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 م           ٢٠٠۶برمنگهم آگست برتانيه،               نگارگر                                                                    .ا.م:نوشتۀ 
 

 مردم ساالری يا روشنفکرساالری؟
 »نادان و گوسفندی مردم«شباناِن روشنفکر ورمه های 

 ری در فهِم من شک کنیمن خيرِ ترا بهترازخودت ميدانم و توحق ندا
 

 صبح وشام از نفِس سرِد غرض جويی چند
                                                                          بـاد باديست به عـــــالم که چنين باد مبـــاد

 )بيدل( 
 

ين که روشنفکراِن ُپرشور و شوق ولی بی تجربه خاک در کاسه         فکرميکنم جامعۀ ما نه ُنُخستين جامعه است و نه آخر  
اش کرده اند و ازکارواِن رشد طبيعی وهمگام با نبِض مردم، به بيراهه اش برده اند و در آخر آهی ازخاطـِر پريشاِن          

 کرد سرا و پشيماِن شان سرزده است و در يافته اند که اين دشِت که درنظِرآنان جوالنگاِه صد رنگ تمنا جلوه می  
گفتم جامعۀ ما نه ُنُخستين است و نه آخرين خواهدبود زيرا که انسان برای آنچه  . پايش ُجزخاری آبله زا نبوده است  

.  تغييرو دگرگونی نيزيکی از نيازهای زندگی است . انجام ميدهد به يک نمونه، مودل يا سرمشِق کار نياز دارد 
جامۀ کودک برانداِم جوان جورنمی آيدوا گرقهرًا به تن        .    ميکند وميپوسد اگرتغييرنباشد زندگی ماننِدآِب راکد رنگ بدل 

حضرِت موالنا اين     . راِز زندگی درانعطاف و انطباق نهفته است . جوانش کنند يا جامه از هم ميدرد و ياتن آسيب ميبيند  
او اين است که نان       راز را خوب دريافته و با مثال های روشن از آن صحبت کرده است و يکی ازمثالهـای روشِن       

درسفره جسمی بی حرکت و فاقِد جنبش است اما، در بدِن انسان به تحليل ميرسـد و به نيرويا انرژی بدل ميشود و اين    
 .همان ديالکتيِک اتحاد و مبارزۀ ضدين است که تا يکجا نبا شند مبارزه هم نميتوانند بکنند 

 
دگی را از آن گُُزيری و ُگريزی نيست پرسِشهاِی ديگربه ميان می خوب حاال اگر بپذيريم که تغييرسنِت زندگيست و زن

اگر به مثاِل موالنا يعنی اينکه نان در سفـره جسمی فاقِد    . آيد که تغييردرُکدام جهت وبه ُکدام اندازه و به چه ترتيب     
ايم می بينيم کهبدن حرکت و جنبش است اما، در بدن به تحليل ميرسد و به نيرو يا انرژی بدل ميشود باز مراجعه نم

نان را به يک اندازۀ معين يا ساده تربگويم به اندازۀ ِاشتها جذب ميکند و اگرنان بيش از توانايی هضم و اشتها باشد،             
زورقابله ای است که جامعۀ نورا «مارکس ميگفت . در بدن ساز گارنمی افتد و انسان را ُدچارِ دلبدی و تهوع مينمايد    

معموّال وقتی از يک حالِت خاص استنتاِج عام و ُکلی صورت ميگيرد وقانون ساخته ميشود،  » .داز بطِن کهنه می زايان
در ديالکتيک ماتريالستيی مارکس برای نشان دادِن اين که تغييرو تا يک درجۀ    . اين حالت ر اتعميم ناقص ميگويند

مثاِل اول همان  . يشه ای ِاستفاده ميشودمعين زور، در انتقال از يک حالت به حالِت ديگرطبيعی است از دو مثاِل کل
شما وقتی چايجوش را بر يک منبِع حرارت ميگذاريد؛ حرارت ماليکول های آنرا به حرکت . جــــوش دادِن آب است    

