺎﯾزات ﺳﺗم
ﮔراﻧﮫ و رواﺑط اﺳﺗﺛﻣﺎری ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن ھﺎ و ﭘﯾش روی ﺑﮫ طرف ﯾﮏ ﻋﺻر ﮐﺎﻣﻼَ ﻧوﯾن
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر.
آواﮐﯾﺎن درطول ﻣﺑﺎرزات ﺧود ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ رھﺑر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ،ھﯾﭻ وﻗت از ﺗﺄﮐﯾد
ﺑر اھﻣﯾت اﺛر »ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟« ﺧﺳﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت و ﺧودش ھم ﻣﻔﺎھﯾم آن را ﻏﻧﯽ ﺗر و
وﺳﯾﻊ ﺗر ﮐرده اﺳت .اﯾن اﺛر ﺑﯽ ﻧظﯾر ﻟﻧﯾن ﮔراﯾش اﮐوﻧوﻣﯾﺳﺗﯽ در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را
اﻓﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﮔراﯾﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﺑر ﺷراﯾط و ﻣﺑﺎرزه روزﻣره
ﺧودش ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭﺗرﯾن و ﻋﻣﻠﯽ ﺗرﯾن روش ﺑرای ﺟذب طﺑﻘﮫ
ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺳوی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧد .در »ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟« ،ﻟﻧﯾن ﺷدﯾداَ
اﯾن ﮔراﯾش را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺣراف ﺑورژواﯾﯽ در ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار
ﻣﯽ دھد و ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ اﯾن روش ھﯾﭻ وﻗت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ھدﻓش اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت ،ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ،ﺟﻧﺑش و ﺗوده ھﺎی
درﮔﯾر در آن را در ﭼﺎرﭼوب ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋدم ﺷرﮐت
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ در ﻣﺑﺎرزات ﺟﺎری ﮐﺎرﮔران و دﯾﮕر ﺗوده ھﺎ ﻧﯾﺳت .ﻟﻧﯾن ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎﯾد در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از آن ھﺎ را
رھﺑری ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳت و ﻧﻣﺎﯾﻧده اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﮐﺎرﮔری
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮑﻧﻧد و از طرﯾق ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ﻣوﺛر اﻋﺗﻘﺎدات و
اھداف ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﺎھﯾت ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و دوﻟت را اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧد و ﻣﺑﺎرزات و ﺟﻧﺑش
ھﺎی روز را ﺑﺎ ھدف اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﭘﯾوﻧد ﺑدھﻧد و ﻣدام ﻣﺎﻧﻊ از آن
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ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺑش ھﺎی ﺧودﺑﺧودی ﮐﺎرﮔران و ﺗوده ھﺎ ﺑﮫ ﺳوی ﮔراﯾش ھﺎی ﺑورژواﯾﯽ
ﻣﻧﺣرف ﺷود .اﮐوﻧوﻣﯾﺳت ھﺎ ھﻣواره ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ را ﺑﮫ ﺷرﮐت و
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺑﺎرزات اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎرﮔران و ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﺑﺎرزات اﻗﺷﺎر ﮔوﻧﺎﮔون
ﻣردم ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽ دھﻧد .آواﮐﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻏﻠﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﮔراﯾﺷﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟﻧﺑش
ھﺎی ﭼپ اﻣروز آن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﺣزاﺑﯽ ﮐﮫ ﺧود را »ﮐﻣوﻧﯾﺳت« ﻣﯽ داﻧﻧد ،در ﻋﻣل،
اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب و ﮐﻣوﻧﯾﺳم را ﭼﯾزی ﻣﺟرد ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ آﯾﻧده دور و ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت و
رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل زﻧده اﻣروز ﻧدارد ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﺑرای ھﻣﯾن ،ﯾﺎ ﮐﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺣداﮐﺛر آن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯾز ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺣﺗوی و ﺑﯽ رﺑط ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﺎری ﺣزب ﮐرده و ﺑطور رﻗت اﻧﮕﯾزی ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﻓرﻣﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎن وﺻﻠﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ دﻓن اﻧﻘﻼب و ﮐﻣوﻧﯾﺳم اﺳت.
