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  04دهه آن در مجدد برآمد و 04 جنبش مسلحانه دهه

 فدائیان اقلیت در مسلحانهپرداختن به حرکت موسوم به سربداران ونیز عملیات  پیش از

اساساً درکجای مخالفت باسرمایه داری قرار می که چریکیسم پرسش  این و 04 ابتدای دهه

 .را مختصراً بررسی کنیم 04دهه در آنالزم است پیشینه ی  گیرد،

 نهضتی انقالبی در میان روشنفکران ۀشروع دور با ایران مصادف بود در 0404دهه آغاز

 نویسندگان و حتی شعرا، -رین اذهان ایرانی و گل سرسبد آنبطوری که درمترقی ت

همدلی و تأیید  مورد دستکم به نوعی آنرا گرایش به چریکیسم شکل گرفت یا -دانهنرمن

نه کارخانه ها بلکه دانشگاه  -بنابر ماهیت آن -اینکه مرکز ثقل این جنبش و .قرار می دادند

جوانانی که با شرکت در اعتراض به وضعیت نهارخوری دانشگاه به مبارزه جلب .ها بود

روی آور  بالنکیستیو توطئه ها ی  عملیات مسلحانه  های تیمی، می شدند به زودی به خانه

 .می گشتند

آزادیخواه و میان روشنفکران  در ازتوده، جدالیکن تسلط گرایش به عملیات مسلحانه  

دهه های آخر  در) رولورسیونرهای روسیه - دوره ی سوسیال چه در ،برابری طلب

در مرحله ی پیش از شکل گیری یک  منشاء خود را ،04و چه در ایران دهه  (01قرن

 .جنبش کارگری فراگیر می یابد

در دوران یاد شده  ،لذا شکل عمل و این بمعنی آنست که آن صورت خاصی که شکل اندیشه،

 یا .اجتماعی آن دوران تعیین شده بودسوی شرایط  بهرترتیب از بخود می گرفت،

 زندگی اجتماعی پیوند بلکه با نبود «تفکر»ۀ صرفاًساخت ،04چریکی دهه بعبارتی،جنبش

 کلی سوسیالیسم تخیلی و بطور و - چریکیستیتفکر  بنابراین، .داشت وآن را انعکاس می داد

 که تفکر اجتماعی نمی میانه ی راه، در در حقیقت همچون منزلگاهی بود - یآباد ناکجا

 یدایشدوره ی پ 04این که چرا و چگونه دهه  بیک کالم، .نکند توانست ازآن عبور

 ک خواهد شد که شرایط اجتماعی عصرفقط هنگامی در شد و نه چیزی دیگر، چریکیسم
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 چریکیسمکه برانگیزاننده ی  - بورژازی و پختگی تضادمیان پرولتاریا و عدم رشد-مزبور

عینیت اجتماعی است که البته درصورتی که پذیرفته باشیم این  .بود مورد بررسی قرار گیرد

 . ی آورد و نه بر عکسم پدید ذهنیت آنرا

ول شرایط درعین حال، محص ،04دهه  در (عملیات مسلحانه) آوانتوریسم انقالبی

 سازشکاری حزب توده، ملی ونیزهمچون کفاره ای برای بی ع .دیکتاتوری واختناق بود

 . کتاب این دوران بود «تئوری بقاء رد» بطوری که

جدا از توده و به نیابت  - «مبارزه مسلحانه» دورانی است که شده، دوران یاد به بیانی دیگر

انقالبی شیوع تقریباً  میان تقریباً تمامی محافل روشنفکران ترقی خواه  و در - ازآن

هر گونه مخالفت با آن بمنزله دفاع ازسازشکاری حزب توده تلقی  و عی می یابدزبالمنا

عناصر  ش از همه،بی گردیده و بدین سان ایده های مربوط به چریکیسم قادرمی گردد

یا به عبارتی، بذر جنبش چریکی در . به سود خود گردآوری و بسیج کند ترقیخواه جامعه را

 .سازشکاری حزب توده آن را شخم زده بود زمین مستعدی روییدن گرفت که تسلیم طلبی و

نیز تأثیرامواج فکری منتج  البته فقدان یک جنبش کمونیستی واقعی درسطح جهان و

شکلگیری  بر امثالهم  آثار نظری رژی دبره و کوبا، و  جنبش چریکی درچینازموفقیت 

اما این امر که امواج فکری مزبور امکان یافت  .جنبش چریکی ایران را نباید نادیده گرفت

 را پیشرو روشنفکران بسیاری از و و مهمی مبدل گردد تا در ایران به حرکت مادی فراگیر

 جود زمینه مساعد برای پذیرش این افکار بود و این زمینهو بیانگر بکشاند، به سوی خود

فقدان  ولذا بقاتی میان بورژوازی و پرولتاریاهمانا عدم پختگی مناسبات ط (در وهله نخست)

 . بوده است وغیاب یک حزب کارگری واقعی ،یک جنبش کارگری مستمرو وسعت یابنده

اس زمینه خرده عه می کردند نیز بر اسمطال آنجایی که مارکسیسم را تا این روشنفکران، لذا

و اینکه قدر مسلم ایده . تفسیری خرده بورژایی  ازآن ارائه می دادند بورژایی جنبش شان،

 چریکیسمهای سوسیالیستی به این محیط رسوخ می کرده اما در آن سطح نمی توانسته جز 
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و تکامل  با رشد آنافول ا لذ و پدیدار شود «مبارزه» به مثابه اصل  باشد یعنی فقط قادر بوده 

یعنی آنجا که جنبش مردم  .و بورژوازی رابطه دارد میان پرولتاریا (مبارزه و) تضاد

مسلماً  جریان یابد، -اعتصابات کارگری و چه خیزش های شهری  چه از طریق - نکارک  

 .توانایی سرباز گیری آنان به شدت کاهش می گیرد و چریکیسمامر جذابیت 

نسبتاً وسیع قشر  مان های چریکی خلق در واقع مظهر یک نهضت مترقی و،سازبدین سان

هوای تازه ای به محیط روشنفکران  بهرحال، روشنفکر آن دوران محسوب می گردید، و

این جنبش از بعبارتی  .دمید (درمقایسه باحزب پوسیده توده) برابری طلب آزادیخواه و

زشکاری حزب توده شکل گرفت قدمی آنجایی که در گسست قاطع از تسلیم طلبی و سا

 (مارکسیستی کمونیستی، کارگری،) بزرگ به پیش بود ولی بهرحال جنبشی پرولتری

چگونگی انقالب در جوامع  و  درباب چرایی - آراء مارکس وانگلس و با محسوب نمی شد

 .کامالً بیگانه - سرمایه داری

ضربه  انجامید، 75انه بهمن لیکن اوج گیری جنبش توده ای که سرانجام به قیام مسلح

بوضوح اثبات نمود این  وقایع خودچرا که  .بزرگی به آوانتوریسم انقالبی فرود می آورد

موضوع که جنبش مسلحانه چریکی در ایران باالخره روزی توده ای خواهد شد صرفاً 

درست  لذا بالغ است و خیالبافی سوسیالیست های تخیلی یا سوسیالیست های نا ۀزائید

و توده هاست  سیاسی طبقه کارگر مبارزات اقتصادی و یعنی این جنبش توده ای و رعکس،ب

 -واقع نمونه ایران در 75به عبارتی انقالب سال  .که سرانجام به قیام مسلحانه گذار می کند

را  (جامعه سرمایه داری)ای تیپیک و خصلت نما از روند کالسیک انقالبات دوران معاصر

اعتالی  مراحل رو به اعتالء، جنبش و اعتراضات توده ای، که طی آن،روندی  .نشان داد

و سپس با یک جهش کیفی به قیام مسلحانه توده   از سر گذراند موقعیت انقالبی را انقالبی،

 .جهش دیالکتیکی همچون میانجی  این دگرگونی  کیفی عمل می کند چه، .ای تبدیل شد
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از طریق  محاصره شهرها»شهری و نیز ایده ی هم به تفکر چریک  لیکن انقالب مذکور، 

زد و نه  «ضربه»بیک کالم به چریکیسم یا سوسیالیسم خرده بورژوایی فقط  و «روستاها

 نقد از موضع مارکسیسم انقالبی را، بهمراه نداشت و چرا که نقدی رادیکال از آن،. بیشتر

 با مائوئیست ها :ندآمد می ک بار دیگر بر0404-00 بهمین خاطرخط مشی مزبور در سال

 !فدائیان اقلیت عملیات مسلحانهجنبش موسوم به سربداران و نیز

شده بپردازیم  ماهیت حرکات آوانتوریستی یاد باب شکل و پیش ازآنکه به توضیح در حال و

زمانه ی شکل گیری آن به عنوان ساخت های  الزم است شرایط اجتماعی یعنی زمینه و ابتدا

 .ی کنیمبرسازنده اش را وارس

یعنی حزب جمهوری ) ح بورژوازی بوروکرات هیئت حاکمهجنا 0404درابتدای دهه 

دستگاه  نیز یافت تا این امکان را با بیرون راندن لیبرالها ازحکومت، (خمینی اسالمی و

 .یکپارچه، و توانایی سرکوب آن را بازآوری کند دولت را

حمله » و مستمسک (0) «جنگنعمت » نه اما نه یکدست شدن حکومت کاپیتالیستی و

نیز قلع وقمع چپ  یورشی همه جانبه علیه جنبش توده ای و برای شروع  هنوز ،«خارجی

و  اقلیتی ها بود که عملیات مسلحانه مجاهدین، درست اینجا. تکافو نمی کرد انقالبی،

او بتواند لزوم  تا دیگری به کمک جمهوری اسالمی رسید «امدادغیبی» سربداران همچون

هرنوع اعتراضی را با ارجاع به  بادرت به سرکوب وحشیانه ی هر نوع جنبش اجتماعی وم

 .کندتوجیه اخالقی  وتعریف  آن،

آنکه تهدیدی  همانگونه که می بایست بیش از - و عملیات مسلحانه یاد شده بعبارتی ترور ها

 «من خارجیدش»عالوه بر تا سبب شد زیرا به تثبیت  آن کمک می کرد برای حکومت باشد،

بدینسان  و نیزبرای جمهوری اسالمی ظاهر شود «یک دشمن مسلح داخلی» ،(عراق ۀحمل)
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انسداد  نهایت سرکوبگری و وجوخه های اعدام، پا ساختن شکنجه گاه ها وی بتواند با بر

 . توجیه نماید و  گذاشته به اجرا «دفاع مشروع» تحت لوای سیاسی بر جامعه را،

بطور کلی عملیات مسلحانه مزبور زیان های بسیاری برای فضای  و ترورها بکالمی دیگر،

 و کمک می کرد، «امنیتی شدن فضای کشور» سیاسی آینده ایران درپی داشت چرا که به

هر چه شدیدتر با مخالفین و حتی  برای برخورد   دست حکومت را ،«اتغییر فض» این

 .منتقدین خویش باز می کرد

دیگر نمی توان منکر این حقیقت شد که نتایج  گذشت سه دهه، پس از به عبارتی امروزه و

که  چرا به نفع حکومت تمام شد -چه دربلند مدت کوتاه مدت و چه در -آن عملیات مسلحانه

روش های پیگیری   به نهادینه شدن خشونت و اصالت یافتن نهادهای امنیتی گردید، منجر

خشنونت بارتر نمود،هرگونه منتقد قدرت دستخوش تغییر و لذا  بقای حکومت را استحکام و

معرض دستگیری  در یا و حتی هر نوع معترضی را به سکوت یا انزوا راند حاکمه و

خیابان ها حاکم  و دانشگاه ها بر کارخانه ها، را «جنگ ۀقوانین جبه» بیک کالم و قرارداد

را مستقر و  خود و بعبارتی تا زمانی که جمهوری اسالمی همه را سرکوب نکرد نمود یا

که بمحض انفجار  بدین سان بود و. شیپور جنگ از دست و دهانش نیافتاد مستحکم ندید،

بخشی از کارگران شرکت نفت که در  ،0404دفتر حزب جمهوری اسالمی در هفت تیر 

به  عقب نشینی نموده و-بهت زده و هراسان -پیگیری مطالباتشان در حال تحصن بودند

سالح تازه و  همانا ،«تروریستها همکاری با»چرا که اتهام  .دسر کارخویش بازمی گردن

که از این پس بدست حکومتیان افتاده بود که می توانست علیه کارگران  نیرومندی بود

و نیز مراسم برگزاری نماز جماعت در  .تحصن کننده از آن استفاده کند اعتصابی و

از این ببعد چنان  - کساد می نمود کامالً  0404تیر  5که تا پیش از تاریخ  -ایرانخودرو

 بطوریکه خود. می شود که کسی جرأت شرکت نکردن در آن را نمی یافت فراگیر

 !گذاشته بودند« نماز وحشت» نام آن را  -باطنزی تلخ و -کارگران
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 حال افول بود، در اگر 04درابتدای دهه  توده های مردم جنبش های کارگری و بیک کالم،

پای جنبش  به تعبیری، حرکت های مسلحانه،بعبارتی  .بدترکرد ت راوضعی اما، ترورها

که جمهوری اسالمی آرزوی آن را  این همان وضعیتی بود لذا .چالق کرد کارگری ایران را

دولتی آنست که توده های کارگر  ارعاب مهمترین کارکرد ماشین ترس و چه، .داشت

به  ،انتشار  وحشتیعنی تشدید سرکوب و  آن پیامد   و یا بعبارتی ترورها .کند «اتمیزه»را

 .کارگران و مردم ایران اثر نهاد« ذره ای شدن  » صورت مضاعف بر

 و را کردند اما ناکام ماندند و تار تالش خود ی آنگاه که گروه های مسلح همه اینکه، مضافاً 

به نفس  اعتمادخودرا در قوی ترین وضعیت یافت،حکومت جمهوری اسالمی  مار شدند،

 !خواند رجزها و خودستائی کرد مفاخرت و راوانی کسب نمود،ف

که گفته شد در تشریح این واقعیت است که آوانتوریست های انقالبی همچون مائوئیست  اینها

تثبیت رژیم جمهوری اسالمی  و تحکیم  به فرایند (و به شکلی منفی) و فدائیان اقلیت عمالً  ها

 چه، حرکات مسلحانه .داشتند زی که قصدش رایعنی درست مخالف آن چی .مدد رساندند

به حرکت درآمدن توده های  سیاسی ناشی ازآن،  موج بیداری و انسداد آنان و (از توده جدا)

موجبات طوالنی شدن  و آورد به آن ضرباتی جدی وارد سالها به تأخیرانداخت و مردم را

 (رژی دبره) قرائت دبریستی اینکه چریکیسم یا و .را فراهم نمود «پیروز ضدانقالب»ۀ دور

و بهمین دلیل نه ربطی به  .اساساً بی راهه بردن انقالب بوده است ازمارکسیسم  انقالبی،

 .و نه به مارکس و انگلس جنبش کارگری و کمونیستی دارد

 بویژه از سوی مجاهدین،)موفقیت آمیز بود  وسیع و بیک سخن ترورها علیرغم آنکه بسیار

از رده های مختلف  هزارنفر 05ه جمهوری اسالمی ارائه نموده است برطبق آماری ک زیرا

هزار نفر آنان بوسیله سازمان مجاهدین  00که  حکومتیان به توسط ترور به قتل رسیده اند

دادستان  رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور، نخست وزیر، مجاهدین توانستنند بوده است و

رفسنجانی و بسیاری  این که خامنه ای و و سانندبه قتل بر انقالب و سی نماینده مجلس را
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لیکن کامالً طبیعی نیز بود که دستگاه حکومتی  ،(نشانه های ترور را بر بدن دارند دیگر،

 در چه، .خودش را تعمیر و کالیبره کند و جایگزین، بین رفته اش را از توانست اجزاء

ساقط  کوچک  مسلحهای  طریق عملیات گروه تاریخ معاصرهیچ حکومت کاپیتالیستی از

اکنون برای هرکسی روشن شده که حمله . )نشده که جمهوری اسالمی دومین آن باشد

 چه، .به حاکمان آمریکا کمک کرد تروریستی به برج های دوقلو درشهر نیویورک تاچه حد

معرض خطرات  با مستمسک قرار دادن این موضوع که مردم کشورش در دولت مزبور

سپس به عراق حمله ور شد و منافع بسیاری  ته اند ابتدا به افغانستان وتروریستی قرارگرف

 .(به زیان رقیبانش بهبود و ارتقا بخشید موقعیت جهانی خویش را و کسب کرد

هیچ  فدائیان اقلیت، نیز بنابراین می توان گفت مؤلفه های انقالب در اندیشه   مائوئیستی و

بعبارتی این  .فاقد قابلیت اجرا بود ی عمل، مرحله در ربطی به مارکسیسم نداشت ولذا

نه رویکردی انضمامی و مقرون به  و رمانتیک بود رویکردی اراده گرایانه و رویکرد،

 . پیروزی

و مائوئیستها دست به اسلحه نمی شدند باز هم  اقلیتیها حتی اگر گفته شود شاید مضافاً،

شرایط مورد نیاز  - ه تنهاییخود ب - عملیات مسلحانه مجاهدین به سبب گستردگی آن

یقیناً اینچنین است،اما گفت  باید پاسخ  در .کامل می کرد جمهوری اسالمی برای یورش را،

مائوئیست ) ازخود این دو گروه چپ انقالبی این موضوع هرگز نباید مانع بازبینی و انتقاد

بی گذشت،  رحم و انتقاد بی .در جهت عبور از سوسالیسم بدوی خویش گردد (ها و اقلیتی ها

-اینکه اقلیتی ها و. که به ریشه های خطاهای گذشته جنبش چپ انقالبی در ایران می پردازد

دیگر  -بویژه حزب مائوئیستی پس از آن که خط مشی مسلحانه شان کامالً به گ ل نشست

تو گویی بی فرجامی آن به خود آنها نیز ثابت  چه، .هرگز چنین روشی را تکرار نکردند

 .اما هیچیک از آندو گروه هنوز به نقد رادیکال گذشته خویش نپرداخته اند .شد
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آنها .چیزی نمی گویند به بیان دیگر فدائیان اقلیت اینک درباره خط مشی چریکی آن سالها

. و بایگانی کنند به ناخودآگاه سیاسی شان بفرستند گذشته ی پ ر اشتباه خویش را می کوشند

 بویژه در هرازگاهی و -)!(می گذاشتند «خطا»نام آنرا بود رکه بهت -«حقیقت» امانشریه

 از و! یاد می کند «جنبش کمونیستی» همچنان ازآن بعنوان زمان سالگرد رخداد سربداران،

که  (0434بتاریخ تابستان ) ،«پرواز پرنده نو» کتابی است موسوم به آنهم بدتر، ظهور

 عرفی آن بعنوان یگانه خط مشیو م دفاع از جنبش سربداران به توجیه و آشکارا

 -ناب بالنکیستی در (آگاهی کاذب) با ایدئولوژی لذا ما دراینجا! پرداخته است «کمونیستی»

آوانتوریسم  بسیار سرشت نما از یعنی نمونه ای برجسته و ترین شکل آن مواجهیم،

 .الزامی می سازد که بررسی آنرا معاصرایرانی،

ملغمه ای دیگراز  این اواخر ،«م از این باغ بری می رسدهر د»:پیرو آن که گفت مضافاً، 

از سوی  «جنبش کارگری یادمان سیاهکل و» جزوه کوچکی تحت عنوان یعنی این سنخ،

 0منتشرشده که حاوی  عرفی می کندم «کانون مدافعان حقوق کارگر»جمعی که خود را

قرار  ویژه توجه و بررسی مورد باید اینجا آن نیز که در مقاله در دفاع از چریکیسم است،

 ازمرضیه معاضد «...با ما غرور رهائی فدائی، با ما تبار» :از این مقاالت عبارتند .گیرد

 «عشق حماسه یا سیاهکل،» ثقفی، ازعلیرضا «سیاهکل رستاخیز جنبش کارگری و» زاده،

اولویت بررسی  ما  اینجا در البته .از آذرعباسی «لحظه مناسب» علی اصغرزاده، از

 در دفاع از آوانتوریسم، (همانگونه که گفته شد) چراکه بود خواهد« پروازپرنده نو»کتاب

 !خصلت نماتر است کاملتر و مبسوط تر،

 «پرواز نو پرنده  » نقد

« اتحادیه کمونیست های ایران»که آنزمان تحت نام  - جریان مائوئیستی0404در سال 

نه  ن فئودالی به ایران سرمایه داری،بر اساس تعمیم کلیشه ای وضعیت چی -فعالیت می کرد

 که ایران جامعه ای فئودالی ولذا مرحله ی انقالب آن فقط به این ارزیابی نادرست رسید
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 براه انداختن حرکت مسلحانه موسوم به است بلکه با« جمهوری دمکراتیک خلق»

 بزعم خویش تا وشیدک سپس درجنگلهای اطراف آن، شهرآمل و در ابتدا ،«سربداران»

آگاه گری و یاری  جوامع سرمایه داری همچون ایران، راینکه د غافل از!انقالب بپا کند

ها متمرکز خصوصاً بخش صنعتی  آن که در شهر -رساندن به عروج مبارزات طبقه کارگر

 .وظیفه پیشاهنگان حقیقی پرولتری را تشکیل می دهد -هستند

ری مائوئیستی درفراخوانی جنون که اراده ی خودسر رهب درچنین حال وهوایی بود آری،

ه آمل بطور دسته جمعی به قربانگا بخش بزرگی از بهترین و شجاعترین نیروهایش را آمیز،

از عواقب مرگبار  - آنهم بطور نا خواسته - فقط مبارزینی !و جنگلهای اطراف آن کشانید

 .بردند که درآن زمان در زندان بسر می این دیوانگی مصون ماندند این حرکت عبث و

کردار آرمان شهری و  و این تفکر ازاین طرح های خیالی و گویی مبارزین چپ درایران،

اینکه معلوم نیست که  و .ایده آلیستی به قدرکافی مصیبت نکشیده بودند که وقعی به آن ننهند

 !که تالشهای اینچنینی بی ثمرند شد دچه وقت این آموزش ابتدائی کسب خواه

 شته درس نمی گیرند،کسانی که از گذ» :مبنی بر جود داردی مشهور وجمله ا بسخنی دیگر،

نه ایجابی  تجربه ای اگر ماجرای سیاهکل، و در این رابطه، .«محکوم به تکرار آن هستند

 که اگرقرار بود حاوی این پیام که بود از این نظرسودمند یعنی محسوب میشد بلکه سلبی

. ازآن اجتناب کرد را نشان می داد اهاتی که بایداشتب خلق نکنیم، تراژدی های جدید باشد

بنابر  -بیانگرآنکه اینان و مکرر ساختن همان ماجرا نبود حرکت سربداران چیزی بجز لیکن

نه از درس تلخ  انگلس و نه از آرای مارکس و -محدودیت تفکر خرده بورژوازی خویش

 :بقول مارکس و بر سر عقل نیامدند یا نیاموختند  هیچ اماساده ی سیاهکل،

ز دل  شرم آورترین سقوط همان گونه پاک و منزه  ا(یعنی طبقه متوسط انقالبی) دمکرات»

ینان خاطری مستحکم که باید با اطم .بیرون می آید که معصومانه به داخل آن فرو رفته بود

 رویدادها و ندارد گذشته یقین دارد که او و حزبش نیازی به اصول جدیدبیش از .شودپیروز
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بحران :جزوه یونیوس»بنقل ازلوکزامبورگ،) «.تأیید کنند سرانجام باید او را شرایط جدید و

 (020،ص«گزیده هایی از رزا لوکزامبورگ»،«درسوسیال دموکراسی آلمان

پیش  جنگل های اطراف آن، که شکست آن از بدینسان واقعه ی سربداران درشهرآمل و

سوء » این اما .ص  وضعیت موجود نبودهمین سوء تشخی پیامد چیزی بجز معلوم بود،

 0404و آن اینکه در سال . نیز تقویت و تکمیل میشد از طریق چیزی دیگر ،«تشخیص

جنبش انقالبی توده های  ،به عبارتی یا فروکش کردن انقالب نمایان می شود،عالئم اولیه 

توهمات  اینک تحت تأثیرعواملی چند از جمله ساقط کرده بود، م که حکومت شاه رامرد

 و نیز فقدان یک حزب کارگری واقعی و نیرومند، وقوع حمله عراق به ایران، مذهبی اش،

لیکن این  .در مقابل حکومت کاپیتالیستی  نوپدید گام به گام عقب می نشست و آرام می گرفت

آنها .که انقالبیون رومانتیک نمی خواستند زیر بار آن بروند بود  همان واقعیت  پَست و شوم

خشم وتهوع  :زار از ورطه ای بودند که آرزوهایشان را از واقعیت  موجود جدامی کردبی

 ! «شرایط ذلت بار واقعاً موجود»روشنفکرانه از

هوای ابری ودل  ملول از بی تاب و -بعبارتی آوانتوریستها با آن نابردباری اندوهبار شان

یکجا  آن بیزاری را تهوع و وهمه ی آن خشم  بدین سان می خواستند - تحمیل و تحّمل گیر  

روحیه ای که اطالعیه  .و حساب خودشان با رژیم حاکم را تسویه کنند بیرون بریزند

 :سازمان مائوئیستی بخوبی آن را منعکس می سازد

 .به خالیق ستم می کنند جمعی از مفسدان استیال یافته،»

 .اگر توفیق یابیم رفع ظلم ظالمان نماییم

 .ظلم نداریم اهیم که دیگرتحمل تعدی وواال سرخود بردار خو

 (271ص« پرنده نو پرواز»بنقل از ).«از بیانه سربداران اوایل قرن هشتم
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همانا وجه مشخصه اساسی تئوری های آوانتوریسم انقالبی  «ناب» بکالمی دیگر، تئوری

 -تئوری ؛«دنیای حقارت بار واقعیت ها» یکسر بی ربط با تئوری ای کامالً منفک و .است

 .ندارد« وظیفه نامشروط»پیامدی بجز تعیین  و مشروط نمی شود ای که ازطریق واقعیت،

اساسی  و پیگیر جایگزین مبارزه ای صبورانه اما ،«رسالت وجدانی روشنفکری» انجام لذا

که حاضر  بدینسان کمونیسم برای آنهابه هدف انتزاعی  اخالقی مبدل می شود و .می شود

 سطح مبارزه ی خود کارگران واقشار -موجود به وضعیت واقعاً نیستند حتی نیم نگاهی 

نه بتوسط  پیش شرط های وقوع موقعیت انقالبی درجامعه،  آنان، دید از.بیاندازد -متحدآنان

 اراده گروه انقالبیون حرفه ایبل ازطریق  ،کیف آن کم و و سطح مبارزه طبقاتی پرولتاریا

انقالب صرفاً منوط به مداخله  رد بالنکیستی ناب،در این رویک بدیگر سخن، !تعیین می شود

انگیخته توده ها بهایی داده نمی  می گردید و به نقش قدرتمند بیداری خود «دانایان»آگاهانه 

 .شد

 !مارکس بتوسط مائوئیستها «تصحیح»

حزب به زیان  نقش آگاهی و در ارتباط با همین موضوع برجسته ساختن بیش ازحد

روشن  دو پاره متن واضح، «پرواز پرنده نو»در کتاب  کارگر، مردم   جنبشهای خود  

 :که جانمایه نظریه بالنکیستی نویسنده آنرا نشان می دهد دارد وعجیب وجود

بعنوان جمعبندی تأکید کنم که مبارزه مسلحانه برای کسب قدرت سیاسی زاده مبارزات »

سیاسی انقالبی تحت دل مبارزه  حتی بطورخودبخودی از خودبخودی توده ای نیست و

نویسنده مذکور در این جا ) بعبارتی یا و (207ص) «.رهبری یک حزب هم بیرون نمی آید

از درون مبارزات توده ای که با هدف دست » (:نظرش را واضح تر بیان می کند نگاه کنید

-حتی زمانی که تحت رهبری کمونیستهاهم باشد -یافتن به خواستهای قسمی جریان می یابد

چنین چیزی ممکن  .بیرون نمی آید( درشکل قیام یاجنگ خلق)زه مسلحانه انقالبیمبار

 (همان)!! «.درون تخم کبوتر، مار متولد نمی شود از .نیست
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مشهور تبدیل  و به جمله ای قصار ،«هدف هیچ جنبش همه چیز،»اگرسخن برنشتین مبنی بر

« پرواز پرنده نو» نویسنده سخنان فوق از شد که ذات نگره اکونومیستی را نشان می داد،

بعبارتی  .از شیوه تفکرآنارشیستی راعرضه می دارد یک نمونه تیپیک عالی وسرشت نما

 بی غش است بطوری که حتی ذره ای از بالنکیستی  ناب و - این یک نگرش ژاکوبنی

 .مارکسیسم درآن یافت نمی شود و از اینرو الزم است در اینجا مقداری روی آن مکث نماییم

شرایط فقدان  در اگر لنین زمانی عنوان ساخت که جنبش های خودانگیخته طبقه کارگر

، چیزی بیشتر از تردیونیونیسم به ارمغان نمی آگاهی سوسیالیستی و حزب سوسیالیستی

حتی در شرایط حضور و رهبری حزب کمونیست نویسنده دانشمند ما معتقد است که  د،آورَ 

 چرا که اساساً  یونیسم خواهد بود و نه قیام مسلحانه عمومی،حاصل کار فقط همان تردیون نیز

 (2)!!«مار متولد نمی شود از درون تخم کبوتر،.چنین چیزی ممکن نیست»

طبق نظریه ای که  بر مبارزه پرولتری پیشبرد ،«ازپرنده نو پرو» کتاب درهمین ارتباط،

 «پیموده شود ه بایدراهی است ک یام،ق از اعتصاب و تظاهرات عمومی تا» :است معتقد

محسوب می  «شمشیر خون و» ی بی حاصل همچون مقابله را -(204ص ،«پرنده نو پرواز»)

 تحت خط مشی و درعوض،عنوان می سازد که مبارزه مسلحانه، ،(همان صفحه) کند

 «شمشیر با شمشیر» کارساز و مقابله مؤثر همانا «طریق دهات از شهرها محاصره»

باره مبارزه میان ایندو خط مشی  هنگام سخن گفتن در در و راستا ر ایند و (همان) !!است

ای این دوره مقاله شاخص ترین نوشته ه» از :او می افزاید در درون سازمان مائوئیستی،

 اوبااتکابه تجربه انقالب چین، .مسئولین شاخه فارس بود رفیق علی چهارمحال کائیدی از

محاصره شهرها از طریق »شید از استراتژی را به نقد ک «از اعتصاب تا قیام» تئوری

سازمان کمونیستی انگشت  ب ویک حز دفاع کرد و بر دالیل ظهور رویزیونیسم در «دهات

 (054همان،ص) «.نهاد
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متوجه نیست که اعتصابهای توده ای هماناعامل مهم وحتی تعیین « پرواز پرنده نو»نویسنده 

 چه،. قدرت سیاسی به شمار می آید کننده در پیکارهای انقالبی کارگران برای کسب

حال شرایط اعتصاب های توده ای نه فقط قادر به شکستن کمر هر حکومتی است بل درعین 

نویسنده یاد شده  .دنرا فراهم می ساز - ارگان دیکتاتوری پرولتاریا-برآمد شوراهای انقالبی

و نفی اساسی ترین  رد نه فقط  ،«ازاعتصاب تا قیام» متوجه نیست که ردیه ی وی برتئوری

 نفی آن روند و و نیز واضح ترین بخش از آراء مارکس و انگلس است بل بمنزله رد

در 0475قیام بهمن  روسیه، 0105و0147انقالبهای مشترکی است که به کمون پاریس،

یعنی آن  .انجامیده است( سرمایه داری)دیگرقیام های تاریخ معاصر ایران و بسیاری از

موقعیت انقالبی وسپس  اعتالی انقالبی، ق عبوراز مراحل  رو به اعتالء،طری روندی که از

به فرجام می  -بمثابه جهش دیالکتیکی  بمثابه تبدیل کمیت به کیفیت، -قیام مسلحانه عمومی

 آنات یا همانادرجات، نشانگر آنست که مبارزات خودانگیخته ی توده ای وقیام، و رسد

 .یک فرایند واحدندمراحل مختلف 

کموناردهای  و حزب مائوئیستی، «پرواز پرنده نو» برطبق آراء نویسنده بعبارتی دیگر،

 اساساً  باید پاریس بجای طغیان در شهر پاریس و سرنگونی حکومت و برقراری کمون،

پشت درختان سنگر می  در و درجنگلها رهانموده و و کارخانه و شهر پاریس را محیط کار

اسی روسیه نیز بجای تالش برای پیوند گیری با کارگران و و البد سوسیال دمکر !گرفتند

 می بایست در جهت شناسایی مناطق جنگلی  روسیه اقدام می نمود ارتقاء سطح مبارزه آنان،

که بر طبق گفته نویسنده ی مائوئیست  ما  -«از اعتصاب تا قیام» تا بجای پیشبرد نظریه

کیف و باکو و  مسکو و پتروگراد و طرح محاصره -)!!(است« رویزیونیستی»نظریه ای 

حتی تحت حضور و -دیگر شهرها را از طریق دهات به اجرا گذارند چرا که ازاعتصاب

 و قیام مسلحانه ی توده ای زاده نمی شود -بانفوذ رهبری یک حزب کمونیست واقعی و

 !!«از درون تخم کبوتر،مار متولد نمی شود.چنین چیزی ممکن نیست»
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 ه او کاری نداشتیم،ب رابالنکیست معرفی کرده بود، شاید اگرخود«پرواز وپرنده ن» نویسنده

بی ارزش را با نام مارکس  اما مسأله اینجاست که وی می کوشد یکچنین نظریه های غلط و

بعنوان آخرین مرحله تکاملی در علم و ایدئولوژی طبقه کارگر » نیز مائوئیسم و)و انگلس 

 و و بدتر آنکه می بینیم مشتی بی سوادتر -!اص بدهداشخ بخورد (23ص همان،،!!«جهانی

 !ساده لوح تر از خودش را نیز گ رد خویش جمع کرده است

درباب رویزیونیسم، با همان تفکر غلط  «پرنده نوپرواز» سخن گفتن نویسنده ثانیاً 

چسب  ثالثاً زدن بر .استالینیستی است که مائو تسه دون نیز کامالً به آن آلوده بود

راهی است  تظاهرات عمومی تا قیام، از اعتصاب و» به طرفداران نظریه« زیونیسمروی»

 آن درک غلطی که رویزیونیسم راجریانی بورژوایی و ضد آنهم با -«که بایدپیموده شود

نشانگر آنست که آوانتوریست های مزبور بجای ارائه استدالل  -انقالبی محسوب می کند

بدینسان می کوشند تا حریف را مرعوب و از میدان  و هستند «دست به انگ»-وخردورزی

 !بدر کنند

تخم کبوتر و »رابطه مبارزه اقتصادی ومبارزه سیاسی طبقه کارگر به تشبیه حال اجازه دهید

 .بررسی قرار دهیم مورد دقیقتر را «پرنده نوپرواز» ازسوی نویسنده« مار

 مبارزه سیاسی طبقه کارگر دیالکتیک مبارزه اقتصادی و

یا بقول ) امرانقالب از مبارزه روز طبقه کارگر بکلی منفک میشود نگرش بالنکیستی، در

انقالبیون  ،بعبارتی یا ،(«مار متولد نمی شود، ازدرون تخم کبوتر»: نویسنده یادشده

 در مبارزه می کنند رمانتیک صرفاً برای انقالب و آن درک انتزاعی که از آن دارند

 و رهایی اجتماع انسانها بسان امرکلی وهمگانی، مر انقالبا صورتیکه از نظرمارکسیسم،

تحقق می  و آن برمی بالد مجرای مبارزه ی روزمره عبورمی کند و دریگانگی و پیوند با از

 .یابد
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یا مبارزه روز ) اقتصادی وسیاسی بی معناترازاین نیست که مبارزه  به بیانی دیگرهیچ چیز

 و عرصه ی مجزا تلقی کنیم که گویی دیوارچین آنهاهمچون د را (وهدف نهایی طبقه کارگر

 -چراکه دردوره (.ها هاورفرمیست نظریه مشترک بالنکیست) کرده است جدا یکدیگر از را

اعتصابات کارگری می توانند با خواسته های جزئی  ای که پتانسیل انقالبی وجود دارد،

علیه کارفرمایان یا  اقتصادی شروع شوند لیکن بسرعت به شکل خواسته های وسیع تر

در همین رابطه لوکزامبورگ  .توأمان درسطح سیاسی علیه حکومت گسترش یابند قوانین و

 در -روسیه می پردازد 0147-5 آنگاه که به بررسی وجمعبندی از تجربیات انقالب -

می  ناممکن تلقی می کند، مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسی را تفکری که گذر مخالفت با

 :نویسد

 که اعتصاب های توده ای ازنخستین مبارزه ی دراین واقعیت میتوان دید این امر را نه تنها»

تا  0315-0310ها ازسوی کارگران نساجی پترزبورگ در سال بزرگ برای افزایش مزد

رفته رفته از قلمرو اقتصادی به قلمرو  ،0147دسامبر  آخرین اعتصاب توده ای بزرگ در

 در .رسم کرد وی که تقریباً غیر ممکن است خط تمایزی بین آنهابه نح سیاسی گذر کرد،

نیز هر کدام از اعتصاب های بزرگ عمومی به تعبیری در یک مقیاس کوچک کل  اینجا

به این نحو که از یک کشمکش اقتصادی  تاریخ اعتصاب عمومی روسیه راتکرار می کند،

و سپس تمام مراحل را به  ی کندمحض یا به هر حال از یک جدال جزیی اتحادیه ای آغاز م

 ۀطوفان بزرگ اعتصاب های توده ای درروسی .سمت تظاهرات سیاسی از سر می گذراند

 چنانکه شاهد بودیم درباکو از یک کشمکش ناشی از 0144و  0142جنوبی در سال 

در تفلیس  در کارگاه های راه آهن، در رستوف از مجادله بر سر مزدها مجازات انضباطی،

در اودسا از مجادله بر سر مزدها در  ارزه ی فروشندگان برای کاهش ساعات کار،مب از

از یک  0147اعتصاب توده ای ژانویه ی .یک کارخانه کوچک سرچشمه گرفته بود

مبارزه ی کارگران راه آهن برای  از اعتصاب اکتبر کشمکش در کارخانه پوتیلوف،
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ارزه ی کارمندان پست و تلگراف صندوق بازنشستگی و سرانجام اعتصاب دسامبراز مب

پیشرفت جنبش درکل دراوضاع واحوالی تجلی نمی  .برای حق تشکیل اتحادیه شکل گرفت

کند که طی آن مرحله ی اولیه ی اقتصادی حذف شود بلکه بیشتر در سرعتی که براساس آن 

 تمام مراحل به سوی تظاهرات سیاسی درنوردیده ودر نقطه اوجی که اعتصاب به سمت آن

 ،«اتحادیه های کارگریحزب سیاسی و اعتصاب توده ای،») «.لوه گر میشودرهسپاراست ج

 (205ص« ...گزیده ها»

 نقش اعتصابات در واقع شرحی عالی از لوکزامبورگ در درمقاله یادشده، بسخنی دیگر،

راهی  تظاهرات عمومی تا قیام، از اعتصاب و» یعنی در تأیید و اثبات نظریه -روند انقالب

بطوری که به جرأت می توان مدعی شد که هیچ  .بدست می دهد -«پیموده شود ست که بایدا

طریق تأمل در رخدادهای  از وی در آنجا .اثر مشابه و هم وزنی درمارکسیسم وجود ندارد

اعتصابات توده ای نیز  روسیه نشان می دهد همانگونه که سرمایه داری گسترش می یابد،

 .چراکه مشخصاً قلب مناسبات سرمایه داری را نشانه می گیردنقش مرکزی تری می یابد 

تا در سیر تکاملی  توده های مردم  زحمتکش به حرکت درآمده اند واینکه بدینسان خود

و با نگاهی دقیق و  لوکزامبورگ بویژه،. دردست گیرند سرنوشت خویش را مبارزه شان،

دیالکتیک  و 0147-5رانقالب با بررسی شکل های حرکت طبقه کارگر روسیه د ورزیده،

را نمایان می  کنش متقابل  ایندوبل  ،گذار مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسینه فقط  آن،

 :می نویسد سازد و

به اعتصاب های  هرکنش سیاسی بزرگ پس ازدستیابی به باالترین نقطه ی سیاسی خود»

 -هرکدام از اعتصاب وردم در نه تنها این امر و .بزرگ اقتصادی توده ای تجزیه می شود

 روشن شدن و با گسترش، .انقالب هم مصداق دارد خود مورد های توده ای بزرگ بلکه در

متشکل  بلکه بسط می یابد، مبارزه اقتصادی نه تنهاعقب نمی نشیند سیاسی، ۀپیچیدگی مبارز

 (203همان، ص)«.بین این دوکنش متقابل وجود دارد .هراقدامی داخل می شود در و



19 
 

موضوع تماماً بر سر ساختن نقطه ی اشرافی است که از آن بتوان فرایندهای  عبارتی،به 

 «کنش متقابل»لذا .موضوع را در ذهن به تصرف درآورد آن، ۀبه واسط نظر رادید و مورد

نیروی هم می  متقابالً بر مبارزه سیاسی، ه مبارزه اقتصادی وبه این معناست ک در اینجا،

یا  این دو حوزه به هم برگشت دارند بعبارتی، یا .تقویت می کنندیکدیگر را  و فزایندا

 .مقام علت و گاه معلول ظاهر می شوند گاه در به نوبه خود، اینکه، میانجی یکدیگرند و

به زیباترین شکل  ممکنه،اینگونه  و فرآیندی دیالکتیکی که از سوی لوکزامبورگ مشخصاً،

 :شرح داده می شود

برای مبارزه  یروزی جدید در مبارزه ی سیاسی به محرکی قدرتمندپ تازه وهر آغاز هر»

 و که درهمان حال توانمندی های بیرونی آن راگسترش می دهد اقتصادی تبدیل می شود

تمایل شان را به مبارزه شدت  و اشتیاق درونی کارگران را برای بهتر ساختن جایگاه خود

 ای حاصل خیز پشت سرباقی می ماند الیه پس ازهرموج کف آلود کنش سیاسی، .می بخشد

شرایط  و بطور معکوس، .آن هزاران ساقه ی مبارزه ی اقتصادی سبز می شود که از

 ۀوقف هر در را انرژی مبارزاتی آنها مبارزه اقتصادی بی وقفه ی کارگران با سرمایه دارها 

قدرت طبقه تازه ای از به بیان دیگر پیوسته ذخیره ی تر و سیاسی زنده نگاه می دارد؛

 که مبارزه ی سیاسی هربار ازآن نیروی خویش را احیا می کند؛ پرولتاریاراتشکیل میدهد

به  گاهی اینجا گاهی آنجا، پرولتاریا، در همان حال واحدهای اقتصادی خستگی ناپذیر

مبارزات حاد منفرد سوق داده می شوند که ازآن کشمکش های سیاسی درمقیاس بزرگ 

 .فجر می شودبطور غیر منتظره من

 مبارزه ی اقتصادی انتقال دهنده ی یک مرکز سیاسی به مرکز دیگر است؛ بیک کالم،

 معلول در علت و.مبارزه ی سیاسی گرده افشانی ادواری خاک مبارزه ی اقتصادی است

 عامل اقتصادی و سیاسی در و به این ترتیب، اینجا پیوسته جای خود را عوض می کنند؛

که بنابه طرح نظری اکنون بطور گسترده کنار گذاشته و از هم  ای،دوره ی اعتصاب توده 
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در روسیه صرفاً دو جنبه ی بهم بافته  را نفی می کنند، منفک شده اند و حتی متقابالً همدیگر

« .دقیقاً همان اعتصاب توده ای است ،وحدت آنها و، .مبارزه ی طبقاتی پرولتری هستند از

 (همان)

دیالکتیک مبارزه ی  یک تحلیل تجربی دقیق و کامل، ه بدینسان باو لوکزامبورگ پس ازاینک

 یا نمایان ساخته، را0147روسیه درانقالب  اقتصادی و مبارزه ی سیاسی  طبقه کارگر

 را تبیین می کند، بمثابه واقعیت« تظاهرات عمومی تاقیام ازاعتصاب و» بعبارتی، فرایند  

 :مایدو خالصه می ن اینگونه جمع بندی  موضوع را

انقالب جدایی  که اعتصاب توده ای از رویدادهای روسیه به مانشان میدهد سرانجام، -4»

یا  (همان)«.تاریخ انقالب روسیه است تاریخ اعتصاب های توده ای روسیه همانا .ناپذیراست

بیک  .انقالب و در همان حال نیروی محرک قدرتمند آن است ۀاین نبض زند»:بعبارتی دیگر

روش حیله گرانه ای نیست  چنانچه در انقالب روسیه شاهد بودیم، اب توده ای،اعتص کالم،

بلکه  که با استداللی هوشمندانه به قصد کارآمدتر کردن مبارزه ی پرولتاریا کشف شده باشد،

 «.شکل پدیداری مبارزه ی پرولتاریا در انقالب است ،روش حرکت توده های پرولتر

 (200همان، ص)

 :می نویسد وهنگامه ی اعتصابات و تظاهرات توده ای 0147تیب درسال لنین نیزبهمین تر

می  چشمان مارشد برابر بطن اعتصاب عمومی روسیه در قیام در قیام نزدیک می شود،»

پیش بینی های ما درباره اهمیت بی اندازه ی اعتصاب سیاسی  اشارات و» اینکه و «.کند

اعتصاب سیاسی سراسری »)«.تأییدشده است توده ای برای قیام مسلحانه بطورحیرت انگیزی

 («روسیه

رویکردی که برای جا  با مقایسه کنید را لنین لوکزامبورگ و حال مضمون این سخنان

نه فقط در ایران کنونی بلکه  ،«ازطریق دهات محاصره شهرها»انداختن خط مشی 
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 فی میکندن و رد را«از اعتصاب تا قیام»ۀ نظری درکشورهای اصلی سرمایه داری نیز،

پیوندی با یکدیگر ندارند همانگونه که تخم  یا هیچ رابطه و اساساً  که ایندو وعنوان می سازد

هدف نهایی طبقه  و مبارزه روز دیالکتیکی پیوند  یا رابطه  بعبارتی دیگر، !مار و کبوتر

که واقع همان چیزی است  در - متقابل دارند تأثر و تأثیر یکدیگر اینکه این دو بر-کارگر

به اندازه نخود هم ازآن سردر  مائوئیست های ما، بطور کلی، و ،«پرنده نوپرواز» نویسنده

چیزی نیست بجز شجاعت های کور و  لذا آنچه که به ما عرضه می دارند نمی آورند و

شکل کاذب و بی حاصل از مبارزه که چیزی جز  یابه عبارتی، ماجراجویی های بی نتیجه،

 (4).هزینه در بر ندارد

هدف نهایی  و طبقه کارگر (نیزاصالحات اقتصادی و) مرهچون مبارزه روز بدیگرسخن،

پس  متناقض اند، به یک اندازه ذاتی و برای مبارزه این طبقه بسوی رهایی، -هر دو -آن

لذا در آن هنگام که جنبش  .خود جنبش طبقه کارگرچیزی بجز یک حرکت تناقض بار نیست

این زمینه ی  یش خصلتی فراگیر و جّدی می یابد،اعتالی خو و رشد کارگری در مراحلی از

 بگونه ای همزمان و (اقتصادی) روزمره که طرح خواسته های می آید مساعد بوجود

بطوری که دیگر هیچ خط تمایزی  .آن از و نه جدا توأمان باخواسته های سیاسی انجام شود

اینکه حرکت حزب پرولتری  و م کردمبارزه پرولتاریا نمی توان ترسی میان این دو جنبه از

 یعنی درجهت پمپاژ آگاهی به درون جنبش کارگری و دقیقاً باید درهمین جهت قرار گیرد،

درآمیزی مبارزه اقتصادی با مبارزه  بموقع درجهت گره زدن و طرح شعارهای سنجیده و

فصلی درواقع همان حلقه ی میانجی وهمچون م« بموقع شعارهای سنجیده و» چه، .سیاسی

 . است که مبارزه  روزطبقه کارگررابه هدف نهائی اش پیوند می زند

آنست که در گرماگرم  بمثابه حزب روشنگرطبقه، بعبارتی دیگر،وظیفه حزب پیشاهنگ

ازیکسو درجهت دفاع سرسختانه از بی  مبارزات روزمره و خودانگیخته ی کارگران،

توجه  طریق طرح خواسته های سیاسی، از واز سوی دیگر واسطه ترین منافع آنان برآید،
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و نیز  نیز به آنان گوشزد کند، به هدف نهایی یعنی هشیاری وظایف تاریخی کارگران را

بالنکیسم فاقد درک درستی از اتحاد دیالکتیکی  اما.به جنبش کارگری انرژی دهد بطورکلی،

اسی به یکدیگر سی کنش متقابل و نیز گذار مبارزه اقتصادی و) مبارزه روز و هدف نهایی

 مبارزه روز است و مبارزه روز، برای دوگرا، .است (ابی جنبش کارگریشرایط اعتالی در

اینچنین است که  و !!می کنند -یعنی دفع -هدف نهایی هم هدف نهایی؛ واین دو یکدیگررانفی

 وی مبارزه  سیاسی را از مبارزه  اقتصادی یعنی هدف نهایی را ازمبارزه روز طبقه کارگر

 محیط کارخانه و به کارگران و اولی راتا  ه کلی و به توسط دیواری آهنین منفک می کندب

جنگلهای  در مستقر «روشنفکران قهرمان نخبگان و» به را دومیو  (شهرها) خیابان

که سازمان  ذهنی متافیزیکی بود اینکه برپایه ی همین کند و .بسپارد آمل سیاهکل و

 کمک به سازماندهی مقاومت و آگاه گری کارگران وبرای  مائوئیستی بجای تالش صبورانه

به قدرت تالش برای سرنگونی حکومت کاپیتالیستی  به جای تدارک و ،اعتصابات آنان

درزیر  کارخانه هاوشهرها را مستقر در کارگر   میلیونها ،جنبش سازمان یافته کارگران

توجه سازمان و نیروهایش را به به حال خود وانهاده و  تبلیغات بورژوایی وخرافات مذهبی،

برای سربدارهر تک درخت این جنگلهای » :که به این موضوع جلب می کند و جنگلها

پرنده »سربداران، بنقل از 2اطالعیه نظامی شماره) !!«وسیع و انبوه سنگری است برای رزم

ی  انگیخته از مبارزات اقتصادی و خود چراکه به پنداشت غلط آنها،. (203ص «نوپرواز

مبارزه ی  -یک حزب کمونیست واقعی ونیرومند حتی درشرایط حضور -توده های کارگری

و اعتصابات عمومی به قیام مسلحانه توده ای  سیاسی وسرنگون خواهی بر نمی خیزد

 !!گذرناپذیر است

 مبتنی بر برداشت آنان از) انگلس ابتدائی ترین آموزش های مارکس و ،دیگر بسخنی

 نیز و سرمایه و میان کار کننده ی تضاد ه اعتصاب مهمترین عامل تشدیدست کاین ،(واقعیت

مقام  ارزش وو اینکه  .است سازمان دادن نوعی ارتش کارگری در ایجاد و گرانقدری ابزار
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چنان رفیع است که  بویژه مبارزات اقتصادی او جنبش های خودانگیخته طبقه کارگر و

یعنی مقدمه ) «جنگ داخلی آرام»ت کاررااهش ساعامارکس مبارزه ی صدساله برای ک

فرآیند  در کل، را این فرآیند و می نامد (یک جنگ داخلی تمام عیار یامرحله ای پایین از

فهم  نه می توانند و نه می خواهند -این مدعیان انقالبیگری -لیکن آوانتوریست ها .آزادی

نیست بل که تنها  «رجیخا»چیزی به مبارزه ی روز طبقه کارگر،نسبت  کنند که انقالب،

درک  آنها بعبارتی دیگر .کند برآمد (مبارزه روزمره)دل چنین مبارزه ای از می تواند

 ،«هیچ»ونه از «خالء»نه از نکرده اند که پیدایش موقعیت انقالبی وشکل گیری انقالب،

توده های تحت ستم بر می خیزد و  دل مبارزه روزمره ی خود کارگران و از بلکه مشخصاً 

همان گونه که  چنین روندی است؛ در -تبدیل کمیّت به کیفیت -یامد وقوع جهش دیالکتیکیپ

از نقطه ی  و هیچ خیزابی سر خود»:و  نمی آید بطورخلق الساعه پدید طوفان دردریا

 و جکی بر دریا به حرکت در می آید،مو و اول نسیمکی بر می خیزد .صفرآغاز نمی شود

جوشش امواج است که در نهایت به  .حرکت درمی آوردبه  هر  موج موج بلندتری را

در آن هنگام است که پرواز کوهواره های آب ناگزیر می  و می انجامد برخاستن خیزاب ها

 (شاملو)«!پروازی پس از پرواز دیگر .شود

وبرنامه ) از هدف نهایی نادرست مبارزه ی روز جداسازی مکانیکی و آنکه، مضافاً  و

فقط مربوط به حزب مائوئیستی نبوده بلکه درچپ فرقه گرای  (داکثرحداقل ازبرنامه ی ح

غافل از اینکه این موضوع مربوط به برنامه .رایج است - هر چند به اشکال مختلف -ایرانی

 :و بخوبی گفت  لوکزامبورگ درنقد آن و ارفورت بود

تصویب می کنیم  در اختیار داریم که امروزه رسماً  بنیادعمومی برنامه ای را رفقا، اینجا،»

برنامه ی .خوانده اید اتحادیه ی اسپارتاکوس چه می خواهد؟و خطوط کلی آن را در جزوه 

عامدانه مخالف جدایی مطالبات بی .دیدگاه برنامه ی ارفورت است ماعامدانه مخالف با

اقتصادی از هدف سوسیالیستی که  باصطالح حداقل برای مبارزه ی سیاسی و درنگ و
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نتایج  ،[بابرنامه ی ارفورت] دراین مخالفت آگاهانه.است کثر نامیده میشود،برنامه ی حدا

را به این گفته نفی می کنیم که  نتایج بی درنگ جنگ جهانی، تحول هفتاد ساله و بیش از آن،

این  یک چیز است؛ سوسیالیسم دقیقاً  ندارد؛ وجود حداکثر نظر ما برنامه ی حداقل و از

بحران در سوسیال  :جزوه جونیوس»)«.تشخیص دهیم ه بایداست که امروز حداقل چیزی

 (010ص«...گزیده ها»، «دموکراسی آلمان

ما فکر می کردیم که  «پرنده نو پرواز»انتشار تا پیش از کالم آخر آنکه، این مبحث، و در

این فرض غلط حزب مائوئیستی  ناشی از «محاصره شهر ها از طریق پیرامون» نظریه

 گمان می کردیم در صورتی که بتوان آنان را لذا و ،عه ای فئودالی استاست که ایران جام

 گذاشتن نظریه ی آنگاه کنار به واقعیت سرمایه داری بودن جامعه ایران قانع نمود،

ملحق شدنشان به دیدگاه تدراک و  از سوی ایشان و «محاصره شهرها از طریق پیرامون»

امری مسلم  گری،رت سازمان یافته جنبش کارتالش برای سرنگونی حکومت کاپیتالیستی بقد

 حزب مائوئیستی،مزبورنشان می دهدکه ازنظراما سخنان نویسنده ی  .و محتوم خواهد شد

 فئودالیسم مسلط باشد یا سرمایه داری،هیچ توفیری درلزوم اجرای ایران کنونی، در

اساساً نظریه  «از اعتصاب تا قیام» نمی کند زیرا نظریه« محاصره شهرهااز سوی دهات»

 ازدرون تخم کبوتر،. چنین چیزی ممکن نیست» قابل تحقق است و ای رویزیونیستی وغیر

    !«نمی شود مارمتولد

هیچ ربطی به  طبقه کارگر (یا مبارزه روزمره) بارزه اقتصادیحقیقتاً م اگر وانگهی،

آنگونه که -بوده باشند برای سوسیالیسم نداشت و اینها حقیقتاً دو چیز ماهیتاً متفاوت مبارزه او

نه نظریه ای  «محاصره شهرها از طریق دهات»پس نظریه -حزب مائوئیستی متصور است

بلکه کشورهای سرمایه داری اصلی  «نیمه فئودال ونیمه مستعره» صرفاً مربوط به جوامع

 !!نیزشامل می گردد امثالهم را آلمان و ژاپن و وانگلستان و و پیشرفته همچون آمریکا
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اینکه منصور حکمت همه عمرخویش را مصروف به یافتن راهی به قدرت سیاسی  اً مضاف

یعنی این که بیابد که چگونه می توان طبقه  .برای حزبش بدون دخالت طبقه کارگر کرد

اماهرگزعقلش به این نرسید که یک  تصاحب کرد، قدرت سیاسی را کارگر را دور زد و

 ! یک چنان توجیهی بتراشدو  -!«تخم کبوتر و مار» - چنین تشبیهی

و  «مارمتولدنمی شود از درون تخم کبوتر،» به عبارتی نظریه حزب مائوئیستی درباب

پیموده  راهی است که باید ازاعتصاب و تظاهرات عمومی تا قیام،» مخالفت او با تئوری

انه ی واقعیت تاریخی جنبش لجوج انکار نیز در واقع ردیه ای است برمارکسیسم و ،«شود

 !ارگریک

ساده می کنند بیش ازاندازه آنرا ،مائوئیستها علیرغم تأکید ورزیدن برانقالب بیک کالم، و

 «رفرمیستها-سوسیال» بدینسان مستمسکی بدست ئه نموده وآن ارا بطوریکه کاریکاتوری از

 «نپ دراپوزیسیون» به تبلیغ و غیرممکن بخوانند راتحقق آن تا قماش ایرج آذرین میدهند از

همیشه و همه جا از شکست های چریکیسم برای  «رفرمیسم -سوسیال» بعبارتی .ازندبپرد

اعم از چریکیسم یا  گونه تمایل به مبارزه انقالبی،کوشیده است هر ات خود بهره جسته واثب

 ! محکوم کند و طرد ،«ماجراجویی های بی حاصل» باانگ مبارزه پرولتری را،

معتقد است که اعتصاب عمومی همچون تخم کبوتر دیدیم که حزب مائوئیستی  بهرترتیب،

و رابطه و سنخیت و  و این دو هیچ گونه پیوند قیام مسلحانه توده ای، همانند مار، است و

به عبارتی وی معتقد است در ! اساساًنمی توانند داشته باشند خویشاوندی با یکدیگر نداشته و

ذره ای  «کمونیست ها هم باشد حتی زمانی که تحت رهبری» اعتصابات توده ای کارگری

 و لذا وی به این سبب از مبارزین انقالبی می خواهد ندارد پتانسیل سیاسی و انقالبی وجود

نقطه ی شروع و مرکز فعالیت « محاصره ی شهرهاتوسط روستاها» جهت تحقق تئوری در

 !خویش را جنگل ها و روستاها قرار دهند
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درهمان )نیز زاده از سوی مرضیه معاضد «و مارتخم کبوتر » یهچیزی شبیه به همین نظر

تجارب گذشته نشان می داد »: ارائه شده است («.. کانون مدافعان»جزوه منتشره از سوی

که درشرایط دیکتاتوری اشکال سیاسی واقتصادی مبارزه دچار آن چنان محدودیت هایی 

نیاز به اعمال  مبارزه با رژیم است که هرگز تبدیل به یک جنبش توده ای نمی شود و

  («..با ما تبار فدایی، با ما غرور رهایی»مقاله) «.قهردارد

 از اعتصاب و»مبنی بر نظریه مارکسیازموضع بالنکیسم علیه  این نیز ردیه ای است

تخم » نظریه نقد آنچه در لذا .«پیموده شود راهی است که باید قیام،تظاهرات عمومی تا

ه نه فقط بیافزاییم ک باید این را نیزلیکن  .ین سخنان نیزهستا آوردیم مسلماً نقد «کبوتر ومار

تزار  دیکتاتوریکه علیه حکومت  0105و0147انقالب  جنبش کارگری روسیه و دو

شاه نیز بطالن این ارزیابی را  دیکتاتوریایران برضد  75صورت گرفت بلکه انقالب 

کال سیاسی و اقتصادی یعنی نشان می دهد محدودیت هائی که اش. بوضوح نشان می دهد

 مبارزه درشرایط دیکتاتوری دچار آن هستند موقتی است و لذا با فراز جنبش کارگری و

جنبش کارگری  بتوسط فراز فقط  «محدودیت ها»این اینکه  شد و توده ای برطرف خواهند

 !و نه بواسطه ی عملیات مسلحانه چریک ها شد طرف خواهند توده ای بر و

بسیج  تثبیت مشی انقالبی و"دو هدف مبارزه مسلحانه ...»: فزوده استزاده ا نیز معاضد 

به خوبی نمایانگر  اتفاق افتاد 75قیام  سال های قبل از آنچه در روزها و...بود" توده ها

 (همان)!!«.موفقیت جنبش دربسیج توده هابود

ت چکی منجرشد را بصور 75معاضدزاده به همین راحتی کّل آن جنبشی که به قیام  !عجب

 !بحساب خودش وچریکیسم واریزمی کند

 !!می کردرا ارائه  «فرصت طلبی»وی تعریف خویش از چقدرخوب بود اگراینکه  و
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برموج  توانستند لیبرالها معاضدزاده گویا فراموش کرده که چگونه ائتالفی از روحانیون و

درصد از  11سوی از«آری»وسیع توده ها و رأی توهم  .کنند و آنرا مهار انقالب سوارشوند

این ظاهراً چیزی نیست که درحافظه  ،«آری یانه؟ جمهوری اسالمی،» مردم به رفراندم  

 بعبارتی، .باقی مانده باشد -)!(می شوند «مصلحتی آلزایمر  »که گهگاه دچار -اشخاص

 موفقیت جنبش اتفاق افتاد به خوبی نمایانگر 75آنچه در روزها و سال های قبل از قیام »اگر

حکومت جمهوری  پس چگونه است که حاصل کار، «در بسیج توده ها بود (کیچری)

 ؟جنبش چریکی نظر نه حکومت مورد و اسالمی شد

او تاریخ را  .گذشته است که دستکاری واقعیت مستند ریان فکری،این نه تحلیل  خاص  یک ج

 !برسد جعل ودستکاری می کند تابه نتایج شعبده واری که می خواهد

 0105اکتبر  فوریه و و 0147انقالبات  که ممکن است بخواهدحتی ضدزاده معاالبته 

رولورسیونرها  -عملیات مسلحانه سوسیال ۀرا نیز نتیج -بقدرت رساند را که شوراها-روسیه

 البات محصول جنبش های خوددر صورتیکه هرکسی می داندکه این انق !معرفی کند

وسپس  نیز رهبری سوسیال دمکرات ها و (ناشی از استثمار وجنگ ارتجاعی) انگیخته

 .بلشویکها بوده است

 .بازگردیم به بررسی آرای حزب مائوئیستی

 ؟برتری شهر یا روستا: جامعه سرمایه داری

از سوی  «قیام مسلحانه ی توده ای»با« اعتصاب عمومی» بجز اعتقاد به بی ربط بودگی

شمردن انقالبات کارگری و  ودبرای مرد استدالل دیگری نیزاز سوی آنان، حزب مزبور،

 :آمده است«پرنده نو پرواز»  در کتاب چه،.باشد شهری ارائه شده که آن نیزقابل توجه می
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سیاسی تعیین کننده اند مسئله راه انقالب را  نظر از تحت اینکه شهرها متأسفانه بعضی ها»

جامعه را  درند،روشن است که در عصر امپریالیسم فقط دو طبقه اند که قا .ساده می کنند

و به این معنا شهر  .این دو طبقه در شهرها متمرکز اند .بچرخانند یا پرولتاریا یا بورژوازی

سیاست از شهرها آغاز می شود اما  .زادگاه احزاب سیاسی و طبقات اصلی جامعه است

جنگ انقالبی طبقه کارگر باید از کجا شروع شود؟ مسئله این  .بحث بر سر آغاز جنگ است

 .تاس

سازمان دادن ارتش به مسئله بنگریم باز مسئله ی روستا  اگربخواهیم اززاویه ی نظامی و

روشن است که طبقه کارگر بدون سازمان دادن ارتش قادر نیست قدرت را  .طرح می شود

 (200ص)«....کسب و حفظ کند

وطبقه روشن است که در عصر امپریالیسم فقط د» اوالً درباره این سخن که گفته شده است

باید گفت که این چنین نیست  ،«جامعه را بچرخانند یا پرولتاریا یا بورژوازی اندکه قادرند،

 دولتی فئودالی بود که سرنگون شد 0105زیرا دولت تزار در روسیه که با انقالب فوریه 

و  دولت چین که با انقالب سرنگون شد نیز، ؛«درعصرامپریالیسم جامعه رامی چرخاند»

 عصر» واقعاً براین باور است که در« پرنده نوپرواز»  نویسنده اگر ثانیاً  .ربسیاری دیگ

پس  ،«جامعه را بچرخانند یا پرولتاریا یا بورژوازی امپریالسم فقط دوطبقه اند که قادرند،

حکومت جمهوری اسالمی را  ،دوران امپریالیسمچگونه است که در دوران کنونی یعنی 

 (.اگر این التقاط نیست پس چه چیزی التقاط نامیده می شود؟) !!نماینده فئودالیسم می نامد؟

که وی نه آنگاه که درباره  بطورکامالً واضح نشان میدهد شده، این سخنان نویسنده یاد ثالثاً،

جامعه فئودالی بلکه مشخصاً زمانی که در باب جامعه سرمایه داری سخن می گوید معتقد 

؛ یعنی محاصره «مسئله روستا طرح می شود» ،«جنگ انقالبی طبقه کارگر» است برای

ژاپن  برای تمامی جوامع سرمایه داری ازجمله انگلستان و ازطریق روستاها شهرها

نیز کوشیده است که  دراینجا بکالمی دیگرنویسنده  مذکور -!کاربرد دارد... وفرانسه و
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 داری پیشرفته،را حتی برای جوامع سرمایه  «قیام ازاعتصاب تا» مسیر انقالب ازطریق

 !مردود اعالم کند

 «پرواز پرنده نو» یعنی به اینکه نویسنده .بگذریم و به موضوع اصلی بپردازیم ازاین ها

 .«مسئله روستا طرح می شود» معتقد است برای انقالب در جوامع سرمایه داری

از  از آنجایی که شهر و شهر نشینی یکی چه،. بگوییم که درست برعکسدر این باره باید 

کامالً طبیعی است که  اساسی ترین شرایط برای انباشت سرمایه و چرخه آن بوده و هست،

از جمله  این ها .بسترشهری متمرکز گردد مبارزات ضد سرمایه داری نیز بر شهرو

فهم آن  به درک و آدم هایی با هوش متوسط نیز قادر و مارکسیستها بدیهیاتی است که غیر

کردن شهرها و کارخانه ها و متمرکز  رها ی اما هنوز در فکرحزب مائوئیست .می باشند

 !است« سازمان دادن ارتش در روستا»شدن بر 

 تاریخ معاصر رابطه مندی مبارزات ضد سرمایه داری و شهررا، نسبت یا بسخنی دیگر،

یعنی مبارزات خودانگیخته ی توده های شهری بر ضد  .بوضوح به اثبات می رساند

یاهمان سوژه ی جمعی سیاسی  وضع موجودشان، یامداخله مردم در -داریمناسبات سرمایه 

 (سرمایه داری)در سرتاسر تاریخ معاصر -می گیرد که در کف خیابان ها و میادین شکل

شورای پتروگراد،کمون  کمون پاریس، :استمرار داشته است نیز دائماً وقوع یافته و

جنبش  شورش های لندن، ار عربی،به ایران،0475بهمن  فرانسه، 0103می  شانگهای،

 استانبول، مادرید، ،آتن تظاهرات اعتراضی در تل آویو، یکا،اشغال وال استریت درآمر

جنبش هایی که مردم کارکن و . ایروان در خیزش متأخرمردم  کارگر و سائوپائولوی برزیل

رای جنبش هایی که همگی دا .عمالً به فعاالن سیاسی بدل کرد شهروندان معمولی را

نست که تولید به جای آنکه درخدمت رفع زمینه ی همه ی آن ها ای دی اند زیراخویشاون

و برطبق گزارش ) بکالمی دیگر .در جهت کسب سود بیشتر است باشد نیازهای انسان آزاد

مجموعاً یک تریلیون دالر ثروت دارند  دنیا، نفر از ثروتمند ترین افراد 37 (میمنابع رس
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 ،به باالی ثروت رو این توزیع .نفر از جمعیت فقیر دنیاست یاردمیل 7/4 داراییکه معادل 

نظم  همانا محروم سازی انسان از زندگی، این فرایند و ،این افزایش ساختاری نابرابری

باال به پایین  هیچ امکانی وجود نداردکه ثروت خلق شده از بعبارتی .امروز جهان شده است

نیروهای  بلکه برعکس، کاسته شود، رابری درآمدشدت ناب بالطبع از سرریز شود و

یک -اغنیا میان فقراو همچنان میزان نابرابری آورده اندپدید ساختاری ای که این وضع را

جهانی  تولید سال پیش تاکنون، واینکه ازدهها .کرد خواهند تشدید را -بقیه و درصدی ها

زمیان برداشته  می انسانهااگرسنگی تما کره به خوبی کفایت می کند تا گوشت و گندم و

رداشتن این میان ب از برای کسانی که نظام جاری جهانی را اداره می کنند اما شود،

مرحله  بیستم که سرمایه داری وارداوایل قرن  از مضافاً  !آورنیست«سود» گرسنگی،

که مجموع  می آید جنگ درجهان پدید044بیش از طی قرن مزبور، و امپریالیسم می گردد

 .افزون تراست تاریخ بشریت نیز شدگان آن از مجموع کشته شدگان جنگهای سراسر کشته

 :تاسرمایه داری برپاست بطوریکه به جرأت می توان گفت

 آرایش جنگ نیست جز جهان را

  (بدیع الزمان فروزانفر) هیچش آهنگ نیست وفا و به مهر

کاالیی شدن هرچیز و همه  نه فقط کانون انباشت سرمایه و به بیان دیگر جغرافیای شهری،

-از اینرو نگاه رادیکال به شهر.بل حاوی یک بالقوگی ضد سرمایه داری نیز هست چیز،

مستلزم آنست که شهر را به عنوان سرچشمه و مکان  -نگاهی که ریشه واقعیت را فهم کند

د برابراین بیدا قاومت درکانون م و در عین حال بنیان و ستم سرمایه داری، اصلی ظلم و

یعنی کانون اعتراضات سیاسی ضد سرمایه داری که به شکل توده ای بروز می  .دریابیم

است با بسیج  به خوبی هم قادر به عبارتی جنبش های مبتنی بر جغرافیای شهری،( 0. )کنند

 .اقتصادی سرمایه داری را به چالش بکشد-قدرت غالب سیاسی اقشار فرومرتبه اجتماعی،

به  یعنی نه فقط کارگران بلکه مجموع  نفرین شدگان و ،«اجتماعی اقشار فرومرتبه»بسیج 



31 
 

بیک کالم همه ی معترضین نسبت  و تمامی تحقیر شدگان و اهانت دیدگان، حساب نیامده ها،

 سیاسی؛ همان سوژه جمعی یا وندان،شهر کارگران، همچون مردم، ،«عیت خودوض» به

سرمایه داری درواقع دوبارمورد دستبرد و اینکه کارگران درجامعه ! سوژه تغییر انقالبی

 حقیقت نوعی استثمار در چه، .در شهر دیگر بار و نقطه تولید در یک بار قرار می گیرند،

بورس  به استثمار شهرها و شود اعمال می -علیه مردم کارکن-ثانویه نیزهمواره درشهر

 درآمده اند بیل انگل هااین ق و و بساز بفروش ها دالالن ونزول خوار ها و بانک ها بازان و

بدین قرار میل به رهایی مردم کارکن از سرکوب هایی  .شوند طریق آنان سرکیسه می از و

 درهمین بستر شهری نیز برآنان اعمال می شود، بلکه مضافاً  که نه فقط در محیط های کار

 رابر آن،میل به رهایی خود  شهر از سلطه مناسبات سرمایه داری و مقاومت در ب به تبع آن،

علت العلل شورش های شهری است و بدین سان شهر نیز پابه پای کارخانه ها به محمل 

 مبارزه  اعتصاب و با پیتالیستی تنهابعبارتی دیگر نظام کا .اعتراض توده ای مبدل می شود

مواجه نیست بل در عین حال چیزی در زندگی شهری وجود  کارگران در محیط کارخانه ها

 .و شورش های این چنینی را می آفریند کاال شدگی می گریزد دادن به فرایند که از تن دارد

و درست به همین خاطر است که مارکسیستها نه فقط جنبش های کارگری بل ناگزیرند که 

به عنوان مثال اگر به ماجرای .داشته باشند نیز در مرکز تأمل خود را (کالن شهر)شهر

تانبول دقت کنیم خواهیم دید که توسعه طلبی اقتصادی شهر اس «تقسیم» زی درمیدانپارک گ  

سرمایه و نیز قدرت سیاسی کاپیتالیستی با وارد ساختن تغییرات معینی درشکل و ساختار 

 -تبدیل و کاالیی کردن آن ها و از یک سو درصدد تصاحب هر چه بیشتر فضاها شهرها،

جمع یا تظاهرات و شورش و از سوی دیگر می کوشد امکان ت تجاری است، شان به مراکز

قدرت سیاسی کاپیتالیستی به خوبی می داند که ( از نظر عقلی) یا به عبارتی،. را سد کند

در مبارزه طبقاتی استفاده  بعنوان یک سالح  شهر از معترضان به نظام مستقر می توانند

و  ترل جمعیت معترضتغییر ساختار شهری در جهت کن پی باز از اینرو همواره در کنند

ورودی های بزرگ عابرین پیاده را در تمام  ،«تقسیم» طرح جدید میدان چه، .شورشی است
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چیزی شبیه به طرح  .و آنرا با تونل های ماشین رو جایگزین می سازد میدان می بندد جهات  

