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 کدام سوسیالیسم؟

 «یا سوسیالیسم یا توحش»نقدی بر کتاب   

 بهرام آمونیایی

 

در عتیق اروند ی است که کتاب« نویسی به مدد نشریات چپ افغانستانتاریخ»با عنوان فرعی « یا سوسیالیسم یا توحش»

گونه که باید جا داده است. این کتاب آندر آن نیز کنار گردآوری بخشی از متون چپ افغانستان مقاالتی از خودش را 

 توانست روی مسایل کلیدیمورد نقدهای جدی قرار نگرفت و دوسه نقدی هم که له و علیه آن منتشر شد، به باور من ن

  زده بود/است.خیلی سطحی و عامیانگشت بگذارد. نگاه بخشی از چپ نیز به این کتاب 

خواهند شد یا یی وگوی سازندهساز گفتآیا زمینهو  ،بخش باشندتوانند قناعتمیمن مدتی صبر کردم تا ببینم نقدها چقدر 

توان داشت. به هر حال، زارِ افغانستان توقع بلندی نمیام تازه شد که از شورهبار دیگر این باور قدیمیپس از مدتی اما نه. 

؛ اما یی نیستپدیدهکردن نقاط خوب هبه برجستبا آن که معتقدم نیاز زیادی  -در آغاز دارم ی مختصر سعی در این مقاله

به مسایلی ی فشرده یادآوری کنم و سپس گونهرا به مثبت کتابهای جنبه – گرایی نشومبرای این که متهم به تقلیل

 اند. وه داده شدهاهمیت جلها نشده و یا هم کمموفق به طرح آن« یا سوسیالیسم یا توحش»بپردازم که کتاب 
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 ها مزیت

اند، با تمام افغانستان چپ مختصر اریخ هایی که در پی خواندن تبرای آن« یا سوسیالیسم یا توحش»کتاب الف: 

های چپ در یی در مورد گروهشناخت پراکنده ،ند با خواندن کتابتواناثر مفید است. پژوهشگران میهایش کاستی

دور از دسترس عموم چپ که نویسنده با رویکرد گزینشی آن را منتشر کرده است، متون شی از بخ افغانستان پیدا کنند.

یی از آور و در عین حال دردناک است که عدهها را در اختیار داشتند. خیلی خندهآنشماری ی انگشتبود و تنها عده

گرایانه ها تقدسیی از این متون را حتا در بدل پول به شما بدهند. برخورد آنان به این متنها حتا حاضر نیستند نسخهچپ

تیابی به بخشی از متون نشریات چپ افغانستان دس ،اروندعتیق ن متون با تصحیح خوب ی اینشر دوبارهست. مذهبیو شبه

 ست.ییتر کرده که به تنهایی کار ارزندهرا ساده

وکسری باقی کم 1در کار دلربایی چپ پیر« نگاری به مدد نشریات چپیا سوسیالیسم یا توحش؛ تاریخ»نام کتاب ب: 

اند دست از پا نشناخته و هیجان تاب را خواندههای پیر وقتی نام کگذارد. به این دلیل است که شمار زیادی از چپنمی

را شان کتاب را نخوانده و با عنوان آن دلهای پیر چپماند که نی پایدار میزماتا اند. اما این هیجان و دلربایی گرفته

و  ایدهآن دچار اند: کسی به هاست به مدتهای پیر زند که چپد. اروند بسیار زود به ناامیدی مزمنی دامن مینخوش کن

های مزیتدیگر به شدت زیر ساطور نقد است. این از شان ی بدیی ندارد، بلکه کارنامهقهنه تنها عالی آنان آیین کهنه

 کتاب است. 

در کشوری که  -پردازم هایش که در ادامه به آن میبا تمام ابهامحتا در سطح ابتدایی و  -ی سوسیالیسم پ: طرح مسئله

بار اند، را اعالم کرده و خودشان را فاتحان جنگ با سوسیالیسم جا زده« مرگ کمونیسم»تندروی اسالمی و نئولیبرالیسم 

اش ودستگاه نیرومندِ ایدئولوژیکداری با تمام دمشکست روایت پیروزی است؛ روایتی که سرمایهی دهندهنشاندیگر 

کند، به همان میزان کار میبا شدت بیشتری داری هر قدر سرمایهاما ماشین تبلیغات ند. سعی دارد آن را بر همگان بقبوال

ی گونهبه« پایان تاریخ»اند که داری حاال درک کردههای سرمایهایدئولوگرود. سطح نارضایتی از سیستم نیز باالتر می

 گیرد.می« فاتحان»که تاریخ از  ترین انتقامی باشدو این شاید سخت ،پایان یافته استیی ناامیدکننده

                                                           
هر . جوان نیستدارد، نه چپی که از نظر سنی یی برای گفتن ناز چپ پیر چپی است که از نظر تئوریک و سیاسی ورشکسته شده و حرف تازهمن منظور : 1 

 آید.چپ پیر به حساب نمین اش را نقد رادیکال کرده و از ضرورت بروزدهی تئوریک استقبال کند، از نظر مکه گذشتهچپ سالخورده یا جوانی 
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رویدادهای تاریخی و تاریخ رسمی به دست برخی هایش روایت انتقادی از با تمام کاستی« یا سوسیالیسم یا توحش»ج: 

ست به پیش برای نوشتن تاریخ واقعی گامی ،زارنویسان این شورهی کارهای ارزشمند دیگر تاریخدهد که در ادامهمی

یی از شوونیسم/ناسیونالیسم است، بایستی های تاریخی ارتجاعی، مسلط و رسمی که آمیزهفرودستان. نگاه انتقادی به روایت

وارکننده امید، از این نظر ی تاریخهای اروند در زمینهانجامد. پژوهشتاریخ بیسازان بیبه نوشتن تاریخ فرودستان، تاریخ

  دارد. در این زمینه برمیاست و گامی هرچند کوچک 

 هاکاستی

های جنبهبه باورم گاهی روی دارد که های زیادی ها و نارساییکاستی« یا سوسیالیسم یا توحش»کتاب ها، با وجود مزیت

و ممکن است ما را  طلبدمی بیشتریتوان پرداخت، چون زمان ها نمیبه تمام این کاستی .گذارداثر بد میمثبت کتاب 

سادگی ها بهسودتر کند. اما چند نارسایی کالن و جدی در کتاب وجود دارد که نباید از آنهای فرعی و کمدرگیر بحث

گشایانه و ها شود و به تنش عقدهوگوی سازنده و پربار میان کمونیستساز گفتنقد این موردها امیدوارم زمینهبگذریم. 

