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 مقدمه

كه مشغله اصلی ام پژوهش  -و پس ازمهاجرت از ایران  -به اینسو   2012از سال 

در باب چرایی و چگونگی شكست انقالب سوسیالیستی اكتبر و نقد حزب بلشویك 

 .نمی كرد فکرم را ه پیدا  بوده است، دو چیز هرگز به 

ل كار مداوم را برای این امر كافی اول آنكه، در آن زمان من حداكثر ده سا

كه عشق آسان : سال به درازا كشید 17دانستم لیكن به دالیل مختلف، انجام آن  می

 ... .ها نمود اول، ولی افتاد مشكل

دوم آنكه، هرگز گمان نمی كردم هنگامی كه این اثر آماده انتشار شود، مسائل مورد 

نبش كارگری بین المللی را شامل می كه در واقع مسائل استراتژیك ج -بحث در آن 

چه، محور . تا این حد و مستقیماً با مسائل روز جنبش چپ ایران، مربوط شود  -شود

لذا مفهوم ساختار  شود همانا مفهوم ماركسیسم است و بحثی كه در این جلد مطرح می

 .حزب حامل آن یعنی حزب كمونیست

ششی است در جهت ایجاد گشایش بنابراین نوشته حاضر در وهله نخست، بمنزله كو

؛ اما در عین حال، و به عنوان محصول فرعی  در بن بست تئوریك جهانی موجود

سندیكالیسم رایج در چپ ایران یعنی هم  -خود، نقدی است از منظری جدید بر آناركو

 .، هم بر ایرج آذرین«تشكل ضد كارمزدی»ایده  بر

گفت كه جنبش كمونیستی بین المللی  لیكن در شرحی كلی از محتوای این دفتر باید

حزب : از حزب سیاسی پرولتاریا را تجربه كرده است (دو ساختار)  تاكنون دو مدل 

مدل ماركس و انگلس كه بعد از مرگ آندو واز سوی حزب  ای و فراگیر توده

به رهبری لوکزامبورگ، لیبكشت و ( دی. پی .اس )سوسیال دمكرات كارگری آلمان 

 .مدل روسی انقالبیون حرفه اید پیگیری واقع شد، و حزب كائوتسكی مور

 اما سوال فربه این است كه در شرایطی كه نه فقط حزب پرولتری آلمان، بل تمامی 
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 از الگویی تبعیت می كردند كه  (انترناسیونال دوم) دیگر احزاب كمونیست اروپایی

مسیر حزب روسیه از سوی ماركس و انگلس توصیه شده بود، چرا و چگونه لنین 

به عبارتی دیگر، دالیل لنین برای عبور از رویكرد ماركس و  -را جدا كرد؟

 ، دقیقاً چه بوده است؟(درباب ساختار حزب سیاسی پرولتری)انگلس

ترین هدف جلد  این همان پرسش تعیین كننده ای است كه پاسخ گفتن به آن، اصلی

 .حاضر را تشكیل می دهد

كوشد  كنم و آن اینكه این نوشته می فاً به یك اشاره بسنده میاما در این مقدمه صر

نشان دهد كه از نظر لنین، با گذار ِجهانی و فراگیر سرمایه داری رقابت آزاد به 

امپریالیسم، در واقع عامل نیرومند جدیدی به فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا وارد 

، این تغییر در شرایط ابژكتیو (لنین به اعتقاد)است؛ لذا  رویزیونیسمگردیده كه همان 

مبارزه طبقاتی و ظهور این مؤلفه ی  تازه، به مفهوم آنست كه از این ببعد طرح 

حزب ، دیگرجوابگو نیست و باید به ای حزب تودهماركس و انگلس درباب ساختار

 .،  تغییر یابدحرفه ای انقالبیون

در ساختار حزب سیاسی لیکن ظهور رویزیونیسم چه ربطی به لزوم تجدید نظر 

سئوالی كه پیش از پاسخ به آن، الزم است به شرح و توضیح مفهوم  -پرولتاریا دارد؟

و درست به همین خاطر نوشته حاضر از همان . واقعی رویزیونیسم پرداخته شود

. ابتدا خواهان گسست از رویكرد نادرست رایج در باب مفهوم رویزیونیسم است

در تعریف استالین ازاین پدیده دارد، و پس از مرگ لنین  رویكرد نادرستی كه ریشه

در سطح جهانی شیوع یافته و رویزیونیسم را جریانی متعلق به طبقه بورژوازی 

: نظریه نادرستی همچون سخنان آقای آذرین كه عنوان ساخته است. درنظر می گیرد

كه در صورتی . 2«رویزیونیسم همانا بورژوازی است در لباس سوسیالیسم»

انگلس، لوکزامبورگ و لنین، و هم درواقع امر،  رویزیونیسم هم درتعریف مارکس و

 طبقه كارگر و در درون حزب  انقالبیچیزی نیست بجز جریانی در درون جنبش 
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 .همین طبقه (کمونیستی)انقالبی 

در این راستا و در توضیح همین موضوع، الزم است تا نقطه حركت بحث خودرا، 

حزب سوسیال دمكرات كارگری روسیه و شكل گیری جریانات  رخداد تأسیس

در داخل آن قرار دهیم؛ و سپس به  (همچون منشویسم و اتزویسم)رویزیونیستی

 بررسی 

دیگر احزاب كمونیست اروپایی و بویژه حزب آلمان و جریان رویزیونیستی موجود 

فهم حقیقی از  بپردازیم، تا از این رهگذر به درك و( یعنی برنشتاینیسم) در آن

 .ماهیت رویزیونیسم نائل شویم

بدین ترتیب و در اواخر این جلد و پس از آن كه به معنا و مفهوم حقیقی رویزیونیسم 

به . شود وضوح بخشیدیم، راه ورود به مبحث دالیل شكست انقالب اكتبر گشوده می

دوران  گونه ای كه این شكست را در ارتباط با شرایط اجتماعی روسیه و جهان در

مورد بحث، و همچنین در ارتباط با نقاط ضعف و انحرافات حزب بلشویك، به 

 .کنکاش خواهیم نشست

این نكته را از پیش گفته باشم كه آقایان پایدار و حكیمی حق دارند آنگاه كه از 

حتی لنین از )گویند  مغایرت آشكار نظریه حزبی لنین با ماركس و انگلس سخن می

لذا نكته بینی این آقایان و (. ت، به این صراحت سخن نگفته بودواقعیت این مغایر

همانگونه كه خواهیم )شجاعت در بیان شفاف آن، قابل تحسین است؛ هر چند كه 

 .، در نتیجه گیری نهایی شان اصالً محّق نیستند(دید

موضوع آخر آنكه، قبالً گفته شد كه هدف این نوشته پرداختن به گره گاه های تئوریك 

انی در دوران معاصر است؛ با این وجود من خود را ملزم به آن نیز دانستم كه جه

و جریان پیشین و )در چپ ایران با رویكرد خرده بورژوایی و دیرینه آقای آذرین 

 -تصفیه حساب كنم؛ رویكردی كه اخیراً یكبار دیگر خود را نمایان ساخته ( فعلی او

 چگونگی  و« جنبش آگاهی و»ی میان ودرست زمانیکه بحث برسررابطه دیالکتیک
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برای مباحث  متدولوژیک را بررسی درسطح فلسفی و»: مینویسد -آن درمیان است 

رویكردی كه نه فقط جزء فلسفی یعنی ذات و  -! 1«نمیدانم چندان کارساز حاضر

درونمایه مارکسیسم را بی ارزش میداند بلکه نقش تعیین کننده ی روش دیالكتیك 

 واقع متعلق به سوسیالیسم پیش از در ی را آشكارا رد و نفی می كند، و لذاماتریالیست

 .ماركس است

حکیمی، سبب شد که  و به عبارتی مطرح شدن نقد مبانی فلسفی رویکرد پایدار

 !درآفتاب بگستراند پستو به درآورده و اینچنین از آذرین مخالفت کهنه خویش  را

بارو این است كه نوشته حاضر، خود  سردبیردر این ارتباط، خبر ناخوشایند برای 

به . محسوب می  گردد« فلسفی ومتدولوژیک»تماماً یعنی از ابتدا تا انتها، نوشته ای 

كوشد تا مسائل و رخدادهای مربوط  این معنا كه به پیروی از ماركس و انگلس می 

قاتی، و این مبارزه طب دیالكتیكاز طریق وارسی  به مبارزه انقالبی پرولتاریارا

 .مورد تامل و مّداقه قرار دهد - (روش دیالکتیکی ماتریالیستی) ای روشمند بگونه
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 فصل اول

 سوسیال دمكرات روسیه درونی ماركسیسم درحزب پدیدارشدن تضاد آغاز

ر همان مسیری گام روسیه نیز سرانجام د -هر چند با چندسال تأخیر  -متعاقب اروپا 

دوره پیدایش وسیع محافلی بود  219۵ تا 211۵دهه . اروپا نهاده بودمی گذارد كه 

كه ابتدا در سازمان اتحاد مبارزه در راه آزادی طبقه كارگر، خود را متشكل و سپس 

 تحت نام حزب سوسیال دمكرات كارگری روسیه ) بصورت حزب طبقه كارگر

P.O.S.D.R )  این پیروزی سوسیالیزم علمی بر سوسیالیزم تخیلی  ولی. آید در می

چه، . بود  ای درونی در داخل ماركسیسم مبارزهدر سراسر جبهه، تنها پیش درآمد 

مبارزه بین »: آغاز می گردد دو جریان داخلی حزب پرولتریبالفاصله مبارزه میان 

 «... (2191 -2931)یا چندی بعد ایسكرائیست ها  داراكونومیستها و ماركسیستهای پای

 (24، انتشارت شناخت، ص 2924 ،«مبارزه ایدئولوژیك درون جنبش طبقه كارگر»لنین، )

پس از متحمل شدن  -در پی اروپا  -بدیگر كالم، سوسیالیسم تخیلی در روسیه نیز 

نقل مكان می كند و از این   به درون آن، (یا ماركسیسم) شكست از سوسیالیسم علمی

ای است  گیرد و این دوره ، در جان ماركسیسم منزل می(نیسمتحت شكل رویزیو)پس 

ماركسیسم آغاز می  درونبا مبارزه جریان ضد ماركسیستی، »: كه به گفته لنین

به دیگر . (، تاكید از من است2931، سال «ماركسیسم و رویزیونیسم»مقاله) «.گردد

خود، بلكه به حاال دیگر نه در زمینه خاص ... سوسیالیسم ماقبل ماركس»: كالم

 (همانجا) «.زمینه عمومی ماركسیسم به مبارزه ادامه میدهد سم و درعنوان رویزیونی

به عبارتی دیگر واقعیت تاریخی غیرقابل انكار است  كه حزب پرولتری روسیه در 

ای از  ، بدنبال پروسه(2930)لیكن در كنگره دوم . است یكپارچهبدو تأسیس  حزبی 

  دو و به   دچار انشقاق گشته (این حزب)شدن اختالفات،  مبارزه درونی و متمركز

 لذا این موضوع، فقط نشانگر  . مبدل شده است  یك حزب واحدمتحد در   فراكسیون
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 و سم ماركسی طی آن  دورانی است كه   2930تا سال   219۵ سال  كه از آنست 

خارج و به دو گرایش ای خود  تمایز و مبارزه با یكدیگر از شكل نطفهسم دررویزیونی

گردند كه تحت دو فراكسیون متحد در داخل یك  و سپس به دو جریان منسجم مبدل می

 .نمایند حزب واحد عمل می

توان گفت كه به محض ایجاد حزب پرولتری در روسیه، ماركسیسم  به عبارتی می

 .(آید می یا خود با خویشتن از در تناقض در) شود خود، درگیر تضادی درونی می

گیرد تا حالت درون ذاتی محض  یعنی طی یك روند، گرایشی در درون آن نضج می 

ماركسیسم و رویزیونیسم  -زماركسیسم را از یكسانی به در آورده و به دو جنبه متمای

 -یعنی رشد ضد خود را  -پس ماركسیسم پیدایش و رشد رویزیونیسم . تجزیه كند -

رابطه میان این دو در واقع چیزی نیست كند و لذا بررسی  از درون خویش ساز می

ای از  بجز بررسی پروسه انشقاق توسعه یابنده در یك چیزواحد، یا جریان زنده

 .غیریت یافتگی

ن وجودی یبدیگر سخن، ازهمان ابتدا ماركسیسم در حزب انقالبی پرولتاریا، تعی

ایش به گر( هیوالی)آورد و این زمانی است كه به زبان هگلی  خویش را بدست می

لیكن ماركسیسم همچون هر . دوپارگی، یا شقاق در وحدت، هنوز درخواب است

ای  های ابتدایی و رشد نایافته ن در حزب، نطفهیفرآیند دیالكتیكی، اینك و در بدو تعی

اما طی . را در بطن خود نهفته دارد (میان ماركسیسم و رویزیونیسم)از این تضاد 

یعنی تضاد : یابد ند شكل گیری انفصال تحقق مییك دوره مبارزه در درون آن، رو

در داخل ماركسیسم و  -میان ماركسیسم و رویزیونیسم  -جنبه ماركسیسم ان دومی

فراكسیون  دومنجر به ایجاد  2930كند تا در كنگره دوم به سال  حزب آن، نمو می

كه به هایی  از این ببعد اندیشه. گردد ، میواحددرون یك حزب پرولتری  در زمتمای

 فراكسیون ) رویزیونیستها فراكسیون  این شكل معین از رویزیونیسم متعلق است، به 
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ماركسیستهای پایدار، )پیوندد و از دایره فراكسیون ماركسیستی  می  (منشویكی

شود اما همچنان و هنوز چارچوب برنامه حزب انقالبی  بیرون می (بلشویكها

كادر آن است یعنی همچنان در داخل حزب پرولتاریا را قبول دارد و در داخل 

چه، ماركسیسم و رویزیونیسم تا حدودی كه بر ضد . ماند باقی میانقالبی پرولتاریا 

با وحدت سازگار نیست و « مطلق»كنند ولی این نفی،  یكدیگرند، یكدیگر را نفی می

 ، بطور(در عین وحدت) كه این تمایز (2930) و اینكه درست از همین زمان. است

در داخل  -توان گفت كه تضاد میان ماركسیسم و رویزیونیسم  پذیرد می قطع انجام می

 تمایز یافتگیاین بمعنای . آورد استحكام عینی بدست می -محدوده ماركسیسم

 .است واحدماركسیسم از رویزیونیسم، در درون یك حزب کمونیستی 

، ماركسیسم 2930تا  219۵ای از سال  توان گفت كه طی پروسه بدینسان می

وی در این . ازدرون دو پاره گشته و در درون خویش با خود به نزاع برمی خیزد

این . حال، حاوی دو پاره توأم است، چون عالوه بر خود، ضد خود را نیز دربردارد

تضاد و »، چیزی نیست مگر عینیت یافتگی «دوپاره»به این معناست كه حزب 

چه، ایندو در . ن ماركسیسم و رویزیونیسممیا (دوگانگی در عین یگانگی) «وحدت

اینجا، و در واقع، با هم یكی و در عین حال از هم جدا و پیدا هستند؛ آنها صرفاً 

از یك جریان واحد و یك واقعیت  (یا دو صورت) َسری از هم جدا دارند؛ دو حال

یكها و لذا از این ببعد است كه بلشو. جنبش سوسیالیستی انقالبی طبقه كارگر: واحدند

ایستند و  رودرروی یكدیگر می -بمثابه ماركسیستها و رویزیونیستها  -منشویكها 

همانند دو فراكسیون مختلف از یك حزب واحد، در واقع نوكهای دافع و مخالف 

یكدیگر یعنی قطبهای متضاد یك جنبش سوسیالیستی انقالبی واحد و یك حزب انقالبی 

 .آورند واحد را بوجود می

 زب پرولتری چیز دیگری نیست بجز جریانی كه هستی آن، محصول بدینسان ح
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اتحاد دو نیروی متعارض است؛ حزب پرولتری یك جریان تعارض آمیز متحد است 

عمل  -سازد  كه وجوداش را می -و از طریق همه روابط میان دو نیروی متعارض 

 .یرو زاده میشودیعنی پراتیك حزب، از تنش و كشمكش دائم میان این دو ن. كند می

 

 رویزیونیسم، نوعی ماركسیسم است

 2930واقعیت مبارزه درونی حزب پرولتری روسیه و متعاقباً شكافی كه در سال 

 (یا واقعیتی) حقیقتسم هرگزمضافاً بیانگر آن نیز هست كه رویزیونی جاد شددر آن ای

رویزیونیسم . گی مستقل نیست، بلكه در واقع همان ماركسیسم است در حالت دگربود

ماركسیسم؛ رویزیونیسم « هستی بیگانه با خود» و یا« هستی دگر»چیزی نیست مگر

از . یا برگردانی از ماركسیسم است از خود به خویشتن (یا بازخورد) در واقع بازتاب

چه، . اینرو میان ماركسیسم و رویزیونیسم ورطه گذر ناپذیری وجود ندارد

ریافته شود، باید بگونه نوعی ماركسیسم فهم رویزیونیسم اگر بصورت حقیقی آن د

شود و عمالً نوعی ماركسیسم هم هست و لذا رویزیونیستها و ماركسیستها چیزی 

 :؛ یابقول لنیندو جریان ماركسیستی در درون ماركسیسمنیستند مگر 

بودند كه پیوند ناگسستنی و  219۵ -1و اعتصابهای  2194 -9۵فقط تبلیغات سال »

و . ای طبقه كارگر را فراهم نمودند وسیال دموكراسی و جنبش تودهمستحكم بین س

مبارزه بین . آغاز گردید جریان ماركسیستیمبارزه ایدئولوژیك بین دو  بالفاصله

، [219۵ - 2931]ها  ایسكرایست( بعد یچند)اكونومیستها و ماركسیستهای پایدار یا 

بین انحالل طلبان و  و مبارزه[ 2930-1]مبارزه بین منشویكها و بلشویكها 

، «مبارزه ایدئولوژیك درون جنبش طبقه كارگر»لنین، )« [.2931 -24]ماركسیستها 

 (تاكید دو خطی از من است

 نسبت به « خارجی»نه بعنوان چیزی  را  دیگر ماركسیسم، رویزیونیسم  به عبارتی 
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بنابراین و . گرداند خود، بل بعنوان سرشت دوم خود، از خویشتن خویش متمایز می

البته، فرق هست میان ماركسیسم و رویزیونیسم، اما این فرق نیز محدودیتهای خود 

درست به همین دلیل زمانیكه . را دارد، زیرا در حیطه ی خود ماركسیسم قرار دارد

اند، هر یك از آن دو، آگاه  ه ماركسیستها و رویزیونیستها رودرروی یكدیگر ایستاد

ای از تن خود، با چیزی دیگر سروكار  د، جز با پارهخو« دگر»است كه جز با 

دانند كه جز با همزاد خود، برادر دو قلوی خود، با چیز دیگری  هر دو می. ندارد

یك فراكسیون از  دوولذا   داخلی ماركسیسمجریان  دوچه، اینها . اند رودررو نایستاده

لی پیوستگاه به سخن دیگر حزب پرولتری تج.  حزب انقالبی پرولتری واحدند

لذا تضاد میان ماركسیسم و رویزیونیسم، از درون  ماركسیسم و رویزیونیسم است و

و از همین روست كه در دوره یاد شده . كند خود حزب انقالبی پرولتاریا عبور می

 :كنند خطاب می رفیقآندو همچنان یكدیگر را 

 (114ص . آ .، م«... دو تاكتیك»لنین، )« ... رفیق مارتینف و دوستان او»

ای میان پرولتاریا و  بیك سخن، مبارزه میان ماركسیستها و رویزیونیستها نه مبارزه

مبارزه میان  -بورژوازی بلكه مبارزه میان دو جریان داخلی ماركسیسم 

 ن اصطالح درایلنین بارها از)است،  -ی پایدار و ماركسیستهای ناپایدارماركسیستها

ص . آ. ، م«مسائل مورد مشاجره». ك.از آنجمله ركند واده میباب بلشویكها و منشویكها استف

بعبارتی ماركسیسم و رویزیونیسم با هم حشر و نشر داشته و خویشاوندند و  (.011

یعنی آندو علیرغم اختالفاتشان تا آن حد از هم دور نیستند . گیرند یكدیگر را در برمی

كنگره حزب  2931ر آوریل كه بكلی تحت نفوذ آن دیگری قرار نگیرند؛ بطوریكه د

اما ( منشویكها در آن اكثریت ضعیفی داشتند) سوسیال دموكرات روسیه در استكهلم

فراكسیون كها بدون آنكه ازمنشویاز نظرات بلشویكها به كرسی نشست زیرا تعدادی

، «تاریخ انقالب روسیه» كار،. اچ.ای). به نظرات لنین رأی دادند خارج شوند منشویكی

 (17، ص 1جلد 
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 بین المللی بودن ماركسیسم و رویزیونیسم

 2930مقطع سال در. المللی ای است بین پدیده -م همانگونه كه رویزیونیس -ماركسیسم

« دو پاره»، این رخداد كه ماركسیسم و حزب آن (یعنی پس از كنگره دوم حزب)

ن چنین دورانی، جها چه، در. مختص به روسیه بوده باشدگشته، امری نیست كه 

و )و جنبش سوسیالیستی جهانی  در ماركسیسم« دوپارگی»شاهد تجربه زنده این 

 :است (احزاب مربوطه

های طبقاتی آن در جامعه معاصر  اجتناب ناپذیر بودن رویزیونیسم معلول ریشه»

هر سوسیالیستی كه كمی مطلع و فكور . المللی است رویزیونیسم یك پدیده بین. میباشد

كترین تردیدی در این مورد داشته باشد كه مناسبات بین باشد ممكن نیست كوچ

اكنون بخصوص )ها  ها  و ژورسیست ها در آلمان؛ گدیست ها و برنشیتنی ارتدكس

ها  ها و رفرمیست در فرانسه؛ بروكر وواندرولد در بلژیك؛ انتگرالیست( ها پروسیست

ی كه از لحاظ در ایتالیا، بلشویكها و منشویكها در روسیه، با وجود تنوع عظیم

شرایط ملی و عوامل تاریخی در وضع فعلی كلیه این كشورها وجود دارد، باز همه 

در داخل سوسیالیسم جهانی « تقسیم بندی». جا از لحاظ ماهیت خود یكسان است

 واحدیكشورهای مختلف جهانی در صراط ، در حقیقت امر، اكنون دیگر درمعاصر

، تأكید دو خطی از من 2931، سال «رویزیونیسم ماركسیسم و»لنین، )« .یابد انجام می

 (است

، دوباره به واقعیت «به زیر پرچمی دروغین» لنین در جاهای دیگری همچون مقاله

المللی بودن شكاف در درون جنبش انقالبی كمونیستی در دوران مزبور، باز  بین

 :گردد می

داری مهم اروپا  یهدر دوره مورد نظرهیچ یك، و واقعاً هیچ یك از كشورهای سرما»

. مستثنی نشدند مبارزه بین دو جریان كامالً متضاد درون دموكراسی معاصراز 

 درهر یك از كشورهای بزرگ این مبارزه در زمانهایی شدیدترین اشكال، از جمله 
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صلح »و این علیرغم خصوصیت عمومی دوران یعنی . گرفت انشعابات، را بخود می

این جریانات متضاد برروی . گرفت د بودنش صورت میو خواب آلو« آرام»، «آمیز

اند،  های مختلف زندگی و تمام مسائل دمكراسی نو بدون استثناء اثر گذاشته تمام رشته

مثالً در برخورد به بورژوازی، در اتحاد با لیبرالها، در رأی دادن به اعتبارات 

مها، خصلت جنگی، در برخورد به مسائلی از قبیل سیاستهای استعماری، رفر

 (تأكید از من است)« .مبارزه اقتصادی، خنثی بودن سندیكاهای كارگری و غیره

شود، جنبش  بیك سخن، در دوره مورد بحث وقتی به سطح اروپا نگریسته می

تبدیل گشته  « موجودی دوسر»سوسیالیستی و احزاب انقالبی آن، هر یك گویی به 

 .ر كل پیكره، مسلط گرداندكوشد تا خط مشی خاص خود را، ب كه هر سر می

 

 پایه مادی رویزیونیسم

 :مبنای طبقاتی( الف

درباره چگونگی بازتولید رویزیونیسم و اجتناب ناپذیر بودن آن در جامعه سرمایه  

 رداری ناگزی جامعه سرمایهسم را درچه عاملی رویزیونی» :نویسد داری، لنین می

خصوصیات ملی و مدارج تكامل نماید؟ چرا رویزیونیسم عمیقتر از فرق بین  می

ردیف پرولتاریا، همواره در داری كشور سرمایه هر را درداری است؟ زی سرمایه

داری از  سرمایه. و صاحبكاران كوچك قرار دارندقشرهای وسیع خرده بورژوازی 

ضمائم فابریكها، كار در خانه، و )آید  تولید كوچك بوجود آمده است و دائماً بوجود می

ی كوچك كه به علت تقاضای صناعت بزرگ، مثالً دوچرخه سازی و اتومبیل تعمیرگاهها

این تولید كنندگان كوچك جدید . (سازی، در سراسر كشور پراكنده است و غیره و غیره

كامالً طبیعی است كه جهان . هم ناگزیر مجدداً به صفوف پرولتاریا پرتاب میگردند

« .نماید ب وسیع كارگری رخنه میبینی خرده بورژوازی باز و باز در صفوف احزا

 (،  تأكید از من است«ماركسیسم و رویزیونیسم»)
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و اینكه چهار سال زودتر از لنین، رزا لوکزامبورگ همین مفهوم را تشریح نموده و 

اند كه اپورتونیسم را  به این امر گرایش پیدا كرده»: تازد كه به رویكرد كسانی می

نند كه توسط نمایندگان دمكراسی بورژوازی بدرون تلقی ك ای عنصر خارجیبمثابه 

بعبارتی رزا با ساده لوحانه خواندن این رویكرد، « .جنبش كارگری را ه یافته است

 :نویسد می

هجوم افراد غیر پرولتر بسوی حزب كارگر و عضویت یافتن آنها در آن، معلول »

كستگی ، ورشانحطاط اقتصادی خرده بورژوازیعلل اجتماعی عمیقی، چون 

سانترالیسم و »مقاله )« .لیبرالیزم بورژوایی و زوال دموكراسی بورژوایی است

 (، تأكید از من است2934، سال 14، ص «دموكراسی

توان نتیجه گرفت كه رویزیونیسم، نشانگر انعكاس ِتوهمات بخش عقب افتاده  پس می

حزب كمونیست  رد ذهن آگاه یعنی در - مه پرولترهاتازه پرولترها و نی -اپرولتاری

 .است

و تا پیش )به كالمی دیگر، تازه پرولترها و نیمه پرولترها كه در هر مقطع و همیشه 

ای از طبقه كارگر را تشكیل  ، بخش قابل مالحظه(از تحقق جامعه كمونیستی

دهند، بلحاظ آنكه به تازگی از روستا آمده و همچنین به دلیل آنكه اساساً پرورشی  می

لذا با ورود . اند، غالباً از سطح فكری نازلی برخوردار هستند داشتهخرده بورژوایی 

های فكری و فرهنگی  اینان به صفوف فروشندگان نیروی كار، طبیعتاً پس مانده

گیری آگاهی طبقاتی متناسب با  شان، بر شكل مربوط به وضعیت طبقاتی پیشین

ی ُمهر و نشان ای خواهد گذاشت؛ یعن شان، تأثیرات بازدارنده وضعیت كنونی

های مربوط به زندگی پیشین، هنوز از پیشانی تفكر كنونی آنها  روحیات و اندیشه

به عبارتی دیگر، این كامالً طبیعی است كه تمامی بخشهای . كامالً پاك نشده است

ورزند،  گسلند، و برخی از آنها تردید می پرولتاریا از گذشته خود بطور همزمان نمی

 زمانی بطول  مانند؛ و طبیعتاً مدت    پیشرو، عقب می  ز بخشهایكنند و ا  می درنگ 
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انجامد تا زندگی در شرایط جدید طبقاتی، همچنین بحث و جدل كارگران پیشرو  می

 .را بزدایند« تأثیرات بازدارنده»با آنها، به اینان یاری كند تا این 

رویزیونیستها، به های  نهفته در اندیشه« پندار»و « كذب»گردد كه  پس روشن می

هیچ وجه چیزی اختیاری و دل خواسته نیست، بلكه برعكس، انعكاس ذهنی یا بیان 

ای است كه همین بخش از طبقه كارگر، كمی قبل تر،  موقعیت اقتصادی و اجتماعی

به اعتبار  -لذا آگاهی طبقاتی این بخش از پرولتاریا . كرده است در آن زندگی می

است یعنی آگاهی « ناآگاهی»عین حال و در واقع نوعی در  -همین امر یاد شده 

 .كاذب، وارونه و توهم بار

به یك سخن، تا زمانی كه پرولتاریا به مثابه یك طبقه اجتماعی امحاء نگردد، در 

تفاوتهای  -علیرغم وضعیت عینی اقتصادی واحدی كه دارند  -های آن  میان الیه

لذا تضاد دیالكتیكی موجود در . شود یشان دیده م چشمگیری در سطح آگاهی طبقاتی

درون ماركسیسم، در عین حال، نشانگر وجود همین اختالف سطح ناگزیر در آگاهی 

 .باشد طبقاتی پرولتاریا می

 

 :رابطه اقتصادی میان رویزیونیسم و امپریالیسم( ب

های مهمی در ارتباط  در اواسط قرن نوزدهم انگلستان اولین كشوری است كه مؤلفه

 :سازد داری از رقابت آزاد به امپریالیسم را از خود نمایان می گذار سرمایهبا 

داری  نه ماركس و نه انگلس آنقدر زنده نماندند كه تا عصر امپریالیستی سرمایه»

لیكن این خصوصیت ویژه . شروع نشد ببینند 2191 -2933جهانی را كه زودتر از 

مشخصه بارز اصلی  دوداقل انگلستان بود كه حتی در اواسط قرن نوزدهم ح

سودهای  (1)مستعمرات زیاد، و  (2). امپریالیسم را از آن زمان آشكار كرده بود

در هر صورت انگلستان در . (بخاطر موقعیت انحصاریش در بازار جهانی) انحصاری

 و ماركس، با  بود، و انگلس  داری استثناء  سرمایه كشورهای  زمان در میان  آن 
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اپورتونیسم ( موقت)استثناء به وضوح و قاطعانه رابطه آنرا با پیروزی تحلیل این 

امپریالیسم و شكاف در »لنین، مقاله  )« .در جنبش كارگری انگلستان نشان دادند

 («سوسیالیسم

 :دهد كمی جلوتر در همین مقاله، لنین توضیح می

ن نشان اپورتونیسم را در انگلستا (موقت) چرا انحصار در انگلستان پیروزی»

آورد، یعنی مازاد سودی كه از سود  به بار می مافوق سوددهد؟ زیرا انحصار  می

داران  سرمایه. داری عادی و معمولی در تمامی دنیا بیشتر و باالتر است سرمایه

از این مافوق سود را برای رشوه دادن به  !(و نه حتی بخش كوچكی)بخشی  توانند می

ی مشهوری را « اتحادها») چیزی شبیه یك اتحاد اختصاص دهند، و خودشانكارگران 

 (كه توسط وب های سندیكاهای انگلستان و كارفرمایان توضیح داده شد را بخاطر بیاورید

كشورهای دیگر بوجود  برعلیهداران آنها  بین كارگران یك ملت معین و سرمایه

 (همانجا)« .آورند

ورده شد، باید گفت كه نیمه بدین ترتیب و در جمعبندی از دو عاملی كه در فوق آ

اند و  گی به صفوف پرولتاریا پرتاب شده پرولترها و تازه پرولترها كه به تازه

بعبارتی . آورند همچنین آریستوكراسی كارگری، پایه مادی رویزیونیسم را پدید می

دیگر، آنچه كه باید مد نظر داشت این است كه فوق سود و آریستوكراسی كارگری، 

تر  پدید آورنده رویزیونیسم نبوده بلكه صرفاً میتواند آن را جان سخت یگانه عامل 

 .نماید و بخصوص در كشورهای متروپل

 

 رویزیونیسم توهم است

برخالف آن تفكری كه در  -بایست توضیح داده شود آن است كه  آنچه كه در اینجا می

 یونیسم بهیچ رویز -های گذشته و هم اینك در سطح جهانی شیوع داشته و دارد  دهه

 . وجه جریانی بورژوایی یعنی جریانی كه در تعلق طبقه بورژوازی بوده باشد، نیست
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. آن متعلق است( انقالبی)برعكس، این جریان به طبقه كارگر و جنبش سوسیالیستی 

 درونماركسیسم و در « نوعی»مارکسیسم، « دگر»چه، رویزیونیسم صرفاً 

جنبش سوسیالیستی پرولتاریا و حزب انقالبی آن  درونماركسیسم ولذا جریانی در 

 .جریانی تّوهم بار: است

از این رو الزم است كه در اینجا به بررسی مختصری از دو جریان رویزیونیستی 

 .پدیدار شده در حزب سوسیال دموكرات روسیه بپردازیم یعنی منشویسم و اُتزویسم

 

 1011 - 11تا  1091منشویسم بین سالهای ( الف

یعنی منشویسم )خاص با ویژگیهای معینی كه رویزیونیسم در داخل ماركسیسم  شكل

گیرد،  در تمایز با ماركسیسم اصیل، بخود می (در داخل حزب سوسیال دموكرات روسیه

مرتبط است با شرایط خاص روسیه آن زمان؛ یعنی مربوط است به وجود دوگانگی 

 ئودالی گسترده و نماینده آنازیکسو مناسبات ف: در ساخت اقتصادی كشور مزبور

 .داری پیشرفته در رأس هرم حكومتی، وازسوی دیگر وجود سرمایه (تزار)

به بیان دیگر، بلشویسم و منشویسم بمثابه ماركسیستها و رویزیونیستها، بمثابه دو 

جناح از جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر و حزب آن، هر دو آغازگاه نگرش 

جود این دوگانگی در ساخت اقتصادی روسیه و وجود مشتركی داشتند؛ هر دو به و

تزار بمثابه نماینده فئودالیسم در رأس قدرت دولتی اذعان داشته و خواهان سرنگونی 

اما آغازگاه نگرش مشترك آنها، برای هر یك از آندو، معنا و مفهومی . آن هستند

در انقالب  دو تاكتیك سوسیال دموكراسی»متفاوت داشته و به نتایج مختلف یعنی 

 2.انجامد می« دموكراتیك

ساختند كه ظهور نابهنگام و شتابزده پرولتاریا با  به عبارتی منشویكها عنوان می

 اش علیه  گردد و از قدرت حمله اهداف مستقل طبقاتی، موجب هراس بورژوازی می

 ارنماینده فئودالیسم كه در رأس قدرت قر)كاهد و آن را به آغوش تزاریسم  تزاریسم می
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گرفتند كه در حال  بر اساس این رویكرد، منشویكها نتیجه می. اندازد می (داشت

تواند نیروی كمكی بورژوازی مترقی در مبارزه برای  حاضر پرولتاریا صرفاً می

اما بلشویكها پیگیرانه از نقش رهبری پرولتاریا بر مبارزات . ای نوین باشد روسیه

این مهم پی برده بودند كه بورژوازی لیبرال  كردند؛ زیرا به دهقانان حمایت می

ترسد تا از  علیرغم آنكه تحت فشار تزاریسم قرار دارد لیكن از پرولتاریا بیشتر می

تزار، و بهمین سبب قادر نیست نقش رهبری مبارزات كارگران و دهقانان برای 

مواقع انجام انقالب را به عهده گیرد و با وجود مخالفتهای خود با تزاریسم، در 

بلشویكها معتقد بودند كه بورژوازی، . بحرانی یقیناً به انقالب خیانت خواهد كرد

 .ای انقالبی محسوب نمیشود دیگر طبقه

در مواجهه با مسئله  درون ماركسیسمدر  دو گرایش یا دو تمایلبدین گونه در واقع 

بارزه درباره این موضوع كه م. گیرد نقش پرولتاریا در انقالب روسیه، شكل می

میان بلشویكها و منشویكها، انعكاس چیست، لنین در موقع توضیح تغییرات حاصله 

 :نویسد می 2931از انقالب 

در پیش پرده صحنه تاریخ این سئوال قرار داشت كه همانا نتیجه تغییرات »… 

مضمون این تغییرات، به حكم جنبه . سریع و ناموزون فوق الذكر چه خواهد بود

امل تدریجی روسیه، نمیتوانست بورژوایی نباشد، ولی بورژوازی داری تك سرمایه

بورژوازی متوسط و بزرگ، كه از خط مشی لیبرالیسم كم و . داریم تا بورژوازی

كند، بحكم همان موقعیت طبقاتی خود، از تغییرات شدید  بیش معتدلی پیروی می

یم ارضی و كوشد قسمت عمده بقایای مؤسسات قدیمی را چه در رژ ترسد و می می

خرده بورژوازی روستا كه با توده دهقانانی كه . سیاسی حفظ كند« روبنای»چه در 

توانست مساعی خود را در راه  كند درآمیخته بود نمی زندگی می« از دسترنج خود»

 برای هر گونه  كه بمراتب جای كمتری  دیگری نوع اجرای تغییرات بورژوازی از 

 ، تا آنجا كارگران مزدور. گذارد صرف نكند اقی میبقایای كهن سال قرون وسطایی ب
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كردند،  گذشت از روی آگاهی رفتار می كه نسبت به وقایعی كه در اطرافشان می

كه هر دو در قالب رژیم  توانستند نسبت به این تصادم بین دو تمایل مختلف نمی

تفاوت بورژوازی بود، ولی هر كدام شكل كامالً مختلف آن و یك سرعت كامالً م

دادند و از لحاظ دربرگرفتن تأثیرات مترقی این رژیم میزان  تكامل آن را نشان می

این طبقه چون نضج . .. خط مشی معینی برای خود اختیار ننمایندمتفاوتی داشتند، 

توانست در مقابل دو تمایل مختلف موجوده در تمام سیر تكامل  یافته بود نمی

توانستند فرمولبندیهای  دئولوگهای این طبقه نیز نمیایبورژوازی روسیه القید بماند و 

بطور مستقیم یا غیرمستقیم، با انعكاس مستقیم یا )تئوریكی كه با این دو تمایل مختلف 

درباره برخی از خصوصیات تكامل »)« .مطابقت داشته باشد تنظیم نكنند( معكوس

 (، تأكید دو خطی از من است031ص . آ. ، م«تاریخی ماركسیسم

 :نویسد ین در توضیح همین موضوع، در جایی دیگر میلن

به وسیله ... رشد جناحها در سوسیال دموكراسی روسیه بعد از انقالب را نیز باید»

خصومت بین دهقانان و 293۵ -7انقالب . تغییرات در روابط طبقات توضیح داد

د تشدید كه رژیم بورژوایی روسیه باید داشته باش شكلیبورژوازی لیبرال را برسر 

پرولتاریا از لحاظ سیاسی بالغ باید به . كرد، آشكار نمود و در دستور روز قرار داد

اش با طبقات گوناگون جامعه  كرد، و رابطه فعالترین وجه در این مبارزه شركت می

مفهوم تاریخی مبارزه »)« .یافت میبازتاب جدید در مبارزه بین بلشویسم و منشویسم 

 (تأكید دو خطی از من است ، 79، ص «حزبی در روسیه

من در اینجا تعمداً از نقل قولهای طوالنی از لنین سود جستم تا به وضوح نشان دهم 

كه آن شرایط ابژكتیو اجتماعی كه منجر شد رویزیونیسم منشویكی، یك چنین 

و از آن مهمتر، روشن سازم كه  .گیهای خاصی بخود بگیرد، دقیقاً چه بوده است ویژه

  بورژوازی در»یا )طبقاتی بورژوازی  ، بیانگر منافع «رویزیونیسم»لنین،  دیدگاه از

 در ... و ماركسیسم  مبارزه بین لیبرالیسم  »: ، نیست بل در واقع(«لباس سوسیالیسم
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 رابطه، در این  ، زیرا بتلهایم 1«تأثیر نمود دو جریان داخل ماركسیسممبارزه 

نی زمانی كه به بررسی مبارزات درونی یع. موضعی متناقض اتخاذ نموده است 

پردازد، عنوان  و اختالفات میان بلشویكها و منشویكها می 2934حزب در سال 

  0.«باشد در واقع، وجود اختالف در درون حزب غیرقابل اجتناب می»: سازد كه می

از مبارزه  تظاهری استاین اختالف، »: دهد چرا؟ بتلهایم  بالفاصله پاسخ می

اینكه اعضای حزب . نیست" ای جزیره سوسیالیستی جدا افتاده"یرا حزب طبقاتی، ز

« .باشد نیز غیرقابل احتراز می زیر نفوذ ایدئولوژی بورژوایی بیافتنددر لحظاتی  

 (همانجا، تأكیدها از من است)

، اختالفات در درون حزب انقالبی پرولتاریا، (و بدرستی)پس به اعتقاد بتلهایم 

خود این مبارزه بهیچ وجه بطور بالواسطه،  نهارزه طبقاتی و است از مب تظاهری

بورژوازی و )؛ ولذا رویزیونیستها و ماركسیستها نمایندگان دو طبقه متخاصم طبقاتی

نیستند بلكه هر دو متعلق به طبقه كارگر، جنبش سوسیالیستی این طبقه و  (پرولتاریا

 .باشند حزب انقالبی آن می

درستی از سوی بتلهایم دوام چندانی ندارد چرا كه عنقریب از  لیكن ارائه چنین دیدگاه

زیرا وی  در ادامه . گردد سوی خود وی نقض شده و به دیدگاهی نادرست مبدل می

و با بحث در داخل حزب است  كه میتوان برای جلوگیری از بدست »: نویسد می

مبارزه ، نمایندگان ایدئولوژی بورژوازیگرفتن رهبری جنبش پرولتری توسط 

 (همانجا)! «.نمود

همانگونه كه دیده میشود در اینجا بتلهایم رویزیونیستهای منشویكی را بطور مستقیم 

 !كند تلقی می« نمایندگان ایدئولوژی بورژوازی»بعنوان 

مخلص کالم، آنچه را كه باید مد نظر قرار داد این است كه مبارزه میان ماركسیسم و 

 ازی با پرولتاریا، بلكه فقط و فقط انعكاس آن در داخل رویزیونیسم، نه مبارزه بورژو

 رویزیونیسم توهم پس، . باشد می( لذا در داخل حزب انقالبی پرولتری و)ماركسیسم 
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و رویزیونیستهای منشویكی چیزی نیستند مگر جناحی از جنبش كارگری   است

است كه شان این  ای از اعضای حزب كمونیستی كه مشكل و دسته( كمونیستی )

از بورژوازی در شكل  متفاوتندو اینكه اینها  درك نمیكنندوظایف انقالب را مطلقاً 

؛ و از همین روست كه لنین در آستانه «دموكرات مشروطه طلب»احزاب زمستوایی 

 :نویسد می 293۵قیام 

كس كه اكنون این شعار دیكتاتوری انقالبی دموكراتیك یعنی شعار ارتش انقالبی هر»

یا وظایف انقالب  -های انقالبی دهقانان را برسمیت نشناسد،  انقالبی و كمیتهو دولت 

را مطلقاً درك نمیكند و قادر نیست وظایف جدید و عالیتر آنرا كه ناشی از مقتضیات 

فریبد، به انقالب خیانت میكند و  لحظه فعلی است تعیین كند و یا اینكه مردم را می

رفیق مارتینف و  مورد اول. دهد ه قرار میرا مورد سوء استفاد«انقالب»شعار

دموكرات مشروطه »آقای استروه و تمام احزاب زمستوایی  مورد دوم. دوستان او

، تأكیدها 114ص . آ. ، م«دو تاكتیك سوسیال دموكراسی در انقالب دموكراتیك»)« .طلب

 (از من است

اند  بش كمونیستیعلیرغم آنكه جناحی از جن(منشویكها)به كالمی دیگر رویزیونیستها

، (و این متفاوت است با آنكه آنها را مستقیماً نمایندگان سیاسی بورژوازی تلقی كنیم)

منجربه آن خواهد شد تا حزب پرولتری  به جای كوشش در جهت  شان توهمات

 :رو بورژوازی مبدل گردد انقالب، به مسیری سوق داده شود كه عمالً به دنباله

كنید، رو آور شدن به سوی خط مشی مارتینفی  الحظه میایسكرایی حال منو رفقای»

فهمید كه فلسفه سیاسی شما بمثابه برگردان فلسفه  شما را به كجا رسانده است؟ آیا می

به دنبال  (علیرغم اراده خود و مستقل از شعور خود)هواداران آسوا باژدنیه است و شما 

 (114همانجا، ص )« اید؟ بورژوازی سلطلنت طلب افتاده

لیكن در اینجا و پیش از آنكه به ادامه بررسی خود در باب سیرحرکت رویزیونیسم 

 دیگری از  است به پدیدار شدن شكل  سرنوشت آن بپردازیم، الزم  منشویکی و
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در حزب سوسیال دموكرات روسیه نظری  -« اُتزویسم»تحت عنوان  -رویزیونیسم 

 .بیافكنیم

 

 :اُتزویسم( ب

ه جناحی از فراكسیون بلشویكی حزب سوسیال دمكرات كارگری اُتزویستها بمثاب

 :سربرآوردند 2931روسیه، در بهار 

ای  ای از نویسندگان، آنانكه ادعای ماركسیست بودن دارند، امسال به مبارزه عده»

در مدتی كمتر از نیمسال چهار كتاب كه . اند جدی علیه فلسفه ماركسیسم دست زده

اوالً و در درجه . اند اند، به ظهور رسیده ریالیسم دیالكتیكمنحصراً وقف حمله به مات

فلسفه  («علیه»صحیح تر بود اگر گفته میشد  -؟ ) مطالعاتی دراول این كتب عبارتند از 

سمپوزیومی متشكل از بازارف، بوگدانف،  ،(2931سن پترزبورگ، ) ماركسیسم

از  و رئالیسم انتقادیماتریالیسم لوناچارسكی، برمن، هلفوند، یوشكویچ، سوورف؛ 

بنیادهای فلسفی توسط برمن و  دیالكتیك در پرتو تئوری جدید شناختیوشكویچ؛ 

 (4، ص «ماتریالیسم و امپریوكریتیسیسم»لنین، )« .از والنتینف  ماركسیسم

 :نویسد در توصیف اجزاء بهم پیوسته تفكر اتزویسم، لنین می

تر نظریات  رضه هر چه زیركانهیك ع -تر ماركسیسم  یك تحریف هر چه زیركانه»

اینست خصیصه خود ویژه رویزیونیسم  -ضد ماتریالیستی تحت لفافه ماركسیسم

مدرن در اقتصاد سیاسی، در مسائل تاكتیكها و در فلسفه درُکل، هم در ارزش شناسی 

 (141همانجا، ص )« .و هم در جامعه شناسی

کها و همانگونه که حزب انقالبی همانگونه که بلشوی -آنجائیکه اتزویستها  از لیكن و

اجتماعی زندگی نمی کنند، لذا حیات فكری حزب سوسیال دموكرات  دریک خالء -

 با حیات اجتماعی و  در وحدت  بایست روسیه و پیدایش تفكر اتزویستی در آن را می
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 همچون هر نوع  -به عبارتی رویزیونیسم اتزویستی . سیاسی جامعه روسیه درك كرد

توهم است، اما این به آن معنا نیست كه این توهم صرفاً در  -ز رویزیونیسم دیگر ا

ابژه اجتماعی مغز ایدئولوگها پدیدار گشته و ُمهمل محض باشد یعنی فاقد هر گونه 

های رویزیونیسم، به چیزی واقعی مربوط هستند و  برعکس، جلوه. واقعی

 ۵293 -7ز شكست انقالب انحطاط اجتماعی ناشی ارویزیونیسم اتزویستی نیز با 

 .رابطه ای معنادار دارد

درباره برخی از »در همین ارتباط مقاله كوتاه ولی بسیار ارزشمند لنین موسوم به 

، نه فقط به شرایط اجتماعی (031ص . آ. م)« خصوصیات تكامل تاریخی ماركسیسم

پدید آمدن  های اجتماعی پردازد، بلكه همچنین زمینه پیدایش رویزیونیسم منشویكی می

چه، به اعتبار این . دهد رویزیونیسم اتزویستی را نیز بخوبی مورد بررسی قرار می

كه اشكال مختلف رویزیونیسم نه از سر بوالهوسی اشخاص، بل به فراخور شرایط 

آیند، پس بررسی و تحلیل این شرایط و این  تاریخی مبارزه طبقاتی پرولتاریا پدید می

 .یها، امریست الزام زمینه

های اجتماعی پیدایش رویزیونیسم  به عبارتی لنین در مقاله یاد شده به تشریح زمینه

تا تابستان  2934از  -اتزویستی پرداخته، و با تقسیم بندی و تفكیك دو دوره سه ساله 

دوره اول را دوره برآمد و شكست  -2923تا  2937و دیگری از تابستان  2937

سه ساله اول،   در پایانبه سخن دیگر، . نامد ون میانقالب، و دوره دوم را دوره سك

هر دو تمایل بلشویكی و منشویكی به انقالب، بدست ارتجاع استولپینی سركوب 

بدینسان گویی موج انقالب به صخره برخورد نموده و اكنون، در حال . گردد می

د، بازگشت به عقب، بخشی از اعضای حزب انقالبی پرولتاریا را نیز به همراه خو

در واقع همان زمینه عینی و شرایط « واگشت اجتماعی»این . كشاند رو به پس می

گردد كه از آنچنان نیرویی نیز  تاریخی پیدایش رویزیونیسم اتزویستی محسوب می

 را تحت  مبارزه ماركسیستهای پیگیر با منشویكها  برخوردار است كه برای مدتی 

1۵ 



   

 

 :دهد شعاع خود، قرار می

دوم تصادم تمایالت مختلف تكامل بورژوازی روسیه جزء مسائل روز  در سه ساله»

عقب زده شده به درون رانده و برای « كله خرها»تمایل به دست هر دو ، زیرا نبود

كله خرهای قرون وسطایی نه تنها پیش صحنه را پر . مدتی چند خاموش شده بود

با روحیه مخصوص  كردند بلكه قلوب وسیعترین قشرهای جامعه بورژوازی را نیز

گی و  یعنی با روح افسرده( ، نشریه متعقل به بورژوازی لیبرال«وخی»)وخی 

كه از )نتیجه حاصله تصادم بین دو شیوه اصالح وضع كهن . عزلت جویی انباشتند

« ندامت»و « تسلیم و رضا»نبود بلكه روح ( شد سوی بلشویكها و منشویكها واگو می

« .اجتماعی و نیز رواج عرفان و غیره بود و مستغرق شدن در آموزشهای ضد

 (همانجا، پرانتزها از من است)

شود كه بحران فلسفی پدید آمده در حزب انقالبی پرولتاریا در دوره  پس دیده می

 -بعبارتی اتزویسم . مزبور، بر چه زمینه اجتماعی و سیاسی نشو و نما یافته بود

گیرد كه به  ای می ص خود را از دورهرنگ خا -ای از رویزیونیسم  بمثابه نوع ویژه

یعنی پیدایش و رشد این نوع از رویزیونیسم نیز، طبیعتاً با وضعیت . آن تعلق دارد

اتزویسم . گیرد گیری آن سازگار است و از آن نشأت می مشخص و بستر عینی شكل

در درون گی منتج از سركوب انقالب،  چیزی نبود مگر انعكاسی یأس و واخورده

 :لتری و در بین ماركسیستهاحزب پرو

 بصورت بیماری همهخود سایه روشنهای مختلف ایدآلیستیبا نفوذ فلسفه بورژوازی»

 (،  تأكید از من است039همانجا، ص )« .انعكاس پیدا كرد در بین ماركسیستهاماخیسم رگی 

بکالمی دیگر، پریشانی وناامیدی عمومی منتج ازشکست انقالب، به صفوف حزب 

که در مغز بسیاری ازهواداران  همه می بینند»: نیز سرایت می کند رولتاریاانقالبی پ

  «.سرگردانی حکمفرماست سوسیالیسم انحطاط، بی ایمانی، یأس و دمکراسی و

 (027ص. آ.، م«مسائل موردمشاجره»لنین، )
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تحلیل، ماركسیسم از آن نظر كه مبارزه طبقاتی پرولتاریا همچون گر ازسطحی دیدر

عمل و حوزه و زمینه تحقق آن است، همینكه با موضوعی مربوط به این میدان ِ

به بیانی دیگر، در . نماید كند، اختالف و تمایز در ذاتش رخ می مبارزه رابطه پیدا می

درمسیر مبارزه )وضعیت جدید پیش آمده  ا هرواكنش نسبت به هر مسأله تازه ی

. میكنند ارمواضع مختلفی اختی -دبنابرگرایش خو -جات مختلف حزبی  ، دسته(طبقاتی

 :حزب انقالبی پرولتاریا استسم درگیری رویزیونی همان شرایط شكل نای

داشته باشد و هر تغییری در حوادث كه كمی « گی تازه»ای كه حدی  هر مسئله»

غیرمنتظره و پیش بینی نشده باشد ولو فقط سر سوزنی و برای مدت كوتاهی مشی 

ده باشد ناگزیر همیشه موجب پیدایش انواع مختلف اصلی تكامل را تغییر دا

 («ماركسیسم و رویزیونیسم» لنین، )« .رویزیونیسم خواهد گردید

لیكن باید افزود كه مبادرت به تجدید نظر از سوی اتزویستها، صرفاً معطوف به 

فلسفه ماركسیستی نبوده بلكه آنان همچنین مخالف هرگونه فعالیت در سازمانهای 

به عبارتی . بودند -ها و غیره  های كارگری، تعاونی مثل پارلمان، اتحادیه -قانونی 

ها از دوما بوده و بطورکلی اعتقاد داشتند كه  آنها خواستار احضار سوسیال دموكرات

از اینرو هر . در زمان حاكمیت ارتجاع، حزب باید فقط به كار غیرقانونی بپردازد

گرفته شده بود اما ( «بازخواندن»یعنی " )otzovat"چند كه نام آنها از واژه روسی 

اتزویستها خود، به دو ). نیز مشهور بودند« ها بایكوت كننده»در عین حال به گروه 

ها مضافاً خواستار آن بودند  التیماتومیست. شدند ها تقسیم می گروه اتزویستها و اولتیماتومیست

ومی بدهد كه آنان را به پیروی از كه حزب به نمایندگان سوسیال دموكرات در دوما اولتیمات

مشی حزب در دوما فرا بخواند، در صورت عدم پذیرش این امر به وسیله نمایندگان، ایشان 

« های خجول اتزویست»ها را  و اینكه لنین اولتیماتومیست. را به استعفا دادن فرابخواند

 (.نامید می

 محصول فشاری است كه اما آنچه كه باید در نظر داشت این است كه رویزیونیسم، 
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سازد و نه بهیچ  وارد می( و حزب آن)ایدئولوژی بورژوازی بر جنبش طبقه كارگر

از اینرو رویزیونیسم توهم . وجه بطور بالواسطه، خود این ایدئولوژی بورژوائی

رویزیونیستها چیزی . ماركسیسم« گی خود گم كرده»زیرا چیزی نیست مگر . است

ای  از میان طبقه كارگر و حزب آن، و نه بورژوازی« گان دهراه گم كر»نیستند مگر 

درست به همین خاطر . كند كه بر اساس منافع طبقاتی خود و بطور آگاهانه عمل می

شاید ما به » : گوید می( یكی از ایدئولوگهای اتزویستها)است آنگاه كه لونا چارسكی 

نیمه اول عبارت، یك »: دهد ی، لنین پاسخ م« .اما در حال جستجوئیم ایم بیراهه رفته

: دهد و بالفاصله ادامه می. «و نیمه دوم آن حقیقتی نسبی را شامل است حقیقت مطلق

 گمراهیای كه من در این ایرادات بر خود نهادم، یافتن نكته ایست كه مایه  وظیفه»

كه تحت لوای ماركسیسم چیزی بنحو باور نكردنی، مغشوش و مرتجعانه  -این افراد 

تأكیدها از  ، ۵، ص «ماتریالیسم و امپریوكریتی سیسم»)« .باشد می -كنند  یشنهاد میرا پ

 (من است

به عبارتی دیگر رویزیونیسم ماخیستهای روسی نیز توهم است زیرا آنها بطور 

درباره ماخیستهای روسی، آنها همه از »: اند آگاهانه راه بورژوازی را انتخاب نكرده

تواند از كسانی كه آگاهانه راه  ن شرمسارند، و البته آدم نمیشان با ذات گرایا نزدیكی

« .اند، انتظار دیگری داشته باشد استرووه، منشیكوف و امثالهم را انتخاب نكرده

 (2۵0همانجا، ص )

گشت ایدئولوژیكی در حزب  این پس -مخلص كالم، انحرافات فلسفی اتزویستها 

بل محصول انحطاط و واگشت ناشی از بوالهوسی اشخاص نبوده،  -انقالبی 

به عبارتی انحطاط فلسفی اتزویستها . اجتماعی ناشی از سركوب انقالب، بوده است

كامالً ، با واقعیت كلی جامعه روسیه در دوران یاد شده، (خداسازی، عرفان و غیره)

این شكل از رویزیونیسم فلسفی، چیزی نیست بجز صورت تئوریك یا . مربوط است

 .و حاضر جامعه روسیه زنده  شكلبیان فلسفی 
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عوامل بن بست،  به بیان دیگر، ناامیدی و درماندگی واحساس قرار گرفتن درتنگنا و

به عبارتی در  .اتزویسم بطورخاص اند ی آوانتوریسم به طورکلی و آورنده پدید

امید به آینده که درآوانتوریستها دیده میشود، الیه  زیر اِلیه ی ظاهری شور و شوق و

چه، مبارزین پرشور و . ای عمیقتر  یأس و تحقیرشده گی ِتاریخی، گسترده استه

مورد تهاجم و تحقیر می  سرخورده و فاقد صبوری، آنگاه که جنبش انقالبی مردم را

آن و مجاری متعارف  پیشین برای فعالیت انقالبی را  بینند و راه های عادی مقابله با

ی را ازکف می نهند و چنین فعالیتی را بنفع محدود می یابند، شکیبائ یا مسدود و

 .فعالیت آنارشیستی رها می سازند

بهرحال حمله  4« ماتریالیسم و امپریوكریتیسیسم»لیکن كتاب لنین موسوم به 

كند، اما برای امحاء كامل این شكل از رویزیونیسم الزم بود تا  اتزویستها را مهار می

جوشش : یابد بین برود، كه این نیز تحقق میهای اجتماعی پیدایش آن نیز از  زمینه

های بهاری اعتصابات كارگری و متعاقباً آغاز اعتالی انقالبی در سال  مجدد چشمه

ای، طبیعتاً محیط یأس و ناامیدی پیشین را  چرا كه خیزش جنبش توده ۵ .2921

دیگر اند،  اساساً دگرگون میكند؛ و زمانیكه توده ها خود رأساً به مبارزه برخاسته

، حرفی (و صرفنظرکردن ازامکانات علنی)« كار مخفی صرف»سخن گفتن از 

 :نویسد در همین زمان است كه لنین می. دار خواهد بود  خنده

نظری و كم  بینیم كه این یأس آنارشیستی تا چه اندازه حاكی از كوته اكنون ما می»

 (2920، مارس «مقدرات تاریخی آموزش كارل ماركس»)« .باشد دلی می

پاید و این جریان  اتزویستها دیری نمی« گی كرده ره گم»بدین ترتیب توهم و 

ای كه عمده رهبران آن نهایتاً بسوی  گردد؛ بگونه رویزیونیستی به كل مضمحل می

از . گیرند حزب بلشویك روی آور شده و در زمره رهبران انقالب اكتبر قرار می

 :نوشت 2920همین بابت بود كه لنین در سال 

 لزوم   ست و عبارت از نفیا  ها مربوط«وپریودی»انحرافات كه به   یكی از این»
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تقریباً نفی لزوم استفاده از امكانهای علنی است  فعالیت سوسیال دموكراتها در دوما و

در روسیه دیگر هیچیك از سوسیال دموكراتها این نظریات خطا و . بكلی از بین رفته

ص . آ. ، م2920، آوریل «مشاجره مسائل مورد»)« .كنند میغیرماركسیستی را تبلیغ ن

027) 

شود كه نه فقط پیدایش رویزیونیسم اتزویستی، بل حتی امحاء نهایی  بنابراین دیده می

 آن، با شرایط ابژكتیو جامعه روسیه، سیر حركت و افت و خیز جنبش انقالبی، هم

 .پیوند است

گردیم به  تزویستی آورده شد، باز میلیكن حال كه شرح مختصری از رویزیونیسم ا

 .ادامه بررسی رویزیونیسم منشویكی و سرنوشت آن

 

 خروج رویزیونیسم منشویكی ازدامنه ماركسیسم

 ۀکه شرایط اجتماعی، به همان نقط موجب آن نمی شود واقعه شکست انقالب هرگز

جنبش اره موجب عقب نشینی وبلکه این شکست، هم. پیش از یورش توده ها بازگردد

اینکه شکست جنبش هرچقدر  و. شد آن خواهد از به نقطه ای بمراتب عقب تر و بدتر

 .نیز شدیدتر خواهد بود« واگشت اجتماعی»سنگین تر و قاطع تر باشد، امر

برمبنای همین منطق ِمبارزه طبقاتی است که می بینیم شکست انقالب آلمان درواقع 

شکست  و. فراهم می سازد م هیتلری رازمینه های بقدرت رسیدن فاشیز یکی از پیش

ایران نیز، نه فقط سبب شدکه پرولتاریا تمامی دستاوردهای جزئی  ۵7انقالب سال 

اش را از دست بدهد بلکه این فاجعه بصورت مصیبت و بالیی ظاهر شد که کل 

شرایط اجتماعی ایران، به عصرتاریک اندیشی جدیدی بازگردد و پرولتاریا با 

که از وضعیتی که تحت رژیم سابق داشت،  ونه ای مواجه شودشرایط کابوس گ

 .بمراتب بدتراست

 روسیه و یأس ناشی از آن، از یكسو منجر به پیدایش   293۵ -7اما شكست انقالب 
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اتزویسم بمثابه شكل جدیدی از رویزیونیسم در فراكسیون بلشویكی شد؛ و از سوی 

ای نیز گردید كه قبالً  ان رویزیونیستیدیگر موجب ایجاد تغییر چشمگیری در آن جری

 حزب مخفی، طرح انحالل منشویكهاای از  چه، دسته. در حزب روسیه وجود داشت

 .نامد می« انحالل طلب»سازند كه لنین آنها را  پرولتاریا را مطرح می

، بمعنی آن بود كه گرایش خالصی یابنده رویزیونیسم (انحالل طلبی)این حركت 

. شدت گرفته است -از محدوده ماركسیسم  -های طبیعی خویش  ودهمنشویكی، از محد

تغییر در : نویسد و در توصیف همین وضعیت بود كه لنین می 2923در دسامبر 

زیگزاگهای تاكتیكهای بورژوازی، »شرایط ابژكتیو مبارزه طبقاتی و از آن جمله 

الفات درون جنبش كند و غالباً اخت رویزیونیسم را در داخل جنبش كارگری تشدید می

 («اختالفات درون جنبش كارگری»مقاله)« .كند را تا حد انشعاب مستقیم تشدید می

، ادامه مسیری است كه منشویسم «انحالل حزب مخفی»به عبارتی دیگر، ارائه ایده 

 ادامه منطقیاین، . سپارد كند و رهبری انقالب را به بورژوازی لیبرال می طی می

در امر رهبری انقالب بوسیله )منشویسم طی سالهای پیشین  همان تزلزالتی است كه

گی  بیك سخن، در سیر انحطاط و گندزده. داشته است (بورژوازی لیبرال یا طبقه كارگر

طالیه »ترین جناح آن، بعنوان  رویزیونیسم منشویكی، انحالل طلبان بمثابه دینامیك 

یعنی آنان گرایش تند . كنند این پروسه تباهی ظهور می« دسته پیشقراول»یا « داران

و  تحول كیفیكنند كه منشویسم را بسرعت در جهت  گی می و تیزی را نماینده

تزلزل و »بگونه ای که اکنون دیگر صحبت از . راند به پیش می كامل انحطاط

رهبری انقالب به  واگذاری دربستدر بین نیست بل موضوع بر سر « تردید

 :بورژوازی لیبرال است

طلبان، روشنفكران خرده بورژوایی هستند كه از طرف بورژوازی انحالل »

 -انحالل طلبان . مأموریت دارند هرزگی لیبرالی را در محیط كارگری وارد سازند

 مبارزه برای»شعار آنها یعنی . خائنین به ماركسیسم و خائنین به دموكراسی هستند
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روی استتاریست برای  (یكهاهمانند شعار لیبرالها و همچنین نارودن)« حزب آشكار 

مسائل مورد مشاجره حزب »لنین، )« .قطع عالقه با طبقه كارگرو  برتافتن از گذشته

 (013ص . آ. ، م«آشكار و ماركسیستها

ضد انقالب كه یك قسمت از سوسیال دموكراتها را به منتها درجه »: وهمچنین

 (همانجا)« ... اپورتونیسم كشانده است

ای هر چند  ماركسیسم در هیئت جزئی نبوده و از اینرو بهره این دیگر حقیقت لذا

انحالل طلبی بر خالف رویزیونیسم، دیگر بهیچ عنوان . جزئی از ماركسیسم ندارد

مبارزه « انعكاس»این، دیگر هرگز . توهم نیست بل چاكر بورژوازی شدن است

گردد  یمحسوب نم (و حزب آن)ماركسیسم  در درونمیان بورژوازی و پرولتاریا 

تلقی  مستقیماً همان مبارزه طبقاتی، بل (هر چند كه نتیجه غائی این مبارزه است)

 :گردد می

مبارزه ماركسیستها با انحالل طلبان در حقیقت همان مبارزه كارگران پیشرو با »

بورژوا لیبرالها برای نفوذ در توده های مردم و روشن نمودن افكار آنها و پرورش 

 ( 010همانجا، ص ) «.سیاسی آنان است

بدیگر سخن رویزیونیسم منشویكی با نهایت پختگی خویش، اینچنین از دامنه 

؛ لذا از جنبش انقالبی طبقه (گذرد از آن فراتر رفته و در می)شود  ماركسیسم بیرون می

لنین درست در همین زمان است كه . افتد بیرون میكارگر و حزب انقالبی آن 

 :نویسد می

. اند سازمانها داغان شده. سوسیال دموكراتیك بسیار جدی استبحران در حزب »

یك نوع جدید كارگر . اند بازداشت شده( بویژه روشنفكران)بسیاری از رهبران قدیمی 

گیرد، ظاهر شده است اما  سوسیال دموكرات كه دارد كارهای حزب را به دست می

حزب سوسیال دموكرات در چنین شرایطی . ای فائق گردد باید بر موانع فوق العاده

 رفیقان نیمه»طبیعی است كه . دهد را از دست می« رفیقان نیمه راه»بسیاری از 
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اما . ها بپیوندند خرده بورژوا كه در جریان انقالب بورژوایی به سوسیالیست« راه 

این روند در هر دو . افتند اكنون آنها از ماركسیسم و سوسیال دموكراسی فرومی

 2931در میان بلشویكها و بشكل گرایش اتزویستی كه در بهار : ودش جناح دیده می

پدید آمد، بالفاصله در كنفرانس مسكو شكست خورد و بعد از یك مبارزه طوالنی 

در « جناح و پریود»بنام  ای  جناح جداگانهبوسیله مركز رسمی جناح رد شد، و 

رفیقان نیمه »افتادن در میان منشویكها همین روند فرو... . خارج كشور تشكیل داد

، 2923اواخر سال  لنین،)« .شد خرده بورژوا در گرایش انحالل طلبی بیان می« راه

 (، تأكید دو خطی از من است«مفهوم تاریخی مبارزه درون حزبی»

این بمعنی آن است كه آنان اكنون از محدوده ماركسیسم و جنبش سوسیالیستی طبقه 

 :اند بیرون شدهكارگر و حزب آن، 

كارگران با تضعیف انحالل طلبان و بیرون راندنشان از مسئولیتها و تقلیل انحالل »

جنبش  در خارج ازهای علنی و فرصت طلب كه  طلبی تا سطح یك گروه تبلیغاتچی

 ای طبقه كارگر قرار گرفتند، عمالً آنچه را كه از نظر تئوریك پذیرفته شده بود توده

مبارزه ایدئولوژیك »لنین، ) «.تند و به كار بستندبرسمیت شناخ (در مورد انحالل طلبی)

 13جلد : ، انتشارات شناخت، تأكید از من است، مأخذ2924مه  4، «در جنبش طبقه كارگر

 (77پوت پراودی، شماره 

با رفتار خود بطور « دلوژیزین»و« ناشازاریا»كنفرانس اعالم مینماید كه گروه »

درباره انحالل طلبی و گروه »لنین، )« ...قطعی خود را خارج از حزب گذارده است

 (2921، ژانویه 024ص . آ. ، م«انحالل طلبان

گیری ارتجاع  مخلص كالم آنكه، تحت تأثیر سركوب خونین انقالب و شكل

ای كه برای  بگونه. كند استولپینی، امید به جوشش جدید انقالب به تدریج فروكش می

داز تاریخی رهایی پرولتاریا و ناامیدی ان ای از ابهام در چشم ُسست عنصران، دوره

 به عبارتی آن بخش از روشنفكران خرده بورژوا، آن . آید نسبت به آن، پدید می
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شان در آتش انقالب سوخته بود،  كه سرانگشتان نازنین« رفیقان نیمه راه پرولتاریا»

 نشینند اینك كه شرایط را دشوار می یابند، یا بیكباره از كنار این آتش عقب می

ندیدن؛ و یا به تولید  برای نبودن و می کنند جستجو دنجی را وگوشه خلوت و

 .پردازند تئوریهای سراسر یأس آلود می

از یكسو گرایش به تمكین و راست « واگشت اجتماعی»تر این  به بیانی انضمامی

ساز میشود؛  روی را بصورت ایده انحالل حزب مخفی در جناحی از منشویكها زمینه

از سوی دیگر گرایش به ماوراء چپ و صرفنظر كردن از استفاده از پارلمان و و 

ولنین به همین سبب )آورد  دیگر امكانات علنی را در جناحی از بلشویكها بوجود می

 (.نامد می« انحالل طلبان وارونه»اتزویستها را 

فیق فعالیت هر دو، تل. كنند اند و یكدیگر را نیز تشدید می این هر دو تفكر، یكسویه

 :كنند مخفی و علنی را برای حزب انقالبی، مردود اعالم می

اوضاع تاریخی جنبش سوسیال دموكراتیك در دوران ضد انقالب بورژوایی، »

همچون تظاهری از نفوذ بورژوازی بر پرولتاریا ناگزیر از یكطرف نفی لزوم 

الش برای حزب غیرعلنی سوسیال دموكراتیك، تنزل دادن نقش و اهمیت آن و ت

ای و تاكتیكی سوسیال دموكراسی پیگیر و  مختصر كردن وظایف و شعارهای برنامه

غیره را بوجود آورده و از طرف دیگر موجب نفی لزوم فعالیت سوسیال دموكراسی 

نبردن به اهمیت این دو موضوع، عدم  پی. در دوما و استفاده از امكانهای علنی

سیال دموكراتیك با شرایط خاص تاریخی لحظه توانایی در انطباق تاكتیك پیگیر سو

هیچیك از این دو انحراف ناشی از تصادف و »از اینرو « .فعلی و غیره گردیده است

جنبش كارگری « اوضاع تاریخی»سوء نیت افراد جداگانه تلقی نشده بلكه معلول 

. آ. ، م«مسائل مورد مشاجره»لنین، )« .بریم تلقی گردید  عصری كه ما در آن بسر می

 (027ص 

 بنابراین پیدایش اتزویسم و انحالل طلبی در واقع نمودی از روحیه یأس فراگیر ناشی 
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هایی از حزب انقالبی پرولتاریا را نیز دربر  كه بخش فروخواباندن انقالب بوداز 

ای جداگانه نیست، و در هوای همین  چه، حزب پرولتری بهرحال جزیره. گرفت می

« مقدس»و « نظریه متعالی»بعبارتی دیگر ماركسیسم. كند می اوضاع اجتماعی تنفس

ندارد، بل در « وجود متعالی»نیست؛ حزب انقالبی پرولتاریا « ماوراء زمینی»و 

 :گیرد شان، تأثیر می شكستشان و هم از زشمیزید و لذا هم از خیهاخاك زندگی توده 

یافته و حاضر و  نظر به اینكه ماركسیسم یك شریعت بیجان و یك آموزش پایان»

توانست تغییر ناگهانی و  آماده و الیتغیر نبوده بلكه رهنمون زنده عمل است، نمی

انعكاس این تغییر هم . آور شرایط زندگی اجتماعی را در خود منعكس ننماید حیرت

ترین  انحطاط عمیق و پراكندگی فكری و انواع و اقسام تزلزالت و خالصه كالم جدی

دفع جدی این انحطاط و مبارزه قطعی سرسخت در راه . سم بودماركسی داخلیبحران 

درباره برخی از »لنین، )« .ماركسیسم مجدداً در دستور روز قرار گرفت اصول

برای دفاع از اصول »و اینكه  (039ص . آ.، م«خصوصیات تكامل تاریخی ماركسیسم

زی در تئوریك ماركسیسم و قواعد اساسی آن كه در نتیجه توسعه نفوذ بورژوا

شود، هیچ چیز مهمتر از  ، ماركسیسم از هر طرف تحریف می«رفیقان نیمه راه»

 -مبارزه با آن آگاهندماركسیستهائی كه بعمق بحران و لزوم  كلیهمتحد نمودن 

 (همانجا)« .نیست

تا زمان سرنگونی حکومت تزار، « انحالل طلبان» اما طنز ماجرا دراین بود که

بلکه برعکس، همچنان بصورت سازمان . نی نساختندهیچگاه تشکیالت خود را عل

نوع چه، آنها می دانستند که حکومت روسیه حتی به تشکیالتی از . مخفی باقی ماندند

هر « انحالل طلبان». رحم نخواهد کرد -در صورتی که علنی گردد  -منشویکی نیز

ف چند که بخاطراین مسأله از بلشویکها جدا شدند اما هرگز جرأت انجام حر

 !خودشان را پیدا نکردند

 .بازگردیم به بررسی سیر حرکت منشویسم
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مدت كوتاهی پس ازاخراج انحالل طلبان ازحزب، رخداد جنگ امپریالیستی اول از 

المللی را لبریز ساخته و آنان را به  رسد تا پیمانه جریان رویزیونیستی بین راه می

ست سوسیالی درگفتار یعنی»نیست شوو -سوسیال: مدافع بورژوازی میهنی تبدیل كند

ص . آ.، م«اپورتونیسم و ورشكستگی انترناسیونال دوم»لنین، ) .«كردار شوونیستدر و

011) 

به سخن دیگر، تغییرات و رشد تدریجی رویزیونیسم، چیزی نیست بجز جریان 

را در هم  (یا تدریج) باید استمرار واین جریان، سرانجام می. ای از دیگر شدن زنده

 .د واز نظر كیفی، چیزی دیگراز حالت وجود پیشین گرددشكن

است كه تحت تأثیر یك  جهشاما نكته اینجاست كه تحول كیفی مزبور، مستلزم 

همچون وقوع جنگ  -محرك ذهنی تازه، یك تند پیچ جدید در مسیر مبارزه طبقاتی 

 .رسد به انجام می -امپریالیستی 

نشویكها و جریانات مشابه در اروپا، به به عبارتی با آغاز جنگ امپریالیستی، م

غلتند؛ و اینكه اتخاذ چنین موضعی،  میدر« دفاع از بورژوازی خودی»موضع 

بل  دیگر جنبه كّمی نداشته -برخالف گذشته  -و حركت رویزیونیسم « رشد»برای 

 ناسیونالیست -سوسیال »است؛ یعنی بیانگر آن است كه اینان به « جهش»نشانگر 

پذیرفته و از ماركسیسم و  تحول كیفی« امپریالیست -سوسیال »یا  «(شوونیست)

 :شوند جدا میحزب آن، بطور قطعی 

؛ چندین ده سال بعد از جدا شودبایست از مادرش  نُه ماه بعد از لقاح، كودك می» 

ای  بایست در دوره اش، می ناسیونالیسم بعنوان میوه رسیده -اللقاح اپورتونیسم، سوسی

« .جدا شوداز دموكراسی امروزی  (در مقایسه با دهها سال)كوتاه است،  كه كم و بیش

 (، تأكیدها از من است«بزیر پرچم دروغین»لنین، )

 -سیاست لیبرال  ادامه مستقیم و تكمیلشوونیسم،  -سوسیال »: این بمعنای آنستکه

 گی اپورتونیسم و ورشكست»لنین،)« .كارگری انگلیسی، میلرانیسم و برنشتینیسم است
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 (، تأكید از من است017ص . آ.، م«انترناسیونال دوم

بكالمی دیگر، فقدان پیگیری در اندیشه ماركسیستی اصیل، كافی است تا از حد 

معینی بگذرد آنگاه شاهد پیدایش چیزی به كلی تازه، یعنی شاهد خیانتی باشیم كه 

قالبی پرولتری را، رویزیونیسم بمثابه نوعی ماركسیسم و بمثابه جریانی از حزب ان

، (ادعای دروغین آنسم ندارد مگرهیچ ربطی به ماركسیگركه دی)امپریالیسم  -به سوسیال 

كوشد  می -بویژه در جدل با ترتسكی  -درهمین رابطه است که لنین . بدل می سازد

های  امپریالیسم، با تفاوت -اثبات كند كه این دگرگونی كیفی رویزیونیسم به سوسیال 

ولذا با همان گذار یا تبدیل امر كّمی به كیفی روبرو  كامالً منطبق است ین، پیش كّمی

درست از همین بابت است كه . كند دیگرگون میپدیده منشویسم را  ماهیتهستیم كه  

 پیش ازبندی ناشی از آن، در دوران  لنین، مبارزه ایدئولوژیك و شكاف یا تقسیم

بر « تقسیم بندی»نای خط اپورتونیسم و بر مب« تقسیم بندی»، پس از آنراو  2924

تطابق كلی بین »: نماید كه امپریالیسم نامیده و ارزیابی می - مبنای خط سوسیال

 («به زیر پرچمی دروغین»)« .بندی كهنه و نو یك واقعیت است تقسیم

به عبارتی آنچه كه لنین سعی دارد نظر ترتسكی را بدان جلب نماید آنست كه اگر این 

رویزیونیسم و نهایتاً تحول كیفی آن، « پختگی ِ »تدریجی كّمی، این روند  روند رشد

شوونیسم خلع سالح  -نادیده گرفته شود آنگاه پرولتاریا در مواجهه با پدیده سوسیال 

 :خواهد شد

بدون اینکه اشتباهات پوترسف )بسیاری ازاشتباهات تاکتیکی وتشکیالتی ترتسکی »

ی میلی یاعدم توانایی اش درتشخیص واقعیت ناشی ازترس، یاب (رابیان کنیم

گرایش اپورتونیستی، وهمچنین ارتباط نزدیک وغیرقابل گسست آن « پختگی»

درعمل، عدم . زمان ماست (ناسیونالیستهای -یا، سوسیال )لیبرالهای  - باناسیونال

 واین ارتباط گسست ناپذیر، حداقل منجر به گیجی مطلق و« پختگی»تشخیص این 

 (همانجا)«.سوسیالیستی ِغالب خواهدشد -درمواجهه با بالی ناسیونالاستیصال 
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حتی تاکنون، چپ  وی، و وبعد از -به بیانی دیگر، آنچه که ترتسکی درنمی یابد 

این مهم را شامل میشود که سوسیال امپریالیسم،  -جهانی نسبت به آن بی توجه است 

امپریالیسم بهیچوجه  -سوسیال . است دیگر اساساً کیفیتینسبت به رویزیونیسم، 

برخالف )امپریالیسم  -سوسیال . (هر چند که ادامه آن است)رویزیونیسم نیست 

امپریالیست در  و سوسیالیست در گفتار»بهیچوجه توهم نیست، بلکه (رویزیونیسم

به عبارتی . («امپریالیسم بمثابه باالترین مرحله سرمایه داری»لنین، ). است« کردار

این »: امپریالیستها تنها میتوان گفت که -تها متوهم اند اما درباره سوسیالرویزیونیس

وظایف پرولتاریا »لنین، )« .اند افراد دشمنان طبقاتی ما هستند وبه بورژوازی گرویده

 («در انقالب ما

 تفاوتی ماهویلذا با آن  امپریالیسم بیانگر تحول كیفی رویزیونیسم بوده و -سوسیال 

آلمان، یعنی جائیكه حزب سوسیال دموكرات از همه نیرومندتر و قلب  در... »: دارد

تر  لیبرال كارگری از همه جا عیان -ناسیونال  حزب ضد انقالبی ماهیت آن به 

 (011ص . آ.، م«اپورتونیسم و ورشكستگی انترناسیونال دوم»لنین، )«  ...بود

ل دموكراسی آلمان سراپای سوسیا 2924اوت  4بعداز »: یا بقول رزالوکزامبورگ

 .«به جسد متعفن تبدیل شده است

و دیگر احزاب ) من كمی جلوتر به بررسی وضعیت حزب سوسیال دموكرات آلمان

لیكن در . در هنگام وقوع جنگ امپریالسیتی اول، خواهم پرداخت (كمونیست اروپایی

تحول  اینجا به این اشاره بسنده میكنم كه خروج رویزیونیسم از حیطه ماركسیسم، و

این موضوع را لنین . المللی كیفی آن به سوسیال شوونیسم، طبیعتاً رخدادی بود بین

 :بدین گونه توضیح داده است

توان گفت این دو حزب، در جنبش كارگری امروز كه در  این دو گرایش حتی می»

توسط بطور واضحی در سراسر جهان از یكدیگر جدا شدند،  2924 - 21سالهای 

  2191تا  21۵1در طول دهها سال تقریباً از سال  س در انگلستانانگلس و مارك
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 («امپریالیسم و شكاف در سوسیالیسم»)« .دنبال شده بودند

، بمثابه یك پدیده «احزاب كارگری بورژوایی»واقعیت اینست كه »:وهمچنین

 اند، و بدون یك داری پیشگام تشكیل شده سیاسی، هم اكنون در كلیه كشورهای سرمایه

امان، در تمام طول جبهه بر ضد این احزاب یا گروهها، روندها و  مبارزه قاطع و بی

مسئله مبارزه علیه امپریالیسم یا بخاطر ماركسیسم،  -غیره، كه همگی یكسان هستند 

 (همانجا) «.تواند موجود باشد یا بخاطر جنبش كارگری سوسیالیستی، نمی

كه هگل معنا و مفهوم آن را بخوبی ، همان رخدادی است «جهش دیالكتیكی»لیكن 

گردد و پس از طی چند  آب در اثر سرد شدن، به تدریج منجمد نمی»: پرورانده بود

و حتی در درجه انجماد نیز، تا . شود بندد، بلكه یكباره منجمد می مرحله میانی یخ نمی

رین ت كند، اما با كم هنگامی كه در سكون به سر میبرد، حالت مایع خود را حفظ می

به همین ترتیب نیز رخداد جنگ امپریالیستی عیناً نقش  1.«گردد تكانی به یخ بدل می

كند تا این شكل از رویزیونیسم از طریق یك جهش  را بازی می« تكانی از بیرون»

 .شوونیسم مبدل گردد -دیالكتیكی دچار دیگرگونی كیفی شود و به سوسیال 

. و تدریج؛ یعنی قطع پیوستگی درتكامل آیندی یعنی گسست در پی« جهش دیالكتیكی»

به عبارتی انباشت تدریجی و پیوسته ی كّمیت، پس از درجه معینی، دگرگونی كیفی 

لیكن تغییرهای كّمی به طورعام آرامند و استمرار . كند طلب میو  انگیزاند برمیرا 

ست وانگهی باید دان. دهد ، در برهه زمانی كوتاهی روی می«جهش»دارند، حال آنكه

اند،  های كیفی های آرام، در واقع دگرگونی كه تغییرات تدریجی كّمی بمثابه دگرگونی

اما جهش . گیرد سازد و دربر نمی اما تمامیت وجود و كلیّت كیفیت آن را دگرگون نمی

؛ نابودی كلیت عیندر تكامل؛ دگرگونی بنیادی در   ناگهانیدیالكتیكی یعنی تغییر 

 .ت نوینكیفیت كهن و پیدایش كیفی

، در ادامه رشد و (وجریانات مشابه در اروپا)جان كالم آنكه رویزیونیسم منشویكی 

 تضاداین نوع از رویزیونیسم، از طریق . نهند تباهی مینسان سر درپختگی خود، بدی
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كند و تحول  ای كه در خود سیر حركت ماركسیسم شكل گرفته، رشد می  دیالكتیكی

امپریالیسم، با این خروج  -سوسیال  بهرویزیونیسم  ازكیفی پذیرد؛ و با این تحول  می

جناحی از جنبش كارگری  ازآنان نیز  پایه طبقاتیاز حیطه ماركسیسم، اساساً 

رخداد جنگ  تا پیش ازیعنی اگر . كند تغییر میخرده بورژوازی  بهسوسیالیستی 

موجودی دو » -هر یك  -امپریالیستی، تمامی احزاب سوسیالیستی انقالبی جهان 

. شود جدا مینیز از هم « تن»عالوه بر سر،  از این پسرا پدید آورده بودند، « سر

قشر فوقانی آن رذل »از همین بابت است كه لنین در این زمان، كائوتسكی را نماینده 

؛ و پس ازاتمام جنگ امپریالیستی نیز، 7نماید معرفی می« پیشه گان خرده بورژوا

ابه در اروپا را احزاب خرده بورژوا دموكرات، تلقی منشویكها و جریانات مش

ناگزیر بین بورژوازی و  (منشویكهااز آنجمله ) دمكراتهای خرده بورژوا»: كند می

پرولتاریا، بین دموكراسی بورژوایی و نظام شوروی، بین رفرمیسم و انقالبیگری، 

: وهمچنین - 1«.بین كارگر دوستی و ترس از دیكتاتوری پرولتاریا وغیره مرددند

احزاب خرده ها،  هم حزب آقایان كائوتسكی و شایدمان ها و دمانهم حزب شای»

 9«.هستند بورژوا دموكراتیك

به عبارتی تا پیش از وقوع جنگ امپریالیستی، جریان ماركسیسم حاوی ماركسیسمی 

اما . با آن درونیتاست متمایز از رویزیونیسم و در عین حال دارای پیوند و رابطه 

بیرون از شوونیسم، دیگر  -ن شكل از رویزیونیسم پس از تحول كیفی به سوسیال ای

 داخلیگیرد؛ لذا از این ببعد بهیچ وجه یك جریان  قرار می این جریان دیالكتیكی

شود و از اینرو اطالق لفظ  حزب انقالبی پرولتاریا محسوب نمی داخلیماركسیسم و 

 .و نابجاست مصداق، بی معنا بیبه آن، « رویزیونیسم»

بعبارتی دیگر، مباحثات میان ماركسیستهای اصیل و رویزیونیستها، مباحثاتی است 

حزب ) كه در چارچوب جریان مارکسیستی واحد و یا تشكیالت كمونیستی واحد

 و سوسیال  برعكس، مباحثات میان ماركسیستها . پذیرد  صورت می (انقالبی پرولتری

43 



   

 

چراکه تفاوت میان رویزیونیسم و سوسیال . نیستشوونیستها بهیچ وجه اینچنین 

شوونیسم، تفاوتی كیفی و ماهوی است زیرا اولی دچار خطا و توهم گردیده ولی 

نادیده گرفتن این تفاوت،  لذا ادعای سوسیالیسم دارد؛ و صرفاً در حرفدومی 

 لنین این مهم را اغلب با. آمدهای وخیمی برای مبارزه پرولتاریا خواهد داشت پی

 :سازد شدت تمام و حتی با لحنی تند خاطر نشان می

خردیست اگر اكنون هم  بی... شوونیسم، اپورتونیسم تكمیل شده است -سوسیال » 

شوونیستها،  -وحدت با سوسیال ... . اپورتونیسم یك پدیده داخلی حزبی محسوب شود

 «.كند می گر را استثماروحدت با بورژوازی ملی خودی است كه ملل دی

 (011ص . آ.، م«اپورتونیسم و ورشكستگی انترناسیونال دوم»)

به تعبیری دیگر هر چند که مارکسیسم و رویزیونیسم، طی یکدوره، بر بستر جنبش 

اما . تنگ چشیده اند را سوسیالیستی طبقه کارگر و حزب انقالبی آن، آغوش یکدیگر

دیالکتیکی  (ریان ِج) رویزیونیسم اینک با دگرگونی ماهیت اش، بیرون ازاین رابطه

این بمعنای آن نیز هست که رویزیونیسم، در انتهای سیر رشد و . قرارمیگیرد

باید بند و افساری را پاره كند كه وی را به ماركسیسم و حزب  گی خود، می گندیده

 :یا بقول لنین. داد انقالبی پرولتاریا، پیوند می

یده و بطور قطعی به اردوگاه گی رس سیر رشد خود به مرحله گندزدهسم دراپورتونی»

چه از لحاظ معنوی و . شوونیسم مبدل شده است -بورژوازی گرویده و به سوسیال

از لحاظ . چه از لحاظ سیاسی پیوند خود را با سوسیال دموكراسی گسسته است

بعبارتی .   23(093همانجا، ص )« .تشكیالتی نیز پیوند خود را با آن خواهد گسست

 :گیرد كه نتیجه می لنین در همین جاست

بمنظور كمك به شفای كامل پیكر جنبش كارگری باید این چرك را حتی المقدور و »

سریعتر و با مواظبت بیشتری بوسیله یك عمل جراحی، علی رغم درد موقتی شدیدی 

 (017همانجا، ص )« .كه از این عمل ناشی است، از پیكر خارج كرد
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اش، دیگر  ، بدلیل همین دگرگونی كیفی(«وونیسمش -سوسیال »)و اینكه چنین جریانی 

 :هرگز به ماركسیسم و حزب انقالبی پرولتاریا، باز نخواهد گشت

شوونیست  حاضر ممكن است به  -بعضی از افراد در میان رهبران سوسیال »

چیزی از همان )شوونیستی یا  -صفوف پرولتاریا بازگردند لیكن گرایش سوسیال 

در . «بازگردد» تواند محو گردد و نه به پرولتاریای انقالبی  می اپورتونیستی نه (قبیل

به « حزب كارگر بورژوازی»هر كجا كه ماركسیسم در میان كارگران محبوب باشد 

توان ممنوع نمود همانطور كه یك  این امر را نمی. كند نام ماركس سوگند یاد می

. توان بازداشت تبلیغ نمیشركت بازرگانی را از استفاده از فالن اعالن، عالمت یا 

تاریخ همواره شاهد این امر بوده است كه بعد از مرگ رهبران انقالبی كه محبوب 

اند تا با غصب نام آنها طبقات  اند دشمنان آنان تالش نموده طبقات ستمدیده بوده

 (2921، اكتبر «امپریالیسم و شكاف در سوسیالسم»لنین، )« .ستمدیده را فریب دهند

 -سوسیال  وهای این تفاوت ماهوی میان رویزیونیسم  از بارزترین جلوهلیكن یكی 

دو نوع ، عبارتست از اتخاذ 2924منشویسم  و  2934امپریالیسم، میان منشویسم 

اولی، جنگ روس و ژاپن )در قبال دو جنگ ارتجاعی   گیری كیفیتاً متفاوت موضع

دانیم منشویكها  ه میچه، همانگونه ك(. 2924، دومی، جنگ جهانی 2934در سال 

اما كنند  شوونیستی اتخاذ می -، موضعی سوسیال 2924در قبال جنگ امپریالیستی 

در  2934در شرایطی كه هنوز بیانگر رویزیونیسم بوده یعنی در سال  همین جریان

مواجهه با جنگ ارتجاعی میان روسیه و ژاپن، موضعی كامالً انقالبی و مشابه 

سخنرانی پلخانف . خواهان سرنگونی حكومت خودی است بلشویكها اتخاذ نموده و

در كنگره انترناسیونال دوم در شهر آمستردام و به نمایندگی از جناح منشویكی 

 :شاهد مثال برجسته این مدعاست 2934حزب سوسیال دموكرات روسیه در سال 

 شكست  روسیه  مردم  چكس جزژاپن هی حكومت تزار بر صورت پیروزی در »

 ی پیروزی حكومت ظفرمند تزاری خواهد توانست با استفاده از نشئه. استنخورده 
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بنقل )« .زنجیرهایی را كه بر دست و پای مردم روسیه آویخته است محكمتر سازد 

 (، نوشته زینوویف«تاریخ مختصر حزب بلشویك»از 

گز هر -هر چقدر هم كه شدید باشد  -« تكانه»به عبارتی دیگر، بهمانگونه كه ِصرف 

منجر به یخ زدن آن آب نخواهد شد كه هنوز به درجه مطلوب انجماد نرسیده است؛ 

ای است تا  بهمان ترتیب نیز وقوع جنگ ارتجاعی، هر چند كه محرك ذهنی قوی

 بتنهاییرا پدید بیآورد، اما « شوونیسم -سوسیال »دگرگونی كیفی رویزیونیسم به 

تحول  -ول یك كیفیت به كیفیتی دیگر چه، تح. كند برای تحقق این امر تکافو نمی

هنگامی قابل درك خواهد بود كه ما به  -«شوونیسم - السوسی»رویزیونیسم بر 

صرفاً بواسطه تغییرات كّمی به مثابه فرایندی تدریجی بنگریم كه جهش دیالكتیكی، 

« كیفی»به كالمی دیگر، یك تغییر برای آنكه . دهد ، روی میآن( یا، میانجیگری ِ)

پشت سر را « رشد كّمی»از ( یا، درجات معینی)الزاماً می بایست حداقلی  شود

زمان وقوع جنگ ارتجاعی ) 2934لیكن رویزیونیسم منشویكی در سال . گذاشته باشد

این درجات را از سر نگذرانده و به همین خاطر موضعی  هنوز، (میان روس و ژاپن

و هنگامی که  2924در سال اما . كند انقالبی در مقابل چنین جنگی اتخاذ می

و لذا كامالً  طی شده« درجات»درآستانه ی جنگ امپریالیستی ایستاده است، این 

 .است« جهش کیفی»آماده 

رسد كه در آن، سرشت یك  ای فرا می به بیان دیگر، در پروسه تدریجی رشد، نقطه

كیفیت،  كمیّت به« ناگهانی»گذار )شود  چیز با كمترین دگرگونی كّمی، دگرگون می

هگل این عقیده را هم . (ای معین از فرآیند تحول دیالكتیكی است ، مرحله«جهش»یعنی 

طبیعت جهش »كرد كه مدعی بودند  علیه آن دسته ازطبیعت شناسانی اقامه می

تكامل اجتماعی از »: كردند و هم علیه جامعه شناسانی كه غالباً تكرار می« كند نمی

كرد كه در  هگل برعكس، تأكید می. «گیرد صورت میراه تغییرات آهسته و تدریجی 

 :گوید او می. ها ناگزیر است تاریخ نیز درست همچون طبیعت، وقوع جهش
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تغییرات در هستی به طور كلی نه تنها به صورت گذار از كّمیتی به كّمیت دیگر، »

ند فرای. بلكه به صورت گذار از كیفیتی به كیفیت دیگر و برعكس نیز ظاهر میشود

دیگر شدن، روند تدریجی را قطع كرده و كیفیتاً چیز دیگری غیر از هستی مفروض 

هگل و هگلیهای )آلیسم تا ماتریالیسم  به نقل از پلخانف، از ایده]« .نماید پیشین عرضه می

 [132، ص «لودویك فوئرباخ و ایدئولوژی آلمانی»از كتاب  -( چپ

پیشرفتی پیوسته و تدریجی  به سخن دیگر، این دگرگونی كیفی، حاصل صرف

امر كّمی به كیفی، با  (یا تبدیل)یعنی با گذار . در بین است« جهش»بلكه . نیست

گی تدریجی است و  پیشروند گسستمواجه هستیم كه در حكم « گردیدن»و « شدمان»

 .تفاوت دارد ماهیتاً منجر به پدیدار شدن چیزی است كه با چیز پیشین خود، 

كتاب بتلهایم،  1و  2كه درخور توجه است آنستكه در جلد  در همین رابطه آنچه

؛ اما جناحی از حزب انقالبی پرولتاریاعبارتست از  2924منشویسم تا پیش از 

همان كتاب بدون ارائه هیچگونه توضیحی در باب سیر حركت و تحول کیفی 

ه گوید بیكبار سخن می 2927رویزیونیسم منشویكی، آنگاه كه در باب منشویكهای 

چه، بتلهایم  در چندین . كند معرفی می حزبی خرده بورژوا دموكراتآنها را بمثابه 

 :پردازد به این موضوع می -هم از زبان خوداش و هم بنقل از لنین  -مورد 

بورژوازی ضد انقالبی، همگام با سلطنت طلبان و »: نویسد لنین می... »

با خود  -ا را جزئاً با تهدید بورژواهای اس آر و منشویكه كمربندسیاهان، خرده 

... ها، به دارو دسته نظامی همراه گردانیده و قدرت واقعی دولتی را به كاوینیاك

(. 133ص  1۵، در كلیات آثار جلد درباره شعارهامراجعه شود به لنین، )« .سپرده است

 (2، جلد «مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی»بتلهایم، )

منشویسم بمثابه  تحولربوط است به چگونگی لیكن نكته سئوال برانگیز، م

بتلهایم . حزبی خرده بورژوا دموكرات بهفراكسیونی از حزب انقالبی پرولتاریا 

 :كند كه بنویسد دهد، بلكه صرفاً به این بسنده می اهمیت نمی پاسخی به این سوال پر
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ویكها بلش. ، اوضاع برای یك گام قطعی بطرف جلو مساعد است2921در ژانویه » 

 (209همانجا، ص )« .توانند خود را به شكل حزب متشكل كنند می

بدین ترتیب بتلهایم درباب این واقعیت كه رویزیونیسم منشویكی در سیر رشد و 

از ماركسیسم و سوسیال دموكراسی »پختگی خویش، بتوسط یك جهش دیالكتیكی 

« جهش دیالكتیكی»امر لذا وی نه فقط . آورد ، کالمی هم به میان نمی«افتد  می فرو

را « امپریالیسم -سوسیال »یزیونیسم و ومیان ر تفاوت ماهویرا منكر شده است بل 

بی دلیل نیست كه بتلهایم خروشچفیسم را در عین آنكه . نیز درك و فهم نكرده است

 !نامد می« رویزیونیست»كند باز هم آنرا  تلقی می« امپریالیسم -سوسیال »

؛ و برتری رویكرد ماركسیستی كند تغییر مییت منشویسم مخلص كالم آنكه، واقع

ی بتلهایم این اما برا. ت استهمانا قابلیت آن در توضیح چگونگی تغییر واقعی

واقعیت و این جریان در حال حركت، بمثابه موضوع بررسی، دست نخورده و 

، «هافرایند»بعبارتی دقیقتر بتلهایم به جای پرداختن به . نماید تغییر نكرده می

رویزیونیسم منشویكی را همچون چیزی كه تغییر ناپذیر است، چیزی از پیش ساخته 

او به تغییراتی كه رویزیونیسم منشویكی . گیرد و پرداخته، ثابت و پابرجا، درنظر می

از اینرو نه درباره تغییرات . توجه است حركت خود، دستخوش آن میشود، بیردر سی

اش،  و تحول كیفی« جهش»آورد نه درباره  یان میو رشد تدریجی كّمی آن صحبت بم

  .خواند اش می و این شیوه تفكری است كه هگل متافیزیكی

 

 درباره مفهوم اپورتونیسم

، خودبخود نشانگر آنست كه به عرصه («فرصت طلبی»به معنای )« اپورتونیسم»لفظ 

 ورژوائییعنی بیانگر روش و یا سیاستی خرده ب. شود سیاست و تاكتیك مربوط می

بعنوان خرده -داری  آن نظر كه در جامعه سرمایه چه، خرده بورژوا از. است

 :آورد میسیاست و تاكتیك به فرصت طلبی روی ندارد، الجرم در ای آینده - بورژوا
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ای تا واقعه دیگر،  سیاست رویزیونیستی عبارتست از تعیین روش خود از واقعه»

ا تغییرات وارده در جزئیات سیاسی، تطبیق حاصل كردن با حوادث روز و ب

داری و  فراموش كردن منافع اساسی پرولتاریا و خصائص اصلی كلیه رژیم سرمایه

داری وفدا كردن این منافع در مقابل منافع آنی، واقعی یا  كلیه تكامل تدریجی سرمایه

 (2931، آوریل «ماركسیسم و رویزیونیسم»لنین، ). «...فرضی

، سیاستی است كه نه فقط از سوی بخش یا نوعی (فرصت طلبی)« اپورتونیسم»لیكن 

 ، بخشی كه توهمات و تمایالت خرده بورژوائی(یعنی رویزیونیستها)از ماركسیستها 

نیمه پرولترها و آریستوكراسی كارگری را در داخل حزب پرولتری تازه پرولترها و

ن روش یا سیاست خرده ای)گیرد بلكه  نمایند، مورد استفاده قرار می بیان تئوریك می

و دقیقاً به همین خاطر . بورژوازی نیز تعقیب میشود از سوی خود خرده (بورژوایی

مثالً )است كه لنین اتخاذ سیاستهای اپورتونیستی را نه فقط به رویزیونیستها

 2924  پس از بلكه همچنین به منشویكها و كائوتسكی  ،(2924منشویكهای پیش از 

دارد؛ منتها با در نظر داشتن این مهم  نیز منتسب می («نیستهاشوو -سوسیال »یعنی )

اپورتونیسم و ورشكستگی »)  «تكمیل شده استشوونیسم، اپورتونیسم  - سوسیال»كه

 (، تأكید از من است011ص . آ.، م«انترناسیونال دوم

توان  را می سه مرحلهبكالمی دیگر، درتفسیرلنین، برای حركت اپورتونیسم 

 :تشخیص داد

، بالخره خط مشی، سپس بمثابه یك حالت روحیاپورتونیسم را ابتدا بمثابه یك »

. «... یا رفیقان نیمه راه خرده بورژواو بوروكراسی كارگری گروه یا قشربمثابه یك 

 (017ص . آ.همانجا، م)

 به فرصت  -نیز به داشتن سیاستهای اپورتونیستی  سوسیالیستهای تخیلیمضافاً اینكه 

 :گردند م میمته -طلبی 

 در آنجا ماركس اپورتونیسم ... بخاطر آوریم 217۵انتقاداز برنامه گوتا را در سال »
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 (۵14ص . آ.، م«دولت و انقالب»لنین، )« .كوبد این برنامه را بیرحمانه می

مخلص کالم آنکه، نباید دو مفهوم اپورتونیسم و رویزیونیسم را یکی گرفت و باهم 

وانیم فرصت طلبی های سوسیالیستهای تخیلی و رویزیونیستها یعنی ما میت. خلط کرد

ها را اپورتونیسم بخوانیم؛ اما مجاز نیستیم که هرسه «امپریالیست -سوسیال »و نیز

چراکه نه فقط سوسیالیستهای تخیلی، . گروه یادشده را رویزیونیست بنامیم

دیگر  ها نیز«امپریالیست -سوسیال »رویزیونیست محسوب نمی شوند؛ بلکه 

به این دلیل ساده که رویزیونیسم فقط مصداق جریانی . رویزیونیست تلقی نمی گردند

 .توهم بار در درون جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر و حزب انقالبی آنست

 

 «آشتی طلبی»

می نامید، به رهبری لئون تروتسكی، یكی « آشتی طلبان»گروهی که لنین آنها را

 2939وسیال دموكرات روسیه بود كه در سال دیگر از جریانات داخلی حزب س

بایست در هنگام  از اینرو شاید بنظر رسد كه پرداختن به آن نیز می. آورد سربرمی

لیكن من این كار . بررسی منازعات درونی حزب در مقطع مزبور، صورت پذیرد

را عمداً به تعویق انداختم زیرا پس از شرح كامل سرنوشت رویزیونیسم منشویكی و 

شوونیسم، معنا ومفهوم رویكرد آشتی طلبانه از وضوح  -حول آن به سوسیال ت

 .بیشتری برخوردار خواهد شد

 .اما پیش از هر چیز، باید به شرایط ابژكتیو پیدایش ایده آشتی طلبی بپردازیم

. بر بلشویسم گذاشت، پیدایش اتزویسم بود 293۵ -7دیدیم تأثیری كه شكست انقالب 

و با )حال . ویسم نیز منجر به شكل گیری گروه انحالل طلبان شداین تأثیر بر منش

  2939توان گفت سال  ، می(احتساب اینكه اتزویسم، خود، به دو گروه تقسیم شده بود

های متعدد  بیانگر مقطعی است كه حزب طبقه كارگر روسیه در چنبره گروهبندی

 .اش گرفتار آمده و پاره پاره شده است درونی
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كلّی، چنین اوضاع و احوالی از یكسو بیانگر سنگینی فشاری است كه از  در نگاهی

سوی ایدئولوژی بورژوایی بر ماركسیسم وارد شده، و از سوی دیگر نشانگر آنستكه 

. جناح لنین از انجام واكنش مطلوب نسبت به آن، به حد خطرناكی عقب افتاده است

: كند ك جمله كوتاه خالصه میماحصل كار، همان وضعیتی است كه لنین آن را در ی

درباره برخی ازخصوصیات تكامل تاریخی »)« ماركسیسم داخلیترین بحران  جدی»

 (، تأكید از لنین است039ص . آ. ، م2923،  سال «ماركسیسم

گی درونی  لیكن دراین حال و هوا، ودرعكس العمل نسبت به این تشتت و پراكند

گردد؛ بطوری كه  پدیدار می  یزیجنبشی خودانگیخته و غرحزب پرولتاریا، 

ن بحران و فائق آمدن ای« فوری»در اندیشه حل بخشهای وسیعی از رهبران كارگری

گی و تشتت وحشتناك،  خصوصاً آنكه این چند پاره. شكاف ها هستندو این پراكندگیبر

گردد  غیرمعمول و غیرقابل كنترل، مانع از تصمیم گیری و عمل یكپارچه حزب می

دست زده  رگرزمانی كه ارتجاع به یورشی همه جانبه علیه طبقه كا در آنهم درست

 .است

به كالمی دیگر، ناخشنودی طبیعی منتج از این تفرقه، طیف وسیعی از كارگران را 

دهند  دربرگرفته و اینان رهبری تمامی فراكسیونهای حزبی را تحت فشار قرار می

ترتسكی در رأس این جریان قرار . تا اختالفات خود را كنار بگذارند و متحد شوند

، بیان «تئوریك»گیرد و خواسته توهم آمیز همین كارگران ناخشنود را بشكلی  می

 .دارد می

به بیان دیگر ترتسكی در توضیح دالیل طرح ایده آشتی طلبی، به شرح وضعیت 

 پردازد و تاکید می کندکه این حزب انقالبی به تعداد اسفبار حزب پرولتری روسیه می

 او . درحال تکثیراند این گرایشات، مدام  خود و تقسیم شده « گرایش» غیرمتعارفی

 :نویسد بهمین سبب درگزارش به حزب آلمان می

 ، كه حزب "تكه تكه میشود"دارد  حزب، كه "شوند تكه تكه می"جناح دارد  دوهر »
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 22«".ریزد فرو می"دارد 

مبنی بر یكپارچگی مجدد یا  -این طرح  اما چرا خواسته آشتی طلبی، توهم بود؟ زیرا

كه در  شد در شرایطی عنوان می -بازپیوستگی جناحها و فراكسیونهای مختلف حزبی

با طرح ایده انحالل حزب ( موسوم به انحالل طلبان) واقع جناحی از منشویكها

لنین در . اند شتاب گرفتهمخفی، در مسیر انحطاط و رویگردانی كامل از ماركسیسم 

درك همین واقعیت، به این مهم پی برده بود كه یكپارچگی طلب شده ازسوی  پرتو

یا . تروتسکی وهمفکرانش، در حقیقت وحدتی خواهد بود كاذب و بس زیانبار

، امكان ِادامه كار با اختالفات اصولی فاحش و فزایندهبعبارتی، در شرایط وجود 

نحالل طلبان بمثابه ُدمل لنین معتقد بود كه گروه ا. وجود نداشتانحالل طلبان 

چركینی هستند كه اگر از ارگانیسم حزب خارج نگردند، جوهر زیانبارشان به آلوده 

سم ادامه داده و آن را در وضعی مرض زده و بیمارگونه نگاه یكردن كل ارگان

 21.گردد دارد و بدین ترتیب باعث ناتوانی حزب در انجام امور انقالبی می می

در شرایطی كه گروه لنین بدرستی خواهان جدایی  2939بدیگر سخن، در سال 

كامل از انحالل طلبان و اخراج آنان از حزب بودند، بخش بزرگی از كارگران به 

هر قدر تعدادمان بیشتر باشد به همان اندازه نیز موضوع »: پنداشتند گی می ساده

 (271، ص «یكتاریخ مختصر حزب بلشو» زینوویف، ) «.بیشتر بنفع ما تمام خواهد شد

توده »لذااین كارگران خواهان وحدت میان تمامی فراكسیونهای حزبی بودند زیرا 

  می آموزد، فرا كارگر بزحمت و فقط بر اثر درسها و تجاربی كه تاریخ به آنها می

گیرند كه شرایط و اوضاعی وجود دارد كه در آنها، انشعاب وظیفه مقّدس انقالبیون 

که ضد انقالبی شده است و مثل انبوه سرب سنگین برپای  شود تا سازمان قدیمی می

 (همانجا)« .طبقه كارگر آویزان شده است از هم پاشیده شود

بنابراین نظریه آشتی طلبی، چیزی نیست بجز تجلی نارضایتی وطغیان رهبران 

 .کارگری علیه روند گرفتار شدن حزب پرولتری درچنبره ی اختالفات درونی اش
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به تمامی در  ترتسكینماید این است كه چرا  ومندی كه در اینجا رخ میاما پرسش تن

 شود؟ این موج توهم بار غرقه شده و به سخنگوی آن مبدل می

را باور نداشت ولذا در «رویزیونیسم»در پاسخ باید گفت كه وی اساساً چیزی بنام 

جرم او بدینسان و ال. آثار وی در دوره مزبور، چنین اصطالحی مطلقاً غایب است

توانست دركی از تضاد درونی ماركسیسم داشته باشد ولذا طبیعتاً واقعیت سیّال  نمی

، یا گرایش خالصی یابنده آن «پختگی»یعنی گرایش به -بودن رویزیونیسم منشویكی 

درست به . از دید وی كامالً پوشیده بود -(از محدوده ماركسیسم)از محدوده خویش 

فراكسیونهای متعارض را امری « وحدت»و  «آشتی»همین خاطر وی موضوع 

قرار گرفتن در  مستعدبه یك كالم، ترتسكی كامالً . كرد كامالً امكان پذیر تصور می

 .رأس این موج توهم بار بود

 ، (ماركسیسم و رویزیونیسم انیعنی تضاد می) ونهامبارزه میان فراكسیگربه سخنی دی

بنقل )« پیدا كردن بر پرولتاریای نابالغنفوذ »از سوی تروتسكی بمنزله مبارزه برای 

لنین این شكل . شد تصور می («مفهوم تاریخی مبارزه درون حزبی در روسیه»از لنین، 

 -بلحاظ آنكه پیش از ترتسكی از سوی لیبرالها عنوان شده بود  -از طرح مسأله را 

جن و پری تكرار كودكانه و ساده لوحانه داستانهای »ای تمسخرآمیز بمثابه  به گونه

 :نویسد خواند و پس از توضیح مفهوم رویزیونیسم، می  می (همانجا) «لیبرالها

المللی عبارتست از  ها در سوسیال دموكراسی بین  بحث تروتسكی كه علت انشعاب» 

و غیره، و « پروسه تطبیق طبقه اجتماعی انقالبی به شرایط محدود پارلمانتاریسم»

اسی روسی تطبیق روشنفكران بر پرولتاریاست، ها در سوسیال دموكر علت انشعاب

 (همانجا)« .ای غلط است بطور ریشه

و شد میان دو  را به آمد تروتسكی سم،مفهوم رویزیونی، عدم درك ازوانگهی

درباره آن  2923موضوعی كه لنین در سال . داشت فراكسیون متعارض، وا می

 :نوشت
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منشویكها را كنار گذاشت، در  2934یك منشویك بود، در سال  2930او در سال »

گذاشت،  نزد منشویكها بازگشت و صرفاً عبارات فوق انقالبی به نمایش می 293۵

در "كه با رزالوکزامبورگ فقط  2931دوباره آنها را ترك كرد، در پایان  2931در 

 20(همانجا)« ".های عقاید، نه در گرایش سیاسی اختالف دارد بعضی سایه روشن

سازد تا واقعیتی را در  اخت از ماهیت رویزیونیسم، لنین را قادر میبهرترتیب، شن

پس ِپشتِ بحران و تفرقه بالفعل حزب پرولتری مشاهده كند كه از چشم تروتسكی 

 .گرایش رویزیونیسم به پختگی و تحول كیفی: پنهان مانده است

یری را ، در واقع مس«انحالل طلبان»بعبارتی لنین با طرح خواست جدایی كامل از 

 .شود دهد كه دیالكتیك تحول تاریخی به طور عینی به سوی آن كشیده می نشان می

به سخنی دیگر، اینكه حزب پرولتری دچار بحران است حقیقتی غیرقابل انكار است 

های جاری،  ها و واقعیت و رویارویی صادقانه، شجاعانه و بدون خود فریبی با فاكت

لیكن همیشه واقعیتی نیز وجود دارد . دهد كیل میمهمترین وظیفه ماركسیستها را تش

های ظاهری و گذرا است وآن، واقعیت كلیّت  تر و بنابراین مهمتر از فاكت كه واقعی

: -بقول لوكاچ  -چرا كه . فرایند، تمامیّت توسعه مبارزه طبقاتی پرولتاریاست

تشكیل گرایشهای تحول یابنده تاریخ واقعیتی برتر از امور واقع تجربی را »

 24«.دهد می

هر نفع گذرایی ممكن است یكی از دو كاركرد زیرا را داشته »به تعبیری دیگر، 

؛ به عبارتی  2۵«یا گامی در جهت هدف باشد و یا هدف را در پرده نگاه دارد. باشد

هر نفع آنی، یا باید در انطباق، هماهنگی و خدمت به نفع درازمدت قرارگیرد، یا 

به حساب آمده و  كاذبد كه در اینصورت باید به عنوان نفع آنی آنكه آنرا لگدكوب كن

عمالً چیزی نبود بجز تحت « آشتی طلبی»بهمین ترتیب نیز . مردود شمرده شود

شعاع قرار دادن و حتی قربانی كردن منافع واقعی و درازمدت پرولتاریا، در ازاء 

 فع آتی، از یكسوسازی نادرست منافع آنی از منا این جدا. ای كسب منافع لحظه
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را ناممكن  -یعنی تفرقه حاكم بر حزب  -« مشكل روز»ارزیابی عینی و واقعی  

سازد و از سوی دیگر خود حركت در جهت تحقق منافع درازمدت پرولتاریا را  می

 .بندد گرداند و حتی آن را به كلی فرومی دچار وقفه و لكنت می

ای كاذب،  ، از این نفع لحظه«حدتو»بنابراین صرفنظر كردن از این به اصطالح

 .شد بخاطر تحقق منافع واقعی و درازمدت، به امری ضروری مبدل می

های خود قرار  حزب را در صدر ارزش« همبستگی»شود كه نباید از اینجا روشن می

های بلندمدت از منافع طبقه كارگر و فرایند  چه، همبستگی واقعی با ارزیابی. دهیم

لذا همبستگی حزب انقالبی پرولتاریا را . آید ه وی، بدست میحقیقی پیشروی مبارز

در غیراینصورت، . باید امری پیچیده درنظر گیریم و نه موضوعی ساده و سطحی

یعنی دقیقاً همان . حزب پرولتری نقض شده است واقعیهمبستگی و وحدت 

، ای مستقل در نقد رویكرد ترتسكی مضمونی كه لنین آن را بعنوان تیتر مقاله

 .نقض وحدت در پرده فریادهای وحدت طلبی: گزیند برمی

ترتسكی به شعاری انتزاعی مبدل گشته، « وحدت خواهی»شود كه  بدینسان دیده می

ای بیگانه شده و غیرواقعی كه خود رااز نیازهای واقعی و درازمدت  یعنی ایده 

 .گیرد پرولتاریا منتزع ساخته، و در مقابل آن قرار می

تواند همیشه و در همه حال  رهبری آگاه حزب پرولتری نباید و نمی نتیجه آنكه،

های توده های كارگری را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرد و به آن  تمامی خواسته

ها و  چه، مسلماً منافع واقعی و درازمدت پرولتاریا، با یك چنین اندیشه. عمل كند

 -ها  ی از این خواستهبه عبارتی دیگر، برخ. احساسات زودگذر، منافات دارد

حتی اگر انبوهی از كارگران نیز آن را طلب كنند، هرگز  -« آشتی طلبی»همچون 

زیرا این نوع . نباید به عنوان معیار تعیین كننده اقدامات مارکسیستها تلقی شود

در واقع محصول آگاهی كاذب است ولذا در مغایرتی جدی و « وحدت طلبی»

 .تاریا قرار داردخطرناك با منافع حقیقی پرول
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به كالمی دیگر، بی شّك رهبری حزب پرولتری باید از حركات خود انگیخته، 

اما اگر قرار . ابتكارات و كشفیات توده های كارگری بیاموزد و ندای آنان را بشنود

مطرح شده  كارگرانای، تنها به این سبب كه از سوی  بر این باشد كه هر خواسته

به  -آید؟ به چه كار می (ماركسیسم بمثابه علم)گیرد پس علم  است، مورد تأیید قرار

رهبران كارگری، در واقع از آگاهی « وحدت طلبانه»همین ترتیب نیز خواست 

و اینكه . شان سرچشمه گرفته است طبقاتی درست آنان برنخاسته، بلكه از توهم

 حركت لنین برخالف 

 -ی است كه رهبری آگاه حزب جریان آب و علیه این موج فراگیر، نشانگر مواقع

بایست دیدگاهی در مخالفت با توده های كارگری اتخاذ نموده و با  می -بنابراجبار 

لنین در . های فوری اما كاذب آنها، مسیر درست را به آنان بنمایاند نفی و رد خواسته

پایه واساس بودن این تمایل  كوشد ماهیت عینی غیرانقالبی، بی جدل با ترتسكی، می

بعبارتی . را اثبات كند( تمایل فاقد آگاهی و شناخت علمی)« وحدت»خود انگیخته به 

ای و روز توده های كارگری  ، بلحاظ آنكه از منافع لحظه«آشتی طلبی»دیگر، شعار 

« شیوع»شود؛ اما این  خیزد، موقتاً از شعاع و بُرد وسیعی برخوردار می برمی

دراینجا بمثابه  نوعی « آشتی طلبی»برعكس، . هرگز دلیلی بر صحت آن نیست

 .نماید ، رخ می(هوشیاری دروغین)آگاهی كاذب 

به سبب آنكه واكنشی در مقابل بحران موجود در حزب « سازش گرایی»بهرجهت، 

ربط یا نامربوط نیست؛ ایده مزبور تهی از حقیقت امر  پرولتری است، رویكردی بی

زیرا امر واقع تك . ست و لذا نارساستواقع نیست؛ بلكه یك جانبه نگر و جزئی نگر ا

ای همچون وجود تشتت را، بر زمینه امر كلّی و در ارتباط با  افتاده و گسیخته

گیرد كه این  یعنی در نظر نمی. گیرد های تحول یابنده تاریخ، درنظر نمی گرایش

 .باید در درون دیدگاه كلیّت، نفی شود حقیقت جزیی، می

 از حقیقت امر   اجزایی دارد كه  طور كلی، استعداد آن را به بیان دیگر اپورتونیسم ب
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اما ضعف آن در این است كه . واقع را مورد بررسی قرار داده و موشكافی كند

گیرد و یا قادر نیست ارتباطی در  اجزاء مهم دیگری از این مجموعه را نادیده می

قضاوت نسبت به وزن  به عبارتی اپورتونیسم در. خور میان این اجزاء برقرار سازد

لذا تحلیل . و اعتبار هر جزء معینی از حقیقت كلّی امر واقع، دچار ضعف است

آفریند اما ضرورتاً در  های واقعی البته جزئی می اپورتونیستی گرچه ثمره

توان گفت كه اپورتونیسم  از اینرو می. گیریهای كلی و نهایی، معیوب است نیتجه

دهد و  از واقعیت قرار می ای جنبها بر اساس صرفاً  ، اقدامات خود ر«آشتی طلبی»

واقعیت تاریخی »یعنی تفكر یاد شده در واقع شناسایی صوری . نه بر اساس كلیّت آن

 .است از حقیقت ماركسیسم (ناقص) ای است، اما بهر حال، جلوه« جاری

ر ای است از حقیقت ماركسیسم د بمثابه اپورتونیسم، نسخه« آشتی طلبی»بیك سخن 

از اینرو . چیزی نیست بجز بیان ناقص و نارسای حقیقت امور وقایع. هیئت جزئی

چه، وجود تشتت و بحران در . سازد حقیقت ماركسیسم را هم آشكار و هم پنهان می

حزب پرولتری و لزوم غلبه بر آن، همانا حقیقت امر واقع بود كه این رویكرد آن را 

شانه وخردمندانه، کنش سنجیده وعقالنی، ساخت؛ لیكن راه كار دوراندی آشكار می

شد مگر از طریق اخراج انحالل طلبان از  كه میّسر نمی)یعنی چگونگی كسب این وحدت 

 .داشت آن را در پرده نگه می« آشتی طلبی»، آن بخشی از حقیقت بود كه (حزب

مضافاً آنكه رویكرد یاد شده در فوق، در عین حال نوعی رفرمیسم نیز هست، منتها 

نه رفرمیسم اقتصادی یا سیاسی بلكه رفرمیسم در عرصه سازمان سیاسی طبقه 

گی  بعبارتی تروتسكی با نادیده گرفتن گرایش به پختگی و گندیده. كارگر

رویزیونیسم، خواهان كنار گذاشتن مبارزات و مباحثات درونی حزب، تعدیل و حتی 

« پختگی»یزیونیسم به وی بجای دیدِن گرایش رو. به دست فراموشی سپردن آن است

حقیری « واقع بینی»ولذا پیگیری منافع اساسی و درازمدت جنبش پرولتاریا، دچار 

 .گردد می
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« آشتی طلبی»لیكن با تمامی این مسائل باز هم باید توجه داشت كه دیدگاه انحرافی 

شود، هنوز یك جریان  ظاهر می 2939بمثابه اپورتونیسم سانتریستی كه در سال 

صرفنظر از آنكه جناحی از  -چه، رویزیونیستها . گردد ونیستی محسوب نمیرویزی

تحت لوای نیاز به پاالیش  -شوند  حزب كمونیست و نوعی ماركسیست محسوب می

كنند كه در واقع آنرا از جوهر  ای انتقادی، در آن تجدید نظر می ماركسیسم، بگونه

نظر مربوط است به سه منبع و سه  این تجدید. گردانند پیگیر و انقالبی خود، تهی می

دارای هیچگونه دیدگاه و یا مواضع مستقل « آشتی طلبی»لیكن . جزء ماركسیسم

نبوده  -های فلسفی، اقتصادی و سیاسی  در عرصه -نسبت به فراكسیونهای متعارض 

نه دیدگاه مجزایی نسبت به دیگر فراكسیونها مطرح ساخته و « گراها سازش». است

« وحدت»بلكه از نظر آنان امر . كردند كی علیه دیگری، جانبداری مینه از موضع ی

« جزم گرایی»: حزب بر هر چیزی رجحان دارد، حتی بر اختالف نظرهای بنیادی

 !تحت هر شرایط با هر جریان« وحدت»بصورت چسبیدن به ایده 

جریان متعلق به دو تحلیلهای از معموالً عناصری ،بعبارتی دیدگاه سانتریستی

این رو خود رأساً یك خط مشی  آمیزد و از عارض را بطور تصادفی در هم میمت

سانتریسم، خط مشی رویزیونیستی نیست، . مستقل، كامل و همه جانبه را فاقد است

های  بل میانه ماركسیسم و رویزیونیسم است و لذا بسیار ناپایدار و مستعد چرخش

 .ناگهانی به این سو، یا آن سو

از دل جنبش كارگری روسیه برخاسته « آشتی طلبی»هر چند توهم  و سرانجام آنكه،

فتن شخص لئون ترتسكی در رأس این جریان، به آن اعتبار و ربود اما قرار گ

چرا كه وی به . نمود تر می عمومیت بیشتری نیز بخشید و وزن این توهم را سنگین

در میان ی شخصی باالیی  اش، از وجهه ها، صمیمیت و صداقت سبب توانمندی

 .رهبران كارگری برخوردار بود

 یكپارچگی حزب انقالبی بود، لیكن طنز  ترتیب، تروتسكی هر چند كه خواهان بهر
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تاریخ، این تقدیر را برای او رقم زد كه جناح جدیدی بر تعدد و وفور غیرمتعارف و  

و اینكه دل  .تر كند تر و پیچیده ها بیافزاید و بحران حزب روسیه را شدید پیشین جناح

ای هم از نادرستی نظریه او  سوزی و شرافتمندانه بودن نیّت تروتسكی، حتی ذّره

ای خیرخواهانه بود، اما  بعبارتی دیگر، خواسته ترتسكی بدون شك خواسته. كاهد نمی

آنكه بداند یا  چراكه او بی. توان با خیرخواهی تمام، فرش كرد جاده جهنم را نیز می

اش، به خواستی  شود و وحدت خواهی ه  این توهم گرفتار میبخواهد، دردام چال

و برای  واقعیای دهان پركن ولی توخالی، برای حزبی  انتزاعی و پوچ، به واژه

شود، كه هر نوع پیشرفتی را از پیش باطل  تبدیل می واقعیمبارزه طبقاتی 

ن اوضاع بعبارتی تروتسكی بدینسان و در واقع راه حلی صوری برای ای. گرداند می

كند و موجب  تر می دارد كه فقط وضعیت حزب پرولتری را وخیم اسفبار عرضه می

كند ابداً كار نامناسبی انجام  همان حال تصور نمیشود، و در تضعیف بیشترآن می

 .دهد می

، این دیدگاه «میانه گزینی»لیكن با وجود مبارزه تئوریك پیگیر لنین بر ضد رویكرد 

. ، بر حزب سوسیال دموكرات روسیه مسلط شد(مدتی كوتاه هر چند برای)انحرافی 

یعنی عنصر جزئی حقیقت موجود در این دیدگاه، دامنه ی اعتبار و مقبولیت خود را 

ای كه در  بگونه. گیرد دهد و مجموعه حزب روسیه را دربرمی به ناروا گسترش می

نوویف، با چرخش ناگهانی زی -و در نشست وسیع كمیته مركزی  2923ژانویه 

 -بسود نظریات تروتسكی ( از اعضای رهبری فراكسیون بلشویكی) كامنف و ریكف

میان تمامی « وحدت»لنین در موقع رأی گیری در اقلیت قرارمی گیرد و الجرم 

 .پذیرد فراكسیونهای حزبی را می

بدینسان کوشش لنین درجهت متحدساختن کلیه مخالفین ایده انحالل حزب مخفی و 

دردرون حزب، به شکست می  (وموقتی)نوعی بلوک تاریخی  یجادتالش برای ا

 دهد تا به كارگران فرصت دهد که در عمل پی  تن می« وحدت»و او به این  انجامد
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حتی یك گام هم  -است « وحدت»كه محصول اینگونه  -ببرند كه با یك چنین حزبی 

ای به ماكسیم  ا در نامهوی این تجربه نامیمون و اجباری ر. توان برداشت به جلو نمی

 :كند ، اینگونه توصیف می2923آوریل  23گوركی بتاریخ 

كشند؛ این عوامل  عوامل جّدی و عمیقی حزب را بطرف یكتا شدن كشیده و می» 

ضرورت تصفیه سوسیال دموكراسی در زمینه ایدئولوژیكی، از انحالل : عبارتند از

و هر گونه فعالیت سوسیال طلبان و اتزویستها؛ وضعیت بینهایت مشكل حزب 

دموكراتیك، و پدیدار گشتن نوع جدیدی از كارگران سوسیال دموكرات در زمینه 

 .فعالیت عملی

یك روحیه  (كه سه هفته طول كشید)با این عوامل، در نشست وسیع كمیته مركزی 

اضافه شد؛  (بدون آنكه معلوم باشد با چه كسی، چرا و چگونه)« آشتی كنان عمومی»

ن به این موضوعات كینه و عداوت نسبت به مركزیت بلشویكی، بجهت جذب همچنی

امانش، اضافه شد؛ هوس و خواست منشویكها نیز برای رسوایی  ایدئولوژیكی بی

برپا كردن مزید بر همه این مسائل شد و تمام این موضوعات منجر به طفلی شد كه 

 21«.باشد می پوشیده از دمل و آبله

، بر «اتحاد طلبی»شدن همه گروههای مختلف حزبی تحت لنین ماجرای یكدست 

اینگونه توصیف  (در جایی دیگر)خود را «  انشعاب طلبی»ضد رویكرد به اصطالح 

 :كند می

، انحالل طلبان، تروتسكیستها، «فراكسیونها»گروههاو تمام 2921در ژانویه سال »

روسی خود و  در اوراق« منشویكهای حزبی»، «بلشویكهای حزبی»وپریودیستها، 

بر ضد این (  (Vorwartsدر صفحات روزنامه سوسیال دموكرات آلمان موسوم به 

 27« .شوند متحد می« انشعاب طلبان»

اما دوره هم آغوش کشی های بی تمایز و همگانی دیری نمی پاید، چراکه این 

  از وحدتی که دیالکتیک تاریخ، امکان آنرا حقیقت نمایشِ بی جانی بود کنفرانس در
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، اساساً ُمرده «وحدت»كرد این  لذا همانگونه كه لنین پیش بینی می. مردود می شمرد

 :به دنیا آمد

بالفاصله تفرقه شروع . تشكیل گردید« اتحاد طلبان»كنفرانس  2921در اوت سال »

كسانیكه به ما نسبت انشعاب طلبی و عدم توانایی به كنار آمدن با »  و اینكه« .شد

ائتالف ماه اوت  واهی از آب . با آنها دمساز نشدند خودشانرا میدادند انحالل طلبان 

تجربه مخالفین ما حقانیت ما را ثابت نمود، ثابت نمود كه ... . درآمد و از هم پاشید

 21«.كار كردن با انحالل طلبان غیرممكن است

اعتبار  عمالً در نزد اكثر رهبران كارگری بی« آشتی طلبی»بدین ترتیب بود كه ایده 

رسد آنگاه كه گفته  شود و صحت نظریه لنین درباره انحالل طلبان به اثبات می می

؛ و  29«.این گروه و بر ضد آن بدونتشكیل حزب امكان پذیر نیست مگر »: بود

در كنفرانس پراگ، منشویكها از حزب اخراج گردیده و  2921سرانجام در ژانویه 

مبدل  (بلشویك)نام حزب كمونیست فراكسیون بلشویكی به حزبی مستقل تحت 

 .گردد می

 .بازگردیم به ترتسكی

نكته اعجاب آور آن است كه تروتسكی حتی پس از رخداد جنگ امپریالیستی و تبدیل 

بهمین . باز هم واقعیت موضوع را درنیافت« شوونیسم -سوسیال »رویزیونیسم به 

ایده آشتی طلبی  یمبانی فكرلنین دوباره به اشتباه وی و  292۵دلیل در سال 

 -سوسیال »ارتباط میان رویزیونیسم و  هنوزگردد و او را به سبب اینكه  بازمی

 :دهد را فهم نكرده است مورد سرزنش قرار می« شوونیسم

میلی یا  ناشی از ترس، یا بی... بسیاری از اشتباهات تاكتیكی و تشكیالتی تروتسكی »

یش اپورتونیستی، و هم چنین ارتباط گرا« پختگی»عدم توانایی در تشخیص واقعیت 

 (ناسیونالیستهای -یا سوسیال )لیبرالهای  -نزدیك و غیرقابل گسست آن با ناسیونال 

 ناپذیر، و این ارتباط گسست « پختگی»در عمل، عدم تشخیص این . زمان ماست
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سوسیالیستی  -حداقل منجر به گیجی مطلق و استیصال در مواجهه با بالی ناسیونال  

 («به زیر پرچم دروغین»لنین، )« .غالب خواهد شد

ناسیونالیسم عموماً توسط پوترسف،  -السوسی سم وارتباط مابین اپورتونی»:نو همچنی

لیبرالی  -كه خود را وادار به دفاع از رأی ناسیونال )مارتف، اكسلرد، كوسوفسكی 

 (همانجا)« .شود و تروتسكی نفی می (دموكراتهای آلمان به اعتبارات جنگی كرده است

و سرانجام آنكه، تروتسكی سی سال پس از این ماجرا و آنگاه كه در تبعید بسر 

گیرد و  را گردن می («آشتی طلبی»مبنی بر ) برد، اشتباه بودن این طرح خود می

كتاب . ك.ر)« .من در اشتباه بودم»دارد كه در مباحثه با لنین  صمیمانه اذعان می

 (كینوشته تروتس« زندگی من»

. ، به شكلی بارور صورت نگرفت، بلكه یكسره عقیم بود«انتقاد از خود»لیكن این 

ترین و  چرا كه تروتسكی با تمامی استعدادهای درخشانش بعنوان باارزش 

، هرگز و حتی تا آخر عمر خود، (بعداز مرتبه لنین)ترین رهبر انقالب روسیه  برجسته

بعبارتی دیگر، او . م را درك و فهم نكردمفهوم رویزیونیسم و تضاد درونی ماركسیس

، در واقع حول محور مفهوم «آشتی طلبی»هرگز متوجه نشد كه انتقاد لنین به طرح 

 .رویزیونیسم: چرخد معینی می

، آنگاه كه («زندگی من»در كتاب ) 290۵بدین ترتیب است كه ترتسكی در سال 

دهد و از سوی  ا به لنین میكند، از یكسو حق ر منازعه خود با لنین را یادآوری می

كند و  را ساز می« ناپختگی و انطباق»اش در باب  دیگر و همچنان همان نغمه قدیمی

 :نماید را از نو تعریف می« داستان جن و پری لیبرالها»همان 

دوران ما قبل انقالبی آشوبگری، تبلیغ، ترویج و  -وظیفه استراتژیك دوره بعدی »

گی بر تناقضات میان ناپختگی پرولتاریا و پیشاهنگ عبارت از چیر -سازماندهی 

 13!«.باشد وی می

 سخن خواهم گفت كه پس از انقالب اکتبر، تحت  من در جلد دوم این اثر در این باره 
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 ای از رویزیونیسم در حزب ها و شرایط مشخص تاریخی، چه نوع ِویژه چه زمینه

بر این حزب، مسلط گردید؛ و بلشویك پدیدار شد و چگونه در دوران استالین  

این شكل از رویزیونیسم و نهایتاً جهش كیفی آن « پختگی»همچنین به بررسی سیر 

اما در اینجا فقط به گفتن این . خروشچفی خواهم پرداخت« امپریالیسم -سوسیال »به 

كنم كه عدم درك از مفهوم رویزیونیسم، و بطریق اولی، عدم درك این  نكته بسنده می

خوِد تواند  كه رویزیونیسم مسلط بر حزب بلشویك در دوران استالینیسم، میامكان 

متحول كند، ضعف بزرگی در « امپریالیست -سوسیال »به حزبی  این حزب را

 .مبارزه تروتسكی علیه استالینیسم ایجاد كرد

تواند با لباس مبدل و تحت شكل  داری می وانگهی، رد و انكار این حقیقت كه سرمایه

. ، نیز مزید بر علت شد(همچون ایران كنونی)ظاهر شود « دولتییه داری سرما»

نتیجه آنكه، ترتسكی بازگشت مجدد بورژوازی بقدرت را، فقط از طریق بقدرت 

 دولتیداری  دید و نه از طریق سرمایه امكان پذیر می خصوصیرسیدن بورژوازی 

 .بلشویك« امپریالیست  -سوسیال »به رهبری حزب 
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 فصل دوم

 دیالکتیک مبارزه طبقاتی پرولتاریا

است شامل فرایندهایی كه در « ُكلّیت»مبارزه طبقاتی پرولتاریا به سوی رهایی، یك 

. و پیوند با یكدیگر، در كنش و واكنش متقابل، قرار دارند تعامل با یكدیگر، در تضاد

و پژوهش در ای روشمند به مطالعه  كوشد به گونه كه نوشته حاضر می« كلیتی»

 .جوهر و قوانین آن بپردازد

لیكن پیش از آنكه به شرح چگونگی استفاده از روش دیالكتیكی و كاربست آن در 

باب فرایند یاد شده بپردازیم، الزم است ابتداً روی معنا و مفهوم خود این روش 

 .علمی اندكی مكث كنیم

 

 لوکاچ نظرمارکس،انگلس، لنین و روش دیالکتیکی و جایگاه آن از

، بر این پیشفرض اتكاء دارد در مقام یك روشرویكرد ماركسیستی، یا ماركسیسم 

واسطه خود  از طریق نگریستن به آنچه كه به نحو بی درك و فهم واقعی جهان،: كه

دهد، امری غیرممكن است؛ بلكه پروراندن مفاهیم و  را در معرض دید ما قرار می

 .اند ان، مطلقاً ضروریها برای فهم و تفسیر حقیقی جه نظریه

یابد مگر به سبب استفاده از الگویی  تحقق نمی« امور واقع»بدین سان فرایند ِشناخت ِ 

بعنوان آخرین »است كه لنین آن را  الگو یا روش دیالكتیكیمعین و ویژه، كه همانا 

 .كند تعریف می« كالم در روش تكاملی علمی

یات ذهنی، طی دو مرحله، انجام لیكن روش دیالكتیكی، مستلزم آن است كه عمل

آید و این بدان معناست  انتزاع فعالی الزم می -در مرحله اول  -ای كه  به گونه. پذیرد

مورد بررسی را، متالشی و تجزیه كنیم تا بدین طریق بتوانیم اجزاء و « كلیت»كه 

 از آنها« كلیت»یعنی تضادهایی كه . عناصر سازنده اش را مورد بررسی قرار دهیم

 و همچنین قطبهای متضاد پویه آفرینی كه تشكیل شده است را یك به یك جستجو كنیم 
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ای جدا جدا مورد بررسی  گردند را بگونه ساز می  حركت و تكامل آن را سبب

حال كه چیستی و چرایی، خواص و ساختار درونی هر یك از این اجزاء . دهیم قرار

ای كه طی آن، هر یك از این اجزاء به  مرحله. شود را شناختیم، مرحله دوم آغاز می

شود و نحوه ارتباط میان اجزاء تبیین  ، بازگردانده می(واقعیتدر )اش  جایگاه اولیه

ایم؛ با این  بازگشت نموده( واقعیتیعنی )میگردد؛ بدینسان دوباره به نقطه شروع 

 .ایم تفاوت كه این بار بینشی بمراتب عمیقتر از غنای آن بدست آورده

 :نویسد  می گروندریسهماركس درباب چرایی و چگونگی روش یاد شده، در 

به ... پردازیم اقتصادی می -هنگامی كه به بررسی كشوری معین از لحاظ سیاسی »

رسد كه درست باشد كه با امور واقعی و مشخص و با پیش شرط واقعی  نظر می

كه از جمعیت كه بنیاد و آغاز كنیم و به همین سان در اقتصاد نیز درست این است 

تر بطالن  اما با بررسی دقیق. موضوع تمامی عمل اجتماعی تولید است آغاز كنیم

زیرا اگر برای نمونه من طبقاتی را كنار بگذارم كه جمعیت . شود این نظر ثابت می

برای نمونه این طبقات نیز به . از آنها تشكیل یافته است، جمعیت انتزاعی بیش نیست

د عبارتی میان تهی خواهد بود اگر من با عناصری آشنا نباشم كه طبقات ی خو نوبه

اینها نیز به نوبه خود مسبوق . بر آنها متكی هستند یعنی كار مزدی، سرمایه و غیره

برای نمونه سرمایه بدون كارمزدی، ارزش، . اند به مبادله، تقسیم كار، قیمتها و غیره

اگر قرار بود با جمعیت آغاز كنم به مفهومی  از اینرو. پول، قیمت و غیره هیچ نیست

تر به سوی  رسیدم، و در آنصورت به مدد تعیّن بیشتر به نحو تحلیلی آشفته از كّل می

كردم، یعنی از مشخص به تخیل آمده به سوی  های ساده تر حركت می مفهوم

ین جا سفر از ا. رسیدم ترین تعیّنات می تر تا آن كه سرانجام به ساده های رقیق انتزاع

رسم،  گیرد تا آن كه من سرانجام دوباره به جمعیت می صورت معكوس به خود می

ای از كّل بلكه به هیأت كلّیت غنی  منتها این بار جمعیت نه به صورت مفهوم آشفته

 «.شود تعیّنات و روابط متعدد پدیدار می
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گونه توصیف را این سرمایهانگلس نیز روش دیالكتیكی مورد استفاده ماركس در 

 :كند می

ای كه از لحاظ واقعیات در دست  با این روش ما از نخستین و ساده ترین رابطه»

صرف این واقعیت كه این . كنیم ما این رابطه را تحلیل می... رویم رس است پیش می

شوند كه راه  تضادهایی حاصل می. كنش متقابل داللت دارد... است بر رابطهیك 

اما از آن جا كه به یك فرایند ذهنی انتزاعی نظر نداریم كه . كنند حلّی را طلب می

پذیرد، بلكه با فرایندی واقعی سروكار داریم كه واقعاً  های ما انجام می صرفاً در ذهن

شوند و تكامل  گیرد، این تضادها نیز در عمل پرورده می در زمانی خاص انجام می

ما طبع و سرشت این راه حل را پی . یابند یابند و احتماالً راه حل خود را می می

ای جدید پدید آمده است كه  یابیم كه این راه حل بر اثر ایجاد رابطه گیریم و در می می

 2«.اش را وارسی كنیم و غیره ما اكنون باید طرفهای متضاد

 :نویسد ، درباره روش دیالكتیكی میدفترهای فلسفیلنین نیز در 

ترین  ترین و روزمره ترین، عام و بنیادیترین  نخست ساده سرمایهماركس در »

ای كه میلیاردها بار با آن  كند، رابطه بورژوایی را تحلیل می( كاالیی)جامعه  رابطه

در این )تحلیل این پدیده بسیار ساده  -مبادله كاالها : یعنی. شویم روبه رو می

تضادهای جامعه  ۀهمهای  یا نطفه)تضادها  همه( جامعه بورژوایی« سلول»

( هم رشد و هم حركت ِ)تفضیل و توضیح بعدی تكامل ِ. كند را آشكار می( بورژوایی

این تضادها و تكامل این جامعه را در برآیند و ماحصل اجزای منفردش از آغاز تا 

 «.دهد انجام نشان می

و مضافاً اینكه، لنین شرح و توصیف ماركس و انگلس درباب روش دیالكتیكی را 

 :ازداینگونه چکیده می س

دیالكتیك ... جوهر... آن شكافتن یك كل تك و واحد و معرفت بر اجزای متضاد»

 (همانجا)« .است
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یه دیگری همین مضمون را از زاو تاریخ و آگاهی طبقاتیگئورك لوكاچ نیز در 

ی در شرح آن،  پس از ادای جمله -مفّسر برجسته لوكاچ  -كند كه جان ریز مطرح می

 :كند یسخنان لوكاچ را ذكر م

 :گوید كه فهم و درك این بخش بندی آغاز حكمت و خردمندی است لوكاچ می»

بایست این تمایز میان هستی  ها یا امور واقع دریافت شوند، می اگر قرار است بوده

این تمایز نخستین . واقعی و هستی درونی آنها به وضوح و به دقت درك و فهم شود

بود اگر  زاید می»ست كه به سخن ماركس ی پژوهش حقیقتاً علمی ا فرض و مقدمه

ها  بایست پدیده از اینجاست كه می. «بود نمود بیرونی چیزها با جوهرشان منطبق می

های  شوند جدا سازیم و حلقه واسطه داده می را از شكلی كه در لفاف آن به نحو بی

 «.ددهن ها را به هسته وجودشان پیوند می ای را كشف كنیم كه این پدیده میانجی

 (093، ریز، ص «جبر انقالب») 

كوشد نظام  می سرمایهبه بیانی دیگر، ماركس آنگاه كه در اثر سترگ خود موسوم به 

پیكر را به »آورد كه این  داری بمثابه یك كلیّت را تحلیل كند سخن از آن می سرمایه

عه مورد مطال« هایش سلول»بایست از رهگذر وارسی   می« ای كامل عنوان اندامواره

میكروسكوپ »ای اجتماعی، ابزارهایی چون  قرار داد؛ چرا كه در هنگام تحلیل پدیده

 1«.قدرت انتزاع باید جایگزین هر دو شود. آیند و معرفهای شیمیایی به كار نمی

، نه به قصد پرواز ذهن و منفك شدنش از «انتزاع»این بدان معناست كه مبادرت به 

شود كه جزء یا سلول خاصی از اندامواره  م میجهان واقعی، بل به منظور آن انجا

، در مركز توجه ما قرار داده شود تا در معرض پردازش ومفهوم موقتاً ، (كلیّت)

 .سازی قرار گیرد

، فقط حركت نخست فرایندی دیالكتیكی است كه در «انتزاع»از اینرو مبادرت به

هر یك از اجزاء  تواند طریقه ی نگریستن به پذیرد؛ حركتی كه می ذهن انجام می

 یعنی راه . رسد لیكن اینك نوبت به حركت دوم می. تر باشد واقعیت، به نحوی روشن
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را در « سلول»گردیم و مفاهیم پرورده شده در باب هر  رفته را به عقب باز می

دهیم تا رابطه هر جزء خاص با كل را  ، قرار میدر واقعیتجایگاه درخور خود، 

از مشخص به انتزاع، : به همه آن اجزاء، ُمهر ُكلّیت زنیم -بیری و یا به تع -دریابیم 

 .و سپس بازگشت به مشخص

نه فقط کلّی ترین قوانین حركت و تكامل طبیعت و جامعه است،  دیالكتیكبه عبارتی 

یابد مگر از رهگذر الگوی دیالكتیكی نفی، و سپس  بلكه حركت تفكر نیز تحقق نمی

فاصله می ( ازامرمتحقق وملموس)نخست از واقعیت  ،«انتزاع»چرا كه . نفی نفی

گیرد،  گردد؛ و آنگاه دوباره در جایگاه مناسب خویش جای می گیرد و با آن بیگانه می

شود و بدین سان نفی پیشین و  گیرد و با آن یگانه می یعنی مجدداً واقعیت را دربرمی

 .نفی نفی: كند اولیه را یكبار دیگر نفی می

، فقط مبدأ حركت ذهن نیست، بلكه محل بازگشت آن نیز «قعیتوا»بدین ترتیب 

بعبارتی نقطه حركت و همچنین مقصد نهایی، همانا خود واقعیت است و . خواهدبود

بر خود هموار ( انسان)چرا كه تمامی این رنج و كوششی كه ذهن . نه چیزی دیگر

ای است كه  واقعیسازد، تنها با هدف بررسی فرایندها و تضادهای اجتماعی  می

گردد؛ تنها به سبب آن است كه چگونگی رابطه و  می واقعیموجب تغییرات 

 .پیوندِ كّل، آشكار شود

، (بمثابه نفی نفی)، و سپس بازگشت به واقعیت (بمثابه نفی)« انتزاع»در یك كالم، 

این همان جان مایه دكترین ماركس یعنی الگوی . اند مراحل مختلف یك فرایند واحد

رساندن یك علم از ... »: الكتیكی ماتریالیستی است؛ یعنی بگفته خود ماركستفكر دی

 0«.ای كه بتواند به صورت دیالكتیكی عرضه شود طریق انتقاد به نقطه

پندارد كه  ، در این است كه دومی می«انعكاسی»پس تفاوت نظریه ماركس با نظریه 

دهند که یك عكس،  تاب میهای ما واقعیت را صرفاً به نحوی باز ها و تصور اندیشه

 را آنگونه كه هست  شئ در ذهن، واقعیت آن  صرف ِ در صورتیكه انعكاس ِ. شئ را
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كند؛ بلكه این  یعنی عمق آن، رابطه و پیوند درونی اجزاء سازنده آن را، آشكار نمی

و گمراه كننده های ذهنی، سطحی  تواند به فرایافت ، تنها می«بازتاب مستقیم»

طبق روش بر -ست كه لزوم كوشش نظری مستقل همین جادرست در .بیانجامد

گذر كند و به درون راه ( امر واقع)ها  شود تا از سطح پدیده  مطرح می -دیالكتیكی 

بعبارتی و از آنجا كه نمودها . های آن كندو كاو كند و بشناسد یابد و مسائل را تا ریشه

یابد یعنی كوششی مفهومی  ت میضرور علملزوماً با ساختار زیرین متفاوت است، 

از . الزم است تا علتهای واقعی تغییری كه در زیر سطح قرار دارد، آشكار سازد

اگر نمود بیرونی و جوهر چیزها ... »: نوشت سرمایههمین بابت بود كه ماركس در 

 6« .مستقیماً با هم مطابقت داشته باشند دیگر علم زائد خواهد بود

توان  ماركسیستی بر این تأكید است كه قوانین عام را نمیبه كالمی دیگر رویكرد 

از اینرو كوشش تفسیری ویژه . مستقیماً از مشاهدات خاص و تجربی، استنتاج كرد

زم ، الآگاهی حقیقیو  ادراك حسیبرای میانجی شدن میان  (برطبق الگوی دیالكتیكی)

آگاهی حقیقی، به واقع در -« انعكاسی»و برطبق نظریه  -درغیراینصورت . آید می

بیك سخن، شناخت واقعیت، كاربست روش دیالكتیكی را . یابد ادراك حسی، تقلیل می

 :آورد تا نقش میانجی را ایفاء كند، یابقول لنین الزم می

اما این . شناخت بازتاب طبیعت از طریق انسان است. منطق علم شناخت است»

امل نیست بلكه فرایند یك سلسله میانجی و تمام عیار و ك بازتاب بازتابی ساده، بی

ها،  ها، شكل گیری و تكامل ِمفهومها، قانونها، و غیره است، و این مفهوم انتزاع

مند ِطبیعتِ تا  به نحو مشروط و تقریبی خصلت همگانی و قانون... ها و غیره قانون

 («دفترهای فلسفی»). گیرد دربرمیابد جنبان و متّحرك وتکامل یابنده را 

تواند  انسان نمی»زیرا : دهد ؟ لنین پاسخ می«به نحو مشروط و تقریبی»اما چرا 

منعكس = اش دریابد  «میانجی  در كلیت بی»اش،  ، در تمامیتتمامیطبیعت را به 

 ها، خالق، مفهوم های  تواند تا ابد به این انتزاع  فقط می[ بلكه]بازتاب بخشد، = كند
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 (همانجا)« .تر شود ره و غیره نزدیكها، تصویری علمی از جهان و غی قانون 

به عبارتی از آنجا كه میان نظریه علمی و واقعیت، هم تمایز و هم وحدت وجود دارد 

اش مانند خطوط مجانب كنار یكدیگر پیش  مفهوم یك چیز و واقعیت» (:بقول انگلس)

 رسند و با هم تالقی شوند اما هرگز به هم نمی روند، همواره به هم نزدیك می می

شود كه مفهوم  این تفاوت میان این دو همان تفاوتی است كه مانع از آن می. كنند نمی

واسطه به صورت مفهوم  واسطه به صورت واقعیت درآید و واقعیت بی مستقیماً و بی

مفهوم در نگاه نخست باید از آن انتزاع شود، با ... با آن كه به این ترتیب. خود درآید

و پندار محض نیست مگر آنكه بگویید همه نتایج اندیشه این حال این مفهوم خیال 

كند، و  ها تطبیق می تخیلی و پنداری است زیرا كه واقعیت فقط به نحو پیچاپیچ با آن

 ۵« .شود حتّی در آن صورت هم فقط به طور مجانب به آن نزدیك می

مخلص كالم آنكه فلسفه ماركسیستی و روش علمی ویژه آن، بدینسان در مسیر 

شناختی كه . گیرد  قرار می« امور واقعی»اخت چرایی و چگونگی سیر حركت شن

 .معطوف به عمل است

 

 فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا بمثابه ُکلیّت

باید به عنوان  از آنجایی كه روش دیالكتیكی ماتریالیستی همانا فرایافتی است كه می

نظر قرار گیرد، حال به نحوه ای برای كل رویكرد ماركسیستی مد الگو و نمونه واره

یعنی همان . پردازیم كاربست آن در تحلیل فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا می

 .فرایندی كه بررسی آن، هدف اصلی نوشته حاضر است

فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا به سوی رهایی، همانا ُكلیتی است از درون متضاد، 

ن، نیروی انگیزاننده ی دگرگونی و پیشرفتش را كه ارتباط همه جانبه اجزاء سازنده آ

كه بررسی آن، مقتضای بكارگیری روشی را دارد كه از « كلیّتی». آورد پدید می

 :مانند، توصیف شده است ای فشرده و بی سوی لنین بگونه
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دیالكتیك ... جوهر... معرفت بر اجزای متضاد آن شكافتن یك كل تك و واحد و»

 («سفیدفترهای فل»)« .است

هگلی " تضاد"» : نویسد در همین رابطه، ماركس با قدرشناسی از نقش هگل، می

قوانین راستین دیالكتیك هم اكنون در »  و اینكه« خواستگاه تمامی دیالكتیك است

است پرده برگرفتن از این آنچه كه الزم . هگل حاضر است، گو كه به شكلی رازآمیز

ا هگل در این است كه از نظر ماركسیسم لیکن وجه تمایز ماركس ب. 1«شكل است

فرایند مبارزه  تاریخیموضوع تماماً بر سر كوشش در جهت درك و فهم نحوه پویش 

است؛ كوششی كه معطوف به « امور واقعیسیر حركت، »طبقاتی پرولتاریا بمثابه 

از طریق عمل است؛ كوششی كه در پیشبرد فرایند  (رهایی پرولتاریا) تحقق هدف

میان هگل و )« وجه تمایز»پس این . سازی جهان است ی و عمل دگرگوندخالت گر

 دیالكتیك ِ روش ماركس را در كاربرد ماتریالیستی ِ»، الزام به آن دارد كه (ماركس

 («دفترهای فلسفی»لنین، )« .هگلی پایه ی كار خود قرار دهیم

دا خودنمایی به بیان دیگر در هنگام تحلیل هر فرایند تاریخی، این سئوال در ابت

بایست  بایست آغاز گردد و چه مسیری را می ای می كند كه این تحلیل از چه نقطه می

روش دیالكتیكی )در پیش گیرد؟ لیكن در پاسخ باید گفت كه روش ماركس 

، به خالف هگل با بررسی تاریخ واقعی كه در زمان و مكان گشوده و (ماتریالیستی

روش )زمان و جاودانه؛ از اینرو  الگوهای بی شود سروكار دارد و نه با آشكار می

نه فقط خواهان آن است كه پژوهش همه جانبه از فرایند مبارزه طبقاتی  (ماركس

انجام پذیرد بلكه نقطه حركت و محل بازگشت خویش را  اش سیر تكاملپرولتایا در 

كه ما به همین سبب، تنها روش سزاوار و شایسته، آن بود . دهد قرار می خود واقعیت

انشقاق آنجایی قرار دهیم كه  (خود واقعیت یعنی)در این دفتر، مبدأ بررسی خود را 

یعنی حزب  آغاز میشود -انفصال حزب از طبقه  -جنبش كارگری روسیه  درونی

 كه بر اثر تكامل  حزبی . شود دموكرات از دل این جنبش کارگری، زاده می سوسیال 
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گیرد و در عین حال با آن  استگاه خود جدایش می، از خكار آگاهانهحد معینی از 

« پاره»ای رسیدیم كه این  لیكن در ادامه ی این مسیر، به نقطه 7.ماند یگانه باقی می

به  شروع، خود، (یعنی حزب سوسیال دموكرات)از جنبش انقالبی طبقه كارگر روسیه 

 .2930ال ، كنگره دوم سواحدفراكسیون در یك حزب  دو: نماید گی می دو پاره

از آنجایی كه مساله مبارزه درونی حزب سوسیال دموكرات كارگری  وانگهی،

ای تیپیك و خصلت نما از نحوه حركت ماركسیسم و  بلحاظ نمایش نمونه - روسیه

ای هم مشخص و هم تعیین كننده  مساله -قانون دیالكتیكی حاكم بر این سیر حركت 

 .مورد توجه ویژه قرار گیرد( روسیهدر )است، ضروری بود تا روند این مبارزه 

توجهی نسبت  به عبارتی استفاده از روش دیالكتیكی ماركسیستی هرگز به معنای بی

دهد نیست، بلكه به  ای كه مبارزات پرولتاریا بدست می به مواد و مصالح تجربی

 معنای آن است كه روش علمی یاد شده و نیز بررسی مواد و مصالح تجربی، 

فرایند پژوهشی كه نه فقط از . شوند تلقی می های مختلف یك روش واحد بعنوان جنبه

كند، بلكه در عین حال خود را  تبعیت می الگوی علمی معینیروش دیالکتیکی بمثابه 

به عنوان پیش انگاره، در پیش چشم قرار  واقعیتداند كه همواره  ملزم به آن می

به عبارتی . نگرد ات را به دقت میداشته باشد، آنهم گویی با طبیعتی زنانه كه جزئی

کلید درک و فهم حقیقی امر واقع، تسلط برکاربست روش دیالکتیکی و نیز 

برخوردار از نعمت نوعی دقت بادرجه ی درستی باال در وارسی شرایط ابژکتیو 

 .وتحقیقِ میدانی است

مارکس، علیرغم برخورداری از باالترین سطح علمی و  سرمایهاینچنین است که 

، چنان خط های ارتباطی محکمی با واقعیت نیز «انتزاع»بادرت به تعداد کثیری م

 .دارد که موضوع مورد بحث خویش را برای خواننده کامالً ملموس می گرداند

انگلس آنگاه که به کاربست این روش ازسوی مارکس می  درارتباط باهمین معنا،

 :نویسد پردازد، می
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، به هیچ رو تكامل منطقی محدود به قلمرو صرفاً توان دید كه با این روش می»

به عكس، تكامل منطقی نیازمند توضیح و تبیین تاریخی و تماس . شود انتزاعی نمی

ترین صورت عرضه  بنابراین این دالیل و شواهد به متنوع. دائمی با واقعیت است

امل شوند و هم شامل ارجاعاتی به جریان واقعی تاریخ درمراحل گوناگون تک می

اجتماعی می شوند و هم شامل منابع و مأخذ اقتصادی، كه در آن شرح و بسط روشن 

 1«.شود های روابط اقتصادی از آغاز دنبال می تعریف

برای وظیفه دشوار و « جایگزینی»تواند  به سخنی دیگر روش دیالكتیكی نمی

« لیدیشاه ك»محسوب شود و  (تاریخی)گیری رد تكامل تضادهای واقعی  تجربی ِپی

 9.فراتاریخی نیست كه بدون نیاز به هرگونه تجربیات تاریخی، كارساز بیافتد

ره خود گویدت كه چون باید »همچنانكه نباید دچار این انگاره و پنداره شویم كه 

« به طور خودكار»رهایی پرولتاریا هرگز  علم، چرا كه ماركسیسم به عنوان «رفت

خیزد و اینكه انگلس قصد توضیح همین  یاز سیر مبارزه جاری طبقه كارگر برنم

 :معنا را داشت آنگاه كه نوشت

سوسیالیسم نوین در محتوا بیش از همه محصول بینش تضادهای طبقاتی مسلط بر »

تضاد میان دارندگان و تهی دستان، تضاد میان كارگران مزدور و  -جامعه نوین 

اما از . ر تولید استبورژواها از یكسو، و از سوی دیگر محصول آنارشی حاكم ب

تر اصولی  نظر شكل تئوریكش نخست به صورت ادامه تكامل یافته و ظاهراً منطقی

: و بطور خالصه« .كند اند جلوه می كه روشنفكران بزرگ قرن هجدهم تبیین كرده

سوسیالیسم نوین مانند هر تئوری جدید دیگر، هر چند كه »سوسیالیسم علمی یا 

دی نهفته بود ملزم به ارتباط با مواد فكری موجود اش در واقعیات اقتصا ریشه

 (21، ص «آنتی دورینگ»)« .گشت می

داری سرچشمه  بنابراین، ماركسیسم از یكسو از تضاد طبقاتی در جامعه سرمایه

 : بقول لنین  و فلسفه است، یا  دیگر محصول تكامل علم طبیعی گیرد و از سوی  می
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ها فطری نیست بلكه حاصل دو هزار سال  هومها و هنر عمل كردن با مف مفهوم»

لذا ناممكن است بدون كمک روش علمی  23.«تكامل علم طبیعی و فلسفه است

ماركس و نقش میانجیگری آن، و تنها از روی مشاهدات تجربی بتوان به تحلیل 

روش دیالكتیكی : تئوریك و استنتاجات عملی درستی نائل آمد چرا كه بقول لوكاچ

واسطگی صرف جهان تجربی غالب  توان بر بی كه به مدد آن میاهرمی است »

 22«.آمد

طریق  از پیش ازهرکاری، اینها همه گفته شد تا به این نتیجه برسیم که باید ابتداً و

 رابطه آن با مارکسیسم، متمرکز مفهوم رویزیونیسم وبررسی روند خود واقعیت، بر

به این ترتیب . مسائل بعدی برسیم سپس از دل این، به آن را باز کنیم؛ و شویم و

چه درمورد  -بررسی تاریخ واقعی حزب سوسیال دموكرات كارگری روسیه 

نشان داد كه رویزیونیسم چیز دیگری نیست مگر جریانی  -منشویسم و چه اتزویسم 

ای از خود ماركسیسم است كه طی  رویزیونیسم در واقع پاره. ماركسیسم دروندر 

از اینرو رویزیونیستها در . كند یگیرد و در برابرش قد علم میروندی از آن جدایش م

ای از اعضای حزب انقالبی پرولتاریا و جناحی از جنبش انقالبی  دستهواقع 

 .اند این طبقه( سوسیالیستی)

« رویزیونیسم»همه رویكردهایی كه اصطالح این فرایافت واقعی وعلمی، درواقع بر

. كشد دهند، خط بطالن می مورد اطالق قرار می - هر طبقهاعم از -را به هر جریان 

 (و ایران)المللی  یعنی همان رویكرد نادرستی كه از مرگ لنین تاكنون در چپ بین

شود كه برداشت كسانی همچون آقای آذرین كه لذا روشن می. یوع كامل داشته استش

، 21«ترویزیونیسم بیان منافع بورژوازی در لباس سوسیالیسم اس»سازد  عنوان می

با تاریخ واقعی جنبش كمونیستی هیچ كشوری مطابقت ندارد و از نظر تئوریك از 

 .بیخ و بن غلط است

 به بیانی دیگر بررسی انضمامی منازعات درونی حزب سوسیال دموكرات روسیه،
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این فرایافت علمی و تاریخی را به ارمغان داشت كه رابطه میان ماركسیسم و 

وان رابطه ماركسیسم با ای دیالكتیكی، به عن هنوان رابطرویزیونیسم، باید به ع

 -از خود ماركسیسم است واقع جزء خاصیبراین اساس كه رویزیونیسم در -خودش 

توضیح « شدمان»باید بر حسب  -بصورت انضمامی آن  -و این تضاد . دیده شود

 .داده شود

جزئی از تئوری  ای غیرقابل چشم پوشی، به گونه« رویزیونیسم»بدیگر سخن مفهوم 

علمی مبارزه طبقاتی پرولتاریاست و جدا كردن آن از این تئوری، در حقیقت به 

لذا و در . شود منزله به زیر عالمت سئوال كشیدن تمام این تئوری علمی محسوب می

توان به دو دوره  ارتباط با همین موضوع تعیین كننده است كه آثار بتلهایم را می

ای ناقص و  هر چند بگونه)كه وی  (1و  2جلد )جلدهای اولیه  .مختلف تقسیم بندی كرد

كوشد فرایند مبارزه طبقاتی در روسیه ی پیش از انقالب  می (نتیجه، اما بهرحال بی

مناسبات میان ماركسیسم و رویزیونیسم مورد  در ارتباط بااكتبر و پس از آن را 

شد واقعیت رویزیونیسم را كو بررسی قرار دهد؛ یا بعبارتی، بتلهایم هر چند كه می

در فرایند كلیّت مبارزه طبقاتی مطرح كند اما درك درست و كاملی از آن  ذیدخل

است  1و  2در سطح ایران ایرج آذرین متأثر از همین دیدگاه بلتهایم در جلد )دهد  ارائه نمی

 .(كند یعنی دیدگاهی كه رویزیونیسم را همانا بورژوازی در لباس سوسیالیسم تلقی می

شود كه وی  لیكن ناكامی بتلهایم در درك و فهم این فرایند دیالكتیكی، منجر به آن می

به بعد، بحث در باب رویزیونیسم و رابطه آن با ماركسیسم را كال كنار  0از جلد 

اساساً « رویزیونیسم» (به بعد 0از جلد )ای كه گویی برای او  بگذارد؛ بگونه

؛ گویی سخن گفتن انگلس، ندارداشاره  اقعیتیوبه هیچ است و بالموضوعاصطالحی 

ی زبان یا به جهت  ، صرفاً نوعی لقلقه«رویزیونیسم»لوکزامبورگ و لنین در باب 

 !سرگرمی بوده است و نه چیزی بیشتر

 را به كل« رویزیونیسم»حتی كاربرد اصطالح  (به بعد 0در جلد )به عبارتی بتلهایم 
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كوچكترین ربطی به این  ب بلشویك را بیكند و روند انحطاط حز تعطیل می 

غم علیر -در سطح جهانی ایشتوان مساروش . دهد موضوع، مورد بررسی قرار می

از  -«فراسوی سرمایه»و « یگانگی ماركسنظریه ب»با ارزش خود موسوم به دو اثر

به عبارتی مساروش . كند ، تبعیت می(به بعد 0در جلد )همین رویكرد نادرست بتلهایم 

« رویزیونیسم»اش، حتی یكبار و محض نمونه نیز از اصطالح  و اثر یاد شدهدر د

استفاده نكرده است بطوری كه گویی هیچ واقعیتی در پس پشت این اصطالح، قرار 

این بمعنای آنستكه  و! ندارد؛ و یا این اصطالح، اساساً به گوش او نیز نخورده است

 .ه و شیوع جهانی یافته استای گرفت غفلت خطرناك ترتسكی، اینك جان تازه

ارتباط با مفهوم رویزیونیسم و رابطه ی آن با ماركسیسم و جنبش انقالبی ازاینرو، در

قرار دارد، و پایدار و  1و  2طبقه كارگر، آذرین تحت تأثیردیدگاه بتلهایم در جلد 

م ای كه اساساً كاری به مفهوم رویزیونیس ایده -« تشكل ضد كارمزدی»حكیمی با ایده 

ربط  و هر دو رویکرد، بی. هستند (بتلهایم)ببعد  0تحت تأثیرجلد  -و كاركرد آن ندارد

 .با فرایافت اصیل ماركسیستی

 حزبی ضد و) مخلص کالم، یک حزب سوسیالیست انقالبی برای آنکه به ضّد خود

نضج یافتن : مبدل شود لزوماً باید از گذرگاه یک روند معیّن عبورکند (انقالبی

یسم؛ غلبه خط مشی آن برحزب؛ سیرپختگی رویزیونیسم؛ وسرانجام جهش رویزیون

لذا هر رویکردی که خود را فارغ از نگاه از طریق این دریچه بداند، از . کیفی اش

بتلهایم از جلد سه ببعد، همین دریچه را . اعتباراست نظر مارکسیسم فاقد ارزش و

و البد کل )رسد که حزب بلشویک  فرو می بندد و نهایتاً به این ارزیابی نادرست می

« بورژوایی»از ابتدا حرکتی ( جنبش سوسیال دمکراتیک روسیه در اوایل قرن بیستم

 !بوده است

اما بی ارزشی نگرش مورد نظر، بویژه آنجائی آشکارتر میشود که بخواهد به 

 اوت 4 چه، آنگاه که بخواهد رخداد. بررسی حزب سوسیال دمکرات آلمان بپردازد
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حرکت رویزیونیسم طریقی بجز سیر ب ماهیت حزب انقالبی آلمان را ازو قل 2924 

ا باید به این توضیح دهد، خالی بودن دستش کامالً آشکار میشود؛ بگونه ای که ی

 همان بدو تأسیس حزبی برسد که حزب مزبور نیز از ارزیابی اعجاب آور

؛ )!!(«پ بورژوازیسخنگوی جناح چ»بوده است و رزالوکزامبورگ « بورژوائی»

یا به این نتیجه گیری اعجاب آورتر برسد که رخداد دگرگونی ماهوی حزب انقالبی 

بوده وهیچ ربطی به کشاکش « بالئی آسمانی و کار شیاطین و ارواح خبیثه»آلمان، 

نداشته  (تضاد میان مارکسیسم و رویزیونیسم)میان نیروهای زمینی و حاضر در صحنه 

 !!است

مجبور بوده اند  -و نیز آقایان پایدار و حکیمی  -ببعد 0که بتلهایم ازجلد اینچنین است 

