چند رھنمود برای مقابله با آلودگی ھوا
آلودگی ھوای شھرھای بزرگ به وﯾژه تھران طی چند ھفته اخير موجب نگرانی بسياری از اھالی شده است .در مورد علل اﯾـن
وضع ،شاﯾعات فراوان است .مقامات حکومتی ھر روز وعده می دھند که راھی برای رفع اﯾن آلودگی کشنده پيدا کرده اند .رسـانه
ھای دولتی به مردم اطمينان می دھند که بزودی »رحمت الھی« بر شھرھا خواھد بارﯾـد و اﯾـن معضـل مکـرر را حـل خواھـد کـرد.
تعطيل کردن پياپی مدارس و ادارات به قصد کاھش آلودگی ھوا ،بی فاﯾدگی خود را نشان داده و دﯾگر به ﯾک شوخی بيمزه تبـدﯾل
شده است .خيلی از مردم تسليم شده اند و ھيچ کاری برای جلوگيری از ورود ذرات معلق سرطان زا به شش ھـای زخمـی خـود
انجام نمی دھند .دﯾگر خبری از ھالل احمری ھا و ماموران شھرداری ھم نيست که خندان در مقابل دوربـين ھـای تلوﯾزﯾـونی بـين
مردم ماسک ضد آلودگی تقسيم می کردند .مقامات عاليرتبه و مراجع و کلـه گنـده ھـای مـذھبی احتمـاال بـرای حـل اﯾـن مشـکل
عمومی به کاخ ھا و وﯾالھای خود در مناطق ھنوز خوش آب و ھوا پناه برده اند .شاﯾد ھم در کتاب ھا و رساله ھـای مـوش خـورده
قرون وسطاﯾی دنبال دعاﯾی می گردند که پاسخگوی بحران آلودگی ھوا در کالن شھرھای قرن بيست و ﯾکمی باشد.
به راستی اﯾن معضل از کجا ناشی مـی شـود؟ بـدون شـک ،جغرافيـای اﯾـران و مشخصـاً تھـران ﯾکـی از عوامـل دخيـل در اﯾـن
آلودگی ِمکرر است .اگر در فصل ھای پاﯾيز و زمستان باران کم ببارد ﯾا نبارد ،و اگر باد و توفانی در کار نباشد ،پدﯾده ای که نـامش را
»مـِه دود« گذاشته اند به وجود می آﯾد و با مساله »وارونگی ھوا« بر فراز شھرھای بزرگ روبرو می شوﯾم .ھوای آلوده ای که در
برگيرنده ذرات معلق ناشی از سوخت مراکز صنعتی و خودروھاست تا ارتفاع معينی که چندان ھم زﯾاد نيست باال مـی رود و مثـل
ﯾک سقف کوتاه بر سر شھر کشيده می شود .اﯾن وضع ،در شھری مانند تھران که شـکلی گـود و شـبيه کاسـه دارد و کـوه ھـای
بلند از شمال به روﯾش دﯾوار کشيده اند ،وخيمتر ھم می شود .درست مثل اﯾن است که اھالی به داخل ﯾکی از اتاق ھای گـاز در
اردوگاه ھای مرگ آلمان نازی رانده شده اند .وقتی که در محيطی ھوای تازه جرﯾان نداشته باشد ،مجبوری از ھمين سموم خالص
که ھر ﯾک خاصيت کشنده مخصوص به خود را دارد تنفس کنی.

