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آغاز چرخش به سوی آغاز چرخش به سوی : : »»تدبير و اميدتدبير و اميد««دولت دولت 
  امپرياليزمامپرياليزم

  

در  ١٣٩٢مرداد  ١٣حسن روحانی در روز يکشنبه 
اين انتخابات به مردم در «: مراسم تحليف گفت که

وضوح مشخص کردند که به کدام مشی و انديشه پای 
ھای انقب  فشارند و آن را ادامه راستين آرمان می
 ۀچند روز پس از آن، با معرفی سريع کابين! »دانند می

گرچه اين دولت . را شکل داد» تدبير و اميد«خود، دولت 
برخی ييد نھايی از مجلس را کسب کند و شايد أبايد مھر ت

 ،از مھره ھا تغيير يابند، اما در مجموع شکل کابينه
نمايانگر سياستی است که در پيش از انتخابات کل نظام با 

 .آن توافق کرده است

روحانی چند نکته بايد » تدبير و اميد«در مورد دولت 
 :برجسته گردد

و » راست« ھای اول، برخف بسياری از گرايش
عتقاد نيستيم که ، ما بر اين ا»چپ«و » ميانه«
پيروزی اصح طلبان و يا  ی،انتخابات »پيروزی«

 بوده »اصول گرايان« در برابرجريانات معتدل رژيم 

به اعتقاد ما سياست کل نظام جمھوری اسمی . است
نوعی ) ھيئت حاکم رقيب درون تمامی جناح ھایشامل (

عقب نشينی را در مقابل امپرياليزم و غرب در دستور 
اين سياست . و دنبال می کند قرار داده استکار خود 

ثيرات تحريم ھای أسال گذشته، پس از ت در يک مشخصاً 
فروش نفت و از دست دادن احتمالی دولت سوريه به 
مثابه تنھا دولت متحد رژيم در منطقه، بسيار جدی تر از 

. سوی ھيئت حاکم و به ويژه باند خامنه ای دنبال گشت

ۀ اين سناريوی انتخاباتی را با نقشباند خامنه ای در واقع 

برای . آگاھانه مھندسی کرد به طور و از پيش تعيين شده
 اجرای اين سناريو نيز از فردی مانند حسن روحانی

ييد اکثر جناح ھای درونی ھيئت أکه مورد ت استفاده شد
حاميان و طرفداران حسن روحانی از طيف . بودحاکم 

می و چھره ھايی ھای سنتی جناح راست جمھوری اس
به اصطح چون علی اکبر ناطق نوری تا طيف ھای 

مانند اکبر ھاشمی رفسنجانی و اصح طلبان  »ميانه رو«
بديھی است که . به رھبر محمد خاتمی شکل گرفته است

 در اين ميان، بخش نظامی و برخی از پايه ھای حزب هللا

اشند با اين چرخش توافق کامل داشته بنمی توانستند رژيم 
در اين راستا مانورھای شخص ). و اکنون ھم ندارند(

خامنه ای از جمله رد صحيت رفسنجانی و سخنرانی 
اين چرخش زمينۀ ، »ضد آمريکايی«ھای اخير به ظاھر 

در نتيجه، اين . مماشات با غرب را تسھيل کرد سوی به
حکومت در واقع، حکومت اتحاد تمامی جناح ھای ھيئت 

 .حاکم است

تنھا با توجه به اين چرخش است که می توان دوم، 
عمده ترين بخش اين  .اخير را ارزيابی کرد ۀترکيب کابين

کابينه برای مذاکرات با غرب مشخصا از اعضای 
 دیافرا. باتجربه و قديمی اصح طلبان انتخاب شده اند

مانند محمدجواد ظريف، در وزارت امور خارجه، که در 
معاون حقوقی و امور بين  دوران دولت اصحات مدتی

تا  ٨٢ھای  او ھمچنين بين سال. الملل وزارت خارجه بود
 ۀدر کنار سيروس ناصری رياست تيم مذاکره کنند ٨۴

ھمچنين بيژن زنگنه در . عھده داشته است ای را به ھسته
وزارت نفت، نخستين وزير جھاد سازندگی، وزير نيرو 

دوره دولت در دولت ھاشمی رفسنجانی و وزير نفت دو 
زاده در  ھمچنين محمدرضا نعمت. محمد خاتمی بوده است

او وزير صنايع و معادن . وزارت صنعت، معدن، تجارت
به . اکبر ھاشمی رفسنجانی بوده استکابينۀ دولت دو در 

در دولت محمد خاتمی نيز مديرعامل شرکت ملی عوه 
البته وزارت کشور و دفاع و . صنايع پتروشيمی بود

بديھی . در دست جناح راست قرار گرفته استارشاد 
ييد و توافق کامل خامنه ای أاست که کل اين کابينه بدون ت

 .نمی توانست طرح گردد

سوم، اين دولت در عين حال مورد پذيرش دول 
امپرياليستی برای دسترسی به توافق با رژيم مورد 

گرچه فشارھای تحريم ھنوز . پذيرش قرار گرفته است
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کشورھای غربی با صراحت  ت ھای، اما دولادامه دارد
و در حال تدارکات  اند از دولت روحانی حمايت کرده
به عنوان نمونه، اواخر  .برای احيای پيوند با رژيم ھستند

تيرماه سال جاری نيز شاھد بوديم که تعداد قابل توجھی 
از اعضای مجلس نمايندگان امريکا، طی نامه ای خطاب 

عضو مجلس از ھر  ١٣١به امضای به باراک اوباما که 
دو حزب دمکرات و جمھوری خواه رسيد، از او 
درخواست کردند که با انتخاب حسن روحانی به عنوان 

 .رئيس جمھوری، وارد مذاکره با رژيم ايران شوند

چھارم، با برقراری فصل نوينی در ارتباطات باغرب، 
» دولت تدبير و اميد«رژيم جمھوری اسمی زير لوای 

ارد استثمار کارگران و زحمتکشان به شکل نوينی و
برای جلوگيری از  اين رژيم »تدبير«. خواھد شد

از طريق سازش با دول  ،سرنگونی توسط امپرياليزم
ش به بھبود وضعيت سرمايه داران »اميد«و  ،غربی است

، ھمان طور اين حکومت. داخلیو حل بحران اقتصادی 
شان داده است، بنا به که در طول سی و چند سال گذشته ن

توده ھای وسيع  ماھيت طبقاتی خود تماماً در برابر
کارگر و زحمتکشان  ۀطبق. استکارگران و زحمتکشان 

، برای مقابله با نظام ودباز شای که از ھر روزنه 
به عنوان مثال . استفاده خواھد کرد سرمايه داری

در قالب ) ستيک البرز(اعتراضات کارگران کيان تاير 
تجمع در محوطۀ کار، آتش زدن ستيک و بستن جاده در 
پيش و پس از انتخابات، تنھا يک مورد از صدھا 
اعتراضی است که روزانه در سراسر کشور رخ می 

ولی کاناليزه کردن تمامی اين اعتراضات ضد . دھد
سرمايه داری که جدا از مبارزه عليه امپرياليزم نيست و 

ک برای انقب کارگری در تدارنمی تواند باشد، برای 
وضعيت کنونی نياز به حزب پيشتاز کارگری دارد که به 
عنوان يک از وظايف اصلی طبقه کارگر و پيشروان 

در دستور روز  و مارکسيست ھای انقبی کارگری
 .کارشان قرار دارد

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران

 ١٣٩٢پانزده مرداد 

 

  

وضعيت ايران ھمانند مصر وضعيت ايران ھمانند مصر   ١٣٨٨١٣٨٨بات بات چرا در انتخاچرا در انتخا
  نشد؟نشد؟

  

روز  جنجالی خود در سخنانبه تازگی طی خامنه ای 
اصلى اين   ۀلأمس«: اعم کرد ١٣٩٢مرداد ماه  ۶يکشنبه 

يک جماعتى در مقابل جريان قانونى کشور، به است که 
شکل غيرقانونى و به شکل غيرنجيبانه ايستادگى کردند و 
به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ اين را چرا 

معترضان را به  خامنه ای در اين جا »؟فراموش می کنيد
اردوکشی خيابانی، ايجاد ھزينه برای کشور، قرار دادن 

ش برای رو در رو کردن گروه پرتگاه، ت ۀلب بر کشور
و متھم  ،ھای مردم با يکديگر و طفره رفتن از پاسخگويی

که در جلسات خصوصی  با آن اين افراد اضافه کرد که
راف می کنند تقلبی اتفاق نيفتاده، عذرخواھی نمی تاع

يات اين جلسات ئرھبر جمھوری اسمی به جز .کنند
که چه  است خصوصی اشاره نکرده و توضيح نداده
بديھی  ھرچند(کسانی در اين جلسات حاضر بوده اند 

: او گفت ؛)است و کروبی سویوم روی سخن او است که

صد بار ما سؤال کرديم؛ نه در مجامع عمومى، نخير، «
. به شکلى که قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند

 »؟ب، چرا عذرخواھى نمی کنندوخ

 کشيدن مجّدد،و خط و نشان  در پی اين موضع گيری

مير حسين موسوی در پاريس، آقای » مشاور ارشد«
 »بی بی سی«در  طی مصاحبه ای اردشير امير ارجمند

اعم کرد که موسوی نه تنھا مسبب درگيری ھای  )١(
بلکه عامل  ،نبوده ١٣٨٨خيابانی در جريان انتخابات 

برای جلوگيری از تبديل  ای بوده است اصلی و بازدارنده
در مصر رخ داد و به برکناری  که چه ن به آنشدن ايرا
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اين نخستين بار است که از . شد منجر حسنی مبارک
رسماً و بازھم برای  ،»جنبش سبز«سوی طرفداران 

 ۀبه نقش بازدارندنشان دادن حسن نيت به مقام رھبری، 
در مخالفت  جامعهدر حرکت توده ای  و کروبی موسوی

شود؛ اعتراف می  ،١٣٨٨با نظام جمھوری اسمی در 
آقای خامنه ای فرمودند که «: آقای امير ارجمند می گويد

! دقيقاً . فن می شد، به مانند مصر می شد ٨٨اگر سال 

می توانست به مصر  ٨٨سال . حرف ايشان درست است
تبديل شود؛ ولی چرا نشد؟ به جھت نجابت آقای موسوی 
و آقای کروبی؛ به جھت اين که آن ھا منافع ملی، 
ھمبستگی ملی و حفظ نظام را با تغيير دمکراتيک در 

 ٨٨آن ھا ھم می توانستند سال . اولويت قرار می دادند

ولی نمی خواستند اين ... مردم را در خيابان نگاه دارند
 .»اتفاق بيفتد

گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران در ھمان روزھا 
 »سرگشاده به مير حسين موسوی ۀنام«انتشار  از طريق

و سپس توزيع آن در ميان معترضين در حّد توان و 
. دنموموسوی را افشا  ۀنقش بازدارند امکانات موجود،

جالب اين جاست که در ھمان مقطع، جريان ھايی، 
تاکتيک نامۀ سرگشاده را که ھميشه به عنوان يک سنت 

چه در داخل زندان  -مبارزاتی در ميان فعالين و مبارزين
توھم نسبت به «مطرح بوده است، به  -و چه خارج از آن

اين جريان ھا ھرگز درک . تعبير کردند» شخص موسوی
نکردند که برای افشای کسانی مانند موسوی و کروبی به 
عنوان موانع خروج اعتراضات از خط و مرزھای نظام، 
نمی توانند به شکل قيم مآبانه، از با و با تحکم، آن ھم 

اضات، کاری را پيش بدون دخالتگری در درون اعتر
تاکتيک نامۀ سرگشاده، سطح آگاھی موجود در . ببرند

اعتراضات را مفروض می گيرد، و سپس سعی می کند 
تا آن را گام به گام به موازات تغيير شرايط عينی ارتقا 

در غير اين صورت، بسياری از شعارھا و بحث . بدھد
صرفاً از بای سر توده ھای  - ولو کامً صحيح -ھا

معترض خواھد گذاشت و مابه ازايی مادی در 
اعتراضات نخواھد يافت؛ اين اصلی است که امسال نيز 
در قالب تحريم فّعال انتخابات از جانب ما درنظر گرفته 

به دنبال مطرح شدن مجّدد اين مسأله، و بحث . )٢(شد 
ھايی که حول سخنان خامنه ای و نمايندۀ ارشد ميرحسين 

 در ۀ مذکور کهسرگشاد ۀنامت، موسوی شکل گرفته اس

درج  )٣( »از انتخابات تا انقب«جزوه ای تحت عنوان 
 خوانندگان ميليتانت مجدداً اطع برای گرديده بود، 

 .انتشار می دھيم

****  

  نامۀ سرگشاده به ميرحسين موسوی

 

مازيار رازی سخنگوی مارکسيست ھای انقبی  :از
 ايران

آقای ميرحسين موسوی بسياری از جوانان در دھمين 
شرکت کرده و به " انتخابات رياست جمھوری"دورۀ 

اّما بدون . شما، به عنوان نامزد مطلوب خود رأی داده اند
اب، از روی ناچاری بوده تعارف بايد گفت که اين انتخ

نامزد انتخاباتی، من جمله خود شما، از  ٤است؛ چرا که 
بدون ترديد، اگر . شدند" انتصاب"سوی شورای نگھبان 

انتخابات از ابتدا آزاد می بود و نامزد ھای انتخاباتی از 
از جمله نمايندگان واقعی -گرايش ھای مختلف جامعه

شرکت می کردند،  - کارگران، زنان، دانشجويان و غيره 
آرای اکثريّت مردم زحمتکش و جوانان به آن ھا تعلّق می 

نخستين سؤال جوانان از شما اين  .گرفت و نه امثال شما
است که شما که امروز مورد ارعاب و اجحافات دولت 
احمدی نژاد قرار گرفته ايد، چرا پيش از اين به 
 غيردموکراتيک بودن کّل انتخابات اعتراضی نکرديد؟

تن از  ٤مگر شما نمی دانستيد انتخاباتی که در آن تنھا 
نفر و با گذشتن از يک پروسۀ غير شفاف از  ٤٠٠ميان 

می شوند و در شرايطی " انتصاب"سوی شورای نگھبان 
که ھزارھا تن از مخالفان دولت سرمايه داری ايران 
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سرکوب يا دستگير می گردند و در نتيجه، حّق انتخاب 
ندارند، يک انتخابات غير دموکراتيک  نمايندۀ خود را

است؟ چرا در تبليغات انتخباتی خود اشاره ای به اين 
موضوع نداشتيد؟ آيا اگر شما به جای احمدی نژاد انتخاب 
می شديد، اين مسألۀ محوری را ھم چنان مسکوت می 
گذاشتيد؟ آيا اصل دموکراسی برای ھمه، برای شما 

اب به مردم می مفھومی ندارد؟ در بيانيۀ خود خط
اقداماتی که در طی اين چند روز شاھد آن بوده :" نويسيد

آيا  ."ايم، تاکنون در جمھوری اسمی سابقه نداشته است
واقعاً شما اعتقاد داريد اين نخستين بار است که ما شاھد 
اين اقدامات در نظام جمھوری اسمی بوده ايم؟ خير 

می مملو از آقای موسوی، تاريخ سی سالۀ جمھوری اس
اّول ماه (ماه پيش : راه دور نرويم. اين اقدامات بوده است

نفر از کارگران شريف  ٢٠٠٠، قريب به )مه امسال
ايران در پارک له گرد ھم آمدند تا مراسم اّول ماه مه را 

ھمين دوستان سابق . به شکل مسالمت آميز جشن بگيرند
از لباس شخصی تان، پيش از برگزاری مراسم، بيش 

نفر را بدون مجّوز قانونی دستگير نمودند، به  ١٥٠
طوری که ھم اکنون برخی از آنان ھنوز در زندان به سر 

پيش از آن اکثر رھبران سنديکای شرکت واحد . می برند
دستگير و مورد آزار قرار گرفتند، چرا که تنھا خواھان 

يورش سال  .تشکيل سنديکای آزاد و مستقل بوده و ھستند
شق "زنان و دانشجويان را به ياد می آوريد؟  پيش به

فعالين کارگری در کردستان را به ياد می آوريد؟  "زدن
اعدام ... به ھمين ترتيب می توان باز ھم به عقب رفت

نفر زندانی سياسی و روانه ساختن  ٤٥٠٠بيش از 
پيکرھای متشی شدۀ زير شکنجۀ آنان به خاوران را در 

مان زمانی که شما در ِسَمت دھۀ سياه شصت، درست ھ
نخست وزيری بوديد، به ياد داريد؟ گذشته را به کنار می 

در جنبش ھای " اخير"آيا شما اصوً از وقايع . گذاريم
که ناگزير (اجتماعی ايران آگاه بوده ايد؟ اگر آگاه بوده ايد 

چرا ) بايد به عنوان نامزد رياست جمھوری آگاه می بوديد
مات غير دموکراتيک سکوت کرديد؟ و در مقابل اين اقدا

بی "چگونه است که ان تھاجم به خود را يک اقدام 
اعم می کنيد؟ علّت اين فراموشکاری از سوی " سابقه

يا خود شما در اين تصميمات سھيم بوده : شما آشکار است
. ايد و يا در بھترين حالت اعتراضی به آن ھا نداشته ايد

ھمه جا می توان سر داد، آقای موسوی، شعار خوب را 
اّما چه می توان کرد که کارنامۀ شخص شما و سکوت 

چندين ساله تان، ما را نسبت به صّحت وعده ھايتان 
:" شما در بيانيه می نويسيد .سخت بی اعتماد ساخته است

ما به عنوان کسانی که به نظام جمھوری اسمی و قانون 
کی از ارکان اين اساسی آن پايبنديم، اصل ويت فقيه را ي

نظام می دانيم و حرکت سياسی را در چارچوب ھای 
سؤال جوانان از ! آقای موسوی ".قانونی دنبال می کنيم

شما اين است که اگر مسبّب اصلی و طّراح تقلّب 
انتخابات و سرکوب ھای متعاقب آن، ھمان ويت فقيه 

چه؟ شما چگونه می توانيد اين تناقض ) که ھست(باشد 
ار و کردارتان را حل کنيد؟ با موضع گيری خامنه در گفت

ای در حمايت از احمدی نژاد و مواضع شتابزده و 
غيرقانونی او در تأييد رياست جمھوری احمدی نژاد، 
امروز بر کسی من جمله شما پنھان نيست که شخص ولی 

حال شما چگونه می . فقيه خود مسبّب اين وقايع است
ب جرم شده است، خواھيد به شخصی که خود مرتک

شکوائيه بنويسيد و از او انتظار داشته باشيد که به اين 
وقايع رسيدگی کند؟ در انظار جوانانی که به شما رأی 

. داده اند، اين عمل شما چيزی بيش از يک شوخی نيست

شما چگونه می توانيد از يک سو به اصل ويت فقيه 
راسی التزام داشته باشيد و از سوی ديگر خواھان دموک

. در ايران باشيد؟ اين دو در تناقض آشکار با يکديگرند

آقای موسوی، شما بايد بدانيد تنھا آن قانونی مقّدس است 
کيست که نداند . که حافظ منافع توده ھای مردم باشد

قوانين ارتجاعی سرمايه داری جمھوری اسمی، تنھا 
حافظ منافع طبقات حاکمه است و اصوً غير از اين نمی 

واند باشد؟ پس چگونه می توان از حرکات سياسی و ت
" چارچوب ھای قانونی"رسيدن به دموکراسی در 

اين نيز تناقضی است که شما بايد پاسخ ! صحبت کرد؟
شما برای برگزاری تظاھرات روز ! آقای موسوی .دھيد

اين . خرداد، درخواست مجّوز قانونی کرديد ٢٥دوشنبه، 
فاصله ستاد انتخاباتی شما مجّوز به شما داده نشد و ب
البته بعداً مطّليع شديد که . راھپيمايی را به تعويق انداخت

و توده ھای مردم به درخواست " کار از کار گذشته"گويا 
اين جا بود که شما صرفاً برای . گفته اند" نه"تعويق 

. در راھپيمايی شرکت کرديد" آرامش"دعوت آن ھا به 

تا ابد ميان دو صندلی قرار  آقای موسوی شما نمی توانيد
يا بايد به سوی مردمی که به شما رأی داده اند . بگيريد

جھت گيری کنيد و يا به سوی ولی فقيه و ابزار سرکوب 
يعنی گسست از تمامی " در خدمت مردم بودن. "دولتی آن
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زيرا اين دولت مشروعيّت خود را . ابزار دولتی موجود
وانان ايران از دست داده به ويژه با تقلّب گسترده ميان ج

 .است

توصيۀ مؤّکد و مجّدد اين خدمتگزار شما : "شما می گوييد
آن است که به صورت مسالمت آميز و با رعايت اصل 
عدم برخورد، مخالفت ھای مدنی و قانونی خود را در 

آقای موسوی، ! بسيار عالی "سراسر کشور ادامه دھيد
نفر  ٧، دست کم شما اطّع داريد که در تظاھرات ديروز

از حاميان شما کشته شدند و چند نفر مورد اصابت گلولۀ 
آيا شما می . موتور سواران حزب اللھی قرار گرفتند

خواھيد اين جنايتکاران را محاکمه کنيد؟ آيا دولت احمدی 
نژاد و دادستان تھران قرار است اين را افراد را تحت 

تی را ايراد ؟ اگر چنين اظھارا!پيگرد قانونی قرار دھند
کنيد، اکثر حاميان جوان شما که ديروز در خيابان ھا 

! راھپيمايی می کردند با صدای بلند به شما خواھند خنديد

شما که خود بخشی از ھيئت حاکمه بوده ايد و امروز 
حتی نمی توانيد از حّق خود دفاع کنيد، چگونه قصد 

و که به دستور وزارات اطّعات -داريد از حاميان خود
تأييد ھمان ولی فقيه تان مجروح و دستگير می شوند و يا 

بديھی ! حمايت کنيد؟ آقای موسوی -حتی به قتل می رسند
است که توده ھای مردم، چه حامی شما و چه مخالف 
شما، به صورت مسالمت آميز در راھپيمايی شرکت می 

مطمئن باشيد ھيچ فردی با انگيزۀ تخريب و توطئه . کنند
تنھا تبليغات احمدی نژاد (تظاھرات نمی آيد  و تشنّج به

) خف اين حرف را به شکل تھّوع آوری تکرار می کند

زمانی که مزدوران دولت به مردم : پرسش اين جاست
حمله ور می شوند و آن ھا را به ضرب چماق، کابل و 
اسلحه از پای در می آورند، مردم بی گناه چه بايد کنند؟ 

را برای آن ھا قائل " از خود دفاع"آيا شما حتی حّق 
نيستيد؟ يا شايد می ترسيد که اقداماِت باجبار خشونت 
آميز از سوی جوانان و حاميان شما، اعتبارتان را زير 

بی شک خود شما به تمامی ! سؤال ببرد؟ آقای موسوی
" خوش رقصی"اين نکات واقف ھستيد؛ اّما صرفاً برای 

ست مستقيم خامنه ای در مقابل ولی فقيه و بنا به درخوا
در مقات اخيرتان با او، می خواھيد نشان دھيد که 

حرکت تندی از سوی حاميان خود " ھرگونه"مخالف 
ھستيد؛ حتی اگر مقاومت جوانان به منظور دفاع از خود 

شما بر سر دو راھی قرار گرفته ! آقای موسوی  !باشد

از يک سو حفظ نظام موجود و تمامی ابزارھای : ايد
کوب، ارعاب و تحميق آن و از سوی ديگر، دفاع از سر

در ھمين . مطالبات دموکراتيک ميليون ھا نفر از مردم
چند روز نشان داده ايد که با وجود از دست دادن مقام 

شما ترجيح . رياست جمھوری، راه اّول را برگزيده ايد
مخالفت ھای خود را نشان " سکوت"داده ايد که مردم با 

ھرات روز دوشنبه را لغو کرديد و فقط به شما تظا. دھند
منظور خاموش کردن آتش خشم توده ھای مردم در آن 

به سخن ديگر، شما به دولت سرکوبگر . شرکت نموديد
جوانان ايران ! آقای موسوی .احمدی نژاد تمکين کرديد

بدون رھبری شما ھم به اين مقاومت ادامه خواھند داد؛ 
اگر ھم اين بار . آمدند ھمان طور که ديروز به تظاھرات

متحّمل شکست شوند، مطمئن باشيد نسل نوينی از توده 
ھای مردم با گستت از ھرگونه اصح طلبی به بديل ھای 

جوانان ايران پاسخی . واقعی انقب روی خواھند آورد
آنان رھبران خود را پيدا . برای مزدوران خواھند يافت

دولت سرمايه  خواھند کرد و در مقابل اين دولت يا ھر
داری سرکوبگر ديگری مقاومت کرده و در نھايت دولتی 
برای رسيدن به دموکراسی سياسی و اقتصادی در آينده 

   !مطمئن باشيد .خواھند يافت

  ١٣٨٨بيست شش خرداد 

****  

با اردشير امير ارجمند مشاور  ۀ بی بی سیمصاحب) ١(
  )٨تا  ۵ ۀدقيق( ارشد موسوی در پاريس

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/00

0001_ptv_newshour_gel.shtml 

برای اطع از مواضع گرايش مارکسيست ھای ) ٢( 
انقبی ايران پيرامون انتخابات رياست جمھوری سال 

» ويژه نامۀ انتخابات«ه جزوۀ و پيروزی روحانی، ب ٩٢

  :در لينک رجوع کنيد

http://militaant.com/?p=2508 

  :برای دريافت اين جزوه، به لينک زير رجوع کنيد) ٣(

http://militaant.com/?p=1085 
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  نيروھاینيروھایسخنی با سخنی با : : کمونيست ھاکمونيست ھااتحاد اتحاد مسألۀ مسألۀ 

  »»کمونيستکمونيست««و و » » چپچپ««

ھاست که به يکی از  اتحاد نيروھای کمونيستی سال
، مبدل شده» کمونيست«و » چپ«ل محوری فعان ئمسا

اتحاد اصولی ھمواره  اين رسيدن به ۀاما شيو با اين حال
ستان سال پيش، بيست و پنج بتا .مورد مشاجره بوده است

سازمان ھا و نھادھای چپ و احزاب و «از  مورد
. *نشستی در شھر کلن آلمان برگزار کردند ،»کمونيست

رژيم  »سرنگونی انقبی«محور  نھايتاً حولاين نشست 
نخست  ۀدر وھل .به توافق رسيد» سوسياليسم«و پذيرش 

کيد شود که بدون ارزيابی و جمع بندی تجارب و أبايد ت
 و ده» رگریاتحاد چپ کا« شکست ھای نھادھايی مانند

و » چپ«تجمع فعان مورد مشابه ديگر از ھا 
گذشته ايجاد و سپس  ۀکه ظرف سه دھ» کمونيست«

، دست زدن ندا منحل شده
، به ساخت نھادی مشابه

و درست نا اقدامی
 .ستغيراصولی ا

 ،بازسازی نھادی مشابه
بدون ارزيابی و گرفتن 

از  درس ھای ضروری
در بھترين حالت  گذشته،

نه و در غير مسئو
بدترين حالت يک 

. خودفريبی است

بايد از نيروھايی که خود را کمونيست خطاب می کنند، 
را  جديدی، و پيشنھاد بگيرندخود درس  ۀاشتباھات گذشت

از اين گذشته، . ارائه و اجرا کنند ،در بستر اين ارزيابی
سازمان ھای  ۀاز سوی ھم ، بايدعلت بنيادين اين اتحاد

ايجاد يک  ۀانگيز. اعم شود و علناً  ينفع با صراحتذ
اتحاد در وضعيت کنونی، چيزی جز وجود بحران فعان 

اگر . نيست ھا و سازمان ھای آن» کمونيست«و » چپ«
اعم نگردد،  - يعنی پذيرش وجود بحران -اين امر بديھی

مضاف . ھيچ افقی برای اين اتحادھا نمی توان ترسيم کرد
محور  حول» کمونيست«و » چپ«بر اين، اتحاد فعان 

، »سوسياليسم«رژيم و پذيرش » سرنگونی انقبی«
زمانی واقعی است که بر سر اين دو موضوع توافق 

اين توافق ھم بايد محصول بحث ھای . وجود داشته باشد

مگر می شود عده . باشدطونی و شفاف پيش از توافق 
ای دور ھم جمع شوند و بر سر دو نکته ای که سال ھا 

 ۀکنند؟ مگر در دور» اتحاد« ،است بوده مورد مشاجره
کمونيست ھا با  ،١٣۵٧انقب  پيش از پيروزی

طرفداران خمينی بر محور سرنگونی رژيم شاه توافق 
اتحاد ھا بر سر  گونه اين و مگر بھاینکردند؟ 

 خود ھزارھا تن از ه شدنرا با کشت» سرنگونی انقبی«

در راه  شانتحدان سابقدست ھمان مه فعان کمونيست ب
نبايد ؟ آيا از اين واقعه ندسرنگونی رژيم شاه نپرداخت

بگيريم؟ بنابراين توافق بر سرنگونی انقبی نظام  درسی
سرمايه داری و طرح رژيمی که جايگزين آن می شود، 

اتحاد . ھم پيوند خورده انده يعنی نظام شورايی، ب
و اين وجه ، کمونيست ھا بايد شامل اين دو شعار باشد

تمايز ديدگاه سرنگونی از زوايۀ مارکسيسم انقبی با 
بديھی است که بر سر مفھوم نظام  .ساير جريانات است

 یشورايی ھم اختفات
بين ھمين  در عميق

شرکت سازمان ھای 
 کننده در اين تجمع

بخش . وجود دارد
 ٢۵از اين کثيری 

سازمان، که احزاب 
و » کمونيست«
خود را » کارگری«
اخته اند، خواھان س

به دست گرفتن قدرت 
مگر می شود با سازمان . به نيابت از کارگران ھستند

 که کوچکترين  ی اتحاد صورت گيردھای قيم مآب

 و ابتکار عمل جمعی برای خقيت فردی احترامی

 را کارل مارکس یو اعتقاد بنيادقائل نيستند کارگران 

 »کارگرانبه دست خود  ،کارگر ۀرھايی طبق«مبنی بر 

گذشته، در  ۀمگر در سه دھ ثانياً مردود اعم می کنند؟ 
بحث مشترک و روشنی ميان » سوسياليسم«مورد مفھوم 

که اکنون بر سر آن اتحاد صورت  است ھا بوده کمونيست
گيرد؟ عده ای از ھمين دوستان شرکت کننده می خواھند 

. م را بسازندسسوسيالي ،يک روزه پس از سرنگونی رژيم

م تنھا سبر اين باورند که سوسيالي ديگر به درستی خیبر
پرتب و تاب و نسبتاً طونی  ۀدورن پس از سپری شد

، تحت دولت ويژه مسگذار از سرمايه داری به سوسيالي
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ای به نام ديکتاتوری انقبی پرولتاريا، و آن ھم تنھا در 
بديھی است . تحقق می يابدمقياس جھانی و نه ملی، نھايتاً 

 .اتفاق نظر ندارند يک ديگربا  ھا از اساس اين ديدگاهکه 

 ،پيشنھاد ما برای تدارک يک اتحاد پايدار و درازمدت
م سنمی تواند اتحاد فوری بر سر سرنگونی و سوسيالي

بر » اتحاد عمل ويژه«به اعتقاد ما، ايجاد يک . باشد
م مارکسيستی می تواند اولين سلفه ھای سوسياليؤاساس م

ما مخالف ايجاد اتحادھای کاذبی . راستا باشد گام در اين
اپوزيسيون  ھای با گرايشرقابت که بر اساس  ھستيم

 ۀدر مقابل، ما پيشنھاد پروژ. راست، صورت می گيرد
را طرح می کنيم که بر اساس » احيای مارکسيستی«

. روشن عمومی کمونيستی استوار است ۀلفؤچھار م

انجام فعاليت ھا در لفه ھا ھمراه با تقبل ؤپذيرش اين م
سطح بين المللی در اتحاد با متحدان بين المللی مان، در 
حمايت از کارگران ايران، تنھا راه ايجاد يک اتحاد پايدار 

   .کمونيستی است

  ١٣٩٢مرداد  ١٢  ،شورای دبيری

  

در اين جا شما را به نقدی که يکی از رفقای  :ضميمه* 
رفيق عليرضا   گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران،

چپ و «بيانی، در مورد نشست اتحاد نيروھای 
  .نوشته بود، رجوع می دھيم» کمونيست

  آلترناتيو سازان بی آلترناتيو

  عليرضا بيانی

ھا  احزاب و سازمان"ژوئن بين  ٢٤تا  ٢٢ در روزھای
نشستی در شھر کلن آلمان " و نھادھای چپ و کمونيست

  : نشست نوشته شد پايانی اين ۀدر اطعي. برگزار شد

ھای نگرشی و سياسی، بر  نشست با علم به تفاوت"
اشتراکات و بر ھمکاری ھای مشترک در اوضاع خطير 

  ".کيد کردأکنونی ت

  نيروھای نشست ۀاوضاع خطير کنونی و انگيز

بديھی است تشخيص اشتراکات برای ھمکاری ھای 
تفاوت اعضای  ۀنقط" اوضاع خطير کنونی"مشترک در 

 ۀنقط ،بلکه تشخيص اين اوضاع ،ت نيستاين نشس
اوضاع "اما با اين وصف، اين خود  ؛ھاست اشتراک آن

و ويژگی ھای آن است که توضيح داده " خطير کنونی
دليلی بر  ،اين اوضاع ھرچه ھست یور به ھر .نمی شود

جمع شدن نيروھای مختلفی از گرايشات گوناگون به دور 
 است شد که توانستهجديدی با یاين بايد اوضاع. ھم است

بر اين نيروھا، برای تبادل نظر بر سر حل مسائل آن 
ھا را برای چندمين بار در کنار  و اغلب آن بياوردفشار 

  . ھم بنشاند

مرکزی ترين خصلت اوضاع جديد می بايست بحران 
جھانی نظام سرمايه داری به طور کلی و بحران نظام 

ين نيروھای جمھوری اسمی به طور اخص باشد که به ا
تا به دور ھم جمع  است انگيزه داده" کمونيست و چپ"

اوضاع "گونه به نظر می رسد که  در نتيجه اين. شوند
 ۀعبارت از بحرانی است که عوه بر ھم" خطير کنونی

نيروھای "تبعات آن، ھمچنين عاملی شده که عده ای از 
نيز به حل بحران خويش، دست کم " چپ و کمونيست

و برای اين منظور به  نندفکر ک ،کندگی خويشبحران پرا
  .دور ھم جمع شوند

  راه حل بحران درونی چپ

فرق حل بحران نظام سرمايه داری با حل بحران 
بايد در عمل آگاھانه و  يقيناً " چپ و کمونيست"نيروھای 

" چپ و کمونيست"حل بحران در نيروھای  ۀبا برنام

چپ و "وھای عظيمت نير ۀنقط آيا باشد؛ حال بايد ديد
واقعا فائق آمدن بر بحران درونی خويش است " کمونيست

  . يا خير

ترين عمت صحت و  در اين رابطه، اولين و مھم
به  اعتراف رو ،سمت عمل آگاھانه و مارکسيستی

اين نشست  ۀجنبش از سوی تک تک نيروھای شکل دھند
بدون . چنين بحرانی در درون خود است وجودمبنی بر 
 ۀار و شفاف وجود بحران درونی در ميان ھمبيان آشک

اين نشست، نه تنھا ابتکار نشست  ۀاعضای شکل دھند
بلکه با  ،ھا عملی آگاھانه محسوب نمی گردد مشترک آن

پنھان کردن آن تنھا تناقضات خود را عميق تر و پيچيده 
  .تر می کنند
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ۀ اين نشست و ھم یاعضا ۀموضوعی که بايد برای ھم 
روشن و مسجل  ،بيرون از اين نشست گرايشات اعضای

ھا به تنھايی قادر به  باشد اين است که ھيچ يک از آن
انجام ھيچ يک از کارھا و برنامه ھايی که خود برای 

ھيچکدام  ،بودنکه اگر چنين  ؛خود تعريف کرده اند نيستند
نيازمند نشستن به دور ھم برای پيدا کردن راھی جھت 

نمی بودند " اع خطيرکنونیاوض"پاسخ به مسائل مھم در 
تاکنونی شان، پاسخ  ھا مانند عملکردِ  و ھرکدام از آن

  .مستقل خود را به اين اوضاع می دادند

وجود " حزب کمونيستی"در ميان اين جمع فقط چھار 
" حزب کمونيست ايران"ھا  دارد که دو حزب از ميان آن

حزب "کارگر ايران دو  ۀبه اين معنی که گويا طبق. است
تا پاسخی  است خود را به اين نشست فرستاده" ونيستکم

اين در حاليست که ! برای اوضاع خطير کنونی بيابد
ديگری ھنوز به اين جمع نپيوسته " احزاب کمونيستی"
پيداست که اين احزاب تاکنون نتوانسته اند  کامً . ندا

ھرکدام به تنھايی به مسائل مھم در اوضاع خطير کنونی 
ھا خود  بيانگر پاسخ جنبشی باشد که آنپاسخی دھند که 

 در واقع نيمی از. آن می دانند ۀرا به آن متعلق  و  نمايند

بحران درونی نيروھای مدعی  ،"اوضاع خطير کنونی"
 سفانه در اين وضعيت آنأچپ و کمونيستی است؛ و مت

اين است که جريانات وارد شده  ،چه که مطرح نمی گردد
بحران عميق درونی خود به اين نشست ھرکدام حامل 

صورت نيازی به اين نشست نمی  ھستند که در غير اين
 ۀرا مانند ھم" چپ و کمونيست"جريانات  ۀداشتند و بقي

  .دعوت می کردند شانعمر خود به زير پرچم

تواند به طور اصولی حل گردد که  شکال زمانی میاين اِ 
طرفين نشست نه تنھا آشکارا و رو به جنبش آن را 

محوری نشست  ۀو به آن اعتراف کنند، بلکه نقط مطرح
که حل  ،خود را نه در مفاھيم گنگ اوضاع خطير کنونی

غير از اين . بحران درونی نيروھای کمونيستی بدانند
ھرچه باشد نشستی به منظور يافتن پاسخ به مسائل 

ھم  اوضاع خطير کنونی نخواھد بود، بلکه  ترس از
ھا نسبت  ھرکدام از آنپاشی دراين اوضاع و بی عملی 