سکوت پیشه کنند؛ بطوری که  2924اوت  4که در مقابل رخداد بسیار با اهمیت 

حتی نام حزب سوسیال دمکرات کارگری آلمان و نام رزالوکزامبورگ درادبیات 

 2924اوت  4ان و رخداد من درفصل بعدی به حزب آلم!)سیاسی آنها دیده نمی شود

 (.خواهم پرداخت

 .بازگردیم به بحث اصلی

بررسی سیرحرکت مارکسیسم چیزی نیست بجز روایت این حرکت درهردو شّق 

لیكن حال كه روشن شد ماركسیسم همانا فرایندی از درون متضاد است، الزم . وجود

 .گردد كه قطبین این تضاد، یك به یك، مورد وارسی قرار گیرد می

رویزیونیسم یگانه راهی بود كه از رهگذر آن، این امكان « انتزاع ِ »عبارتی  به

 :شد تا مسائل زیر مورد دقت قرار گیرد فراهم می

پایه ی مادی تركیبی رویزیونیسم . رابطه اقتصادی میان رویزیونیسم و امپریالیسم -2

 (.تازه پرولترها و نیمه پرولترها و نیز آریستوكراسی كارگری)

بازتولید پایه ی مادی رویزیونیسم، و مهیّا بودن دائمی  (یا،اتوماسیون ِ)انیزم مک -1

 .آن هم در جامعه سرمایه داری و هم در دوران دیکتاتوری پرولتاریا
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اتوماسیون پدیدار شدن )اتوماسیون یا آفرینش ادواری تضاد درونی مارکسیسم  -0

ی كه در شرایط ابژكتیو مبارزه طبقاتی ، در ارتباط با تغییرات(ایدئولوژیک رویزیونیسم

 .آید بوجود می

 اش با خود اشكال مختلف رویزیونیسم، به سبب رابطه در وجود تفاوت ناگزیر -4

یابعبارتی، خصلت تاریخی . ویژگی های شرایط مشخص تاریخی و اجتماعی

 .ارتباط آن با شرایط بهمانگونه تاریخی مبارزه طبقاتی رویزیونیسم و

یعنی این فرایافت كه . سرانجامش حركت رویزیونیسم و سیر چگونگی -۵

گی كه پدیدار شود تنها دو سرنوشت برای آن  رویزیونیسم در هر شكلی و با هر ویژ

یا همچون اتزویسم، جذب مجدد ماركسیسم خواهد شد، یا همچون : متصور است

و اش به نقطه جهش دیالكتیكی  منشویسم، از طریق طی نمودن مدارج پختگی

 .گردد متحول می« امپریالیسم -سوسیال »رسد و به  گی می گندیده

البته با درنظر داشتن . رویزیونیسم بدست آمد« انتزاع»همه این نتایج مفهومی، از 

، جدا و مستقل از فرایند تضادمند ماركسیسم، در واقعیتاین امر كه رویزیونیسم، 

 .اصر سازنده درونی آن استای از آن و از عن ، بلكه برعكس، پارهوجود ندارد

یا دقیقتر بگوییم در باب )در باب فراكسیون بلشویكی « این انتزاع»اما این عمل ذهنی 

یعنی الزم بود تا سیر حركت . نیز الزم بود (گرایش لنینیستی در تمایز از اتزویسم

اش و تبدیل آن  تكاملی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد تا چگونگی جهش دیالكتیكی

 .تبیین گردد (حزب بلشویك)حزب مستقل به 

ورد نهایی این كوشش تحلیلی آ ترین موضوع و ره  لیكن در اینجا به با اهمیت

سیر : یابیم تا قانون عام و معینی را استنتاج و تجرید كنیم رسیم و امكان می می

حركت ماركسیسم، خود، تابع قانونی دیالكتیكی است و از منطق معینی پیروی 

از  2930لذا، این واقعیت كه ماركسیسم و حزب پرولتری حامل آن در سال . كند می

 دانست،  بیرونی محض  باالتر از تصادف  شود را باید امری   می« دو پاره»درون 

7۵ 



   

 

دار است و بیانگر نحوه حركت  امری معنا («شقاق»پیدایش این )بلعكس، این رخداد 

ضد خود را از درون خویش پدید چرا كه بدینسان ماركسیسم، نخست . ماركسیسم

و بدینطریق در واقع وحدت  -كند تقسیم می« اجزاء»یعنی خود را به  -وَرد  میا

 دوباره نفی میاین نفی را  (2924-2921در  ) سپس ؛ وكند نفی میآغازین خویش را 

ازاینرو تشكیل حزب بلشویك . آوَرد و وحدت و یكپارچگی جدیدی راحاصل می كند 

از تضاد درونی  ((Aufhebung« فراخیزی»عنی چیزدیگری نیست مگربم (2921در)

 .گی اش و وضعیت دوپاره

توان گفت كه فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا بمثابه كلیت، فرایندی  بدین ترتیب می

اش در  است زنده، خود جدایش بخشنده و جنبان؛ ولذا خواستگاه دگرگونی و تكامل

 نیروهای ذاتی مجهز به  در واقع « كلیت» ین فرایند ِو اینكه ا. خود آن قرار دارد

این بمعنای آن است كه با پیدایش هر تغییر . باشد می (اما نسبی و محدود و مشروط) 

و از  شود معطوف به درون میمهمی در شرایط ابژكتیو مبارزه طبقاتی، ماركسیسم 

نیرنگ »نوعی همچون  -یعنی . دهد ، از خود واكنش نشان می«دوپاره شدن»طریق

تراشد تا از بركت تقابل و ستیز  می (ی«دگر»بدیلی، )از درون خویش ضّدی  -« عقل

؛ لیکن افزون كندبرای ادامه نبرد با بورژوازی،  توش و توان نظری خود راآن،  با

ایجادشده  (وجنبش سوسیالیستی طبقه کارگر)این تضاد که بدست خود فرایند مارکسیسم 

از طرف  ،(همین که تاریخ مصرفش به پایان رسید) ش به سرآمدبود، همین که نوبت ا

زئوس و تبارش بلعیده میشوند، آن هم به دست همان  »: همان فرایند بلعیده میشود

 (هگل)« .قدرتی که آن ها را پدید آورده است

به عبارتی پدیدار شدن انشقاق درونی، نشانگر نوع واكنشی است كه ماركسیسم در 

ق شقا»لذا این . دهد ضعیت غامض ِ پیش آمده، از خود نشان میمواجهه با هر و

، در «دگرسازی»یا « درون زائی»، و این «گیاز خود برون جهند»، این «پذیری

 ، از «ُگشایی -خود »یابعبارتی این . واقع استعداد طبیعی و ذاتی خود ماركسیسم است
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به انكشاف و روزآمد  نیازآورد یعنی از  سر بر می ترین نیازهای مارکسیسم درونی

به افزایش سازوكار و توانمندی تئوریك خود برای پیگیری مبارزه با  نیازشدن؛ 

 به کسب و نیازبورژوازی تحت شرایط جدید و دشواری كه در آن قرار گرفته است؛ 

 .«تحلیل مشخص، ازشرایط مشخص»ارائه 

بیرون آمده و در  به تعبیری دیگر، رویزیونیسم بدینسان از نهانگاه ماركسیسم

واقع فقط امتداد و  چند كه در هر)گرفته است  آن قرارجایگاهی مستقل در برابر 

؛ (فرآورده خود ماركسیسم است و در حزب انقالبی پرولتری با آن وحدت دارد

روندی كه طی آن، ماركسیسمی كه دافع است از ماركسیسمی كه دفع شده، ممتاز 

 ۀاین بمعنی آنست که رویزیونیسم همانا جنب. آید می پدید دو نوع ماركسیسمشود و  می

اینکه حزب پرولتری و جنبش  موجودیت دار هستی این حزب انقالبی است و

 .سوسیالیستی انقالبی، رویزیونیسم را بیرون از خود نمی یابد

ای از خود ماركسیسم است كه از دل آن بیرون  به عبارتی رویزیونیسم بمثابه پاره

كوشد خود را به استقالل در فرایند مبارزه  كند یعنی می آن بیگانگی میآمده ولی با 

خط مشی ُكلّی حزب انقالبی را تعیین نماید و كنترل  طبقاتی، ابراز كند؛ می کوشد

لیكن قطب دیگر، یعنی ماركسیسم اصیل نیز . امور را بدست گیرد و میدان دار شود

نهاده و به آن كاری نداشته باشد؛ نه  در این حال، نه آنكه رویزیونیسم را به كناری

« گسستگی»بعبارتی این . بیند به آن می همبستهگردد بلكه خود را  تنها از آن جدا نمی

لذا . همراهی دارد -« پیوستگی»با   -نیز امری دیالكتیكی است، یعنی با ضّد خود 

جدایی از  نیست زیرا ماركسیسم در عین« تفاوت پیوندی بی»پیوند ایندو با یكدیگر، 

یعنی . در آشتی و پیوندی فعال با آن قرار دارد -یعنی از رویزیونیسم  -خود « دگر ِ »

كه همانا جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر و حزب انقالبی  -ای مشترك  در زمینه

 .گیرد زید و از آن تأثیر و نیرو می با آن می -پرولتاریا است 

 ، بطور (پرولتری و دو نوع ماركسیسمحزب )این وضعیت كه تحت آن، هر سه تّعین 
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 -فتن ماركسیسم  گی یا همزمان و بوضوح نمودار شده است، در واقع نشان تناورده

ضامن و تعیّن پذیری كامل شكل آن است كه  -همچون اندامهایی وابسته به تنی واحد 

لیت چه، ماركسیسم در این حال به باالترین درجه فعا. باشد اش می گی كمال یابنده

« به روز»تا بتواند خود را  ابعادش را كامالً دینامیك ساخته استخویش نائل گشته و 

 .كند، تا بتواند حقیقت خود را بازیابد و بگستراند

ای  یعنی آنگاه كه با معضل پیچیده -توان گفت كه ماركسیسم در موقع لزوم  پس می

ساز و كار های مورد  -شود  در روند جاری مبارزه طبقاتی پرولتاریا مواجه می

؛ «پذیر ت یغیر»زند؛ از اینرو جریانی است  اش را از درون خویش رقم می نیاز

شود پیدایش  درست به همین خاطر است كه دیده می. «جنبا -خود »بودی است 

که بمنزله ی ایجاد  - 2930فراكسیون منشویكی در حزب پرولتری روسیه در سال 

به واقع پیكار و همكنشی  -حزب پرولتری است  یک دو قطبی در درون مارکسیسم و

موتور محرك اندازد كه  ثمربخشی میان ماركسیسم و رویزیونیسم به راه می

لیكن . آورد در جهت گستراندن و غنا بخشیدن هر چه بیشتر آن را پدید می ماركسیسم

 آوردهای نظری گرانبهای ماركسیسم ت كاملی از آثار لنین بعنوان دستبتلهایم لیس

آنكه عنوان سازد كه این دستاوردهای  دهد بی ارائه می (2930تا  21)در این دوران 

بلكه از بركت پیدایش تضادهای درونی ماركسیسم و عظیم تئوریك نه از خالء، 

عناصر درونی سازنده  تقابل، از رهگذر ناشی از آن مبارزات نظری پرشورِ 

: یسدنو اش می قعیتی كه لنین دربارهیعنی دقیقاً همان وا. ماركسیسم، حاصل آمده است

جوش پرثمر را در رشته اندیشه مبارزه با رویزیونیستها دراین مسائل همان جنب و»

تئوریك سوسیالیسم جهانی به بار آورد كه جر و بحث انگلس با دورینگ بیست سال 

 («ماركسیسم و رویزیونیسم»)« .قبل از این ببار آورده بود

پس . ای از ماركسیسم و خصلت منفی خود آن است جنبهبدیگر سخن، رویزیونیسم 

 . موتور محرك ماركسیسم، سرشت منفی و متعارض موجود در داخل خودش است
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روبرو شود آنگاه  (اش« دگر»یا )تحقق یابد و او با ضد « نفی»از اینرو اگر این 

زین كوشد آن را به خود ِخویش جذب كند و یكپارچگی آغا گردد و می قرار می بی

، الجرم (و حزب پرولتری)یعنی پیدایش شقاق درونی ماركسیسم . حزب را پدید آورد

نهد زیرا ماركسیسم تئوری  ضرورت تالش برای ایجاد یگانگی مجدد را به پیش می

جنبش انقالبی طبقه كارگر است، پس در ذات خود، گرایش به یگانگی  وحدت بخش

كسیسم از سوی آن گرایش برانگیخته لذا در این زمان، پویایی درونی مار. دارد

كه رویزیونیسم تجلّی آن  -شود كه برای فائق آمدن بر شرایط منفی وجود خود  می

« دل دو نیمی»كوشد تا این شقاق، این تعارض و این  یعنی می. كند كوشش می -است 

درست همین امر است كه . اش را بازیابد را از میان بردارد و یگانگی پیشین

حركت ماركسیسم در انكشاف هر چه بیشتر ابعاد تئوریك خود را پدید  لكوموتیو

دارد كه محصوالت  آورد و وی را به تك و تاب شورانگیز و شگفت آوری وامی می

به سبب  -« بازگرداندن به خویش»اما اگر این . اش برای همیشه ماندگار است نظری

و یا زمان آن بیش از حد  تحقق نیابد -ضعف قابلیتی تئوریسینهای جناح ماركسیستی

ترین بحران داخلی  جدی»به درازا بكشد، آنگاه كار دشوار خواهد شد و ما شاهد 

و تكه تكه شدن حزب انقالبی پرولتاریا خواهیم بود همچون سال  (لنین)« ماركسیسم

 .در روسیه 2939

ندی م چند كه قانون و قاعدهه پیداست كه فراگشت ماركسیسم، هرازسوئی دیگر، ناگفت

بلكه . ای نیست كه ربطی به انسانها نداشته باشد خاص خود را دارد، اما بگونه

برعكس، تضاد میان مارکسیسم و رویزیونیسم، بدون حضورانسان مجال ظهور 

اساساً فعالیتی انسانیست و از طریق مداخله  (این فراگشت)ندارد وبیک کالم 

ی حزب پرولتری در واقع چرا كه مبارزات درون. گیرد انسانهاست كه شكل می

ای جاندار است كه در آن، اشخاص ِدرگیر در جنبش انقالبی پرولتاریا، عقیده  مبارزه

 بنابراین آنگاه . دارند انداز جهانی ولذا چگونگی عمل، بیان می خود را در باب چشم

79 



   

 

« تاریخمكر »گوییم و آن زمان كه به  كه از نحوه حركت ماركسیسم سخن می

باید بدانیم كه ماركسیسم، شخص جدا نیست، ماركسیسم هیچ كاری  پردازیم می

 :كند، همانگونه كه بقول انگلس نمی

 هیچدست به " ، و"ثروت هنگفتی در اختیار نداردهیچ "كند،   نمی تاریخ هیچ كاری»

دهد،  است، انسان واقعی و زنده، كه این همه را انجام می انسان". یازد جنگی نمی

شود، شخص جدا نیست  چنان كه پنداشته می" تاریخ" جنگد؛  می دارد و[ ثروت]كه

هیچ بهره گیرد؛ تاریخ  خودهای  ای برای دستیابی به هدف كه از انسان همچون وسیله

 20«.كند  های خود را دنبال می فعالیت انسانی كه هدف نیست مگر

ی تیکی مارکسیستی، ملزم به آن است که ازتضادهابه بیان دیگر، روش دیالک

باعلم به اینکه در ورای نیروها . واقعی، مادی وازلحاظ تجربی قابل اثبات، آغازکند

و طبقاتی که دراین کشاکش درگیرند، سیرتحولی تاریخی درجریان است که قانونمند 

 .است

كند، تاریخ شخص جدا نیست، با این وجود سیر پیشرفت  باری، تاریخ هیچ كاری نمی

روی می کند؛ ولذا برای كسانی كه درصدد دگرگونی آن،از قوانینی دیالکتیکی پی

 .شود به امری الزامی تبدیل می قوانیناند، امرکشف و شناخت این  انقالبی تاریخ

بهرترتیب، بررسی سه جریان انحرافی موجود در داخل حزب سوسیال دموكرات 

كه دهد  این واقعیت را نشان می -یعنی منشویسم، اتزویسم، و آشتی طلبی  -روسیه 

زیرا دو جریان . طلبان در مقایسه با منشویكها، چندان جدی نبودند اتزویستها و آشتی

یاد شده، كمی بعد، مضمحل شده و تقریباً تمامی رهبران آنها بسوی بلشویكها باز 

 24.گیرند گردند و در زمره رهبران حكومت شوروی قرار می می

یعنی تضاد درونی ماركسیسم، . دای دیگر بو اما در مورد منشویكها، ماجرا به گونه

بجای آنكه محو و خنثی  -در این مورد خاص  -یا، تفاوت در درون یك ماهیت واحد 

 یا به عبارتی، این جریان. آید یابد و به حالت تشدید و بحرانی درمی شود، گسترش می
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كه به این دلیل . آید از كار درمی« جان سخت و بادوام»رویزیونیستی ویژه، بسیار  

 ترین   رویزیونیسم منشویكی، ریشه در اساسی

بورژوایی، وهمچنین قرار  -معضل آنزمان روسیه یعنی اقتصاد دوگانه فئودالی

یعنی وضعیتی كه در . در رأس حكومت، داشته است (تزار)گرفتن نماینده فئودالیسم 

ینرو از ا. كرد منشویكها نسبت به رهبری طبقه كارگر بر انقالب، تردید ایجاد می

زمینه تغییرات و بر -اصی درمبارزه با ماركسیسمرویزیونیسم منشویكی با سماجت خ

گی برسد و  خود را پیگیری نموده تا به مرز گندیده« تكامل ِ » -عینی جامعه روسیه 

رود  بیند و می بدینسان چارچوب ماركسیسم و حزب پرولتری را برای خود تنگ می

؛ یعنی از حریم و حیطه داخلی (و در گذرد)ند تا از آن یعنی از حّد خود عبور ك

شود و به پهنه خارج از آن در  ماركسیسم و سوسیال دموكراسی انقالبی بیرون می

به حیات  حزبی خرده بورژواییهمچنان ولیكن بصورت  پس از آن نیزآید و  می

 .دهد اش ادامه می سیاسی

بان را دوباره به خود باز مخلص كالم آنكه ماركسیسم بدینسان اتزویستها و آشتی طل

چرا كه آنها بیرون از محدوده داخلی . كند گردانیده و در خود جذب و هضم می

اما در مورد منشویسم . كنند ماركسیسم و حزب آن، به حیاتی مستقل دست پیدا نمی

به خود »گردد و این نیز نوعی و بمعنی خاصی  ، كامل می«گی بیرون رانده»این 

چه، به اعتبار این واقعیت كه ماركسیسم از خالل این تضاد و . است« بازگرداندن

این مبارزه درونی با رویزیونیسم منشویكی، شكوفان شده یعنی از تمامی غنای 

رویزیونیسم مایه گرفته و این مایه را پرورانده و شیره جان منشویسم را مكیده است، 

 جذبسم نیز تماماً این نوع از رویزیونی فعالیتتوان گفت كه در واقع  پس می

زیرا این فعالیت، خود، ذاتاً . ماركسیسم شده است، همچون فعالیتی به خویش بازگشته

جذب مجدد پایه كارگری منشویكها بتوسط ]. ماركسیسم، یگانه است (یا فرایند)با فعالیت 

 شان ، همانا واقعیتی است كه لنین آن را از طریق ارائه آمار و ارقام ن(جذب نسبی)بلشویكها 
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 . آ.، م«مدارك ابژكتیو درباره نیروی جریانهای مختلف در جنبش كارگری»به . ك.ر. دهد می

درباره »مبحث « نقض وحدت در پرده فریادهای وحدت طلبی»؛ و همچنین 074ص

 [.017ص . آ.، م«انشعاب

شود كه حزب بلشویك در واقع از دل حزب سوسیال دموكرات  بدینسان روشن می

، بدان معناست كه نو، نه از نیستی، (یا، نفی نفی)د چرا كه نفی دیالكتیكی آی بیرون می

ثانیاً، كیفیت جدید، در عین حال، بازگشتی به كیفیت كهن . آید بلكه از كهنه، برون می

نفی »ای كه در پی  چرا كه محتوای كیفیت تازه. ظاهریاست، لیكن بازگشتی صرفاً 

شود و به هیچ  اش فروكاسته نمی زیمتگاهبدست آمده، به عناصر مثبت ع« مضاعف

پذیر نیست؛ بل ایجابیت غنا یافته به بركت نفی را  یك از عناصر سازنده خود كاهش 

 .هم دارا است

آیندی است، اما پیش از هر چیز همانند گذار به  ، هر چند پیوند و پی«نفی نفی»

گیها و  ه ویژهبدیگر كالم این نه بازگیری ساد. نماید ای فراتر رخ می مرتبه

كهنه،  (عامل)نو، نه بازگشتی ساده به  (عامل)كهنه به وسیله  (عامل)های  خاصیت

لذا . بلكه محصول كیفیتاً جدیدی است با محتوای بسیار سرشارتر و شكلی بس برتر

كه « فنرگونه»یا « مارپیچ»ها چیزی نیست مگر سیری  آیندی این چرخه تسلسل و پی

از حلقه زیرین قرار دارد؛ یعنی در انتهای هر چرخه، هر حلقه در سطحی فراتر 

، (ی فراگرد نیست«ساده»تكرار)ای نمودار نشده باشد  تازهآنگونه نیست كه هیچ چیز 

بلكه میان كیفیت نو و كیفیت كهنه، تفاوت سطح وجود داشته و بر این مبنا، پیشروی 

یچیده، از فروتر به مزبور خصلتی فرازیابنده دارد و حركتی فرازجو از ساده به پ

 2۵.فراتر است

، از حزب سوسیال دموكرات به حزب 2921به بیانی دیگر ماركسیسم در سال 

اما هنگامی كه بدینسان كالبد وجود پیشین خویش . كند كمونیست بلشویك نقل مكان می

 خاكستر آید بلكه از درون  سازد چنان نیست كه فقط به كالبدی تازه در  رها می را 
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ی آن،  جوانی دوباره. خیزد ای برمی رت پیشین خود به هیئت ماركسیسم پیراستهصو 

وی . فقط بازگشت به صورت پیشین آن نیست، بلكه پاك شدن یا پروده شدن آن است

بعبارتی . ر میشوداش نه تنها جوان بلكه نیرومند و تابناك ظاه در زندگی دوباره

سازد،  یزیونیسم را خودش پدیدار میاز گشتاورد ِخویش، روماركسیسم كه درهر دور

آورد كه هر بار و پیوسته هیزم مخصوص سوزاندن خویش را  ققنوس را بخاطر می

سوزد ولی دوباره از خاكستر آن، تازه و جوان  آوَرد و در آن می خود ِگرد می

 (هگل)« نوشد زندگی از پستان مرگ می»: خیزد برمی

حزب سوسیال دموكرات كارگری روسیه،  گاه آن یعنی بیك كالم، ماركسیسم و تجلی

، (2930)گی  ، پس از گذار از تقسیم و دوپاره(219۵سال )با عزیمت از وحدت 

دوپاره »واین « دو شدن ِیک»پس این . (2921) كند دوباره به وحدت، بازگشت می

، و سپس رفع آن، به مفهوم آنستكه ماركسیسم دوباره به نقطه آغاز نبرد «شدن واحد

. تر ای باالتر؛ در یك سطحی برتر و عالی گردد، منتها در یك دایره ش باز میا درونی

ی تكامل « لحظه»، در ُحكم (نفی دیالكتیكی)« نفی نفی»توان گفت كه  از این رو می

و هم حزب بلشویك  (2921پیش از )لذا هم حزب سوسیال دموكرات روسیه . است

ر دو سطح كیفی متفاوت؛ و این ، بیانگر ماركسیسم هستند منتها د(2921پس از )

زیرا وی حزب سوسیال . ماند ای است كه بتلهایم از درك و فهم آن فرومی همان نكته

نامد اما از اطالق نام  می (201ص  2جلد )« یك حزب انقالبی»دموكرات روسیه را 

حزب بلشویك تأسیس شده  در سال  فقطكند و  به آن، پرهیز می« ماركسیستی»

در درون حزب  كارگری  سوسیال  دموكرات  »:مینامد ماركسیستیحزبی را  2921

این . ، مبارزه برای ایجاد حزب بلشویك در جریان بوده است(P.S.D.R ) روسیه

آن به حزبی كه ماركسیسم انقالبی را فرا راه خود دارد، بوده  جهت دگرگونیمبارزه 

ب بلشویك بوده كه به عبارتی از نظر بتلهایم این فقط حز. (همان صفحه)« .است

 !!ماركسیسم انقالبی را فرا راه خود دارد، ونه حزب سوسیال دموكرات روسیه
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تر گفتم كه شقاق پدیده آمده در حزب سوسیال دموكرات   به بیان دیگر من پیش

اكنون باید بیافزایم كه ُكل این . ، حاصل صرف تصادف نیست(2930در) روسیه

یعنی . ای دارد و معنایی انگاره بوده بلكه الگو وحركت و چرخه نیز هرگز تصادفی ن

. شناخت است كه قابلضرورت منطقی و قانون ثابتی برای حركت آن وجود دارد 

سیر  -از فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا « پاره»بدیگر سخن سیر حركت این 

پیشرفت  قانون خاص خویشهمانا فراگردی است كه بر طبق  -حركت ماركسیسم 

ی نهفته در  پذیرد؛ یعنی سیر حركتی است كه ضرورتاً باید دایره د و تحقق میكن می

 .خود را بپیماید

ای به نفی دیگر؛ ماركسیسم بمثابه  ، بدینسان از نفی2924و نفی نفی در  2930نفی 

بایست راه خود را بگشاید و  ای از فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا، اینچنین می پاره

روید بلكه سوسیال  نه تنها جو طبق فرمول هگل می»: ا بقول لنینی. به پیش برود

؛ و اشاراتی از  21«.جنگند دموكراتهای روسی هم بین خود بر طبق فرمول هگل می

با بررسی این شرایط، بطور روشن خواهیم دید كه سیر تكامل واقعاً از »: این قبیل

 27«.گیرد طریق تضادها انجام می

ماركسیسم و جنبش انقالبی  (تكامل)ای در  در واقع لحظه به عبارتی رویزیونیسم

از « شوونیستها -سوسیال »ولذا خروج . گردد پرولتاریا، یعنی هزینه آن محسوب می

حتی اگر افراد با ارزشی همچون پلخانف و  -حیطه ماركسیسم و حزب انقالبی آن 

صورتی كه  ای است كه حزب انقالبی در همچون قربانی -كائوتسكی را شامل شود

یا به تعبیری، حزب . خواهان پیشبرد حقیقی جنبش پرولتاریا باشد، باید آنرا بدهد

انقالبی پرولتاریا بدینسان پاره ای از گوشت تن خود، پاره ای که اینک گندیده است، 

 .از زمین گیرشدگی رهائی یابد را از خود ِخویش جدا می کند و بدور می افکنَد تا

مارکسیسم دراین حال، گوئی برای تازه شدن، پوست رها می  به تعبیری دیگر یا 

 .کند

14 



   

 

و پدید آمدن حزب بلشویك از دل حزب سوسیال « فراخیزی»از اینرو، این 

از فرایندی  (ای یا لحظه)دموكرات، هم نقطه موقت ثبات و پایداری است و هم جزئی 

رد؛ بازگشتی مشابه گی یعنی از هر پایان، بار دیگر، آغازی سر می. مكرر و مستمر

چرا كه حالت یگانگی بدون تمایز در ماركسیسم، امری گذرا . به آغاز« ظاهری»و 

از این رو حزب . اساسی ترین امر است ، ژرفترین وتضادو موقّتی بوده لیكن 

بلشویك پدید آمده از دل حزب سوسیال دموكرات، بنابرطبیعت خویش انتظار شقاقی 

ای كوتاه پس  درست به همین سبب است كه در فاصله. كشد را می -شقاقی تازه  -آتی 

هیوالی »، در خود حزب بلشویكاز پیروزی انقالب اكتبر، یكبار دیگر واین بار 

 21.«كمونیستهای چپ»ظهور : شود از خواب بیدار می« شقاق در وحدت

ز ای از فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریاست، بلكه خود نی پس ماركسیسم نه فقط پاره

حركت پایان ناپذیر پیدایش و محو تضادهای . حركتی است دیالكتیكی و تكاملی

كه مایه پیدایی رویزیونیسم و سپس رفع آن « تكاملی -خود »جنبشی . اش درونی

لذا ماركسیسم همانست كه از طریق پیدا و ناپیدا نمودن رویزیونیسم، . گردد می

آوَرد و سپس آن  را پدید می -ّداش ض -اش «دگر»كوشد تا خود را بزایاند، یعنی  می

تر و  را به خود باز می گرداند تا هر بار و بصورتی مرحله به مرحله، خود را غنی

آن  (تكامل پذیر بودن ِ) نسبی بودنتاریخ پیشروی ماركسیسم و مفهوم . روزآمد كند

كه )همین است و اینكه هر چه ماركسیسم از گوهر رویزیونیسم، بیشتر بهره جوید 

، هر چه این فراگرد، بیشتر تكرار (بهره جسته است خوداشدینگونه در واقع از گوهر ب

گردد  اش افزون می ، محركشود رویزیونیسم مجال یابد که در درون آن سبزشود و 

زیرا هستی تر گرداند  تر و اصیل شود تا خود را غنی ولذا شرایط مطلوبی فراهم می

در )انی كه از راه آن، ماركسیسم در هر غایت جنبشی َدَور 29.او فراگرد مطلق است

و « شدن»وقفه  گستراند؛ فرایند بی یابد و می ، خویشتن را بازمی(انتهای هر گشتاورد

 و اینكه خود این فرایند. تر به عالیتر پایان از پست  گذشتن؛ فرایند پیوسته بالندگی بی
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گرگونی و پیشبرد بلكه عامل دگیرد  نه فقط از مبارزه طبقاتی پرولتاریا سرچشمه می 

 فراگرد، وقتی به ماركسیسم می هر انتهایای كه در بگونه. آن نیز محسوب میشود

فاعل شده است و هم  دستخوش دگرگونیهم  -در آن واحد  -یابیم كه او  نگریم درمی

 .دگرگونی

، زیرا ماركسیسم تجلی یافته در حزب بلشویك، درسطحی «دستخوش دگرگونی»

اركسیسم موجود در حزب سوسیال دموكرات در بدو تأسیس یعنی سال برتر از م

 .قرار دارد 219۵

گردد تا جنبش طبقه  ای كه یافته است قادر می ، زیرا به سبب ارتقاء«فاعل دگرگونی»

 رخداد -كارگر علیه بورژوازی را، از گذرگاهی مرگ آفرین و تندپیچی خطرناک 

 .این جنبش را گام مهمی به پیش سوق دهد بسالمت عبور دهد و -جنگ امپریالیستی 

بصورت ایجاد دو فراكسیون در  -به دیگر كالم شكل گیری تضاد درونی ماركسیسم 

فرایند )یعنی همان نفی اول، فقط بمنزله حركت نخست فرایند دیالكتیكی  -2930

سرآغاز  -حركتی دیگر -لیكن از این شالوده، حركتی ضروری . است («شدمان»

رسد كه نهایتاً  می («نفی نفی» یعنی)یا بعبارتی، اكنون نوبت به حركت دوم گیرد،  می

این بمعنای آنست كه شرایط . باید این شقاق درونی ماركسیسم از میان برداشته شود

، یكسان («نفی نفی») ، و شرایط فراخیزی از آن(«نفی»این) شكل گیری این تضاد

صله دارند و هم بلحاظ منطقی با یكدیگر چرا كه هم از لحاظ زمانی از هم فا. نیستند

ها یا مراحل مختلف یك  با این وجود، هر دو اجزای یك كل واحد، یعنی گام. متفاوتند

است كه « فراخیزی»یا  («نفی نفی»)« منفیّت دوم»اما این . اند فرایند واحد ِ تاریخ

روی بعبارتی تاریخ پیش. شود سیر حركت ماركسیسم تلقی می نقطه عطفبمثابه 

ماركسیسم و مبارزه طبقاتی پرولتاریا، لذا نفی و سپس نفی نفی یا بقول ماركس 

، بمانند سازوكار تحول و 13«دیالكتیك منفیّت بعنوان اصل جنباننده و زاینده»

 این بمعنی آنست که . كند عمل می -پیدایش نو از كهنه  -دگرگونی كمیّت به كیفیت 
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همانا «  خودتکاملی دیالکتیکی»و « ننده گیخودنفی ک»همچون « منفیّت مطلق»

 .اساسی ترین خصیصه مارکسیسم در دوران امپریالیسم است

پردازیم وظیفه داریم  بنابراین وقتی به بررسی تاریخ رشد و حركت ماركسیسم می

باید معطوف به  یعنی توجه اصلی می. را نشان دهیم (و این جنبش)پیوستگی این رشد 

های تضادمند و سلسله مراتب این رشد،  وارسی دقیق مرحلهاین حركت تكاملی و 

 .گردد

كوشد نه فقط عناصر سازنده درونی فراگرد شدمان ماركسیسم،  می« انتزاع»پس 

لیكن دیدیم، كه این . را نیز تبیین كند -نفی و سپس نفی نفی  -بلكه مراحل خاص آن 

ب اجتماعی و تاریخی لزوماً در یك چارچو -یعنی شقاق و سپس رفع آن  -فعالیت 

ماركسیسم، تسلسل و پی آیندی آن، « شدمان»یعنی فرایند . كند مشخص بروز می

برعكس، . ای كه از تاریخ بالفعل جدا باشد نیست بگونه« اندیشه»صرفاً فرایندهای 

اش دارد، و هم امحاء این  هم پیدایش تضاد درونی ماركسیسم ریشه در واقعیت زمانه

بعبارتی ماركسیسم بعنوان بخش . بش عینی زمان مربوط استتضاد، با پیشرفت جن

ای  یا عنصری از جنبش انقالبی پرولتاریا، درفرایند دائمی تغییر است یعنی بگونه

ای از وجود خویش بعنوان ضد خویش، با رویزیونیسم، مواجه  ادواری با پاره

شناسد و  می، باز ناكافی خود ماركسیسم مظهر یك سویه وشود و آن را همچون  می

و از این رهگذر امر تكامل ِهم خود و هم جنبش طبقه كارگر را . كند از آن عبور می

چه در كسب قدرت  -بنابراین، پیروزی پرولتاریای انقالبی . گردد سبب ساز می

پذیرد مگر از خالل یك سلسله  تحقق نمی -سیاسی و چه در امر گذار به سوسیالیسم 

ای مختلف و تازه به تازه رویزیونیسم كه دردرون های فكری علیه شكله پیروزی

ای  چرا كه مبارزه پرولتاریا بسوی رهایی، در واقع مبارزه. ماركسیسم سبز میشوند

یعنی علیه تاثیرات مخرب )است توأمان، هم علیه بورژوازی و هم علیه خودش 

 .(ایدئولوژی بورژوازی برآگاهی طبقاتی خودش
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ی بوده كه در آن، تغییر از «واحد»رات روسیه همانا بنابراین حزب سوسیال دموك

اش را پرورانده و به پیش برده  دهد كه خود، تضادهای درونی آن جهت روی می

عنی دیالكتیك ی. ، بل بر زمینه مبارزه طبقاتی«قائم به ذات»ای  است اما نه بگونه

كه گویی  نیست بطریقی« اندیشه»فرایند ماركسیسم، مربوط به حركت ناب  حاكم بر

از مبارزه  -آنكه اثری از بیرون  كند بی زید و حركت می صرفاً در درون خود می

 .بگیرد و یا بر آ ن اثر گذار باشد -عینی طبقاتی 

بدیگر كالم تاریخ حركت ماركسیسم، صرفاً توالی و تواتر ساده این فراگردها نیست؛ 

ركسیسم و نحوه تكامل آن، آیندی فراگرد شدمان ما لذا آنجا كه سخن از تسلسل و پی

هگلی در بین نیست؛ این تكامل « ایده مطلق»شود بهیچ وجه تكامل  به میان آورده می

نیست؛ فراخیزی ِصرفاً « شهگوهرهای اندی»و « ها ایده»صرفاً مربوط به قلمرو 

شود  از این تضاد محسوب نمی -یعنی انتزاعی، منطقی، نظرورزانه  - مفهومی

واقعیت مادی یعنی فعلیت مبارزه طبقاتی پرولتاریا را دست نخورده رها  ای كه گویی بگونه)

؛ بل همانگونه كه نشان داده شد این سیر حركت و این رشد ماركسیسم، در (سازد

اش قابل درك نخواهد بود مگر بر شالوده تمامیت روند تاریخی  تاریخیت دیالكتیكی

 .مبارزه طبقاتی پرولتاریا

دستگاه فكری هگل، سازوكاری است برای آشتی دادن اندیشه در« نفی نفی»بعبارتی 

و واقعیت موجود، برای بازآوردن واقعیت به حال دست نخورده و تغییر نایافته در 

در اینجا، چگونگی پیشرفت و « نفی مضاعف»برعكس، . انتهای فرایند دیالكتیكی

 .سازد كار میكند و منطق آن را آش مبارزه طبقاتی را تشریح می واقعیتدگرگونی 

دوره  شكل ویژه از رویزیونیسم درهر ه معنای آن است كه پدیدار شدن هراین ب

، نه فقط از مبارزه طبقاتی سرچشمه (مبارزه درونی ماركسیسم)تاریخی معین 

بدان تعلق كند و  گیرد، بل در عین حال و به نوبه خود بر این مبارزه تأثیر می می

 و هم  در آگاهی خود، هم خود و تحول   دگرگونی  یعنی پرولتاریا از طریق. دارد
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دهد؛ و این بیان  سازد و به جلو سوق می اش را متحول می شرایط مبارزه طبقاتی 

لذا . ستپرولتاریا ا« جنبش عینی»و « آگاهی»گی دیالكتیكی موجود میان  دوسویه

و  «زندگی» و «آگاهی»ای دیالكتیكی میان  بطهوجود را سر اینجا صحبت بر

aufhebung  ضروری تضادهای هویدا و زنده در فرایند دیالكتیكی تاریخی است و نه

های  آنكه آگاهی بتواند بتنهایی و برای خود، یعنی بدون اتكاء و ارتباط با شالوده

هگلی به پیشرفت ادامه دهد در عین « ایده مطلق ِ » اش و بگونه نوعی تكامل عینی

 .وضعیت پیشین و بدون تغییر باقی بگذارداینكه جامعه طبقاتی را به همان 

. گردد ی تاریخیت مبارزه طبقاتی پرولتاریا برمی به عبارتی كل مسأله به فهم شالوده

چرا كه بدون درنظر گرفتن این شالوده، تضاد درونی ماركسیسم و فراگرد شدمان 

لذا این اصل كه ماركسیسم از طریق تضاد . آن، به تنهایی غیرقابل تصور است

پذیرد باید در جایگاه مناسب آن یعنی در  درونی و فراگرد شدمان خویش تكامل می

. تر و فراگیرتر حركت تاریخی مبارزه طبقاتی پرولتاریا دیده شود چارچوب كلی

ای منزوی نیست؛ این  بعبارتی، وارسی تضاد درونی ماركسیسم هرگز مالحظه

صورت ( ندیشه، ذهنا)«تئوری»امری نیست كه صرفاً در عرصه « فراخیزی»

گرفته باشد، بلكه مرتبط است با بنیادهای عینی اجتماعی؛ مربوط است با شرایط 

 .مشخص و تاریخ بالفعل مبارزه طبقاتی پرولتاریا

كوشیدیم رشد و پیشروی « انتزاع»مخلص كالم آنكه، هر چند ما از طریق 

ما نه برای آنكه آن را ی سایر فعالیتهای طبقه كارگر جدا كنیم ا ماركسیسم را از حوزه

یعنی منتزع ساختن این جزء یا جنبه از فرایند كلی . به هدف نهائی تبدیل نمائیم

مبارزه طبقاتی، نباید منجر به نادیده گرفتن این حقیقت گردد كه مناسبات درونی 

كند؛  ماركسیسم، خود را در ارتباط و بر حسب مناسبات طبقاتی انضمامی تعریف می

توان و  گی خصلت انفصال پذیری در ماركسیسم را، فقط می تی بالقوهای كه ح بگونه

 ماركسیسم، جزئی از كه سیر حركت  -مبارزه طبقاتی  باید بر حسب تمامیت فرایند 
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بعبارتی و بلحاظ آنكه كار بیگانه شده و مبارزه . تعریف كرد -سیر حركت آن است  

سیسم و شدمان آن است، این طبقاتی منتج از آن، شرط ابتدایی موجودیت مارك

تواند انجام پذیرد و نه  فقط در ذهن انسان می («جداسازی»این )پیشگفته، « انتزاع»

 .در واقعیت

بنابراین، آنچه كه از نگارش این دفتر در سر دارم اثبات این مهم است كه، 

تاریخ بشری و هماناعلم کلّی ترین قوانین حاکم بر طبیعت،  دیالكتیكازآنجائیکه 

  12،«علم قوانین كلی حركت است... دیالكتیك»: -یا بقول انگلس  -تفکرانسانی است، 

كند كه به  ای تبعیت می لذا سیر حركت خود ماركسیسم نیز از الگوی دیالكتیكی ویژه

 .لحاظ نظری دریافتنی است

وحدت »لیكن پی بردن و پذیرفتن این موضوع كه قوانین دیالكتیك و مهمترین آن 

گوید هرگز منجر به آن  ام ترین قوانین هستند، همانگونه كه انگلس می، ع«ضدین

شود كه بتوانیم با موفقیت جو بكاریم و مشتق و انتگرال بگیریم؛ بلكه ضروری  نمی

به طور مشخص در پدیده یا شیئ وارسی كنیم و به این  تضاد خاص رااست تا 

ناگفته . وطه را دریابیمترتیب طریقه یا شكل حركت آن ولذا استنتاجات عملی مرب

یاقوانین خشک وبی )« دیالكتیك»پیداست كه این به معنای آن نیست كه طرحی كلی از 

را بر واقعیت سركش و نافرمان تحمیل كنیم، یا آنچه که محصول ذهن فلسفی  (روح

باید از طریق پژوهش در باب  است را جایگزین روابط واقعی ومادی سازیم، بل می

ی یك تحلیل واقعی و دقیق از خود فرایند حقیقی مبارزه  عنی برپایهی - خود واقعیت

رورت صیكوشش كنیم تا ساختار دیالكتیكی خاص و ویژه فرایند  -طبقاتی در روسیه

بعبارتی موضوع هرگز آن گونه نیست كه . ماركسیسم را برجسته و تبیین نمائیم

ر نظر گرفته شود؛ د (واز پیش ساخته شده) بعنوان چارچوبی مجرد« دیالكتیك»

آورده شود و سپس سیر واقعی « بیرون»صحبت بر سر این نیست كه دیالكتیك از 

 و از روی آنچه  تاریختكامل تاریخی، به زور به آن خورانده شود؛ بلكه باید از روی 
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، به خودی خود و بر خود امر واقعثابت كنیم كه  در حقیقت به وقوع پیوسته استكه 

یعنی ثابت كنیم كه دیالكتیك مربوط . كند به طریقی دیالكتیكی سیر می پایه منطق خود،

در ، نیروها و گرایشهای متضاد (روی دیگر خود) خود چیزسرشت متضاد »است به 

 (، تأكیدهااز من است«دفترهای فلسفی»لنین )« .هر پدیده

، بدیگر سخن، این درك و دریافت در باب دیالكتیك حاكم بر سیر حركت ماركسیسم

هیچ تفاوتی، و تحمیل مكانیكی آن  های هگلی بی نه در نتیجه كاربست صرف مقوله

. شود ، محسوب میرهیافت دیالكتیكی به خود تاریخبه واقعیت، بلكه به معنی 

چیزی نیست كه بتوان آن را به مرحله معینی از تاریخ پیشروی « دیالكتیك»وانگهی، 

ی را صرفاً به مرحله خاص« یالكتیكد»كرد؛ چون اگر بتوان « اضافه»ماركسیسم 

بلكه اینجا صحبت بر سر . مرحله دیگری حذف كرد اضافه كرد پس میتوان آن را در

راهی بجز ذاتاً تاریخی بودن و دیالكتیكی بودن حركت فرایندی واقعی است كه 

 .ندارد

تواند از خود واقعیت دیالكتیكی  در یك سخن، فرایافت یا منطق دیالكتیكی، فقط می

چرا كه دیالكتیك،از تئوری به واقعیت راه نیافته بلكه برعكس،از واقعیت به . برآید

 :تئوری راه پیدا كرده است، یا بقول لنین

دفترهای »)« .نه برعكس آورد، و را پدید می ها ایدهدیالكتیك  چیزهادیالكتیك »

 11(«فلسفی

بوده بلكه ذاتاً ن« ایستا»بهیچ وجه  (واقعیت، طبیعت)و مضافاً چون خود چیزها 

 :اند، پس(سیّال و تغییرپذیر)دیالكتیكی

، "به صورت انتزاعی"، "جان بصورت بی"بازتاب طبیعت در اندیشه انسان نباید »

ابدی حركت، پدید  فرایندبلكه باید به صورت  نه بدون تضادها، نه خالی از حركت

 («فترهای فلسفی»لنین، )« .شان دریافته شود شدن تضادها و حّل 

 روسیه،  دموكرات  سوسیال  درونی حزب  سیر واقعی مبارزه  بیك كالم، بررسی 
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  چیزی نیست كه بر مبنای بخت و دهد كه سیر حركت ماركسیسم  بوضوح نشان می

بعنوان فرایندی  (این سیر حركت)اتفاق و تصادف، صورت پذیرفته باشد بلكه  

ای  ه بق قانون دیالكتیكی ویژشود كه دارای پویایی درونی است و بر ط مشخص می

از اینرو هم در تفكر علمی و هم در مبارزه برای آگاهی . رود بالد و به پیش می برمی

ای  سیاسی، ضرورتی دو چندان دارد كه پیشاهنگان طبقه كارگر اینك در پرتو تازه

. به این مسأله بنگرند و این عنصر حیاتی گمشده پس از مرگ لنین را، مجدداً بازیابند

ی این چرخه دیالكتیكی و قانون آن،  بعبارتی دریافت و شناخت چگونگی و نحوه

ای كه  برای امر مبارزه پرولتاریا از اهمیت مرگ و زندگی برخوردار است بگونه

و هم انحطاط  2924هم سرنوشت شوم حزب سوسیال دموكرات آلمان در سال 

دو موردی كه . ن مدّعاستحزب بلشویك در دوران استالینیسم، گواه آشكاری بر ای

 .الزم است در اینجا، یك به یك، مورد واکاوی قرار گیرد

لیكن پیش از آنكه به بررسی وضعیت جنبش كمونیستی و حزب سوسیال دموكرات 

ای مختصر به اوضاع روسیه در  بپردازیم الزم است اشاره (S.P.D ) كارگری آلمان

 :هنگام وقوع جنگ امپریالیستی داشته باشیم

كرد  حالی طی طریق میو روند تدریجی انحطاط و تعالی دردو جنبه ماركسیسم، درد

 -جنگ امپریالیستی اّول -كه مبارزه پرولتاریای جهانی به لحظه سرنوشت ساز خود 

آنستکه، از  لذا با وقوع این رخداد، آنچه که در روسیه شکل میگیرد. شد نزدیك می

حرف، و انترناسیونالیست در)« اسیونالیسمن - سوسیال»رویزیونیسم منشویكی به یكسو 

شوند، اما از سوی    ، به نوكران آشكار استثمارگران تبدیل می(عملمیهن پرست در

گردد شامل چند هزارنفر از پیشروترین  دیگر فراكسیون بلشویكی به حزبی مبدل می

هدف خود؛ آگاه از گروه پرولترهای نخبه و قه كارگر؛و تواناترین عناصرطب

تدارك انقالب و مصّمم به العاده، در بنفس فوقكیالتی سراسری، منسجم، با اعتماد تش

  ،(میلیون عضو داشت سهمقایسه با حزب سوسیال دموكرات آلمان كه اینکه در و)انجام آن؛ 
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ای پرخون و پرعصب به رهبری لنین بمثابه هم  سازمانی سبك وزن و چابك، پیكره

بخوبی آگاه بود كه موج میهن پرستی ایجاد شده در  این حزب. انقالبی و هم حكیم

های خونباری بر پیكر مردم تحمیل شود و پس از  جامعه روسیه، پس از آنكه هزینه

ها مواجه گردد، یقیناً نه فقط فروخواهد نشست بلكه به  آنكه با ویرانی و شكست جبهه

یب، متحّمل یعنی خشم توده هایی كه به سبب این فر. ضّد خود مبدل خواهد شد

 .اند الجرم گریبان حاكمان جنگ افروز را خواهد گرفت قربانیهای بسیار شده

بعبارتی موضع گیری ماركسیستی و ضد جنگ حزب بلشویك، در هنگامه ی به راه 

افتادن موج شوونیسم ارتجاعی كه جامعه روسیه را پُر كرده بود، طبیعتاً این حزب 

دانستند كه حزب حقیقی  بلشویكها بخوبی می. اً اما موقتكند،  انقالبی را منزوی می

انداز درستی از جامعه دست یابد، باید از  پرولتاریا آنگاه كه در نظریه، به چشم

اش نهراسد و ظرفیت قرار گرفتن در چنین وضعیت بد اما گذرایی را  انزوای موقتی

. واهد بودزیرا این نیز بخشی از مبارزه او و دلیل موفقیت آتی اش خ. داشته باشد

دانستند حزبی كه فاقد چنین قابلیت و شجاعتی باشد، هرگز حزب انقالبی  بلشویكها می

 .پرولتاریا نتواند بود

كند و فقط چند ماه به  حكومت تزار سقوط می 2927بدین ترتیب بود كه در فوریه 

اه انجامد تا بلشویكها بتوانند اكثریت قاطع شوراها را با خود هم دل و هم ر طول می

 .ساخته و قدرت سیاسی را تسخیر كنند

اما، وقوع جنگ جهانی اول، سرنوشتی دیگرگونه را برای حزب پرولتری آلمان 

 .یا به عبارتی جنبش سوسیالیستی آلمان، حامله ی رخداد بدی بود. زند رقم می
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 فصل سوم

گ دگرگونی ماهوی حزب انقالبی سوسیال دموكرات كارگری آلمان دربزنگاه جن

 جهانی اول

 (هگل)«.هست(اینك)آنچه كه بوقوع خواهد پیوست،»

ای را بوجود  ، بحران اجتماعی و فكری2924رخداد جنگ امپریالیستی اول در سال 

بعبارتی این موج، از . شود آورد كه طبیعتاً دامنگیر كلیّه احزاب كمونیستی نیز می می

زیرا احزاب یاد شده . تاریاگذرد كه از عمق حزب پرول درون كّل جامعه همچنان می

 .در اقیانوس پرتالطم اجتماعی نیستند« آرام»هایی  همچون جزیره

بود، اینك و با آغاز  ای جهانی پدیدهسخن همانگونه كه شكل گیری رویزیونیسم بدیگر

« میهن پرستی -سوسیال »جنگ امپریالیستی، امر جهش دیالكتیكی رویزیونیسم به 

چرا كه جنگ ارتجاعی، گویی همچون . پیوندد به وقوع می یالملل در مقیاسی بیننیز، 

اش را جاری  شود تا چرك و خونابه نیشتری است كه بر این ُدمل چركین زده می

 .سازد

در این گیرو دار، حزب سوسیال دموكرات آلمان در موقعیتی سوای ِبرادر  اما

یعنی ساختاری . اش از نوعی دیگر بود اش قرار داشت زیرا ساختار سازمانی روسی

فاقد ای با سه میلیون كارگر عضو، كه درهای آن به روی كارگران  انبوه و توده

، كامالً باز بود و از اینرو پذیرای انبوه تازه پرولترها، نیمه آگاهی سوسیالیستی الزم

انگلس، عضویت  چه، برطبق نظر مارکس و. پرولترها و آریستوكراسی كارگری

بمنزله عضویت در حزب  -به طور اتوماتیك  -لمان های كارگری آ در اتحادیه

 .شد كمونیست نیز، محسوب می

به كالمی دیگر، طی سالهای پیش از وقوع جنگ امپریالیستی، همگان بر این باور 

بودند كه وجود حزب پرولتری آلمان یقیناً توازن قوا در سطح جهانی را به نفع طبقه 

 درت سیاسی را در چشم اندازی نزدیك، به كارگر برهم خواهد زد ولذا امکان كسب ق
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دار  چه، این حزب، هم دارای اعتبار تئوریك و میراث . سازد امری جّدی مبدل می

 .میلیون كارگر عضو بود سهشد و هم برخوردار از  ماركس و انگلس تلقی می

 چه، در زیر پوست حزب انقالبی آلمان. اما واقعیت قدرتمند، به نحوی دیگرگونه بود

تنومنداش، سیر جریانی واقعی و بیمناك به آرامی درحال  و در پس ِظاهر میلیونی و

« پختگی»سیر ِ : در ماوراء دید رهبری جناح چپ آن قرار داشتتكوین بود كه 

 !«امپریالیسم -سوسیال »رویزیونیسم به سوی تحولی كیفی و تبدیل شدن به 

خود را به زور « سیدن زمان آنبا فرار» به گفته هگل، ماهیت حقیقت این است كه 

گرایش این  واقعیتبه همین ترتیب نیز با وقوع جنگ امپریالیستی، . كند آشكار می

 -واقعیتی كه تاكنون مضمر بود  -گی  شكل از رویزیونیسم به سوی پختگی و گندیده

 .به ناگهان از پرده برون افتاد و آشكار شد

جلسه، از مسلك دوستان انقالب،  یعنی درعرض یك روزو یك«  جهش دیالكتیكی» 

چه، هنگامی كه جنگ امپریالیستی در ُشرف وقوع . به نقطه مقابل تغییر مكان دادن

بود، در جلسه كمیته مركزی حزب آلمان كائوتسكی ابتداً نمایندگان این حزب را 

تشویق كرد كه به اعتبارات جنگی رأی منفی دهند، لیكن آنگاه كه با مخالفت اكثریت 

 .مواجه گردید، خود نیز به آنان ملحق شد آنان

 !دیگر كار از كار گذشته بود

شكند و اصول اساسی آن  اینچنین است كه ستون فقرات حزب انقالبی آلمان می

یعنی شركت در جنگی مردم سوز كه بورژوازی بخاطر منافع . كند یكسره تغییر می

حاكم و قدرت دولتی خودش به راه انداخته است، جایگزین مبارزه علیه طبقات 

 .گردد می

نیز مزید « فراكسیون»حزب آلمان، فقدان وجود« ای توده»لیكن به غیر از خصلت 

چرا . بر علت شد، تاسرنوشت انقالب دریک تقدیر تاریخی ِتلخ وجانکاه، رقم بخوَرد

 كه جناح چپ به رهبری لوکزامبورگ و لیبكنشت دارای فراكسیونی نبود تا در چنین 
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كه تحت آن، رویزیونیسم « موقعیتی»ی آن را تبدیل به یك حزب جداگانه كند؛ موقعیت

 .متحول شده بود« شوونیسم -سوسیال »آلمانی به 

نتیجه آنكه، بمحض وقوع جنگ جهانی اول، آلمان به صحنه نمایش عظیمی مبدل 

گردید كه سرشت تراژیك آن در این بود كه حزبی كه قرار بود از این جنگ 

ری كند و در پرولتاریا شور نبرد برای تسخیر قدرت سیاسی را برانگیزاند، بردا بهره

حزب پرولتری آلمان  كلبعبارتی . جنگ ارتجاعی تبدیل شد« جلودار»برعكس، به 

شد  پرواترین كارگران آلمانی را شامل می كه جسورترین و بی -میلیون عضو  سهبا 

قرار گیرد تا آنرا « ی ملیعظمت طلب»به جای آنكه در مقابل موج ارتجاعی  -

 .گیرد بشكند، به آن ملحق و حتی در پیشاپیش آن قرار می

یعنی سالحی كه پرولتاریا برای رهایی  -بدین ترتیب حزب سوسیال دموكرات آلمان 

به ضّد خود تبدیل و به سوی منافع واقعی  -خویش آن را ساخته و پرداخته بود 

ترین و  كه پرانرژی -ضو حزب میلیون كارگرع سه. رود خودش نشانه می

ای  بدون هیچ جیره و مواجب و بدون هیچ هزینه -ترین كارگران آلمانی بودند سركش

برای بورژوازی، اما غرقه در احساسات میهن پرستانه، به تهییج و تشویق توده های 

كارگر و مردم پرداخته تا سالح برگیرند و با گسیل به مرزها، برادران خود در 

 .مجاور را سالخی كنندكشورهای 

بدینسان حزب پرقدرت سوسیال دموكرات آلمان كه پرولتاریای جهانی به آن دل 

گاه و بزرگترین امید پرولتاریا و ستمدیدگان جهان برای  سپرده بود، حزبی كه تكیه

دهد و اینچنین تن به تراژدی  شد، همه چیز را یكسره بر باد می انقالب محسوب می

 .سپارد تلخی می

از حزب آلمان هیچ  -برخالف روسیه  -دیگر كالم با آغاز جنگ امپریالیستی ب

بجز تعداد انگشت شماری از انقالبیون . تشكیالت ماركسیستی منسجمی بیرون نیامد

 ی هولناكی كه ناگهان خود را بر گستره -ام اسپارتاكیستها نتحت  -انترناسیونالیست 
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ان عضو حزب، به دفاع از بورژوازی میلیونی كارگر سهیابند كه توده  می 

رزا لوکزامبورگ، تصمیم ساز اما فاقد شرایط تصمیم، . اند برخاسته« خودی»

بیک کالم، دست از پا درازتر، چرا كه دیگر برای  تدبیرگر اما فاقد شرایط تدبیر، و

 !هر کاری دیر شده بود

ر به ساحتی پذی بدیگرسخن، لوکزامبورگ و لیبكنشت بدینسان از وضعیتی تصمیم

یابند كه تنها  و خود را در موقعیتی دست و پا بسته می  تصمیم ناپذیر سقوط كرده

تلخ كام، گیج و ناباور، با اعتماد بنفسی : توانستند از یك چنین حزبی بیرون بزنند می

. «عظمت طلبی ملی»انداز، و گرفتار در دریایی از  چشم امید و بی ویران شده، بی

ای مرگبار بر  ی آلمان بتمامی خلع سالح شده و از اینرو ضربهچرا كه پرولتاریا

 .پیكر انقالب آلمان و جهان فرود آمده بود

های  كركس! جشن و سرور بر پا شد -درجبهه مقابل  -لیكن همزمان درآن سو

های انترناسیونال در كپنهاگ و بال به كابوس  بورژوا كه مصّوبات ضد جنگ كنگره

ود، حال از اینكه حزب انقالبی و غول پیكر آلمان این چنین شان مبدل شده ب شبانه

 . ها كه نكردند شد، چه شادی نشست و مطیع می  سهل و آسان به زانو بر زمین می 

 !«تُفو بر چرخ گردون، تفو» 

مفت و باد آنچه كه نصیب مردمخواران بورژوا شد چیزی نبود مگر یك پیروزی 

 تاریخی و سرنوشت ساز را نه به بورژوازی و چرا كه حزب آلمان این نبرد. آورده

و اینكه . بلكه به خودش و ضعف و نقصان خویش باخته بوددرایت و تیزهوشی او، 

ای  این گواه آشكاری بر این واقعیت است كه مبارزه پرولتاریا بسوی رهایی، مبارزه

ها و  است توأمان، هم علیه بورژوازی و هم علیه خودش یعنی علیه ضعف

ازجنگ  زیرا هم لوکزامبورگ ولیبکنشت وهم کائوتسکی،. های خودش نقصان

بی »و « باخبر»آنچه که در زیرپوست حزب آلمان می گذشت،  از درُشرف وقوع، و

 .بودند« خبر
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چرا كه با درنظر . باری، در بقیه كشورهای اروپایی نیز، وضعیت به همین بدی بود

آلمان بر جنبش كارگری جهان و  گرفتن هژمونی غیرقابل انكار جنبش كارگری

و « ای توده»حزب )انترناسیونال دوم، همه احزاب اروپایی نیز از مدل حزب آلمان 

لذا با وقوع جنگ امپریالیستی، با وزش این باد . پیروی كرده بودند (بدون فراكسیون

شود وفرو می ریزد؛ یعنی هر یك از  های این احزاب انقالبی ُسست می مخالف، پایه

 .گیرند ها به بورژوازی كشور خود تسلیم و در خدمت آن قرار میآن

های كپنهاگ و بال  كه در كنگره -به عبارتی احزاب سوسیالیست در سراسر اروپا 

خطر جنگ قریب الوقوع را پیش بینی نموده و ضرورت مبارزه انقالبی پرولتاریای 

یمان خویش خیانت ورزیده اینك به عهد و پ -جهانی علیه آن را رسماً پذیرفته بودند 

 .كنند و لزوم شركت در جنگ امپریالیستی را تأیید می

به بیان دیگر، در بزنگاه روبرو شدن با فاجعه جنگ ارتجاعی، بدینسان از آسمان 

بارد و خود رهبری این احزاب  رهبری تصمیم ساز این احزاب، بجای تدبیر، بال می

ماحصل كار آنكه . شوند مبدل میدرمان و بخشی از همان فاجعه  به دردی بی

شود  پاشد و تعطیل می یكسر فرو می -انترناسیونال دوم  -تشكیالت جهانی پرولتاریا 

دادند، در  زیرا رهبران رذل و خیانت پیشه هر یك از احزابی كه آن را تشكیل می

 .خیزند امر كشتار متقابل مردم، به حمایت از بورژوازی كشور خود برمی

صرفاً برای تقویت و گسترش  -بردگان نوین -یلیونها كارگر اروپایی بدین ترتیب م

شدند تا با  ، به مرزها سرازیر«خودی»ارگران ِ انحصارات متعلق به استثم

خود زنی : زنجیران و رفیقان خود در دیگر كشورها به جنگ و مقاتله بپردازندهم

 .حدپرولتاریای جهانی بمثابه یك طبقه وا تمام عیار و فاجعه بار

المللی، سرانجام به جنگ برخاست ولی نه بنفع خودش  اینچنین بود كه پرولتاریای بین

بلكه علیه خودش و در جهت منافع بورژوازی خودی و تقویت و گسترش 

 پرولتاریای آگاه از منافع )بجای فوران آتشفشان سوژه انقالبی . انحصارات متعلق به آن
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. آمد رتجاعی در صحنه اروپا به حرکت درمی، اینك میهن پرستی ا(طبقاتی خویش

پرولتاریا » : گویی همگی فراموش كرده بودند این هشدار بزرگ ماركس را كه

 !«مام میهن نداردپرولتاریا » : ، كه« جهانشمول است

این فریاد خشماگین  -!«سوسیال دموكراسی آلمان به الشه متعفّن تبدیل شده است»

آمد كه به  بر سر خود او وكارل لیبكنشت فرود می -بیش از همه  -رزالوکزامبورگ 

و این قرار . ، کار به اینجا کشیده شده است«سوء تصمیم و تدبیر»سبب كدامین 

هیچ دری گشوده و یا نیمه گشوده، این سرنوشت  گرفتن در پشت درهای بسته، بی

قعیت كه بعبارتی، این وا. شوم و خفت بار به دلیل كدام كوتاهی نصیب آنان شده است

بر موضع انترناسیونالیستی شان  -فقط چند نفر -میلیونی آلمان، چند نفر سهاز حزب 

باید دچار مشكل  پس یك جای كار می. باقی ماندند، محصول تصادف محض نبود

یعنی تصمیمات نادرست پیشین، و یا تصمیمات درستی كه . اساسی بوده باشد

آیند داشته  ی نشد، این فاجعه بزرگ را پیشد ول ای بهنگام اتخاذ می بایست بگونه می

و یا این « بورژوازی بسیار زیرك بوده»در غیراینصورت، صرف گفتن اینكه . است

به وقوع پیوسته است، « خیانت ناگهانی و غیرمنتظره كائوتسكی»وضعیت بخاطر 

بویژه آنكه حزب پرولتری . كند بهیچ وجه شرح و توصیف حقیقی و وافی ارائه نمی

 .از این سرنوشت اسفبار به دور مانده بود روسیه

بكالمی دیگر، اجتناب لوکزامبورگ از قرار گرفتن در این  بن بست، مستلزم 

بوده  پیشینسازی خردمندانه، مستلزم ساز و كار، و تمهیدات اندیشیده  پشتوانه تصمیم

یسم امری كه تحقق آن ممكن نبود مگر با ملحوظ داشتن این امكان كه رویزیون. است

، از اردوی «امپریالیسم -سوسیال»تواندبا تحول كیفی به در سیر پختگی خود، می

 .انقالب بگریزد و به بورژوازی ملحق شود

پیوندد آن است كه با شروع جنگ امپریالیستی،  از اینرو آنچه كه عمالً به وقوع می

 یه استگیرد؛ فقط در حزب روس  را نكبت فرا می هر یك از احزاب پرولتری اروپا 
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 .دو حزب مستقل منشویك و بلشویك: شود ای همزمان دیده می شكوه بگونهكه نكبت و 

لیكن پرسش فربه این است كه چرا بخش اصلی و بزرگتر حزب سوسیال دموكرات 

روسیه توانست كه از این فاجعه، مستثنی بماند؟ بعبارتی این واقعیت كه در سال 

انقالبی ومنسجم و نیرومند اما بقیه  پرولتاریای روسیه دارای حزبی 2924

نبوده بل مؤید آن است كه « اتفاق»كشورهای اروپایی فاقد آن هستند، امری از سر 

در دوران ، «ای توده»بر خالف نظر لوکزامبورگ، رویكرد ماركس در باب حزب 

بدیگرسخن، گذار . دیگر نه فقط كارآیی ندارد بلكه خطرناك نیز هست امپریالیسم

ای است ولذا  داری از رقابت آزاد به امپریالیسم، معّرف مرحله تاریخی تازه سرمایه

توان با بكارگیری ساختاری از حزب كه مربوط به مرحله پیشین است به امر  نمی

بعبارتی هرنگرش صلب . نائل آمد ،(در شرایط جدید)پیشبرد حقیقی مبارزه پرولتاریا 

معنی کاریکاتوریزه کردن این وسخت به آموزشهای مارکس وانگلس، درواقع ب

را از زمینه ای مشخص  رویکرد سازمانی آنها آموزشهاست ولذا نباید و نمی توان 

 :به زمینه  دیگرگونه ای وصله کرد

داری  نه ماركس و نه انگلس آنقدر زنده نماندند كه تا عصر امپریالیستی سرمایه»

امپریالیسم و »لنین، )« .شروع نشد ببینند 2191 -2933جهانی را كه زودتر از 

ای  گیری رویزیونیسم بمثابه پدیده این بمنزله آنست كه شكل (.«شكاف در سوسیالیسم

فراگیر كه تمامی احزاب كمونیست جهانی را شامل شود، در دوره ماركس و انگلس 

هنوز عینیت نیافته بود ولذا اساساً بحث بر سر لزوم یا عدم لزوم تغییر ساختار 

 .توانست مطرح باشد انقالبی پرولتاریا، نمیحزب « ای توده»

بعبارتی دیگر، انسان ناچار است در میان امكانات معینی كه خود وی در تعیین آنها 

ها  یعنی انسان نمیتواند َورای چارچوب. نقشی نداشته است، به تفكر و فعالیت بپردازد

. اقدام نماید های تاریخی خویش بیاندیشد یا به تعیین مسیر تفكر خود و محدودیت

 از آن استفاده  سرمایهماركس در  كه « عایق تاریخی»دار و پُرمغز ِ  اصطالح معنا
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 :نویسد  دارد آنگاه كه میمیكند بیانگرهمین موضوع است ونیزهمین مفهوم را مدنظر

شان  كند، اما برعكس، وجود اجتماعی آگاهی انسان نیست كه وجودش را تعیین می»

 2«.كند ها را تعیین میاست كه آگاهی آن

« واقعیت»امكان توسعه مییابد كه ئوری تا آن حدودی خودمختاراست وسخن، تبدیگر

به آن تحمیل كرده و در عین حال برایش مجاز شمرده است، و نه كمال مطلوب 

تابع همان چیزی است كه وی  ،(ماركسیسم)یا به بیان دیگر، حّد پیشرفت نظریه . خود

 .شرایط تاریخی: آن برگماشته شده است به تحلیل و دگرگونی

توان گفت كه نظریه ماركس و انگلس در باب ساختار حزب سیاسی  از اینرو می

 .های زمانه را بر پیشانی دارد پرولتاریا، ُمهر محدودیت

 ای فراگیر با بدیگر كالم در عصر لنین است كه جنبش انقالبی پرولتاریا بگونه

ای  شود كه ماركس و انگلس تنها به گونه بان میای دست به گری وضعیت و مسأله

به عبارتی  گذار . با آن مواجه شده بودند (فقط در انگلستان)جزئی، نارس و محدود 

داری از رقابت آزاد به انحصار، در واقع بمنزله ظهور رویزیونیسم، یعنی  سرمایه

یا محسوب به فرایند مبارزه طبقاتی پرولتار عامل جدید قدرتمندیبمنزله ورود 

. شود كه لحاظ گرفتن آن برای مبارزه پرولتاریا نقش اساسی و تعیین كننده دارد می

، سیر حركت ماركسیسم به «عامل جدید»چرا كه از این ببعد و به سبب ورود این 

قاعده مندی بخود می گیرد و از منطق ویژه ای تبعیت می  ناگزیر، نوعی انتظام و

ربردارد كه نوع خاصی از رویزیونیسم، ممكن است امری كه این هشدار را د. کند

از كار درآید و سرسختی كند، و در مسیر پختگی و جهش دیالكتیكی به « با دوام»

اش، یقیناً عالئمی از  سیری كه پیش از رسیدن به نقطه جهش نهائی. حركت بیفتد

م خود صادر خواهد ساخت كه برای انقالبیونی كه تبدیل كّمیت به كیفیت را فه

بینی  را قابل پیش « جهش»كند و وقوع این  اند، نقش هشدار دهنده ایفاء می كرده

 ماركسیستی  پیش بینی ای كه جلوی غافلگیر شدن را میگیرد و دست جناح. میگرداند
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 .كند حزب را برای اتخاذ تصمیمات مقتضی، باز می

مبارزه طبقاتی به فرایند  (یعنی رویزیونیسم) «عامل جدید»وانگهی، ورود این 

هشداری كه لزوم اندیشیدن به . پرولتاریا، حاوی یك هشدار كلّی و اساسی نیز هست

پایه مادی رویزیونیسم در حزب را،  كنترل و محدود نمودنتدابیری جهت 

بعبارتی رزا حق داشت آنگاه كه خطاب به بلشویكها و لنین عنوان . انگیزاند برمی

گیری رویزیونیسم  ه حزب قادر نیست جلوی شكلساخت كه هیچ بندی از اساسنام می

ان تاریخی از یك جری»در حزب انقالبی را بطور كلّی و برای همیشه سّد كند زیرا 

، «سانترالیسم و دموكراسی»مقاله )« .گذرد ترین پاراگرافها می های ظریف میان بافت

اساسنامه  اما آنچه كه از دید لوکزامبورگ به دور می ماند اینست كه. (2934سال 

بمثابه پایگاه )كارگران فاقد آگاهی مكفی  انبوه شدنحزب بخوبی هم قادر است تا مانع 

به عبارتی . در حزب انقالبی گردد و باید هم به چنین كاری اهتمام ورزد (رویزیونیسم

به فرایند  (رویزیونیسم)« عامل جدید»داری به امپریالیسم و ورود این  گذار سرمایه

دربردارد كه بمحض « ای توده»ی پرولتاریا، این تهدید را برای حزب مبارزه طبقات

اش در پشت سر آن به  گیری دیدگاهی رویزیونیستی، لشكری از حامیان طبیعی شكل

بسیار دشوار خواهد صف خواهند ایستاد؛ امری كه شرایط مقابله موثر با آن را 

بزنگاههای مهم تاریخی  از این هم بدتر و خطر بسیار هولناك آن است كه در. ساخت

، همین «امپریالیسم -سوسیال »و در زمان وقوع جهش دیالكتیكی رویزیونیسم به 

انبوه كارگران فاقد آگاهی مكفی، بدنبال چنین جریانی كشیده شوند و همه چیز را 

به فرایند مبارزه  (رویزیونیسم)« عامل جدید»ازاینرو ورود این . درخود غرقه كنند

 كند ایجاب میریا، امر بازنگری در ساختار حزب سیاسی پرولتاریا را طبقاتی پرولتا

درست بر همین اساس، رویكرد . آورد كه طرحی نو در انداخته شود یعنی الزم می

نباید صرف  -ونیست حزب كم -لنین مبتنی بر آن است كه حزب سیاسی طبقه كارگر

 ن و روشنفكرانسوی كارگراسنامه حزب ازحتی صرف پذیرش اساتمایل اشخاص و
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بلكه فقط مبارزینی درخور مقام . را، بعنوان مالك پذیرش عضویت قرار دهد 

اند كه نه تنها سرسپرده سوسیالیسم بل درعین حال دارای آگاهی  عضویت در حزب

سوسیالیستی مفیدی نیز بوده باشند؛ مبارزینی كه از خودشان دارای مغزاند و از 

ای كه وزش هر باد  رت تحلیل مستقل برخوردارند بگونهقد (حدی از)تفكر مستقل، از 

مخالف، آنان را از اینسو به آنسو نچرخاند و حزب پرولتری را فرو نپاشد و 

شان به كّمیت و  لذا افراد تا زمانی كه سطح مبارزه. پرولتاریا را خلع سالح نكند

ند بدون توانند در مسیر رهنمودهای حزب حركت كن كیفیت مطلوب نرسیده است می

بیانگر امری نسبی است و « پیشرو»چه، مفهوم . برخورداری از عنوان عضویت

هر كارگری به صرف آنكه خواهان سرنگونی سلطه سرمایه است در مقایسه با 

داری به حق و حقوق  كوشد در چارچوب همان نظام سرمایه كارگری كه هنوز می

كمونیست محل تجمع شود، اما حزب  محسوب می« پیشرو»خود برسد، یقیناً 

کارگران وروشنفکران  تواناترینیعنی  ها ترینپیشروان نیست، محل تجمع پیشرو 

 .پرولتری است

بنابراین به این سئوال كه رویكرد ماركس نسبت به ساختار حزب پرولتری 

و آن این . توان پاسخی دیالكتیكی داد رویكردی درست است یا نظریه لنین، فقط می

در كس رویكردی درست است و هم نظریه لنین، منتها هر كدام كه هم رویكرد مار

دوره  -داری رقابت آزاد بدیگر كالم، اگر در دوران سرمایه. شرایط تاریخی خودش

حزب كمونیست، به عنوان تنها گزینه ی « ای توده»ساختار  -ماركس و انگلس 

داری  رمایه، در دوران س(كه یقیناً اینچنین نیز بوده است)شد  درست محسوب می

به  («رویزیونیسم»یعنی )  انحصاری یعنی در دوره ظهور و ورود این عامل مهم تازه

فرایند مبارزه طبقاتی، یگانه شكل سنجیده برای امر حزب سازی همانا حزب 

این تغییر در شكل و آرایش حزب انقالبی طبقه . خواهد بود ای انقالبیون حرفه

 داری به  چشم پوشی كه گذار سرمایه قابل  غیر تأثیری است كارگر، در واقع نتیجه 
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امپریالیسم یعنی تغییر در شرایط ابژكتیو مبارزه طبقاتی، بر جنبش انقالبی پرولتاریا 

، هر گونه مشابه سازی و (وقابل توجه آقایان پایدار و حکیمی)لذا . گذاشته است

، بمعنای آن (ریالیسمیعنی در دوران امپ)الگوبرداری از ساختار حزب آلمان، اینك 

 .پیشاپیش واگذار کرده باشیم است که نتیجه ی نبرد بعدی را

های شكلی و  به عبارتی لنین در مقابله با دگماتیسم خرده بورژوایی و گونه برداری

پالتو، یقیناً چیز خوبی است، : جوید المثل سود می شان، بارها از این ضرب ظاهری

توان گفت كه رویكرد ماركس نسبت به  مین سان میبه ه -!اما نه برای فصل تابستان

كه فرمول پیشروی  -« ای توده»رویكردحزب  -ساختار حزب انقالبی پرولتاریا 

داد، اینك  داری رقابت آزاد را به دست می جنبش انقالبی پرولتاریادر دوران سرمایه

مرگبار داری انحصاری در واقع به ضد خود یعنی به فرمول  یعنی در دوران سرمایه

، همیشه با تئوریچه، كامالً طبیعی و ضروری است كه . گردد این جنبش مبدل می

« ای توده»لذا پافشاری بر خصلت . فرایند خود تاریخ، تعمیق یابد و دگرگون شود

اشتباه  - دردوران رویزیونیسمیعنی  -حزب سیاسی پرولتری دردوران امپریالیسم 

از ایجاد فراكسیون نیز بر آن افزوده شد تا  امتناع. اساسی رهبری حزب آلمان بود

. مجموعه شرایط برای وقوع فاجعه شكست حزب آلمان، زمینه سازی و تكمیل گردد

نادیده گرفتن امكان خروج : و اینكه هر دو اشتباه از منشاء واحدی برخوردار بود

رویزیونیسم از دامنه ماركسیسم، و بطریق اولی، نادیده گرفتن نحوه شدمان 

 .ركسیسم و قانون دیالكتیكی آنما

 .الزم است که اشاره ای به رویکرد آقایان پایدار وآذرین داشته باشیم لیکن دراینجا

 :مینویسد -به بعد  2930از  -پایدار در توضیح رویكرد فراكسیون بلشویكی 

تأكید بر انقالب، ضرورت قهر، سرنگونی دیكتاتوری تزار و تسخیر قدرت سیاسی »

های  پایه ای حزب انقالبیون حرفه. اصلی این محور اساسی را تعیین میكردتار و پود 

 «.واقعی اعتبار خود را درست در همین جا و برروی همین محور استوار میساخت
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، «طبقه كارگر« ای سازمان توده»و « حزب»علیه تئوری دو تشكیالتی یا نظریه جدایی ») 

 (41، ص 2017دوم اردیبهشت 

، ای حزب انقالبیون حرفههای واقعی اعتبار  ه نیست كه از نظر لنین پایهپایدار متوج

تهدید خروج آن از  و رویزیونیسمو ظهور  امپریالیسمداری به  همانا گذار سرمایه

تأكید بر انقالب، ضرورت قهر »گرنه، مسائلی چون  بوده است؛ و  دامنه ماركسیسم

آلمان  ای تودهیاد شده بتوسط حزب مسائلی بود كه در دوره « و تسخیر قدرت سیاسی

مگر آنكه گمان كنیم كه رزالوکزامبورگ هرگز بدنبال انقالب و . نیز پیگیری میشد

 !!سوسیالیسم نبوده است

، ای حزب انقالبیون حرفهانگیزه لنین برای طرح ایده به عبارتی دیگر، آقای پایدار از

بجز محدود كردن پایگاه  ای كه چیز دیگری نبود انگیزه. هیچ سردر نیاورده است

 .رویزیونیسم در حزب انقالبی سوسیالیست

علیرغم تغییراتی كه  -های پایدار و حكیمی  قابل ذکراست که نظریه بااین وجود

برخوردار بوده كه در این جمالت  فصل مشتركلیكن همیشه از یك  -داشته است 

انقالبیون »زب متشكل ازمی کوشد با ایده ح پایدار نیزدیده میشود یعنی آنگاه که او

 :مرزبندی کند« ای حرفه

واژگان حزب در ادبیات ماركس در هیچ كجا و به هیچ نحوی از انحاء مجوزی »

مطلقاً به معنی یك سازمان سیاسی مركب از مشتی »و « برای این تمایز نبوده

دراین دوره اساساً طبقه »، ولذا  (همانجا)«.عناصر داعیه دار كمونیسم نبوده است

احزاب  کارگرهیچ حزبی ازسنخ احزاب قرن بیستمی نداشته است که قیاس آن با

 (27همانجا، ص)«!!بحث باشد مورد دیگر

سازند  ای را مطرح می به عبارتی دیگر، پایدار و حكیمی در واقع سئوال هوشمندانه

كه نشانگر آن است كه ایشان این مغایرت غیرقابل تردید میان نظریه حزبی لنین با 

 .اند كرد ماركس و انگلس را دریافتهروی
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. من در باال، سعی كردم كه پاسخ این سوال مهم و اساسی پایدار و حكیمی را بدهم

البته نباید تصور شود كه ایرج آذرین پاسخی برای این سؤال دائمی ومهم پایدار و 

بعبارتی  -!از پس این كار برآمده است« بخوبی»حكیمی ندارد، برعكس، آذرین 

نازک بینی درخورتحسین شان، در رابطه  حکیمی با و آنگاه که پایدار دیگر،

 «توده ای» چراتشکیالت سیاسی باساختارسازمان سیاسی طبقه کارگر می پرسند

مدل لنینی آری؟، آذرین نوشته « انقالبیون حرفه ای»ازنوع مارکسی نه، و سازمان 

م جزء این عبارت است با واقعاً مشكل با كدا ".ای انقالبیون حرفه"»  :است

 (41، ص «بیراهه سوسیالیسم»)!!« ... اش؟ ای" حرفه"اش یا با "انقالبیون"

آن حد ساده لوح است که گمان میكند مشكل  بله، همانگونه که پیداست آذرین تا

و بدینسان در ادامه و  )!( است« عبارت»حكیمی و پایدار، با یكی یا هر دو جزء این 

، («بارو»نشریه  44تا اوایل صفحه  41از اواخر صفحه ) صفحهحجم بیش از یك در 

را « ای حرفه»و « انقالبی»همچون یک مالّلغتی مبتذل میكوشد این دو كلمه، یعنی 

لُّب كالم آذرین و نتیجه  -!، معنا كند ای یك به یك و به كمك مثالهای عدیده بگونه

یعنی كسی كه « انقالبی»ه خاصیّت، آنست ك اش از این روده درازی بی گیری نهایی

یعنی كسی كه بطور تمام وقت مشغول به « ای حرفه»انقالب را دوست میدارد، و 

 !!چنین فعالیتی میباشد

اش، در رد و انكار کارسازبودن هرگونه  به دیگر سخن، آذرین در نوشته یاد شده

مدعی  با دیدگاه پایدار و حكیمی، بیش از یكبار« فلسفی و متدولوژیك»برخوردهای 

این هم برخورد . به رویكرد آنان انجام دهد« ای پایه»شده كه قصد دارد برخورد 

 !!او« ای پایه»

است قلم  به بیانی دیگر، حرمت قلم بایدنگاه داشته شود یعنی انسان فقط آنگاه مجاز

 جنبش کارگری بگشاید، یا بدست گیردکه بتواندمساله ای راتشریح وگره ای ازکار

 به »لیکن اگرانسان بخواهد. اله ای را بطور صحیح مطرح گردانددستکم صورت مس
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 !، نتیجه اش همین خواهد شد که می بینیم«هرحال حرفی زده باشد

 !پنج انگشت رابازکند گوید یک وجب از کرامات شیخ ما چه عجب

ی «صورت مسأله»مخلص كالم آنكه، آذرین درنهایت کم ِخَردی،اساساً متوجه 

اند، نشده است؛ پس چگونه  انه ای كه پایدار و حكیمی مطرح نمودهدرست و تیزبین

 میتوانسته پاسخ و راه حل آن را بدست دهد؟

آن  نظریه ی حزبی لنین، چیزی از بعنوان منتقرکه نه پایدار بنابراین دیده میشود

اینکه دفاع ِجزمی و تهی ازخرد ِآذرین  و. نه آذرین بعنوان مدافع ِآن سردرآورده و

 از است؛ و«طالبان وار» واقع نوعی دفاع ِ ، درای انقالبیون حرفهده حزب ازای

حیاتی را اینچنین سطحی و بی بنیان جلوه می دهد،  بدیع، عمیق و ۀآنجائیکه این اید

 .بیشترین آسیب رابه آن وارد می سازد

 .بازگردیم به بحث اصلی

رسید  ر، بنظر میمیلیون كارگ سهای و عضویت  هر چند در نگاه اول خصلت توده

كه در مقایسه با حزب روسیه، حزب آلمان است كه برگ برنده را در دست دارد؛ 

تر وجود دارد كه به راحتی بر این  تر و ذاتی اما نتیجه كار ثابت كرد كه چیزی باطنی

چیزی كه . كند ای را ایفاء می چربد و نقش كارساز و تعیین كننده می« مزیت فریبنده»

 .ساخت ای سنگین را تحمیل خواهد وجود آن، هزینهنادیده گرفتن 

گوئی گردونه  دیالكتیك، معنا و مفهوم خود  2924اوت  4بدینسان بود كه در ! آری

رحم، كسانی كه بر  را كف دست رزا لوکزامبورگ گذاشت و بر اساس منطقی بی

ف چه، دیالکتیک تاریخ، باکسی تعار. حضور ِآن چشم فروبسته بودند را، سزا داد

 !ندارد

این مجازات سنگین شامل تمامی كسانی شد كه نسبت به این سخن هگل غفلت 

هر جا حركتی است، هر جا زندگی حضور دارد، هر جا چیزی در »:ورزیده بودند

 1«.آید، دیالكتیك دست اندر كار است دنیای عملی به اجرا درمی
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ن سیر حركت ولذا از ماهیت از اینرو، مادام كه حزب پیشاهنگ نتواند از دیالكتیك ای

آن آگاهی یابد، مادام كه این موضوع به صورت رمز و راز باقی بماند، این 

ای كوركورانه و فراسوی درك و فهم یا نظارت و تسلط وی عمل  بگونه« دیالكتیك»

اختیاری كامل ِخرد نسبت به  لذا حاصل كار چیزی نخواهد بود مگر بی. خواهد كرد

 .ودستی ِمطلق ِآگاهی در برابر زندگیسیر امور وقایع؛ فر

، از قلمرو قدرت و اراده رهبری حزب آلمان «دیالكتیك»اینچنین بود كه این 

و اینكه  0.كند گریزد و همچون نیرویی كور و ویرانگر، همه آرزوها را فنا می می

برای  2924اوت  4تر و بزرگتر از صحنه اروپا در  هیچ آزمایشگاهی واقعی

بعنوان قانون ضروری حركت ماركسیسم ولذا برای اثبات « دیالكتیك»مشاهده این 

و مضافاً، نظریه . نظریه حزبی لنین و بطالن رویكرد رزالوکزامبورگ، وجود ندارد

، در (2924اوت  4)ی تروتسكی نیز، در این زمان «آشتی طلبانه»لنین با دیدگاه 

شود كه تعارض در  و اثبات مییابند  گستره تمامی اروپا رودررو و مستقیماً تالقی می

معنا  صرفاً تقابلی صوری و بی -برخالف تصور ترتسكی  -درون حزب پرولتری 

نبوده، و این « انطباق با طبقه كارگر»های فكری مختلف در جهت  میان جریان

 4.تا چه حد از حقیقت امور واقع به دور بوده است« داستان جن و پری»

سال پس ازاین رخداد و هنگام نگارش کتاب شگفت آوراست که تروتسکی بیست 

نظرتئوریک این موضوع رافهم می کند و نه به بزرگی  ، نه از«زندگی من»

به  معموالً » :اهمیتش واقف میشود؛ چراکه درباره مناقشه اش بالنین، می نویسد

بلکه درارتباط باموضوعاتی  استراتژیک نبودند مسائلی مربوط میشدکه بنیادی یا

 !«.سیاست سازمانی بودندفرعی چون 

بهرترتیب، ناكامی چشمگیر و تمام عیار حزب پرولتری آلمان در مبارزه علیه جنگ 

درست هنگامی كه این حزب در موقعیت انجام آن قرار  -و مبارزه برای انقالب 

 رهبری جناح چپ حزب  نامكفی بودن بینش تحلیلی  تواند گواه   تنها می -گرفته بود 
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 .ویژه لوکزامبورگ از سیر حركت این تضاد بوده باشدآلمان و ب

به عبارتی انحطاط كلی حزب پرولتری آلمان و متعاقباً شكست انقالب در آن كشور، 

ای اساسی از واقعیت فرایند مبارزه  در وهله نخست به سبب آن بود كه سویه یا جنبه

در تاریكی باقی  طبقاتی پرولتاریا در دوران امپریالیسم، برای رهبری حزب آلمان

ای از تمامیت  بمثابه جزء، بخش یا پاره)و آن اینكه، سیر حركت ِماركسیسم . مانده بود

پذیرد  ، خود نیز از گذرگاه فرایند تضادمندی تحقق می(فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا

ای است و قوانین ضروری و منحصر به فرد، مسیر آن را تعیین  كه تابع منطق ویژه

امری كه ناآگاهی نسبت به آن، در واقع علت اصرار آلمانها بر پیگیری . كند می

و از سوی ترتسكی، علت )بوده است « ای و بدون فراكسیون توده»ساختار حزب 

حزب « ای و بدون فراكسیون ِ  توده»این پافشاری بر خصلت . («آشتی طلبی»نظریه 

وشت حزب پرولتری و انقالب ای بالقوه، سرن پرولتری، از همان ابتدای كار و بگونه

داد یعنی سیاستی مرگبار و نوعی خودكشی محسوب  آلمان را زیر ضرب قرار می

چرا كه عمالً نتایج و پیامدهای شومی را ببار آورد كه رهبران جناح چپ . شد می

 .كردند اش نمی حزب آلمان به هیچ وجه خواهانش نبودند و پیش بینی

آن قرار داشت و حزب مزبور «مقّدمات » ، در حزب آلمان« مقّدرات » بیك سخن،

، پیش از آنكه به وادی جنگ امپریالیستی كشیده شود، نبرد را به سبب این فقر قابلیتی

بعبارتی تبدیل حزب انقالبی آلمان به ضد خود، هرگز امری اجتناب . باخته بود

لذا كسانی . شد ناپذیر نبوده بلكه تماماً به ضعف نظری رهبری این حزب، مربوط می

شرایط ابژكتیو »كه همیشه مسئولیت شكستها و رخدادهای نامیمون را به گردن 

، خود نیز بخشی از همان شرایط «نظریه»افكنند، متوجه نیستند كه  می« نارس

 .شود كند و تبدیل می ابژكتیو است و به آن گذار می

یا مستلزم كنش بعبارتی دیگر، از آنجایی كه پیشبرد مبارزه عینی طبقاتی پرولتار

 یعنی كوتاهی در  -قوانین فرایندها  در فهم و درك  شناخت نیز هست، پس كوتاهی 
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در واقع بمنزله كوتاهی در تدارك اسباب و وسایل پیروزی انقالب  -« نظریه»

بدیگرکالم، اگرقرارباشد پیشرفت واقعی مبارزه پرولتاریا جّدی . شود محسوب می

 .نظریه پردازی راهم جّدی گرفت ، تفکر وگرفته شود، باید عقالنیت

این حقیقت که نظریه، ازجنس ِ عمل است، همان مضمونی است که مارکس  لذا

ازجمله )نقص اصلی تمامی ماتریالیسم »: مدنظردارد تزهائی درباره فوئرباخدر

تنهابه شکل ابژه  تابه امروز این است که ابژه، امرمحسوس، را (ماتریالیسم فوئرباخ

د درک میکند؛ ونه بعنوان فعالیت محسوس انسان، پراکسیس؛ نه به صورت یاشهو

 «.امرذهنی

به هرترتیب، با وقوع جنگ امپریالیستی، مبارزه طبقاتی در روسیه در خط سیری 

افتد چرا كه در باب ساختار حزب  یكسر متفاوت با مسیر آلمان و اروپا به جریان می

در  لذا. ای را در پیش گرفته بود ر جداگانهپیشاهنگ، بلشویسم با شجاعت تمام، مسی

یابند در  بزنگاه جنگ امپریالیستی، شرایط مطلوبی كه بلشویكها خود را در آن می

به عبارتی . شان در درك و فهم ماهیت رویزیونیسم است واقع ثمره قابلیت و توانائی

تیكی یعنی جهش دیالك)روسیه، ملزومات و سازوكارهای مواجهه با چنین رخدادی 

گی مطلوبی با آن روبرو  را از پیش فراهم ساخته بود و از اینرو با آماده (رویزیونیسم

وقایع، سوژه را بمعنی واقعی آن فعال  امور چه، آگاهی و شناخت از منطق سیر. شد

این . سازد كند یعنی امكان دخالت مؤثر و دلخواسته را در این فرایند، مهیا می می

 :دهد ارائه می« رادیكال»ت كه ماركس از مفهوم دقیقاً همان تعریفی اس

گامی در نقد فلسفه حق »)« .هاست رادیكال بودن به مفهوم لمس كردن ریشه واقعیت»

 ۵(«هگل

 نیز اینبار و 2924 اوت  4یعنی دوسال پس ازفاجعه 2921بکالمی دیگر درسال 

 و می کشددرجدل با تروتسکی، لنین بطورکامل پرده از راز و رمز این فاجعه بر

 : ، پاسخ میدهد«کزفلک ِبی مدد چون بَرهیدی؟ بگو» : گوئی درمقابل این پرسش
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امکان خروج ِآن ازحریم داخلی  رویزیونیسم و« پختگی ِ »ورشدن برسیردیده 

 .حزب انقالبی پرولتاریا مارکسیسم و

بنابراین، شاه بیت كشف لنین مربوط به تهدیدی است كه از سوی گرایش 

یعنی . ، متوجه جنبش انقالبی طبقه كارگر خواهد شد«پختگی»سم به رویزیونی

در )كند و هم  ای را الزامی می درست همان چیزی كه هم حزب انقالبیون حرفه

امری كه بغیر از روسیه و از سوی لنین، در هیچ . ایجاد فراكسیون را (صورت لزوم

ی نیازهای پراتیكی كجا مورد درك و مبنای عمل قرار نگرفت و از اینرو پاسخگو

 .مبارزه طبقاتی پرولتاریا، نشد

داند كه  بیند و می را به وضوح می« جهش»به « تدریج»به عبارتی لنین، تبدیل 

ای اساسی از  های كّمی تدریجی، مرحله ، دقیقاً به اندازه دگرگونی«جهش دیالكتیكی»

رویدادهایی را كه در  و اینكه فقط لنین بود كه منطق و الگوی. آوَرد تكامل را پدید می

دید و  گی بود، به چشم بصیرت می پس ِ منازعات درونی حزب در حال گشوده

درست از همین بابت است كه در سال . شنید را می« رخداد در راه»صدای پای این 

دارد كه چنین رخدادی در  ، پیامبر گونه اعالم میسال پیش از وقوع 4یعنی  2923

 :صدا در می آوَردزنگ خطر را به  پیش است و

شود به  اختالف اساسی تاكتیكی درجنبش كارگری اروپا و امریكا امروز منتهی می»

ای  ، مبارزهدر حال جدا شدن از ماركسیسم استمبارزه علیه دو گرایش بزرگ كه 

 .كه واقعاً تبدیل به تئوری غالب در جنبش شده است

سندیكالیسم آنارشیستی، ) آنارشیسمو (رفرمیسم - اپورتونیسم)گرایش رویزیونیسم  این دو

هستند، هر دو این جدایی از تئوری ماركسیستی كه در جنبش  (سوسیالیسم آنارشیستی

كارگری امروز غالب است و از تاكتیكهای ماركسیستی كه در اشكال مختلف در 

ای كارگری  اختالفات جزیی مختلف در سرتاسر بیش از نیم قرن تاریخ جنبش توده

 دهد كه این  تنهایی نشان می حقیقت به  این . رهای متمدن دیده شده استدر تمام كشو
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و یا حتی ناشی از  -تواند ناشی از اتفاق یا اشتباهات افراد و گروهها  جدائیها نمی 

دالیل اساسی در سیستم اقتصادی و در . نفوذ تعصبات ملی و سنتی و غیره باشد

ی نهفته كه متداوماً باعث اینگونه جدائیها دار ماهیت تكاملی تمام كشورهای سرمایه

دسامبر  21،منتشره در 2ازوزدا شماره  -«اختالف در جنبش كارگری اروپا»)«.شود می

 (تأكید از من است -2923

بینی و هشدار آشكار لنین درباب این خطر قریب الوقوع كه احزاب انقالبی  لیکن پیش

لنین : چ پژواكی نیافت و درك نشدكرد، در هیچ كجای جهان هی جهان را تهدید می

 1.مانَد دراین فرایافت سرنوشت ساز، یّكه و تنها باقی می

بایست،  اندازی كه لنین عرضه كرده بود، همانگونه كه می چشم 2924اوت  4اما در 

در این است كه در وضعیت « نظریه»چه، بزرگترین خدمت . درست از آب درآمد

فرسایند و از دلش  را مشخص سازد كه آن را میای  موجود چیزها، نیروهای نهفته

كه این تكامل به  -آیند، یا بعبارتی، گرایش تكامل و آن نقطه منطقی نهایی  بیرون می

درست اینجاست كه اقدامات . را به ما نشان دهد -رود  نحو عینی به سوی آن پیش می

بارتی این مجهز شدن بع. كند ما و چگونگی این اقدامات، نقش تعیین كننده را ایفاء می

آورد كه اقدامات ما در كنش متقابل كور نیروها،  به شناخت، امكان آن را فراهم می

آگاهانه دخالت كند و مبارزه پرولتاریا را به مسیری بیافكند كه پربارترین حاصل را 

دقیقاً اینچنین است كه نظریه ماركسیستی . بدست دهد و موافق تدبیر ما شود تقدیر

 جنگ افزار نظری، اهمیت خود را به عنوان «رهایی پرولتاریا علم»بعنوان 

ای كه نادیده گرفتن آن به معنای تعطیل  خصیصه. كشد پرولتاریای رزمنده به رخ می

 .عقل در برابر سیر امور وقایع است

به كالمی دیگر نظریه اصیل از این استعداد و موهبت برخوردار است كه به پیش 

آنچه كه »چرا كه . تشخیص دهد -پیش از وقوع آن  -زرگ را بنگرد و رخدادهای ب

 ، آنست كه هر «نظریه»بعبارتی قصد و نیت . «هست (اینك)به وقوع خواهد پیوست، 
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جریانی را بررسی كند تا دریابد كه هر صَوری از هستی، چگونه و از كجا به 

اش  او، آیندهصورت آنچه كه اینك هست درآمده و بر اساس وضعیت پیشین و حال 

. ای است میان گذشته و آینده چرا كه لحظه حال در واقع میانجی. چه خواهد بود

شناختی كه دست انسان را برای عمل مؤثر و بهنگام، برای پیشگیری از وقوع 

لیكن اگر چنین توقّعی . كند فاجعه، و بطور كلی برای پیشبرد مبارزه انقالبی، باز می

علم رهائی »رفت، اگر ماركسیسم به عنوان  نمی («ریهنظ»در مقام )از ماركسیسم 

اش به  از چنین قابلیتی برخوردار نبود، آنگاه برای پرولتاریا و مبارزه« پرولتاریا

قدرت نظریه ماركسیستی، قدرت برای زیرو زبر ساختن واقعیت . ارزید ُمفت هم نمی

ریا به پشیزی هم جامعه بورژوایی است و گرنه آراء ماركس  و انگلس برای پرولتا

 :ارزید نمی

سه منبع سه جزء »لنین، )«.انتهای آموزش ماركس در درستی آن است علت قدرت بی»

 :نویسد می« نظریه»و همچنین لوكاچ درباره كاركرد . («ماركسیسم

تواند ازعهده این  انسان می. بایست بتواند حال را به عنوان شدمان دریابد انسان می»

شان،  كه در حال گرایشهایی را ببیند كه در پرتو تكامل دیالكتیكیكار برآید به شرط آن

های تحول یابنده تاریخ واقعیتی برتر از  گرایش»چرا كه « .تواند آینده را بسازد می

 7«.دهد امور واقع تجربی را تشكیل می

ماركسیسم به عنوان نظریه انقالب پرولتاریایی، در   به همین سان یكی از شروط

حزب انقالبی . نبض رخدادها و اشراف نظری بر سیر امور وقایع استدست داشتن 

را، موضوع عمل معطوف به « حوادث ِ در راه» پرولتاریا باید قادر باشد آینده و

درغیراینصورت، یعنی اگر قرار باشد كه حزب سیاسی . آگاهی خود قراردهد

نده و قاصدك هایی كه پرولتاریا، منطق امور وقایع را درنیابد، و نیزعالئم هشدار ده

دهند را نادیده بگیرد آنگاه تنها كاری كه از دستش  می« رویداد»خبر از وقوع 

 1. برخواهد آمد آنست كه دم به دم بُهت زده و غافلگیر شود
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یعنی تشکیالت ) در یك كالم، تئوری انقالبی را میتوان وساطت، و نهاد ِپیشبرد ِآن

بین  (ب کمونیست، بعنوان وسیله ی این وساطتطبقه کارگر و دردرجه ی نخست حز

 ازاینرو پیش بینی تحوالت اجتماعی و. اوضاع حال وآینده ی جامعه تعریف کرد

اقتصادی آینده و یافتن راه كار دخالت مؤثر درآن، خصوصیت اساسی و جزء 

. الینفكی از مقوله های ماركسیسم درمقام برترین نظریه علمی محسوب میشود

 :كند اینگونه توصیف می وكاچ آنراموضوعی كه ل

وضوح تئوریك حزب تنها زمانی ارزش دارد كه در سطح عام و صرفاً تئوریك »

انجامد؛ به عبارت  بازنماند بلكه همواره به تحلیل مشخص از اوضاع مشخص بی

دیگر، صحت تئوریك آن همواره صرفاً مبین احساس عمومی وضعیت انضمامی 

همه تردیدهای توده ها و حتی به قیمت انزوای  بنابراین حزب علیرغم. است

اش باید از یكسو دارای وضوح و استواری تئوریك كافی برای استقرار در  موقت

از سوی دیگر، باید دارای چنان انعطاف و توانایی آموختنی از . مسیر درست باشد

باشد، آن  های حیات توده ها، هر قدر هم كه آشفته آنان باشد كه بتواند از تك تك جلوه

 9«.امكانات انقالبی را كه خود توده ها نیز از آن نا آگاهند، برگزیند

. شود حتی در موقع تسخیر قدرت سیاسی نیز موضوع دقیقاً به همین نحو مطرح می

تناسب )، بیانگر مقطع خاص و گذرایی از روند مبارزه طبقاتی «لحظه»چرا كه این 

شود كه هم  ناگهان با وضعیتی مواجه میاست كه در آن، جامعه به  (قوای طبقاتی

« امر ممكن»لیكن . تحمل ناپذیر است و هم حاوی امكان چیزی دیگر، امكان تحول

را در « لحظه»رولتاریا است كه چیزی اجتناب ناپذیر نیست بلكه حزب سیاسی پ

ای بهنگام  لذا در صورتی كه اقدام مناسب و بگونه. آفریندرا می« امر ممكن»مییابد و 

نجام نپذیرد، درصورتیكه حزب كمونیست غفلت ورزد و كار از كاربگذرد، آنگاه نه ا

این به معنای آن . مواجه خواهد شد« واگشت اجتماعی»فقط با شكست بلكه متعاقباً با 

 بتوسط پرولتاریا، تسخیر قدرت سیاسیدوباره مسدود میشود و« امر ممكن»ت كه اس
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حزب، و هم اقدام  «تعلل»بنابراین هم . بیافتد حتی ممكن است دهها سال به تعویق

بیانگر آنكه حزب انقالبی  مرانقالب مرگ آفرین خواهد بود وآن، برای ا«زودرس ِ »

 .درتشخیص نبض زمان، کارآیی الزم را نداشته است

به آنسوی آئینه ی واقعیت ِامورجاری راه  بتواند بعبارتی دیگر، حزب کمونیست باید

ببیند که دیگران برای دیدنش باید درانتظارگشایش  آینده ای را این رو از یابد، و

 حزب سیاسی پرولتاریا باید بتواند نبض امور. ، بنشینند(گشایش وضعیت) رخدادها

 .وقایع را دریابد تا از این طریق به متن آن راه یابد

 وقایع، برای حزب انقالبی درحکم مرگ و بیک سخن، اِشراف نظری برسیرامور

 چه، درشرایط توفانی عصرامپریالیسم، درکشاکش بیرحمانه ترین و. استزندگی 

حزب انقالبی ای  -نبردطبقاتی  -درعین حال پیچیده ترین وظریف ترین نبرد تاریخ 

، دائماً درچنگ رخدادها واقع شود، ه سبب بی دانشی و ضعف قابلیتی اشکه ب

 !محکوم به نابودیست، که حقّش این است

 

 نابغه انقالبیلنین به عنوان 

مهمترین دستاورد لنین این بود كه سیر حركت رویزیونیسم به سوی پختگی و 

یعنی پیشروی و . مورد بررسی قرار داد (انضمامی)گی را به نحو تاریخی  گندیده

تكامل تضاد درونی ماركسیسم را به عنوان فرایندی كه در امتداد زمان آشكار 

 بعبارتی. ، در نظر گرفتواقعیت جاریاز  سازی سرنوشت ۀشود، به مانند سوی می

لنین كوشید تا این پدیده سیال، سیر حركت و فرایند پیشروی تضاد درونی ماركسیسم 

اش، مورد كنكاش و شناسایی  هایش، در همه حاالت احتمالی را در همه ابعاد و جنبه

اتخاذ امری كه امكان پیش بینی وضعیت آینده ی این تضاد ولذا آمادگی . قرار دهد

به سخنی دیگر لنین . تصمیمات شایسته و بایسته را برای وی مقدور و میسر ساخت

 منازعات روزمره )در پس ِظواهر  رویدادهایی كه  یعنی الگوی  واقعیت   دیالكتیك
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 این تضاد « گردیدن»بیند و نحوه  گی بود را به عینه می ، در حال گشوده(درونی حزب

ی وی نه فقط در خود منازعات روزمره درونی حزب، یعن. كند را كشف رمز می

كوشد از پوسته و نمود ظاهری آن برگذرد و به درون نفوذ كند  درگیر است بلكه می

همین ادراك از عنصر . تا دیالكتیك این فرایند و چشم انداز آتی آن را دریابد

ی مناسب ضرورت در فرایند تاریخی، در واقع  آفریننده پراتیك  لنین  بود و فضا

لذا مقاومت لنین در مقابل . كرد برای استمرار مبارزه پرولتاریای روسیه را ایجاد می

نقطه فراز نگرشی ، در واقع بمنزله (به رهبری ترتسكی)« آشتی طلبی»موج سنگین 

كه متكی بر بررسی پیشروی واقعی تضاد درونی ماركسیسم  آمد تئوریك به شمار می

یعنی مخالفت لنین با . ستر مبارزه طبقاتی پرولتاریا بودو تكامل دیالكتیكی آن بر ب

رون حزب فراخاسته است، ترتسكی، مبتنی بر این برداشت بود كه تضادی كه از د

پیماید كه الجرم به پیوستن كامل رویزیونیسم به اردوگاه  گی را می حاد شدهاینك مسیر

وضعیت به درستی  این باور بود چنانچه اینلنین بر. بورژوازی خواهد انجامید

تشخیص داده نشود و نتایج عملی درخور از آن اخذ نشود، مؤثرترین سالح 

 .نابود خواهد شد -یعنی حزب سیاسی آن  -پرولتاریا برای انقالب 

گیری خط سیر این تضاد و تشخیص امكان خروج رویزیونیسم از   جان كالم آنكه، پی

ضاد درونی ماركسیسم و چگونگی حیطه ماركسیسم و حزب آن، یا بعبارتی مساله ت

این تشخیص در واقع همان فتح . فراخیزی از آن، در هسته برداشت لنین قرار داشت

چه، وجه تمایز نابغه در این . آوَرد و ظفرمندی باشكوه است كه لنین به چنگ می

های اصلی درون ماركسیسم برای وی روشن است  است كه جوهر حقیقی و گرایش

بیند ولذا حتی آنگاه كه به  هر منازعه روزمره درونی حزب میو آن را در ورای 

پردازد در واقع خط سیر كلّی این فرایند تضادمند  دخالت در این منازعات جاری می

یعنی به آن . و آینده این پویش ساختاری را، تحت دیده بانی دارد و رصد می کند

 ای قاطعانه رقم  ونهچیزی توجه دارد كه در حقیقت سرنوشت كّل عصر خویش را بگ
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شود كه پس از  لنین با چنین معیارهایی بزرگترین متفكری محسوب می. زند می

خصوصاً با احتساب این . ماركس و انگلس از جنبش انقالبی پرولتاریا برخاسته است

ای برای نحوه دیالكتیكی فرایند ماركسیسم،  امر كه تا پیش از آن زمان، هیچ تجربه

 .ستوجود نداشته ا

گی با ظهور رویزیونیسم  بدیگرسخن، در شرایطی كه پرولتاریای جهانی به تازه

ای نسبت به نقش آن نداشته است، این ژرف نگری و  مواجه شده ولذا هیچ تجربه

و . ساخت ش ممتاز می دوراندیشی، لنین را از تمامی رهبران پرولتری هم عصر

رولتری روسیه از سرنوشت شومی نتیجتاً این امكان را فراهم می آورد كه حزب پ

. كشید، مبّرا بماند انتظار تمامی احزاب انتزناسیونال دوم را می 2924كه در سال 

این فرایافت ماركسیستی در باب ساختار حزب پرولتری در  -بعبارتی نظریه لنین 

كند تا جنبش  بدینسان نقش وساطت یا میانجیگری را ایفاء می -دوران امپریالیسم 

. ی پرولتاریای روسیه بر خصلت كوركورانه این تضاد و این چرخه، فائق آیدانقالب

 .گردد واسطه می ، به آگاهی بیعلماین فرایافت ماركسیستی، مانع از فروكاستن 

 

 نقص برداشت لوکزامبورگ و هیلفردینگ از امپریالیسم

دریابد که هایی را  دودیتاش باید مح پرولتاریا برای پی بردن به كم و كیف توانایی

داری به امپریالیسم،  با گذار سرمایهاز اینرو. بندد زیر بارآن، این توانایی را به كارمی

فقط وقتی كه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جدیدی را بشناسد كه خود را 

یابد تا ارزیابی كند كه شرایط جدید پیش آمده، چه  یابد، امكان واقعی می تحت آن می

در . كند ُحكم می -ش  هم در تاكتیكهای او هم بر ابزارهای مبارزه ا -نوع تغییری را

، (داری به امپریالیسم  سرمایه)غیراینصورت كوشش در جهت شرح و تفسیر این گذار

 .شود حاصل شمرده می معنا و بی كوششی بی

 پردازد  درباره امپریالیسم به غور و تامل می به عبارتی لنین نخستین كسی نبود كه 
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 .چرا كه لوکزامبورگ و هیلفردینگ آثار تفسیری با ارزشی از آن ارائه كرده بودند

اما وجه تمایز لنین نسبت به آندو در كسب بینش رادیكال ازمسأله بود و تحول  

ذهن جستجوگر و پوینده لنین درتکاپوی . عرصه عملرادیكال این بینش تئوریك به 

 .بود «گذار»ناشی از این  استنتاجات عملیکشف 

داری از رقابت آزاد به امپریالیسم از سوی لنین،  به دیگر سخن بررسی گذار سرمایه

این گذار یعنی انباشت سرمایه،  شكل گیری  «اقتصادی»تا آنجا كه به بررسی 

پردازد،  نیزپیدایش رویزیونیسم می انحصارات، فوق سود، آریستوکراسی کارگری و

به عبارتی برتری تحلیل لنین از . كند چیزی بیشتر از لوکزامبورگ عرضه نمی

« اقتصادی»در تحلیل  -در مقایسه با هیلفردینگ وبویژه لوکزامبورگ  -امپریالیسم

یعنی مربوط . های عملی ناشی از این تحلیل اقتصادی نبود، بل مربوط بود به فرایافت

را در بود به این امر كه گذار یاد شده و تغییر در شرایط ابژكتیو، چه تغییراتی 

ایجاب  -حزب كمونیست  -های مبارزه پرولتاریا و سالح اصلی این مبارزه  شیوه

بیك كالم لنین به امرتحلیل گذار یاد شده، بعنوان مبنای تئوریك ِعمل ِ سیاسی . كند می

 .نگریست می

 :لذا دواستنتاج عملی شگرف، دستاورد این شیوه نگرش لنین به پیدایی امپریالیسم بود

داری رقابت آزاد داشت و  برخالف انتظاری كه ماركس در دوران سرمایه اول آنكه،

تسخیر قدرت سیاسی را محصول عمل همزمان  پرولتاریا در كلیه كشورهای پیشرو 

تلقی می کرد، اینك یعنی در دوران امپریالیسم و به سبب رشد ناموزون سرمایه، این 

اش  بتداً از ضعیف ترین حلقهداری جهانی ا شد كه زنجیره سرمایه امكان مطرح می

شكسته شود و پرولتاریا در گام اول در كشوری تنها بتواند قدرت سیاسی را تسخیر 

 .، برای انقالب جهانی سود جوید«تخته پرش» كند و سپس از این پایگاه بعنوان

ای به  داری به امپریالیسم منجر به ظهور و ورود عامل تازه دوم آنكه، گذار سرمایه

 در « ظهور»البته این . رویزیونیسم است گردد كه همانا   طبقاتی می مبارزه فرایند 
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سانترالیسم و واقع چیزی نبود كه از دید رزالوکزامبورگ پوشیده بماند چرا كه جزوه 

 (كمی پس از ایجاد فراكسیون در حزب روسیه) 2934به قلم وی كه در سال  دموكراسی

و نشریه احزاب پرولتری آلمان و روسیه به چاپ شود و همزمان در هر د نگاشته می

درك رزا از چرایی و  (2934یعنی )رسد داللتگر آن است كه در مقطع یاد شده  می

و از همین روست كه رزا در . تر از لنین است چگونگی رویزیونیسم، بمراتب عمیق

به گردد  كه موجد شكل گیری رویزیونیسم می« های عمیق اجتماعی وجود پایه»باب 

دهد و نهیب می زند كه مبادا گمان شود كه با صدور  بلشویکهاهشدار می لنین و

توان از پدیدار شدن رویزیونیسم در حزب، جلوگیری  می« های حزبی مصوبه»

 :در توضیح همین امر بود كه لوکزامبورگ رو به لنین نوشت. نمود

لیا و آلمان، تحت تأثیر رویدادهای اخیر در احزاب سوسیالیست فرانسه، ایتا»

اند كه اپورتونیسم را  های روسیه به این امر گرایش پیدا كرده سوسیال دموكرات

ای تلقی كنند كه توسط نمایندگان دموكراسی بورژوایی بدرون  بمثابه عنصر خارجی

بفرض هم كه چنین باشد، محدودیتهای مصوبه در یك . جنبش كارگری راه یافته است

جلو نفوذ عناصر اپورتونیستی بدرون جنبش كارگری را اساسنامه قادر نخواهد بود 

از آنجائیكه هجوم افراد غیرپرولتر بسوی حزب كارگر و عضویت یافتن آنها . بگیرد

در آن، معلول علل اجتماعی عمیقی، چون انحطاط اقتصادی خرده بورژوازی، 

ورشكستگی لیبرالیزم بورژوایی و زوال دموكراسی بورژوایی است، تخیلی 

لوحانه خواهد بود اگر بخواهیم جلوی این موج پرتالطم را با نوشتن فرمولی در  ساده

 .اساسنامه حزب، سد كنیم

های كوچك و محافل خصوصی را تحت كنترل  تواند زندگی فرقهمواد یك اساسنامه می

ترین پاراگرافها  های ظریف  خود درآورد، لیكن یك جریان تاریخی از میان بافت

 «.گذرد می

 واقع همین، در«ماركسیسم و رویزیونیسم»به  اش موسوم مقالهلنین در ل بعد،چهارسا
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 :كند واگویه می -بشکلی دیگر -سخنان رزا را 

چرا  نماید؟ می داری ناگزی جامعه سرمایه  چه عاملی رویزیونیسم را در»

داری  رویزیونیسم عمیقتر از فرق بین خصوصیات ملی و مدارج تكامل سرمایه

داری در ردیف پرولتاریا، همواره قشرهای وسیع  یرا در هر كشور سرمایهز -است؟ 

داری از تولید كوچك  سرمایه. خرده بورژوازی و صاحبكاران كوچك قرار دارند

ناگزیر مجدداً « قشرهای متوسط»یك سلسله . آید بوجود آمده است و دائماً بوجود می

ها، كار در خانه، و تعمیرگاههای ضمائم فابریك)آیند  داری بوجود می بوسیله سرمایه

سازی، در   كوچك كه به علت تقاضای صناعت بزرگ، مثالً دوچرخه سازی و اتومبیل

این تولید كنندگان كوچك جدید هم ناگزیر . (سراسر كشور پراكنده است و غیره و غیره

کامالً طبیعی است که جهان بینی خرده . پرتاب میگردند مجدداً به صفوف پرولتاریا

 «.نماید باز درصفوف احزاب وسیع كارگری رخنه می ورژوازی باز وب

دهد بیانگر  از مفهوم رویزیونیسم ارائه می 2934سخن تحلیلی كه رزا در سال بدیگر

آنست كه از نظر وی، حضور دائمی این تازه پرولترها، نیمه پرولترها و 

شود كه زمینه   می آریستوكراسی كارگری در جنبش انقالبی طبقه كارگر، منجر به آن

و درست در چنین حال و . ای مستمر، فراهم باشد عینی پیدایش رویزیونیسم بگونه

هرتغییری درشرایط  -  توان انتظار داشت با وقوع هرتند پیچ تازه می هوایی است كه

رزا . شودحزب پرولتری سبز رویزیونیسم در -مبارزه طبقاتی پرولتاریا  ابژكتیو

 .گردد« سبز شدن»ندی از اساسنامه حزب، قادر نیست مانع این معتقد بود كه هیچ ب

شكل گیری  اجتناب ناپذیر بودنلوکزامبورگ در توضیح بیشتر همین واقعیت یعنی 

 :نویسد رویزیونیسم در حزب پرولتری است كه می

وجود عناصر بورژوا در جنبش سوسیال دموكراسی، چندان هم تنها عامل ... »

عامل دیگر . كنند، نیست ونیستی كه در بطن آن تظاهر میوجود جریانهای اپورت

 و در تضادهائی  را باید در خود ماهیت مبارزه سوسیالیستی  جریانهای اپورتونیستی 
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حركت جنبش جهانی پرولتاریا بسوی رهایی . اند، جستجو كرد كه ذاتی این مبارزه

جود آمدن جوامع متمدن گی آن در آنست كه از زمان بو كامل، جریانی است كه ویژه

تاكنون، این برای اولین بار است كه توده های خلق، اراده خود را بطور آگاهانه بر 

سازند، در حالی كه تحقق این اراده فقط در  ضد تمامی طبقات حاكم، متجلی می

 .ماوراء چارچوب نظام اجتماعی حاكم موجود امكان پذیر خواهد بود

نند به كسب این اراده نائل و آن را در وجود خود تقویت توا از آنجائی كه توده ها نمی

نمایند مگر در مبارزه در چار چوب نظام اجتماعی حاكم، و فقط در چارچوب این 

نظام، از یكسو تشكل واحد توده ها مطرح است، از سوی دیگر هدفی كه در وراء 

زمره مطرح ی رو رف مبارزهاز یك ط: [یعنی انقالب]این نظام اجتماعی قرار دارد 

تضاد دیالكتیك كه جنبش انقالب؛ چنین است عناصر طرف دیگر است، از

 (همانجا)« .سوسیالیستی در آن در حال حركت است

همانگونه که مشاهده می گردد جان مایه چنین سخنانی آنست که درهرچرخش تعیین 

رد کننده درشرایط ابژکتیو مبارزه طبقاتی، طبق معمول وجهی ازمارکسیسم وجود دا

در حزب پرولتری همیشه کسانی وجود دارند که آنرا  که تحت تاثیرقرارمی گیرد و

مجرای این دیالکتیک  از ازآنجائیکه جنبش طبقه کارگر بعبارتی دیگر،. واگوکنند

درجهت هدف نهائی پرولتاریاست یاعلیه  آنجائیکه هرنفع آنی، یا از عبورمی کند، و

 اجتماعی، دشوار بزنگاههای تاریخی و ۀمآن، لذا تشخیص رهیافت ِدرست درهنگا

درست . اشتباه می کند فهم امور دچار در حزب انقالبی را میشود و بخشهائی از

 .اینجاست که دیدگاههای رویزیونیستی سربرمی آوَرد

 :گیرد و اینكه رزا بدین سان نتیجه می

صول خود اگر اپورتونیسم را از این جنبه مورد بررسی قرار دهیم، آن بمثابه مح»

« .كند جنبش كارگری و بمثابه مرحله اجتناب ناپذیری از تكامل تاریخی آن تظاهر می

 (همانجا)
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گیری  د واقعیت اجتناب ناپذیربودن شكلشو مانگونه كه دیده میه بنابراین و

تر از وی، از سوی لوکزامبورگ مورد توجه و  رویزیونیسم، زودتر از لنین و عمیق

اما ضعف رویكرد رزا در این بود كه خطر رویزیونیسم را  .بودمداقه قرار گرفته 

او . داد گرفت و گرایش به پختگی و جهش كیفی آن را مد نظر قرار نمی دست كم می

چند تظاهر منفرد رویزیونیسم عملی و »كرد كه در بدترین حالت، صرفاً با  گمان می

حزب پرولتری آنها را  یابد یا مواجه خواهند شد كه به سادگی امحاء می« تئوریك

 (2934، سال «توده و رهبران»لوکزامبورگ، مقاله ). تصفیه خواهد نمود

بعبارتی دیگر ساده انگاری رزا در واقع تحت تأثیر این سخنان كائوتسكی قرار 

 :داشت كه

 -لیكن هر دو .  23«رویزیونیسم و تجدیدنظر طلبی همانا ستاد كل بدون ارتش است»

چند تظاهر منفرد تئوریك و »غافل از اینكه این  -لوکزامبورگ هم كائوتسكی و هم 

در واقع یك فاجعه تمام  2924اوت   4، ده سال بعد یعنی در«عملی رویزیونیسم

مبدل « ستاد كل بدون ارتش»كند كسانی كه به  عیار را به بار خواهد آورد و ثابت می

 .اند همان لوکزامبورگ و لیبكنشت هستند شده

كردند كه این توهم  هم كائوتسكی و هم لوکزامبورگ گمان میبدیگر سخن، 

بدترین حالت،  و درشود  میان برداشته می حث و گفت و گو از، با ب(رویزیونیسم)

و در مقاله  2934از اینرو لوکزامبورگ در سال . عناصری نیز اخراج خواهند شد

 :درباره وضعیت سوسیال دموكراسی آلمان نوشت« توده و رهبران»

اقدام سوسیالیسم برای نجات تمدن از چنگال فئودالهای پروسی با شدتی ... بزودی  »

« .است انحالل رویزیونیسمبیش از پیش گسترش خواهد یافت، واین دقیقاً بلطف 

 گی كه رزا تصور  نشان داد كه رویزیونیسم به این سادهاما روزگار. (من استتأكید از)

 ه دیدگاه لوکزامبورگ در واقع دیدگاهی جبرو اینك. نشد« انحالل»كرد دچار  می

 شود ولذا در برخورد به رویزیونیسم، راه كارهای سنجیده ای را به  باورانه تلقی می
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 .گذاشت اجرا نمی

به كالمی دیگر لنین پس از انتقادی كه در باب اجتناب ناپذیر بودن شكل گیری 

شود، مبورگ به وی وارد میاز سوی لوکزارویزیونیسم در هر نوع از ساختار حزب 

یابد بل فراتر نیز  نه فقط آن حدی از شناخت كه رزا به آن نائل شده بود را در می

یعنی برخالف رزا كه در سال . یابد رود و به مرحله جدیدی از شناخت دست می می

خواهد یافت، لنین در « انحالل»گی  كند كه رویزیونیسم بساده پیش بینی می 2934

دارد كه رویزیونیسم از دامنه ماركسیسم و  ن چشم انداز را عرضه میای 2931سال 

به این چشم  2923ما قبالً گفتیم كه لنین در سال )  خارج خواهد شدحزب انقالبی آن 

است كه وی برای اولین بار  2931دست می یابد در صورتی كه به واقع در سال  انداز

 (:كند چنین احتمالی را گوشزد می

كنیم، یعنی مشاجره با  اكنون غالباً فقط از لحاظ ایدئولوژیك تحمل می آنچه را كه»

ای از  آنچه كه اكنون فقط در اطراف پاره -اصالحات تئوریك در آموزش ماركس،

مسائل خصوصی جنبش كارگری مانند اختالفات تاكتیكی با رویزیونیستها و انشعاب 

مه اینها را طبقه كارگر باز هم ه -كند، ناشی از این اختالفات در كار عملی بروز می

نهایت بزرگتری تحمل نماید و این هنگامی خواهد بود كه انقالب  باید به مقیاس بی

پرولتاریایی كلیه مسائل مورد مشاجره را حّدت دهد و كلیه اختالفات را در نكاتی 

ترین اهمیت را داراست و وادار  تمركز دهد كه برای تعیین روش توده ها بالواسطه

د كه در بحبوحه مبارزه دشمن از دوست جدا شده و بمنظور وارد ساختن ضربات كن

 («ماركسیسم و رویزیونیسم»)« .قطعی به دشمن متفّق بد رها گردند

گوید، لنین امكان  رویزیونیسم سخن می« انحالل»به دیگر سخن آنجایی كه رزا از 

لذا پافشاری لنین بر امر ؛ و(«متفق بد رها گردند»)پختگی و خروج آن را مدنظر دارد 

، به ای انقالبیون حرفهسخت گیری در شرایط عضویت و  اصرار بر ایده حزب 

 از شكل گیری« جلوگیری كامل»دیگر نه بفكر  زیرا لنین . همین سبب بوده است
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پایگاه طبیعی آن در حزب  قدرتمند شدنرویزیونیسم بلكه در صدد آنست كه مانع  

مخالفت باایده  -فت لنین با ایده برچیده شدن فراكسیونها به موضوع مخال. گردد

اینها همان ساز وكاری است كه . نیز باید از همین منظر نگریست -« آشتی طلبی»

 .آورد مبنای موفقیت بلشویسم را فراهم می

های ژرف و در عین حال زودرس لنین  توان شاهد بصیرت از اینرو با كمی دقت می

ریخی تضاد درونی ماركسیسم بود كه حقیقتاً در افق در باب سرشت توسعه تا

فی » وانگهی، این فرایافت هرگز چیزی . پیش ِرو، به سختی قابل مشاهده بوده است

بعبارتی . برخورداراست سیر تطّورنبود، برعکس، از یک « در َدم» و « البدیهه

زئی متمایز از باید بمثابه تكامل تدریجی شناخت به عنوان ج تعمیق ِبینش لنین را می

یعنی اندیشه لنین . محسوب نمود -آوَرد  این سیر واقعی، كه از خود این سیر سربرمی

امتداد زمان شكل درباب نحوه صیرورت ماركسیسم، در واقع فرایافتی است كه در 

 22.یابد گیرد و تعمیق می می

رویزیونیسم  داری به امپریالیسم، توجه لنین را به ظهور به بیانی دیگر، گذار سرمایه

های مختلف این فرایند  ولذا به پیدایش شقاق در درون ماركسیسم، به تضاد میان جنبه

كّل فراگیرتر و بزرگتر یعنی  -و به طریق اولی  -به عنوان نیرویی كه كّل آن 

به عبارتی آنچه . كند رانَد، جلب می تمامیت مبارزه طبقاتی پرولتاریا را به پیش می

ر و برای رزا در تاریكی باقی مانده بود این واقعیت را دست كم كه برای لنین آشكا

ای  شد كه رویزیونیسم در جریان رشد و پختگی به عنوان یك امكان قوی شامل می

قرار گیرد كه بر طبق آن، متمایل است تا از محدوده ماركسیسم و حزب آن، پیشی 

 حدودیتهایی كه چارگی رویزیونیسم از م یعنی گرایش فراگذرند. جوید و فراخیزد

 .كرد چوب ماركسیسم و حزب انقالبی پرولتاریا برای وی ایجاد می

شد كه  ای تلقی می به واقع همان چالش تازه و تعیین كننده« رویزیونیسم»بدین ترتیب 

 ای كه با مسائل گریبانگیر ماركس و  چالش تازه. شدند ماركسیستها با آن مواجه می
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ای  د و از اینرو تحلیلهای تازه و تمهیدات پیش گیرانه تازهانگلس یك سر متفاوت بو

 .كرد ساخت و هدایت می را برانگیخته می

كند و  داری به امپریالیسم، پرسشی بزرگ خودنمایی می بدیگر سخن با گذار سرمایه

كند، و به  آن اینكه گذار یاد شده دقیقاً چه تغییری در شرایط مبارزه طبقاتی ایجاد می

یابد؟ یعنی این سئوال قد  دقیقاً چه چیزی در تئوری ماركسیستی تغییر میسبب آن، 

كند كه از این ببعد پرولتاریا چه نوع سازمانی را باید برپا دارد كه واقعیت  َعلَم می

ای را در قبال آن  را ملحوظ داشته و برخورد شایسته و بایسته« رویزیونیسم»ظهور 

آنكه بنیادهای  توان بی این است كه چگونه میبعبارتی تمامی مسأله . در پیش گیرد

ای پرهیز  های كهنه ماركسیستی را دور ریخت، در عین حال از تكرار ضابطه بندی

چرا كه آگاهی . دهد كرد كه دیگر تحلیلی مشخص از شرایط مشخص، به دست نمی

، چیزی منجمد و فروبسته نیست بلكه از خصلتی پوینده برخوردار (ماركسیسم)علمی 

مورد  (عین حالدر)بقاتی یعنی آنچه كه شالوده و ست؛ بهمانگونه كه جنبش عینی طا

به عبارتی تحلیل مشخص . كاراش است نیز، جریانی در حال حركت و تغییر است

تحلیلهایی كه ماركس و انگلس با استفاده از روش دیالكتیكی  -از موقعیت  مشخص 

در  -لی عرضه شده از سوی ایشانبه آن دست یافته بودند و بویژه استنتاجات عم

اجتماعی  شود كه در شرایط تاریخی و ای محسوب می واقع دستاوردهای تاریخی

های تكامل  خاصی به انجام رسیده ولذا با تغییر این شرایط، جای خود را به نظریه

چرا كه لنین بارها گفته است كه آموزش های ماركس چیزی . سپارد تری می یافته

با »ست بلكه خصیصه نظریه واقعی ماركسیستی، مرتبط است جامد و خشك نی

لنین همین  21.«وظایف عملی زمان، كه در هر چرخش تازه تاریخ تغییر پذیرند

مارس )تر، در سه منبع و سه جزء ماركسیسم  مضمون را بار دیگر و به شكلی كلی

شان میدهد با صراحت تام ن تاریخ فلسفه و تاریخ علم اجتماع»: توضیح میدهد (2920

 محدود و  آموزش  یك   به مفهوم« اصول طریقتی»ماركسیسم چیزی شبیه به  كه در
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. از شاهراه تكامل تمدن جهانی بوجود آمده باشد نیست دورخشك و جامدی كه 

دهد كه فكر  برعكس، تمام نبوغ ماركس همانا در این است كه به پرسشهایی پاسخ می

 «.ه استپیشرو بشر قبالً آنرا طرح كرد

بهرترتیب در مواجهه با این پرسش كه گذار به امپریالیسم و پیدایش رویزیونیسم 

دهد استفاده از  كند، لنین پاسخ می دقیقاً چه تغییری در ساختار حزب را طلب می

پایگاه رویزیونیسم در  كنترل و محدود نمودناساسنامه به عنوان اهرمی جهت 

ت و جلوگیری از انبوه شدن جمعیت گیری در شرایط عضوی یعنی سخت. حزب

با احتساب این امر كه هیچ بندی از اساسنامه، . رویه به آن اعضاء حزب و ورود بی

گیری رویزیونیسم را به كل سد كند ولذا حتی در یك چنین  قادر نیست جلوی شكل

نیز رویزیونیسم بطورحتم پدیدار خواهد شد، اما نكته  (ای انقالبیون حرفهحزب )حزبی 

ن ماماً اینجاست كه تسخیر این حزب از سوی رویزیونیسم و تثبیت سیادتش، به میزات

برخوردار  (درون حزبدر)كه از پایگاه نیرومندی قابل توجهی دشوار خواهد شد چرا

 .نخواهد بود

لیكن این رویكرد بمعنی چیز دیگری نبود مگر عبور و فراگذری از دیدگاه ماركس 

 - یعنی در دوران امپریالیسم -چرا كه اینك. كمونیستساختار حزب و انگلس درباب 

، دیگر تحلیل مشخص از شرایط مشخص، محسوب «ای توده»رویكرد حزب 

یعنی  -و علم اقتصاد جدید، بازاندیشی در ساختار حزب سیاسی پرولتری . شد نمی

. كرد را ایجاب می -اش بسوی رهایی  تغییر درمهمترین سالح پرولتاریا در مبارزه

رویكردی رویزیونیستی به « ای توده»رویكرد حزب  -و از این پس  -این اعتبار  به

رویكردی كه كل رهبران انترناسیونال دوم و . ساختار حزب پرولتری محسوب میشد

 .حتی رزالوکزامبورگ از آن مبرا نبودند

سم و هم اجتناب یداری به امپریال بطور خالصه، لوکزامبورگ هم گذار سرمایه

 وی در همین جا بیند، اما   رویزیونیسم در احزاب كمونیست را می پیدایش  ناپذیری
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چرا كه جدی گرفتن خطری كه . ماند اش نیمه كاره باقی می شود و اندیشه متوقف می 

از جانب رویزیونیسم متوجه جنبش پرولتاریاست، و تشخیص سیر انحطاط 

حسوب میشدکه منحصراً به رویزیونیسم و تحول كیفی آن، در واقع كشف بزرگی م

ودقیقاً همین کشف خیره كننده و شگفت آور است كه این . دست لنین انجام می پذیرد

استنتاج عملی درباره لزوم تغییر در شكل سازمان انقالبی پرولتاریا را به ارمغان 

 و امکان  « گزینش »، امر چه، دیده ور شدن بر سیر پختگی رویزیونیسم. آورد می

 .را، مستتر دارد« انتخاب»

بیک کالم، دالیل لنین برای عبورازنظریه مارکس وانگلس درباب ساختارحزب، 

دالیلی بسیارسنجیده ومستحکم اند، واینکه این فرایافت ِ جسورانه ای بود که 

 .براهمیت رویزیونیسم حتی شدیدتر از لوکزامبورگ تأکید می ورزید

واقعیت، دستخوش تغییری به سخنی دیگر، سیرحرکت مارکسیسم، یعنی خود 

همچنان که وقتی . میکند باز شناخت قوانین آن، دست انسان را دیالکتیکی است؛ لذا

تحمیل می کند بازشناسیم آزادانه ترعمل  ما محدودیت هائی را که قوانین طبیعت بر

آزادی معنای دیگری  چه،. می کنیم زیرا اندیشیده تر و مدبرانه ترعمل می کنیم

 .آن  پایه عمل بر ک ضرورت وندارد بجز در

داری  توان گفت كه تحلیل لوکزامبورگ و هیلفردینگ از گذار سرمایه بدین ترتیب می

به امپریالیسم، بلحاظ آنكه نتیجه گیریهای جدید تاكتیكی و تشكیالتی را بهمراه 

از سوی « گذار»شود، تحلیلی ناقص است؛ یعنی این  گیری نمی آورد و تا آنجا پی نمی

 .و، به مفهومی بسیار محدودتر از لنین، فهمیده شده استآن د

هایی است، اما  محدودیت( درعین حال)دارای امكانات و « نظریه»بعبارتی دیگر، 

برتری لنین نسبت به لوکزامبورگ و هیلفردینگ در استفاده بهینه از همین 

رار های یكسانی ق«محدودیت»بود، در حالی كه همگی آنها در حیطه « امكانات»

 .داشتند
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 راستی آزمایی نظریه

 (حافظ)« نقدها را بَود آیا كه عیاری گیرند؟»

دهد  مقایسه وضعیت دو حزب سوسیال دموكراتیك روسیه و آلمان، بخوبی نشان می

و عملی كه بتوسط آن )كه ارزیابی درباب درستی یا نادرستی یك نظریه مشخص 

ی كاركرد آن در مجموعه سیر تحول ، به درستی یا نادرست(شود نظریه، هدایت می

 .خوَرد تا عیار حقیقت ِآن سنجیده شود بستگی دارد و از آن طریق محك می

، نه فقط از مبارزه طبقاتی پرولتاریا نظریه اصیل علمیمقام به عبارتی ماركسیسم در

گیرد، بل در عین حال، همین مبارزه طبقاتی در واقع میدان عمل،  سرچشمه می

از اینرو در پاسخ به این سئوال كه از كجا و . تحقق آن نیز هست حوزه و زمینه

از خصلتی علمی  ای درست بوده و شود كه كدام نظریه، نظریه چگونه معلوم می

برخوردار است، باید گفت كه نتایج حاصله از روند مبارزه طبقاتی، یا  (اصیل)

ك درستی یا نادرستی بعبارتی، سیر امور وقایع و عمل، به ترتیب تقدم، معیار و مال

های نامعتبر، سره را از ناسره،  های اصیل را از نظریه است؛ یعنی نظریه« نظریه»

آزمون به مدد امر واقع »: نویسد از همین بابت است كه لنین می. گرداند قابل تمیز می

زیرا مبارزه « .كار باشدری عمل به ترتیب تقدم باید درهرگام از تحلیل دریا به یا

شود كه  محسوب می« اتكاء -خود»پرولتاریا بمثابه كلیت، به همین سبب  طبقاتی

، سنگ محك راستی آزمایی خود را، در پاره ی دیگر (یعنی آگاهی)ای از آن  پاره

 .به سهولت در دسترس دارد ،(یعنی جنبش عینی)

سیر امور وقایع،  وكه نظریه  - خود تاریخیعنی  -ای وجود دارد  بكالمی دیگر نقطه

ینكه بوته آزمایش نهایی، درست كنند و ا امر عینی، با هم تالقی پیدا می ومر ذهنی ا

، «نظریه»شود كه آیا ای كه از طریق آن، تصدیق می نقطهیعنی . دارد درهمینجا قرار

داشته است كه به زنجیره نیروهای عینی تاریخی به صورت قدرتی  قابلیت آن را

 «نظریه»و اینكه آیا  -نه؟  یا  رسیده است  بات مؤثر وارد شود و در بوته عمل به اث
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 (كندگذار) نیروی مادی تبدیل شود عمل تحقق یابد یعنی براستی بهتوانسته است كه در 

واقع چراکه نظریه وعمل، در -د یا نه؟ با نتایج مبارزه طبقاتی به تأیید و اثبات برس و

 .اند ولذا بتوسط یكدیگر قابل داوری اجزاء یك كل واحد و یك فرایند واحد به نام تاریخ

بایست در فعالیت عملی جریان یابد و از این طریق درواقع  به بیانی دیگر، نظریه می

های ما از جهان از  دهد كه آیا برداشتها و مفهوم محک و متر ومعیاری بدست می

بهمین طریق نیز . صحت برخوردار است یا آنكه واقعیت امور را مشتبه كرده است

آستانه جنگ امپریالیستی اول، دو نظریه سازمانی لوکزامبورگ ولنین، گوئی به در

خود ِسیر بدینسان . د را، نظاره کنندخو(یا، راستی آزمائی ِ)آزمون می ایستند تا محّک 

 را توده ای، حکم بطالن نظرلوکزامبورگ وسپری شدن دوران حزب وقایع

ای كه نظریه  بگونه. ات می رسانَدلنین رابه اثب صادرمی کند و صحت دیدگاه جدید

شود و  خوَرد و عجین می لنین درباب حزب، در واقع با جریان عینی تكامل گره می

رسد، در صورتی كه نظریه لوکزامبورگ  بدین سان عینیت شناخت وی به اثبات می

از  (این نظریه)تواند به زنجیره ی تاریخی بعنوان نیروی عینی وارد شود ولذا  نمی

بیک کالم برخالف روسیه که  و. ماند گذاری بر مبارزه پرولتاریا، ناتوان میتأثیر

ایده  بمثابه واقعیت،« رخداد»می نشیند، در آلمان، « عین»، گوئی درجان ِ «ایده»

 .حزب توده ای را باشدت تمام پس میزند و از خود می رانَد

است که هرگونه جنگ امپریالیستی اول، همان آزمونی  رخداد ۀبه سخنی دیگر، بوت

دردوران امپریالیسم را می زداید و خطای  توده ایتردید درباب کارآیی حزب 

را مد نظرداشت  و اینکه مارکس دقیقاً همین معنا. لوکزامبورگ را برآفتاب می افکند

 :آنگاه که نوشت

 «.راه حّل معماهای تئوریک وظیفه ی پراکسیس است و با میانجی آن انجام میشود»

  (212، ص«2144وفلسفی  ته های اقتصادیدستنوش»)

 این بمعنای آن است که تئوری ازپراکسیس زاده میشود تا مجدداً به آن بازگشت کند و
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لذا پراکسیس، نه فقط میزان تئوری بل . و آن راغنی تر، واضح تر و موثرتر سازد

 .موزون ِآن نیزهست

و قوی تر شود، آنگاه شناخت ماعمیقتر، جامع تر  به دیگرسخن، هرچه دانش و

، (رادیکال) سوژه ی انقالبی: ، فراهمتراست«عین»امکان تصّرف بیشتر وعمیقتر ِ 

 .متصرف در متعلق ِ شناسائی

امرعینی، نظریه و واقعیت، درهم دویده  به این سان است که در روسیه، امرذهنی و

این شناخت نه كند و از آنجا كه  را درك می« وضعیت»بعبارتی، لنین حقیقت  یا. اند

نیرویی خنثی و منفعل بل كه فعال است، وحدت تئوری و عمل ماركسیستی را باز 

را بخوبی ایفاء كند؛ و این دقیقاً  فاعل این فرایندشود نقش  آوَرد، یعنی قادر می می

 .همان نقشی است كه ایفاءگر آن در حزب آلمان، غایب است

چنین است خط سیر دیالكتیكی  - ن تا عملو از ایاز ادراك زنده تا اندیشه انتزاعی، »

این به معنی آن است كه فرایند . («دفترهای فلسفی» -لنین )« .شناخت واقعیت عینی 

، وساطت و میانجیگری عمل آگاهانهجوشی فهم عقلی و هستی عینی از طریق  هم

در  عملفرایندی تضادمند و تكامل جو كه سیر حركتش در جهت آنستكه . شود می

چرا كه . قرار گیرد كه سیر امور وقایع را به نحو مطلوب، دگرگون كندمسیری 

مبارزه آگاهانه انسانی، بر تفاوت و تمایز میان ذهن و عین و شكاف میان آن دو فائق 

 طبقه كارگر را با  ِجنبش عینیو  علمآید یعنی همچون میانجی و مفصلی است كه  می

سرشته كردن فهم عقلی و هستی عینی؛ هم  ادغام و. كند زند و یگانه می هم پیوند می

از طریق تأثیرگذاری بر آگاهی  -جوشی ای كه نظریه یا آگاهی اصیل علمی را 

. گرداند و آن را نیز عینی میكند  به زنجیره ی تاریخی رویدادها وارد می -پرولتاریا 

اما  (رندكه مسلماً دا)زیرا امر ذهنی و امر عینی، ولو آنكه با هم فرق داشته باشند 

اینگونه نیست  یا بعبارتی دیگر،. كند دیوار چین و عبور ناپذیر آنها را از هم جدا نمی

 ، 20(«ربط بایکدیگر بی»ای  بگونهو)، یك چیزدیگر «ذات»، یك چیزباشد و «نمود»كه 
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همین رابطه لنین در. و تمایزی دیالكتیكی استواقع تفاوت در بلكه این تفاوت وتمایز،

 :نویسد پردازد، می به بررسی دیالكتیك هگلی می آنگاه كه

آیا فكری كه این جا است به این معنا نیست كه صورت ظاهر نیز عینی است، زیرا »

 Schein، بلكه [جوهر]  Wesenرا دربردارد؟ نه فقط   عینیجهان های  جنبهاز  یكی

های خود  یتاما این نیز محدودفرق است میان ذهنی و عینی، . نیز عینی است[ نمود]

 24«.را دارد

 :و همچنین

برای تاریخ بسیار مهم : كند ژرف است آلی كه به امر واقعی گذر می امر ایده ۀاندیش»

اما همچنین در زندگی شخصی انسان نیز روشن است كه این امر حاوی . است

تفاوت امر ایده  !(توجه داشته باشید)سم عوامانه یبر ضد ماتریال. حقیقت بسیاری است

 2۵«.با امر مادی نیز نامشروط نیست، بیش از اندازه نیست آل

كند در واقع بنیاد فلسفی ِاین سخن  بدین ترتیب مفهومی را كه لنین در اینجا بیان می

ها به میان توده ها برده شوند به  هنگامی كه اندیشه»: گوید ماركس است كه می

ها هنگامی كه به مردم  یشهاند»: نویسد ؛ لنین نیز می« شوند نیروی مادی تبدیل می

 21«.شوند دست یابند به قدرت تبدیل می

توانیم با رویكرد رادیكال  بعبارتی دیگر دقیقاً در این وادی و قلمرو است كه می

، رابطه برقرار كنیم و آن «آگاهی و زندگی»ماركس و لنین در باب مناسبات میان 

 27.را با تمامی وجود درك نمائیم

آگاهی »: ش كه گفته بود به آقای پایدار بزنیم با آن سخن مشهورحال بد نیست سری 

 21!«سازد بلعكس، زندگی است كه آگاهی را می. سازد زندگی را نمی

یا آگاهی، : بندی ای كه براین پیش انگاره متافیزیكی ونامعتبر قرار دارد ضابطه

ست كه زندگی، البته آقای پایدار معتقد ا. سازد؛ یا زندگی، آگاهی را زندگی را می

 فهم نیست آن  وجود آنچه كه برای تفكر متافیزیكی قابل  با این . سازد آگاهی را می
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اش دست كم  شود، نقش و ارزش تلقی می« نمود»است كه آگاهی، به صرف آنكه 

 هیچگیرد بلکه به  نمی« دستكم»البته آقای پایدار نقش آگاهی را . شود گرفته نمی

، زیرا آنچه كه برای او قابل !(«سازد نمیآگاهی زندگی را »:توجه کنید)گیرد  می

: ژرف است كند گذر میآلی كه به امر واقعی  اندیشه ی امر ایده»درك نیست آنستكه 

 (لنین) «.برای تاریخ بسیار مهم است

سازد، یا  را می آیا آگاهی زندگی: بعبارتی در پاسخ به این سئوال متافیزیكی كه

 «جدائی مطلق»توان گفت كه میان آگاهی و زندگی،  قط می، فزندگی آگاهی را؟

درباره اش سخن گفت؛ بلکه اینجاصحبت « یااین، یاآن»وجودنداردکه بتوان ازطریق

، نگاهی دیالكتیكی را نیز ای دیالكتیكی است و از اینرو فهم ودرك حقیقی آن از رابطه

 :دهدآنرا اینگونه شرح می ،(هنگام بررسی دیالكتیك هگلی)نگاهی كه لنین . كندطلب می

ها بیشتر در این باره بحث كنند كه آیا جوهر باید اساس و  هر قدر خرده فیلسوف»

؛ هگل به (ها كانت، هیوم، همه ماخیست)شود  درنگ داده می آنچه بییا مبنا قرارگیرد 

 29«.دهد را توضیح می« و»گذارد و محتوای مشخص این  می و، یاجای 

 نكاتی دیگر

و برتری نظری چشم گیر  (حرفه ای انقالبیونحزب )فرایافت شگرف لنین  لیکن این

تر لنین از آراء ماركس و  مقایسه با لوکزامبورگ، تنها به سبب برداشت عمیقاو در

نیز، كمك قابل توجهی به  (نسبت به آلمان)انگلس نبود، بلكه تفاوت در شرایط روسیه 

تفكر لنین را مورد  مسیركوشیدیم كه  بعبارتی دیگر، تا اینجا. لنین ارزانی داشت

وجود  آن اینكه، و. را نیزبررسی كنیم این تفكر شرایطباید  دقت قراردهیم، حال

كند تا آینده سیر  در داخل حزب پرولتری روسیه، كمك شایانی به لنین می فراكسیونها

ظری لنین، تا حدودی حاصل یعنی فرایافت ن. حركت رویزیونیسم را پیش بینی كند

 وجود  » ،به سخنی دیگر. است فراكسیونها و وجود   واقعیت روسیه و وضعیت 

 . كند و آتش آن را تیزتر در واقع سوخت و ساز این تضاد را بیشتر می «فراكسیونها
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میان  (، درعین پیوند فاصله)ای محدود و معین « فاصله»چرا كه به این سان ماركسیسم 

گیها و سیر حركت او را بهتر و  بتواند ویژه كند تا اش ایجاد می«دگر»خود و 

زیرا از این طریق به رویزیونیسم موضوعیت وعینیتی خاص و . تر ببیند روشن

ببعد كه دو فراكسیون  2930از )ماحصل كار آن است كه از این ببعد . بخشد روشن می

و نمّو  یابد ولذا روند رشد ، مبارزه نظری میان آن دو شدت بیشتری می(اند تشكیل شده

 .گردد این تضاد و همچنین سیر دگرگونی هر دو قطب آن، تسریع می

در حزب روسیه، شرایط قطب بندی این تضاد « فراكسیون»به كالمی دیگر وجود 

امری كه به رشد . دارد را كامل، و لبه منازعات نظری را دائماً تیز نگاه می

ی در سوی دیگر، شتاب ماركسیسم در یكسو و انحطاط تدریجی رویزیونیسم منشویك

شود رویزیونیستهای روسی دارای فرمولهای ازهمین بابت است كه دیده می. بخشد می

تئوریك  وسیعتری نسبت به مشابه آلمانی خود بودند و در مسیر انحطاط رویزیونیسم 

 .كنند را بازی می« پیشقراول»المللی، نقش  بین

ضاد، نه روند كاهش و آرام بررسی سیر پیشرفت این ت 2923بهر ترتیب در سال 

گرداند و به او  گرفتن، بلكه واقعیت شدت یابی آن را برای لنین كامال ً ملموس می

ای كه امر جهش  ؛ بگونهتا به انتها رانده شده استكند كه این تضاد  اثبات می

. كند ایجاب میرا « امپریالیسم -سوسیال »دیالكتیكی رویزیونیسم و تحول كیفی آن به 

، می توانست یا هر تند پیچ تازه دیگرمعنای آن بود كه وقوع جنگ امپریالیستی این ب

 .را پی آیند داشته باشد« جهش » امر 

حركت  این بود كه بدینسان سیر تی تفاوت روسیه نسبت به آلمان دربه عبار

رویزیونیسم در حزب روسیه، از سمت و سویی واضح، مشخص و آشكار 

كسیون در بخشی از فرا« انحالل طلبی»ظهور ایده  بویژه آنكه. برخوردار بود

 محسوب میشد كه هرگونه تردیدی دردهنده آشكاری منشویكی همچون عالمت هشدار

 زداید   می باب احتمال بازگشت رویزیونیسم منشویكی به آغوش ماركسیسم را به كل
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كه امر  كشد و یقین دارد و لنین وقوع این جهش نهایی دیالكتیكی را انتظار می

 .كند گذر می« گسست از تدریج»، بزودی به ضد خود، یعنی به «تدریج در گسست»

اما منبع فرایافت نظری رزالوکزامورگ از آینده این تضاد، مشاهده وضعیت و 

حزبی كه در آن، عدم وجود فراكسیونهای متعارض، مانع . واقعیت حزب آلمان است

منازعات نظری مستمر و پرشور، از  بدین سبب از . تیز شدن نوك این تضاد بود

و « عالئم هشدار دهنده»قطبی شدن تضاد درونی ماركسیسم و از آشكار شدن 

شرایطی كه وجود . قاصدك هایی كه خبر از وقوع این رویداد بدهند، اثری نبود

درسال « شوونیسم -سوسیال »مجموعۀ  آن، موجب شدكه جهش رویزیونیسم به 

 13«ابر غّرش رعد در آسمانی صاف و بی» مچون ، برای لوکزامبورگ ه2924

 12.جلوه گر شود و او را یكسره غافلگیر نماید

در این رابطه، نكته دیگر آنكه وجود فراكسیون درحزب پرولتری روسیه، نه فقط 

ای قابل مشاهده به انجام رسد  سبب سازآن است كه روند پختگی رویزیونیسم بگونه

د یاد شده بصورت تغییرهای تدریجی كوچك و بلكه موجب این نیزهست كه رون

اما در حزب آلمان بلحاظ عدم وجود فراكسیون و نتیجتاً به سبب . متوالی، تحقق پذیرد

، دارای آرام ترین و كندترین صورت «رشد تدریجی»ركود مبارزه نظری، امر 

ن با ای. دهد نشان می« كم رمق»ای  ممكن است و رویزیونیسم آلمانی خود را بگونه

وجود، امر وقوع جنگ امپریالیستی همچون رخدادی بزرگ و تندپیچی عظیم در 

مسیر مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب میشد كه تحت تأثیر آن، رویزیونیسم آلمانی 

ود از گی خ علیرغم كندی رشد، لیكن با گامی بلند و به طور جهش وار، عقب مانده

 متحول می« شوونیسم - سوسیال»زبه جبران میكند واین یك نی اش را مشابه روسی

 .شود

نكته بعدی آنكه، وجود فراكسیون در حزب روسیه حتی شكل جهش دیالكتیكی 

 چرا كه این . سازد اش، متفاوت می در مقایسه با مشابه آلمانی روسی را  رویزیونیسم 
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 به. پذیرد ای صورت می ای دو مرحله رویزیونیسم منشویكی بگونه جهش در مورد 

حزب انقالبی است و  مخفی، خواهان لغو خصلت «انحالل طلبی»عبارتی نظریه  

سوسیال »كند، اما هنوز بمعنی  ، به حكومت روسیه خدمت میدر نهایتبدین لحاظ، 

دفاع یعنی سوسیالیست در حرف و امپریالیست در عمل، به معنی « امپریالسیم -

ر گرفتن در آستانه آن محسوب از حكومت استثمارگران نیست بلكه بمعنی قرا آشكار

بدیگر كالم برخالف رویزیونیسم آلمانی كه بیكباره به جهش كلی و تام و تمام . میشود

این تحول را به انجام میرساند و « نیم جهش»میرسد، رویزیونیسم منشویكی طی دو 

؛ بهمانگونه «شوونیسم -سوسیال »و سپس « انحالل طلبی»یعنی ابتدا. تكمیل میكند

ای، یا به  جهش وقفه: بندد یخ می« الیه به الیه»در اثر سرد شدن تدریجی،  كه آب

 11.عبارتی دیگر، جهش كلّی از طریق جهش قسمی و بخشی

بهرترتیب، رویزیونیسم در حزب آلمان، هر چند كه مستور است اما به رشد تدریجی 

« جهش» وجود نمیداشت آنگاه امر« تدریج»چرا كه اگر . وبطیء خود ادامه میدهد

، محصول استمرار و تدریج است، «جهش دیالكتیكی»بعبارتی . معنا بود نیز بی

زاده نشده و از آسمانی پاك و « هیچ»یعنی این جهش،از . امر ممكنبمنزله گشایش 

، گشوده «امور ممكن»ابر فرو نباریده است،  بل بمعنی آنست كه ساحتی جدید از  بی

 .شده است

اكسیون در حزب روسیه، توسعه مبارزه نظری با نكته بعدی آنكه، وجود فر

 (Aufhebung :یا بقول هگل)آورد ولذا به امر فراخیزی  رویزیونیسم را به همراه می

لیكن در حزب . انگیزاند میدان میدهد؛ یعنی تحقق نفی اول، انجام نفی دوم را برمی

وجود « فراخیزی»، دیگر مبنایی برای توقّع «ایجاد فراكسیون»آلمان، با اجتناب از 

 .نتوانست داشت

و مضافاً آنكه، با آغاز جنگ امپریالیستی و نتیجتاً جهش دیالكتیكی رویزیونیسم به 

 فراخیزی تأمین ، پیش شرط (قطب ماركسیستی)، در قطب دیگر «سوسیال شوونیسم»
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 زمان فراخیزی این بمعنای آنستكه لحظه و. میكندآن را ُحكم  ۀمیشود و زمان یا لحظ 

بل این . كنند نمی« اراده»ای خودسرانه، تعیین و  از این تضاد را ماركسیستها بگونه

گردد و  ، مشخص میخود شرایط واقعی مبارزه طبقاتی، از طریق «جدایی كامل»

ماركسیستها با شناخت از . اتخاذ میگردد براساس ضرورت های عینیاین تصمیم 

كاری بس با اهمیت و سرنوشت  -ین است دیالكتیك این فرایند و قانون آن، كارشان ا

گی آنرا داشته باشند كه به محض وقوع تحول كیفی  كه با ایجاد فراكسیون، آماده -ساز

 .در رویزیونیسم، عمل جدایی كامل را به انجام رسانند

مخلص كالم آنكه، وجود فراكسیون در حزب روسیه زمینه مساعدی برای رشد و 

سازد؛ تضادهایی كه در واقع عامل  سم فراهم میتکامل تضادهای درونی ماركسی

اما در حزب آلمان به روی . آورد محرک پیشرفت و تکامل ماركسیسم را پدید می

، كه در «آشتی طلبی»یعنی ایده  -!اختالفات، بخوبی و خوشی سرپوش گذاشته میشد

ای كامل دارد و این حزب به همان  حزب روسیه طرد میشود، در حزب آلمان سیطره

شقاق می بالید، از  اش برخود می میلیون عضو كارگری سهاندازه كه از وجود 

« تدریجی»به عبارتی اگر برنشتاین سوسیالیسم را نتیجه تكامل اقتصادی . ترسید

طبقاتی را در فرایند مزبور بعنوان  تضادداری تلقی میكرد و بدینسان نقش  سرمایه

نگ آن در كل حزب آلمان عمل نقش تعیین كننده در نظر نمیگرفت، تفكر همس

آگاهی سوسیالیستی « بتدریج »میكرد؛ و آن اینكه گمان میشد پرولتاریا میتواند 

اش را پرورده سازدیعنی بدون عبور از گذرگاه تضاد  متناسب با مبارزه طبقاتی

آلمانها متوجه نبودند كه رشد ماركسیسم، رشدی . درونی ماركسیسم و بدون جهش

نیست؛ و این « جهش»اش نیست؛ این رشد مبّرا از  ز درونیستی مانع و بی بی

 .تواند تابع خط ساده و مستقیم باشد پیشروی بهیچ وجه نمی

لیكن وقتی فقدان فراكسیونهای متعارض، مانع آن شود كه تضاد درونی ماركسیسم 

 موقعیت سانتریستها  آشكارا حاّد بخود گیرد، عمال ً شرایطی فراهم میشود كه   شكلی
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به طوری كه در هنگامه بزنگاه های مهم . بدل گردد ممتازدر حزب، به موقعیتی 

تاریخی و اجتماعی، همه چیز و كل سرنوشت جنبش پرولتاریا وابسته به آن خواهد 

حزب پرولتری . پیشین، اینك به كدامین سو خواهد چرخید« میانه گزین ِ » شد كه 

گاه كه رخداد جنگ امپریالسیتی از راه آلمان درست در چنین وضعیتی قرار داشت آن

« شوونیسم -سوسیال »بسوی  -به رهبری كائوتسكی  -جریان نیرومند سانتر . میرسد

مضافاً . میچرخد و كل حزب آلمان را به دنبال خود به آغوش بورژوازی میكشاند

شان،  آنكه توده كارگران حزبی در آلمان، بلحاظ پایین بودن سطح آگاهی سوسیالیستی

دهند ولذا همیشه خواهان  گی و ظرافت موضوع را به راحتی تشخیص نمی پیچیده

 جریان ِ  دو حزب هستند و كائوتسكی به سبب آنكه سالها توانسته بودمیان ِ« وحدت»

در این وحدت « شقاق » را با موفقیت ایفاء كند و مانع « باالنسر»متعارض نقش 

همرزم بودن با انگلس نیز بر این . دای برخوردار شده بو شود،از اعتبار عوامانه

نتیجه آنكه در نزد توده كارگران حزبی، هم در آلمان و هم . نمود افزون می« اعتبار»

الملل دوم و رهبر طراز  در اروپا، این كائوتسكی بود كه بعنوان رهبر تئوریك بین

 .اول حزب آلمان شناخته میشد و نه رزا لوکزامبورگ

میتوان بین دو صندلی نشست و بر این كار اصرار ورزید،  بعبارتی دیگر، تا زمانی

بهمانگونه نیز فقط تا زمانی . اشان اندك باشد كه آن دو به هم چسبیده و یا فاصله

پرداخت و در صدد « باالنسر»میتوان میان دو جریان متعارض به ایفای نقش 

گامی كه جنگ اما هن. برآمد كه آن دو هنوز چندان از هم دور نشده باشند« آشتی»

از هم جدا  كامال ًامپریالیستی درمی گیرد، مسیرهای دو جریان درونی حزب  

ای بنیادی و رودررو با آن؛ بعبارتی  دفاع آشكار از بورژوازی، یا مبارزه یا: میشود

این همان وضعیتی است كه در . دفاع از انترناسیونالیسم پرولتری یاخیانت به آن یا

ای قرار  بر سر دو راهه« میانه گزین» از اینرو . ندارد وجود«سانتر » آن، نقطه

 سوی  كائوتسكی به  چرخش . دیگر ناچار است دست به انتخاب بزند میگیرد كه 
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در واقع محصول توالی ناپایداریها و تزلزالت گسترش یافته « شوونیسم -سوسیال »

راست و مشابه است، با این وجود عواملی چند نیز در این امر كه وی به سوی 

وجود قطب نیرومند . افتد به سوی چپ میچرخد دخیل می -تروتسكی  -اش  روسی

ماركسیستی به رهبری لنین در روسیه و نیروی جاذبه ایجاد شده بتوسط آن، و 

اش، او را  همچنین توانمندیهای نظری و شخصیتی تروتسكی و پتانسیل باالی انقالبی

در صورتیكه فقدان این مسائل، كائوتسكی را به . به سوی ماركسیسم انقالبی میكشاند

 .سوق میدهد« شوونیسم -سوسیال »جانب 

 هنگامی كه جنگ در»: باب كائوتسكی مینویسددر توضیح همین امر در جان ریز

. خواست كه بر ضد اعتبارات جنگی رأی دهند. دی.پی.گرفت، او از نمایندگان اس

چرا  10«.د كرد با این اكثریت همراه شداما هنگامی كه اكثریت این درخواست را ر

در » حزب بر همه چیز ارجح است و یا بعبارتی « وحدت»كه از نظر كائوتسكی 

بنابراین در هم شكستن این . نظر كائوتسكی وحدت حزب با وحدت طبقه یكسان است

 14«.وحدت تحت هر شرایطی نامشروع است

صور نادرست بود كه ریز در همین رابطه مینویسد كائوتسكی دچار این ت

اختالفهای نظری را میتوان فقط به مدد بحث و جدل و گفت و گو در درون حزب »

حل كرد اما هر قدر هم شكاف بر سر اصول و سیاستها جدی باشد هرگز نباید حزب 

از این رو او اختالف و شكاف میان صفوف انقالبیون روسی را . ای بنا كرد جداگانه

هنگامی كه جنبش روس به دو جناح بلشویكهای . یابد میبر سر این مسائل دشوار 

انقالبی و منشویكهای رفرمیست تقسیم شد كائوتسكی مكرراً بر ضد این انشعاب 

 11.«... اظهار نظر كرد

 :ریز ادامه میدهد

همه آن بود كه همچنان كه سطح مبارزه و بانگ بلند جناح چپ در سالهای بدتر از» 

 را به  انقالبیون  نحو فزاینده  اال گرفت، كائوتسكی به ب از جنگ جهانی اول  پیش 
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كائوتسكی در طول . تشخیص داد. دی.پی.ای برای وحدت اس عنوان تهدید عمده

 تر و منتقدان بنیاد بر زمان به صورت حصار حفاظ میان رهبری دست راستی 

 .اندازشان درآمد

در همین زمان، جنگ ] 11.«كائوتسكی دشمن آشكار لوکزامبورگ وچپ شد 2923در

نظری سنگینی در روسیه میان ترتسكی و لنین جریان داشت و ترتسكی نوك تیز حمله خود 

را نه متوجه انحالل طلبان و اتزویستها بلكه معطوف به لنین ساخته و وی را دشمن 

 -اش  و مضافاً ترتسكی میكوشید تا همفكر آلمانی. نمود حزب، معرفی می« وحدت»

نامه سرگشاده ترتسكی به حزب )ا به حمایت فعال تری از خویش، تشویق كند ر -كائوتسكی 

 بیاورید بخاطر آلمان در باب شرح وضعیت حزب روسیه كه درباره آن صحبت كردیم را

]).17 

 -حزب نوع لنینی -ای  لیكن جان ریز علیرغم آنكه از ایده حزب انقالبیون حرفه

وم میكند اما آن دالیلی كه بر طبق آن، كائوتسكی را محك« آشتی طلبی»طرفداری و 

لنین لزوم این تغییر در ساختار حزب نوع ماركسی را اجتناب ناپذیر میداند را فهم 

نه فقط جان ریز بلكه تمامی متفكرین طبقه كارگر كه از حزب انقالبیون . نکرده است

نیسم به یعنی گرایش رویزیو -ای جانبداری میكنند در واقع جوهر نظریه لنین  حرفه

لئون : اند؛ و از آنجمله را در نیافته -پختگی و خروج آن از حیطه داخلی ماركسیسم 

ترتسكی، گئورگ لوكاچ، كارل كرش، آنتونیوگرامشی، هربرت ماركوزه، 

ایشتوان  ایزاک دویچر، رایادونایفسكایا، شارل بتلهایم، پل سوئیزی،ارنست مندل،

گ همه آنها در بی توجهی نسبت به واینکه اشتباه بزر 11.دیگران مساروش و

 چه، درآن دوره کوتاه، تروتسکی ازمعارضان تند. است«آشتی طلبی»بررسی جریان

 تلخی ای که پس ازمرگ لنین مورد تندی و)تلخ تفسیرلنین ازمفهوم رویزیونیسم است  و

امانکته اینجاست که . (فرصت طلبانه اما موثری ازجانب استالین قرار گرفت ۀاستفاد

 رویزیونیسم، دقیقاً  مهمترین فرازهای تحلیلی وی درباب مفهوم  هرنظریه لنین وجو
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 .آنگاه هویدا میگرددکه به نقد رویکرد تروتسکی پرداخته است

به عبارتی دیگر پرهیزازهرنوع همسوئی با استالینیسم، تمامی تحلیلگران موضوع 

 ی میان لنین وازتامل کافی و وارسی جوانب منازعه نظر شوروی را اتحاد

تا آنجائیکه به تروتسکیست ها مربوط می شود، آنها  و. تروتسکی، منصرف میکند

به سبب تعصبی که نسبت به دفاع از تروتسکی دارند، هرگزوحتی یک گام به 

نزدیک نشده و نمی شوند زیرا هرگونه یادآوری این ماجرا، « منازعه» بررسی این

 !درَ ی آزاخاطر ِآنهارا مکّدر و وجدانشان رام
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 فصل چهارم

 باز هم در باب روش دیالكتیكی

در اینجا الزم است تا دوباره به بحث پیشین درباب روش دیالکتیکی بازگردیم و 

یعنی فرایند مبارزه طبقاتی بعنوان  -عنوان سازیم كه این شناخت از واقعیت جاری 

چه، . دیالكتیكی ماتریالیستی آید مگر به سبب استفاده از روش بدست نمی -كلیت 

همانگونه كه گفته شد، دروازه و مسیر عبور بسوی شناخت واقعیت در كلیت آن، 

شناخت دقیق عناصر سازنده آن است از اینرو واقعیت بمثابه كلیت، میباید آماج 

 .تحلیلهای شكافنده قرار گیرد

زاء و عناصر به اج« كلیت»به سخنی دیگر، شكافتن و تجزیه نمودن این فرایند 

های آنها، یكی از   بندی مفهومی و ثبت خصیصه اش، با هدف طبقه تشكیل دهنده

مراحل اساسی روش دیالكتیكی و نخستین مرحله فرایندی است كه ذهن، ناگزیر از 

ماركسیسم در « صیرورت»یعنی جایی كه كوشیدیم قانون حاكم بر . انجام آن است

كن مرحله یا گام بعدی كه ذهن میباید آن را نیز لی. (نفی اول)روسیه را تجرید كنیم 

را به عوض آنكه صرفاً از طریق خصوصیات « صیرورت»بپیماید آن است كه این 

و . (نفی نفی)تعریف نماید « كلیت»اش با   ش تعریف كند، این بار از راه روابط خود

تضاد این بمنزله آنست كه پیدایش هر شكل ویژه از رویزیونیسم ولذا سیر حركت 

یعنی بر بستر تغییرات واقعی كه در  -اش  درونی ماركسیسم را بر زمینه واقعی

مورد بررسی قرار دهد تا نهایتاً  -شرایط ابژكتیو مبارزه طبقاتی پدیدار میگردد 

، دست فرایندی از تغییر و دگرگونیبعنوان « كلیت»بتواند به شرح و توصیفی از 

ه برای درك و توضیح آن، رویكردی دیالكتیكی ای ك فرایند تغییر و دگرگونی. یابد

 .طراحی شده است

به عبارتی كاربرد مشخص، عینی و ماتریالیستی ِ دیالكتیك و به یك كالم روش 

 را به  و آشوبناك  متالطم   دیالكتیكی ماركسیستی باید قادر باشد كه این كل اجتماعی
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كند؛ سپس نشان دهد كه چگونه  اش، از هم جدا نحو تحلیلی به عناصر سازنده مختلف

