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 پيشگفتار
"حكيمی درنقش  کاريکاتوريست ما رکسيسم "  

 

ازسوی دو محفل " دمکراتيکتئوری انقالب "   شهرت داشت ، پرچم نقد٣درون طيفی که به خط ، از١٣۶١ال درس

که در " محفل مسايل انقالب پرولتری"، موسوم به لی؛ اّو انقالب سوسياليستیتئوریدو محفل هوادار . برافراشته شد

 به نقد درکی که سازمان پيکار -"پيکار ٢سياسی–نقد تئوريک "  تحت عنوان۵ خصوصا جزوه شماره -جزوات خود

سازمان رزم انقالبی را به سهند و درک - نوشته متن حاضر- دومیو. ايه داده بود، پرداختمرحله انقالب ايران اراز

.نقد کشيد  

تاريخی جنبش ايران  جزء اسناد  شک بدون  آه"  محفل مسايل انقالب پرولتری "  ياد شده ی جزوهبه عبارت ديگر 

سوم مقايسه با دوران خود پيشرفته ترين ديدگاه را منعکس می ساخت ،هم اينک در سايت مو ميشود زيرا درمحسوب

نيزبرای سايت ها  ليكن تصميم داشتم نوشته متن حاضررا. ستدارد و قابل دسترسی اقرار" پيکارگر کمونيست " به 

 ، با مباحث تئوريک روزث قرارداشته مورد بحاين نوشتهسال پيش، در٢۴ که   مسايلی شدم که متوجه  ارسال نمايم 

 رفت که ديگرراين جزوه مورد نقد قرارگرفته بود، و گمان مي، ديدگاهی اکونوميستی که دچه. کامال مرتبط شده است

. ، َعَلم شده استقای حکيمیسوی آ دوباره از پرونده بحث و نقد آن کامال بسته شده باشد، اخيرًا  

 ديدگاهی که یه اين جزوه ، خود می تواند يكساناز اين گفته شود زيرا خوانندتر چيزی بيش اينجا نيازی نيست تادر 

 ؛د، ارائۀ سخن آقای  حکيمی استفقط آن چه که بايد انجام گير. يابدقای حکيمی را درمورد نقد قرارگرفته با ديدگاه آ

، می "عليه کارمزدی"کتا ب منتشره در، "، اهرم سرمايه داری  برای مهارجنبش کارگریسنديکاليسم" وی درمقاله

: نويسد  

"... سرمايه داری ايران  و رکن اساسی آن  يعنی نيروی کارارزان ... سرمايه داری ايران همان  قدربه نيروی کار 

ارزان نيازداردکه ماهی  به آب ،..."( ص ٩٧ - تاکيد از من است )؛ و همچنين  حکيمی نوشته است :" ...ويژه گی 

محتوم سرمايه داری ايران يعنی وجود استبداد واختتاق- ازجمله دراشکال سلطنتی و دينی -..."(ص ٩٧- تاکيد ازمن 

اکونوميستی  کامل جود يک خط روشن و يک رگۀ و" آنتی پايدارو حکيمی"  و کالم آخراين که، من درجزوه).ستا  

ی حکيمی چگونه قاوشته حاضرنشان  ميدهد که آل، نحا . حکيمی مورد بحث قرار داده ام ش آقايان پايدار وبينا در ر

قای آينسان ازبد ری دهد و اکونوميستی را به تمامی مفاهيم مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاريا تّسميکوشد تا اين رگۀ

! جويداو پيشیپايدارپيگيرتر جلوه کند و از  

 

 



  و يا آن که مواضعش را سوالنه پاسخ دهدحکيمی که اميد می رفت به انتقاداتی که در باب تفکر او مطرح شده بود م

انجمادب و، تعّصدلبستگی به اشتباهات.  فرو ميرود، همچنانستی پيشينهمان ورطه اکونوميکس، درعاصالح کند، ب  

او رًا سرنوشت خودخواسته و تاسف باراين که ظاهو، نمايان می شود ه گی های اصلی حکيمی، به مثابه ويژفکری

 حكيمی  حّد.غلطددر، خوش بدرخشد، سپس به سراشيبی افول کوتاه ازجنبش،ازلحاظیطعی مقاين است که فقط در

.بيشترازاين نبود   

، حکيمی را ف اما به ناچاريابد، با تاّس به همان تدريج آه آگاهی رشد می پذيرد و نيروی  جنبشی تازه ای می ليكن

به عبارتی وبدينسان حکيمی و همفکرانش، هم . ودکنارميزند تا پرتوان ترازپيش، مسيرخود را بگشايد وبه پيش بر

 تر از، بيشروزجب آورنخواهد بود اگرهرلذا تع. ميشوند می تابند، جلوه گربرن نی که هيچ گونه انتقادی راکساچون 