ﯾﮑﯽ از ھﺷدارھﺎی آواﮐﯾﺎن ﮐﮫ ھر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻋﻣﯾﻘﺎ َ ﺑﮫ ﻓﮑر وادار ﻣﯽ ﮐﻧد اﯾن
اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ آﯾﻧده ﺑﺎﺷﯾم ﯾﺎ زاﺋده ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ؟ او ﻣﯽ ﮔوﯾد ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻣﺎدی اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﻗوی ﺗر ﺷده و ﺿرورت آن ھرﮔز ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺣد ﻧﺑوده
اﺳت ،اﻣﺎ وﺿﻌﯾت ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑد اﺳت! او ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﻣﻧظور
ﺧود ﺣﺗﯽ از ﻋﺑﺎرت »ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺧﯽ ﺑﻧد اﺳت« اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،زﯾرا ﭘس از
اﺣﯾﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در دو ﺗﺟرﺑﮥ ﻣﮭم ﺷوروی و ﭼﯾن و ﺑﺧﺻوص در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی
ﺷدﯾد ﺑورژوازی ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ
ﮐﺎﻣﻼَ از آن روﯾﮕردان ﺷده و دﺳﺗﺎوردھﺎی ﻋظﯾم آن ﮐﺷورھﺎ را در ﺳﺎﺧﺗن ﺟواﻣﻊ ﻧو و
رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش و ﺗﺄﺛﯾرات ﺷﮕرف آن ﮐﺷورھﺎ ﺑر ﻓﺿﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﻓراﻣوش
ﮐردﻧد .و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺎع از آن ﺗﺟﺎرب و ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد ،دﭼﺎر
دو ﮔراﯾش اﻧﺣراﻓﯽ ھﺳﺗﻧد :ﯾﮏ ﻋده ﺑدون ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻋﻠﻣﯽ از دﺳﺗﺎوردھﺎ و ﺧطﺎھﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ،از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﮏ ﻋده ،ﻣﺣﺗوای ﻟﯾﺑراﻟﯽ و ﺳوﺳﯾﺎل دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑﮫ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم داده اﻧد .اوﻟﯽ ھﺎ در واﻗﻊ از ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﯾﮏ دﮔم ﻣذھﺑﯽ درﺳت ﮐرده اﻧد و
دﻓﺎع از ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑرای آﻧﮭﺎ ﯾﮏ آﺋﯾن ﻣذھﺑﯽ اﺳت .دﺳﺗﮫ دوم،
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﻣﻘﺑول ﺑورژوازی و ﺧرده ﺑورژوازی ﮐﻧد آن را از ﻣﺣﺗوای
واﻗﻌﯽ اش ﺧﺎﻟﯽ ﮐرده و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﯾده آل ھﺎی ﺑورژواﯾﯽ ﻗرن  ١٨ﮐرده اﺳت .اﯾن در
واﻗﻊ »ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﻣﯽ« اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎ ﻧظم ﻣوﺟود ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﮐﻧد .اوﻟﯽ ھﺎ زاﺋده
ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد و دوﻣﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﻧﺣطﺎط ﺑورژواﯾﯽ درﻏﻠﺗﯾده اﻧد.
آواﮐﯾﺎن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐدام از اﯾن ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﺗﻘوﯾت ﮐرد .در واﻗﻊ ھر دوی اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت ﺗﺎ ﮐﻧون ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺿﯾﻌف و ﺗﺎ
ﻣرز ﻧﺎﺑودی ﺑرده اﻧد .ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ﻓﻘط ﺑﺎ ﮔﺳﺳت از اﯾن ﮔراﯾﺷﺎت و درﮔﯾر ﺷدن ﻋﻣﯾق
در دﯾدﮔﺎه و روش ھﺎ و اﺻول ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾد
ﺗﮑﺎﻣل ﭘﯾد اﮐﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ھﺎی اﻣروز ﺟواب داده و ﭘﯾﺷﺎھﻧﮓ آﯾﻧده ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺧﺎطر ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧوﯾن و ﺑﮫ ﭘﯾروزی رﺳﺎﻧدن اﻧﻘﻼب ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺟﺎرب
ﻣﺛﺑت و دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺷورھﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را
زﻧده ﮐرد و ھم زﻣﺎن ﺧطﺎھﺎی آن ھﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و از آن ھﺎ ﮔﺳﺳت ﮐرد و ﭘﯾﮑره
ﺗﺋوری ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺻﺣﯾﺢ ﺗر و ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺗر ﮐرد.

