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سنتز نوين باب آواکيان چيست؟

توضيح :متنی که مالحظه می کنيد در بهار سال  8002از سوی تنی
چند از رهبران حزب کمونيست انقالبی آمريکا ،به صورت سخنرانی در
نقاط مختلف آن کشور ارائه شد .ترجمه اين متن با هدف آشنا کردن
خوانندگان حقيقت با خدمات باب آواکيان به سنتزنوين تئوری های
کمونيستی صورت می گيرد .بدون شک اين فقط يک معرفی است اما
شرح موجزی از سنتز نوين می باشد.

بشريت نياز به انقالب و کمونيسم دارد
سنتز نوين باب آواکيان انقالب و کمونيسم را در قالب ريزی جديدی
به تصوير می کشد .برای شکافتن اين موضوع الزم است در ابتدا در
مورد اينکه چرا ما نياز به انقالب و کمونيسم داريم صحبت کنيم .
می خواهم از گزارشی که در نشريه انقالب چاپ شده بخش هائی را
برايتان بخوانم .اين گزارش بر پايه تحقيقات «اتحاديه آزادی های مدنی در
آمريکا» در مورد رفتار  0000پليس در مدارس دولتی نوشته شده است.
آنان گزارش می دهند رفتار پليس بطور روزمره عبارتست از آزار و
تحقير زبانی و بيرحمی هولناک نسبت به دانش آموزان .اين بيرحمی
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شامل حال بيکو ادواردز هم شد .وقتی جلوی ورود بيکو به کالس درسش
را گرفتند او اعتراض کرد .در جواب ،معاون مدرسه فورا به پليس زنگ
زد .وقايع بعدی را گزارش «اتحاديه آزادی های مدني» اينطور شرح می
دهد :افسر ريويرا در صحنه حاضر شد و بر گرده بيکو چنگ انداخت و
او را به ديوار کوبيد و صورتش را دريد و خون آلود کرد .سپس با اسپری
«ميس» به صورت و چشمانش پاشيد و چشمانش را سوزاند .به جای
درمان دانش آموز ،جناب افسر نيروهای ديگر را خبر کرد که به او
دستبند زده و ببرند ...بيکو را به بيمارستانی بردند .پس از  8ساعت کار
بر روی زخمهايش توانستند آن ها را ببندند .در اين مدت با دستبند به يک
صندلی بيمارستان زنجير شده بود ...او را متهم به  5جرم جنائی کردند.
به احتمال زياد پدر و مادر بيکو به خاطر استيون بيکو اين نام را
برای او انتخاب کرده اند .استيون بيکو از انقالبيون آفريقای جنوبی بود که
در دوران آپارتايد دستگير شد و پليس در زندان او را به حد مرگ کتک
زد و به قتل رساند .نظام آپارتايد يک نظام نژادپرست و مورد حمايت
دولت آمريکا بود .چه طنز تلخي! کاری که با بيکو ادواردز کردند پژواک
کاری است که با استيون بيکو کردند و در هر مدرسه گتوهای آمريکا هر
روز تکرار می شود .
از خود بپرسيد چه نوع نظامی می تواند با جوانانش اينطور رفتار
کند؟ بگذاريد از مقاله ای که چند هفته پيش در مجله نيويورک تايمز بود
گزارشی را در مورد يکی از واحدهای ضد چريکی ارتش آمريکا در
افغانستان بخوانم .اين مقاله وقايع دهشتناک مختلفی را شرح می دهد که
يکی در مورد حمله شبانه اين واحد به يک دهکده است .مقاله می نويسد
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پس از حمله به دهکده« ،سروان مات پيوسا که از فارغ التحصيالن غيور
مدرسه افسری وست پوينت است ...با بی سيم به واحد خود خبر داد که
ريش سفيدان ده درخواست دفن مردهايشان و جمع آوری غير نظاميان
زخمی اند .تلفات بد بود –  5کشته و  11زخمی که همه آن ها زنان،
دختربچه ها و پسر بچه ها بودند ».خوبست که همه مقاله را بخوانيد تا
ببيند کسانی که باراک اوباما و هيالری کلينتون «مردان و زنان غيور
نظامی ما» می خوانند در واقع مشغول چه کاری هستند.
ارتش دنبالچه جامعه ايست که از آن دفاع می کند؛ آن چگونه جامعه
ايست که چنين ارتشی را توليد می کند؟ يک چرخ ديگر بزنيم و نگاهی به
جنبه ديگری از اين «بهترين جهان ممکن» کنيم .با خانواده های 150
هزار دهقان هندی که در دهسال گذشته ،بعد از نابودی اقتصادی توسط
سرمايه داری جهانی ،دست به خودکشی زدند صحبت کنيد .آن ها با
خوردن سم ضد آفات نباتی خود را کشتند .به آنگوال در آفريقا سفر کنيم.
مقاله ای از «تايمز» می نويسد« :کودکانی که فقط شورت به تن دارند در
نهرهائی که راهشان با فضوالت بسته شده راه می روند و با صفحات
مسی آشغال ها را به درون چاه های پر از گوه می ريزند» در حاليکه
مديران شرکت های بزرگ نفتی با جت های شخصی در رفت و آمدند و
در هتل های لوکس قراردادهای چرب و نرم می بندند .در اروپای شرقی
يک استاپ بزنيم .هر ساله هزاران زن را می دزدند و در بازار جهانی
سکس به بردگی می فروشند .سری به مکزيک بزنيم و اعضای خانواده
يکی از  000نفری که هر ساله در تالش برای يافتن کار هنگام گذر از
صحرای آريزونا از تشنگی هالک می شوند .به اين آدم ها فکر کنيد و
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آنگاه به آن ها (و به خودتان) بگوئيد که اين جهان نياز به تغييرات اساسی
ندارد و الزم نيست زير و رو شود .به من بگوئيد که اين جهان نيازی به
انقالب ندارد .
اما سوال اينجاست :آيا می توان دست به انقالبی زد که واقعا چيزی
را عوض کند؟ آيا قبال آدم ها انقالب نکردند و شکست نخوردند؟ و تازه
حتا اگر انقالب بتواند اين وضع را عوض کند ،در کشوری مثل آمريکا
چگونه می توان چنين انقالبی کرد؟ مشغله مرکزی کار باب آواکيان (آنچه
که سنتز نوين می خوانيم) همين هاست .امروز در باره آن صحبت خواهم
کرد .واضح است که نمی توان در  8ساعت کار سی ساله او را تشريح
کرد .اما اميدوارم که بتوانم نشان دهم که او از بهترين دستاوردهای آنچه
قبال شده است استفاده کرده ،آن ها را به سطح عاليتری ارتقاء داده و يک
رويکرد کامال نوين نسبت به رهائی بشريت و تغيير اساسی ارائه داده
است .
قدم گذاشتن در يک مرحله نوين انقالب
160سال پيش مارکس و انگلس در مانيفست کمونيست اعالم کردند
که کارگران جهان – پرولتاريای بين المللی – هيچ ندارد از دست بدهد جز
زنجيرهايش اما جهانی برای فتح دارد .اين بيانيه اصول يک تئوری
راهگشا را به عنوان راهنمای مبارزه پيش گذارد .
25سال بعد ،اولين تالش برای انجام يک انقالب پرولتری در پاريس
رخ داد که کمون پاريس خوانده می شود و عمر کوتاهی داشت 50 .سال
بعد يک پيشرفت واقعی حاصل شد .اولين انقالب سوسياليستی تحکيم شد.
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اين انقالب در اتحاد شوروی تحت رهبری لنين انجام شد .پس از لنين،
استالين رهبری اين کشور سوسياليستی را بر عهده گرفت .اين روند
انقالبی در چين پی گرفته شد .انقالب در سال  1101به قدرت رسيد و 11
سال بعد مائوتسه دون که رهبر آن انقالب بود يک «انقالب در انقالب» را
در چين سوسياليستی رهبری کرد که انقالب کبير فرهنگی پرولتاريائی
نام گرفت .اين انقالب در انقالب برای آن بود که جلوی احياء سرمايه
داری در چين را گرفته و آن را هر چه بيشتر در جاده کمونيستی به پيش
براند.
اين مرحله اول انقالب های کمونيستی در سال  1110به پايان خود
رسيد .زمانی که مائو فوت کرد يک کودتای ضد انقالبی در چين رخ داد
و کسانی که در جريان انقالب کبير فرهنگی پرولتاريائی در کنار مائو
ايستاده بودند دستگير و يا اعدام شدند .تمام سياست هائی که انقالب
فرهنگی عليه آن مبارزه کرده بود به عمل گذاشته شد و سرمايه داری
احياء شد .امروز هيچ کشور سوسياليستی واقعی در جهان موجود نيست.
و مردم سراسر جهان بار سنگين اين واقعيت را هر روز احساس می کنند
و عليه اش مبارزه می کنند – چه نسبت به آن آگاه باشند يا نباشد .
سوال اينجاست که عوض کردن اين وضع و پيشروی دوباره در
گروه چيست؟ چگونه يک مرحله جديد انقالب را بازگشائی کنيم؟ در چنين
وضعی باب آواکيان از دستاوردهای انقالب های قبل دفاع کرده و خود را
بر ديدگاه های درخشان رهبران و متفکرين آن انقالب ها متکی کرده و بر
اين پايه دست به تکامل تئوری های انقالب کمونيستی زده است .عالوه بر
دفاع از دستاوردها ،اشتباهات آن ها و کمبودهای تئوريک و متد که راه را
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برای آن اشتباهات باز کردند را نيز تجزيه و تحليل کرده است .و بر اين
مبنا ،يک چارچوبه تئوريک منسجم ،جامع ،و همه جانبه را تکامل داده
است .يعنی يک سنتز را .اين چارچوبه تئوريک بدون شک از درون
تئوری های پيشين بيرون آمده و بر روی آن ها ساخته شده است .اما اين
پيشرفت شامل گسست از درک قبلی و تجربه قبلی نيز هست .و اين يک
جنبه مهم از سنتز نوين را تشکيل می دهد .امروز من در سه زمينه به
بحث در باره سنتز نوين می پردازم :فلسفه يا چگونه جهان را می فهميم؛
سياست ،ازجمله و بخصوص مفاهيم تئوريک سياسی که رهنمای ساختن
جوامع سوسياليستی اوليه بودند؛ مفاهيم استراتژيک که تم مرکزی اش راه
انجام انقالب در کشوری مانند آمريکاست.

بخش اول  :فلسفه ای برای درک جهان و تغيير آن
منظورم از فلسفه يک روش کمابيش کار شده است که راهنمای
انسان در درک جهان است يا بر روی ديدگاه وی در مورد اين که جايش
در اين جهان چيست و در مورد آن چه می توان و بايد کرد تاثير می
گذارد .مثال اين فکر که «خودپرستی در ذات انسان است و مسئله ژنتيکی
است» يک فلسفه است .يک روش درک کل طبيعت و جامعه است و
مسلما بر روی اينکه شخص فکر کند چه می توان و بايد کرد تاثير می
گذارد .ممکنست شما بگوئيد فلسفه ای نداريد و طبق هر چه که ممکن و
شدنی است پيش می رويد .در اين صورت من خواهم گفت :ببخشيد! اين
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نيز خودش يک فلسفه است که اسمش فلسفه پراگماتيستی ساخت
آمريکاست .اگر اين فلسفه را اختيار کنيد الزم نيست خيلی زياد در مورد
علل ريشه ای وقايع و محرک های بزرگی که جهان را شکل می دهد فکر
کنيد؛ صرفا جهان را آنطور که هست می پذيريد و خود را مصروف به
وصله پينه کردن حواشی اش می کنيد .اگر بگوئيد که همه فلسفه ها صرفا
«سازه های اجتماعی اند» که در رسيدن به حقيقت ،به يک اندازه معتبرند
(يا بی اعتبارند)؛ يا وجود چيزی به نام حقيقت را نفی کنيد؛ در اين
صورت دارای فلسفه ای هستيد که اسمش «نسبيت گرائي» است و امروزه
سکه رايج است .اين فلسفه متاسفانه (و طبيعتا) همراه است با عدم تعهد به
مخالفت جدی و مبارزه با جنايت های بسيار واقعی قدرت های حاکم .به
عبارت ديگر فلسفه در اينکه آدم چه می کند و نمی کند ،مهم است .
کمونيسم نيز دارای فلسفه است .در قلب سنتز نوين باب آواکيان
بررسی نقادانه يا تحليل نقادانه شالوده های فلسفی کمونيسم و علمی تر
کردن اين شالوده های فلسفی است .برای درک اين مسئله بهتر است وارد
چند مقوله پيچيده بشويم .برخی از اين ها در ابتدای امر ناآشنا و پيچيده
خواهد بود اما اگر صبر داشته باشيد اميدوارم که مسئله روشن تر شود.
اين موضوعی است که در رابطه با «جهان واقعي» خيلی مهم است.
کشف مارکس
کارل مارکس و فردريک انگلس دانشجويان روش ديالکتيک که توسط
فيلسوف آلمانی –هگل --تکوين يافت ،بودند .هگل فهميد که همه چيز در
جهان در حال تغيير و تکامل است .اين تکامل توسط نيروهای متضاد که
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در عين همزيستی با يکديگر در جنگ هم هستند ،به به پيش رانده می
شود و در همه پديدها و پروسه موجود است .حتا وقتی که چيزی نسبتا با
ثبات به نظر می آيد مبارزه  ،تغيير و تکامل نه تنها در درونش در جريان
است بلکه خصلت آن را تعيين می کند .و هگل گفت در اين مبارزه ی
اضداد ،دير يا زود يک جنبه مسلط می شود و موجب جهش و تبديل شدن
پديده به يک چيز اساسا نوين می شود .يک مثال بزنيم .مثالی که هگل نمی
دانست .خورشيد شبيه يک توپ سخت سرخ داغ است .در واقعيت اما
انفجارات دائمی هسته ای است که هيدروژن موجود در قلب خورشيد را
تبديل به هليوم می کند که به نوبه خود حرارت و نور ساطع می کند .و
خورشيد ما مراحل تکاملی را از سر می گذراند .ترکيب آن ،اندازه اش ،و
مقدار حرارت و نوری که بيرون می دهد عوض می شود تا اينکه بميرد و
غذای ستاره های جديد شود .اين يک مورد وحدت ،مبارزه و تبديل اضداد
به يکديگر است .که موجب به وجود آمدن يک پديده جديد می شود .
اما هگل منبع تمام اين تکامالت را در عرصه پيشينی ايده ها می
دانست که در جهان مادی انعکاس می يابند .به اين معنا فلسفه هگل ايده
آليستی بود .معنای ايده آليسم در عرصه فلسفه از معنای آن در زندگی
روزمره متفاوت است .در زندگی روزمره ايده آليسم معموال به معنای آن
است که آدم به چيزهائی غير از خودش هم فکر می کند و مسئله اش
است .اما در فلسفه به معنای آن است که ايده ها قبل از جهان مادی يا در
عرصه ای مستقل و ماورای جهان مادی وجود دارند.
مثال مذهب« .در آغاز کالم بود»؛ يا «همه چيز توسط خدائی که در
عرصه ای متفاوت و غير مادی موجود است آفريده و کنترل می شود»؛ يا
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« رنج های ما قسمتی است که خدا برايمان تعيين کرده است» .همه اين ها
ايده آليسم فلسفی است .يا به کتاب «اسرار» نگاه کنيد که می گويد آدم با
افکارش جهان خود را می سازد .اين هم ايده آليسم است .زيرا در واقعيت
افکار ما در رابطه با و در چارچوب جامعه خاصی که در آن به دنيا می
آئيم و جايگاهی که در آن داريم و «انتخاب هائي» که آن جامعه در
مقابلمان می گذارد تکامل می يابد و شکل می گيرد .
در مقابل ايده آليسم ،ماترياليسم قرار دارد .در اينجا هم معنايش با
معنای آن در زندگی روزمره فرق دارد .امروز وقتی يکی در مورد
ماترياليسم صحبت می کند منظورش مصرف گرائی است .اما در عرصه
فلسفه ماترياليسم به معنای بينشی است که علل پديده ها منجمله افکار را
در پويش های واقعی (ديناميک های واقعي) جهان مادی جستجو می کند.
آگاهی مشخصه يک شکل خاص از ماده است که فکر می کند يعنی انسان .
در زمان مارکس ،ماترياليسم عمدتا مکانيکی بود – يعنی ماترياليست
های آن زمان درک می کردند که قوانين فيزيکی جهان را می توان
شناخت اما گرايش به آن داشتند که اين قوانين را به شکل ايستا و مثل
ماشين و يک نوع ساعت ببينند .آنان قادر بودند که ببينند زمين به دور
خورشيد می چرخد و قوانين جاذبه به حساب آن است و علت اينکه اين
چرخش ادامه می يابد را هم می فهميدند؛ اما نمی دانستند که خود خورشيد
چگونه بوجود آمده و چه مسير تکاملی را گذرانده و به سوی مرگ خود
روان است – ديدگاه هايشان محدود بود و فلسفه شان بازتاب آن بود .قادر
نبودند اين را درک کنند که چگونه تغيير کيفی – به وجود آمدن چيزهای
کامال نوين يا «جهش ها»  --می تواند از دل علل مادی بوجود آيد.

15

مارکس و انگلس ،کشف های هگل در مورد ديالکتيک (اينکه همه
چيزها در نتيجه مبارزه اضداد تغيير می کنند) را گرفتند و ايده آليسم آن را
کنار زدند؛ درک ماترياليستی (اينکه واقعيت مستقل و قبل از هر گونه
فکری موجود است) را گرفتند و خصلت مکانيکی آن را زدودند .سنتز آن
ها ماترياليسم ديالکتيک بود :اينکه ،همه چيز در جهان در نتيجه نيروهای
متضاد درونشان مرتبا دچار تغيير می شوند و اينکه انديشه خود بشر نيز
از اين پروسه برخاسته و بازتاب آن است و به نوبه خود با آن کنش می
کند .
ايجاد شالوده های علمی برای بررسی اجتماعی
مارکس و انگلس از اين فلسفه برای ايجاد شالوده های علمی برای
مطالعه جامعه بشری استفاده کردند و ماترياليسم تاريخی را تکامل دادند.
آنان تحليل کردند که آدم ها قبل از هر چيز بايد نيازهای زندگی خود را
توليد کنند و برای توليد نيازهايشان بايد وارد رابطه با يکديگر شوند .اين
روابط توليدی ميان انسان هاست .اين روابط توليدی به طور کلی منطبق
است بر سطح نيروهای توليدي(يعنی ،تکنولوژی ،منابع ،و دانش انسان ها
در هر جامعه در هر مقطع زمانی از تاريخ) .در جامعه برده داری ،توليد
از طريق روابطی ميان آدم ها پيش برده می شد که در آن يک طبقه به
معنای واقعی کلمه صاحب يک طبقه ديگر بود .اين روابط توليدی نظام
برده داری عموما منطبق بود بر کشاورزی مقياس بزرگ که در آن ابزار
بسيار ابتدائی بود  .در سرمايه داری توليد از طريق روابطی ميان آدم ها
پيش می رود که در آن يک طبقه (سرمايه داران) صاحب کارخانه ها،
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بارخانه ها ،و غيره هستند و طبقه اصلی ديگر (کارگران يا پرولترها)
صاحب هيچ چيز نيست به جز توانائی کار کردن و برای بقای خود بايد
اين توانائی را به طبقه سرمايه دار بفروشد .سرمايه داران صاحب
کارگران نيستند اما تنها زمانی به آن ها دستمزد می دهند که بتوانند از قبل
کارگران سود ببرند و هر وقت سود نمی برند آنان را اخراج می کنند –
چيزی که اينروزها خيلی می بينيم .و اين روابط توليدی منطبق است بر
ابزار توليد مقياس بزرگ که مستلزم کار جمعی آدم ها با آن هاست –
وقتی که آدم ها برای توليد فوالد يا تراکتور به کارخانه ها می روند ،در
کنار هم کار می کنند .
هم سرمايه داری و هم برده داری ،نظام های استثمارگر هستند اما
دارای روابط توليدی متفاوت هستند .بنابراين انواع متفاوت جوامع دارای
انواع متفاوت روابط توليدی هستند .به عالوه ،انواع متفاوت روابط
توليدی به شکل گيری انواع متفاوت حکومت ها ،تئوری های متفاوت در
مورد ماهيت بشر ،اشکال متفاوت خانواده ،انواع متفاوت هنر ،درک های
متفاوت از حق و وظيفه و اخالقيات متفاوت منجر می شود.
برای مثال انجيل (منجمله انجيل عهد قديم) در عصری نوشته شده
است که بخش مهمی از توليد از طريق روابط برده داری پيش برده می
شد .به اين دليل است که در انجيل اصال اين حس نيست که برده داری يک
جنايت دهشتناک عليه بشريت است – مگر در صورتی که اسرائيلی ها در
«عهد قديم» توسط غير يهوديان به بردگی گرفته شوند .و انجيل به سادگی
مورد استفاده برده داران جنوب آمريکا قرار می گرفت که نظام برده
داری حاکم بر جنوب را موجه جلوه دهند .امروز برده داری ديگر منطبق
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بر منافع طبقه حاکم نيست .برای همين در عرصه سياسی و فرهنگی
زشت شمردن برده داری تبديل به وفاق جمع شده است .اما استثمار
کارگران توسط سرمايه داران و بيرون پرتاب کردن آنان وقتی که
استثمارشان سودآور نيست به مثابه چيزی که «طبيعی است و در ذات
بشر است» دانسته می شود – همانطور که در گذشته برده داری به
صورت چيزی که «طبيعی است و در ذات بشر است» دانسته می شد .قبل
از جنگ داخلی در آمريکا ،طرفداران براندازی برده داری که به
«براندازان» معروف شدند اعالم می کردند که خير برده داری در ذات
بشر نيست .ما هم مانند آنان (ولی بر پايه ای علمی تر از آنان) بايد اعالم
کنيم که استثمار کارگر در ذات بشر نيست بلکه نتيجه روابط سرمايه
داری است – و بايد اخالقيات متفاوت خودمان را که متکی بر روابط
توليدی و اجتماعی کامال متفاوتی است در مقابل اخالقيات سرمايه داری
قرار دهيم .بيائيد يک رويکرد علمی ،ماترياليست تاريخی را در مورد
مثالی که صحبتم را با آن شروع کردم اتخاذ کنيم .چرا با بيکو ادواردز و
ديگر دانش آموزان حيوان صفتانه رفتار شد؟ آيا به خاطر آن بود که او
بی دليل « ياغی گری» کرده بود؟ برای جواب بايد به کل متن اجتماعی و
تاريخ بزرگتری که اين واقعه را شکل داده نگاه کنيم .بايد از خود بپرسيد:
روابط توليدی حاکم بر جامعه (و طرق گوناگونی که مردم سياه را در
طول تاريخ وادار کرده اند جای خود را در ارتباط با اين روابط پيدا کنند)
در اين زمينه به ما چه چيزی را نشان می دهد؟ بايد اين را بطور علمی
بررسی کنيم و ببينيم دگرديسی جمعيت آفريقائي-آمريکائی ها (سياهان –
مترجم) را چه محرکه ای به جلو رانده است :از برده هائی که از
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موطنشان دزديده شدند ،به آن ها تجاوز شد ،و زنجير بر گردن به اين
کشور آورده شدند تا با کار خود ثروت عظيم اين کشور را بنا کنند؛ سپس
بعد از جنگ داخلی به زارعين سهم بر تبديل شدند که در پالنتاژها حبس
بودند؛ و سپس به درون شهرها رانده شده و عمدتا تبديل به کارگران
صنعتی شاغل در کارهائی با درجه ستم واستثمار بسيار باال شدند ...و
اکنون اغلب آفريقائي -آمريکائی ها يا بردگان مزدی هستند يا به آن ها به
صورت جمعيت اضافه برخورد می شود – و در مورد جوانان سياه مانند
بيکو ادواردز به آن ها به صورت جانی برخورد می شود( .طبق گفته
مقاله نيويورک تايمز از  1مرد جوان سياه آمريکائی يکی در زندان است
که موجب شده آمريکا در سطح جهان مقام اول را در زمينه نرخ سرانه
زندانی کسب کند )0 .بايد به بررسی نهادها و افکاری که در هر يک از
اين دوره ها سربلند کرده و تقويت شدند بپردازيد .بايد به تجزيه و تحليل
عظمت طلبی سفيد که دچار دگرديسی شد اما در همه نهادهای جامعه
کماکان بسيار قوی است بپردازيد .بايد به همه اينها در رابطه با هر پديده
مهم ديگر در جامعه بنگريد .و سپس بر پايه همه اين ها می توانيد کم کم
بطور علمی تحليل کنيد که اين ستم از کجا آمد  -و برای خالصی از آن
چه بايد کرد .اين يک مثال از رويکرد ماترياليست تاريخی است.
حل محدوديت ها
واقعا غلو کردن در مورد اهميت اين کشف عظيم و خدمات عمومی
مارکس به انديشه بشری – و رهائی بشر --بسيار سخت است .او همراه با
انگلس شالوده های تئوريک را ريختند و راه را روشن کردند .
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تعجب آور نيست که روش مارکس و انگلس نيز دارای محدوديت هائی
بود .اما زمانی که اين ها با اشتباهات متدولوژيک جدی استالين مخلوط شد
مسائل پيچيده تر شد .استالين پس از مرگ لنين به مدت  00سال رهبر
اتحاد شوروی و جنبش کمونيستی بين المللی بود .بدتر از همه اينکه اين
اشتباهات در زمانی رخ داد که تولد يک درک پيشرفته بطور عاجل
ضروری بود و حس می شد .مائو (رهبر انقالب چين) عليه برخی از اين
مشکالت مبارزه کرد اما خود مائو نيز در محدوده يک چارچوب به ارث
رسيده تقال می کرد و از تاثيرات آن آزاد نبود .و اين کمبودها پی آمدهای
خود را داشت  .باب آواکيان ضعف های فلسفه کمونيستی را در  0جنبه
شناسائی کرده و بطور عميق نقد کرده است .اين ها از اين قرارند :اول،
گسست کامل تر با اشکال فکری ايده آليستی و حتا شبه مذهبی که به
شالوده های مارکسيسم نفوذ کرده بودند و از آن ها گسستی نشده بود؛ دوم،
درک بيشتر و کيفيتا عميق تر از اينکه ماده و آگاهی چگونه در هم تداخل
کرده و يکديگر را تغيير می دهند؛ سوم ،نقدی بر يکرشته مشکالتی که با
پراگماتيسم و گرايشات فلسفی مرتبط با آن پديد آمده اند؛ و چهارم ،يک
اپيستمولوژی يا راه رسيدن به حقيقت بنيادا" متفاوت .در انجام اين ها او
مارکسيسم را بر روی شالوده ای علمی تر نهاده است .
در مورد جنبه اول ،آواکيان برخی جوانب فرعی اما مهم گرايشات
شبه مذهبی را که سابقا در جنبش کمونيستی و تئوری کمونيستی موجود
بود حفاری و نقد کرده و از آن ها گسست کرده است :گرايشاتی که دست
يابی به کمونيسم را به مثابه يک «گريز ناپذيری تاريخي» ديده و کمونيسم
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را تقريبا مثل يک بهشت تصوير می کنند ،نوعی از «قلمرو هارمونی
بزرگ» که در آن تضاد و مبارزه در ميان مردم نيست .
اما کمونيسم گريز ناپذير نيست .تاريخ هم چيزی مانند «خدا» نيست
که رفتن به سوی کمونيسم را مقدر کرده باشد .کمونيسم تضادهای آشتی
ناپذير و خشونت بار ميان انسان ها را خاتمه خواهد بخشيد اما جامعه ای
خواهد بود که در آن انسان ها با هم تضاد داشته ،جدل و مبارزه می کنند.
اين برخوردها و مبارزه ها غير خشونت آميز خواهد بود و در واقع امر
خوبی خواهد بود زيرا اين مجادله مرتبا دست يافتن به درک پيشرفته تر و
امکا ن دست زدن به تغييرات بيشتر در انطباق با منافع کلی نوع بشر را
فراهم خواهد کرد  .اين ديد که پيروزی کمونيسم «گريز ناپذير» است و
تاريخ آن را مقدر کرده است و اين گرايش که کمونيسم يک نوع اتوپياست
که در آن تضاد و مبارزه نيست ،در ديدگاه استالين بسيار قوی بود اما در
کل به درجاتی در مارکسيسم هم بوده است  .مائوتسه دون در جوانب مهم
و به درجات مهمی از اين نوع ديدگاه ها و متدها گسست کرد .اما نکته در
آن است که حتا در مائو جوانبی از گرايش«گريز ناپذيري» و گرايشاتی
که چنين ديدی را همراهی می کنند موجود بود .و آواکيان با اين روش
های فکری که نشانه وجود برخی عناصر مذهبی گونه در مارکسيسم است
– هر چند هرگز جنبه عمده يا شاخص در خود تئوری مارکسيسم نبوده
است  --گسست بيشتری کرده است .به اين معنا و همچنين به معنای کلی
آواکيان نه تنها از مائو دفاع کرده و خدمات او به انقالب و کمونيسم را
سنتز کرده است بلکه همچنين گسستی را که مائو از استالين کرده بود
جلوتر رانده و اکنون با برخی از درک های مائو نيز گسست کرده است.
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گفتن اينکه کمونيسم گريز ناپذير نيست به معنای آن نيست که تاريخ
صرفا يک آش درهم برهم است .در واقع همانطور که مارکس گفت،
تاريخ دارای يک انسجام هست .اين انسجام بر پايه اين واقعيت قرار دارد
که نيروهای توليدی (زمين ،تکنولوژی ،منابع و مردم و دانششان) از
نسلی به نسل ديگر به ارث می رسد و مرتبا در حال تکامل اند و اينکه
وقتی روابط توليدی ميان انسان ها تبديل به سدی در مقابل رشد بيشتر آن
نيروهای توليدی می شود تغييرات بزرگ در پی می آيد .روابط برده
داری در جنوب آمريکا که برای چندين دهه در کنار سرمايه داری در
شمال آمريکا همزيستی کرده و آن را تغذيه می کرد باالخره تبديل به سدی
در مقابل بسط سرمايه داری شمال شد و جنگ داخلی در گرفت تا اين
مسئله را حل کند  .همانطور که گفتم  -تغيير بزرگ!
امروز ،تضاد اساسی اين جامعه اينطور است :با وجود آنکه توليد
اجتماعی شده (مردم بايد بطور جمعی کار کنند تا توليدات امروز را توليد
کنند) اما ابزار توليد اين ثروت و محصوالت توليد شده توسط آن ابزار
هنوز در مالکيت افراد است و افراد آن را کنترل و تصاحب می کنند .اين
تضاد بيان خود را از يک طرف ،در اشکال گوناگون مبارزه طبقاتی پيدا
می کند و از طرف ديگر در رقابت های مهلک ميان بلوک های متفاوت
سرمايه .اين تضاد مرتبا به طرق مختلف خود را برای حل شدن نشان می
دهد.
اينکه باالخره اين تضاد اساسی بطور مساعد حل خواهد شد و ما
خواهيم توانست راه زندگی کمونيستی را که امروز ممکن شده متحقق می
کنيم يا نه يک چيز «تضمين» شده نيست .بستگی به ما دارد و اينکه آيا ما
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کار سخت ضروری را هم برای تکامل درک علمی مان از جامعه و
طبيعت و هم توانائی خود را در بيرون کشيدن آزادی از دهان چالش هائی
که امروز با آن روبرو هستيم انجام می دهيم يا خير .
مانند باور مذهبی« ،تضمين گريز ناپذير» ممکنست ما را تسلی دهد و
قوت ادامه راه را به ما بدهد اما حقيقت ندارد و در تضاد قرار می گيرد با
اين ضرورت که با واقعيت آنطور که هست روبرو شويم و جهان را تغيير
دهيم .در واقع تبديل به موانعی در مقابل انديشه مان در رابطه با تشخيص
جاده های متفاوت ممکن که در مقابل تکامل بشر هست -جاده هائی که در
معرض اجبارهای واقعی هستند و به اين معنا «معين » هستند اما همچنين
در جهت «از پيش تعيين شده» حرکت نمی کنند .و کمونيسم يک بهشت يا
قلمرو هارمونی بزرگ نيز نخواهد بود .همانطور که گفتم جامعه
کمونيستی نيز مانند هر چيز ديگر از طريق رشد تضاد و مبارزه تغيير و
تکامل خواهد يافت – با اين تفاوت عظيم که اين مبارزه ديگر خشونت بار
نخواهد بود و از طريق گروه های اجتماعی متخاصم پيش نخواهد رفت و
در واقع مردم در جريان رسيدن به آن جامعه کامال افق های فکری کوتاه
و تنگ و اغلب شنيع را که توسط سرمايه داری شکل می گيرد،
پدرساالری و ستم گری ملی و غيره را که ما امروز به مثابه ماهيت بشر
می بينيم پشت سر خواهند گذاشت و اين چيزها ديگر نخواهد بود.