  نیانجامد.  ،پایان چپ پیرهای بیدر جاروجدلول معمبارِ نفرت

بر  امانی بیی و حملهانتقادباید شجاعت خودی ناقص و معیوب ما حمله کنند، پیش از آن که دیگران بر کارنامه

توان تنها از این طریق است که میی فکری خود ندانیم. را پیدا کنیم و هر انتقادی را دشمنی با پروژهمان باورهای قدیمی

چینی با  -انتهایی که مارکسیسم روسی و بیسرکش انقالبی شادابی و سرزندگی را دوباره به کمونیسم برگرداند؛ دینامیسم 

 و باید آن را پس بگیریم.  اندستاندهما تقلیل ایدئولوژیک از 

 2مردم یا مالتیتود؟

حاکمیت، باید »رسد اشتباهی مطرح شده باشد: نمی پردازند که به نظرمیان به موضوعی نویسندگ مدخل کتابْدر 

قیدوشرط بشری های صریح و بیی اصول مارکسیسم از ارزشحاکمیت مردم باشد. حکومت باید از مردم باشد و بر پایه

ی واست و ارادهحفاظت کند. و این یعنی حکومت شورایی؛ حکومتی که در یک نظام اقتصادی سوسیالیستی و بر اساس خ

                                                           
 برای یک مفهوم به واژهجا که چند آناز اند؛ اماجای مالتیتود استفاده کردهبهشماران و بی ، بسیارانانبوهه، انبوه خلقهای معادلبرخی از مترجمان ایرانی از : 2 

گفته که استفاده کنم اصل واژه های فارسی از جای معادلدهم بهح میمن ترجیها وجود دارد، کار برده شده و کمتر توافقی روی انتخاب یکی از این معادل

وجود یی که در اثر استفاده از چند معادلِ فارسی مالتیتود بهکم ابهام و سردرگمیتواند دستاین کار می به کار برده است.آن را  اسپینوزاشود نخستین بار می

  کند.برطرف را آید می
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ی جمعی. چون خاستگاه این راند جز ارادهگیرد و در آن هیچ زور یا قدرتی بر مردم حکم نمیجمعی مردم شکل می

توان آن را با کودتای نظامی و جنگ و خونریزی نیروهای نظامی است، پس نمی}مالتیتود{ ی انبوه خلق حکومت اراده

که این جنگ با اراده، همراهی و همدلی کلیت و به آن مشروعیت داد. مگر آن ی مردم تحقق بخشیدبیگانه شده از بدنه

 (11: 1911)اروند، « مردم علیه ظلم و استبداد و نابرابری باشد که آن حرفی جداست.

را  گیرند و با خیال راحت یکیمردم و مالتیتود را مفاهیم مترادف و یکسان در نظر می آشکار است که نویسندگان مدخلْ

ست: مردم و مالتیتود دو مفهوم مترادف و یکسان نیستند، بلکه مفاهیم نشانند. حقیقت اما چیز دیگریجای دیگری میهب

مدافع سرسخت مردم هابز توماس گردد. اسپینوزا برمی –ی این تضاد و درگیری به جدل فلسفی هابز متضاد هم اند. پیشینه

 مفهوم»کند: پذیر میساخت دولت را امکان ،پذیرشوحدتساز و یکساندانست که با ویژگی بود و آن را مفهومی می

است:  دولت بازتاب و پژواک قسمی مفهوم این وانگهی، است؛ دولت وجود همبسته با دقیقاً هابز، نظر برحسب مردم،

 (8112)ویرنو، « .نیست کار در نیز مردمی دولت، غیاب در .دارد وجود نیز مردمی پس دارد، وجود دولتی اگر

بزرگترین خطر را  ،با مقاومت در برابر سیاست وحدت کهکرد آن را نیرویی تلقی می مالتیتود متنفر بود وهابز اما از 

و متکثر  گرِ جمعیآفرینشنیروی مالتیتود جدی هابز،  منتقداز نظر اسپینوزا، کند. برعکس، می« امپراتوری واال»متوجه 

کشد و با دولت سر سازش ندارد واحد، مرکزگرایی و نمایندگیْ مردم را به چالش میاست که با امتناع از پذیرش امر 

 همان(.)

ست که ییمالتیتود چندگانهمفهومی از اساس دیالکتیکی است،  پذیریْسازی و وحدتبه دلیل یکسانکه مردم درحالی

گاهی وحدت و هیچ همیشه درحال شدن استتکین و دهد. مالتیتود بسگانه، دیالکتیک تن نمی هرگز به دوگانگی معمولِ

 از کشیدنپذیری و دستداوم ایستایی، بردگیبازتولید مبه آید که ز دیالکتیکی میااما مردم تابد. دیالکتیکی را برنمی

سیاسی زیستبرخاسته از پوتنسیای همیشه سرکش و مشترکِ شود. مردم آفرینش جمعی میمنجر خواهی کمونیستی زیاده

 کند. دولت مبدل می -حزب ملت یا  -دولت  محورِسازش نمایندگیرا به 

شما  ست.ی از اساس ارتجاعیمفهوماین، دست یازید و بنابربه آفرینش کمونیستی بتوان با آن مردم مفهومی نیست که 

ت و آن نیست؛ اما به این اسمردم نه بازی کنید که توانید با تکیه بر این یا آن متفکر مورد نظر خودتان استداللکافی می

که راست و ی توماس هابز از مفهوم مردم است شدهپذیرفته خوانش معمول و توانید نادیده بگیریدنظرم آنچه را که نمی

ی اصلی مسئلهشود. اما حاال فرض کنیم که مردم به فرودستان هم اطالق میاند. آن را تأیید کرده و پذیرفته چپ همه
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عمودی و دارای باید رهبری فرودستان است: ر نوع سازماندهی استثمارشدگان/مسئله بر س .نیستادعا این یا انکار پذیرش 

که مالتیتود با ست، درحالیب رهبری عمودی و نمایندگیی محبومردم سوژهمراتب باشد یا افقی و پادنمایندگی؟ سلسله

کند که فرصت رشد و معی و مشترکی پشتیبانی میی جاز مبارزهاش به سیاست وحدت، تکثر و بسگانگی غیرقابل تقلیل

عنوان رهبر، قاعد، دبیرکل و شود خودش را بهپاگیری تفکر آقاباالسری در آن وجود ندارد و به کسی اجازه داده نمی

 رئیس جا بزند.

رهبری جمعی و افقی را به ست که اش به تئوری سازمانیمذهبیشبه ی چپ پیر پابندییکی از دالیل مخالفت من با پروژه

مردم مفهوم چپ پیر، تفکر وغمش کسب قدرت سیاسی )قدرت برساخته( است. در گیرد و تمام همسخره می

دوستی دهد. دلیل اصلی مردمبالندگی مجال تواند به رهبری جمعی و افقی بنابراین، نمیپذیر و مرکزگراست و نمایندگی

پذیر، هاست که با تکیه بر سرشت وحدتردم به این دلیل قابل پذیرش آنشود. مجاست که آشکار میچپ پیر این

و حکومت جدیدی روی کار آورد گرفت را به دست )قدرت برساخته( قدرت سیاسی توان می شسازشونده و بردگیقانع

شدن است، مالتیتوددم باقی بماند و در حال که دوست ندارد مرنیرویی قبلی در کار سرکوب حکومت که حتا بدتر از 

گوید را بپذیرد؛ در غیر می ، حزب و سازمانمردم تا زمانی هستی دارد که سر به زیر، آنچه دولتکند. تر عمل میموفق

 دارد.ننام مردم وجود آن چیزی به

ها مالتیتودی است، در برخی از جنبهکه خروش فرودستان را وجنبش در جوشنقد من بر چپ پیر به این دلیل است که 

شان هایباید به خانهرساندند، مقصود انقالب را به سرمنزل وقتی کند؛ مردمی که گویا به مردمِ مرده و راکد تبدیل می

استالینی، یندی جز دیکتاتوری هار شبهبرآداری بپردازند که رسیده به کار حکومتقدرت های تازه به برگردند تا انقالبی

کرده و با  ی کارگر، رنجبر، توده و خلق هر منتقد و معترضی را سرکوبنام طبقهبهآنان سی مزمن ندارد. ساد و بروکراف

