الفبای انقﻼب
ﻓاﺿﻞ ﻏﯿبﯽ

پس از تجاوز وحشﯿانۀ روسﯿه به »جهان آزاد« ،چنان موج گستردهای از تبلﯿغات مبتذل سوار بر واژههای آشنا در جریان چپ

در رسانهها به راه اﻓتاده است که باید دستکم برای هواداران صادق این جریان که روزی روزگاری از جملۀ نخب ان جامعه به

شمار م رﻓتند ،تکان دهنده یا ﻻاقﻞ حﯿرتانگﯿز باشد .سوءاستفادۀ سایبریهای رژیم اسﻼم از کلﯿشههای »چپ روس «

برای پشتﯿبان از پوتﯿن چندان دل بهمزن است که دیری نخواهد پایﯿد نسﻞ جوان چنان به جریان چپ بنگرد که از آشنایﯽ با

دستاوردهای ﻓکری مارکسﯿسم بپرهﯿزد ،و این خود ﺿربهای دی ر به شعور اجتماع ما ایرانﯿان خواهد بود .از اینرو باید با

پاﻓشاری ﻓراوان از ایرانﯿان که به گفتارهای سﯿاس عﻼقمندند ،بخواهﯿم که در این گﯿر و دار تأثرانگﯿز "آداب" نگرش
اجتماع و سﯿاس را نﯿز به کار بندند ،زیرا در ﻏﯿر اینصورت در دنبالهروی از جریان که زمان بر اثر پﯿوندهای عاطف بدان

وابسته شدهاند» ،سﯿاستزده« و چرا نه؟! ﻓریبخورده ،باق خواهند ماند.

امروزه »جبهۀ جهان چپ« چندان از اصﻞ خود به دور اﻓتاده و در خدمت اهداف جهانخواران روس  ،چﯿن و اسﻼم قرار
گرﻓته است که گویﯽ ادامۀ حﯿات خود را در گرو چنﯿن دریوزگ م بﯿند؛ در حال که اساساً این ﻓلسفۀ مارکس بود که به
نوبۀ خود گام اساس در راه "شناخت دنﯿا" برداشت و روش را ارائه داد که به کم

پﯿچﯿدۀ طبﯿع  ،اجتماع و انسان کوشﯿد.

آن م توان در مسﯿر شناخت پدیدههای

بنا به این روش پدیدههایﯽ پﯿچﯿده مانند جامعۀ بشری از ویژگ هایﯽ پرشمار برخوردارند که صرف شناخت ی ای
شناخت درست از پدیده کم

آنها به

نم کند ،زیرا حت اگر ویژگ های جامعه را به زیرمجموعههای تاریخ  ،اقتصادی و ﻓرهنگ

و ...نﯿز تقسﯿم کنﯿم ،بازهم نشانههای ﻻزم و کاﻓ برای اینکه ببﯿنﯿم جامعهای به کدام سو حرکت م کند ،نم یابﯿم؛ بل ه باید
ویژگ های پدیدههای پﯿچﯿده را در کُنش و واکنش با ی دی ر در نظر ب ﯿریم و از مﯿان آنها ی

ویژگ »عمده« و »تضاد

اصل « را تشخﯿص دهﯿم ،که با تکﯿه بر آن م توانﯿم سرنوشت و روندهای آت پدیده را پﯿشبﯿن کنﯿم .در این صورت مﯿان
»عﯿنﯿت اجتماع « و »ارادۀ جمع « هماهنگ ﻻزم برای رشد سالم جامعه ﻓراهم خواهد آمد.

البته تشخﯿص این »تضاد عمده« به سادگ مم ن نﯿست ،و تاریخ سدۀ بﯿستم نشانگر اشتباهات بسﯿاری است که با
تجربهآموزی از آنها اندیشۀ انتقادی در کشورهای پﯿشرﻓته به اﻓقهایﯽ تازه دست یاﻓته است؛ از جمله خود مارکس ویژگ

عمدۀ »سرمایهداری« را به اشتباه در »تولﯿد ارزش اﺿاﻓ «)بخوان :استثمار کارگران( تشخﯿص داد ،در حال که پﯿشرﻓتهای

علم و ﻓن  ،موتور پﯿشرﻓت سرمایهداری است و سرمایهداری به سبب استفاده از این موتور نه تنها از مﯿان نخواهد رﻓت ،اما
در راه پﯿشرﻓت به سوی ساختارهای سوسﯿالﯿست دگرگون خواهد شد.
از پﯿامدهای این اشتباه مارکس ی

این بود که پﯿروان او تا به امروز کماکان در انتظار ﻓروپاش نظام سرمایهداری هستند و

برای زنده نگاهداشتن این "امﯿد واه " هر راست و دروﻏ را دربارۀ »بحران سرمایهداری ﻏارتگر و جنایتکار« باور م کنند.