اند و در  ، با هم درآمیخته(یك اندامواره)این عوامل به عنوان اجزای یك كلیت واحد 

یعنی ارتباط و پیوند درونی ای كه از همه این حركت و . تضاد دارند (باهم)عین حال 

 به عبارتی شیوه حرکت ذهن. آورد را توضیح دهد تحول، یك كل بهم پیوسته پدید می

 دراین حال، شیوه تحلیل دینامیکی است که میکوشد الیه های زیرین و

یابد تصویری  ای امكان می چنین عملیات فكری را دریابد، لذا «امرواقع»ناپیدای

روشن با مفاهیم پرورده و غنا یافته، از فرایند تاریخی مبارزه طبقاتی پرولتاریا، 

آید كه بر اساس آن، تحلیل رابطه  میای طبیعی و واقعی فراهم  یعنی پایه. بدست دهد

چرا كه اینجا تماماً صحبت از . میسر شود وحدت اضدادمیان عین و ذهن به عنوان 

های عینی و ذهنی فرایند تاریخی مبارزه  فهم و درك چگونگی ارتباط میان رشته

 .طبقاتی پرولتاریاست

به ماركسیسم ماحصل کار نائل شدن به این فرایافت است که این جنبش فكری كه 

، دارای موجودیت مستقل، منفک و قائم به ذات «گردیدن»شهرت دارد، این فرایند 

ای از كلیت جنبش طبقاتی پرولتاریا محسوب  نبوده بل بمثابه جزء، بخش یا پاره

به دیگر سخن در هنگام بررسی منازعات . آن رابطه ای دیالکتیکی دارد میشود و با

وسیه دیدیم كه چگونه رویزیونیسم تحت تأثیر درونی حزب سوسیال دموكرات ر

دگرگونی  دریافت میكند تا امر« بیرون»رخداد جنگ جهانی اول، فقط تكانی از 

، در «بیرون»حال می بینیم كه این . اش را به انجام برساند ماهوی و جهش دیالكتیكی

ش محسوب نمیشود زیرا فرایند ماركسیسم و فرایند جنب« بیرون»واقع چندان هم 

، یگانه میشوند، در طریق این فرایند كلیتعینی طبقاتی، یعنی قطبین تضادی كه از 

و غیرقابل  اند درونیای را میسازند كه نسبت به هم  واقعیت، مجموعه بهم بافته

ای جدا  فقط در ذهن انسان است كه میتوان آنها را از هم منفك نمود تا بگونه. تفكیك

 و  دیالكتیكی توسعه  رهگذر بتوان الگوی  و از این  وارسی قرار گیرند  جدا مورد 

241 



   

 

و به طریق اولی، شرایط و  -قانون و منطق حاكم بر آن  -پیشروی ماركسیسم 

به عبارتی در . ابزارهای پیشروی جنبش طبقه كارگر را مورد شناخت قرار داد

ده و نیست؛ منفك، بری« در خود»، چیزی (آگاهی)واقعیت امر، فرایند ماركسیسم 

ای از همان است و در  ، نیست بلكه پاره(زندگی)مجزا از فرایند مبارزه عینی طبقاتی 

ارتباط با آن، هویت می یابد، یابه عبارتی، ماهیت و حیات یكی، دیگری را نیز 

 .گیرد دربرمی

این . بدیگر سخن، سیر حركت ماركسیسم، بعنوان یك ذات جداگانه محسوب نمیشود

 -اش  ذاتبمثابه  -نبوده بل با جنبش عینی واقعی« در خود بسته»ای  دیالكتیك، چرخه

 .ای دو سویه و گشوده دارد رابطه

بیك كالم باید به قلمرو آگاهی و قلمرو جنبش عینی، به عنوان تمایزهایی در یك 

اند، یعنی هر  بعبارتی هر چند كه این دو فرایند با هم یگانه. وحدت، نگریسته شود

اند، ولی برای پیشبرد  همان فرایند تاریخی و دیالكتیكی واقعی های یك و دو، جنبه

های ویژه و ممیز هر یك از آنها را  مبارزه پرولتاریا الزم است كه خصیصه

و این چنین است كه مفهومی از ارتباط میان سیر . بازشناسیم و به حساب آوریم

رائه میگردد كه حركت ماركسیسم از یك سو و مبارزه عینی طبقاتی از سوی دیگر، ا

به مبارزه ]بر طبق آن نه مبارزه طبقاتی پرولتاریا به پایه مبارزه فاقد آگاهی علمی 

نه گردیدن ماركسیسم از شرایط این  كاهد، و فرو می ([ناصر پایدار)روز طبقه كارگر 

ارتباطی دیالكتیكی میان مبارزه  چه،. مبارزه عینی طبقاتی به تمامی منفك میشود

 .ای كه الزمه پیشرفت این مبارزه است، وجوددارد و آگاهی عینی طبقاتی

اجزای پس میتوان گفت كه روش دیالكتیكی ماتریالیستی، ضرورتاً و هم زمان، 

این تمامیت، و همچنین نحوه ارتباط این اجزاء را، وارسی و توصیف  ساختاری

بدینسان درباره سیر حركت آن بدست میدهد، و  شرحی تاریخیمیكند و در عین حال 

 واحد  ل تك وشكافتن یك ك»:یا به گفته لنین. اهانه میگشایدراه را برای ارتقاء عمل آگ
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، و جان ریز در تفسیری «دیالكتیك است... جوهر... و شناسایی اجزای متضاد آن

این تعریف از این مزیت برخوردار است كه »: درخشان از این گفته لنین، مینویسد

شاكش، و بر پویایی در قلب كلیت معطوف میكند و تالشهایی توجه را بر تضاد و ك

و دارنده آن میتواند  -را تشویق میكند كه در پی یافتن حلقه اصلی در كل زنجیراند 

در كل این « حلقه اصلی»و دیدیم كه  ،2«.زنجیر را در كلیت آن به جنبش درآورد

گی، و  و گندیده زنجیر، همانا دیده ور شدن برگرایش رویزیونیسم بسوی پختگی

فرایافتی . بطریق اولی، شكل دیالكتیكی پیشروی ماركسیسم و قانون حاكم بر آن است

. كه نائل شدن به آن میسر نمیشد مگر به مدد بكار بستن روش دیالكتیكی ماتریالیستی

به همین خاطر است كه از نظر ماركس، انگلس و لنین، روش دیالكتیكی ماتریالیستی 

برترین جنگ افزار نظری پرولتاریای رزمنده ناخت علمی، بلكه به نه فقط ابزار ش

چرا كه بُرندگی سالح نظری پرولتاریا، از نگرش ژرف و روشن به . مبدل میشود

از اینرو آگاهی . ، نگرشی كه معطوف به عمل است، نشأت میگیرد«امور وقایع»

شاهنگان طبقه كارگر یافتن از جایگاه رفیع این روش و تسلط در بكار بستن آن، به پی

توان و استعدادی استثنائی میبخشد در جهت شناخت حقیقی وضعیت جاری و كشف 

ای در پیشبرد مبارزه  امری كه نقش بزرگ و تعیین كننده. راز و رمزهای آن

پرولتاریا و تشخیص خطرات فراروی آن، و اتخاذ تدابیر و تصمیمات درست و 

چیزی كه كوشیدیم اهمیت آن را در هنگام  یعنی درست همان. كند مؤثر، ایفاء می

و مقایسه آنها با  -بررسی وضعیت دو حزب سوسیال دمكراتیك روسیه و آلمان 

 .نشان دهیم -یكدیگر 

بعنوان آخرین كالم در روش تكاملی »بیك سخن، روش دیالكتیكی ماتریالیستی 

طبعاً سیاسی ، در واقع بنیادی است برای بررسی چشم انداز فلسفی و (لنین)« علمی

ای كه سالح پرولتاریا برای دگرگون ساختن  یعنی همان فلسفه. از مسائل هر دوره

 پرولتاریایی   انقالب  ذات نظریه همانا  به عبارتی دیالكتیك ماتریالیستی . جهان است
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 :ماركس است و برای انجام چنین كاری پرورده شده است

یابد، پرولتاریا نیز در  مادی خویش را می همانگونه كه فلسفه در پرولتاریا سالح» 

 (ماركس)« ... فلسفه سالح معنوی خود را خواهد یافت،

، كه مبتنی است «ای و مجاز به فراكسیون حزب انقالبیون حرفه»نتیجه آنكه، تئوری 

بر چگونگی فرایند شدمان ماركسیسم، در حقیقت از خود تكامل دیالكتیكی واقعیت 

دگرگونی : ، مؤثر بیافتد(واقعیت)قادر است كه متقابالً بر آن  آید و بهمین سبب برمی

 .پدیدار به مفهوم، و از آنجا به عمل

لیكن، هر چند كه سیر حركت ماركسیسم از دیالكتیك ویژه خودش تبعیت میكند اما 

الزم است كه آن را به همراه مبارزه عینی طبقاتی و تغییرات ایجاد شده در شرایط 

یعنی دریابیم كه مبارزه عینی طبقاتی و . یك تصویر درنظر آوریماین مبارزه، در 

تغییرات آن، درواقع شالوده و محوری است كه تضاد درونی ماركسیسم برِگرد آن 

این یگانه رویكرد تاریخی و علمی، كه متكی است هم بر ماتریالیسم و هم . میچرخد

ت كه میتواند سیر امور اس اتخاذ دیدگاه كلیتبر دیالكتیك و در عین حال بمنزله 

اتخاذ ». ای حقیقی و واقعی درك و فهم كند وقایع، یا سیر جریان تاریخ را بگونه

را مورد بررسی  فرایند تكاملیكه چیزی نیست بجز اتخاذ دیدگاهی كه « دیدگاه كلیت

دیدگاهی كه این . قرار میدهد كه از طریق ستیزه اجزاء متضاداش، به پیش میرود

، بلكه حاصل ساختار ذاتی و (خدا، روح)را نه نتیجه فالن علت بیرونی  فرایند تكاملی

 :تلقی میكند« اندامواره»متقابال ً ناهمساز و متضاد خود 

های همانی  اگرچه تفاوت بین واژه -آنها « وحدت»شاید دقیقتر باشد بگوئیم ]همانی اضداد »

عبارت است  [.اند صحیح به معنای معینی هر دو. و وحدت در اینجا اهمیت خاصی ندارد

ها و  و مخالف در تمام پدیده متقابالً دافعگرایشهای متضاد،  [كشف]از شناخت 

شرط شناخت تمام فراگردهای جهان در . [و نیز ذهن و جامعه]فراگردهای طبیعت 

 شان، شناخت  واقعی شان، در زندگی  شان، در تكامل خود انگیخته« جنبشی -خود »
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 .حدت اضداد استآنها به مثابه و

یا دو برداشت ممكن؟ یا )دو برداشت اساسی . اضداد« مبارزه»تكامل عبارت است از 

تكامل به مثابه كاهش و : عبارتند از (تحول)از تكامل  (دو برداشت قابل توجه در تاریخ؟

تقسیم یك واحد به اضداد )تكامل به مثابه وحدتی از اضداد  وافزایش، به مثابه تكرار، 

 .( ً دافع و رابطه متقابل آنهامتقابال

آن، سرچشمه آن،   محركه یجنبشی، نیروی  خوددر برداشت نخست از حركت، 

نسبت  -خدا، ذهن، و غیره  - بیرونییا این سرچشمه به چیزی )انگیزه آن، در پرده میماند 

« خود»در برداشت دوم توجه عمده دقیقاً معطوف به شناخت سرچشمه . (داده میشود

 .ی استجنبش -

 تنها. برداشت دوم، زنده است. حس است برداشت نخست، مرده، رنگ پریده و بی

برداشت دوم است كه كلید خود جنبشی ِهر چیز موجود را بدست میدهد؛ تنها این 

، «تبدیل شدن به ضد»، «گسست در پیوستگی»، «جهش ها»برداشت است كه كلید 

 .ویرانی كهنه و ظهور نو را بدست میدهد

. اضداد، مشروط، موقتی، گذرا و نسبی است (مطابقت، همانی، كنش برابر ِ) وحدت»

« .مبارزه اضداد متقابالً دافع، مطلق است، همان گونه كه تكامل و حركت مطلقند

 (292۵سال « درباره مساله دیالكتیك»، مقاله 01، جلد «دفترهای فلسفی»لنین، )

وجه را به دور خاصی از فعالیت درنوشته حاضر، ت به عبارتی دیگر، الزم بود تا

امری كه این فرایافت را به . منفصل شده ماركسیسم در روسیه، معطوف كنیم

تصادف »ارمغان داشت كه پیدایش ادواری انفصال درونی ماركسیسم بهیچ وجه 

نبوده بلكه رخدادی ذاتی است و ضرورتاً با جدایی طبقات و مبارزه آنها « محض

، و به طریق اولی، با ساختار فعالیت تولیدی (ط این مبارزهیعنی با تغییر در شرای)

مالکیت فراگذری اثباتی از »: ارتباط دارد بگونه ای که ،(بیگانه شده) منفصل شده

  انفصال ۀ هم از  اثباتی فراگذری  حیات انسانی،   تخصیص به عنوان   خصوصی
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 (2141« دستنوشته های اقتصادی وفلسفی»مارکس، ) . «هاست

ترین هدف آنرا تشكیل میدهد  به عبارتی آنچه كه جان مایه پژوهش حاضر و اصلی

ای از فرایند تاریخی مبارزه طبقاتی پرولتاریا  همانا بررسی ماركسیسم بمثابه پاره

ولذا بررسی دقایق و آنات مجزای آن، در جهت بیرون كشیدن جوهر ِحقیقی و 

 را در پس ِ (و این قوانین عام)وهر حقیقی ای كه میتوان این ج بگونه. نتایج ِعام است

یعنی از طریق . پشت مبارزات روزمره هر حزب پرولتری مشخص، جستجو نمود

بررسی ماهیت مبارزات درونی در دو حزب سوسیال دموكرات روسیه و آلمان 

ماركسیسم از قانون مشخصی  تبعیت میكند  (درونی)اثبات گردد كه پویش ساختاری 

 .ی شناخت پذیر است و درسطح جهانی مصداق داردكه به لحاظ نظر

« گردیدن»به این سبب الزم بود كه فرایند  بررسی روشمندبه سخنی دیگر، 

ماركسیسم، نحوه تكامل این فرایند و الگوی دیالكتیكی خاص آن مورد دقت قرار 

ای مستقل از هر شرایط اجتمای خاص و هر حزب  بگونه -گیرد تا قانون حركت آن 

امری كه قوانین راسخ و منطق بیرحم این . تجرید و شناخته شود -ست خاص كمونی

 روند تاریخی را آشكار میسازد و اثبات میكند 

، راهی (یعنی در دوران رویزیونیسم)كه سیر حركت ماركسیسم در دوران امپریالیسم 

 .، ندارددیالكتیكی بودنو  تاریخی بودنبجز 

یالکتیکی موجودمیان سیرحرکت مارکسیسم صرفنظرازرابطه د -مخلص كالم اینكه

خود فرایند تكامل ماركسیسم از سه جنبه اصلی  -وسیرحرکت جنبش عینی کارگری 

 :و ویژه برخوردار است

: تكامل آنست (محرك)اولی، مبارزه و تكامل اضداد كه بیانگر خاستگاه و انگیزه 

 .ماركسیسم« تكاملی -خود »یا « پروری -خود »خاستگاه درونی 

. دومی، شكلهای تكامل كه مربوطست به تغییرهای كّمی و گذار به تغییرهای كیفی

 (.آن را« چگونگی»این تغییر را تبیین میكند و دومی « چرایی»اولی، )

247 



   

 

است كه نه فقط ارتباط بین دو قانون پیش گفته را توضیح « نفی نفی»و سومی، 

م، گذار كمیّت به كیفیت را یعنی توضیح میدهد كه تضاد درونی ماركسیس -میدهد 

بلكه به تشریح این فرایند در مجموع، و تجرید قانون عام حركت آن  -انگیزاند  برمی

 .میپردازد

اینها همه که گفته شد در واقع بمنزله بازآوری و نو فهمی نظریه لنین و دریافت 

تاریخی و علمی نیرومندی خواهد بود كه تئوری ماركسیستی مربوط به ساختار 

حزب : حزاب آتی پرولتاریا را مجدداً عرضه میدارد، وضوح میبخشد وکامل میکندا

 1.ای و مستعد فراكسیون انقالبیون حرفه

 

 آذرین بعنوان سخنگوی دیرینه سوسیالیسم پیش از ماركس

پیش از آنكه به موضوع فوق الذكر بپردازیم، الزم است تا شرحی از مباحث جاری 

 .از دیدگاه آقای پایدار (شرحی) یم یعنیدر جنبش چپ ایران ارائه ده

واقعیت »: چگونگی آن نوشته بود ناصر پایداردرتأیید روش دیالكتیكی ماركس و

موجود یا هستی اجتماعی مشخص حاضر بسیار صریح و ساده، جامعه كاپیتالیستی 

برای شناخت این واقعیت باید از تشریح سلول حیاتی آن یعنی از كاال آغاز . است

 0.« ...كرد

پایدار همچنین در دفاع از نقش و جایگاه رفیع فلسفه ماركسیستی به نقل از ماركس، 

همانگونه كه فلسفه در پرولتاریا سالح مادی خویش را مییابد، پرولتاریا »: مینویسد

 4.«... نیز در فلسفه سالح معنوی خود را خواهد یافت

دیالكتیك مادی ماركس و »: فزایدا مضافاً پایدار در تأیید و تفسیر رویكرد ماركس، می

كاربرد این نگاه دیالكتیكی در تشریح جامعه كاپیتالیستی، مبارزه طبقاتی و كمونیسم 

حلقه اساسی كاربرد فلسفه به عنوان سالح معنوی پرولتاریا، تعرض فلسفی انسان 

 معنوی مذكور به قهر  تلقی عقالنیت از واقعیت حاضر و تبدیل سالح   علیه هر نوع

241 



   

 

 ۵ «.مادی و نیروی عینی پیكار توده های كارگر برای تغییركامل هستی موجوداست

این رویكرد ِدرست درباب نقش و جایگاه فلسفه ماركسیستی و روش دیالكتیك 

در آثار آقای پایدار مشهود است؛  -و به اشكال مختلف  -ماتریالیستی، بارها و بارها 

دیالكتیكی ماركس درمیگیرد، پایدار رو به با این وجود زمانی كه بحث بر سر روش 

دیدگاه  -، سخنانی را مطرح میسازد كه دیدگاه پیشین خوداش «مدافعان سوسیالیسم»

 :را دچار ابهام میگرداند -درست یاد شده در فوق 

در وسعت نگاه شما ماركس اقتصاددان، تاریخكاو و پژوهشگری كه ماده را تجرید »

داری را مبنای تحلیل  سازی جهان واقع و دنیای سرمایه میكرده است و در این تجرید

 1.«... تصور شما از ماركس نه واقعی، نه منصفانه،. قرار میداده است

ممکن است آقای پایدار بدینسان قصد آن داشته كه ارتباط میان فلسفه ماركس را با 

، بدون آن «تئوری»رشد عینی مبارزه طبقاتی، گوشزد كند و بگوید كه این 

ای است كه  اما سخنانش بگونه. و جدا و منفك از آن نمیتوانسته كه پدید آید« شالوده»

 .گویا از نظر وی، ماركس با روش دیالكتیكی، بیگانه بوده است

درسخن پایدار، در واقع به دستاویزی برای آذرین  (ابهام یا)بهر ترتیب، این لغزش 

گاه فلسفه ومتدولوژی ماركسیستی مبدل میشود تا مخالفت دیرینه اش  با نقش و جای

می بیند و لذا  بعبارتی آذرین بدین سان گویی آب را گل آلود. را مجدداً مطرح سازد

یعنی درست زمانی كه بحث با پایدار . میكوشد تا ماهی مقصود خویش را صید كند

برسرتحلیل فرایندها و مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و همچنین بر سر 

 سازد كه  و عنوان می  می پرد در می گیرد، آذرین به صحنه   دیالکتیکی  روش

 چندان کارساز برای مباحث حاضر را متدولوژیک  فلسفی و سطح  بررسی در»

 !« نمیدانم

 چرا در نقدهای  كه   این نیست آذرین  اعتراض گردد،  وهمانگونه که مشاهده می لذا

 ار، مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاریا به انجام شده به رویكرد پاید« فلسفی ِ »
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 اش  ویژه تضادهای  تا  قرار نگرفته  و تحلیل  مورد تجزیه  نحو مشخص و ملموس 

جدل  این بحث و که چرا آذرین گله مند نشدهآشكار شود و نتایج عملی ببار بیآورد؛ 

امرواقع  که تماسی با ودفلسفی به پیش می ر ۀبست انتزاع ِفرو پایدار، درسطحی از با

آذرین به این نكته برقرارنمی سازد؛  مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاریا و

انجام شده، از زندگی یعنی از پوست و « فلسفی ِ »كه برخوردهای  ایراد نمیگیرد

آذرین ای ندارد و در آن نشانی از امر انضمامی دیده نمیشود؛  خون و گوشت بهره

فلسفه ماركسی در دست منتقدین پایدار، جان نیافته و به واقعیت  كه  مدعی نشده

های نامیانجی مند و  متّعین راه نبرده است؛ و بیك كالم انتقاد آذرین معطوف به شیوه

چه، اگر وی از . اند، نیست ای كه این منتقدین عرضه داشته یا خصلت انتزاعی فلسفه

ایده  بنیادهای فلسفیه نقد چنین موضعی سخن میگفت الجرم میبایست خودش ب

، «آگاهی و زندگی»میان   رابطه دیالكتیكیمیپرداخت، یعنی « تشكل ضد كارمزدی»

 لیكن آذرین چنین نكرد. را تبیین میكرد« حزب و طبقه»، « علم و طبقه كارگر»

ذات ماركسیسم یعنی فلسفه آن  نمیداند اساساً و كال ً« کارساز» زیرا آنچه را كه وی 

زیرا معتقد است كه در تبیین  آذرین چنین نكردیك ماتریالیستی ماركس است؛ و دیالكت

لوژی ماركسیستی چیزی ومتد مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاریا، فلسفه و

 !مصرف است  زائد و بی

امانکته اینجاست که این شکل طرح موضوع ازسوی آذرین، بیانگر آن است كه از 

است؛ و اینكه این  ای انتزاعی و بالموضوع فلسفهنظر وی فلسفه ماركسیستی، 

تلقی میشود، موضوعی كه  فلسفه پیش از ماركسرویکرد، نشانگر بازگشت او به 

 .الزم است در اینجا كمی بیشتر روی آن مكث كنیم

فیلسوفان تاكنون کوشیده اند جهان را بگونه ای تفسیرکنند؛ » : ماركس مینویسد

؛ لذا («نقدفلسفه حقوق هگل») «.جهان را دگرگون سازد اکنون کارفلسفه این است که

 چه، . آوَرد می و انگلس، درست از همینجا سربر  در نزد ماركس  پراكسیس مفهوم 
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این دو برداشت متفاوت موضوع اساسی ای است كه  و  پراكسیس همان رابطه بنیادی

ای كه فقط در جهت  سفهفل (برداشت اول): سازد را از یكدیگر قابل تمیز می از فلسفه

و .  تعهد و همبسته بودن فلسفه به عمل (برداشت دوم)تفسیر جهان میكوشد؛  فهم و

اینكه لوكاچ همین سخن ماركس را به شكلی دیگر واگویه كرده است آنگاه كه 

 7«.ای پراكسیس است اندیشه پرولتاریایی در وهله نخست نظریه»: مینویسد

محسوب میشود كه بر انتزاعی بودن  ای یت آگاهانهفعالبه كالمی دیگر پراكسیس، 

. واسطه، غلبه میكند فلسفه، از راه ادغام و یگانه كردن آن با واقعیت مشخص و بی

« فلسفه و انقالب»، پیوند «اندیشه و واقعیت»پراكسیس پرولتاریایی، در واقع وحدت 

همانگونه كه  »: و اینكه ماركس همین معنا را مد نظر داشت آنگاه كه نوشت. است

فلسفه در پرولتاریا سالح مادی خویش را مییابد، پرولتاریا نیز در فلسفه سالح 

 .«... معنوی خود را خواهد یافت،

بنابراین میتوان گفت دیالكتیك ماركسیستی چیزی نیست بجز روش انقالبی اندیشه، 

ی كه بدین ا كه تكامل عینی را از طریق تضادهای ذاتی آن تحلیل میكند؛ روش اندیشه

نظر دارد « وضعیت»سبب انقالبی تلقی میشود كه به غایتی ورای شناخت صرف ِ 

یا به عبارتی، این روش . كه آن غایت همانا عمل كردن و دگرگون ساختن است

 ۀانقالبی طبق اهداف سیاسی واندیشه، فارغ از كاربرد عملیاتی آن نیست، برعكس، 

 .پرولتاریا :معینی در جامعه معاصر را دنبال میكند

پرولتاریا نیز درفلسفه سالح معنوی خود را » :بعبارتی دیگر، اینکه مارکس میگوید

 ، یعنی چه؟«خواهد یافت

ارائه میدهد؛ به عبارتی  ترین پاسخ ممکنه به این سوال را لنین دقیقترین و واضح

ه و فلسف»، «اندیشه و واقعیت»بهترین تفسیر ممكنه از این ارتباط دیالكتیكی میان 

 :نظیر لنین میتوان مشاهده نمود را در فراز تحلیلی بی« و عمل  نظریه»، «انقالب

 گریزد بلكه  از حقیقت نمی... اندیشه كه از امر مشخص به امر انتزاعی پیش میرود»

2۵2 



   

 

و جز  ارزشاز طبیعت، انتزاع  قانونیانتزاع  مادهانتزاع . تر میشود به آن نزدیك 

تر بازتاب  كاملهای علمی طبیعت را ژرفتر، حقیقی تر و  عانتزا همه یآن، خالصه 

چنین است خط سیر  - و از این تا عملاز ادراك زنده تا اندیشه انتزاعی، . میدهند

دفترهای »)« .، خط سیر دیالكتیكی شناخت واقعیت عینیحقیقتدیالكتیكی شناخت 

 («فلسفی

 شناخت شناسی ِ جود ِعمل درو  ۀبلکه مسال واقع، نه فقط روش شناخت ِامر اینجا در

این بمعنای آنست که برای پرولتاریا،  و. مارکس مورد تأکید قرار گرفته است

« تئوری»چگونگی پیشبردمبارزه طبقاتی اش، موضوع تئوری است، لیکن این 

بعبارتی، فلسفه  یا.  نظریه ی عملی، یا،  عمل ِ تئوریکدرواقع پراکسیس است یعنی 

» یاعلم ِتئوریک ِ ) «ناب» ۀروند ِ شناسند هر یا -پیشین  ۀفلسفدراین حال، وبرخالف 

. گرایشی پراتیکی دارد؛ یعنی همزمان، پراتیک ِدگرگون کننده نیزهست - («ناب

جهت آن،  تفسیرخارج شده و باز تفسیر و ۀاز دور بست یعنی فلسفه دراین حال،

انقالب، علم وطبقه  تحول اجتماعی نشانه می رود ولذا میان فلسفه و بسوی جامعه و

 .پراتیک، پیوندی دیالکتیکی برقرارمیشود کارگر، تئوری و

گر آن،  به عبارتی در اینجا صحبت از فرایندی است كه در آن، عمل و آگاهی هدایت

فرآیند هم آمیزی و هم . ای توأمان، در وحدت و تضاد با یكدیگر جاری میشوند بگونه

ای كه هم مادیت مبارزه طبقاتی  ه گونهجوشی یگانه هر دو این عنصر متضاد، ب

و درخود تلفیق و تركیب میكند؛  گیرد پرولتاریا و هم آگاهی مالزم آن را دربرمی

در ... »: یعنی همان مضمون مارکسی که لوكاچ آنرا اینگونه واگویه کرده است

 دیالكتیك جامعه، خود شناسنده در فرایند كنش متقابل دیالكتیكی جا دارد و نظریه و

 1«.عمل در پیوند با یكدیگر به طور متقابل دیالكتیكی میشوند

جامعه معاصر و  انگلس، با زندگی، با بدینسان است که فلسفه در دستان مارکس و

 و بی زمانی  خورد و از بی خاصیتی  واقع گره می پرولتاریا، در مبارزه طبقاتی 
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فلسفه . شود می کارساز تبدیل به فلسفه « غیر ِکارساز»فلسفه  از و فاصله می گیرد

یعنی خصلت انتزاعی  بدینسان با واقعیت درگیرمیشود، درساحت سیاسی عمل میکند

وبیک کالم . به تعبیری بکارت خویش را وامی نهد تاموجب زاینده گی شود یا و

فلسفه اینک معطوف به متن زندگی، تکامل مناسبات اجتماعی ازطریق مبارزات 

 .انقالب و ِسرشتگی فلسفه : شده است رهائی بخش پرولتاریا

اینرو می توان گفت که مفهوم پراکسیس، همان کشف خیره کننده و دوران ساز  از

 یعنی -پیش ازخود ۀفلسف مارکس وانگلس بودکه به مددآن، بنیان گسست قاطع از

جهش . فراهم میشود -میکرد  که صرفاً به تفسیرجهان فرارو اکتفا« فلسفه تماشا»

مداخله های معین سیاسی را با یکدیگر  کشف بزرگی که تحلیل فلسفی و فکری و

بدینسان دیواری که میان فیلسوف و جهان پیرامونش  ترکیب میکند و می آمیزد، و

 .ازمیان برمی دارد را حایل شده بود

 آنچه که مارکس و -(نظریه وعمل)بسخنی دیگر، وحدت دیالکتیکی ِفلسفه و انقالب 

درواقع بمنزله آنست که این فلسفه نمیتواند صرفاً به  -ن آن بودندانگلس سخت خواها

 یابد، بلکه نیروی مادی ای هماهنگ با این فلسفه استمرار« ناب» صورت نظریه

 که می تواند شد نیزآفریده خواهد (اهداف طبقاتی خود آگاه از و یعنی پرولتاریای متحد)

ست به همین خاطر است که رد و نفی در. تاریخی، فعاالنه دخالت کند درکلیت فرایند

سیاسی ازآن، درواقع « ارزش زدائی»کارکرد فلسفه و متدولوژی مارکسیستی و

 .می پوشاند و به طبقات حاکم یاری می رساند را شناخت  بودن ِامر

بعبارتی . لیکن، آزمون پراكسیس این است كه با جهان درگیر شود و محك بخوَرد

، در واقع هم به 9مینامد« انتقادی -عملی »ت انقالبی و آنچه كه ماركس آن را فعالی

آزمون به »: عنوان خاستگاه و هم آزمون نهایی آگاهی محسوب میشود؛ یا بقول لنین

مدد امر واقع یا به یاری عمل به ترتیب تقدم باید در هر گام از تحلیل در كار 

  میبایست سر« ظریهن»واقعیت است كه  به سخن دیگر، از همین دیالكتیك ِ. 23«باشد
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. واقعیت است كه باید پیوسته خود را بازبینی كند آوَرد و در برابر همین دیالكتیك ِ بر

سیرحقیقی  ، مطابقت آن با«تئوری»واین بمعنی آن نیز هست که مالک درست بودن

 22.کلیاتی که محصول ذهن فلسفی اند نه مطابقت آن با خود ِتاریخ است و

پراكسیس همانا فرایندی است كه طی آن، پرولتاریا شرایط مبارزه  و كالم آخر آنكه،

اش را دگرگون میكند و بدین طریق است كه به نحو همزمان سرشت خود را  طبقاتی

این همان مفهوم تعیین کننده ای است كه ماركس كاشف آن محسوب . نیز تغییر میدهد

 :، ارتباط دارد«كار» میشود و در عین حال با رویكرد بنیادین وی درباب مفهوم

كار، اول همه، فرایندی میان انسان و طبیعت است، فرایندی كه انسان به مدد آن، »

گری، تنظیم و  از رهگذر اعمال خود، سوخت و ساز میان خود و طبیعت را میانجی

انسان با مواد طبیعت به عنوان یكی از نیروهای طبیعت رو به رو . نظارت میكند

ای را كه متعلق به تن خود اوست، یعنی بازوها، پاها،  طبیعی او نیروهای. میشود

آورد تا مواد طبیعت را به شكلی كه با نیازهایش  سر و دستهایش را به حركت درمی

از رهگذر این حركت است كه در طبیعت بیرونی . وفق دهد به تصرف خود درآورد

همزمان طبیعت خود  تأثیر میگذارد و تغییرش میدهد و به این طریق است كه به نحو

 21«.را تغییر میدهد

متدولوژی  بدینسان معلوم میشود اینكه آذرین بر این باور است كه فلسفه و

نیست،  به سبب آن است كه وی فلسفه ماركسی را نه فلسفه « کارساز»مارکسیستی 

ای انتزاعی و  ، بلكه فلسفه(ماركس)« سالح معنوی پرولتاریا»انقالب پرولتاریایی، نه 

الموضوع تلقی میكند همچون مباحث روشنفکرانه و بی ارزشی که بکار کسانی که ب

رابطه میان فلسفه  تعبیر نادرستی که می کوشد. درگیرمبارزه انقالبی هستند، نمی آید

از فضای عمومی انقالب پرولتاریایی به محیط  فلسفه را انقالب را بگسلد، و و

رویکردی که معنای دیگری ندارد . دخصوصی بحث های انتزاعی روشنفکرانه برانَ 

 را  نگرشی که فلسفه . انگلس و  بجز ازهم پاشیدن شیرازه سوسیالیسم علمی مارکس
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ازعمل جدا دانسته وآن را، اگرنه مخّل عمل واقعی، دستکم بمثابه عامل پرتاب 

این همان تلقی عوامانه ای . مبارزین انقالبی به حوزه انتزاعی گری تلقی می کند

و ازمفهوم مارکسی پراکسیس  است که فلسفه مارکسیستی را ازجنس عمل نمیداند

 .سر درنیاورده است -چیزی مطلقاً  و -چیزی

تئوری وپراتیک، علم وطبقه )انقالب  و تفاوت میان فلسفه و آذرین تمایز بکالمی دیگر،

 ن کژتفاوت میان بی عملی وعمل، تلقی می کند و با ای بمنزله تمایز و را (کارگر

با رد انتزاعی  فهمی، عمل ِنظریه پردازی را، با انتزاعی گری یکسان می گیرد و

ضرورت جدی گرفتن نظریه پردازی ونهایتاً جدی  -که ردکردنی هم هست  -گری 

« خردگریز»شود؛ رویکردی  که طبیعتاً راعمال ًمنکرمی بمثابه علمگرفتن مارکسیسم 

رین حالت، چیزی بجز تئوری های سطحی بهت در خواهد بود، و« خردستیز»و حتی 

راز سی سال درجازدن فکری و به دور خود . و بی ارزش ارائه نمی کند

 .چرخیدن ِعملی وی، درهمین نکته نهفته است

بیک سخن، سردبیر بارو بدینسان عمال ً مطرح ساخته است که هرگونه کوششی 

پیش بینی  و درجهت وارسی سیرحرکت تضادهای اجتماعی با انگیزه ی تشخیص

درمضمون ِاین رویکرد آذرین، هم علمی . بیهوده است آینده ی آنها، کاری عبث و

چراکه . یکسره مردود اعالم شده است بودن وهم انقالبی بودن ِ مارکسیسم، یکجا و

در وهله نخست عبارت است از بررسی  مارکسیسم درمقام علم، پیش ازهرچیز و

برای پیش بینی آنچه امکان می یابد تا درآینده روی عمیق آنچه درگذشته اتفاق افتاده 

 .چگونگی عمل درجهت تحقق این امکان، از زاویه ی منافع نهائی پرولتاریا دهد و

لیکن جدی نگرفتن مارکسیسم درمقام علم و بطورکلی جدی نگرفتن تفکر و نظریه 

 .آگاهی از منشاء و نیز کارکردآنست پردازی، خودمحصول نا

در دستان  -(انگلس) «رهائی پرولتاریا علم»مفهوم  - علمیوسیالیسم آری، مفهوم س

 .باختگی شده است ایرج آذرین، اینچنین دچار معنا
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بعبارتی دیگر، آنچه كه هنوز برای آذرین قابل فهم نیست همانا تفاوت اساسی میان 

های  فلسفه پیش از ماركس، با فلسفه ماركسی است؛ یعنی تفاوت اساسی میان نظریه

است با  اما غیرتاریخیشناخت شناسی عامی كه سروكار آنها با قوانین جهانشمول 

. انتقادی میباشد -و نگرش عملی  (انقالبی)فلسفه ماركسی كه مستلزم برخورد مستقیم 

« جهان بینی»آذرین هنوز ناتوان از این فرایافت است كه فلسفه ماركسی صرفاً یك 

ای است انقالبی و درگیر  ود نبوده بل فلسفهكه بمعنی نظرورزی صرف تلقی میش

این دقیقاً به مفهوم نادیده گرفتن ارتباط دیالكتیكی میان فلسفه و انقالب، و . درعمل

فلسفه ندیدن دیالكتیك ِمیان علم و طبقه كارگر و در یك كالم به معنای بازگشت به 

 .است پیش از ماركس

بیر بارو، صرفنظر از اینکه هیچگونه شده ی سرد لیكن ناگفته پیداست كه سخنان یاد

در مقام یك به عبارتی ماركسیسم . ای هم نیست غه مارکسی ندارد، حرف تازهیص

حتی آنگاه كه از سوی ماركس و انگلس  -یعنی روش دیالكتیكی ماتریالیستی  - روش

از اینرو . مطرح شده بود، هرگز بدون مخالفت و مقاومت، جای خود را باز نكرد

بارها و به دفعات از معنا و مفهوم  (و بویژه ماركس)تا آموزگاران پرولتاریا  الزم بود

روش یاد شده و جایگاه رفیع آن در مبارزه پرولتاریا سخن گویند و مبارزه نظری 

به  -یعنی علیه برخی مدافعین مجازی طبقه كارگر -پیگیری را علیه مخالفین خود 

، هم در  ی سهم در نقد اقتصاد سیاسیادا، هم در گروندریسههم در : پیش ببرند

 :بعنوان مثال نگاه كنید. سرمایه

آقای النگه، متعجب است كه چرا انگلس، من و دیگران سگ مرده هگل را جدی »

مدتها  -ها  طفلك -میگیریم حال آنكه بوخز، النگه، دكتر دورینگ، فخنر و دیگران 

سبكبالی »است كه میگوید من با  النگه آنقدر ساده لوح. اند قبل او را به خاك سپرده

حركت سبكبال »حتی به فكرش خطور نمیكند . در ماده تجربی گام برمیدارم« نادری

 20« .برخورد با ماده یعنی روش دیالكتیكی نیست روشچیزی جز بیان « در ماده
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، در مقابل «بیراهه سوسیالیسم»در حاشیه باید گفت كه آقای آذرین درهمان نوشته ]

های سوسیالیستی در ایران كنونی در مرحله گذار از تخیل به  رزیابی كه اندیشهاین ا

علم قرار دارد، به مخالفت برخاسته و عنوان نموده است كه رویکردهای نادرست 

لیكن ما بر این . «نشانه ی دوران پیشا تاریخ سوسیالیسم درایران نیستند»رایج 

از سوی آذرین، خود بتنهایی  یك روشدر مقام باوریم كه نادیده گرفتن ماركسیسم 

گواه ِکافی ووافی بر همجنس بودن رویكرد وی با سوسیالیستهای تخیلی همچون 

اینکه آنچه  و -!است«  -ها  طفلك –بوخنر، النگه، دكتر دورینگ، فخنر و دیگران »

اینک ازسوی  انگلس می گفتند، عصر مارکس و که سوسیالیست های تخیلی هم

 ![نوکشف شده است آذرین گویا از

فوق اشاره همانگونه كه ماركس در)اما مخالفت سوسیالیستهای تخیلی با روش علمی 

بعبارتی این مخالفین، برای آنكه دیالكتیك . طبیعتاً با حمله به هگل توأمان بود (دارد

جلوه دهند، به « خطر بی»و « ناکارساز»، «به درد نخور»، «خاصیت بی»هگل را 

سگ »: بمناسبت ضرب المثل آلمانی)میپرداختند « گ مرده هگلس»بدگویی درباره 

لیكن خشم ماركس و لحن تحقیرآمیزش در مواجهه با چنین  (.«مرده، گاز نمیگیرد

مایه ی عبوس و  مقلّدان بی»: اشخاصی، در این سخنان نیز كامالً هویدا است

سگ " اب»و « پرنخوت كه اكنون در محافل اهل فرهنگ آلمان زیاد حرف میزنند

 24«.آمدند سر كیف می... تلقی كردن هگل" مرده

در همین رابطه، بدنیست اشاره کنیم که فوئرباخ ازاینکه نقد او برهگل، اینچنین 

ماركس »: آزرده خاطرمی گردد درمعرض  كج فهمی و سوء تعبیر قرارگرفته بود

این واقعیت  اشاره میكند كه فوئرباخ از بابت 2111ای به انگلس در  همچنین در نامه

سگ مرده »معتقدند كه دیالكتیك هگل  (به استثنای مرتجعان متاله)آقایان در آلمان »كه 

 (417، جان ریز، ص «جبر انقالب»بنقل از ) «.است احساس گناه بسیار میكند

 :بعبارتی دیگر ماركس رابطه خود را با هگل، اینگونه توصیف میكند
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 ۀهای وقیحان من شاگرد هگل هستم و پرگویی. رابطه من با هگل بسیار ساده است»

اند  روهای دست دومی كه فكر میكنند این متفكر بزرگ را به خاك سپرده  دنباله

... ، با این همه، به خود اجازه دادم تا با اتخاذ... صادقانه به نظرم مضحك میرسد

ر ژرفی در اسرارآمیز رها ساخته و تغیی ۀرویكردی انتقادی، دیالكتیك او را از هال

 2۵«... آن پدید آورم

آن  شاگرد... آشكارا»، خود را سرمایه« دیباچه بر چاپ دوم»همچنین ماركس در 

متفكر قدرتمند معرفی میكند، و حتی، جسته و گریخته در فصل مربوط به نظریه 

 21«.ارزش با شیوه بیان ویژه او الس میزند

هم  دربسیاری موارد اما می کند، نقد اینها همه گویای آنستکه مارکس گرچه هگل را

به هگل، به سبب  این احساس قدرشناسی ماركس و انگلس نسبت .تحسینش می نماید

دیالكتیك او، وام دارند؛ وش نكردند تا چه اندازه به هگل وهرگز فرامآن بود كه آن دو

اش از   یعنی به مفهوم دیالكتیك هگلی از كلّیت، تضاد، از خود بیگانگی و برداشت

 .رگونی تاریخدگ

لذا این موضوع كه از نظر ماركس و انگلس كار فلسفه دیگر تمام شده است، اینكه 

شان تسویه حساب كردند و از فلسفه به مطالعه  آن دو با وجدان فلسفی پیشین

داری پرداختند، از سوی امثال آذرین مورد  تضادهای واقعی اقتصادی جامعه سرمایه

ن سخنان مارکس و انگلس در واقع بمعنای آنست كه چراکه ای. سوء تعبیرقرارگرفت

، دیگر «بعنوان آخرین كالم در روش تكاملی علمی» روش دیالكتیكی ماتریالیستی   

بكار و  باید فهم شودكشف و شناخته شده است ولذا از سوی مبارزین طبقه كارگر 

 !نیست متروك گردد« کارساز»، و نه آنكه بعنوان چیزی كه بسته شود

 ۀماركس، در حقیقت، مجموعه تضادهای تو به توی جامع  ۀسرمایخنی دیگر به س

چگونگی  سرمایه داری را واکاوی می نماید، تا قوانین حاکم براین شیوه تولید، و

 ای یابد مگر بگونه تحقق  آنرا برمال کند؛ و این بررسی نمیتوانست  و سقوط  برآمد 
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بعبارتی ارتباط میان روش . اتریالیستیروشمند یعنی به مدد روش دیالكتیكی م 

 :را، لنین اینگونه توضیح میدهد (بتوسط ماركس)نقد اقتصاد سیاسی  ودیالكتیكی 

ماركس، و بویژه فصل نخست آن را دریافت   ۀسرمایمحال است بتوان به تمامی »

عد نتیجه آنكه نیم قرن ب. را مطالعه كرد و فهمید كل منطقآنكه دقیقاً و به تمامی  بی

درست در همین ارتباط است .  27«!!اند هیچ یك از ماركسیستها ماركس را نفهمیده

توجهی  كه لنین،  پلخانف را با وجود پرداختن وی به مباحث فلسفی، لیكن به دلیل بی

 :نسبت روش دیالكتیكی، مورد انتقاد قرار میدهد و مینویسد

برضد + برضد بوگدانف + ف درباره بلتو)  احتماالً پلخانف نزدیک به هزار صفحه»

هیچ درآنها . نوشته است [ (دیالکتیک] مسائل اساسی و غیره درباره ی فلسفه+ كانتی ها 

قیق كلمه به یعنی دیالكتیك به معنای د) هایشواندیشه « منطقِ بزرگتر»درباره  چیز

دیالكتیك »، در صورتیكه 21« !!هیچ چیز. گفته نشده است( عنوان یک علم ِفلسفی

فقط )ای از مسأله است  این آن جنبه. ماركسیسم است (هگل و)ا نظریه شناخت همان

كه پلخانف، اگر نخواهیم از دیگر  (نیست بلكه جوهر مسأله است« یك جنبه»

 29«.ها سخنی بگوییم، به آن توجه ندارد ماركسیست

امر »لیکن باید دانست که روش دیالكتیكی، بمعنی تحمیل این یا آن قانون دیالكتیك بر 

به طریقی دیالكتیكی سیر میكند، « امر واقع»نیست؛ بل به سبب آنكه خود « واقع

تر از  تر و بلند مرتبه تر، غنی روش یاد شده در خدمت رسیدن به پایه ی واقعی

یعنی آن برداشتی كه اقتضای عمل مؤثر در . قرار میگیرد واقعیتبرداشت ما از 

مسأله تماماً این است كه به چگونگی  لذا. جهت كسب نتایج مطلوب پرولتاریاست

پرولتاریا نیز »: تبدیل فلسفه به راهنمای مشخص و ملموس برای عمل، تسلط یابیم

 (ماركس). «در فلسفه سالح معنوی خود را خواهد یافت

ی ماركس چیزی نیست بجز بررسی دیالكتیك جامعه  سرمایهبه همین سان 

 سی و شناختی كه مقدور و میسر نمیشدبرر.  آن  و سقوط  تكاملبورژوائی، یعنی 
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لنین با تاكید دوباره . ، نقش میانجی را ایفاء كندعلممگر آنكه روش دیالكتیكی بمثابه 

 :و چند باره بر این مهم است كه مینویسد

را باقی  منطق سرمایهاز خود به جا نگذاشت، « منطقی»اگر ماركس كتاب »

سه واژه ضرورت )تئوری شناخت ماتریالیسم منطق، دیالكتیك و  سرمایهدر . گذاشت

در مورد یك علم به كار رفته، تمامی ارزش هگل گرفته ( همه آنها یكی است. ندارد

 13«.شده و ارتقاء یافته است

بنابراین روش دیالكتیكی ماركس در واقع برای شرح و توصیف سیر پیدایش و 

كار مناسب جهت دخالت داری پرورده شده است تا راه  حركت همین جامعه سرمایه

این روش علمی، بلحاظ آنكه درصدد . و دگرگونی آن را، بشناسد و استنتاج  كند

است، در واقع  (نیروی رانشی ِتاریخ)بررسی و شناسایی گرایشهای تحول یابنده تاریخ 

و همچنین « امور وقایع»های اساسی  بمعنی ارائه چشم اندازی كامل است كه جنبه

لذا بدون این روش دیالکتیکی، تحلیل . گیرد برمی ساز را درنحوه عمل دگرگون 

فلسفه  ، از خون حیات بخش خویش یعنی نه تنهاسرمایهمارکس در« اقتصادی ِ »

 .تاریخ بلکه فلسفه انقالب، محروم میشد

مارکسیسم، »: مینویسد طبقاتی آگاهی و  تاریخدرهمین ارتباط است که لوکاچ در

به رسمیت نمیشناسد، برای  یاسی، تاریخ، وغیره راعلوم مستقل حقوق، اقتصاد س

علم تکامل  :آنکه فقط یک علم ِتاریخی ودیالکتیکی ِ واحد و بهم پیوسته وجوددارد

هدف روش دیالکتیکی شناخت جامعه بمثابه کلیت » اینکه و« .جامعه بمثابه کلیت

ت تفاوت بزرگی میان فعالی -برخالف نظرآذرین و -؛ لذا(219و211ص )«.است

اشاره ای است به این ] وجوددارد« هرفعالیت علمی دیگر»علمی مارکس وانگلس با

 !«..... کارتئوریک برای سوسیالیست ها، مثل هر فعالیت علمی دیگر،»:سخن آذرین

 ([13، ص«بیراهه سوسیالسم»)

 بطورکلی رویكرد فلسفی  اینها همه كه گفته شد بمعنی آن است كه روش دیالکتیکی و
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اش از جامعه معاصر از سوی دیگر،  سیاسی از یكسو، و تحلیل اقتصادی و ماركس

ای نیستند كه بتوان آنها را از هم جدا كرد و اولی را چیزی زائد و  دو مسأله

فلسفه و نقد اقتصاد  وحدتچه، درباب . ، تلقی نمود«کارسازنیست»غیرضروری كه 

ركس از روند تولید سرمایه سیاسی در آراء ماركس، بعنوان مثال به تعریفی كه ما

كارگر سرمایه را تولید میكند، سرمایه وی را تولید میكند، »: ارائه میدهد توجه كنید

پس وی خوداش را تولید میكند، و انسان بمثابه كاال، مولود مجموعه این حركت 

؛ لذا پرسش بزرگ این است كه آیا آذرین در این جمله ماركس، صرفاً 12«.است

را مشاهده می کند؟ آیا برای آذرین واقعیت همپیوندی میان تحلیل « دیاقتصا»تحلیل 

 اقتصادی، قابل دیدن نیست؟ وفلسفی 

به عبارتی آنچه كه برای امثال آذرین قابل فهم نیست این حقیقت پیش پا افتاده است 

فراگرد كه ماركس در فوق، در واقع شرح مراحل مختلف و چگونگی 

خود آذرین هنوز متوجه نشده كه سیر دیالكتیكی . دهدرا ارائه می سرمایه«شدن ِ »

لیكن نه . ایجاب كرده استماركس را « لوژیکومتد فلسفی و»، بررسی های واقعیت

فقط فراز یاد شده از سوی ماركس، بلكه آراء ماركس و انگلس درباب تضادهای 

« لوژیکومتد فلسفی و» از اینگونه بررسی های مملوداری  جامعه سرمایه واقعی

. نیست« فلسفی ومتدولوژیک» است؛ و بیك كالم، ماركسیسم چیزی بجزبرخوردهای

اقتصاد و سیاست ماركس یك سره فلسفی »نه فقط (: بقول هربرت ماركوزه)چراکه 

ماركسیسم به عنوان ... است بلكه فلسفه نیز از همان آغاز اقتصاد و سیاست است

سنجش جامعه كنونی در مقابل : از ابتدا تا انتها دو بعدی است انتقادیتئوری 

این خصوصیت دوبعدی در . توانمندیها و امكانات عینی و تاریخی خود آن جامعه

فلسفه ماركس نقدی بر اقتصاد سیاسی : یابد وحدت فلسفه و اقتصاد سیاسی تجلی می

 11«.است و هر كدام از مقوالت اقتصادی یك مقوله فلسفی است

 :سخنان ایرج آذرین دقت کنیددرارتباط باهمین موضوع، به این 
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تنش میان از یكسو جنبش عینی و جاری طبقه كارگر، و از سوی دیگر تئوری ... »

و اعتقادات نظری یا، به بیان های عام و رایج تر، تنش میان آگاهی و جنبش، تئوری 

 10«.و پراتیك، عین و ذهن و نظایر اینها

 -ز سوی سردبیربارو ا -و جنبش عینی بدینسان مفهوم تضاد دیالکتیکی میان آگاهی 

پیوسته  را« آگاهی»واقع  یعنی این نگرش، در. فرو کاسته میشود« تنش»به سطح 

 میان آنها موانع غیرقابل عبوری قایل است و لذا قرارمیدهد« جنبش عینی»درمقابل 

بکالمی دیگر، برای . فهم نشده است شدماناین بمعنای آنست که چگونگی فرایند 

وجود دارد و بس؛ فقط  تقابلیعنی « تنش»دیالکتیکی آذرین، فقط  نا الیسم خام وماتری

؛ یکی اینجا، یکی آنجا، بدون هیچگونه گسستگی درعین پیوستگیجدایی کامل، و نه 

 !پیوند درون ذاتی

آذرین متوجه نشده است که چنین تقابلی، درواقع، به معنای دو چیز ِنسبت بهم 

ازاینرو بجای جداکردن متافیزیکی . و نفی میکنند نیست خارجی که یکدیگر را طرد

شان و بمثابه جنبه های « گردیدن»آگاهی و جنبش عینی، باید آنهارا در فرایند 

 .متضاد یک جریان دیالکتیکی واحد، درنظرگرفت

 جایگزین تضاد دیالکتیکی شود، آنگاه مفهوم گذار« تنش»مخلص کالم، چنانچه 

 نیز شدمان ولذا چرایی و میت به کیفیت ازطریق جهش، و، تبدیل ک(تبدیل به ضد)

یعنی پراکسیس  -چگونگی تکامل حذف شده است، بلکه اساساً فعالیت آگاهانه انسانی 

 .نادیده گرفته میشود -

به دیگر سخن، هر كس كه با آثار آموزگاران پرولتاریا به طور واقعی آشناست، این 

بویژه درتحلیل نظام  سیرحرکت جوامع بشری و حقیقت ابتدایی را میداند كه درتحلیل

اینکه اصطالحاتی همچون  اهمیت است و مفهومی بسیاربا تضادسرمایه داری، 

 كمیت به كیفیت، تبدیل به ضد، گری، گذار میانجی گی و واسطه تضاد، كلیت، بی

 یعنی درست همان اصطالحاتی. اند و كلیدی ادبیات ماركسیستی اصلی   اصطالحات
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 منوال است که وی حتی بدین . ه در انبوه سیاه مشق آقای آذرین مطلقاً نایاب استك 

را جایگزین آن « تنش»ز آشكارا تن میزند و عبارت نی« تضاد» از كاربرد واژه  

را تداعی كند و با خود به همراه  دیالكتیك، مفهوم «تضاد» میسازد، تا مبادا واژه 

وضوع است که چنین رابطه ای بصورت چراکه او حتی مخالف این م. بیاورد

به بیان دیگر، سردبیر بارو  به جای زبان علمی ماركس و . دیالکتیکی مطرح شود

گزیند تا به زعم خود بتواند  انگلس، زبان ژورنالیستهای مبتذل رسمی را برمی

مبارزین جنبش انقالبی طبقه كارگر به نگاه دیالكتیكی به سیر امور وقایع « گی آلوده»

 !مقابله كندو با آن   بزداید، را

به كالمی دیگر، در مجموعه نوشته های آذرین از همان ابتدا تا كنون، خط مستمری 

 (بلكه همچنین)، جزء فلسفی ماركسیسمنادیده گرفتن  (نه فقط)مشاهده میگردد مبنی بر

 بعبارتی هنگام بررسی آثار آذرین، اولین. دیالكتیك بعنوان علمبی توجهی كامل به 

، دیالكتیكیعنی . است رویكرد دیالكتیكیچیزی كه جلب توجه میكند همانا نبود كامل 

به طور كلی به توسط وی از دكترین آگاهی و جوهر درونی تاریخ و علم سیاست، 

 .حذف شده است

را « ماركسیسم» -همچون ایرج آذرین  -به بیانی دیگر روشنفكران خرده بورژوا 

اند كه این، جزءِ ضروری و بنیادین  ولذا درنیافته اند اش پذیرفته بدون فلسفه

اند اگر گمان كنیم كه فلسفه ماركسیستی  آنها درنیافته . ماركسیسم ِاصیل و حقیقی است

چیزی زائد و به درد نخور است در واقع از آراء ماركس و انگلس هیچ و مطلقاً هیچ 

استه یا ناخواسته، معنائی سردبیر بارو، خو« دیالکتیک ستیزی ِ »ایم، ولذا   نفهمیده

 .ندارد مارکسیسم ستیزیبجز 

شاخ و ُدم كه امثال آذرین  وانگهی، فلسفه ماركس، این غول بظاهر غامض و بی

اند و همیشه از نزدیك شدن به آن  تصویر ناخوشایندی از آن برای خود ساخته

 عین و « ی ناسوت» نبوده بلكه کامالً هم« الهوتی » هراسند، مباحثی انتزاعی و  می
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دخالت گری  یعنی نحوه نگاه ژرف به سیر امور وقایع، درفرایند. زندگی است

ای از آن را در هنگام  موضوعی كه نمونه. دگرگون ساز و مطلوب پرولتاریا

 .چرایی رخداد فروپاشی انترناسیونال دوم، دیدیم بررسی ِچونی و

ی در بین است تمامی مسئله آذرین متوجه نیست آنگاه كه سخن از تحلیل ماركسیست

را نشان دهیم كه از طریق  (یا، امور واقع) بر سر آن است كه سیر حركت پدیده

به عنوان مثال به . را طی میكند (یا انحطاط)اش، مسیر پیشرفت  تضادهای درونی

اینجا . بحث نوشته حاضر در باب تضاد میان ماركسیسم و رویزیونیسم دقت كنید

الكتیكی ولذا صحبت از چگونگی نفی و سپس نفی نفی است؛ صحبت از فرایندی دی

و چگونگی   -جهش دیالكتیكی  - صحبت از چگونگی تبدیل كمیت به كیفیت 

است  Aufhebung«  فراخیزی»بیک کالم صحبت ازچگونگی  است؛ و«  گردیدن»

 !«تنش»و نه صرفاً از 

ن شناخت علمی از چرایی یقاً همیهنوز فهم نكرده كه دق« بیراهه سوسیالیسم»نویسنده 

چگونگی سیر حركت امور وقایع از طریق وارسی تضادهای آن، امكان استنتاجات و

و راه پیشروی مبارزه طبقاتی پرولتاریا را . ماركسیستها را فراهم میسازد عملی

 .میگشاید

هرگز به معنی  «تنش»نیز هست، اما «تنش»دیگر، تضاد دیالكتیكی، حاویبه بیانی 

، به معنای «تنش»لذا فرو كاستن مفهوم تضاد دیالكتیكی به. تیكی نیستتضاد دیالك

علمی و چیز دیگری نیست بجز تهی ساختن نظریه ماركس و انگلس از جوهر 

علم آن؛ بمعنی چیز دیگری نیست بجز به ابتذال كشانیدن ماركسیسم به مثابه  انقالبی

 .رهایی پرولتاریا

درونی « تضاد»ه حاضر درباب مفهوم نوشت یست تا آنچه كه دراینرو كاف از

را به  فته شدآن گ« گردیدن» و نحوه -میان ماركسیسم و رویزیونیسم -ماركسیسم

  و  میان ماركسیسم كه بگوییم   كنیم  بسنده  به همین یعنی )  تقلیل دهیم « تنش » سطح
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این  فهم ازنظرعلمی قادربه درک و ، آنگاه هرگز!(وجود دارد« تنش» رویزیونیسم

موضوع نخواهیم شدکه چرا پرولتاریا در دوران امپریالیسم، ناگزیر است از رویكرد 

، پیروی كند؛ آنگاه تنها کاری که از «ای و مستعد فراكسیون حزب انقالبیون حرفه»

حرفه »و« انقالبی» اینست که همچون یک مالّی مکتبی، دو واژه دستمان برمی آید

 !گمان کنیم که مارکسیسم رافهم کرده ایم و  را یک به یک معنی کنیم« ای

، در تمامی مسائل مربوط به «تنش»دیالكتیكی به  مضافاً، كاهش مفهوم عمیق تضاد

به عنوان مثال . آورد مبارزه طبقاتی پرولتاریا، یقیناً نتایج وخیمی را به همراه می

تولید  كارگر سرمایه را»: بازهم به همین فرازتحلیلی اخیرالذکرمارکس دقت كنید

میكند، سرمایه وی را تولید میكند، پس وی خودش را تولید میكند، و انسان، به مثابه 

؛ همانگونه كه به وضوح دیده میشود، «است مجموعه این حركتكاال، مولود 

و لذا نحوه گردیدن آن را  -میان كار و سرمایه  -ماركس در اینجا میكوشد این تضاد 

كه از آن، ناگزیر بودن مبارزه طبقاتی میان پرولتاریا و  ای تضاد دیالكتیكی. تبیین كند

به عنوان یگانه راه حل انقالبی آن،  Aufhebungبورژوازی، ولذا امر فراخیزی  

 تاریخی واستنتاج میشود؛ واین بمعنای آنست که این فرارفتن، اساساً مقوله ای 

 لكتیكی بلكه صرفاً حال چنانچه میان كار و سرمایه، نه تضادی دیا. است دیالکتیکی

از این تضاد، یعنی  فراخیزیامر تالش پرولتاریا برای  ببینیم، عمالً باید« تنش»

« تنش » چرا كه بورژوازی نیز منكر وجود . تعطیل اعالم كنیمامرسوسیالیسم را 

یاد شده، به « تنش»بلكه فقط منكر این است كه  میان كارگر و كارفرما نیست

 .اه می گشایدفراخیزی و سوسیالیسم ر

ایرج آذرین متوجه نیست که بدینسان دیالکتیک ماتریالیستی، یعنی مارکسیسم درمقام 

 !رهائی پرولتاریا را، گردن زده است علم

ها بعنوان نیروی انگیزاننده و به «تضاد» سردبیر بارو متوجه نیست که اگر وجود

 اجنه هستند که  شیاطین وباشیم ارواح،  معتقد انکارکنیم، باید پیش برنده ی تاریخ را
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یا وضعیت  از نسبت عددی و باشیم همه چیز جهان را اداره می کنند؛ یامعتقد

 !نیزفرمان می گیرد و یک اکسیرجاودانه، سرچشمه  ستارگان، یا

جمله قصار فوق الذكراش را « بیراهه سوسیالیسم » نكته دیگر آنکه نویسنده جزوه 

 :نگاه كنید. آورده استدر متن یك جمله قصار جالب تر 

در تبیین حكیمی از جنبش كارگری و سوسیالیسم یك تنش محوری وجود دارد كه » 

او قادر به حلش نیست؛ تنش میان از یكسو جنبش عینی و جاری طبقه كارگر، و از 

یا، به بیانهای عام و رایج، تنش میان آگاهی و . سوی دیگر تئوری و اعتقادات نظری

 !!«تیك، عین و ذهن،  و نظایر اینهاجنبش، تئوری وپرا

میان از یكسو جنبش عینی و جاری طبقه كارگر، و از سوی دیگر »لیکن گفتیم كه 

میان آگاهی و جنبش، تئوری و پراتیك، عین و »، یعنی «تئوری و اعتقادات نظری

ای كه وجود دارد تضاد دیالكتیكی است و نه  ، آن رابطه«ذهن، و نظایر اینها

وجود این گونه تضاد را نیز اشتباه  مكانبامزه اینجاست كه آذرین ،  ؛ اما«تنش»

جنبش  واقعیتگرفته است؛ به طوری كه وجود و هستی این تضاد را، نه در 

 !!و كاسه سر ِوی جستجو میكند« تبیین حكیمی»كارگری  بلكه در 

یین تب»در -)!(«تنش» یا بقول آذرین -این تضاد  بعبارتی دیگر، اینكه گفته شود

انكار وجود آن در خود واقعیت عینی جامعه وجود دارد، خود بخود بمعنی « حكیمی

 !است

در خود  («تنش»گیریم به قول وی  یا) که این تضاد نگفته استبسخنی دیگر،آذرین 

حکیمی تبیین درستی از آن ارائه نمیدهد؛  اما دارد واقعیت جنبش کارگری وجود

 از جنبش عینی وجاری طبقه کارگر، و یکسو از تنش میان» گفته است (آذرین) بلکه

 رایج، تنش میان آگاهی و یا، به بیان های عام و. سوی دیگرتئوری واعتقادات نظری

درتبیین حکیمی است که « اینها نظائر ذهن، و پراتیک، عین و جنبش، تئوری و

  -«تنش»بقول خودش  یا - ، واین بمعنی آنست که درنظر آذرین این تضاددارد وجود
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 !!ازمحدوده ی جمجمه حکیمی فراترنمی رود

از  -در مقایسه با آذرین  -در این رابطه ازانصاف به دوراست که نگوییم حكیمی 

دانش بیشتری برخوردار است چرا كه دستكم این را میداند كه نباید مفهوم تضاد را 

عینی، فرو كاست، و نیز میداند كه تضاد میان آگاهی و جنبش « تنش»به سطح 

با توجه به این دو وجه، یعنی عینیت جنبش »: است واقعیتامری مربوط به خود 

حكیمی، )« ... اجتماعی طبقه كارگر از یكسو و ذهنیت الغای سرمایه از سوی دیگر، 

 (2011سخنرانی كرج 

 فلسفی و« سطح ِ »نکته دیگرآنکه، خوداین موضوع که آذرین سخن ازبررسی در

 آنست که ازنظر وی بررسی مزبور، صرفاً   رده، نشانگرمتدولوژیک به میان آو

درست به همین خاطراست که او . بنیان ِآن و نه پایه وموضوع است « سطح ِ »

 متدولوژیک، تأکید فلسفی و« سطح ِ »بررسی در  پرهیز از در درهمان نوشته اش و

تا  ازموضوع ارائه دهد یعنی درصدد است« پایه ای»دارد تحلیل  ساخته که قصد

. متدولوژیک قراردهد نافلسفی و  نابررسی  مورد مسائل مناقشه برانگیزِ  حاضر را

شاید سردبیر بارو آنگاه که چنین سخنانی را بر زبان آورده است، بجای پا، بر سرش 

ایستاده بود واز اینرو همه چیز را وارونه می دیده است، یعنی درمجموعه ی بهم 

را اشتباه گرفته « پایه»و « سطح»سیسم، جای ِ وسه جزء ِمارک پیوسته سه منبع

 !است

بسخنی دیگر رابطه میان سه منبع وسه جزء مارکسیسم، نشانگر پیوندی درون 

استنتاجات سیاسی اش متکی بر تئوریهای اقتصادی  و یعنی اگر نظریه ها. ذاتیست

و  شالوده ناظراست و (سیاست و اقتصاد)است، لیکن جزء فلسفی ِآن براین هر دو 

و هم جزء مارکسیسم  هم جزء اقتصادیولذا . درونمایه ی آنها را تشکیل می دهد

. ، درواقع نوعی فلسفه مارکسیستی وازجنس ِفلسفه مارکسیستی استسیاسی ِآن

 مارکسیسم، یکی از همان مباحثی سه جزء که رابطه ی میان سه منبع و ناگفته نماند)
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 اما آنها مطرح شد -البته حکمت  و –آذرین  با2013بودکه درسالهای اولیه ی دهه  

 !(.شان، به آن وقعی نگذاشتند« بی تفاوتی فلسفی»بنابر 

پیش از هر  مشکل آذرین دروهله نخست و بنابراین وهمانگونه که مشاهده میگردد

 .است مسائل مقدماتی مارکسیسمچیز، مربوط به عدم درک از 

متدولوژی مارکسیستی ازسوی آذرین،  فلسفه و ۀدرارتباط باهمین رویکرد طردکنند

در باب اینكه كار فلسفه دیگر تمام شده است و آنها )بایدگفت که سخنان ماركس و انگلس 

هرگز بمعنی نفی فلسفه از سوی ایشان  (اند شان تسویه حساب كرده با وجدان فلسفی پیشین

ز آن ، امر فراخیزی ا، تحقق پذیرفته باشد«فلسفه»پیش از آنكه چه، . نیست

این دقیقاً همان توهمی است كه ماركس در پرهیز از آن، به حزب آلمان . معناست بی

 :هشدار داده بود

آن افشاء شده است، وظیفه ی  مقدساكنون كه از خود بیگانگی انسان در شكل »

اش  دنیویكه در خدمت تاریخ است، پرده برداشتن از آن در شكل  فوری فلسفه

است  نفی فلسفهدر آلمان به دالیل شایسته خواستار  ملیعحزب سیاسی ... . میباشد

میتواند با پشت كردن به فلسفه، به جای [ ... خطای آن در این اندیشه نهفته است كه]

... معنا، آنرا نفی كند دیگری روی آوردن و نجوا كردن عباراتی پرخاشگرانه و بی

 14«.توان بدون تحقق بخشیدن به فلسفه از آن فراتر رفت نمی

 :ورزد آنگاه كه مینویسد ماركس با وضوح بیشتری برهمین موضوع تأكید می

پرولتاریا به واقعیت تبدیل شود و  Aufhebungتعالی  -فلسفه نمیتواند بدون الغا »

 1۵ «.متعالی سازد -پرولتاریا نمیتواند بدون واقعیت بخشیدن به فلسفه خود را ملغی 

، بازهم بعد از مرگ ماركس و انگلس، ها لیكن با وجود همه آن مباحث و جدل

كوشیدند تا ماركسیسم را از جوهر  (برنشتین و كائوتسكی)رهبری انترناسیونال دوم  

درهمین ارتباط بود كه برنشتین . تهی كنند -اش  و بویژه از روش انقالبی -آن 

 :میگفت
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ن دام عنصر خائن و خطرناك در آموزه ماركسیستی است، آ... دیالكتیك هگلی» 

 11!«.ای است كه بر سر راه هر گونه مالحظه منطقی امور گسترده است چاله

، لنین نیازی جدی به ارجاع خود به 2924لذا با فروپاشی انترناسیونال دوم در سال 

خاستگاههای فكری ماركس و انگلس را احساس میكند؛ یعنی رجوع به دیالكتیك 

. ی وبازآوری ِجانمایه مارکسیسمهگل و نقد ماركس از آن درجهت احیا، نوفهم

بعبارتی دیگر آنچه كه در مركز توجه لنین قرار میگیرد در واقع بازجست همان 

 .ای بود كه كل نقد ماركس از اقتصاد سیاسی بر پایه آن قرار داشت بنیاد دیالكتیكی

 لنین، محصول سترگ این پژوهش است؛ یا بقول جان ریز  ِدفترهای فلسفی

نشانه واكنش لنین به وقوع جنگ جهانی اول و ... 2924در سال  دفترهای فلسفی»

 17«.المللی دوم بود فروپاشی بین

بهر ترتیب، پس از مرگ لنین و تحت تأثیر سیادت رویزیونیسم استالینیستی بر 

های انترناسیونال دوم بود و نه تأثیر گرفته  كه خود همچنان متأثر از اندیشه)جنبش جهانی 

، یكبار دیگر جوهر ماركسیسم یعنی روش آن، در محاق (لنین« سفی ِدفترهای فل»از 

، ماركوزه، دونایفسكایا، ریز و 11هرچند كه لوكاچ، كرش، ترتسكی. فرو میرود

برخی دیگر از متفكرین پرولتاریا كوشیدند تا آن را بازآوری كنند و جایگاه درخور 

« جبر انقالب»یز موسوم به بویژه اثر درخشان جان ر. و واالی آن را گوشزد نمایند

با ارزش ترین  -لوكاچ « تاریخ و آگاهی طبقاتی»و پس از  -كه پس از مرگ لنین 

 .اثری محسوب میشود كه درباره ماركسیسم نگاشته شده است

لوژی ماركس از سوی آذرین، وارزش نامیدن فلسفه ومتد بنابراین دیده میشودكه بی

ای كه بُرنهایم  بگونه. نگی برای آن وجود داردای نیست، بلكه سنّت درازآه حرف تازه

 :نوشته بود 2913در اوایل دهه 

ولو از نظر علمی )ابداً هیچ مفهومی وجود ندارد كه حاكی از آن باشد كه دیالكتیك »

 و بنیادی است، به هیچ رو،   ضروری در سیاست امری  (معنا نبوده كه هست  بی
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تر از اعتقاد به هندسه نااقلیدسی یا فیزیك  روریاعتقاد به دیالكتیك برای سیاست ض

 «.نسبیت نیست

انقالبی اعتقاد به دیالكتیك « فالن»بنابراین فرقی نمیكند كه  » :برنهایم ادامه میدهد كه

 [زیرا كه]دیگر كه بر ضد انقالب است اعتقاد نداشته باشد  ِبهمان كسداشته باشد و 

معنایی علمی دیالكتیك  یا بی  أله صدق، كذبكوچكترین ارتباطی با مس... این واقعیت

 19«.ندارد

کلماتی  با هرچند -این درست همان معنا و مفهومی است كه آذرین میكوشد آن را

محسوب میشد چرا كه « دانشمند»در مقایسه با آذرین، بُرنهایم یك . واگو كند -دیگر

ت كه آذرین حتی داش  برای رساندن منظور خود، بهر حال استدالالتی نیز در چنته

« كلنگی »، «ای تك جمله» ای و از اینروست كه بگونه آنها را نیز ندارد تا ارائه كند

 !را رد و طرد میکند «لوژیک وفلسفی ومتد» ، بررسی های«فتواگونه» و 

اما، پاسخ ترتسكی به این رویكرد برنهایم، چنان نیرومند و قاطع بود كه نیازی به 

ترتسكی پس از توصیف با ارزشی از نقش . وجود نداشت دخالت لنین در این بحث،

 :و کارکرد روش دیالكتیكی مینویسد

كسان از راه  برخیآور چیست؟ از آن جا كه  معنای این استدالل سراسر حیرت»

به نتایج درست میرسند، و از آنجا كه برخی كسان از راه فالن  گاهفالن روش ِبد 

روش چندان اهمیت ... درست میرسند، پسبه نتایج نا بسیاری اوقاتروش درست 

تصور كنید واكنش كارگری را كه به سر كارگرش شكایت میكند كه ابزار ... ندارد

با ابزار بد این امكان هست كه شكل خوبی به : كارش بد است و جواب میشنود كه

می . وجود آورد، و با ابزار خوب خیلی از مردم فقط مواد و مصالح را تلف میكنند

عبارتی غیردانشگاهی كارمزدی باشد با بخصوص اگر كارگرهمچو كارگری،  ترسم

 03«.به سر كارگرش جواب بدهد

 مشهورترین  بعنوان  پس از جنگ جهانی دوم نیز، لوئی آلتوسر است كه   و اینكه
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آقای ایرج . مخالف اهمیت روش دیالكتیكی، در سطح جهانی عرض اندام میكند

! مبران، جرجیس را انتخاب نموده و زیر َعلَم او سینه میزندآذرین در میان همه پیا

امروزه یك شبح به ویژه »: نظریه آذرین را مقایسه كنید با سخنان آلتوسر كه میگوید

تر از اشباح دیگر است؛ شبح هگل؛ بازگرداندن این شبح به تاریكی  تعیین كننده

 02«... .شب

 :ای کامالً دیگرگونه است صیهاما توصیه لنین به متفكرین طبقه كارگر، تو

مند دیالكتیك هگلی از دیدگاه ماتریالیستی یعنی دیالكتیكی كه  مطالعه نظام -2»

ص اش به طورمشخ وهم درنوشته های  تاریخی و سیاسی سرمایهماركس هم در

 .باموفقیت بسیار به كاربسته است

ه شیوه با مبنا قرار دادن روش ماركس در كاربرد دیالكتیك هگلی كه ب -1

ماتریالیستی درك شده بود، میتوانیم و باید با دیالكتیك هگل از همه جهات برخورد 

به عقیده من گروه ... ،.هایی را از آثار اصلی هگل انتشار دهیم كنیم، و گزیده

انجمن دوستداران "باید یك نوع   زیر پرچم ماركسیسمسردبیران و نویسندگان مجله 

 («دفترهای فلسفی»)« ".اشندماتریالیست دیالكتیك هگلی ب

 وصیت  وی در که  بود آن حد لنین تا نظر از«  دیالکتیک »ینکه اهمیت فهمیدن ِ ا و

نقاط ضعف رهبران حزب بلشویک  توانمندی ها و نامه اش آنگاه که به ارزیابی از

 دیدگاه های نگره یی او را میتوان فقط با»  :می پردازد درباره بوخارین می نویسد

گمان می کنم هرگز  من و .....ین تردید، کامال ً مارکس گرا شناختبزرگتر

 «.راکامال ً درنیافته« دیالکتیک»

سال پس از لنین، ما  13سال پس از ماركس و انگلس و  213و كالم آخر آنكه، اگر 

هنوز مجبوریم درباره مفهوم فلسفه ماركسی و درباب جایگاه روش دیالكتیكی به 

هایی همچون ایرج آذرین بحث كنیم؛ اگر در اینجا «سیستمارك»، با علمعنوان 

 كنیم،  ترین مقدمه ی ماركسیسم مكث  ناچاریم تا این حد روی نخستین و پیش پا افتاده
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 « مقدمات»بهره از همین   تقصیر ما نیست؛ زیرا با شخصی سروكار داریم كه بی

با ! زندگی می کند« خط فقر در زیر»بارو از نظر بضاعت فكری،  سردبیر. است

این وجود وی این نگاه خرده بورژوایی و این كوته فكری شگفت انگیز خود را به 

 !لنین منتسب میدارد ماركس و انگلس و

بدیگر كالم در شرایطی كه پس از مرگ لنین و در كوشش در جهت پر كردن خالء 

المللی، به  تئوریك ناشی از فقدان او، پیشروترین متفكرین پرولتاریا در سطح بین

مضمون نقد ماركس از هگل و بازپژوهی درباب بنیادهای فكری آراء ماركس و 

اند، آذرین هنوز در این گرایش پیشرو  روی آور شده -یعنی دیالكتیك هگل  -انگلس 

از این هم بدتر، وی مبارزین طبقه كارگر را . جایی برای خود باز نكرده است

 !میداردمصرانه از ملحق شدن به آن، برحذر 

های تعیین كننده  از جنبه بیك سخن، سوسیالیسم بدوی ایرج آذرین به سبب آنكه تهی

 دوران ِ است، در واقع كاریكاتوری از سوسیالیسم تخیلی ِ« متدولوژیک و فلسفی»

لنین محسوب میشود كه یقیناً برای امر پیشبرد مبارزه طبقاتی پرولتاریا  مارکس و

وشنفكر اما متصلب، با این عقب افتاده اما پر نخوت و با این ر -! نیست« کارساز»

ماركس را به او آموزش داد؛ به این  علمیخودشیفته، باید بحث كرد و سوسیالیسم 

امید كه شاید قابلیت آن را داشته باشد كه از حصار این محدودیت تفكر خویش 

وضع اش را ترك كند و به م بگریزد، رویكرد و موضع طبقاتی خرده بورژوایی

 .پرولتاریای انقالبی بپیوندد

 

 مفهوم حزب سیاسی پرولتاریا

مبارزه اقتصادی، سیاسی و نظری پرولتاریا، هم پدید آورنده تشكیالت سیاسی اوست 

 .یابد اش امكان پیشرفت واقعی می و هم به واسطه تشكیالت سیاسی

  طبقاتی مبارزه  پرولتری، خود، فراورده  سخن، گرچه حزب سیاسی  بدیگر
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پرولتاریاست، اما همین كه پدید آید بصورت خصیصه برجسته این مبارزه طبقاتی و 

نمونه واقعی تلفیق و تركیب دیالكتیكی اندیشه و واقعیت، علم و طبقه كارگر، نظریه 

آید و به عامل میانجی در فرایند پیشرفت و توسعه مبارزه طبقاتی  و عمل، درمی

ای كه ارتقاء جنبش پراكنده و خودبخودی به مبارزه  بگونه. پرولتاریا تبدیل میشود

 (یعنی آگاهی بیواسطه، آگاهی روزمره) «آگاهی موجود»همبسته و آگاهانه، ارتقاء

و بیك كالم برقرار « برای خود»به طبقه « درخود»، و تبدیل طبقه «آگاهی ممكن»به

طبقه كارگر،  وهدف نهائی  (مبارزه روز)شدن ارتباط و پیوند میان مبارزه جاری 

از این جا روشن میگردد كه هم هنگام بحث در باب . بدون وساطت آن ممكن نیست

نیز زمان بررسی حزب سیاسی طبقه  و« پراكسیس»و هم موقع تحلیل مفهوم « كار»

در مركزتوجه ماركس و انگلس قرار « میانجی»كارگر، چرا و چگونه است كه 

 .آورد ، میانجی را الزم می«هست»در « باید»زیرا دستیابی به . داشته است

از طریق حزب  -علم و طبقه كارگر، فلسفه و انقالب  -بدیگر كالم، دو حد متضاد 

امکان پذیرگردد « صیرورت»سیاسی پرولتری، میانجیگری میشود تا كنش متقابل و 

 :و سیر پیشرفت جنبش انقالبی پرولتاریا به امری واقعی مبدل شود، یا بقول لوكاچ

و مانند هر ارتباط . ت همانا شكل میانجی گری میان نظریه و عمل استتشكیال»

گری  گری و برحسب این میانجی دیالكتیكی طرفهای رابطه فقط در این میانجی

 01«.آورند ملموسیت و واقعیت به دست می

 :و همچنین

 اشكال واقعی میانجیگریاَشكال سازمانی پرولتاریا، و در وهله نخست حزب، »

یابد و به سطحی میرسد  با آنها و از طریق آنها رشد می [آگاهی پرولتاریا]هستند كه 

 00«.كه با هستی اجتماعی پرولتاریا منطبق است

توده و به بیانی دیگر، بیست سال زودتر از لوكاچ، رزالوکزامبورگ در مقاله 

 :نوشته بود رهبران
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نمیتواند  -ود میدید آمیزش علم و طبقه كارگر، آمیزشی كه السل در رویاهای خ»

این به مفهوم آن است كه حركت حزب . «چیزی جز یك جریان دیالكتیكی باشد

كمونیست، در واقع، حلقه میانجی بنیادین یعنی نقش نوعی مفصل یا انتقال دهنده را 

ایفاء میكند تا ارتباط دو سویه میان علم و طبقه كارگر، میان آگاهی و جنبش، برقرار 

ر واقع همان فرایندی است كه این عناصر متضاد را درهم حركت حزب د. شود

هم  -یعنی حزب كمونیست  -«شكل میانجی»لذا این . آمیزد میوتند  سرشته میکند، می

 .هم عامل پیوند میان آنهاطبقه كارگر است و ایز میان علم ووجود تفاوت و تم بیانگر

گون سازی ساختار به كالمی دیگر، فرایند عمل سیاسی پرولتاریا در جهت دگر

اجتماعی كاپیتالیسم، یقیناً مستلزم آن است كه واقعیت جامعه، دائماً به سطح آگاهی 

به طوری . حزب كمونیست در واقع مأمور به انجام همین امر است. بركشیده شود

را ( اش های فوری و آنی خواسته)اش آن است كه مبارزه روز طبقه كارگر  كه وظیفه

بقه پیوند زند، افكار پرولتاریا را انقالبی كند و مسیر پیشروی به هدف نهایی این ط

كوشد پرولتاریا را از وجود خویش  حزب سیاسی می. بسوی سوسیالیسم را بنمایاند

، آگاه كند؛ میكوشد تا فلسفه «وجود»امكانات این بمثابه یك طبقه جهانی واحد، و 

این طبقه به ساز و نهاد ، از رهگذر عمل جمعی ِ«سالح معنوی پرولتاریا»بمثابه 

 .را دگرگون كند (جهان)عینی جهان راه یابد و آن 

آگاه شدن ِطبقه کارگرنمیتواند پیشرفت کند و کمال یابد  این بمعنای آنستکه روند

که پیش ازاین برمبنای تجربه  -یعنی حزب کمونیست  - ازطبقه بخشیمگرآنکه 

است، حضورداشته باشد و دخالت  تعمیم نظری این تجربه، آگاه شده گذشته خویش و

 .کند تا به دیگر همزنجیرانش درمبارزه علیه آگاهی کاذب مدد رساند

« مولّد» جنبش کارگری است و نه« مولود»حزب پرولتری  بدون شک،بدیگرکالم و

آن؛ با این وجود به محض تولّد چنین حزبی، در واقع عامل قدرتمند جدیدی به محیط 

 یا افزون خواهد شد كه تأثیری بسیار چشمگیر بر روند توسعه مبارزه طبقاتی پرولتار
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چه، حزب سیاسی طبقه كارگر، علیرغم آنكه از . كّمی و كیفی آن خواهد گذاشت

خیزد، لیكن به نوبه خود و به دلیل استقالل نسبی  مبارزه طبقاتی پرولتاریا برمی

بر شالوده خود، برخوردار  ای برای تأثیر بخشیدن اش، از قابلیت و ظرفیت ویژه ذاتی

 .است

بایست به چشم جزئی از طبقه نگریسته شود، منتها  از اینرو به حزب پرولتری می

، از خاستگاه خود بر اثر تكامل حد معینی از كار آگاهانه،  كه «متمایز و یگانه»جزء

 حزب، هم با طبقه. انفصال یا جدایش میگیرد و در عین حال با آن یگانه باقی میماند

« ضد است»زیرا بخشی از طبقه است، « یگانه است». یگانه است و هم ضد آن

جنبش پرولتاریا  خودبخودیو خصلت  گی  پراكندهزیرا هماره میكوشد با عنصر 

از اینرو همین كه این حزب زاده میشود، جنبش خود . مبارزه كند و بر آن فائق آید

بد كه درآن ِواحد، هم با او ضد است یا ، نیرویی را میدر جان خودانگیخته پرولتاریا 

 .و هم او را به تنگی در آغوش گرفته است

وانگهی، مبارزین حزب انقالبی درواقع مشتی فشرده از خروار کارگران اطرافشان 

بدلیل توانایی حزب پرولتری بخشی از طبقه است كه . هستند یعنی آگاه اند و منسجم

این بمعنای آن است كه حزب . است ، از طبقه خود متمایزبر مبارزه آگاهانه

محسوب نمیشود، بلكه « خرد»نیست، بهمانگونه كه فقط « نیرو»كمونیست فقط 

ای  حاصل تركیب یا هم آمیزی و هم جوشی یگانه هر دو عنصر است؛ یعنی بگونه

 عمل آگاهانه، ولذا نشانگر (خرد) ، هم از نوع آن(نیرو)توأمان هم از جنس این است 

، امكان علم، طریقی است كه در آن، ماركسیسم بمثابه «آگاهانهعمل »و . است

یابد تا به یكی از اجزاء سازنده روابط تغییر یابنده مبدل شود؛ معبری است كه  می

آگاهی و جنبش عینی، دانش مبارزه و خود مبارزه، ذهن و عین، را سرشته می کند 

 .یابند لكتیكی شوند و ارتقاء این هر دو وجه جنبش انقالبی پرولتاریا بتوانند دیا تا

 و به   -حزب كمونیست  بهرترتیب، این رویكرد ماركس و انگلس به نقش و جایگاه 
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 تاریخی  دو دوره  امر، در  این لوكاچ به  کزامبورگ ولو نگاه  - پیروی از ایشان

ا یعنی ت. شباهت بهم نیستند، مورد تحریف قرار میگیرد  مختلف و به دو شكلی كه بی

پیش از ایجاد حزب كمونیست از سوی سوسیالیستهای تخیلی، و پس از ایجاد حزب، 

موضوعی كه الزم است در اینجا یك به یك مورد بررسی . از طریق رویزیونیستها

 .قرار گیرد

اساساً آگاهی را در  -و از آنجمله آقایان پایدار و حكیمی  -سوسیالیستهای تخیلی 

درست از همین بابت است كه از نظر . گیرند ظر میوحدت  بی واسطه با جنبش درن

داری و مبارزه  آگاهی طبقاتی كارگر عین مبارزه روز او علیه سرمایه»: آقای پایدار

لذا نتیجه منطقی این  04«.جاری وی علیه سرمایه عین آگاهی طبقاتی بالفعل اوست

آگاهی؛ نگاه  (یا، كنش ِ)عدم تعهد به نقش فكری، چیز دیگری نخواهد بود مگر خط

 0۵.«آگاهی زندگی را نمیسازد بلعكس، زندگی است كه آگاهی را میسازد»: كنید

، از ماركس، نقل قول میكند (به زعم خود)وانگهی، پایدار این جمله اخیر خویش را 

 :و مینویسد

آگاهی زندگی را نمیسازد، بلعكس زندگی است كه آگاهی "سخن ماركس این بود كه »

 !«" را میسازد

مناسبات حقوقی و نیز اشكال دولت را نه »: صورتی كه ماركس نوشته است در

بل . میتوان در خود درك كرد و نه با به اصطالح پیش رفت ذهن آدمی توضیح داد

آگاهی انسان نیست كه وجوداش را ... كه آنها در شرایط مادی زندگی ریشه دارند

آگاهی آنها را تعیین  شان است كه تعیین میكند، اما، برعكس، وجود اجتماعی

 01«.میكند

لیكن پرسش بنیادین این است كه آیا منظور ماركس از گفتن اینكه آگاهی ِانسان 

 است؟« نمیسازد»، دقیقاً همان «تعیین نمیكند»زندگی را 

 كه   دچار التقاط بوده آنگاه است، پس البد ماركس « آری»سئوال فوق،  اگر پاسخ 
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 همان اندازه که شرایط »، چراکه«كه تاریخ خود را میسازندآدمیان هستند »: میگوید

نظریه نیز همین »، و 07 «.می سازند شرایط را نیز انسان ها انسان ها رامی سازد

 .«آید كه به میان توده ها برده شود به صورت نیروی مادی درمی

« ن ِ تعیین كننده بود»ماركس دچار التقاط نبوده است، زیرا گزاره او درباب ! خیر

اساساً « آگاهی»نقش زندگی در مقایسه با نقش آگاهی، هرگز بمعنای آن نیست كه 

بلكه نگاه . «آگاهی زندگی را نمیسازد»نقشی در دگرگونی جهان ایفاء نمیكند و 

، هم نگاهی (تاریخ رابطه میان انسان و)ماركس به رابطه میان آگاهی و زندگی 

؛ یعنی آنچه که تحلیلی واقعی استراین ، بنابدیالكتیكیاست و هم  ماتریالیستی

« آگاهی»استقالل  از نظر ماركس وجود. اصطالحاً ماتریالیسم تاریخی نامیده میشود

، علیرغم استقاللی كه «آگاهی»یعنی . نسبت به زندگی، امری نسبی است و نه مطلق

حد میخوَرد و به آن مشروط است و نه آنكه « زندگی»دارد باز هم از طریق 

به  یا. ای آزاد و رها از هر گونه قید و بند شرایط عینی، بتواند پیشرفت كند بگونه

عبارتی شناخت، بامحدودیت های همان شرایطی که پیدایش اش راممکن ساخته، 

 .روبروست

 ارائه میکنند، از جامعه معاصر انگلس از به بیان دیگر چشم اندازی که مارکس و

تر  زیابی قرارمیدهند، ازیکسوخطوط کلیار آنجاکه شرایط مشخص تاریخی رامورد

 :سوی دیگر و بهرحال، منع ها و حدهائی نیزبرای دیدن دارد از راعرضه میدارد، و

که این شرایط اجازه می  آنجا تا فقط می توانیم تحت شرایط عصرخویش و ما» 

 (111، ص«دیالکتیک طبیعت»انگلس، ) «.دهند، بدانیم

ضابطه بندی خود را از ارتباط میان آگاهی و از اینروست كه ماركس مشهورترین 

 :های مادی آن، ارائه میدهد محدوده

آدمیان هستند كه تاریخ خود را میسازند ولی نه آنگونه كه دلشان میخواهد، یا در »

 میراث گذشته  ای كه  شده داده  شرایطی كه خود انتخاب كرده باشند، بلكه در شرایط 
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 01«.یم با آن درگیرنداست و خود آنان بطور مستق

آنگاه که به مسائل دوران مارکس می پردازد فقط بارویکردهای  به بیان دیگر، پایدار

یعنی  -ایده آلیستی مرزبندی میکند و کالمی هم درمرزبندی بارویکرد قرینه ی آن 

این امر بهیچ وجه اتفاقی نیست بل گویای  .برزبان نمی آورد -ماتریالیسم مکانیکی 

جایگاه ماتریالیسم  رویکرهای ایده آلیستی، در موضع و وی درهنگام نقدآنست که 

 .فوئرباخی ایستاده است

متعهد است اما نسبت به « ماتریالیسم»به عبارتی نگرش پایدار، هر چند كه به 

صرفاً فعل پذیر « آگاهی»از نظر او گویی . گر میشود كامال ً بیگانه جلوه« دیالكتیك»

یا آن را )اثر بگذارد « زندگی»خود حركتی بدهد و متقابال ً بر است و قادر نیست به 

شكل ازاینرو كامال ً طبیعی است كه این ماتریالیسم خام و زمخت، نتواند . (بسازد

بکالمی دیگر، پایدار ازآنجائیکه . این تضاد میان آگاهی و زندگی، را دریابد میانجی

فهم  را (طبقه کارگر پراتیک، علم وتئوری و )انقالب  تضاد دیالکتیکی میان فلسفه و

. رادرنیافته است -یعنی حزب کمونیست -نکرده است الجرم شکل میانجی گری آن

، متقابالً بر جنبش عینی طبقاتی میگذارد، «آگاهی»بعبارتی نفی و انكار تأثیری كه 

انكار نقش ماركسیسم ولذا انكار نقش حزب مسلح به سوسیالیسم علمی را به همراه 

مخالفت لجوجانه پایدار و حكیمی با پیگیری و تالش برای ایجاد وحدت . وردآ می

حول محور برنامه حزب كمونیست، دقیقاً از همین جا سرچشمه میگیرد؛ سماجت و 

از سوی ایشان، مبتنی بر ناتوانی « تشكل ضد كارمزدی»دفاع تعصب آلود از ایده 

جنبش انقالبی پرولتاریا از نظر پایدار و حكیمی، . در درك همین موضوع است

ندارد؛ از نظر آنها  -حزب مسلح به نظریه علمی  -اساساً نیازی به حزب كمونیست 

آن باشد  ای تودهو  (لوکزامبورگی)، چه نوع ماركسی «فرقه»حزب كمونیست یعنی 

لذا این كمونیسم خام و بدون اندیشه، این . ای انقالبیون حرفهچه نوع لنینی و 

 ، (علم و طبقه كارگر)ار و حكیمی در باب رابطه میان آگاهی و جنبش بندی پاید ضابطه
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 شان مبنی بر اینكه نیازی به وجود حزب سیاسی نیست، در واقع حركت  گیری و نتیجه

دیالكتیكی واقعی، پیش رونده و تكامل جوی این فرایند كلیت را به تمامی فرو میبندد 

ه را كه لوكاچ در توضیح درخشانی درباب آن یعنی دقیقاً آنچ. و به كل تعطیل میكند

 :مینویسد

حزب مأمور به رهبری انقالب پرولتاریایی برای ایفای نقش رهبری حی و حاضر »

فرایند تعامل . است بلكه صیرورتاز مادر زاده نمیشود؛ این نیز نه ابتدا به ساكن 

اعضایش  در رابطه حزب و -ای متفاوت  هر چند به گونه -ثمربخش حزب و طبقه 

 :زیرا همان طور كه ماركس در تزهایی درباره فوئرباخ میگوید. تكرار میشود

آموزه ماتریالیستی ناظر به تغییر اوضاع و آموزش فراموش میكند كه اوضاع را "» 

 09 .«." انسانها تغییر میدهند و خود آموزشگر باید آموزش ببیند

اند كه دیدگاه آنها  ر و حكیمی مدعیلیكن با وجود همه اینها، جالب اینجاست كه پایدا

دیدگاهها و اوج كارستان « ماركس ترین»در نفی و انكار لزوم ایجاد حزب، 

پایدار متوجه نیست كه فكر ایجاد حزب كمونیست در ماركس و ! برداشت هاست

انگلس به سبب آن است كه تمایز این دو حوزه از یكدیگر، پذیرفته و رعایت شده 

جنبش خود  وطبقه كارگر، آگاهی سوسیالیستی  ومیان علم « تیکیتمایزدیالک»: است

 .انگیخته

 :مخلص کالم آنکه

 بزیرآوری چرخ نیلوفری را/ درخت توگرباردانش بگیرد

آگاهی  کارگری را عروس، و (خودبخودی ِ) اگرجنبش عینی دیگر، تعبیریبه 

هد بود بجز داماد بدانیم، سوسیالیسم چیزی نخوا (حزب حامل آنرا) سوسیالیستی

 .حاصل ِاین زندگی زناشوئی

« داری  عین مبارزه روز او علیه سرمایهآگاهی طبقاتی كارگر»بود اگرقراروانگهی،

  باشد« خود مبارزه طبقاتی پرولتاریا ماركسیسم نه علم مبارزه طبقاتی بلكه دقیقاً »و 
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و جنبش عینی ، اگر قرار بود آگاهی سوسیالیستی (میکند تصور آنگونه که پایدار)

 -ر مهمترین دستگاه بورژوازی معاصرمیانجی یگانه شوند، آنگاه دیگ ای بی بگونه

دستگاهی كه برای عقیم . زائد میشد -یعنی سازمان اطالعات و امنیت سرمایه 

 حزب كمونیستیعنی « شكل میانجی»گذاشتن مبارزه انقالبی پرولتاریا، دقیقاً همین 

مربوط میشود « توده ها»نجائی كه به سركوب چه، تا آ. را هدف قرار میدهد

كفایت میكند اما كار سازمان اطالعات و  -ارتش و پلیس  -ابزارهای ساده سركوب 

اش، دقیقاً خنثی كردن  گی اش، با همه امكانات و پیچیده امنیت، با تمام مخارج هنگفت

ی طبقه حقیق در یك سخن نه فقط پیشروان آگاه  و. است« شكل میانجی»نقش همان 

حتی . كارگر، بل نمایندگان بورژوازی نیز بر نقش حزب كمونیست به خوبی واقفند

اگر این دومی ها، هگل، ماركس و لوکزامبورگ و لوكاچ را نخوانده باشند و حزب 

 !ننامند« شكل میانجی»كمونیست را بنابر اصطالح شناسی دیالكتیك با عنوان 

بش عینی را می بینند درست آن هنگام كه آگاهی و جن« وحدت»پایدار و حكیمی فقط 

ولذا شكل میانجی  -یعنی هم یگانگی و هم فرق و تمایز  -« وحدت اضداد»نیاز است 

آن را ببینند؛ و بنابراین مستعد آن هستند كه یك جنبه از كلیت جنبش انقالبی طبقه 

به . دفرو كاهن (یعنی جنبش عینی)را مستقیماً به جنبه دیگر (یعنی آگاهی) كارگر

آگاهی و جنبش، علم و طبقه كارگر، تئوری  بهم پیوستگیعبارتی تأكید این آقایان بر 

داشته باشند و بی آنکه هیچ  تضادآنكه هیچ مفهومی از  و پراتیك و مانند آن است، بی

كه تضاد موتور محرك  -مفهومی از دگرگونی حاصل از تحول و تكامل درونی 

 .داشته باشند -آنست 

یگر، نظریه ای که می پندارد تئوری دقیقاً همان عمل است بدون هیچگونه بعبارتی د

عمل : که پراکسیس همان عمل است تمایز، الجرم به این باورنادرست می انجامد

این رویکرد، طبیعتاً، جای تفکر انقالبی و نظریه پردازی  -!بدون خرد و بدون علم

 .آنست ۀد و متمایل به حذف یکسرمیکنازآنچه که اینک هست نیز، تنگ تر انقالبی را
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آلیسم دیالكتیكی  و بیک کالم، پایداروحکیمی متوجه نشده اند كه لنین چرا حتی ایده

آلیسم  ایده »: از ماتریالیسم مكانیكی تلقی میكند و گوشزد مینماید كه برترهگل را 

؛ لنین «.هانههوشمند به ماتریالیسم هوشمندانه نزدیكتر است تا ماتریالیسم كودن و ابل

دیالكتیكی به جای هوشمندانه؛ متافیزیكی، عقب مانده،  سمیآل دهیا »: توضیح میدهد كه

 43«.زمخت، متصلب به جای احمقانه

جنبش عینی، یعنی خلط  میان آگاهی و (درعین وحدت)تمایز نتیجه آنکه، نادیده گرفتن 

رصه عمل نتایج  درع واحد، درگستره نظری، اگر نمودن دو وجه متضاد یک فرایند

 !«تشکل ضدکارمزدی»: وخیمی به بار نیاورد دستکم ناکار ساز است

و آن . لیكن دیدگاه انحرافی فوق، از دیدگاه انحرافی قرینه ای نیزبرخورداراست

ای مطلق آزاد و رها از هر گونه قید  دیدگاهی دوگانه انگار است كه آگاهی را بگونه

بطوری كه گویا آگاهی، به نحوی بیواسطه در . و بند شرایط عینی در نظر میگیرد

موتور »و « موتور كوچك»دیدگاههایی كه مبحث . تقابل با امر واقع قرار دارد

 كامالً از هم جدا هستنددو موتوری كه به نحوی مكانیكی  -را مطرح میكنند « بزرگ

 .بطورکلی دیدگاه بالنکیستی، از همین سنخ است و -

رد انحرافی و قرینه یكدیگر، در واقع امكان پدید آمدن بهرترتیب، این هر دو رویك

ارتباط دیالكتیكی واقعی میان دو عنصر كلیت، و در نتیجه، میانجی ِ میان آنها را از 

كاهد و درهم  میان میبرد، ولذا یكی از طرفهای این تضاد را در طرف دیگر فرو می

چرا . گر، ناكارآمد استو بهمین خاطر در پیشبرد مبارزه حقیقی طبقه كار. میشكند

كه اساساً شهرت سوسیالیستهای تخیلی در این است كه علیرغم نیات و آرزوهای 

به بیان دیگر . شان، همیشه از اینكه میان آرزوها و واقعیت پلی بكشند، ناتوانند انسانی

 ( این اراده)گیرد زیرا رمقابل دستیابی به هدفشان قرارمیآنها، د ۀاراد شور و شوق و

 .ازآن جدامیکند را خود حقیقی نیست و نی برشناخت علمی ومبت

 میان  -ماركسیسم   درونی، تا آنجا كه مباحثات «آگاهی و زندگی »اما رابطه میان 
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انگیزاند در شكل مباحثه درباب رابطه میان   را برمی -ماركسیستها و رویزیونیستها 

نیز با دو انحراف قرینه به طوری كه در اینجا . ، ظاهر میشود«حزب و طبقه»

 .یكدیگر مواجه هستیم

از آن زمان كه اولین احزاب كمونیستی در  -بعبارتی دیگر، جنبش طبقاتی پرولتاریا 

دوران ماركس و انگلس ایجاد شدند و تا زمانی كه این جنبش به جامعه عاری از 

كه نحوه، و آن این. همواره درگیر بحث مشخصی بوده و خواهد بود -طبقات بیانجامد 

 حد و اندازه دخالت حزب سیاسی پرولتاریا در روند مبارزه طبقاتی، چگونه است؟

این موضوع مورد مناقشه، تحت هر شرایط جدید پیش آمده یا هنگام قرار گرفتن در 

چه در )  -آستانه هر تند پیچ اجتماعی، مباحث پرشوری را در احزاب كمونیست 

. دامن زده است -( ستها و رویزیونیستهایاركسدرون جناح ماركسیستی، و چه میان م

های سوسیالیسم  كه در واقع بمعنی ورود اندیشه -یعنی از این پس، رویزیونیسم 

که  هماره راه کاری ارائه میدهد -تخیلی به درون ماركسیسم و حزب پرولتری است 

 .فاقد درک درست ازچگونگی این دخالت است

 ،(سوسیالیستهای تخیلی یعنی برخالف) برخالف پایدار و حكیمی و بعبارتی

رویزیونیستها هرگز مخالف این اصل كه حزب كمونیست باید وجود داشته باشد، 

نبوده و نیستند و گواه بارز این ادعا آن است كه برنشتاین خود، عضو حزب انقالبی 

حزب سیاسی  نیز بهیچ وجه منکرلزوم وجود و منشویكها)سوسیال دمكرات آلمان بود 

نیز نه منكر لزوم حزب پرولتری بلكه فقط « انحالل طلبان»ه کارگر نبوده وحتی طبق

 (.اند آن بوده« خصلت مخفی»خواهان لغو 

 سر یکدیگر ۀلیكن در باب رابطه میان حزب و طبقه، در اینجا نیز دوانحراف قرین

 :که در شرح و توصیف آن میتوان گفت می آورد بر

در واقع نقش كارساز این حزب را در  (كمونیست باشدآنكه منكر لزوم حزب   بی)اولی، 

 های عمیق اجتماعی، دست  رهبری جنبش انقالبی پرولتاریا در جهت ایجاد دگرگونی
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این گرایش، راه كارهایی را ارائه میکند كه عمالً حزب . كم میگیرد و كاهش میدهد

وضعیت  سیاسی را از مقام پیشاهنگ و ارتقاء دهنده جنبش خودبخودی، به

بمثابه نوعی  اكونومیسم: نزول میدهد و حزب را در طبقه منحل میسازد« رو دنباله»

 (.یعنی بمثابه نوعی ماركسیسم، و جریانی در درون حزب كمونیست)رویزیونیسم 

دومی، گرایشی در درون ماركسیسم را واگو میكند كه با نادیده گرفتن این اصل كه 

یعنی . غلتد گرایی تشكیالتی درمی به اراده ،«سوسیالیسم كار خود توده هاست»

این )ای با توده ها ندارد و از اینرو  اش، پیوند و هماهنگی مكانیسم تصمیم سازی

« آمرانه»ای  رابطه. ها و سطح جنبش قرار نمیگیرد در همخوانی با خواسته (ها تصمیم

ب خشن و لسله مراتو انعكاس آن در درون خود حزب كه بصورت س)از حزب به طبقه 

در واقع در ذات این رویكرد  (ظاهر میشود -فرماندهی مطلق از باال -غیردمكراتیك 

گرایشی كه تحت آن، حزب پرولتری متمایل به آن است كه از طبقه . قرار دارد

« نیابت»ای كه ابتداً به  كارگر و توده های زحمتكش یكسره بگسلد و منفك شود بگونه

مبارزه می پردازد، و سپس بر فراز سر آن قرار  اش، به از طبقه («وكالت»یا )

 .«فرمان براند»میگیرد تا بر طبقه 

و  راستشناخته شده ترین مظهر این دو انحراف قرینه، بمثابه رویزیونیسم 

، كه جنبش تاریخی پرولتاریای جهانی تاكنون تجربه تلخ آنها را چپرویزیونیسم 

 .هستند ینیسماستال  و  برنشتاینیسم  اندوخته است همانا

و كالم آخر آنكه، تمامی فعالین چپ ایران در اولین برخورد، دیدگاه پایدار و حكیمی 

تلقی كردند، در صورتی كه « اكونومیستی»را  -« تشكل ضد كارمزدی» ایده -

زیرا ضعف اكونومیستها فقط كاهش . نیست« اكونومیستی»دیدگاه مزبور بهیچ وجه 

 انكارمبتنی بر )ی است، اما رویكرد پایدار و حكیمی دادن و دستكم گرفتن نقش آگاه

نقش و جایگاه آگاهی را  ،(«آگاهی زندگی را نمیسازد»نقش حزب سیاسی، مبتنی بر 

 ؛ رویكرد یاد بلكه یكسره حذف میكندنمیدهد « كاهش»گیرد و آن را  نمی« دست كم»
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ا نادیده میگیرد، ر« آگاهی و زندگی»شده از آنجائی كه ارتباط دیالكتیكی میان 

لذا برخالف اكونومیسم كه بهرحال . ای ناب یك ماتریالیسم خام و زمخت است بگونه

انحرافی در درون ماركسیسم محسوب میشود، این یك اساساً در حیطه ماركسیسم 

بعبارتی دیگر، در مقایسه با رویكرد . تر است قرار ندارد بل از آن فروتر و پیشینه

های برنشتاین به واقعیت امور نزدیكتر است زیرا برنشتاین  یهپایدار و حكیمی، نظر

و خود  هیچ نگرفترا به «حزب كمونیست»، نگرفت «هیچ»را به « آگاهی»هرگز 

 .بود( (.S.P.Dعضو حزب كمونیست آلمان 

وانگهی، حتی پیشروترین عناصر جنبش چپ ایران كه از همان ابتدا و بدرستی، 

بازشناختند دچاراین « سندیكالیسم -آناركو »عنوان  رویكرد پایدار و حكیمی را به

در صورتی كه . نیز نامیدند« اكونومیستی»اشتباه شدند كه رویكرد یاد شده را 

، یك چیز است و آنارشیستییا سندیكالیسم  چپ، سندیكالیسم «سندیكالیسم -آناركو»

 .زی دیگرچی (در درون ماركسیسم َروی راست گرایش به )اكونومیستی  كاهش گرایی

در . است مند كلیت میانجیبیك كالم، فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا در واقع یك 

از سوی پایدار و )نظریه طرد كننده حزب  -« مند كلیت نامیانجی»صورتی كه نظریه 

ای كاذب است كه سیر پیشرفت جنبش انقالبی طبقه كارگر را بطور  نظریه - (حكیمی

گرانه حزب كمونیست بکلی  یعنی كاركرد میانجیرد آو درنظر می« خطی و ساده»

طبقه « روز»و نهایتاً همه چیز در مبارزه  از این چشم انداز كنار گذاشته میشود

رویكردی كه اساساً قایل به وجود ارتباطی دیالكتیكی میان . كارگر خالصه میشود

 :طبقه كارگر نیست و در انکارآن مینویسد« هدف نهایی»و « مبارزه روز»

با فرایند !! را نه در تضاد و تعارض... ما مبارزه روزمره و جاری كارگران»

مبارزه كارگران علیه اساس كارمزدی و برای محو كار مزدوری، كه اجزاء پیوسته 

گی و تضاد  از دید ما تبیین انفصال، دو پاره. و متحد جنبش طبقاتی كارگران می بینیم

 ن یافته ارگر بخشی از تالش سنجیده، سازماكپیكار طبقه  میان این دو سطح مرتبط 
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یه كمونیسم طبقه و آگاهانه نمایندگان سیاسی جنبشهای خلقی و ناسیونالیستی عل

ناصرپایدار، ) «.مایه داری توده های كارگری استسركارگر و جنبش ضد

 (9، ص «طبقه كارگر« تحزب كمونیستی»سوسیالیسم بورژوازیی و روایت »

یعنی رویكردی كه عنوان میسازد میان . د متافیزیكی آقای پایدارباز همان رویكر

اش، نه تضاد بلكه فقط پیوستگی وجود دارد؛  مبارزه روز طبقه كارگر و هدف نهائی

امكان وجود توأمان این دو، غیر  یا تضاد، یا وحدت، و: رویكردی که عنوان میسازد

 !ممكن است

« مبارزه روز و هدف نهائی»لكتیكی میانپایدار متوجه نیست كه وجود این تضاد دیا

در خود واقعیت جنبش طبقه كارگر، در حقیقت بنیان مخالفت ماركسیستها با تئوری 

بعبارتی پایدار . هاست ادغام حزب سیاسی در اتحادیه تک تشکیالتی، مخالفت با

لیکن او متوجه . وجود دارد« اختالف سطح»عنوان میسازد كه میان این دو فقط 

، هرگز بمعنی عدم وجود تضاد دیالكتیكی نیست «اختالف سطح»این  ه وجودنیست ك

اش نیز،  چه، هر مبارز كارگری بنابر تجربه شخصی. بلكه برعكس، مؤید آن میباشد

اش ارتقاء یافت، با محیط اطراف خود  دریافته است كه بمحض آنكه سطح آگاهی

 .شده است« تعارض»دچار 

یالکتیکی میان مبارزه روز و هدف نهائی، درواقع د بکالمی دیگر، وجوداین تضاد

همان مضمونی است كه ابتدا از سوی ماركس و انگلس وسپس لوکزامبورك و نهایتاً 

واینكه لوكاچ در كتاب سترگ خود موسوم به . لوكاچ مورد بررسی قرار گرفته است

فقط به تفصیل به این موضوع با اهمیت میپردازد؛ نه « تاریخ و آگاهی طبقاتی»

سخن میگوید بلكه در عین « اختالف سطح در آگاهی طبقاتی پرولتاریا»كراراً از 

دوگانگی دیالكتیكی در آگاهی »: حال بارها به تكرار جمالتی میپردازد از قبیل

شقاق در درون »، «تضاد موجود در آگاهی طبقاتی پرولتاریا»، «طبقاتی پرولتاریا

 در خود این آگاهی، و وجود تضاد دیالكتیكی  نبود وحدت»، «آگاهی طبقاتی پرولتاریا
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 42«.واسطه و هدف نهایی، بین عناصر منفرد و كلیت بین منافع بی

بدون  سطوح مختلف یک جنبش هستند و بیک کالم، این تلقی نادرست که اینها

 (حزب کمونیست) هیچگونه تعارض، درواقع بمعنی نادیده گرفتن نقش آگاهی حقیقی

پیشرفت واقعی  باآگاهی کاذب بوده، ولذا رشد و درمبارزهنی یع« تعارض»در 

 .جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر را ناممکن میکند

 

 !حكیمی، تکمیل کننده ی آذرین و پایدار

پیش از آنكه به موضوع ارتباط میان رویكرد پایدار و حكیمی با تفكر آذرین 

 .ی نظری بیافكنیمپایدار و حكیم  سیر حركت فكریبپردازیم، الزم است به 

 :پایدار زمانی درباب نقش و جایگاه حزب كمونیست نوشته بود

قدرت تعرض و توفندگی و تهاجم ... میكوشد تا حزب كمونیست واقعی كارگران»

، 23و  9، صص «سوسیالیسم، سیاست و مدنیت». )«جنبش كارگری را افزایش دهد

ب طبقه کارگربرای برچیدن انقالب سوسیالیستی انقال»: وهمچنین -؛(تاکیدازمنست

حزب رهبری  و دخالت وسیع توده های کارگر انقالبی با بساط سرمایه داری،

 (منست از ، تأکید1همانجا، ص) «.است کارگران کمونیست

بعبارتی دیگر دفاع آشكار آقای پایدار از ایده لزوم ایجاد حزب كمونیست همچون 

به طوری كه حتی در مقاله  .های او دیده میشد خط مستمری در تمامی نوشته

، او همزمان هم از ایده لزوم ایجاد «... دورنمای اوضاع سیاسی، جنبش كارگری و»

 :به دفاع برمیخیزد« تشكل ضد كارمزدی»حزب كمونیست و هم از طرح 

توافق بر سر آلترناتیو كمونیستی پرولتاریا در مقابل عینیت موجود و هم نظری و » 

لی در راستای تبدیل این آلترناتیو به جریان پیكار جاری همكوشی خالق و مؤثر عم

، 70ص )« .را تعیین میكند حزب كمونیست كارگرانهای واقعی تشكیل  پرولتاریا پایه

 (تأكید از من است
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و هم « تشكل ضد كارمزدی»ای توأمان هم از  حكیمی نیز به همین سان، یعنی بگونه

، «مغز و قلب»به « حزب و طبقه»رابطه از حزب كمونیست دفاع میكرد و تشبیه 

 41.ورد کالمش بود

اما نكته اینجاست كه دفاع پایدار و حكیمی از ایده لزوم ایجاد حزب كمونیست، در 

مقطع معینی و به ناگهان متوقف میشود و این مقطع دقیقاً  زمانی بود كه التقاطی 

دیگر، پس از آنكه به آنها بعبارتی . بودن این رویكرد، به خود آنها نیز ثابت میگردد

تشكل ضد »گفته شد چرا و چگونه دفاع از نقش حزب کمونیست، با رویكرد 

مغایر است و این دو در واقع یكدیگر را انکار و طرد میكنند، پایدار و « كارمزدی

حقیقت وجود این التقاط در تفكر خویش را پذیرفتند و بالفاصله امر   عمالً حكیمی 

 .گاه حزب، از آثار بعدی هر دوی آنها غیب میشوددفاع از نقش و جای

در تفكر  به كالمی دیگر منتقدین پایدار و حكیمی كوشیدند با آشكار ساختن این تناقض

 سندیکالیسم ِ شاخ یك دو راهه قرار دهند تا میان مارکسیسم وآنها، این آقایان را برسر

. عمالً نیز همینطور شد ، مجبور به انتخاب شوند، و(چپیکالیسم ِ سند) آنارشیستی

دفاع پیشین خود از نقش حزب  -بدون ارائه هیچ توضیحی  -چه، پایدار و حكیمی

بدینسان بود كه تفكر . دکمونیست را به كل فرو خوردند و دیگر درباره آن دم هم نزدن

حمله یكپارچه به : شد« یكدست»یافت و « انسجام»نهایتاً  (چند بطور منفی، اماهر)آنان 

 !«تشكل ضد كارمزدوری»لزوم وجود حزب كمونیست، دفاع یكپارچه از ایده ایده 

 .اما در این بین، نقش ایرج آذرین نیز در خور توجه است

، نه فقط به تحلیل دو جمله قصار آقای «راهه سوسیالیسم بی»نوشته آذرین موسوم به 

به مثابه « آگاهی و جنبش»كه هر دو مربوط به درک نادرست وی از رابطه  -پایدار 

نمیپردازد بلكه حتی از واگویه ساده  -است « تشكل ضد كارمزدی»سنگ بنای ایده 

ماركسیسم نه »: ای كه طی آن پایدار نوشته بود«دوجمله». آن نیز كامالً  پرهیز دارد

 ؛ و «پرولتاریاست طبقاتی  مبارزه  خود  دقیقاً   پرولتاریا بلكه طبقاتی  مبارزه  علم 
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 .است« داری آگاهی طبقاتی كارگر عین مبارزه روز او علیه سرمایه» :نیهمچن

آذرین، هرگزاتفاقی نیست بلکه برعکس، حاوی بار معنایی «بی توجهی»لیکن این

بیراهه تشكل »درتوصیف همین معنا، نوشته امیر پیام موسوم به . مشخصی می باشد

وفقی از خود نشان میدهد پیام در این نوشته كوشش م. بسیار قابل تامل است« ای توده

ثابت كند كه رویكرد آذرین  -یعنی از روی سخنان خود آذرین  -ای مستند  تا بگونه

پیام از . قرابتی تام و تمام دارد (در باب تشكلهای طبقه كارگر)با نگاه حكیمی و پایدار 

 :مستندات و بحث خویش بدرستی نتیجه میگیرد

ز ماهیت ستیز طبقاتی، استراتژی سیاسی، اش ا اینكه آذرین همه انتظارات درست»

مبارزه برای آزادیهای دمكراتیك، تقابل با رفرمیسم، و همنظری فعالین سوسیالیست 

های ایجاد آن بدل میكند،  ای میگذارد و به پیش شرط را تماماً بر عهده تشكل توده

نها به ای كه نه ت جایگزینی. ای است نمایشگر جایگزینی نادرست حزب با تشكل توده

ای را سوسیالیستی كند، بلكه جنبش كارگری را هم  هیچ وجه قادر نیست تشكل توده

 (23ص )« .اش محروم میكند ای و هم از حزب طبقاتی از تشكل توده

به عبارتی دیگر من در اینجا نیازی به تكرار تحلیلی كه پیام ارائه كرده است نمی 

 :مستند و مستدل میسازد كه بینم چرا كه وی این موضوع را به وضوح تمام،

حكیمی و آذرین با مقداری تفاوت متأسفانه رویكرد مشتركی در رابطه با تشكل »

معتقد « داری تشكل كارگری به مثابه جنبش ضد سرمایه»حكیمی به . ای دارند توده

اگر آذرین تفسیری تعدیل  ،«تشكل كارگری بر پایه ستیز طبقاتی»است و آذرین به 

در نظر نداشته باشد آنگاه در این زمینه « ستیز طبقاتی»ای از  انهشده و سازشكار

این همگرایی زمینه حمایت و تقویت نابجای خط محسن . چندان از حكیمی دور نیست

خطایی كه هزینه آن را جنبش كارگری . حكیمی توسط جریان ایرج آذرین بود

 (22ص ) «.پرداخت

  آراء  چپ معطوف به مبارزین  فکارا ۀوضعیتی که هم  به بیان دیگر، درگرماگرم
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امیرپیام بدرستی هشدارمی دهد که میان نظریه های  آن بود، نقد حکیمی و و پایدار

که  دارد آذرین ازسوی دیگر، نزدیکی قابل تاملی وجود یکسو و حکیمی از و پایدار

 .مغفول بماند نباید

اش از  غم نقد در خور تحسیناهمیت در نوشته پیام این است كه وی علیر لیكن نكته با

به آن « سندیكالیسم -آناركو »رویكرد همانند ِآذرین و حكیمی، از اطالق اصطالح 

ای را ایجاد كند كه گویا پیام معتقد است كه  میتواند شائبه« پرهیز»این . پرهیز میكند

در . آذرین یا حكیمی و پایدار بوده است« ابداع کشف و»این رویكرد نادرست، 

كه قدمت رویكرد یاد شده، به زمان پیدایش پرولتاریا و آغاز جنبش این  صورتی

المللی  طبقه باز میگردد؛ جریانی تاریخی و جهانی كه برای ماركسیستها در سطح بین

یا سندیكالیسم چپ و آنارشیستی، « سندیكالیسم -آناركو »، كامال ً شناخته شده و به 

تاریخی، همیشه حضور داشته و خواهد به عبارتی دیگر این جریان . موسوم است

ای معكوس با قوت و ضعف جریان  داشت اما قوت یا ضعف آن، در واقع رابطه

 .كمونیستی واقعی دارد

آذرین « همگرایی»نكته بعدی آنكه، نوشته حاضر قصد آن ندارد كه دلیل دیگری بر 

این واقعیت برآمده با حكیمی و پایدار ارائه كند چرا كه امیر پیام بخوبی از پس اثبات 

ای دیگر مورد نظر است كه  است، بلكه در اینجا بررسی این موضوع از جنبه

 :چراکه وی مینویسد. احتماال ً از دید پیام به دور مانده است

رفیق ایرج آذرین كه حامل دوتجربه تلخ از حزب سازی در جنبش سوسیالیستی »

د با جنبش كارگری ایران درآمیزند ایران است، احزابی كه هیچگاه متأسفانه نتوانستن

آید كه برای جبران آن تجربیات اساساً مسأله تحزب  و عجین شوند، اكنون به نظر می

 (23ص ) «.ای میگذارد را كنار نهاده و همه انتظاراتش از آن را بر دوش تشكل توده

 این سخنان پیام بیانگر آن است كه از نظر وی، آذرین تا پیش ازاثبات تلخی این

 دوتجربه اش از حزب سازی، دارای رویكردی ماركسیستی به مسأله تشكلهای طبقه 

219 



   

 

در . كارگر بوده و تنها پس ازاثبات آن، به چنین دیدگاه نادرستی مبتال شده است

حزب كمونیست »ای كه عضو  صورتی كه چنین نیست و آذرین در همان دوره

از حزب داشت و هم از تشكل نیز بود، رویكردی سطحی و غیرعلمی هم « كارگری

به عبارتی دیگر، رویكرد آذرین هیچ مناسبتی با ماركسیسم نداشت زیرا او . ای توده

را درك و فهم نكرده و حتی « مبارزه روز و هدف نهائی»هرگز دیالكتیك ِمیان 

از اینرو وی . آشكارا و اساساً منكر لزوم نگاهی دیالكتیكی به این موضوع بوده است

، علیرغم آنكه از لزوم وجود حزب دفاع میكرد و حتی خوداش پیش تر از سالها

لزوم تحزب بود، رویكردی را نیز ارائه مینمود كه « حزب كمونیست»عضو 

 .پایه، نفی و رد میكرد از كمونیستی را

این همان موضوعیست كه در اینجا الزم است مورد تامل قرار گیرد تا ارتباط فكری 

 :کامال ً آشكار شودمیان آذرین و حكیمی، 

آذرین در مقام یكی از رهبران  - 2017یعنی در سال  بیست ویک سال پیش از این

 :گفته بود «حزب كمونیست»

سال  13، 23از آن طرف كمونیسم كارگری اگر صحبتش را كنیم، راستش در »

همانطور كه  -اگر كمونیسم . اخیرنگاه كنید، كامال ً  رونق و اعتالیش را می بینید

حركت طبقه كارگر علیه  -ماركس شناخته، همانطور كه واقعاً چیزی جز این نبوده 

داری و در مبارزه با این جامعه و برای سوسیالیسم باشد، رونق داشته است؛  سرمایه

حركت معدنچیان انگلیس را ببینید، حركت كارگران راه آهن فرانسه را ببینید؛ در 

بی را ببینید، كه با چه وسعت و چه كشورهای جهان سوم، كارگران كره جنو

گی پابه میدان میگذارند، در آفریقای جنوبی، تشكلهای كارگری را ببینید كه  رزمنده

هایشان  چند ده هزار نفر از كارگران چگونه خودشان را بسیج میكنند و سرخواسته

كه كارگران صنعت نفت را ببینید : مبارزه میكنند؛ به خود انقالب ایران نگاه كنید

 چگونه رهبر مبارزه علیه سلطنت بودند و باالخره اینها كه با قطع كردن شریان نفتی 
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توانستند انقالب را به پیروزی نزدیك كنند؛ جنبش شورایی طبقه كارگر ایران را 

اگر كمونیسم یعنی آن حركتی كه سوسیالیسم را ممكن میكند، حركت طبقه . ببینید

سال گذشته كامال ً رونق این حركت  13،  23ا در كارگر جزء اساسی آن است و م

و پیشرفت این حركت را می بینیم؛ به این معنی كه حركت كارگران هر چه بیشتر 

خودش را از سلطه رهبری جریانات مدعی كمونیسم با آرمانهای خرده بورژوایی، 

 40 !!«.دارد جدا میكند جزء اینها داری دولتی و با آرمانهای بورژوایی، سرمایه

بندیهای آذرین از چنان   به عبارتی و همانگونه كه مشاهده میگردد، كلمات و جمله

او براین . وضوحی برخوردار است كه جای هیچگونه ابهامی را باقی نمی گذارد

باوراست كه مبارزات معدنچیان انگلیس، كارگران راه آهن فرانسه، كارگران كره 

همان كمونیسم كارگری و عین كمونیسم  ،۵7جنوبی، آفریقای جنوبی و ایران سال 

 !!نظریه ای که، برنشتاین را خجالت زده میكند -!كارگری است

های كارگری، و بطور كلی، هر  به بیانی دیگر، جنبش های تحت رهبری اتحادیه

« خود انگیخته»جنبش هایی كه به این دلیل  -ی پرولتاریا «خود انگیخته»نوع جنبش 

از طریق  -در آن هیچ نقش یا حضوری ندارد   مونیستحزب كمحسوب میشوند كه 

داری و در  علیه سرمایه حركت طبقه كارگر»و « كمونیسم كارگری»آذرین بعنوان 

 !، معرفی میشود«برای سوسیالیسممبارزه با این جامعه و 

ای كارگران، از  به سخن دیگر مقام واالی حركتهای خودبخودی و مبارزات اتحادیه

مورد تأكید قرار گرفته است؛ و پیش از لنین،  (چه باید كرد؟ژه در بوی)سوی لنین 

ای كه وی مبارزه  ماركس بارها توجه انقالبیون را به این مهم جلب مینماید بگونه

اما . مینامد« جنگ داخلی آرام»صدساله كارگران برای كاهش ساعات كار را 

كمونیسم »یا )« كمونیستی»استقبال از جنبشهای خودبخودی، یك چیز است، و 

 !تلقی نمودن آن، یك چیز دیگر («كارگری

 و حتی مبارزاتی )آذرین متوجه نیست كه تمامی جنبشها و مبارزاتی كه برشمرده است 
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در صورت  (لهستان كه قدرت سیاسی را نیز تسخیر کرد« جنبش همبستگی»همچون 

داری است،  مایهفقدان رهبری حزب كمونیست واقعی، مبارزات پرولتاریا علیه سر

 .داری لیكن در چارچوب خود سرمایه

بیك كالم، رویكرد عرضه شده از سوی آقای آذرین، نقش و جایگاه آگاهی 

میرساند در صورتی كه « هیچ»سوسیالیستی و حزب انقالبی حامل آن را، به 

« كاهش»برنشتاین هرگز تا این حد پیش نمی رفت و فقط نقش حزب كمونیست را 

 .چنین حزبی را زائل میكرد خصیصه انقالبیمیداد وفقط 

اینچنین است كه میتوان گفت نگاه آذرین به رابطه میان آگاهی و جنبش، در واقع 

 !!احترامی به برنشتاین محسوب میشود بی

لیكن در اینجا این سئوال مطرح میشود كه چگونه است كه آذرین درست همان 

آورد كه  نانی را برزبان میاست باز هم سخ« حزب كمونیست»زمانی كه عضو 

سازد؟ پاسخ این سئوال، یك كالم  مصرف می وجود حزب كمونیست را زائد و بی

 !التقاط: است

وانگهی، وقتی كه برداشت اشخاص از ماركسیسم، برداشتی سطحی باشد؛ وقتی 

و مبتنی بر بنیادهای )ای علمی  مفهوم حزب كمونیست، نه استنتاجی برخاسته از نظریه

، بلكه به سبب توصیف های («ذهن و عین»بمثابه « آگاهی و جنبش»رابطه میان فلسفی 

استواریها كامال ً هم  فلسفی و عامیانه باشد، آنگاه درغلتیدن به این تزلزالت و نا نا

آذرین چیزهایی درباب فواید حزب كمونیست شنیده و میخواهد به . طبیعی خواهد بود

به تنهایی كافی نیست بلكه باید با « واستنخ»آن پایبند باشد، غافل از اینكه 

«  مقدماتی»همراه شود واین نیز ممكن نخواهد شد مگر به مدد ِدانش ِ « توانستن»

 !ماركسیستی، که وی بکلی عاری از آنست

، كل مدعای وی درباره (كه در فوق آورده شد)بدین ترتیب است كه سخنان آذرین 

 اینجاست كه می . یکسره منتفی میكندوجود حزب كمونیست را سست و حتی  لزوم 
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راکارسازنمیداند مستعد آن  «لوژیکوفلسفی ومتد» بینیم رویكردی كه برخوردهای

 !، کارسازنیستمال ً عنوان سازد كه حزب كمونیستاست كه سرانجام ع

چه، آذرین . لیكن و بدینسان رابطه و پیوند فكری میان آذرین و پایدار، آشكار میشود

مبارزه معدنچیان انگلیس همان كمونیسم كارگری است، پایدار همین  گفته بود

آگاهی طبقاتی كارگر عین »: رویكرد را تعمیم بخشیده و فشرده ساخته تا بنویسد

 !است« داری مبارزه روز او علیه سرمایه

و قطع كردن شریان نفتی، همان  ۵7آذرین گفته بود جنبش كارگران ایران در سال 

بسیاری از »در ایران : ، پایدار در تكمیل آن نوشت44است كمونیسم كارگری

از كارگران « بسیاری»البته پایدار اگر بجای آنكه بگوید ) 41.«كارگران كمونیستند

كارگران كمونیستند، آنگاه با رویكرد آذرین انطباق « تمامی»كمونیستند، میگفت كه 

ک، این ایراد به پایدار کوچ لذا در این مورد جزئی و! یافت بیشتر و كاملتری می

 !(های آذرین، دقت كافی بخرج نداده است وارد است كه در تأیید و پیگیری ایده

های كارگری كره جنوبی، همان كمونیسم  آذرین گفته بود كه مبارزات اتحادیه

است، پایدار در تأیید و « برای سوسیالیسم... حركت طبقه كارگر»كارگری و همان 

ماركسیسم نه علم مبارزه طبقاتی پرولتاریا بلكه دقیقاً »: شتنتیجه گیری از آن نو

 !«خود مبارزه طبقاتی پرولتاریاست

جنبشهای فاقد حضور مؤثر حزب كمونیست  -كارگری خود انگیختهآذرین هر جنبش 

در اقصاء نقاط جهان را به منزله كمونیسم كارگری تلقی كرد، و پایدار در استنتاج  -

تشكل ضد »زی به ایجاد حزب كمونیست وجود ندارد و همین از آن گفت كه هیچ نیا

 !نیز جواب كار ما را میدهد« كارمزدی

و سرانجام آنكه، اگرآذرین بگونه ای غیرمستقیم اهمیت آگاهی سوسیالیستی رابه 

آگاهی زندگی »:نوشت آشکار زیرعالمت سؤال کشید، پایداربگونه ای مستقیم و

 «اثر بی»و « اضافی»ان حزب كمونیست را چیزی آذرین بدینس اگر و -!«رانمیسازد
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مستقیماً   (که معموالً به ایده های آذرین صورت برهنه تری می بخشد) معرفی کرد، پایدار

ور میشود و یكسره آن را برای جنبش كارگری،   به ایده حزب سیاسی پرولتاریا حمله

 !زا مینامد  مضر و هزینه

بود و از سوی دیگر نظریه « حزب كمونیست»بدیگر كالم آذرین از یكسو عضو 

« چرخ پنجم ِ »هائی را مطرح میساخت كه وجود حزب کمونیست، عمال ً به همان 

تمثیلی مبدل میشد، که وجود و عدم وجوداش تأثیری بر پیشرفت مبارزه پرولتاریا، 

 و درست اینجاست كه پایدار و حكیمی آچار بدست و با آستینهای باال. نخواهد گذاشت

مصرف و هزینه بر را بیرون  بی« چرخ پنجم ِ »میشوند تا این  زده به صحنه وارد

 !آورده و حذف كنند

به بیانی دیگر، اگراین سخن آذرین را بپذیریم كه كمونیسم كارگری، همان جنبش 

این گفته پایدار رانیز قبول كنیم كه آگاهی طبقاتی  است، آنگاه باید  7۵كارگران سال 

داری است؛ لیكن در این حال، عقل سلیم  رزه روز او علیه سرمایهكارگر عین مبا

حكم میكند كه نه سوسیالیسمِ علمی به درد پرولتاریا خواهد خورد و نه حزب 

 !!كمونیست

لذا و همانگونه كه مشاهده میشود رفتار پایدار و حكیمی آنگونه نیست كه بر هیچ 

گیری  در واقع نتیجه« كارمزدی تشكل ضد»نوع منطقی استوار نباشد، برعكس، ایده 

ای از استدالالت  فكری معین است و حاصل نهایی مجموعه خط سیرعملی از یك 

 !ارائه کرده بود آن را  قبالً مشخص که آذرین 

از اینرو نیت آذرین هر چه كه باشد، منطق دیدگاهش او را ناگزیر به مسیر نفی و 

و اینكه رویكرد ارائه شده . میكشاند انكار جایگاه سوسیالیسم علمی و حزب حامل آن،

تشكل »با مطرح ساختن ایده  یک جهش کوچک فکری فقط یك گام واز سوی وی، 

فاصله داشت، كه پایدار بر او پیشی جسته و زحمت آن را متقبل می « ضد كارمزدی

 !شود
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، بر زیرساخت های نظری ای تكیه «تشكل ضد كارمزدی»به تعبیری دیگر، طرح 

آذرین و جریان متبوعش، قبال ً آن را تأمین و آماده كرده بود؛ هرچند  داشت كه

محابا به چنان صورت آشكار و كاملی به پیش میراند كه  پایدار این رویكرد را بی

چه، خصوصیت اصلی ! افتد دیدن ثمره نهایی كار خوداش، به وحشت می آذرین از

و نیمه، ناكامل و خام را بدست  ای انحرافی اما نصف پایدار آن است كه كافیست ایده

اش برساند  كند و به سرانجام منطقی« تكمیل كاری»او بدهند تا در اسرع وقت آن را 

برخالف ایرج آذرین كه همانقدر  -از این نظر ! را تحویل دهد« محصول نهایی»و 

ناصر پایدار  -« موج سواری»میان مایه است كه عاشق ورزش شرافتمندانه 

اش میكوشید  تر است؛ لذا در صورتی كه بجای پایبندی به تعصبات جسورتر و صریح

ای برگیرد، در صورتی كه بجای  به ماركسیسم به چشم علم بنگرد و از آن بهره

بسته بندی  و« آدمهای دست دوم»های  كوشش در جهت پیگیری و انكشاف نظریه

یک کالم اگر در ب وعرضه تولیدات بنجل آنها، حقیقتاً معطوف به ماركسیسم میشد، و

او ماركسیست  پایدار شور و ِخرد، عقل و دل، هردو دست اندر کار می شدند یقیناً 

 !آمد، اما افسوس خوبی از آب درمی

ای كه  بعبارتی دیگر، شجاعت نظری و صراحت پایدار در بیان نتایج منطقی و نهائی

ینكه خود آذرین هرگز شهامت واگو كردنش را نداشت، قابل احترام است و ا

ترین ماركسیستها كسانی هستند كه درهنگام طرح تئوری، بدنبال استنتاجات  برجسته

اما مشكل پایدار . را دارا می باشند« تابه آخر رفتن»عملی می گردند و شجاعت این 

در او، با علم، منطق و الگوی تفكر دیالكتیكی « جسارت»این است كه عنصر 

ی از امید دیده  شگفتا که هیچ بارقه وماركس، عجین نشده و جوش نخورده است 

 !نمیشود كه روزی اینچنین شود

های مربوط به اشاعه  انصافی بود كه كاسه و كوزه از اینرو میتوان گفت كه نهایت بی

 چه، . بر سر پایدار و حكیمی شكسته شود در ایران، تماماً « سندیكالیسم -آناركو »
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تنها این بود كه تئوریهایی كه آذرین بهم  -رگ البته اشتباهی بس بز -اشتباه این دو

اشتباه پایدار و . اش رسانده بودند بافته بود را تكمیل كرده و به نتیجه منطقی و نهائی

بعبارتی دیگر، اگر ! «كار را آن كرد، كه تمام كرد»حكیمی، بزرگ بود، زیرا 

، پایدار «خودش را بیاور، ولی اسمش را نیاور»آذرین پیرو این منش است كه 

این صراحت لهجه، . جسارت آن را داشت كه هم خودش را بیاَوَرد و هم اسمش را

 جریان ِ  یعنی آذرین و اصلی این تفکر و نه سرمنشأتنها او،  -منجر به آن شد كه او 

كه بیانگر واكنش طبیعی از سوی « هجومی». مورد هجوم قرار گیرد - متبوعش

وانگهی، پرخاشگری های دائمی . نصفانه بودپیشروان جنبش، و در عین حال، غیرم

پایدار نیز مزید بر علت شد تا او درسیبل  (خشونت گفتاری وقُلدرمآبی) و بی محتوا

. «برد با پنبه سر می»در عوض، سبك و سیاق كلی آذرین آن است كه  41.قرار گیرد

كنید؛  ، دقت«کار ساز نمیدانم. . . بررسی درسطح فلسفی ومتدولوژیک را »به جمله 

ارزش و محتوای نقدهای مزبور بر  -فقط یك جمله كوتاه  -آذرین بتوسط یك جمله 

آنكه  دیدگاه پایدار و حكیمی را، به كل، اساساً و تماماً، رد میكند و خوار میشمارد، بی

، هنر اصلی «اغواگری موذیانه». خود را درگیر نقدی مستقیم و مشخص كرده باشد

 !ار انصافاً به درجه استادی رسیده استآذرین است و او در این ك

تر  بر اندام فكری آذرین برازنده« تشكل ضد كارمزدی»قواره  بهرترتیب، لباس بد

 -نگرش آنارکو« سنگِ بستر»زیرا در واقع آراء آذرین است كه. است تا پایدار

سندیکالیستی به جنبش کارگری درایران را کارگذاشته است؛ و بینش كلی ِهم اوست 

كه در واقع بمعنی  -ماركسیسم (یعنی جزء ذاتی ِ)به سبب نفی و طرد جزء فلسفی که 

، «تشكل ضد كارمزدی»پایه و اساس   با طرح بی -است  خود ِماركسیسمنفی و طرد 

 -آگاهی » دیالكتیك ِآذرین حتی حاضر به سخن گفتن درباب . انطباقی تام و تمام دارد

« دیالكتیك»اً از برزبان آوردن اصطالح نیست؛ او اساس« عین -ذهن »و «  جنبش

 !آید میترسد، و یا دستكم، از آن خوشش نمی
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اما مسائلی كه گفته شد در عین حال راز دیركرد آذرین در ورود به این مباحثات را 

بر مال میسازد؛ همان دیركرد سئوال برانگیزی كه از چشم مبارزین هوشیار جنبش، 

 .مخفی نمانده بود

، سردبیربارو به ناگهان با مولود «تشكل ضد كارمزدی»یگر با ظهور ایده بعبارتی د

آذرین ِبی نوا . فكری نامطبوع خویش مواجه شده بود و نمی دانست با آن چه كند

ولذا تصادفی نبود كه . نداشت تحمل روبروشدن باپیامدهای منطقی نظریه خودش را

ای بود  ادار و نشانگر مخمصهوی دیر به میدان آمد، برعكس، این تأخیر امری معن

چه، آذرین نه میخواست و نه میتوانست با دشمنی . كه او خود را در آن گرفتار میدید

 .پایگاه دارد همانجاریشه گرفته و در  ذهن خویشبجنگد كه از 

بعبارتی سردبیربارو قادر به گشودن این گره فكری جنبش نبود، به این دلیل ساده كه 

یعنی نقد اساسی و همه جانبه . بوده است« گره»صلی همان خودش در واقع بخش ا

عبور كند كه  انتقاد از خوددیدگاه پایدار، در حقیقت تنها میتوانست از معبر ِ

هم تهی از بضاعت یزه و شهامت انقالبی الزمه بود وآذرین، هم فاقد انگ«عالیجناب»

 .علمی ملزومه

تا آن حد دچار ریزش شد كه « یتشكل ضد كارمزد»لیكن بهرترتیب كه بود رویكرد 

 -تر و به سبب شیفتگی اولیه مبارزین چپ، كامالً به نفع آن بود  كه پیش -توازن قوا 

در این حال آذرین . دیگرگون شد و دیدگاه پایدار از آن رونقی که داشت افتاد

نمیتوانست نسبت به این روند،  بی تفاوت بماند و كنار بایستد و در عین حال و مثل 

و  گره گشای همه ی « مارکسیست انقالبی»كند و خود را « چپ نمایی»میشه ه

لذا دقیقاً در چنین زمانی است كه وی با انتشار جزوه . مسائل جنبش کارگری بنامد

اش  به این مباحث وارد میشود تا غیبت طوالنی« بیراهه سوسیالیسم» خود موسوم به 

 :ه او در ابتدای نوشته اش آورده است کهالبت) .مسئله برانگیز نشود -بیش از این  -

 جانب ما اکنون با  از درحقیقت بررسی دیدگاه تئوریک حکیمی مدتی است که الزم شده و» 
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آنچنان . اظهارتأسف میکند« تاخیر»؛ وبدینسان گویا به سبب این  «تاخیر صورت می گیرد

 !(.پوزش می طلبد حضار از« میهمانی شام» ساده، که کسی بخاطر اندکی دیر رسیدن به

و  پایدارآنهم فقط بر حكیمی، و نه بر )به عبارتی نقد دیر هنگام آذرین بر حكیمی 

. بهیچ وجه جنبه ماهیتی نداشت بلكه نقدی تماماً شكلی و صوری بود (47! حكیمی

استنتاج شده از سوی پایدار  ِنتایج عملیاش، فقط مخالف  ای كه آذرین در نوشته بگونه

است و نه مخالف روح كلی « تشكل ضد كارمزدی»یعنی مخالف طرح  و حكیمی،

ازسوی « گیری عملی نتیجه»بعبارتی آذرین مایل است كه صرفاً با همین . این تفكر

 پایدار، و فقط در همین محدوده تنگ، مقابله شود و نه با مبانی فكری آن، كه خودش

آذرین از پایدار و . ن بوده استترین مرّوج آ از سالها پیش برجسته (آذرین یعنی خود)

حكیمی فقط این امر را میخواهد كه خط استدالالت وی را انكشاف ندهند و به 

مضافاً از دیگر منتقدین ِپایدار و حكیمی نیز میخواهد كه . اش نرسانند سرانجام منطقی

 و دیابی نكنن تعیین میكند، پا را فراتر ننهند و موضوع را ریشه (آذرین)از حدی كه او 

به همین سبب است . کاری نداشته باشند «تشکل ضدکارمزدی» به مبانی فلسفی ایده

را شماتت میكند و كسانی را « فلسفی ومتدولوژیک» كه وی هر گونه برخوردهای

را از طریق « تشكل ضد كارمزدی»مورد سرزنش قرار میدهد كه میكوشند ایده 

طه آگاهی و جنبش بمثابه ذهن و عین یعنی راب -تر و بنیادی تر  ای عام توضیح رابطه

به كالمی دیگر، نگاه فلسفی نادرست پایدار و حكیمی به رابطه . و بررسی كنند نقد -

ای را پدید  ، در واقع آن بنیاد فكری«علم و طبقه كارگر»، «آگاهی و زندگی»میان 

ز بر آن قرار دارد؛ با این وجود ا« تشكل ضد كارمزدی»آورده كه نظریه سازمانی 

نظر آذرین هر گونه كوششی در جهت نقد مبانی فلسفی رویكرد پایدار و حكیمی، 

خواسته ِآذرین این . نیست« کارساز»ای است كه  كوشش نامشروع و از رسم افتاده

این بنا كاری نداشته باشید و صرفاً در محدوده مسائل « پای بست ویران»است كه به 

 !اظهار نظر كنید« نقش ایوان»مربوط به 
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سندیکالیسم درایران می نگریم با اندكی دقت، از  -مخلص كالم آنكه، وقتی به آنارکو

از اینرو . پشت سر پایدار و حكیمی، چهره ایرج آذرین بخوبی قابل تشخیص است

، در واقع از گذرگاه «تشكل ضد كار مزدی»ای و قطعی با ایده  تصفیه حساب ریشه

ای داشته  گیری و تولد آن، نقش تعیین كننده شكل هایی میگذرد كه در نقد و طرد ایده

 .است

ازآنجائیکه  -« مصاحبه»قید این نکته نیزالزم است که ممکن است تصور شود که 

ریشه ای  بتنهایی نشانگر اینرو از و موجب لکنت شود میتواند -بحثی شفاهی است 

رد پای این تصوری نادرست است چراکه  اما. درآذرین نیست بودن این رویکرد

 میتوان دید «بیراهه سوسیالیسم»آشكار این تفكر آذرین را هم درنوشته اوموسوم به 

 !نگاه کنید. «تکالیف و چشم انداز»وهم در

وجه مشخصه سوسیالیسم ماركس و انگلس »: مینویسد«  بیراهه سوسیالیسم»او در

است كه وجود عینی طبقه كارگر و كشمكش گریزناپذیر طبقاتی در جامعه 

 (13ص )« .داری را بمنزله عامل تحقق سوسیالیسم میشمارد مایهسر

وجود عینی طبقه كارگر و كشمكش گریزناپذیر طبقاتی در »آذرین متوجه نیست كه 

آورد و نه  تحقق سوسیالیسم را پدید می عینیصرفاً عامل « داری جامعه سرمایه

وجود عینی »این  به عبارتی دیگر،. (عامل آن است یگانهكه به معنی )« عامل آن»

برخالف  -« داری طبقه كارگر و كشمكش گریزناپذیر طبقاتی در جامعه سرمایه

شود مگرآنکه از « عامل تحقق سوسیالیسم»محال است كه بتنهایی  -تصور آذرین 

و حزب كمونیست دقیقاً  همراهی و تكمیل شودمتناسب با خود،  عامل ذهنیطریق 

وجود عینی »به همین دلیل است كه . است نیعامل ذهمأمور به شكل دهی به همین 

دهها سال است « داری طبقه كارگر و كشمكش گریزناپذیر طبقاتی در جامعه سرمایه

كه به درجات مختلف درهمه کشورها  جاری است وگاهی بشدت حاّد نیز می گردد 

 .تبدیل شده باشد« عامل تحقق سوسیالیسم»آنكه به  بی
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به سبب عدم درك همین نكته، کسانی که « هه سوسیالیسمبیرا»لیكن نویسنده جزوه 

آگاهی سوسیالیستی تاکید می ورزند راسرزنش  ضروریبرنقش تکمیل کننده و 

« آگاهی»ای كه در غیاب این  جنبش خود بخودی... »میکند كه حرفشان اینست كه 

 (همان صفحه)« .داری و سوسیالیستی نداشت خصلت ضد سرمایه

ن آقای آذرین، همان پاسخی است كه به رویكرد مشابه آن، كه از پاسخ ما به این سخ

به نظر ما، تمامی جنبشهای : سوی پایدار و حكیمی ارائه شده است، داده میشود

داری، اما داخل ِمحدوده همان  ای است ضد سرمایه خودبخودی كارگری، مبارزه

خواهد بود از لذا این جنبشهای خود بخودی هرگز قادر ن. مناسبات سرمایه داری

، مگر «فراخیزد»عبور كند و از این مناسبات  (سرمایه داری)محدوده این مناسبات 

حزب . یگانه وعجین شود -با ماركسیسم بمثابه علم  -آنكه با آگاهی سوسیالیستی 

بدون تردید، کمونیسم  و بکالمی دیگر. انجام همین وظیفه رابرعهده دارد کمونیست،

 کن این بمعنی ترکیب وعجین شدگی جنبش عینی ویک جریان مادی است، لی

 !«ماده بی ِخرد»نه بمعنای است و - پراکسیس -سوسیالیسم علمی 

بیک سخن، تحقق انقالب سوسیالیستی بدون حضور موثر حزب کمونیست امکان 

عروج جنبش «خودکار ِ » ناپذیراست و ایجاد چنین حزبی نیز بهیچوجه محصول

طریق  نخواهدبود، بلکه غلبه برپراکنده گی از (یجنبش خودبخود)عینی كارگری 

 .مبارزه نظری را میطلبد کارنظری و

چگونه میتواند « ارگریعروج جنبش توده ای ک»پرسیم  درهمین ارتباط ما می

فلسفی و »درباب این موضوع كه بررسی های آذرین و اختالف نظرمیان ما

ه میتواند بطالن رویكرد و چگون -كارساز هست یا نه، را حل كند؟ « متدولوژیك

 آذرین در باب مفهوم رویزیونیسم را اثبات كند؟ چه، اگر قرار بود صرف این

به سر دبیر بارو بیآموزد، عروج پیشین  دیالكتیك، چیزی در باب مفهوم «عروج»

 یا بعبارتی، اگر آذرین هنوز نتوانسته از مفهوم ! ، چنین میكرد، که نکرد(۵7در سال )
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ندیده « عروج»چیزی سردر بیاورد، نه به این سبب بوده كه وی تاكنون  ،دیالكتیك

است بل به خاطر آن بوده كه وی به سوسیالیسم ماركس به چشم علم نمی نگرد؛ به 

نه میخواهد و نه میتواند  -همچون هر خرده بورژوای دیگر  -سبب آن بوده كه او 

جنبش عینی و  علمگی  سیر پیشروی و تحقق سوسیالیسم را به معنی عجین شده

و بیك كالم آذرین متوجه نیست كه اگر جنبش توده های كارگر صد . دریابد كارگری

ای كه  منجر به وحدت نظری به خودی خودكند، « افول»و « عروج»بار دیگر 

چه، برای . برای ایجاد حزب كمونیست واحد و سراسری الزم است، نخواهد شد

نقشی غیرقابل چشم پوشی  یسم بعنوان علممارکسفهم  تحقق این وحدت، درک و

همچون  -تحت عروج بعدی، توده های مبارز كارگران  درغیراینصورت، و. دارد

با دیدن این چند و چندین دستگی جریانات چپ كه هر كدام فقط  - ۵7سالهای انقالب 

مینامد، دچار سردرگمی خواهند شد؛ یعنی بوجودآمدن « كمونیست»خودش را 

وانگهی . د برای بقدرت خزیدن ِمجدد جناحی تازه از بورژوازیشرایطی مساع

به سبب ركود )سال گذشته  1۵عروج دوباره جنبش كارگری، همان فرصتی كه طی 

مبارزه طبقاتی بپردازند  را به  دانشنصیب فعالین چپ شده  بود تا به كسب  ( جنبش

 (.ای از آن نبرده اند بهره یعنی همان فرصتی كه امثال آذرین كوچكترین )اتمام  میرساند 

ناخواه بشدت درگیر مسائل مربوط به  چرا كه طبیعتاً همه فعالین چپ، خواه و

 .یافت سازماندهی خواهند شد ولذا زمان ِكار ِنظریشان بشدت كاهش خواهد

نکته دیگر و مربوط به همین رویکردنادرست آذرین آنست که وی سوسیالیسم 

تفسیری که از آن ارائه می دهد اینست  نامد اما یک جنبش اجتماعی می مارکس را

 :که

جنبشی که مسیر تحقق سوسیالیسم را نه درتامالت فلسفی و اشاعه روشنگری، » 

بیراهه » )« .انقالبی طبقه کارگر پی می گیرد بلکه درعرصه مبارزه سیاسی و

 (4۵، ص«سوسیالیسم
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مبارزه طبقاتی پرولتاریا  دچنین رویکردی امر پیشبر همانگونه که مشاهده میگردد

یعنی منوط به پمپاژ دائمی آگاهی « تامالت فلسفی واشاعه روشنگری»منوط به  را

بعبارتی دیگر و بدون تردید، . سوسیالیستی ازطریق حزب به درون طبقه، نمی داند

 بیابد جنبش عینی کارگران پیوند بتنهای نقشی جهان شکن ندارد و باید با« آگاهی»

شکل میانجیگری میان علم وطبقه کارگر  ست درواقع نقش همین حلقه اتصال وحزب کمونی)

در « مبارزه سیاسی انقالبی طبقه کارگر» آذرین نظر لیکن گویا از ؛(را ایفا می کند

نیز، کامالً « تامالت فلسفی واشاعه روشنگری» بدون، «مسیرتحقق سوسیالیسم»

 !مقدور و میسر است

 و خالصه میکند« ایده ها»آلیستی، همه چیز را در  ایده رویکرد بیک کالم، اگر

زمخت  جائی برای نیروهای عینی اجتماعی باقی نمی نهد، ماتریالیسم خام و

 -در جهت ساختن زندگی  -برعکس، یعنی نقشی برای تأثیرمتقابل آگاهی برزندگی

ری روشنگ -رابطه میان فلسفه و انقالب  این هردو رویکرد یکسویه اند و.قائل نیست

 انکار می کنند رابکلی می گسلند و دیالکتیک ِ میان آندو را اساساً  -جنبش عینی و

 (.یعنی عدم درک مفهوم مارکسی پراکسیس )

که درپیشرفت مبارزه  -پای این تفكرنادرست آذرین مضافا ًوهمانگونه که گفتیم، رد

حتی  -یست حزب حامل آن قائل ن طبقاتی پرولتاریا نقشی برای آگاهی سوسیالیستی و

 :نیز دیده میشودچراکه اومینویسد« چشم انداز و تكالیف»در 

« برای خود»ای  در مقطع انقالب بهمن طبقه كارگر جوان ایران نشان داد كه طبقه»

 (09ص) !«است

، صرفاً به حركت در «برای خود»همانگونه که دیده می شود درك آذرین از طبقه 

كه حركت یاد شده حركتی صرفاً خود آمدن پرولتاریا است، حال این موضوع 

بخودی است یا عجین شده با آگاهی سوسیالیستی، این موضوع كه هژمونی این 

 !حركت در دست نمایندگان سیاسی كدام طبقه است، برای آذرین هیچ توفیری نمیكند
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، در واقع به معنای «برای خود» آذرین فهم نكرده است كه عبارت ماركسی طبقه

؛ فعالیت و و در عین حال آگاه از اهداف حقیقی خود استفعال و رزمنده  پرولتاریای

تكمیل میشود و از آگاهی  -حزب كمونیست  -رزمندگی ای كه از طریق حزب آگاه 

لذا این سخن آذرین شکل دیگری ازهمان سخنان . سوسیالیستی برخوردار میگردد

وعینِ  « م کارگریکمونیس» قطع کردن شریان نفتی همان وی است که گفته بود

 !است« کمونیسم کارگری»

« مصاحبه»موضوع برسرلغزش ِ زبان در اینجا بنابراین وهمانگونه که دیده میشود

نیست بل صحبت برسرگرایش مستمری به دنباله روی ازجنبش خودبخودی وندیدن 

 لزوم ایجاد چقدرهم که دم از هر این رویکرد .نقش آگاهی سوسیالیستی دربین است

 .ناپایدار است مونیست بزند، بازهم اعتقادش به آن، سست وحزب ک

درهمین رابطه، نکته قابل توجه آنستکه آذرین پس از آنكه مبارزات كارگری سال 

ارزیابی كرد، بالفاصله درباب بورژوازی )!( « برای خود»ای  را بمنزله طبقه ۵7

ای  به مثابه طبقه حال آنكه بورژوازی به دالیل تاریخی، صرفاً »: لیبرال مینویسد

 !!«و پاسیو ظاهر شد« در خود»

برای »و طبقه « درخود»متوجه نشده که بحث مارکس درباره طبقه  آذرین اساساً 

برای بورژوازی مصداقی  ، بحثی مختص به شرح وضعیت پرولتاریاست ولذا«خود

زیرا فقط پرولتاریاست که آگاهی طبقاتی اش ازدرون تناقض باراست ولذا . ندارد

دیالکتیکِ مبارزه روز و : بارزه طبقاتی اش ازمجرای یک دیالکتیک عبورمیکندم

 :توضیح آن مینویسد و موضوعی که لوکاچ در تشریح . هدف نهائی

دوگانگی دیالكتیكی در آگاهی طبقاتی پرولتاریا محصول همین ساختار آگاهی است » 

د، تحقق پذیر جوكه رسالت تاریخی پرولتاریا از رهگذر فراروی از جامعه مو

طبقات به صورت تقابل بین منافع طبقه و منافع جامعه، آن چه درمورد سایر. میسازد

 آگاهی  بیرونی محدودیت  آمدهای اجتماعی آن، بصورت   و پی یعنی عمل فردی 
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نمودار میشد، هم اكنون به درون آگاهی پرولتاریا منتقل گشته و به صورت تقابل  

در نتیجه، پیروزی بیرونی . ی، و هدف نهایی درآمده استبین منافع گذرا و فور

گی درونی بر این دوگانگی دیالكتیكی امكان پذیر  پرولتاریا در مبارزه طبقاتی با چیره

 (29۵، ص «طبقاتی تاریخ و آگاهی» )«.میشود

وضعیت به گونه ای  -این طبقه فقط درمورد و -پرولتاریا  به بیان دیگر، درمورد

، آگاهی ِتناقض بار است زیرا آلوده به فرهنگ مسلط «ی موجودآگاه» است که

 همان است که بگونه ای منطقی با موقعیت ِ « آگاهی ِممکن»اما . ژوائی میباشدبور

«  آگاهی ِممکن» حزب انقالبی درواقع حامل ِ . عینی ِپرولتاریا تناسب دارد

تی پرولتاریا، حزب این شکل ِ آگاهی طبقا» :بقول لوکاچ یا. طبقاتی ِپرولتاریاست

 (241همانجا، ص)« .است

 

ها و  و رواج آن در عملكرد كمیته« سندیكالیسم - آناركو»ادت سی

 شورای همكاری

چه بر این اعتقاد باشیم كه در ایران كنونی حزب كمونیست واقعی وجود دارد و چه 

تر  یبراین باور باشیم كه چنین حزبی هنوز ایجاد نشده است، تفاوتی در یك اصل كل

اصلی كه بر طبق آن، تشكیالت سیاسی پرولتاریا یعنی . تر ایجاد نمیكند و اساسی

متمایز  متفاوت و، (كارگری ای تودهیاهرگونه تشكلهای )از اتحادیه ها  حزب كمونیست،

 .است

های موجود و شورای همكاری كه در صدد بسترسازی برای ایجاد  بنابراین كمیته

هرگز نه میتواند خود را جایگزین حزب كمونیست كارگران است  ای تودهتشكل 

زیرا . ای توأمان نقش هر دو تشكیالت یاد شده را ایفاء كند سازد و نه میتواند بگونه

فرایند ایجاد سازمان سیاسی کارگری، فرایندی دیگرگونه است كه از طریق یك 

 ا ًانتظاراتیدوره مبازه نظری و تدوین برنامه كمونیستی به ثمر می نشیند، ونیزاساس
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لذا هر گونه . نمیتوان ازتشکل توده ای کارگری داشت حزب کمونیست میرود که از 

به جنبش « سندیكالیستی -آناركو »خلط این دو حوزه فعالیت، بیانگر رویكردی 

ای است و هم مانع  كارگری محسوب میشود و از اینرو هم مخل ایجاد تشكیالت توده

 .ایجاد حزب كمونیست

وضیح این موضوع باید گفت كه مبارزه كارگران برای افزایش دستمزد و در ت

در داخل لیكن  داری ضد سرمایهای است  كاهش ساعات كار، بدون تردید مبارزه

ای كارگری در ایران، پس از آنكه  لذا تشكل توده. داری محدوده همان نظام سرمایه

را نیز دربرگیرد و  (نفر آخرتا آن )ایجاد شد، حتی اگر میلیونها كارگر و زحمتكش 

ای  ترین اتحادیه یا تشكل توده متشكل كند، حتی اگر به رادیكالترین و شورشی

چرا كه . كند داری عبور باز هم نمیتواند از سرمایهكارگری در تاریخ تبدیل شود، 

طریق وجود یك جنبش عینی  داری، صرفاً از شرایط فراخیزی از مناسبات سرمایه

تأمین نمیشود، بل درعین حال الزم است كه این جنبش عینی  (اش انیحد توفحتی در)

بتوسط یك حزب كمونیست واقعی و نیرومند مورد پشتیبانی و هدایت قرار گیرد و 

لهستان كه حتی « جنبش همبستگی»ای متعدد و از آنجمله  جنبشهای توده. تكمیل شود

داری فراتر  پذیرش سرمایه آنكه بتواند از مدار قدرت سیاسی را نیز تسخیر كرد بی

سوسیالیسم لذا هر رویكردی غیر از این، نه از . رود، گواه آشكار همین حقیقت است

 .رخدادهای تاریخچیزی آموخته است و نه از  علمی

« اصالح»كمیته هماهنگی، چندان هم  اساسنامه اصالح شده اینجاست كه می بینیم 

ترین توده های  وسیع»: ز خود مینویسدنشده است چرا كه درباره اهداف و چشم اندا

كارگر را دربرمیگیرد و در عین شركت فعال و پیگیر در مبارزه روزمره كارگران 

داری فراتر  مدار پذیرش سرمایهبرای دستیابی به این یا آن مطالبه كارگری، از 

 (تأكید از من است)! «میرود

 صرفاً  ایی سوسیالیسم راامر برپ -«تشکل ضدکارمزدی»همانند ایده ی -این رویكرد
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فصل »حكیمی درست روی همین  و! تلقی میكند ای همین تشكل تودهوابسته به 

 :میان آنها و خود، انگشت میگذارد و مینویسد« مشترك

ام و در اینجا نیز تكرار میكنم كه این فرمولبندی مصوب كمیته هماهنگی كه  گفته»

تشكلی كه كمیته هماهنگی )ر ایران داری و سراسری طبقه كارگ تشكل ضد سرمایه

داری فراتر میرود و برای از  از مدار پذیرش سرمایه» (برای ایجاد آن مبارزه میكند

حقوقی،  گرسنگی، بیكاری، بیمیان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از فقر، 

حاوی این معناست كه « میجنگد... ، اعتیاد، فساد، تبعیض، سركوب آزادیها وفحشاء

كمیته هماهنگی از این تند پیچ خواهد »)« .تشكل ظرف برپائی سوسیالیسم است این

 (، تاکیدازمن است0، ص «گذشت اما نه با تضعیف آن

 -، رو به آناركوآشكارسندیكالیست   -به كالمی دیگر، حكیمی بمثابه آناركو

ا بهتر است كه خجالت را كنار بگذارید زیر: ، میخواهدبگویدخجولسندیكالیستهای 

را ظرف برپایی سوسیالیسم تلقی میكنید كه این  ای تشكل تودهشما نیز همچون من 

حكیمی . خود به معنی آن است كه حزب كمونیست، چیزی غیرضروری و زائد است

میان حرف من و حرف شما، در اصل، هیچ تفاوتی : میخواهد رو به آنها بگوید

 !و حتی مضحک است معنا بی وجود ندارد ولذا جنجال به راه انداختن شما، كاری

کمیته هماهنگی را با كلماتی  «اصالح شده»عین همین مضمون مندرج دراساسنامه

مبارزه ما هم »: های كارگری نیز میتوان مشاهده نمود دیگر، در بیانیه اتحاد كمیته

نابودی نهایی نظم سرمایه برای بهبود سطح زندگی و شرایط عینی كار است و هم 

 (تأكید از من است)! «.یش دارددر منظر خو را

. ایم بارها و بدفعات در سخنان پایدار و حكیمی نیزدیده رویكرد مشخص رااین 

است « تشكل ضد كارمزدی» ركن اساسیبعبارتی دیگر، این رویكرد در واقع همان 

هم مبارزه روزمره طبقه كارگر را « آچار فرانسه»كه قرار است بتنهائی و همچون 

 اساساً منكر رویكردی كه ! سازد را محقق  هم هدف نهائی این طبقه  به پیش ببرد و
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وجود ارتباطی دیالكتیكی میان مبارزه روز و هدف نهایی طبقه كارگر است و آن را  

 .فهم نمیكند؛ رویكردی كه ما در همین نوشته، مفصالً درنقد آن سخن گفته ایم

در  -های كارگری  یانیه اتحاد كمیتهحاكم بر ب« سندیكالیسم -آناركو»مضافاً آنكه، 

تر و خصلت نماتر  بسیار واضح -مقایسه با اساسنامه اصالح شده كمیته هماهنگی 

 بسترسازی  در باب  0 -2در بند  چه، اساسنامه اصالح شده كمیته هماهنگی . است

برای انواع تشكلهای مستقل از جمله تشكلهای صنفی، سخن میگوید؛ اما بیانیه اتحاد 

خرده بورژوایی و رفرمیسم و »های كارگری میكوشد مرز خویش با گرایشات  میتهك

آیا رویكردی التقاطی، و تناقضی مضحك )! را ترسیم نماید (همان بیانیه)«سندیكالیسم

و در ای و فراگیر تبدیل شود  های كارگری میخواهد به تشكیالت توده نیست كه اتحاد كمیته

 (ها مرزبندی داشته باشد؟با سندیكا پیش از و  عین حال

های كارگری، ظاهراً  مورد نظر اتحاد كمیته« ای و فراگیر تشكل توده»عالوه بر آن، 

فقط قرار نیست كه در مرزبندی با سندیكاهای كارگری ایجاد شود بل پای مرزبندی 

همین جا »: نگاه کنید. با احزاب چپ انقالبی نیز یكی یكی به میان كشیده میشود

با همه گرایشات و جریانات سیاسی ... های كارگری نیم كه اتحاد كمیتهیادآوری ك

و قدرت سیاسی  !!!(؟)مشخص كه میخواهند با نام كارگر و بجای كارگر انقالب كنند

های  بیانیه اعالم موجودیت اتحاد كمیته)! «.عمیقاً فاصله داریم...  !!!(؟)را قبضه نمایند

 (.خود بیانیه استكارگری، عالمتهای سئوال و تعجب از 

به كالمی دیگر آنچه كه مورد توجه تنظیم كنندگان بیانیه فوق قرار ندارد این حقیقت 

ای و فراگیر، در صورت مرزبندی  پیش پا افتاده است که طرح ایجاد تشكل توده

تعیین چنین پیش  و «رفرمیسم و سندیكالیسم خرده بورژوائی و»اولیه باگرایشات

ه محض سرگرمی ارائه شده و فقط به درد روی كاغذ شرط هائی، طرحی است ك

افزوده « طرح»لیكن زمانی كه مرزبندی با احزاب چپ نیز به این . می خورد

 اند  در عجب وجود، آنان  با این  -! میشود آنگاه ما با یك مضحكه تمام عیار مواجهیم
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 نحل باقی مانده و ای الی مسئله ایجاد تشكل فراگیر همچنان به عنوان مسئله»كه چرا 

و .  (همان بیانیه)! «.ظاهراً پس از گذشت چند سال، هنوز در بن بست قرار دارد

دلیل اینكه چرا هر یك از این »: فرافكنی میكنندهمچنان بررسی این ناكامی را 

ایم به این هدف نزدیك شویم و حداقل بین  گرایشات و از جمله خود ما نتوانسته

گری هماهنگی و همكاری الزم را بوجود بیاوریم، از پیشروان فعال جنبش كار

 (همان بیانیه)! «.موضوع این نوشته خارج است

سازی برای ایجاد تشكیالت  جان كالم آنكه، شورای همكاری كه درصدد زمینه

ای و فراگیر است، نه میتواند مرزبندی با گرایشات سیاسی چپ انقالبی را در  توده

بعبارتی دیگر، اساساً . است« وحدت گرایشها»خود وارد كند، و نه محصول 

و اختالفات ریز و درشت سیاسی ایدئولوژیك میان آنها، « گرایشها»موضوع 

 ای دیگرتعلق دارد و نیست بلکه به حوزه ای تودهموضوعی مربوط به تشكیالت 

 محصول را توده ای کارگریتشکل  رویکردی که ایجاد.)باید پیگیری شود آنجادر

 (.سندیکالیسم است -خود نیزشکلی ازآنارکو می داند «شهاوحدت گرای»

« ای بیراهه تشكل توده»دراینجا بدنیست سری به امیرپیام ونوشته اش موسوم به 

واینکه كوشش او در نقد آذرین، علیرغم ارزشی كه داشت، تأثیری نبخشید و . بزنیم

داد از یكسو، نقد چرا كه بررسی ای كه پیام انجام . به بایگانی سایتها سپرده شد

 ی را شامل نشد و دربرنگرفت؛ و ازسوی دیگر، تأثیرحکیم بینادهای فكری آذرین و

توضیح نداد و  های موجود را كمیتهجنبش کارگری یعنی  مشخص رویكرد آذرین بر

 جنبش كارگری از كنار نوشته امیر به عبارتی دیگر، فعالین. تا آنجا پیگیری نكرد

قابل  ین نیز وقعی به آن نگذاشت وآن راآذر« واالمقام»  - ببه همین سب و -گذشتند 

، «خجول»و « پوشیده»و اینبار در شكل ) سندیكالیسم -نتیجه آنكه آناركو. اعتنا ندانست

آن «آشكار ِ »و بادوام تر از نوع  كه به این خاطرکه بی پرنسیب است بسیار سرسخت تر

 .خود، ادامه داد و استمرار یافتبر اذهان اكثریت شورای همكاری به سیادت  (است
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 .بازگردیم به موضوع این بحث

بدینسان و در صورتی كه پذیرفته باشیم كه فعالیت شورای همكاری باید معطوف به 

باشد، پیش از سخن گفتن در باب چگونگی تحقق این  ای كارگری تودهایجاد تشكیالت 

در شرایط گری در ایران هدف، الزم است به بررسی كوتاهی از وضعیت جنبش كار

 .بپردازیم كنونی

های بانمكی كه با دستگیری این یا آن فعال كارگری، زحمت  برخالف تصور مریخی

کشیده و فرمان بستن شیرهای نفت را برای كارگران ایران صادر میكنند؛ برخالف 

ای شان  تصور سوسیالیستهای تخیلی رنگارنگی كه در مقاالت و كانالهای ماهواره

كارگران ایران و اعتالی روزافزون آن، الف « تعرضی»ماً در باب وجود جنبش دائ

در لحظه آن است كه جنبش كارگری در ایران  واقعیت محضو گزاف سرمیدهند، 

 .قرار دارد تدافعی كاملوضعیت بلكه برعكس، در« تعرضی»، نه درموقعیتحاضر

ارخانه، بستن جاده و به سخنی دیگر، تمامی موارد مربوط به اعتصابات، اشغال ك

: صورت پذیرفته كه درست آنگاه و به آن سببغیره در سال جاری و سالهای اخیر، 

برخی مزایای كارگران قطع شده، دستمزد آنها پرداخت نشده، مورد اخراج قرار 

شان  شرایط كار و زندگی پیشیناند یا كارخانه به كل تعطیل شده و به یك كالم  گرفته

، (خاور)اعتصاب كارگران ایران خودرو دیزل . قرار گرفته استاینك مورد تجاوز 

جنبش كارگران را بخوبی  حاضربرای كسانی كه اهل خودفریبی نیستند، وضعیت 

زیرا به موقعیت )را دربرگرفت  قراردادیاعتصابی كه فقط كارگران . منعكس میكند

کردند، كنار و كارگران رسمی كه خود را ذینفع تلقی نمی  (تعرض شده بود آنها

 .ایستادند

بدین ترتیب هر كس كه اخبار حركات اعتراضی كارگران ایران طی سالهای اخیر 

مواردی كه در آن، . را پیگیری میكند، میتواند موارد مشابه بسیاری را ذكر نماید

 دیگر كارگران بخش  بخشی از كارگران یك كارخانه، در حركت اعتراضی  حتی 
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همچنین كم نیست مواردی كه بخشی از مزایای كل . یر نشدندهمان كارخانه، درگ 

كارگران یك كارخانه قطع شد، اما فقط نیمی از آنها دست از كار كشیدند و بقیه به 

مضافاً آنكه طی این سالها هیچ حركت مهمی از طریق كارگران یك . نظاره پرداختند

د تعرض قرار گرفته ای دیگر كه مور كارخانه، در همبستگی با كارگران كارخانه

 .بودند، دیده نمیشود

اند و نه از  از اینرو فقط كسانی كه نه هرگز پیوندی زنده با جنبش كارگری داشته

: اند میتوانند با چشمان بسته تكرار كنند كه اند چیزی سردرآورده آنچه كه خوانده

مبارزه اقتصادی از مبارزه سیاسی جدا نیست بلكه عجین است ولذا كارگران 

زیر  اعتصابی كه در جریان بازپس گیری مزایای حذف شده خود، ایزوله شده و

هم بد نیست و حتی الزم است كه تعدادی خواسته سیاسی ند، بازا ضرب قرار گرفته

كسانی كه حتی از  -! را نیز بر خواسته قبلی خود، افزون كنند و در آن بگنجانند

ابد كه ی ارگران فقط آنگاه امكان میدرك این حقیقت بدیهی نیز ناتوانند كه جنبش ك

های سیاسی پیوند بزند كه در موقعیت تعرضی  با خواستهاش را های اقتصادی خواسته

اش این است كه  چیز بیشتری  و رو به اعتالء قرار داشته باشد و نه آنگاه كه دغدغه

. ، فرومانده استدفاع از خوداز دست ندهد و در امر سازماندهی و عمومی كردن 

اماحقیقت این است ...»:اشاره ای است به سخنان آقای پایدارآنگاه که نوشته است اینها

ضدیت باسرمایه واقعی جنبش خویش رااز  بطور و که کارگران خودشان تاریخاً 

 سیاست و هیچ نوع تفکیکی میان اقتصادبدون توسّل به  و آغازکرده اند داری

 21 تا24 جنبشهای کارگری قرنهای ؛ ونیزاو درهنگام بررسی «.سازمان داده اند

اقتصادی، غیرقابل تفکیک  درهمرفتگی ارگانیک مبارزه ی سیاسی و»:نوشته است

حقوق سیاسی،  ستیز برای تحقق مطالبات معیشتی و بودن جدال علیه رژیم سیاسی با

وخصلت  این صده ها، درمیان توده های کارگر قاره اروپا مشهود ۀدرهمه جا، درهم

 (، تأکیدات از خود پایداراست7، ص«...علیه تئوری دوتشکیالتی») «.نماست
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همچون آقای )این سخنان، تنهاچیزی که می توان گفت این است که مانیز رابطه با در

دوست می  بسیار را« درهمرفتگی ارگانیک مبارزه ی سیاسی واقتصادی»این (پایدار

شده،  یاد «درهمرفتگی» اینکه و! ددرهم نمی رون (عجالتاً ) داریم، اماچه کنیم که آنها

صادرکنندگان »نیست؛ و گر نه جنبش کارگری ایران ازبابت  نیز« دستوری» چیزی

 !!، ُشکرخدا هیچگونه کمبودی ندارد«دستور

 .بگذریم

وضعیت حاضر، محصول شدت  بهرترتیب، موقعیت تدافعی جنبش کارگری در

بودن اكثریت قاطع به این سو، جوان  2012سركوب جنبش كارگری از سال 

ای  ، فقدان تشكیالت توده(شان حتی آگاهی صنفی)كارگران صنعتی و ضعف آگاهی 

سراسری كه در كارگران ایجاد اعتماد بنفس كند، عدم امنیت شغلی و ترس ُكشنده از 

در این گرانی وحشتناك و این بیكاری گسترده، كار قراردادی، )اخراج و بیكاری است 

گی  د، بهرحال شغل است و كارگران نمیخواهند بر سر آن به سادهپیمانی و حتی روزمز

 (.ریسك كنند

البته شاید بتوان مواردی از حركتهای كارگری در این سالها را نیز نشان داد كه 

اند، بخاطر دستیابی به حقوقی بیشتر، درگیر  كارگران عالوه بر آنچه كه داشته

تی نادر است و آن قاعده كلی حاكم بر لیكن این موارد، استثنائا. اند مبارزه شده

یعنی این حقیقت واضح را كه جنبش كارگری در . سالهای اخیر را باطل نمی کند

برد بلكه فاقد ساز و نهاد الزم  شرایط كنونی، نه فقط در موقعیت تدافعی بسر می

 .برای یك دفاع خوب است

دارد امیر پیام  دراین رابطه ظاهراً تنها كسی كه نگاهی عینی به وضعیت حاضر

هر تفسیری كه ما از علل و فعل و انفعاالت مبارزات كارگری داشته باشیم، »: است

داری بخوانیم و یا صنفی، اقتصادی، خارج از تفسیر ما و در  چه آنها را ضد سرمایه

 دنیای بیرون متأسفانه توده وسیعی از كارگران و امروز حتی اكثریت آنان به درك و 
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نمیخواهند  (كه همان آگاهی وارونه و بورژوایی آنهاست)ه زبان خودشان تشخیص و ب

ای آماده نیستند آنها میخواهند  داری مبارزه كنند و یا برای چنین مبارزه علیه سرمایه

متقاعد . صرفاً برای بهبود وضع كار و زندگی شان در همین شرایط مبارزه كنند

داری امر و وظیفه گرایش  م سرمایهكردن این توده عظیم برای مبارزه علیه نظا

ای  اما به هر حال تا زمانی كه آنها برای چنین مبارزه. سوسیالیستی درون طبقه است

به این ترتیب این تشكل . داری نخواهند پیوست اند به تشكل ضد سرمایه متقاعد نشده

 ای كارگران، كه در بهترین حالت تشكل بخشی از كارگران در محیط نه تشكل توده

« .چرا كه بر پایه یك تفاوت سیاسی مهم در بین آنها بنا شده است. كار خواهد شد

 (4، ص «ای بیراهه تشكل توده»)

ازطریق  -لیكن با همه آنچه كه گفته شد باید دانست كه جنبش تدافعی كنونی میتواند

چرا كه این دو مرحله از . به جنبش تعرضی گذار كند و تبدیل شود -جهش  چند

با این . رگری را دیواری آهنین و غیرقابل عبور از هم جدا نكرده استجنبش كا

و  وجود، حقیقت غیرقابل انكار این است كه این جنبش، پیش از آنكه تعرضی شود

: اش را با موفقیت پشت سر بگذارد برای آنكه تعرضی شود، باید بتواند مرحله كنونی

 .مرحله سازمان دادن امر دفاع از خود

نه از ذهن )رای همكاری، برای آنكه بتواند هدفش را تحقق بخشد، باید بدینسان شو

، حركت كند؛ باید بتواند وضعیت و مرحله كنونی جنبش واقعیت موجوداز  (خود بلكه

بعبارتی . كارگری را واقع بینانه تشخیص دهد و ارزیابی درستی از آن داشته باشد

 بر در رده تری از کارگران رامیتواند بخشهای هرچه گست« حداقلی»طرح مطالبات 

وسعت شمول آن کاسته  ببریم طبیعتاً از اماهرچقدرکه سطح مطالبات راباال گیرد

این تشکل توده ای است «ایجاد»خواهدشد؛ بویژه آنکه درلحظه حاضرصحبت برسر

آن؛ واینکه جنبش کارگری فعال ًدرشرایط رکود بسرمی  «رادیکالیزه نمودن»ونه 

 .نه اعتال و برد
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هایی قرار دهد كه برای  خواسته  مبدأ حركت خود را: لذا شورای همکاری باید اوال ً

تشكیالت : كامال ً مشخص، ملموس و دست یافتنی باشدتوده های میلیونی كارگران 

مستقل كارگری، لغو قرارداد موقت، جلوگیری از اخراجها، افزایش دستمزد، بیمه 

این تنها راهی است كه امكان میدهد (. ودههمین محددرهایی  و خواسته) بیکاری

. شورای همكاری در جهت بستر سازی ایجاد یك تشكیالت میلیونی، واقعاً مؤثر شود

، به موقعیت كنونیای ورای این محدوده، بیانگر آنستكه  لذا طرح هر خواسته

و ملزومات مشخص   موقعیت دفاعارتشی كه  ولذا. بهیچوجه درك و فهم نشده است 

و سازوكار ویژه آن، نتواند از هم تشخیص دهد، به درد  موقعیت حملها، با آن ر

برای  -البته با پرهیزاز کلیشه سازی -درك این وضعیت  مضافاً،) !جنگیدن نمیخورد

جنبش دانشجویی نیز بسیار با اهمیت است و نشانگر محدودیتی ناخوشایند اما واقعی و 

شرایط كنونی و به سبب تدافعی بودن جنبش است كه جنبش دانشجویی در  هشدار دهنده

 (.فقدان حرکتهای اعتراضی وسیع مردمی، با آن مواجه میباشد كارگری و

تنها چیزی كه در آن ! های كارگری نگاه كنید در همین رابطه، به بیانیه اتحاد كمیته

این . اصال ً مورد توجه قرار نگرفته، موقعیت تدافعی كنونی جنبش كارگری است

ای فهم كرده  آنكه ماركس را ذره اند بی ن مانیفست ماركس را رونویسی كردهآقایا

تشكل ضد »و همچنین اساسنامه اصالح شده كمیته هماهنگی فقط توانسته كه . باشند

و  داری سرمایهتشكل ضد »را، تبدیل كند به « و سراسری طبقه كارگر كارمزدی

به  -« داری ضد سرمایه»ه ب« ضد كارمزدی»یعنی عبارت ! «سراسری طبقه كارگر

« اصالح»مبدل شده است ونام چنین كاری را - به همان معنا گانی دقیقاً  واژه

 !اند گذارده

ایجاد و فراگیر شدن این  این آقایان متوجه نیستند كه اوالً در لحظه كنونی، موضوع

س ثانیاً این تشكل پ. ی شدن آنبین است و نه جلوگیری پیشاپیش از رفرمیستتشكل در

 اش را شرایط  حد و اندازه رادیكالیسم یا رفرمیسمفراگیر شد، محتوا، و نكه ایجاد وآاز
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ابژكتیو جامعه، پتانسیل خود جنبش كارگری، كارآگاه گرانه و بیك كالم تناسب قوای 

 -!«داری ضد سرمایه»درونی آن، تعیین میكند و نه استفاده یا عدم استفاده از كلمه 

 :ام آنرابخوبی درک نموده ومینویسدموضوعی که امیرپی

ای  تشكل توده. ای فلسفه وجودی و راز حیات آنست فونكسیون آزادانه تشكل توده»

باید بتواند سیاستها و جهت گیریها و تصمیماتش را كامالً آزادانه و با اتكاء به نیروی 

« .در غیراینصورت اساس وجود آن نفی میشود. خود و توسط خود اتخاذ كند

 (1، ص «ای راهه تشكل توده یب»)

، نه فقط هیچ «ضدکارمزدی»و « ضدسرمایه داری»لذا كاربرد كلماتی همچون

آورد بلكه فقط رنگ و بوی ایدئولوژیك به آن  تضمین و خاصیت مثبتی به همراه نمی

حتی زمانی كه جنبش كارگری در ]. مانع برپایی آن خواهد شد شرایط كنونیدرمیدهد و 

ها باید به طرح  رار گرفته باشد، بجای چنین كلمات و كلی گوییموقعیت تعرضی ق

جنبش را به عینه، ( ها خود آن خواستهطرح )ای پرداخت كه  های معین و حساب شده خواسته

 [.ارتقا میدهد

و بطوركلی، )ها  اتحادیه« خنثی بودن»قدر مسلم هیچ ماركسیستی معتقد به نظریه 

در شرایط بل موضوع تماماً بر سر این است كه . ، نیست(ای كارگری تشكلهای توده

یعنی شرایطی كه جنبش كارگران در حالت تدافعی بسر می برد و تشكلی كه  كنونی

ندارد نیز چندان مورد استقبال قرار نمیگیرد، وارد « سیاسی » هیچ رنگ و بوی 

نمودن هرنوع پیش شرط های  ساختن بخشهایی از مانیفست كمونیست ماركس، وارد

اند درصدد پركردن  هایی كه مدعی های كمیته ها و اساسنامه دئولوژیک در بیانیهای

. هستند، پروسه ایجاد آن را عقیم میگرداند ای كارگری تودهخالء ناشی از تشكیالت 

 بویژه آنکه درشرایط کنونی، کارخانه ها باخودکامگی مطلق اداره میشوند و حکومت 

به سادگی امکان ایجاد سندیکاهای  -نیز داردرا « بزرگ کارفرمای»که خود، نقش ِ 

 « خودکامگی»تا مبادا ذره ای هم ازاینرانمیدهد (وهرنوع تشکل کارگری مستقل)مستقل
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اعتصابات گسترش  بیک کالم، اگرجنبش کارگری اینک درحال اعتال و. کاسته شود

ازهمان  باید وکنندمیتوانستند  تشکل توده ای ایجاد یابنده بود، فعالینی که میکوشند

لیکن تحت شرایط رکود . کنند برسرخواسته های مشخص سیاسی نیزتاکید ابتدا

 نیز (همچون مدل سندیکای شرکت واحد) «غیرسیاسی»کنونی که حتی سندیکاهای 

 .چندان مورداستقبال قرارنمی گیرد، طرحهای نامعقول تکلیفش روشن است

اساسنامه ر شورای همكاری، ولذا تدوین های مختلف و ادغام آن د انحالل كمیته: ثانیاً 

همانا  -های مشخص وملموسی كه در فوق برشمرده شد حول همان خواسته - مشترك

لحظه كنونی بوده ولذا کارگشاست؛ یعنی گره  (وبه تاخیر افتاده ی) ضرورت عاجل 

که تاکنون برای ایجادتشکل توده ای سراسری انجام شده  کورتالش بی ثمری را

نمیتواند تا ابد از ارائه تعریفی شفاف از « شورا»خاصه آنکه، . ز می کنداست را با

های موجود درباب دوگانگی هویت خویش را باقی  هویت خود، تن بزند و شائبه

، قصد ایجاد «شورا»شائبه هایی كه بر طبق آن هنوز معلوم نیست كه این . بگذارد

  -؟(«حزب سازی»یا )« دتكنفرانس وح»ای كارگری را دارد یا نوعی  تشكل توده

احتیاط  ای که موجب واکنشی طبیعی یعنی حدی یا نوعی ترس و« ابهام هویتی»

 سندیكای)ای خودجوش  های توده ازسوی تشكل ،«شورا»یگانگی با ازنزدیک شدن و

بویژه این دغدغه برای رهبران . شده است (...شركت واحد، معلمان، پرستاران

تشکل  اعتقادی به فونکسیون آزاد«شورا» داردکه دشده وجو تشکلهای خودجوش یاد

اش خواهد کوشید «دارودسته سازی»توده ای ولزوم دمکراسی ِدرونی آن ندارد و با 

حرکت های ناسنجیده اش احیاناً زندگی  با تا افسار چنین تشکلی رابدست گیرد، و

 .کارگران رابه بازی خواهدگرفت

ای دیگر نیز مفید واقع  امه مشترک، از جنبهها حول اساسن وانگهی تحقق ادغام كمیته

ها كه اینك و از طریق تقابل و چشم و  چه، بخشی از انرژی كمیته. خواهد شد

 .همچشمی با یكدیگر، به هدر می رود، به مسیر هدف مشترك هدایت خواهد شد
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 ، همچنان «خجول»سندیكالیستهای  -طبیعی است كه آناركو و كالم آخر آنكه، كامالً 

یا باید بتواند « شورا»اما . مقابل ارائه اساسنامه مشترك بایستند و مانع تراشی كننددر

 .گر باشد بر این مخالفت، فائق آید، و یا معلق ماندن اهداف خویش را در هوا، نظاره

اند، نه میخواهند و نه  كه مخالف اساسنامه مشترك« خجول»سندیكالیستهای  -آناركو

محل تحقق سكتاریسم و دارو دسته سازی آنان نیست « شورا» میتوانند درك كنند كه

سازی برای  به یکدیگرو زمینه كارگرانبل مكان متصل كردن اعتراضات پراكنده 

 كارگرانی، مبدل شدن به محل تجمع «شورا»ایجاد تشكل میلیونی است؛ چشم انداز 

زنند؛  هارژوازی نسبت به حیات انسانها ماعتنایی بور  بی است كه میكوشند بر

كه درصدد آنند تا مقاومت خود علیه این شیوه كشتار جمعی را، سازمان  كارگرانی

 .دهند

اینچنین است که این آقایان با این تفکر یک بام و دوهوا، عمالً امکان تجمع حول 

 .میکنند محوری واحد را نابود

انحالل ِخود کمیته های کارگری درجهت  نیزبیفزایم که حرکت اخیراتحاد این نکته را

این  .داشته باشد هماهنگی، فقط یک معنامیتواند «اصالح شده» ادغام درکمیته و

. نگاه داشته اند ریشه ی آن را قطع کرده اما تنه و برگ رویکردشان را آقایان شاخ و

 گرایشات برخی ازجلوه های بارزهمچون لزوم مرزبندی تشکل توده ای با یعنی آنها

برخی احزاب چپ  نیزمرزبندی با و« سندیکالیسم یسم ورفرم خرده بورژوائی و»

 -به چشم میزد و درکانون حمله منتقدینشان قرارداشت  اً جلوه هائی که شدید -انقالبی 

سندیکالیستی شان راهمچنان محفوظ  -راحذف کرده تابتوانند ذات رویکرد آنارکو

 -یدئولوژیک تعیین هرنوع پیش شرط ا چیزی نیست بجز« ذات» واین. نگاه دارند

کمیته هماهنگی « اصالح شده»چراکه اساسنامه . تشکل توده ای سیاسی، برای ایجاد

که هرکارگری که این اساسنامه را بپذیرد میتواندعضواین کمیته  میکند آشکارا قید

 و با تعیین. ازسرمایه داری را دارد «فراروی» یعنی بپذیردکه این تشکل قصد شود
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 .عمال ً کنارگذاشته استندیکالیست رااین شرط، کارگران س

چراکه درعین حال . نیزهست (یک بام ودوهوا) اما اساسنامه یادشده دچارتناقض گوی

استقبال خواهدکرد؛ یعنی همان کارگران سندیکالیست  سندیکاها که ازایجاد میکند قید

وانده که دریکجای اساسنامه، ازتشکل توده ای رانده میشوند درجائی دیگربه آن فراخ

 !میشوند

این نگاه ایدئولوژیک به تشکل توده ای وتعیین نمودن این شرط و شروط بازدارنده، 

به درجات گوناگون  مختص به آذرین، پایدار وحکیمی نبوده، بلکه به انحاء مختلف و

کمیته پیگیری هرچندکه درسطح اساسنامه اش )نیزآلوده ساخته است تمامی کمیته ها را

وعمل  ندارد این به آن معنانیست که این تفکرنادرست درآن وجود مااست، ا ازآن مبرا

 تاسیس تاکنون، درگرداب آن دست و بدو ؛ بگونه ای که شورای همکاری از(نمیکند

 نوع ِ اینبار و -شرایطی فراهم است که تحت آن، آنارکوسندیکالیسم  میزند، و پا

 .دست دارد را در رشته امور سر همچنان میدان داراست و -آن « خجول ِ »

 حزب سازی و -حوزه فعالیت  میان دو تمایز کالم آخرآنکه، عدم درک ازتفاوت و و

ایدئولوژیک به تشکل  رویکرد یعنی آنچه که میتوان آن را -تشکل توده ای  ایجاد

و  ناگزیر بعنوان پی آیند تمایل به دارودسته سازی را توده ای نامید، تنگ نظری و

، درواقع «تفاوت وتمایز» واینکه درک وفهم این . می آوردطبیعی خویش بهمراه 

درغیراین . همان کلیدی است که قفل بسته وضعیت آچمزنمای کنونی با آن بازمیشود

 روی دست آنها باد« تشکل شورای همکاری»بودکه ببینیم صورت تعجب آورنخواهد

« هماهنگی کمیته»و « اتحاد کمیته های کارگری»سرنوشت آن بهتراز  کرده است و

یعنی کمیته هائی که منحل بشوند یا نشوند، بهرحال اهدافشان درایجاد . نیست

 .از روی کاغذ فراتر نرفته و نخواهد رفت تشکیالت توده ای،
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 فصل پنجم

 لوكاچ و آگاهی طبقاتی

سم بپردازیم، ابتداً شرح و پیش از آنكه به چگونگی رویكرد لوكاچ در باب رویزیونی

 .را مورد بررسی مختصر قرار میدهیم« آگاهی متناقض»ان وی درباره درخشتفسیر

سخن لوكاچ مبنی بر این است كه پیشرفت مبارزه طبقاتی پرولتاریا در واقع 

فرایند دیالكتیكی »محصول ارتباط دیالكتیكی میان آگاهی و جنبش، یعنی محصول 

« بقاتی پرولتاریاتاریخی وآگاهی ط -تنگاتنگ كنش متقابل میان موقعیت اجتماعی 

 :از دید لوكاچ، آگاهی تناقض بار است« آگاهی طبقاتی»و اینكه خود ِ  2.است

واسطه و هدفهای  بایست حاوی تضادی دیالكتیكی میان منافع بی آگاهی طبقاتی می...»

