
  و رفرميسمآنارشيسم  ،ماركسيسم يا آنارشيسم 

  ندزبينا داراب 

نگـاه کـرده و (مارکسيسـم) با نـا اميـدی بـه علـم مبـارزه طبقـاتی متاسفانه در جامعه "چپ" ما، افرادی ھستند که 
اما ھنگام معرفی خود و نگارش مطالب شان، از اینکه زیر این بيـرق سـينه   بته آن ندارند.ثاعتماد چندانی به اصول م

 ارگران و انفCبيـونیکه کCه ما با ایشان در ھم می رود.  چرا که، مخاطب ایشان کبزنند نيز ابایی ندارند.  اینجاست 
و اصـول گشـته  آشـنا خـودمنـافع طبقـاتی  اارزه طبقـاتی و یـا مطالعـه علمـی، بـھستند کـه بـه علـت تجربـه در مبـ

پراتيـک انقCبـی ھسـتند ه در جامعه مشغول کبرای کسانی   مارکسيسم را بعنوان علم مبارزه طبقاتی پذیرفته اند.
و سرمایه جھانی با سـاختارھا رایطی که طبقه کارگر در تفرقه و اغتشاش فکری بسر می برد، واضح است که در ش

صـد سـاله از  با فاصـله ایو تبليغات ضد انقCبی اش فرھنگ ھای اجتماعی را زیر سيطره خود برده است، بخصوص 
ھمبستگی و پيروزی ھای طبقه کارگر، متقاعد ساختن حتی یک کارگر به صحت مارکسيسم و اصول آن چه  اتحاد و
بوجود آورده انـد، آن چپ و راست این افراد، دقيقاً با تکيه بر چنين شرایطی که حاکمان بورژوازی دشوار است. اندازه 

از  ،بـه آن )1(عيـت" و "نقـب زدن" قشراز طبقه کارگر را ھدف تبليغ "نا اميدانه" خود قرار مـی دھنـد و بـه بھانـِه "واق
دور می کنند، که قرار است در این مبارزات رھبری طبقه کارگر  فراگيری مارکسيسم و درگير شدن در پراتيک انقCبی

   د. نرا بر عھده بگير
اتفاقاً یکی از ھسته ھای اصلی بحث جاری در جنبش کارگری دفـاع از که ذشته ای نه چندان دور، گبياد دارم که در 
یکی از ھمين آقایان، باز  دمکراسی نمایندگی" بود،و "  اتحادیه گریدر مقابل  دمکراسی مستقيم"" شکل شورایی و

کارگری" و "اتحادیه گری" و "سندیکا سازی" دفاع می کرد و ھر  دت"وحھم به بھانه "واقعيت" و "نقب زدن" به آن، از 
محکوم می ساخت و از بود، با برچسب زدن "تفرقه افکنی" جریان ردمبارزه ایدئولوژیکی را که در ميان فعا^ن کارگری 

ق بودن تمامی آنھـا دفـاع مـی کـرد. یعنـی، در واقعيـت، بـه آن قشـر از "برداشت ھای متفاوت از مارکسيسم" و مح
سعی داشتند با مبارزه ایدئولوژیک، رفقای دیگر  آن ساله 160به مبارزه طبقاتی و تجر علماصول کارگران که بر مبنای 

خود را به صحت اصول این علم و نشان دادن راه پراتيک انقCبی متقاعد سازند و عناصر حرفه ای "چـپ رفرميسـت" 
بـه  توده ای و اکثریتی را افشاء و ایزوله کنند، توصيه می کرد کـه "برداشـت رفرميسـتی و بـورژوایی از مارکسيسـم

برآمـد جنـبش جھـانی تـوده ھـای گویـا تحـت تـأثير امـا انقCبی" دارای اعتبار اسـت. پرولتری و ھمان اندازه برداشت 
پرچم مبارزه ایـدئولوژیک  ،کارگری در ماه ھای اخير و حرکت این توده ھا به سمت "دمکراسی مستقيم"، بناگاه، خود

بـه و ھمفکـرانش  این حضـرتِ آقـاکر می کنيد که ف.  آیا نده اخوردَعلَم کرده و به موضع "دمکراسی مستقيم" ُسر را 
و  نـدسر عقل آمده و با تجربه ماتریاليستی از واقعيات مبارزه طبقاتی دوباره به اصول مارکسيستی متقاعـد گشـته ا