این اشتباه در کنار موارد دی ر ،زمان ﻓاجعهآﻓرین شد که "امپریالﯿسم" سرخ روس در بازی با ﻓاکتها و عمده نشان دادن
ویژگ های ﻏﯿر عمده ،نفوذ تبلﯿغ خود را بر بخش مهم از جهان برقرار کرد و با دامن زدن به »جنگ سرد« نزدی

نﯿم

سده در سرتاسر دنﯿا به جنگاﻓروزی دست زد و در خدمت هدفهای جهانگﯿرانۀ خود جوامع پرشمار را از مسﯿر عادی
پﯿشرﻓت باز داشت.
اصﻞ بسﯿار مهم دی ری که م توان از روش شناخت مارکس ﻓراگرﻓت این است که هر پدیدۀ زندهای مانند بدن انسان و یا

پﯿ ر جامعه از ویژگ های درون و بﯿرون بسﯿار برخوردار است ،اما مهم این است که »تضاد عمده« مﯿان دو پارۀ اصل در

درون پدیده سرنوشت آن را تعﯿﯿن م کند .از تخممرغ گرﻓته تا بدن انسان و یا جامعۀ بشری ،هر پدیدۀ زندهای در نهایت ﻓقﻂ
تابﻊ کنشهای درون خود است و عوامﻞ بﯿرون ﻓقﻂ م تواند برخ ویژگ های درون را تا حدی تغﯿﯿر دهد؛ م ر آنکه

"تخم مرغ" بش ند و یا کشوری توسﻂ نﯿروی خارج اشغال و یا »استعمار« گردد ،که طبعاً در این صورت دی ر نم توان
از پدیدهای زنده سخن گفت.

نمونۀ انقﻼب  ۵٧کاﻓ است تا نشان دهد که نادیده گرﻓتن دو روش یاد شده چ ونه ایران را به ﻏرقاب نکبت امروزی

ﻓرواﻓکند .بنﯿان انقﻼب را دههها پﯿش از آن حزب توده با ظاهری منطق و اقناع چنﯿن بﯿان داشت که تضاد و درگﯿری
عمده و به عبارت دی ر سدّ اصل در برابر پﯿشرﻓت ایران» ،تضاد با امپریالﯿسم« است و ﻻجرم اگر به »ﻏارت امپریالﯿست «

پایان داده شود ،راه برای ﻏلبه بر همۀ دی ر مش ﻼت و موان پﯿش روی جامعه گشوده خواهد شد .در دهه پﯿش از انقﻼب
که جریانات چپ نوین و به تقلﯿد آنها نﯿروهای اسﻼم نﯿز این »تحلﯿﻞ« را از آن خود کردند ،راه به سوی جهنم اسﻼم
گشوده شد و همۀ کوششهای صادقانۀ ایراندوستان به باد رﻓت.
ایرانﯿان در دوران رﺿاشاه هماهنگ و هماواز بودند ،که پﯿشرﻓت کشور ﻓقﻂ به کوشش ملت وابسته است و دوست و داد و
ستد با دی ر کشورها موجب امنﯿت و رﻓاه است .از این رو م توان تصور کرد که گسترش تبلﯿغات کمونﯿستهای روس

برعلﯿه »امپریالﯿسم ﻏرب« و به چه کوششهایﯽ نﯿاز داشت ،اما آنان توانستند با صرف مخارج ﻓراوان و سﯿاهنمایﯽ کشورهای
دی ر به هدف خائنان خود برسند و در مﯿان بخش بزرگ از نسﻞ جوان ایران این تصور را تبلﯿغ کنند که ستﯿزه با کشوری
دی ر راه نﯿ بخت ایران را هموار خواهد کرد!

در حال که حت بنا به روش شناخت مارکس هﯿﭻگاه هﯿﭻ کشور و نﯿروی خارج نم تواند سرنوشت کشور دی ری را به

طور عمده تعﯿﯿن کند و روند تطور و تحول هر جامعهای را مجموعۀ موقعﯿتهای اجتماع  ،تاریخ  ،ﻓرهنگ و سﯿاس تعﯿﯿن
م کند .جامعۀ ایران پﯿش از انقﻼب جامعهای رو به رشد ،عاری از تشنجات اجتماع و برخوردار از ثبات سﯿاس به شمار
م رﻓت .مش ﻞ اساس و »»تضاد عمده« در کشور بازماندگ رهبری سﯿاس از رشد دم راتﯿ

جامعه بود که به ویژه در

دهه آخر پﯿش از انقﻼب ،پس از دوران طوﻻن »اصﻼحات آمرانه« ،از آنجا که به مشارکت دم راتﯿ

در ادارۀ جامعه

مجال نم داد ،به بحران سﯿاس ﻓراگﯿری دامن زد .چنﯿن مشارکت با توجه به پﯿشرﻓت همهجانبه و شتابان کشور به ﺿرورت

برای ادارۀ امور بدل شده بود ،اما دستگاه ح ومت از تن دادن به آن ابا م نمود .بنابراین »تضاد عمده« در جامعۀ ایران

»تضاد« مﯿان دی تاتوری ح ومت و دم راس سﯿاس بود ،که حت اگر به بدترین حاﻻت مم ن به پﯿش م رﻓت ،باز هم
به ناگزیر به تحول مثبت منجر م شد.