برای رھا شدن از اين معضالت ،منجمله از پديده ھايی مانند »وارونگی ھوا« و »آلودگی محيط زيست«
بايد از شر نظام وارونه و آلوده سرمايه داری و رژيم ھای رنگارنگی که حافظ و نماينده اش ھستند
خالص شد.
اما بی انصافی است اگر به خاطر اﯾن عوامل جغرافياﯾی و جوی ،گناه را ﯾکسره به گردن طبيعت بيندازﯾم .ﯾک سوال سـاده :آﯾـا
چھل سال پيش ،اصال پدﯾده ای تحت عنوان »مـِه دود« در تھران و شھرھای بزرگ وجود داشت؟ نه ،نداشت .پس باﯾـد نگـاه کنـيم
به عامل انسانی ﯾا دستکاری ھا و تغييراتی که جامعه در فضا و ھوای شھرھا انجام داده است و باعث شده که حاال به اﯾـن »روز

سياه« بنشينيم .کسانی که دائما از تقدﯾر جغرافياﯾی و جوی می نالند به خيال خود دارند حرف علمی می زنند ،اما آخرش آب بـه
آسياب آخوندھای عوامفرﯾبی می رﯾزند که معضل را ناشی از عدم نزول رحمت الھی معرفی می کنند و مـی گوﯾنـد ﯾکـی از علـل
اﯾن »غضب الھی« ،بی حجابی ﯾا بی عفتی دختران است!
بنابراﯾن بپردازﯾم به آلودگی ھاﯾی که ناشی از ماشين بزرگ جامعه است .ﯾعنی سـوخت مراکـز صـنعتی و سـوخت خودروھـای
بزرگ و کوچک .خب ،وقتی که به اﯾن عوامل نگاه می کنيم می بينيم که فقط به اﯾران محدود نمی شود و ما با ﯾک معضل جھانی

روبروﯾيم .رشد شھرھای بزرگ پر جمعيت در گوشه و کنار دنيا ،مشکالت امکاناتی و محيط زﯾستی و مشخصا معضل آلودگی را بـه
ھمراه دارد .شاﯾد در نگاه اول به نظر غيرمنطقی ﯾا جنون آميز برسد که جوامع انسانی دارند دست به ﯾـک خودکشـی بـزرگ مـی
زنند .اما بر اﯾن روند ،ﯾک منطق واقعی حاکم است :منطق سرماﯾه داری .ﯾعنی منطق کسب حداکثر سود به ھر طرﯾـق ممکـن و
در کوتاه ترﯾن زمان ممکن .جنون واقعی را باﯾد در کارکرد نظامی جست و جو کرد که بر کـل دنيـا منجملـه بـر اﯾـران تحـت جمھـوری
اسالمی مسلط است .آنچه به نظر بسياری از ما» ،خودکشـی عمـومی« جوامـع مـی آﯾـد در واقـع تـالش بـرای نفـس کشـيدن و
بازتوليد نظام سرماﯾه داری است .اﯾن نظام فقط می تواند با جست و جوی سود توسط سرماﯾه ھا در ﯾـک رقابـت دﯾوانـه وار و بـه
ھر قيمت ،منجمله با نابودی گسترده محيط زﯾست ،زندگی کند .اﯾن ﯾک بحث کلی و پاﯾه ای اسـت .ولـی وقتـی کـه مـا از جوامـع
انسانی منجمله جھان سرماﯾه داری کنونی صحبت می کنيم ،صرفا با عامل اقتصاد سر و کار ندارﯾم .بلکـه مجموعـه ای از عوامـل

اقتصادی ـ سياسی ـ اجتماعی ـ فرھنگی در ارتباط با ﯾکدﯾگر ،در کارند و در اﯾجاد معضالت گونـاگون نقـش تعيـين کننـده بـازی مـی
کنند .با در نظر گرفتن اﯾن نکته ،دوباره به اﯾران آلوده امروز برگردﯾم.
واقعيات کدامند؟
واقعيت اول اﯾنست که در اﯾران ساالنه ﯾک ميليون خودرو جدﯾد توليد و وارد فضای شھری می شود .آﯾا جامعه بـه اﯾـن ميـزان از
توليد خودرو )که عمدتا از نوع وسيله نقليه شخصی است( نياز دارد؟ خير .سودھای کالن و انحصاری که نصيب صنعت خودروسازی
اﯾران می شود ،علت اﯾن امر است .خودروسازی ،ﯾک بخش مھم از فعاليت سرماﯾه داری بزرگ بوروکرات ــ وابسته دولتی اسـت
که با استفاده از اھرم ھای قانونی و فارغ از رقابت داخلی ،قيمت ھای انحصاری و »من در آوردی« را تحميل می کند .اﯾن ھا برای
حدود ﯾک ميليون خودرو در سال ،انگيزه و نياز به مصرف را ھم توليد می کنند! فراموش نکنيد که مدﯾران عاليرتبه »اﯾـران خـودرو« و
»ساﯾپا« بارھا در رسانه ھا ظاھر شده اند و در مقابل انتقاد به توليد بی روﯾه خودروھای شخصـی در اﯾـران ،بـا حـرارت از »حقـوق