به طرح های شهرک مشا و یا انفجار کمون پاریس ناکام شد؛هوسمان برای پاریس که با

 به عبارتی .انجامید 0103که به خیزش می  (کمون از قرن بعد یکحدود) سازی پاریس

 و دراین راستا .ماعی استقلمرو اجت درحال بلعیدن هرچه بیشتر بطورکلی، سرمایه داری،

-«تقسیم» به مجتمع تجاری تبدیل کند بل میدان نه فقط پارک گزی را حکومت ترکیه کوشید

های کارگری و بطور کلی معترضین به اتحادیه  که بطور سنتی محل تجمع گرو های چپ،

بی  آن را ازاین کار کردش ساقط کند، را -حکومت های سرمایه داری ترکیه بوده است

بعنوان محل ) «تقسیم»میدان پارک گزی و ی اساساً خاطره و خطر و پاستوریزه گرداند

ه دولت لیکن خوابی ک .از اذهان پاک ومحو کند را (اعتراضات چپ و اتحادیه های کارگری

ترکیه برای شهر استانبول دیده بود تبدیل به چیزی شد که به سرعت دولت ومردم را به دو 

جنبش و  .روی یکدیگر صف آرایی کردند در اردوگاه متخاصم مبدل ساخت که رو

تظاهرات برای بیان این موضوع که مردم و طبیعت مهم تر از منافع تجاری سرمایه داران 

واینکه سرمایه داری به  .ها برای کسب سود استآن  ی ناپذیر  وحرص وطمع سیر قدرتمند

تمامی کره خاکی  هوسرانانه برای اقلیتی ناچیزاما برگزیده، تجمل   همراه فرآوردن ثروت و

احساس و عاطفه  نه تنها طبیعت و محیط زیست بلکه همچنین مردم و را غارت می کند؛

باجرا درآمده  راه ولیعصرکه اخیراً  رطرح زیرگذر پیاده درچها .سازدشان را تباه می 

یکی  (روبروی تئاتر شهر)راه ولیعصر   بعبارتی چهار .نیزازهمین منظرقابل بررسی است

 به یکی ازکه معموالً در هنگام خیزش های شهری  -ازنمادی ترین چهارراه های تهران

حی که بر طر .بدین سان دستخوش تغییری ساختاری می گردد -تبدیل میشدتجمع  های محل

فضاهای » گسترش :در داالن های زیرزمینی به محاق بروند طبق آن،عابران پیاده باید

کردن کامل خیابان  جدا اینکه با و .«فضاهای عمومی م رده» ؛«و منزوی کننده منزوی شده 

ریسک  و تبدیل خیابان به تله های غیر قابل فرار، ،(بتوسط نرده کشی) از پیاده راه ها

تجمع  میتینگ و شهر به جای آنکه محل قرارو بیک کالم، .دمع ها را باال ببرجشرکت در ت
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 و ،«پیاده»به « سواره» بدین سان و سرعت تبدیل شود و فرار و به مکان عبور باشد

نفس ت وعرصه را بر تجمع را محدود، ادن وایست تا ارجح شود «ماندن»بر « حرکت»

همچون یک رفرنس  بناهای شهر، ان ها وبعبارتی مک !نیروهای اجتماعی تنگ تر کنند

این  و دنماینتقویت می  پیوندهای اجتماعی را ،عمل می کنندعاطفی وهویتی برای آدم ها

درصورتیکه آنچه اکنون مشاهده می  .بیشتری می بخشد پیوند ها به مردم ضریب اعتماد

 .ی داردوضعیت وخیم مراکز بزرگ جمعیتی، اجتماعی بویژه در آنست که اعتماد گردد

 بیرون رفتن از بطوریکه با می کنند، بیشتر شهرهایی که بیگانگی در روابط اجتماعی را

گویی انسان . به جنگ هم می رویم درهمه جا خیابان و گویی زره برتن کرده ایم و در خانه،

 شهری تهی از .مقابل یکدیگرند یکسره ازهم جدا و در ،(شهر) محیط اجتماعی  او و

نابهنجاری ناشی از آن را  بیگانگی و اجتماع شکل نمی گیرد و برعکس، آن،تعامالت که در

این در واقع نیرو های گسیختگی هستند  دراینحال بجای نیروهای همبستگی، .دامن می زند

. دامن می زنند را فردگرایی مفرط  و مردم را اتمیزه می کنند و که بیشتربه جریان می افتند

وآدم هایش  هیوالی سرمایه برشهر ،که درالیه های زیرینش گرفته فضای تیره و شهری با

 ! مسلط است

 !آنها بیگانه اند اسیردست نیروهایی هستند که یکسربا گویی انسانها

طرح فرستادن عابرین پیاده به زیرزمین های نورانی در چهارراه ولیعصر  مخلص کالم

 و پروژه ای «تهران توسعه فضاهای زیر سطحی»آنچه که حکومت ایران آنرا  -تهران

در واقع نه فقط بمنزله واگذاری فضاهای خاطره انگیزشهربه  -جلوه می دهد« ترافیکی»

بیک کالم جزئی از فرایند  و شهر زائل کردن حق عابرین پیاده از و وسایل نقلیه و خودروها

نیزمحسوب می  «امنیتی»بل پروژه ای  ستا بیگانه سازی عمومی درجامعه سرمایه داری

راه ولیعصر فقط شروع شده و تعداد زیادی از میادین و  واینکه این ماجرا از چهار .ددگر

 طرح به زیر ،(به گزارش مطبوعات)به عبارتی یردمی گ بر در نیز راه های دیگررا چهار
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شهرداری تهران طوری در  0414راه ها و میادین تهران در بودجه سال  زمین رفتن چهار

 .تعدادی دیگر را نیز شامل می شودط چهارراه ولیعصر بلکه نظر گرفته شده که نه فق

 مضافاً  و .ونک بهارستان، امام خمینی، آزادی، انقالب، صادقیه، جمله میدان هفت تیر،از

 . به تقلید از تهران عیناً تکرار شود نیز پروژه هایی درشهرهای دیگر قرار است چنین

هست که  سیستم هایی بوده و ه درحال ارتقاءهمیش البته قدرت سیاسی کاپیتالیستی درایران،

فراهم وافزون  خیزش های شهری، مقابل اعتراضات و در آمادگی نیروهای سرکوبگرش را

 و تجهیزات،دوربین های نصب شده در خیابانها و از آن جمله قرارگاههای نظامی، .سازد

رمانده نیروی ف) بودکه احمدی مقدم 10اواخر سال  اینکه در و .میادین وغیره وغیره

 27میلیون دالری نموده تا ده هزارگردان به  474درخواست افزایش بودجه  (انتظامی

به -تغییری درشکل آن با طرحی که کمی بعدتر و افزون کند هزارگردان یگان ویژه موجود

تصویب  -از درآمد حاصله از فروش نفت به بسیج درصد 4صورت اختصاص یافتن 

سیر  بودجه سازمان بسیج مستضعفین طی سال های اخیر ی،بر طبق آمارهای  رسم.)شد

لایر  میلیارد 007سه هزار و  حدود0435بودجه این سازمان درسال  .صعودی داشته است

   درسال  .لایر رسید میلیارد 444و هزار 0درصدی به حدود  44 افزایش با 33 بودکه درسال

 میلیارد 407هزار و  14،7در سال  لایر، میلیارد 300این میزان به حدود چهارهزار  31

 .(میلیارد لایر افزایش پیدا کرد 002نیز به حدود هشت هزار و  12درسال  لایر و

و نیز تعداد زیادی اسب « یگان ویژه زنان» وی خبراز تشکیل یک سال پس از آن، مضافاً  

ویژه  واینکه حسن کرمی فرمانده یگان های .می دهد« یگان ویژه اسب سوار» برای تشکیل

بعنوان مأموریت این یگانها معرفی  را «کنترل اجتماعات» اینکه از ناجا هیچ ابایی ندارد

 در در حال حاضر اجتماعی کردن اسب ها»:تجهیزآنها بگوید باره آموزش و در نموده و

دستورکار قرار دارد بگونه ای که این اسب ها با حضور در اجتماعات همچون ورزشگاه 

تجهیزات الزم برای استفاده  به گفته این فرمانده، .مردم آشنا می شوند آزادی با شلوغی و
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لباس و کاله ضد ضربه مخصوص راکب و  چشم بند، ماموران این یگان از جمله ساق بند،

 روزنامه شرق،) «.حتی شنل ضد ضربه برای اسب و مأموران یگان خریداری شده است

27/02/12) 

جهت سرکوب شورش ه تجهیزات،و تدارکات ب ش ها،آیابه غیراز این است که این آموز

 است که انجام می پذیرد؟-آرامی های پیشین و آتی بمثابه کانون قدرتمند نا -شهرها

که آنرا نه بحران اقتصادی  -جمهوری اسالمی برای خروج از وضعیت حاضر بدیگرسخن،

طریق  از تی،که طی سال های آ در تدارک آنست -باید نامید بل درهم شکستگی اقتصادی

فقدان تشکل های  بویژه .انباشت وقیحانه ای را در پیش گیرد مسیر بردن نرخ استثمار، باال

بعبارتی  .می کندحریص تررا «کارفرمای بزرگ» بعنوان مزبورحکومت  مستقل کارگری،

 در ،خود رأساً  ،«کارفرمای بزرگ» همچون جمهوری اسالمی بمثابه سرمایه داری دولتی،

موضوعی که حتی تشکل های وابسته  .ذینفع است داشتن سطح دستمزدها پائین نگاه

سخنان خویش به آن  نیزدر -«نماینگان کارگری درشورایعالی کار» یاباصطالح -بخودش

بهبود وضعیت  حداقل یک دهه گذشته نه تنها هیچ نقشی در دولت در» :اذعان می کنند

در  کارفرمای بزرگ است، اینکه خودبلکه به واسطه  دستمزد کارگران نداشته، معیشت و

مصوبه پایانی  مستقیماً در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پائین نیزشده و

 (01/04/10 شرق،) «.است گذار تأثیر شورایعالی کار

 ه حکومت جمهوری اسالمی تلقی نمودحسن روحانی را باید بعنوان عصار مضافاً این که،

فریبکارانه  لبخندهای دروغین ورفسنجانی و  گری موذی ،شارالتانیسم احمدی نژادزیرا

در هیئت  حکومت کنونی ایرانبعبارتی  .خود جمع کرده است در یکجا خاتمی را

 ظاهر شده است باتمام توان خودلذا  نموده و میان جناح های مختلف را ایجاد «باالنسور»او،

-تهدید  شورش  ناشی از آن به واز این بحران همه جان-ازاین وضعیت وخیم شاید بتواند تا

 :این سخن ابراهیم یزدی آشکار است و ترس خوردگی لیبرال ها نیز از .جان به در ببرد
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طبیعتاً لیبرال  چه، .(0/2/14بنقل از روزنامه جوان،) «.بقای همه ما در ماندن روحانی است»

ونی بیشتر می مذهبی  کن -ها دردسر شورش مردم را از ادامه سلطه سرمایه داری دولتی

 ! «تغییر دهند بطریقی که هیچ چیز تغییر نکند را همه چیز» اینکه آنهامی خواهند و .دانند

سر  زحمتکشان، اگرچه به نظرمی رسد که کارگران و درآن سوی این ماجرا، لیکن و

چه به نظر  اگر با دلسردی در مقابل شرایط جاری تسلیم شده اند؛ درگریبان تأمین معاش،

اینک با رام ترین و جبون ترین بدن اجتماعی سروکار دارد یعنی  قدرت سیاسی،می رسد 

مردمی که طی سال ها به انواع و اقسام توهین وتحقیرعادت کرده وعزت و کرامت انسانی 

نمی  که به نظر -«رام و خنثی و بی ضرر» کارگران و شهروندان   -ازدست داده اند شان را

 شایستگی درآنان بازسازی و حس وقار و و کنند «شخصیتبازیافت »به این راحتی ها رسد

کوبیده خموده ودرهم  باجامعه ای تحمیق شده، اینک که اگر چه بنظرمی رسد و ؛احیاء گردد

رکود  مبارزه ») روبروئیم «ها نادیده گرفته شدن»مملوازحس حقارت به سبب  و شده

تردیدی نباید داشت که  ودبا این وج ،(مارکس«.منحط می کند ر دو طبقه راه طبقاتی،

کارگران سرانجام در برابر این یعنی  پیدایش حرکات مبارزه جویانه امری ناگزیر است،

درجهت واشکنی آن  و شورید نابسامانی های هستی خویش و این تباهی توسعه یابنده خواهند

 .خواهند کوشید

لیکن  ،گرفته است رافقر دورگردن مردم  طناب گرانی و نیز اینکهم که  هرچند بعبارتی،

پیشین سوار خواهد  بی شک آنچه که در راه است همانا موج تازه گرانیهاست که بر موج و

و دومینوی  «هدفمندی اقتصادی»گذاشتن مرحله بعدیبه اجرا حاکمان در یعنی اجبار .شد

بیکاری  کوچکترشدن پی درپی سفره مردم کارگر، تورم جهنده و گرانیهای ناشی از آن،

بیک کالم فالکت  و بی آینده برجای گذاشته، جوانان بی هدف و ازای که نسلی  هگسترد

 کمی دیرتر یا زودتر، جاری که حتی امیدی به جلوگیری از بدتر شدن آن وجود ندارد،

ری وحاشیه ی بسوی اعتصاب و شورش های شه توده های به تنگ آمده را کارگران و
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 ب نشینی مفتضحانه جمهوری اسالمی درعقخصوصاً آنکه با  .شهری سوق خواهد داد

بی آنکه  رساندن مردم نیز بی اثر خواهد شد،حمله خارجی برای ت« لولوی»مسأله هسته ای،

درواقع  ،«رخدادشورش مردم» بله، .برای رفرم های اقتصادی گشوده شوددست حکومت 

 :به اذعان به آنند مجبور همان چیزیست که اقتصاددانان وابسته به حکومت نیز

 مطالبات گروه ها کرد و حرکت خواهد تمام قوا طبقات پایین با از فشار درصورت توافق،»

 (23/4/10سعیدلیالز،شرق،) «.کرد تحمیل خواهد راخود ...شده و ارمختلف آغازاقش و

 :واینکه

نتیجه توافق مذاکرات  یکی ازسخت ترین سال های اقتصادی تاریخ کشوراست و 10سال »

پایین  ببعدساختاری است و تورم ازاینجا...دارد بازارها انتظاری بر ثیرتأ تنها 10درسال 

 (حسین عبده تبریزی،همان) «.مواجه است اگر و اما آمدن آن با

 :که پرهیز میدهد مشاورین اقتصادی حکومتی، از یکی دیگر ومضافاً،

که  ورکنندوآنهاهم تص اگربه سیاست گذاران کلیدی کشورهم این تحلیل اشتباه منتقل شود» 

تولیدکنندگان  تحمیل کردن برعامه مردم و و کردن فشار های جدید برای وارد هنوزهم جا

احوال خیلی پیچیده  درمعرض اوضاع و می تواند می دهم کشور من هشدار وجود دارد،

 (20/4/10همان،) «تری قرارگیرد

 ،یحکومت تر باهوش تحلیل های اقتصاددانان   وحتی بررسی ها و بعبارتی همه ی شواهد

نظام  و .طی ده سال آینده را نشان می دهد (دستکم) چشم انداز ویران فرودستان جامعه

پیشاپیش  ناشی از این وضعیت، خیزش توده ای  برای مقابله با بحران زده سرمایه داری

غافل ازاینکه این بارخیزش مردم کارگرچنان  .آماده سازی خویش است و درپی تجهیز

سد نتوان  جلوی آنرا «فیل»و نه حتی با «اسب» که نه با بود خواهد رقدرتو پ   گسترده دامن

 !دکر
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بلکه  ،تحصیل کرده های بیکار با 33بار نه همچون سال حکومت کاپیتالیستی این بعبارتی،

حاشیه نشینان نیز و انکارگرتوده های انبوه به میدان آمدن : با چیزی دیگر مواجه خواهد شد

 میان جنبش های پ رقدرت کارگری از پیوند بعبارتی، یا !ب انقالبدژکوشهرها به عنوان 

هجوم   :مه چیز را بشورد و بروبدباخیزش های وسیع شهری که ه مدل مارکسی، نوع و

  !باستیل وار به قدرت سیاسی

 ،33وخیزش و اعتراض سال  75همه این ها وحتی علیرغم تجربه انقالب  وجود بالیکن 

کانون به این شهرها هستند که  هم نکرده که در جامعه معاصرایران،حزب مائوئیستی هنوز ف

ا شورش های دهقانی یا ارتش نه روستاها ب اصلی کشمکش های طبقاتی مبدل شده اند و

این  از غیر زیرا ایران جامعه ای سرمایه داریست و درجامعه ی سرمایه داری، .دهقانی

 .باشد نمی تواند

ایجاد ارتش دهقانی در میان  اجت غریبی همچنان درصددبه عبارتی حزب یادشده با سم

تکرار تجربه انقالب چین است غافل از اینکه در  و روستاییان در جهت محاصره شهرها

به عبارتی جنبش  .چین کامالً واضح بود که انقالب نمی تواند مرکز خود را در شهرها بیابد

زیرا وزن  ،(ونه بر کارگران شهری) ندانقالبی در چین ناگزیر بود که بر روستاییان تکیه ک

به مراتب کمتراز هر کشور  مخصوص طبقه کارگر چین نسبت به مجموعه جمعیت،

به همین  .بوده است 0105و  0147سرمایه داری و حتی بسیار کمتر از روسیه در سال 

گسترش  سبب بود که انقالب چین نه همچون دموکراسی پرولتری که از شهرهابه روستاها

 در .سرایت یافت قیام روستاییان پدیدار گردید که سپس به شهرها بلکه بمانند یابدمی 

 انجام رفرم ارضی سال  دیگر گونه است زیرابا وضعیت کامالً  صورتیکه در ایران،

تبدیل گردیده که مناسبات غالب ایران به جامعه ای  بدین سو، 74و لذا ازابتدای دهه 0400

حقیقتی است که حتی باچشم غیر مسلح نیز می توان آنرا  سرمایه داریست و این آن،بر

 :بیندازیم بدنیست نگاهی به آمارهای مربوطه نیز این وجود با .مشاهده نمود
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میلیون جمعیت کل کشور  40از  ،0447ایران در سال  برطبق گزارش مرکزآمار 

 .بیان می کندرا  74به  05میلیون نفر روستایی بوده که نسبت  03میلیون نفر شهری و 00

درسال  اما .درصد بیش از جمعیت شهری بوده است 0و به تعبیری جمعیت روستایی 

میلیون نفر روستایی بوده اند 24میلیون نفر شهری و 03میلیون نفر جمعیت کل  50، 0437

ور سوی رئیس جمه یا بر طبق آمار ارائه شده از .تغییر کرد  42 به 03و نسبتشان به 

 .میلیون آن کشاورز هستند 0 تا 7 میلیون خانواراست که20ایران دارای احمدی نژاد جامعه

 0407سهم اشتغال دربخش کشاورزی درسال » :مضافاً  (.24/04/10روزنامه شرق، )

سهم بخش کشاورزی .درصدبوده است 22325و  2430، 21به ترتیب  0437و  0457،

در  و درصد 27حدود  54در دهه  درصد، 44ناخالص ملی بیش از  درتولید 04دردهه 

سرانجام اینکه طبق گزارش  و .(4/5/14شرق،) «.درصداست 02کمتراز 34اواسط دهه 

 میلیون 20میلیون نفر،و  24جمعیت فعال کشور »(: 14مربوط به سال ) مرکزآمار ایران

شاغالن دربخش  مارتعداداساس این آ بر .صاد ایران وجود داردشغل دراقت 04و  هزار 013

 105هزارو  204بخش صنعت هفت میلیون و در ، 345هزارو  30میلیون و 0کشاورزی 

همین  .(24/5/14شرق،) «.نفراست 271هزارو  015میلیون و  04ودربخش خدمات 

هم اکنون  به گزارش مهر،»:تکرارمی شود واقعیت بطور روزانه درمطبوعات کشور

 رموقت وحداکث ،ورمیلیون نیروی کارکش 22کل قراردادهای کاری  درصد 14بیشتراز 

 نگرانی کارگران از امنیت شغلی نیروی کار و باعث افت شدید یک ساله است واین شرایط،

 (4/0/10همان،)«.شده است آینده شغلی خود

این  به آن معناست که اندازه ای، به چنین حّد و فروشندگان نیروی کار، آمارتعداد بله، 

 ! فئودالی است بیشتربه یک شوخی شبیه است نظریه که جامعه ایران نه سرمایه داری بلکه

-درهمین رابطه من درنوشته های پیشین خود در این باره صحبت کردم که چپ ایرانی

هم آنجا که پایدار بدون ارائه هیچ  .دارند« آمار درمانی» نیازبه -سوبژکتیویستهای ما
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در دوران  عودت دادن  واحدهای بزرگ اقتصادی به کارفرمایان خصوصی مدعی -آماری

 درمقاله) «راه کارگر»یا آنجا که جریان موسوم به ریاست جمهوری رفسنجانی شده بود؛

انحصارات » نماینده حکومت جمهوری اسالمی را( بقلم سارا محمود« خودکامه ویرانگر»

اما .نامیده اما نتوانسته بود حتی یکی ازآنها رادر سطح جامعه نشان دهد« خصوصیبزرگ 

می رود بطوری که وی با طرح این ادعاکه  یستی ازاین حرف ها فراترکار  حزب مائوئ

مرغ پخته را به قهقهه می  است،«نیمه مستعمره -نیمه فئودال» جامعه ای جامعه ایران،

 !اندازد

هیچ شباهتی  0475سال پیش ازاین یعنی درسال  47بنابراین الگوی انقالب ایران حتی در 

ایران، شورش های خارج از محدوده ی شهرها و سپس  75درانقالب  چه، .به چین نداشت

که آن نیزعمدتاً مربوط به ) اعتصابات کارگری با پیوند در گسترش آن به خود شهرها

و اینکه مسئله ی تعیین  .منجر به سرنگونی حکومت شاه شد ،(بود و نه روستاها شهرها

حتی چنان بود که متالشی  بویژه تعیین کنندگی تهران، کننده بودن شهر نسبت به روستا، و

موجب وادادگی و متواری شدن مدافعین وعّمال  آن  شدن ارکان حکومت شاه در پایتخت،

و  75انقالب .یا دستکم، مقاومت چندانی از آنها دیده نشد دردیگر شهرها و روستاها شد،

خشک مغزی  و اینان همچنان با نشد برای حزب مائوئیستی درس آموز اما نحوه وقوع آن،

که ) -10تازه اینکه ایران کنونی یعنی درسال  !عجیبی به الگوی چینی خویش چسبیده اند

محاصره شهرها ازطریق دهات ومبارزه »حزب مائوئیستی درآن نیز همچنان پیگیر تز

و زمان وقوع سال پیش  47درمقایسه با  -(است«فتح شهرها روستابه قصد مسلحانه از

رفته تر است و لذا نقش تعیین کنندگی شهرها نسبت به بسیار صنعتی تر و پیش ،75انقالب 

 .تردهات بسیار عیان

 بار دیگر این حقیقت پیش پا افتاده را نیز، 33جنبش های اعتراضی درسال  رخداد بعالوه،

و  این شهرها نه فئودالی، ازآنجائیکه جامعه ای سرمایه داریست و که درایران، ثابت کرد



41 
 

انگهی الگوی موردعالقه حزب و. ین کنندگی دارد و نه دهاتتعی بویژه تهران است که نقش

اینک حتی برای خود چین هم  ،«محاصره شهرها از طریق پیرامون»مائوئیستی یعنی

شهر پکن که با « تیان آن من» میدان مصداقی نداشته و خیزش توده های معترض در

 !انقالب آتی چین است شهری بودننشانگر  سرکوب خونین مواجه شد،

علت  نارضایتی انباشته شده تحت نظام سرمایه داری و براثر مصائب آن، خلص کالم،م

های اعتراضی مبتنی بر جغرافیای شهریست حتی اگربهانه بروز وفوران  خیزشالعلل این 

 مردم  استانبول علیه پروژه ی تخریب پارک گزی و در ترکیه، :آن متفاوت باشد و هست

 شهرها ت به اعتراض زدند وسپس این اعتراض به دیگردس «تقسیم»تغییر ساختار میدان

افزایش قیمت بلیط اتوبوس موجب خیزش مردم ابتدا در شهر  در برزیل، .سرایت کرد

تظاهرات خیابانی در ایروان به سبب افزایش قیمت  .سپس دیگر شهرها شد سائوپائولو و

 و شد ی معیشت آغازاعتراض علیه سخت با -بویژه در تونس و مصر -بهار عربی. برق بود

به عبارتی خیزش سال  .اعتراض به تقلب درانتخابات ریاست جمهوری با 33درایران سال 

حداقلی و  درایران درواقع شورش توده های ناراضی علیه محرومیت های زندگی   33

 یا .البته اعتراض به فقدان دموکراسیاجتماعی بوده است و -وخامت اوضاع اقتصادی

که زنجیره ای از هم ارزی ها  (اقتصادی و دموکراتیک) ای از خواسته هابعبارتی مجموعه 

 .زنجیره ای که مردم کارگر را به سوژه ی جمعی سیاسی تبدیل می کند را تشکیل می دهند،

ن فروشندگا :و بیک کالم اعتراض به این که بخش بزرگی از جمعیت به هیچ گرفته شده اند

این زمینه ) !«کوتاه دستان»،«حذف شدگان» بمثابهکارکن  مردم   بطورکلی و نیروی کار

ان چیزی بود که هم «رأی ما را پس بده»پوستی شعار مردم  مبنی بر زیر های پنهان و

و مهم تر از همه جنبش !(.نسبت به آن نابینا بودند -کوروش مدرسی -امثال حکمتیست ها

که داعیه دار  هم درآمریکااشغال وال استریت است که بمنزله شکستن قداست کاپیتالیسم آن 

این جنبش در واقع حقیقت عریانی را پیش روی مردم جهان گذاشت  چه، .آن است می باشد
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. مبنی بر اینکه وضعیت در کشور آمریکا آنگونه نیست که سردمداران آن ادعا می کنند

وانگهی برخورد خشن با معترضان توسط پلیس کشوری که ادعای صدور دموکراسی به 

بحران دموکراسی لیبرال را نیزعیان  ی دنیا را داشت عالوه بر بحران اقتصادی،همه جا

درصدی 0درصدی ها علیه  11»به دیگر سخن جنبش اشغال وال استریت یا جنبش  .کرد

نه فقط منجر به بی آبرو شدن سیستم آمریکایی شد بلکه تمامی تبلیغات بورژوازی در « ها

« پایان»یکه تازی لیبرالیسم و عروج انواع نظرات  باب زمین گیر شدن ابدی مارکسیسم و

در  پایان یافته است را که مدعی بودند مبارزه طبقاتی و دگرگونی و امر کلی و تاریخ،

از چنگ بورس بازان و بانک  جنبشی با این خواست که شهر را. معرض باد قرار داد

مرکزی پایان  به کار بانک» و با شعارهایی همچون -داران و دالالن خارج کند

وقتی  نام آنرا معامله تجاری می گذارند، وقتی ثروتمندان پول فقرا را می دزدند،»؛«دهیم

 ابود کنیم، وال استریت ران»؛«نام آن خشونت گذاشته میشود فقرا از خود دفاع می کنند،

 !«سرمایه داری درحال از بین بردن سیاره است»؛ «نابود کند پیش از آنکه دنیارا

علیه مناسبات سرمایه داریست برخاستن توده هاعلیه هژمونی مسلط ولذا  گویایمه این هاه

 آزاده و انسان های نجیب،عاشق، خود، به اراده ی آزاد   ما یعنی شرایطی که اجازه نمی دهد

تهران تا تل آویو به  آتن تا وال استریت از از لندن تا قاهره از بیک کالم، .مرفهی باشیم

 بعبارتی،. سرمایه تبدیل شده است با نیروهای انتزاعی قدرت وعرصه پیکار مردم 

شهرهایی که تاپیش ازاین جوالنگاه اعمال سیاست های دولتمردان کاپیتالیست بوده اندجنبش 

های خود انگیخته ی ضد سرمایه داری قابل اعتنایی راعرضه نموده و به میدان تمرین کنش 

 :ی ازسیاست استاین در واقع بیانگرنوع دیگر .بدل شده اند سیاست، جمعی مردم کارکن،

 .سیاست رهایی بخش که خواهان بدیل دموکراتیک وعادالنه هستند سیاست مردم کارگر،

ابخانه ها به واقعیت مارکس ازقفسه کت خیزش اندیشه های هگل و انگرجنبش ونش نیز،

  !به پهنه ی خیابانها عینی،
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امر فراگیر شدن -شبکه های ماهواره اینت وموبایل،اینتر -ین که تکنولوژیا مضافاً  و

بگونه ای که بزرگترین سلسله اعتراضات شهری  .راضات را شتابی عجیب بخشیده استاعت

 جنبش از این پس تو گویی انفجار یا بعبارتی، در برابر نظام سرمایه داری راایجاد کرده،

از این کشور و ردیگر،این شهر به شه از :می گیردشکلی فستیوالی به خود  های اعتراضی،

اینکه نیروی محرکه این خیزش های شهری عبارت است از کارگران  و .به آن دیگری

 در و) دانشجویان بی پولی که کار فصلی می کنند کارگران بیکار شده، قرارداد موقت،

کاهش بیمه های اجتماعی و  کسانی که از ،(ایران خیل عظیمی از فارغ التحصیالن بیکار

ش ساعات کار ناشی از بحران اقتصادی به تنگ آمده اند و به یک کالم مجموعه نیز افزای

نامیده  «پروکاریا»ه شدت افزایش یافته و دهه اخیرب بی ثباتی از طبقه کارگر که طی چند

بمعنی بی ثبات و پرخطر  precarusریشه واز به قرینه واژه کالسیک پرولتاریا و .میشود

 ( 20، نوام چامسکی، ص«سخیرجنبش ت».ک.ر) ساخته شده است

مبحث بسیارمهمی  ازدستاوردهای جنبش تسخیرازجمله این بود که باری دیگر ،بعالوه

سازماندهی غیرسلسله  خودگردانی، مدل های ممکن و عملی دموکراسی مردمی، درمورد

 . اعتصابات توده ای و کنترل کارگری دامن زد ،(، افقیتیاکمون وار) مراتبی

شهرت «جنبش تسخیر»که به  بسترشهرها سلسله اعتراض های مردمی در این وجودلیکن 

ها به این حقیقت پیش پاافتاده نیست که درجامعه  بازهم منجر به باور مائوئیست یافته است،

 .هستند که کانون مبارزه ی طبقاتی اند و نه روستاها این شهر ها ،(سرمایه داری)معاصر

دست  :هیچ آدم عاقلی نگفت ،پاریس درشهر کمونئی هنگام تالش برای برپا اینکه در و)

زاویه ی نظامی وسازمان دادن ارتش به مسئله بنگریم باز  بخواهیم از اگر» زیرا نگه دارید

 !( !«مسئله ی روستا طرح می شود

 به مثابه واقعیت، به عبارتی این انفجارهای فستیوالی شورش های شهری واین رخدادها

و کلیشه پرستی مائوئیستها را  نمی کند باز چشمان آدم متعصب را همانگونه که تابش نور،
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واینکه حزب مائوئیستی یگانه جریان بالنکیستی ایرانی نیست که جنبش  عالج نمی گرداند

جاروجنجال توخالی و مضحک   .های مبتنی برجغرافیای شهری را قویاً نادیده می گیرد

حزب شبه کمونیست حکمتیست ها  عقب افتاده های العالجی همچون کورش مدرسی و

درنگاه آنان خیزش های . بخاطر آورید را 33درهنگام تظاهرات واعتراضات خیابانی سال 

 بر شده از آنجایی که مستقیماً به مناسبات تولید مربوط نبوده یعنی درکارخانه و شهری یاد

 طبقاتی،) جنبش های رادیکالاساساً جزء  بستر تولید و ارزش اضافه انجام نمی شود،

بلکه حتی  مایه داری ندارندسر نبوده یعنی هیچ ربطی به ضدیت با (رهایی بخش  پرولتاریا

جنبش هایی ارتجاعی یعنی نوعی انحراف از مبارزه طبقاتی پرولتاریا محسوب  برعکس،

 !!می شوند

این بهترین راه برای پوشاندن ناتوانی چپ از درگیر شدن باچنین جنبشهایی است که  بله،

اینکه امثال مدرسی  و .فراهم می آورندپتانسیل دگرگونی های اجتماعی را بخشی ازیقیناً 

 مبارزات ناشی از آن، شده از سوی نظام سرمایه داری و که مصائب ایجاد متوجه نیستند

 .نیزمربوط اند( شهر) به فضای زندگی که به محیط کار برمی گردند همانقدر

گفتیم  .پرداخته شود به آن که باید اهمیتی وجود دارد با نکته ی درارتباط باهمین موضوع،

 از و تداوم می بخشد، و بازتولید کاپیتالیستی را زمینه سازی نموده و شهراز یکسو تولید

 سویی دیگر پتانسیلی واقعی ودائمی برای مبارزه ی ضدسرمایه داری در روح خود شهر

و میادین   پارک ها ،مردم جهان،درسراسر  درسال های گذشته و وازاینرو دارد وجود

ل دموکراتیک بر کنتر شهری را اشغال می کنند و خواستار تعریف مجدد  مفهوم شهر،

 حال باید متذکر شد .جایگاه ومنزلت افراد کارکن هستند نظردرمورد تجدید فضای شهری و

 هری،یا خیزش های اجتماعی ش و خیابان ها، میدان ها جنبش های افقی شهری برای تسخیر

متقابل با جنبش های کارگری در محیط  تأثیرکه درارتباط و  آنگاه حقیقتاً کارساز خواهد شد

یابعبارتی پیوند اعتصابات کارگری با جوش و خروشی که می  .کارخانه ها قرار گیرند
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 قدرت خیابانپیوند  .عمومی ودموکراتیک کند خواهد شهر را تبدیل به ارگانیسمی انسانی،

خیابان های »با« کارگران جهان متحد شوید» اتصال وهمبسته شدن شعار .صابقدرت اعتبا 

یعنی اعتصابات  «متقابل تأثیر».ثابه تالش های مختلف برای آزادیبم ،«جهان متحد شوید

نیز مکمل  نیروی انگیزاننده  و ق یاهمچون مشوّ  کارگری و نیز شورشهای شهری بتوانند

صابات کارگری قادراست جریان تولید،عرضه و بویژه اینکه اعت و یکدیگرعمل کنند

مصرف کاالها و خدمات را از کار بیاندازد و بیک کالم چرخه اقتصادی سرمایه داری را 

و اینکه یقیناً مبارزه ضدسرمایه داری نمی تواند با  .در قلب سیستم آن یعنی شهرها مختل کند

تحقق یابد و لذا جنبش رهایی جدا کردن مسائل مربوط به محیط کارازدیگر مشکالت جامعه 

شهروندی؛ -ی به صورت توأمان طبقاتیجز جنبشپرولتاریا نمی تواند چیز دیگری باشد به 

جنبشی که می باید برنوعی ائتالف آزاد وسیّال میان شکل های گوناگون نارضایتی 

صاب لیکن آنچه که اینک جاریست جایگزینی قدرت خیابان به جای قدرت اعت .استوارباشد

نشانگر ضعف بزرگ این وضعیت است و نمایانگر  این، و .نه درهم تنیدگی آنها ست، وا

نقش تاریخی خویش در رهبری مبارزات  (هنوز نمی تواند)ارگر نتوانسته وآنکه طبقه ک

شعارهایش آرزو های بخش های  طریق طرح برنامه و یعنی از کند توده های مردم را ایفا

 مثالً در) چراکه طبقه کارگر .یتالیستی را بهم پیوند بزندگوناگون معترضین به نظام کاپ

امضا در معرض شدید ترین  بویژه به سبب قرار دادهای موقت وسفید و ازیکسو (ایران

و از سوی دیگر فاقد حزب  ارعاب و سرکوب قرار داشته و لذا فاقد انسجام یافتگی است،

بش های خودجوش واعتراضی  و لذا قادر نیست که  جن ،پیشاهنگ و خط مشی انقالبی

خودفریب و بی  ،«شبه کمونیست» البته اگر این احزاب عدیده) جذب نماید به خود شهرها را

 وضعیتی که جامعه را به سویی خواهد!(. که نمی آوریم بو و خاصیت را به حساب نیاوریم،

یی خیزش های شهری و نیز جنبش های کارگری همچون میدان های نیرو که تحت آن، برد

که بنابر شرایط هستی اجتماعی خویش بشدت شارژ شده اند اما بی هدف و بی راستایند و لذا 

 .از بورژوازی بلوک جدیدی پرچم زیر درمستعد قرار گرفتن 
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 حزب کمونیست واقعی، یک یک جنبش کارگری  سوسیالیستی و به عبارتی درشرایط فقدان  

یعنی  .د شدنی دیگر از بورژازی خواهاین نارضایتی های سرگردان نهایتاً جذب جریان

می کوشداز یکسو با  مذهبی  بحران زده، -جریانی که در این وضعیت  سرمایه داری دولتی

همه مشکالت از این جا سرچشمه می گیرد که » کوبیدن بر طبل بازار آزاد و گفتن اینکه

دولتی » بسوی موضوع اذهان عمومی را «گلوی اقتصاد بر نمی دارد حکومت دست از

هزارپای فسادهای »،«های رانتی میلیاردر»،«آناختالس های کالن ناشی از و بودن اقتصاد

تکرارمی ت ایران که دائماً درمطبوعا مطالبی) ها«یقه طالئی»فسادهای مالی   ،«بزرگ مالی

 (آخوندها) رها را به گردن مذهبی بودن حکومتاز سوی دیگر  تقصی و منحرف کند، (شوند

خود  مناسبات یک حکومت لیبرال دمکراسی را ترسیم ولذا  ینسان چشم اندازدب بیندازد و

سرمایه داری در ایران نه فقط واینکه  .ا از گزند  یورش مردم دور بداردر سرمایه داری

که به گفته وزیر اقتصاد  چرا .همچنان دولتی است بلکه از پیش نیز دولتی تر شده است

بودجه  از درصد 12،05ودرسال »،«ولتی استان دایر درصداقتصاد 34» :دولت روحانی

 52این رقم به  14سال  کل کشوربه شرکت های وابسته به دولت اختصاص داده شده بود در

معاون  :بگزارش خبرگذاری مهر» واینکه .(27/1/12روزنامه شرق،)،«رسیده استدرصد

 054ایران درشاخص آزادی اقتصادی دربین  :معدن وتجارت گفت صنعت، وزیر

 یابهتر بگوئیم، سخنان، البته.(20/0/14همان،)«.قراردارد 003در جایگاه  کشورجهان،

سخنگوی  و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانیبعنوان  اسدهللا عسگراوالدی دل هایدرد  

به بهترین آنرا  مختلف رابطه بخش های ایران و وضعیت اقتصاد بخش خصوصی،

 : نحوتشریح می کند

 .که بیشترکارهای بزرگ اقتصادی در دست دولت است زآنجانشأت می گیرداغلب موانع ا»

دردست بخش  پنج درصد دولت، درصد دراختیار 34کل گردش اقتصادی کشورحدود از

صادرات غیرنفتی  توزیع، اقتصادی مانند ردگردش خ   از درصد 07حدود تنها خصولتی و
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 ازاینرو اربخش خصوصی است؛دراختی بقالی وامثال اینها مشاغل پیشه وری و سنتی و

 دولتی هستند بانک های بزرگ، .ندارد بخش خصوصی دراقتصاد کالن دخالت و راه ورود

 بودجه دولتی نیز دریای منابع ملی و انتشار اوراق قرضه واستفاده از وامکاناتی مانند

 ازنه  کند طرح بزرگی را اجرا بخش خصوصی بخواهد بنابراین اگر مختص دولت است،

 .نه توان اجرای کامل طرح های بزرگ را دارد یالت کافی برخوردار می شود وتسه

فعالیت اقتصادی برای بخش دولتی وخصوصی دومعنای متفاوت دارد  کار و ساز قوانین و

دراین شرایط اصل .برای بخش خصوصی بسیارناراحت کننده است فضای کسب وکار و

دولت باامکانات مالی  .بری بودانجام نشدمقام معظم ره نظرقانون و نیزآنگونه که مد 00

بخش خصوصی  اما ازضررهای تحریم خارج شود، فراوانی که دراختیار داردمی تواند

 .دراین مسئله بشدت آسیب پذیراست منابع محدودی دارد و

 .درعمل راهی برای این بخش بازنیست اما می زنند، فریاد بلند بخش خصوصی را همه جا

بخش های دولتی  ندارد، خصولتی وخصوصی رقابت عادالنه وجود بین بخش های دولتی،

تأمین اجتماعی  واماطلب بیمه  خصولتی هامالیات می دهند، کنند، یمالیات کامل پرداخت نم

تسویه  موعد سر درحالی که بخش خصوصی موظف است همه این وجوه را رانمی دهند؛

 (05/4/10شرق،) «.کند

ت کارگری افق سای.ک.ر)« تاریک مبارزه طبقاتی ه ب عدبمثاب گشتاوردمارکسیسم،»من در

راجع به هویت  آنچه  («بحرانتالش تئوریک برای پاسخگوئی به »ستون موسوم به روشن،

به سبب  سخن گفته ام لیکن دراینجا نیز نامیده می شود« خصولتی» (به طنز و) که درایران

 و-وضوع را از زاویه ای دیگربدنیست م شود روشنتربخش دولتی  آنکه رابطه میان آن و

 :بشنویم -لیکن مخالف سرمایه داری دولتی دانان بورژوا و زبان اقتصاد نیزاز البته اینبار
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چه حجم  اگر قانون اساسی می گذرد 00ابالغ سیاست های اصل  که از سالی 04در »

ازاین  ددرص 0235ماتنها ا نشان می دهد تومان را میلیارد 147هزارو  11رقم  واگذاری ها

نهادهای موسوم به شبه دولتی » :نیز (3/0/10اعتماد،) «.ذاری واقعی بوده استواگ عملکرد،

واگذاری ها که نگاه  به آمار .بوده اند (خصوصی) یکی ازموانع مهم عدم توفیق این بخش ها

پس نشان می  .درصدبیان شده است 0235به بخش خصوصی حدود  واگذاری واقعی کنیم،

امابرای این عدم توفیق  .دهد رشد نتوانسته است بخش خصوصی را ری هادهد که واگذا

دالیل آنست  به صورت بلوکی یکی از که واگذاری ها بخش خصوصی دالیلی ذکرمی شود

درسال های گذشته  .بلوکی راندهد به خرید که باعث شده توان بخش خصوصی اجازه ورود

دولتی  یل حاکمیت اقتصاددیگر به دل ازسوی .بلوکی بوده است عرضه ها درصد 17حدوداً 

صنایع مختلف درکشورشکل  و درسالهای گذشته بخش خصوصی توانمندی درزمینه ها

 حاکمیت به این موضوع، هادآگاهی ن و فقدان طرف تقاضا وجود نگرفته است وسوم اینکه با

که  اند ازجمله اشکاالتی این موارد .اقدام مؤثری برای رفع این نقیصه صورت نگرفته است

وقتی سهام .شبه دولتی ها جایگزین بخش خصوصی درخریدشرکت ها شوند باعث شدند

خردعرضه نمی شودوعمده عرضه هابه صورت بلوکی باشدوازطرفی هم بخش خصوصی 

توان اندک داشته باشد، مسلم است این شکل خصوصی سازی نمی تواندبه رشدبخش 

  (همان) «.خصوصی منجر شود

 .ودمانبازگردیم به بحث خ

امابدون وجودیک رهبری   اگرچه توده های مردم سرمنشاء هرنوع تغییر و پیشرفت هستند

به عبارتی  .پیش شرط های گسست عمیق ازنظام سرمایه داری فراهم نخواهدشد رادیکال،

طبیعتاًجنبش  و که مسلماً  -«رأی ما راپس بده» جنبش هایی از قبیل فقدان حزب پیشاهنگ،

را فاقد  -است(طبقاتی) تفسیرواقعی به دوراز ی برآگاهی بی واسطه وهای اعتراضی مبتن

رهبری و لذا ناتوان از فهرست نمودن اصول و خواسته هایش ساخته است و بنابراین ناتوان 
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بمنزله فقدان تبلیغات  بو یژه فقدان حزب، .یک اعتراض صرف فراتر رفته شود ازاینکه از

یعنی  ی نیست بجز اشاعه ی یک ادراک سراسری؛انقالبی است و تبلیغات انقالبی چیز

و  (فرهنگی وغیره سیاسی، اقتصادی،) ه روابط طبقاتی درهرسطح از جامعهادراک ازهم

توضیح رابطه هر  عریف از جامعه به مثابه یک کلیت،خصوصاً در سطح دولت؛ ارائه ت

 دولت و با قشرها طبقات و تمامبرجسته ساختن عرصه مناسبات  با کلیت؛ مسئله ی جزیی

 .مقابل چشم مردم کارگر طبقات با یکدیگر در تمامدستگاه حاکمه یعنی عرصه مناسبات 

آزاد سازی مردم  فرایند خودیعنی در -حزب کمونیست واقعی دراینجا وجود بیک کالم،

می توانست از یکسو نقش الهام بخش را ایفاکند و از سوی دیگر به امر  -کارگر

فقدان حزب کمونیست به بنابراین . ده های کارگر یاری رساندخودسازماندهی شورایی تو

مناسبات سرمایه داری  معنی آنست که امکان رادیکالیزه شدن جنبش و گسست عمیق  آن از

بش درشرایط تفرقه ی شدید در میان جن ،(وهمان گونه که گفتم) بعبارتی و .حاکم فراهم نشود

این فرصت برای  ،سوسیالیستیش کارگری  برای یک جنب چپ و نهایتاً فقدان چشم انداز

مذهبی »و اقتصاد «دولتی بودن  »برسر کاسه وکوزه هارا بورژوازی لیبرال فراهم گشته تا

 بحران جهانی و ذاتی آنرا و تطهیر را مناسبات سرمایه داریحکومت بشکند و « بودن  

  مطبوعات یومیه ائم دربعنوان مثال به این نکته که اقتصاددانان لیبرال بطور د .کتمان نماید

آمارهای رسمی »:توجه کنید و بر سرآن جاروجنجال براه انداخته اند، نندایران منعکس می ک

 ۀچنین پدید .تعداد شاغالن کشورتقریباً ثابت مانده است 0414تا 0430سال  از نشان میدهند

دالر پول به  تکان دهنده ای درحالی رخ داده که دراین دوره چیزی نزدیک به هزار میلیارد

به یمن اقتصاددولتی نفتی »:ینکهوا (21/3/14روزنامه شرق،)«.این اقتصاد تزریق شده است

جزخلق یک طبقه قلیل  میلیارد دالر درآمد، بیش ازیک هزار کارکردهای دولت ها، ژک و

کشور  تباهی اقتصاد مردم و از درصد 14شدن حداقل  فقیرتر و رانتی، ثروتمند سوپر

 (5/0/10همان،)«.اشته استدستاوردی ند
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کمپین نخریدن خودروهای »برای سوارشدن برموج موسوم به لیبرالها نیز تالش اخیر

صدای »درمقاله -اقتصاددان لیبرال -چراکه حسین حقگو .ازهمین دست است «داخلی

مردم ازقیمت  یرضایتناکوشیده است تا  (07/0/10شرق،) «اعتراضی بانشانه های وفاداری

بطورکلی،دولتی  و) هامالکیت  خودروسازی بسوی دولتی بودن   دروهای داخلی راکیفیت خو و

اعتراضی  کمپین نخریدن خوروی ایرانی نماد» :او می نویسد. سوق دهد (بودن  اقتصادایران

حتی بنگاههای  کنندگان نیز اقتصادی که تولید جامعه به ناکارآمدی اقتصاد دولتی است؛

 «.شد قربانی آن خواهند اما ه دیرتراقتصادی بزرگ انحصاری  اگرچ

که گویاخودروسازی  حسین حقگوچنان سخن می گوید نگونه که مشاهده می گرددهما

 بحران نبوده و دچار نه هرگز نه اینک و (غیرسرمایه داری دولتی) درسیستم های لیبرالی

 !دکننده ی یکچنین بحران هایی استدولتی است که ایجا نیست بلکه فقط اقتصاد

در ایران صرفاً  که دولتی بودن اقتصاد بارتی وی می کوشد براین حقیقت پرده بکشدبع

به این دلیل ساده که بحران . بحران کنونی است ونه علت اصلی آن ۀکنند عامل تشدید

نه کارخا ها وکف  هردو است یعنی پارکینگ «بحران  فروش» وسازی ایران درواقعخودر

واینکه این  .بی آنکه خریداری برای آنهایافت شود ستوایرانخودرو وسایپا مملو از خودر

خودروسازی نیست بلکه  بهیچوجه مخصوص   -نبودخریدار لبریزشدن انبارها و -وضعیت

واین همان جلوه ی اساسی بحرانهای سرمایه داری  حوزه های گوناگونی را دربرگرفته

 و-بکالمی دیگر .بود اندنی نتوثنیز ازآن مست (همچون ایران) است که سرمایه داری دولتی

بحران   درصد از 24حداکثر -نمودکنند وا برخالف آنچه که امثال حسین حقگو می خواهند

دیگربه سبب  درصد   34پین یادشده ومربوط به کم که خودروسازان دچارآن گشته اند فروش

 کارگران نفت، چراکه .بی پولی عمومی مصرف کنندگان محصوالت این دوکمپانی است

 و ،مقایسه بادیگرکارگران کشور اندکی درآمدشان بهتراست سازی وغیره که درخودرو

کارمندان وارتشیان  جزء ومن حیث المجموع آن بخش ازجمعیت  پرستاران، نیزمعلمان،



51 
 

مدشان کفاف زندگی روزمره شان اینک درآ خودروهای داخلی بوده اند، ایران که خریدار

 !میلیونی 04یا  44به خریدخودرو  چه رسد ،دهدنمی نیزرا

توحش سرمایه داری است  بن بست ناشی از آنچه که درایران کنونی حقیقتاً واقع شده، بله،

می  ساختن برخی دیگر، مخفی با انگشت گذاشتن بر روی برخی واقعیت ها و لیکن لیبرالها

ی را بعنوان مسبب بحران شدید وهمه جانبه کنون «آخوندیسم»نیز  و «دولتیاقتصاد » دنکوش

 هابدینسان برموج آتی خیزش توده  د ونسرمایه داری را مبرا ساز نظام نموده و قلمداد

 !دنسوارشو

دانست که طبقه بورژوازی هرکشور همواره دارای چندین نیروی ذخیره سیاسی  مضافاً باید

حتی  لیبرالها و کروبی گرفته تا درایران کنونی ازموسوی و. برای مدیریت بحران است

بیکباره  ممکن است( ایرج آذرین شاید فدائیان اکثریت و حزب توده و) رمیستهارف-سوسیال

  !کنندمدیریت بحران  سعی در ،«دولت ائتالفی»یلکتش بایا  مستقالً و و صحنه شوند وارد

از اعتصاب و تظاهرات عمومی تا قیام »بنابراین ردیه حزب مائوئیستی بر نظریه .بگذریم

محاصره شهرها از » مشی نسبت به خط و پیگیری او ،«ودت که باید پیموده شراهی اس

نشانگر آنست که  در جوامع سرمایه داری، (دالی بلکهنه صرفاً در جوامع فئو)،«سوی دهات

نشانگر آنست که  یابعبارتی دقیقتر، .درحرف است و نه بیشتر ایشان به مارکسیسم تنها تعهد

 جنبش کارگریه برای تحقق انقالب بر ک از نظر اینان مارکسیسم چیز خوبی است بجزآنجا

مارکسیسم چیز خوبیست  بله، !شهرینیز بجز تاکیدش برشورش و قیام  و تکیه می کند؛

شیری که دالک قزوینی به نقل موالنا برکتف پهلوان قزوینی  مشروط به اینکه همچون

 !«اشکم سر و م وشیر بی د  » :خالکوبی کرد، درنظرگرفته شود

چنین »و نمی توانند سیاسی شوند ،(بطورکلی کارگران و) کارگریاگرجنبش  بعبارتی،

 آنگاه ایجاد سازمان  ،«متولد نمی شود مار کبوتر، تخم   درون از .یزی ممکن نیستچ
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 !کاری عبث بوده است کارگری از سوی مارکس، انترناسیونال

 !می کنند «تصحیح»اینچنین است که مائوئیستها مارکس را بله،

 طبقهپرولتاریاعلیه  طبقهیکه مبارزه برای سوسیالیسم درحقیقت مبارزه آنجائ از بیک سخن،

مجرای  از لذا آن فقط می تواند ،!(نه مبارزه ی حزب علیه دولت و) بورژوازی است

تصابات عمومی بعنوان براهمیت اع اینکه حتی باکونین نیز و .اعتصابات توده ای گذرکند

 :نوشت و اجتماعی واقف بود مقدمه ی انقالب

با این حال اعتصاب الزم  اما هراعتصابی چه به روز کارگران می آوَرد؟ کیست که نداند»

به  توده ها را واقع اعتصاب به حدی واجب است که بدون آن محال است بشود در .است

 اعتصاب شور .متشکل کرد ممکن نیست که آنان را وهمین طور مبارزه ی اجتماعی کشاند

 وقتی چنین انگیزه ای با ...میکند ب هرکارگری آرمیده بیدارکه دراعماق قل اانقالب ر

 تبلیغ آرمان های انقالبی اجتماعی کاری سهل خواهد ...مبارزات اقتصادی تحریک شوند

تک تک اعتصاب ...صادق ترین نمودسرشت مردمند ناب ترین و که این آرمان ها چرا .بود

بین طبقه ی بورژوا و توده  وجودمازاین حیث که شکاف  به نوبه ی خود ارزشمندند ها

سیاسی  نفوذ برای برحذر داشتن کارگران از ...ناگذشتنی می نمایند هاراهرچه عمیق ترو

آنارشیسم جمع  باکونین و»بنقل از)«.ندارد بورژوازی ابزاری بهترازاعتصاب وجود

 (017،برایان موریس،ص«گرا

 برجسته سازی افراطی نقش پیشاهنگ از سوی مائوئیستها

اکثریت کمونیست های »: در توضیح بیشتر دیدگاهش می افزاید «پرنده نوپرواز» نویسنده

درک غلطی از  (خط چریکها بودند یعنی کسانی که مخالف خط حزب توده و) خط سه

ادامه تکامل جنبش های توده ای  آنها مبارزه مسلحانه را .مبارزه مسلحانه توده ای داشتند

 در (حزب) به نقش تعیین کننده عامل ذهنی و. عالی تر می دیدندازاشکال پایین تربه اشکال 
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 آنها شرایط عینی آغاز و توسعه جنگ خلق را .براه اندازی مبارزه مسلحانه کم بها می دادند

شدت یکسانی  درتمامی کشورحدت و هرچند شرایطی که غالباً وجود دارد نادیده می گرفتند،

ازعریان و حاد شدن تضاد ها یا به  به بعد حانه راآنها امکان  شروع مبارزه مسل .ندارد

  وجود داشتن توان تشکیالتی، درنتیجه با .بحران های انقالبی سراسری مشروط می کردند

از فرصت های انقالبی موجود برای آغاز جنگ خلق سود نمی جستند و عمالً دنباله رو 

مبارزه مسالمت آمیز  ای از و در انتظار گذر جنبش های توده جنبش های توده ای می شدند

 (200و204ص)« .به قهرآمیز وقت تلف می کردند

 مشاهده می کنیم، حزب مائوئیستی را آنارشیستی ن تفکردر اینجا بواقع خالصه ای ازهما

 !بزک تئوریک شده است بطریقی، که

یطی شرا») برای انقالب مهیّاست بطور دائمبه عبارتی اینان می پندارند که شرایط اجتماعی 

به سبب فقدان  تنها بوقوع نمی پیوندد (انقالب) و اگر چنین رخدادی ،(«که غالباً وجود دارد

 !! بس خیزاننده یعنی پیشاهنگ است و عامل بپا یا قصور  

بمحض بحرکت درآمدن خودشان، بمحض آنکه مبارزه را  بدین سان آنان تصور می کردند

برافروختن جرقه ای برای شعله ور » خلق نیز به صحنه خواهد آمدهمچون شروع کنند،

طبیعی است عموماً نیروی »:اینکه یا و (03ص«پرنده نو پرواز») «کردن قیام توده ها

خالف جریان  ابتدا کوچک است و برای جذب توده ها باید آغازگر مبارزه مسلحانه در

 غلط   کامالً  که بیان دیگریست ازهمان مضمون قدیمی و (204همان،ص)«.حرکت کند

 !  «موتور کوچک، موتور بزرگ را به حرکت درخواهد آورد»

می  )!(«قیام»که حزب مائوئیستی با یک نیروی کوچک صد نفره دست به اینگونه بود بله،

با بسیج  به قوای مسلح سربداران ایران بپیوندید تا بپا خیزید و»:که مردم میخواهد از و زند

 اسر ایران را به میدان جنگ آزادی بااستبدادو به پا کردن سپاهی عظیم همه مازندران و سر
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به امید پیروزی حتمی و »:وعده میدهد و (7) «.گردانیم آزاد میهن عزیز مان را تبدیل کنیم و

 (0).«زود آینده

کارگران و  بعبارتی،! امارهبران حزب مائوئیستی خیلی زود ازاین خواب شیرین پریدند

انقالب  ،در جوامع سرمایه داری همچون ایرانکه  توده های مردم به آنان ملحق نشدند چرا

تاریخ برهمه ی کوشش های خودسرانه که به عمل  و ود،از این طریق،اساساً رخ ندادنی ب

 ! می زند پوزخند مسیرهای نامربوط بیندازد، آن را به زور در تا می آید

راده کند و ساز لحظه که ا هر گمان می کرد این خیالبافی تمام عیارآنارشیستی ،بدیگر سخن

اینکه کارگران  بعبارتی، .می رقصد ویبه ساز  واقعیت برخالف میل خویش، د،بدست گیر

افتاده ای بود  حقیقت پیش پا همانا زحمتکشان به اراده ی هیچ کس دست به قیام نمی زنند و

که شعورآرمانگرایان رمانتیک به آن وقوف نداشته و بالطبع در محاسبات شان وارد نشده 

که انرژی سازمانش راسبکسرانه برای تحقق  تازه می فهمد ،حزب مائوئیستیوبدینسان  .دبو

جرقه بر  از اما آن انتظاری که ما» :بقول نویسنده مذکور یا ،امرناممکن به باد داده است

قیام ما » :یا به عبارتی (024ص«پروازپرنده نو») «.انبار باروت زدن داشتیم برآورده نشد

قیام آمل به حریقی که می  .آن انتظارداشتیم تحقق نیافت ه ازکه اهدافی ک چرا شکست خورد

نمی توان به مردم  در اثبات این حقیقت که انقالب را. ](044ص همان،) «.خواستیم بدل نشد

 تر و نیرومندترسازمان مجاهدین بسیار پ رتعداد تحمیل کرد دیدیم که حتی حرکت مشابه اما

از طریق نیرو که  پنج هزار بیش از با 0405 در دوم مرداد «فروغ جاویدان»موسوم به

باز هم مردم را جلب نکرد و به  ،حمایت می شد -تانک وزره پوش -سالح های سنگین

 حکومت،و گذاشت، «فروغ جاویدان» دین نام آنراعملیاتی که سازمان مجاه) !شد منهزمسهولت 

 [. (نامید« مرصاد» آنراعملیات سرکوب  

بعبارتی اراده گرایان  افراطی و  !بود نخواهد هیچ گاه بدون کفاره نبوده و «راییاراده گ» اما

الجرم به تفریط  دستگیری های وسیع  متعاقب آن، پس از شکست محتوم شان و خودسر،
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در شرح دادگاهی که به محاکمه مائوئیستها  «پرنده نوپرواز» بطوری که .خواهند افتاد

 :دصادقانه می نویس پرداخته بود،

نکرد برخی به صراحت گفتند کمونیسم  از کمونیسم دفاع  تا آنجاکه می دانیم کسی آشکارا»

آن دادگاه  کسی به افشای رژیم جمهوری اسالمی و برخی سکوت کردند، شکست خورده،

برخی ازدادن  قرون وسطایی و فشارها و شکنجه هایی که بر آنان روا شده بود، دست نزد،

ار سازمانی سرباز زدند و برخی دیگر پاره ای ازاطالعات خود را اسر هرگونه اطالعات و

 سیاسی سازمان و-ازمواضع ایدئولوژیک در مجموع می توان گفت کسی بدفاع  .بیان کردند

 (053ص)«.مشخصاً قیام سربداران بر نخاست

 و به یأس وانکار بدل شد، و بعبارتی تب  تند مائوئیستها بدین سان به سرعت فروکش کرد

 !یزی به جز سرافکندگی به بار نیاوردچ

ی «اراده»آوانتوریستها جامعه را ماده ی نرم و قابل انعطافی می انگارند که ازطریق ،بله

در این  که اگر ابراین باورند آنه !به آن تحمیل کرد ان شکل دلخواه رابه زور می تو آنان و

و بدینسان است که حقیقت  ،است «فقدان اراده پیشاهنگ» تغییری نیست فقط به سبب لحظه،

دراوج سرکوب واختناق ولذاعقب نشینی یعنی  01/40/0400به تاریخ  075در شماره 

 مردم آماده هرگونه جانبازی برای حفظ دست آوردهای انقالب خویش،»: می نویسد ،جنبش

 و برهم زدن بساط سلطنت جدیدند و این جنبش انقالبی و کمونیستی است که می بایست

 (271،ص«پرنده نوپرواز»بنقل از) !«.وضعیت خود را روشن کند (و) نشان دهد ار (خود)

این ارزیابی خویش درمائوئیست ها  ی نگذشت تا معلوم شودچیز (همانگونه که گفتم) لیکن

 !کودکانه را در دل می پروراندند اوهامیمرتکب اشتباه هولناکی شده و 

ی مائوئیستها هیچ ربطی به سوسیالیسم علیرغم ادعا بافته، این تئوری کژ مخلص کالم،

 «سوژه» پرولتاریارانه ایرانی،ی «نارونیکها -سوسیال»بعبارتی  .اردانگلس ند مارکس و
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بوی باروت و صدای تفنگ روشنفکران با که باید می بینند (مادیت) «ابژه» بلکه (خالقیت)

و اینکه در  !درآیند به حرکت می دانند، «سوژه ی انقالبی» تنها خودشان را و نخبگانی که

 تاریخ معاصر هرگاه که جنبش کارگری و توده ای به سرازیری افت و رکود فرومی غلتد،

شرایطی که به شکلگیری و وقوع  و می شود وقتی که جلوی هر حرکت متعارفی مسدود

احساس درماندگی  ها آوانتوریست ندارد، وجود شودبش های کارگری و توده ای منجر میجن

چنین وضعیتی است که این مبارزین رمانتیک در هیئت  درست در و یی می کنندبی معنا و

البته تحت این نیّت معصومانه که باید در نبردهای جدا  ظاهر میشوند، «سربدار» و «فدایی»

در  مبارزه را به مردم امید بخشند و پرچم تا رابمیرانند خود از آنان، «وکالت» از مردم و به

همین است که از طریق  (ها و عموم آوانتوریست) تفکرگروه مائوئیستی !نگاه دارند اهتزاز

 :بیان می شود «پرنده نوپرواز»نویسنده کتاب 

رهم د قیام سربداران نگذاشت که پرولتاریای بین المللی با جنبش کمونیستی منکوب و»

ت حرار خبر قیام آمل به همه کمونیست های جهان شورو .شکسته ای درایران روبرو شود

یانباری برای کل شکست بدون مبارزه مسلماً تأثیرات روحی ز»:واینکه (205ص) !«.بخشید

همه می دانستند »:لذا (27ص)!«.داشت و مشخصاً نسل آتی کمونیست ها طبقه کارگر مردم،

 وعمیقاً به اهمیت تاریخی آن باور پای جان می روند تا خونین و که به سوی یک نبرد

سربداران در آن روز فشرده و تجلی خشم فروخورده مردم »:هچرا ک (040ص)!«.داشتند

  (004ص)!«.بودند

همچون )تشکل های کارگری دورانی است که طی آن، 0404-00سال های  مخلص کالم،

جنبش توده ای ترکمن  ،(نیزاتحادیه های کارگری تازه تأسیس و شوراهای کارخانه ها

به یک کالم مجموعه ای از نهال های  احزاب چپ و و جنبش دانشجویی  وکردستان، صحرا

یکی پس از دیگری در زیر  دموکراتیک که هنوز بی بنیه و ضعیف بودند، انقالبی و
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و این همان  .در هم شکسته و نقش بر زمین می شدند ،ضربات حکومت کاپیتالیستی نوپدید

 !یرندبپذ آنرا واقعیتی بود که روشنفکران آوانتوریست نمی خواستند

 گر شکست انقالب و فروکش نمودن جنبش های خود انگیخته ی کارگران وبکالمی دی

مغاکی ژرف پدیدارساخت  میان آرزوهای روشنفکران آوانتوریست و واقعیت، زحمتکشان،

در واقع همان دامی بود که بخشی از چپ  با این وضعیت،« برخورد هیجانی کاذب» و

تفکرات چریکیسم  رکس و انگلس بلکه باانقالبی در ایران که اساساً نه با اندیشه های ما

 . پرورش یافته بودرا بخودفرا می خواند

 و دعوت می نماید به فداکارانه ترین مبارزه ها جداگانه را لذا اینکه حزب مائوئیستی افراد

حتی هیستریک است  واکنشی احساسی  و واقع  در این چنین با سر به سوی مرگ می تازد،

این یک خشم اجتماعی و بنابراین خشمی واقعی نیست بلکه  .نایرا به شکست انقالب در

جنبش  .ابراز زور به چهره زده است خشمی ناامید و ناتوان است که نقاب  قدرتمندی و

ونشانگر یأس ناشی از  نوعی اعتراف ضمنی به ناتوانی است؛ -این قبیل از و -سربداران

بیش از حد  ه مردم و انقالب،ب نگرش آنارشیستها درساده ترین بیان، و .فلج شدگی

 :و به قول لوکزامبورگ احساساتی و بی ریشه است،

: وجود دارد «انقالبی»به عنوان مفروضات اندیشه ورزی  برای آنارشیست فقط دوچیز»

دوم اشتیاق و شهامت برای رهانیدن انسان از دره اشک و آه سرمایه داری  نخست تخیل و

 (240،ص«...گزیده ها»، «یاسی و اتحادیه های کارگریحزب س اعتصاب توده ای،»)« .موجود

« روح رومانتیک»و« جان زیبا»که مفهوم هگلی  ،«میل به بی واسطگی»بسخنی دیگر

 آگاهی تاریخی، از گریز ه ناشکیبایی،ازجمل. مصادیق بسیاری دارد نمونه اعالی آن است،

ناممکن شدن هر گونه  زعمل زدگی  برخاسته ا همه مهمتر، از ناتوانی از تحلیل مشخص و

عمل که هیچ کاری -کنش  ناب یاعمل  بی واسطه پرش به درون عمل، لیکن، .عمل  متعارف
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روشنفکر انقالبی را  -لحاظ نمی کند آن را اساساً  و ناخوشایند موجود ندارد و به شرایط  بد

 ا نوعیب با عملگرایی خام و عقیم، اینجا در چه، .مرض  بی تأثیری عالج نخواهد کرداز 

فعالیت وعاملیت  سیاسی  خویش  مواجهیم که می خواهد «فعالیت کاذب» یا «شبه فعالیت»

فقدان فعالیت مبارزاتی  یا رکود یا به عبارتی، کارگران سازد، جمعی   راجایگزین کنش  

 این گونه است که یک گروه کوچک و .دبا اکتیویسم  افراطی خویش جبران نمای کارگران را،

گویی  .(35ص«پرنده نو پرواز»)«جو سیاسی را برگردانیم» که میم می گیرندتص (صدنفره)

اجبار   مستقل ازهر گونه الزام و اراده ی آزاد و اختیاری رهبری سازمان مائوئیستی،

 !ابتکار عمل قطعی را بدست گیرد می تواند ،(شرایط اجتماعی)ابژکتیو

 !اما زهی گمان پروری های کودکانه

نه بعنوان نتیجه ی  حزب مائوئیستی پیدایش وضعیت انقالبی در جامعه، به عبارتی از دید

یعنی پیامد  محسوب میشد «پیشگامان» ، بل پیامدحرکتعمل جمعی کارگران و زحمتکشان

 : واین همان رویکرد نادرستی است که انگلس علیه آن می نویسد! خودشحرکت 

ب هایی که به دست اقلیت های روزگار انقال وغافلگیرکننده، زمان حمله های برق آسا»

جایی که  .آگاهی انجام پذیرد سپری شده است رأس توده های بی بهره از آگاه در کوچک و

آن  در باید خود توده ها مسئله بر سر دگرگونی ساختمان تمام عیار سازمان اجتماعی است،

که برای چه  و بدانند خود باید مسئله مورد نظر را دریافته باشند، داشته باشند، حضور

 («مقدمه مبارزه طبقاتی درفرانسه») «.چیزی با جان و دل می جنگند

 : ولوکزامبورگ نیز در همین راستا می افزاید

هرجنبه آن  جنبش سوسیال دموکراتیک نخستین جنبش در تاریخ جوامع طبقاتی است که در»

 .مستقیم توده هااستوار است و کنش مستقل  در کل بر سازمان و و



59 
 

از جنبش های قدیمی تر  سازمان کامالً متفاوتی را ل دموکراسی به این معناسوسیا

مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی ») «.بالنکیستی ایجاد می کند -ژاکوبنی سوسیالیستی مانند

 (404ص...گزیده هایی» ،«سانترالیسم و دموکراسی -روسیه

درشکل  (والجرم) در محتوا بلکهاینها همه به این معناست که انقالب سوسیالیستی نه فقط  

متفاوت  در محتوا .متفاوت است  و بویژه انقالب بورژوایی انقالبات پیشین بشری از نیز

 صدد جایگزین نوع قبلی کند بلکه در است زیرا بنا نیست که نوع تازه ای از استثمار را

در »اوت است زیرادر شکل نیز متف .است تا بساط استثمار انسان از انسان را به کلی برچیند

 .«است مستقیم توده ها استوار کنش مستقل و کل تکامل آن برسازمان و در هر جنبه ی آن و

 .بالنکیستی است -دقیقاً همان آرای ژاکوبنی لذا هر نگرشی به جز این،

  !انقالببه  آوانتوریستها ی فانتزی گونه رویکرد

در اینست که آنان  و انگلس رکسنسبت به آرای ما بیگانگی آوانتوریستها لیکن دوری و

 !پیشاهنگ است که می آموزد باید علیه سرمایه داری مبارزه کند از پرولتاریا گمان می کنند

است که  خود هستی پرولتاریا در شرایط سرمایه داریکه غافلند از این(ها آوانتوریست)آنها 

نتیک متوجه نیستند انقالبیون روما بعبارتی .این طبقه را به سوی مبارزه سوق می دهد

زشتی های دنیای کنونی  بی عدالتی و به سبب وجود و «اخالقی» سوسیالیسم چیزی صرفاً 

سوسیالیسم یک  حتی خودطبقه کارگر نیست؛ وعزم راسخ انقالبی حزب پیشاهنگ و یا

نیست  «بیرون از واقعیت» اخالقی یک آرزوی صرف و یک خواستن وظیفه وار آرمان،

سوسیالیسم بلکه  پدید آید؛ از مردمان که روشنفکراند ذهن تنی چند در هاچیزی که تن همانند

دراین می یابد که انباشت سرمایه داری از  پایه مستحکم ضرورت تاریخی وعینی اش را

نیز  ادواری و بطور فروپاشی،مکانیسم بحران و لذا وده ومحدودیت اقتصادی برخوردار ب

 :ه قول لوکزامبورگیاب ،بازآوری می کندرا خودش ناگزیر، 
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تکامل مبارزه طبقاتی پرولتاریا کشف این نکته بود که آغازگاه  در بزرگ ترین دستاورد»

 در نتیجه، .سرمایه داری نهفته استجامعه  مناسبات اقتصادیتحقق سوسیالیسم در خود  

ضرورتی که بشر هزاران سال رؤیایش را در سر داشت به  «ایده الی» سوسیالیسم از

  (240ص«...گزیده ها»،«اصالح یاانقالب اجتماعی») «.بدل شد تاریخی

 در که ،بیان می دارد حرف رزا اینست که مارکس بدینسان منطقی را کشف و به بیان دیگر،

 .جامعه سرمایه داری است در برسازنده ی کنش های خودانگیخته ی مردم کارگر واقع،

اتحاد »رفرمیست هایی چون -سوسیالایران وهم  04هم آوانتوریست های ابتدای دههلیکن 

چیزی  که بازتولید مکانیزم بحران، دارند براین پیش فرض غلط اتکا «سوسیالیستی کارگری

هردو آنها تحلیل مارکس از کارکرد شیوه تولید  .نیست که ذاتی نظام سرمایه داری باشد

 صلت موقتی واز اینرو خ و سرمایه داری و توسعه ی آنرا فهم نکرده ویا قبول ندارند،

حتی -یعنی این حقیقت که سرمایه داری تشخیص نمی دهند؛ را «آرامش موجود» صوری

گرایشات  تامجدداً  کشید چندان طول نخواهد -ل سرمایه داری دولتی همچون ایرانتحت شک

 .بطور انکار ناپذیری آشکار سازد را فروپاشی عمل کننده ی بحران و

وقتی  ه وقتی بحران سیستم کاپیتالیستی شدید نیست،بسخنی دیگراین کامالً طبیعی است ک

درشکل بالقوه  تنها نیز سرشت انقالبی طبقه کارگر شده است، ثبات اجتماعی خفیفی ایجاد

تکالیف  تاریخی ای  وزآگاهی نسبت به موقعیت طبقاتی اش بگونه ای که حتی ا دارد وجود

یستد و آرمان هایش را با طبقات باز می ا هستی خویش ناچار به انجام آنهاست،که بنابر 

 یعنی سوسیالیست درحرف،) «رفرمیست -سوسیال»دراین حال .دهدحاکم وفق می 

ایرج آذرین ) نرا تئوریزه می کندآ و شود ملحق می «وفق دادن» به این (ورفرمیست درعمل

های انقالبی به واسطه ی بیگانگی شان  لیکن آوانتوریست ،(«نپ دراپوزیسیون»تئوریو 

منطق تشکیل دهنده ی کنش های  چیزی از اینکه و بت به سوسیالیسم مارکس و انگلسنس

 روحیه ی خرده بورژوایی و و نیز به سبب ،توده ای درجامعه سرمایه داری فهم نمی کنند
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نیز مجال دادن به اینکه خود توده های  بجای سعی در آگاه گری و نابردباری اندوهبارشان،

