
  الفبای انقالب

 فاضل غیبی

 جریان چپ آشنا درهای از تبلیغات مبتذل سوار بر واژه ایگسترده ، چنان موج»جهان آزاد« پس از تجاوز وحشیانۀ روسیه به
ان جامعه ب ۀروزگاری از جملروزی که که باید دستکم برای هواداران صادق این جریان  به راه افتاده استها در رسانه ه نخب
» چپ روس« هایهای رژیم اسالم از کلیشهسایبریاستفادۀ وءسباشد. انگیز یا الاقل حیرترفتند، تکان دهنده شمار م

از آشنایی با  کهبه جریان چپ بنگرد چنان  دیری نخواهد پایید نسل جوانزن است که همان دل بدپوتین چن برای پشتیبان از
ر به شعور اجتماع این خود ضربه و ،ای فکری مارکسیسم بپرهیزددستاورده با رو باید خواهد بود. از اینما ایرانیان ای دی

نگرش  "آداب" این گیر و دار تأثرانگیزدر  کهبخواهیم از ایرانیان که به گفتارهای سیاس عالقمندند، پافشاری فراوان 
عاطف بدان  پیوندهای ر اثرروی از جریان که زمان بدنبالهصورت در این ، زیرا در غیرندکار بنده ب سیاس را نیزاجتماع و 
   د ماند. نباق خواهخورده، و چرا نه؟! فریب» زدهسیاست«د، ناوابسته شده

،جهانخواران در خدمت اهداف  دور افتاده وه ان از اصل خود بدچن »جبهۀ جهان چپ« امروزه قرار و اسالم چین  روس
به بود که  مارکساین فلسفۀ  ساساًاکه  حال در ؛بیندمدریوزگ ویی ادامۀ حیات خود را در گرو چنین که گاست گرفته 

های پدیدهشناخت  مسیردر توان برداشت و روش را ارائه داد که به کم آن م "شناخت دنیا"گام اساس در راه نوبۀ خود 
، اجتماع و انسانپیچیدۀ    د. کوشی طبیع

ایشناخت صرف رشمار برخوردارند که ی پیهااز ویژگ ی پیچیده مانند جامعۀ بشرییهابه این روش پدیدهبنا  به  آنها ی
، اقتصادی وزیرمجموعهرا به  هجامعهای حت اگر ویژگ زیرا ،کندشناخت درست از پدیده کم نم  نگفره های تاریخ

ه  ؛یابیمکند، نمای به کدام سو حرکت مالزم و کاف برای اینکه ببینیم جامعه هایبازهم نشانهتقسیم کنیم، نیز و...  باید بل
ر در نظر نش و واکنش با را در کُ های پیچیدههای پدیدهویژگ دی یریمی تضاد «و  »عمده«از میان آنها ی ویژگ  و ب
در این صورت میان . کنیمبین ه را پیشآت پدید هایسرنوشت و روند یمتوانبا تکیه بر آن م ، کههیمرا تشخیص د »اصل

  . خواهد آمدهماهنگ الزم برای رشد سالم جامعه فراهم  »ارادۀ جمع«و  »عینیت اجتماع«

ن نیسته ب» تضاد عمده«این  تشخیص البته تاریخ سدۀ بیستم نشانگر اشتباهات بسیاری است که با  و ،سادگ مم
ویژگ خود مارکس از جمله  ؛دست یافته است تازه یهایکشورهای پیشرفته به افقآموزی از آنها اندیشۀ انتقادی در تجربه
 هایکه پیشرفت حال بخوان: استثمار کارگران) تشخیص داد، در»(تولید ارزش اضاف«به اشتباه در  را »داریسرمایه«عمدۀ 

 امااز میان نخواهد رفت،  نه تنهااستفاده از این موتور  به سببری داو سرمایه داری استموتور پیشرفت سرمایه ،علم و فن
  سوی ساختارهای سوسیالیست دگرگون خواهد شد. ه بدر راه پیشرفت 

و  داری هستندفروپاش نظام سرمایهدر انتظار کماکان تا به امروز  او این بود که پیروان یاشتباه مارکس  این هایپیامداز 
" امید "داشتن این هابرای زنده نگ کنند. باور م» داری غارتگر و جنایتکارسرمایهبحران «دربارۀ را هر راست و دروغ واه