زیرا عوامل جداگانه و . درازمدت و نهایی، میان عوامل جداگانه و منفرد و كل باشد

اش به مقتضای سرشت خود  شخص با درخواستهای مشخصمنفرد، و موقعیت م

داری موجود، تحت حاكمیت قوانین این جامعه  ناپذیر از جامعه سرمایه جزیی جدایی

واسطه فقط هنگامی در یك دیدگاه تام و  منافع بی. و تابع ساختار اقتصادی آن است

بی میشوند كه به گردند و انقال تمام ادغام میشوند و با هدف نهائی فرایند مرتبط می

 1«.داری گذر كنند های جامعه سرمایه طور مشخص و آگاهانه به فراسوی محدوده

در آگاهی طبقاتی  تغییرلوكاچ در توضیح بیشتر این موضوع، سخن از آن میدارد كه 

 :همواره بصورتی ناهمگون و ناموزون انجام میشود

مختلف در زمانهای ها و كارگاههای  كارگران در كشورها، صنایع و اتحادیه»

آگاهی  مختلف با شدت و حّدت مختلف درگیر مبارزه میشوند و با درجات مختلفی از

ای  پیدایش آگاهی طبقاتی روشن به یك ضرب و به شیوه. آورند طبقاتی سربرمی

لكه زیرا فقط مراحل ملی و اجتماعی در كار نیستند ب. منسجم و منظم روی نمیدهد

آگاهی طبقاتی وجود  كارگران درجات مختلفی از از های واحدی الیه همچنین در
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او بدینسان معتقد است آنچه كه به واقع با آن مواجهیم آگاهی طبقاتی پرولتاریا بعنوان 

راین وظیفه های گسیخته طبقه كارگر است و بناب آگاهی ناهمگون و ناموزن میان الیه

« ناهمگونی و ناموزونی»تشكیالت سیاسی پرولتری آن است كه بكوشد تا بر این 

 4.فائق آید

جان كالم آنكه، از دیدگاه ارتباط میان خود انگیختگی و آگاهی است كه لوكاچ اهمیت 

بر همین منوال است كه وی . و لزوم ایجاد حزب سیاسی كارگران را به میان میكشد

گی كاال  كه مسلماً زیر سلطه بت واره« آگاهی موجود»یسازد كه بدرستی عنوان م

به « در خود»، پرولتاریا از طبقه (از این رهگذر)و « آگاهی ممكن»است میبایست به 

، دیگرگون شود؛ امری كه وظیفه سازمان سیاسی پرولتاریا را «برای خود» طبقه

 .تعریف میكند

كسیستهای كالسیك لزوم برپاساختن مخلص كالم آنكه بدون تردید درنظر همه مار

حزب انقالبی پرولتاریا در واقع استنتاجی ناگزیر از این واقعیت است كه پرولتاریا 

تفسیر لوكاچ در باب نیاز به ایجاد تشكیالت . دارای استعداد بالقوه انقالبی است

برای چیره شدن بر ناموزونی و ناهمگونی در آگاهی  -حزب كمونیست  -سیاسی 

با این وجود، ضعف لوكاچ در این . مانند است ی پرولتاریا، شرح و تفسیری بیطبقات

، میكوشد به استنتاج حزب «آگاهی متناقض»است كه از بحث شایسته خود در باب 

نوع لنینی بپردازد؛ در صورتی كه بحث درست او، صرفاً لزوم ایجاد حزب 

تی دیگر، آنچه كه از دید بعبار. كمونیست از نوع ماركسی آن را به اثبات میرساند

دور مانده است آنستكه حزب نوع لنینی در واقع بمنزله  (و همچنین گرامشی)لوكاچ 

یعنی گذار  -كه درشرایط ابژكتیو مبارزه طبقاتی  از تغییری استاستنتاج تشكیالتی 

 .بوجود آمده است - و تهدید رویزیونیسم  پیدایشداری به امپریالیسم و  سرمایه

همانا واقعیتی است كه هم مربوط به دوران « آگاهی متناقض»م بدیگر كال

 داری انحصاری، اما فقط  داری رقابت آزاد است و هم شامل دوران سرمایه سرمایه
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سم است كه سیر حركت ماركسیسم بمثابه بخشی از همان آگاهی یدر دوران امپریال

میان )ونی طبقاتی متناقض، خود نیز به طور ادواری دستخوش تضادی در

كه در دوره  -« آگاهی متناقض»از اینرو . میگردد( ماركسیسم و رویزیونیسم

فقط نقش غیرقابل چشم  -نیز وجود داشت  (دوره ماركس) داری رقابت آزاد سرمایه

درصورتی كه عالوه . پوشی حزب كمونیست را گوشزد میكند و نه نوع لنینی آن را

، ولذا پیدایش «پختگی»رویزیونیسم به ، وجود گرایش «آگاهی متناقض»برموضوع 

شكل دیالكتیكی حركت ماركسیسم در دوران امپریالیسم است كه بدینسان اهمیت 

انقالبیون »حزب  -ای از حزب كمونیست  یابد و لزوم ساختار ویژه ای می تازه

 .را آشكار میسازد -« ای حرفه

فاع از جایگاه حزب بدین ترتیب میتوان گفت كه تئوری لوكاچ تا آنجایی كه به د

كمونیست در مبارزه پرولتاریا میپردازد در واقع به منزله بسط و گسترش آراء 

انقالبیون »مارکس وانگلس تلقی میشود؛ لیكن تا آنجایی كه میكوشد از نظریه حزب 

گاه تئوریك نیرومندی قرار نمیگیرد و دفاعی  به دفاع برخیزد، بر تكیه« ای حرفه

ها و ابعاد نظریه حزبی لنین را به  یشود، زیرا ریشهناقص و ضعیف محسوب م

خصوصاً دو دیالكتیسین  -كه شاگردان و طرفداران لوكاچ نیزو این. تمامی در برندارد

انگلیسی و  (گرایش مارکسیستی)برجسته معاصر یعنی دو فیلسوف ماركسیست 

راتر در این زمینه مشخص از لوكاچ ف -مجارستانی، جان ریز وایشتوان مساروش 

این همان موضوعی است . نمیروند و ضعف و كمبود نظریه او را برطرف نمیكنند

 .كه باید در اینجا مورد بررسی قرار دهیم

 

 لوكاچ و رویزیونیسم

تلقی « آگاهی متناقض» دیدیم كه لوكاچ آگاهی طبقاتی پرولتاریا را چرا وچگونه

 :وی ازاین واقعیت، چنین نتیجه می گیرد. میكرد
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طبقه، كه دیكتاتوری پرولتاریا فقط مرحله گذرائی  ارزه برای استقرار جامعه بیمب»

نیست، بلكه  -یعنی بورژوازی  -از آن است، صرفاً مبارزه بر ضد دشمن بیرونی 

بر ضد تأثیرات ویران گر و تباه : است بر ضد خویشدر عین حال مبارزه پرولتاریا 

 ۵ «.یداری بر آگاهی طبقاتی و ساز نظام سرمایه

آگاهی »لیكن نظریه با ارزش لوكاچ در باب آگاهی طبقاتی پرولتاریا بمثابه 

« گشتاورد ماركسیسم»، در همین حد متوقف شد و تا دست یابی به نظریه «متناقض

 .پیش نرفت

و همچنین نظریه مشابه از )به عبارتی نظریه لوكاچ در باب آگاهی طبقاتی تناقض بار 

زیرا آنچه كه . ش باالی آن، نقص یا كمبود مهمی دارد، علیرغم ارز(سوی گرامشی

گان ِپرولتری وضوح نمی یابد نه فقط شكل دیالكتیكی حركت نبرای این فرزا

و « آگاهی طبقاتی متناقض»، بلكه ارتباط میان (دردوران امپریالیسم)ماركسیسم 

ارتباطی كه بر طبق آن، هر تغییر در شرایط . است« تضاد درونی ماركسیسم»

از طریق تأثیرگذاری برآگاهی طبقاتی  -هر تندپیچ تازه اجتماعی  -بارزه طبقاتی م

است، منجر به شكل « آگاهی كاذب»ای از آن كه متناقض پرولتاریا، و تقویت جنبه

یا بعبارتی، تشدید تضاد در درون آگاهی . گیری رویزیونیسم و یا تشدید آن میگردد

به  -خش اجتماعی تازه، رخ میدهدامری كه تحت هر چر -طبقاتی پرولتاریا

ماركسیسم و حزب پرولتری آن منتقل میشود، در آن منعكس میگردد، و ایجاد شقاق 

این بمعنی آنست که رویزیونیسم دقیقاً . و یا شقاق موجود را تشدید میسازد میكند

طبقه کارگر نیست بلکه محصول  («هوشیاری دروغین»ویا)« آگاهی کاذب»همان

 .حزب انقالبی پرولتاریاست و ون مارکسیسم ورود آن به در

اش را طی كند مگر آن  بدین سان است كه جنبش پرولتاریا نمیتواند مسیر پیشرفت

كه، در هر مرحله، بر این تضاد درونی ماركسیسم چیره شود؛ یعنی همان وضعیت 

 .2921-24بلشویسم در سال 
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تقابل بین منافع گذرا »و این  «آگاهی متناقض»این  حضور دائمی و مستمراز اینرو 

همواره و ، هرگز بمنزله آن نیست كه حزب پرولتری «و فوری، و هدف نهائی

جریان متعارض باشد؛ بلكه فقط تحت شرایط تاریخی  (یا چند)دارای دو  بطور ثابت

تقابل یاد شده در فوق كه لوكاچ از آن سخن  -كه یقیناً موقتی و گذرا است  -خاصی 

. زب پرولتری نیز راه میكشد و ایجاد جریانات متعارض و شقاق میكندمیگوید، به ح

وحدتی بدون  - خود الزم است تا دوباره به وحدت ای كه در سیر طبیعی «شقاق»

 .بیانجامد -شقاق 

آگاهی  در« تناقض» وضعیت جدیدی است كه تحت آن، امر ماحصل كارهمانا

سم و حزب پرولتری حاوی تضاد آنكه ماركسی پرولتاریا همچنان استمرار دارد بی

اینچنین بوده  2921-24همانگونه كه حزب بلشویك درسال . باشددرونی و شقاق 

 .است

از یكسو و « آگاهی متناقض پرولتاریا»اما نادیده گرفتن نحوه این ارتباط میان 

از سوی دیگر، و بویژه نادیده گرفتن شكل دیالكتیكی « تضاد درونی ماركسیسم»

منجر به آن میشود كه لوكاچ در ( دردوران امپریالیسم)كسیسم حركت خود مار

، دچار آشفته فكری و تناقض «امپریالیسم -سوسیال »برخورد به رویزیونیسم و 

ای كه گاهی به رویكرد لنین نزدیك و زمانی نسبت به آن كامال ً  گویی گردد بگونه

 :اینگونه برشمرد را بیگانه میشود، مواردی که میتوان آنها

 :لوكاچ مینویسد -2

از موضوعات حاّد داخل هر نقطه عطفی در توسعه سوسیالیسم همواره همزمان ... »

 1«.است حزب

ای كه حدی  هر مسئله»: این درواقع همان رویكرد لنین است كه نوشته بود

داشته باشد و هر تغییری در حوادث كه كمی غیرمنتظره و پیش بینی « گی تازه»

  ر سوزنی و برای مدت كوتاهی مشی اصلی تكامل را تغییر دادهنشده باشد ولو فقط س
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« .باشد ناگزیر همیشه موجب پیدایش انواع مختلف رویزیونیسم خواهد گردید 

 («ماركسیسم و رویزیونیسم»)

آیند این  اما نكته اینجاست كه وی پی. بنابراین تا اینجا مشكلی با لوكاچ وجود ندارد

 :او بالفاصله ادامه میدهد -؟ وضعیت را چگونه می بیند

 «.گروهبندی دوباره نیروها و انطباق تشكیالت حزب با وظایف نوین است»

، یقیناً مستلزم آن (نیروها« دوباره»یعنی گروهبندی )آنچه كه لوكاچ از آن سخن میگوید 

، منحل وبرطرف شود؛ در صورتی در واقع اینچنین پیشینخواهد بود كه گروهبندی 

همان گروهبندی های چرا كه مسأله حاد جدید، مبارزه میان . یتواند باشدنبوده و نم

همانگونه كه هیچ رخداد . را استمرار میبخشد و تا حد انشعاب، تشدید میكند سابق

ای، فراكسیونهای بلشویك و منشویك را منحل نساخت و گروهبندی  اجتماعی

زه تحت عناوین اتزویستها و هر چند كه دو گروه تا)ای را جایگزین آن نکرد «دوباره»

 :لنین در ارتباط با همین موضوع است كه نوشته بود. (آشتی طلبان نیز شكل گرفتند

زیگزاگهای تاكتیكهای بورژوازی، رویزیونیسم را در داخل جنبش كارگری تشدید »

« .میكند و غالباً اختالفات درون جنبش را تا حد انشعاب مستقیم تشدید میكند

 («ون جنبش كارگریاختالفات در»)

یعنی  -به عبارتی دیگر، دیدگاههای عرضه شده در حزب و مباحثات منتج از آن 

آنگاه بطور واقعی درك خواهد شد كه در  -نقش هر فرد و یكایك مسائل جزئی 

، در (فراگرد آن)ارتباط و پیوندی انضمامی با مسأله كانونی سیر حركت ِماركسیسم 

دیدن این فراگرد دیالكتیكی، ناكام مانده است،  لوكاچ كه از. نظر گرفته شود

، نه امری استثنائی بلكه عمومی (از این فراكسیون به آن دیگری)جایی اشخاص را  جابه

درنظر میگیرد و در پس پشت این جابجایی ِاستثنائی ِ برخی افراد، قاعده کلی یعنی 

الت ترتسكی را ای از استدال وی بدین سان گوشه. یابد را درنمی استمرار جریان

 :عرضه میدارد كه لنین در رد و نفی آن تاكید میكند
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 («بزیر پرچمی دروغین»)« .تطابق كلی بین تقسیم بندی كهنه و نو یك واقعیت است»

، موضوعی «امپریالیسم - سوسیال»یسم و تغییرماهوی آن به حركت رویزیونسیر -1

 :چرا كه او مینویسد. الً به دور بمانددید دیالكتیسین حاذقی همچون لوكاچ كنبود كه از

نگرش سوسیال دمكراسی به جنگ نتیجه انحرافی آنی یا بزدلی نبود، بلكه پیامد »

ضروری گذشته بالفصل آنان به شمار میرفت؛ و سرانجام این همه را میبایست در 

درون حزب سوسیال « اختالف عقاید»بافتار تاریخ جنبش كارگری و در ارتباط با 

و همچنین وی درباب انحطاط و خیانت . 7«فهمید (تجدید نظر طلبی و غیره)سی دمكرا

جنبش »: سران انترناسیونال دوم در هنگامه وقوع جنگ جهانی اول، مینویسد

را در بستر تاریخ جنبش كارگری درنظر « خیانت»انقالبی كارگران میبایست این 

ا ادامه منطقی گرایش فرصت شوونیسم، پاسیفیسم، و مانند آنها ر -گیرد و سوسیال 

منشویكها آشكارا یا پنهانی به »با وقوع جنگ امپریالیستی : و همچنین. 1«طلبی بداند

 .9«اند اردوگاه بورژوازی پیوسته

: لیكن این تفسیر درست لوكاچ، آنگاه از طریق خود وی نقض میشود كه مینویسد

وسیه به روشنی این موضوع در همان نخستین انشعاب در سوسیال دمكراسی ر»

پذیرش صرف برنامه حزب را  (مانند هر حزب اساساً بورژوایی)منشویكها : آشكار شد

 23«... برای عضو شدن بسنده میدانستند

به وقوع  2930اوالً، برخالف نظر لوكاچ، آنچه كه در كنگره دوم حزب روسیه در 

بوده  شقاقلكه ، ب(«جدایی كامل»كه معنای دیگری ندارد بجز )« انشعاب»پیوست نه 

و اینكه نتیجه كنگره . میگردد واحددر یك حزب  دو فراكسیونبه ایجاد است كه منجر

 .، نامید«حزب»یاد شده، دو حزب جداگانه نبوده تا بتوان منشویكها را 

تلقی « اساساً بورژوایی»را بمثابه حزب  2930ثانیاً، چگونه میتوان منشویكهای 

نوان فراكسیونی از حزب سوسیالیست انقالبی طبقه بع هنوزنمود آنگاه كه در واقع 

 اند؟ كارگر بوده
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« اساساً بورژوایی»جریانی  2930از همان سال ثالثاً، این گفته لوكاچ كه منشویكها 

اند در مغایرت آشكار قرار میگیرد باواقعیت ونیز با سخن خود او آنگاه كه گفته  بوده

منشویكها آشكارا یا » (2924ی در سال یعن)وقوع جنگ امپریالیستی  پس ازبود 

 .«اند پنهانی به اردوگاه بورژوازی پیوسته

را  رویزیونیستهایعنی  2930لوكاچ بر همین منوال نادرست، منشویكهای 

« به بورژوازی رعایای وفادار»حتی  ، و«بیش آگاه بورژوا و ایدئولوگهای كم»

 :مینامد

ن است كه ریشه كل این مبحث در هر چند آن زمان روشن نبود اما امروز روش»

از نظر ایدئولوگهای كم و بیش آگاه بورژوا، مسیرها . مسأله فعلیت انقالب است

اینگونه از هم جدا میشد كه آیا انقالب مسأله جاری در دستور روز جنبش كارگری 

. است كه تصمیمات جاری هیچ تأثیر خاصی روی آن ندارد« هدف غایی»است یا 

از تاریخی منشویكها میتوانست درست باشد، باز در واقع این امر حتی اگر چشم اند

بسیار پرسش انگیز بود كه آیا موضع منشویكها میتوانست مقبول باشد یا نه؛ آیا 

رعایای وفادار به بورژوازی، آگاهی طبقاتی را چنان كور نخواهند كرد كه جدایی 

ظر ایدئولوژیك غیرممكن پرولتاریا از بورژوازی به عنوان یك اقدام مستقل، از ن

دیالكتیك تاریخ كه فرصت طلبان میكوشند آن را از ماركسیسم حذف كنند، ... شود،

 22« .ناگزیر علیه اراده آنان عمل میكند

و سرانجام آنكه رویكرد درست لوكاچ در باب دگرگونی ماهوی رویزیونیسم به 

 -ی سوسیال شوونیسم، آنگاه از سوی خودش رد و نفی میشود كه و -سوسیال 

نیز تلقی میكند؛ چرا كه او در هنگام بررسی « رویزیونیست» همچنانشوونیستها را 

 -اختالفات میان بخشهای مختلف انترناسیونال دوم پس از وقوع جنگ امپریالیستی 

نترناسیونال، مسلط شوونیسم بر احزاب تشكیل دهنده این ا -یعنی پس از آنكه سوسیال

 . 21«... فرصت طلبی رویزیونستهای آشكار»: نها مینویسدباب آبازهم در -شده است
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الیستی، رویزیونیسم به بعبارتی دیگر و همانگونه كه قبال ً گفتیم با وقوع جنگ امپری

آشكار به  تبدیل شد و نه آنكه رویزیونیستهای نا« امپریالیسم - سوسیال»

ویكرد نادرست است اساس همین روانگهی، بر. مبدل شوند« آشكار»ی رویزیونیستها

، و امپریالیست در در حرفسوسیالیست »كه در واقع  -كه لوكاچ جریانات یاد شده 

نگرش های »: تلقی میكند« سوسیالیستی»را همچنان  -محسوب میشوند « عمل

از تبعات مستقیم و منطقی  2924 متفاوت جریان های گوناگون سوسیالیستی در

 20.«اضع شان تا آن زمان بودمواضع تئوریكی و تاكتیكی و سایر مو

 :لوكاچ بدرستی مینویسد -0

 چیرگی بر تجدیدنظر طلبی و یوتوپیا -بنابراین وظیفه ماركسیسم درست آیین »

به معنای نابودی یكباره و همیشگی گرایشهای نادرست نیست، بلكه  -پردازی 

ایی در پیكارهای همواره نوشونده بر ضد نفوذ فساد انگیز صورتهای اندیشه بورژو

 24«.اندیشه پرولتاریاست

ورزد كه تجدیدنظر طلبی و  اوالً، لوكاچ در اینجا بدرستی بر این مهم تأكید می

 نفوذ فساد»یوتوپیاپردازی، نه جریانی متعلق به طبقه بورژوازی، بلكه محصول 

، یعنی محصول فشاری «در اندیشه پرولتاریاستصورتهای اندیشه بورژوازی انگیز

وانگهی لوكاچ تجدیدنظر . وارد میسازد بر ماركسیسملوژی بورژوایی است كه ایدئو

قرار میدهد و این بمعنی آن است كه « یوتوپیاپردازی»طلبی را بدرستی همردیف 

 .رویزیونیسم چیزی جز توهم نیست

به »ثانیاً وی همچنین بدرستی عنوان میسازد كه چیرگی ماركسیسم بر رویزیونیسم 

همیشگی گرایشهای نادرست نیست، بلكه پیكارهای همواره  معنای نابودی یكباره و

 .ای در راه خواهد بود«نوشونده

لوکاچ مورد نقض قرار  اما، هر دو دیدگاه درست فوق در جایی دیگر از طریق خود

 :میگیرد
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های گروهی  بورژوازی كه رسانه -چون فرصت طلبی به بورژوازی تعلق دارد »

ت پرولتاریا ویران و كل ساختارش باید از هم گسیخته اش باید به دس فكری و مادی

شان دچار تزلزل اند  شود تا اقشاری اجتماعی را كه به دلیل وضعیت عینی طبقاتی

خود فعلیت سوسیالیسم این مبارزه را آشكارا خشونت آمیزتر . تحت نفوذ قرار ندهند

رولتاریا در مبارزه دولت به مثابه سالح پ. از، مثال ً زمان مجادالت برنشتین میكند

برای سوسیالیسم و سركوب بورژوازی، سالح پرولتاریا برای ریشه كن كردن تهدید 

فرصت طلبانه مبارزه طبقاتی پرولتاریا نیز هست كه باید با شدتی نقصان ناپذیر در 

 2۵ «.این دیكتاتوری تعقیب شود

آنگاه كه از ای كه در اینجا دیده میشود آن است كه لوكاچ  اولین اغتشاش فكری

را با  رویزیونیستیسخن میگوید در واقع مرز میان فرصت طلبی « فرصت طلبی»

. ریزد شوونیستی، در هم می -یعنی فرصت طلبی سوسیال « تكمیل شده آن»نوع 

به عبارتی مرز . (لنین)« است تكمیل شدهشوونیسم، اپورتونیسم  -سوسیال »چرا كه 

میان  تفاوت كیفی و ماهویزیرا وی  یاد شده برای لوكاچ شناخته شده نیست

شوونیسم را درنیافته است؛ یعنی تفاوت میان جریانی كه  -رویزیونیسم و سوسیال 

در درون ماركسیسم و درون حزب انقالبی پرولتاریا قرار دارد، با جریانی كه از 

شده و به اردوگاه « اخراج»و از حزب انقالبی پرولتاریا « فروافتاده»ماركسیسم 

 .وازی گرویده استبورژ

فرصت طلبی به »بهر ترتیب كامالً پیداست كه ُحكم لوكاچ مبنی بر این كه 

را نیز دربرگرفته است آنگاه كه  رویزوینستی، فرصت طلبی «بورژوازی تعلق دارد

خود فعلیت سوسیالیسم این مبارزه را »: او از رویزیونیسم برنشتین سخن میگوید

 .«زمان مجادالت برنشتین میكند آشكارا خشونت آمیزتر از، مثالً 

نظرطلبی  تجدیدگی بر چیره» وكاچ قبالً گفته بودبیك كالم برخالف آنچه كه ل

 گرایشهای نادرست نیست،  و همیشگی  به معنای نابودی یكباره  -ویوتوپیاپردازی 
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ریشه كن »وجود خواهد داشت، این بار در فكر « بلكه پیكارهای همواره نو شونده

تهدید آن میباشد؛ یعنی دقیقاً همان انگیزه و نیت استالینیسم، آنگاه كه دست به  «كردن

سركوب مبارزه ایدئولوژیك و تصفیه فیزیكی وحذف گرایشات مختلف در حزب 

 !بلشویك میزند

 :لوكاچ مینویسد -4

لنین طرفداران فرصت طلبان را در عمل دشمن طبقه كارگر در جمهوری ... »

، این انتقاد نیز صرفاً بسط پیگیر انتقاد وی از فرصت طلبی، پیش شوراها تلقی میكند

 21« .از جنگ و در طی آن است

كائوتسكی، تا پیش از وقوع جنگ  (بعنوان مثال)سخن لوكاچ به این معناست كه اگر 

قلمداد نمیشد، به سبب عدم « دشمن طبقه كارگر»امپریالیستی از سوی لنین به عنوان 

در صورتی كه در واقع لنین تا پیش از جنگ  -! لنین، بوده است بسط و پیگیر انتقاد

تلقی نمیكرد که « دشمن طبقه كارگر»امپریالیستی، به این خاطر امثال كائوتسكی را 

آنان هنوز به این موقعیت سقوط نكرده و هنوز جناحی یا جریانی از حزب انقالبی 

بیك كالم قلمداد شدن . پرولتاریا و جریانی در درون ماركسیسم محسوب میشدند 

بسط »، نه بخاطر «دشمن طبقه كارگر»امثال كائوتسكی از سوی لنین به عنوان 

و متحول شدن  خود رویزیونیسم، بلكه به سبب گندیده شدن «پیگیر انتقادی وی

 .شوونیسم بوده است -به سوسیال خود ِآن
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 فصل ششم

 الینبرخورد رویزیونیستی به رویزیونیسم ازسوی است

از آنجائیكه مبارزه طبقاتی پرولتاریا فرایندی تاریخی و انضمامی است، و از آنجائی 

ای از  ، چیزی نیست مگر پاره(یعنی مارکسیسم) كه آگاهی مالزم پیشروی این مبارزه

همین فرایند مبارزه طبقاتی، پس این آگاهی نیز بالطبع فرایندی انضمامی است و در 

ش بخشنده و جنبان، كه با محرك تضاد درونی اش به خود عین حال زنده، خود جدای

، مؤثر (یعنی جنبش عینی پرولتاریا)حركت میدهد تا متقابال ً بر پیشرفت آن پاره دیگر 

لذا میتوان گفت كه ماركسیسم در واكنش نسبت به شرایط جدید پیش آمده و . بیافتد

اش را «پروری -د خو»و « جنبشی -خود »كوشش در جهت انطباق با آن، مایه ی 

و « ناب»این به معنی آن است كه ماركسیسم یك كلی . در درون خود ایجاد میكند

شده كه در هر فروشگاهی  بندی نیست؛ چیزی انتزاعی، منجمد و بسته« غش بی»

بل جریانی انضمامی، زنده و جوشان است كه ضرروتاً . رسی باشد، نیستقابل دست

ای توأمان در درون خود نیز بستیزد تا امر  ه گونهباید نه فقط با بورژوازی بلكه ب

 .پیشروی خود و جنبش طبقه كارگر را تحقق بخشد

بدیگر سخن، پدیدار شدن تضاد درونی ماركسیسم، درست به همان میزان و مقیاسی 

. كه فرآورده و حاصل مبارزه طبقاتی است، عامل پیش برنده آن نیز محسوب میشود

همانا قابلیتی است كه در جوهره ی ( «ل پذیریانفصا»یا )« شقاق پذیری»

 .ایجاد شقاق و سپس فراخیزی از آن: ماركسیسم وجود دارد

شقاق یافتگی، نه رخدادی تصادفی و نه نوعی انحراف از مسیر اصلی حركت 

ماركسیسم، بل در واقع نوعی واكنش طبیعی و ذاتی و مفید از سوی ماركسیسم است 

بعبارتی ماركسیسم . فعل سازدخودرا بال ۀائی های بالقوکه ازطریق آن می کوشد توان

 ارتباطی درونی  بلحاظ آنكه -تنها شكل متعین آن یعنی حزب انقالبی طبقه كارگردر -
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 مبارزه به معضل و تنگاتنگ با مبارزه طبقاتی پرولتاریا دارد، آنگاه كه در مسیر این

واكنشی كه بیانگر . نشان میدهدبغرنجی برخورد میکند، بدین طریق از خود واكنش  

چرا كه پدیدار . ماركسیسم به انكشاف و باززایی خود نیازچیز دیگری نیست مگر 

شدن هر شكل تازه از رویزیونیسم، در واقع به محركی مبدل میشود تا ماركسیسم 

هایی از مجموعه نظری خود را وسعت بخشد، یعنی وادار به گسترش  بتواند جنبه

ای كه  توسعه. قّوت و توانمندی واقعی خود میگردد ۀبالفعل و توسع حیطه قابلیتهای

بدون تحقق آن، عبور شایسته از شرایط غامض جدیدی كه حزب با آن مواجه شده 

 .است و پاسخگویی مناسب به آن، محال است

به همین منوال، آراء ماركس و انگلس در باب نقش پرولتاریا در انقالب یعنی نحوه 

آنگاه كه نماینده فئودالیسم درکلّه ی قدرت سیاسی قرار داشته  -دهقانی  رفتار باجنبش

پیدایش رویزیونیسم منشویكی دقیقاً  نیاز به تدقیق بیشتر و انكشاف داشت و -باشد 

بعالوه، ظهور رویزیونیسم اتزویستی نیز امكان . موجبات همین امر را فراهم ساخت

در باب لزوم و چگونگی  -ه فلسفی صرفنظر از جنب -داد تا نظریه ماركسیستی 

تلفیق كار مخفی و كار علنی در شرایط وجود دیكتاتوری و اختناق، وهمچنین 

حتی پیدایش . حزب کمونیست به پارلمان، بسط و وضوح یابد چگونگی برخورد

 -محسوب نمیشد (به معنی دقیق وکامل آن)علیرغم آنكه رویزیونیسم  -آشتی طلبی نیز

ای بس مهم از نظریه ماركسیستی که مربوط  ارمغان داشت كه جنبهاین موهبت را به 

كه بعد از گذار )به تعریف ازماهیت رویزیونیسم میشد از انكشافی برخوردار شود 

 .شدیداً محتاج آن بود (داری به امپریالیسم سرمایه

ازاینرو زمانیکه روال پیشین حرکت جنبش انقالبی به مانعی تازه برمی خورد، 

دوری كند، بلكه درست از همین معبر است « شقاق»از  م نه تنها نمیتواندماركسیس

كه در آن میتوان نیرویی را بازشناخت كه پاسخگوی نیازها و مالزمات تئوریك 

 .مبارزه پرولتاریا بوده و راه گشا است
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حركت مبارزه طبقاتی، به این سان از درون جوشان بدیگر سخن، ماركسیسم در سیر

سایش و پویش و هائی را عرضه میدارد تا از رهگذرگرایش و ها م ایدهخود، مدا

های رویزیونیستی  ایدهیك كالم، تولید در. ست را به پرولتاریا بنمایاندراه در ش،زای

های حقیقی  ای منفی اما بهرحال به امر باز تولید ایده چند بگونه در حزب، هر

رویزیونیستها ). را تحریك میكند ماركسیستی یاری میرساند و انكشاف و نوزایی آن

لذا بقول . !(خبرند از اینكه ناخواسته چنین نقش منفی اما ضروری ای را بازی میكنند بی

پس عادالنه است كه ما نه تنها از كسانی كه در عقاید با ایشان شریكیم، بل »: ارسطو

. كنیم اند سپاسگذاری همچنین از كسانی هم كه نظریاتی بیشتر سطحی ابراز داشته

اند و توانایی فكری ما را، از پیش، پرورش  زیرا ایشان هم در این باره سهمی داشته

 2 «.اند داده

به سخنی دیگر، ماركسیسم و رویزیونیسم همانا اضداد و متقابالنند، و بدین سان 

این تضاد، هم آفریده و هم نیروی . عناصر مختلف فرایندی واحد را تشكیل میدهند

هم فرآورده و هم عامل  -تر و فراگیرتر  و در نگرش جامع -سیسم جنباننده مارك

 .پیشبرد مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب میشود

لیكن از آنجائی كه ماركسیسم چیزی نیست بجز یك فرایند تضادمند، پس 

لذا این . رویزیونیسم، خود، جزئی فعال و ضروری از این فرایند محسوب میشود

 است كه ماركسیسم نامیده میشود؛ این خود جریان  « حركت»  این و تضادمند فرایند

چه، . (بتنهایی) و نه این قطب یا آن دیگری است كه ماركسیسم تلقی میشود« شدن»

میانجیگری می  یا وساطت و ، یکدیگر را مشروط، و(اجزاء و کل) عناصر و فرایند

گری خواهد شد کنند؛ و هر رویکردی که از درک این مهم غافل شود دچار کاهش 

یعنی عنصری ازکلیت را درعناصر دیگردرهم می شکند بی آن که خصوصیات 

نتیجه آنکه، ماركسیسم بدون رویزیونیسم، . ویژه وممیز آن را به حساب آورده باشد

 حیات میگردد ولذا دیگر نمیتواند   ، دچار نوعی تنهایی بی«شدن»بدون  ماركسیسم 
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ه به تازه مبارزه پرولتاریا بدهد و خود را دائماً پاسخی در خور به معضالت تاز

به . روزآمد كند، زیرا بر اثر فراگرد یا تطّوری فعال و آفریننده پدید نیامده است

عبارتی ماركسیسم اگر قرار است نه انتزاعی بلكه انضمامی باشد، اگر قرار است 

تی حفظ كند، با نوزایی كند و مقام خود را به عنوان عامل پیشبرنده مبارزه طبقا

به كالمی دیگر، پیدایش . عجین است -« دگر»احتیاج به وجود -قسمی حرمان 

رویزیونیسم و ضدیت این دو قطب، بیانگر رابطه ذاتی و اساسی ماركسیسم است و 

 (گفته شد تا به این نتیجه گیری برسیم که وهمه اینها)از نیاز درونی خودش برمیخیزد، 

شویم، دیگری ( رویزیونیسم)مانع رشد یكی از اضداد  یبطریقی فیزیكحال چنانچه 

بعبارتی آنگاه كه ضدی در . ایستد ، باز می«ضد بودن»نیز از  (ماركسیسم اصیل)

گراید؛ در صورتی  می« آرمیده»مقابلش نباشد، وی از تك و تاب میافتد و به چیزی 

ّرك و تکاپو قرار میكند و به تح آرام و كه وجود این ضد در درون آن، وی را بی

بدون هیچ امكانی برای شكل گیری )ای یّكه و تنها  پس ماركسیسم به گونه. وامیدارد

نداشته باشد، « شریك و مثل و مانند»، «دگر»، ماركسیسم كه (اش تضاد درونی

فارق از جوشش و زندگی است؛ چیزی خشك و مقدس است و نه قادر « ماركسیسم»

یط مشخص، ولذا، نه مثمر ثمر برای مبارزه به تولید دائمی تحلیل مشخص از شرا

 .پرولتاریا بسوی رهائی

به سخنی دیگر، از آنجایی كه ماركسیسم از عناصر گوناگون همچون ماركسیسم و 

رویزیونیسم تشكیل میشود، تكامل ماركسیسم بسته به آن است كه این عناصر از 

بدینسان در این تضاد  ماركسیسم. یكدیگر متمایز شوند و در عین حال با هم بستیزند

دیالكتیكی در حركت است و بعبارتی از راه این تضاد، یعنی از درون، پرورش 

ای جز با تالش برای  بدیگر بیان، همانگونه كه هر هستی. یابد و به پیش میرود می

یابد، ماركسیسم نیز نمیتواند جز از طریق  عبور از حد خویش امكاناتش توسعه نمی

 امكانات خود را گسترش  -رویزیونیسم  با  یعنی  -از وجود خودش  ای مقابله با پاره
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برعكس، ماركسیسم بسط تدریجی و دائمی خود را مرهون همین تقابل با . دهد

پس اگر بلحاظ وجود سركوب مبارزه . رویزیونیسم و تمایز جویی از آن است

نه میتواند از نظری، رویزیونیسم امكانی برای عرض اندام نیابد، ماركسیسم چگو

خود را متمایز سازد، و یا، در تقابل با گرایشی كه  وجود نداردرویزیونیسمی كه 

 ، خود را بسط و انكشاف دهد؟نابود شده استبطریقی فیزیكی، در نطفه 

، محتوای مارکسیسم اصیل عمدتاً در پرتو مواضع 2924بكالمی دیگر، تاپیش از

. معنامی یابد -یعنی رویزیونیسم  -اش «ردگ»سلبی، نقیضی و واکنشی ِ آن دربرابر

  مارکسیستی ارزش  زمانی یاد شده، درعمده آثار با دقیقتر، در بازه  بعبارتی 

دیده میشودکه مارکسیسم « دگر » همواره رد پای (  لوکزامبورگ لنین و آثار مثال ً)

. روز کند، خود را بازتولید، بازآفرینش و به مرزبندی با آن و در نقداصیل میکوشد 

ازاین منظر، بویژه وقتی به روسیه می نگریم، آنگاه که مارکسیسم اصیل میکوشد 

رویکرد پرولتاریا در باب جنبش دهقانان را تبیین کند، رویزیونیسم حضور دارد؛ 

آنگاه که می کوشد ساختار حزب پرولتری دردوران امپریالیسم راتوصیف کند، 

است تاکتیک پرولتاریا در برخورد به  صددرویزیونیسم حضور دارد؛ آنگاه که در 

لیبرالها را تشریح کند، رویزیونیسم حضوردارد؛ و بیک کالم درهر دم و بازدم و 

درهرکنش و واکنش حزب سوسیالیستی برای پیشبرد جنبش انقالبی پرولتاریا، 

رویزیونیسم حضور دارد و راز مانائی خصلت انقالبی حزب پرولتری و پویائی 

بعبارتی،  یا. است«دگر»ن درگرو حضورآزاد و هماره ی اینوسرزندگی آ

است «دگر»مارکسیسم حقیقی دراین حال، هستی خود را باردار و وام دار این 

یعنی سیرحرکت وهویت . ، شکل می گیرد«غیر»وهرجزءاش در پرتو حضور

 .اش شکل میگیرد و تحت تأثیرآن، متحول میشود«دگر»هریک، درسایه ی

ازیک جهت جنبش انقالبی : نیسم عملکردی دوسویه داردبنابراین رویزیو

 پرولتاریارا ازهدفش دور میکند و به کژراهه می کشاند، وازجهت دیگر نقش بنیادین
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 لذا . راهگشای آنست زمینه برای دستیابی به رهیافت درست را ایفا میکند و درایجاد 

؛ «چاره»ست و هما«درد»هم « هویت ساز»است و هم«هویت سوز»رویزیونیسم هم

ستیز،  بگونه ای که دراینجاگوئی جاذبه و دافعه، مزاحمت و مراحمت، دوستی و

نفرت ، توأمان شده اند و مارکسیسم حقیقی بایک دست آنراپس میزند و  عشق و

 بادست دیگربجلو می کشاند؛ هم مراقب است که وی برحزب انقالبی سیادت نیابد

. هیا باشدم (امکان بازتولیدش) وهماره ی آنوهم مواظب است که شرایط حضورآزاد 

 صرفنظر ازآنکه پاره ای ازجنبش انقالبی طبقه کارگر - چه، سیرجریان مارکسیسم

 «تکاملی -خود»و « نفی کننده -خود»د نیزحرکتی است دیالکتیکی، یعنی خو -است 

. ، ولذا به شّر و خیر درون خودش نیز بازبسته است وازطریق آن هم تغذیه میکند

، نشانگرچیزی نیست مگر خصلت «موجودی دو سر»واینکه حزب انقالبی بمثابه

 .اساسی مارکسیسم بعنوان جریانی از درون ناسازه گون

به بیان دیگر، برای مصون ماندن . تأکید میکند« دگر»اینهاهمه برلزوم وجود

ترسش  همانگونه که کودک، آنگاه که. آن استقبال نمود زا ازآسیب رویزیونیسم، باید

 .ازخشم مادر به اوج میرسد، هم او را تنگ درآغوش می کشد

. متافیزیکی قادربه نگاه ازطریق آن نیست این همان پنجره ای است که رویکرد

وقتی واقعیت، خود و فی نفسه، بطریقی دیالکتیکی سیر میکند، تنهانگاه شایسته 

فهم سیرحقیقی  رک وامکان د بجزاین،. وبایسته به آن، نگاه ظریف دیالکتیکی است

 .آن، محال است واقعیت، لذا امکان برخورد سنجیده با

، منفك از «حقیقت»، و «حقیقت»بیرون از « خطا»بسخنی دیگر، بهمانگونه كه

، به همان 1(هگل)« ضروری و فعال حقیقت استخطا، عنصر»، بلكه نیست« خطا»

ی فرایندهای شكل ترتیب نیز رویزیونیسم در واقع مظهر نیرویی است كه در تمام

ا در این حال، هیچ لذ. گیری و پیشرفت حقیقت ماركسیسم حضور دارد و عمل میكند

 ؛ سایه تضاد آنهادرسبز نمیشود مگر  -ماركسیسم و نه در رویزیونیسم نه در -تفكری 
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 میان  تظاهر تناقضچیزی بجز  - در ذات خود -و رشد ماركسیسم  و اینكه حركت 

سیر حركتی كه تحت آن، ماركسیسم در مقابله با . نی آن، نیستعناصر سازنده درو

و مفاهیم به اصول  - تر وجود خودش در تقابل با تعین های پست یعنی  -رویزیونیسم 

 راه آگاهی از یعنی از. خود را اعتالء میبخشد ویابد اش دست می برتری از ذات

، با هم (عین تمایزدر)، ، از خود آگاه میشود، زیرا هر دو جنبه این فرایند«دگر»

 .اند یگانه

. ، ضروری و واقعی است«حقیقت»به همانگونه ی « نادرستی»به بیانی دیگر، 

این : یا خالف حقیقت عینی واقعی تلقی كرد« صورت خطاآمیز»نادرستی را باید 

، جنبه دیگر یعنی جنبه منفی حقیقت «نادرست». عین، در وجود غیرحقیقی خود

 .آید خشی از آن و بخش سازنده حقیقت، بشمار میاست، اما باز هم ب

بنابراین آنچه كه باید درك و فهم شود آن است كه هیچ حقیقتی بیكباره و به تمام و 

بعبارتی از آنجا كه حقیقت امر واقع، همیشه ابتداً تنها . كمال، خود را آشكار نمیسازد

لیه دیدن، همانا میتواند خود را بصورتی جزئی نمودار سازد، لذا پیش شرط او

شناخت حقیقت است و نخستین مرتبه بدیگر سخن، خطا، . یكسویه و نارسا دیدن است

 ، ونه از خالءآید و  این به مفهوم آن است كه حقیقت از خطا، آگاهی از ناآگاهی برمی

ها در جریان  از اینرو یگانه معبر ممكن برای حركت دیالكتیكی اندیشه. نه از هیچ

شان همین است؛ راه نیل به شناخت حقیقت امر واقع فقط از همین جا  تكوین انضمامی

 .میگذرد

اینها همه گفته شد تا نتیجه بگیریم كه بدترین چیز آن خواهد بود كه حتی امكان 

به سخنی دیگر، . خطاكاری حزب سوسیالیست انقالبی،از پیش منتفی شمرده شود

بلکه باید آنرابه چشم جریانی  نیست،« به آسمان پیوندخورده» حزب پرولتری چیزی 

حزب . كانون تولید دائمی خطا و رفع آن استزمینی و جوشنده نگریست كه 

 را در آن   متقابل فعالیت آگاهی كاذب است، امری كه  پرولتری طبیعتاً مستعد تولید 
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حق »از این رو . تر میسازد انگیزاند، تحریك میكند، ضروری و ضروری برمی

ین امید معقول و نیرومند كه تبادل عقیده ثمربخش پدید آید، امكان ، به ا«گرایش

بدین . میدهد تا آگاهی راستین از آگاهی كاذب برآید و خطا به حقیقت، راه بگشاید

در حزب انقالبی پرولتاریا، میبایست بر « حق گرایش»سان، با برقراری و استمرار 

ازمجرای همین دیالکتیک  -د راسیر حركت واقعی خوآن كوشید تا ماركسیسم بتواند 

این فرایند، تنها در صورتی میتواند حقیقی و واقعی . دائماً بازسازی و پیگیری كند -

را ( ماركسیسم اصیل)و هم تعین مثبت ( رویزیونیسم)باشد كه هم تعین منفی 

تا دوباره به حقیقت خود  سیر جریان نادرست بودن را مجدداً ایجاد نمایددربرگیرد و 

نشان  -« گردیدن»یا كاركرد این  -چه، دیالكتیك درونی حركت ماركسیسم . گرددباز

وجود دارد و « نفی»، در حالت (رویزیونیسم) میدهد كه عینی كه با آن سروكار دارد

را در جریان « نفی»از طریق فشارهای وجود خوداش، این حالت  (ماركسیسم)این 

 .یش میروداندازد و به پ بازیافتن حقیقت خود، دور می

مگر از مجرای گردد،  یابد، به روز نمیشود و متحقق نمی پس ماركسیسم انكشاف نمی

یابد، مگر به سبب آنكه  حقیقت ماركسیسم خود را باز نمی. نفی خویش و به مدد آن

چرا كه گسست و . ، ایجاد كرده باشد(«خود»در تمایز از )را « غیرخود»نخست 

در راه رسیدن به ماركسیسم ارتقاء یافته و  ریای ضرو مرحلهگی درونی،  دوپاره

لذا، این . كه از این گذرگاه عبور كند در اجبار استغنی شده است و ماركسیسم 

، در واقع دو مرحله دیالكتیكی فرایندی (نفی نفی)، و سپس یگانگی (نفی)جدایی 

 :واحدند

. یردتضاد همیشگی شكل میگسیرضرروی تحول، یكی ازعوامل حیات است كه در»

 مگر از رهگذر  بازو كلیت زندگی در پرشورترین حالت خود امكان پذیر نیست 

پدیدار » -« های فیشته و شیلینگ  تفاوت نظام»هگل، )« .سازی بر مبنای حادترین جدایی

 (من است، تأكید از031، ص «آگاهی طبقاتی تاریخ و»بنقل از لوكاچ،  -« شناسی روح
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به رابطه میان ماركسیسم و رویزیونیسم با نگاهی مخلص كالم آنكه الزم است 

لیكن این . دیالكتیكی نظر كرد یعنی همانگونه كه در واقعیت نیز اینچنین است

ی «وحدت جدایش یافته»فرایافت، به عنوان یگانه فرایافت علمی و تاریخی از 

نقش رویزیونیسم را به جایگاهی معنادار در سیر حركت و ماركسیسم، در واقع 

رویكردی كه به این باور می انجامد . آورد و احیاء میكند ّور ماركسیسم، باز میتط

، به آن وزن جایگاه مهمی قائل شدكه الزم است برای عقاید رویزیونیستی در حزب، 

از رویزیونیسم به  ،(در مقایسه با برداشت استالینیستی)و وقعی در خور بخشید؛ یعنی 

می دیگر، بجای آنكه بطور یكجانبه یكی از دو به كال. نمود« اعاده حیثیت»نوعی 

ارزش شمردن آن دیگری، تا به عرش باال ببریم، باید  جنبه ماركسیسم را به قیمت بی

سعی كنیم تا آنها را در مقام وجایگاه درخورشان فهم كنیم؛ یعنی دریابیم كه این دو، 

 .علّق دارندت اینرو بیكدیگر از و واحداند متضاد یك فرایند واقع عناصر در

سخت درنگاه استالینیستی، نگاه  بیک سخن، برخالف تقابل مکانیکی ِصلب و

مصنوعی « جدائی وانفکاک » مارکسیستی به سیرحرکت مارکسیسم  در واقع این 

واحد،  واحد تا حد عناصر مختلف یک فرایند آن  ایندو را در را ازمیان برمیدارد و

ماركسیسم به عنوان  تناقض بار (یا سیر حركت) فرایند: هم ارتقاء و هم تقلیل میدهد

 .ای از فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا پاره

سزاوار آن است كه و خیانت به طبقه كارگر،  شر محضبنابراین آنچه كه به عنوان 

و امپریالیست  حرف درسوسیالیست )«امپریالیسم-سوسیال»گیرد همانا نفرت قرار مورد

از  بیرون، دیگر «امپریالیسم -سوسیال »چرا كه . ونیسماست و نه رویزی (در عمل

این رابطه دیالكتیكی درونی ماركسیسم قرار گرفته است؛ و اینكه آنها نیز مستحق 

 .اخراج از حزب انقالبی پرولتاریا هستند، نه كمتر و نه بیشتر

 را درخود (پلورالیسم) سرشت مارکسیسم، نوعی کثرت پذیری وانگهی، این تلقی از

 این  دیگران حرمت نهاد؛ حتی اگر که براساس آن باید به اندیشه و رأی  هفته داردن
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به عبارتی یگانه راه اعتالء خردورزی . آراء، کامالً رویزیونیستی باشد اندیشه و

درچارچوب )وتقویت کّل، گشودن راه برای ورود هرچه بیشتر دیدگاههای مختلف

 .ب پرولتری است، به صحنه تصمیم سازی ِحز(مارکسیسم

مضافاً، این فرایافت حقیقی از واقعیت رابطه میان ماركسیسم و رویزیونیسم، شماری 

آمدهای مهم دربرخواهد داشت كه مستقیماً با امر مبارزه طبقاتی پرولتاریا مربوط  پی

است؛ و از آنجمله این فرایافت به معنای آن است كه تقابل متافیزیكی، ساختگی و 

اركسیسم و رویزیونیسم در برداشت استالینیستی از آن، جای خود را دروغین میان م

نتایج وخیم هرگونه سركوب مبارزه نظری را به فرایند تضادمند و واقعی میدهد كه 

برعكس، . ، حتی اگر این سركوب حقیقتاً متوجه رویزیونیسم گرددگوشزد میكند

افتد،  كه در دام این بال بی گی آن را داشته باشد حزب پرولتری میبایست دائماً آماده

چه، سیر حركت ماركسیسم، . نهراسد (ی شقاق در وحدت) خطر كند، و از این هیوال

در مسیری كامالً هموار و بدون سنگالخ، مسیری همچون یك گلزار، انجام نمی 

ستیز  تضاد و بی یعنی حركت و چگونگی تطور ماركسیسم، یك حركت بی. پذیرد

 .و مانع نیست و نتواند بود د س  درونی، یك حركت بی

استالینی رابطه میان مارکسیسم ورویزیونیسم  ۀاینها همه به معنی آن است كه در نگر

به سبب  -؛ واز اینرو وی تضاد دیالکتیکیتلقی می شد و نه بصورت « تنش »بشکل 

ن راحذف کند تا ماجرا که کافیست یک طرف ِآ گمان میکرد -« ساده سازی»همین

ه ای سرخوش و شادان فیصله یابد بطوری که همه باهم بگون به خیرشود وبکلی ختم ِ

 بسوی سوسیالیسم رهسپار -« پیشوا»والبته درپشت سر -« تنش»گونه هر و بدور از

 !شوند

لیکن نائل شدن به شناخت درستی از این رابطه دیالکتیکی، درواقع بمنزله نائل شدن 

ناختی که ما را آماده تحمل و رویارویی ش. رویزیونیسم است حقیقی جایگاهبه درک 

  می خردمندانه ای که تحت آن، ماركسیسم  برخورد . درخور و سنجیده با آن میكند
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در دامان ِ آن و در  -یعنی رویزیونیسم  -اش «دگر»تا  (مجاز شمارد)بایست روا دارد  

 باید ولتاریا میحزب انقالبی پر. سایه نگاهبانی آن، جویای تحقق و ایمنی ِخود باشد

باشد برای نبرد  مأمنیمتنوعترین نگرشها در چارچوب ماركسیسم، و  پناهگاه

چه، طبیعتاً  هر . ها و گرایشها با یكدیگر برای اثبات حقانیت تئوریك خویش اندیشه

گر  یك از گرایشهای  متعارض، برای آن دیگری همچون امر وارون حقیقت جلوه

 -مدعی شوندکه سیرامور وقایع  آنها یک ازمیشود؛ یعنی طبیعی است که هر

آنهاگام برمی دارد؛ و حق ِ همه ی آنهاست معتقد باشند که  با همسو -دیالکتیک تاریخ 

 .با جریان تاریخ پیش می روند

می باید با پدیدار شدن دائمی و یا  (حزب انقالبی پرولتاریا)بعبارتی دیگر ماركسیسم 

گی كامل در قبال این  ا بشنود و واجد گشودهادواری این تضاد، خو كند، آنان ر

اش تأمین میشود كه عناصر  چه، ماركسیسم فقط هنگامی شرایط تحقق. وضعیت باشد

پس ماركسیسم . متعدد و متنوع شود -هر آینه كه الزم آید  -درونی تشكیل دهنده آن 

ا به عناصر درونی سازنده خود، به اعضای خانواده خود، رشك نمیبرد و به آنه

ای  شان را باز تولید كنند، تا از قبال مبارزه های بالقوه اجازه میدهد تا آزادانه توانایی

 نقدنظریوحدت دیالکتیکی : درونی غنا یابد و بر پیشبرد جنبش انقالبی، مؤثر بیافتد

و اینكه لنین با دیدن همین موضوع، از همان ابتدا از طریق دفاع از . عمل انقالبیو 

ای تپنده نگاه دارد؛  كوشید حیات فكری را در حزب انقالبی بگونهمی« حق گرایش»

كوشید تا شرایط دگرسازی ماركسیسم و پدیدار گشتن چنین تضادی در درون آن،  می

 :نویسد امری كه بتلهایم درباره آن می. دائماً تأمین و مواظبت شود

ن ونهای ارگالنین تأكید نمود كه الزم است ست - چه باید كرد؟چاپ یكسال پس از»

، و باید كه حزب برای ارائه قضاوتی «.باز باشد حزب وسیعاً به روی تبادل افكار

وی كسانی . مستقل، تمام ابزار الزم و مطلقاً تمام ابزار الزم را در اختیار داشته باشد

 فردگرایی»در قبال  افراطی  گیر و انضباطی  را كه رفتاری بیش از حد سخت
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د، محكوم مینماید، چون فكر میكند كه برای زندگی حزب، تحمل دارن« آنارشیستی 

كلیات )« فاصله معین از مقررات اكید سانترالیسم و فرمانبرداری مطلق از دیسیپلین»

 .ارجح میباشد (22۵، ص 1آثار، جلد 

شها ، لنین باز هم تأكید میكند كه تبادل وسیع افكار و حتی نبرد گرای2934در سال 

یك گام به پیش، دو گام : مثالً رجوع شود به جزوه لنین). اساسی است برای زندگی حزب

در واقع وجود اختالف در درون حزب . (و بعد 121، ص 7به پس، كلیات آثار، جلد 

این اختالف، تظاهری است از مبارزه طبقاتی، زیراحزب . باشد غیرقابل اجتناب می

مبارزه طبقاتی در اتحاد »م، بتلهای)« .نیست« ای جزیره سوسیالیستی جدا افتاده»

 (4۵0، ص 2، جلد «شوروی

بدینسان روشن میگردد كه وحدت حزب انقالبی، وحدتی است مبتنی بر اختالفات 

مفهوم واقعی ماركسیسم كه از . واقعی میان جریانات مختلف در درون ماركسیسم

 آسمان تجرید و از عرش  به روی زمین واقعی منتقل شده، همین است و جز این

بنابراین حتی آنگاه كه وضعیت جامعه كامالً  بحرانی است و پیدایش . نمیتواند باشد

شقاق، و دل دو نیمی ناشی از آن، بدین سبب كه توان حزب یكپارچه را میكاهد 

باید به آن تن داد و با تكیه به دمكراسی به پیش  اصال ً خوشایند نیست، باز هم می

زه جلوگیری از شقاق و تفرقه، بمانند آن است چه، تشبث به سركوب، با انگی. رفت

زیرا در این حال، شرایطی را فراهم . كه از ترس مرگ به خودكشی پناه ببریم

 .ایم كه تحت آن، حزب انقالبی پرولتاریا یقیناً از درون خواهد گندید آورده

وانگهی، با احتساب اینكه كامال ً طبیعی است كه هر یك از جریانات متعارض، 

را پرچمدار ماركسیسم اصیل تلقی كند، مبارزه میان این جریانات فقط و فقط  خودش

حتی اگر به قیمت متالشی شدن . ای نظری، مجاز است در حیطه نظری و بگونه

كامل حزب تمام شود، حتی اگر پرولتاریا در قدرت باشد و این بحران ایدئولوژیك 

 و حذف فیزیكی به سركوب زیرا مبادرت . پرولتری گردد دولت  منجر به سقوط 
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مخالفین، آینده محتومی را رقم خواهد زد كه از سرنگونی دولت پرولتری نیز  

بارتر است و اعتبار و حیثیت سوسیالیسم و آراء ماركس را در  بمراتب بدتر و فاجعه

سقوط كمون پاریس به دست بورژوازی، . دار میسازد نزد توده های مردم خدشه

رمانانه اسپارتاكوس بر صلیب را تداعی میكند، اما فروپاشی مرگ باشكوه و قه

آور متالشی شدن كفتاری  دولت اتحاد شوروی در دوران گورباچف، منظره چندش

 .ورم كرده را

های متمایز است،  است كه متضمن جنبه( یا وحدتی)بنابراین ماركسیسم همانا فرایند 

و از اینرو در درون خود  ، بل عاملی است كه زندگی داردیك جوهر سره نیست

، بیانگر چیزی نیست مگر كوشش «حق گرایش»لذا دفاع از . دچار كشمكش است

حزب پرولتری در متحد ساختن اجزای متضاد خویش، بصورت قدرتی واحد، در 

سازد  ، آن شرایط مساعدی را فراهم می«حق گرایش»وانگهی، وجود . وحدتی زنده

امكان شكل گرفتن بیابد؛ یعنی  - پس نفی نفینفی و س -صورت الزمی از حركت تا 

كه ماركسیسم و لذا جنبش انقالبی پرولتاریا، در هر مرحله  ای را وضع میكند چرخه

این بمعنی آن است كه سركوب مبارزه . از پیشروی خود، ناگزیر از طی آن است

جایی برای عمل محسوب میشود زیرا دیگر « خودزنی»نظری در واقع بدترین نوع 

؛ یعنی چرخه ی باقی نمیگذاردكه موتور پویایی ماركسیسم است،  ن تضادای

حذف فیزیكی . ساقط میكندو  اندازد از كار می، بندد فرو میدیالكتیكی ِاین پیشروی را 

زیونیستی واقعی باشد حتی اگر معطوف به گرایش روی -یكی از گرایشات متعارض 

 نفهمیده است   لكتیكی كه آنراروری این حركت دیاض طبیعی و سیر عمال ً در -

 .كژدیسه میگرداند، و حركت این چرخه را خرابكاری میكند

دراین و بیك كالم اراده خود محور ِاستالینیستی غافل است ازاینکه مارکسیسم 

واین ناتوانی در باز تولید محركِ پیشرفت   بازمی ایستد« شدن» ، بواقع ازقطع ِطریق

 و نهایتاً  الجرم، انجماد، ناكارآمدی  -است  یونیسم رویز محركی كه همانا  -خود 
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چرا كه حزب پرولتری هر چند كه بدینگونه ظاهراً . انحطاط آن را بشارت میدهد 

اش در امان بماند، اما باید گفت كه بدینسان  توانسته از درد و رنج مباحثات درونی

و ماركسیسم را، كه ؛ اش را یكسر موقوف كرده است روح حقیقی فعالیت و پیشرفت

كه « آرامشی». ساخته است« آرام»، بتوسط زور، استقرار بیدر ذات خود 

و اینكه رزالوکزامبورگ اولین كسی . تواند باشد و بس رهاوردش، تنها انحطاط می

هشدار داد كه نباید به هیچ طریقی از پیدایش و شكل گیری  2934بود كه در سال 

میتواند ... دست زدن به چنین اقدامی»: چرا كهرویزیونیسم در حزب، جلو گرفت؛ 

، «بیشترین صدمه را نه به اپورتونیسم، بلكه به خود جنبش سوسیالیستی وارد آورد

با جلوگیری از زدن نبض یك جسم ارگانیك سالم، به تضعیف »به این دلیل ساده كه 

 آن و كاهش مقاومتش و نیز به تضعیف روحیه مبارزه جویی آن نه تنها علیه

، بلكه علیه نظام اجتماعی (كه البته خود از اهمیت نسبی برخوردار است)اپورتونیسم 

ای كه برای رسیدن به هدف پیشنهاد شده است بر علیه  وسیله. موجود، میپردازیم

بعبارتی اگر . (17، ص «سانترالیسم و دمكراسی»)« .هدف جهت گیری خواهد نمود

تالینیستی دچار حذف فیزیكی شود در واقع رویزیونیسم بدین گونه یعنی به شیوه اس

ارتباط   (بدین سبب)اش، و  یعنی ارتباط دیالكتیكی درونی - رگ حیاتی ماركسیسم

گی، شادابی و  ولذا از سرزند قطع شده است -دیالكتیكی آن با جنبش طبقه كارگر 

 .ایستد اش بازمی كارایی

ای توأمان، از  به گونه به تعبیری دیگر، پیشرفت جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر

؛ و بدینسان مایهمی گیرد و از مبارزه عینی طبقاتی  رنگتضاد درونی مارکسیسم 

 .به پیشرفتی حقیقی و واقعی مبدل میشود

جان كالم آنكه، اگر اشتباه لوکزامبورگ صرفاً این بودكه بر سیر پختگی 

گنجید، استالینیسم رویزیونیسم دیده ور نشد و لذاجهش کیفی آن درپیش بینی اش نمی 

 در واقع بیانگر  (استالینیسم) چرا كه. غلتد رویكردی به مراتب فروتر از آن در می به 
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یعنی برداشتی اساساً . به فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریاست« خطی و ساده»نگرش 

غیر دیالكتیكی است هم در باب ارتباط میان ماركسیسم و جنبش عینی طبقه كارگر، 

 0.در مورد رابطه میان عناصر متضاد سازنده خود ماركسیسمو هم 

، «رویزیونیسم های عمیق اجتماعی ریشه»استالینیسم از تحلیل لوکزامبورگ در باب 

، هیچ و مطلقاً هیچ «زیونیسمروی اجتناب ناپذیر بودن»و از سخنان لنین در مورد 

اش، یعنی  ضاد درونیدل تآن، از فراخیزی ماركسیسم ازسردرنیاورده بود؛ عالوه بر

 - 2921،2924رخداد زاده شدن حزب بلشویك از دل حزب سوسیال دمكرات در 

با این وجود، . اش نشده بود هیچ مفهومی دستگیر -كه خود نیز در آن حضور داشت 

 4.تلقی مینمود« ماركسیست اصیل» -و فقط خود را  -خود را 

سیال دمكرات آلمان، فقط این به سخنی دیگر، استالینیسم از سرنوشت شوم حزب سو

اگر قرار بر این باشد كه رویزیونیسم پس از شكل گیری و : را آموخت كه« درس»

تولداش به بورژوازی ملحق شود و فاجعه ببار بیاورد، همان به كه اصال ً از مادر 

 !!زاده نشود

  غیر ضرورینقش رویزیونیسم در این چرخه، بمعنی « منفی بودن»به عبارتی 

رویزیونیسم پنداره ای بیش نیست اما پنداره ای ضروری . این نقش نیست بودن

است؛ زیرا هم  مفید، و یا، شر ضرورینیست بل شّر  محضاست؛ رویزیونیسم شّر 

ای از فقدان واقعیت؛ هم بیانگر بیراهه است و هم  نشان از واقعیتی دارد و هم نشانه

لیكن استالینیسم که . شناخته شودانگیزاند تا مسیر درست  بحث و تقابلی را برمی

هرگزچیزی ازدیالکتیک فهم نکرده بود می پنداشت كه رویزیونیسم چیزی است كه 

شر »میكند ولذا « تقسیم » اندازد و آن را  می« تفرقه»در میان حزب انقالبی 

استالینیسم ساده لوحانه، نیت آن داشت تا . «غیرضروری»است و وجوداش « محض

در امان دارد، در صورتی كه هر كس كه  (ی درونی)ن بال حزب را از شر ای

 .را نیز پذیرا باشد« بال»پیشروی حقیقی جنبش انقالبی را خواهان است باید آن 
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آیند داشت  اما این سطحی نگری و این خام فكری در واقع توهمی بس خطرناك را پی

پرید، آن را دور زد مبنی بر اینكه میتوان و الزم است كه از روی سر این وضعیت 

 !اش اعالم نمود و یا از پیش، ممنوع

یعنی )بایست این دو  گی میكرد می بدیگر كالم تفكری كه استالین آن را نماینده

را مستقل و جدا از یكدیگر، در نظر گرفته باشد؛ بطوری  (ماركسیسم و رویزیونیسم

رشد یكدیگر ندارند ولذا كه گویی آنها در یكدیگر نفوذ ناپذیرند و تأثیر متقابلی بر 

 خود آهنین ِ دیوار. حضور ِیكی فقط در عدم یا نیستی آن دیگری میسر میشود و بس

دیواری که زائیده ی ناشناخته  -ساخته ی استالینیستی میان مارکسیسم ورویزیونیسم

موجب ترس ِکور ازآن ولذاموجب  -است «دگر»ماندن وعدم فهم رویزیونیسم بعنوان

یا ) نفی دیالكتیكیاستالینیسم نه بدنبال  ازاینرو. نت بار شده استبرخوردهای خشو

، نفی «ساده»كه تكامل پدیده را تضمین میكند، بل در پی نفی  («نفی ویژه»: بقول هگل

است و نابودی رویزیونیسم را فقط برای نابودیش  -نفی به هر قیمت  -« ناب»

لذا كامال ً . بش انقالبی پرولتاریاخواهان است و نه برای تكامل فرایند ماركسیسم وجن

، یعنی (تهی شدن ماركسیسم از محتوا)طبیعی است كه در پایان كار، نیستی و پوچی 

 .آورد ونه پیشرفت وتكامل را انحطاط را به ارمغان می

ای رویزیونیستی  لیكن بدینسان، مبارزه استالینیستی با رویزیونیسم، در واقع مبارزه

بعبارتی دیگر، عدم درك از . میشود و از این رو ناكام استبا رویزیونیسم محسوب 

میكند « تك آوا»و « یكپارچه»ماهیت رویزیونیسم، استالین را خواستار حزبی چنان 

مستحق  -در بهترین حالت  -كه در آن هر كس همچون حضرت دبیر كل فكر نكند 

به خرد  -ا و كل پرولتاری -حزب  خرد جمعیروندی كه با تحقق آن، . اخراج است

استالین مبارزین حزب را به فداكاری تشویق . ، تقلیل مییابد(یعنی دبیر كل) یك فرد

میكند و همچنین صراحتاً و آمرانه به آنان توصیه میكند كه مبادا حزب پرولتری را 

 تنها   بواقع سوسیالیسم  كه  در صورتی  ! اشتباه بگیرند ،«كلوپ بحث و جدل» با 
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، بطور فی نفسه ارزش محسوب نمیشود، لذا «فداکاری»ست؛ نی« فداكاری»

نیز دارد واینكه  اندیشیدن و هوشمندیسوسیالیسم در عین حال نیازی مبرم به 

 .، یگانه موتوری است كه برای پیشرفت اندیشه وجود تواند داشتبرخورد آراء

وژی است كه ایدئول مستمر فیزیکی و« دگرزدائی»براساس این  آری، بدینگونه و

تر  مایه بیاما « تر یكپارچه»حاكم بر حزب بلشویك دردوران استالینیسم، اندک اندک 

 .شده و مفهوم پویایی خود را روز بروز كمتر حفظ میكند از هر زمان دیگر

به عبارتی دیگر، رویكرد دیالكتیكی، امكان هر گونه پیشروی را جز از راه فرایند 

چرا كه ماركسیسم حقیقی، . سم، منتفی میداندهمكنشی متقابل اجزاء سازنده ماركسی

جنبش، منجمد و مرده نیست، بل جریانی است زنده،  ای جدایش ناپذیر، لذا بی پدیده

بنابراین ماركسیسم . خود جدایش بخشنده و جنبان، و برخوردار از پویشی تاریخی

بایست از این پیچ و تاب های عضالنی آگاهی، از این   می (حزب سوسیالیست)

اما چنانچه اعضای حزب، . دردهای زایمان نهراسد تابتواند دائماً خود را بزایاند

بخاطر ترس از اخراج و پیگرد، جرأت ابراز نظر و نقد خط مشی حاكم بر حزب را 

چرا كه . حاصله در خور گورستان است و مأمن تباهی« وحدت»نداشته باشند، 

نتقاد از خود و اصالح اشتباهاتش باز تعقیب و مراقبت منتقدین، حزب انقالبی را از ا

سوق  -  یعنی قلب ماهیت -مسیر دگرگونی منفی  ای ناگزیر در دارد و آن را بگونهمی

 .میدهد

بدیگر سخن، حزب پرولتری فقط تا آنجایی قابلیت رهبری حقیقی مبارزه پرولتاریا 

است كه  به سوی رهایی را دارد كه زنده است و پویا؛  و فقط تا آنجایی اینچنین

. تضادی را دربردارد، یا، نیرو و ظرفیت در برداشتن و تحمل آن را، دارا  میباشد

 :چرا كه

تضاد ریشه هر نوع حركت و هر نوع جلوه حیاتی است؛ هر چیز فقط تا آنجا كه »

 و و آشكار ساختن گرایشها   دارد، قادر به حركت، فعالیت تضادی در خود نهفته 
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بنقل از  - 17، ص  1جلد  -علم منطق  -هگل )« .ویش استهای درونی خ انگیزه

 (227، ژاك دونت، ترجمه پوینده، ص «درآمدی بر هگل»

تر به این مهم خواهیم پرداخت كه  در جلد بعدی نوشته حاضر، بطور گسترده 

سركوب مبارزه نظری بتوسط استالینیسم، بهیچ وجه سركوب رویزیونیسم از سوی 

حرف این است كه حزب پرولتری  ۀاست، لیكن در اینجا همماركسیسم اصیل نبوده 

چنانچه از ظرفیت و هاضمه قوی برخوردار نباشد، چنانچه اجازه سركوب مبارزه 

چه، . نظری را بدهد، از همان آغاز، خود را در موضع شكست قرار داده است

پدیدار شدن تضاد درونی ماركسیسم، هر بار بنابر مقتضیات مشخص و تاریخی 

پذیرد و از اینرو هر گونه اقدام فیزیكی و خود  ارزه طبقاتی پرولتاریا صورت میمب

این تضاد، اقدامی موهوم، خیالی و حتی جنایت كارانه خواهد بود و « لغو»سرانه در 

 .را لغو و نابود نتواند كرد« مقتضیات»هرگز آن 

در هر دوره  -ای از فرایند مبارزه طبقاتی  بعنوان پاره -بدیگر سخن ماركسیسم 

، از طریق «محدودیت»این . معین و در هر زمان، امری نسبی است ولذا محدود

. شكل ویژه رویزیونیسم كه در همان دوره پدید آمده است، واگو و نمایان میشود

بنابراین هر بار تحقق نفی دیالكتیكی و غلبه ماركسیسم بر این نوع معین از 

آن محدودیت خاصی است كه ماركسیسم در رویزیونیسم، در واقع بمعنی غلبه بر 

دوره مزبور و در مواجهه با شرایط مشخص مبارزه طبقاتی، گرفتارش بوده است؛ 

از آن محدودیت  -به معنی آن است كه ماركسیسم از خوداش « فراخیزی»این 

از اینرو میتوان گفت پدیدار شدن . تر شده است عبور كرده و توسعه یافته -اش  خاص

نیاز زه از رویزیونیسم، در حقیقت بیانگر محدودیت، نقصان، ولذا بیانگر هر شكل تا

ماركسیسم است در همان زمینه بخصوصی كه رویزیونیسم مزبور آن را  به تكامل

اش  پس سركوب مبارزه نظری، ماركسیسم را از قابلیت و استعداد ذاتی. نشان میدهد

 در مبارزه  پرولتاریا  پیشرفت  دهد تا  آنكه اجازه ؛ یعنی به جای كند  محروم می
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را دربرگیرد، سبب خواهد شد تا تمامی راههای خروج برای  كلیت خویشاش،  بالفعل

 منهایو اینكه روند مبارزه طبقاتی پرولتاریا . حل تضادهای اجتماعی، بسته شود

مبارزه نظری، در واقع گشودن هر دری به سوی برخورد سنجیده با معضالت را 

 .میسازد، و یگانه گذرگاه حركت رو به پیش را مسدود میكندناممكن 

 خرد جمعیورزی، فاقد  لیكن حزبی كه به سبب قدغن كردن بحث و نظر و اندیشه

باشد؛ حزبی كه به لحاظ نظری، « وضعیت»ولذا ناتوان از ارائه تحلیلی درست از 

غلط از آب در  هایش دائماً  بر سیر امور وقایع هیچگونه اشرافی نداشته و پیش بینی

یعنی پیوسته و دم به دم با وضعیت . آید، طبیعتاً قدم به قدم غافلگیر خواهد شد می

اش نمیكرده و هیچ نوع  بینی جدیدی رودررو میشود كه آن را نمیخواسته، پیش

 .تمهیداتی برای آن نیاندیشیده است

اما قصد نکرده ی به بیان دیگر، چنین حزبی كه ازیکسو دائماً با پیامدهای ناخوشایند

سوی دیگر به دلیل مرعوب ساختن و یا حذف  از سیاست هایش مواجه میشود و

 منتقدین، ظرفیت انتقاد از خود و تصحیح مسیر حركتش را نیز از دست داده و

ناگزیر به آمریت شدت بدینسان از نظر فكری خود را کامال ً عقیم ساخته است، 

یعنی درست همان رفتاری كه شكاف . هد شدتر و بیش از پیش، روی آور خوا یافته

ای  میان حزب و طبقه را بگونه (شكاف)میان رهبری و بدنه حزب، و همچنین 

این دقیقاً همان سراشیبی انحطاط است كه حزب . روزافزون تعمیق خواهد بخشید

 .آغازد بلشویك پس از مرگ لنین، فروغلتیدن در آن را می

« حذف»سركوب مبارزه نظری و به مخلص كالم آنكه، رویكردی كه به 

اندیشد، ماركسیسم اصیل و حقیقی را نه عنصری از یك فرایند  رویزیونیسم می

تمامیت همگون و »، «قائم به ذات»، «كامل در خود»ای  دیالكتیكی، بل بگونه

در صورتی كه چنین شرحی از ماركسیسم به هر صورتی كه . ، تلقی میكند«راكد

 ؛ نازاستیعنی  ضد مولدنظرعملی اساساً  از کامالً  غلط و بیان گردد،ازنظرتئوریک
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و اینكه اگر ماركسیسم بدین گونه بود، دیگر برایش كاری نمیشد كرد و اصال ً نیازی 

 .هم نبود تا كاری برای آن انجام شود

چیزی نیست بجز شكل  -حزب كمونیست  -به بیانی دیگر، سازمان سیاسی پرولتاریا 

یابد و  ری كه آگاهی طبقاتی پرولتاریا، با آن  و از طریق آن رشد میواقعی میانجیگ

خود را مستقل و منسجم میسازد تا بتواند در فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا نقش 

لذا این استقالل و انسجام، چیزی نیست كه یكبار و برای . واقعی خود را ایفاء كند

ئمی از رهگذر نبرد با آگاهی كاذب همیشه پدید آید و منجمد شود؛ بلكه بطور دا

 .آمد میكند وخود را روز آفریده میشود

یعنی در . ای بازتولید نمیكند پس ماركسیسم خود را به هیچ شكل از پیش تعیین شده

جستجوی آن نیست كه همان بماند كه شرایط پیشین به آن شكل داده است؛ بل هماره 

و سوژه انسانی در جریان است « شدن»در حال تغییر و حركت مطلق برای 

بنابراین ماركسیسم . اش را از نو ابداع میكند پراكسیس خود، متصال ً دیالكتیك انقالبی

ای از فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا، نه چیزی منجمد یا مجرد، بلكه  بمثابه پاره

است، یعنی در تك و تاب است تا مفاهیم كلی سوسیالیسم علمی را در  مشخصهمیشه 

بطه با موقعیت عینی در حال تغییر، مداوماً از نو بپروراند؛ یعنی میكوشد در هر را

: لحظه، معنای انقالبی همان لحظه مشخص را برای پرولتاریا واقعاً تجسم بخشد

 .آمد ساختن آن و روز تجدید سالح نظری پرولتاریا

نضمامی، ای از یك جریان ا بعبارتی اینجا صحبت از یك جریان انضمامی، یا پاره

زنده و در حال حركت است و نه یك وضعیت متصلب؛ گشوده است و گشایش به 

سمت پیشروی در موقعیتهای نو به نو؛ بر یك سری مفاهیم خشك كه یكبار و برای 

همیشه كشف شده و به همان صورت نیز مومیایی شده است با آرامش لم نداده است 

قرار  «ای باسمه» ن رامورداستفادهبطوری كه تحت هر نوع شرایط گوناگون بتوان آ

 شرایط مشخص است و نه ارجاع اتوماتیک تحلیل مشخص از مارکسیسم، همانا. داد
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 .، تحرک وکارائی تازه ببخشد«تئوری»به قالبهای پیش ساخته؛ لذا درپی آنست که به

بدیگر سخن، از آنجایی كه محرك تكامل ماركسیسم همانا پدیدار شدن نوبه نوی 

درونی آنست، و از آنجائی كه انكشاف و نوزایی ماركسیسم وابسته به وضعیت تضاد 

همواره جدیدی از روند مبارزه طبقاتی است كه ماركسیسم در موقعیت پاسخگویی به 

همواره آن قرار میگیرد، پس میتوان گفت كه مرزهای تكامل ماركسیسم از یكسو 

معنا و مفهوم این . د استهمواره بطور عینی محدوو از سوی دیگر  گشوده است

را در مورد ماركس مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم كه او در امر « محدودیت»

مواجه بود «  مانعی تاریخی»شناخت از شكل دیالكتیكی سیر حركت ماركسیسم، با 

زیرا امپریالیسم هنوز بر جهان مسلط نشده بود ولذا شكل گیری رویزیونیسم هنوز به 

لیكن . تمامی احزاب كمونیستی جهان را شامل شود، تبدیل نشده بودامری فراگیر كه 

، در دوران امپریالیسم نیز طبیعتاً «محدودیت عینی مرزهای تكامل ماركسیسم»این 

یابد؛ یعنی در انتهای هر فراگرد موفقیت آمیز نیز، ماركسیسم به هر  استمرار می

همیشه به عنوان دستاوردی مرحله پُربار و با ارزش از رشد هم كه رسیده باشد، 

به »نسبی تلقی میشود ولذا نمیتوان و نباید مدعی شد كه ماركسیسم جوهر خود را 

این دستاوردها همیشه امری نسبی است چرا كه تصور . بروز داده است« طور كامل

 -داری بطور كامل از میان رفته باشد  پیش از آنكه مناسبات سرمایه -غائی بودن آن 

بعبارتی دیگر، تا . ماركسیسم گردد« قدسی سازی ِ »منجر به نوعی  فقط میتواند

امحاء كامل نیافته، ماركسیسم  -یعنی مناسبات طبقاتی  -زمانی كه زمینه ماركسیسم 

اش با مناسبات طبقاتی و هم  هم در ارتباط دیالكتیكی: بازایستد« شدن»نیز نمیتواند از 

 .از نظر دیالكتیك درونی خوداش

نیست كه حال آرام گرفته و منجمد شده باشد، « رزمیده»ماركسیسم چیزی بیك كالم، 

اش، در حال  طبقاتی ونیز تضاد درونی است و با تحریك تضاد« رزمنده»بلكه 

 ها، هرگز نه به معنی امحاء ماركسیسم  این فراگذرییعنی هریك از. انکشافتوسعه و
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ای  مرحلهآن، بل فقط به معنی گی مطلق  است و نه به معنی انجماد یا تثبیت شده

، و بركشیدن به (و دگرگونی كیفی جنبش طبقه كارگر)از دگرگونی كیفی آن  خاص

 .سطح معین و محدودی باالتر است، همین و بس

جو و ذاتاً  قرار، تكامل به عبارتی مغایرت آشكار وجود دارد میان كیفیت ناآرام، بی

ماركسیسم به عنوان . بندی شده آن و بستهروح  دیالكتیكی ماركسیسم با نظام سازی بی

نبینیم، یك كل فاقد افتراقهای درونی « دربسته»نیست؛ آنرا تمامیتی « بسته»كلیتی 

حقیقت ماركسیسم یكبار برای همیشه در سپهر . ولذا فاقد حركت و دگرگونی ندانیم

 است و پراتیك مبارزه طبقاتی« شدن»اندیشه نقش نمیشود بلكه همواره در حال 

 .و نیز معیار آن محسوب میشود ، بنیاد(و حزب آن)پرولتاریا 

ماركس و  -بنابراین، سوسیالیسم علمی یا درسهایی كه آموزگاران كبیر پرولتاریا 

سوسیالیسم علمی . پنداشته شود« متنی مقدس»اند، نباید همچون  آموزش داده -انگلس 

، هرگز (لیسم جهانییعنی تا تحقق سوسیا)ش ضروری است  تا زمانی كه وجودا

و اینكه ماركسیسم در هیچ . است« باز»گردد بلكه برعكس،  تلقی نمی« نظامی بسته»

. را بپذیرد« گی كامل تثبیت شده»یك از مراحل تكامل خود نمیتواند چیزی به مفهوم 

: یعنی آنگاه كه بسیار جوان نیز بود، نوشت 2191در همین رابطه، لنین در سال 

كه اولین بار سوسیالیسم را از تخیل به علم » (ماركسیسم)انگلس  تئوریهای ماركس و

ای محكم برای این علم ریخت و راهی را كه برای تكامل بیشتر و  تبدیل كرد و پایه

لیكن آنچه را كه لنین   ۵« .ساختمان قسمتهای مختلف این علم باید طی شود نشان داد

ای  مینامد، سالها بعد در جمله سوسیالیسم علمی« پایه محكم»در اینجا به عنوان 

چیزی نیست بجز  در مقام یك علمبه عبارتی ذات ماركسیسم . قصار توضیح میدهد

كه میكوشد بیان تئوریك روند دیالكتیكی « آخرین كالم در روش تكاملی علمی»

در  در مقام یك علمذات ماركسیسم . مبارزه طبقاتی جاری پرولتاریا را عرضه كند

 باید از آن در خدمت تعیین برنامه  كتیكی ماتریالیستی آن است كه میدیال واقع روش 

1۵3 



   

 

سیاسی دوران خویش و شرایط تغییر یافته و تغییر یابنده مبارزه طبقاتی، سود  

جنبش عینی کارگری  از که جدا« خودآئین»ماركسیسم اصال ً مبدأ ومرجعی . جوئیم

كه رها از هر « یح المسائلتوض»است و نه « بتواره»آن، نه یك . باشد، نیست

اوضاع و احوال تاریخی، برای هر تغییری در شرایط مبارزه طبقاتی، برای همه 

. چیز و هر چیز، پاسخ وکلیشه هائی از پیش و حاضر وآماده را در آستین داشته باشد

و اینكه همین رویكرد ژرف نسبت به مفهوم سوسیالیسم علمی، این شجاعت نظری 

ای  شد تا دریابد كه باسیطره امپریالیسم برجهان، دوران حزب تودهرا در لنین موجب 

دیگر به سر رسیده ولذا باید طرحی نو برای روزگاری  (مورد نظر ماركس)و انبوه 

 یعنی این تجدید. ای ومستعد فراکسیون حزب انقالبیون حرفه: نو، در انداخته شود

توانا  به روز رسانی و نظر درساختارحزب سیاسی پرولتاریا، درواقع به منظور

 .ساختن مارکسیسم، درادامه ی ایفای نقش آن بعنوان نظریه رهائی پرولتاریاست

از سویی دیگر، ناگفته پیداست رویكردی كه ماركسیسم را چیزی منجمد و لخته شده 

تصور خواهد « یك شكل همیشه ثابت»تلقی میكند، الزاماً رویزیونیسم را نیز به 

رویزیونیسم نیز نمیتواند یك شكل و فقط یك شكل الیتغیر داشته نمود؛ در صورتی كه 

، دوباره و (گیهای تئوریك پیشین و همان ویژه) باشد و در هر دوره به همان شكل پیشین

لذا چنین رویكردی آنچه كه در واقع فرایند زنده ی تاریخی است . چند باره ظهور كند

یعنی حركت ماركسیسم « شدن»نرو را همچون انتزاع ای در سكون می بیند و از ای

 .برزمینه شرایط دائماً تغییر یابنده و نو شونده مبارزه طبقاتی را نادیده میگیرد

انگاری محض است اگر تصور كنیم كه رویزیونیسم فقط در   به عبارتی دیگر، ساده

میتوانست و میتواند ظهور یابد و با شناختن  (برنشتاینیسم و یا منشویسم)یك شكل 

درهنگام ) .ایم شده« واكسینه»ریهای آن، دیگر برای همیشه در مقابل رویزیونیسم، تئو

دیدیم که این شکل ازرویزیونیسم تفاوت های اساسی بامنشویسم داشته  بررسی اتزویسم نیز

 چه پیش از كسب  -طبقاتی  مناسبات  وقفه   بر تغییرات بی بسخنی دیگر، بنا. (است
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مسائل نو به نویی پدیدار میگردد  -تاریا و چه پس از آن قدرت سیاسی بتوسط پرول

بعبارتی . ای خواهد شد كه موجبات ظهور رویزیونیسم در شكل و شمایل تازه به تازه

هیچ شكلی از رویزیونیسم بدون ارتباط با شرایط تاریخی مشخص مبارزه طبقاتی و 

م همیشه با مسائل گیهای رویزیونیس ویژهتواند پدید آید، برعكس،  ورای آن، نمی

اشكال  ؛ ولذا بلحاظ تغییرپذیری این شرایط،ای معنا دار دارد مشخص دوران، رابطه

 .بروز رویزیونیسم نیز متنوع خواهد بود

میان « ابدی»پس واضح است كه موضوع اینگونه نیست كه بتوان خط تمایزی 

زیرا هر . ماركسیسم و رویزیونیسم ترسیم كرد كه پیشاپیش معلوم و مشخص باشد

از اینرو پیشرفت و . خط تمایز خاص خود را دارا خواهد بودچرخه از ماركسیسم، 

ای دائمی است  حركت مبارزه طبقاتی و تغییر شرایط این مبارزه، مستلزم مبارزه

بر بستر شرایط تاریخی جدید و مسائل مشخص  تعریف مجدد این خط تمایزبرای 

 .جدید

ماركس در هنگام بررسی رویزیونیسم، مستلزم بدینسان دیده میشود كاربست روش 

« گردیدن»و دریافت آن در بافتار فرایند انضمامی « انزوا»نجات آن از چنگال 

لذا وضعیت مشخصی از مبارزه طبقاتی پرولتاریا، هم ماركسیسم . ماركسیسم است

مشخص و هم رویزیونیسم مشخص و نیز روابط مشخص میان این دو را تعریف 

رویكرد، پیدایش اشكال مشخص و گوناگون رویزیونیسم را به توسط تبیین این . میكند

مربوط به سیر مبارزه طبقاتی پرولتاریا،  نیازهای معینآن و از رهگذر  تاریخی

یا مفهوم )معنا در باب مفهوم ماركسیسم  های بی لذا از كلی گویی. توضیح میدهد

ای و ایستمند  ز چیزی سنگوارهدر یك كالم، ماركسیسم هرگ. ، فارغ است(رویزیونیسم

نیست بلكه سیر جریانی است كه در بطن زمان شكل میگیرد ولذا دارای بعد تاریخی 

سخن میگوییم، باید  (و یا از رویزیونیسم)از اینرو وقتی از ماركسیسم . مشخص است

 ه بار در وشن كنیم كه ر یعنی باید ابتداً . زمان، پرهیز كنیم از انتقال آن به سطحی بی
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در كدام برش از تاریخ مبارزه طبقاتی و یا كدام دوره تاریخی  ،وضعیت آن

ر واقع چیزی انضمامی است و چه، ماركسیسم د. مشخص، در حال بررسی هستیم

می بََرد یعنی در مرحله ها، در وضعیت خاصی بسر ع و دورانیك از این مقاط درهر

 .خاصی از تعین و تكامل قرار دارد

مبارزه طبقاتی پرولتاریا را همچون فرایندی ببینیم كه تغییر دائمی در  بعبارتی اگر

ثباتی، از خصوصیات طبیعی و ذاتی آن است، پس چگونه  شرایط آن، تحول و بی

بمانند  -كه در واقع بخشی از آن نیز هست  -میتوانیم آگاهی مالزم با این مبارزه را 

ناپذیر  ماركسیسم یك چیز بسته و نفوذلذا . چیزی ایستا و تغییر ناپذیر، تلقی كنیم

نیست بلكه گشوده است یعنی نفوذ شرایط متغیر و نوشونده مبارزه طبقاتی در آن، 

تصرف در هویت »این )اش تصرف مینماید و آن را دگرگون میسازد  دائماً در هویت

، به زنجیره «ذهنی»، امری دو سویه است، زیرا آنگاه كه نظریه به عنوان امری «دگر

نیروهای عینی تاریخ وارد میشود و در آن دگرگونی ایجاد میكند، در واقع در 

 (.، تصرف كرده است«عین»هویت ِ

خالصه آنكه، هیچ چیز بیشتر از این مخالف روح دكترین ماركس و شیوه تفكر 

ای  ها آنها را از زمینه تاریخی تاریخی نیست كه در هنگام بررسی پدیده -دیالكتیكی 

. د بسازیماند جدا كرده و از آنها طرحهای مجرد، مطلق و منجم ل گرفتهكه در آن شك

 ظهور ماركس همچنان دوام دارد همانا سنّت های غیر بعبارتی آنچه كه پس از

و از آنجمله فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا و  -ها  ای بوده كه بررسی پدیده تاریخی

لیكن مشكل این . نگرد نضمامی نمیای ا را بگونه -ماركسیسم بعنوان جزئی از آن 

یعنی در زیر همه . نگرد می« ایستا»تفكر آن است كه به ماركسیسم به چشم امری 

جنب و جوشها و مبارزات نظری در درون حزب، حقیقتی كامل و مطلق، همیشه 

بزیرعالمت  كوشد آنرا یابد كه یكطرف منازعه می ای و منجمد را می ثابت، كلیشه

 لذا . نگاه دارد پیشین و الیتغییر  بهمانگونهف دیگر میخواهد آن را سوال بکشد و طر
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آنچه كه این تفكر كم دارد اصال ً مفهومی از ماركسیسم به عنوان فرایندی تضادمند، 

بعبارتی نكته اصلی آن است كه . جو و دگرگون شونده است یعنی فرایندی تكامل

و به عنوان چیزی نگاه كنیم كه بر  «فرایند»حركت ماركسیسم را باید به چشم یك 

یعنی به آن به چشم چیزی بنگریم كه نه . بستر تاریخ و در طول زمان، سیر میكند

 .دستخوش دگرگونی نیز هستتنها فاعل دگرگونی، بل 

بدانیم که دراین  آنگاه که به فرایند جنبش انقالبی پرولتاریا می نگریم باید بیک سخن،

بل همه . ا اندامواره دیالکتیکی، هیچ جزء ای ایستا نیستبزرگ واین کلیت ی ۀزنجیر

هستند و هم درکنش و واکنش دائمی نسبت به « جنبا»این اجزاء هم ازدرون 

 :، در تغییر و دگرگونی اند«گردیدن » و « شدن»یکدیگر، در حرکت وسیالیت، در

 طوفان اگرساکن بدی، گردان نبودی آسمان

 هت جنبان شودجهت این شش ج زآن موج بیرون از

 وآن خشک چون آتش شود، آتش چوجان هم خوش شود

 آن این نباشد، این شود، این آن نباشد، آن شود

ای  نگریستن به حركت این پدیده و این فرایند، شیوه نافلسفیمخلص کالم آنكه، شیوه 

، در نافلسفیبرخوردهای ! نیست« كارساز»نامناسب و ناكافی است و از اینرو 

 .، دچار كاستی و سستی استبهترین حالت

یك شكل همیشه »انگارانه كه رویزیونیسم را در   لیکن در مقایسه با این رویكرد ساده

یعنی . تر نیز وجود دارد درنظر میگیرد، رویكردی بمراتب عقب افتاده« ثابت

 :رویكرد خطرناكی كه در تعریف استالین از رویزیونیسم ارائه میگردد

های ما باقی بمانند، نمیتوان به  درون صف دشمن طبقاتیمأموران تا زمانی كه »

، رویكردی دقیقاً همانند ازسوی ایرج یا ،1«... مبارزه حقیقی علیه آنها دامن زد

رویكردی كه  -!«رویزیونیسم همانا بورژوازی است درلباس سوسیالیسم»:آذرین

 ، بلكه عناصرندا متوهمرا نه جناحی از حزب انقالبی طبقه كارگر كه  رویزیونیستها 
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كه « دشمنان طبقاتی»به دشمن، و به یك كالم « خود فروخته»و « متخاصم آگاهانه»

رویكردی كه . اند، تعریف میكند برای فریب كارگران انقالبی به لباس دوست درآمده

جریانی که در درون ماركسیسم و حزب )تفاوت ماهوی و كیفی میان رویزیونیسم 

جریانی كه آشكارا به بورژوازی گرویده )« امپریالیسم -سوسیال »و  (انقالبی قراردارد

 .را درك و فهم نمیكند و هر دو را با یك چوب میرانَد (است

 میداند، متمایل به ومبرا از هرگونه خطا« دانای کل » را  وانگهی، پنداشتی که خود

زایش قلو بعبارتی، تمایل به اف تلقی کند، یا« دشمن طبقاتی»آنست که دیگری را  

 را بهمراه خواهد« دگر»تمایل به کاهش افراطی نقش  آمیزنقش و جایگاه خویش،

 .آورد

لیكن آنگاه كه چنین رویكردی با جاه طلبی روشنفكر تشنه قدرت گره میخوَرد، دیگر 

 آگاهی ستیزی، یا به بیان دقیقتر، دشمنی با مبارزه نظریآور نخواهد بود كه  تعجب

ای كه بنابر  خصیصه. گر شود ترین خصیصه آن جلوه برجستهوترین  به عنوان طبیعی

اش  اوضاع و احوال مختلف و مقتضیات زمانه، هر چند اشكال آن و یا درجه خشونت

ممكن است تغییر كند، اما مضمون سانسورگرا، حذف گرا و خشونت بار آن همچنان 

بش، در این برخوردهای باز و رو به تمامی جن. یابد حفظ میگردد و استمرار می

، بایكوت «دارودسته سازی»رویكرد هیچ جایگاهی ندارد بلكه شیوه مورد عالقه آن، 

بجای نقد مستقیم و رودرو، پچ پچ كردنهای درگوشی . و منزوی ساختن منتقدین است

ای كه امكان هر گونه دفاع  در مزمت مخالفین، سم پاشی موذیانه علیه مخالفین بگونه

 !است -بوروكراتها -این تیپ از اشخاص « هارت اصلیم»را ازآنان سلب كند، 

بنابراین وهمانگونه که دیده میشود تعریف آذرین از رویزیونیسم هیچ ربطی به آراء 

از آن، کامالً  برداشت استالینیانگلس، لوکزامبورگ و لنین نداشته بلکه با 

ی نسبت به واینکه سخن گفتن آذرین درباب گسست ازبرداشتهای استالین. هماننداست

 !مارکسیسم، صرفاً یک ادعای توخالی است و بس
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لیکن دریک جمعبندی ازاین مسأله باید گفت تا زمانی كه سرمایه بمثابه یك رابـطه 

اجتماعی از میان نرفته باشد، رویزیونیسم الجرم بازتولید خواهد شد و بازیگران 

تا زمانیكه . ند گرفتبسیاری بدون كارت دعوت، اجرای این رل را به عهده خواه

ماركسیسم به چیزی بالموضوع تبدیل نشده باشد، ناگزیر داغ این تضاد درونی و 

این به معنی آنست كه در چارچوب حزب . را بر پیشانی خود خواهد داشت  ادواری

گریخت، نه آن را « هیوالی شقاق در وحدت»انقالبی پرولتاریا، نه میتوان از این 

ن پرید؛ بلكه باید از آن استقبال كرد، با رویزیونیسم مبارزه دور زد و نه از روی آ

آن  خود (و تا زمانیكه)نظری نمود، ازاو کام گرفت وبه اوکام بخشید، ودرصورتیکه 

نه فقط به این دلیل كه امكان . دچار جهش كیفی نشود درحزب انقالبی با او باقی ماند

بلكه به این خاطر نیز كه شكل جلوگیری از پدیدار شدن رویزیونیسم وجود ندارد، 

« یار ِجفاکار» بیک کالم، این . تواند بود« زایش»و « بركت»گیری آن، سرچشمه 

، که ازهوای او نه میتوان دل َکند و گسست و دوان دوان «طبیب ِ خونریز» واین

دورشد، نه میتوان در وی کامالً غرقه گشت و یگانه شد؛ بلکه برای حفظ ِخود از 

 .تنگ درآغوش کشید و نیز ضداش شد را او گزندش، باید

نكته دیگر آنكه، هر جا كه موضوع اختالفات و مباحث در درون حزب پرولتری 

مطرح است، ترتسكی، بتلهایم، سوئیزی، مساروش و دیگران، قاطعانه علیه سركوب 

سخنانی نظیر جمله مشهور . مبارزه نظری بتوسط استالینیسم، موضع میگیرند

مثالً بتلهایم . ، به اشكال مختلف واگو میشود«بگذار صد گل بشكفد»مائوتسه دون 

درتوضیح این حقیقت که پیشرفت نظریه ازطریق رقابت درفضایی بازامکان 

بحث و تبادل نظر آشكار و وسیع است كه به ماركسیسم »: پذیرمی گردد، مینویسد

انترالیسم دمكراتیك احترام به س تنها،»: عنوان میسازد؛ او7«امكان پیشرفت را میدهد

به كسانیكه از نظرگاههای صحیح دفاع  -بشرطی كه دمكراسی جنبه غالب آن باشد  -

 میكنند و در اقلیت هستند امكان میدهد كه، در صورت داشتن جرأت حركت برخالف 
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 1«.جریان، صدای خود را به گوشها برسانند

وسط استالین بی گمان به سخنی دیگر، سرکوب خشونت بارمبارزه ایدئولوژیک بت

اخالقاً سزاوار سرزنش و حتی نفرت است اما نكته اینجاست كه هیچیك از معترضین 

دیالكتیك درونی »به کرداراستالین، این موضع گیری خویش را از توصیف واقعیت 

با سركوب مبارزه )ها  بعبارتی از آنجا كه این مخالفت. ، استنتاج نمیكنند«ماركسیسم

 جایگاه مهم و ضروری رویزیونیسم، مبتنی بر درك و فهم (قدیننظری و حذف منت

درصورتیکه اینجا صحبت . نیست، شكل شماتت اخالقی حسرت بار بخود میگیرد

محكوم »چه، صدور داوری اخالقی و . صرفاً بر سر اخالقیات انتزاعی نیست

 چرایی و  توضیح علمیصرف سركوب مبارزه نظری، یك چیز است و « نمودن

 !تایج مخرب چنین اقدامی، یك چیز دیگرنیز ن

 -سوسیال »وانگهی، عدم درك آنها از تفاوت كیفی و ماهوی میان رویزیونیسم و 

، در واقع امر تشخیص و قضاوت در باب موضوعی بس با اهمیت را «امپریالیسم

از حزب انقالبی و « اخراج»و آن اینكه اقدام به . مخدوش و حتی ناممكن میسازد

 ، درچه وضعیتی درست است و در چه وضعیتی نادرست؟«ملجدایی كا»

ای قرار  ، در مقابل پرسش تعیین كننده«بگذار صد گل بشكفد»به سخنی دیگر، ایده 

دریک حزب « امپریالیستی -سوسیال »آیا ارائه دیدگاههای : میگیرد مبنی بر این كه

 محسوب میشود؟« شكفتن گل»انقالبی، به معنی 

هایی  باید فهم شود آن است كه تا آنجائی كه موضوع مربوط به ایدهبنابراین آنچه كه 

ها بیانگر  حتی اگر این ایده -است كه هنوز در چارچوب ماركسیسم قرار دارد 

؛ چرا كه وجود «بشكفد»كه ( و باید اجازه داد) میتواند -توهمات رویزیونیستی باشد 

 اما تعارض یاد. طبیعی است اختالفات و تعارض در درون ماركسیسم ، امری كامال ً

لذا چارچوب و كادر ماركسیسم دارای . شده، تعریف و محدوده مشخصی دارد

 سازد؛  خطوط قرمزی نیز هست كه عبور از آن، ادامه كار مشترك را غیرممكن می
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و دفاع آشكار « امپریالیستی -سوسیال »های  یعنی آنگاه كه صحبت بر سر ارائه ایده

بلكه در واقع سر باز كردن دملی « شكفتن گل»ت، این دیگر نه از بورژوازی اس

چركین و جاری شدن چرك و خونابه آن است؛ امری كه جا و مكان آن مسلماً در 

اخراج یا جدایی كامل فكری و تشكیالتی از : حزب انقالبی طبقه كارگر نمیتواند باشد

 .آنان، نه کمتر و نه بیشتر

 و« بگذار صد گل بشكفد»ارزه نظری، از زاویه بیك كالم، مخالفت با سركوب مب

، از آنجائی كه سیالیت («لزوم وجود دو گرایش درحزب»نیزسخن گفتن از

هوی میان رویزیونیسم وگرایش به پختگی رویزیونیسم، ونیز تفاوت ما (تغییرپذیری)

واقع بمنزله مرزبندی با رویزیونیسم را فهم نكرده است، در« مپریالیسما-سوسیال»و 

وپاسیفیستی است ومبین نگاهی  راستاستالینی از موضع رویزیونیسم   پچ

به . ، به مساله ای به این بزرگی و با این درجه ی اهمیت«گل وبلبلی»احساساتی و

شاید بتواند مکملی برای یک توضیح علمی « گل وبلبلی»عبارتی استفاده از ادبیات 

 .د بودازاستالینیسم باشد، اما قطعاً جایگزین آن نتوان

بیك سخن، بلتهایم و دیگران، نسبت به سركوب مبارزه نظری بتوسط استالینیسم از 

خیزند، اما همگی  خود انزجار نشان میدهند و از لزوم دمكراسی حزبی به دفاع برمی

را مرتبط با برداشت « سركوب»آن فرو میمانند و این  علمیاز بررسی 

 .یسم، تلقی نمیكنندرویزیونیستی استالینیسم از مفهوم رویزیون

 

 تردید لنین در صحت نظریه خویش

ممكن است نوشته حاضر از این بابت مورد انتقاد واقع شود كه نویسنده كوشیده است 

را، به نام لنین « ای حزب انقالبیون حرفه»تا رویكرد خاص خود درباب نظریه 

اتهام  این. نموده است« مصادره به مطلوب»وی را به نوعی عرضه كند و آراء 

 خصوصاً بااین ادعا نیز میتواند توجیه و تقویت شود كه لنین هرگز و در هیچ كجا به
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نفی » ، «قانون دیالكتیكی تكامل آن» ، «فراگرد شدمان ماركسیسم» مطالبی از قبیل  

، نپرداخته و حتی یكبار و محض نمونه، در «جهش دیالكتیكی» ، «و سپس نفی نفی

 .استفاده نكرده است  طالحاتی  فلسفیاین رابطه از چنین اص

كه در چند  -لیكن در پاسخ باید گفت كه روند عمومی و خط سیر استدالالت لنین 

 -مقاله وی آمده و در نوشته حاضر نیز مورد بررسی و نقل قول واقع شده است 

درحقیقت نشانگر آن است كه این موضوع درسطح اقتصادی و همچنین سیاسی و لذا 

لیكن واقعیتی . اش، بتوسط خود لنین تئوریزه و پیگیری شده است عملی استنتاجات

غیرقابل انكار است كه لنین در هیچ كجا پرتو روشنگرانه فلسفی، بر نظریه و 

 .فرایافت سازمانی خود، نیفكنده است

به عبارتی دیگر، آنچه كه ازسوی لنین در پرده ابهام رهامیشود این حقیقت راشامل 

، نه فقط کلی ترین قانون تكامل طبیعت، جامعه و تفكر است، «كتیكدیال»میشد كه 

لیكن نظریه . بر سیر حركت خود ماركسیسم نیز فرمانفرماست (این قانون)بلكه 

، چنانچه در سطح اقتصادی و سیاسی فرو نمانده بلكه به «ای حزب انقالبیون حرفه»

بار را به ارمغان داشت گیری پر بلندای خرد فلسفی صعود میكرد، آنگاه این نتیجه

اجبار معبری محسوب میشود كه ماركسیسم در  یگانههمچون « نفی مضاعف»: كه

این همان نقطه اوج فرایافت علمی و تاریخی تلقی . تا از آن عبور كند، والغیر است

یعنی . انجامد سیر این حركت تكاملی، می قانون مطلقمیگردد كه به آشكار ساختن 

جامعیت می ، «ای حزب انقالبیون حرفه»ریه لنین درباب همان چیزی كه به نظ

ای و  توده»درباره احتمال كارآمد بودن احزابی با ساختار « تردید»و هرگونه  بخشد

 .زداید را بكلی می« بدون فراكسیون

و برخالف كوته فكران خرده بورژوا همچون ایرج آذرین كه منكر اهمیت  -لیكن 

درست همین ناشناخته ماندن بعد فلسفی  -قالب هستند حیاتی رابطه میان فلسفه و ان

  بر مبنی)اش  انقالبی استنتاج عملی سیر حركت ماركسیسم، لنین را از درك اهمیت 
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بازداشت ولذا نسبت  به خصلت عام و جهانشمول فرایافت  (ای حزب انقالبیون حرفه

گشوده میدید كه ؛ بطوری كه این امكان را همچنان دچارتشکیک و تردید شدخود، 

« تردید و دودلی ِ »بارزترین گواه این . حزب مدل آلمانی نیز بتواند كارساز بیافتد

حزب آلمان « شوونیستی -سوسیال»لنین، بهت و حیرت او بود آنگاه كه با اطالعیه 

شوروی به آن اشاره نموده واز  امری كه بسیاری ازتحلیل گران اتحاد. روبرو شد

 :، درباره آن مینویسد«ر انقالبجب»جمله جان ریز در 

الملل دوم  وقوع جنگ جهانی اول برای لنین مایه شگفتی نبود اما فروپاشی بین»

گمان برد نسخه ضربه چنان سخت بود كه لنین . ای تمام عیار بر او وارد آورد ضربه

، روزنامه حزب سوسیال دمكراسی آلمان، كه اعالم میداشت [«به پیش»]فورورتس 

اند  به اعتبارات جنگی قیصر آلمان رأی مثبت داده. دی.پی.گان پارلمان اسكه نمایند

 «.جعل و فریبی بیش نیست

به لنین و ناباوری او، فقط یك « ضربه تمام عیار»بعبارتی وارد شدن این ُشك و این 

نظریه خود  ارزش عام و جهانشمولمعنا میتوانست داشته باشد؛ و آن اینكه وی به 

واین امردر واقع ودقیقاً نتیجه ی . می ورزید« تردید»در آن  -دستكم  یا، -واقف نبود 

 .عدم تجرید ِهمان قانونی بودکه درفوق گفته شد

بدیگر سخن، هر چند كه لنین در انتخاب مسیر مبارزه در روسیه، كامال ً مصمم بود 

می رفت و نه تن به « آسان گیری در شرایط عضویت »و بهیچ وجه نه زیر بار 

اما در برخورد به وضعیت آلمان، از چنین عزم راسخی . میداد« ی طلبیآشت»

رویزیونیسم از حیطه داخلی « خروج»به عبارتی لنین از یكسو . برخوردار نبود

ماركسیسم و حزب پرولتری را پیش بینی میكرد، و از سوی دیگر دچار این تردید و 

لیكن به همان  -ری دیگرهر چند از مسی -دودلی بود كه ممكن است حزب آلمان نیز

و اینكه نقصان فلسفی یاد شده در فوق، چنین تردید و توهمی را . هدف مطلوب برسد

 ظاهری اما  های  واقعیت این اشتباه درعین حال از طریق . در لنین ایجاد كرده بود
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بعبارتی دیگر، غول پیكر بودن حزب انقالبی آلمانی . ای نیز، دامن زده میشد فریبنده

ا سه میلیون عضو كارگر، پیش بینی وقوع جنگ امپریالیستی و موضع گیری ضد ب

جنگ تمامی گرایش های موجود در حزب مزبور در كنفرانسهای انترناسیونال 

رمقی تئوریك رویزیونیسم آلمانی و سخنان كائوتسكی درباب اینكه  كپنهاگ و بال، بی

و مهر تأیید لوکزامبورگ « ستستاد كل بدون ارتش ا»رویزیونیسم در آلمان همانا 

بر چنین سخنانی، و باالخره یكپارچگی فریبنده حزب آلمان، همه و همه، عالئمی 

. شد (یعنی سیرواقعی امور) اساسی تر ظاهری بوده که پرده پوشِ  واقعیتی ذاتی تر و

این ظواهر توهم زا به قدری واقعی نما و قانع کننده بنظرمی رسیدکه بزرگترین 

انقالبی رامی فریفت و لنین رانیز به كار آمد بودن حزب آلمانی امیدوار می متفکرین 

 .ساخت

، همه این امیدهای واهی و این 2924اوت  4اما خود سیرامورواقعی یعنی رخداد 

فراسوی هرتردیدی، و با بیرحمی و  در خوش بینی ها را در معرض باد قرار داد و

سیر تكامل جنبش انقالبی طبقه كارگر، در م« تفاوت»خشونت تمام، گوشزد كرد كه 

دردوران ) ای كه امكان پذیر باشد، در مورد ساختار حزب پرولتری در هر زمینه

بمثابه )چه، دراین دوران، سیر پیشروی ماركسیسم . هرگز ممكن نیست (امپریالیسم

، از منطق خاص، قطعی، یگانه و (بخشی از فرایند مبارزه طبقاتی پرولتاریا

است؛ ثابت كرد این امر كه «نفی مضاعف»پیروی میكند كه همانا  جهانشمولی

نیست بلكه « فرضیه»ای حركت میكند، یك  ماركسیسم تحت الگوی دیالكتیكی ویژه

است؛ مخصوص به حزب سوسیال دمكرات روسیه نیست بل جهانشمول  واقعیت

را  «استثناء»ی تعیین شده از سوی خود، هیچگونه «قاعده»است، بطریقی كه بر 

 -سیاسی ، از خصلتی کامال ً (فلسفه)تابد؛ و بطریق اولی، ثابت كرد كه شناخت  برنمی

 .برخوردار است عملی

 آن  اصیل به  و ، پاسخی عمیق 2924اوت  4واقعه  فلسفی به  یک کالم، پاسخ  در

112 



   

 

 .محسوب می شد که لنین از انجام آن سر باز زده بود

 برما -بنابر روندی خودبخودی و کور -« لکتیکدیا»به تعبیری دیگر، یا گردونه 

چه، آنگاه كه قوانین ! مسلط میشود وسرنوشتمان رابه بازی می گیرد، یا ما بر او

منطق آن، مورد شناخت قرار گیرد؛ آنگاه كه قانون عام  حركت مبارزه طبقاتی و

رت چرخه ماركسیسم به آگاهی راه یابد، دست انسان باز میشود تا بجای آنكه بصو

دست و پا بسته در سیر حركت امور قرار گیرد و غافلگیر شود، بتواند مسیر درست 

؛ بتواند روند وقایع را از پیش رفتن در راستای خطوط معینی گزینش كندرا 

بازداشته وسرپیچی کند و خطوط دیگری را تجویز نماید؛ یعنی پیشگیری یا عالج 

 .وقایع نامطلوب قبل از وقوع

ست که ذهنیت انقالبی به عینیت رخدادها رسوخ می کند و یخ های آری، بدینسان ا

امری كه گویای آن است كه بلندای آزادی عمل انسان تا . تقدیر را ذوب می گرداند

عرش رابه  -با زبان حافظ  -چه حد رفیع است؛ وامکان میدهد تا فریاد پرولتاریا

 :لرزه بیافکند

 چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد

 آنم كه زبونی كشم از چرخ فلكمن نه 

 :یا، باکلمات مولوی

 بازآمدم چون عید  ِنو تاقفل  ِزندان بشکنم

 دندان بشکنم وین چرخ ِمردمخوار را چنگال و

 می خورند کاین خاکیان را هفت اختر ِ بی آب را

 هم آب برآتش زنم، هم بادهاشان بشکنم

 چرخ ار نگردد گرد ِدل، از بیخ  و اصلش برَکنم

 ن اگردونی ُکنَد، گرون ِگردان بشکنمگردو

 یعنی دفاع از نظریه حزب  -مخلص کالم، رزالوکزامبورگ در ارتكاب این اشتباه 
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هر ماركسیست دیگری از نسل او مرتكب . تنها نبود - (در دوران امپریالیسم)ای  توده

خی از قانون چرا كه پرولتاریا تا آن زمان، فاقد هر گونه تجربه تاری. همین اشتباه شد

« فلسفی»حتی لنین نیز به دلیل نادیده گرفتن جنبه . دیالكتیكی حركت ماركسیسم بود

ای، یقین قطعی نداشت ولذا در  سیر این حركت، در ناكارآمد بودن ساختار حزب توده

برعكس، لنین . نقد چنین رویكرد نادرستی هرگز با رهبری حزب آلمان درگیر نشد

سانترالیسم و »مان انتشار مقاله لوکزامبورگ موسوم به یعنی از ز) 2934از سال 

تا سال  (نگاشته شده بود« ای حزب انقالبیون حرفه»ای كه در نقد ایده  ، مقاله«دمكراسی

در حقیقت در  (كائوتسكی و لوکزامبورگ)، در مقابل حمالت تئوریك آلمانها 2924

به عبارتی لنین، هر چند . قرار داشت و هیچ پاسخی به آنها نداد« تدافعی»موقعیت 

پیمود، لیكن حمالت مكرر  كه همچنان مسیر در پیش گرفته از سوی خود را می

قرار . را به خود، تاب می آورد و دم نمیزد (بویژه كائوتسكی)رهبری حزب آلمان 

و حتی منفعالنه، فقط به سبب آن بود كه « موقعیت تدافعی»گرفتن لنین در این 

امری كه اعتماد بنفس لنین در . فلسفی، مجهز نشده بود نظریه حزبی وی به سالح

دست زدن به ضد حمله، علیه رهبری حزب آلمان را كاهش میداد و تردید وی در 

 .اش را، استمرار می بخشید باب صحت و جهانشمول بودن نظریه

که رزالوکزامبورگ و دیگر ماركسیستهای هم عصر او به سبب این  به این سان بود

، هزینه سنگینی را پرداخت نموده و «تردید»و لنین نیز به خاطر این  ،«اشتباه»

آلمان و اروپا، هر كس سهم  2924اوت  4در وقوع فاجعه : سزای آنرا می بینند

 !برد خودش را می

دفترهای »بلكه حتی پس از  2924اوت  4بهرتقدیر، لنین نه فقط پس از رخداد 

ت بنیاد فلسفی سیر حركت ماركسیسم را ، باز هم این گام به پیش در شناخ«فلسفی

به عبارتی تحلیل . رها میكند« نیمه تاریك»برنمیدارد و نظریه خود را بصورت 

 ارائه شده از سوی لنین علیرغم آنكه بیانگر نبوغ درخشان اوست، اما فاقد انكشاف 
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 است؛ زیرا شناخت منطق عام این حركت، همچنان جامعیتبه حد مكفی، یعنی فاقد 

 .گی پنهان میمانَد درپس پرده ی ابهام و تیره

. ختم نمیشد (2924اوت  4یعنی وقوع رخداد ) اماهزینه این فقدان، فقط به همین جا

در این مورد  -بلكه مضافاً به معنای آن بود كه جنبش انقالبی پرولتاریای جهانی 

باز زدن لنین  چه، سر. همچنان بدون سالح نظری قاطع، باقی بماند -بسیاربا اهمیت 

ی سازمانی اش، ریشه های این نظریه را محکم  از شناخت مبانی فلسفی نظریه

ضعفی که بعدها نیز معنا و اهمیت نظریه او در باب رویزیونیسم را به كلی . نکرد

در ورطه خطر تحریف افكند، یا به خاك مساعدی برای رشد هر نوع تحریف ازآن، 

جامعیت و انسجام علمی درتبیین دیالكتیك انقالب بعبارتی این فقدان . مبدل گردید

سرکوب وحذف ) به برخوردهای استالینی (مرگ او پس از)پرولتاریایی، نه فقط 

 -میدان داد، بلكه پس از استالینیسم نیز موجب شد تا نظریه بدیع لنین  (فیزیکی منتقدین

ف، بی دفاع درمقابل هر نوع كج فهمی و تحری -بویژه در باب مفهوم رویزیونیسم

پوپولیسم »، )!(«رویزیونیسم یعنی بورژوازی درلباس سوسیالیسم»ازآنجمله : شود

 .و غیره)!!!(«رویزیونیسم پوپولیستی ِسوسیال امپریالیستی»، )!!(«رویزیونیستی

به بیان دیگر، مقاالت كوتاه و پراكنده لنین در واقع به منزله بررسی نامنظم و 

تعیین كننده بود كه او متأسفانه هرگز به پردازش مجدد نامرتب از مفهومی تازه اما 

شاید به این خاطر که او تصور می کردکه همه .) ویك كاسه نمودن آن اهتمام نورزید

مبارزین پرولتری اینک که همه چیزروشن شده بود موضوع راکامال ً فهم کرده اند؛ 

ذشته، بر زخم وهمچنین دیگرنمی خواست با بازآوری موضوعی تلخ و مربوط به گ

لوکزامبورگ نمک بپاشد؛ و نیزنمی خواست موقعیت تروتسکی درمقابل استالین را تضعیف 

 (.نماید

، (در بعد فلسفی آن)وانگهی، ازآنجائیکه لنین ازکاوش درمعنای فنی رویزیونیسم 

 بنیادین فلسفی  حزبی جدید او مجهز به تخته سنگهای  بازمی مانَد، ساختمان نظریه 
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 را، وی  فرایافت چشمگیر و خالقانه  ضعفی كه این بنا را سست نموده یعنی  نشد،

اعتبار كرد و در محاق فرو برد؛ لذا سبب شد که همان حد از روشنی  مقدار و بی بی 

عصران  طریق همارزش ارائه شده از سوی وی، چه از با و شناخت نسبی اما بسیار

كی كامل فرو رود و بكلی متروك شود؛ های بعدی، دوباره به تاری او و چه طی دهه

رویزیونیسم همان بورژوازی در لباس سوسیالیسم »یا، از طریق گفتاری همچون 

بنابر . )در واقع چنان مخدوش و تحریف شود كه دیگر قابل بازشناختن نیست« است

م بین آنچه كه در این نوشتار در باب مفهوم حقیقی رویزیونیسم گفته شد من دیگر لزومی نمی

كه حكمت و آذرین خودشان « رویزیونیسم پوپولیستی»ای همچون  پایه های بی درباره نظریه

 (.را یك عمر با آن سرگرم كرده بودند، سخن بگویم

خالصه آنكه، به نظریه لنین بایدهمچون نور اولیه ای نگریست که از درز پرده، پی 

پنهان این فرایند بارقه های درخشانی که میکوشد سویه . کشف چیزها آمده است

لذا با گره گشایی فلسفی . را، روشن سازد (بسوی رهائی یعنی مبارزه پرولتاریا)کلیت 

یا بعبارتی، با عرضه تئوری گشتاورد  -از سیر حركت ماركسیسم بتوسط این قلم

كاری  -در دوران امپریالیسم  مارکسیسم بعنوان بعد ِتاریک نظریه رهائی پرولتاریا

امری كه . گر ادامه دادنش در همان مسیر نگرش لنین و تكمیل آنصورت نپذیرفته م

لنین را بر بنیادهای فلسفی محکم و مطمئن قرار « ای حزب انقالبیون حرفه»نظریه 

ای كه دیگر امكان ترك و  میدهد كه خود او از فراهم ساختن آن، باز مانده بود؛ بگونه

م مطرح شدن جنبه جدیدی از امری كه به مفهو. تحریف آن به سادگی میسر نباشد

دیالكتیك ماركسیستی، و ایجاد رابطه نوینی میان فلسفه و انقالب است و با این سخن 

 :ماركس به سهولت رابطه برقرار میكند

یابد، پرولتاریا نیز در  همانگونه كه فلسفه در پرولتاریا سالح مادی خویش را می» 

 .«فلسفه سالح معنوی خود را خواهد یافت

 تناقض  آگاهی طبقاتی»این شناخت، درعین حال، بحث پربارلوکاچ درباب ی، وانگه

11۵ 



   

 

 .رابه نتیجه منطقی اش می رساند وآنرا تکمیل می کند« بار پرولتاریا

وسرانجام الزم به ذکراست آنچه که دردفتر حاضر و بویژه درفصل اول آن، درباب 

آورده شده است،  (قولهای خودشازطریق ارائه نقل )مفهوم رویزیونیسم ازدیدگاه لنین 

. شده بودمطرح  2012عیناً ازسوی نگارنده این سطور درجزوه ای مربوط به سال 

طبقه  (کمونیستی)رویزیونیسم بمثابه جناحی ازحزب انقالبی  یعنی تفسیرلنین از

 -سوسیال»آن، و تفاوت ماهوی رویزیونیسم با« پختگی»کارگر، گرایش به

نین نظریه ای برای کسانی که درجریان مباحثات آن دوران ازاینرو چ. «امپریالیسم

بااین تفاوت که موضوع موردنظر، درآن زمان وآن . قرارداشتند، نظریه ای آشناست

جزوه، صرفاً درهمان محدوده ای مطرح شده بودکه لنین مورد نظر قرارمیدهد و نه 

 .بیشتر، ونه بعد فلسفی ِآن

 

 مبورگهشدار نادیده گرفته شده رزالوکزا

در )موضوع بسیار با اهمیت آن است كه واكنش لنین در مقابل ظهور رویزیونیسم 

دو ، و طرح وی در باب سختار حزب طبقه كارگر، در واقع دارای (دوران امپریالیسم

 .بود نكته

ای را در مقابل نظریه حزب  وی از یكسو و بدرستی نظریه حزب انقالبیون حرفه

از طریق محدود ساختن پایه  -دهد تا رویزیونیسم را ای مدل آلمان قرار می توده

ای رامطرح  قابل مهار گرداند؛ و از سوی دیگر نظریه -اش در درون حزب  مادی

 -وآن اینکه . میکند را ایفا« مهار» می سازدکه به زعم وی نقش مکمل ِ این 

برخالف دموکراسی ای که برطبق نظرمارکس وانگلس در حزب آلمان وجود داشت 

مقابل كل حزب  حد و حصر برای كمیته مركزی در لنین با قائل شدن اختیارات بی -

، سعی دارد كه پروژه كنترل رویزیونیسم (مقابل كمیته مركزیو شخص دبیركل در)

 .را استحكام بخشد و تكمیل كند
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، هر دو نكته (2934سال )« سانترالیسم و دموكراسی» رزالوکزامبورگ در مقاله 

و اینكه دیدیم كه نقد لوکزامبورگ در . ی لنین را مورد نقد قرار میدهدنظریه حزب

، در واقع «ای انقالبیون حرفه»باب نكته اول ِ رویكرد لنین، یعنی حزب متشكل از 

اما در اینجا الزم است نكته دوم نظریه حزبی لنین و نقد عمیق و . اساس بود نقدی بی

. ای قرار دهیم را مورد بررسی جداگانه مانندی كه رزا از آن ارائه كرده بود بی

بویژه آنكه اهمیت تامل در باب این جنبه از انتقاد رزا به لنین، از آنجا برجسته 

میشود كه چنین ضعفی در نظریه حزبی لنین، اگرچه در دوران حضور خود او، 

اش را كامال ً آشكار نمیسازد لیكن در دوران  عوارض و نتایج خسارت بار و مهیب

ط استالین بر حزب بلشویك است كه به عینه ثابت میشود چنین رویكردی قادر تسل

 .است چه ضربات سنگینی بر پیكر جنبش انقالبی پرولتاریا وارد سازد

بعبارتی دیگر میتوان گفت پافشاری لنین بر لزوم آنچه كه لوکزامبورگ آن را 

عملكردهای  مینامد، به واقع در را به روی« اقتدار افراطی كمیته مركزی»

 .استالینیستی میگشاید و راه آن را هموار میسازد

، مربوط است به جنبه هائی از كتاب لنین 2934لیكن نقد لوکزامبورگ در سال 

 :رزا مینویسد.  «یك گام به پیش، دو گام به پس»موسوم به 

یك »: ترین رهبران و فعالین ایسكرا تحت عنوان كتاب رفیق لنین، یكی از برجسته»

، نمایشگر سیستماتیكی است از نظرات فراكسیون «م به پیش، دو گام به پسگا

این نظریه كه در آنجا با . طرفدار تمركز افراطی در حزب سوسیال دمكرات روسیه

ای  رحمانه قاطعیت و روحیه مصممانه كم نظیری بیان شده است، نظریه تمركز بی

یجاد گروههای جدا از همی از از یكسو انتخاب و ا: است كه اصل زیر را بنا مینهد

انقالبیون فعال و برجسته در مقابل توده های سازمان نیافته ی اگر چه انقالبی كه 

اند؛ از سوی دیگر یك انضباط شدید، كه مراكز رهبری حزب  احاطه كرده[ را]آنها 

 . بنام آن مستقیماً و قاطعانه در تمامی كارهای سازمانهای محلی حزب دخالت میكنند
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كافی است متذكر شویم كه، طبق تز لنین، كمیته مركزی حزب سوسیال دمكرات 

های محلی حزب را سازمان داده، و در نتیجه به  روسیه مثالً  حق دارد همه كمیته

گرفته تا لیژ  (سوئیس)تعیین تركیب اعضاء مؤثر تمامی سازمانهای محلی، از ژنو 

بپردازد، به ( سیبری شرقی)یركوتسك گرفته تا ا (سیبری غربی)، از تومسك (بلژیك)

ای تحمیل كند، بدون فراخوان درباره انحالل  های از قبل تهیه شده همه آنها اساسنامه

و تشكیل مجدد آنها تصمیم بگیرد، بطوری كه سرانجام كمیته مركزی بطور 

غیرمستقیم خواهد توانست تركیب مقامات عالی حزب و تركیب كنگره را تعیین 

و تمامی  ترتیب كمیته مركزی بصورت یگانه هسته فعال حزب، بدین. نماید

 9« .گروهبندیهای دیگرفقط بصورت ارگانهای اجرایی آن درخواهند آمد

 :لوکزامبورگ در توضیح بیشتر این موضوع، مینویسد

كزی ِآن و بسط قدرت اطاعت مطلق و كوركورانه بخشهای حزب از ارگان مر»

اطاعت كوركورانه ... ی تا دورترین شعاع سازماناقتدار كمیته مركزتصمیم گیری و

ترین امور، از مركزیت حزب كه تنها  تمامی سازمانهای حزبی، حتی در جزئی

 23«.ارگانی است كه فكر میكند، نقشه میكشد و برای همه تصمیم میگیرد

در همین رابطه، لنین در كتاب خود و در دفاع از لزوم یك چنین قدرت بی حد و 

قرار دادن بوروكراتیسم در مقابل دمكراتیسم به »: مركزی، نوشته بودحصر كمیته 

معنای چیزی جز قرار دادن اصل سازمانی سوسیال دمكراسی انقالبی در مقابل 

اگر تعیین »: لیكن رزا در پاسخ به او آورده است كه. نخواهد بود 22«اپورتونیست

 -از این هم بهتر  -یا تاكتیك حزب نه كار كمیته مركزی، بلكه كار مجموعه حزب 

كار مجموعه جنبش كارگری است، واضح است كه باید برای بخشها و فدراسیونهای 

حزب این آزادی عمل را قائل شد؛ آزادی عملی كه تنها چیزی است كه به آنها امكان 

برداری نموده و  خواهد داد تا از تمامی امكانات یك اوضاع و احوال معین بهره

 21«.ی خود را بسط و توسعه بخشندابتكار عمل انقالب
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رشد : به كالمی دیگر، انتقاد لوکزامبورگ به لنین، معطوف به این حقیقت بود كه

ابتكار عمل و درك سیاسی قشر پیشاهنگ طبقه كارگر توسط قیمومیت یك كمیته »

واالحضرت كمیته »: ، محدود و فرو كوفته میشود؛ چرا كه«مركزی استیالگر

متوجه نیست كه قشر پیشاهنگ پرولتاریا و « سیال دمكرات روسیهمركزی جنبش سو

قاطعانه حق مسلم خود میداند كه خود مرتكب »همچنین خود جنبش این طبقه 

: باالخره، بی پرده بگوییم. اشتباهاتی بشود و دیالكتیك تاریخ را خود بیاموزد

ظر تاریخی اشتباهاتی كه یك جنبش كارگری واقعاً انقالبی مرتكب میشود، از ن

 20«.است« كمیته مركزی»ناپذیری بهترین  بینهایت بارورتر و با ارزشتر از خطا

اش را قانع كند به متكی شدن بر  به بیان دیگر، لوکزامبورگ میكوشد رفقای روسی

بخشهای مختلف بدنه حزب و همچنین جنبش « تكاملی -خود »و « جوشی -خود»

این  عقبه تاریخیا طی تفسیری درخشان، و سرانجام آنكه رز. انقالبی پرولتاریا

طرزتفکر نادرست بلشویكها را هم در بالنكیسم و هم در شكل روسی آن، یعنی 

مورد  (نارودنایا والیا)و حزب اراده خلق  (آرها -اس )حزب سوسیالیست انقالبی 

 :بررسی دقیق قرار میدهد وسرانجام نتیجه میگیرد كه

سوسیال دمكراسی روسیه به برقرار كردن  در این میل توأم با ترس بخشی از»

قیمومیت یك كمیته مركزی همه چیز دان و قادر مطلق برروی جنبش كارگری ِ این 

چنین امیدوار كننده و پرانرژی، بمنظور مانع شدن آن از برداشتن قدمهای خطا، 

نیز را مشاهده میكنیم، كه پیشتر  (سوبژكتیویسم)های همان ذهنی  ظاهراً عالئم و نشانه

 24«.در تفكر سوسیالیستی روسی، نقش ایفاء كرده است

بدیگر سخن، از آنجائی كه كارگران روسیه تجربه برقراری دمكراسی بورژوایی در 

. تن میدهد« قیمومیت»و این « اقتدار افراطی»جامعه را نداشتند، بدنه حزب به این 

یرات خود را بر عامل دوم آنكه، تسلط طوالنی تروریسم در روسیه، بهر حال تأث

 كه ای  بود؛ بگونه باقی گذاشته   (بلشویكی جناح )جناحی از حزب سوسیال دمكرات 
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 :نیز حزب پرولتاریاحال، یعنی پس از ایجاد 

انقالبی روسی با عجله معلق زده و برروی سر خود میایستد و یكبار « من ِ »این  »

ین بار در غالب واالحضرت دیگر خود را رهبر قدرتمند تاریخ اعالم مینماید، ا

این بندباز ماهر حتی . كمیته مركزی جنبش كارگری سوسیال دمكرات روسیه

دسته « من»كه امروز نقش رهبری به او میرسد « فاعلی»مشاهده نمیكند كه تنها 

جمعی طبقه كارگر است كه قاطعانه حق مسلم خود میداند كه خود مرتكب اشتباهاتی 

 2۵«.ا خود بیاموزدبشود و دیالكتیك تاریخ ر

بدین ترتیب و همانگونه كه گفتیم، هر چند تسلط لنین بر فراكسیون بلشویكی و سپس 

حد و حصر  حزب بلشویك، عمدتاً تسلطی معنوی بود تا مادی، اما همین اختیارات بی

كمیته مركزی و شخصی دبیر كل، موجب شد كه بعد از مرگ وی، سنت خطرناكی 

ای بود   بعبارتی این همان زمینه. ز آن بسیار دشوار مینموداستمرار یابد كه رهایی ا

 .كه به رویشگاه استالینیسم مبدل شد و به بر آمدن آن، كمك شایانی نمود

لیكن استالینیسم، پا را از محدوده رویكرد لنین نیز فراتر میگذارد، یا بعبارتی ایده 

دست كمیته مركزی و  رحمانه و استبدای قدرت در نادرست لنین مبنی بر تمركز بی

دبیر كل، بتوسط استالینیسم تا نهایت ممكنه بسط و گسترش مییابد و ذات این 

 .ها نیز تسری داده میشود رویكرد، به دیگر عرصه

را مجدداً به اجرا  2912بدین ترتیب بود كه استالینیسم مصوبه كنگره دهم سال 

كه « عنامه وحدت حزبیقط»تحت عنوان  -در صورتی كه مصوبه یاد شده . میگذارد

شرایط خاص یعنی جنگ مربوط به  -در آن ایجاد فراكسیون ممنوع اعالم شده بود

 :بتلهایم در توضیح این امر مینویسد. بوده است داخلی

امكان سازمان یافتن اعضای اقلیت حزبی درون آن، از جمله از سوی كنگره ... »

قطعنامه درباره اتحاد »، در این كنگره. پذیرفته شده بود 2912دهم حزب در 

 آن را توجیه میكند، به« شرایط استثنایی»كه « تصمیمی موقت»تحت عنوان « حزب
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تصویب رسید و حتی در همین قطعنامه هم بحث میان نظرهای مخالف ممنوع نشده  

 21«پیش بینی شده بود؛ بولتن بحثو حتی انتشار یك 

الین میكوشید به اجرا درآورد و آنچه كه بتلهایم همچنین در باب مغایرت آنچه که است

 :لنین مد نظر داشته بود، مینویسد

همچنین با تكیه بر عملكردها و موضع گیریهای لنین میتوانیم یادآوری كنیم كه در » 

مخالفتی روشن با كمیته » او خود اعالم كرد چنانچه اعضای حزب  2921

كنند و به « قاطعانه توبیخ » را داشته باشند از این حق برخوردارند كه آن « مركزی

نتیجه تأسیس یك حزب جدید و در« عقیده خود به ضرورت انشعاب»رندعالوه حق دا

 27«.را بیان دارند

مصوبه كنگره دهم، در واقع  دائمی نمودنبه عبارتی استالینیسم با به اجرا گذاشتن و 

انونی بودن هر غیرقتشكیل فراكسیون در حزب را رسماً ممنوع اعالم میدارد یعنی 

 .گونه انتقاد متشكل به خط مشی رهبری

بجای ایجاد سازوکاری برای باروری اندیشه، حزب بلشویک بدینسان درواقع به 

 !درآن انعکاس دارد« پیشوا»برهوت اندیشه مبدل میشودکه فقط صدای

در همین ارتباط پل سوئیزی حق داشت آنگاه كه نوشته بود ترس از سرنگونی به 

ریالیسم و مجموعه فشارهایی كه بر اتحاد شوروی تك افتاده، از بیرون توسط امپ

هایی بود كه استالین را از پیدایش هر گونه شقاق در  وارد میشد، یكی از زمینه

این ترس و دل نگرانی، منجر به قدغن شدن حق . انداخت حزب، به هراس می

  بندی ظری و جناحزیرا استالین اختالفات ن. گرایش و جناح بندی در حزب میشد

 .ناشی ازآنرا به معنی تضعیف روسیه شوروی در مقابل دشمن خارجی تلقی میكرد

 -المللی كارگری، برای ترسی كه یكبار كائوتسكی و بار دیگر استالین اما جنبش بین

از پیدایش شقاق درونی حزب  -اولی بانگرشی راست روانه، ودومی چپ روانه

 .زاف پرداخت نمودای بس گ انقالبی داشت، هزینه
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به عبارتی دیگر، دلواپسی موجه استالین ازحمله امپریالیسم به اتحاد شوروی تنها 

و جلوگیری از هر گونه  -وتک افتاده، تمایل ناموجه وی برای حفظ انسجام حزب 

تمایل . تشدید مینمود و محرك جدیدی بر آن افزون میكرد -شقاق در آن را 

تك »و برقراری حالت « دستوری»ای  جام حزب بگونه، زیرا حفظ انس«ناموجه»

واقع حزب انقالبی  خردورزی، در ایکوت نمودن اندیشه وازطریق ب «صدایی

ای كه ذاتی این ارگانیسم زنده است باز میدارد؛  پرولتاریا را از تك و تاب درونی

 وردم را بلشویکها پرهیزازآن، لنین و یقاً همان خطری كه لوکزامبورگ دریعنی دق

 که می توان از که مبادا در دام این توهم گرفتارشوید داده ونهیب زده بودخطاب قرار

 :پیدایش رویزیونیسم، بکلی جلوگرفت

با جلوگیری از زدن نبض یك جسم ارگانیك سالم، به تضعیف آن و كاهش مقاومتش »

خود از بته كه ال)جویی آن نه تنها علیه اپورتونیسم  و نیز به تضعیف روحیه مبارزه

ای  وسیله. ، بلكه علیه نظام اجتماعی موجود، میپردازیم(استاهمیتی نسبی برخوردار

 «.كه برای رسیدن به هدف پیشنهاد شده است بر علیه هدف جهت گیری خواهد نمود

به كالمی دیگر، استالینیسم به این سان میكوشد ابراز افكار مستقل و خالق را، تا 

كن جلوگیری از مبارزه نظری در حزب وسلب لی. حداكثر ممكن محدود سازد

دارو »رشد و گسترش گرایش به : آیندی محتوم دارد سرزندگی و شادابی از آن، پی

دار و »، بلكه گسترش خط مشی سیاسیكه هدفشان نه پیشبرداین یا آن « دسته سازی

گروههایی كه، »، و یا «ضای خودبهبود موقعیت مادی و بالفصل اع»خود، « دسته 

« ارتقا» نسبت به بعضی رهبران سیاسی، هدف «وفاداری شخصی»طریق ایجاد  از

؛ یا، ایجاد (1۵4، ص «حاكمان» -بتلهایم . ك.ر)« .ی اعضای خود را تعقیب میكردند

و « نوچه پروری»كه نام گذاری محترمانه ای برای واقعیت « سمپات شخصی»

كه  -لیر و شایسته سیستمی كه بجای تكیه بر مبارزین د. است« گماشته سازی»

 ناالیق « پادو صفتان ِ » -طبیعتاً از روحیه ای مستقل برخورداربوده و پاکی طلب اند
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اما موذی را در خود جذب و هضم میكند و ارتقاء میدهد كه بیش از آنكه در فكر 

پیشروی مبارزه پرولتاریا بسوی سوسیالیسم باشند، در تب و تاب جاه طلبی خویش 

آشناهستند و بخوبی می « هواشناسی ِسیاسی»مهای دست دومی که به سوزند؛ آد می

پلکان نردبان  دانند که پرچم خودرا درچه وقت و درمعرض کدام باد قراردهندتا

 :و بقول لوکزامبورگ -ترقی راطی کنند 

كه به حزب كمونیست به عنوان سكوی پرتاب و "گان دنیای بورژوازی  واخورده"»

را « فرمان پرست»و اینكه چنین سیستمی در واقع نسلی . «دپیشرفت و ترقی مینگرن

 -یا بقول بتلهایم  -اند  خو گرفته« فرمان بردن»ارتقاء میداد و بقدرت میرساند كه به 

این افراد نه به بحث كردن كه به دستور »و اینكه « گرایش شدید به قدرت مداری»

 21.«اند عادت كرده( و فرمان شنیدن)دادن 

، گلبولهای سفید ارگانیسم زنده را مورد حمله قرار HIVاگر ویروس  به عبارتی،

میدهد، بوركراتها نسبت به هر گونه تبارز تفكر مستقل، ابتكار و خالقیت در 

چرا . اند و از خود واكنشی منفی نشان میدهند ، بشدت حساس«فرودستان»شخصیت 

د را آنگونه تربیت كه تمامی سعی و كوشش بوروكراتها معطوف به آن است كه افرا

گی فكری خود را بپذیرند و با آن  كنند كه دنباله روی كوركورانه از مافوق ولذا برده

سرمایه، )ای كه در آن، ذات سرمایه همچنان حضوری فعال دارد  رابطه. زندگی كنند

وضعیتی که تحت آن، هویت و شخصیت . (ی اجتماعی نیست«رابطه»چیزی بجز یك 

در صورتی كه . شان، لگدكوب میشود ادگی فكری وروحی مستقل انسانها و آز

نه صرفاً از سر  و تسلیم ِبدنه حزب به مصوبات رهبری، باید تسلیم آگاهانه باشد

تعبد؛ ولذا عنصراساسی تفکرمارکس وانگلس این است که پیشرفت حقیقی بسوی 

 ند؛ روانسانهای آزاد و همبستهسوسیالیسم، مقدور نیست مگر از طریق همیاری 

 .انسان کاملشکل گیری 

 خطرناک  و  مسلط دیگر، ارتقاء کارچاق کن های بی مایه، همان گرایش   بسخنی
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لنین قرار  حزب بلشویک دراین دوران بود واین در مغایرتی آشکار با رویکرد

داشت؛ بعنوان مثال آنگاه که وی خردمندانه به کنفرانس بین المللی سیمروالد توصیه 

پس ازفروپاشی ) -مرکزی احزاب پرولتری تازه تأسیس برای تشکیل کمیته میکند

به موضع انترناسیونالیستی گرویده  زودترکسانی راگزینش کنندکه  -(انترناسیونال دوم

که استحقاق چنین اشخاصی برای حضوردرکمیته مرکزی،  لنین براین نظربود. اند

 نیز تازند واین بدلیل تیزهوشی واینان مبارزینی الیق، ویژه و مم بیشتراست، زیرا

 گذشتگی زیادی است که بخاطر منافع پرولتاریا شان درشرایط انزوا، وازخودمقاومت

که  چه، مبارزین حقیقی وحرفه ای طبقه کارگر بخوبی میدانند. ازخودنشان داده اند

 قرار اگر به اثبات برسانند، و را دشوار، خود باید در چنین موقعیت های سخت و

که  به انزوا رانده شدن، آنان رابترساند باید بدانند که تحت فشارقرارگرفتن و دباش

بودکه این  لنین بدرستی معتقد. نبوده اند« حرفه ای»هیچ زمان بمعنی واقعی کلمه، 

مبارزین دل سوخته پرولتاریا کامال ً رجحان دارند برکسانی که قادربه تشخیص 

تند و یا شهامت و ظرفیت به انزوا رانده حقیقت اوضاع دراولین نمودهای آن نیس

نمی بینند؛ کسانی که فاقد تفکر مستقل  درخود شدن وتحت فشارقرارگرفتن موقتی را

مایه شان کمتر است وعادت دارند درمسیرآب شناکنند و  وشخصیت مستقل بوده ولذا

ت اکثری»که این دیدگاه درموقعیت  شد فقط آنگاه به دیدگاه رادیکال ملحق خواهند

گرفته و کامال ً تثبیت شده باشد؛ غافل ازاینکه شناکردن، بگونه  قرار« ودست  باال

 !مسیرآب، ازماهی مرده نیز بر می آید ای موافق با

اما همه آنچه كه درباره شیوه عملكرد استالینیسم گفته شد، فقط یك چیز را تعقیب 

هر چه بیشتر از آن  ای كه بدنه ی حزب بگونه  29.فرایند مطیع ساختن حزب: میكرد

. فرایندی كه بمنزله روند انحطاط نیز بود. تر میكند ش را افزون فرمان ببرد، او فشار

چرا كه به موازات آن، خود دستگاه حزبی در واقع به زهدانی مبدل میگردد كه نطفه 

  ۀبرد: را در خود می پرورد و رشد میدهد -بورژوازی بوروكرات  -طبقه حاكم آتی 
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 !ب شدهاربا

  -لیكن شوخی تاریخ در این بود كه بندهای اساسنامه حزب بلشویك در دوران استالین

هم در باب اقتدار افراطی كمیته مركزی و شخص دبیر كل، و هم درباره غیرقانونی 

هیچ یك برای جلوگیری از شكل گرفتن گرایشهای مختلف،  -بودن ایجاد فراكسیون 

درست اینجا بود كه دست یازیدن به . میتوانست باشدكفایت نكرد و غیر از این نیز ن

امری  (غیردمکراتیک وغیرشرافتمندانه) «غیرمتعارف»و « سالحهای نا مشروع » 

بطوری كه حدود هشتاد درصد از اعضاء كمیته مركزی، به . الزام آور مینمود

و در بدنه . ، و با افراد مؤمن به شخص او جایگزین میشوند«حذف»دستور استالین 

اعضایی كه خط مشی دیكته شده از سوی . پایه حزب نیز وضعیت، بهتر از این نبود

نهند، منزوی، اخراج، تبعید و حتی سر به نیست  تابند و گردن نمی را برنمی« پیشوا»

یعنی كشتار وسیع و بیرحمانه مبارزین معصوم حزب و جان ِشیفته ی . میشوند

كه بدین طریق میتوان از شكل گیری  سوسیالیسم، فقط بر مبنای این یقین ِخطا

چرا كه طبیعتاً استالین . حزب را تأمین نمود« یكپارچگی»رویزیونیسم جلو گرفت و 

 -از هر طیفی كه باشند  -و مجموعه مخالفین اش را « ماركسیست انقالبی»خود را 

ای كه او از مفهوم رویزیونیسم  تلقی میكرد، آنهم با آن كج فهمی« رویزیونیست»

درون صف های ما باقی بمانند، نمیتوان به  مأموران دشمن طبقاتی تا زمانی كه» ]شت دا

توهمی كه با جاه طلبی روشنفكران تشنه  ([.استالین)« مبارزه حقیقی علیه آنها دامن زد

 .قدرت، گره خورده بود

اینگونه بود كه مدعیان سوسیالیسم و تبلیغ کنندگان آزادی و برابری، كه دیگر 

جز صدای خود را برنمی تابیدند، عمال ً تبدیل به خداوندان تصلب و بستار و صدایی 

 !خشونت شدند و تولید كنندگان زنجیر و معماران حصار

را « معشوق و ضّد و دگر» استالینیستی که نیاز طبیعی و حیاتیش به« مارکسیسم ِ »

 ها، ضعف«بازدارنده و  مشوق» که به سبب فقدان ِ  «مارکسیسم»منکوب کرده است، 
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نقصان های نظری وبویژه گرایش اش به خشونت، تثبیت وتشدید گردیده است،  و