اینان انقالب  .گروه کوچک خویش رابه طغیان می کشانند زند،کارگری به مبارزه بر خی

امری نهفته در صورتیکه انقالب  در تلقی می کنند، «میل شئ بیرونی بر وضعیتتح»را

 .خود  وضعیت و هستی کارگران است

نه  ستم و استثمارسرمایه داری هستند، توده های زحمتکش که مورد به عبارتی کارگران و

 و نه حتی به سبب مستقردر کوه و جنگل، («نخبگان»)نگ روشنفکران تف و صدای تیر با

به سبب وضعیت طبقاتی خودشان در بلکه  به دست روشنفکران انقالبی، «تربیت یافتن»

دست به مبارزه می  ،می دارد انگیخته وا جامعه سرمایه داری که آنان رابه کنش های خود

ظاهر می شود و  بحران ها  در زمان بروزمعموالً  اینکه جنبش انقالبی توده ای، و .زنند

و این بدان معناست که  .چند حوزه اساسی فرو می ریزد زمانی که نظام ارزشی رایج در

پی مبارزات  در بطن جامعه و از آن، نمود، نمی توان بطور مصنوعی ایجاد انقالب را

 . اجتماعی بر می خیزد

 :تعریف کرد و امی بایست این گونه فهمیدر انقالبیگری یا سرمایه ستیزی بالنکیستها لذا

تکامل  به نیروهای انقالبی مشخصاً  زیرا) رومانتیک و انتزاعی انقالبیگری واقعیت گریز،

 !انقالبیگری معطوف به اراده ی خودسر ؛(یابنده تکیه نمی کند

 درکه براساس آنچه  .تورم جهنده ی آن بنگرید به عنوان مثال به وضعیت کنونی ایران و

 2برابر فرانکفورت، 2 ،برابرمادرید 04 قیمت مسکن درتهران شریات یومیه درج میشود،ن

قیمت هر متر آپارتمان  -از نظر مسکن گرانترین شهرآمریکا -ر رم است و درمیامیبراب

 متری به قیمت خانه های آنچنانی یعنی لیکن (.حومه تهران)اسالمشهر مساوی است با تقریباً 

 024کرایه اش ماهیانه  یا و میلیارد 4 که رهن کامل  آن (تومان است ارقام به) میلیون 44

 و دارد؛جایی از دنیا مشابه آن وجود که در کمتر  دیده می شوددرشمال تهران  میلیون است

 23شلوار  میلیونی،کت و لوسترهای یکصد ،میلیاردی 037و 0 مضافاً وجود خودروهای
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عینک  میلیونی، 004لباس عروس  میلیونی و 3ش کف میلیونی، 03میلیونی، پیراهن زنانه 

واخیراً  در فروشگاههای لوکس شهرتهران، میلیونی 444ساعت مچی  میلیونی، 27آفتابی 

 که گویا درآن، نکیر) میلیونی 344باالخره قبر میلیونی و 344 تا 744 هواپیماهای شخصی

پدیده ای همان  عوض، در و اما ؛!(خالصه مطرح می کنند بطور را خود منکر سؤاالت   و

بر شیشه ی  «نان نسیه داده نمی شود» قدر عجیب که جانکاه یعنی مشاهده این جمله که

 یا دو یک ودربخصوص ) این نانوایی ها زیرا مناطق کارگر نشین، در برخی نانوایی ها

ل خرید نان در معرض هجوم خانواده هایی قرار می گیرند که حتی پو (هفته ی آخر هر ماه

مجلس  نماینده مردم تهران در مجتبی رحماندوست،»:بطوریکه .فی خویش را ندارندمصر

 00 کرده است حدود اساس آماری که وزارت اطالعات منتشر بر :گفت شورای اسالمی،

 «.گرسنه هستند میلیون نفرراشامل می شود،02که تقریباً  مردم کشور صد در

 و وضعیت آنرا می گیرد نبض جامعه راوزارت اطالعات که منظماً  بله، .(3/7/10شرق،)

احتیاج به گفتن اینکه  چنین آماری را ارائه نموده است و به سران حکومتی گزارش می دهد

میلیون  02 است یعنی «گرسنگی» نیست بلکه «سوء تغذیه»صحبت از نیست که دراینجا

فراهم  باید چگونه و کجا از وعده غذای بعدی خود را جمعیت این کشورنمی دانند نفر از

 !کنند

 :که می گفت است به مصداق آن شعرفرخی یزدی ،درایران زندگی کارگریبدینسان 

 عمرحسابش کردم تنم، آنچه جان کند / زندگی کردن من م ردن تدریجی بود

 صد هفت در» :در همین رابطه وزیر بهداشت دولت روحانی در مصاحبه ای عنوان ساخت

یک  31 این عدد درسال .رفته اند فقر  انی بزیرخطمردم بخاطرهزینه های کمرشکن درم

 و فقط از میلیون ایرانی فقط  7حدود .درصدی مواجه شده است 544رشد  بود و با درصد

و  (00/45/12روزنامه شرق، )« .ناحیه هزینه های کمرشکن درمانی زیرخط فقررفته اند

میلیون  04دارند،درصد جمعیت کشور غذای کافی ن 20» :بهداشت گفت نیزمعاون وزیر
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 هزار 434از  و .درصد مردم دچاراختالل روانی هستند 20و .حاشیه نشین، بهداشت ندارند

 (0/02/12همان، )«.هزار مرگ مربوط به سرطان هابوده است44، 14مرگ در سال 

 «مالی خانواده به مدرسه نمی روندهزارکودک به دلیل ناتوانی 044حدود طبق آمارها»نیز

پنج میلیون »، «دارد وجود سه میلیون زن سرپرست خانوار درکشور» ،(25/0/10همان، )

 «دارند قرار نفراز افراد تحت پوشش بهزیستی وهشت میلیون نفرتحت پوشش کمیته امداد

 هزینه نان یک خانوار بتواند مستمری مددجویان یادشده که مبلغش شاید) (20/2/14همان،)

نزاع های »،(حقوق پایه ارتقایابد درصد 04به  17سال  قراراست از تأمین کند ماه را در

 رها هزار ولگرد، 04» ،(3/4/14همان ) «پنج برابرشده اند فقط درسال گذشته، خیابانی،

همان، ) «یک سوم کارتن خواب ها زن هستند»و «سطح تهران داریم در ...و بیمار شده،

ظرفیت » ،(40/7/10هرخبرگزاری م) «فروش نوزادان  زنان کارتن خواب پیش» ،(20/0/10

هزار روستایی که  74از »،«تکمیل شده است (تیمارستان دولتی و مشهور تهران) امین آباد

وحاشیه  ، (04/0/10شرق،) «سکنه شده اند خالی از هزار روستا 42 کشور داشته ایم، در

 روزنامه)«میلیون نفرند00حاال    و دندبو میلیون نفر 1شش سال پیش » که نشینان شهرها

به گزارش  و ،(«میلیون نفر00شهرهای بزرگ در محاصره »،مقاله00/04/14شهروند،

 :اکه مخدراست چر چیزی که ارزان شده است مواد تنها (24/5/14بتاریخ ) خبرگزاری مهر

کیلویی یک  14درسال  تومان و هزار 044قیمت تریاک کیلویی سه میلیون و 10درسال »

 744به کیلویی دومیلیون و میلیون تومان 00کیلویی  هروئین از .است هزار 544میلیون و

 71ازهر»و «میلیون رسیده است 02میلیون تومان به کیلویی  05کیلویی  شیشه از و هزار،

 مدیران شهری شیراز 12درسال »،«است فروشنده مواد مخدر یکنفر نفرازساکنین تهران،

، شرق) «.عباس رهاکردندردربیابان های بند سوارماشین های باری کرده و معتادان را

که  (20/0/10،همان) «دارد میلیون پرونده قضائی درایران وجود 00» اینکه و ،(44/0/10

 و هستند، دادگاهها درگیر   میلیون نفر 42فقط دوطرف  دعوا داشته باشد، پرونده هر اگر

قوه مصاحبه تلویزیونی جوادی آملی رئیس ) «ظرفیت زندانهاست زندانیان بیش از تعداد»
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 و به گسترش مردم کارگر، فالکت رو و مربوط به فقر وازاین قبیل اخبار (2/0/10قضائیه،

 !اینکه جامعه ایران چگونه بسوی زوال و تباهی سوق می یابد

نی یع .می توان ازاین سخنان دریافت تصویری کلی ازوضعیت حاضر را، خالصه آنکه،

 :محالل خرده بورژوازی متوسطاضنتیجتاً،  و پوالریزه طبقاتی، شدت گیری روند

این افزایش هرروزه گدایان تهران به نوعی نشان ازافزایش شکاف طبقاتی وازبین رفتن »

 به یک طیف دو رم معیشتی درجامعه ایرانی دارده.امعه داردبه متوسط درج طبقه نزدیک

سنتی دست دادن کدهای اخالقی  از با جمعیتی دارند .نزدیک می شود گدا سویه شاهزاده و

به دست آوردن توجیهات اخالقی  با عده ای دیگر و بودن سوق داده می شوند به سمت گدا

سویی به تراکم جمعیت تازه به دوران  از....به سمت شاهزاده بودن هل داده می شوند جدید

آواره  جمعیت خیابانی و ازسوی دیگر و افزوده می شود نوکیسه باالی هرم دارد رسیده و

این وسط چیزی که درحال الغرشدن است بدن ضعیف طبقه متوسط  .ی یابدشهری افزایش م

  (00/5/10اعتماد،) «.است

 نیز را حتی برکنارترین ها بحران اقتصادی و اجتماعی آنگاه که به این حد می رسد، آری،

کمی دیرتر یا  ،بر اساس هستی اجتماعی خودشان آنان، و وضعیت می کند، درگیر متوجه و

همچون  همچنان و بویژه آنکه جمهوری اسالمی، .بارزه کشیده خواهند شدبه م زودتر،

 خشم وواین ها  فساد  درونی اش گسترده تر می شود، ،مردم را دروغ باران می کند گذشته،

فساد به اداره ها داده هزار تذکر درباره  27از ابتدای سال،») !توده ها را افزون می سازدنفرت 

 (04/0/10شرق، «.شده است

می  لحظات شکننده ی بسیارحادی برای سرمایه داری بوجود بحران ها نگرشی کلی، در و

سیاسی میدانی نو می یابد،البته  برای تسخیرقدرت   لحظاتی که درآن یورش پرولتاریا آورند،

 .کسب کرده باشد را -یعنی آگاهی و سازمان و رهبری -درصورتیکه آمادگی آن
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 محصولایران  75معاضدزاده مدعی شده بود که قیام سال  دیدیم که چگونه درهمین رابطه،

ادعا کند که اعتصابات  البته او حتی می تواند! عملیات مسلحانه چریکهای فدایی بوده است

تفنگ روشنفکران   و نیز به تأسی ازهمان صدای تیر 14کارگران خودروسازی در زمستان 

و واقع بینی کافیست تا انسان  درصورتیکه فقط یک جوعقل -!پیش بوده است در سالها

یک  تاکه اعتصابات یادشده متأثراز اینست که دستمزد کارگران خودروساز اینک  دریابد

وقتی  بعبارتی دیگر،. بدینسان ترس آنان از اخراج ریخته است سوم خط فقرسقوط کرده و

یگر د درآمد مسافرکشی وحتی پیک موتوری از درآمد کارگران ایرانخودرو بیشتر است،

آنان  جوش آورده وکارگران خوروسازی را به خون اینست آنچه که  -چه ترسی از اخراج؟

: میدان مبارزه کشانیده است یعنی دقیقاً همان که مارکس آنرا اینگونه تعریف می کندرا به 

چشم » که آذرین درکتاب بیآورید درضمن بخاطر) !شرایط هستی اجتماعی خود کارگران

را بعنوان  -مثالً کارگران ایرانخودرو -کارگران  بخش پیشرفته صنعت ،«تکالیف و انداز

پنبه ی مهمترین  ،لیکن حال می بینیم که خود  واقعیت .پایه مادی رفرمیسم معرفی می نمود

  !(ایده ی کتاب او را می زند

آگاهی و سازمان و »اندازه ی عامل اگر بلشویسم به برآورد بیش از  خن،بیک س   

بالنکیسم ایرانی  تمایل داشت، «خود انگیختگی» اهمیت شمردن عامل کمو  ،«رهبری

به یعنی این حقیقت که پرولتاریا بر اساس هستی اجتماعی خودش « خودانگیختگی»عنصر 

 حرکت موتور»چه،نظریه ای که معتقداست!به هیج می گیرد مبارزه برمی خیزد را،

این پیش فرض غلط است که متکی بر «بزرگ رابه حرکت درمی آوَرد موتور کوچک،

شرایط هستی  رنه بخاط جنبش های توده ای آنان،شکلگیری  بحرکت درآمدن کارگران و

حضرت به حرکت درآمدن  پیامد  و)«پیشاهنگان» اراده بلکه به سبب خواست و خودشان

 !است( ایشان

  !اینجاست که بوضوح می بینیم چریکیسم چگونه به رد و نفی مارکس می پردازد بله،
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 یعنیاین دو  ،«بزرگ موتور موتورکوچک و» دیدگاهکه گفته ام  «گشتاوردمارکسیسم»در)

 به نحوی مکانیکی و را «خودانگیختگی هی وآگا» و «حزب وطبقه» ،«توده پیشاهنگ و»

لکتیکی میان این ارابطه ای دی در واقع امر، درصورتیکه، کامالً ازهم جدا تصور می کند،

 مفصالً تشریح نموده ام که دراینجا ونگی این دیالکتیک راو چگ ،قراراست دو وجه بر

 .(مآن نمی بین لزومی به تکرار

بدین سان خط مشی ای رادر پیش گرفت که با منطق سیر حرکت  این بالنکیسم درایران، لذا

بیگانه بوده ودرنتیجه به تمامی  و برآمد جنبش توده های کارگری در جامعه سرمایه داری،

 هرگز بدون تاوان نخواهد بود و ،خیره سریبی فکری و این  اما.ه استذهنی وخودسران

 !شکست نمیتوانست داشته باشد و  سرانجامی بجز بی حاصلی

که محدودیت  می دوزند یشان هاچنان چشم برقله های رفیع  آرزو هاآنارشیست بکالمی دیگر،

یدن به آرزوهای و لذا هرگز قادر به رس می گیرد های واقعیت در نقطه کورشان قرار

 لذا و واقعیت می مانند گودال  در مستحیل، نیز،خیره و رفرمیستها -سوسیال .خویش نیستند

این -به عبارتی بالنکیست ها .همان که هست را توجیه می کنند و به همان خرسند می شوند

به این حقیقت که سرمایه  بی باورند ها،«رفرمیست-سوسیال» و نیز -مدعیان انقالبیگری

الجرم بحران را نیز بازآوری می کند  -کمی دیرتر یا زودتر -ری در طی توسعه خویشدا

یعنی اجباراً شرایطی را می آفریند که منجر به شکل گیری و عروج مبارزه میلیونی و 

یکسان بودن این برداشت از سوی  بله، .وسیع پرولتاریا و توده های تحت ستم خواهد شد

دریک نگاه  ،ها چندان هم مایه ی تعجب نیست زیرا«سترفرمی-سوسیال»و بالنکیست ها

یابه  ،«زوج متخاصم ومکمل» همچون ،ندآنهاهم رقیب هم بوده و هم همدست یکدیگر کلی،

اضداد به ظاهر قطبی متقابالً همدیگررانفی نمی کنند » :دونرابطه ای لوکزامبورگ از تعبیر

یده گز»،«...اعتصاب توده ای و») «.بلکه همچون همیشه یکدیگر را مشروط وتکمیل می کنند

 (240ص «...ها
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الزم به افزودن است که این جریان که اینک درسطح بین  «رفرمیسم -سوسیال» درباره

وآقای ) فعالیت می کند «سوسیال دموکراسی» بویژه دراروپای غربی تحت لوای المللی و

 !(ی آن ها تبدیل شودآذرین طی سال های اخیر بدون هیچ خجالتی می کوشد به شریک ایران

 .پی گیری می کند ضدانقالبی را نظریه ای کامالً روتین ودرعین حال غیرواقعی و نیز

من در اینجا از مکرر ساختن ارائه نقل قول  برای جلوگیری از اتالف وقت خواننده محترم،

پرهیز می کنم چرا که در جایی ( نوشته آذرین) «چشم انداز و تکالیف» هایی از کتاب

فقط  دراینجا لذا .بطورگسترده انجام داده ام چنین کاری را -«...گشتاورد مارکسیسم»-گردی

 .خواهم نمودبه بیان خالصه ای از آرای وی بسنده 

آذرین چون سرمایه داری حاکم بر ایران قادر بوده که برای بخش مدرن و پیشرفته تر  ازدید

انسان محصول شرایط محیط اش  که ازآنجا و کارگران بهبود شرایط زندگی فراهم کند

مشتاق به خطرانداختن  است، پرولتاریا دیگر قادر به پروراندن یک آگاهی انقالبی نیست، و

یابعبارتی  رفاه نسبی موجودش به خاطر ناروشنی های یک انقالب پرولتری نخواهد بود؛

ه کلی زائل آن حد بوده که رادیکالیسم طبقه کارگر را ب بهبود وضعیت معیشتی کارگران تا

 !داد لذا این طبقه به وضعیت تسلیم و رضای خویش ادامه خواهد و کند

چشم »در کتاب -)!(و مقدرات الهی تئوریسین شده است که از قضا -آذرین بسخنی دیگر

 ب اجتماعی زاییده بحران است،انقال اگر بگوید به انحاء مختلف  کوشیده تا «اندازوتکالیف

یک سیستم اقتصادی و اجتماعی بی بحران در حال تکوین  یون،و پس از گلوبالیزاس اینک،

فضای خوبی  ن همین سیستم کاپیتالیستی موجود،است که در آن برای تغییرات مثبت در درو

 فقر طبقه کارگر به موضوعی جانبی تبدیل شده، بوجود آمده است؛ شرایطی که تحت آن،

و مبارزه طبقاتی دیگر عنصر تعیین  ازدست داده، و سرمایه اهمیت پیشین اش را کار تضاد

دیگر مستعد انقالب  بیک کالم این سیستم، و کننده در تحوالت اجتماعی نخواهد بود،

 !منتفی شده است اجتماعی نیست یعنی هم لزوم و هم تمایل به تغییر و دگرگونی اجتماعی،
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وانجام انقالب این چنین است که ایرج آذرین نتیجه گرفته که تالش عبث برای تدارک  بله،

کمک یعنی  -«نپ دراپوزیسیون»و سوسیالیستی باید از دستور کار طبقه کارگر خارج شده

 !جای آن را بگیرد -به پیشرفت اقتصادی در همان چارچوب حکومت کاپیتالیستی

اگر برنشتاین تحقق مطالبات رفرمیستی را به منزله شیوه گذار به سوسیالیسم  به عبارتی،

-مطلوب تر بمثابه ابزاری برای یک سرمایه داری بهتر، آذرین رفرم را محسوب می نمود،

 ! تلقی می کند -«کم درد تر»:یا به قول خودش

نداشته ی  اعتبار داشته و آبرو و ،به تنهائی «نپ دراپوزیسیون» اگرچه همان نظریه مضافاً،

که به همان لیکن نظریه دیگری نیزازسوی وی ارائه شده  فرستاد به هوا ایرج آذرین را

 !«دولت ائتالفی»:است اندازه تأمل برانگیز

 («میلراندیسم») فرانسوی« وزارت گرایی  » این همان چیزی است که به بکالمی دیگر،

سوی حزب  که یکباراز «دولت ائتالفی» بعبارتی مبادرت به تشکیل .شهرت یافته بود

کنگره انترناسیونال دوم از سوی  ربه شده و به سبب زیانبار بودنش،کمونیست فرانسه تج

 : درصورتیکه .این بار و مجدداً از سوی واالمقام آذرین مطرح میشود محکوم گشته بود

حتی اگراین  بورژوازی لیبرال بوده، با «سازش کثیف» رزا باحرارت مخالف هرنوع»

لوکزامبورگ بشدت تصمیم  برخالف ژورس،. سازش سوسیالیست ها را به قدرت برساند

 پیوستن به دولت رنه والدک روسو در در الکساندر میلران را لیست فرانسه،رهبر سوسیا

وزیر دفاع همین دولت ژنرال گاستون  محکوم کرد؛ 0144مقام وزیر کار در ژوییه 

 . دوگالیفه، قصاب کمون پاریس بود

دردولت تمام شکل های شرکت سوسیالیستهارا 0140کنگره آمستردام بین الملل دوم درسال

گزیده هایی از رزا »آندرسن بر.هودیس و کوین بمقدمه از پیتر ) «.ژوایی محکوم کردهای بور

 (00و  04ص،«لوکزامبورگ
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لوکزامبورگ همچنین درطرح برنامه اتحادیه اسپارتاکوس باز هم بر این موضع اصولی 

 :تأکید می ورزد

-شیدمان شرکت درقدرت حکومتی همراه با نوکران بورژوازی، اتحادیه اسپارتاکوس از»

تقویت ضد  امتناع می کند زیرا در چنین همکاری خیانت به بنیادهای سوسیالیسم، ابرت ها،

 .انقالب و تضعیف انقالب را تشخیص می دهد

درست به این دلیل که  اتحادیه اسپارتاکوس هم چنین از ورود به حکومت سرباز می زند،

در این بن بست قرار  ی باآن ها،باهمکار ،«مستقل ها»ابرت ورشکسته شده اند، و -شایدمان

 (030ص « ...گزیده ها»،«اتحادیه اسپارتاکوس چه می خواهد؟»)«.گرفته اند

نمایندگی می کند یقیناً به زیان جنبش  مشارکت در دولتی که منافع سرمایه را بعبارتی،

 به لذا چهره ی سرمایه داری و «انسانی کردن  » بدینسان به زیرا بود سوسیالیستی خواهد

اینرو حزب حقیقی پرولتاریا بجای  از .مدیریت بحران سرمایه داری کمک کرده ایم

می  و درموقعیت یک اپوزیسیون قوی مردمی قرارمی گیرد چنین دولتهائی، مشارکت در

 .رابقدرت برساند که شوراها کوشد

ن بدین سا بیک کالم آذرین به جای نقد رادیکال ضعف ها و انحرافات انترناسیونال دوم،

واینکه .وعناصرمثبت آن زده است دست به تهاجم نفرت آوری نسبت به اندک دست آوردها

بی شرمانه نسبت به مواضع انقالبی  واقع یک عقب گرد در «دولت ائتالفی» ارائه نظریه

 . انترناسیونال دوم محسوب می شود

 تری بمثابهپیرو دولت پرول درمضمون خود، «دولت ائتالفی» ایده نگاه مثبت به وانگهی،

دولتی است که  در صورتی که دولت پرولتری واقعی، .است«دولت  حزب کمونیست»

برگزیده می شوند نه از طریق حزب  شوراهاطریق کمیته اجرایی  از کمیساریای آن مستقیماً 

 (. جلوتربه بررسی گسترده تر این موضوع خواهیم پرداخت) !کمونیست یا احزاب ائتالفی
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را با خود یدک می کشد از  «اتحاد سوسیالیستی کارگری»ی که نام بکالمی دیگرجریان 

وظیفه نامیمون تبلیغ علیه  ،«دولت ائتالفی» ونیز« نپ دراپوزیسیون» طریق ارائه نظریه

تعیین نموده وسعی در پمپاژاین توهم  ناممکن ساختن آن رابرای خود و  انقالب سوسیالیستی

 !باشند «کم دردتر» ه داریکه بدنبال سرمای درمیان کارگران دارد

 با ،(«چشم انداز وتکالیف»تا پیش از کتاب) لذا میتوان گفت هر چند که فعالیت گذشته آذرین

ضعف و سستی خصلت بندی میشوداما کتاب یاد شده بمنزله عقب نشینی بی  بی کفایتی و

عقب نشینی خفت باری که تحت نام .شرمانه او از مواضع انقالبی محسوب می گردد

 !جازده شده است «مارکسیسم انقالبی»

ماسک و پوست  در واقع لباس و «اتحاد سوسیالیستی کارگری»به عبارتی ایرج آذرین و

 !اجاره ای مارکسیسم را پوشیده تا بهتر بتوانند منافع بورژوازی لیبرال را به پیش ببرند

-)!(سموم کرده استکه خود را با مقداری مارکسیسم م -که سردبیر بارو البته ناگفته نماند

با  گلوبالیزاسیون در حال تکوین است، که تحت تأثیر «بی بحران» معتقد است که این سیستم

آن جمله ورشکستگی دائم  از و برخی از مشکالت کماکان حل نشده نیزمواجه می باشد

التزاید کارگاه های کوچک که آن هم به علت پایین بودن سطح دانش اقتصادی حکومتیان 

و رهنمودهای کارساز  استفاده ازآموزش ها  با انتظار می رود که این کاستی ها نیز است، و

 !ایرج آذرین ریشه کن شود

 ،«چشم اندازوتکالیف»سال پس از نگارش کتاب  07اینک یعنی حدود  به هرترتیب،

اعتصاب  نیز واقعیت بحران عمیق سیستم کاپیتالیستی و لذا جنبش های شهری خودانگیخته و

در  رین راهمه ی تئوری های کژبافته ذهن علیل و سازشکار آذ خودروسازان، اخیر

 ضیائی برطبق اخبار مربوط به اعتصاب غذای ایرانخودرو، .داده است معرض باد قرار

 راهماهنگ می آنکه شما لیدرشما،: دریکی از تجمعات کارگران پرسید (معاونت کارخانه)
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 !بی پولی :فریاد می زند ،پاسخ اعتصابیون در یکی از -کیست؟ کند

پس )گران ایران خودرو که دریافتی شانکار به سبب گرانی ها، بعبارتی درشرایط کنونی و

 برای آنکه از تومان است، دویست هزار و میلیون یک تا هفتصدهزارحدوداً  (ازکسورات

ای ه واگونساعت اضافه کار را پ ر کنند ویا در 044باید سقف مجاز یا گرسنگی نمیرند،

 واین همان بخش مدرن و .جلوی درب ورودی کارخانه به دستفروشی بپردازند مترو و

درجنبش کارگری  پایه مادی رفرمیسم» کارگرانند که به زعم آذرین قراربود پیشرفته تر

 !!تشکیل دهند را«ایران

نه فقط در ایران بلکه در کشور  جنبشهای اعتراضی خودانگیخته و مبارزات کارگری، بله،

همچون )ای پیشرفته صنعتی،علیرغم تغییرو تعدیل های گوناگون سیستم سرمایه داریه

شواهد غیر قابل انکاری درسال های گذشته عرضه نموده که بیانگر آنست  ،(گلوبالیزاسیون

یعنی همه ی این  .که مکانیزم بحران های سرمایه داری همچنان خودش را باز تولید می کند

فقط می تواند بحران ذاتی سیستم سرمایه داری رامدتی  -هترین حالتدر ب -و تعدیل ها تغییر

بنابراین دیده می شود که آقای آذرین . به تعویق اندازد و نه اینکه شکلگیری آنرا منتفی کند

یعنی خود دراینجا نه فقط تئوری سوسیالیسم علمی مارکس و انگلس بلکه حریفی دیگر 

 !اردنیز در مقابل خویش د را واقعیت جاری

هم چنان در پیشانی سایت  ،(بقلم ایرج آذرین)«چشم انداز وتکالیف»کتاب مخلص کالم،

 لیکن گروه مزبوراز .می نامد قرار دارد «اتحاد سوسیالیستی کارگری»گروهی که خود را

نپ در » ازجمله دو نظریهی محتویات رفرمیستی کتاب یاد شده نف یکسو از نقد و

جزو مبانی فکری  را می ورزد زیرا آنها ستنکافهمچنان ا«دولت ائتالفی»و «اپوزیسیون

مبانی »)برای دفاع از آن  چندان مساعد ازسوی دیگر شرایط کنونی را و خویش می داند،

که تحت شرایط رونق سرمایه داری به  «رفرمیسم-سوسیال» چه،.نمی بیند («فکریش

 ویانه اش تهی ساخته وخصلت مبارزه ججنبش کارگری را از  می کوشد و جوالن درمی آید
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را  خود تماعی،اما در شرایط بحران اقتصادی واج بست تسلیم بورژوازی گرداند،آن را در

این  .و زبان در کام فرو می کشد بی آنکه مواضع خویش را نقد کندتیپا خورده می یابد 

 ! وصف حال کنونی ایرج آذرین است دقیقاً  دومی،

 .م انقالبی در ایرانبازگردیم به بحث اصلی و آوانتوریس 

 !فقدان درک ازشرایط انقالبی

 بالنکیستی به جای اتکا بر عمل مستقل طبقه کارگر، -دیدیم که تاکتیک های ژاکوبنی

یعنی  -فرایند اجتماعی این حال،در .متکا دارد (انقالبیون حرفه ای) «پیشاهنگ»برفعالیت 

چیزی گرفته نشده بل همه چیز  به -هستی خود کارگران که آن ها را به مبارزه می کشاند

یابقول مرضیه معاضدزاده آنگاه که  -!است «ر مردصد ابَ ن آ ی تصمیم و اراده»منوط به 

این بار پیشاهنگ می خواست در تکوین » :درباره حرکت چریکی سیاهکل می نویسد

(. «..با ما تبارفدائی،با ما غرور رهائی»!)«...آنرا به پیش راند و شرایط عینی شرکت کند

سرکوب دردوران  به وجود حرکت  سیاهکل، و نیز ثقفی آنگاه که درتوجیه چریکیسم 

 چنین کشتارهایی نیروهای سرکوبگر توانستند با و» :می نویسد حکومت شاه پرداخته و

دومطلقی  .ضعف مطلق مردم راحاکم کنند درچشم توده های مردم قدرت مطلق حکومت و

کارگری تدارک دیده  یاهکل ازجانب نیروهای چپ وجریان س درهم می شکست و که باید

 («سیاهکل جنبش کارگری و رستاخیز»)! «..تاآنکه آغازی برای شکست این دو مطلق باشد شد

 موتور کوچک و موتور» از بیان همان نظریهشکل دیگری  درواقع، این نظریه، بله،

 ،(«موتورکوچک»ابهبمث) که است گروه پیشاهنگاین  نیز، اینجا که در است چرا «بزرگ

 شکستناقدام به  بتوسط عملیات مسلحانه خودش یعنی عملیات مسلحانه جدا ازمردم، باید

تحت تأثیراین  ،(«موتوربزرگ»همچون )نیز که مردم کارگر به این امید ،کند «دومطلق»

رامحرک  «پیشاهنگ»این تفکر، یابعبارتی، !درآیند وحرکت به جنبش ،عملیات مسلحانه



23 
 

آنچه کارگران رابه  نبش درآمدن مردم  کارگرمی داند درصورتیکه درواقع،اصلی به ج

 !آنان است شرایط هستی  خود   همانا مبارزه می کشانَد

 درهرلحظه اش درشرایط انقالبی قرار دارد و آنان می پندارند که جامعه معاصر مضافاً،

 !فل کرده استضعیت راقحکومتی است که و این استبداد مسلحانه اند و توده هاآماده ی نبرد

برای  پیشاهنگ « مطلق»اینچنین است که نقش های آنچنانی درجهت ضربه زدن به آن  و

 ! تعریف میشود

نخ  کهنه و ارائه کنندگان این ایده های غلط،سوی  آنچه که از یک نگرش کلی، ودر ،لیکن

یر حرکات و آنست که کارگران و توده های مردم نه تحت تأث نظرگرفته نمی شود نما در

به علت وضعیت طبقاتی خودشان در جامعه سرمایه مداخله گروه کوچکی از انقالبیون بلکه 

از اینرو .دست به مبارزه می زنند ،داری که آنان را به کنش های خودانگیخته وامی دارد

و -مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه داری امری اجتناب ناپذیر است حتی اگر طی دوره ای

مسئله اساساً بر سر این نیست که  بعبارتی دیگر، .دچار افت و رکود شده باشد -وقتاً م

پرولتاریا تحت تأثیر بوی باروت و صدای تفنگ روشنفکران انقالبی به مبارزه بر می خیزد 

تاریخاً مجبور خواهد شد در  مسئله این است که پرولتاریا کیست وچه تکالیفی را»:بلکه

 («خانواده مقدس»مارکس وانگلس،) «.ببردانطباق باهستی اش به پیش 

که  برخی نیزعنوان می کنند»:در ارتباط باهمین موضوع مرضیه معاضدزاده می نویسد

 «رفقا را از توده جدا می کنند برچسب مشتی روشنفکر، با توده هاست و انقالب کار

ی قبل از چریکها) مؤمنی بنقل ازحمید یا وی سپس می کوشدچه از زبان خودش و. (همانجا)

ازخانواده های »یا بوده اند بسیاری ازچریک های فدائی یاخود کارگر اثبات کند (انقالب

درارتباط  این خانواده ها یابه هرطریق با و حتا دهقانان هستند پیشه وران و کارگران و

 (همان)«.توده هانیستند از روشنفکران اشراف زاده جدا چنانچه این رفقا می پندارند هستند و



24 
 

مهم ترین نقدی که » :می نویسد (معاضدزاده) لیرضاثقفی نیز در دفاع از همین رویکردع

سیاهکل شده است عبارت ازآن است که این جنبش حرکت عده ای  تاکنون به رستاخیز

 به عنوان جریانی جدا از حرکت مردم و و روشنفکر بودکه ارتباطی بامردم نداشتند

 ی طاقتی روشنفکرانی بودکه طاقتشان ازظلم وب محصول عجله و کارگران وزحمتکشان،

درحقیقت بایک میانبر مشکل قدرت سیاسی  می خواستند و ستم رژیم شاه به انتها رسیده بود

 جنبش کارگری و»)«.به دنبال خودبکشند زحمت کشان را سپس کارگران و حل کرده و را

 («سیاهکل رستاخیز

از سوی مبارزین پرولتری  ه چریک هاثقفی متوجه نیستند آنگاه ک لیکن معاضدزاده و

نامیده می شوند نه به این معناست که چریک هاهیچ « جدا ازتوده مشتی روشنفکر» بعنوان

 بلکه تأکید یا اینکه ازمریخ آمده اند، اشراف زاده اند مردم زحمتکش نداشته، رابطه ای با

یت شان مجبور به واستلزامات نوع فعال ازآنجائیکه به اقتضا براین است که چریک ها

 ارتقاء آگاهی آنان و لذا قادر به حضور مستمر در میان کارگران، زندگی مخفی هستند،

بعبارتی دیگر واقعیت جدا افتادگی اجباری و طبیعی  چریک  .شرکت در مبارزاتشان نیستند

همان چیزی است که حتی برخی  زندگی روزمره ی کارگران، جنبشهای کارگری و ها از

 به آن اذعان دارند -البته آنها که واقع بین تر و صادق ترند -ن خط مش چریکی نیزمدافعی از

آنها نیک می »:ازجمله آذرعباسی که درباره چریک های فدائی دوران شاه می نویسد

طبقه کارگر دور  و آنها را از توده ها دانستندکه زندگی مخفی چریکی چه میزان می تواند

طبقه کارگر  مخفی شدن هم برای ارتباط با نها قبل ازموضوع این است که آ اما کند

به سبب این  لیکن و .(«لحظه مناسب») «...ق نشده بودندکه موف تالشهایی انجام داده بودند

 اجتماعی، قتصادی وفشارا -چریک مستعد است بی آنکه شرایط هستی کارگران جدائی،

 نظر در را برای مبارزه ارگرانک اراده ی خود  روحیه ی مقاومت و لذا  میزان نارضایتی،

که بدین سان  ،«فرمان انقالب»لیکن آن -!کند از فراز سرآنان فرمان انقالب را صادر گیرد،

 .بیعتاً درآسمان معلق خواهندماندیعنی بیرون از محیط کار و زندگی کارگران صادرشود، ط
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نه  رگراست وطبقه کا انقالبی کردن افکار حزب سوسیالیستی واقعی، بعبارتی هدف هر

 خود که ازعمل بیافریند رابطه ای ارتئوری وعمل را می کوشد لذا و. مبارزه به نیابت ازآن

 -وجان کالم آنکه چریکها بساط جداگانه .برآن اتکا داشته باشد ناشی شده باشد و نیز توده ها

ف  ک کارخانه و در مبارزات  مردم  کارگر جدا از :ای برای مبارزه شان پهن کرده اند

ها مشتی به این معناست که مبارزین پرولتری می گویند چریک درست  .خیابانها

انقالب کار  خود  »درصورتیکه  نادیده می گیرند نقش توده ها را و روشنفکرجدا از توده اند

  !نه به آن معنایی که امثال معاضدزاده یاثقفی عنوان می کنند و ،«توده هاست

تنها می تواند محصول اوج گیری  انقالبی در جامعه معاصر،به بیانی دیگر پیدایش وضعیت 

و نه نتیجه تصمیم خودسرانه سازمان  باشد (کنش توده ای) مبارزات خود مردم کارکن

ازآنجایی ناگزیر است که  امر وقوع انقالب،. انقالبیون حرفه ای بیرون از کارخانه ها

-غم افت موقتی آن درزمانی معینعلیر-مبارزات طبقاتی پرولتاریا درجامعه سرمایه داری

 بی خواهان انقالب و دگرگونی اندنه ازآنجا که روشنفکران انقال امری اجتناب ناپذیراست و

به عبارتی انقالب پرولتاریایی  در آن لحظه رخ ! به لزوم آن رسیده اند «تئوریک»از نظر و

جو » م بگیرند کهآنرا طلب کرده و تصمی «دسته ای از روشنفکران قهرمان» نمی دهد که

 ،(یمراموردحمله قرار ده« دومطلقی که باید درهم می شکست» یا،) «سیاسی را بر گردانیم

براساس هستی  کارگران ومردم  محروم، ونها نفرازمیلیکه  بل زمانی به وقوع می پیوندد

 «دومطلق» بخواهند در انجام آن مشارکت ورزند وآن به لزوم آن پی ببرند و اجتماعی شان

جان و دل  جنبش و شورش و انقالب همچون یک تب هیجانی که همه مردم با .ا بشکنندر

هرفرد احساس  که در آن، حرکتی جمعی و فراگیر، .می خواهند درآن شرکت داشته باشند

این همان مضمونی است که لوکزامبورگ آن را  و .می کند بسیار فراتر از یک فرد است

 :اینگونه شرح میدهد
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ندارد تا بنا به خواب و خیال خود انقالب را  سوسیال دموکراسی این قدرت رااز آنجاکه »

شوق و بی قرارترین سپاهیان سوسیال دموکرات  حتی بیشترین شور و طراحی یا لغو کند،

 برای ایجاد دوره ای واقعی از اعتصاب های توده ای به عنوان جنبش جاندارو قدرتمند نیز

ادر هوای دم کرده دوران انقالب هر کشمکش کوچک تنه» که چرا «.مردم کافی نیست

گزیده »،«...اعتصاب توده ای ») «.جزیی بین کار و سرمایه به انفجاری عمومی می انجامد

 (250و201ص «...ها

 مسئله اصالً این نیست که انرژی ست،جایی که سخن بر سر انقالب واقعی آن بنابراین،

آنگاه که درباب سربداران «پرنده نوپرواز» اشاره است به) رها شود «سازمان پیشاهنگ»

، بلکه (40ص،«.این طرح انقالبی انرژی سازمان رادرکلیه سطوح رها کرد»: نویسد می

به  .رهاشود زحمتکشان انرژی میلیونی توده های کارگری وموضوع برسراین است که 

آنگاه به  ست وا خود  طبقات اجتماعیو به منزله مبارزه  کار خود توده هاعبارتی انقالب 

پس از رسیدن به درجه ای از دلیری و  یابنده مردم کارکن، که جنبش فراز وقوع می پیوندد

تا ضربات قطعی و نهایی را بر پیکر رژیم  قوای خود را متمرکز می گرداند سرسختی،

اینکه در چنین حال و هوایی است که شوراهای انقالبی رقص قدرت سر  و .حاکم فرود آورد

 !می دهند

یعنی -لحظه ی وقوع انقالب نمی تواند مستقل و خارج از مبارزه طبقاتی ،به زبان دیگر

بعبارتی  .تنظیم گرددبه دلخواه وی  و سوی پیشاهنگ از خارج از اراده ی خود  کارگران

الزم است که از صدور  رخدادی ماهیتاً خودجوش است ولذا ای، یک قیام مسلحانه توده

 :به قول لوکزامبورگیا  ب پرهیز شود،دلخواسته ی فرمان انقال

 وظیفه ما .این هم اصالً تکلیف حزب نیست و .با صدور فرمان رخ نمی دهند انقالب ها»

را در هر  یعنی تکلیف توده ها سخن بگوییم؛ صراحت و بی پروا این است که همواره با تنها

ی و شعارهایی را که لحظه تاریخی به روشنی در پیش رویشان بگذاریم و برنامه عمل سیاس
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کی جنبش توده ای انقالبی  و که آیا این دلواپسی را، .از اوضاع استنتاج شده اند اعالم کنیم

 «.باید با اطمینان خاطر به خود تاریخ واگذاشت بدانها اقدام خواهد کرد،

 حتی پیشاهنگ حقیقی طبقه کارگر که پیوند عمیق و وسیع بااین طبقه دارد، بسخنی دیگر،

توان  با متفاوت وحتی مغایر باشد ممکن است ارزیابی اش ازوضعیت، سیاری ازموارددر ب

اینها همان مضامین  .واقعی جنبش کارگری که چه حد انرژی در آن انباشت شده است

 : مارکسی هستند که لوکزامبورگ به بهترین وجه ممکن تشریح کرده است

دستورالعمل های فنی که  بربنا ه هاو جنبش های بزرگ تود "ساخته نمی شوند"انقالب ها»

محافل کوچکی از توطئه گران شاید شورشی  .درجیب رهبران حزبی هستند ایجاد نمی شوند

می توانند به گروه کوچک هواداران خود  را در روزی معین و ساعتی معین سازمان دهند،

نمی  جنبش های توده ای در بحران های بزرگ تاریخی .عالمت شروع توطئه را بدهند

حتی اعتصابات توده ای که به بهترین شکل  .توانند با چنین اقدامات ابتدایی آغاز شوند

ان حزب عالمت ممکن است به نحو فالکت باری درلحظه ای که رهبر تدارک دیده شده اند

موفقیت جنبش های  .اولین حمله ازمیان برود ممکن است حتی قبل از ازهم بپاشد، می دهند

و احوال وابسته است که آغاز کار توسط شماری از  اوضاع  به زمان و بزرگ توده ای ای

تنش  درجه موجود تمامی این عوامل، .سیاسی و روانی تعیین می شوند عوامل اقتصادی،

پیش  درجه آگاهی توده ها و درجه پختگی روحیه مقاومت که محاسبه ناپذیرند، بین طبقات،

ساعت بزرگ .... بیافریندرا مصنوعی آنها وربط شرط هایی اند که هیچ حزبی نمی تواند

که جنبش انقالبی رابه پیامدی موفقیت آمیز سوق می  می آفریند اشکالی را تاریخی خود

باسالح  زرادخانه ی مردم را سالح های جدیدی می آفریندودر اختیارقرارمی دهد، دهد،

 .و نشنیده اند غنی می سازد هایی که احزاب ورهبران نمی شناسند

آگاهی طبقاتی می  چه سوسیال دموکراسی به عنوان گارد پیشتاز پرولتاریای برخوردار ازآن

نسخه های فنی نیست بلکه شعاری  و دادن دستور العمل های ریشخندآمیز تواند انجام دهد،
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روشن کردن مسائل سیاسی ومنافع پرولتاریا در زمان های جنگ  سیاسی است،

 (000ص «..گزیده ها»0107سال « آلمان یال دموکراسیبحران درسوس :جونیوس جزوه»)«.است

و آماده شرکت   و دارای تئوری معتبر حزبی نیرومند اینکه حزب کمونیست، بدیگرکالم، 

مؤثر در انقالب است فقط بخشی از شرایط وقوع انقالب را تأمین می سازد و نه همه آن 

ه وقوع نمی پیوندد صرفاً به اگر انقالب ب اما نگرش بالنکیستی گمان می کند .شرایط را

به محض آنکه ما بخواهیم  -خاطر فقدان اراده ی این حزب است و به محض حصول آن

 این چنین بود که حزب مائوئیستی و فداییان اقلیت، -!کار تمام است -واراده ی ما تعلق گیرد

یکی » لیکن این !را در دستور روز خود قرار دادند ی مردماخیزاندن فورمأموریت به پ

جز  و بی موقع ظهور کرده است، که به اذن خود «منجی» ، این«انگاشتن امرانقالب باخود

انتظاری را برآورده نمی  آسیب به خودش و اخالل در سیر طبیعی برآمد جنبش کارگری،

در واقع رشد جنبش کارگری و  این ماوراء رادیکالیسم  تب آلود، بعبارتی دقیقتر، یا .سازد

و حاوی همان بی اعتنایی بدبینانه نسبت  متر از رفرمیسم دچاراخالل نمی کندکمونیستی را ک

دست حزب  بیک سخن، .به راه انداختن جنبش های انقالبی از سوی خود  کارگران است

الفبای  خودش انقالب را خلق کند و این جزوواقعی و نیرومند نیز چنان باز نیست که 

 «کانون مدافعان حقوق کارگر» فدائیان اقلیت و ،الفبایی که مائوئیستها .سیسم استمارک

 !استعدادی برای فهم  آن ازخود نشان نداده اندهیچ تاکنون 

 میان آرزوهای خود قادرنیستند -وبطورکلی سوسیالیستهای تخیلی -تهابه بیان دیگرآوانتوریس

درآمدن  به شکل معنوی اش باقی مانده و از به عمل واقعیت پلی بزنند و نتیجتاً تفکر، و

اراده ی انقالبی،در دیدن محدودیت  «قدرقدرتی  » چه،آنان با اعتماد به .روم می شودمح

وبیک کالم درجایگاهی  اعمال میشود به کلی ناتوانند،« اراده انقالبی»هایی که بر این

 :یا به گفته لوکزامبورگ غیرممکن می ایستند،

 مرحله ای واقعیت های سخت و رمانتیست های انقالبی درهواسیر می کنند و در هیچ» 
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گزیده »،«...اعتصاب توده ای ») «...نمی گیرند امکانات و عدم امکانات خود را در نظر

آنچه همیشه برای آنارشیسم مرگبار بوده این است که روش های » :اینکه و (247ص« ...ها

-ده می گیرندهوا ساخته می شوند نه تنها مشکالت کار را نادی مبارزه ای که فی البداهه در

در همان حال که واقعیت اهریمنی حقارت  بلکه این روش ها -یعنی یکسره آرمانشهری اند

به این واقعیت اهریمنی  به نحو غیر منتظره ای خود بار را به هیچوجه در نظر نمی گیرند،

می گذارند درحالی که پیش تر عمدتاً  کمک های عملی در اختیار ارتجاع  و تبدیل می شوند

 (030ص«...گزیده ها» ،0311،سال «اصالح یا انقالب اجتماعی»)«.التی انقالبی بوده اندتأم

خواست پیشاهنگ برای پیدایش وضعیت انقالبی در جامعه،فقط یکی ازعوامل  بنابراین،

جایگزینی برای مجموعه ی  نمی تواند «خواست»و این  آنراتشکیل میدهد نیاز مورد

به مسئله مداخله گروه انقالبیون حرفه  صرفاً  کل انقالب رالذا کسانی که  .دیگرعوامل باشد

تاوان  کسانی که مفهوم انقالب را اینچنین وبه حد ابتذال ساده کرده اند، ،ای خالصه می کنند

سنگینی برای این کژفهمی و سوء برداشتی که از آرای مارکس و انگلس داشته اند خواهند 

 !گر بالنکیست ها پرداختنددی ت ها وهمانگونه که مائوئیس پرداخت،

بسط و تعمیم  و به عبارتی تاکتیک این آوانتوریستها بجای آنکه از جنبش جاری خود توده ها

ابداع می «غیب»بیرون ازمحیط کارخانه ها ودر واقع از این تجربه ها استنتاج شده باشد،

 :این همان رویه ای است که لوکزامبورگ در رد و نفی آن نوشته بود و شود

 نشده اند؛ «ابداع» دموکراتیک در کلخصوصیت های عمده تاکتیک مبارزاتی سوسیال »

 ۀاعمال تجربی خالقانه و بزرگ و اغلب خود انگیخت از پیامد مجموعه ای مستمر برعکس،

منطق  منطق فرایند عینی تاریخی بر دراینجا نیز ناآگاه بر آگاه،.مبارزه ی طبقاتی هستند

سانترالیسم و -مسائل سازمانی سوسیال دموکراسی روسیه»)« .یردذهنی عوامل آن پیشی می گ

 (403ص «...گزیده ها» ،«دمکراسی
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این  به نظریه پرداز اراده گرائی افراطی شهرت دارد، حتی باکونین که دربین مارکسیستها 

 : که بگوید فهم می کرد را

دلیل اقتضای شرایط رخ  بلکه به اتفاق نمی افتد به میل افراد .انقالب درخالء رخ نمی دهد»

درتاریخ دوره هایی »: لذا و «.نقشه ی ما کتاب و طرح و هرحساب و مستقل از می دهد،

و دوره هایی هم هست که وقوع انقالب حتمی  هست که محال است درآنها انقالبی رخ دهد

 نه به دست سازمان های مخفی، و انقالب نه به دست افراد ایجادمی شود» :بعبارتی ،«.است

محصول عوامل و  می سازد،انقالب محصول شرایط است، را بلکه انقالب خودش خود

بنقل از )«.انقالب مدت ها دراعماق خودآگاهی غریزی توده ها پخته می شود .رویداد هاست

 (015نوشته برایان موریس،ص« باکونین وآنارشیسم جمع گرا»

 فداییان اقلیتعملیات مسلحانه درباره 

ه اقلیتی ها نیز تقریباً همزمان با سربداران دست به عملیات مسلحانه زدند همه می دانیم ک

به ترجمه چند مقاله از  خط مشی مسلحانه شان، لیکن جالب اینجاست که جهت توجیه اتخاذ

میان هوادارنشان انتشار  در تحت یک مجلد را آنها نموده و 0140لنین مربوط به سال 

 رویکرد مزبور، چه، .بالنکیستی بود - رد ناب  ژاکوبنیمقاالتی که حاوی یک رویک .دادند

 نزولی انقالب در روسیه یعنی سیر -اندوهگین از آنچه که عمالً در حال وقوع بود باور ونا

به حزب توصیه می کرد  - (شکست انجامید به توقف کامل و0145یعنی در که یکسال بعد)

تقسیم و در  ،«جنگیخه های جو»تحت  ی آن می بایست به گروه های کوچک،که اعضا

را مورد حمله مسلحانه قرار  خانه های تیمی مستقر شوند تا بتوانند گروه های باند سیاه

نظریه ای که قادر به درک این حقیقت نبود که این سطح عمومی مبارزه و جنبش توده  !دهند

بل  خواهد شد، جنبش یعنی مناسبات طبقاتی است که نهایتاً تعیین کننده پیشرفت یا رکود ها

 با که مانع جاری شدن جنبش توده ها بوده و که می پنداشت که این باندهای سیاه هستند

دراین زمان حزب  بعالوه،! این سد برداشته خواهد شد یا نابودی آنان، ضربه زدن و
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به بانک ها دستبرد می  -تحت تأثیر آرای لنینی  بلشویکها-سوسیال دموکرات کارگری روسیه

که لنین درهمان زمان درتوجیه آنها  واینها مسائلی بودند !افزایش دهد ودجه خویش رازد تا ب

 :نوشت

که  می کند زمانی ضرورت پیدا مبارزه پارتیزانی به عنوان شکل اجتناب ناپذیر مبارزه،»

جنگ  «نبردهای عظیم»زیادی بین  فواصل کم یا دارد و آستانه قیام قرار جنبش توده ای در

که  دنبال می کند هدف مختلف را مبارزات مسلحانه دو»: اینکه و «.می آیند داخلی بوجود

رؤسا و کارمندان پلیس  هدف این مبارزه اوالً قتل افراد، :دقیقاً ازهم تفکیک کرد را باید آنها

پولهای مصادره شده در اختیار  بخشی از .افراد ثانیاً مصادره پول دولت و ارتش است و و

تدارک قیام مسلحانه  بخشی بطورمشخص برای مسلح کردن و می گیرد، حزب قرار

این مبارزات را رهبری  که بخشی دیگر دراختیار افرادی قرارمی گیرد و مصرف می شود

 (0140سپتامبر 44، «جنگ پارتیزانی»لنین،) «.می کنند

م جنبش توده ای درآستانه قیا»که این ارزیابی لنین که گذشت زمان نشان داد اوالً،

-توده های مردم  روسیه چراکه جنبش انقالبی کارگران و .ارزیابی درستی نبود ،«داردقرار

 حتی اگر ثانیآً، .فروکش نمود بطورکامل عقب نشست و -0145یعنی درسال یکسال  بعد

سوی حزب  بازهم این شکل ازحرکت یعنی آغاز نمودن عملیات مسلحانه از بود، چنین نیز

 جدائی و تفاوت، ی توده، مبارزه پیشاهنگ و ی میان مبارزه،عمالً وجدا از تودهپیشاهنگ 

تخلیه  یعنی خشم کارگران را)می گذارد بر روحیه کارگران تأثیربد می کند، شکاف ایجاد

سوق  ،«منجی» نتایج عملیات   کشیدن تازمان ظهور انتظار به نشستن و وآنانرا می کند

 .کیالت حزب تبدیل می شودمتالشی شدن تش به عامل ضربه پذیری و نیز ،(میدهد

مرکزیت »که این همان رویکردی بود که لوکزامبورگ  آن رامرتبط با لیکن ناگفته نماند

 :تمسخر گرفت مورداینچنین  محسوب نموده و«گرائی سازمانی لنین و دوستانش



02 
 

در واقع سوسیال دموکراسی  ،«حزب ما»منظور لوکزامبورگ از) حزب ما این همه، با»

 (عضوآن نیز بود-باعضویت درحزب آلمان -ان و لیتوانی است که او همزمانپادشاهی لهست

کمی پس ازایجاد دو جناح  ،0144در همان سال  .بود مخالف جدی خط بلشویکی نیز

 ضروری دانستیم که قاطعانه در مقابل مرکزیت گرایی سازمانی لنین و درحزب روسیه،

باقنداق پیچی  ی انقالبی جنبش پرولتری راآنها می خواستند جهت گیر دوستانش بایستیم زیرا

بکمک دیکتاتوری روشنفکر از درون کمیته مرکزی  به شیوه ای کامالً مکانیکی، حزب،

به محض اینکه این شیوه مکانیکی ناهنجار برای درک ماهیت انقالب  .حفظ کنند حزب،

 ره ضرورتدربا صدای بلند ان لنین باطرفدار پدیدار شد، 0147،0140درجریان انقالب 

و گردان  «پنج نفره» و «سه نفره» آنها گرو های .قشقرق برپا کردند« تدارک قیام مسلحانه»

درباره  :مرامنامه») «.می کردند «جنگی» تمرینات و های کوچک مسلح به وجود آوردند

 (   ،کروشه ازمنست403ص«..گزیده ها»،«وضعیت سوسیال دموکراسی روسیه

تاریخ حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه واین ماجرا  ازاین برهه  آیزاک دویچر نیز

 :را اینگونه شرح می دهد

ایندگان نم درکمیته، .درکنگره لندن مسئله ای تازه زخم کهنه را دوباره به چرک نشاند»

که گروه های رزمی   کشیدندپیش  یی را «مصادره ها» صحبت فعالیت های چریکی و

اگرچه این گونه فعالیت را یک  منشویک ها، .بودند هادرگیرآن قفقاز، بویژه در بلشویک،

م کهن نارودنیکی دست کم به عنوان نوعی بازگشت به تروریس راهزنی آشکار نمی دانستند،

 داشت، همواره لنین اکثریت آن را باخود که جزاین مورد آنان کنگره را، محکوم می کردند؛

مارتوف جزو آن کسانی بودند  روتسکی وت....وادار کردند که این فعالیت ها راممنوع سازد

کار را بدان  روتسکی چندی پس ازکنگره،وت آورند؛ وارد که اتهامات سنگینی به بلشویکها

یالیستی اروپای غربی جا کشاند که اتهامات و انتقادات را در ستون های مطبوعات سوس

 (240ص ،0ج ،«پیامبر مسلح»)«.عنوان کرد
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شده از لنین و  با ترجمه همان مقاالت یاد 0404ابتدای دهه ررهبران فداییان اقلیت د بله،

 مجاب به رفتاری مشابه سازند، هواداران سازمان خویش را کوشیدند بدنه  و ارجاع به آن،

و  ،ثابت کنند را توده از مسلحانه جداعملیات  «لنینیستی بودن  »تا به عبارتی کوشیدند و یا

 !کردند

آرای  برای آنکه ارتباط میان حرکت سیاهکل و و منوال،بهمین  مرضیه معاضدزاده نیز،

 ،«...رهایی غرور ما با باماتبارفدایی،»موسوم به درنوشته خود به اثبات برساند لنین را

که درآن  نموده «جنگ پارتیزانی» لنین مربوط به همان مقاله مبادرت به ارائه نقل قولی از

کنیم کدام شرایط تاریخی جنگ پارتیزانی رابه زمانی که ما نتوانیم درک » :است لنین نوشته

شکوه های ما در مقابل  .تصحیح نمائیم جوانب منفی آن را قادرهم نخواهیم بود آورده، وجود

مبارزات چریکی در واقع شکوه هایی است که ازضعف حزب ما در رابطه باقیام ناشی می 

یمی میان مارکسیسم و نگرش من قبالً گفتم که تاریخ لنینیسم حاکی از نوسانی دا) «.شود

 ا بررسی گرایش یا جنبه دوم،کوشیدم ب «...گشتاورد»در و .بالنکیستی است -ژاکوبنی

 (.نشان دهم بروز آن را از دیگری موارد

روسیه، ناگهان شیوه های جدید  0147انقالب  دراینجا این نکته را نیز بیافزایم که در

و  .عرصه شدند درابعادی بی سابقه وارد -ای شورا و اعتصاب توده -مبارزه سازمانیابی و

حزب سیاسی و  توده ای،اعتصاب » لوکزامبورگ توجه و پرداختن به آن را در مقاله

 تدریج گرایی و رفرمیسم و -حزب آلمان ،علیه تفکر مسلط در«اتحادیه های کارگری

ویکرد نقد ر ،ذات  خود درعین حال و در مقاله مزبور، .بکار گرفت -پارلمانتاریسم

افراطی کمیته  اقتدار» نقد داشت یعنی در در بر بالنکیستی بلشویکها را نیز -ژاکوبنی

و  «گرو های سه نفره و پنج نفره و گردان های کوچک مسلح» و نیز ایجاد «مرکزی

  .قرار می گرفت 0140لنینیستی درسال   (چریکیسم  ) یات مسلحانهعمل
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که ازلغت روسی  Boyevismبویویسم یا،) یسمکه دفاع لنین ازچریک دانست باید مضافاً 

Boyevik فقط مربوط به  (گرفته شده بود« جوخه های جنگی» نام یکی ازاعضای اصلی

اینکه و نمی شوددیده  از او مقطع دیگری نین لغزشی درهیچ چ همین برهه ی کوتاه است و

ی تئوریک رضایت میدهدبل به مرزبند «جنگیجوخه های » وی بسرعت نه فقط به انحالل

ارزیابی انقالب »ازجمله مقاله .می رسدداشت نیز باتفکری که درپس  پشت آن قرار

 نقد در درمضمون  خود، ،شودحاوی جمالتی استنگاشته می 0143آوریلکه در ،«روسیه

 "آفرینی" انحرافی انقالب تاکتیکهای بی معنی و» :نوشته است اوچراکه  . چریکی تفکر

روی آوردن به قهرتوده  پراکنده و و منفرد هرز، قهربی هدف، اعمال» :نیز ؛«آنارشیستی

کلیات آثار )«تشدید مبارزات مستقیم پرولتری برخاسته ازجنبش های گسترده و هدفمند ای

  (.سایت افق روشن بنقل از ،74تا 02 ،صفحات07انگلیسی جلد

 «قدرت -حزب» درباره نظریه

، درحقیقت یک نمونه «ت سیاسیحزب و قدر»تحت عنوان منصورحکمت درسخنرانی خود

 : راعرضه می دارد -آنچنان ناب که عجیب و بی مانند-از توهمات بالنکیستی ناب

لحظات  در طبقه کارگراقلیت دارد، می تواند یک حزب کارگری درعین اینکه درخود»

 قدرت را قیام کند، شکل بدهد، را تاریخی تعیین کننده ای حرکت اکثریت طبقه کارگر

 !!«.گهدارد و از این طریق به صورت اکثریت در بیایدن بگیرد،

! «به صورت اکثریت در بیاید» بعد وبگیرد  قدرت را اولاست  حزب حکمتیست قرار بله،

 :یا به زبان خود حکمت

 (همان)!! «یا نه؟ ماحمایت می کنند ببینیم که کارگران از بعد انقالب می کنیم و»

 کلیه ی بالنکیستهای ایران وجهان را  این سخنانش،حکمت با همانگونه که مشاهده می شود
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اقلیت بوده چنین اراجیف  که انقالبشان متکی بر بعبارتی حتی ژاکوبن ها !روسفید کرده است

 !برزبان نمی راندند کودکانه ای را تخیلی و

دراین ارتباط باید بگوئیم ازآنجائیکه مارکسیسم چیزی بجز بیان تعقلی مبارزه طبقاتی  لیکن،

موضوعی را تعیین تکلیف  نمی تواند بیرون از محیط این مبارزه، جاری پرولتاریا نیست،

میدان مبارزه ی خود   خارج از هیچ گروهی از انقالبیون نمی توانند یابعبارتی، .کند

هر تصمیمی که اینگونه  لذا .که براین مبارزه تأثیرمثبت گذارد کارگران تصمیمی اتخاذ کنند

هترین حالت در هوا معلق خواهد ماند و در بدترین حالت پیشبرد مبارزه در ب شود، اتخاذ

یا بقول لوکزامبورگ  شبیه است، «دوستی خاله خرسه»به  را مختل می گرداند وکارگران 

 ! «کمک های عملی دراختیار ارتجاع میگذارند» بطور ناخواسته

راتیک نیست که ازطریق به عبارتی دیگر در اینجا سخن بر سر تحقق انقالب بورژوا دموک

دراینجا  به پیروزی برسد؛ عملیات یک گروه انقالبیون توطئه گر همچون ژاکوبن ها

تحقق یابدانقالب  صحبت از جامعه ای سرمایه داریست که تنها انقالبی که در آن می تواند

یا همان انقالب سوسیالیستی  کنندگان، استثمارشوندگان برهبری پرولتاریا علیه استثمار

این بمعنای آن است که وظیفه حزب کمونیست واقعی آنست که به تکامل مبارزه  .است

بسوی  را آنها خود و یاری رساند کشانتوده های کارگری و زحمت خودسیاسی  اقتصادی و

 .هدتسخیر قدرت سیاسی و استفاده ازاین قدرت درجهت ایجاد جامعه ای نو و بهتر سوق د

 برواقعیاتی که پنهانند نورافشانی کند، از آنها بیاموزد، و ج نهد،ار را یعنی ابتکارات توده ها

 .دبنمایاند اما انتخاب را به خود توده ها واگذارَ  طریقه برچیدن موانع را راه درست و

 آن است که سیر تکامل مبارزه در راه انقالب، فهم شود درک و آنچه که باید بکالمی دیگر

به سمت استقرار  و یابنده محقق شود ملیات طبقاتی رشدتنها می تواند از طریق یک رشته ع

لذا این تکلیف  خود پرولتاریا و مردم کارکن است که از  .شورا های کارگری به پیش برود

-بویژه شوراهای سراسری شان -طریق سازمان هایی که درسیر مبارزه شان می آفرینند
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در اینجا  چه،. ر بگشایندبسوی جامعه ای نو و برت راه را و دردست گیرند قدرت را

-خود» کارگران و زحمتکشان است؛ صحبت بر سر   «رهایی   -خود»موضوع بر سر  

 .جنبش توده هاست «تکاملی  

نیست تا اراده ی  «مهجور»ومردم   «صغیر» یقیّم پرولتاریا ارتی حزب کمونیست،به عب

 حزب کمونیست، .را بر آنان تحمیل کند و اهداف  خود کنترل  خود مالکیت  خود، خود،

 آنگونه که حزب بلشویک اندکی پس از-تصاحب قدرت نیست مأمور به کنار زدن شوراها و

ست که به جنبش پرولتاریا آگاهی بخشد و نیز بل موظف به آن -رفتار کرد ب اکتبروقوع انقال

نهادی قرار  مرکز تصمیم سازی برای بازسازی انقالبی جامعه، قلب و در تا مراقبت کند

مکلّف به آنستکه مواظبت کند تا جنبشهای  .زحمتکشان است که منتخب خودکارگران وگیرد 

که کنترل بر جامعه و  به اشکال سازمانی خودمختار  پرولتری منجرشوند خودانگیخته،

و مفهوم واقعی  ینست معنا ا.تصاحب کنند آن کنترل بر زندگی خودشان را همراه با

یعنی حکومت همان عوام  حذف شده  درصدی ها؛ 11دیکتاتوری پرولتاریا؛ یعنی حکومت 

سوسیالیسم آنگاه  چه، .مالی یاعلمی برای حکمرانی ندارند نژادی، که هیچ صالحیت خونی،

دیگرعرصه های آن  و یشان نقشی در مدیریت تولیدتوده های پرولتاریا وشوراها که خود

در این حال هر .اذب استک سوسیالیسم بمعنای واقعی اش نیست بل صوری و نداشته باشند،

درصدد تحکیم قدرت خویش برآید،علیرغم هر ادعایی که  حزبی که برفراز سر پرولتاریا

قشری که -ایجاد قشری برترو نوظهور عمالً با ازهرنیّتی، وصرفنظر درباره خودش دارد

لید و کارگران را بازتو خواه ناخواه شرایط سلطه وانقیاد   -از تولید کنندگان بالفصل است جدا

یافاجعه ی هولناک  ،«قدرت-حزب»ۀ اینگونه است که می بینیم تجرب .بازتحمیل خواهدکرد

درتمامی مواردی که  بعبارتی، .سرمایه داری چینی را به بار آورده است یا استالینیسم را

وابسته به  دولت  حزبی عمالً یک هیوالست که مردمان را بدون استثنا، تجربه شده است و

 آزادگی منزلت و که شأن و تباه کننده است چرا قاهر این یک رشد .دمی کندخدمت به خو
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 .رابه تاراج می برداشخاص  

همانگونه که پیدایش وضعیت انقالبی تنهامی تواند محصول شدت گیری مبارزه  بنابراین،

اراده ی سازمان  نه نتیجه ی تصمیم یا و زحمتکشان وحاصل کنش توده ای باشد کارگران و

 طریق مشارکت فعال و پیروزی سوسیالیسم فقط می تواند از بهمان ترتیب نیز گ،پیشاهن

کارگران و متحدینش بعنوان توده های درگیر در تغییر یک فرماسیون  تصمیم سازی خود

 توده های کارگری و زحمتکشان نه بعنوان خود   .اجتماعی به فرماسیونی باالتر و برتر باشد

 ۀفاعلی که فکر می کند و لذا تصمیم گیرندیعنی )« سوژه» نی این روندبل به عنوا«ابژه»

 و حاکی از این نگره ی پراهمیت «تمام قدرت بدست شوراها» واینکه (.نهایی است

که  وحاکی ازاین ؛«سوسیالیسم کار خود توده هاست» استراتژیک مارکس وانگلس است که

با  ایجاد جامعه سوسیالیستی،برای  بدینسان ژرف ترین نیروهای جامعه درمبارزه طبقاتی و

نه بتوسط قدرت  -موضوع تماماً بر سر این است که کارگران چه، .شدت رها خواهند شد

خودو جامعه رابه نحوی سازمان  -گیری حزب پیشاهنگ بل بتوسط حکومت شوراهایشان

تولید کنندگان مستقر شده وبدست خوددهندتا یک نظام تولیدی و توزیعی  برنامه ریزی 

 :یابه گفته لوکزامبورگ ،گردد

 فقط توسط توده ها، انجام شود، طریق توده ها از تنها مبارزه برای سوسیالیسم باید»

تنها آن  توسط هر پرولتری در مقابل کارفرمایش، در هر کارخانه، رویاروی سرمایه داری،

 .زمان است که انقالب سوسیالیستی خواهد بود

آنها تصور می کردند فقط . رویدادها داشتند مسیر ازفراد بی توجه تصویر دیگری  مسلماًا

الزم است حکومت پیشین سرنگون شود تا حکومت سوسیالیستی در رأس امور قرار بگیرد 

سوسیالیسم  .این هم یک توهم دیگر بود .و دستور آغاز می شود آنگاه سوسیالیسم با فرمان  و

یز نمی تواند توسط هیچ حکومتی ن و و نمی تواند خلق شود؛ شد توسط فرمان خلق نخواهد

آنجا که .هر پرولتری ایجاد کند و توده ها باید سوسیالیسم را .حتی سوسیالیستی استقرار یابد
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فقط این سوسیالیسم است و  .نابود کرد باید آنها را زنجیرهای سرمایه داری کوبیده می شود،

 00،«اسپارتاکوس چه می خواهد؟اتحادیه »)«.ایجاد شود تواند تنها به این طریق سوسیالیسم می

 (010ص« ...گزیده ها»،0103دسامبر 

 : واینکه

که درآن ها  انقالب ما همچون انقالب های بورژوایی ساده باقی بماند تاریخ نمی گذارد»

ما  .دیگر بقدرت برسند یک دوجین افراد و کافی بود قدرت رسمی در مرکز سرنگون شود

ار طبق با سرشت توده ای انقالب است که بنیاد و پایه ی ساختاین من باید از پایین کار کنیم و

سرشت انقالب پرولتری کنونی است که تسخیر  منطبق با هدف قرار داده است؛ اجتماعی را

دگان آنجا که کارفرمای منفرد بابر در پایه،....باشد پایین باید نه ازباال بلکه ازقدرت سیاسی 

ه،آنجا که تمام ارگان های اجرایی حکومت طبقاتی در پای مزدبگیر  خود روبرو می شود؛

ما باید وسایل  آنجا،گام به گام، ومت یعنی توده ها روبرو می شوند؛اتباع این حک سیاسی با

 (742همانجا ص)«.خود بگیریم دراختیار حاکمان به چنگ آوریم و از قدرت را

 همانند (بلکه سیه،نه همچون حکومت  حزبی در رو)  بدین سان با دولتی مواجهیم آری،

نه ازطریق حزب ) که کمیسرهای آن مبتنی بر یک دموکراسی ساده کارگری، کمون پاریس،

شوراهای کارگری و کمیته ی اجرایی آن،  بطور مستقیم ازطریق خود (بلکه کمونیست،

 :یابه قول لوکزامبورگ برگزیده می شوند،

مقامات و صاحب منصبان حق شورای اجرایی برای نصب وعزل کمیسرهای خلق و نیز »

 (053ص «...گزیده ها»، «..اتحادیه اسپارتاکوس») «.ملی مرکزی

 در «تمام قدرت بدست شوراها» رویکرد ،(گفتم«..گشتاورد»نه که درهمانگو و) بنابراین

 حزب»،«تودهو هنگپیشا») «خودانگیختگی و آگاهی»بلشویکی به رابطه  واقع با رویکرد

 ،(وآگاهی سوسیالیستی) حزب پرولتری بدون تردید باید بیفزایم حال .بود ناهمساز («طبقهو
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اما این .آن مبارزه کند با خودانگیختگی  جنبش کارگری ضدیت دارد ومی کوشد ۀپدید با

 .نیستآن  کاهش  قدرتتالش برای  یا انقیاد به معنای سرکوب، ،«مبارزه»این  و« ضدیت»

یعنی بیداری خودانگیخته )«خودانگیختگی»نادرست است اگر گمان شود هرگاه که  بعبارتی

 و «آگاهی» آنگاه ،شود واردیک در  از (تأثیر شرایط هستی اجتماعی شانتحت  توده ها

 چراکه رابطه ی نادرست است، .برعکس و شد خارج خواهد دیگر در از ،«سازمان»

نابودی و دفع هر یک بتوسط آن  دراینجا به معنی کوشش در جهت حذف و «ضدیت»

ضدیت دیالکتیکی  سر صحبت بر اینجا در که بلنیستند « الجمعمانعة» ایندو و ری نیستدیگ

 بصورت   ،ارتقای متقابل کنش متقابل، یعنی درهم رفتگی متقابل، دگی است،مکمل بو لذا و

شناسایی و افشای سدهای  انگیخته، سوی حزب به درون جنبش های خود پمپاژ آگاهی از

 تأثیرپذیری وآموختن  حزب از شدگی هرچه بیشتر، هاجهت ر فکری و روحی  آن در

تصحیح  لحاظ کردن  آن در و ابتکارات مبارزاتی توده های کارگری خودجوشی و

وغنای متقابل میان خودسازماندهی  و بیک کالم اینجا سخن از پیوند دیالکتیکی  .اشتباهاتش

 از کنش فعال واینجا سخن  .رهبری سیاسی  حزب پیشاهنگ است طبقاتی کارگران و

 نه تضعیف و دوسویه میان سازمان و خودانگیختگی است که موجب هم افزائی می گردد و

که این وضعیت را به درستی نهادی  اما بلشویکها بجای ایجاد سازو .حذف  آندیگری یا

مهار وحتی سرکوب وحذف  کنترل و دیالکتیکی درصدد این تضاد در کند، (تنظیم و)برقرار

 «خودانگیختگی  » این ازسوی لنینیست ها وازهمان ابتدا، یا بعبارتی، .ی بودندانگیختگ خود

یابقول  بودکه به عنوان سوسیالیسم فهم می شد، «سازمان»به بند کشیده شده از سوی 

درذات خود  مرکزیت گرایی افراطی که لنین مدافع آن است، به نظرما،» :لوکزامبورگ

خط فکری او اساساً متوجه کنترل .دولت  نگهبان است روح خالق مثبتی نداردبلکه روح عقیم  

