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 در دفاع از درک لنينی و نقدی بر  

نوشتۀ آقای پايدار..."  سوسياليسم بورژوايی و ״  
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من در . باالخره انتظارها بسر رسيد، کبک سرش را از الی برف بيرون آورده و نيم نگاهی به دنيای اطرافش افکند

آگاهی طبقاتی ’ مقالۀ قبلی ام در مورد آگاهی طبقاتی خاطر نشان کردم که چپ سرمايه ناگزير از پاسخگويی به مسئله

همانگونه که در مقالۀ يادشده هم آمده، تا بحال کسان ديگری از . بع آن مسئلۀ سازماندهی طبقاتی ميباشدو به ط

جريانات ديگر نيز گوشه و کناياتی از اين قبيل را راجع به درک لنين از مسئله اينجا و آنجا در يکی دو خط بيان کرده 

اما در نيمچه .  از محدودۀ شعارهايی توخالی فراتر نميرفتندبودند، اما آنها حتی شايستۀ پاسخگويی هم نبودند، زيرا

مثال کبک را از اين جهت ميزنم . مقالۀ باال الاقل سعی در آوردن استدالل شده و همين دليل آنرا سزاوار پاسخ ميکند

شان در که اين صفت ويژۀ چپ سرمايۀ فارسی زبان است که تا موقعی که مستقيمأ اسم آنها آورده نشده همچنان سر

مثال آن مقالۀ من در مورد انقالب سوسياليستی در يک کشور بود که تا آنجايی . دنيای ماليخوليايی خودشان سير ميکند

که من ميدانم اکثر قريب باتفاق آنها را شامل ميشود و يا مثأل مقالۀ دوستان آذرخش و تشکيالت کارگران انترناسيونال 

  . يرهدر نقد کمونيسم باصطالح کارگری و غ

حال چرا برخورد به اين گروه بخصوص در اين ضمينه و اين بحث مشخص می گنجد؟ به اين دليل مشخص است که، 

گر اينان از ماباقی جناحهای چپ سرمايه برميشمارند،  صرف نظر از هر علت ديگری که اينها خود بمثابۀ تفکيک

مسئلۀ سازماندهی  سئلۀ آگاهی طبقاتی و بزعم آن يکی از پايه های اصلی تفاوتشان در همين نحوۀ برخوردشان به م

طبقاتی ميباشد که آنها را بازهم عالرغم تصور خودشان در زمرۀ اکونوميستهای خجول اين جناح ميگنجاند، مبحثی 

 بايد منتظر اتمام آن ».....بازخوانی رويکرد لنينی «  در مورد مقالۀ آقای حکيمی. که الساعه به آن خواهيم پرداخت

  .ما از ضمينه چينی آن پيداست که آن هم ره به همين وادی داردشد، ا

 در راستای ̋وقتی که اينگونه مسائل از منظر تاريخی طبقۀ کارگر و ديدگاه سوسياليسم علمی مطرح ميشوند، مشخصا 

  . تبيين استدارند قابلگاهی موجود طبقۀ کارگرآا ادراکات انحرافی يی که تالش درتسلط برمقابله بمبارزۀ طبقاتی ودر

در رابطه با آگاهی طبقاتی مجبوريم که فقط اشاره ای به آن داشته و از آن سريعأ بگذريم اما خوانندۀ مشتاق ميتواند 

  .برای بحث مفصل تر آن به سايت تشکيالت کارگران انترناسيونال رجوع کند

ر اين مورد هيچ مقولۀ تازه ای را ابداع نکرد مارکسيسم يادآور شديم که نتنها لنين دمنظرما در مقالۀ آگاهی طبقاتی از

بلکه دقيقأ سخنگوی نظرات مارکس و انگلس در زمان خود بود، و دقيقأ همين شرايط مشخص زمانه اش او را وادار 

  .ميکرد که در اين مبحث خاص باين بيواسطه ای اظهار بيان نمايد

را فهميدن خطايی است که اکثر منتقدين  طبقۀ کارگر آگاهی به وظيفۀ تاريخیاز آگاهی طبقاتی کارگران چيزی بجز 
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اين آموزه . ريز و درشت درک مارکسيستی از اين قضيه بآن دچارند، و يا در مورد بعضی ها فقط بآن متشبث ميشوند