را طـی  شـانھمان روند گذشـته ھم ھنوز  آنانخير!  د؟ نپذیرفته و پراتيک انقCبی را توصيه می کنآن را اصول مثبته 
 ، پراگماتيسم را جانشين ماتریاليسم، و پراتيک "حفظ شـرایط موجـود" را جانشـين پراتيـکِ يت"عکرده و زیر لواِی "واق

برای اثبات مدعای خود مجبوریم به واقعيات گذشته "نقب" کوتاھی بزنيم و سـپس بـه   د.نمی نمایتغيير آن  انقCبیِ 
  کنونی بپردازیم. شرایطِ تشریح واقعياتِ 

  چه بود؟  "واقعيت"

را می توان از دو زاویه تشریح کرد.  یکی، از زاویه ماتریاليستی، که آنچه واقعاً موجود است را مورد بررسی  واقعيت""
به نفع منافع قرار می دھد و سعی می کند با درک جزئياتِ آن به تغييرش بپردازد، و این اقدام به تغيير شرایط موجود 

آنطور يت" را عمی دھد.  دومی، از زاویه پراگماتيستی، که "واق خصلتی انقCبی است که به پراتيکطبقاتی کارگران 
  .باشداش می بيند که توضيح دھندِه اھداِف از پيش تعيين شده 

    :بيایيم و این دو نوع برخورد را در دوران پيشين مورد بررسی قرار دھيم
واقعيت این بود که ل ھا نگاھی می اندازیم.  در این سا 1386و  1385جنبش دانشجویی چپ در سال واقعيت اول به 

متيست، که در آن دوران از طبقه کبين دانشجویان چپ، دو جریان اصلی ظاھر شدند.  یکی بر مبناِی دیدگاه حزب ح
کارگر و نقشش در مبارزه طبقاتی رویگردان شده بود.  طرفداران آن نيز در جامعه، از کميته ھاِی کارگری ایکه عضوش 

.  و دیدگاه دوم که خـود را بـا عنـوان می رفتند "گارد آزادی" دنبال تشکيل ھسته ھای چریکیبودند خارج شده و به 
"چپ کارگری" معرفی می ساخت، که بر خCف جریان اول، به حقانيت طبقاتی کارگران اعتقاد داشت و دانشـجویان 

.  خواه نـا خـواه چپ را به شرکت فعال در کميته ھای کارگری و فعاليت ھای حمایتی از کارگران مبارز دعوت می کرد
نشجویی، برای جذب فعا^ن و سمت دھی مبارزات توده ھای دانشـجو، بـا جنبش داواقعيات این دو جریان، بر بستر 



این تقابCت تا حدی جلو رفت کـه نماینـدگان دو جریـان دانشـجویی شدند. سياسی  –ھم درگير مبارزات ایدئولوژیک 
بتوافق برسـند.  "چـپ حکمتيسـت" شـعار اصـلی را ) 1386(نتوانستند بر سر شعارھای اصلی شانزده آذر آن سال 

کـارگر، دانشـجو" و خواسـته ھـای جنـبش ھـای اتحـاد "بـر رگری" "ضد جنگ" تعيين کرده بود، در صورتيکه "چـپ کـا
گشته، ایـن جزئيـات از واقعيـت جنـبش  در این زمان، ھمان حضرت آقایی که اینک "واقع گرا"اجتماعی اصرار داشت. 

در جھتِ حفط شرایط موجود به چپ کارگری،  فرقه گرایی""آنھا و اتھام کوچک نمایی با  ه گرفته ودانشجویی را نا دید
"چـپ انقCبـی و تخطئـه تـCش ھـای  نشجویان به منـافع طبقـاتی کـارگران،ایشان برای جھت دھی داو عدم تCش 

   )2( دعوت می نمود.به ھر قيمتی آنھا را به صلح و سازش و "اتحاد" ، کارگری"
که "واقع گرای" ما از صحبت درباره محتـواِی دوم، واقعيت جنبش کارگری در آن دوران است.  واقعيت جنبش کارگری 

ک ھـای لَـکَ در "کانون دفاع از حقوق کارگر"، با ھـزار تمھيـد و شناخته شده این بود که عده ای آن خودداری می کرد 
عمCً جنبش کـارگری را بـه سـمتِ نھادھـای "کـارگری" سـرمایه جھـانی و علناً و اساسنامه ای چنبره زدند.  ایشان 