عملی شدنش را می داده اند، و  ۀچه که خود وعد به آن
پنھان کردن اين بی عملی در پوشش مجموعه  مشخصاً 

  .تر خواھد بود ای بزرگ

  :پايانی اين نشست آمده است ۀدر اطعي

نشست اعم کرد که ما بخشی از نيروی وسيع چپ و " 
را سر آغازی  کمونيسم در ايران ھستيم و نشست کنونی

نيروھای  ۀبرای يک تش مشترک وسيع تر کلي
کمونيست و انقبی برای نھادينه کردن ھمکاری ھا و 

  ".کنيم تبادل نظر تلقی می

کنند که  وقتی احزاب بورژوايی با يکديگر ائتف می
اما در  ،قصد ساختن دولت مورد نظرشان را داشته باشند

 زمانی ی کمونيستھا و حزب ھا ھا، گروه در مقابل آن

نشينند که قصد پيدا کردن پاسخی  در کنار يکديگر می
در اين نشست که می . داشته باشند" شرايط خطير"برای 

بايست چيزی متفاوت با احزاب بورژوايی باشد، يک 
تناقض فرعی به چشم می خورد و آن اين است که 

ابتدا بايد يکديگر را به رسميت " چپ"احزاب و جريانات 
سرآغازی برای يک تش مشترک "ند تا بتوانند بشناس

و قرار دادن " نيروھای کمونيست و انقبی ۀوسيع تر کلي
ھا در کنار يکديگر باشند؛ و اين در حاليست که يک  آن

تواند از ادعای حزبی خود  حزب کمونيست زمانی می
دفاع کند که توانسته باشد ساير جريانات را به پذيرش 

 که در اين ،زب متقاعد کرده باشدخود به عنوان يک ح

صورت ساير جريانات نيازی به نشست مشترک نخواھند 
اما در اين . داشت، بلکه می بايست به آن حزب بپيوندند

احزاب موجود در  ظاھراً . نشست موضوع برعکس است
کارگر به تعداد بيش از  ۀاين نشست پذيرفته اند که طبق

نيازمند است و يک حزب کمونيست به عنوان رھبر خود 
 ًھا از پيوستن به يکديگر امتناع  به ھمين دليل آن احتما

اشتراکی می گردند  ۀو در عوض به دنبال نقط می کنند
  ايجاد کنند؟  "اتحاد عمل"تا بد با يکديگر 

  ؟تدارک اتحاد برای چه آلترناتيوی

اين نشست بايد دست کم برای خود روشن کند که 
ايجاد تشکيتی مشترک  ،مقصودش از نشست مشترک

به عنوان بديل آلترناتيوھای راست موجود است يا ھدف 
روشن . اتحاد عمل به حول اھداف از قبل تعريف شده

تواند آغازی برای مرزبندی با  شدن اين وضعيت می
چه اين چشم  چنان. روش ائتف احزاب بورژوايی باشد

نمی  ،انداز برای اعضای درون اين نشست روشن نباشد



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392  تيرتير  --6622شمارة شمارة  

٩ 

ھای پيش جدی  توان آن را مانند عمل مشابه در سال
  . گرفت

مقابله با  ۀاين نوع اتحادھا البته می تواند با انگيز
 ،ھا ساخته شود آلترناتيوسازی راست ھا و در تقابل با آن

اما مشکل اصلی اش اين خواھد شد که ھويت خود را از 
 ؛جنبشی که مدعی است به آن تعلق دارد کسب نمی کند

. از مخالفت خود با آلترناتيو راست ھويت می گيرد بلکه

کارگر  ۀبه اين معنا که اين جنبش رو به اعتی طبق
نيست که اين نيروھا را وادار می کند با يکديگر متحد 

بلکه تق ھا و تش ھای جناح راست است که اين  ،شوند
ھا را  در شرايط ساختن  نيروھا را نگران کرده و آن

اگر . بل اپوزسيون راست قرار داده استبديلی در مقا
چنين نباشد، يعنی اگر نياز به اتحاد نيروھای چپ از 
ضرورت نيازھای جنبش انقبی و ارتقای مبارزه 
 طبقاتی بر ضد سرمايه داری موجود شروع شود، در اين

صورت بايد از قبل تکليف و چشم انداز اين اتحاد روشن 
طرح می گردد که اين ال اساسی ؤدر نتيجه اين س. گردد

چپ و " ۀنيروھای پراکند ۀاتحاد به منظور يکی شدن ھم
در يک تشکيت واحد است؛ يا ضمن پذيرش " کمونيست

ويژه  و به رسميت شناختن يکديگر، به منظور اتحاد عملِ 
به حول اھداف از قبل تعيين شده ای است؟ ھر دو حالت 

 ،ضوعدارای نقايص اساسی است و بی توجھی به اين مو
که تنھا عملی فرماليستی خواھد  ،نه اتحاد و ھمبستگی

  .بود

  :پايانی نشست ھمچنين آمده است ۀدر اطعي

سازماندھی اقدامات سياسی معين برای تقويت اين  - ٢"
 .روند

کيد کرد که در فضای ملتھب سياسی ايران و أنشست ت
جھان برای ايجاد يک بديل انقبی و کارگری و 

ھدف نشست و تبادل نظرھا، . ش می کندسوسياليستی ت
در ايران در تقابل با سوسياليستی  آلترناتيو در مسير يک 

راه حل رژيم جمھوری اسمی و تھديدات امپرياليستی و 
  )کيدات از ماأت(  ".و ارتجاعی آن است ھای رفرميستی

   ؟ستاآلترناتيو سوسياليستی به چه معن

و سوسياليستی را اعضای اين نشست در شرايطی آلترناتي
عنوان می کنند که اغلب در کل حيات سياسی خود چند 
خط راجع به مفھوم سوسياليسم مورد نظرشات توضيح 

که  مفھوم مارکسيستی سوسياليسم، قبل از آن. نداده اند
 "چپ و کمونيست"بخواھد مبنای تعيين مسير نيروھای 

باشد، محور اصولی برای " اوضاع خطير کنونی" در
نيروھای مارکسيست انقبی در يک تشکيت اتحاد 

چطور ممکن است جريانات مدعی . واحد انقبی است
مارکسيسم بتوانند اتحاد ھايی در مسير يک آلترناتيو 

که دست کم  بدون آن ايجاد کنند،سوسياليستی در ايران 
برای خودشان روشن باشد اين آلترناتيو سوسيالستی 

اعضا و احزاب متفاوت چگونه . دارای چه مفھومی است
ترين مباحثات در مورد  در اين نشست بدون کم

سوسياليسم و مفھوم آن در بين خود، اکنون به دور ھم 
دنيای "مسير  مثً . جمع شده اند تا مسير آن را کشف کنند

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با انقب دمکراتيک " بھتر
چه ربطی به آلترناتيو  "م ل م"حزب کمونيست 

آيا آلترناتيو سوسياليستی گرايش ! وسياليستی داردس
مائوئيستی در اين نشست با آلترناتيو سوسياليستی کومله 
و يا حزب کمونيست کارگری و راه کارگر يکی است؟ 

اعضا و احزاب حاضر در اين نشست  ۀھم آيا اساساً 
دانند که  تکاليف انقب آتی را تکاليفی سوسيالستی می

اه آن  نشست مشترک تدارک ديده اند؟ برای پيدا کردن ر
در نتيجه با توجه به برداشت ھای مختلف اعضای درون 
اين نشست از مفھوم و تکاليف انقب آتی در ايران، 

راھی برای آن نه  یتعيين آلترناتيو سوسياليستی و جستجو
بلکه تنھا ژستی  ،تنھا گنگ و ناروشن و متناقض است

در مقابل پازل  "دست چپی"برای جور شدن پازل 
  .گرايشات راست ارزيابی می شود

  تقابل با راه حل ھای رفرميستی يعنی چه؟  

آيا رفرميسم پديده ای تنھا خارج از جريانات چپ و نزد 
نظامی  ۀاصح طلبان و سلطنت طلبان و طرفداران حمل

مباحثات  يک از اين نشست در کدام ؟امپرياليست ھا است
خيص دھد که جريانات شرکت تش است قبلی خود توانسته

 ًدرست و حسابی تکليفشان را با  کننده در آن، ھرکدام قب
رفرميزم و راه حل ھای آن را حل کرده اند و سپس وارد 

  . اين نشست شده اند
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اين مفھوم بيش از ھرچيز . رفرميزم يعنی سازش طبقاتی
در درون جنبش کارگری و در  یگرايشات ۀدر برگيرند

حتی اگر برخی (ھا  طح کمونيستدرون خود به اص
) راديکال ھم داشته باشند یعناصر و موضع گيری ھا

 "راه کارگر"نظير  ،ھا از آن یاست که تعداد قابل توجھ

در اين نشست حضور  نقداً  "حزب کمونيست کارگری"يا 
آيا حزب رنجبران يا راه کارگر و يا حزب . دارند

ھای رفرميستی تقابل با راه حل  ۀکمونيست ايران برنام
چه دليلی دارند که در  ھا اصً  دارند؟ اگر چنين است آن

کل باشند و تاکنون با يکديگر در تشتشکت جداگانه م
 اختف اساسی آن! يک تشکيت واحد متشکل نشده اند

ھا بر سر چه بوده که پس از اين ھمه سال دوری 
تشکيتی از يکديگر اکنون با اشتراکات از قبل مفروض 
پيرامون موضوع آلترناتيو سوسياليستی و تقابل با راه حل 

! ھای رفرميستی، تازه به فکر اتحاد در بين خود افتاده اند

چگونه گرايشات مائوئيستی و استالينيستی با برنامه ھای 
منشويکی خود اکنون قادر شده اند در تقابل با راه حل 
 ھای رفرميستی در جھت يک آلترناتيو سوسياليستی در

  !ايران فعاليت مشترک سازمان دھند

اجتماعی  ۀنمايندگان کدام طبق ،شرکت کنندگان نشست
  ؟ھستند

. چه بخشی از کارگران ايران ھستند ۀنمايند ،اين احزاب

ييد کارگران پيشرو و يا أچه بخشی از برنامه شان مورد ت
مسير يک "ھا از  بخشی از آن قرار گرفته است؟ آن

صحبت می کنند؛ مسير " در ايران سوسياليستی آلترناتيو 
؛ و است انقبی ۀبخش مھمی از يک برنام ،سوسياليستی

اما اين  ؛پيشروان اين مسير ھستند ،نيروھای کمونيست
انقبی با ھدف متحد کردن  ۀنشست به دور يک برنام

کارگران پيشرو نبوده است، پس ھدف از اين نشست 
" کمونيستچپ و "درواقع چيست؟ آيا اين اتحاد عمل 

  است؟

اگر منظور از اين نشست ايجاد يک بديل يا آلترناتيو در 
مقابل اپوزسيون راست است، اگر اين اتحاد عملی بين 

برای مقابله با تھديدات " چپ و کمونيست"نيروھای 
و ھمچنين در مقابل راه حل ھای رفرميستی و  ،امپرياليزم

ور آن تنھا به حض ۀارتجاعی است، پس چرا بايد دامن
نيروھای ديگر غير . کمونيست ھا محدود شود

مارکسيست نيز ھستند که در تقابل با امپرياليزم و 
مانند آنارشيست ھا و . جمھوری اسمی قرار می گيرند

اين نيروھا ... سنديکاليست ھا و آنارکو سنديکاليست ھا و 
مادام که خود اعم کنند در مقابل امپرياليزم و ارتجاع 

بايد بتوانند در اين نشست شرکت  منطقاً  ،درونی ھستند
در نتيجه نشستی به منظور فوق، بدون . داشته باشند

نيروھای ضد امپرياليستی و ضد رژيم  ۀفراخوان به ھم
جمھوری اسمی عملی قيم مآبانه و فرقه ای محسوب می 

  . شود

  تحاد عمل ويژها

برخی از سازمان ھای  ۀاگر اين يک اتحاد عمل ويژ
عملی  ۀبرنام :ال اين استؤباشد، س" کمونيست"سياسی 

ظری برای  اين عده چيست؟ چه فعاليت يا بحث و تبادل ن
پيشبرد کارھايشان طرح و اعم کرده اند؛ يا در آينده می 

  خواھند چه کنند؟ 

نه می تواند يک " چپ و کمونيست"نشست نيروھای 
اتحاد عمل کلی بين نيروھای عمومی مخالف دخالت گری 

باشد و نه " در اوضاع خطير کنونی"امپرياليزم  ھای
نيروھای کمونيستی به منظور ايجاد  ۀاتحاد عمل ويژ

در نتيجه اين نشست انعکاس تنھا . بلوک سوسياليستی
فرقه  ۀسی و سه سال ۀبخشی از ضعف ھای تلنبار شد

قادر به بيان  یاين نشست حت. گرايی و قيم مآبی است
که بخواھد دردی  به آن چه رسد ،دردھای موجود نيست

  .را دوا کند

  بندی  جمع

نه به دليل فائق آمدن " چپ و کمونيست"نشست نيروھای 
. بلکه انعکاس اين بحران است ،"چپ"بر بحران موجود 

اوضاع خطير کنونی عبارت است از بحران سرمايه 
داری جھانی به طور اعم؛ و بحران عميق سرمايه داری 

ارزات ضد سرمايه داری و ايران به طور اخص، رشد مب
اين مبارزات به سطح  یعدم رھبری انقبی برای ارتقا

عدم تشکل يابی کارگری به طور . آگاھی سوسياليستی
 ۀاعم و عدم تشکيت حزبی پيشروان کمونيست طبق

نبود آلترناتيو انقبی در شرايط . کارگر به طور اخص
ی بحران درون. سستی کامل بنياد نظام سرمايه داری

در ھنگامی که خود اين " چپ و کمونيست"نيروھای 
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نيروھا يا به آن واقف نيستند و يا آن را بيان نمی کنند و 
در نتيجه ھر نشستی . اين بحران را مضاعف می سازند

چپ و "بين اين نيروھا به منظور اتحاد نيروھای 
انتزاعی و کاريکاتوری  ۀنمی تواند از جنب" کمونيست

نيروھای شرکت کننده  ۀکه ھم ر آنمگ ،خود خارج شود
به دليل بحران درونی خود و عدم  که در آن پذيرفته باشند

چه ھمواره خود ادعا کرده اند و به  پاسخگويی به آن
منظور ايجاد يک قطب سوسياليستی در پيوند با جنبش 
کارگری به طور اعم و پيشروان کمونيست اين جنبش به 

ود، از جمله انحل آمادگی ھر تحولی در خ ،طور اخص
 در اين. خود به نفع ايجاد اين قطب سوسياليستی را دارند

صورت است که تازه کار با اتحاد عمل ويژه به منظور 
 ۀھدف اتحاد عمل ويژ. ساختن اين قطب آغاز می شود

کمونيستی کمک به شکل گيری نطفه ھای حزب پيشتار 
الملل انقبی در ايران در پيوند با شکل گيری يک بين 

نشستی که به اين منظور . انقبی به طور ھمزمان است
بلکه  ،برگزار می شود نه برای التيام وجدان ھای دردمند

برای پيشبرد مباحثات پايه ای و اصول مارکسيزم 
انقبی، از جمله مفھوم سوسياليسم، مفھوم انقب و 
تکاليف انقب آتی، مفھوم دوران گذار، مفھوم 

 کارگر و دمکراسی کارگری و ۀبی طبقديکتاتوری انق

عبارت است از " شرايط خطير کنونی. "است غيره
و  ،مارکسيزمی که زير آوار انواع انحرافات مدفون گشته

حامل اين انحرافات  ،نيروھای مدعی آن ھر کدام جداگانه
به درون نشستی ھستند که تصور می کنند ربطی به 

نشست " کنونی شرايط خطير"در . جنبش انقبی دارد
مارکسيزم  ینيروھای مارکسيست انقبی به منظور احيا

  .     خواھد بود و نه استتار آن

  ٢٠١٢ژوئيۀ  ١٩: تاريخ

ardeshir.poorsani@gmil.com 

 

 

 

 

  

  نقدنقد

  دعوت به ميز گرد پيرامون مفھوم مارکسيستی انقبدعوت به ميز گرد پيرامون مفھوم مارکسيستی انقب

  )ه بھرام رحمانی و حبيب بکتاشخطاب ب( 

  عليرضا بيانی

» کدام انقب«بھرام رحمانی مطلبی مفصل تحت عنوان 

در سايت آزادی » مطلب ھفته«که در ستون  است نوشته
اگر چه مضامين اين مقاله با . بيان قرار گرفته

موضوعات انقب و تاريخ، و ارقام بسياری به سبک 
ترين ارتباطی به ما کمتيپيک ژورناليستی مرتبط است، ا

ھرچند تعاريفی . تعريف مفھوم مارکسيستی انقب ندارد
کلی از مارکس در مورد انقب ھم ذکر شده، اما بنا به 
درک خارج از مدار مارکسيستی، ھمان ھا ھم بخشاً کلی 

سادگی و . گويی و يا حتا بی ربط به موضوع است
ردن راحتی در نگارش ژورناليستی، در امکان کپی ک

انبوھی از اطعات عمومی ويکيپديايی از مسائل مختلف 
ترين زمان ممکن است، اما اشکال اساسی آن عدم در کم

انطباق با درک مارکسيستی است، آن ھم وقتی که قرار 
مثً در جايی . باشد با ادعای مارکسيستی ارائه شود

بھرام رحمانی به زعم خود درک مارکس از انقب را 
  : ح می دھدچنين توضي

يا ضرورت انقب سخت " ناپذيری چاره "مارکس بر « 
وی، بر آن بود که انقب ناشی از تکامل . کرد  تکيه می

نيروھای توليدگر جامعه است و از ناسازگاری آن نيروھا 
. آيد  با روابط و نظام سياسی و اجتماعی کنونی، پديد می

را  يدرشد تولھنگامی که اين نظام و روابط آن جلوی 
ھای   انقب  شود و دورۀ بگيرند، بحران سخت می 

خواھند در   طبقات زيردست نمی. شود اجتماعی آغاز می 
. انجامد  وضع کنونی بمانند و اين برخورد به انقب می

لوکوموتيو "را عامل ناگزير پيشرفت و  انقبمارکس 
  )تأکيدھا از ماست(» داند می" تاريخ

ه اغلب در جستجوھای گوگل و اين نوع تعاريف کلی ک
ويکيپديا به دست می آيد، شايد بتواند شمای کلی از يک 
موضوع به دست دھد، اما اصً مناسب دخالت گری 
نظری در عرصۀ مباحثات مارکسيستی نيست و عمدتاً به 
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مثً در عبارت با، . درد روزنامه نگاری می خورد
که اين مطلب حال يا به دليل ترجمۀ نادرست اولين فردی 

را نوشته يا برداشت وارونۀ نفرات بعدی که آن را ديده 
اند، و خصه تا به جايی که به دست بھرام رحمانی 

خلط می » توليد«با » نيروھای مولد«رسيده است، مفھوم 
در اصل ناسازگاری مناسبات توليد با نيروھای . شود

می شود مولد عامل متوقف ماندن انکشاف نيروھای مولد 
در . و زمينۀ عينی را برای انفجار اجتماعی آماده می کند

گراف ذکر شده صحبت از جلوگيری احالی که در پار
توسط نظام سياسی و اجتماعی کنونی شده، و » توليد«

که نظام سياسی و است بھرام رحمانی ھم متوجه نشده 
اجتماعی کنونی جلوی توليد را نمی گيرد، بلکه به دليل 

مه اش، اين توليد را برای سود و نه رفع اقتصاد بی برنا
نيازھای اجتماعی سازمان می دھد، به طوری که اضافه 
توليد خود به يکی از ويژگی ھای عمومی اين نظام مبدل 
می گردد و به طور اخص در بروز بحران ھای اقتصادی 

  . خود را به بھترين شکل نشان می دھد

اقتباس نسبتاً که با  -ھمين پاراگراف بادر به عوه 
ناشيانه ای از مقدمۀ مارکس بر نقد اقتصاد سياسی 

و ) ١٨۵٠(» مبارزۀ طبقاتی در فرانسه«و ) ١٨۵٩(
موارد مشابه آن در آثار مارکس نوشته شده است، تنھا 
جزئی از تئوری مارکس دربارۀ انقب اجتماعی مطرح 
شده است، و با قطع پيوند آن از ساير جوانب، راه را به 

انواع سوء برداشت ھا و تحليل ھای نادرست باز سوی 
بسياری بوده اند که در اين فرمول بندی . می گذارد

» مناسبت توليدی«و » نيروھای مولد«مارکس، ميان 

» تئوری تقّدم«با آن، با تقدم بخشيدن به اولی،  سبمتنا

کشف کرده اند و به اين ترتيب اين برداشت به غايب 
ا ارائه کرده اند که از نظر مکانيکی و دترمينيستی ر

آن ھم به زعم خودشان (مارکس رشد نيروھای مولد 
و انقب به حرکت  ،، به انقب)»تکنولوژی«صرفاً 

به اين ترتيب از اين فرض انحرافی، نه . تاريخ می انجامد
فقط مبارزۀ طبقاتی جنبه ای حاشيه پيدا می کند، بلکه 

حد رشد نيروھای  نتيجه گرفته می شود که بدون باترين
چنان که . مولد در يک کشور، اساساً انقب منتفی است

او به نيابت از . خود بھرام رحمانی نيز چنين کرده است
پنج شرط اساسی برای بروز  ،مارکس و انگلس» باور« 

انقب ذکر می کند که دقيقاً پنجمين شرط به شرح زير 

  :بيان می شود

با از صنعتی شدن زم و پنجم آن كه يك درجۀ  ]...[« 
است كه به وسيلۀ آن چاره ناپذيری انقب به عنوان 

ھا توسط يک پرولتاريای   برطرف كنندۀ كشمكش
متمركز، منظم و راديكال برای از بين بردن جامعۀ 

  » .گردد طبقاتی آشكار می 

روشن نيست اين درجۀ با از صنعتی شدن نسبت به کدام 
حد متوسط جھانی؟ يا درجه . درجه از رشد صنعتی است

ای از صنعتی شدن نسبت به کشورھای صنعتی پيشرفته 
؟ به عنوان مثال ...ای مانند آمريکا و ژاپن و يا 

رفرميست ھای کارکشته ای مانند مرتضی محيط از 
ھمين گونه اقتباس ھا به اين نتيجۀ فرصت طلبانه می 

ينۀ رسند که در ايران به دليل عدم رشد مورد نياز در زم
تکنولوژی، انقب سوسياليستی منتفی است و اين خود 
اساس نظريۀ مائوئيستی و استالينيستی را تعيين می کند 

به اين ترتيب مثً . که ريشۀ اصلی آن در منشويزم است
آيا ما مجازيم که بگوييم تحوت اخير در مصر و تونس 

يک درجۀ با از صنعتی «انقب نيست، چون از ... و 
؟ آيا بھرام رحمانی عدم وقوع !برخوردار نيستند »شدن

انقب در اين کشورھا را به دليل نقض شرط پنجم می 
داند؟ که در اين صورت بايد پرسيد تکليف آن ھمه 

و  است انقباتی که در نوشتۀ خود به آن ھا اشاره کرده
اغلب دارای ھمين شرايط ھم نيستند، چه می شود؟ و يا 

مارکس و انگلس مربوط  ۀقتباس از جملاين که چون اين ا
به موضوع انقب است، ايشان ھم فکر کرده زم است 

خود بگنجاند تا موضوع به بحث  ۀمقال از در اين قسمت
که به اين ترتيب مشکل  -؟مارکسيستی نزديک شود

به اين ترتيب بھرام رحمانی نه تنھا در . دوچندان می شود
است انقب را تعريف طونی که قرار  ۀميان يک مقال

مارکسيستی  یکند، يک خط راجع به مفھوم انقب، تعريف
ارائه نکرده، بلکه با اقتباس ھا و برداشت ھای ناقص 
خود از نظرات مارکس و انگلس که از متن اصلی و 
شرايط تاريخی اش جدا گشته، در واقع سرگردانی در 

که اين می بينيم . مورد مفھوم انقب را افزايش داده است
گونه کلی گويی ھا نه تنھا کمکی به روشن شدن مفھوم 
مارکسيستی انقب نمی کند، بلکه بيشتر آن را مخدوش 

منظور از . کرده و صراحت معنای آن را از بين می برد
اين يا آن تعريف مارکس از  ،مفھوم مارکسيستی انقب
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اين تعاريف در زمينه و بستر خود معنا . انقب نيست
داشت و وقتی به صورت ژورناليستی و فله ای از  خواھد

آن ھا استفاده شود، اتفاقاً به سادگی می تواند مغاير ھدف 
... نويسنده قرار گيرد که معتقد است در مصر و تونس و 

اتفاقاً با تکيه به برخی از ھمين . انقب رخ نداده است
تعاريف که از متن زمان و شرايط خودش خارج شده 

انقب ... بايد پذيرفت که در مصر و تونس و  است، تازه
حال آن که شخصاً با بھرام رحمانی توافق  ؛رخ داده است

دارم که در اين کشورھا انقب رخ نداده، اما نه به آن 
ديلی که بھرام رحمانی به آن ھا اشاره می کند، بلکه به 
دليل تعريف انقب با مفھوم مارکسيستی، در دورۀ 

  . که ما در آن قرار داريم مشخص کنونی

حبيب بکتاش در نقد به نظرات بھرام رحمانی به درستی 
برداشت کرده که بحث بھرام رحمانی با عنوانی که 
انتخاب کرده  بی ربط است، اما مشکل اين جا است که 
خود او ھم نمی تواند تعريف مارکسيستی از مفھوم 

ناليستی به انقب ارائه بدھد و اين بار به جای روش ژور
 ٣٣روش سانتريستی تش می کند به دليل حضور 

ميليونی مردم مصر در اعتراضات آن را انقب تعريف 
اين تعريف متعلق به بنيادھای نظری چپ سنتی است . کند

در . ت داردو به کلی با مفھوم مارکسيستی انقب مغاير
اين زمينه و در اين مجال قصد ورود به بحث بيشتر را 

، اما اکنون که می بينيم يک مثلت اختف نظر در ندارم
شکل گرفته است، پيشنھاد می کنم  »مفھوم انقب«مورد 

جانب عليرضا بين بھرام رحمانی و حبيب بکتاش و اين
بيانی مناظره ای راديويی يا تلوزيونی در ھمين زمينه 
برگزار شود تا به صورت زنده و رو در رو نظرات ھر 

در معرض نقد و چالش نظری گذاشته  سه سوی اين مثلث
چنان چه طرفين اين بحث با اين پيشنھاد توافق . شود

داشته باشند، قدم بعدی تدارک مقدمات فنی اين ميز گرد 
خواھد بود که يقيناً با کمک يکديگر و ساير دوستان عقه 

تلويزيونی انجام  - مند و برخوردار از امکانات راديويی
رام رحمانی و حبيب بکتاش به اين تا پاسخ بھ. خواھد شد

  .دعوت چه باشد

  ٢٠١٣ژوئيۀ  ٢۶ :تاريخ

  

ardeshir.poorsani@gmail.com  

  !!پندھای حکيمانۀ پيرو منصور حکمتپندھای حکيمانۀ پيرو منصور حکمت

  نگاھی به اندرزھای سعيد صالحی نيانگاھی به اندرزھای سعيد صالحی نيا

  عليرضا بيانی و آرام نوبخت

  :مقّدمه

عم جدايی رفيق ناصر احمدی از حزب به دنبال ا
کمونيست کارگری، سعيد صالحی نيا طی پاسخی 
شتابزده، پندھای حکيمانه ای به او می دھد که اکنون و 

  . طی اين نوشته جا دارد به بررسی آن بپردازيم

جانب عليرضا بيانی مايلم اين را از پيش بگويم که اين
بيشتر يک  سعيد صالحی نيا را کمتر سياسی و بسيار

او اغلب به جای نقد و تحليل سياسی . رواشناس می شناسم
و نظری، به روانکاوی حال و روز مخاطب می پردازد 

“ نقد”حکيمانه به جای “ نظر”و آن را به ی چند 

شخصاً تجربۀ مباحثاتی با او را در ستون . ارائه می کند
ای کامنت ھای فيسبوک داشته ام و ديده ام که چگونه به ج

ورود به اصل موضوع، به حالت ھای روحی طرف 
عصبانی ”مقابل می پردازد و با اصرار بر اين که من 

يا اصل  ،، از پرداختن به اصل بحث طفره می رود“ھستم
بحث را تحت الشعاع اين روانکاوی قرار می دھد که در 

نظر به اين . مجموع آن را جھت تخريب به کار می گيرد
ايشان به قدر کافی آشنا شده بودم، در  “تاکتيک”که با اين 

نتيجه از او خواھش می کردم که اجازه دھد از حق 
مثً عصبانی يا  -دمکراتيک برخورداری از ُخلق و خو

با اختيار آزاد بھره مند شوم تا شايد نگرانی از  -خوشحال
اين موضوع از مرکز بررسی ھای ايشان خارج شود تا 

  . صل موضوع بپردازيمبه اين ترتيب بتوانيم به ا

غرض از بيان اين مقدمۀ شخصی و شايد غيرضروری 
اين است که نشان داده شود اين  متد برخورد، ايشان را 
ھمواره ھمراھی کرده است و دست از سر وی بر نمی 

شايد ھم اين پيامد موقعيت شغلی است که مستقيماً . دارد
 ًند يک مان در شخصيت افراد تأثير گذار می گذارد، مث

پزشک روانکاو که وقتی می خواھد تحليل سياسی ارائه 
از موضع طبيب دلسوز، و به صورت  ھم کند، آن را

  . پيچيدن نسخه يا دستورالعمل دلسوزانه ارائه می دھد
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  :»انقبی«گرايش مارکسيزم 

سعيد صالحی نيا در پندھای اخقی و روانکاوانه ای که 
  :می گويد به ناصر احمدی داده است، از جمله

تصميم گرفتيد آن طرح را بگذاريد کنار و حا تصميم «
حزب ”داريد به مارکسيزم انقبی عقب بنشينيد و دنبال 

  » !برويد“ پيشتاز انقبی

می بينيم که گوينده طبق برخورد روانشناسانه در اين 
جمله، مارکسيزم انقبی و حزب پيشتاز انقبی را به 

روض می دارد، بدون آن که عنوان يک عقب نشينی مف
وارد اين بحث بشود و يا اصً بداند اين مؤلفه ھا دارای 

او عدم آگاھی خود از معنای اين . چه بار معنايی ھستند
  :مفاھيم را اين گونه بيان می کند

البته من اين تحوت فکری شما را دقيقاً دنبال می کنم و «
ً چه طرحی را مث“ پيشتاز انقبی”واقعاً نمی دانم کلمۀ 

پيشتاز ”خصوصاً که کلمۀ انقب و کلمۀ . تداعی می کند
خودش از موضوعات منازعۀ قديمی در تاريخ “ بودنش

  »!چپ گذشته ايران است

خوب، در اين جا سؤال ساده ای که به ذھن می رسد، اين 
است که اگر شما نمی دانيد اين مؤلفه ھا چه طرحی را 

توصيف “ عقب نشينی”را تداعی می کنند، پس چرا آن 
يعنی دقيقاً بر اساس کدام دانش، ! می کنيد و نه پيشروی

کلمۀ انقب و پيشتاز که از نظر شما مورد منازعه ھم 
ھست، يک عقب نشينی فرض می شود؛ و به راستی 

  جايگزين پيشُروی آن کدام است؟ 

، ١بنا بر تجربه در برخورد نظری با سعيد صالحی نيا
ايم که برای روشن شدن يک موضوع،  چندين بار ديده

بايد ابتدا خود موضوع و پايه ھای نظری آن به صورت 
الفبای مقدماتی به ايشان گفته شود و سپس بر اساس آن 
چه که تازه وی در اين گفتگو دريافت کرده و متوجه شده 

. است، به بحث بر سر اثبات ھمان موضوع پرداخته شود

ۀ انقب و پيشتاز ھنوز مثً وقتی از نظر ايشان کلم

                                                 
توضيحی ضروری در مورد : مثً نگاه کنيد به  ١
به لنينيزم، نوشتۀ عليرضا » سعيد صالحی نيا«ھای »نقد«

  :۵٧بيانی، ميليتانت شمارۀ 

http://militaant.com/?p=1228 

مورد منازعه است، در نتيجه زم می گردد به وی 
توضيحاتی در اين زمينه ھا به عنوان الفبای اوليۀ فھم و 
درک اين مفاھيم داده شود و سپس با او در سطح فھم 

  . تازه، به بحث پرداخته شود

موقتاً فرض را بر اين می گذاريم که سعيد صالحی نيا با 
کسيزم به قدر کافی آشنايی دارد و بنابراين از مفھوم مار

توضيح پيرامون اين مفھوم عبور می کنيم تا به توضيح 
  . بر سر وجه انقبی آن بپردازيم

دوره ای طونی از جنبش سوسياليستی با نام مارکسيزم 
عجين شده، اما ھمچنين بخشی از اين دوره با تحريفات و 

ته است، به طوری که وارونه سازی مارکسيزم ادامه داش
اکنون مارکسيزم به زير آواری از خرافات و موضوعات 

مارکسيزم موجود، آن . بی ربِط منتسب به آن قرار دارد
علم شرايط رھايی طبقۀ کارگر مورد نظر نيست، بلکه به 
وسيله ای برای تزئين احزاب و گرايش ھای سانتريستی 

ال جلوه تبديل شده است تا خود را مارکسيستی و راديک
انواع گرايش ھای طيف رفرميست و سانتريست، يا . دھند

مثً  -مارکسيزم را از درون تھی کرده و با نام ديگری
معرفی کرده اند و يا آن را به عنوان  -کمونيزم کارگری

با «شناخته اند که می توانند قوانين » ارزش«مبنايی با 
آن را در چارچوب ھمين نظام موجود و برای » ارزش

مثً گرايش سوسيال . حفظ ھمين نظام به کار ببندند
دمکرات، که مارکسيزم را بدون وجه انقبی آن، و تنھا 

کسانی . برخی از موضوعات اومانيستی آن را می پسندد
ھم ترکيبی از اين دو را دنبال می کنند؛ تا جايی که به اين 
بحث مربوط می شود، سعيد صالحی نيا را می توان 

ی از ھمين طيف معرفی کرد که در پايين بيشتر نماينده ا
  . توضيح می دھيم

مارکسيزم را يک سلسله اصول تعريف می کند که در 
، و خودرھايیپرولتاريا و امر  انقبمرکز آن مفھوم 

با . ، قرار داردپرولتاريا» انقبی«ديکتاتوری برقراری 
نظر سعيد صالحی نيا پيرامون امر خودرھايی پرولتاريا 

ندان آشنا نيستيم، اما عضويت ايشان در حزب چ
کمونيست کارگری که مبتنی بر آموزش ھای منصور 
حکمت بنيان گذاشته شده است، به اندازۀ کافی در تقابل با 
امر خودرھايی طبقۀ کارگر قرار می گيرد؛ زيرا در 
گرايش مذکور، امر رھايی طبقۀ کارگر به شخصيت 
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ی متشکل شده اند که به ھايی واگذار شده که خود در حزب
اما به خوبی می . نيابت از طبقۀ کارگر ساخته شده است

دانيم که سعيد صالحی نيا با نظريۀ ديکتاتوری انقبی 
پرولتاريا مخالف است و از غايب بودن چنين مفھومی در 

حزب کمونيست کارگری نيز “ برنامۀ يک دنيای بھتر”
ورود به بحث در اين جا قصد . به غايت خرسند می باشد

صحت يا عدم صحت اين نظريه را نداريم، بلکه فقط تا 
اوً، اين : به آن جا با آن کار داريم که به توافق برسيم

مؤلفه يکی از اصول اساسی شکل دھندۀ مارکسيزم 
انقبی است و چنان چه از آن فاصله گرفته شود، در 

ياً، واقع اين فاصله ای خواھد بود از خود مارکسيزم؛ و ثان
اگر قرار باشد اين فاصله به عنوان آلترناتيوی در مقابل 
مارکسيزم معّرفی شود، می تواند در قسمتی از يک طيف 

از آنارشيزم گرفته تا سوسيال دمکراسی و يا  -وسيع
  .جای بگيرد -ترکيبی از ھمۀ اين ھا

حال برای آن که مارکسيزم مورد قبول رفيق ناصر 
الحی نيا متمايز شود، تنھا احمدی، از مارکسيزم سعيد ص

به “ انقبی”يک چاره باقی می ماند و آن الحاق وجه 
مارکسيزمی است که مورد قبول ناصر احمدی واقع شده 

اين وجه انقبی، دقيقاً ھمان مرزی است که انواع . است
گرايش ھای غير مارکسيستی، اما با ادعايی خف آن 

سوسيال . ندرا، در پشت مرز ترسيم شده متوقف می ک
دمکرات ھا و رفرميست ھا، مارکس فيلسوف، محقق و 
دانشمند را می پسندند، اما مطلقاً سر آشتی با مارکس 

برای افراد زيادی مثل سعيد صالحی نيا . انقبی ندارند
ھمچنان مورد منازعه است و به “ انقبی”نيز موضوع 

توصيف “ عقب نشينی”ھمين دليل مارکسيزم انقبی را 
سعيد صالحی نيا خيلی خوب و دقيق متوجه شده ! کند می

و نظريات “ کمونيزم کارگری”است که کل پيکرۀ 
منصور حکمت را موضوعاتی تماماً متفاوت با 
مارکسيزم انقبی شکل می دھد، گيريم ايشان آن را 
فراتر از مارکسيزم انقبی بيانگارد و مارکسيزم انقبی 

صيف کند؛ اما در ھر حال را نسبت به آن عقب نشينی تو
يک چيز روشن است و آن اين که تقابل سعيد صالحی نيا 
با مارکسيزم انقبی، با اتکا به آلترناتيوی است که 

فرق يک توده ای و . منصور حکمت به او داده است
سعيد صالحی نيا در تقابل با مارکسيزم انقبی در اين 

ا نامی از است که توده ای، ديگر چندان مايل نيست حت

مارکس بياورد، اما سعيد صالحی نيا ھنوز به مارکس 
 -اشاره می کند و حتا پا را از مرز تعيين شده برای وی

من مارکسيزم را از ”ھمان مرزی که گفته می شود 
فراتر می گذارد و فکر  -“منصور حکمت ياد گرفته ام