 ■ ٦٢واﻗﻊ ﺑﯾن ﺑﺎش ،آﻧﭼﮫ را ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت طﻠب ﮐن!

»ﻟﻨﯿﻦ در ﺑﺎرۀ ﺣﺰب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ
طﺮاز ﻧﻮﯾﻦ« ]ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻟﻨﯿﻦ در ﺑﺎرۀ
ﺣﺰب[ ،ﭼﺎپ ﭘﮑﻦ ،ﺳﺎل١٩٦٠

»ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺪرن«،
ﭼﺎپ ﭘﮑﻦ١٩٦٣ ،

»در ﺑﺎرۀ اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ھﻤﮫ
ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺮ ﺑﻮرژوازی« ،ﭘﮑﻦ١٩٧٥ ،

ھﺮﮔﺰ ﻣﺒﺎرزه طﺒﻘﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ

ﻣﺎرﮐﺲ ،اﻧﮕﻠﺲ ،ﻟﻨﯿﻦ» :در ﺑﺎرۀ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ« ،ﭘﮑﻦ١٩٧٥ ،

ﺟﻧﺑش ﻣﮫ  ١٩٦٨و ﻣﺎﺋوﺋﯾﺳم ■ ٦٣

ﻣﮫ  ٦٨ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎ

اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎی اﻧﻘﻼب

ﻧﻘﺪ »اﻧﺤﺮاف راﺳﺖ« ) ﺑﮭﺎر(١٩٧٦

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻋﺮﺻﮫء ﻣﺒﺎرزه

ﺑﺴﻮی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻤﻮن ھﺎ

ﮐﺎرزار ﻣﻄﺎﻟﻌﮫء ﺗﺌﻮری و ﻧﻘﺪ ﮐﺎرزار »ﺗﺴﻠﯿﻢ طﻠﺒﯽ«

»ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ از ﻣﺒﺎرزهء ﺧﻠﻘﮭﺎی آﺳﯿﺎ،
آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ!«

»زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ،ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ و اﻧﺪﯾﺸﮫء ﻣﺎﺋﻮ« )(١٩٧١

»دﮐﺗر اﻣﯾر ﺣﺳن ﭘور« ﮐﺎرﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود را در دوران
دﺑﯾرﺳﺗﺎن در ﻣﮭﺎﺑﺎد ﺷروع ﮐرد و در ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی داﻧﺷﺟوﯾﯽ
دھﮫ ی  ١٣٤٠در ﺗﮭران ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐرد .او ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳم ھﻧﮕﺎم ﺗﺣﺻﯾل در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﮭران و
داﻧﺷﺳراﯾﻌﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق وﺳﯾﻌﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐردﺳﺗﺎن و ﺗﺣوﻻت ﻓورﻣﺎﺳﯾون ﻓﺋوداﻟﯾﺳم و
ﻣﺑﺎرزه ی طﺑﻘﺎﺗﯽ دﺳت زد .دراوج ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎل
 ١٩٦٨در آﻣرﯾﮑﺎ و ﻓراﻧﺳﮫ ﺑود و ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾن
دو ﮐﺷور از ﻧزدﯾﮏ آﺷﻧﺎ ﺷد .ﺑﻌد از  ١٩٧٢ﺑﮫ
»ﮐﻧﻔدراﺳﯾون ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣﺻﻠﯾن و داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﯾراﻧﯽ«
ﭘﯾوﺳت ،و در ﺟرﯾﺎن ﺷرﮐت در ﻣﺑﺎرزات ﺿد ﺟﻧﮓ وﯾﺗﻧﺎم
و دﯾﮕر ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ آزﻣودن اﻧﺷﻌﺎب
ﺑزرگ در ﺟﻧﺑش ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ ﭼﯾن و ﭘروﺳﮫ ی ﭘﺎﮔرﻓﺗن ﺟﻧﺑش ﻧوﯾن
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﭘرداﺧت .ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ،ﺑﯾﺷﺗردر ﮐردﺳﺗﺎن ﺑﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺷﻐول ﺑود و درﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺑرای آﺷﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ی اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻧﭘﺎل و ﮐوﺑﺎ
ﻣﺳﺎﻓرت ﮐرد .در دو دھﮫ ی ﮔذﺷﺗﮫ در داﻧﺷﮕﺎھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ
ﺗدرﯾس و ﺗﺣﻘﯾق در ﺑﺎره ی ﺟﻧﺑﺷﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ،
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﻣﻌﯽ و ﻣﺳﺎﺋل ﺗﺋوری و ﻣﺗدوﻟوژی
ﻣﺷﻐول ﺑوده اﺳت.
واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎش ،آﻧﭽﮫ را ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ طﻠﺐ ﮐﻦ!
!Be Realistic, Demand the Impossible
!Soyez réalistes, Demandez l’impossible
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