وا ميدارد اما، درمراحِل نخست تغييری درآب نمی بينيد و آب در برابرِ اين تغييرِ تدريجی بی پروا باقی ميماند و هنگا  
اين مثاِل مارکس  . ن تغييراِت ُجزئی روی هم انباشت آب به جوش می آيد و کيفيِت مايع بودِن را تغييرميدهد ميکه اي

 :دومسأله را آفتابی ميکند 
آب به عنواِن يک جسم بيجان وفاقِد ِاراده کامّال در اختيارِ شماست وشما ميتوانيد درجۀ حرارت را به د لخواِه              ) الف

جامعه به اندازۀ   . ش آمدن آب را کوتاه سازيد، ولی جامعه ماننِد آب بيجان و فاقِد ِاراده نيست  خود باالببريد و مدِت جو
 . عمل شما عکس العمل نشان ميدهد 

منظـوِر شما از جوش دادِن آب تهيۀ چای است تا باآن رفِع خستگی نماييد اما، اگر کنترول درجۀ حرارت را از     ) ب
 .شود وچيزی به ناِم آب در دسِت تان باقی نمی ماند دست بدهيد آب کامّال به بخار بدل مي 

مارکس برای اين که ثابت نمايد که تغييِر کيفی در بطِن هر پديده نهفته است و آنرا نميتوان از بيرون     : واما، مثاِل دوم
  بمانيد اگرشما يک تخِم سنگی را باتخم های طبيعی زيِر مرغ«:بر پديده تحميل کرد ُمرغ و تخم را مثل زده ميگويد

شرِط خارجی يعنی نشستِن مرغ برای هرد و يک سان است ولی شرط درونی برای تخِم سنگی وجود ندارد بنا براين          
مارکس که ميدانست تغييِر جامعه زماِن طوالنی کار دارد و عامل آن در دروِن  » .سنگ هرگز به چوچه بدل نميشود

نِت  الزم  نظاِم اجتماعی کهن يا به سخِن مارکس شيوۀ توليِد کهن  جامعه پديد می آيد و بعد با اعماِل يک اندازه خشو  
اوبه همين دليل گاهوارۀ اين انقالب را کشورهای فرانسه و انگلستان ميديد اما،        .  جايش را به شيوۀ توليِد نوين ميدهد    

 او بر جامعه های کامّال  پيرواِن او هماننِد پسراِن نا خلف  عقايدش را به بيراهه بردند و با تطبيـِق زورکيی نظراتِ          
حاال بد نيست ببينيم ره .   عقب مانده که در آن از شرايِط درونيی انقالب هيچ خبری نبود کاِر انديشۀ او را  زار کردند     

 .آوردِ اين پيروان برای جامعه های شان چيست  
 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

ه عمدتٌا پرولتاريا که مارکس  پيرواِن مارکس معمول ّاروشنفکراِن کتابخوان و اهِل جرو بحثهای فلسفی بوده اند و ن 
مارکس می پنداشت که پرولتاريا در پيکار برای تغييِر جهان چيزی  . وظيفۀ تغييرجهان را به عهدۀ اين طبقه ميگذاشت   

و البته     ُجز زنجيِر خود را از دست نميدهد بنا بر اين در مسيِر پيکار نه تنها خود بلکه ديگر طبقات را نيز آزاد ميکند
کس اين بود که نيروهای مؤِلد به قدِر کافی ُرشد ميکند و در جرياِن آن پرولتاريا نيز به آگـــاهی فلسفی      انتظاِر مار

وعلمی ميرسد اما، او تصور نميکرد که روشنفکربا کسب اين آگاهی خود را در قيافۀ پرولتارياعرضه ميکند و او را        
انی از انقالبيوِن جانباز بدهيد تا جهان را ديگرگون نمايد      برايش سازم: لنين هنگاميکه ميگفت . به دنباِل خود ميکشاند  

مارکس باری در رسالۀ هژدهم برومرگفته . بيشتر به عنصر زور و خشونت اتکاء ميکرد تا به عنصرفهم و آگاهی 
ِت انسان خود تاريِخ خود راميسازد اما، نه به دلخواِه خود و نه تحِت حاالتی که خود برگزيده باشد بلکه تح     «: بود