شھروندی« دفاع کرده اند و گفته اند» :ھر شھروند حق دارد که ﯾک خودرو داشته باشد!« حقيقـت تلخـی کـه پشـت اﯾـن جملـه
نھفته است اما ،چيز دﯾگری است» :ھر شھروند حق دارد که از آلودگی خفه شـود ﯾـا سـرطان بگيـرد و بـه مـرگ تـدرﯾجی ﯾـا آنـی
بميرد«.
واقعيت دوم اﯾنست که دل صاحبان صنعت خودروسازی برای ھيچکس نمی سوزد مگر بـرای جيـب خودشـان .بـه ھمـين خـاطر
خيلی راحت ،و به منظور کاھش ھزﯾنه توليد ،ﯾک قطعه اساسی که می تواند از ميزان دود خودرو و آلودگی ھوا کـم کنـد را حـذف
کرده اند! از ھيچ نظارت و حساب و کتاب و مجازاتی ھم نمی ترسند ،چون خودشان مسـتقيما دولـت ھسـتند! موضـوع بـه ھمـين
سادگی است :ارزش واقعی پول اﯾران نسبت به ارزھای جھانی مرتبا پاﯾين می رود .برخی تحرﯾم ھا ھم به علل سياسی بر اﯾران
اعمال می شود .نتيجتا قطعات رﯾز و درشت و تکنولوژی ای که صناﯾع بزرگ وابسته در کشور به آن نياز دارد به قيمـت بـاالتری باﯾـد
خرﯾداری شود .سرماﯾه داری انحصاری فاسد حاکم بر کشور صالح را در اﯾن دﯾده که اﯾن ﯾا آن قطعه را حذف کند ،گور پدر مـردم! در
ھمين چارچوب می بينيم که دولـت بـرای »اثبـات« اﯾنکـه تحـرﯾم ھـای خـارجی اثـری بـر ثبـات جمھـوری اسـالمی نـدارد ،بـه فکـر
خودکفاﯾی بنزﯾن به ھر قيمت افتاده است .در نتيجـه ،بـدون اﯾنکـه دانـش و فـن آوری الزم را داشـته باشـد دسـت بـه توليـد بنـزﯾن
نامرغوبی زده که خوب نمی سوزد و در نتيجه بر ميزان آلودگی ھـوا مـی افزاﯾـد .آنچـه اھميـت دارد ژسـت »اقتـدار و عـزت« نظـام
اسالمی است .باز ھم گور پدر مردم!
واقعيت سوم اﯾنست که صناﯾع بزرگ و متوسط و کوچک در اﯾـن کشـور اسـالمی ِ تحـت سـلطه امپرﯾاليسـم )حتـی اگـر بخـش
بزرگی از آن ھا به علت رکود و بحران اقتصادی ،خوابيده ﯾـا تعطيـل باشـد( عمـدتا بـا اسـتانداردھای روز سـازگار نيسـتند .عمـدتا از
دستگاه ھا و تکنولوژی ھای دست چندم و گاه از رده خارج شده استفاده می کننـد .تـابع قـوانين نسـبتا جدﯾـدی کـه در بعضـی از
کشورھای سرماﯾه داری پيشرفته برای کاھش لطمات به محيط زﯾست بـه ناچـار اجراﯾـی شـده ،نيسـتند .ھمـه چيـز ،از آب ھـای
زﯾرزمينی گرفته تا ھوای محيط را وحشيانه آلوده می کنند .به جنگل و کوه و حيات وحش ھم رحـم نمـی کننـد .کافيسـت نگـاھی
بيندازﯾم به بی توجھی ،بی کفاﯾتی و افتضاحی که جمھوری اسالمی در قبال آتش سوزی در جنگل ھـای نقـاط مختلـف کشـور از
خود نشان می دھد .علت اصلی فقط ﯾک چيز است ،انجام بعضی کارھا از نظر اﯾن رژﯾم صرف نمی کند و عرصـه ھـای مھـم تـری
برای ھزﯾنه کردن وجود دارد؛ مثال دستگاه سرکوبگر نظامی و امنيتی! البتـه در اﯾـن نوشـته مجـال پـرداختن بـه ھمـه اﯾـن جناﯾـات
سرماﯾه دارانه را ندارﯾم ،و فقط اشاره ای دارﯾم به وضع آلودگی شھرھای بزرگ .تا جاﯾی که به رابطه سوخت و پسماندھای صناﯾع
با فضای شھری مربوط می شود ،باﯾد بگوﯾيم که حرﯾم فضای زندگی شھری با اﯾن آالﯾنده ھای کشنده ،مدت ھاست قاطی شده
است و ھيچ مرزی بين اﯾن دو وجود ندارد .شھرھای بزرگ از ھر طرف گسترش پيدا کرده اند و مناطق صنعتی کـه زمـانی بيـرون از
شھر بود را در دل خود جای داده اند .دودکش ھا و لوله ھای فاضالب و تخليـه مـواد صـنعتی ،ھمسـاﯾه مجتمـع ھـای مسـکونی و
پارک ھا شده اند .اﯾن تازه جدا از ھزاران کارگاه کوچک غير استاندارد در ھر محله است که ده ھا ھزار نفر به ناگزﯾر نان شـب خـود
و خانواده شان را با کار در آنھا تامين می کنند .بھره کشی و شدت کار ﯾـک سـوی ماجراسـت ،سـوی دﯾگـر خطـر بيمـاری و مـرگ