دهل بر وضعیت مسلط شدند، سپس وقتی کنند و کشی برپا میی کمونیستهای نمایشی کارزار گستردهاندازی دادگاهراه

 .زنندمی« سوسیالیسم در یک کشور»اعمار رنای و سُ

رأی است. دل و همهای زیادی با آن همدر زمینه ،کشدبه نقد میرا که بخشی از گرایش چپ پیر نویسنده درحالیباری، 

یا سوسیالیسم یا »گرایی اوست. نویسنده چه در کتاب زند مردمعتیق اروند را به چپ پیر پیوند میکه هایی یکی از زمینه

خیزد. عشق او به مردم به کند و سخت در دفاع از آن برمیمردم میهایش مرتب مردمو چه در دیگر نوشته« توحش

آن را مترادف نیرویی جا بزند که در برابر ست که دوست دارد هر ویژگی مثبت گیتی را به مردم نسبت دهد و حتا حدی

شود که او همچنان از رهبری عمودی و جا ناشی میاینگرایی اروند از به باور من، مردماو ایستاده است نه در کنارش. 
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توان هم مدافع سرسخت مردم بود نمیمن اما معتقدم، بین است. دموکراسی نمایندگی گسست نکرده و نسبت به آن خوش

ی آشکار گونهاز حکومتی سخن زد که گویا خاستگاه مالتیتودی دارد. باید یکی را انتخاب کرد و در برابر دومی به و هم

بلکه  ،جویانه از این مفاهیم به باور من نه تنها سودی در پی نداردموضع گرفت. هرگونه نگاه اپورتونیستی و استفاده

زدن در هر پرسهی باید شوق کودکانهشود. می سیاسی - هیم فلسفیهای سطحی از مفاموجب بدآموزی و ترویج برداشت

دارد و مخالف هر نوع گرایش اتکا سپهری را کنار بگذاریم و نوعی سیاست اصولی پیشه کنیم که به خودش و باورهایش 

 اپورتونیستی است.

 و رویکرد ایدئولوژیک به تاریخ انبارکاری متون

رسد بیشتر برای جلب است؛ عنوانی که به نظر می« نویسی به مدد نشریات چپ افغانستانتاریخ»عنوان فرعی کتاب 

کند، تا این که ربط زیادی به محتوای کتاب داشته باشد. برعکس، آنچه بیشتر جلب توجه میشده مخاطب برگزیده 

هایی از کتاب جا داده عتیق اروند نیز در بخشی از گردآوری مقاالت نویسندگان چپ یا متمایل به چپ است. مقاالت

  شده از دیگران بسیار ناچیز است.در مقایسه با متون گردآوریشده؛ اما 

روش کار او ست؛ اما نویسی رسمیدهد و منتقد تاریخگرچه اروند از برخی رویدادهای تاریخی نگاه انتقادی به دست می

ماند تا به انبارکاری متون دیگران میبیشتر  –ست نویسیتاریخادعا دارد ه ک –« یا سوسیالیسم یا توحش»در کتاب 

 نویسیتاریخبه نظر من، نویسی نامید؟ توان تاریخآیا گردآوری متون دیگران در یک مجموعه را می نویسی.تاریخ

این دیدگاه که با گردآوری انبارکاری متون با رویکرد گزینشی و دلخواهانه.  نقدِ؛ ارکاری متون نیست، نقد متون استانب

زند که انسان افغانستانی همیشه نویس شد، به بدآموزی مزمنی دامن میتوان تاریخمطالب دیگران در یک مجموعه می

زده داشت خیلی سطحی و عامیاگر با بدبینی بیشتری به این مورد نگاه کنیم، نویسنده در نهایت بر .مرتکب آن شده است

زی جز ی ما وجود دارد: تاریخ چییی از آن همین اکنون نیز در جامعهکند، برداشتی که گونهنویسی عرضه میاز تاریخ

 شده نیست. نی با چاشنی واقعیت برساخته و دستکاریپراکگویی و افسانهقصه

ی رویکرد ایدئولوژیک او به تاریخ دهندهی نویسنده به متون تاریخی چپ نشانخواهانهگزینشی و دلنگاه افزون بر این، 

گذارد، اما در مواجهه با موافقان و وکسری باقی نمیدر نقد مخالفان هیچ کمگرایی بینی و تقلیلبا کماست؛ رویکردی که 

 نویسنده با این رویکرد جویی نیست.از نقد و عیبهم نی چندا زند و خبرآمیز میاندیشان دست به ستایش مبالغههم

شباهت گرفتن خرد انتقادی، با نادیدهشود که ساز خوانشی از تاریخ میزمینه ،کشدکه تاریخ رسمی را به نقد میدرحالی
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کشیدن آن است. در قصد اصلی نویسنده به چالشیی که نویسی؛ تاریخنویسی رسمی و ایدئولوژیک داردزیادی به تاریخ

 کنم.  ادامه، به موردهای مشخصی در این زمینه اشاره می

 ابهام معنایی؛ کمونیسم یا سوسیالیسم؟

که عنوان اصلی کتاب هم است، نگاه گذرا به سرگذشت مفهوم « یا سوسیالیسم یا توحش»پیش از پرداختن به شعار 

کم سه معنای متفاوت دارد. نخست، سوسیالیسم به معنای مدیریت ی سوسیالیسم دستواژه. دانمسوسیالیسم را ضروری می

اما کند، جاگزین مالکیت خصوصی میرا دولت  –است؛ سیستمی که مالکیت دولتی یا نمایندگی حزب امور دولتی 

در روسیه و چین رخ داد، چه آننیست. استثمار شدیدتر از پیش وجود دارد و خبری هم از آزادی بیان و دموکراسی 

چینی معتقد بودند که برای رسیدن به کمونیسم باید  –های روسی مارکسیستع این نوع از سوسیالیسم بود/است. رواقد

است  «ی کارگردولت طبقه»به دیکتاتوری پرولتاریا یا  گذاشت و آن واگذاری همه چیزرا پشت سر اری گذ یحلهمر

  را سوسیالیسم نامیدند که با کمونیسم یکی نیست.ی گذار این مرحلهسازد. م فراهم میه را برای ساخت کمونیسکه زمین

تر از رحمانهکارگران بیست که داری هار دولتیسرمایهچینی،  –های روسی سوسیالیسم مورد نظر مارکسیستنام اصلی 

ی شوروی و چین در عمل هیچ ربطی به کمونیسم ندارد. تجربهشوند و بنابراین، داری نئولیبرال در آن استثمار میسرمایه

با تاریخ سیاه و  این خوانش از سوسیالیسمگرچه توان به کمونیسم رسید. نشان داده است که با یک چنین رویکردی نمی

ن گرایش کشد. پیروان ایاز دور خارج شده است؛ اما هنوز نفس می دیگر کامالًباری که از خود بجا گذاشته، فاجعه

ی گونهبههنوز ی اصلی بازی هستند. آنان در افغانستان و دیگر کشورها فعال اند و در تالش بازگشت به دایرهاکنون هم

از پس سوسیالیسم به باور آنان، سازی دولتی به سبک استالین اند. بینند و خواستار صنعتیمی« انقالب»ی خواب مضحک

اما ی کاپیتالیستی فاقد آن است. سازد که جامعهیی را برقرار میآزادانهبرد و مناسبات را از میان می دارییهسرما برقراریْ

از دهد بیرون چون به شما اجازه نمیسازی است. اش احمقکارکرد اصلیوجود دارد که کاذبی  دیالکتیکجا این

کمونیسم  -شان علیه دشمن اصلیشبیه هم اند و حالی که هردو ؛ در داری چیزی را ببینیدسرمایه - چهارچوب سوسیالیسم

تفکر هرگونه اند تا های ارتدکس پهن کردهگویی دیالکتیک دامی است که هگل و سپس مارکسیست اند.متحد شده -

 رادیکال و کمونیستی را شکار کنند. 