تدريجی ، سير پيشرفت ه دردناکی را تجربه نمايند که برطبق آنبيابند و معادل  رونق تربازارشان رابی، روز پيش

اآه بهرحال پيشرفت قابل چر اما ازحّق نبايدگذشت،.ر ايشانبرابر شده است با روند منزوی شدن تفک ،جنبشآگاهی 

ر آا تشكل ضد "وهله اول مرهون ايده نوظهورسال گذشته به آن نائل شده است در مالحظه ای آه آگاهی جنبش طی

مزدی" بوده است،بدينسان آه اين امكان رافراهم ساخت تا از رهگذرنقدآن  مارآسيسم را درايران  وضوح بخشيم، 

! ميفشاريم دست آقايان پايدارو حكيمی رابه گرمی  و ما قدردانيمازاين نظر. آن برخيزيموبه دفاع ازگسترش دهيم 

ص شده مشخ(*) شود که باعالمت افزوده مي، نده تعدادی زير نويس برمتن اصلیسوی نگارالزم به ذکراست که از

.است  

 کاوه ياوری
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د و بود انتقاداتی درباره ديد اين سازمان نسبت به مقوله ی فوق سو"  ک .م. ا" خطاب به  چندی پيش طی نامه ای که

افت نشد خی دريپاس" ک .م .ا" جانب خود که با اين که ازنوشتيم  دوران امپرياليسم رابطه دموکراسی و فوق سود در

عين ته ما برايمان فرستاده است که درنامه ای درباره نوش " رزم آور " بنام "  ک .ط .ا .ب.ا. ر. س" رفقای يکی از

 یانحراف درک ست درباره درکی که ازامپرياليسم داريم، ليکن نمايشگرنوشته ما انکه حاوی انتقادی بجا ودرست ازاي

ما قبال انتقادی را که به نوشته خود ما . ی با مقوله فوق سود و امپرياليسم است مورد رابطه دموکراسخود نويسنده در

 يعنی رابطه دموکراسی و   و سپس به بخش دوممشخص می سازی" رزم آور  " وارد است با ذکر عباراتی از رفيق

.امپرياليسم می پردازيم   

 
وله امپرياليسمديد انحرافی  ما از مق" :  ک .م .ا "فوق سود و انتقاد ما از   

 
 يک کاالی ارزان می را به مثابه ن نيروی کار چون ايرا سرمايه داری تحت سلطه ای " می گويد که  " ک . م . ا "

بسوی سوسياليسم شماره" رچيده شودمطالبا ت ما اعالم ميکند که اين خوان يغما بايد ب و(*)خواهد و باز توليد ميکند   

می داند اشاره ای است ) ١(} ؟{ فوق سود صدا قطع عملی رابطه توليد ن همه سر وآن چه که سهند با آ. ١٣ صفحه   



در صورتی که فوق سود نه تنها از طريق رابطه  سرمايه با نيروی کار ارزان " برچيده شدن خوان يغما " به همين  

رمايه پايين تراست و تر حاصل ميشود بلکه همچنين از سرمايه گذاری در رشته هايی از توليد که ترکيب ارگانيک س

 سرمايه بيشتراست و همچنين درآن هايی که  سرمايه و لذا سرعت واگرد-يا رشته هايی که زمان توليد و َدَوران کاال

کسب به سرمايه عظيم و هنگفت امر انحصار عرصه توليد و لذا تعيين قميت های انحصاري ميّسر است به علت نياز

 متفاوت کسب فوق سود موضوع بحث اين نوشته صورشرحتوضيح ون جا که آاز. فوق سود توسط سرمايه وجودارد

 دوران سرمايه داری ماايی وپراکنده در، استثنطورگذراشود که کسب فوق سود به کفايت مياين نکت نيست فقط به ذکر

 حفظ فوق سود دهدبت آزاد تميزمی سرمايه داری رقا امپرياليسم هم وجود داشته است، آن چه که امپرياليسم را ازقبل

  دراين ميّسرنميشود مگر ازطريق انحصاری آردن موقعيت هايی. آن ازحالت تصادف به ضرورت استودرآوردن 

.نحصار آخرين کالم امپرياليسم استاز همين جاست که لنين معتقد است ا. سازدرميآه آسب فوق سود را ميّس توليد  

 تا زمانی که توليد در رابطه با سرمايه متمرکز انحصاری وجود دارد يعنی تا زمانی که اضافه محصول بهر طريقی 

شود اين اضافه محصول شکل  بوط  مر-  انحصاری هستند  نيروی که دارای ازآن نظر-باانحصارات سرمايه داری 

.  تقسيم ميشود- سودی که زيرنرخ متوسط سود است-"تحت سود" سود را بخود گرفته وبه فوق سود واگربتوان گفت

نيروی کار  طريق از )  سرمايه داری توليد شده باشد شيوه توليد يعنی اضافه محصولی که تحت( ضافه ارزشخواه ا