23

بخش دوم :نقش و قدرت بالقوه آگاهی
جنبه ی دوم و مرتبط با جنبه ی اول آن است که آواکيان درک عميق
تری را در مورد نقش و قدرت بالقوه ی آگاهی تکامل داده است .به اين
معنا :به همان اندازه که ما خصلت پيچيده ،چند اليه و متضاد جامعه را
درک کنيم  -با تمام محدوديت ها و اجبارات و مسيرهای گوناگونی که در
مقابلش قرار دارد  -به همان نسبت آزادی ما در عمل کردن و تاثير
گذاردن بر وضعيت جامعه چند باره زياد می شود .در گذشته اهميت
زيربنای اقتصادی (يعنی روابط توليدی) نه تنها برسميت شناخته می شد
بلکه بيش از اندازه بر آن تاکيد می شد .اين بازتاب گرايش به تقليل گرائی
بود .تقليل گرائی كاهش پديده ی پيچيده به يک علت فراگير و يکدست
ديدن پروسه هائی است که دارای سطوح گوناگون اند .اين روش موجب
تحريف واقعيت و مانع بازتاب صحيح آن می شود .اين درست است که
نهادهای سياسی ،افکار ،اخالق جامعه  -به عبارت ديگر ،روبنای جامعه -
همه در نهايت از درون روابط توليدی می رويند (و اين يکی از درون
بينی های اساسی مارکس است) اما اين نهادها و افکار و روبنا دارای
حيات نسبی خود نيز هستند .بعالوه ،آن ها در سطوحی کامال متفاوت و
درهم فرو رفته عمل کرده و بر روی يکديگرتاثير می گذارند .نمی توان
آن ها را صرفا به رويش مستقيم الخط و مسطح روابط توليدی يا روابط
طبقاتی تقليل داد .مثالی بزنيم .اين نظريه که در ميان مردم «نژاد» های
مختلفی هست و سياهان يک نژاد پست هستند يک مزخرف شبه علمی يا
دروغ توخالی است که در قرن  11سربلند کرد .اين نظريه از روابط برده
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داری و بخصوص طبقه برده دار برخاست و برای تقويت اين روابط و
اين طبقه استفاده شد .اما نفوذ اين نظريه به ورای آن رفت و وارد بافت
معنای آمريکائی بودن و دموکراسی شد .اين همان نکته ای است که باب
آواکيان در مقاله «دموکراسی جفرسونی» بررسی کرده است .اين فکر،
مستقل از روابط برده داری آن زمان صاحب حيات خود شده است و بر
روی افکار مردم تاثير می گذارد .حتا در جامعه سوسياليستی زمانی که
ريشه های مادی آن کامال ريشه کن شده است ،بايد با آن در افتاد و عليه
اش مبارزه کرد.
هر چند لنين و بخصوص مائوتسه دون خدمات مهمی در زمينه درک
صحيح تر و ديالکتيکی تر رابطه ی ميان زير بنا و روبنا و چگونگی
«عملکرد» اين رابطه کردند؛ اما هيچيک حدود و ثغور و سياليت اين
استقالل نسبی را عميقا و يا در پيچيدگی چند اليه اش بطور کامل روشن
نکردند.
گسست از گرايشات پراگماتيستی
سوم ،در جنبش کمونيستی گرايش های فلسفی منفی و مشکالت زيادی
در زمينه متد موجود بود که بسياری از آن ها به پراگماتيسم مربوط می
باشند .همانطور که قبال گفتم ،پراگماتيسم فلسفه ايست که تحت عنوان قبول
«آنچه کارکرد دارد» با بررسی واقعيت نهفته در اليه های عميق تر،
مخالفت می کند .پراگماتيسم معتقد است که ايده ها تا زمانی حقيقت هستند
که مفيد باشند .اما بايد سوال کرد« :مفيد برای چه چيزی؟» و مهم تر
اينکه پراگماتيسم معيار سنجش حقيقت را که عبارتست از تطبيق فکر بر
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واقعيت ،نفی می کند .اين ايده که صدام حسين سالح های کشتار جمعی
دارد برای جورج بوش ايده مفيدی بود اما عليرغم فايده مندی اش حقيقت
نداشت.
اين گرايشات فلسفی غلط ،بخصوص در زمان استالين ،در جنبش
کمونيستی شايع شد و آن را مسموم کرد .زيرا نفوذ گسترده ی اين
گرايشات فلسفی غلط در جنبش کمونيستی عواقب جدی داشت .اين
گرايشات غلط شامل :ابزارگرائی (به معنای استفاده از تئوری به مثابه
ابزاری برای توجيه برخی اهداف کوتاه مدت بجای استفاده از آن برای به
عمق رفتن و روشن کردن حقيقت)؛ تجربه گرائی يا امپريسم ( به معنای
ارزيابی از حقيقت بر مبنای تجربه مشاهداتی مستقيم و بالفصل در يک
چارچوب محدود)؛ آپريوريسم يا پيشينی ( به جای بيرون کشيدن مفاهيم
نظری از خود جهان ،در يک کنش پيچيده ميان تئوری و پراتيک؛ تحميل
کاتگوری های نظری پيش ساخته بر جهان)؛ و پوزيتويسم يا اثبات گرائی
(متدی که علم را محدود می كند به تشريح و کدگذاری مشاهدات و تمرکز
بر روی اندازه گيری کمی و پيش بينی) .
بيائيد دقايقی روی پوزيتويسم مکث کنيم .اين نگرش ،تحليل از سطوح
عميق تر پويش ها و جهت گيری پديده ها را نفی کرده و يا بی معنا می
داند .به اين دليل گرايش به آن دارد که پديده را از متن بزرگتر و سطوح
گوناگونش جدا کند؛ همچنين تالش می کند فرايندها و پديده ها را به يک
علت ساده تقليل دهد .در نتيجه گرايش به آن دارد طرقی که علم می تواند
و بايد «جلوتر از» پراتيک حرکت کند را نفی يا انکار کند  -طرقی که
تحليل عميق تجربه ی کلی می تواند ما را به درون بينی های ژرف تر در
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مورد پويش ها و گرايش های عمقی که ذاتا (يا پتانسيال) در واقعيت وجود
دارد رهنمون شوند و راه های جديدی را به روی تغيير واقعيت باز کنند.
بدون اينکه تئوری «جلوتر بدود» قادر به ترسيم و تصور چيزی کيفتيا
متفاوت از آنچه پيشاپيش می دانيم نمی شويم .بدون اينکه تئوری جلوتر
حرکت کند مارکس و انگلس نمی توانستند مانيفست کمونيست را بنويسند.
اجازه دهيد مثالی بزنم تا منظورم از «عواقب جدی» اين رويکردهای
متدولوژيک غلط را روشن کنم .مثالم مربوط به واقعه ی ليسنکو است که
شهرت بدی دارد .تروفيم ليسنکو ،ژن شناسی در اتحاد جماهير شوروی
در دهه  1100بود .ليسنکو نظريه ای داد مبنی بر اينکه خصائل اکتسابی
قابل توارث اند .به عبارت ديگر اگر کسی از طريق وزنه برداری و
استفاده از استرويد صاحب اندام عضالنی شود ،فرزندانش اين اندام را به
ارث خواهند برد.
اين ديدگاه غلط بود .اما ليسنکو بر پايه ی آن يک پروژه ی مفصل به
راه انداخت ،با اين هدف که در مدت کوتاهی در شوروی که در خطر
قحطی بود مقدار زيادی گندم توليد کند .بعد از آنکه وی از طريق انجام
مقداری پيوند گياهی به موفقيت مختصری دست يافت ،اين نظريه رسما
صحيح اعالم شد.
بيائيد اين موضوع را کمی بشکافيم .قضاوت در مورد حقيقت يک
نظريه با اين معيار سنجش که آيا برای اين يا آن هدف کوتاه مدت «مفيد»
است يا خير ،پراگماتيسم است .و قضاوت در مورد حقيقت يک نظريه
صرفا بر پايه يکرشته آزمون های تجربی ،امپريسم (تجربه گرائی) است.
به جای اين ،بايد کار خود و چيزهائی که در حين کار می آموزيم را در
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چارچوب آنچه که بشر در هر مقطع زمانی به عنوان حقيقت کشف کرده
است  -يعنی در چارچوب کامل ترين و دقيق ترين تصوير يا الگوئی که
از واقعيت عينی در دست داريم  -بگذاريم .سپس و همچنين بايد آن را با
شواهد مربوطه که از منابع ديگر بدست آمده ،تشريح کنيم .تئوری ليسنکو
با حقايقی که در آن زمان می دانستيم (منجمله تئوری داروين) چگونه
توضيح داده شد و چه کاری در آن چارچوب برای اثبات آن شد؟ اگر
تضادهائی ميان نتايج ليسنکو و آنچه از طريق تئوری داروين می توان
پيش بينی کرد بوجود بيايد ،اين تضاد را چگونه بايد فهميد؟
اما در آن زمان در شوروی چنين روشی در پيش گرفته نشد .پی
آمدها فاجعه بار بودند  -نه فقط به دليل آنکه ژن شناسان مخالف اين نظريه
از حق کار محروم شدند و حتا در مواردی بشدت سرکوب شدند  -و نه
فقط به دليل آنکه بطور کلی برای علوم در شوروی فاجعه بار بود؛ بلکه
همچنين به دليل آنکه چنين رويکردی را برای ارزيابی هر نظريه ای در
هر رشته ای ،در ميان مردم رايج کرد.
يا بيائيد به مثالی در مورد آپريوريسم و همچنين پوزيتويسم نگاهی
کنيم .استالين اين فرض آپريوری (پيشينی) را داشت که با مکانيزه شدن
کشاورزی و با اجتماعی شدن مالکيت در دهه ی  1100و قرار گرفتن
توليد در چارچوبه ی آن ،ديگر طبقات متخاصم در جامعه شوروی بوجود
نمی آيد .با اين وصف مبارزه طبقاتی ادامه يافت .از آنجا که استالين يک
«الگوی» پيشينی از جامعه سوسياليستی ی بدون تضادهای خصمانه ی
طبقاتی داشت نمی توانست علت ادامه ی اين مبارزه را بفهمد و نتيجه
گرفت که تمام اين مخالفت ها بايد کار عوامل نفوذی امپرياليسم باشد .پی
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آمدها از زوايای گوناگون دردناک بود.بعدها مائوتسه دون به اين ديدگاه
انتقاد کرد .که بسيار مهم بود .يکی از خدمات بزرگ مائو تئوری تداوم
مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم است که به مثابه بخشی از آن همچنين
مقداری به گرايش ها ی فلسفی استالين در زمينه کم بها دادن به تضادها و
نديدن آن ها انتقاد کرد .اما اين گرايشات پوزيتويستی و ابزارگرايانه و
غيره لطمات زيادی زد و تا قبل از باب آواکيان ابعاد کامل آن شناسائی
نشده و به طور منظم از ان گسست نشده بود.
آواکيان و پيشرفت راديکال در زمينه اپيستمولوژی
باالخره ،و بسيار مهم ،باب آواکيان ديدگاه های اپيستمولوژيک قدمت
دار در جنبش کمونيستی را مورد نقد قرار داده و از آن ها گسست کرده
است .اپيستمولوژی به تئوری شناخت اشاره دارد :اينکه ما چگونه به
حقيقت دست می يابيم .يکی از اين ديدگاه های اپيستمولوژيک غلط
ديدگاهی است که معتقد است «حقيقت دارای خصلت طبقاتی است» .در
حاليکه حقيقت ،حقيقت است و ياوه ،ياوه .فارغ از اينکه بيان کننده ی آن
کيست .بله ،ماترياليسم و ديالکتيک به عنوان يک متد کلی می تواند (اگر
که ما در بکار بست آن واقعا پيگير و دقيق باشيم) توانائی ما را در
دستيابی به حقيقت باال برد .اما حتا بعد از بکار بردن اين متد ،هر آنچه را
که بدست آورده ايم بايد بر حسب اينکه آيا اساسا منطبق بر واقعيت هست
يا خير محک زنيم و نه بر حسب اينکه از طريق چه روشی آن را بدست
آورده ايم.
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در واقع کسانی که از اين متد (متد ماترياليسم ديالکتيک) استفاده نمی
کنند  -منجمله کسانی که از آن متنفرند  -می توانند حقايق مهمی را کشف
کنند و کرده اند .طبقات مختلف با واقعيت های عينی متفاوت روبرو نيستند
و «حقايق» متفاوت برای طبقات مختلف نداريم .نمی توان گفت« :اين يک
چيز پرولتری است  ...و همه نمی توانند آن را بفهمند ».يک واقعيت
موجود است .از آنجا که پرولتاريا به مثابه يک طبقه نيازی به پنهان کردن
خصلت جامعه بشری ندارد ،ماترياليسم ديالکتيکی و تاريخی بر منافع
اساسی وی منطبق است .اما تقليل آن به اينکه «حقيقت دارای خصلت
طبقاتی است» می تواند آدم را به آنجا ببرد که امکان يادگيری چيزی از
متفکرين بورژوا يا حتا متفکرينی که نه بورژوا هستند و نه اينکه در
چارچوب مارکسيسم قرار دارند را رد کند .و می تواند آدم را به آنجا ببرد
که فکر کند صرفا به دليل آنکه فالنی از پرولتاريا هست دسترسی ويژه
ای به حقيقت دارد.
در اينجا نيز می توان از تجربه منفی ليسنکو آموخت .اين نگرش جا
افتاد که چون ليسنکو از ميان توده های کارکن برخاسته است و چون از
قدرت شوروی حمايت می کند  ...و به دليل آنکه مخالفينش عمدتا از ميان
طبقات ممتاز جامعه ی کهن برخاسته اند و حامی قدرت شوروی نيستند ...
اين ها داليل موجهی برای حمايت از درستی تئوری های ليسنکو است.
اما منشاء طبقاتی هيچ ربطی با ارزيابی از اينکه افکار يک نفر حقيقت
است يا خير ندارد  -و بهتر است نداشته باشد .همچنين درجه حقيقی بودن
افکار توسط اينکه به لحاظ فوری «مفيد» هستند تعيين نمی شود .اين
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رويکرد پراگماتيستی منجر به «چرخاندن» يا حتا تحريف واقعيت شده
است.
در مورد ليسنکو نظريه ی او حقيقی پنداشته شد زيرا در کوتاه مدت
مفيد به نظر آمد .مسئله آن نيست که مجرد از مبارزه برای تغيير جهان «
حقيقت جوئی» کنيم .مسئله اين هم نيست که حقيقت به خودی خود «ما را
آزاد» می کند .هرگز بدون مبارزه ،حقيقت ما را آزاد نمی کند .اما اگر ما
جهان را به گونه ای کمابيش صحيح درک نکنيم ،يعنی اگر ندانيم که
حقيقت چيست؛ آنگاه آزاد نيز نخواهيم شد .کارهائی خواهيم کرد که منطبق
بر ديناميک ها (پويش ها) و تضادهای واقعی واقعيت عينی نيستند و در
نتيجه نخواهيم توانست آن واقعيت عينی را عوض کنيم .حداقل نخواهيم
توانست آن را در جهتی تغيير دهيم که ما را به انقالب و کمونيسم نزديک
تر کند.
اين فرآيندی بسيار غنی است .درون بينی های غير مارکسيست ها و
ضد کمونيست ها را نه می توان ناديده گرفت و نه کال اتخاذ کرد .بلکه
بايد آن ها را نقادانه سره و ناسره و سنتز کرد و بسياری اوقات از نو قالب
بندی کرد .اما اگر اين فرآيند را رها کنيم (که در جنبش کمونيستی تبديل به
«سنت» شد) چگونه می توانيم اميدوار باشيم که دنيائی را که در آن
زيست می کنيم و مرتبا در حال تغيير و توليد چيزهای جديد و بيسابقه
است بشناسيم؟ برای دست يابی به شناخت نياز به برخورد افکار و مناظره
و رقابت و جوشش فکری است؛ نياز آن است که آدم ها جاده هائی را
دنبال کنند که ممکنست به نظر آيد «خدمتی» نخواهد کرد و باالخره نيز
به بن بست برسد  ...اما از سوی ديگر درون بينی های جديدی را در
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رابطه با واقعيت ارائه دهد .اين ديدگاه که «حقيقت دارای خصلت طبقاتی
است» اين فرآيند بشدت ضروری را ميان بر زده و تحريف می کند.
بيائيد صادق باشيم .حقايقی هستند که در کوتاه مدت و به شکل مستقيم
الخط در تضاد با مبارزه برای کمونيسم قرار می گيرند اما اگر در
مفهومی گسترده تر و با متد و رويکردی که باب آواکيان تبيين کرده است
به آن نگاه کنيم در واقع به اين مبارزه خدمت می کند .اين امر شامل
«حقايقی که پشت ما را می لرزاند» نيز هست – حقايقی در مورد جوانب
منفی تجربه جنبش کمونيستی بين المللی و جوامع سوسياليستی که توسط
کمونيست ها رهبری شد – اما بطور عام تر ،شامل حقايق مکشوفی است
که در جوانب معينی ،واقعيت را متفاوت از درک های قبلی کمونيست ها
يا درک های مردم بطور کل نشان می دهد.
در رابطه با اهميت «حقايقی که پشت ما را می لرزاند» الزم است
نگاهی ديگر به مورد ليسنکو بکنيم .سنتا ضد کمونيست ها به ماجرای
ليسنکو به مثابه اثبات اينکه کمونيسم مجبور است حقيقت را تحريف کند و
متفکرين را سرکوب کند اشاره کرده اند .برخی کمونيست ها با روشی
سهل الوصول خود را از ماجرای ليسنکو جدا می کنند و برخی خيلی ساده
آن را ناديده می گيرند .اما عمدتا نمی خواهند بفهمند که کمونيست ها
چگونه برای رهبری هر جنبه ی جامعه ی جديد بايد مارکسيسم را بطور
صحيح به کار ببندند.
بالعکس ،آواکيان مصر است که با اين تجربه بطور کامل مواجه
شويم .و در آثار متفاوتش به اين مثال بازگشته و درس های عميق تری را
از آن بيرون کشيده است – اينکه در متد و بينش چه مفاهيم غلطی موجود
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بود که کار را به اينجا کشاند  ...آن اوضاعی که اين کشش ها را توليد
کرد چه بود  ...و کمونيست ها چه بايد کنند که از اين نوع بينش گسست
کنند  ...و در سطحی عميق تر از اين نوع پراتيک گسست کنند تا بتوانند
جهان را به جائی که بهتر است رهنمون كنند.
زيرا در اينجا مسئله صرفا «حقيقت جوئی» نيست بلکه حقيقت جوئی
بر پايه ای کامال علمی ،بينش و متد ماترياليست ديالکتيکی ،و درک
صحيح اتصال ميان اين و مبارزه برای انقالب و در نهايت کمونيسم  -و
درک غنای کاملی که در اين فرآيند موجود است.
درک اهميت جستجوی حقيقت با اين روش  -روشی که اسير مشغله
های تنگ نظرانه ،پراگماتيک و ابزارگرايانه که آيا در لحظه حاضر چه
چيزی مصلحت است يا اينکه در امتداد اهداف خاص و فوری کمونيست
هاست ،نباشد .جستجوی حقيقت از طريق بکاربست همه جانبه ،پيگير و
دقيق بينش و متد علمی ماترياليسم ديالکتيک برای رو در رو شدن با
واقعيت همانگونه که هست و بر اين پايه تغيير انقالبی آن به سوی هدف
کمونيسم :اين بطور راديکال نو است و نماينده ی يک بخش کليدی از
غنای سنتز نوينی است که باب آواکيان تبيين کرده است.
اين معنای کامل اظهاريه اوست که« :هر چيزی که در واقع حقيقت
است برای پرولتاريا خوب است؛ همه حقايق می توانند به رسيدن ما به
کمونيسم کمک کنند ».می توانيد اين اظهاريه را با ديگری مقايسه کنيد:
« هر چيزی که به نفع پرولتارياست و به ما کمک می کند که به کمونيسم
برسيم ،حقيقت است ».اين نگرش دوم  -با محتوا و رويکرد پراگماتيک و
ابزارگرايانه اش  -به مقدار بسيار زياد در تاريخ جنبش کمونيستی بين
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المللی سلطه داشته است .در واقع کامال مخالف معنای اظهاريه آواکيان
است که نقل کردم .و اين بخش کليدی از گسست راديکالی است که متد و
رويکرد او نمايندگی می کند و بخش کليدی از غنای اپيستمولوژيکی است
که او در حال تکامل بوده و مبارزه کرده که کمونيست ها آن را در دست
گيرند.
شالوده های فلسفی و متدولوژيک سنتز نوين دارای اهميت بسيار
است .برای بررسی عميق تر اين موضوع می توانيد به کتاب «مشاهدات»
و «مارکسيسم و فراخوان آينده» رجوع كنيد.