فرا و وابستگی مالی به سرمایه جھانی "سه جانبه گرایی" و "اتحادیه گری"، یا بعبارت دیگر، "دمکراسی نمایندگی" 
کـارگری را بـه سـمتِ  جنـبش که کوشـش داشـت می خواندند.  در مقابل ایشان جریانی در کميته پيگيری فعال بود

جدایی از نھادھا و جناح ھای سرمایه داری رھنمون کرده و ایشان را بـه تکيـه بـه نيـروی اتحـاد طبقـاتی فراخوانـد و 
ت تپه، ایشان را متقاعد سازد که به ھمان شيوه شورایی (دمکراسی مستقيم) نيشکر ھفبخصوص در مورد کارگران 

 طبيعی بود که اینو به "اتحادیه گرایی" روی نياورند.   اشندپایبند بخودشان که در ماه ھای قبل استفاده می کردند 
 د.تقاعـد سـازمطروحه م د فعا^ن کارگری را به صحت اصولو سياسی شده تا بتوانجریان درگير در مبارزه ایدئولوژیک 

بدون ، بدون در نظر گرفتِن این واقعيت، از ھزاران کيلومتر دورتر، وسط گود پریده و  )3( باز ھم، ھمان "واقع گراِی" ما
"برداشـت ھـای  ا طـرحجناح مذکور در کميته پيگيری را "فرقه گرا" و "تفرقه انداز" خواند و بتوضيح محتواِی اختCفات، 

  موجود گشت. شرایطحفظ  از اصول مارکسيسم" خواھان "اتحاد" و آزاد
ھدف من از بيان این موارد در گذشته این نيست که بخواھم دماغ "واقع گرا" یمـان را در کارھـای کـرده اش بمـا^نم.  
خير! بلکه می خواھم نشان دھم که چگونه او، و امثاِل او، ھنوز ھم واقعياتِ درون جنبش جھانی توده ھای کـارگری 

"رشـد نيروھـای و  "از بـا^ "نخبگـانچون  بکارگيری الفاظیخوانده و با فراشرایط موجود را با ھمان شيوه ھا به حفظ 
و قشر آگاه کـارگران  متقاعد ساخته بته مارکسيسمثبه نفِی صحتِ اصول م، "مولده" و "نا معتبر بودن احکام گذشته

  رویگردان سازند. موجود به نفع طبقاتی کارگران از پراتيک انقCبی در جھتِ تغيير شرایطرا 

  چه هست؟ واقعيت

واقعيت جنبش ھای کنونی توده ھای کارگری چيست؟  آیا این واقعيات به ھمـان خCصـه مـی شـود کـه ایـن آقایـان 
من در زیر سعی می کنم بر مبنای گزارشاتی که از ميدان ھاِی مبارزات توده ھای کـارگری  )4( ميکنند؟ تشریح اش

  را در جزئياتش توضيح دھم.آمده، واقعيات 
در این ميدان و ميدان ھا جایی برای احزاب و سازمان ھا  نداز طرف این آقایان که مدعی امطروحه  ""واقعياتِ بر خCف 

و گـروه ھـای آنارشيسـت  "آی سـی تـی"و  "آی سـی سـی"رفقـای انترناسيوناليسـت  نيسـت،و نظرات بورژوایی 
و دیگر ميدان ھاِی دیگـر شـھرھای تجمع در ميدان خورشيد  ،در روزھای آغازینکه  )5(اسپانيایی گزارش می دھند 

ھمراه با خانواده ھایشان بـا نفـی "دمکراسـی بـورژوازی" و ی که "توده جوانان بيکار" و کارگراِن شاغلتوسِط اسپانيا 
، بحث ھا تا حدی جلو رفـت مجامع عمومی""در بارسلونا، در ميان این  .دسازمان یافته بوپارلمانتاریسم بيرون آمدند، 

ه قرار شد تشکيل این مجامع در محله ھا و واحدھای شـغلی نيـز توسـعه یابـد.  در ھمـان روزھـای آغـازین، در آن ک
گروھـی اما  صنایع نيز بصورتِ متشکل، اما بدون سازماندھی "اتحادیه ای" به تجمعات پيوستند. شھر، حتی کارگران