. (**)                                                                                           ارزانتر و يا گرانتر توليد شده باشد  

تجزيه و  که نيازمند  درونی امپرياليسم  درک روابط  محسوس را ميبيند و ازواقعيت، طهواقعيت بالواس" ک . م .ا "

فتاده ترين و قادر به درک پيش پا ا فقط  "  ک . م .ا " ديد تنگ و محدود. اصراستتحليل واقعيات بالواسطه هستند ق

 اين درک .ر ارزان ميداندی کارا نيرو"  توليد فوق سود" ساسا " ک . م .ا ". فوق سود استواضح ترين شکل پديدۀ

نظريه مارکسيست لنينيستی فوق سود که انحصار را اساس فوق سود در اساس ازمقوله فوق سود عاميانه و مبتذل از

.                                                                                    امپرياليستی ميداند متفاوت است   

: نوشته سابق خود چه درکی از اين مقوله داشتيم راما ما د  و  

را  کار نيروی چون ايران  کشور تحت سلطه ای شما  معتقديد سرمايه داری " گفته بوديم"  ك . م . ا "خطاب به   ما

ا اعالم می کند اين خوان يغم) يعنی شما( توليد می کند و مطالبات حداقل ما  خواهد و بازبمثابه يک کاالی ارزان می

دايره سرمايه ه  مستقل از سرماي وجود  که شما به  آنجا از . ١٣صفحه ٢سم شماره بسوی سوسيالي. بايد برچيده شود

" خوان يغمای" آن است که نه تنها  خواست مذکورجهانی و به عبارت ديگر سرمايه ملی اعتقاد نداريد نتيجه منطقی

اين همان شود  و مي  برچيده  کلیه به  طور سرماي حال بساط  همان شود  بلکه  درمي چيده  سرمايه امپرياليستی بر

"  .   ام ک" نوشته ما خطاب به ۴صفحه " سوسياليسم است   

خواهان سوسياليسم " ک. م.ا"؟ آيا براستیه استبرچيده شدن بساط سرماي" ک. م.ا" خواست آيا براستی نتيجه منطقی

مبنی بر طرح " ک. م.ا" چنين نيست ، با اجرای خواست های حداقل است ليکن از آوردن نام آن دوری می کند ؟ ابدًا

 نيروی  کارگران در امر انباشت سرمايه ، يعنی در واقع گران تر شدن" دخالت کردن و به شدت هم دخالت کردن " 

نابود نمی    هم- يعنی سرمايه انحصاری - بلکه حتی امپرياليسم  نمی شود کار آارگران ايرانی نه تنها سرمايه نابود 

گردد و ّشق اخير يعنی نابود کردن سرمايه داری انحصاری امپرياليستی از طريق اقدامات دموکراتيک همان توّهمی 

فقط  امپرياليسم  ، "ک. م.ا " خواست   اين تحقق با . بدان  دچارند"  رزم آور" ق  رفي و هم"  ک. م.ا "که هم  است 



انحصار خودرا بر نيروی کار ارزان کارگران ايرانی از دست داده است و لذا يکی  از عرصه های کسب فوق سود 

فريب اين تز عاميانه را خورديم که گويا اساس فوق " ک . م. ا" نوشته خود خطاب به ما در. را از دست داده است   

. دهد و نه انحصارسود را نيروی کار ارزان تشکيل می  

ن اين دقيقًا بدان علّت است که رفقا هم چني" رستی متذکر می شود که به د" رزم آور " رفيق ن سبب است که به همي  

شرايط امپرياليستی " توليد ميکند و چنانچه وباز" دشرايط امپرياليستی تولي"  درمی آنند که کل سرمايه اجتماعیفکر

و نيز به همين " ر رزم آو. "  نامه ۶ص ". از ميان برچيده شود ، بساط سرمايه بطور کلی هم برچيده ميشود" توليد

دليل است که می نويسد" درک خودرفقا هم ازمساله وابستگی تفاوتی با درک " ا. م. ک" ندارد و همين امرهم باعث 

.همان نامه" ده استگردي" ک. م.ا "برخورد به مواضع شان دردرگميسر  

داده است  قراری اروپای غربیاوج آمال و آرزوهای خود را شرايطی مانند انگلستان و کشورها" ک . م.ا" درواقع 

امپرياليسم را " خوان يغمای "  ايران قادر است  ای در شرايط" دموکراسی " ايجاد چنان  است که گويا ن پندارو بدي

 است که رفيق  اين پنداری.  ممانعت به عمل آورداستثمار کارگران ايران به نفع انحصارات امپرياليستیده و ازبرچي

دارد و بدين لحاظ ، با اين که ما در نامه خود خطاب بهز باوراست ني"  ک.ط.ا.ب.ا.ر.ُس  "ار که هواد" رزم آور"   

. می پردازيم" رزم آور " به انحرافی بودن اين تز اشاره کرده ايم به نقد نظر رفيق " ا م ک "   