تدرﯾجی در ﯾک محيط ناسالم و ھمزمان آلوده کردن محيط اطراف کارگاه است.
واقعيت چھارم اﯾنست که رکود اقتصاد کشاورزی و محروميت مناطق دور از مرکز منجمله مناطقی کـه مـردمش از سـتم ملـی و
مذھبی ھم در رنجند ،دائما بر شمار مھاجران به مناطق شھری می افزاﯾد و باعث باد کردن شھرھای بزرگتر می شود .شھرھاﯾی
که به نظر می آﯾد در آنجا کماکان امکان بيشتری برای کار پيدا کردن اسـت .ھمزمـان تشـدﯾد فقـر و گرانـی و فالکـت ،چنـد شـغله
شدن را به شمار بيشتری از مردم تحميل می کند .حتی اگر اﯾن به معنی چند شغل کاذب و موقتی باشد .ﯾکی از مشاغل راﯾج و

»قابل دسترس« در شھرھای بزرگ ،مسافرکشی است .برخالف عوامفرﯾبی ھای مقامات نيروی انتظامی ﯾا شـھرداری ،مشـکل
اﯾن نيست که »مردم« برای تفرﯾح و پر کردن اوقات بيکاری ،ﯾا از سر شکم سيری ،ﯾک تنه سـوار ماشـين مـی شـوند و در خيابـان
ھای شھر گشت می زنند! واقعيت اﯾنست که ھر کس امکان جـور کـردن خـودروﯾی دارد و دخلـش بـه خـرجش نمـی رسـد ،بـرای
شکار مسافر به خيابان می زند .اﯾن فقر و نياز اقتصادی صدھا ھزار بيکار در ھر شھر بزرگ اسـت کـه بـر آلـودگی ھـوا مـی افزاﯾـد.
واقعيت اﯾنست که تحت شراﯾط فقر و فالکت توده ای ،طرح ھاﯾی مانند »جاﯾگزﯾن کردن خودروھای فرسوده« ،حرف مفـت اسـت و
باد ھوا .مردم مجبورند به ھر ترتيب شکم خود را سير کنند .اﯾن ھمه خودرو فرسوده ،اﯾن ھمه موتوری برای حمل و نقل و پيـک در
سطح شھر ،دارند به ﯾک اقتصاد بيمار سروﯾس می دھند و خودشان نشانه ای از اﯾن اقتصاد بيمارند.
واقعيت پنجم اﯾنست که دولت و شھرداری ،حق آلوده کـردن ھـوا را بـه صـاحبان صـناﯾع و اربابـان بخـش خـدمات )مجتمـع ھـای
تجاری و شرکت ھای حمل و نقل و (...حتی به برج سازان و بساز و بفروش ھای دست دوم ھم می فروشند .حـاال اﯾـن کـار مـی
تواند به شکل رسمی در جلسه حضوری سرماﯾه دار با مقام شھرداری فالن منطقه انجام شود ،ﯾا به شکل رشوه ای که در محـل
وقوع جرم به جيب »شھربان« ﯾا مامور نيروی انتظامی گذاشته می شود.
اﯾن ھا واقعياتی اساسی است .سوال اﯾنست که آﯾا در اﯾن نظام سرماﯾه داری بيرحم ،تحت اﯾن رژﯾم مستبد فاسد ،می توانـد
تالش لجام گسيخته برای کسب حداکثر سود وجود نداشته باشد؟ می توانيم با مھاجرت ھای دائمی گسترده ،با بيکاری و فقـر و
فالکت روبرو نباشيم؟ می توانيم شاھد پدﯾده ھاﯾی مثل بی اعتناﯾی نسبت به آﯾنده و چسبيدن به منافع فوری و شخصی ،ﯾا بی
توجھی به مسائل زﯾست محيطی نباشيم؟ می توانيم از رشوه خواری و حق و حساب دادن ھـای قـانونی و ھـزار و ﯾـک درد دﯾگـر
لطمه نبينيم؟ نه .ممکن نيست .برای رھا شدن از اﯾن معضالت ،منجمله از پدﯾده ھاﯾی ماننـد »وارونگـی ھـوا« و »آلـودگی محـيط
زﯾست« باﯾد از شر نظام وارونه و آلوده سرماﯾه داری و رژﯾم ھای رنگارنگی که حافظ و نماﯾنده اش ھستند خالص شد.
اﯾن ﯾک روﯾای محال نيست .کافيست دست به کاری بزرگ بزنيم و نظامی را جاﯾگزﯾن نظـام ضـد مردمـی و مسـتبد سـرماﯾه
داری کنيم که بر اقتصاد و سياست و فرھنگ بھره کشی و کسب سود و تبعيض و ستم استوار نباشد .کافيست تحولی بـزرگ در
روابط و ذھنيت توده ھای مردم اﯾجاد کنيم که به منافع جمع ،به آﯾنده و آﯾندگان ،فکر کنند و در خود توان ساختن ﯾک آﯾنده متفـاوت

را ببينند و سرنوشت خوﯾش را به دست بگيرند.

کافيست دولتی بنا کنيم که با اتکاء به توان و خالقيت و فعاليت آگاھانه توده ھای کارگر و زحم تکش و روش نفکران
پيشرو و نوانديش و مردمی ،چرخ ھای جامعه را بگرداند و يک اقتصاد برنام ه ري زی ش ده سوسياليس تی را ب ا توج ه
به مسائل محيط زيستی طراحی و اجراء

کند.