دست وپای بستن  ،گسترش آننه  محدودیت آن است فعالیت حزبی است نه باروری آن،

 (401ص،«...گزیده ها» ،«دموکراسی سانترالیسم و») «.نزدیک کردن آن به همنه  جنبش است



94 
 

که اساس  نکته تأکید می ورزدبراین  دائماً  بلشویکها، لوکزامبورگ دربحث با بسخنی دیگر،

کارحزب  وبوده  انگیخته ی طبقه کارگر بنیان انقالب سوسیالیستی همانا حرکت های خود و

اینکه برخالف پندار  و. روشنگریستبلکه  ،«سلطه» و «ریاست» پیشاهنگ نه تحمیل

 .سازمان نیست الزاماً بمعنی خوارشمردن آگاهی و خودانگیختگی، از استقبال بلشویکها،

بویژه  همان انگی است که پیروان بعدی بلشویسم و ،«خودانگیخته گرا» لیکن،

ومدعی  وشبه بالنکیستها به لوکزامبورگ می زنند نیز بالنکیستها و استالینیستهای معاصر

رهبری در  ه و نقش حزب راکه او درپی مبارزات خودبخودی کارگران روان شد می گردند

کنار  هرآنکس که در ،«منتقدین» بعبارتی از نگاه این -!تجنبش طبقه کارگر درنمی یاف

و جنبش های خودجوش  از اراده گرایی بپرهیزد حزب، اهی وارزش قائل شدن برای آگ

و  هااز کنار زدن شورا پرولتری را آنکس که حزب  هر دهد، قرار را مبنا مردم  کارگر

 !! است« ته گراییخودانگیخ»تسخیر قدرت بتوسط خودش بر حذر بدارد الجرم دچار 

 و همچون آقایان پایدار-دراین ارتباط قابل ذکراست هم بلشویسم و هم آنارکو سندیکالیسم

بوده بطوری  یکدیگر« دافع»براین پنداشت غلط اند که سازمان و خودانگیختگی، -حکیمی

اما بلشویسم حامی اولی  -!حذف نماید منکوب و دیگری را می باید و یک می خواهد که هر

بعبارت دیگر در نگاه پایدار وحکیمی هر پیشرفتی . درجانب دومی اند آنارکوسندیکالیستها و

محصول صرف  اقدام خودانگیخته ی توده هاست و نیز هر پسرفتی ناشی  درجنبش انقالبی،

 !! ازحضورحزب و سازمان

 ! مانعی برای مغلوط بودنش نیست البته ساده و روتین بودن این فرمول،

مربوط به شرایط ابژکتیو نا مساعد ی که این انحراف  نظرازعواملی چندقطع ) لیکن،

 ،«خودانگیختگی سازمان و»ۀ دشده در باب رابط رد یارویک ،(را دامن می زد بلشویکها

توده های کارگری به هراس جوش ابتکارات خودو از  قدرت خودانگیختگی بلشویکها را از 

ازمحدوده ی آنچه که حزب بلشویک نیاز داشت و  ،می انداخت بویژه آنگاه که این ابتکارات
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همان ترسی که می  -ترس همیشگی لنینیسم ازرویزیونیسم .تصور می کرد، فراتر می رفت

بگیرد و وی ورود و شکلگیری رویزیونیسم درحزب پرولتری راخواست بطورمکانیکی جل

سرزنش آن  و به نقد (0140سال ) «سانترالیسم و دموکراسی»لوکزامبورگ در مقاله 

 عمالً به ترس از ابتکارات خودانگیخته ی پرولتاریای انقالبی تعمیم یافته و-پرداخته بود

 در بلشویسم دراین باور غلط و ریشه ای خویش غوطه ور بود که کارگران نمی توانند

 ،بی اعتبار بی شکل و ،«خام توده مردم مواد».راه درست را بیابند و حقیقت، کشاکش خطا

مالیات دادن وجنگ  بیگاری و تنهابه درد کار و ،«نخبگان همه چیز دان»ظر که از من

موقعیت  و کامالً مستعدند که با وعده های بورژوازی از کردن به نفع حاکمان می خورند

 !قدرت شان دست بکشند

می پنداشت که بعنوان مارکسیست های اصیل  -بانه اشبا آن نگاه قیّم مآ -ارتی بلشویسمبه عب

که نفع و مصلحت حقیقی  بهترازکارگران ستمدیده ولی جاهل تشخیص می دهد ر،وپیگی

در صورتی که درنگاه  !تاریخی این طبقه چیست وبرای پیشرفت مبارزه ی آن چه باید کرد

معمولی بخوبی ازاین قابلیت  انگلس موضوع تماماً اینست که کارگران   مارکس و

 بواسطه ی این آگاهی، بقاتی خویش آگاه شوند وبرخوردارند که به منافع طبقاتی وموقعیت ط

از پایین دیگرگون  -سیستم سرمایه داری را با سازماندهی دموکراتیک شوراهای خویش

 . چنین کنند می باید که می توانند و فقط آنان هستند و کنند

 شوراهای انقالبی کارگران ازهمان بدو بقدرت رسیدنش در جهت امحاء تضاد وانگهی اگر

و  تصمیم سازی واجرا، ،(حزب و طبقه پیشاهنگ و توده، یا،)خودانگیختگی  آگاهی و میان

 رویکرد به حرکت در می آید، کاریدی، فکری و کار بیک کالم درجهت امحاء تضاد

را به سطح  «رهبریت»و  «توده وارگی» میان   تضاد و واقع گسستگی در «دولت-حزب»

 دراین حالت،. دولت رابه کلی برمی بندد اه امحاءر و و آنرا ابدی می کند تئوری می رساند

 در بهترین و از طبقه، آگاهی طبقاتی پرولتری به سطح حزب و دولت تقلیل می یابد،
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 . را طلب می کند« پشتیبان»نقش  ،صورت 

فرآیندی از  است، افزود از آنجا که سرمایه داری یک نظام تضادمند در این ارتباط باید

اکثریت طبقه  (و مبارزه روزمره ی) آگاهی جاری ورد که در طی آن،مبارزه را پدید می آ

در وهله نخست تحت  از یکسو و ،«دگرگونی» این .کارگر می تواند دگرگون شود

ازسوی دیگر  و لذا پیشرفت خود  مبارزه طبقاتی است، تأثیرشرایط هستی خود  کارگران و

در بالنکیستی موجود  -اکوبنیلیکن جنبه ژ .مأموریت حزب کمونیست را تعریف می کند

تفکر لنینیسم، متمایل به این تصور نادرست بود که واژگونی سرمایه داری صرفاً مسئله ی 

زمینه ی این رویکرد  درعین حال، لیکن این تفکر، !شد آگاهی انقالبی طبقه کارگر استر

تشکیالت »نیزسوسیالیسم مسئله ی  نادرست و خطرناک را نیز فراهم می کرد که انقالب و

سوسیالیسم صرفاً به اراده ی سیاسی پیشاهنگ  انقالب و یا به عبارتی، می باشد، «و رهبران

 که موضوع بر آنجا تا (همانگونه که گفتیم) واقع، در در صورتی که، !بس بستگی دارد و

سرانقالب است پایه ی مستحکم ضرورت تاریخی و عینی آن در اینست که انباشت سرمایه 

 فراگیر، و لذا وقوع بحران اقتصادی وسیع و ی محدودیت اقتصادی می باشدداری دارا

 پیشا آن نظریه های واین دقیقاً همان تفاوت اساسی میان مارکسیسم و) رخدادی ناگزیر است

 ؛(از تمایل انسانی به رفع بی عدالتی نتیجه می گرفتند صرفاً  مارکسی است که سوسیالیسم را

 کارگری و آن درواقع کارخودتوده های ،رسوسیالیسم استله برسآنگاه که مسأ نیز و

 .شوراهای منتخب آنان است

 چه درجهت انجام انقالب و) -بالنکیستی اینست که -اساساً ذات تفکر ژاکوبنی بیک سخن،

 ۀپدید لذا و نمی داند «تفکر /کنش»از ارگران را برخوردارک -(چه تحقق گذاربه سوسیالیسم

کارگر و نتیجتاً نقش شوراها به مثابه ارگان اعمال قدرت مستقیم طبقه  «فعالیتی   -خود»

یعنی جهان تجدید ساختار  «تمامی قدرت به دست شوراها»اینکه  و .برنمی تابد را پرولتاریا

روحیه ی »و « اقتدارگرایی»است و این مغایرت دارد با افته ای که سازمان یابی آن افقیی
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سانترالیسم »لوکزامبورگ در مقاله  ۀکه مورد نقد گزند (لنینیستی) کیبلشوی «سربازخانه ای

 . قرار گرفت« دموکراسی و

لحظه » راهای کارگری را می پذیرفت بصورتاز اینرو بلشویسم هر جا که واقعیت شو

 ومند  رویزیونیستیآن گرایش نیر با دموکراسی ساده ی کارگری، زیرا بود،«گذرا» و «ای

 .سازگار بودنا حزب بلشویک، (رویزونیسم چپ)

 («خودجوشی»یا )« خود انگیختگی»از را «خود بخودی» مفهوم الزم است دو ینجادرهم

واقعی که میان آن دو وجوددارد رادر نظر  اکنیم وتفاوت ظریف یافاصله ی مفهومی یا جد

این تفاوت به ظاهر کوچک اما هموارکننده برداشت خدشه دار بلشویکی و نیز  چه، .بگیریم

به عبارتی چپ ایرانی به تأسی از تفکر  .نی از آرا مارکس و انگلس استیراچپ های ا

 ،«خودجوشی»و  «خودانگیختگی» هست که به جایمایل بود و در باب این معنا، بلشویکی،

بر فقدان آگاهی تأکید  ،«خودبخودی» چرا که عبارت .استفاده کند «خود بخودی» ازعبارت

را به ذهن  (همچون سیل ویرانگر) «یر درستمنحرف شونده ازمس» معنای یا، و دارد،

در صورتی که  بار معنایی آن ارائه می دهد؛ خوانشی منفی از لذا و متبادر می کند

یط در واقع به معنی بیداری خودانگیخته توده ها تحت تأثیر شرا  «انگیختگی-خود»عبارت

وار و  که بر جوشش چشمه «جوشی-خود» و همچنین عبارت هستی اجتماعی شان است،

 ،ابتکارات  آن بویژه برخالقیت و شوروشوق ذاتی آن و شادابی و طراوت وبر  اصالت آن،

بطور کلی انواع  و ها مائوئیست بیک کالم، . مثبت استلذا دارای باری کامالً  داللت دارد و

 رابر «بخودیخود» شبه بالنکیستی درایران عبارت تی واقسام گروه های بالنکیس و

بر بیشتر  ،«خودبخودی» کهچرا می دهند  ترجیح «خودجوشی» و «خودانگیختگی»

برسازندگی و شکوفایی و » محتوای تا اشاره دارد «ویران کنندگی و مخرب» مضمون

 زد و با د و کناربهتر می توان آن را محکوم کرد و کوبی  و بنابراین ،«ضروری و مفید

 !درآوردش «ازمانس» و یا به انقیاد جایگزین اش نمود ،«فعالیت سازمان»
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 (0140سال « سانترالیسم و دمکراسی»درمقاله ) جانمایه ی انتقاد لوکزامبورگ به لنین .بگذریم

به جای مبارزه ی کل  «واالحضرت کمیته مرکزی»جایگزینی مبارزه ی: عبارت بود از

لیکن ! خود  طبقه کارگر ۀجایگزینی مبارزه ی حزب بجای مبارز و حزب، ۀمجموع

توهمات اراده  از پرده ای دیگر «انقالب روسیه» مقاله و 0103در ساللوکزامبورگ 

اینک ،بالنکیستی -ژاکوبنی وعیان می سازدکه همان تفکر کنارمی زند لنینیستها را ۀگرایان

راجایگزین قدرت طبقه کارگر و شوراهای  (بلشویک) درصدد است قدرت حزب کمونیست

 که قدرت دولتی حزبی، تروتسکی بفهماند ه لنین ومی کوشد ب اینکه رزا اینبار و .سازد انآن

 «نیروهای کنترل کننده» و «نیروهای خالقه»ابل ومنازعه میانبطورناگزیری تق درواقع و

   !ریا در مسیر لغو کار مزدی می کندجایگزین مبارزه پرولتا را

ند لیکن پیش آمد «تمام قدرت به دست شوراها»شعار با ابتدا بدینسان بلشویکها بهرترتیب،

قدرت رابه تصاحب حزب خویش  جفا کردند و آنگاه که دولت بورژوایی سرنگون شد،

 جا زدند «دیکتاتوری پرولتاریا»به قدرت رسیدن حزب کمونیست را وبدتراز آن،. درآوردند

آنرا به عنوان الگویی برای سطح جهانی معرفی نمودند چراکه گرایشی درتفکربلشویسم  و

الیق  را وآنها شوراهایشان بی اعتماد بود به توان و قابلیت کارگران و داشت که اساساً  وجود

 !نگهداری از آن نمی دانست حفظ و قدرت و

یک گام به »و «چه باید کرد؟»درست این جا بود که آنچه که در پس  پشت  رویکرد لنین در

 ،«اسیدمکر سانترالیسم و» مقاله   و 0140سال لوکزامبورگ از و) داشت قرار «...پیش

امکان ظهوری مهیب وغول آسا  ،(نسبت به آن هشدار داده بود تیزبینانه آنرا رصد نموده و

و بطور کلی ) تأکید بیش از حد و افراطی لنینیسم بر نقش روشنفکران :می یافت

سازمان »بر « سازمان»ارجحیت و سلطه ی  به زیان کارگران و توده ها؛ («پیشاهنگ»

 ! حزب بتوسط سلسله مراتب رهبری اش و د طبقه بتوسط حزب،بیک کالم انقیا و ؛«یافته
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 افراطی برنقش تأکید انقالب اکتبر، با حزب بلشویک مدت کوتاهی پس از نیز، بدین قرار

 !تحت لوای سوسیالیسم ادامه می دادخویش  خویش و حکومت   به اعمال قدرت   ،«سازمان»

ویک بمنزله  بازگشت مردم به سپردن حکومت به حزب بلش و لغوقدرت شوراها مضافاً،

جداسازی مبارزه ی روز از هدف نهائی از سوی حزب بلشویک و  :خانه هایشان است

تخم » نظریه بالنکیستی آورید بخاطر ) !بخودشنهایی   تخصیص امر تحقق هدف

که چگونه مبارزه اقتصادی را محّول به کارگران وعوام، و مبارزه سیاسی  را« کبوترومار

 !(نخبگان نموده بود حزب خویش و را مختص به

 می خواه و ناخواه یک پیامد تسخیر قدرت به توسط حزب بلشویک، و اما کنارزدن شوراها

روسیه بمثابه خصیصه بنیادین  مزدی در توسعه کار حفظ و: نه بیشتر و توانست داشته باشد

در محدوده ی  که هرگونه اقدامی برای امحاء کارمزدی، اساساً  چرا .سیستم کاپیتالیستی

نمی گنجد بلکه تنها حضور  -حتی حزب کمونیست واقعی -توانایی های هیچ حزب در قدرت

و کنش خود طبقه کارگرو قدرت شوراهای آنست که می تواند در مقابل استمرار مناسبات 

سوسیالیسم فقط کار خود توده ها و  .تهدیدی بحساب آید و دولت را زوال بخشد کارمزدی،

 .ی آنانستقدرت شوراها

 و) کارگران همچنان از وسائل تولید تسخیرقدرت بتوسط حزب بلشویک، با بکالمی دیگر

این کنترل  .بدینسان بتوسط دولت  حاکم کنترل می شوند جدا مانده اند و (لذا ازمحصول آن

حال و درصورتی که این  .کنترل سیاسی رافراهم می آورد اقتصادی در واقع بنیان  

ما همچنان با مناسبات تغییر نایافته ی سرمایه  اداره شود، ت کارمزدی نیزبامناسبا وضعیت،

 . داری مواجهیم

از یکسو  .است دو گرایش متضاد بیانگر ی پرولتاریا بمثابه دولت شوراها،لیکن دیکتاتور

درآن  از سوی دیگردست انداختن توده ها درت  دولت پرولتری، وضرورت تمرکز ق
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 (دستگاه های دیکتاتوری پرولتاریا) دستگاه هایی وجود یکسو از جهت کنترل مداومش؛در

و از سویی دیگر  عمل می کنند، و متمرکز که برطبق سلسله مراتب و به گونه ای یکپارچه

ممیزی  آن و کوشش دائمی در  متوسل شدن به دموکراسی مستقیم توده ای در جهت کنترل و

ازدستگاه دولتی  رصه های مختلف راجهت یافتن راه کارهایی که انحصار مدیریت در ع

حتی رسخنی دیگب .های گسترده توده ای محول نماید آنرا به سازمانبخشی از و پس بگیرد

ی که پرولتاریا «دیو»یعنی همان (دیکتاتوری شوراهای کارگری) دیکتاتوری پرولتاریا

 ج نموده وآنرا از بطری خار مجبور است برای دوره گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم،

 طبقات اجتماعی و وجود نشانگر (حتی دولت پرولتری) دولت زیرا ،«دیو»-به خدمت گیرد

 خود را نسبت به کارگران، تا طبیعتاً گرایش دارد -یستئمقوله ای بورژا (بهرحال) لذا

تفاوت  دولت یاد شده، اما.مستقل سازد و در مناسبات با آنان شیوه ای آمرانه درپیش گیرد

 وجود سلسله مراتب دولتی، آن اینکه در کنار و دولت بورژایی دارد ز بابزرگی نی

خوانده می « مه دولتنی» و به همین سبب( دارد دموکراسی ساده ی شورایی نیز وجود

 سیستم های خنثی سازی  آن گرایش  یاد یعنی آنچه که همچون مکانیزم های دفاعی، (.شود

 این مهار   کارگران برای به خدمت درآوردن و اهرم های یا شده ی  دولت به مستقل شدن،

تا زمانی که تاریخ مصرف آن به اتمام برسد یعنی دوران گذار از سرمایه داری به  «دیو»

 .سوسیالیسم سپری شود

دولت  -خود دولت پرولتاریا درونبکالمی دیگر تضادی واقعی و سرنوشت ساز از 

کسو گرایش به مسخ بوروکراتیک و تبدیل از ی. عبورمی کند-دیکتاتوری پرولتاریا شوراها،

 و «دولت»گرایشی که شامل هرنوع  -شدن به هیئت جدیدی ازکارمندان  دولت  قدرتمدار

 و از سوی دیگر گرایش ،-ی است که دولت آن را شامل می شود«تقسیم کار»هرنوع 

ده دموکراسی سا در رأس همه، کنترل آن از طریق مکانیسم های دفاعی و درجهت مهار و

 .صاحب منصبان از طریق کمیته اجرایی شوراها و حق عزل ونصب کمیسرها کارگری و
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 ازآن جهت (دیکتاتوری شوراهای کارگری یا دولت شوراها) اینکه دیکتاتوری پرولتاریا و

کوششی را  از بدو تولد، خوانده می شود زیرا خصلت اساسی اش اینست که،« نیمه دولت»

طریق اشکال  هدف استراتژیک این کوشش آنستکه از .شدزوال بخ می آغازد تا خودرا

یعنی  .بسپارد توده ها همه ی امور را بمرور به خود نوعی که درتجربه نمایان می گردد،مت

 .«ادراه نمایند خود را»و  «برخودحکومت کنند» که بتوانندیابندزحمتکشان درجهتی سوق 

 جود نداشته باشد یا متوقف گردد،ایناگراین گرایش واین روند در دیکتاتوری پرولتاریا و

تمام  انتظار ظهورمجدد و رشد دستگاه دولتی  تام و نخواهد بود بلکه باید «نیمه دولت»دیگر

 یا ناگفته پیداست که شرط رشد .ظاهرآن هرچند باتغییراتی درشکل و قدیمی راداشت، یا

دموکراسی ساده  -یا عدم وجود دموکراسی انقالبی توده ای وجود حطاط این فرایند،ان

بمنزله پیشبردآن  اینکه نقش رهبری حزب برجنبش کارگری، و .است-شوراها کارگری در

 بر خودتوده هاکنترل فزاینده وروزافزون  و روش هایی است که تحت آن، سیاست ها

 . دولت گردد نهایتاً منجربه امحاء دولت، عملکرد

آنکه قدرت سیاسی کاپیتالیستی را  س ازپ پرولتاریا انگلس، درنگاه مارکس و آنکه، مضافاً 

توزیع رابه  نقل و ارتباطات،حمل و بتوسط شوراهایش جایگزین نمود و کنترل وسایل تولید،

 لذا روند و تولید ی مناسبات استثمارگرانه در نقطه درجهت دگرگونی انقالب دست گرفت،

سوسیالیسم چیزی  ،(تیلنینیس) لیکن در نگرش بلشویکی .ی آیدبرم «کاربیگانه شده» امحاء

ازطریق این دولت نبود؛  سپس کنترل اقتصاد بیشتراز تصرف قدرت بتوسط حزب و

دست زده  یعنی بی آنکه به مناسبات تولید است؛ «کار بیگانه شده»اقتصادی که مبتنی بر

ر یا باره آن فک اصالً در یا بی آنکه هیچ گونه تمهیداتی برای زوال دولت دیده شود شود؛

می  «آنارشی تولید» سرمایه داری را به معنی ،بلشویسمبعبارتی دیگر  .فته شودسخنی گ

آنارشی  اینرو بمحض آنکه با از .تصوری از فراگذری مارکسی از بیگانگی نداشت و فهمید

 این توهم مقابله می شود، (دولت و برنامه ریزی آن توسط  از طریق کنترل تولید،) تولید
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 !ر می گیرد که گویی ریشه سرمایه داری زده شده استرا در ب خطرناک همه ی بلشویکها 

 گسترش آگاهی سوسیالیستی توده ای، و ایجاد پیشرفت به سوی سوسیالیسم و ،و بیک سخن

اینکه چنین  و .میسرمی گردد ی مردم کارگر«بالنده-خود» ازطریق عمل مشترک تنها

به راستی  کثرت گرا، که اجزای آن ذاتاً  جنبشی باشد تحولی فقط می تواند برخاسته از

 .فرماندهی سلسله مراتبی ازباال نه با و خودمختار و درعین حال همبسته وهماهنگ هستند

فرایند ناگزیر  درت از شوراها بتوسط حزب بلشویک،امر ربایش قکه  کامالً طبیعی بود لذا

 یعنی پدید آمدن قشری ازصاحب منصبان جایگزین داشت، بوروکراسی سازی را پی آیند

چیزدیگری نمی توانست  ،(دوران لنین) این وضعیت واینکه از وغیرقابل کنترل، اپذیرن

 چه سوار -مارکس و انگلس اینست که بعبارتی جانمایه آرای .استالینیسم مگر کند برآمد

آنگاه که حزب کمونیست بر مسند قدرت -تیموج انقالبی و چه به واسطه پیروزی انتخابابر

 فقط دموکراسی را می آغازد و« بورژواسازیخود» خواه فرایندخواه ناسیاسی می نشیند 

که  این همان موضوعی بود و .نددرامان تهدیدکه از این  ندسته (شوراها)کارگری   ساده

در حالی که رهبران انقالب اکتبر  (0103سپتامبر)«انقالب روسیه» لوکزامبورگ  در مقاله

 :بت به آن اینچنین هشدار می دادیعنی لنین وتروتسکی رامخاطب قرارداده بود نس

 بدون مبارزه ی آزاد ت و اجتماعات،مطبوعا بدون آزادی نامحدود بدون انتخابات عمومی،»

به ظاهری صرف ازآن تبدیل  رفت و نهاد اجتماعی ازبین خواهد زندگی درهر افکار،

گی زند. ماندتنها دیوان ساالری بعنوان عنصری فعال درآن باقی خواهد  خواهد شد و

 و چند دوجین از رهبران حزبی با انرژی پایان ناپذیر عمومی رفته رفته به خواب می رود،

واقعیت فقط  در .تجربه ای تمام نشدنی به اداره امور خواهند پرداخت و رهبری خواهند کرد

و گهگاه  داد انجام خواهند میان آن ها کار رهبری را مغزهای برجسته در از تنی چند

دعوت می شوند تا برای سخنرانی های رهبران  قه کارگر به گردهمایی هانخبگانی از طب

این دراصل امورات یک -کف بزنند و به اتفاق قطعنامه های پیشنهاد شده را تصویب کنند
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دیکتاتوری مشتی  یقیناً دیکتاتوری است ولی نه دیکتاتوری پرولتاریا، فرقه است،

از  بله،... به مفهوم حکومت ژاکوبن ها ایی،یعنی دیکتاتوری به مفهوم بورژو سیاستمدار،

چنین شرایطی ناگزیر باید موجب شود که زندگی عمومی به  :این هم می توان فراتر رفت

 002ص«...گزیده ها») «.تیرباران گروگانها و غیره اقدام به ترور، :توحش کشیده شود

 و به سبب اهمیتش آنرا جااین آمده است که در نیز 041ص« ...گشتاورد» این نقل قول در ،004و

 .(ساخته ام مکرر

انقالب » بویژه در مقاله -دغدغه بزرگ لوکزامبورگ همانگونه که مشاهده می گردد،

کمون پاریس واقع شده ومارکس  حاکی ازاینست که حزبی که نه تحقق آنچه که در -«روسیه

ش گرفته ودرصدد درپی را «دولت-حزب» بلکه تحقق مفهوم انگلس آنرا تأیید نموده اند، و

 بمحض سرنگونی حکومت کاپیتالیستی موقعیت ومقام دولت قرار دهد، است که خود را در

جهت امحاء  این حزب نه در .بسرعت بسوی منقبض شدن گام برخواهد داشت ،(پیشین)

جدایی  حد تا) یافتگی بیشترخویش نسبت به طبقه ، بل بسوی تمایز«توده/پیشرو» تضاد

 وجاودان سازی دولت  خویش به حرکت درخواهد برفراز سرپرولتاریا، قرارگرفتن و (کامل

 (5).وعمل خواهد کرد فکر همچون یک دولت بورژوایی، پیش، لذا هر روز بیشتراز آمد و

بعبارتی نگرانی بزرگ لوکزامبورگ مربوط به سرکوب دموکراسی انقالبی به توسط لنین  

نابودی آزادی  برای حذف دیگراحزاب، انیزبه حرکت درآمدن بلشویکه و و تروتسکی بود

دیکتاتوری  (بلکه) نه دیکتاتوری پرولتاریا،» چیزی که.انجمن ها آزادی مطبوعات و بیان و

« به مفهوم حکومت ژاکوبن ها یعنی دیکتاتوری به مفهوم بورژوایی، مشتی سیاستمدار،

بنی تز باکونین مانگلس بلکه تحقق  این نه آراء مارکس و بکالمی دیگر، .محسوب می شود

 !!«کتاتوری عقالید» یا است، «استبداد نخبه گرایانه»بر

 در درون حزب بلشویک به توسط لنین، ممنوعیت حق فراکسیونبنابراین صدور حکم 

 به هیچ حزب سیاسی ای متعهد از آنجایی که -چه،اگردولت شوراها .اتفاقی نیست اصالً 



144 
 

 ترسی از -است (حتی حزب کمونیست) مستقل از همه احزاب وخودمختار یعنی  نیست

انحصار قدرت در دست  اینجا برعکس،در دراین یا آن حزب سیاسی ندارد، وقوع شقاق

 بله،. رابه همراه دارد «حزب حکومتی»در الجرم ترس  مرگ از انشقاق حزب بلشویک،

با  در یک کالم،.دفکر ممنوعیت حق فراکسیون و حتی حق گرایش،از همینجا آب می خورَ 

 سنت های قوی و همیشگی همچون حق گرایش و احب قدرت از سوی حزب بلشویک،تص

 این عقیده ی درست که درعرصه نظر،اختالف و و حق فراکسیون به محاق فرو می رود

 سرکوب گروه حزبی لذا .تفاوت نه تنها طبیعی بل الزمه ی کار است به کنارگذاشته می شود

 . یستاصالً مایه تعجب ن «اپوزیسیون کارگری»

میان سرکوبی همه احزاب به وسیله  دارد ذاتی و وثیقی وجود بنابراین رابطه ای درونی،

اپوزیسیون » سرکوب و) وی، که باممنوعیت حق فراکسیون« خود سرکوبی  » بلشویسم با

 . تروتسکی آغاز و در دوران استالین شدت گرفت از سوی لنین و («کارگری

بورژایی و ضد »ونیسم ازسوی استالینیسم مبنی برتحریف بعدی  مفهوم رویزی وانگهی،

 و سرکوبی هرگونه انتقاد -در واقع در جهت بر طرف نمودن همین نیاز نامیدن آن، «انقالبی

 .بوده است -جلوگیری از انشقاق

که بنام مارکسیسم انجام ) بدین سان رفتار رهبران انقالب اکتبر روسیه و تبعات بعدی آن

بورژوازی اگر نباشد از » :ست بورژوازی داد تا مزّورانه مدعی شوداین حربه را بد (میشد

 (یعنی بورژوازی) ها طرفدار دیکتاتوری و ماکمونیست» و یا ،«دموکراسی هم خبری نیست

گویی آزادی  نادرستی که برطبق آن، و تفسیر بی معنا! «طرفدار دموکراسی و آزادی هستیم

 !!زندو برابری به آزادی لطمه می  به برابری،

 درحقیقت هیچ ربطی به این رفتار رهبران انقالب اکتبر که در فوق چگونگی آن ذکر شد اما

 به عبارتی، کسانی که با دیکتاتوری پرولتاریا همچون منافی یا .مارکسیسم نداشت



141 
 

   .حق ندارند به مارکس و انگلس رجوع کنند برخورد می کنند، دموکراسی 

 سرمایه و شناخت حزب بلشویک از و امکفی تفکربهرحال ن سطح نازل یا مخلص کالم،

تضادهای قدیمی درشکل  بازتولید نهایتاً نمی توانست مانع از آن، کارهای مبارزه با و ساز

 و ساز پیشرفت شناخت نسبت به این ملزومات و از سرکوب مبارزه نظری نیز،.شود جدید

 .جلومی گرفت کارها،

وحتی  -که هر حزبید امبورگ حاکی از این بوبزرگ لوکزگفتیم که دل نگرانی  وانگهی،

ی فکر و اگر در جایگاه دولت قرار گیرد ناگزیر همچون بورژاز حزب کمونیست واقعی

خواهیم یافت که سرکوب گفت درصورت نگاه از این دریچه در حال باید .عمل خواهد کرد

ن کرونشتات که قیام کارگران وملوانا .طبیعی می نماید قیام کرونشتات نیز امری کامالً 

خواهان بازپس گیری قدرت  ،«نه به حزب می قدرت بدست شوراها،تما» شعار محوریبا

 . الزم است اندکی به آن پرداخته شود موضوعی که دراینجا .از حزب بلشویک بودند

 ! پس هستم شورش می کنم،: کرونشتات

حزب بلشویک  ست،با پایان گرفتن جنگ داخلی و سرکوب سفیدها و مداخله گران امپریالی

 بهانه لنین و توجیه و .کوشید قدرت خویش را بطور کامل جایگزین قدرت شوراها سازد

چیزی از طبقه کارگر  تسکی این بود که جنگ جهانی و نیز جنگ داخلی طوالنی،وتر

د بتوسط شوراهای منتخب خویش قدرت دولتی را اعمال نبتوان آنها روسیه باقی نگذاشته تا

 !کند

ملزم می -حزب بلشویک بودند که عمدتاً از -کمیسرهای دولت اگر تا پیش از این،بدینسان 

از تصمیمات آن  و که قدم به قدم از اعمالشان رابه تأیید کمیته اجرائی شوراها برسانند شدند

منتفی «الزام» اینمنبعد ،(،یعنی خودفرمانی شوراهایعنی رأی خود  طبقه کارگر) تبعیت کنند

 طبقه « وکیل تام االختیار  » و «قائم مقام» ، «جانشین»بعنوان  ب مزبورطریق حز  نبدی .شد
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 :یا به تفسیر جالب آیزاک دویچر خود به تنهایی تصمیم می گرفت وعمل می کرد، کارگر،

نیز به جای  دیکتاتوری خودرا جانشین پرولتاریا کرد، همچنان که خود را حزب،»

 دیگر حکومت طبقه کارگری نبود که، «ریادیکتاتوری پرولتا».دیکتاتوری پرولتاریا نشاند

ازحیث قانون اساسی این  اما به بلشویک ها سپرده بود قدرت را سازمان یافته در شوراها،

اکنون دیکتاتوری پرولتاریا .کند «خلع»را برکنار سازد یا از مقام  داشت که آنها حق را

همان اندازه می پرولتاریا به . مترادف با حکومت انحصاری حزب بلشویک شده بود

 یا کند «خلع» را کند یا برکنار سازد که می توانست خود« خلع»توانست بلشویکها را

 (710، ص 2جلد «پیامبر بی سالح») «.برکنارسازد

دولت  -همچون متعلقات بی اختیار دولت حزبی «شوراهای کارگران» بعبارتی ازاین پس

 به این سان قدرت برفرازو . دارند حضور -سوبژه ی دروغین نخبگان تازه بقدرت رسیده،

که در پی وقوع دوانقالب   قدرت در ساختار سلسله مراتبی اش، بیگانه با آنها، سر مردم و

 پی درپی فوریه و اکتبر به کلی فرو پاشیده و با دموکراسی شورایی جایگزین شده بود،

اقتدار پیشین را جنبشی که  بعبارتی دیگر،. بازتحمیل میشود بازآوری و نو از دوباره و

 نمی خواهد و هر شکلی از فرمانروایان مقتدر و خودکامه را پس می زند سرنگون ساخته،

تجمع های خودشان را برپا  انجمن ها، بلکه می خواهد مردم، تازه ای سربارش شود اقتدار

همان  ومجدداً  بدین سان به محاق فرو می رود سازند و به قدرت خالقه خویش اتکا کنند،

 پ ر پیش صحنه ی جامعه روسیه را رض سابق و مربوط به دوران حکومت کاپیتالیستی،تعا

 «اهلی کننده» و درسوی دیگر نیروهای یکسو نیروهای شورشگر و خالقه، در :می کند

 !«کنترل کننده»و

وتمام  -«انقالب روسیه» بویژه درمقاله -تمام دغدغه ی لوکزامبورگ بدیگرسخن،

این بودکه هرحزبی وحتی حزب  ،(لنین وتروتسکی)انقالب اکتبر هشدارهای او به رهبران

همچون یک نیروی سیاسی نورسیده به سکان قدرت سیاسی تکیه می  کمونیست آنگاه که
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انقالبی ترین احزاب  .وعمل خواهدکرد اندک اندک اما الجرم همچون بورژوازی فکر زند،

ه که خود را دراین موقعیت آنگاشریف ترین و پاک نیت ترین رهبران آن،  کمونیست،

ست ،قراردهند  . ازچنین سرنوشت شومی دوری نتوانند ج 

کنترل »به ناگزیر  سیاست   ،«حزب  حکومتی»یا بکالمی دیگرحزب کمونیست  درقدرت،

تحت  اینبار هرچند یعنی همان شّر سیاست های کاپیتالیستی را، از طریق دولت، «ازباال

صورتی که سازماندهی  در .بازآوری می کند وسیالیسم،بنام آزادی وس پرچمی انقالبی و

یک سیستم اجتماعی نوین یعنی سوسیالیسم که جهانی آزاد را جایگزین سرمایه داری می 

توده های کارگری است که سازماندهی  همیاری آگاهانه ی خود مستلزم شرکت و سازد،

اتوریته ی  از سازی فردآزادیعنی مستلزم  گرفته اند؛ ل خودتحت کنتر ابزار مادی زندگی را

چه از طریق  ،(در تفسیر مارکسی اش) یا بیگانگی این اتوریته ی بیرونی، لذا .بیرونی است

 اصل قضیه نخواهد هیچ توفیری در یاحزب کمونیست، حزب بورژوائی اعمال گردد و

یعنی چیزی که  اقلیت حکومتگر-به عبارتی بدینسان حزب بلشویک به یک الیگارشی. داشت

تبدیل می شود  -ندارد (درتعریف مارکسی آن) شباهتی به دیکتاتوری پرولتاریا هیچ ربط و

 خواهند امتیازهای مادی اند اما بزودی درموقعیت آن قرار اعضای آن فاقد درابتدا که هرچند

ادارای امتیاز  اعضای حکومت سرمایه داری دولتی جمهوری اسالمی نیزدرابتد) .گرفت

اینکه اخیراً تعداد مدیران  و .چنین شدند -اندک اندک-بعداً  و بودند،مهمی ن مادی خاص و

نفراعالم شده  هزار 744-امنیتی وغیره نظامی، تصادی،اق درحوزه های سیاسی، -دولتی

 (.0/2/14بنقل از روزنامه اعتماد، است،

قیام بطوریکه  .بدون نبردتسلیم نشد دراین ماجرا، لیکن باید دانست که پرولتاریای روسیه،

ربودن قدرت از شوراها بتوسط حزب بلشویک  -ملوانان کارگران و -کنندگان درکرونشتات

 «تمامی قدرت بدست شوراها»خواهان بازگشت  را همانند خیانت به انقالب اکتبر نامیدند و

که معروف ترین «اپوزیسیون کارگری»درخود  حزب بلشویک نیز گروه موسوم به  .شدند
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و  (نخستین دولت شورایی سازی وکمیسرکار در کارگر فوالد)وفرهبران آن، شلیاپنیک

 قیام کنندگان، بدفاع از الکساندرا کولنتای بودند، نیز (سازی فوالد کارگر)میاشنیکوف 

پس دهی  آن به دمکراسی شورایی  ممانعت از حکومت کردن حزب بلشویک و باز خواستار

 .شدند

واقع  در ،0120ان کرونشتات در سال ملوانان قهرم قیام کارگران و بسخنی دیگر،

این  که با محسوب می شد، حاکمیت حزبی بلشویکهابزرگترین تالش ومقاومت علیه استقرار 

صورت گرفته  )!(«حاکمیت شوروی»دهقانی ودرحمله بهبهانه که تحت تأثیر ایدئولوژی 

ی خونین محل تالق در حقیقت، به عبارتی کرونشتات، .بطور وحشیانه ای سرکوب شد است،

جنبه سوسیالیستی  انقالب یعنی :ونهایی میان دو جنبه متعارض انقالب اکتبر روسیه بود

آن یعنی تمرکز بالمنازع  (بورژوایی  )بالنکیستی  -جنبه ژاکوبنی دموکراسی شورایی با

 نظر تئوریک نیز، از .بر انقالب یا اقتدار حزب بر آن تمامی قدرت در رأس؛ اقتدارشوراها

، چیزی نیست بجز ژاکوبنیسم (حتی حزب کمونیست و) ت سیاسی ازطریق حزبتسخیر قدر

تمام » که شعار محوری آن-لذا شکست قیام کرونشتات. بمثابه تئوری انقالب بورژوایی

بود در واقع بمنزله شکست قطعی انقالب سوسیالیستی  «نه به حزب قدرت به دست شوراها،

هنوز آلوده ی همان روایتی از واقعه ی اغلب،  چپ ایرانی،.)در روسیه تلقی می شد

 می دهند رواج داده و کرونشتات است که استالینیسم وحزب توده و بخشی از تروتسکیستها

نمی  اینان از خود-!بوده اند «سفیدها»یا شورشیان کرونشتات طرفدارکه برطبق آن گو

همه ی »رونشتات که اگر واقعاً چنین بوده است پس چراشعار محوری قیام کنندگان ک پرسند

 (بوده است؟« نه به حزب قدرت به شوراها،

علیرغم آنکه نشانگر حضور « شوراها بدون کمونیستها»مضافاً باید دانست سردادن شعار

لیکن چیزی از  درمیان قیام کنندگان است، (سندیکالیستی -آنارکو) گرایش آنارشیستی

ه که اکثریت قاطع رهبری همانگون.اصالت پرولتاریایی شورش کرونشتات کم نمی کند
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مارکس وانگلس  این وجود با و کمون پاریس در دست گرایشات مختلف آنارشیستی بود

واقع این حزب بلشویک بود که با شنیدن  در لذا .کمون پاریس را انقالب پرولتاریایی نامیدند

رفتار  می بایست در ازسوی شورشیان کرونشتات، «بدون کمونیست ها شوراها» شعار

 خود می پرسید که چه کرده که کار به اینجا کشیده شده و نام ش تأمل نموده و ازخوی

بهر ترتیب   .مردم  انقالبی کرونشتات به نامی منفور بدل گردیده است درنزد «کمونیست»

ملوانان   خواست کارگران و ،«شوراها بدون کمونیستها» آنچه که مسلّم است آن است که اگر

 و .چه، دموکراسی کارگری یعنی همین .رنگ باید به آن تمکین کنندکمونیستها بی د باشد،

 ارجحیت بی چون و -اراده ی حزب کمونیست در مقایسه با -اراده ی شوراهای کارگران

 ۀنیست که اراد «انتزاعی»نماینده طبقه کارگر  بعبارتی حزب اصیل مارکسیستی،. دارد چرا

بل کردارش  تحمیل کند؛ -یت واقعی دارندکارگرانی که هو -خودش را به کارگران واقعی

مبارزه  باید بگونه ای باشد که کارگران خواهان او باشند و احساس کنندکه برای پیشبرد

 .به وجود حزب پیشاهنگ شان نیاز دارند طبقاتی  خویش علیه بورژوازی،

در روسیه پس از »:ناصر پایدار در مورد شورش کرونشتات نوشته است درهمین رابطه،

جماعت قابل توجهی از کارگران به درستی صدای اعتراض خود را  یروزی انقالب اکتبر،پ

اماهمین کارگران با آویختن  کردند، بلشویسم بلند علیه جهت گیری های سرمایه مدار

اعتراض خود به نسخه پیچی های سران آنارشیسم نه فقط کمکی به سازمانیابی صف متحد 

ه برهوت دیگری را به برهوت آفرینی بلشویک ها ضد کارمزدی طبقه خود نکردند ک

یا جاهای « کرونشتات»در شورش  کمیته ها، این کارگران در دوران شوراها، .افزودند

بر برنامه ریزی شورایی  بجای اصرار زیر فشار راهبردهای گمراه ساز آنارشیستی، دیگر،

قدرت  وقف ستیز با را تمامی دار و ندار نارضایی روز خویش تولید، لغو کارمزدی کار و

آوریل ،«جنبش کارگری و گمراهه آنارشیسم») «.دیکتاتوری حزب نشینان کردند حزب و

2400) 
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این که وی نوشته  اوال، :نکاتی چند را باید متذکر شد لیکن در مقابل این سخنان آقای پایدار،

ن به جماعت قابل توجهی از کارگرا در روسیه پس از  پیروزی انقالب اکتبر،» است

سخن  ،«درستی صدای اعتراض خودعلیه جهتگیری های سرمایه مدار بلشویسم بلند کردند

یش از به پایان رسیدن جنگ پ درستی نیست و یا الاقل دقیق و مشخص نیست چراکه تا

دست  باال را داشت ونه حزب  قدرت، بود که در این درواقع کمیته اجرایی شوراها داخلی،

هنوز بی مورد «جهت گیری های سرمایه مدار بلشویسم»فتن ازبنابراین سخن گ .بلشویک

این که پایدار می نویسد مردم  شورشی درکرونشتات بجای اصرار بر برنامه  ثانیاً، .است

نارضایی روزخویش راوقف  تولید،تمامی دار و ندار و ریزی شورایی لغو کارمزدی کار

از  زیرا .زسخنانی بی معناستنی «ستیزبا قدرت حزب و دیکتاتوری حزب نشینان کردند

« نه حزب همه قدرت به شوراها،»تا زمانی که شعار به درستینظر شورشیان کرونشتات و 

 ابتدا وجود ندارد و درست به همین خاطر -حتی یک گام -تحقق نیابد امکان پیشرفت انقالب 

دار نا تمامی دارو ن»و که تکلیف قدرت سیاسی را روشن کنند شدند بر روی این متمرکز

 . «رضایی روز خویش را وقف ستیز با قدرت حزب و دیکتاتوری حزب نشینان کردند

اپوزیسیون » سرکوب گروه موسوم به همانگونه که گفته شده باانحالل و بهرترتیب،

 چه، .نیز بسته شد در حزب بلشویک، فراکسیونها ممنوعیت ابدی ۀدرواقع نطف ،«کارگری

ر این یا آن حزب وراهاست وهیچ ترسی ازشقاق دبرخالف زمانی که قدرت دردست ش

 .به اندازه ی مرگ از بروزشکاف می ترسد طبیعتاً، حزب حکومتی، جود ندارد،انقالبی و

به جامعه نیز رحم نخواهد  را در پیش گرفته، «سرکوبی -خود» حزبی که روال بعالوه،

 .کرد

است که  و تروتسکی یندر دوران رهبری لنحزب بلشویک  واقع خود این در به عبارتی،

و نه استالین به  «نامزد مقام گورکنی انقالب است» شوراها، ربودن قدرت از پس از

 (3)!تنهایی
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در واقع  جهتگیری وی درسرکوب قیام کرونشتات، چرخش حزب بلشویک و مخلص کالم،

 :آن می توان گفت از عبور نقطه ای که با .عطف انقالب سوسیالیستی روسیه است ۀنقط

رد،ان» بازگشت وجود نداشت و حزب  راه اصالح و دیگر چه،. «!انقالب زنده باد قالب م 

 برای آن خون کارگران و که ربوده و قدرت سیاسی را، رضای خویش، بلشویک به میل و

 !و نداد هرگز پس نمی داد ریخته بود،زمین  بر ملوانان انقالبی کرونشتات را

 برداشت غلط از» و «یک تئوری غلط وجود» یا و «توهم»و  «خطا»این دیگرنتیجه ی

از  عبارتی،به  .نیست که امکان تصحیح آن ازطریق بحث وجود داشته باشد «واقعی  شرایط

 ایجاد«قفل شدگی به تاریخ»یا « جوش خوردگی بامسیر طی شده»این ببعد در واقع نوعی 

 ستی روسیه رایعنی کارانقالب سوسیالی .که دیگرامکان اصالح آن وجود نداشت شود می

سوسیالیسم در  از جمله نپ، -که همه ی وقایع بعدیاین و تمام شده تلقی نمود درهمانجا باید

سرکوب همه  اردوگاه های کار، کلکتیویسم اجباری و صنعتی شدن فوق شتابان، یک کشور،

 و مهمتراز همه، مخالفین، قتل و کشتار وسیع منتقدین و نوع تشکل های توده ای و حزبی،

از  شوراها یش قدرت  همان ربا ناگزیر و در واقع پیامد منطقی - تمرار کاربیگانه شدهاس

دوران استالین بطور  آنچه که خصوصاً در مضافاً، .سوی حزب بلشویک محسوب می گردد

همه کس  و هر چیز کامالً آشکارا صورت می پذیرد یعنی این که رهبری حزب حکومتی،

-تسخیرقدرت ازسوی حزب بلشویک -شه در همان ماجراری درانقیاد  خود می خواهد، را

شکست انقالب  لذا سوی حزب بلشویک و قدرت از تسخیر و بدترآنکه با .داشته است

 شود،مواجه می  «واگشت اجتماعی» روسیه عمالً با در مدت کوتاهی، سوسیالیستی اکتبر،

 چه، .انتقام می گیرد د وچندان بازمی گرد با قدرتی دو« سلطه استثمار و» نظام یا بعبارتی،

گونه ترین صورت کاپیتالیسم را در بازنمود دولتی می بینیم که بنام طبقه  منحط ترین ومافیا

حوزه ی استحفاظی خویش  بلکه آن را در نظام کارمزدی را ملغی نمی کند، نه تنها کارگر

تثمار وسلطه شوروی برای اس وسایلی که حکومت موسوم به اتحاد ومضافاً، .قرار داده است
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تاریخ معاصر خویش کامالً بی سابقه بوده ومثل و مانند  کارگران بکار می گیرد در بر

! های کاراجباری در سطحی گسترده مستقیم ازطریق اردوگاه استثمار بی واسطه و :نداشت

 حکومتی جبار دهقانان، و بدینسان روسیه در زیر لوای جمهوری سوسیالیستی کارگران و

و حقوقی که درغرب کاپیتالیستی از آن  که کارگران را حتّی از آن دستاوردها پدید آوَرد

که کارگران ازحکومت بلشویکی  به جایی کشید بعبارتی،کار !محروم کرد برخوردار بودند،

پیش مجبوربه پذیرش آن شده  که سرمایه داری غربی مدتها آن چیزهایی راطلب می کردند

 !بود

 تصاحب قدرت، و کنار زدن شوراها تروتسکی با ن واما حزب بلشویک برهبری لنی

برای خودش ».برای خودش نیز رقم می زند برای انقالب و محتوم را سرنوشتی شوم و

گوئی به گردابی  انحطاط انقالب سوسیالیستی اکتبر، به این سان شکست و روند زیرا ،«نیز

این  بله، !بلعید را فرومحور خود مثابه مرکز وحزب بلشویک ب که قبل ازهرچیز، شبیه شد

ت انقیاد تح درون تهی می شود و به این طریق از حزب باتمامی جانفشانی ها و افتخاراتش،

  !یدمی آ مناسبات سرمایه داری در

آن گرایش  با ،«تمامی قدرت بدست شوراها» دموکراسی ساده کارگری یعنی آری،

مان رویکرد بلشویکی درباب ه -«یاقتدار گرایی افراط»ازلی لنینیسم یعنی  رویزیونیستی و

 .  پس می زد بشدت آنرا همخوانی نداشت و -«خودانگیختگی /سازمان»رابطه 

در  لیکن اگرلنینیسم ازهمان ابتدای شکلگیری در سوسیال دموکراسی کارگری روسیه،

اگر  سازمان دچار مشکل بود، درک درست از رابطه دیالکتیکی میان خودانگیختگی و

آن و خواهان انقیاد  کارگران می ترسیدازجنبش های خودانگیخته  مان آغاز کار،لنینیسم از ه

ادت درجهت سیادت و قی بتوسط سالح گرم ،(کرونشتات)اینک و در اینجا  به سازمان بود،

تجلی نهایی آن پیش بینی پیامبر گونه  بعبارتی سرکوب قیام کرونشتات،! برآن می کوشید

آنچه که امروز فقط بصورت  درواقع،»:ست که گفته بودا0140رزا لوکزامبورگ در سال 
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 سانترالیسم و»)« .به یک واقعیت بدل شود فردا می تواند لنین تردد می کند، شبحی درنزد

 («دمکراسی

که  پس آن بود بسخنی دیگر گفتیم که لوکزامبورگ پس از پیروزی انقالب اکتبر دلوا

،حزب کمونیست واقعی «اقلیت»حتی اگرآن -هراقلیتی که در جایگاه طبقه حاکم قرار گیرد

 0120در سال  .فکرو عمل کند که همچون بورژازی قدیمی، کشید طولی نخواهد -باشد

ودست چین شده ارتش سرخ تحت  آنگاه که واحدهای وفادار کارگران و ملوانان کرونشتات،

ورگ را به عینه لوکزامبمفهوم این دلواپسی  فرماندهی تروتسکی آنان را به گلوله می بستند،

 د،آنگاه که اتوریته اش بخطر می افت حزب بلشویک  در قدرت، بعبارتی، !لمس کردند

لذا آن . با سرکوب و کشتار واکنش نشان می دهد تنها همانگونه که دولت کاپیتالیستی،

برای نخستین بار درسرکوب قیام  شهرت یافت، «ترور استالینی»روندی که بعدها به

اجباری دردوران  اردوگاههای کار)ها «گوالک» بعبارتی یا .ده بودکرونشتات روی دا

منطقی آن محسوب می  پیامد در حقیقت از جنس سرکوب قیام کرونشتات و (استالین

دنباله ی درواقع  ،(در دوران استالین) کشتار اعضای حزب شودهمان گونه که قتل و

 !بوده اند «زیسیون کارگریاپو» ممنوعیت  فعالیت  

همان چیزی که تمامی  -که خصیصه ی جباریت حکومت استالینی افزود باید نیز ااین ر

 .داشت «قدرت -حزب»حقیقت ریشه در در -در آن خالصه می شدصرفاً بررسی تروتسکی 

 استالینیزه شدن انقالب سوسیالیستی اکتبر،-برخالف آنچه که تروتسکی ادعامی کرد -لذا و

مبارزه  وبیک کالم، .نبودباشد، (وخود تروتسکی) ف جهت  لنینمسیری که اساساً درخال

 تروتسکی علیه استالینیسم ازآنجائی که تروتسکی نه فقط مدافع سرسخت دولت  حزبی بود،

لذا در داخل   مبارزه ای جزئی و بنیان گذاران آن محسوب می شد، از (بهمراه لنین)بلکه 

 تا آخرعمر ،(نیزهمچون لنین) تأسف بار اینکه تروتسکی و .همان محدوده محسوب می شد

 !ملوانان کرونشتات دفاع می کرد لزوم سرکوب قیام کارگران و درستی و خویش از
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که شوراها را  (انقالب پرولتری) روسیه نه همچون کمون پاریس انقالب اکتبر بهرترتیب، 

به یک گروه نخ ،(ژاکوبن ها) بقدرت رساند بلکه سرانجام همانند انقالب بورژوایی فرانسه

از چنگ گروه دیگر بدر آورد و آنگاه خود دوره ای از وحشت و ترور را  قدرت راتوانست 

 !حاکم کند

به این سان  نام گرفته بود،« اتحادشوروی سوسیالیستی» که درآنجائی که این بمنزله آن بود

 ! ماکت  آن بر پا می کنند بجای سوسیالیسم،

اقتدارافراطی کمیته مرکزی )« رت و اختیاراتافراطی ترین تمرکز قد» نه فقط نتیجه آنکه،

کنار زدن  -ودرهمین ارتباط -بلکه ،(!،ایده ای که از باکونین گرفته شده بودو دبیراول

برای  (ولنینیستی) پیام بلشویکی قدرت به توسط حزب پیشاهنگ،هماناتسخیر و راهاشو

ش از هر کاری باید پی جهان، لذا مبارزین چپ درایران و! جهان استاحزاب سوسیالیستی 

 .دریابند انگلس را و مغایرت آشکار آن با آرای مارکس و تعمق کنند تأمل و «پیام» دراین

 !پاریس اردهایسوی کمون انگلس از آموزش  مارکس و

اجزای نظریه مارکسیستی آشنا باشد  و هرآنکس که با تاریخ و چگونگی شکلگیری عناصر

برای مارکس و انگلس شکلی که دولت  مون پاریس،به خوبی می داند که تا پیش از رخداد ک

 به عبارتی آموزگاران طبقه کارگر .نامعلوم بود از آن برخوردار خواهدشد انقالبی پرولتاریا

 هستی  اجتماعی خویش الجرم به مبارزه باپی برده بودند که کارگران بنابر تا اینجای کار را

ردکردن دستگاه پس از خ   اینکه پرولتاریا و آن نائل خواهند شد بورژوازی وسرنگونی دولت  

بلکه نیازمند است  را ملغی سازد« دولت بطورکلی» نمی تواند فوراً و آناً  دولتی کاپیتالیستی،

ویژه ای از  و شکل خاص - دوره ی گذار از سرمایه داری به کمونیسم -که طی دوره ای

لتاریا چه شکل خاصی به خود پرسش تنومند اما این بود که دولت پرو. دولت را برپا دارد

 ؟خواهد گرفت
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از جمله شکل خاص  -پاسخ معضالت تئوریک مضافاً مارکس وانگلس اطمینان داشتند

یا به  ازطریق ابتکارات و تکاپوی خود جنبش کارگری داده خواهد شد، -حکومت پرولتاریا

 «م می شودراه حل معماهای تئوریک وظیفه پراکسیس است و با میانجی آن انجا» :عبارتی

مجال  این به آن معنا بود که مارکس وانگلس باید(. 020ص«...دست نوشته ها»مارکس،)

می دادند تا خودانگیختگی و نیروی ابتکارات خود  کارگران راه را نشان دهد واینکه جنبش 

لیکن شورش کارگران  .کند پاسخ های نو تولید بسازد و طبقه کارگر قادراست حقایق جدید

معمای »روشن به همان پرسش وهمان پاسخی واضح و ،وراهای برآمده از آنشپاریس و 

اینکه در کمون پاریس توده های انقالبی اشتیاق خویش به دموکراسی  و .بود« تئوریک

؛ «تمامی قدرت دردست شوراها» دولت پرولتری یعنی: آشکارا مطرح ساختند مستقیم را

 !ه مثابه دیکتاتوری پرولتاریایعنی دیکتاتوری شوراهای کارگران وسربازان ب

 یک ساختار سلسله مراتبی برداشته و از کمون پاریس به وضوح گامی فراتر به عبارتی،

فرم های افقی  :بسهولت میتوان مهارنمود راهی رانشان می دهدکه ازطریق آن، قدرت را

اف یعنی روشن ترین وشف لذاحکومت شوراها، .سازماندهی، اما نه فرم های مرکز زدوده

آن توده های مردم می  نظامی که در کرده است؛ ترین نظام سیاسی ای که بشرتاکنون ایجاد

درکمون پاریس این  چه، .آورند در به اجرا و مستقیم بیان کنند بطور اراده ی خود را توانند

است که برهمه  -دمکراسی ساده کارگری -کمیته اجرائی منتخب شوراهای انقالبی

 به شوراها -یک کارگر دستمزد با -یعنی صاحب منصبان حکومتی .چیزفرمان می راند

 ونه ازطریق حزب کمونیست یا) نصب می شوند طریق آن عزل و از و هستند پاسخگو

بیگانگی آنان نسبت به مردم   مانع از تنهاهمین روال است که می تواند چه، (.هرحزب دیگر

ه طبقه کارگر به میانجیگری آن درواقع ابزاری است ک شوراها بیک کالم، و .کارگرشود

 .و شالوده های یک قدرت نوین را بنیاد می نهد بمثابه یک طبقه واحد عمل می کند

 احزاب بالنکیستی -«کمونیسم دولتی»یا ،«قدرت -حزب» ریهطرفداران نظ سخن،بدیگر 
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هرگز  -وغیره همچون مائوئیست ها و نیز احزاب شبه بالنکیستی همانند حزب حکمتیستها

نگاه مارکس و انگلس هدف حزب پیشاهنگ به قدرت  از اگر نمی پرسند ود نپرسیده وازخ

و برای آنکه ابتکارات طبقه کارگر شکل حکومت  منتظر ماندن آند آیا رسیدن خودش بوده،

فضائل بزرگ  واینکه از -آشکار سازد، کاری مضحک نبوده است؟ کارگری را

یعنی شوراها  ل دولت پرولتاریاشک وابتکارات کارگران همانا خودانگیختگی 

روسیه 0105و0147ارزش ترین مخلوق هردو انقالب  با همانگونه که اصیل ترین و.است

 !بودند نیزشوراها

چیزی نبود که مارکس و انگلس به  بمثابه شکل دولت پرولتاریا، بعبارتی حکومت شوراها

 چرا که! س آموختندانگل کارگران به مارکس و بلکه بر عکس، کارگران آموخته باشند،

  («تزهایی درباره فوئرباخ»مارکس،) «.خود  آموزشگر نیز باید آموزش ببیند»

نوشته  «تمامی قدرت به دست شوراها»حزب مائوئیستی درباره طرفداران نظریه  لیکن،

 : است

به سراغ شعارهای دموکراتیک و  «دولت پرولتری -حزب»آنان با به زیرکشیدن الگوی»

بورژوازی و الگوهای اجتماعی عصر بورژوایی و تئوریسین های آن دوره تساوی طلبانه 

با تأمل و تعمق در نظرات شان میتوان  اما را سرداده اند، شعار بازگشت به آغاز. رفته اند

انقالب اکتبر نیست بلکه بازگشت به  دریافت که منظورشان از آغاز حتی تکرار کمون یا

امه های سیاسی شان هم از چارچوب های بورژوا برن .انقالب بورژوایی فرانسه است

،حقیقت «!پژمردگی یاشکوفایی: کمونیسم برسر دو راهی»)!!«.دموکراتیک فراتر نمی رود

 (0431تیر  ،01شماره

تمامی قدرت بدست »در نفی و رّد  این حضراتاینست کل استدالالتی که قرار است  بله،

  نیز و حکومت نوع بلشویکی)«قدرت-حزب»و در دفاع از (حکومت نوع کمون)«شوراها
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 !ارائه کنند ،(مائوئیستی

سازشکاری و توده » همانگونه که همه ی مخالفین  چریکیسم را در ذیل   ،شده یادحزب 

نیز با همان لحن بچه گانه اش عنوان می سازد مخالفین  دراینجا تعریف می کند،« ایسم

 ،(نیز هستند« ت بدست شوراهاتمامی قدر»البدکسانی که طرفدار) «دولت -حزب»الگوی 

برنامه های »که اینک بسوی طرفداری از بورژازی عقب نشسته و  همانا وادادگانی هستند

البته نشریه )!!«.ر نمی رودسیاسی شان هم از چارچوب های بورژوا دموکراتیک فرات

شناخته  «دولت–حزب» نظریه ای که درمیان چپ بین المللی تحت عنوان نظریه حقیقت،

آورده تا پرولتری بودن این دولت را نتیجه   در «دولت پرولتری -حزب» بصورت را ودمیش

 !!(یعنی درواقع آنچه که باید ثابت کند را به عنوان پیش فرضی بدیهی گرفته است بگیرد،

این  گفتیم که رهبران حزب مائوئیستی و فداییان اقلیت در 0404در باب سال  وانگهی،

 از سوی آنان تصمیم بگیرند؛ و کارگران و زحمتکشان عمل کنند هنگام می خواهند به نام

–سیاق گروه های توطئه گر ژاکوبنی میان تفکری که به سبک وحال باید بیافزاییم 

بالنکیستی به نیابت ازکارگران وتوده های مردم دست به اسلحه میشود و آن تفکری که به 

رابطه  به توسط حزب خویش می زند،قیمومیت از پرولتاریا دست به انحصار قدرت دولتی 

به عبارتی . هستند «جانشین گرایی» ای منطقی و معقول وجود دارد و هر دو آلوده به

بالنکیستی آنست که اگر روزی بتوانند قدرت  -اقتضای طبیعت و سرشت احزاب ژاکوبنی

م قدرت تما» سیاسی را بنا به اتصال به جنبش توده های کارگری تسخیر کنند،هرگز پای بند

رویکردی که مبارزه ی اقتصادی را به کارگران و  چه،. نخواهند بود «بدست شوراها

در پی کسب قدرت  مبارزه ی سیاسی را به روشنفکران مستقر در جنگل ها می سپارد،

مفهوم  شده، یاد واینکه تفکر !سیاسی از سوی حزب خویش بدون دخالت طبقه کارگر است

 «نخبگان»به عبارتی این تیپ از  .زاری در اختیار می گیردمبارزه طبقاتی رابه صورت اب

 به کارگران و شوراهای آنان به چشم فاعالنی خود مختار هرگز «تافته های جدابافته» و
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و این  .الیق حاکمیت بر سرنوشت خویش نمی دانند و آنان را نمی نگرند (سوژه انقالبی)

مدت کوتاهی پس از پیروزی  -ویکیچنین است که بالنکیسم و نیز رویزیونیسم چپ بلش

تمام قدرت بدست »را عمالً جایگزین « حزب کمونیستتمام قدرت بدست » -انقالب اکتبر

و نیز این چنین است که حزب مائوئیستی گویی برای اتمام حجت با  .می سازد «شوراها

 کند،را بکل از سرش بیرون « تمامی قدرت به دست شوراها»فکر طبقه کارگرایران که باید

به میان آورده  (حزب کمونیست)تسخیرقدرت بتوسط کمونیستها آشکاراسخن از پیشاپیش و

 :است

 «.پایی جنگ انقالبی است طریق بر از وظیفه  مرکزی کمونیست ها کسب قدرت سیاسی» 

 (تأکیدازمنست ،057ص«پرواز پرنده نو»)

مونیست ها کمک در صورتی که واضح است که در نگاه مارکس و انگلس وظیفه مرکزی ک

و اینکه جایگزین سازی  !به توسط شوراهای کارگران وسربازان استبه کسب قدرت 

نشانگر آن است که برای اینان سخن مشهور چریک های فدایی  حزب بجای شوراها، قدرت  

خود  طبقه  حزب،» به نظریه اینک با اندکی تعدیل، «چریک، خود  حزب است»مبنی بر

 !تبدیل شده است ،«است

همچون )رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد میان شیوه های حرکت بالنکیستی در یک سخن،

اقتدارگرا جنبش های خود انگیخته ی شوراهای کارگران به توسط حزب  انقیاد و (سربداران

بالنکیستی ازمفهوم حزب  -تلقی نادرست ژاکوبنی یابعبارتی،! پس از تسخیرقدرت سیاسی

اجتماعی  ولیدفرماندهی بیگانه بر بازت الجرم ساختاری با ،«ت کنندهاراده هدای» بمثابه تجلی  

 !خواهد داشت پی آیند را

 باید لنینیسم را ک ووانحرافات حزب بلشوی البته همانگونه که قبالً نیز گفته ام کاستی ها

عنوان انحرافات ب -ارکسیسم و درون جنبش کمونیستیعنوان انحرافاتی در درون مب
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رتی که انحرافات در صو تلقی نمود، -(مشخصاً به عنوان رویزیونیسم چپو) رویزیونیستی

جنبش کمونیستی  وامثالهم هیچ ربطی به مارکسیسم و حزب حکمتیستها حزب مائوئیستی و

 .پیشا مارکسی محسوب می شوند یلی واینان سوسیالیستهای تخ .نام آن بجزغصب   ندارد

ولی  نکیست هایی با غلظت  اندکی کمتر،البرخی همچون بالنکیستهای ناب و برخی دیگر ب

 !همگی فرقه سازان و فرقه بازان

بویژه گروه هایی همچون حزب  -بکالمی دیگر اینک زمان آن رسیده تا چپ ایرانی 

با پرسشی بزرگ دست به گریبان شوند و آن  -...طرفداران منصور حکمت و  مائوئیستی،

شوراها را پس بزند و تحت این بهانه که آیا حزب کمونیست مجاز است که قدرت  :اینکه

قدرت حکومتی را دراختیار  طبقه کارگر است، «قائم مقام  »یا« وکیل»،«نماینده» حزبش

 گیرد؟

یا به دست حزب  تمامی قدرت به دست شوراهای کارگران و سربازان، به بیانی دیگر، 

 قدرت وبا ت،اینکه آیا درست است که قدرت دولتی دردست حزب کمونیس و -کمونیست؟

همسان تلقی   ،مدیریت مستقیم خود  شوراهای کارگری ازطریق کمیته ی اجرائی منتخب  آنان

 شود؟

که این پیام  ...و نیز انقالبات چین و کوبا وآلبانی و -انحطاط انقالب اکتبر روسیه آیا

-حزب» دلیل کافی برای بازبینی و بازاندیشی در نظریه -گذاشتند به اجرا بلشویکی را

 بدست نمی دهد؟« لتدو

بلکه در  صرفاً ازطریق شاخصه های خودش، آیا نارواست اگر بگوییم استالینیسم را نباید

 را آنگاه که رهبری انقالب اکتبر-تروتسکی پرتو سیاست هائی بنگریم که از طریق لنین و

 حتی فراتر ازآن،هیوالی زشت وکریه منظر   و .به اجراگذاشته می شد -بدست داشتند

 «کرد؟ چه باید » و «...یک گام به پیش »در -البته بصورت نطفه ای -باید ینیسم رااستال
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 .  نمود جستجو 

تسکی که مدت کوتاهی پس از انقالب وآیا نادرست است اگر بگوییم سیاست های لنین و تر

تحکیم این قدرت شد در واقع  اکتبر معطوف به کسب قدرت برای خود حزب بلشویک و

 بوده است؟ چه، -روند شکست آن -انقالب سوسیالیستی در روسیه روند «خشت کج  »همان

به قدرت رسیدن حزب پیشاهنگ وانحصار کل  ،(نیز انترناسیونال دوم و) از نظر بلشویسم

 پیامد بکالمی دیگر، !همان سوسیالیسم تلقی می شد و توزیع اجتماعی توسط دولت، تولید

 که جرأت رها ساختن انرژی و باالست زسوسیالیسم اهمانا  ،«قدرت-حزب» ناگزیر اجرای

 .نداشت هستی خویش را و کاربرای کنترل شرایط  کوشش های بنیادی توده ها

زمان آن فرار نرسیده تا دریابند در منازعه میان  -بویژه چپ ایرانی -برای مبارزین چپ آیا

فقط در نه  -حق در جانب لوکزامبورگ بوده است؟ لوکزامبورگ ولنین در  باب این مهم،

انقالب » بل دراستمرار آن در مقاله ارزشمند (0140سال ) «انترالیسم ودموکراسیس» مقاله

ستایش عظیم  و که لوکزامبورگ در آن علیرغم استقبال شورانگیزازانقالب اکتبر «روسیه

و مجلس مؤسسان در جهت تسخیر  از کنار زدن شوراها تروتسکی را لنین و ،بلشویکها از

حزب بلشویک برحذر داشته و به آنان نسبت به عواقب وخیم و هولناک قدرت به توسط 

چه، لوکزامبورگ در همان مقاله در پاسخ به این پرسش که  .چنین رویه ای هشدار می دهد

 : به شیوه ای روشنگر می نویسد دیکتاتوری پرولتاریا چیست؟،

به بیان  -بران بنام طبقهباشد و نه اقلیت کوچکی از ره طبقهکار خود  این دیکتاتوری باید»

باید تحت نفوذ مستقیم آنان وتابع  دیگر باید گام به گام از مشارکت پویای توده ها پدید آید؛

باید از آموزش سیاسی فزاینده ی توده های مردم نتیجه  کنترل فعالیت کامل عمومی باشد؛

درت تمام و به آشتی پرولتاریا باید بی درنگ با ق» :تکرار می کند و باری دیگر« .شده باشد

به بیان دیگر  ناپذیر ترین و قاطع ترین شکل ممکن به اقدامات سوسیالیستی دست بزند،

-و نه دیکتاتوری یک حزب یا یک دارو دسته ،طبقهدیکتاتوری اعمال کند اما دیکتاتوری 
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 نامحدود ترین دیکتاتوری طبقه به معنای گسترده ترین شکل اجتماعی بر پایه ی فعال ترین،

 هاتأکید ،007و 000ص «...گزیده ها») «.نامحدودترین دموکراسی مردم و مشارکت توده ای

 (از لوکزامبورگ است

نه  و دست طبقه باشد در که قدرت سیاسی باید -همین مضمون لوکزامبورگ درجایی دیگر،

 :واشکافی می کند بشکلی دیگر را -حزب

-ارگان های طبقاتی خویش باید آن، توده های پرولتری ازباالترین تاپایین ترین بخش»

ی طبقات حکومت جایگزین ارگان های به ارث رسیده از را -سربازان شوراهای کارگران و

قدرت را اشغال  همه ی مصادر باید .کنند -شوراهای شهری پارلمان، ،مجلس -بورژوازی

منافع طبقاتی معیار با های رسمی را نیاز ۀوهم نظارت داشته باشند برتمامی کارکردها کنند،

متقابل بین توده  حیاتی و ازطریق ارتباط پیوسته، تنها .وظایف سوسیالیسم بسنجند خویش و

 فعالیت مردم می تواند سربازان، یعنی شوراهای کارگران و های آن ها،های مردم وارگان 

 تماعی شدن جامعه می تواند ازاج»:اینکه و «.نده کندای سوسیالیستی آکباروحیه  دولت را

 تمامی نقاطی که کاروسرمایه، طریق مبارزه ی بی وقفه وخستگی ناپذیرطبقه کارگردر

رهایی طبقه  .تحقق یابد ،چشم درچشم هم می دوزند مردم وحکومت طبقاتی بورژوایی،

گزیده » ،«اتحادیه اسپارتاکوس چه می خواهد؟») «.طبقه کارگرباشد خود کار باید کارگر

 (050و054،ص«...ها

پیام   مهم ترین عنصر منفی و ،(لنینیسم و) رف نظر از عناصر مثبت بلشویسمص بیک کالم،

که حکم مرکزی مارکس که ازاین سخن وی  منفی آن برای جنبش جهانی کارگری این بود

و لذا  به تمامی مغفول ماند ،«رهایی طبقه کارگربدست خودطبقه کارگراست»برمی خاست 

 آنجا از اینرو می توان گفت تا.نسیان کوبیده شد به طاق «تمام قدرت به دست شوراها»شعار

به  ید از دیدگاه مارکس و لوکزامبورگ،که مسئله بر سر حزب توده ای و فراگیر است با

 .(توضیح داده ام«...گشتاورد مارکسیسم»چرایی آن را من در) عبور کنیمسوی نظرگاه لنین،
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ر دست حزب کمونیست باشد است که قدرت دولتی د پرسش آنجا که موضوع برسراین تا و

مدت  اینکه و .به مارکس و لوکزامبورگ اهمیت می یابد بازگشت از لنین یا شوراها،

 وعامل آن مسأله ای که خودنمایی کرد پیروزی انقالب اکتبرروسیه، کوتاهی پس از

 «شوراها؟ دولت   حزب یا دولت  »مسأله ی  همانا بروزشکاف درجنبش کمونیستی جهانی شد

یک از احزاب  بخش بزرگی ازهر چه، .بود («دیکتاتوری پرولتاریا؟ دیکتاتوری حزب یا»)

حمایت  «دولت -حزب»بر تسکی مبنیومشترک لنین وتر از رویکرد کمونیست جهان،

که این امرتحت تأثیراعتبارعظیمی نیز بود که حزب بلشویک بویژه درنتیجه ی یک  کردند

و  صوصاً آنکه انقالب آلمان شکست خورده بودخ .انقالب پیروزمند کسب کرده بود

صحنه  لیبکنشت بعنوان سرشناس ترین ومؤثرترین منتقدین بلشویسم از لوکزامبورگ و

بحرانی . بمنزله شروع بحرانی تازه وعظیم درمارکسیسم بودبعبارتی این  .حذف شده بودند

به  -انقالب اکتبرانحطاط حزب بلشویک و پسرفت و ناگزیر   به سبب تعمیق   و -که بعدها

شاید بتوان گفت به تمامی حوزه های دیگر  تئوری مارکسیستی  و بسیاری ازحوزه های دیگر

برخالف آنچه که اغلب تصورمی  بعبارتی، .آن خالصی نیافته ایم از که هنوز سرایت کرد

 -بیش ازهرچیز دروهله نخست و -نه بحران استالینیسم بلکه بحران نظری جاری، کنند،

 !است (تسکیسمووالبته تر) به لنینیسم وطمرب

کوشیدم دربررسی ونیز پی « ..گشتاورد»درهمین رابطه الزم به افزودن است که من در

تفکر  در بالنکیستی موجود -رگه ی ژاکوبنی گیری انتقادات لوکزامبورگ به بلشویسم،

 ،کل و درجهو به کدام شدرکدام مراحل  م و نشان دهم که آن،دنباله گیری کن لنینیسم را

مبتنی بود بر اینکه بی اعتمادی سنتی  نظر بحث مورد به عبارتی درآنجا .نمایان شده است

یک گام »و «چه باید کرد؟» خودانگیخته ی کارگران که در بلشویسم به جنبش های مستقل و

اساسنامه ای برای 0144منجر به آن گردید تا لنین در سال  ه است وقابل مشاهد« ...به پیش

 ای علیه ورود اپورتونیسم و«قلعه» سوسیال دموکرات روسیه ارائه کندکه در تدارک حزب
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 لوکزامبورگ بتوسط مقاله نقد یعنی همان رویکردی که مورد) رویزیونیسم بحزب باشد

 بویویسم همین راستا، در و مضافاً  .(گرفت قرار 0140سال در «دموکراسی سانترالیسم و»

(Boyevism) 0147سال  عملیات مسلحانه جدا از توده درو «نگیجوخه های ج» یعنی، 

کمونیسم »پس  پشت نظریه موسوم به  تفکری که در اتزویسم در فراکسیون بلشویکی، ظهور

 نوعی طریق  گرماگرم جنگ داخلی می پنداشت که میتوان از در قرار داشت و «جنگی

ب قدرت بتوسط حزب تصاح و زدن شوراها کنار نهایتاً  و به کمونیسم رسید، «میانب ر»

 بالنکیستی نهفته در -همه و همه نشانگر لحظاتی است که گرایش ژاکوبنی بلشویک،

بکالمی دیگر تاریخ لنینیسم حاکی از  .شدن داشته است میدان دار سعی در (لنینیسم) بلشویسم

گرایش یکسو در: تعارض  موجود در داخل آن استکشاکش دائمی میان دو گرایش م

آمیزه ای  بعبارتی آموزه های لنینیسم، .کیستی و در سوی دیگر مارکسیسمبالن -ژاکوبنی

تشتت و پراکندگی -بحران نظری جنبش کمونیستی بین المللی است ازاین دو و لذا غلبه بر

 این تضاد با یکدیگر، دروهله نخست پیامد بررسی لحظات درگیرشدن عناصر -ناشی ازآن

بالنکیستی  -و مهم اینکه بدانیم تفکر ژاکوبنی .بودتمیز آنها نسبت بهم خواهد  تشخیص و و

در شکل  لذا بدرون مارکسیسم راه کشیده و بگونه ای است که دراینجا، نظر، ردمو

لذا آن نه بهیچ وجه جریان . بروز یافته است -(آنارشیستی)رویزیونیسم  چپ  - رویزیونیسم

 تصور (و حکیمی یان پایدارهمچون آقا) آنگونه که برخی اشخاص-بورژوایی و ضد انقالبی

پاره ای  جناحی از حزب کمونیست و نوعی مارکسیسم و پاره ای از آن، بلکه -می کنند

جریان یا جناحی که بیانگر توهمات بخش عقب افتاده  .ازجنبش انقالبی کارگران بوده است

ته شدن و توهماتی که هم قابلیت ریخ .می باشد -تازه پرولترها ونیمه پرولترها -طبقه کارگر

 .ضدانقالبی «امپریالیسم  -سوسیال » داشته و هم استعداد مبدل شدن به زدوده شدن

گفتم که حکومت روسیه شوروی با کمون پاریس تفاوت « ...گشتاورد»بعبارتی من در  

یعنی تسخیر قدرت به توسط حزب  تکرار می کنم که رفتار بلشویسم، و حال .مهمی داشت
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 «تمام قدرت بدست شوراها» کس و انگلس مدنظر داشتند مبنی بربا آنچه که مار پیشاهنگ،

بلشویکها و بویژه لنین و  اغلب   من براین باورم که لیکن .به صراحت تناقض داشت

از مغایرت و تعارض شدید و -هر دو علیرغم شایستگی های تاریخی شان -تروتسکی

وجود داشت  ت شوراهاحکوم و حکومت مبتنی بر حزب کمونیستاجتناب ناپذیری که میان 

 .و پیامدهای ناگزیر و هولناک اشتباهی که درحال ارتکاب آن بودند آگاهی درستی نداشتند

آنها گمان می کردند که آرای مارکس وانگلس مبتنی بر بدست گرفتن حکومت توسط حزب 

حکومت » میان یافرق مهم وحتی تعیین کننده ،مدعی نمایندگی طبقه کارگر بوده است

بویژه  -همانگونه که در چپ کنونی) را تشخیص نمی دادند «حکومت حزب»و «شوراها

گونه وغیره هنوز این مائوئیستها و همچون حکمتیستها بسیاری از اشخاص -درجهان سوم

به بهترین  مفاهیمش ،است «انتقادی ۀنظری» آنجائیکه مارکسیسم ازبسخنی دیگر (.متصورند

لیکن  .یعنی درتقابل بانظریه های دیگرشده،عرضه -(سلبی) یعنی به وجه منفی -شیوه

 ،آنگونه که شایسته بود ،«تمام قدرت بدست شوراها بمنزله ی دیکتاتوری پرولتاریا» ئوریت

بعبارتی در  .بشکلی یکسرروشن وخرسندی بخش تدوین گردد درمقام جدل قرارنگرفت تا

بر نیامد « تدول-حزب» زمان مارکس و انگلس هیچکس بطورآشکاربه دفاع ازنظریه ی

 مورد نیز اروپا در این موضوع لذا .جدلی به نقدآن بپردازند آن دو دریک فرایند تاسبب شود

روسیه که پیش زمینه های  و در ،گرفت مبارزین طبقه کارگرقرار بسیاری ازابهام  شبهه و

 .جانبداری میشد باشدت بیشتری بود مهیا «دولت-حزب» فکری نظریه

ند و نه ه ابود (رویزیونیسم) خطا و توهمدر این باره دچار لشویکهااست که باین به آن معن

و حکیمی عنوان ساخته اند نشانگر ماهیت بورژوایی لنین و  آنگونه که امثال پایدار

 ! حزب بلشویک دوران آن ها تروتسکی و

که کامالً  همان اقدامی بود از قدرت به توسط حزب پیشاهنگ، وانگهی کنارزدن شوراها

 یک گام به پیش»و  «چه باید کرد؟»است با نفس و جوهره تئوری عرضه شده درمنطبق 
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حزب و »، «پیشاهنگ و توده» یا،) «آگاهی و خودانگیختگی» در باب رابطه میان «...