را داری سیستم سرمایهسعی دارد ثروت  توزیعبازت که از راه تنظیم بازار و اسدولت رفاه معادل دیگر، سوسیالیسم دو

های مدافع ست که سوسیالیستخدمات همگانی از اقداماتیرایگان تأمین مندان و افزایش مالیات بر ثروت اصالح کند.
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داری همندان و فرودستان است تا سرمایمیان ثروتنسبی توازن برقراری این کار درواقع دولت رفاه در پی آن اند. 

فوکویاما است که از توماس پیکتی و  ادامه دهد. این همان سوسیالیسمیانباشت سرمایه به از پیش پایدارتر و شکوفاتر 

ست با داریاین سوسیالیسم نیز نوعی از سرمایه بیل گیتس و مارک زاکربرگ همه خواهان برقراری آن هستند.گرفته تا 

در آن کشیدن در مقایسه با سوسیالیسم نوع نخست فضای بهتری برای نفس شکل و شمایل اندکی انسانی و کمتر هار که

 است و کارگران و سایر فرودستان از حقوق و امتیازات بیشتری برخوردار اند.

کم گرفته شود. درواقع برای جلوگیری از گرایش ست که نباید دستییخطر جدیکمونیسم سوسیالیسم نیز گونه در این 

دهد و با استناد بر نشان تر از خودش ی انسانیکند چهرهداری سعی میکارگران و فرودستان به کمونیسم است که سرمایه

هشدار از خطر ظهور کمونیسم مرتب ها زیر پرچم مارکسیسم مرتکب شدند، ها و مائوئیستهایی که استالینیستجنایت

     د. دهمی

به باور آنان تفاوتی میان این دو مفهوم نیست. هیچ است و کمونیسم اند که سوسیالیسم نام دیگر معتقد دیگر، برخی سه

نقد »بردند. مارکس در مارکس و انگلس تفاوتی میان این دو مفهوم قایل نبودند و هردو را مترادف هم به کار می

ی کمونیستی دوران گذار انقالبی اولی به دومی قرار دارد. داری و جامعهی سرمایهمیان جامعه»گوید: می «ی گوتابرنامه

ریا منطبق با این دوران، یک دوران گذار سیاسی نیز وجود دارد که دولت آن چیزی جز دیکتاتوری انقالبی پرولتا

ی برای رسیدن به جامعه« دوران گذار انقالبی»ه مارکس تنها بر است کروشن ( 99، 98: )مارکس« تواند باشد.نمی

دیکتاتوری »مورد نظر مارکس هم که « دوران گذار سیاسی»در نام سوسیالیسم. هکند نه چیزی بکمونیستی تأکید می

  نه دیکتاتوری حزب.شود برقرار می «انقالبی پرولتاریا

زند. با شنیدن زدایی کند به ابهام دامن میپیش از آن که ابهاماست و بنابراین، واژه سه معنا در یک سوسیالیسم پس، 

داری دولتی به چیست؟ سرمایهنویسنده از سوسیالیسم گوینده/منظور توانید تشخیص دهید که شما نمی ،سوسیالیسمی واژه

نگاه اگر به نشریات چپ افغانستان م. کمونیسداری به سبک دولت رفاه و یا هم مائوئیستی، سرمایه –سبک استالینیستی 

از محمودی، غبار و  –های گرانقدر ما که سوسیالیسم مورد نظر چپ توانید مدعی شویدوتردیدی میکنید، بدون شک

مترادف  -پیرو خط آنان امروزی های احمد، مجید کلکانی و کلیه چپترکی گرفته تا اکرم یاری، داکتر فیض

نیازی به  این مورد دیگر چه در شوروی و چین پیاده شد( است.مدیریت دولتی زندگی )آنریزی متمرکز و برنامه

های یادشده داشته باشند، این گفته چپ هاییی با آثار و کارنامهندارد. آنانی که کمترین آشنایی استدالل و اثبات بیشتر

 کنند.را تأیید می
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گذاری میان کمونیسم و و تفاوت خواهی چپ افغانستانالیسمنوع از سوسی رود نه تنها اینگونه که توقع مینویسنده اما آن

سوسیالیسم و در آخر کمونیسم، از هیچ فردی »کند: از آن پشتیبانی میه را به نقد رادیکال نکشیده است، بلکسوسیالیسم 

شود، مالکیت را به اع بنا میی تحقق عدالت در اجتمکند؛ اتفاقاً برخالف این حکم، نظامی که بر پایهسلب مالکیت نمی

ی ظریف دیگر این گرداند ـ منتها به تمامی افراد بشر و نه صرفاً به یک طبقه و یک قشر و یک گروه. نکتهافراد بازمی

)اروند، « خشکاند.ی نهاد شر را در دل بشر میاست که سوسیالیسم و در پایان کمونیسم، هرگز ادعا نکرده که ریشه

نظام »دهد: تر شرح میروشنبیشتر و وسیالیسم را سبرداشت خود از نیز ی پایانی کتاب نویسنده در نوشته (151: 1911

ی پایان گرایی نقطهگرایی و سمتکند. به قومکن میداری را ریشهبخشد. سرمایهشورایی دموکراسی مستقیم را تحقق می

کند؛ این های بشری حفاظت میاری ندارد، اما از کلیت ارزشهای سنتی و عرفی و ملی کگذارد. به بخشی از حساسیتمی

باشد. درست است های جنسی، آزادی مذهب و عقیده و بیان و مواردی از این دست میها شامل حقوق زنان، اقلیتارزش

کند. در می ست به همان سو. ... سوسیالیسم امید را معنادارکه این نظام تکوین تمام و کمال کمونیسم نیست؛ اما راهی

کوشی مگر برای ارتقای زیست های سوسیالیستی و بشردوستانه، نمیجنگی مگر در راه دفاع از ارزشسرزمینی که نمی

های مردم، چرا به آینده امید نداشته باشی و تن به پراکسیس ندهی؟ پس از تحقق هراسی مگر از خشم تودهجمعی و نمی

هر از "ی جان و دل پذیرفتند، از گزاره ی زیست در آن عادت کردند و آن را باگاه که مردم به شیوهسوسیالیسم و آن

 (   157 – 155: )همان« گذر خواهیم کرد. "ی نیازشکس به اندازهبه هر "ی به گزاره "ی توانشکس به اندازه

ت رسیدن به کمونیسم ی نخسنویسنده میان سوسیالیسم و کمونیسم فرق قایل است و سوسیالیسم را مرحلهواضح است که 

ی بسیار محدود در کتاب گونهست که بهچینی –که اروند تا حدودی منتقد مارکسیسم روسی وجود ندارد شکی  داند.می

به تفاوت معنایی میان سوسیالیسم و ارتدکس های ؛ اما در نهایت نویسنده مثل مارکسیستاو هم بازتاب یافته است

پافشاری به جز در مطلب پایانی کتاب نویسنده  باورمند است.بندی دوگانه برای رسیدن به کمونیسم مرحلهو کمونیسم 

کردند؛ اما پس از بر آن تأکید می یوحدت بیشترهای روسی و چینی هم با شدتکه مارکسیست –ی شورایی روی اداره

پیشنهاد  –تصرف قدرت با جاگزینی دیکتاتوری حزب به جای دیکتاتوری پرولتاریا بسیار زود به آن پشت کردند 

 دیگری ندارد. 