در اﯾن مجال ،بگذارﯾد به ﯾکی دو اقدام عملی و ممکن که ﯾک دولت انقالبی سوسياليسـتی مـی توانـد فـورا آن ھـا را بـه اجـراء
بگذارد اشاره کنيم .از خود سوال کنيم آﯾا نمی توان فورا توليد اﯾن ھمه خودرو بی مصرف و زﯾان بار را متوقف کرد و نيروی کار درگير
در اﯾن بخش را به توليد ماشين آالت کشاورزی ،اتوبوس ،واگن قطار و مترو و به طور کلی وسائط نقليه عمـومی اختصـاص داد؟ آﯾـا
دولت سوسياليستی نمی تواند با اتکاء به شور و آگاھی انقالبی توده ھاﯾی که به پا خاسـته انـد و قـدرت سياسـی را بـه دسـت
گرفته اند ،و با تصوﯾب قوانينی که تبعيضات و محروميت ھا را از مناطق تحت ستم ملی و دور از مرکـز بزداﯾـد ،رونـد مھـاجرت ھـا را
کاھش داد و حتی بر عکس کرد؟ چرا ،می تواند .وقتی که سود در مقام فرماندھی جامعه ننشسته باشد ،وقتی کـه بـا عـادات و
سنن کھنه مبارزه شود و توده ھای مردم راه و رسم زندگی جمعی را بياموزند و منافع جمع و منافع آﯾنده را برای خود معنی کنند،
وقتی که خودخواھی و فردگراﯾی و رقابت منفعت جوﯾانه و حقير را زنان و مردان آگاه به عنوان ارزش ھـا و گـراﯾش ھـای ذاتـی نـوع
بشر تلقی نکنند و برای رفع آن ھا تالش کنند ،وقتی که امکانات و فرصت ھای پيشرفت و تکامل به حداکثر در اختيـار بخـش ھـای
مختلف جامعه و مناطق مختلف کشور قرار بگيرد ،آنگاه می توان شاھد شھرھای قابل سکونت و متناسب و جمع و جورتر ،خيابـان
ھا و جاده ھای بدون ترافيک ،فضای سبز گسترده و پاﯾدار ،صناﯾع استاندارد و پاک ،فاضالب به سامان ،ھوای تميز و مردمی سالم
و شاداب بود.
---------------------------------------

با درود
در ھفته فيل پرسيده بودﯾم چگونه نوع بشر می تواند از شر مذھب خالص شود؟پاسخ سئوال ھفته قبل را برای شما در اﯾنجا نقل می
کنيم.