 
"زم آورر" ديد انحرافی رفيق . دموکراسی و امپرياليسم                                      

 
آيا درجامعه سرمايه داری : ث درباره آن می پردازيمسوالی را مطرح می کنيم و به بحبرای روشن شدن مساله بدوًا 

 اعم از -مايه يافته  باشد  دموکراسی  قادر است از رشد سرن يافته باشد و يا  اين که سلطه انحصارات انجام ، اعم  از

سر اين خود  از پيش  پيداست  که بحث  بر  البته ؟ ی  و مطلقاً  جلوگيری  کند به کّل-یغير انحصار يا انحصاری  و 

دمکراسی در اين جمهوری، دمکراسی ) ٢(است " ک . م. ا" مورد ادعای " جمهوری دمکراتيک "  در  دموکراسی

" ک. م. ا" زيرا . بوده است " ک. م. ا" از کمتر" رزم آور" دراين مورد دقّت رفيق . ای است ماهيتًا سرمايه داری 

. آنرا مسکوت گذاشته است" رزم آور" خود به اين امر اعتراف کرده است و   

ه  و قوانين عملکرد سرماي  امپرياليسم واقعی ماهيت به گمان من رفقا درک صحيحی  از  " :می نويسد " رزم آور" 

رقابت ( يک  کالس  و سرمايه داری انحصاری  تفاوت بين سرمايه داری هاست کانحصاری ندارند و به همين خاطر 

اليگارشی ( سرمايه انحصاری به طريق اولی نيازو رقابت آزاد را درک نکرده اند و يعنی تفاوت ميان انحصار) آزاد

."رزم آور"  نامه ٢ص ". نيافته انددر )  هر نوعاز(  را به لغو و امحاء دمکراسی )مالی  

 امپرياليسم و "رفقا مينويسند: " وی ادامه می دهد.  نايل شده استن درکیالبد می پرسيم چگونه نويسنده به چني و ما

بود مانع ، حتی دموکراتيک ترين قوانين قادر نخواهد سرمايه انحصاری درشرايط دموکراتيک ازرشد نخواهد ايستاد

اسی  برای ر، دموکشورهای  تحت  سلطه  شود چرا که  جوهر دموکراسی  بورژوايیکرشد  اين  سرمايه  حتّی در 

". رزم آور"  نامه ١ص "  کاال است و اين خود پيش شرط سرمايه حّتی از نوع انحصاری آن است  فروشندگان  

برای روشنترشدن مبحث، . زماهيت  واقعی امپرياليسم ميداندا  درک ما   دليل عدم  فوق را عبارات" رزم آور "پس 

در اين . باب رابطه امپرياليسم و دموکراسی است نقل می کنيم را که در" رزم آور " نامه رفيق ترين بخش ازواضح 

امپرياليسم از لحاظ سياسی  :"می نويسد " رزم آور." با ما هويدا می شود " رزم آور " قسمت از نامه، جوهر مقابله 



ره به اين مطلب رفقا با اين که خود اشا) ...نقل به معنی از امپرياليسم ( به معنای ديکتاتوری و قهر و ارتجاع است 

 در مورد علت اين گرايش  معذالک...." درست است که امپرياليسم گرايش  به ديکتاتوری دارد " دارند و مينويسند 

ولی اين نيز درست است که امپرياليسم و سرمايه "... فاصله به دنبال آن مينويسندو بال! امپرياليسم سکو ت می کنند

کجا نشان (که چنين درکی همانطور که نشان داديم ..."  خود نخواهد ايستادانحصاری در شرايط دمکراتيک از رشد

".  امپرياليسم و سرمايه داری انحصاری است " لنينی " مغاير با درک ) دادند که ما نديديم   

عليرغم مکراسی با رشد سرمايه انحصاری درتضاد است، پس خالصه می کنيم ، ما اعتقاد داريم که عليرغم اينکه د

" ) ک. م. ا"  نامه ما خطاب به ٢ص " ( سرمايه انحصاری در شرايط ديکتاتوری آسانتر رشد خواهد کرد" نکه اي

اما سرمايه انحصاری در شرايط دموکراتيک نيز به حيات و رشد خود ادامه می دهد و اين واقعيات پايه ی " گرايش 

 روبنای سياسی سرمايه داری انحصاری به ويژه " بالعکس معتقد است" رزم آور." امپرياليسم به ديکتاتوری است" 

 در جوامع تحت سلطه ی انحصارات امپرياليستی چيزی جز ديکتاتوری و قهرو ارتجاع نمی تواند باشد "( ص ١ 

. درا لنينی ميداند و ديد مارا غيرلنيتی و جالب اين است که اين دي)(***)  تاکيدها از ما است -به ما" رزم آور" نامه 