ه آید، نچون آنچه زیر نام سوسیالیسم روی کار می رساند.نمیما را به کمونیسم مورد نظر چپ پیر بندی مرحلهبه باور من، 

شود. این سوسیالیسم ربط کند بلکه مانع جدی در برابر رشد و پاگیری آن میتنها بستری برای ساخت کمونیسم فراهم نمی

دارانه است، البته بدون دموکراسی و چندانی به سوسیالیسم یا کمونیسم مورد نظر مارکس ندارد و بنابراین، از آغاز سرمایه

http://bishomaran.com/


http://bishomaran.com/ 

 

بار رفته را دوباره برویم. یک بار از سر گذرانده است و نیاز نیست راه بدِبار را یکهی فاجعجهان این تجربهآزادی بیان. 

بینیم که سوسیالیسم با خوانش می بیرون زد و در چین هم عمالًهار در شوروی دیدیم که چگونه از دل آن استالینیسم 

کمونیسم سوی چه در شوروی و چه در چین نه تنها پرولتاریا یک گام به  9یی به بار آورده است.چینی چه فاجعه

یی رحمانهی بیگونهبهنیز  کمونیسمو  هکمرش شکستی کار مزدی و استثمار شدید ادامه بابرنداشت/نداشته است، بلکه 

ا طعم های عزیز موسیالیستوجود ندارد که وقتی سضمانتی مورد سوءتعبیر قرار گرفته و بدنام شد/شده است. اصالً هیچ 

زمینه را برای عبور به  د به این کهونیسم بکنند، چه رسکمی دربارههم را چشیدند، حتا کمترین فکری قدرت سیاسی 

  کند.ثابت میها اشاره شد، که پیشتر به آن)شوروی و چین( ی بد تجربهی کمونیستی فراهم سازند. این گفته را دو جامعه

ی سوسیالیسم با تکیه بر تعدد معنایی واژهیی را مطرح کنم: دوست دارم پیشنهاد ماجراجویانهباال، های با توجه به استدالل

سوسیالیسم به باور من، های ما، باید روی عدم کاربرد این مفهوم بحث کنیم. تا روشنگر دیدگاه ساز استکه بیشتر ابهام

باقی مبهم که کمونیسم کمتر مفهوم حالیدر رادیکال مورد نظر ما را ندارد. معنایخورده است و دیگر مفهوم شکست

روحِ »گفت: ایستد. لنین میابهام میکاری و هرگونه محافظهدر برابر را حفظ کرده و اش برندگی و رادیکالیسممانده، 

مرتب از سوسیالیسم آنانی که  (11)بالنشو:  «کند.می ناشدنیرام و ناپذیرتحمّل ست که کمونیسم راکمونیسم، همان چیزی

اش را حفظ ناپذیریترسند. این یعنی کمونیسم هنوز تحملبه شدت از کمونیسم می ،کنند( دفاع می)در معنای دولت رفاه

رش من سوسیالیسم در دو معنایی که در باال یادآوری کردم دیگر قابل پذی ی باالیی دارد.کرده و قدرت ویرانگرانه

هم  کمونیسم استفاده کنم که ی اصلیاز واژهدهم ترجیح می –که البته کمتر کاربرد دارد  –ت؛ اما در معنای سومی نیس

    ناشدنی باقی مانده است. ساز نیست و هم وحشی و رامابهام

ی رزا لوکزامبورگ در رساله ی حساب کنیم.تصفیه« یا سوسیالیسم یا توحش»حاال زمان آن فرا رسیده است که با شعار 

در این لحظه نگاهی اجمالی »گوید: می –ی جونیوس معروف است که به جزوه – «دموکراسی آلمانبحران در سوسیال»

دهد. این جنگ جهانی به معنای داری چه معنایی میی سرمایهدهد که بازگشت به بربریت در جامعهبه ما نشان می

های جهانی که تازه شروع شده به واپسین پیامدهای ی جنگانگیز دورهمسیر نفرتبازگشت به بربریت است. اگر 

انجامد؛ امروزه گاه پیروزی امپریالیسم در جریان این جنگ مدرن برای همیشه به نابودی فرهنگ میاش بیانجامد، آننهایی

ی قبل، پیش از طرح این گزاره ما در چنین شرایطی قرار داریم، به همان نحو که فریدریش انگلس بیش از یک نسل

                                                           
زندگی و مرگ در »کند که روی سوسیالیسم واقعی چپ پیر خط بطالن بکشید. رجوع کنید به کان در چین شما را وادار می: تنها رسوایی شرکت فاکس9 

 /https://tarjomaan.com/barresi_ketab/8660«: ی اپلممنوعه شهر
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زدایی، ویرانی بینی کرده بود: یا پیروزی امپریالیسم و نابودی کل فرهنگ و همانند روم باستان، جمعیتوحشتناک، پیش

المللی علیه ی پرولتاریای بینی آگاهانهزدایی و یک گورستان گسترده؛ یا پیروزی سوسیالیسم یعنی مبارزهو خرابی و نسل

گیری تصمیم های در حال توازن آن منتظری تاریخ جهان که کفههایش، علیه جنگ. این دوراههیسم، علیه روشامپریال

  (  191: 1927)لوکزامبورگ، « پرولتاریاست، انتخاب ناگزیر است.

نوشت در زندان و در جریان جنگ جهانی اول  1115را سال « دموکراسی آلمانبحران در سوسیال»ی لوکزامبورگ رساله

سویس به نشر رسید؛ زمانی که هنوز انقالب اکتبر به پیروزی نرسیده با نام مستعار جونیوس در  1117که نخستین بار در 

هایش در مورد انقالب بینیکشته شد، مجال نیافت ببیند پیش -دو سال بعد از پیروزی انقالب اکتبر  - 1111که در او بود. 

بار ی فاجعهآیندهتوانست شود. اما هوش بلند او از همان آغاز انقالب میمی واقعیروسیه چگونه یکی پس از دیگری 

ی پس از پیروزی لنین و تروتسککارکردهای لوکزامبورگ از منتقدان جدی ها را ببیند. ی زیر تسلط بلشویکروسیه

دیکتاتوری پرولتاریا انتقاد  جاینشدن دموکراسی و جاگزینی دیکتاتوری حزب بهو مرتب از رعایتانقالب اکتبر بود 

  .(115، 111همان: ) ردکمی

سوسیالیسم مورد نظر توان گفت که هایش میبا توجه به آثار رزا لوکزامبورگ در مورد انقالب روسیه و بقیه رساله

مدیریت شورایی، از نظر او،  چینی از آن ارایه دادند، متفاوت است. -های روسی لوکزامبورگ با خوانشی که مارکسیست

توان از نمیساز سوسیالیسم است که در نبود این عناصر دموکراسی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا از عناصر اصلی زمینه

اگر رزا کدام. هیچ و چین مائو رعایت شد؟« کشور شوراها»کدام یک از این عناصر در گذار سوسیالیستی سخن گفت. 