ايست از درک مادی تاريخ، من در مورد اينکه چرا اصوأل طبقۀ کارگر اين وظيفه را بعهده دارد از منظر سوسياليسم 

. می در مقاله هايی که از خود بيگانگی و فراروی از آنرا بحث کرده ام توضيحات کافی را در اين ضمينه داده امعل

مسئله اين نيست که در يک زمان مشخص اين يا آن پرولتر و يا حتی " : مارکس و انگلس در خانوادۀ مقدس ميگويند

ن است که پرولتاريا چه هست و بر اساس اين هستی اش کل پرولتاريا چه چيزی را هدف خود ميداند، بلکه مسئله اي
  ."تاريخأ ناچار به انجام چه کاری ميباشد

حال سئوال اين است که آيا طبقۀ کارگر بطور خودبخودی و خودانگيخته و از درون همين روابط کارمزدی با سرمايه 

  اشد يا نه؟قادر به آگاه شدن به اين مهم که تاريخأ بر عهدۀ او گذاشته شده است ميب

اجرای عمل آزادسازی جهان رسالت تاريخی :" در آنتی ديورينگ ميگويد) البته همراه با مارکس و به تأئيد او(انگلس

پی بردن به شرايط تاريخی و لذا شناخت ماهيت عمل مزبور وآگاه نمودن طبقۀ پرولتاريا نسبت به . پرولتارياست
  ."ست که بيان تئوريک جنبش پرولتری استشرايط و طبيعت عملش وظيفۀ سوسياليسم علمی ا

ديگر از اين رک و راست تر و بی پرده تر نميتوان انتظار داشت که بنيانگذاران مارکسيسم راجع به موضوعی اظهار 

ولی از بخت بد . وانگهی مگر سوسياليسم علمی يا مارکسيسم نبود که به کشف اين وظيفه قائل آمد. نظر کرده باشند

ه بسيار مايلند و در واقع در اين اوضاعی که جهان امروز در آن بسر ميبرد ناچارند که خود را اين منتقدين ک

مارکسيست خطاب کنند، بنيانگذاران مارکسيسم به همين قناعت نکرده اند که چيزيرا که عينأ به ثبوت رسيده بود، 

بلکه ادامه ميدهند و آگاه نمودن پرولتاريا يعنی کشف اين وظيفۀ تاريخی و آگاهی به آن توسط خودشان، را اعالم کنند 

يعنی طبقه ای که اجرای اين عمل تاريخأ به عهدۀ اوست را وظيفۀ سوسياليسم علمی که بيان تئوريک همان جنبش 

  .است ميدانند

چنين بيان » ....ادای سهمی به نقد فلسفۀ« همين نکته را مارکس جوان البته با انشائی مختص آن اوآن مشخص در 

همانگونه که فلسفه سالح مادی خود را در پرولتاريا مييابد، پرولتاريا نيز سالح معنوی خود را در فلسفه " :کندمي

   ......"مييابد، و بمحضی که آذرخش فکر عميقأ در زمين پر ابتکار توده ها اثر گذارد

ور که از همين مختصر هم بر همانط. درک لنين از اين پايه بر ميخيزد و فقط در اين راستاست که قابل درک است

اما صد البته و همانگونه که اين امريست عام و نه مختص درک لنين، نشانه ها . ميآيد مستقيمأ نشأت گرفته از آن است

  . و خصوصيات تاريخ مشخص خود را نيز دارد و اين امريست االلسويه

با رشد فزايندۀ نيروههای مولده، . ون ميرسانداين اوضاع مشخص در زمانهای معين ما را به مبحث از بيرون يا از در

اين عمدتأ بدليل کم کردن هزينۀ دستمزدهای کالن به . سرمايه داری به سمت همگانی کردن تحصيالت کشيده ميشود

اما اين هم حقيقتی تاريخيست که تا مدتهای مديدی حتی در حاکميت سرمايه داری بدليل . نيروهای تخصصی بوده است

 کار هنوز بشکل امروزی اش اينچنين تخصصی نشده بود، کار انديشورزانه عمدتأ در گروههای خاص اينکه تقسيم

به همين دليل هم مواد . جامعه صورت ميگرفته که در هر شکل جزو گروههای تحت استثمار محسوب نمی شده اند