 !و خمار می تپد  اینچنین تلخ

بهر ترتیب، اقتدار مطلق كمیته مركزی و شخص دبیر كل، در واقع ابزار مطلوبی 

برای سركوب گرایشات مخالف در حزب بلشویك را مهیا میسازد و بدین طریق مانع 

چه، درچنین . گاهی بخش پیشاهنگ و كل طبقه كارگر و زحمتكشان میشودرشد آ

 ا ازهای متفاوت ومعناهای رقیب خود ر حال وهوایی دیدگاههای متنوع، خصلت

کرده است منحل  ، ایجادزوردست میدهند و در فضای معنایی که خط مشی مسلط و 

 .میشوند

حزب كمونیست امری اما وجود دمكراسی در جامعه، بدون وجود دمكراسی در 

چه، حزبی كه خوداش را اینچنین وحشیانه سركوب میكند هرگز . تصور ناپذیر است

 .به جامعه نیز رحم نخواهد كرد

بدین ترتیب همزمان، روندی دیگر و همسنگ روند مطیع سازی ِحزب، به جریان 

 كه اساسی ترین دستگاه دیكتاتوری پرولتاریا و مظهر  كاهش نقش شوراها :افتاد

ای كه نهایت مطلوبش آن بود كه ارگانهایی كه  پروسه. قدرت سیاسی این طبقه است

این فقط یک . قدرت را در دست دارند، به جای شوراها، به حزب، پاسخگو باشند

وبطریق اولی، حاکمیت  -معنامی توانست داشته باشد و آن جایگزینی حاکمیت حزب 

بود؛ یعنی صوری شدن  وراهابجای حاکمیت ش -کمیته مرکزی و شخص دبیرکل 

در صورتیكه رسالت حزب در واقع این نیست كه خودش رأساً و . حاکمیت شوراها

از طبقه كارگر، دولت را قبضه كند بلكه انقالبی كردن افكار طبقه «نیابت »به 

ارتقاء دائمی سطح آگاهی و برانگیختن نیروی ابتكار و خالقیت توده كارگر، یعنی 

به عنوان بعبارتی پرولتاریای انقالبی . یست مد نظر قرار گیرد، میباهای كارگری

است كه میباید دولت را ایجاد كند، در اختیار گیرد و  یك طبقه و شوراهای منتخب آن

 .كنترل نماید
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به سوی مطلق  -حتی قدرت پرولتری -بکالمی دیگر، گرایش طبیعی وذاتی قدرت 

وکارهای مؤثر نظارت براعمال قدرت شدن است، مگرآنکه بگونه ای همزمان ساز

ای و نهادینه  لذا دمكراسی پایه. نیزایجاد شودکه بتواند بخوبی نقش ترمزآن را ایفا کند

شده در دوران دیكتاتوری پرولتاریا، مستلزم آن است كه دولت به توسط شوراهایی 

« تدیو ِدول»در غیراینصورت، . تشكیل و مهار شود كه منتخب خود كارگران هستند

كه پرولتاریا به ناگزیر آن را از بطری خارج ساخته تا ازآن درجهت تحقق پیش  -

شرایط  -شرط هائی بهره گیردکه امحاء مناسبات سرمایه داری راامکان پذیر میسازد

یا به تشبیه ِزیبای . مطلوبی را خواهدیافت تا نهایتاً و دوباره بر پرولتاریا مسلط شود

گوته را مثال میزند كه ارواحی را احضار كرد تا از آنها  بتلهایم، كه شاگرد جادوگر

 .سواری بگیرد لیكن ماجرا به واقع مطابق میل او پیش نرفت

 -یعنی دوران حضور ِدولت پرولتاریا -بسخنی دیگر، دوران دیکتاتوری پرولتاریا

اساساًمقوله ای « دولت»چراکه . است« شکل»با « مضمون»قع دوران مبارزه دروا

کرده  ایجاد که خود، بالجبار شکلیآن یعنی  ئی است و پرولتاریا می کوشدبورژوا

همانگونه که . بیاندازد ، دورمضموندگرگونی ِ  است را ازطریق ِرشد،تکامل و

جوجه پس ازطی نمودن سیر رشد ِخود، پوسته تخم را ازدرون می تراشد تا آنرا 

دیکتاتوری پرولتاریا از بنابراین، سرنوشت انقالب پرولتری و. بشکند و رها شود

 تعریف شانزده نکته ای لنین از.]شکل، تعیین میشود طریق این مبارزه میان مضمون و

مبارزه مضمون باشکل و ( 2۵»: مضمون رانیزشامل میشود دیالکتیک، رابطه میان شکل و

 [.01، جلددفترهای فلسفی -«.انداختن شکل، دگرگونی مضمون برعکس، دور

زیر مهمیز كشیدن دستگاههای دیكتاتوری پرولتاریا از سوی  بهرترتیب، روند به

های كارگری میشود و سایه شوم  معطوف به اتحادیه 2911حزب بلشویك، در سال 

ها و پیشبرد سیاست  به جای آگاهی بخشیدن به اتحادیه. این بال بر سر این یك می افتد

 بطوری که رهبران . دشو در پیش گرفته می« جبر و تحمیل»آنها،  اقناعی در قبال 
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بتوسط استالین از سر راه  -كه منتخب خود كارگران بودند  -ها  نافرمان اتحادیه

برداشته میشوند تا جای خود را به پادوهایی بسپارند كه بگونه ای دربست مطیع و 

چاکر رهبری حزب بلشویك هستند؛ با این هدف كه گردن كشی و مقاومت 

ابل خط مشی دیكته شده از سوی حزب، در هم شكسته شود های مستقل در مق اتحادیه

در صورتی كه . های كارگری به اجرا درآید اتحادیه« دولتی شدن ِ »و دستور 

های كارگری در دوران دیكتاتوری پرولتاریا نیز باید همچنان مستقل از  اتحادیه

انند سطح باقی بمانند تا بتو (و از آنجمله مستقل از حزب کمونیست)دولت و احزاب 

دولت معیشت، ساعات كار و بطور كلی شرایط كار و زندگی کارگران را در مقابل 

 .، محافظت كنندخودشان

ها در واقع همچون مكانیزم دفاعی طبیعی و  اتحادیه استقاللبه عبارتی امر 

؛ زیرا نقش خنثی سازی این تهدید باید محافظت شودای محسوب میشود كه  ضروری

، با «انتزاعیطبقه »احیاناً بخواهد به نیابت از   دولت پرولتاریاه را ایفاء میكند ك

را این طبقه، زندگی روزمره آنها « واقعی ِ افراد »تعرض به شرایط كار و زندگی 

صنعتی شدن فوق شتابان به سوی  -استالینیسم  یا به تعبیر -فدای هدف نهایی 

های كارگری  د اتحادیهكاركر. كند« پیروزی نهائی سوسیالیسم دریک کشورتنها»

مستقل، آن است كه در مقابل این وسوسه غلط و خطرناك حزب کمونیست و دولت 

گی كنند كه احیاناً بخواهد هم خود وهم نسلی را بطور كامل قربانی  پرولتری ایستاده

و بیك كالم، . ، نسل های بعدی در رفاه و آزادی زندگی كنند(به زعم خویش)كند تا 

رگری در دوران دیكتاتوری پرولتاریا، در واقع نقش ترمز این گرایش های كا اتحادیه

بالقوه یا بالفعل دولت كارگری را ایفاء میكند، یا به عبارتی، تعارض موجود و واقعی 

یعنی از یكسو خواست بهبود شرایط كار و سطح زندگی  -میان قطبین این تضاد 

ه تحقق هدف نهایی پرولتاریا را افراد این طبقه، و از سوی دیگر سیاستهای مربوط ب

 .تعدیل و باالنس می نماید -
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یا دركی )خالصه آنكه، استالینیسم راز حكومت واقعی پرولتاریا را درك نكرده بود 

چرا كه در دوران تصدی او، این خود طبقه واقعی پرولتاریا . (ناقص از آن داشت

به عنوان طبقه حاكم، متشكل نبود كه بتوسط شوراهایش، خود را  (افراد واقعی آن)

از طرف پرولتاریا، « وكالت»یا « نیابت»بود كه به « پیشاهنگ»بل . كرده باشند

به . سازد« ممتاز»انحصار کاربرد قدرت را دراختیار گرفته و میكوشد خود را 

ای كه  عبارتی حزب استالینیستی بجای تشویق و تكیه بر انبار عظیم انرژی خالقانه

کنترل همه چیز را در نهفته است، بجای انگیزه دادن به كارگران كه در پرولتاریا 

، ابتدا به نرمی و سپس با خشونت تمام، میكوشد قدرت را به دستان خود بگیرند

رویكردی كه در واقع، جامعه شوروی را به سویی . تنهایی و به تمامی قبضه كند

ولت را تعیین میكند و به میراند كه تحت آن، نه شوراها بلكه حزب است که دستگاه د

 .، حكومت می نماید«انتزاعی»نام طبقه كارگر ِ 

بلشویک میکوشد  بجای کارگران زنده ای که هریک نام و نشانی دارند، حزب

را بنشاند و خود به نمایندگی از آن، « بی زمان»و « مجرد»،  «کلی»پرولتاریای 

 رو و رمانتیک بر این اعتقاد چراکه این رویکرد چپ. براین افراد زنده فرمان براند

 (پیشاهنگانش)است که روح جنبش انقالبی طبقه کارگر، خود را در وجود قهرمانانش 

نشان میدهد و اراده ی پیشاهنگ همانا خمیره ی تاریخ است وهدف های آنرابه پیش 

کار  -دروهله نخست  -درصورتیکه ازنظر مارکس و انگلس، سوسیالیسم. می برد

که قهرمانان و پیشاهنگان، نقش بسیار ارزنده  این مسیراست در ت، وخود توده ها س

ازنظر مارکس و انگلس، پیشاهنگ نقش بزرگی درتاریخ ایفا . میکنند ای را ایفا

میکند، با این وجود، فاعل کنش های تاریخی، نه پیشاهنگ بلکه طبقات اجتماعی 

ازطریق مشارکت فعاالنه  ولذا امر پیشرفت بسوی سوسیالیسم بایدگام به گام. هستند

تحت کنترل فعالیت عمومی زحمتکشان  و انجام شود و زیر نفوذ مستقیم آنها توده ها

 بتوسط  - یابنده ی توده های مردم آموزش سیاسی رشد امری که برخاسته از. باشد
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این همان مضمونی است که لوکاچ بنحو موجزی آنرابیان . است -حزب پیشاهنگ 

 :میدارد

الل سازمانی اگر درعین حال باتوجه تاکتیکی مداوم به سطح آگاهی ِگسترده استق»

ترین وعقب مانده ترین توده ها، توانائی عمل، انتقاد ازخود، اصالح واعتالی نظری 

تمام کسانی که پیوسته در کنش متقابل باهم بسرمی برند همراه نباشد، معنائی ندارد و 

ونیست حتّی ازلحاظ نظری نیز به جای حزب کم....به فرقه گرائی می انجامد

 («آگاهی طبقاتی و تاریخ  از دفاع  در») «.پرولتاریا عمل نمی کند

لیكن حزبی كه اراده خود را بر طبقه كارگر و توده های زحمتكش تحمیل كند، در 

بعبارتی دیگر، حزبی . واقع آنها را مطیع میخواهد و در جایگاه پست قرار داده است

ر فرایند تصمیم گیریها دخالت ندهد، حزبی كه به نیابت از طبقه كارگر كه طبقه را د

 -داده ولذا  تصمیم بگیرد و عمل كند، در واقع خود را بر فراز سر طبقه كارگر قرار

روی طبقه  در محابا بمثابه دشمن طبقاتی، رو آشكارا و بی -كمی دیرتر یا زودتر

كه جدایی كار فكری از كار یدی، و به چرا . خواهد ایستاد تا بر گرده آن سوار شود

وجود طبقات اجتماعی  بنیادتبع آن، مناسبات فرمان دهی و فرمان بری، در واقع 

محسوب میشود؛ لذا اساساً انگیزه پرولتاریا برای تسخیر قدرت سیاسی آنست که 

را « بنیاد»هایی بكار گیرد كه امحاء آن  درجهت ایجاد پیش شرط چنین قدرتی را

این بمعنی آن است كه چنین فرایندی از همان لحظه تسخیر . ایی خود میداندهدف نه

در صورتی كه در دوران استالینیسم، روندی معكوس . قدرت سیاسی باید آغاز شود

ای كه دبیر اول، كمیته مركزی را، كمیته مركزی، حزب  پی گرفته میشود؛ بگونه

، به بند میكشدلتاریا را در واقع را، و این مجموعه، دیگر دستگاههای دیكتاتوری پرو

وبدینسان رهبری حزب . خویش میگرداند« دستوری»تابع خط مشی و  مهار میكند

تلقی میکند، یابقول  صاحب ِ تصمیم و تدبیربلشویک بگونه ای بالمنازع، خودرا 

 و برای همه تصمیم   میکند، نقشه میکشد تنها ارگانی است که فکر» : لوکزامبورگ
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 «ای بیگانه شده»این به معنی چیز دیگری نیست مگر اقتدار اراده قدرتمند و.«میگیرد

منحصراً باید بتوسط خودش تعیین كه فعالیت پرولتاریا را تابع اهدافی میكند كه 

بنابر جمعبندی از  -در صورتی كه رویكرد ماركس نسبت به دولت پرولتاریا . گردد

حوزه های  ۀکس براین نظربودکه درهممار. رویكردی دیگرگونه بود -كمون پاریس 

 -ای باشد که بااین رخداد ساخت های جمعیانسانی، جامعه باید قادر به شکل دادن 

حكومت سیاسی تولید كننده نمیتواند با »: مرتبط اند چراکه -یعنی دولت پرولتاریا 

 13« .گی اجتماعی او همزیستی داشته باشد استمرار برده

استالینیسم، گرایشی سه جانبه و توأمان به سوی تحقق، به به سخن دیگر، در دوران 

مطیع ساختن توده ها نسبت به حزب؛ اطاعت حزب از گروهی از : آید حركت درمی

اند؛ و فرمانبرداری همین گروه رهبری از دبیر  رهبران كه بر گرد استالین جمع شده

 12!«همه چیز دان و قادر مطلق» كل ِ 

گیهای در حال  این سان در مسیری گام می نهد كه ویژه به عبارتی جامعه شوروی به

آن در تمامیت خویش، به جای آزاد كردن انرژیها و قدرتهای خالقه توده   گسترش

یعنی فرایندی را پی میگیرد كه طی آن، میبایست . ها، آنها را سركوب میكند

به نهایت تا  -بوروكراتیزه شدن كل اهالی اتحاد شوروی  -مناسبات سلسله مراتبی 

روحیه »یعنی آنچه كه سالها پیش رزالوکزامبورگ آن را . خویش به اجرا درآید

در  صنعتی شدن فوق شتابانو اینكه . ، نامیده بود«ای تمركز افراطی سربازخانه

و بدون همیاری پرولتاریای  جهت تحقق پیروزی نهائی سوسیالیسم در روسیه ی تنها

پیشروی با سرعتی در حد جنون، با تمام  بقدرت رسیده در دیگرکشورهای جهان،

بوروكراتیزه نمودن »، در واقع محرك نیرومندی برای این فرایند هر قیمتقوا و به 

هر چند )ترس از حمله امپریالیسم نیز، محرك مستقل . ، فراهم میسازد«كل جامعه

 یعنی حزب. دیگری را برای به اجرا گذاشتن چنین فرایندی، افزون می نمود (فرعی

 بخود میگیرد « وضعیتی جنگی»و « سربازخانه وار»پرولتاریا و كل جامعه، شكلی 
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 !«ارتش، چرا ندارد»: تا در پاسخ به هر انتقادی بتواند بگوید

بجای حركت در مسیری كه، پیشاهنگ و توده، سیاست و اقتصاد، برنامه ریزی و 

همچنان باقی میماند بلكه طی  اجرا، و غیره و غیره را یگانه كند، این جداییها نه فقط

بعبارتی دیگر، حكومتی كه خود را سوسیالیستی تلقی میكند . روندی تشدید نیز میشود

اولین جایی كه باید بر آن دست بگذارد همانا بنیان مقوم مناسبات سرمایه داری یعنی 

و اما اتحاد شوروی بدینسان، بجای روی آوردن به تحقق كار ِآزاد . است نقطه تولید

همبسته، حكومت شورایی و خودگردان تولید كنندگان بالفصل، آغاز نمودن روند 

تجدید سازمان كار، آنچه كه عمال ً پی میگیرد همانا ساختار سلسله مراتبی خشن بر 

كار اجتماعی است؛ امری كه مناسبات آشتی ناپذیر میان كارگران و برنامه ریزان 

 .مستبد را باز تولید میكند

، براین باوراست که خواسته های راستاکونومیستی بمثابه رویزیونیسم ِ داگر رویکر

روزمره همه چیز وهدف نهائی هیچ، وبدینسان هدف نهائی را فدای مبارزه روز و 

برعکس، یعنی متمایل  چپرسیدن به خواسته های فوری وآنی می کند؛ رویزیونیسم 

وآن برداشت )یالیسم سوس است تاهرمساله روزمره ای راقربانی هدف نهائی و

ه یعنی رابط« تضاد و وحدت» درهردومورد، بجای آنکه. نماید (معیوبش ازآن

وهدف نهائی فهم ولحاظ شود، این ارتباط گسیخته دیالکتیکی میان خواسته های روز

بیک سخن رهبری حزب بلشویک . شده و یکی را درآن دیگری درهم می شکند

خواسته »را درسرکوب ونابودی « هائیهدف ن»دراین زمان، امر پیگیری تحقق 

دوچیز ِنسبت بهم »همچون تلقی می کرد چراکه رابطه میان ایندو را« های روزمره

 !وجود دارد، درنظرمی گرفت« تنش » که میان آنها« خارجی

اما استالینیسم بلحاظ و یا به بهانه تنگناها و بن بست هائی که طبیعتاً گام به گام با آن 

اهداف »که به زعم وی مقرون به  جمع بندی خشن تری می رسد روبرو میشود به

 پرولتاریا، بجای آنکه به  حرکت جنبش انقالبی  سیر رویکرد، در این . است« نهائی
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اتکاءکند و مجال دهد تا  (آن«دگرسازی ِ »وقابلیت )ظرفیت درونی مارکسیسم 

« نقد»تشویق وگسترش  لفعل گرداند، بجای مارکسیسم توانمندی های بالقوه اش رابا

، بجای تکیه بر خود جوشی حزب و جنبش انقالبی پرولتاریا، به «اقتدار پرسمان»و

استالینیسم به این سان است که . تشدید کنترل و مهار و سرکوب روی آور میشود

درکوتاه مدت، فشارمضاعفی را برهمان طبقه ای که قصدحمایتش را داشت وارد 

نماینده  سیالیسم وهمه ی آرزوهای آن طبقه ای که قصددر درازمدت، سو میسازد؛ و

درتمایل خودبه  خواست استالین یقیناً خیرخواهانه بود و. گی اش را داشت، فنامیکند

انجام دهد کم از جنایت هائی  جنایت هائی که صداقت میتواند اما. سوسیالیسم صادق

 !آنست، ندارد که خیانت موجد

 استالینیستی قادربه پیشرفت حقیقی در ۀک کالم ارادبی بعبارتی صداقت، جانفشانی و

که پیشرفت )« شناخت»خود را از  مسیر سوسیالیسم و دستیابی به هدفش نبوده، زیرا

، جداکرده (طریق مبارزه نظری درشرایطی برابر از کسب نمی شود مگر نمی کند و

ونی مطلوب قابلیت نفوذ به واقعیت عینی و دگرگ« اراده»بکالمی دیگر، این . است

آن قرار دارد چرا که مبتنی برشناخت علمی « مقابل ِ » آنرا نداشته وصرفاً در

اراده : غایب است -دراین بین  -شناخت بعنوان میانجی  واقعیت نیست؛ یعنی علم و

 !خودسر

بیک کالم مارکسیسم بلشویکی دردوران رهبری استالین، بدینسان با بدترین نوع 

 استفاده از زورِ برهنه، بحران مقبولیت و .اجه میشودکارآمدی مو بحران هویت و

سوق  فروغلتیدن درسراشیبی استحاله ی هویتی، و: نیز پی آیند دارد مشروعیت را

مقایسه روسیه دوران استالین بالهستان .)یافتن به سوی تبدیل به حزبی بورژوا بورکرات

 ب انقالبی، بدون پرولتاریاقچراکه دراولی، حز. دوران لخ والسا، نشانگر کنه این معناست

لذا اسفبار بودن ِسرنوشت . دردست دارد؛ ودر دومی، پرولتاریا بدون حزب انقالبی درت را

 .(پیش، قابل پیش بینی بود هردوی آنها از
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اما در عرصه نظری، میتوان گفت كه طبیعتاً تمامی آثار تئوریك استالینیستی در 

یعنی موج تحریف ماركسیسم در . د، خدمت میكندواقع به پیشبرد و تحقق همین فراین

به  -بویژه در عرصه فلسفی بمثابه شالوده عرصه های دیگر  -ها  تمامی عرصه

به عبارتی دیگر، سیر جریان عقب نشینی تدریجی حزب . موجی فزاینده تبدیل میشود

بلشویك از مواضع ماركسیستی اصیل، سیر اشاعه تحریفات رویزیونیستی، هرگز 

« بنیان»برعكس، تحریف این . وانست نسبت به عرصه فلسفه، بی تفاوت بماندنمیت

بطور در واقع مهمترین بخش از سیر یاد شده را تشكیل میداد تا ماركسیسم اصیل را 

بانی تحریفات متعدد یعنی حمالت گسترده و وسیع استالینیسم به م. عقیم كند اساسی

است كتاب آنجمله  و از. یستازهمین منظر نگر فلسفی ماركسیستی را باید

به قلم خود استالین و همچنین دو مقاله « ماتریالیسم تاریخی ماتریالیسم دیالكتیك و»

تئوری و عمل از دیدگاه ماتریالیسم »و « ماتریالیسم تاریخی»بوخارین تحت عناوین 

« دفترهای فلسفی»مضافاً رهبری استالینیستی بنابر غریزه اش، خطر .11«دیالكتیكی

ین را نیز بخوبی احساس نموده و آن را سست كننده مبانی تئوریهای رویزیونیستی لن

خویش و مانع بزرگی بر سر راه تحقق سیادت این تئوریها می یابد؛ و بطریق اولی، 

بگونه ای  تنها پیروزی نهائی سوسیالیسم دریک کشور»مانع پیشرفت و تحقق پروژه 

لنین، به « دفترهای فلسفی»ر است كه درست به همین خاط -!«از باال و به زور

از درك فعالین حزب و توده هاست، سالها از دسترسی آنان دور « فراتر»بهانه آنكه 

 سرمایهو همچنین دستور استالین درباره حذف فصل اول كتاب . نگهداشته میشود

، از دروس دانشگاهی اتحاد شوروی را نیز باید از همین زاویه درنظر (فصل كاال)

، چرا كه آموزش فصل یاد شده میتواند توجه را به روش دیالكتیك  10گرفت

ژدانف  2947در همین ارتباط و سرانجام فرمان سال . ماتریالیستی، معطوف كند

است كه تكلیف همه را تعیین میكند و به تئوریسینهای روسی دستور میدهد كه 

 14!به خاك بسپارنددیالكتیك را « یكبار برای همیشه»
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ر ترتیب، قبضه کردن قدرت سیاسی به وسیله اقلیتی انقالبی، همانا جانمایه نگرش به

ازاینرو آنچه از سوی استالینیسم عمال ً به اجرا گذاشته . بالنکیستی به انقالب است

میشود هیچ ربطی به تعریف ماركس و انگلس از سوسیالیسم نداشت؛ یعنی هیچ 

جنبش توده ها و اینكه « كاملیت -خود »و « كوشی -خود »ربطی نداشت به 

؛ و بطریق اولی، هیچ ربطی نداشت به مفهوم «سوسیالیسم كار خود توده هاست»

« رهایی - خود»ماركسیسم كه در واقع چیزی نیست بجز بیان تئوریك روند 

چرا كه سوسیالیسم اساساً متكی بر ابراز اراده پرولتاریای انقالبی است . پرولتاریا

در جهت سلب این اراده، بطور قطع هیچ سنخیتی با « زور»ولذا استفاده از 

ایم و  سوسیالیسم نداشته و بمنزله آنست كه از نگرش ماركس و انگلس دور شده

ایم  ایم؛ عمال ً وسایلی را مورد استفاده قرار داده عمال ً منطق سرمایه را اختیار نموده

 .كه هدف آن را نفی میكند

 به فعالیت توده های انقالبی که کنترل همه چیز را بسخنی دیگر، بجای میدان دادن

، چون مسأله اصلی، چون «قدرت»دراختیار خودگیرند، حزب بلشویک به امر

ذوب  شرایط فسخ و یعنی نهادی که قراربود« دولت»لذا. ارجاع اصلی، می نگرد

دولت »بعبارتی فرایند. می ماند و منجمد میشودخویش رافراهم سازد، برعکس، 

یخ »لیکن این . آن تبدیل میشود شدن دائم التزاید ، به فرایند تثبیت و زورآمد«زدائی

انقالب، شکلگیری دولت کاپیتالیستی تازه ای راپی آیند « مسخ شده گی»یا« زده گی

چراکه حزب بلشویک بدینسان اندک اندک علیه خاستگاه خود، تغییرجهت داده . دارد

 .است

دردوران تسلط رویزیونیسم استالینی  رمایه داریبیک کالم، مبارزه بلشویکی علیه س

 .درداخل محدوده های سرمایه داریدرواقع مبارزه ای است  -برحزب 

ایشها در درون حزب پرولتری اما الزم به ذكر است كه لنین، هم مخالف سركوب گر

  ،1۵آنها« دولتی نمودن»های كارگری مستقل و  هم مخالف به بند كشیدن اتحادیهبود و
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لیكن كتمان نمیتوان كرد كه امر كاهش . هم مخالف سلب حق تعیین سرنوشت ملتها و

چرا كه از نظر . نقش شوراها، تا حدودی به دوران تصدی خود او برمیگردد

، حكومت پرولتری روسیه از همان اوایل كار، با حكومت نوع موقعیت شوراها

مت كمون پاریس در واقع به عبارتی دیگر، حكو. كمون پاریس، تفاوتی بارز داشت

است كه البته احزاب انقالبی حكومت بالمنازع شوراهای انقالبی كارگران و مستقیماً 

بویژه پس از  -اما حكومت پرولتری روسیه . نفوذند مختلف در این شوراها ذی

در واقع و بطور كامل حكومت یك حزب واحد است؛  -اخراج اس آرهای چپ از آن 

نین، حتی گرایشهای درونی خوداش را نیز تحمل نمیكند و حزبی كه پس از مرگ ل

انقیاد کل جامعه بتوسط آن، مبدل  از حزب پرولتری و یك گرایش خاصبه حكومت 

 .میشود

، آنگاه كه حزب پرولتری «اقتدار افراطی كمیته مركزی»به كالمی دیگر، ایده 

سر ناسازگاری  بلشویك در قدرت قرار میگیرد، بطور ذاتی با قدرت واقعی شوراها

دمكراسی دارد و به هر حال آن را بر نخواهد تافت؛ زیرا قدرت شوراها بیانگر 

خردیست اگر ماهیت پرولتری  با این وجود بی. اند شورایی و احزاب انقالبی مختلف

بزیر عالمت  -كه البته بسیار مهم نیز هست  -اش انقالب اكتبر را به سبب این نقیصه

یعنی حكومتی متعلق به دشمن « ماهیتاً بورژوایی»حكومتی سئوال بكشیم و آن را 

چرا كه از نظر ماركسیسم، دولت بورژوایی، تعریف و . طبقاتی پرولتاریا، تلقی كنیم

 .گیهای مشخصی دارد كه هرگز دولت انقالبی اكتبر را شامل نمیشود ویژه

رایندهای ، ف«اقتدار افراطی كمیته مركزی»به کالمی دیگر از آنجائی كه اجرای 

ی «نقیصه»های اجتماعی را نیز طلب میكند، این  همسنگ خود در دیگر عرصه

انقالب پرولتری اكتبر، یا باید برطرف میگردید، یا آنكه برکل عرصه های 

های قلب ماهیت  ولذا در دراز مدت و نهایتاً شرایط و زمینه اجتماعی، گسترده میشد

 آنچه كه عمال ً اتفاق افتاد حالت دوم این حزب و این حكومت را فراهم میساخت؛ و
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 کامل ۀسیطررنوشتی بجزیا بعبارتی، کشمکش میان این دو وجه ناسازه گون، س. بود

 .تمام آندیگری نداشت یکی وعقب نشستن تام و

به سخنی دیگر، انقالب اكتبر در واقع كوششی ناقص و لذا ناكام است از سوی 

؛ در جوانبی بر تراز كمون پاریس جربه مهم خوددر اولین تپرولتاریا برای رهایی، 

انصافی است اگر انقالب  از اینرو هم بیخردی و هم بی. و در جوانبی فروتر از آن

بنامیم و یا همچون ناصر پایدار، « بزرگترین فریب قرن» (همچون بتلهایم)اكتبر را 

 !«جناح چپ بورژوازی روسیه»لنین رامتعلق به 

اقتدار افراطی »اگر گمان كنیم كه میان ایده لنین مبنی بر  در عین حال نادرست است

و  -و آنچه كه در دوران استالینیسم عمال ً تحقق پذیرفت، هیچگونه« كمیته مركزی

برعكس، وجودعنصرخاصی درمجموعه ی . ای وجود ندارد رابطه -مطلقاً هیچگونه 

به عبارتی . گذاشتاندیشه لنین، به استالینیسم میدان میداد و دست او را باز می

نیسم به واقع مظهر و تجلی همان هشدار نادیده گرفته شده رزالوکزامبورگ بود یاستال

 :عنوان ساخت 2934كه در سال 

در واقع، آنچه كه امروز فقط بصورت شبحی در نزد لنین تردد میكند، فردا میتواند »

 11.«به یك واقعیت بدل شود

 :ته بودیعنی هشداری كه رزا در تشریح آن نوش

اگر ما در توافق با لنین، اپورتونیسم را بمثابه گرایشی كه جنبش انقالبی مستقل »

های روشنفكران بورژوا بدل میكند،  طبقه كارگر را فلج و آنرا به وسیله جاه طلبی

این هدف با تمركز شدید، بسیار آسانتر بدست ... تعریف نماییم، باید تصدیق كنیم كه 

كز، تمركزی كه میتواند جنبش پرولترهای هنوز ناآگاه را دربست میآید تا با عدم تمر

هیچ چیز بهتر از این زره »؛ چرا كه « تحویل رهبران روشنفكر كمیته مركزی دهد

ای  اراده بوروكراتیك نمیتواند، جنبش كارگری را بیحركت كرده و از آن موجود بی

 .ساخته و هدایت آن را بدست خواهد گرفت
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 های روشنفكران، تضمینی كار های اپورتونیستی و جاه طلبی توطئه بلعكس، علیه

آمدتر از فعالیت انقالبی و مستقل پرولتاریا و رشد احساس مسئولیت سیاسی در نزد 

 17 .«آنها وجود ندارد

از اینرو و با درنظر گرفتن آنچه كه در دوران تسلط استالین بر حزب بلشویك 

 -به پشتوانه درک عمیقش ازمارکسیسم - گذشت، روشن میشود كه لوکزامبورگ

اینکه رزا حق  و. بگونه ای فاش می دید« بذراولیه»را، درهمان  «نهایت ِ کار»

، لنین «اقتدار افراطی كمیته مركزی»داشت که به سبب عواقب ناشی از طرح ایده 

یعنی برجسته ترین رهبر پرولتاریا پس ازمارکس وانگلس را، اینگونه بیرحمانه به 

 :د حمله بگیردبا

، یا به «ای تمركز افراطی مورد ستایش لنین و دوستان وی روحیه سرباز خانه»

ای كه لنین از آن دفاع میكند، بنظر ما نه برخوردار از  تمركز افراطی»عبارتی، 

تمام فكر و . روحیه مثبت و خالق، بلكه مملو از روحیه عقیم یك پاسدار شب است

ت و نه بارورتر كردن فعالیت آن؛ تمامی فكر و ذكر ذكر او كنترل فعالیت حزب اس

او محدود كردن جنبش است و نه بسط و گسترش آن، تمامی فكر و ذكر او فشردن 

ای كه  و قبل از هر چیز، ایده» ولذا 11.«گلوی جنبش است و نه وحدت بخشیدن به آن

، توسط ای كه بموجب آن یعنی ایده: پایه و اساس تمركز افراطی را تشكیل میدهد

 19.«مواد یك اساسنامه، میتوان راه را بر اپورتونیسم بست، از پایه غلط است

با آن شكل و شمایل و  -بنابراین میتوان گفت كه واقعیت ظهور و سیطره استالینیسم 

ترحم ولی همدالنه  خود، داللتگر آن است كه نقد بی -گیهایش كه بر شمرده شد  ویژه

به « واالحضرت كمیته مركزی»جایگزینی مبارزه لوکزامبورگ به لنین در باب 

جای مبارزه كل مجموعه حزب، و جایگزینی مبارزه حزب بجای مبارزه خود طبقه 

كارگر، انتقادی ژرف و دوراندیشانه بود و بیانگر دركی عمیق از آراء ماركس و 

 .انگلس درباب نقش توده های کارگری درپیشبرد و تحقق سوسیالیسم
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بمثابه سوسیالیسم )توهم خطرناک پیشاهنگ باوری افراطی بالنكیستی بیك كالم، 

، اینگونه بود كه به درون ماركسیسم و حزب پرولتری راه میكشد و تحت (تخیلی

و اینكه لوکزامبورگ گویی . رویكرد اراده گرایی تشكیالتی، خود را نمایان میسازد

آنگاه كه در نقد رویكرد ای آشكار میدید  دوران استالینیسم را از پیش و بگونه

 :بلشویكی نوشت

قدرت مطلق « موقتاً »بنظر ما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تصور كنیم كه میتوانیم »

ضمنی عمل میكند، جانشین سلطه « نماینده»كه بنوعی بنام  -یك كمیته مركزی را 

بجای بنمائیم و  -ای كه هنوز تحقق نیافته است  سلطه -اكثریت كارگران آگاه حزب 

ای كه میباید توسط توده های كارگر برروی ارگانهای حزب صورت  كنترل عمومی

گیرد، كنترل معكوس، یعنی كنترل كمیته مركزی برروی فعالیت پرولتاریای انقالبی 

 03« .را قرار دهیم

واینچنین بود که رزا درباب حاصلخیزی این گرایش فکری لنین برای تبدیل به یک 

 .گرا، هشدارمیدهد سیستم سیاسی اقتدار

، باری دیگرو در «انقالب روسیه» ودرمقاله 2912لوکزامبورگ درسال  نیز

 -لنین وتروتسکی -، رهبران اصلی حزب بلشویک 2934راستای همان انتقاد سال   

اعمالشان به آنها  و داده ونسبت به پیامدهای ناگزیر طرز تفکر خطاب قرار مورد را

 .هشدارمیدهد

-و به این سبب که اس )  ل مجلس مؤسسان ازسوی حزب بلشویکبه عبارتی انحال

: ، واکنش لوکزامبورگ رابرمی انگیزاند تا بگوید(آرهای راست درآن تفوق یافته اند

منحل  اگرمجلس مؤسسانی که عمرش سپری شده و بنابراین مرده زاداست باید»

س مؤسسان جدید شود، بلشویکها می توانستند بدون تأخیرانتخابات جدیدی برای مجل

 بلشویکها اما. بسپارند به جنبش درحال شکوفائی شوراها قدرت را کنند و یا برگزار

 کارنهادهای دمکراتیک و کل ساز و کردند به نفع دولت تک حزبی رد را هردو نظر
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اندیشه هایی پیرامون  :نقد رزا لوکزامبورگ بربلشویسم» بنقل از) «.سؤال بردند زیر را 

 (ب اندرسن.نوشته پیترهودیس و کوین ،«دمکراسی

 معطوف به این مهم است که بدون وجود لوکزامبورگ به بلشویکها انتقاد لذا

 :آزادیهای مدنی، حکومت توده های وسیع مردم یکسره غیرقابل تصوراست

 ۀاجتماعات، بدون مبارز بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و»

رفت وبه ظاهری صرف ازآن  اجتماعی ازبین خواهد درهرنهادافکار، زندگی  آزاد

. ماند دیوانساالری به عنوان عنصری فعال درآن باقی خواهد تنها و شد تبدیل خواهد

انرژی  زندگی عمومی رفته رفته به خواب می رود، چند دوجین از رهبران حزبی با

رهبری  پرداخت و پایان ناپذیر و تجربه ای تمام نشدنی به اداره ی امورخواهند

 درواقعیت فقط تنی چند ازمغزهای برجسته درمیان آنها کار رهبری را. خواهندکرد

داد و گهگاه نخبگانی ازطبقه کارگر به گردهمآئی ها دعوت میشوند تا  انجام خواهند

 شده را و به اتفاق قطعنامه های پیشنهاد برای سخنرانی های رهبران کف بزنند

صل امورات یک فرقه است، یقیناً دیکتاتوری است ولی نه این درا - تصویب کنند

دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری مشتی سیاستمدار، یعنی دیکتاتوری به مفهوم 

چنین : رفت بله، ازاین هم میتوان فراتر....بورژوائی، به مفهوم حکومت ژاکوبن ها

اقدام به : دشرایطی ناگزیر باید موجب شود که زندگی عمومی به توحش کشیده شو

 و 421 صص، « رزالوکزامبورگ گزیده هائی از»)«.ترور، تیرباران گروگان ها وغیره

420) 

پیشینه دار در حزب  همان گرایش انحرافی و استمرار وجود و اینها همه بیانگر

نسبت به عواقب شوم آن هشدار  آنرا برجسته سازد و بلشویک است که رزا میکوشد

جایگزین  ک بجای آنکه دمکراسی سوسیالیستی رایعنی گرایشی که این. دهد

حذف  دمکراسی بورژوایی کند، متمایل به کنارگذاشتن دمکراسی در مجموع و

 دیکتاتوری رویکرد انحرافی، مفهوم  این  دیگر، در بکالمی . آزادیهای مدنی است
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 رمی گیرد؛ بگونه ای که گوییساده، در مقابل دمکراسی قرا پرولتاریا، صاف و 

یعنی بجای آنکه بطریقی رادیکال اشکال . را دفع ونفی می نمایند یکدیگرآندو

 ساز دمکراتیک ِخودگردانی پرولتری باب شود، اصل دمکراسی واساساً لزوم وجود

 .کار نهادهای دمکراتیک، به زیرعالمت سؤال کشیده میشود و

آنگاه كه درباره  چه باید كرد؟در رابطه باهمین موضوع، قابل ذكر است كه لنین در 

بدون تئوری »: سخن میگوید عنوان میسازد كه« تئوری انقالبی»نقش و جایگاه 

لیكن این ضابطه بندی هر چند كه . «انقالبی جنبش انقالبی نمیتواند وجود داشته باشد

در مقابله با اكونومیست هایی عرضه شد كه اهمیت تئوری انقالبی را درك 

رزبندی روشن با انحرافی است كه در واقع قرینه نمیكردند، اما بهرحال فاقد م

هر چقدر هم جایگاهش مهم باشد « تئوری انقالبی»چه، . اكونومیسم محسوب میشود

« جایگزین»نیست؛ تئوری انقالبی « جهان آفرین»، اما بتنهایی (كه مسلماً هست)

لذا این به عبارتی هیچ یك از این دو، فروكاستنی به آن دیگری نبوده و. عینیت نیست

از اینرو جان ریز حق دارد . رویكرد لنین مبرا از پیش آهنگ باوری افراطی نیست

« برانگیزاننده بیرونی»آنگاه كه به رویكرد آنتونیوگرامشی در باب حزب، به عنوان 

این ضابطه بندیها به طرز غریبی یادآور آن ضابطه »: انتقاد میكند و مینویسد

به سبب یكسویه بودن بیش »پرورده بود كه  اید كرد؟چه ببندیهایی است كه لنین در 

اما آنچه كه از دید جان ریز پنهان می ماند،  02 .، رویكردی نارساست«از اندازه آن

اقتدار »، با ایده چه باید كرد؟آن است كه ضابطه بندی ارائه شده از سوی لنین در 

. كی برخورداركامالً  مرتبط است و از سر منشاء مشتر« افراطی كمیته مركزی

ای  اشاره چه باید كرد؟بی آنكه به )یعنی همان انحراف آشكاری كه لوکزامبورگ 

 .به تفصیل آن را مورد نقد و بررسی قرار داده بود( داشته باشد لیكن

وانگهی، بدینسان روشن میشود كه شقاق ایجاد شده در حزب سوسیال دمكرات 

 را از رویزیونیسم، متمایز  اركسیسم ای نسبی، م بگونه ، در واقع 2930در  روسیه 
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لذا نادرست است اگر این خط كشی را امری مطلق . میسازد و نه بطور مطلق

در یكسو « غش  بی» به بعد، ماركسیسم ِ  2930درنظر گیریم و تصور كنیم كه از 

، (فراكسیون منشویكی)در سوی دیگر « ناب»، و رویزیونیسم ِ (فراكسیون بلشویكی)

، از هر گونه ایده 2930 به عبارتی منشویكها پس از كنگره دوم. یرندقرار میگ

ماركسیستی اصیل به دور نیستند چرا كه در برخورد به جنگ روس و ژاپن، 

. موضعی همچون بلشویكها اتخاذ میكنند و جنگ یاد شده را جنگی ارتجاعی مینامند

یده رویزیونیستی به همین ترتیب بلشویكهای پس از كنگره دوم نیز از هر نوع ا

 ۀبطورکلی به تتم و« اقتدار افراطی كمیته مركزی»نیستند چرا كه به ایده « پالوده»

 (محسوب میشد«  چپ رو»که از این پس بعنوان رویزیونیسم ِ ) اندیشه های بالنکیستی

داللت برهمین  از دل ِبلشویسماتزویست ها « چپ رو» اند؛ پیدایش جریان  آلوده

نماینده  (2930سال یعنی) بدو تاسیس راکسیون بلشویکها درکه ف عیت داردواق

، 2930بنابراین میتوان گفت كه شقاق یاد شده در . نبوده اند« بی غش »  مارکسیسم ِ

در وهله نخست و بیش از هر چیز، مربوط به دو نگرش مختلف نسبت به انقالب 

است و بیانگر تقابل ترین مسأله اختالف برانگیز آن زمان بوده  روسیه بمثابه اساسی

 .این زمینه مشخصمیان ماركسیسم و رویزیونیسم در 

به بیان دیگر آنگاه که سیر پیدایش وحرکت بلشویسم را رصد کنیم درخواهیم یافت 

پلخانف ) وجود داشته اند نیز پیش ازشکلگیری گروه اتزویستها« ماخیست ها» که

یادداشت » . ک.ر.کیدمی ورزدبر حضوراین پدیده درفراکسیون بلشویکی تا2931درسال

 اما (.2۵4ص، «لودویک فوئرباخ وایدئولوژی آلمانی» ، کتاب «ششم برلودویک فوئرباخ

واینکه می بایست . چندان جدی تلقی نمی شوند و آنان صورت نمی گیرد مقابله ای با

 اشتباهی که فراکسیون بلشویکی مرتکب شد و بعداً مورد -مبادرت به تحریم دوما

. که برکل فراکسیون بلشویکی چیره شد طرح آنان بوده باشد -لنین قرارگرفت  انتقاد

 یورش ارتجاع، زمینه های مساعدی را برای تقویت بدینسان رخداد شکست انقالب و
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 آنان را میسازد و درفراکسیون بلشویکی مهیا« چپ رو»این گرایش   رشد و 

 در -لحاظ تشکیالتی هم ازنظرتئوریک وهم از -بصورت یک جریان منسجم 

بیک کالم مسأله . حزب سوسیال دمکرات روسیه، درمی آوَرد فراکسیون بلشویکی و

، و متعاقباً (و لنین) مبادرت به تحریم مجلس دوما از سوی كل فراكسیون بلشویكی

ظهور جریان اتزویستی در درون فراكسیون بلشویكی را، باید مرتبط با سیر حركت 

به عبارتی شكست انقالب . تی در بلشویسم در نظر گرفتهمین گرایش آوانتوریس

روسیه، شرایط مساعد برای رشد سریع همین جنبه نهفته در بینش بلشویكی  293۵

زیرا . را فراهم میسازد كه پیدایش اتزویسم در واقع تجلی آن محسوب میشود

اقعیت ودر زمان شكست انقالب و واگشت اجتماعی ناشی از آن،  (همانگونه كه گفتیم)

یعنی همان گرایش  -« اراده رادیكال»شرایط فعالیت عملی انقالبی، برای  فقدان

صرفنظر )تحمل ناپذیر است، و از اینرو متمایل به افراط و  -مورد نظر در بلشویسم 

نتیجه آنکه، لنین هر چند بخاطر . ، میگردد(كردن از هرگونه استفاده از امكانات علنی

اتزویستها در مبادرت به تحریم دوما، از خود انتقاد میكند و  دنباله روی اولیه خود از

به مقابله با اتزویسم برمیخیزد؛ اما نقد او از اتزویسم درواقع نقدی سطحی محسوب 

اقتدار افراطی »های مرتبط با آن، و مهمترازهمه، ایده  می گردد زیرا تمامی جنبه

 .گیرد را دربرنمی« كمیته مركزی

آنكه بداند یا بخواهد ، برخی از  مانگونه كه گفته شد لنین بینكته دیگر آنكه، ه

 هایش به فرا روئیدن استالینیسم كمك شایانی نمود، یابه تعبیری، صحنه را اندیشه

 (لنین)با این وجود، پس از پیروزی انقالب اكتبر . برای بازی استالین آماده می سازد

به . انقالب تا چه حد جدی است بخوبی درمی یابد كه خطر استالینیسم برای آینده

عبارتی حمله به استالین در جهت خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی او، نشانگر 

حق تعیین »ر سر واكنش لنین نسبت به این خطر است؛ از اینرو آنگاه كه بحث ب

 حزب بلشویك درمیگیرد، لنین فرصت را مغتنم میشمارد تاحزبدر« سرنوشت ملتها
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 :هشیار سازد -استالین -ین پدیده را نسبت به ا

دستگاهی كه از آن خود میدانیم، در حقیقت هنوز با ما بیگانه »دولت پرولتاریا یعنی 

است؛ معجونی بورژوایی و تزاری است و امكان خالصی از آن طی پنج سال گذشته 

و قادر به دفاع از غیرروسها در مقابل تاخت و تازهای آن مرد ... وجود نداشته است

واقعی روسی، شوونیست كبیر روسی نبوده است، شوونیستی كه در ذات خود مانند 

یك كمونیست را »: و اینكه« .بوروكراتهای شاخص روسی، حقه باز و مستبد است

و همچنین كاربرد  01.«بخارانید با یك شوونیست كبیر روسی مواجه خواهید شد

از سوی « كمونیستی دروغهای»كمونیستها و « ریاست طلبی»: اصطالحاتی چون

 00.لنین، در واقع روش و منش استالین را مدنظر دارد

و به همین ترتیب، لنین آنگاه كه در بستر مرگ، حذف خود از صحنه را امری 

ای قویتر به استالین را تدارك می  خویش، حمله« وصیت نامه»یابد، در  قطعی می

اینک گردی به  تری روسیه،صورت انقالب پرول لنین برسیما و نظر چراکه از. بیند

و  « قدرت»متصلب و خشن، بسوی تولید ِ نشسته ویک جریان بغایت « تهدید » رنگ 

مینامد و « خشن بی فرهنگ و»لنین آشکارا استالین را . ، گام بر می دارد«انقیاد»

 :سپس مینویسد

رفیق استالین، احراز كنان، سمت دبیر كلی، قدرتی بسیار كالن در دستهای خویش »

انباشته است؛ و من مطمئن نیستم كه او پیوسته میداند چگونه این قدرت را با احتیاط 

من به رفقا پیشنهاد میكنم راهی » : لنین در همانجا مینویسد 04.«كافی به كار برد

در عین حال، در جهت تقویت  0۵.«... برای برداشتن استالین از آن سمت پیدا كنند

 01.«... تواناترین مرد در كمیته مركزی كنونی است »او : اعتبار ترتسكی، مینویسد

قرار بود چرا كه  در بستر مرگ نیز بی -آن غول معّذب  -به كالمی دیگر، لنین 

 ۀای را به وضوح میدید؛ عالئمی که طالی عالئم و شواهد هشدار دهنده و نگران كننده

 ،«استالینیسم»وی یا به عبارتی، ب. خطراتی سهمگین اند؛ عالئمی که پیک تباهی اند
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تر از آن بود كه مشام لنین را نیآزارد؛ بویژه با احتساب شّم  بویی تندتر و زننده 

 .مند بود العاده قوی، كه لنین ازآن بهره سیاسی فوق

به عبارتی دغدغه همیشگی لنین برای سرنوشت جنبش انقالبی، اینك یعنی در بستر 

ای كامل عیار و جانكاه  كس، به دل شورهمرگ نیز گریبان او را رها نمیكرد، بلع

آنچه كه بوقوع خواهد »، یعنی استالینیسمگویی او بخوبی میدانست كه . تبدیل شده بود

لرزید اما نه به جهت ترس  لنین در بستر مرگ، بر خود می. «هست (اینك)پیوست، 

ون دل از مرگ، بل به سبب آنكه ثمره جانفشانی های انقالبیون وتوده های مردم و خ

 -«وصیت نامه». خوردنهای خودش را در معرض تند باد جهالت استالینیستی میدید

خاصه استالین و تروتسکی  ارزیابی لنین از رهبران حزب بلشویک و که بیانگر

در مقابل این دل نگرانی  (واكنشی دیر هنگام )در واقع واپسین واكنش وی   -است 

 07.عظیم بود

چرا كه دفاع  -! «خود کرده را، تدبیر نیست » ه بود و اما دیگر كار از كار گذشت

، منجربه «اقتدارافراطی کمیته مرکزی وقدرت بالمنازع دبیر اول» پیگیرلنین ازایده

بروید که « بوراکراتهای شاخص روسی»ه طلبی ِ آن شدکه اینک پرهائی بربال جا

ضای حاكم بر به این سان ف. ناممکن سازد مهارشان را ممکن و قدرت پروازشان را

وگرایش رویزیونیستی ماورا چپ ِ . حزب بلشویك اینک به نفع استالین بود ونه لنین

کم  -که از پیش انگاره های فکری نسبتاً قوی و مزمن نیز برخوردار بود  -مزبور 

کم در حزب بلشویك نیرو می گرفت، دارودسته سازی میکرد، ودر شرف  تحقق 

بمثابه مصمم ترین فرد در اجرای  -كه استالین راموج نیرومندی . سیطره کامل بود

برفراز سر خود  بلند میکرد و بجلو  -همان پروژه ای که بعداً به اجرا گذاشته شد 

استالین و شخصیت خودکامه اش، تجسم  این گرایش، گوئی دروجود. سوق می داد

 01. استوار و آمرانه ای می یافت

 حیله  وهشیارنسبت به موقعیت خویش ولذاهوایی، استالین، حساس  و چنین حال  در
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تر از آن بود  ، بسیار كار كشته«بوروكرات حقه باز»بقول لنین  ساز و حیله جو، یا

لحظه ای پیش  كه نتواند از انتشار این وصیت نامه جلوگیری و این بحران کوچک و

!قرار دهد« تحت کنترل»آمده را
09

 

بل « شخصی» استالین، هرچندکه نه حمله ای شده ی لنین به به هر ترتیب، حمله یاد

بسنده نمودن به مقابله با او، بمعنای تنزل  بود، اما تمرکز به استالین و سیاسیکامال ً

بدیگر کالم، لنین بجای آنکه دروهله نخست به نقد . است اولویت سیستمموضوع ِ

ضای توانسته اند درف« بوروکراتهای شاخص روسی» رادیکال سیستمی بپردازدکه

برکناری استالین  فربه شوند، براین گمان بود که کلید حل مسایل در آن تنفس کنند و

بدیگرسخن، گره اساسی و ناگشوده كار لنین در این بود كه حمالت وی به . است

اقتدار افراطی  سیستمیعنی نقد . توأمان و تكمیل نشد، «سیستم»استالین، با حمله به 

یوه رهبری تحکم آمیز و سلسله مراتبی خشك، بی كمیته مركزی و دبیر كل، كه ش

. روح و بیرحمانه را به اصل و قانون خدشه ناپذیر حزب بلشویك تبدیل كرده بود

را  «بوروكراتهای شاخص روسی»سال، استالین و دیگر  1۵سیستم معیوبی كه طی 

ادت بوروكراتهایی كه بر طبق چنین مناسبات معیوبی، ع. در دامن ِخود پرورانده بود

را، « فرادستان»بر اعمال « فرودستان»كرده بودند كه هیچگونه كنترل و نظارت 

تلقی میكردند و « لیبرالیسم»بوروكراتهایی كه زور نگفتن و عدم آمریت را . برنتابند

، «زیردستان»برای آنها فقط دو راه وجود داشت، یا مطیع سازی وحکومت کردن بر

اقناعی درشرایطی برابر، اصال ً در قاموس آنان لذا بحث . گر بودن ِ صرف یا نظاره

 .جائی نداشت؛ و بدین سان به برخوردهای مستبدانه خو گرفته بودند

بود كه « ها پائینی»بدیگرسخن فقط دمكراسی نهادینه شده در درون حزب، و فعالیت 

میتوانست بر جاه طلبی بوروكراتها، حد بزند، لگام بندد و آسیب شان را به حداقل 

ساز و نهادی كه تحت آن، امكان پیشگیری از سوءاستفاده از . كن كاهش دهدمم

 به. میشد  مغایر است، فراهم كه با اهداف عمومی جنبش  قدرت در جهت مقاصدی 
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عبارتی تجدید ساختار سلسله مراتبی حزب بلشویك و نهادینه كردن مكانیزم های  

نده رهبری حزب بتوسط بدنه آن، به ای جهت برقراری فعالیتهای كنترل كن اندیشیده

ای دمكراتیك و خود بنیاد، بطریقی كه تحت هر شرایط یعنی حتی اگر  شیوه

مقام دبیر اول را قبضه كنند، روشنفكران تشنه قدرت، بتوانند هم كمیته مركزی و هم 

. هم سازوكارهای یاد شده، امكانات مناسبی را برای مقابله با آنان فراهم سازدباز

با علم به اینكه صرف وجود هر نوع امكانات ساختاری مطلوبی كه برای چنین  البته

بقول  -یرا نهایتاً ز. بیمه نخواهد شدای ایجاد شده باشد، باز هم هیچ چیز  مقابله

، و چگونگی «میدمند [حزب]آن ای كه مبارزین فعال در روح زنده»: -لوکزامبورگ 

اما در شرایط . جه را تعیین خواهد كرداست كه نتی مبارزهتوازن قوا و بیك كالم 

وجود دمكراسی حزبی، خطر تفوق آسان و بالمنازع از سوی یك چنین جریاناتی، 

بشدت كاهش میپذیرد و سازوكارهای ساختاری، شرایط برانگیخته شدن مقاومتی 

به عبارتی دیگر وجود . فعال علیه استیال جویی آنان را فراهم خواهد ساخت

وقعیت پرولتاریا را در كل، تقویت خواهد كرد، اما موفقیتها و دمكراسی حزبی، م

چرا كه هر چقدر هم كه این مكانیزمهای دفاعی، . تضمین نمیكندپیروزی او را 

و در نهایت،   و كارآمد باشند، باز هم نتیجه كار را سطح آگاهی طبقه كارگر،  مدبرانه

، باز بسته مبارزهو كیف  مناسبات طبقاتی است كه تعیین میكند، امری كه به كم

 .است

اهمیتی كه فرد میتواند در تاریخ ایفاء كند، غیرقابل  به سخنی دیگر، نقش بسیار با

اما حزبی كه شیوه اعمالش بطرز چشمگیری متفاوت گردد فقط به این . انكار است

در رأس آن قرار گیرد، حزبی  -لنین یا استالین  -خاطر كه این شخص یا آن دیگری 

 43.سیستم کامال ً معیوب است با یك

یالیسم را نمیتوان توسط یك سوس»تأكید میكرد كه  2913سال بطور خالصه، لنین در

 «تكاملی -خود»لزوم اتكاء به خصلت  این تأكید بر .42«، یك حزب، ایجاد كرداقلیت
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وم های كارگری، و نیز تأكید بر لز جنبش توده ها، و همچنین دفاع از استقالل اتحادیه

حق تعیین سرنوشت از سوی ملتها، و مضافاً طرفداری از لزوم تن دادن به ایجاد 

ای قرار  فراكسیون در حزب، همه و همه در مغایرت و ناهمسازی آشكار با ایده

اقتدار افراطی كمیته »: داشت كه لنین هنوز حاضر به دست كشیدن از آن نبود

 .41«مركزی

ی نبود كه دوام ابدی بیابد، برعكس، طبیعتاً چیز« مغایرت و ناهمسازی»اما، این 

بکالمی دیگر، ناسازه ای تلخ، تفکر لنین . میبایست یكطرفه و یكدست میشد، كه شد

را دوپاره می کرد و پس از مرگ او، رهبران بلشویك در مصدر قدرت، این دو 

دار اقت»برطرف كردند؛ یعنی تفکر مربوط به  -ای منفی  البته به گونه -گانگی  را 

ها تسری بخشیده، تا عمل حزب  را، به دیگر عرصه« افراطی كمیته مركزی

جنبش توده ها « تكاملی -خود »و « كوشی -خود »پیشاهنگ را بکلی جایگزین 

 40.از باال و به زور، از طریق سركوب ابتكارات توده ها« سوسیالیسم»: سازند

عرض به شرایط كار و بدینسان، سركوب مبارزه نظری و حذف فیزیكی مخالفین، ت

زندگی كارگران، كلكتیویسم اجباری دهقانان، برپا ساختن اردوگاههای كار، همگی 

به اجزایی جهت به اجرا گذاشتن پروژه كلی ِ پیشروی صنعتی فوق شتابان و 

به عبارتی برداشت ناقص و معیوب . تبدیل میشوند« سوسیالیسم»وار بسوی  دیوانه

لیسم، منجر به آن شد كه پروژه یاد شده در واقع به آن استالینیسم از مفهوم سوسیا

محوری تبدیل گردد كه هر چیز و همه چیز باید حول آن بچرخد و تحت شعاع آن 

این بمعنی آن بودکه حزب پیشاهنگ بجای درپیش گرفتن روش های  .قرار گیرد

بدنبال  «گوش ِکشان»آنها را به طریق ِ  دهقانان، اقناعی درقبال توده های کارگری و

 !سوسیالیسم می پنداشت، می برد مسیری که آن را در خویش و

هایی از  به یك كالم، پس از مرگ لنین، رهبران بلشویك در مصدر قدرت، بر جنبه

 و اینكه كشته . رویكرد لنین تكیه میكنند كه در مجموعه تفكر او نقش غالب را نداشت
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ین بودن وزن مخصوص طبقه رهبران كارگری در جنگ داخلی، پای شدن اكثر

كه )كارگر نسبت به مجموعه جمعیت، فقدان سنن دمكراسی غربی در جامعه روسیه 

، منزوی ماندن (از شرایطی استبدادی، مستقیماً به انقالب سوسیالیستی وارد شده بود

 انقالب پرولتری روسیه و شكست انقالبهای اروپا و بویژه آلمان، مرگ رزا

توانمندترین منتقد این ضعف لنین و بلشویكها، همه و همه  لوکزامبورگ به عنوان

. دست به دست هم داد تا بلشویسم اصالح نگردد و این گره از پای آن گشوده نشود

بلكه برعكس، دیكتاتوری پرولتاریا در روسیه، در جهتی واپس رونده و رو به تباهی 

آیند  دیالكتیكی را پیاش آن است كه جهش  كه منطق درونی  روندی تدریجی. سیر كند

های « امپریالیست -سوسیال »داشته باشد یعنی راه را برای به قدرت رسیدن 

 .(بورژوا بوروكرات)حكومتی بورژوایی : خروشچفی هموار سازد

چه ضربات سختی  2924نكته بعدی آنكه، دیدیم كه شكست حزب انقالبی آلمان در 

این حقیقت که درمیان  اما،. رد ساختبر اعتماد به نفس انقالبیون اصیل آن كشور وا

 تمامی احزاب تشکیل دهنده انترناسیونال دوم، فقط ققنوس روسی توانست که از

یعنی عبور موفقیت آمیز آنها از تند پیچ جنگ جهانی اول و ) این آتش برخیزد خاکستر

ق ، در واقع اعتمادبنفس فو(2927نیزاثبات قابلیت شان در كسب قدرت سیاسی در اكتبر 

دامن میزند « اراده گرایی»ا به بخشد و برگرایش پیشین آنهعاده ای به بلشویکها میال

كه « شبحی»بگونه ای که .آفریند ی رشد عملی این اوهام میهای مناسبی برا زمینه و

ذهن بلشویسم تردد میكرد، اینك مجال می یافت تا گام به گام به یك  سالها پیش در

 .واقعیت بدل شود

ه، نائل شدن به موفقیتهای سترگ و واقعی یاد شده از سوی بلشویسم، در مضافاً آنك

واقع ضعف بزرگ نظریه حزبی لنین را موقتاً پوشاند، حتی برعكس، چنین ضعف 

به دیگر . گر ساخت ای را نیز به عنوان یكی دیگر از نقاط قّوت لنینیسم، جلوه حقیقی

 درست از انتقادات تا آن جنبه  كالم، سرمستی ناشی از پیروزیهای یاد شده سبب شد
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 محسوب گردد و به طاق نسیان كوبیده« خطا»لوکزامبورگ به لنین نیز  2934سال  

بطوری كه نه فقط اشتباه حقیقی رهبران جنبش انقالبی آلمان درباب ایده حزب . شود

ای و تن زدن از ایجاد فراكسیون، محكوم شد، بلكه همچنین نظریه درست  توده

را نیز به ناحق، به زیر عالمت سئوال  دمكراسی حزبیبورگ در باب لزوم لوکزام

را بر  -«اقتدار افراطی كمیته مركزی»یعنی ایده نادرست -كشید و ایده مقابل آن 

 !نشاند« حقانیت»كرسی 

نظریه حزب متشكل از نخبگان طبقه كارگر و  -ای قدرتمند  به بیانی دیگر نظریه

بب فعالیتی دگرگون ساز شود و موفقیتهای بزرگی را توانست س -مستعد فراكسیون

بود « دانایی كل»به ارمغان آوَرد، لیكن در عین حال زمینه ساز ِشدت گیری توهم 

رویكردی ! كه در آن، گویی درستی امور از آن روست كه ما میدانیم باید چنین باشد

ی جنبش انقالبی یعن -را جایگزین واقعیت « همه چیز دان»كمیته مركزی ِ   ارادهكه 

 .میسازد -خود توده ها 

فقط  ،2927هم  و 2924بلشویسم هم درسال  های غیرقابل انكاركالم موفقیت بیك

نظریه حزبی لنین را جلوه گر سازد و به اثبات «  نقطه قوت بزرگ»توانست 

ای رقم نخورده بود كه  اما شرایط مبارزه طبقاتی پرولتاریا هنوز بگونه. برساند

از اینرو الزم بود تا گذر . این نظریه را بر آفتاب بیافكند« ف بزرگنقطه ضع»

اقتدار افراطی »از راه برسد تا نظریه  -یعنی مرگ لنین و تسلط استالینیسم  -زمان 

 .نیز محك بخوَرد و ضعف و آسیب آن، آشکار شود« كمیته مركزی

ط مطلق وانگهی، تسلط مطلق كمیته مركزی بر كل حزب، بطور قطع وسوسه تسل

این  -اما . حزب بر طبقه كارگر و توده های مردم را نیز به همراه خواهد آورد

تا زمانی كه حزب پرولتری به قدرت سیاسی دست نیافته بود، امكان بروز  -دومی 

 لذا پس از پیروزی انقالب اكتبر است كه آن تفکر. یافت واقعی و همه جانبه نمی

 منحصربه یا ) بود هنوزمکتوم  النه کرده اماحزب بلشویک  ضمیر بالنکیستی که در
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، توانست شرایط مناسبی برای سربرآوردن و گسترده (مناسبات درون حزبی میشد 

و اینكه ایده دولتی كردن سندیكاها و همچنین مقاومت . شدن به تمامی عرصه ها بیابد

تمایل  و «وسوسه»در مقابل حق تعیین سرنوشت ملل، موارد آشكاری از تجلی همین 

این تفکرخطرناک به تسری به دیگرعرصه ها بود كه لنین را به مقابله برانگیخت؛ 

یعنی ایده  -اش  آنكه مبانی فكری آن و بویژه یکی ازاصلی ترین شكل های تجلی بی

 .مورد نقدی عمیق قرار گیرد -« اقتدار افراطی كمیته مركزی»

حزب و « وحدت»ی، در واقع به جنبه ا بنابراین اگر رزا با پیروی از ایده حزب توده

ای  فاصله -ای محدود و معین  و فاصله« تمایز»ای افراطی داشت ولذا به  طبقه، تكیه

كامال ً  (در دوران ظهور رویزیونیسم)كه برای حفظ انسجام آگاهی سوسیالیستی 

به اندازه درخور بها نمیداد؛ بلشویسم با مجموعه بینشی كه منجر به  -ضروری است 

ای افراطی بر  میشد، در حقیقت به گونه« اقتدار مطلق كمیته مركزی»یروی از پ

حزب و طبقه، توجه مناسب نشان « یگانگی»تكیه میكند یعنی به « تمایز»جنبه 

از برقراری  -هر چند به دو شكل مختلف  -لذا هم لوکزامبورگ و هم لنین . نمیدهد

، باز میمانند و تاوان آن را (ب و طبقهمیان حز)اتحادی دیالكتیكی میان آگاهی و جنبش 

 .نیز بسختی پس میدهند

حزب انقالبیون »لیكن از آنچه كه گفته شد، این نتیجه نیز حاصل میشود كه ایده 

نظریه حزبی  دو نكته، یعنی این «اقتدار افراطی كمیته مركزی»و ایده « ای حرفه

عبارتی دیگر، نادرست  به. لنین را، هیچگونه ضرورت منطقی به هم پیوند نمی زند

ایده اقتدار افراطی كمیته  الزاماً ای،  است اگر گمان كنیم ایده حزب انقالبیون حرفه

زیرا هیچ استدالل معتبر و هیچ منطق قابل قبولی حكم . آیند دارد مركزی را نیز پی

برای كمیته مركزی حق نامحدود  ناگزیر استای  نمیكند كه حزب انقالبیون حرفه

برای دبیر كل حق وتوی تصمیمات دفتر  ناگزیر استداخله را قائل شود، كنترل و م

 ناگزیر سازد، « مادام العمر» سمت ِدبیرکل را ناگزیراستسیاسی را در نظر گیرد، 
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چراكه این دو موضوع، كامال ً  از هم جدا . كه قید دمكراسی حزبی را بزند  است

عبارتی ایده اقتدار مطلق كمیته مركزی و  به. هستند و فاقد هر گونه پیوند درون ذاتی

ای نبوده بلكه  آیند ایده حزب انقالبیون حرفه ضروری، پی ای ذاتی و دبیر كل، بگونه

 .شده است، كه  میتواند چنین نشود« افزوده»بر آن 

، همانا (ای جدا از طبقه تبدیل حزب انقالبی به فرقه)« گرایی فرقه»به دیگر سخن، 

را « ای انقالبیون حرفه»ای مستمر، هم حزب  است كه بگونهگرایش و یا خطری 

از همین روست كه مشابه گرایش فرقه . را« ای توده»تهدید میكند و هم حزب 

نیز  KPDدر حزب كمونیست آلمان  2913گرایانه اتزویستهای روسی، در اوایل 

یا حزب كارگران كمونیست  KAPیعنی جریان موسوم به كاپ  . ظاهر میشود

های تشدید جدایی میان حزب و  با این وجود نمیتوان تردید داشت كه زمینه 44.انآلم

در یك حزب متشكل از نخبه گان  -« فرقه گرایی»های شكل گیری  زمینه -طبقه 

از اینرو تمهیدات . ای تر است تا در یك حزب توده طبقه كارگر، تا حدودی فراهم

وقفه علیه  ای بی مخربی و لزوم مبارزهاندیشیده برای ممانعت از تقویت چنین گرایش 

 4۵.مبدل میشود تر و حیاتی تر ای به موضوعی جدی آن، برای حزب انقالبیون حرفه

كه میتواند  -، نه تمركز مطلق قدرت در دست كمیته مركزی «تمهیدات اندیشیده»این 

حركت ساخته و دربست تحویل رهبران  همچون دوران استالینیسم، حزب را بی

چرا . بلكه وجود دمكراسی نهادینه شده است -ر كمیته مركزی فرقه گرا دهد روشنفك

 -چه در درون حزب و چه در باب رابطه میان حزب و طبقه  -كه وجود دمكراسی 

ای پیگیر و مستمر با این گرایش دائمی و زیانبار را، فراهم  در واقع امكانات مقابله

 41.میسازد

و هم  (ای نوان مدافعین حزب انقالبیون حرفهبه ع)بنابراین هم لنین و لوكاچ 

، در اشتباه بودند آنگاه كه ارتباطی درونی و (به عنوان مخالف آن)لوکزامبورگ 

 مركزی، قائل  ایده اقتدار افراطی كمیته  و ای  ذاتی میان ایده حزب انقالبیون حرفه

031 



   

 

ن و لوکزامبورگ هر لنی. یكدیگر تلقی می نمودند« الزم و ملزوم»میشدند و ایندو را 

چند كه هیچگاه آشكارا از این موضوع سخن نگفتند ولذا چرایی و چگونگی آن را به 

بحث نگذاشتند، اما شواهد نشان میدهد كه هر دوی آنها از چنین رویكردی پیروی 

این موضوع رامطرح می  لیكن لوكاچ تنهاکسی است که به دفاع ازلنین،. میكردند

 :کند

اكنون بر  2930لندن  -اول اساسنامه حزب در كنگره بروكسل  مجادله بر سربند»

مسأله این بود كه آیا عضویت در حزب صرفاً با حمیات و فعالیت . همه معلوم است

زب امكان پذیر بود و یا برای اعضاء ح [مطابق نظر منشویكها]تحت كنترل آن 

حزبی و تبعیت خود گذشتگی تمام عیار در كارهای شركت در فعالیت غیرقانونی، از

سایر مسائل تشكیالتی مثل مركزیت . ترین انضباط حزبی جنبه بنیادی داشت از قاطع

 47«.صرفاً تبعات فنی ضروری این دیدگاه لنینیستی به شمار میرفت -

یعنی اقتدار ) « مركزیتسایر مسائل تشكیالتی مثل »همانگونه كه دیده میشود، لوكاچ 

ایده حزب « صرفاً تبعات فنی ضروری» (كل راافراطی كمیته مركزی و شخص دبیر 

 .تفسیری درباره آن ارائه دهد آنكه شرح و ای تلقی میکند، بی انقالبیون حرفه

وانگهی، لوكاچ بر پایه كدام استدالل، به دفاع از اقتدار نامحدود كمیته مركزی 

 :او در پاسخ به این سوال، مینویسد -پردازد؟  می

بالواسطه تفسیر خود با واقعیت همواره در تغییر نباشد، اگر حزب قادر به انطباق »

رو میشود، ارتباطش با توده ها قطع شده و از هم  عقب میماند، به جای رهبری دنباله

بنابراین تشكیالت حزب باید دارای بیشترین قاطعیت و جدیت باشد تا در . میپاشد

؛ لوكاچ از همین «.صورت لزوم بتواند توان خود را صرف انطباق آنی با عمل كند

بدون انضباط اكید این درجه از انطباق با حیات توده ها »: جا نتیجه میگیرد كه

 41«.حزبی غیرممكن است

 مركزی،مطلق كمیته اقتدار عدمصورت نكه لوكاچ عنوان ساخته است كه دراوالً، ای
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زب ، بیانگر آن است كه گویا از نظر وی از هم پاشیدن ح«پاشد از هم می»حزب 

مطلق كمیته مركزی مربوط به عدم اقتدار -ودیدستكم تا حد -سوسیال دمكرات آلمان 

در صورتی كه علت فاجعه یاد شده همانا غفلت نسبت به گرایش ! بوده است

رویزیونیسم به خروج از دامنه ماركسیسم بوده یعنی دقیقاً همان چیزی كه از دید 

 .باره آن سخن گفتیم لوكاچ نیز پنهان مانده بود و ما قبال ً در

اقتدار »نیز، به هیچ وجه امر « انطباق آنی با عمل»ثانیاً، بحث لوكاچ در باب لزوم 

 .را توجیه نمیكند، بلکه کامال ً برعکس« افراطی كمیته مركزی

انقالبی پرولتاریا، میتواند کمیته مرکزی حزب  بکالمی دیگر هریورش وسیع و

ال، خیزش توده ها که دراساس خود، ساختار شکن انقالبی را بترساند زیرا در این ح

 فطری قدرت ۀتزاحم بافعالیت منقبض کنند است عمال ً درتعارض و گریز و هنجار

، قرار میگیرد واین تضاد واقعی اما نهفته رابه سطح می کشاند تانقش (کمیته مرکزی)

ای ایفای بدیگرسخن، ازآنجائیکه رهبری حزب پرولتری بج. مختل کننده ای ایفا کند

عمل کند، « کنترل کننده»همچون  (ومستعداست) ، ممکن است«هماهنگ کننده»نقش 

عقل سلیم حکم میکندکه پیشاپیش تمهیداتی درنظرگرفته شود تا در چنین مواقعی  لذا

شجاعت و خالقیت توده ها برمحافظه کاری رهبران بچربد و بتواند راه پیشرفت 

که امکان مهار  (همچون اقتدارمطلق کمیته مرکزی)خویش رابازکند؛ ونه ساز و نهادی 

که  بود درتوضیح همین معنا 2934واینکه لوکزامبورگ در. آنرا فراهم می سازد

تجربیات متعددی هم در روسیه و هم آلمان ثابت میكند حتی در : عنوان ساخت

ای، با تشدید  وجود یك چنین مركزیت رهبری»ای،  شرایط خیزشهای جنبش توده

تضاد میان حمله متهورانه توده ها و موضع گیری محتاطانه سوسیال نمودن 

های محلی را فراهم میكرده  نظمی كمیته دمكراسی، فقط موجبات افزایش بیشتر بی

ناخودآگاهی مقدم است بر آگاهی، و منطق جریان عینی تاریخ مقدم است بر ... است

 رهبری حزب  ارگانهای  این نقش بنابر . منطق ذهنی قهرمانان جریان عینی تاریخ
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چنانچه تجربه : سوسیالیست به مقیاس وسیعی خصلتی محافظه كارانه بخود میگیرد

نشان داده است هر بار كه جنبش كارگری زمین جدیدی را تسخیر میكند، این ارگانها 

های آن، آن را شخم میزنند،  لیكن در عین حال آن را به پایگاهی  تا آخرین محدوده

با اهداء قدرتی این چنین »و اینكه . «تر بعدی بدل میكنند رفتهای گستردهعلیه پیش

مطلق با خصلتی منفی به ارگان رهبری حزب، آنچنانكه مورد نظر لنین است، تنها 

تاحد خطرناكی به تقویت محافظه كاری كه معموال ً  ذاتی این ارگان است، كمك 

 49«.میكنیم

از آن سخن میگفت، بار  2934گ در سال لیكن یك چنین تجربیاتی كه لوکزامبور

رشد خصلت »به عبارتی این پیش بینی رزا در باب . تكرار شد 2927دیگر در سال 

كه این حزب را از زندگی ِپیوسته در « محافظه كارانه در رهبری حزب بلشویك

مخالفت كمیته مركزی : حال تغییر ِوجود تاریخی، منفك میكرد، بار دیگر آشكار شد

« محافظه كاری». «تزهای آوریل»با  (پس از انقالب فوریه)ویك و استالین حزب بلش

و مخالفتی كه به سبب آن، لنین مجبور شد كمیته مركزی حزب را دور بزند تا دیدگاه 

درست خویش مبنی بر الزامات تاریخی پیشروی جنبش و تسخیر قدرت سیاسی را، 

 ۵3 .به كرسی بنشاند

واقع سالح بسیار مؤثر و سهمگینی را در« میته مركزیاقتدارمطلق ك»ن، عالوه بر آ

، خویش میدهد تا آن را علیه منتقدین بصورتی دائمی دردسترس رهبری حزب قرار

ای غیرمستقیم اما كامال ً مؤثر، تركیب  یعنی رهبری حزب بتواند به شیوه. گیردبكار

در  الفین ومبارزه نظری با مخعیین كند؛ وهمچنین آنگاه كه دركنگره را خودش ت

چنته ندارد، به راحتی به اهرمهای  ی دردفاع از حقانیت تئوریك خویش، چیز

شان  بركنار كند و یا  تشكیالتی متوسل شود، عناصر منتقد را از سمت های حزبی

یعنی با ایجاد اختالل در روابط پیشین آنها، . محیط زندگی و فعالیتشان را تغییر دهد

 هم، و از تبدیل شدن آنان به یك جریان منسجم و نیرومند  یابی این عناصر به از پیوند
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 .مؤثرترین شیوه سركوب و فشردن گلوی مخالفین: علیه خود، ممانعت به عمل آوَرد

، «انطباق آنی با عمل»به سخنی دیگر، استدالل لوكاچ بر این پایه قرار دارد كه 

دبیر كل بر كمیته مركزی مستلزم وجود اقتدار مطلق كمیته مركزی بر بدنه حزب، و 

درصورتیکه برعکس، یعنی ازآنجائیکه درسیرفرازیابندگی جنبش انقالبی . است

 میکند، حزب پرولتری باید ایفا طبقه کارگر، انرژی محلی بزرگترین بازی را

 .نه تحت مرکزیت افراطی مقتدرانه عمل کند و« کمونیستها اتحادیه»همچون 

دفاع ازآن پرداخته بود هرگز نمیتواند با دیدگاه  بیک کالم، رویكردی که لوکاچ به

هیچگونه ارتباطی برقرار كند، و تجربه  («خود توده هاست سوسیالیسم كار»)ماركس 

 .تلخ استالینیسم نیز، بطالن آن را فریاد میزند

نتیجه آنکه، قائل شدن به همپیوندی ِدرون ذاتی میان ایندو جنبه ی نظریه حزبی لنین، 

که  این پیوند، تماماًمصنوعی است و نه ضرور، چرا.زمنطقی نداردهیچگونه جوا

بمعنی تکامل « انقالبیون حرفه ای»حزب متشکل از: آنها از ریشه باهم متفاوتند

بمنزله عقب نشینی از آرائ « اقتدارافراطی کمیته مرکزی » ایده  مارکسیسم است، و

تحت گرایش به رویزیونیسم  تمایل به بالنکیسم انقالبی، انگلس و استمرار مارکس و

 .چپ

درحاشیه این بحث بایدگفت که حال روشن میگردد که عامل دیگری که منجرشد لنین 

درمقابل حمالت تئوریک رهبری حزب آلمان به الک دفاعی فرو رود، همین اشتباه 

 این باور دستکم، یا) یعنی قایل شدن به ناگزیری پیوند میان این دو موضوع بود

واینکه لنین میدانست که دفاع . (برقراراست« مکمل گونه»یان آنها نسبتی نادرست که م

آنهم  ،(یا، عمودی گرایی مطلق) «اقتدارافراطی کمیته مرکزی»از نکته دوم یعنی ایده

اینکه روحیه کارگران  و آسانی نخواهد بود کار لوکزامبورگ، هرگز درمقابل رزا

یقیناًچنین  -ائی را از سرگذرانده بودندبلحاظ آنکه تجربه دمکراسی بورژو -اروپائی 

 اینچنین . نظریه ای را باشدت تمام پس میزد و جایی برای تبلیغ آن باقی نمی گذاشت
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حزب » بودکه لنین از درگیری نظری با رهبری حزب آلمان، در جهت دفاع از ایده

 .، بکلی صرفنظر می کند«انقالبیون حرفه ای

اقتدار »بمعنی آنست که نادرستی دیدگاه لنین در باب بهرترتیب،اینها که گفته شد 

، هرگز صحت نظریه او در باب حزب متشكل از نخبه گان «مطلق كمیته مركزی

طبقه كارگر را رد نمیكند؛ همانگونه كه نادرستی دفاع لوکزامبورگ از ایده حزب 

 .، صدق دیدگاه وی در باب لزوم دمكراسی حزبی را«ای توده»

ای را مطرح میساختند كه از افق دید  و لوکزامبورگ، هر یك، جنبه به عبارتی لنین

بدینسان اگر آلمانها به دلیل نادیده گرفتن دیدگاه لنین دچار . آندیگری به دور مانده بود

شكست شدند، متعاقباً روسها نیز به سبب پشت گوش انداختن انتقاد لوکزامبورگ، 

 .م ساختندیكی ازعوامل اصلی شكست انقالبشان را فراه

بنابراین میتوان گفت، دیدن گرایش به پختگی رویزیونیسم و لحاظ گرفتن امكان 

خروج آن از حیطه و حریم ِداخلی ماركسیسم، دقیقاً همان امتیاز قطعی لنین بر 

درعوض، رویكرد لنین نسبت به چگونگی ساختار سلسله مراتبی . لوکزامبورگ بود

بعبارتی دیگر، نظریه سازمانی . وتر استحزب، از رویكرد لوکزامبورگ، بسی فر

لذا مبارزین جنبش . تکمیل میکند و ارتقا میدهد هریک از ایندو، آندیگری را

المللی، برای ایجاد دوباره احزاب كمونیستی واقعی، الزم است بتوسط  كارگری بین

نقد دیالكتیكی هر دوی آنها، تجربیات حاصله از حسن و ضعف این دو رهبر كبیر 

دریابند و  -های آن را  یعنی بایسته -تاریای جهانی در باب ساختار حزب سیاسی پرول

 .مدنظر قرار دهند

کارآئی حزب سوسیالیست  2924اگرشکست سوسیال دمکراسی آلمان دربدیگرسخن،

توده ای رابه زیرعالمت سوال می کشید، شکست انقالب اکتبر توانمندی حزب مدل 

 -سرگردانی درانتخاب میان این دومدل لذا تردید و. می انداخت اعتبار روسی را از

 اقدام به ایجاد حزب  دارنده، در مهمترین دلیل باز -برای کسانی که فرمالیست نبودند
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 .پرولتری دردوران معاصربوده است

 ۀبهرترتیب، بنظرمن مهمترین اندیشمندانی که جنبش انقالبی کارگری در دو ده

این وجود، شكل  با. لوکزامبورگ هستند ده است لنین وابتدائی قرن بیستم بوجودآور

 گیری مجدد احزاب سوسیالیستی واقعی در دوران كنونی، مستلزم بازاندیشی و نو

امری كه نادیده گرفتن آن به معنی پذیرفتن . فهمی نظریه حزب در رویكرد آنها است

 .ك رفتخطر همان سرنوشتی است كه بر احزاب سوسیال دمكرات آلمان، و بلشوی

به دیگرسخن، پس از كوششهای ناموفق پرولتاریای جهانی در جهت رهایی، اكنون 

بیش از هر وقت دیگراهمیت دارد كه رویكرد مبارزین حقیقی طبقه كارگر نسبت به 

اگر شكستهای یاد شده، به این دلیل قابل . ساختار حزب آتی، رویكردی درست باشد

در باب مفهوم گشتاورد ماركسیسم و همچنین ای  توجیه باشد كه هیچ تجربه تاریخی

وجود نداشت، از این به بعد چنین « اقتدار مطلق كمیته مركزی»زیانبار بودن 

لذا مرزبندی روشن باحزب توده ای مدل آلمانی . اساس خواهد بود توجیهی كامال ً بی

پرنسیب اساسی احزاب کمونیست آتی  عمودی گرائی مفرط بلشویکی، دو با نیز و

درایران نیز، چه دموکراسی بورژوائی ولذا امکان حزب کمونیست . اهد بودخو

 .داشت علنی فراهم بشود یا نشود، توفیری دراین موضوع نخواهد

مضافاً، نیازی به توضیح نیست كه نه لوکزامبورگ را به صرف دفاع از رویكرد 

ع از ایده نامید، نه لنین را به خاطر دفا« رویزیونیست»میتوان « ای توده»حزب 

چرا كه فقط جریانی را میتوان رویزیونیستی تلقی . «اقتدار مطلق كمیته مركزی»

كرد كه تجدیدنظر طلبی آن، هر سه منبع و سه جزء ماركسیسم یعنی فلسفه، اقتصاد 

، در همپیوندی و «جزء»نظر در هر  ای كه تجدید را شامل بشود؛ بگونه -و سیاست 

میل كننده آنها را ایفاء كند، ولذا این تفكر بمثابه یك همسویی با اجزاء دیگر، نقش تك

این دقیقاً همان وضعیتی . مجموعه واحد، از انسجام درونی مقّوم برخوردار باشد

 و من در جلد دوم حادث گردید  استالین بر حزب بلشویك  است كه در دوران تسلط 
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 .این اثر، به بررسی همه جانبه آن خواهم پرداخت 

بهتر، بررسی جنبش انقالبی طبقه كارگر چیزی نیست بجز روایت آن در  به بیان

« آگاهی»لذا تا زمانی كه این جنبش در آن وجهی كه مربوط به . هردو شّق ِوجود

است فاقد تعریف از خود باشد، تا زمانی كه منطق پیشروی خود را نشناسد، سرشت 

این دیالکتیک،  ۀرکالم، گردونبدیگ. فعالیتش الجرم نظاره گرانه و منفعل خواهد بود

چرخد انسانی، بگونه ای کور می ( ۀیا، عمل آگاهان) بی شناخت ِانسانی و دخالت

فهم قوانین این سیر دیالکتیکی،  برعکس، درک و. دهدوهمه چیز رایکسره بر باد می

 اینامکان میدهد که سوژه بتواند از نظاره گری ِصرف ِرویدادها سر باز زند چراکه 

واینکه هم وضعیت . اساساً ازجنس ِعمل است شناختی عملی و پراتیک و ،شناخت

و هم انحطاط حزب بلشویك، مستقیماً  2924اسفبار حزب سوسیال دمكرات آلمان در 

 .با این موضوع مربوط است

بنابراین تا زمانی كه رابطه میان ماركسیسم و رویزیونیسم و این حركت دیالكتیكی، 

د درك نشود، چگونگی روند حركت حزب بلشویك ولذا در عمومیت و انتزاع خو

به عبارتی فقط با . دالیل شكست انقالب اكتبر قابل توضیح علمی و تاریخی نیست

، (و یا روند انحطاط آن)درك تضاد درونی ماركسیسم است كه میتوان فرایند تكاملی 

ولذا . تحلیل كرد ترین وجه ولذا نحوه ارتباطش با مبارزه طبقاتی پرولتاریا را به عینی

، نقش اتحادیه ها، «کمونیسم ِجنگی»درباب  -به مباحثات درونی حزب بلشویک 

بایدازاین منظرنگریست تابتوان  -نپ، سوسیالیسم دریک کشور ِتنها، وغیره وغیره 

شرایط تاریخی واجتماعی پیدایش رویزیونیسم، سیر ِحرکت ومقطع ِتسلط آن برحزب 

« امپریالیسم ِ  - سوسیال» تحول کیفی آن به ختگی وپ چگونگی روند پرولتری، و

 (.مساله ای که درجلد ِدوم به بررسی آن خواهیم پرداخت) .خروشچفی را رصد کرد

مخلص کالم، مبارزه پرولتاریا بسوی رهایی، تنها در صورتی میتواند پیشرفتی 

 اه ماركسیستی دیدگ المللی پرولتاریا، و كل  واقعی داشته باشد كه تجربه تاریخی و بین
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از جامعه كه بر شالوده این تجربه غنا یافته باشد، در ارتباطی دیالكتیكی با مبارزه 

لذا به سیر حركت حزب سوسیال دمكرات آلمان و . جاری طبقه كارگر قرار گیرد

 .روسیه و همچنین حزب بلشویك، باید به عنوان منابع غنی تئوری نگریسته شود

قالب آلمان و روسیه، هر چقدر هم كه خفت بار باشد، منشاء از این منظر، شكست ان

 از این دوشکست آنستکه ازیکسو از اثر است؛ ولذا دستاوردهای بزرگ پرولتاریا

سوی دیگر دریابیم که پرتویی  از گسست کنیم و «اقتدارافراطی کمیته مرکزی»ایده 

یا افكنده شده است كه روشنگرانه به آن بعد تاریک از فرایند مبارزه طبقاتی پرولتار

معنا و مفهومش آن است كه روش دیالكتیكی ماركس، شامل توضیح و تشریح خود 

زیرا آن، . نیز میشود (ای از جنبش انقالبی طبقه كارگر به عنوان پاره)فرایند ماركسیسم 

تقریر  -« لمیآخرین كالم در روش تكاملی ع»در مقام یك روش، یعنی در مقام 

از طریق  (بستر مبارزه طبقاتی لیکنهرچند بر) هست كه ماركسیسمیزتئوریك این مهم ن

پذیرد و در جریان این انكشاف، از این تضاد به  ش انكشاف می تضادهای درونی خود

 .نگرش ماركسیستی به سیر حركت ماركسیسم: آن دیگری، راه میكشد

رومندی این فرایافت به منزله پیشرفت چشمگیر نظریه و سالح تئوریك جدید و نی

. است كه پرولتاریا برای اجتناب از تكرار شکستهای پیشین، باید به آن مجهز شود

میان فلسفه و  -ای جدید و عمیقتر میان تئوری و عمل  چیزی كه به برقراری رابطه

شدن ماركسیسم و جاری « روز آمد»منجر خواهد شد؛ چیزی كه به معنای  -انقالب 

 .تلقی میشودهای آن،  ای در رگ شدن خون تازه

 تابش ِجان یافت  دلم، واشد و بشکافت  دلم

 اطلس ِنو بافت  دلم، دشمن این ژنده  شدم
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 وانحراف قرینه آن«جبرباوری»درنقد

این درست است كه زاده شدن حزب بلشویك از دل حزب سوسیال دمكرات روسیه، 

كسیسم بوده است؛ اما نه یك اتفاق بی معنا، بلكه نتیجه تكامل قانونمند سیر حركت مار

لذا هشدار آن است كه نباید . این امر بمعنی در غلتیدن به نگرشی جبرباورانه نیست

 .دچار یكجانبه نگری شد و از قید و شرط تحقق این فراگشت غافل ماند

، «نفی مضاعف»حركت ماركسیسم بتوسط قانون توضیح سیر به دیگر كالم، شرح و

ز بودن این فراشد، تحت هر شرایط امری اجتناب به آن معنا نیست كه موفقیت آمی

ناپذیر بوده و هیچ چیز نمیتواند مانع این گونه حركت گردد یا آن را در مسیری دیگر 

بل آنچه كه مد نظر است ارائه شرح و توصیفی از منطق عینی جریان تاریخ . بیافكند

كه بر طبق یك باید این فرایند را به عنوان فرایندی بازشناخت  است و اینكه می

 .الگوی دیالكتیكی ویژه میبالد و به پیش میرود، همین و بس

به سخنی دیگر، طبق آراء ماركس و انگلس، بر نظام سرمایه داری و فرایند مبارزه 

به همین ترتیب نیز ما در اینجا . طبقاتی ناشی از آن، قوانین كشف شدنی حاكم است

و اعتالء یافتن آن از سطحی فروتر به كوشیدیم قانون و طریقه دگرگونی ماركسیسم 

كسیسم و جنبش لیكن این امر در واقع راه پیشرفت مار. سطحی باالتر را نشان دهیم

 «مقدور» ، به صورت«ضرورت»نه  و «امكان»بصورت یك  را انقالبی طبقه كارگر

لذا در طی هر فراگرد، رفع و حل مثبت و دلخواسته این . كند ، تبیین می«مقدر»و نه 

پذیرد، و تاریخ هیچ یك از  انجام نمی« خود بخودی»و « خودكار»ضاد، به نحوی ت

یعنی  -بلكه فرجام كار. این فراگردها را برای دستیابی به موفقیت هرگز بیمه نمیكند

امر مبارزه درونی حزب، و بطریق اولی، مبارزه  -پیروزی یا شكست هر چرخه را 

ی كه میتواند فراخیزی مطلوب از این شقاق طبقاتی است كه تعیین میكند؛ تنها قدرت

 .خود فعالیت آگاهانه انسانی استرا تحقق بخشد، 

 به بیان گویاتر، از آنجا كه تضاد میان ماركسیسم و رویزیونیسم، فقط در اَشكال ویژه 
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گرایشات )هر چرخه مشخصی، بسته به عوامل درگیر و مشخص وجود دارد، پس در

، مبارزه طبقاتی پرولتاریاها وتوان تأثیرگذاری شان برسیرت آن، قو(حزبمتعارض در

لذا باید این بصیرت را در خود بپروریم كه این . شكل خواهد گرفت نتیجه كار

فراروندگی و این پیشرفت هرگز امری ناگزیر و اجتناب ناپذیر نبوده بلكه حالت 

ه، كامال ً خالف معكوس یعنی این امكان نیز به قوت تمام وجود دارد كه نتیجه حاصل

حالت متفاوت  دوچه، اساساً اگر . خواست پرولتاریا باشد و همه چیز از دست برود

چه جایگاهی در كسب پیروزی  مبارزهامكان مختلف وجود نمیداشت آنگاه امر  دوو 

 میتوانست داشته باشد؟

وانگهی، تالش برای وجود و استمرار دمكراسی حزبی، این امكان را فراهم میسازد 

كه امر تضارب آراء صورت پذیرد ولذا در هر یك از گرایشات متعارض، امر 

تحقق دگرگونیهای كمی متعدد، راه را برای جهش دیالكتیكی و دگرگونی كیفی، باز 

لیكن حتی وجود عالیترین شكل دمكراسی حزبی نیز، امر موفقیت آمیز . نگاه دارد

ر این مدعا، حزب سوسیال دمكرات گواه آشكا)بودن چرخه ماركسیسم را تضمین نمیكند 

آلمان است كه علیرغم برخورداری از باالترین حد دمكراسی حزبی، باز هم دچار شكست 

زیرا سیر امور وقایع، الجرم . آورد ؛ بل فقط بخشی از شرایط موفقیت را پدید می(شد

نادرستی فرایافت رویزیونیستی و حقانیت رویكرد ماركسیستهای اصیل را نشان 

قابلیت الزم برخوردار  كه ازصورتی  د و به آنها كمك خواهد كرد تا درد داخواه

پرولتاریا از هر نوع دمكراسی، )، باز گردند «اكثریت»باشند دوباره به موقعیت 

 امكانبه عبارتی وجود دمكراسی حزبی، فقط . (مستقیماً و بالواسطه، نفع خواهدبرد

این « گشوده شدن ِ »اناگفته پیداست که تحقق دلخواسته این چرخه را وامیگشاید؛ ام

 .، لزوماً با هم یكی نیستند«تحقق آن» امكان، و 

 هر در است که این تضاد تاکید بیک کالم قدرت روش دیالکتیکی، دراین فرایافت و

  2924همچون  یا :امحاء یابد کارگران، باید حرکت جنبش سوسیالیستی  از مرحله 
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واینکه فرایندمبارزه . ابه شکل مطلوب پرولتاریا، یابرضدآنروسیه، یاهمانند آلمان؛ ی

فقط وقتی  -چه به پیش وچه به پس  -طبقاتی پرولتاریا گام های اساسی ومهمش را

 .که شکل مشخصی از این تضاد، امحاء یابد برمیدارد

یعنی بی اعتنائی به  -جبرباوری  ۀانحراف قرین اما سویه ی دیگر این موضوع و

 چه پیامدهائی دارد؟ -کردن به علوم تحصلی  اکتفا تریالیستی ودیالکتیک ما

گفتیم که دیالکتیک هماناکلی ترین قوانین حاکم برطبیعت، تاریخ بشری وتفکرانسانی 

کلی ترین ) .نکته با اهمیت این است که موضوع برسرکلی ترین است ونه کلی. است

 mostدرمتن انگلیسی . ه استترجمه شد« کلی» ، اشتباهاً آنتی دورینگدرترجمه فارسی 

general  بعبارتی دیگر، قوانین کلی طبیعت . (است ترینآمده است که به معنای کلی

 وتاریخ، متعلق به قلمروهای ویژۀ علوم است، مثال ً قوانین نیوتن درفیزیک و

اینها . قوانین تکامل انواع درحوزه زیست شناسی مکانیک، قانون الوازیه درشیمی یا

ین کلی هستند، اصل تعیین کننده گی تکامل نیروهای مولد و به تبع آن همه قوان

تمامی این قوانین  مبارزه طبقاتی نیز، درحوزه ماتریالیسم تاریخی، کلی است، اما

درواقع کلی ترین وعام ترین قوانین طبیعت، تاریخ وتفکرنیستند، بلکه دیالکتیک 

تفکرمحسوب می شود یعنی  یخ واست که عام ترین و کلی ترین قوانین طبیعت، تار

حال اگربراین کلی ترین قوانین طبیعت، تاریخ . این سه حوزه عام ترین تجرید در

 چنین قوانینی شویم چه رخ می دهد؟ منکر وجود وتفکر خط بطالن بکشیم و

انسجام درونی این سه حوزه راگسسته ایم یعنی دچاراین  یکپارچگی و: پاسخ اینست

حوزه قوانین  یکدیگراند و هر این سه حوزه کامال ً مستقل از گویااشتباه شده ایم که 

چنین اشتباهی اینست که  یک پیامد. دارد سایرحوزه ها مختص بخود و بی ارتباط با

 گرفتار پوزتیویسم می شویم یعنی قائل به این میشویم که قوانین خاص ِ هرعلم،

 یعنی علم گرائی صرف و ندآخرین تجریدها و تنها قوانین حاکم برآن حوزه می باش

 کامال ً بی  طبیعت  بدینسان قوانین مربوط به حوزه  و. منطق و بی نیازی به فلسفه 
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 .انکار ماتریالیسم تاریخی: قوانین تاریخ تصورمی شود ارتباط با

نتیجه وخیم دیگراین تفکراینست که قوانین متعلق به حوزه تفکر، کامالًبی ارتباط 

خواهد شد و قوانین حوزه تفکر،استقالل مطلق  (طبیعت وتاریخ)اده باقوانین جهان م

 .ایده آلیسم ِمحض: خواهدداشت وهیچ ارتباطی باجهان مادی نخواهدداشت

شدکه کلی ترین قوانین حاکم  حال اینکه اعتقاد به دیالکتیک به این عقیده منتج خواهد

خ است واین نگرشی جنس همان کلی ترین قوانین حاکم برطبیعت وتاری از برتفکر

به همین دلیل است که نگرش پوزتیویست هائی مانند اگوست کنت . مارکسیستی است

ایده آلیسم مبرا می دانند، به ایده آلیسم منتهی  زارا  خود که علم گرای مطلق هستند و

 .می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 



   

 

 فصل هفتم

 بتلهایم و نقد آذرین نسبت به او

 مبارزه طبقاتی دراتحاد»کتاب خویش موسوم به 1و  2دیدیم كه بتلهایم درجلد 

بدرستی جریانی اكونومیستی و لذا  را 2921 تا 2930، منشویكهای «شوروی

ترین نوع  زیرا كه اكونومیسم یكی از شناخته شده)جریانی رویزیونیستی تلقی میكند 

 وی آنگاه نیز كه به اتزویسم یعنی جریانی در درون. (رویزیونیسم ِراست است

اما اشتباه  2.پردازد، آن را نیز آشكارا رویزیونیستی مینامد فراكسیون بلشویكی می

و از  عین حال متعلق به بورژوازی نیز مینامد،هایم آن است كه رویزیونیسم را دربتل

 «رویزیونیسم»هم  «امپریالیسم-سوسیال» بطورهمزمان، هم را خروشچفیس همین رو

 !تلقی میكند

 بگونه ای توأمان در دیدگاه بتلهایم حضور« حقیقت»و « خطا»بنابراین اگرعناصر

، و هم در تعلق (اتزویسم)دارند و او رویزیونیسم را هم متعلق به طبقه كارگر 

 منحصراً ، در نظرمی گیرد، درنگرش آذرین رویزیونیسم (خروشچفیسم)بورژوازی 

حزب آن،  و رگربیان منافع بورژوازی بوده و هیچ سنخیتی با جنبش انقالبی طبقه كا

 :بدینسان است كه آذرین تعریف خود را از رویزیونیسم ارائه میدهد -! ندارد

طبیعی است كه وقتی جریانی كه به اسم كمونیسم، ماركسیسم میخواهد منافع طبقات »

در  و بیان تئوریك منافع طبقه كارگر دیگری را بیان كند، ناگزیر از اینست كه برود

ر كند، رویزیونیسم را به این معنا میشود فهمید و توضیح نظ سطح ماركسیسم تجدید

 1«.داد

تر و مبتذل تر از این نمیتوان ارائه  همانگونه كه مشاهده میشود توضیحی عامیانه

ایرج آذرین  از اینکه حتی ژورنالیست های رسمی نیزمسائل را بهتر وعمیقتر و كرد

  «خواستن»را صرفاً از طریق ونیسم چه، او پیدایش رویزی. دهندموردبررسی قرارمی
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رویزیونیسم پدیدار عبارتی برطبق نظریه آذرین این امر كه  میدهد یا بهتوضیح 

در ماركسیسم تجدید نظر  «میخواهد»بشود یا نشود، وابسته به آن  است كه جریانی 

 و.] این رویكرد، كامال ً آشكاراستسوبژكتیویسم مستتر در -!«ی خواهدنم»كند یا 

این »: بیان داشته است« تشکل ضدکارمزدی»ه همان سخنی است که وی درباب ایده مشاب

، «بیراهه سوسیالیسم»!)«.قبیل نظرات درهیچ واقعیت تاریخی واجتماعی ریشه ندارد

 ([۵1ص

این رویكردآذرین درباب رویزیونیسم را مقایسه كنید با آنچه كه در نوشته حاضر در 

اجتناب ناپذیر »و  (لوکزامبورگ)« رویزیونیسمهای عمیق اجتماعی  ریشه»تفسیر 

این سخن لنین راکه گفته  آورید آورده شد و بخاطر (لنین)« بودن رویزیونیسم

هیچیک ازاین دوانحراف ناشی ازتصادف وسوء نیت افراد جداگانه تلقی نشده »:بود

جنبش کارگری عصری که ما در آن بسرمی بریم « اوضاع تاریخی»بلکه معلول ِ 

 (027ص.آ.، م«مسائل موردمشاجره»)«.گردیدتلقی 

عیین ت -بتلهایم و آذرین  -های هر یك از ایندو قیقت در گفتهوانگهی برای آنكه عیار ح

 :ایمفوق از سوی آذرین را مقایسه كنید با این سخنان بتله شود،  تعریف ارائه شده در

یالیستی جدا جزیره سوس"حزب ازمبارزه طبقاتی، زیرا تظاهری است این اختالف،»

 «.نیست" ای افتاده

حال بگمانم بخوبی روشن شده باشد كه دیدگاه بتلهایم به حقیقت امر نزدیكتر است یا 

 .مایه وی رویكرد منتقد بی

این تجدید »: آذرین تعریف خویش از رویزیونیسم را بالفاصله اینچنین ادامه میدهد

ره میشود كه مناسب حال نظر منجر به سیستمی از فلسفه، سیستمی از تئوری و غی

ای كه دارد االن با آن كار میكند، مناسب توضیح منافع  توضیح اهداف آن طبقه

 0«.بورژوازی میشود

 بطور)جنبش كمونیستی به ما میگوید، رویزیونیستها  واقعی تاریخ لیكن تا آنجایی كه 
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اركسیسم و م»یعنی مقطع نگارش جزوه لنین موسوم به  2931مثال منشویكهای سال 

واقع با فراكسیون  حزب انقالبی طبقه كارگر، در بعنوان فراكسیونی از («ویزیونیسمر

؛ و نه با بورژوازی« میكند كار» -نین با بلشویكها و ل -دیگر همان حزب 

و « كار میكند»نیز در درون یك حزب انقالبی واحد با لوکزامبورگ  برنشتاینیست ها

را مجسم  2931اگر وضعیت اروپا و روسیه سال  ای كه بگونه. نه با بورژوازی

یابیم كه در چنین حال و هوایی رویزیونیستها در واقع جناحی از  كنیم بسهولت درمی

حزب انقالبی طبقه كارگراند، در برخی از احزاب بصورت جریان و در برخی 

چرا كه در این حال، ماركسیسم و رویزیونیسم در . دیگر بصورت فراكسیون

با یكدیگر بسر میبرند و در جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر و حزب  همآغوشی

ای كه در عین تعارض، لیكن هیچ چیز نزدیكتر از  بگونه. انقالبی آن، همبسترند

به عبارتی دیگر، . رویزیونیسم به ماركسیسم و ماركسیسم به رویزیونیسم، نیست

بی سوسیالیستی طبقه جنبش انقالوجود رویزیونیسم در واقع بیانگر شكاف در درون 

و نه شكاف میان پرولتاریاست  حزب انقالبیاست، نشانگر شكاف در درون  كارگر

اش را  لنین در توضیح همین واقعیت، حتی عنوان مقاله. پرولتاریا و بورژوازی

 .«شكاف در سوسیالیسمامپریالیسم و »: اینچنین بیان میدارد

به عنوان دو فراكسیون  متحد در یك  لذا پرسش بنیادین این است كه چگونه میتوان

برای سرنگونی  مبارزه مشتركبه ( 2921تا  2930دربازه زمانی )حزب انقالبی 

حكومت روسیه پرداخت و در عین حال یكی از این دو فراكسیون، آن دیگری را 

چه، اگر از دیدگاه لنین مفهوم  -تلقی كند؟ « بورژوازی در لباس سوسیالیسم»

كه فراكسیون منشویكی  2930نین معنایی داشت او در همان سال رویزیونیسم یك چ

را جریانی رویزیونیستی ارزیابی كرده بود خواهان جدایی كامل ازآنها میشد و به 

بورژوازی در »برعكس، لنین عبارتهایی همچون . ای میپرداخت تأسیس حزب تازه

 از  آنها برده است كه  باره منشویكها بكار آنگاه در را فقط و فقط « لباس سوسیالیسم
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اند، یعنی در  شده« اخراج»و از حزب انقالبی پرولتاریا « اند فروافتاده»ماركسیسم 

 .2924و  2921در سال « شوونیستها -سوسیال »باب انحالل طلبان و سپس 

به سخنی دیگر، ضعف رویكرد آذرین آن است كه میكوشد واقعیت زنده و تحول 

به عبارتی نارسایی این شیوه . م های ایستا و ساكن توضیح دهدیابنده را به مدد مفهو

نگریستن به جهان، به آن خاطر است كه تضادها، فرایندها ولذا حركت، سیالیت و 

دگرگونی را نمی بیند و فهم نمیكند بلكه از نظر گاه آن، چیزها به طور صوری به 

از اینرو سیر . وند، تعریف میش«همیشه ثابت»نحو ایستا و برحسب خواص معین ِ 

حركت رویزیونیسم، گرایش به پختگی و دگرگونی كیفی آن، مغفول میماند و این 

غیرقابل »و « ایستمند»ای تعریف میشود كه در خور چیز  سیر حركت فقط با جمله

 !«رویزیونیسم بیان منافع بورژوازی است در لباس سوسیالیسم»: است« تغییر

تغییرات مداومش رویزیونیسم را درسیر حركت و كرد دیالكتیكی،در صورتی كه روی

مورد مالحظه قرار میدهد و در همان حال، در شرایط واقعی این تغییرات تدریجی، 

رویزیونیسم  رویزیونیسم از سد كه در ورای آن،میشنا بحرانی را بازآن محدوده 

اری از ایستد و ناگهان به چیزی دیگر به فریب ع  باز می -از توهم بودنش  -بودنش 

داخلی  ۀمتحول میشود و بدینسان ازحیط« امپریالیسم -سوسیال »توهم، به 

 .مارکسیسم، بیرون می افتد

رویزیونیسم ولذا جهش (تغییرپذیری ِ)به دیگر كالم آذرین سیر حركت و سیالیت 

 تفاوت كیفیرا درنیافته ولذا در تشخیص « امپریالیسم -سوسیال »دیالكتیكی آن به 

به كلی نابینا است؛ یابعبارتی، برخورد « امپریالیسم -سوسیال »یسم و میان رویزیون

تشابه ) فلسفی، ازطریق تداعی برخی نشانه های مشابه ذهن نا غیرمتدولوژیک و

، بدینسان دو متن کامال ً متفاوت را خلط می کند ولذا آن تعریفی كه در واقع (ظاهری

را در باب رویزیونیسم نیز بكار میتواند باشد « امپریالیسم -سوسیال »مختص به 

 خروشچف، که  شوروی پس از وی اتحاد  است که درست به همین خاطر و. میگیرد
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نیز تلقی « رویزیونیستی»همچنان  است را« امپریالیستی -سوسیال »درواقع فقط 

، «بیراهه سوسیالیسم»نوشته خود موسوم به  02آنجمله درص از آذرین کراراً و) میکند

 !(.می نامد« رویزیونیسم روسی با مارکسیسم تحریف شده اش»را2973شوروی دهه  اتحاد

 این به معنی چیز دیگری نیست بجز آنکه تعریف مارکسیستی ازمفهوم رویزیونیسم،

 .دچار معنا باختگی شده است( البته منصورحکمت و)  سوی ایرج آذرین از

ولوژی مارکسیستی، محدودیت متد فلسفه و به این سان دوری گزیدن مطلق ِآذرین از

 ببیند، و سطحی ترین تبارز پدیده هارا در او ایجاد کرده که فقط میتواند فکری ای را

بعبارتی دیگر، وی تا آنجا كه از . نه آنچه که درپس ِپشت ِاین ظواهر درجریان است

های منجمد دانشگاهی تلقی میكند و از  ماركسیسم دم میزند آن را نوعی آموزه

ای جزمی به حافظه  ست بودن فقط این را فهمیده كه باید جمالتی را بگونهماركسی

آنكه در این كار نیز از دقت كافی  بسپارد و گاه و بیگاه آنها را واگو كند بی

تحلیل در صورتی كه كار ماركسیستها، چیزی دیگر، یعنی . برخوردار باشد

لس، لوکزامبورگ و لنین های ماركس و انگ آذرین از آموزه. فرایندهای واقعی است

از بر كرده اما بن مایه  -به اندازه نیاز خود  -در باب رویزیونیسم، صرفاً چند تكه 

ها را در نیافته است و از اینرو تحلیلی سراسر غیرتاریخی و مصنوعی  این آموزه

 .ارائه میدهد

 :نتیجه گیری كلی آنكه، نگاه آذرین

 متغیر سیال وو خصیصه  ر حركتسیاست زیرا  متافیزیكیاوال ً رویكردی 

به عبارتی، نگاه متافیزیکی اساساً دركی از مفهوم . رویزیونیسم را فهم نمیكند

 .را نیز نمیتواند درك كند جهش كیفیندارد والجرم موضوع « تدریج»

و متعلق به )است زیرا ماركسیسم را اینجا و رویزیونیسم را آنجا  دوگانه انگارثانیاً، 

 ای عمیق و غیر نظر میگیرد بطوری كه گویا دّره در( نه و متخاصمدو طبقه جداگا

 در صورتی كه در واقع، مبارزه میان ماركسیسم . قابل عبور آنها را از هم جدا میكند
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ای دیگر  ای مستقل با پدیده و رویزیونیسم هرگز به معنی تعارض میان عین یا پدیده

درونی سازنده یك فرایند دیالكتیكی  محسوب نمیشود بلكه این دو در واقع عناصر

واحداند، فرایندی كه متعلق به جنبش سوسیالیستی انقالبی طبقه كارگر و حزب 

های بخصوصی از  و درست به همین خاطر است كه گونه. انقالبی همین طبقه است

ممكن است و میتواند به سوی  -همچون رویزیونیسم اتزویستی  -رویزیونیسم 

كند و جذب مجدد آن شود، به طوری كه دیگر هیچ اثری از آن ماركسیسم بازگشت 

نه در « دره عمیق و غیرقابل عبور»باقی نماند؛ رخدادی كه ثابت میكند كه این 

 !واقعیت بلكه فقط در ذهن آذرین است كه وجود دارد

، (همان مصاحبه)« طبقات دیگرحركت »به عبارتی آذرین رویزیونیسم را مربوط به 

همان مصاحبه، هر )« طبقات دیگرو بیان نظری و بیان اهداف اجتماعی پوشش »و یا 

تلقی میكند، در صورتیكه در واقع رویزیونیسم تا زمانی كه به ( دو تأكید از من است

 حركت ماركسیسمعنصری از  (هنوز)متحول نشده است « امپریالیسم -سوسیال »

میتوان چنین حكمی را حتی ن. تاس طبقه كارگرولذا وجهی از حركت سوسیالیستی 

« طبقات دیگر»ه حركت ب الزاماً نهایت، نیزصادركرد كه كلیه اشكال رویزیونیسم در

 .شد چرا كه رویزیونیسم اتزویستی، بطالن این حكم را به اثبات میرساندتبدیل خواهد

به عبارتی دیگر، دیدیم كه رویزیونیسم نه تنها از شرایط مشخصی از مبارزه طبقاتی 

ای از آن  ، بلكه در عین حال از موجودیت ماركسیسم سر میزند و جنبهپرولتاریا

به عبارتی رویزیونیسم در حقیقت محصول بازخورد یافتن ماركسیسم در . است

خویشتن است، لیكن این بازخوردی نیست كه جدا از خویشتن باشد؛ هر چند كه در 

در حال مبارزه با  از ماركسیسم« خارج»نگاه اول ممكن است بنظر آید كه نیرویی 

آن است، حال آنكه در واقع به وسیله نیروی نفی درونی خود، مورد تعارض و تهدید 

پس . یعنی در رابطه با غیریتی كه خود متضمن پیدایش آن است. قرار گرفته است

 خود فرمانی و دو علیرغم این . یابد  را بیرون از خود، نمی ماركسیسم، رویزیونیسم 
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به عبارتی برتری . ری شان، در واقع عناصر وعوامل یك فرایند واحدنداستقالل ظاه

روش دیالكتیكی، در وهله نخست، در این است كه وقتی به بررسی نوع معینی از 

از  (یا عنصری)رویزیونیسم میپردازد، در عین حال فراموش نمیكند كه این، جزئی 

ای آن را بصورتی جدا از آن ه یك فرایند تضادمند است، لذا نمیتوان هیچیك از جنبه

« جداگانه»ای  یونیسم بگونهچه، اگر رویز. و فقط در ارتباط با خودش بررسی كرد

ایم در صورتی كه رویزیونیسم  درنظر گرفته« كلیت»گرفته شود آنرا همچون درنظر

پس آن تفكری كه میكوشد رویزیونیسم را نه مثابه . است« جزئیت»در واقع، 

الكتیكی ماركسیسم، بلكه همچون چیزی جدا از این فرایند عنصری از فرایند دی

های مختلف یك فراگرد  زیرا دوگرا، جنبه. درنظر گیرد، دچار دوگانه انگاری است

« بودی برای خود»واحد را پاره پاره میكند و سرانجام هر جنبه آن را مطلق یا به 

ی است كه عین را از ای دیگر از همان تفكر این تفكر نادرست جلوه. تعبیر مینماید

رویكرد . ذهن، هستی را از اندیشه، و خطا را از حقیقت، جدا ومنفک می پندارد

 :نادرستی كه هگل در رد آن نوشته بود

، پایان پذیر و پایان [سوبژه و ابژه]ذهن و عین  وحدتبهمین ترتیب، اصطالحات »

طوری نشان میدهند كه ناپذیر، هستی و اندیشه، و مانند آنها این ایراد را دارند كه 

 در بیرون از این وحدتهمان معنایی را دارند كه « ذهن»و « عین»گویا، مثال ً 

دارند، آنها در وحدت خود همان معنایی را ندارند كه در قالب واژگان شان بیان 

نیست  [منفك از حقیقت]خطا نیز به همین ترتیب، دیگر به عنوان خطا  [مفهوم]. میشود

 4«.یقت را تشكیل میدهدكه عنصری از حق

است زیرا شرح او از رویزیونیسم، بدون  سوبژكتیویسمبیانگر  (رویكرد آذرین)ثالثاً 

به كالمی دیگر . هیچ گونه ارجاع نیرومندی به پایه مادی حقیقی آن، صورت میگیرد

را نمیتواند بدرستی شناسایی  (روبنایی)های ایدئولوژیك  وی پایه مادی حقیقی پدیده

 یا روش   -ماركسیستی  متدولوژی  ندارد كه  یا اساساً كاری با این موضوع كند و 
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 ماتریالیسمبلكه متعهد به  دیالكتیكینه فقط ملزم به نگاهی  -دیالكتیكی ماتریالیستی 

را در ارتباط با ( روبنایی)های ایدئولوژیك  یعنی تعهد به آن دارد كه پدیده. نیزهست

ای  آذرین از همین بابت است كه بگونه. ر نظر آوردد پایه مادی مشخص خودشان

خودسرانه، رویزیونیسم را كه به واقع متعلق به جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر و 

 .در تعلق خاطر طبقه بورژوازی معرفی میكند -حزب انقالبی آن است 

 مگرایی و سوبژكتیویسرویكرد متافیزیكی، دو - ك كالم اینها همه كه برشمرده شدبه ی

كه زمانی از طریق  است فلسفه پیش از ماركسهای  در واقع بارزترین خصیصه -

. ۵اینك از طریق آقای آذرین، به تئوری اجتماعی راه پیدا كرده استآقای دورینگ و

الزم به یادآوری است كه آقای آذرین بر این باور است كه رویكردهای نادرست رایج در ]

« بیراهه سوسیالیسم»!! )«سوسیالیسم در ایران نیستند نشانه دوران پیشا تاریخ»جنبش چپ 

 ([.۵1ص  11، بارو شماره 

رای مبارزه پرولتاریا، اما ناگفته پیداست كه نتایج سیاسی و عملی رویكرد آذرین ب

آنجایی كه تفاوت ماهوی میان  چرا كه این رویكرد، از .خواهد بود فاجعه بار

از « بیرون»نادیده میگیرد، و از آنجائیكه  را« امپریالیسم -سوسیال»رویزیونیسم و 

جنبش انقالبی طبقه كارگر و حزب كمونیستی آن، به دنبال رویزیونیسم میگردد و نه 

آن، هشیاری این جنبش در قبال رویزیونیسم را فرو می بندد و پرولتاریا  دروندر 

 .را به كلی خلع سالح میكند

 -مرگ لنین به این سو یعنی از طی هشت دهه گذشته، بدین ترتیب اگر

، بیرون از ماركسیسم و به دور از آن تصور میشد میباید از این پس «رویزیونیسم»

این بمعنی آن است كه جنبش انقالبی . در مركز و بطن آن درنظر گرفته شود

روبرو شود و بمحض ایجاد  در خود این جنبش انقالبیپرولتاریا باید با رویزیونیسم 

در درون همین  (بلكه« بیرون»نه )ظهور رویزیونیسم را  حزب كمونیست واقعی،

 در رسمیت بشناسد، خطر آن را جدی بگیرد و نحوه  انتظار بكشد، به  حزب انقالبی
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 .خور مواجهه با آن را اندیشه كند 

آذرین بر بتلهایم، حاوی نكات قابل توجه دیگری نیز هست كه « نقد»به هر ترتیب 

لیکن پیش از آنكه به چگونگی برخورد آذرین . عبور كرد نمیتوان از آنها سرسری

 .به بتلهایم بپردازیم الزم است اندكی بر سیر حركت تفكر بتلهایم مكث كنیم

نوشته پروفسور شارل بتلهایم  1و  2جلد « مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی»كتاب 

طبقه كارگر  ای درمیان مبارزین جنبش سوسیالیستی در مقطع انتشار خود، شور تازه

بود یعنی زمانی كه مبارزین  2913مقطع انتشار كتاب یاد شده، نیمه دهه . به پا كرد

یاد شده، به سبب حمله نظامی اتحاد شوروی به چكوسلواكی و مجارستان، بهت زده 

انحطاط اتحاد  -كه بتلهایم به این امر واقع  (ای نسبی)روشنایی . و گیج شده بودند

لذا . ارزش محسوب میشد ، بسیار بار مقطع تاریخی یاد شدهدمی افكند  -شوروی 

جلد اول كتاب »: بمحض انتشار كتاب یاد شده، پل سوئیزی بخوبی تشخیص داد كه

جدید شارل بتلهایم اثری است كه برای جنبش سوسیالیستی انقالبی جهان اهمیت 

 1«.ای خواهد داشت العاده فوق

وضع گیری بتلهایم مبنی بر تبدیل اتحاد به عبارتی سوئیزی علیرغم آنكه هرگز م

را نپذیرفت، لیكن به سبب مفاهیم وسیع و متعدد « امپریالیسم -سوسیال»شوروی به 

شمار که بتوسط بتلهایم پرورانده شده بود و نیز بدلیل ارائه روز( در باب دوران گذار)

بقدرت رسیدن  تا 2927دربازه زمانی اكتبر )اتحاد شوروی و دقیق از وقایع اتفاقیه در

مبارزین جنبش چپ در ایران نیز ). یابد نظیر این اثر را در می ، ارزش كم(خروشچف

در مقایسه با ، 20۵7بلتهایم، پس از قیام  1و  2یقیناً بخاطر دارند كه انتشار ترجمه جلد 

 و ، تا چه حد با ارزش بود و چه تأثیر چشمگیری بر رشدرویكردهای رایج در آن زمان

 (.گاهی گذاشتارتقاء آ

ترین كوششها در جهت تحلیل  آثار بلتهایم یكی از ارزنده 1و  2به سخنی دیگر، جلد 

 تحلیلهای او دارای  وجود زنجیره  شكست انقالب اكتبر محسوب میشد؛ با این  دالیل 
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 ضعفهایی كه تا حدودی مربوط میشد. ای نیز بود های مفقوده ضعفهای اساسی و حلقه

دشواری . د رخداد انحطاط اتحاد شوروی و دشواری تحلیل از آنبه بزرگی خو 

سال از عمر خود را مصروف آن ساخته و كمر همت به  03عظیمی كه بتلهایم 

 .انجامش بسته بود

ترین ضعف اثر یاد شده، مربوط میشد به ناكامی  به هرترتیب، بزرگترین و اساسی

به عبارتی دیگر، بتلهایم در . وی در درك از رابطه میان ماركسیسم و رویزیونیسم

، هر چند به درستی میكوشد روند مناسبات طبقاتی را مرتبط با 1و  2سرتاسر جلد 

رابطه میان ماركسیسم و  -تعارض میان گرایشات مختلف در درون حزب بلشویك 

توضیح دهد، لیكن در دست یابی به درك درست و همه جانبه از  -رویزیونیسم 

درست . همچنین شكل دیالكتیكی حركت ماركسیسم، ناكام میماند مفهوم رویزیونیسم و

به بعد، بحث در باب رویزیونیسم را به  0همین امر مسبب آن است كه وی در جلد 

در  (به بعد 0جلد )امری كه نشانگر آن است كه دوره دوم كار بتلهایم . كل رها كند

بدیگر سخن، . است مقایسه با دوره اول آن، حاوی نگرشی واپس رونده و فروتر

بتلهایم در دوره دوم كار خود، هر چند كه جزئیات امور را بهتر میشكافد اما در 

امری كه سرانجام وی را به این . تر، عقب نشسته است تر و اساسی مفاهیم كلی

 :گیری نامعقول میكشاند نتیجه

آغاز كار،  اساساً انقالب اكتبر خود یك انقالب كاپیتالیستی بوده و حزب بلشویك از»

داری و نشاندن بورژوازی دولتی جدیدی بر تخت قدرت را دنبال  تحكیم رشد سرمایه

 7! «.میكرده است

را نقطه  29۵1، كنگره بیستم حزب بلشویك درسال 1و  2وانگهی بتلهایم که در جلد 

 0در جلد ]عطف غلبه مجدد بورژوازی بر اتحاد شوروی معرفی كرده بود، اینبار 

با این وجود آنچه كه  1.را به عنوان تحقق این امر تلقی مینماید 2903دهه نیمه  [ببعد

 دوم كار  وی در نیمه  منتقدین بتلهایم نادیده گرفته شده، آن است كه  سوی  تاكنون از
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 :دچار یك تناقض بزرگ است[ ببعد 0جلد ]خود 

یتالیستی بوده و اساساً انقالب اكتبر خود یك انقالب كاپ»او از یكسو مدعی است كه 

داری و نشاندن بورژوازی دولتی  حزب بلشویك از آغاز كار، تحكیم رشد سرمایه

ای آشكار به معنای  ، و این سخن بگونه«جدیدی بر تخت قدرت را دنبال میكرده است

نه ضعف عوامل عینی و نه اشتباهات حزب )آن است كه در روسیه شوروی هیچ عاملی 

منجر به شكست انقالب نشده است زیرا  (اتحاد شوروی بلشویك و نه ایزوله ماندن

اصال ً بحث شكست انقالب سوسیالیستی  مطرح نیست و اساساً انقالب سوسیالیستی 

 .اش در میان باشد ای در كار نبوده كه صحبت درباره امكان شكست یا پیروزی

با قلب  2903اما بتلهایم از سویی دیگر و در عین حال ادعا میكند كه در نیمه دهه 

 !بر اتحاد شوروی غلبه كرده است مجدداً ماهیت حزب بلشویك، بورژوازی 

طبق نظر  -لیكن پرسش ساده و در عین حال بزرگ این است كه اگر انقالب اكتبر

اش دیگرگون  اش تكمیل شده و ماهیت پروسه انحطاط 2903در نیمه دهه  -بتلهایم 

، ریخ و پیش از این دیگرگونی ماهویقبل از این تاشده است، پس  (یعنی بورژوایی)

بوده باشد، لذا چگونه است كه باز هم  (یعنی پرولتری)میبایست دارای ماهیتی دیگر 

، انقالبی بورژوایی «از همان آغاز كار»بتلهایم مدعی شده كه انقالب اكتبر اساساً و 

 بوده است؟

ده است دیگر سخن به دیگر كالم اگر انقالب اكتبر از اساس، انقالبی بورژوایی بو

بی معناست و به آن میماند  2903اش در نیمه دهه  گفتن از قلب و دیگرگونی ماهیت

، 2903بود در نیمه دهه  بورژواییاش  كه گفته باشیم انقالب اكتبر كه ماهیت

 !شد« بورژوایی»اش دیگرگون و  ماهیت

بلكه مشابه همان  اما آذرین نه فقط این تناقض آشكار در رویكرد بتلهایم را درنیافته

به عبارتی اگر ناتوانی بتلهایم . تناقض گویی را در مورد انقالب چین مرتكب میشود

 در درك از مفهوم رویزیونیسم، كار او را به رد و انكار خصلت سوسیالیستی انقالب
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اكتبر كشانید؛ همان ناتوانی، آذرین را به برخوردی مشابه با انقالب چین سوق  

 بورژواییانقالبی  -اساس  از و -آذرین انقالب چین را از یكسو یعنی. میدهد

 !تلقی میكند كمونیستیاز سوی دیگر آن را انقالبی  مینامد و (ناسیونالیستی)

لیكن پیش از آنكه به نحوه نگرش آذرین درباب انقالب چین بپردازیم الزم است 

 :مختصراً ببینیم كه در این كشور چه گذشت

تر از بقیه اروپا و  انقالب اكتبر، كشور روسیه بسیار عقب مانده اگر در زمان وقوع

بویژه آلمان بود، در هنگام پیروزی انقالب چین، این كشور وضعیتی به مراتب بدتر 

ای در  ای كه پرولتاریای صنعتی چین همچون قطره بگونه. از روسیه اكتبر داشت

بات عینی طبقاتی نارس بودن مناس. آمد دریای جمعیت دهقانی به حساب می

چرا كه . داری، از طریق ضعف عوامل ذهنی خاصی نیز همراهی میشد سرمایه

ای كه كمیته مركزی حزب  شرایط جنبش كمونیستی روسیه، شرایط ملی و جهانی

بلشویك و بویژه لنین و ترتسكی در آن بالیده و رشد یافته بودند، به سبب همعصری 

، لوکزامبورگ، لیبكنشت، (هنوز ماركسیست بودندآن زمان كه )با پلخانف و كائوتسكی 

و . تر از شرایط ملی وجهانی چینی ها و مائو بود بسیار غنی.. گرامشی، لوكاچ و

سرانجام آنكه در روسیه اكتبر، لنین در مصدر كار قرار داشت و در چین مائوتسه 

سه دون مضافاً مائو ت 9.اش از ماركسیسم بسیار ضعیفتر بود دون كه بلحاظ برداشت

ن، به توانایی بمراتب با معضل بسیار پیچیده ای نیز مواجه بود كه تحلیل همه جانبه آ

از آن برخوردار بود، نیاز  (و رهبری حزب كمونیست چین)آنچه كه وی فزون تر از

 .انحطاط اتحاد شوروی: داشت

مخلص كالم آنكه جنبش انقالبی مردم چین، با آنكه قدرت سیاسی را تسخیر كرد، 

،از لحاظ عینی و ذهنی همچون نهالی نورس و نحیف جنبش كمونیستیمثابه ب

ولذا تنها چیزی كه میتوانست آن را از قلب ماهیت و یا سقوط نجات . محسوب میشد

 وقوع  شوروی، بلکه  رخداد انحطاط اتحاد رادیکال از وجود یک نقد بخشد، نه فقط 
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یژه کشورهای صنعتی تر بود؛ كه آنهم بو و انقالبات پرولتاریایی در دیگر كشورها

خاصه آنکه انقالب چین . از راه نرسید و حتی طالیه های آن نیز مشاهده نمیشد

رویزیونیسم  و هنگامی به پیروزی رسید، که درروسیه کار از کار گذشته بود

هیچ  امید ولذا خروشچفی متحول شده بود« امپریالیسم -سوسیال » استالینیستی به 

هرچندکه رویزیونیسم استالینیستی نیز به روند انقالب ). ح جهانی نمی رفتکمکی ازسط

ازاینرو جنبش كمونیستی چین با تمامی نقصانها . (کمک تا چین بیشتر صدمه رسانده بود

اش، در سطح جهانی و در مقابل دو جناح رقیب امپریالیستی، تك  و ناتوانیهای درونی

رت رسیدن جنبش كمونیستی در چین، یا دیر بیك كالم، رخداد بقد. و تنها نیز شد

انحطاط حزب كمونیست چین و قلب  .بوقوع پیوسته بود یا زود، اما به موقع نبود

 .ماهیت انقالب كمونیستی آن كشور را، از این منظر باید نگریست

بهر ترتیب هم در روسیه و هم در چین، جنبشهایی كمونیستی بودند كه به قدرت 

هر چند كه در چین، این جنبش چه از نظر شكل و . خوردند رسیدند و سپس شكست

چه از حیث محتوا بسیار ضعیفتر از روسیه بود و در شرایط جهانی بسیار 

منزوی  -به عبارتی شكست انقالبات پرولتری در اروپا. نامساعدتری نیز متولد شد

 های شكست تجربگی حزب پیشاهنگ، زمینه وضعف و بی -ماندن روسیه انقالبی 

انقالب روسیه را فراهم نمود؛ و اینها بعالوه ضعف مضاعف شرایط عینی و ذهنی، 

با وجود این، تالش مردم چین برای رهایی، و . دالیل شكست انقالب چین را رقم زد

المللی را باید ارج  جنبش كمونیستی آن كشور بمثابه بخشی از جنبش كمونیستی بین

. ست، تجربیات آن را تئوریزه كرد و آموختنهاد و به آن بعنوان منبع تئوری نگری

لیكن این مختصر كه . ای در خور، انجام پذیرد یعنی آنچه كه باید در جای خود بگونه

در اینجا مطرح شد فقط به سبب آن بود تا نحوه برخورد آقای آذرین به انقالب چین 

 .را مورد بررسی قرار دهیم

 :آذرین عنوان میسازد
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ه اصطالح ارزیابی از ریشه این انحرافات جنبش كمونیستی بحث بر سر ب... »

مثل شوروی امروز و  -آن عللی كه باعث شد جنبش كمونیستی این شكستها . است

را امروز در مقابل خوداش داشته  -چین امروز و تمامی این موارد كه میشناسیم 

تاریخاً  باشد، وقتی به اینها نگاه میكنیم میخواهیم وضعیت جنبش كمونیستی را

توضیح بدهیم و برایش درس بگیریم برای امروزمان كه بنابراین چه باید كرد؟ چه 

 23 «باید كرد تا این بار طبقه كارگر موفق بشود؟

 جزئی از انقالبات كمونیستی جهانپس آذرین در اینجا انقالب چین را ! بسیار خوب

 .ی از آن استارزیابی میكند و در این چارچوب، خواهان بررسی و درس آموز

انقالب چین بمثابه »، آذرین در چرخشی ناگهانی و كامل، نظریه خوداش در باب اما

 :را بیكباره مردود میشمارد و میگوید« انقالب كمونیستی

ستی در چین است، از این یمائوئیسم بیان حركت استقالل خواهی و ضد امپریال.. »

پرولتری  ...،پرولتری نبودلی هنوز لحاظ حتی انقالبی بود، خیلی هم رادیكال بود، و

، بلكه داری طبقه كارگر نبود نبود به این معنی كه بیان حركت و مبارزه ضد سرمایه

  22 «.استقالل طلبی ملت بزرگ چین بودو ملی گراییاهداف ها و شیوه بیان آرمانها و

رد فقط همانگونه كه دیده میشود سخنانی كه آذرین با وضوح كامل در اینجا بیان میدا

انقالب چین ماهیتاً، از اساس و از همان آغاز، ربطی به : یك معنا میتواند داشته باشد

آذرین در ! نداشته بل انقالبی بورژوایی بوده است( كمونیستی)انقالب پرولتری 

 :اش میافزاید توضیح بیشتر همین ارزیابی

كه در برابر  امنافع ناسیونالیستی خود ررهبران چین خود فرصت یافتند تا ... »

منافع بورژوازی شوروی قرار گرفته بود، در قالب دفاع از خط پرولتری ماركسیسم 

 21« .لنینیسم جا بزند -

در نقد سوسیالیسم »آذرین هم در مصاحبه یاد شده و هم در مقاله  مخلص كالم آنكه،

  كمونیستحزب  »بر چین را  ، چند بار حزب حاكم «عرفانی، دوران گذار بتلهایم
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در  كمونیستیحركت »و « كمونیستیجنبش »، و جنبش انقالبی آن كشور را «چین

با آشكار شدن .... »: مینامد و درباره به انحطاط كشیده شدن آن میگوید« چین

« چشم انداروتکالیف»؛ نیزدر«انحطاط چین، بتلهایم آرمانهای خود را فروریخته دید

ئیسم، بعنوان برجسته ترین موردسوسیالیسم مائو...»:درتاکید برهمین مساله مینویسد

تحول درحزب کمونیستی بودکه به کمینترن تعلق  ۀجهان سومی، نتیج

، انقالب ابتداو این سخنان آذرین بمعنی آن است كه در چین، . (2۵ص)«.داشت

این انقالب طی یك پروسه به انحطاط كشیده شده  و سپسصورت پذیرفته  كمونیستی

در  -ر باب بورژوازی هیچ معنایی نمیتواند داشته باشد زیرا ای كه د است؛ پروسه

ودرهمین ارتباط آذرین . منحط هستبورژوازی ازهمان ابتدا  -دوران امپریالیسم 

شدن جنبش کمونیستی ازمبارزه ی واقعی طبقه  این واقعیت مادی جدا»:مینویسد

سرمایه داری تحت  این تبدیل شدن اسم کمونیسم، حاال کارگرعلیه سرمایه داری،

(. همان مصاحبه)«....انواع واقسام دیگر، اردوگاه، تحت نام مائوئیسم و دولتی،

بدینسان آذرین معتقداست که مائوئیسم ازجنبش کمونیستی ازمبارزه ی واقعی طبقه 

 شده است، واین بمعنای آنستکه زمانی پیش تر، جزء کارگرعلیه سرمایه داری جدا

 .آن بوده است

و نفی همان چیزی  دّ رعین حال سخنانی را مطرح میسازد كه در  اما، آذرین در

یعنی اینبار عنوان میسازد كه . قرار میگیرد كه خودش بر زبان جاری ساخته بود

پرولتری نبود به این معنا كه بیان حركت و مبارزه »و هرگز   اساس انقالب چین از

ها و اهداف ملی گرایی  شیوهداری طبقه كارگر نبود، بلكه بیان آرمانها و  ضد سرمایه

 !«بود... 

دو گونه سخنی  -نتیجه آنكه، یا سخنان آذرین حاوی دوگونه سخن كامالً مغایر است 

و یا آنكه باید همچنان بر ! التقاط: نكار آن دیگری قرار داردكه هر یك در رّد و ا

 :نیمای پافشاری كند كه ما به خود حق میدهیم تا آن را اینگونه خالصه ك عقیده
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جلوی انفجار خنده )در چین یك جنبش كمونیستی بود، كه همانا جنبش كمونیستی نبود 

و اینكه جنبش كمونیستی یاد شده كه بعداً به انحطاط و شكست !( خود را بگیرید

پرولتری نبود، به این معنی »انجامید، هرگز جنبش كمونیستی نبود زیرا كه اساساً 

ملی گرایی ... داری طبقه كارگر نبود، بلكه بیان سرمایهكه بیان حركت و مبارزه ضد 

، و همچنین، این جنبش كمونیستی كه جنبش كمونیستی نبود، دارای یك «بود... 

منافع »حزب كمونیستی نیز بود كه آن نیز حزبی كمونیستی نبود زیرا به دنبال 

در قالب »را بود و میكوشید آن  -یعنی منافع بورژوایی خود  -« ناسیونالیستی خود

، و هر كس با وجود این تحلیل «لنینیسم جا بزند -دفاع از خط پرولتری ماركسیسم 

، معلوم «نبود»و چه چیزی « بود»، باز هم نفهمیده كه باالخره چه چیزی !(؟)ای پایه

 دارم و بهتر است برای مداوای خویش،« بحران»میشود كه حق دارد بگوید من 

 !مارهبر آن هستیم درخواست مرخصی استعالجی کندکه «کمونیسم کارگری»ازاین 

 !این است لُّب كالم آذرین

خالصه آنكه، شیوه برخورد آذرین به انقالب چین، در واقع مشابه برخورد بتلهایم به 

از یكسو تأیید اینكه انقالب كمونیستی صورت پذیرفته و سپس : انقالب روسیه است

سوی دیگر باطل نمودن رویكرد پیشین از منحط شده و قلب ماهیت داده است،  و از 

طریق این سخن كه جنبش مزبور در اساس خود و از همان آغاز، جنبشی بورژوایی 

 !بوده است

لیكن تفاوت بزرگ بتلهایم و آذرین در این است كه در باب مفاهیم مربوط به دوران 

رچم آذرین های متعددی توسط بتلهایم فتح شده است، كه پ گذار و اتحاد شوروی، قله

 !ای كم ارزش نیز مشاهده نمیشود حتی بر فراز تپه

آذرین . مضافاً آنكه، ارزیابی آذرین از شخص بتلهایم نیز، دارای تناقض است

 یكسو، از «سوسیالیسم عرفانی، دوران گذاربتلهایم درنقد»درنوشته خودموسوم به

 تئوریك  سخنگوی» :، یعنی«كسیسممارروایات بورژوایی از»: ائه دهندهبتلهایم را ار
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و نظریه پرداز ماركسیسم چینی شده یا مائوئیسم، در قبال ماركسیسم رسمی خط 

او را پرچمدار گسست از نظرات  (وهمزمان)و از سوی دیگر قلمداد میكند؛ « روسی

وی در »: نادرست مسلط در آن مقطع تاریخی معرفی مینماید ودرباره اش مینویسد

 !!«چندی را به نمایش میگذارد های این گسست، شایستگی

نخست اینكه بر »: مینویسد)!( «بورژوا»این  های شایستگیبله، آذرین در برشماری 

خالف نظرات مسلط در آن مقطع، بتلهایم در می یابد كه بدست گیری قدرت دولتی 

توسط پرولتاریا، بهیچ وجه تضمین نمیكند، كه راه بازگشت كاپیتالیسم دیگر بسته 

عبارت دیگر، بورژوازی و مناسبات بورژوایی میتواند راههای دیگر به . است

 .«سوای ضد انقالب آشكار و كسب مجدد قدرت سیاسی بیابند

آذرین در اهمیت این پرچمی كه بتلهایم برافراشته است به تكرار سخنان او با كلماتی 

ی و این نظر در نقطه مقابل نظرات رسمی اردوگاه»: دیگر میپردازد و مینویسد

تروتسكیستها نیز در پی ترتسكی معتقدند مادام كه . همچنین ترتسكیستها قرار دارد

ابزار اصلی تولید، زمین و تجارت خارجی ملی شده باقی مانده است، نمیتوان سخنی 

از حاكمیت بورژوایی در میان باشد و نتیجه میگیرند كه یگانه راه بقدرت رسیدن 

نگونی قهرآمیز دولت است و آنگاه نیز حكومت بورژوازی، ضد انقالب آشكار و سر

 .«های مذكور اقتصاد را مجدداً غیرملی خواهد ساخت بورژوایی، قطعاً عرصه

: های تئوریك بتلهایم، باز هم میافزاید آذرین در شمارش دستاوردها و شایستگی

بتلهایم همچنین اشكال حقوقی مالكیت را از روابط تولیدی واقعی تمیز میدهد، به »

، مالكیت بورژوایی میتواند در رغم از بین رفتن شكل فردی مالكیتاین ترتیب علی

مهمتر از همه بتلهایم تأكید . شكل مالكیت دولتی، همچنان به وجود خود ادامه دهد

لد بمثابه عامل تعیین ای را، كه نظرات مسلط آن دوره بر رشد نیروهای مو یكجانبه

مقابل به روابط تولیدی و ضرورت رد میكند و درذارند، به سوسیالیسم میگكننده گذار

 بدرستی بر علیه  نیز بتلهایم  اقدامات اقتصادی  در زمینه . دگرگونی آن توجه میدهد
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فتیش ساختن از برنامه ریزی اقتصادی، بمثابه عاملی سوسیالیستی در اقتصاد، پای 

 «.میفشرد

حق را بتمامی )!( «بورژوا»ین از ا تمجید و سرانجام آذرین برای آنكه در تعریف و

های فكری بتلهایم، بیش از اینها  به فهرست شایستگی»: افزاید ادا كرده باشد می

 !«.... میتوان افزود

آذرین معتقد است كه بتلهایم در بررسی مفاهیم مربوط به مبارزه  بعبارتی دیگر

ما فقط یك عیب پرولتاریا در دوران گذار، شایستگی های بسیاری از خود نشان داده ا

جزئی و كوچك داشته و آن اینكه از ابتدای كار تا انتهای آن و به كل، سخنگوی 

این سخن آذرین، به آن میماند كه از كسی درباره حال و  -!! بورژوازی بوده است

حال و احوالش بسیار : روز شخصی دیگر، پرس و جو كنند و او در پاسخ بگوید

 !!ه استخوب است فقط یك مختصری فوت كرد

قبالً دیدیم كه چگونه آقای پایدار به سهولتی یكسان میتوانست برای دو سوی ! آری

بهره  یك مورد، استدالل بیاورد؛ حال می بینیم كه آقای آذرین نیز از چنین موهبتی بی

وی حتی این قابلیت را داردکه بگونه ای یک خط درمیان، موضوعی را تائید . نیست

 !ب در دل کسی تکان بخوَردوسپس رد کند بی آنکه آ

به عبارتی این برخورد آذرین، یا نمایانگر  التقاط است یا آنكه وی میباید به دفاع از 

یعنی نمایندگان  -ها «بورژوا»این دیدگاه برخیزد كه در دوران امپریالیسم برخی 

نیز میتوانند در امربازپروری مفاهیم مربوط به ماركسیسم و مبارزه  -طبقه دشمن 

لذا فرض اول، بیانگر نگاهی !! های بسیاری از خود نشان دهند ولتاریا، شایستگیپر

 .خرده بورژوایی است، و فرض دوم نشانگر رویكردی ارتجاعی و ضد انقالبی

و به سبب آنكه خصلت  به بعد 0از جلد كه بتلهایم  مدعی نشدهقابل توجه آنكه آذرین 

زیر عالمت سؤال میكشد به بورژوازی  انقالب اكتبر را به (پرولتری) سوسیالیستی 

  - ابتدا تا انتهااز  -كار بتلهایم  سرتاسرگرویده است؛ بلكه سخن آذرین این است كه 
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 !است« روایات بورژوایی از ماركسیسم»

چه، او . بدین ترتیب تفكر متافیزیكی آذرین در اینجا نیز خود را نمایان میسازد

یست كه حقیقت امر واقع، بیكباره به طور همه جانبه متوجه این امر كامالً  طبیعی ن

ای   آید؛ آنهم زمانی كه صحبت از تحلیل رویداد بزرگ و پیچیده و كامل به دست نمی

آذرین این سخن هگل را نشنیده . همچون سیر انحطاط اتحاد شوروی در بین است

جیب ای نیست كه بتوان آن را بیكباره در  قت سكه ضرب خوردهیحق»: است كه

را « حقیقت تدریجیرشد »؛ آذرین مفهوم ارائه شده از سوی هگل در باب «گذاشت

تلقی « بورژوا»به سخن دیگر، بتلهایم از سوی آذرین، . مطلقاً فهم نكرده است

میشود، فقط به سبب این ضعف كه مجموعه تحلیلهایش را به سرانجام نهایی و 

به این خاطر كه سكه ضرب خورده مطلوب نرسانده و تا آنجا پیش نرفته است، فقط 

 !را در جیب ندارد -حقیقت تام و تمام  -حقیقت 

از سوی دیگر آذرین، حكیمی را به سبب آنكه جنبش چپ پیشین در ایران را جنبشی 

اما سوال اینجاست كه آیا شیوه . تلقی میكند مورد سرزنش قرار میدهد« بورژوایی»

به  -و سیاق خود آذرین ندارد؟  برخورد نادرست حكیمی، ریشه در همین سبك

نارس  و عبارتی دیگر، اگر حكیمی جنبش چپ گذشته در ایران را به دلیل ضعفها

سالها پیش از )، به كلی بورژوایی و ضد انقالبی ارزیابی میكند، آذرین بودنش

، بتلهایم راعلیرغم همه دستاوردهایش فقط به این سبب كه نتوانست تحلیلی (حكیمی

از دالیل شكست انقالب اكتبر ارائه كند، نماینده بورژوازی و متعلق به جامع ومکفی 

 !طبقه دشمن پرولتاریا، تلقی میكرده است

ی او میپردازد؛ «نفی ساده»بتلهایم، به  نقد دیالكتیكیمخلص كالم آنكه، آذرین بجای 

یعنی به جای هرگونه كوششی در جهت پاالیش مقوالت بتلهایم و همچنین آفریدن 

؛ به صدور احكام ِكلی ناروا و یم جدیدی كه بتلهایم از انجام آن باز مانده بودمفاه

 بر بتلهایم، تا ارزش آذرین  و اینكه نقد بی. باب وی بسنده میكند بو و خاصیت در بی
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آنجائی كه حاوی نكات مثبتی نیزهست صرفاً مربوط به مكرر ساختن همان  

به عبارتی آذرین وانمود میكند كه . فزونتر بتلهایم است و نه چیزی« شایستگیهای»

از نگاهی ماركسیستی، بر آنچه كه در اتحاد شوروی و چین گذشته است احاطه دارد 

چپ » اش را با آذرین میكوشد فقدان قدرت تحلیلی. كرده است« رد»ولذا بتلهایم را 

كه در صورتی . كند« جبران» -در شكل فحاشی به بزرگانی چون بتلهایم « نمایی

لمس كردن » برنام بتلهایم، بلكه به معنی « خط کشیدن » نه به معنی  رادیكال بودن

 !یابعبارتی، نه هركس كه چهره برافروزد، دلبری داند. «ریشه واقعیت هاست

بیك كالم، از پس پشت نوشته آذرین، ژست مشرفانه اما توخالی وی كامال ً مشهود 

قد او بر بتلهایم، تنها احساسی كه به انسان ای كه با خواندن باصطالح ن است؛ بگونه

 !دست میدهد آن است كه گویی یك گونی گردوی پوك را شكسته باشیم

از كسی كه معتقد است بررسی های فلسفی ومتدولوژیک کارساز نیست، از كسی كه 

ازکسی که الفبای  را تبلیغ میكند، دیالكتیك ماركسیستیآشكارا لزوم طرد و وازنش 

انیاموخته ولجوجانه نمی خواهدکه بیاموزد، نمیتوان انتظار داشت كه مارکسیسم ر

قرار دهد یعنی ارزشهای آن را  نقد دیالكتیكیمجموعه تحلیلهای بتلهایم را مورد 

، اساساً در ادبیات «نقد دیالكتیكی»چراکه خود ِاصطالح . برگیرد و آن را ارتقاء دهد

آن ندارد؛ ضعف بزرگی که تنهانتیجه آقای آذرین دیده نمیشود و او هیچ درکی از 

آذرین هنوزمتوجه نیست کار تفکر به دوحد . به قضایا است« سیاه وسفید» اش نگاه

 .نمیشود محدود« رد مطلق»و « پذیرش مطلق»نهائی ِ 
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 فصل هشتم

 ماهیت بحران ِجنبش چپ و درک آذرین ازآن

باب شکست تاریخی  هنوز زمان زیادی از رجزخوانی های امپریالیست ها در

نگذشته ( نظریه مشهور فوکویاما) «پایان تاریخ با لیبرال دمکراسی»کمونیسم واعالم 

 وضعیتی که اثباتگر. است که بحران جهانی سرمایه داری مجدداً رخ می نماید

آنستکه شناخت مارکس وانگلس ازسرمایه داری، عمیق ترین وحقیقی ترین شناخت 

 .بوده است

دیدگاه مارکسیسم حائزاهمیت فوق العاده ای است این حقیقت راشامل  زاما، آنچه که ا

وبن بست « آخر» میگرددکه سرمایه داری حتی دردوران امپریالیسم، بحران

« خودبخود»یعنی وضعیتی که پاسخی بجزسوسیالیسم دربرنداشته و. ندارد« نهائی»

حتی  -بحرانی  هر زاست ا چه، سرمایه داری قادر. به ارمغان بیاورد سوسیالیسم را

آنرابه حساب طبقه کارگر و  و بسالمت عبورکند -عمیقترین و وسیعترین نوع آن

لذا این موضوع که سرمایه داری از این . تشدید مصائب این طبقه، پشت سرقراردهد

 یا آن بحران، بیرون خواهد آمد یا نه، وابسته به اینست که پرولتاریا ملزومات و

یعنی بحران سرمایه داری چه . نه یا را دارد (وحفظ آن)اسی توانائی تسخیرقدرت سی

بقدرت رسیدن جناح دیگری ازبورژوازی شود و  منجربه سرنگونی حکومت ِوقت و

بحران عبورکند، بهرحال امکان عبور  از چه همان حکومت پیشین طی یک روند

 واندبرای تسخیرقدرت سیاسی است که میت فقط آمادگی پرولتاریا. راگشوده دارد

 .مسدودسازد چنین امکانی را

دمکراسی سیاسی درآن،  بدیگرسخن نظام سرمایه داری، حتی درصورت وجود

. ازخودبیگانگی کشانیده است سازمان جامعه انسانی را به تباهی، خودگم کرده گی و

  معاصر، درساختارجهانی سرمایه داری دردوران بحران مستمر لیکن علیرغم وجود
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سیاسی  این امرفقط به علت انفعال .نمیکند دی ای آن را تهدیدهنوزهیچ خطرج

« برای خود»به سطح طبقه  را نتوانسته خود اینکه وی هنوز پرولتاریاست و

انترناسیونال بگونه ای  سطح هرکشورکه در احزاب کمونیست در وجود. ارتقادهد

راهم می ف وهماهنگ عمل کنند، بعنوان یگانه راهی است که این امکان را متحد

 مفعول بحران سرمایه داری جهانی بیرون آید حالت موضوع و پرولتاریا از سازد تا

 .آن، مبدل شود خروج ِانقالبی از به فاعل دگرگونی و و

درهمین رابطه، نگاهی ساده به وضعیت چپ ایران واقعیت پراكندگی آن را به 

، باید از سطح «اكندگیپر»ای دالیل این  اما برای تحلیل ریشه. وضوح آشكار میسازد

واقع خصلتی  در -و حتی اسفبار -چه، این وضعیت ناخوشایند . ایران فراتر رفت

جهانی دارد، و فقدان حزب كمونیست حقیقی در تمامی كشورهای جهان و همچنین 

 .فقدان انترناسیونال پرولتری، خود بتنهایی گویای این حقیقت است

شوروی به دولتی  بدیل دولت اتحادت به بیان دیگر انحطاط حزب بلشویک و

درمقیاسی جهانی را ایجاد  درواقع بحران نظری عظیم و« امپریالیست -سوسیال»

چگونگی این  کرد و آشفتگی وسیعی درمیان مبارزین طبقه کارگر درباب چرایی و

المللی را با  بعبارتی این تبدیل انقالب به ضد خود، چپ بین. رخداد، پدید آورد

بغرنج مواجه نمود و از آنجائی كه ماركسیسم در واقع چیزی انضمامی  ای بس مسأله

شده،  است و بمنزله تحلیل مشخص از شرایط مشخص محسوب میشود، رخداد یاد

موضوعی كه . هایی را برای تحلیل مشخصی از آن برانگیخته ساخت طبیعتاً تالش

ساختار  حزب  خود، امر بازاندیشی در مفاهیمی همچون ماركسیسم، رویزیونیسم،

 سیاسی پرولتاریا، چگونگی پیشبرد مبارزه پرولتاریا پس از تسخیر قدرت سیاسی را

سنگینی را بر جنبش   بویژه آنكه شكست انقالب اكتبر، عقب نشینی. ایجاب میكرد

سوسیالیستی طبقه كارگر و ماركسیسم تحمیل كرده است كه این به معنی شدت گیری 

 بود كه حتی مقدمات و مسائل  هایی  كژ فهمی (رین حالتو در بهت) حمالت، تحریفها،
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ای  را نیز در بر میگرفت؛ بگونه (یعنی فلسفه و روش دیالكتیكی آن)اساسی ماركسیسم 

بدیگرسخن . كه در این نظریه انقالبی پرولتاریایی، دیگر سنگ روی سنگ بند نباشد

بنای آرای مارکس و  آنچه که اینک مورد ِرد و انکار قرارمیگرفت همانا سنگ

اینک نه فقط  بعبارتی دیگر،. انقالب پرولتاریائی یعنی رابطه فلسفه و انگلس بود

بن  نظریه های سیاسی واقتصادی بلکه خود ِاین جزء فلسفی مارکسیسم، یعنی ذات و

که هویتش، موجودیتش و باالتر از همه ضرورتش به زیرعالمت  مایه ی آن بود

 .سوال کشیده میشد

هنوز پاسخی علمی، جامع  -شان  كوششهای تحلیلی یاد شده، علیرغم ارزش نسبیاما 

جامع و معتبر و »تئوری. ولذا ماندگار به دست نداده و تكافو نمیكند و معتبر

؛ تئوری ای که بنابر همین خصیصه، بخش  اطمینان درست ویعنی تئوری « ماندگار

ن انقالبی و تسخیر ذهن آنان درامرجذب ایدئولوژیک بی امان ِبخش پیشرو مبارزی

المللی  است؛ و تا زمانی كه تدوین نشده باشد، بحران پراكندگی چپ بین کامال ً توانمند

، نه از انترناسیونال و از (واقعی)برطرف نخواهد شد ولذا نه از حزب كمونیست 

 .، خبری نخواهد بودنه از سوسیالیسماینرو 

 ،(و ایران)ی حاضر در جنبش چپ جهان این به معنی آن است كه تشتت و پراكندگ

طبقه كارگر و كشمكش او با  عینیاست؛ وگرنه، جنبش  نظریبیانگر بحرانی 

 .بورژوازی، همیشه جاری بوده، هست و خواهد بود

بهر رو، واكنش در مقابل انحطاط اتحاد شوروی، گرایشات نظری متفاوتی را در 

كه ازنظرتئوریک بسیار  -ران سطح جهانی ایجاد كرد و جنبش چپ انقالبی درای

توانست نقش  ای برای مطرح ساختن نداشت و نمی ضعیف بود ولذا هنوز چیز تازه

به تأسی از همان گرایشات شناخته شده  -چندانی در پیشبرد این مباحث ایفاء كند 

اقلیت فدائیان و راه كارگر در نزدیكی به نظریات پل سوئیزی ، : جهانی، شكل گرفت

 ، پایدار تأثیر گرفته (تلقی از مفهوم رویزیونیسمدر)بتلهایم  1و  2ر از جلد متأث آذرین
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، تروتسكیستهای ایرانی، (در حذف مفهوم رویزیونیسم)به بعد  0از بتلهایم جلد 

كمی از این گرایش )مائوئیستهای ایرانی، برخی نیز برخوردار از رویكردی مختلط 

بیك كالم، مهمترین وجه تمایز میان . غیره ، و غیره و(جهانی و كمی از آن دیگری

احزاب و گرایشات مختلف در چپ ایران، مربوط به نحوه نگاه آنها به رخداد اتحاد 

 .المللی شوروی است، و تأثیر گرفته از گرایشات مختلف در چپ بین

و  (و یا، شكل واكنش مشخص)اینها همه كه گفته شد، به سبب آن بود كه گرایشی معین 

رویكردی كه واقعه . ی را در چپ جهانی معاصر، مورد بررسی قرار دهیما ویژه

ای بسیار پیچیده و غامض میشمرد و در عین حال  انحطاط اتحاد شوروی را حادثه

 پیش شرط برآمد مجدد ماركسیسم وغلبه بر ارائه تحلیل علمی و معتبر از آنرا

رجوع و : ای میباشد یژهامری که مستلزم حركت در مسیر و. پراکندگی تلقی می نمود

 بازاندیشی در باب بنیادهای فكری سوسیالیسم علمی یعنی دیالكتیك هگل، و واکاوی ِ 

یعنی همان رویكردی كه در سطح جهانی، . فوئرباخ هگل و نقد ماركس و انگلس از

هربرت ماركوزه، رایادونایفسكایا، جان ریز، ایشتوان مساروش و برخی دیگر 

 .پیگیر آن بوده اند

ترجمه . به چپ ایران راه كشید 2013بدینسان نگرش یاد شده نیز، در اوایل دهه 

ی و بویژه اثر كم نظیر لوكاچ فلنین، ترجمه آثار فلس« دفترهای فلسفی»مقاالتی از 

، مطرح ساختن موضوع لزوم تامل در باب «تاریخ و آگاهی طبقاتی»موسوم به 

 .رزش این محافل بودروش دیالكتیكی ، گامهای اولیه و بسیار با ا

ژرف بینانه ترین رویكرد  المللی، این اصیل ترین و در یك سخن، در سطح چپ بین

ای  یابد رخداد اتحاد شوروی را بگونه و یگانه مسیری بود و هست كه امكان می

 علمی ومعتبر مورد تحلیل قرار دهد ولذا مارکسیسم بمعنی تحلیل مشخص از

که ) بدین طریق اصلی ترین مانع ایجادوحدت را و وضعیت مشخص را بازآوری کند

 .و پراكندگی موجود فائق آیدان برداردو براختالف نظر، ازمی(مسلماً مانعی ذهنی است
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جریان موسوم : یا بقول آقای آذرین) نیز محافل یاد شده ایرانی جهانی و این رویکرد اما

. اشتباهاتی نیز بودند ، علیرغم این نگرش كلی درست خویش، دچار(«فلسفی ها»به 

 داخلیاین فكر نادرست كه بحران تشتت و پراكندگی جهانی، بحران  مهمتر از همه،

یعنی فكر نادرستی كه بر این پیش فرض اشتباه قرار داشت كه . ماركسیسم است

ای از جنبش انقالبی  ای انضمامی و بمثابه پاره ماركسیسم در شكل متعین آن بگونه

دچار شقاق و چند دستگی شده   وجود دارد اما در درون خویش -پرولتاریای جهانی 

در صورتی كه بحران كنونی به واقع مربوط است به شكل گیری مجدد . است

. قرار دارند  بیرون از آنهایی كه اساساً  ، در تمایز از اندیشه(انضمامی) ماركسیسم

رنظر گرفته به سخن دیگر، ماركسیسم در صورتی كه بمفهوم جریانی انضمامی د

های اخیر و اینك صرفاً یك  طی دهه (و باید نیز فقط چنین درنظر گرفته شود) شود

كه مسلماً به معنی جریانی از نظر تئوریک  جریان كاملاست و نه یك « گرایش»

چه، . بعنوان پاره ای از جنبش انقالبی پرولتاریا محسوب میشود انسجام یافته و

نگلس نیست كه آنها را در كتابخانه شخصی خود ماركس و ا كتبماركسیسم صرفاً 

ردیف كرده باشیم و حتی آنها را خوانده باشیم اما همچنان  سرگردان و متفرق باقی 

تحلیل مشخص از شرایط ماركسیسم حقیقی، به معنی توانایی در ارائه . بمانیم

و بویژه تحلیل مشخص و معتبر از چرایی و  كنونی، تحلیل اوضاع جهان مشخص

درست همین شكل حقیقی یعنی شكل . ونگی انحطاط اتحاد شوروی استچگ

ر میسازد یعنی از اش برخوردا انضمامی ماركسیسم است كه آن را از خصیصه ذاتی

پراكندگی پیشروان نهضت کارگری، توانایی درجذب بی امان  قابلیت غلبه بر

جنبش طبقه ایدئولوژیک، توانایی در وحدت بخشیدن، شایستگی در پیوند یابی با

 .تبدیل آن به تشکیالت سیاسی واحد و انقالبی دردرون ِاین جنبش و کارگر

 ماركسیسم نیست و داخلیخالصه آنكه، بحران كنونی به هیچ وجه ازجنس بحران 

  درونیروسیه و تعدد گرایشات 2939ذات خودهیچ تشابه و ربطی به بحران سال در
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ع مختلف ماركسیسم، میان ماركسیسم و انواماركسیسم و تشدید اختالفات میان 

در واقع، بحران شكل گیری و برآمد مجدد  («بحران»این )بلكه . ، نداردرویزیونیسم

ای از  ماركسیسم در شكل حقیقی و واقعی، یعنی درشکل انضمامی آن، بمثابه پاره

 .پرولتاریا است( كنونی)جنبش جاری 

ریشه در عدم درك از مفهوم واقعی  و اینكه اشتباه یاد شده از سوی محافل مزبور،

شوروی پس از خروشچف را نیز  رویزیونیسم داشت واین محافل، به اشتباه، اتحاد

 .تلقی میکردند« رویزیونیستی»

اش، گام بس مهمی در پیشرفت  اما همانگونه كه گفتیم این رویكرد در خطوط كلی

تشخیص داده بود و  را« بحران»این  ماهیت جهانیچرا كه هم . آگاهی محسوب میشد

این رویكرد بر این باور بوده وهست كه ماركسیسم، نه فقط . آن را خصلت نظریهم 

اش نیز، مورد شدیدترین  فلسفی (و ذات ِ ) در سطوح اقتصادی و سیاسی، بلكه درجزء

حمالت و تحریفها قرار گرفته ولذا بازآوری مجدد ماركسیسم، ابتداً از طریق دفاع از 

امری كه نشانگر نیاز به رجوع مجدد . ، مقدور و میسراستت آنمبانی و مقدما

 .متفکرین حقیقی پرولتاریا به بنیادهای فكری ماركس و انگلس می باشد

در  2013آنچه كه تاكنون گفته شد گویای آن است كه تفكری كه در ابتدای دهه 

ری ایران، بر اهمیت فلسفه ماركسی و روش دیالكتیكی پافشاری می ورزید، تفك

هر چند در استفاده از آن درهنگام تحلیل فرایندهای واقعی مبارزه . دوران ساز بود

اما بهرحال تأكید وی بر لزوم درك . طبقاتی پرولتاریا، هنوز تهی دست جلوه مینمود

، برای علمو فهم دیالكتیك و بویژه مطرح ساختن موضوع روش دیالكتیكی بمثابه 

دریک . بود و دستاورد بزرگی محسوب میشدپیشرفت نقد در ایران بسیار مهم 

که درسطح  سخن، اگرچپ ایرانی فعال ً توانائی آنرانداشت که واردجدالی بشود

تالش میکرد،  (و کارآمد) جهانی برای بارآوری مجدد تئوری مارکسیستی واقعی

 .تعقیب می نمود پیشرفت هایش را دستکم می بایست مباحث آن و
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حافلی در ایران با حركت از این واقعیت كه جنبش چپ بهرترتیب، زمانی كه م

گی است، به كار اساسی یعنی به  دچار بحران و پراكنده (ایران و) درسطح جهانی

بررسی و بحث درباب جزء فلسفی ماركسیسم و روش دیالكتیكی پرداختند، واكنش 

فقط اساساً زیرا وی نه . آور بود آقای آذرین نسبت به این تفكر پیشتاز، بسیار حیرت

بلكه وجود بحران و  نپذیرفتلزوم توجه به بنیادهای آرای مارکس وانگلس را 

 .بکلی منكر شدگی در جنبش را نیز  پراكنده

فترت آگاهی سوسیالیستی ولذا موجودیت  درشرایطی که عقب نشینی و بعبارتی دیگر

که توی  ودچنان عیان ب (ایران و) نابسامان جنبش انقالبی طبقه کارگردرسطح جهان

 باوی و ذوق هردست اندرکاری میزد، آذرین خطاب به محافلی که این مسئله را

گی البته وجود  منصورحکمت درمیان گذاشته بودنداعالم نمود كه بحران و چند دسته

دارد اما این وضعیت منحصراً مربوط به خود ِشماست كه جریانی خرده بورژوایی 

 :اوگفت!ز همه این مشكالت مبرا استلیكن حزب متبوع اینجانب ا هستید و

ببینید من فكر میكنم كسی كه متعلق به یك جنبش است و میگوید جنبش من بحران » 

اش بحران دارد؛ در نتیجه بیخودی البد این را  دارد، حتماً راست میگوید، جنبش

اش فكر میكند   نمیگوید، اینطور كه میگوید باالخره دارد فكر میكند و به جنبش

تمام مسئله این است كه بیاییم بفهمیم . ید بحران دارد و در صدد كارهایی استمیگو

اند و  جنبش كی بحران دارد، چیزی را كه خود آنها بعنوان جنبش كمونیستی شناخته

سعی كردم در صحبت قبلی توضیح . اند، واقعاً دچار بحران  است به آن تعلق داشته

رگری نبود، این حركت طبقه كارگر علیه بدهم كه چطور این در حقیقت كمونیسم كا

بست هایی  داری و برای سوسیالیسم نیست كه دچار تناقضات و بحرانها و بن سرمایه

است و سعی كردم دقیقاً توضیح بدهم كه چگونه حركات طبقات دیگر، آرمانها و 

كه به اسم كمونیسم جریان داشتند  حركتهای اجتماعی غیركارگری دیگر، اینها هستند

 اینچنین بحرانی وجود دارد،  بله . دچار بحران هستند امروز طبیعی است كه اینها  و
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ولی این بحران مكاتب و طبقاتی هستند كه به اسم كمونیسم و كارگر حرف میزنند، 

 2!!«نه بحران كمونیسم كارگری

تکبر ِعجین شده باساده لوحی ِمحض، دراین  همانگونه که دیده میشود، نخوت و

او در همین راستا و برای آنکه کوته فکری مفرط خویش . ن ِآذرین موج میزندسخنا

 :که را به نمایش عمومی درآوَرد، درستایش ازحزب ِ خویش عنوان می سازد

کمونیسم كارگری ابداً بحرانی ندارد، هر چه میبیند جلویش چشم اندازهایی است كه »

 !«باید پیش برود و باید فتح كند

 :و همچنین

حقیقت اگر باز بحثم را خالصه كنم، اینست كه آنچیزی که دچار بحران شده و در »

حق دارند تبعاً فعالینش به اسم بحران جنبش خودشان از آن صحبت كنند، جنبش 

و . طبقات اجتماعی غیركارگری است تحت نام كمونیسم، ماركسیسم و سوسیالیسم

مجهوالت و  وظایف عظیمی  چیزی كه بهیچوجه بحرانی ندارد، ولی تبعاً تكالیف و

در پیش روی خودش دارد، جریان كمونیسم كارگری است كه حزب ما پرچمش را 

 (همانجا)!! «.سعی میكند بلند و بلندتر بكند

حزب كمونیست »آقای آذرین زمانی بدینسان و با گردنی برافراشته از بله،

 دیگران رجز میخواندبالید و برای  تفرقه ناپذیر، دفاع میكرد، برخود می« كارگری ِ 

و « جهان شکن»حزبی  شکلک درمی آورد؛ بطوری که گوئی حزب ایشان، حقیقتاً  و

 !است« تاریخ ساز»

بنفس خرده بورژوائی وکاذب ِآذرین ازطریق نادانی  این اعتماد بعبارتی دیگر،

، واین «خیاط، در كوزه افتاد»اما، چیزی نگذشت كه . تئوریکش، پشتیبانی میشد

ای كه اینك تعداد انشعابات  آنهم بگونه. ودکانه، به تلخی درگلوتبدیل شدشادمانی ک

 !اصلی و فرعی جریان متبوعش، از شمارش خود او نیز خارج شده است

 كه برای اثبات حقانیت حزب  ترین استداللی   آذرین بدینسان عمده سخنی دیگر، به 
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كمونیسم كارگری ابداً »: جه كنیدتو]خویش ارائه میداد، دوری از انشعاب و تفرقه بود 

زیرا امر . ؛ یعنی استداللی برخاسته از نهایت سطحی نگری([آذرین)« بحرانی ندارد

تلقی نمود « خوب»و یا « بد»، چیزی نیست كه بتوان آن را بخودی خود «انشعاب»