ازآن نام ميبرد آيست ولی ما درميان نوشته های شخصی " رزم آور "آه )البته با گيومه" ( لنين"  نفهميديم اين ما که

" رزم آور" رفيق " لنينی"  که اين لنين دومی هم درکی مغايربا درک پيداآرديمرساله ای) البته بدون گيومه(بنام لنين

مارکسيسم و درباره اکونوميسم کاريکاتوری از" ه ای است بنام الرس. داز امپرياليسم و سرمايه داری انحصاری دار

هم " رزم آور " وی با انتقاداتی وارد می کند که " کيوسکی " ؛ در اين رساله لنين به شخصی به نام " امپرياليستی 

جنبش چپ ايران رفوق مرتبًا درساله عباراتی از.  با گيومه دشته اند "لنينی"  ازمقوله امپرياليسم درک دوعقيده و هر

مورد نقل قول قرارميگيرد ولی محض نمونه حتی يک نفر ميل نداشته است که شيره و جوهر مبحث لنين و کيوسکی 

                 .                   را که منجر به اين شده که لنين، کيوسکی را کاريکاتوريست مارکسيسم بداند بيان دارد

در . م سخن گفتن از دمکراسی بی معناستامپرياليس وجود   معتقد است در شرايط کيوسکی: جريان از اين قراراست

ساخت اقتصادی جامعه حاکم باشد دموکراسی و بالطبع حق ملل در تعيين سرنوشت خويش شرايطی که امپرياليسم بر

) ٣"(تحقق يافتنی"  دمکراسی کامال هم شرايط سلطه اقتصادی امپرياليسملنين پاسخ ميگويد که در. ير استتحقق ناپذ

  واقعی و  کامال تضاد اين . است و تضاد دمکراسی با امپرياليسم تضاد زير بنای اقتصادی با روبنای سياسی است 

"  رزم آور"دمکراسی نباشيد حاال" سلطه ی"اگرکيوسکی می گفت دردوران امپرياليسم بفکر . است" تحقق يافتنی" 

دمکراتيک، امپرياليسم به  شرايط  گذاشته و می گويند هنگام ه را کارواغلب چپ های ايران روی ديگرهمان صفح

فکر سلطه نباشد. هردو قايل به وجود چنين تضادی درعين وحدت نيستند. در واقع هر دو به واقعی  بودن اين تضاد 

                       .                 دو قطب متضاد واقعی است و الغيرشرايط وحدت اعتقاد ندارند زيرا تضاد تنها در

)  تحليل اقتصادی چيست؟- ٣فصل ( رساله مذکور لنين در                                                                   

اگر :" چنين می نويسد  می پردازد  حق تعيين آزادانه سرنوشت " امکان تحقق يافتن " هنگامی که به مباحثه درباره 

ی شود که تحقق يافتن مزبور باعث مشکالت سياسی خواهد شد يا بدون يک سری انقالب ميّسر نخواهد گمان برده م  

بود ، در اين صورت همه خواسته های دمکراتيک " تحق نيافتنی " می باشند " کاريکاتوری از مارکسيسم ص ٣۴ 

 همه ی خواستهای" همچون " رنوشت نه سحق تعيين آزادا " ديده ميشودآه  دراينجا.  تاکيدازما است-ترجمه مهرداد

همه " در واقع بحث درباره "  سرنوشت   تعيين آزادانه حق" آلّيات بحث درباره  درنظرگرفته شده و " دموآراتيك

"لنينی" پردازيم تابه درکمي" رزم آور"؛ اکنون به مقايسه ای ساده بين کيوسکی و است" خواست های دمکراتيک  



.                                                                         اليسم و ديکتاتوری پی ببريمباب امپري هر دو آقايان در

" امپرياليسم "  مقوله اجتماعی تضاد منطقی موجود ميان دوما دقيقا از"...  نويسدکيوسکی می: لنين چنين می نويسد  

ارزش " کامال همانند تضاد موجود ميان دومقوله ديگره تضادی ک. سخن می گوييم " تعيين آزادانه سرنوست ملل "و

واقعی کار" و" توليد کااليی" منطقی ميباشد. امپرياليسم تعيين سرنوشت ملل را نفی ميکند وهيچ چشم بند حق بازی 

هم نميتواند تعيين آزادانه سرنوشت ملل را با امپرياليسم آشتی بدهد" همان کتاب ص ٢۵.                                   