اسطه برخواسته از طبقات يا انديشورزانه ای که از نسلهای قبلی در دسترس مارکس و انگلس قرار گرفت بطور بيو

و تنها از اين زاويه است که اين مبحث از درون يا از بيرون از طبقۀ . گروههای زحمتکش نبوده بلکه حتی برعکس
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کارگر آمدن آگاهی طبقاتی در آن زمان مشخص محلی برای بميان کشيدن داشت، چيزی که بحث کردن از آن در 

رد پيدا نميکند، زيرا بسياری از اقشار خود طبقۀ کارگر امروزه با موادی که دوره ای که ما در آن زندگی ميکنيم مو

در دسترسشان است توانايی کسب اين آگاهی را دارند، زيرا تقسيم کار تمام اقشار و از جمله خود طبقۀ کارگر را نيز 

گاه همين شکل سادۀ قضيه را اما اين بسيار ساده لوحانه خواهد بود هرآن. بشدت به کار فکری و يدی منقسم کرده است

همانگونه که در همان مشاجرۀ لنين با اکونوميستهای . منظور اکونوميستهای رنگارنگ موجود نيز محسوب کنيم

اعم منظور آنان اين است که طبقۀ کارگر در همان رابطۀ کارمزدی خويش و بدتر از آن . زمانه اش هم صدق نميکرد

و تازه اينهمه برای اين . ايه داری قادر و ملزوم به کسب آگاهی طبقاتی ميباشدبدليل همين رابطه اش در دنيای سرم

است که آنرا بمثابۀ وسيله ای برعليه تشکيل حزب انقالبی استفاده کنند و تازه اينجاست که خواننده ميتواند دليل حملۀ 

حملۀ . قالب اکتبر را بعهده داشتآنان را مخصوصأ به لنين بيابد، يعنی بعنوان رهبر حزب انقالبی يی که رهبری ان

اکونوميستهای امروزی به لنين را فقط از اين زاويه ميتوان درک کرد يعنی بعنوان شاهد تاريخی نقش بر آب شدن 

ما طبق معمول اول بسراغ مارکس ميرويم تا نشان دهيم که حملۀ آنان نتنها به لنين بلکه . تئوريشان و علت وجوديشان

. يه مارکسيسم و اين نه بعنوان اشخاص بلکه بعنوان بيان تئوريک جنبش پرولتری ميباشدهدف گرفته شده برعل

مارکس در مورد چيزهايی که در رابطۀ کارمزدی عايد انسانهای مختلف ميشود در دستنوشته های اقتصادی و فلسفی 

ای کارگر فقر و تنگدستی درست است که کار برای ثروتمندان اشيائی شگفت انگيز توليد ميکند اما بر" : ميگويد

  .کار توليد کنندۀ شعور است اما برای کارگران خرفتی و بی شعوری ببار ميآورد. ... ميآفريند

حال بايد از دوستان اکونوميست خودمان بپرسيم که آيا منظور آنان از کسب آگاهی طبقۀ کارگر در همان رابطۀ 

ه مارکس آنرا خرفتی و بيشعوری مينامد بدون اينکه به کارمزدی اش و بديل همان هستی طبقاتی اش همين است ک

  هيچ رمانتيسم کارگر کارگريی دچار شود؟

در همينجا دوباره يادآور ميشوم که برای اطالع بيشتر از . با اين مقدمه بسراغ ايرادات آقای پايدار از لنين ميرويم

ای تشکيالت کارگران انترناسيوناليست يا به بحث آگاهی طبقاتی که در اينجا بشکل خيلی فشرده آمد، به سايت رفق

  .مقالۀ من در همين خصوص مراجعه کنيد

: بر سر چه بوده آغاز ميکند آقای پايدار با ترسيم اينکه آن کشمکش اوائل قرن بيستم لنين با اکونوميستهای زمانه اش

وی ماجرا راست ترين گرايش در يک س. کشمکشی در اوايل قرن بيستم در درون جنبش کارگری روسيه رخ داد    " 

رويکردی که تمامی دار و ندار جنبش کارگری را در مبارزه برای مطالبات . درون سوسيال دموکراسی قرار داشت

بحث هائی نظير اينکه گويا کارگران فقط موضوعاتی را درک می کنند که نتايج . روزمره اقتصادی خالصه می نمود