امانی را دید، جنگ بیهای استبداد هارِ استالینیسم را در شوروی مییسم واقعی زیر چکمهی سوسیالبود و فاجعهزنده می

آیا لوکزامبورگ  های راستین جهان کردند.انداخت؛ کاری که سایر مارکسیستخواهی به راه میگونه سوسیالیسمعلیه این

چه من از تاریخ بد دانم. اما آننمی داد؟سر می« یا سوسیالیسم یا بربریت»ی بد شوروی و چین بازهم شعار پس از تجربه

توانم نتیجه بگیرم بازهم رادیکال است. زمان آن فرا رسیده طور دولت رفاه میسوسیالیسم واقعی در روسیه و چین و همین

تر نچرا؟ چون این شعار روش 1کنیم: یا کمونیسم یا بربریت!لوکزامبورگ است که شعار دیگری را جاگزین شعار قدیمی 

که کمتر تردید تر است رساتر و رادیکال« یا سوسیالیسم یا بربریت»از هر شعار دیگری، از جمله شعار قدیمی 

                                                           
سایت پروبلماتیکا ام. بخشی از این کتاب در وبوام گرفته« دهدپاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می»: این شعار را از کتاب اخیر اسالوی ژیژک زیر نام 1 

   /http://problematicaa.com/pandemicدسترس است: قابل
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گیری موضعکند و بیانگر ها جدا میها را از ناکمونیستاش کمونیستانگیزد و از سوی دیگر، با صراحت همیشگیمیبر

 مان است. روشن ما در برابر دشمنان

مانیفست  1211و چاپ آلمانی  1222انگلس بر چاپ انگلیسی مایلم به پیشگفتارهای روشنگر برای تقویت پیشنهادم، 

 انتشار اثر این که هنگامی» کند:دفاع می« مانیفست کمونیست»گذاری او چقدر درست و بجا از ناماشاره کنم که 

اطالق  افراد گونه دو به سوسیالیست عنوان 1211 سال در. بنامیم سوسیالیستی مانیفست را آن توانستیمنمی ما یافت،می

 که فرانسه در فوریه پیروان و انگلستان در اوئن پیروان به ویژهبه و گوناگون تخیلی مکاتب هواداران به سویی از: شدمی

 سوی از و رفتندمی زوال به رو تدریج به و بودند آمده در کار از افتادهتک هایگروهک زمان آن در هاآن دوی هر ضمناً

 براندازند، هاپینهوصله و اکسیرها انواع با را بالیای اجتماعی تمام خواستندمی که گوناگونی اجتماعی گرانافسون به دیگر،

 کارگری جنبش از خارج بودند عناصری مورد دو هر در اینان. باشد داشته دردی کمترین سودش و سرمایه برای آنکهبی

های انقالب نارسایی به که کارگر یطبقه از بخش آن برعکس،. جستندمی یاری« کردهتحصیل» طبقات از بیشتر که

 یک این. نامیدمی کمونیست را خود زمان آن بود، جامعه دگرگونی بنیادی خواستار و کرده حاصل یقین سیاسی صرفاً

 مکتب دو که داشت نیرو کافی حد اما به بود، خام جهات بسیاری از و ناخودآگاه صرفاً نخورده،تراش کمونیسم نوع

 1211 سال در. وایتلینگ کمونیسم آلمان در و کابه "ایکاری" کمونیسم فرانسه در: آورد پدید تخیلی کمونیسم

 "پسند سالن" اروپا یقاره بخش در کمدست سوسیالیسم،. بود کارگری جنبش کمونیسم، و بورژوایی جنبش سوسیالیسم،

 بودیم نظر این بر کامل قاطعیت با زمان همان از ما چون و. داشت را وضع این عکس درست کمونیسم که آن حال و بود

 باید را نام دو این از یک کدام که این مورد ، در"گیرد انجام کارگر یطبقه خود دست به باید ی کارگرطبقه رهایی" که

 ذهن به گاههیچ نام این از انصراف فکر نیز پس آن از. دهیم راه خود به تردیدی توانستیمنمی یی هملحظه حتا برگزینیم،

 ( 11، 17، 1 :1925، )مارکس و انگلس «.نکرد خطور ما

ی واژهوکنار جهان، به نظرم خواهی در گوشههای مختلف سوسیالیسمهای بد گونههمه سال و تجربهپس از گذشت این

سوسیالیسم واقعی سوسیالیسم دوباره همان معنایی را پیدا کرده است که در زمان نگارش مانیفست کمونیست داشت: 

داری اند و ربط هایی از سرمایهگونهیالیسم با شکل و شمایل دولت رفاه شوروی، سوسیالیسم با خوانش چینی و سوس

شده تقریباً معادل بربریت کاربردهسوسیالیسم در سه معنای بهیعنی،  ندارند.انگلس ی کمونیسم مارکس و چندانی به پروژه

   ترتیب، استدالل انگلس هنوز تازگی منحصر به فردش را حفظ کرده است. بدیناست نه قطب متضاد دیالکتیکی آن. 
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تواند مدعی شود که اقلی نمیی گذار نیستم. هیچ عالبته فراخوان من به کمونیسم به معنای این نیست که معتقد به دوره

ست ییبندی دوگانهی کمونیستی رسید. نقد من بر نوعی از مرحلهتوان به جامعهسازی، سرراست و مستقیم میبدون زمینه

کند، به واگذار میکمونیسم را مرتب به آینده ی پروژهیی که بندیشود؛ مرحلهبرای رسیدن به کمونیسم پیشنهاد میکه 

سوی کمونیسم رسد که نه تنها گامی بهی فرا میشود و زمانیافتنی میی کمتر دستآهسته پدیدهآهستهحدی که 

روی کنید، تمام تمرکزتان بندی میلهوقتی شما کمونیسم را مرحایم، بلکه در جهت مخالف آن در حرکتیم. برنداشته

است که نباید از دست برود. تالش برای حفظ و یا هم سوسیالیسم( « کمونیست»)حاکمیت حزب وحاضر حیی مرحله

یی هم در کار است که باید برای رسیدن به آن تمام ی بعدیبرید مرحلهست که خیلی زود از یاد میبه حدی این مرحله

 تان را صرف کنید. انرژی

ی گذار باید با ت که مرحلهجدابافته از کمونیسم نیست. درست اس یتافته ،شودمیاندازی راهیی که انقالب سوسیالیستی

ناپذیرِ اندیشیدن به کمونیسم پوشی کنیم اصل خدشهچه نباید از آن چشمتوجه به وضعیت موجود مدیریت شود؛ اما آن

چه در آناما تر کند، نه این که از آن دور شویم. ی کمونیستی نزدیکی گذار باید ما را به جامعهاست. هر گام در مرحله

ی ماندن در قدرت بود/است بر سر اقتدار بیشتر در فکر ادامه« حزب کمونیست»خ داد برعکس این بود. شوروی و چین ر

ی موجودیت و تقویت شورا، دیکتاتوری پرولتاریا، دموکراسی و در نهایت کمونیسم. استالین تا زمان مرگش تا دغدغه

از طریق ی در برابر قدرت نامحدود استالین و مائو بودند، طور. آنانی که مانعی بود و مائو هم همینوتمام شوروزمامدار تام

بندی سوسیالیسم جاست که من نسبت به هرگونه مرحلهاینند. نابود شد« انقالب فرهنگی»های نمایشی و کارناوال دادگاه

از رسد، چون از آغبندی چپ ارتدکس سودی به کمونیسم نمیام. به باور من، از این مرحلهکمونیسم بدبین –

 پادکمونیستی است.