. می کند مارکسيزم را از مبارزات جاری ياد گرفته است

اين حال نقطۀ اشتراک ھر دوی آن ھا با ھم در اين اما با 
است که ھردو اعتقادی به وجه انقبی مارکسيزم ندارند 
و آن را در بھترين حالت در يک وضعيت آکادميک و 

  . شناخته اند و می پسندند“ آموزگار مثب”

دوباره به سبک روانشناسانۀ سعيد صالحی نيا بازگرديم تا 
انقبی، زم می داند کدام ببينيم پس از مارکسيزم 

موضوع را تخريب کند و آن را به حساب پندھای داھيانه 
  .و حيکمانۀ خود بگذارد

  :سنت دمکراسی درون حزبی مورد نظر لنين

 :سعيد صالحی نيا خطاب به ناصر احمدی می گويد 

در اين مقالۀ طونی و تو در توی اخيرتان موضوعات «
در حزب کمونيست  از تجارب شخصيتان. زيادی ھست

کارگری و ماجرای دردناک اخراجتان بيشتر توضيح 
داديد که من تا اندازه ای که می دانم و خودم ھم تجربه 
کردم، متأسفانه عمت مشکلی تاريخی در چپ ايران 

اخراج مخالف با بھانه ھای “ لنينی”ھمان سنت . است
من ھم دچار ھمين مسائل بوده ام، چه در دورانی . بامزه

که در سازمان ھای چپ قديم کار می کردم و چه درون 
  »حزب کمونيست کارگری ايران

 :او در ادامه می گويد

ظاھراً آن جا شما . است“ لنينيزم”مرزھای شما ظاھراً «
تصميم گرفته ای خودت را از کمونيزم کارگری جدا 

  »کنی

-سعيد صالحی نيا باز دوباره مشغول شلنگ تختۀ نظری

چون خيالش راحت است که کسی کاری  روانکاوی شده و
به کار او نخواھد داشت، در نتيجه به سادگی آب خوردن، 
سنت لنينی را اخراج مخالف فرض می گيرد و خيلی آرام 

او از اين دست ! و سوت زنان از کنارش رد می شود
خزعبت را بارھا و از جمله در ھمين اندرزنامۀ خود، 

 -انی ھای ليبراليستیتکه پر. به لنين نسبت داده است
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لنين خيلی از مخالفين را اعدام کرد و خون ”نظير اين که 
تقريباً به بخشی جدايی ناپذير از  -“پاشيد به انقب

اما اگر ايشان . ھای وی تبديل شده است“نظريه پردازی”
با الھام از کاراکتری که از شغل خود کسب کرده است و 

ستماتيک لنين و به روش روانشناختی دست به تخريب سي
لنينيزم می زند، برای اين است که شانس آورده با يک 

منتھا اين بار با کاراکتر يک وکيل - مخالف ھمپالگی خود
به بحث ننشسته است، وگرنه يقيناً اين  -دعاوی حقوقی

مخالف فرضی می توانست با توجه به ھمين قوانين 
و  بورژوايی يقۀ صالحی نيا را به جرم افترا بدون مدرک

سند بگيرد و بعد خود برای ادامۀ بحث به ھمراه کمپوت 
البته اگر سعيد صالحی ! و سيگار به مقات ايشان برود

  . نيا اصً يقه ای برای گرفتن داشته باشد

تمام اتھاماتی که سعيد صالحی نيا عليه لنين از گرايش 
ھای ليبرالی به عاريه گرفته است، از فرط بی اساس و 

نش به لطيفه تبديل شده، تا آن جايی که حتا بی پايه بود
از فردی . رغبتی برای پاسخ به ايشان ھم ايجاد نمی کند

اين قدر حکيم و خردمند، يعنی جناب سعيد صالحی نيا، 
کمترين انتظار اين است که حتا يک نمونه اخراج از 
سوی لنين به دليل مخالفت را معرفی کند تا بتواند ادعای 

سعيد . مثل ساييدن کشک متمايز کندخود را از چيزی 
صالحی نيا در حزبی عضو شده است که تکليفش را با 
لنين خيلی پيش از اين ھا حل کرده است؛ اما وقتی 
صحبت از اخراج می شود، باز دوباره اين عمل 

يعنی اين . بورکراتيک را به سنت لنينی منتسب می کند
ند، حزب تا جايی که به منصور حکمت ربط پيدا می ک

يک حزب انسانی با ھدف انقب انسانی و برای استقرار 
حکومت انسانی توصيف می شود، و ھمين که موضوع 
اخراج مطرح می شود به سراغ لنين می رود و تمامی 
تقصير را به گردن او می اندازد تا حزب منصور حکمت 

  !را بی تقصير نشان دھد

اب اين سعيد صالحی نيا که شب خوابش نخواھد برد تا جو
نوشته را بدھد، بايد يادش باشد که حتماً و حتماً يک نمونه 

اگر . اخراج به دستور لنين به دليل مخالفت را معرفی کند
چنين کرد که تازه ادای سھم مسئونه ای در نقد و 

 -کرده است، و اگر چنين نکرد، به ما“ نظريه پردازی”

ايشان اجازه دھد تا اين روش  -بدون اين که دلخور شود
. را اقتباس گرفته از شارتانيزم ليبراليستی معرفی کنيم

يک بار برای ھميشه بايد با سعيد صالحی نيا بر سر اين 
روش نفوذی ليبراليستی برخورد جدی و اساسی شود تا 
ايشان يادش بماند ھرگاه خواست از اعدام به فرمان لنين 

ف و اخراج از حزب به دليل مخالفت به دستور لنين حر
بزند، بداند که در بازی خطرناکی وارد شده است که اگر 
نتواند آن را به اثبات برساند و اين مقدار مثل نقل و نبات 
آن را خيرات کند، مرز سياسی خود با کشی سياسی را 

  . مخدوش کرده است

چرا بايد تاوان چپ سنتی را که حزب کمونيست کارگری 
جناب سعيد ! ن بدھدچنان لنيدر مرکز آن قرار دارد، ھم

صالحی نيا، وقتی که بخش مھمی از رھبران و کادرھای 
حزب کمونيست کارگری از اين حزب و منصور حکمت 

بزرگترين ”به طور فيزيکی جدا شدند، چرا اين 
که به قول ليدر کنونی  -شما“ مارکسيست قرن معاصر

حزب اش، حميد تقوايی، يک پايش روی شانۀ لنين و پای 
به آن ھا  -شانۀ مارکس گذاشته شده بودديگرش روی 

توصيه نکرد که بمانيد و در درون حزب، يک يا چند 
تو گويی  -فراکسيون خود را تشکيل دھيد، و در عوض

: به آن ھا گفت -برای راحت شدن از شّر رقبای خود

؟ اما شما جناب سعيد صالحی نيا بدانيد !“خداحافظ رفيق”
ز بديھيات و که حق داشتن گرايش و فراکسيون ا

مفروضات حزب لنينی بوده و ھست، و در حزب 
  . بلشويک ھم ھمواره چندين فراکسيون وجود داشته است

موضوع پيوستن رفيق ناصر احمدی به گرايش مارکسيزم 
انقبی با اخراج وی از حزب کمونيست کارگری توأم 
شد که در غير اين صورت ما به عنوان پيروان سنت 

عم خروج ايشان از اين حزب مخالفت ھای لنينيستی با ا
می کرديم و پيشنھادمان اين می بود که در اين حزب باقی 
بماند و با ايجاد گرايش و فراکسيون خود، رو به مخاطبين 
درون حزب به مبارزه بر سر اثبات نظرش بپردازد، اين 
سنت لنينيستی است، وگرنه که خود لنين بارھا نظراتی را 

ل حزب کامً تنھا ماند و کسی از آن مطرح کرد که در ک
حمايت نکرده بود، و اين به معنی انشعاب يا اخراج نيز 

آن لنين را که بارھا نظراتش در حزب در اقليت . نبود
چه کسی جرأت بود، مقايسه کنيد با منصور حکمت، چنان

. می کرد با نظرش مخالفت کند و ھمچنان در حزب بماند

. اج و ارعاب مشاھده می شودببينيد در کدام سنت، اخر

اخراج را  -“دستور”و نه  -“پيشنھاد”تنھا يک بار لنين 
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داد و آن ھم نه به دليل مخالفت، بلکه به دليل لو دادن 
طرح قيام توسط زينويف و کامنف بود که دو روز زودتر 
اين موضوع را درنشريۀ خود منتشر کرده و کل طرح را 

است که پيشنھاد مذکور  عقيم گذاشتند بودند، و جالب اين
  . تصويب نشد و آن ھا در حزب باقی ماندند

  :چپ سنتی

جناب سعيد صالحی نيا شما که خيلی به نکات دمکراتيک 
عقه نشان می دھيد و در توھم خود با چپ سنتی 
مرزبندی داريد، بايد بدانيد يک حزب زنده و پويا، آن 

را  حزبی است که در درون خود حق گرايش و فراکسيون
کاری “ حزب کمونيست کارگری”با اکنوِن . محترم بداند

نداريم تا جلوی گريز فرصت طلبانه از پاسخ گرفته شود؛ 
اما لطفاً بفرماييد يک نمونه معرفی کنيد که در زمان 
حيات منصور حکمت، يک نظر مخالف او وجود داشته 
که توانسته است به موازات خود منصور حکمت از 

ن حزب استفاده کند و برای متقاعد کردن امکانات و تريبو
ديگران دارای حق دمکراتيک و برابر با منصور حکمت 
بوده باشد، ولی در عين حال نه اخراج شده باشد و نه 

  وادار به استعفا؛ آن يک نفر دقيقاً کيست و نامش چيست؟

چندين بار در بحث ھای شفاھی و مکتوب ادعا کرده ايم  
از بدو تشکيل خود “ یحزب کمونيست کارگر”که 

تاکنون با رشته ھای زخيمی به مرکز چپ سنتی گره 
خورده است و برای اثبات اين منظور نيز از ليدر عالی 
مقام اين حزب، حميد تقوايی، دعوت به مناظره کرده ايم 
که چگونگی پاسخ ايشان نيز مدرکی در اثبات صحت 

ذيرفت و ادعايمان بود، وقتی که ايشان نه اين مناظره را پ
نه مطلقاً پاسخی داد، بلکه از موضع با و ارباب منشانه 

اکنون نيز به اين وسيله دوباره از . به آن بی اعتنايی کرد
ايشان دعوت می کنيم که در اين مناظره شرکت کند و به 
شما قول می دھيم که در آن جا نشان دھيم اين حزب تا 

خود، تا چه ميزان از نظر سبک کار و پايه ھای نظری 
گلو در چپ سنتی گير کرده است و چه فاصلۀ عميقی از 
سنت حزب لنينی دارد، که البته اين دومی محققاً شما را 

  . خوشحال خواھد کرد

ھرچند تاکنون بارھا افرادی، يا به طور فردی و يا 
جدا شده اند، اما “ حزب کمونيست کارگری”گروھی از 

دايی از منصور تاکنون يک مورد مشاھده نشده است که ج
حکمت و حزبش، شامل جدايی از مدار سانتريزمی باشد 

آن چه برای سعيد . که او و حزبش به آن تعلق داشته اند
صالحی نيا خوش آيند نيست، نه جدايی ناصر احمدی از 

دست کم به اين دليل که -مدار سانتريزم منصور حکمت 
 خود در نيمۀ راه ھمين جدايی است، اگر تاکنون جدايش

گرايش مارکسيزم ”بلکه اعم پيوست او به  - نکرده باشند
. است“ حزب پيشتاز انقبی”به منظور ايجاد “ انقبی

اين مورد برای اولين بار در تاريخ حزب کمونيست 
کارگری صورت گرفته که گسست، با افق مارکسيزم 

تاکنون ھر انشعابی از اين حزب، . انقبی رخ داده است
دوم ”ان به سمت گرايش ھای بورژوايی يا به زعم خودش

و نظاير آن بوده است و يا به سوی انزوا و “ خرداد
اگر چه . دموراليزه شدن و نھايتاً روشنفکری مشعشعانه

گسست رفيق ناصر احمدی از مدار منصور حکمت به 
سوی گرايش مارکسيزم انقبی تنھا مقدمه ای بر ورود 

ای از فعاليت  به اين گرايش محسوب می شود، و دوره
ھای نزديک ايشان با اين گرايش ضروری است تا اين 
مقدمه با پيوست کامل به اين گرايش کامل شود، اما بايد 
پذيرفت که تأثيرات سانتريزم کمونيزم کارگری به حدی 
است که قطعاً ضروری خواھد بود دورۀ فشرده ای از 

 - آموزش ھای پايه ای مارکسيستی طی شود تا اين رفيق

يا اگر در آينده کسان ديگری در اين مسير قرار گرفتند،  و
متوجه شوند که اوً از پيلۀ چه فرقۀ غير  - ساير رفقا

کمونيستی ای خص شده اند و ثانياً عمق فاصلۀ 
در نتيجه سعيد . مارکسيزم انقبی با آن را احساس کنند

حزب کمونيست ”صالحی نيا با جدايی ايشان از 
صی ندارد و با يکی دو ِورد اَجی مشکل خا“ کارگری

َمجی تَرجی، ھمۀ اين کاسه کوزه ھا را می شکند بر 
سر لنينيزم، و مانند کسی که ِمھرش را حل کرده تا 
جانش آزاد شود، خود را از قيد پاسخگويی به انواع 

نگرانی . تناقضات منصور حکمت و حزبش آزاد می کند
دامنشانه اصلی او چنين است که در اين پند کدخ

 :فرمولبندی می کند

به عنوان يک رفيق کمونيست به شما توصيه می کنم که «
کمونيزم کارگری اختراع . تر گذشته ات را نقد کنعميق

اساساً جنبشی بود که بدون او ھم ! منصور حکمت نبود
  ».باخره تئوری ساز و سياستمدار خودش را می يافت
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مانند عمق  دقيقاً ! به به، عجب جملۀ ژرف و عميقی
استخر کمونيزم کارگری که بارھا ديگران را به شنا در 
آن قسمت دعوت کرده است، اما تا کنون ديده نشده که اين 

  . عمق بتواند باتر از قوزک پای کسی را خيس کند

سعيد صالحی نيا اعتراف می کند که کمونيزم کارگری 
بسيار خوب و چه جالب؛ . اختراع منصور حکمت نيست

اختراع کيست؟ “ کمونيزم کارگری”پس باخره اين  اما
باخره تئوری ساز و سياستمدار ”: او پاسخ می دھد

اين ھمان عمق نظريه پردازی به ! “خودش را می يافت
بار واقعاً اين ھمان فاصلۀ اين! سبک صالحی نيا است

. عميق او و گرايش متبوعش، با مارکسيزم انقبی است

د که کمونيزم کارگری اختراع چگونه می توان فھمي
منصور حکمت نباشد، اما ضمناً ھنوز ھم معلوم نباشد که 
چه کسی آن را اختراع خواھد کرد؛ و بايد اميداور بود که 
اگر منصور حکمت ھم نمی بود، باخره يک کسی آن را 

  !بد از آستين خود به عنوان اختراع بيرون می آورد

بر اساس اين “ ر عمقپ”حدس می زنم اين جمله مشعشع 
موضوع باشد که سوسياليزم يا کمونيزم اختراع مارکس 

منتھا سطحی . نيست و قبل از مارکس ھم بوده است
به وی اجازه نمی دھد که اين “ صالحی نيايی”نگری 

درک ناقص را اين گونه کامل بفھمد که مارکس، 
سوسياليزم يا کمونيزم را از انواع انحرافات موجود تا آن 

ن، از جمله نوع تخيلی و نوع قابل استقرارش تنھا در زما
) آن چه که منصور حکمت به آن اعتقاد دارد( يک کشور 

، ...و انواع بورژوايی و خرده بورژوايی و بنکيستی و 
جدا کرد؛ منتھا موضوع ھنوز ھم کامل نمی شود، مگر 
آن که روشن شود مارکس با کدام خصلت و مشخصه ای، 

  .ساير انواع آلوده به انحرافات جدا نمود کمونيزم را از

  :کمونيزم کارگری يعنی چه

نگرانی سعيد صالحی نيا اين است که ناصر احمدی از 
مدار کمونيزم کارگری دور شود، بدون آن که اصً خود 

-يعنی چه و اين اختراع من“ کمونيزم کارگری”بداند 

درآوردی، به راستی کدام ضعف جنبش مارکسيستی را 
  ميان برده و آن را تکامل داده است؟از 

طور که گفته شد مارکس کمونيزم را از انواع  ھمان
اعم از بورژوايی، تخيلی، بنکيستی،  -انحرافات

متمايز کرد، اما زم ندانست مواضع  - آنارشيستی و غيره
انتقادی خود نسبت به انواع انحرافات مذکور را با نام 

نزد مارکس و . رفی کندمع“ کمونيزم کارگری”مانيفست 
بيان صريح و دقيق “ مانيفست کمونيست”انگلس، 

کمونيزم مورد نظر پرولتاريا بود و به اين دليل نيازی 
نمی ديدند که جنبش کمونيستی را با پسوند کارگری نام 

ھرچند مارکس و لنين در پاره ای . گذاری و متمايز کنند
يز صحبت ن“ پرولتری”موارد از کمونيزم يا سوسياليزم 

کمونيستی ”به ميان آورده اند، اما نه به مفھوم جامعۀ 
؛ بلکه اشارۀ آن ھا به منظور نقد به ساير “پرولتری

زمان موجود بوده است که سعی بر انحرافاِت تا آن
  .کمونيستی داشتند“ جنبش”مخدوش کردن 

انگلس توضيح می دھد که جريان سوسياليزم آلمانی، 
در آن مقطع، . ا ظاھر کردخود ر ١٨۴٨پيش از سال «

نخست، يک جنبش . دو گرايش مستقل وجود داشت
فرانسه، يک  کمونيزم کارگریکارگری، يک شاخه از 

کمونيزم اتوپيايی جنبش که طی يکی از مراحل خود، 
دوم، يک جنبش نظری، که از . را خلق کرد وايتلينگ

فروپاشی فلسفۀ ھگلی پديدار می شد؛ اين جنبش از ھمان 
مانيفست . خود، زير سلطۀ نام مارکس قرار داشت بدايت

، معّرف تلفيق اين دو گرايش ١٨۴٨در ژانويۀ  کمونيست
  ١»است، تلفيقی که در تنور انقب کامل و آبديده شد

در انگلستان به سر می برد و  ١٨۴٣انگلس که در سال 
 -در ابتدا عمدتاً در تماس با طرفداران اوئن قرار داشت

ان کمونيست آلمانی مھاجر، مثل کارل ھرچند با کارگر
خود طی دوره ای نسبت به  -شاپر، نيز آشنايی پيدا کرد

وايتلينگ اشتياق پيدا می کند، و  ٢“کمونيزم کارگری”اين 
  ٣.نھايتاً با جنبش چارتيست ھا تماس می گيرد

کمونيزم ”وقتی انگلس و ھمين طور مارکس از 

                                                 
1 F. Engels, “Socialism in Germany” (1892): 
http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1892/01/socialism-germany.htm 
2 Arbeiterkommunismus 
3 Hal Draper, “The Principles of Self-
emancipation in Marx and Engels” (1971): 
http://www.marxists.org/archive/draper/197
1/xx/emancipation.html#n12 
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يک گرايش  حرف می زنند، در واقع اشاره به“ کارگری
از کمونيزم تخيلی در فرانسه و انگلستان دارند که خود را 

  .معرفی می کند“ کمونيزم کارگری”در آلمان نيز با نام 

کسانی مانند کارل شاپر، ژوزف مول و ھاينريش باوئر 
به عنوان رھبران اتحاديۀ عدالت که با مارکس و انگلس 

ته و ارتباط داشتند، سخت تحت تأثير ديدگاه ھای نپخ
، از جمله ديدگاه ھای “»کمونيزم کارگری”اتوپيايی 

وايتلينگ قرار داشتند و به ھمين دليل نسبت به تئوريسين 
، بسيار »دانش پژوھان«ھای انقبی يا به قول خودشان 

ھرچند نھايتاً با مبارزات مارکس . محتاط عمل می کردند
 و انگلس، از ديدگاه ھای پيشين خود فاصله گرفتند و به

  ١.اين دو نزديک شدند

، نه سليقۀ “کمونيزم کارگری”بنابراين در اين مقطع، 
مارکس، بلکه نام جريانی بوده است اتوپيايی که در 
آلمان، عمدتاً با اتکا به آرای وايتلينگ و با تأثير از 
کمونيزم طبقۀ کارگر فرانسه و انگلستان، تحت عنوان 

کمونيزم ”يا “ سوسياليزم حقيقی”، “سوسياليزم آلمانی”
به ھمين دليل است . شکل گرفت و مطرح شد“ کارگری

  :می نويسد“ ايدئولوژی آلمانی”که مارکس در 

ھيچ چيز نيست به جز دگرديسی “ سوسياليزم حقيقی« ”
کمونيزم پرولتری فرانسه و انگلستان، و احزاب و سکت 
ھای کم يا بيش مشابه آن، در سپھر ذھن آلمان، و ھمان 

  . ٢»م ديد، در روح آلمانطور که خواھي

يا  - “سوسياليزم آلمانی”می بينيم که در اين جا نيز 
چيزی نبوده است جز  - وايتلينگ“ کمونيزم کارگری”

تغيير شکل کمونيزم کارگری فرانسه و انگلستان، با اين 
تفاوت که اگر اين دومی پايه ای عينی در وضعيت طبقۀ 

نظر داشتن کارگر اين کشورھا داشت، آن اولی بدون در

                                                 
1 K. Marx and F. Engels, Collected Works, 
1844-51, Vol. 38, Footnote 129: 
http://www.marxists.org/archive/marx/works
/cw/volume38/footnote.htm 
2 K. Marx and F. Engels, “German 
Ideology”, Vol. 2, Chap. 4, True Socialism: 
http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1845/german-ideology/ch04a.htm 

  .٣اين افراد تغيير شکل يافت“ ذھن”شرايط مادی و در 

لنين نيز در نوشته ھايی از سوسياليزم پرولتری در مقابل 
سوسياليزم خرده بورژوايی اسم می برد؛ اما فقط يک 
آماتور ناشی بايد اين استنباط را داشته باشد که 

، يک مفھوم مستقل  و نامی زيبنده “سوسياليزم پرولتری”
به عنوان مثال، لنين در . برای يک حزب سياسی است

سوسياليزم خرده بورژوايی و سوسياليزم ”مقاله ای با نام 
  : می گويد“ پرولتری

طبيعتاً عقب افتادگی روسيه زمينۀ مستحکمی برای آئين «
ھای گوناگون فرتوت سوسياليستی در کشور ما به وجود 

يه در ربع قرن تمام تاريخ افکار انقبی روس. آورده است
گذشته، مبارزۀ مارکسيزم عليه سوسياليزم خرده 

  .٤»است بورژوايی نارودنيکی

در اين جا بايد به اين نکته توجه داشت که لنين از عقب 
افتادگی روسيه به عنوان زمينه ای برای پيدايش آئين ھای 

بستر اين عقب افتادگی، . فرتوت سوسياليستی ياد می کند
سرمايه داری در جامعه ای است که شيوۀ توليدی پيشا 

شمار کّمی پرولتاريای صنعتی آن به سختی به سه ميليون 
طبيعی است که در اين شرايط، انواع . نفر می رسيد

گرايش ھای غير پرولتری زير نام سوسياليستی و 
مخصوص به خود “ جنبش”کمونيستی، از يک 

برخوردار بودند و در نتيجه لنين به طور مشخص، و نه 
در يک کلی گويی، ناچار می شود از سوسياليزم 

، و نه نام يک “جنبش”پرولتری و آن ھم به عنوان يک 
حزب، در تقابل با اين جنبش ھا صحبت به ميان بياورد 
تا به اين طريق محتوای اقتصادی و اجتماعی آن را از 

  :او در ھمان جا می گويد. ديگر جريانات متمايز کند

بش دھقانی، يک جنبش برای مارکسيست ھا جن«
درست مثل بقيۀ . است - و نه سوسياليستی  -دمکراتيک 

                                                 
3 F. Engels, “Condition of the Working Class 
in England” (1845), Preface: 
http://www.marxists.org/archive/marx/works
/1892/01/socialism-germany.htm 

خرده بورژوايی و سوسياليزم سوسياليزم «لنين، . و  ٤
  :»پرولتری

http://www.negah1.com/clasic/lenin9.htm  
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کشورھا، در روسيه ھم جنبش دھقانی لزوماً متحد در 
انقب دمکراتيک است، که در محتوای اقتصادی و 

اين انقب به ھيچ  .اجتماعی خويش بورژوايی می باشد
يا  وجه عليه بنيان نظم بورژوايی، عليه توليد کايی، و

برعکس نوک حملۀ خود . عليه سرمايه سمت گيری ندارد
را عليه روابط کھنۀ رعيتی ماقبل سرمايه داری در 
روستا و عليه زمين داری اربابی به عنوان رأس تمام 

نتيجتاً پيروزی کامل . بقايای اصول سرواژ قرار می دھد
جنبش دھقانی، سرمايه داری را از ميان نخواھد برد، 

تری برای رشد آن به وجود مينۀ وسيعبلکه برعکس ز
آورده و رشد خالص سرمايه داری را تسريع کرده و 

  ».شدت می بخشد

که  -نارودنيک ھا“ جنبش”لنين ناچار می شود در مقابل 
بگويد که يک  -خود را سوسياليستی معرفی می کردند

جنبش دھقانی از اساس نمی تواند سوسياليستی باشد و اين 
يايی و به کلی متفاوت از سوسياليزم سوسياليزم، اتوپ

در نتيجه او مجبور می . مورد نظر طبقۀ کارگر است
و نه ھر جا که دلش می “ در اين چارچوب”شود که دقيقاً 

خواھد، و درست در تقابل با اين نوع سوسياليزم، از 
اين موضوع به کلی . سوسياليزم پرولتری حرف بزند

حکمت از  تفاوت دارد با درک و برداشت منصور
برای منصور حکمت کمونيزم . “کمونيزم کارگری”

کارگری، اسم يک حزب است و او اين اسم را به 
اما سؤال . کمونيزم کارگری ھم ارتقا می دھد“ جنبش”

“ جنبش”اين است که اين نام برای ايجاد تمايز با کدام 

غير پرولتری که خود را با نام کمونيزم و سوسياليزم 
آيا در مقطعی که . خاب شده استمعرفی کرده، انت

منصور حکمت اين نام را خلق می کرد، در ايران 
جنبشی دھقانی يا انواع ديگری از جنبش ھا با نام 
سوسياليستی و کمونيستی مشغول عرض اندام بودند که او 
برای تمايز با آنان، گرايش سانتريستی خود را با 

ھترين ؟ پاسخ در ب!نام گذاری کرد» کمونيزم کارگری«
حالت می تواند اين باشد که وجود گروه ھای چپ سنتی با 
داعيۀ کمونيزم، باعث شد منصور حکمت با انتخاب اين 

را که در آن قرار دارد از آن ھا “ حزب و جنبشی”نام، 
، بلکه جريانات و “جنبش”اما اوً آن ھا نه . متمايز نمايد

خته سازمان ھايی سياسی بودند از جنس جريان سياسی سا
و پرداختۀ خود منصور حکمت؛ ثانياً چنين تمايزی در 

مقطع شکل گيری گرايش ھای سوسياليزم تخيلی و 
، بر بستر زمينۀ اقتصادی رشد نايافتۀ ...بورژوايی و 

خود، يعنی زمانی که جنبش پرولتاريا نسبت به ساير 
جنبش ھا دارای قدرت و انسجام تکامل يافته ای نبود، از 

عد لنين ايجاد شده بود و اين نقد آن ھا به سوی مارکس و ب
در اين . شکل گيری يک جريان بين المللی منتھی شد

رابطه سؤالی که پيش می آيد اين است که دقيقاً چه نيازی 
باعث می شود منصور حکمت ھمان کار را تکرار کند، 
اما اين بار با نامی اقتباس گرفته از سوسياليست ھای 

ثالثاً، نقد مارکس به جنبش ھای . تخيلی فرانسه و آلمان
غيرپرولتری و با نام کمونيستی، مابه ازايی جھانی داشت 
و به ھمين دليل به يک سيستم منسجم فکری و دقيقاً به 

حال پرسش اين است که . تئوری انقبی تبديل شد
جريانات و سازمان ھای سياسی که منصور حکمت برای 

را آفريد، کدام مابه “ کمونيزم کارگری”تمايز با آن ھا 
ازای جھانی را داشتند که کمونيست ھای ساير کشورھای 
جھان ھم بتوانند به استقبال از منصور حکمت، نام حزب 

مثً . بگذارند“ کمونيست کارگری”و سازمان خود را 
وقتی در کشور زند نو يا بوليوی يا کنگو احزاب و 

آن وجود  سازمان ھايی مانند رنجبران و طوفان و نظاير
ندارد، چرا يک جريان کمونيستی بايد به استقبال ابتکار 
منصور حکمت بشتابد و نام حزب خود را بگذارد 

می بينيم که اين ابتکار فقط در . “کمونيست کارگری”
حوزۀ چپ يک کشور، محصور مانده است و اساساً 

  . استعداد جھانی شدن ندارد

لس و ساير قطعاً درک و دانش کمونيستی مارکس و انگ
کمونيست ھای برپا کنندۀ انترناسيونال کمونيستی آن قدر 

نام “ انترناسيونال کمونيزم کارگری”بود که آن را با نام 
اما منصور حکمت برای اين که ثابت کند . گذاری نکنند

به مارکسيزم “ درافزوده ای”و “ مارکس زمانه است”
اسم داشته است، فکر کرد که چه کاری بھتر از اين که 

بگذارد، ولی با اين “ کمونيست کارگری”حزب خود را 
نه تنھا مارکسيزم را تکامل نداد، بلکه منجر به “ ابتکار”

منصور حکمت خود به . کاھش صراحت آن نيز شد
خوبی می دانست که اين نام گذاری ارتباطی به مارکسيزم 
ندارد و عمداً برای اين که نشان دھد ابتکاری مخصوص 

اگر «: در مبانی کمونيزم کارگری گفت به خود است،
خود مارکس ھم امروز بود، مانيفست کمونيست را خط 
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  . »می زد و می نوشت مانيفست کمونيزم کارگری

تا جايی که به مفھوم کمونيزم به معنی يک فرماسيون 
اجتماعی مربوط شود، اساساً در متدولوژی مارکس 

ه کارگر می کمونيزم نمی تواند کارگری باشد، صد البته ک
تواند کمونيست باشد، اما چگونه کمونيزم که از نفی 
طبقات و به تبع آن، از نفی مفھوم کارگر حاصل می 
شود، ھمزمان می تواند در برگيرندۀ مفھوم کارگری ھم 

؟ اين اختراع که باج سيبيلی است به گرايش ھای !باشد
، يا فتيشيزم کارگری، در تحليل نھايی “کارگر کارگری”

فات از آب در می آيد و موجب خلق اين تناقض می خرا
شود که اگر روزی طبقۀ کارگر و فرد کارگر ھويت 
طبقاتی خود را از دست بدھد و وارد فاز کمونيستی 
جامعه شود، پس درنتيجه بايد با کمونيزم کارگری نيز 

! خداحافظی کند، زيرا ديگر کارگر محسوب نمی شود

رای حل اين تناقض شايد ھم حزب کمونيست کارگری ب
“ حکومت انسانی”بوده است که تناقض بعدی را به نام 

اختراع کرد تا در واقع نشان دھد فازی فراتر از 
باخره آيا بايد . نيز وجود دارد“ کمونيزم کارگری”

با  -يعنی کمونيزم -اختفی بين جامعۀ عاری از طبقات
ده استفا“ کمونيست کارگری”شرايطی که می توان از نام 
کامل » ابتکار«؟ منتھا اين !کرد وجود داشته باشد يا نه

حکومت ”نخواھد بود مگر آن که نام حزبی که قرار است 
حزب ”به “ کمونيزم کارگری”را مستقر کند از “ انسانی
تغيير کند تا شايد از اين کف متناقض خص “ انسانی

ھمان طور که باتر اشاره شد، تاکنون ھيچ . ١شود
از کمونيزم کارگری با افق مارکسيزم انقبی  انشعابی

نبوده، بلکه فقط در مدار ھمان کمونيزم کارگری کمی جا 
عوض کرده است، در نتيجه بعضی از انشعابات در واقع 
به موازات اين حزب و نه در تقابل با آن بوده است که به 
ناچار برای تمايز خود با آن، به جای کمونيزم کارگری 

  !استفاده کرده اند“ سوسياليزم کارگری”اين بار از 

کمونيستی مربوط می شود، “ جنبش”اما تا جايی که به 
بديھی است که عنصر کارگری، خصلت کارگری جنبش 
کمونيستی را از ساير ادعاھای کمونيستی و سوسياليستِی 

                                                 
و تناقضات بی » حکومت انسانی«: مثً نگاه کنيد به  ١

  :، نوشتۀ عليرضا بيانی»مجيد حکمت«پايان 

http://militaant.com/?p=1870  

فاقد اين عنصر اساسی متمايز می کند، منتھا اين تمايز نه 
که از بيان اھداف و اصول و به وسيلۀ نام يک حزب، بل

حاصل می شود، دقيقاً مانند مانيفست “ جنبش”افق آن 
کمونيستی “ جنبش”کمونيست که چنين تمايزی را بين 

پرولتاريا با ساير ادعاھای کمونيستی غير پرولتری تعيين 
  .  می کند

سعيد صالحی نيا در پايان اندرزنامۀ خود مانند آن پير 
ه رھگذری می گويد و کل فرزانه ای که يک جمله ب

مسير زندگی آن رھگذر بخت برگشته را تغيير می دھد، 
  :به ناصر احمدی می گويد

پيشنھاد من اينست به شما که تجديد نظر اگر می کنی، «
بيرون از جنبش کمونيزم کارگری . تجديد نظر جدی بکن

تر اما درون اين جنبش ھم ھمۀ احزابش کم. خبری نيست
به عنوان يک کمونيست شما . زده اندتر بحران يا بيش

  ».تش کن ضعف ھا را بيرون بکشی و راه نشان دھی

وقتی خود اين نظر اين قدر جدی است، چگونه ممکن 
  ؟!است تجديد نظر بر اساس آن در حد شوخی باقی بماند

؟ بسيار !بيرون از جنبش کمونيزم کارگری خبری نيست
ش ھم که به اما درون اين جنب! خوب، خوش خبر باشيد

سعيد صالحی ! قول خود شما ھمۀ احزابش بحران زده اند
! نيا انصافاً بگو اين را ديگر در کجای قلبمان جای دھيم

پس حقيقتاً راه کار چيست وقتی در درون به قول خودت 
بحران احزاب وجود دارد و “ جنبش کمونيزم کارگری”

ه را او البته حکيمانه را. بيرون از آن ھم که خبری نيست
نيز نشان می دھد، ھرچند اين راه کمی کدر يا مخدوش 

بيرون ”به زعم صالحی نيا راه عبارت است از . باشد
بسيار خوب، اما ناصر احمدی ھم که ! “کشيدن ضعف ھا

او با دفاع از ساختن حزب . دقيقاً ھمين کار را کرده است
پيشتاز انقبی در واقع راه را نشان می دھد و سعيد 

يا چون حکيم تر از اين حرف ھا است، متوجه صالحی ن
از نگاه سعيد صالحی نيا احزاب درون . آن نمی شود

به اين دليل بحران زده نيستند “ جنبش کمونيزم کارگری”
که ربطی به اين جنبش ندارند و احزاب خودساخته اند؛ و 
اصً معلوم نمی شود ريشۀ بحران آن ھا در کجا است و 

اما از نگاه ناصر احمدی، بحران . دچرا بحران زده ھستن
اين احزاب، در واقع از ساختن حزب به نيابت از طبقۀ 
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کارگر و بدون حمايت اين طبقه از حزب، ناشی می شود؛ 
و راھی که نشان می دھد اين است که بايد حزب پيشتاز 
انقبی را به وسيلۀ پيشروان کمونيست طبقۀ کارگر 

اعتماد طبقۀ کارگر را ساخت و در دوره ای از مبارزه، 
جلب کرد تا به اين ترتيب بتوان نام حزب کمونيست 

پر واضح است حزبی که از بدو . کارگران بر آن گذاشت
معرفی شده و ربطی “ حزب کمونيست کارگری”تشکيل 

ھم به جنبش کمونيستی کارگران نداشته و مورد حمايت 
آن ھم قرار نگرفته است، اکنون دچار بحران می شود و 
به جای رھبری طبقۀ کارگر، انواع انشعابات، ريزش ھا 
و دلسردی ھا را رھبری می کند، يا حداکثر می تواند 

  .را به سوی خود جلب کند“ جنبش برھنگی”رھبران 

  :حزب پيشتاز انقبی

وقتی صحبت از حزب پيشتاز انقبی می شود، به اين 
جنبش کمونيزم ”معنی است که تمامی احزاِب درون 

، ھمان حزب انقبی طبقۀ )به قول صالحی نيا(“ ریکارگ
کارگر نيستند، اين ھا کاريکاتوری از يک حزب ھستند و 

اين احزاب و ھر . به ھمين دليل دچار بحران گشته اند
حزب ديگری که خارج از مدار جنبش کمونيستی ساخته 

بحران اصلی اين . شود، اساساً با بحران متولد خواھند شد
ت که خود را به عنوان حزب کمونيست احزاب اين اس

کارگران ايران معرفی می کنند، بدون اين که کارگران 
اگر کارگران اين را . ايران آن ھا را پذيرفته باشند
چھارشنبه ”و “ تير ١٨”پذيرفته بودند که در اين ھمه 

و نظاير آن، با فراخوان اين احزاب ھمان کاری “ سوری
  .را می کرد که آن ھا می گويند

ھرچند سعيد صالحی نيا با اعم وجود بحران درون اين 
احزاب قدم شجاعانه ای برداشته است، اما کامً روشن 
است که او خود نمی داند اصً بحران به چه معنی است 
که بتواند راه خروج از آن را معرفی کند، به ھمين دليل 
مشغول دادن پندھا و اندرزھای ريش سفيدانه و رمانتيک 

شود که فقط يک کلی گويی گل و گشاد، و در واقع  می
  . چيزی گفتن برای نگفتن اصل مطلب است