جنبش کارگری بايد همه قوای خود را روی محور اصالحات !!! شته باشدمحسوس و مستقيم اقتصادی برايشان دا

مبارزه سياسی طبقه کارگر بايد از ملزومات تحميل همين رفرم های اقتصادی بر دولت !!! اقتصادی متمرکز سازد

  " !!! تبعيت نمايد

ميگويم خطا (ايق، مشتی خطا اين قسمت از مقالۀ ايشان را بايد بدقت مورد بررسی قرار داد، چون شامل پاره ای حق

راست " اول اينکه آن گروه مقابل مشاجرۀ لنين. ، و بخشی ديگری هم قلم گيری شده ميباشد)برای اينکه نگويم دروغ

را ميتوان بتعبيری درست خواند، اما چرا نگوييم اکونوميست بودند يعنی گروهی که به جنبش خودبخودی طبقه " بودند
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جنبش "اينکه گفته شود که آنها . گذريم چون دليلش همينطور که جلو ميرويم آشکار ميگرددسر تعظيم فرو ميآورند؟ ب

کامأل خطاست و آنها معتقد به مبارزۀ " کارگری را در مبارزه برای مطالبات روزمره اقتصادی خالصه مينمودند

مه اينکه آقای پايدار دليل اصلی اما مهمتر از ه. سياسی بودند ولی مبارزۀ اتحاديه ای را صاحب درجۀ اول ميدانستند

که لنين انرا (مشاجرۀ لنين را با اکونوميستها حذف کرده است و آنهم کم بها دادن آنها به آگاهی سوسيال دموکراسی

اين را بجز بعنوان يک قلمگيری . و نقش حزب انقالبی در اين راستاست) مترادف با آگاهی کمونيستی بکار ميبرد

 آشنايی با اين   دليل ان هم بسيار روشن است، زيرا هر خواننده ای با کمی.  ساده لوحی استتعمدی چيز ديگری ديدن

 در همين ٦ و ٥نگاه کنيد به نکات ( مباحث تشابه عجيب بحثهايی را که آقای پايدار در اين ضمينه ارائه داده و ميدهد

که آقای پايدار زياد به طبعشان سازگار نميآيد من از اين آگاهم . با موضع اکونوميستها خواهد يافت) مقالۀ مورد بحث

که اينگونه خطاب شوند، اما اوأل که به طبع اکونوميستهای زمان لنين هم نبود و خيلی از اين بابت هم به او بدوبيراه 

کلمۀ ديگری را که اينگونه بتواند بيانگر تمايالت ايشان باشد پيدا حواله دادند و در ثانی باور کنيد که هرچه سعی کردم 

  .نکردم

بيچاره آنها که فقط با کم ( آقای پايدار با يکسری تعريف و تمجيدها از لنين و بعدأ ليست کردن اشتباهات او و بلشويکها

جيدات ايشان ميگذريم زيرا عظمت از سر تم. ادامه ميدهد!) داشتن يک نفر مثل آقای پايدار انقالبی را از کف دادند

لنين بحدی هست که حتی دشمنان قسم خورده اش را نيز وادار به درج حقايقی از زندگی او ميکند چه رسد به آقای 

  .پايدار که زمانی طرفدار لنين هم بود

ن ليست کشی و اين نه بدليل آنست که اي. لنين جايز است!! مورد ليست بلند باالی اشتباهاتاما مکث کوچکی در

سزاوار پاسخ باشد، نه، زيرا اينجا نيز از يکسری شعارهای توخالی و هر کس سخنی از سر سودا گفتند خبر ديگری 

اين چند خط از اين نظر قابل توجه است که نشان ميدهد که آقای پايدار چگونه هنوز به همان مکتبخانه ای که . نيست

وفادار مانده و در واقع هنوز سخنان مرشد را ) سم باصطالح کارگریکموني(درس ضد مارکسيستيش را در آن آموخته

در تبيين کارگری  اما همين لنين در تحليل موقعيت و ظرفيت و سرشت جنبش کارگری، " او ميگويد . بلغور ميکند

ب سوسياليسم و اقتصاد سوسياليستی، در چند و چون موضوعات مربوط به نقد سوسياليستی سرمايه داری و انقال

   ." سوسياليستی پرولتاريا دارای لغزش ها و استنباطات نادرست جدی نيز بوده است

را با کمی بيشتر از دو خط توضيح نداده آنرا به همين ترتيب به حال خودش رها !! ما تا زمانی که ايشان اين لغزشها