بعبارتی . است سیاست حاكم بر انشعاب در شرایط مشخص بل آنچه كه اهمیت دارد 

به وظیفه بالتردید انقالبیون پرولتری حقیقی مبدل  در جاییبه انشعاب، دست زدن 

و دلیل قاطعی برپیشروی وتكامل  (2921همچون انشعاب بلشویكها در سال )میشود 

صرفاً جنبه شكلی  (وبعنوان مثال، جدایی میان مدرسی وتقوایی) در جایی دیگراست؛ و 

هنوز و همچنان در حیطه ز یكدیگر، دارد و نه محتوایی، و لذا جریانات جدا شده ا

؛  به عبارتی این جداییها بدلیل وجود اختالفات مبانی فكری مشتركی قرار دارند

اساسی نیست بلكه بیشتر به سبب آن است كه پادشاهان مختلف در اقلیمی واحد، 

 !گنجند نمی

 در)اما تأخیر در وقوع انشعابات در جریانی كه آقای آذرین در آن شركت داشت 

وی در عقب فقط به یك سبب بود؛ و آن اینكه جریان  (رزمندگان مقایسه بامثال ً پیکار و

بعبارتی این جریان ! یكپارچگی و انسجام خوبی برخوردار بوداش، از گی فكری افتاده

عقب مانده بود و فاقد آن شور و شوق در مبارزه نظری ثمربخش، و  یكدستبطور 

وجود  -بویژه پیکار و رزمندگان  -گر جریانات ای كه در دی فاقد  تالطم درونی

 توجهی به نظریه و مبارزه نظری، پیآمداین رکود گی و بی این خموده ۀنتیج. داشت

کامل دراندیشه، همانا دستاوردهای نظری ِتقریباً در حد هیچ از سوی این جریان 

ار ازمرکزثقل مشترکی برخورد بطوری كه همه ی بخشهای آن، بلحاظ فکری،. است

رابطه فلسفه : اند است اندر َخم كوچه اول ماركسیسم فرو مانده  بوده، و هنوزکه هنوز

 .و انقالب

چه درونی و چه  -بر دوری از مبارزه نظری « سهند»به سخنی دیگر، خشت اولیه 

 ای كه به پیروی از آن، پس از  و سنّت سازشكارانه روحیه . نهاده شده بود -بیرونی 
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ثری از مبارزه نظری مستمر و پیگیر میان جریانات جدا شده از انشعاب نیز ا

« اعالمیه انشعاب»ای مختصر كه بمنزله  یكدیگر، دیده نمیشود، مگر انتشار نوشته

توافقی غیرعلنی میان جدا شده گان، مبنی بر اینكه هر یك فقط به كسب  كار . است

از اینروست كه دیده ! خود بپردازد و به کسب وکار آن دیگری كاری نداشته باشد

آذرین،  -میشود طی سالیانی كه این سه جریان عمده سوسیالیسم خرده بورژوایی 

اند، هیچ مبارزه نظری  از هم جدا شده -« سه قلوهای ساده لوح»تقوایی، مدرسی، این

ای كه «گری معامله»و « سازشكاری»، «توافقات». ثمربخشی میان آنها جریان ندارد

 1!بقال خرده پا را منعكس میسازددر واقع روحیات 

حزب  تعّدد و وفورتر از این نیست كه گمان شود  ای مضحك وانگهی، هیچ نظریه

كمونیست، هیچ چیز بدی نیست و جنبش انقالبی كارگران میتواند دارای تعداد كثیری 

تفکری که  -!باشد -هستند  واقعیكه همه آنها نیز حزب كمونیست  -حزب كمونیست 

یک حزب کمونیست داشته باشند و این هیچ  دهر ده یا پانزده نفرمیتوانندمی پندار

چنین اشخاصی متوجه نیستند كه حتی كثرت بیش از حد فراكسیون  -!چیز بدی نیست

جدی ترین بحران »در یك حزب كمونیست واقعی نیز فاجعه ای بزرگ وبمنزله 

 -!«زب كمونیستح»محسوب میشود، چه رسد به كثرت  (لنین)« داخلی ماركسیسم

حزب کمونیست »، «حزب كمونیست ِتماماً حکمتیست» 23بعبارتی وجود حدوداً 

حزب »وانواع دیگر« حزب کمونیست تاحدودی حکمتیست»، «کمی حکمتیست

و امثالهم در جنبش « سازمان انقالبی كارگران»، «اتحاد سوسیالیستی»، «کمونیست

« بقال خرده پا»نیز ندارند، همانگونه كه كه هیچکدام چشم دیدن آن دیگری را )چپ ایران 

است؛ فقط به معنای آن « خرده كاری»، فقط به معنای !(را ندارد« رقیب»چشم دیدن 

هنوز ایجاد نشده است؛ البته در صورتی كه دچار  واقعیاست كه حزب كمونیست 

یک حزب سیاسی  از چه، این موضوع که جنبش کارگری باید. خوداغفالی نباشیم

 ؛ لیکناست انقالبی  ماركسیسم  الفبای در واقع  و واحد برخوردار باشد  سراسری
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نیز، باجنگ ازچنگ این آقایان بیرون  افتاده را مجبوریم که همین مساله پیش پا ما 

 :درباره آن نوشته بود صد سال پیشای که رزا لوکزامبورگ بیش از «الفبا»بکشیم؛ 

به تمركز جزء جدایی ناپذیر سوسیال  شك نداریم كه بطور كلی گرایش شدید»

سوسیال دمكراسی، از آنجائیكه بر زمینه اقتصادی نظام . دمكراسی میباشد

داری كه ذاتاً متمركز كننده است، رشد مینماید و از آنجائی كه میباید در  سرمایه

، از آنجائی ... چارچوب سیاسی شهرهای بزرگ و متمركز بورژوازی مبارزه كند

ایندگی منافع مشترك پرولتاریا بمثابه یك طبقه در مرزهای یك دولت، و كه رسالت نم

قرار دادن این منافع مشترك در مقابل هر گونه منافع خاص یا گروهی را به عهده 

... دارد، طبیعتاً به متشكل كردن تمامی گروهبندیهای كارگری در یك حزب واحد

اسی روسیه سالهاست در جهت ای كه سوسیال دموكر وظیفه»بنابراین . «گرایش دارد

كه  -انجام آن جان میكند، عبارت است از گذار از سازمان نوع خاص مرحله تدارك 

در آن تبلیغ و ترویج شكل اصلی فعالیت بوده و گروههای محلی و محافل كوچك 

به وحدت در یك سازمان وسیعتر، یعنی آن سازمانی  -بدون ارتباط با یكدیگر هستند 

سانترالیسم و »)« .سیاسی هماهنگ در سراسر كشور الزم میباشد كه برای عملیات

 («دموكراسی

پس از فروپاشی سلسله مراتب پیکار و  و  2013مخلص کالم، دراولین سالهای دهه 

درست  مسیر که تنها رزمندگان، همه این محافل پیشرو به این نظریه رسیده بودند

 ایجاد به شرایط روسیه پیش ازفعالیت، به شکل محافل است؛ یعنی بگونه ای مشا

؛ دوران تالش «گروه آزادی کار»ال دمکرات؛ روسیه دوران فعالیت حزب سوسی

همه . حقیقی ای که قراراست محوراتحادی بادوام باشد برای تدوین تئوری علمی و

ویا « سراب تازه»یا بهتراست بگوئیم -این محافل خواهان آن بودندکه حزب تازه ای

این تالش حقیقی وپیش رونده ی نظریه پردازی، به  ایجاد نشود تا -« دکان تازه ای»

 نسبت به قابلیت رهبری این احزاب، بی اعتماد آنکه  حدکافی به ثمربنشیند؛ بویژه 
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پاسخگوئی خویش، طبیعتاً سانسورگرا، سرکوبگر وکامال ً خشن است ولذا امکان  

 .ادنظریه های مخالف رانخواهد د و گردش آزاد نقدها

« حزب کمونیست کارگری»که  شود تصور وانگهی، بیخردی محض است اگر

فقدان حزب کمونیست  تاکنون، دروضعیت فترت و 2013توانست ازابتدای دهه 

کفش کهنه » ، چراکه این رویکرد ِ «بهرحال پرچمی رابرافراشته نگاه دارد»واقعی، 

. مارکسیسم ندارد ا، هیچ مناسبتی ب«کاچی به ازهیچی»، و«دربیابان نعمت است

 یعنی مواجهه شجاعانه باحقیقت ِ فقدان حزب کمونیست واقعی، یقیناً بهترازخود

 .فریبی نسبت به یک حزب کمونیست دروغین،  سراب گونه و دل خوش کنک است

 :بیک کالم، همه این محافل دغدغه آن داشتند

 دهل زنی که ازاین کوچه مست میگذرد

 ندهد چگورما مجال نغمه به چنگ و

پیش ازاین، هرچه به حکمت وآذرین گفته میشدکه ازتاسیس حزبی تازه  بله، سالها

این  گوشه ای از فعال ً دست نگهداشته و به این جریان جهانی پیشرو بپیوندید و

تشتت نظری وهرج ومرج عملی ناشی ازآنرا جمع  تا بدست گیرید کارنظری را

ان ترازهمیشه ودرحال فتح چشم حزب ما پرتو پاسخ میدادند وجور کنیم، آنها

که چنین سخنان بی  جمع وجورکند را خودشما اندازهاست ولذا یکی الزم است تا

 !معنائی را برزبان جاری می سازید

حزب »این آقایان راشیرفهم کنندکه تا شده هرچه کوشیدند بیک کالم، محافل یاد

کامالً  توخالیست تاسیس شده بتوسط ایشان ازآنجائیکه بلحاظ تئوریک « کمونیست

بواقع ریشه درباد دارد، گوئی با دیوار سخن گفته میشد؛ هرچه به این آقایان گفته 

میشد مجموعه دستاوردهای نظری کل جنبش چپ به سبب نازل بودنش، هنوزبرای 

، به «کجا دهداین باده کفاف مستی ما»حزب کمونیست واقعی تکافو نمیکند و  ایجاد

 !رفتگوش آنان فرو نرفت که ن
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بهرترتیب، حال ببینیم که نظرات آذرین درمقایسه باآن سالها چه تغییری کرده است 

اش  این موضوع که اینک سر او به سنگ خورده وهزینه این خام فكری مفرط آیا و

پرداخت نموده، حاوی درس مفیدی نیز  -و البته جنبش كارگری در ایران - او راخود

 گرفته است یا خیر؟آن عبرت  از و برای وی بوده 

، در باره كسانی كه سالهاست «بیراهه سوسیالیسم»او در نوشته خود موسوم به 

حزب »صحبت از وجود تفرقه وحشتناك در جنبش چپ و حضور دستكم ده 

به   و غیره و غیره« سازمان انقالبی كارگران»، «اتحاد سوسیالیستی»، «كمونیست

بازار را به معنی خالء زیانبار حزب  میان می آورند و این بلبشو واین آشفته

 :كمونیست واقعی و سراسری محسوب می کنند، می نویسد

اما  اند، دراین حرفها البته حقیقتی هست، به این معنا كه چنین مشاهداتی قطعاً واقعی»

را  (وجود سازمانهای مختلف چپ) نفس بازگویی این مشاهدات نه علت وجود این پدیده

« .دی خود راهی برای اتحاد كارگران را نشان كسی میدهدتوضیح داد ونه بخو

 (41بارو، ص )

بحران  ۀکه هم که آذرین با آن قیل وقال بچه گانه اش مدعی بود زمانی بود !آری

 از حزب کمونیست تاسیس شده بتوسط ایشان بدور و هستند زده ها خرده بورژواها

 چنین شتری در آنکه از پس اما اینک و انشعاب طلبی است؛ هرگونه پراکندگی و

 !«حرفها البته حقیقتی هستدراین» شد، ظاهراً پذیرفته است کهکمی دراز نیز خانه او

 اینک وبالخره پذیرفته است که وجود« بیراهه سوسیالیسم» بسخنی دیگر، نویسنده

در نقد اماچنین سخنانی را  تفرقه درجنبش چپ ایران امری واقعی است، بحران و

بمیان نمی کشد بلکه بگونه ای فرصت طلبانه وانمود می سازد  شفکری خوی ۀگذشت

یعنی، حال که انشعابات  -!که همیشه به چنین مساله ای کامال ً واقف بوده است

 بام به زیرافکنده و را از« بی بحرانی کمونیسم کارگری» متعدد، تشت رسوایی

 آذرین به است، شده برمال  مبارزین چپ  دیگر جذب ایدئولوژیک  ناتوانی آن در
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و خود را هم عقیده باکسانی جلوه میدهدکه سالهای  اقتضای روز لباسی تازه می پوشد

 !طوالنی و بطور تمام قد با آنان به مقابله برخاسته بود

اینک اصال ً  سردبیربارو، بجای آنکه مسئولیت رفتارپیشین خودرا به گردن بگیرد،

 !انگارنه انگار.به روی خودش نمی آورد

که  گرفته است، بالحنی سخن میگوید« آلزایمرمصلحتی»بله، آذرین بیچاره که اینک 

 !انسان تصورمیکندکه این آذرین باآن آذرین، هیچگونه نسبتی ندارد مگر تشابه ِاسمی

 :مضافاً، وی در ادامه مینویسد

اند كه باید هم و غمشان را صرف  بسیاری در چپ از چنین مشاهداتی نتیجه گرفته»

سازمانها و نیروهای چپ كنند تا طبقه كارگر با چپ « تفرقه و پراكندگی» لبه برغ

ت كه برای انواع اتحادها و و با این نیت خیر سالهاس. متحدی سروكار داشته باشد

 (بنابه ارزیابی خود این فعاالن)اند، بدون این كه  اند واقدام كرده عملها طرح دادهاتحاد

 (همانجا، همان صفحه)« .ه باشندترازنامه مثبتی به دست داد

چشم اندازهائی که درحال فتح »ازآذرین نمی پرسیم که بالخره تکلیف آن  دراینجا ما

، بلکه !(؟)وآن وعده هائی که میداد به چه سرنوشتی دچار شدند !(؟)چه شد« شان بود

گی تنها حرفمان این است که وی بدینسان همه آنهایی كه از لزوم غلبه بر این پراكند

كنفرانس »آورند را یك كاسه كرده و به عنوان طرفداران نظریه  سخن بمیان می

 !معرفی مینماید« وحدت

چنین رفتاری میتوانست قبیه نباشد اگر آذرین از رویكرد كسانی كه خود اش بیست 

اطالع می  نامگذاری كرده است، بی« فلسفی ها»سال پیش، آنها را جریان موسوم به 

میداند، آن را به معنی  جهانیگی چپ كنونی را مشكلی  پراكندهجریانی كه . بود

تلقی میكند،  -ماركسیسم  اساسیو در وهله نخست در ارتباط با مسائل  نظریبحران 

و ادامه فعالیت را در دو حوزه موازی و درعین حال همپیوند با یكدیگر در نظر 

 مسائل مورد مناقشه، یعنی از یكسو پرداختن به مبارزه نظری در جهت حل. میگیرد

041 



   

 

و از سوی دیگر پیشبرد مسائل مربوط به جنبش كارگری از طریق همیاری محافل  

 تازمانی که تئوری به حد مطلوب رشد و. اند مرتبطی كه فاقد سلسله مراتب سازمانی

سلسله مراتب باقی  نیزهمچنان فاقد باید (جنبش کارگری پیوندی نیافته است با و)نکرده 

 .بمانند

كه بیانگر  -« كنفرانس وحدت»ازاینرو ذات چنین رویكردی هیچ سنخیتی با نظریه 

برعكس، . ندارد -وحدت صاف و ساده كلیه سازمانهای چپ خرده بورژوا میباشد 

شده، برای پیشبرد واقعی مبارزه پرولتاریا هیچگونه حسابی بر روی  یاد رویكرد

ش و فسیل ِاین احزاب که عمدتاً صاحب منصبان بی لیاقت، تشنه قدرت، کهنه اندی

دستانشان به سرکوب منتقدین آلوده است، باز نكرده و به تجربه پی برده است كه 

اینان هر گونه پیشرفت واقعی نظریه را همچون تهدیدی برای موقعیت خویش تلقی 

 -رهبری این احزاب . نموده وطبیعتاً ازخود چنگ و دندان نشان خواهند داد

 شامل روشنفکران خود -قابل توجهی متفاوت است  حدود ایطش تابجزکومله که شر

فریب، یاوه گو وعمدتاً جاه طلب و منحطی است که برجسته ترین توانائی شان 

تنها به جرم  -اینکه مبارزین حقیقی طبقه کارگر و. است «مهار روشنگری» همانا

را روی شانه  آنهابارها و بارها سوز ِشالق  -آگاهی علمی «ویروس ِ » تولید واشاعه

درت به سانسور، منزوی سازی، مبا. طعم آنرا چشیده اند های خوداحساس کرده و

دردوران استالین شبیه « ب.گ.کا»که بیشتر به ماموران )دستور برای پادوهایشان صدور

درباب برچیدن جلساتی که استمرارآن میتواند مطامع  !(هستندتا انقالبیون مارکس گرا

، همان چیزی است ترس از گشایشچراکه . بخطر بی افکند را« نعالی مقاما»این 

اینان ازآن نوع . باالنشین این احزاب، با آن زندگی می کنند که اربابان یکسویه و

خته اند بگونه را آمو« مهاجرت کردن»که ازلنین فقط  هستند« انقالبیون حرفه ای»

و درهیچ  ای ندارند هیچ دستاورد نظری وعملی قابل مالحظهای که طی ربع قرن 

 نخوانده مال ») خاصه آنکه رهبران پرمدعا. زمینه ای حتی یک گام بجلو برنداشته اند
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راه کاری برای خروج  در تمامی این احزاب، بجای آنکه درپی ارائه پاسخ و («

ازاین وضعیت اسفناک جنبش چپ باشند، سرخود راهمچون کبک درون برف اوهام 

دچار  اند که دیگر احزاب وهمه ی جنبش را«واقعیت گریز»شان فروکرده و چنان

بحران میدانند بجز حزب بی کفایت واخته ی خویش را؛ یعنی همان حزبی  تفرقه و

یعنی به ازاءهرسال  -کارگرشاغل  1۵سال پس ازتاسیس حتی قادر به جذب  1۵که 

امیک ازدیگر چه، کد. اینجاصحبت صرفاً برسر آذرین نیست) !نبوده است -!فقط یک نفر

 (احزاب شبه کمونیست ایران، وضعیتی غیرازاین دارند؟

از یکسو درسطح بسیارنازل  این بمعنی آنست که صاحب منصبان این احزاب،

برای زدودن رسوبات فکری  و قراردارند (فهم سوسیالیسم علمی درک و) تئوریک

پاسخهایشان شان چیزی شبیه مته دندانپزشکان نیزکارگرنمی افتد ولذا پرسشها و 

 و بسته های تُهی است که تنها« پیش ساخته»درباب مسائل جنبش کارگری، همگی 

سوی دیگر امیال معطوف به قدرت، برانقالبی گری  از واژه ها را هدر میدهد؛ و

واینچنین است که آنان، . معطوف به قدرت، بقادرقدرت ۀاراد :شان کامال ً میچربد

سالهاست که بخشی العالج ازمجموعه  بجای آنکه جزئی از درمان باشند،

 !درد ِکارگران ایران شده اند

ازطریقی بجز مبارزه  رهبری این احزاب درتمامی دوران فعالیت سیاسی خویش،

کوشیده اند تارقیبان  -ابزارهای مربوطه یعنی بتوسط اهرم های تشکیالتی و -نظری

احزاب خرده بورژوا، در  این لذا. حقیقت جلوه دهند را خود را ازمیدان بدر کنند و

و   واقع، عناصر پرولتری و نیمه پرولتری را در درون خویش محصور داشته

 رشد»میان  واقع نوعی تضاد سیستم جاری سازمانی، در با مبارزه این عناصر

و شكستن سلسله مراتب اینر از و. محسوب میشود« نیروهای مولده ومناسبات تولید

فکری  طریق کمک به رشد از)سازی عناصر یاد شده  این احزاب و آزادخشن حاكم بر

 کارگر   طبقه حقیقی  پیشاهنگان  وظیفه بزرگ  ، همچون (اتصالشان به یکدیگر آنها و
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 -امری كه تحقق آن، مباحث ثمربخش میان عموم فعالین چپ . محسوب شده و میشود

را بستر ساز  -كراتیك مبارزه نظری آزاد و رها از اینگونه قید و بندهای بورو

. زمینه ایجاد حزب كمونیست واقعی، واحد و آتی را فراهم خواهد ساختخواهد شد و

نیرومنداست که رهبری این  جنبش کمونیستی حقیقی و ایجاد این همان یگانه مسیر

 شیوه های شرافتمندانه و ۀتمام قوا و هم عمریست که با -برسرشت خود بنا –احزاب 

 اساساً ماهیت و چه،. کرد مقابله کرده ومنبعد نیز خواهندآن  غیرشرافتمندانه، با

حزب خویش همچون است؛ واینک نیزهرکدام ازآنها، به « دکان زدن»حرفه  آنها، 

« ازهستی ساقط شدن»مینگرد که ازکف دادن آن بمنزله ی « دکان دو نبش»یک 

نکه بدانند براه انداخته اند بی آ« سمساری فکری» و « دکانداری سیاسی»است؛ آنها 

 !راه های بهتر و درستکارانه تری برای کاسبی وجود دارد

مخلص كالم آنکه، آذرین برای اغفال خوانندگانش، موذیانه میکوشد در ذهن آنها این 

موضوع را القاء كند كه هر كس از وجود پراكندگی در جنبش چپ و لزوم غلبه بر 

های بی مایه  طرفدار نظریهآن کوچکترین سخنی به میان بیاورد، تنها میتواند 

 !باشد والغیر« كنفرانس وحدت»وسوخته ای چون 

درباره کسی  میشوند، اما« بسته»یقیناً وجه مشترک یخ و دروازه دراینست که هردو

 فرق و هرگونه  به نادانی زده و تنها به سبب همین وجه تشابه، وجود را که خود

 فت؟تفاوت میان آنها را انکارمیکند، چه میتوان گ

را برای  -تن ها اغواگری ها و پاپوش دوخ -لذا من تشبث آذرین به این ابزارها 

بلکه اصال ً « چندان كارساز نمیدانم»یا تقویت موقعیت ایشان، نه فقط  تثبیت و

 !«کارسازنمیدانم»

 :آذرین بالفاصله بحث خویش را ادامه میدهد. بگذریم

چپ نمیتوان « پراكندگی»است كه از  گی این علت ناكامیهای چنین تالشهایی بساده»

 (همان صفحه)« .صرفاً انتقاد كرد، بلكه باید آن را شناخت
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بدینسان و بالحن كسی سخن میگوید كه « بیراهه سوسیالیسم»نویسنده جزوه ! آفرین

یعنی قبل از  -گویی بر این موضوع احاطه ای کامل داشته و ابعاد آن را بخوبی 

 !فهم کرده و میكند -تر از دیگران دیگران و بهتر و عمیق

چگونه می دیده است سخن گفتیم؛ لیکن حال  درباره اینکه وی قبال ً این مسأله را

و چه توصیفی از  ببینیم كه آذرین  اینک به چه صورتی به این موضوع می نگرد

« علت آن»ارائه میدهد و آیا « (وجود سازمانهای مختلف چپ)علت وجود این پدیده »

 :قعاً شناخته است؟ دقت كنیدرا وا

میدهد، وجود گرایشات مختلف در اما، همچنانكه تجربه همه كشورهای دنیا نشان »

ه نهایتاً از وجود ، در نتیجه وجود چند حزب و سازمان چپ، واقعیتی است كچپ

های  جامعه معاصر، و وجود دیدگاههای اعتراضی گوناگون درجنبشطبقات مختلف و

 (همان صفحه)!!«.، نشأت میگیردسیاسی متفاوت آنها

بنابراین سردبیر بارو واقعیت وجود احزاب مختلف چپ انقالبی و !! عجب

را،  علت العلل فقدان حزب کمونیست درایرانگی حاكم بر جنبش وبیک کالم  پراكنده

وجود طبقات : بل نتیجه دو عامل دیگر میداند نظرینه به دلیل بوجود آمدن بحران 

 !اضافینبشهای اعتراضی ، و وجود جاضافی

بعبارتی دیگر، سخنان آذرین، صاف وساده به این معناست که برای غلبه 

باید، هم از  ابتداً  حزب کمونیست سراسری و واحد، ایجاد برپراکندگی جنبش چپ و

تعداد طبقات موجود درجامعه سرمایه داری کنونی کم کنیم وهم ازگوناگونی 

 !!بکاهیم جنبشهای اعتراضی موجود

راهی  نمیدهد تا در مورد اولی، ما كه هر چه فكر میكنیم باز هم عقلمان به جائی قد

را كم كنیم تا از این رهگذر، عامل وفور احزاب چپ « طبقات»بیابیم كه تعداد این 

نبوغ )! انقالبی از میان برداشته شود و حزب كمونیست واقعی و سراسری ایجاد شود

 اجتماعی بیشتر اواخر قرن نوزدهم، یك طبقه   اند که روسیهچندانی الزم نداشت تا آذرین بد

0۵1 



   

 

 گی و ایجاد لیكن این امر مانع غلبه بر پراكنده. طبقه فئودالها: از ایران كنونی داشته است

 !(حزب سوسیال دمكرات كارگری، نشد

به طوری كه حكومت جمهوری اسالمی با قلع ! اما در مورد دومی جای امید باقیست

، دستكم تا حدودی از تعدادشان «جنبشهای اعتراضی گوناگون»مودن این و قمع ن

بكاهد، مزاحمتشان را برای ما كم كند، و شرایط مناسب برای غلبه بر تعدد احزاب و 

 !سراسری را فراهم سازدشرایط ایجاد حزب كمونیست واحد و تفرقه جنبش چپ ولذا

بروز « استعداد» ی سابق، ازخودبه كالمی دیگر، آذرین دراینجا نیز بهمان اندازه 

حزب  و« جنبشهای اعتراضی گوناگون در جامعه معاصر» رابطه میانمیدهد و 

الجرم به دومی  اینگونه می فهمد كه هر چه بر تعداد اولی افزوده شود كمونیست را

 !ضربه میزند و مانع ایجادش میشود

نگلس نگاه ماركس و الیكن این كاریكاتورعرضه شده ازسوی او را مقایسه كنید با 

زبان رزا  از« جنبشهای اعتراضی گوناگون»درباب رابطه حزب كمونیست و

 :لوکزامبورگ

سوسیال دمكراسی همواره تأكید كرده است كه در عین حالیكه نمایندگی منافع »

طبقاتی پرولتاریا را بعهده دارد، مجموعه آرزوهای رو به رشد جامعه معاصر و 

. .. قربانی جامعه بورژوایی هستند، را نمایندگی میكندمنافع تمامی كسانی كه 

ها و امیدهای توده های  سوسیالیستها فقط باید همواره بتوانند تمامی ناكامیها، كینه

قرار  آورند، در خدمت اهداف نهایی طبقه كارگر گوناگون را كه بسوی آنها روی می

لتر را به محدوده عملیات امواج متالطم مخالفان غیرپروسوسیال دمكراسی باید. دهند

 («سانترالیسم و دمكراسی») «.انقالبی پرولتاریا هدایت كند

و وفور احزاب آن،  تفرقه در میان جنبش چپ انقالبی مخلص كالم، معضل وجود

جنبشهای » وجود ویا« وجودطبقات» نه ابتداً، كوچكترین ربطی به و« نهایتاً »نه

 ، صرفاً «نهایتاً »؛ و لذا كاربرد عبارت ندارد« معاصر ۀاعتراضی گوناگون در جامع
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ای است كه آذرین بتوسط آن میکوشد ناپیگیری و سست عنصری خرده  پرده

 ای كه پیشبرد مبارزه. اش در مبارزه برای سوسیالیسم را، الپوشانی كند بورژوایی

 نظر ومیسر نخواهد بود مگراز طریق ایجاد حزب كمونیست كه از واقعی آن مقدور

از قابلیت برخوردار ای عملیات سیاسی هماهنگ درسراسركشوربرو معتبر یکتئور

، فقط نشانگر چپ نمائی مضحک و تالش ناشیانه «نهایتاً »عبارت  لذا كاربرد. باشد

 !رانیزمی بیند «نهایت کار» می سازدکه ای است که آذرین بتوسط آن، وانمود

های میان تهی رابنام مارکس  این نظریه اینگونه است که سردبیر بارو میکوشد بله،

 !ومارکسیسم انقالبی ثبت کند

آن نبوغ عامیانه ساختن  لیکن دریک استعداد آقای  آذرین نمیتوان شّک کرد و

 !مارکسیسم تاسرحد ابتذال است

آشكارا بیانگر آن است كه «بیراهه سوسیالیسم» بدین ترتیب این سخنان نویسنده جزوه

انقالب اكتبر ولذا عقب نشینی سنگینی كه بر از نظر وی موضوع روند انحطاط 

جنبش سوسیالیستی طبقه كارگر و ماركسیسم، تحمیل شده است اساساً هیچ دخلی به 

این در واقع همان رویكرد دو دهه . گی كنونی چپ ایران ندارد وجود تشتت و پراكنده

در  وجود ندارد نه در سطح ایران و نه نظریپیش اوست كه میگفت اساساً بحران 

اش سخن  بارهصرفاً مربوط به كسانی است كه در «بحران»سطح جهان بلكه این

 !میگویند

را  «فلسفی و متدولوژیك»مضافاً  ًآنكه، آذرین پس ازآنكه كوشید هرگونه بررسی 

ناكارساز قلمداد كند، درهمان جزوه اش بیش از یكبار مدعی شده كه در صدد تحلیل 

نماید، دلیل « تر»ای آنكه تحلیل خویش را پایه حال برای. موضوع است« ای پایه»

گی درجنبش چپ ایران ارائه میدهد که از  دیگری نیز برای وجود تفرقه و پراكنده

 :قبلی ها نیز شگفت تر و غیر واقعی تراست

 خط مشی های اگر تعداد سازمانهای چپ ایران در حال حاضر بازتاب یك به یك »
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اش این است كه چپ  نظر من هم نیست، علت اصلیسیاسی متمایزی نیست كه به  

چه در سطح كشوری و چه در سطح )ایران یك دوره انتقالی را بین دو دوره تاریخی 

 (49همانجا، ص )« .طی میكند (المللی بین

حال توقع معقول آن است كه آذرین وجود این تشتت را هم در سطح ! بسیار خوب

را  ارتباط میان این دو و فصل مشتركشانس المللی و هم در سطح ایران  و سپ بین

زیرا وی دالیل فقدان حزب كمونیست و . اما چنین توقعی، عبث است. تبیین كند

انترناسیونال پرولتری را صرفاً از طریق وضعیت كشور ایران توضیح میدهد، آنهم 

 :نگاه كنید! چه توضیح غریبی

؟، را فاقد حزب سیاسی استدرایران چ آذرین درپاسخ به این پرسش که پرولتاریا

 :ادامه میدهد بالفاصله

حتی با نیم نگاهی به صحنه سیاسی ایران میتوان دید كه این مسأله عیناً برای كلیه »

صفبندی عرصه مبارزه حزبی در . جریانات سیاسی دیگر ایران نیز صادق است

 !!«.ایران امروز عموماً از واقعیت سیاسی و موقعیت عینی طبقات عقب است

بنابراین از نظر آذرین جنبش چپ در ایران كنونی، جنبشی متفرق، بی سرو سامان 

و فاقد حزب كمونیست واقعی است زیرا بورژوازی نیز فاقد احزاب خویش میباشد و 

صفبندی عرصه مبارزه حزبی در ایران » این مسأله بطور كلی به سبب آن است كه 

 !!«ینی طبقات عقب استامروز عموماً از واقعیات سیاسی و موقعیت ع

كه بورژوازی در آنها  -لیكن از آذرین باید پرسید كه در دیگر كشورهای جهان 

آذرین  نظر مورد« عقب ماندگی» واین) دارای احزاب تثبیت شده و قدیمی است

تشکیل  (و انترناسیونال پرولتری)چرا همچنان حزب كمونیست واقعی  -(وجودندارد

بحران درسطح بین المللی، دلیل واضحی برای وجود  این فقدان آیا -نشده است؟

 نیست؟ نظری

 سکوت  دهدح آن، ترجیح میاین درواقع همان پرسشی است که آذرین، ناتوان ازتوضی
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 !پیشه کند

بدینسان می خواهد بگوید تانظام سرمایه داری درایران « بیراهه سوسیالیسم»نویسنده

ن ایجاد سازمان سیاسی طبقه امکا یل نشوند،وکلیه احزاب مختلف تشک لیبرالیزه نشود

 حزب کمونیست نوع علنی را این رویکرد گوئی ایجاد -!ندارد نیز وجود کارگر

 درصورتیکه درایران کنونی، صحبت برسر. پیگیری می کند و نه نوع مخفی آن را

نیست که تأسیس آن نیازمند لیبراسیون کلی جامعه  علنیحزب کمونیست  ایجاد

لذا همانگونه که حزب سوسیال دمکرات . است مخفیحزب  سخن ازایجادباشدبلکه 

 -یعنی درشرایط نبود دمکراسی لیبرالی -روسیه میبایست وتوانست دردوران تزار

 .حزبی مشابه درایران کنونی وجودندارد تشکیل شود، هیچ مانع عینی ای برای ایجاد

ران میگوید از اینكه دچار آذرین بدینسان رو به مبارزین جنبش چپ ای نتیجه آنکه،

گی هستید و از اینكه فاقد حزب كمونیست واقعی هستید، غم مخورید  تفرقه و پراكنده

 !!که درعوض، بورژوازی ِایران نیز همان مشكل ِشما را دارد بدانید و

این رویكرد آذرین، موضع یک انقالبی پرولتری دلسوز نیست كه از مشاهده 

رنج میكشد و  -سالح و بی دفاع پرولتاریای بی -یاسیپرولتاریای بدون تشكیالت س

طرفی، در  است، بل موضع خرده بورژوازی میانه حال است كه با حفظ بی قرار  بی

های  گان ایستاده و برای كارگران پیشرو روضه میانه استثمارگران و استثمار شونده

 !تسكین بخش و سرگرم كننده میخوانَد

بعنوان سرمایه داری  نوز حکومت جمهوری اسالمی رابعالوه، آذرین ازآنجائیکه ه

سرمایه  بازنشناخته، قادربه درک این مهم نیست که ویژه گی این شکل از دولتی

 احزاب، حتی احزاب بورژوائی و واقعیحضور  با داری درآن است که اساساً 

 است؛ مضافاً جنبه ی مذهبی این حکومت و چرخش قدرت دربین آنان، ناسازگار

 لذا. ، امکان این چرخش قدرت را دوقفله کرده است«والیت مطلقه فقیه»  بویژه

 ،«مجاهدین انقالب اسالمی» ، «کارگزاران» ، «مشارکت» به موسوم  احزاب 
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 آنجائیکه با مانع سرمایه داری دولتی و از شرایط کنونی، وغیره در« اعتمادملی»

واقعی  بگونه ای حقیقی و را «دمکراسی احزاب»هستند،  والیت مطلقه فقیه روبرو

حتی احزاب  -وانگهی، درصورتیکه دمکراسی حقیقی احزاب . متجلی نمی کنند

 بویژه همچون)شود، بالفاصله والجرم احزابی بورژوائی  قرار بر -بورژوائی

سر  (نمایندگان بورژوازی لیبرال یا احزاب تازه تری از و« جبهه ملی»و « نهضت آزادی»

دیل به آلترناتیو میشوند که نه فقط مخالف شکل دولتی مالکیت هستند بلند میکنند و تب

« صاحب امر مسلمین»بلکه شکل مذهبی حکومت سرمایه را نیزبرنمی تابند و وجود

این همان تهدیدی است که . حتی بطورصوری ومترسک گونه، تحمل نمیکنند را

آنرابخوبی  (مییعنی جمهوری اسال) والیت مطلقه فقیه سرمایه داری دولتی ونیز

واینکه هیئت . تشخیص داده ولذا نه میخواهد ونه میتواند به آن مجال ظهور بدهد

حاکمه حتی درمقابل بدست گیری مدیریت بانکهای مهم، صنایع بزرگ وشرکت های 

 خود حساسیت و واکنش نشان میدهد از بیمه ازسوی بورژوازی خصوصی،

. (بخاطربیآورید ت بانک پارسیان راماجرای کشمکش بر سر در اختیار گیری مدیری)

درجه ای که قدرت  بورژوازی خصوصی، بهمان نسبت و چراکه نیک میداند

 کرد، یعنی به سر و اقتصادیش افزون شود شروع به گردن کشی سیاسی خواهد

صورت ِجمهوری اسالمی چنگ کشیده وتفوق او بر قدرت سیاسی رابه چالش 

 .حکومتش را مذهبیتصادیش را وهم نوع اق دولتیخواهد طلبید یعنی هم شکل 

جاری، حرکتی « خصوصی سازی ِ » بهمین خاطراست که می بینیم رونددرست 

بمعنی دست بدست شدن سهام ومالکیت بنگاه های اقتصادی درمیان  صوری و

مذهبی حاکم تن  نهادهای مختلف خودهیئت حاکمه است، و بورژوازی بوروکرات و

بنگاه ها وبویژه مدیریت آنهابه بورژوازی خصوصی  به این موضوع نمیدهدکه این

درمواردی هم که این تفویض مدیریت انجام پذیرفته است، اوالً  . 0تفویض شود

 ایران خودرو اقماریبعنوان مثال شرکت های ) میباشد متوسطمربوط به شرکت های 
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ه ی شرکت ، ثانیاً مدیرانی راشامل میشود که در عین حال جزءهیئت مدیر(وسایپا 

مدیرانی که درشکل دادن به حکومت جمهوری اسالمی ولذا . اصلی دولتی نیز هستند

 .در بقاء و استمرار آن، مستقیماً ذینفع اند

چشم انداز  سند»یکسومایل است  بیک کالم، جمهوری اسالمی درشرایط کنونی از

ی دوشکل یعن) اش را به اجرا درآوَرد و به تحقق الگوی چین بپردازد«بیست ساله

؛ وازسوی دیگرباعوامل بازدارنده ی دشوار و تهدید مهیبی (اقتصادی ویک حکومت

اینست آن تنگنا ومخمصه ای که حکومت درآن .مواجه است که درفوق برشمرده شد

 !شده اش هنوز درحال خاک خوردن است و سند یاد دارد قرار

درایران کنونی احزاب لیکن ازآنچه که گفته شدچنین نتیجه میشودکه این واقعیت که 

بورژوائی واقعی وجود ندارند تا چرخش قدرت بگونه ای حقیقی درمیان آنان انجام 

عرصه مبارزه حزبی در ایران امروز »پذیرد، نه بسبب این است که صفبندی 

آنگونه که آذرین )« عموماً از واقعیات سیاسی و موقعیت عینی طبقات عقب است

حاکمیت سرمایه داری دولتی ونیز والیت  ه گونیناساز، بلکه بخاطر (متصوراست

. است (حتی میان احزاب مختلف خود طبقه بورژوازی )دمکراسی احزاب  بامطلقه فقیه 

آذرین متوجه نیست که این شکل ازسرمایه داری، طبیعتاً متمایل به بورکراتیزه بودن 

 که در ردنیازی حیاتی به آن دا -وبویژه هسته مرکزی آن  -ساخت قدرت  است و

باشد؛  («والیت مطلق فقیه»ودرایران ) حداکثر ممکنه یکدست وتابع رأس هرم قدرت

نیزچندان خوشایند « اصالح طلب»احزاب خصیصه ای که براساس آن حتی وجود

به عبارتی دایره ساخت قدرت، دراین شکل ویژه ازسرمایه داری، . تلقی نمیشود

 .اشدب حاضر به فراخ ساختن خود نیست ونمیتواند

یده است که سرمایه داری  درهمین ارتباط بدنیست که از آقای آذرین بپرسیم درکجاد

امکان چرخش قدرت ازاین طریق راداده  احزاب بورژوائی و دولتی امکان حضور

 در   بورژوائی اگر فقدان احزاب مختلف  -کنونی دومین آن باشد؟ ایران  باشد، که 
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افی، کره شمالی ، ویتنام وکوبا را بتوان ازطریق عراق دوره صدام حسین، لیبی قذ

ای  پیشرفتهشان توجیه کرد، کشورهای سرمایه داری دولتی « عقب مانده گی»

نیز  که آنها - (قبل ازفروپاشی)شوروی  اتحاد همچون آلمان شرقی، چک اسلواکی و

 و سازدبی بنیانی چنین توجیهاتی را کامال ً آشکار می -فاقد دمکراسی احزاب بودند 

اثبات می گرداند که این استدالل آذرین نیز از پای بست ویران است و او درنشان 

 !استعدادهای درخشانی دارد دادن بی استعدادی،

 .بازگردیم به بحث اصلی

مخلص کالم آنکه سردبیر بارو بدینسان هر دلیل مضحكی میتراشد و به هرمستمسک 

المللی و  جنبش چپ در سطح بین نظریبحران رقت انگیزی در می آویزد تا واقعیت 

وحدت حول  وهرگونه تالش پیشاهنگان طبقه کارگر برای ایجاد كتمان كندایران را 

لذا . نماید انگیزه زدائیو  مأیوس کندآنانرا  ،بخواباند فرومحوربرنامه حزب را 

ه اش نداشت ، هیچ ربطی به محتوای تحلیلی«سطح بین المللی»اشاره او به کلماتی مثل 

چرا که او دالیل اساسی وجود تفرقه . برخوردار است« تزئینی»بلكه صرفاً از نقشی 

، هم آنگاه كه علت صرفاً در خود این كشور جستجو میكنددر جنبش چپ ایران را 

ارزیابی  )!(«وجود طبقات مختلف و جنبشهای اعتراضی گوناگون»این تفرقه را 

به  )!(« صفبندی عرصه مبارزه حزبی»گی  میكند و هم آنگاه كه سخن ازعقب ماند

 .آوَرد میان می

مارکسیسم »این سخنگوی دیرنده وپاینده ی« پایه ای» اینجاست که ما درمقابل نقد

چرا تسلیم می شویم و سر  بگونه ای بی چون و« دانشمندبزرگ»این  و« انقالبی

 !تعظیم فرود می آوریم

ردبیر بارو، چه نتیجه گیری ای ارائه شده بتوسط س« ای تحلیل پایه» اما از این 

 :حاصل خواهد آمد؟ نگاه كنید

 (همانجا، تأكید از منست)! «.خواهند داشتسازمانهای چپ وجود دارند و »
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این دلیل تراشی های بی بنیاد، دراین فضای تشتت  پرسید اینجاست که باید بله،

 نظری وعملی، چه گرهی ازکار ما می گشاید؟

این وضعیت اسفبار راه کار نشان دهد و امید  ی خروج ازآذرین بجای آنکه برا

تزریق کند، بدینسان خواهان آن است كه برای همیشه حتی فكر غلبه بر این 

فکر ایجاد حزب كمونیست واحد و  هماهنگ، و گی، فکرکار ِدستجمعی و پراكند

یسم سراسری رابکلی از سرمان بیرون كنیم واین بمعنای آنست که اصال ً فکرسوسیال

 !را رها کنیم

گی، مشكلی  به كالمی دیگر، لُّب كالم آذرین این است كه بحران تشتت و پراكنده

ندارد، و لذا برای تفوق بر این  نظرینیست، و این موضوع بهیچ وجه جنبه  جهانی

گی، راهبرد مباحثات نظری كارساز نیست؛ و نتیجتاً،احزاب، سازمانها،  پراكنده

، !(اند و گاهاً نیز تشنه به خون هم)  دیگر به چشم رقیب مینگرندمحافل و غیره كه به یك

موظف است تا با پراتیك در طبقه كارگر درستی نظر خود را »: به تنهائی هر یك و

 (41همانجا، ص )! «.در عمل ثابت كند

« پراتیك»چه، دستكم نیمی از این . را، دیگر همه میدانند« پراتیك»و البته معنای این 

بدگویی و سم پاشی علیه دیگر جریانات چپ رقیب، در میان كارگران  معطوف به

 فحاشی های اخیر میان آذرین و) !های گذشته است یعنی همان كثافتكاری دهه

بیاورید،  بخاطر درباب جنبش دانشجوئی را -مدرسی وتقوائی  -برادران ِهم قلواش 

 (.میگذارد که چه تاثیرمخربی برجا

حزب  است عوامل وفوراحزاب چپ وعدم وجود معتقد آذرین مخلص کالم آنکه،

عوامل سه گانه ی  :عواملی تماماً عینی اندایران کنونی،  در کمونیست واحد

 ، عقب ماندگی«جنبشهای اعتراضی گوناگون» ، وجود«وجودطبقات مختلف»

 !«موقعیت عینی طبقات واقعیت سیاسی و از...صفبندی عرصه مبارزه حزبی»

 باب همه مسائل  تدوین تئوری معتبر و ماندگار در شرایط  تی دردیگر، ح بعبارتی 
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یعنی حتی درشرایط غلبه برتشتت  نظری  -اصلی جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر

بازهم آذرین معتقداست که کارگران ایران نمی توانند دارای حزب  -وعملی جاری

معطلند زیرا  کمونیست شوند وتمامی کسانی که دراین جهت میکوشند بکل  ول

داردکه هرگونه کنش انسان آگاه برای ایجاد  ای وجود عینیدراینجاموانع سه گانه 

 !چنین حزبی رامنتفی میکند

روز ابداعی تازه میکند تاپرولتاریا را ازپیگیری اهداف  دبیربارو هر بله، سر

 ابداع جدیدی برای منکوب آذرین می گردد و می گردد تا. انقالبی خود منصرف کند

حزب پرولتری پیدا نموده و از پیشاهنگان طبقه کارگر برای تحقق  نمودن فکر ایجاد

 ۀقائل شدن این موانع عینی واهی، درواقع  به مسال او بدینسان با. کند رفع اختیارآن، 

لزوم تالش برای پرکردن خالء تئوریک موجود درجنبش  پرولتاریا جوابی سرباال 

بی را به فعالیت مکانیکی و تُهی ازخرد، فعالیت میدهد و همچنان مبارزین انقال

پراکنده وغرق درخرده کاری، فعالیتی که بخش اصلی اش معطوف به خنثی کردن 

 .است، فرامی خوانَد« رقبا»فعالیت

مکانی  در تن ازفعالین چپ درایران بتوانند ۵3درهمین ارتباط، رندی میگفت اگر

بدون شک این سخن  -!یندگی میکنندنما گرایش سیاسی مختلف را 49گردهم آیند، 

 اساساً به این جهت اختراع شده تا «غلو» مبالغه آمیزاست، لیکن من براین باورم که

 درمعرض توجه قرار -طریق حدی بزرگنمائی از -حقیقت نادیده گرفته شده ای را

 .دهد

که درگرداب دسته بندیهای سیاسی اش  آنجا بی پرده بگوئیم، جنبش چپ درایران از

تعیین کننده ای  این نهضت روزهای بسیاربد و. درمانده غوطه وراست، عقیم است و

این جنبش درکل، همچنان درمرحله باروری  این وجود، با. سرمی گذراند از را

 پراتیک این چپ،. آن، درتالش آن نیزنیست از بدتر تئوری انقالبی ناتوان است، و

 بعبارتی، تمایل چپ ایرانی  نمیشود، یا طریق تئوری انقالبی مارکسیستی پشتیبانی از
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به عمل و اکسیون ِ صرف، و دوری گزیدن آن ازنظریه پردازی حقیقی، بواقع عقب 

کسانی همچون ایرج  کرده که مستعد برآمد ایجاد ماندگی وحتی برهوتی ازتفکر را

 .آن مارکسیسم مجعول ِ پوشالیش است آذرین و

ی معتبری درباب رواج میان مایه گی عنوان ادب بسخنی دیگر، چندی پیش منتقد

یافته اند اما  ظهور شاعر 9333که درشرایط کنونی ایران، انبوه بیسابقه  ساخته بود

. وضعیت چپ درایران، چیزی شبیه همین است -!ای دریغ ازیک دوبیتی ماندگار

وجود کوهی ازمقاالت درسایت ها، لیکن ای دریغ ازوجود نوشته های اساسی، 

مواضع  از وا و گره گشا، که نویسنده اش حتی یک سال پس ازنگارش بتواندبامحت

 !«اقیانوسی به عمق دو سانتیمتر» بقولی یا بادکنکی، و رشد: آن دفاع کند

 !تیره روزی های چپ ایرانی را انگار پایانی نیست

درمرکز توجه مبارزین قرارگیرد، کوشش حقیقی برای  بیک سخن، آنچه که باید

نمودن روندی ازمبارزه نظری ثمربخش  نظری وعملی، یعنی آغازهمگرائی 

است که برای عملیات سیاسی هماهنگ  آمد اتحاد دریک حزب کار درجهت ایجاد

باشد،  تاسیس این حزب بیشتر از فاصله ما چقدر هر لذا. درسراسرکشورالزم است

 ی ایجادآنتالش برا آغازنمودنداشته باشد،  دسترس قرار از هرچه این حزب دورتر

چراکه بدون کوشش . اضطرار بیشتری مییابد ، اهمیت و(وغلبه برپراکندگی جاری)

تسخیرقدرت سیاسی  حزب کمونیست واقعی، هرگونه سخن گفتن از برای ایجاد

 نوعی خود سوسیالیسم، فقط حرف مفت است و بتوسط پرولتاریا، هرگونه دم زدن از

اجتماعی، یک انقالب  نده اقتصادی وبویژه آنکه تحت تاثیربحران فزای. ارضایی

 .راه است وصدای گام های آنرا میتوان شنید در -20۵7همچون سال -عقیم دیگر

 تفرقه در عوامل وجود «بیراهه سوسیالیسم» مخلص کالم، دیدیم که آذرین درنوشته

سراسری را، تماماً به وجود  و جنبش چپ، یعنی عوامل فقدان حزب کمونیست واحد

 حتی کالمی هم از وجود آنکه  نموده است بی  ساخته اش منتسب  خود موانع عینی
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. بمیان آورده باشد (به سبب واقعه انحطاط انقالب اکتبرروسیه) جهانی بحران نظری 

یک  «چشم اندازوتکالیف»شده درمقایسه باکتاب وی موسوم به ازاین نظرنوشته یاد

« بحران نظری» فعات بروجودچرا که درآنجا به د پس رفت آشکارمحسوب میشود

 :ورزیده بود ضعف وفترت جنبش کمونیستی تاکید علت پایه ایبعنوان 

موقعیت نامساعد سوسیالیسم درجهان کنونی  علت پایه ای چنین وضعیتی همانا»

چشم ») «...همان تحوالت پایه ای که سوسیالیسم قرن بیستم راپس نشاند...است

جنبش  و عظیمی که درسطح جهانی به تفکرعقب نشینی »؛(91، ص«اندازوتکالیف

اکنون گرایش سوسیالیستی ازلحاظ نظری »؛ (2۵1ص)«...سوسیالیستی تحمیل شده

فکری جنبش  موقعیت عملی و»؛ (12ص)« ...مغشوش است وبه عقب رانده شده ، 

 فشار» ؛(291ص)« گذشته است از امساعدترسوسیالیستی کارگری درسطح جهانی ن

 .(29۵ص)«...در شرایط حاضر. . . سیالیستی جهانی براندیشه سو

تنهامربوط به کسانی می  امربحران نظری را 2017آذرین درسال بعبارتی دیگر،

 2079یعنی در دوازده سال بعد اما .آن به میان می آوردند دانست که سخن ازوجود

به  این بحران نظری را بالخره و ، وجود«چشم اندازوتکالیف» هنگام نگارش و

این  «بیراهه سوسیالیسم» وجزوه 201۵دوباره در اما. ی ومیمنت پذیرفتمبارک

سه عامل وعوامل فقدان حزب کمونیست درایران رابه وجود  شد منکر مساله را

بحران  مربوط دانست بی آنکه حتی کالمی هم ازوجود (که هرسه بی معناست) عینی

همه اینها بازهم  وجود باار اینجاست که دلیکن نکته خنده . بمیان آورده باشد نظری

یک از این نظریه های  هنگام بیان هر که عنوان می سازد چرا رونمیرود آذرین از

 !متفاوت ونافی یکدیگر، سخنگوی مارکسیسم انقالبی بوده است

 .بگذریم

یعنی  -لیكن ای كاش سست عنصری خرده بورژوایی ایرج آذرین به همین جا 

 برای ایجاد  ی موجود و صرفنظر كردن از تالش گ واقعیت پراكنده مقابل  کرنش در
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 -!اما موضوع بسیار فراتر از این حرفهاست. ختم میشد -حزب كمونیست واقعی 

صرفنظرکردن  -بعبارتی دیگر، گفتیم که صرفنظرکردن ازفکرغلبه برتشتت موجود

م تلویحی لزودرواقع بمنزله ی بیان  -حزب کمونیست واحدو سراسری  ایجاد فکر از

نیز « تلویح گویی»آذرین به این  اما. سوسیالیستی است فراموش کردن انقالب

آن، برزبان  از الزم می بیند تا آشکارا قصد ونیت خویش را و رضایت نمی دهد

 !نگاه كنید. بیآورد

ما جلوتر به این )داری جهانی كنونی  او پس از ارائه تحلیلی از وضعیت سرمایه

 :که نتیجه می گیرد، (خواهیم پرداخت« تحلیل»

این . انقالب كارگری برای سوسیالیسم در یك سطح جهانی در دستور نیست»

به نظر من این امر برای . آید ای است كه از بحث های بخشهای فوق بدست می نتیجه

 (01، ص «چشم انداز و تكالیف»)!! «.همه كشورها و از جمله ایران صادق است

ه است،اولین نتیجه گیری که درمارکسیسم می برخالف آنچه که آذرین مطرح ساخت

انقالب  -«رقابت آزاد» حتی سرمایه داری -سرمایه داری یابیم این است که برآمد

اولین حرف مارکسیسم اینست که نه فقط باید . پرولتاریایی را در دستور قرارمیدهد

علیت اما آذرین بدینسان ف.درفکرتدارک انقالب برآییم بل درجهت تحقق آن بکوشیم

آشکارا منکرمیشود و  توفانی امپریالیسم رای انقالب پرولتاریایی حتی در عصرجهان

 !به بهانه های واهی آن را به آینده ای دور و نامعلوم، وا می گذارد

یابد از وی  لیكن برای آنكه بفهمیم این پس گشت فكری آذرین تا كجا ادامه می

م در یك سطح جهانی در دستور انقالب كارگری برای سوسیالیس»پرسیم اگر  می

 هست؟کارگران بگویید چه چیزی در دستوربه  ، پس لطف بفرمائید و«نیست

 :آذرین صریح وآشکار  پاسخ میدهد

وزن خود را پشت سر این یا آن سیاست اقتصادی معین  ....طبقه کارگرمیتواند»

 (77همانجا، ص)!!« .بیندازد

014 



   

 

 واضع مارکسیسم انقالبی، اینک وبدینسان،بله، عقب نشینی و دور شدن آذرین ازم

 !تبدیل گردیده است« دوان دوان»به حالت ِ  خارج شده و« گام به گام»اِزصورت ِ 

که  سخن سرمیداد چگونه دراین باره داد2017بکالمی دیگر، دیدیم که آذرین درسال

 اکنون می بینیم که این اعتماد هستند، و« فتح قله ها»حزب متبوعش درحال  خود و

خرده بورژوائی، همچون تب تندی بودکه ناگهان فروکش  بنفس بی بنیان، کاذب و

تمام عیاریعنی یأس « لرز ِ » واقع به صورت  در –خود  تبدیل به ضد وبا –میکند 

 !امیدی مفرط وکاذب نسبت به امکان تحقق انقالب وسوسیالیسم، جلوه گر میشود ونا

جنبش عینی وخودبخودی کارگران را ، یا امرسوسیالیستی شدن ِبه تناوبآذرین 

 رهبر آسان درنظرمیگیرد و حزب توخالی اش را سهل و ولذا« خودکار»بگونه ای

این جنبش معرفی میکند، ویا بطورکلی قید سوسیالیسم رامی زند وبه دریوزه گی 

 !آشکار بورژوازی می افتد

و عرض  لمستقكه بجای تشویق كارگران به ایجاد صف  - بدون تردید، این نگاه

میكوشد جنبش طبقه كارگر را به دنبالچه بخشی از  -در مبارزه طبقاتی مستقلاندام 

 و هیچ بخشی از آن یعنی نه پرولتاریاو) كند، اساساً در حیطه انقالب  بورژوازی تبدیل

 .قرار ندارد (انقالبی  و نه خرده بورژوازی فقیر

طبقه كارگر را به حمایت  ای تودهخواست آذرین فقط این نیست كه تشكل ! دقت كنید

، بلكه (ژوازی استموضوعی كه خود نیز بمعنی نوکری بور)از بورژوازی بكشاند 

طبقه كارگر بطورکلی سخن میگوید ولذا كل پرولتاریا و حتی « وزن»وی درباره 

 -سوسیال »ظر داشت که اینکه باید درن و -!را نیز مّد نظر دارد اش حزب سیاسی

 ز نمیگویند که فکر انقالب سوسیالیستی راباید برای همیشه ازها هرگ«امپریالیست

محسوب «  درحرفسوسیالیست » سرمان بیرون کنیم چراکه دراینصورت دیگر 

 هر در گردید؛ بلکه آنها ش انقالبی کارگری به سرعت طرد خواهندبنشده ولذا ازجن

  فقط و بی است اماسوسیالیسم البته چیز بسیارخو: به کارگران میگویند دائماً  زمان و
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 تدارک انقالب سوسیالیستی  است که فکر« شرایط استثنائی حاضر»همین  در فقط 

دقت  با ولذا عاقالنه است که جناح های مختلف  بورژوازی را« دردستورنیست»

بهتر تامین  بیشتر و دریابیم کدام جناح منافع ما را کنیم تا« سبک و سنگین»کامل 

 !آن آویزان شویمآنگاه به  میکند، و

ساده، گویی به  ، به این ترتیب و صاف و«مارکسیسم انقالبی»آذرین تحت لوای 

که  خیل ِهشت میلیونی کارگران ایران و نیز به کلیه کارگران جهان توصیه میکند

 !برای موش گرفتار در تله، عاقالنه ترین کار، خوردن پنیراست

شكار و خطرناك آذرین، در نزد پایدار این رویكرد دست راستی ِ آ مخلص کالم آنکه،

به بیان دقیقتر، نوسان پایدار و حكیمی در واقع میان . و حكیمی هرگز دیده نمیشود

است، اما آذرین بگونه ای  دو بخش از جنبش انقالبیبمثابه  آنارشیسم و ماركسیسم

 رفت و برگشت میکند - انقالب و ضد انقالبمیان  - دشمن ۀجبه دوسرخوش میان 

 !اصال ً احساس شرم هم ندارد و

اگر »: نظر دارد آنگاه كه مینویسد و اینكه امیر پیام همین جنبه از تفكر آذرین را مد

 در نظر نداشته باشد« ستیز طبقاتی»آذرین تفسیری تعدیل شده و سازشكارانه از 

ی «رگه»اما امیر پیام بر وجود این . «نیستآنگاه در این زمینه چندان ازحكیمی دور

ضد انقالبی در مجموعه تفكر آذرین، به حد كافی مكث نمی نماید و خطر مهیب آن 

را مورد تأكید قرارنمیدهد بلكه از آن بطور سرسری عبور میكند بطوری كه گویا 

 !رخ داده است« خطایی جزئی و كم اهمیت»

« شاید»و « اما»و « اگر»که دراین وضعیت، دیگر جای  امیر پیام درنظرنمی گیرد

ت، جای پرده پوشی و تعارف نیست، چراکه دقیقاً همین نوع برخوردهای نیس

 چنین امثال آذرین به این ساده گی جرأت کنند مماشات جویانه است که امکان میدهد

درمیان کارگران  کسیتحت لوای سوسیالیسم مار نظریه های ضدانقالبی آشکاری را

 را به خوانندگانش شش بار« بیراهه سوسیالیسم»بویژه آنکه آذرین در .شیوع دهند
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 !(«لرزنامه»بخوان) «و تكالیف چشم انداز» سخنان فوق و نوشته خویش موسوم به 

او در باب مواضع ضد : که این امر فقط یك معنا میتواند داشته باشد رجوع میدهد

به این سادگی ها  شده، حتی حاضر به سكوت نبوده و انقالبی ارائه شده در نوشته یاد

 را وی سکوت کرده بود آنگاه میتوانستیم این تفسیر اگر چه،. بردار نیستدست 

 ارائه کنیم که روشنفکرمنزوی ومنفک ازمردمش بطورلحظه ای دچاریأس و

اینچنین تئوریزه کرده است بگونه ای که  ناامیدی شده وهمین حال و روز خودش را

سکوت کرده بود شاید آذرین  او توصیفی است از سست احوالی خود؛ اگر ۀاین نظری

 وی بخاطراین موضع گیری ضد اما. دیدی خطاپوش به او بنگریم بودیم با مجاز

 انقالبی اش اصال ً و بهیچوجه شرمسار و پشیمان نیست، برعكس، با همان اعتماد

افتخارات خویش میداند و دائماً از  بنفس توخالی و مضحک همیشگی اش، آنرا جزء

و بر آن پای میفشارد و مصمم است كه  ،(شش بارزوه، دریک ج تنها) آن یادمیکند

یعنی درست همان مساله نگران . پیگیری كنداشاعه این دیدگاه در میان کارگران را، 

فراترازآنچه که  -ای كه مبارزین حقیقی جنبش كارگری باید باحساسیت بیشتری كننده

 .شوند با آن روبرو -نشان داده است  پیام ازخود

بر سرتبلیغ آراء بورژوائی بتوسط آذرین  درمیان  موضوع صرفاً  اینجا مضافاً 

، بل مساله ی سمت وسوی حرکت، (اهمیت است بسیاربا که خود)کارگران نیست 

درجهت آن سوق می « سوسیالیستی کارگری اتحاد»وگرایشی در میان است که کل ِ 

زاعضای گروه یابد؛ بویژه برمبنای ساختارمطیع پرور این تیپ از احزاب، هیچیک ا

انقالبی آذرین نداشته  ضد شده تاکنون کوچکترین اعتراضی به این رویکرد یاد

که میتوانند  واینها همه قاصدک هائی هستند. آن اعالم نکرده اند ومرزبندی خود رابا

نشانگرنقش تعیین کننده آذرین در رانش این جریان خرده  و مخبر رویداد بدی باشند

خصوصاً آنکه وی در این . (یاجناحی ازبورژوازی) وازیبورژوائی به آغوش بورژ

  ، و(ایمان جزمی نسبت به او)برخوردار است « رهبری مذهبی»ۀ نوعی وجه گروه از
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را  -« پادو » وبرخی حتی نقش  -خوشنودی تمام نقش دنباله رو صرف  دیگران با

جنجال تمام اعالم با او. رضامقدم توجه کنید بعنوان مثال به رفتار. ایفا می کنند

ماست  ، یک تار مو از«راست روی»میدارد که درمرزبندی همه جانبه وعمیقش با

اما جالب اینجاست که وی درباب وجود این کاله . کمیته پیگیری بیرون کشیده است

 !آذرین، دم هم نمی زند و گیس کامل درماست مشترک خود

سوسیالیسم اهی وشناخت از مخلص کالم آنکه، نازل بودن فهم تئوریک و بدویت آگ

وسیالیسم س»ویا« کمونیسم کارگری»وکل جریانی که بنام ) در بدنه ی این گروه علمی

چنین  برآمد امثال آذرین شده است و ۀ، همانا زمین(شهرت یافته است«کارگری

باروی جاه طلبی شان به غفلت این  بلندترکردن برج و ساختن و اشخاصی برای برپا

ولذا جرأت . ر وضعیت یخبندان اندیشه و خالقیت، نیازمندنداستمرا نیروها و

سیاسی این فعالین  بلوغ فکری و بیک کالم رشد و فکرکردن و جسارت ِاعتراض و

 و ها«تئوریسین نما»ویش، عبور ازچنین دوران صغارت خ وبیرون آمدن آنها از

« رهبران»که واین. خوانده طبقه کارگر را پی آیند خواهد داشت چنین رهبران ِ خود

گونه ای ازمبارزین که : این احزاب، فقط بدنبال جذب نوع خاصی ازمبارزین هستند

 آموزش تئوریک و تفکرمستقل بوده و ازنظر فعالیت عملی، پرکارند لیکن فاقد

است؛ قوه ی داوری ندارند وبه جای آن دارای «دیگران»همواره چشمشان به دست

 دت کرده اند یقین های بسته بندی شده ای راپیشداوریهای دست دوم وسوم بوده وعا

درتعیین آن هیچ نقشی  مصرف کنند و مجری خط مشی ای باشند که نه فقط خود

 .نداشته است نداشته، بلکه هرگزامکان چنین دخالتی برایشان وجود

دهنده ای محسوب میشوند که هم ناپایداری شدید  بهرترتیب، اینهاعالئم هشدار

جهت ِ تغییر آتی آنرا  سو و بیان میکند، وهم سمت و یان راوضعیت حاضر ِاین جر

یک زمین خورده گی بزرگ  ۀنشان میدهد، وگویای آنستکه این جریان درآستان

 انقالبی  انقالبی رویکرداش را  بسود ِوجه ضد ۀاست تا سوی وکامال ً مستعد قراردارد
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خاصه . ی آغوش بگشایدبیکباره و بتمامی، به روی بورژواز بکلی بزداید و -آن 

نارضایتی عمومی درایران کنونی به حدی است که  آنکه، شدت بحران اجتماعی و

 در -در درازمدت وحتی میان مدت  -این امکان که یک جریان سیاسی بتواند 

لذاهرحرکت . ندارد جا خوش کند، وجود« نیمه انقالبی، نیمه ضدانقالبی»وضعیتی 

رایط اجتماعی، ولوجزئی، میتواند پروسه انحطاط تاکتیکی ِحکومت وهرتغییری درش

تکمیل سازد و کارآن را یکسره کند؛ همانگونه که دریک ترازوی  این جریان را

 .شد وزنه ای حتی اگرکوچک باشد، تعیین کننده خواهد درحال تعادل، هر

ظاهراً ماجرای حركت تاكتیكی جمهوری اسالمی در اشغال سفارت   پیام امیر

الفاصله، چرخش اكثریت فدائیان به سوی جناحی از بورژوازی را امریكا، و ب

صدر و اوج  فراموش كرده است؛ و همچنین بحران اجتماعی ناشی از بركناری بنی

آیند خود، رهبری پیكار به همسویی با   را، كه در پی 12گیری ترورها در سال 

پیدایش این  در را« دوم خرداد» یابد؛ و نیز ظهور جناح دیگر بورژوازی سوق می

 .نظریه سازشکارانه آذرین

 بورژوایی درمجموعه ی تفکر« رگه ی » این  امیر از خاطربرده است که وجود

، یک « رخدا»یک )  ، آنگاه که درمعرض یک محرک ذهنی تازه(ویاجریان)شخص 

وبیک کالم امیر هشیار . داد قرارگیرد، چه اتفاقی رخ خواهد (تندپیچ اجتماعی دیگر

را  ایرج آذرین پس ازیک عمرسرگردانی نظری وعملی، اینک گروه خود نیست که

 !به لبه پرتگاه کشانیده است

درهمین ارتباط الزم به ذکراست آذرین و برخی دیگر آنگاه که سخن ازوجود تفرقه 

نادیده می  اساسی را و انشعاب درسازمانهای چپ ایران بمیان می آورند دوچیز

نیست بل صحبت « تفرقه»و « جدایی»ضوع صرفاً برسرمو اول اینکه اینجا. گیرند

 دوم اینکه انشعابات و دوقطبی شدن احزاب خرده بورژوا در. دوقطبی شدن استاز 

  جامعه خود ِعینیت  در روند تجزیه خرده بورژوازی  ارتباط با در باید را ایران 
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ر رویکردی که این لذا ه. ، درنظرگرفت(که تحت بحران سرمایه داری، شدت نیزمییابد)

ازطریق اختالفات نظری میان گرایش های مختلف توضیح دهد،  تنها انشعابات را

پی نبردن به پایه مادی جریان » : رویکردی سوبژکتیویستی است، یابقول لنین

پوالریزاسیون خرده  وحدت میان دو روندعینی و ذهنیبه بیان دیگر. «تاریخ

 2012ن، همان موضوعی بودکه من درسال بورژوازی درجامعه سرمایه داری ایرا

ودرگرماگرم وقوع انشعاب درسازمان پیکار به آن پرداختم ودراینجا به خود جرأت 

 :آنرا بازگو کنم میدهم تا

فقر و عسرت روزافزون توده ها، خرده بورژوازی رابه دو بخش اکثریت واقلیت » 

. یگر ضدانقالبی می باشدبخش د یک بخش ازآن به جانب انقالب آمده و. تقسیم میکند

عمدتاً وعلی العموم  -اقشار پائین دست ترآن  بخش انقالبی هنوز کارگری نیست اما

به کار کارگری وبه فروش نیروی کارخود تن می دهند وبه تازه پرولترها  -بالجبار

 .تبدیل می گردند ونیمه پرولترها

. هنی نمایندگی میکنندسازمانهای خرده بورژوا بخوبی انعکاس این وضع را از نظرذ

، بخشهای مختلف رزمندگان وهم اکنون «ا.خ.ف.چ.س»اکثریتی ها در اقلیتی ها و

 کمی دیرتریا -رهبری پیکار که اگرضربه هم نمی خورد به ضدانقالب می پیوست 

واینکه خیانت روحانی نه خیانتی تک نفره ای، این خیانتها یک خط روشنی . زودتر

آنها  دیدی که برپیکاریها خورد این مسأله رابه خودش بوده که ضربات متصل و

 .نیزثابت کرد

بهمانگونه که . ازتمامی این افت وخیزها و تکاپوها بخشهائی پرولتریزه میشدند! ُخب

درعینیت جامعه، این تازه پرولترها ونیمه پرولترها پایه مادی رویزیونیسم راتشکیل 

د عناصر ذهنی همین پایه مادی یعنی میدهند، این آقایان تازه مارکسیست شده منبع

داشت در  میتوان انتظار. داد رویزیونیسم را درجنبش کمونیستی آتی تشکیل خواهند

 آن بخش از بغیر - شوند روی آور می سوی انقالب سوسیالیستی  دسته هائی که به 
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رویزیونیستهای  -اما خارج ازآن هستند ازخرده بورژواها که متحد پرولتاریا

 «.به انحاء مختلف مخدوش می سازند ببینیم که سوسیالیسم را ارنگی رارنگ

 .بازگردیم به بحث اصلی

آذرین كوچكترین نیازی در خود احساس نمیكند كه به این انتقاد مهم و تعیین كننده 

کمی  میسازد به انتقادی که پایدار نسبت به این نگاه آذرین وارد) پایدار ناصر امیر پیام و

 پاسخ دهد، مسئولیت رویكردلیبرالی خود را شجاعانه و( یم پرداختجلوترخواه

برعكس، . اعالم دارد را از آن، صادقانه به گردن بگیرد و گسست انقالبی خود

عوام »اساساً خود را ملزم به پاسخگویی به  -دیگر« عالیجناب ِ »همچون هر -ذرینآ

از سوی برخی « ارزش  بیای  تیله»  بیند؛ و شاید هم از نظر او گویی نمی« الناس

 !اشخاص رها شده است كه ارزش پاسخگویی را هم ندارد

مخلص کالم آنکه، از آنجائی كه مجموعه تفكر آذرین حاوی عناصر انقالبی و ضد 

داری را  انقالبی است، وی وضعیت خرده بورژوازی میانه حال در جامعه سرمایه

ین درمجموع، نه میان ماركسیسم البته با احتساب اینكه نوسان آذر. منعكس میسازد

آنارشیسم )سندیكالیسم  -و رویكرد بورژوایی، بل میان آناركو( رویكرد پرولتاریا)

 .، و رویكرد بورژوایی است(انقالبی

، جنبش چپ ایران را به «بیراهه سوسیالیسم»نکته خنده دار اینکه، آذرین در نوشته 

و مدعی میشود كه خودش  مورد سرزنش قرار میدهد« استراتژی»سبب نداشتن 

اش، خوانندگان را به همان  همیشه از چنین مزیتی برخوردار بوده و برای اثبات گفته

رجوع  -« چشم انداز و تكالیف»كتاب  -ایم  كتابی كه در فوق از آن نقل قول آورده

 !میدهد

« چشم انداز»دارای  داشته است یعنی هم« استراتژی»او درست میگوید و همیشه 

یك زمان با  چرا كه،! تعیین كرده است پرولتاریا را« تكالیف»هم  بوده و سیاسی

  همان جهان، اقصاء نقاط  در انگیخته  خود جنبش  كه هر موضوع  طرح این
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كه باید پیدا كردن راه  اش این بود«استراتژی»است، در واقع  «كمونیسم كارگری»

انقالب سوسیالیستی و حتی ایجاد  و نیز آنگاه كه -! گلو را، به خود هلو بسپاریم

حزب كمونیست را از دستور روز خارج ساخته و پرولتاریا را تشویق میكند كه به 

داشته « استراتژی»تبدیل شود، باز هم ( جناحی از بورژوازی)دنبالچه بورژوازی 

 !است

نبوده است لیکن « استراتژی»كه میگوید هیچگاه بدون  آری، آذرین حق دارد

های دم به دم متغیرش، به «استراتژی»او این بوده كه هیچكدام از مختصرعیب 

 !ای كه مربوط بوده باشد، آن طبقه، پرولتاریا نبوده است منافع هر طبقه

ی آذرین وهمفکرانش چندان هم مستحکم بنظر نمی « بارو»اینچنین است که برج و 

 !در دفاع ازمارکسیسم انقالبی بنا نشده است رسد زیرا اساساً 

سوسیالیسم، به  واقعی آذرین به انقالب و یکن وهمانگونه که نشان داده شد، اعتقادل

و وادادگی اش  کم کم به بقیه ی عرصه های نظریه  مرور معنائی نحیف تر می یابد

وی دست از دّرافشانی برنمی دارد و چنان . انقالبی نیز درحال ِسرایت است

 :شده که میتواند بنویسد دور ازمارکسیسم 

ای جز طبقه كارگر اهداف و  در وضعیت اقتصادی و سیاسی امروز هیچ طبقه»

 (۵1، ص«بیراهه سوسیالیسم!!)«.آرمانهایش را در شكل سوسیالیسم بیان نمیكند

در این باره باید گفت كه واقعیت های غیرقابل انکاری وجود دارد كه بطالن چنین 

از چنین  -همچون ایرج آذرین -چه، هم خرده بورژوا . حكمی رابه اثبات می رساند

وهیچکس قادرنیست جلوی ) بنامد« سوسیالیست »قابلیتی برخوردار است که خودرا  

، و هم نگاهی ساده به سطح جهان وبویژه اروپا !(رابگیرد« نامگذاری بی مسما»این 

را نشان میدهد كه ماهیتاً « دمكرات -سوسیال »تعداد كثیری از احزاب باصطالح 

 درعین حال دم از و قرار دارند -یا بیرون از آن  -ند و درقدرت ا بورژوایی

 میزنند؛ تازه اگر از احزابی همچون حزب کارگرانگلیس « کارگر»و « سوسیالیسم»
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شان تنها نقاب « کارگردوستی ِ » اسرائیل چیزی نگوئیم که (کارگر)وحزب ماپای 

سوسیالیسم درمیان  ابری وبکالمی دیگر، محبوبیت ِفکرآزادی، بر. بس آنان است و

 اجتماعی در طبقات واقشار زحمتکشان، موجب شده که نمایندگان دیگر کارگران و

اینچنین است که برسیمای هرنظر وعملی، با هر درونمایه  و. پوشش آن سخن بگویند

 .دوستی پاشیده میشود کارگر سویه ی طبقاتی، رنگی سوسیالیستی و و

باشد، چنین سخنانی عمال ً خاک به چشم کارگران ازاینرو، نیت آذرین هرچه که 

باشند سست عنصران خرده بورژوا را از رهبران واقعی  جهان می پاشد تا نه قادر

شان تمیز دهند، و نه بتوانند دشمنان طبقاتی که بنابرمقتضیات زمانه به لباس دوست 

 .درآمده اند را تشخیص دهند

دیگر سخنانی رابرزبان جاری ساخته است آذرین درجائی  جالب توجه آنکه، خود اما

 :بنگرید این التقاط را.فوق الذکرش قرارمی گیرد نقطه مقابل رویکرد در که دقیقاً 

اما، باموانع تازه ای  مبارزه برای تقویت جنبش جهانی سوسیالیستی کارگری،»

عروج انواع شبه سوسیالیسم ها و سوسیالیسم  (الف: دردوران حاضر روبروست

، بخصوص درکشورهای پیشرفته سرمایه کارگری دریک سطح جهانیهای غیر

 این مانع تازه، ریشه درعملکرد و ویژه گیهای سرمایه داری معاصر دارد. داری

پیدایش سرمایه داری امپریالیستی موانع جدیدی برای حرکت  13قرن  آغاز همانطورکه در)

 (، تاکیدازمن است42، ص«چشم اندازوتکالیف»)«(.سوسیالیسم کارگری ایجادکرده بود

بهر رو، در اینجا الزم به ذكر است که موضع گیری بورژوایی یاد شده ی آذرین، 

 :که بنویسد انگیزاند واكنش پایدار را نسبت به استدالالت او برمی

را  برعكس آنچه آذرین می پندارد، فاز تازه گلوبالیزاسیون نه در غرب، پرولتاریا» 

های گسترده  اهد ساخت و نه در شرق و سایر نقاط دنیا پایهبه غیرپرولتاریا مبدل خو

این آرزوئی است كه فقط مصلحان بورژوازی و . رفرمیسم را استوار خواهد ساخت

 .رفرمیسم راست سندیكالیستی میتوانند آن را در خواب ببینند
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داری به طور  با جوهر تبیین ماركس از سرمایه« چشم انداز و تكالیف»نویسنده 

روایت او از سیر تحوالت تاریخی این شیوه تولید یك تفسیر . امل وداع گفته استك

او از زیج تیره همین روایت اولترا راست لیبرالی به . عمیق راست بورژوایی است

  -اجبار فاز جدید گلو بالیزاسیون در موجودیت سرمایه. سیر حوادث نظر می اندازد

جنبش كارگری »پایدار، )« .اری تبیین مینمایدد داری را جبر تاریخ ماندگاری سرمایه

 (7، ص «ایرج آذرین و نقد محسن حكیمی -! آری، علیه كارمزدی نه

 که هرتغییری در که اگر قرار براین باشد بگوید بدرستی می خواهد بدینسان پایدار

تعطیل کند،  وضعیت سرمایه داری جهانی، مبارزه میان طبقات اصلی این جامعه را

 !وانگلس سرکارگران شیره مالیده اند پس مارکس

 :و همچنین پایدار در نقد رویكرد آذرین بدرستی مینویسد

بخش بعدی تحلیل آذرین از عوارض گلوبالیزاسیون از بخش نخست آن بسیار » 

تر است، او معتقد است كه  تر و توهم آفرین تر، متوهمانه تر، متافیزیكی  نادرست

 داری كشورهائی مانند ایران در عمق برنامه رمایهادغام هر چه عمیقتر اقتصاد س

المللی پول و بانك جهانی و صندوق تجارت جهانی  ریزیهای متمركز صندوق بین 

های اقتصادی الزم برای رشد و بلوغ و عروج یك اشرافیت نوین كارگری را در  پایه

اشرافیت وی ادامه میدهد كه شعاع تأثیر و قدرت مانور این . جامعه فراهم میسازد

نوین كارگری به حدی خواهد بود كه سوسیالیسم طبقه كارگر را هر چه بیشتر به 

دار صحنه تقابل میان  حاشیه خواهد راند و رفرمیسم راست سندیكالیستی را میدان

سردبیر بارو در زمانی با اطمینان و اعتماد !!! بورژوازی و پرولتاریا خواهد ساخت

رح چنین نكاتی را میدهد كه نازك ترین الیه دارای به خود اجازه ط! به نفس كامل؟

نان بخور و نمیر طبقه كارگر ایران درست در زیر فشار تعرضات توحش بار 

نئولیبرالی گلوبالیزاسیون؛ بسان همه بخشهای دیگر این طبقه به بدترین شكلی از 

 هن آنچه در این سالها دامنگیر كارگران حوزه نفت و ذوب آ. هستی ساقط شده است
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معلمان و پرستاران و مانند اینها گردیده است به اندازه كافی برای همه شناخته شده  و

چشم انداز و »ای كه بگذریم، نویسنده  از هاشمی رفسنجانی و علی خامنه. است

تنها كسی است كه بر بهبود وضع زندگی بخشی از طبقه كارگر و احتمال « تكالیف

« .داری ایران انگشت میگذارد اقتصادی آینده سرمایهبهتر شدن آن در پرتو تحوالت 

 (1همانجا، ص )

که برای پیشبرد رویکرد  بدرستی متهم میسازد آذرین را بدینسان ناصرپایدار،

بعبارتی تفسیرارائه شده . بورژوائی اش، دست به جعل آراء مارکس زده است

داری جهانی  ایهدرفوق ازطریق پایدار، بیانگر آن استكه نگرش وی به وضعیت سرم

در دوران معاصر، در مقایسه با رویكرد آذرین، بسیار عمیق تر و با جوهره ی نگاه 

وضعیت معیشتی  آگاهی اش از نیز است و داری همانند ماركس و انگلس از سرمایه

چه، درشرایطی که حکومت . واقعیت منطبق میباشد فالکت بار کارگران ایران با

اسالمی، نان را ازسفره مردم وخنده را ازلبانشان  کاپیتالیستی ومذهبی جمهوری

و « رفرم»فقط نمیداند که با آرزوهای آنها چه کند، ایرج آذرین دم از تحقق  گرفته و

 !بورژوازی را جا بیاندازد میزند تا نظریه اش درباب لزوم سازش با« رفاه»

، تمكین به برخالف آذرین، پایدار هرگز اهل جستجوی راه فرار از مبارزه طبقاتی

جدل ما با پایدار  بعبارتی دیگر، بحث و. این وضعیت و كنار آمدن با آن نیست

تشکل » ابزار کاراش یعنی  اینست که میان هدف او یعنی سوسیالیسم، و

، هیچگونه تطابقی وجود ندارد؛ انتقاد ما به پایداراینست که تشکل «ضدکارمزدی

ه کل لحاظ نکرده است یقیناً جنبش ب آنجا که رویزیونیسم را از او، نظر مورد

پایدار  داد؛ اختالف ما با سوسیالیستی کارگران را به سمت یک فاجعه سوق خواهد

اینست که وی علیرغم انقالبی بودنش، نتوانسته راه را از چاه تشخیص دهد؛ وبیک 

انقالب است و نه اساساً بر سر  ساز و كارکالم اختالف ما با پایدار، صرفاً بر سر 

 و   خود ِانقالب انحاء مختلف میكوشد تا  آذرین به  كه  صورتی  در.  ود ِانقالبخ
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 !دوران معاصر را، به زیر عالمت سئوال بكشاند ضرورت آن در

به بیان دیگر، برخالف آذرین كه میان انقالب و ضد انقالب در حال نوسان است، 

یان ماركسیسم و آنارشیسم م -دامنه نوسان پایدار، محدود به درون جبهه انقالب 

 و پایدار گاهی از لزوم ایجاد حزب و گاهی در رد آن سخن میگوید. است -انقالبی 

این  با. حتی مخرب است اینک تبلیغات یکپارچه ی ضد حزبی اش بسیار زیانبار و

تدارک برای تحقق انقالب سوسیالیستی را از دستور خارج  هرگزتالش ووجود، وی 

 .بورژوازی سوق نداده استروی از جناحی از تاریا را به دنباله نکرده وهرگز پرول

دریوزه گی بورژوازی  پایدارخواهان تغییرات تدریجی، مبارزه ی اصالح طلبانه و

وی  خطری که ازسوی تفکر. بشدت دیگرگونی خواه است نیست، برعکس، او

کارگرنیست  بنیاد برانداز طبقه و متوجه جنبش است ایستادن درمقابل حرکتهای تند

بلکه کشانیدن پرولتاریای بدون سالح مؤثر وبدون سازوکارمؤثر، به مبارزه ای تمام 

 .بورژوازی است نهائی با عیار و

میان منصور حكمت و ایرج آذرین را نیز باید  (ازلحاظ سیاسی)وانگهی، حتی تفاوت 

خرده رویكرد )تفاوت و تعارض میان بالنكیسم انقالبی : از همین منظر نگریست

انقالبی  و خرده بورژوازی میانه حال که نیمه انقالبی ونیمه ضد( بورژوازی فقیر

 .است

بیراهه تشكل »بنابراین امیر پیام سخت در اشتباه است كه در نوشته خود موسوم به 

از سردبیربارو توقع دارد كه به نقد رادیکال و همه جانبه فعالیت گذشته « ای توده

ت پروژه های حزب سازی آذرین هرگز باعث نشد تا وی چه، شکس. خویش بپردازد

او پرمدعاترنیزشده  و سربزیرتر شود، بلکه برعکس، دست ازهیاهوی توخالی بکشد

آذرین به خطوط اساسی رویكردهای پیشین خود،  پیام در اشتباه است زیرا. است

مد؛ مینا« ماركسیست انقالبی»را « سهند»همچنان پایبند است و جریان موسوم به 

 :نگاه کنید
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در ایران، در دوره انقالب بهمن، تالش ماركسیستهای انقالبی از جمله این بود كه »

با كار تئوریك محتوای آرمان سوسیالیسم در پوپولیسم مسلط بر چپ ایران را از 

نظر طبقاتی نشان دهند، تا به این ترتیب آرمان سوسیالیستی ماركسیسم به عنوان 

 (01، ص «بیراهه سوسیالیسم»)« .ه طبقه كارگر تثبیت كنندبخش حداكثر برنام

 دو بار دیگرآذرین  -« بیراهه سوسیالیسم» -و اینكه تنها در محدوده یك جزوه 

سازد؛ نگاه « ممتاز»را، از دیگر احزاب چپ ایران، متمایز و نیز« سهند»میكوشد تا

 :كنید

از  بسیاری»: نویسد، می۵7آذرین درباره ناكامیهای جنبش چپ دوران انقالب 

و )سازمانهای چپ در دوره انقالب بهمن در تشخیص واقعیات به سطحی نگری 

یا آرزومندی در غلتیدند، دیگری این درك آنها از تئوری ماركسیسم،  (امپریسیسم

یعنی از اجزاء تئوریكی كه برای تحلیل این واقعیات و طرح استراتژی بكار 

 (منست از ، تاکید41همانجا، ص )« .سیار همراه بودمیگرفتند، با كژیها و كاستیهای ب

 !همه، ونه «از سازمانهای چپ  بسیاری»آذرین میگوید ! دقت كنید

 :باز هم

از سازمانهای چپ در دوره انقالب بهمن از تشخیص روندهای اصلی  بسیاری»

ای  سیاسی اشتباه كردند و هم بویژه درك ناقص و نادرستی از تئوری ماركسیستی

هایی برای طراحی یك  د كه قرار بود ناظر بر تحلیل از چنین روندها و پدیدهداشتن

 (، تأكید از من است17همانجا، ص )«.استراتژی باشد

گذشته خویش سرسختانه  از –چه آشكار و چه به تلویح  -آذرین كراراً  خالصه آنكه،

آرمان »مدافعین « ماركسیستهای انقالبی»وی جریان متبوع خویش را. دفاع میكند

اما بر . معرفی میکند« تثبیت كننده برنامه طبقه كارگر»و « سوسیالیستی ماركسیسم

تا آنجایی كه درحافظه تاریخی جنبش چپ، ثبت شده واسناد آن  -اساس چه حقایقی؟

 ، و (آن راست روانه ترین نوع  آنهم )« انقالب دمكراتیك»مدافع « سهند»موجود است 
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ریالیستی بود، نه درك درستی از مقوله فوق سود داشت، نه آلوده به اكونومیسم امپ

 -و آذرین اینك نیز)باز میشناخت  سرمایه داری دولتیحاكمیت ایران را به عنوان 

، !(هنوز این موضوع را فهم نكرده است -یعنی سی سال پس از حاكمیت جمهوری اسالمی 

م، فاقد درك درستی از نه درك درستی از مفهوم رویزیونیسم داشت و نه از پوپولیس

ای كه  نیز بود و خالصه آنكه یافتن مقوله (حتی مسایل مقدماتی آن)مفهوم ماركسیسم 

 !ای محسوب نمیشود این جریان درك درستی از آن ارائه داده باشد، كار چندان ساده

برخالف آنچه که آذرین  -«کمونیسم کارگری»بیک سخن، جریان موسوم به

وانگهی چرخ شکسته ی . بحق سزاوار افتخارباشد نداردچیزی که  -وانمودمیکند

، «چل تکه»چپ ِ : هیچکس باقی نمی گذارد« افتخار ِ »اساساً جایی برای جنبش چپ،

نیزوجود  (جزئی) لیکن اگردستاوردی -!، لذا ناتوان ودرمانده«شرحه شرحه»چپ ِ 

ت كه داشته باشد، درواقع حاصل نقد رویكردهای غیرماركسیستی همان جریانی اس

 !ساختن آن دارد« ممتاز»آقای آذرین سعی در 

بدیگرکالم بیش ازیک ربع قرن رکود جنبش کارگری درایران، باتمامی مصائبش، 

نه چندان کوتاه فراهم ساخت تامبارزینی که ازکشتار  و درعین حال فرصتی گرانبها

 هش وجان سالم بدربرده بودند، بابررسی تجربه شکست انقالب ایران وهمچنین پژو

تجربیات مبارزاتی پرولتاریای جهانی، به کسب دانش  اندیشیدن درباب دیگر

 آمد فرصتی پدید به عبارتی با فروخواباندن جنبش انقالبی ایران، شرایط یا. بپردازند

چراکه بقول . به امرتحقیق وتفکر پرداخته شود« استراحت تاریخ»تا با بهره گیری از

ا تنهاهنگامی بال میگشایدکه شامگاهان فرا رسیده جغد مینرو» (:فلسفه حقدر ) هگل

نماد تامل و تفکر است وتنهاهنگامی  بوم مینروا ازاساطیر یونان گرفته شده و) «باشد

اماکارنامه آقای آذرین نشان  (.به سرآمده باشد پروازمی گیردکه رویدادهای بزرگ روز

 ائی نداشت، موردآذرین ادع اگر .میدهدکه وی ازاین فرصت بهره ای نبرده است

 میدهد،که فرصتی دست  بسیار پرمدعاست وهرجا سرزنش قرارنمی گرفت لیکن او
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 !خودستائی می کند

نیزدرصورتیکه سیرفعالیت سی سال گذشته آذرین را مرورکنیم درمی یابیم برجسته 

جدی نمی  اقدامات خویش را او ترین خصیصه اش آنستکه پی آمدهای منفی تصمیم ه

پذیرش مسئولیت  زیربار از نگهی، پس ازآنکه نادرستی مزبورآشکارشد،گیرد؛ وا

 .آدم مسئولی نیست ایرج آذرین، بطورکلی،. آن بسهولت شانه خالی میکند

اش ارائه  ی كه آذرین نسبت به گذشته« نقد»در همین ارتباط، به نحوه به اصطالح 

 :ودرپاسخ به آن مینویسد ای از حكیمی شروع میكند او با نقل جمله. میدهد، توجه كنید

چنین ادعایی را " . هدف سازمانها و احزاب چپ به قدرت رسیدن خودشان است"» 

« حزب و قدرت سیاسی»در اپوزیسیون چپ ایران تنها منصور حكمت با بحث 

همان موقع هم ماركسیستها جوابش را دادند و بسیاری از اعضاء . طرح كرده است

نیز به سبب طرح همین بحث از این حزب جدا ( حكك)« حزب كمونیست كارگری»

حكك را در چنبره تناقضاتی گرفتار كرد كه با گذشت چند  طرح همین نظریه. شدند

، تأكید از من 41، ص «بیراهه سوسیالیسم»)«... سال مجدداً در آن انشعابی درگرفت،

 (است

قابل تردید این حقیقت غیر -یا درصدد كتمان آن است  -آنچه كه آذرین متوجه نشده 

از « حزب و قدرت سیاسی»یعنی بحث )« طرح همین نظریه»را شامل میگردد كه 

زمینه ی فکری ِاین  بر متن و پس، رخدادی است كه باید آن را (سوی منصور حكمت

، چیزی نبود كه از یك آسمان «طرح همین نظریه»بعبارتی دیگر، . نگریست جریان

معینی برخوردار بوده است  ِعقبه ذهنی، بل از كامال ً پاك و آفتابی فرو چكیده باشد

ای سخن میگوید كه گویا همه چیز در وضعیتی عالی قرار داشت  اما آذرین به گونه.

خلق »ای  و بگونه«ناگهان»بود كه « فتح چشم اندازها»و حزب ایشان در حال 

از سوی منصور حكمت ظاهر شد و همه « حزب و قدرت سیاسی»، بحث «الساعه

 !خراب كردچیز را 
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آذرین بجای آنکه طرح این نظریه ازسوی حکمت را، بگونه ای تاریخی یعنی 

 بویژه درارتباط با دوران حاضر و جهان در برزمینه سیرحرکت جنبش چپ ایران و

بحران وفقدان تئوری مارکسیستی درسطح بین المللی توضیح دهد، به ارائه چنین 

ن تعبیری، نه شرایط پیدایش این رویکرد چنی لذا. تفسیرعامیانه ای می پردازد

نه عقبه ذهنی آنرا نشان میدهد، نه او را سخنگوی جریان مشخصی در  حکمت و

یعنی ) توصیف میکند، ونه رابطه شخص خودش« حزب کمونیست کارگری»درون 

 .آن پیشینه راتوضیح می دهد با (آذرین

یانی در درون این حزب جرحتی نمیگوید « بیراهه سوسیالیسم»بکالمی دیگرنویسنده

ای  كه حكمت در رأس آن بود و این نظریه را مطرح ساخت؛ بلكه بگونه داشت وجود

سخن میگوید كه گویا بحث مطرح شده، هیچ و مطلقاً هیچ ربطی به هیچكس دیگر 

داشته « خارجی»كه گویا نسبت به حكك حالتی )« منصور حكمت تنها»نداشت بلكه 

سردبیر بارو بدینسان در واقع میكوشد تا مسئولیت ! است آنرا به میان كشیده !(است

لطماتی که از بابت این بالهت به جنبش کارگری وارد شده  و« سراب»این  ایجاد

به نام منصور حكمت تمام کند وناکامی های پی درپی این جریان « تنها»است را 

و بهمین سبب  دمبّرا کن - از جمله خوداش را -به پای او بنویسد و بقیه « تنها»را

سخن مشهوریست !!)«همان موقع هم ماركسیستها جوابش را دادند»: است كه مینویسد

 !(موفقیت و پیروزی، هزاران پدر دارد اما شکست، یتیم است: که

خالصه آنكه، تمامی سعی و كوشش ِآذرین معطوف به پرده پوشی این حقیقت است 

حكمت و همفكرانشان، در  ایجاد شده بتوسط او و« حزب كمونیست»كه هر دو 

چراکه . آرای مارکس حاصل تفسیری خرده بورژوایی از و بود« مرده زاد»واقع، 

تئوری هایشان  ولذا حتی مسایل اساسی ومقدماتی مارکسیسم رافهم نکرده بودند آنها

بعبارتی دیگرتفاوت . درهیچیک از زمینه های مهم، ربطی به مارکسیسم نداشت

 ی دیگر، دراین بود سو آذرین از حکمت و یکسو و گلس ازان بزرگ میان مارکس و
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 بخشیده و سپس ازآن بعنوان ابزار و ارتقاء آنرا آموختند، تیک هگل راکه آنان دیالک

سالح فلسفی نیرومندی درجهت شناخت چگونگی برآمد وسقوط مناسبات سرمایه 

ک پریدند وبگونه اینان سبک سرانه از روی سر این دیالکتی جستند؛ اما داری سود

 جامعه معاصرخویش و« نقد» به  -لذا بگونه ای سطحی وبی محتوا  -ای بیواسطه

 (و نیزمدرسی وتقوایی)آذرین  بااین وجود حکمت و. مسائل مشخص آن پرداختند

« تاریخ ساز»و« حزب جهان شکن»و« بی مانند»درعجب بودندکه چراتئوریهای 

کرده و قادر به جذب  ست شان بادایجاد شده بتوسط آنان، اینچنین روی د

نه فقط درسطح جهانی بلکه حتی درمحدوده مرزهای ایران  -ایدئولوژیک انقالبیون

 !نگردیده است -نیز

نهادند، هم تراژدی و هم  آذرین بنیاد دریک سخن، وضعیت حزبی که حکمت و

 اوالبته ازآن طریق، نام آذرین ر -یعنی حزبی که نام حکمت . کمدی زمانه ماست

 !یک شوخی خطرناک: داده بود درکنار وهمسنگ نام مارکس قرار -نیز

حقیقت، حزب تأسیس شده بتوسط حكمت و آذرین وهمفکرانشان،  در لیکن و

ای از كوچكترین محسنات آن  آنكه بهره یعنی بی. كاریكاتوری از حزب بلشویك بود

به بیان . ساختمی   برده باشد، ضعفهای آن را در هیبتی بمراتب بزرگتر، متجلی

محصول نفوذ و ورود  -بویژه در دوران تصدی استالین -دقیقتر، اگر حزب بلشویك 

رانمایندگی میکرد، حزب « چپ» رویزیونیسمِ بالنكیسم به داخل ماركسیسم بوده و

تأسیس شده بتوسط حكمت و آذرین در حقیقت یك حزب پیشامارکسیستی است كه فقط 

 تاریخ، راه و: لنینی بر آن پاشیده باشند -ماركسی یك سطل رنگ  (تحت تأثیر زمانه)

 !می داند را رسم استفاده ازالمثنی ها

ترور » به بیانی دیگر، مرزبندی آنان با رویکرد بالنکیستی، تنها در مرزبندی با

تفکربالنکیستی ونه  ۀنه بیشتر؛ و نه باهست حذف آن خالصه میشد و و« فردی

 این  .پشت ِتمایل به عملیات ترورریستی قرار داردبینش هائی که درپس ِ   ۀبامجموع
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وجود  منکر جریان حتی مسائل مقدماتی سوسیالیسم علمی رافهم نکرده واساساً 

 .انقالب بوده وهست و هرگونه رابطه ای میان فلسفه 

که فقط  -پیش انگاره های بنیادی بالنکیسم لذا وقتی مجموعه ای از اندیشه ها و

 بخواهد به تدارک سازوکار انقالب پرولتاریائی و -انهاده وبسرا و« ترورفردی»

این جریان انقالبی ولی خرده . رهبری آن بپردازد، نتایجش ازپیش معلوم است

توانمندی و  ۀدرحیط تقبل کرده که اساساً  بورژوائی، به انجام رساندن کاری را

 سر ِیک یا دوصحبت بر بیک کالم، دراینجا. قابلیت های بالقوه وذاتی اش نیست

اشتباه نیست آنگونه که حزب آلمان وحزب بلشویک دردوران لنین مرتکب شده 

 اشتباهات وشکستهای این جریان  ِپی درپی بودن ودائمی بودنبودند، بلکه واقعیت ِ

ازکوزه همان برون تراود که »: داشته باشد میتواند دربین است که فقط یک معنا

 !«دراوست 

این حضرات .توجه کنید« گاردسازی»حکمتیستها درباب اخیر به همین رویکرد

اگرنه موقعیت ) ۀدردور هنوزفهم نکرده اندکه ایجاد چنین سازونهادی فقط می تواند

نه درشرایط کنونی که  پیشروی واعتالی انقالبی مطرح شود، و (انقالبی، دستکم

مطلب  بعبارتی دیگربرای بالنکیسم درک این. جنبش دروضعیت خمودگی قراردارد

شکل  ۀموقعیت انقالبی است که لزوم و لحظ یا اعتال و آمدن بوجودنامقدوراست که 

تعیین زمان  ونه برعکس؛ ولذا دهی به چنین ارگان های خاصی را حکم می کند

 !خودسر و یا دستور این پیرطفلکان نیست ۀایجاد چنین ارگانی، وابسته به اراد

( واقع در حال و امابهر ه ای غیرمسلحانه،بگون هرچند که اینبار)« گاردسازی»این 

که محرک ِراه اندازی  کند ایفا را« موتورکوچک» قرار است که نقش همان

رفتاری که، گواه بارز دیگری براین مدعاست که مرزبندی ! است« موتوربزرگ»

 و. نه بیشتر راشامل شده است و «ترورفردی»اینان با بالنکیسم، منحصراً موضوع 

 پاسخ ِچنین  کارگران  این  کارگری بود، خود ین جریان دارای پایه ای ا اینکه اگر
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حاضر را، تنها با قهقهه  ۀشرایط لحظ نامنطبق با های کودکانه، بی ربط وطرح 

 !!میدادند

 اصلی تفکر بالنکیستی دراینان همچنان حّی و ۀازاینروست که می بینیم هست

تمایل به درگیر شدن ی نیست مگر بسیاری ازحرکاتشان بیانگرچیز حاضراست و

ازآنان، منتها نه بشکل « وکالت»به  آشکار پیشاهنگ باحکومت درغیاب توده ها و

هرچندنه به آن غلظت و شّدت  -الزم به ذکراست که این تمایل ) !«ترورفردی»مسلحانه و

 (.دربسیاری ازمبارزین چپ ایرانی حضوردارد وعمل میکند -امابهرحال

کمونیسم »ان گفت که ناکامی های متوالی جریانی که تحت بهرترتیب، میتو

درس آموزی  هرچند که یک به یک باید مورد واکاوی و -نامیده میشود« کارگری

مبارزه : امامجموعه ی این ناکامیها حاوی یک درس کلی وبزرگ است -قرارگیرد

 برای انقالب سوسیالیستی وموفقیت درتدارک آن، نمیتواند ازکوشش برای کسب

 پیشا البته درجنبش چپ انقالبی اما .بیفتد دانش حقیقی مربوط به این مبارزه، جدا

منصورحکمت انقالبی  ،(«رمانتیک»یا، چپ انقالبی اما)ایران معاصر مارکسیستی در

مطرحی محسوب می شود ویاد او قابل احترام است؛ واین جنبش غیرتروریستی ولی 

همانگونه که جنبش . گره خورده است -فقط او البته نه -نه هنوزمارکسیستی، بانام او

 پویان وجزنی و انقالبی و چریکی پیش از آن، با نام مبارزینی همچون احمدزاده،

 .دیگران عجین است

، بی اختیار انسان «کمونیسم کارگری»آذرین بر جریان موسوم به  «نقد»بهرترتیب، 

ص صرفاً از طریق شخارا به یاد فیلمهای هندی می اندازد كه در آن، سرنوشت ا

تك ». ندارد« زمینه»ای رقم میخورد كه كوچكترین ارتباطی با «حوادث ناگهانی»

به تمامی بی معنا، یعنی بدون كوچكترین ارتباط منطقی با سیر حركت « رخدادی

ایرج . همه چیز را تعیین میكندماجرا و كامال ً منفك از آن، كه حادث شدن یا نشدنش 

 نه و شود مشاهده می آن نه اثری از ماتریالیسم  که در -مبتذلش آذرین با این نگاه 
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های هندی مینوشت استعدادش کامال ً شكوفا میشد؛  اگر سناریو -خبری از دیالکتیک  

به تنهایی و هم در بطن و متن را هم « اتفاق»اما ارائه تحلیلهای ماركسیستی، كه هر 

بررسی قرار میدهد، كاری نیست كه از  ، موردآن ارتباط با در سیر حركت پدیده و

درس ابتدائی   این و است که حتی این الفبا فقر آذرین چنان دچارضعف و .وی برآید

، بااین (و هست) هرچندکه جایگاهش مهم باشد« حادثه»نیزنیاموخته که  مارکسیسم را

ب محسو« حادثه»توجیه کننده ی  است که تعیین کننده و« روند»وجود، این درواقع 

 !نه برعکس میشود و

، حزب «حزب كمونیست»این  خالصه کالم آنکه، طبق شرح و تفسیر آذرین،

كه آنهم  -« تك رخداد»فقط تحت تأثیر این  ماركسیستی اصیل بوده است كه فقط و

شد كه « موقتی»دچار ضعفی  -میشد و بس « منصور حكمت تنها»مربوط به 

 !آنرا برطرف كردند !(خود آذرینه، و البته در رأس هم)بالفاصله ماركسیستها 

سردبیر بارو بدینسان می کوشد تا زیرلوای تحلیل مارکسیستی از این ماجرا، 

 !دارد که او را تشویق کنیم هم  انتظار یکچنین خزعبالتی را به خورد ما بدهد و

ناکامی، آذرین بی اعتنا به تامالت عمیق نظری، با  بیک سخن، پس ازهرشکست و

ری مترادف یک فیلمنامه هندی ازآن شکست، مسیراشتباه دیگری را برمی ارائه تفسی

 !گزیند

به تکاپو ( و در عین حال، غیرمستقیم )لیکن واقعیت امر اینست که او اینک ناشیانه 

مزبور را از همان لحظه تولد، « حزب»افتاده است تامانع اشاعه رویكردی گردد كه 

میکوشد در مقابل کسانی بایستدکه درصدد  آذرین. خوانده بود« ناقص الخلقه»طفل 

 را« کمونیست»نه گی ِاین حزب بوده وهستند تا کاذب و دروغین بودن وسراب گو

 .برمال کنند

بنابراین، از آنجائی كه جریان یاد شده بخش اعظم رویكردهای نادرست چپ ایران 

 ش مهمی ازبخشد، بخ و آنها را به شكلی خصلت نما، تبارز می  را در خود انباشته
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 در چپ كنونی ایران در واقع از طریق نقد همین جریان، قابل  مسائل مورد مناقشه  

این در حقیقت همان فرایافت با اهمیتی است كه . برطرف شدن خواهد بود

سالهاست كه در جهت انجام آن  پیشروترین عناصر چپ ایران به آن نائل شده و

این جریان، میباید به چشم منبع  اشتباهاتبه سیر حركت و بیك كالم، . میكوشند

 «مابه ازاء»و این نقد و دستاوردهای حاصله از آن، . درخورتوجه ِتئوری، نگریست

سطحی نگری های این  آسیبی است كه جنبش كارگری ایران به سبب اشتباهات و

اشتباه . هنگام حزب کمونیست، متحمل شده است جریان دراعالم عجوالنه و زود

 .، پیوسته ارتکاب آنرا انکارمیکنند(تقوائی مدرسی و نیز و)ه آذرین بزرگی ک

ادعای  سوی آذرین و اینجاست که می بینیم خط کشیدن بر نام بتلهایم از وانگهی،

 چراکه درخشان بودن کوشش بتلهایم. ازاو، تاچه حد واهی وکاذب است« عبور»

تا آن  سترده ای سعی داردبطور گ تماماً به این سبب است که او (1و2بویژه درجلد)

که تحت آن، پدیده استالین ظهور میکند و برمی  توصیف کند آن شرایطی را بستر و

« بالی آسمانی»بکالمی دیگر درتفسیربتلهایم، پدیده ی استالینیسم همچون یک . بالد

که  حزب بلشویک بود نیزخود روسیه و نبوده بلکه شرایط جنبش کارگری جهانی و

ازاینرو بتلهایم بی آنکه اهمیت شخص . خویش پرورانده ساخت در دامن آن را

شوروی را تخفیف دهد، شدیداً مخالف این  انحطاط اتحاد وقوع رخداد استالین در

به  -استالین  تنهاآنهم  -کوته فکری است که بسبب وقوع این فاجعه، استالین 

درمقام مقایسه  حکمت را من دراینجا نیت آن ندارم که استالین و.)برده شود« قربانگاه»

اش «منتقد»بتلهایم با  نگرش و شیوه تحلیلیقراردهم بلکه قصدآن دارم تا تفاوت بزرگ میان 

 (.یعنی آذرین را، نشان دهم

مشرب آقای آذرین  درباره سبک وسیاق و -سوای مسائل تئوریک  -یك مسئله دیگر

 .توان از آن چشم پوشی کرد باقی مانده است كه نمی

 را بر كپل اسبهایشان شان  گی د كه اشراف اروپا نشان های نجابت خانوادهزمانی بو
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 نیزمصداق ایرانی این. بكشند« عوام»بودن خویش را به رخ « ممتاز»آویختند تا  می 

« ممتاز»را بر نام اشخاصی بودکه خود« سلطنه»ویا« دوله»موضوع، وجود پسوند 

 !بسشمرده لیکن تنهاهنرشان بی عرضه گی بود و

اش در جنبش چپ ایران از شهرتی عرفی  حال آذرین كه به سبب حضور سنتی

را به رخ حكیمی میكشد تا به این « موقعیت»واین « امتیاز»برخوردار است، این 

 :نگاه کنید. ای فروتر از خود قرار دهد و مرعوب کند ترتیب او را در مرتبه

 تنها كمتر از سه سال استی فعاالن كارگری و چپ ایران با اظهار نظرهای حكیم»

 !«اند كه آشنا شده

آذرین به همین مقدارنیزکفایت نمیکند و از رو نمیرود، بلکه الزم می بیند تا  اما

 :دوباره تکرارنماید

 (، تأکیدهاازمنست«بیراهه سوسیالیسم») !!«.....دو سه ساله فعالیتشدوره در حكیمی»

ای  هر چند بگونه -حكیمی « ودن ِ جدید ب»به كالمی دیگر، سخنان آذرین درباب 

آذرین . خودش« قدیمی بودن ِ »بر  بیان و تأكیدی است -غیرمستقیم و اغواگرانه

محتوا بودن  خویش در جنبش چپ را به میان كشیده تا شاید بتواند بی حضور« قدمت»

 «ۀقساب»درصورتیکه نقد راباید به استدالل شناخت ونه به . اش را جبران كند نوشته

لذا مبارزین فكور جنبش، اشخاص را نه به  -!«لژمخصوص»واستقرارش در مدعی

 -كیفیت بوده باشد  كه میتواند حضوری صرفاً فیزیكی و بی -سبب قدمت حضورشان

، مورد سنجش و قضاوت قرار خروجی واقعی كارشان و کیفیت آنبلكه برحسب 

 جلوه فروشی، در واطوار  بهمانگونه که اعتبار گربه، قبل ازخوش خرامی،. میدهند

 !موش بگیرد اینکه واقعاً بتواند تیزچنگالی آن است و چاالکی و

، تنهاچیزی که درچنته «تشکل ضدکار مزدی»لذا ما می پرسیم کسی که در نقد ایده

را یک به یک معناکند، طویل بودن «حرفه ای»و « انقالبی»دارداینست که دو لغت 

 حضورش درجنبش چپ  به چه درد می خوَرد؟
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ما می پرسیم کدام گره تئوریک جنبش کارگری بدست آذرین گشوده شده وکدام 

 پیشرفت مرهون اوست که وی تا این حد پرمدعاست؟ برعکس،آنچه که از وی و

طی سی سال گذشته دیده شده است چیزی « کمونیسم کارگری»جریان موسوم به

 باه در اشتباه، وراست زدنها، اشت آشفته فکری، چپ و سطحی نگری، نبوده بجز

انطباق فرصت طلبانه باحوادث روز بی آنکه رویکرد پیشین خویش را مورد نقد 

 !دستکم مسئولیت اشتباه خود را بپذیرند دهند و یا قرار

دانشمند بی »واین « مارکسیسم انقالبی»ما می پرسیم چگونه است که این سخنگوی

تشریح کند و هر گره کوری « پایه ای»است هرمساله ای رابگونه ای که قادر« بدیل

را بسهولت بگشاید، مدت سی سال است که ظهورکرده اما همچنان وهنوز وضعیت 

 این حد نابسامان است؟ جهان تا ایران و جنبش چپ انقالبی در

این همه تکبر و نخوت، کجا داندکه درکوی عشق، شوکت شاهی  وانگهی، آذرین با

 :نمی خرند

 ز ننگ استاز ننگ چه گوئی که مرا نام 

 زنام چه پرسی که مراننگ زنام است و

البته سردبیربارو به مفهوم معینی حق دارد كه خود را در مقایسه با حكیمی، 

در ایران، آذرین حقیقتاً « سندیكالیسم -آناركو »زیرا در اشاعه . بنامد« پیشكسوت»

 !است« تر قدیمی»

گوئیم که حتی رین برخیزیم وبالزم است که ما دردفاع ازاین ادعای آذ لیکن دراینجا

 «پرسابقه تر» حکیمی  درایران نیز، آذرین از «امپریالیستی اکونومیسم»دراشاعه 

 :است، نگاه کنید

 «جنبش کارگری اهرم سرمایه داری برای مهار سندیکالیسم،» حکیمی درمقاله

 ویژه گی محتوم سرمایه داری ایران یعنی...»: ، نوشته بود(«علیه کامزدی»کتاب)

 (97ص)«....-جمله دراشکال سلطنتی ودینی  از -اختناق  و وجود استبداد
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تماماً « اکونومیسم امپریالیستی»بله، به این سبب بود که کاسه وکوزه های مربوط به 

گردید؛ درصورتیکه  «کاریکاتوریست مارکسیسم»برسرحکیمی شکست واو متهم به

 سوسیالیسم عرفانی، دوران گذار رنقدد»آذرین درمقاله موسوم به  ،سالهاپیش از وی

 :درباره ایران نوشته بود« بتلهایم

سرمایه است، یعنی تضمین  و امپریالیسم درحقیقت ویژه گی رابطه کار دراینجا»

اختناق  استثمارخشن ترازکشورهای متروپل و ارزانتر نگاه داشتن نیروی کار،

به  هرچند -را ن رویکردمضافاً آذرین همی -!!«.اجتماعی اِلزمه ی آن- سیاسی 

درکشوری چون ایران، »: تکرارمی کند نیز« بیراهه سوسیالیسم»در -شکلی دیگر

 عصر ضرورت پاسخگوئی به نیازهای سرمایه در پایه های مادی این دیکتاتوری از

 (41ص)!!«.حاضرشکل گرفته است

به این سازم فقط  مکرر نادرست را این رویکرد الزم نمی بینم که نقد من دراینجا

دیکتاتوری، یکی می  با اشاره بسنده می نمایم که آذرین بدینسان سرمایه داری را

سرمایه داری تحت دمکراسی بورژوائی را برای  بعبارتی، استمرار یا گیرد، و

بکالمی دیگر، سخنان وی فقط یک  -!کشورهائی چون ایران ناممکن تلقی می کند

است والغیر، وسقوط دیکتاتوری همان  سرمایه داری همان دیکتاتوری: دارد معنا

 -وجود آذرین برخالف تصور -درصورتیکه! بود سقوط سرمایه داری خواهد

کشورهای سرمایه داری تحت سلطه ی انحصارات  «ضرورت ِ »دیکتاتوری،

فقط بیانگر وجود   (این دیکتاتوری وجود) نیست، بلکه( همچون ایران)امپریالیستی 

واینکه این تلقی نادرست و نیزدرک غلط . ای استثماراستبر ترو فراهم  برترامکان 

ناشی ازنیروی کار ارزان می  صرفاً که آنرا ) حکمت ازمقوله فوق سود آذرین و

بورژوائی انقالب دمکراتیک  -، درواقع مبنای تئوریک ِ نظریه سوسیال(پنداشتند

وبه  - البته آنها چندسال بعد. بود« حزب کمونیست ایران»سپس  و ازسوی سهند

 طرفداران تئوری انقالب سوسیالیستی انتقادات  سبب آنکه هوادارانشان در زیرفشار
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به نظریه انقالب  دست کشیده و« انقالب دمکراتیک » تبلیغ از  -به تنگ آمده بودند 

شده درفوق بیانگرآنستکه این گسست هنوزشامل  یاد اماشواهد سوسیالیستی گرویدند،

 .ن نشده استمبانی فکری نادرست آ

 به بیانی دیگر، رویکردی که دیکتاتوری واختناق رایکی ازخصوصیات دائمی و

ذاتی وجدائی ناپذیر سرمایه داری کشورهائی چون ایران تلقی میکند، درواقع همان 

آذرین به حکیمی  است که از «اکونومیسم امپریالیستی وکاریکاتوری ازمارکسیسم»

 -ه آذرین دچارالتقاط نیز هست چراکه درعین حالاین تفاوت ک با. سرایت کرده است

درعامترین سطح تحلیل، نظام »: اینبار مینویسد -برخالف نظریه فوق الذکرش و

اشکال سرکوبگر حکومت  حاکمیت اقتصادی بورژوازی با اقتصادی کاپیتالیستی و

 (271، ص«چشم اندازوتکالیف»)«.مالزمه ندارد

زدن به حکیمی آن است که به او گوشزد نماید بهرترتیب، شاید نیت آذرین ازطعنه 

فراموش نکند که بسیاری ازدیگاه  خویش رانگاه دارد و« پیشکسوت ِ »که احترام

 !های انحرافیش را وامدار چه کسی است

خود را به « قدمت»ازآنجا كه ممكن است واالمقام آذرین به هوس بیافتد كه  لیکن،

م است كه ما پیش دستی كنیم و از هم رخ نگارنده این سطور نیز بكشد، پس الز

اكنون سپر انداخته و خود به وضوح اذعان كنیم كه در مقایسه با سابقه طوالنی 

كه احتماال ً به زمان مظفرالدین شاه  -حضور حضرت ایشان در جنبش چپ 

آید؛ بدتر آن كه، از حكیمی نیز تازه  سابقه ما اصال ً به حساب نمی -بازمیگردد 

 !كارتریم

، حتی اگر راقم این سطور همین دیروز به آراء مارکس وانگلس متمایل شده کنلی

در جهت فرافكنی انتقاداتی كه در این  -باشد، باز هم این موضوع برای آقای آذرین 

 !بود نخواهد« کارساز» -نوشتار به ایشان وارد شده است 

 درمقام را  خود  بقدرت سیاسی دست یافته باشند، آنکه  که امروز و پیش از اینان 
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می بینند، فردا چگونه اجازه خواهند داد « پدرخواندگی»و « آقابزرگی» گرانسنگ ِ 

تا جماعت  یک  القبا و آسمان جل کارگران، پای رااز گلیم ِخود فراتر نهاده 

چنین رفتاری بخوبی گواهی  -ورود یابند؟« بازی بزرگان» ودرامرتصمیم سازی و 

 !حد به مشربی بخشاً استالینی وبخشاً فئودالی،آلوده است میدهد که آذرین تاچه

 .بگذریم

 «کمونیسم کارگری» دریک ارزیابی کلی می توان گفت جریان موسوم به

 -آنارکو ، آنگاه که به جنبش کارگری می نگرد(«سوسیالیسم کارگری»ونیز)

قدرت سیاسی می اندیشد،  آنگاه که به چگونگی تسخیر سندیکالیست است و

بگونه ای  و میآمیزد درخود بدینسان دوجنبه مختلف ازآنارشیسم را و. نکیستبال

آنجائیکه به آذرین مربوط می شود، گرایشی آشکارا  تا و. همزمان تبارز میبخشد

بنمایش  بورژوائی نیز افزون است تایک معجون فکری درهمجوش وکمیک را

 !بگذارد

است كه، همانگونه كه برای اثبات دربررسی این مسائل، سخن آخر با امیر پیام این 

را بعنوان گواه بكمك طلبید؛ به همان « جناب سرآشپز»شور بودن ِآش، نمیتوان 

شروع شد را نمیتوان از یكی از « سهند»رادیکال ِجریانی كه با  ترتیب نیز توقع نقد

اینکه سردبیربارو به نقد اساسی نظریه های حکمت  و. اصلی آن داشت دو سردمدار

درآن جنبه ازتفکرش ) بپردازد؛ به این دلیل ساده که دیدگاههای خودآذرین واندنمی ت

، دربسیاری ازموارد زیرسایه ی دیدگاه حکمت (که بعنوان یک انقالبی ظاهرمیشود

نوشته حکمت « پوپولیسم»جزوه موسوم به دفاع آذرین از و فخرفروشی بی معنا) قرار دارد

حضورش در جنبش را « قدمت»ین درواقع نان ِ مضافاً، آذر. !(را، به یاد بیاورید

از جانب هر كسی كه انجام  -ای به پیشینه فعالیت وی  میخوَرد ولذا هر انتقاد جدی

 امثال شما -ازاینرو زحمت این نقد را باید دیگران ! این نان را آجر خواهد كرد -شود

 .برای حضرت ایشان بكشیم -و ما 
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؛ لیکن (کنفوسیوس)« انستن ِمیزان ِ ندانسته هاستدانش واقعی، د»بعبارتی دیگر، 

بوروکراتیک، بایکدیگر پیوند یابند،  -خوی فئودالی  آنگاه که جمود فکری و ُخلق و

که چنین شخصی از بازبینی تفکرخویش و اصالح اشتباهاتش،  نتیجه اش آن میشود

خیال خوش جاهل مرکّب نه تنها نمیداندکه نمیداند، بلکه بااین . بکلی بیزاراست

جهان چیزی باشدکه نداند، قطعاً  را میداند و اگر در زندگی میکندکه آنچه باید بداند

 !آن چیز ارزش دانسته شدن رانداشته است

این احساس مسئولیت است که  این استحکام ِ فکری و که آذرین فاقد امیر باید بداند

 .پای پیامدهای عمیقاً ناخوشایند نظریه هایش بایستد

گفته باشد كه حزب سازیهای «  اتحاد سوسیالیستی»گیریم كه یكی ازاعضای واینكه

نباید جدی گرفته شود و منجر « گذرا»گذشته مان جواب نداده است؛ لیكن این سخن 

گردد كه ما دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانیم تا این آقایان، خودشان به نقد 

یقیناً تا روز قیامت به طول خواهد چرا كه این انتظار، . رادیکال خویش بپردازند

، بیانگر رفتاری معنادار است، و (شده ی یاد« گذرا»سخن )در عین حال  -!انجامید

آن اینكه، جریان آذرین كه در زیر فشار سنگین این خواست بحق جنبش، مبنی بر نقد 

را باز كند و « سوپاپ اطمینان»گذشته خویش، به ستوه آمده است بدینطریق میكوشد 

 :این رفتار فقط یك هدف را تعقیب میكند. این نارضایتی را تا حدودی تخلیه نماید

حتی آنگاه كه عضو  -یعنی نوع معینی از رفتار، و مخصوص به كسانی كه ! رفرم

رزا لوکزامبورگ بارها از ایشان به عنوان  -حزب كمونیست واقعی هستند 

 .نام برده است« روشنفكران بورژوا»

 :باط با نحوه برخورد آقای آذرین، به سخنان او توجه كنیدباز هم در ارت

در تبیین حكیمی از جنبش كارگری و سوسیالیسم یك تنش محوری وجود دارد كه »

تنش میان از یكسو جنبش عینی و جاری طبقه كارگر، و از : او قادر به حلش نیست

 نش میان آگاهی یا، به بیانهای عام تر رایج، ت. سوی دیگر تئوری و اعتقادات نظری

092 



   

 

من قصد بررسی این نكته ... پراتیك، عین و ذهن، و نظایر اینها و جنبش، تئوری و

برای را از زاویه فلسفی ندارم، زیرا بررسی در سطح فلسفی و متدولوژیك را 

 (همانجا، تأكید از من است)« .كارساز نمیدانم مباحث حاضر چندان

اش  «فلسفی و متدولوژیك» موضع دیرینه ضد بدینسان« بیراهه سوسیالیسم» نویسنده

« مه آلود» -كه با آن موضع، ناهمساز است  -را به توسط كاربرد دو عبارت 

 !«چندان»و « برای مباحث حاضر»:  میگرداند

برای مباحث »به عبارتی دیگر، از نظر آذرین بررسی های فلسفی و متدولوژیك 

 .كارساز نیست« چندان»، «حاضر

یدکه ذره بین ِخود را روی هریک از این دو کالم  قرار دهیم تاببینیم حال اجازه ده

 چه معنائی دارد و آذرین چرا آنها رابکاربرده است؟

در نوشته حاضر به حد كافی درباره این موضوع سخن گفتیم كه : در باب اولی

درای  از نظام سرمایه مبنای كل تحلیل ماركسرویكرد فلسفی و متدولوژیك در واقع 

مباحث » که حال این پرسش مطرح میشود. میباشد -چگونگی پیدایش و امحاء آن  -

اوخود، پاسخ  -دراینجا کارسازنیست؟ چه مباحثی هستند که آذرین میگوید« حاضر

 جاری طبقه کارگر، و جنبش عینی و یکسو میان از»رابطه : داده است این سوال را

اهی و جنبش، تئوری و پراتیك، میان آگ....سوی دیگرتئوری واعتقادات نظری از

 .«عین و ذهن و نظایر اینها

بله،ازنظرآذرین گسترده ترین وتعیین کننده ترین بخش ازمسائل سوسیالسم علمی، 

ای آن استکه گفته باشد این درواقع به معن -!ندارد« فلسفه ومتدولوژی»ربطی به 

ث مربوط به از مباح هیچ یكبرای تبیین « سطح فلسفی و متدولوژیكبررسی در»

چه، وی براین . نمیگوید این را اوعجالتاً  مبارزه طبقاتی پرولتاریا كارساز نیست،اما

ازاین حوزه های وسیع وبنیادی  است که اگر بتواند رویکرد دیالکتیکی را باور

 !بود دشواری نخواهددیگرعرصه ها ازدیالکتیک، کار«پاکروبی» آنگاه بیرون براند

090 



   

 

بررسی در سطح فلسفی و متدولوژیك را برای »ین سخن كه اما در باب دومی؛ ا

 ، چه معنایی دارد؟«كارساز نمیدانم «چندان»مباحث حاضر 

كارساز « چندان»به عبارتی دیگر، ما میپرسیم آذرین اگر چنین بررسی ای را 

 كارساز میداند؟« جزئاً و تا حدودی»نمیداند، آیا 

بود، وی میتوانست نقد خویش بر ایده « آری»اگر پاسخ سردبیر بارو به سئوال فوق 

متمركز نموده و در عین « حزب سیاسی»حول مفهوم  را« تشكل ضد كارمزدی»

حال تأكید نیز میكرد كه رویكرد ماركس و انگلس درباب رابطه میان حزب و طبقه 

آگاهی و جنبش، تئوری و پراتیك، »در واقع بر پایه آرای آنان درباب دیالكتیك میان 

و كالمی هم  هرگز چنین نكردهلیكن آذرین . قرار دارد« ذهن و نظایر اینهاعین و 

ازاینرو میتوان گفت كه . نگفته است، یعنی حدود وثغورآن، «چندان»در توضیح این 

از « چندان»اینکه كاربرد كلمه  تحلیل آذرین فاقد معیارهای حداقلی علمی است و

مطلقاً زائد و بی  -« باحث حاضربرای م»عبارت  همانگونه که کاربرد -سوی وی 

معناست و او همچنان بر این باور راسخ است كه بررسی فلسفی و متدولوژیك برای 

 !خاصیت است ، بیاساساً مباحث و  تمامی

یشینه فكری وی چه نظرات چه پ -به سخنی دیگر، خط سیر فكری سردبیر بارو 

 . اوست« ژیك ِ متدولو فلسفی و» ارا گویای موضع قاطع ضدآشك -اش كنونی

هم در شناخت شناسی و هم  -افكار مبارزین جنبش چپ ایران  از «دیالكتیك زدایی»

همانا كوشش مقّدس آقای آذرین در طی تمامی دوره فعالیت  -در وجود شناسی 

برای »از اینرو استفاده وی از عباراتی همچون . اش بوده و اینك نیز هست سیاسی

بمعنی اصالح و یا تعدیل رویكرد او نبوده و ، هرگز «چندان»و « مباحث حاضر

در موضع همیشگی وی نمی باشد، « تردید»حتی بیانگر بوجود آمدن كوچكترین 

ای است كه بر طبق آن، وی بتواند به روال  بلكه فقط نشانگر رفتار حساب شده

 « سم پاشی»بطور كلی، به  و فلسفه   اش علیه روش دیالكتیكی ماتریالیستی همیشگی
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مانع از  اش با این دو پهلو و حتی چند پهلوگویی سنجیدهبپردازد و در عین حال 

ابهام »معنا اما  چرا كه كاربرد این الفاظ بی. برانگیخته شدن هر واكنشی گردد

: ، میتواند كسانی كه بر این ضعف دیرینه وی هشیارند را دچار توهم گرداند«آمیز

ال تعدیل و اصالح موضع پیشین خویش این توهم كه آذرین خود و بتدریج در ح

 .میباشد ولذا هنوز باید از هر گونه اقدام به نقد نگرش او، دست نگهداشت

بدین سان كوشیده است تا تند و تیزی تمایل « بیراهه سوسیالیسم»بیك كالم، نویسنده 

منتقدین به نقد رویكرد خویش را، كاهش دهد، مهار سازد، و آنها را در این امید 

به عبارتی وی، در . ور گرداندكه آذرین خود، دراندیشه نقد خویش است غوطه واهی

چراکه . ، بهتر بتواند به پیش بتازد«محتوا»، اندكی عقب نشسته، تا در «شكل»

به  -موذیانه اماعمال ً  -مارکسیستی را« فلسفه و متدولوژی»با ضدیت اشبدینسان 

، تهدید ِمقابله (وبه خیال خود) حال پیش برده و آن راشدت نیز بخشیده است، ودرعین

 !نیزخنثی ساخته است بااین رفتارش را

، آنست كه اگر سخنانش باز هم «شفاف گویی»انگیزه دوم آقای آذرین دراجتناب از 

واكنش منتقدین را تحریك كرد و سنبه ی حریف پرزور شد، وی قبال ً با كاربرد 

باز گذاشته باشد؛ به طوری که در كلماتی ابهام آمیز، سوراخهایی را برای فرار 

 :روز مبادا وآنگاه که اوضاع را قمردرعقرب دید، بسهولت بتواند مدعی شود كه

مغرضانه ای است که ازجانب تازه کاران و بدخواهان،  اینهاهمه اتهامات بی پایه و

حضوراینجانب درجنبش چپ حسودی میکنند، بر من واردشده « ِقدمت»که نسبت به

 هیچ مباحثیال ً من نگفتم كه بررسی فلسفی و متدولوژیك را برای است زیرا او

اصال ً ثانیاًمن نگفتم که آن را ! «برای مباحث حاضر»كارساز نمیدانم بلكه فقط گفتم 

 !!كارساز نمیدانم« چندان»کارسازنمیدانم بلکه فقط گفتم كه  واساساً 

« احتیاط كاری ِ »ت بجز آذرین بیانگر چیز دیگری نیس «تاکتیکی ِ »بله، این برخورد

  -پیش، راه های گریزش را  مشمئز كننده یك دیپلمات كهنه كار، كه دور اندیشانه واز
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 بوراکرات -!تعبیه میكند، تا هرگز به مخمصه نیفتد -آنهم نه به یك، بل به تعداد 

که رفتارش هیچ شباهتی به برخوردهای « سیاست باز ِحرفه ای»و « پخته کار»

 انقالبیون حقیقی پرولتری همچون ماركس و لنین و ، صریح و شفافمسئوالنه

های برجسته وتیپیك كسانی رانشان میدهد  خصیصه واینكه اینها. لوکزامبورگ ندارد

معرفی كرده « روشنفكر بورژوا»كه رزالوکزامبورگ به دفعات و آشکار ا آنان را 

 .است

رخدادهای  بینی حوادث و صحبت از بررسی وپیش نکته قابل توجه آنستکه اینجا

نیست که بتوان ازکلماتی این چنینی که آذرین استفاده « احتماالت»مربوط به آینده و 

مارکسیسم است؛ یعنی  ِارکانموضوع برسر  کرده است استفاده کرد، بلکه اینجا

دیالکتیک  نیز انقالب و شناخت شناسی وهستی شناسی؛ یعنی دیالکتیک میان فلسفه و

 .تیمبارزه طبقا

آری، درباره چنین مسائل بنیادینی است که آذرین باتردید وتشکیک سخن می گوید تا 

 .بتواند آنرا تخطئه کند

مخلص کالم،آذرین بی آنكه شهامت آشكارگویی را داشته باشد، بدینسان و تلویحاً از 

همه مبارزین جنبش چپ میخواهد كه بررسی ِدیالکتیک ِمبارزه طبقاتی ونگاه 

را دور بیاندازند و « تضاد»به این روند راتعطیل کنند وحتی اصطالح دیالکتیکی 

 !راجایگزین آن سازند« تنش»واژه 

، در واقع بمعنی ترس از پیشرفت نظریه در جهت تحلیل «دیالكتیك»لیكن ترس از 

لذا این برداشت سطحی از آراء ماركس و انگلس . مشخص از شرایط مشخص است

یك به عنوان جان مایه این آراء، آنگاه كه با محافظه كاری و این نادیده گرفتن دیالكت

كسانی كه از موقعیت حاضر و جایگاه خویش خرسنداند، پیوند بیابد، جان سخت 

 و كسانی كه باشنیدن هرنظریه ی تازه ای که فراتراز دریافتهای پیشین آنها. میگردد

 پیشرفتی در نظریه، که به هر  چرا ذهن منجمدشان باشد، چهره شان را زشت میکنند
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در نظر این  -و اینچنین است كه دیالكتیك زرنگ و انقالبی. به چشم تهدید می نگرند

چیزی بازیگوش، سركش، نافرمان، و خطرساز جلوه میكند، تا آن را به  -اشخاص

همچون  -« بی خطر»ای  ، در واقع حذف و با واژه«كارساز نمیدانم»این بهانه كه 

ازند؛ تا دانش انقالبی را به انقیاد درآورند و امكان شورش و جایگزین س« تنش»

مجال ورود به متن و واقعیت را از آن سلب گردانند؛ تا مفاهیم، دقیقاً آن معنایی را 

 !ایشان است«ممتاز ِ »باز نمایی كنند كه مطلوب نظر و موقعیت ِ 

گی و انگیزه در همین رابطه الزم است به حمالت آذرین به لوكاچ و گرامشی، چگون

 .آن، پرداخته شود

را  ۵7، رویكرد چپ ایران در دوره انقالب «بیراهه سوسیالیسم»وی در نوشته 

 :منتسب نموده است به

كه بیشتر به تعابیر لوكاچ یا مائو مربوط )لنین " چه باید كرد"ای از  برداشت ویژه»

 !«(است تا خود لنین

نقد و این سخنان چه  -میتوان فهمید ؟ لیكن ما می پرسیم كه از این سخنان چه چیزی 

بر معلومات مبارزین چپ  چیز معینیاز لوكاچ ارائه میدهد و چه  مشخصی

 ! دقیقاً هیچ-افزاید؟ می

از « ای برداشت ویژه»به عبارتی دیگر، آذرین بدینسان فقط این را گفته است كه 

و  -؟«داشت ویژهبر»مشخصاً كدام  اما نمیگویدلنین، وجود دارد، « چه باید كرد؟»

« تعابیر»دقیقاً كدام  اما نمیگویداز آن مینماید « تعابیر لوكاچ»مضافاً آذرین سخن از 

 را مد نظر دارد؟

 !آذرین سخن میگوید، برای آنكه هیچ نگوید

 ۵7دارتر از این نیست كه رویكرد چپ ایرا ن در دوره انقالب  وانگهی، چیزی خنده

چرا كه چپ یاد شده عموماً حتی نام لوكاچ را . یمنمائ« تعابیر لوكاچ»رامنتسب به 

 نیز نشنیده بود و درست به همین خاطر سطح شناخت چپ مزبور از مفهوم دیالكتیك،
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بکالمی دیگر . در همان حد نازلی قرار داشت كه اینك آذرین درآن قرار دارد 

کند یعنی فهم نمی اتحادیه های کارگری را رویکردی که رابطه میان حزب سیاسی و

به جنبش کارگری، نه فقط از پایدار بلکه « سندیکالیستی  -آنارکو »رویکرد ِ 

نیزبرلزوم  ۵7چراکه هیچیک ازاحزاب چپ سالهای . ازآذرین نیز دورتر میرود

مستقل پافشاری نمی کرد، و درمواردی نیز که  اتحادیه های سراسری و ایجاد

، هریک ازاین احزاب ، فونکسیون سندیکاها می زدند خودکارگران دست به ایجاد

آزاد آنرابرنمی تابید بلکه برعکس، میکوشید تا مهر و نشان سازمانی خود را برآن 

زیرا تمایز میان  دو . مبدل گرداند« شعبه ای ازحزب خویش » بکوبد و آن رابه 

فهم  ازسوی هیچیک ازاین احزاب اساساً مورد (حزبی و اتحادیه ای) حوزه فعالیت

فته بود واین بمعنی آن بود که دیالکتیک میان مبارزه روز وهدف نهائی قرارنگر

همان مسئله ِمهم تئوری مارکسیستی که  یعنی دقیقاً . مورد درک واقع نشده بود

طریق وی به بهترین وجه  از محورمباحث عرضه شده ازسوی لوکاچ نیز هست و

طبقه  تناقض بار چگونگی آگاهی چرایی و: بررسی وانکشاف قرارگرفته است مورد

که این  دراین بود« تشکل ضدکارمزدی»الزم به ذکر است که حسن ایده  دراینجا) !کارگر

بگونه ای که همه . گره کور جنبش چپ ایران را، به سطح کشانید و بتمامی آشکارساخت

 .(درباب مبانی چنین موضوعی، تعمق کنند تا رامجبورکرد

تشکل »زمان ظهورایده  نبش چپ نه فقط ازآن گردابی که فعالین ج بعبارتی دیگر،

کنون قادربه نجات ازآن نیستند، ازسوی تا ۵7بلکه از سالهای انقالب « ضدکارمزدی

 !مغرضانه به گردن لوکاچ می افتد اینچنین نابخردانه و آذرین و

و  -یكبار دیگر بر لوکاچ « بیراهه سوسیالیسم»مضافاً، سردبیر بارو در همان نوشته 

 :می تازد -گرامشی نیز  اینبار به

سالهاست كه بسیاری از سازمانهای چپ افراطی و خوش نیت اروپا صعود »

 خود آگاهی»و جنبش كارگری را به حساب كمبود  ها  رهبران رفرمیست در اتحادیه
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توضیح این امر با اتكاء به تئوریهای مبسوط .  ....توده كارگران میگذارند« قاتیطب 

ای با تئوریهای  و ظرف ده سال گذشته بطور فزاینده)وكاچ و گرامشی و پیچیده امثال ل

دراین نظرات سلطه ی . انجام میگیرد تا نظریات كم عمق خود ساخته (پسامدرنیستی

، برذهن کارگران چنان «گفتمان مسلط»، یا«هژمونی طبقه حاکم»، «آگاهی کاذب»

گیرد؛ یعنی این نقطه ی تئوری مارکس قرارمی که نقطه مقابل بنیاد جایگاهی دارد

آغازمارکس که عامل وحامل تاریخی سوسیالیسم درجامعه سرمایه داری بطورعینی 

است، واین عامل چیزی نیست جزمبارزه طبقه کارگرکه جلوی چشمان  موجود

 (12، ص «بیراهه سوسیالیسم».)« (مانیفست کمونیست.)ماجریان دارد

. رکس است وهم تحریف نظرات لوکاچاین سخنان آذرین، هم بمعنی کژفهمی آراء ما

دیالکتیکی  بکالمی دیگر سردبیر بارو ازنظریه مارکس تعبیری ماتریالیستی اما غیر

یعنی نادیده گرفتن نقش آگاهی سوسیالیستی وسازمان حامل آن برجنبش خودبخودی  -

 (میعنی سوبژکتیویس)لوکاچ رابه انحراف قرینه آن  بتواند ارائه میدهد تا -طبقه کارگر

حامل  این نقطه ی آغازمارکس که عامل و»:بدیگرسخن آذرین نوشته است. متهم کند

این عامل  است، و تاریخی سوسیالیسم درجامعه سرمایه داری بطورعینی موجود

، لیکن مامی «چیزی نیست جزمبارزه طبقه کارگرکه جلوی چشمان ماجریان دارد

تشکیالت سیاسی نیزباشد  زه، فاقدمارکس این بوده که اگراین مبار تعبیر پرسیم آیا

 -محسوب میشود؟ («کمونیسم کارگری»وهمان)بازهم عامل تحقق سوسیالیسم 

درشرایط غیبت حزب کمونیست، بعنوان مبارزه « مبارزه جاری»این!خیر

که امکان عبور ازمناسبات سرمایه  چرا سوسیالیستی طبقه کارگرمحسوب نمیشود

 .یافت نخواهد داری را

میتوان نتیجه گرفت که گسترش »: اهمین بحث، سردبیر بارو نوشته استدرارتباط ب

سوسیال دمکراسی  عقب راندن نفوذ گرو سوسیالیستی کارگران در گرایش ۀدامن

 (همانجا) «است؛
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لیکن من براین اعتقادم تازمانیکه این جریانات چپ عدیده واین تفرقه ی کامل، تبدیل 

نشود، سخنی  کمونیستی سراسری و واحد به فعالیتی یکپارچه تحت یک حزب

 از نیز« تفرقه» واین . نمیتواند دربین باشد« سوسیال دمکراسی عقب راندن نفوذ»از

وجود بعنوان عامل تفرقه  خالء نظریه انقالبیرفت مگرابتداً بپذیریم  میان نخواهد

به سال گذشته وهمچنان حاضر  03؛ یعنی دقیقاً همان واقعیتی که آذرین طی دارد

 .پذیرفتن آن نیست

علت نفوذ کم گرایش سوسیالیستی کارگران ونفوذ زیاد سوسیال » :آذرین نوشته است

 دمکراسی این نیست که سوسیال دمکراسی توفیق یافته ایده آل خود ازسوسیالیسم را

بلکه به این علت است . (ایده آلی که، گفتیم، مدتهاست ندارد) برذهن کارگران حاکم نماید

به معنای  تاکتیک ها و یعنی شعارها) ش سوسیالیستی ازطرح استراتژی درستکه گرای

برای مبارزه جاری طبقه کارگر، که عموماًبه عرصه مبارزه اقتصادی  (وسیع

 (همانجا)«.روزمره تعلق دارد، مدتهاست ناتوان بوده است

ل سوسیا زیاد نفوذ کم گرایش سوسیالیستی کارگران و علت نفوذ»لیکن به باورمن 

 ، این حقیقت است که سوسیالیسم مارکس اینک درسطح جهانی صرفاً «دمکراسی

 -کمونیسم هنوزبه یک جریان واقعی. بی توان است وکامال ًمتفرق و« گرایش»یک 

تبدیل نشده  -بخشنده ی پیشروترین عناصرپرولتری  اتحاد ازنظرتئوریک معتبر، و

فراگیرشدن آن درجنبش  گسترش ودرباره  اساساً  تازمانی که اینچنین نشود است، و

به بیانی دیگر، فقط پس ازآنکه حزب . کارگری سخنی هم نمیتوان به میان آورد

شد، مساله ی موانع فراگیرشدن ایده های آن دربین عموم  کمونیست واقعی ایجاد

کارگران، می تواندمطرح شود؛ به این دلیل ساده که امرمنزوی ساختن سوسیال 

 ازنظر) گری جاری، اساساً درتوان گرایش سوسیالیستیدمکراسی درجنبش کار

بلکه  ومبارزین انقالبی متفرق که هریک سازخود را میزنند نیست (تئوریک، ضعیف

 شظاهراً  اما .حزب کمونیست واقعی باشد که همانا آیدفقط ازتشکیالت منسجمی برمی
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عنی مساله بنظر می رسدکه آذرین این دوموضوع جداگانه رایکی گرفته است، ی

 !آنرا فراگیرشدنحزب کمونیست، و موضوع موانع  ایجادموانع 

مخلص کالم آنکه، سردبیر بارو سخن از آن میدارد که وجود قشر اشرافیت کارگری 

و نیزامکان مادی رفرم درسرمایه داری معاصرکشورهای متروپل، پایه مادی 

از این حقیقت مسلم، اما . آورده است برای سوسیال دمکراسی بوجود نیرومندی را

درکشورهای اروپای غربی نفوذ وسیع » :مبنی براینکه نتیجه ای غریب می گیرد

نیم قرن گذشته دامنه گسترش گرایش  در سوسیال دمکراسی درطبقه کارگر

 (همان صفحه)«کرده؛ بشدت محدود سوسیالیستی کارگری را

برای ما مطرح باشد  میتواند اینکاین بمعنی آنست که آذرین متوجه نیست آنچه که 

چرایی عدم است و نه  انترناسیونال فقدان حزب کمونیست وهمانا بررسی شرایط 

آذرین دو مرحله مختلف . فراگیرشدن برنامه های آن درعموم طبقه کارگر گسترش و

که دومی فقط پس از  -تحقق جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر پیشروی و ازفرایند

 !ایکدیگر خلط کرده استرا ب -اولی، قابل تحقق است 

طی دوره ای مانع  رفاه نسبی دراروپای غربی کنونی، میتواند بعبارتی دیگر وجود

. آن ایجاد و نه مانعاقبال و روی آوری توده ی کارگران به حزب انقالبی شود 

انگلس وجود آن  قرن نوزدهم، اواخر همانگونه که درابتدای پیدایش امپریالیسم در

می ورزد را برای انگلستان برمی شمارد ونتیجه ای  بر آن تاکیدشرایطی که آذرین 

انگلستان  حزب کمونیستدر  (موقتاً ) اپورتونیسمکه از آن می گیرد این است که 

حزب  شیوع دارد و نه آنکه نتیجه گرفته باشدکه چنین شرایط ابژکتیوی مانع ایجاد

 !کمونیست است

و حکیمی نیز، وجود سوسیال دمکراسی،  بیک کالم، آذرین و به پیروی از او پایدار

بعنوان مبنای مادی تفوق سوسیال )اشرافیت کارگری وامکان رفرم  و وجود

 لیکن . دراروپای غربی می دانند جنبش کمونیستی  را، مانع اصلی برآمد (دمکراسی
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تئوری سوسیالیستی حقیقی  غیابهردو رویکرد، آنچه راکه مد نظرقرارنمی دهند 

جنبش کمونیستی  غیابانسجام یافته درحزب کمونیست وانترناسیونال ولذا  و ومعتبر

واقعی دراستمراراین وضعیت ناخوشایند و نابسامان است؛ هر دو رویکرد وجود 

و مانعی که از طریق آن درمقابل یک کاسه شدن فعالیت مبارزین  بحران نظری

 و، این موضوع ساده راشده است را نادیده میگیرند؛ هرد حقیقی طبقه کارگر ایجاد

 بتواند (برای آنکه و) فهم نکرده اند که سوسیالیسم مارکسی پیش ازآنکه درک و

 این نیز و رامتحدکند بخش پیشروالزم است ابتداً  یابد درمیان توده کارگران نفوذ

لیکن و بویژه . مناقشه یافت مگربه واسطه حل مسایل تئوریک مورد تحقق نخواهد

ها و  را اعالم میداردكه صعود رهبران رفرمیست در اتحادیهآذرین، گویی آشکا

 !جنبش كارگری اروپا، هیچ ربطی به كمبود خود آگاهی طبقاتی توده كارگران ندارد

فقدان حزب كمونیست واقعی و بعبارتی دیگر، این واقعیت از روز هم روشنتر كه 

دچار كمبود ساخته  ، امر خود آگاهی توده كارگران اروپا راانترناسیونال پرولتری

 !حتی انکار قرار دارد و است، از نظر آذرین مورد تردید

لیکن ما می پرسیم اگر حزب كمونیست و انترناسیونال پرولتری، در امر ارتقاء خود 

آگاهی توده كارگران، هیچكاره است پس چه نوع كاری را میتوان برای چنین 

 دیگر ازهمان نگرش او نیست که درواینکه آیا این جلوه ای  -تشكیالتی تعریف كرد؟

چرخ »قه کارگر، حزب کمونیست راهمچون پیشروی جنبش سوسیالیستی طب مسیر

 تلقی می کرد؟ -نبودش توفیری نمیکند که بود و -«پنجم

در باب مفهوم « مبسوط و پیچیده امثال لوكاچ»وسرانجام آنکه، اگر آذرین با بحث 

 ، مشكلی داردشكل میانجیمونیست بمثابه دیالكتیك درونی آگاهی طبقاتی، و حزب ك

نقد ای مسئوالنه به  ، پس چرا بگونه!(این مباحث هیچ نفهمیده است از زیرا دارد که یقیناً )

 پردازد؟ نمی مشخص آن

 در « بیراهه سوسیالیسم»شود نویسنده  كه مشاهده می به عبارتی دیگر و همانگونه 

431 



   

 

آذرین به لوكاچ، بهیچ « تاختن»تازد؛ اما  اش، دوبار به لوكاچ می همین یك نوشته

وجه به معنی نقد حقیقی و مسئوالنه نیست چرا كه هیچ چیز و مطلقاً هیچ چیز 

ای مستند و مستدل مورد نقد و بررسی قرار نمیدهد تا ضعف  مشخصی را بگونه

معینی در آراء لوكاچ را برای خواننده خویش تبیین كند و امر ارتقاء فكری را 

 .ودموجب ش

بدیگرسخن هیچكس مخالف نقد دیدگاههای لوكاچ نیست به شرطی كه عناصر 

مشخصی از تفكر او مورد نقد مستدل ومسئوالنه قرار گیرد، یعنی دقیقاً همان كاری 

و نیز نگارنده این سطور، انجام  (شاگردان لوكاچ)كه جان ریز و ایشتوان مساروش 

 انقالبی را های فکری پرمایه آن اندیشمندبعبارتی منتقدین لوکاچ، فعالیت . اند داده

از چنین خصوصیاتی برخوردار نیست  منکرنیستند؛ اما برخورد آذرین به لوکاچ،

خاصیت، بزعم خویش اساساً  محتوا و بی بلكه كوشیده است بتوسط كلی گویی های بی

تاریخ »و كل مفاهیم مطرح شده درکتاب پرآوازه ی « خط بكشد»برروی نام لوكاچ 

 .را طرد كند« گاهی طبقاتیو آ

از اینرو برای این حمالت میان تهی آذرین به لوكاچ و گرامشی، فقط یك معنا میتوان 

بویژه بیم آذرین به سبب . آنهاست« دیالكتیك»خشم آذرین معطوف به : متصور بود

 :لوکاچ میان فعالین چپ ایران رواج یابد چنین سخنانی از آن است که مبادا

به منزله یك روش فقط بیان نظری این حقیقت است كه جامعه از  چون دیالكتیك»

طرد نظری آن ضرورتاً به مفهوم گسست ... طریق فرایند تضادها تكامل مییابد

 («تاملی در وحدت اندیشه لنین»)« .اساسی با كل دیدگاه انقالبی است

دل آری، به خاطربیان یکچنین سخنانی ازسوی لوکاچ است که سردبیر بارو ازوی 

كند و « سم پاشی»، علیه او«پاپوش دوختن»چرکین است و میكوشد حتی بتوسط 

سازد و این مبارزین را « آلوده»ذهن فعالین چپ ایران را نسبت به كل مباحث وی 

 نیزباید خوانده و فهمیده « تاریخ و آگاهی طبقاتی»حتی از نزدیك شدن به این فكر كه 
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 و مرّوج ماركسیسم   اساسی مسائل فسر توانمند م لوكاچ  چرا كه . شود، دور كند

 بوده وکتاب او ازتأثیرگذارترین آثارسوسیالیسم علمی پس ازمارکس و« دیالكتیك»

سردبیر . انگلس است و آذرین درست با همین موضوع شدیداً دچار مشكل میباشد

 کشانده که نه فقط وضعیت اسفبارکنونی جنبش بارو کاراین مضحکه اش رابه آنجا

ایران را  ۵7ونقصان های جنبش چپ سالهای  بلکه تمامی ضعف ها کارگری اروپا

 !!از لوکاچ می اندازد نیز به گردن تاثیرپذیری آنها

دیالكتیك زدایی »اش مبنی بر  در تحقق پروژه« بیراهه سوسیالیسم»بله، نویسنده 

 كرده و اش را با دقت تمام انتخاب ، هدفهای مورد حمله«ازافکار انقالبیون چپ

آنكه با لوكاچ و  زیرا گرامشی بی. ازهمین رو به آنتونیوگرامشی نیزحمله ور میشود

یابد كه  به مسائلی دست می (و در زندان)ای مستقل  عقاید او آشنا باشد، خود به گونه

تاریخ و »همان مسائلی است كه خطوط اساسی آن در  -با كمی تفاوت اما در واقع 

تر روش دیالكتیكی  تأكید و تشریح مجدد و گسترده: مده استلوكاچ آ« آگاهی طبقاتی

 .ماركس، و توصیف تناقض درونی آگاهی طبقاتی پرولتاریا

بدگویی آذرین به لوكاچ و گرامشی را صرفاً میتوان غرولندی  نتیجه آنكه، اشاره و

واینکه آنچه . ارزش وبرخوردی غیرمسئوالنه تلقی نمود و نه یك نقد جدی بی

قرار دارد این است که سردبیربارو با  ت ِاین غرولندها واین سم پاشی هادرپس ِپش

اینک و  گرامشی رانشانه گرفته، وهمانگونه که گفتیم، لوکاچ ودیالکتیک دقت تمام، 

اش، حمالت ِخود به ذات «نیمه انقالبی ونیمه ضدانقالبی»برای جا انداختن مواضع

 .ه استمارکسیسم یعنی جزء فلسفی آن را، شدت بخشید

آنهم . ای تمام عیار است اما طرد و وازنش ِغولی چون لوكاچ، واقعاً مضحكه

زمانیکه این کار از سوی كوتوله فكری رقت آوری انجام شود كه طی سی سال 

تضاد » و « تنش » است كه نه فقط هنوز فرق میان « سوء رشد»گذشته چنان دچار 

 مارکسیسم کجاست و « سطح ِ » شده که فهم نمیكند بلکه حتی متوجه ن را « دیالكتیكی
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 !ی آن کجا« پایه » 

به اندازه  پیامدهای ویرانگرآن، درنوشته حاضر درباب بالهت های فکری آذرین، و

وی، این نکته نیز قابل ذکر است که « خردگریزی ِ » لیکن در امر . کافی سخن گفتیم

زد، فهرست بلند باالیی از آثار او آنگاه كه به دفاع از لنین، به جدل با حكیمی میپردا

داشته « دفترهای فلسفی»ای هم به  آنكه كوچكترین اشاره ارزش لنین ارائه میكند بی با

باشد چرا كه آذرین این محصول درخشان دو سال پژوهش تمام وقت لنین را، 

یا به عبارتی، سردبیر بارو لنین را دوست میدارد لیكن بشرط ! نمیداند« كارساز»

 !اش« ترهای فلسفیدف»طرد 

لنین، اگربتنهائی « دفترهای فلسفی ِ» آذرین نسبت به  بی توجهیبکالمی دیگر، 

 صورتیکه آنرا در در درنظر گرفته شود، میتواند حاوی معنای خاصی نباشد؛ اما

 فلسفه و از« ارزش زدایی »یعنی کوشش درجهت   -ارتباط با خط سیرفکری او

 !خواهد شد« معنادار » آنگاه کامال ً  ریم،درنظر گی -متدولوژی مارکسیستی 

حجت تمام کرده است که  نکته بعدی آنکه آذرین درابتدای جزوه اش ابراز داشته و

این سخن  و. نمی داند« کارساز»آنرا متدولوژیک ندارد زیرا بررسی فلسفی و قصد

هیچگونه « تشکل ضدکارمزدی »واقع بمعنی آنست که ازنظر وی ایده وطرح   در

وصرفنظر ازاینکه سرتاسردفتر  -حال . و مبنای فلسفی ومتدولوژیک ندارد خذمأ

که اگراینگونه  این سوال پیش میآید  -حاضر بطالن چنین رویکردی رانشان میدهد 

حتی بصورتی گذرا و كوتاه به این مسائل  -باشدکه اومیگوید، پس چرا خودش 

و « درخود»طبقه : ه مقوله هایی چونیادآوری کنیم اشاره های آذرین را ب) پرداخته است؟

تنش میان از یكسو جنبش عینی و جاری طبقه كارگر، و از سوی » ؛ « برای خود»طبقه 

یا، به بیانهای عام و رایج، تنش میان آگاهی و جنبش، . دیگر تئوری و اعتقادات نظری

که کمی « پراکسیس» ، واشاره او به مفهوم«تئوری وپراتیك، عین و ذهن،  و نظایر اینها

 (.جلوتر به آن خواهیم پرداخت
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باید بحساب التقاط  را« یک بام و دو هوا » یک پاسخ به این سوال اینست که این 

فلسفی و »آنجائیكه در شرایط كنونی، تحلیلهای  از آنکه، پاسخ دیگر. گذاشت

موضوعی است كه درسطح عمومی مبارزین چپ ایرانی مطرح شده و « متدولوژیك

اند، آذرین  ه بحث و تفكر در باب مسائل اساسی و بنیادی ماركسیسم تمایل یافتهآنها ب

شده است، ولذا باید « جو گرفتگی فلسفی »نیز علیرغم میل ِخویش دچار نوعی  

به  -!است« صاحب نظر»خودی نشان بدهد و وانمود كند كه او نیز در این عرصه

، میكوشد نشان دهد «ای ظهعرض اندام لح»عبارتی دیگر، آذرین از طریق این 

شان، به  همانگونه كه ماركس و انگلس پس از تسویه حساب با وجدان پیشین فلسفی

را « مرحله مقدماتی»مطالعه و بررسی جامعه سرمایه داری پرداختند، وی نیز آن 

 !از سر گذرانده و دیالكتیك را فهم كرده است

بوط میشود، شاید بتوان هر های سیاست و اقتصاد مر اما تا آنجائی كه به عرصه

جا زد و بخورد « رویكرد ماركسیستی»ارزشی را به عنوان  تئوری مغشوش و بی

ربط و نادرست،  ای بی ای و گاه حتی كلمه دیگران داد؛ لیكن در عرصه فلسفه، جمله

بضاعتی فكری شان را چنان برمالمیكند كه راه هر  كار دست اشخاص میدهد و بی

ای نیست كه در آن، كسی  جزء فلسفی ماركسیسم، عرصه. اشدگونه توجیهی بسته ب

. آنكه رنج پژوهش و تفكر را برخود هموار ساخته باشد، سخن پراكنی كند بتواند بی

در این وادی، سخن گفتن با انگیزه خودنمایی و جلوه فروشی، رفتار بسیار 

 !بدوراست« احتیاط کاری»از  خطرناكی محسوب میشود، و

، هشیار است كه از ِصرف نوك زدن به این «بیراهه سوسیالیسم»البته نویسنده

بهتر  -زیرا او خود. ای جدی به این مباحث، داخل نشود مسائل، جلوتر نرود و بگونه

اش آگاه است و نیك میداند «فلسفی و متدولوژیك»بر ضعف تحلیلهای  -از هركسی 

ولذا ازذهنی كامال ً بكر و كه در این زمینه، تاكنون هیچ نخوانده و هیچ نیاندیشیده 

 !دست نخورده بهره مند است
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یعنی . دقت كنید« پراكسیس»در همین ارتباط، به مباحث جاری در باب مفهوم 

موضوع اساسی و بسیار با اهمیتی كه از طریق پایدار و حكیمی وارد مباحث جنبش 

رك درست وهمه کنم که آنها حتی اگر نهایتاً د نیزقید این نکته را. چپ ایران شد

صورت »جانبه ای از آن ارائه نداده باشند، كه نداده اند، لیكن به سبب آنكه چنین 

اند به رشد فكری جنبش چپ ایران، خدمت  ی مهمی را مطرح ساخته« مسأله

هستند، « مساله طرح کن » نیستند حداقل « مساله حل کن » آنها اگر  لذا اند؛ و كرده

نیز بکلی بی بهره است « حداقل»گفتارش ازاین  و تارکه آذرین علیرغم انبوه نوش

دیدیم، یعنی هنگام بررسی  تشخیص و تأکید هوشمندانه ای که  حقیقتی که قبال ً نیز آن را)

پایدار وحکیمی درباب وجود تفاوت آشکار میان رویکرد حزبی لنین ومارکس داشته اند، 

 !(.ون حرفه ایآذرین با اصطالح انقالبی« مالمکتبی»ودرعوض، برخورد

اگردرجنبش چپ ایران، قراربراین میشدکه هرکس به تناسب واندازه ی دانش خویش 

 !سکوت سنگین آقای آذرین مواجه میشدیم آنگاه با سخن بگوید،

وی در باب حكیمی . توجه کنید« پراکسیس» آذرین به مفهوم حال به نحوه برخورد

  :نوشته است

 («بیراهه سوسیالیسم»، ۵7ص ! )«"پراكسیس" برداشت منحصر به فرد او از مقوله»

حكیمی، چه نوع « برداشت منحصر بفرد ِ »آذرین پرسید که این  از لیكن باید

آذرین استنتاج « نوك زدن ِ »برداشتی است و چه معنایی میتوان از این اشاره و

 !مطلقاً هیچ -كرد؟

 را و چگونهچحكیمی « برداشت منحصر بفرد»سردبیر بارو توضیح نمیدهد كه این 

تعریف ماركس از این مقوله چیست، تا بدین وسیله چیزی بر دانش  غلط است و

 .خوانندگانش بیافزاید

، «پراكسیس»در یك سخن، آذرین در باب مباحث حكیمی و پایدار در باب مفهوم 

 چرا كه هر . و مواظب است كه چیزی بیشتر نگوید« می پراند» فقط همین حرف را 
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 و طبقه میان علم  دیالكتیكی ارتباط در باب  بحث  پای  ی آن، در واقع واكاو گونه 

كارگر، تئوری و پراتیك، فلسفه و انقالب را به میان میكشاند كه آذرین علیرغم 

پرمدعائی اش، تاکنون چیزی از آن سردرنیآورده واساساً مایل نیزنیست که چنین 

 !مباحث با اهمیتی درجنبش چپ ایران، مطرح شود

یك كالم، فقر و فقدان باور و اعتقاد به نقش فلسفه ومتدولوژیِ  ماركسیستی، آذرین ب

بست  را طی سی سال گذشته، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، با شكستها و بن

با این وجود . های جدی و پی درپی مواجه كرده و لطمات بسیاری به او زده است

است؛ محدودیتی كه مربوط به موضع و  وی هنوز زندانی این محدودیت تفكر خویش

داری  جایگاه خرده بورژوازی در بینابین دو طبقه اصلی و متخاصم جامعه سرمایه

آذرین، همانگونه که می بایست،  حزب سازیبعبارتی دیگر، دوپروژه . میباشد

تشکل  درباب ایجاد وضعیت ِبدترازآن، مربوط به طرح های او. درهوامعلق ماند

 :اینگونه بیان می دارد که امیرپیام شجره ی فضاحت بارآنرااست  توده ای

ای، كه از  به عنوان مثال به سیر نظرات خود آذرین در رابطه با تشكلهای توده»

 :ترین هاست، توجه كنیم كه از چهار مرحله طی شده است جمله فرموله

ری به مرحله اول، نزدیك به دو دهه در دو حزب سیاسی ایران، او به شورای كارگ

این آلترناتیو سر سوزنی مایه . ای كارگران معتقد بود عنوان آلترناتیو تشكل یابی توده

عملی پیدا نكرد و تماماً تبدیل شد به موضع ایدئولوژیك یك حزب برای ایجاد تمایز با 

آذرین بدون هیچگونه نقد و تحلیلی آنرا كنار گذاشت و آلترناتیو . دیگر جریانات

 .شورا غیب شد

است كه وی طی تحلیلی از تحوالت « چشم انداز و تكالیف»له دوم، بحث كتاب مرح

پی برد و برای دفع خطر آن، « رفرمیسم جدید»اقتصادی ایران به پیدایش یك 

آذرین بدون هیچگونه . خواستار ایجاد تشكلهای كارگری بر پایه همكاری طبقاتی شد

 ای بر پایه همكاری تشكل توده نقد و تحلیلی مسئله خطر رفرمیسم جدید و خط ایجاد
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 .طبقاتی را كنار گذاشت 

مرحله سوم، طی تحلیلی از اوضاع سیاسی ایران از یكسو به اهمیت مبارزه برای 

آزادیهای دمكراتیك از موضع ماركسیستی میرسد؛ و از سوی دیگر متوجه خطر 

ساس جنبش اصالحات بورژوایی كه خواهان ایجاد تشكل كارگری مستقل و بر ا

در این مقطع آذرین خواهان ایجاد تشكلهای كارگری . همكاری طبقاتی است میشود

 .بر اساس ستیز طبقاتی و مبارزه برای آزادیهای دمكراتیك است

ای كه معلوم نیست، آذرین خط حكیمی را، كه ربطی به  مرحله چهارم، طی پروسه

دو فاكتو مورد  نداشت،مبارزه برای آزادیهای دمكراتیك از موضع ماركسیستی 

 (9و  1، امیرپیام، ص«ای بیراهه تشكل توده»)«.با آن همگرا میشودحمایت قرارمیدهد و

 وجود تمامی این سرگردانیهای نظری وعملی، آذرین از رو نمیرود و لیکن با

. طی سی سال گذشته معرفی میکند« مارکسیسم انقالبی»همچنان خود را سخنگوی   

آنگاه که کارنامه اش فاقد هرنوع نمره ی  ل نیز،درصورتیکه حتی یک بچه محص

، «شاگردممتاز بودن»ادعای  قبولی باشد، میتواند وخامت اوضاع را درک نماید و با

 !به شعورمخاطبین خویش توهین نکند و نمک بر زخم آنان نپاشد

 :یک نکته دیگر باقیست وآن اینکه آذرین نوشته است

مشابه  محسن حکیمی، برخالف مواردپیدایش نظرات غریبی امثال نظرات » 

سوسیالیسم وجنبش کارگری . تاریخی، نشانه ی دوران پیشا تاریخ سوسیالیسم نیستند

 («بیراهه سوسیالیسم»)«.درایران اکنون صدسال سابقه دارد

 :این سخنان آذرین نیاز به بررسی ازجوانبی مختلف دارد

یچ وجه نظرات برخالف آنچه که آذرین متصوراست نظرات حکیمی به -2

چه، نظریه ای که رهبری و پیشبرد جنبش انقالبی طبقه کارگر . نیست« غریبی»

 کارگری توده ایبسوی سوسیالیسم وامحاء مناسبات سرمایه داری را، ازتشکل 

 اساساً نیاز به وجود  باشد و در این راستا متوقع می (تشکلی که حزب کمونیست نیست)
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توهمی است که درسطح جهانی وازابتدای پیدایش جنبش  انکارمیکند، چنین حزبی را

 -آنارکو» برای مارکسیستها با نام وجود داشته و -آن  وبعنوان همزاد -کارگری

 ،(یا، سندیکالیسم چپ، سندیکالیسم آنارشیستی، سوسیالیسم آنارشیستی) «سندیکالیسم

رویزیونیستی شده، بهیچ وجه  وانگهی، باید دانست که جریان یاد. شناخته میشود

محسوب نمی شود، بلکه جریانی پیشا  (نوعی مارکسیسم و در درون مارکسیسم)

ظهور مارکسیسم نیز علی الدوام به حضور خود  مارکسیستی است که پس از

 اما میزان ضعف یا قّوت آن درجنبش کارگری، بامیزان ضعف و. استمرار میبخشد

 نابراین آذرین دچارب. قدرت جریان مارکسیستی رابطه ای معکوس دارد

این قبیل »: مینویسد« کارمزدی تشکل ضد» سوبژکتیویسم است آنگاه که درباره ایده

 (۵1همانجا، ص) «.نظرات درهیچ واقعیت تاریخی و اجتماعی ریشه ندارد

 آن اینکه قبل از و. نیست« غریب»اصالً  نیز یک جهت دیگر نظرات حکیمی از -1

دست از پیگیری آن  طرح ساخته بود واینک نیزآذرین مبانی آنرا م حکیمی، خود

قایل شدن به پیش شرط های ایدئولوژیک برای  گواه بارز آن، همانا. برنمی دارد

مخلص کالم، آذرین به جای آنکه نظرات حکیمی را،  -!تشکل توده ای است ایجاد

 آن در عقبه ذهنینیز درارتباط با  و شرایط تاریخی جنبش کارگریدرارتباط با 

بی »یعنی  -« غریب»بررسی قراردهد، این نظریه را بش چپ ایران موردجن

و مبتذل « فیلم نامه هندی»جلوه میدهد و بدینسان یک  -« خلق الساعه»و « ریشه

آذرین چنان ساده لوح است که گویا تصور میکند که این  -!دیگر ارائه میکند

یافت، اگرحکیمی  نمی (نسبی) هرگز درایران ظاهرنمیشد و برآمد« غریب»نظریه

 !ازمادر زاده نمیشد

بکالمی دیگر، قبال ً نشان دادیم که آذرین به همه مبارزین چپ انقالبی توصیه کرده 

کاری نداشته باشند؛ « تشکل ضدکارمزدی» بودکه به مبانی فلسفی ومتدولوژیک ایده

 حال می بینیم که حرف او اینست که بطورکلی هرکوششی برای سنخ شناسی آرای  و
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، (عقبه ذهنی اش، شرایط اجتماعی اش،ه یابی نگرش فلسفی ومتدولوژیک اشریش) حکیمی

 فقط به این سبب در« کارمزدی تشکل ضد» کوششی اساساً بی معناست زیرا ایده

 دچارمشکل بوده و« حرفه ای»و « انقالبی»شد که حکیمی با دو لغت  ایران ظاهر

 !!معنای آنها رافهم نکرده است

، «بی راهه سوسیالیسم» این موضوع که آذرین درنوشته خود موسوم بهوانگهی، 

نیز برای او  حکیمی، این مصرف را و پایدارصرفاً ازحکیمی نام برده است ونه از 

، تنها مربوط به تراوشات ذهن یک «تشکل ضدکارمزدی»که وانمود کند ایده دارد

محسوب نمیشود  ن فکریجریااست یعنی این ایده بهیچ وجه یک  (یعنی حکیمی) نفر

 !ولذا چندان قابل اعتنا نیست

کارگری درایران اکنون  عینیجنبش  (وهمانگونه که آذرین میگوید) بدون تردید -0

است که جنبش سوسیالیستی بمعنی  اگر وی براین اعتقاد دارد، اما سال سابقه  صد

 -کارگری نیرومند در درون جنبش  یعنی وجود حزب کمونیست واقعی و -دقیق کلمه

سال سابقه دارد، بد نیست توضیح دهدکه درباره کدام برهه از تاریخ  اکنون صد

آیاهم اکنون که بیش از ده سازمان خرده  -کدام حزب مشخص سخن میگوید؟ ایران و

 - ۵7اینکه سالهای انقالب  یا -هستند را مدنظر دارد؟«سوسیالیسم»بورژوا مدعی

نامیده « سوسیالیسم خرده بورژوایی»رها آنها رایعنی سازمانهایی که خود ِآذرین با

 یاجنبش چریکی پیش از آنرا؟ -را درنظردارد؟ -است 

، «سوسیالیسم درایران اکنون صدسال سابقه دارد»اینکه سردبیر بارو گفته است  -4

حزب  فاقد کارگری یعنی جنبش خودبخودی و عینیبمعنی آنستکه وی جنبش 

همان  -را  ۵7قطع کردن شریان نفتی درسال»آنجمله  و از -کمونیست واقعی 

گفته  نا -!، تلقی می کند«برای خود » و طبقه«  کمونیسم کارگری»و « سوسیالیسم»