به نقِل (» .عنعنۀ تماِم نسلهای گذشته ماننِد کابوسی برمغِز زندگان سنگينی ميکند. حاالِت که از گذشته به ارث ميبرد
آيا روشنفکر ميتواند خود را از اين کابوسی که بر مغــز ها سنگينی    ) ١٠٨ژاک دريدا ازکتاِب شبح های مارکس ص   

 کار به عنواِن پيشاهنگ َبسوی پرولتاريا می آيد و اگـر کسی از او بپرسد     او ازهمان آغازِ . ميکند برهاند؟ متأسفانه نه
آگاهی و دانش فلسفيی من واين من     : که اين امتيازِ پيشاهنگی را چه کسی و به چه دليل برای تو داده است ميگويد          

 تاريخی اش رهبری هستم که به نمايندگی از پرولتارياحـزِب پيشاهنِگ  او را ميسازم و او را به سوی مأموريِت
يکی از افتخاراِت تماِم احـزاِب کمونيستيی در صِد عضويِت کارگران در حزِب های شان بود که بدبختانه  . ميکنم

هميشه کمتراز درصِد روشنفکـراِن جا خوش کرده درحزب بوده است و درهمين جاست که فرق با انقالبی که مارکس     
.   دعی دنباله روی از مارکس برجامعه های خود تحميل کردند هـويدا ميشود    در ذهن داشت و انقالِب که روشنفکراِن م  

مارکس انقالبی مبتنی بر آگاهی فلسفی و طبقاتی پرولتاريا ميخواهد ولی پيرواِن او انقالبی مبتنی بر زور و خشونت      
چار نفـــاق و شقـاق      را برجامعه بارکردند و چون کابوِس عنعنۀ رفتگان بر مغِزشان سنگينی ميکرد در مياِن خود د    

به پندارِ من ازميان همه . شدند که درنتيجۀ اين کارحزبهای شان به کانوِن توطئه و تفتين برضِد همديگرِ شان تبديل شد 
مدعياِن قدرت طلب تنها تروتسکی ماهيِت انقالبی را که مارکس خود در نظر داشت نيک درک کرده بود و به همين   

 .آری نساخت ولی در کورۀ استبداِد استالين سوخت     . های قدرت طلبانۀ استالين بسازددليل نميتوانست باجنوِن هوس 
واما، اگر يک فرِض ُمحال بکنيم که حزِب پرولتاريا روشنفکرانی را که ازهمان آغازبا خلعِت رهبری پرولتاريا به 

مائوتسه تونگ و ديگران تبديل  حزب می پيوندند و با توطئه برضِد همد يگـــــربه دکتاتورانی از قماش استالين و    
ميشوند از صفوِف خود طرد نمايد و اعضای خود راصد درصد از ميان پرولتاريا برگزيند رؤيای مارکس به حقيقت   
خواهد پيوست و بشربه جامعه ای بی طبقاِت مارکس خواهد رسيد؟ با استفاد ه از تيوری مارکس وصول بدان جامعه          

 :تیبه داليِل آ. ُمحال جلوه ميکند 
مارکس قوانيِن تکاُمل اجتماعی را از حوزۀ  ِارادۀ انسان بيرون ميداند و ميگويد همين قوانين در واقع ارادۀ انسان    ) ١

ما درعلوِم طبيعی و خاصتًا فزيک می بينيم که انسان قانون را کشف و با ِاستفــاده از قانون در جهت         .  را جهت ميدهد
به طوِر مثال قانوِن جاذبه مستـقل از ارادۀ   .  را برطبيعت بسط و گسترش ميدهدمخالِف آن عمل ميکند و اختيارِ خود

ازميان آدميزادگان يکی ماننِد نيوتن می آيد و اين قانون را کشف ميکند ديگـری می آيد و اثِر جاذبۀ            . انسان وجود دارد   
با  آن  چنان انرژی به فضا بفرستيم زمين را براجسام محاسبه می کند و به اين نتيجه ميرسد که اگرسفينۀ فضايی را 