   : او اينچنين ادعا ميکند. لنين دنبال ميکنيم!! ميکنيم و او را در ثبت اشتباهات

اين جنبش را در نهاد . لنين در پروسه اين جدال، قبل از هر چيز به سراغ طبيعت و سرشت جنبش کارگری می رود"

   ."خود و به صورت مادرزاد يک جنبش ترديونيونی و بورژوائی ارزيابی می کند

 در نوشتۀ ايشان و اين ديگر يک دروغ محض بيشتر نيست و اينرا بسادگی از روی همان نقل و قول درست خط بعد

لنين بهيچ عنوان نه از سرشت و طبيعت جنبش کارگری سخنی بميان آورده و نه آنرا بورژوايی خوانده . ميتوان ديد

ميباشد، توجه کنيد که  ترديونيونيستیآگاهی لنين بدرستی ميگويد که طبقۀ کارگر با قوای خود تنها قادر به کسب . است

ميان است و نه خود جنبش و اين آقای پايدار است که در روز روشن جای اين دو در اينجا فقط صحبت از آگاهی در 

را با هم عوض کرده تا الطائالت شماره گذاری شدۀ بعدی را بعنوان استنتاجات ايشان از کل بحث لنين بخورد 
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  .خواننده دهد

ين آورده اين نتايج داهيانه را آقای پايدار از همان نقل و قول دو خطی که از چه بايد کرد لن : ١در مورد نکتۀ 

اين استنتاجات ! اما يک لحظه صبر کنيد. استخراج نموده اند و البد منتظر کسب مدال افتخاری هم بابت آن هستند

او ادعا ميکند که . دانشور ما چرا نزد هيچکس ديگری عيان نميشوند، مگر زبانم الل از غيب به ايشان الهام ميرسد

کارگر بودن و فروشنده نيروی کار بودن نه مبنای ستيز با سرمايه داری  . " رون کشيده استاين مطلب نهفته را بي

به بيان ديگر کارگر در چهارچوب کارگر !!! بلکه بالعکس بنياد مماشات و همزيستی با نظام سرمايه داری است

ار ندارد بلکه با آن همزيست  بردگی مزدی در تعارض قرشالودهبودنش يا در اساس هستی اجتماعی و طبقاتی خود با 

  !!! و همساز است

جهت اطالع ايشان بايد اعالم کنيم که اوأل از اينچنين نتيجه گيری يی نتنها در آن دو خط کذايی و نه در چه بايد کرد و 

ی اينکه نه حتی در کل اثار لنين هيچ خبری نيست، در ثانی آقای پايدار ميخواهند در اينجا مثأل نقد به منفی کنند، يعن

کارگر بودن و فروشندۀ نيروی کار بودن مبنای ستيز با سرمايه داری است و بنياد همزيستی ) کذا(برخالف نظر لنين

اينگونه طرز تلقی . و بايد گفت که خوشا بحال لنين که اينگونه برداشتهای مکانيکی را به او نسبت نميدهند. با آن نيست

مشخصۀ فهمی بغايت اکونوميستی ) با عرض پوزش(سيستی نداشته و دقيقأ پديدهها هيچگونه مناسبتی با درک مارک

آنها را در وحدت رابطۀ متضادشان در تأثير متقابلشان و . زيرا درک مادی تاريخ قضايا را ديالکتيکی ميبيند. است

مبنای =بودنکارگر : کون و فساد و تکاملشان ارزيابی ميکند، و نه همچون درک يکطرفه و مکانيکی امثال پايدار

سرمايه و کار در وهلۀ نخست هنوز با " : مارکس در دستنوشته ها ميگويد. ناهمزيستی با آن= ستيز با سرمايه داری

سپس اگر چه از هم جدا شده و نسبت به هم بيگانه ميگردند، اما متقابأل تکامل مييابند و يکديگر را . هم وحدت دارند

 همانطور که مشاهده ميشود از منظر مارکسيسم موضوع نه بر سر جاده ."دبه عنوان وضعيتی ايجابی ارتقاء ميدهن