 نیز، بدون شک طی صدسال گذشته، آراءمارکس و که به نظر نویسنده حاضر نماند

 و بر آن تأثیرگذار بوده است  داشته  جنبش کارگری ایران حضور لنین در انگلس و
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که به نظریه پردازی واقعی  جزئی بود وبه نحوی نبود امری سطحی و این تأثیر، اما

 هرگز ریشه های اندیشگی محکمی در سوسیالیسم علمیبعبارتی . وکارآمد منجرشود

. کند هنوز ندارد ولذا نمیتواند نقشی جدی درجنبش کارگری ایفا ایران نداشته و

بمعنی پراتیک « عمل»رداخته نمیشود زیرادردوران حاضرنیز، به عمق اندیشه پ

 -دیدیم (دیگران و و مدرسی، تقوایی، پایدار) همانگونه که درآذرین - تهی ازخرد

همچنان ارجح است؛ واینکه چپ ایرانی به موازات پرداختن به عمل، درصدد 

تئوری پروری وشکلگیری یک جریان فکری نیرومند نیست؛ وازفرط عالقه به 

شکل دهد وعمق بخشد،  اسی، حتی پیش ازآنکه اندیشه اش رااکسیون وعمل سی

نیزمعتقدیم که سوسیالیسم طی دهه های گذشته  بیک سخن، ما. میکند حزبش را ایجاد

توسعه نگرش هایش به  ایران وجود دارد ولیکن هنوزنتوانسته با اکنون در و

افاً ونه فقط جنبش کارگری بل مض) مقبولیت ومشروعیت ِخود درجنبش کارگری

بصورت یک جریان اجتماعی  تحقق بخشد، و (درمحافل علمی، فرهنگی وهنری

چراکه این . مرکز ثقل اش جنبش کارگری است درآید نیرومند که کانون و

است  تخیلیبلکه همچنان بصورت سوسیالیسم  علمیسوسیالیسم نه بشکل سوسیالیسم 

 !ی باشدکه یکی ازسرشت نماترین نمایندگان آن، خود آقای آذرین م

آقای آذرین تعمق کنیم که  اما، درست آن هنگام که می خواهیم دراین رویکرد

مارکسی تلقی نمی کند، ناگهان به  سوسیالیسم پیشا ایران را چراسوسیالیسم رایج در

را به کل مردود می  این سخن وی برمی خوریم که هرچه که خودش گفته بود

کنیم، وضعیت سوسیالیسم  تأکید را اگربخواهیم باقیاس تاریخی مسأله» :شمارد

دراروپای غربی، یعنی  29به یک معنا بانیمه اول قرن  12کارگری دراوایل قرن 

دراروپای غربی،  29درنیمه اول قرن . زمان پیدایش مارکسیسم، قابل مقایسه است

پایه مادی  (فرانسه بخصوص دربریتانیا، بلژیک، سوئیس و) رشدسرمایه داری صنعتی

 جنبش لودیت ها، یاقیام ابریشم بافان لیون،  و فراهم آورده بود م کارگری راسوسیالیس
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 .، نخستین بارقه های این واقعیت بودند2103یا کال ً اعتراضات کارگری سالهای 

انواع  اجتماعی، مکاتب سوسیالیستی موجود نظر چه از فکری و نظر اما، چه از 

انواع سوسیالیسم های  یا (ارتجاعی فئودالی سوسیالیسم تا حد) کارگریسوسیالیسم غیر

که پایه کارگری  حتی آنجا) جنبشهای اجتماعی تحت نام سوسیالیسم تخیلی بودند؛ و

اهداف  (بود نیروی محرکشان اعتراض سوسیالیستی طبقه کارگر به این معنا و داشتند

 ین فضادرا. به چشم اندازهای همین مکاتب رایج بود اجتماعی شان محدود سیاسی و

 توانست درتقابل نظری و 2171تا 2147درفاصله  مارکسیسم پابه عرصه گذاشت و

 خور سوسیالیستی، به جنبش سوسیالیستی کارگران تعین در گرایشات دیگر عملی با

ازاین لحاظ شبیه این دوران  12قرن  وضعیت سوسیالیسم کارگری درآغاز .بدهد

 وسیالیسم های غیرکارگری، چه ازاست که انواع سوسیالیسم های غیرمارکسی، س

چه  اگر دارند؛ و چه ازلحاظ حرکت اجتماعی، اکنون دست باال را لحاظ نظری و

 اماهمانقدر است، 2141در غنی تر ازمیراث موجود میراث مارکسیستی موجود

 (، تأکیدازمن است11، ص«چشم اندازوتکالیف») «.بود 2141 بالقوه است که در

انواع سوسیالیسم »گردد، آذرین واقعیت دست باال داشتن همانگونه که مشاهده می

لحاظ  چه از های غیرمارکسی، سوسیالیسم های غیرکارگری، چه ازلحاظ نظری و

را که یکبار از درب جلوبیرون  درشرایط کنونی، یعنی آنچه « حرکت اجتماعی

 !!میکند رانده بود، اینک مخفیانه ازدرب عقب وارد

هرچند « بیراهه سوسیالیسم»باید بی افزایم، وآن اینکه نوشتهسرانجام مطلبی رانیز  و

که نه  واقع به نکاتی می پردازد در اما ظاهراً درنقد دیدگاههای حکیمی ارائه میشود

متدولوژی  مربوط به حکیمی است ونه پایدار؛ و از آنجمله انکار جایگاه فلسفه و

ش، حمله به لوکاچ، مقابله سیطره سوسیالیسم پیشامارکسیستی برجنب مارکسیستی، رد

را حزب ناقص الخلقه تلقی  «کمونیسم کارگری»بارویکردی که جریان موسوم به 

 به کسانی که سخن ازلزوم« کنفرانس وحدت»ساختن اتهام طرفداری از میکند، وارد
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 تشدید و مضاعف نمودن تالش برای غلبه برپراکنده گی مبارزین چپ و ایجاد 

 .سیس حزب کمونیست واقعی بمیان آورده بودندوحدت نظری درجهت تأ

 پایدار آذرین به حکیمی و بمعنی انتقاد بله، کامال ً واضح است که هیچیک ازاینها

وآن گرایش نیز بخوبی . داشت نبوده، بلکه مقابله با گرایش دیگری را مّد نظر

ربط مباحث اش، معطوف  و ، براساس خط «حمالت بی مخاطبِ »میدانست که این 

آنهاست  ازخالل چنین کلماتی با «بیراهه سوسیالیسم»نویسنده جزوه  ه آنان بوده وب

، رخ نمای این «بیراهه سوسیالیسم»بعبارتی دیگرمحتوای جزوه. که سخن می گوید

داشته باشد، نگران  حکیمی را حقیقت است که سردبیربارو، بیش ازآنکه دغدغه نقد

 .گرایش سیاسی دیگری است

چندان هم بی مورد نبوده وآذرین « نگرانی»نشان داد که این  لیکن گذشت زمان

 !سرزنش نخواهدکرد که هیچکس از بابت آن، وی را مطمئن باشد اینک میتواند

« بسیارطوالنی»سر عمرسیاسی ِ  میان تمامی پیش بینی هائی که آذرین در سرتا در

چراکه شّم  -!دآم این یکی بود که عاقبت درست ازآب در اش انجام داده است، تنها

می افتد که پای موقعیت شخصی اش ، تنها آنجائی درست  بکار«االخانآقاب» سیاسی ِ

 !درمیان باشد

 

 حکیمی کالم آخر با آقایان پایدار و

در اینجا پیش از پرداختن به ابهاماتی كه به اعتقاد من در نگرش پایدار وجود دارد، 

جنبش طبقه کارگر در دوران الزم است تا شرحی در باب وضعیت ماركسیسم در 

چه، ظاهراً آنچه برای پایدار و حكیمی هنوز روشن . ماركس و انگلس ارائه دهیم

، یا «گرایش»شامل میگردد كه سوسیالیسم علمی ابتدا صرفاً یك  نیست این حقیقت را

در تقابل  -به عبارتی دقیقتر، صرفاً یكی از گرایشات مختلف در جنبش طبقه كارگر 

 هنوزبوده ولذا  -دورینگ و دیگران های باكونین، بالنكی، پرودن، السال،با رویكرد
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بر  - (ماركسیستی)لیكن این گرایش . بر این جنبش، تبدیل نشده بود به جریان غالب

. طی یك روند توانست به جریان مسلط تبدیل شود -بستر مبارزه طبقاتی پرولتاریا 

كه  -و احزاب مشابه در اروپا  (S.P.D) لذا حزب سوسیال دمكرات كارگری آلمان

گی درونی جنبش كشور خود غلبه كنند و آن را یك  هركدام قادر میشوند بر پراكنده

این . در واقع محصول پیشرفت همین روند یاد شده تلقی میشود -كاسه و متحد نمایند 

 میكند گویائی آن را به دو دوره تقسیم ای است كه لنین در تفسیر ساده و همان پروسه

 :و مینویسد

این آموزش فقط یكی . در آغاز دوره اول، آموزش ماركس بهیچوجه تسلطی ندارد»

در این دوره . العاده كثیر سوسیالیسم را تشكیل میدهد از فراكسیونها یا جریانات فوق

شكلهائی از سوسیالیسم مسلط است كه از لحاظ سیاسی با اصول نارودنیكی ما 

در »: وی ادامه میدهد. «بردن به پایه مادی جریان تاریخپی ن: خویشاوندی دارند

تر و ناكاملتری منجر به  تمامی كشورهای دیگر اروپا هم یك سیر تكاملی بغرنج

اواخر دوره . استقرار همان جامعه بورژوایی كه از پیش تركیب یافته است میگردد

زائل ماركس  دوران طوفانها و انقالبهاست و سوسیالیسم ماقبل (2172-2141)اول 

انترناسیونال اول : مستقل قدم به عرصه وجود میگذارند پرولتاریاییاحزاب . میگردد

 «.و سوسیال دمكراسی آلمان

-2171)به دوره دوم  (2172-2141)لنین در ادامه، و درباره گذار از دوره اول 

 :مینویسد( 2934

حیث پایه خود  همه جا احزاب پرولتاریائی كه از...  (2934 -2171)دوره دوم »

سوسیالیستی هستند تشكیل میشوند و طرز استفاده از پارلمانتاریسم بورژوایی، طرز 

های كارگری  ایجاد مطبوعات روزانه خود، مؤسسات تعلیم و تربیتی خود، اتحادیه

آموزش ماركس پیروزی كامل بدست میآورد . خود و كئوپراتیوهای خود را میآموزند

 پرولتاریا، آمادگی برای نیروهای  انتخاب و جمع آوری جریان . گیرد دامنه میو 
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مقدرات تاریخی آموزش كارل »)« .الدوام پیش میرود نبردهای آینده بتاّنی ولی علی 

 (2920، مارس «ماركس

لیكن روند سیادت ماركسیسم بر دیگر گرایشات موجود در جنبش كارگری، چنان با 

ماركسیسم و »ای دیگر در مقاله   اً و بگونهاهمیت است كه لنین چگونگی آن را مجدد

 :مورد بررسی قرار میدهد« رویزیونیسم

ولی در بین آموزشهایی هم كه مربوط به مبارزه طبقه كارگر میباشد و اكثراً در »

. بین پرولتاریا رواج دارد، ماركسیسم ابداً و بهیچوجه دفعتاً خود را مستحكم نكرد

با ( از سالهای چهل سده نوزدهم)یت خود ماركسیسم طی نیم قرن اول موجود

در نیمه یكم سالهای چهل . تئوریهایی كه از اساس با آن دشمن بودند مبارزه میكرد

سفی بودند آلیسم فل ماركس و انگلس با هگلی های چپ رادیكال كه پیرو نظر ایده

اواخر سالهای چهل در رشته آموزشهای اقتصادی  در. تصفیه حساب نمودند

سالهای پنجاه این مبارزه را سرانجام . آغاز میگردد -علیه پرودونیسم  -ی ا مبارزه

متظاهر شده  2141انتقاد از احزاب و آموزشهائی كه در خالل سال طوفانی : میدهد

ای  در سالهای شصت مبارزه از عرصه تئوری عمومی قدم به عرصه. بودند

یسم از انترناسیونال طرد باكون: میگذارد كه به نهضت مستقیم كارگری نزدیكتر است

در آغاز سالهای هفتاد در آلمان برای مدت كوتاهی مولبرژر پرودونیست به . میشود

ولی هم . میدان میآید؛ در پایان سالهای هفتاد هم دورینگ پوزیتویست ظهور میكند

اكنون دیگر . نفوذ این و هم نفوذ آن در میان پرولتاریا دیگر بكلی ناچیز است

ن چون و چرا بر كلیه ایدئولوژیهای دیگر نهضت كارگری غلبه ماركسیسم بدو

 («ماركسیسم و رویزیونیسم»)« .میكند

من این شرح طوالنی را فقط به این سبب آوردم كه نشان دهم رخداد تشکیل حزب 

محصول واقع و احزاب مشابه اروپایی، در (S.P.D) سوسیال دمكرات كارگری آلمان

 احزاب . كارگری بوده است جنبش  انات مربوط به بر دیگر جری ماركسیسم تفوق 
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از  از یكیکمونیستی ای كه قوام گیری شان در واقع بیانگر تبدیل ماركسیسم 

و این همان . در آن، میباشد به جریان مسلطگرایشات موجود در جنبش كارگری، 

میپردازند،  واقعیتی است كه آقایان پایدار و حكیمی آنگاه كه به مخالفت با ایجاد حزب

 .دیده میگیرند آن را نا

. بنابراین امر تطور سوسیالیسم،از تخیل به علم، باجدالی دامنه دارهمراه بوده است

درهمین ارتباط، مسیری كه روسیه طی كرد تا سرانجام به تأسیس حزب سوسیال 

دمكرات منجر شد، با تفاوتهایی در شكل، اما در ذات خود با روند شكل گیری 

به  -چه، رشد سوسیال دمكراسی در روسیه . رولتری در اروپا، یكسان بوداحزاب پ

ای علنی ولذا دقیقاً مشابه  نمیتوانست به گونه -سبب وجود دیكتاتوری در آن كشور

محصول با این وجود، ایجاد حزب سوسیال دمكرات روسیه، در واقع، . اروپا باشد

: در شكل و شمایل روسی آن)خیلی روند تفوق سوسیالیسم علمی بر سوسیالیسم ت نهایی

 .، بوده است(نارودنیسم

ای كه سرانجام به ایجاد حزب پرولتری روسیه راه كشید  به عبارتی دیگر، پروسه

كه اعضای آن، سابقاً از رهبران نارودنیكها )« گروه آزادی كار»تشكیل : عبارت بود از

، و متعاقباً نقد ، در جهت وارد نمودن آراء ماركس و انگلس به روسیه(بودند

بویژه از طریق  (بمثابه شکل مشخص و روسی سوسیالیسم تخیلی) تئوریهای نارودنیكی

تكامل نظریه »و « مسائل اساسی ماركسیسم»انف همچون آثار پلخ: نقد مبانی آن

دوستان »و « داری در روسیه رشد سرمایه»و غیره، و آثار لنین همچون « مونیستی

ا این روند پیشرفت نظریه، فقط یك جنبه از فرایند ایجاد ام. و غیره« خلق كیانند؟

حزب پرولتری را نشان میدهد؛ و جنبه دیگر آن، پیدایش وسیع محافل كارگری ای 

، در جنبش (بدون سلسله مراتب سازمانی) بود، كه عجالتاً در ارتباطی افقی با یكدیگر

 .كارگری مشغول فعالیت بودند

 یدار و حكیمی وجود دارد این است كه ایشان آنگاه كه ابهام دیگری كه در رویكرد پا
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را « ای انقالبیون حرفه»حزب  فقطبه رد و نفی حزب و حزب سازی میپردازند 

« حزب سازی حزب و»آنكه حتی كالمی در نقد ایده بی مورد حمله قرار میدهند

 !درشکل مشخص حزب سوسیال دمكرات آلمان به زبان بیاورند

که آیا آنها از موضع دفاع از  واقع این پرسش را ایجاد میكند چنین رفتاری در

ساختار احزاب یاد شده  هر دوساختار حزب آلمانی به رویكرد لنین معترض اند، یا 

 واینکه پرسش تنومند اینست که چگونه میتوان برای ایجاد -را رد و نفی میكنند؟ 

آنجمله طرح  از و)ای نقشه  تشکل سیاسی پرولتاریا در دوران معاصر، هرطرح و

 با ارائه کرد بی آنکه درباره تجربه ای بس بزرگ و (را «مزدیتشکل ضدکار»

، (2924اوت  4یعنی حزب سوسیال دمکرات آلمان وچرایی وچگونگی رخداد ) اهمیت

 تفسیری و حتی کالمی بر زبان آورده شود؟

را  S.P.Dری درهمین ارتباط، هنوز معلوم نیست كه پایدار و حكیمی امر قوام گی

 -آن؟ نتیجه پس رفت ِجنبش انترناسیونال اول میدانند یا  محصول پیشرفت و تكامل

بدیگرسخن اگر این آقایان حزب سوسیال دمکرات آلمان را، نه محصول به ثمر 

نیز  و استداللهانشستن آراء مارکس وانگلس بلکه نتیجه تحریف آن میدانند، بدنیست 

 .خود را ارائه کنند مستندات

بیک کالم هنگام بررسی مجموعه سخنان پایدار وحکیمی آنچه که بنظر می رسد 

هستند و نه مخالف  انقالبیون حرفه ایآنست که ایشان ازیکسو فقط مخالف حزب 

حزب وحزب »مخالف هرگونه   ؛ وازسوی دیگر  S.P.D درشکل توده ایحزب 

رمقابل هر دو د را« تشکل ضدکارمزدی»هستند و لذا S.P.Dوازآنجمله « سازی

 !مدل حزب سازی فوق الذکر مطرح می سازند

ابهام دیگری كه در رویكرد پایدار وجود دارد مربوط به این است كه وی در باب 

 :دوران ماركس مینویسد

 واژه حزب در این ایام مطلقاً به معنی یك سازمان سیاسی مركب از مشتی عناصر »
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این دوره اساساً طبقه كارگر هیچ حزبی از در »و « دار كمونیسم نبوده است داعیه

سنح احزاب قرن بیستمی نداشته است كه قیاس آن با احزاب دیگر مورد بحث 

 (27، ص «...علیه تئوری دو تشكیالتی»)« !!باشد

و البته در اوایل آن  -همانگونه كه مشاهده میگردد گویا از نظر پایدار در قرن بیستم 

. اند بوده« ای انقالبیون حرفه»همگی به شكل حزب احزاب موجود در جهان،  -نیز 

در صورتی كه در واقع فقط روسیه بود كه از چنین الگویی پیروی میكرد ولذا دیگر 

 ( S.P.D)احزاب پرولتری جهان از مدل حزب سوسیال دمكرات كارگری آلمان 

باسه میلیون كارگر عضو، كه عضویت در  ای تودهحزب : تبعیت كرده بودند

های كارگری، بخودی خود، به معنی عضویت در حزب یاد شده نیز محسوب  یهاتحاد

از  -بجز حزب روسیه  -و اینكه حزب آلمان و دیگر احزاب اروپایی . میشد

حال . اند كه كامال ً مورد نظر ماركس و انگلس بوده است ساختاری برخوردار بوده

 مغایریاد شده را نیز،  اگر آقای پایدار نه فقط حزب روسیه، بلكه ساختار احزاب

را نشان دهد، منتها  (و یا مغایرتها)« مغایرت»نظریه ماركس تلقی میكند میتواند این 

 .ای مستند و مستدل بگونه

اند و بعید  های كارگری واقعاً وجود داشته نكته بعدی آنكه در دوره ماركس، اتحادیه

های ماركس و انگلس به  امهواز آنجمله ن)است كه آقای پایدار اسناد تاریخی مربوطه 

از  -ها  لذا مخالفت با نفس وجود اتحادیه. را ندیده باشد (های كارگری رهبران اتحادیه

تشكل ضد موسوم به « تك تشكیالتی»و طرح ایده « دو تشكیالتی»طریق رد تئوری 

 چه معنایی میتواند داشته باشد؟ - كارمزدی

و مخالف وجود « تشكل ضد كارمزدی»به دیگر كالم، اگر ماركس به دنبال ایجاد 

های كارگری را  بایست كوشش میكرد تا اتحادیه بود، بنابراین یا می« دو تشكیالت»

تلقی « تشكل ضد كارمزدی»های كارگری را بمنزله  منحل كند، یا آنكه همان اتحادیه

 قابل  دلیل ِ وجود دارد و نه « آن»سند تاریخی ای برای  صورتی كه نه  در. میكرد
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 !«این»ذکری در جهت 

 2924البته فعالیت انقالبی آن یعنی تا پیش از ) S.P.Dنكته دیگر آنكه، در دوره فعالیت 

اند؛ منتها  های كارگری وجود داشته ، هم حزب مزبور و هم اتحادیه(مورد نظر است

به این ترتیب كه كارگران عضو هر یك از آن دو تشكیالت، همزمان در دیگری نیز 

. «متمایز»و دو رهبری « متمایز»یعنی دو ساختار تشكیالتی . اند داشته عضویت

های  اتحادیهمگر آنكه پایدار مدعی شود كه لوکزامبورگ و كائوتسكی، رهبران 

 !سوسیال دموکرات آلمان  حزباند و نه رهبران  بوده كارگری

دو » لذا این وضعیت، بیانگر چیز دیگری نیست بجز وضعیت طبقه كارگر در حالت

نبود وحدت و وجود درجه های متفاوت در »: چراکه بقول لوکاچ. «تشكیالتی

روشنی و ژرفای آگاهی طبقاتی افراد، گروه ها و الیه های مختلف پرولتاریا، جدائی 

 (011، ص«تاریخ وآگاهی طبقاتی»)«.می سازد ناگزیر طبقه را سازمانی حزب و

میان حزب « تمایز»لمان نیز، این به عبارتی دیگر، نه فقط در روسیه بلكه در آ

وجود داشته و  (ای غیرحزبی به عنوان تشكل توده)های كارگری  كمونیست و اتحادیه

 -با این تفاوت كه در روسیه . ، جاری و ساری بوده است«پدیده دو تشكیالتی»این 

چه، وجود . تمایز یاد شده پررنگ تر از آلمان، بوده است -بر طبق نظریه لنین 

ق در روسیه لزوم مخفی ماندن حزب انقالبی را طلب میكرد ولذا امكان آن نبود اختنا

، و مهمتراز آنها به عضویت حزب مخفی نیز درآیند؛  كه كل كارگران ِعضو اتحادیه

لنین با انگیزه كاهش تهدید رویزیونیسم، خواستار سختگیری بیشتری نیز در شرایط 

مدخل ورودی کارگران فاقد  جرا واست که م یعنی درصدد. عضویت حزب میگردد

آگاهی سوسیالیستی به حزب سیاسی را باریک وکنترل کند، وبه تعبیری، غشاءحائل 

 .حدودی ضخیم ترسازد حزب را تا و میان اتحادیه ها

این  ، با«دوتشکیالتی»الزم به ذکراست که مخالفت مستمرآقای پایدار با تئوری

 انجمن ها،  اتحادیه ها،...»: که نوشته است درابطه دار درباب اتحادیه ها او رویکرد
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یک پایه ی ....همگی وظیفه ی اجرای دیکتاتوری سرمایه رابعهده دارند....سندیکاها

 «.اجرا و استمرار نظم سرمایه وابزارتمکین توده های کارگر به این نظم هستند

اندازه کافی من درباره بطالن این نظر، به . (01، ص«سوسیالیسم، سیاست ومدنیت»)

 یادآوری کنم که بدون تردید فقط این نکته را دراین نوشته سخن گفته ام لیکن دراینجا

بود،  نظم سرمایه داری نخواهد از مبارزات اتحادیه ای کارگران هرگزقادربه عبور

دستگاه  نادرستی است اگرگمان کنیم که اتحادیه های مزبور یکی از فکر این وجود با

بطی به این نگاه آقای پایدار، نه ر لذا. هستند«اتوری سرمایهاجرای دیکت» های

 حکیمی هنگام مواجه شدن با و بهت زدگی پایدار) واقعیت جنبش کارگری دارد

 رویکرد نه ارتباطی با ، و!(مبارزات سندیکای شرکت واحد را بخاطر بیآورید

 .انگلس مارکس و

که درآن هم  تجسم کنید رابه سخنی دیگر و برای روشن شدن این مسأله، شرایطی 

؛ (واقعی)وهم حزب کمونیست  دارد اتحادیه های کارگری مستقل وسراسری وجود

 چشم انداز ازوضعیت روز و)این حال، حزب سیاسی بخوبی قادراست تحلیل هایش  در

را، ازطریق هزاران تن ازاعضای خودکه عضو اتحادیه هانیزهستند، دائماً  (جامعه

یعنی بکوشد تا مبارزه روزمره کارگران رابه هدف . پمپاژ کندبه درون اتحادیه ها 

زند، بکوشد با آگاه سازی پایه ی این اتحادیه ها مانع سازشکاری  نهائی شان پیوند

بویژه . گردد (یاجناحی ازبورژوازی) رهبرانشان و تبدیل آن به دنبالچه ی بورژوازی

ر بار گرانی روزافزون خم زی کل آن ایران و تمامی اقشار طبقه کارگرآنکه کمر 

واینکه همه میدانیم که دستیابی به . اهمیتی است شده ولذا رفرمیسم فاقد پایه مادی با

تحقق نمی « یک روزه»بصورت  ، کارساده ای نیست و«فرضی»این وضعیت ِ 

 .اما، این یگانه نقشه ی راه است. پذیرد

علیه تئوری دو »موسوم به درهمین ارتباط پایدار مثل همیشه و اینبار در جزوه خود 

  -به طرفداران ایده حزب انقالبیون حرفهكوشش مبسوطی نشان داده تا« ....یتشكیالت
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مبارزه كارگر علیه جنایات برتافته از عمق رابطه خرید و فروش »: ای بقبوالند كه

ه ی علی بدیل و فاقد درایت ژرف طبقاتی باالخره مبارزه ا افق و بی نیروی كار ولو بی

 (20ص )«.داری است سرمایه

در پاسخ باید بگوییم در صحت این موضوع كه جنبشهای مورد نظر آقای پایدار، 

لیكن اختالف . هستند ما باوی هیچ اختالف نظری نداریم داری ضد سرمایهجنبشهای 

، چنین جنبشهایی علیرغم (وهمانگونه که گفتیم) آورد كه از نظر ما آنجایی سر برمی

داری  اند، اما قادر به عبور از چارچوب مناسبات سرمایه ایه داریآنكه ضد سرم

داری هستند لیكن در  به عبارتی دیگر، ما معتقدیم این جنبشها، ضد سرمایه. نیستند

داری،  چه، فراخیزی از مناسبات سرمایه. داری محدوده ی مرزهای همان سرمایه

از طریق عامل ذهنی  داری، مستلزم آن است كه این جنبشهای عینی ضد سرمایه

یعنی آگاهی سوسیالیستی، تقویت و تكمیل شود؛ مستلزم آن است كه این جنبشهای 

بیك . عینی، به واسطه ی حزب مسلح به سوسیالیسم علمی، هدایت و رهبری شوند

« خصلت ضد سرمایه داری»كالم، ما با رویكردهایی كه فقط به این خاطر دم از 

« كمونیسم كارگری»بل آن كرنش كنند و آن را همان این جنبشها میزنند كه در مقا

مانگران آن هستیم که این نظریه، کار را به . محسوب نمایند، مرزبندی داریم

 وبی وهمچون کره جن) آنجابکشاند که بگوید هر نوع جنبش اتحادیه های کارگری

 است و قطع کردن شریان نفتی درسال«کمونیسم کارگری»همان (معدنچیان انگلیس

مابیم آن داریم  -!است« برای خود»ونشانگر طبقه ی «کمونیسم کارگری»عین ِ  ۵7

مارکسیسم نه علم مبارزه طبقاتی »دبه اینکه  تبدیل شو و که این نظریه تعمیم یابد

مامخالف سیاستی دنباله روانه هستیم  -!«بلکه دقیقاً خود مبارزه طبقاتی پرولتاریاست

 آنرا پرستش کند و را مورد تاکید قرار میدهد تاانگیخته گی جنبش توده ها  که خود

 .اینست دغدغه های ما -!حزب حامل آنرا نادیده بگیرد نقش آگاهی سوسیالیستی و

 «کمونیسم کارگری»ایران را همان  ۵7 لذا هم آذرین آنگاه که جنبش کارگری سال
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 مارکسیسم نه »: تلقی میکند، وهم پایدارآنگاه که مینویسد« برای خود»وهمان طبقه  

 ، رابطه میان علم و«مبارزه طبقاتی پرولتاریاست خود علم مبارزه طبقاتی بلکه دقیقاً 

طبقه کارگر را بگونه ای نامیانجی مند درنظرگرفته اند واین به معنای درک ناقص 

 واقع از به سخنی دیگرهرچند که تئوری در. وغلط ازمفهوم مارکسی پراکسیس است

ندو دقیقاً یک چیز نیستند بلکه تمایزی دیالکتیکی نسبت به جنس عمل است اما ای

 :لذا در اینجا دو رویکرد انحرافی اما قرینه یکدیگرمیتواندسر بر آورد. یکدیگر دارند

 مارکسیسم دقیقاً همان جنبش عینی یکی این که نظریه دقیقاً همان عمل، و

 ارزات اتحادیه ای، وکه مب بعبارتی، گمان شود کارگری تلقی شود، یا (خودبخودی)

آگاهی  کلی جنبش عینی کارگری، حتی درشرایط فقدان حضور مؤثر بطور

بوده و قطع کردن « کمونیسم کارگری»سوسیالیستی وحزب حامل آن، دقیقاً همان 

 برای پیشبرد شود دو دیگرآنکه، تصور. است« برای خود» شریان نفتی، همان طبقه

متدولوژی مارکسیستی، کارساز نیست و بدینسان  مبارزه طبقاتی پرولتاریا، فلسفه و

 .دیالکتیکی میان نظریه وعمل، بکلی گسسته شود ِپیونددرواقع 

عمل، علم وطبقه  انقالب، تئوری و شده، رابطه میان فلسفه و درهر دو حالت ذکر

کارگر، بعنوان رابطه ای دیالکتیکی فهم نشده است ولذا عنصرآگاهی علمی، در 

پایدار . هم شکسته شده و فروکاسته میشودبخودی طبقه کارگر، درعینی و خود جنبش

آذرین به تناوب به هر دو رویکرد نادرست ِقرینه  نادرست اولی، و به رویکرد

 -آنها، برعمل ِناب  دو بدین ترتیب کامال ً طبیعی است که هر. یکدیگر، آلوده است

باشند « خردستیز»حتی  و« خردگریز» تکیه کنند لذا - عمل ِتهی از خرد وهوشمندی

جنس عمل است درعین حال  این است که تئوری، از زیرا آنچه که فهم نمی کنند

 .نسبت به آن قابل تمیز

نادرستی به  و به دور خود چرخیدن ها، دریک چنین رویکرد شکستها ۀراز هم

 .و غیرمثمرثمر عمل فاقد آگاهی علمی، عمل ِناقص ولذا عقیم : موضوع نهفته است
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 معلوم نیست وهیچ کدام از مدافعان پدیده ی دو»: نکته بعدی آنکه، پایدار مینویسد

حاال درهیچ کجا ثابت نکرده اند که چرا تشکل  تشکل توده ای تا تشکیالتی حزب و

 «.تسخیرقدرت سیاسی نیست سراسری ضدکارمزدی قادربه سرنگونی بورژوازی و

 («....علیه تئوری دوتشکیالتی»)

به سرنگونی  قادر« تشکل ضدکارمزدی» نیستیم که این گمان نبوده و بر هرگز ما

تسخیرقدرت سیاسی نیست؛ برعکس، معتقدیم بمحض آنکه جنبش  بورژوازی و

کارگری ازموقعیت تدافعی کنونی خارج و تعرضی شود، بمحض آنکه با پدیدارشدن 

 نظر مورد وسیع فراهم شود، تشکیالت شکاف دراختناق حاکم امکان تبلیغات علنی و

 آنجائیکه حرفش این است که از چه،. آقایان پایدار و حکیمی میتواند میلیونی شود

 ، ازجذابیت و«هرچه تعدادمان بیشتر باشد مسلماً موضوع بیشتر بنفع ما تمام میشود»

هیچکس .)های کارگری برخوردار خواهد شد مقبولیت گسترده تری درمیان توده

قابلیت  -بنیان غلط بود آنکه از باوجود -آنگاه که ظهورکرد  فراموش نکرده که این رویکرد

این تشکل حتی ممکن (. داشت که حتی بسیاری ازمبارزین چپ راموقتاً شیفته خودسازد آنرا

همانگونه که جنبش همبستگی )است بورژوازی راسرنگون وقدرت سیاسی راتسخیرکند

سوسیالیسم یک  یزاست واما تسخیر قدرت سیاسی یک چ ،(لهستان توانست چنین کند

 !چیزدیگر

، گویا از نظر پایدار و حکیمی، حرفی بی «رویزیونیسم»کالم، اصطالح  بدیگر

معناو بی مصداقی است که به هیچ واقعیتی درجهان خارج برنمی گردد، وهیاهوی 

از اینرو ایده ایجاد ! ندارد واقع اصال ً وجود بسیار بر سر موضوعی است که در

نوعی  -آنجائیکه رویزیونیسم را بکلی نادیده گرفته است  از -«یتشکل ضدکارمزد»

ولذا این تشکل، . اهمیتشود، آنهم واقعیتی بااین درجه ی گریزاز واقعیت ها تلقی می

 میبدون تردید، فرو پس از آن، یعنی به هرحال و تسخیرقدرت سیاسی یایا پیش از

 آن تشکیالت  اینست که  حکیمی  و آقایان پایدار سخن ما با. منحط میگردد یا و پاشد
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 اساس بر آب است  از دور دارد، نظر از سیاسی طبقه کارگر، که رویزیونیسم را

رخداد  از اگر. جنبش انقالبی طبقه کارگر را پرآسیب می کند و مصیبت می آفریند و

نیاموخته باشیم، نه  وهمچنین انحطاط حزب بلشویک، این درس را 2924اوت  4

آنست  و نادیده گرفتن این تجارب، بمانند. نه ازمارکسیسم هیچ نیاموخته ایم وازتاریخ 

آنکه نیاموخت از روزگار، نیاموزد زهیچ »: را دوباره بیازمائیم« آزموده» که

 !«آموزگار

 آذرین را به تمسخر بگیرند مدل حکمت و« حزب» حکیمی حق دارندکه و لذا پایدار

از آن سوی  و پس دادن کفّاره ی آن نیز آگاه باشنداما انتظارمعقول آنستکه نسبت به 

پرهیزاز واکنش نا به : اشتباه آنان را با اشتباهی دیگر پاسخ ندهند بام به زیرنیفتند و

 !هشیار

انداخت که  این ماجرا انسان را بی اختیار به یاد آن داستانی خواهد درغیراینصورت،

اسب، هرچه می کوشید تا میخی شخصی برای آویز تابلو درمکانی تعیین شده و من

زیرا میخ را بطور سروته در دست گرفته . بر دیواربکوبد، بازهم ناکام میشد را

این میخ متعلق : در تصحیح آن، گفت شخص دیگری، بادیدن این تالش عبث و -!بود

 !!به دیوار روبروست

جدید و پی « سراب ِ » درواقع همان « تشکل ضدکارمزدی»یک سخن، رویکرد ب

 -فاجعه باری خواهد بود که مبارزین آگاه جنبش چپ  ند ِمحتومش، همان رخدادآی

ولذا . وقوع اش شوند میکوشند نسبت به آن هشدار دهند و مانع  -ازهم اکنون

برخالف آنچه که آذرین متصوراست، تحقق طرح تشکیالتی پایدار امری ناممکن 

شد، بلکه کامال ً هم  واهدسپرده نخ« بایگانی»نیست و با برآمد جنبش کارگری به 

 4 .تحقق یافتنی اما بشدت زیانباراست

نبش چرا باید ج»:نکته دیگرآنکه، پایدار در باب مبارزه طبقه كارگر پرسیده است

  منفصل مزدوری بكلیكاراش برای محو مستمر طبقاتی علیه سرمایه از پیكار روز او

41۵ 



   

 

 (23همانجا، ص )« !!!شود؟

و این گسستگی، در واقع امری دیالكتیكی « انفصال»وال ً این در پاسخ باید گفت كه ا

« بكلی منفصل»به عبارتی دیگر، این دو، . ، همراهی دارد«پیوستگی»است یعنی با 

ی میتواند عنوان یعنی دو چیز بی ربط با یكدیگر نیستند ولذا فقط رویكردی متافیزیك

 !ین دو، محال است، یا پیوستگی، و امكان وجود توأمان ایا گسستگی: سازد

میان مبارزه روز طبقه كارگر و هدف « گسستگی»و این « انفصال»وانگهی، این 

اش، چیزی نیست كه بنابر خواست و اراده ما بوجود آمده باشد، بل مربوط به  نهائی

 .دیالكتیك درونی خود آنستجنبش انقالبی طبقه كارگر و بیانگر  خود واقعیت

چرا باید تشكل ضد »: باب جنبش پرولتاریا پرسیده استنکته بعدی آنکه، پایدار در 

داری اش از سازمانیابی سراسری او علیه اساس سرمایه منفك و جراحی  سرمایه

 (23همانجا، ص )« !!گردد؟

نیست « منفك»در پاسخ میتوان گفت كه در نگرش ماركسیستی، حزب از طبقه 

و دو چیز بی ربط با )« یك چیز دیگر»و طبقه « یك چیز»ای كه گویا حزب  بگونه

به عبارتی حزب در . یك چیز واحدندبل آندو در واقع اجزاء مختلف . ، باشند(یكدیگر

واقع همان طبقه است و در عین حال از آن متمایز؛ حزب بخشی از طبقه است كه به 

ایده  ازاینرو. سبب حد معینی از كار آگاهانه، از خاستگاه خویش جدایش گرفته است

سیاسی، درپی آن نیست كه مبارزه روز طبقه كارگر را از هدف نهائی ایجاد حزب 

سازد، بل دقیقاً برعكس، یعنی مأموریت حزب سیاسی آن است « منفك و مجزا»آن 

این دو جنبه از جنبش كارگری  جنبش کارگری مبارزه کند، چنین گرایشی در كه با

حزب پرولتری می . پر كند شكاف میان این دو را و بیامیزدو  پیوند بزندرا بیكدیگر 

 بیکدیگر پیوند طریق مفصل بندی ِجنبش کارگری، بخش های مختلف آن را از کوشد

 در آنان را و کاهش دهد اختالف سطح درآگاهی و مبارزه شان را بزند، تمایزات و

 راه تحقق هدف نهائی منسجم گرداند، و -یعنی بورژوازی  -مقابل دشمن مشترک 
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                           .موارکندپرولتاریا راه 

نکته دیگرآنکه، برخالف آذرین، برای پایدار دستكم این موضوع روشن است كه 

اساس »: چرا كه مینویسد. مباحث حاضر، ارتباطی اساسی با فلسفه و دیالكتیك دارد

میان شرایط اقتصادی و اجتماعی هر دوره معین تاریخی با  وحدتبحث تعمق در 

و  (4، ص «... علیه تئوری در تشكیالتی»)« .ین و تكامل افكار انسانهاستپروسه تكو

 (همانجا)« .هر كدام از این دو فرایند متضاد مراحل رشد و بلوغ خود را طی میكنند»

 در حکیمی نیز. (9ص )« .سر دیالكتیك مادی مبارزه طبقاتی استسخن صرفاً بر»و 

مخالف نقش دیالکتیک،  ، نمی تواند(«هگل جوان» موسوم به) مقام مترجم اثرلوکاچ

 .نسبت به آن بی تفاوت بوده باشد یا و

را بی مصرف « دیالكتیك» -برخالف آذرین  -حکیمی  و پایدار بعبارتی دیگر

 ،(ندنیز، یك گام مهم از آذرین جلوتر و به این لحاظ در مسایل اساسی ماركسیسم)نمیدانند 

واینکه  -!تخاذ نمایند باز هم ناكام میشونداما هر چه میكوشند رویكردی دیالكتیكی ا

حکیمی درشرایط کنونی به جنبش کارگری  و حزبی پایدار لطمه ای که تبلیغات ضد

این وجود باید  نظریه سوسیال بورژوائی آذرین ندارد؛ با میزند دستکم ِچندانی از

ومیان حکیمی، اختالفاتی دردرون جبهه انقالب  دانست که اختالفات ما با پایدار و

 .سوسیالیسم است هواداران انقالب و

و سرانجام آنكه در این دفتر كوشیدیم به سئواالتی که آقای پایدار در باب چرایی و 

 -به سهم خود  -مطرح ساخته است « ای حزب انقالبیون حرفه»چگونگی رویكرد 

ب و متقابال ً این توقع را داریم كه اونیز به پرسشهایی كه در با. پاسخگو شویم

در . اش را برطرف سازد ایم، پاسخ دهد و ابهامات نظریه رویكردشان مطرح ساخته

صورتی كه چنین كند آنگاه هیچ ایرادی ندارد اگر مثل همیشه ما را با الفاظی مورد 

یعنی سوسیالیست در حرف، بورژوا در )« بورژوا -سوسیال»: خطاب قراردهد همچون

 ،!(آمده است در  ها سوسیالیست رگران، به لباس برای فریب كا كه  بورژوا  عمل؛ یعنی 
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جماعت كمونیسم دستار تا مغز »، «سندیكالیستهای اپورتونیست آویزان به چپ»

قرن بیستمی و ورثه جان سخت " ! احزاب كمونیست"اربابان »، «استخوان بورژوا

 !، و از این قبیل«حزب اللهی فی الحال موجود آنها

چه، مدتی است كه اگر، هر چند . نه، میتواند كامال ً راحت باشدآقای پایدار دراین زمی

نثارمان نکند، حمل بر بی  این الفاظ را وقت یكبار، آتش این زبان را بر ما نگشاید و

 !از فرط غصه خوابمان نمی برد توجهی نسبت بخود نموده و شب ها

البی در این بیانگر ماركسیسم انق« تشكل ضد كارمزدی»وانگهی، گیریم كه نظریه 

تنها میتواند رویكردی « ای حزب انقالبیون حرفه»دوران باشد؛ در این حال، رویكرد 

ومتعلق به خرده بورژوازی فقیر ِانقالبی محسوب شود و نه  (آنارشیستی)بالنكیستی 

 !«بورژوایی -سوسیال »

پایدار دم از برخوردهای بطریقه ماركس میزند اما ظاهراً فراموش كرده كه 

س، بالنكیستها و بطور كلی آنارشیستها را علیرغم آنكه كمونیست تلقی نمیكرد، مارك

چه، در هنگام حمله بورژوازی به كمون . هرگز با چنین الفاظی ملّوث نکرده است

آنان آنارشیست  ، دههاهزارتن از«درعرش ولوله افکندند»پاریس، كموناردها که

اینان را فقط به این سبب كه  اگر. و قهرمانانه جنگیدند و كشته شدند بودند

نامید، پس كشتار كنندگان آنها و سركوبگران « بورژوا»اند بتوان  ماركسیست نبوده

 كمون پاریس را چه باید نامید؟

به عبارتی دیگر، برای ماركس، منتقدین آنارشیست او، از دشمنان طبقاتی پرولتاریا 

یدار كه دائماً برخوردهای خود را اما پا. كامال ً قابل تمیز بودند، (یعنی بورژواها)

وی متوجه . مشابه برخوردهای ماركس مینامد، ظاهراً فاقد این قوه تشخیص است

، همچون نُقل و نبات نیستند كه او «بورژوا -سوسیال »قبیل  نیست كه الفاظی از

او متوجه . مجاز باشد آنها را با گشاده دستی، در بین همه و بطورمساوی تقسیم كند

 سنگینی بار ِآن میکاهد،  ازِ   و بیجا از چنین الفاظی، در واقع  دائم كه استفاده نیست 
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 دیگر و لذا  آن را لوث می گرداند  سازد و تهی می اش را  و محتوای حقیقی  مفهوم

گیری  به همین سبب است آنگاه كه پایدار بر نتیجه. انگیزاند حساسیتی را برنمی 

یك تفسیر عمیق »بالیزاسیون، انگشت تأکید گذاشته وآن را لیبرالی آذرین از بحث گلو

، باز هم اكثریت مبارزین چپ و اینبار كامال ً محق بودتلقی نمود « راست بورژوایی

 .بسهولت از كنار آن گذشتند و آن را جدی نگرفتند

دانست که این رفتارآقای پایدار برحسب حّب و بغض نیست بل به سبب عدم  البته باید

درادبیات آقایان « آنارشیسم» بعبارتی دیگراصطالح. زمفهوم آنارشیسم استدرک ا

هیچ مفهومی برای آن قائل نیستند؛  پایدار و حکیمی بکلی غایب است وآنان اساساً 

بطورکلی  ، وآنارشیستینیزسندیکالیسم ِ  ، وآنارشیسمبالنکیسم بعنوان شکلی از

داق است واینکه حتی بالنکیسم ازنظرایشان اصطالحی بی مسما و بی مص آنارشیسم

وحتی عملیات مسلحانه ) کنونی حکمتیستها«گاردسازی»آشکارمنصورحکمت، ونیز

سوسیالیسم »حکیمی  ازنظر پایدار و ،(چریکهای فدائی خلق دردوران حکومت شاه

 !!تلقی میشود( راست روانهیعنی نگرشی ) «بورژوایی

 (وممکن است) یکسو میتواند از حکیمی، مارکسیسم فقط و نظر پایدار بیک کالم از

 سمت ِچپ ِ  در سوی راست است و آن از و گیرد ه قرارحمل تحریف و که مورد

 دو واقعیت، درهر درصورتیکه در -!مارکسیسم چیزی ومطلقاً هیچ چیز وجود ندارد

 در: درمعرض هجوم قرارمیدهند که آنرا سوی مارکسیسم گرایشاتی وجوددارند

 از سندیکالیسم راست، و ازیک طرف رفرمیسم و بت آزاد،دوران سرمایه داری رقا

بطورکلی آنارشیسم؛ همانطور که در دوران  طرف دیگرسندیکالیسم آنارشیستی و

 از رویزیونیسم راست، و ازیکسو (وپس از ایجاد حزب کمونیست واقعی) امپریالیسم

 .سوی دیگررویزیونیسم چپ

است مارکسیسم، نه فقط نظریه وانگهی، برخالف نظر پایدار وحکیمی، درسمت ر

 شیوه های ضدانقالبی بورژوایی بلکه توهمات خرده بورژوائی نیز وجود دارد؛ ولذا
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 .آن دو، یکسان نتواند بود برخورد مارکسیستها با 

 مخلص کالم، پایدار وحکیمی باید بدانندکه مواجه شدن شجاعانه و بالواسطه با

مهم است که تفکر و نظریه پردازی جّدی گرفته  میزان ندانسته ها، یگانه عالمت این

آگاهی اش همیشه نسبی است  نظریه پرداز انقالبی باید بداند که شناخت و. شده است

که  که خوب می داند و نیاز ندارد اگرگمان کند و. یعنی بسیاری ازچیزها را نمیداند

ارکسیسم بیشتر بداند، بمعنی آنست که عقالنیت، تفکر، هوشمندی وبیک کالم م

 .بعنوان علم را، چندان جّدی نگرفته است

، پروژه بحران نظری جهانینتیجه آنکه، اگرحکمت و آذرین با نادیده گرفتن واقعیت 

و ناکامی ناشی ازآن، « پرش به هوا» های حزب سازی شان درهوا معلق ماند واین

نا اینک کار آذرین را بجائی کشانده که بکل مأیوس شود؛ پایدار وحکیمی ب

به واکنشی معکوس  -بحران نظریوجود  یعنی انکار -نادرست « مقدمه»برهمان

همین خصلت ضدکارمزدی درکارگران، به  که وجود رسیده وعنوان می سازند

جهان کامال ً  کارگران ایران و تشکیالت سیاسی و تحقق اتحاد تنهائی برای ایجاد

 !!«تشکل ضدکارمزدی»:تکافو می کند

 علم»شده درفوق، لزوم تالش برای بازآوری مارکسیسم بعنوان درهر دو نگرش یاد

. ، نادیده گرفته میشودشده باشد به روزکه برای دوران کنونی « رهائی پرولتاریا

 دارد که تحقق اتحاد درهردونگرش، این حقیقت پیش پا افتاده موردغفلت قرار

، بدون تدوین تئوری این نیز بادوام، و تشکیالت سیاسی معتبر و کارگران بدون ایجاد

 .حقیقی وغلبه برتشتت نظری موجود، امکان ناپذیراست

 

 سخن آخر درباب آقای آذرین

دیدیم که بن مایه تعریف مارکس وانگلس ازسوسیالیسم علمی،  چگونه ازسوی ایرج 

 نام آن بزرگان تبدیل به تخته بند دیدگاه های بی محتواگردیده  و  شده آذرین باژگونه 
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خاصه چگونگی  و -کالمی دیگر، دربسیاری از حوزه های نظری بنیادین ب. است

که بخش پیشرو چپ جهانی به  -(مفهوم پراکسیس)انقالب  رابطه میان فلسفه و

خارج ساختن آن  دستاوردهائی درجهت بازجست و نوفهمی آراء مارکس وانگلس و

« تابستانی تعطیالت»آذرین گویی همچنان در  نائل شده اند،وضعیت کسوف  از

 !بسرمی برد

بدیگرسخن، گرچه نظریه ها و دیدگاههای آذرین طی سی سال گذشته تغییراتی به 

« فلسفی ومتدولوژیک»این موضع مخالفت او با برخوردهای  خود دیده است اما

ازعناصرثابت  بامسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاریا، همیشه باقی بوده و

به عبارتی، . بشمارمی رود تمام دوره های فعالیت اواندیشه وی و واقعیت مشترک 

نقصان بزرگ درواقع همان عنصرتعیین کننده و الیتغییری است که به  این ضعف و

اندیشه آذرین، درتمامی دوران فعالیت اش، وحدت می بخشد ولذا تفکیک قاطع 

 بارو درو اینکه سردبیر. اندیشه او به دوره های کامال ً متمایز را ناممکن میسازد

این محدودیت  دانش مقدماتی مارکسیستی و سراسرعمرسیاسی خود، چوب این فقر

سرگردانی تئوریک و : تاوان آن را پس داده است فکری خویش راخورده و

 !درماندگی های عملی

بدیگرسخن، دراین دفتر، دربسیاری از موارد و از آنجمله درهنگام شرح وتوصیف 

ازامثال  دستیابی به چنین عمقی ازالیه های واقعیت،مفهوم رویزیونیسم، دیدیم که 

 جمله کسانی است که طی تمامی عمرسیاسی خود، در از او آذرین برنمی آید و

 نظر چراکه مبانی اساسی سوسیالیسم علمی از. می اندیشد و زندگی میکند« سطح»

 ذرین،آ اینرو درهنگام بررسی کلی آراء از .آموختن است آنها فاقد وجاهت ِتامل و

 .آنچه که بسهولت قابل مشاهده است همانا فقدان سامان مندی نظام تفکراست

ازاینکه مدعی شود سی  همه او را باز نمی دارد اینها و نمیرود، لیکن آذرین از رو

 !سال است که سخنگوی مارکسیسم انقالبی بوده است
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اند تا ابد منکرنقش نکته حائز اهمیت اینجاست که این ساده لوح ناب و بی غش، میتو

پیشبرد مبارزه طبقاتی پرولتاریا  وجایگاه واالی فلسفه ومتدولوژی مارکسیستی در

و حتی « خرد گریزی» آن عناد ورزد و روند به بهانه های مختلف با باشد، و

اش را استمرار بخشد؛ وی میتواند به روال همیشگی اش و همچنان، «خردستیزی»

وضوعی را رد و سپس تأیید کند و در پاداش چنین بگونه ای یک خط درمیان، هرم

مثل  رفتاری دائماً برای خودش دسته ُگل بفرستد، بی آنکه آسیبی زده باشد؛ او میتواند

 تلقی کند، و حتی میتواند« بورژوازی درلباس سوسیالیسم»همیشه رویزیونیسم را

لتاریا سم همچون سالهای اخیر علیه هرگونه تالش برای ایجاد حزب انقالبی پرو

تمامی اینها بازهم  با امیدی تزریق کند، و و نا پاشی نموده وبرای ما آیه یأس بخواند

چه، دراین حال، او . انقالبی محسوب شود و درجبهه ی انقالب حضورداشته باشد

بعبارتی دیگر، دراین حال وی بعنوان . شد انقالبی هست اما پرولتری تلقی نخواهد

 به حساب خواهد (خرده بورژوازی فقیر)ا تن از زحمتکشان نماینده سیاسی میلیون ه

خارج از آن؛ و پرولتاریا  هستند اما که درانقالب سوسیالیستی، متحد پرولتاریا آمد

میداند که باید طی دوره ای طوالنی با سست عنصری آنها دائماً مبارزه کند ودرعین 

نه با ترشروئی  -یش حال حضور آنان درجبهه انقالب را بعنوان متحد طبیعی خو

. آنان مدارا کند پذیرا باشد و به تعبیری با -های استالینیستی بلکه باخوشروئی ِتمام 

،  جزئی از ذات خرده بورژوازی فقیر است، وگرنه «ناپیگیری» چراکه خصیصه

 ؟میداشت رهبرانقالب وجود چه توفیری میان او و پرولتاریا بعنوان پیشاهنگ و

انقالبی محسوب کرد،  آذرین را نین حالتی بازهم میتوان و بایدبعبارتی دیگر تحت چ

: که که مصداق این ضرب المثل گردد حتی اگر وی اینگونه وهمچنان مصمم باشد

ازخطوط لیکن، امرانقالب پرولتری، . «بالهت، هیچ حد و مرزی نمی شناسد»

هه ی که عبورازآن درواقع بمعنای ملحق شدن به جب قرمزی نیز برخوردار است

 .دشمن تلقی می شود، واین موضوعی نیست که بتوان ازآن بطور سرسری گذر کرد
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بسخنی دیگر و با درنظرگرفتن وضعیت بحران اجتماعی جاری درایران، چشم 

 خود اندازی که برای آن میتوان متصور بود این استکه شورش های شهری و

ران گرسنه، نهایتاً منجربه مردم عاصی درادغام بااعتصابات گسترده کارگ ۀانگیخت

سرنگونی حکومت شود؛ جنبش اعتراضی ای که بمحض شکل گیری وعمومیت 

بورژوازی را دوچندان میکند تا براین موج سوار  یافتن، تالشهای دسته جاتی از

 تحت این ویژه گی ها -کفتارهایی که احساسشان این استکه جمهوری اسالمی . شوند

قادر به عبور ازاین بحران اقتصادی و  -دنش سلوک حکومت کر این سبک و و

احتساب فقدان  با –این چشم انداز  و تحقق این فرایند. اجتماعی تعمیق یابنده نیست

کامال ً محتمل  - و ُکندی روند ایجاد آن (وحزب کمونیستی واقعی) آلترناتیو کمونیستی

را همان « فتی ن نشریا» بنشیند و این قطع مجدد آنجا ایرج آذرین میتواند. است

بنامد که او و منصورحکمت  )!(«کمونیسم کارگری»وهمان  )!(«برای خود»طبقه

بوده اند؛ یعنی رویکردی که نقش آگاهی سوسیالیستی  )!(یگانه نوید بخش و رهبر ِآن

تحقق انقالب  بیک کالم نقش فعالیت آگاهانه انسانی درفرایند وحزب حامل آن و

رد و هنوز متوجه نشده که شورش کارگران وتوده های پرولتاریایی را به هیچ می گی

قدرت  مردم، درشرایط غیبت حزب کمونیست واقعی نیز میتواند شکل مشخصی از

 -« برای خود» به طبقه  پرولتاریا بی آنکهسیاسی بورژوازی راسرنگون کند، 

 بی آنکهتبدیل گردد و حکومت سوسیالیستی را مستقر کند؛  -بمفهوم مارکسی ِآن 

 .بورژوازی شود (جناحی دیگر از) مانع بقدرت رسیدن مجدد تواندب

استمراربخشد  مخلص کالم آنکه آذرین ازاین پس نیز میتواند بیان چنین سخنانی را

زیرا تا اینجای ِسخن ِاو، درواقع سخنانی بی . انقالبی محسوب گردد بی آنکه ضد

دانند که خرده  محتوا و بی مصرف است و پیشآهنگان طبقه کارگر بخوبی می

 .است« حرف مفت زن» بورژوا اساساً 

 رابرزبان جاری « خنثی»چنین سخنان  ازیکسواما مشکل اینجاست که سردبیر بارو 
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دم از تالش آگاهانه انسانی برای ایجاد تشکل مستقل   سوی دیگر از میسازد،

ی حزب سیاسی پرولتری درجهت پیشروی به سوی انقالب سوسیالیست کارگری و

منتفی میداند ودرباره لزوم  همه ی این وظایف اخیرالذکر را سوی سوم از ومیزند، 

 !دنباله روی ازبورژوازی، برای ما نغمه سرائی میکند

 کدام یک از این سه گونه سخن را باورکنیم؟

تازمانیکه وی به تناوب، از هر  -صرفنظراز جنبه پاسیفیستی تفکر آذرین -ازاینرو 

 اما سرخوش و« پاندول وار» و ضدانقالبی به دفاع برمیخیزد، ودو تفکرانقالبی 

برگشت میکند؛ تازمانیکه تکلیف خود  شادان، میان این دوجبهه ی متخاصم رفت و

صادقانه گسست خویش از  شجاعانه و جنبه بورژوایی ِتفکراش روشن نکرده و با را

پرولتری وسازمان  اعالم ندارد، نه فقط درعرصه مبارزه برای آگاهی سیاسی آن را

تشکیالت توده ای مستقل نیز،  سیاسی پرولتری بلکه در زمینه تالش برای ایجاد

عمل های موردی، لحظه ای و جزئی  البته امکان اتحاد) اوهمکاری کرد نمیتوان با

یعنی تازمانی که وی بطورکامل به بورژوازی  -مربوط به مسائل روزمره کارگری، هنوز

 .(فی نیستمنت -ملحق نشده است 

، باکسی همکاری مستقلتشکیالت توده ای  بکالمی دیگر، چگونه میتوان برای ایجاد

تشکیالت  نیز همانطور)کرد که پیشاپیش مصر نیزهست که تشکیالت توده ای 

وزن خود را پشت سر این یا آن ....طبقه کارگرمیتواند»و بطور کلی  -(سیاسی

 (77، ص«دازوتکالیفچشم ان»)!!«.سیاست اقتصادی معین بیندازد

یا پس ازتحقق  تشکل توده ای کارگری و نیمه راه ایجاد در اگر اینها بمعنی آنستکه،

شروع به تشویق این تشکل برای دفاع ازاین یا « سوسیالیستی کارگری اتحاد»آن، 

 چراکه رویکرد. تلقی نکنیم« لحظه ای»خیانتی  آن را آن بخش ازبورژوازی کرد،

 .همین هدف راتعقیب میکند ازهم اکنون( وئیم وجهی ازتفکر اویا دقیقتربگ) آذرین

 داشته باشد باید پیامدهای نظریه اش را آذرین شجاعت رو برو شدن با اگر وانگهی،
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ناخواه مستلزم  که منطق ِاین چشم اندازی که او تصویرکرده است، خواه و بپذیرد 

ایجاد کند و یکی  «خانه کارگر»که شکل تازه ای از آن باشد آنستکه وی باید در صدد

 هایش را، جایگزین علیرضا«پادو»ازهمان افراد کم مایه امامطیع، یکی ازهمان 

 !محجوب گرداند

 نتیجه دیگری، بجز این، از سخنان آذرین بر می آید؟ آیا

که  تشکیالت توده ای باکسی همیاری کرد بنابراین چگونه میتوان برای ایجاد

میزند وازسوی دیگر و پیش ازآغاز ِکار،  مستقلارگری ازیکسو دم ازتشکیالت ک

یکی )آغوش  بایسته ی چنین تشکیالتی همانا مؤکد میسازد که یگانه جایگاه شایسته و

؟ وچگونه میتوان بارویکردی همکاری نمود که میباشد و بس بورژوازی (از بخشهای

 این و  انقالبی دض لنین، این نظریه  دهد که زیر لوای نام مارکس و بخود جرأت می

فراموش نکنیم که  لنین  و -؟«سازد هرزگی لیبرالی رادر محیط کارگری وارد»

انحالل طلبان ِمنشویکی، که فقط خواهان لغوخصلت مخفی حزب انقالبی بودند و 

هم تشکیالت سیاسی وهم هرنوع تشکل دیگراین ) هنوزکالمی هم درباره تبدیل پرولتاریا

: به زبان نیاورده بودنند را باهمین کلمات توصیف مینمود به زائده بورژوازی (طبقه

انحالل طلبان، روشنفكران خرده بورژوایی هستند كه از طرف بورژوازی »

 -انحالل طلبان . مأموریت دارند هرزگی لیبرالی را در محیط كارگری وارد سازند

ارزه برای مب»شعار آنها یعنی . خائنین به ماركسیسم و خائنین به دموكراسی هستند

روی استتاریست برای  (همانند شعار لیبرالها و همچنین نارودنیكها)« حزب آشكار

مسائل مورد مشاجره حزب آشكار و »). «قطع عالقه با طبقه كارگرو  برتافتن از گذشته

ه ماركسیستها با انحالل مبارز»واینکه . (، تأکیدازلنین است013ص . آ. ، م«ماركسیستها

توده با بورژوا لیبرالها برای نفوذ در ان مبارزه كارگران پیشروهم طلبان درحقیقت

 (010همانجا، ص )« .پرورش سیاسی آنان استمردم وروشن نمودن افكارآنها و های

 سوسیالیستی  اتحاد» وهواداران ِجریانی که عنوان یکایک اعضا نیز و) بیک کالم آذرین
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« یک بام ودوهوا»خطرناک واین  بایداین التقاط (را با خود یدک میکشد«کارگری

 مستقلمشوق ایجاد تشکیالت  یکسو که از حل کنند -انقالب  بسود -درتفکرخویش را

آن  این یا) ی بورژوازی دنبالچهتوده ای هستند وازسوی دیگرتبدیل این تشکیالت به 

چراکه میان این دوجنبه ی یکسره ناسازگار و . پیگیری میکنند را (بخش ازبورژوازی

یاتالش برای : وجود ندارد« حد وسط» و « نقطه تعادل» ی یکدیگر، چیزی بنام ِ ناف

و پیشروی بسوی ( درتشکیالت توده ای وحزب سیاسی اش) پرولتاریا مستقلتشکل 

این  «درآمیختن »و « ترکیب»هرگونه لذا. انقالب سوسیالیستی، یانوکری بورژوازی

ه  صرفاً توهمی است مربوط به ذهن نبوده بلک« نبوغ »و « ابتکار»دو، دلیلی برای 

 -باشد  ون مسلط میبه طبقه ای که هم اکنوعمال ً علیل خرده بورژوازی میانه حال،

 (گرایش مارکسیستی) مارکسیستها ۀواینکه این وظیف. یاری میرساند -یعنی بورژوازی

یعنی پیش از آنکه تندپیچ اجتماعی تازه ای  - اینک است که آذرین وهمفکرانش را

دهند تا مجبور به انتخاب شوند و تکلیف  برسرشاخ ِدوراهه ای قرار -زراه برسد ا

 .روشن کنند شان را

حزب انقالبی  برای ایجاد -امرحیاتی تدارک ساز و کار انقالببه سخنی دیگر، برای 

امیدکننده ای ازتزلزل و  ایرج آذرین نمایش نا - مستقلوتشکیالت توده ای  مستقل

 ضد اینک میان انقالب و سردبیربارو. اجرا گذاشته استسست عنصری را به 

یکسره نشده و سرنوشت سیاسی اش روشن  کار او هنوز. انقالب، مانده است معلّق

انقالبیگری خرده  -حاوی عنصرانقالبی  نیست چراکه مجموعه ی تفکر او هنوز

تند و لیکن ازآنجائیکه وی اینک عالئم آشکار و گرایش . نیزهست -بورژوازی فقیر

نشان میدهد، وظیفه  تیزی بسوی الحاق قطعی به اردوگاه بورژوازی را از خود

به این . «به کجاچنین شتابان؟»: پیشاهنگان طبقه کارگراست که به او نهیب بزنند

کرد، واین  بتوان درتحقق و تکمیل شدگی این پروسه انحطاط مانع ایجاد امیدکه شاید

 و همفکران   بسوی آن می غلتند، درآذرین که   این هشدار در باب منجالبی نهیب و
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 !شود« کارساز»کنونی اش، 

که تاکنون  مطرح میسازد« بیراهه سوسیالیسم» آذرین درجزوه نکته آخرآنکه، و

؛ وبدین سان تلویحاً گله مند (41ص)«را با بحث نظری قانع کند هابقیه چپ» نتوانسته

مارکسیسم » به این سخنگوی دیرینهشده که چرامبارزین جنبش چپ ایران هنوز 

، نمی پیوندند و «چشم اندازوتکالیف»مطرح شده در« پایه ای»وتحلیل های « انقالبی

 !او را جدی نمی گیرند

درعجب است که چراهیچکس پای لرز خربزه ای که او خورده « آقابزرگ»بله، 

 !نمی کند است را، امضاء

 

 2ضمیمه

 !از دیگریحمالت آذرین به مارکسیسم، یکی پس 

این وجود من ترجیح دادم  دفتر حاضر مدت هشت ماه پیش ازاین نگاشته شده بود، با

درفاصله ای که آخرین صیقل رابرآن میزنم آنرا برای برخی ازدوستان ارسال کنم، 

 .تا به نوعی و حّدی، نظرسنجی شود

 دکه نقددراین بین، مهمترین توصیه ای که به نگارنده این سطور شد مبنی براین بو

آذرین درواقع فاقد تحلیلی مکفی ازمبانی  ارائه شده نسبت به جنبه لیبرالی رویکرد

بعبارتی دیگر، مضمون توصیه یادشده این بودکه علیرغم آنکه هدف اصلی . آنست

این دفتر پرداختن به معضالت تئوریک جهانی است، لیکن ازآنجائیکه به دیدگاه های 

، شایسته است که این بررسی (و باید نیزچنین میشد) ایرج آذرین نیز توجه شده است

نتاجات عملی است که دراین نوشتار و تا اینجا صرفاً  چرا. بگونه ای کاملتر انجام شود

که پایه  بررسی قرارگیرد گرفته بی آنکه خط ِاستدالالتی موردآذرین مورد نقد قرار

 حت ِکار دراین استخواسته شد، مصل از راقم این سطور وبیک کالم،. ای تر است
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 !سیب ترشی که به آن دندان زده شده است، تابه آخرخورده شود 

مورد بررسی « چشم انداز و تکالیف»دراین ضمیمه، کتاب  ازاینرو الزم شد تا

دقیقتر و جامع تری قرارگیرد؛ بویژه آنکه آذرین بسیار به این اثرخویش می نازد 

ی «شاهکار»نبش کارگری گذاشته و ای برای ج«تخم دوزرده»بطوری که گویا

درخود دارد که الجرم همه را  عرضه کرده است که حقیقت های تازه وبی مانندی را

 !ساخت مجذوب خواهد

آنست که استنتاج لیبرالی آذرین  نشانگر« چشم اندازوتکالیف»بهرترتیب، کتاب 

 :برزنجیره ای ازتحلیل اتکاء دارد که حلقه های اصلی آن عبارتنداز

 («کاست حکومتی»ویا، نوعی) «حکومت استثنائی» رژیم جمهوری اسالمی نوعی -2

 !است

 به حکومت کالسیک سرمایه داریمسیرگذارردهیئت حاکمه ایران درحال حاضر -1

است این  آذرین معتقد بعبارتی دیگر،. دارد قرار -شکل لیبرالی حاکمیت کاپیتالیستی 

طریق  از ،(جهانی سازی) «یونگلوبالیزاس»رژیم به سبب شتاب گیری روند 

حکومت،  بورژوازی لیبرال داخلی وهمچنین جناحی ازخود نیز بورژوازی جهانی و

 .تحقق بخشد تبدیل را و این تغییر تا دارد قرار تحت فشار

موقعیت  اکنون برای بخشی ازکارگران ایران، رفاه و ،«گلوبالیزاسیون» پدیده -0

ایه مادی رفرمیسم جدید درجنبش طبقه کارگرتبدیل آنانرا به پ نموده و ممتازی ایجاد

 !انقالب گشته است از نموده است؛ امری که موجب رویگردانی کل طبقه کارگر

برپایه این سه محورتحلیلی اش، نهایتاً به این « تکالیف و چشم انداز» بله، نویسنده

تدارک  نتیجه گیری عملی رسیده است که پرولتاریای ایران دردوران کنونی، بجای

برای سرنگونی قدرت سیاسی کاپیتالیستی، باید به حمایت ازآن بخشی ازبورژوازی 

 !که منافع کارگران را بهتر و بیشتر تامین میکند بپردازد

  «اپوزیسیون نپ در»واعجاب آور اینکه، آذرین این خط مشی لیبرالی اش راتحت نام
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 !!دم میزند همانندی آن با بنمایه آراء لنینعرضه نموده و از

 !«چشم اندازوتکالیف»نویسنده نتیجه گیری عملی، ونهایتاً، خط استداللاینست آن 

آقای  ازطریق ارائه نقل قولهای خود -حال الزم است به واکاوی یکایک این نکات 

 :بپردازیم -آذرین

 

 ؟، یاسرمایه داری انحصاری دولتی«کاست حکومتی»

دیراما بهرحال  ، هرچند بسیار«و تکالیف چشم انداز»آذرین درکتاب خود موسوم به

تاکید براین حقیقت داردکه کسب شناخت ازشکل خاص حاکمیت سیاسی درایران 

 او. اهمیت فوق العاده ای است حائز مبارزه طبقاتی پرولتاریا کنونی، برای پیشبرد

 این شکل ویژه درعین این تاکید، کوشش مبسوط اما بی حاصلی به خرج میدهد تا

، زیرا وی درنتیجه «کوشش بی حاصل». تبیین کند را (ت سیاسی درایرانحاکمی)

نه سرمایه داری انحصاری  گیری ازاین بررسی خویش، جمهوری اسالمی را

مشابه آنچه که  -(«کاست حکومتی»نوعی یا) «حکومت استثنائی»، بلکه نوعیدولتی

 نموده و تلقی -به توصیفش پرداخته بود بناپارت هجدهم برومرلوئیمارکس در

 :مینویسد

 بافت وچه ازنظرسنت سیاسی، دولتی مستقل از رژیم جمهوری اسالمی، چه ازنظر»

پاسخگوی نیازهای سرمایه داری  اما فراز بورژوازی ایران بود،بورژوازی و بر

 (2۵0ص)«.ایران بود

 !!آذرین گویاعاقبت توانست بفهمد که خروس کجاتخم می گذارد بله،

کاست » آوریست که نظریه نظریه آذرین، ابتدا الزم به یاد این لیکن درارتباط با

ازسوی جریانی  ، تقریباً بالفاصله پس ازبقدرت رسیدن جمهوری اسالمی،«حکومتی

 شده، چند جریان یاد اماخود. مطرح شده بود -«راه کارگر»موسوم به -ازچپ انقالبی

 ایرج آذرین است که اینک  و چنین نظریه نادرستی کشید از دفاع  سال بعد، دست از
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 2!نو کشف کرده است آنرا از گویا

 و «کاست حکومتی» لزومی به ارائه بحثی گسترده درنفی و رد نظریه اینجا من در

اثبات این حقیقت که رژیم جمهوری اسالمی شکلی از سرمایه داری انحصاری 

انجام  ر،چنین کاری بیش ازدودهه پیش وبه نحو درخو زیرا. دولتی است، نمی بینم

 .به شرح مختصری ازآن پرداخته شود ظاهراً الزم است تا این وجود با. گرفته است

که مبارزه میان دوطبقه اصلی  تحت شرایطی پدیدارمی گردد« حکومت استثنائی»

جامعه سرمایه داری با وجود حادشدگی اش، دروضعیتی قرارگرفته که نه پرولتاریا 

را یکسره کند و نه بورژوازی میتواند بتوسط قادراست کارقدرت سیاسی بورژوائی 

درست تحت چنین شرایطی است که . ختم نماید را«غائله»همان دولت پیشین

زیراچنین حکومتی بلحاظ آنکه دولت . ضرورت مییابد« کاست حکومتی»بوجودآمدن

منتخب خودسرمایه داران خصوصی نیست ازاین مزیت برخورداراست که فاصله 

طبقه اقتصادی بورژوازی را افزایش دهد وازاین طریق نقش میان دولت سیاسی و

چنین حکومتی . را بهتر ایفاکند«دولت ماوراءطبقات وحافظ کل جامعه»فریبکارانه 

بدینسان میتواند به سرکوب جزئی عناصر و افراد طبقه بورژوازی درجهت کنترل 

، به یک کلمناسبات کاپیتالیستی و جامعه بورژوائی بمثاومهارشان بپردازد تا 

 گذر ،امری موقتی و«کاست حکومتی»بنابراین امر استقرار . محفوظ واستمراربیابد

است وبافروکش کردن جنبش انقالبی پرولتاریا، ضرورت وجودیش نیزازمیان 

 .سپرد جای خودرابه دولت متعارف بورژوائی خواهدکمی دیرتریا زودتر میرود ولذا

شرایط حادشدگی مبارزه طبقاتی پدیدارمی لیکن سرمایه داری دولتی نیزتحت همان 

توده های زحمتکش، علیرغم آنکه ارکان جامعه  و گردد؛ بگونه ای که پرولتاریا

کاپیتالیستی راموردهجوم قرارداده اند اما هنوز قادر به تحقق حاکمیت بالمنازع 

درست اینجاست که . شوراهای انقالبی و برقراری حکومت سوسیالیستی نیستند

 .ضرورت مییابد - به سبب بارفریب سنگینی که دارد -داری دولتی سرمایه 

443 



   

 

 یعنی چه؟«بارسنگین فریب»اما

پرولتاریا، کارگزاران  ۀاین بمعنی آنست که الزامات مقابله بامبارزه طبقاتی فرازیابند

این ظاهرشدن  .درآیند« لباس جنس مخالف»سرمایه را وامیدارد تا طی دوره ای به

، درواقع به قصد نوعی مشابه سازی صوری و ریاکارانه باحکومت «لباس مبدل»در

 که بخش اصلی و« مستضعفین»بگونه ای که حکومت . سوسیالیستی انجام می گیرد

به تصاحب خویش درآورده است درتشابه ظاهری باحکومت  را اعظم وسائل تولید

این راستا، در و) .به لباس آشنایی درمی آید کارگران وزحمتکشان شکل می گیرد و

ازسوی حزب توده درجرگه انقالب سوسیالیستی سنخ شناسی شد و با  «انقالب اسالمی»

 !(موردپشتیبانی قرارگرفت« راه رشدغیرسرمایه داری»تئوری 

 در بعبارتی دیگر، نظام سرمایه داری آنگاه که خود را دچار بحران اجتماعی و

است که عناصری از  رداراین قابلیت برخو از معرض تهدید پرولتاریا ببیند،

رفع تنگناهائی که منجر به این اقدام شده بود،  قرض بگیرد؛ اماپس از سوسیالیسم را

لیکن این عناصر، عناصری اصلی وماهوی نبوده . بصورت پیشین خویش بازگردد

 دگرگون نمی سازد و شکلی هستند و لذا ذات نظام کاپیتالیستی را بلکه تماماً فرعی و

 .را منتفی نمی کند آنرا بسوی بحرانهای ادواریش سوق میدهدتضادهائی که 

بمثابه حکومت نماینده خدا بر روی « والیت فقیه»درشرایط مشخص ایران، مضافاً، 

زمین، نیز بکار می آمد تا بارسنگین توهم آفرینی شکل دولتی سرمایه داری را گران 

تی دوالیه، درهاله ی بصور تر سازد و ذات حقیقی مناسبات کاپیتالیستی جاری را

کارآئی آن  یعنی برحکومت جدید، لباسی از قداست بپوشاند تا. ابهام مخفی نماید

 .افزون سازد چپ انقالبی را« خدانشناسان» بویژه درسرکوب مخالفین و

این  بیک سخن، هرچندکه نظام هستی درمنظراینان بانظام کارمزدی همخوان است با

ه دولت سرمایه داری نه بنام سرمایه داری ونه وجود اقتضای موقعیت این بود ک

 .آسمان معرفی نماید حتی بنام انسان، حکومت نکند، بلکه خودراسخنگوی ملکوت و
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بنابراین، وظیفه مارکسیسم هماناگشودن راز ورمز، و زدودن هاله ای است که 

آنست که اجتماعی سرمایه اینچنین فراِگرد خود تنیده است؛ وظیفه مارکسیسم  ساختار

به تعبیری، نشان دهد که در زیر این نیم  پرده ازعورت نظام کاپیتالیستی برگیرد، ویا

لذا کسب شناخت درست از ویژگیهای سرمایه . کاسه ی کج، کاسه ای دیگر قراردارد

شکل خاص آن، نه فقط ازلحاظ اشاعه آگاهی واقعی دربین کارگران  داری حاکم و

نوع ازسرمایه داری اهمیت غیرقابل انکاری دارد، در جهت افشاء ذات حقیقی این 

بل همچنین ازنظر مبارزات روزمره پرولتاریای ایران، بعنوان مساله ای با باالترین 

 1.مطرح است عملیاهمیت 

واینک ازنگاه « راه کارگر»از دید  ۵7 لیکن آنچه که دراولین سال پس ازانقالب

سرمایه  و« کاست حکومتی»زرگ میانآذرین پنهان مانده است همانا تفاوت مهم وب

نام نهاده « کاست حکومتی»بعبارتی دیگرآنچه که مارکس آنرا. داری دولتی است

است هرگز دست به مصادره سرمایه های طبقه بورژوازی نمی زند، وبطورکلی، 

این  لذا. بربنگاههای بزرگ اقتصادی نیست مالکیت دولتاساساً درصدد تحقق 

کاست »ی اسالمی را نه سرمایه داری دولتی بلکهموضوع که آذرین جمهور

اساساً  تصور نموده نشانگرآنست که وی تفاوت مهم میان این دوشکل را« حکومتی

 .فهم نکرده است

، درست به همین خاطراصرار دارد که جمهوری «چشم اندازوتکالیف»نویسنده

یه ؛ درصورتیکه سرما«دولت سرمایه داران»است و نه«دولت سرمایه»اسالمی

، دولت سرمایه داران محسوب (کالسیک) داری دولتی حتی بیش ازاشکال متعارف

 لیبرال، طبقه اقتصادی بورژوازی از اگر در سرمایه داری متعارف یا چه،. میشود

است، درسرمایه داری دولتی چنین تمایزی برچیده شده  دولت سیاسی اش قابل تمیز

 .اسی، دریک دست جمع شده استسی توان سرکوب قدرت استثماراقتصادی ویعنی 

  ، نه فقط همچنان بمثابه پاسدار مناسبات سرمایه داری دولتبکالمی دیگر، دراینجا 
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نیز « کارفرمای بزرگ»عمل میکند، بلکه خود راساً بعنوان (ابزارسرکوب طبقاتی)

ظاهر میشود و بورژوازی نوخاسته ای که بصورت هیئت حاکمه خود رامتشکل 

مالکیت بخش اصلی وعمده ابزارتولید، بانکها، بیمه ها  طورجمعیبساخته است 

این تغییرشکل نظام سرمایه داری، همان موضوعی است . دارد وغیره رادراختیار

مورد  -بطورمختصر چند هر - آنتی دورینگانگلس در و فقرفلسفهکه مارکس در 

 بطور شوروی داتحا مبارزه طبقاتی در 1و  2 بحث قرارداده اند و بتلهایم درجلد

 .گسترده به تشریح آن پرداخته است

برای  وانگهی، امرمالکیت دولت بربخش بزرگی ازاقتصاد، مزیت خاصی رانیز

بنگاه های اقتصادی تحت مالکیت  جمهوری اسالمی بهمراه دارد؛ بگونه ای که از

بعبارتی دیگر، . جوید خویش درجهت تقویت موقعیت سیاسی بین المللی اش سود

یه داری لیبرال، سرمایه گذاریهای جدید بنگاههای اقتصادی معطوف به درسرما

کسب سود است؛ لیکن ازآنجا که بنگاههای بزرگ اقتصادی در ایران درمالکیت 

سرمایه ) اغلب سرمایه گذاریهای برون مرزی ایران خودرو دارد، دولت قرار

ریه،الجزایر، مصر، گذاریهای هنگفت درجهت براه اندازی سایت تولید در ونزوئال، سو

انگیزه سودآوری اقتصادی بلکه پیشبرداهداف  ، نه با(آذربایجان، بالروس، سنگال

 از لیکن و. راتعقیب می کند («یارکشی»وکوشش درجهت) حکومت سیاست خارجی

این  پیش کامال ً پیداست که زیانده هستند، که از سوی دیگر، اکثراین سرمایه گذاریها

، اینک عمال ً ایران خودرو رابه بحران مالی کشانیده است؛ یسیاسسرمایه گذاریهای 

افزایش چشمگیر  از یعنی بنگاه اقتصادی غول پیکری که نه فقط هرساله و دائماً 

تیراژ بر خوردار است بلکه از نیروی کارارزان استفاده میکند و نیز قیمت 

 بسیار انحصاری تعیین شده برای محصوالتی که در بازار داخلی عرضه میکند

 .آنهاست (وجهانی )قیمت واقعی  از گرانتر

  مخلص کالم، باسرنگونی حکومت شاه، درحقیقت بورژوازی جدیدی شکل می گیرد
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زیراکه اعضای آن بطور جمعی، . درآمده است جمعیکه مالکیت درآن بصورت 

لحاظ  ازحق استفاده از چیز هائی رادارند که  نیز اجتماعی و فرماندهی برتولید

آنچه که عمال ً  لذا در پشت ظاهراین مالکیت دولتی،. حقوقی به دولت تعلق دارد

آنها تکیه گاه آن مناسبات  اعضاء آنست که دستگاههای حکومتی و جریان دارد

امکان میدهد تا بخش  سردمداران امور، اجتماعی ای هستند که به صاحب منصبان و

یعنی . تصاحب کنند ران رااستثمارکارگ درآمدهای حاصله از روزافزونی از

 .تعریف مارکس ازآن، ندارد و «کاست حکومتی» وضعیتی که هیچ ربطی به

 

 !جمهوری اسالمی به لیبرالیسم گذار و دوم خرداد

 یا گفتیم که سرمایه داری دولتی بطورکلی حکومتی گذرا محسوب میشود ولذا دیر

 ل کالسیک سرمایه داریبه اشکا را میتواندجای خود - به مقتضیات زمانه و - زود

 علیرغم آنکه جمهوری اسالمی را -آذرین نیز .بسپارد (اشکال نزدیک به آن یا و)

قائل به چنین گذاری هست ولذا پیدایش  اما -متصوراست « کاست حکومتی» نوعی

این وجود، تحلیلی که وی  با. ازاین منظر مورد بررسی قرار میدهد را «دوم خرداد»

 :ضعف بزرگ است ه می نماید حاوی دوارائ این فرایند از

آذرین هنگام توصیف شرایط پیدایش اصالح طلبان حکومتی، مهمترین  اول آنکه،

 !عامل یعنی ترس رژیم از نارضایتی روزافزون توده های مردم رامنکراست

باهمین شکل وشمائل و  -دوم اینکه وی براین پنداراست که خود جمهوری اسالمی 

 !بخوبی میتواند به یک حکومت لیبرال تبدیل شود -ویژگی هائی که دارد

دوم »آذرین بپردازیم الزم است که ببینیم  لیکن پیش ازآنکه به بررسی رویکرد

 حقیقتاً چرا و چگونه ظاهر شد و کارکردش چیست؟« خرداد

ایجاد شده درهیئت حاکمه « شقاق»یعنی  -برآمد جریان اصالح طلبان حکومتی 

 گسترش و نوعی واکنش درمقابل بحران عمیق  باید بعنوان وهله نخست  در -ایران
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بعبارتی . یابنده سرمایه داری ایران ونارضایتی فزاینده توده های مردم، تلقی شود 

 ، دربمثابه یک کلمذهبی جمهوری اسالمی  -دیگر، رژیم سرمایه داری دولتی

نسبت به تهدید  وضعیت دشواری که درآن قرارگرفته بود، و در واکنش مواجهه با

بالقوه اما واقعی شورش عمومی، بدینسان از درون دوپاره میشود و دردرون خویش 

و تعارض ناشی « دگرسازی»چه، پیدایش این تضاد، این. با خود به نزاع برمیخیزد

این  اکتیو می کند و درجستجوی راه کار عبوراز اجزاء مختلف رژیم حاکم را ازآن،

دریک سخن، دستگاه دولت . ابی کامل عیار می اندازدت وضعیت خطرناک، به تک و

پائینی ها و  بورژوازی بعنوان یک کل، ازاین قابلیت بهره مند است که به فشار

، «دوپاره شدن»و « دگرسازی»او شده است، ازطریق ۀتهدیدی که به این سبب متوج

 0.پاسخ دهد

فریب  ، بار«وم خردادد»این برآمد هیئت حاکمه و«دوپاره شدن ِ »درهمین ارتباط،این

 درون قابل اصالح است و لذا بهمراه داشت مبنی براینکه رژیم حاکم از تازه ای را

آن جهت ضرورت می یافت  ، بویژه از«فریب تازه». نیازی به سرنگونی اش نیست

را،  خواهان سرنگونی اش بودند رژیم حاکم گسسته و که توده های وسیع مردم که از

 و« اصالح گری»د ِهیئت حاکمه یعنی بسوی توهم بزرگ بسوی جناح دیگر ِخو

که مصائب کنونی مردم ایران  سوق میدهد و وانمود میسازد« اصالح گران»

و « مسائل جانبی»بهیچوجه ماترک نظام کاپیتالیستی نبوده بلکه تنها ناشی از

 !می باشد که کامال ً هم جبران پذیر و برطرف شدنی است« اشتباهات جزئی»

 از دیگری نیست بجز تالش برای بازسازی مشروعیتی که کامال ً عنای چیزاین بم

درعین حال بمنزله توأمان شدن سرکوب وفریب وبیک کالم  دست رفته می نمود؛ و

افزایش قابلیت وتوانمندی حکومت درجهت مقابله بابحران سرمایه داری و تهدیدی 

برد مؤثرتر مبازه طبقاتی پیش: که ازسوی نارضایتی فزاینده مردم شکل گرفته بود

 .بورژوازی علیه پرولتاریا
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نیز، بطورکلی،  ، قابلیت دیگر و یا امکان دیگری را«دوپارگی»لیکن، این وضعیت ِ 

آن اینکه زمانی که عروج جنبش توده های  و. می گشاید برای نظام کاپیتالیستی وا

قبل  ی پیشگیرانه وعاصی به آستانه جنگ داخلی رسید، بورژوازی بتواند در واکنش

 و به بورژوازی لیبرال از باال دست به دست کند ازآنکه کاراز کار بگذرد، قدرت را

پیدایش  از این طریق، تحقق قیام عمومی و بسپارد تا (یا اشکال نزدیک به آن)

چه، انتقال و . وقوع، مانع شده و فروبندد شوراهای مسلح را لحظاتی پیش از

 بی دردسر قدرت به یلتسین در روسیه، بدون حضور جریان واگذاری تقریباً آرام و

، یا، عامل انتقال  قدرت به «پل عبور» وایفای نقش )گورباچف « اصالح طلبی ِ »

 بیک کالم در اینجا قصد گفتن آن ندارم که تغییر. ، ممکن نمیشد(بورژوازی لیبرال

دراتحادشوروی حکومت درایران، جزء به جزء و عیناً مطابق الگوی تغییر حکومت 

صحبت برسرکلیشه سازی نیست بل فقط درنظرگرفتن این مسأله است که . خواهدبود

، دست کاپیتالیسم را برای جلوگیری از وقوع یک «اصالح طلبان حکومتی»پیدایش 

مراحل .)پیدایش شوراهای مسلح، بازتر میکند، همین وبس جنگ داخلی تمام عیار و

یعنی مراحل روبه اعتالء،  -یکی جنبش های توده ایتکامل دیالکت و قانونمندی رشد و

سوی بورژوازی نیز فهم  مدتهاست که از - نهایتاً قیام اعتالی انقالبی، موقعیت انقالبی، و

 (.شده است حتی اگردقیقاً با همین اصطالحات نباشد

به بیان دیگر، درشرایط فقدان یک جنبش کمونیستی واقعی ونیرومند، بورژوازی 

کوزه های بحران اقتصادی واجتماعی  مکان می یابد تا تمامی کاسه وبدینسان ا

وعلت العلل همه مشکالت  این حکومت بشکند شکل دولتی ومذهبیجاری را بر سر 

 1.حاضریعنی ذات سرمایه داری را از گزند محفوظ نگاه دارد

ه ندارد اینست که هریک از دوجناح پدیدآمد بهرترتیب، آنچه که تردیدی درآن وجود

 (other)« دگرِ »، برای آندیگری همچون(واین گسست درعین پیوستگی)ازاین شقاق 

 عمده اختالف آنان برسرنحوه . یک جنس، وماهیتاً بورژوائی اند از است؛ یعنی آنها
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جناح هیئت  شده اند؛ منازعه دو ررو آن رود وضعیت دشواری است که با مقابله با

مربوط به یافتن راه کاری درخور و کارآمد برای حاکم ایران، منازعه ای واقعی و 

 .خنثی سازی تهدید سرنگونی بتوسط مردم است

: درایران راتشکیل میداد مخلص کالم آنکه، دوعامل زمینه ظهورجریان دوم خرداد

دیگری فشار بورژوازی  جانب مردم متوجه حاکمیت بود؛ و یکی تهدیدی که از

ه همیشه برسرمایه داری دولتی ایران داخلی، یعنی فشاری ک خصوصی جهانی و

 -شوروی پس ازفروپاشی اتحاد -اینک تحت تشدید روند جهانی سازی اما میشد وارد

 .افزایش یافته است

یعنی تهدیدی که ازسوی مردم متوجه حاکمیت  -اما نکته اساسی اینست که عامل اولی

کرده  تی ایفانقش اصلی وتعیین کننده ای را درپیدایش اصالح طلبان حکوم -است

چه، درصورتیکه سرمایه داری دولتی و مذهبی جمهوری اسالمی فاقد بحران . است

پیش ازدوم ) این ابعاد بود، درصورتیکه امکان داشت در برهمان پاشنه سابق با

بچرخد، آنگاه نه فشاربورژوازی جهانی میتوانست حکومت ایران را مساله  (خرداد

 برای ایجاد (بگوئیم آه وناله لیبرالهای ترسوی ایرانی یابهتراست) دار کند و نه مبارزه

 .دولت مطلوبشان

بعبارتی دیگرآن عامل مهمترکه رژیم حاضردرایران رابه تکاپوی اصالح وتغییر و 

تعدیل انداخته است، در وهله نخست واکنش او درمقابله بابحران ونارضایتی عمومی 

چشم » نویسنده اما. لیبرال داخلیناشی ازآنست ونه جهانی سازی وتمایل بورژوازی 

هیچ ربطی به نارضایتی توده ها « دوم خرداد»می پنداردکه پیدایش « اندازوتکالیف

چپ رادیکال پالتفرم »: ادامه وضع پیشین نداشته است و در همین رابطه مینویسد از

نفرت واعتراض  رژیم برای مقابله با چاره جوئی جناحی از اساساً  را دوم خرداد

: که ، و درباره دیدگاه خودش عنوان می سازد(29۵ص)«.هاارزیابی می کند توده

 بررسی کرد درمقابل، تحلیل فصل پیش روندهای عینی اقتصادی واجتماعی ای را»
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حکومت  بمثابه نقطه تالقی تالش بخشی از) که موجب پیدایش حرکت اصالحات سیاسی

تالش بورژوازی برای شکل دادن  ضروریات اقتصادی، برای اصالحات سیاسی متناظربا

 (290ص)« .شده است (به دولت خود بورژوازی

پیدایش اصالح طلبان حکومتی را، نه  آذرین رخداد همانگونه که مشاهده می گردد

 حکومت یعنی تالش برای تخفیف و سیاسیمتناظر با ضروریات  وهله نخست در

 با متناظر»صرفاً لکه منحرف ساختن آن، ب طریق از نارضایتی توده هامهار

« وتالش بورژوازی برای شکل دادن به دولت خود بورژوازی اقتصادیضروریات 

 !تلقی میکند

این نتیجه حاصل میشود که توصیف رخداد پیدایش  ازهمه آنچه که درفوق آورده شد

، شرح این رخداد بتوسط «حرکت تاکتیکی رژیم» اصالح طلبان حکومتی از طریق

شرح وتوصیف رسائی محسوب نمیشود چرا که عمق امر ، «تئوری توطئه»نوعی 

علیرغم  «چشم اندازوتکالیف» نویسنده اما. واقع و دینامیسم آنرا توضیح نمی دهد

دوم »مرزبندی با چنین نظریه ساده انگارانه ای، خود نیز به خطا می رود و پیدایش 

دولت مطلوب  ازطریق تمایل بورژوازی لیبرال داخلی برای ایجاد تنها را «خرداد

نظریه ای که شکل . جهانی سازی، توضیح میدهد خویش و نیز شدت گیری روند

 و افراطی والبته عامیانه اش همان است که منشاءهرنوع حرکت وهرنوع تغییر

و بعنوان مثال واقعه برکناری شاه را  می داند« باالئیها» تحولی را صرفاً مربوط به

رویکردی که گوئی  -!آنان تلقی میکند ه بابدلیل شروع مخالفت شا انگلیس و کار

نیستند تا نیازی به واکنش حکومت برای  معتقداست مردم هرگز کاره ای نبوده و

 !داشته باشد منحرف ساختن جنبش آنان، وجود مهارنارضایتی شان و

کشمکش جناح های  و باید پدیده دوم خرداد»: بسخنی دیگر، نظرآذرین اینست که

دولتش برای یافتن یک راه حل دوره ای  ش بورژوازی ایران ورژیم را بازتاب تال

 نه اختالف بر سرشیوه  ایران فهمید، و مدت برای بازسازی سرمایه داری در و بلند
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 (214ص)«.مقابله بانفرت واعتراض توده ها

 لیکن برخالف آنچه که آذرین می پندارد، دوموضوعی که او بر شمرده است از

آذرین متوجه  -!آندیگری نیست ند تابتوان گفت این یک هست ویکدیگر منفک نیست

: به تعبیری، یک چیزاند قراردارند، و نشده که این دومساله درحقیقت دریک راستا

 انقالب، در تهدید برای مقابله با« چاره جوئی» وتالش برای مهارنفرت توده ها 

 .ایران استواقع بمنزله گشوده شدن امکان استمرار نظم سرمایه داری در

که جمهوری اسالمی توانائی انجام  باشد بسخنی دیگر وقتی انسان براین باور

بهبود وضعیت معیشتی مردم را داشته و منبعد نیزدارد، آنگاه  رفرمهای اقتصادی و

» منازعه میان جناح های آن  تالش حکومت و ۀمسأل کامال ً طبیعی است که منکر

بعبارتی حرف آذرین اینست  -!باشد« توده ها نفرت واعتراض برسرشیوه مقابله با

داشته باشد رفرم  ندارد یا اگرهم اندکی وجود وجود« خشم ونفرت مردم»که اساساً 

وچه بسا آنرا باعشق ومحبت ) داشت برخواهد های حکومتی آنرا ازمیان برداشته و

 خشم»لذا وی چنین نتیجه گرفته است که، وقتی علّت یعنی -!(جاگزین خواهدساخت

جناح « چاره جوئی ِ »ندارد دیگرسخن گفتن از معلول یعنی  وجود «ونفرت مردم

 !های حکومت برای مقابله، مهار ومنحرف ساختن آن، بی معناست

 «پایه مادی رفرمیسم»اینجاست که دیده میشود میان آن سخن آذرین درباب وجود

، واین سخن (دیو بطورکلی توانائی حکومت درانجام رفرمهای اقتصا) درایران کنونی

حکومتیان برای « چاره جوئی ِ »مردم و نیاز به« خشم ونفرت ِ »وی مبنی بر نبود ِ 

 .دارد وهمگی دریک راستا عرضه شده اند آن، رابطه ای منطقی وجود مقابه با

درباب چشم انداز « چشم انداز وتکالیف» نکته بعدی درهمین رابطه آنستکه نویسنده

 یک مبنای استوار بر ش برای سامان دادن اقتصادتال»: جمهوری اسالمی مینویسد

خصلت اسالمی رژیم حکمی درباره »و « .کاپیتالیستی برای یک دوره ی دیگر است

 (211)«.باشد این تالش نمیتواند ناتوانی اش در
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لیکن برخالف آنچه آذرین عنوان ساخته است، تازمانیکه جمهوری اسالمی یعنی 

باشد، تبدیل آن به حکومتی  صورت برقرار ت وهمین سیر با همین حکومت و

چه، نه فقط به آن سبب که این حکومت حکومتی سرمایه . لیبرال، ناممکن است

توانستن در وانهادنش  داری دولتی است بلکه شکل مذهبی حکومت وعدم خواستن و

لباس  آن به حکومتی لیبرال را بکلی  امکان تغییر سوی جمهوری اسالمی نیز، از

سردمداران حکومت کنونی ازآنجائیکه بورژوا هستند، واقع بین تر . می سازد منتفی

از خرده بورژواهایی همچون ایرج آذرین بوده ولذا بخوبی می دانند که درصورت 

و یا « شریک قدرت»تسلط لیبرالها بر حکومت، دیگر مجالی برای ایفای نقش 

فتن تسلط بالمنازع بلکه بمحض ازکف ر. نخواهند داشت« اپوزیسیون حکومتی»

آنچه که انتظار آنها را خواهد کشید همانا برکناری کامل  خویش برقدرت سیاسی،

 .حتی محاکمه، خواهد بود وهمیشگی ازحکومت و

تحلیل آذرین بطورکلی ازبنیه ای ضعیف، وچشم انداز ارائه شده بتوسط وی مبنی  لذا

رد، روزی به یک براینکه خود جمهوری اسالمی باهمین شکل وشمایلی که دا

حکومت لیبرال تغییرلباس خواهدداد، چنان غیرواقعی است که خاتمی اصالح طلب، 

تازه لیبرال هائی همانند سروش  ابراهیم یزدی، و کهنه لیبرال هائی همچون سحابی و

واینکه آنها . نسبت به تحقق آن کامال ً ناباورند آنرا هرگز وعده نکرده و قوچانی، و

حتی فریبکاری، مردم را از فکر سرنگون  ار مایل اند بهر وسیله وعلیرغم آنکه بسی

اماعاقلتر از آنند که بابیان دروغی به این بزرگی، خودرامضحکه  خواهی دورکنند

« اصالح پذیری»سنده نموده که ازفقط به این ب ازاینروهمه آنها .عام وخاص گردانند

 بهتر شده بتوسط آذرین، یا عرضه«چشم انداز»و نه بیشتر، سخن گویند و« تعدیل»و

 !به خنده می اندازدداغ ترازآش، یقیناً آنانرااست بگوئیم خیال پردازی های این کاسه 

 دمداران اصلی سرمایه داریاینک فقط دوراه برای جریان مسلط و سر دریک سخن،

 قدرت،  در یا باقی ماندن هژمونیک : دارد وجود  مذهبی جمهوری اسالمی  - دولتی
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 لیبرالیزه شدن اقتصادی و بوضوح میفهمند که امر گشایش در آنها. نیستی کامل یا

 !آن بازی کرد سیاسی جامعه، چیزی نیست که بتوان با

مذهبی جمهوری اسالمی  -آنستکه سرمایه داری دولتی همه این مسائل حاکی از

یعنی نه طریق گذار مسالمت آمیز و رفرم به حکومتی لیبرال مبدل شود؛  از نمیتواند

برای اولین  است که میتواند این یک رفرمیسم جدید»: آنگونه که آذرین نوشته است

لذا آذرین این . (97ص)«.به رویای دیرپای لیبرالیسم ایران جامه عمل بپوشد بار

ذهن  که فقط در) یکسو به سبب رفرمهای اقتصادی از نادرستش را،« چشم انداز»

اصول  سوی دیگر از از ارائه نموده است، و (قعیتوا درآمده و نه در آذرین به اجرا

که درکتاب خویش مفصال ً درباب ) «عدم ناسازگاری اسالم و مدرنیته»آکادمیک وعام ِ 

و نیز براساس تعمیم کلیشه ای تجربیات برخی ازکشورهای  (آن روده درازی کرده

 .ایران ودونه برمبنای ویژه گیهای مشخص واقعیت خاستنتاج نموده است  شرق آسیا،

 تدریجی و»قدرت مداران جمهوری اسالمی، نه چشم انداز تبدیل  نیزهیچیک از

این حکومت به حکومتی لیبرال، بلکه دربهترین حالت امکان تحقق « مسالمت آمیز

 اقتصاد سرمایه داری دولتی و نظردارند یعنی دو مد وضعیتی مشابه چین را

لیکن در شرایط کنونی . اتتحت یک قدرت سیاسی ِبورژوازی بورکرخصوصی، 

 بر و -اینجا در زیرا. یک عالمت سئوال بزرگ قراردارد حتی تحقق آن نیز در زیر

که بورژوازی خصوصی ازتوان افزایش  دارد وجود این تهدید -خالف وضعیت چین

استفاده  مذهبی، گیرنده اقتصادیش، برعلیه قدرت سیاسی بورژوازی بوروکرات و

همچنان امکان به « بیست ساله چشم انداز سند»است که درست بهمین خاطر. کند

سندی که درحقیقت، تنهابمنزله حرکت بسوی تحقق مدل چین . اجرگذاشتن نیافته است

استراتژیک همچنان  که درآن مؤکد گردیده که صنایع مادر و نه بیشتر، چرا است و

 .ماند مدیریت دولت باقی خواهد مالکیت ودر 

 و هم بورژوازی   بورژوازی لیبرال ایرانی یعی است که هم مخلص کالم، کامال ً طب
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، بتوسط مردمازسرنگونی رژیم حاکم  («اصالح طلبان حکومتی»ونیز)امپریالیستی 

 صورت تحقق این شکل از چه، در. از خود جمهوری اسالمی بیشتر می ترسند تا

لذا . ویت می گرددشد و چپ انقالبی تق سرنگونی، یقیناً شوراها دوباره سبز خواهند

درون و بویژه پرهیز  دوره حاضر معطوف به اصالح حکومت از تاکتیکهای آنها در

 (سرنگونی خواهی)ازهرحرکتی است که میتواند در راستای انقالبی شدن جّو جامعه 

سوی مردم مواجه  جدی از اما زمانیکه با وقوع شورشهای عمومی و. قرار گیرد

 .آنرا مهار و یا منحرف سازد ج انقالب سوارشود، تابرمو کوشید الجرم خواهد شود

سراسری، یعنی  اینها بمعنی آنست که حتی درشرایط فقدان حزب کمونیست واقعی و

این امکان کامال ً گشوده است که  درشرایط نبود یک جنبش کمونیستی نیرومند،

د سرنگون کن حتی جمهوری اسالمی را و جامعه ایران وارد وضعیت انقالبی شود

اما . چنین شد 20۵7 سازد؛ همانگونه که درسال برقرار بی آنکه دولت کارگری را

شونده درشهرهای ایران  تکرار شورشهای کور و»: آذرین برعکس، معتقداست

نیروی کارگران  رضایتی عمومی است، اما بدون حضور بیشک حاکی ازنا

جالب اینکه وی  و. (122) «.سوسیالیست نمیتواند به یک وضعیت انقالبی منجرشود

: ، ناگهان زیرحرفش می زند و مینویسد(121یعنی در صفحه ) تنها یک صفحه بعد

غیرممکن نیست که انقالب بدون آمادگی و حضور طبقه کارگر سوسیالیست آغاز »

 !!«.شود

 کدام یک ازاین دوگونه سخن راباورکنیم؟

درصورت  ان، وایر درصورت وقوع شرایط انقالبی در»: آذرین ادامه میدهد نیز

منتفی نیست که چنین انقالبی، حتی وقتی  این امکان نیز ناآمادگی طبقه کارگر،

 گردونه سیاست بیرون میندازد، حلقه ای در از اصالحگران فعلی را بسیاری از

 «.تکوین دولت سرمایه داری در ایران گردد

 یرون افتادن ب  ولذا « ایران در انقالبی   شرایط وقوع »باب  این سخنان در اما
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آن گفته های  ، سخنانی است که درمنافات با«اصالحگران فعلی ازگردونه سیاست»

 همین شکل و خود جمهوری اسالمی باکه عنوان میساخت  آذرین قرارمی گیرد خود

 !مسالمت آمیز به یک حکومت لیبرال است ، درمسیر گذار تدریجی وشمایل اش

آن » ویا« آن امکان» یا« این امکان» ته بود کهآذرین عنوان ساخ اگر بدیگرکالم،

، بعنوان چشم اندازهای احتمالی مختلفی مطرح هستند که وی هنوز نمیداند «سومی

کدام یک از آنها آینده ی وضعیت جاری را بوجود خواهد آورد، چندان مصیبت 

 بیانگرآن بود که او هنوز به درک درستی از خطوط نبود؛ چراکه این رفتار، تنها

اما آذرین چنان آشفته فکر است که از . وقایع، نائل نشده است اساسی روند امور

چشم اندازهای گوناگونی که کامال ً درمغایرت با هم قرار دارند سخن می گوید و 

که گوئی تردیدی درتحقق آن ) قطعی را بعنوان چشم انداز آنها درعین حال هریک از

 !، معرفی می سازد(ندارد وجود

 

 !«گلوبالیزاسیون»آذرین از تفسیر 

 بر« گلوبالیزاسیون»باب تاثیرات  تفسیرخویش در از «تکالیف و چشم انداز»نویسنده

ایران، نتیجه میگیردکه بخش موثری ازطبقه کارگرایران به رفاه نسبی رسیده ولذا 

واینگونه است که وی لزوم سازش  -!کل طبقه کارگرازانقالب رویگردان شده است

 !!رابعنوان استنتاج عملی ناشی از چنین تفسیری، عرضه داشته است بورژوازی با

 .اجازه دهید نظریه او رابازکنیم

 از گرایش رفرمیستی درطبقه کارگر پایه مادی نیرومندی دارد و»: آذرین مینویسد

فصل های گذشته بحث شد، با  همانطورکه در. طبقه کارگراستدارگرایشات پای

ایران پایه مادی  این گرایش اکنون در رکاپیتالیسم جهانی،المللی د بین تحوالت اخیر

 (29۵همانجا، ص)«.جدیدی یافته است

 تا بر پایه مادی جدیدی»: بدینسان وی معتقداست که گرایش رفرمیستی می کوشد و
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همانجا، )«.از باقی طبقه جدا کند ممتاز و شده بخشی ازطبقه کارگر را که ایجاد

شقه »: رفته است که این بمعنی چیزدیگری نیست بجزآذرین نتیجه گ ؛ و(71ص

همانجا، )«.بدل کردن یک بخش مؤثر طبقه به دنبالچه سرمایه و کردن طبقه کارگر

 (72ص

 دقیقاً کدام بخش ازطبقه کارگر مّد نظر: لیکن دراین مناظره فرضی، مامی پرسیم

 آذرین است؟

کارگران »نیز  و« باال صنایع با تکنولوژی کارگران شاغل در»: وی پاسخ میدهد

 (77همانجا، ص)«.نیمه ماهر درصنایع کاربر درتولید صادرات

بنابراین دراینجا الزم است که وضعیت دستمزد و معیشتی آن بخش ازکارگرانی که 

« شکاف عینی در طبقه»رفرمیسم وعامل اکنون نقش پایه مادی جدید به زعم آذرین،

 و. را مورد بررسی قرار دهیم ا میکنندرا ایف« دنبالچه سرمایه» و بدل شدن به

 .بعنوان مثال کارگران صنایع خودروسازی

 (درسال جاری) که متوسط درآمد ماهیانه کارگران خودروسازی درایران همه میدانند

دویست هزارتومان ازآن، ازطریق چیزی حدود هفتصد هزار تومان است که تقریباً 

؛ یعنی اضافه کاراجباری تامین میشود (پاداشهای مربوطه و ) اضافه کاری اجباری

. مجموع جمعه های سال از درصد از تعطیالت رسمی و نیز پنجاه درصد در نود

هزارتومان درآمدماهیانه، تحت چنین استثمار وحشیانه ای  بیک کالم مبلغ هفتصد

تازه اگر فشرده سازی روزافزون . ساعت کار درهفته 44 و نه برای دریافت میشود

واقع  به حساب نیاوریم یعنی آنچه که در را سرعت باالی خط تولید یزن نیرو، و

پایان یک شیفت کاری، گوئی  واپسین قطرات شیره جان کارگران رامی مکد و در

 .بسوی خانه روان می سازد جنازه ی آنان را

می  آن دم وجود ، که آقای آذرین از«وضعیت ممتاز»آن  و« رفاه نسبی» اینست آن

 !زند
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ساعت کاردرهفته،  44سخنی دیگر، درصورتیکه کارگران خودروساز، تحت به 

تمایل آنان  آنگاه آذرین از و میلیون تومان دریافت می کردند ۵/2دستمزدی ماهیانه 

سخن می گفت، کامال ً محق بود؛ اماحقیقت  «دنبالچه بورژوازی»به تبدیل شدن به

کارگران و  این بخش از ن درآمدبعبارتی دیگر، شکاف میا. امر، هرگزاینچنین نیست

دارد؛ اما نکته اینجاست که اوال ً این اختالف دستمزد بدلیل شدت  بقیه، البته وجود

این باالتر بودن ) دوبار می َکند؛ ثانیاً  را  است و بورژوازی پوست آنها استثمار بیشتر

 همچنان دردرون محدوده ای قرار دارد که زیرخط فقراست حتی اگرخط (دستمزد

 .نه بیشتر و پنجاه هزارتومان فرض کنیم  و واقعی فقر را هشتصد

آنچه که  اما با. نیز دریافتی کارگران صنعت نفت، اندکی بیش از خودروسازان است

 .آذرین ادعامی کند، فاصله ای فاحش دارد

واقعیت ایران  اینهاهمه که گفته شد، بیانگرآنست که آذرین بهیچوجه درکی حقیقی از

آذرین نیزهمچون نگارنده این سطور روشنفکری خارج نشین  عبارتی دقیقتر،ب. ندارد

این تفاوت که وی هنگام سخن گفتن از وضعیت معیشتی کارگران ایران،  است، با

 .پیش چشم داشته است درحقیقت کارگران اروپا، یعنی محیط زندگی خودش را، در

اول مه  و نیز وضعیت برلین دراروپا،  برخی نقاط دیگر شورش چندسال پیش درفرانسه و)

 -طبقه کارگرکشورهای پیشرفته صنعتی نیز« آرام بودن» آنستکه سال جاری، نشانگر

 !(امری بادوام نیست -آذرین برخالف تصور

درایران پایه مادی  اکنوناین گرایش »:الزم به ذکراست آنگاه که آذرین گفته بود

چشم »یعنی تاریخ نگارش کتاب 2079، درواقع سال«اکنون»،آن «جدیدی یافته است

او نمیتواند مدعی شود توصیفش ازوضعیت  این وجود با. بوده است« اندازوتکالیف

، مصداقش 2011بوده که اینک یعنی سال 2079طبقه کارگر ایران، مربوط به سال 

آذرین نمیتواند چنین ادعایی رامطرح کند چرا که همه میدانند  .ازدست داده است را

 !ندارد ه درآنزمان ونه دراین زمان، وجودنداشته وچنین چیزی ن
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اش مبنی براینکه اکنون درایران «کشف خیره کننده»بهرترتیب، آذرین بنابر همین 

دنبالچه  پایه مادی رفرمیسم و»بخش موثری ازکارگران بلحاظ عینی تبدیل به 

نزد توده معضل اصلی فقدان خودآگاهی طبقاتی »: شده اند، می افزاید« بورژوازی

 (7۵همانجا، ص)!«.کارگران نیست، بلکه وجود یک شکاف عینی درطبقه است

لیکن همانگونه که گفتیم رکود جنبش کارگری درایران وعدم مبارزه جوئی آن 

، بلکه به علت اختناق «وجودیک شکاف عینی درطبقه»درسالهای اخیر، نه به سبب 

آنگاه که درباره  مضافاً،. است (جیعنی ترس کارگران ازاخرا) موقت قرارداد حاکم و

ایران سخن میگوئیم، سخن ازکارگرانی درمیان است که عمدتاً بسیارجوانند؛ 

جنبش کارگری طی سالهای طوالنی، فاقد تجربه اعتصاب  کارگرانی که بدلیل رکود

بدلیل فقدان حزب  و -هستند؛ کارگرانی که هرگز - بویژه اعتصاب پیروزمند -

درمعرض هیچگونه تبلیغات منظم سوسیالیستی قرارنداشته اند،  - کمونیست واقعی

احزاب  آذرین و دروغین آقایان حکمت و« حزب کمونیست» البته درصورتیکه

پفکی مشابه را به حساب نیاوریم که درواقع نیزنمیتوانیم به حساب آوریم؛ کارگرانی 

آگاهی طبقاتی اند  کف حداقل و تجربه ی مبارزات اتحادیه ای یعنی فاقد که حتی فاقد

بورژوازی  بلکه بصورت یکطرفه درمعرض تبلیغات جمهوری اسالمی و

 .ناباور به قدرت همبستگی خود (هنوز) امپریالیستی قرار دارند و ازاینرو

 مخلص کالم، نه فقط آن بخش ازکارگران مورد نظر آذرین، ازرفاه نسبی برخوردار

این  های پیشرفته صنعت نیز فاقد نیستند بلکه خیل مهندسین شاغل درهمان شاخه

آذرین حتی . دارند رفاه مادی اند، مگر معدودی از آنها که در پستهای مدیریتی قرار

 بیکاری رایج منتشر و روزنامه های رسمی ایران درباب فقر اخبارعادی که در از

میشود بی اطالع است؛ اخبار روزمره درباب مسافرکشی ده هزارپزشک عمومی 

ی تهران، واینکه چهل هزارمهندس کشاورزی طی سالهای اخیر مشغول درخیابانها

 و پدیده  باب اشاعه فحشاء  در آژانسهای مسافربری هستند؛ اخبار روزمره  کار در
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اعتیاد؛  ، گسترش بزهکاری، طالق و«دختران فراری»شگفت آور خیل  بیسابقه و

ت حاکمیت  جمهوری اغلب آنها، جامعه سرمایه داری تح یعنی مصائبی که در

 !جهانی نائل شده است اسالمی، به کسب رکورد

به بیان دیگر شرایط جاری درایران بگونه ای است که گرانی مردم رابه تنگ آورده 

 احمدی نژاد .آن درسال جاری سخن می گویند افزایش شدیدتر از حکومتی ها خود و

امحکم ترببندند؛ موسوی  ر که ازاین پس کمربندهای خود ازمردم خواسته بود اخیراً 

سخن « احساس خطر»از به انتخابات ریاست جمهوری، خود درتوضیح علت ورود

درلبه پرتگاه می  جمهوری اسالمی را -بگفته خودش  -محسن رضائی و می گوید

 پایه مادی رفرمیسم در آنست که نظریه آذرین درباب وجود همه اینها نشانگر. بیند

سال پیش آنرا  9نظریه ای که وی ) ی کارگران ازانقالبجنبش کارگری ولذا رویگردان

 !، کامال ًغلط ازآب درآمده است(مطرح کرده بود

آذرین ازتحلیل هائی که ارائه کرده  استنتاج عملیحال به مهمترین مساله یعنی به 

بعبارتی دیگر، توهم ایجاد رفاه نسبی برای بخش موثری ازکارگران . است می رسیم

کلی، توهم توانائی جمهوری اسالمی درتحقق رفرم های اقتصادی،  بطور ایران، و

درواقع همان تکیه گاه اصلی نظریه آذرین درباب لزوم دنباله روی ازبورژوازی 

این سیاست  ، کوشیده است تا«چشم انداز و تکالیف» واینکه نویسنده. است

ی نام یعنی زیرلوا -«نپ دراپوزیسیون»سازشکارانه خویش راتحت عنوان عجیب 

 !عرضه کند -لنین 

 

 !«نپ دراپوزیسیون» ماهیت لیبرالی نظریه

ساختارسرمایه داری درایران کنونی، چیزی نیست که با  دولتی بودنگیریم که 

حکومت جمهوری اسالمی سرشته باشد بلکه این حکومت بهمان سهولت که میتوان 

 دازد بی آنکه آب از آبدور بیان است آنرا  آورد، قادر پیراهن کهنه ای را از تن بدر
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« مستضعفین»تکان بخورد و بی آنکه مردمی که وی آنها را برای برقرای حکومت  

درایران وگسترش آن درجهان به فداکاری و قربانی دادن تشویق کرده بود 

کوچکترین واکنشی از خود نشان دهند؛ وگیریم که براساس نظریه آذرین درباب 

 شکل مذهبی، حکومت جمهوری اسالمی با «داری عدم مغایرت اسالم وسرمایه»

بتواند بهمان سهولت  -« والیت مطلقه فقیه»یعنی با عبا وعمامه و -حکومتش نیز

فوق الذکر اینچنین کند، و خودرامبدل به یک رژیم لیبرال گرداند؛ اصالً گیریم که 

« کاست حکومتی»جمهوری اسالمی، نه سرمایه داری انحصاری دولتی بلکه نوعی

توانسته است برای جمهوری اسالمی چنان « گلوبالیزاسیون»باشد؛ و نیز گیریم که 

، «یک رفرمیسم جدید»موقعیتی را فراهم سازد که وی ازطریق به اجرا گذاشتن 

پایه مادی »برای قشرمؤثری از طبقه کارگرایران رفاه نسبی ایجاد نموده و آنانرا به 

دل سازد؛ وبیک کالم بیائید فرض کنیم ب« دنبالچه بورژوازی»و « رفرمیسم جدید

حال پرسش اساسی . آنچه که آذرین توصیف کرده است هماناعین واقعیت باشد

 کرد؟ چه باید: اینست که

 :رخنمون می گردد دوپاسخ طبقاتی مختلفاینجاست که 

 مارکسیستها بخوبی میدانند که این دوره های ماه عسل سرمایه داری،: پاسخ اول

این نظام طبقاتی برمبنای قوانین ذاتی اش، مجدداً به مرحله رکود  امری گذراست و

یافت؛ ولذا فروکش کردن جنبشهای توفانی طبقه کارگر و  و بحران ورود خواهد

این بمعنی آنستکه دراستراتژی وتکالیف  .زحمتکشان، بدون تردید امری موقت است

ی، یعنی درکوشش حکومت کاپیتالیست سازش با طبقه کارگرمبنی برعدم تمکین و

هیچ هدف تسخیرقدرت سیاسی،  برای بمیدان آمدن پرولتاریای آگاه ازاهداف خود، با

چه ) ناگفته پیداست که این پاسخ مارکسیستی به پرسش فوق. شد نخواهد تغییری ایجاد

نیست که لنین  -دوران امپریالیسم -، صرفاً مختص به دوران کنونی (بایدکرد؟

 نیز در بر  رقابت آزاد را امیده است، بلکه حتی سرمایه داری ن« سرمایه گندیده»آنرا
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 بهمین خاطراست که مساله. مارکس بنیاد تئوریک مقّوم آن است سرمایهو  می گیرد

، نه مارکس وانگلس رابه سازش باقدرت سیاسی بورژوازی «رکودجنبش کارگری»

 .سوق داد و نه لنین را

به مستمسکی برای سازش  آذرین را نظر ردوضعیت مو رفرمیست ها: اماپاسخ دوم

چشم انداز و »اینچنین است که نویسنده  و. حکومت بورژوائی مبدل می سازند با

 :، درپاسخ به سوال چه بایدکرد؟،می نویسد«تکالیف

تازگی این . تاکیدکرده ام« تکالیف تازه»و درتمام این فصل من مدام بر دوره جدید»

اتخاذ سیاستهای  ش سوسیالیستی درعرصه طرح وضرورت دخالت گرای تکالیف از

اقتصادی مایه می گیرد؛ واین یعنی ترجیح یک دسته ازاقدامات وسیاستهای اقتصادی 

 (، تاکیدازآذرین است14ص)!«.بردسته ای دیگر کاپیتالیستی

هرچندکه بوی بدی ) وضوح کامل برخوردارنیست لیکن ازآنجائیکه چنین سخنانی از

 او .درخواست می کنیم که آقای آذرین شفاف ترسخن بگوید ما !(سدازآن به مشام می ر

 :مینویسد

آن سیاست اقتصادی معین  این یا پشت سر را وزن خود.....طبقه کارگرمیتواند»

  1(77همانجا، ص)!«.بیندازد

 :آذرین ادامه میدهد و

ی بنابراین به یک معنا میتوان گفت که تکالیف جدید ما را، میتوان معادل ضرور»

 (1۵همانجا، ص)!!«.دراپوزیسیون دانست« نپ»شدن

که آذرین ارائه می کند، الزم «شاهکار» این و پرداختن به این تعبیر لیکن پیش از

 .و تعریف لنین ازآن چه بوده است« نپ» است ببینیم که ماجرای موسوم به

 تا نجادرای به جلد دوم این اثرموکول میکنم اما لنین را« ِنپ»من بررسی گسترده تر

روسیه و  اتمام جنگ داخلی طوالنی در است که، پس از الزم به ذکر این حد

  ضروری می ساخت از را« نپ»استقرار قدرت سیاسی پرولتری، آنچه که اجرای 
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یکسو، ایزوله ماندن انقالب روسیه یعنی محروم ماندن آن ازکمک های اقتصادی 

درت سیاسی دست نیافته بودند؛ وازسوی بق بود که هنوز برادرانه پرولتاریای اروپا

 قحطی گسترده دیگر عقب ماندگی اقتصادی شدید روسیه و نیز فروپاشی اقتصادی و

 (.ناشی ازجنگ داخلی طوالنی)

که حکومت پرولتری روسیه بالجبار  حتی وخیمی بود درچنین وضعیت بحرانی و

، چندگام مشخص به تعبیری یا امتیازات اقتصادی معینی به بورژوازی میدهد، و

 این منظر، سیاستی که برطرح اقتصادی موسوم به از .درمقابل آن پس می نشیند

که دروهله  حاکم بود، بیشک سیاستی انقالبی ومدبرانه محسوب میشد چرا« نپ»

جهانی، دولت پرولتری  نخست درصدد بودکه تحت چنین شرایط بسیار بد داخلی و

 7.از خطر سرنگون شدن محفوظ بدارد را

 (نامیده میشد« نپ»که به اختصار) «طرح اقتصادی نوین»به هرترتیب، بدون شک 

ظاهراً آذرین فراموش کرده که  اما.درجهت پیشرفت اقتصادی جامعه روسیه بود

، فقط آنگاه در دستور روز بلشویکها قرار گرفت که اقتصادیاجرای این طرح 

 !آن از قبل  نه معلوم شده بود، و کاپیتالیستی قدرت سیاسیتکلیف 

این حقیقت  نیازی به بررسی بیشتر ندارد است و آنچه که بالتردید به سخنی دیگر،

، میان «نپ»تعیین کننده ای درمفهوم  شامل میشود که تفاوت بزرگ و محض را

گذاشتن  وآن اینکه درنگاه لنین، موضوع به اجرا. نگرش لنین وآذرین وجود دارد

درواقع  -«عقب نشینی درمقابل بورژوازی»ا، ی«سازش بابورژوازی»یا -« نپ»

تسخیرقدرت سیاسی و برای حفظ آن صورت پذیرفته بود، ودرنگاه آذرین  پس از

 !!برای صرفنظرکردن ازآن تسخیرقدرت سیاسی و پیش از

 را، از بلشویکها ، بدینسان حرکت تاکتیکی خاصی از«چشم اندازوتکالیف» نویسنده

و به متن تاریخی اساساً دیگرگونه ای وصله بطن تاریخی مشخص آن جدامی کند 

 تحت شرایطی می زند؛ یعنی حرکت تاکتیکی عقب نشینی موقت در مقابل سرمایه 
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بورژوازی هنوز را، به شرایطی تعمیم می دهدکه  که قدرت سیاسی تسخیرشده است 

 !!حاضراست و در قدرت سیاسی، حّی 

تدارک برای سرنگونی قدرت  امر ،2927اکتبر نظرلنین، تا جان کالم آنکه، از

 رشد» سپس کاپیتالیسم،  بدون کوچکترین تردیدی، مقّدم بر سیاسی تزاریسم و

حتی دوران  همان دوران حکومت کرنسکی وگرنه، باید دراست؛ و «اقتصادی

« نپ دراپوزیسیون» بقول آذرین یا -حکومت تزار، خواستار رشد اقتصادی روسیه

ایران  دوران تزار وکرنسکی بمراتب عقب افتاده تراز میشد؛ بویژه آنکه روسیه -

 !لذا طرح چنین رویکردهائی بسیار توجیه پذیرتر می نمود و کنونی بود

آنان رااغفال کند،  بچه تصورنموده و می خواهد آذرین که گوئی خوانندگانش را اما

کند  تسخیر قدرت سیاسی بتوسط پرولتاریا درنگرش لنین را کتمان می اولویتلزوم 

 تحت حاکمیت کاپیتالیستیو بدینسان به تالش طبقه کارگربرای رشد اقتصادی 

 !اصرارمی ورزد

تحریف نکرده وآراء او را  رذیالنه لنین را تاکنون هیچکس اینگونه موذیانه و

 !وارونه جلوه نداده است

سوی بلشویکها  از «نپ»گذاشتن  که به اجرا سازدهت عنوان میآذرین به همین ج

 :که آن بود بخاطر

و کال ً فرودستان جامعه  کاپیتالیسم برای طبقه کارگر شکل کم دردتری از»

 (1۵ص)!!«.باشد

 تحقق هدف نهائی مرحله ای از، درواقع، «نپ» درصورتیکه طرح اقتصادی

 آن را ،قدرت در سیاست انقالبی پرولتاریای مستقرپرولتاریا محسوب می شد یعنی 

 .تعیین کرده بود

مطرح شده بتوسط لنین، « نپ»حرف آذرین اینست که، از آنجائیکه بنابراین، 

 طبقاتی پرولتاریا و پیشبرد هدف نهائی این هیچگونه ربطی به سیرتاریخی مبارزه 
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نظرداشته  مد را «شکل کم دردتری ازکاپیتالیسم» طبقه نداشته بلکه صرفاً برقراری 

تکالیف تازه موردبحث »:یاست، پس نظریه اش موسوم به نپ دراپوزیسیون یعن

 (وهمان صفحه همانجا) !!«طرح نشده اند« سیرتاریخ»دراین نوشته برای حل مساله

کارنمیکنیم بلکه « تاریخ»است که اساساً ما برای  بکالمی دیگرآذرین بدینسان معتقد

 بیابیم که کدام بخش از برای همین امروز کار میکنیم ولذا باید بررسی کنیم و صرفاً 

زی منافع روزمره ما رابهتر و بیشتر تامین میکند آنگاه وزن طبقه کارگر بورژوا

 !راپشت سر او بیاندازیم

 تعیین شده از سیاست انقالبیکه  خوانندگانش می خواهد از بهمین ترتیب وی عمالً 

ای که برطرح اقتصادی لنین  سیاست انقالبیقدرت،  در سوی پرولتاریای مستقر

 :را نادیده بگیرند ، حاکم بود«نپ» موسوم به

 آن مورد ابداً لزومی به ایده آلیزه کردن سیاست اقتصادی مرجع ما دراین یا»

 (همانجا، همان صفحه)!!«.نیست

ایده آلیزه نکنید، معنای دیگری ندارد بجز اینکه آذرین  لنین را« ِنپ»این سخن که، 

کالمی به میان لنین « ِنپ»ناظر بر ِسیاست انقالبیمیخواهد بگوید هر کس ازوجود 

 !!ایده آلیست است بیآورد،

واینکه تاکنون به  -!اینجاست که می بینیم با یک شامولتی باز حرفه ای طرف هستیم

 نرسیده بود -نیز 2924حتی کائوتسکی پس از  -فکرهیچ اپورتونیست کامل عیاری

ل به عق -!این طریق توجیه کند از مبارزه انقالبی طبقاتی را، که صرفنظرکردن از

انداختن نظریه سازشکارانه  ناقص اکثریتی ها نیز خطورنکرده است که برای جا

 !کنند ولنین استناد« نپ»، به (ومشابه نظریه آذرین) خویش

 !«ابتکار»و « خالقه»آفرین براین قدرت 

می کوشد بر سیاست انقالبی ناظر بر « چشم اندازوتکالیف» به بیان دیگر، نویسنده

 برای  پرولتاریا  انقالبی  بتواند لزوم مبارزه  تا بکشد رده پ، «نپ»طرح اقتصادی 
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 !کند منتفی اعالم  ضروری و غیر سرنگونی قدرت سیاسی کاپیتالیستی را

 !نگاه کنید. امامضحکه ای که آذرین براه انداخته، تمامی ندارد

که یک دولت کارگری برسرکاربوده لنین  حتی درشرایطی، 2912در»: اومی نویسد

، 14ص)!«.آشکارا به برقراری نوعی سرمایه داری عقب نشستند بلشویکها و

 (تاکیدازمنست

حال که دولت  پس چرا: این استنتاج ناگزیر را پی آیند دارد منطق چنین سخنانی،

 !!کارگری برسرکارنیست ماعقب ننشینیم

که نگارنده حاضر سخن او را مصادره به مطلوب نموده  آذرین مدعی شود اگر

 حتی در»که توضیح دهد قصدش ازکاربرد عبارت  آنگاه الزم می گردد است،

 ، چیست؟«شرایطی

بعبارتی دیگر، خواننده نکته بین بخوبی میتواند تشخیص دهد که میان دو جمله فوق 

پی آیندی ِمعقولی  منطقی و پیوند -ارائه کرده ایم جمله آذرین واستنتاجی که ما -الذکر

استنتاج مشخص  یان جمله اول، موذیانه کوشیده است تاآذرین باب برقراراست؛ اما

بسوی نتیجه گیری  خواننده اش را و القاءکند (بی آنکه مستقیماً برزبان آوَرد) مزبور را

 ! سوق دهددلخواه خود، 

مضافاً، مارکسیستها می دانندکه جنبش انقالبی طبقه کارگر تازمانی که بتواند به 

گذشت، بی  دوره های فراز و فرود خواهد رم ازتسخیرقدرت سیاسی نائل شود الج

پیشه  قدرت سیاسی کاپیتالیستی را آنکه به سبب شکست انقالب، سیاست سازش با

تدارک برای سرنگونی دولت بورژوازی همانا  چرا که التزام به تالش و. کند

 درست به همین خاطر، نه مارکس و و. پرنسیب پایه ای مارکسیسم انقالبی است

تجویز  دولت بورژوائی را ه سبب شکست کمون پاریس، سیاست سازش باانگلس ب

وعقب نشینی وسیعی که 293۵کوبیده شدن انقالب  و نه لنین پس ازفرو کردند

 مطرح می را  «نپ دراپوزیسیون»نمک ِ  برجنبش انقالبی تحمیل شده بود طرح با
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ست می انجامد جمله اینکه درمواردی که جنبش انقالبی پرولتاریا به شک و. کند 

انقالب مرد، »: که آویزه گوش مارکسیستها است  دارد قصاری ازمارکس وجود

نظریه  آذرین برعکس، و در دلیل تراشی برای دفاع از اما .«!انقالب زنده باد

 مساله انتخاب شرکمتر»: شرافتمندانه جلوه دادن آن، مینویسد سازشکارانه اش و

دراین برهه تاریخی  نی که به کل طبقه کارگراست دریک شرایط عمومی عقب نشی

 (1۵همانجا، ص)!!«.تحمیل شده است

بویژه  مارکس و تماماً غلط از آراء آذرین تفسیری کامال ً دلبخواهی و بکالمی دیگر،

نیازبه سازش باقدرت سیاسی : برطرف کند لنین ارائه میدهد تا بتواند نیاز خودش را

 !کاپیتالیستی

 !ای دیگر از کوششهای اغواگرانه  این استاد اغواگری توجه کنیدمضافاً، به نمونه 

عدم تکافوی نفس طرح مطالبات  !(هم نتوان شاید) ازاینرو شاید بتوان»: اومینویسد

ضرورت نشان دادن عملی بودن خواستهای طبقه کارگر را نیز نشانه یک  طبقاتی و

من  از ، پرانتز11ص)!«؛جامعه بطورکلی تلقی کرد و درجه کیفی رابطه طبقه کارگر

 (است

بهم بپیچاند و  است که موضوع را بدینسان درصدد« چشم اندازوتکالیف»نویسنده 

 !قلمبه گوئی کند تا بتواند ماهی مقصودخویش را صید نماید

صریح ترجمه  ازاینرو درصورتیکه بخواهیم این سخنان آذرین رابه زبانی ساده و

، بمعنای این «فوی نفس طرح مطالبات طبقاتیعدم تکا»: کنیم، آنگاه خواهیم داشت

نمی کند و لذا طبقه کارگر « تکافو»کوشش برای تدارک آن،  است که فکرانقالب و

باید با دست شستن ازآن، صرفاً بدنبال خواستهایی باشدکه عملی بودن فوری آن 

نپ »: است« شرکمتر»می کند و « بی دردتر»کامال ً  محرز است، سرمایه داری را

 !«اپوزیسیوندر

 رفرمیستی، والبته -این نظریه سوسیال و« تکالیف تازه»لیکن آذرین پس ازبیان این
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بشرط پذیرش آن ازسوی کارگران، زیربغل آنان هندوانه می گذارد و این پذیرفتن 

، معرفی «نشانه یک درجه کیفی عالیتر رابطه طبقه کارگر و جامعه بطورکلی»: را

همه اینها را میتوان نشانه یک رشد »: دیگر قید می نماید درافزوده ای می کند، و

 (همان صفحه)!!«.کیفی درمبارزه طبقاتی درایران دانست

آنگاه که  -اعتصاب دیده ای  کارگر است که هر همین رابطه، محل ذکر در نیز

سخنانی  -خواباندن آن هستند  مدیران کارخانه درتکاپوی فرو اعتصاب درگرفته و

 کار خواسته ای که برایش دست از: زبان مدیرانش شنیده است از رادست  این از

این وجود شما کارگران  اید چیزغیرمنطقی ای نیست بلکه حقِ شماست، با دهکشی

کنید  و با طرح خواسته های  صاحبان جامعه باید مسئوالنه تر رفتار بعنوان یکی از

 !دهید نظر قرار نیز مد حیات کل جامعه را خود

 :دقت کنید« چشم انداز و تکالیف»این سخنان نویسندهحال به 

 از به این معنا که طبقه کارگراکنون نه فقط بمثابه یک صنف درپی گرفتن حق خود»

صاحبان جامعه است، بلکه اکنون دستکم بعنوان یکی ازصاحبان جامعه این 

د که نشان دهد طرح خواسته های خود حیات کل جامعه را نیز م دارد مسئولیت را

 (11همانجا، ص)!!«.نظر دارد

ای معرفی می «یکی ازصاحبان جامعه»بعبارتی دیگر آذرین کارگران ایران را

 آنان می خواهد که فریبکارانه از و ای کاپیتالیستی است درحقیقت جامعهکندکه 

واقع تحت قدرت اقتصادی وسیاسی  درمدنظر بدارند که  ای را«حیات کل جامعه»

 !شودسرمایه داری اداره می

نکته بعدی آنکه، ما قبال ً نشان دادیم که گرایش سازشکارانه آذرین درحال تسری به 

 :درهمین رابطه به این سخنان وی توجه کنید. دیگرعرصه ها نیزهست

یعنی دولتی ) تشکیل یک دولت ائتالفی....حتی درمقطعی ممکن است طبقه کارگر»

 (210همانجا، ص)!!«.ندرابه صالح خود ببی (غیرسوسیالیستی وغیر کارگری
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مورد نظرآذرین، دولت ائتالفی « دولت ائتالفی» که سخنان فوق کامال ًآشکارمیسازد

نیست بلکه وی  (یعنی نمایندگان خرده بورژوازی فقیر)پرولتاریا بامتحدین انقالبی اش

آشکارا ائتالف و تشکیل دولت مشترک پرولتاریا و بورژوازی را مد نظردارد؛ 

 !ها درآنت کرنسکی وحضور منشویکها و اس آرشبیه همان دول یعنی چیزی

و اس  بیک کالم آذرین دراینجا کپی خنده داری از موضع خرده بورژوایی منشویکها

!( اروپائی نیزتبلیغ میشود«سوسیال دمکراسی»که اینک ازطریق ) 2927آرها درفوریه 

جابزند؛ یعنی « بیمارکسیسم انقال»ارائه میدهد و میکوشد آنرا بعنوان سیاست 

ای که بلشویکها بجای تن دادن به آن، درصدد سرنگونی اش «دولت ائتالفی»همان

 !برآمدند

به بیانی دیگر، پس ازبقدرت رسیدن بورژوازی در انقالب فوریه، کمیته مرکزی 

دولت مزبور را درپیش گرفت و « ِهل دادن»بلشویکی مستقر در روسیه سیاست 

این بمعنی آنست  .به باد حمله میگیرد چنین سیاستی را لنین بمحض ورود به روسیه

دم  (بابورژوازی) «دولت ائتالفی» که حتی کمیته مرکزی یاد شده نیزهرگز ازلزوم

که چنین رویه ای را در پیش گرفته  نمی زد، بلکه فقط منشویکها و اس آرها بودند

ط هیچ  ربطی به لنین لذا آنچه که آذرین می کوشد به نام لنین جابزند، نه فق. بودند

سازشکاری : شده نیز فروتراست پاسیفیستی کمیته مرکزی یاد ۀندارد بلکه از نظری

 !ناب

این اصل بدیهی است که دولت ائتالفی پرولتاریا با بورژوازی،  آذرین منکر

گیرد؛ به این دلیل ساده که بورژوازی  هرگزنمی تواند مورد نظر مارکسیستها قرار

تنگنا قرارگیرد، برای دفع الوقت نمودن، برای خسته کردن انقالب، فقط آنگاه که در 

برای آنکه بتواند مسئولیت بحران اجتماعی سرمایه داری رابه گردن وزرای  و

 ازنمایندگان پرولتاریا می خواهد حضورآنان دردولت ائتالفی بیافکند، کمونیست و

 از نفس بیفتد و فروکشانقالب  آنکه  بمحض  اما. که به شرکت در دولت بپردازند
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ازاینرو فقط پخمه های خرده بورژوا همچون . کند، این بازی راخاتمه خواهد داد

که استعداد فرو  ایرج آذرین هستند و نیز 2927منشویکها و اس آرهای فوریه 

بیک سخن، اقدام به ایجاد دولت ائتالفی بورژوازی . دارند غلتیدن دراین دام مهیب را

پیشبرد مبارزه انقالبی طبقه  به امر -تحت هر شرایطی مقطعی و درهر - و پرولتاریا

 .کارگر ضربه میزند و شرایط سرکوب انقالب را تأمین می سازد

که کافیست برای لحظه ای سر خود را برگردانده و از آذرین  بدینسان دیده میشود

اردوگاه  بورژوازی، و بطورکلی، بسوی غفلت کنیم، آنگاه وی به جانب ائتالف با

 !شد بورژوازی متواری خواهد

 :درهمین راستا به این نکته نیز دقت کنید

به جهت اینکه اساساً فکر تدارک برای تسخیرقدرت  «چشم اندازوتکالیف»نویسنده 

استحکام بیشتری  سیاسی بتوسط پرولتاریا را منکوب وموضع سازشکارانه اش را

کتیکی در سطح خیلی انتزاعی حرام هیچ تا»: که آن میدارد بخشد، اینبار سخن از

« .نیست، اما این کمکی به تشخیص تاکتیک صحیح دریک موقعیت معین نمی کند

 (294همانجا، ص)

این سخن بطورکلی غلط نیست بلکه باید دیدکه گوینده ی آن چه نیتّی راتعقیب ! آفرین

 میکند؟

« انتزاع» نخست آنکه، ما درباره روش دیالکتیکی، چرایی وچگونگی مبادرت به

ازسوی مارکسیستها، به اندازه کافی دراین دفتر سخن گفته ایم اما نمیدانیم که این 

انتزاعی، چگونه میتواند به مارکسیسم ربط « خیلی»سخن آذرین مبنی بر سطح 

سطح مختلف !( شایدهم چندین) ، درچند«انتزاع»البد وی معتقداست که -پیداکند؟

عی؛ تاحدودی انتزاعی؛ خیلی انتزاعی؛ وخیلی سطح اندکی انتزا: امکان پذیراست

 !!خیلی انتزاعی

 هیچ تاکتیکی درسطح خیلی انتزاعی حرام »بهرترتیب،آذرین درتوضیح این سخن که
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 :عنوان می سازد (درزیرنویس کتاب خویش) ،«نیست

 2927تندروترازموضع بلشویکها نسبت به دولت موقت درفاصله آوریل واکتبر »

اماهمین بلشویکها، وقتی ژنرال .کرد ن درتاریخ جنبش کارگری پیداکمترچیزی بتوا

کورنیلف به قصد براندازی دولت موقت به پایتخت لشکرکشید، حفظ توازن قوا با 

اینروعلیه کورنیلف  از و دولت موقت را بهتر از پیروزی کورنیلف ارزیابی کردند

 (101ص)«بسیج شدند؛

بلشویکها با  اجتناب ناپذیر ئی لحظه ای وبله، آذرین بدینسان میکوشد این همسو

دولت کرنسکی، که به سبب خنثی سازی کودتای کورنیلف صورت پذیرفته بود را، 

 -!حکومت کاپیتالیستی ایران جلوه دهد همسنگ سیاست سازشکارانه خویش با

 بلکه اینک از« نپ»باب  بعبارتی دیگر آذرین، نه فقط بایادآوری نظریه لنین در

گویا سازشکاریهای پی ، (علیه کورنیلف) ح سازش لنین بادولت کرنسکیطریق توضی

آذرین فراموش کرده که یک ) !!کرده است درپی ومتوالی لنین با بورژوازی را، رصد

یعنی . لیتوفسک -صلح برست: کند ذکر بورژوازی را دیگر ازسازشکاری لنین با مورد

بخاطر حفظ قدرت که در واقع  بورژوازی امپریالیستی، با« )!(سازش»همان قرارداد

 (.انجام شده بود ،جلوگیری ازسقوط آن سیاسی پرولتری درروسیه و

سازشکاری »بطریقی سخن میگوید که گویا امر« چشم اندازوتکالیف»آری، نویسنده

یعنی ) بوده که او چنان جایگاه رفیعی برخوردار از درنگرش لنین،« بورژوازی با

آذرین ظاهراً بدینسان  -!دست نمی داده است صتی را ازبرای انجام آن، هیچ فر( لنین

در مقایسه « اپوزیسیون نپ در»که سازشکاری مستتر درنظریهنتیجه بگیرد میخواهد

 !!اقسام سازشکاریهای لنین، اصال ً به حساب نمی آید و با آنهمه انواع 

ن، لنین بابورژوازی را، ازشرایط مشخص انجام ِآ« ِسازش»بعبارتی دیگر،آذرین

بدینسان سیاست انقالبی ناظر برآنرا نادیده می گیرد تابه این نتیجه  نموده و« انتزاع»

 ، چیزبدی«نپ دراپوزیسیون»بطورکلی و از آنجمله « سازشکاری» که گیری برسد
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 !نیست

، چه چیزی بوده «انتزاعی خیلیدرسطح »حال معلوم میشود منظور وی ازعبارت 

 !!است

است  آشکار و  آن حد واضح خط استداللهای او، تا ع آذرین وبه بیانی دیگر، مواض

چراکه تمامی این دلیل . متهم به بدفهمی نظراتش کند که وی نمی تواند کسی را

آن اینکه بجای تدارک  تعقیب میکند و فقط یک هدف را تراشی های وی، فقط و

این یا آن  پشت سر را وزن خود....طبقه کارگرمیتواند»: برای تسخیرقدرت سیاسی

 !را درپیش گیرد«نپ دراپوزیسیون»وسیاست « سیاست اقتصادی معین بیندازد

سوی ایرج آذرین برچه نوع  بهرترتیب، دیدیم که سیاست سازشکارانه ارائه شده از

 -اینکه دیدیم وی برای آنکه تحلیل های تئوریک بی بنیه و. داشت هائی اتکاء استدالل

داقی تاریخی درجنبش کمونیستی بین المللی بوده پشتیبانی کند، بدنبال مص اش را

 .حال اجازه دهید که این جستجوی او درتاریخ را دقیقتر بررسی کنیم. است

 :آذرین درتالش برای پشتیبانی و تقویت تئوری سازشکارانه اش، مینویسد

این امراما در تاریخ جنبش سوسیالیستی و کمونیستی ابداً تازه نیست و سابقه »

 (14همانجا، ص) «.اردطوالنی د

آنجائیکه به نگارنده حاضرمربوط میشود، راضی به زحمت آقای آذرین و ذکر  تا

نیستیم بلکه فقط بیان یک « سابقه طوالنی»تمامی موارد تاریخی مربوط به این

 .کامال ًهم کفایت می کند -اگروجود داشته باشد -نمونه

 :مینویسد بالفاصلهآذرین 

 «.را دید2141ت رجوع کرد و برنامه کمونیستها دراروپای میتوان حتی به مانیفس»

راتوضیح دهد، « 2141اروپای»درپاسخ باید بگوئیم که اگر آذرین فقط همین مورد

 .بود برای قانع شدن ما یقیناً کافی خواهد

 :مینویسد بالفاصلهآذرین 
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داً منطبق با وضعیت امروز ایران اب (بابقایای فئودالیسم)2141اروپای  مورد اما»

 !!«.نیست

 !، بازی درآورده است«چشم اندازوتکالیف» کم کم به این فکر می افتیم که نویسنده

 :مینویسد بالفاصلهوی 

 نبود، بلکه قرار« قیاس تاریخی یک»تنها بر قرار)بریک قیاس تاریخی باشداگرقرار»

پ، شاید ، ن«سیاست اقتصادی نوین» مورد، !(بوده است« طوالنیسابقه »برنشان دادن

 (همانجا، پرانتز ها ازمنست)!!«!(وشایدهم نباشد) مناسبترین مرجع مقایسه باشد

آیا : پرانتزهائی که درمتن سخنان آذرین گنجانده ام فقط بقصد طرح یک پرسش است

 این طریقه ی سخن گفتن یک آدم مسئول است؟

موضع  وانگهی، حتی کائوتسکی آنگاه که به بورژوازی ملحق شده بود، درتوجیه

گیری خویش، خوانندگانش را اینچنین در پیچ وخم آدرسهای متفاوت، سردرگم نمی 

 !کرد

ازمجموع این سخنان آذرین پیداست که وی به جهت یافتن مصادیق تاریخی برای 

، وبرای آنکه مدعای خویش راموجه «نپ دراپوزیسیون»توجیه نظریه اش مبنی بر

گویا دیوارآنان راچندان  کند؛ اما گلس استنادان کوشیده است به مارکس و سازد، ابتدا

می چرخاند تا موقعیت لنین را  را این نا امیدی، سرخود کوتاه نمی یابد وپس از

 !ارزیابی کند

بکالمی دیگر، آذرین بدینسان در صدد است وانمود کند که در تقریر مدعیات وادله 

آنگاه که  قیقت،خویش، سیاق لنین را درپیش چشم داشته است؛ درصورتیکه درح

است، نگرش  التزام به آن ارجحیت تسخیرقدرت سیاسی و اهمیت وموضوع برسر

حتی مساله مخالفت لنین . لنین کوچکترین روزنه ای برای تحریف بازنمی گذارد

حزب سیاسی پرولتاریا، فقط وفقط به سبب نگرانی بحق او ازتبدیل  توده ایباساختار 

 دولت  سرنگونی  ماندن امر ناکام   ولذا فرمیستی ر -حزب انقالبی به حزبی سوسیال
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بکالمی دیگر، قبال ً نشان دادیم که آذرین اساساً مضمون . بوده است کاپیتالیستی

درک نکرده  تئوریک مخالفت لنین با ساختار توده ای حزب سیاسی پرولتاریا را

است که نظریه  نیز فهم نکرده این موضوع را (آذرین) حال می بینیم که وی بود؛ و

تدارک برای  از - مهمترین بخش و -واقع بخشی  حزب انقالبیون حرفه ای در

 دوران امپریالیسم است، و نه ابزار پیشبرد سرنگونی قدرت سیاسی کاپیتالیستی در

 !«نپ دراپوزیسیون»خط مشی رفرمیستی همچون

 برگرفته تابیک سخن، آذرین ازتئوری حزب انقالبیون حرفه ای فقط پوسته ی آنرا 

انقالبی لنین را، به  -اهداف واالی سیاسی زیر لوای آن مخفی شود، و بهتر بتواند

 !بکشد زیر

، درتالش برای پشتیبانی «چشم انداز و تکالیف»که نویسنده بنابراین دیده میشود

نگرش لنین، چه  تحلیل هایش ازطریق استناد به تاریخ جنبش کمونیستی روسیه و

رتکب شده، واین تشبث درواقع مضحک ترین کاری است که اشتباه فاحشی را م

 !حتی جهان، صورت پذیرفته است درتاریخ جنبش چپ ایران و

 !آذرین ِناشی و نگون بخت، درست به کاه دان زده است

امپریالیسم بمثابه باالترین »لنین همچون متعددی از آذرین، درآثار لیکن ازبخت بد

، «دولت وانقالب»، و«ولتری وکائوتسکی مرتدانقالب پر»، «مرحله سرمایه داری

 و انواع پیچیده تری ازسفسطه هائی برمال شده که آذرین بتازگی شروع به تولید

 !عرضه آن نموده است

 و وازبخت بدتر، مشابه همین نظریه آذرین ازسوی کائوتسکی نیز مطرح شده بود

 کلیترا از  «یزاسیونگلوبال»چه، آذرین موضوع . لنین پاسخ کاملی به آن داده است

که براساس قوانین بنیادی خویش یعنی رابطه کار وسرمایه، واقعیت  -سرمایه داری

مجزا  کامال ً -حرکت است  طبقه اصلی جامعه، در منافع میان دو استثمار و تضاد

 ازآنرا، تنها  (یعنی لزوم سازش با بورژوازی)«تکالیف تازه» سپس میکوشد نموده، و
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 همانگونه که کائوتسکی هنگام طرح نظریه. استنتاج کند ،(«لوبالیزاسیونگ»یعنی از)

 :لنین درپاسخ به او نوشت چنین کرده بود و« اولترا امپریالیسم»

به عصرصلح آمیز تازه ای درسرمایه داری بهره برداری  امید از کائوتسکی دارد»

ورژوازی، و ب احزاب سوسیال دمکراسی رسمی از میکند تا حمایت فرصت طلبان و

 را عصرتوفانی کنونیرّد و طرد روش انقالبی یعنی تاکتیکهای پرولتاریائی در

دیالکتیک به عنوان آخرین کالم در روش تکاملی علمی هرگونه ....توجیه کند

 «.نفی میکند طرد و وارسی تک و مجّزا و منفرد یک شیئ را

ت انقالبی در دایره اپورتونیستی بدلیل محدود کردن سیاس بعبارتی دیگر، رویکرد

بدلیل بی توجهی نسبت به خصائل اساسی نظام سرمایه  واقعیت های ظاهری، و

که فرجام آن غوطه ور شدن درمنافع آنی  داری، نگرشی تک ساحتی رادنبال می کند

رنگ باخته  حضوری لرزان و غایب است یا اینجا آنچه که در لذا. وکوتاه مدت است

به بیان دیگر، . است گرایش اساسی سرمایه داریدیدگاه کلیت ودارد، همانا 

هرتغییری در سرمایه داری، بجای آنکه درسایه ی خصائل ذاتی تر واساسی تر آن 

که هرچیز وهمه چیزهای  بررسی قرارگیرد، همچون خود ِکلیت تلقی میشود مورد

 !دیگر را تحت شعاع قرار خواهدداد

بیک کالم عدم پختگی آذرین  ها و دریک سخن، ناشی گری ها، کیفیت پایین ِسفسطه

کنونی « سوسیال دمکراسی»را باید به این حساب گذاشت که وی در اشاعه آراء

 «تازه کار»اروپایی یعنی در برافراشتن پرچم پوسیده کائوتسکیسم درایران، هنوز

 !نورسیده ی نارسیده: است

طبقه کارگر گفت که سخن آذرین درباب پیدایش قشرممتازی در درهمین رابطه باید

کنونی ایران، حتی اگرصحت داشت، باز هم نه به سبب تعیین سیاست انقالبی، بل به 

جهت کرنش درمقابل آن، یعنی به جهت صرفنظرکردن ازانقالب وتوجیه سازش 

 مبنی براینکه لوکاچ )آذرین به لوکاچ  که انتقاد شود لذا اکنون روشن می. طبقاتی است
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بکالمی دیگرآذرین . ، چه معنایی داشته است!(گیردنادیده می راش پایه مادی رفرمیسم نق

، علیرغم حمله به لوکاچ، لیکن بحث مشخصی درباب وی «بیراهه سوسیالیسم»در

، چنین کاری را «چشم اندازوتکالیف»ارائه نمیکند زیرا به زعم خویش قبال ًیعنی در

دربه دیدن این حقیقت نیست انجام داده است؛ یعنی درآنجا لوکاچ متهم به آن شده که قا

که معضل اصلی جنبش کارگری، فقدان خودآگاهی طبقاتی نزد توده کارگران نیست، 

متهم به  آذرین به همین سبب لوکاچ را -!بلکه وجودیک شکاف عینی درطبقه است

 چشم انداز و»)!!ارائه نموده است «مارکسیسم یک روایت هگلی از»که آن میسازد

یابقول آذرین این شکاف  -رتیکه آریستوکراسی کارگری درصو. (4۵، ص«تکالیف

تّکیه  داشته اما ازهمان ابتدای شکلگیری امپریالیسم وجود -عینی درطبقه کارگر

است ونه برآریستوکراسی کارگری بعنوان پایه  توده کارگرانمارکسیسم انقالبی بر 

ع ناچیز این بویژه آنکه درشرایط وقوع بحران اقتصادی، به مناف. مادی رفرمیسم

داشته  درصورتیکه یک جنبش کمونیستی نیرومند وجود قشرنیز صدمه میخوَرد و

 .بود امر مهار تزلزالت آنها کارغیرممکنی نخواهد باشد

دیالکتیک کنش متقابل آن برجنبش عینی، یا به بیان دقیقتر،  نقش کارسازآگاهی و

سیسم است که تبلیغات ، درواقع همان مساله اساسی مارکجنبش عینی میان آگاهی و

 لذا نشانه گیری ِ . بورژوائی آذرین ازطریق کتمان آن، انجام می پذیرد -سوسیال

اهداف سیاسی مشخصی را نیز تعقیب می ، بواقع (ازسوی آذرین)دیالکتیک ِ لوکاچ 

درنگاه « خطرناکی»بعبارتی دیگر عنصر انقالبی، اساسی، تعیین کننده ولذا. کند

فطرت  یعنی نه با -بامحافظه کاری خرده بورژوازی میانه حاللوکاچ وجود دارد که 

 !دیالکتیک: اصال ًجور درنمی آید و موجب هراسش میشود -و نه فترت او 

وانگهی دراینجا بوضوح دیده میشود که سخن لوکاچ چگونه درباب آذرین مصداق 

 :نگاه کنید. می یابد

 حقیقت است كه جامعه از چون دیالكتیك به منزله یك روش فقط بیان نظری این»
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طرد نظری آن ضرورتاً به مفهوم گسست ... طریق فرایند تضادها تكامل مییابد

 («تاملی در وحدت اندیشه لنین»لوكاچ،  )«.اساسی با كل دیدگاه انقالبی است

جرات طرح « بیراهه سوسیالیسم»که در نوشته  نکته بعدی آنکه ایرج آذرین هرچند

نیافته است، لیکن اینبار از راه دیگری  را «نپ دراپوزیسیون» آشکارنظریه لیبرالی

انقالب  اساساً فکریعنی   حزب کمونیست ایجاد فکر تا همچنان شود وارد می

او درهمین راستا است که . منکوب کند را برقراری دولت کارگری سوسیالیستی و

حزب  ایجاد وپراکندگی جنبش چپ  عنوان می سازد غلبه بر« بیراهه سوسیالیسم»در

 زیرا پیگیری عنصرآگاه ندارد کمونیست واحد و سراسری، هیچ ربطی به تالش و

سه  وجودیافقدان نظریه و آگاهی نیست بلکه مساله  اینجا صحبت بر سرضعف و در

جنبشهای اعتراضی اضافی،  طبقات اضافی، وجود وجود: درمیان است عامل عینی

 !و نیزعقب ماندگی صفبندی سیاسی

، باشش بار رجوع دادن خواننده اش به کتاب «بیراهه سوسیالیسم» ن نویسندهبدینسا

که هرکس که  ، عمالً توصیه میکند«چشم اندازوتکالیف»پیشین خودموسوم به 

 انقالب بیابد الزم است به کتاب یاد کردن از دالیل بیشتری برای صرفنظر میخواهد

 !شده اش رجوع نماید

شود که آذرین چرا اصرار داشت که تعارضات میان نکته دیگر آنکه، حال روشن می

دوجناح حکومت ایران ربطی به اختالف بر سرشیوه مقابله با نفرت واعتراض توده 

بعبارتی دیگر، . ها نداشته بلکه مربوط به چگونگی گذاربه حکومتی لیبرال است

آذرین بدینسان مطرح می ساخت که تحت رفرمیسم جدید اجتماعی، حکومت 

از  کند و اسالمی توانسته برای بخش مؤثری ازکارگران ایران رفاه ایجادجمهوری 

چاره جوئی جناحی از »اینرو اساساً مشکلی وجود ندارد تا برای رفع آن، سخن از 

ویادآوری می کنیم که  -!درمیان باشد« رژیم برای مقابله بانفرت واعتراض توده ها

 : ولی شایسته  به آن، نوشت این همان رویکردی است که پایدار درپاسخی تند
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« چشم انداز و تكالیف»ای كه بگذریم، نویسنده  از هاشمی رفسنجانی و علی خامنه»

تنها كسی است كه بر بهبود وضع زندگی بخشی از طبقه كارگر و احتمال بهتر شدن 

 «.داری ایران انگشت میگذارد آن در پرتو تحوالت اقتصادی آینده سرمایه

 

 ی آذرین بسوی مبارزین پرولتریآتشبارانگ ها

، مملوازتحریف ها، وارونه جلوه «چشم اندازوتکالیف»کتاب ایرج آذرین موسوم به

دادن ها و نیز حاوی انبوهی از انگ زدنها علیه مبارزینی است که دست از تدارک 

 البد وی برای توجیه خیانتش به انقالب،این همه را. سوسیالیسم نمی شورند انقالب و

 .لذا دراینجا باید به نمونه هائی ازاین رفتار پرداخته شود. می دیده استالزم 

استراتژی  همانا (کمونیسم) الزم به توضیح است که،اگرتحقق جهانی سوسیالیسم ابتدا

امرسرنگونی دولت بورژوازی خودی، بعنوان  نهائی پرولتاریا محسوب میشود،

این منظر، میتوان گفت  از .دپیش شرط ضروری تحقق آن هدف نهائی تلقی خواهد ش

که تسخیرقدرت سیاسی در واقع استراتژی مرحله ای پرولتاریاست و تا زمانیکه 

الزاماً باید تحقق آن را نزدیک کند ودر راستای آن  تمامی تاکتیکهاانجام نیافته باشد 

چشم »ازسوی نویسنده  اماهدف تسخیر قدرت سیاسی بتوسط پرولتاریا، .قرارگیرد

اهمیت آن  ارزش و معرفی شده و« تاکتیک»به دفعات بعنوان« تکالیف و انداز

ازاین طریق بتواند به سهولت با آن بازی کند و حتی حذفش  تخفیف می یابد، تا

جایگزین آن  را( «نپ در اپوزیسیون»)سازش بابورژوازی « تاکتیک»گرداند، و

 !سازد

« تاکتیک»صرفاً یک حرف آذرین اینست که تسخیرقدرت سیاسی بتوسط پرولتاریا 

محسوب میشود ونه بیشتر، که به مقتضیات زمانه میتوان و باید آنرا فراموش کرد 

نوعی  تنها نیز («نپ در اپوزیسیون»تحت ) همانطور که سازش با دولت سرمایه داری

 !!تلقی می گرددکه بنا برشرایط موجودمیتوان و باید به اجرا درآید« تاکتیک»
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 :که بنویسد ی آقای آذرین ازاین طریق نیزاستمرارمی یابداین شعبده بازیها

ازاین واقعیت این  (وباید گفت یک تروتسکیست بد)ممکن است یک تروتسکیست »

بگیردکه پس انقالب سوسیالیستی یگانه آلترناتیو تاکتیکی درقبال جنبش  نتیجه را

ن حکومت این نتیجه نادرست است، چراکه پایه مادی داشت .اصالحات سیاسی است

وقوع . آن نیست فوریانقالب اقتصادی سوسیالیستی بمعنای عملی بودن  کارگری و

همانجا، )«.های متعددی است جهان واقعی مستلزم تامین پیش شرط در این امر

 (، تاکیدازمنست210ص

بوضوح می بیند که آذرین چه بازی مسخره ای به  اینجا ددر خواننده نکته بین خو

ایران امروز، به سبب  هرآدم عاقلی میداندکه طبقه کارگردر چه،. راه انداخته است

فاقد تشکل کارگری توده ای  آنکه هم فاقد حزب کمونیست حقیقی و نیرومنداست وهم

برای تسخیرقدرت « فوری»بگونه ای  ، نمیتواند(اتحادیه های مستقل سراسرییا،)

خالفت باسازش باقدرت وم) لذا طرفداری از انقالب سوسیالیستی . سیاسی اقدام کند

انقالب کارگری بلکه «فوری»، درواقع نه بمعنای اعتقاد به انجام (سیاسی کاپیتالیستی

یگانه چشم بمعنای این باوراست که درجامعه سرمایه داری،انقالب سوسیالیستی 

بعبارتی دیگرآذرین دوموضوع . تواند بود راه نجات طبقه کارگر اندازانقالبی و تنها

م می پیچاند تا نتیجه بگیرد هرکس که سخن ازانقالب سوسیالیستی مختلف رادره

قابل انجام « فوری»الزاماً براین باوراست که چنین انقالبی بگونه ای  بمیان می آورد

ژست  -که کامال ًهم ردکردنی است  -نفی این نظر و رد آذرین سپس با -!است

طبقه کارگرایران »، نخیر: وعنوان میسازد  بخودمی گیرد نصیحت گوی عاقل را

تحول  برای برقراری حکومت کارگری و بالواسطهامروز درموقعیتی نیست که 

واینگونه است که او (. همان صفحه، تاکیدازمنست)«.سوسیالیستی اقتصاد مبارزه کند

مهیا « نپ در اپوزیسیون»به زعم خویش، شرایط رابرای طرح تئوری سازشکارانه

 !می سازد
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، به «فوری و بالواسطه»نفی انقالب سوسیالیستی  و ن ازطریق ردآذری بیک کالم،

 !راه می کشد «بالواسطه فوری و»سازش طبقاتی 

فوری »انقالب سوسیالیستی : آذرین رو به مبارزین انقالبی می گوید به بیانی دیگر

جهان واقعی مستلزم تامین پیش  وقوع این امردر»مقدور نیست بلکه« وبالواسطه

حزب  ایجاد را، نه در ها وی تامین این پیش شرط ؛اما«دی استشرطهای متعد

تالش برای به میدان آمدن پرولتاریای ) تشکیالت توده ای کارگری کمونیست واقعی و

، بلکه درسازش باقدرت سیاسی کاپیتالیستی می (رزمنده وآگاه ازاهداف طبقاتی خود

 !بیند

برداشتن سه گام  ش را بامخلص کالم آنکه، آذرین کوشیده است تا مقصود خوی

 :مرتبط، به انجام رساند و متوالی 

گام اول معطوف به فروکاستن هدف مرحله ای و واالی تسخیر قدرت سیاسی به 

سازش  گام دوم، هرجریان انقالبی که درمخالفت با در و. است«تاکتیک»سطح نازل

که  ازدبورژوازی، درصدد تدارک برای انقالب سوسیالیستی است رامتهم میس با

سرنگونی شعارو فراخوان»آن بوده و «فوری وبالواسطه» بدنبال عملی کردن

ودرگام سوم، با رد امکان  (.، تاکیدازمن است137همانجا، ص) «رامطرح می کند

 نپ در») بورژوازی ، نظریه سازش با«فوری وبالواسطه»انقالب سوسیالیستی 

 1!راجا می زند («اپوزیسیون

تازه کار » پخته، مبارزین انقالبی  درمقام یک لیبرال عاقل و بعبارتی آذرین بدینسان

تروتسکیسم  بی عقلی، لجاجت و که دست از را اندرز می دهد« و سرد وگرم نچشیده

 9!بشورند و به دریوزگی بورژوازی رضایت دهند

ناگفته نماندکه امرتدارک برای سرنگونی دولت کاپیتالیستی، بدینسان ازسوی آذرین 

معرفی می شود تا مارکسی و لنینی بودن  (آنهم تروتسکیسم بد)« روتسکیسمت»بعنوان 

 .آن مخدوش گردد
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، برای دفاع ازموضع «چشم انداز و تکالیف» اما وهمانگونه که گفتیم نویسنده

بسوی کسانی که  سازشکارانه خویش، به این سان رگباری از برچسبهای ناچسب را

 :نگاه کنید. کنند، روانه می کندحاضر نیستند به سوسیالیسم خیانت 

یعنی )فرا طبقاتی ازماهیت رژیم را  میتوان ارزیابی ایدئولوژیک و»: او مینویسد

زیربنای موضع سرنگون خواهی  (ماهیت ارتجاعی و تغییرناپذیراسالم فقاهتی آن را

 (101همانجا، ص)!!«.چپ رادیکال شمرد

« زیربنای»یقت را کتمان کند کههمانگونه که دیده می شود آذرین می کوشد این حق

ماهیت »درت سیاسی بتوسط پرولتاریا، نه موضع مارکسیستها در باب لزوم تسخیرق

 .جمهوری اسالمی است کاپیتالیستیبلکه ماهیت « اسالم تغییرناپذیر ارتجاعی و

چپ « سرنگون خواهی»بررسی دقیق تر محتوای سیاسی »: او مینویسد ومضافا ً

که چنین تاکتیکی درقبال دوم خرداد و وضعیت سیاسی حاضر رادیکال نشان میدهد

ایران درپایه ای ترین سطح به این حکم مبتنی است که رژیم جمهوری اسالمی 

 (9۵همانجا، ص)«.اساساً رفرم پذیرنیست

گفت بفرض که میان مبارزین چپ برسراین موضوع که رژیم  لیکن درپاسخ باید

برخالف آنچه که  و این وجود رباشد؛ بااختالف نظ رفرم پذیرهست یانه، حاضر

 امردفاع ازلزوم تدارک برای  برقراری دولت کارگری، آذرین عنوان میسازد،

 -نباشد چه رفرم پذیر باشد یا -اساساً براین تحلیل اتکا داردکه جمهوری اسالمی

بعبارتی دیگر، رفرم پذیری یا ناپذیری حکومت سرمایه . رژیمی کاپیتالیستی است

 «سرنگون خواهی» (بقول آذرین)یچ دخلی به خط مشی پرولتاریا که همانا داری ه

 که صرفنظرکردنشان از این فقط کسانی چون آذرین هستند برعکس،. است، ندارد

که رژیم جمهوری « درپایه ای ترین سطح به این حکم مبتنی است»تدارک انقالب، 

 !م برمیداردمسیر انجام آن گا در اینک نیز اسالمی رفرم پذیر هست و

 درعدم انقالبی  رویکرد وی . دیگری که آذرین به ما می چسباند دقت کنید ۀبه لک
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یک انقالب » دنباله روی از بورژوازی حاکم را متهم به آن میسازد که الزاماً 

 (272همانجا، ص)!«.آلترناتیو دوم خرداد قرار میدهد دموکراتیک را،

تدارک سرنگونی  چپ های انقالبی که در ۀبنابرچنین استدالل خنده داری، هم

کسانی که  بوده، و البد« انقالب دموکراتیک»الجرم طرفدار جمهوری اسالمی هستند

 هستند طرفدار «نپ دراپوزیسیون» طریق طرح بورژوازی از خواهان سازش با

 !!انقالب سوسیالیستی می باشند

الیستی درآمده تا بتواند آذرین به لباس طرفدارای از تئوری مارکسیستی انقالب سوسی

 !اینچنین به آن ضربه بزند و بی اعتبارش سازد

با ارتقاء وقاحت خویش به یک سطح کیفی « چشم اندازوتکالیف» ومتعاقباً نویسنده

 گرایش مارکسیستی را، با بالنکیستها و باالتر، مبارزین چپ انقالبی، اعم از

فرش کنندگان جاده  ف ساخته و، تشبیه و متراد«فاشیستها»و حتی « سلطنت طلبان»