 چنين  اتخاذ"  :زند ميگويدهنگامی که درباب رابطه تاکتيک های دمکراتيک وامپرياليسم حرف مي" رزم آور"و اما 

رفرم در جامعه و باالبردن نسبی سطح معيشت توده ها ورژوازی مستلزم يک سری اصالحات وتاکتيکی از جانب ب

و ايجاد رفاه نسبی برای آن ها ميباشد و اين چيزيست که به هيچ وجه خوشايند انحصارات امپرياليستی  نبوده و فوق 

سود مطلوب آنها را تامين نخواهد کرد" ( ص ٣ نامه رزم آور).                                                                

ته اند خط کشيده ايم تا تشابه شازسوی د يگرنو" رزم آور" از يکسو و" کيوسکی " دوجمله مشابهی که ما تعّمدًا زير

تضادی که  !! تضادی که با وحدت قرين نيست ؟( تضاد  هردوی آقايان را درباره امردو نظريه و تاکيد يکجانبه

             .         مساله دارنداز" لنينی" هردوی آقايان درکی. سی وامپرياليسم بارزترگرددبين دموکرا) وجود ندارد

اکنون به اين نقل قول از کيوسکی توجه کنيد: " حق رای همگانی ، روز کارهشت ساعته و حتّی جمهوری منطقاً با 

و اين باعث می شود که تحقق يافتن آن فوق (!!) چه بعيد است به آن لبخند بزنندامپرياليسم سازگارمی باشند البته اگر

            .                         لنين است از !" تحسين "  و عاليم تعجب و ٣١همان کتا ب ص" . العاده دشوار شود

اين چيزی استو" است" رزم آو"بسيارشبيه اين جمله " امپرياليسم لبخند نمی زندجمهوری به "اين جمله کيوسکی   

اگرمرحوم کيوسکی هم اکنون زنده بود ). ۴" (که به هيچ وجه خوشايند انحصارات امپرياليستي نيست) دمکراسی ( 

" امپرياليسم ، سرمايه انحصاری در شرايط دمکراتيک از رشد خود نخواهد ايستاد" عقيده ما مبنی بر اينکه حتمًا با 

بايد توجه داشته باشيم حتی کيوسکی هم . بخشيده است" رزم آور"ولی فعال که سنگر خودرابه رفيق مخالفت ميکرد 

از رزم آور پبشرفته تر است ؛ کيوسکی جمهوری را منطقًا ، با امپرياليسم  سازگار می بيند  ولی از اين جلوتر نمی 

 گذاشتهراخی بوده است که اپورتونيسم بازاين سوآيد واين تضاد را درحيطه منطق پرفسورمآبانه خود پذيرفته است و 

 و  کرده است اين سوراخ را هم مسدود" رز آور " کند و می بينيم که " آشتی "  است تا شايد از آن راه با مارکسيسم 

وقتی قرار باشد ايده های اپورتونيستی از دستهای دوم و سوم به . وی قبل از کيوسکی متوقف شده است " پيشرفت " 

.                                                                                   دست مشتری برسد اين اشکاالت هم پيش می آيد

با ١٩٨١" رزم انقالبی " هوادار " رزم آور" و ١٩١۶اکونوميست امپرياليستی کيوسکی می بينيم که هردوی آقايان، 

واقعی " را به عدم درک ماهيت  خود سرو صد راه انداخته اند و مخالفين خود" کشف عظيم " چه طمطراقی بر سر 

. متهم می کنندامپرياليسم"   

دو به اين واقعيت پيش پا افتادهاين آقايان هر.   فراموش شده است سال موضوع۶۵رزم آورتصور کرده است پس از  

 چه -" رزم آور"  و به ويژه -اما آنها .  دارد دمکراسی تضاد با   می ورزند که امپرياليسم  روشن تاکيدوز  و مثل ر

ند کيوسکی تصور ميک.  الجمع  مانعة دو پديده ی  آنها تصور ميکنند که دو پديده متضاد يعنی . درکی از تضاد دارند

تصور می کند چو ن دموکراسی " رزم آور" و  چون امپرياليسم وارد شد دموکراسی را بايد از بين رفته قلمداد کرد

 جلب  آورديم" رزم آور" باز هم توجه را به نقل قولی که از . ( وارد شد ، امپرياليسم را بايد از بين رفته قلمداد کرد



ميکنيم که معتقد است :" روبنای سياسی سرمايه داری انحصاری چيزی جز ديکتاتوری و قهر و ارتجاع نمی تواند 

 باشد ." ص ١نامه رزم آور- تاآيدازما است). 

خوشايند امپرياليسم  دمکراسی " ما برای روشن شدن نوع تضادی که بين امپرياليسم و دمکراسی هست می پرسيم 

جمهوری به امپرياليسم :" ح شده است ، بدين ترتيب توسط لنين طر  مساله قبالً  يعنی چه ؟ خوشبختانه اين" نيست 

 است که جامعه سرمايه جمهوری يکی از اشکال ممکن روساخت سياسی. يعنی چه و چرا نمی زند" لبخند نمی زند

گفتن اينکه جمهوری به امپرياليسم .  اين دمکراتيک ترين شکل ممکن استشرايط کنونیداری را دربرمی گيرد، در

احتمال زيادی دارد . مثل اين می ماند که گفته شود ميان امپرياليسم و دمکراسی تضاد وجوددارد "  دلبخند نمی زن" 