حزب کارگری “ َونگارد پارتی”حزب پيشتاز انقبی يا 
در درون کارگران ده ھا گرايش وجود دارد و يک . نيست

حزب کارگری در برگيرندۀ ھمه اين گرايش ھا خواھد 

خود را از دست می  بود و به اين دليل مفھوم پيشتازی
حزب پيشتاز انقبی، تشکيتی متعلق به گرايش . دھد

کمونيستی کارگران برای دخالت گری در جنبش 
چنان چه طی دوره ای معين اين دخالت . کارگران است

گری ھا با کمترين اشتباه از نقطه نظر اتخاذ تاکتيک ھا، 
يرش استراتژی، تحليل ھا و غيره بتواند مورد اعتماد و پذ

کارگران قرار بگيرد، آن گاه کارگران از برنامۀ 
سوسياليستی آن پيروی خواھند کرد و به اين ترتيب از 
پراکندگی خارج می شوند و به مثابۀ يک طبقه در می 

در اين شرايط است که حزب پيشتاز می تواند ادعا . آيند
کند حزب کمونيست کارگران شده است و نه از ھمان بدو 

در نتيجه از اين نقطه . ميل دلخواه خودشتشکيل و به 
نظر نيز می توان عمق وابستگی حزب کمونيست 
کارگری به چپ سنتی را مشاھده کرد که به جای طبقۀ 
کارگر، حزب می سازد و دچار بحران می شود و 
مشکتش را يا به گردن ھمان کارگران می اندازد که 

ند صالحی چرا دستورات آن ھا را گوش نمی کنند و يا مان
نيا به گردن لنين می اندازد که مخالفان را اخراج می 

  !! کرده است

بحران احزاب موجود بخشی از بحران کلی در جنبش 
است که خود را با نام مارکسيزم تداعی کرده، و “ چپ”

راه برون رفت از آن اوً اعتراف به اين بحران است و 
ين مدار شده ناصر احمدی وارد ا. ثانياً احيای مارکسيستی

است و چنان چه به طور کامل با آن پيوند بخورد، شما 
“ کمونيزم کارگری”خواھيد ديد که اولين انشعاب تاريخ 

سعيد . به سوی مارکسيزم انقبی دارای چه معنايی است
احيای مارکسيستی و تدارک . صالحی نيا راه اين است

ل ساختن حزب پيشتاز انقبی و ھمزمان ساختن بين المل
حزب کمونيست کارگری نه در قبل و نه اکنون . ١انقبی

وقت ديگر جواب نمی دھد و خود تجلی بحران و نه ھيچ
  . روشنفکران مدعی مارکسيزم است

  ١٣٩٢تيرماه  ٢٣

  

                                                 
احيای «برای اطع از ماھيت و اھداف پروژۀ   ١

  :به لينک زير رجوع کنيد» مارکسيستی

http://militaant.com/?p=2641  
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  دو نگرش مخالف، اما مکّمل، دو نگرش مخالف، اما مکّمل، 

  »»حزب طبقۀ کارگرحزب طبقۀ کارگر««در مورد در مورد 

  بخش سوم

 :مفھوم تشکيت دوگانه

ران نيازمند تشکيت محسن حکيمی معتقد است که کارگ
  :دوگانه نيستند، او می گويد

بدين سان، بر بستر شکست انترناسيونال اول و کمون «
تشکيت   پاريس، نخست کائوتسکی و سپس لنين نظريۀ

دوگانه را مطرح کردند و در واقع با طرح اين نظريه 
شکست طبقۀ کارگر را پيروزی نشان دادند، و در عمل 

 –داری دولتی ی استقرار سرمايهآن را به ابزاری برا

-فرض سرمايهاين نظريه بر دو پيش. حزبی تبديل کردند

اول جدايی مبارزۀ سياسِی : دارانه مبتنی است
داری طبقۀ کارگر از مبارزۀ اقتصادی او و ضدسرمايه

ای و، دوم، بيگانگی بدين سان توجيه رفرميسم اتحاديه
خود به دست کارگران با نيروی خويش و سپردن رھايِی 

حزب "يا " ایسازمان انقبيون حرفه"يک منجی به نام 
شدن به سرباز گوش به فرمان آن ، و تبديل"طبقۀ کارگر

  ».اش به قدرت سياسیبرای رساندن

آن خواھيم » ابزار« به بحث سرمايه داری دولتی و 
رسيد، اما در اين جا برای آن که دقيقاً بفھميم چرا 

نقد حکيمی به ابزاری برای  تشکيت دوگانۀ مورد
استقرار سرمايه داری دولتی منجر می شود، زم است 
اجزای پارگراف فوق را کمی بشکافيم و مورد ارزيابی 

  . قرار دھيم

از نظر محسن حکيمی مبارزۀ اقتصادی و سياسی 
کارگران بايد به طور توأمان در يک تشکيت واحد 

اتحاديه ھا،  سازماندھی شود و نه يک تشکيت مانند
برای مبارزه اقتصادی و يک تشکيت ديگر مانند 

به طور دقيق تر وی در . حزب، برای مبارزات سياسی
  :اين مورد می گويد

در مورد رابطۀ مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ سياسِی « 
داری در پاسخ به پرسش چھارم نشان دادم که ضدسرمايه

تفاوت با اين دو شکل از مبارزۀ طبقۀ کارگر در عين 

ناپذيرند، و و جدايی ديگر سازندۀ کليتی يکپارچهيک
مبارزۀ اقتصادی از طريق خودآگاھی کارگران به مبارزۀ 

يابد، بی آن که اين امر داری ارتقا میسياسِی ضّد سرمايه
  ».نياز داشته باشد" ایسازمان انقبيون حرفه"به 

ين ظاھراً در اينجا نقض غرضی صورت می گيرد و آن ا
است که حزب انقبيون حرفه ای به زعم محسن حکيمی 

بد برای . به معنی مرکزيت گرايی و نخبه گرايی است
مقابله با مرکزيت و نخبه گرايی می بايد به استقل 
تشکت کارگران احترام گذاشت و تشکل يا ارادۀ حزبی 

بسيار خوب، اما تکليف چيست . را به آنھا تحميل نکرد
کارگران رفتند و مثً سنديکای رانندگان  که اگر خود

اتوبوسرانی ايجاد کردند تا به اين وسيله مبارزات 
آيا بايد به آنھا يک يا دو  . اقتصادی خود را سازمان دھند

نامه سرگشاده نوشته شود که چنين کاری خطا است و به 
ضد سرمايه داری با افق لغو کار «جای آن بايد تشکيت 

قتی پيشنھاد کنندگان اين ايده خود نمی ؟ و!ساخت» مزدی
توانند ويژگی ھای چنين تشکيتی را توضيح دھند و 
ناچار می شوند منطبق با سنت کلی گويی ھای خود در 
ھمان مدار ماکسيماليستی باقی بمانند، کارگرانی که 
مبارزاتشان را از سطح آگاھی فعلی خود که ھمان آگاھی 

د چگونه بايد اين مفاھيم اکونوميستی است آغاز کرده ان
به اين موضوع بيشتر می . گنگ و غير ملموس را بفھمند

پردازيم اما حال بايد ببينيم اصً اين مبارزۀ اقتصادی 
شدن » ضد سرمايه داری«و » سياسی«چيست که برای 

به عبارت ديگر، . به خودآگاھی کارگران نيازمند می شود
و يا در  چنان چه خودآگاھی کارگران وجود نداشت

مقطعی که ھنوز حاصل نشده است، به اين معنی خواھد 
بود که خصلت مبارزۀ اقتصادی کارگران نمی تواند ضد 
سرمايه داری باشد، بلکه خصلتی است که در ھمان 

حال وجه . چھارچوب بورژوايی محصور شده است
مبارزۀ اقتصادی بدون ترکيب آن با خود آگاھی کارگران 

گذاريم تا ببينيم خوِد خودآگاھی چگونه را موقتاً کنار می 
  .حاصل شده است

در کل بحث محسن حکيمی اين موضوع سخت در ھالۀ 
تنھا اشاره ای گذرا به . ابھام و به شکل رازآلود رھا شده

چگونگی تبديل شدن مبارزۀ خود انگيخته به مبارزۀ 
. شده است» کوران مبارزۀ کارگران«خودآگاه، به وسيلۀ 

تيم که اين کوران مبارزه عوه بر بستر اما قبً گف
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پيدايش مبارزۀ خود آگاه، ضمناً موجب پيدايش مبارزات 
مگر می توان برای مبارزات . خود انگيخته ھم می شود

کوران «خود انگيختۀ کارگران بستر ديگری به جز ھمان 
حال اگر به سراغ وجه سياسی . تصور کرد» مبارزه

ترين پرسشی که بفاصله مبارزات کارگران برويم، مھم
خود دارای » سياست«مطرح می شود اين است که اين 

چه خصلتی است، آيا خصلت آن ھم مانند خصلت مبارزۀ 
اقتصادی بورژوايی است و يا اتوماتيک سياست مستقل 

  . کارگری و ضّد سرمايه داری است

پر واضح است که سياست کارگری خود به خود سياست 
ت و تابعی از ھمان منشاء ضد سرمايه داری نيس

ھر سياستی لزوماً ضد سرمايه داری . اقتصادی خود است
مثً رفرميست ھا که اساساً معتقدند . محسوب نمی شود

نبايد مبارزات را به عرصۀ سياسی کشاند، در واقع 
مشغول به کار بردن سياست ھستند، اما نه سياست ضد 

دستمزد يا  يا وقتی کارگران برای افزايش. سرمايه داری
ايجاد تشکت دلخواه خود مبارزه می کنند، مشغول 

وقتی حکومت . مبارزۀ صنفی و اقتصادی خود ھستند
سرمايه داری آن ھا را سرکوب و دستگير می کند، آن ھا 
خواستار آزادی رفقای دستگير شدۀ خود می گردند و به 
اين  ترتيب وارد فاز سياسی مبارزه می شوند، اما نه 

اول و نه مطالبۀ دوم ھيچ کدام مبارزه ای با مطالبۀ 
در نتيجه .  سياست ضد سرمايه داری محسوب نمی شود

بايد راھی يافته شود برای تبديل کردن مبارزۀ سياسی 
  .کارگران به سطح مبارزۀ ضد سرمايه داری

محسن حکيمی معتقد است که در ترکيب مبارزۀ اقتصادی 
خودآگاھی به و سياسی در کوران مبارزۀ کارگران، 

وجود می آيد و به مبارزۀ ضد سرمايه داری تبديل می 
اما آن چه که از قلم می افتد افق مبارزۀ ضد سرمايه . شود

داری است که نبود آن باعث می شود حتا مبارزات ضّد 
سرمايه داری در چھارچوب نظام سرمايه داری محبوس 

ت در نتيجه اين کشف بزرگ تاريخی که بايد مبارزا. شود
اقتصادی کارگران با مبارزۀ سياسی آنھا در يک ظرف 
تشکيتی ترکيب شود، نه تنھا موضوعی تازه نيست، 
بلکه کمترين مغايرتی با حضور حزب پيشتاز انقبی 

فعالين گرايش لغو کار «اگر عده ای مانند . نخواھد داشت
اتوماتيک در تشکيت صنفی کارگران مانند » مزدی

ران اتوبوسرانی قرار نگرفتند تا از ھمان سنديکای کارگ

سطح آگاھی فعلی آن ھا مبارزاتشان را به سطح سياسی 
ارتقا دھند، بلکه از موضع با و نخبه گرايانه آن ھا را 
به ترک چنين تشکيتی فرا می خواندند و به ساختن 
تشکيتی گنگ و ناروشن به نام تشکل سراسری و ضد 

د، به اين معنی تعبير می سرمايه داری دعوتشان می کردن
شود که نخبه گرايی و قرار گرفتن در موضع با ربطی 
به تشکيت حزب پيشتاز انقبی ندارد و اتفاقاً مختص 

درست به ھمين دليل . راديکاليزم خرده بورژوايی است
است که بفاصله پس از آغاز مبارزۀ صنفی کارگران 

برای آزادی ياد شده، آن ھا وارد فاز مبارزۀ سياسی 
رھبران خود می شوند و سپس در متن ھمين مبارزه می 
آموزند تا مبارزاتشان را از سطح صنفی سياسی به سطح 
ضد سرمايه داری ارتقا دھند؛ و با اعم اعتصاب چنين 

  . نيز می کنند

عدم دخالت گری گرايش راديکال خرده بورژوايی در 
پشت مفھوم غير ملموس و گنگ و به غايت 

در مبارزات کارگران » لغو کار مزدی«يماليستی ماکس
ياد شده، آن ھا را به شدت منزوی می کرد و به حاشيه 
می راند، و در عوض اين طرفدارن حزب انقبی بودند 
که با حفظ احترام به استقل کارگران اتوبوسرانی، شانه 
به شانه در ھمۀ طول مبارزاتشان در کنارشان قرار می 

می شدند و ھزينه پرداخت می کردند تا  گرفتند، دستگير
نشان دھند کارگران می توانند و حق دمکراتيک خود می 

اعم  - دانند که به سراغ ھرنوع تشکل يابی که می خواھند
  .بروند - از اقتصادی يا سياسی يا ترکيبی از اين دو

دو شکل از مبارزۀ طبقۀ کارگر که در «از اين گذشته، 
زندۀ کليتی يکپارچه و جدايی ديگر ساعين تفاوت با يک

، لزوماً به معنی قرار گرفتن دو شکل از »ناپذيراند
مبارزه در يک تشکيت نيست، اين دو شکل متفاوت از 

» طبقۀ«مبارزه در واقع در انسجام با کليت مبارزۀ 

کارگر شکلی يکپارچه کسب می کند، وقتی که به 
  .صورت جنبش عمومی کارگران متجلی می شود

تشکيت دوگانه اساساً ربطی به اين ندارد که مفھوم 
کارگران بايد فقط به مبارزۀ اقتصادی بپردازند و 
انقبيون حرفه ای به مبارزۀ سياسی، اين يک تحريف 

. ليبراليستی و مخدوش از مفھوم تشکيت دوگانه است

موضوع بر سر اختف تشکت توده ھای کارگر که می 
ات صنفی يا سياسی و يا ھردو تواند تنھا مختص به مبارز
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» رھبری انقبی«آنھا باشند، از يک سو؛ و تشکيت 

جھت سمت و سو دادن ھمۀ اين مبارزات به سوی ھدف 
تشکيت رھبری . انقب اجتماعی، از سوی ديگر است

کارگر . انقبی متشکل از کارگران کمونيست است
ای  کمونيست از نگاه لنين به اين دليل انقبی حرفه

معرفی می شود که می تواند وظايف حزبی خود را 
روزانه و روزی ھشت ساعت در کنار ساير کارگران در 

او فقط ساعات . کف کارخانه يا محل توليد انجام دھد
فراغت خود را به فعاليت حزبی اختصاص نمی دھد، 
بلکه به طور تمام وقت در حال انجام وظايف تشکيتی 

ن دليل انقبی حرفه ای خود است و درست به ھمي
اين کارگران کمونيست ھمان ھايی . محسوب می شود

ھستند که مارکس در مانيفست کمونيست خطاب به آن ھا 
  .را تعريف کرده است» ھدف فوری«

نياز حضور حزب پيشتاز انقبی مطلقاً به دليل مھارت 
آن در مبارزۀ اخص سياسی و اختصاص اين مبارزه 

ساً حزب پيشتاز انقبی زمانی در اسا. برای خود نيست
پشبرد مبارزۀ سياسی موفقيت و پيروزی کسب می کند که 
سطح مبارزۀ اقتصادی توده ھای کارگر را به سطح 
سياسی تبديل کرده باشد و اين امر ميسر نيست مگر آن 
که اين حزب بتواند دخالتگری روزانه در ھمين سطح 

ترين کی از مھمي. مبارزۀ اقتصادی کارگران داشته باشد
وظايف حزب پيشتاز انقبی ارتقای مبارزات صنفی 
کارگران به سطح مبارزۀ سياسی است و اگر به اين ھدف 

  . خود نائل نگردند، در واقع شکست خورده است

رھبری «ضرورت حزب پيشتاز انقبی از نياز به 
مبارزات پراکندۀ کارگران و ھدايت آن ھا به » انقبی

ھيچ مبارزه ای . د سرمايه داری استسوی مبارزۀ ض
نمی تواند مفھوم کامل ضد سرمايه داری پيدا کند، مگر 
آن که بتواند حلقۀ واسطی باشد برای تسخير قدرت 

» لغو کار مزدی«ھر گرايشی، از جمله گرايش . سياسی

چنان چه نتواند اين ھدف را به عنوان مانيفست مبارزۀ 
ی تر، و نه با استفاده خود، آن ھم با صراحت ھرچه انقب

از کلمات اشاره ای جھت استتار آن، در مرکز مبارزۀ 
خود قرار دھد، بی شک و بدون ترديد، با ھر درجه از 
ترکيب سياست در فعاليت اقتصادی، نھايتاً و در بھترين 
حالت در جناح چپ ھمان تشکيت اقتصادی و اتحاديه 

و  مرز خروج از آنارشيزم. ای قرار خواھد گرفت

سنديکاليزم و آنارکو سنيدکاليزم دقيقاً در ترسيم روشن و 
صريح چگونگی تسخير قدرت سياسی و ابزار 

حزب پيشتاز انقبی . برای اين منظور است» رھبری«
تشکيتی است نه در تقابل با تشکت خود ساختۀ 
کارگران، بلکه با حفظ احترام به سياست استقل طبقاتی 

ن ھا و برای ايجاد ارتباط بين آن ھا، به موازات آ
مبارزات آن ھا با ساير مبارزات اجتماعی؛ و در يک 

. کم رھبری آن ھا برای کسب قدرت سياسی است

درست به ھمين دليل اين حزب انقبی و نام ديگر آن 
  . حزب انقب اجتماعی است

  :مفھوم سرمايه داری دولتی

زی يکی از خصوصيات اصلی روشنفکری خرده بورژوا
بی حوصلگی اين طيف در تحليل و بررسی موضوعات 

نمونۀ بارز آن وضعيت روسيه پس از . پيچيده است
انقبی که از درون خود ارتجاع . است ١٩١٧انقب 

ضّد انقبی استالينيستی را بيرون داد و باعث شد که اين 
انقب در مسير پيشروی خود به سوی سوسياليزم، 

. موقعيت قبلی را آغاز کند متوقف شود و بازگشت به

طيف ھای مختلفی بر سر اين فرايند بحث و نظر داشته 
يکی از ساده ترين، بی دردسرترين و سھل الوصول . اند

و بعد از  ١٩١٧ترين تحليل ھا از حکومت پس از انقب 
با اين تحليل . است» سرمايه داری دولتی«مرگ لنين، 

وی ھمۀ آن ھا بررسی مسائل بسيار مھمی منتفی و از ر
با اين تحليل نيازی به فھم و درک خطر . جھش می شود

بورکراسی کارگری برای به انحطاط کشانيدن دولت 
اغلب کسانی که به اين تحليل رجوع . کارگران نيست

کرده اند، نه تنھا درک صحيح و علمی از مفھوم سرمايه 
داری دولتی ندارند، بلکه مطلقاً درک روشن و صحيی ھم 

آنھا تصور می کنند يک . ھوم سوسياليزم ندارنداز مف
انقب رخ می دھد و فردا سوسياليزم مستقر می شود، 

( اگر نشد آن چه که ھست سرمايه داری دولتی است 

اما مشکل از اين ھم فراتر است، و آن )! پايان تحليل
اغلب طيف گستردۀ (عبارت از اين است که گرايش ھايی 

تی؛ از جناح چپ آن که شامل آنارشيستی و شبه آنارشيس
کمونيزم شورايی و گرايش لغو کار مزدی است تا منتھی 

، اساساً پيدايش )اليه راست آن که به ليبراليزم می رسد
سرمايه داری دولتی را به دليل وجود حزب کمونيست 

مثً محسن حکيمی در پاسخ به سؤال . انقبی می دانند
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  : پنجم نشريۀ آرش می گويد

ھمان است که " حزب طبقۀ کارگر"ظور شما از اگر من«
ناميده است، " ایسازمان انقبيون حرفه"لنين آن را 

داری ھيچ چنين سازمانی نه تنھا به الغای نظام سرمايه
تواند بکند کند، بلکه حداکثر کاری که میکمکی نمی

- سرمايه و خصوصی با" آزاد"داری جايگزينی سرمايه

تجربۀ ناکام کشورھای . است حزبی –داری دولتی 
از قبيل شوروی و چين و کوبا و کرۀ " سوسياليستی"

حزبی در  –داری دولتی و لجنزار سرمايه… شمالی و
  ».دھداين کشورھا اين واقعيت را به روشنی نشان می

ما می گوييم اگر اساس نظريه پردازی در تقابل با حزب 
است، پس لنينی اينھمانی کردن آن با سرمايه داری دولتی 

زم است نظريه پردازان مدعی دست کم يک مقالۀ 
جداگانه در مورد مفھوم سرمايه داری دولتی منتشر کنند 
تا روشن شود درک آن ھا از اين مفھوم چيست که آن ھا 

البته . را دچار چنين درجه ای از سرگردانی می کند
انتشار چنين مقاله ای به تنھايی نيز ناقص خواھد بود، 

که نظريه پردازان مدعی، درک خود را از  مگر آن
مفھوم سوسياليزم و چگونگی رسيدن به آن نيز منتشر 

اين ھمان دردسری است که روشنفکر خرده بورژوا . کند
از آن بيزار است و ترجيح می دھد در غالب يک سری 

  . کلی گويی سر و ته ھمۀ اين مفاھيم را به ھم بيارود

حکيمی نقل شده، کلمۀ در پارگراف با که از محسن 
مفھوم آن . سوسياليزم در بين گيومه قرار گرفته است

چيست؟ آيا به اين معنی است که کشور ھای ذکر شده به 
زعم خودشان سوسياليستی بوده اند؟ اگر چنين است پس 
چرا محسن حکيمی آن ھا را به عنوان نمونه ھای 

ھا و اگر آن . کشورھای سوسياليستی ناکام معرفی می کند
کشورھای سوسياليستی نبودند، پس چرا به عنوان نمونه 
ھايی معرفی می شوند که نتيجۀ وجود سازمان انقبيون 

؟ اين ھمان کلی گويی است که يک !حرفه ای است
و اين البته کامً . روشنفکر مرتب به آن دچار می شود

در يک جامعۀ بسته، آن ھم بدون حضور . طبيعی است
بی، نظريه پردازی و ملزومات آن به حزب پيشتاز انق

کلی وارونه شده و چنان چه کسی شروع به ترجمۀ يک 
( سری از آثار کسيک به زبان بومی کند، پس از چندی 

به يک نظريه پرداز تبديل می شود و ) و اغلب خيلی زود
خيلی زود مايل است خود را در مرکز دخالت گری ھای 

س ھای کاپيتال و اغلب بی خطر، نظير ک(سياسی 
دقيقاً به ھمين دليل است که . قرار دھد) خوانی و امثالھم

يک نظريه پرداز انقبی بايد درک خود و گرايش خود 
را نسبت به مفاھيم اساسی مانند سوسياليزم، انقب، 

... کسب قدرت سياسی، ديکتاتوری انقبی طبقۀ کارگر و

ھمين جا اتفاقاً درست . به طور سيستماتيک مکتوب کند
است که يک فعاليت حزبی و آگاھانه از کار 

علی العموم و خود انگيخته متمايز می » روشنگری«
نزد يک فعال سوسياليست ضد سرمايه داری اين ھا . شود

مفاھيمی ژورناليستی و تصادفی نيستند که ھر از چند 
گاھی در يک مصاحبۀ جسته و گريخته بيان شود، اين ھا 

سنت انقبی است که با نام تئوری جمعبندی دويست سال 
انقبی دسته بندی شده است تا بتواند راھنمای جنبش 

جالب اينجا است که اکثر احزابی که . انقبی موجود باشد
مورد نقد محسن حکيمی ھستند نيز ھمين روش برخورد 

از سوی  آن ھا نيز ھيچ يک . را با اين گونه مفاھيم دارند
دقيق تعريف و تحليل نشده  از اين مفاھيم، به صورت

  .است

اما گذشته از اين موضوعات و بدون قصد ورود به بحث 
سرمايه داری دولتی و مفھوم آن برای طونی نشدن 

اين را می گذاريم برای زمانی که محسن حکيمی ( بحث 
موضوعات ) نظر خود را در ارتباط با آن مکتوب کند
طرح کرد اين  ساده ای که اکنون و در اين مجال می توان

؛ اگر سرمايه داری دولتی راھی برای حفظ و :است که
نجات سرمايه داری از بحران است، پس چرا استقرار آن 
بايد وابسته به تشکيل حزبی متشکل از آگاه ترين و 
مصمم ترين و از جان گذشته ترين نيروھای پيشرو 

چرا برای استقرار آن بايد کسی . مارکسيست انقبی باشد
سال محروميت از يک زندگی متعارف و  ٢٥لنين مثل 

معمولی داشته باشد، زندان و تبعيد و فقر را تحمل کند، 
برای نوشتن يک صفحۀ بيشتر در نشريه يک وعده غذای 

چرا تعداد . کمتر بخورد تا بلکه ھزينۀ کاغذ آن فراھم شود
زيادی از انقبيون حرفه ای بايد دستگير و کشته شوند و 

ی ديگر برای اين که نظام سرمايه داری آزاد ده ھا چرا
؟ اگر نياز دائم التوسعه !به سرمايه داری دولتی تبديل شود

ل سرمايه داری، ھمان طور که مارکس می گويد، سر 
کشيدن به ھر کوره دھاتی در ھر جای جھان است، پس 
چرا بايد خود را پس از يک انقب کارگری و محصور 

اين سرمايه داری دولتی . ر کنددر يک کشور ايزوله مستق



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392  تيرتير  --6622شمارة شمارة  

٢٧ 

چه معجونی است که ھم عامل حفظ و بقای کل نظام 
سرمايه داری از بحران سقوط است و ھم در يک جنگ 
قطب بندی شده و سيستماتيک با ھمان سرمايه داری قرار 

زم است رديفی از اين سؤات پاسخ بگيرد تا ! دارد
ب بتوان به سادگی خوردن يک ليوان آب، يک حز

انقبی را وسيلۀ استقرار سرمايه داری دولتی توصيف 
چنينی اما نظر به اين که ورود نظريه پردازان اين! کرد؛

به اين سطح از دخالت گری نظری تقريباً غير ممکن 
است، در نتيجه در اين جا به اين انتظار بسنده می کنيم 
که دست کم آن ھا مدلی از تشکيت و حکومت معرفی 

اوً منجر به استقرار سرمايه داری دولتی نشود کنند که 
و ثانياً نوع و خصلت حکومت و فرايند تکاملی آن را 
معرفی کنند، به طوری که در ھر لحظه نتوان آن موارد 
از شواھدی را که در مورد سرمايه داری دولتی در قبل 

به بيان دقيق تر، از مقطع . ذکر شده است، مشاھده کرد
ی توسط طبقۀ کارگر تا پايان ساختن تسخير قدرت سياس

ساختمان سوسياليزم که دوران گذار به سوسياليزم طی 
می شود، در ھر لحظه از اين پروسه می توان شواھدی 
را ذکر کرد که وجھی و اثری از سرمايه داری، يا داغ 
نظام پيشين را با خود دارد و می توان به استناد ھمان 

اين جا .  اری دولتی استشواھد گفت، اين ھمان سرمايه د
است که باز ماکسيماليزم به کمک اين نوع گرايش ھای 

مثً تا جايی که به اين بحث مربوط . روشنفکری می آيد
کار » سيستم«و آن ھم نه » لغو کار مزدی«می شود، 

مزدی، نسخۀ ماکسيماليستی در مقابل سرمايه داری 
. وددولتی و جايگزين نظام سرمايه داری معرفی می ش

اما سؤال در اين جا دقيقاً اين است که اين ھدف چگونه و 
طی کدام فرايند حاصل می شود که در کل پروسه تا 
رسيدن به آن نتوان عناصر سرمايه داری در جامعه را 

فقط يک راه برای اين منظور متصور است . مشاھده کرد
به (و آن لغو کار مزدی، بد نه حتا از فردای انقب 

بلکه از فردای ايجاد تشکت ) ور حکمتزعم منص
سراسری و ضد سرمايه داری، و يا به عبارت ديگر از 
زمان تشکيل شوراھا است که به زعم محسن حکيمی می 

  !تواند در شرايط عادی ھم ايجاد شود

  ادامه دارد

  ١٣٩٢خرداد  ١٣: تاريخ

oorsani@gmail.comardeshir.p  

  احياي ماركسيستياحياي ماركسيستي

دعوت به ھمکاری مارکسيست ھای انقبی با دعوت به ھمکاری مارکسيست ھای انقبی با 
  »»احيای مارکسيستیاحيای مارکسيستی««المللی المللی پروژۀ بينپروژۀ بين

  

سرمايه داری جھانی به بدترين امروز در شرايطی که 
چه ايدئولوژيک و چه  - بحران در تمامی وجوه خود

درغلتيده، و به دنبال آن  -اقتصادی و اجتماعی
اعتراضات ژرفی عليه اين وضع موجود در مقياس 
جھانی به راه افتاده است، در شرايط که وضعيت عينی 
برای يک انقب اجتماعی به دست طبقۀ کارگر جھانی 

ست، شاھديم که چگونه به دليل نبود رھبری انقبی، مھيا
اين وضعيت در تحليل نھايی به سمت حفظ و نجات نظام 

  . سرمايه داری منحرف می شود

اين وضعيت بيش و پيش از ھر چيز بی اعتبار بودن 
تمامی جرياناتی را نشان می دھد که با يدک کشيدن پسوند 

بزنگاه  در چنين» سوسياليست«و » مارکسيست«ھای 
به مانعی در برابر  خودبعضاً حتی ھايی غايب ھستند و 

بنابراين . جنبش انقبی طبقۀ کارگر مبدل گرديده اند
امروز بيش از ھر زمان ديگری وظيفۀ تمامی 

است، » احيای مارکسيزم«مارکسيست ھای انقبی، 
يعنی نجات دادن آن از زير آوار انحرافات بسياری که بر 

  . ی می کندسينۀ آن سنگين
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ما در ابتدا موظفيم که وجه تمايز خود را با تمامی جريان 
، مائوئيست، ھای خرده بورژوای راديکال، استالينيست

بی شمار سوسياليست تخيلی، و ديگر انحرافات چريکی، 
نشان دھيم،  سوسياليستیموجود در درون جنبش 

آلترناتيوی واقعی برای نسل جوان در سطح بين المللی 
بحران اعتبار (کنيم، و از تشديد بحران موجود  ارائه

ھای بی اساس و غير » پروژه«با راه اندازی ) سوسياليزم
ھدف ما در واقع،  .مارکسيستی و خرده کاری، بپرھيزيم

در راستای دخالتگری در جنبش کارگری و تدارک 
انقب آتی، بازگشت به نظريات خود کارل مارکس 

  .است

 ۴که با  تمامی رفقای سوسياليستی برای انجام اين وظيقه،
مؤلفۀ عمومی زير توافق داشته باشند، به ھمکاری با 

دعوت می شوند  *»احيای مارکسيستی«بين المللی  پروژۀ
نيز بخشی » گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران«که 

  :از آن است

نه . سوسياليزم مارکسيستی، يک علم است: مؤلفۀ اول
يدئولوژی جامد يا الگوی پيش يک آرمان، نه يک مدل، ا

سوسياليزم . ساخته برای تحميل به يک جامعه از با
مارکسيستی مانند ھر علم ديگری از تحليل مشخص از 

سوسياليزم . واقعيت موجود حرکت می کند و پويا است
مارکسيستی متکی بر برنامه ای برای تغيير و دگرگونی 

از  ،ستیسوسياليزم مارکسي. جامعۀ سرمايه داری است
انقبی توده ھای تحت ستم به -پراتيک زنده و نقد انتقادی

جامعه شان آغاز و برنامه ای برای تغيير جامعۀ موجود 
سوسياليزم . و استقرار جامعه نوين، تدوين می کند

مارکسيستی در واقع علم شناخت و تغيير جامعۀ سرمايه 
علمی است که برای از ميان برداشتن وجه . داری است

ليد سرمايه داری و جايگزينی آن با وجه توليد نوين تو
سوسياليستی در راستای به وجود آوردن رفاه اجتماعی 

در فرماسيون سوسياليستی، طبقۀ (برای تمام مردم جھان 
اجتماعی و در نتيجه دولت از ميان رفته، با محو قانون 
ارزش، کا جای خود را به ارزش مصرف و فراورده 

، مالکيت بر ابزار توليد جامعه خصلت ھای کار می دھد
اجتماعی و جمعی يافته، نظارت بر امور جامعه 

  ).دمکراتيک و از سوی مردم است

 

سوسياليزم مارکسيستی مرتبط به جنبش : مولفۀ دوم
و » نخبگان«. کارگری است و از پايين صورت می گيرد

ھای پر مدعای روشنفکر و بی ارتباط به » تئورسين«
نخبه گرايی را . را به رسميت نمی شناسد جنبش کارگری
روشنفکرانی که گمان می کنند می توانند . محکوم می کند

به جای توده ھای زحمتکش تصميم بگيرند و نقش 
آموزگار را ايفا کنند، بدون آن که خود آموزش ببينند، 

مارکسيزم اصيل اعتقاد بنيادی به  .مردود می شمارد
مارکس به درستی می . رھايی کارگران دارد -اصل خود

رھايی طبقۀ کارگر، بايد به دست خود کارگران «گويد 
مارکسيزم به خقيت فردی کارگران و تمام . »تحقق يابد

، اساس سوسياليزم مارکسيستی. جامعه احترام می گذارد
تمايز را جايگاه طبقاتی می داند، نه اختف در مليت، 

م واقعی، اعتقاد مارکسيز. زبان، نژاد، باور دينی و غيره
به ورود آگاھی سوسياليستی از خارج جنبش کارگری، از 
. سوی عده ای روشنفکر به درون طبقۀ کارگر، ندارد

درست بر خف اين برداشت رايج در درون چپ سنتی، 
مارکسيزم اعتقاد دارد که آگاھی سوسياليستی در درون 

خود  عملی و رھبران می آيدخود طبقۀ کارگر به وجود 
رگران، رھبران واقعی آن ھا ھستند و نه ناجيان پر کا

 رندمدعايی که کوچکترين ارتباطی با جنبش کارگری ندا

  .و صرفاً خود را قيم کارگران می دانند

سوسياليزم مارکسيستی کامً دمکراتيک : مؤلفۀ سوم
 حقوق دمکراتيکبه تشکل ھای مستقل کارگری و  .است

حق گرايش و حق ابراز به . برای ھمه مردم اعتقاد دارد
مارکسيزم اصيل . نظر برای تمام مردم جامعه پايبند است

معتقد است که امر گذار از سرمايه داری به سوسياليزم، 
بدون رعايت و اجرای دمکراسی ای به مراتب عالی تر 

يعنی . از دمکراسی صوری بورژوايی، عملی نيست
دست (دمکراسی سياسی، ادغام با دمکراسی اقتصادی 

). برابری سياسی و اقتصادی برای کل جامعهيافتن به 

آزادی بيان و مطبوعات و حقوق دمکراتيک شامل حال 
ھمۀ مردم خواھد بود و نه صرفاً حزب، عده ای معدود و 

سوسياليزم مارکسيستی خواھان ھيچ . يا طبقه ای خاص
گونه برخورد از با و تبعيض با توسل به زور و 

ديکتاتوری «مفھوم . نيست بر جامعه» ديکتاتوری«
نزد مارکس، از سوی بورژوازی و » انقبی پرولتاريا
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خرده بورژوازی، و به ويژه استالينيست ھا دستخوش 
ديکتاتوری «مقصود مارکس از دولت . تحريف شده است
به مفھوم (» ديکتاتوری«، اعمال »انقبی پرولتاريا

ه بر کل جامع) تحريف شدۀ کنونی آن، يعنی استبداد
نه  ،در جامعه است» حق وتو«نيست، منظور او داشتن 

يعنی آن واژه به مفھوم اعمال عالی ترين . اعمال استبداد
بر خف  .دمکراسی است که تاريخ به خود ديده است

که ھمانا ديکتاتوری و اعمال ارادۀ  يیدمکراسی بورژوا
اقليتی است بر اکثريت مردم زحمتکش، اعمال دمکراسی 

تنھا شکلی از  )کتاتوری انقبی پرولتاريادي( کارگری
مردم حتی مخالفان  ۀحکومت است که می تواند حقوق ھم

اما، پس از سرنگونی نظام سرمايه . دبخشخود را تحقق 
انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم،  ۀداری و دور

، در مقابل )حکومت شورايی(دولت کارگری نوين 
ه داری توسط يک تدارک و قصد بازگشت نظام سرماي

مانند پليس (اقليت کوچک از جامعه و دستگاه سرکوبش 
از  قاطعانه و می کند، ايستادگی )و شبکه اطعاتی آن

دفاع می کند  جامعهاکثريت از سوی دست آمده ه حقوق ب
و اجازه بازگشت سرمايه داری و دستگاه سرکوبگر را 

   .نخواھد داد

اديکال و انقبی سوسياليزم مارکسيستی ر: چھارم ۀلفؤم
رھايی کارگران را از چارچوب قانونی  -خود. است

اعتقاد به درھم شکستن ماشين دولت . فراتر می برد
سياسی را در خيابان ھا،  ۀمبارز. سرمايه داری دارد

اعتصابات و انقبات جستجو می کند و نه در اتاق ھای 
در بسته تجمعات روشنفکری بی ارتباط به جنبش ھای 

ھا برای تسخير قدرت و  آن. سرمايه داری ضدّ  ۀزند
سازمان دھی اعتصاب عمومی و مسلح کردن توده ھا 
برای قيام توده ای و سرنگونی دولت سرمايه داری، 

 .تدارک می بيند

  شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران

  ١٣٩٢مرداد 

  

  

  

برگزاری سمينار برگزاری سمينار   دردرعوت به شرکت و ھمکاری عوت به شرکت و ھمکاری دد
  آخنآخن  شھرشھر  دردر  »»کسيستیکسيستیاحيای ماراحيای مار««

  

طبقۀ کارگر ھميشه و در ھر سطحی از مبارزۀ خود عليه 
تاريخ  نظام سرمايه داری، به سازماندھی نيازمند است، و