چگونه نوع بشر می تواند از شر مذھب خالص شود؟
تا زمانی كه جامعه بشری بر پاﯾه مناسبات اجتماعی خصمانه می چرخد ،تا زمانی كه استثمار و ستم محو نشود ،تا زمانی كه
سازمان اجتماعی بشر و مناسبات اجتماعی مانع از آن ھستند كه بشر به درك درست از نيروھای محركه واقعی درون طبيعت و
جامعه نائل آﯾد و بر اﯾن پاﯾه عمل كند ،بشر در كليت خود نخواھد توانست ماھيت اﯾن "گراﯾش مذھبی" را درك كند و آنرا بطور
داوطلبانه كنار بگذارد .برای اﯾن كار طبقات تحت استثمار و ستم ،كه نيروی بالقوه برای عوض كردن جامعه ھستند ،باﯾد به درك
حقيقی از جھان و ھستی بشر و اﯾنكه چگونه ميتوان آن را تغيير داد دست ﯾابند .بخصوص توده ھائی كه گراﯾشات انقالبی دارند
باﯾد جھش كنند و ذھن خود را از زنجيرھای مذھب رھا كنند و اﯾدئولوژی رھائی بخش كمونيسم را اتخاذ كنند .فلسفه
كمونيستی ،ماترﯾاليسم ماركسيستی ﯾا ماترﯾاليسم دﯾالكتيكی نام دارد .توده ھای زحمتكشی كه می خواھند از شر ستم و
استثمار رھا شوند ،باﯾد ماترﯾاليسم ماركسيستی را بياموزند و بكار برند .ماترﯾاليسم ماركسيستی ،ھيچ ربطی به حرص دائم
زدن برای كسب ثروت ھای مادی و تالش سراسيمه و بيرحمانه در اﯾن كار ندارد .اﯾن استثمارگران و مشاطه گران آنھا ،و بيشتر از
ھمه نظام سرماﯾه داری است كه چنين می كنند .ماترﯾاليسم ماركسيستی می گوﯾد ھمه چيز در اﯾن جھان و كل ھستی ،از
پدﯾده ھای مادی و واقعی تشكيل شده است .غير از اﯾن ھيچ ھستی دﯾگری موجود نيست .ھيچ "روح" و "ماوراءالطبيعه ای"
موجود نيست .ماترﯾاليسم ماركسيستی اھميت اﯾده ھا )تفكرات ،احساسات ،ھيجانات و غيره( را نفی نمی كند و بر نقش آنھا در
تاثير گذاری بر افراد و جامعه واقف است .اما معتقد است كليه اﯾده ھا در نھاﯾت از واقعيت مادی طبيعت و جامعه نشئت گرفته
اند .ميان واقعيت مادی از ﯾكسو و اﯾده ھای انسان از سوی دﯾگر ،رابطه دﯾالكتيكی )ﯾعنی تاثير گذاری متقابل( موجود است .به