  .ای يکطرفه بلکه وحدت اضداد و تکاملشان در تقابلشان ميباشد

باز هم در اينجا شاهد غيبگويی و خيالبافی آقای پايدار هستيم و برای هيچکس معلوم نيست که  : ٢در مورد نکتۀ 

اما مجددأ در همان نقد به منفی خودشان کمال اختالل فکری و کج فهمی . ن کشيده اندايشان اين استنتاج را از کجا بيرو

اول از همه اينکه معلوم نيست منظور ايشان از انتظارات و اميدهای طبقۀ کارگر . موضوعات را به نمايش ميگذارند

نها مقوالتی کامأل متغيرند و چيست؟ زيرا از اين مقوله ها فقط در شرايط تاريخی مشخص ميتوان بحث کرد، چرا که آ

بسته به درجۀ آگاهی کارگران، موقعيت جغرافيايی، سطح رفاه و دموکراسی و غيره برای کارگران کشورهای 

و اينگونه مزخرف گويی را به لنين نسبت دادن واقعأ کمال بی انصافی در حق . مختلف و گاهأ مناطق مختلف متفاوتند

 نميچسبد که معتقد باشد که سرمايه داری ظرفيت ممانعت از بروز آنتاگونيسم در اين وصله هم به لنين. او ميباشد

روابط خود با جنبش کارگری را داراست، البته آقای پايدار هم به اين واقف نيستند که سرمايه تمام تالشش را در اين 

يکی از . ت ساز جلوگيری کندراه کرده و خواهد کرد که اين آنتاگونيسم را تخفيف دهد تا از بروز تصادمات سرنوش

اين روشها پر بها دادن به حرکات خودبخودی و تخطئۀ نقش حزب انقالبيست، چيزی که نقدأ خود ايشان سخنگوی آن 

  .شده اند
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اما نکته ای که در اينجا بايد تذکر داد اين است که . در اين بابت در مقدمه باندازۀ کافی بحث شد : ٣در مورد نکتۀ 

فرا رفتن کارگران از مرزهای " مثأل .  با انتشار کلمات و جمله های قصار سعی در خلط موضوع داردآقای پايدار

بايد پرسيد که منظور از اين فراروی کدام است؟ آيا اين شامل از بين بردن شالودۀ ". محافظ موجوديت سرمايه داری

. هم کرد" فيت اجتماعی جنبش واقعی آنها ظر" سرمايه داری هم ميگردد؟ درست همين پرسشها را ميتوان در مورد 

. در هر شکل اگر منظور ايشان درجۀ موفقيت و ۥبرد حرکات خودبخودی طبقۀ کارگر باشد که پاسخ لنين واضح است

اين اعتصابات بخودی خود هنوز مبارزۀ سوسيال دموکراتيک " : از زبان خودش بشنويم که در چه بايد کرد ميگويد

اما . اين عالمت بيدار شدن خصومت آشتی ناپذير کارگران و کارفرمايان بود. رديونيونی بودنبوده بلکه مبارزۀ ت

کارگران در آن موقع به تضاد آشتی ناپذيری که بين منافع آنان و تمام رژيم سياسی و اجتماعی معاصر موجود است 

  ."آگاهی نداشتند و نمی توانستند داشته باشند

پايدار از نيروی خارجی همانيست که لنين آگاهی سوسيال دموکراتيک يا سوسياليستی منظور آقای  : ۴در مورد نکتۀ 

مينامد که در همين نقل و قول باال آنرا بعنوان آگاهی به تضاد آشتی ناپذير بين منافع آنان و تمام رژيم سياسی و 

 گيری شده از درک و همانطور که در مقدمه هم ثابت شد مطلبی است نتيجه. اجتماعی معاصر تعريف ميکند

بنيانگذاران سوسياليسم علمی که خود عالرغم اينکه ريشه در حرکت تاريخی پرولتاريا يعنی زايشش و مسير زندگيش 

  ."نشو و نما يافته از تئوريهای فلسفی، تاريخی و اقتصادی است"دارد، ولی با اين حال 

 است که بانصاف ميتوان گفت که ايشان ميتوانستند اين در اين دو مورد بايد گفت که تنها جايی : ۶ و ۵در مورد نکتۀ 

نکات را از مقالۀ لنين برداشت کنند، البته با تصحيح نکاتی چند، اما همانطور که در باال نيز توضيح داديم اين نه 