که آنرا از ساحۀ جاذبۀ زمين خارج  و به ساحۀ جاذبۀ يک سيارۀ ديگربرسانيم آن سياره سفينه را به سوی خود  
هنگاميکه   . ميکشاند وا گر در ساحۀ جاذبۀ  برابر و متعادل قرار بگيرد به حرکِت سرگرداِن خود درفضا ِادامه ميدهد      

 .ۀ اختياِر خود را در طبيعت گسترش بدهد، مسلماّ بر جامعه نيز کنتروِل خود را اعمال مينمايد  انسان بتواند دامن  
امروزانسان به نيروی دانِش جينتيک بر امراِض ارثی که ديروز از ساحۀ اختيارش به دور بود دسِت تصرف       ) ٢

د که دراين مورِد خاص ِارادۀ انسان     درازنموده و در حاِل مهار کردن آن امراض ميباشد بنا براين، نميتوان باورکر   
مغلوِب قوانين اجتماعی شود و بشر به حالِت غير طبيعيی استبـداِد  دسته جمعی تن بدهد وآنرا به  ناِم  دکتاتوری      

 .پرولتاريا بپذيرد
مبارزۀ مارکس در قانوِن دوم ديالکتيِک خود مدعی بود که وحـدِت اضـداد نسبی، مؤقت و گذرا ميباشد حال آن که         ) ٣

شان مطلق وهميشگی است ولی علی رغم اين قانون ادعا داشت که سرانجام تضاد در جامعۀ انسانی نا پديد ميگردد و    
دولت که محصوِل مبارزۀ طبقات است زايل ميگردد؛ و چون از ديدگاِه مارکس تضادهای فکری در ميان انسانها خود  

ود فرع خود به خود نابود ميگردد و در جامعۀ بی طبقاِت    انعکاِس مبارزۀ طبقاتی است پس اگراصل از ميان بر 
.  يعنی برخالِف قانوِن دوِم ديالکتيک، وحدت مطلق و مبارزه نسبی ميشود   . مارکس انسانها به وحدِت مطلق ميرسند  

 آری در جامعۀ ايدياِل مارکس تاريخ هم که چيزی ُجز مبارزۀ  طبقاتی نيست  از حرکت با ز ميماند زيرا که نيروی
 . محِرِک خود را  ازدست ميدهد 

يکی از گفته های معروِف مارکس اين بود که موقِف طبقاتی تعيين کنندۀ شعوراست که  اگرآنرا از هالۀ زيبای ) ۴
»   سير ازدِل گشنه خبر ندارد وسواراز دِل پياده   «فلسفيی آن بيرون کنيم هـان ضرب المثِل قديميی خوِد مان ميشود که 

طالح پرولتری آشکارا نشان داد که شعور کارگری که در پای ماشين عرق ميريزد به هيچ و جه       تجربۀ احزاِب به اص
همانند کارگری نيست که به نيروی انقالب  کاخ نشين گرديده است  زيرا که قدرت، هستيی مادی اين کارگرکاخ نشين 
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آن امتياز هادست بکشد و آنگاه  که  را َبَدل نموده برايش امتيازاِت داده است که او به هيچ قيمت حاضرنيست از   
همسنگران سابق او در بارۀ مقاِم منحصربه فردِ او شک بورزند معروض به خشم و دشمنی اوميشوند و او ميخواهد     
اين رقبای احتمالی را از سر راِه خود بردارد، بدين ترتيب است که حزب به کانون دسيسه و توطئه بدل ميشود و      

 انتساب به طبقۀ بورژوازی ميخـــورند و مبارزۀ طبقاتی تابی نهايت ادامه می يابد و  همسنگراِن ديروزی برچسپ
دولت به يک تشکيل بروکراتيک و  بسيار ستمگرکه همه چيزرا درانحصاِر مالکيت بروکرات های دولتی قرار ميدهد        

ورج ارول در کتاِب معروِف  بدل ميشود که ُجز استبداد دسته جمعی ممثل هيچ چيزديگـرنيست يعنی همان دولتی که ج    
يک چنين دولت که تالش می ورزد وضِع موجود برای خاطر    . ازشيوه های استبدادی آن پرده برداشته است     ١٩٨۴