 حال اين نتيجه گيری آنقدرليکن درهر" عيد باشد که لبخند بزندب"  حتی و" لبخند نزند" ری ما به کيوسکیکه نتيجه گي

، تضاد ميان اقتصاد سرمايه داری ياليسم و جمهوریتضاد ميان امپر " گويدلنين در ادامه می ". هاهم نادرست نيست

کامل متاّخر( دقيق تر: سرمايه داری انحصاری ) و دمکراسی سياسی بطور کلی می باشد " ص ٣٣ رساله 

...کاريکاتوری   

 نظرمارکسيسم ازپديده ها ی متضاد است که وحدتتضاد و واقعی بودن  همينکه اتفاقا نکرده است  درک" رزم آو"

 رکن اساسی حرکت  و تکامل را تشکيل ميدهد. تضاد دمکراسی با امپرياليسم  به هيچ وجه نشانگر آن نيست که تنها 

روبنای سياسی ممکن برای امپرياليسم ديکتاتوری و خفقان است بلکه بدين معنا است که سرمايه داری انحصاری در 

شرايط ديکتاتوری آسانتر رشد می کند و از نظر سياسی با آن منطبق است.  لنين مينويسد : "جمهوری دمکراتيک " 

 اين تضادی استثروتمند و فقيررا دريک زمينه در نظرميگيرد و" رسمًا "با سرمايه داری تضاد دارد زيرا " منطقًا 

اين تضاد  ميدهد ، وهمين تضاد جمهوری  را درمقابل امپرياليسم  قرار.   سياسی و روساخت اقتصادی   ميان رژيم 

اد ، تحقق يافتن همه ی  آزادی  های سياسی را  يا حاد شده است چرا که جانشين شدن انحصار بجای رقابت آز تعميق

) .                                                                             ٣۵رساله ص همان ( می کند " دشوار تر " بازهم 

نوع سم بلکه با هرکلی نه فقط با امپريالي بطوريعنی دمکراسی" هر نوع  ازدمکراسی" می بينيم که بقول لنين تضاد 

کند به ما انتقاد مي" رزم آور ".دتر شده استزمان امپرياليسم شدين تضاد دراز سرمايه داری است با اين تفاوت که اي

که "درک رفقا اين است که درجامعه تحت سلطه هم امکان اين وجود دارد که بورژوازی  حاکم تن به شرايط سياسی 

وجود دارد بدهد و فعاليت سنديکايی ، اتحاديه ای و حزبی را  ...ثال در انگلستان ، فرانسه ، وای مانند شرايطی که م

د ازما است؛  تاکي٣ص "رزم آور نامه "ن کند را هم تامي ...ان ، اعتصابات وبگذارد وآزادی مطبوعات ، بي" آزاد " 

 " رزم آور" امکان اين وضعيت را مردود می شمارد. 

تعيين سرنوشت خويش يک خواست حق ملل در.  دهدمی کند امپرياليسم به هيچ خواست دمکراتيکی تن نمیاو تصور

است و " تحقق يافتنی " الحاق اقتصادی بدون الحاق سياسی کامال : "سد دمکراتيک است ، لنين در اين مورد می نوي

اقع  پيوسته ميخوانيد که برای مثال آرژانتين در و  مقاالت مربوط به امپرياليسمشما در. پيوسته هم چنين پيش می آيد   

انگلستان است و غيره و اين دقيقا وابستگی اقتصادی " تيول" انگلستان است و يا بلژيک در واقع " مستعمره تجاری"

، زمين ها و غيره  معادن آهن،انحصاری کردن راه هاید و، مقروض بودن به انگلستان و خريس به بانک های انگلي

انگلستان از نظر اقتصادی در می " ملحقات " توسط انگلستان است و همه اين ها کشورهای مزبوررا  به صورت 

   .                                            ٣١همان رساله ص" آورد بدون اينکه به استقالل سياسی شان تجاوزی بشود 

" ه در عمل دمکراسی آشتی ميدهد ؟ به وسيله تحقق غير مستقيم اقتدار کامل سرماي را با چگونه سرمايه داری خود" 



س وملک هد که سرنگونی حکومت های مطلقه ملک ادريدمصر نشان مي و رنمونه های الجزاي. ٣۵همان رساله ص 

د درنظرگرفته  باياين دمکراسی نسبت به حکومت های مطلقه قبلی( ايجاد حکومت های بورژوا دمکراتيک فاروق و

نه تنها بساط سرمايه داری انحصاری را بر هم نريخت بلکه باالخص در مورد مصر باعث تسريع رشد آن شد ) شود

 پای سرمايه داری شامل حال نوع انحصاری سرمايه هم می ازچرا که برداشتن بند حکومت فئودالی اشرافی سلطنتی