بخش سوم:
سنتز نوين :مفاهيم سياسی -ابعاد بين المللی
در اينجا بر روی دو نکته تمرکز خواهم داد :انترناسيوناليسم و
دموکراسی و ديکتاتوری در گذار به کمونيسم.
برای ورود به بحث ،مقدمه ای الزم است .مارکس و انگلس کارگران
سراسر جهان را دعوت به اتحاد کردند .شالوده ی مادی فراخوان فوق اين
عصر ملل مدرن و دولت -ملت ،بلکه بازار
است که سرمايه داری نه تنها
ِ
جهانی را نيز بوجود آورده است؛ و پرولتاريا يک طبقه ی واحد بين
المللی است و برای ايجاد جهانی آزاد از تخاصمات ميان انسان ها ،بايد به
ورای تقسيمات ملی و طبقاتی برود .اما در اواخر سده ی 1200
انحصارات بر کشورهای پيشرفته ی سرمايه داری سلطه يافتند و سرمايه
های بانکی و صنعتی ادغام شده و تبديل به بلوک های مالی عظيم شدند.
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اين ملل به صدور کاال به ملل کمتر تکامل يافته اکتفا نکرده بلکه شروع به
صدور خو ِد سرمايه به آن نقاط کردند .در آن کشورها کارخانه و خط آهن
ساختند و آن ها را به طرقی نوين – اما تحت ستم و تابع  -به درون
«زندگی مدرن» کشيدند .رقابت ميان قدرت های بزرگ سرمايه داری
برای دست يابی به مناطق نفوذ تشديد يافت و نظامی گری و جنگ پشتوانه
ی آن شد .و تمام اين وضع تا همين امروز ادامه يافته و تشديد شده است.
سرمايه داری از درون دو جنگ جهانی گذر کرده است .جنگ هائی که
جان  00ميليون آدم را گرفت .و سپس دوره ی پيروزی آمريکا بر
شوروی در «جنگ سرد» رسيد .امروزه توليد بيش از هميشه خصلت بين
المللی يافته است؛ اما مالکيت ،کنترل و سازمان سرمايه هنوز ريشه در
ملل جدا و رقيب يکديگر دارد .و ملل جهان هنوز اساسا به ملل ستم گر و
تحت ستم تقسيم شده اند.
ملل ستم گری مانند آمريکا صرفا به غارت ملل تحت ستمی چون
مکزيک نمی پردازند .بلکه کل اقتصاد يک ملت تحت ستم بطور تنگاتنگی
در درون فرآيند انباشت سرمايه امپرياليستی ادغام شده است و اين ادغام
بر پايه تبعيت صورت می گيرد و اين اقتصادها در جريان خدمت به
فرآيند انباشت بين المللی ،بصورت ناقص و معوج تکامل می يابند .اکنون
بحران ها در شکل برخوردهای ژئو پليتيک بر سر تجديد تقسيم جهان
ميان قدرت های امپرياليستی بازتاب می يابد؛ برخوردهائی که می تواند
سرباز کرده و جهان را به آتش کشند  -همانطور که قبال نيز در جريان دو
جنگ جهانی شده است .اين جنگ ها فرصت های بزرگتری را برای
انقالب ارائه می دهند .اما اگر امپريست يا پوزيتويست باشيم عکس آن به
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نظرمان می آيد .مثال ،در ابتدای جنگ جهانی اول همه ی جنبش
سوسياليستی بين المللی به استثنای حزب بلشويک که تحت رهبری لنين
بود و چند نيروی ديگر؛ به ورطه خيانت افتادند.
اين جنگ ها در عين حال نقش «بحران های کالسيک» سرمايه
داری را بازی کردند :يعنی نابودی چارچوب قديمی انباشت سرمايه که
تب ديل به مانعی برای انباشت شده بود و شکل گيری يک چارچوب جديد
انباشت .آواکيان رفقای ديگر را در زمينه ی عميق تر کردن تحليل لنين از
امپرياليسم و همچنين گسستن از مدلی که در جنبش کمونيستی تبديل به خط
غالب شده بود (ديدگاهی که می گفت امپرياليسم در يک بحران عمومی
هميشگی است و مستقيم به سوی فروپاشی می رود) رهبری کرد .بر پايه
اين درک عميق تر ،آواکيان اين اصل را تبيين کرد که مبارزه طبقاتی در
هر کشور مشخص بيشتر در سطح بين المللی تعيين می شود تا توسط
گشايش تضادهای درون آن کشور خاص مجرد از متن بين المللی.
اوضاع انقالبی که بلشويک ها را قادر کرد تحت رهبری لنين قدرت
را کسب کنند ،از درون يک گره گاه جهانی جنگ که اوضاع روسيه را
بطور اساسی متاثر کرده بود بيرون آمد و امکان يک گشايش را فراهم
کرد .انترناسيوناليسم لنين و اين واقعيت که او درک ماترياليستی و
ديالکتيکی عميق تری داشت ،او را قادر کرد که اين امکان را ببيند؛ در
حاليکه (حداقل) در ابتدا همه ی اعضای رهبری مخالف فکر انقالب
بودند .انقالب چين نيز بر متن اوضاع جهانی خاصی رخ داد :يعنی جنگ
جهانی دوم و تجاوز ژاپن به چين .البته می توان اين واقعيت را تحريف
کرد و گفت ،تا زمانی که «توازن قوا در سطح بين المللی نامساعد است
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نمی توان قدرت را گرفت» .اما اين حقيقت ندارد .انقالب يا مبادرت به آن
در کشورهای خاص می تواند بطور راديکال توازن قوای جهانی را بهم
بزند .مسئله اين است که بازی در ميدان بين المللی جريان دارد و
انقالبيون بايد از ديناميک های اين ميدان شناخت داشته باشند؛ «کليت»
نظام امپرياليستی بزرگتر از جمع حسابی ملل جداگانه ای است که اندام
های آن می باشند.
بنابراين نمی توان برای فهم اين کليت «از پنجره کشور من» به
بيرون نگاه کرد – چنين رويکردی نمونه ای از پوزيتويسم است .و نمی
توان انترناسيوناليسم را به کمک هائی که به ديگران می شود به حساب
آورد؛ کليت جهان بايد نقطه عزيمت ما باشد .ما بايد به انقالب در کشور
«خود» به مثابه سهم ما از انقالب کمونيستی جهانی بنگريم .کمونيست ها
نماينده ی اين يا آن ملت نيستند .هدف ما بايد (قرار است) محو همه ملل
باشد .هر چند می دانيم که امروز بايد از طريق جهانی فعاليت کنيم که تا
مدت های مديدی دارای ملل و حتا ملل سوسياليستی خواهد بود و بايد يک
دوره برای برابری ميان ملل مبارزه کنيم تا بتوانيم ملت را پشت سر
بگذاريم .اما در تمام اين مدت کمونيست ها نبايد چشم از هدف ايجاد جامعه
جهانی بشری بر دارند و هر چيزی را با آن توضيح دهند.
طنز آن است که اگر به جهان از «پنجره کشور خود» بنگريد آنگاه
امکانات واقعی برای انقالب در کشور «خود» را هم نخواهيد ديد.
تالطمات ناگهانی و غيرقابل انتظار در اين و آن نقطه جهان را نخواهيد
ديد .اين يا آن جنبه ی نظام را که می تواند درهای فرصت را باز کند
نخواهيد ديد .به لحاظ ذهنی در باتالق محلی  ،در ناسيوناليسم ،گير خواهيد
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کرد و پايه های واقعی دست زدن به يک مبارزه رهائی بخش ملی
پيروزمند را نخواهيد ديد .اين ذهنيت محلی بخشی از شرايطی بود که در
شرايط خطرات بزرگ (و همچنين فرصت های بزرگ برای انقالب) به
محافظه کاری و حتا بدتر از آن به تسليم طلبی کشيد.
چنين رويکرد غلطی در شوروی تحکيم شد  -در شرايطی که اين
کشور به محاصره ی قدرت های امپرياليستی متخاصم که قصد خفه
کردنش را داشتند در آمد و متعاقب آن آلمان نازی به آن حمله کرد که
موجب کشته شدن  85ميليون تن شهروند شوروی شد .در آن شرايط ،دفاع
از اولين دولت سوسياليستی يک ضرورت واقعی بود .اما در آن زمان،
اين دفاع در تضاد با ضرورت پيشروی انقالب در ديگر کشورها قرار
گرفت .اتحاد شوروی اين تضاد را تشخيص نداد و انکار کرد .شوروی
بيش از ان دازه سعی می کرد مبارزه انقالبی در کشورهای ديگر را فدای
دفاع از خودش کند و در مواردی نيز چنين کرد .همين نقطه ی کور در
مائو تداوم يافت .اگر ما به اين مسئله به عنوان يک تضاد ننگريم و از اين
واقعيت اساسی حرکت نکنيم که امپرياليسم تمام جهان را ادغام کرده است
و فرآيند انقالبی يک فرآيند ادغام شده ی جهانی است (با وجود آنکه
کشورهای مختلف دارای انقالب های مشخص خودشان – هر چند مرتبط
با ديگر انقالب ها -هستند) شانس حل اين مسئله را نخواهيم داشت.
زمانی که آواکيان شروع به انتقاد از اشتباهات دولت های
سوسياليستی شوروی و چين کرد ،به اين مسئله سهل و ساده يا مکتب خانه
ای برخورد نکرد .او مصر بود که بايد از اوضاعی که مقابل روی اين
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دولت های سوسياليستی بود شناخت کامل و واقعی بدست آوريم و بر آن
پايه تالش کنيم بفهميم رهبران اين انقالب ها چگونه فکر می کردند که آن
سياست های اشتباه را اتخاذ کردند .باب آواکيان چنين کرد و دست به يک
کنکاش انتقادی از درک های تئوريک آن رهبران زد.
باب آواکيان اين اصل را فرموله کرد که پرولتاريای در قدرت بايد
« پيشروی انقالب جهانی را بايد باالی هر چيز ديگر بگذارد ،حتا باالی
پيشروی در انقالب کشور خاص؛ و دولت سوسياليستی را قبل از هر چيز
بايد به مثابه يک منطقه پايگاهی انقالب جهانی بنا کند ».او همچنين اين
اصل را فرموله کرد که« ،در هر مقطع زمانی انقالبيون بايد هم به دنبال
دست زدن به بيشترين پيشرفت های ممکن در ساختمان جنبش انقالبی و
تدارک برای اوضاع انقالبی در همه کشورها باشند و هم آن کشورهائی را
که تبديل به نقطه تراکم تضادهای جهان شده و تبديل به حلقه های ضعيف
نظام جهان می شوند  ...شناسائی و تالش کنند که انرژی و توجه
پرولتاريای بين المللی روی آن متمرکز شود».
در اينجا می خواهم شما را به دو اثر آواکيان رجوع دهم «:فتح جهان:
پرولتاريای بين المللی می تواند و بايد» و «پيشروی جنبش انقالبی جهان:
مسائل استراتژيک مربوط به جهت گيری».
لنين تقسيم جهان ميان قدرت های امپرياليستی و ملل تحت ستم را
تحليل کرد و گفت اين وضعيت موجب بوجود آمدن يک بخش از طبقه
کارگر و بخش بزرگتری از طبقه ميانه شده است که نه تنها به لحاظ مادی
از اين رابطه انگلی و غارت امپرياليستی بهره مند می شوند بلکه به لحاظ
سياسی با اربابان امپرياليست شان هم هويت می شوند .باب آواکيان نه تنها
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اين تحليل لنين را اتخاذ کرد بلکه آن را عميق تر کرد .او اين نکته ی لنين
را تعميم داد و ن تيجه گرفت که فعاليت کمونيستی بايد به آن بخش از توده
ها که چندان از اين وضعيت بهره نبرده اند و در هر حال بيشتر گرايش به
ضديت با امپرياليسم دارند ،تکيه کند .و اين به معنای آن است که
کمونيست ها بايد آماده باشند که در کشورهای امپرياليستی نامحبوب باشند
و خالف جريان شوونيسم ملی شنا کنند (شوونيسمی که گاه شکل شوونيسم
آمريکائی زشت را به خود می گيرد و گاه شکل همدستی منفعل با آن).

بخش چهارم :سنتز نوين :مفاهيم سياسی
ديکتاتوری و دموکراسی در گذار به کمونيسم
سنتزنوين مفاهيم بسيار مهمی در رابطه با ديکتاتوری پرولتاريا که
مارکس آن را نقطه ی گذار ضروری به يک جامعه ی کمونيستی خواند،
دارد .بطور خالصه ،چگونه يک دولت سوسياليستی می تواند خود را به
مثابه قدرتی در گذار به يک جامعه کمونيستی بی دولت ،نگاه دارد بدون
اينکه خودش بشود هدف؟ چگونه پيشروی را ادامه دهد و به عقب بسوی
سرمايه داری بازنگردد؟
آواکيان برای جمع بندی عميق از تجارب انقالب های سوسياليستی در
شوروی و چين (منجمله تئوری ها ،باورها ،متدها و رويکردهای رهبران
بزرگی که اين دو انقالب را رهبری کردند) سی سال صرف کرد .در اين
زمينه نيز باالجبار اشاراتی به برخی موضوعات کليدی کرده و شما را به
آثار آواکيان رجوع می دهم.
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آنچه آواکيان در « انقالب کردن و رهائی بشريت» می گويد به مقدار
زيادی در مورد کليت مرحله اول انقالب کمونيستی صادق است :در تاريخ
جنبش کمونيستی و جامعه سوسياليستی ،جهت گيری پايه ای الويت ،مرکز
توجه و اساس قرار دادن حل واقعيت مادی و شرايط توده های مردم بوده
است – درست بر خالف عصر بورژوائی که شرايط ستم ديده گی توده
های مردم ،اکثريت نوع بشر ،را ناديده گرفته و در واقع تقويت کرده
است .کسانی که تحت عنوان فرد و «حقوق فردی» اين رويکرد
بورژوائی را تبليغ می کنند در واقع نماينده ی منافع يک طبقه معين – و
پويش های نظامی هستند که آن طبقه ،يعنی بورژوازی ،در آن حاکم است؛
شرايطی که توده های مردم در شمار ميليون ها فرد در طبقات تحت
استثمار و ستم بيرحمانه جويده شده و خرد و خاکشير می شوند و فرديت
آن ها و هر گونه حيثيت فردی آن ها به پشيزی گرفته نمی شود.
کمونيست ها در شوروی و چين توده ها را رهبری کردند تا از قدرت
انقالبی شان برای تحقق تغييرات حيرت انگيز و بيسابقه استفاده کنند.
مالکيت ابزار توليد اجتماعی شد ،و ابزار توليد در جهت تامين ضروريات
مادی جامعه و نيازهای مردم جهت داده شدند .در عرض چند سال ،زنان
آن کشورها از برده ترين و سرکوب شده ترين های جهان به آزادترين
زنان جهان تبديل شدند .بيسوادی در کشورهائی که اکثر مردم بيسواد
بودند ريشه کن شد .و دروازه های آموزش و فرهنگ به روی کسانی که
تا آن زمان بيرون دروازه های آن و محروم از آن بودند باز شد .اتحاد
شوروی گام های عظيمی در زمينه برابری ملل و خلق هائی که سابق بر
اين در «زندان ملل» روسيه زندگی می کردند برداشت .و شروع به تامين
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بهداشت برای همه کرد .در حاليکه قبل از انقالب اکثريت مردم دکتر نديده
بودند .اما مسائل را در همين حد نمی توان نگاه داشت .هر چند اين ها
ضروری اند اما برای اينکه در مقابل توپ باران بی وقفه ی تحريف و
بهتان بتوانيم قاطعانه از دستاوردهای آن انقالب ها دفاع کرده و گرامی
شان بداريم ،کافی نيست فقط نشان دهيم که اين انقالب ها از کجا بايد تغيير
جامعه را آغاز می کردند و با کدام نيروهای شنيع و بی رحمی طرف
بودند.
دفاع از دستاوردها ،گوش دادن به انتقادات
ما بايد به انتقاداتی که از آن تجربه می شود (از هر طرف) گوش
دهيم و عميقا آن ها را بررسی کنيم و سئوال کنيم :به چه قيمتی؟ دولت
پرولتری در مواجهه با مقاومت مرگ و زندگی استثمارگران سرنگون
شده و حمالت شنيعی که از بيرون می شود ،بايد بايستد .اما آيا اين
ضرورت بايد موجب آن شود که نارضايتی و جوشش فکری و گوناگونی
افکار و رويکردها – منجمله افکار و رويکردهای مخالف با سوسياليسم -
را متوقف و حتا سرکوب کند؟ قدرت نوين با وظيفه ی جهاني -تاريخی
وارد کردن توده ها به درون حيات فکری و هنری ،خلق يک فرهنگ
جديد روبروست .و در اين زمينه کارهای خارق العاده ای بخصوص در
چين سوسياليستی انجام شد .اما آيا عملی کردن اين مهم مستلزم آن است
که برای کارها و پژوهش ها و آزمون های هنرمندان و دانشمندانی که در
جامعه کهن و يا حتا در جامعه نوين تعليم يافته اند ،محدوديت ايجاد شود؟
با ايجاد جامعه سوسياليستی برای اولين بار پايه (و نياز بزرگ) اتخاذ
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يک رويکرد مثبت و کلکتيو به امر آزادی بوجود می آيد « :ما چگونه
جهان را تغيير داده و به مردم خدمت خواهيم کرد» جای «من دنبال مال
خودم هستم» را می گيرد .اما آيا اين به معنای آن است که ديگر نيازی به
نقش فرديت نيست و فرديت ديگر نقش مثبتی ندارد و يا کم دارد؟ در
جامعه ی سوسياليستی نياز شديدی هست به «انجام کارها و به ثمر
رساندن آن ها» .اما ربط اين امر به اينکه دولت پرولتری يک دولت بنياداً
متفاوت است و بايد بطور فزاينده ای توده ها را وارد تعيين جهت گيری و
اداره جامعه کند ،چيست؟
اگر بطور سهل الوصول به اين مسائل نگاه کنيم نمی توانيم جوابی به
آن ها بدهيم.
يک لحظه به «جنگ داخلی» و لغو برده داری و دوره «بازسازی»
که قرار بود به برده های آزاد شده زمين و حقوق سياسی بدهد ،فکر کنيد.