نظریه ای که خواهان تابعیت بی چون و چرای طبقه کارگروتحت سلطه درآوردن  (.«طبقه

 .را از آن طلب می کند «پشتیبان»ای نقشآن بتوسط حزب کمونیست بوده و صرفاً ایف

به  باری دیگر و پرولتاریا ازسوژه بودن می افتد ربایش قدرت ازسوی حزب، باعبارتی ب

  .تبدیل می شود ،«شبه سوژه»به شکل  اینبار قربانی و

بی شک توجه اساسی مارکس و انگلس در دوران فعالیت انقالبی شان  به بیان دیگر،

اما تأکید بیش از حد لنینیسم براهمیت  انقالبی پرولتاریا بوده است، معطوف به ایجاد حزب

حزب، نهایتاً کار را به ایجاد دستگاه دولتی جدیدی کشانید که دیکتاتوری  پیشاهنگ و آگاهی،

یسم مارکس و خودسرانه از سوسیال برداشتی تماماً تخیلی و .حزبی را متحقق می کرد

که  «اپوزیسیون کارگری»کوچکی در آن،موسوم به بجز جریان) هم حزب بلشویک .انگلس

بجز دو جریان ) ونیز سوسیال دموکراسی اروپا (خواهان بازپس دهی قدرت به شوراها بود

کمونیسم » یا «قدرت-حزب» رویکرد   مرزبندی ای با ،(حزب آلمان و هلند کوچک در دو

لیکن ده ها  .ی کردندنداشتند و آنرا در انطباق با آرای مارکس و انگلس تصور م «دولتی

که بنابرشرایط -آنرا چپ جهان سومی «انکشاف و تئوریزه کردن  » گویی وظیفه سال بعد،

 بسیار و حزب مائوئیستی، :بعهده گرفت -اجتماعی خویش برای چنین رفتاری مستعدتراست

 !خصلت نماتر، منصور حکمت

 از» :ساخته استدیدگاه منصورحکمت عنوان   کورش مدرسی دردفاع از اخیراً نیز و

 بایدرفت وآنراعملی کرد، نظرسیاسی لنینیسم عبارت ازاین است که سوسیالیسم عملی است،

وانقالب سوسیالیستی  تصرف کند ساخت که قدرت را حزبی را دراین راستا باید و

 («کمونیسم کارگری وچهارتجربه»)!«.راسازمان دهد

 اولحزب حکمتیست قراراست  -متازدیدگاه منصورحک - درصفحات پیشین نشان دادیم که

انقالب می »: یا به زبان خود حکمت! «به صورت اکثریت در بیاید» وبعدبگیرد  قدرت را
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لیکن حال معلوم می شود که !! «حمایت می کنندیا نه؟ ما ببینیم که کارگران از بعد کنیم و

 ه قدرت راساخت ک حزبی را باید»  این سخن که نمک تراست زیرا با مدرسی ازحکمت نیز

 ابتدا به معنای آنست که حزب  مدرسی ،«.وانقالب سوسیالیستی راسازمان دهد تصرف کند

 !!سازمان می دهد ب سوسیالیستی راانقال سپس وقدرت راتصرف می کند 

 باره ی این سخنان در چنین خوش نمکی های ناخواسته ی این آقایان، یک از صرفنظر

تصرف قدرت سیاسی ازطریق ن است و لنینیسم یعنی چنی گفت که بدون تردید باید مدرسی

 همانگونه که در-است انگلس نیزهمانند اما دراین که این نظر با آرای مارکس و !حزب

بلکه نظریه حکمت ومدرسی نشانگر  اینچنین نیست،-نشان داده شد این دفتر صفحات پیشین

ایده ی گروه کوچک است یعنی  (انقالب بورژوایی) بالنکیستی -نظریه سنتی ژاکوبنی

 با و یا بدون حمایت توده ها پی کسب قدرت، توطئه گر  متشکل از انقالبیون حرفه ای که در

صنعتی درجوامع  صورتیکه به راه انداختن انقالب به نیابت ازطبقه کارگر در .هستند

درواقع جزو ساده  طریق، ل وجرا درآوردن سوسیالیسم به همان شکنیزبه ا سرمایه داری و

بامیل به قدرت   لیکن آنگاه که این ساده لوحی، .یاهای آنارشیستی استرؤ وحانه ترینل

فاجعه یعنی حکومت هیوالوشی مواجه خواهیم شدکه  با تشنه قدرت عجین شود،روشنفکران 

  ! حکومت استالینیستی است همانند

 : منصور حکمت نوشته بود ،«قدرت -حزب» درارتباط باهمین موضوع یعنی نظریه

این است که این حزب  اولین نکته ای که من می خواهم بگویم وشاید کفرآلود به نظر برسد»

و این نه فقط تناقض  به دست بگیرد و می خواهد قدرت سیاسی را به قدرت سیاسی نظردارد

هم بعضاً داشته  می تواند نداشته باشد و می تواند) با به قدرت رسیدن طبقه کارگر ندارد

راه تصرف قدرت  اساس تنها بلکه در (شکل این تصرف قدرت دارد بستگی به باشد،

 ( «حزب و قدرت سیاسی») «.سیاسی توسط طبقه کارگر از دست بورژوازی همین است
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 منصور و مخصوص   سخرهچپ نمایی های م و قیل وقال ها این در واقع یکی از همان

 وی چنان می گوید !بیسوادان وساده لوحان رامسحورکند حکمت است که فقط می تواند

ست کنونی این انگار که رویکرد شایع و رایج   .که انگارحرف تازه ای زده است «کفر آلود»

 حال آسمان سوراخ شده و حضرت ایشان به پایین فرود و باشد که حکومت در دست شوراها

-کردن بر خالف جریان آب تازه یعنی شناو یعنی حرف جدید -«کفر آلود»این حرف آمده تا

 در صورتیکه همه می دانند! از آن  حزب است به زبان آورده و بگوید که قدرت سیاسی را

 و در همه انقالب های قرن بیستم همچون چین و سپس وبه تبعیت ازآن،) نه فقط درروسیه

 لذا بحث حکمت در باب. به اجرا گذاشته شده است« قدرت -حزب»ۀ نظری (غیرهو کوبا

 رایج و  بمنزله ی ادامه واستمرار همان رویکرد شایع ودر حقیقت و کامالً  ،«قدرت-حزب»

 «کفر آلود»هم بتوان نظریه ای را اگر است وازاینرو شنا کردن درهمان مسیر جریان آبلذا 

نامید همانا نظریه ای است که می کوشد خالف این جریان شناکند و خواهان بازگشت به 

ویژه آنکه همه می ب .است «شوراهاتمامی قدرت به دست »آرای مارکس وانگلس مبنی بر

یعنی همان نظریه ای که حکمت حتی افراطی تر از خود  -«قدرت -حزب»دانیم که نظریه

نیزهم اکنون شیوع وسیعی  طی قرن بیستم و -تروتسکی ازآن طرفداری می کرد لنین و

 .  دارد داشته و

 و ،«قدرت-حزب»ریهنظ نیستندکه دفاع از مدرسی متوجه نبوده و امثال حکمت و وانگهی،

 پا سازند، می توانند قدرت حکومتی پرولتری بر نفر صد دفاع ازاین نظریه که چند

وقتی صحبت برسر  بعبارتی، .دفاع از تسخیرقدرت ازطریق کودتا نیزهست خودبخود،

 قدرت را -!نفر صد بقول حکمت بتوسط چند) قدرت شوراهانیست بلکه حزب قراراست که

یق کودتاچنین نکند؟ درصورتیکه همه میدانیم اساساً چیزی تحت این ازطر بدست گیرد، چرا

 در ادبیات مارکس وانگلس وجود برپاشود،« کودتا»امکان که کمونیسم می تواند ازطریق 

 .مغایرت قرارمی گیرد آنان در ذات رویکرد زیرا با ندارد ونمی توانسته داشته باشد،
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نقدی بر مشی تازه حزب »وعنوان فرعی ) «یسممارکس دفاع از در» ایرج آذرین نیزدرمقاله

تسخیر قدرت سیاسی »با نظریه منصور حکمت مبنی بر 0453آبان  («کمونیست کارگری

 :می نویسد (وبدرستی) آذرین دراین راستا.به مخالفت می پردازد ،«امر حزب است

مت می موضع کالسیک مارکسیستی نسبت به این مسئله هم البته اینست که تمام طبقه حکو»

در توضیح بیشتر این  اینکه در زیرنویس و و (00ص)«.نه حزب ازجانب طبقه کند،

 ودولت و رجوع کنیدبه نوشته های مارکس درباره کمون پاریس،» :موضوع می نویسد

دولت از نوع  دقیقاً همین حاکمیت تمام طبقه است که باشکل جدیدی از دولت، .انقالب لنین

همین ضرورت حاکمیت تمام طبقه است که با اشکال .مه داردمالز دولت شورایی، کمون یا

دولتی حاکمیت بورژایی همخوان نیست و لذا درهم شکستن دستگاه دولتی نظام کهنه 

  (70ص)«.رادردستور می گذارد

 و در اینجا آذرین مخالف تسخیر قدرت بتوسط حزب، بنابراین وهمانگونه که دیده می شود

لیکن اولین مشکل این نقد آذرین  .است «ون یا دولت شوراییدولت از نوع کم»لذا طرفدار

یا بعبارتی خودش به نظریه خودش  التقاط است، نوسان و وی دچارتزلزل، آن است که خود  

 ۀبه سادگی زیرهم درصفحه ای دیگر از همان نوشته، زیرا راستین ندارد اعتقادی حقیقی و

ملحق می شود و این ( ع حکمتموض) «قدرت -حزب» و به موضع  حرف هایش می زند

طبقه از طریق حزب سیاسی خود قدرت را به دست می »: بار سخن از آن می دارد که

و تنها انتقادی که به حکمت وارد می داند اینست که حزب کمونیست نه  (05ص) «.گیرد

باپشتیبانی اقلیت طبقه کارگر بلکه با حمایت اکثریت آن مجاز به بدست گرفتن قدرت سیاسی 

 (: آذرین بالفاصله می نویسد) نگاه کنید! است

اما اگر از زاویه حزب به مسئله بنگریم مسئله از دیدگاه مارکسیسم اینست که اقدام حزب »

سیاسی برای بدست گرفتن قدرت تنها وقتی مجازاست که منعکس کننده اراده اکثریت طبقه 

از مارکسیسم صراحتاً  نجادر بخش پیشین دیدیم که منصور حکمت همی .به این کار باشد
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قدرت را بگیرد  می تواند طبقه اقلیت دارد اعالم می کند که حزبی که در و فاصله می گیرد

 !!«.و نگاه دارد و از همین طریق به اکثریت تبدیل می شود

آذرین دراینجا فراموش کرده که در سرتاسر آن نوشته، انتقادش به حکمت این بود که  بله،

نیست به دنبال کسب قدرت برای  مجاز -یعنی تحت هیچ شرایطی -ساً حزب کمونیست اسا

 .اقلیت آن یا خویش باشد، چه منعکس کننده اراده اکثریت طبقه باشد

سطحی بودن و نپرداختن به سرچشمه رویکرد  آذرین برنظریه حکمت، دومین مشکل نقد

ی لنین و بود؛ یعنی نپرداختن به نقد عملکرد حزب بلشویک به رهبر« دولت-حزب»

آذرین در  بلکه برعکس،. انگلس تروتسکی و نشان دادن انحراف آنان از آراء مارکس و

 معرفی نموده و« مارکسیست های ارتودکس» همچون لنین را همان نوشته،27صفحه 

سوی حزب را نادیده تروتسکی در تصاحب قدرت از لنین و غیرمارکسی  بدینسان عمالً رفتار

سوی  تصاحب قدرت از» که گویی امر طوری سخن می گوید بعبارتی آذرین .می گیرد

 که درنوشته حاضر صورتی در لنینیسم درمغایرت است، نیز هم با آرای مارکس و ،«حزب

 . اند جهت آن برآمدهنه مخالف بلکه در (تروتسکی و) لنین که چنین نیست و نشان دادیم 

پس از نقد  یعنی دو ماه فاصلهسوی آذرین آنست که وی بال سومین مشکل نقد ارائه شده از

تئوری که حاوی  «تکالیف وچشم اندازها» دو فصل اولیه کتاب ،نظریه ی حکمت

و بدینسان این مستمسک را  می کند منتشر بوده است را «اپوزیسیوننپ در»سازشکارانه 

همانا « قدرت-حزب»منتقدین نظریه  میدهد که مدعی شوند کلیه ی بدست حکمتیست ها

 !ازی دست به چنین انتقادی می زنندبورژو موضع سازش با که از هستند های نئوتوده ا

گذشته این زمزمه نیز از سوی طرفداران جمهوری  همانگونه که طی سال های )

طرفداران تئوری انقالب دکه شنیده می شو -بویژه مائوئیستها -دموکراتیک خلق

 بطور و ،«نپ دراپوزیسیون» نظریه هایی همچون طرفدار آذرین، همچون سوسیالیستی،

 !( طرفدار سازش با بورژوازی اند کلی،
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 نقد پس از) آذرین به حکمت مربوط به اینست که آذرین بالفاصله چهارمین مشکل  نقد

پرداخت که خود بمنزله ی اعتقاد وی به دولت  « دولت ائتالفی» به ارائه نظریه ،(حکمت

نظریه ی تزلزلش نسبت به  و  عنای سستیبم لذا و دولت  ائتالفی  احزاب است و  حزبی

 !دولت  شوراها

در همینجا درباره گروه موسوم به آذرخش نیز باید گفت که جمهوری دموکراتیک خلق که 

مطرح شده است حاوی « جمهوری شورایی کارگران و دهقانان»طریق آنها تحت عنوان  از

است واین ( حزب کمونیستتسخیرقدرت ازسوی  مرزبندی با و) تأکید شان بردولت شوراها

که آمیزه ای عجیب ازعقب  چرا .پدیده ی غریبی است آذرخش اما، .قابل تقدیر می باشد

ودرعین حال پیشرو ترین  مانده ترین دیدگاه ها همچون طرفداری ازانقالب دموکراتیک،

مواضع درسطح چپ بین المللی  معاصرهمانند مخالفت با تسخیر قدرت بتوسط حزب 

مضافاً  و. رابه نمایش می گذارد («تمامی قدرت بدست شوراها»ه طرفداری ازب) کمونیست

که این موضع  شجاعت وی دربیان آشکاراین موضع مارکسی خویش، علیرغم آنکه می داند

به  وستان و فرقه بازان  حرفه ای را،فرقه د جیغ بی فرهنگان  دگماتیست درایران، گیری،

 منظور) «لنینیست ها» حتی و مائوئیست ها، نیست ها،همچون استالی خواهد کرد، هوا بلند

بخشی از  و ،(انتقادی پذیرفته اند بگونه ای غیر که نظرات لنین را کسانی هستند

کیش » جایگزین را« تسکیکیش شخصیت ترو» ی آنان که می کوشندیعن) تروتسکیست ها

ی درعین حال که نقاط د یعننه آنان که معقول تر و واقع بین ترن و کنند،« شخصیت استالین

همچون  ضعف های او نیز انگشت می گذارند بر تسکی را درنظرمی گیرندقوت ترو

 (. آیزاک دویچر و ارنست مندل 

تصاحب  (و بدرستی) بیافزائیم آنها پس ازآنکه حکیمی باید و باره آقایان پایدار لیکن در

ء مارکس نامیدند به این و آرا بیگانه بامنافع پرولتاریا قدرت از سوی حزب بلشویک را

نتیجه گیری نادرست می رسند که اساساً وجود حزب کمونیست امری زائد و حتی مخل 
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سن  -!اهداف انقالب پرولتاریایی است به عبارتی رویکرد مزبور ازیکسو از این ح 

پیش  برخوردار است که امکان انقالب پرولتاریایی و نیز لزوم مبارزه برای تحقق آنرا

بل و ازسوی دیگر واکنشی احساسی و نادرست است درمقا خود می داند، فرض بدیهی

روسیه در تصاحب قدرت سیاسی به توسط  (بلشویک) حزب کمونیست اشتباه مرگبار

 .خودش

فعالیت خود توده های کارگری است  گاه اصلی پیشرفت مبارزه طبقاتی، بدیگر سخن تکیه 

یعنی فرایندی که طی آن،  «های کارگری فعالیت خود توده». نه فعالیت حزب پیشاهنگ و

 روش های مناسبی بیابند کارگران می آموزند که چگونه ابتکارات خویش راشکوفا کنند و

بل  نقش حزب پیشاهنگ را کاهش نمی دهد لیکن این امر،. که مبارزه شان رابه پیش برانند

این است که تالش چراکه نقش حزب در وهله نخست در .تعریف درستی ازآن ارائه می نماید

درست .آگاهی سوسیالیستی بیامیزد با و درون فعالیت توده ها رهاشود کند تا نیروهای ذاتی  

 انحرافی امکان بروزدو رویکرد  -«خودانگیختگی/سازمان» درباب رابطه -در اینجاست

بر نقش حزب  اولی بجای آنکه اولویت را بر فعالیت خود طبقه کارگر قرار دهد، :می یابند

 و دومی، .می ورزد تأکید -یعنی به زیان فعالیت خود طبقه کارگر -بیش از حد یشاهنگ،پ

نقش وجایگاه دانش  سندیکالیسم است که برای پیشبرد مبارزه به سوی سوسیالیسم، آنارکو

نادیده می  و حزب مسلح به آن را، -مارکسیسم یا «نظریه رهایی پرولتاریا» -سوسیالیستی

جنبش خودانگیخته  جه نیست که در شرایط فقدان سازمان پیشاهنگ،متو این رویکرد.گیرد

 به عمل مؤثر لیکن قادر طبقه کارگر حتی اگر موفق به سرنگونی حکومت کاپیتالیستی شود

و نهایتاً به  بود، دگرگونی انقالبی جامعه و سمتگیری سوسیالیستی نخواهد و در جهت تغییر

چه،جنبش .نخواهد رسید ان به آن دست یافت،چیزی بیش ازآنچه که جنبش همبستگی لهست

واقع شوراهای واقعی کارگری بودندکه به قدرت  درلهستان در «همبستگی»موسوم به 

 لیکن در شرایط فقدان حزب کمونیست واقعی و آگاهی سوسیالیستی، .سیاسی دست یافتند
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 .   به بیراهه کشاندند انقالب را پیش گرفته و سیاست رفرمیستی در 

طبقه «رهایی  -خود»و  «سازماندهی-خود» بمثابه ابزار و روشن است که شوراهاازاینر

می تواند  داشته باشد پیوند -حزب کمونیست -فقط آنگاه که با حزب سیاسی کارگران  کارگر،

غنای متقابل   به عبارتی وحدت دیالکتیکی و .شود به سوی سوسیالیسم رهسپار

و همکنشی  عین  عجین شدگی  حزب پیشاهنگ؛ اب (در شوراها)خودسازماندهی طبقه کارگر

منتها با این پیش شرط ضروری و حیاتی که تمام قدرت در دست  .زندگی وآگاهی ذهن، و

 ۀانگلس است که نه درمخیل و  مارکس این همان مضمون ساده و روشن  . شوراها باقی بماند

کیستهای ه در ذهن بالنآنارکو سندیکالیست هایی چون آقایان پایدار و حکیمی می گنجد و ن

در رابطه باهمین .)وغیره همچون مائوئیستها وحکمتیست ها «دولت-حزب»طرفدار نظریه 

 سخن مارکس این بود» :بخاطر بیاورید تحریف مارکس ازسوی پایدارمبنی بر مضمون،

مدافعان "»-«."نمی سازد، بالعکس زندگی است که آگاهی را می سازد آگاهی زندگی را"

سخنی که درواقع  جمله قصاری ازسوی پایدار . 4،ص«!روایت مبارزه طبقاتی و "سوسیالیسم

 !(برمال می ساخت را محسوب می شد که عمق بینش ماتریالیسم زمخت وغیردیالکتیکی او

 ،(بالنکیستی تأثیر پذیرفته بود -آراء ژاکوبنی که از) رویزیونیسم چپ بلشویکی بدیگرسخن،

طبقه  «متولی  » اً علت وجودی حزب کمونیست آنست کهبه این باور غلط رسید که اساس

اندک  این تعداد ویابعبارتی، رت سیاسی راتصرف کند،ازآن قد«وکالت» به و کارگر شود

 041 آنچه درصفحه ) !سوسیالیسم را تحقق بخشند ازسوی تعدادبیشماری، ،«نخبه» ولی

-(نامیده ام«بالنکیستی توهم خطرناک پیشاهنگ باوری افراطی  » آنرا «گشتاوردمارکسیسم»

ایجادحزب کمونیست  به مخالفت با ،«علت  وجودی»پذیرش همین با نیز سندیکالیستها آنارکو

اساساً برای در دست -حتی حزب کمونیست -حزبی که بطورکلی هر می پندارند پرداخته و

 یک بر سر وجود درصورتی که دراینجا موضوع تماماً  -!گرفتن قدرت تشکیل می شود

 سلسله مراتب وجود حتی حزب کمونیست نیز بخاطر یعنی بدون تردید، .است «شگرای»
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 یعنی بشکل پیشین و ماتقدم، همیشه، (وجود مادون و مافوق ولزوم تبعیت اولی از دومی)

 . سوی کارگران مهار شود می تواند از و گرایشی که باید  .به قدرت است«گرایش»حامل

لزوم  رب آراء مارکس و انگلس علیرغم تأکید که در دگروه فهم نکرده ان بنابراین هر دو

به نیابت  لیکن اصالً قرار نیست که آن، ،(حزب کمونیست) حزب سیاسی طبقه کارگر ایجاد

حزب  .قدرت را تصاحب کند و یا به هیچ ترتیب دیگری، از طبقه کارگر و شوراها،

بیدار  به سوسیالیسم را ا عالقه کارگرانتبلیغ و روشنگریست ت پیشاهنگ به عنوان ابزار

انگیزه ی  به عبارتی، .نه ارگان تسخیر حکومت و راه رسیدن به آنرانشان دهد، و سازد

وی س یکسو برای آزادی های مدنی مبارزه کند و از حزب پرولتری آن بود که از ایجاد

 تشوق شان سازد که خود را و سیاسی برانگیزد به مبارزه اقتصادی ودیگر کارگران را

 این مضمون و این چشم انداز، .بدست گیرند را مان دهند تا بتوانند کنترل همه چیزساز

محدوده ی وظایف  که از قرار هم نبود تعریف می کند و وظایف حزب پرولتری را

بعبارتی دراینجا با  .یکسویه اند این هردوتفکر، لذا، .کاراکتر آن تغییرکند خودخارج شود و

رویزیونیسم   :یکدیگر مواجهیم که دچار کوته بینی متقابل اند دو رویکرد انحرافی و قرینه

 !و آنارکو سندیکالیسم (بلشویسم) چپ

ازآنجایی که درکی از  (و بطور کلی آناکوسندیکالیست ها) وحکیمی پایدار از سویی دیگر،

آن  از و عنوان نیستند،اساساً قائل به وجود چیزی تحت این  مفهوم رویزیونیسم ندارند و

 خالص بورژوایی طور خالص مارکسیستی می دانند یا بطوری که هر رویکردی را یا بجای

خطا و توهم و  هیچ جایی برای وجود اشتباه و لذا و !(«دلبر و دیو» یا «سفید سیاه و» نگاه  )

هرگونه عدول از آراء  مارکسیستی قائل نیستند،( حزب  ) رویزیونیسم در یک جریان یا

بل  یک را نه بحساب کج فهمی و توهم و خطا و رویزیونیسم،مارکس از سوی حزب بلشو

یک  حزبی با که از عنوان می سازند و آن معرفی می کنند ماهیت بورژوایی  که به سبب 

ز وحشت زده ا بعبارتی آنارکو سندیکالیسم،! انتظاری جزاین نمی توان داشت چنین ماهیتی،
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 .زمان سیاسی پیشاهنگ می رسدبه نفی ضرورت سا تسخیر قدرت از سوی حزب بلشویک،

 !!تعارض وجود دارد ایده کمونیسم، بطوری که گویا میان حزب کمونیست و

-یعنی ازهمان بدو پیدایش -نه فقط بلشویکها بل سوسیال دموکرات های روسیه نیز از ازل

 ،سیستم سرمایه داری دولتی پی اجرای در بوده و («بورژوا -سوسیال یا) حزبی بورژوایی

 ! شان تبدیل به بورژوا بوروکرات شوندتا خود

 ! این است حرف پایدار و حکیمی

انحطاط حزب بلشویک و انقالب اکتبر،آنچه که  الزم به ذکراست که دربررسی روندالبته 

نقش کلیدی دارد همانا توجه و تعقیب نقد لوکزامبورگ بر لنین است بویژه در چهار مقاله 

درباره وضعیت سوسیال دمکراسی  :مرامنامه» ،0140 سال «سانترالیسم و دمکراسی»

اتحادیه اسپارتاکوس چه می »و  0103سپتامبر « انقالب روسیه»، 0100سال « روسیه

یعنی رصد نمودن سیر حرکت همان گرایشی در بلشویسم که . 0103دسامبر  «خواهد؟

آنرا  برآن انگشت گذاشت و« سانترالیسم و دمکراسی» و مقاله 0140لوکزامبورگ از سال 

اینکه اغلب گمان می کنند مقاله لوکزامبورگ موسوم  و .بالنکیستی نامید -گرایش ژاکوبنی

نگاشته  0140که در تابستان «واتحادیه های کارگری  حزب سیاسی اعتصاب توده ای،»به 

بین الملل دوم  مکانیکی حزب آلمان و« مارکسیسم  »یعنی  «تدریج گرایانه» شده است تفکر

گرفت یعنی رویکردی که مسیرسرمایه داری به سوسیالیسم راهمچون جاده ای نشانه می  را

لیکن  .قابل عبوراست« رفرم» محسوب نموده که از طریق بی دست انداز راست و سر

که مقاله مزبور همان قدر علیه تدریج گرائی است که  مبنی براین دارد معتبری وجود شواهد

طریق تشریح خود   از اکه لوکزامبورگ درآنجاچر .جزم گرائی انقالبی لنینیستی ضد بر

لذاعنصرتعیین کننده ی  و و مبنا  که اساس نشان دهد می کوشد ،واقعیت  روندانقالب روسیه

که ازشرایط هستی کارگران نشئات می ) «انگیختگی-خود»مبارزه طبقاتی پرولتاریا همانا
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را کاهش  «حزب آگاهی و» جایگاه نقش و این رویکرد، .حزب و  است و نه آگاهی (گیرد

 .کاهش داده شود «انگیختگی-خود»ارزش  نمی دهد بلکه مخالف آنست که اهمیت و

حاوی دوجنبه ی  (لنینیسم) تمام موضوع مربوط به این است که تفکر بلشویسم به هرترتیب،

 -در کل -جنبه ی مارکسیستی ز کنار زدن شوراها از قدرت،و تا پیش ا متعارض بوده،

آشفته فکری  نتیجه ای بجز گیجی و فروبستن این دریچه ی نگاه به ماجرا، .استمسلط بوده 

نمونه ای  .حکیمی چنین است و همانگونه که درمورد آقایان پایدار .تناقض نخواهد داشت و

 :ازآنرا بنگرید

اشتباهات لنین اشتباهاتی است که هرفعال » :لنین می نویسد پایدار در بررسی عملکرد

 روسیه و درموقعیت خاص وی در سیطره مجموعه داده های تاریخی روز کارگری دنیا

 و روسیه درآن غرق بود اشتباهاتی که کل طبقه کارگر .گردد جهان می توانست دچارآنها

 «.پرولتاریای روسیه به دام آن فروغلطید از بیشتر بار بین المللی صدها طبقه کارگر

 (2445سامبرد ،«سوسیالیسم بورژوایی و نقد اکونومیسم»)

راهی که لنین » :درجایی دیگر می نویسد درهمین راستا پیگیری همین مضمون و پایدار در

بطورقطع راه حصول این  سوسیالیسم دنبال کرد برای نابودی بردگی مزدی و استقرار

بنمایه پویش  این کجراه معنایش این نیست که در در چرخیدن او باهمه اینها اهداف نبود،

 «.کارمزدی مشکل داشت پیمودن راه کمونیسم ضد با تماعی خوداج طبقاتی و

 من به اساسی ترین نظات لنین انتقادات جدی و رادیکال و» :و اینکه («"لنینیسم"درباره»)

سرمایه داری  ضد آرمانخواهی پرشورکمونیستی و کمترین تردیدی در اما مارکسی دارم،

ناسیونال تابجای سوسیال دمکرات انتر کوشید لنین باهمه توان»: بعبارتی و (همان)«.اوندارم

بنابراین  .(همان)«.توفیق نیافت اما ی جنبش کارگری جهانی باشد،کمونیست مارکس دوم،

 کرد باید نقدحتماً  کج پنداری های لنین را ات واشتباه» :پایدارحق خود می داند که بنویسد

آزادی تاجایی که به آزادی  ن ازروایت لنی» که چرا «پراتیک طبقه کارگرساخت را واین نقد
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 ضد روایت مارکسی یا مسلماً  این طریق آزادی بشریت مربوط است، از و طبقه کارگر

 سرمایه داری و سوسیالیسم دچار به این دلیل روشن که روایت او از .کارمزدی نیست

قاتی یعنی ماهیت طب -سان پایدار ارزیابی نهایی خویش ازلنین بدین و .(همان)«.اشکال است

قوت  و برازندگی هایش، با همه ضعفها لنین باهمه اشتباهات و» :را ارائه می دهد -وی

 .به جنبش کارگری جهانی تعلق داردنادرستش  همه کارهای درست یا با هایش و

هم مارکس به کارگران » :نیز ؛(منست از تأکید ،«اکونومیسم سوسیالیسم بورژوایی و نقد»)

هم کل توده های  و فعال رادیکال جنبش کارگری جهانی بود هم لنین تعلق داشت، دنیا

 آگاهی، پرولتاریا،») «.این طبقه اجتماعی هستند دنیا آحاد سراسر نیروی کار در ۀفروشند

 («تشکل مبارزه طبقاتی و

فعال رادیکال »و «به جنبش کارگری جهانی تعلق دارد» لنین بهرترتیب نظرپایدار، از بله،

 علیرغم اشتباهات و-ماهیت طبقاتی لنینمحسوب می شود یعنی  «جنبش کارگری جهانی

 .پرولتری است نه بورژوایی-هایش ضعف

دونکته  بعبارتی دراین سخنان، .تماماً درست است هرچندکامل نیست این سخنان پایدار

قوت »،«برازندگی هایش»:بقول پایدار یا -آنگاه که به جنبه ی مثبت لنین (0.جاافتاده است

 ۀاشاره ای به انکشاف و تکامل نظری پرداخته می شود -«همه کارهای درستش» و« هایش

نیزامکان  مقوله ی رویزیونیسم و بویژه در دو مورد   نمی شود انگلس ازسوی او مارکس و

 لذا .کشورها ۀاولین وضعیف ترین حلقه ی امپریالیسم بابقی فاصله افتادگی میان انقالب در

وشباهت به اعترافاتی ) .مشخص انتزاعی است تا و بیشترکلی  ین،پایدارازلن تمجید   تعریف و

جنبه ی منفی لنینیسم یعنی  پایدار (2؛!(ازکسی گرفته باشند« تحت فشار» داردکه گویی

که ) بالنکیستی -ارتباط با همان گرایش  ژاکوبنی در را اشتباهات وضعف های او

 و-شروع به رصدآن نمود«راسیسانترالیسم و دمک» مقاله در و0140لوکزامبورگ ازسال

 .نمی دهد موردبررسی قرار (نامیدم «رویزیونیستی  چپ» من آنراگرایش  
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یک چرخش  ودر ،«"لنینیسم"درباره »درهمان جزوه مشکل اساسی اینجاست که پایدار اما

 نیز درجایی دیگر نامیده و )!!( «الیه های تحتانی بورژوازی» لنین رانماینده ی ناگهانی،

روایت » :می نویسد (0/4/14،«سرمایه داری پراتیک آگاه ضد و پرولتاریا»وسوم به جزوه م)

به این دلیل  چرا .این آگاهی است که ضد نه آگاهی کمونیستی طبقه کارگر لنینی آگاهی،

سرمایه داری توده های کارگر که فقط  نه بیرق مبارزه طبقاتی ضد «لنینیسم»روشن که 

 و-!!«.سرمایه داری باشکل دیگراست جایگزینی شکلی ازپرچم بورژوازی ناراضی برای 

واقعیت این است که حزب بلشویک به رهبری » :می نویسد زیرا بهمین ترتیب، حکیمی نیز

 حزبی دراین کشور -لنین نه نماینده ی طبقه کارگرروسیه بلکه نماینده سرمایه داری دولتی

رشد  وقایع پس ازاین انقالب و بود، شواراثبات این نکته د انقالب اکتبر، پیش از اگرتا .بود

سرمایه داری به زعامت  به یک کشورقدرتمند تبدیل این کشور عظیم صنعت ملی شوروی و

حزبی این واقعیت رابه روشنی کامل نشان  -طویل دولتی یک بوروکراسی عریض و

 ( 00/0412/ 3 ،«حزب بلشویک فرقه ای اپوزیسیون های کارگری در ۀدرباره مبارز»)!!«.داد

 قدرت و ز زدن شورا هاا قبل ازکنارحکیمی معتقداست که  همانگونه که مشاهده می گردد

 حزب بلشویک به رهبری لنین نه نماینده ی طبقه ی کارگر» :انقالب اکتبر حتی قبل از

اثبات این نکته » فقط و« حزبی دراین کشوربود -روسیه بلکه نماینده ی سرمایه داری دولتی

 !!«بود دشوار

باهمه  باهمه اشتباهات و برازندگی هایش،» لنین معتقدند یکسو حکیمی از و پایدار بله،

به جنبش کارگری جهانی تعلق نادرستش  همه کارهای درست یا با قوت هایش و و ضعفها

نه حزب بلشویک به رهبری لنین » که او واساساً  وازسوی دیگر عنوان می سازند ،«دارد

 !!«.حزبی دراین کشوربود -دولتی سرمایه داری ۀیه بلکه نمایندکارگر روس ۀطبق ۀنمایند

 باورکنیم؟ کدام یک ازاین دوگونه سخن را
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بصورت خالصه  یک جمله و در حکیمی را و پایدار بعبارتی درصورتیکه بخواهیم نظر

تردیددر »!(:مراقب انفجار خنده ی خود باشید)خواهیم داشت  صاف وساده، ارائه کنیم آنگاه،

چرابه این دلیل روشن  «ندارم (لنین)ضدسرمایه داری او  ن خواهی پ رشورکمونیستی وآرما

بوده ومنافع آن طبقه ی ضد انقالبی را « الیه های تحتانی بورژوازی»که وی متعلق به

 !!نمایندگی می کرده است

 است که(حکیمی پایدار و) وشگفت آور ازسوی جناب ایشان یک کشف جدید این یا بله،

آرمان خواهی پ ر شور کمونیستی و »برخوردار از «های تحتانی بورژوازیالیه »

کوسه و ریش » صاف وساده التقاط است وهمان داستان   یا ،)!!(هستند«ضدسرمایه داری

 !!«یک بام ودو هوا» همان ،!!«پهن

 !!خوانندگان  خویش را دست انداخته  اند -همچون همیشه -این آقایان

 ایشان حرکت، ازنظر .بیند می «ساکن»و «ثابت»ر ن آقایان همه چیزمتافیزیکی ای بله، تفکر

ندارد و هر پدیده ای همان گونه هست که از ازل چنین بوده و برای  معنا پروسه، و روند

قلب ماهیتی که یک جریان  دگرگونی و پروسه ی انحطاط و لذا! این منظور زاده شده است

سرانجام به جریابی  و مکن است طی کندوم می تواند (مثالً حزب بلشویک) پرولتری

 .برای این آقایان قابل فهم نیست بورژوایی تبدیل شود،

از سوی «قدرت -حزب»پایدار و حکیمی هرگز قادر نبودند اجرای نظریه  درهمین ارتباط، 

بالنکیستی  مورد  نقد   -حزب بلشویک را تبارشناسی کنند و رابطه آن با گرایش ژاکوبنی

 .نمایندا درک و فهم لوکزامبورک ر

 نه فقط به سبب تفکر حکیمی، و پایدار( التقاطی گری) گیجی وتناقض گوییاین  لیکن،

رافهم  «توهم» هنوزمعنای ایشانبه این موضوع نیز مربوط است که  بلکه متافیزیکی شان،

 .نکرده اند
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ین کلمات در ازا بارها پایدار )-«کج پنداری های لنین اشتباهات و» دراین که بدیگرکالم،

 تبدیل آن به سرمایه داری دولتی، و درسرنوشت انقالب اکتبر -(مورد او استفاده کرده است

 وجود کرده است جای هیچگونه تردیدی نمی تواند حتی تعیین کننده ای ایفا نقش بزرگ و

 (.ازطریق سطح مبارزه ی طبقاتی تعیین می شود نهایتاً، این موضوع، هرچند) ته باشدداش

پایدار می  اینها کلمات خود  )-است«فعال  کارگری» یک « اشتباهات  »اینجا صحبت از  لیکن

 ؟منافع طبقاتی بورژوازی یا -(باشد

 :اخیراً نوشته است نکته جالب اینکه آقای پایدار درهمین ارتباط،

ورائی سازمان شجنبش  با همعرض دیدن تحزب ارتجاعی باالی سرتوده های کارگر...»

که  همه مسائلی هستند همه و دیگری ازاین دست، موارد و مزدی پرولتاریاکار یافته ضد

جنبش »)«.محل اتفاق است مشترک و محافل آنارشیستی، و میان تمام یاغالب تندیس ها

 (2400آوریل ،«کارگری وگمراهه آنارشیسم

پایدارنه فقط درسخنان  این مضمون که لنینیسم حاوی گرایشی چپ رو وآنارشیستی است را

در  باید مناسبات میان لنینیسم وآنارشیسم را»:می کند دیگرنیز تکرار دو جمله فوق بلکه در

تمامی  احزاب لنینی با»: ، واینکه(همان)«.نمود جستجو وحدت آنها شالوده های استوار

 (همان)«.کجراهه بافی های آنارشیسم همگن و همدل هستند

چگونه می توان جریانی باچنین است که پرسش بزرگ اینج مسلّماً اینچنین است اما بله،

بعبارتی دیگر این  محسوب نمود؟ «ضد انقالبی بورژوایی و» درعین حال ویژگی را،

درچاچوب همان  درنهایتحقیقت که راه کارهایی که تفکرآنارشیستی عرضه می دارد 

هرگز به این معنانیست که  آن عبورکند از نمی تواند مناسبات سرمایه داری بوده و

 درهمین رابطه، !درمقابل انقالب قراردارند درجبهه ی بورژوازی و هم اکنوننارشیستها آ

که بخش وسیعی  (خود اونیزاین حقیقت رامی داند و) ماقبالً به آقای پایدارگفته ایم
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و کشته  دفاع ازآن، قهرمانانه جنگیدند در کمون پاریس و ازمبارزینی که دررخداد

 چه چیزی تلقی میشوند؟ پس ک شندگان آنها راینان بورژوایی اند،اگ .شدند،آنارشیست بوده اند

 لنینیسم حاوی چپ روی و آنارشیسم بوده است پس چطور به گفته پایدار، اگر مخلص کالم،

بورژوایی  یعنی سوسیالیستی درحرف و) «بورژوا-سوسیال» -درعین حال -می توان آن را

 و ته سخنان پایدار باهم جفت نمی شود،آیا درصورتیکه بگوئیم سر  تلقی نمود؟( درعمل

  حرف بی ربطی زده ایم؟

 این حقیقت که حزب بلشویک قدرت خویش را جایگزین قدرت شوراها ،نکته بعدی آنکه

حکیمی نقد  و به باد فنا داد منجر به آن گشته که پایدار همه آرمانهای انقالب را ساخت و

 صفحه علیه او، صدها وشاید نگارش ده ها وعلیرغم لنینیسم را آسان می یابند بلشویسم و

 یا حداکثر به اشاراتی چند و سکوت کنند لوکزامبورگ ترجیح میدهند لیکن در مواجهه با

پایداروحکیمی که هرآنکس که به تحزب  بسخنی دیگر،! کلمه ای درباره وی بسنده نمایند

ل تحقق سرمایه که بدنبا محسوب می کنند«بورژوا -سوسیال»را، کمونیستی معتقد باشد

 !معطل که با رزا لوکزامبورگ چه کنند حال مانده اند داری دولتی است،

همان گونه ) نامیدن لوکزامبورگ« بورژوا-سوسیال» بعبارتی این آقایان نگرانند که مبادا 

بویژه آنکه  -!انفجار خنده ی عمومی مواجه شود ناگهان با ،!(که لنین را اینگونه نامیده اند

 وده است با نظریهگ  درعین حال که مدافع سرسخت لزوم تحزب کمونیستی بلوکزامبور

برسر این موضوع با لنین و  مرزبندی روشن و واضحی داشت و نیز، «قدرت -حزب»

 . تروتسکی به مقابله برخاسته است

-حزب»نظریه حکیمی متوجه نشده اندکه مهمترین عاملی که موجب شد پایدار و مضافاً،

 در وهله نخست لنین، -پشتیبانان  آن اعتبارعظیم مجریان و شیوع یابد دتا این ح« قدرت

 .بوده است -وسپس تروتسکی
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واقع  در سوی حزب بلشویک، که ربودن قدرت از حکیمی ملتفت نیستند و پایدار بعالوه،

بی  بحران نظریبه وجود  بلکه اساساً  بحران بوده است، مؤثرترین عامل بروز بزرگترین و

 صرفاً به این خاطراست که دیگران حرف پراکندگی موجود تشتت و می پندارندو  باورند

ایشان  هم با وشاید) دهندگوش نمی  و نمی فهمند جناب ایشان را «وعمیق   پ رمغز»

 (!پدرکشتگی دارند

یک واکنش  می توان گفت مخالفت و واکنش آنارکوسندیکالیست هاعلیه بلشویسم، بهرترتیب،

ب به حز «بورژوایی» اطالق صفت هایی چون با آنان گمان می کنند .توخالیست احساسی و

 «رادیکال»برخوردی بسیار سپس حزب بلشویک، سوسیال دموکرات کارگری روسیه و

 بی پایه، رطمطراق ونه بمعنای سخنان پ   در حقیقت، صورتیکه رادیکالیسم،در .نموده اند

همیشه این  -بویژه اولی -حکیمی خاصیت پایدار و .بلکه پی بردن به ریشه ی مسائل است

 ! بوده و هست که قضیه را بیش از حد شور می کنند

با تأکید بر کنش های مستقیم و مبارزه  بدون شک سندیکالیست های چپ همچون این آقایان،

از -چه درمورد هدف نهایی باب مبارزه روز و چه در -جویی  جمعی  خود  کارگران

 متمایز بوده،کامالً  «دولت ائتالفی» و «نپ دراپوزیسیون» رمیست هایی مانند طرفدارانرف

آنارکو سندیکالیسم علیرغم خصیصه آگاهی  .به مارکسیستها نزدیک اند درمجموع، و

تاآنجائی که مدافع لیکن  حزبی اش، مخرب ضد مسموم وستیزیش وعلیرغم تبلیغات 

 و وسیالیسم اندس به عنوان پایه های ضروری انقالب و سازماندهی توده های کارگر

 در دولت، با حزبنه مبارزه ی  و (کلیت  بورژوازی) طبقه با (کارگر) طبقه طرفدارمبارزه

 امثالهم، و حکمتیست ها همچون مائوئیست ها، احزاب بالنکیستی وشبه بالنکیستی امقایسه ب

حزبی  این نزدیکی درعین حال مستلزم آن نیزهست که با تعصبات  ضد .به ما نزدیک ترند

دائماً  و  مبارزه کنیم (موضوع تشکیالت آنارشیسم در ارتباط با) یعنی با آنارشیسم  آنان شان،

انقالب سوسیالیستی و نیز تحقق جامعه سوسیالیستی همانقدر که به به آنان گوشزد نماییم که 
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جنبش هایی که از شرایط هستی خود ) جنبش های خودجوش توده های کارگر متکی است

حزب سوسیالیستی نیز نیازمند می  به آگاهی سوسیالیستی و ،(مه می گیردکارگران سرچش

بعبارتی دیگر نه آگاهی سوسیالیستی و فعالیت حزب پیشاهنگ می تواند جایگزین . باشد

حقیقتی که شکست ) جنبش خودانگیخته ی خود توده های کارگری وفعالیت خود آنان باشد

نبش توده های کارگری درشرایط فقدان آگاهی و نه ج (انقالب اکتبر روسیه مؤید آن است

همانگونه که ) به ارمغان بیاورد سوسیالیستی وحزب سوسیالیستی میتواند سوسیالیسم را

لیکن  (.و بسیاری موارد دیگر نشانگر آن بود 75قیام بهمن  جنبش همبستگی لهستان،

و نیز  سازندراجایگزین قدرت شوراها  ورشکستگی کامل احزابی که کوشیدند قدرت خود

و نه تشویق )دستمزد هستند سر مشتاق چانه زنی بر انحطاط اتحادیه های کارگری که صرفاً 

لزوم وجود این دو یعنی حزب  ی  کلّ  به نفی   حکیمی را امثال پایدار و ،(کارگران به اعتصاب

 ازو  .ی را درآنان تشدید کرده استاتحادیه های کارگری سوق داده یاچنین تمایل کمونیست و

واقع واکنشی طبیعی اما احساسی و غیر معقول یگر سندیکالیسم چپ  آنارشیستی درسویی د

است نسبت به واقعیت بوروکراتیزه شدن جنبش سوسیالیستی تمرکز یافته و اتحادیه های 

کارگری وابسته به آن،که جنبش و ابتکارات خودانگیخته ی کارگران رادرکنترل وانقیاد 

اینچنین است که  بله، .که خارج از شرایط زیستی و کاری شان بودندرهبرانی قرار می داد 

بطوریکه به انسان حالت تهوع دست می  انگ سکتاریست می زنند دیوار و این آقایان به در

 !فرقه گرا ای فرقه گراترند درعین حال خودشان ازهر و دهد

شوراهای کارگری به بیان دیگر با ربایش قدرت سیاسی ازطریق حزب کمونیست، درواقع  

وهرنوع تشکل خود کارگران در تملک حزب و دولت در می آیند و به مستعمره  واتحادیه ها

باز تولید و بازتحمیل  مناسباتی  و لذا به ابزار وجود و و متعلقات آن مبدل می شوند

در مقابل هرنوع کنترل و دخالت مستقیم  بوروکراتیک مبدل می شوند که در ذات خود،

این بهر حال مبارزه ای است علیه سرمایه داری بی آنکه اساساً  .عناد می ورزدکارگران 
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 (.چارچوب  خود آن داخل   در داری، مبارزه با سرمایه) چشم انداز عبور از آنرا عرضه کند

سوسیالیسم چیزی نیست به جز محصول تالش خود مختار  امر، واقع  در که،صورتی در

 .خود توده های کارک ن

 و «بهار عربی»فقدان حضور احزاب کمونیست واقعی در جنبش های موسوم به وانگهی،

 حکیمی و پایدار انآنگونه که آقای-نه نقطه قّوت این جنبش ها ،«اشغال وال استریت»

، وسخنرانی 2/3/14،بتاریخ«...جنبش اشغال»به موسوم مقاله پایدار .ک.ر) توصیف فرموده اند

 ایجاد چه، .بل حاکی از ضعف بزرگ آنهاست -(درموردهمین موضوع 5/1/14حکیمی در

موقعیتی که در آن، کارگران و محرومان اجتماعی می توانند خود را به مقام یک سوژه 

رزه سیاسی به یک مبا (خود انگیخته) پ ل زدن ازجنبشهای اعتراضی محض–سیاسی برکشند

بقاتی در شکل تشکل آگاهی ط آن، و .نیازمند میانجی هایی است سازماندهی شده، و هدفمند

 که از چیزی که فقدان آن منجربه این شد .ستهای کارگری بویژه حزب انقالبی پرولتاریا

ایط فقدان احزاب شر در بعبارتی دیگر، .دینی برآمد کند ارتجاع هار ،«بهار عربی»

 نه فقط بسوی سوسیالیسم راه نکشید «بهارعربی» جنبش های موسوم به نیرومند کارگری،

 حتی برعکس، بهمراه نداشت، -حتی دمکراسی بورژوایی -اساً هیچ دستاوردیبلکه اس

 شده، اکثر کشورهای یاد بطوری که در .کرد ارتجاعی اسالمی را آزاد ۀنیروهای نهفت

بعبارتی  .وخیم تر است بدتر و ،«بهار عربی» پیش از که درمقایسه با وضعیتی پدید آمد

 همه گمان می کردند ،(2400سال در) دراین مناطقرآمدن  مردم  ناراضی بحرکت د با دیگر

 -یافته چیزی ظهور لیکن مدتی نگذشت که اینبار رنگ باخته است، «القاعده» حنایکه دیگر

 !به حساب می آید عده همچون گروهی بی آزارالقا مقایسه با آن، که در -«داعش» یعنی

فقدان . رنج می برند این جنبش ها آشکارا از بی واسطگیبنابراین می توان گفت که 

 انحراف و یا همان چیزیست که این حرکت را از همان ابتدا محکوم به سکون و «وساطت»

که از هستی اجتماعی شان  -جنبش های خودجوش کارگران بیک سخن، .شکست می کند
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به میانجیگری آگاهی طبقاتی و حزب  برای تبدیل شدن به سوژه ی انقالبی، -نشأت می گیرد

 . یازمندندانقالبی ن

 .بازگردیم -یعنی نقد بالنکیسم سربداران وفدائیان اقلیت -به رشته بحث خود

 !آذرخش حکیمی و و سوی پایدار از آنارشیستی به آنارشیسم برخورد  

لذا پیشروترین بخش  .سوسیالیسم درایران کنونی مرحله گذار از تخیل به علم را می گذراند

حکیمی معنایی  و بنابراین نه سخنان پایدار .ط  استچپ ایرانی نیز به پیشینه خود مربو

اپوزیسیون » نیز سربداران همانا و 04 های دههچریک آنگاه که عنوان می سازند دارد

ونه کلمات آذرخش  بوده اند که کعبه آمالشان ایجاد سرمایه داری دولتی است، «بورژایی

انه جدا از توده یعنی طرفداران مبارزه مسلح مصداقی دارد زمانی که مطرح می کند

بطورویژه ای » که «دشمن مارکسیسم وکمونیسم اند دشمن جنبش کارگری و» آنارشیستها

 التقاطی گری و» آذرخش،) !هستند «زدن ازپشت به کارگران خنجر» و درصدد «خطرناک

 سایت آذرخش ونیز.ک.ر ،27ص ،«برای برسمیت شناسی رویزیونیسم دیالکتیک قهقرایی

 (.«بحران تالش تئوریک برای پاسخگوئی به» ستون مربوط به ،فق روشنسایت کارگری ا

 ۀاز هم زنانی که سوزان از شوق نجات مردم، یاد و خاطره ی دلیر مردان و بلکه برعکس،

برای همیشه زنده خواهد  حتی از زندگی خود دست شستند، مالی و موقعیت های شغلی و

 ،انعشق پاک شان به محرومو تحت تأثیر ت،صداق نهایت  شهامت ومبارزینی که در  .ماند

در آرزوی آنکه  ،وسوسیالیستی یک جنبش نیرومند و مستمر کارگری بتلیکن درغی

 بعبارتی، .تغییر دهند به این نهضت ملحق شدندت خودشان می توانند وضع موجود را بافعالی

ای تحقق امیدهای بر جانفشانی تالش و آنان به کار و هیچ تردیدی دراین نمی توان داشت که

 .دل داده بودند و دلداده بودند رفته ستمدیده گان، برباد

 ایده های کاذبی  اما که قهرمانان انقالب پرولتری هستند آنها مجاب شده بودند بسخنی دیگر، 
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به  .(ونه علمی نوعی سوسیالیسم غریزی،) از معنای واقعی خواسته ها واعمالشان داشتند

های ناکجا آبادی علیرغم آنکه فداکارانه  ومانتیک و این سوسیالیستعبارتی این انقالبیون ر

شرایط انقالب در آن  و وضعیت جامعه ی خود های شخصی تن می دهندبه بزرگترین خطر

واقع پندار خامی از آن داشته  ولی در و یا گمان می کنند می سنجند را به روشنی نمی سنجند

را  دریابیم وآنها و هم اشتباهات شان را هرمانی آنهابیک کالم ما باید هم فداکاری و ق .اند

پیشینیان خود یعنی جنبش هایی از جنس  جنبش کمونیستی آتی، یا به عبارتی، .تصحیح کنیم

که برای رهایی مردم  وآن شیدا صفتان، همه ی آن جان های پاک چریک ها و یا سربداران،

بی آنکه بی ی همدلی و احترام می داند  ایستهکوشیدند و نیز تمامی آرمانخواهان تاریخ را ش

 آنان دچار اهمال شودمبارزه نظری با و بی آنکه در گیرد؛فایدگی زحماتشان را نادیده ب

 به توصیه و و می نامید «ایده آلیستی احساساتی»باکونین را مارکس، بخاطر آورید که)

از نقد بی ترحم و  و نمونه هایی از انترناسیونال طرد شد، وی پیگیری مارکس و انگلس،

همین نوشته آورده را در زامبورگ نسبت به آنارشیستهاسرزنش های شدید  مارکس و لوک

 سوسیالیستی، کمونیستی) جنبش پرولتری جنبشها،روشن است که این سنخ از لذا(.ایم

لیکن این حقیقت که این جنبش ها  .نیستند نبوده و (یک معناستهمه اینها مارکسیستی،

 ضد و بورژایی » آنها جریان هایی گردد این که تصور تند یک چیزاست وپرولتری نیس

 !!یک چیز دیگر ، «کمونیسم اند دشمن مارکسیسم و دشمن جنبش کارگری و»و «انقالبی

بدون تردید مائوئیستهای ایرانی فاقد یک حداقل شناخت از ساختار محیط اجتماعی خویشند و 

نیمه -نیمه فئودال»امعه ای یقیناً سرمایه داریست راجامعه ایران که ج به سبب همین فقدان،

نیزآنان براساس این باور غلط خویش که اعتصاب توده ای نمی تواند  .پنداشته اند «مستعمره

تاکنون خط  ،!(زاده نمی شود مار همانگونه که ازتخم کبوتر،) به قیام مسلحانه منجر شود

 می توان کجای این اعمال را فته اند؛ امااز توده را در پیش گر مشی مبارزه مسلحانه جدا

 نامید؟« ضد انقالبی بورژوایی و»
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 نمی شود به عبارتی این شکل از حرکت مائوئیستها یا منجر به شورش و انقالب می شود یا 

 صدانسان  جان بر -است؟ «ضدانقالبی وبورژوایی» چه چیز آن اما (که مسلماً نمی شود)

 کنند، به قیمت  قربانی کردن  خودشان، انقالب بپا دم،کوشیدندکف با بهترین آرزوها برای مر

نوعی ) خود ی لیکن بی آنکه هیچ نیّت بدی داشته باشند با اقدامات ناهنجار و نسنجیده

و برآمد آنرا به تأخیر   ،عمالً به جنبش انقالبی کارگران لطمه زده(«دوستی خاله خرسه ای»

محسوب  «ضدانقالبی بورژوایی و»استه هایی راچگونه می توان چنین خو اما .انداختند

 یعنی علم و مبتنی برشناخت  علمی  واقعیت نیست؛ اراده ی خودسر، بدیگرکالم، نمود؟

 درگام اول، آگاهی انقالبی، به زبان دیگر،.غایب است-این بین در -شناخت بعنوان میانجی

 خصلت بیشتر، یسم،چریکیابعبارتی  .است صرفاً اراده ی شورش علیه کل نظام موجود

و درست بهمین خاطر در  داز چیزی سر در نمی آورَ  این،دارد و فراتر از «ظلم ستیزی»

انقالب خلل وارد ساختن به نیز و ندن  بی حاصل بخود،آسیب رسالحظه مستعد هر

 !آنان بجز صغارت فکری شان هیچ گناه دیگری ندارندبیک کالم، .پرولتاریایی است

پی ساده کردن چیزهاست یعنی همه پدیده  در آذرخش و حکیمی پایدار وتفکرمتافیزیکی  بله،

! رایش آسان گردددرک آن ب تا می کاهد راست فرو به چیزهای ساده و سر فرایندها را ها و

دیو ودلبر، مارکسی  سیاه وسفید، :معلومی است های ساده و«دوتائی» آنان واجد تفکر لذا

دشواری  اگرفاصله میان قابلیت حل مسأله و چه، !البیضدانق مارکسی بمثابه انقالبی و غیر

آنگاه راه حل های آسان و درخور   ذهن به پیچیدگی مسأله نباشد، واگر باشد، زیاد مسأله،

 !سازه های ذهنی  ساده ی خویش را انتخاب می کند

 لزاماً آقایان هر تفکر یا جریانی که پرولتری و مارکسی نباشد ا ایناز نظر بعبارتی دیگر

که در واقع میلیونها نفرجمعیت خرده است، در صورتی «بورژوایی وضدانقالبی»

ازآنجائیکه منافع مادی شان در سوسیالیسم تأمین ) در ایران وجود دارند که وازی فقیربورژ

احزاب  و انقالب سوسیالیستی محسوب می شوند در استراتژیک طبقه کارگر متحد (می شود
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باید با دست  چرا حال چگونه و.تمایل به آنارشیسم هستندم -بر اساس طبیعت شان -شان

 و .انقالب ه ل بدهیم پرسشی است که برما نامعلومضد به جبهه بورژوازی و آنان را ود،خ

 اند پس ک شندگان آنها«و ضدانقالبی  بورژوایی» اقلیت، اینکه اگرامثال سربداران و فداییان

نپ » همچون طرفداران نظریه «رفرمیستها-یالسوس» دیگر و) اکثریتیها و نیز حزب توده و

 چه چیزی محسوب می شوند؟ («دولت ائتالفی»و «اپوزیسیون در

 نیز بارز پایدار وحکیمی و ۀهماناخصیص ،آنارشیستی به آنارشیسم  بالنکیستی برخورد

آلودگی شان به -درک مفهوم حقیقی رویزیونیسم مضافاً عجز و ناتوانی آنان از. آذرخش است

حتی .دربر داشته است زیانبارتبعاتی این چنین جدی و  -شت استالینیستی ازاین مفهومبردا

 بوجودچیزی تحت نام رویزیونیسم باور ندارند پایدار وحکیمی نیزعلیرغم آن که اساساً 

لیکن تبعات این  ،!(برزبان نیاورده اند اتاکنون آنرا ولذ واساساً ازاین کلمه خوششان نمی آید)

و  نتیجه آنکه هم آنها .گذار بوده استبر رفتار ایشان نیز تأثیر نبش چپ،ج کژفهمی عمومی

دشمن  » از دارد جبهه انقالب حضورکه در «مخالف» تمیز ن قادر به تشخیص وهم اینا

-سوسیال»یا «پریالیستهاام-سوسیال» عمالش همچون یعنی بورژازی و «طبقاتی

 به بدترین نوع نزاع و اختالف نظر، بطوریکه بروز هر درجه ای از نیستند «رفرمیستها

 ،که خواهان انقالب است ما مخالف   و منتقدآن  درصورتیکه شود،می تبدیل  میان آنها دشمنی

بحث شد  او وارد با و پذیرفت «مخالف و منتقد» بعنوان او را باید وجودش مشروع است و

مخالفان خویش  ایده هایبه عبارتی ما می توانیم  .نگریست به او دشمن طبقاتی همچونو نه 

قق انقالب را زیر برای تح آنهاو تالش  برای دفاع  ازاین ایده هانپذیریم ولی حق آنها  را

 مسایل اصولی از راه سخن گفتن وفهم یکدیگر، در جستجوی وحدت نظر: سؤال نباید برد

 تفاوت هالیرغم عانقالبیون چپ  .تفاوت های شان در دیگر نیز به رسمیت شناختن انقالبیون  

 یکدیگر با گفت وگو بحث و راه تعامل و باید همچون انسانهای فرهیخته، ،شان اختالفات و

 بطورکلی، و برخوردهای استالینیستی، !ایمنیاموخته  افسوس که هنوز صد و را بیاموزند
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 !اشته ایمنگذپشت سر  که متاًسفانه هنوز دوران آنرا یک نوع دعواهای جهان سومی، 

و مارکسیست ها همسان است  هاآنبی تردید هدف  گفت اره آنارشیستها بایددرب بنابراین

تفاوت میان  ،ما چگونگی حرکت برای رسیدن به آنا خواهان انقالب اجتماعی اندوهردو

طراح   ولذا به دور از دانش انقالبی، خیال پرداز، آنارشیستها، چه، .آندو را نشان می دهد

 و هستند (نافرهیختهاحساسات ) احساساتی راط کار واف ی،لممی وغیر علطرح های غیر ع

 ۀیّت  اولیدرجهت  مخالف ن معموالً رفتارشان، لذا و .میدهند بها «فردیت» بیش از اندازه به

بهرحال ازآنجا که خواهان انقالب اجتماعی و مدافع مردم  محروم  اما .عمل می کند آنها

نه  و قراردارند، سوب شده ودرجبهه ی اواتژیک طبقه کارگر محاستر متحد   وستمدیده اند،

پاریس کشته  کمونفراموش نکنیم که بسیاری ازکموناردها که در) .جبهه ی بورژوازیدر

 (. شدند،آنارشیست بودند

تلقی  «ضدانقالبی و بورژوایی» ،!(به جز خودش) تفکر رایجی که همه را مخلص کالم،

رویکردالسالی که توده های خرده  (0.می کنداز دو رویکرد نادرست امکان تغذیه دارد

درک  (2را متحد پرولتاریا در انقالب سوسیالیستی محسوب نمی کند؛  فقیر بورژوازی

ضدانقالبی  ژایی ورابور (لذا هر گرایش منتقد خویش و) معیوبی که رویزیونیسم استالینی و

یدن ماهیت جنبش با بورژوایی نام (بو یژه نظریه پایدار و حکیمی) ومضافاً  .تصور می نماید

و به کل سلب مسئولیت  از تجزیه و تحلیل و از نقد رادیکال آن خالص، را خود چپ گذشته،

! بورژوازی رامی کنیم ونه رفتار نقد ما اعمال انقالبیون را :این پیش فرض که با د،نمی کن

  !ساده پسندی دهن  تنبل می خوَرد این نظریه به درد بعبارتی،
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  زب مائوئیستینکاتی دیگردرباره ح

 :آمده است «پرواز پرنده نو» در کتاب

مهمترازهمه آنکه درجوامع تحت سلطه ای چون ایران فقط در جریان یک جنگ طوالنی »

درهر » شوق انقالبی میان توده ها است که می توان درهر مقطعی به درستی از شور و

کشورهای تحت سلطه در » :و نیز (020ص)«.آنرا ارتقا داد سود جست و «سطحی که باشد

سطح  در بهترین عامل بسیج کننده توده ها اصلی ترین و جنگ مهم ترین، ای چون ایران،

 (207ص) «.گسترده است

می عنوان  «از اعتصاب تا قیام» نظریه یک بار و در مخالفت با ،دیدیم که نویسنده فوق

و بدین  ؛«شود مار متولد نمی از درون تخم کبوتر، .چنین چیزی ممکن نیست» ساخت که

 .رسیده بود« محاصره شهرها از سوی دهات» به اثبات تئوری (و به زعم خویش) سان وی

ازطریق دلیل  را «محاصره شهرها ازسوی دهات» می کوشد تئوری لیکن او در اینجا،

 !است «تحت سلطه» دیگری توجیه کند مبنی بر این که ایران کشوری

جود داشته و می تواند «تحت سلطه»وت ازعبارت تعریف متفا گفت دو دراین رابطه باید

موضع ) «حت سلطه ی انحصارات امپریالیستیسرمایه داری ت» ایران بمثابه یکی، .باشد

وهمه . «نیمه مستعمره -نیمه فئودال» ایران بمثابه جامعه ی دیگری، و ،(نگارنده این سطور

 .نه اولی دومی است و ،وحزب مائوئیستی «نو پرواز  پرنده»می دانیم منظور نویسنده 

میلیون  22 حدوداً  میلیون جمعیت کل، 55حال این که کشوری که برطبق آمار رسمی از 

این !)سؤالی است بی جواب چگونه  می تواند فئودالی باشد؟، ،نفر فروشندگان نیروی کارند

این -مائوئیستهای عزیز برای بعد،فقط از بماند ی کجاست؟،«مستعمره»پرسش که ایران 

 !!(که بیش ازاین ما را نخندانند تمنّا می کنیم -انشمندان هم عصرماند
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در باب حضور دیدگاه های  «پرواز پرنده نو» در کتاب در ارتباط باهمین موضوع،

 :آمده است ،(در هنگام شکل گیری حرکت سربداران)متعارض در سازمان مزبور

ندرانی علیرغم اینکه در دوره اکثریت رفقای شاخه آذربایجان تحت رهبری رفیق هاشم ماز»

اما  مخالف برخورد راست روانه سازمان نسبت به رژیم جمهوری اسالمی بود 04-73

زمانی که سازماندهی نبرد مسلحانه سربداران در دستور کار قرار گرفت باآن مخالفت کرد 

ی سیاس-او مبارزات اقتصادی .و مطرح نمود که شرایط برای مبارزه مسلحانه آماده نیست

آغازمبارزه مسلحانه به مفهوم قیام  زمینه سازمبارزه مسلحانه می دانست و و  را پیش شرط

مسلحانه همگانی را به آماده شدن طبقه کارگرو شرایطی مناسب که نمی توان موعدش را از 

 برنامه عمل این دست از رفقا به کار آرام سیاسی و .موکول می کرد قبل تعیین نمود،

ی از طریق افشاگری های سیاسی بین کارگران شهری مشخص می پداگوژیکی طوالن

 (050ص)«.شد

 این تفکر مرز بندی داشته و ، با(یامصاحبه شونده ی مزبور)«پرواز پرنده نو» اما نویسنده

دنباله  این رفقا عمدتاً تحت تأثیر آموزه های نادرست تدریج گرایانه،» :نویسد آن می نقد در

بین المللی کمونیستی که در پاره ای ازتزهای کمینترن فشرده  اکونومیستی جنبش روانه و

تکامل حزب بلشویک  و پروسه رشد با الگوبرداری مکانیکی از آنها.قرار داشتند شده بود

قادر نبودند حقیقت عام مارکسیسم را با پراتیک خاص  در یک کشور امپریالیستی روسیه،

زمینه پراتیک  در و الیسم تلفیق کنندانقالب ایران بعنوان یک کشور تحت سلطه امپری

 !!«.انقالبی راهگشایی کنند

 !خوشبخت آن که بتواند مفهوم این گفته ها را دریابد 

 و) دمکرات آلماننظریه ای مربوط به جناح راست حزب سوسیال  ،«تدریجگرایانه» نظریه

-ق اصالحاتازطری-که عنوان می ساخت که سرمایه داری می تواند بود (انترناسیونال دوم
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بی آنکه نیازی به سرنگونی حکومت کاپیتالیستی  کند به طور تدریجی به سوسیالیسم گذر

برنشتاین  ین جمله قصارا با «اکونومیستی دنباله روانه و» ریهنیزنظ .داشته باشد وجود

 «پرنده نوپرواز» نویسنده از حال باید .«!هدف هیچ جنبش همه چیز،» مشخص می شد

 مبنی بر) نظریه هاشم مازندرانی با چگونه، و وچرا ازاین دورویکرد، یککه کدام پرسید

 همسان و همانند («پیموده شود راهی است که باید ،قیام تا تظاهرات عمومی و  ازاعتصاب»