یـافتن  پيشرفت مباحث به سـمتِ از  ،)DRY( نام "دمکراسی واقعی، ھمين ا�ن" بابسيار ھماھنگ و سازمان یافته، 
بـا پـيش گـرفتن آنھا بـا اسـتفاده از شـرایط آنارشـِی حـاکم بـر ميـدان ھـا،  می کردند. جلوگيریاجرایی  ساختارھایِ 

ایـن  بـودنِ  يـر سياسـی"غبـه بھانـه "قرار می دادند و  انتخاب نشده "نمایندگان"در مقام سياستِ ھماھنگ، خود را 
 رکت کنندهِ ش(بيکار و شاغل) توده ھای کارگری نتيجه آن شد که  می شدند.از حضور ھر جریان دیگری مانع  تجمعات

که در آغاز به این تجمعات دل بسته بودند و انتظار داشتند تا از این طریق بتوانند بصورت مستقيم بر سرنوشت خـود 
اجرایـی و در ھمان سـطح "صـحبت" حاکم شده و شرایط کار و زندگی شان را تغيير دھند با باقی ماندن این مباحث 

 از ميـدان ھـاپـس از قریـب بـه یکھفتـه،  وبنـد دسـت نياھيچ دستاورد و پيـروزی مشخصـی نشدِن تصميماتِ آنھا به 
با کم جمعيت شدِن ميدان ھـا حکومـت اسـپانيا، بـا اسـتفاده از ریزش ھای توده ای آغاز گشت.  رویگردان گشتند و 

دستگاه ھاِی تبليغاتی و اینکه چگونـه ایـن تجمعـات بـه کـار مشـاغل مختلـف ضـربه زده اسـت، شـرایط اسـتفاده از 
با پيشنھاد خالی کردن  کراسی واقعی، ھمين ا�ن"در این ميان نيز، گروه "دم اخت. نيروھای سرکوبگرش را آماده س

  ميدان و جایگزین کردن تجمعات با یک "کيوسک اطCع رسانی" در ھماھنگی کامل با حکومت قرار گرفت.  



البته این صحيح است که شرایط عينی مبارزه طبقاتی نخواھد گذاشت تا چنين سياست فریبکارانه ای افشا نشـده 
بمثابـه مگر آنکه، قشر آگـاه طبقـه کـارگر   در ھر مرحله می تواند مبارزات را با بن بست روبرو سازد. باقی بماند، اما،

آگـاھی  بـا^ بـردن سـطحتجربيات مبارزه طبقاتی کارگران و با انتقاِل وارد ميدان شده و  نيرویی متحد و سازمان یافته
بوجـود را  به دسـت خـوِد کـارگران ارتقاء "مجامع عمومی" به "شوراھای نمایندگان"چگونگی شرایِط بقاتی ایشان، ط

ھمچنين، طبقه کارگر را به ایـن را معرفی کند. مورد نيازش تصميم گيری و اجرایی آن ساختار آورده و به این جنبش، 
واقعيت آگاه سازد که حکومت دیکتاتوری بورژوازی در مقابل چنين اقدامی ساکت نخواھد نشست و دیر یا زود چھـره 

  روی خواھد آورد.  ھاه و به سرکوب مسلحانه آنواقعی خود را نشان داد
ان کـارگرمنـافع طبقـاتی تضـمين کننـدِه این اقدام، پراتيک انقCبی است.  یعنی، تغيير شرایط حاضر به شرایطی کـه 

انـدازه رفرميسـم بـورژوازی خطرنـاک اسـت و از اقـدام انقCبـی  آنارشيسـم بـه ھمـان نتایج عملـیدر اینجا،  باشد. 
قشر آگاه طبقه کارگر، زیر لواِی "نخبه گرایی" و "صدور  با نفی این رسالتِ  جلوگيری می کند.  چرا که آنارشيست ھا

، جنبش را در ھمان سطح خودبخودی و حفظ شرایط کنونی نگاه داشته، از ایجاِد ساختارھای ^زم برای احکام از با^"
گيری مـی کننـد.  اگـر ایشـان يشروی آن جلودستيابی به خواسته ھا و حفظ دستاوردھاِی جنبش در ھر مرحله از پ