1

سال ها در مدارس و در فرهنگ و در آثاری مانند «بر باد رفته» و «تولد
يک ملت» تبليغ شده است که دوره بازسازی دورانی بود وحشتناک همراه
با درد و رنج های بسيار برای سفيد پوستان( .همانطور که امروزه تقريبا
هفته ای يک کتاب در نشريه ی هفتگی «مجله ی کتاب نيويورک»
(نيويورک ريويو آو بوکس) در مورد «تاريخ» انقالب های سوسياليستی،
 1منظور «جنگ داخلی» ميان اياالت شمالی آمريکا و اياالت
برده دار جنوب آمريکاست که منجر به لغو برده داری شد .و دوره ی
«بازسازی» دوره ای است که برده های سياه با دريافت يک االغ و
 00آکر زمين تبديل به دهقان آزاد شدند .اما اين روند بيرحمانه قطع
شد و دوره ی «بازگشت» فرارسيد .در اين دوره برده داران سابق به
قدرت باز گشتند و سياهان را تبديل به رعيت های پالنتاژهای
کشاورزی خود کردند.
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معرفی می شود ).اما جريان از چه قرار بود؟ سرمايه داران شمال آمريکا
پس از پيروزی شدن بر مزرعه داران برده دار جنوب آمريکا ،برای
درهم شکستن مقاومتشان ،عده ای از آنان را برای مدتی از حقوق سياسی
مح روم کردند و مسلحانه از برده های سابق حمايت کردند تا بردگان
صاحب رای و مقام شده و درخواست زمين کنند .اما پس از اينکه مزرعه
داران جنوب را از جايگاهی تبعی ،در درون طبقه ی حاکم ادغام کردند و
ديگر تضادهای جامعه ی آمريکا نيز جوشيدن گرفت؛ سرمايه داران شمال
سربازان خود را از جنوب بيرون کشيدند و اجازه دادند که دشمنان
«سابق» ،کوکالس کالن ها را سازمان دهند و نظام های برده گونه ی کار
اجباری زندانيان و زراعت سهم بری را به راه اندازند و سياهان را از هر
حقی محروم کنند.
آنان برای تحکيم اين وضع ،هم از قانون استفاده کردند و هم از لينچ
(اعدام بی محاکمه و خودسرانه ی سياهان توسط سفيدپوستان ).اين انتقام
جوئی افسارگسيخته که «بازسازی» را سرنگون کرد رسما ملقب به
«بازگشت» (يا «رستاخيز») شد .تاريخ را فاتحين نوشتند! اما در دهه ی
شصت ميالدی يک نسل جديد پا به ميدان گذاشت و واقعيت موضوع را از
زير آوار بيرون کشيد .اگر قرار بود که تحوالت «بازسازی» واقعا به ثمر
برسند ،بايد برده داران جنوب به زور از حقوق سياسی محروم می شدند.
شک نيست که اينکار منجر به خون ريزی می شد و عده ای آدم بی گناه
نيز لطمه می خوردند  ...اما به زحمتش می ارزيد!
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در دوره ی پس از «بازسازی» 5000 ،سياه از طريق لينچ کشته
شدند و ميليون ها تن ديگر صدمه ديدند .با اين حساب آيا نمی توان گفت
که به زحمتش می ارزيد؟ واقعا ً می ارزيد.
آيا به زحمتش نمی ارزيد که تمام دوره ی نظام جداسازی (جداسازی
سياهان از اماکن سفيدان) را با نابودی روحی که به بار آورد ،نداشتيم؟
واقعا ً می ارزيد.
آيا به زحمتش نمی ارزيد که از نهادينه شدن اموری مانند کار اجباری
زندانيان و به زنجير کردن گروهی آنان ،مدارس دهشتناک و تمام ستم
های ديگری که امروز گاه در شکل های تغيير يافته و گاه عيناً همانطور
گريبان مردم را گرفته است ،ممانعت می شد؟ چرا می ارزيد.
حال بيائيد ورق را برگردانيم به سوی انقالب کمونيستی که بسيار همه
جانبه تر ،اساسی تر و راديکال تر از آن است که «بازسازی» نيتش را
داشت و در شرايطی بسيار مشکل تر به روی کار آمد .اين انقالب ها نه
تنها با استثمارگران سرنگون شده مواجه بودند ( که به قول لنين از
گذشته ،دانش و حس استحقاق و ارتباطات خود را حفظ کرده اند و وقتی
بهشت خود را از کف می دهند با شناعت و حيله گری ده برابر برای باز
پس گرفتنش حمله ور می شوند) بلکه با قدرت های امپرياليستی که دارای
قدرت نظامی بسيار بيشتر بودند مواجه بودند .شوروی ها از  1112تا
 1181درگير جنگ داخلی بودند که در جريان آن ميليون ها تن کشته شدند
و صنايع ناچيزی که داشتند از بين رفت و در فاصله ی جنگ داخلی با
حمله ی تجاوزکارانه ی  10قدرت نظامی مختلف منجمله آمريکا روبرو
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شدند و هنوز  80سال از پيروزی در جنگ داخلی نگذشته بود که با
تجاوز رژيم نازی المان روبرو شدند.
اما برای اينکه کامال اين مسائل را درک کنيم کماکان بايد سئوال کنيم
که چه کردند؟ و کمبودهايشان را هم در عرصه ی تئوريک و هم عملی
تحليل کنيم و واقعا ً خود – و توده ها – را آماده کنيم که دفعه ی بعد بهتر
عمل کنيم.
گسست عميق تر از دموکراسی بورژوائی
جدا از اينکه بايد دفعه ی ديگر بهتر عمل کنيم و حتا برای اينکه به
سئوال «به چه قيمتی» بر پايه ی درستی جواب دهيم الزم بوده است که
درون جنبش کمونيستی با گرايشات بورژوا دموکراتيک و کليت نظريه ی
«دموکراسی بی طبقه» تسويه حساب کنيم .آواکيان در اثر شاخص خود
سئوال را اينگونه طرح کرد« :دموکراسي :آيا نمی توانيم به بهتر از آن
دست يابيم؟» و تاکيد آميز جواب داد :بله می توانيم! حال می خواهم نقل
قولی از آواکيان بياورم و به اين موضوع بپردازم .نقل قول اول اين است:
جوهر آنچه در آمريکا حاکم است دموکراسی نيست بلکه سرمايه داری
امپرياليستی و ساختارهای سياسی برای تحميل اين سرمايه داری
امپرياليستی است.
نقل قول بعدی اين است :در جهانی که عميقا با شکاف های طبقاتی و
نابرابری اجتماعی رقم خورده است صحبت از «دموکراسی»  -بدون
صحبت از ماهيت طبقاتی آن دموکراسی و اينکه به کدامين طبقه خدمت
می کند – بی معنا و حتا بدتر از بی معناست .تا زمانی که جامعه به
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طبقات تقسيم شده است نمی توان «دموکراسی برای همه» داشت :اين يا
آن طبقه حکومت خواهند کرد و آن نوع دموکراسی را که به منافع و
اهدافش خدمت می کند تبليغ و تقويت خواهد کرد .سئوال اين است :کدام
طبقه حکومت خواهد کرد و آيا حاکميت و نظام دموکراسی آن ،به تداوم
شرايط تقسيم طبقاتی و روابط استثماری ،ستم و نابرابری منطبق بر آن
خدمت خواهد کرد يا به روند محو آن.
بيائيد در مورد مفاهيمی که اين ها در بر دارند صحبت کنيم .اول از
همه ،نمی توان از ابزار ديکتاتوری سرمايه داری (ارتش ها ،زندان ها،
دادگاه ها ،و بوروکراسی که اين نظام برای تقويت و گسترش استثمار و
امپرياليسم توليد کرده است) استفاده کرد – نمی توان از آن ها برای محو
استثمار ،ريشه کن کردن ستم ،و دفاع عليه امپرياليسم استفاده کرد .و نمی
توان ابزار دموکراسی بورژوائی را که برای اين طراحی شده است که
اوالً ،دعواهای ميان استثمار گران را حل و فصل کند و ثانياً ،توده های
مردم را اتميزه کند ،گول بزند و منفعل کند به مثابه ابزاری برای بسيج و
رها کردن انرژی توده ها استفاده کرد که نسبت به امور جهان آگاهی
بيايند و آگاهانه آن را تغيير دهند .هر چند به قول لنين سوسياليسم برای
توده های مردم يک ميليون بار دموکراتيک تر است اما سوسياليسم نه
دموکراسی بورژوائی گسترش يافته است و نه می تواند چنين باشد .زيرا
دموکراسی بورژوائی بر شالوده ی استثمار بوجود آمده است .و اين درسی
است که نه تنها پايه علمی دارد بلکه خون پای آن رفته تا بدست آمده است.
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«چهار کليت»
ديکتاتوری پرولتاريا  -و نظام دموکراسی پرولتری  -بايد متفاوت
باشد .بايد به محو شکاف های آشتی ناپذير ميان مردم و روابط ،نهادها ،و
ايده هائی که از اين شکاف ها روئيده و به تقويت آن ها کمر بسته اند،
خدمت کند .البته قدرت نوين فورا دست به اقداماتی در آن جهت خواهد زد
– منجمله در دست گرفتن ابزار توليد اجتماعی و آغاز استفاده از آن ها
برای تامين نيازهای مادی مردم و پيشبرد انقالب جهانی .اما فردای روز
پيروزی جامعه ای خواهيم داشت که مردم آن در چارچوبه ی روابط
اجتماعی قبلی که متفاوت از سوسياليسم است بزرگ شده اند .مسلما نمی
توانيم سرمايه داران بزرگ را ناديده بگيريم زيرا کماکان خواهند بود
منتها در شرايطی که خلع يد شده اند و عصبانی اند .اما عالوه بر اين،
ميان مردم نيز هنوز تمايزاتی خواهد بود :ميان دکترها و مديران و
مهندسان از يکسو و ديگرانی که اينگونه تعليم نيافته اند و در ريخته گری
ها ،بيمارستان ها و مزارع کار کرده اند و يا بيکار بوده اند .عالوه بر اين
ها ،نيروی عادت هنوز غلبه خواهد داشت  -مردم قرن ها تنها به يک
روش گرد هم آمده اند تا ضروريات حياتشان را توليد کنند :با واسطه ی
روابطی (يا از طريق روابطی) که در آن يک طبقه ی عمده طبقه عمده ی
ديگر را استثمار کرده است و ميان آن هائی که با بدن کار می کنند و
آنانی که با فکر کار می کنند ،تمايز اکيد بوده است.
به عالوه ،ما با تمام روابط اجتماعی و افکاری روبرو خواهيم بود که
توسط اين روابط استثماری شکل گرفته و تقويت شده اند .قدرت نوين بايد
فورا دست به کار از بين بردن ستون های اين نظام مانند برتری جوئی
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سفيد و برتری جوئی مردانه شود و برابری واقعی را برقرار کند .اما حتا
پس از آغاز اين دگرگونی ها و حتا بعد از اينکه افکار مردم به طرق
گوناگون آزاد شده و بيان روابط سوسياليستی نوين شود ،معذالک قرن ها
استثمار هنوز تاثير بزرگی بر طرز تفکر مردم خواهد داشت :درست
مانند اختالل های روحی و روانی بعد از جراحات يک تجاوز .اين جامعه
و همه مردم آن توسط صدها و هزاران سال ستم و انعکاس آن در افکار
مردم (نژاد پرستی ،زن ستيزی ،شوونيسم آمريکای شماره يک و نفرت
محلی گرايانه ی مردم ديگر کشورها ،نخبه گرائی ،حتا احساس خود کم
بينی که در مغز توده ها کرده اند) دچار جراحت روحی شده اند.
با تمام اين ها مقابله خواهد شد اما نبايد خيال کرد که خيلی زود ناپديد
خواهند شد .در جامعه سوسياليستی هنوز نابرابری هائی خواهد بود.
روابط اقتصادی هنوز برخی جوانب روابط سرمايه داری قديم را که «
حق بورژوائی» خوانده می شود خواهند داشت .و افکاری که از اين
شکاف ها و تمايزات تغذيه می کنند ،يکشبه نابود نخواهند .در اين خاک،
افکار و برنامه های سياسی که اين روابط را بازنمائی می کنند رشد کرده
و خودنمائی خواهند کرد و پايه ی عناصر سرمايه داری نوين خواهند شد
که برای کسب قدرت مبارزه خواهند کرد .و قدرت نوين بايد توده ها را
بسيج کند که اين ها را تشخيص داده ،بفهمند و بر آن ها فائق آيند.
بنابراين به اين راحتی نيست که «ما صرفا روابط اقتصادی را عوض
خواهيم کرد و همه چيز در جای خود قرار خواهد گرفت ».تا آنجا که
کمونيست ها اينطور فکر کرده اند و يا می کنند لطمه زده اند .هر عرصه
جامعه بايد دگرگون و انقالبی شود  -در مدت زمانی بسيار طوالنی تر از
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آن که توسط مارکس يا لنين پيش بينی می شد .و کليه ی اين ها  -آنطور
که مارکس بطور علمی گفت :کليه تمايزات طبقاتی ،کليه روابط توليدی که
اين تمايزات بر آن ها تکيه زده اند ،کليه روابط اجتماعی که بر اين پايه
ساخته شده اند ،کليه افکاری که بر اين روابط منطبق اند – يا اختصارا
«چهار کليت»  -بايد محو شوند تا اينکه به کمونيسم برسيم و مبارزه برای
محو آن ها بخشی از پروسه رسيدن به کمونيسم است.
يک ديکتاتوری و دموکراسی متفاوت
بنابراين نياز به اِعمال ديکتاتوری بر استثمارگران سابق و آنهائی که
هدف احيای استثمار را دارند خواهد بود .و نياز به دموکراسی در ميان
توده ها خواهد بود برای عملی کردن ِ واقعی تغييرات .اما اين ديکتاتوری
و دموکراسی بايد خصلتی کيفيتا ً متفاوت از آنچه امروز داريم داشته باشند.
باز تاکيد می کنم که نمی توان صرفا ً آدم های متفاوتی را در راس همان
ابزار گذاشت .بايد اَشکالی باشد که از طريق آن توده های مردم به واقع پا
به حيات گذاشته و جامعه ای کامال متفاوت را بيافرينند و خود را نيز در
اين فرآيند تغيير دهند؛ در ابعاد و مقياسی که رک بگويم اگر با محدوديت
های ذهنی «آنچه هست» در اين نظام بنگريم هرگز نمی توانيم تصورش
را بکنيم .به معنای آن است که توده ها بسيج و شکوفا شوند تا بر
نابرابری ها و روابط اجتماعی جامعه ی کهن که پيشروی به سوی يک
جامعه ی نوين را سد می کنند فائق آيند .به معنای مجهز کردن توده های
وسيع مردم با ابزار تئوريک است که بتوانند جامعه را بطور انتقادی
تحليل کنند و ارزيابی کنند که آيا (و بطور کنکرت چگونه) اين جامعه در
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حال حرکت به سوی کمونيسم است و چه بايد کرد که در هر مرحله ی
زمانی معين به حداکثر به آن سوی حرکت کند.
می دانم که اين رويکرد درست سينه به سينه ی طرز فکری قرار
می گيرد که گويا وظيفه ی جامعه سوسياليستی صرفاً «رساندن مايحتاج
توده هاست»  -تضمين ارتقاء استاندارد معيشت ،امنيت و غيره – و قرار
دادن مسئوليت ها در دستان کسانی که « می دانند چگونه اين کار را
بکنند ».به اختصار« :شکمشان را راضی کن و هدايتشان کن» .اين
رويکرد ،يک رويکرد رويزيونيستی بوده است .رويزيونيسم يعنی حفظ
نام کمونيسم و بيرون ريختن قلب و جوهره ی انقالبی آن .رويزيونيسم،
خط ِ کسانی بود که در چين پس از مرگ مائو قدرت را بدست گرفتند و
رفقای مائو را سرنگون کردند .و امروز می بينيم که چين در نهايت به
کجا رسيده است :يک جهنم سرمايه داری که دارای برچسب سوسياليستی
است.
پس مسئله اين است :آيا توده ها کسانی خواهند بود که فقط می جنگند
و توليد می کنند؟ يا اينکه آنان منجيان بشريت خواهند بود؟ آيا توده ها
واقعا می توانند از جهان شناخت يافته و تغييرش دهند؟
جواب اين استکه بله می توانند .اما نه بدون رهبری و بطور
خودبخودی .اگر مردم ،جهان را نشناسند نمی توانند برای تغيير آن دست
به ابتکار عمل آگاهانه بزنند .برای اينکار علم الزم است .و چون نظام
موجود به گونه ای سازمان يافته که توده ها را از توليد فکر محروم می
کند ،توده های مردم بايد اين آگاهی علمی را از کسانی که امکان کسب آن
را داشتند بدست آوردند .باز تاکيد می کنم اين کار نياز به رهبری دارد.
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هيچ گاه شک نکنيد که هر کس در اين جامعه ،به اين سمت يا آن
سوی ،رهبری می شود .هم اکنون خيلی از کسانی که ادعا می کنند
رهبری نمی شوند در حال ريختن همه نوع منابع و اميد و انرژی به درون
کارزار انتخاباتی اوباما در مقابل کلينتون هستند .و وقتی اوباما يا مک
کين وارد کاخ سفيد شوند ،آن ها جهت ها را تعيين خواهند کرد .آن ها به
بقيه خواهند گفت که چگونه به سلطه ی آمريکا بر جهان و «نظم
اجتماعی» داخل آمريکا خدمت کنند .بنابراين سئوال اين نيست که آيا
رهبرانی خواهد بود يا نه .بلکه سئوال اين است :چه نوع رهبرانی برای
خدمت به چه اهدافی .باب آواکيان در «انقالب کردن و رهائی بشريت»
اينطور می گويد :تا زمانی که وضع اين است (ضرورت رهبری) سئوال
اساسی اين خواهد بود :محتوا و تاثير آن رهبری چيست – مردم را به کدام
سو رهبری خواهد کرد و چگونه؟ مردم را در انجام چه کاری توانمند می
کند و از چه کاری منع؟ آيا به رشد ظرفيت آنان در درک واقعيت و عمل
آگاهانه برای تغيير آن در انطباق با منافع اساسی بشريت خدمت می کند يا
اينکه در اين روند اخالل می کند؟ به اين مسئله در رابطه با آنچه پيش تر
توضيح دادم فکر کنيم – اينکه پس از استقرار جامعه سوسياليستی هنوز
امپرياليست ها دارای قدرت و امتياز و ارتباطات بين المللی خواهند بود.
پرولتاريا نمی تواند با بورژوازی قدرت تقسيم کند و اگر چنين کند ،تماماً
بلعيده خواهد شد .همانطور که قبالً گفتم باب آواکيان بطور علمی به اين
موضوع پرداخته است .مشخصا در سند پلميکی به نام «دموکراسي :بيش
از هميشه می توانيم و بايد به بهتر از آن دست يابيم( ».اين بخشی از کتاب
«کمونيسم دروغين مرد  ...زنده باد کمونيسم واقعی»)
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بله! اين ها درس هائی است که خون پايشان رفته است .فقط
پرولتاريا به مثابه يک طبقه در محو همه اين چهار کليت منفعيت دارد و
دولت يا بايد ابزاری برای محو اين «کليت ها» باشد و اگر نباشد مطمئناً
آن ها را تقويت خواهد کرد .به همه ی اين داليل ،تا زمانی که طبقات
متخاصم و خاکی که اين تخاصمات طبقاتی از آن بلند می شود هست ،ما
در يک دولت سوسياليستی نيازمند نقش نهادينه ی رهبری برای حزب
پرولتری هستيم .زمانی که طبقات محو شوند ديگر نيازی به رهبری
نهادينه يا دولت نخواهد بود.
در همان حال ما بايد اين مسئله را بعنوان يک تضاد به رسميت
شناخته و با آن درگير شويم – بطور دائم حزب را انقالبی و سرزنده کنيم
بطوريکه بتواند آن نوع رهبری را که گفتيم تامين کند و رهبران تبديل به
ستم گران جديد نشوند.
اين ،مشکل کوچکی نيست  -مشکلی است که باب آواکيان توجه
زيادی به آن کرده است و بخش بزرگی از موضوع بعدی سخنرانی من
است :يک رويکرد کيفيتا متفاوت  -و يک سنتز نوين در مورد
ديکتاتوری پرولتاريا.
هسته ی مستحکم با کشامدی (االستيسيته) بسيار
روشن بگويم :بسياری از رويکردهای جوامعی را که می توانيم
بگوئيم کشورهای واقعا سوسياليستی و انقالبی بودند ،کمبودهای جدی
داشتند که بايد آن ها را تغيير داد و از آن ها گسست کرد .ما دنبال آن
نيستيم که به قول يک آدم شوخ طبع« ،فيلم های خوب را نشان دهيم و فيلم
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های بد را پنهان کنيم ».رويکرد ما رويکردی ست کامال متفاوت و متکی
بر پيشرفت در زمينه ی جهان بينی و اپيستمولوژی کمونيستی که قبال به
آن اشاره کردم؛ راهی است برای پاسخگوئی صحيح به اين سوال که« ،به
چه بهائي» ؟ و اتخاذ جاده ای متفاوت است برای هدايت امور و ارتقاء به
سطحی عالی تر.
برای مثال نگاهی بيندازيم به موضوع ايدئولوژی رسمی که يکی از
ويژگی های جوامع سوسياليستی پيشين بود .همانطور که قبال گفتم ،جامعه
ی سوسياليستی بايد تحت رهبری حزب باشد و خود حزب بايد به حول
يک ايدئولوژی کمونيستی متحد باشد که بتواند مردم را در درک صحيح
واقعيت و تغيير آن ،رهبری کند .ولی حزب يک اتحاد داوطلبانه است .اگر
قرار باشد همه ی آحاد جامعه (اعم از حزبی وغير حزبی) مجبور به
اعالم توافق يا همراهی با اين ايدئولوژی باشند تا صدايشان به جائی برسد،
چه خواهد شد؟
بالفاصله پس از انقالب ،مردمی که تازه از جامعه ی سرمايه داری
بيرون آمده اند ،اين ايدئولوژی را حقيقتا به مثابه بينش خود در دست
نخواهند گرفت .اين يک واقعيت است .آواکيان برای تشريح اين وضعيت
از استعاره ی چتر نجات استفاده می کند تا نشان دهد چگونه در زمان
انقالب همه ی امور فشرده می شوند و جامعه به دو قطب منشعب می
شود :يک قطب بطور تنگاتنگی حامی اردوی انقالب است و ديگری متفق
ارتجاع .اما پس از انقالب ،از تراکم قطب مردم کاسته می شود – درست
مانند چتر بسته ای که باز می شود .آواکيان در سخنرانی اش تحت عنوان
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«اساس ،اهداف و روش های انقالب کمونيستي» می گويد ،پس از به
قدرت رسيدن انقالب:
« ...در کنار روابط نوين ِ در حال ظهور که توسط کسب قدرت
انقالبی و تحکيم آن متولد شده است ،برنامه های سياسی ،بينش ها و
گرايش های گوناگونی که بيان کننده ی روابط اقتصادی و اجتماعی بر
جای مانده از جامعه ی کهن هستند ،دوباره ابراز وجود خواهند کرد .و
اگر فرض را بر اين بگذاريم که چون در آن لحظه ی خاص که فقط
برنامه ی ما می توانست گشايشی در وضعيت ايجاد کند ،همه ی مردم
حامی ما بودند ،پس تا رسيدن به جامعه ی کمونيستی نيز با ما توافق داشته
و در هر نقطه و مرحله با ما همگام خواهند بود؛ دچار اشتباهات جدی
خواهيم شد »....
«شکر خدا» جامعه ی سوسياليستی ،آن روز موعودی که همه
رستگار شده و «روشنائی را می بينند» نيست! در جامعه ی سوسياليستی
می توانيم مردم را رهبری کنيم که پديده های نوين بسياری را بوجود
آورند گام های مهم و رهائی بخش بسياری بردارند و پروسه هائی را به
راه اندازيم که مردم در جهت مثبتی درگير تغيير جامعه و خود شوند ...
اما نمی توانيم بر پايه اين فرض پيش رويم که گوئی ناگهان همه ی مردم
صاحب متد ،موضع و نقطه نظر کمونيستی شده و آن را فهميده اند و
شروع به کاربست آن کرده اند .اگر جامعه را بر پايه ی اين پيش فرض
رهبری کنيم ،آنگاه :اوال ،در انطباق با حقيقت امور عمل نخواهيم کرد و
ثانيا ،در نتيجه ی اين کار ،کل پروسه ی دست يابی مردم به حقيقت را
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تحريف و مسدود کرده و يک فضای دروغين و خفقان آور و منجمد
بوجود خواهيم آورد.
در جامعه ی سوسياليستی بايد يک ايدئولوژی رهبری کننده موجود
باشد – و فرق جامعه ی سوسياليستی با جامعه ی سرمايه داری در آن
است که اين واقعيت را نمی پوشاند بلکه علنا آن را ابراز می کند .اما
کسانی که مطمئن نيستند که با اين ايدئولوژی توافق دارند بايد با راحتی
خيال و آزادانه آن را ابراز کنند و کسانی که با آن مخالفند مسلما بايد عدم
توافق خود را بيان کنند و بايد در مورد آن بحث راه بيفتد.
اصل مشابهی را بايد در رابطه با عرصه ی سياست به کار بست .در
يک سطح ،حزب بايد مبتکر باشد و مردم را حول اهداف کليدی بسيج
کرده و انرژی شان را رها کند و شرايط مجادله را تعيين کند .مسلما اين
می تواند و بايد يک پروسه ی زنده و الهام بخش و روشنگر باشد .در
گذشته نه فقط در چين بلکه در پانزده سال اول شوروی نيز چنين بود.
رويکرد دولت سوسياليستی آينده ،در مورد حرکات خودانگيخته از
پائين ،چه خواهد بود؟ در مورد روندهائی که به ظاهر در جهتی کامال
مخالف حرکت می کنند يا با شرايط سياسی و فعاليت های اصلی مورد
نظر حزب مخالفند ،چطور؟ در مورد فضاهای هنری – مانند قهوه خانه
های دهه ی  50و  00و «بيتس» و هيپ هاپ و دسته های گرافيتی که
سی سال پيش در برانکس جنوبی (آمريکا) سربلند کردند يا کوبه های
کالمی شعرگونه که در دهه ی  10به ظهور رسيدند – و روندهائی که از
ميان مردم برخاسته اند که بسياری از آن ها ممکنست خصلت اپوزيسيونی
يا حداقل «خارج از کنترل» داشته باشند ،چه؟ در مورد گروه های سياسی
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که می خواهند بدون حضور افراد حزبی ،مسائل را به بحث بگذارند يا
دست به فعاليت عليه پروژه های مهمی که حزب و دولت در آن درگيرند
بزنند ،چه؟ در مورد آموزگارانی که می خواهند تئوری ها و تفاسيری را
درس دهند که منطبق بر درک حزب نيست ،چه؟
رۥک بگويم که در جوامع سوسياليستی پيشين ،فضای زيادی برای
اينگونه مسائل موجود نبود .آواکيان در «انقالب کردن و رها کردن
بشريت» در اين زمينه انتقادهائی به چين و بيش از آن به شوروی کرده
است .در آن ها گرايشی بود به« ،منقبض کردن  ...پروسه ی تغييرات
سوسياليستي؛ و تا آنجا که اين گرايش خود را اِعمال کرد ،منجر به حل
صحيح رابطه ی ميان هدف و پروسه نشد؛ بطوريکه هر حرکتی ،در هر
مقطعی ،تبديل به خود هدف می شد يا با هدف مساوی قرار داده می شد.
در حاليکه بايد به مثابه بخشی از پروسه ای که به سوی هدف بزرگتر
روان است ،درک می شد .به موازات اين ،گرايش به قبض جهت عمده ی
ضروری و آنچه بطور عينی «دور زدن ها» يا دور شدن ها از آن جهت
اصلی بود (اما مساوی با انحراف خطرناک از جهت اصلی قرار داده می
شد) نيز وجود داشت .اين امر ،در پروسه ی کلی ،تا درجه ای و برخی
اوقات تا حد زيادی ،موجب خفه کردن خالقيت ،ابتکار عمل ،بيان فردی و
حقوق فردی شد – بخصوص زمانی که به ظاهر ( و در کوتاه مدت ،به
واقع) در تضاد با اهداف اعالم شده ی دولت سوسياليستی و حزب رهبری
کننده ی آن قرار می گرفتند.
در يک سطح پايه ای ،برای درک جهان نياز به جوشش فکری هست.
جوشش فکری ،بحث ،تجربه کردن – يا به قولی وزش «هواي» فکری –
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دريچه ای را به روی ما باز می کند تا ببينيم در زير پوست جامعه،
فعاليت چرخ دنده های فعاليت فکری ،در حال توليد چه چيزهائی است و
چه راه های ممکنی را برای پيشروی باز می کند؛ به ما کمک می کند که
ببينيم کجا ممکنست کج برويم يا يک جانبه حرکت کنيم .بدون اين،
ديالکتيک ميان حزب و توده ها (ميان رهبران و رهبری شوندگان) بيش
از اندازه «يک طرفه» خواهد شد :در هر دو طرف معادله ،روحيه ی
انتقادی و خالق ۥکند خواهد شد .زيرا دادن ابزار انتقادی به مردم در يک
فضای گلخانه ای ،به درد نخور است .توده ها بايد رهبری شوند اما آنان
بايد خودشان نيز ياد بگيرند و تجربه کنند و رهبری نيز بايد در طول اين
راه تغيير يافته و انقالبی شود .برای اينکه اين پروسه درست پيش برود،
نياز به جوشش ،جدل ،و هياهوی فکری است .در جريان «انقالب
فرهنگي» مقدار زيادی از آن وجود داشت .اما «سنتز نوين» مقياسی
بسيار بزرگتر از آن ،با عناصر و پويش های متفاوتی را ،مد نظر دارد.
بيائيد رۥک حرف بزنيم تا بتوانيم مسئله را درک کنيم :ده سال پس از
انقالب فرهنگی در چين – يعنی جائی که بهترين درک از مفهوم قبلی
سوسياليسم را پياده کردند – بيشتر مردم واقعا اهميت سرنوشت ساز آن
آخرين نبرد را نفهميدند .خب ،خصلت متفاوت و ابعاد عظيم تر جوشش
در «سنتز نوين» بخش بزرگی از پاسخ به اين سوال است که دفعه بعد
چگونه بهتر عمل خواهيم کرد.

58

«تا لبه ی چارشقه شدن رفتن»
آواکيان ،برای بيان حرکت موجود در «هسته ی مستحکم با کشامدی
بسيار» آن را به انداختن قالب ماهی گيری تشبيه کرده است .مثالی بزنيم.
بدون شک وقتی در اين جا (آمريکا) انقالب کنيم ،از آنجا که ديگر خون
مردم کره زمين را نخواهيم مکيد ،جامعه ی انقالبی ما نيازهای مادی
عاجلی خواهد داشت .خب ،فرض کنيم که دولت سوسياليستی تصميم می
گيرد برای تامي ن برخی از اين نيازهای عاجل ،در نقطه ای از کشور
سدی بسازد .و يک نفر مثل «آرونداتی روي» (يک نويسنده ی برجسته ی
هندی و فعال مترقی اما غير کمونيست) مخالف آن است و عليه اين کار
دست به تبليغ و تهييج می زند .طبق «سنتز نوين» نه تنها بايد اين کار را
تحمل کرد بلکه در همان حال که عليه دولت سازماندهی می کند و
تظاهرات هائی را رهبری می کند ،بايد به وی زمان صحبت در تلويزيون
داد و برای فعاليت هايش کمک مالی کرد .و بايد وارد ماجرا شد و بر سر
اين موضوع جدل و مناظره به راه انداخت .اگر روشن شود که نظر او
درست است (حتا بخشا درست است) بايد از او ياد گرفت .و اگر معلوم
شود که نظرش غلط است ،کماکان بايد مردم را طی بحث و مناظره قانع
کرد که وی غلط می گويد و دولت درست می گويد – اما نه در مناظره با
يک مترسک بلکه با کسی که عميقا به نظريه اش باور دارد و قادر است
بطور منسجم و با حرارت از آن دفاع کند.
روشن است که اين کار ،خالی از خطر نخواهد بود زيرا در اين ميان
مطمئنا کسانی که دارای انگيزه های خوب نيستند فعال شده و مانور
خواهند داد و تالش خواهند کرد که اين پروسه را تبديل به تالش هائی
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برای نابود کردن دولت سوسياليستی کنند .و فراموش نکنيم که اگر از
قدرت دست بشوئيم ،اگر اجازه دهيم که نيروهای بورژوا (چه نيروهای
بورژوازی قديم و چه بورژوازی نوين) سرمايه داری را احياء کنند،
آنوقت مرتکب يک جنايت بزرگ عليه همه ی مردمی شده ايم که برای
کسب قدرت انقالبی فداکاری ها کرده اند و بيشتر از آن ،مرتکب جنايتی
بزرگ عليه بشريت بطور عام ،شده ايم.
هسته ی مستحکم چارچوبه و شرايط را تعيين خواهد کرد .اما در
درون آن ،به حداکثر ممکن اجازه ی کشامدی خواهد داد .هم زمان قدرت
را حفظ خواهد کرد ولی نه مانند هر قدرتی بلکه به مثابه قدرتی که به
سوی کمونيسم می رود ،و همراه با مبارزه ی جهانی ،در جاده ی از بين
بردن «چهار کليت» حرکت می کند .واضح است که در انجام اين کار،
هسته ی مستحکم همواره با محدوديت ها و قيودی روبرو خواه بود.
منجمله با انواع تهديدات از سوی امپرياليسم روبرو خواهد شد .برخی
اوقات قادر خواهيم بود که فضائی بسيار باز بوجود آوريم و برخی اوقات
ممکنست مجبور شويم که زمام امور را بکشيم .اما در کل و بطور
استراتژيک ،عمدتا تالش خواهيم که کشامدی را تشويق کنيم و با متد آن،
کار کنيم .تالش خواهيم کرد از اين پروسه ياد بگيريم و معضالت هدايت
جامعه با اين روش را حل کنيم تا اينکه تبديل به يک نيروی محرکه ای
شود که به هدف و راه ما خدمت کند (نه لزوما بطور مستقيم و فوری،
بلکه رويهمرفته) .و در اين استراتژی تميز راه از چاه ،بسيار چالشگر و
پيچيده و مملو از خطر خواهد بود.