بارھا به اثبات رسانده است مبارزۀ انقبی طبقۀ کارگر 
که اين مبارزه، خصلتی بين المللی دارد و مستلزم تش 

واضح است که رھايی توده . ھايی در سطح جھانی است
ھای کارگر از نفرين سرمايه داری و جامعۀ طبقاتی، 
وجود چشم اندازی بين المللی از مبارزه و سازمانيابی را 

اليستی محدود که به سنت ھای فکری ناسيون می طلبد
اين حقيقت تاريخی از ھمان دورۀ مارکس و . نباشد

انگلس، به عنوان نخستين کسانی که به تحليل علمی از 
قوانين مھم جاری مبارزۀ طبقاتی در جامعۀ سرمايه داری 

در . تکامل يافته است تاکنون نيز پرداختند، آغاز گرديده و
ميق شرايط کنونی که نظام سرمايه داری در يکی از ع

آن ھم نه فقط در حوزۀ  -ترين بحران ھای تاريخی خود
اقتصاد، که ھمين طور در حوزه ھای سياست، فلسفه و 

فرورفته است، جنبۀ بين المللی مبارزۀ  -ايدئولوژی
انقبی و تش برای ايجاد يک سازمان بين المللی با 

. جنبه، بيش از پيش اھميت يافته است درنظر داشتن ھمين

دليل ابھاماتی که طی ساليان گذشته به وجود آمده، البته به 
ناگزير بايد از ھمان ابتدا روشن کنيم که در اين جا 

يا (مقصود از سازمان بين المللی طبقۀ کارگر 
انقب  به طور اخص تشکيت ،)انترناسيونال کارگری

سوسياليستی است برای پايان دادن به نظام سرمايه داری، 
در حال حاضر . حزب انقب جھانیيا به بيان ديگر، 

عموماً فضای مساعدتری برای توسعۀ شرايط ذھنی 
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طبقۀ کارگر،  يابیانقب، يعنی آگاھی انقبی و سازمان
به دنبال سقوط اتحاد شوروی، گروه ھای . وجود دارد

 ،وابسته به سرمايه ھای کن و حکومت ھای بورژوايی
از نظر به ويژه  - موفق به ايجاد جّوی نامساعد

ھرچند . جنبش کارگری شدند در تقابل با -ايدئولوژيک
 ،نشينی، ھنوز به طور کامل محو نشدهپيامدھای اين عقب

زده عليه ابتدايی اما حمِت اين نظام بورژوايِی بحران
ترين حقوق اجتماعی طبقۀ کارگر، به ايجاد خشم و نفرت 

ده ھای کارگر نسبت به نظم موجود انجاميده و تاحدود تو
زيادی آن جّو خصمانه و تبليغات ايدئولوژيک ضّد 

امروز اين يک . مارکسيستی ديروز را خنثی کرده است
 -حقيقت روشن و غيرقابل انکار است که بحران سياسی

اجتماعی نظام سرمايه داری جھانی، به خيزش  -اقتصادی
جاری منجر شده و اين امر خود به ھا و طغيان ھايی انف

چه از  -تغييراتی جّدی در روحيۀ طبقاتی در سطح جھان
. انجاميده است - نظر بورژوازی و چه پرولتاريانقطه 

روشن است که اين پروسۀ تاريخی، بورژوازی را از 
کمال می وترس انقب ھای نوين، به سمت واکنش تمام

ياری از کشورھا، کشاند و به ھمين دليل است که در بس
فعاليت ھای فاشيستی، نژادپرستانه و گرايش ھای 

درس ھايی . گرا رو به گسترش بوده اندارتجاعی و واپس
بھای شکست ھای و به  یتاريخ ادوار که از سرتاسر

کسب شده اند، نشان می دھند که دوره  یخونين بسيار
ھای بحران سرمايه داری، به تنھايی برای ايجاد و حفظ 

. کفايت نمی کنندوردھای انقبی در جنبش پرولتری دستا

تعميق بحران سرمايه داری در حوزه ھای مختلِف 
اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک، تنھا می تواند به بلوغ 

در . شرايط عينی مبارزۀ انقبی طبقۀ کارگر ياری رساند
ترين ترديدی نيست، اما اين اھميت اين عامل کوچک

-رای دست يافتن به جھش ھايی روبهموضوع به تنھايی ب

مبارزه عليه سرمايه . کافی نيستجلو در مبارزۀ انقبی 
آميز باشد که شرايط داری تنھا زمانی می تواند موفقيت

ذھنی انقب به موازات بلوغ شرايط عينی انقب پيش 
پيشرفت در شرايط ذھنی انقب، نمی تواند . برود

ھای خودانگيخته در  محصول مستقيم و بواسطۀ شورش
، آن طور که امروز در سراسر جنبش ھای توده ای

ارتقای سطح آگاھی انقبی . باشد جھانی نظاره می کنيم،
طبقۀ کارگر تنھا می تواند محصول فعاليت  يابیو سازمان

سازمانی مصمم، جدی و بابرنامه در درون طبقۀ کارگر 

ويت عوامل برای تق. و بر پايۀ بخش پيشتاز اين طبقه باشد
مثبت و خنثی نمودن عوامل منفی در اين مسير، بايد 
شرايط فعلی را از اين زاويه نيز مورد بررسی قرار 

در شرايط کنونی، ما شاھد صدور فراخوان ھای . دھيم
متعددی از سوی محافل و گروه ھای مختلف برای 
سازماندھی در مسير اين ھدف بوده ايم، ولی وقتی بحث 

و سبک کار سازمانی مورد نياز می  به نوِع سازمان
رسد، آن گاه می بينيم که تمامی اين محافل و گروه ھا کم 

از سوی ديگر، شمار . و بيش به نوعی سردرگمی دچارند
کسانی که به شکلی کلّی بر نياز طبقۀ کارگر به مبارزه و 

المللی پافشاری دارند، رو به دھی در سطح بينسازمان
اند کسانی که برای رفع يار اندکاما ھنوز بس. رشد است

 :اين نياز، به اين سؤال ھای مشخصی پاسخ می دھند که

بنابراين موضوع تدارک . »چگونه«و » چه بايد کرد«
برای بين الملل کارگری از سوی بسياری از نيروھای 

و » ھرگز«چپ به آينده ای نامعلوم، که عمً معنايی جز 
در بھترين حالت،  ندارد، موکول می شود و» ھيچ وقت«

  . در سطح اّدعا باقی می ماند

احيای «بين المللی  پروژۀيکی از ارکان مھّم 
، ادامۀ تش ھای گذشته برای ايجاد اتحاد »مارکسيستی

اصولی ميان گرايش ھای مارکسيستی انقبی در سطح 
جھان بر حول موازين انقبی و يک پتفرم، ضمن اتحاد 

 ؛است مترقی چپاير نيروھای عمل گسترده و ويژه با س
بحث و تبادل  احيای مارکسيستی برای ۀما فعان پروژ

در شھر  برگزاری سميناری قصد ھا نظر با ساير گرايش
 سازمان مستقل، افراد ۀبدين وسيله از ھم. داريم را آخن

و احزاب اپوزيسيون چپ و کارگری و مارکسيستی  ھا
 ،ر ھستندکه خواھان شرکت و سازماندھی اين سمينا

ھماھنگی ھای استا با ھم دعوت می کنيم که در اين ر
اين  انجام دھيم؛اين سمينار زم را جھت برگزاری 

که  وب دست خواھد يافتبه نتايج مطلزمانی سمينار تنھا 
رون رفت از بحران که خواھان بُ  يیدوستان و رفقا ۀھم

کنونی نيروھای چپ و انقبی ھستند، با ھم اين اقدام را 
 جھتدوستان و رفقا  ۀبه اميد ھمکاری ھم. انجام دھند

  .سازماندھی و شرکت در اين سمينار

  احيای مارکسيستی ۀھمکاران پروژ

 )٢٠١٣اول اوت (١٣٩٢ ماهمرداد ھمد
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  مصاحبهمصاحبه

  بندی انتخاباتبندی انتخاباتجمعجمع

متن کامل مصاحبه با راديو پيام کانادا پيرامون  :مقّدمه
 ۀنوشت. يرانبندی از انتخابات رياست جمھوری اجمع

حاضر متن کامل اين مصاحبه است که به دليل طونی 
راديويی، اکنون  ۀتر شدن از زمان تعيين شده در مصاحب

 .به صورت کتبی منتشر می شود

با سم؛ عليرضا بيانی ھستم از گرايش مارکسيست ھای 
  . انقبی

بندی از کل پروسۀ انتخابات و چه به صورت يک جمع آن
می توان گفت اين است که اين دور از  زمينه ھای آن

انتخابات با دوره ھای پيشين تفاوت اساسی داشت؛ در اين 
بر خف تحليل ھای سطحی که ھمواره  -دور انتخابات

می گردد تا در بين جناح ھا، جناحی را در مقابل خامنه 
ای بيابد و اختفات بين جناح ھا را در تقابل اين دو با ھم 

بار موضوع از چند وجه دارای اختف  اين -تعريف کند
يکی از آن ھا، . با انتخابات پيشين رياست جمھوری بود

وجه جھانی و ايزوله ماندن ھرچه بيشتر جمھوری 
جمھوری اسمی از يک سو روی حمايت . اسمی است

چاوز و با کمک او بر روی برخی از کشورھای 
چاوز  آمريکای تين حساب باز کرده بود، ولی با مرگ

دچار اين نگرانی شد که آيا جانشين او ھم می تواند نقش 
چاوز در حمايت از جمھوری اسمی را بازی کند يا 

از سوی ديگر با تنگ تر شدن حلقۀ فشار به دور . خير
متحد استراتژيک اش در سوريه، برای رژيم ھرلحظه 
اين نگرانی افزايش پيدا می کند که با سقوط بشار اسد 

ره به دور خود را تنگ تر و امکان مانور را حلقۀ محاص
از سوی ديگر تحريم ھای اقتصادی فشار . تر ببيندکم

فراونی به مردم ايران وارد کرده است که اگر فقط بخشی 
از اين فشار به رژيم منتقل شود، موجب سقوط حتمی آن 

رژيم می داند که نمی تواند برای مدت . خواھد شد
آرام کند، بايد تحول اساسی طونی مردم را با حرف 

. صورت دھد، به طوری که مردم نيز آن را باور کنند

اين مربوط می شود به يک سوی وجه داخلی شرايطی که 
اما . اين انتخابات را با انتخابات پيشين متمايز کرده است

وجه ديگر، بحران بسيار عميق در درون خود حکومت 
داده و اين است که توان مديريت سرکوب آن را کاھش 

در نتيجه در . خود باعث پيشروی جنبش انقبی می شود
يک چنين وضعی که مردم کامً بی اعتماد به انتخابات 
ھستند، اما به دليل نبود رھبری انقبی، آلترناتيو ديگری 
به ذھنشان نمی رسد، دچار استيصال شده، و اين ھمان 

ريب ضعفی است که توانست رژيم را در به کار بردن ف
برای کشاندن مردم به به پای صندوق ھای رأی ياری 

رھبر جمھوری اسمی خوب می دانست که اگر . دھد
چھره ای معتدل جزو کانديدھا نباشد محال خواھد بود 
مردم به پای صندوق رأی بيايند، اما او فقط به يک چھرۀ 
معتدل برای راضی کردن مردم نيازمند نبود، اين چھره 

. ت کشورھای غربی را ھم راضی کندبايد می توانس

رفسنجانی فرد کارکشتۀ رژيم چنين چھره ای بود، اما 
آمدن او اختفات درون حکومت را بيش از قبل افزايش 
می داد، و حتا می توانست خطر کودتا عليه خود خامنه 

  . ای را ايجاد کند

خامنه ای به چھره ای نيازمند بود که ھم بتواند چرک 
ی باشد و ھم مورد قبول اصول گراھا، و نويس رفسنجان

به خصوص سپاه پاسداران، و ھم چھره ای معتدل در 
روحانی عصارۀ اين وضعيت . برابر کشورھای غربی

بود و خامنه ای اين را از قبل می دانست و کل اين 
سناريو را از قبل طراحی کرده بود و با اعتماد به نفس 

او می . خواھد بودمی گفت که انتخابات آينده يک حماسه 
دانست که حسن روحانی می تواند بخشی از مردم را 
متقاعد کند که به پای صندوق ھای رأی بيايند و 
رفسنجانی نيز از او حمايت خواھد کرد که به اين ترتيب 

انتخابات اين دورۀ . در واقع از خامنه ای حمايت می کرد
رياست جمھوری اسمی بيشتر جنبۀ خريد وقت برای 

يم را داشت تا بتواند موقعيت دقيق خود را، ھم در رژ
عرصۀ داخلی و ھم خارجی ارزيابی کند تا بتواند تصميم 

دوراھی مماشات با . نھايی بر سر دوراھی را اتخاذ کند
  .غرب و يا ادامۀ وضعيت سابق

خامنه ای وضعيت بحرانی خود و جامعه را تشخيص  
سر کشيده  داده و در واقع جام زھر را در زير عبايش

انتخاب کنندگان راضی از . است تا کسی متوجه آن نشود
انتخاب خويش، جناح ھای متخاصم راضی از حضور 
حسن روحانی به عنوان موجودی دو قطبی برای کاھش 
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اختفات جناح ھا و آشتی آن ھا با يکديگر، و يک ُمسّکن 
موقت برای سردرد جامعه به دليل حضور ھشت سالۀ 

  . اصل تاکنونی اين انتخابات بوداحمدی نژاد، ح

جمھوری اسمی با تغييراتی در آرايش وضعيت خود 
ھنوز ھم به طور کامل مشت خود را در مقابل کشورھای 
غربی باز نکرده است، فقط به آن ھا نشان داده که 

. پتانسيل مماشات را دارد و به وقت بيشتر نيازمند است

ابات خشنود شده اما کشورھای غربی ھم که از اين انتخ
اند، بيش از اين از حکومت جمھوری اسمی طلب 

آن ھا می دانند که رژيم در چانه زنی وقت کشی . دارند
در نتيجه . خواھد کرد و اين اصً مورد عقه شان نيست

آن ھا دو گزينۀ موازی را در حّد برجسته ای جلوی روی 
فارس اعزام ناوگان جنگی به خليج . رژيم قرار داده اند

برای نشان دادن چماق و درخواست نمايندگان کنگرۀ 
آمريکا برای مذاکرات آمريکا با رژيم جمھوری اسمی 

خامنه ای . به عنوان ھويج در برابر اين رژيم قرار دارد
توانست رأی مردم را از طريق حسن روحانی به جيب 
خود بريزد، حال به انتظار آخرين چانه زنی با آمريکا و 

ی کسب بيشترين امتيازات خويش از غرب غرب برا
است و غرب ھم که رسيدن به اھدافش را بدون استفاده از 
ابزار پر ھزينۀ جنگ ميسر می بيند، مايل است دقيقاً به 

  .اندازه اعتدال حسن روحانی معتدل باشد

آن چه که حاصل اين انتخابات خواھد شد، چرخش  
سوی اساسی سياست ھای رژيم جمھوری اسمی به 

سياست ھای امپرياليستی و وارد شدن جامعه در فاز 
جديدی از کشمکش طبقاتی خواھد بود که با حاکميت 

با آمدن روحانی . بمنازع نئوليبراليزم آغاز خواھد گرديد
و مصالحه و بھبود روابط با غرب، طبقۀ کارگر نيز با 
باز شدن برخی روزنه ھا مانند اتحاديه کارگری زرد 

آی ال او، وارد مرحلۀ نوينی از مبارزات تحت کنترل 
طبقاتی به شکل ديگری خواھد شد که مارکسيست ھای 
انقبی بايد خود را برای آن دوره، از ھم اکنون آماده 

اين وضعيت زنگ خطر بزرگی نيز برای نيروھای  .کنند
مترقی و به خصوص کمونيست ھا خواھد بود که فرصت 

ريق غلبه بر بحران زيادی برای سازماندھی خود از ط
رھبری انقبی ندارند، که در غير اين صورت جنبش 
انقبی طبقۀ کارگر دوره ای طونی دچار وقفه و حتا 

  ٢٠١٣ژوئيۀ  ٢٢                        .عقب گرد خواھد شد

  در مورد ضرورت  دفاع از کارگران زندانی در مورد ضرورت  دفاع از کارگران زندانی 

، »روند سوسياليستی کومله«شبکۀ تلويزيونی  :توضيح
را حول ضرورت دفاع از کارگران زندانی  ١صاحبه ایم

با رفقا عليرضا بيانی و محمد اشرفی ترتيب داد که متن 
پيش رو، صحبت ھای رفيق عليرضا بيانی در اين 

  .مصاحبه است

رفيق عليرضا اخيراً فشار بر زندانيان سياسی و به 
خصوض فعالين کارگری در ايران رو به به افزايش 

 چه قرار است؟است؛ جريان از 

من ھم خدمت شما و ھمين طور شنونده ھا سم عرض 
  .می کنم و عرض تسليت دارم بابت مرگ افشين اسانلو

در واقع به نظر می رسد مه جمھوری اسمی پس از 
انتخاب روحانی، درحال تسويه حساب و يا تعيين تکليفی 
ھست، چون که مثً شايد قرار است با رياست جمھوری 

مديريت زندان ھا تغيير بکند و يا يک سری روحانی، 
مسائل جديدی به وجود بيايد؛ بنابراين اين حدس را می 
شود زد که اين ھا می خواھند يک تسويه حساب ھايی 
بکنند و ضربات کاری ای را که به زعم خودشان زم 
است وارد بکنند، پس از اين مثً تغييراتی را ايجاد کنند 

ت را بياندازند به گردن دولت احمدی و بعد ھم اين اتفاقا
نژاد و عنوان کنند که اين مسائل به دولت جديد مربوط 

  .نيست و از اين دست صحبت ھا

ولی مسأله از اين فراتر و کن تر است، و آن ھم عبارت 
است از اين که رژيم برای جلوگيری از کسب اعتماد به 

ترين نفس طبقۀ کارگر، به ھر کاری دست می زند و مھم 
کاری که تا حا کرده، اين بوده است که ھيچ وقت 
نگذاشته طبقۀ کارگر تشکل يابی خود را به شکلی که می 
خواھد جلو ببرد؛ ھميشه در ھر حدی که کارگران 
خواستند به ھرشکلی تشکلی را ايجاد کنند، به آن ھا حمله 
کرده اند، ولی اين برايشان کفايت نمی کند، چون طبقۀ 

ن تشکيت، جنبش خود را ادامه می دھد و کارگر بدو

                                                 
1 

http://www.youtube.com/watch?v=76wPH

WANO4U  



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392  تيرتير  --6622شمارة شمارة  

٣٣ 

يعنی اصل . اين را به ھيچ طريق نمی شود حذف کرد
کشمکش طبقاتی، درحقيقت جنبش طبقۀ کارگر است، 

  .حا يا با تشکيت و يا بدون تشکيت

انواع تشکت مخفی و کميته ھای مخفی کارگری، جنبش 
مقابله را پيش می برد، بنابراين رژيم ناچار است برای 

با جنبش، کارھايی را بکند که درواقع باز از اين طريق 
يکی از . اعتماد به نفس طبقۀ کارگر را از او بگيرد

شناخته شده ترين کارھايی که به طور سيستماتيک انجام 
می دھد، حمله به فعالين کارگری است، حمله به پيشروان 

البته در يک وجه سياسی، ھميشه زندانی . کارگری است
ياسی فراوان در زندان ھا ھست که معلوم است بخشی س

ولی زمانی که فعال . از آن ھا می توانند کارگر باشند
کارگری، پيشُروی کارگری را می گيرد، يعنی کسی را 
که در حين فعاليت کارگری بوده است دستگير می کند، 
معنی اخص آن ھمين است که می خواھد به جنبش 

  .کارگری جوابی بدھد

اين با يک سری اتھامات واھی، کارگران فعال را بنابر
دستگير می کند، کارگرانی را که حتی در چارچوب خود 
قوانين اين رژيم خواستند يک به اصطح تجمعی و 
حرکتی داشته باشند، دستگير و به بدترين شکل با اين ھا 

  .برخورد می کند

در اين جا اتفاقی که می افتد اين است که ساير کارگران 
اگر ما دستگير شديم چه می شود؟ : نگران اين بشوند که

و وضع زندگيمان چه می شود؟و يا خانواده مان چه می 
اين يک حالت ترس و ارعاب را در سطح . شود؟ و غيره

فعالين کارگری نفوذ می دھد و بخشاً يک سری محافظه 
کاری ھايی ايجاد می شود و يا يک سری ناچار می شوند 

. واضعی مانند قانونی گرايی و غيرهرجوع کنند به م

بنابراين رژيم اھداف فراوانی از حمله به فعالين کارگری 
دارد و به طور اخص قصدش خسته کردن فعالين 
کارگری است، چه آن ھايی که در زندان ھستند و يا در 
کارخانه ھا مشغول فعاليت ھستند و چه آن ھايی که از 

  .آنان حمايت می کنند

که در نھايت قصد دارد که اعتماد به نفس و ضمناً اين 
طبقۀ کارگر را در پايين ترين سطح ممکن نگه دارد و 
نگذارد ھرگز جنبش کارگری به واسطۀ فعاليت ھای 

پيشروانش بتواند اعتماد به نفسی کسب کند و درواقع 
  .جمھوری اسمی ھميشه اين ھدف را دنبال کرده است

توان برای آزادی  چگونه و از چه راه ھايی می: سؤال
زندانيان سياسی و يا کاھش فشار بر آنان مبارزه کرد؟ و 

  در اين رابطه اقدام فوری چيست؟

ببينيد چند موضوع مشخص ھست که می تواند در دستور 
کار قرار گيرد و يک سری موضوعات ھم ھست که بر 
اساس شرايط بايد انجام شود؛ حا که صحبت از 

مونه از بھترين وضعيت و انتخابات شد، مثً يک ن
بھترين موقعيتی که می شد طی مثً چھار سال اخير 
برای حمايت از کارگران به دست آورد، ھمين اوضاع 

اگر مشاھده بکنيد، می بينيد که کل . انتخاباتی بوده است
گروه ھای سياسی و احزاب، در خارج و يا در داخل، به 

رگری که در اضافۀ کل نھادھای کارگری و کميته ھای کا
، در مورد )کميته ھای مختلف(خود ايران ھستند 

انتخابات ھيچ واکنشی نداشتند و اگر ھم واکنشی نشان 
احزاب . دادند، ھيچ ربطی به جنبش کارگری نداشت

مختلف واکنش ھايی نشان دادند که ھيچ ربطی به جنبش 
کارگری و مسائل اخص کارگری نداشت، کميته ھای 

ع را موضوع جنبش کارگری کارگری ھم اين موضو
بنابراين يک فرصت . نمی دانند و دخالت گری نمی کنند

تاريخی از دست ھمه می رود و اين درواقع ضعف 
  .فعالين کارگری را نشان می دھد

من در اين جا وارد جزئيات خود موضوع انتخابات نمی 
شوم که در چنين شرايطی توده ھا نمی دانند چه کار بايد 

ولی . می خورند و می روند رأی می دھندبکنند، فريب 
درواقع رژيم جمھوری اسمی ھر چھار سال يک بار 
برای انتخابات خود ناچار می شود فضای سياسی معينی 
را باز بکند، برای اين که بتواند تبليغاتی انجام دھد و به 

اين موضوع در . قول خودش تنور انتخاباتی را گرم کند
ختار بورژوازی اين گونه است کل جھان وجود دارد و سا

که جامعه را از فضای سياسی خارج می کند، ولی در 
اگر . حواشی انتخابات يک فضای سياسی ايجاد می کند

يک گروه متشکل کارگری درواقع اين تاکتيک ھا را 
بشناسد و برای اين ھا نقشه داشته باشد، بھترين دخالت 

در مقطعی يعنی . گری را می تواند در ھمين مقطع بکند
که رژيم درھا را باز گذاشته و گروه ھای انتخاباتی دارند 
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تبليغات خودشان را می کنند، بديھی است که در اين جا 
بايد شعار تحريم را مطرح کرد، شعار تحريم به طور 
کلی را تقريباً ھمه عنوان کرده اند، ولی ھيچ کس 
نتوانسته در حد و قوارۀ شعاری که خودش مطرح می کند 

تحريم، ولی : مثً گروه ھايی می گويند. خالتگری نمايدد
در خانه می مانند، قصدشان از تحريم اين است که ھيچ 
دخالتی نکنند، اين يعنی پاسيفيسم؛ عده ای ديگر می 

نه تحريم و نه شرکت در انتخابات، سرنگونی : گويند
جمھوری اسمی؛ ولی در اين رابطه ھيچ اقدامی نمی 

پس از اين اگر . ی اسمی سرنگون گرددکنند که جمھور
انتخابات تحريم شود و يا انتخابات صورت بگيرد، 
درواقع يعنی اين شعار عملی نگرديده و از بای سر 
توده ھا رد شده است و درواقع شعار دھنده با جنبش 
کارگری مرتبط نيست، نمی داند چه شعاری را بايد 

شرط مادی  مطرح کند که برود در توده ھا و به يک
تبديل شود، يعنی توده ھا آن را بردارند، اين گروه ھا اين 
را درک نمی کنند و بنابراين يک کلی گويی بسيار بی 
ربطی می کند فقط برای اين که يک چيز راديکالی 
مطرح کرده باشد، ولی اين راديکاليزم خرده بورژوايی 

  .است و ربطی به دخالتگری انقبی ندارد

گويد تحريم انتخابات و به جای رأی دادن يکی ديگر می 
برويد صندوق ھا را آتش بزنيد، ولی خودش ھيچ اقدامی 
نمی کند و حتی يک صندوق ھم آتش نمی زند، بنابراين 
يعنی اين شعار ھم از بای سر توده ھا رد شده و اين 
شعاری ذھنی  است که از روی ذھنيت خودش گفته شده 

ربۀ دخالت کردن در جنبش و نه از روی دخالتگری و تج
فکر می کند ھرچه درشت تر و . و به اين نتيجه رسيدن

  !گنده تر بگويد، چپ تر و راديکال تر است

در مقابل يک عده ای دخالتگری فعال، تحريم فعال را 
مطرح می کنند، تحريم فعال به اين معنی که بايد از سطح 

می  آگاھی توده ھا شروع کرد؛ آن ھا نقداً دارند فريب
خورند، و به پای صندوق ھای رأی می روند که مثً بين 
بد و بدتر، بد را انتخاب نمايند، يا ھر تعريف ديگری که 

ما نمی توانيم از دور مانند کسانی که اين شعارھای . دارد
برعکس . بی ربط را می دھند، شعار بدھيم و تحريم کنيم

يم که ما می آييم از ھمان سطح شروع می کنيم و می گوي
اگر قرار است انتخابات صورت بگيرد و اين انتخاباتی 

نمايندگان ما . آزاد است، ما نمايندگان خودمان را داريم

شاھرخ زمانی نمايندۀ ما است، رضا . در زندان ھا ھستند
تعدادی از اين شخصيت ھای . شھابی نمايندۀ ما است

کارگری را برجسته می کنيم و می گوييم اين ھا 
ن ما ھستند و ما می خواھيم اين ھا را به عنوان نمايندگا

البته قطعاً معلوم است که اين ھا رّد . کانديد معرفی کنيم
صحيت می گردند و اصً به آن ھا اجازۀ حرف زدن 

ولی اين موضوعی است که ما به وسيلۀ آن . ھم نمی دھند
وارد دخالتگری در آن فضای باز سياسی می شويم؛ و 

کميته و يا تجمعات کارگری، يک آکسيون  اگر اين يا آن
سازماندھی کنند، تجمعی شکل بدھند و در آن تجمع از 

که در آن  - کارگر زندانی به عنوان شاخص آزادی جامعه
ياد کنند و حرف بزنند، در  -می شود انتخابات آزاد داشت

اين جا به رژيم فشار می آيد و رژيم نمی تواند آن حمله 
عادی به آن ھا می کرد، در اين جا ای را که در شرايط 

. ھم بکند؛ چون می خواھد فضای باز ايجاد کرده باشد

بنابراين اگر در روز اول ماه مه حمله می کند و يورش 
می برد به پارک له و ھمه را دستگير و مضروب می 
کند، در اين جا ھرگز نمی تواند در يک شرايط باز 

اين . ن کاری بکندسياسی که خودش ايجاد کرده است، چني
جا دقيقاً فرصت بسيار خوبی است که بشود ارتباط 
. مشخصی بين انتخابات و کارگر زندانی ايجاد کرد

بنابراين تحريم فعال يعنی اين که ما بگوييم کارگران 
زندانی بايد آزاد شوند تا بتوانند در اين انتخابات شرکت 

بکند، رژيم اين در استعدادش نيست که چنين کاری . کنند
اين جا با صدای بلند گفته می شود که در اين صورت بايد 
تحريم کرد، بنابراين چرا ما بايد در انتخابت شرکت بکنيم 

  .و ما بايد به چه چيزی رأی بدھيم

  

اين گونه دخالتگری از سطح آگاھی مردم است، مردم اين 
را می فھمند و آن موقع دخالت می کنند؛ سپس عکس 
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اسی پوستر شود و در تمام سطح شھر ھای زندانيان سي
در بی تبليغات ديگر به وسيلۀ فعالين کارگری که اين 
حوزه را خالی می گذارند، اتفاقاً برعکس در ھمين موقع 
بايد پخش شود، روی ديوارھا چسبانده شود و درواقع به 

فقط در يک مورد ديده شده که . اين شکل دخالتگری کنند
مانی را به پوستر تبديل کردند و فعالينی، عکس شاھرخ ز

درست در جاھايی برده و چسابنده اند که عکس ھای 
تبليغاتی کانديداھای انتخابات بوده است، و در شعارشان 
ھم اشاره کرده اند که شاخص آزاد بودن يک انتخابات، 

  . آزادی زندانی سياسی و کارگر زندانی است

  

ھم عکسی  به جز اين ھم يک مورد مشاھده شده، و آن
است در سايت دويچه وله از فردی با نوشته ای در دست 

رضا شھابی و شاھرخ : از ياد نبريم«که می گويد 
زمانی، شبنم مدد زاده، محمد جراحی، بھنام ابراھيم 

ولی اين به پس از انتخابات تعلق . ديده شده است» زاده
دارد، ولی ھمين ھم خوب است که در يک چنين فضايی 

مطرح می شود، در حالی که ھمه ريخته اند و  اين مسأله
دارند جشن می گيرند، اين موضوعات را می توان بيان 

  . کرد

منتھا کسانی که انتخابات را تحريم می کنند، درست در 
ھمين جا نيستند، اين جا ھم کارشان تعطيل است، پس ِکی 

  .بايد جنبش را پيش ببرند

  

خش از فعاليت می بنابراين در پاسخ به اين سؤال، يک ب
ولی مسأله بر سر اين است که يک کارگر . تواند اين باشد

زندانی وقتی در زندان است، ھيچ ابزار دفاعی از خودش 
ندارد و درواقع توسط رژيم جمھوری اسمی به گروکان 
گرفته شده تا رژيم ھر وقت خواست جنبش کارگری را 

به سرش  تحت فشار بگذارد، به زمين بزند و يا ھر بيی
آورد با گروگان ھای او سروکار داشته باشد و گروگان 
ھا را نشان دھد، بنابراين يک کارگر زندانی در داخل 
زندان، ھيچ وسيلۀ دفاعی از خودش ندارد و از سر 
استيصال در شرايط خاص ناچار می شود دست به 
اعتصاب غذا بزند و اين بيشتر به خودش آسيب می زند، 

رد برای اين که بتواند صدايش را منتقل ولی چاره ای ندا
اين مربوط به کسی است که در داخل زندان است، . نمايد

بماند که ما راديکال ترين بيانيه ھا را ھم داريم می بينيم 
که از داخل زندان بيرون می آيد که در خارج چنين 

در داخل زندان انتخابات تحريم می . چيزی ھم نمی بينيم
از زندان پيش می آيد کسانی از  شود، ولی در خارج

گرايش ھای چپ می روند و از يک کانديد حمايت می 
ولی فعالين کارگری که در خارج ھستند و يا ! کنند

احزاب و جريانات چپ، ديگر نيازی نيست در خارج از 
کشور ھمان کاری را انجام بدھند که فرد زندانی انجاک 

يت ھايی را اين ھا بايد بروند يک سلسله حما. می دھد
جلب بکنند که اين زندانی داخل زندان خودش نمی تواند 

  .اين کار را انجام دھد

بنابراين بايد بروند کارھايی را صورت بدھند که بتواند 
فشار بياورد به جمھوری اسمی و کمکی باشد برای اين 

اين فعاليت ھا ھم بسيار ناقص، . که زندانی آزاد شود
اين فعالين و احزاب چپ، اين گنگ و ناروشن است برای 

ھا در بھترين حالت يا می روند شب ھمبستگی می گذارند 
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و ابراز ھمدردی می کنند و يا يک اکسيون ترتيب می 
اين کافی نيست، اين ھيچ فشاری به جمھوری . دھند

اشکالی که وجود دارد اين است که در . اسمی نمی آورد
وجود دارد  درون خود اين جريانات، يک اغتشاش فکری

مثً می گويند بايد برويم ! که نمی دانند بايد چه کار کنند
حمايت بگيريم، درخواست بکنيم که به » آی ال او«از 

بعد دوباره می گويند، اين . جمھوری اسمی فشار بياورد
رفرميستی است و ما نبايد توھم به بورژوازی داشته 

  .باشيم و الی آخر

وچندان می شود، اين مسائل بنابراين سردرگمی آن ھا د
را بايد روشن کرد، اين مسائل را بايد به بحث گذاشت که 
تکليف چيست؟ و بايد چگونه زندانی از زندان آزاد گردد؟ 
درواقع چند راه می توان ترسيم کرد، مگر راه ديگری از 

مثً يک تيغ اره بگذاريم ی يک ! فضا پيدا شود
ندانی آن را بخورد و ساندويچ و در زندان بفرستيم و ز

اين ! تيغ اره را دربياورد و ميله را ببرد و بيرون بيايد
شدنی نيست، يا اين که تونل بکنيم در زير زندان و 

اين ھا ممکن نيست، ! کارگر را از زندان بيرون بياوريم
يا اين که انقب کنيم و توده ھا دِر زندان را باز کنند، 

قبی ممکن است، و با ولی اين ھم فقط در يک شرايط ان
. تصميم ما شروع نمی شود و نمی شود فراخوان داد

  بنابراين چه کار می توان کرد؟

راه اين است که به خود جمھوری اسمی، يعنی به خود 
زندانبان چنان فشار زياد و قدرتمندی وارد شود که ناچار 

ھيچ فشاری از طريق . شود خودش دِر زندان را باز نمايد
به يک اکسيون و شب ھمبستگی به زندانبان رفتن ما 

ولی اگر ما برويم به اين نھادھای بين . وارد نمی شود
المللی مانند اتحاديه ھای کارگری، آی ال او و غيره در 
خارج از کشور نشان بدھيم که کجا را بايد سنگ بزنند، 
يعنی نقطۀ فشار را به آن ھا نشان بدھيم، آن ھا ھستند که 

می آورند و رژيم چون دارد خودش را با  به رژيم فشار
سيستم جھانی منطبق می کند و بايد يک سری قوانين آن 
ھا را اجرا بکند، ناچار است به آن ھا امتياز بدھد؛ اين 
نھادھا ھم تحت فشارند از سوی فعالين چپ و اتحاديه 
ھای کارگری درجاھايی که دارند اين فشار را وارد می 

می شوند که اين تقاضاھا را انجام  کنند، بنابراين مجبور
رژيم : دھند و در اين صورت است که يک اتفاقی می افتد

متوجه می شود که اين کارگران تنھا نيستند و در سراسر 

دنيا حامی دارند، و تنھا امکان عملی و زمينی که بتواند 
فشار بياورد تا در زندان باز گردد، ھمين مورد است؛ اين 

ته شود و از اين ندانم کاری ھا خارج بايد به بحث گذاش
شويم و بر سر ھمين تاکتيک ھای کنکرت بحث بکنيم و 

  .به شکل يک اتحاد عمل آن را عملی کنيم

سؤال؟ فعالين کارگری که ھم اکنون در زندان ھا به سر 
در اين مورد چه بايد . می برند با مشکل مالی مواجه شدند

  کرد؟

اھميت است نه فقط برای اين دقيقاً يک موضوع بسيار با 
کارگران زندانی که ھم اکنون در زندان ھا به سر می 
برند، بلکه بايد به عنوان بخشی از مبارزه، به يک سنت 
تبديل بشود که وقتی کارگری به زندان می رود خيالش از 
اين بابت راحت باشد که خانواده اش گرسنگی نخواھد 

ان در . ومت کندکشيد و بنابراين آن کارگر می تواند مقا
اشارات رفيق محمد اشرفی بود که بخشی از انگيزۀ 

  .شاھرخ زمانی در مقاومتش، ھمين حمايت ھا است

به خصوص اين مسألۀ مالی بسيار حياتی است برای اين 
که کارگر زندانی بتواند مقاومت کند و رژيم نتواند او را 

قه بنابراين ھر کسی با ھر مقدار سمپاتی و يا ع. بشکند
ای به جنبش کارگری که خواھان حمايت از اين جنبش 
است، بايد به وضعيت معيشتی کارگری که زندانی است، 
فکر بکند؛ با توجه به اين که ھمين کارگر حتی وقتی در 
زندان ھم نيست نمی تواند با درآمد ناچيز خود مخارج 
زندگيش را تأمين کند، حا که در زندان است ھمان 

در نتيجه يک راھی برای اين . را ھم ندارد مقدار ناچيز
  . موضوع بايد پيدا کرد

يک سری افرادی ھستند که کمک ھای مالی می کنند، 
ولی اشکاتی اساسی در اين جا به وجود می آيد و آن ھم 
به اين شکل است که مثً شخصی، يک گروه و يا جريان 
 سياسی را می شناسد و به آن جريان سياسی پولی را می

در اين جا به طور علی العموم می گويند  - دھد تا به ايران
در اين وسط يک سری . منتقل کنند -»به جنبش کارگری«

مسائل بوروکراتيکی درحال شکل گرفتن است، در واقع 
به وسيلۀ کمک ھای مالی بوروکراسی را رشد می دھند 
و اين ھا به جنبش کارگری تزريق نمی شود و به فن 