راین اشتباه  و عمده نشان دادن  هابازی با فاکت درسرخ روس  "امپریالیسم" که ن شدآفریزمان فاجعه ،در کنار موارد دی
نیم  نزدی» جنگ سرد«با دامن زدن به  برقرار کرد و خود را بر بخش مهم از جهانتبلیغ وذ نف ،عمده های غیرویژگ

را از مسیر عادی پرشمار  جوامعخود  انۀجهانگیرهای هدفو در خدمت  دست زدافروزی جنگبه اسر دنیا تسده در سر
   اشت.پیشرفت باز د

ری که م ای مانند بدن انسان و یا هر پدیدۀ زندهتوان از روش شناخت مارکس فراگرفت این است که اصل بسیار مهم دی
ر جامعه از ویژگ در میان دو پارۀ اصل  »تضاد عمده« مهم این است که ون بسیار برخوردار است، اماهای درون و بیرپی

فقط در نهایت  ای، هر پدیدۀ زندهبشری امعۀرغ گرفته تا بدن انسان و یا جماز تخم. کندمدرون پدیده سرنوشت آن را تعیین 
ر آنکه  ؛های درون را تا حدی تغییر دهدویژگبرخ تواند فقط م بیرونعوامل های درون خود است و نشتابع ک م

ند "مرغ تخم" ر نم ن صورتطبعاً در ای ، که گردد» استعمار«و یا نیروی خارج اشغال  توسطری کشوو یا  بش توان دی
  زنده سخن گفت.ای از پدیده



ونه ایران را به که ست تا نشان دهد ا کاف ۵٧نمونۀ انقالب  نکبت امروزی غرقاب نادیده گرفتن دو روش یاد شده چ
که تضاد و درگیری  اقناع چنین بیان داشتبا ظاهری منطق و ها پیش از آن حزب توده . بنیان انقالب را دههفروافکند

ر سدّ اصل در برابر پیشرفت ا  »غارت امپریالیست«اگر به الجرم است و » تضاد با امپریالیسم«یران، عمده و به عبارت دی
الت و موان  ر مش نقالب پیش از ا هگشوده خواهد شد. در دهپیش روی جامعه پایان داده شود، راه برای غلبه بر همۀ دی

سوی جهنم اسالم ه ، راه باز آن خود کردند را» تحلیل«روهای اسالم نیز این به تقلید آنها نیو  نوین جریانات چپ که
 .رفتباد  هبدوستان ایران ۀهای صادقانگشوده شد و همۀ کوشش

وابسته است و دوست و داد و پیشرفت کشور فقط به کوشش ملت ایرانیان در دوران رضاشاه هماهنگ و هماواز بودند، که 
ر کشورها موجبس های روس کمونیست اتتوان تصور کرد که گسترش تبلیغاست. از این رو م نیت و رفاهام تد با دی

نمایی کشورهای هایی نیاز داشت، اما آنان توانستند با صرف مخارج فراوان و سیاهبه چه کوششو  »م غربامپریالیس«برعلیه 
ر به هدف  خود برسند و در میان بخش بزرگ از نسل جوان ایران این تصور را تبلیغ کنند که ستیزه با کشوری  ئنانخادی

بخت ایران را هموار خواهد کرد! ر راه نی   دی

ری را بتواند سرنوشت کشوهیچ کشور و نیروی خارج نم گاههیچ مارکسبنا به روش شناخت  حت که حال در ه ر دی
، فرهنگ و سیاساج هایای را مجموعۀ موقعیتهر جامعهتطور و تحول طور عمده تعیین کند و روند  ، تاریخ تعیین  تماع

برخوردار از ثبات سیاس به شمار  و از تشنجات اجتماع عاری به رشد، ای روجامعهکند. جامعۀ ایران پیش از انقالب م
ل اساس و م راتی  رهبری سیاس از رشد ندگماباز کشور در» تضاد عمده««رفت. مش در به ویژه بود که جامعه دم

راتی در ادارۀ جامعه  بهاز آنجا که  ،»اصالحات آمرانه«آخر پیش از انقالب، پس از دوران طوالن  هده مشارکت دم
 ه و شتابان کشور به ضرورتانبج. چنین مشارکت با توجه به پیشرفت همه، به بحران سیاس فراگیری دامن زددادمجال نم