  رادیکال  رویفراخوانش انتقادی و ضرورت ؛ مائوئیسم یاری

جایگاه ممتازی در میان تئوریک تسلط افغانستان است و از نظر بدون شک از مبارزان نامدار چپ اکرم یاری 

توانسته نها تا کنون کسی در میان مائوئیست ،حتا پس از مرگ یاری همدارد. در کشور اش عصروزمانههم یهامائوئیست

نداشت ی جدی و پایداری با آن که کارنامه -ی عمل نیز نظری او را ازآن خود کند. اکرم یاری در عرصهموقعیت است 

نش خورد و نتوانست مائوئیسم ست که از دشمناآالیش است. شاید دلیل این خوشنامی در شکستیمبارز خوشنام و بی -

به قدرت رسیده،  هایو بقیه چپترکی، ببرک کارمل نورمحمد در عمل پیاده کند. تردیدی نیست که اگر او مثل  راخود 

در  افغانستان بود. اما یاری با شکستنامی کنونی را نداشت و بخشی از تاریخ بدِ زد، این نیکتکیه میی دولت بر اریکه
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ها که ها و اشتباهات بقیه مائوئیستدر لغزشحفظ کرد و اش را کم شهرت نیکدستبرابر حزب دموکراتیک خلق 

 نگرفت.سهم چندانی نیز دانند دانستند/میخودشان را پیرو پروپاقرص او می

گذاران سازمان جوانان مترقی )جریان پرداز مائوئیست و یکی از بنیانکه اکرم یاری را به عنوان نظریهما درحالی

ی او نهیم و مبارزهارج می –شود های مائوئیستی کنونی شمرده میها و گروهککه مادر سازمان -دموکراتیک نوین( 

نگریم، نباید در ستایش از او یا هر مبارز و ی قدر میداری را به دیدهبرای رهایی فرودستان از چنگ فئودالیسم و سرمایه

اما اروند به حدی مجذوب و مجنون یاری شده است که نه تنها اثری از رویکرد متفکر دیگر مورد پسندمان اغراق کنیم. 

بسازد؛ کاری  فکر و نظریهیی ت«استثنا»ها بت انتقادی در برخورد او نیست، بلکه تالش دارد از رهبر محبوب مائوئیست

    اند.  نیز پیش از اروند کردهدیروز و امروز افغانستان های استالینیست –که مائوئیست 

اکرم »دهد: اش به یاری را تبارز میمذهبیناپذیر و شبهایمان خدشه« مسایل اکرم یاری»ی نویسنده از همان آغاز مقاله

های افغانستان ـ البته به استثنای هواداران خلق ی چپبود. با این حکم شاید همه یاری در تاریخ چپ افغانستان یک استثنا

ست که در تاریخ ی اتکاییدانند ـ موافق باشند. یاری آن نقطهها که میراکبر خیبر را یک استثنا میویژه آنو پرچم و به

قی بود، نه صرفاً به این دلیل که خط عبدالرحمان گذار سازمان جوانان مترگردیم. نه به این دلیل که بنیانبه دنبالش می

ی حاکم و به نفع محرومان و زحمتکشان از هیچ اقدامی دریغ نورزید، حتا اش علیه طبقهمحمودی را پی گرفت، در مبارزه

زندان  گرفت و در آخر نیز درفرسایش را همواره به هیچ میتنها به این خاطر که زندگی پردرد و مشقت و بیماری جاننه

(، بلکه به خاطر میراث فکری و آنچه که از لحاظ نظری از خود برجای گذاشت 1952اهلل امین تیرباران شد )جنون حفیظ

 (517: 1911)اروند، « ی اتکاست.برای من و به باور من یک نقطه

البته  – بینم. آنان نیزیاری نمیاز و عتیق اروند های افغانستان آمیز مائوئیستجا من هیچ تفاوتی میان ستایش اغراقاین

ی رویهاند؛ داده لقب« ی شرقستاره»یاری را آمیز از او دارند و مثالً، های اغراقتوصیف –گرا های محلبیشتر مائوئیست

به باور من، اکرم یاری مثل سایر مبارزان کرد. نقد میآن را بود به احتمال قوی اگر یاری زنده مییی که خرافاتی

مائوئیسم باقی راستین وئیست در افغانستان نتوانست از گرایش مطلق به مائو فراتر برود و تا زمانی که زنده بود، پیرو مائ

چه های دیگر صرفاً آندهد و بنابراین، یاری و تمام مائوئیستماند. آثار تمام و ناتمام او این وابستگی به مائو را نشان می

 یی برای گفتن داشته باشند. اند و من معتقد نیستم که حرف تازهیسی کردهگفته است را بازنو تسه دونمائو
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اکرم  نظری هاینوشتهنتیجه بگیرد که تمام  تواندسادگی میبا آثار مائو داشته باشد، به ییکمترین آشناییکه هر کسی 

بازنویسی نامیده است، « تأمالت دیالکتیکی غیرحزبی» را هامامی که اروند آنهای ناتاز جمله یادداشتیاری، 

جا که دلبستگی عجیبی به اما نویسنده ازآن 5.به اودهی ارجاع؛ البته بدون ی فلسفی مائو استی چهار رسالهوگریختهجسته

یاری نشان دهد که تا  اش را کردهتمام سعیو مائوتسه دون لنین هگل، کانت، از درپی پیهای قولبا نقلاکرم یاری دارد، 

رویکرد معطوف به نقد و فراروی از ی متفکر دیگری بدون دن در اندیشهمگر مان است.« ی اتکانقطه»متفکر استثنایی و 

های دیگران است؟ تفکر اید که تنها کارش بازنویسی ایدهی را دیدهیست؟ کدام متفکر ورزیدهنشان تفکر استثنایی ،آن

را ایجاد تئوریک دیگران بیرون شوید و دستگاه فکری مختص به خودتان کامل از زیر بار نفوذ شود که زمانی آغاز می

و فراروی انتقادی و رادیکال از پیشین  های ناتمام و ناقص متفکران مطلوبِپروژهتداوم و تعمیم د که درواقع، یکن

شود یا نه. اما با دریغ اش میی فکریایجاد پروژهدیدیم که قادر به می و بودمی بیشتر زنده اکرم یاری کاشهاست. آن

قربانی تمام سادگی کنند با یت میگونه که رفقایش رواکه دشمنانش فرصت شکوفایی نظری را به او ندادند و آن

   شد. کشتارهای پولیگونی حزب دموکراتیک خلق 

های اساسی و ماندگاری برای تحقق او نتوانست گامی عملی نیز ی نظری اکرم یاری اگر بگذریم، در زمینهاز نقد کارنامه

های فروپاشی و شد، صدای گاممیتر ی فعالیت سازمان جوانان مترقی گستردهمائوئیسم مورد نظرش بردارد و هر قدر دامنه

آن خروش ودر حال جوشجو به شدت انقالبی و مدیریت رسید. روشن است که به گوش میبیشتر این سازمان سقوط 