داده می شود و آن ھم ھيچ ربطی به جنبش فرد و گروه 
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ندارد، بلکه فقط آن فرد کارگر و يا آن گروه کارگری، 
بايد مابه ازای . صاحب يک مقدار کمک مالی می گردد

اين کمک ھا در جنبش ديده شود، مثً با اين پول ھا 
اين جور .... بروند کاغذ بخرند و اعميه چاپ کنند و

ست، ولی در مورد کارگر مسائل، مسألۀ کمک مالی ا
زندانی، ھمان خورد و خوراک داخل زندان او و خانواده 
اش وابسته است به اين پول، بنابراين برای اين که اين 
اشکات پيش نيايد بھترين روش، يک سنت شناخته شده 
در تمام جھان، اين است که مانند تمام جاھای ديگر يک 

ناخته شدۀ جنبش کميسيون متشکل از فعالين باسابقه و ش
کارگری در داخل يا خارج ساخته شود و ھرکسی و ھر 
گروھی که می خواھد کمک مالی بکند، برای اين 
کميسيون بفرستد و از ھر گرايشی می تواند باشد و ھر 

   .اختفی ھم دارند ربطی به اين کميسيون ندارد

به ھمين دليل اين کميسيون تشخيص می دھد که به چه 
ی بدھد و برای چه کاری اين پول را جمع کسی کمک مال

می کند و چگونه ارسال بکند، و چه تضمين ھای زم 
اين کميسيون حتی . دارد که به دست آن کارگر می رسد

می تواند در مورد اختفات روزی که وجود دارد و اين 
چرا بايد . قدر باعث انشقاق شده است ھم شکل بگيرد

ا اين بھانه که تو اين يکی کسی ديگر را حذف بکند، ب
مبلغ را گرفته ای و خوردی و يا تو پول را برای خودت 

يک کميسيون حل اختف برای اين مسائل بايد ! برداشتی
به وجود آيد که بنشينند اين مشکت را حل بکنند، ولی 
اين در يک سطح کن تر است که بعداً اگر فرصتی شد 

   .اين مسأله را باز خواھم کرد

طور اخص در مورد زندانی کارگر بسيار  ولی به
ضروری است که چنين کميسيونی ايجاد شود که ھر فرد 
و ھر گروھی در جھان ھست، بداند به کجا بايد کمک 

  .بکند که از آن طريق به زندانيان کارگر انتقال پيدا نمايد

                           .با تشکر از شما

  ١٣٩٢خرداد  ٣١

  

  

  

  مباحث تئوريك

  دورۀ دگرگونی ھای انقبی: دورۀ گذار

  بخش سوم و پايانی

  اليف چاغلی

  آرام نوبخت: ترجمه

  دورۀ گذار، در پيوند با انقب جھانی است

از آن جا که سرمايه داری نظامی جھانی است، انقب 
اجتماعی برای سرنگونی آن نيز بايد ابعادی جھانی، و نه 

سرمايه داری به بنابراين گذار از . ملی، داشته باشد
کمونيزم تنھا زمانی می تواند معنای کامل خود را بيابد 
که انقب سياسی در مقياس جھانی پيروزمند باشد؛ يعنی 
زمانی که حاکميت سياسی بورژوازی جھانی به پايان 

  .برسد

شرايط نوين اجتماعی در دورۀ گذار تحت ديکتاتوری 
ھمان طور که . پرولتاريا، در واقع از خ پديد نمی آيد

مارکس اظھار داشت، اجتماعی کردن نيروی مولد به 
عنوان امری که پيش تر در نتيجۀ توسعۀ سرمايه محقق 
گرديده است، اکنون از مناسبات توليدِی دست و پاگير 
سرمايه داری رھا می گردد و آزادی برای يک توسعۀ 

ساختمان «به ھمين معناست که . کامل به آن داده می شود
، ھرچند محصول آگاھانۀ طبقۀ کارگری »ليستیسوسيا

خواھد بود که خود را نيز از طريق يک انقبی اجتماعی 
تغيير می دھد، در تحليل نھايی مسألۀ اراده نيست، بلکه 
به وجود يا عدم وجود شرايط مادی به منظور تغيير 

  .بستگی دارد

دقيقاً در ھمين جاست که مارکس با عبارت مشھور خود 
ھيچ نظم اجتماعی تا پيش از آن که کليۀ «: دھد پاسخ می

نيروھای مولد مورد نيازش رشد يافته باشند، مضمحل 
نمی شود، و مناسبات توليدی برتر نوين ھيچ گاه پيش از 
آن که شرايط مادی وجود آن در چارچوب جامعۀ قديم به 
حد بلوغ نرسيده باشد، جانشين مناسبات توليدی قديمی 

  :ه می دھدو ادام» نمی گردد



 

 دورة دومدورة دوم  --هفتمهفتمسال سال   --13921392  تيرتير  --6622شمارة شمارة  

٣٨ 

بنابراين ناگزير بشر ھميشه برای خود مسائلی «
را پيش می کشد که قابل حل باشند؛ زيرا با 
موشکافی، ھميشه درمی يابيم که خود مسأله تنھا 
زمانی طرح می شود که شرايط مادی ضروری 
برای حل آن مسأله موجود باشند يا دست کم در 

  .)١۴(» فرايند شکل گيری باشند

رسش که آيا شرايط مادی برای سوسياليزم به البته اين پ
بلوغ رسيده است يا خير، در مقايس جھانی و نه ملی قابل 

چرا که شيوۀ توليد سرمايه داری، نه معّرف . پاسخ است
يک سازمان توليدی محدود در سطح محلی يا منطقه ای، 

اين رويکرد . بلکه بيانگر ايجاد يک نظام جھانی است
که بگوييم وجود کشورھای منفرد ھمان قدر صحيح است 

. و مجزا را نمی توان جايگزين وجود کّل جھان کرد

اکنون «بنابراين به وضوح می توان ديد اين نوع تفکر که 
که انقب جھانی ھمراه با انقبات در کشورھای 
پيشرفتۀ سرمايه داری پيش نمی رود، پس بايد راھی به 

يک کشور  سوی ساختن سوساليزم در چارچوب مرزھای
تا چه حد غيرعلمی و دور از مفھوم » واحد پيدا کنيم

  .مارکسيستی است

سرنگونی قدرت بورژوايی و ساختن قدرت کارگری، به 
لحاظ تاريخی دلت بر آغاز جنبش گذار از سرمايه 
داری به کمونيزم دارد، البته با اين قيد که ھنوز مقيد به 

ی يک با اين حال حت. محدوديت مرزھای ملی است
پيروزی جزئی اين جنبش تاريخی نيز بستگی به تداوم 

  .انقب در مقياس جھانی دارد

، يعنی تخصيص ابزار توليد ملی سازیحتی اگر پروسۀ 
به عنوان نخستين وظيفۀ انقب (به وسيلۀ دولت کارگری 

اجتماعی ، در سطح ملی آغاز شود، )پيروزمند پرولتری
ا در مقايس بين المللی مالکيت بر ابزار توليد تنھ کردن

به بيان ديگر، مالکيت دولتی در طول . قابل تحقق است
يعنی مالکيِت کل (دورۀ گذار ھنوز يک مالکيت اجتماعی 

در اين جا مالکيت . به معنای دقيق کلمه نيست) جامعه
دولتی، درست مانند تمامی جوامع طبقاتی، نه مالکيت 

حاکم  مشترک کّل جامعه، بلکه ھنوز مالکيت طبقۀ
بنابراين مالکيت دولتی را، با وجود آن . است) پرولتاريا(

که در دستان پرولتاريا باشد، نمی توان با مالکيت 
مالکيت دولتی پرولتاريا، يک . اجتماعی يکسان دانست

  .گام مھم به سوی مالکيت اجتماعی است، اما فقط يک گام

اجتماعی کردن واقعی مالکيت بر ابزار توليد، موضوع 
ماھيت اجتماعی واقعی ابزار توليد . معۀ بی طبقه استجا

تنھا زمانی می تواند به طور کامل به منصۀ ظھور برسد 
که دورۀ گذار، وظيفۀ تاريخی خود را در مقياس جھانی 

به عبارت ديگر، يک سازمان . به نتيجۀ پايانی برساند
اجتماعی که در آن ابزار توليد به ھمۀ مردم در سرتاسر 

ت رساند، ممکن خواھد بود، اگر و تنھا اگر نظام دنيا خدم
جھانی سرمايه داری مطلقاً پايان پذيرد و مرزھای ملی 

  .ناپديد گردد

مالکيت فردی بر اساس مالکيت مشترک بر ابزار «تحقق 
يعنی فرض ماليکت اجتماعی از سوی تک تک ، »توليد

، به معنای راه حّل تضاد ميان فرد و جامعه افراد جامعه
وقتی شرايطی که منجر به ازخودبيگانگی . ھد بودخوا

فرد نسبت به کار خويش می شود منحل می گردد، پديدۀ 
محو و فرِد آزاد عميقاً به نتايج کار خود عقه  بيگانگی

  .مند خواھد شد، يعنی کار به لذت مبدل خواھد گرديد

ھرچند مالکيت دولتی پرولتاريا، به عنوان مالکيتی که 
مالکيت سرمايه داری می زند، نقطۀ اتکايی  مھر پايان به

برای برنامه ريزی سوسياليستی توليد است، اما ھمه چيز 
در تحليل نھايی به اين بستگی دارد که آيا بھره وری 
اقتصادی از سطح بھره وری به دست آمده در نظام 

. مشکل ھمين است. جھانی سرمايه باتر ھست يا خير

در کشورھای عقب مانده  برای يک انقب پرولتری که
آغاز می شود، دست يافتن به چنين سطحی از بھره وری 

به ھمين . بدون ھمياری کشورھای پيشرفته ناممکن است
دليل، حتی اگر پس از انقب در چنين کشورھايی، 

مثل ملی سازی (تغييرات حقوقی در حوزۀ مالکيت 
توسعۀ اقتصادی ) صنايع و کلکتيويزه کردن کشاورزی

محظه ای در قياس با گذشته به ارمغان بياورد، اين  قابل
عقب تر از سطح سرمايه داری جھانی خواھد » توسعه«

بود، و با تش برای رسيدن به چنين سطحی بازشناخته 
اما آن چه مارکسيزم از توسعۀ اقتصادی می . می شود

توسعه ای که با الغای مالکيت خصوصی بر ابزار  - فھمد
بلکه نوعی توسعه . اين نيست -د شدتوليد محقق خواھ

است که از سطح به دست آمده در نظام سرمايه داری 
به ھمين دليل، اين که مالکيت دولتی را . فراتر می رود
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يک نقطۀ اتکای کافی درنظر بگيريم و صحبت از اين 
، چيزی »سوسياليزم درحال ساخته شدن است«کنيم که 

  .واقعيت نخواھد بودبه جز اشتباه گرفتن قوانين حقوقی با 

قانون ھرگز نمی تواند «ھمان طور که مارکس گفت، 
، يعنی تغييرات قانونی »فراتر از پايۀ ماّدی برود

بدون پشتوانۀ مادی، ناکافی بودن خود را برای ) حقوقی(
بنابراين اين که . تکامل و پيشرفت به اثبات خواھند رساند

نشانی از  مالکيت دولتی بر ابزار توليد را به تنھايی
حضور پروسۀ ساختن مناسبات توليدی سوسياليستی 
درنظر بگيريم، چيزی جز يک خيال خام حقوقی نخواھد 

مھم تر از ھمۀ اين ھا، مفھوم مناسبات توليدی . بود
سوسياليستی، به دورۀ سوسياليزم اشاره دارد و وجود 

اقتصادی را پيش فرض -سطح متناسبی از پشتوانۀ مادی
بات توليدی سوسياليستی به معنای مناس. می گيرد

مناسبات ميان توليدکنندگان آزاد در پروسۀ توليد، در 
  .نخستين فاز از جامعۀ بی طبقه است

اگر تمھيدات برای مناسبات توليدی سوسياليستی منظور 
نظر باشد، در آن صورت بايد از خصوصيات و ويژگی 

اما . ھای يک پروسۀ واقعی گذار، به موضوع نزديک شد
آغاز می » سوسياليزم در يک کشور«کسانی که از نقطۀ 

کنند،  اعم می کنند که مالکيت دولتی مشخصۀ استقرار 
مناسبات توليدی سوسياليستی است و به اين ترتيب به 
تئوريزه کردن انحرافاتی دست می زنند که تحت 

اما اين . ديکتاتوری ھای بورورکراتيک پديدار می گردند
و آن ھا تش کردند تا صورت مسأله  مسأله را حل نکرد

را پاک کنند؛ يعنی تناقض بنيادی چنين کشورھايی را به 
توليد » نقداً استقراريافتۀ«صورت تناقض ميان مناسبات 

. سوسياليستی و عقب ماندگی نيروھای مولد تعريف کنند

به عنوان مثال بتلھايم که سال ھا مدافع چنين ديدگاه ھايی 
از او و امثال او تقليد کردند، بود، و کسانی که 

ای تشبيه می » خيمه«ديکتاتوری بوروکراتيک را به 
کردند که قرار است به معنای استقرار مناسبات توليدی 

قرار بود که » خيمه«برای آن ھا اين . سوسياليستی باشد
! با نيروھای مولِد مناسبت برای سوسياليزم نھايتاً پر شود

بود که ماليکت دولتی در  مخرج مشترک ھمۀ آن ھا اين
شوروی و اقمار آن را به عنوان سوسياليزم تئوريزه می 
کردند، بدون آن که مناسبات توليدی را مورد سؤال قرار 

در واقع آن ھا با يکسان قلمداد کردن مالکيت دولتی . دھند

و مناسبات توليدی سوسياليستی، اظھار می داشتند که 
ادی قرار بگيرد، و با چنين قانون می توان فراتر از پايۀ م

بود که ھرج و مرجی تمام عيار در » ادای سھمی«
  .مارکسيزم به وجود آوردند

مفھوم مناسبات توليدی، متعلق به يک حوزه است و آن 
» حقوقی«اقتصادی است، و نه يک مفھوم -پشتوانۀ مادی

مناسبات توليدی به سطح . در ارتباط با اشکال مالکيت
درحالی که مناسبات توليدی . ی داردنيروھای مولد بستگ

می توانند عقب تر از سطح نيروھای مولد باشند، در 
تحليل نھايی ھرگز نمی تواند جلوتر از نيروھای مولد 
باشد، يعنی مناسبات توليدی اساساً به سطح نيروھای مولد 

به عنوان مثال درست ھمان طور . مقيد و مشروط است
به منظور فائق ) صنعتیانقب (که به يک توسعۀ کيفی 

آمدن بر مناسبات توليدی فئودالی و دست يافتن به 
مناسبات توليدی سرمايه داری نياز بود، شکل گيری 
مناسبات توليدی سرمايه داری نيز مستلزم جھشی در 
نيروھای مولد است که از سطح سرمايه داری در مقياس 

خف اين گفته به معنای وارونه . جھانی فراتر رود
  .دن فھم ماترياليزم ديالکتيک از تکامل جامعه استکر

دورۀ ديکتاتوری پرولتاريا، به عنوان يک دورۀ تاريخی، 
مرحله ای نيست که بتواند در درون مرزھای يک کشور 

بلکه دوره ای است تاريخی . زنده بنماند و به نتيجه برسد
که دربرگيرندۀ رشد انقب به انقب جھانی، بر اساس 

دست کم چند کشور پيشرفتۀ سرمايه داری،  گسترش به
چنان چه انقب پرولتری ھنوز به جھشی . خواھد بود

روبه جلو دست نيافته باشد تا بتواند بنيان ھای قلمرو نظام 
سرمايه داری جھانی را به لرزه در آورد، و تنھا بتواند به 
پيرامون سرمايه داری و نه ھستۀ مرکزی آن ضربه زند، 

) اگر استقرار يافته باشد(قدرت کارگری در آن صورت 

در معرض فشار خردکنندۀ اين شرايط عينی قرار خواھد 
در اين حالت، حاکميت پرولتاريای سازمان يافته . گرفت

به مثابۀ يک دولت بر پروسۀ توليد، زير سايۀ سنگين 
. قلمرو نظام سرمايه داری جھانی قرار خواھد گرفت

ت کارگری در انگلس به مشکت پيش روی قدر
شرايطی اشاره کرده بود که انقب جھانی پرولتری به 
ناگھان نه در مراکز حياتی سرمايه داری، بلکه در 
کشورھای پيرامونی آغاز می گردد، يعنی در نقاطی که 

  :تناقضات سياسی در آن شدت يافته است
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ما را نابه ھنگام به قدرت ... اگر يک جنگ «
اصلی ما خواھند بود؛  برساند، تکنسين ھا دشمنان

آن ھا تصميم خواھند گرفت و ھر جا بتوانند به ما 
يا بايد از ارعاب عليه آن ھا . خيانت خواھند کرد

استفاده کنيم، يا در غير صورت فريب خواھيم 
  ».خورد

خطری که انگلس خاطر نشان کرده بود، زمانی تحقق 
پيدا کرد که انقب پرولتری، محدود به کشوری عقب 

با وجود جھشی تاريخی به دنبال . ده نظير روسيه شدمان
، پرولتاريای روس نتوانست بر ١٩١٧انقب اکتبر 

نارسايی ھای عظيم خود در اقتصاد و کشاورزی غلبه 
در نتيجه . کند، چرا که انقب اروپا به ياری آن نيامد

پرولتاريا قادر نبود به طور کامل به قدرت حاکم بر 
به عنوان مثال، نتوانست تکنسين . ودپروسۀ توليد مبدل ش

ھا را تحت کنترل خود دربياورد؛ برعکس، متأسفانه، 
خود تحت انقياد ھژمونی بورورکراسِی درحال بازگشت 

  .قرار گرفت

آن چه به واقع در اتحاد جماھير شوروی وجود داشته، 
. تئوريزه شده است» سوسياليزم واقعی«سال ھا به عنوان 

ح مارکسيست ھا کتاب ھا در اين اصطبسياری از به
آن ھا ساختار اقتصادی اتحاد جماھير . مورد نوشته اند

شوروی را به عنوان نمونۀ گذار از سرمايه داری به 
کمونيزم معرفی کرده اند؛ چنين ادعايی را طرح کرده 
اند، بدون بررسی اين که آيا دولت، يک دولت کارگری 

ط دمکراسی بوده است يا خير؛ بدون بررسی پيش شر
کارگری، يعنی اصلی که مارکس شرط بنيادی برای 

در واقع دولت کارگری . دورۀ گذار عنوان کرده بود
، بعدھا با ظھور ١٩١٧بيرون آمده از دل انقب اکتبر 

» شورايی«ضّد انقب بوروکراتيک نابود گشته و دولت 

. بوروکراتيک استحاله يافته بود- به يک دولت استبدادی

نابودی ديکتاتوری پرولتاريا، که شرط بنيادی  بنابراين
پيشرفت از سرمايه داری به کمونيزم است، به پايان 

. ديناميسم دورۀ گذار در اتحاد جماھير شوروی انجاميد

اجتماعی، بر پايۀ شيوۀ -يعنی يک پروسۀ جديد اقتصادی
گرا، با قدرت مطلق استالينيزم، دولت - توليد استبدادی

  .آغاز گرديد

  

  ::ارۀ خرده امپرياليزمارۀ خرده امپرياليزمدربدرب

  ترکيه به عنوان قدرتی منطقه ایترکيه به عنوان قدرتی منطقه ای

متن پيش رو، بخشی از مقاله ای است با عنوان  :توضيح
ترکيه به عنوان قدرتی منطقه : دربارۀ خرده امپرياليزم«

به قلم اليف چاغلی، از تئوريسين ھای سازمان » ای
در ترکيه که به دنبال بحث ھايی » مارکسيست توتوم«

رياليزم در عصر حاضر، به فارسی ترجمه پيرامون امپ
  .شده است

***  

موضوع ُخرده امپرياليزم ابعاد مناقشه انگيزی دارد که 
ھر يک سرشاخۀ اختفاتی بر سر نحوۀ درک امپرياليزم 

چپ جھانی به طور اعم، و چپ . يا جھانی سازی ھستند
ترکيه به طور اخص، به دليل ناديده گرفتن تمايز ميان 

ماری و امپرياليستی سرمايه داری، به مراحل استع
يک نمونه از . رويکردھای سياسی نادرستی درغلتيده اند

چنين رويکردھايی را می توان در ارزيابی کشورھايی 
نظير برزيل، آرژانتين و ترکيه به عنوان شبه مستعمره يا 

ھرچند اين گونه موضع گيری . نومستعره، مشاھده کرد
ولی شاھديم که اخيراً نيز در  ھا سال ھا غالب بوده اند،

چارچوب بحث ھای پيرامون جھانی سازی جان تازه ای 
يک نمونۀ تيپيک آن، . به خود گرفته و عمومی شده اند

اين است که جھانی سازی تحت نظام سرمايه داری را 
يک وضعيت تکامل يافته تر از امپرياليزم به حساب نمی 

ا مرحله ای آورند و انکار می کنند، و در عوض آن ر
  .معرفی می نمايند» امپراتوری«جديد از 

- منشأ اين گونه ديدگاه ھا، که به رويکردھای جھان سوم

دامن می زنند، آکادميسن ھای غرب بوده اند که  ١گرا
اين . عموماً ھم خود را مارکسيست خطاب می کنند

در بين چپ  ٢مواضع که با سوسياليزم ملی توسعه گرا
م آميخته است، جريان ھای چپ سنتی استالينيست درھ

خرده بورژوايی در کشورھايی نظير ترکيه را ايجاد و 
و امروز گويی اين گفته اثبات می شود که . تغذيه کرد
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، چرا که مناسبات »تاريخ چيزی نيست جز تکرار«
نابرابر در جھان سرمايه داری ھنوز ھم به عنوان نوعی 

شگرد  معرفی می گردند، و بنابراين» استعمار نو«
مغلطه ھای چپ خرده بورژوايی به ھمين ترتيب حفظ و 

  .تقويت می شود

در واقع اين دسته از گروه ھای چپ، شايستۀ آن ھستند 
، چرا که »انقبی«خوانده شوند، نه » محافظه کار«که 

از بسياری تغيير و تحوت مھمی که به دنبال سقوط 
ته و اتحاد شوروی و مانند آن آغاز گرديد، درس نگرف

. ھنوز با گذشته و اشتباھات خود تسويه حساب نکرده اند

بلکه می . اين موضوع فقط به ترکيه مربوط نمی شود
توان بازتاب ھای آن را در گوشه و کنار جھان مشاھده 

با اين وجود واضح است که اين مشکل در ترکيه . کرد
جدی تر است، چرا که در اين جا گرايش ھای چپ خرده 

دليل ويژگی ھا و خصوصيات تاريخی و  بورژوايی به
  .اجتماعی ترکيه، بسيار وسيع و ريشه دار ھستند

بنابراين درک صحيح از تغيير و تحولی که کشورھای 
سرمايه داری نظير ترکيه از خل سازوکار جھانی 

. سرمايه داری پشت سر گذاشته اند، بسيار حياتی است

سته است، ھرچند ترکيه به قدرت ھای امپرياليستی واب
ولی اکنون به يک کشور خرده امپرياليست مبّدل شده 
است که در آن سرمايه داری با جھش ھا و پرش ھايی 

در نتيجۀ اين فرايند تغيير، بورژوازی ترکيه . توسعه يافته
درگيری . درد ناشی از پوست اندازی را تجربه می کند

ھای درونی در داخل بلوک قدرت بورژوازی که مدت 
امروز . امه دارد، انعکاس ھمين امر استھاست اد

بورژوازی ترکيه اساساً از نظر چگونگی درک مشکت 
قابل توجه ترکيه و سياست جھانی و متعاقباً بسط 
رويکردھای سياسی متناظر با آن، به دو پاره تقسيم شده 

  .است

ھرچند طيف گسترده ای از موضع گيری ھای متفاوت، 
، وجود دارد، ولی می با وجود برخی اختفات ظريف

توانيم به طور کلی اين دو گروه را مدافع وضع موجود و 
جبھۀ ليبرال مسيری را پيش می . ليبرال محسوب کنيم

کشد که سطح کنونی سرمايه داری ترکيه و نياز به توسعه 

غيرنظامِی مدافع - اقشار نظامی. مستلزم آن است ١طلبی
يدان وضع موجود، به عنوان نيروی محافظه کار م

سياسی بورژوازی، با وجودی که زير فشار حاصل از 
ضروريات اقتصادی تضعيف می شوند، ولی از مقاومت 

ھمان طور که به راحتی می . کردن دست برنداشته اند
توان از تنش ھای بی وقفه در حيات سياسی کشور ترکيه 

چنان به عنوان سّدی در دريافت، چنين نقاط مقاومتی ھم
ه حل ھای سياسی فوری و بی دردسر برابر اتخاذ را

  .نسبت به ملزومات اقتصادی عمل می کند

نمايندگان ھوشمند بورژوازی به خوبی آگاھند که برای 
بيش تر به جلو راندن سرمايه داری ترکيه، فائق آمدن 

از منظر . برای اين موانع امری ضروی و حتمی است
 جبھۀ طبقۀ کارگر و برای ھدايت يک مبارزۀ انقبی

مؤثر عليه سرمايه داری نيز اين يک ضرورت مطلق 
است که نيروھای انقبی پيشتاز اين جبھه، واقعيات 
جھان و کشور را خارج از کليشه ھای خرده بورژوايی 

  .ارزيابی کنند

  خرده امپرياليزم به چه معناست؟

ما در جايی ديگر به تفصيل به ويژگی ھای سرمايه داری 
وجوه اختف ميان اين باترين  امپرياليستی پرداختيم و

مرحلۀ توسعۀ سرمايه داری را با دورۀ استعمارگری بيان 
به ). اليف چاغلی، از استعمارگری تا امپرياليزم(کرديم 

عوه تأکيد کرديم که درک و پذيرش اين موضوع که 
توسعه طلبی امپرياليستی و توسعه طلبی استعماری دو 

استراتژی مبارزۀ  مفھوم غيريکسان ھستند، از نظر
  .انقبی پرولتاريا فوق العاده مھم است

اجازه دھيد به اختصار ويژگی ھای اساسی مرحلۀ 
امپرياليزم، . امپرياليستی سرمايه داری را  يادآوری کنيم

نظام سرمايه داری جھانی بر پايۀ برتری و تفّوق سرمايۀ 
امپرياليزم يک شيوۀ توسعه طلبی است که از . مالی است

رقابت امپرياليستی، که . ابت انحصاری بيرون می آيدرق
متمايز از دورۀ استعمارگری سرمايه داری است، نه با 
جستجو برای تقسيم جھان بر اساس مرزھای جغرافيايی، 
که اساساً برای تقسيم حوزه ھای نفوذی که دست سرمايۀ 
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سرمايه . مالی را باز بگذارد، به حرکت واداشته می شود
حلۀ امپرياليستی خود به دنبال غلبه بر داری در مر

ملت، -المللی شدن نيروھای مولد و دولتتناقض ميان بين
  .از طريق جابه جايی و تحّرک جھانی سرمايۀ مالی است

اگر بخواھيم سرمايه داری امپرياليستی را بر حسب ھمين 
که در جھان امروز نيز به  -خصوصيت اخير تعريف کنيم

می توان گفت که باترين  -استمراتب برجسته تر شده 
مرحلۀ سرمايه داری به معنای يک اقتصاد جھانی است 

. که بر مبنای قانون رشد ناموزون و مرکب عمل می کند

نظام جھانی سرمايه داری يک ھرم ھيرارشی تشکيل می 
پيشرفته، متوسط و «دھد که مراتب آن به طوری کلی به 

ای مختلف تقسيم می شوند و کشورھ» توسعه نيافته
سرمايه داری در اين ھرم مطابق با قدرت خود رتبه بندی 

در باترين مرتبۀ اين ھرم قدرت، کشورھای . می گردند
پيشرفتۀ سرمايه داری قرار دارند که ما به عنوان 

در مورد اين مقوله، مناقشۀ . امپرياليست توصيف می کنيم
ھرم، مناقشه انگيزترين مرتبه در اين . زيادی وجود ندارد

کشورھای سرمايه داری توسعه يافتۀ متوسطی ھستند که 
حرکتی روبه با نشان می دھند، و بنابراين طيف وسيعی 

  .از اختف سطح را به نمايش می گذارند

-اين که مراحل مختلف توسعۀ يک فرايند اقتصادی

اجتماعی را به شکل ايستا و ايزوله تجسم کنيم، منجر به 
ندی ھای شديداً سفت و سخت، اين خواھد شد که مرزب

عاميانه و مکانيکی ميان کشورھای سرمايه داری توسعه 
برای . يافتۀ متوسط و کشورھای امپرياليستی ترسيم کنيم

کسانی که واقعيت را از ديد محدود خود نگاه می کنند، 
درک تغييراتی که درحال رخ داده بوده است، ناممکن می 

ببينند و درک کنند، يا  آن ھا يا قادر نيستند که. نمايد
تمايلی ندارند که بپذيرند کشورھای سرمايه داری توسعه 
يافتۀ متوسط درحال حرکت به سوی تبديل شدن به قدرت 
امپرياليستی بوده و در اين راستا فرايندھای تغيير 

با اين حال برای کسانی که به . ساختاری را طی کرده اند
ند، روشن روش ديالکتيکی به موضوع نزديک می شو

است که سرمايه داری در آن دسته کشورھايی که مراتب 
مختلفی از توسعه را در ھرم ھيرارشی قدرت دارند 

ساختارھای . ، ساکن و ايستا نيست)با، وسط و پايين(
به (اجتماعی مختلف عموماً در حرکت اند -اقتصادی

  ).سمت با و گاھی پايين

مثً در . شکست يک تحليل عميق تر، کليشه ھا را خواھد
عمل به نفع کشورھای امپرياليستی نيست که مانند دورۀ 
استعمارگری، يک کشور وابسته را به لحاظ اقتصادی در 
حالت انفعال و عقب ماندگی، و صرفاً به عنوان منبع مواد 

در عصر امپرياليزم، روابط متقابل . خام نگاه دارند
برای به اقتصادی ميان کشورھای مختلف سرمايه داری، 

حرکت درآوردن چرخ ھای اقتصاد مطلقاً ضروری 
بازار سرمايه داری ضرورتاً بايد در تمامی . ھستند

کشورھا، و نه فقط در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری، 
  .نشو و نما کند

بنابراين اين ايده که امپرياليزم به کل کشورھای خارج از 
ظ مدار کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری را به لحا

اقتصادی عقب می زند، نه با واقعيات سازگار است نه با 
سرمايه داری امپرياليستی، وابستگی . تحليل مارکسيستی

متقابل ميان کشورھای سرمايه داری با سطوح مختلف را 
و تنھا با بلوغ مرحلۀ . با روابط نابرابر منعکس می کند

امپرياليستی است که اين حقيقت که سرمايه داری نظامی 
انی است، يعنی يک نظام اقتصادی که عملکردی جھ

جھانی را ايجاد می کند، معنای کامل خود را به دست می 
  .آورد

کّل تاريخ گوشه و کنار جھان از اواسط قرن بيستم به اين 
طی اين سال ھا کشورھای . سو، مؤيد ھمين امر است

بسياری با ابعاد مختلف، به لحاظ اقتصادی و سياسی 
شده اند، ھرچند به شکل مرکب و از دستخوش تغيير 

خل بحران ھای ناشی از قوانين عملکرد نظام سرمايه 
ملت ھا در کشورھای مستعمره ساخته شد و -دولت. داری

درست مانند . يک بازار سرمايه داری شروع به رشد کرد
مورد ترکيه، در برخی کشورھای بزرگی که روزی به 

ملت ھای -د، دولتموقعيت شبه مستعمره سقوط کرده بودن
جديد سرمايه داری به توسعۀ اقتصادی قابل محظه ای 

بنابراين کشورھای مستعمره و شبه مستعمره . دست يافتند
در گذشته، اينک در ھرم نظام سرمايه داری 
امپرياليستی، به عنوان کشورھای سرمايه داری توسعه 

و کشورھايی . نيافته يا توسعۀ يافتۀ متوسط جای گرفتند
ير ھند، برزيل و ترکيه که بزرگ و به لحاظ نظ

ژئواستراتژيک مھم ھستند، با گذشته زمان خود را به 
  .سطح قدرت ھای منطقه ای ترفيع داده اند
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سرمايه داری يک نظام اقتصادی است که بدون رقابت 
در سطح ملی و جھانی ميان سرمايه ھايی با نوع و 

رقابت  .ترکيب گوناگون، قادر به ادامۀ حيات نيست
سرمايه داری، انحصار سرمايه داری را خلق می کند و 
در عصر امپرياليزم که تحت سلطۀ روابط انحصاری 

بنابراين . قرار دارد، رقابت به سطوح باتری می رسد
رقابت انحصاری در ميان گروه ھای سرمايۀ کن، به 

در عصر امپرياليزم، اقتصاد نه فقط . حّد اعلی می رسد
چنين در ساير ترين کشورھا، بلکه ھم در پيشرفته

-مناسبات پيشا. کشورھای سرمايه داری متنوع می شوند

سرمايه داری توليد به شکل ھا و آھنگ ھای متعّددی 
مضمحل می گردند و مناسبات توليدی سرمايه داری در 

  .کشورھای مختلف تکامل می يابند

در نتيجۀ اين تغيير، سرمايه داری انحصاری می تواند 
حتی در کشورھايی که عموماً وجود يا عدم وجود سرمايه 
داری در آن ھا مورد سؤال بود، غالب گردد و برخی از 
آن ھا حتی می توانند به قدرت ھای خرده امپرياليست 

نيازی نيست که برای مشاھدۀ اين موضوع . تبديل شوند
ترکيه که روزی يک کشور سرمايه . خيلی دور برويم

ه بود، به دنبال رشد پرتب و تاب داری توسعه نيافت
، به يکی از کشورھای ١٩۶٠سرمايه داری پس از 

پس از . سرمايه داری توسعۀ يافتۀ متوسط تبديل شد
، يک فرايند تغيير ساختاری شتابزده در جھت باز ١٩٨٠

کردن درھا به سوی جھان بيرون وجود داشت، آن ھم 
ب تحت رژيم ھای بورژوايی غيرعادی ای که با سرکو

طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش، محيط زيست تقريباً 
در نتيجه . بی دردسری را برای سرمايه خلق کردند

ترکيه در ميان کشورھای سرمايه داری متوسط، رو به 
با حرکت کرد و به يک کشور خرده امپرياليست مبدل 

  .شد

مفھوم خرده امپرياليزم، معّرف موقعيتی است پايين تر از 
مپرياليستی که رتبه ھای باتری را در ھرم کشورھای ا

ھرچند . ھيرارشی امپرياليستی به خود اختصاص می دھد
يک کشور خرده امپرياليست ھنوز به اندازۀ کشورھای 
فوقانی از نظر اقتصادی قدرتمند نيست و به اندازۀ آن ھا 
در تعيين دستورکار جھان تأثير نمی گذارد، ولی مستقيماً 

بی را در منطقۀ خودش در کارخانۀ روابط توسعه طل
به ھمين . قدرت ھای بزرگ امپرياليستی ھدايت می کند

خاطر است که کشورھايی که در ميان کشورھای توسعۀ 
يافتۀ متوسط ترفيع می يابند، مقام خرده امپرياليست را 

  .احراز می کنند

واضح است که ميزان وابستگی يک کشور خرده 
رياليستی، در قياس با ساير امپرياليست به کشورھای امپ

کشورھای سرمايه داری که در اين سطح از توسعه 
آن دسته از کشورھای . نيستند، قطعاً سست تر است

سرمايه داری که به سطح قدرت ھای منطقه ای رسيده 
اند، گاھی می توانند برای حرکت مستقل تر بنا به منافع 

ذشت با گ. خود، قدرت ھای بزرگ را به مبارزه بطلبند
زمان شکل و ماھيت روابط آن ھا با قدرت ھای بزرگ 

به عنوان مثال . امپرياليستی، به منفعت آن ھا می انجامد
در ھمان حال که آن ھا روزی فقط ژاندارم سادۀ قدرت 
ھای بزرگ در مناطق خودشان بودند، اکنون به دنبال اين 
ھستند که ھمراه با قدرت ھای بزرگ برای رفع عطش 

  .ی شان حرکت کنندتوسعه طلب

اگرچه کشورھای خرده امپرياليست ھنوز خيلی قدرتمند 
نيستند که بخواھند در مقياس جھانی دستور صادر کنند، 
ولی واقعاً می توانند يک کانون قدرت را در مناطق 

ترديدی نيست که اين وضعيت . خودشان به وجود آورند
ت زمينۀ عينی را برای رقابت ميان کشورھايی با موقعي

برای مثال، وضعيت . مشابه در منطقه ايجاد می کند
آرژانتين و برزيل در امريکای جنوبی يا ترکيه و ايران 
در خاورميانه، بازتابی از اين نوع بستر عينی برای 

اين قبيل مناطق ھميشه پتانسيل نزاع و . رقابت ھستند
ھمان . اصطکاک بر پايۀ سودای توسعه طلبی را دارند

قابت ميان امپراتوری ھای عثمانی و طور که روزی ر
پارس در تاريخ وجود داشت، امروز ايران و ترکيه ھم، 
به عنوان ميراث ھای اين دو امپراتوری، ھر يک 

  .ادعاھای توسعه طلبانۀ خود را نسبت به منطقه دارند

برای مطالعۀ متن کامل، به انگليسی، به لينک زير رجوع 
 :کنيد

http://en.marksist.net/sites/mtw6/files/On%2

0Sub-imperialism-

%20Regional%20Power%20Turkey.pdf 
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  بين الملليبين المللي

  پيام ھمبستگی با اعتراضات کارگری در ترکيهپيام ھمبستگی با اعتراضات کارگری در ترکيه

 

  

گرايش مارکسيست ھای انقبی ايران، ھمبستگی کامل 
خود را با مبارزات کارگران و توده ھای تحت ستم ترکيه 
. عليه دولت سرمايه داری اين کشور اعم می دارد

کارگران ايران در طی سی سال گذشته، با وجود سرکوب 
سرمايه داری  - شديد، به مبارزۀ خود عليه رژيم اسمی

به (ھمبستگی طبقات کارگر ايران و ترکيه . ه اندادامه داد
عليه دولت ھای سرمايه خود، ) عنوان دو کشور ھمسايه