ھمين دليل وجود اﯾده ھای صحيح انقالبی )آگاھی انقالبی( در تغيير وضع جامعه و جھان تعيين كننده است .ماترﯾاليسم
ماركسيستی بيشترﯾن اھميت را به اﯾده ھائی می دھد كه به صحيح ترﯾن وجھی واقعيت را منعكس می كند و بنابراﯾن به
دگرگون كردن طبيعت و جامعه ـ و مھمتر از ھمه به دگرگونی انقالبی جامعه ـ كمك كرده و آنرا تسرﯾع می كند .بنابراﯾن
ماترﯾاليسم ماركسيستی با ھر شكل از اﯾده آليسم و متافيزﯾك ،با ھمه مقوله ھائی كه مستقل از واقعيت مادی و ورای آن می
باشند ،مخالف است .با عقاﯾدی كه ﯾك نيروی ماوراء الطبيعه را آفرﯾننده و نيروی محركه جھان می دانند ،مخالف است .با اﯾده
ھائی كه ھيچ پاﯾه ای در واقعيت ندارند و واقعيت را آنطور كه دوست دارند تعرﯾف می كنند ،ضدﯾت دارد .با ھرگونه گراﯾش به تغيير
ناپذﯾر دانستن نظم موجود ،با اعتقاد به وجود موجوداتی كه تمام و كمال و عالی و بدون تضادند ،مخالف است .ماترﯾاليسم
ماركسيستی با چنين دركھائی ،منجمله دكترﯾن و اعتقاد مذھبی ،مخالف است .ماترﯾاليسم ماركسيستی در واقع راھنمای ھمه
جانبه ترﯾن تغيير انقالبی در جامعه است .ھمه جانبه ترﯾن تغيير انقالبی ﯾعنی محو كامل استثمار ،ستم ،تماﯾز طبقاتی و تخاصم
اجتماعی .ماترﯾاليسم ماركسيستی راھنمای ھمه جانبه ای است برای رھا كردن نوع بشر از ھمه اﯾنھا و به پيش راندن جامعه
)(١

بشری است.

) (١منابع مورد استفاده برای نگارش اﯾن سری مقاالت  ١ :ــ "اﯾدئولوژی آلمانی" نوشته ماركس  ٢ـ "جنگھای دھقانی در آلمان" نوشته
انگلس ٣ـ "لودوﯾگ فوﯾرباخ و پاﯾان فلسفه آلمانی" نوشته انگلس  ٤ـ مقدمه بر "سوسياليسم :تخيلی ﯾا علمی" نوشته انگلس  ٥ـ "درآمدی بر
نقد فلسفه حق ھگل" نوشته ماركس " -٦دست ﯾافتن به آزادی بدون كمك خداﯾان" نوشته باب آواكيان صدر حزب كمونيست انقالبی آمرﯾكا
تا ھفته ای دﯾگر.....
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