جمـات و تجمعـات کـارگری تکـرار مـی بارزه طبقـاتی، ایـن اعتراضـات و تھاموفق شوند، با اینکه بعلت شرایط عينی م
با تخليه انرژی توده ھا، عقب نشينی می کنند. و راه را برای رفرميست ھا، اما ھرگز نتيجه ای نداده و دوباره د، نشو

  و ممکن باز می کنند. گرا" عآلترناتيو "واقبعنوان تنھا 
این شرایط فقط در اسپانيا نيست، بلکه در تمامی جنبش ھای توده ای در دو سه سال اخيـر، از جملـه جنـبش ضـد 

، عليرغم فراخواِن صریح نيروھـای اصـCح طلـب بـه 1388خرداد  23ادق است.  در روز ص نيزدر ایران  1388دیکتاتوری 
وب به نيروھای کودتـا ندھنـد، حرکـت خودبخـودی جوانـان کھوادارانشان که از آمدن به خيابان پرھيز کنند و بھانه سر

  به ميادین مرکزی تھـران آغـاز شـد.از دانشگاه ھا و دانشجویان انقCبی از محCت در دسته ھای چند ده نفری بيکار 
بـه سه ميليون نفر از توده ھـای کـارگری و کارمنـدی را  ،خرداد 25در تظاھراتِ  خوددر طول راه نيرو گرفت و در تداوم 

، بدون ھـيچ پـرده پوشـی، مـردم را بـه اتخـاِذ تاکتيـک اعتکـاف در ھبران اصCح طلبرخيابان ھا کشاند.  در این ميان 
ن را به بازگشت به محيط دانشگاه فرا می خواندند، اما، شرایط عينی مبارزه طبقاتی و جان بـه جد، و دانشجویامسا
گوشھایشان را به این فراخوان ھای سازشکارانه بسته بود.  نھایتاً، رھبـران اصـCح طلـب مجبـور بـه  ،دن مردمبولب 

ری بـا نيروھـای کودتـا ممانعـت شـود، پذیرش حضور مردم در خيابان ھا شدند و تقاضا کردند کـه بـرای اینکـه از درگيـ
تحميل ميکرد و حکومت  برنيروھای درگير خود را طبقاتی  مبارزه عينی شرایط را بپذیرند.  اما بازھم "سکوت"تاکتيک 

استقCل مبـارزات تـوده ھـاِی کـارگری و   واميداشت.مردم را به شکستن سکوت  و ساخت مجبور میرا به سرکوب 
کامCً عيان گشت.  روزی که عليرغم گلوله باران  1388خرداد  30رھبری اصCح طلب در روز شنبه کارمندی وجوانان از 

قھرآميز با حکومت پرداخته و این شرایط تا اصCح طلبان، مردم به رویارویی  عدم خشونت""کردن مردم و رھنمودھای 
بود  سرکوب قھرآميز" به "کنترل جمعيت""ک تير ادامه یافت.  فقط با عقب نشينی نيروھای مسلح از تاکتي 18سالگرد 

که شرایط رفته رفته آرام گرفت و نھایتاً در اواسط مرداد ماه به سکون مقطعی انجاميد.  امـا، بـاز ھـم شـرایط عينـی 
، دور جدید درگيری ھا آغاز گشت. این بار مردم و 1388مبارزه طبقاتی اجازه خانه نشينی را نمی داد.  از روز "قدس" 

آمادگی بيشتر درگيری ھاِی ادواری و  اکتيکتویان، با درس ھایی که از مبارزات خيابانی گرفته بودند، با اتخاذ دانشج
ت آن را بيشـتر کردنـد تـا اینکـه در "عاشـورای سـرخ"، خيابانی به ميدان آمدند و روز به روز شتاب و حدّ قابCتِ برای ت

اما، دیدیم که از ھمان روز نيز، ریزش سریع نيروھا آغاز گشت، تـا  عمCً توان نيروھای نظامی را در تھران شکستند. 
رسـميت  اابـای خامنـه ای و بـ زیـربـه و فرار رھبران اصCح طلـب  1388بھمن  22اینکه این دور از مبارزات نيز، پس از 

  )6( متوقف گشت.شناختن حکومت کودتا 
لی و اروپـایی بـا آن روبـرویيم.  است که اکنون در ميدان ھای آفریقـای شـما دور باطل")"( چرخش خبيث""این ھمان 