60

به همين دليل باب آواکيان مکرر صحبت از «تا لبه ی چارشقه شدن
رفتن» می کند و می خواهد که چنين کند! نقش اختالف عقيده ،جزئی
الينفک از اين الگوی سوسياليسم است هر چند که همواره می تواند
اوضاع را کامال پيچيده کند .اما اگر حاضر نباشيم تا لبه ی چارشقه شدن
برويم آنگاه هسته ی مستحکم ما بسيار شکننده خواهد بود  ...و کشامدی
نيز خيلی کشش نخواهد داشت .تاکيد می کنم که اين يک مفهوم
استراتژيک است و نمی توان آن را صرفا به کشيده شدن از جهات مختلف
توسط چالش های گوناگون يا داشتن وظايف زياد تقليل داد يا مساوی آن
گذاشت .مفهوم «تا لبه ی چارشقه شدن رفتن» ناظر بر چيزی بسيار
متفاوت از اين ها و بسيار پيچيده تر ،عميق تر و به لحاظ استراتژيک مهم
تر است.
عالوه بر نقش اختالف عقيده از اين نوع در الگوی سوسياليسمی که
سنتز نوين پيش گذاشته است ،آواکيان ايده های ديگری را نيز به عنوان
بخشی از اين الگو ،به بحث گذاشته است .بطور مثال :برگزاری انتخابات
های رقابتی که طی آن موضوعات کليدی مقابل ِ پای دولت بشدت مورد
مشاجره قرار گيرند و مفاهيم واقعی داشته باشند؛ وجود يک قانون اساسی
(منجمله محدوديت هائی که برای حزب ايجاد می کند)؛ يک نظريه ی
بسط يافته در مورد حقوق فردي؛ وجود جامعه ی مدنی با انجمن هائی که
مستقل از رژيم باشند؛ و يک راه کامال جديد در حل تضاد ميان کار فکری
و کار بدنی منجمله نظريه ای متفاوت در مورد نقش روشنفکران .در اين
جا به اشاره ای بسنده می کنم و مشتاقم که در بخش سوال و جواب آن ها
را مورد بحث قرار دهيم.
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در اين بخش به يک موضوع آخر هم می پردازم :اين هسته ی
مستحکم کيست؟ هسته ی مستحکم مساوی با يک حزب يکدست يا
پرولتاريای يکدست نيست .هسته ی مستحکم همواره يک اقليت را
نمايندگی می کند .در فازهای اول جامعه ی سوسياليستی ،شامل آن کسانی
است که استوارانه متعهد به هدف کلی حرکت به سوی کمونيسم هستند و
سپس درجه بندی های مختلفی از مردم ،که از ميان طبقات و اقشار
گوناگون برخاسته اند ،به گرد آن جمع می شوند .هسته ی مستحکم بايد در
پرولتاريا ريشه داشته باشد و رهبری بايد از ميان آن هائی که روی لبه ی
تضادهای برجای مانده از جامعه ی سرمايه داری قرار دارند (بطور مثال
کسانی که در جامعه ی کهنه ب ه عنوان کارکنان فکری تعليم نيافته اند يا
زنان اقشار گوناگون – و مردانی – که می خواهند امر رهائی زنان را به
جلو برانند) ،مرتبا افراد جديدی را جذب و فعال کند و به درون هسته ی
مستحکم بياورد.
اما پرولتاريا نيز يک پديده ی ساکن نيست .بلکه دارای تنوع زيادی
است و دستخوش تغييرات زيادی می شود  --هم به دليل شرکت در تمام
عرصه های جامعه و هم به دليل پروسه ی همزيستی با اقشار ميانه و
متحول کردن آنها و در عين حال ياد گرفتن از آن ها .طبقات متفاوتی
موجودند و سطوح گوناگونی از تعهد نسبت به پروژه ی کمونيستی موجود
است و ما بايد با اين تضاد کار کنيم – اما نه از باال به پائين .بايد پروسه
ای را به راه انداخت و همراه توده ها در اين پروسه درگير شد.
اين مفهوم کامال از مفاهيم گذشته در مورد پرولتاريا متفاوت است .در
مفاهيم گذشته گرايش «جسميت دادن» به پرولتاريا (ری ايفای کردن
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پرولتاريا) ديده می شود .يعنی ،نقش جهانی – تاريخی پرولتاريا به مثابه
طبقه ای که تجسم روابط توليدی نوين است با آدم های منفرد اين طبقه،
عوضی گرفته می شود .همانطور که قبال در بحث «حقيقت طبقاتي» گفتم،
اين «جسميت دادن به پرولتاريا» در جنبه های مختلف متبلور می شد.
مثال ،تاکيد بيش از اندازه بر خاستگاه طبقاتی آدم ها هنگام ارزيابی از
افکار آن ها و يا دادن مسئوليت ها و مقام های رهبری به آنان و اين باور
که اشغال اين موقعيت ها توسط افرادی که کارگر يا دهقان اند ،تضمينی
عليه رويزيونيسم است .اين گرايش در استالين بسيار برجسته بود اما در
مائو و انقالب چين نيز به صور گوناگون متبلور بود.
يکبار ديگر در مورد سنتز نوين
تا اينجا موارد زيادی از مفاهيم سياسی سنتز نوين را بخصوص در
رابطه با سوسياليسم بحث کرديم .اما قبل از اين که وارد بحث استراتژی
انقالب شويم ،بر پايهی آنچه تا کنون گفته ام ،از شما می خواهم به تشريح
سنتز نوين توسط باب آواکيان که در بخش اول مقالهی «انقالب کردن و
رهائی بشريت» آمده است گوش کنيد و ببينيد چقدر عميق است:
ب
ت تجار ِ
ب مثب ِ
«سنتز نوين ،ترکيب بندی و قالب بندی دوبارهی جوان ِ
جنبش کمونيستی و جوامع سوسياليستی و يادگيری از جنبه های منفی اين
تجربه ،در ابعاد فلسفی و ايدئولوژيک و سياسی است .هدف ،دست يابی به
جهت گيری ،متد و رويکردی بسيار علميتر در مورد انقالب کردن و
مختلف جامعهی سوسياليستی آينده
کسب قدرت و نيز در مورد جوانب
ِ
است :تامين نيازهای مادی بسط يابندهی جامعه و مردم؛ غلبه بر زخمهای
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گذشته و تداوم بخشيدن به دگرگونی انقالبی جامعه و حمايت از مبارزات
انقالبی جهان و عمل کردن بر اين پايه که عرصه ی جهانی و مبارزه ی
جهانی اساسی ترين و مهمترين عرصه است .همراه با اين ،ايجاد فضائی
کيفيتا بيشتر برای نيازهای فکری و فرهنگی مردم و به راه انداختن
پروسه های متنوع و غنی اکتشاف و تجربه کردن در عرصه های علم،
هنر و فرهنگ و بطور کلی حيات فکری جامعه؛ و ايجاد فضای گسترش
يابنده برای رقابت ايده ها و مکاتب فکری گوناگون و برای ابتکار عمل و
خالقيت فردی و حمايت از حقوق فردی منجمله تامين فضا برای اينکه
افراد بتوانند در «جامعه ی مدنی» ،مستقل از دولت ،با هم ُکنش داشته
باشند  -و انجام همهی اين ها در چارچوبهی تعاون و کلکتيو .در همان
حال ،از قدرت دولتی محافظت خواهد شد و به مثابه يک قدرت دولتی
انقالبی در خدمت منافع انقالب پرولتری در اين کشور و در سراسر جهان
تکامل خواهد يافت .و دولت ،عنصر رهبری کننده و مرکزی در اقتصاد و
در جهتگيری کلی جامعه خواهد بود .اما خو ِد دولت نيز مداوما تحول
يافته و بطور فزاينده تبديل به دولتی کامال متفاوت از همهی دولت هائی
که بشر تا کنون به خود ديده خواهد شد .و اين ،بخش مهمی از حرکت به
سوی محو دولت خواهد بود که با استقرار کمونيسم در مقياس جهانی
ممکن خواهد شد)10( ».
اول جنبش ما تاريخ ساز و
می خواهم اينطور جمعبندی کنم :فصل ِ
حماسی بود .بررسی هر چه عميقتر آن ضروری است .اين فصل از
جنبش ما شايستهی آن است که هرچه عميق تر بررسی شود ،و مورد تائيد
و حمايت قرار گيرد .اما بايد گفت که حتا بهترين نسخهی آن درک به
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تنهائی ،نمی تواند بشريت را به کمونيسم برساند .با سنتز نوين ،چشم انداز
کمونيسم بار ديگر باز شده است .همانطور که يکی از رفقا گفته است،
سنتز نوين مانند شاخهای جديد در بُتهی تکاملی است.

بخش پنجم :مفاهيم استراتژيک – انقالب کردن
اين تصويری فوق العاده الهام بخش از يک جامعهی سوسياليستی
است؛ جامعه ای که اکثريت مردم جهان حقيقتا مشتاق زندگی در آن
خواهند بود.
اما چگونه می توانيم به اين جامعه ی نوين دست يابيم؟ در اينجا به
بخش پايانی سخنرانی يعنی بحث در مورد استراتژی انقالب – بخصوص
در کشورهای امپرياليستی – می رسيم .در اينجا نيز فقط می توانم به
برخی مفاهيم کليدی اشاره کنم و سخنانم حتا فشرده تر از بخش های پيشين
خواهد بود.
پيش از هر سخنی بايد تاکيد کنيم که انقالب امری است بسيار جدی.
در کشوری مانند آمريکا ،انقالب فقط زمانی می تواند رخ دهد که کل
جامعه در چنگال يک بحران عميق که اساسا از ماهيت و کارکرد خود
نظام سرچشمه می گيرد گرفتار آيد .و همراه با آن ،ميليون ها تن از مردم
که نسبت به ضرورت انقالب آگاهند و مصمماند که برايش بجنگند ،سربلند
کنند و به اين ترتيب مردمی انقالبی پا به صحنه بگذارد .هر کاری که
پيشاهنگ می کند بايد مربوط به رسيدن به آن وضعيت باشد .و هر کاری
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می کند بايد مربوط به انقالب باشد .هر چيزی کمتر از اين به تسليم طلبی
خواهد کشيد.
عينی ،ذهنی  ...و تسريع در عين انتظار
باز هم سوال پيش می آيد که چگونه می توانيم به آن وضعيت برسيم؟
مفهوم مهمی در اينجا مطرح است که بطور علمی «رابطهی ميان فاکتور
عينی و ذهنی» خوانده می شود .فاکتور عينی شامل موارد زير است:
شرايط مادی جامعه و ديناميکها (پويشهای) اساسی آن؛ جريانهای
ايدئولوژيک کال ِن مرتبط با آن (ولی به جهاتی خودمختار از آن)
سياسی و
ِ
که در ميداناند؛ جهتهای متضا ِد حرکت و تغيير همهی اين ها؛ مود و
احساسات و افکار بخش های مختلف مردم؛ و غيره .و فاکتور ذهنی اشاره
دارد به کسانی که تالش دارند اين وضعيت را تغيير دهند – اغلب
منظورمان حزب است اما برخی اوقات می توان اين واژه را در اشاره به
جنبش کليتر نيز به کار برد .بستگی دارد به اين که در چه بستری داريم
بحث می کنيم.
رابطهی ميان فاکتور عينی و ذهنی يک رابطهی ديالکتيکی است .اين
دو متفاوت ند اما متقابال درهم تداخل کرده و يکديگر را تغيير می دهند.
فاکتور عينی مانند زمينی است که حزب در آن بازی می کند و رويهمرفته
ِ
شرايط و بستر بازی را تعيين می کند .اما بستر ،ثابت و ُمق ّدر نيست .ابعاد
زمين بازی مرتبا تغيير می کند .و فاکتور عينی می تواند تحت تاثير
فاکتور ذهنی قرار بگيرد .برخی اوقات خود حزب يک بخش بزرگ از
وضعيت عينی است؛ می تواند يک مبارزه ی بزرگ را رهبری کند يا
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مرکز يک حمله باشد يا با يک ابتکار ايدئولوژيک تاثير بزرگی بگذارد.
بهمين دليل مردم در مورد آن حرف می زنند .به اين ترتيب فاکتور ذهنی
بخشی از فاکتور عينی است .و در همان زمان ،فاکتور عينی وارد فاکتور
ذهنی می شود :حزب به طرق گوناگون تحت تاثير مودها و افکار تودهها
و کسانی که به حزب نزديک می شوند و با آن می پيوندند قرار می گيرد.
اما در جنبش ما طرز تفکر غالب اين بوده است که ديوار مفهومی
ميان اين دو کشيده ميشد و رفتار منفعالنهای نسبت به فاکتور عينی در
پيش گرفته می شد؛ فعاليت کمونيستی تقليل داده ميشد به ابتکار عملهائی
که آينهی آنچيزی است که توده ها انجام می دهند يا آماده اند که انجام
دهند و سپس کمونيستها وارد می شوند و آن را «سازمان ميدهند» .اين
نوع تفکر ما را به لحاظ ايدئولوژيک به چالش نمی کشد جز آنکه فراخوان
دهد که «وارد» مبارزهی جاری شويم .به قول باب آواکيان ،ريشهی اين
تفکر «رئاليسم دترمينيستی» است .در اين تفکر ،پارامترهای (فراسنجه
های) فعاليت انقالبی به گونه ای تنگاتنگ توسط آنچه پيشاپيش موجود
است تعيين می شود و فرض بر آن است که اين وضعيت تا زمان
نامعلومی در همان جهت ادامه خواهد يافت؛هيچ گسست و تغيير راديکال
در آن رخ نمی دهد؛ هيچ روند ديگری با آن تماس ندارد ،و ظهور
پديدههای نوي ِن غير منتظره از درون تضادهای موجود ،محتمل نيست .در
حاليکه واقعيت آبستان تضاد است .تاريخ ،همچون طبيعت ،مملو از
جهشهای ناگهانی است .از همينرو ،ابتکار عملهای جسورانهی فاکتور
ذهنی (تا زمانی که متکی بر پويش های واقعی و واقعيت مادی باشند) می
تواند تاثير دگرگونساز و تکاندهنده ای داشته باشند .با استفاده از عبارتی
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که بيش از اندازه مورد استفاده قرار می گيرد اما بهر حال َرسا است می
توان گفت که ،عملکرد پيشاهنگ می تواند «مختصات بازی را تغيير
دهد».
مسلم است که انقالب را بر پايهی ارادهی محض نمی توان به راه
انداخت .اتخاذ اين روش پيشاهنگ و توده ها را در وضعيت بسيار بدی
قرار می دهد .اما در کشورهای امپرياليستی گرايش عمده عبارت بوده
است از نااميد شدن از انقالب ،فقط حرف آن را زدن و درک نکردن
پويائی بالقوه بزرگِ فاکتور ذهنی يا آگاهی .بر اساس يک درک صحيح و
عميق از اين تضاد ،باب آواکيان يکی از مفاهيم مائوتسه دون را به کار
می برد :به سير تکاملی انقالب سرعت بخشيم در عين حال که انتظار
تحوالت بزرگ در اوضاع عينی را می کشيم .منظور از تحوالت بزرگ
در اوضاع عينی ،سررسيد اوضاعی است که همه چيز بهم می ريزد .اما
به اين امر نيز بايد ديالکتيکی نگريست و نه مکانيکي :انتظار و درک ما
از فعاليت هايمان فقط اين نيست که برای زمانی که تغييرات بزرگ در
اوضاع عينی رخ می دهد آماده باشيم .بلکه همچنين اين فعاليت را بخشی
از بوجود آوردن آن تغييرات و تاثير حداکثری بر روند آن وقتی که از راه
می رسد ،می بينيم .فعاليت بايد بر محدوده ها و چارچوبه های موجود
فشار بياورد .و کل اين فعاليت بايد همراه با اين هشياری باشد که
تضادهای حاد سيستم می تواند در اشکال بسيار متنوع و غير منتظره
بروز يابد .نقل قول ديگری از «انقالب کردن و رهائی بشريت» می
آورم:
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«تغيير اوضاع عينی تماما و حتا عمدتا نتيجهی فعاليت ما بر روی
شرايط عينی (به معنای مستقيم و يک به يک) نخواهد بود .با اين وصف،
کار ما بر روی آن می تواند در چارچوب اوضاع عينی تغييراتی را
بوجود آورد و تبديل به بخشی از مخلوط عوامل بسيار و گوناگون (منجمله
عملکرد نيروهای ديگر بر روی اوضاع عينی طبق ديدگاه های خودشان)
شود  --تحت شرايط معينی می تواند بخشی از گردهم آمدن فاکتورهای
گوناگون باشد که منتج به يک تغيير کيفی در اوضاع ميشود .بايد تاکيد
کرد که هيچ کس از قبل نمی تواند چگونگی آن را پيش بينی کند».
بنابراين در پيش گرفتن جهت گيری «تسريع در حين انتظار» صرفا
يک مسئله ی اخالقی نيست .بلکه ،کامال مرتبط است با اينکه آيا يک
وضعيت انقالبی به ظهور خواهد رسيد و رک بگويم ،آيا قادر به تشخيص
پتانسيل ظهور چنين وضعيتی خواهيم بود؟
در اين پرتو و در پرتوی آنچه تا کنون گفته ايم نقل قول بسيار مهم
ديگری از همان مقاله ی باب آواکيان می آورم .در اينجا او از واژه های
علمی زيادی استفاده می کند که بسياری از آن ها را در بخش های اول
سخنرانی معرفی کردم .اما برای ورود به آن الزم است بدانيم که واژه ی
فلسفی ضرورت اشاره دارد به واقعيت عينی در هر مقطع زمانی مشخص
– جهت های متضاد حرکت و توسعهی امور؛ محدوديت هائی که برای
حرکت و توسعهی آن هست و جاده های محتملی که در مقابلش باز است.
واژهی روبنا اشاره دارد به نهادهای سياسی ،فرهنگی ،ايده ها و غيره در
جامعه و از روابط توليدی متمايز است .حاال نقل قول از باب آواکيان:
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«اما اساسا  ...آزادی در تشخيص ضرورت و تغيير آن است .نکته در
کردن تغيير ،از "مجاری” بسيار
آن است که اين تشخيص و توان عملی
ِ
متفاوتی گذر می کند و به سبکی پوزيتويستی يا تقليل گرايانه يا يک بُعدی
وابسته به اينکه تضادهای اجتماعی اصلی در هر مقطع زمانی مشخص
چگونه بروز می يابند نيست .اگر چنين بود – يا اگر رويکردمان چنين بود
– نقش هنر و بطور کلی بخش بزرگی از روبنا منحل می شد .چرا ما در
عرصهی اخالق مبارزه راه می اندازيم؟ زيرا روبنا دارای حرکت و
خودمختاری نسبی (نسبت به زير بنای روابط توليدی جامعه – م) است.
اين واقعيت هر چه صحيح تر منعکس شود ،بهتر است :هم بر حسب نوع
جامعه ای که در هر مقطع زمانی داريم و هم بر حسب توان ما در
تشخيص ضرورت و پيش بُرد مبارزه برای تغيير آن».
خط «چه بايد کردی» غنی شده
اين موضوعی مرکزی است در مفهوم «خط چه بايد کردی غنی
شده» .اين مفهوم کامال در تضاد است با سنتی در جنبش کمونيستی که
«اکونوميسم» خوانده می شود .اکونوميسم در اصل به معنای محدود کردن
توجه کارگران به مبارزه حول دستمزد ،شرايط کار ،اتحاديه ها ،و ديگر
بود .اما معنای آن گسترده تر شده و هر نوع استراتژی را که تمرکز خود
را بر روی بسيج توده ها بحول مبارزه برای «خواست های ملموس» می
گذارد نيز در بر می گيرد .هيچ اکونوميستی البته علنا «اعتراف نمی کند»
که خواهان کمونيسم نيست .آنها می گويند :فعال وقتش نيست و «مبارزه
حول خواست های فوری بهترين راه تدارک برای قرار گرفتن در موقعيت
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مبارزه برای کمونيسم است  ...بعدا» .نزديک به صد سال پيش لنين در
کتاب معروف خود به نام «چه بايد کرد؟» با اين بينش مبارزه کرد .او
خاطرنشان کرد که کمونيسم يک علم است که در بيرون پرولتاريا به
ظهور رسيد و بايد از بيرون به درون پرولتاريا برده شود .او گفت که
کمونيست ها بايد تريبون مردم باشند و از هر واقعه ای برای جلو گذاشتن
اعتقادات کمونيستی خود استفاده کنند .آنان نبايد «منشی ترديونيون» باشند
که مبارزه به حول نيازهای فوری اعضايشان را هدايت می کنند .او گفت
انجام اين کار و پيش برد وظايف بسيار ديگر در يک انقالب ،نيازمند يک
حزب پيشاهنگ متشکل از پرولترها و کسانی از اقشار ديگر جامعه باشد
که بينش کمونيستی را اتخاذ کرده اند و خود را وقف آرمان کمونيسم کرده
اند .امروز ،کماکان اين مفاهيم لنين مورد مناقشه ی بسيار است .و امروز
نيز موضوع درگير در اين مبارزه اين سوال است که آيا توده ها رهبری
خواهند شد که تبديل به رها کنندگان آگاه بشريت شوند .يا اينکه با آنان
صرفا به مثابه سربازانی رفتار خواهد شد که بايد حرف های ساده ای به
خوردشان داد و توسط کسانی که در عرصه ی کار با ايده ها تعليم يافته
اند فرماندهی شان کرد .من قبال در اشاره به ديکتاتوری پرولتاريا در اين
مورد صحبت کردم اما موضوع در اينجا برجستگی بيشتری پيدا می کند.
توجه کنيد :رها کنندگان بشريت شدن يک گسست عظيم است و بدون
داشتن رهبری نمی توان آن را عملی کرد .بازهم توجه کنيد :مردم اگر
ندانند که جهان چگونه کار می کند نميتوانند دست به ابتکار عمل آگاهانه
برای تغيير آن بزنند؛ برای درک آن نياز به علم است؛ و آنان علم را بايد
از کسانی که فرصت دست يافتن به آن را داشتند فرا گيرند .بدون اين،
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بدون پيشاهنگی که شايستهی نام پيشاهنگ است ،هرگز يک انقالب
کمونيستی رخ نمی دهد .و به نام توده ها حرف های ساده تحويل توده ها
دادن نه تنها تحقير توده هاست (آنهم در حاليکه به قول يکی از رفقا «
خودت در معبد دانش ِسرّ ی نشسته ای») بلکه خطرناک و ُمهلک است.
چرا از عبارت «چه بايد کرد غنی شده» استفاده می کنيم؟ چون
مهم «چه بايد کرد؟» لنين را نجات داده و
آواکيان عالوه بر اينکه اصول ِ
عظيم درگير شدن توده ها در همه ی
ت
دوباره زنده کرده است ،اهمي ِ
ِ
عرصه های جامعه از زاويه شناخت جهان و تغيير کل آن را نشان می
دهد و می گويد بايد توده ها را در اين کار توانا کرد و تا آنجا که ممکن
است سدها و موانع اين درگير شدن را «درهم شکست» .افزون بر آن
مصرانه تاکيد می کند که بايد خو ِد کمونيسم را جسورانه تبليغ کرد و
مسائل بزرگ انقالب را در مقابل توده ها گذاشت – مسائلی که امروز در
موردش در اينجا صحبت کرديم.
چ ه بايد کرد غنی شده يک مجموعه است و نمی توان آن را به يک
شک ِل فعاليت تقليل داد .برای اينکه آن را بهتر بفهميم پيشنهاد می کنم بخش
 8از مقالهی «انقالب کردن و رهائی بشريت» را بخوانيد .بطور خالصه،
اين مفهوم برخاسته از جهت گيری «تسريع  ...انتظار» (تسريع اوضاع و
منتظر رسيدن اوضاع انقالبی بودن) است و همچنين شامل نقش
هم زمان
ِ
محوری روزنامهی انقالبي؛ ضرورت اشاعه ی جسورانهی کمونيسم در
هر کاری که انجام می دهيم؛ اهميت تبليغ آثار باب آواکيان؛ نياز به
سازمان دادن توده ها به حول «برای انقالب ،عليه قدرت بجنگيد و مردم
را متحول کنيد» ؛ عضوگيری از ميان توده ها برای حزب؛ و ابتکار عمل
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های سياسی حول آن « ُگسل های» جامعه که در اين يا آن مقطع زمانی
تبديل به بيان فشرده ی تضادهای اجتماعی کليدی می شوند – بطور مثال
رژيم بوش.
راندن
ابتکار حزب حول مبارزه برای بيرون
ِ
ِ
استراتژيک جبههی متحد تحت رهبری پرولتاريا نيز
جهت گيری
ِ
بسيار مهم است .اين ،يک جهت گيری و نيز يک متد (روش) است:
رويکردی استراتژيک است برای ايجاد چنان چينشی از نيروهای طبقاتی
متفاوت که هدف انقالب و بينش کمونيسم انقالبی که امروز مورد بحث ما
بود به صحنه بيايد و در جايگاه رهبری قرار گيرد .اين امر از طريق
پروسهای پيچيده صورت می گيرد که ما آن را پروسهی وحدت -مبارزه-
وحدت ميخوانيم :يعنی ،ايجاد اتحاد با کسانی که در مورد مسائل اجتماعی
کليدی (هم «گسل» های مهم سيستم و هم طيف وسيع تری از مسائل)
دارای زمينهها و بينشهای متنوعاند؛ در اين اتحاد دامن زدن به مبارزه بر
سر اينکه جهان را به لحاظ سياسی و ايدئولوژيک چگونه بايد ديد؛ و از
طريق پروسهی َجدَل جدی رساندن اتحاد اوليه به سطحی باالتر و عميق
هدف اين پروسه ايجاد قطب بندی جديدی در وضعيت سياسی است:
تر.
ِ
فائق آمدن بر جدائيها و عدم اتحادها و بی اعتماديها .رهبری جبههی
متحد نه تنها برای انقالب کردن ضروری است بلکه برای پيش برد راه تا
رسيدن به جامعهی کمونيستی ضروری خواهد بود.
در پرتو تمام اين ها می خواهم توجه شما را به کتاب «خدايان را دور
افکنيم! زنجيرهای ذهن را پاره کنيم و جهان را بطور راديکال تغيير
دهيم» جلب کنم .اين کتاب که بزودی منتشر خواهد شد ،چالش قدرتمندی
است به دين و طرق گوناگونی که باورهای دينی ،توده ها را به اسارت
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می کشد .اين کتاب را بايد جسورانه تبليغ کرد و توده ها را به چالش کشيد
که از اين بردهگی ذهنی گسست کنند و تبديل به رها کنندگان بشريت شوند.
در بارهی «امکان انقالب» در آمريکا
در انتهای اين سخن مهم است اشارهای به يک سوال بسيار بزرگ
کنيم :آيا امکان پيروزی در کشوری چون آمريکا هست؟ مقالهی بسيار
مهمی در رابطه با اين مسئله در نشريه انقالب تحت عنوان «در بارهی
امکان انقالب» منتشر شد که در اينجا بخشی از آن را نقل می کنم:
«باب آواکيان در سخنان خود تحت عنوان "به ميدان آوردن راهی
ديگر"  ...توجه را به واقعيتی جلب می کند و می گويد" :دو کار را ما
نميدانيم چگونه انجام دهيم – يکی ،روياروئی با سرکوب و ديگری،
کسب پيروزی در شرايطی که امکانش فرا ميرسد .علت اشاره به اين
ناتوانی دوگانه اين است که توجه شما را به اين واقعيت جلب کنم که بهتر
است روی اين ها کار کنيم – البته به طرق مناسب و نه نامناسب ".وی در
مورد کسب يپروزی در شرايطی که امکانش فرا ميرسد ميگويد ":در
مورد مسئلهی کسب پيروزی بايد آن را بطور جدی در دست بگيريم و
رويکردی جدی و نه کودکانه نسبت به آن داشته باشيم و روشی را در
پيش نگيريم که کار ارتجاع را (که در طبقه حاکمهی امپرياليستی تجسم
مييابد) در تمرکز قدرت و درهم شکستن هر تالشی برای به دنيا آوردن
يک جهان نوين ،تسهيل کند ".آواکيان برای تاکيد بيشتر بر اين جهت
گيری به نقل از مقالهای تحت عنوان "برخی نکات مهم در مورد جهت
گيری انقالبی و در مخالفت با ژستهای کودکانه و تحريف انقالب"
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(منتشره در نشريه انقالب شماره  -55ژوئيه  )8001ميگويد" :انقالب
موضوعی بسيار جدی است و بايد رويکردی جدی و علمی نسبت بدان
داشت .نميتوان رويکردی ذهنی و فردگرايانه داشت که بازتاب استيصال
و ژستگيری است و با رشد و گسترش يک جنبش انقالبی تودهای – که
ت
هدفش يک جهان بنيادا متفاوت و بهتر است و روشهايش بايد در خدم ِ
به دنيا آوردن چنين جهانی باشد – در تضاد قرار ميگيرد .انقالب و
بخصوص انقالب کمونيستی عمل تودههای مردم است و فقط ميتواند
چنين باشد – عمل سازمانيافته و رهبري شدهی توده هائی که مداوما آگاه
ميشوند تا تمام نظامها و روابط ستم و استثمار را محو کنند و بشريت را
به ورای آن ببرند»".
در همين مقاله آواکيان رفقا را فرا ميخواند که در رابطه با مسئلهی
«کسب پيروزی در زمانی که شرايطش فرا ميرسد» در عرصه تئوريک
و مفهوم نيز مطالعه و مشاجره کنند .و ميگويد« :قبال در رابطه با
مسئلهی کسب پيروزی ،کسب قدرت سياسی هنگامی که وضعيتی انقالبی
به ظهور ميرسد و ميليونها تن از مردم انقالبی پا به صحنه ميگذارند
صحبت کردهام .در پرتو آنچه قبال گفتم (در "برخی نکات مهم در مورد
جهت گيری انقالبی و در مخالفت با ژستگيری کودکانه و تحريف
انقالب") و با اساس يا الگو قرار دادن آن – وبا نگاهی از موضع
استراتژيک و نه فوری – بايد نقش و رابطهی ديالکتيکی دو خط سير را
درک کنيم .اينها خط سيرهای جدا هستند و تنها با وقوع تغييرات کيفی در
اوضاع  ...اين دو خط سير به يکديگر ميپيوندند .تا آن زمان تنها بطور
جداگانه ميتوان آنها را به طريقی صحيح تکامل داد و بايد تکامل داد... .
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خط سير اول که نقطه تمرکز اصلی و محتوای کار کنونی ماست
عبارتست از کار سياسی ،ايدئولوژيک ،تشکيالتی .جهتگيری جبهه متحد
تحت رهبری پرولتاريا ،چشم دوختن به ظهور يک اوضاع انقالبی و پا به
صحنه گذاشتن مردم انقالبی در مقياس بزرگ و تدارک سياسی برای آن،
راهنمای اين فعاليت است .منظورمان از "تسريع در عين انتظار" تکامل
يک اوضاع انقالبی را کشيدن يعنی اين .خط سير دوم اشاره دارد به
تکامل تئوری و جهتگيری استراتژيک برای کسب توانائی مواجهه با
اوضاع و کسب پيروزی وقتی که دو خط سير ميتوانند و بايد به يکديگر
ملحق شوند .اين شرايط با تغيير کيفی در صحنه عينی سياست و با ظهور
اوضاع انقالبی و مردم انقالبی  ...بوجود ميآيد .آنچه امروز مناسب است
عبارتست از توجه کردن در عرصه تئوری و تفکر و درک استراتژيک،
آموزش عميق و همه جانبه از تجارب گوناگون .نياز به مطالعهی تجارب
گوناگون و سنتز آنها با چشم انداز استراتژيک صحيح است تا بتوانيم
دانش خود را باال بريم و درک تئوريک و مفهوم استراتژيکمان را
عميقتر کنيم».
آواکيان نکتهی مائو را در مورد اينکه در مواجهه با همهی مسائل و
مشکالت بايد خود را از قيد موهومات و قراردادها رها کرد و تفکر
انتقادی و خالق را که پايه در اصول و روشهای علمی دارند در پيش
گرفت ،گسترش ميدهد و بر اين جهتگيری اساسی تاکيد بسيار ميکند.
()11
در مورد اين موضوع پيشنهاد ميکنم جزوهی «انقالب و کمونيسم:
يک شالوده و جهتگيری استراتژيک» را که مقالهی فوقالذکر بخشی از
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آن است را مطالعه کنيد .اين مقاله تحت هدايت متد باب آواکيان نگاشته
شده است.
نتيجهگيری
اين بود رئوس سنتز نوين :ترسيم دوباره و نوين انقالب و کمونيسم که
رسيدن به جامعهای بنيادا متفاوت و نهايتا کمونيستی ،بدون استثمار و
بدون روابط ستمگرانه ميان مردم را هدفگيری کرده است .اين سنتز نوين
يکبار ديگر انقالب را «ايدئولوژيزه» کرده و بر صحنه گذاشته است و
آنگونه که باب آواکيان ميگويد بطور عينی «منبع اميد و جسارتی است که
بر شالودهی مستحکم علمی قرار دارد».
ضروی است که آن را در دست بگيريم و تبديل به نيروی
ايدئولوژيک و سياسی قدرتمندی برای تغيير جهان کنيم و در همان حال
بطور مستمر و کاملتر با اين منظومهی گسترده ،غنی و تکامل يابنده و
همچنين متد و رويکرد باب آواکيان درگير شويم.
برای به پايان رساندن مطلب ،نقل قولی را از اثر باب آواکيان تحت
عنوان «دموکراسي :آيا به چيزی بهتر از آن نميتوان دست يافت؟»
ميخوانم .در اينجا او به روياپردازی در مورد آيندهی کمونيستی که
برايش ميجنگيم ميپردازد:
«اينکه در جامعهی کمونيستی آينده تضادهای اجتماعی چه اشکالی
داشته و چگونه حل خواهند شد را صرفا ميتوان حدس کرد و در موردش
روياپردازی کرد .مثال ،نيروهای توليدی پيشرفته را که نيازمند درجهی
باالئی از تمرکز هستند با تمرکززدائی و ابتکار محلی (که معلوم نيست به
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چه معنا خواهد بود) چگونه ترکيب کرده و تضادشان را با چه رويکردی
حل خواهيم کرد؟ در جامعهی کمونيستی بزرگ کردن نسل جديد چگونه
خواهد بود؟ همانطور که ميدانيم در جامعهی کنونی اين کار به شکل
تکامل
اتميزه و با واسطهی روابط ستمگرانه در خانواده انجام ميشود .به
ِ
عرصههای ويژهی دانش يا تمرکز بر پروژههای خاص چگونه توجه
خواهد شد بدون آنکه اين عرصهها تبديل به «قُرُق ويژهي» افراد خاص
شوند؟ ميا ِن باال بردن سطح مردم در کسب مهارتها و دانش همه جانبه با
ضرورت ايجاد تخصص تضاد خواهد بود .اين تضاد چگونه حل خواهد
شد؟ رابطهی ميان ابتکارات و پيشههای فردی افراد و مسئوليتها و
خدمات اجتماعيشان چگونه خواهد بود؟ به نظر ميآيد همواره اينطور
خواهد بود که در مورد هر مسئلهی خاص يا هر موضوع مورد جدل،
گروهی از آدمها درک صحيحتر و يپشرفتهتری خواهند داشت (که بنا بر
قاعدهی عمومی در ابتدا در اقليت خواهند بود) .اما اين مسئله چگونه در
خدمت منافع عمومی قرار خواهد گرفت بدون اينکه گروهها به «گروههای
ذينفع» تبديل شوند؟ در آن زمان ديگر کشورهای متفاوت نخواهيم داشت
اما رابطهی ميان عرصهها و مناطق مختلف چگونه خواهد بود و تضاد
ميان آنها که ميتوان «تجمعات محلي» نامگذاريشان کرد و تجمعات
ت شهروند
عاليتر ،تا سطح جهانی ،چگونه حل خواهد شد؟ معنای ُکنکر ِ
ب مکان زندگی ،کار و
جهانی بودن چه خواهد بود – بخصوص بر حس ِ
غيره؟ آيا مردم به نوبت از يک نقطهی جهان به نقطهای ديگر خواهند
«چرخيد» ؟ تقابل تنوع زبانی و فرهنگی با اتحاد جهانی بشريت چگونه
حل خواهد شد؟ آيا در آن زمان مردم با وجود درکی که از تاريخ خواهند
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داشت قادر به باور اين امر خواهند بود که زمانی جامعهای چون زندان
ت دستآورد بشر اعالم ميکرد؟
کنونی وجود داشت و خود را ح ِد نهاي ِ
اينها و سواالت بسيار ديگر را امروز صرفا با گمانهزنی و روياپردازی
ميتوان پاسخ گفت اما حتا طرح اين سواالت و تالش برای تصور راه
حلها – در جامعهای که تمايزات و تخاصمات طبقاتی و سلطهی سياسی
ديگر موجود نيست – برای هر کس که منافعی در نظم کنونی ندارد
فوقالعاده رهائی بخش است».
آيا اين آينده ارزش آن را ندارد که زندگی خود را وقف بوجود
آوردنش کنيم؟
پرچم سنتز نوين را برافرازيم! بخشی از رهاکنندگان بشريت شويم.
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آلن بديو و کمونيسم،
سنتز نوين باب آواکيان
ريموند لوتا
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در حاشيه کنفرانس لندن در باره ايده کمونيسم مارس 9113
توضيح :يکسال پيش کنفرانسی  0روزه ( 15-10-10مارس )8001
در لندن تحت عنوان «در باب ايده کمونيسم» در موسسه علوم انسانی
بيرک بک به سرپرستی اسالوی ژيژک برگزار شد .اين کنفرانس با
استقبال بيش از هزار نفر روبرو شد و در مطبوعات انگليس نيز سر و
صدا کرد .سخنرانان ،نظريه پردازان و فيلسوفان نامداری چون آلن بديو
و تونی نگری بودند .آلن بديو در دهه  1100و  1110از رهبران يکی از
گروه های مائوئيستی در فرانسه و در سال های اخير تا قبل از
بازنشستگي ،صاحب کرسی فلسفه در اکول نرمال پاريس بود .تونی
نگری هنگامی که در دهه  1110در ايتاليا استاد دانشگاه بود به جرم
همکاری با «بريگاد سرخ» دستگير و چندين سال زندانی شد .هر دوی
اين ها امروزه با تجديد نظرهای مهمی در مارکسيسم تالش می کنند
معنای جديدی به کمونيسم بدهند.
سال گذشته پس از برگزاری کنفرانس ،ما وعدهء انتشار گزارشی
تحليلی از نظرات مشهورترين و مطرح ترين فيلسوفان اين کنفرانس را
داديم .اما تحوالت سياسی ايران بر اين پروژه سايه افکند .اکنون برای
جبران اين خلف وعده ترجمهء سخنرانی ريموند لوتا را که در حاشيهء اين
کنفرانس و در مورد برخی از مواضع سخنرانان (بخصوص مواضع آلن
بديو) ارائه شد ،برای خوانندگان حقيقت منتشر می کنيم – همراه با مقدمه
ای از «حقيقت».
سخنرانان اين کنفرانس سه روزه عبارت بودند از :اسالوی ژيژک،
آلن بديو ،آنتونيو نگري ،مايکل هارت ،تری ايگلتون ،ژاک رانسير،
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آلبرتو توسکانو ،پيتر هالوارد ،ژانلوک نانسي ،جيانی واتيمو ،الساندرو
روسو ،و جوديت بالسو.