اما هدف دو گروه اصل مخالف ح ومت ،تحول دم راتﯿ

کشور نبود ،بل ه اسﻼمﯿون به ایران بعنوان نخستﯿن جبهه در

راه تسخﯿر دنﯿا م نگریستند و چپها در خدمت جهانگشایﯽ کمونﯿست خواستار رژیم »ﺿدآمری ایﯽ« بودند و بدین هدف

ح ومت شاه را نه تنها وابسته و گوش به ﻓرمان "اجنبﯽ" قلمداد م کردند ،بل ه چنان جلوه م دادند که ایران کشوری اشغال
شده از سوی قدرتهای ﻏربﯽ و به ویژه ایاﻻت متحد آمری ا است و محمدرﺿا شاه نه س اندار دستگاه ح ومت عقبمانده

در کشوری عقبمانده ،بل ه تنها پای اه دی تاتوری در ایران به شمار م رود .هدف این تبلﯿغات نه پﯿشبرد ح ومت ایران به
سوی دم راس و پﯿشرﻓت ،بل ه جای زین آن با ح ومت ﺿد آمری ایﯽ بود.

از دستاوردهای مهم نگرش مارکس ی
خود از ساختار خودکام

نﯿز این بود که دستگاه ح ومت در هر جامعهای به ش ﻞ طبﯿع در روند تاریخ

ﻓردی به سوی دم راس سﯿاس رشد م کند .بنا به نظر آنتونﯿو گرامش  ،دستگاه دولت بزرگترین

دستاورد هر جامعهای است که مرحلۀ رشد سﯿاس  ،اداری ،حقوق  ،اقتصادی و ﻓرهنگ آن را بازتاب م دهد .بر این اساس

درهم ش ستن دستگاه دولت بزرگترین ﺿربه و خﯿانت است که م توان بر ملت روا داشت ،و جالب است که کمونﯿستهای
ایران با وجود تجربۀ ﻓجﯿﻊ ش ست دستگاه دولت روسﯿه در پﯿامد انقﻼب اکتبر ،درهم ش ستن دستگاه ح ومت در ایران
را تشویق و تسهﯿﻞ کردند.
بنابراین از دید مارکس سرنگون رژیم شاه و تﻼش دستگاه دولت نه تنها در جهت مخالف رشد طبﯿع کشور بود ،بل ه
چنﯿن روی ردی هﯿﭻگونه جای زین جز سقوط به بدویت مطلقاً اقتدارگرا در پﯽ نم توانست داشته باشد .در عمﻞ چنﯿن نﯿز

شد و انقﻼبﯽ که سمتگﯿری ﺿد مارکسﯿست آن را چپ روس تعﯿﯿن کرده بود ،دست در دست بدویت اسﻼم ایران را از
گردونۀ هنجارهای جهان به بﯿرون اﻓکند .بازماندگان چپ روس  ،در چهار دهه گذشته مدع بودهاند که گویﯽ اگر دستشان

از قدرت سﯿاس کوتاه نم شد م توانستند از ﻓاجعۀ اسﻼم در ایران پﯿش ﯿری کنند ،در حال که درهم ش ستن دستگاه

دولت و برقراری ح ومت ﺿدآمری ایﯽ خواست نخستﯿن چپروس بود ،که در انقﻼب  ۵٧بر زمﯿنۀ سادهلوح و کمبود
خودآ گاه مل به جامعۀ ایران تحمﯿﻞ شد.

در این راستا ناگفته پﯿداست که روند اجتماع نه تنها هﯿﭻگونه اشتباه را نم بخشد بل ه به پﯿامدهایﯽ دامن م زند که
جبران آن نامم ن م نماید؛ چنانکه تشخﯿص نادرست بﯿماری ،نه تنها کم

دارویﯽ نادرست را در پﯽ داشته باشد م تواند به مرگ بﯿمار بﯿنجامد.