جنبشی که جرقـه و سـوختش را از انـرژی جوانـان بيکـار و تـوده ھـای کـارگری، بـدون سـاختار طبقـاتی و در شـکل 
پوپوليستی می گيرد و به رغم تCش ھا و قھرمانی ھای تـوده کـارگران، بـه علـت عـدم آگـاھی بـه چگـونگی ایجـاد 

تخليه شده و به آرامش مقطعی  ،و حفظ آنھا؛ از انرژی وزی ھای مرحله ایساختارھای ^زم برای به دست آوردن پير
باز می گردد.  البته باز ھم شرایط عينی مبارزه طبقاتی اجازه خانه ماندن را نمی دھد و با^خره بـاز ھـم شـعله اش 

تا در توده ھا ایجـاد تـرس از  نگشتهبرافروخته خواھد شد.  بخصوص اینکه، این مبارزات با پيروزی طرف مقابل متوقف 
 . رده باشددرگيری ک

در تداوم بنامند و باور داشته باشند که  يروزی"پممکن است آنارشيست ھا و آقایان "واقع گرا"، ِصرف مبارزه کردن را "
بـا^ مـی آیـد، ماننـد شـاگرِد و وشـد در مغز تک تـک کـارگران مـی جآگاھی طبقاتی بصورتِ خودبخودی این مبارزات، 
ه "واقعيت" این است کاما،   و تنھا نياز به یاد آوری داشت. زایيده شده بود کامل جھان ھستی" دانش"سقراط که با 



علم مبارزه طبقاتی اکتسابی است و از طریق قشر آگاه و نتيجتاً متشکل و متحد پرولتاریا بـه تـوده ھـای کـارگری در 
اقدامی که اگر انجام نگيرد، صحنه   آموزش داده می شود.و در تقابل با آلترناتيوھای متنوع بورژوازی درون مبارزاتشان 

  .خالی می گذاردرفرميسم بورژوازی "واقع گرایی" را برای 
، در گزارشـی کـه در کنفـرانس بـين المللـی اسـتانبول دادنـد  )TPTG"تِ. پِ. تِ. جی" ( یونانی رفقای آنارشيست  

شرایط ميداِن سينتاگما را به مجامع عمومی تشریح کردند که در آنھا انواع نظرات حزبی و سازمانی حضور گسـترده 
ال کرده و کمونيست ھا و آنارشيست ھا در پایين ميدان قـرار غرفرميست ھا و حکومتی ھا، با^ی ميدان را اشند. ردا

بـا فرانسـوی  ی، ھمـين ا�ن"عـنيـز، در باسـتيل، تقابـل بـين گـروه سـازمان یافتـه "دمکراسـی واقدارنـد.  در پـاریس 
در ميدان تحریر، برخورد بين طرفداراِن تداوم مبارزات و مخالفانشان به کمونيست ھا و آنارشيست ھا در جریان است. 

می دھند چون گذشته، "واقعيات" را تنھا  درگيری ھای فيزیکی نيز رسيده است.  اما، حضراتِ "واقع گراِی" ما ترجيح
آنھا را به دوری از کارگرانی که خواھان تغيير شرایط کنونی از  تا جایی برای مردم و توده ھای کارگری توضيح دھند که

، تشویق کنند و بگذارند تا این "چرخش خبيـث" ("دور طریق انتقال آگاھی طبقاتی به ھم طبقه ای ھایشان ھستند
مورد نيازش را بـرای حـل بحـران ھـای اقتصـادی و  ، مھلتمچنان ادامه یابد تا با^خره سرمایه داری جھانیباطل") ھ
  تغيير داده و کار جنبش ھا را یکسره کند. به نفع خودش  بقاتی راطمبارزه عينی بيابد، و شرایط اجتماعی 

پراتيک انقCبی برای قشرآگاه کارگران، مبارزه با عدم آگاھی توده ھاِی کارگری به اصول مثبتـه علـم مبـارزه طبقـاتی 
تدوین گشته است.  اصول زی ھایش و جمعبندی از شکست ھا و پيرواست که طی بيش از دو قرن مبارزِه این طبقه 

این پراتيک انقCبی، ھمراه با شـرکت مسـتقيم ندارد.  "ھای متفاوت و متضاد برداشتصحتِ "مثبته ایکه جایی براِی 
، "واقـع گـرا" را شامل می شود که بورژوازی چپ و راستِ در مبارزات روزمره کارگری، مبارزه با افکار و برداشت ھایی 

ين ، قرنی است که بـه خـورد کـارگران داده انـد و چنـدر زیر لوای "آزادی برداشت ھای متفاوت" از اصول مارکسيسم
پراتيـک انقCبـی قشـر آگـاه کـارگران، ایجـاد تفرقـه ميـان پراکندگی و اغتشاش فکری را در ميانشان بوجود آورده اند. 