مقدمه
با نگاهی کلی به کنفرانس می توان چند مشخصه را مشاهده کرد.
هدف مبتکرين کنفرانس «جرم زدائي» از ايدهء کمونيسم و طرح آن به
عنوان ضرورتی امروزی بود .اما اين تالش بر پايهء تهی کردن کمونيسم
از محتوا و جوهر انقالبی اش ،دوری جستن از تعاريف صريح
مارکسيستی در مورد آن ،انجام شد .در اين کنفرانس ايده کمونيسم با چنان
مختصاتی ارائه شد که می تواند مقبول بورژوازی نيز باشد .البته
سخنرانان با يکديگر اختالفات مهمی داشتند .اما اين اختالف بر سر انقالب
کمونيستی نبود .يکی از زنان جوان حاضر در کنفرانس انتقاد گزنده ای
در اين زمينه کرد و مشخصا اشاره کرد که در اين کنفرانس نه حرفی از
رهائی بشريت در ميان است و نه رهائی زنان .او گفت :من با انتظار
زيادی به اين کنفرانس آمدم اما کمونيسمی که در اينجا مطرح می شود،
انقالبی نيست! انتقادات وی با کف زدن حضار استقبال شد .بطور کلی نقد
سرمايه داري ،نقد استثمار و ستم گری های گوناگونی که بر اقشار مختلف
جامعه تحميل می کند ،در اين کنفرانس جای زيادی نداشت؛ در حاليکه
کمونيسم ،محصول چنين نقدی است :نقد تئوريک و نقد عملی آن (انقالب).
يک وجه اشتراک ديگر در ميان اغلب سخنرانان اين بود که تجربه
انقالبات و جوامع سوسياليستی قرن بيستم را «فاجعه» قلمداد می کردند و
به اين مسئله طوری برخورد می کردند که گوئی هيچ نزاع و مناقشه ای
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بر سر اين ارزيابی نيست و بايد بعنوان يک حکم به آن گردن نهاد! و
جالب اينجاست که هيچ يک از اين سخنرانان دست به يک بررسی و نقد
جامع از اين تجارب نزده اند و در نوشته های خود به قطعاتی پراکنده و
صدور حکم اکتفا کرده اند .هيچ کدام يک جمعبندی در مورد اينکه
دستاورد اين انقالبات چه بود و اشتباهات و «فاجعه» هايش چه بود؛ ارائه
ندادند .اما اکثرا متفق القول بودند که بايد يک تعريف جديد از کمونيسم داد
و اين کلمه را نگاه داشت! اما سوال بزرگ اينجاست که بر پايه کدام
تجربه می توان يک «تعريف جديد» داد يا آن را «بازسازي» کرد؟ آيا
اين کاری دلبخواهی و هر چه آيد خوش آيد و «فلسفه بافي» است يا اينکه
بايد با جمعبندی از واقعيت بزرگ قرن بيستم اين کار را انجام داد :در
قرن بيستم يک پيکره از تئوری های کمونيستی به عمل درآورده شد؛
پرولتاريا تالش کرد بر پايه آن درک از کمونيسم ،جهان را تغيير دهد؛ و
تغيير داد! اما در نيمه راه شکست خورد و به هدف نرسيد .اکنون اين انبوه
تجربه را چگونه بايد سنتز کرد و تبديل به يک پيکره تئوری های انقالبی
علمی تر و صحيح تر کرد؟ هر چيزی در تاريخ بشر اينگونه تکامل يافته
است .تفنگ بارها شليک شده و به خطا رفته تا اينکه دقيق تر شده است .و
تفنگ ما هم همين راه را طی خواهد کرد .اما هدف عوض نمی شود.
هدف نابود کردن سرمايه داری و ساختن جهان کمونيستی بر ويرانه های
آن است .سخنرانان به حول اين حکم که دورهء «حزب –دولت» تمام شده
است متفق القول بودند .حکم اين است :ابزارهائی مانند حزب کمونيست و
دولت پرولتری ضروری نيستند .اما ثابت نکردند که برای رسيدن به
هدف (نابود کردن سرمايه داری و ساختمان جامعه کمونيستی در جهان)
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نيازی به اين ابزارها نيست .چرا لزومی به اثبات اين امر نديدند؟ زيرا
نابودی سرمايه داری را در گرو انقالب نمی بينند.
با اين وجود ،بايد گفت که فلسفه ،ديدگاه و روش اينان ،بازتاب يک
نوع جمعبندی از تجربه قرن بيستم سوسياليسم است .انتزاع فلسفی شان را
بر پايه جمعبندی سياسی مشخصی انجام داده اند اما وارد بحث و مناقشه
در مورد خود اين جمعبندی نشدند .اهميت ورود به اين نوع جدال آن است
که سياست و رويکرد فرد يا گروه را نسبت به آينده و چگونی تغيير جهان
مشخص و روشن می کند.
برگزار کنندگان کنفرانس ادعا کرده بودند که بحث بر سر فلسفه است
و نه سياست .اما آنها در واقع در مورد سياست صحبت کردند .منظور اين
نيست که مستقيما در مورد تئوری سياسی بحث کردند .خير! اينها فيلسوف
هستند و لزومی ندارد که حتما در مورد تئوری سياسی صحبت کنند .اما
نظريه ها و مواضع فلسفی بازتاب يک تئوری سياسی کلي؛ اونتولوژی
(هستی شناسي)؛ متدولوژی و غيره هست .اين مواضع با تئوری سياسی و
ديدن واقعيت رابطه دارند.
سخنرانی ريموند لوتا شب بعد از حضور در اولين روز کنفرانس و
با نگاهی به آن ارائه شد .اين سخنرانی عمدتا به نقد نظريات آلن بديو
اختصاص داشت و بازتاب سندی بود که در همان کنفرانس از طرف
«حزب کمونيست انقالبی آمريکا» در نقد آرای آلن بديو پخش شد .چندی
بعد ،اين نقد به شکل مقاله ای مفصل و جامع موضوع اولين شماره مجله
تئوريک «تمايز» شد.
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مسئوليت پياده کردن سخنرانی لوتا و ترجمه و گزينش آن بر عهده
ماست.

کمونيسم چيست؟
 ....بديو کمونيسم را در بسته بندی و مارک جديدی ارائه می دهد :به
مثابه يک جريان ناراضی از سرمايه داری و خواهان رهائی اما در
چارچوبه خط مشی ای که سرنگونی انقالبی نظم سرمايه داری را رد می
کند .اين موضع ،انحراف بزرگی از ضرورتهای زمانه و اوضاعی است
که بطور فزاينده در سطح جهان فرصت های بالقوه ای را برای تغيير
انقالبی بدست می دهد .تغييرات عظيم اقتصادی و جابجائی های بزرگ
اجتماعی رخ داده است و بحران سال  8001به طرز بيسابقه ای جهان را
به لرزه انداخته است .اعتماد به نفس معمول امپرياليست ها بهم خورده
است .در چنين شرايطي ،ما در کدامين جهت حرکت خواهيم کرد :در
جهتی خوب يا در جهتی بسيار بد .مقياس برد و باخت در اين ماجرا زياد
است .رهائی از زنجيرهای هزاران ساله استثمار و سنت در افق عصری
که ما در آن بسر می بريم پيداست .اما اين کنفرانس جوابی برای اين
مسئله ندارد و در واقع جوابی بر مبنای يک افق انقالبی ندارد .سوال
اينجاست :آيا کمونيسم پيشاهنگ آينده خواهد بود يا زائدهء گذشته .و همين
مسئله با تاکيد اين سوال را پيش می کشد که :کمونيسم چيست؟
در اين کنفرانس چيزهای حيرت انگيزی را به جای کمونيسم جا زدند.
همه جور تعريفی برای کمونيسم شنيديم جز آنچه واقعا هست! شنيديم که
کمونيسم پروژه ای برای رسيدن به برابری ناب است؛ شنيديم که در
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چارچوب سرمايه داری يا سوسيال دموکراسي ،تداوم يک نوع کار
اجتماعی به نام «اشتراک» (کامان) است .و ...
اما معنای علمی کمونيسم اين است که يک جنبش سياسی انقالبی
است؛ يک هدف است و همچنين پديده ای بسيار خاص و تاريخی جهانی
است .مارکس در «مبارزه طبقاتی در فرانسه» گفت :کمونيسم اعالم تداوم
انقالب تحت رهبری پرولتارياست و ضرورتا نقطه گزار به محو کليه
تمايزات طبقاتي؛ کليه روابط توليدی که به اين تمايزات پا می دهد؛ کليه
تمايزات اجتماعی منطبق بر اين روابط؛ و محو کليه افکاری است که از
اين روابط بر می خيزد و از آن نگهبانی می کند.
مارکس در اينجا نگرشی را ارائه می دهد که از بين بردن  0شاخص
جامعه طبقاتی است .کمونيست های چينی در زمان مائوتسه دو به آن 0
کليت می گفتند .انقالب کمونيستی در بر گيرنده و مستلزم تغيير آدم ها و
تفکر آنان و در بر گيرنده و مستلزم ريشه ای ترين تغييرات اقتصاد
سياسی و روابط جتماعی و نهادهای اجتماعی است .هدف اين انقالب آن
نيست که افراط های جامعه را کم کند بلکه می خواهد نابرابری های ريشه
دار در جامعه مدرن بورژوائی را از بين ببرد .مثال تمايز ميان زن و
مرد .تمايز ميان کار فکری و يدي .روابط بين ملل سلطه گر و تحت
سلطه .روابط ميان صنعت و کشاورزي .اين ها نابرابری های ريشه دار
هستند .و برای دست زدن به تغييراتی که جامعه را به ورای اين وضع
ببرد يک پروسهء انقالبی الزم است .که بهش می گويند انقالب .انقالب
کمونيستی به ورای اين نابرابری ها و دموکراسی می رود .در واقع در
جامعه کمونيستي ،برابری ديگر معنائی ندارد .در مورد انقالبی صحبت
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کنيم که می خواهد به ورای کاتگوری ها و مقوله های برابری و
دموکراسی برود و در آن دولت زوال می يابد .در جامعه کمونيستي ،ديگر
موضوع حق و حقوق که با متريک های برابری اندازه گيری می شود،
انگيزه و قوه محرکه مردم نخواهد بود .و ديگر نيازی به نهاد و سازمانی
که توليد اجتماعی را محاسبه کند و ميان آنچه من انجام می دهم و تو
انجام می دهي ،ميان توانائی من و توانائی تو؛ برابری ايجاد کند .ديگر
متريکی که اين تعادل ها رابرقرار کند ضروری نخواهد بود و موجود هم
نخواهد بود.
آن جامعه در يک فرآيند غنی دگرگونی انقالبی و فائق آمدن بر توليد
کاالئی و آفرينش وفور بادوام و آگاهی بسيار باال متحقق خواهد شد – با
نابودی  0کليت .در جامعه کمونيستی فرد پيوند الينفک خود را باجامعه
درک کرده و دغدغه های متقابل ميان انسان ها و تالش برای تحقق نيک
بختی مشترک به وی انگيزه خواهد داد .توانائی افراد و ابزارشان بطور
آگاهانه به مثابه بخشی از ماتريکس جامعه درک خواهد شد .افراد به دليل
توانائی هايشان دارای جايگاه و منزلت اجتماعی خاص نخواهند شد.
رسيدن به کمونيسم يک پروسه تاريخی مبارزه و دگرگونی های انقالبی
است .اين يک انقالب تام است« .تام» در اينجا کلمه زشتی نيست .معنای
يک انقالب همه جانبه را می دهد.
تکامل مادی و اجتماعی بشر پايه های رفتن به سوی چنين جامعه ای
را فراهم آورده است .انقالب کمونيستی صرفا مقاومت در مقابل ستم
نيست .چنين مقاومتی از ابتدای ظهور جامعه طبقاتی موجود بوده است.
بايد سوال کرد آن مقاومت هائی که در مقابل ستم شد چرا يک جامعه
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طبقاتی از نوع جديد را متولد کردند و نتوانستند ستم و استثمار را محو
کنند؟ مثال جنبش اسپارتاکوس که قهرمانانه و عادالنه بود اما نتوانست
شالوده های ستم و استثمار را از بين ببرد .زيرا تکامل مادی و اجتماعی
بشر به جائی نرسيده بود که چنين امکانی را فراهم کند .اما اکنون به
آستانه آن رسيده ايم .تکامل مادی و اجتماعي ،جامعه بشری را به جائی
آورده است که اکنون امکانش هست که بر کمبود ،استثمار و تقسيم جامعه
به طبقات فائق آئيم .به اين دليل گفتيم ،کمونيسم يک پديده خاص تاريخی
جهانی است .و اهميت تاريخی انقالب کمونيستی در همين است .کمونيسم
يک پديده اتوپيائی نيست .بلکه برای اولين بار ،تکامل مادی و اجتماعی
جامعه بشری امکان تحقق آن را فراهم کرده است .امکان آن را فراهم
کرده که جهانی را بسازيم که در آن انسان ها وارد تعاون آزادانه با
يکديگر می شوند و آگاهانه هم جهان و هم خود را تغيير می دهند .اين
چيزی است که بايد برايش تالش کنيم --نه چيزی ديگر .نظريه هائی که
می گويند ،جهان خودش به آن سو می رود ،نظريه های غلطی هستند.
برای دست يافتن به کمونيسم نياز به تالش و مبارزه و ابزاری هست .بايد
ديد برای دست يافتن به چنين جهانی نياز به چه ابزاری داريم .نهادهای
سياسی ضروری برای آن چيست و در راه رسيدن به آن چه تحوالتی
رابايد انجام دهيم .بر چه تضادهائی بايد فائق آئيم که راه را بسوی انقالب
کمونيستی بگشائيم.
نخست می خواهم می خواهم  0نکته مرتبط را که نشانه آنست که ما
در چه لحظه ای از تاريخ قرار داريم ،بطور صريح طرح کنم .يکم ،نکته
مربوط به «دو راهي» .و ديگر اينکه ،تجربه واقعی انقالب سوسياليستی
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در قرن بيستم  --چيزی که بطرز وحشتناکی در اين کنفرانس تحريف شد.
و سوم ،سنتز نوين باب آواکيان.