به درمان بﯿمار نم کند بل ه اگر استفاده از

با اینهمه بدویت اسﻼم به برآمدن رژیم چندان وحش انجامﯿد که دنﯿای مترق با وجود در اختﯿار داشتن تجربۀ دو نظام
استالﯿن و ﻓاشﯿست سرشت ﺿدبشری ح ومت اسﻼم را درک نکرد .البته از آن زمان بﯿش از چهار دهه م گذرد و در طول

این مدت شناخت نسبتاً گسترده از رژیم اسﻼم به دست آمده و ماهﯿت آن به عنوان سومﯿن و بدترین ش ﻞ نظام توتالﯿتر تا

حدّ زیادی روشن شده است .کوتاه سخن آنکه ،ح ومت اسﻼم اﺿاﻓه بر مشخصات دو رژیم توتالﯿتر مورد اشاره ،از دو
ویژگ بﯽهمتا و متفاوت نﯿز برخوردار است :ی

آنکه خﻼف دو نمونۀ گذشته که ایدئولوژی خود را به زور تبلﯿغات حاکم

کرده بودند ،رژیم اسﻼم بر پایههای اقتدار و نفوذ مذهب حاکم بر جامعه استوار است.
دی ر آنکه خﻼف دو نمونۀ پﯿشﯿن که دستکم برای سوءاستفاده از عﻼیق مل  ،در راه نوسازی کشور خود م کوشﯿدند ،رژیم

جهﻞ و جنایت اسﻼم نه تنها به مناﻓ مل ایران اعﻼم جنگ داده است ،بل ه تشدید ﻓقر مادی و معنوی توده را برای حفظ

پای اه اجتماع خود سودمند بل ه حﯿات م یابد!
بنابراین این بار از دید مارکس با پدیدهای کامﻼ نوین در تاریخ روبرو هستﯿم که رژیم برآمده از درون جامعه ،کشور را برای
رسﯿدن به اهداﻓ واه و ﺿد انسان گروگان گرﻓته و نه به عنوان پارهای از پدیدۀ جامعۀ ایران ،بل ه به عنوان نﯿرویﯽ خارج
و اشغال ر عمﻞ م کند!

البته در دو رژیم توتالﯿتر ﻓاشﯿست و استالﯿنﯿست نﯿز ملت از دو سو یعن هم از سوی رژیم توتالﯿتر و هم از سوی پای اه
اجتماع آن به ش ﻞ گازنبری مورد ﻓشار قرار داشت .از اینرو در زیر سلطۀ رژیمهای توتالﯿتر ،خﯿزشهای مردم یا م رراً

سرکوب م شود و یا به جنگ داخل منجر م گردد.

بنابراین تنها راه ﻏلبه بر چنﯿن رژیم دخالت نظام از خارج است و بدین دلﯿﻞ نﯿز بشریت پﯿشرﻓته در نﯿمۀ سدۀ گذشته ناچار

شد تا کشورهای ﻓاشﯿسمزده ،از آلمان نازی تا ژاپن مﯿلﯿتاریست  ،را به کم

نﯿروی نظام به زانو درآورد .در این مﯿان این

نکتۀ تاریخ را نباید نادیده گرﻓت که ملتهای ﻓاشﯿسمزده مانند آلمان و ژاپن نتوانستند گامهای مؤثری در راه ش ست

رژیمهای توتالﯿتر خود بردارند و این با در نظر گرﻓتن نﯿروهای سرکوب و نﯿز ﻓشار تبلﯿغ چنﯿن رژیمهایﯽ ،جای ش فت
ندارد.

اما امروزه در عصر اطﻼعات م توان و باید انتظار داشت که ایرانﯿان بتوانند با خﯿزش مسالمتآمﯿز از درون و جلب پشتﯿبان

جهان در کمهزینه کردن گذار از رژیم اسﻼم سهم بزرگ بر عهده گﯿرند .از این دیدگاه ،تنها راه گذار از ح ومت جهﻞ و

جنایت به کمترین قﯿمت مم ن" ،ﻓشار گازنبری" همزمان از درون و بﯿرون است ،و بنابراین اگر اینک پس از بﯿش از چهار
دهه اﻓشاگری و تجربه ،هنوز کسان شعارهایﯽ انحراﻓ بر گرتۀ نمونههای زیر مطرح م کنند ،در نهایت یا ﻓریبخوردگان و

عوامﻞ سایبری رژیم هستند و یا »چپهای خجالت «:

 »رژیم اسﻼم باید بدون دخالت خارج و ﻓقﻂ به وسﯿلۀ خود مردم ایران سرنگون شود!«» -هر گام اصﻼح کوچ

 ،بهتر از انقﻼبﯽ است که م تواند ایران را به سوریۀ دوم بدل کند!«

» -انقﻼب  ۵٧استقﻼل را نصﯿب ایران کرد و سرنگون ح ومت امروزی به تسلﻂ دوبارۀ خارج منجر خواهد شد!«

 »با خﯿزش سراسری کارگران و سرنگون سرمایهداری وابسته به امپریالﯿسم راه پﯿشرﻓت واقع کشور گشوده خواهدشد!«
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