مسير را برای ايجاد فدراسيون سوسياليستی آتی در 
 .منطقه ھموار خواھد کرد

  زنده باد ھمبستگی بين المللی

  زنده باد سوسياليزم

  سرنگون باد سرمايه داری

بی ايرانگرايش مارکسيست ھای انق  

  ٢٠١٣ژوئيۀ  ٢۵

http://marxist.cloudaccess.net/turkey/534-

turkey-statement.html 

 

  

  

  :بحث آزاد

  تحّوت مصر

کارگران «بحث زير، به دنبال انتشار مقالۀ  :توضيح
، »وان المسلمين و کودتای ارتشمصر، بين منگنۀ اخ

نوشتۀ مراد شيرين و ترجمۀ آرام نوبخت، مندرج در 
  .صورت گرفته است ٦١نشريۀ ميليتانت شمارۀ 

  مسعود قھرمانی

سھند جان، اگر از اشکات کل اين نوشته بشود گذشت 
سرنگونی "کرد، به اين پاراگراف آخر خوب دقت کن 

گری خيلی وقت سرمايه داری از طريق انقب ھای کار
به ھمين خاطر است . است که در دستور کار قرار دارد

که وظيفۀ احيای مارکسيزم بيش از پيش ضروری شده 
می شود فقط يک نمونه از انقب کارگری ." است

رخداده را رفيق عزيز مراد شيرين ) انقبات پيشکش(
نشان بدھد؟ خوبه فھميديم ضرورت احيای مارکسيسم از 

  »گيرد کجا نشأت می

  آرام نوبخت

پيش از ھر چيز ممنون از دخالتگری شما . مسعود گرامی
در اين بحث؛ و اميدوارم که با تداوم چنين بحث ھای 
مھمی که نه از سر ارضای نيازھای روشنفکرانه، بلکه 
از ضرورت ھای موجود نشأت می گيرد، به نتايج 

  . مشخصی دست پيدا کنيم

: که می گوييد محور اصلی بحث شما در اين جاست

انقبات (ميشه فقط يک نمونه از انقب کارگری «
» رخداده را رفيق عزيز مراد شيرين نشان بده؟) پيشکش

، ١٩١٧در پاسخ می گويم، پس از تجربۀ انقب اکتبر 
حتی يک انقب سوسياليستی نيز رخ نداده، و در متن ھم 

  .خف اين ادعا نمی شود

ث بر سر اين است که مقصود کامً روشن است، بح
شرايط عينی کامً برای وقوع انقب سوسياليستی فراھم 
است، و بايد با کمال تأسف بايد گفت که از شدت پختگی 

دقيقاً مسأله . و آمادگی در آستانه گنديدگی ھم قرار دارد
اين که سرمايه داری دست کم از دسامبر . ھمين جاست

در تمامی عرصه به اين سو، وارد بدترين بحران  ٢٠٠٧
نه فقط اقتصادی و اجتماعی، که ھمين طور سياسی  -ھا
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، توده ھا در سرتاسر جھان بيرون ريخته اند، ولی -شده
چنين انقبی رخ نمی دھد، دقيقاً به معنای آن است که 
يک فاکتور ذھنی اصلی، يعنی رھبری انقبی، برای 
سمت و سو دادن به اعتراضات بالقوه و بالفعل وجود 

اين در حالی است که تمامی سازمان ھا و احزاب ! ندارد
با وجود تمامی ادعاھای خود، » کمونيستی«به اصطح 

کوچکترين تدارکی برای اين موضوع نديده اند و اين 
گونه است که در سر بزنگاه ھای تاريخی، اين چنين 

به ھمين دليل به درستی گفته شده . سقوط آزاد می کنند
دستور «ارگری، مدت ھاست که در است که انقب ک

و فعليت » تحقق«قرار دارد و اين فرسنگ ھا با » روز
وجود اين شرايط، و طغيان ھای . يافتن آن متفاوت است

مقطعی در گوشه و کنار، بيش از ھر چيز بی اعتباری و 
را ) و مدعی(سازمان ھا و احزاب موجود » بحران«

معناست؛ يعنی  احيای مارکسيزم ھم به اين. نشان می دھد
مارکسيزم انقبی را از زير آوار خروارھا حزب و 
سازمان بی ربط به متن مبارزات و جنبش کارگری، 

. بيرون آوردن و تدارک ديدن برای ايجاد رھبری انقبی

بدون عنصر رھبری انقبی، ھمان طور که شاھد بوده 
ايم، تمامی اعتراضات متأسفانه پس از چندی به انحراف 

تجلی اين . يا سير نزولی خود را آغاز می کنند رفته
) لنينيستی(رھبری انقبی، ھمان حزب پيشتاز کارگری 

قرار » دستور روز«است که آن ھم مدت ھاست در 
با ادعای (دارد، ولی يک دوجين سازمان و حزب 

خف آن حرکت ) »رھبری طبقه کارگر«مضحبک 
تر به مانع کرده و کاريکاتوری از آن ساخته اند که بيش
بدون اين . جنبش انقبی و عامل دافعه تبديل شده اند

ظرف، آگاھی حاصل از پراتيک مبارزاتی جامعه، ھرگز 
نمی تواند بين زمين و ھوا يا در خ باقی بماند و خود را 
در مقابل آگاھی وارونه و کاذبی که از سوی سازوبرگ 
طبقه حاکم و ارگان ھان آن در قالب ايدئولوژی 

رژوايی با شدت به مراتب بيشتری به درون جامعه بو
تنھا ظرفی که می تواند اين . تزريق می شود، حفظ کند

آگاھی را در درون خود متمرکز، حفظ و تقويت کند، 
چکيدۀ مبارزات عملی را به تئوری انقبی تبديل کند، و 
در چنين بزنگاه ھای تاريخی به عنوان خط رھبری 

مبارزات بازگرداند، چنين حزبی مجدداً به دل جامعه و 
در . به اين معانی ھستند» احيا«و » دستور روز«. است

انتھا مايلم که ساير نکات اشتباه در اين متن را برای بحث 
  .بيشتر حتماً مطرح کنيد

  با سپاس

  مسعود قھرمانی

عزيز، من روشنفکر ! آرام جان، مرسی از بابت جوابت
نبود و تنھا پاراگرافی  نيستم و قصدم ھم بل گرفتن از شما

از نوشته خودت را کپی کردم و پرسيدم کدام انقبات 
صورت گرفته؟ و اما اشکات ديگر مطلب از ديد من، 
به نکاتی اشاره کرده ای که مارکسيست ھا بايد به آن 

" توجه جدی داشته باشند که درآخربند دوم چنين آمده

پشتيبانی  مارکسيست ھای انقبی به ھيچ وجه نبايد به
اگر ھر . ازمرسی يا اخوان المسلمين بپردازند

سردرگم و گيجی تا ديروز گمان می کرد » مارکسيست«
که اين نيروھای ارتجاعی شايد بھبودی را درزندگی 
روزمرۀ کارگران مصر و ديگر اقشار تحت ستم و 
استثمار به ارمغان بياورند، ديگر اکنون نبايد توھمی 

ان، آن کدام مارکسيست انقبی آرام ج !"داشته باشند
) اخوان المسلمين(متوھمی است که به دنبال اسم سياسی 

با گله ھای حزب هللا اش راه افتاده که شما مورد خطاب 
قرار داده ای؟ فرد و يا ھر نيروی سردرگم و گيجی که به 
دنبال ارتجاع روان شده را که با ھيچ چسب دوقلويی نمی 

دولت " و در جای ديگر. چسباند) ھا(شود به مارکسيست 
اوباما آلترناتيو قابل اعتمادی در برابر رژيم سابق مبارک 

او اين است که » بھترين گزينۀ«ندارد؛ بنابراين اکنون 
استبداد را با حذف منفورترين چھره ھای آن بازگرداند، 

ھم به آن » دمکراتيک«اما در عين حال کمی چاشنی 
کا قادر به تحقق سناريو می اين که آيا امري. اضافه کند

شود يا خير، و اين که چنين چيزی احتماً چه قدر زمان 
خواھد برد، به اقدام کارگران و ساير اقشار تحت ستم و 

آرام جان، بارھا در مقاله ات از ." استثمار بستگی دارد
البرادعی نام آوردی، چرا؟ محال است شما البرادعی را 

يت ھای پيشينش آشنا نشناسی و با وظايف و مسئول
، آلترناتيو دولت اوباما نمی تواند باشه؟ مگر ھمين !نباشی

البرادعی در قيام اول مردم مصر نبود که خوارک کل 
مديای حاکم شد و به عنوان چھره مطلوب اپوزسيون به 
جامعه تزريق می شد؟ مگر امروز ھمين البرادعی نيست 

ھند و که بابت ھر اجابت مزاجی نظراتش را می خوا
منعکس می کنند؟ آيا در غياب و عدم ھمان طبقه ای که 

در مقاله ات توضيح ( ازش ياد کردی و با کمک ارتش 
نمی تواند آلترناتيو مناسبی برای ) مفيدی ھم ارائه شده

دولت آمريکای امکانگرا و غرب باشد؟ به ھرحال آرام 
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سؤات فراوانی در ! جان، جوابت بيشتر به دلم نشست
با مصر وجود دارد که ھنوز توسط احزاب رابطه 

مثً، درجدال بين قيام کنندگان . مارکسيستی پاسخ نگرفته
نيروی جان برکف و کف برلب و قمه به (و دولت مرسی 

درغياب طبقه کارگر و (اگر ارتش کودتا نمی کرد ) دست
حزبش که آلترناتيو است که راه نشان می دھد و قيام را 

دريايی از خون راه نمی افتاد؟ ... ) سازماندھی می کند و 
با توجه به دخالت ارتش و کودتا تا ھم اکنون چندين انسان 

آيا بايد به ! توسط ھمين جانوارن با قمه سخی شدند
حکومت اسمی و قوانين شريعه تمکين می کرد؟ تا طبقه 

  ...کارگر خودش را سازمان دھد و حزبش را بسازد؟ و

  آرام نوبخت

بی مقدمه به سراغ بحث . ی، ممنون از پاسخمسعود گرام
  .شما می روم

شما در ابتدا با اشاره به بخشی از متن مقاله، اين پرسش 
می شود فقط يک نمونه « مشخص را مطرح کردی که 

را رفيق  رخداده) انقبات پيشکش(از انقب کارگری 
  »عزيز مراد شيرين نشان بدھد؟

ر متن صحبت از من در کامنت قبلی توضيح دادم که د
برای انقب کارگری می شود، و اين » دستور کار«

فرسنگ ھا با تحقق و فعليت يافتن خوِد انقب متفاوت 
ضمناً بديھی است که در اين جا ما از انقب به (است 

مفھوم مارکسيستی، و نه مفھوم ژورناليستی متداول 
شما دقيقاً از کجای متن، ادعای ). صحبت می کنيم

پذيرفتن انقب را استنباط کرده ايد که حا  »صورت«
ذکر يکی دو نمونه از آن را طلب می کنيد؟ توضيح داده 

انقبی و خود انقب بايد -شد که بين شرايط عينی پيشا
تمايز قائل شد، و اين که اولی ھرگز جبراً و خودبه خود 

چرا که انقب سوسياليستی، . به دومی تبديل نمی شود
قبی است که قرارست به شکل آگاھانه، نخستين ان

بابرنامه و با بيشترين درجۀ فعاليت، مشارکت و 
دخالتگری با محوريت طبقۀ کارگر صورت بگيرد، و 
ھمۀ اين شرايط عينِی مھيا، نياز به يک مؤلفۀ ذھنی دارد 
به نام رھبری انقبی که تجلی آن در حزب پيشتاز 

ايط عينی و لنينيستی است؛ در غير اين صورت، شر
اولی زمينه را . ذھنی می توانند در دو سوی مختلف برند

برای انقب کارگری مھيا کند، ولی دومی در مقابل اين 
اين موضوع در بند چھارم از متن . انقِب بالقوه بايستد

بار ديگر مشاھده «: مقاله به اين شکل گفته شده است
به انقب کرديم که نضج يافتن شرايط عينی که می تواند 

منجر شود، ممکن است تماماً برخف آھنگ شرايط 
  ».ذھنی باشد

با اين وجود شما مجدداً با بازگشت به صورت سؤال، می 
تنھا پاراگرافی از نوشته خودت را کپی کردم و «: گوييد

  .»پرسيدم کدام انقبات صورت گرفته؟

به اين ترتيب من ھم پاراگرافی از جواب قبلی خودم را 
پس از تجربۀ انقب اکتبر «: می کنم و می گويمکپی 

، حتی يک انقب سوسياليستی نيز رخ نداده، و ١٩١٧
  ».در متن ھم خف اين ادعا نمی شود

انقب در عصر حاضر ھيچ چيز جز انقب 
سوسياليستی نمی تواند باشد، منتھا در کشورھای عقب 

يعنی ھم وظايف (مانده با وظايف و تکاليف مرکب 
دمکراتيکی که - سياليستی و ھم وظايف بورژواسو

بورژوازی اين قبيل کشورھا تاريخاً بايد به انجام می 
رساند، ولی ھرگز ظرفيت انجام و تکميل آن را داشت، 
بنابراين انجام آن ھم به طبقۀ کارگر پس از تسخير قدرت 

اين انقب سوسياليستی، مدت ھاست ). موکول می شود
  .رار داردق» دستور روز«که در 

بنابراين نتيجۀ منطقی اين بحث آن است که تمامی 
سازمان ھا و احزاب به اصطح کمونيست، نه فقط 
پيوندی با مبارزات نداشته اند، بلکه کاريکاتوری از 

اوج اين کاريکاتور (حزب انقبی طبقۀ کارگر ساخته اند 
را می توان در حزب کمونيست کارگری و بحث ھای 

اين ). مورد حزب و قدرت سياسی ديد منصور حکمت در
گونه است که چنين احزابی نه فقط در مصر، بلکه ھمين 

بودن را » حزب طبقۀ کارگر«طور در ايران، ادعای 
دارند، ولی در سر بزنگاه ھا غايب ھستند، پس اگر 
ادعايشان صحيح است بايد مسئوليت عقب ماندگی و 
شکست ھای پی در پی مبارزات طبقۀ کارگر و 

نگرفتن انقب را در طی تمامی اين سال ھا » صورت«
  .به گردن بگيرند

بنابراين به عنوان جمع بندی می گويم که متأسفانه انقب 
سوسياليستی با وجود آمادگی پيش شرط ھای عينی خود، 

نگرفته است، ولی اين به آن معنا نيست که » صورت«
گرفتن و » صورت«. قرار ندارد» دستور روز«در 
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ق انقب سوسياليستی، از مجرای حزِب انقبی طبقۀ تحق
کارگر صورت می گيرد، و اين ھمان چيزی است غايب 

برای طونی . است و بايد برای ساخت آن تدارک ديد
نشدن بحث مرتباط با انقب، شما را ارجاع می دھم به 

  :جزوۀ زير

http://militaant.com/?p=1835 

با اين حال شما بدون اعم موضع در مورد اين بخش، 
متن » اشکات ديگر«با تکرار ھمان سؤال قبلی، به 

پرداخته ايد و اين بار با اشاره به پاراگراف ديگری از 
  : متن، می گوييد

آن کدام مارکسيست انقبی متوھمی است که به دنبال «
با گله ھای حزب هللا اش ) ان المسلميناخو(اسم سياسی 

راه افتاده که شما مورد خطاب قرار داده ای؟ فرد ويا ھر 
نيروی سردرگم و گيجی که به دنبال ارتجاع روان شده 

) ھا(را که با ھيچ چسب دوقلويی نمی شود به مارکسيست 

  .»چسباند

بسيار خوب، اوً در آن جمله ای که از متن نقل کرديد 
ۀ مارکسيست در گيومه قرار گرفت تا چنين عمداً واژ

سوء برداشتی پيش نيايد؛ قطعاً اين نيروھا مارکسيست 
تمام . نيستند، و چه می شود کرد خود را چنين می نامند

محور بحث حول اين است که طبقۀ کارگر، مثً در 
، )ھرچند درست مانند ساير کشورھا نظير ايران(مصر 

اين يعنی سازمان ھای . فاقد حزب انقبی خود است
مصر گرفته تا ) استالينيست(موجود، از حزب کمونيست 

ھای »تروتسکيست«(سوسياليست ھای انقبی مصر 
، ارتباطی به طبقۀ )SWPخودخوانده و باقی مانده ھای 

کارگر ندارند، و سال ھاست که حتی به لحاظ نظری ھم 
  . از مارکسيزم انقبی گسست کرده اند

مصر که ) استالينيست(که حزب کمونيست اين گونه است 
می خواند، طی بيانيه ای به » انقب«وقايع کشور را 

استقبال خود را از بيانيه نيروھای «تاريخ اول ژوئيه، 
ما بر احترام اين بيانه «: و می گويد» دارد مسلح ابراز می

به نقش نيروھای مسلح به مثابه مدافعين امنيت ملی و 
دم مصر، بدون دخالت در عرصه اراده و انتخاب مر

  ».کنيم تأکيد می... سياسی مغاير با ماھيت کار آن

http://www.hafteh.de/?p=45493 

که به سوسياليست ھای انقبی  SWPبه ھمين ترتيب 
مصر خط می دھد، سال گذشته طی مطلبی اعم کرده 

. اخوان المسلمين، نمايندۀ جناح راست انقب است«: بود

به ھمين دليل ما در کنار اخوان ... ضّد انقب نيست
المسلمين درحال بسيج نيروھا برای اعتراضاتی عليه 

  )٢٠١٢ژوئن  ٥(» کودتای نظامی ھستيم

http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id

=28841 

ھای گيج، به اين گونه جريانات »مارکسيست«بنابراين آن 
بنابراين وقتی گفته می شود مارکسيست ھای . اشاره دارد

انقبی بايد خط مستقلی را پيش ببرند، يعنی اين که نه از 
  .کودتا و ارتش و نه از جبھۀ مرسی حمايت کنند

عيت اجتماعی در مصر ھم ھمين است که دشواری وض
عده ای گمان می کنند طرفداران حرکت ارتش تماماً 

و حاميان مرسی و اخوان المسلمين تماماً » مترقی«
البته ای کاش مرزبندی در مسائل . ھستند» ارتجاعی«

ولی موضوع دقيقاً اين . اجتماعی تا اين حد ساده بود
ناطق محروم، جاست که اخوان المسلمين سال ھا در م

فقيرنشين و حتی در ميان کارگران سازماندھی و تبليغ 
کرده بود، بنابراين اکنون بخشی از اين اقشار بدنۀ 

بنابراين آن ھا را (اجتماعی به اشتباه حامی او ھستند 
خطاب کردن، بدون در نظر داشتن » گله ھای حزب هللا«

و ترکيب طبقاتی و مطالبات آنان، چيزی را حل نمی کند 
بيشتر يک واکنش ليبرالی است تا يک تحليل 

برعکس طبقۀ متوسطی که عموماً گرايش ). مارکسيستی
ھای ليبرال، سکور، چپ، آنارشيستی و غيره دارد ھم 
به اشتباه گمان می کند که بايد از حرکت ارتش در تقابل 

جای غايب مارکسيست ھای انقبی . با مرسی حمايت کند
در صورت وجود . جا می توان ديد و حزب پيشتاز را اين

يک خط رھبری انقبی، اقشار وسيعی از ھر دو گروه 
جذب مواضع انقبی می شدند و مسير ديگری جدای اين 

 .دو اردوگاه طی می شد

ثانياً، واضح است که ھرکسی می تواند خود را 
مارکسيست خطاب کند؛ معموً در اين حالت مدعی 

ريف مارکسيزم درنظر می خودش را معيار و مقياس تع
گيرد؛ اما ميزان دوری و نزديکی اين ادعا نسبت به 
سوسياليزم عملی و انقبی مارکسيستی، دست کم در 
سطح نظری، زمانی مشخص می شود که برداشت و 
موضع اثباتی مدعی در مورد مفاھيم حزب، تسخير 
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قدرت، انقب، دورۀ گذار، دولت کارگری، سوسياليزم و 
بنابراين نقد به مواضع و عملکرد . ن شودغيره بيا

انحرافی احزاب و سازمان ھای چپ در کشوری مثل 
ھر گرايشی که خود را با . مصر، بخشی از ماجراست

تعلقات مارکسيستی معرفی می کند، بايد ضمن مرزبندی 
و ريشه ھای آن » علت«نظری با اين جريانات، 

طر مثً به ھمين خا. انحرافات نظری را ھم توضيح دھد
ديکتاتوری «حزبی شبيه به حزب کمونيست کارگری که 

حذف » برنامۀ يک دنيای بھتر«را از » انقبی پرولتاريا
است و » کمونيزم فوری«می کند و در ھمان جا خواھان 

به عوه تصور می کند که با ساختن يک حزب و بعد 
دعوت به پذيرش و عضويت ديگران، و با چند ميليون 

را به جای طبقه بگيرد، بايد » قدرت سياسی«نفر بايد 
توضيح دھند که چرا امروز در مصر و فردا در انقب 

  به چنين انحرافاتی دچار نخواھد شد؟

اما مسأله . سؤات فراوانی در مورد مصر وجود دارد
اين است که برای تحليل عميق تر و يا جزئيات بيشتر و 

ون ھمان جامعه مھم تر از آن تأثير گذاری، بايد در در
اين جاست که ضرورت سازماندھی انقبی . نيرو داشت

در سطح ملی با اتکا به متحدين بين المللی ضرورت پيدا 
اين موضوع، يکی از ديل اصلی اھميت و . می کند

ضرورت تدارک برای يک انترناسيونال انقبی 
کمونيستی است که در متن ھم به آن اشاره شده و پروژۀ 

شما در . ھم آن را دنبال می کند» ارکسيستیاحيای م«
خوبه فھميديم ضرورت « اولين کامنت خود گفته بوديد 

ان اميدوارم . »احيای مارکسيسم از کجا نشئت ميگيره
با لحاظ کردن ھمۀ اين نکات، واقعاً اين ضرورت را 

  .فھميده باشيد

نکات ديگری در نقد شما وجود دارد که بايد به ھمين 
به يک مورد بحث قرار بگيرد، به ھمين دليل ترتيب يک 

  .آن را موکول می کنم به اتمام اين بخش از بحث

 با سپاس

  آرام نوبخت

دوست گرامی مسعود، ھمچنان مشتاقانه در انتظار پاسخ 
  .شما ھستم، مگر آن که بحث را واگذار کرده باشيد

  

  

  بحثی دربارۀ آگاھی

  آرام نوبخت

می بابت اين نقل قول که با سپاس فراوان از دوست گرا
بھانه ای را برای بحث ھای بيشتر و جدی تر ايجاد می 

  .کند و با تشکر از دخالتگری حميد در اين بحث

کسی از طريق آموزش «اين گفتۀ گرامشی که 
سوسياليست نمی شود، بلکه اين ضروريات زندگی واقعی 
تحميل شده از طرف طبقۀ فرد است که او را سوسياليست 

، عناصری از حقيقت را در خود دارد، ولی اين »می کند
جمله به تنھايی نمی تواند چندان راھگشا باشد و در واقع 
مسائل بسيار مھمی را در ھمين رابطه مسکوت می 

يکی به عوه، . گذارد که جا دارد مورد بحث قرار بگيرد
از دوستان در ذيل ھمين مطلب اشاره می کند که در 

، تفکرات سوسياليستی به جوامع »شرايط فقر و بدبختی«
بود، » خوب«می شود، ولی اگر اين تفکرات، » تحميل«

می شد » تحميل«به جامعه » خوشبختی«بايد در شرايط 
ديدگاھی که ھرچند به اندازه کافی گنگ و ناروشن !). ؟(

  .ھست، ولی سعی می کنم در طول متن به آن ھم بپردازم

  آگاھی

زم تاريخی، آگاھی انسان در بنا به يک اصل مھم ماتريالي
تحليل نھايی محافظه کار است، يعنی در مقابل ھر تغيير 
و تحول جديد تا مدتی مقاومت می کند و بنابراين نسبت 

منتھا اين اصل . به تغيير شرايط عينی، کمی تأخير دارد
درست، برخی از تئوريسين ھا را به اين نتيجه رساند که 

تا و غيرقابل تغيير است؛ آگاھی در مجموع يک مقولۀ ايس
، يعنی فلسفۀ »مارکسيزم اتريشی«جريان به اصطح 

ھرچند مشابه ايده (رودولف ھيلفردينگ و اوتو باوئر 
ھای اين دو از سوی رھبرانی ديگر، نظير کائوتسکی در 

، در واقع بر پايۀ يک نتيجه گيری )آلمان حمايت می شد
سان بايد از نادرست، اين بحث را پيش می کشيد که که ان

ھمان ايام کودکی تعليم ببيند و تربيت شود تا به بلوغ کافی 
 بود که و ھمين مفھوم تئوريک ،برای سوسياليزم برسد

حتی جالب . تسلط داشتسال ھا بر انترناسيونال دوم ھم 
ھا ھم گمان »گرامشيست-نئو«است که امروز بسياری از 

جمعی را  می کنند که اول بايد دانشگاه ھا و رسانه ھای
تسخير کرد تا بعد بتوان جامعه را به گردش به چپ قادر 
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به اين ترتيب ناگھان مبارزه برای سوسياليزم، به . ساخت
تقليل پيدا می کند، به اين » ھژمونی«مبارزه برای کسب 

ک به ضرورت سوسياليزم به ي کيمعنا که افراد را بايد 
در » عقيدۀ عمومی«متقاعد ساخت تا به اين ترتيب يک 

  .جامعه شکل بگيرد

در واقعيت اما آگاھی نه به شکل خطی، تدريجی و 
دگرگونی ھای تند و قابل بروز آھسته، بلکه در شرايط 

مثل بحران ھای سرمايه (محظه در وضعيت عينی 
، به شکل جھش وار توسعه و )داری، جنگ و غيره

مثً اين که امروز ده ھا سال تبليغات (تکامل پيدا می کند 
نئوليبرالی با وقوع يک بحران به يک باره دود و شد و 
به ھوا رفت، و در تمامی کشورھا اعتراضات ضّد 
سرمايه داری با پشتوانۀ نيرومند مادی در قالب جنبش 
ھای مختلف شکل گرفته، يکی از نمونه ھای تغيير آگاھی 

يا تغيير . به دنبال تغييرات اساسی شرايط عينی است
تا » سکوت«ايران از تظاھرات شکل اعتراضات در 

درگيری ھای رودرروی خشن با عوامل حکومتی در 
؛ به ھمين ٨٨خرداد  ٢٢خيابان ھا در طول وقايع پس از 

ترتيب شکست ھای مفتصحانۀ روسيۀ تزاری در جنگ 
به ھمراه نارضايتی از که ، ١٩٠۴با ژاپن در سال 

 عيکی از عوامل تسريبه و ويرانی ھا،  سلطنت مطلقه
  ).مبدل شد ١٩٠۵ندۀ انقب کن

تکامل آگاھی می تواند مدت ھای مديدی در زير سطح 
پنھان باشد، ولی قطعاً به قول مارکس مثل يک موش کور 
مشغول نقب زدن خواھد بود تا جايی خود را متجلی کند و 

کارگران در خل ھمان تجربيات روزمرۀ . نشان دھد
ت حقيقی در خود است که ديد روشن تری نسبت به موقعي

جامعه پيدا می کنند، اما مسأله اين است که بفاصله 
راھی برای ابراز اين خشم و آگاھی در جامعۀ موجود 

توھم خود را نسبت به ايدئولوژی ھای  ؛پيدا نمی کنند
کھنه از دست می دھند، اما اشتياقشان برای تغيير، ھيچ 
ظرف و مجرای حاضر و آماده و موجودی برای بيان 

به اين موضوع در ادامه بازخواھم (ند پيدا نمی ک شدن
  ).گشت

اما از طرف ديگر برھه ھايی وجود دارد که آگاھی به 
آن . روشنی يک جھش رو به جلو را تجربه می کند

آگاھی که مدت ھا در زير سطح درحال تکامل بوده، 
و ھمين موضوع بسياری را که . ناگھان بيرون می زند

» پايين بودن آگاھی توده ھا«و  »نبود آگاھی«سال ھا از 

و  به خصوص رفرميست ھا(صحبت می کرده اند 
، به )»فرھنگ سازی«و » کار فرھنگی«مدافعان اولويت 

  . شدت متعحب می سازد

  آگاھی سوسياليستی

بحث آگاھی سوسياليستی، اتفاقاً بحث فوق العاده مھمی 
ن است، و دقيقا پی بردن به منشأ اين آگاھی و مھم تر از آ

چگونگی حفظ، تداوم و ارتقا آن به تئوری انقبی، ما را 
بواسطه وارد يک سطح عميق تر از پرسش می کند و 
آن اين که اوً کدام ابزار مادی می تواند اين آگاھی را تا 
سرنگونی نظام سرمايه داری کاناليزه و ھدايت کند؟ و 

طبقاتی  ۀاگر آگاھی سوسياليستی محصول مبارز ثانياً 
ليه شرايطی است که نظام سرمايه داری به بخشی از ع

جامعه، يعنی اکثريت آن، تحميل می کند، پس چرا 
 ھدفِ  به -١٩١٧به جز مورد انقب اکتبر  -تاکنون

انقب، تسخير قدرت و ايجاد يک حکومت کارگری 
منجر نشده است؟ به بيان ديگر می توان پرسيد که آيا اين 

ضروريات «از  قول گرامشیبه  آگاھی سوسياليستی، که
در جامعۀ سرمايه داری در درون طبقۀ » زندگی واقعی

کارگر شکل می گيرد، به تنھايی برای ھدفی که اشاره شد 
  کفايت می کند؟

آگاھی سوسياليستی، در اصل از دل طبقۀ کارگر و از 
متن مبارزه عليه شرايط تحميلی از طرف نظام سرمايه 

ا شايد به نظر برسد با يک تا اين ج(داری شکل می گيرد 
رو به رو ھستيم که نياز به تکرار » بديھی«اصل تاريخی 

ندارد، ولی اتفاقاً نشان خواھم داد که چه طور اگر اين 
موضوع مناقشه انگيز درست درک نشود، ضرباتی را 

). متوجه خوِد جنبش ھای کارگری و انقبی خواھد کرد

مانيفست «ه از به ھمين خاطر است که مارکس اولين جمل
شبحی در «را با اين جمله آغاز می کند که » کمونيست

و چند » شبح کمونيزم: اروپا درحال گشت و گذار است
تمام قدرت ھای اروپا ھم «خط پايين تر تأکيد می کند که 

. »اکنون پذيرفته اند که کمونيزم خود يک قدرت است

قع ھمۀ اين ھا يعنی جنبش سوسياليستی و کمونيستی در وا
خود پيش از مارکس و انگلس وجود داشته و به ھيچ وجه 

  .آن ھا نبوده است» ابداع«

را اولين بار » کمونيزم«حتی جالب است که اصطح 
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، حقوقدان فرانسوی، به عنوان يک آموزه »اتيين کابه«
 ،سياسِی معرف اين آموزه و عقايد اقتصادی،) يا رژيم(

مين دوره بود که در ھ. به کار برد ١٨٣٠در اواخر دھۀ 
در بين کارگران پاريس تا » ايکاريا«کتاب معروف او، 

به محبوبيت وسيعی دست يافت و  ١٨۴٨پيش از انقب 
شکل رايج اعتراض در  -»مھمانی ھای کمونيستی«حتی 

گسترش اين . برگزار می شد -دوره سلطنت ژوئيه
اصطح تا آن حد بود که مارکس نخستين مقالۀ سياسی 

در اين مورد نوشت و  ١٨۴٢اکتبر  ١۶تاريخ  اش را به
را جنبش جھانی دانست که نقداً » کمونيزم«در ھمان جا 

بريتانيا، آلمان و ھمين طور  در وجود دارد و خود را
به افطون بازمی  شفرانسه متجلی می کند و ريشه ھاي

  ...گردد

اين آگاھی سوسياليستی و اين جنبش کمونيستی حتی پيش 
 امتياز تاريخیانگلس نقداً وجود داشت؛ اما از مارکس و 

در اين است که نخستين  و انگلس مارکس و دوران ساز
کردند که علت بندی علمی از سوسياليزم را تدوين فرمول

در تقابل و مرزبندی با ساير » علمی«استفاده از پسوند 
منشأ اين . جريان ھای موجود بماند برای فرصتی ديگر

شرايط عينی وضعيت طبقۀ کارگر  آگاھی ھم دقيقاً در
  . قرار داشته و ھنوز ھم دارد

فقط برای اين که تصويری روشن، ھرچند کوچک و 
ناتمام از آن مقطع در دست داشته باشيم کافی است به 

دربارۀ شرايط کار زنان و » اشلی«گزارش تحقيقی 
کودکان در معادن زغال سنگ انگلستان رجوع کنيم که 

بر اساس اين گزارش، ساعات . شد منتشر ١٨۴٢در سال 
کار روزانۀ زنان و کودکان در معادن و قعر چاه ھا به 

کودکان از سن شش . زده تا شانزده ساعت می رسيدادو
ابتدا مسئوليت . سالگی کار در معادن را آغاز می کردند

باز و بسته کردن در ھای نقب معادن را عھده دار می 
سالگی اسب ھای ارابه شدند و سپس در سن ده تا دوازده 

فرسخ پياده ھدايت  ١٢تا  ١٠ھای زغال سنگ را روزانه 
ابعاد اين وضعيت اسف بار تا حدی . می کردند و غيره

بود که ژوژی، به عنوان يکی از تئوريسين ھای اقتصاد 
سرمايه داری، اين گزارش کميسيون تحقيقاتی اشلی را 

 ژوزف( معرفی کرده بود» ننگ يک کشور متمدن«

ژوژی، نظام ھای اقتصادی، ترجمۀ شجاع الدين 
  . )۴١.ضيائيان، ص

کمی » امروزه«مثالی که در با اشاره شد، ممکن است 
اغراق آميز به نظر برسد، ولی متأسفانه شرايط فعلی 
برای اکثريت مطلق مردم جھان ھنوز به ھمين شکل 

اين که به دنبال بدترين بحران جھانی سرمايه داری . است
، در قياس با بحران بزرگ دھۀ ٢٠٠٧اواخر سال  از

، در تمامی کشورھا، از ايات متحده تا اروپا و ١٩٣٠
به خيابان ھا ريخته اند، اين توده ھای مردم خاورميانه، 

که حتی در استبدادی ترين کشور منطقه خاورميانه، يعنی 
، اشغال هايران، ھر روز شاھد اعتصاب، بستن جاد

 فشار به کارفرما و مدير مراکز توليدیکارخانه، محوطۀ 

به آن معناست و غيره ھستيم،  برای پرداخت حقوق معوقه
که شرايط اجتناب ناپذير سيستم سرمايه داری، به قول 

خودش را ھم در آن واحد خلق می » گورکنان«مارکس 
اين آگاھی سوسياليستی، محصول يک وضع عينی و . کند

ۀ توليد زندگی مادی شيو«به بيان مارکس،  .مشخص است
است که فرايند زندگی اجتماعی، سياسی و روشنفکرانه 

اين آگاھی انسان ھا نيست که ھستی . را تعيين می کند
آنان را تعيين می کند، بلکه بر عکس، ھستی اجتماعی آن 

  . »ھاست که آگاھی شان را تعيين می نمايد

  ؟»بيروناز «يا  »از درون«آگاھی 

ه مختصراً اشاره شد، آگاھی بنابراين ھمان طور ک
سوسياليستی از درون جنبش کارگری به وجود می آيد، و 
اين يعنی که سوسياليزم را عده ای روشنفکر پرمطالعه به 

خف اين ديدگاه را می . درون طبقۀ کارگر نمی برند
توان در نظريات ويکتور آدلر در برنامۀ ھاينفلد سوسيال 

سکی ديد که مفھوم تئودمکراسی اتريش و بعدھا کارل کا
مثً . ر بين الملل دوم بوداساسی نظريۀ سازماندھی د

  :استدل می کرد کهکی ستکائو

 .پرولتاريا نمی تواند نزد خود سوسياليزم زنده ای بسازد«

اين سوسياليزم بايد به وسيلۀ انديشمندانی که مجھز به کليۀ 
ابزار علمی بورژوايی، نقطه نظری پرولتری اتخاذ می 
کنند و از اين نقطه نظر بينش اجتماعی پرولتری نوين را 

  ».گسترش می دھند، برای اين طبقه آورده شود

نتيجۀ اين ديدگاه اين بود که بسياری از ھمين 
سازمان و  خروارھابه اسم طبقۀ کارگر، » روشنفکران«
د راد کردند که حتی اگر نگوييم در موايجا» حزب«

در  ، ولی دست کماند دهبسياری مانع پيش روی جنبش بو
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و حاشيه ای بوده  به متن جنبش بی ارتباط بھترين حالت
  .اند

اما تأکيد بر روی ايجاد آگاه سوسياليستی از درون، نيمه 
ای از موضوع است؛ ھمان طور که تأکيد صرف روی 

و مبارزه به » قيم مآبی« به انحراف» از بيرون«آگاھی 
رف روی آگاھی د، تأکيد صانجام جای طبقۀ کارگر می

-کارگر«از درون ھم به انحراف گرايش به اصطح 

می انجامد که ھر کارگر را الزاماً مترقی و » کارگری
  .می پنداردنقبی حامل آگاھی ا

، ما »از درون«مسأله اين است که به موازات آگاھی 
شاھد ايدئولوژی طبقۀ حاکم و تزريق ضّد آگاھی يا آگاھی 

معموً (آن را خنثی می کند  که وارونه ھم ھم ھستيم
وقتی اين آگاھی اکتسابی از ميان می رود، عده ای آن را 

توجيه می کنند، » فقدان حافظۀ تاريخی«با تئوری 
توضيح دقيقی از مکانيزم اين » تئوری«درحالی که اين 

در . )مسأله، علل و طريقۀ مقابله با آن به دست نمی دھد
مادی حاکم بر جامعه،  واقع طبقۀ حاکم، به عنوان نيروی

ھمان طور که مارکس می . نيروی فکری آن ھم ھست
دست  درگويد، طبقه ای که ابزار توليد مادی جامعه را 

در دارد، در آن واحد ابزار توليد فکری و ذھنی آن را ھم 
ھمين آگاھی کاذب است که می تواند آگاھی . دارداختيار 