سه جواب به اين سوال  :که راه پيشروی چيست و آيا
ممکن است؟
در سال  1110قدرت پرولتری در چين انقالبی سرنگون شد .اين
واقعه پايان اولين موج انقالبات سوسياليستی را رقم زد .اين موج اول با
تجربه کوتاه کمون پاريس در سال  1211شروع شد و در پی آن در سال
 1111انقالب روسيه بود .و سپس انقالب چين در  .1101اين انقالبات
اولين فصل در جنبش رهائی در عصر مدرن بودند .اپيسودهای اول اين
پروژه رهائی بخش بودند .اما آنها شکست داده شدند .اولين تالش ها برای
ساختن جهانی نوين شکست داده شدند.
آن هائی که در اين کنفرانس می گويند «دولت ،دولت است» و هيچ
فرقی ميان يک نوع قدرت دولتی با نوع ديگر نيست بهتر است نگاهی به
چين امروز کنند که مشقت خانه جهانی سرمايه داری جهانی است .چين
امروز نتيجه آن است که تحت سوسياليسم يک طبقه بورژوازی نوين
سربلند کرد و دستش را روی قدرت دولتی گذاشت .چين امروز را مقايسه
کنيد با چين در فاصله  1101تا  .1110دو دولت و جامعه کيفيتا متفاوت.
يکی محصول انقالب بود و ديگری محصول ضد انقالب.
با شکست داده شدن اين انقالب ها امروزه ديگر کشور سوسياليستی
موجود نيست .با اين وجود امپرياليست ها يک لحظه هم دست از حمالت
ايدئولوژيک خود عليه کمونيسم بر نداشته اند .و در ميان توده ها با تمام
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قوا تبليغ و ترويج کرده اند که کمونيسم در بهترين حالت يک اتوپيای غير
قابل تحقق و کار نکردنی است؛ وقتی يک اتوپيا را در زندگی واقعی پياده
کنی اتوپی تبديل به جهنم می شود و ...
اين وضعيت و اين تبليغات تبديل به چالش های تاريخی جهانی برای
جنبش کمونيستی شده است .از تجربه غنی موج اول انقالبات سوسياليستی
می توان درس های درست يا غلط بيرون کشيد .بايد پرسيد درس های
واقعی کدامند؟ چارچوب پيشبرد مرحله جديد اين پروژه رهائی بشريت
چيست؟ آيا مارکسيسم به مثابه يک علم هنوز معتبر است؟ و سوال پايه ای
آيا در جهان کنونی می توان يک انقالب کمونيستی واقعی کرد يا اينکه
انقالب ممکن نيست؟ .و خوب نيست؟
در جواب به اين سوال ها سه جواب داده می شود .آنانی که مذهب
وار از تجربه موج اول دفاع می کنند بدون آنکه از دستاوردهاو کمبودهای
آن جمعبندی کنند .دسته دوم کسانی هستند که تحليل علمی واقعی از
تضادهای دوره گذار سوسياليستی را رد می کنند و همزمان از
دستاوردهای بي سابقه ای که بشر طی اين انقالبات داشت و پروژه رهائی
بشريت آنگونه که در روسيه چين بازتاب داشت فاصله می گيرند .و در
عوض برای الهام گيری به قبل از آن ها می روند .از يک طرف می
گويند تجربه قرن بيستم کافی نيست اما به عقب تر از قرن بيستم می روند.
به قرن  12و شعارهای دموکراتيک تساوی طلبانه بورژوازی و الگوهای
اجتماعی عصر بورژوائی و تئوريسين هائی چون روسو ،کانت ،جفرسون
می روند .بايد سوال کنيد که اين چه کنفرانس کمونيسم است که در آن ژان
ژاک روسو بيش از مائو حضور دارد؟
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يکی از سخنرانان اين جلسه مايکل هارت اخير کتابی منتشر کرده
است از نوشته های توماس جفرسون و در مقدمه ای که بر آن نوشته او را
تحسين کرده است .اينان از يک طرف کلمهء کمونيسم را نگاه می دارند
اما آن را با محتوای جفرسونی پر می کنند و پروژه های سياسی شان را
در چارچوب بورژوا-دموکراتيک قرار می دهند.
جواب سوم به اين لحظه ،جواب باب آواکيان است .از زمان شکست
انقالب در چين ،آواکيان توجه خود را برای پاسخگوئی به اين سوال
متمرکز کرده است که در دنيای کنونی چگونی می توان انقالب کمونيستی
کرد .نقطه عزيمت وی اين حقيقت است که فقط با انقالب کمونيستی می
توان از وضعيت دهشتناک اين جهان بيرون رفت .او دستاوردهای از
زمان مارکس تا مائو را مورد حمايت قرار داده و اهداف و اصول پايه
ای کمونيسم را که درستی شان ثابت شده است مورد تائيد قرار می دهد؛
جوانبی از آن تجارب را که نادرستی شان ثابت شده و يا اينکه ديگر
بکارب ستنی نيستند نقد می کند و علم کمونيسم را بر روی پايه ای علمی تر
و صحيح تر قرار می دهد .او از انقالب روسيه تا  ( 1150وقتی که
سوسياليسم سرنگون شد) و انقالب چين تا سال ( 10وقتی سوسياليسم در
آن سرنگون شد) و دستاوردهای آن ها حمايت می کند .اما کمبودهای آن
ها را نيز جمعبندی می کند .اين ها پديده های نوينی در جهان بودند که
برای موجوديت خود مبارزه می کردند .آواکيان کمبودهای جدی در
تئوری ها و جهت گيری های اين انقالبات را شناسائی کرده است .سنتز
نوين او در عين تداوم با موج اول (که نقطه اوجش انقالب فرهنگی در
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چين بود) شامل گسست از برخی تئوری ها و متدولوژی های آن هم
هست.
پاسخ آلن بديو فشرده جواب دوم است .اين پاسخ در واقع يک عقب
نشينی فلسفی و سياسی است که مربوط است به چالش ها و مشکالتی که
در مقابل موج اول انقالبات پرولتری و شکست آن در  10سربلند کردند.
بديو مشکالت دنيا را در «نابرابري» و راه حل را در تعميم راديکال
«دموکراسي» می دانند .اين نگرش ،بديو را به امکانات تغيير جهان و
ابزار و طرق رسيدن به آن رهنمون می کند .بديو دو تجربه انقالب فرانسه
و انقالب فرهنگی چين را مثال می زند .در حاليکه اين دو انقالب نماينده
دو دنيای متفاوت اند .او «پروسه» را بر «هدف» مرجح می شمارد .اين
ها نشان می دهند که نگاه او نسبت به «تغيير» چيست و چگونه تغييری را
ضروری می بيند.
اين عقب نشينی توسط حمالت و احکام ضد کمونيستی و گفتمان «ضد
توتاليتري» در مورد تجربه انقالبات سوسياليستی قرن  80تقويت شده
است .اين فعاليت سياسی و پروژه ی ترکيب کردن کمونيسم با گفتمان و
چارچوب بورژوا دموکراتيک ،نه با چالش های واقعی جهان درگير شده
و آن ها را به چالش می طلبد و نه اينکه نقطه عزيمتش نياز به انقالب
است .در واقع تبديل به توجيهی می شود برای اينکه چرا نبايد انقالب کنيم.
اين در حاليست که جهان بشدت و به اضطرار انقالب را ضروری کرده و
طلب می کند .زمانه ايست که بشدت نيازمند وضوح است و اين وضوح
موجود است و در «سنتز نوين» باب آواکيان فشرده شده است .سنتز نوين
يک قطب نمای تعيين کننده برای پيشروی است :پيشتر رفتن نسبت به
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موج اول انقالبات سوسياليستي .پيشتر رفتن از ابداعات و انقالبات خارق
العاده و تغييراتی که آن ها بهمراه آوردند .جلو رفتن بر پايه آن تغيير ات
انقالبی که موج اول بوجود آورد .به آن تکيه کردن و به ورای آن رفتن.
پس بيائيد به تجربه سوسياليسم در قرن  80نگاه کنيم .زيرا اين
موضوع که چه درس هائی بيرون بکشيم و چه درس هائی بيرون نکشيم؛
عناصر مشخص کننده ی دو راهی کمونيسم در دوران کنونی است .و هم
اينکه موضوعی تعيين کننده در سنتز نوين باب آواکيان است.

درس های موج اول
در بسياری از استدالالت سخنرانان اين کنفرانس ،تصويری پيش پا
افتاده از تجربه انقالبات سوسياليستی که رخدادهائی جهانی -تاريخی بودند
داده شد .و همزمان سختی ها و تضادهای دوران گذار تاريخی  -جهانی به
کمونيسم را بيش از حد ساده کردند.
اين انقالبات فصول اوليه ی رهائی در عصر مدرن بودند .رخدادهای
خارق العاده در مواجهه با شرايط نامساعد خارق العاده بودند .بيائيد به
مسئله زنان نگاه کنيم .در اين کنفرانس اصال کسی ربط کمونيسم و رهائی
زنان را نشان نداد و طرح نکرد .در شوروی انقالب از همان ابتدا مسئله
رهائی زنان را در دست گرفت .درست از همان ابتدا مسئله طالق و سقط
جنين و جايگزينی ازدواج مدنی به جای ازدواج مذهبي .در سال 1180
زنان جمهوری های آسيائی بسيج و سازماندهی شدند و با پشتوانه دولت
نوين پرولتری زنجيرهای بردگی خود را پاره کردند و روبنده را که نشانه
بردگی شان بود ملغی کردند .بله بيائيد در مورد اينکه داشتن يا نداشتن
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قدرت دولتی چه تفاوتی در سرنوشت اکثريت دارد صحبت کنيم! انقالب
 1101در چين بالفاصله بستن پای زنان از کودکی و دختر کشی (کشتن
نوزادان دختر) را که رسم معمول و گسترده در روستاهای چين بود محو
کرد .بجای آن شعار «زنان نيمی از آسمان را بر دوش دارند» تبديل به
گفتمان مسلط شد .هنر نو تصاوير قوی از زنان ارائه داد .همه اينها را با
سلطه پاتريارکی که در جهان مسلط است مقايسه کنيد .چادر و روبنده،
صنايع سکس ،صنايع کارگاه های توليدی عرقريزان که بر بردگی زنان
کارگر می چرخد..... ،
يا به رشد اقتصادی نگاه کنيم .شوروی کار جديد و بيسابقه ای کرد.
يعنی يک اقتصاد برنامه ريزی شده ی سوسياليستی برقرار کرد .اين اولين
بار در تاريخ بود که رشد اقتصادي ،در مقياس اجتماعی  ،آگاهانه برنامه
ريزی شد .هر چند اقتصاد برنامه ريزی شده شوروی کار و پيشرفت
بسيار بزرگی بود اما دارای ضعف های بسيار جدی بود .مائو اينها را
جمعبندی کرد و گفت توليد را نبايد در درجه باالتر از نيازهای مردم
گذاشت؛ نبايد تکنولوژی را باالی مردم قرار داد؛ رشد موزون شهر و
روستا را بايد تضمين کرد .مائو گفت سياست را بايد در فرماندهی رشد
اقتصادی قرار داد و هدف آن بايد فائق آمدن بر تفاوت های ميان شهر و
روستا؛ صنعت و کشاورزي؛ کار فکری و يدی و بقيه تمايزات باشد.
اينها را مقايسه کنيد با آنچه در جوامع کنونی می گذرد .اينجا را
مقايسه کنيد باچين مائوئيستي .آن را مقايسه کنيد با نظام سرمايه داری
کنونی که سياره زمين را تبديل به سياره زاغه ها کرده است .در شوروی
لنين و استالين و چين مائوتسه دون تالش های عظيمی برای حمايت از
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مبارزات انقالبی در ديگر نقاط جهان شد .دستاوردهای اين انقالبات نه
تنها بطور راديکال اين جوامع را با جوامع سرمايه داری متمايز می کند
بلکه يک امکان کامال نوين را برای اينده بشريت نشان می دهد .آيا در اين
جوامع اشکاالتی بود؟ بله بود .حتا اشکاالت مهم و بزرگی بخصوص در
تئوری ها و متد بود؟ بله .بخصوص در مورد شوروی زمان استالين .آيا
جابجائی ها و مشکالتی که بخشی از پروسه انقالبی بود ،هزينه های
اجتماعی بزرگ در بر داشت؟ بله .اما آيا کسب قدرت دولتی به مشکالتش
می ارزيد؟ بله .آيا ب ايد دوباره برای کسب قدرت سياسی تالش کنيم؟ مسلما
بله .آيا بهتر از دولت های سوسياليستی قبلی می توانيم عمل کنيم؟ صد در
صد بلي .سنتز نوين باب آواکيان قطب نمائی برای همين منظور است.

حزب – دولت
سخنرانان حتا نتوانستند بطور صحيح کمبودها و اشتباهات واقعی آن
انقالب ها را شناسائی کنند .مثال بديو در مقاله ای که سال گذشته تحت
عنوان «فرضيه کمونيسم» در «نيو لفت ريويو» منتشر کرد می گويد:
« حزب يک ابزار نامناسب برای سرنگونی رژيم ارتجاعی تضعيف شده
بوده است .اما اصل دولتی در خودش فاسد و در نهايت غير موثر است.
سرکوب پليسی نمی توانست دولت سوسياليستی را از گشتاور درونی
بوروکراسی رها کند و در  50سال روشن بود که نمی تواند با رقابتی که
رقيب تحميل کرده بود همراهی کند».
بايد گامی به عقب بگذاريم .سوسياليسم يک دوره گذار است .آنطور
که مارکس و انگلس در خطوط کلی تبيين کردند و بعدها مائوتسه دون
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بسيار کامل تر تشريح کرد سوسياليسم يک دوره گذار ميان سرمايه داری
و کمونيسم است .کمونيسم در اين يا آن کشور رخ نخواهد داد بلکه در
مقياس جهانی وقتی که تمام طبقات ارتجاعی سرنگون شده و روابط
استثماری و ستمگرانه در همه نقاط جهان محو بشود متحقق می شود .اين
به معنای آن است که در کشور سوسياليستی هميشه خطر احيای سرمايه
داری هست .و آنطور که در قرن بيستم ديديم و در آينده هم احتماال اينطور
خواهد بود کشورهای سوسياليستی در جهانی که مملو از دولت های
ارتجاعی است ظهور کرده و تا مدتی در همين شرايط خواهند ماند .دولت
های ارتجاعی دست به محاصره کشورهای سوسياليستی زده و تالش
خواهند کرد آنها را در هم بشکنند .کمی فکر کنيد :شوروی اولين دولت
پرولتری در فاصله ميان  1111تا پايان جنگ دوم هميشه يا در حال جنگ
و يا مرهم گذاشتن بر زخم های آن و يا تدارک برای جنگ بود.
از سوی ديگر جامعه سوسياليستی هنوز بقايای جامعه کهنه را با خود
حمل می کند :هنوز پول رايج است و شکاف های اجتماعی موجود است
و تقسيم کار ميان کار فکری و يدی و تضاد ميان زن و مرد ادامه دارد و
ميراث فرهنگی و فکری و ارزشی گذشته و نيروی عادت موجود است.
بنابراين انقالب سوسياليستی با دو عامل شکننده روبروست :با زخم های
جامعه کهنه به دنيا می آيد و در جهانی چشم می گشايد که کهنه يعنی
سرمايه داری و امپرياليسم و روابط بورژوائی هنوز قوی اند .اين دو
عامل انقالب سوسياليستی را هميشه با خطر مواجه می کند .با اين خطر
فقط با ادامه انقالب در خود کشور سوسياليستی و انجام اين کار به مثابه
بخشی از انقالب کمونيستی در سراسر جهان و حمايت فعال از اين روند
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جهانی می توان رو در رو شد .و دوباره تاکيد بايد کرد که انقالب
کمونيستی فقط در مقياس جهانی می تواند متحقق شود.
آلن بديو رجوع زيادی به انقالب فرهنگی چين می کند .موضوع
انقالب فرهنگي ،حل معضل مربوط به خطر احيای سرمايه داری در
کشور سوسياليستی چين بود .نيروهای انقالبی توده های مردم را برای
ممانعت از احيای سرمايه داری بسيج و رهبری می کردند .و از طريق
اين پروسه مردم نهادهای جامعه و افکار و ارزشهای خود را تغيير می
دادند .و بطور فزاينده ای به خودشان به مثابه رها کنندگان بشريت می
نگريستند .خيزش های بزرگی مانند توفان ژانويه در شانگهای در سال
 1101بوقوع پيوست .اين توفان قدرت جا خوش کرده و تحکيم يافته
قدرتمندان محافظه کار حزب کمونيست را در شانگهای سرنگون کرد .اين
خيزش که تحت رهبری مائوئيستی بود ،در جريان تجربه کردن و
جمعبندی به ابداع اشکال جديدی از نهادهای قدرت پرولتری منجر شد که
عظيم ترين و با معناترين فرآيند تصميم گيری توده ای را ممکن کرده و
در همان حال به اندازه کافی قوی بود که جلوی ضد انقالب را بگيرد.
تجربه خيزش ژانويه شانگهای و تجربه کمون و کميته های انقالبی مورد
مناقشه است و ورود به بحث آن جالب است.
پس از پروسه کسب قدرت در دو سال  00تا  02انقالب فرهنگي،
دست زدن به دگرگونی های اجتماعی عميق تر ،ممکن شد .مثل اتخاذ
سياست فرستادن متخصصين و جوانان تحصيل کرده به روستاها .اين
سياست ها بازتاب طرق مشخص برای کاستن شکاف های ميان مناطق
شهری و روستائی و ميان کار يدی و فکری بود .در جريان انقالب
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فرهنگی ابعاد و سطح تجربه کردن و جوشش فکری بيسابقه بود .در
روستاها دهقانان ارزش ها و افکار ارتجاعی و پدرساالرانه را که هنوز
بر زندگی آنها سايه می افکند مورد بحث قرار می دادند .کارگران
کارخانه ها فقط مسائل مديريت کارخانه را مورد مناظره و بحث قرار
نمی دادند بلکه سياست های بهداشت و فرهنگ را نيز بحث می کردند.
هيچ آتوريته ای ورای انتقاد نبود .مردم آگاهانه مسئوليت می گرفتند .تمام
جامعه اين مسائل را بحث و مناظره می کرد .و از طريق اين پروسه بود
که حزب و دولت هم انقالبی شدند.
اين ها (مثال بديو) وقتی در مورد انقالب فرهنگی صحبت می کنند
اينطور می نمايانند که گويا فقط در فاصله  00تا  02اتفاق افتاد .يعنی
دوره ای که کسب قدرت اتفاق افتاد .و سپس دگرگونی های عميقی را که
به حول مسائل مهم مانند تضاد ميان کار فکری و يدي؛ ميان شهر و
روستا؛ شکل دادن به يک «اشتراک» (کامان) انقالبی نوين رخ داد ،از
صحنه حذف می کنند .در واقع آنچه پس از  02رخ داد تحکيم کردن
قدرت کسب شده و استفاده از آن برای عميق تر کردن دگرگونی های
عميق اجتماعی بود .واقعا بايد فکر کرد :چرا بديو انقالب فرهنگی را در
اين جعبه کوچولو می گذارد؟ و آن را در  02پايان يافته قلمداد می کند در
حاليکه واقعيت آنست که يک پروسه فراگير و عميق از تحوالت اجتماعی
پس از آن شروع شد و هشت سال ادامه داشت .بايد فکر کرد چرا؟
مشخصه اين گفتمان به ظاهر راديکال آن است که مشکل جامعه
سوسياليستی را در وجود بوروکراسی حزب-دولت می بيند .استدالل اين
است :اين جوامع تحت هدايت احزاب کمونيست بود و قدرت در آن توسط
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دولت پرولتری اعمال می شد .از آن جا که انقالب واژگون شد پس بايد
اين ابزار را دور ريخت :بايد حزب و دولت را دور ريخت!
اما نيروهائی که موجب شکست در شوروی و در چين شدند ( حتا با
وجود خيزش ها و تحوالت انقالبی بزرگ که پس از انقالب فرهنگی تا
سال  10رخ داد) بوروکراتهای بی چهره و بی طبقه نبودند بلکه
بورژوازی نوين بودند .اگر مشکل اين بود که اينها بوروکرات هستند يا
توطئه گرند آنگاه راحت می توانستيم از شرشان خالص شويم! مشکل در
روابط توليدی حاکم است که قدرت آن ها را توليد و بازتوليد می کند .اگر
در کشور سوسياليستی مشکل اين بود که بوروکرات های زيادی داشتند
آنگاه من می گفتم اوهو اين که خيلی راحت است؛ آن ها را از بين ببريم و
به طرف آينده ليز بخوريم .اما مشکل اساسی اين نبود .مائو بطور علمی
مشکل را تحليل کرد .آن کسانی که واژگونی انقالب را برنامه ريزی و
سازمان می دادند کسانی در مقامات باالی حزب و دولت بودند که راه
سرمايه داری را در پيش گرفته بودند .چيزی به نام «راه بوروکراتيک»
وجود خارجی ندارد .بوروکراسی در اشکال گوناگون حکومت ها و شيوه
های توليدی وجود دارد .بوروکراسی شيوه توليد نيست .يک شکل دولتی
نيست .عناصر بوروکرات داريم؛ و عملکردهای اداری و بوروکراتيک
ضروری موجود است که در جامعه سوسياليستی هم الزم خواهد بود.
آنچه مائو تشريح می کند اينست که کسانی در مقامات باالی قدرت راه
سرمايه داری را در پيش گرفتند .آن ها نه نماينده کمونيسم بودند و نه آنچه
سخنرانان اين کنفر انس «سوسياليسم دولت گرا» می خواندند .ضمنا بايد
گفت ،خيلی ببخشيد وجود کشورسوسياليستی مستلزم دولت است! اگر

100

دولت نباشد کشور سوسياليستی بوجود نمی آيد .بدون قدرت سياسی
طبقاتی نوين نمی توان اقتصاد سوسياليستی را سازمان و جهت داد .خير!
اينها نمايندگان «سوسياليسم دولت گرا» نبودند بلکه نمايندگان سرمايه
داری  --بخصوص نماينده بقايای سرمايه داری که هنوز ريشه کن نشده
بودند.
بنابراين در اينجا آن سه قطبی را که گفتيم در رابطه با انقالب
فرهنگی می توان ديد.

اگر پيشاهنگ کمونيست رهبری نکند ،کسان ديگری
خواهند کرد
بديو ميگويد انقالب فرهنگی شکست خورد زيرا نتوانست يک
دموکراسی بدون واسطه از پائين را تحکيم کند .و ادعا می کند الگوی
حزب-دولت مانعی در راه آن بود.
اين نوع رويکردهای صوری به دو دليل غلط اند .يکم ،همانطور که
گفتم اين ها دموکراسی را که جزو تئوری های سياسی قرن هيجده
بورژوازی است را يک پديده ناب و بی طبقه فرض می کنند .با اين فرض
آن را بلند می کنند و سپس اسم آن را کمونيسم می گذارند .اما واقعيت
چيست؟ در جهانی که به طبقات تقسيم شده است معنی و جايگاه
دموکراسی منطبق است بر جايگاه ،اهداف و جهان بينی طبقات حاکم.
 ...دوم ،اينها بر تضادهای عميق مادی و اجتماعی که مشخصه جامعه
طبقاتی است و بقايای آن در جامعه سوسياليستی تداوم می يابد ،سرپوش
می گذارند --منظورم تقسيم کار عميق ،نابرابری اجتماعی ميان زن و
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مرد ،ايدئولوژی فردگرايانه ،وغيره است .اين تضادها در پروسه تغييرات
سوسياليستی دستخوش دگرگونی عميق می شوند اما ناپديد نمی شوند.
پيشاهنگ کمونيست سازمان يافته برای رهبری انقالب پرولتری را
تضادهای ساختاری و بازتاب های اجتماعی و ايدئولوژيک آنها ضروری
می کند .اين ابزار نه فقط برای سرنگون کردن نظام سرمايه داری بلکه
ادامه انقالب در خود جامعه سوسياليستی نيز الزم است .آنچه اين مسئله را
پيچيده می کند تضادهای ساختاری عميق در جامعه است که خطر خيانت
به انقالب و احيای سرمايه داری توسط کسانی که در مقام رهبری
پيشاهنگ هستند را بوجود می آورد .در مقابل اين معضل و مشکل می
توان گفت :خب بهتر است که مقوله حزب پيشاهنگ رهبری کننده را کنار
بگذاريم و به دموکراسی ناب از پائين متوسل شويم! اما واقعيت آن است
که اگر پيشاهنگ پرولتری نقش رهبری را در جامعه سوسياليستی بازی
نکند کسان ديگری اين نقش را بازی خواهند کرد! به آن راديکال هائی که
می گويند بيائيد مقوله رهبری پرولتری را کنار بگذاريم بايد يادآوری کرد
که يک چيز را بورژوازی خيلی جدی و روشن و مستحکم است ضرورت
و نياز به رهبری است .و اگر در جامعه سوسياليستی رهبری پرولتری
نباشد جامعه سوسياليستی بقا نخواهد يافت .اگر پرولتاريا رهبری نکند يک
نيروی ديگر اينکار را خواهد کرد و خود همين مسئله بازتاب يک واقعيت
اجتماعی مادی و تضادی است که مشخصه جامعه طبقاتی است .اين بيان
آن تضادهاست .يک چيز را بورژوازی خوب می فهمد و محکم می گيرد:
رهبری و ساختار سازماني .سند «مانيفستی از حزب کمونيست انقالبی
آمريکا» اين مسئله را روشن بيان می کند :بديل های موجود عبارت از
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رهبری در مقابل بی رهبري؛ دموکراسی در مقابل غير دموکراسي؛
ديکتاتوری در مقابل غير ديکتاتوری نيستند .بديل اين است :راه
سوسياليستی يا راه سرمايه داري .رهبری می تواند جامعه را به اين يا آن
راه ببرد؛ دموکراسی و ديکتاتوری به اين يا آن نظام خدمت خواهند کرد:
يا به تقويت ستم و استثمار يا گشودن راه محو آن ها و محو هر چه زودتر
آن ها .نياز به حزب و دولت نيز زمانی محو خواهد شد :زمانی که آن
شرايط مادی که وجود اينها را ضروری می کند ديگر نباشد .اين امر با
تحقق کمونيسم در سراسر جهان ممکن خواهد شد ».اين يک اظهاريهء
علمی است در مورد مسئله رهبري ،دموکراسي-ديکتاتوری و اينکه
انتخاب واقعی در اين جهان چيست.
از سوی ديگر ،در مقابل گرايش سخنرانان اين کنفرانس ،کسان
ديگری هستند که معتقدند بايد به آنچه می دانيم بچسبيم و تجربه قرن بيستم
کافی است! اينها نگرشی مذهبی و دگماتيک نسبت به مارکسيسم دارند.
آنها به انقالب فرهنگی صرفا به مثابه يک اپيسود ديگر در تاريخ انقالب
پرولتری می نگرند .و ميگويند مائو با اين کار می خواست با دشمن
طبقاتی مقابله کند .پايان بحث .کمی بهتر از استالين عمل کرد .پايان بحث.
خير! آنان درک واقعی و عميقی از اينکه چرا انقالب فرهنگی ضروری
بود؛ اصول راهنمای آن چه بود و چه گسستی از استالين بود را ندارند.
آنان درکی از پروسه آگاهانه ای که انقالب فرهنگی به راه انداخت و
توسط اصل رفتن به سوی کمونيسم رهبری می شد ،ندارند.
در اينجا تحليلی که از تجربه موج اول انقالبات سوسياليستی ميدهم به
معنای آن نيست که ما بايد در همان سطح بمانيم .اول بگذاريد يک
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موضوع را روشن کنم .علت عمده ی واژگون شدن انقالبات سوسياليستی
موج اول (اول شوروی و بعد چين در سال  )1110در قدرت بيشتر
بورژوازی در درون اين جوامع و در سطح جهانی و روابط توليدی
بورژوائی در سطح جهانی بود .در همان حال ،برخی اشتباهات درجه دوم
ولی جدی نيز صورت گرفت که به شکست اين انقالبات کمک کرد .اين
اشتباهات علت شکست نبودند اما به شرايط شکست خدمت کردند.