ومت بدل شده بود، اما  برای ادارۀ امور در جامعۀ ایران » تضاد عمده«بنابراین نمود. از تن دادن به آن ابا مدستگاه ح
راس سیاس بود، که حت اگر به بدترین حاال» تضاد« ومت و دم تاتوری ح ن به پیش ممیان دی باز هم رفت، ت مم

  .شدمنجر م مثبت تحوله ب ناگزیربه 

ومت اما هدف دو گروه اصل مخالف راتی تحول ،ح ه نبود کشور دم وان نخستین جبهه در به ایران بعناسالمیون ، بل
اییضد«خواستار رژیم  ها در خدمت جهانگشایی کمونیستو چپنگریستند م دنیا راه تسخیر بودند و بدین هدف » آمری

ومت شاه را نه تنها  ه چنان جلوه مقلمداد م "اجنبی"فرمان ه وابسته و گوش بح دادند که ایران کشوری اشغال کردند، بل
ا ویژه ایاالت متحده ی غربی و بهاشده از سوی قدرت اندار  محمدرضااست و  آمری ومت دستگاهشاه نه س مانده عقب ح

ه در کشوری عقب تاتوری در ایران مانده، بل اه دی ومت ایران باین تبلیغات هدف . رودبه شمار متنها پای ه نه پیشبرد ح
راس ومت ضدو پیشرفت سوی دم زین آن با ح ه جای ایی بود.  ، بل   آمری

ومت در هر جامعه ی نیز مارکسوردهای مهم نگرش ااز دست له ای باین بود که دستگاه ح طبیع در روند تاریخ  ش
راس سیاس رشد م ترین دستگاه دولت بزرگ ،گرامشنظر آنتونیو بنا به کند. خود از ساختار خودکام فردی به سوی دم

، اقتصادی و فرهنگ دستاورد هر جامعه ، اداری، حقوق دهد. بر این اساس را بازتاب م آنای است که مرحلۀ رشد سیاس
ستن دستگا  هایکمونیستو جالب است که  ،داشت ملت روا توان برترین ضربه و خیانت است که مه دولت بزرگدرهم ش

ستفجیع ایران با وجود تجربۀ  ستن  ،دستگاه دولت روسیه در پیامد انقالب اکتبر ش ومت درهم ش ایران در دستگاه ح
  کردند.  و تسهیل تشویقرا 

ه بود کشور ر جهت مخالف رشد طبیعنه تنها دسرنگون رژیم شاه و تالش دستگاه دولت  مارکس بنابراین از دید ، بل
ردی  زینگونه هیچچنین روی چنین نیز در عمل . توانست داشته باشددر پی نممطلقاً اقتدارگرا  جز سقوط به بدویت جای

بود، دست در دست بدویت اسالم ایران را از  آن را چپ روس تعیین کرده مارکسیست شد و انقالبی که سمتگیری ضد
، در چهار دههنجارهای گردونۀ  شان دست اند که گویی اگربوده ته مدعگذش هجهان به بیرون افکند. بازماندگان چپ روس

ستن که  حال یری کنند، درپیشتوانستند از فاجعۀ اسالم در ایران م شداز قدرت سیاس کوتاه نم دستگاه درهم ش



ومت ضدآمربرقراری  دولت و ایی ح لوح و کمبود بر زمینۀ ساده ۵٧روس بود، که در انقالب خواست نخستین چپی
گاه مل   .  دشایران تحمیل  به جامعۀ خودآ

ه گونه اشتباه را نمناگفته پیداست که روند اجتماع نه تنها هیچدر این راستا  زند که مبه پیامدهایی دامن بخشد بل
نجبران آن نا هکند نمبه درمان بیمار کم  که تشخیص نادرست بیماری، نه تنهاانچن ؛نمایدم مم استفاده از  اگر بل

  نجامد.بیتواند به مرگ بیمار مرا در پی داشته باشد نادرست  یداروی

تجربۀ دو نظام در اختیار داشتن با وجود  مترقوحش انجامید که دنیای چندان  همه بدویت اسالم به برآمدن رژیما اینب
ومت اسالم را درک استالین و فاشیست سرشت ضد طول گذرد و در البته از آن زمان بیش از چهار دهه مد. نکربشری ح