سو و انشعاب گروه انقالبی ی رژیم از یکسرکوب گستردهیش بیرون بود و یاری و رفقااز توان و ظرفیت دوران 

یا »ی کتاب اما نویسنده/گردآورندهمنجر شد. جوانان مترقی سازمان به فروپاشی کامل های افغانستان از سوی دیگر، خلق

ی انتقادی کند، از مواجههزمان جوانان مترقی را نقد رادیکال نمیی یاری و ساکه کارنامهدرحالی« سوسیالیسم یا توحش

موردهایی را سرسری و ورزیده خودداری نوین نیز رپذیرفته از جریان دموکراتیک های مائوئیستی اثبا سازمانجدی 

 تواند حق مطلب را ادا کند. شود که به باور من نمییادآور می

ی خود امتحان سختی در زمین ی حزب دموکراتیک خلق هرکدام به نوبهضروری است؟ دو شاخه هامائوئیست نقد اما چرا

 از کهتوان یافت را می کسی کمترکامالً از دور خارج شدند. امروزه  1118در افغانستان دادند و با سقوط رژیم نجیب 

چه  که کنندمی اعتراف افغانستان خلق دموکراتیک حزب بازماندگان حتا. کند دفاع پرچم و خلق هایجنایت و اشتباهات

                                                           
های متعدد و نشریات و رساله« ی جاویدشعله»ی ی نشریهیازده شمارهلب مطایاری، های اکرم یادداشتست سری به کافیاین ادعا  : برای اثبات5 

 . شودهای متعلق به حزب دموکراتیک خلق نیز میشامل چپشبیه این، ها را با آثار مائوتسه دون مقایسه کنید. وضعیت و بعد آنهای امروزی بزنید مائوئیست

http://bishomaran.com/


http://bishomaran.com/ 

 

یی از نمد قدرت دولتی های بسیار نتوانستند پارهاما وضعیت متفاوتی دارند. آنان با تالش هامائوئیستبدی داشتند. کارکرد 

بند. کوسروروی یکدیگر کوفتند و همچنان میشان بود بر نابراین آنچه در تواندر افغانستان را صاحب شوند و ب

 رفته ترپیش که روندمی مسیری در و کنندمی دفاع بدشان یکارنامهبزرگ  بخش از هنوزمانده های مائوئیستِ باقیسازمان

های تاریخی به درد پژوهشیتنها انتقاد از آن  است و پیوسته تاریخ به خلق دموکراتیک حزببه بیان دیگر، بودند. 

تر از ضروریآن  یو نقد رادیکال بر کارنامهباقی مانده  معاصر یمسأله یک هنوزم افغانی مائوئیسکه خورد. درحالیمی

 ست. هر زمان دیگری

 گیری نتیجه

 «هرگونه رویکرد ایدئولوژیک از تواند موفق به نوشتن تاریخ فرودستان شود که تنها زمانی می« پژوهشگر تاریخ

ی پرهیز کند و از همه بیشتر با کارنامه –های مورد عالقه ها و جریانویژه شخصیتبه –نسبت به رویدادها 

توانید شجاعت و خوبی میتان بهبرخورد با دشمنان ی انتقادی و رادیکال داشته باشد. شما درها مواجههخودی

 تر و بیشتر قابلگرانمایهعت ست و باید این طوری باشد؛ اما زمانی این شجاپایداری نشان دهید که ویژگی خوبی

تنها از رحم و نفوذناپذیر باشید. نیز بی اندیشانی خود و بقیه همامهشود که به همان میزان نسبت به کارنقدر می

نویس کمونیست نباید مانند تاریخنویس تاریخشکوفد. آید و میفرودستان به شدن درمی این راه است که تاریخ

شان داریم را باید هایی که خیلی دوستسازی از آدمی تولید روایت فتح و سلطه باشد. بتدر پو درباری مرتجع 

ی روایت فتح است: رحمانهنقد رادیکال و بیمن، ی مورد عالقهنویس کارکرد اصلی تاریخ به شدت نقد کنیم.

امان، مداوم و وحشی پادروایت همیشه پویا و سرزنده که در برابر هرچه ماندن و بوگرفتن است از شدن بی

 کند. پشتیبانی می

 کند و این کار منجر به بازتولید مداوم ها تداعی نمیمترادف جازدن مفاهیم متضاد چیزی جز بدخوانی از آن

دهید و یا در تالش آفرینش مفاهیم شود. اگر شما خوانش جدیدی از مفاهیم میمتفکران میهای ایدهبدآموزی از 

اش فراتر کنندگیمد کند و قانعبرآقدرت رتوریک باالیی زمانی پذیرفتنی خواهد بود که با این کار تازه استید، 

کنید را بپذیریم. در غیر این چرا آنچه شما ادعا میهای قدیمی این مفاهیم باشد. باید ثابت کنید که از خوانش

بدخوانی جز بل تشخیص است، ها و مفاهیم متضاد که در تاریخ فلسفه به وضوح قاصورت، مترادف جازدن واژه

 ندارد. کارکرد دیگری سازی مفاهیم سطحیو 
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 بینانه آورده است نگاه خوش« یا سوسیالیسم یا توحش»توان نسبت به آنچه اروند در بخش پایانی کتاب می

 ،به واقعیتی نسبت بینخوشز متفاوتی بیرون بیاید؛ اما داشت و گفت، خوب ممکن است از درون آن چی

گیر شوید و ناامید، کند. پیش از آن که غافلگیرتان میی باالیی دارد و گاهی به شدت غافلکنندهشوکهظرفیت 

ست که باشید. این کار زمانی شدنی هاچیزها و ایدهیی ریشهی نقد تان را صیقل داده و آمادهافزارهایجنگ

   تان حساب باز کنید.هایبینی را کنار بگذارید و روی بدبینیخوش

 م کمونیسد این که نوشتن یک چنین کتابی آن هم در کشوری مثل افغانستان که اثر مهم و به دردبخوری به سو

کند آن را بپذیرید، بیانگر که ممکن شما را متقاعد درحالی است،« شاهکار»نوشته نشده، یک غنیمت یا اصیل 

ایم بازتولید ایم و تنها چیزی که بلد بودهنکردهچندانی برای کمونیسم نظری آور ماست که کار وضعیت شرم

ناچیزی که داریم بسنده کنیم و دنبال بهبود سرنوشت  گوید، به چیزِاست. این استدالل به ما میادبیات حقارت 

« ی اتکانقطه»را استثنایی و مان کند که ناچیزهاین استدالل ما را درگیر وضعیتی میای بارمان نرویم.رقت

 زدن به آن نباشد. کسی را یارای دستمتن مقدس و دینی بسازیم که  ،«شاهکار»سپس از آن و بخوانیم 

  سطح پایین شعار سوسیالیسم کارستان است، م و بنابراین سردادن یکه ما در شرایط بدی هستهم این استدالل

 ایم.بینی ارتجاعی تن دادهواقعایم و بنابراین به نوعی ماندهدهد. ما هنوز عقبرا نشان می معیارهای شناخت ما

ایم ی ضعف ماست. ما به حدی درماندهنقطه نشان قوت ما نیست،محمودی و غبار یاری، فخرفروشی با اتکا بر 

ها را کنیم. باید فراتر از آنان برویم و ناممکنناچیزهای یاری، غبار و محمودی خوش میمان را به که دل

  ناشدنی من. کمونیسم همیشه سرکش و رامبخواهیم. این است 
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