سنتزنوين باب آواکيان
می خواهم به بخش آخر صحبتم که در مورد سنتز نوين است برسم.
در سی سال گذشته باب آواکيان به جمعبندی از اين انقالبات پرداخته؛
بطور همه جانبه از آن ها آموخته و رويکرد استراتژيک نسبت به انقالب
کمونيستی را عميق تر کرده است .به عالوه ،معانی استراتژيک تغييرات
بزرگی را که در سی سال گذشته در جهان رخ داده است تحليل کرده
است .آنطور که سند «آغاز يک مرحله نوين  -مانيفستی از حزب
کمونيست انقالبی آمريکا» خاطرنشان می کند ،اوضاع به گونه ای شبيه
زمان مارکس در قرن  11در ابتدای جنبش کمونيستی است .در آن زمان
مارکس يک چارچوب تئوريک برای جنبش کمونيستی تبيين کرد .آن
شرايط گذشته است و امروز در شرايط نوين نياز به يک چارچوب
تئوريک نوين برای پيشروی های جديد است .کاری است که باب آواکيان
دنبال می کند تبيين چنين چارچوبه جديدی است .بديو و دوستانش نيز
پيشنهاد می کنند که نياز به يک چارچوبه جديد هست .حتا در اين کنفرانس
صحبت از شباهت های امروز به زمان مارکس و قرن  11کردند .اما آن
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ها می خواهند به نقطه صفر بازگردند يابطور مشخص تر بايد گفت که می
خواهند به لحاظ زمانی به عقب ،به کمون پاريس و انقالب فرانسه باز
گردند .در حاليکه آواکيان بر هر آنچه به لحاظ تئوريکی و پراتيکی در
مرحله اول گذشته است تکيه می کند؛ درس ها و اشتباهات آن را جمعبندی
می کند و بر اين پايه سنتزی نوين و عاليتر ارائه می دهد  -يک سنتز
نوين .در اينجا به برخی عناصر کليدی سنتز نوين اشاره خواهم کرد اما
بحث کوتاه من جای مطالعه آثار باب آواکيان را نمی گيرد .در ميان اين
آثار کتاب «مشاهداتی بر هنر ،علم و فلسفه» بسيار مهم است .همچنين
مقاله «يک دولت بنيادا متفاوت» و بسياری نوشته های ديگر .
می خواهم با موضوع فلسفه آغاز کنم .در قلب سنتز نوين ،بررسی
نقادانه آواکيان از بنيادهای فلسفی کمونيسم قرار دارد تا آن را بر پايه ای
کامال علمی مستقر کند .يک مثال می زنم .مارکس بطور علمی آشکار
کرد که در تاريخ بشر انسجامی وجود دارد .و تاريخ صرفا يک گلوله
سردرگم نيست .بلکه انسجامی در آن موجود است ( اين واژه ی خود
مارکس است) .و اين انسجام ريشه در اين واقعيت دارد که نيروهای
توليدی از يک نسل به نسل ديگر رسيده است .اين نيروهای توليدی
معموال پويا و در حال تکامل هستند و هنگامی که با روابط توليدی
(روابطی که انسان ها ميان خود برقرار می کنند تا نيازهای خود را توليد
کنند) در تضاد قرار می گيرند ،اين روابط توليدی تبديل به مانعی در
مقابل نيروهای توليدی می شوند .در اين هنگام تغييرات بزرگی مانند
انقالب فرانسه رخ می دهد .که انقالب بورژوائی بود .يا جنگ داخلی
آمريکا که کامل شدن انقالب بورژوائی بود.
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آواکيان خاطرنشان می کند که هنگام تبيين چارچوب ماترياليسم
تاريخی توسط مارکس و انگلس ،برخی بقايای نظام فلسفی هگلی به درون
مارکسيسم انتقال يافت .بطور خاص مقداری گرايش «اجتناب ناپذيري» را
در آنها می توان مشاهده کرد .گرايش فلسفی «اجتناب ناپذيري» يعنی
اعتقاد به اينکه اتفاقاتی که افتاده است ضرورتا بايد رخ می دادند .آواکيان
خط سير اين گرايش «اجتناب ناپذيري» موجود در مارکسيسم را دنبال
کرده و به «نفی در نفي» هگل می رسد .نگرش نفی در نفی به معنای آن
است که پديده ها آنگونه تکامل می يابند که يک چيز خاص توسط ديگری
نفی می شود که به نوبه خود به نفی ديگر و ديگر می انجامد و هر بار
سنتز شامل عوامل قبلی هست اما در سطحی باالتر .يکی از بکار بست
های اين درک فلسفی توسط مارکس و انگلس اين بود که تاريخ تکامل
جوامع بشری را از يک نوع به نوع ديگر به مثابه يک سری نفی در نفی
ببينند .به اين شکل که اول جامعه کمون اوليه بود که با جامعه طبقاتی
«نفي» شد و اين «نفی در نفي» باالخره به جامعه بی طبقه اما در سطحی
عاليتر خواهد رسيد؛ از کمون اوليه تا کمونيسم .
اما چنين درکی درست نيست و رسيدن به کمونيسم «اجتناب ناپذير»
نيست .ما تاريخی خداگونه نداريم که همه چيز را بی وقفه به سوی
کمونيسم می راند .به عالوه ،پس از رسيدن به کمونيسم خشونت و تخاصم
ميان انسان ها باالخره خاتمه خواهد يافت اما کمونيسم هم با تضاد و
مبارزه و مناظره رقم خواهد خورد که در شرايط عدم وجود تضادهای
طبقاتی پيش خواهد رفت و چيز خوبی خواهد بود .زيرا اين مبارزات دائما
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به درک و شناخت بيشتر از اينکه چگونه می توانيم واقعيت را طبق منافع
عمومی بشريت تغيير دهيم منجر خواهد شد .
نگرش «اجتناب ناپذير» نگرش غلطی از تاريخ است .نگرش خط
مستقيمی از تاريخ يا نگرش قدرگرايانه از رسيدن به کمونيسم –
کمونيسمی که تقريبا به شکلی اتوپيائی عاری از هر تضاد و مبارزه ای
است  --در استالين بسيار پر رنگ بود .مائو از اين ديدگاه ها و متد ها در
جوانب بسيار مهمی گسست کرد .اما حتا برخی اوقات مائو نيز می توان
ديد که به تکامل تاريخی از لنز اجتناب ناپذيری تاريخی می نگرد .آواکيان
گسستی را که مائو از استالين کرد جلوتر می برد و از برخی درک های
مائو نيز گسست می کند .آواکيان بر وجود انسجام در تاريخ بشر تاکيد می
گذارد .اما همچنين تاکيد می کند که در مسير تکامل بشر ،مسيرهای
متفاوتی موجود است .هر چند اين جاده ها در معرض محدوديت های
بسيار واقعی هستند ،به اين معنا معين هستند اما بر پايه مسيری از پيش
تعيين شده پيش نمی روند .مرتبط با اين مسئله ،آواکيان درک کمونيستی از
نقش و قدرت بالقوه آگاهی را تکامل بسيار بيشتری داده است .به عبارت
ديگر ،تا آن حد که بطور علمی و عميق خصلت متناقض پيچيده و چند
اليه ای (چند وجهي) جامعه را با تمام محدوديت ها و جاده های متفاوت
ممکن درک کنيم .با داشتن اين درک علمی ،آزادی عمل ما در تاثير
گذاری بر اوضاع و تغيير جهان بطرز خارق العاده ای گسترش می يابد .
سنتز نوين جوانب فلسفی ديگری هم دارد .اما در اينجا وقت پرداختن
به آن ها نيست .اما به يک نکته می خواهم اشاره کنم و آنهم گرايشات و
اشکاالت موجود در جنبش بين المللی کمونيستی است .بطور مثال

107

پراگماتيسم .پراگماتيسم اين ايده است که اگر چيزی کار کند و بطور فوری
فايده مند باشد حقيقت است .اين در استالين بسيار برجسته بود .در اين
رابطه آواکيان به حيطه فعاليت علمی در شوروی نگاهی کرده است.
بطور مشخص بيولوژی و ژنتيک .مشخصا به ماجرای تقويت و ارتقاء
ليسنکو .ليسنکو يک اگرونوميست در دهه  1100بود .او نظريه ای داشت
به اين نحو که اگر خصلت يک گياه را عوض کنيم ،اين خصلت به نسل
های ديگر هم منتقل می شود .اين تئوری در تضاد با بيولوژی مدرن و
علم ژنتيک قرار داشت .اما اين تئوری جذاب بود زيرا وعده گسترش
سريع توليد دانه های خوراکی را در شوروی می داد .ليسنکو طرفدار
انقالب بود و دارای خاستگاه طبقاتی کارگری بود .اما نظر دانشمندان
ديگر که انقالبی نبودند و از منشاء کارگری نمی آمدند صحيح و نظر
ليسنکو غلط بود .رويکردی که در پيش گرفته شد تبديل به مانعی در
پروسه پژوهش های علمی و ياد گيری از درون بينی های ديگران و
کسانی که در اردوی مخالفين اين نظريه بودند ،شد .آواکيان به اين واقعه
بازگشته و سعی می کند تمام درس های متدولوژيک آن را بيرون بکشد.
به جای اينکار راحت می توان گفت :اوه استالين ديوانه بود؛ سرکوب علم
و خالقيت در ژن های او بود .ها ها ها! ديوانه ی قدرت بود و غيره.
خير! باب آواکيان با تحليل علمی از اين مسئله از آن راززدائی می کند.
سوال می کند ،اشکاالت متدولوژيک استالين چه بود؟ و ما چه درس هائی
می توانيم از آن بيرون بکشيم؟ استالين چطور فکر می کرد؟ پراگماتيسم
او چه بود؟ مائو در مورد استالين می گويد ،تفکر چوبينی داشت .اگر ما
واقعا در تغيير جهان جدی هستيم بايد عميقا درگير اين مشکالت شويم .
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مرتبط با اين اشکال ،اشکال ديگری بود که آواکيان اسمش را
«حقيقت طبقاتي» گذاشته است .که يک رويکرد بسيار غير علمی به
حقيقت است و اينطور است که :پرولتاريا حقيقت خود را دارد و
بورژوازی حقيقت خود را دارد .
اما حقيقت ،حقيقت است .ياوه ياوه است و مهم نيست که کی و چه
طبقه ای آن را گفته است .حقيقت ،يک چيز عينی است .اما اينکه حقايق
چگونه در دست گرفته می شوند و چگونه در جامعه بکار بسته می شوند،
با استفاده از اين دانش در جامعه چه اتفاقی می افتد؛ مسئله ايست که کامال
با موضوعات طبقاتی و مبارزه طبقاتی مرتبط است .قبال مثالش را زدم
که بيو ژنتيک چگونه بکار بسته شد .و در جهان ،بر سر اين بکاربست
مبارزه طبقاتی هست .از سوی ديگر ،بر سر خصلت و محتوای هر
تئوری علمی مبارزه ی علمی هست .و اين مبارزه برای کشف حقيقت
دارای خصلت طبقاتی نيست .اين فرق دارد با اينکه اين دانش برای چه
به مصرف خواهد رسيد و پژوهش علمی در چه چارچوبی در جريان
است؛ چه کسانی درگيرند و هدف چيست .همه اينها دارای خصلت طبقاتی
و متصل به مبارزه طبقاتی است .هدفم از اين حرف ها چيست؟ می خواهم
بگويم که حقيقت دارای خصلت طبقاتی نيست و اينکه کمونيسم ،يک علم
است .با واقعيت درگير می شود ،آن را به گونه ای زنده آزمايش می کند،
سرچشمه ها و قوای محرکه واقعی جامعه ،جهان و طبيعت ،ساختارها و
پروسه های واقعی ،گرايشات و ضد گرايشات که در سير تکامل پديد ها
دخيل هستند را بررسی می کند .کمونيسم به مثابه علم به تضادهای اساسی
که قوه محرک وضع هستند اشاره می کند .اما اين يک علم زنده و پايان
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ناپذير است که مرتبا تکامل می يابد .آنهائی که می خواهند به قرن 12
بازگردند (مانند بديو) به ما می گويند که کمونيسم يک علم نيست .صرفا
يک الگوی فکری و الگوی مقاومت است که نقطه تمرکزش برابری است.
دگماتيست هايئ که می گويند ما به اندازه کافی می دانيم و کمونيسم
برايشان يک نوع مذهب است؛ مارکسيسم را يک سيستم بسته می بينند که
هر چه را الزم بود بداند می داند و نمی توان از کنش با گفتمان های
ديگر ،بخصوص گفتمان های مخالف ،چيزی ياد گرفت.
آواکيان تالش کرده است کمونيسم را بر پايه هائی علمی تر قرار دهد
و از اين منظر ،کنش با مکتب های فکری و ديگر عرصه های تالش و
فعاليت بشری را عميقا درک می کند و مرتبا با واقعيت که همواره در
حال تغيير است ،دست و پنجه نرم می کند .زيرا درک واقعيت متغير،
برای تغيير جهان تعيين کننده است .
يک جنبه ديگر از سنتز نوين تعميق درک از انترناسيوناليسم و
انقالب کمونيستی به مثابه يک انقالب جهانی است .در اين رابطه آواکيان
اصولی را فرموله کرده است .اول ،مبارزه طبقاتی در هر کشوری بيشتر
با تضادهای سطح بين المللی تعيين می شود تا با شرايط داخلی يا تکامل
تضادهای صرفا داخلی و بی ارتباط با چارچوب بين المللی در آن کشور
مفروض .مثال انقالب بلشويکی  1111را در نظر بگيريم .اوضاع
انقالبی که رهبری انقالب توسط لنين و کسب قدرت را ممکن کرد؛
اوضاعی بود که در گره گاه خاصی از جهان شکل گرفت که جنگ جهانی
جريان داشت و بطور راديکال بر روی شرايط روسيه تاثير گذاشت و در
شرايط وجود يک حزب انقالبی با خط و رهبری لنين ،يک پيشرفت
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انقالبی بزرگ را ممکن کرد .دوم ،آواکيان گرايشات ناسيوناليستی درون
جنبش کمونيستی را در رابطه با درک از انترناسيوناليسم عميقا بررسی
کرده است .گرايش ناسيوناليستی درون جنبش کمونيستی ،انترناسيوناليسم
را بسط انقالب خود به نقاط ديگر می بيند .يعنی نقطه عزيمت انقالب
کشور خودت است که از آنجا به بيرون بسط پيدا می کند .در حاليکه بايد
به صحنه جهانی نگريست و انقالب کشور خود را نيز بايد از موضع تمام
جهان ديد .نقطه عزيمت بايد جهان باشد و نه کشور خود .حتا اگر کشور
خود ،کشور سوسياليستی باشد .حتا در اينصورت و بخصوص در
اينصورت نقطه عزيمت بايد انقالب جهانی باشد .در گذشته ،رويکرد به
انقالب جهانی ،با عزيمت از انقالب خود به بيرون بود .رويکرد غلط به
انقالب جهانی ،يعنی با عزيمت از منافع فوری انقالب در کشور خود ،در
دهه  1100شوروی تقويت شد .دفاع از اولين کشور سوسياليستی يک
ضرورت حياتی و وظيفه عاجل بود .اما ميان ضرورت دفاع از کشور
سوسياليستی و همزمان ضرورت توسعه انقالب در کشورهای ديگر،
تضادی واقعی موجود است .عدم تشخيص اين تضاد يا انکار وجود اين
تضاد باعث شد که شوروی مبارزات انقالبی کشورهای ديگر را قربانی
دفاع از خود کند يا اينکه تالش کرد که قربانی کند .گفتن اين حرف
دردناک است اما واقعيت دارد .اين گرايش حتا تا حدی در مائو تداوم
يافت .
آواکيان از اين تجربه جمعبندی کرده و اين اصل را تکامل داده که
قدرت پرولتری بايد توسعه انقالب جهانی را باالی همه چيز حتا ورای
توسعه انقالب در کشور خود قرار دهد .بنابراين دولت سوسياليستی قبل از
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هر چيز بايد يک منطقه پايگاهی برای انقالب جهانی باشد .صحبت را
کوتاه کرده و چند نکته را در مورد مدل راديکال نوينی که باب آواکيان از
جامعه سوسياليستی می دهد می گويم.
اين مدل ،خود را به دستاوردهای موج اول بخصوص تجربه انقالب
فرهنگی چين متکی می کند اما به ورای آن تجربه نيز می رود.
ديکتاتوری پرولتاريا شکل قدرت دولتی و حاکميت طبقاتی است که
پرولتاريا و متحدينش را قادر می کند جامعه را در دست گرفته ،آن را
دگرگون کنند و آن را به جلو به سوی کمونيسم حرکت دهند .همانطور که
گفتم ،کمونيسم اجتماع جهانی بشريت است که در آن انسان ها مرتبا جهان
و خود را در اين پروسه تغيير می دهند .اين فرآيند نيازمند نوعی رهبری
خالق است که مبارزات پيچيده اين راه و فائق آمدن بر چالش های اين راه
را رهبری کند .اين قدرت بايد خود را حفظ کند و جلوی بازگشت سرمايه
داری را بگيرد.
اما همانطور که باب آواکيان تاکيد می کند ،سوسياليسم بايد مکانی
سرزنده و هيجان انگيز باشد؛ جائی که مردم بخواهند در آن زندگی کنند و
دروازه های رفتن به سوی کمونيسم را باز کند .در اينجا از نقطه نظر نياز
جامعه سوسياليستی به جوشش فکری و نارضايتی ،برخی از نتيجه گيری
های باب آواکيان را مورد تاکيد قرار می دهم .در سوسياليسم توده های
مردم بايد برانگيخته شوند که جامعه را به سوی کمونيسم اداره کرده و
تغيير دهند .جامعه سوسياليستی نيازمند آن است که اقشار وسيع مردم را
به حول ايجاد يک جهان ديگر متحد کند .اين جامعه سوسياليستی است.
جامعه سوسياليستی يک جمهوری کارگری نيست .نه! ما صحبت از
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جامعه ای می کنيم که همه اقشار مردم و خود ما را در جهت متولد کردن
يک جهان نوين هدايت می کند .
در اين رابطه است که آواکيان بر اهميت تجربه فکری ،هنری و
علمی در جامعه سوسياليستی و نقشی که روشنفکران می توانند بازی کنند
تاکيد می کند .روشنفکران منبع مهمی برای حل مسائل کنکرت اداره
جامعه و افزودن بر دانش بشر هستند .جوشش فکری و علمی برای
جستجوی حقيقت ،برای اينکه مردم جهان را عميقا بشناسند تا بتوانند آن را
تغيير دهند ،ضرورتی حياتی است .آواکيان تاکيد می کند که بدون
جستجوی بی وقفه و بی مانع برای دستيابی به حقيقت ،نمی توان به
کمونيسم دست يافت .برای تغيير هر چه آگاهانه تر و ريشه ای تر جهان
بايد آن را به عميق ترين شکل ممکن درک کرد و شناخت .در همان حال،
جوشش فکری به تحرک و سرزندگی و روحيه جدل که بايد مشخصه
جامعه سوسياليستی باشد خدمت می کند .يکی از نقاط مثبت روشنفکران و
حيات روشنفکری آن است که گرايش به آن دارند که به پديده ها با زوايا و
راه های جديد نگاه کنند و درک های مسلط و حاکم را به چالش گيرند.
البته روشنفکران خوب را مد نظر دارم .خيلی از به اصطالح «متفکرين»
هستند که درک های حاکم را به چالش نمی گيرند و با آن ها همراهی می
کنند .اما در کل روحيه چالش گر و زير سوال بردن و ساده قبول نکردن
ادعاها در ميان روشنفکران هست .اين بسيار خوب است و در سوسياليسم
بايد خيلی بيشتر باشد .
تاريخا توده های مردم از عرصه کار با ايده ها (توليدات فکري)
بيرون رانده شده اند و کارکرد جامعه بورژوائی به گونه ايست که اقليت
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کوچکی از مردم (روشنفکران) می توانند درگير عرصه کار با ايده ها
(توليدات فکري) بشوند در حاليکه اکثريت بزرگ بشريت استثمار می
شود و به حيطه فعاليت روشنفکری ممنوع الورود است .جامعه
سوسياليستی بايد اين وضع را عوض کند .بايد استثمار را خاتمه دهد و
توده های مردم را قادر کند که وارد فعاليت فکری و کار با ايده ها شوند؛
در مورد مسائل مربوط به همه عرصه های جامعه فکر کنند و نظر دهند.
و انقالب فرهنگی چين به گونه ای قوی و نافذ به اين مسئله پرداخت.
باب آواکيان می گويد ،عالوه بر اين ،جامعه سوسياليستی بايد فضا و
امکان برای روشنفکران فراهم کند .آنان نياز به هوای تنفس دارند.
هنرمندان و دانشمندان نيازمند امکان و فضای انجام کارشان هستند .از
يکسو ،جامعه سوسياليستی نمی تواند رابطه برج عاجی ميان روشنفکران
و توده های مردم را که در جوامع طبقاتی سرمايه داری موجود است
بازتوليد کرده و حفظ کند .اما از سوی ديگر ،نبايد روشنفکران را در
فضائی تنگ محصور و سترون کند .بلکه بايد با آنان متحد شده ،آنان را
رهبری کرده و استعدادهايشان را شکوفا کند .در اينجا بايد گفت که در
جوامع سوسياليستی قبلی در اين زمينه اشکاالت زيادی بود .و اين شامل
انقالب فرهنگی در چين سوسياليستی هم می شود .اين گرايش بود که آن
دسته از فعاليتهای فکری که در آن مقطع به دستور کار سوسياليستی
خدمت نمی کنند ارزشی ندارند و حتا گمان می شد که مخل اين دستور کار
هستند .در انقالب فرهنگی هم اين گرايش بود که به روشنفکران فقط به
صورت مشکل نگريسته شود و اهميت کار و فعاليت روشنفکران و
پروسه غنی آن در ارتباط با سوسياليسم درک نشود.
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در بازبينی تجربه سوسياليستی پيشين و ارائه مدل نوين برای جوامع
سوسياليستی آينده ،باب آواکيان بر روی نقش نارضايتی در جامعه
سوسياليستی نيز پرتو می افکند .باب آواکيان می گويد ،در جوامع
سوسياليستی نه تنها نارضايتی بايد مجاز باشد بلکه بايد فعاالنه تشويق شود
و توجه کنيد :اين امر ،شامل مخالفت با سوسياليسم و دولت سوسياليستی
نيز هست .اين در درک جنبش کمونيستی امر جديدی است .سوال
اينجاست که چرا نقش نارضايتی در کارکرد جامعه سوسياليستی مهم
است؟ زيرا بر روی نقص ها و مشکالت جامعه نوين پرتو می افکند.
زيرا ،به روحيه نقادی که بايد جامعه سوسياليستی با آن اشباع شود ،خدمت
می کند .نارضايتی می تواند به کشف حقيقت و دگرگون کردن بيشتر
جامعه سوسياليستی خدمت کند .بدون اينگونه تالطمات نمی توان به
کمونيسم رسيد .بنابراين برای درک جهان نياز به جوشش فکری ،مناظره
و نارضايتی است .اين پروسه در هر مقطع معين ،پنجره ای را می گشايد
برای ديدن آن چيزی که در اعماق جامعه در حال جوشيدن است و دريچه
ای را باز می کند برای ديدن جاده ها و راه حل های ممکن.
اگر به خاطر آوريد ،در ابتدای سخنرانی از باب آواکيان نقل کردم که
چگونه جاده ها و راه های مختلفی در مقابل توسعه جامعه بشری باز می
شود که در بيشتر مواقع اين راه های ممکن خيلی واضح نيست و بصورت
غير مترقبه خود را نشان می دهند .بسياری از اين مشکالت در جريان
مکاشفات روشنفکری ،مناظره و جوشش فکری و نارضايتی از عمق به
سطح آمده و بر آن ها پرتو افکنی می شود .اما همچنين اين واقعيتی است
که شايد رهبری اشتباه می کند .رهبری بر حقيقت انحصار ندارد .شايد
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دارد اشتباه می کند يا يکجانبه عمل می کند يا شايد تنگ نظرانه فکر می
کند .ديالکتيک ميان حزب و توده ها ،ميان رهبری و رهبری شونده،
بسيار مهم است .و اگر رهبری در جامعه سوسياليستی فعاالنه نارضايتی
را تشويق نکند آنگاه رابطه ميان رهبری کننده و رهبری شونده يکجانبه
می شود .يکطرفه و تماما رهبری خواهد بود .در اينصورت ،با ديالکتيک
ميان رهبری و رهبری شونده درگير نيستيم .در اينصورت در واقع
روحيه نقادی در هر دو سوی جامعه کند و سست می شود :هم از سوی
آنانی که رهبری می شوند و هم از سوی رهبری که عادت می کند به
اينکه خود را بازبينی و تجزيه و تحليل نقادانه نکند .
در مدلی که باب آواکيان ارائه می دهد ،يک هسته مستحکم خواهد
بود :رهبری نهادينه شده ی حزب کمونيست در جامعه سوسياليستي .و
بخش گسترده تری از جامعه نيز بخشی از اين هسته مستحکم است :بخشی
که نسبت به ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا ،اينکه قدرت را بدست طبقات
بورژوازی سرنگون شده يا نوظهور نخواهيم داد و هدف ،رفتن به سوی
کمونيسم در جهان است؛ روشن است .بگذاريد يک نکته را با صراحت
بگويم :هر گونه اهمال در حفظ چنين قدرتی و شل گرفتن ضرورت حفظ
اين قدرت يک جنايت عليه بشريت خواهد بود .بنابراين ،بايد قدرت را
حفظ کرد .و اين هسته مستحکم متعهد است که جامعه را به سوی کمونيسم
ببرد و متعهد است که مبارزه را عليرغم پيچ و خم ها و از درون پيچ و
خم ها ادامه داده و پيش برد .اما در اين چارچوب ،اين هسته مستحکم بايد
حداکثر االستيسيته (کشساني) را بوجود آورد .يعنی افراد بتوانند افق های
خود را دنبال کنند ،يعنی افراد بتوانند در جهت های متفاوت و متنوع
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خالقيت بخرج دهند .و بيائيد زمينی ترش کنيم :به معنای آن است که مردم
دست به اعتصاب ،اعتراض و تظاهرات و خيزش زنند؛ در جامعه همه
نوع چالش گری موجود باشد .باب آواکيان تاکيد می کند که اين نوع
جامعه ،جامعه ای با اين بافت ،فاصله گرفتن از راهی به سوی کمونيسم
می رود نيست .بعضی ها ممکنست بگويند :آخر چرا بايد اينکارها را
بکنيم؛ آيا سريعتر به مقصد نمی رسيم اگر در خط مستقيم به حرکت ادامه
دهيم؟ خير .اين دور شدن از راه کمونيسم نيست بلکه بخش تعيين کننده از
پويش های ايجاد آن نوع جامعه ايست که برای رسيدن به کمونيسم ،که در
آن انسان ها آگاهانه جهان و خود را تغيير می دهند ،ضروری است .شک
نيست آنچه را تشريح کردم (مدل نوين از سوسياليسم) بدون خطر نيست.
بدون شک نيروهای ارتجاعی در درون همه اين پروسه هائی که نام بردم
مانور داده و ضربه خواهند زد .حتما در فضائی که خيزش و نارضايتی و
تظاهرات ضد دولت و در دفاع از دولت خواهد بود حتما اين نيروها فعال
خواهند بود .اما نمی توان بخاطر ممانعت از اين خطرات و ممانعت از
سوء استفاده مرتجعين ،حال و هوای جامعه را سرد و زمستانی کرد .اين
يک چالش و تضاد بزرگ است .دولت پرولتری بايد ميان مخالفت با
سياست های مختلف و حتا مخالفت با سوسياليسم و تالش های سازمان
يافته برای سرنگونی دولت سوسياليستی يک خط تمايز روشن بگذارد .اين
امری بسيار پيچيده است .و برای همين است که باب آواکيان می گويد،
جامعه سوسياليستی بايد آماده و مايل باشد تا لبه پرتگاه و در هم شکسته
شدن ،تا نزديکی از کف دادن قدرت (ولی نه از کف دادن آن) برود .و اين
بايد يک جهت گيری استراتژيک باشد .اين نوع عملکرد نه تنها دور شدن
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از کمو نيسم نيست بلکه بخشی از پروسه رفتن به سوی کمونيسم است.
مدل «هسته مستحکم با االستيسيته بسيار» يک جهت گيری اساسی برای
آينده ارائه می دهد که می تواند بر کمبودهای موج اول فائق آيد .مطمئنا
در موج دوم ،پراتيک بسيار غنی تر از تئوری خواهد بود .اما اين مدل
يک جهت گيری پايه ای ارائه می دهد .
باب آواکيان تجربه موج اول انقالب سوسياليستی را با اين روش
نقادانه و چالش گرانه و با اين پرسپکتيو که بشريت چگونه می تواند به
کمونيسم برسد ،چگونه می توان ابزار و متد انقالب کمونيستی را با
اهداف آن همگون و سازگار کرد و آگاهانه همگون نگاه داشت؛ بررسی و
جمعبندی کرده است .
در اينجا من عرصه های زيادی را بحث کردم و يک کم هم زياده
روی کردم .می خواهم کمی در مورد رويکرد به انقالب صحبت کنم اما
می توانيم به اين موضوع در بحث آزاد بپردازيم .
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