ل ه دست آمده و ماهیت آن به از رژیم اسالم ب گستردهنسبتاً  شناخت دتین ما لیتر تا نظام توتاعنوان سومین و بدترین ش
ومت اسالم  آنکه،سخن  زیادی روشن شده است. کوتاه حدّ از دو ، مورد اشارهتوتالیتر  دو رژیم مشخصاتاضافه بر ح

 اکمحد را به زور تبلیغات خالف دو نمونۀ گذشته که ایدئولوژی خوی آنکه  برخوردار است:نیز  متفاوتهمتا و بیویژگ 
  اقتدار و نفوذ مذهب حاکم بر جامعه استوار است. های پایهکرده بودند، رژیم اسالم بر 

ر  کوشیدند، رژیم در راه نوسازی کشور خود م ،مل عالیقاستفاده از وءبرای س خالف دو نمونۀ پیشین که دستکم آنکهدی
ه تشدید فقر مادی و است نه تنها به مناف مل ایران اعالم جنگ داده جهل و جنایت اسالم معنوی توده را برای حفظ ، بل

اه اجتماع خود سودمند پا ه حیات ی   یابد!مبل

تاریخ روبرو هستیم که رژیم برآمده از درون جامعه، کشور را برای در کامال نوین  ایهبا پدیداین بار از دید مارکس بنابراین 
ه به از پدیدۀ  ایعنوان پارهه ته و نه بانسان گروگان گرف رسیدن به اهداف واه و ضد خارج نیرویی عنوان جامعۀ ایران، بل

ر و     !کندعمل ماشغال

اه از سوی رژیم توتالیتر و هم از سوی یعن هم سو ملت از دو  نیز استالینیست فاشیست والبته در دو رژیم توتالیتر  پای
لباجتماع آن  رر مردم هایخیزشهای توتالیتر، رو در زیر سلطۀ رژیمگازنبری مورد فشار قرار داشت. از این ه ش  اً یا م

  د. گردشود و یا به جنگ داخل منجر مسرکوب م

یت پیشرفته در نیمۀ سدۀ گذشته ناچار شربنابراین تنها راه غلبه بر چنین رژیم دخالت نظام از خارج است و بدین دلیل نیز ب
در این میان این . به زانو درآوردنظام را به کم نیروی  ،از آلمان نازی تا ژاپن میلیتاریست ،زدهکشورهای فاشیسم تا شد

ست گامزده مانند آلمان و ژاپن نتوانستند های فاشیسمملتنکتۀ تاریخ را نباید نادیده گرفت که  های مؤثری در راه ش
فت فشار تبلیغ چنین رژیمنیروهای سرکوب و نیز های توتالیتر خود بردارند و این با در نظر گرفتن رژیم هایی، جای ش

  .داردن

پشتیبان آمیز از درون و جلب توان و باید انتظار داشت که ایرانیان بتوانند با خیزش مسالمتماما امروزه در عصر اطالعات 
ومت جهل و تنها  ،گاهدیدعهده گیرند. از این  رب بزرگ اسالم سهمهزینه کردن گذار از رژیم در کمجهان  راه گذار از ح
ن،  جنایت بیش از چهار  اگر اینک پس از بنابراین و  ،است رون و بیروناز د زمانهم "فشار گازنبری"به کمترین قیمت مم

خوردگان و فریبیا در نهایت کنند، مطرح مهای زیر بر گرتۀ نمونههنوز کسان شعارهایی انحراف ، دهه افشاگری و تجربه
  »:های خجالتچپ«عوامل سایبری رژیم هستند و یا 

  »وسیلۀ خود مردم ایران سرنگون شود!ه رژیم اسالم باید بدون دخالت خارج و فقط ب« -
، بهتر از انقالبی است که م« -   »تواند ایران را به سوریۀ دوم بدل کند!هر گام اصالح کوچ
ومت امروزی به ت کرد و استقالل را نصیب ایران ۵٧ب انقال« -  »سلط دوبارۀ خارج منجر خواهد شد!سرنگون ح
راه پیشرفت واقع کشور گشوده خواهد  داری وابسته به امپریالیسمسرمایه سراسری کارگران و سرنگون با خیزش« -

 »شد!
...  