ای اما در اينجا نيز بايد در طرز بيان آق. کشفيات خود لنين بلکه درک صحيح او از آموزشهای مارکسيستی ميباشد

اوأل اينکه او در نکتۀ پنجم . پايدار تصحيحاتی را داد تا اين نکاتی که او رديف کرده بتوانند به لنين نسبت داده شوند

حتمًا از نمايندگان فکری طبقات ديگر " ميخواهد اينچنين القاء نمايد که بنظر لنين کارگر، آگاهی طبقاتی را بايد 

اوأل اينکه از زمانيکه مفاد درک . ک کج فهمی تعمدی بيشتر نميتواند باشدچيزی که در بهترين حالت ي".   بياموزد 

مادی تاريخ توسط بنيانگذاران مارکسيسم اعالم گرديد، اين مفاد نه متعلق به طبقات ديگر بلکه بيان تئوريک جنبش 

." کارگر پديد آيد طبعأ ميتواند در ميان ساير طبقات نيز با تعمق در وضعيت طبقۀ "کارگری محسوب ميشوند، که 

برگرفته از ) همانطور که هر تاريخ نويس بی غرضی هم ميتواند شهادت دهد( ثانيأ لنين ميگويد که کارمايۀ اين مفاد

مگر هگل، آدام اسميت، فوئرباخ، ريکاردو، سن سيمون و . نسلهای قبل از نمايندگان فکری طبقات دارا گرفته شده اند

ی بودند؟ ولی آقای پايدار اين را کامأل وارونه کرده و ميگويد لنين معتقد بوده که آگاهی متعلق به چه گروه اجتماع..... 

طبقاتی حتمأ از نمايندگان فکری طبقات ديگر بايد آموخته شود و بدين طريق خود يک چيز را بجای موادی که برای 

  ).ت يا دروغ محض بودن اينها شک کنيم؟آيا ما حق نداربم در خطای برداش. ( تهيۀ آن بکار برده شده اند تقلب ميکند

در ضمن آقای پايدار متوجه نيست که مسئلۀ اساسی اين است که به حرکات خودبخودی جنبش سر فرود آورده نشود، 

اگر بخواهيم کلمه ای باب طبع !!( در حالی که برای بزرگان مارکسيسم اين االلسويه است که موضوع بر سر تزريق

و اين بسادگی باين دليل است که مبارزان کمونيست، مبلغان و . از درون خود جنبش بآن ميباشدآگاهی ) او بکارببريم

  .اين ما را به نکتۀ آخر ميرساند. مروجان جنبش و قلمزنان جنبش همگی بخشی از آن، و بخش آگاه آنرا تشکيل ميدهند
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توجه . شۀ قبلی و بدروغ برشتۀ تحرير درآمدهحال ديگر برای ما ثابت ميشود که اينهمه تعمدأ با نق : ٧در مورد نکتۀ 

 نه يک جنبش طبقاتی ضد سرمايه داری بلکه يک مکتب و  سوسياليسمو باالخره اينکه: " کنيد آقای پايدار مينويسد

و اين را از جمله ای از لنين ). تأکيد از من است. " (مجموعه ای از دانشها در کنار همه علوم و دانش های ديگر است

از آن تئوری های تاريخی، آموزش سوسياليسم . "  کرده که او خود در چند سطر پايين تر نقل و قول ميکنداقتباس

بازهم تأکيد از . (فلسفی و اقتصادی نشو و نما يافته است که نمايندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده اند

، بيان تئوريک )آموزش( با قلم گرفتن يک کلمه  ايدار چگونهخوانندۀ تيزبين حتمأ متوجه ميشود که آقای پ). من است

ببينيد لنين چگونه سوسياليسم را نه ! سوسياليسم را با خود جنبش سوسياليستی تعويض ميکند که به خواننده اش بگويد 

  .اما زهی خيال باطل!. يک جنبش بلکه يک دانش تلقی ميکرده است

همينقدر کافيست که بگويم که همانگونه . ن با اينچنين تقلبات ادبی بدرد بياورمديگر نميخواهم سر خواننده را بيش از اي

 .يز باارزشی برای گفتن نداردچفت چپ سرمايه در مقابل لنين هيچ که انتظار مير

 

  

  فرخی. ف

  ٢٠٠٨ژانويۀ 

  سايت آبيدر :بعمن