    کارگری و نا رھبراِن بورژوازِی "واقع گرا" است.متحد صفوف 
  بينا داراب زند

  1390تير  23
  یادداشت ھا:

 هتقی روزب -  !"رابطه جنبش و "چه بايدکرد )1(
تراص�لی رد" ب�ه بسباين ترتيب قراردادن واقعيت ھای اجتماعی نوين وازجمله جنبش ھا به مثابه نقطه عزيمت نظريه،به معنی ارجاع پاسخ ھای واقعی "چه باي�د ک�
دارد.بخش بزرگ�ی خود است که البته ديگرنسبتی با وجه آمرانه وکشف وشھودی نھفته دراين سؤال واين که گوئی پاسخ ھا از نبوغ وانديشه نخبگان برم�ی خيزد،ن�

ب�ه واقعي�ت ھ�ای ن�وين اجتم�اعی و ازدليل سترونی"چه بايدکردھا"، دربی ريشه گی آنھا وبيگانگی اشان با آبشخوراصلی خوداس�ت.تئوری انق6ب�ی ب�دون نق�ب زدن 
 پراتيک انق6بی والھام گرفتن ازآن وجود خارجی ندارد

  روزبهتقی  – آذر وآزمون جنبش دانشجوئیشانرده  )2(
گرايشات گوناگون ھستند که ھنوزھم  مشھوداست که نيروھای چپ نيزبه نوبه خود دستخوش تشتت،طيف بندی ھمراه با بانگاھی به رويدادھای يکسال اخيرھم چنين

تاحد جدائی وجدال ھای تند و -ناشی ازآن اين دسته بندی ھا و مجاد=تاخت6فات و مبنای واقعی اين طيف بندی ھا واينکه  برای ديگرانی که ناظربرآن ھستند، کنه
م�انع ازھمک�اری س�ازنده ف�ی م�ابين آنھ�ا م�ی  منطق قابل قبول ھستند وچقدرناشی ازفرقه گرائی وادعاھای اثبات نشده، که حتا تا چه اندازه اصولی ودارای -ناسالم

حداصولی ودارای مابازاء واقع�ی ھس�تند، تنھ�ا  تاچه معضل يعنی شفاف ساختن اخت6فات واقعی واينکه نيست.درھرحال حل اين شود،بھيچ وجه مفھوم وقابل درک
اخت6فات نمی توانند مانع ھمبستگی  سازنده وبدورازاتھام زنی ھای رايج ودرطول زمان حل شدنی است. بی شک وجود صرف ازطريق گشودن بحث ھا و ديالوگ

دربرابرحاکميت وتوجيه کننده رقابت ھ�ای  دربرابرگرايشات راست وبورژوائی دردرون جنبش دانشجوئی وبطريق اولی پوھمکاری ھرچه فشرده تر نيروھای چ
وبخش ھای مختلف طبقه بزرگ مزدوحقوق  باشد. آنچه که مسلم است،کمونيست ھا قبل ازھرچيزبا دفاع ازاتحاد طبقاتی صفوف ناسالم وبرتری جويانه درميان آنھا

قراردارد.منشأ منازعات ورقابت  شدن وگسيختگی،تحت ھرعنوان و توجيھی باتعريف وظيفه اصلی کمونيست ھا درتقابل ی شوند. دفاع ازشقه شقهو بگير متمايزم
ن آن می طبقه،ودرحقيقت جايگزي ازآنجا برمی خيزد،که طيف ودسته ای خود را حامل حقيقت مطلق ونماينده مطلق ھائی که منجربه شقه شقه شدن می شود، معمو=