 است؟

دنباله »و «آموزه های نادرست تدریجگرایانه» بنابراین می توان گفت اصطالحاتی چون

معنای آنها را درجایی شنیده ولی  ند که نویسنده مزبورچیزهایی هست ،«روانه اکونومیستی

فقط جنبه ی انگ زدن  ازاینروو  عاجز است، مصداق آنها ذکر و از تشریح  لذا نفهمیده و

 !صحنه بیرون راندن حریف از هدف خاموش کردن یا دارد البته با

های نویسنده اتهام زنی  لیکن تنها چیزی که می توان ازاین قلمبه گویی های توخالی و 

تکامل حزب  و پروسه رشد برداری مکانیکی ازمزبور فهمید آنست که وی مخالف الگو

برداری از  طبق الگو باید مپریالیستی روسیه است بلکه معتقداست که ماا کشور بلشویک در

حرکت کنیم چرا که این  «طریق دهات از محاصره شهرها» بدنبال استراتژی چین فئودالی،

 !!شرایط ایران است منطبق با غیر مکانیکی وبرداری، الگو

ازاعتصاب » نظریه با رد   «پرنده نوپرواز» ماقبالً نشان دادیم که نویسنده بسخنی دیگر،

اصالت،عمومیت وشمولیت  «محاصره شهرها از طریق روستاها» به تئوری کوشید «تاقیام

بلکه کشور های  بطوریکه گویی نه فقط جوامع فئودالی همچون چین دوران مائو بخشد

از  یعنی محاصره شهرها)آن بجز -حتی سرمایه داری پیشرفته امروزین نیز سرمایه داری و

باب گذر  واینکه وی درهمین رابطه در -!راه دیگری برای انقالب ندارند (طریق روستاها

از درون .چنین چیزی ممکن نیست»:گفته بود اعتصاب عمومی به قیام مسلحانه توده ای،

وجود تفاوت میان کشور امپریالیستی  لیکن اینبار دم از -!«تر مار متولد نمی شودتخم کبو
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 «پراتیک خاص انقالب ایران بعنوان یک کشور تحت سلطه امپریالیسم»روسیه با 

بدینسان گویی مدعی گردیده که  می زند و (است«نیمه مستعمره -نیمه فئودال»منظوراو)

و تا یک حدود  دیگر کامالً  «ممکن نیست» ک حدودی، فقط تا ی«ازاعتصاب تا قیام» نظریه

نه فقط ازاین مارهای  از تخم کبوتر، که درکشورهای امپریالیستی، هم ممکن هست چرا

 !!شود می نیز متولد« آناکوندا» معمولی بلکه

اطالعات ناقص و بی ارزش نویسنده یادشده  اینجا جلب توجه می کند آنچه که در وانگهی،

نه یک  روسیه ی دوران موردنظر، چه، .ه قبل ازانقالب فوریه استاز وضعیت روسی

 یعنی از .حاوی دوگانگی درساختار اقتصادی اش بلکه جامعه ای بود کشور امپریالیستی،

 دریایی ازسویی دیگر  از و یک سو وجود صنایع پیشرفته و انحصارات درشهرها،

تزار به عنوان نماینده سیاسی همه حضور  از مهمتر و  روستا ها مناسبات فئودالی در

 این همان علتی است که مرحله انقالب روسیه را و .درکله ی قدرت دولتی فئودال ها

سوی ب ازانقالاما تحریف واقعیت روسیه پیش از .یدموکراتیک می ساخت و نه سوسیالیست

 امری اتفاقی نیست بل در خدمت کوشش وی برای طرد و وازنش «پرنده نوپرواز» نویسنده

 بگوید او می خواهد .موضع چریکیسم قراردارد از روش سوسیال دموکرات های روسیه 

 اگر سوسیال دموکرات های روسیه بجای سازماندهی  جنبش های خودانگیخته کارگران و

که  بود به این خاطر پشت درختان سنگر نگرفتند، و نرفتندآگاهی بخشیدن به آن به جنگل 

اینکه  و !«یالیسمتحت سلطه امپر» نه همچون ایرانده و بو «یامپریالیست» آنها کشور

یعنی رویکرد مبنی  -خویش انداختن همین رویکرد برای جا «پروازپرنده نو» نویسنده

می  به چین استناد دائماً  -نفی روش سوسیال دموکراسی روسیه از زاویه چریکیسم و برطرد

منجمله تجربه  .ختلف هم نشان داداین را تجارب انقالبات م» :آنجمله می نویسد از و کند

شکست خورد مائو و یارانش با  0125زمانی که انقالب های شهری در سال  انقالب چین،

 نفره و رفتن به مناطق روستایی توانستند جنگ انقالبی را 744بیرون کشیدن یک ارتش 
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در پراتیک روشن کنند و  خطشان را .و به تدریج برموانع گوناگون فائق بیایند ادامه دهند

 (050ص) «.های بعدی تکامل ببخشند و انقالب را به پیروزی برسانند

 :مبنی بر) هاشم مازندرانی ۀدر سازمان مائوئیستی از یک سو نظری یک کالم، در

مطرح بود و از سویی دیگر نظریه ای ( «ازاعتصاب تاقیام راهی است که باید پیموده شود»

مسلحانه مردمی در شهر آمل به این نتیجه گیری رسید  که پس از ناکامی در برانگیختن قیام

 «وظیفه مرکزی کمونیست ها کسب قدرت سیاسی از طریق برپایی جنگ انقالبی است»که

و استراتژی کسب پیروزی  جنگ از خصلت دراز مدت در ایران بر خوردار بوده » و این

 (057ص) «.سریع غلط است

نظریه ی هاشم  -ا شیوه مبارزه پرولتریبدینسان نویسنده مزبور مرز خویش را ب و

-مازندرانی مبنی بر شرکت در جنبش های خودانگیخته در جهت آگاه گری و سازماندهی آن

سوی  الگوسازی چین فئودالی دوران انقالب از و نیز لیکن چنین رفتاری، .بیان می دارد

هنوز  درایران،برای برخی مدعیان مارکسیسم  آن اینکه اگر و .فقط یک منشاء دارد وی،

قابل  -دولتیبمثابه سرمایه داری انحصاری  -شکل خاص سرمایه داری جمهوری اسالمی

 نظامی و اقتصادی، درحوزه های سیاسی، -اخیراً تعداد مدیران دولتی) نیست درک نبوده و

حزب  ،(0/2/14،«اعتماد» بنقل از روزنامه نفراعالم شده است، هزار 744-امنیتی وغیره

جامعه ایران را  سرمایه داری بودن  چنان از مرحله پرت است که حتی واقعیت مائوئیستی 

 !! فهم نکرده است

و  حزب مزبور از تأثیرات فکری مائوتسه دون و انقالب چین چیزی می گیرد بیک سخن،

پیرو عملکردهای کلیشه ای و  آنها بیشتر، .باره  آن تأمل کرده باشد بی آنکه در پس میدهد،

  !اینکه نقادانه بنگرند ناتوان از و ؛بنیاد کنش  خرد تا نددیکته شده ا

 را از واقعیت خود به این ترتیب حزب مائوئیستی بجای اینکه برنامه و تاکتیک های خود
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 .ایران استنتاج کند دست به نسخه برداری ساده انگارانه ای از انقالب چین زده است 

 کتاب 71صفحه در  «پرواز پرنده نو» نویسنده همین کلیشه پرستی مائوئیستها، ارتباط با در 

می  جنگلهای آمل می پردازد آنگاه که به درگیریهای سربداران باعمال رژیم در خود،

 این موقعیت مساعدی از کشیده شده و سرزمین های ماواقع دشمن به عمق  در»: نویسد

 (تأکید از من است)!«.نقطه نظر نظامی برای ما بود

الزم به یادآوریست که در صفحات پیشین  تن به این سخنان مشعشعانه،لیکن پیش از پرداخ

از مردم  ،«سربداران» نشان دادیم که سازمان مائوئیستی درهنگام اجرای طرح موسوم به

به عبارتی سازمان ! «میهن عزیزمان را آزاد کنیم» می خواست که به آنان ملحق شوند تا

نیست که حاکمیت  حکومت خودیاین  یران،گویی در ا مذکور چنان سخن می گفت که تو

به  یا بتوسط ملتی بیگانه به تصرف درآمده است، بلکه این کشور دارد اختیار در سیاسی را

 جنگ دهقانی و نیز جنگ ملی -همچون چین دوران انقالب -گویی در ایران نیز عبارتی،

واین  -لیکن حال !ستدرجریان ا (یعنی جنگ مستعمره نشینان علیه اشغالگران  امپریالیست)

،همچون گ نگ «سرزمین های ما»است که با سخن گفتن از  «پرواز پرنده نو»نویسنده  بار

 !کرده است خود را در چین  دوران  انقالب تصور خواب دیده،

گروه  شده جرأت نکرده که از وی بپرسد ظاهراً تاکنون هیچ یک از هواداران حزب یاد

اجباراً موقعیت مکانی خویش را تغییرمی  مرتباً و مزبور، کوچکی که بگفته ی خود نویسنده

 سخن بگوید؟ «سرزمینهای ما» از چگونه می تواند تحت محاصره قرار نگیرد، داد تا

تحت کنترل درنیاورده  وقتی گروه سربداران هنوزمنطقه ای را آزاد نکرده و بعبارتی،

 اینچنین سخن بگوید؟ است، چگونه می تواند

بعبارتی  .قرار دارد« نیمه مستعمره-نیمه فئودال» همان نظریه رواقع درامتدادد رویکرداین 

 در نیافته که این دیگر به آفتاب را از هنوز این حقیقت پیش پا افتاده و روشنتر ،«حقیقت»
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معنی صرف غارت  منابع در دوران استعماری نیست بلکه به معنی آنست که امپریالیسم کل 

و آنرا به داخل نظام سرمایه داری جهانی کشانیده  را متحول نموده اجتماعی ایران  ساختار

امپریالیسم  جدا ازسرمایه  مواجه نیستیم؛ با«استعمارگران»ما دیگربا  (دراینجا) لذا و .است

بل مبارزه ی انقالبی در  ،(اساساً چنین چیزی وجودندارد)داری  داخلی نیزطرف نیستیم 

مبارزه ی توأمان علیه مناسبات کارمزدی  -ی ضدکارمزدی فقط میتواند بشکل مبارزه اینجا

 .باشد -دولت کاپیتالیستی و

 :آمده است «پرواز نو  پرنده» موضوع بعدی این است که در کتاب

از رفقای محلی خیلی در مورد موقعیت دهقانان منطقه  و کاک محمد (کاک اسماعیل) او»

چه حد بزرگ مالکی و روابط فئودالی  می خواستند بدانند تا و شمال پرس وجو می کردند

 اگر .موجود است و تا چه حد مانند کردستان امکان به راه انداختن جنگ های دهقانی هست

مبارزات تقسیم  چه در شمال بزرگ مالکی هم موجود بود و رفقای محلی خودمان هم در

اً متفاوت کردستان کیفیت وضعیتش با اما برخی دهات اطراف آمل شرکت داشتند زمین در

اتوریته های  دهقانان نه با و مالکیتهاعمدتاً به شکل مالکیت های خرد دهقانی بود .بود

 «.نهادهای مرتبط با آن روبرو بودند فئودال های محلی بلکه عمدتاً با اتوریته های دولتی و

 (30ص)

 کنونی وسخنان فوق از نویسنده مذکور برتفاوت میان ایران  همان گونه که مشاهده می گردد

طریق  از محاصره شهرها» مصداق نظریه لذا تأکید داشته و( پیش ازانقالب آن کشور) چین

-شرایط اقتصادی یا به عبارتی، برای ایران معاصر را به کلی منتفی اعالم می کند؛« دهات

البته به جز در ) اجتماعی  فقدان  توان  پایدار  جنبش هایی از قبیل سربداران را نشان می دهد

 در اثبات می کند که جنبش هایی از قبیل سیاهکل و سربداران، و یا به عبارتی، (.کردستان

 !زمین نداشتند پا بر واقع،
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نه حزب مائوئیستی ایرانی  ،«پرواز نو  پرنده» وانگهی بر طبق سخنان فوق از نویسنده

منطقه  رد شروع به تحقیق نموده که آیا ،بلکه پس ازآن پیش از آنکه دست به ماشه شود

محاصره شهرها از طریق » یعنی زمینه تحقق و اجرای -«مسئله ارضی»موردعملیات، 

 !!وجود دارد یا ندارد -«دهات

که درهنگام آغاز  نکته بعدی و در ارتباط با همین ندانم کاری ها،سازمان مائوئیستی ازآنجا

 سنده یاد شده دریاآنچه که نوی) «قیام شهری» میان نظریه عملیات مسلحانه در شهر آمل،

 «طریق دهات از هامحاصره شهر» نظریه و (می نامد«طرح قیام فوری» آنرا ،20صفحه 

کدامیک از دو راه  و بکند خودش نیز نمی دانست که چه باید یا ساده تر بگوییم، مردد بود،

آمل به خاطر کنار جنگل قرارگرفتن » :به خود گرفت حالتی هم این و هم آن، گزیند، بر را

به عبارتی  .(27ص«پرنده نو پرواز»)« .موقعیت سوق الجیشی مناسبی برخوردار بود از

آمل یعنی شهری را برای آغازعملیات مسلحانه برمی گزینند که در مجاورت جنگل  آنها،

و  بخود بگیرند «شتر مرغی»این امکان را فراهم می ساخت که وضعیتی  لذا قرارداشته و

 محاصره شهرها» و «قیام فوری شهری» لذا میان دو طرحبه سهولت میان شهر و جنگل و 

 ! بندبازی کنند و ، تاب بخورند«از طریق پیرامون

قیام مسلحانه »برای آنکه حرکتی که نام آنرا «پرنده نوپرواز»کتاب  نکته بعدی آنکه، 

این نیز ارائه نموده که ما در  گذاشته است را توجیه کند دو دلیل جداگانه ی دیگر «سربداران

 .مورد بررسی قرار می دهیم را جا یک به یک آن ها

 که میشد درمقابل یورش مسلحانه ضد به سالح بود اتکا با تنها»:دلیل اول وی این است که

که خود را هیئت تحریریه نشریه حقیقت ) و مصاحبه کننده .(20ص) «.انقالب مقاومت کرد

عکس العمل »:عنوان می سازد درهمدلی وهمفکری با مصاحبه شونده (معرفی کرده است

در مقابل یورش ارتجاع یک محرک سیاسی قوی بود و ما را به این سمت کشاند که باید 
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رسیدیم به اینجا که رهبری اتحادیه »: مجدداً می بینیم که نیز و (22ص)«.اسلحه برداشت

 (20ص)«.ایستادگی کند انقالب مسلح به شکل مسلح، مقابل ضد تصمیم گرفت در

مه این سخنان حاکی ازآنست که نویسنده مذکور معتقد است که دست به اسلحه شدن ه بله،

 یا (یعنی یورش مسلحانه ارتجاع) «عکس العمل درمقابل یورش ارتجاع» ایشان،

 .بوده است« ضدانقالب مسلح»

دومین دلیلی که نویسنده مذکور برای دست به اسلحه شدن ارائه نموده این است که رژیم 

رژیم آینده ای ندارد و » :بوده یعنی (250ص) «لرزان و ناتوان»طع مورد نظر، حاکم در مق

و  (همان صفحه)«منتظر یک جرقه است تا گر بگیرد جو جامعه کماکان ملتهب است و

کشمکش های ارتجاعی بر سر کسب قدرت سیاسی که در این حکومت »:نیزمی افزاید

در چنین . ای سرنگونیش سهل ترمی سازدجریان دارد بر بی ثباتیش افزوده و شرایط را بر

یک  شرایطی است که جنگ مقاومت مسلحانه جهت سرنگونی رژیم خونخوارخمینی وایجاد

 (257ص)«...دموکراتیک اهمیت درجه اول یافته  حکومت ملی و

اینست که درابتدای دهه ی « نویسنده پرنده نوپرواز» دومین دلیل ارائه شده ازسوی بله،

بی ثباتیش افزوده و »قرار داشته و بر« لرزان و ناتوان»م در وضعیت رژیم حاک ،0404

جنگ » لذا در چنین شرایطی است که «شرایط را برای سرنگونی اش سهل تر می سازد

نویسنده  اما.انجام شده است (از سوی سازمان مزبور) آن «مقاومت مسلحانه جهت سرنگونی

و هر دو دلیل  می کند کار دو رشمه،چرخشی ناگهانی و شوک آور به یک ک در یادشده،

که رژیم حاکم،خواه در  اینبارعنوان می سازد و باطل اعالم می کند یکجا ارائه نموده اش را

باشد یا  «لرزان و ناتوان» وضعیت وخواه در حال یورش مسلحانه به انقالب باشد یا نباشد،

جنگ مسلحانه  ها ره رهایی،زیرا تن اساساً هیچ توفیری به حال ما نکرده و نمی کند نباشد

 :نگاه کنید! است
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 .دست داد از را هفته های تاریخی زمان کودتا و جنبش کمونیستی و انقالبی ایران روزها»

امروز در  و .دست داد از که توده برای فتح قلعه دشمن خیز برداشته بود شرایط انقالبی را

راهی جز جنگ مقاومت در  پیش پایش اما کماکان در .آن روز است شرایطی متفاوت با

 نبرد غفلت دیروز،. کودتا و جز نبرد مسلحانه با دشمن وحشی و تا دندان مسلح نیست برابر

 !!«.اما تداومش جز از راه نبرد مسلحانه امکان پذیر نیست .طوالنی تر می کند را امروز ما

 (204ص )

چگونه ممکن  «ر یک بامدو هوا بر س»و  لیکن کدامیک از این دو گونه سخن را باور کنیم،

 است؟ 

 :البته حزب مائوئیستی دلیل سومی نیز در توجیه اقدام به مبارزه مسلحانه آورده و آن اینکه

بر هم زدن بساط  مردم آماده هرگونه جانبازی برای حفظ دستاوردهای انقالب خویش،»

  (01/40/00 بتاریخ ،075بنقل از حقیقت شماره  ،271ص  «پرنده نوپرواز») «سلطنت جدیدند

شور و شوق  با قیام مسلحانه درخواست روز توده های مردم ماست و توده ها... » :اینکه و

 بتاریخ ،070به نقل از حقیقت شماره  ،207ص  همان کتاب،) «.حمایت خویش را اعالم می کنند

نی به درک عقب نشی و گروه مائوئیستی قادر دیدیم که اینگونه نبود، و لیکن ما .(21/02/04

گذشت زمان  یا به عبارتی، و نبض واقعیت جامعه را در دست نداشت؛ موج انقالب نشد

حزب مزبور  بن غلط بوده و که این ارزیابی از بیخ و حتی به هواداران خود آنها ثابت کرد

شده به  در کتاب یاد اما،.به جای واقعیت گرفته بود ذهنیت خویش و آرزوهای خویش را

و این سومین  یم که دقیقاً در نقطه مقابل نظریه فوق قرارمی گیردبرمی خور سخنانی نیز

نگاه ! می کند و به هوا می فرستد دود نیز دلیل برای دفاع از قیام مسلحانه سربداران را

 :کنید

به خاطر این شکست مردم درد و رنج  و جنبش انقالبی شکست خورد»0404درسال 

افت مشخصی  روحیه مبارزاتی توده ها»  :واینکه (01و03ص) «.بسیاری را متحمل شدند
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ولی درسطح سراسری  که در مناطق مختلف این افت ناموزون بود چند هر .نشان می داد را

 (35ص)«.بود انفعال درحال سیر و وانتظار بسمت صبر روحیه توده ها

-00شرایط سالهای در ارائه سومین دلیل برای دست به اسلحه شدن خویش، مائوئیستها بله،

و باردیگر  حتی موقعیت انقالبی توصیف می کنند یکبارهمانند اعتالی انقالبی و را0404

 !!همچون وضعیت شکست انقالب و رکود

 کدامیک از این دو گونه سخن باور پذیر است؟

 :آمده است«پرواز پرنده نو»نکته بعدی اینکه در

 نظر از .است کیفی زیادی بین حرکت سربداران و سیاهکل موجود تفاوت های کّمی و»

قادر  وآن رفقا نطفه خفه شد حرکت سیاهکل عمالً در. نظامی چندان قابل مقایسه باهم نیستند

 (202ص ) «.به سازمان دهی درگیری نظامی مهمی نشدند

کیفی زیادی  و تفاوت های کّمی »وجود  همانگونه که مشاهده می گردد نویسنده مزبور دم از

و ) نشان میدهد را وجود تفاوت کّمی  ده است لیکن تنهاز« سیاهکل بین حرکت سربداران و

از نظر نظامی چندان قابل مقایسه با هم نیستند  آن نیز فقط اینست که آن دو و (.نه کیفی را

به سازماندهی درگیری نظامی مهمی  اقادر وآن رفق حرکت سیاهکل عمالً در نطفه خفه شد

 ! «.نشدند

ن سان عمالً پذیرفته که هیچ تفاوت کیفی میان ایندو وجود نویسنده یاد شده بدی بعبارت دیگر،

زمینه های  بی ربط با یعنی از آنجائیکه هم حرکت سیاهکل وهم سربداران، -!نداشته است

 و یکی فوراً، -ندشکست خورد دوعقیم بودند و لذا هر اجتماعی ایران بوده اند، اقتصادی و

 !دیگری اندکی دیرتر

 پرسش بزرگ این بود که ،«سربداران»کست حرکت موسوم به پس ازشنکته بعدی اینکه 
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ایده ای بی ربط  چه حد داشته و تا بررسی وضعیات واقعی ابتنا بر چه حد شده تا حرکت یاد 

بعبارتی دیگر آیا  -باتعصب و تحّکم خواسته است که زورآور کند؟ به این وضعیات را

بوده یا آنکه صرفاً به سبب  ،عقیم یعنی پیشاپیش محکوم به شکست«سربداران»حرکت 

 دچار شکست شده است؟ ضعف مسائل فنی  آن،

امروز که نگاه می کنیم به جرأت »: اینگونه پاسخ میدهد به پرسش فوق، «پرواز پرنده نو»

ما دچار چنین خطاهای تاکتیکی نمی شدیم باز فاکتورهای عینی  می توان گفت که حتی اگر

حتی  .ا عمل می کرد که مانع پیروزی این قیام می شدقدرتمندتر دیگری خارج از اراده م

باز  می گرفتیم، بکار فن قیام مسلحانه شهری را اگر ما به درستی تمام اصول، قواعد و

 (044ص)«.چنین شکستی اجتناب ناپذیر بود

کامالً درست است لیکن باید دید که نویسنده مذکورازطریق  اینجای کارسخنانی معقول و تا

 :او بالفاصله ادامه میدهد -اثبات چه چیزی است؟ صدددر این نفی،

اتخاذ می کردیم، انقالب مسیر دیگری را  مدت خلق را درصورتیکه استراتژی جنگ دراز»

حتی برای  یک ماه و دو ماه نیست باید خودمان را کار ما»: یابعبارتی ؛(همان) «.می پیمود

نمی تواند بهتر است حساب کارخودش هر کس که  و  پنج سال آماده کنیم بیست الی بیست و

 این جنگ از خصلت دراز مدت در ایران برخوردار بوده و»چرا که  (05ص) «.را بکند

 (057ص) «.استراتژی کسب پیروزی سریع غلط است

 !جریان مائوئیستی در ایران،عاقبت فهمید که خروس کجا تخم می گذارد! بله

قیام » که برانگیختن گویی در می یابند آمل، آنها پس از شکستی درخشان در بکالمی دیگر، 

و بدین سان  چیزی است ازجنس امرناممکن؛ بدین طریق، دراین شرایط و «فوری شهری

مبارزه ای پرولتری یعنی تالش برای سازماندهی  نه به سود توهم مزبور را رها کرده اما

بلکه ازموضع  ا،زحمتکشان و آگاهی بخشیدن به آن ه جنبش های خودانگیخته کارگران و
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ازطریق  جنگ طوالنی روستایی و محاصره شهرها» بدتر همچون نظریه توهمی دیگرو

 !!«دهات

ارگان )راهیئت تحریریه نشریه حقیقت که خود -نکته جالب آنکه مصاحبه کننده وانگهی،

 :از مصاحبه شونده می پرسد-معرفی می کند (حزب مائوئیستی

در پرتو ادامه مبارزه  و مه مشکالت درجنگل باقی بمانندامکان نداشت که سربداران باه آیا»

 (054ص« پرنده نوپرواز») !!«مسلحانه مشکالت عینی و ذهنی پیش پا را حل کنند؟

بالنکیست تر و دگم  ازمصاحبه شونده نیز این پرسش نشانگرآنست که مصاحبه کننده، بله،

-در هر دوحالت  خود ز توده،ا آنگاه که خط مشی مبارزه ی مسلحانه ی جدا چه، -!تر است

با  و شکست تعیین کننده ای خورد -یعنی در برانگیختن قیام شهری درآمل و سپس در جنگل

تصمیم به عقب  گروه مزبور بدین سان یعنی بر اثر مهمیز وقایع، و بن بست مواجه شد،

ل کن بازهم هیئت تحریریه یادشده و نجات بقیه ی افرادش رامی گیرد، نشینی و بازگشت و

جوری دم می زندکه گویی سربداران کار را زود رها کرده و بی دلیل کوتاه آمده  نیست و

 !!است

درچند جای کتاب خویش و به طرق مختلف عنوان می  «پرواز پرنده نو» نویسنده مضافاً، 

می تواند  یا داشته و ی ایشان وجود«مشی مسلحانه»ای که درنقد  که یگانه خط فکری سازد

دیدگاه راست روانه و رفرمیستی ای است که اساساً ازانقالب  مردم  همانا ته باشدوجود داش

 :به عنوان نمونه به این پاراگراف توجه کنید -!دوری می کند

 باید ریشه برخورد سکتاریستی بسیاری از گروه های سیاسی به تجربه سربداران را»

ی شورش قهرآمیز توده های محروم بطور کل با مبارزه ی مسلحانه انقالبی و درمخالفت آنها

 اعتقادشان را اغلب نسل انقالبی سابق، حاکم جستجوکرد مستبد ام های ارتجاعی وعلیه نظ

 حانه علیه ارتجاع ومبارزه ی مسل درست و برحق بودن شورش قهر آمیز و به عادالنه،



150 
 

رلمانتاریستی بسیاری از آنها موعظه گر راه انتخاباتی و پا ازدست دادند و امپریالیسم را

 (200ص) !!«.شدند

ازتوده را نفی و رد می  برای شیوه تفکرآنارشیستی هرآنکس که مبارزه مسلحانه جدا بله،

شق  یا توده ایسم؛ یا چریکیسم،: ازدست داده است کند الزاماً اعتقادش به مبارزه انقالبی را

تخطئه نمودن  نگ زدن وا البته ممکن است نویسنده مزبوردر اینجا قصد  !ندارد ثالثی وجود

 !بلکه گنجایش مغزش بیشترازاین نیست نداشته باشد

 درباره منتقدین خط مشی مسلحانه سخن بگوید، که می خواهد مرضیه معاضدزاده نیزهرکجا

 در مغزکوچک او چه، -!تعریف می کند «اپورتونیست ها»و  «توده ای ها» آنان را در ذیل

سازشکاری به  و که مسلماً از زاویه تسلیم طلبی ) ه ای هاتود از که بغیر نیزاصالً نمی گنجد

موضع مبارزه  که از کسان دیگری نیزهستند ،(مخالفت با خط مشی مسلحانه می پردازند

طرفدار  یعنی کسانی که. مردود می شمارند بی حاصل و چریکیسم را مارکسی، پرولتری و

 .طریق آن از و یافته طبقه کارگربقدرت جنبش سازمان منتها سوسیالیسم هستند، انقالب و

 بمحض آنکه در چه، .هستند دست به انگ ترین اشخاص همانا بالنکیستها بعبارتی دیگر،

شان  بضاعت تئوریک زیرا کم می آورند که دائماً  -بود استدالل بشوندکم دچار مباحثه ای 

ن مارکس گرا مبارزی این طریق از تاشاید شروع به انگ زدن می نمایند -بسیار ناچیزاست

 !برهانند برهانوفقدان  خود را از مخمصه ی پاسخگویی  ونیز مرعوب سازند  و  مطیع را

 و در جمع بندی از جنبش سربداران، «پرواز پرنده نو» دیدیم درکتاب و نکته بعدی اینکه،

 :آمده بود

دچارچنین خطاهای  ت می توان گفت که حتی اگر ماامروز که نگاه می کنیم به جرأ»

اراده ماعمل می کرد  اکتیکی هم نمی شدیم باز فاکتورهای عینی قدرتمندتردیگری خارج ازت

فن قیام  و به درستی تمام اصول، قواعد حتی اگرما .که مانع پیروزی این قیام می شد
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 و (040ص) «.بازچنین شکستی اجتناب ناپذیربود مسلحانه شهری را بکار می گرفتیم،

سال آماده  27 الی 24حتی برای  خودمان را ماه نیست باید یک ماه و دو کارما» :اینکه

 بوده و ایران برخوردار مدت در جنگ ازخصلت دراز» چراکه این (05ص)« .کنیم

 (057ص) «استراتژی کسب پیروزی سریع غلط است

درجایی دیگراز همان کتاب به کلماتی برمی خوریم که کل این سخنان را یکسره باطل  اما

 :ویسدمی کند و می ن

چند روزه قدرت  سیاست صحیح، اتخاذ میتوانست با جنبشی که درشرایط روزهای کودتا»

  (200ص)!«...سیاسی را به کف آورد

به عبارتی نظر وی در  -لیکن ما می پرسیم کدام یک از این دو گونه سخن را باور کنیم؟

را « آورد چند روزه قدرت سیاسی را به کف»باب این که جنبش سربداران می توانست 

خصلت  جنگ از» زیرا این« چنین شکستی اجتناب ناپذیر بود»قبول کنیم یاآنکه گفته است

 ؟«دراز مدت در ایران برخوردار بوده و استراتژی کسب پیروزی سریع غلط است

و به طور کلی نگرش حزب  «پرنده نوپرواز» نکته بعدی مربوط است به نگرش کتاب

قشرفوقانی و استثمارگر خرده  و ن سازمان مجاهدین،مائوئیستی در باب مسائلی همچو

 .و همچنین دارو دسته بنی صدر یعنی بورژوازی لیبرال بورژوازی،

یعنی  شده آمده است که سربداران کوشیدند با مجاهدین خلق همکاری کنند در کتاب یاد

 «عملیات نظامی مشترکی به نام اتحادیه و مجاهدین صورت گیرد»که کردند پیشنهاد

شرط همکاری آنها با سربداران این بود که هرگونه عملیاتی باید بنام شورای » اما (002ص)

 (همان)«.که مورد توافق ما نبود ملی مقاومت باشد،

 در عین ابراز تمایل سربداران به همکاری بامجاهدین خلق، «پرواز پرنده نو» اما کتاب

مجاهدین بیشتر » :اکه می نویسدتلقی نموده است چر« نیروی بورژایی»را سازمان مزبور
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و از سوی دیگر مثل  بست با نیروهای امپریالیستی بودند بند و به دنبال کسب مشروعیت و

هر نیروی بورژوایی از اینکه طبقه کارگر و کمونیست های انقالبی در زمینه رهبری 

 (004ص) «.دچارهراس ونگرانی شده بودند آن به رقابت بپردازند انقالبی دمکراتیک با

به این  آنجا که ایران را جامعه ای فئودالی تصور نموده و به عبارتی جریان مائوئیستی از

هیچ مشکلی در  ارزیابی می نماید، «جمهوری دمکراتیک خلق»سبب مرحله انقالب آنرا 

 !(.البته جای شکرش باقیست که هژمونی آنان را نمی پذیرد) بورژوازی ندارد همکاری با

جایگاه آن در  در مورد قشر خرده بورژوازی مرفه و «پرواز پرنده نو» کتابحال ببینیم که 

 :انقالب ایران چه نظری دارد

ذره ذره تأثیرات منفی این شکست بر روحیات  اما زمانی که شکست قطعی ماعیان شد»

 .توده ها منعکس شد

ما کیفیتاً  مناسباتشان با اولین کسانی که نسبت به این شکست عکس العمل نشان دادند و

عوض شد و پا پس کشیدند اقشار و طبقات میانی و مرفهی بودند که تا زمان پنج بهمن کمک 

پس ازشکست آمل، یواش یواش درب خانه های  .تدارکاتی زیادی به ما نمودند های مالی و

هر کمکی که از دستشان  طبقات تهی دست از بسته شد اما کماکان اقشار و بروی ما آنها

 (000ص)«.مضایقه نکردندبرمی آمد 

است زمانی که  معتقد نظر نتیجه گیری طبیعی ازچنین سخنانی این است که نویسنده مورد

فوقانی خرده بورژوازی به صف  مرفه و انقالب  درحال اوج گیری است اقشار جنبش و

در صورتی که شکست حادث شود آنها پای خود را پس می  پیوست اما انقالب خواهند

 !کشند

عوارض از آنست که چنین رویکردهایی تماماً  تنها چیزی که در این باره می توان گفت لیکن

از عوارض این ارزیابی  و به طریق اولی، است؛«جمهوری دمکراتیک خلق» نظریه
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به عبارتی حزب مائوئیستی متوجه  .جامعه ای فئودالی می باشد نادرست که جامعه ایران،

بورژوازی با جمهوری اسالمی از زاویه تعارض با نیست که مخالفت قشر فوقانی خرده 

 به مشام این قشر انقالب برهبری طبقه کارگرآخوندیسم است و لذا به محض آنکه بوی 

که هرگز به  داد نشان خواهد و مرفه برسد چنان نفرت و وحشتی از خود استثمارگر

رسمی داخل بدیگر سخن آنچه که در روزنامه های  .جمهوری اسالمی نشان نداده است

من درصفحات پیشین  و شود آورده می« بهتران ما از»خریدهای آنچنانی باب  ایران در

دولتی و نیز )نشانگر ریخت و پاش های نه فقط بورژوازی ، نمونه هایی ازآنراذکرکرده ام

البته حزب مائوئیستی گویا متصوراست . )بلکه خرده بورژوازی مرفه نیز هست( خصوصی

 !!(هستند«فئودال ها»صلی این اجناس لوکس و گرانبها، که مصرف کننده ا

نسبت  «پرواز پرنده نو» وسرانجام می رسیم به بررسی موضع حزب مائوئیستی و نویسنده

 .به دارودسته بنی صدر

درباره اخراج بنی صدر از  0404به تاریخ آبان 000و 007نشریه حقیقت شماره های 

 :هیئت حاکمه ایران می نویسد

پیوستن خرده  یعنی جناح بنی صدر و ن آخرین بقایای بورژوازی ملی از قدرت،خارج شد»

حزب جمهوری اسالمی به  فئودال های متحد به گرد -بورژوازی سنتی در قدرت به بورژوا

 لغو آخرین بقایای دمکراسی که بصورت آزادی های محدود برای بورژوازی و محدودتر

به )«.منتسب به آنان بود منجر گردید سی  متعلق ودهقانان و نیروهای سیا برای کارگران و

 (243ص «پرنده نوپرواز »نقل از کتاب

 :آمده است «اهداف فوری قیام سربداران» و همچنین در پایان برنامه ده ماده ای موسوم به

ما سربداران به تبعیت از روش وحدت جویانه خویش و به منظور حفظ اتحاد همه  ضمناً »

پوشالی و به انزوا کشیده شده ی خمینی و دار و دسته اش ازهمه مردم علیه دستگاه 
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 نیروهایی که از مواضع ترقیخواهانه و ضد امپریالیستی علیه استبداد حاکم مبارزه می کنند،

اعالم پشتیبانی نی صدر،وهمچنین از مجاهدت های رئیس جمهور فعلی کشور ابوالحسن ب

واطمینان داریم که  مشترک فرامی خوانیم، کرده وهمگان را به اتحادی بزرگ علیه دشمن

جناح های ال شرافتمندانه همه مردم ایران وآم و ماده ای کنونی بیان خواست ها 04برنامه 

 (272ص ،به نقل از همان،0404آبان ماه ) «.گوناگون مخالف مترقی است

 سال  این حقیقت پیش پا افتاده که جامعه ایران جامعه ای سرمایه داری ومنازعه بله،

منازعه ای میان بورژوازی  میان جناح حزب جمهوری اسالمی وجناح بنی صدر،0404

هنوزازسوی حزب  بوده، (خصوصی) بوروکرات و مدافعین سرمایه داری لیبرال

 آنها همچنان می پندارند که جامعه ی ایران، برعکس، .مائوئیستی درک وفهم نشده است

ست و منازعه میان حزب جمهوری اسالمی و بنی ا«نیمه مستعمره -نیمه فئودال»جامعه ای

 !بوده است )!!(« بورژوازی ملی»و !(کذا؟) «فئودالها -بورژوا» صدر، منازعه ای میان

به بیانی دیگر وضعیتی تأسف بار است اینکه می بینیم حزب مائوئیستی هنوزهمان حرف 

 «بورژوازی ملی» ی تئوری پوسیده از نیز و می کند های بی معنای سه دهه پیش را تکرار

هایی همچون  دست نکشیده ومتوجه نشده است که در دوران امپریالیسم، بورژوازی کشور

 .به انحصارات امپریالیستی بوده است، وابسته زمان که دندان شیری داشتایران از همان 

 می کوشد نامیدن جناح بنی صدر، «بورژوازی ملی» با به عبارتی حزب مزبوراز یکسو

موقعیت حقیقی  آن یعنی  بورژوازی لیبرال را از دی طبقاتی درانقالب ایران،صف بن در

یعنی  «جناح های گوناگون مخالف مترقی» به وضعیت دشمنی با طبقه کارگر و انقالب،

  (240ص ،«پرنده نوپرواز»،«نیروهای بینابینی چون بورژوازی ملی») تقلیل دهد« بینابینی»

بعبارتی، به کارگران  یا و کند، مقبول کارگران ایران لذا و تزئین و بدینسان آنرا تطهیر و

جناح های مختلف بورژوازی و  در مبارزات جاری خویش، ایران آدرس اشتباه می دهد تا

و از سوی دیگردرصدد است  بطور کلی سیستم کاپیتالیستی حاکم را زیر ضرب نگیرند؛
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درصد اقتصاد کشور را  34، به این سو 75سال  که از جناح دیگر هیئت حاکمه ایران،

بدینسان  و جا بزند «فئودال ها» را بعنوان( تاس بورژوازی بوروکرات ولذا) دولتی نموده

اینکه مضحک تر از همه ی  اینها  و !توجیه کند را «جمهوری دمکراتیک خلق» نظریه

از  ور می کوشداست که نویسنده مذک «فئودال ها -بورژوا» میان تهی اصطالح عجیب و

 و بعنوان آدم متفکر خود را ،نموده «نوآوری»به توانمندی در تظاهر آن، ریق استفاده ازط

ن  بی سوادتر و ساده لوح تر از خودش را مسحور و ادارهوا بدینسان و بزند جا مبتکر

 !مجذوب گرداند

نیمه » اتکاء به این ارزیابی نادرست که جامعه ایران جامعه ای حزب مائوئیستی با بله،

بدنبال اتحاد  نماینده فئودالیسم است، وجناح مسلط درحاکمیت آن، «نیمه مستعمره -الفئود

البته همان گونه که گفتیم هژمونی آنرا نمی ) باجناح بنی صدر یعنی بورژوازی لیبرال است

نظر  مورد «اتیک خلق  انقالب دموکر» تا ،!!(واین خود بسیار قابل تقدیر می باشد پذیرد

به عبارتی این که سربداران به شورای ملی مقاومت ملحق -!رساندبی زوبه پیر خویش را

گرنه  را نمی پذیرفت و (جریان بنی صدر) بودکه رهبری بورژوازی به این خاطر نشد

 «پرواز پرنده نو» بهمین سبب است که در کتاب نداشت ومشکلی  آنها با درهمکاری و اتحاد

شورایی که در آن  ملی مقاومت بپیوندد، سربداران تمایل نداشت به شورای» :آمده است

بعبارتی از ( 244ص)«نخست وزیری رجوی نهادینه شده بود و ریاست جمهوری بنی صدر

 دو منصب ریاست جمهوری بنی صدر اگر در شورای ملی مقاومت، نگاه حزب مائوئیستی،

تیب و بهمین تر! نمی داشت نمی شد آنگاه مشکلی وجود« نهادینه» نخست وزیری رجوی و

 :در کتاب یاد شده آمده است

رقابت  در ازهمان ابتدا طبقه کارگر و کمونیستها همانطور که تجربه سربداران نشان داد»

موضوع کسب قدرت تحت رهبری  .با طبقات دیگر بر سر رهبری انقالب قرار دارند حاد

 (240و  244ص) «.طبقه کارگر ازهمان ابتدای پروسه انقالب دموکراتیک مطرح است
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در پروسه  میان پرولتاریا و بورژوازی، -درکسب هژمونی -درعین حال رقابت و اتحاد بله،

 !!انقالب علیه حکومت فئودالی جمهوری اسالمی

بعبارتی دیگرحزب مائوئیستی گویی فراموش کرده که بنی صدری که مورد وحدت خواهی 

سرکوب گر به ام نیروهای واقع همان بنی صدری است که هنگام اعز ایشان است در

آرام نساخته است نباید پوتین از  ارتش تازمانی که کردستان را» :فرمان داده بود کردستان،

 به ترکمن صحرا همان بنی صدر که هنگام اعزام نیروهای سرکوبگر .«پایش بیرون آوَرد

 همان بنی صدر که در فردای سرکوب دانشگاه ها .کرده بود« کوبیدن خانه به خانه»سخن از

امروز،روز تولد » :مدعی شد -طی سخنرانی در دانشگاه تهران -«انقالب فرهنگی» حققو ت

 !«جمهوری اسالمی است

 لیبرالها هرچه از دانست که پس از واقعه اخراج بنی صدر ازهیئت حاکمه نیز، مضافاً باید

استمرارحیات آن  بحران کنونی و برای نجات جمهوری اسالمی ازمی آمده دست شان بر

نه فقط  -اقتصاددان شاخص لیبرالهای وطنی-نیلی ومسعود می دهند داده و انجام

 نیزداشته است و احمدی نژاد با بلکه همین مناسبت را مشاوراقتصادی دولت روحانی،

فاجعه هایی که »:اخیراً درباره وی برمالساخت که (دیگراقتصاددان حکومتی) مؤمنی فرشاد

به  شد پدیدار ای انرژی وازطریق شوک ارزازطریق شوک حامل ه دردولت احمدی نژاد

  (20/4/10 شرق،) «.پشتیبانی این نئوکالسیک های وطنی صورت می گرفت

جریان )-سخن می گویند «کودتای ضد ملی» عالوه بر این مسائل باید بگوییم کسانی که از

لیل در واقع تح -!(اخراج بنی صدر از هیئت حاکمه رااین چنین می نامد رخدادمائوئیستی 

البته نمی توان چنین چیزی را درمورد حزب مزبور به کار برد .طبقاتی را کنار گذاشته اند

 گذاشته باشد کنار دراین زمان آنرا وی اساساً و هرگز دارای چنین رویکردی نبوده که زیرا

 !(را به خاطر بیاورد« میهن عزیزمان را آزاد کنیم» شعار وی در باب)
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نیزتوجه  را حال این مورد قبالً نشان داده ایم، آوانتوریست هارا دست به انگ بودن مضافاً،

 :آمده است« پرواز پرنده نو» در کتاب :کنید

متأسفانه گرایشی در بین پاره ای کمونیست ها موجود بوده و هست که تحت عناوین به »

وجود نیروهای بینابینی چون بورژوازی ملی را نفی می کنند ولی خودشان  «چپ» ظاهر

 (240ص)!!«.و سیاست های آن طبقه را پرچم خود می کند  رنامهب

که مخالف این نظریه هستند که  (همچون نگارنده این سطور) کسانی برطبق تفسیر فوق،

 است، «بینابینی» ودرانقالب ایران نیروی ،«بورژوازی ملی» جناح بنی صدر نماینده

 !!را پرچم خود می کنند (ازی ملیبورژو) که سیاست های آن طبقه چپ نماهایی هستندهمانا

 و تاکتیک ما مخلص کالم، !شرافتمندانه مستدل و به این می گویند یک بحث مستند، بله،

در واقع به رهبران حزب مائوئیستی  عملیات مسلحانه، (ماوراء چپ یا،) رای رادیکال

ازی کمک می کرد تا برسیاست ماوراء راست  خویش در باب اتحاد با جناحی از بورژو

 ! دنپرده بکش -با بورژوازی خصوصی علیه بورژوازی دولتی اتحاد علیه جناح دیگرآن

آن نظریه ای که  از آن، با تمجید این نظریه ی تطهیر  جناح بنی صدر و آیا وانگهی،

 می نامید «کشمکش های ارتجاعی» را 0404منازعات میان دوجناح هیئت حاکمه درسال 

رتجاعی برسر کسب قدرت سیاسی که در این حکومت کشمکش های ا»] تناقض ندارد؟

 «.برای سرنگونی اش سهل تر می سازد شرایط را بی ثباتیش افزوده و بر جریان دارد

 [(257ص  «پرواز پرنده نو» بنقل از حقیقت،)

 پس چیست؟ اگراین التقاط نیست،

 جناح حزب جمهوری اسالمی و) حزب مائوئیستی حکومت جمهوری اسالمی مضافاً،

 مرداد 0اعالمیه ) می نامد« (فئودالی کمپرادوری و) مالکی داللی و» حکومت را (خمینی

-یم کمپرادوررژ»همانگونه که رژیم شاه را، (221ص «پرواز پرنده نو» بنقل از ،0404
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حال  .(243بنقل ازهمانجا،ص ،0404،آبان000و007شماره حقیقت،) می نامد« فئودالی پهلوی

 های بزرگ و فئودال» هردو نماینده خمینی، نیز اشاه ورض محمد اگر پرسید باید

 بایکدیگر را پس تقابل آنها -آنگونه که حزب مائوئیستی مدعی است-بوده اند «کمپرادورها

 که می چرا حزب مزبور البته پاسخ این پرسش را دارد -چگونه می توان توضیح داد؟

یی رامتبلور می کرد که به تقابل کمپرادورها منافع آن فئودال های بزرگ و» خمینی :نویسد

 («باسالح نقد»)!«.ابقای سلطنت رسیده بودند خصوصاً موجودیت و آمریکا و حادی با

یعنی برمامعلوم  !چیزی ازآن نفهمیدیم البته ما) !قدرتمند مستدل و آفرین به این پاسخ مستند،

و  چرا می شد،کمپرادورهایی که درخمینی متبلور نشدکه منافع آن فئودال های بزرگ و

 آمریکا و تقابل حادی با نیز کمپرادورها و فئودال های بزرگ و آندیگر چگونه به تقابل با

 !! ابقای سلطنت رسیده بودند؟ خصوصاً موجودیت و

 منافع آن فئودالهای بزرگ و» خمینی بگفته حزب مائوئیستی، اگر سرانجام این که، و

 :درباره وی می گوید ست که درجای دیگرپس چگونه ا ،«متبلور میکرد را کمپرادورها

 («باسالح نقد»)!!«برنامه وی چیزی نبود جز ترجمان آخوندی سرمایه بوروکرات»

ترجمان آخوندی سرمایه » این واینکه آیا -نیست؟ (التقاط) «دوهوا یک بام و» این آیا

 مذهبی؟ -سرمایه داری دولتی: ترجمان همان است که ما درباره آن گفته ایم ،«بوروکرات
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  !«سوسیالیسم ملی» نظریه و (حکیمی و پایدار نیز) حزب مائوئیستی

پرداختیم  حزب مائوئیستی این توهم   نقد به شرح و ،«جزوه دو مقدمه ومؤخره ای بر»ما در

ابستگی و ،«امپریالیستی ضد انقالب دمکراتیک و» انجام با چگونه می خواهد که او

 !!سرمایه داری بپردازد وسپس به مبارزه با ان برداردازمی اقتصادی به امپریالیسم را

 !«سرنگونی نظام کمپرادور وقطع کامل سلطه امپریالیسم» انقالب دمکراتیک بمثابه]

قطعی وابستگی اقتصادی به امپریالیسم  مسئله درهم کوبیدن کامل و»: و نیز ،(«باسالح نقد»)

 [.(همان)!«.ل جامعه ماآزاد و مستق خرابکاری امپریالیسم در رشد و آمریکا

بعبارتی  .قابل بررسی است نیز لیکن حال باید بیافزائیم نظریه وی ازیک زاویه ی دیگر

رابطه میان انقالب دمکراتیک وانقالب یعنی ) انقالب روسیه ئوئیستها نه فقط روندما دیگر،

اینکه بوی آن  و مشکل دیگری نیز هستند بلکه دچار را درک و فهم نکرده اند، (سوسیالیستی

 !آنان به مشام می رسد سخنان از «یک کشور درسوسیالیسم » استالینیستیزننده ی تز و تند

قطع وابستگی به » کتاب خویش 240در صفحه « پرواز پرنده نو» نویسنده به بیان دیگر 

که  معرفی می کند« به پیروزی رساندن انقالب دموکراتیک» را بعنوان ثمره ی« امپریالیسم

الیسم سوسی»یعنی ازانقالب، بعد «خودکفا»و  «ملی»یک اقتصاد  اعتقاد وی به ایجادنشانگر 

 !می باشد« در یک کشور تنها

بل  ،نه بصورت بهم پیوسته این همان رویکردی است که اقتصاد جهانی سوسیالیستی را بله،

 ریک ازنظر می گیرد که هدر «لحاف چل تکه» و یا همچون یک «موزاییکی» یک اقتصاد

درصورتی که انترناسیونالیسم ! قرار دارند «خودکفامستقل و»طعات آن در وضعیت ق

پرولترهای هر کشور است به  نیاز مادی  پرولتری در واقع بازتاب و بیان تئوریک این 

بکالمی  (.کمونیسم) نای سوسیالیسمجهت به پیروزی رساندن ب در پرولترهای دیگر کشورها

 مبنای مادی   تگی میان کارگران کشورهای مختلف،سعالقه و دلب مبنای مادی  دیگر 
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دراینست که کارگران  هیچ کشوری به تنهایی قادر به «کارگران جهان متحد شوید»شعار

اینکه انترناسیونالیسم  نیستند و استقرارجامعه سوسیالیستی و پیروزی نهایی بر سرمایه داری

پیوند  وحدت نشانگراین  ریاست وامر رهایی پرولتا جهانشمولیحتی در لفظ نیز به معنای 

کارگران »مانیفست تأکید می کردند که انگلس در که مارکس و نیز برهمین پایه بود. بخش

بنابراین انترناسیونالیسم پرولتری یک اصل درهوا یا یک رابطه  عاطفی . «مام میهن ندارند

دوران سرمایه نیروهای مولد در  جهانیو اخالقی  صرف نبوده بلکه بیان سیاسی توسعه 

 . مبارزه طبقاتی پرولتاریاست جهانی شدنداری و 

داللت برآن دارد که مجموعه ی پروسه های کار که بازتولید  بسخنی دیگرتقسیم کار جهانی،

. ف تقسیم گردیده استدر بین بخش های ملی  مختل -جهانی سرمایه داری به آن بستگی دارد

آنرا این چنین « مانیفست کمونیست»آنها در انگلس آغاز و وره مارکس ودروندی که از 

 :اند توصیف نموده

به تولید و مصرف تمام کشورهاخصلت جهانی بورژازی با سوءاستفاده از بازار جهانی »

بورژوازی زمینه ملی را زیر پای صنایع  علیرغم آزرده گی فراوان مرتجعان، .داده است

یا روز بروز در  .ع ملی قدیمی نابود شده اندتمام صنای. که بر آن ایستاده اند خالی کرده است

جای آنها را صنایع جدیدی می گیردکه رواج آنها برای تمام ملت  .شدن هستند حال نابود

صنایعی که مواد خام آن ها دیگرنه در داخل  های متمدن مسئله ی مرگ وزندگی است،

در  آنها نه تنهاصنایعی که محصوالت  کشور که از دورترین مناطق جهان تهیه می شود؛

 که با بجای نیازهای پیشین، .چارگوشه ی دنیا مصرف می شود داخل کشور بلکه در هر

با نیازهای جدیدی روبرو هستیم که برای  برآورده می گردید، آن کشور (خود  ) محصوالت

مراورده ی . اقلیم ها الزم است برآورده کردن آنها محصوالت دوردست ترین سرزمین ها و

خود کفایی محلی وملی کهن  و جایگزین انزوا ه و وابستگی متقابل وعالم گیر ملتهاهمه جانب

آفریده های معنوی ملت  .مادی حاکم است درتولید فکری نیزهمان وضع تولید. شده است
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یک سویه گی و تنگ نظری ملی بیش  .می شود (تمام ملت ها) های مختلف دارایی مشترک

یات گوناگون ملی و محلی ادبیات جهانی سربر می از ادب و از پیش ناممکن می گردد

 « .آورد

به  (بویژه اینک یعنی در دوران امپریالیسم) درهم تنیدگی اقتصاد جهانی چنان است که بله،

کارگران کشورهای مختلف نباشد بطوری که  ندرت می توان محصولی یافت که حاوی کار  

در کشور دیگری  و شود میقطعات گوناگون یک محصول درکشورهای مختلفی ساخته 

 بکالمی دیگر، .مونتاژ می گردد بدون آنکه از زیر کنترل یک انحصار معین خارج شود

اینک نه فقط نسبت به  وابستگی متقابل کشورهای جهان به یکدیگر در عرصه اقتصادی،

گسترش  بطرزی غول آسا دوران لنین، انگلس بلکه حتی درمقایسه با دوران مارکس و

 مدت و ر روند درازبگونه ای که د .شده است محکم تر مرّکب تر و نی پیچیده تر،یع یافته،

مسیر  و برای هیچ کشوری ممکن نیست خود را به انزوا بکشاند حتی میان مدت، یا

تأسیس جمهوری  ودحکومتیان ایران که از ب ۀاط همدراین ارتب و .طی کند را «خودکفایی»

رمی دادند درمواجهه باتحریم های ناشی ازمناقشه س «خودکفائی  اقتصادی»رشعا یاسالم

ومفهوم جهانی بودن اقتصاد در دوران معاصر را  توهماتشان فرو ریخت ومعنا هسته ای،

چگونه بحران  به انزوا رانده شدن ایران، بعبارتی این حقیقت که تحریم ها و .پی بردند

اینگونه می توان ورده است را نتایجی بهمراه آ  این ماجرا چه تشدید نموده و اقتصادی را

 به واقعیت های اقتصاد ایران و...تصادی رئیس جمهورنیلی مشاور اق مسعود»:دریافت که

واضافه شدن هفت میلیون  10شدن هزینه بنگاه ها درسال  برابر 07تأثیرات تحریم ازجمله 

 فقط دراین موضوع  .(23/2/10روزنامه شرق،) «.سال اشاره کرد 04بیکار به بازار در 

طریق  فرانسه از کل فروش پژو از درصد 22است که  شکلایرنخودرو به این  مورد

که  هزارکارگر 3فرانسه مجبورشد  وپژ ،صورت می گیرد ودر زمان تحریم ها ایرانخودرو

 ،«یکه زارع»بنقل از) .اخراج کند می کردند، تولید مصرف ایرانخودرو را قطعات مورد

  (0/7/10 حبه تلویزیونیمصا مدیرعامل ایرانخودرو،
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تقسیم سرمایه گذاری بین المللی و تجارت و بعبارتی سرمایه داری هر چه جلوتر می رود،

ل ملی بر امکانات کشورها برای اعمال کنتر و خواهد کرد بازهم رشد کارجهانی،

 خود، تولید بین المللی و دولت های ملی،روابط انفجارآمیز میان . اقتصادشان کاهش می یابد

  .یکی از معضالت جدی سرمایه داری معاصراست

نظام سرمایه داری جهانی یک کلیت واحد را  لیکن بر پایه ی این تقسیم کار بین المللی،

تشکیل میدهد و ساختمان سوسیالیسم فقط بر پایه ی همین کلیت است که قادر می گردد به 

ساختمان سوسیالیسم  ق اولی،و به طری. و نه بر پایه ی یک کشور تنها پیروزی نهایی برسد

تکامل یافته تری از همین تقسیم کار بین  و  بر پایه ی شکل های دگرگون شده فقط می تواند

بعنوان یک  ،(بگونه ای که نابرابری های آن وانگیزه ی سودرا از میان بردارد) المللی

یروزی نهایی پ .و دولت پرولتاریا را زوال بخشد به پیروزی نهایی برسد مجموعه ی واحد،

سطح معینی از رشد نیروهای مولده را  به عنوان یکی از پیش شرط های خود، سوسیالیسم،

و کمک برادرانه ی پرولتاریای کشورهای  طلب می کند که فقط بر پایه مراوده ای جهانی 

 .مقدور و میّسر است -تحت دیکتاتوری بین المللی شوراهای کارگری -مختلف به یکدیگر

ور محصوالت و خدمات و بیک کالم ایجاد شرایطی را طلب می کند که در آن امری که وف

 .ها رخت  بر بسته باشداز زندگی و اذهان انسان دیگر پول و آرزوی ثروتمندشدن  شخصی،

دوران گذار است نه تنها رشد اقتصادی چه که وظیفه دیکتاتوری پرولتاریا در آن از اینرو

بلکه زوال دولت از  محصوالت، دستیابی به وفور این طریق،تاً از و نهای برنامه ریزی شده،

و شرکت آنها در اداره ی امور   و نتیجتاً جلب  اهالی طریق پایین آوردن محسوس زمان کار  

درهمین رابطه است  .جهانی امکان پذیر خواهد بودامری که فقط در سطح  .جامعه می باشد

انیکه مجموع بازدهی کار اجتماعی از کل تا زم» :می گوید« آنتی دورینگ»انگلس در که 

تقریباً همه ی  همه یا تازمانی که کار، مقدار مایحتاج ضروری جامعه فقط اندکی بیشتراست،

 «.واهد بودجامعه الزاماً طبقاتی خ وقت اکثریت عظیم اعضای جامعه را می گیرد،
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امور در ر آموزش عمومی و مشارکت عمومیکاهش ساعات کار که ام به کالمی دیگر،

جامعه را امکان پذیر می سازد در واقع مبارزه ای تدارک دیده شده راعلیه شکل های تقسیم 

بمثابه شالوده ی عینی  و فکری،  تقسیم کاریدی جدایی یا رأس آن، در و) کارسرمایه دارانه

این همان کلید دگرگونی  به پیش خواهد برد و (تجدید تولید روابط طبقاتی و پیدایش طبقات

هزارساله شان  از وضعیت فرودستی چند نقالبی است که می بایست مردم زحمتکش راا

در  ،خصیصه ی اجتماعی کاربیان اقتصادی  تقسیم کار،» :بقول مارکس چه، .دبدرآورَ 

طبقه بندی افراد تحت » :و نیز («...دستنوشته ها ») «.چارچوب غیریت یافتگی است

  («ایدئولوژی آلمانی»)« .دیده ای همسانندپ طبقات و انقیاد آنها به تقسیم کار،

 می باید نیروهای مولده را از آنجایی که سوسیالیسم نسبت به سرمایه داری، به دیگر سخن،

و می توان گفت  .در محدوده ی ملی به سرانجام برسد نمی تواند باالترهدایت کند، و دورتر

برتری چشم  -اداره شوندربه صورت سرمایه داری حتی اگ -که نیروهای تولیدی جهانی

گیری بر نیروهای تولیدی یک کشور تنها که حتی پرولتاریا برآن حاکمیت دارد،خواهد 

 .داشت

بداند که منافع  باید که پرولتاریای به قدرت رسیده در اولین کشور،  اینها همه به آن معناست

ان درجهنم سرمایه تو منطقه ای است واینکه نمی کشوری و واقعی  او فراتر از منافع محلی،

جزیره ای سوسیالیستی و بهشتی بپا کرد و لذا سرنوشت اولین کشوری که  داری جهانی،

. سرنگون سازد، تماماً به انقالب جهانی پرولتری وابسته خواهد بود بورژوازی خودی را

 :اینچنین تشریح ساخته اند آنرا «ایدئولوژی آلمانی»مضمونی که مارکس وانگلس در

وجود واقعی و تجربی انسان ها بصورت  که همزمان به مفهوم ) نیروهای مولد این تکامل»

 مطلقاً ضروری است؛ پیش شرط عملی و (و نه محلی است  جهانی -موجوداتی تاریخی

تالش برای  وجود نیاز، با و نیازعمومیت پیدامی کند فقط محرومیت و زیرا بدون وجود آن،

شد و ناگزیر تمامی شرایط کثیف گذشته دوباره  کسب چیزهای ضروری دوباره آغاز خواهد
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 ی تکامل جهانشمول نیروهای مولده،بعالوه از آن جهت که فقط بوسیله  بازخواهد گشت؛

های دیگر کشورها و هرکشور را به انقالب ...آمیزش جهانشمول انسان ها برقرار می گردد

همه )جربی جهانشمولتاریخی و از نظرت -سرانجام انسان های جهانی وابسته می سازد،

کمونیسم فقط ( 0 بدون این رویداد .می کند (محدود) را جایگزین انسان های محلی (سویه

نیروهای مبادله ئی خود نمی توانند  (2 بعنوان یک پدیده محلی می تواند وجود داشته باشد؛

دله گسترش درمبا (4و  ه نیروی پایدار تکامل یابند؛به صورت قدرتی جهانشمول و در نتیج

 از نظر تجربی و عملی که پیش فرض آن، .کمونیسم محلی را از میان می برد ستد، و داد و

 « .و مبادله جهانی  مرتبط باآن است تکامل عمومی و جهانشمول نیروهای مولد

خودکفائی »و ،توهم  محض ،«سوسیالیسم در یک کشور» بنابراین می توان گفت ایده

که آگاهی واقعی  ایده ای تخیلی، بیگانه شده، کاذب و آگاهی .است حرف مفت «سوسیالیستی

خصلت عینی این تخاصم  زیرا سیر حرکت و پویایی مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا ندارد؛ از

و از اینرو راهکارهایی را پیش پای  رادر نمی یابد؛ -خصلت بین المللی آن -تمامیت آن در

 در این هدف گذاری، .ورده نمی کندکارگران قرارمی دهد که مقصود واقعی آنها را برآ

. همان آغاز،عقیم وغیر قابل تحقق است چرا که وسایل رسیدن به آن در سطح ملی ناکافی اند

بعبارتی دیگر هرگونه یکه تازی جهت امحاء تضادهای طبقاتی و به پیروزی نهایی رساندن 

ذری از این بیانگر کوششهای تخیلی جهت فراگ سوسیالیسم در محدوده یک کشور تنها،

-انگلس مارکس و-بهمین سبب مارکسیسم کالسیک و .لذا نافرجام خواهد شد تضادهاست و

را مردود دانسته و  «سوسیالیسم در یک کشور» فکر شرط یعنی باقاطعیت، و بدون قید

به سوسیالیست  (اندکی پیش از مرگش) از جمله در نامه انگلس ندبارها به آن تاخته ا

به عبارتی انگلس پس از آنکه الفارک را از مدح و ثنا و ستودن . رکمعروف فرانسوی الفا

اینکه نقش استثنایی ومهمی برای آن قائل بود  بی اندازه ی سوسیالیسم صرفاً فرانسوی و

 :می نویسد برحذر داشته،
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این افتخار را به تنهایی نخواهند داشت که  نه انگلیسی ها و نه آلمانها نه فرانسویان و»

به دیگران بدهداما  فرانسه عالمت آغاز انقالب را شاید.... اری را در هم شکنند سرمایه د

 .و نهایی خواهد بود مبارزه در آلمان قاطع 

رهایی و آزادی .... فرانسه و آلمان نخواهند توانست به تنهایی پیروزی کاملی به دست آورند

ن حادثه ای صرفاً و انحصاراً بین المللی اگر بخواهیم از آ پرولتاریا حادثه ای خواهد بود

 .فرانسوی بسازیم این به معنی غیر ممکن ساختن آن خواهد بود

با وجود  که اداره کردن انقالب بورژوایی را در دست گرفت، فرانسه بود تنها این فرانسه و

اما . حقیقت غیر از این نیز ممکن نبود در حماقت ها و بی غیرتی های کشورهای دیگر

ئ بود؟ نتیجه عبارت بود از ناپلئون و کشور گشایی های او واشغال کشور نتیجه ی آن چه

اگر بخواهیم برای فرانسه درآینده نیز چنین نقشی . «اتحاد مقدس»فرانسه بوسیله ارتش های 

بمنزله این است که ... قائل شویم این به منزله تغییر ماهیت نهضت کارگری است و همچنین

چنین ادعاهایی موجب  ماورای سرحدات شما در زیرا .هیمتمسخرقرار د مورد فرانسه را

 «.ریشخند خواهد شد

بل  و روحیات پرولتاریای انقالبی، نه بیان منافع  ،«سوسیالیسم خودکفا» نظریه آنکه، مضافاً 

انعکاس روحیات دهقان خرده پاست که مایل است در یک کف دست زمین  خویش همه چیز 

 در) آنگاه که رو حق با تروتسکی بوداز این-!وابسته نباشد به هیچ کس و بکارد و تهیه کند

یعنی  ،عنوان ساخت فکر تحقق سوسیالیسم درچارچوب یک دولت ملی،(استالین منازعه با

 و .نیز هست (ارتجاعی)واپس گرا نه فقط غیر ممکن بلکه  -بی نیاز به تقسیم کار بین المللی

 داشت، قالب سوسیالیستی درروسیه وجوداینکه باید دانست اهمیتی که برای پیروزی ان

از جهت مبدل شدن آن کشور به آغازگر انقالب جهانی پرولتاریا بوده است و نه  درابتدا،

واینکه  .بخاطر توان آن در به پیروزی رساندن ساختمان سوسیالیسم جدا از انقالب جهانی

 لذا و کرد (ونمعطوف به در)انقالب روسیه را درون نگر در اروپا، شکست انقالب ها
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 بعبارتی، .تشدید نمود تئوریهای بلشویسم وجودداشت، که در وجه اتوریته ای را یا عنصر

کشش  .را رشد داد (لنینیسم) گرایش های اتوریته ای این جریان ایزوله شدن انقالب روسیه،

انحرافات خطرناک دیگری که قبالً  گرایش به دگماتیسم و به یکپارچگی  زوری وجبری،

بسخنی دیگر  .و سیادت یابند که تشدیدشوند حال مجال یافتند داشتند وعمل می کردند، وجود

 چنبره ی تضادهای درونی و در روسیه را نرسیدن انقالب پرولتری دردیگر کشورها، فرا

می  که حزب بلشویک را کرد و وخیمی برای آن ایجاد الینحلی فروب رد و وضعیت ایزوله 

 سوق می پرولتاریا سر حتی بر فراز -نگهداری قدرت و به حفظ  پیش بیش از لذا و ترساند

 .داد

سندیکالیست ها  بلکه حتی آنارکو جالب تر اینکه در ایران نه فقط احزاب بالنکیستی، اما

 مغز واقع تا در !(با آن همه فریادهای مارکس خواهی شان) همچون پایدارو حکیمی

 :حکیمی می نویسد ه،چ .استخوان به آرای استالینیستی آلوده اند

 !!«.دارد هم اکنون زمینه های مادی وعینی سوسیالیسم حتی درایران کنونی وجود»

 0شماره «علیه کارمزدی» بنقل از ،«برای مهار جنبش کارگری اهرم سرمایه داری سندیکالیسم،»)

 (0434،سال 

و نه  «ونهم اکن» زمینه های مادی وعینی سوسیالیسم نه برعکس، صورتیکه در حقیقت،در

بلکه فقط می  بود ونخواهد نه در ایران و نه هیچ کشور دیگر فراهم نیست هیچ وقت دیگر،

 این اصطالح، مفهوم مارکسی   سوسیالیسم در به عبارتی، .تواند در سطح جهانی فراهم گردد

کانون های اصلی  دست کم در که سرمایه داری جهانی، مستقرشود زمانی می تواند تنها

این  .ژاپن سرنگون شده باشد چین و و اتحادیه اروپا یعنی ایاالت متحده و ،اقتصادی اش

میان تسخیرقدرت سیاسی ازسوی  لحاظ نمودن این واقعیت است که باید البته با نتیجه گیری،

 .تفاوت قائل شویم دگرگونی اقتصادی جامعه، و پرولتاریا،
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-حکیمی ازآن سخن گفته است که -«و عینی سوسیالیسم  زمینه های مادی» بکالمی دیگر،

آموزش عمومی   پایین آمدن ساعات کار و پیشبرد یز دیگری نیست مگر وفور محصوالت،چ

که در  (رساختار سلسله مراتبی تقسیم کارد) دگرگونی در تقسیم اجتماعی کار منتج از آن،

ف ظایجدایی میان کار یدی و کار فکری و تفاوت میان وظایف اجرایی و و نتیجه ی آن،

امکانات مادی و  ۀهم «هم اکنون»شکبی  .نیز زوال دولت و میان برود مدیریتی بتدریج از

 البته اگر این امکانات را فنی برای به حرکت درآوردن این فرایند در دسترس قرار دارند،

در ایران » نه گیریم و نظر در -رمقیاس جهانید اساس تولیدیعنی بر  -درسطح جهانی

لیسم هرگز به معنی تقسیم عادالنه فقر و محرومیت نیست بلکه سوسیا چه، .«کنونی

 یک زندگی وفورآسا به پیروزی نهایی برسد و مارکس و ۀپای بر تنهامی تواند برعکس،

  :می نویسند« ایدئولوژی آلمانی»آنگاه که در س همین معنا را در نظر داشته اندانگل

ند که نیروهای مولد تحمیل کرده رده ابار تا آن حدودی به دست  آوهر آزادی خودرا مردم»

همه رهایی ای که تا کنون  اما .ازانسان آرمان آنها مجاز شمرده است و نه کمال مطلوب و و

 «.به انجام رسیده است بر نیروهای مولد محدود استوار بوده است

 سوسیالیستی است که هم اکنون زمینه های مادی و عینی آن انقالب واقع، در و بنابراین،

 .اجتماعی-سوسیالیسم بعنوان یک فرماسیون اقتصادیدارد و نه  حتی درایران کنونی وجود

آنکه  یا را هنوزفهم نکرده، سوسیالیسمسوسیالیستی و  انقالبمحسن حکیمی یا تفاوت میان 

علیرغم تمامی جارو جنجالی که علیه آرای استالینیستی و بلشویکی براه می اندازد،خودش 

 ! است «سوسیالیسم ملی و خودکفا» ق نظریهنیزبه دنبال تحق

ولذا بوی  انترناسیونالیسم پرولتری، آشکار نقض نیز بهمین ترتیب، پایدار سخنان ناصر از

 :چراکه وی نوشته است به مشام می رسد« ناسیونالیسم -سوسیال»تند و زننده ی 

 شوروی بدون مزدوری درجامعه کار نظرهای رایج تاکنونی پیرامون این که لغو اظهار»
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نیز بسیار  آلمان یا سایر کشورهای پیشرفته دنیای آن روز ممکن نبود، انقالب در 

الزامات  تعمق کمونیستی در بیشترازآن که متکی به شناختی مارکسی از سرمایه داری و

هشداری به پرولتاریا برای امتناع ازانقالب  وسه تحول سوسیالیستی اقتصادباشد،واقعی پر

 (44/5/0433،«انقالب اکتبر بلشویسم و»)!«.یل مبارزه طبقاتی استتعط کارگری و

یعنی به پیروزی نهایی  «جامعه شوروی مزدوری در لغو کار»پایدار به سبب آنکه  

مضافاً  میداند،« ممکن»محدوده ی یک کشور تک افتاده را کامالً هم  رساندن سوسیالیسم در

 که باید به کارگران گفته نمی شود، جاهیچ کدر»به سرزنش بلشویسم می پردازد که چرا

 !«.دهند دقرار جنبش خو هدف عاجلفروش نیروی کار را  و برچیدن رابطه ی خرید

 (من است از تأکید همان،)

برنامه اش بجای  فهم نکرده، را رهائی پرولتاریا پایدارازآنجائیکه جهانی بودن امر

 لغو»کمونیسم یا چه، !کرد ی خواهدرا جایگزین سرمایه دار« کوپنیسم» واقع در کمونیسم،

 مصرفی، محصوالت   براساس وفور   تنها می تواند -آن مارکسی   در تعبیر -«مزدوریکار

برچیدن رابطه ی » لذا ایده ی .تحقق یابد درمقیاس جهانی، برپایه ی تولید تنها می تواندواین 

ر ه که آقای پایداآنگون-در روسیه ی تنها «هدف عاجل»بعنوان «فروش نیروی کار و خرید

فقط می توانست  بی معنا، اینگونه نظریه های تخیلی و و بطور کلی، -توصیه فرموده اند

ازطریق کوپن  فقریعنی تقسیم عادالنه ی  در روسیه، «کمونیسم جنگی» دوره ی موسوم به

توانست جای پول درمقام میانجی  مبادله ی کاالیی را با کوپن  یعنی فقط می موجب شود؛ را

 !و نه بیشتر تعویض کند،

 «کفا خود و سوسیالیسم ملی »یعنی در دفاع از نظریه  به این سخن پایدار،که درهمان راستا

 :نیزدقت کنید دارد، قرار

 آرایش قوای و شرایط شاهد استقرار0144 این حرف درستی است که روسیه !بسیارخوب»
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 («"لنینیسم"در باره») !«.ستا نبوده ضربتی بردگی مزدی فوری و محوطبقاتی الزم برای  

 غیراز) ان دیگریزمدر ،روسیه ی تنها (ازنظرپایدار) این حرف بمعنای آنستکه خودبخود،

فوری  محوآرایش قوای طبقاتی الزم برای  شرایط و استقرار هدشا» می تواند (0144سال

 !!بوده باشد «و ضربتی بردگی مزدی

 پشت ر آنست که آن توهماتی که در پس  پاره گفتارهای فوق از پایدار نشانگ مضافاً،

روسیه ی تنها و از  تواند در می پنداشت که می و شکل گرفته بود «کمونیسم جنگی»

اوهامی که  یعنی همان .در مغز وی نیز موج میزند به کمونیسم برسد، «میانبر»مسیری

می دید و -لیدآنارشی تو یعنی لغو -درلغو رقابت میان بنگاههای اقتصادی کمونیسم را اوالً،

برقراری نه  و می دید «فقر»تقسیم مساوی  نه در لغو کار مزدی؛ و ثانیاً، کمونیسم را در