بورژوا بروکراتهای سرمايه داريی دولتی حفظ کند خود به ُارگانی ارتجاعی و عقبگرا استحاله ميکد تا بدانجا که  
از  :  بروکراِت خود فرياد ميزند که - خون راَبدنبال دارد بحاکمان  بورژوا     پرولتاريا درحاليکه در ياهای اشک و

 . مرحمت فرموده من را مس کنيد -طالبودن پشيمان گشته ام  
 

اتحاِد شوروی، برخی از کشورهای اروپای شرقی، چين و باالخره افغانستاِن خودِ مان شاهِد مبارزاِت خون آلود و      
ستی بوده اند و اين ُکشتارها غالبًا زيِر ناِم مبارزه برضِد کيِش شخصيت رخ داده        مرگزای صدرنشيناِن احزاِب کموني 

حاال اگرُپرسيده شود که چرا درا حزاِب کمويستی واکسيِن معافيت از مرِض کيِش شخصيت وجودنداشته  و اين         . است
نه از روی عادت معلول را به مرض حتمًا گريباِن اين احزاب را گرفته است؟ نظريه پردازاِن مارکسيــزم که بدبختا

جای علت ميگذارند و اگرپای خری در فالن گوشۀ دنيا به دليِل ناهمواريی راه شکست، به توطئۀ نيروهـای ارتجاعی 
و امپرياليستی نسبتش ميدهند کيِش شخصيت را نيزناشی از رخنۀ عناُصِر  بورژوازی در صفوِف پرولتاريا ميدانند     

نخست اينکه مرِض کيِش شخصيت معموّال دامنگيرصفوِف پرولتاريا  : داليل آتی ُدرست نيست  اما اين شيوۀ استدالل به   
نيست بلکه در مياِن رهبـران شيوع دارد و اگر رهبرانی از قبيِل استالين، ليوشاوچی، لين پيائو و باالخره مائوتسه      

ژوازی بدر ميکنند در اين صورت بايد تونگ  بعدازيک عمر مبارزه به عنوان رهبراِن پرولتاريا سر از گريباِن بور
مارکس بدين باور بود که عامل يا عوامل تغييِر کيفی      : دوم.  در شيوۀ تربيِت احزاِب کمونيستيی دچاِر شک و ترديد شد   

در درون يک پديده وجود دارد و شرايط و مداخلۀ خارجی تغييِر کيفی را سرعت يا کندی بخشيده ميتواند اما، ايجاد       
به اساِس اين قانون کيِش شخصيت بايد نتيجۀ قانونمندی های درونيی احزاِب مدعی نمايندگيی پرولتاريا  .ندکرده نميتوا

اعضای اين احزاب که خودراممثـِل ارادۀ کارگران فکرميکنند خويشتن را برتر از قانوِن که خود وضع کرده اند             . باشد
خروسچف باری بر مدعی العموم    . چ گونه تفاوِت بنيادی ندارند می پندارند و از اين ديدگاه با جنگساالران افغانستان هي     

شوروی که نميخواست برای چند نفر که متهم به سفته بازی و ايجاد بازاِر سياه بودند تقاضای اعدام نمايد چنين فرياد  
و » !را ممکـن بسازيمما يا قانون؟ ما ارباباِن قانون استيم و ما بايـد اعـداِم  اين اشخاص    : کی ارباب است«:کشيده بود 

جنگی که هرگز  وجود    (»   .مدعی العموم نيزکسی ُجز يک مأموِر حزبی  نبود که بايد وظيفۀ خود را انجام ميداد    «
سيستم کمونيـزم در اساِس خــــود    ) ۴۶ص١٩٩۵نداشت سقوِط امپراتوری شوروی نگارِش ديويد پرايس جونزچاپ 

به اساس انضباط و دسپليِن حزبی هر زيردست مکلف است از بال        سيستم يک حـزبی مبتنی بر دکتاتوری  است که  
اين سلسله مرتب وقتی در رأِس حزب ميرسد منجر به دکتاتوری شخِص . ادسِت خود بدون قيد و شرط اطاعت نمايد  