ومخالفان خودمی پردازد.وازآنجا که  تفويض شده باشد،وبرای کسب سرکردگی وبدست آوردن قدرت، به حذف رقيبان پندارد،بدون آنکه واقعا چنين نمايندگی به وی
ارگرعلي�ه ب�ورژوازی عن�وان م�ی ک می داند، مبارزه خ�ود وفرق�ه خ�ود ب�رای کس�ب ق�درت را ب�ه مثاب�ه مب�ارزه طبق�ه خود را جايگزين طبقه و حامل حقيقت مطلق

ونادانسته ازھم اکنون به مصادره قدرت ازکف  جنبش را جايگزين اتحاد طبقاتی آزاد و آگاھانه می کند،بلکه دانسته شقه شقه کردن کند.وبااين کارخود البته نه فقط
ازس�مت گي�ری جن�بش بس�وی ي�ک جن�بش  وتاآن جا که می تواندمسخ ماھيت رھائی بخش جنبش ھای طبقاتی واجتماعی پردازد  جنبش مبادرت کرده ودرحقيقت به

تم�رين خ�وبی را ب�رای  جنبش به مثابه سياھی لشکرسوق می دھ�د. وھمانطورک�ه م6حظ�ه م�ی کني�د ازھ�م اکن�ون خودرھان ممانعت به عمل آورده وآن را به سوی
ي��ک دول��ت  س��ت بگ��وئيم اعم��ال ق��درت فرق��ه خ��ود برطبق��ه، وبازتولي��دبرخود(خودحکومتی)،ويابھترا ج��ايگزينی ح��زب خ��ود بج��ای اعم��ال حاکمي��ت طبق��ه و جن��بش
  .ايدئولوژيک تحت عنوان حاکميت کارگران به عمل می آورد

ـــودش )3( ـــوع خ ـــه موض ـــدئولوژیک ب ـــارزه ای ـــدن "مب ـــدیل ش ـــده ازتب ـــه زن ـــک نمون ـــم ی ـــن ھ ـــ - !وای ـــی روزب   هتق

است. وقتی ميخواھد خويشتن را ازآف�ت فرق�ه گرائ�ی مبرانش�ان دھ�د،لباس  ازويژگی ھای سرمقاله نويس س6م دموکرات غنای خود افشاگری ھای نھفته درآن يکی
شعاب درف6ن کميته وضدانق6ب ناميدن بھم�ان ک�انون و... فرق�ه گرائ�ی ان فرقه گرائی درتنش فرياد می زند! چونکه او بايد نشان بدھد که مث6 چرا فرمان مندرس

چگونه مبارزه ايدئولوژيک درنزد "حريف" خود، به موضوع خودش تب�ديل  وعين انق6بی گری است!. ووقتی با يک فراربه جلو سعی می کند که نشان دھد نيست
واپورتونيسم و...به ساير"رقبای" خود،فی الواقع دارديک قطعه درخشان  ده ای نظيررويزيونيستمرديف کردن وانتساب ادعاھای شناخته شده و خود خوان می شود،با
گذارد.مبارزه ای که مھمات وفحش ھای سياسی بکارگرفته شده درآن ساليان  ايدئولوژيک مختص فرقه ھا وبی ارتباط با پراتيک طبقاتی را به نمايش می ازمبارزه

وفع�الين ک�ارگری وتقوي�ت موقعي�ت ب�ورژوازی ورژي�م ح�امی اش نتيج�ه ای  می شود وجزدامن زدن به پراکندگی درمي�ان م�دعياناست بين فرقه ھا رد وبدل  سال
برخورد باشد ھرکس ديگری ھم می تواند با ھمين درجه از اعتبار،عين  نگذاشته است.وقتی ازاوسؤال می شود خوب! دليلت چيست؟ واگرقراربراين شيوه برجای



می تواند اقامه کند اين است: ھرجا که من بايستم مرکزعالم ازآن جامی  دترازآن ھا را درمورد خودت وياھرکس ديگر بکارگيرد! درپاسخ تنھا دليلی کهوب اين ادعاھا
  !يمين ويسارعالم نيز برھمين اساس تعيين می شود گذرد و

ھنگاميکه مبارزه ايدئولوژيک موضوع خودش می دھد:  حش سياسی"ف"مھمات و برچسب  مطلبینيد تا ببينيد آقای "واقع گرا" به چه کبه آدرس زير مراجعه 
  http://binadarabzand.com/MyWork/?p=81می شود  
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