 !آسا وفور شرایط  عدالت در

مرزبندی باعناصرمنفی  آنست که ادعاهای پایداروحکیمی درشناخت و اینهاهمه اثباتگر

 ! ستاچه حد واهی  بلشویسم تا

شعارمحوری  ،«سوسیالیسم در یک کشور» تند که نظریهآقایان پایدار و حکیمی متوجه نیس

راتا حد یک  «کارگران جهان متحد شوید»استراتژیک انترناسیونال پرولتری مبنی بر و

تنزل می ( خلع ید سیاسی)اتحاد سیاسی صرف برای سرنگونی طبقه بورژوازی از قدرت 

 برای امحاء ین اتحادا استمرار و این واقعیت را می پوشاند که پس ازاین خلع ید، دهد

ضروریست زیرا پرولتاریای هیچ کشور  مطلقاً  سرمایه به مثابه یک رابطه اجتماعی،

به امحای  -نه درهیچ زمان دیگری و0144سال ه درن -تنهایی به  جداگانه ای نمی تواند

  !نایل آید« ضربتی بردگی مزدی وری ومحوف» سرمایه داری یا

تسخیرقدرت ازسوی  ن دستگاههای سیاسی بورژوازی وقدرمسلم درهم شکست بدیگر بیان،

فرایندی است که طی  آغازهدف فی نفسه انقالب پرولتری نیست بلکه به منزله  پرولتاریا،
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دگرگونی  -روابطی که تولید کنندگان  مستقیم درگیر آنند -آن می بایست روابط اقتصادی

برقراری دیکتاتوری  ی وازبه عبارتی با سرنگونی قدرت سیاسی بورژو .انقالبی پذیرد

های اجتماعی کلیت فرایند ت صرفاً وجهی جزئی ازکه سیاس با توجه به این امر پرولتاریا،

. و نه تحقق تمامیت  آن  فراخیزی عملی از کار بیگانه است شروعدر واقع به معنی  است،

محض  اتوپی   درعرصه ی سیاست،غیر قابل تصور، صرفاً  لذا فراخیزی عملی از بیگانگی،

 ۀبعنوان شالود بیگانه را عرصه اقتصادی یعنی کار این فراخیزی باید .و سوبژکتیویسم است

امریست که فقط با همیاری و عمل مشترک  این، و ملحوظ دارد، تمامی اشکال بیگانگی،

 . نه در محدوده ی یک کشور تنها و شود میّسر می پرولتاریای بین المللی ممکن و

 به یادآوریست که کشف بزرگ مارکس این بودکه بیگانگی اقتصادی،همین رابطه الزم  در

 ۀهرنوع بیگانگی و حلق کلید فعالیت تولیدی عملی انسان، ۀیعنی شکل بیگان کار بیگانه شده،

 «کار از خود بیگانه» عبارتی مفهومب. انسانیت زدایی است اشکال بیگانگی و ۀمشترک هم

 لذاشکل سازماندهی درون کارخانه.ی اشاره داشتدقیقاً به علت غایی همه اشکال بیگانگ

لیکن  .بیان فشرده ی روابط تولیدی سرمایه داریست ،(یعنی تقسیم سلسله مراتبی کار)

 پیروزی نهایی سوسیالیسم در» مدعی استالین بدون آنکه دست به تغییر آن زده باشد

 ( «مثابه یک طبقهب نابودی کوالکها» مقاله استالین موسوم به.ک.ر) !می گردد «روسیه

را مطرح  (یعنی پیروزی نهایی سوسیالیسم) به دیگر کالم استالین در شرایطی چنین ادعایی

 کماکان پیگیری و که دقیقاً همان تقسیم کار سرمایه دارانه در واحد های تولیدی، می سازد

 خستگی ناشی از آن، کارگران،اجرامی شود که نتیجه اش یکنواختی پروسه ی کار برای 

 است و ها صورت قطعه کاری و پاداشنظام پرداخت دستمزد ب اجبار   یین،عدم کنترل از پا

تولیدکنندگان  از بیگانگی وسایل تولید انفصال و .نیست« از خود بیگانهکار» این چیزی بجز

تابعیتی که  شعور بیگانه، به یک اراده و تابعیت کار یا آنان؛انه برکنترل  بیگ ل شیوه و تحمی

این همان چیزیست که  .غصب قدرت تصمیم گیری از تولید کنندگان واقعی است ۀنتیج
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 اینکه و .می کند بازتولید برنامه ریزان  مستبدرا و مناسبات آشتی ناپذیر میان کارگران

 .چیزی ورای این نبوده و نیست ،«سرمایه بمثابه یک رابطه اجتماعی»

 حی و یک جانبه نسبت به سرمایه مبرا نبودالزم به افزودن است که لنین نیز از این دید سط

 سوسیالیسم چیزی به جز انحصار...»:شنیده شده است او و سخنانی ازاین دست به دفعات از

دیگرانحصارسرمایه  باین دلیل، و خلق قرار گرفتهسرمایه داری دولتی نیست که در خدمت 

        .(0105سپتامبر  ،«ز آنو وسایل جلوگیری ا فاجعه قریب الوقوع »مقاله ) !!«.داری نیست

حتی اشاره ای به لزوم  در ارائه ی تعریف از سوسیالیسم، همانگونه که مشاهده می گردد، و

 .وجود ندارد ،«کاربیگانه شده»ه برجهت غلب تغییردر شکل سازماندهی درون کارخانه در

اجتماعی و تقسیم کار  از دیدگاه مارکس و انگلس، (گفتیم گونه که همان) در صورتیکه

آن بنیان  پیدایش و دوام طبقات و -کار یدی یعنی جدایی میان کار فکری و -سلسله مراتبی

است که وی  توجیه رفتارلنین را داشته باشم الزم به قید بی آنکه قصد) .روابط طبقاتی است

 اثرکه مارکس دررا نیافت زیرا این  «...دستنوشته ها» امکان خواندن روزی که زنده بود تا

اینکه دولت   و (.می پردازد هنوز منتشر نشده بود« کار بیگانه شده» آن به بررسی مفهوم

دست نخورده باقی  نه فقط بدین سان مناسبات تولیدی سرمایه داری را حزبی در روسیه،

آن را وحشیانه تر استمرار بخشید یعنی ساختار  (بویژه در دوران استالین) گذاشت بلکه

مقیاس  در که به تداوم جریان تولید اجتماعی، بدانه ی کنترل بر کارمست سلسله مراتبی و

 اضافی یا پرداخت نشده می گردد، کار استخراج بیشترین مقدار همواره گسترش یابنده و

 !گذاشت« انباشت سوسیالیستی» نام آنرا درعوض،

نندگان بجای تحقق فرآیند تصمیم گیری  اساساً دموکراتیک توسط تولید ک بکالمی دیگر، 

تمامی  در تمامی قلمروهای فعالیت و در -بازگرداندن قدرت تصمیم گیری به آنان -همبسته

یعنی بجای حکومت  رترین روابط  متقابل  بین المللی،مؤسسات محلی تا فراگی سطوح از
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 به پیروزی رساندنپیش گرفته شده چیزی نبود بجز آنچه که عمالً در ،شوراها

 !نها و نیز از طریق زور و از باالت در یک کشور «سوسیالیسم»

نه فقط اتوپیا بلکه فوق العاده خطرناک و خلع  این زیاده خواهی حزب بلشویک، لیکن، 

 .محسوب می شد سالح کننده بود و هیوالی استالینیسم در واقع محصول ناگزیر این روند

ت لمی و بی چون که از انسان مستقل شده است و به شکل دستورا -بدین سان نیرویی بیگانه

نفی » چیزی که از نظر مارکس نشانگر. به جریان می افتد -و چرا با او مقابله می کند

مستقل در مقابل  سرمایه بمثابه یک نیروی اجتماعی بیگانه و است؛ «مستقیم ذات انسانی

 !و برفراز سر آنان مردم کارگر، جامعه و

که  -رمزدی و فراخیزی از کارمزدیحکیمی برلغو کا البته الزم بذکراست که پایدار و 

بسیارمهمی  واین جنبه ی مثبت و) دائماً تأکید دارند -بیگانه شده است همان فراخیزی از کار

که جهانی بودن انقالب  باشندبه این مهم نیزپی برده بی آنکه  ،(ازآرای ایشان است

 مارکس و که اصل مسلمی بود سوسیالیستی و خصلت ضرورتاً بین المللی سوسیالیسم،

نقد عمیق از جوامع سرمایه داری به آن رسیدند و ذره ای  انگلس بر مبنای تجزیه و تحلیل و

 کارمزدی برای لغو بین المللی بودن ضروری تالش پرولتاریا .تردید نیز درآن نداشتند

کارگران جهان متحد »و شعار انترناسیونالیسم پرولتری  اساسکه  (فراخیزی از کار بیگانه)

واقع به معنی رابطه ی  پرولتری در  انترناسیونالیسم به عبارتی،.را تشکیل می دهد «شوید

انقالب  یک کشور و میان انقالب در (ونه صرفاً عاطفی واخالقی) عینی و واقعیمتقابل 

شرط ضروری  رهایی کامل یعنی رهایی جهانگیر، ،برای پرولتاریا و بیک کالم، .جهانیست

 :«مانیفست کمونیست» به قول یا و ،ملی است و یی جز رهایی 

و دست کم کشورهای متمدن یکی از نخستین شرایط آزادی  تشریک مساعی کشورها» 

 «.پرولتاریا است
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 :«ایدئولوژی آلمانی» در نیز

، بلکه همچنین صرفاً برای (استقالل عمل) کنشی نه تنها برای بدست آوردن خود افراد»

اختیار  این در.ود نیروهای مولده را در اختیار گیرندتمامیت موج باید حفظ موجودیت خود،

نیروهای مولده که به یک  در اختیار گرفته شود، گرفتن نخست بوسیله ی موضوعی که باید

. تعیّن می یابد دارند، تمامیت اعتالء یافته اند و تنها درون روابط اجتماعی جهانی وجود

ار گرفتن باید در انطباق با نیروها و روابط بنابراین تنها از این لحاظ است که این در اختی

در اختیار گرفتن این نیروها خود چیزی بیش از تکامل  .تولیدی خصلتی جهانی داشته باشد

 «.قابلیت های فردی متناسب با ابزارهای مادی تولیدی نیست

 :مارکس وانگلس درهمین رابطه می افزایند

ن تنها آ .در آن انجام می شود تعیّن می یابددر اختیار گرفتن بعالوه بوسیله ی طریقی که »

اتحادی  تواند تنها می خود که بنابه سرشت پرولتاریا، می تواند بوسیله یک اتحاد،

 و  شیوه ی تولیدو روابط تسلط  یکسو و بوسیله انقالبی که درآن از جهانشمول باشد،

جهانی  انرژی  تکامل  سرشت   از سوی دیگر، سازمان اجتماعی پیشین برانداخته شود و

آن بعالوه  در و صورت پذیرد، -که بدون آن هیچ انقالبی پیروزمند نیست -پرولتاریا

 « .دارد رها سازد پرولتاریا خود را از هرآنچه که از موقعیت پیشین خوددر جامعه بهمراه 

چرا که او نوشته  .به السال می رسد «سوسیالیسم ملی» که پیشینه ی نظریه افزود باید نیز

 :بود

در وهله اول در چارچوب دولت ملی موجود  طبقه کارگر مبارزه خود را برای رهایی،»

که در  به این امر آگاه است که نتایج اجتناب ناپذیر کوشش هایش، زیرا محدود می سازد؛

برادری بین المللی خلق  تمام کشور های متمدن وحدت دارد، ضمن با کوشش های کارگران

 «.هاست
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 :در نقد آن نوشتلیکن مارکس  

کوته فکری خاص  با تمام سنت سوسیالیستی پیشین، برخالف مانیفست کمونیست و السال،»

به رغم کوشش های  موضعی ملی گرایانه تصورمی کرد، موضع جنبش کارگری را خود

 !پیروان او کماکان در این موضع باقی مانده اند مستمر بین الملل کارگری،

که جایگاه  قبل ازهر چیز در کشورخود بمنظورمبارزه باید بدیهی است که طبقه کارگر،

که  آنجا از بنابه گفته ی مانیفست، .بعنوان یک طبقه سازمان یابد اصلی مبارزه ی اوست،

 نیز سازماندهی طبقه کارگر ملی است، (نه درمضمون آن و) شکل خودمبارزه این طبقه در

مثل امپراطوری  موجود،« لیچارچوب دولت م» ولی درسطح ملی صورت پذیرد باید

نظام « در چارچوب» و لحاظ سیاسی بازار جهانی « چارچوب» از لحاظ اقتصادی آلمان،

 .که تجارت آلمان در عین حال تجارت خارجی است هر تاجری می داند. دولت ها است

 «.ال می کنددنب در همین نهفته که او یک سیاست بین المللی را بیسمارک دقیقاً  وعظمت هر

 («برنامه گوتا نقد»)

پیروزی  ،!(وحکیمی پایدار و برخالف السال) لیکن جالب اینجاست که بدانیم حتی باکونین،

 :می دانست ی امکان پذیرلفقط درسطح بین المل ساختمان سوسیالیسم را

آنکه به  مگر به پیروزی برسند نه انقالب ملی هیچ کدام نمی توانند نه انقالب سیاسی و»

بیخ وبن  مگراینکه یک انقالب ملی دقیقاً به دلیل ویژگی  از و اعی بدل شوندانقالبی اجتم

 باکونین و»بنقل از) «.بدل به انقالبی جهانی شود سوسیالیستی اش که براندازحکومت است،

 (013ص برایان موریس، ،«آنارشیسم جمع گرا

نان عقب چ «سوسیالیسم خودکفا» یا ،«یک کشورسوسیالیسم در » رویکرد مخلص کالم،

رویکردی که  .حکیمی بر می آید و بس و آن فقط از امثال پایدار از ه دفاع افتاده می نماید ک

درنظرمی -هویت های موزاییکی -همچون یک توپ چل تکه سیاره زمین  سوسیالیستی را
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 -نظراین آقایان از .هستند «خودکفا» و «مستقل» قتصادی،ازنظر ا که هرکدام ازآنها آورد

 سوی مارکس و مفهوم ارائه شده از -)!(ا مارکس شناسان  خبره معرفی می کنندکه خود ر

باب  در «برنامه گوتا نقد»و  «مانیفست کمونیست»،«ولوژی آلمانیایدئ» انگلس در

 پایدار و حکیمی باید بدانند .و مفهومی ندارد هیچ معنا ،جهانشمولیجستجوی کارگران برای 

عدم ارائه  ،(از سرمایه لذا و) بین المللی سرمایهخصلت  که عدم درک درست ایشان از

فقط تا این  آنها به عبارتی، .امحای سرمایه داری را بدنبال داشته است راهکار درست در

نبوده بلکه  «آنارشی تولید»صرفاً بمنزله ی غلبه بر حد فهمیده اندکه امحاء سرمایه داری،

ترجمه  اله با ارزشی درباره آن رامحسن حکیمی مق و) نیزطلب می کند لغو کارمزدی را

حسن  از «لنین وتروتسکی تأثیر کائوتسکی بر لوکزامبورگ،» کرده است موسوم به

لیکن این موضوع که لغوکارمزدی چه  ،(0437 سال ،2علیه کارمزدی » کتاب واروش،

 ! جلب نکرده است چندان توجه و دقت آنان را مقدماتی دارد، شرایط و

 همچون کتاب تفکر،    سوی  همین کتب  منتشر شده از که در اینجاست لیکن مضحک 

 به جمله ای از اساسنامه جامعه بین المللی کارگران ،30ص  ،0شماره «علیه کارمزدی»

 :می خوریم مبنی بر بر (انتر ناسیونالیسم اول)

بلکه مسئله ای اجتماعی است که همه کشورهایی  رهایی کار نه مسئله ای محلی یا ملی، -»

 و حل آن در گرو هم پایی عملی و در بر می گیرد آمده را که در آن ها جامعه مدرن بوجود

 «نظری همه کشورهای پیشرفته است؛

اساسنامه  و حتی تعیین کننده در حکیمی این سخن و این نکته بسیار مهم  و پایدار

عمق کنند و نموده بی آنکه حتی لحظه ای در آن ت طوطی وار تکرار ،انترناسیونال اول را

 !معنای آنرا دریابند

 .جریان مائوئیستی  ایران بازگردیم به مجدداً  و حال
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 !های ارتجاعی جنگ و  حزب مائوئیستی 

و ضدانقالبی بود از سوی سازمان  لیکن جنگ ایران وعراق که از هر دو سو ارتجاعی  

 «ت عراقیجنگ مقاومت عادالنه ملت ما با تجاوزکاران فاشیس» مائوئیستی با عنوان

 (220ص« پرواز پرنده نو»به نقل از 20/44/0404اعالمیه ) !!معرفی شد

که حزب مطبوعش بجای وفادرای به انترناسیونالیسم  البته نویسنده کتاب مزبور دالیل این

« دفاع از میهن»برابر تمامی وسوسه های پرولتری و بجای تشویق مردم  کارگر که در

به طرفدرای از حکومت خودی برخاسته است را  «میم قلبص»این چنین و از مقاومت کنند،

 :اینگونه شرح می دهد

گرفت مسئله چگونگی برخورد به  موضوعی که بحث حول آن شکل حادی بخود اما»

فتح »هایی از مردم پس از رفیق ریاحی عکس العمل بخش .ماهیت جنگ ایران و عراق بود

و به طور خودبخودی به خیابان ها  نشان دادند از خود توسط ارتش و سپاه، «خرمشهر

نشانی از عادالنه بودن این جنگ از جانب ایران می  را جشن گرفتند وآنرا ریختند

 (052همان،ص)!!«.دانست

نه  ،«فتح خرمشهر»مردم از« خودبخودی  » گفت اینست که خوشحالی دراین رابطه آنچه باید

پان  نیز و شوونیستی اناتموج  هیجبلکه نمایانگر  ،«عادالنه بودن جنگ»نشانی از

 همانگونه که با آغاز جنگ امپریالیستی اول، جامعه بوده است؛ به راه افتاده در اسالمیستی  

به گنداب میهن پرستی  مردم  هر یک از کشورهای متخاصم، بخش وسیعی از کارگران و

-سوسیال» لذا فقط یک .بورژوازی خودی بدفاع برخاستند از و رفتند افراطی فرو

ان تواند هیج و یا یک ساده لوح  عوام زده می خائن به انترناسیونالیسم پرولتری «ونیست  شو

سوی هیئت حاکمه دامن که از ذهبی عظمت طلبی  ملی یامموج   افسون زدگی ناشی از و ها

 ! تلقی کند «بودن این جنگ از جانب ایران عادالنه »را مالک و معیارزده شده است 
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اندکی هم  ،«آثار جنگی مائو»ئیست های ایرانی بجای مطالعه صرف اگر مائو بدیگر کالم،

به مطالعه مارکس عالقه نشان می دادند آنگاه یقیناً خطابیه مشهور او به شورای عمومی بین 

 :مالحظه می نمودند که در آن آمده است المللی درزمان سقوط کمون پاریس را

متخاصم، پیروز و شکست خورده وحشتناک ترین جنگ دوران مدرن ارتش های  پس از»

مشاهده این رویداد باور ...دست به دست هم می دهند تا پرولتاریا را مشترکاً قصابی کنند

که قدرت اجتماعی جدید را  نکردنی، چنانکه بیسمارک می خواهد ما باور کنیم ثابت نمی کند

 .ان می دهدبرای همیشه نابود کرده است بلکه ازهم پاشی جامعه کهن بورژوایی را نش

و  .باالترین دستاورد قهرمانانه ای که هنوز در توان این نظم کهن است، جنگ ملی است

اکنون ثابت شده که چنین جنگی خدعه ای است تدارک دیده شده از سوی حکومت که تنها 

خدعه ای است که به محض آنکه مبارزه  هدفش به تعویق انداختن مبارزه طبقاتی است،

نمی  دیگرحکومت طبقاتی را .شد عریان خواهد ی جنگ داخلی بیانجامد،پای طبقاتی به بر

بنقل )«.متحد شده اند اریاحکومت های ملی علیه پرولت .توان در پس یونیفرم ملی پنهان کرد

 ( 045،ص«..گزیده هایی »،«جزوه یونیوس»ازلوکزامبورگ،

می گردد که این توضیح خودش تکمیل  گفتاوردی که لوکزامبورگ ازمارکس آورده با

 «شوونیسم-سوسیال» به سوسیال دموکراسی آلمان در زمان وقوع جنگ امپریالیستی اول،

بر جنگ م هر دفاع دموکراتیک از سرزمین پدری زد و از جعلیاتی که »متهم شد زیرا 

 همان،) «.کرد تأیید حمایت و حکومت درباره شرایط و مسائل واقعی جنگ بافته بود

ای حزب ما می توانست همچون پوششی در مقابل مستی صد» در صورتیکه (004ص

شعور را در مقابل هذیان  می توانست پرولتاریای با .شوونیستی توده های مردم عمل کند

کارامپریالیسم را برای مسموم کردن ذهن و به بالهت کشاندن توده های مردم  .مراقبت کند

زمان بسیار نحو باور نکردنی در  جهاد علیه سوسیال دموکراسی توده ها را به .دشوار کند

 (003همان، ص) «.کوتاه هشیار می کرد
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 دو هر به تعویق انداختن مبارزه طبقاتی در اگر حاصل حمله عراق به ایران، بیک سخن،

مائوئیست  ،!(خواند« نعمت»خمینی با درک این موضوع، جنگ مزبور را  و) بود کشور

 همصدا با این جنگ را-مغزهای فندقی شان آن این انقالبیون رومانتیک با-های ایرانی

همچون حزب توده و  «شوونیستها-سوسیال» نوکرانش یعنی حکومت جمهوری اسالمی و

جنگ مقاومت عادالنه ملت ما با تجاوز کاران » بعنوان جنگ ملی یا فدائیان اکثریت،

 !!نامیدند «فاشیست عراقی

  واپسین نکات

پیش روی های عظیم ساختمان »دم از «پرواز نو پرنده» 01 صفحه در نظر نویسنده مورد

لیکن و در جواب الزم است بگوییم وی پیش از هرگونه  -!!.زده است «سوسیالیسم در چین

و ) درچین چه، .باید درک خویش از سوسیالیسم را تشریح کند اظهار نظری دراین باره،

کشور از  -تماماً دهقانی (تقریباً ) درغیاب یک پرولتاریای صنعتی بلکه باپشتوانه -(ویتنام

بوروکراتیک  متمرکز  نظامی وبالفاصله حکومت های  و شد اشغال نظامی خارجی آزاد

نچه که نه به آ داشت و که سرسوزنی شباهت نه به حکومت کمون پاریس گردید ایجاد

لذا برچسب سوسیالیست به این  .تعریف  دیکتاتوری پرولتاریا گفته بودند انگلس در مارکس و

 که با چین سخن گفت سوسیالیسم در بی معناست بلکه فقط تا آنجائی می توان از شورهاک

 کوتاه وشانگهای مواجه می شویم که آنهم عمری  (کمون) پدیده هائی همچون شوراها ظهور

قدرت سیاسی  (درابتدا) از انقالب روسیه که اینها متفاوت هستند بسخنی دیگر، .گذرا داشت

 .بود ت شوراهابدس کشور، سراسر در

یعنی شرط ضروری و ماتریال  سوسیالیسم  پیشبهرترتیب آنچه که باید دانست آنست که 

نحیف  بسیارضعیف و نداشت یا درچین وجود مناسبات سرمایه درای ریای صنعتی وپرولتا

 :آن نوشت نقد همان نظریه باکونین است که مارکس در نادیده گرفتن این موضوع، و .بود
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که  یک انقالب رادیکال به شرایط تاریخی  معینی بستگی دارد !مدرسه ایبالهت بچه »

درجائی ممکن است که درآن  این انقالب تنها بنابر این، .تکامل اقتصادی پیش شرط آن است

بین توده های مردم  پرولتاریا دست کم موقعیت مهمی در تکامل تولید سرمایه داری، با

انقالب اجتماعی  بنیاد...الب شرایط اقتصادی نداردانق نظراو، از...اشغال کرده باشد؛

 دولت گرائی و"کتاب نظری کلی بر»مارکس،) «.نه شرایط اقتصادی اراده است و باکونین،

 (سایت آذرخش ترجمه سهراب شباهنگ، ،«باکونین" آنارشی

وقوع همزمان  ،(و پیشروی در ساختمان سوسیالیسم) چین تنها شانس بقای انقالب   لیکن

ارائه کمک های اقتصادی و  رو وب های پرولتاریایی در کشورهای صنعتی و پیشانقال

دارد یک  اینک نیزآنچه که درچین وجود و .که آن هم محقق نشد بود سوی آنان از یفکر

در چین  «پیشروی های عظیم ساختمان سوسیالیسم» این لذا. است کامل عیارسرمایه داری 

 می زند در چیست و چگونه است و مربوط به کدام تاریخ،آن دم  که نویسنده دانشمند ما از

 !موضوعیست برای ما نامعلوم

 :جمله از و به وفور دیده می شود «پرنده نوپرواز» گزاف درکتاب ازاین دست الف و 

ایدئولوژی طبقه  بعنوان آخرین مرحله تکاملی درعلم و (آنزمان اندیشه مائو) مائوئیسم»

 (243ص)!!«ان جنبش کمونیستی بین المللیکارگر جهانی برای رفع بحر

اساسی ترین سرچشمه بحران جاری  صورتیکه آنچه مسلم است آنستکه بزرگترین و در

جنبش کمونیستی بین المللی از آنجایی شکل گرفت که حزب بلشویک باکنار زدن شوراها 

دقیقاً  لیکن با در نظر گرفتن این که در چین نیز حزب مائوئیست .قدرت سیاسی را ربود

آنزمان ) باید گفت که مائوئیسم ،(به این انحراف آلوده شد و) همین مسیر را در پیش گرفت

 !آن  عامل رفع تا بحران محسوب میشود بخشی از بیشتر خود، در واقع، (اندیشه مائو
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کناراین  در را که درباره جنبه های مختلف نظریه های جریان مائوئیستی گفته شد این ها 

 دن خمینی وامپریالیست بو دم از ضد 0404ردهیم که جریان مزبور تا سالموضوع قرا

وحزب جمهوری اسالمی را نماینده  خمینی  پس ازآنزمان، و ،(1) ماهیت دوگانه وی می زد

بورژوازی » علیه جناح !(؟)«کودتای ضد ملی»که در تدارک  !(؟)«فئودال ها» سیاسی

بدوی ترین  یکی از که با آنگاه روشن می گردد هستند، می نامید،!(؟)«مترقی»و !(؟)«ملی

حزبی خرده بورژوا که  (04)وعقب مانده ترین جریان های چپ انقالبی ایران مواجهیم؛

سیست، مارک)حزب کمونیست ایران»و اینک «اتحادیه کمونیستهای ایران»را خود سابقاً 

ن مرحله تکاملی در وان آخریمائوئیسم بعن» و مدعی است که می نامد «(مائوئیست لنینیست،

صورتیکه دستکم دردرک در -!!است (23ص همان،)«جهانیایدئولوژی طبقه کارگر علم و

مائوئیسم درواقع بمنزله دورشدن و  ،«قدرت -حزب» مفهوم رویزیونیسم و نیز نظریه از

 پرنده نو» اینکه نویسنده و .نه تکامل آن و حرکت برضدآنست و فاصله گرفتن ازمارکسیسم

این ناکامی های  انحراف و کاستی و نمیرود وبا وجود اینهمه ضعف و ز روا «پرواز

جنبش نوین  در رواتحادیه کمونیستها یک جریان سیاسی پیش»:می کند بازهم ادعا متراکم،

  (22ص)!!«.کمونیستی ایران بود

گذاشته بودعبارت  «اتحادیه کمونیست های ایران» به عبارتی سیاست جریانی که نام خود را

مشخصاً »ا.ک.موضع ا :بقول خودش یا) خط شووینیستی درقبال جنگ درکردستان :از ودب

جنگ درکردستان بطرز زننده ای به راست ترین جهت  و رددر قبال مبارزات خلق ک  

یک  حمایت وآویزان شدن از خط شووینیستی درقبال جنگ ایران وعراق، ،(«تغییرمسیرداد

وجوداین ورشکستگی سیاسی  همه  وبا اپیتالیستی،گاهی جناح دیگرهیئت حاکمه ک جناح و

 کوچک جزئی،» یبازهم بگونه ای سخن گفته شده است که گویی اینها همه اشتباهات جانبه،

لنین نیز دائماً سر  که از حزب مارکس و بوده جریان کمونیستیو مربوط به یک  «طبیعی و

هور لوکزامبورگ درباره آن ها گویی فراموش کرده اند نظر مش مائوئیست) !!می زده است
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بخش از حزب سوسیال دمکرات آلمان که درجنگ جهانی به دفاع ازحکومت خودی 

 !(«سوسیال دمکراسی آلمان به الشه متعفن تبدیل شده است» :پرداخته بود

ماهیت آن کمونیستی محسوب  تا دیگر چه باید می کرد «ا.ک.ا» ما می پرسیمبعبارتی دیگر 

 ؟ نشود

 :که وی افزوده است چرا فریبی،انتها ندارد دامنه این الف و گزاف واین خود بدترآنکه، و

و  به همه آرزوها بچشیم و نوین را طعم افکار و می خواستیم درمورد همه چیز بدانیم »

 -روحیه حفظ کردند، سیاری از رفقا آنرا که سالهاب این روحیه ای بود .آمالمان پروبال دهیم

سیاسی آتی سازمان  -این نبرد برای گره گشایی های مهم تئوریک ای که محرک بازماندگان

 (000ص) !«.بود

مشخصاً کدام  ،«سیاسی آتی سازمان -گره گشایی های مهم تئوریک» می پرسیم این لیکن ما

اینکه نویسنده  و -!نشان دهد الاقل محض نمونه یکی را -او به چه می بالد؟ و هستند ها

در حزب خویش  «سیاسی -قدرتمندی به لحاظ ایدئولوژیک شکلگیری هسته» مزبورسخن از

ازاین قهرمان الف زنی  لذا ما !به میان آورده است که این نیز چیزی بجز حرف  مفت نیست

براساس کدام  و دستآورد تئوریکاساس کدام  واین دن کیشوت می پرسیم مشخصاً بر

مجموعه ای از این  شین،درصفحات پی) چنین ادعا هایی رامطرح کرده است؟ ،خروجی کار

 (!!«مار و م کبوترتخ» را دیدیم بخصوص تز« دستاوردهای تئوریک»

مدت  دره صرفاً بر مشاهداتش اتکاء دارد را کامالً عامی درایران ک بیسواد و هرآدم   ،مضافاً 

حزب » لیکن یران جامعه ای فئودالی نیست،که امی توان قانع کرد  بسهولت ده دقیقه و

 آن بویژه با ،!(بکشد که یک تریلی الزم است تا نام  آنرا) «مائوئیست ینیست،لن مارکسیست،

 -برای گره گشائی های مهم تئوریک نبرد» تئوریک شان که دائماً درحال« مندهسته قدرت»

 !!رفت نخواهد نمی رود و نرفته، بار این حقیقت ساده زیر هرگز ،است «سیاسی
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دهه گذشته حتی  طی چند ی توان گفت گروه مزبوربه جرأت م چنین ادعاهایی، خالفلذا بر

 در عین حال، و ست،برطرف نساخته ا یک ضعف خویش را نداشته و یک گام به پیش بر

مواجه  «رشد نایافته» نجا ما با یک جریانبطوری که درای .می داند «همیشه محق»را خود

به معایب  م که گویامتعصب روبرویی جزم اندیش و نیستیم بل با جریانی به کلی خشک مغز،

چرا که  .اساساً فاقد هرگونه ظرفیت برای یادگیری است لذا خویش عشق می ورزد و

فقط  ودر عوض، سال پیش  خود چسبیده، مربوط به ده ها هنه وبه دگماهای کمحکم همچنان 

  !ما بدهد بخورد «عبارتهای فوق انقالبی» کهاین را آموخته 

 کل مطالعات شان از سرچشمه اش بنوشند، یسم انقالبی راآنان بجای آنکه مارکس ،مضافاً و

پرنده »،«نظامی مائو تنها کتابی که داشتیم یعنی شش اثر»: نظامی او آثار آنهم) مائو،به آثار 

لنین  ورهبعبارتی جمله مش .شودخالصه می (لنین) «کرد؟ چه باید»نهایتاً  و ،(01ص پرواز، نو

جمله ای که  ،«داشته باشد وجود انقالبی نمی تواندجنبش  بدون تئوری انقالبی،»مبنی بر

در دست ایشان است بی آنکه ذره ای التزام  «تابلو» یک تنها ورد زبان مائوئیستهاست،

 تا دهه، که سطح نظری آنان طی چند چگونه ممکن بود و گرنه، .بباربیآورد آنهاعملی برای 

 ماند؟ب نیز همانطور و باشد حتی رقّت انگیز نازل و این حد

پرنده » نویسنده صرفنظر از -سطح نظری مصیبت بار مدافعین چریکیسم رالیکن 

همیشه در اندیشه »:می توان مشاهده نمود دراین سخنان آقای علی اصغرزاده نیز -«نوپرواز

 این نمی کرد شوروی پس از اگر  ورنه .شخصی کند قدرت را بودم که استالین حق داشت تا

 !!«.پای میز مذاکرات نمی بود و قدرتمند جهان نمی شد جنگ جهانی جزء سه کشور

 («عشق حماسه یا سیاهکل،»)

اظهارنظری که باعث  !برجسته ازیک دانشمند پ رمغز و نظرعمیق این هم یک اظهار بله،

 !فالسفه جهان شدنوع  هرحیرت 
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که این  ،؟شوروی دوران استالین چگونه بوده است این مهم که مناسبات تولید در اتحاد

اساساً ربطی به  ،؟قرار بوده است یا قدرت مطلق یک دیکتاتور دمکراسی شورایی بر

کار از خود »چگونگی امحای  !دنمی آورَ  در ازاین چیزها سرک الً  اصغرزاده ندارد و او

هرگز به گوش او نخورده بلکه از  معنای مارکسی آن، اساساً این اصطالح در و «بیگانه

جنگ جهانی جزء سه  موضوع اهمیت دارد که شوروی پس ازنظر اصغرزاده فقط این 

 !!که بود ،باشدبوده پای میز مذاکرات  جهان و کشورقدرتمند

می  که می توان مشاهده نمود را دراین سخنان نیز اصغرزادهنظری امثال  فقر مضافاً،

 :دمی گوی خرم آبادی برای مادرش از زندان نامه می نویسد و فدایی خلق احمد» :نویسد

 بخت کیست؟ آن سفید مادر می پرسد .پا کن جشن عشق بر مادر پسرت عاشق شده است،

 (همانجا)!!«.احمدمی گویدهموطنانم

چه قرابتی به آرمان پرولتاریا درتعریف مارکسی آن « هموطنان» ما می پرسیم این عشق به

رکیه و ت یک تار موی کارگرعراقی و که برای کارگر آگاه ایرانی، چرا !هیچ -دارد؟

و سردمداران حکومت کاپیتالیستی ایران ارزش « هموطن»بیشتر از صد بورژوای  آمریکا،

 !دارد

سردمداران هیئت  دیگر روحانی و رفسنجانی و خامنه ای و گمان می کند اصغرزاده شاید

 !!نیستند «هموطن»ایرانی و با ما  لذا آمده و کشور دیگری به اینجا از حاکمه کنونی ایران،

 ندارند که طی دهه های گذشته، خوابند که گوئی هنوزخبر فکری چنان در نظر اینان از بله،

میان مجموعه ای به نام  کشور هایی همچون ایران، مناسبات سرمایه داری در استقرار با

 ! طبقه یا دو ملت، دو :، شکافی افتاده که هرروز هم عمیقترمی گردد(«هموطن» یا،) ملت

رافهم نمی  (ملی گرائی) کثراً حتی تفاوت میان کمونیسم و ناسیونالیسمآوانتوریستها ا بله،

 خویش را آزاد «میهن»بیاورید که می خواهند  بالنکیستهای مائوئیست را به خاطر) کنند
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اصطالحات ابتدایی  عبارت یا به چند تنها محدود شناخت آنان نسبت به مارکس، و ،!!(کنند

فقط این  جنبش کارگری، ل مربوط به انقالب ووعه مسایاز مجم آنها .نظریاتی جزئی است و

 !آن بستیزند با که باید ،ناحق حکومت، و که خودشان حق هستند فهمیده اند را

و مفهوم این سخن  لحظه ای به معنا عمرسیاسی  خود، در سرتاسر  امثال او  آیا اصغرزاده و

ویا این سخن  -اندیشیده اند؟ «کارگران وطن ندارند» انگلس در مانیفست مبنی بر مارکس و

 را با بورژوازی خودی تکلیف خود کشوری نخست باید پرولتاریای هر» (:مانیفست)

 «.یکسره کند (هموطن)

  نیستند؟ بلد نیز حرف نزدن را آیا نیستند، بلد اگرحرف زدن را امثال او، و اصغرزاده 

به  درانتها، ،«کارگر کانون مدافعان حقوق»بلکه جزوه مربوط به  نه فقط اصغرزاده،

 سوسیالیسم پرولتری درحرف،) «الیسمناسیون -سوسیال» مزین شده که درآنها، اشعاری نیز

من »:آمده است «کینه»شعری بنام  چراکه در! موج می زند (بورژوایی درعمل ناسیونالیسم  

را  «جانشین گرا» تفکرپ ررنگ  حضور و) !!«....خون هم خشم / وطنم خون  / وطنم

 من خشم و من این منم، / نفرتم دریایی ازخشم و...» :مشاهده نمود می توان دراین شعرنیز

مشت بی  / مشت بی پروا / کینه اش منم / کینه اش بادشمن / کینه خلقم اما / نفرت خلقم

 !!(«...پروای خلقم بادشمن

 و !انگلس ندارد وآرای مارکس و اما مضمون این اشعارهیچ ربطی به منافع پرولتاریا

 بعنوان یک گروه چپ اما بََدوی نام می بریم، «کانون مدافعان حقوق کارگر»وقتی از اینکه،

 پس چیست؟ و نیست، «سوء رشد» و «بدویت» لیکن اگراین دبه حضرت ایشان برمی خورَ 

لیکن نزدیک به  که علیرغم آنکه سرسپرده تحقق آرزوهای مردم است، ثقفی، بویژه علیرضا

 معلق است و ی،جنبش مستقل کارگر یادفاع ازچریکیسم مچنان میان نیم قرن است که ه

 ناسازگاری و مغایرت دواین که میان نمی خواهد تشخیص دهد و تشخیص نمی دهد هنوز



193 
 

سوی  مطلق از لزوم ضربه زدن به دو» ایده ییعنی میان  ،شدیدی وجود دارد جدی و

 سیونال یعنی این ایده کهمحوری ترین ایده ی مندرج درمصوبات انترنا و «پیشاهنگ

 !«کارگران است رهائی کارگران وظیفه ی خود»

 آزاد میهن خویش را»است  نوع مائوئیستی که درصدد چه از -آوانتوریستها بیک کالم،

عاشق »که کالً « جنبش کارگری یادمان سیاهکل و» شعرای چه نویسندگان و و ،)!(«سازد

واقعیت تضاد   بر ،شانن به سبب جهل مرّکب  لیک ناخواسته، -هستند )!(«هموطنان  خویش

برچشم کارگران خاک می  عمالً بدینسان  و ،پرده می کشند ایران میان طبقات  درون  ملّت

سرمایه داری  لفاظی های ضد اینرو ازو  !کنند به بورژوازی خدمت می و پاشند

 !ستتوخالی پوک و و تاریخی غیر و برابری طلبی شان، آرمان طلبی  ها، آوانتوریست

امکان فراخیزی ازنظام سرمایه  ،انقالبیگری آنارشیستیاینجاست که مارکسیستها معتقدند 

بقول  یا ه داری،مبارزه ای است درداخل محدوده های همان سرمای لذا و راندارد داری

 («فقر فلسفه»)«.روند ازافق بورژوائی فراتر نمی توانند هاآنارشیست »: مارکس

 .ائوئیستیبازگردیم به حزب م

طبیعتاً فاقد  همانند هراثرالتقاطی،« پرنده نوپرواز»کتاب  بدین سان و دریک ارزیابی کلی،

به  .میتوان یافت دونگرش متعارض را آمیزه ای ازعناصر در آنجا، چه، .ستون فقرات است

یست وی چه عبارتی موضع گیری های او هردم چنان رنگ به رنگ می شود که معلوم ن

 به خود آنارشیستها نکته ای می توان یافت که درآن، اینکه کمتر و ه می خواهدمی گوید و چ

التقاط گرایی هیچگاه چیزمثبتی را خواه درتئوری و »در صورتی که  .صادق باقی بمانند

خواه درعمل به بار نیاورده است و لذا تنها کسی قادر است در فعالیت خود منسجم و استوار 

  .(« ...لودویک فوئرباخ وپایان فلسفه»پلخانف،) «.جم و استوار باشدباشد که در تفکر نیز منس

تحلیلی از -فاقد هر گونه ارزش علمی لذا و صرف این که کتاب مزبور یک اثر عاطفی   و
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نظریه های آنان  یابعبارتی، است،0404شرایط سال های اولیه دهه وضعیت انقالب ایران و

سازی  نیز حاوی الگو ت  بچه مدرسه ای هاست،در حد مهمالچیزی  باب انقالب ایران، در

هیمی همچون مضافاً بیانگر فقدان درک مارکسیستی از مفا .پوست و خون بی گوشت و

 انترناسیونالیسم پرولتری، سم،جهانی بودن ساختمان سوسیالی دیکتاتوری پرولتاریا،

منظور ) یناحساساتی تر توان گفت گروه مائوئیستی همانا از اینرو می .رویزیونیسم

لذا بدوی ترین جریانات در میان گروه های انقالبی  و (نافرهیخته است خام و احساسات

اینان  و جنبه کمیک این وضعیت دراین است که، .محسوب می شود 4موسوم به خط 

واشتباهات عملی همچون حرکت  علیرغم این سطح فکری نازل و حتی رقت انگیزشان،

بازهم مدعی رهبری جنبش انقالبی پرولتاریا  ناشی می شد، سربداران که از این تئوری ها

توقع دارند که فعالین جنبش چپ به حزب ایشان بپیوندند و از همینرو در  درایران بوده و

-لنینیست -پرولتاریا بدون حزب انقالبی مارکسیست» :برنامه حزب خویش آورده اند

 !(قاه قاه) «.مائوئیست خود هیچ کاری نمی تواند بکند

مورد حزب مائوئیستی یا  اینجا صحبت صرفاً دردانست که در فنظرازاین مسائل بایدصر

که تفکر بالنکیستی  نیست چرا« کانون مدافعان حقوق کارگر»فداییان اقلیت و

با جریان  یعنی دراینجا .هنوزعنصرساختاری تفکر چپ معاصرایرانی را تشکیل می دهد

رنگ  که همگی آنها در مبانی فکری خویش،های عدیده و رنگارنگی سرو کار داریم 

رسوخ ایده های سوسیالیستی به محیط  بعبارتی دیگر، .سوسیالیسم پیش ازمارکس را دارند

یعنی مبارزه  پدیدار شود، «مبارزه»فقط قادر بوده بمثابه اصل  خرده بورژوایی چپ ایرانی،

برگذشتن از چریکیسم را لذا حتی آن بخش از این چپ که داعیه   .بدون داشتن دانش کافی

جدا از »نه از مبارزه ی  و  مردم گسست نموده از جدا« مسلحانه» صرفاً از مبارزه دارد،

تمامی داغ لعنت  در اینجا سخن از لزوم مبارزه میلیونی کارگران، محرومان و چه،. «مردم

 !!«هببرهای پارک الل»نه حرکاتی شبیه حرکت خوردگان علیه حکومت کاپیتالیستی است و
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 نفره یک گروه اندک صددرگیری مسلحانه  درسربداران، «جانشین گرا»تفکر بعبارتی اگر

 مقابل ضد ایستادگی انقالب مسلح در» در مقابل دستگاه سرکوب حکومت را به منزله

 ۀحال تجمع پارک الله نیزهمان نشان تلقی می کرد، (007ص«پرنده نوپرواز»)« انقالب مسلح

 تجمع حداکثرسیصد نفره ای که ماحصل آن، چه،. را داراست «جانشین گرایی» وشنر

 ،(به استثنای دو یا سه نفرآنان ازفعالین  جنبش بوده اند  که همگی)نفراست  074دستگیری 

 !مسلحانه ولی اینبار بطورغیر از توده مبارزه جداچیز دیگری نیست بجز 

 به سبب شیطنت های بی جا را «پیرطفلکان»این  تا بورژوازی حاکم، تجمعی که موجب شد

از  مبارزه با دستگاه حکومتی،» گوشزد کند که به آنان  و و کوچکشان اندکی گوشمالی دهد

فقط  یا بدون  آن، سالح باشد خواه با ،«از آنان «وکالت» و «جانشینی» و به مردم فراز سر

 !و نه چیزی بیشتر آورد ببارخواهد سرخوردگی و هزینه

 یتی کاذب وسخت گرفتارجد بطور کلی چپ ایرانی در دهه های اخیر،بالنکیسم و  بعبارتی،

این شیوه ی فعالیت سیاسی  بی حاصل و این جنس ازانقالبیگریدقیقاً  .هست سطحی بوده و

تفکرآنارشیستی  اینکه شیوه و .است که باید به چالش کشیده شودسنتی در چپ انقالبی ایران 

متمرکز بوده  «وبی واسطه فوری  دام مستقیم واق» هر زمان بر و در همه جا همواره و

حتی آنگاه ! درغیاب مردمدستگاه های سرکوب حکومتی  است یعنی در درگیری فیزیکی با

که می خواهد به مردم اتکا کند نیز متشکل ساختن کارگران بیکار را بر کارگران شاغل 

رشی محسوب می لقوه یک شوکارگر بیکار بطور با است هر معتقد زیرا ترجیح می دهد

 ! و پرتاب کوکتل مولوتف پلیس با و خورد لحظه آماده زد درهر و لذا شود

یکی از مؤثرترین حرکت هایی  «اکسیون» الزم به ذکر است که بدون تردید بهر ترتیب،

به یکی  و به خودجلب کند طریق آن سوسیالیسم می تواند توجه عمومی جامعه را است که از

چیزی که مبارزین  .صحنه ی کشاکش سیاسی تبدیل شود درحاضر از آلترناتیوهای اصلی

فاقد  شرایطی که آنان هنوز در اما.چپ ایرانی مدت هاست درآتش آرزوی آن می سوزند
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و نیز ناتوان از به راه اندازی  ذا فاقد قدرت اکسیون مستقل هستندهرگونه پایگاه توده ای و ل

 بویژه آنکه .آورد بجز آسیب ببار نخواهد اقدام به چنین حرکاتی چیزی تظاهرات مستقل،

هرگونه  برگزاریهمه می دانیم که  استدراینجا صحبت از وجود یک دیکتاتوری عریان 

 .بشدت سرکوب می کند رابی پشتوانه  تجمع های کوچک و

 که هنگام دفاع از بهارلو توجه کنید مین موضوع به این سخنان آقای کاظمه در رابطه با

 دادن به دشمن و کم بها از باید !(کذا؟)تاکتیک پرولتاریای انقالبی»:ه مینویسدتجمع پارک الل

 (، پرانتزازمن است4/4/0433) !!«.باشد دشمن برحذر مرعوب شدن از دادن یا دیگری پربها

 «پرولتاریای انقالبی» نبعنوا بارتجمع کنندگان پارک الله را چند بهارلو درنوشته خود بله،

یک تجمع  ز شمافقط آنگاه می توانیدا به وی بگوید یچکس یافت نشده تاظاهراً ه نامیده و

جلوتر،این تجمع  روز وحتی هفته ها که ازچند نام ببرید «پرولتاریای انقالبی»بعنوان تجمع  

داروسازی  ،پاالیشگاه سایپا، ن ایرانخودرو،همچو-مهم تهران ازسوی خودکارگران  صنایع

پیداست که  ناگفته و وهماهنگ شده باشد برنامه ریزی ،(رهپرستاران وغی ومعلمین و)...ها

پارک الله  شدکه در آن خواهد تعدادتراز رو پ   بیشتر برابر وصدها چنین تجمعی یقیناً دهها

 که من یقین دارم خواهد -روزی انقالبی شود ایران اگر در پرولتاریا وانگهی، .انجام شد

بیرون  و روشنفکرع به این که یک جم(داد واهدواجازه نیزنخ) هیچ نیازی نخواهدداشت -شد

 به خارج از اراده ی خود  کارگران و مزبور، «کمیته برگزاری» همچون ها کارخانه از

 !جهانی کارگرشود مراسم روز اجرایمتولی   ،از آنان «جانشینی»

 و «پیشاهنگ»خود را ،04سپس اقلیتی های دهه  و 04اگرچریکهای فدائی دهه بنابراین 

 :بیاورید بخاطر آنان را این جمله قصار) تلقی می نمودند «حزب طبقه کارگر» حتی

نماینده پرولتاریای » خود را مائوئیست  سربدار آن صد اگر ،!(«حزب است خود   چریک،»

 الله راپارک  اندک تجمع کننده در این تعداد حال آقای بهارلو محسوب می نمودند، «آگاه
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برگزاری مراسم  بی درایت کمیته البد بدینسان که می خواند «پرولتاریای انقالبی» عین  

 !!محسوب می شود« رهبری پرولتاریای انقالبی درایران»مزبورنیز

که آیا  نه ارزیابی درستی ازشرایط جامعه دارد زیرا آن کمیته ای که ،«بی درایت»

دینسان ب و)،نه یا می گیرد مردم قرار ازدستکم بخش کوچکی  استقبالفراخوانش مورد 

 ساعت شروع مراسم، آن کمیته ای که در ؛!(بجای واقعیت می گیرد آرزوهای خودش را

 انبوه پلیس مستقردر نیز مراسم و نیروهای شرکت کننده در اندک بودن تعداد آشکارواقعیت 

لذا  و سریع مراسم محسوب نمی کند؛ قانع کننده ای برای لغو دلیلاما آن را  می بیند را محل

 اندشده  دستگیر نفر 074 ،اختیارش نیروی  در 444از انتهای مراسم، در ای که آن کمیته

 «قماربازان» به کمیته بیشتر ،(داشته باشند وجود شدگانی ازمردم نیز بی آنکه دستگیر)

که نیروی  بوداین کمیته فقط برای این به پارک الله آمده  !دیگر چیز به هر شبیه است تا

بادستگاه سرکوب  ،(بدون اسلحه اینبار البته) ،نان درغیاب  مردمهمچ اندک فعالین چپ را،

می که پیگیری کند ای را همان نظریهتا باری دیگر بوداین کمیته آمده  !کند حکومتی درگیر

اگر توفیق یابیم رفع ظلم  به خالیق ستم می کنند، جمعی از مفسدان استیال یافته، » :گفت

این کمیته  !«ظلم نداریم تحمل تعدی و خواهیم که دیگرواال سرخود بردار  ظالمان نماییم،

 و !هیچ یا یاهمه چیز ،لحظههمین در :همیشگی بالنکیستیبردباری  نا همانبود برطبق آمده 

 !نابالغ اند تخیلی و بیک کالم اینان سوسیالیستهای

 .آن بپردازیم به موضوع بحث پیش از ازکمیته برگزاری مزبوربگذریم و

که درهنگام تشریح چگونگی سرکوب تجمع کنندگان پارک الله  زتوجه کنیدبه این یکی نی

 عطا) !!«.گرفت زیر را کارگرانتوده ماشین سرکوب رژیم بکار افتاد و ....» :است نوشته

 (منست از تأکید ،44/2/33 خلقی،

 !!«کارگران توده» آنهم بوده اند، «کارگران» تجمع کنندگان پارک الله طبق این نظر، بله،
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 می شناسند به اسمدیگرراهمه یک کهبسته ومحدود است چنان جمع شان که  نفر، 444اگر این

می  واینکه ظریفی می گفت پلیس چنان فعالین چپ درایران را) آنانرا،یک بیک  پلیس نیز و

به مراسم  محمد که مثالً حسن با نیزآشناست وخوب می داند روحیات آنها که حتی با شناسد

 «پرولتاریای انقالبی» یا و «توده کارگران» !(تنها مصطفی، و آمد هدخوا کارگر روز

 کوچک بزرگ و هزارنفری که درکارخانه های صدها و پس آن دهها د،نمحسوب میشو

 چه چیزی نامیده می شوند؟ می کنند تهران کار

و  سوسیالیسم شان تخیلی بودن   تا می گفتند باید جور خزعبالتی چه بهارلو و خلقی دیگر

 شود؟اثبات  فقدان بلوغ عقلی شان

 که در چرا معرفی می کند «کارگران»تجمع کنندگان پارک الله را بهرام رحمانی نیز

که چون حکومت  دارند تأکید براین اساس،» :به منتقدین چنین حرکاتی می نویسد برخورد

تراض و دست به اع به خیابان ها بریزند نباید کارگرانپس  ظرفیت سرکوب دارد توان و

 از تأکید ،2/33//22«...فراخوان دهندگان») «...جشن بگیرند را مراسم جهانی خود یا و بزنند

 (منست

واقع بمراتب  نامیده، «ببر» را تجمع کنندگان پارک الله آن کسی که بدینسان معلوم میشود و

که  کندفهم می واقعیت رارحمانی بوده است زیراحداقل این  بهارلو و خلقی،آقایان بین تراز

بلکه  ،نبوده «توده کارگران» یا و «کارگران»،«پرولتاریای انقالبی» شده تجمع کنندگان یاد

 !!اند بوده !(چیز دیگر هر یا «ببر») دیگر یک چیز    بهرحال

رنگارنگی  سوسیالیستهای تخیلی گوناگون و که درچپ ایرانی کنونی، میشود روشننیز و

  !لوای نام مارکس زیرهمه در البته  و مشغول فعالیت اند،

  به موضوع تجمع پارک الله پرداختندفعالین چپ  ازالزم به ذکراست علیرغم آنکه برخی  و
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که -تفکرحاکم براین حرکتریشه ی لیکن هیچکس به  نامیدند «ماجراجوئی» بدرستی آنرا و

  .ردروشن نکچریکیسم  با آنرا پیوند رابطه ویعنی  نپرداخت -بود «ییجانشین گرا»همانا 

شاملو درباب چریک های فدایی که  از سوی احمد «ببرهای عاشق» استعاره لیکن

شاملو شاعر مورد عالقه آوانتوریستهای ) .استفاده قرار گرفت مورد درسیاهکل اعدام شدند

بارها از اشعار وی استفاده  وهمچنین مرضیه معاضدزاده« پرواز پرنده نو»ایران است و

نه  چه، .نیز وصف حال چریک است و نه مبارزین پرولتری« یلببرهای تام»(. نموده اند

 !تشبیه نکرده است «ببر» به را آنانهیچ آدم عاقلی  نه و ،انگلس خودشان را مارکس و

سوی  از !!(«تمنبَ »چه بسا و) «ببر» تشبیهاتی همچون اصطالحات و کاربرد وانگهی،

نیز برتری جویی نسبت  جویی و می تواند نشانگر نوعی تمایز روشنفکران برای خودشان،

 نسبت به تسخیرقدرت از این حضراتبیان نمودن  پیشاپیش بی اعتمادی  و باشد، «عوام»به

 !«عوام مردم   کارگران و» سوی شوراهای همان

 و چنین اشتباهات آشکار بر استعاره ها، این تشبیهات و آوانتوریسم انقالبی با مضافاً، 

سرپوش می گذارد وخودش  (ی میتینگ بدون پشتوانه توده ایارمبنی بر برگز) یپ رهزینه ا

 !فریبی همانا سکه رایج چپ ایرانی است خود. را تسکین می دهد

بسیار  در کشورهای استبداد زده ای چون ایران، آوانتوریسم پ رتالش اماعقیم، در یک کالم،

 صورت، ل وباتغییرات اندکی درشک پس از هر شکست،چراکه  .دوام است با جان سخت و

و نیز پس  75بعبارتی دیگر هرچند که پس از قیام بهمن  .خودش را بازآوری می کند مجدداً 

 اما نشد، شمایل ظاهر آوانتوریسم انقالبی در آن شکل و ترورهای اقلیتی ها، از سربداران و

تغییر بنیادی نکرد و همان تفکر مبارزه پیشاهنگ  مردم و حاکمیت، نسبت  پیشاهنگ با

 وهمان روند بازآفرینی می شد، ردم ولی اینبار بطور غیرمسلحانه،غیاب م ومت درباحک

عملیات ) فقط اسلحه آنها.ادامه یافت «کارگران اراده ی خود  خارج از » تصمیم گیری های
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و از همین قبیل ) و نه نگرشی که موجد آن بوده است را کنار گذاشتند (مسلحانه جدا از توده

 که آذرخش نام بامسّمای ،«گارد آزادی» زب حکمتیستها در بابحاست طرح بچه گانه ی 

واینکه درشرایط فقدان یک جنبش کارگری  .(!را برآن گذاشته است «بریگاردهای کاغذی»

 چپ ایرانی را نیز، 75انگلس پس از انقالب  حتی ترجمه وسیع تر آثار مارکس و مستمر،

زندانی پیش داوری های گذشته خویش  و این جنبش هنوز به مقدار فراوانی مارکسی نکرد

باورهای  .دگم های آنان همچون نیروهای قدرتمندی هستند که اغلب تغییرهم نمی کنند .است

اینچنین است که  و .دلبستگی دارند که اینان بشدت به آنها تلقی های اشتباه، طرز غلط،

نسبت به  (بحق و) زیرا پرهیز می کنند، این فرقه ها با پیوند برقراری تماس و کارگران از

 !گمانند و بد فکری اینان بی اعتماد بلوغ

همچون اعضای   فرقه های  گروه های ایدئولوژیک  پ رمدعای بی مصرف، احزاب و 

 هرگز .دماغ  کاریزماتیک شان آن رهبری گند   با باآن خامی زمخت فکری شان و متعصب،

 ه وهیچ فکر و طرح بکر و بدردهیچ اخگری از هوش و ذکاوت  نظری در اینان دیده نشد

 تنها و ،نازاست مستأصل و چراکه اندیشه ی این چپ، سوی آنان ارائه نمی شود بخوری از

اطرافیان  هست و نیست  خود وتابر سر ه در هر لحظه آمادگی دارندشان اینست ک«توانائی»

 که رفتار بی و این چنین است! پیش معلوم است زنده اش از که با شان دست به قماری بزنند

 از واقعیکه مبتنی بریک تحلیل  رفتار  افراط کارانه ای بی واهمه بی برنامه و فکر و

تاوان  کشور، ای سراسیمه ی همین سالهای اخیرازگریز ه وادادگی و با -وضعیت نیست

کشور را ترک  مأیوس، سرخورده و دیگری، یکی پس از فعالین مذکور و داده می شود

 !ملحق شوند« من کشتی گیران  خارج از گودانج» به تانموده 

همانا قطبهای متضادی  ویأس رقّت بار درسوی دیگر، یکسو، شوریدگی های بی پشتوانه در

 !در رفت و آمدند میان آنها هستندکه این روشنفکران،
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درغیاب توده ها  (یاغیرمسلحانه)بمحض آنکه آوانتوریستها از درگیری مسلحانه  بدترازهمه،

کرنش در مقابل سیر خودبخودی » فکر آنان متوجه پرهیز داده میشوند، ه حکومتی،با دستگا

سازش با » حتی و« نظاره گر بی تفاوت بودن» و «دست روی دست گذاشتن» ،«وقایع

از بجز  -گویی در نظر ایشان راه دیگری برای مبارزه انقالبی! می گردد «بورژوازی

یک چنین شوریدگی های بی  (گونه که گفته شدهمان) واینکه !وجود ندارد -طریق چریکیسم

و به ضد  خود یعنی به  همچون تب تندی است که بسهولت می تواند فروکش کند پشتوانه،

تمام بسوی بورژوازی  آوانتوریستها مستعد چرخش تام و لذا. یأس و سرخوردگی تبدیل شود

وهمچنین  ایران پیوستند،که به بورژوازی حاکم بر (اکثریتی ها) بخش بزرگتر فداییان :اند-

از کار  گترین فرصت طلب هااحساساتی های تهی مغزی که نهایتاً بزر مائوئیست های نپال،

به  حزب انقالبی مائوئیستی بسادگی در ائتالف با بورژوازی، بعبارتی در نپال، !درآمدند

زده  بمثابه قدمی بزرگ به سوی سوسیالیسم جا این سازش شرم آور را دولت وارد شده و

برای حزب  باساده لوحی تمام، که نشریه حقیقت، بخاطر آورید زمانی را نیز -!است

 رو جنجال براه می انداخت که گوییمائوئیستی نپال چنان دست افشانی می کرد و جا

مبارزه انقالبی دوران معاصر درحال گشودگی  همچون فصل نوینی در «جنبش مائوئیستی»

 ! است

سنخی -«رفرمیسم-سوسیال»بالنکیسم و  -میان این دو قطب متضادهمواره  دیگر، به سخنی

را مشاهده « همدست-رقیب»رابطه میان ایندو، واینچنین است که .کشش  نگاتیو وجود دارد

 سرانجام تبدیل به مجری نظریه ایرج آذرین درباب حزب مائوئیستی  نپال، می کنیم چراکه

واینچنین است که می بینیم  !راهنمای آنان ین وآذرین تبدیل به تئوریس شد،و «دولت ائتالفی»

انشعاب  و 77یعنی انشعاب کوچک سال ) صورت می گیرد انشعابی که درفدائی ها دو هر

زیرا  .جریان دیگرینه به  و به حزب توده ملحق می شوند (71اکثریت سال  بزرگ و

قط یک راه ف ،«رفرمیسم چریکیسم یا یا»مبنی بر میان چریکهارایج در تفکربراساس 
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ختم می  رفرمیستی-سوسیالسازمان های به آن  و دارد هایی وجود خروجی ازچنین سازمان

 !شود

 بر این موضوع اتفاق نظردارند «فرمیستهار-سوسیال»نیز و هم آوانتوریستها ،بعبارتی یا

انقالب  :هردوآنان معتقدند! راه دیگری وجود ندارد ا بورژوازی؛سازش ب بالنکیسم یا یا :که

 !استامکان ناپذیر ،به قدرت جنبش سازمان یافته کارگرانسرنگونی حکومت کاپیتالیستی  و

نپ » که به نقد حزب مائوئیستی هر چند که جزو اولین جریاناتی بود و سرانجام آنکه،

اما تا زمانیکه خود آنها به مرزبندی پرولتری با  پرداخت،( ایرج آذرین) «دراپوزیسیون

 ،(خواند نخواهند «مائوئیست»البته آنگاه دیگرخود را) ن نرسیده اندحرکاتی شبیه سربدارا

 «اتحاد سوسیالیستی کارگری»خواهد داشت که نقدشان نسبت به سازشکاری این شائبه وجود

 ،«رفرمیسم-سوسیال»علیه  «نارودنیسم -سوسیال» :انداختن چریکیسم است جا ۀاز زاوی ،

 !های  فدایی و توده ای ها وجود داشت دهه پیش میان چریک همچون تقابلی که چند

 .به آن پرداخته شود هست که باید نکته دیگری نیز ،«جانشین گرا» در ارتباط باهمین تفکر  

در  همیشه و -چه شوراهای انقالبی چه اتحادیه های رزمنده و -تشکیالت واقعی کارگری

آورده  بر سر ه وساخته شد کارگرانهمه جا در رزمگاه و در گرماگرم مبارزه طبقاتی 

از  (رزمنده اتحادیه های) لذا نه تشکیالت نوع اول !«گرمخانه» یا« گلخانه»نه در و است،

طریق کمیته هایی همانند پیگیری و هماهنگی و زیعنی ا -کارخانهطریق اشخاص  بیرون از

بویژه این دومی (. شوراها) و نه تشکیالت نوع دوم قابل برپا کردن است، -کانون و غیره

اینکه  و) مولود فراز جنبش کارگری وشکلگیری موقعیت انقالبی است یعنی شوراها،

 ون از کارخانه،آنگونه نیست که روشنفکران بیر لذا و (شوراها ارگان انقالب پرولتری اند

البته درشرایط کنونی ایران وبه .)زمان ایجاد آنرا تعیین کنند یا و فرمان تشکیل آنرا صادر

نمی توانند در دوران  نده نیزاتحادیه های مستقل و رزم اختناق، ودلیل وجود سرکوب 

 .(و بدون یک برآمد عمومی جنبش کارگری شکل گیرند انقالبی غیر
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ماتریال »:که بکالمی دیگر روشنفکران بیرون از کارخانه گمان می کنند و وعده می دهند

یک زمان  است که در هادسترس آن شرایط کنونی در ابزارهای نسبتاً مناسبی در انسانی و

 !!«.بندی معینی امکان به وجود آوردن تشکل سراسری کارگران ایران امکان پذیر است

 (بهرام رحمانی ،«و فعالیت جنبش کارگری تشکل ها گامی مهم درراه اتحاد»)

پنجه  و فعال جنبش چپ سالهاست که پیشانی خون آلود خود را بر این در  بسته می کوبد بله،

به درک و فهم این حقیقت ساده باشد که در سرتاسر  بست می کشد بی آنکه قادر براین بن

خود زاییده ی  تاریخ معاصر نه فقط شوراها بلکه اتحادیه های کارگری مستقل نیز

در ایجاد  بطوری که روشنفکران بیرون از محیط کارخانه،. سازماندهی طبقه کارگرند

بسهولت  حقیقتی که آنرا. نمی توانسته داشته باشند تشکیالت کارگری یاد شده نقشی نداشته و

 :می توان از این سخنان  لوکزامبورگ نیزبرداشت نمود

برای جنبش سوسیال دموکراتیک حتی  رب آرمانشهری اولیه ی سوسیالیسم،بر خالف تجا» 

مسئله ی سازمان نیز نه محصول مصنوعی تبلیغات بلکه محصول تاریخی مبارزه طبقاتی 

در شرایط  .ود که سوسیال دموکراسی فقط آگاهی سیاسی آن را فراهم می آوردتلقی می ش

یعنی درجایی که سلطه طبقاتی سیاسی کامالً تکامل یافته ی بورژازی مقدم بر جنبش  عادی،

خود  بورژوازی در حد چشمگیری سبب یکی شدن  سوسیال دموکراتیک تحقق یافته است،

 دراین مرحله،» :گفته می شود نیفست کمونیستمادر .سیاسی اولیه ی کارگران می شود

 «.بورژوازی است اتحاد لکه ناشی ازخودشان ب اتحاد ۀهمبستگی کارگران نه نتیج

  (404ص« ...گزیده ها»،«سانترالیسم و دموکراسی»)

در بیرون از  میتوان سر تشکیالت کارگری را لذامی توان گفت این تفکرکه گمان می کند

تشکیالت  جذب یکی یکی  کارگران، با سپس از طریق تبلیغات، و ودایجاد نم کارخانه ها

جانشین » تفکر بالنکیستی، -همان تفکر ژاکوبنیواقع ریشه در ارگری بوجود آورد درک

 این تفکر، .فعالیت خویش را جایگزین فعالیت خود  کارگران سازد که می خواهد دارد «گرا
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جّو سیاسی را » نفر میتوانیم صد با آن که به زعم خویش می گفت که همسنخ است با

-درغیاب مردم -فعالین چپ را آن که درپارک الله کوشید نیزهم نوع است با و ؛«برگردانیم

 !نه در ماهیت فقط درشکل است و ،اینکه تفاوت این رفتارها و .کند حکومت درگیر با

ای یعنی اتحادیه  توده  تشکیالت ستون های دوگانه ی فعالیت طبقه کارگرهمانا بدون تردید

آن برای روشنفکران   است که ایجاداست لیکن این نه اولی بلکه دومی حزب سیاسی  وها 

حزب  چه،. بطورانحصاری برای اینان و آن هم نه صرفاً  بیرون ازکارخانه نقش می آفریند،

 توأمان روشنفکران انقالبی و نیز کارگران پیشرو پرولتری محصول تالش مشترک و

مقدمات نظری و مادی آنرا  بکمک یکدیگراست تا  (اضر در محیط کارخانهشاغل و ح)

 . فراهم کنند

 شده، «سیاست زدایی» وضعیت کمیته پیگیری است که به کل ازهمه بدتر لیکن دراین میان،

تنها »:دوری گزیدن تضمینی از سیاست است ورود به آن، بطوریکه توگویی اساساً شرط  

 ؛!«از دسترس است دور آگاهی طبقاتی پرولتاریا زیرا بس، و مسائل روزمره باشید بفکر

 !«دوراز دسترس است حزب انقالبی پرولتاریا»

 !رایج وغیرقابل تغییر در کمیته ی فسیل شده ی پیگیری این است تفکر

افزون  یکی یکی، تمامی فکر و ذکر این کوته فکران آنست که بر تعداد اعضایشان، 

بمانند آنست که  -از این طریق -کارگر ایران هال ساختن میلیونغافل از اینکه متشک.کنند

غافل ازاین که ! خالی کنیم ،قاشقبتوسط  همچون ساده لوحان بخواهیم آب اقیانوس را

تشکل توده  و به تالطم بیافتد، خودشلذا اقیانوس باید  و ،برهستی اجتماعی شان بناکارگران 

پا فقط و فقط خود کارگران شاغل می توانند بر ای یعنی اتحادیه های کارگری مستقل را-

محیط کارخانه ها ایجاد شده در بیرون از  «مصنوعی» نه کمیته هایی که بصورت و سازند

در ایران ) شده نه فقط بدست خود کارگران بلکه غافل از اینکه تشکل توده ای یاد-!اند-
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آن محدودیتی که  از فراتر -رقدرت کارگریفقط تحت جنبش های وسیع و پ   (کنونی

چرا که حکومت .شود می تواند ایجاد -اعتصاب شرکت واحد یا نیشکر هفت تپه دچارش شد

آنرا برده داری دولتی می  که شاید دقیقتر بود -ولتی  حاکمیاسرمایه داری د کاپیتالیستی،

واقع  در امضاء، سفید موقت واز طریق سرکوب های عریان و نیز قراردادهای  -نامیدیم

را علیه کارگران کشور  خودش به اجرا گذاشته و این  (افکنی وحشت) ن نوع  تروریسمبدتری

آورده  بزرگترین مانع هر نوع حرکت کارگری از جمله ایجاد اتحادیه های مستقل را پدید

کارسختی است  کردن کارگران برای مبارزه، متقاعد تحت این شرایط، به عبارتی .است

 درصد از 14ربودن امنیت شغلی  بیک کالم، .ده باشدمگر کارد به استخوانشان رسی

 .مطیع ساخته است لذا به حراج گذاشته و نه فقط ارزان بلکه نیروی کار ایران را کارگران،

چه درکارخانه های بزرگ دولتی وچه درصنایع متوسط وکوچک  -یعنی کارفرمایان

 .کامل مسلط شده اند کارگران بطور بر (عجالتاً البته ) -خصوصی

تصمیم  «تشکل ضدکارمزدی» که هواداران زمانی بود که،ست رحمانی این مشابه نظر و

 جذب نموده را رگراک دو کدام در مدت یک ماه، که هر گذاشتند قرار بین  خود در و گرفتند

 !رشد کنند« شرکت های هرمی» همچون و

 !!چه خواب خوشی :که که همگی پی ب ردند لیکن طولی نکشید

شرایط  روشن بینانه از فقدان یک تحلیل کلی و لذا و سوسیالیستی سوادی کم بدیگرسخن،

آنان پوشیده  لیکن آنچه که ازدید .دارد پی آیند یک چنین خیالبافی های کودکانه ای را جامعه،

-وقوع اعتصابات و این که فقط تحت شرایط به غلیان درآمدن کارگران از است عبارتند

دانست که  باید مضافاً، .تشکیالت توده ای امکان پذیرخواهدشد ایجاد-وسیع نسبتاً درابعادی 

 بشدت کاهش داده و ثبات آن را امکان جذب نیروهای تازه و میان فعالین چپ، تفرقه شدید

 .بسیاردشوارساخته است تحقق این پروژه را



246 
 

-کارگران شاغل میلیونها دراین بین از همه خنده دارتر وضعیت کسانی است که خیل اما و

را به حال خود رها نموده ودرتدارک متشکل ساختن  -هرنوع تشکل و اتحادند ه فاقدک

در صورتیکه هرآدم  دارای هوش متوسط نیز میداند که در امر متشکل  -!!کارگران بیکارند

چرا که درحقیقت این کارگران  .چرا با کارگران شاغل است اولویت  بی چون و شدن،

بورژوازی ازاهرم نیرومند اعتصاب برخوردارند و می  شاغلند که در میدان مبارزه با

 .استفاده کنند هم به نفع خود و نیز در جهت دفاع از وضعیت کارگران بیکار توانند ازآن،

که -بعبارتی جنبش کارگران بیکار و متشکل شدن آنان هرچه قدر هم که اهمیت داشته باشد

به این  این موضوع   و.است اهمیت دوم  در مقایسه با کارگران شاغل در درجه  -دارد مسلماً 

 !فهم کنند نیزاین حضرات نمی توانند سادگی را

کارگران   «آزاد» وانگهی ما هر چقدر بر مغز خود فشار می آوریم معنا و مفهوم اتحادیه

 !درمحیط کار؟ شدن از ایجاد است؟ «آزاد»این اتحادیه ازچه چیزی  .رانمی فهمیم

 از ،سال گذشته47است که طی  «...کانون مدافعان» وط بهوضعیت گریه دار مرب لیکنو 

نشاط آنان ازاین  درعین حال خرسندی کامل و شور و ؛اصالً تکان نخورده است نظرفکری،

 بیسواد که همانقدر خرده بورژوا،مشتی روشنفکر .و روزشان بخوبی قابل مشاهده استحال 

نامی بی مسّما وحتی غلط  ،«رکانون مدافعان حقوق کارگ» !سرخوش و متشکر ازخود که

 !آنها به کل درخوابند !گریزانند -بویژه کارگر آگاه -زیرا آنها از هرنوع کارگراست  انداز

طریق عملیات مسلحانه  یا از :آن شخص بلکه یک تفکراست که مشکل  ما نه این یابنابراین 

بخش  تی غیرمسلحانه،یادرعملیا کند؛ «آفرینی» انقالب (بقول لنین) می خواهد توده از جدا