ه را خنثی کند ضّد سرمايه داری يا سوسياليستی ايجاد شد
از  - و به عقب براند، و اين طبقه را به انواع انحرافات
، از فردگرايی گرفته تا خصلت ھای خرده بورژوايی

 -و غيره اکونوميسم گرفته تا گرايش ھای آنارشيستی

بنابراين ھرچند آگاھی از درون مبارزات طبقۀ . آلوده کند
بماند کارگر شکل می گيرد، ولی نمی تواند در خ باقی 

و خود را در مقابل انحرافات نظری و تبليغات 
برای حفظ آن، برای تبديل چکيدۀ . ايدئولوژيک حفظ کند

عمل توده ھا به تئوری انقبی، برای جھت دادن و 
 »ظرف مشخص«کاناليزه کردن اين آگاھی نياز به يک 

 عوه بر نقش کارگران پيشرو، در اين جا. وجود دارد

چرا که . بی ھم برجسته می شودنقش روشنفکران انق
برای مجھز کردن کارگران و مردمی که به آگاھی ضّد 
سرمايه داری و سوسياليستی رسيده اند در مقابل 
ايدئولوژی بورژوايی، نياز به استفاده از و جمع بندی 

نيز تجارب تاريخی جنبش کارگری در سطح بين المللی 
  .ھست

گاھی سوسياليستی به آ در جريان مبارزات کارگرانی که
که می دست يافته اند، يعنی بخش پيشرو طبقۀ کارگر 

کسانی ھستند که در  ناميد »کارگران روشنفکر« توان
واقع روشنفکراِن طبقۀ خود ھستند؛ کارگرانی که قادر به 

، کسانی که و قلم زدن ھستند )حتی کتب تئوريک(مطالعه 
ان کار حضور دارند، و به ھم در کِف کارخانه و محل

ميزان ديگران کار می کنند، اين ھا ھستند که به رھبران 
نيز  عملی طبقۀ کارگر تبديل می شوند و در ھمين ايران

  . شمارشان کم نيست

از سوی ديگر ما روشنفکرانی را داريم که عموماً از 
پيشينۀ دانشجويی و خاستگاه طبقۀ متوسط می آيند، کسانی 

برای مطالعه و که در قياس با ديگران زمان بيشتری 
نوشتن داشته و در نتيجه از قابليت ھای ذھنی باتری 

با اين وجود در عمل به اثبات رسانده ولی برخوردارند، 
اند که قابل اعتمادند و به سوی طبقۀ کارگر تمايل دارند، 
در درون طبقۀ کارگر شناخته شده اند و مورد پذيرش 

ا اين گروه ر ؛طبقۀ کارگر ھستندرھبران عملی 
بناميم، می توانيم بگوييم که  »روشنفکراِن کارگری«
در جامعه به معنای آغاز به  گروهنابراين ترکيب اين دو ب

است که در با شد، يعنی » ظرف مشخصی«ھمان  ايجاد
اگر اين حزب وجود نداشته باشد، و  .حزب پيشتاز انقبی

چنان چه يک حزب بدون روشنفکران کارگری، بدون 
رون طبقۀ کارگر و جذب رھبران عملی آن مداخله در د

شکل بگيرد، در آن صورت چنين  )و نه ھر کارگری(
ل می کند، به حزبی بوروکراتيک مبد حزبی انحطاط پيدا

ھرچند که ھنوز خود را (می شود، به حزِب روشنفکران 
حزب . که نمونه ھايشان بسيار است) حزب لنينيستی بنامد

اط و پيوندی نزديک و پيشتاز بايد به طور اکيد ارتب
ارگانيک با کارگران روشنفکر، يعنی رھبران عملی 

به . جنبش کارگری، داشته و در مرکز توجه آن ھا باشد
دليل فقدان چنين ارگانی است که می توان ديد در شرايط 
کنونی با وجود حضور ده ھا و ده ھا مورد از سازمان ھا 

نگاه ھای و احزاب خودخواندۀ طبقۀ کارگر، درست در بز
تاريخی که توده ھای مردم در ترکيه، برزيل، مصر و 
غيره بيرون آمده اند، از کوچکترين درجۀ تأثيرگذاری 
برخوردار نيستند و جنبش را بدون رھبری تنھا گذاشته و 

  .دو دستی به خود بورژوازی تقديم می کنند

  ١٣٩٢تير  ٢٧
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  بحثی دربارۀ مالکيت

چ وجه روی انديشه احکام تئوريک کمونيست ھا به ھي«
ھا و اصول اختراعی يا اکتشافی اين يا آن مصلح جھان 

اين احکام فقط بيان عام شرايط . پايه گذاری نمی شود
واقعی مبارزۀ طبقاتی موجود، يعنی آن جنبش تاريخی 

مانيفست (» است که در برابر ديدگاه ما انجام می شود
  )کمونيست، فصل دوم، پرولترھا و کمونيست ھا

صحبت از ھرگونه تغيير، از جمله ضرورت  وقتی
اجتناب ناپذير لغو مالکيت خصوصی می شود، بفاصله 
اوً اين موضوع به آرمان گرايی ربط داده می شود، تا 
ظاھراً تأکيدی باشد بر نبود ضرورت و امکان عملی 
کردن آن؛ و ثانياً به گونه ای برخورد می شود که گويا 

» اکتشاف«و پرداخته يا  ، ساخته»حکم تئوريک«اين 

اجتماعی است و به اين ترتيب نه از » مصلح«تعدادی 
، که از ذھن »جنبش تاريخی موجود«واقعيت، يعنی 
اين برخورد را در ھيچ جايی بھتر از . نشأت می گيرد

  . نمی شود ديد» مالکيت«حوزۀ 

اول؛ برانداختن روابطی که تا به ان در عرصۀ مالکيت 
به ھيچ وجه چيزی نيست که فقط  وجود داشته است،

در طول تاريخ » مالکيت«. مختص کمونيست ھا باشد
مگر نه . دستخوش تغييرات و تحوت دائمی بوده است

اين که انقب کبير فرانسه، مالکيت فئودالی را که تا سال 
ھنوز جان سختی می کرد، برانداخت و آن را  ١٧٨٩

نوپا برای  جايگزين مالکيت بورژوايی کرد؟ بورژوازی
زايش خود بايد شکل کھنۀ مالکيت فئودالی را نابود می 
کرد و چنين ھم کرد؛ ولی وقتی ھمين بورژوازی و شکل 
جديد مالکيتش تثبيت شد، بايد ھرگونه دست اندازی به آن 
را تقبيح و آن را غيرممکن يا آرمان گرايی معرفی می 

  .کرد

طور اعم خصيصۀ کمونيزم، برانداختن مالکيت به «دوم؛ 
ھمان طور که اشاره شد، مالکيت در تمام جوامع . »نيست

تاکنون موجود، وجود داشته، منتھا در ھر برھه ای فرم 
خاصی به خود می گرفته است که در شرايط » شکل«يا 

يعنی يک شکل (است » مالکيت بورژوايی«کنونی، 
؛ اين شکل مالکيت دقيقاً ھمان )اجتماعی خاص مالکيت

به لحاظ تاريخی فقط با مرگ شکل کھنه چيزی است که 
می توانست زاده بشود، و امروز ھم ) فئودالی(مالکيت 

که اوج گنديدگی و فرتوت بودن خود را تجربه می کند، 

بايد مضحمل شود تا جای خود را به شکلی جديد بدھد 
بنابراين تاريخ، تغيير اشکال مالکيت را ثابت کرده، و (

 -الغای شکل کنونی مالکيت در نتيجه صحبت از نياز به

 -و جايگزين کردن آن با شکل جديد -مالکيت بورژوايی

جنبش تاريخی که «با اتکا به ھمان  - يعنی مالکيت جمعی
و ضرورت ھای » در برابر ديدگان ما انجام می شود

اين ديگر فرسنگ ھا با کشف يا . عينی، نتيجه می شود
فاصله و يا آرمان گرايی » حکم تئوريک«اختراع يک 

  .دارد

ما کمونيست ھا را سرزنش «سوم؛ بازھم به قول مارکس 
می کنند که می خواھيم مالکيتی را که افراد شخصاً به 
دست آورده و حاصل کار خودشان است، مالکيتی را که 
بنياد ھرگونه آزادی و فعاليت و استقل فردی را تشکيل 

  .»می دھد، براندازيم

، يعنی حق شما »یمالکيت شخص«بورژوازی به عمد 
مالکيت «نسبت به ثمرۀ کار و تش فردی را با مفھوم 

بر ابزار توليد مترادف می گيرد، و به اين » خصوصی
ترتيب از برانداختن دومی، نابودی اولی را نتيجه می 

برای روشن شدن ! (گيرد و دست پاچه ھشدار می دھد
موضوع فقط کافی است اين مثال ساده را بزنم که وقتی 

ن از ماشين شخصی خودم برای رفتن به محل کار و م
برخوردارم؛ » مالکيت شخصی«رفاه استفاده می کنم، از 

دادن » اجاره«اما به محض اين که در خانه بنشينم و با 
اين ماشين به ديگری، سھمی از درآمد کار او را به خودم 
اختصاص بدھم، ماشين را به ابزار توليد و ماليک فردی 

ه مالکيت خصوصی و در نتيجه چاپيدن بر آن را ب
اين درحالی است که اوً خود ). ديگری تبديل کرده ام

رشد سرمايه داری به اندازۀ کافی مالکيت شخصی افراد 
و (را از ميان برده و ھمچنان ھمين امروز ھم می برد 

اين موضوع را !) در اين مورد نيازی به کمک ما نيست
ز بين رفتن پيشه وران و می توان به لحاظ تاريخی در ا

. دھقانان خرد در پروسۀ ايجاد سرمايه داری مشاھده کرد

ثانياً مگر در جامعۀ سرمايه داری، کار مزدی برای خود 
برعکس . کارگران ايجاد مالکيت می کند؟ به ھيچ وجه

، يعنی مالکيتی را ايجاد »سرمايه ايجاد می کند«اين کار، 
به ھمين .مار می کندمی کند که خود کار مزدی را استث

کمونيست ھا می توانند تئوری خود را در «دليل است که 
از بين بردن مالکيت : يک عبارت خصه کنند

  .»خصوصی
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لغو و جای » خصوصی«چھارم؛ بنابراين وقتی مالکيت 
برای ھمۀ اعضای جامعه، » جمعی«خود را به مالکيت 

می دھد، فقط خصلت اجتماعی مالکيت تغيير پيدا می 
کند، يعنی خصلت طبقاتی آن از بين می رود، ولی اين 

تبديل شدن مالکيت شخصی به «موضوع به معنای 
  .»مالکيت اجتماعی نخواھد بود

در نتيجه به ھيچ وجه قرار نيست امکان تملک 
محصوت اجتماعی از کسی سلب شود، بلکه فقط امکان 

) بورژوايی(تبديل اين تملک فردی به مالکيت خصوصی 

 و » تسلط  اسارت بار بر کار غير«زمه اش که
است، از بين » استثمار انسان به دست انسان ھای ديگر«

  . می رود

بورژوازی  کرده بود،اشاره  ھممارکس ھمان طور که 
نه به اين . پيدايش خود طبقه ای انقبی بود ابتدایدر 

، بلکه به خاطر می کردفئودالی  ضدّ  صحبت ھایدليل که 
عمل مناسبات کھن فئودالی را نابود کرد، اين که در 

رابطۀ بردگی طبيعی انسان به طبقات برتر را زير سؤال 
ھالۀ  ،، به برداشت رومانتيک از خانواده پايان دادبرد

، به علم و تکنولوژی بھا داد و مقدس مذھب را کنار زد
اما امروز سرمايه داری تمام ظرفيت ھای خقۀ . غيره

خودش به مانعی در مقابل رشد  خودش را پر کرده، و
نيروھای مولد تبديل شده، به ھمين دليل است که بحران 
محيط زيست و نابودی حجم عظيم نيروی کار، جزو 
پيامدھای منطقی و غيرقابل اجتناب اين سيستم است 

ھمين دوماه پيش به دليل ريزش ساختمان کارخانه (
 نفر و اواخر سال ١٠٠پوشاک در بنگدش، بيش از 

گذشته با آتش سوزی در دو کارخانه کراچی و ھور 
نفر به راحتی کشته شدند، آن ھم به  ٣٠٠پاکستان بيش از 

دليل عدم سرمايه گذاری روی ابتدايی ترين زيرساخت ھا 
و ايمنی کار برای فقط کسب سود بيشتر؛ در اين حالی 
است که ھر روز نمونه ھای بيشماری از اين دست در 

نياز به تغيير اين شيوه توليدی ). می دھدسطح جھانی رخ 
اتفاقاً ھيچ . گنديده، از ھمين حقيقت ناشی می شود

ديدگاھی به اندازه سوسياليزم انقبی، چه به لحاظ نظری 
و چه تجربۀ شکست ھا و پيروزھای دويست سالۀ جنبش 
کارگری، به عنوان يک بديل و آلترناتيو در مقابل اين 

ی نيست که چنان چه بديلی ترديد. نظام مطرح نيست
نيرومندبر از سوسيالزم انقبی وجود داشته باشد، بايد آن 

  با تشکر                             آرام نوبخت .را دنبال کرد

  بحثی دربارۀ آزادی

  آرام نوبخت

مسأله اين جاست که ھرگز نمی توان با حذف بار طبقاتی 
انتزاعی و  به عنوان يک مفھوم» آزادی«، از »آزادی«

مطلق صحبت کرد، چرا که چنين چيزی ھرگز در طول 
 ًتاريخ وجود نداشته و نخواھد داشت، مگر آن که اصو

در واقع وقتی . خوِد طبقۀ اجتماعی مضمحل شده باشد
صحبت از آزادی می شود، بفاصله بايد اين سؤال را 

» از«؟ آزادی »قيد و بندی«آزادی از چه : مطرح کرد که

  کدام طبقه؟» برای«ام طبقه؟ و آزادی قيد کد

در اساس دمکراسی، ھيچ چيزی غير از روش اعمال 
ارادۀ يک طبقه بر طبقه ای ديگر، يا به بيان ديگر ديکته 

اما . کردن ارادۀ طبقۀ حاکم بر کل جامعه نيست
رژوازی حاکم در ھر کشوری با وجود آن که به خوبی بو

ک می کند، را در »دموکراسی«جنبۀ طبقاتی مفھوم 
عامدانه و آگاھانه تش دارد تا در برخورد با ساير 
طبقات و اقشار جامعه، به ويژه طبقۀ کارگر، آن را از 

يعنی  -»خود«بار طبقاتی تھی کند و در واقع دموکراسی 
شمول  را، به مفھومی جھان - جامعه »اقليت« دموکراسی

و  ھم ھست» مقدس«و عام مبدل سازد که در عين حال 
سوی ھيچ چيزی و ھيچ کسی نبايد به چالش گرفته  از

در واقع اساس آزادی و دمکراسی در اين نظام را . شود
مالکيتی خصوصی تشکيل می دھد که عدم دسترسی 

  .اکثريت جامعه به آن، پيش شرطش محسوب می شود

گروه «: می نويسد» راه بردگی«مثً ھايک در کتاب 
د و فروش در سطح ھای موجود در بازار بايد برای خري

ھر قيمتی که می توانند مطابق با آن شريکی در معامله 
بيايند، آزاد باشند؛ آن ھا بايد در توليد، خريد و فروش ھر 
چيزی که در کل می تواند توليد يا فروخته شود، آزاد 

بنابراين طبق فرمول بندی ھايک، بازار آزاد . »باشند
ليدکننده، ، توخريدارمصرف کننده، » آزادی«تضمن م

و نھايتا ... آزادی از مداخله دولت، ھزينه ھای پايين تر، 
  .است» دموکراسی«

در اين » غيرمترقی«در ظاھر امر ممکن است چيزی 
اما فقط کافی است ھمان عامل طبقاتی را . گفته ديده نشود

يک به يک بی پايه بودن اين  وارد تحليل کرد تا بتوان
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خود بورژوازی را ھم  و حتی تناقض اصول را نشان داد
  .در برخورد با چنين تعريفی نشان داد

در تمام متون : توليدکنندگان و مصرف کنندگان. الف
اقتصادی آکادميک رايج در دنيا، جامعه به دو دسته تقسيم 

تو گويی که (توليدکننده و مصرف کننده : می شوند
، در واقع در !)توليدکنندگان، خودشان مصرف نمی کنند

ن، اولی معادل سرمايه دار است و دومی طبقۀ اين متو
کارگر، بدون اين که مطلقاً اسمی از طبقۀ اجتماعی برده 

اين ترتيب اولين مساله اين است که عامدانه  شود؛ به
تحليل طبقاتی از جامعه و پروسه توليد به ناگھان دود می 

  . شود و به ھوا می رود

اگر . يستاين آزادی بی قيد و شرط ن :آزادی مصرف. ب
 پول زم برای خريد اجناس مورد نياز» مصرف کننده«

نداشته باشد، در آن ...) غذا، سرپناه و (را  خودش
راين نمی بادر به خريد آن نخواھد بود و بناصورت ق

بنابراين در بازار آزاد، . کند »مصرف«تواند آن را 
و پول کافی دسترسی دارند، از  کسانی که به منابع مالی

برخوردار می  ابتدايی ترين مايحتاجرسی به دست حق
ميليارد نفر از مردم جھان  ١.۵شوند و در نتيجه وجود 

نقش  و )فقر مطلق(با درآمد کم تر از يک در در روز 
  .اصوً به حساب نمی آيد ،آن ھا

» خريدار«از آزادی در اين جا : آزادی خريدار. ج

 .مشخص نيست» خريد«صحبت می شود، ولی موضوع 

اشاره کسانی  صحبت می کنيم، به کارگرانوقتی ما از 
خود را درست مانند يک کا  »نيروی کار«که  داريم

و کارفرمايان و رؤسايی ھستند که به » می فروشند«
کارفرما طبق قانون، . »می خرند«عنوان خريدار، آن را 

با اتکا به قوانين کار و ساير ابزارھای حمايتی نظام 
ر آن چه می خواھد را تحميل می کند، سرمايه داری، ھ

پس اين . در صورتی که کارگر و کارمند بايد تبعيت کنند
» برای ھمه«ھم بی قيد و شرط، مطلق و » آزادی«

اين آزادی، در واقع آزادی يک طرف معادله، . نيست
  .يعنی سرمايه دار است و نه کارگر

و ( انتزاعی» آزادی«اين حتی : آزادی توليدکننده. د
مورد نظر بورژوازی ھم در عمل به يکباره  )عايیاد

مثً قانون ماساچوست، اين امکان و . رنگ می بازد

انتخاب را به دولت می داد تا از خريد محصوتی نظير 
می برمه نفت از شرکت ھايی که با ديکتاتوری نظا

اين کارگزاران  ،طبق قانون(ھمکاری داشته اند 
رتکب جنايت عليه ، مجرمين بين المللی و محکومت

اما بفاصله . صرف نظر کند) بشريت محسوب می شدند
سپس . اين قانون از طرف سازمان تجارت جھانی منع شد

اتحاديه اروپا و ژاپن دولت ماساچوست را به دليل 
، به )WTOطبق قوانين ( »فرايند توليد«در » تبعيض«

   !نقض مقررات سازمان تجارت جھانی متھم کردند

بازار، مناسبات اجتماعی عقيی  ،در حقيقت: تعقني. ه
بلکه برعکس اين مناسبات اجتماعی است که . نيست

ھيچ اقتصاد . چگونگی عملکرد بازار را تعيين می کند
عقيی وجود فی نفسه ندارد، بلکه صرفاً بيانگر نيازھای 

. سيستم اجتماعی در سطح عملکرد اقتصادی است

ه در تأمين نيازھای موجود بنابراين ھر سيستم اقتصادی ک
 بيکاری وسيع،. بشر شکست بخورد، عقيی نيست

آلودگی محيط زيست، فقر  پوريزه شدن توسعه جھانی،
.  گسترده، ھمه و ھمه محصول ضروری بازار ھستند

د سيستم موجخودش بودن بازار، » عقيی«يعنی 
  . است» غيرعقيی«اجتماعی 

برخوردار ھستيد، مادام  در اين سيستم از آزادی بيان. د
که امکانات مالی انتشار و رسانه ھا را ھم داشته باشد، و 

الی ضمناً از خط قرمز ھای حاکميت ھم عبور نکنيد و 
  ...آخر

طرف » صوری«بنابراين در اين جا با يک دمکراسی 
  . ھستيم، چون اصوً وارد حوزۀ توليد اجتماعی نمی شود
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  ریمنصور حکمت و کمونيزم کارگ

  آرام نوبخت

  به دوست گرامی حبيب بکتاش،

پيش از ورود به بحث بايد بگويم که يک مشکل ھست که 
عالی  روقتی از آقای تقوايی، ليد: قويا در مقابلم قرار دارد

مقام شما درخواست بحث و پاسخگويی به سوات می 
شود، اعم می شود که ظاھرا ايشان فرصت کافی و 

قعا اميدوارم اين طور باشد، نه اين البته وا(وافی ندارند 
ھايی نسبت "برتری"حزب دارای امتيازات و " ليدر"که 

از موضع با و ارباب منشانه  بخواھد به ديگران باشد که
عضو،  يک"وقتی از شما به عنوان ). از پاسخ طفره رود

سوال می شود، " کادر، و مشاور کميته مرکزی حزب
نه نظر "ی گويی، و را م "نظر خودت"ھميشه ھم شما 

نظر " يدباخره معلوم نيست که چه کسی با" .حزب را
و به ھمين ترتيب  !را منعکس و از آن دفاع کند؟" حزب

در بسياری از موارد ديگر ھم مشاھده شده که نظر 
  .مشخص حزب در مورد مسائل مختلف روشن نيست

مطرح ، بفاصله وارد بحث ھای مقدماتی با اين پرسش
  :شما می شوموی شده از س

بلحاظ تئوريک "، "کمونيسم کارگری"شما می گويی که 
با افزوده ھايی از "منتھا " ھمان کمونيسم مارکس است

برعکس می توانم به شما نشان ". طرف منصور حکمت
 ه حدچ منصور حکمت، تا" افزوده ھای"بدھم که اين 

وقتی شما از . معيوب و دور از مارکسيزم انقبی است
م علمی مارکس صحبت می کنی، وجه تمايز آن با کمونيز

اعم از تخيلی،  ساير جريان ھای انحرافی سوسياليزم،
دقيقا حول چند محور اصلی  خرده بورژوايی و غيره،

مفھوم سوسياليزم، مفھوم انقب و تسخير : تعيين می شود
فقط کافی است . قدرت سياسی به دست طبقه کارگر

ا بياندازيم تا متوجه شويم که به فرمايشات شم انگاھی گذر
تا چه حد دور از مدار " حزب کمونيست کارگری"

ل با آن بتعارف در تقاھرگونه مارکسيزم انقبی و بدون 
  .است

به کمونيزم " نقد برنامه گوتا"اول؛ مارکس وقتی مث در 
-اشاره می کند، می داند که اين فرماسيون اقتصادی

قب در يک کشور به نيک شبه و از فردای ا ،اجتماعی
د، و عوه بر اين، برای اين فرماسيون يک وجود نمی آي

فاز پايين و يک فاز باتر قائل می شود که از زمان 
انترناسيونال دوم به اين سو، اين دو به ترتيب با نام 

. سوسياليزم و کمونيزم وارد ادبيات مارکسيستی شدند

ين دو فاز ھرچند مارکس تفاوتی کيفی و ماھوی ميان ا
قائل نمی شد، ولی مرزبندی ھای ظريفی را مطرح می 

کمونيزم، آن فرماسيونی است که در  ،برای مارکس. کرد
به عنوان مظھر آشتی  -آن طبقه و در نتيجه دولت

از ميان رفته، قانون ارزش از ميان  -ناپذيری طبقات
و ارزش مبادله و کا جای خود را به ارزش  ،رفته

مالکيت بر ابزار توليد اجتماعی، کام  مصرفی می دھد،
مطابق نيازھای اجتماعی و  ع، و توليد برای رفاشتراکی

با اين تفاوت که اگر در . و غيره پيش می رودبرنامه با 
 ُمھرھنوز " برابری"مفھوم ، )سوسياليزميعنی (فاز پايين 

ھر فرد جامعه متناسب با  و دارد بر پيشانی بورژوايی
ی از کل توليد اجتماعی خواھد برد، در ساعات کار، سھم
از ھر کس به اندازه توانش، و به ھر "فاز باتر، اصل 

مارکس به . برقرار خواھد شد" کس به اندازه نيازش
درستی تاکيد می کند که اين فرماسيون، طی يک جھش 

 هبين جامع " :می نويسدبه ھمين خاطر . يدآبه وجود نمی 
ستی، دوران گذار انقبی کموني هسرمايه داری و جامع

اولی به دومی قرار دارد، منطبق با اين دوران، يک 
دوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت آن، چيزی 

   ".جز ديکتاتوری انقبی پرولتاريا نمی تواند باشد

ھمان طور که از نوشته ھای خود مارکس ھم می توان 
، جھانی در مقياس چنين فرماسيونی فقطاو متوجه شد، 

قابل  و نه در درون مرزھای ملی يک يا چند کشور،
تحقق خواھد بود، و ثانيا بديھی است که چنين جامعه ای، 
با اتکا به درجه بايی از سطح نيروھای مولد به عنوان 

خوب حا . يک پيش شرط و قيد مادی، ايجاد خواھد شد
  .نگاه کنيم و آموزه ھای شما" دنيای بھتر کبرنامه ي"به 

حزب کمونيست کارگری زمانی تشکيل : "شما می گوييد
از نوع ) سوسياليسم موجود(شد که سوسياليسم شرقی 

روسی و چينی و البانی در برابر سرمايه داری شکست 
از  دارد جالب است کسی! عجب". خورده بود

حرف می زند که اگر طول و " يسم واقعا موجودسوسيال"
کنيم، ک در  عرض بحث ھای حزب متبوعش را وجب

کسی که از . خصه می شود" چپ سنتی"ضديت با 
صحبت کند، نشان می دھد که  "سوسياليسم موجود"

، و کوچک ترين درکی از خود مقوله سوسياليسم ندارد
آن ھم به  ھمان آموزه ھای استالينيزم را تکرار می کند؛
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چنين  بايد اين خاطر است که اصو نطفه حزبی که
ش باز کند و ی خود"اعضا"و " کادرھا"ی مسائلی را برا

 غيرمارکسيستی از سوسياليزم بشکافد، با چنين درک

برنامه يک "به ھمين خاطر است که در . بسته شده است
برنامۀ ما، برقراری فوری ": گفته می شود" دنيای بھتر

جامعه ای بدون تقسيم  .يک جامعۀ کمونيستی است
ل توليد، بدون طبقاتی، بدون مالکيت خصوصی بر وسائ

جامعۀ کمونيستی ھمين  …مزدبگيری و بدون دولت
می بينيد حزب ! بسيار عالی ".امروز قابل پياده شدن است

" برقراری فوری"کمونيست کارگری نه فقط خواھان 

است، بلکه " ھمين امروز"جامعه کمونيستی، آن ھم 
به عنوان شرط  ھم را" ديکتاتوری انقبی پرولتاريا"

ری تضمين دوره گذار از برنامه خود حذف زم و ضرو
 کرده، حال بگذاريم که در سرتاسر اين برنامه اصو

ھم ديده نمی  مززی ميان فاز پايين و بای کمونيتماي
، و حزب فخيمۀ شما به يک طرفه العين، فورا به فاز شود

نمی دانم . باتر کمونيزم در درون يک کشور می رسد
د و جادوی اين حزب بگذاريم يا اين را بايد به حساب ور

به زعم " کمونيزم کارگری"آن وقت اين  .چيز ديگری
" کمونيزم مارکس"فاوتی با ت" تئوريک"شما از لحاظ 

  !!ندارد

حرف منصور حکمت اين بود که "شما می گويی : دوم
حا که ما چپ سنتی و چريکی و بورژوائی را عقب زده 

يم اين حزب قرار ايم و حزب کمونيست را تشکيل داده ا
ينجا بود که ا. است چکار بکند و چگونه اينکار را بکند

از ". تاکيد بر اھميت و جايگاه طبقه کارگر برجسته شد
. ماين بيان صريح و رک و راست نظراتت بسيار ممنون

خوشحالم به اين حقيقت اعتراف می شود که حزب 
چپ "کمونيست کارگری، با داعيه ھميشگی نقد به 

درست مانند ساير سازمان ھای ورشکسته، ابتدا ، "سنتی
 حزبی را به نيابت از طبقه کارگر ساخته است، و حا

به ذھنش خطور کرده که دست خالی با اين حزب  تازه
 خودساخته چه کند؟ از اين جا به بعد يادش افتاده که بايد

به اين می گويند که ! باشدال طبقه کارگر ببه دن
اين وارونه سازی  .وم حزب لنينیکاريکاتور ناب از مفھ

حزب لنينيستی، اساس ورشکستگی تمامی احزاب 
طبقه کارگر بوده است و حزب  به اسم خودساخته

. کمونيست کارگری ھم سرسوزنی اختف با آن ندارد

مورد نظر شما " کمونيزم کارگری"لطفا توضيح دھيد که 
که ظاھرا به لحاظ تئوريک ھم با کمونيزم مارکس 

ف ندارد، چه نظری در قبال اين گفته مارکس دارد اخت

امر رھايی طبقه کارگر، بايد به دست خود اين طبقه "که 
  ". صورت بگيرد

ھای " افزوده"توضيح و تشريح  ۀشما در ادامسوم؛ 
اين حزب است که قدرت : " منصور حکمت می نويسی

بحث حزب و  -سياسی را می گيرد و نه طبقه يا شورا 
منتھا خيلی آرام و سوت زنان از کنار . "قدرت سياسی

اين جمع بندی مھم مارکس در مانيفست می گذری که 
ھدف فوتی و فوری کمونيست ھا عبارت است از 

متشکل کردن پرولتاريا در قالب يک طبقه، سرنگون "
کردن سيادت بورژوازی و تسخير قدرت سياسی به دست 

را  معلوم نيست کسانی که تسخير قدرت". پرولتاريا
خودساخته و بی ربط خود به متن " حزب"وظيفه 

مبارزات طبقه کارگر می دانند، با چه رويی می توانند 
 اين تئوری ھای انحرافی خود را به مارکس منتسب کنند

  .با ببرند" مارکس زمانه"و منصور حکمت را تا سرحد 

مضاف بر ھمه اين ھا، حزب کمونيست کارگری چنان 
ب طبقه کارگر می داند، بايد چه واقعا خود را حز

پاسخگوی عقب ماندگی و شکست ھای جنبش کارگری و 
کارگری و سرنگونی  عدم وقوع ھرگونه انقب

البته از (باشد  طی سی سال گذشته جمھوری اسمی
 يک دوجين ستی صحبت می کنيم، نهيلانقب سوسيا

و  ٨٨تير، چھارشنبه سوری ھا و خرداد  ١٨انقب ھای 
احتما قصور از ). آثار کمونيست کارگری ھا در غيره

، و نه شدت بی ربطی اين سمت کارگران بوده است
به ھمين خاطر است که قويا می گويم ! حزب و اقمارش؟

نقد ما به حزب کمونيست کارگری اين است که اين حزب 
فقط کاريکاتوری از يک حزب است و ربطی نه به 

طبقه کارگر ايران . طبقه کارگر به و نه دارد کمونيسم
چنين حزبی را به رسميت نمی شناسد و برای ھمين تا 

. پاسخ مثبت نداده است ھم به يک فراخوان آن یکنون حت

  !به ھمين سادگی

چھارم؛ من نمی فھمم اين چگونه حزبی است که ھر بار 
وقتی يک انشعاب می دھد، اين انشعاب يا به سوی دوم 

ديگر ! و امپرياليزم خرداد است يا به سوی سرمايه داری
اين را ھرکسی متوجه می شود که چنين حزبی بايد يک 

لطفا ). که دارد(مشکل اساسی و بنيادی داشته باشد 
بزرگ "توضيح دھيد که آقای منصور حکمت به عنوان 

چرا در طول حيات خود " ٢١ترين مارکسيست قرن 
نتوانست حتی يک نفر ديگر را مانند خود تربيت کند، و 
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ض ھمان چند شاگردی ھم که باقی گذشت، گاه و در عو
تکليف . بی گاه به سمت بورژوازی منحرف می شوند

طبقه کارگر که حزبی ھمچون حزب شما دارد و از فقدان 
رنج " ٢١بزرگ ترين مارکسيست قرن "جايگزين برای 

  !می برد، چيست؟

" اتحاد عمل"و ) وحدت" (اتحاد"پنجم؛ شما دو موضوع 

اتحاد، فقط زمانی ممکن . خلط کرده ای را با يک ديگر
رکسيزم است که حول اصول و پرنسيپ ھای پايه ای ما

ظری نسبت به مقوت نانقبی، و با درک مشترک 
کليدی مثل مفھوم سوسياليزم، انقب و دوره گذار، حزب 
پيشتاز کارگری و تسخير قدرت به دست طبقه کارگر 

ا بر مبنای مث ھ"اتحاد"انواع و اقسام . صورت بگيرد
نه فقط غيراصولی است و راه به " سرنگونی رژيم"

جايی نمی برد، بلکه بيشتر ھزينه به جنبش تحميل خواھد 
" چپ"فقط نگاه کنيد به طيف وسيعی از نيروھای (کرد 

، که در مقطع انقب با ساير نيروھا، حتی حاميان خمينی
د را متحد شدند، و بھای اين اتحا "سرنگونی رژيم"حول 

نه کافی، برای  ولی قدم اول،). ھم بفاصله پرداختند
رسيدن به ھرگونه اتحاد ميان نيروھای کمونيست، 
مستلزم آن است که تمامی اين سازمان ھا و احزاب 

تباط رادر ميان خود و بی " بحران"وجود  خودساخته به
اين می تواند . بودن به جنبش طبقه کارگر اعتراف کنند

  .شروع اصولی باشدتنھا يک نقطه 

مساله ای کام جدا از اين است و  ،"اتحاد عمل"مساله 
اتحاد عمل . "به شکل ھای مختلفی می تواند باشد

، به عنوان تاکتيکی که در غياب تشکل ھای "کارگری
مستقل کارگران برای سازماندھی مبارزات روزمره و 

، اتحادی آن ھا صورت می گيردضعف و عدم توانايی 
پيشروان کارگری، حول يک سلسله فعاليت ھا  بيناست 

" توافق"و مطالبات ضد سرمايه داری که بر سر آن ھا 

به اين معنی که يک يا تعدادی مطالبه و . وجود دارد
فعاليت مشترک کارگری، نقطه شروع عمل مشترک 
پيشروان کارگری را فراھم می کند، مطالبات و فعاليت 

. به پيگيری آن ھا نيستند ھايی که ھر کدام به تنھايی قادر

مث برگزاری مراسم اول ماه مه، تجمعات کارگری؛ يا 
مبارزه مشترک حول مطالبه قرارداد ھای دسته جمعی، 
الغای قراردادھای موقت و جايگزينی قردادھای دائمی، 
افزايش دستمزد متناسب با رشد تورم، حق اعتصابات 

کارگران  کارگری، کنترل کارگری ، فعاليت برای آزادی
 … زندانی، مبارزه برای دريافت حقوق ھای معوقه و

، اتحادی بين کارگران پيشرو "اتحاد عمل کارگری"پس 
با ھر گرايشی که به آن تعلق دارند، حول مطالبات و 

مثً برگزاری مراسم . موضوعات فعاليت مشترک است
اول ماه مه مورد توافق ھمه گرايش ھای موجود در 

انواع گرايش ھای راديکال و . باشد جنبش کارگری می
غير راديکال، چپ يا راست، آنارشيستی، رفرميستی و 

تمايل به برگزاری مراسم اول … ضد سرمايه داری و 
ماه مه دارند، اما ھر کدام به تنھايی يا قادر به اجرای آن 
. نيستند و يا اگر چنين کنند تاثير زم را نخواھند گذاشت

تواند تاکتيکی برای انجام اين  اتحاد عمل کارگری می
 ،"اتحاد عمل کارگری"در نتيجه  .اقدامات کارگری باشد

نه يک تشکيت کارگری است و نه يک ائتف ميان 
  .تشکل ھای موجود

ميان سازمان ھا و احزاب " اتحاد عمل ويژه"وقتی از 
 صحبت می شود، مفھومی مشابه دارد با آن چه در با

و " ائتف"يا " اتحاد نظری"ھم ما با در اين جا . گفته شد
و نظاير اين ھا مطلقا سروکار نداريم، چون اين " وحدت"

مورد اخير پيش شرط ھای ديگری دارد که اولين و مھم 
از سوی اين " بحران درونی"ترين آن پذيرش وجود 

در صورتی که اتحاد ). در با اشاره شد(نھادھا است 
لف چپ، بر سر عمل ويژه، ميان گرايش ھای مخت

مثل آکسيون برای  - مطالباتی که مورد توافق ھمه است
. صورت می گيرد -آزادی فعالين کارگری زندانی و غيره

. ، دمکراسی درونی است"اتحاد عمل ويژه"اساس اين 

در اين جا کسی نمی تواند خود و سازمان متبوعش را 
. محور و مرکز قرار دھد و خود را به ديگران تحميل کند

اين جا پيشنھادھا و نظرات مختلف برای ھرگونه  در
فعاليت بايد به بحث گذاشته شود و ماحصل آن پس از 

امکانات و توانايی ھر . توافق عمومی مورد اجرا دربيايد
مشترک متمرکز می ) عمل(يک از گروه ھا، روی ھدف 

شود و غيره، و به اين ترتيب يک عمل مشترک که پيش 
بھترين شکل خود بر مبنای از اين نمی توانست به 

توانايی و امکانات يک سازمان صورت بگيرد، اين بار 
به بھترين شکل با اتکا به امکانات جمعی انجام می شود 

بديھی است . و می تواند کمکی باشد به پيشبرد جنبش
کسانی که از چنين اتحاد عملی طفره می روند يا به شدت 

و سازمان ھا و  گرايش سکتاريستی و فرقه گرايی دارند،
بدون اين که (احزاب خود را محور مبارزه می دانند 

، يا اساسا به قدری از مبارزه دور )بين کار ارائه کنند
  .ھستند که اين ضروريات عينی را تشخيص نمی دھند
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