 :نگاه کنید -!جهنم می خواند

راشاخص «سرنگونی»ازیک نگاه طبقاتی، حتی درنگاه اول هم روشن است که»

سازمانهای سلطنت طلب، نظیردرفش . رادیکالیسم چپ قراردادن بغایت سطحی است

 کاویانی و یا حتی نظامی فاشیستهایی همچون ارتش پارتیزانی ملی ایران، نیز

 (91همانجا، ص)!!«سرنگونی خواه اند؛

درحسن نیت چنین فعالینی شک نیست و برتری اخالقی چنین انتخاب »: وهمچنین

فردی ای نیز آشکار است، اما مساله ابداً مساله ای اخالقی و فردی نیست؛ بنابه یک 

 (97همانجا، ص)!!«.نیز باحسن نیت فرش کرده اند گفته مشهور، جاده جهنم را

 آذرین می کوشد نمایش خیره کننده ای از ه که ازموارد فوق پیداست،همانگون

به اجرا بگذارد تا شاید مبارزین پرولتری و  توانمندی در تولید انگ های متنوع را

 انصافاً باید. پیگیری اهداف انقالبی پرولتاریا بترساند از انقالبیون چپ بطورکلی را،

 ی سی سال گذشته هرکس باندازه کافی وقت که درط چرا! کرد تایید این توانمندی را
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را بخوبی پرورش دهد و او  داشته تا آن استعدادی که باماهیتش همخوانی دارد

 !نیزدراین زمینه خاص، پیشرفت چشمگیری داشته است

توانسته است به  اذعان نمودکه ایرج آذرین طی این سالها بسخنی دیگر باید

 !کند کیفیتی باال، دست پیدا تکنولوژی تولید افترا و انگ با

بورژوازی آلمان نیزخواهان  اماهمه میدانند که نه فقط بلشویکها بلکه کورنیلف و

وحتی هیچ آدم ) سرنگونی حکومت کرنسکی بوده اند؛ بااین وجودهیچ مارکسیستی

لذا آذرین درواقع . گروه های بعدی، همردیف قرارنمی دهد با گروه اول را (نجیبی

افتاده است که مساله سرنگونی جمهوری اسالمی،  این حقیقت پیش پادرصدد کتمان 

درنظرمارکسیستها بمنزله برپائی حکومت کارگری است واین همان مرزبندی 

 .طبقاتی انقالبیون با احزاب بورژوائی سرنگون خواه می باشد

« بسته»به سبب آنکه هردو -دروازه بازهم به یکسان سازی یخ و آذرین اینچنین و

 !پرداخته است -وندمیش

ازاینرومیتوان گفت که انسانها اصوال ًبه دودسته تقسیم میشوند؛ یکی آنهائی هستندکه 

ملزم میدانند که مشابهت در خصائل ذاتی  برای همردیف قرار دادن دو چیز، خود را

 !دیگری ایرج آذرین است و اساسی آنها را نشان دهند؛ و

نیست بلکه « اشتباه»صرفاً  یا و« اتفاقی»دانست که چنین رفتاری هرگز اما باید

چه، او به زعم خویش و اینچنین میکوشد . تعقیب میکند اهداف سیاسی معینی را

 از را، قدعلم کنند« نپ دراپوزیسیون»مبارزین پرولتری ای که ممکن است درمقابل 

دهد که  به آنان بچشاند و هشدار پیش به لجن بکشد، تیزی نوک غّداره اش را

 !بود اری برمواضع انترناسیونالیستی شان منبعد نیز بدون چنین عواقبی نخواهدپافش

داری را  اینچنین، آبرو ایرج آذرین برای پیشبرد خط مشی لیبرالی خویش، اینک و

اولترا »حتی کائوتسکی آنگاه که نظریه سازشکارانه -!گذاشته است بکل کنار

 که از کاربرد  حیا برخوردار بود وشرم  از این حد از مطرح ساخت، را «امپریالیسم
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یعنی همان شرم وحیایی که گویا آقای . چنین تشبیهاتی درباب انقالبیون پرهیزکند

 !آذرین آنرا فروخورده است

لیکن این لیبرال نورسیده، غافل است از اینکه مبارزین حقیقی پرولتری را، اگرقرار 

. ترسناک تری برخوردار استبر ترسیدن بود، بورژوازی از ابزارهای بمراتب 

 :سازشکاران جبون کجا دانند که

 عشق را با دو جهان  بیگانگی است

 و اندر او هفتاد و دو دیوانگی است

 

 !طبقه متخاصم دو مقام نصیحت گوی هر آذرین در

که  نصیحت می کرد ، چگونه پرولتاریا را«چشم اندازوتکالیف»دیدیم که نویسنده

غیرقابل تحقق است ولذا این طبقه باید از  «و بالواسطه فوری»انقالب سوسیالیستی 

 و تحقق« شرکمتر»درعوض بدنبال  پیگیری آن بیرون آمده و فکر تدارک و

 !باشد« نپ دراپوزیسیون»ازسرمایه داری ازطریق « شکلهای کم دردتری»

لیکن حال ببینیم که وی چطور بورژوازی را نیز اندرز میدهد که راه کارهای بهتر 

 !کند عقول تری رابرای استثمار کارگران جستجوو م

برای بورژوازی « کارساز»شده درفوق، حاوی توصیه های بکالمی دیگر، کتاب یاد

 :که آگاه باشد حاکم برایران است وبه اوهشدار میدهد که از فریب خوردن بپرهیزد و

ای برخالف آنچه سخنگویان رنگارنگ سرمایه داری امروز به بهانه ه»

الگوی  کنند، مدل توسعه مورد نظر بانک جهانی تنهاتبلیغ می« لوبالیزاسیونگ»نظیر

 بر و باز. های جهان سوم مقدورمیکندتوسعه ای نیست که رشد اقتصادی را درکشور

مدل بانک جهانی مدل ورشکسته اینها، یگانه الگوی آلترناتیو دربرابرخالف تبلیغات 

حال افراطی ر د و)سرمایه داری ملی ای نیست که دخالت بوروکراتیک دولت و رشد 

 (130همانجا، ص) !«.داشت راهدف (تالش برای قطع وابستگی به بازارجهانی ً اش مثال
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 رابه اجرا «نپ دراپوزیسیون» ایرج آذرین بدینسان نظریه اش موسوم به بله،

او  -!درمقام مشاور اقتصادی حکومت کاپیتالیستی به ایفای نقش می پردازد گذاشته و

درهمین مسیر و بالفاصله پس ازسخنان فوق، بالحنی کامال ًدوستانه و ارشاد کننده 

شروع به سرزنش رژیم حاکم میکند و از برنامه ریزان آن گله منداست که چرا 

نگاه  !فهم نمی کنند آموزشهای تئوریک اقتصاددانان معتبر بورژوازی رامطالعه و

 :کنید

درنظرگرفت که درعین اینکه  قتصادی متنوعی راازنظرتئوریک میتوان مدلهای ا»

تجارت بین المللی استفاده میکنند، اما از عواقب  ازمزایای انتقال تکنولوژی و

خانمانسوزی که مدل مورد نظر بانک جهانی درکشورهائی نظیراندونزی، فیلیپین و 

توده مردم زحمتکش بهمراه داشته اجتناب  تایلند برای بخش اعظم کارگران و

 (همان صفحه)!!«.یکنندم

از تکرار تجربیات  آذرین جمهوری اسالمی را همانگونه که مشاهده می گردد،

نادرست بورژوازی اندونزی وغیره برحذر میدارد و گویی ازبرنامه ریزان 

تئوری اقتصادی )« ازنظر تئوریک» که دقت کنند که اقتصادی نابلد ِآن میخواهد

 !ه چیزی غلط استچ چه چیزی درست و !!(سرمایه داری

مقابل  فحاش که در ازهمه اینکه آذرین برخالف آن زبان انگ پران و جالب تر و

بورژوازی سخن میگوید، لحنی  انقالبیون پرولتری داشت، اینک و زمانی که با

 !برنجاند کامال ً دوستانه وصمیمانه دارد و گویی نگران است مبادا اینان را

طبقه  دو دشمنی خرده بورژوازی میانه حال باهر بعبارتی دیگر، دوستی ِتوام با

اصلی جامعه سرمایه داری، برطبق قاعده باید به یک اندازه باشد؛ اما آذرین دراینجا 

رعایت نکرده ولذا جا دارد که ازاو گله  عدالت را همانگونه که مشاهده میگردد و

 !مند باشیم

  و چشم انداز»کتاب  11، درصفحه «آموزش تئوریک»آذرین درراستای همین روند
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تغییرتکنولوژی درشاخه کارگاههای تولیدی »و دربخش مجّزایی موسوم به« تکالیف

حکومت  با دوستانه ای را ، بحث مبسوط و«کوچک چگونه میتواندعملی شود؟

کاپیتالیستی حاکم به پیش برده است و به آنان طرح ها و راه کارهای بورژوائی 

یه میکند تا بتوانند جلوی ورشکستگی روزافزون معقول و مدبرانه ای را توص

آنچه که برخی ازاساتید  از طرحهائی بی خاصیت تر! کارگاههای کوچک رابگیرند

بسخنی دیگر  -!ایران ارائه می نمایند جراید لیبرال و محترم دانشگاهها، هرروزه در

را « فچشم اندازوتکالی»لزومی نمی بینم که کل مبحث مزبور درکتاب اینجا من در

آذرین  واگویه کنم بل فقط توجه خواننده را به این پاراگراف جلب می نمایم که درآن،

رژیم کاپیتالیستی جمهوری اسالمی را  -«!!مارکسیسم انقالبی» این سخنگوی-

 :می گیرد« رهنمود»اینچنین به باد 

دهای موظف به ادغام سرمایه ها و تمرکز تولید در واح این شاخه را دولت میتواند» 

مثالً معادل )وام بدهد  کمک کند یا بزرگ کند، و خود نیز میزان معینی به آنها

هم از نظر فنی و هم از نظر سرمایه  ، تا اینها(بزرگ سرمایه متمرکز در هر واحد

ه دولت خود اینست ک یک راه دیگر. الزم قدرت خرید تکنولوژی نو را داشته باشند

مدیریت را نیزاز صاحبان انجام دهد و این شاخه را تمرکز تولیدراساً ادغام سرمایه و

 برمبنای اظهارنامه های مالیاتی مثالً )برای آنها سهام صادر کند  کارگاهها بگیرد و

اینست که دولت این شاخه ها را از صاحبانش  یک راه دیگر. (سالهای گذشته شان

عاونی های تولیدی بازخرید کند و ادغام سرمایه ها و تمرکز تولید و مدیریت را به ت

. (یاهیچگاه نگیرد) کارگران بسپارد و هزینه این کار را بمرور از تعاونی ها بگیرد

یک راه دیگراین است که بجای دولت، درهمه شقوق فوق بانکها این نقش رابازی 

 (11همانجا، ص)!!«....آلترناتیوهای متعدد دیگری نیزوجود دارند. کنند

 به این سان ازالتزام به مبارزه انقالبی و« وتکالیفچشم انداز»بیک کالم، نویسنده

 به زند، و درعوض  می رژیم سرمایه داری ایران سرباز تدارک برای سرنگونی
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 !مشاور دلسوز و مفت و مجانی چنین حکومتی مبدل می گردد 

 ۀدرتوصیفی دقیقتر، ایرج آذرین بمثابه سخنگوی خرده بورژوازی متوسط، در میان

بت، نصیحت می کند؛ را، البته به نو خاصم قرار گرفته و هردوی آنهاطبقه مت دو

از گام نهادن درمسیری که انتهایش جنگ داخلی و برباد دادن  اوهردوی آنها ر

است، زنهار می  (والبته خودایرج آذرین) آرزوی دیرینه بورژوازی لیبرال ایران

ری اسالمی تدریس به سردمداران جمهو او تئوری اقتصادی بورژوائی را -!دهد

روشهای مناسبتری درپیش  که سرعقل آمده و میکند و از هیئت حاکمه می خواهد

یکسو روند استثمار پرولتاریا استمراریابد و  گیرد؛ یعنی روشهائی که تحت آن، از

 !از سوی دیگر فشار عاصی کننده ای براین طبقه وارد نگردیده واحیاناً شر بپا نشود

مزمان به پرولتاریا و پیشاهنگانش پند میدهدکه با بسنده نمودن آذرین درعین حال و ه

نه  داشت و نیز فقط در ذهن آذرین وجود« پنیر»که دیدیم آن) به پنیر موجود درتله

! ، به دولت کاپیتالیستی حاضرتمکین کنند«تروتسکیسم»و پرهیز از  !(در واقعیت

صاحبان جامعه این  بعنوان یکی از»می سازد که پرولتاریا واینکه وی گوشزد

نیز مد  حیات کل جامعه را طرح خواسته های خود دارد که نشان دهد مسئولیت را

 او فریبکارانه به کارگران می گوید موضوع لزوم حمایت ازبخشی از -!«نظر دارد

دوران سرمایه  بلکه در دوران سرمایه داری رقابت آزاد بورژوازی، نه فقط در

 !لنین است مانا شیره و جوهر آراء مارکس وگندیده امپریالیستی نیز، ه

، واین جبن و وادادگی «تکالیف تازه»خوش نمکی آذرین دراین است که وی این  اما

  :اش را اینگونه توجیه می کند

دراین پرتو میتوان دریک متن وسیعتری  تکالیف تازه گرایش سوسیالیستی را»

 (11همانجا، ص)!«.دیدباالتررزه طبقاتی دریک سطح کیفی بمنزله خصلت ناگزیرمبا

 رونددر «یک سطح کیفی باالتر» بورژوازی بمنزله لیکن اگرسازش مفتضحانه با

 بیک کالم  و  انقالب  برای تدارک  و تالش   باشد، البد پرولتاریا طبقاتی  مبارزه 
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 نشانگر سیاسی بورژوازی، سرنگونی قدرت ایبر ازش ناپذیرس ای مبارزه

 !بش کارگری خواهد بودجن در  «انحطاط»

سیاه  را سفید، وسفید بدینسان و فریبکارانه سیاه را« چشم اندازوتکالیف»نویسنده

رفرمیستی اش در جنبش پرولتاریا را  -جلوه میدهد تا بتواند اشاعه خط مشی سوسیال

 !تحقق بخشد

 حال خواننده میتواند خود به عینه ببیند آنگاه که نگارنده حاضر، ایرج آذرین را

حقیقت نگفته بود و اینکه آذرین در  از نامید، سخنی بدور« شامولتی بازحرفه ای»

رهبران احزاب خرده بورژواست که فقط به این  آن بخش ازروشنفکران و ۀزمر

 گر خاطر به حوزه های علمیه نمیروند که با اسالم و عباء وعمامه دچار مشکل اند و

 !محترم چیزی کم و کسر ندارند نه از نظر پررویی، درمقایسه با روحانیون

آذرین درکتاب جالب توجه خویش،  نتیجه آنکه، همانگونه که مشاهده می گردد

ناشی از آنرا تشریح « تکالیف»جامعه ایران را تبیین کرده وهم« چشم انداز»هم

بگونه ای جدا  را طبقه متخاصم  هردو« تکالیف» که ساخته است، منتهابه این معنا

 !!تامین شود« حیات کل جامعه»بدینسان ضیح داده است تاتو کامال ً جدا

تکالیف طبقات  و چشم انداز»اگر وی نام کتابش را بود ازاینرو بهتر و دقیقتر می

 !!می گذاشت« متخاصم درجهت همکاری

 

 !آذرین انقالبی، علیه آذرین لیبرال

 دراجزاء -رااینجاکوشیدیم خط سیر رویکرد لیبرالی آقای آذرین  تا این ضمیمه و در

آنگاه که به بررسی مجموعه  چه،. این تمام مساله نیست اما .تبیین کنیم -اصلی اش 

تفکر وی می پردازیم، حضور آشکار و غیر قابل چشم پوشی رگه ای انقالبی نیز 

 .است مشهود

 که نمونه به اثبات می رساند را این مدعای نگارنده حاضر آشکار، و شواهد متعدد
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 :ن عبارتست ازهائی ازآ 

 وجود ، سخن از«گلوبالیزاسیون»قبالً دیدیم که آذرین طی یک تحلیل مبسوط از -2

 ایران کنونی بمیان آورده بود؛ و چنان در قشری ازکارگران ممتاز و رفاه زده در

سخن می گفت که گویا پدیده جدید وتعیین کننده ای رخ داده که « گلوبالیزاسون»باره 

امرسازش با بورژوازی را  چرا، بگونه ای بی چون وبرطبق آن الزم است 

 -درجائی دیگر و –اما وی .جایگزین تالش برای سرنگونی چنین حاکمیتی سازیم

 :همه ی گفته های پیشین خویش راملغی نموده و می نویسد

و بهمین  برندارد برای مارکسیستها حرف تازه ای در« گلوبالیزاسیون» کال ًمعتقدم که)»

که در درک این پدیده  نگاهی به مانیفست کمونیست نشان می دهد! درگیومه بماند دلیل باید

چهل سال ازتاریخ جلو بوده ایم؛ به یک معنا سیر سرمایه داری تازه با  و دستکم صد ما

تحلیل مارکس تماماً منطبق شده است وبرای نخستین بار تمام جغرافیای جهان را بازار واحد 

واینکه آذرین درتشریح دقیقتر همین رویکرد  (.17انجا، صهم)«(.خود قرارداده است

 از زبان اریک هابزبام طرح میکند که برطبق آن با درست خویش، نظریه ای را

عواقب فروپاشی این نظم سیاسی ابداً »: اتمام جنگ سرد فروپاشی اتحاد شوروی و

نیز  لی رامحدود به مناسبات بین المللی نیست، بلکه سیستمهای اقتصادی درسطح م

 آنجاکه دولت رفاه دراروپای غربی امتیازی بود بعنوان نمونه، تا) تحت تاثیرقرارمی دهد

که بورژوازی درهراس ازجاذبه کمونیسم اردوگاه رقیب به کارگران میداد، سقوط نظم 

آذرین خود  و ،(11همانجا، ص)«.(ریخته است سیاسی جهان این پایه دولت رفاه را فرو

 تضعیف نقش اقتصادی دولت براثر»: ه گیری ازآن، می افزایددر تایید ونتیج

است  برای سوسیال دمکراسی مساله ساز، همانطورکه اشاره شد، «گلوبالیزاسیون»

یعنی آلترناتیو سوسیال )؛ چراکه تمام بنای معظم دولت رفاه نه برای مارکسیستها

ملی توسط یک دولت  دمنوط بود به اداره اقتصا (سوسیالیستی دمکراسی درقبال اقتصاد

 سوسیال دمکراسی،  پایه مادی مدل اقتصادی « گلوبالیزاسیون»با. سوسیال دمکرات
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 این ربطی به نقش سیاسی دولت، که اما. البته تضعیف میشود که یک مدل ملی بود،

همانجا، )«.ایجاد نمیکند درتئوری انقالب کارگری مارکس مکانی محوری دارد،

 (ست، تاکیدهاازمن ا11ص

 لذا ما می پرسیم آیا این سخنان معنای دیگری بجز تایید و تاکید بر لزوم تدارک و

 تالش برای سرنگونی دولت کاپیتالیستی دارد؟

پایه »آمدن  قبال ً نشان دادیم که آذرین با اتکا به نظریه نادرستش درباب بوجود -1

قالب سوسیالیستی درجنبش کارگری کنونی ایران، امرتعیین ان« مادی رفرمیسم جدید

را مردود شمرده  «یگانه آلترناتیو تاکتیکی درقبال جنبش اصالحات سیاسی»بعنوان

می نمود و این سرنگون  (آنهم تروتسکیستهای بد)منتسب به تروتسکیستها  وآن را

حال . قرارمیداد« فاشیستها»و حتی « سلطنت طلبان»خواهان را همردیف وهمسنگ 

به جمع اینان ملحق شده ودرتوضیحی روشن برعلیه  چرخشی ناگهانی، خود نیز در

 :هرگونه سازشکاری، مینویسد

بحث است این نکته عام نیست که از نظرطبقه کارگرهمواره یک  آنچه مورد»

مساله مشخص  اینجا .انقالب اجتماعی در برابر هر نظام کاپیتالیستی ضرورت دارد

که  دارد م باال براین تاکیدعلیه جمهوری اسالمی مطرح است، و حک انقالب سیاسی

قبال رژیم جمهوری اسالمی موجود یا اصالح شده، طبقه کارگربرای پیشروی  در

درمبارزه طبقاتی خود هنوز هیچ راهی بجزانقالب سیاسی و سرنگون ساختن این 

این حکم ناشی ازترجیح ذهنی انقالبیون نیست، بلکه . اختیار نخواهد داشت رژیم در

ظرفیت سیاسی دولت و طبقات در دنیای  نی ازماهیت طبقاتی ومتکی به تحلیل عی

هرکس که »: آذرین می افزاید ؛ و(131همانجا، ص)«.ایران امروز است و حاضر

تالش برای بسیج  از واقعاً خواهان انقالب علیه جمهوری اسالمی است امروزمیباید

ی درعین گسترش سوسیالیسم درجنبش کارگر. سوسیالیستی طبقه کارگرحمایت کند

 (122همانجا، ص) «.راه واقعی برای تدارک انقالب علیه رژیم موجوداست حال تنها
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درجنبش « پایه مادی رفرمیسم جدید»قبال ًنشان داده بودیم که آذرین وجود -0

آنرا  انقالب محسوب نموده و کارگری ایران را بعنوان علت رویگردانی کارگران از

حال وی آن . تبدیل ساخته بود« نپ دراپوزیسیون» به مستمسکی برای طرح نظریه

 :درنفی قاطعانه آن، مینویسد سخنان خودش را، گوئی حرف مفت تلقی نموده و

قیاس  تمام عظمت مارکسیسم دراین است که نشان میدهد زمینه مادی رفرمیسم در»

 که ازنظرعینی ناشی از سیر بنیادی تر سرمایه علی العموم)بازمینه مادی کمونیسم 

(as such) پس میتوان واقع بینانه . ضعیف تر است است موقتی تر، محدودتر، و

 (بخصوص دردل یک بحران اقتصادی) امیدوار بود که خود تجربه سرمایه داری

این گرایش کمونیستی است که  و آشکارمیکند محدودیتهای گرایش رفرمیستی را

 (49همانجا، ص)«.درمیان کارگران اشاعه می یابد

به دفاع از رویکرد آشکارا  و نه که مشاهده می گردد آذرین دراینجا دقیقاً همانگو

، آذرین، (وهمانگونه که قبال ًنشان دادیم) ؛ درصورتیکه درجائی دیگرلوکاچ می پردازد

به سبب ارائه همین رویکرد مورد حمله قرارمیداد و او رامتهم می ساخت  لوکاچ را

بگونه ای اراده گرایانه  (41همانجا، ص) «باطرح یک روایت هگلی ازمارکسیسم»که

آگاهی طبقاتی پرولتاریا درپروسه ی  دم از نقش مؤثرآگاهی سوسیالیستی و نیز رشد

 !را مد نظر قرار داده باشد «پایه مادی رفرمیسم » انقالب می زند بی آنکه نقش 

معیشتی ، به بهبود وضعیت «گلوبالیزاسیون»قبال ًنشان دادیم که آذرین چگونه از  -4

اینجا به نفی مبارزه طبقاتی رسیده  از بخش مؤثری ازکارگران درایران کنونی، و

 می نامد و در« دیگری»لیکن حال همین دیدگاه خودش را دیدگاهی متعلق به . بود

 :رّد آن، مینویسد و نفی 

که، به یمن ختم خطر جنگ هسته ای میان ابرقدرتها،  دیدگاه دیگری عنوان میکند»

که  («گلوبالیزاسیون»بازهمان) جهانی واحد به سبب شکل گیری بازار بخصوص و

 سرد  جنگ پس از کشورها را بنحو فشرده ای درهم می تند، دوران  همه  اقتصاد
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منفعتی و  - جهانی، بسط دمکراسی و هم میتواند دوران صلح آمیز شکوفائی اقتصاد 

این قبیل سناریوها صرفاً  .....باشدپایان نهادن بر فقر ودیکتاتوری  همکاری ملتها و

ازساده لوحی مایه نمیگیرد، بلکه درتحلیل نهائی ازنظرتئوریک متکی بر درک 

که ) کالسیک لیبرالیسم ازسرمایه داری هستند، و در روایت سوسیال دمکراتیک خود

 اولترا» نسب از تز (ازجانب جناحی از سوسیال دموکراسی اروپا عرضه میشود

ازسرمایه  (ونادرست)کائوتسکی میبرند و بر یک تحلیل اقتصادی معین « امپریالیسم

 (03همانجا، ص)«.امپریالیسم استوارند داری و

 حکومت کاپیتالیستی و واینکه آذرین بدینسان درمرزبندی باهرگونه سازشکاری با

رفرمیستی  -سوسیال و همجوار نظریه   که مشابه) درمرزبندی با نظریه اکثریتی ها نیز

 :، مینویسد(د اوستخو

نه  تاکید برخصلت ضدسرمایه داری مبارزه کارگران نه یک دغدغه مکتبی است و»

دست مربوط میشود، بلکه بالفاصله به معنای تاکید  به شعاری برای هدفی دور

این . ازهمین امروز و در تمام مراحل مبارزه است براستقالل سیاسی طبقه کارگر

گرایش رفرمیستی  با وز فوراً درتقابل آشکارامرخصوصاً درشرایط ایران امر

سرمایه  و که نقطه حرکت او همسازی منافع کار رفرمیسم، ازآنجا زیرا. قرارمیگیرد

 است، درعرصه سیاست خواه ناخواه همواره درپی سرمایه مترقی ای است تا از

 نظر مورد« مترقی»ایران بخش  ودرشرایط امروز. حمایت کند او لحاظ سیاسی از

هم اکنون »؛ و (297همانجا، ص)«.درجنبش اصالحات سیاسی یافته است یش راخو

 «میان کارگران دارند در جا انداختن این چشم انداز امثال سازمان اکثریت سعی در

 (.12همانجا، ص)

اشکال »، درصدد تحقق«اپوزیسیوننپ در »قبال ًدیدیم که آذرین ازطریق نظریه -۵

 سر ومیگفت در وضعیت حاضر، موضوع بر ازسرمایه داری بود «دردتری کم

 اما حال، -!است «انتخاب شرکمتر» مبارزه برای انقالب و سوسیالیسم نبوده بلکه
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 :حتی تمسخر خودش می زند ومینویسد بیکباره دست به مرزبندی و

مثل این است که چون رعیت بودن ازبرده بودن بهتر است کسی می خواست »

نیروهای  و شرایط دنیای امروز. ظام رعیتی حمایت کنندتابردگان که ازبرقراری ن

جلوی جامعه میگذارد؛ انتخابهائی که حتی  انتخابهای دیگری نیز اجتماعی موجود

 (271همانجا، ص)«.وقتی بالقوه است، آلترناتیو عملی  و قابل تحقق است

نفی هرگونه  جالب ترآنکه وی درتشریح بهتراین رویکرد انقالبی، ودر رد و و

خطابیه کمیته مرکزی به » فریبکار ی خرده بورژوایی، به نقل ازمارکس وانگلس و 

 :، مینویسد«21۵3اتحادیه کمونیستها درسال

این چنین بخرج  برای پیروزی نهائی خود بیشترین تالش را باید خود (کارگران)»

 که روشن کنند، واجازه ندهند نسبت به منافع طبقاتی خود را که اذهان خود دهند

خرده  برای یک لحظه نیز فریفته عبارت پردازیهای ریاکارانه دمکراتیک و

 (بتوانند)باز میدارد، تا  که آنها را از سازماندهی حزب پرولتاریا بورژوائی ای شوند

 آنها میباید نبرد شعار. هرچه سریعتر بمنزله یک حزب مستقل درصحنه ظاهر شوند

 (214همانجا، ص)«.انقالب مداوم: این باشد

که  سرزنش میکند !(وگوئی خودش را) بله، آذرین بهمین منوال هرگونه سازشکاران

ومنافع توده مردم یک موضع تماماً  نیست از زاویه خواسته ها قادر هنوز»:چرا

می  ، و(213همانجا، )«.آشتی ناپذیر در برابر رژیم متعارف کاپیتالیستی اتخاذ کند

ایش رفرمیستی، گرایش سوسیالیستی واضح است که، درست برعکس گر»: افزاید

خالف در جنبش طبقه کارگر باید نسبت به نتایج تحوالت در مدل اقتصادی ایران 

طبقه کارگر باید بتواند »: واین بمعنای آنست که (7۵همانجا، ص)«.عمل کند جریان

آگاه درایران قدعلم  از دل وضعیت حاضربمثابه یک جنبش اجتماعی متمایز و خود

 (207نجا، صهما)«.کند

 حال حاضر توان  در ایران  طبقه کارگر این حقیقت که  دیدیم که آذرین از قبال ً -1
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سرنگونی دولت کاپیتالیستی وبرپائی دولت کارگری راندارد، به این نتیجه رسیده 

اشکال کم »، در پی «شرکمتر»بدنبال « نپ در اپوزیسیون»بودکه باید از طریق 

 اما اکنون وی در رد و. بیک کالم بدنبال رفرم بود ی، وازسرمایه دار« دردتری

 :انکار چنین سخنانی، مینویسد

 آن قدرت را ندارد که مستقیماً برای استقرار حال حاضر در بااینکه طبقه کارگر»

نیز  برای خواستهای حداقل خود تحول اقتصاد مبارزه کند، اما حکومت کارگری و

یالیست کارگری در عرصه سیاسی امروز ایران میباید بدواً بمنزله یک جنبش سوس

بنابراین الزم است دوباره تاکید کنم که تالش برای »و (211همانجا، )«.ظاهرشود

تماعی اج شکل دادن به یک جنبش سوسیالیست کارگری بمنزله یک جنبش نیرومند

  ،یسیاسواقعی برای ممکن ساختن پیشرویهای اقتصادی ودرعین حال یگانه آلترناتیو

 (217همانجا، ص)«.است (کالسیک) تحقق خواستهای دمکراسی راستین ای

بخوان )«نپ دراپوزیسیون»ابطال دیدگاه خودش مبنی بر آذرین گوئی درنفی و -7

 :، مینویسد(سازش بابورژوازی خودی وخیانت به انترناسیونالیسم پرولتری

راستراتژی د محوری شدن انترناسیونالیسم به نظرمن، واقعیات جهان معاصر بر»

. بیشتری نظیراحزاب فراکشورینه برضرورت چیز میکنند و انقالب کارگری تاکید

همچنان باید حزبی کشوری ساخت، اماحزبی که انترناسیونالیسم ازهمان اول جزئی 

آنست؛ انترناسیونالیسم، به معنای تالش عملی برای  تعطیل ناپذیر ازفعالیت روتین و

حرکت سوسیالیستی کارگران درکشورهای  تن بانزدیک داش پیوند پیونددادن و

 (19همانجا، ص)«.دیگر

برای گرایش « پایه مادی جدیدی»قبالً نشان دادیم که آذرین سخن از بوجود آمدن  -1

ایران کنونی به میان آورده وعنوان می ساخت که بخش  رفرمیستی درطبقه کارگر

رند، ولذا کل نظریه مهمی ازکارگران ایران درشرایط کنونی رفاه زده و کیفو

 استنتاج کرده  را ازهمین موضوع  «نپ دراپوزیسیون» سازشکارانه اش موسوم به
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فقط چند سطر پائین تر، ناگهان  جالب اینجاست که وی درهمان صفحه و اما .بود

 :سیلی میزند و میگوید، نخیر بگوش خود

اول اینکه  .دمشخصه مهم دار چند موقعیت طبقه کارگرایران درشرایط امروز»

 (تأکیدازمنست)!!«.کارگران ایران تحمیل شده است فالکت اقتصادی بیسابقه ای به

 کدامیک از این دوگونه سخن را باورکنیم؟

 آذرین از همانگونه که مشاهده میگردد -فوق درجمعبندی کلی ازموارد و –بنابراین 

 برای ایجاد حزب وتزریق کند که تالش  تلقین و این فکر را تبلیغ و یکسو میکوشد

بطورکلی تالش برای انقالب و سوسیالیسم کاری عبث است ولذا باید  انترناسیونال، و

 از بود، و« نپ دراپوزیسیون»یعنی« کم دردتر»، سرمایه داری«شرکمتر»بدنبال 

  (سوسیالیسم نقالب وایعنی لزوم حزب، انترناسیونال، ) سخن ازلزوم همه آنها سوی دیگر

لذا من عمداً در سرتاسر این دفتر و نیز دراینجا به ذکرچنین نقل . ردبه میان می آو

قولهای متعدد و طوالنی ازآذرین پرداختم تا وجود غیر قابل انکار یک رگه انقالبی، 

 وی را انقالبی درمجموعه تفکر ضد انقالبی و ۀجنب بعبارتی، وجود توأمان دو یا

گیج  اکثر منتقدین آذرین را وجود آن، یعنی دقیقاً همان چیزی که واقعیت. نشان دهم

 و سردرگم کرده است؛ چراکه موقعیت بینابینی خرده بورژوازی میانه حال در

جامعه سرمایه داری ولذا این نوع ازالتقاط گری طبیعی وناگزیر سخنگویان آنرا، 

 .درک وفهم نکرده اند

ازسرمایه داری  بسخنی دیگر رفتارسیاسی این قشر، طبیعتاً گویای ترس وتنفرآن هم

را  آنها ، زیرابخشی از درآمد«ترس وتنفرازسرمایه داری». وهم ازسوسیالیسم است

دست شان بیرون میکشد و نیز دائماً تهدیدگر نزول آنها به وضعیت فروتر ِخرده  از

ترس و » بورژوازی فقیر و حتی پرتاب به صفوف فروشندگان نیروی کار است؛ و

جاه طلبی آنهارا، یکسر  آرزوی ثروتمند شدن ِشخصی و، زیرا «تنفر از سوسیالیسم

 .خواهد داد به باد
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بعبارتی دیگر، دراینجا ما با قشری طرف هستیم که عناصرش نه فقط پیش ازانقالب 

همچون گریگوری  -ضدانقالب رفت وآمد میکنند، بلکه سوسیالیستی میان انقالب و

گ داخلی نیز، گاهی درارتش حتی در گرماگرم جن -« دن آرام» ملخوف دررمان

 .سفید وعلیه ارتش سرخ، و گاهی برعکس، حضورمی یابند

اجتماعی این  -لنین، اما وضعیت اقتصادی ایرج آذرین هرچند زیرلوای مارکس و

انقالب سرگردان است را،  ضد قشرخاص ازخرده بورژوازی که بین انقالب و

 .بخوبی منعکس می کند

ذرین، بصورت یک صفحه درمیان، وگاهی حتی مخلص کالم آنکه، درنوشته ی آ

به  -آن جنبه ی تفکر وی یک خط درمیان، به دیدگاهی برمی خوریم که به این یا

به سخنی دیگر، درهنگام بررسی . متعلّق است -جنبه ضدانقالبی جنبه انقالبی یا

ر اولین کاری که باید انجام گیرد آنست که د ازکتاب آذرین، (یاهرپاراگراف) هرجمله

 -سرانقالبی یا سر سوسیال: درحال سخن گفتن است« سر»یابیم وی اینک، باکدام 

 !رفرمیستی

بعبارتی دیگر  -به هرترتیب، درلحظه حاضرآذرین مانده است معطل که چه کند؟

ازیکسو حرارت  :آنستکه را درآن گرفتارمی یابد مخمصه ای که اینک آذرین خود

بودن پتانسیل انقالبی چپ،  به سبب باال ونی وسنج او به وی فهمانده که درشرایط کن

نپ در »بورژوائی ِ  -آشکار تئوری سوسیال  هرکوششی برای طرح مجدد و

 شد؛ و ، آنچنان خطرناک است که منجر به طرد فوری و کاملش خواهد«اپوزیسیون

این گرایش لیبرالی درواقع بخشی از وجود اوست ولذا دل کندن ازآن  سوی دیگر از

 «بیراهه سوسیالیسم»اینجاست که می بینیم وی درنوشته. رممکن می نمایدبرایش غی

ازمطرح ساختن مجدد و آشکار این شیرین کاری پیشین اش پرهیز نموده و بزدالنه 

 «کم دردتر»وسرمایه داری«شرکمتر»حتی کوچکترین اشاره ای هم به لزوم پیگیری

 دت مألوف وسنت مسبوق نمی کند، اما و درعین حال طبق عا« نپ دراپوزیسیون»و
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به  (شش باریعنی ) کراراً  خوانندگانش راغیرمستقیم به سوی آن سوق میدهد وخویش 

 ی که اوعرضه کرده و«چشم انداز» آن رجوع میدهد تا گوشزد گرداند که مبادا

 !ای که او تعیین نموده است نادیده گرفته شود«تکالیف تازه»

بی آنکه بگونه ای « بیراهه سوسیالیسم»جزوه توجه داشت که آذرین در البته باید

 از مطرح ساخته تا زده باشد، لیکن نکاتی را« نپ دراپوزیسیون»آشکار دم از

آنجمله زمانی  از و. کند« بسترسازی»افتادن چنین نظریه ای را طریق آن بتواند جا

 :ایران اینست که ت حزب کمونیست دردالیل غیب که عنوان می سازد یکی از

 و واقعیت سیاسی  از دی عرصه مبارزه حزبی درایران امروز عموماً صفبن»

 واضح است که این سخن بمعنای آنستکه تا -!«.موقعیت عینی طبقات عقب است

ایران، لیبرالیزه نشده و دمکراسی احزاب بوجود نیاید،  زمانیکه سرمایه داری در

سوسیالیستی،  حزب سیاسی پرولتری وتدارک انقالب هرگونه کوشش درجهت ایجاد

 !بدینسان ازمبارزین پرولتری کامال رفع اختیارمیکند کوششی عبث است؛ و

برقراری حکومت  ولذا)به عبارتی آذرین به این سان معتقداست تحقق تأسیس حزب 

عقب »، تنها میتواند پس از تحقق دولتی لیبرال وجبران آن (سوسیالیستی در ایران

، یعنی «آسیاب، به نوبت»این عقیده است کهبر او. والغیر صورت پذیرد« ماندگی

شکلگیری در !(و خود ایرج آذرین) اّول تحقق آرزوی دیرینه بورژوازی ایران

 !!برقراری حکومتی سوسیالیستیحزبی سوسیالیستی وحکومتی لیبرال، وسپس ایجاد

 ، ونظریه(«بیراهه سوسیالیسم»مندرج در)اینجاست که دیده میشودمیان چنین رویکردی

، رابطه ای منطقی («چشم اندازوتکالیف»مطرح شده در)« دراپوزیسیوننپ »

 .برقراراست

بهرترتیب، وجود همزمان این دوجنبه درمجموعه تفکر آذرین، حاوی هشداری 

. انقالبی می نامند لیبرال وضد کامال ًبزرگ به کسانی است که از هم اکنون وی را 

 این حظه حاضر و به سبب وجودل سیاسی آذرین در بعبارتی دیگر وضعیت فکری و
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آشکار درمجموعه تفکرش، وضعیتی بشدت بی ثبات است ولذا  تعارض حاد و 

یعنی یکی ازاین دوجنبه نامتجانس، عنقریب باید از تفکر . تکلیف او هنوز نامشخص

، صدور زمانی که چنین نشده است وتااو بکلی عقب بنشیند و کامال ً حذف شود؛ 

اتحاد » و نیز درباره جریان موسوم به -طعی درباره اش حکم ق پیشاپیش هر

به بیان دیگر خطای بزرگیست . بیخردی محض خواهد بود -« سوسیالیستی کارگری

گیری آن درتمامی آثار وی و بسهولت  که رد) اگر تصور شود سخنان انقالبی آذرین

لیبرالی تفکرش  بوده که او بر هسته ی« لعابی انقالبی رنگ و»، تنها(انجام پذیر است

 (هر دو) چرا که درحقیقت امر، هم انقالبیگری و هم لیبرالیسم. زده است تا ردگم کند

 اجتماعی ِتناقض بار ِ  -انعکاس موقعیت اقتصادی  ازعناصر ماهوی تفکر اوست و

بدین سبب بود که من دراین نوشتار کوشیدم تا دو وجه . خرده بورژوازی متوسط

ورد بررسی قرار دهم، تناقض بار بودن آن و لذا وضعیت تفکراو را، یک به یک، م

 .لرزان و ناپایدارش را استنتاج نمایم

این همان تفاوت  ضدانقالبی نیست و یکدست بیک کالم، تفکرآذرین هنوز بگونه ای

و وضعیت  لحظه حاضر دربزرگ ومهم میان وضعیت ایدئولوژیک سیاسی وی 

 .، است(ران ماواکثریتی های دو) ببعد2924کائوتسکی از

کمونیسم »درهمین رابطه، آنچه که دریک نگاه کلی درباب جریان موسوم به

 می توان گفت اینست که جریان یادشده از («سوسیالیسم کارگری»ونیز) «کارگری

بورژوائی و  -شکل گرفت، حاوی دوگرایش سوسیال « سهند»همان ابتدا که تحت نام

از یکسو بیانگر انقالبیگری خرده « سهند» به عبارتی. نیزانقالبیگری رمانتیک بود

وآن تفسیر خاص « انقالب دمکراتیک»بورژوائی بود، وازسوی دیگر نظریه پرداز

اما گذشت زمان منجر به واگرائی این دوعنصرناسازه . بورژوائی ازآن -سوسیال

، (و بعدها تقوائی وبویژه مدرسی) بگونه ای که حکمت. تفکرآن شد ۀگون درمجموع

 واقع تسری  در« تکالیف و چشم انداز»آذرین بتوسط کتاب  آن، و یک جنبه ازپیگیر 
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 ۀلذا آن مغایرت درگرایش سیاسی و آن تقابلی که هنگام مقایس. دیگر شد ۀبخش جنب

بقلم آذرین « چشم اندازوتکالیف»نوشته حکمت و « قدرت سیاسی حزب و»دو اثر 

بارز از رشدهمین روند واگرائی  بوضوح دیده میشود، درحقیقت تجلّی مرحله ای

 .حامل آن بود« سهند»درکل ِتفکری است که دیرزمانی 

رابسوی  (جناحی ازفدائیان) بهررو، اگراشغال سفارت آمریکا، بخشی ازچپ انقالبی

حاکمیت،  از صرفنظرکردن ازانقالب کشانید؛ اگر بیرون راندن بنی صدر ولیبرالها

پیدایش اصالح  رژوازی لیبرال سوق داد؛ رخدادجناحی از پیکار را بسوی دفاع ازبو

نیم : نشان میدهد برایرج آذرین را -کمال امانه تمام و -طلبان حکومتی، تاثیری مشابه

 !جهش

لیکن درشرایط حاضر، حتی درصورتیکه آذرین لیبرال، آذرین انقالبی راخفه کند 

ند که تمامی وآن را از وجود خویش جدا سازد، و نیز قادر شود بگونه ای عمل ک

هرنوع سخن گفتن از لزوم تدارک برای  افراد متعلق به جریان وی، ازاین ببعد

کم »وسرمایه داری« شرکمتر»تنها پیگیر  انقالب سوسیالیستی رابکلی ترک نموده و

این موضوع بازهم بمنزله صحت حکمی که  شوند،« نپ دراپوزیسیون»و« دردتر

. پیش صادرکرده اند، نیست از هنگام و ی زودپایدار و مدرسی و مائوئیستها بگونه ا

، حکمی قطعی برای هیچ یک ازاین دوحالتی که درلحظه حاضربعبارتی دیگر، 

صرفاً صحبت برسر دو  چه، اینجا. میتواند رخ دهد، نمی توان عرضه نمود

 23.گشوده است دو ، هرفعال ًاست که  «امکان»

 با (نه باسرضد انقالبی بلکه) نگاه کهوانگهی، درنوشته حاضرنشان داده شدکه آذرین آ

سندیکالیست  -زهم مارکسیست نبوده بلکه آنارکوسخن میگوید، با سرانقالبی اش

دقت  -خصیصه نما نیزهست  که کامال ً -ا، به نمونه ای دیگردراثبات این مدع. است

 :کنید

  گران ازکار از  مؤثری شرایط کنونی ایران، بخش  در پندارد می  آذرین  که  گفتیم 
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پایه مادی رفرمیسم جدید در » دستمزدی باالتر و رفاه نسبی برخوردار بوده ولذا

باب بطالن این  ما در. راتشکیل میدهند «دنبالچه بورژوازی»و «جنبش کارگری

 نکته اینجاست که وی با اتکا به این نظریه نادرست، دو سخنان به حدکافی گفتیم اما

این وضعیت  اولی، استنتاج لیبرالی اش از .میدارد استنتاج عملی متفاوت عرضه

دومی یعنی آنگاه که وی  بررسی قراردادیم، و است که قبال ً به اندازه کافی مورد

سراسری،  تشکل مستقل توده ای و که ایجاد انقالبی باشد عنوان می سازد میخواهد

تشکل درایران این  الجرم به منافع این بخش از کارگران ضربه می زند ولذا ایجاد

واضح است »: آذرین در ادامه مینویسد. (71همانجا، ص) «زمینه مادی ندارد»کنونی

 که ازنظر کارگرانی که بالقوه میتوانند وضعیت ممتازی بدست آورند نیز حتی اگر

 از زاویه شخصی به معنای چشم پوشی از از زاویه طبقاتی عادالنه به نظر برسد،

 22(همان صفحه)«ستیک رشته امتیازات بالقوه ا

مساله اینست »: که نکته اینجاست که آذرین ازاین مقدمه نادرست، نتیجه می گیرد اما

که همه فعالینی که، بدون توجه به این تحول مهم درآرایش سرمایه داری، همچنان 

درپی تشکل سازی علی العموم باشند خواهی نخواهی به سود تقویت گرایش 

 «.شد طرف سرمایه مالخور خواهد مام تالششان ازرفرمیستی عمل کرده اند و ت

 (14همانجا، ص)

هشدارمیدهد «خطر عمومی رفرمیسم»آذرین دراین راستا وبه زعم خویش، نسبت به 

تشکل »بقول وی  یا)ولذا رویکردی که پیگیر تشکل کارگری توده ای وسراسری 

همانجا، ) یناست را، متعلق به اپورتونیستهای مشابه برنشت («سازی علی العموم

برای گرایش »: آن مینویسد و در توضیح دقیقتر )!!(محسوب می کند (102ص

ایران نه نفس تالش برای ایجاد  سوسیالیستی درشرایط حاضرمبارزه طبقاتی در

 نه حتی مطالبات جامعتر و رادیکالتر خط فاصل با تشکلهای مستقل کارگری، و

 تحقق  رفرمیسم میتواند وعده  که  شرایطی در. ترسیم نمیکند گرایش رفرمیستی را
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کارگران به استقرار مدل جدید توسعه  برای قشری از برخی ازمطالبات کارگری را

این هدف بورژوازی  را ضامن پیشبرد اقتصادی درایران گره بزند و مبارزات آنها

دهد، گرایش سوسیالیستی نیز می باید بتواند تحقق مطالبات اقتصادی  ایران قرار

 (13۵همانجا، ص)«.منوط به اقدامات آلترناتیو دیگری قراردهد ری رافو

با رد هرگونه تالش « چشم انداز و تکالیف»حال پرسش بزرگ اینست که نویسنده

، (کارگری« ِ علی العموم»بقول آذرین، تشکل ِ یا) تشکل توده ای کارگری برای ایجاد

 ات اقتصادی فوری راتحقق مطالب»واینکه،  -جایگزین می سازد؟ چه چیزی را

 کدام آلترناتیو دیگری قرارمیدهد؟« منوط به اقدامات ِ 

 :او درپاسخ مینویسد

تشکلهای توده گسترش  اصول عمومی ناظر بر فعالیت ما درمبارزه برای ایجاد و»

پنجاه سال پیش درمانیفست کمونیست به نحو  و همانست که در صد ای کارگری

نمایندگی  منافع کل طبقه نه منافع بخشهای آن، ونمایندگی : موجزی بیان شده است

نمایندگی منافع بین  مقطعی آن، و نه فقط منافع آنی و تاریخی طبقه و منافع آتی و

 (، تاکیدازمنست71همانجا، ص)«.نه منافع کشوری آن المللی  طبقه و

وآن اینکه وی معتقد است که . این سخنان آذرین فقط یک معنا میتواند داشته باشد

 !!تبدیل شود ایجاد تشکل توده ای کارگری، باید به مانیفست کمونیستمانیفست 

واقع، نه  ، درمانیفست کمونیستآذرین متوجه نیست که اصول مندرج در 

 و ویژه بودنش به سبب علمی و کمونیستهاست ویژهبلکه اصول « عمومی»اصول

بتوسط حزب  ویژهانقالبی بودن آنست؛ ولذا قرار براین است که این اصول 

مبدل شود، ونه آنکه « عمومی»طریق یک روند مبارزه، به اصول از کمونیست و

 !، فرض گرفته شود«اصول عمومی»پیشاپیش بمثابه 

 را ایجاد تشکل توده ای کارگریبنابراین، درصورتیکه تهیه ی متن اساسنامه برای 

 حرکت از  جای وی ب که  تعجب آور نخواهد بود به آقای آذرین محول کنیم، آنگاه 
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خواسته های متناسب باوضعیت کنونی جنبش کارگری و ارائه اساسنامه ای که 

 بیابد، متنی را امکان فراگیرشدنیعنی  امکان پذیرفته شدن ازسوی توده ی کارگران

 !تحویل دهد که نسخه رونویس شده ای از مانیفست کمونیست مارکس وانگلس است

که این سخنان آذرین به سبب اشتباهات لفظی نیست بلکه آنچه که باید دانست آنست اما

سندیکالیسم، یعنی  -آنارکو: درپس پشت این سخنان، تفکرخاصی پنهان است

انکارلزوم جدائی ساختارسازمانی حزب کمونیست از تشکل توده ای کارگری، 

 !حزبی که مبتنی براین علم باشد انکار لزوم ایجاد و انکار علمی بودن مارکسیسم 

 توده ایو گسترش تشکلهای  ایجاد آشکارا، امر آذرین بدینسان و بعبارتی دیگر

که آراء مانیفست کمونیست برآن  کارگری را، فقط تحت شرایطی مجاز می شمارد

« علی العمومِ »تشکل ِ  تالش برای ایجاد (درنگاه آذرین) ناظر باشد ودرغیراینصورت

 !های مشابه برنشتاینکارگری چیزی نیست بجز همفکری با اپورتونیست

سازمان توده ای طبقه  میان سازمان حزبی و انکارلزوم تمایزاین درواقع بمعنی 

به تعبیری،  ، و«تشکل ضدکارمزدی» طرح اساس پایه واین دقیقاًهمان  .کارگراست

 !است که آذرین به پایدار داده است« پاس ِگل» همان تدارک وهمان

که  رواقع الهام بخش پایدار بوده است چرابعبارتی دیگر، اندیشه های آذرین د

را، تبیین وهدایت می « تشکل ضدکارمزدی»اصلی ساختاری و منطق طرح عناصر

 21.کند

وانگهی، آذرین به همین منوال وطبیعتاً، با ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل نیز 

ت و تمایل حکوم« گلوبالیزاسیون» چراکه عنوان می سازدکه فرایند. مخالف است

ایران مبنی برآنستکه اتحادیه های کارگری را صرفاً درشاخه های معینی ازصنعت 

 :نماید ولذا ایجاد ،!(وبرای کارگرانی که آذرین آنهارارفاه زده تلقی میکند)

نیست به  که بهمراه میآورد، قرار «آزادی اتحادیه ها»و الگوی اقتصادی جدید»

 کل شوند، بلکه قراراست تفرقه جدیدیکارگران امکان دهد تا بمثابه یک طبقه متش
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 (11همانجا، ص)!«.در طبقه کارگر را نهادینه کند

 :وازاینروست که آذرین درباب شکلگیری اتحادیه های کارگری مینویسد

همانجا، )!!«.بازتاب آن درجنبش کارگری قطعاً بشکل تقویت رفرمیسم خواهدبود»

 (۵7ص

ایجاد اتحادیه های کارگری درایران تنها  لیکن برخالف آنچه که آذرین متصوراست،

چرا که . تحمیل به حکومت مقدورخواهد بود کارگران و ازطریق حرکت مستقل خود

حکومت که درفکرحدی از مدرنیزه نمودن سرمایه داری است،  حتی آن جناح از

اتحادیه های مستقل کارگری دربین باشد، دچار نگرانی موجهی  آنگاه که مساله ایجاد

اینکه بمحض  از به بیان دیگر حکومت ایران نگرانی قابل درکی دارد. شد دخواه

 -بنابر وضعیت خاص و حاد ایران -اتحادیه های کارگری برای ایجاد شدن فضا باز

بلکه کامال ً  این تشکلهای کارگری نه عامل سازش بخشی از کارگران باکارفرما

ی به آنچه که حکومت خواسته یعنی ماحصل کارهیچ شباهت. و رادیکال شوند فراگیر

 سندیکاها، و نیشکرهفت تپه درایجاد و کوشش کارگران شرکت واحد) .بود نداشته باشد

پیشرفته، گویای تمایل طبیعی ونیز  نسبت به کارگران بخش صنعتی و حتی پیشقدم شدن آنها

 (.اتحادیه هاست کارگران ایران به ایجاد عمومجدی 

درشرایطی که اتحادیه ها ایجاد شوند، هیچ تضمینی  دیدگاه حکومتیان، مضافاً، از

نخواهد داشت، یعنی هیچ  برای جلوگیری از نفوذ آراء کمونیستی درآن وجود

چه، برخالف آذرین، . کمونیست باشند نداردکه این اتحادیه ها ضد ضمانتی وجود

ه حکومتیان بخوبی می دانند که رهبران اتحادیه های کارگری درایران، ازآنجائیک

هستند، نه فقط قادر به کنترل یا طرد کارگران «رفرمیسم جدید»فاقد پایه مادی

این  که خود بود بلکه این تهدید وجود دارد افکارکمونیستی نخواهند کمونیست و

 .فکری چنین اشخاصی قرارگیرند نیز، به مرور زیر نفوذ رهبران اتحادیه ها

 بسیارعینی تر و  کنونی ایران را بورژوازی حاکم اوضاع میتوان گفت که  اینرو از
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 همه بمعنای آنست که بسخنی دیگر، اینها. کندآذرین ارزیابی می ایرج از دقیقتر

« قطعاً » ،(درصورت تاسیس) ارزیانی آذرین مبنی براینکه اتحادیه های کارگری

می « نهادینه را طبقه کارگر تفرقه جدیدی در»و بود منجر به تقویت رفرمیسم خواهد

 .واقعیت ایران هیچگونه همخوانی ندارد زد، باسا

دیدیم که . لیکن دراینجا الزم است که ناصرپایدار را در مقابل یک سؤال قراردهیم

مخالفت آذرین با اتحادیه های کارگری مبتنی بود براین توهم که در ایران کنونی 

م جدید رفاه نسبی برخوردار شده و پایه مادی رفرمیس بخش موثری ازکارگران از

این  پایدار که خود و بدرستی وجود اما. کرده اند درجنبش کارگری را ایجاد

کارگران رفاه زده رامردود میشمارد، پس چگونه میتواند پیشاپیش درباب اتحادیه 

بعهده  وظیفه اجرای دیکتاتوری سرمایه را»: که ایران بنویسد های کارگری در

 !«دارند

واحد، همه ی این نظریه بافی ها ی آذرین را  بهرترتیب، اعتصاب کارگران شرکت

، واینبار از «اتحادسوسیالیستی کارگری»جریان موسوم به. در معرض باد قرار داد

کارگران واحد راه »: مقدم، سراسیمه و درچرخشی غیرمترقبه نوشت زبان رضا

 (201۵،اردیبهشت 11بارو، شماره )!!«رانشان می دهند

 اقدام کارگران واحد درایجاد تشکل خود، سرآغاز»: دمقدم درتوضیح بیشتر، مینویس

تاثیرات شگرفی درجنبش کارگری  فصل نوینی درجنبش کارگری ایران است و

 کارگران واحد با ممکن کردن ایجاد تشکل کارگری غیر.....گذاشت ایران خواهد

متشکل  کارگرکارفرما، بنیاد یک استراتژی  اراده دولت و دولتی، وعلیرغم میل و

 (، تأکیدازمقدم است2۵همانجا، ص)«.راگذاشتند حورم

، درواقع همان چیزی است که لنین هنگام توصیف «تغییرموضع»لیکن این نحوه ی 

 ۀاز واقعه ای تا واقع تعیین روش خود»: خصائص اپورتونیسم، درباره اش مینویسد

 رژوائیبو  اینکه اپورتونیسم خرده و« ... حوادث روز دیگر، تطبیق حاصل کردن با
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 !«منسوخ یکدیگرمی پیچد مثل مار میان نظرات ناسخ و»به اقتضای وضعیت روز

مقدم چنان فرصت طلب است که تلویحاً ادعا می کند که کارگران شرکت  رضا

 !(«اتحادسوسیالیستی کارگری»والبداستراتژی)اینک استراژی گرایش چپ  واحد،

 :کنید نگاه!تشکل کارگری پذیرفته اند را برای ایجاد

با اتخاذ ابتکارعمل کارگران واحد بدانیم که  همه ما باید خود را مدیون شجاعت و»

به  ، راهگشای جنبش کارگری ایران واستراتژی گرایش چپ برای تشکل کارگری

 از همان صفحه، تاکید)!!«.آزادیخواهی ایران شدند این اعتبارکل جنبش سوسیالیستی و

 (منست

نموده و وانمود « تمارض»نافعش اقتضاکند اینچنین بله، رضامقدم هرگاه که م

جریان  و که قبال ً خود ، بخاطرنمی آورد«آلزایمر»که به سبب دچارشدن به میسازد

 !چه حد نگاهی منفی نسبت به سندیکاها داشته اند متبوعش تا

 .بگذریم

آذرین میتوان گرفت اینست که همانگونه که دیدیم  نتیجه ای که ازبررسی کل آراء

جنبه انقالبی  اما. رفرمیستی است -جنبه انقالبی و سوسیال تفکر وی حاوی دو

آنگاه که بعنوان یک انقالبی )رویکرد او نیزشامل دوجزء ناسازه گون است چراکه وی 

از یکسو و بدرستی تحقق انقالب سوسیالیستی را منوط به ایجاد حزب  (سخن می گوید

 -سوی دیگر رویکردی آنارکو از د، وکمونیست و تشکل توده ای کارگری می ساز

 !حزب کمونیست رامنتفی می گرداند سندیکالیستی ارائه می کند که عمال ً لزوم ایجاد

اینها که گفته شد بمعنی آنست که آذرین درآن جنبه ای که انقالبی است، به سبب 

بی آنکه کوچکترین   -مارکسیسم، طی سی سال گذشته برداشت سطحی اش از

 .درچرخه ای قرارگرفته که صرفاً خودش را تکرارمی کند -شته باشدپیشرفتی دا

درمقابل حمالت سوسیالیستهای  ی مقوایی آذرین اگر«بارو»بیک سخن، برج و

 حمالت مارکسیسم انقالبی  درمقابل  بیآوَرد، لیکن   تخیلی ِمشابه خودش بتواند دوام
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 .کامال ً بی دفاع است

نظریه هائی است که  آقای آذرین، ماالمال از وعه آراءکالم آخراینکه، دیدیم مجم و

نظری که درعین حال  بگونه ای که جستجوی رای و. نقض می کنند یکدیگر را

بعبارتی . دشواراست نه کامال ًعبث، دستکم بسیار نباشد، کاری اگر نقیضش موجود

قتی این همان حقی و دیگر، درهیچ موردی سر و ته نظریه وی، باهم جفت نمی شود

 .است که در دفتر حاضر نمونه های عدیده ای ازآن آورده شد

درجامعه سرمایه داری  متخاصم طبقه دو هربا احتساب اینکه آقای آذرین  حال و

ارائه می نماید، ما «کارساز»نصیحت میکند و به آنان توصیه های  کنونی ایران را

 :منیز متقابال ً توصیه ای دلسوزانه برای حضرت  ایشان داری

آنکه قلم بدست گیرد، هرگاه که مسیرش  ، بهتراست پیش از«دانشمندبزرگ» این

این شائبه  خودش بحث کند و به توافق برسد؛ تا احیاناً  افتاد سری به خودش بزند، با

نقیض گویی های مکرر، خوانندگانش را پاک دست  بوجود نیاید که وی با این ضد و

 !انداخته است

 اقشار طبقات و ازآنجائیکه برای هریک از« ندازوتکالیفچشم ا»به عبارتی کتاب 

موجود درجامعه سرمایه داری ایران رهنمودی دارد، به بساط دستفروش دوره 

 گردی شبیه است که درآن هرنوع کاالئی برای پاسخگوئی به تمایالت مختلف و

 !و اجناس آن کامال ً جور است داده شده  مغایر، درمنظر و مرئای عمومی قرار

البته این توصیه های صمیمانه فقط به سبب آنست که ما نگران آن هستیم که آقای 

 روز ازتعداد آذرین هرچقدر ادای نظریه پرداز مارکسیسم انقالبی را دربیاورد، هر

 !کمتر شود کسانی که او را دراین مقام جدی می گیرند کمتر و

وی نباید بیش از این لیکن اگرانجام چنین توصیه ای برای ایشان مقدور نیست، 

« تئوریسین مارکسیسم انقالبی»خودش را اذیت کند و همچنان اصرارداشته باشد که

 !است
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، که وی تصمیم گرفت به جنبش «درآن سالهای بسیار دور»ازآقای آذرین باید پرسید

شود، آیا کار دیگری ( وجهان)چپ گرویده و نظریه پرداز مبارزات کارگران ایران 

 د؟پیدا نمیش
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 1ضمیمه

 نگاهی کوتاه به رخدادهای اجتماعی اخیر

 

مراحل آماده سازی این اثر برای انتشار، تقریباً به پایان رسیده بود که پی آیندهای 

ازاینرو وبلحاظ آنکه همه فعالین . انتخابات ریاست جمهوری درایران بوقوع پیوست

شتابان رخدادها بودند، بگمانم الزم بود تا چپ درچنین حال وهوائی پیگیر روند 

 .انتشاراین اثر اندکی به تعویق بیفتد

که براساس جو  -این نوشته، من نیازی ندیدم در متن آن  درهنگام انتشار لیکن حال و

چه، . چیزی را تغییر دهم -رکود اجتماعی پیش از رخدادهای اخیر نگاشته شده بود

بطور کلی درباب فقدان هرگونه حرکات وسیع  و) ریآنگاه که درباب رکود جنبش کارگ

سخن گفته ام، نگرش های نادرست موجود درجنبش چپ را مد  (اعتراضی در ایران

نظرداشته ام که باید مورد نقد و بررسی قرار می گرفت؛ هرچندکه اکنون این رکود 

 -اگرنه هنوز درجنبش کارگری لیکن درجنبش های اعتراضی شهری -و خمودگی 

 .آغازکرده است یر دیگرگونی رامس

 .اینجا الزم است نگاهی مختصر به این رخدادها افکنده شود در اما

نتخاباتی یک جناح علیه جناح کودتای ا»دراعتراض به خیزش اخیرمردم ایران، تنها

« نبش دمکراتیک برای کسب حقوق مدنیج»صرفاً یک نیست، و نیز« دیگرحکومت

 ، وازهمه چیزیه های جنبش نارضایتی توده ها محسوب نمیشود، بلکه گویای طال

فشرده ای که  یعنی انرژی عظیم انباشته شده و. استوضع موجود ازبطورکلی،

بویژه درشرایط فقدان یک جنبش  -اینک  بدنبال مفری برای جاری شدن می گشت و

 .مجرایی بجز شکاف درونی هیئت حاکمه نیافته است -متشکل سوسیالیستی کارگری 

 اصالح»ان دیگر جنبش اعتراضی مردم ایران، هر چند که عجالتاً تحت پوشش به بی
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این ماجرا « پرچم سبز»اما نباید فریب پوسته ظاهری و قرار دارد،« طلبان حکومتی

 از زیرا خواست های بخشهای وسیعی از مردم معترض، یقیناً فراتر. را خورد

خود نیز به « اصالح طلبان»نکهوای. چارچوب حاکمیت جمهوری اسالمی قرار دارد

چنین حقیقتی واقفند ولذا بیش ازآنکه دغدغه رانده شدن خویش به حاشیه وحتی 

  این جنبش های اعتراضی ازکلیت« عبور»بیرون از قدرت را داشته باشند، دلواپس 

برای « اصالح طلبان»به عبارتی تالش جناح موسوم به. جمهوری اسالمی هستند

تی جمهوری اسالمی، نه بخاطر قدرت طلبی صرف و بدست گیری سکان کش

ناخرسندی ازحاشیه نشینی، بل به سبب خوف عظیم شان است ازغرق شدن این 

 .یافته است اینچنین به محیط طوفان زا و پرتالطم ورود کشتی که سرانجام و

آنهم درست لحظه ای پیش ازآنکه مردم به خیابانها  -حمله رژیم به کوی دانشگاه 

چه، این . رخدادی است که بایدازهمین منظر مورد توجه قرارگیرد -شوندسرازیر

یورش نشانگرآنست که حکومت درحرکتی هشیارانه کوشید تنها جریانی که امکان 

حتی )برحرکت اعتراضی مردم را« اصالح طلبان»داشت تا هژمونی بالمنازعه 

جناح هیئت  دو هر لیکن ازآنجائیکه. به چالش بکشد، پیشاپیش ساقط کند (بطورجزئی

علیرغم وجود ) حاکم دراین سرکوب، کامال ً ذینفع بوده اند، بعید نیست میان آنها

حتی دور ازانتظار . چنین توافق موردی ومعینی صورت گرفته باشد (منازعه ای شدید

کله »برخالف جناح  -چراکه. این یورش بوده باشند«مبتکر»نیست که اصالح طلبان 

را  وقایع  کوشند نبض امور می طلبان هستند که هشیارترند واین اصالح  -« خرها

 .خود واکنشهای پیشگیرانه نشان دهند از در دست داشته باشند و

اجتماعی جاری ولذا نارضایتی فزاینده  بهررو، قدرمسلم آنست که بحران اقتصادی و

وند به حد بیسابقه ای تعمیق و ر مردم، اکنون شکاف میان دوجناح هیئت حاکمه را

، دروهله نخستحادی که  منازعات جدی و. واگرائی آنها را تسریع نموده است

 حکومت  چگونگی نجات  مختلف درباب  کارهای  تعارض میان راه  به  مربوط 
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نفرت مردم، یعنی چگونگی مقابله، مهار یا منحرف  کاپیتالیستی حاضر از خشم و

 .ساختن جنبش فراز یابنده توده هاست

آینده ی منازعات درونی هیئت حاکمه میتوان گفت،  بررسی سیرحرکت و لیکن در

 ۵7از وضعیت سالهای اولیه پس از انقالب  وجودعواملی چند، شرایط کنونی را

 (وسپس جریان منتظری) متفاوت ساخته ولذا تکرار رخداد بیرون ریختن کامل لیبرالها

 :این عوامل عبارتست از. می نماید حکومت را، دشوار از

یکسو با ژست  کرد، از جریانی که درآن زمان اقدام به تصفیه کامل لیبرالها -2

سرمایه داری و ضدامپریالیستی اش توانست برموج اعتال یافته ی  دروغین ضد

از دیگر سو بر توهمات مردم  برابری طلبی مردم سوار شود؛ و آزادی خواهی و

 این دوعامل در. اء داشتنسبت به کارائی احکام اسالم در دوران معاصر اتک

 مجموع، همان زمینه های اجتماعی قدرت یابی وبرتری آنان درمقابل لیبرالهائی را

که مردم بخوبی می دانستند ُدم آنها به سرمایه داران وحکومت پیشین  پدید آورد

 .وصل است

جناح خمینی و « لباس مبدل»بکالمی دیگر عموم مردم درآن زمان، هم به سبب 

مذهبی شان  ری آن با حکومتهای سوسیالیستی، و هم بخاطر شدت عقایدتشابه ظاه

اصلی قدرتمندی جریان مزبور درمقابله با لیبرالها  ۀتوهمی که مای. دچارتوهم بودند

 صورتیکه در اوضاع اجتماعی حاضر، آن جریانی در در. را بوجود می آورد

 ور برهنه است وز حکومت که استمرار وضعیت پیشین راتعقیب میکند، متکی بر

دست داده و توهم بقیه  از مشروعیت خویش درمیان اکثریت قاطع جمعیت را

 .بشدت درحال ریزش است (نسبت به آن)نیز

برموج خواسته های مردم  (و بهر حال) دریک کالم، آن بخش ازحاکمیت که اکنون

حکومتی هستند و نه طرفداران « تغییر خواهان»و « اصالح طلبان»سوار است 

  «اصالح طلبان»این همان واقعیت نیرومندی است که بیرون ریختن کامل . ف آنانحذ
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 .بسیار دشوار می سازد دستگاه های حکومت را از

 زمان اخراج لیبرالها، حکومت جمهوری اسالمی صرفاً با گروههای سیاسی در -1

« آرامش»آنلذا . نه با توده های میلیونی مردم ناراضی بود و درگیر (چپ ومجاهدین)

، که جریان قدرت مدار برای تصفیه معارضین «کنارایستادن مردم»اجتماعی و

 .است، اینک وجود ندارد درونی هیئت حاکمه به آن نیازمند

وحتی حوزه های ) در درون همه ی دستگاه های حکومتی«اصالح طلبان»حضور -0

  قابل مقایسه با ًگسترده است که اصال چنان وسیع و (باصطالح مراجع تقلید علمیه و

واقع تمامی دستگاههای  شکاف کنونی در. نیروی ناچیز لیبرالهای آن زمان نیست

که طی  -حکومتی از سر تابه پا را شامل می گردد بطوری که حتی سپاه پاسداران

سی سال گذشته همه براین باور بودیم که منسجم ترین دستگاه سرکوب علیه 

البته جناح مسلط ) .دستگی مستثنی نمانده است دو از این -بود شورشهای مردم خواهد

ممتازی ازسپاه  یعنی واحد. دارد اختیار همچنان در را« قرارگاه ثارهللا» هیئت حاکمه کنترل

ایجاد و مسئولیت سرکوب تهران  -سال وقوع شورش دراسالمشهر -74پاسداران که درسال 

 رگیر کارمیشود که کنترل اوضاع ازواحد ویژه ای که فقط زمانی د. به عهده آن گذاشته شد

 .(دست نیروی انتظامی خارج شده باشد

 یعنی دربزنگاه رود -تحت شرایط جاری « اصول گراها»جناح موسوم به  -4

ررویی آشکارهم بامردمی که هر آن ممکن است به خیابانها سرازیر شوند و هم 

گونه ای که اقلیت دچار بحران درونی بی سابقه ای شده است ب -« اصالح طلبان»با

که اینک گلوگاه های قدرت را  (به سردمداری خامنه ای و احمدی نژاد) کوچکی ازآن

یکسو  که از چرا. تعداد و دایره شمولش کاسته میشود دست دارد، روز بروز از در

همفکران پیشین شان تاحدودی از آنها فاصله گرفته اند و از سوی دیگر خودش 

. رد خط مشی گذشته خویش، به حداکثرِ ممکنه یکدست باشدپیشب آنست که در نیازمند

  -علیرغم آنکه تشکیل دهنده طیف گسترده ای هستند« اصالح طلبان» درصورتیکه
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تا  (میزنند« سندچشم اندازبیست ساله»که دم از معوق ماندن) اعم از طرفداران مدل چین

: مشترکی یافته اندفصل  نقطه وحدت و لیکن در شرایط حاضر -لیبرالهای رسمی 

مطلق جناح موسوم  تغییر درحکومت کردن به شیوه خطرناک سابق؛ تعدیل دراقتدار

جهت گیری های اصلی  تغییر در رفتار و ؛ به بیان دیگر تعدیل و«اصول گراها»به

اجرای احکام  تمام سرمایه داری دولتی و تام و پیشین همچون استمرار بالمنازعه و

، واتکا به (بعنوان دو رکن اساسی جمهوری اسالمی) «طلقه فقیهوالیت م» اسالم بویژه

سرکوب عریان و بی محابای هرگونه مخالفین؛ وبیک کالم نقطه وحدت این طیف 

خواباندن تهدید  ، برای فرو«بطورمحدود و از باال»تغییراست  همانا ایجاد اصالح و

دیگر سخن بخش ب. پیدایش شوراهای مسلح قیام عمومی و جلوگیری از انقالب و

بخش  فکر گذار به مدل چین هستند، و در درشرایط حاضر« اصالح طلبان» اصلی

آن را بهرحال گشایشی میدانندکه بر استمرار وضعیت پیشین  (یعنی لیبرالها) دیگر

 .، محسوب میشود(حتی اگرکوتاه مدت)رجحان دارد و راه نجات 

و کل هیئت حاکمه   اول یون طرازاقتدار درمیان روحان آن وجهه و خامنه ای فاقد -۵

 .است که خمینی از آن برخوردار بوده است

حکمی قطعی درباب  مخلص کالم، این عوامل که برشمرده شد نشانگرآنستکه صدور

 توانمندی جریان مسلط درحکومت برای تکرار رخدادی مشابه حذف کامل و دراز

که باقطعیت تحقق چنین چشم لذا کسانی . مدت لیبرالها از رژیم، کاری ناسنجیده است

اندازی را ارائه می کنند، مؤلفه های برشمرده درفوق، ومهمترازهمه، مسأله رابطه   

به . را نادیده گرفته اند« نزاع درونی باالئی ها»و « وضعیت پائینی ها»میان 

یا  عبارتی، اگر برخورد جناح خمینی باجریان بنی صدر، باسکوت رضایت آمیز و

اصالح »دم روبرو شد، درشرایط حاضراقدام به دستگیری سران اصلیبی تفاوتی مر

میتواند بهانه ای بدست مردمی که ازهمه چیز به ستوه آمده اند بدهد تا به « طلب

 را  اوضاع   کنترل بدینسان موقعیت رژیم را پیچیده تر و شوند و خیابانها سرازیر
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 .دشودارتر سازد

تاریخ  کمه اینک تا به نهایت رانده شده ومخلص کالم، تضاد درونی هیئت ها

با این وجود، شرط خروج ازاین . به سر رسیده است« دگرسازی»مصرف این

تحقق غلبه کامل یکی بر دیگری، وجود توأمان دو مؤلفه در نزد  وضعیت متصلب و

، و دسترسی به (حتی اگر برتوهم مردم استوارباشد)ر مشروعیت: یکی از دو جناح است

شده،  مؤلفه یاد لیکن واقعیت حاضربگونه ای است که دو. اصلی قدرتاهرمهای 

جناح  امری که موجد آنستکه هیچیک از دو. یک جناح قرار دارد اختیار هرکدام در

 .فعال ً قادر به حذف کامل آندیگری نباشد

آنان : ازاینرو وضعیت کنونی ِجریان قدرت مدار را اینگونه میتوان توصیف نمود

 هرگونه عقب نشینی و -همان دالیلی که درمتن این نوشته آورده شدب و -ازیکسو

میدان دادن به جناح دیگر را بمنزله نیستی کامل خویش محسوب میکنند؛ وازسوی 

به . ، قابل ریشه کن کردن نیست«اصالح طلبان»اکنون فهمیده اند که جناح دیگر

 وقتی عمیقاً تا بود اماعبارتی جریان مسلط، ظاهراً درابتدا درصدد حذف کامل رقیب 

 .شدنی نیست« حذف»آستانه این کارپیش می رود، درمی یابد که این

 یحرکاتی همانند به اجرا گذاشتن محاکمات فرمایش اینچنین است که جریان مسلط، با

های جناح رقیب، «ژنرال»طریق بی اعتبارساختن  از واعترافات کذائی، می کوشد

مراجع تقلید  ی، خاتمی، کروبی، رفسنجانی ودرواقع رهبران اصلی همچون موسو

پشتیبان آنان را بی سالح کند، به سکوت وتمکین وابدارد،ازگلوگاه های قدرت براند 

یعنی ازطریق اثبات این . بیک کالم توازن قوای جدیدی را به آنان تحمیل گرداند و

ستادگی های مزبور حتی بمدت دو هفته قادر به تحمل شرایط زندان وای«ژنرال»که 

نیستند وبمحض گرفتارشدن، بجای آنکه همچون قهرمانان الیق محبوبیت، باحفظ 

عزت خویش برآنچه که فکر میکنند درست است پافشاری کنند، خود و هم مسلکان 

 .شان را به باد تحقیر می گیرند
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یعنی این . اماجریان مسلط نمیتواند بدون لطمه زدن به خود، به آندیگری لطمه زند

زیرا . پیش خودشان را نیز بهمراه دارد تراف گیری ها، بی آبروئی بیش ازاع

افشاگرآنست که اینان برای حفظ موقعیت خویش حتی درمواجهه با جناح دیگرهیئت 

هیچگونه ابائی از کاربرد  -یعنی درمواجهه با پاره ای از تن خویش  -حاکمه

 .روشهای غیرانسانی ندارند

نی حکومت کاپیتالیستی ایران، آنچه که اهمیت درجه لیکن در ورای منازعات درو

 –این خیزش . همانا پیدایش این جنبش اعتراضی باشکوه و بیسابقه است اول دارد

اینکه اعتبار و حیثیت تخفیف یافته ی مردم ایران رادر نزد جهانیان  از صرفنظر

که طی سالهای به خود این توده هایی  -اعاده کرد ونیز همدلی وسیعی را ایجاد نمود 

بنفس فوق العاده ای بخشید و به آنان  طوالنی، سرکوب ومرعوب شده بودند، اعتماد

ثابت کردکه جمهوری اسالمی ازسرکوب جنبشهای وسیع ومیلیونی مردم کامال ً 

لذا این نفس کشیدن، این احساس زنده بودن، واین ریزش ترس مردم از . است عاجز

این ماجراست و رژیم حاضر  ین دستاوردواقع بزرگتر جمهوری اسالمی، در

. دیگرهرگز قادر نخواهد شد روحیه مردم را به شرایط پیش ازاین ماجرا بازگرداند

امکاناتش به  این موج، باتمامی ظرفیت و بویژه آنکه جمهوری اسالمی درمقابله با

میدان آمد درصورتیکه جنبش توده های ناراضی هنوز توانائی های نهفته وعظیم 

 .ش را به نمایش نگذاشته استخوی

جالب اینجاست که این تالش سترگ بخش آگاه تر جامعه ایران برای استیفای  اما

برای شکستن یخ دیکتاتوری حاکم، گویا چندان موجب  حقوق انسانی خویش و

چراکه این جنبش اعتراضی که کل . خرسندی بالنکیستهای آشکار واقع نشده است

س بیرون آورد، ازسوی ایشان صرفاً منازعه ای میان مردم ایران رااز رخوت سیا

 !دوجناح حکومت و بی ربط با جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر، ارزیابی شده است

  رقابت»سطحی ترین تبارز پدیده یعنی  روال همیشگی شان، فقط  بالنکیستها طبق 
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پس آن  که دررا می بینند و نه آنچه « پارچه های سبز میان دوکاندیدای حکومتی و

 !به تنگ آمدن مردم ازهمه چیزقراردارد، نه واقعیت 

این آقایان تصورکرده اند که حدود سه میلیون تظاهر کننده درتهران هواداران 

هستند، بی آنکه بخاطر بیاورند  («اصالح طلب»جناح)سرسخت جمهوری اسالمی 

. زشده بودروسیه نیز با تظاهراتی تحت رهبری کشیش گابون آغا 293۵انقالب 

جنبش  متوجه نیستند که براساس منطق این رویکردشان، باید واینکه حکمتیستها

که  نادرست و بی ارزش بشمارند چرا را ۵7قیام بهمن  مردم ایران علیه رژیم شاه و

 .هژمونی کلی وغالب آن نیز در دست جریان نورسیده ای ازبورژوازی قرارداشت

که استقبال و حمایت چپ انقالبی ازحرکت  دریک کالم حکمتیستها گمان میکنند

است؛ « اصالح طلبان حکومتی»اخیرمردم، الزاماً بمعنی پذیرش وحمایت ازهژمونی

یعنی اگرمبارزینی که ازاین جنبش حمایت کرده اند  در صورتیکه اگرچنین باشد

محسوب میشوند، البد کسانی که این جنبش را بی مقدار  الجرم طرفدار دوم خردادیها

 !شمارند طرفدار جریان مسلط درهیئت حاکمه اندمی 

حکمتیستها که طی سالهای گذشته برگزاری هر تجمع « جهان شکن»حزب 

تنها به  -آن فرصت طلبی زبانزد ومضحکشان با -ایران را اعتراضی کوچکی در

حساب خویش میگذاشتند، اینک گویا این خیزش میلیونی واین لقمه را برای دهان 

 !اینرو آنرا بی مصرف می نامند زرگ یافته وازخود بیش ازحد ب

این پیرطفلکان با آن کوره سواد تئوریک  فریبان ساده لوح و دست این خود امان از

 !شان

وانگهی، اصال ً گیریم که حرکت اعتراضی اخیرمردم، صرفاً یک جنبش دمکراتیک 

حال  .وضع موجود بطورکلی نه مبیّن نارضایتی از است و (وطالب حقوق مدنی)

 پرسش فربه اینست که چرا باید آنرا بی ارزش تلقی کنیم؟

  بی تفاوت نسبت به جنبش های دمکراتیک، این حقیقت پیش پا بعبارتی دیگر، نگاه 
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افتاده رانادیده می گیرد که جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر در مسیر شکلگیری 

 بطور ، و«ینی هاپائ»واعتالی خویش، از هرحرکت گسترده ی دمکراتیک ازسوی

. مستقیماً سودمی برد دمکراسی به حکومت، فوراً و درجه ای از کلی از تحمیل هر

که با شکسته شدن جو دیکتاتوری حاکم برجامعه، امکان گسترده شدن تالش  چرا

برآمد جنبش  امکان تبلیغات، سازماندهی و حزب سیاسی پرولتری، و برای ایجاد

تعقیب مبارزین انقالبی اش  وامکان سرکوب آن و ،ترسوسیالیستی کارگران فراهم 

 .است ترمحدود 

باید دانست که این نگرش منفی بالنکیستها در بی ارزش شمردن هرگونه مبارزه  اما

نبوده بلکه از « خلق الساعه» یا و« اتفاقی»امری برای مطالبات دمکراتیک، هرگز

 :ه هم بافته شده بودبرخورداراست که سالها پیش، اینچنین ب عقبه نظری معینی

جامعه غایب  مادام که یک جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر از صحنه ی سیاست و»

، هرگونه شعار و مطالبه دمکراتیکی به سود بورژوازی ایران تمام خواهد است

 (تأکیدازخودمتن است)!!«.شد

 ماخواننده محترم گمان کند که سخنان فوق، متعلق به کورش مدرسی می باشد، ا شاید

بقلم « چشم انداز و تکالیف»کتاب  21۵این سخنان عیناً ازصفحه . اینچنین نیست

 !ایرج آذرین برگرفته شده است

بکالمی دیگر، حزب حکمتیستها اینک نیز دربسیاری ازمسائل وموضع گیری 

. هایشان، درحقیقت برنظریه هائی اتکا دارند که آذرین قبال ً آن را تأمین نموده است

 -(انقالبی گری خرده بورژوائی) -وی « سر انقالبی»ه هائی که مربوط به آنالبته نظری

 .می باشد

استمرار  آنگاه که آذرین عنوان ساخته بود یکی ازعوامل وجود و نیز بخاطر بیاورید

 حزب کمونیست ِ تفرقه درجنبش چپ کنونی ایران، یعنی یکی ازعوامل مخل ایجاد

 جنبش های اعتراضی » ه کارگر، همانا وجودواحد و بر آمد جنبش سوسیالیستی طبق
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 !است« گوناگون

ما می پرسیم که چنین رویکردی چگونه می تواند از خیزش اخیر مردم ایران 

 استقبال کند؟

ارائه و مکرر میسازد درواقع  پیش آنرا بله، تحلیل وخط استداللی که آذرین از سالها

بالنکیستها درباب جنبش همان نظریه ای است که موضع گیری منفی اخیر 

 .اعتراضی مردم را، پشتیبانی و هدایت می کند

مخلص کالم آنکه، این درست است که پیدایش وگسترش مطالبات دمکراتیک 

درشرایط کنونی که طبقه کارگر فاقد تشکیالت واقعی واصیل حزبی ونیز توده ای 

یاست وجامعه غایب جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر از صحنه ی س»یا بقول آذرین )است 

، بخشهای منکوب شده وموج سوار طبقه بورژوازی را نیز بهره مند می کند؛ («است

ایجاد هر گونه  دیکتاتوری حاکم و شدن هرگونه شکاف در اما و قدرمسلم، وارد

این سنگ قبری که روی سینه مردم سنگینی می کند، فضائی را برای تنفس  ترک در

 سراسری را کارگری همچون اتحادیه های مستقل وو لذا امکان برآمد تشکلهای 

 که اینک ازحیث پایه کارگری بسیار -گرایش سوسیالیستی را فراهم می سازد و نیز

 2.درمیان کارگران تقویت می نماید -ضعیف است 

ایران، واقعیت پوشالی بودن چند و چندین حزب  در نکته دیگرآنکه، رخدادهای اخیر

درهنگام وقوع « احزاب»خت، وبوضوح نشان دادکه این شبه کمونیست را برمال سا

ثابت کرد که در دست  و. حرکت های وسیع توده ای تا چه حد درمانده و ناتوانند

برخورداری ازکانال ماهواره ای و سایت  و« حزب کمونیست»گرفتن تابلوی

اینترنتی، یک چیز است، و وجود نیرویی مادی که بتواند درهنگام بزنگاههای مهم 

بمیدان بکشاند و جنبش توده  اجتماعی، انبوه کارگران متشکل و دارای پالتفرم را

 !های عاصی را رهبری کند، یک چیز دیگر

 کالم آخرآنکه، کامال ً طبیعی است که پرولتاریا درمراحل اولیه این فرایند انقالبی، 
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ش پیشاهنگ و نقش نظاره گر، و درمراحل بعدی نقش دنباله رو را ایفا کند و نه نق

نیز تشکیالت کارگری توده ای  چرا که این طبقه همچنان فاقد حزب سیاسی و. رهبر

 .است

آن اینکه حتی اگراین جنبش اعتراضی  بهررو، دریک چیز نمیتوان شک کرد، و

چراکه جمهوری . بود فروکش کند، این عقب نشینی، دیگر بهیچ وجه بادوام نخواهد

رفع تحریمها، فاقد امکان  مواضع هسته ای خویش واسالمی حتی با کوتاه آمدن از

بهبود وضعیت زندگی مردم و تخفیف آالم آنان می باشد؛ ومهمترازآن، ذهن  رفرم و

فشارها  انواع  لذا استمرار. ترس خورده ی مردم دگرگونی اساسی پذیرفته است

نیز  برآنها و موج گرانی های در راه، آنبخش از توده ها درمناطق محروم نشین و

. را یقیناً به میدان مبارزه خواهدکشانید -که تاکنون نظاره گر بوده اند -کارگران 

است که « اصالح طلبان»واین چشم انداز، همان دلشوره ی اصلی و مایه ی ترس

اینک خود را ناچار می بینند که به موازنه قوای جدید و ناخوشایندی که به آنان 

ناراضی را خسته نموده یادستکم خصلت جنبش مردم  تحمیل میشود تمکین، و

 انتخابات بعدی امکان در شاید در تعدیل کنند، تا ساختارشکنانه ی آن را انقالبی و

 .فراهم شود« اصالحات ازباال»نهایتاً تحقق  گیری اهرم هائی ازقدرت و اختیار

 

 1122آبان  11 -بافراست شیدا 
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 ها زیرنویس

 :مقدمه

بولتن نظرات ومباحثات »، ایرج آذرین، «لیزم عرفانی، دوران گذاربتلهایمدر نقد سوسیا» -2

 .201۵، آبان1، شماره «پیرامون مارکسیسم ومسئله شوروی

 .29ص ،201۵، اردیبهشت 11 ، شماره«بارو»، ایرج آذرین، «سوسیالیسم بی راهه»  -1

 

 ...درونی مارکسیسم شدن تضاد آغازپدیدار: فصل اول

ای از لنین است كه به تشریح این اختالف نظر میان دو فراكسیون حزبی  عنوان رساله -2

 .پردازد  می

 .، تأكید از من است002ص .آ.، م«نقض وحدت در پرده فریادهای وحدت طلبی»مقاله -1

 .6۵0، ص 2، جلد «مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی» -0

دفترهای »بعدها در  رویكرد لنین در كتاب یاد شده حاوی ضعف معینی نیز بود كه -6

 (.ما جلوتر به توضیح آن خواهیم پرداخت)مورد نقد خودش قرار گرفت  -« فلسفی

 .«تاریخ مختصر حزب بلشویك»به شرح زینوویف از آن در . ك.ر -۵

، نوشته ژاك دونت «درآمدی بر هگل»بنقل از  - 612، جلد یک، ص علم منطقهگل،  -6

 .227ص 

 .«ائوتسكی مرتدانقالب پرولتری و ك»لنین  -7

 .، تأكیدها از من است 7۵۵ص . آ.، م«در كمونیسم «چپ روی»بیماری كودكی» -1

 .همانجا، تأكید از من است -9

از لحاظ تشكیالتی نیز پیوند خود را با آن »: نویسد باید در نظر داشت آنگاه كه لنین می -23

گسست »چه، . را ، دیگرکشورهای اروپایی را مدنظر دارد و نه روسیه«خواهد گسست

بدلیل  -شوونیستها كه در روسیه فوراً حاصل آمده بود، در اروپا  -از سوسیال « تشكیالتی

مدت زمانی بطول  -آنكه توده های كارگری هنوز به بزرگی خیانت آنها پی نبرده بودند 

این بدان معنا نیست كه گسستن »: نویسد لنین در توضیح همین امر است كه می. انجامد می

 معناست كه این بدان این فقط . یوند با اپورتونیستها در همه جا و بیدرنگ امكان پذیر استپ
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گسستگی پیوند از لحاظ تاریخی به نضج خود رسیده و انجام آن برای مبارزه انقالبی  

را به « مسالمت آمیز»داری  پرولتاریا امری ضروری و ناگزیر است و تاریخ، كه سرمایه

. مپریالیستی رسانده، موجبات این گسستگی پیوند را فراهم نموده استداری ا سرمایه

كشان كشان  -كند و كسانی را كه نخواهند  هدایت می -سرنوشت، كسانی را كه بخواهند 

 (.017ص . آ.همانجا، م)« .برد می

كاریز،  -ترجمه ن «  293۵-7ده نوشته درباره انقالب»نقل و تأكید از لنین است، -22

بخش پنجم از (مسكو)ای از آثار لنین انتشارات  جلدی گزیده 21: مأخذ. ]شناخت انتشارات

 [.293۵-7حزب در دوران انقالب »تحت عنوان  0جلد 

: مأخذ] ۵، انتشارات شناخت، ص «مبارزه ایدئولوژیك در جنبش طبقه كارگر». ك.ر -21

، دسامبر 1۵ماره ، نشریه سوسیال دموكرات ش«اوج بحران در حزب»مقاله لنین موسوم به 

2922.] 

مفهوم تاریخی مبارزه درون حزبی در »الزم به ذكر است كه مقاله لنین موسوم به  -20

نوشته « بحث پروسی و پاسخ پروسی»و در پاسخ به دو مقاله  2923در پایان سال « روسیه

یعنی . نوشته ترتسكی، منتشر شد« های رشد سوسیال دموكراسی روسی گرایش»مارتف و 

ئوریك احزاب سوسیال دموكرات روسیه و تای كه همزمان در هر دو نشریه  قد دو مقالهدر ن

 .آلمان به چاپ رسیده بود

 .296،  ص «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -26

، نوشته جان ریز، ص «جبر  انقالب»بنقل از  -« تاریخ و آگاهی طبقاتی»، چلوکا -2۵

090. 

، تأكید از لنین 209،  ص 2جلد« اتی در اتحاد شوروریمبارزه طبق»بنقل از بتلهایم،  -26

 .است

 .2926، ماه مه209ص.آ.، م«نقض وحدت درپرده فریادهای وحدت طلبی» -27

 .همانجا -21

 .همانجا -29

 .102، رایادونایفسكایا، ص «فلسفه انقالب»، لئون ترتسكی، بنقل از «زندگی من» -13
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 دیالکتیک مبارزه طبقاتی: فصل دوم

 .293، جان ریز، ص «جبر انقالب » بنقل از -2

 .266رایا دونایفسكایا، ص  ،«فلسفه و انقالب»، بنقل از 2جلد « سرمایه»مقدمه  -1

 .216، دونایفسكایا، ص «فلسفه و انقالب»بنقل از  -0

دهد مبنی بر دوری ماركس و انگلس از نظریه شناخت  جان ریز توضیح جالبی ارائه می -6

ای كه به موجب آن  نظریه»، یعنی«كپی بردارانه»یا « انعكاسی»نظریه  زمختی از نوع

. هاست واسطه و مستقیم واقعیت مادی پیرامون آن تصورات ذهنی مردمان ترجمان بی

گویند كه واقعیت مادی را منعكس  هنگامی كه ماركس و انگلس درباره تصوراتی سخن می

زنند، تازه در آن صورت هم فقط  ر میكند به ندرت بدون قید و شرط دست به این كا می

ترین مطابقه میان تصورات و واقعیت، و در مخالفت با آن پنداشت  برای اشاره به كلی

كنند كه بر آن است كه اندیشه بشر به طریقی خلق و ابداع آزادانه آگاهی  آلیستی چنین می ایده

 (266، ص «جبر انقالب»)« .فارغ از همه گونه تعیین گرهای مادی است

 .217، ریز، ص «جبر انقالب»انگلس، بنقل از  -۵

 .269، ص «جبر انقالب»بنقل از   -6

دوباره به چگونگی رابطه میان حزب و « حزب سیاسی پرولتاریا»جلوتر در مبحث  -7

 .طبقه باز خواهیم گشت

 .293، ص «جبر انقالب»بنقل از  -1

 .، جان ریز« جبر انقالب». ك. ر -9

 .«ای فلسفیدفتره»لنین،  -23

 .091، ص «جبر انقالب»، بنقل از «تاریخ و آگاهی طبقاتی» -22

 .، نوشته ایرج آذرین«در نقد سوسیالیسم عرفانی، دوران گذار بتلهایم» -21

 .133، ریز، ص «جبر انقالب»، بنقل از «خانواده مقدس» -20

 2921سال  با شروع دور جدیدی از اعتصابات كارگری و آغاز اعتالء انقالبی در -26

 رویزیونیسم[اجتماعی]مینه عینیز(، نوشته زینوویف«تاریخ مختصر حزب بلشویك». ك.ر)

 چرا كه این شكل از رویزیونیسم، ریشه در عقب نشینی موقت. رود اتزویستی از میان می
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 به موضع منشویكها همچنین با آغاز جنگ امپریالیستی اول و درغلتیدن . جنبش داشت 

با منشویكها، زمینه «آشتی»و اثبات نظریه لنین مبنی بر عدم امكان «ونیسمشو -سوسیال »

 .رود نیز از میان می« آشتی طلبی»ایده 

گوید،  سخن می[بطور عام]و الگوی دیالكتیكی تكامل « نفی نفی»لنین آنگاه كه درباره -2۵

اما به شكلی كند،  تحولی كه گویا مراحل تاكنون شناخته شده را بازآفرینی می»: نویسد می

« ... ، تحولی به تعبیری مارپیچ و نه به خط مستقیم(نفی نفی)ای باالتر دیگر، در درجه

 (.دفترهای فلسفی)

 .100ص . آ.، م«یك گام به پیش، دو گام به پس» -26

 .همانجا و همان صفحه -27

شرایط گیهای این شكل جدید از رویزیونیسم و همچنین به  در جلد دوم این اثر، به ویژ -21

 .اجتماعی پیدایش آن، خواهیم پرداخت

سركوب مبارزه نظری »اهمیت این موضوع آنجایی نمودار میگردد كه در ارتباط با  -29

 .من جلوتر به آن خواهم پرداخت. در نظر گرفته شود «در دوران استالینیسم

 .61، نوشته دونایفسكایا، ص «ماركسیسم و آزادی»بنقل از  -13

 .«ویك فوئرباخ و پایان فلسفه كالسیك آلمانلود»انگلس،  -12

كلیت، تغییر،  -این اصطالحات »: نویسد جان ریز در باب همین موضوع، بدرستی می -11

این اصطالحات در . اند اصطالحات اصلی و كلیدی دیالكتیك -تضاد و وساطت یا میانجیگری

اند ولذا این  واقعیسنت ماركسیستی فقط ابزارهای فكری نیستند بلكه فرایندهای مادی 

اغلب دامنه گسترده تغییری را كه ماركس و انگلس ... است ماتریالیستیدیالكتیك دیالكتیك 

اند؛ ماركس و انگلس دیالكتیك را  تر از حد معمول ارزیابی كرده اند كم در دیالكتیك پدید آورده

 (.14، ص «انقالب جبر»)« .جستند در سیر تكامل طبیعی و اجتماعی می

 

 ...حزب سوسیال دمکرات کارگری آلمان: سوم فصل

« ماركسیسم و آزادی»، بنقل از«ای بر درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی مقدمه»ماركس،  -2

 .16نوشته دونایفسكایا، ص 
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، نوشته دونایفسكایا، ص «آزادیماركسیسم و»، بنقل از261، ص 1 ، بندمنطقهگل،  -1

273. 

سرشار از  ، آقای آذرین شاد و سرخوش اما2926اوت  6حدود یك قرن پس از رخداد  -0

این  بدیگرسخن، اگر لوکزامبورگ صرفاً  -!گیرد را به سخره می «دیالكتیك»لوحی،  ساده

آذرین به کل حضور ِدیالکتیک راهم درسیرتحوالت  ندید، دیالکتیک ِمشخص و ویژه را

چرا كه هرگونه كوششی . هدانکار قرار می د تاریخ وهم بعنوان قانون حاکم بر تفکر، مورد

در جهت درك و شناخت فرایندهای واقعی دیالكتیكی و همچنین هر گونه سخن گفتن از روش 

بررسی » : شود كه بنویسد ارزش تلقی می دیالكتیكی مالزم این كوشش،از سوی وی چنان بی

 !«درسطح فلسفی ومتدولوژیک رابرای مباحث حاضرچندان کارسازنمیدانم 

كر است كه بر خالف رهبری حزب آلمان كه در دوران امپریالیسم نیز همچنان الزم به ذ -6

. بود« ای انقالبیون حرفه»تأكید داشت، تروتسكی طرفدار حزب « ای توده»بر لزوم حزب 

به عبارتی . منتها بی آنكه جوهر نظریه لنین درباب این حزب نوع جدید را فهم كرده باشد

و خطری كه از جانب آن تهدیدگر  رویزیونیسمیل لنین از تروتسكی متوجه نشده بود كه تحل

ای و مستعد  حزب انقالبیون حرفه»جنبش انقالبی پرولتاریا شده بود در واقع شالوده نظریه 

كه اگر ایجاد نشده بود آنگاه نظریه سازمانی لنین، « خطری». دهد را تشكیل می« فراكسیون

 .دش معنا و حتی زیانبار تلقی می ای بی نظریه

مادی باید توسط قهر مادی واند جایگزین نقد سالح گردد، قهرت سالح نقد، البته نمی» -۵

. شود كه توده ها را دربرگیرد سرنگون گردد؛ و تئوری، تنها آن زمان به قهر مادی مبدل می

تواند  گیرد كه سفسطه بازی را نشان دهد؛ و زمانی می تئوری زمانی توده ها را دربرمی

رادیكال بودن به مفهوم لمس كردن ریشه . سفسطه بازی باشد كه رادیكال گرددنشان دهنده 

 (.«گامی در نقد فلسفه حق هگل» ماركس، )« .هاست واقعیت

چرا . گیرد لنین بارها در خود حزب پرولتری روسیه نیز در چنین موقعیت بدی قرارمی -6

. شود ستثنائی دریافت میكه حقیقت امر واقع، همیشه ابتداً از طریق رهبرانی ویژه و ا

این حتی اگر)یرات آن را دارند رهبرانی كه هم شجاعت خیره نگریستن به واقعیت و تغی

 بویژه ) بشری  و هم ارزش دانش انباشته شده ،(واقعیت، بسیار ناخوشایند و تلخ نیز باشد
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و حتی كنند، و مضافاً ظرفیت منزوی  و لزوم برخورداری از آن را فهم می( مارکسیسم

مؤید  -نه چندان دیر  -چرا كه حركت و سیر رویدادها . طردشدن موقتی راداشته باشند

 .دیدگاه آنان خواهد بود

و  092، جان ریز، صص «جبر انقالب»، لوكاچ، بنقل از«و آگاهی طبقاتیتاریخ » -7

090. 

 در شوراهای سراسری روسیه در اقلیت قرار 2927حزب بلشویك در انقالب فوریه  -1

های تابناکی كه یكی پس از دیگری درست از آب درآمد، منجر به آن  اما پیش بینی . داشت

بعبارتی بلشویكها پیش بینی كرده بودند كه . شد كه اكثریت قاطع شوراها به وی ملحق شوند

نه فقط زمین را به دهقانان ارزانی نخواهد كرد بلكه  -حكومت كرنسكی  -حكومت جدید 

مضافاً كودتای كورنیلوف نیز . به ورطه جنگ امپریالیستی خواهد كشانیدروسیه را مجدداً 

نتیجه آنكه، بدینسان شوراهای . رخدادی بود كه بلشویكها قبال ً درباره آن هشدار داده بودند

رسند، به آن  می« همزاد پنداری»انقالبی روسیه نسبت به حزب بلشویك، به نوعی احساس 

لیکن بررسی دالیل شكست انقالب مجارستان، نمونه . ندسپار كنند و دل می اعتماد می

 .دهد آشكاری از فقدان این قابلیت را در حزب كمونیست كشور مزبور، نشان می

 .62، ص «تاملی در وحدت و اندیشه لنین»لوكاچ،  -9

 .103، جان ریز، ص «جبر انقالب»كائوتسكی بنقل از  -23

وم حزب تشکیل شد بلشویكها و منشویكها زمانیکه کنگره س 293۵درژانویه ی سال  -22

یک کنگره بلشویکی  عمال ً بطور كامل از هم جدا شده و کنگره مزبوردرحقیقت صرفاً 

هنوز به این مهم پی نبرده بود كه لحظه جدایی ( زمانكه درآن)شتباه لنین در این بود ا. است

دایی كامل، باید تحت یعنی اقدام به ج. كند كامل را خود شرایط ابژكتیو است كه حكم می

شرایطی انجام پذیرد كه جهش دیالكتیكی ودگرگونی ماهوی رویزیونیسم تحقق پذیرفته باشد 

بهر ترتیب، تحت فشاری كه از سوی مبارزین كارگری بر هردوگروه . و نه پیش ازآن

 در استکهلم، چهارمین کنگره حزب برگزار وآنها دوباره 2936شود در آوریل  اعمال می

 .شوند به هم جوشكاری می (ط کارگرانوبتوس)

 .031ص . آ.، م«درباره برخی از خصوصیات تكامل تاریخی ماركسیسم»لنین،  -21
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مدافعان سوسیالیسم و روایت مبارزه »ای است به سخنان  آقای پایدار، در مقاله  اشاره -20

و »ایده مطلق  كمونیسم و دیالكتیك مادی ماركس یاو مقاله وی موسوم به  1، ص «طبقاتی

 .22ص  هگل؟« تاریخ روح

 .«دفترهای فلسفی»لنین،  -26

 .همانجا -2۵

 .همانجا -26

درواقع بیانگر  «دفترهای فلسفی»اشاره به این نکته نیزضروری است که دراینجا -27

ماتریالیسم وامپریوکریتی » در او چه،. دیدگاه نادرست پیشین خویش میباشد گسست لنین از

این . «احساس ها رونوشت ها یا تصاویری  از اشیاء هستند و ایده ها»: ودنوشته ب «سیسم

 بکالمی دیگر، لنین از. انعکاس ساده ی جهان عینی تلقی می کرد رویکرد، امرشناخت را

شناخت انسان نه تنها بازتاب جهان »: خویش، چنین گسست میکند« نظریه انعکاسی»  این

خرسند نمی کند،انسان  جهان انسان را»: ، وهمچنین«.عینی است بلکه آنرا نیز می آفریند

 فلسفه و»، بنقل از«دفترهای فلسفی»)« .دهدگیرد با فعالیت خود آنرا تغییرتصمیم می 

وکالم آخر، دونایفسکایا دراین ادعایش محّق (. 269و16نوشته دونایفسکایا، ص« انقالب

مدنظرداردآنگاه که  را ، خود و پلخانف«دفترهای فلسفی»ودر 2926است که لنین درسال

فوئرباخی  درابتدای قرن بیستم، مارکسیستها مکتب کانت و هیوم را از زاویه ی»: مینویسد

 «.مورد انتقاد قرار می دادند و نه از دیدگاه هگلی (و بوخنری)

 .، ناصر پایدار 0، ص  !و روایت مبارزه طبقاتی« مدافعان سوسیالیسم» -21

 .، لنین«دفترهای فلسفی» -29

به تحلیل رخداد كودتا در فرانسه به عنوان « هجدهم برومر لویی بناپارت»ماركس در  -13

در واقع « ابر غرش رعد در آسمانی بی»پردازد و جمله  می نتیجه منطقی سیر امور وقایع

این جمله . كنایه به كسانی است كه درهنگام وقوع كودتا، بهت زده و غافلگیر شده بودند

آنچه »: یزی نبود بجز شكل دیگری از بیان همان جمله پر مغز هگلماركس چ( تمثیلی)

 !«هست( اینك)بوقوع خواهد پیوست،

 جان ریز پس از توضیح حضور پیشین رزا در احزاب سوسیال دمكرات لهستان و -12
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 :نویسد لیتوانیا می 

، كائوتسكی و بود اما برخالف برنشتاین بین الملل دومگرچه رزا نیز مانند لنین جزیی از » 

بلكه پیوندهای او با تحوالت سیاسی . حتی پلخانف، شخصیت او را بین الملل شكل نداده بود

شك بیشترین سهم را در شكل بخشیدن به تعهد او  تر لهستان و روسیه بی تر و متغیر  ثبات بی

را با  نگریست این رویدادها هنگامی كه به رویدادهای آلمان می... به فعالیت انقالبی داشت

و روسیه ( كه رزا خود زاده آن بود)غرض لهستان ]مالكی كه از مبارزه شرق دورتر 

در نگرشی كلی، حق با جان (. 166، ص «جبر انقالب»)« .سنجید برگرفته بود می[ است

ریز . بجز موضوع مربوط به رویزیونیسم كه رزا از آلمان تأثیر گرفته بود. ریز است

خودش نیز به استنباط درستی از مفهوم رویزیونیسم نائل نگشته  متوجه این مطلب نشده زیرا

 .است

حزب سوسیال دمكرات روسیه تنوع جالبی را از باب شكل این جهش، به نمایش  -11

، جناح دیگری از منشویكها همچنان به «انحالل طلبی»چرا كه در مقطع ظهور . میگذارد

انحالل »، (با وقوع جنگ امپریالیستی)كه لیكن آنگاه . پایبندندحزب مخفی ایده لزوم وجود 

نیز به « منشویكهای طرفدار حزب مخفی»اش را كامل میكند،  امر جهش دیالكتیكی« طلبی

آنكه  ، بی«منشویكهای طرفدار حزب مخفی»بعبارتی دیگر، . یكباره به آنان ملحق میشوند

ا گامی بلند جبران گی خود از بخش دیگر منشویكهارا، ب دچار جهش قسمی شوند، عقب مانده

 .به آنان ملحق شوند« شوونیسم -سوسیال »كنند تا در منجالب  می

 .119، ص «جبر انقالب» -10

 .همانجا -16

 .102و  103همانجا، صص  -1۵

 .همانجا -16

موردی دیگر از پافشاری لنین بر سراصول، آنگاه دیده میشود که واقعیت انحطاط  -17

در ایجاد احزاب انقالبی جدید، الکساندرا کولنتای را وا  احزاب کمونیست اروپائی و شتاب

تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ »میدارد تا در مقابله با شعار رادیکال لنین مبنی بر 

 مخالفین جنگ ۀمقاومت ورزد وعنوان سازد که باید شعاری راجستجو کنیم که هم« داخلی
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. را متحد کند -یونالیسم انقالبی خیانت نکرده اندکسانی که به انترناس ۀیعنی هم -امپریالیستی 

 -ازجمله تروتسکی  -چه، با وقوع جنگ امپریالیستی، طیفی از انترناسیونالیستهای انقالبی 

لنین در پاسخ به  اما. بودند« صلح بدون الحاق»طرفدار مبارزه برای صلح، یعنی شعار

همه ا باید شعاری را مطرح کنیم که م» شما تأکید می کنید که » : کولنتای عنوان می سازد

صادقانه به شمامی گویم که چیزی که بیش از همه درحال حاضر از آن  «!!را متحد سازد

ک تر و می ترسم وحدت بی تمایز است که اعتقاد دارم برای پرولتاریا از همه چیز خطرنا

پرنسیپ فروشی » ر بعبارتی لنین یکبار دیگر ب(. «نامه به کولنتای»لنین،)« .زیانبارتر است

است که ایجاد انترناسیونال  کشد و معتقد، خط بطالن می«ردن نیروهای بیشتربخاطر جمع ک

بهتراست از بهم چسباندن سریع نیروهای مردّد ومتزلزل  -حتی اگر به درازا بکشد -جدید

 .«وحدت»بخاطر 

ر مواردی كه به من در این نوشتار لزومی به نقد رویکرد یكایك آنها نمی بینم مگر د -11

لیكن بررسی مجموعه آثار آنها بیانگر آن است كه هیچ . روشن شدن این بحث، یاری رساند

البته علیرغم . اند ای، پی نبرده یك  به ذات و مبانی نگرش لنین درباب حزب انقالبیون حرفه

 .اند كوشش و خدمات با ارزشی كه هر كدام به سهم خود، به نظریه ماركسیستی نموده

 

 بازهم درباب روش دیالکتیکی: صل چهارمف

 .091، ص «جبر انقالب»  -2

بمعنی منفك « ای انقالبیون حرفه»آقایان پایدار و حكیمی تصور میكنند كه ایده حزب  -1

مورد «ای انقالبیون حرفه»در صورتیكه. كردن كارگران از محیط كار و زندگیشان است

شان از كم و  را درنظر دارد كه سطح مبارزه نظر لنین، تواناترین روشنفكران و كارگرانی

تر از این نیست كه یك  چرا كه هیچ چیز مضحك. كیف مطلوبی برخوردار است، فقط همین

و اینكه . باشد كارگران شاغلگی طبقه كارگر را داشته باشد اما فاقد  ادعای نماینده حزب،

حزب »لنینی، وضعیت هیچ چیز مبتذل تر از این نیست كه برای رد و انكار حزب نوع 

یعنی درست همان كاری كه . مثال آورده شود و مورد نقد قرار گیرد« كمونیست كارگری

 رویكرد  چه، این جریان اصالتاً خرده بورژوایی، هیچ ربطی به. دائماً انجام میدهدایدارآقای پ
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 .لنین از حزب پرولتاریا، ندارد

، ص  هگل؟« روح تاریخ»و « ایده مطلق»یا  كمونیسم و دیالكتیك مادی ماركسپایدار،  -0

9. 

 .7همانجا، ص  -6

 .9همانجا، ص  -۵

 .۵، ص و روایت مبارزه طبقاتی« مدافعان سوسیالیسم»پایدار، مقاله  -6

فرانتس .  0۵0، جان ریز، ص «جبر انقالب»، بنقل از «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -7

آگاهی دیگر بیرون از »بدین ترتیب : مینویسد جاكوبوسكی در تعبیری روشن از این مفهوم

های وجود   آگاهی را دگرگونی... وجود قرار نمیگیرد و دیگر جدا از موضوع خود نیست

تعیین میكند؛ اما آگاهی نیز هم چون آگاهی انسانهای عمل كننده به نوبه خود این وجود را 

عكس برگردان شیء منفرد  «بازتاب»آگاهی دیگر آگاهی بر فراز شیء، و . دگرگون میكند

اند  نیست بلكه یكی از اجزاء سازنده روابط تغییر باینده است، روابطی كه فقط از آن رو چنین

آگاهی خودشناسی . كه با آگاهی و شعوری پیوند دارند كه بر هستی مادیشان تطبیق میكند

هر مرحله واقعیت است، مظهر تجلی و جزیی از فرایند تاریخی وجود است كه خود را در 

 (.210همانجا، ص )« .از تكامل میشناسد

 .«جبر انقالب»، بنقل از «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -1

 .«تزهایی درباره فوئرباخ»ماركس،  -9

 .«دفترهای فلسفی»لنین،  -23

از سوی آقایان پایدار و حكیمی، دلیل دیگری بر «پراكسیس» طرح بحث در باب مفهوم -22

لیكن . كه آنها از ضدیت آذرین با فلسفه ومتدولوژی ماركسیستی به دورانداین واقعیت است 

میان تئوری و پراتیك را فهم  عین وحدتاد درتضمشكل پایدار و حكیمی آنجاست كه رابطه 

از اینروست كه آنگاه كه با آنها در باب تضاد میان تئوری و پراتیك سخن گفته . اند نكرده

میان تئوری و پراتیك « تضاد»كه هر كس سخن از وجود میشود، پایدار عنوان میسازد 

مدافعان »مقاله . )رادرنظرگرفته است« ربط با یكدیگر دو پدیده بی»بمیان آورد الجرم 

 درك بعبارتی دیگر، آنچه كه برای ایشان قابل(. 1، ص روایت مبارزه طبقاتیو« سوسیالیسم
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 د با یكدیگر به طور متقابل دیالكتیكینظریه و عمل در پیون»نیست این واقعیت است كه  

حكیمی متوجه نیستند كه دقیقاً وجود همین تضاد یا تمایز دیالكتیكی پایدارو(. لوكاچ)« میشوند

ای را نیز بوجود آورده  میان تئوری و پراتیك است كه نیاز به عناوین توصیفی متمایز كننده

ك، بلكه كفایت میكرد فقط گفته شود پراتی واست؛ وگرنه چه احتیاجی بود كه بگوئیم تئوری 

 !تئوری، و یا گفته شود پراتیك

 .2، جلد «سرمایه» ماركس،  -21

فلسفه و »بنقل از  -خطاب به دكتر كوگلمان  2173ژوئن  11نامه ماركس به تاریخ  -20

 .236، دونایفسكایا، ص «انقالب

 .269و  02، جان ریز، ص «جبر انقالب»بنقل از  -ماركس  -26

 .06، دونایفسكایا، ص «ماركسیسم و آزادی»بنقل از  -2۵

 .269، ریز، ص «جبر انقالب»بنقل از  -26

، محصول (و بدرستی)سخنان فوق از لنین را، دونایفسكایا . «دفترهای فلسفی»لنین،  -27

. میداند كه پس از مطالعه دیالكتیك هگل، بر لنین وارد شده است« ُشك ناشی از شناخت»

لنین پس از این مطالعه، به ناگهان پی به روشی می برد كه ماركس از طریق بعبارتی دیگر 

 .داری را مورد تحلیلی ژرف قرار دهد آن، توانسته بود نظام سرمایه

نظر قرار گیرد آن است كه نه فقط روش دیاكتیكی، بلكه جایگاه  بنابراین آنچه كه میباید مد

ورودش به مبارزه سیاسی آن را بطور كامل فلسفه ماركس چیزی نبود كه لنین از همان بدو 

. برعكس، این پیشرفت فكری و این شناخت، طبیعتاً روندی بود تدریجی. فهم كرده باشد

آن با تاكتیكهایش، ابتدا  ،  ارتباط میان رویزیونیسم ِفلسفی«اتزویسم»ای كه هنگام ظهور بگونه

اما . رای لنین نیز پوشیده مانده بودنه فقط برای كل انترناسیونال دوم و كائوتسكی بلكه حتی ب

از  ،«ماتریالیسم و امپریوكریتیسیسم» برد و با انتشار لنین بسرعت به این اشتباه خود پی می

كارل كرش با نكته بینی اش، بر این موضوع انگشت گذاشته و در كتاب . آن فاصله میگیرد

ر انترناسیونال دوم ، به نقد دیدگاهی د(2910)« فلسفه ماركسیسم و» خود موسوم به

به كلی با پراتیك مبارزه طبقاتی » پردازد كه معتقد بود مباحث فلسفی ماركسیسم  می

 (.09ص )« ارتباط بماند ارتباط است و باید همچنان بی بی
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 :نویسد كرش در همین ارتباط می

ان در ها را در برخورد كوچكی می بینیم كه رد پای آن را میتو یكی از جالبترین نمونه»

Neuezeit  ،26 I   به همراه ( كارل كائوتسكی)سردبیر . پیدا كرد 691و  69۵و صص

توضیحاتی از مترجم ناشناس « ارنست ماخ و انقالب»ای از باگدانف درباره  انتشار مقاله

دمكراسی  -مقاله را نیز به چاپ رسانده كه در آن مترجم خود را ملزم میدیده به سوسیال 

بین بلشویكها و « اختالفات تاكتیكی بسیار جّدی»زیرا در روسیه . دروسی ایراد بگیر

از این موضوع است  كامال ً مستقلای حاد شده است كه به نظر ما  مسئله»منشویكها بر سر 

كه ماركسیسم از لحاظ معرفت شناسی با اسپینوزا و هولباخ همخوانی دارد و یا با ماخ و آو 

در جواب، الزم به توضیح میداند ( لنین)« پرولتر»وسی سردبیر بلشویك نشریه ر. «ناریوس

این جدال فلسفی در واقع مسئله فراكسیونها نیست و به اعتقاد هیئت تحریریه، نباید هم »كه 

اما چنان كه همه (. 667، ص 20بیانیه هیئت تحریه پرولتر، مجموعه آثار جلد )« بشود

 2931را رسماً تكذیب میكند، در همان سال این جا مسئله یدانند، این تاكتیسین بزرگ كه درم

، «مارکسیسم وفلسفه»)«.كتاب فلسفی خود، ماتریالیسم و امپریوكریتی سیسم را انتشار میدهد

 (.63و  09کارل كرش ، صص 

 .«دفترهای فلسفی» -21

 .همانجا -29

 .همانجا -13

 .79، ص تقابل كار و سرمایه، بخش «...ها دستنوشته» ماركس،  -12

 .12نوشته دونایفسكایا، ص « ماركسیسم و آزادی»ربرت ماركوزه، پیشگفتار بر ه -11

 .«بیراهه سوسیالیسم»آذرین،  - 10

 .237، دونایفسكایا، ص «فلسفه و انقالب»بنقل از  -نقد ماركس از فلسفه حق هگل  -16

باره مقدمه سهمی در نقد فلسفه حق هگل، بیانیه فلسفی مكتب تاریخ حقوق، تزهایی در» -1۵

 .16، ترجمه سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته، ص «فوئرباخ

 .123، ریز، ص «جبر انقالب»بنقل از  -16

 و برخی دیگر به  دونایفسكایا، كروپسكایا  جان ریز،. 172، ص «جبر انقالب»ریز،  -17
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این موضوع با اهمیت می پردازند كه برای بسیاری اشخاص هرگز باور كردنی نیست كه 

تاکتیسین هشیار و باکیاست كه همیشه مترصد اقدامات عملی بوده  ن بعنوان سازمانده ولنی

( سوئیس)ای در شهر برن  كتابخانهرخود را د( 2926-26)سال  1است چگونه به مدت 

شد؛ آنهم درست در شرایطی كه كل اروپا در آتش « فلسفه»محبوس كرد ومشغول مطالعه 

: سکایا پاسخ روشن ودقیقی به این پرسش میدهددونایف. جنگی تمام عیار می سوخت

همزمانی شروع جنگ جهانی اول واعطای رأی به اعتبارات جنگی قیصر ازسوی »

ناپذیر میدانست، به  نفوذ سوسیال دمکراسی آلمان، بنیادهای فلسفی را که لنین مستحکم و

ا ُخرد ، مفاهیم مشترک تمام گرایش های جنبش مارکسیستی ر2926اوت .لرزه درآورد

 (2۵9، ص«فلسفه و انقالب»)«.کرد

بعبارتی دیگر، لنین بدینسان در تدارك نقدی همه جانبه از تئوریهای رهبری انترناسیونال 

 -دیالكتیك  -دوم و بویژه كائوتسكی بود و برای انجام چنین كاری الزم بود تا سالح خویش 

تو مفاهیم هگلی، درواقع بویژه بازجست ِروش مارکسی در پر. را صیقل دهد و جال بخشد

تدارکی که . بمنزله آن بودکه لنین فهم خود از مارکسیسم را بطور کیفی بهبود و غنا بخشد

چه، كائوتسكی . انجام آن برای مقابله جدی و مؤثر با کائوتسکی، کامال ً ضرورت می یافت

او از  تبدیل شده بود؛ و این جدایی كامل« امپریالیسم-سوسیال»به بارزترین نماینده

ماركسیسم انقالبی، بمعنای آن بود كه اینك در ابعاد وسیعی به مبانی تئوریك ماركسیسم حمله 

كه وی را حد « دگر»ای آزاد و رها از قید آن  جدایی كامل از ماركسیسم بگونه. ور گردد

 .میزد و در جای خود منكوب میكرد

به بعد، از غنای  2926لنین از های  از اینرو بی دلیل نیست كه دیده میشود مجموعه نوشته

بعبارتی استفاده مؤثرتر از دیالكتیك، در تبیین مسائل مربوط به . بیشتری برخوردار است

كاریكاتوری از »مبارزه پرولتاریا،در مقاالت لنین كامال ً مشهود است و از آنجمله 

دو »( یزبقول جان ر)، و «بزیر پرچمی دروغین»، «ماركسیسم و اكونومیسم امپریالیستی

لنین، یعنی حدود هفده صفحه به دیالكتیك " های كارگری باردیگردرباره اتحادیه" بخش از 

: ، بویژه در برخورد به كائوتسكی(039، ص «جبر انقالب»)« .اختصاص یافته است

 برداری میكند تا  داری بهره ای در سرمایه به عصر صلح آمیز تازه امیدكائوتسكی دارد از »
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 طرد  و  از بورژوازی، و رد  و احزاب سوسیال دمكراسی رسمی  رصت طلبان ف حمایت 

دیالكتیك ... را توجیه كند عصر توفانی كنونیروش انقالبی یعنی تاكتیكهای پرولتاریایی در 

به عنوان آخرین كالم در روش تكاملی علمی هر گونه وارسی تك و مجزا و منفرد یك شیء 

 (.037ا ص همانج)« .را طرد و نفی میكند

گرایشهای فلسفی »: دستكم سه اثر با ارزش از ترتسكی در باب دیالكتیك وجود دارد -11

، فصل «جبر انقالب»از سوی جان ریز در  به شرح جالبی از آن،. ك.ر)« بوروكراتیسم

در « فرهنگ و سوسیالیسم » ؛ و بویژه مقاله «دفتر یادداشتها درباره دیالكتیك»؛ و (ششم

ص « جبر انقالب». ك.ر)به شرح با ارزشی از روش دیالكتیكی می پردازد كه  2916سال 

و اینكه آیا جالب نیست كه هیچكدام از این مقاالت با ارزش از سوی ترتسكیستهای (. 616

ترتسكیستها بطور كلی، مدافعین بسیار بدی برای  -! وطنی به فارسی ترجمه نشده است؟

نقاط ضعف او را مورد بررسی قرار دهند و نه ترتسكی محسوب میشوند زیرا نه قادرند 

نوعی دفاع مذهبی از : برجستگیهای فكری وی را آنگونه كه واقعاً بوده است، معرفی كنند

 .ترتسكی، كه بدترین آسیب را به شأن و منزلت حقیقی او میرساند

 .612، جان زیز، ص «جبر انقالب»بنقل از  -19

 .بنقل از همانجا -03

فلسفه و »بنقل از  -« لنین و فلسفه و سایر مقاالت»ر، مقاله موسوم به لوئی آلتوس -02

 .217، دونایفسكایا، ص «انقالب

 .0۵1، ریز، ص «جبر انقالب»، بنقل از «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -01

 .22۵ص  ،«تاریخ وآگاهی طبقاتی»در دفاع ازلوكاچ، کتاب موسوم به  -00

 .03، ص «مونیسم و مسأله تحزبجنبش كارگری، ك»پایدار،  -06

 .0، ص!وروایت مبارزه طبقاتی«مدافعان سوسیالیسم»پایدار،  -0۵

، «ماركسیسم و آزادی»، بنقل از «مقدمه بردرآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی» ماركس،  -06

 .16دونایفسكایا، ص 

 ؛ومارکس22، ص «هجدهم برومر لوئی بناپارت»ماركس، :نقل قول بترتیب دو ماخذ -07

 .200جان ریز،ص ،«جبرانقالب»بنقل از ،«ایدئولوژی آلمانی»وانگلس،
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 .22، ص«...هجدهم برومر»ماركس،  -01

 .66، ص «تاملی در وحدت و اندیشه لنین»لوكاچ،   -09

 .«دفترهای فلسفی»لنین،   -63

 .137تا ص  292، لوكاچ، ص «تاریخ و آگاهی طبقاتی». ك.ر: جمالت داخل گیومه  -62

ای دیالكتیكی  بیانگر رابطه« حزب وطبقه»بدون شك چنین تشبیهی نادرست است زیرا -61

باز هم بیانگر  -با وجود نارسا بودنش  -فاقد آن است؛ لیكن چنین تشبیهی « قلب و مغز»و 

 .حكیمی به لزوم وجود حزب كمونیست، باور داشته استآن است که 

ها  رامون جریان موسوم به فلسفیبا ایرج آذرین پی. ا. ك . مصاحبه صدای ح  -60

22/21/2067. 

در این رابطه باید از آذرین پرسید كه جنبش كارگری و قطع كردن شریان نفتی در  -66

ای آگاهانه، به رهبری حزب كمونیست و برای بقدرت رسیدن دولت  ، آیا مبارزه ۵7ایران 

تحت هژمونی و برای بقدرت پرولتاریای انقالبی و آگاه از اهداف خود بوده است، یا جنبشی 

نه آذرین فقط اعتصاب و جنبش كارگری را می بیند و  -رسانیدن موج سواران بورژوازی؟ 

 .سیاست حاكم بر این جنبش را و نه آگاهی را

ای تمام عیار مبدل میشود كه آذرین جنبش كارگری  لیكن این رویكرد، آنگاه به مضحكه

حركت »: ، بل بمعنی آن تلقی میكند كه«ارگریكمونیسم ك»را نه فقط  ۵7ایران در سال 

كارگران هر چه بیشتر خودش را از سلطه رهبری جریانات مدعی كمونیسم با آرمانهای 

 !!.«داری دولتی و جز اینها دارد جدا میكند خرده بورژوایی، با آرمانهای بورژوایی، سرمایه

 .9،ص «زنده باد جنبش لغو كارمزدی كارگران»ناصر پایدار،  -6۵

« پوشال»سرنوشت تلخ و تناقض بار پایدار این بودكه برخالف میل و اراده خود، نقش  -66

پایدار حتی به فكرش هم خطور نمیكند كه پریدن . آذرین را ایفاء کرده است« گیر ضربه»و 

اش به صحنه، امر نقد مؤثر و تصفیه حساب با دیدگاههای آذرین و جریان  نابهنگام و جنجالی

بطوری که برخی محافل . تحت شعاع قرار داد، مختل كرد و به تعویق كشانید متبوعش را

تشكل ضد كار »ی بودند، با دیدن پایدار و ایدهكه در حال انجام و گسترش چنین نقد

 و حتی  شان را به كل رها نموده  شدند كه كار اساسی و پیشن اش چنان وحشت زده «مزدی
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شدند و از آنجمله دوستان آذرخش که اخیراً گویی نقش  برعكس، تا حدودی به آذرین نزدیك

 !آذرین را بعهده گرفته اند« وکیل مدافع»

آذرین  اما. ، ناصر پایداراست«تشکل ضدکارمزدی» همه میدانند که نظریه پردازاصلی -67

ز پایدار ارائه نکرده وحتی یکبارنام او را  - آنهم محض نمونه -تاکنون حتی یک نقل قول

تشکل » ایده منتقد« کارسازترین»بعنوان را بان نیاورده است ودرعین حال خودبرز نیز

نام  آذرین بی خبراست ازاینکه این ترس مضحکش حتی از -!معرفی میکند« ضدکارمزدی

 ناصرپایدار، چگونه به سوژه ای برای خنده های مبارزین جنبش تبدیل شده و آنها را دائماً 

 !!کسالت بیرون می آوَرد از

 

 آگاهی طبقاتی و لوکاچ : ل پنجمفص

 .0۵0، جان ریز، ص «جبر انقالب»بنقل از  -« تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -2

 .0۵6همانجا، ص  -1

 .0۵7همانجا، ص  -0

، «آگاهی طبقاتی تناقض بار»های اقتصادی این  نگاه هوشمندانه لوكاچ در توضیح ریشه -6

میرسد و آن را در یك فصل كامل، مورد « كاالییگی  واره از خود بیگانگی و بت»به مفهوم

وضعیت طبقاتی »وی كوشش درخشانی به خرج میدهد تا اثبات كند . بررسی قرار میدهد

موضوعی (. 292ص )« .پرولتاریا، این تضاد را مستقیماً به درون آگاهی پرولتاریا میكشاند

لوكاچ و گرامشی در باب از طریق مقایسه دو رویكرد مشابه « انقالبجبر»كه جان ریز در 

 .، شرح و تفسیر قابل توجهی از آن ارائه میدهد«آگاهی متناقض»مفهوم 

 .137،  ص «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -۵

 .227، ص «تاملی در وحدت اندیشه لنین»لوكاچ،  -6

 .۵33، ص «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -7

 .12، ص «تاملی در وحدت اندیشه لنین»لوكاچ،  -1

جهش كیفی  جان ریز با وضوح بیشتری به. ۵30ص  ،«تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -0

 ناگهانی و تبدیلتغییر... »: زد آنگاه كه مینویسدمیپردا« امپریالیسم-سوسیال» رویزیونیسم به

۵02  



   

 

انهدام كهن و پیدایش »الملل دوم به ضد خود، جهش نامنتظر در جریان تكامل تاریخی و  بین

و همچنین وی مسیر انحطاطی كه منشویسم طی میكند (. 199، ص «جبر انقالب»)«... نو

از »پلخانف : را از طریق شرح و توصیف سیر حركت پلخانف، اینگونه بیان میدارد

نخست از هم راهی با برداشت فعال گرای لنین از حزب، : ماركسیسم انقالبی جدایی گرفت

امری ممكن است، آن گاه از موضع  سپس از این تصور كه انقالب كارگران

« .انترناسیونالیستی در جنگ جهانی اول و سرانجام از خود انقالب اكتبر جدایی گزید

 (.141همانجا، ص )

 .۵61، ص«تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -23

 .6۵، ص «...تاملی در»لوكاچ،  -22

 .۵12، ص «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -21

 .67، ص «... ی درتامل»لوكاچ،  -20

 .21۵، ص «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوكاچ،  -26

 .233ص « ... تاملی در»لوكاچ،  -2۵

 .233همانجا، ص  -26

 

 ...برخورد رویزیونیستی با رویزیونیسم: فصل ششم

، 2066، ترجمه دكتر شرف الدین خراسانی، نشر گفتار، سال «متافیزیك»ارسطو، كتاب  -2

 .67ص 

 .016نوشته والتر ترنس ستیس، ص « فلسفه هگل»ازهگل، به نقل  -1

كه مسلماً )، كاریكاتوری از رویكرد ماركسیستی باشد «خطی و ساده»اگر این رویكرد  -0

ای كه  خوش خیالی كودكانه -! را چه میتوان نامید؟« تشكل ضد كارمزدی»، پس ایده (هست

به كار آن نداشته باشیم و حتی  گمان میكند كافیست تا رویزیونیسم را نادیده بگیریم، كاری

نامی هم از آن نیاوریم؛ آنگاه رویزیونیسم نیز متقابالً كاری به جنبش سوسیالیستی طبقه 

 !كارگر نخواهد داشت و آنرا تهدید نخواهد كرد

-  رنگارنگ خرده احزاب عدیده و جریانات و گونه كه صاحب منصبان هریك از مانه -6
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ب شبه كمونیست در ایران كنونی، درباره خودشان اینچنین جریانات و احزا بورژوا،

 !فرستند اندیشند و برای خودشان دسته گل می می

 .«ها برنامه»  لنین، مقاله  -۵

 بنقل از بتلهایم،  -به كنگره شانزدهم  2903ژوئن  17استالین، گزارش سیاسی مورخ  -6

 .تأكید از من است -217، ص «حاكمان »

 .202ص  2، جلد «رزه طبقاتی در اتحاد شورویمبا»بتلهایم،  -7

 .۵21همانجا، ص  -1

 .، كروشه از منست1، ص «سانترالیسم و دمكراسی»لوکزامبورگ ،  -9

 .23همانجا، ص  -23

 .21بنقل از لوکزامبورگ، همانجا، ص  -22

 .26ص . همانجا -21

 .11تمامی جمالت داخل گیومه از همانجا، ص  -20

 .17همانجا، ص  -26

، «طوالنی بودن دوره تروریسم»و « دمكراسی بورژوایی»نبود . 17همانجا، ص  -2۵

بی . همان عواملی است كه تشابه وضعیت روسیه آن زمان با ایران كنونی را نشان میدهد

در چپ ایرانی تا این « اقتدار افراطی كمیته مركزی و شخصی دبیر كل»دلیل نیست كه ایده 

 !حد طرفدار دارد

 .211، ص «سالهای گورباچف»م، بتلهای -26

 .216همانجا، ص  -27

 .همانجا -21

نخستین تالشهای گروه رهبری برای ، فصل «حاكمان»كتاب بتلهایم موسوم به.ك.ر -29

 .216، ص حزب« رام كردن»

، ص «ماركسیسم و آزادی»بنقل از دونایفسكایا،  - جنگ داخلی در فرانسهماركس،  – 13

211. 

 به ریاست استالین، ( پولیت بورو)ی است كه تحت آن، گروه شش نفره این همان شرایط -12
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 كه موضوعی . فرمان میراند  ای تام االختیار و آمرانه، بر كل شئونات مردم روسیه بگونه

سوسیالیسم )آقای پایدار بحق به آن انتقاد میكند اما بجای آنكه آن را از طریق مفهوم بالنكیسم 

به حیات خود « چپرویزیونیسم »درون ماركسیسم راه یافته و تحت  كه اینك به -( تخیلی

!( ؟)«سوسیالیسم بورژوایی»معنا، آن را  تعریف كند، بطریقی خودسرانه و بی -ادامه میدهد 

 .مینامد

 .219، دونایفسكایا، ص «فلسفه و انقالب». ك.ر -11

 .213همانجا، ص . ك.ر -10

م به بررسی مشخص تحریفات رویزیونیستی در جلد دومن در. 216همانجا، ص . ك.ر -16

. های اقتصاد و سیاست، كه از جانب استالینیسم صورت پذیرفته است خواهم پرداخت عرصه

ای به نحوه برخورد استالینیسم به دیالكتیك ماتریالیستی، قصد آن دارم  اما در اینجا با اشاره

و مضافاً تشابه دیدگاه وی . د كنمتفاوتی فلسفی ومتدولوژیک آذرین را گوشز كه نادرستی بی

مبنی بر برخوردهای فلسفی ومتدولوژیک کارسازنیست را با دستور ژدانف در باب لزوم 

 .خاكسپاری دیالكتیك، نشان دهم

های  اتحادیه»مخالفت آشكار لنین  با این موضوع را  میتوان در مقاله وی   موسوم  به  -1۵

 .مالحظه نمود« كارگری و رفیق ترتسكی

 .10، ص «سانترالیسم و دمكراسی»لوکزامبورگ،  -16

 .11همانجا، ص  -17

 .27همانجا، ص  -11

 .16همانجا، ص  -19

 .20همانجا، ص  -03

 .099، ص «جبر انقالب»ریز،  -02

، ص «فلسفه و انقالب»، بنقل از دونایفسكایا، 636، ص  06مجموعه آثار لنین، جلد  -01

است كه « حق تعیین سرنوشت ملتها»ین، مربوط به دفاع از و اینكه مقاله یاد شده لن. 297

زیرا چنین حقی، عمالً برخالف پروژه به بند كشیدن كل . استالین درمقابل آن مقاومت میكرد

 .جامعه شوروی قرار داشت
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 .همانجا -00

، اردیبهشت 26، دفترهای جداگانه، شماره «اندیشه و هنر»بنقل از ترجمه فارسی در  -06

20۵1. 

 .بنقل از همانجا -0۵

 .، بنقل از همانجا066لنین، جلد نهم، ص  -06

شرایطی كه جنبش جهانی پرولتاریا هنوز هیچ تجربه ملموسی نسبت به عواقب وخیم در -07

ای نبود؛ حتی اگر  دار نمودن اعتبار استالین كار ساده سبك و سلوک استالینی نداشت، خدشه

بویژه آنكه پس از فرار رهبران هر دو فراكسیون . شداین كوشش از طریق لنین انجام می

شان در سیبری، فقط استالین بود كه در روسیه باقی  حزب سوسیال دمكرات از محل تبعید

به عبارتی در سالهای سیاه پس از . ماند و خطر دستگیری مجدد و اعدام را به جان خرید

طاقت فرسای یك زندگی مخفی،  ، تنها استالین بود كه تحت شرایط 293۵ -7شكست انقالب 

میكوشد حزبی را از نو سازماندهی و بازسازی كند كه در اثر ضربات استولپینی و بحران 

و مضافاً آنكه استالین سازمانده چیره . اش تا مرز متالشی شدن کامل پیش رفته بود داخلی

ویك، اعتباری به بیانی دیگر، اعتبار استالین در میان اعضاء حزب بلش. دستی محسوب میشد

. هایش در مبارزه بخاطر پرولتاریا بود و محصول مهارت، دلیری و جانفشانی واقعی

از یكسو مبارزه برای : ای با دو نیم رخ ، موجودی دو سر است، یا، چهره«بوروكرات»)

مانند هر  -مخلص كالم آنكه استالین را نیز (. سوسیالیسم و از سوی دیگر عطش جاه طلبی

 -او . اش نگریست و قضاوت كرد میباید در بستر عینی و سیر تاریخی -دیگر  پدیده تاریخی

هر چند سردمدار جریانی است كه نه فقط موجب تسلط رویزیونیسم بر  -پس از مرگ لنین 

ای را رهبری میكند كه نهایتاً منجر به انحطاط  حزب بلشویك میگردد، بلكه عمالً خط مشی

. امپریالیسم خروشچفی میگردد -ویزیونیسم به سوسیال كامل حزب بلشویك و تحول كیفی ر

به همانگونه . با این وجود، خدمات پیشین وی به مبارزه پرولتاریا را نمیتوان نادیده گرفت

 .كه درباره پلخانف و كائوتسكی نیز، موضوع را اینچنین باید دید

یونیسم استالینیستی های اجتماعی نیرومند رویز من در جلد دوم این اثر درباره زمینه -01

 .ولذا توان باالی این رویزیونیسم در حزب بلشویك، سخن خواهم گفت
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 290۵به دست ترتسكی رسید و در سال « وصیت نامه»به هر طریقی كه بود این  -09

. در خارج از اتحاد شوروی منتشر شد«  وصیتنامه سرپوش گذاشته شده لنین»تحت عنوان 

خود درباره استالین زدایی از  29۵6در سخنرانی معروف  خروشچف برای نخستین بار»

صص  - 06لنین،جلد مجموعه آثاربرای نخستین بار در  2966و سپس در  .آن نقل كرد

، دونایفسكایا، «فلسفه و انقالب». )«انتشار یافت« ای به كنگره نامه»، با عنوان  ۵90-622

 (.27۵ص 

درباب افزایش  -ه وی به كمیته مركزی جهت تقویت دمكراسی و توصیكوشش لنین در -63

لیكن افزایش مزبور كه در . پس از مرگ وی تحقق یافت -تعداد اعضای كمیته مركزی 

شرایط وجود دمكراسی حزبی، میتوانست مفید واقع شود و دمكراسی را تحكیم بیشتری 

 بخشد، تحت ساختار موجود در حزب بلشویك فقط توانست اندكی بر دردسرهای استالین

 !همین و بس. باید حذف شوند را تا حدودی طویلتر سازد اضافه كند و لیست كسانی كه می

 .092، دونایفسكایا، ص «فلسفه و انقالب»بنقل از  -62

هر چند كه ابعاد موضوع مورد بحث، برای رایادونایفسكایا روشن نشد، لیكن او  -61

چنبره مربوط به سازمان را در یژه مسائلمتأسفانه، لنین مسائل دیگر بو»: بدرستی نوشت

ماركسیسم و ». )«باقی گذاشت 2930-2931سالهای  چه باید كرد؟تفكر پیش آهنگ باور 

 (.06، ص «آزادی

آنچه كه از دید لوكاچ و ریز پنهان است دقیقاً همین ضعف و نقصان در نظریه حزبی  -60

برداشت لنین از »: ینویسدبه عبارتی كوین اندرسن در این نكته محق است كه م. لنین میباشد

دولت و انقالب تا حدودی متناقض و دوگانه میماند زیرا از نقد دیالكتیكی برداشت اولیه خود 

به صورت بخشی از  2927برداشت اولیه لنین كه حتی در . از حزب به دور میماند

وا  به سوی بورروكراسی متمركز و تداوم همیشگی دولت تك حزبی... بلشویسم بر جا میماند

 -اما جان ریز در رد و انكار این واقعیت که ضعف یاد شده در نظریه حزبی لنین . «میگردد

« اقتدار افراطی كمیته مركزی»ضعفی كه بارزترین تجلی آن همانا تداوم دفاع لنین از ایده 

ربط با شكست حزب بلشویك نبوده است، توضیح دالیل این شكست را صرفاً با  بی -است 

 در اواخر... دیالكتیك واقعی نیروهای اجتماعی»: ی بی معنا خالصه می كند كهاین كلی گوی
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 (.۵20، ص «جبر انقالب»)« .حزب لنین انجامید انهدامبه  2913دهه  

كمونیسم چپ رو، بیماری »در كتاب « كاپ » به نقد ارائه شده از سوی لنین از . ك.ر -66

 .، فصل پنجم«كودكانه

، هم گرایش به فرقه گرایی را به طور مستمر جنبش طبقه كارگر ماهیت دیالكتیكی -6۵

چرا كه . بازتولید میكند و هم خطر تبدیل شدن حزب پرولتری را به یك حزب رفرمیست

از یك طرف مبارزه روزمره مطرح است، »: بقول لوکزامبورگ برای جنبش طبقه كارگر

جنبش سوسیالیستی در آن در  از طرف دیگر انقالب؛ چنین است عناصر تضاد دیالكتیك كه

بنابراین از آن چنین نتیجه میشود كه این جنبش باید، با زیگزاگ رفتن . حال حركت است

ای آن میباشد؛  یك خطر، از دست دادن خصلت توده: بدون وقفه میان دو خطر، به پیش بتازد

ای  ت فرقهجدد بحال؛ یك خطر، افتادن م[یعنی انقالب]خطر دیگر چشم پوشی از هدف نهائی 

« .بورژوائی( اصالح طلبانه)دیگر تبدیل شدن آن به یك جنبش رفرمیستی كوچك است؛ خطر

 (.16، ص «سانترالیسم و دمكراسی»)

آنگونه كه حزب آلمان در شرایط  -ناگفته پیداست كه برقراری دمكراسی حزبی   -66

كتاتوری، مقدور تحت حكومتهای دی -دمكراسی بورژوایی میتوانست از آن برخوردار باشد 

لذا حزبی كه در شرایط سركوب پلیسی، زاده شده و فعالیت میكند، میتواند و الزم . نیست

است راه كارهایی را بیابد كه با لحاظ گرفتن دیكتاتوری موجود در جامعه، دمكراسی درونی 

ساسنامه و اولین اقدام، نیافزودن بندهایی به ا. حزب پرولتری را به حداكثر ممكنه، تأمین كند

دومین قدم، چرخشی كردن . است« اقتدار نامحدود كمیته مركزی و دبیر كل»حزب در باب 

 ... .مقام دبیر كل، سومین قدم

 .۵2، ص «تاملی در وحدت اندیشه لنین»لوكاچ،  -67

 .، تأكید از لوكاچ است61همانجا، ص  -61

 .2۵، ص «سانترالیسم و دمكراسی»لوکزامبورگ،  -69

، لنین از كمیته مركزی «تزهای آوریل»مت كمیته مركزی و استالین در مقابل با مقاو - ۵3

كاری كه با موفقیت . استعفا داد تا رهبران كارگری پطروگراد و مسكو را علیه آنها بشوراند

 بر حزب بلشویك مسلط « تزهای آوریل». به انجام رسید ولذا آنها وادار به عقب نشینی شدند
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 که در بمعنی آن نیز بود وانگهی،این رخداد. داً به كمیته مركزی دعوت شدگردید و لنین مجد

تازه ای تحت نام فاصله میان امحاء رویزیونیسم منشویکی و پیدایش رویزیونیسم 

برای لحظه ای ازخواب  بدینسان و( ی شقاق دروحدت)«هیوال»، گویی «کمونیستهای چپ»

 !ب فرومیرودبیدارمیشود، نعره ای برمیکشد، ودوباره بخوا

 

 آذرین نسبت به او بتلهایم ونقد: فصل هفتم

منتشره در سال « سیسم امپریوكریتی ماتریالیسم و» بتلهایم درباره كتاب لنین موسوم به -2

این كتاب به بینشهای ضد ماتریالیستی كه سعی در ارائه خود تحت چهره »: ، مینویسد2939

، ماركسیسم« قلب زیركانه»به عنوان راكات را ماركسیستی دارند، حمله میكند، لنین این اد

چه در اقتصاد سیاسی و چه در مسائل تاكتیك و » مشخص كننده رویزیونیسمقلب كردنی كه 

مبارزه طبقاتی در اتحاد » 2جلد )« .است، افشاء مینماید« چه در فلسفه بطور كلی

 (.، تأكید از من است200، ص «شوروی

 .همان مصاحبه پیش گفته -1

 .همان مصاحبه  -0

، 16، لوكاچ، ص «تاریخ و آگاهی طبقاتی»بنقل از  -« پیش گفتار پدیدار شناسی روح» -6

اما نكته قابل توجه آن است كه دكتر محمود عبادیان علیرغم مهارتی كه در . ترجمه پوینده

 :ترجمه آثار هگل دارد، ترجمه مغشوش و حتی نادرستی از این پاراگراف ارائه میكند

، «وحدت منتناهی و نامتناهی»، «وحدت عین و ذهن»اربرد این عبارتهایی همچون ك... »

و غیره بر « عین»و « ذهن»و مانند آن امری نابرازنده است، چه « وحدت هستی و تفكر»

آنچه كه حالت ناوحدتیشان را بیان میكند داللت دارند؛ بنابراین در وحدت مصداق آن چیزی 

به همین گونه نیز امر باطل چونان امر . ازآن گزارش میكنند نیستند كه عبارتهای نامبرده

، ترجمه دكتر «مقدمه بر پدیدار شناسی روح»)« .ای از حقیقت نیست باطل دیگر جنبه

 (73محمود عبادیان، ص 

به همین مفهوم خطا نیز» :ترجمه پوینده آمده است كه ردد درهمانگونه كه مشاهده میگ

 تشكیل از حقیقت را  عنصری نیست كه [ حقیقت نفك ازم]به عنوان خطا  تیب، دیگرتر
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به همین گونه نیز امر باطل چونان امر »: لیكن در ترجمه عبادیان آمده است كه  ؛«.میدهد 

لذا كامالً واضح است كه ترجمه پوینده با رویكرد  -!«.ای از حقیقت نیست جنبهباطل دیگر 

 .نهگل همخوانی دارد و نه ترجمه دكتر عبادیا

به قلم فردریش انگلس، چیزی نیست بجز نقد رویكرد متافیزیكی، « آنتی دورینگ»كتاب  -۵

ماركس، « سرمایه»كتابی كه پس از . دوگانه انگارانه و سوبژكتیویستی دورینگ به جهان

با ارزش ترین اثری محسوب میشود كه درباره سوسیالیسم علمی نگاشته شده است و آن را 

 .رف ماركسیسم نامیدالمعا میتوان دایره

 .«مبارزه طبقاتی در اتحاد شوروی»نقد بر  سوئیزی،  -6

 .2911اكتبر  0 -مصاحبه لوموند با بتلهایم  -7

اش محق  من به زودی به بررسی این مهم خواهم پرداخت كه بتلهایم در قضاوت اولیه -1

 .بوده و نه در قضاوت ثانوی

ویزیونیسم آورده شد، در واقع به معنای نقد آنچه كه در نوشته حاضر در باب مفهوم ر -9

كه مسلماً )نیز سطحی و معیوب بود « درباره تضاد»دریافت وی . رویكرد مائو نیز هست

من در جلد بعدی نقاط مشترك بیشتری از تفكر مائو با ( نیاز به نقد مشخصی دارد

 .بررسی قرار خواهم داد استالینیسم، و یا به عبارتی، تأثیرپذیری مائو از استالینیسم را مورد

 .همان مصاحبه -23

 .همان مصاحبه، تأكیدها از من است  -22

 .همان مصاحبه، تأكیدها از من است -21

 

 ....ماهیت بحران: فصل هشتم

 .همان مصاحبه -2

نیز فاقد هرگونه محتواست زیرا ( برسرجنبش دانشجوئی) قایانآپرخاشگریهای اخیر این  -1

« ای و مقطعی موضعی، لحظه»این برخوردها، امری . آورد ببار نمیهیچ ثمره تئوریكی را 

بوده و صرفاً بیانگر آنست كه یكی ازآنها به حریم كسب و كار آندیگری، دست درازی كرده 

 !است
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: درک نکرده است چراکه می نویسد نیزآنرا پایدار این همان واقعیتی است که ناصر -0

بانک جهانی به شروع  صندوق جهانی پول یا توافق جدی برروی الگوی اقتصادی»

. پایان جنگ دولت های ایران وعراق برمیگردد از کاردولت رفسنجانی وسالهای بعد

. برداشتن گام های عملی اقتصادی برای نیل به این هدف نیزازهمان زمان برداشته شد

؛ !!«...،وسیعترین خصوصی سازی ها، کاهش نقش دولت درسیاستگذاریهای اقتصادی

درادامه همین نظریه اش، وهنگام بررسی دو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی،  پایدار

دورنمای اوضاع سیاسی، »!!)«.صنایع به بخش خصوصی فروخته شد غالب»: مینویسد

اگر آقای پایدار (. ، تأکیدات ازمنست29و23، صص«وظایف کمونیستها جنبش کارگری و

واقعیت های آماری می انداخت یقیناً نظرش  بیان چنین سخنانی، نگاهی هم به پیش از

واین دلیل واضحی براین مدعاست که سوبژکتیویست های ما، قبل ازهرچیز . تغییرمی کرد

 !دارند «آماردرمانی»نیاز به

به بایگانی سپردن دیدگاههای مغشوش وسطحی درمیان فعاالن چپ کمترین پیامدعروج » -6

 (.۵6، ص«بیراهه سوسیالیسم»ین، آذر)« .سوسیالیسم کارگری درایران است

 

 : 2ضمیمه 

را وامی نهد «حکومت استثنائی»بی مسمای  اینکه نظریه بی مصداق و با« راه کارگر» -2

 ، راه نمی کشد؛ بلکه اینبارعنوان می سازد(یعنی سرمایه داری دولتی) اما به دیدگاه درست

این نظریه «ه کارگررا» -!است خصوصیکه جمهوری اسالمی نماینده انحصارات بزرگ 

ازمصداق این  که حتی یک مورد مطرح ساخت  بی آنکه خودرا ملزم بداند تازه اش را

 به مقاله.ک.ر.)را درواقعیت جامعه ایران نشان دهد«خصوصی»انحصارات بزرگ

درکسب شناخت درست «راه کارگر»اما ناتوانی(. محمود ، به قلم سارا«خودکامه ویرانگر»

. لیستی ایران، به سبب محدودیت های فکری کلی تر این جریان استازشکل حاکمیت کاپیتا

چراکه آنهابه تبعیت ازدیدگاه نادرست ومشترک استالین وتروتسکی، اساساً قائل به این 

. نیز، ظاهر شود دولتیکه سرمایه داری میتواند تحت شکل سرمایه داری  امکان نیستند

 جناح حزب جمهوری ) ایران بر  حاکم رژیم  نظریه که   مضافاً الزم به ذکر است که این
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ازهمان بدو بقدرت رسیدن، درصدد استقرار سرمایه داری دولتی بوده  (اسالمی وخمینی

بعبارتی این نظریه، . قرصی درسازمان پیکارمییابد طرفداران پروپا 20۵9  است درسال

جناح حسین روحانی که مربوط به  -درتقابل بارویکرد نادرست اما مسلط براین سازمان 

یعنی درتقابل بارویکردی که می پنداشت حزب جمهوری اسالمی . شکل گرفت -میشد

 -!وخمینی نماینده بورژوازی تجاری، وبنی صدر وبازرگان نماینده بورژوازی صنعتی اند

دراین سازمان، نظریه سرمایه داری دولتی به موضع 2012بهرترتیب پس ازانشعاب سال 

 .تبدیل شد («فراکسیونیست ها»جریان موسوم به) «ی پیکارجناح انقالب»رسمی

بعنوان مثال میتوان ازبرخی تحرکات کارگری سالهای اخیرعلیه خصوصی سازی نام  -1

مواردی که بنگاه تولیدی، باقیمتی تقریباً مفت، به کسانی فروخته میشودکه ازروابط . برد

ه طی آن، مالک جدید باانگیزه مواردی ک. سیاسی موثری بادستگاه حکومتی برخوردارند

تصاحب فوری ثروتی هنگفت، اقدام به فروش زمین و تجهیزات کارخانه نموده وکارگران 

خصوصی سازی ، هر  نکته اساسی اینست که مخالفت کارگران با لذا. را بیکار ساخته است

وئی بیکاری انجام می گیرد لیکن عمالً در همس ترس از چند بنابر غریزه طبیعی آنان و

درست اینجاست که تبلیغات ما . قراردارد (بورژوازی بوروکرات) باجناحی ازبورژوازی

باید معطوف به برقراری بیمه بیکاری مستمرومکفی قرارگیرد و نه مخالفت باخصوصی 

بعبارتی دیگر، پیشگامان طبقه کارگردراین موارد باید بکوشند تا کارگران رامتقاعد . سازی

ازکارفرمای دولتی درمقابل کارفرمای خصوصی، خواسته های مستقل سازند که بجای دفاع 

که هم درکوتاه مدت وهم در درازمدت، پیشبرد منافع  خویش را پیگیری کنند (فوق الذکر)

 .درنظردارد را کل طبقه کارگر خودآنان و

 مشابه این وضعیت را حتی درحکومت شاه واعطای پست نخست وزیری به بختیار -0

این  با. ، دیدیم(بهه ملی و بعنوان اپوزیسیونی که خارج ازحکومت قرارداشتازرهبران ج)

تفاوت که بختیاربعنوان نماینده جریانی که ازدل حکومت شاه زاده شود وازاینرودرخودآن 

 گردید «نصب» بهمان سهولت که باشد نبود، ولذا پایگاه نیرومندی برخوردار حکومت از

و « مصنوعی»نه طبیعی بل کامالً « دگرسازی»آن به عبارتی،. شود «عزل» میتوانست

 بود، ومهمترازآن، بسیاردیرهنگام صورت می پذیرفت وازاینرو ذره ای هم  «دست ساز»
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 .برعمرحکومت شاه نیفزود

وقوع قیام مسلحانه را دردوران  نمونه ای دیگر ازتالش کاپیتالیسم برای جلوگیری از -4

انتصاب بختیاربه مقام نخست وزیری، جنبش  تدا کوشید باچه، شاه اب. حکومت شاه دیده ایم

لیکن آنگاه که این کارنتیجه ای نبخشید و نهایتاً جنگ داخلی بامقاومت . بخواباند مردم را فرو

درمقابل ورود گارد به این پادگان آغازشد، توافقی  (فرح آباد) مسلحانه پادگان نیروی هوائی

به عبارتی . بقدرت برسند صورت پذیرفت ی که قراربودآنان و میان آنان که درقدرت بودند

درروزبیست ویکم بهمن که اولین جرقه قیام مسلحانه زده شد، ژنرال هویزر بهرترتیب که 

 مردم، مجاب کند تا رهبران حکومت جدید توانست سران ارتش را به اعالم همبستگی با بود

 کار اما دیگر. امل قیام عمومی شوندتحقق ک با اعالم این خبر به مردم، مانع فراگیرشدن و

 !گذشته بود کار از

 این امکان بصورتی جدی وجودارد و سردمداران جمهوری اسالمی نیزآنرا دریافته اند -۵

برای تخلیه خشم مردم وآرام  -که لیبرال های ترسوی کنونی پس ازتصاحب قدرت سیاسی

ران جمهوری اسالمی بزنند؛ حتی اعدام رهب خود راساً دست به محاکمه و -ساختن آنان

 .باعوامل اصلی رژیم پیشین چنین کرد ۵7همانگونه که رژیم حاضر پس ازقیام 

 طبقه کارگر»: استوآن اینکه آذرین نوشته . یک تذکر به امیرپیام الزم است دراینجا -1

؛ واین بمعنی «.آن سیاست اقتصادی معین بیندازد پشت سراین یا وزن خودرا.....میتواند

 بلکه او. ت که وی نمیگوید تشکیالت توده ای میتواند چنین کند و تشکیالت حزبی نهآنس

چنین  -یعنی هم تشکیالت توده ای وهم تشکیالت حزبی -آشکارا درباره وزن طبقه کارگر

بااین وجود کسی که قصد نقد دیدگاه آذرین را دارد ملزم است باذکرسخنان او . اعتقادی دارد

این موضوع را روشن کند که آذرین دقیقاً  ا نمودن تفسیر خویش ازآن،درداخل گیومه، ومجزّ 

اماپیام دیدگاه آذرین رااینگونه ارائه کرده . چه گفته است وبرداشت منتقد و نیز نقد آن چیست

 :است

یعنی )آن سیاست اقتصادی معین پشت سراین یا وزن سیاسی خودرا» طبقه کارگرمیتواند»

 (7همان نوشته پیام، ص)«.ایرج آذرین، منبع پیشین -«بیندازد (این یاآن بخش ازبورژوازی

 وزن   میتواند کارگر طبقه » :است نوشته  واقع  آذرین در همانگونه که مشاهده می گردد
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 !«...وزن سیاسی خودراطبقه کارگرمیتواند »: آورده است او اماپیام بنقل از ،«...خودرا

گفت که راه ورسم نقد  ول ارائه شده ازسوی پیام بایدمضافاً، درباب پرانتز موجود درنقل ق

اینست که اگرشخص منتقدالزم دید جمله ای رادر البالی سخنان حریف بیاورد، نه فقط الزم 

است آنرادر داخل پرانتز قرار دهد بلکه درانتهای نقل قول ارائه شده باید قید گرداند که 

ده است ولذا خواننده اش نمیداند که آن پرانتز نیاور پرانتز ازمن است؛ اماپیام چنین قیدی را

 !ازآذرین است یا ازپیام 

بطورکلی است ونه « نپ»اینها که گفته شد، بمعنی اجتناب ناپذیری و درستی طرح -7

که آقای پایدار « سیستم تیلور»گذاشتن  آنجمله به اجرا از و) بمعنی صحت همه اجزاءآن

علیه »به رجوع کنید. نادرستی استنتاج کرده استبدرستی برآن انگشت گذاشته اما نتایج 

 (.، نوشته ناصرپایدار«.....تئوری دوتشکیالتی

تخطئه کند و برای عبرت  آذرین برای آنکه بتواند بطورکلی فکرانقالب وسوسیالیسم را -1

وحرکات نسنجیده شان  مبارزین انقالبی، انگشت اشاره خویش را بسوی حزب حکمتیستها

بورژوائی اش  -از این طریق شرایط مساعد برای جازدن موضع سوسیال بلند می کند تا

بهانه و تکیه گاه آذرین همانا چپ روی های کودکانه حکمت وحکمتیست .  فراهم شود

حزب وقدرت »هاست؛ یعنی نه فقط رویکرد منصور حکمت وبویژه مقاله موسوم به

ک رویکرد بالنکیستی که درواقع نمونه ای تیپیک وکامالً خصلت نما از ی« سیاسی

اخیرحکمتیست ها، درحقیقت به دست مایه ی فرصت  «گاردسازی»ورمانتیک است، بلکه 

بعبارتی دیگر، آن سکویی که آذرین ازبلندای آن، کل مدافعین . طلبی آذرین تبدیل شده است

میدهد، اینک دروهله نخست بتوسط  هدف قرار انقالبی سوسیالیسم درایران رامورد

این به مفهوم آن نیست که رفتارحکمتیستهاعلت کردارآذرین . برپا شده استحکمتیستها 

است، بل به آن معناست که بالنکیسم بی آنکه بداند و بخواهد، بهانه و دستاویزهای مورد 

شرایط مناسب برای تقویت آنرا بوجود  و نیاز سوسیالیسم بورژوائی را دائماً تولید می کند

 .می آورد

 جدا ۀمبارز»ازعه ای است که طی آن، آذرین بهیان آذرین ومدرسی منوانگهی، منازعه م

 «دانیگاردجاو»بگونه ای تمسخرآمیز، تازد و گاردسازی اخیرشان راحکمتیستها می« ازتوده
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. می خواند« اکثریتی»آذرین را رویکردی می نامد؛ ودرعوض، مدرسی نیز رویکرد 

آماج حمالت  است که بسهولت میتواند بعبارتی دیگر، ضعف هریک ازایندو چنان عیان

بدینسان ودرواقع، همان منازعه ای که چهل سال پیش میان چریکهای . آندیگری قرارگیرد

یعنی همان نزاع قدیمی میان انقالبیگری خرده بورژوایی  -فدائی و حزب توده وجود داشت 

دراین بین  آنچه که لذا. تکرارمیشود( ودرسطحی دیگر)اینک  -« رفرمیسم-سوسیال»و 

 .غایب است همانا رویکرد مارکسیسم انقالبی است

تفکر لیبرالی  (رادیکال ِ) بکالمی دیگر، نه مدرسی ونه تقوائی نمی توانستند در نقد اساسی

آذرین مؤثر باشند چراکه گرایش ماوراء چپ، همیشه وذاتاً درمقابل گرایش راست، ناتوان و 

 دارد اختیار در «رفرمیسم-سوسیال»هاسالحی که علیه آوانتوریسم انقالبی تن. حتی ذلیل است

 به عبارتی تشخیص مدرسی از رویکرد. هماناعبارت پردازیهای مشعشع و توخالی است

آنجائیکه قادر به تبیین  از اکثریتی نامیدن آن، بدون تردید تشخیص درستی است،اما آذرین و

از زاویه بالنکیستی مورد  مارکسیستی ازموضوع نیست، وازآنجاکه راست روی آذرین را

ریشه ای، آذرین را  بالنکیستها، بجای نقد. نقد قرار میدهد، نمیتواند کارآمد و ثمربخش باشد

 !هو می کنند واین تنها کاری است که ازدست شان برمی آید

که دومحفل بیرون آمده از دل پیکار و رزمندگان به طرح تئوری انقالب  2012درسال  -9

انقالب دمکراتیک »ازسوی برخی مدافعان متعصب نظریه  اختند، ابتداسوسیالیستی پرد

حکمت وآذرین نظریه عقب  -دچندسال بع -اما. قرارگرفتند« تروتسکیسم»، مورد انگ «خلق

 وآن هم ازنوع)«تروتسکیست»را وانهاده و خود نیز «جمهوری دموکراتیک خلق»ۀ افتاد

پوسته  دکه آذرین ازاین تئوری، فقط نام ولیکن حال معلوم میشو -!شدند («تروتسکیست بد»

 !اش رابرگرفته ونه بیشتر

 لیکن مائوئیستها. مدرسی به آذرین قبالً سخن گفتیم درباب چگونگی برخورد پایدارو -23

، علیرغم آنکه بحق برنظریه 22، ص00، شماره «حقیقت»نیزدرارگان خویش موسوم به 

که وی راسخنگوی  اما دچاراین اشتباه هستنددست راستی آذرین انگشت تأکید گذاشته اند، 

درصورتیکه  -!نامیده اند« رویزیونیسم ناب یعنی سوسیالیست درحرف وبورژوا درعمل»

 ، (رویزیونیسم آورده شد حقیقی  حاضر درباب مفهوم  و براساس آنچه که در دفتر) اوال ً
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، «ناب»ان او رابگونه ای ندارد؛ ثانیاً هنوزنمیتو« رویزیونیسم»رویکرد آذرین ربطی به

انقالبیگری، هنوز « ناخالصی»چراکه . نامید« سوسیالیست درحرف وبورژوا درعمل»یک 

 !دارد در ماهیت او وجود

 (، بقلم بهروزفرهیختهدرنقد «حقیقت»شیوه ی درمقاله )درهمین ارتباط، نقدی که آذرخش

حق مسلّم آذرخش است که به عبارتی . برمائوئیستها ارائه نموده است نیزمحل تامل است

اماشایسته ی آذرخش بود . بررسی قراردهد و راموردنقد (یاهررویکرد دیگری) مائوئیستها

حتی )را«نپ دراپوزیسیون»درمرزبندی با که درهنگام ارائه چنین نقدی، کوشش مائوئیستها

، (که بود اگراین کوشش، کوششی سطحی وجزئی ودرحد بنیه تئوریک ناچیز آنها بوده باشد

اما آذرخش چنین . نظریه لیبرالی آذرین ترسیم کند ارج نهد وبدینسان مرزخویش را نیز با

 نظریه آورد که درهمسوئی کامل با آذرین یعنی درهمسوئی با ولذا این شائبه رابوجود نکرد

 واینکه مقابله آذرخش با. قرارداده است ، مائوئیستها رامورد نقد«نپ دراپوزیسیون»

تکلیف خود  این مجال رابه آذرین داد تابجای آنکه وادار شود -نیابت ازآذرین به -مائوئیستها

 !باقی بماند« سایه ی امن»را با دیدگاه لیبرالی اش روشن کند، همچنان در

تاخواننده اش رابه قدرتمند بودن زمینه رفرمیسم درجنبش  آذرین هردلیلی می تراشد -22

رسی اعتراضات کارگری برای دریافت حقوق چه، درهنگام بر. کارگری ایران قانع کند

اخیراً رفرمیستها موفق شده اند که اعتراضات کارگران دراین زمینه »: معوقه شان، مینویسد

دولتی برخی از این واحدها بکشانند، یعنی درعمل خصوصی  -را به عرصه مالکیت شبه

زجانب گرایش اقدام توصیه شده ا»و « .سازی را الزمه وصول طلب کارگران قراردهند

 134ص)«درکارگران برد دارد، (مثال خصوصی کردن واحدهای شبه دولتی) رفرمیستی

یعنی . میکند اما واقعیت ایران درست برعکس آن چیزی است که آذرین ادعا(.  13۵و

مقاومت نشان میدهند چراکه  کارگران درمقابل انتقال کارخانه به بخش خصوصی ازخود

بعبارتی دیگر، مالک . اعمالً منجر به تعطیل کارخانه میشودبسیاری ازاین خصوصی سازیه

هیزات رامی ج، زمین وت(بهترین تسهیالت البته با استفاده از) جدید، پس ازخرید کارخانه

حتی اگرچنین نشود بازهم کارگران ترجیح میدهند در . کارگران را اخراج میکند و فروشد

 رارگیرند و نه تحت کارفرمای خصوصی کهزیر بلیط دولت که ازنظرمالی توانمندتراست ق
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لذا، این تلقی آذرین که گرایش رفرمیستی درمیان کارگران ایران . همیشه پادرهوا بوده است 

آنجمله تمایل کارگران به خصوصی سازی،  از دارای بسترهای فعالیت وسیعی است و

 .رویکردی کامالً غلط است

ن مورد نیز بگوئیم همانگونه که مشاهده میگردد درحاشیه، درباب التقاط آذرین درای -21

گرایش »تشکل عمومی طبقه کارگر را خواست  وی دراینجا هرگونه تالش برای ایجاد

تلقی میکند، ودرجایی دیگر و در یک « اپورتونیستهای مشابه برنشتاین»و « رفرمیستی 

دود به برخی در قبال حق تشکل مح»: چرخش ناگهانی، بکل زیرحرفش می زند و مینویسد

ما باید قاطعانه ( قبول دولت واحدها و بعضی بخشها، یامحدود به یک یا دوتشکل مورد

 (7۵ص)«.خواستارآزادی تشکلهای کارگری و شمول آنها به تمام طبقه کارگر باشیم

 

 :1ضمیمه 

چشم »چراکه درکتاب . دچارالتقاط است - برطبق روال -نیز آذرین دراین مورد -2

 ۀمادام که یک جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر از صحن»: ، ازیکسومیگوید«اندازوتکالیف

، هرگونه شعار و مطالبه دمکراتیکی به سود بورژوازی ایران جامعه غایب است سیاست و

طبقه کارگرنیزمانند تمام »: ؛ وازسوی دیگرعنوان میسازد(21۵ص)«.تمام خواهد شد

تحقق  ایران به آزادیهای سیاسی و زگروهای اجتماعی ناراضی، درشرایط امرو اقشارو

 دائمی با تضاد در که منافع بنیادی طبقه کارگر ازآنجا مطالبات دمکراتیک نیازدارد؛ اما

 اهداف سوسیالیستی اش از به اعتبار نظام سرمایه داری قراردارند، طبقه کارگر کارکرد

می برای اهر تحقق هردرجه ازخواستهای دمکراتیک خودرا نظرعینی ناگزیراست تا

 (122ص)«.تعرض به سرمایه ودولت آن قراردهد
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