رهبرميشود و کيِش شخصيت هم از اين جا ناشی ميگردد که يارقبای احتمالی برضِد رهبرتوطئه ميکنند تا اورا از  
خت به تابوت بيفگنند چنانکه خروسچف، مالنکف، ژوکوف و بيريا خود وجامعۀ شوروی را ازشرِ استالين نجات  ت

. دادنــد و  بعد ازمرِگ استالين، خروسچف با زرنگی بيريا را به وسيلۀ مارشال ژوکف ُنُخست زندانی و بعداعدام کرد   
ــ       گرباچف خطاب به کنگرۀ حزِب ١٩٨۶د يعنی در ساِل   استالين بعد از مرگ به کيِش شخصيت متهم شد و سالها بع

يعنی . خويش  استالينيسم  را به سادگی تمايلی خواند که دشمناِن کمونيـزم ميخواستند بدان وسيله کمونيزم را بد نام کنند          
رژوازی در آن رهبرِ گرانقدِر پرولتارياکه مردم به نام نامی اش سوگنـد ياد ميکردند نا گهان معلوم شد که عامِل بو 

صفوِف پرولتاريا بود وآن همه ُکشتار که در روزگارِ او به نام حفِظ انقالِب پرولتـری از شِر فاشيزم و امپرياليزم   
تمام اين دسيسه هـا بدون کم و کاست درچين نيزتکرارشد و       . صورت گرفت هدفی ُجزبد نام کردِن کمونيزم نداشت

ولتاريا که به تعبيِر مارکس خود و طبقاِت ديگِر اجتماعی از شِر استعمار وا  رهـبران يکی قبِر ديگر را کنـدند و آن پر
ستثمارنجات ميداد، نتوانست که مدعياِن رهبری خود را از مرِض قدرت طلبی و خود خواهی نجات بدهد و ُدُرست به        

 .ردهمين خود و ديگر طبقاِت اجتماعی راُد چار يک استبداِد دسته جمعی و بی نظير در تاريخ ک   
 

کفِر کمونيزم از مسکو که بال تشبيه حکِم کعبۀ کمونيستها را داشت برخاسته بود و بناب راين بايست اين کفـــر به  
جاهای ديگرنيزسرايت ميکرد که کرد و اما، اين سيستِم استبدادی اگر زنده بماند تنها درکابوس های وحشتناِک آنانی 

 . دزنده خواهد ماند که ستِم آنرا آز موده ان   
ماکه دردوراِن ُپست مودرنيزم، روز گار قانون سازيها وُکلی بافيهای مجرد را ُپشِت سرگذاشته ايم ميـــــدانيم که       
ارزِش هر تئوری وابسته به نتايِج عملی و تطبيقيی آن است و آن که درعرصۀ علم، قوانين را ابدی و غيِر قابِل تغيير            

 . رايی در قلمرِو علم با بنياد گرايی در قلمرِو دين هيچ تفاوت ندارد می پندارد عالِم بنياد گرا است و بنيادگ
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اگر آن همه اشک وخون که به دسِت  . متأسفانه تجربۀ عملی و تطبيقيی کمونيزم تجربه ای است بسيار تلخ و خون آلود  
هان ما را سيل می  نظام های کمونيستيی در نقاِط مختلِف فرو ريخته است باهم يک جا می شد مسلماِّ نصِف بيشتِر ج

ممکن است کسانی هنوزهم دچاِر نقاهت مغز باشند و بگويند ديگران اشتباه کرده اند ولی ما نظاِم کمونيزم را به        . ُبرد
پاُسِخ من به اين تافته های جدا . شکِل واقعی اش تطبيق و جهان را ازشِر نظاِم مبتنی بر زور و استثمار نجات ميدهيم  

تبليغ وترويج در راِه يک عقيده بخشی . حلوای قدرت را ناچشيده چشمِ  ديدِن همديگررا نداريدبافته اين است که شما 
از حقوِق ديموکراتيک معتقدان آن است ولی عصرتحميِل عقيده بر ديگران و استفاده از زور و خشونت کم از کم در  

 .می آزمايندديدگاِه خرد گرايی برای هميشه گذشته است و مردم  سرمۀ آز موده ر اباز ن  
 

 واهللا اعلم با لصواب
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