از  یا کند؛ بادستگاه سرکوب  حکومتی رودررو )!(«ببرهای پارک الله» همچون پیشرو را

 بله،(. رحمانی) کند ایجاد ده ای کارگری راتشکیالت تو ،و بجای آن فرازسرطبقه کارگر

شکل  رنگ و بار است که جان سخت است وهر («جانشین گرایی») مشکل  ما این تفکر

 !وض می کندع را خود
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کانون مدافعان »و فدائیان اقلیت و این عقب افتادگی فکری صرفاً مربوط به مائوئیستهالیکن 

تن ندادن به هرگونه کار  چرا که دوری از تئوری، .نیست بهرام رحمانی  و «حقوق کارگر

 ،«توهم  دانش» و آفت دوران ما یعنی زحمت و مایه در کار گذاشته باشد، جدی که وقت و

که  درست به همین سبب است .یت کلی چپ معاصر ایرانی را تشکیل می دهدوضع

 یدار بحث کنیم که اینطور نیست کهپا مامجبوریم با ناصر شرایطی پدید آمده که تحت آن،

 و ؛(«نزنده باد جنبش لغو کارمزدی کارگرا») !«بسیاری از کارگران کمونیست اند»

مارکس را شایسته  با آشنا کارگر نا»ه است که چرانیز گله مند شدوی این اواخرجالبتراینکه 

سرمایه  پراتیک آگاه ضد و پرولتاریا») !!«.نمی بینند «مارکسیست»یست ونام کمون

ازاینکه  یعنی صرفنظر -بودن پایدار کارگر را به صرف  کارگر بعبارتی، .(0/4/14،«داری

مارکسیست محسوب می  وکمونیست  به منافع وموقعیت طبقاتی خویش آگاه شده است یانه،

سایپا  متوهم ایرانخودر و کارگران عقب افتاده و حتی آن تعداد از از نظر پایدار یعنی کند؛

برای سرکوب جنبشهای دانشجویی ازجمله  اتوبوس، بر سوار چماق و چوب و با که بارها

 شایسته نام کمونیست و» نیز باید را خواهند شد ماجرای کوی دانشگاه اعزام شده و

 !!(دانست «مارکسیست

 انگیخته، آنان باور کنند که شورش های شهری خود جدل کنیم تا نیز مجبوریم با حکمتیستها

نه جنبش هایی ارتجاعی بلکه ضد سرمایه داری اند حتی اگر هنوز آشکارا ریشه نظام 

 .کاپیتالیستی حاکم را هدف نگرفته و شعارهایش رادیکالیزه نشده باشد

بستیزیم که چگونه می توان به حاکمیت مناسبات   رخش بر سراین موضوعآذ با  و مجبوریم

مرحله  ولی همچنانلذا تحقق تجزیه طبقاتی دهقانان درایران باور داشت  سرمایه داری و

 ارزیابی نمود؟ «جمهوری دمکراتیک» انقالب را
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را بقبوالنیم  وحال نیز باید با حزب مائوئیستی بجنگیم تا به آنها این حقیقت روشنتر از روز

دراینجا این جنبش های کارگری و  لذا که ایران جامعه ای سرمایه داریست  و نه فئودالی و

 !که کانون اصلی انقالب اند و نه شورش های دهقانی و روستاها شهرها هستند

  (00)!آیا باعث خوشبختی نیست که ما از طریق این همه دانشمند احاطه شده ایم 

مونیستی بین المللی نشان می دهد که آنها که مایل به پیوستن به جنبش بررسی تاریخ جنبش ک

 نه فقط مبارز بلکه در زمره ی باهوش ترین آدم های عصر انقالبی طبقه کارگربوده اند،

صرف   مسیر مبارزه برای سوسیالیسم، در چرا که قدرمسلم، .خویش نیز بوده اند

 استعداد کافی نیست،آموزش تئوریک، شور انقالبی و فداکاری برخورداری از جسارت،

اما شوربختانه هیچ عالمتی دیده نمی شود که در چپ ایرانی  .هوش نیز الزم است نظری و

نوشته های این  واینکه تاریخ نویسان جنبش کارگری ایران بعدها از آثار و !نیز اینچنین باشد

 .کرد استفاده خواهند یچپ کنون یائسگی و سترونی دالیل احزاب وگروه ها برای بازشناسی

لیکن در واقع این وضعیت هرچند اسفبار است اصالً مایه تعجب نیست چرا که اغلب چپ 

 (وهنوز)مدت در نظر نگرفته و از اینرو ازامر ی در های ایرانی هرگز مبارزه سیاسی را

سازی همه  به ساده بلکه عالقه مند و پیچیده فکر کنند، توانایی آنرا ندارند که نقادانه بنگرند

نظرشان امر  فکر کردن به امری غیرضروری و اضافی  که در چپ عملگرا، .چیزهستند

تا زمانی »:و مصداق آن نصیحت حکیمانه غضنفر به پسرش است که گفت) تعبیر می شود

  (!«از فکرت استفاده نکن که زور در بازوانت هست،

 دانش سیاسی -نستنبه عبارتی درجنبش کمونیستی بین المللی ازهمان آغاز، دا

مبارزینی که نه فقط با  .احترام بود و عمیقاً مورد ارزش بحساب می آمد -(مارکسیستی)

لیکن . مارکسیسم بلکه با ادبیات و هنر نیز آشنا بوده و بطور کلی ذهنی تربیت شده دارند

کنونی   میانمایگی از سرو کله چپ ایرانی باال می رود بطوری که می توان گفت وضعیت

باسوادترین آنها پیشروترین و  که از جنبش چپ،)!پ ما حاصل یک غفلت همگانی استچ
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واینکه سطح سوادجنبش چپ  !وای بحال دیگران ینیم وضعیتش را،که می ب آذرخش است،

فدائیان  همچون حزب مائوئیستی، -پائین است که یک چنین بالنکیسم آشکار در ایران بسیار

 «مارکسیستها»به جای  را خود می توانند -«...ن سیاهکلیادما» نیز نویسندگان اقلیت و

 (!جابزنند

و کسانی هستند که بی آنکه چیزی  «جزوه نویسان» یافت می شودآنچه  دراینجا به وفور لذا

دست به قلم میشوند و مدام  ولع دیده شدن، سر خود نمایی یا برای گفتن داشته باشند صرفاً از

گویی این  !«لزوم متحد شدن طبقه کارگر» یهیاتی از قبیلبد ند؛بدیهیات را تکرار می کن

و لزوم  فقط به این خاطراست که ازفوائد که کارگران ایران هنوز متحد نشده اند موضوع 

  !فرمایش کنند تا حضرت ایشان آن را دبوده ان لذا منتظر آن بی اطالع مانده و

 !!گفت شیرین است و شیره راخورد/ ازکرامات شیخ مااین است

 !حرف های عادی وغالباً مصنوع تکرار و از دهان های پ ر بله،

در زنگ های تفریح  باران اندکی هم خم شود، اینان اکثراً بی آنکه چتر معیشت شان از باد و

به » :ی نهند تا که باور کنند که هستندروزمرگی خود می نویسند و در فضاهای مجازی م

 !«به هرقیمتی روی صحنه آوردن  خود

هم چنان رونق دارد و  بی مایه وبی ارزش، دستپاچه و کار دینسان جزوه نویسی کوتاه،ب

 و نمی پردازند -مسائل آن روز -جزوه نویسان دو ریالی که به فراتراز مسائل دم دستی

وسیل نوشته هایشان  دارهستنداجازه نمی دهدکه بپردازندهمچنان میدان  بضاعت شان نیز

  !«روزینگی»،«یاکنون زدگ»:روان است بسوی سایت ها

 !«پس هستم روزمره نویسم،»:شعاراین  تظاهربه نظریه پردازی با بعبارتی، یا
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 اینطورکه می بینیمو ،(برطبق آمار) بیست هزارخواننده شاعر،هم اکنون ایران ن ه هزار 

بی آنکه درهیچیک ازاین عرصه ها یک اثرماندگار  زدیک به صدها نویسنده ی چپ دارد،ن

 !آمده باشدپدید 

 حرفی که به گفتنش بیارزد، در صورتی که برای آنکه حرف ناب و نایاب و به دردبخور،

 ح کند،به نحو درست مطر دستکم مشکلی را بگشاید یا گره ای هر چند کوچک را حرفی که

باید کسانی که چیزی برای گفتن ندارند  شنیده شدن بیابد، شانسی برای به وجود آمدن و

ارتباطات مسدود بودن  دیگر مربوط به مختل یا ه عبارتی عیب این دوران،ب .سکوت کنند

 .ابتذال است بادکنکی و رشد نیست بل در مشکل درکمبود .است نیست بل گفتمان بی حاصل

 وا ه هستند تا تحلیل،دم دستی است که بیشتربه انشاء شبی جزوه های بی ارزش و مشکل در

 !صفحاتش پ ر شود قدری آب می بندند تا ینکه به آنها

چه، همانگونه که قبالً نیزگفته ام  .البته دلیل این غرق شدن در روزمره گی نیزروشن است

ونه کارنظری لذا نیازی به هیچگ تمام شده و اغلب گمان می کنندکه کار  مارکسیسم دیگر

تنهاچیزی است که درباره ی آن یک اشتراک  واین موضوع، -!ندارد منظم وجدی وجود

یکسان  نظرها ،تقریباً درهیچ مورد دیگر این، از که بغیر چرا دارد ومی وجودنظرعم

 !! نیست

لذا دراین دوران برهوت تئوریک  لیکن درشرایط فقدان ادبیات واقعی سوسیالیستی،

نه هر که سر ») .دراین بیابان خرد و اندیشه، سرنای ادعا یکسر زده می شود درایران،

کفی گروه و م و مضافاً تعداد   «حزب کمونیست» دوجینیک  !(.«بتراشد قلندری داند

و  ،!(انحصاری آن مدافع  آنهم ) سوسیالیسم  مارکسی مدافع را سازمان که هریک خود

رهبران بی  و عین حال هیچ درچنته ندارند در و پیشاهنگ انحصاری طبقه کارگر می نامند

 و فهمندب سیاسی را هم نمی چهار عمل اصلی حسا ت ن ک مایه و بی دانش آن ها، استعداد،

 :یا به قول سعدی! فرق میان فولکس واگن و قورباغه را تشخیص نمی دهند
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   گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد

 !به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم

هر  که طبعاً  رنگارنگ بعالوه ی گروه های عدیده و و «کمونیست احزاب»  فراوان به تعداد

 و جالب تراینکه، !راایفا کنند «تماشاگر» ن فقط توانسته اند نقش شیک یکیک از آنها تاکنو

حتی واقعیت غیرقابل انکار  وفور و  و نیستند «بحران» قائل به وجود آنها هیچیک از

 بدتر از همه، و! نمی دانند «بحران» اثبات گر وجود ،تعددشان و یک دوجین بودگی شان را

آن که  یائسگیاز پراکندگی و فترت و  نبش چپ،هیچیک از آنان از وضعیت موجود ج

و بیک  .فقدان نمی کنند نقص و ناراضی نبوده و احساس کاستی و دیده است،حدیثی پ ر آب 

چه وقت قرار است به بلوغ  ،«الکی خوشان»و «ول معطالن» معلوم نیست که این کالم،

 !فکری برسند

بوضوح حاکی ازتفرقه شدید  ایط کنونیشر فریب نیستند، به بیانی دیگر برای کسانی که خود

 پاسخ های روشن و بدیل های ملموس و لذا ناتوانی آن درایجاد میان چپ انقالبی و در

وظیفه عناصر حقیقتاً لذا . است توده های مردم نیزجهت دهی به نارضایی های موجود

اشی از پیشرو این است که تالش خویش را معطوف به غلبه بر بحران نظری و پراکندگی ن

رسیدن به وحدت اصولی در یک سازمان  به شکل باالتری از سازمان؛ نی گذارآن کنند یع

 .یعنی آن سازمانی که برای عملیات سیاسی هماهنگ در سراسر کشور الزم است وسیعتر،

 .و مصمم به تحقق آن  اهداف خود آگاه از معتبر، و از نظر تئوریک توانمند حزبی رزمنده،

یابه  .محافل است و گروه ها زیاد   این تعداد   «جزیره ای عمل کردن  » ،ما مشکل اساسی چه،

 ! «کار نیست رقصی در اما است، حرکت زیاد» تعبیری،

 که عمل باید در انتظار اصالح  نظریه بماند، کند به عبارتی اردوگاه مارکسی بی آنکه ادعا

که  (انتقادی اندیشه) سنت اندیشیدن معطوف به احیای مجدد کوشش خود را دوظیفه دار
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به این معنا که تئوریزه نمودن  .نماید ازطریق بلشویسم وسپس مائوئیسم سترون شده است،

انقالب اکتبر روسیه حاصل می  و  حزب سوسیال دموکرات آلمانشکست  از درسهایی که 

 می باید از پرولتاریا چه،.بود واقع زیربنای تئوریک احزاب کمونیست جدید خواهد آید در

آن ز نتوانستندا اما همچنین حزب بلشویک به آن وارد شدند گذرگاه هایی که حزب آلمان و

 منفی  انقالب روسیه و تجربیات مثبت و بعبارتی، یا د،درک روشنی داشته باش کنند، عبور

 دقیقتر .به روز کنیم سوسیالیسم را نسبت به انقالب و و دیدگاه  خود  آلمان را بیاموزیم

که تالش های  هستند موضوعاتی همانا و نیز تبیین وضع موجود جهان، مسائل این بگوییم،

نظری تازه ای را از سوی چپ جهانی طلب می کند تا از این طریق بربحران نظری جاری 

 .دپراکندگی ناشی از آن غلبه شو شتت وت و

یسم مارکس به محاق رفته و (راستین) دورانی است که چپگرائی دوران کنونی بیک کالم،

گرایش مارکسیستی ) انتقادی تفکرلیکن  .فاصله گرفته است نشاط آغازین خود از انقالبی

 جتماعی واهمچنان یک چشمش به جنبش های  تالش برای تغییراین وضعیت، در ،(حقیقی

 !اما در خواب  ناز است یچپ ایران. چشم دیگرش به مارکس است

حزب  این که موانعی عینی برای ایجادبرخالف پنداشت امثال ایرج آذرین در بنابراین،

البته وی برای توجیه سازش خویش با بورژوازی این )کمونیست در ایران وجود دارد 

عظیم ترین مانع پیشرفت به سوی  بدویت اندیشه سوسیالیستی، ،!(موضوع را تراشیده است

فکریشان آنان به این بدویت  ،بدتر آنکه و .ایجاد نطفه ی حزب واقعی طبقه کارگر است

 !اند گرفتهخو

ین بدنیست که بازهم سری به مرضیه معاضدزاده بزنیم چراکه وی درارتباط باهم دراینجا

قول امیرپرویز پویان تأکید  از نیز هم ازقول خودش و موضوع  ایجاد حزب طبقه کارگر،

این  .بود مبارزه مسلحانه گامی درجهت تشکیل حزب سراسری طبقه کارگر» :داشته که
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گرفته بنابراین اتهام نفی حزب ازسوی  بررسی قرار درآثارتمامی رفقا به خوبی موردنکته 

 (همان) «.اساس است کامالً بی پایه و چریکها

 وحتی خنده دارتر از این نیست که خط مشی مسلحانه بعنوان لیکن هیچ چیز بی معناتر

آور است که تعجب  لذا .محسوب گردد «گامی درجهت تشکیل حزب سراسری طبقه کارگر»

تشکیل حزب طبقه  امثال معاضدزاده چگونه قادر به تشخیص مغایرت مشی چریکی و

-متوسط دوره فعالیت او تجربه،عمربر که بنا چگونه ممکن است چریک، .نیستند کارگر

ماه بوده است بتواند  0فقط  -کشته شود یا دستگیر تا یعنی زمانی که معموالً طول می کشد

 یکسو بمعنی پیوندگیری با ملزوماتی که از کند؟ مهیا ارگرراملزومات حزب طبقه ک

 .مدت اساسی و دراز تئوریک منظم و کار سوی دیگر از و مبارزات آنان است، کارگران و

تنبیه  فوقش موردغضب و که فقط آنگاه که ازسوی ما چگونه ممکن است که چریک،

 کارگران پیوند با بتواند ه است،در کارخانه شدبه کار «محکوم» ماه برای چند قرارمی گیرد

طرفداران در دیدگاه رسمی ) فراهم کند؟ گرفته وامکان ایجاد حزب طبقه کارگر را

« تنبیه گاه  »و «یدگاهعتب»بعنوان ،در کارخانه و در کنار کارگران گری کردنکار چریکیسم،

م دستک یا ،همچون فلک شدن کار کارگری، البدکه  چرا !محسوب میشودخاطی  عناصر

تاکنون  و واقع شود مؤثر این عالیجناباندرتنبیه  یک فحش زشت و رکیک می تواند بمانند

ایشان حضرت به  خود را ،کارگران  زمانیکه  شاید لذا و !شده استنیز  بارها چه بسا

 (!!من کارگرم گالب به رویتان، :بگویند الزمستمعرفی می کنند 

-سوسیالحزب  بارزه مسلحانه باشدم پیامد حزبی که تشکیل آن می تواند تنها بنابراین

نیز  «پرنده نوپرواز» نویسنده) .نه حزب سوسیال دمکرات کارگری است و رولورسیونرها

به خیال  خودش نگاه دقیق  ،«مار متولد نمی شود ازدرون تخم کبوتر،»ارائه این تز که  با

 وری که اساساً وبط ،است تعیین کرده تکلیف همه را عرضه نموده و را وجهانشمولی 

می اعالم  وبی مورد کاری بی جا کارگران را و یک شدن به کارخانه هابیکباره لزوم نزد
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یک حزب کمونیستی  اگرمبارزات روزمره کارگری حتی درشرایط حضور چه،! دارد

پرولتاریا را اساساً نمی توان  اگر تبدیل به یک جنبش انقالبی شود، بازهم نمی تواند واقعی،

که  باشد «شیرین عقل» آنگاه انسان باید محسوب نمود، «سوژه ی انقالبی» بعنوان نباید و

 !(  هدر دهد این طبقهبه  ش را برای نزدیک شدنوقت

ندارد تا هویت  وجود هیچ نام و امضایی  «پرنده نوپرواز» درانتهای کتاب نکته بعدی آنکه،

ریه حقیقت نیز به همین شکل مقاالت موجود در نش) نویسنده آن برای خواننده روشن شود

اگراین به سبب مالحظات امنیتی بوده باشد حزب مزبور می توانست  (.منتشر می شوند

بنابراین  .که می بینیم چنین نکرده است نام مستعار را به اعضایش توصیه کند، استفاده از

آن اینکه  و. نیست بل چیزدیگری درمیان می باشد «مالحظات امنیتی»موضوع برسر

 کند مان القاپایه های ساز دربدنه و این فکر را هبری حزب مائوئیستی بدین سان می کوشدر

لذا ممنوعیت امضاء  و .مواضع کل حزب است  بی هیچ مخالفی بیانگر که آن کتاب یا مقاله،

 چه، .واقع در خدمت ممانعت از شکل گیری گرایشات مختلف است در در پای نوشته ها،

تفکر مبتنی بر  ،«رهبری اشتباه ناپذیر»برخوردار از و« پارچهحزب یک»تفکرمبتنی بر

همان تفکر مربوط به حزب بلشویک  -سرکوب و بیرون گذاری گرایشات منتقد حذف و

اینک بر تمامی احزاب خرده بورژوایی ایران و از جمله حزب -بویژه در دوران استالین

و  را نیز برنمی تابد ی انتقادحت گرایش و ی که فراکسیون،رویکرد. مائوئیستی حاکم است

آن هم با آن -هرگونه مخالفتی با خط مشی دیکته شده از سوی رهبری را بمنزله رویزیونیسم

 -«بورژوایی و دشمن طبقاتی پرولتاریا» تعبیر مغلوط استالینی اش به منزله جریانی

بلشویک  ان تحت تأثیر الگوی حزباین.و با واکنش خشونت بار پاسخ میدهد محسوب می کند

که ساختاری بشدت عمودی  ،احزابی با روابط درونی استبدادی اند،احزابیوبویژه استالینیسم

شان لذا معموالً اختالفات داخلی  و ،«احزاب سربازخانه ای» بقول لوکزامبورگ یا دارند،
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سکوت اجباری  .مرسوم بودفصل می کنند که دراتحاد شوروی  و را به همان شیوه ای حل 

 !احزاب است و گزینه ی ممکن دراین گروه ها دو اینها ؛یا تصفیه

چیزی که حتی درحزب استالینی ) بسخنی دیگر ممنوعیت امضای شخصی در پای نوشته ها

در واقع بمعنی پایمال نمودن حق فردی  اعضا درمباحثات  !(نیز حزب مائو وجود نداشت و

ین روشنفکران تشنه ی ا-درونی است و نیزنشانگرخوف و ترس رهبری حزب مائوئیستی

فکر » از اینکه بدنه و پایه های حزبشان شروع به و از شکل گیری جریانات منتقد،-قدرت

نقد و  «خطرناک  » ازشیوع بیک کالم ترس و کنند، «اظهار نظر شخصی» و« کردن مستقل

پای هرجزمیت  زیر همین پرسشگری است که می تواندچرا که دقیقاً  ،پرسشگری

 !الی کندلوژیک راخایدئو

کند تا آن را  را بصورت دیالکتیکی نفی می «فردیت» ،«جمعیت» به عبارتی اگردرواقع،

از نظر اینان رشد و  را، «جمعیت»،«فردیت»در سطح باالتر حفظ کند و ارتقاء بخشد و

اشخاص را نادیده  «من  »و« فردیت» م خل آن دیگری است و لذا ارتقاء هر یک از این دو،

 حفظ و ارتقاء به نظر اینان حفظ و ارتقاء همبستگی،. سرکوب می کنندحتی  و می گیرند

  !تفاوت  هرگونه آزادی فردی وهرگونهاست یعنی انکار  فردیت زداییبه معنی  جمعیت،

ماحصل کار  ،سنجشگری  و  توانائی نقد بجای رشد بجای ارتقاء پیوسته ی کیفیت اندیشیدن،

نیست که نه عقیده ای از خود « فرمانبردار» و «دست آموز» یزی به جز پرورش اعضایچ

همان چیزی است  «اندیشیدن َگله وار» !(.نه حق امضاء در پای نوشته های خویش و) دارند

 !که رهبری این گونه احزاب خواهان آنند

 قرار گرفتن درزیر تازیانه های آن، میدان دادن به نقد  فعال و اگرحزب کمونیست واقعی با

در  اصالح کند و ارتقا دهد، و قادرمی شود خود را دائماً  یابد فرصت خودشناسی می

-مقاله ای با امضای خود -در حزب مائوئیستی داشتن حق اظهار نظر شخصی عوض،
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هیچگونه انتقاد  -از آنه پیروی از استالینیسم و حتی بدترب -چرا که این حزب .دشوار است

بد و هر نوع انرژی و استعداد اختالف نظر و شقاق را برنمی تا به خط مشی رهبری،

لی نظری کاه روندی که رخوت و .از آن گرفته است تئوریک را مهار وامکان آزاد شدن را

اینکه آنان نمی دانند که شجاعت نقد  و .فربه ساخته است دراین سازمان، جهل را لذا و

ن نیز از شجاعت  سربدار شد ر اشتباهشان،بی رحمانه ی گذشته ی پ   پربار و رادیکال،

 ! بیشتر و فراتر است

نیزمی خواهد از  به این سان اقتدارگرایی افراطی حزب مائوئیستی امکان فکر کردن را

و حتی ) اینجا نیز به سبک و سیاق حزب بلشویک در دوران استالین .اعضایش سلب کند

ای و به ج به جای بحث های گسترده میان متفکران و اندیشه ورزان انقالبی، ،(بدتر از آن

 نسبت به «ی و تبعیتوفادار» آنچه طلب می شود چیزی به جز تسلط فضای انتقادی،

، «در قامت حزب وفادار بودن به یک حقیقت واحد» بعبارتی نیست یا «حزب مقدس شان»

 .و پرسشگری به جا مانده باشد نقد و ارزش های شخصی بی آنکه اثری ازاستقالل فردی و

 و ذهن های خالق راسرکوب می کند واین اقتدار افراطی،این سیستم معیوب  دیگر، بسخنی

 فرایند»آنچه که بدنه ی این احزاب آن را .آسیب می رساند سالمت فرد به استقالل فکری و

 !توصیف می کنند ،«به درختان کج تبدیل نهال ها

 یعنی پیرو «نظامی واحد» ین احزاب از آنجایی که در جستجویتمامی ا به یک کالم،

 آن را جزو اصول اساسی و هستند «یکپارچه از طریق ممنوعیت گروه بندی انضباط»

واز آنجایی که قائل به حق گرایش و حق  بودن  حزب خویش تلقی می کنند، «لنینیستی»

فعالیت های منتقدین را به  نسبت به خط مشی رسمی، بمحض بروزانتقاد فراکسیون نیستند،

و . هم نموده و مورد طرد و وازنش قرار می دهندمت «ضد لنینیستی»فرقه گرایانه و رفتار

و تحت تأثیر جامعه ای که اینکه چپ ایرانی از آن زمان که دندان شیری داشت از یک س

 لذا و استبداد زده بوده و «شخص محور»-تاکنون از زمان کورش و داریوش -تاریخاً 
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 دیگر به تأسی از و از سوی تجربه نکرده است، دمکراسی را ی ازیا نوع هیچگاه هیچ حد

حتی روابط ) بین  حزبی قایل به شیوه های دموکراتیک در روابط درون حزبی و استالینیسم،

حذف کلیه ی مخالفین خویش ند  یا دستکم آرزوم و نیست و حتی مستعد نبوده و!( خانوادگی

یی و همه منتقدین  من، بورژوا :یک ازآنان براین توهم زیانبار است که به عبارتی هر !است

 !ضد انقالبی اند به جز خودم

نیمه رضا ») -دیکتاتور یک یک از ما، در سینه هراعتراف کنیم که  لذا سوگمندانه باید

 !وجود دارد -(«نیمه استالین ق لدر،

به این شکل به  لیکن حزبی که اظهار عقیده آزادانه اشخاص و مبارزه نظری را سرکوب و

سطح شعورسیاسی اش باالتر از این حد اسفناکی باشد  ندچگونه می توا زده اند، آن پوزه بند

براساس تفکر غالب و قالبی  رایج درحزب  اینکه تحت این وضعیت و و -که هست؟

 و -«دن کیشوت  کمونیسم» این -«پرواز پرنده نو» غیرممکن نیست که نویسنده مائوئیستی،

باجمع  عقب افتاده تراست،وی نیز دگماتیست تر و که دیدیم از« حقیقت» آن هیئت تحریریه

 که پیش از این امتحان شده و دنامتحان کن را چیزیمجدداً  دنبخواه ،دیگر آوری صدنفر  

 !بالهت مکرر: پاسخ تاریخی خود را گرفته است

همه مدافعین -«از توده مبارزه مسلحانه جدا»بویژه آنکه گویی همه ی آن منتقدین خط مشی 

اینک تنها کسانی باقی مانده اند که  از میان رفته و «قیام از اعتصاب تا» تئوری مارکسیستی

یک نظرانتقادی نسبت به این  چنان محافظه کارند که پیش از اظهارحتی انگاره ای از

توگویی  !زبان شان راهفت بار در دهان می چرخانند رویکرد  زیانبار و سمج بالنکیستی،

 دوجین  کوتوله های فکری و مأمن چندحزب مزبوربه النه و فقدان آن منتقدان آزاده، در

  !مقام می اندیشند به وصال پ ست و مبدل شده که تنها محافظه کار روحی و
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حتی شکست  ،و نه75ایران  روسیه و نه آثار مارکس و انگلس نه انقالبات آلمان و بعبارتی

-یگری این مدعیان انقالب-حزب مائوئیستی هواداران چریکیسم در جنبش سربداران نتوانست

این  البد .شوند گالویز ،قالب ایران دارندکه از ان ،ذهنیمغلوط و را وادارد که با تصویری 

 این پهلوان پنبه ی مجنون که بشدت نیز-«پرنده نوپرواز» چنین است که امثال نویسنده

برای جوالن خویش خالی  میدان را (نیز مرضیه معاضدزاده و)-است« توهم دانش»دچار

 ! یافته اند

 ،(«جنبش کارگری یادمان سیاهکل و» همچنین جزوه و)« پرنده نوپرواز» کتاب یک کالم،ب

 !مشوق تکرار تجاهلی خطرناک است

کمونیسم برسر دو »، مقاله0431،تیر 01شماره ) نشریه حقیقت :به این نکته نیزتوجه کنید

 «رکسیسمگشتاورد ما»در واکنش نسبت به بحثی که من در («!پژمردگی یا شکوفایی :راهی

رویزیونیسم شوروی و رویزیونیسم انورخوجه و »در باب مفهوم رویزیونیسم داشته ام از 

سخنی که هم درک درست  .و لزوم گسست از آنها سخن گفته است «رویزونیسم چینی

یک جا در بر  آن را از رویزیونیسم ونیزدرک غلط استالین ومائو لوکزامبورگ و لنین از

 !برداشت کند می تواند هم این و هم آن را بطوریکه خواننده دارد،

ن او هوادار هیچ یک ازاعضا به عبارتی می توان گفت قصد گفتار مزبور آن است که بگوید

 .بی خاصیت بردارد و گشاد این موضع گیری گل و از حد حزبشان حق ندارد گامی فراتر

رپوش می س «به خوبی وخوشی»رهبران حزب مزبور بدینسان برهرنوع اختالف نظر،

بکالمی  .و لذا جایگاه واالی خویش راحفظ کنند «وحدت حزب مقدسشان» گذارند تا

در بسته نیست  (ازنظر فکری) این حد دیگرهیچیک از احزاب و گروه های چپ ایرانی تا

فرقه  همانگونه که دیگر-«حزب پرست» مائوئیست های .که حزب مائوئیستی چنین است

وعمالً حفظ حزب کمونیست  ان دست نمی کشندش«حزب مقدس»از-گرایان ایرانی

پس از از -درغیر این صورت .بر منافع جنبش کارگری ارجح می شمارند دروغینشان را
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که بیش از هر چیز مانع سلسله مراتب سازمانی شان  -ناکامی و  ندانم کاری اینهمه اشتباه و

 ی مهوادا را برمی چیدندبندی است از هرگونه قید و  رها و نظری  آزاد  شکوفایی مبارزه 

رابطه افقی میان این محافل  و) روشنفکری  همگرایش /کار را از طریق محافل کارگری

تا زمانی که برنامه حزب واقعی  پیگیری می نمودند ،(همچون زنجیره ی هم ارزی

 . پرولتاریا تدوین و پایه های مادی اولیه ی آن تشکیل شود

 بعنوان در ایران از آنجایی که مایلند خودشان را مضافاً رهبران احزاب خرده بورژوا

 در هاله ای ازخطا ناپذیری قرار دهند و بدینسان اقتدار مطلق خویش و «رهبران کبیر»

وچه )مائو ازهرگونه نظریه ای که لنین یا تقویت کنند اطاعت کورکورانه ی هوادارانشان را

 چرا که این .د استقبال می نمایندمعرفی کن «دانای کل» همچون یک (!بسا استالین را نیز

را در ذهن   «مشابه سازی»می تواند نوعی  (یا،کیش گرایی  غیرانتقادی)« کیش پرستی»

شخص ) قدیسین چپ  شیفته .متبادر کند -که معموالً در خوابند -بدنه و پایه های این احزاب

 !پیامبرگونه جزمی، گزارهای ایدئولوژیک، -نقل قول پرستی ،(پرستی

رقم می  بخش مهمی از جهان را هویت چپ انقالبی درایران و «لنینیسم»درشرایطی کهنیز

برخالف  و این وجود با .نخواهدشد نقد آن بااقبال روبروطبیعتاً  ،(بویژه در جهان سوم) زند

 ها که لنین برای آنها همچون یک«لنینیست» وازاین قماش ها مائوئیست استالینیست ها،

 «توهین به مقدسات» است بطوری که کوچکترین انتقاد به اوهمچونیک خد یا «دانای کل»

با  مهم لنین، نقاط مثبت و مارکسیستها در کنار ارج نهادن به زحمات و محسوب میشود،

ند که الزم است یک ه ابه این نتیجه رسید تشخیص پاره ای از ضعف های همانقدر مهم،

با احترام   رابطه انتقادی توأم ه میتوان آنراآنچه ک .او را حفظ کنند فاصله انتقادی معین با

 «گشتاورد مارکسیسم»همانگونه که در) ناشدنی است بویژه چه، خدمات لنین انکار .نامید

درهنگام وقوع جنگ  (0:بسیاربزرگ و مهم آن دو مورد (مفصالً توضیح داده ام

که تمامی  یابد حزب پرولتری روسیه تحت هدایت لنین از ورطه ای نجات می امپریالیستی،
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 (و تروتسکی) لنین (2.پس نداد و بلعید احزاب مربوط به انترناسیونال دوم را درخود فرو

 تعیین کننده نقش بزرگ و در روسیه، شوراهای انقالبی بقدرت رسیدن در 0105اکتبر در

 .کردند ای را ایفا

هیچ شباهتی به  ،)«هنگاه  با فاصل»نوعی  یابه تعبیری،) درعین حال انتقاد واین پاسداشت و

 ازنظرایشان، چه، .حکیمی ندارد و امثال پایدار «دیوو دلبر  »یا ،«سیاه و سفید» رویکرد  

درصدی نبوده باشد الجرم نماینده سیاسی بورژوازی  صد اگر یک مارکسیست ناب و لنین،

مارکسیسم در وی دیده  بطوری که حتی ذره ای از است آن هم ازنوع کامالً بی غش  آن،

شان چنین می ی التقاط تفکر یک جنبه از در البته همانگونه که گفتم آنها) !شود مین

 (.اندیشند

دقیقاً  انقالب اکتبر، ناهمساز درد گفت وجود تعارض میان دوجنبه بایدرهمین ارتباط نیز

از نظر اینان در  .حکیمی آنرا درک و فهم نمی کنند همان چیزی است که آقایان پایدار و

نه فقط جنبه ای  به پیروزی رساند،0105دراکتبر نیز پروسه ای که آنرا سیه وانقالب رو

حزب بلشویک و نیز حزب سوسیال  سوسیالیستی بلکه حتی ذره ای از آن وجودنداشت و

صدد تسخیر قدرت سیاسی به توسط  در دموکرات کارگری روسیه ازهمان بدو تأسیس،

 حکیمی حتی در و بدین سان پایدار و! !برقراری سرمایه داری دولتی بوده است خویش و

باز هم شانسی  -و بویژه آلمان -صورت گسترش بالفاصله انقالب از روسیه به سوی غرب

پایدار و ! قائل نیستند و امکانی برای گریز انقالب روسیه از آن گندابی که به سوی آن رفت،

« سوسیالیسم ملی»از طرفداری ) شان«سوسیالیستی -ناسیونال»حکیمی بنابر همان رویکرد  

به  انتظار معجزه یعنی لغو کارمزدی و -بتنهایی -ازانقالب روسیه (که شرح آنرا آوردیم

 آن انقالب را اتفاق نیفتاد، «معجزه»و چون این هائی رساندن سوسیالیسم را داشتندپیروزی ن

در  که ،حکیمی متوجه نیستند پایدار و !و طرد قرار می دهند یان، موردنفی ازاساس و بن

لذا  فروکش نمودن انقالب جهانی منجر به ایزوله شدن انقالب روسیه و وهله نخست،
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-و از زندان 0103در سپتامبر  -مضمونی که لوکزامبورگ درباره آن .انحطاط آن شد

 : نوشت

بگذارسوسیالیست های دولتی آلمان فریاد بزنند که حکومت بلشویک ها در روسیه تجلی »

فقط به این دلیل است که  اگرچنین بوده یاچنین هست، .ی پرولتاریا ستتحریف شده دیکتاتور

محصول رفتارپرولتاریای آلمان است که فی نفسه تجلی تحریف شده ی مبارزه ی طبقاتی 

نظم سوسیالیستی جامعه فقط  همه ی ما دستخوش قوانین تاریخ هستیم و .سوسیالیستی است

به انجام هرکاری  نشان داده اند که قادر هابلشویک .تحقق یابد به صورت بین المللی می تواند

درچهارچوب امکانات تاریخی از عهده ی آن  هستند که یک حزب اصیل انقالبی می تواند

یک انقالب بی عیب و نقص و نمونه در سرزمینی  زیرا .آنها معجزه کنند قرار نبود .برآید

ه و پرولتاریای بین المللی به آن درآمده و امپریالیسم آن را خف پا که با جنگ از منزوی،

 ...خیانت کرده است، خود یک معجزه است

خدمت جاودانه ی  ،مفهومدر این .در سیاست بلشویکی است پایداراین عامل اساسی و 

تاریخی آنها این بوده که با تصاحب قدرت سیاسی و برخورد  عملی با مسئله ی تحقق 

و سرمایه را در  م برداشته وجدال بین کارسوسیالیسم، پیشاپیش  پرولتاریای جهانی گا

 این مسئله در روسیه فقط می توانست طرح شود .سراسر جهان با قدرت تمام گسترش دادند

تعلق  «بلشویسم»آینده در همه جا به  مفهومو به این  .در روسیه نمی توانست حل گردد اما

 (005و 000،ص«...گزیده ها»،«انقالب روسیه») «.دارد

من قبالً هم گفته ام که شکست نظامی و سرنگونی حکومت شوراها در  دیگر،به بیانی 

 .مطلقاً ارجح بود بر سرنوشتی که عمالً دچارش شد -همانگونه که کمون پاریس -روسیه

توده  نزد وجهه ی اخالقی انقالب پرولتاریائی وسوسیالیسم مارکس در درآن حالت، زیرا

 وضعیت حاضر که تحت آن کمونیستها مجبورند نه و .حتی افزون میشد های مردم حفظ و

حتی  سرکوب آزادی های دمکراتیک و استمراراستثمار اقتصادی و چرایی   پاسخگوی
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 تحت لوای نام مارکس، زمان فروپاشی اش، شوروی تا که اتحاد جنایات وحشتناکی باشند

حب قدرت لیکن بی آنکه قصد توجیه اشتباه هولناک لنین و تروتسکی در تصا .مرتکب شد

 چه درسطح ملی و-معتقدم که بی خردیست اگرفشارشرایط  بد داشته باشم، بتوسط حزب را

 و .سوق دادن آن به این ورطه را نادیده بگیریم بلشویک و  بررهبری حزب -چه جهانی

نه براساس  بیک کالم من بر این باورم که حرکت حزب بلشویک بسوی تسخیر قدرت،

 (التقاطی شان یک جنبه از تفکر در) ه که پایدار و حکیمیآنگون -ماهیت بورژوایی آن

-ژاکوبنییعنی آراء  نارشیستی،آرای آ ورود و توهم، و خطا بلکه ناشی از -متصورند

 .پدید آمدن رویزیونیسم  چپ بوده است و حزب پرولتری، و بالنکیستی به مارکسیسم 

تمام قدرت بدست »عار که ابتداً تحت ش چند جنبش انقالبی روسیه هر بسخنی دیگر،

این شعار نشانگر اراده ی انقالبی پرولتاریای آگاه جهت  به مبارزه برخاست و «شوراها

 پس  این شعارقرارداشت برای آنها ایده ی هایی که در اما امحاء مناسبات سرمایه داری بود،

ی  شکافی عمیق بین ایده ازهمان ابتدا، شرایط خاص وعقب ماندگی روسیه، و مبهم بود

همانگونه که درصفحات ) می کرد جادرا ایامکان تحقق آن  ت شوراهای کارگری ودول

 اساساً ماتریال مورد درآنجا زیرابود بمراتب عمیق تراین شکاف درانقالب چین پیشین گفتم 

 لذا اینکه هیچ چیزغیرمارکسی ترو وجود نداشت و -طبقه کارگر صنعتی -نیاز سوسیالیسم

 ها«رعیت» بتوسط سوسیالیسم را ک ترازاین نیست که بخواهیممضححتی غیرعملی ترو 

نه نظریه رهایی رعیت  ست و«پرولتاریانظریه رهائی » بعبارتی مارکسیسم و کنیم پا بر

می  ،به پیروزی می رسید اروپا انقالب پرولتاریایی در درچنین حال وهوایی اگر لذا (.!ها

 .و ضعفهایش را برطرف سازد آنراحل کندمشکالت  بخشی برانقالب روسیه، توانست با اثر

برای انقالب  امید جنگ دراروپا، پسا با فروخفتن موج انقالبی   بلکه برعکس، چنین نشد، اما

واینک تناقضی دهشت بار گریبانگیر انقالب پرولتاریائی  .جهانی پرولتاریا به یأس گرائید
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 شدن آن در محصور و ،تناقض میان خصلت جهانی انقالب پرولتاریایی :روسیه می شد

 !درون مرزهای روسیه

جهانشمول  انقالب پرولتاریایی و بطور کلی سوسیالیسم، درمضمون  خود، به بیان دیگر،

تعارضی  ایزوله شود، ومحصور سطح ملی همان است لیکن آنگاه که چنین انقالبی در

آنهم در )ت است این وضعی نتیجه ی ناگزیر انحطاط  انقالب، و .مرگبار پدیدآور خواهد شد

بودن وزن  ناچیز و لیکن عقب ماندگی روسیه  (.حمله نظامی واقع نشود صورتی که مورد

و  که مزیدبرعلت میشد چیزی بود مخصوص طبقه کارگر نسبت به مجموعه ی جمعیت،

-اینها همان شرایطی بودکه به جنبه ی ژاکوبنی و .وضعیت را وخیم تر می ساخت

رهبری  بعبارتی دیگر،. تقویت می کرد وآنرا دامن می زد (سملنینی) بالنکیستی بلشویسم

به سبب آن  سوی دیگر از و مخمصه گونه یکسو تحت یک چنین شرایط  لشویکی ازحزب ب

 که مصمم شدند گرایش چپ روانه ی خودشان که لوکزامبورگ بارها به آن تاخته بود،

 با حزب بلشویک در آورند،انحصار به تملک و قدرت سیاسی را و بزنند راکن را شوراها

ست شوراهای آن و قدرت طبقه کارگر ند،همان«حزب پیشاهنگ» غلط که قدرت توجیهاین 

 !جایگزین آن شود می تواندو

از یکسو به  «انقالب روسیه» که رزا لوکزامبورگ درمقاله موسوم به اینچنین بود بله،

د وازسوی دیگررهبری استقبال شورانگیزی از رخداد انقالب اکتبر روسیه می پرداز

ک نه حرف رزا این  .می گیرد ی بیرحمانه بلشویکی را باری دیگر به باد انتقاد و سرزنش

چگونگی وقوع  بالنکیستی تفکربلشویکی که سابقاً می کوشید -بودکه جنبه ی ژاکوبنی

برنامه  تنظیم و» -همچون یک گروه توطئه گر -محیط کارخانه ها انقالب را بیرون از

ازدست  است قدرت دولتی را درصدد سرنگونی بورژوازی، پس از اینبار و کند، «ریزی

محیط کارخانه ها و  بیرون از سوسیالیسم راچگونگی  یشان برباید وشوراها کارگران و

 !مایدن« برنامه ریزی» ،شوراها
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اقتصادی واجتماعی  تاریخی روسیه وشرایط عقب مانده  افزود که نقصان های نیزباید این را

برای  «رسالت تاریخی» درباب قائل شدن   (لنینیسم) زمینه های تئوری وعمل بلشویسم آن،

 با– انگلس مارکس و بمانند -لوکزامبورگاما .رافراهم می ساخت ،(طبقهنه برای  و) حزب

ش های طبعاً اهمیت بیشتری برای جنب حرکت از وضعیت کشورهای سرمایه داری،

سوسیالیسم کار خود توده های کارگری : گران قائل بودکار ابتکارات خود   خودانگیخته و

 !حزب یا رهبران پیشاهنگ،نه  است و

آنچه که مارکس وانگلس  یا آنچه که باید در نظرداشت اینست که مارکسیسم سخنی دیگربه 

بود که درکشورهای سرمایه  بیان تئوریک آن نوع مبارزه طبقاتی پیشرفته ای تدوین نمودند

و نه جوامعی همچون روسیه ی  داشتجریان  آمریکای شمالی غربی و در اروپای داری

تضادطبقاتی  آن،که در 0404یاچین فئودالی ویا ایران دهه ) داری نیمه فئودال ونیمه سرمایه

هنوزپخته  -بورژوازی و میان پرولتاریا -طبقه اصلی جامعه سرمایه داری  نوپدید میان دو

نیز برای  شرایط نظام سرمایه داری برخاسته و زمینه ومارکسیسم از  بعبارتی، .(نشده بود

سرایت می  غیر آنیکن آنگاه که این نظریه به جوامع تدوین شده است ل ،همان زمینه وشرایط  

این در برابری طلب آزادیخواه وروشنفکران  چه، .دستخوش انواع تحریف می گردد یابد،

 ،راساس وضعیت عینی جوامع خویشا بآرای مارکس وانگلس ر بدینسان می کوشند جوامع،

 و «برداشتی خالق» اغلب در زیر لوای تحریف نموده و بگوئیم، دقیقتر یا تعبیر، تفسیرو

 شده از یاد نوشته به بعنوان مثال رجوع کنید !نندعرضه کمارکسیسم  «کردن  بومی »

 ش ازپنجاه سال پی به پیروی ازنظریه های مربوط به ایران درکه ) زاده مرضیه معاضد

بعنوان  را «درغیاب مردمپیشاهنگ باحکومت  ۀدرگیرشدن مسلحان» در واقع ،(این

معاضدزاده واینکه امثال  !مارکسیسم جا می زند« بومی کردن  »و  «برداشتی خالق»

مارکسیست معرفی  را وخود رولورسیونرهای روسی  صداقت داشتند -اگرهمچون سوسیال

 !شتیم لیکن متأسفانه اینچنین نیستدا آنها مشکل کمتری با شاید نمی کردند،
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به حرکت در  بزرگ را موتور موتورکوچک،»که ایده هائی همچون  است به این سان بله،

 درایران  نیم قرن  پیش، ،«مطلق از سوی پیشاهنگ لزوم ضربه زدن به دو» و «می آورد

ارمی پیگیری قر سوی برخی اشخاص مورد از و متأسفانه اینک نیز) می یابند ظهور

 ،«وراهاش تمام قدرت بدست»با ،«تمام قدرت بدست حزب کمونیست» سرانجام، و ،!(گیرند

 معاضدزاده ها، ستی حزب مائوئیستی،سرشت  بالنکی لذا! تلقی می شود یکسان وهمانند

 «تمامی قدرت بدست شوراها»رطرفدا اساساًاجازه نمی دهدکه آنها امثالهم، و ها حکمتیست

 می تواند انظباطی آهنین، با مخفی و یک گروه منسجم و» به اینکه وربا بعبارتی، .باشند

های  فصل مشترک همه ی گروهواقع  در ،«بدست گیرد قدرت سیاسی را ومی باید

  !بالنکیستی است -ژاکوبنی

محصوالت نظری سوسیالیستی ای که  ،نظر موردمبارزین انقالبی در جوامع  بیک سخن، و

مبارزه طبقاتی میان دوطبقه اصلی  درآن، که) رمایه داریس مناسبات پیشرفته یبرای 

 محدودیت بر بنا ا،ر شده بود تولید (بورژوازی آشکار و جاریست و یعنی پرولتاریا جامعه

 !نمودند -بگوئیم سوء برداشت روشنتر یا -فکری خویش برداشت های

 یافته و نما و نشو مارکسیسم یعنی نظریه ای که اساساً درجوامع سرمایه داری دیگر، بسخنی

 آنگاه که به جوامع تغییرانقالبی داشت، قصد همان جوامع، شده در کارهای ایجاد و بنابرساز

ومفهومش  دائماً درمعرض آن قرارگرفت که معنا عقب مانده ای همچون روسیه رسید،

توده های  و برجنبش طبقه کارگر رهبری حزب» امر لذا .قلب شود و یابد تغییر

رابطه ی اقناعی  روشنگری و همانا نظریه پردازی، ،معنای مارکسی آنه در ک ،«زحمتکش

 لذا به مفهومی مادی و فکریش تهی و جنبه ی معنوی و از تلقی میشد،باتوده های کارگری 

بطوریکه گوئی رابطه ی  !بود «پیشوا» به چیزی تغییریافت که لذا و مبدل شد «پادگانی»

 «پیشوا»بمعنی آن بوده که طبقه کارگرباید دیده بر زمارکس نی توده از دید پیشاهنگ و

 به زیر باید نیز کوچکترین موارد حتی درمورد وزد و وفادارانه از وی پیروی کند،دب
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که  ،«خدایگان و بنده» طه ییعنی در واقع نوعی راب !مان اوباشدگوش بفر نظارت رهبر و

 !زیربنای مناسبات طبقاتی است سرچشمه و

برای  اصطالحی است که نخستین بارمارکس به کاربرد «نیسم پادگانیکمو» بدیگرسخن،

 ی تحمیلی که درآن همه اقتدارگرا و اشتراکی ولیکن خام، مرام   ارجاع به یک کمونیسم با

مارکس این  .جنبه های زندگی بطور بوروکراتیک تحت انضباطی اشتراکی درمی آیند

به  «بنیان های نظام اجتماعی آینده» دیدگاه سرگئی نچایف درکتاب اصطالح را درنقد

 :می نویسند او پس ازنقل دیدگاه نچایف درنقد انگلس مارکس وبعبارتی  .کارمی برد

خوردن اشتراکی،خوابیدن  :همه چیزهست دراینجا !کمونیسم پادگانی چه الگوی زیبایی از»

لیت همه فعا دریک کالم، تولید،مصرف، ص آموزش،دفاترمخصو و ارزیاب ها اشتراکی،

همچون دیکتاتوری  ناشناس است، که برای همگان مجهول و کمیته ما را، و های اجتماعی،

  «!اقتدارگرایی است واقعاً که این ناب ترین شکل مخالفت با .اعظم برتخت شاهی می نشاند

بامناسبات دمکراتیک  ،ذهنیت اجتماعی مردم روسیه درنظرداشت که سویی دیگرباید از

تمرکز هرچه ) به قدرت تزارها ونظام ریاستی ،کشوری که مردم درلذا  آشنائی نداشت

جاهل  یک دیکتاتور  که  چندان عجیب نیست خو کرده اند، (بیشتراختیارات در دست یکنفر

  !تصورکنند «سوسیالیستی»چنین وضعیتی را  و دنبنشان را در اوج  استالینهمچون 

 «نظام واحد» پذیرای نوعی خود، ر،به این اعتبار شرایط روسیه پیش از انقالب اکتب و

زده ی  محیط استبداد یابعبارتی، ،تاریسم بوده استتوتالی و (فردی های آزادیانکار )

  !بود مستعد برای پرورش دوباره ی مستبدها روسیه،

 که مردم را آنچنان که هستند سیستمی است که این خاصیت را دارد توتالیتاریسم همانالیکن 

به نهادشان  بلکه آنهارا برای احتیاج های خود دگرسان می کند، ذارد،نمی گ به حال خود



222 
 

می آوَرد و برای غایت های  به اشغال  خود در را آنها سلطه می یابد برآنها رسوخ می کند،

 .خودبه کارمی گیرد

وعالج  آنان به سبب سوبژکتیویسم مزمن اینست کهحزب مائوئیستی  دربابو کالم آخر 

پژوهشی  یک مقاله تحقیقی وهیچ نیازی ندیده اند که سال گذشته  هاطی ده ،شانناپذیر

تیو و طریق واقعیت های ابژک از مقاله ای که باید .دناقتصادی ایران ارائه ده درباب ساختار

 حکومتهستند مدعی ایشانکه  نشان دهد یی را«فئودالها» موقعیت آن جا و مکان و آماری،

 !نده سیاسی آنهاستجمهوری اسالمی نمای محمدرضاشاه و

الگوی  محصور دراطاقی دربسته، می خواهد زندگی، جامعه و وشنفکرجدا ازمردم ور

 !سرمایه داری ایران زورچپان کند به شرایط دیگرگونه و چین فئودالی راانقالب در

فقدان شناخت ازسرمایه  بویژه روش دیالکتیکی او، و آراء مارکس بیگانگی با بعبارتی،

نقشی که پیشاهنگ  را به افراط در آوانتوریستها انقالب در آن، روند چگونگی داری و

نه شرایط  ،انقالبمبنای اینان گمان می کنندکه  و سوق می دهد درانقالب ایفا می کند

و اینکه دوز  !وبس استی پیشاهنگ «اراده»بلکه اجتماعی مردم کارگر، اقتصادی و

همانگونه که  بگوئیم، دقیقتر یا سی شان است،از دوز  فهم سیا باالتر مبارزاتی آنان بسیار

   !صفراست بعنوان تئوریسین، «پرواز نو  پرنده»نشان دادیم نویسنده 

 از و-درهر دو جزء خوداست  «نیمه مستعمره-نیمه فئودال»که ایران جامعه ای این نظرلذا 

وت ایران واقعیت متفا ساخته و برشابلونی  براساس انقالب چین، آنها غلط است و-مبنا

رده را بریده تا دست و یابقول  معروف، انداخته اند،  !شود در تابوت جا پای م 

اشتباه بعدی وی شالوده ی  دراین دو جزء، حزب مزبورالبته همانگونه که نشان دادیم اشتباه 

چراکه  ربطی به آن ندارد ونیست  «محاصره شهرها ازسوی دهات» و ارائه ی تز

 «محاصره شهرها ازسوی دهات»به این خاطر پیگیرگری یعنی به دلیل دیمائوئیستها 
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 زب کمونیستحتی درشرایط حضوریک ح هستندکه اساساً جنبش های کارگری را،

 !سیاسی نمی دانندمبارزه  مستعد ،(واقعی)

درعین  ،(در نشریه حقیقتمندرج )«...کمونیسم بر سر دو راهی» نوشته موسوم به وانگهی،

 ند،ه اببارآورد نپالی آنها همفکراننسبت به افتضاح  شرم آوری که حال نوعی واکنش  است 

و خط مشی  ی نقد  جدی تفکربجا -پس ازاین ماجرا -نشانگرآنکه حزب مائوئیستی ایرانی و

فرصت ) ، بشیوه ای اپورتونیستیروزآمد بجای اتخاذ شجاعانه مواضع رادیکال و و گذشته،

 مشغول «زدن  کاسه ی شکسته بند»رس  پیشین و نظریه های مند «رفو کردن  » به (طلبانه

نشریه ) !خود را در سطح آب نگاه دارد و کندشناحوادث  مد و است و می کوشد باجزر

 عنوانآنرا ب بدفاع برخاسته و« پرواز پرنده نو» کتاب ازهمچنان  حقیقت درهمان شماره،

نقالب بمثابه یک پدیده واقع تعریف  ا که در آنچه را یعنی -!معرفی کرده است «دستاورد»

حقیقت برداشت شعبده واری از  که در «مار و تخم کبوتر» و حتّی نظریه .فانتزی است

 !(تشویق قرار داده است و تأیید مورد مارکسیسم است را

همرزمانشان می آن بمنزله ی خیانت به  کنارگذاشتن خط مشی گذشته را بیک کالم آنها

عدم پذیرش اشتباه صورتیکه درواقع بدترین خیانت همانا در که دراین راه کشته شده اند،دانند

 !زدن است ودرجا پیشرفت نکردناصالح نکردن،  شان،

 سوی گروهی که نام بی مصداق که از «جنبش کارگری یادمان سیاهکل و» درباره جزوه 

 ردراین چهارمقاله ه که افزود باید نهاده است نیز برخود را «کانون مدافعان حقوق کارگر»

نوشته ای که تاحدودی تمایل به خط  تنها ضعف تحلیلی جدی مواجه هستیم لیکن با چند

 زیرا ،«تاحدودی» .منعکس می سازد نوشته آذرعباسی است را -خط مشی مارکسی -درست

 و–با این وجود .لذا استحکامی ندارد محتوا و هنوزعمق و آوانتوریسم، گسست او از

 مارکسی و گرویدن به رویکرد گسست و این رقه هایبا -درصورتیکه بی انصاف نباشیم

 :نگاه کنید .قابل مشاهده است در آن بخوبی ،(کارگری) جنبش کمونیستی
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همین لیبرالیسم مانع گذر »:آذرعباسی آنگاه که درباره لیبرالیسم سخن می گوید نوشته است

 («لحظه مناسب»)«فدائی ازیک جریان خلقی به یک جریان کارگری شد

یک جریان  معنی آنست که وی به این تشخیص نائل شده که الزم است که  فدائی ازواین ب

 عبوریعنی  .این گذر هنوز تحقق نیافته است و گذر کندخلقی به یک جریان کارگری 

 و «بحرکت در می آورد بزرگ را موتور ،موتورکوچک» های غیر مارکسی ازنظریه

تحقق برای  حزب پیشاهنگ تالش بسوی ،«ضربه زدن به دومطلق ازسوی پیشاهنگ»

 تالش برای کمون پاریس، با مدل  انقالب سوسیالیستی بقدرت جنبش سازمانیافته کارگران 

 !«تمامی قدرت بدست شوراها»

امروز طبقه کارگر بیش از هرروزی نیاز به آگاهی واقعی » :عباسی نوشته است مضافاً 

طبقه کارگر نیاز به  امروز .دارد امروز طبقه کارگر به جای چریک نیاز به آگاهی دارد،

دلسوز و مرثیه سرا ندارد، طبقه کارگر نیاز به دوستی های خاله خرسه ای شبه روشنفکران 

 آگاهی در .امروز طبقه کارگر بیش ازهر چیزی نیاز به آگاهی دارد خرده بورژوا ندارد،

 (همانجا) «.مسلح به ایدئولوژی علمی مفهوم طبقاتی و

-«دافعه دارد نیم که امروزعمل مسلحانه بیش از آن که جاذبه داشته باشد،فراموش نک» :نیز

امروزجائی است که طبقه کارگر یا دیگر زحمتکشان را  «سیاهکل»به نظر نگارنده  لذا» و

 (همان) «.آگاه کند نسبت به منافع طبقاتی خود

جنبش کمونیستی  چریکیسم والحاق به مارکس و اینهاهمه بارقه های گسستی رادیکال از بله،

تشخیص نداده اینست که این تفکری  هنوز به سبب فقرتئوریکش آنچه آذرعباسیاست لیکن 

است وآنرانفی و  چریکیسم مغایر بنیان با از اساس و که خود او در فوق عرضه می دارد،

آرای مارکس  میان چریکیسم و -بطوری که امکان هیچگونه سازگاری میان آنها .رد می کند

 !ندارد وجود -انگلس و
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 :روشن کند میان ایندو، تکلیفش را، است که باید پختگی فکریاین  هنوز فاقد عباسی

 وزیانباری همچون نظریه های کهنه ونخ نماشده تعصب نسبت به پیگیری از سر  

لزوم ضربه زدن به دو مطلق از سوی » نیز و «بزرگ موتور موتورکوچک و»

گذر فدائی از یک جریان » -خودش وعده می دهد همانگونه که - اینکه یاو ،«پیشاهنگ

محافل  ایجاد) کارگران با یکسوتالش برای پیوند یعنی از ،«خلقی به یک جریان کارگری

کوشش برای پیشبرد مبارزه نظری درجهت حل  واز سوی دیگر ،(روشنفکری -کارگری

 و ،(واقعیتالش برای ایجاد وحدت حول محوربرنامه حزب ) مسائل تئوریک مورد مناقشه

قق کمک به آنان درجهت تح آگاهی بخشیدن و الحاق به جنبش های کارگری، بیک کالم،

 همانا اینکه هدف بی درنگ جنبش سوسیالیستی، و !«تمامی قدرت بدست شوراها»شعار

سیاسی  ساختن ضدهژمونی وجلب پشتیبانی اکثریت مردم  وکمک به درگیرشدنشان درفرایند

کار  شرایط زیست و مبارزه برسر بهبود والً این جلب پشتیبانی باعلم به اینکه ا با .است

دآنان است ولذا  یط هستی خواثانیاً زمینه ساز مبارزه کارگران،شر و مردم به دست می آید؛

  .آنان سازد خود   جایگزین مبارزه ی نباید مبارزه ی خویش را و حزب پرولتری نمی تواند

درشرایط فقدان پختگی مناسبات طبقاتی میان دوطبقه  د،همانگونه که اشاره شبعبارتی دیگر،

 چپ ایرانی هنگامی که مارکسیسم را -بورژوازی و میان پرولتاریا -اصلی  جامعه ی مدرن

برداشت ازآرای  بالنکیستی از آن آورد واین سوء -روی به قرائت ژاکوبنی طبیعتاً، ،پذیرفت

لیکن اینک نزدیک به نیم قرن ازآن  .بود آنانواقع جهت دهنده ی رفتار   انگلس در مارکس و

ست که دوطبقه ی یک جامعه ی سرمایه داری درحقیقت، ،ایران  معاصر زمان گذشته و

 در رأس همه، و) سرمایه داران فروشنگان نیروی کار دریکسو، و :ز اصلی  آن عبارتندا

ما حقیقتاً ای کاش آوانتوریستهای لذا . ، درسوی دیگر(«کارفرمای بزرگ» دولت بعنوان

لذا جای دغدغه های فانتزی وساختگی شان  و باشند «گذر به یک جریان کارگری» خواهان

سازمان دادن جنبش های  تا برای آگاهی بخشیدن و را با این مشکالت واقعی عوض کنند
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 آماده گردیده و ،!(صدای گام های آن بگوش می رسد و) خودانگیخته ای که در راه است

برده باشیم تردیدی نخواهیم داشت مارکسیسم اگر بویی از چه، .مفیدواقع شوند حقیقتاً بدینسان 

 بعنوان راآنات یومیه مطبوع که خود اقتصاددانان حکومتی در -که بحران اقتصادی جاری

شرارت  حتی پیش و بیش از تهاجم -معرفی می کنند «اقتصاد درهم کوبیده شده کشور»

واین زندگی  خواهد داشتبهمراه  رازحمتکش و  کارگر هامیلیون آمیزی به معیشت 

جمهوری اسالمی اینک  بویژه آنکه، .دن را بسوی قیام سوق خواهد داانآ الجرم بینوایانه،

بوی تعفن ناشی از  درمقابل چشم همگان زنده زنده می گندد و فسادی بی بازگشت، غرق در

   !مسموم ساخته است فضای جامعه را آن،

هایی  درصورتیکه همچنان مایل به دفاع ازنظریه بدانند آذرعباسی بایدامثال وکالم آخرآنکه 

 لزوم ضربه زدن به دو» و «به حرکت درمیآورد موتوربزرگ را موتورکوچک،» همچون

گذر فدائی از یک جریان »درباره لزوم  دیگر حق ندارند ،هستند «مطلق ازسوی پیشاهنگ

بمنزله ی ملحق  «جریان کارگری» که چرا سخن بگویند «خلقی به یک جریان کارگری

شدن به آرای مارکس وانگلس است وآنان ازسازماندهی توده های کارگر بعنوان پایه های 

 .ضروری انقالب جانبداری می کردند

 را «ستن میان این دوصندلینش» ماجرای بیش از این، نباید و دکه نمی توان ندبدا باید عباسی

 بمنزله هرگز انگلس، آثار مارکس و ی چریکیستی ازخوانش یااینکه تعبیر  و دادامه ده

 نویسنده آنگونه که - آن محسوب نمی شود «بومی کردن  » یا ازآن و «برداشتی خالق»

 علیرضا نیست که آنگونه نیز و -معاضدزاده توصیف می نماید ما مرضیه دانشمند   بسیار

وقتی  چه،!امیده استن «برای مبارزه بازکردن راهی جدید» ثقفی حرکت سیاهکل را بعنوان

ماجرای  نیم قرن پیش از رولورسیونرها در روسیه، -حزب سوسیال (بعنوان مثال)

 غول مبارزه بامش -ادعای مبارزه برای سوسیالیسم وبا -به همین روش سالها سیاهکل،

 نامید؟ «برای مبارزه راهی جدید»چگونه می توان آن را ،حکومت تزار بوده است
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 !پرولتری باشد فقط می تواند بمنزله راه مارکسی و ،«بارزهبرای م راهی جدید»

 اما نیات حسنه دارد حکایت از درابتدا هرچند نظریه های آنارشیستی  اینچنینی، بیک سخن، 

برخالف  بود، «نیات حسنه» جی که زاده ی عمل  ایننتای چه، .واقع بسیار زیانبخش است در

چریکیسم به خودمی ارتی بعب .را درهم می شکند آن مقاصد و می آید مقاصدشان ازکار در

یعنی -آرزوهای خود سازگار کند بی آنکه ضرورت زندگی اجتماعی را با که می تواند بالید

این خیال پردازی دون  این میل  خودسرانه به دگرگونی، .را به حساب آوَرد -قوانینش

 !شکست نمی توانست داشته باشد ی بجزسرانجام کیشوت وار واین خیره سری،

 آنها، پرتو در چه، .ثمربخش واقع شود می تواند های اراده گرایی، تمامی این شکست اما،

روشن بینی و  با و برمی گزیند برخوردی عقالیی را پرورش یافته، دیده و آگاهی  کارزار

 .کارآیی در ذهن مبارزین پرولتری جای می گیرد

-واینبارمؤثر -و روشی دیگر  بتکانیم گذشته را ازخود وغبار ه گرددیگر زمان  آن رسیده ک

 زندگی، ازخود   بعد »:ت که می گفتباکونین در این نکته حق داش .گزینیممبارزه بربرای 

 آنارشیسم جمع گرا، باکونین و»بنقل از) «.است(انقالبی) متعالی ترین شکل  سعادت فعالیت

  (برایان موریس

 

 پایان

 10مهر -شیدا بافراست 

 

 



233 
 

 :نویس هازیر       

جنگ نعمت »: ان ایران و عراقاشاره ای است به سخنان خمینی در هنگام آغاز جنگ می -0

 .«است

 تاریخ تمام کشورها...»:این بود که جنجال بسیاری بپاکرد («کرد؟ چه باید»در) سخن لنین -2

آگاهی تردیونیونیستی حاصل  که طبقه کارگر با قوای خود منحصراً می تواند گواهی می دهد

 و بارزه کندکارفرمایان م و بر ضد تشکیل اتحادیه بدهد حاصل کندکه باید یعنی اعتقاد نماید

بدون  لیکن و.«... که برای کارگران الزم است وغیره مجبوربه صدورقوانینی بنماید دولت را

 پیشا اوضاع انقالبی یا تصحیح است چراکه دراوضاعی که آنرا شده نیازمند تردید حکم یاد

نیسم  صرف می تردیونیو از فراتر جنبش های خودجوش طبقه کارگر یقیناً  انقالبی می نامیم،

می تواند سیاسی  (بخوبی و) جنبش های خود انگیخته ی پرولتاریا حتی ارتی دیگر،بعب .روند

درغیاب آگاهی  حتی حکومت وقت را سرنگون سازداما و و موقعیت انقالبی ایجاد کند شود

 نهایتاً  و پیگیری کند آخر مسیر سوسیالیسم را تا حزب سوسیالیستی نمی تواند سوسیالیستی و

گواه  ایران بسیاری موارد دیگر، 75انقالب ن،جنبش همبستگی لهستا .به شکست می انجامد

که مربوط به سال  دارد است که سخنانی ازلنین وجود وانگهی الزم بذکر .این مدعاست

 برای اولین باربه چشم می دید انقالب وچگونگی آنرا است یعنی دورانی که وی فرایند 0147

 :قرار دارد د،سخنانی که در مغایرت آشکار با آنچه که در فوق گفته بو .تجربه می کرد و

هر قدر بهانه ای اش  ابتدای کار محدود، هرقدر در کوچک، هرقدر هر جنبش پرولتاریا،... »

به نیروی آشتی  و ناچیز به ناگزیر بیم آن می دهد که از هدف های بی واسطه اش فرا بروید

به دلیل ویژه گی  جنبش پرولتاریا، .تبدیل شود و ویران کننده آن، نظم کهن، تمامیناپذیر با 

دارای گرایشی محسوس است که تبدیل به  ذاتی جایگاه این طبقه در سرمایه داری، های

مبارزه ای برای پیروزی کامل بر همه نیروهای شریر  شود، همه جانبهمبارزه ای مداوم و 

دراین رابطه باید  (020ص 3جلد  ،0104-0154مسکو، مجموعه آثار،) «.بهره کشی و ستم

از  (نوشته لنین)«رد؟چه باید ک»ر چپ جهانی نیستم که بگویم که من موافق این نظر رایج د

خم  که را بیش از حد به سمت مخالف، تر اکونومیسم نگاشته میشد، تقابل با آنجایی که در



234 
 

 اساساً  (والبته تاریخ لنینیسم) تاریخ بلشویسم من، به باور .کامالً اصالح شد که بعداً و کرده بود

بالنکیستی  -رگ آنرا گرایش ژاکوپنیآنچه که لوکزامبو نشانگر نوسان میان مارکسیسم و

 .جلوتربه این موضوع خواهم پرداخت .بوده است نامید،

برای اثبات این که نظریه خویش درباب وجودجدایی مطلق میان  «پرواز پرنده نو» نویسنده -4

واقعیت جنبش کارگری استنتاج  از خود اقتصادی و مبارزه سیاسی کارگران را  مبارزه

واکنش نسبت به قطع  که در بات کارگران ایران خودرواعتصا به بررسی یکی از نموده،

 کارگران مبنی بر بطوری که وی شعار .پرداخته است -خودرو صورت گرفته بود ۀحوال

را دلیل قاطعی برای وجود تفاوت ماهوی میان مبارزه  «حواله رامی گیرد بسیجی می میرد،»

لیکن  -!وب نموده استمحس («تخم کبوتر و مار»همان گونه که ) اقتصادی و مبارزه سیاسی

علیرغم اندک بودن تعداد اعتصابات بوقوع  به اینسو، 0404جواب باید گفت که از سال در و

در بسیاری از آنها رفتاری اینچنینی از سوی  یافته به سبب رکود حاکم بر جنبش کارگری،

 هنگام فراخوان به اعتصاب، در «هللا اکبر»حتی سردادن شعار کارگران دیده شده است؛

در هنگام باز پس گیری ) این رفتار  کارگران .ازاین قبیل و مسجد کارخانه، رتحصن د

محصول و بیانگر وضعیت رکود جنبش کارگری و تسلط جّو  ،(مزایای از دست رفته شان

تعمیم میدهد به روحیات و  آن را «پرواز پرنده نو» لیکن نویسنده رعب و وحشت است،

 -جنبش کارگری را کارگران و ازاین طریق بتواند تا همیشگی کارگران، وضعیت کلی و

بدینسان توجیهی برای رها کردن کارگران و  و مورد تحقیرقراردهد -اساسی وذاتی بطور

 !رفتن به جنگل ها بتراشد

که در بحبوحه خیزش  «حق به شهر» این همان حرکت هایی است که هانری لوفور در کتاب -0

آن ها را  «یششهرهای شور» هاروی دردیوید در پاریس به نگارش درآمد و  0103می 

 .از مناسبات سرمایه داری توصیف نمودندپس گیری شهر جنبش باز

 .201ص« پرواز پرنده نو»بنقل از  27/41/0404سربداران،2اطالعیه نظامی شماره  -7

 . 200 ص «پرواز پرنده نو»بنقل از  ،21/43/0404سربداران،0اطالعیه نظامی شماره  -0

 آن سالهای در) پ انقالبی ایران رابخشهای مهمی ازچ فقدان درک از این مفهوم مارکسی، -5

دلی در  به تردید و دو یادستکم، رژیم جمهوری اسالمی، به حمایت از (75اولیه پس ازقیام 
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لیزه شدن حکومت جمهوری پوست انداختن و رادیکا»ارائه تز) سوق داد مبارزه با آن،

 نظریه های مشابه از سوی برخی دیگر های آن دوران و سوی مائوئیست از «اسالمی

به این رویکرد  75اگر مبارزین چپ بعد از قیام  بدیگرسخن، (.بیاورید ت را بخاطرجریانا

فقط حکومت شوراهای  ، (سرمایه داری) جامعه معاصرشده بودند که در مارکسی نائل

آنگاه به این نتیجه گیری نیز می رسیدند  کارگران است که پتانسیل انقالبی بودن را داراست،

سرنگون ساختن حتی حکومت حزب  صدد کنار زدن و رکه پرولتاریا باید و الزم است د

 .آن مانند بنی صدر و چه رسد به حکومتهایی همچون جمهوری اسالمی و کمونیست برآید،

کتبر اشاره ای است به سخنان تروتسکی در باب استالین در دفتر سیاسی حزب بلشویک در ا -3

پیامبر بی »چر نقل از دوی به ،«دبیر کل نامزدمقام گورکن انقالب است»مبنی بر 0120

 .351ص 2جلد  ،«سالح

 از جمله مسائل دیگری که درآن جلسه موردبحث قرار» :است آمده «پرواز پرنده نو»در -1

 - همان ابتداکه خمینی از بودند معتقد برخی رفقا .هیت طبقاتی خمینی بودگرفت موضوع ما

رفقایی چون  اما.زماهیت ارتجاعی برخوردار بودا -حتی دراوج مخالفت هایش بارژیم شاه

و بر تحلیل قبلی سازمان مبنی بر ماهیت طبقاتی  این تحلیل موافق نبودند ریاحی چندان با

 (052ص) «.صحه می گذاشتند 04دوگانه خمینی تا خرداد 

حال  نیستند؛ «معمانعة الج»،«رفرمیسم -سوسیال» که بالنکیسم و من درصفحات پیشین گفتم -04

که  (خنگویی ریاحیبه س) یانیمی بینیم که برطبق  گفته ی نویسنده مورد نظر چگونه جر

عادالنه بودن جنگ از » نیز مدافع و معرفی می نمود «ضدامپریالیست» خمینی را بعنوان

بطور  راست راست در حزب  -یعنی یک تفکر اصالتاً توده ای -بوده است «طرف ایران

 درعین حال از سوی نویسندهنظریاتش را تبلیغ می کرده است و مائوئیستی راه می رفته و

این سؤال  واینکه برای ما !خطاب میشود «رفیق» باعنوان حتی اینک نیز« پرواز پرنده نو»

خویش محسوب  «رفیق  »آیا کیانوری وطبری را نیز «پرنده نوپرواز» پیش آمده که نویسنده

 !می کند؟
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نام نبردم زیرا اینان تا زمانی که « اتحاد سوسیالیستی کارگری»ازآذرین و به عمد اینجا من در -00

درداخل مجموعه چپ انقالبی  هستند «دولت ائتالفی» و «در اپوزیسیوننپ » متعهد به نظریه

 .ایران قرار نمی گیرند

 