. شود  

و اين را با استناد به نظر ما درباره ( رابطه اقتصاد و سياست نداريم ازميکند ما درک صحيحی نکه رزم آورتصوراي

سياست فشرده اقتصاد است " بدان جهت است که تصور ميکند اين نظريه که ) رابطه امپرياليسم و دمکراسی ميگويد

در واقع " رزم آور"نظراما اوال .  آوردبنا به ارمغان میربرای وی تمام نظريه مارکسيستی را در باره روبنا و زي" 

جوهر يک تحليل عميق  بر اين است که سياست همان اقتصاد است و نه فشرده آن و ثانيا اصل مارکسيستی فوق تنها 

اين تنها تعريفی است از رابطه سياست و اقتصاد،  اما مارکسيسم . است که بدون آن تحليل ، اين جوهر بی معناا ست 

 و لعاب  که رنگ تنها مّالنقتی های عقب افتاده و مبتذل . شرح و بسط است مکتب تعاريف نيست ، مکتب توضيح و 

" سياست فشرده اقتصاد است " به درک معنای واقعی کنند و قادرميف دلخوش بخود زده اند به تعاري" مارکسيستی" 

                            :               اما اين رابطه در مورد سرمايه داری آزاد و انحصاری چگونه است .  باشندنمی

 بنای تمام روبناهایرروابط و مناسبات توليد را بوجود ميآورد که اين دومی زي ازرشد نيروهای موّلده شکلی ازحّدی

 برای رشد نيروهای یبند د وبه قي توليد  مناسبات  که  هنگامی  تا . شودجامعه ميک در سياسی، فرهنگی، ايديولوژي

د است در جهت بجای خود باقی است و روبنای سياسی ای که حافظ آن مناسبات تولين مناسبات ايجامعه نباشد  مولده

 پا به ميدان  "دمکراسی"   و "برابری"و " آزادی" سرمايه داری با شعار . کنداين مناسبات عمل ميبسط و گسترش 

قتصادی اين دمکراسی  بوجود مبنای ا.  دارد معنای بخصوصییخنظر تارياز " کلی بطوردمکراسی. " نهادسياست

 بودن فروشندگان  بود که بر مايملک خود اختيار تام داشتند و در واقعيت چيزی نبود جز آزاد" انسان هايی " آوردن 

طبيعتًا استثمار کارگران وآزادی توليد کنندگان بالفصل در فروش . نيروی کار  خريده داردرکاال و آزاد بودن سرماي

. ار خودنيروی ک  

                         .                    کلی بود يا نه  بطورهمان دمکراسی) ۵(ا آيا اين آزاديخواهی، اين ليبراليسم ام

.        بود" دمکراسی بطور کلی" هنگامی که مبارزه بورژوازی با اشراف فئودال در جريان بود اين همان ، دربلی

 دولت و -لنين  ( " بشناسد تبرسمي ت اکثريت را بر اقلي که حکومت  ی دولت  يعنی  دمکراسی"  دمکراسی چيست ؟

انقالب) هرگاه دولت خود را موظف به تامين آزادی انجمن ها، بيان، مطبوعات وغيره بداند واين امررا درقبال همه 

شهروندان  بالاستثناء  انجام دهد اين اوج  دمکراسی  بورژوازی - جمهوری دمکراتيک - و" دمکراسی  بطورکلی" 

  کاربتوانند نيروی  جمع شوند تا شايد  اتحاديه هايی توانند درمي طبيعی است که تحت چنين شرايطی کارگران . است

 اديه هايی جمع ميشوند تا کارگراناتحيه داران نيز دررابه بهايی تاحد ممکن گرانتر بفروش برسانند والبته سرما خود

 فروش که اين خريدو" آزادند"دو طرف درچنين حالتی هر. د درآورندخوه استثماررا تا حد ممکن به بهايی نازل ترب

در هنگام مبارزه بورژوازی با اشراف فئودال اکثريت اهالی عليه قوانين ارتجاعی فئودالی ! بدهند يا ندهندرا انجام 

 فئودالی به صنف ص جامعهقوانين پدر ساالرانه خا که رعيت هارا به زمين دوخته بود و شاگردان و اصناف را با 

واقع خواست اکثريت اهالی اعم از توده های حاکميت بورژوازی برفئودالها در. زه می کردند، مباروابسته کرده بود

 بودند ولذا برخاسته  اشرافی  و دولت   فئودالی نسق جامعه که برعليه نظم و  ليبرالهايی بود يا بورژوا زحمتکش و



اين مبارزه رهبری بورژوازی را اکثريت اهالی در. بود با ديکتاتوری اشرافيت فئودالمبارزه دمکراسی بورژوايی 

                              .                            پذيرفته بودند  زيرا منافع اکثريت اهالی جامعه از نوع بورژوايی بود

را درقوانين دولتی نمی يابد خود  مفهوم  معنا و دی آزا .بوده است  يک توهم  هميشه و است   يک توهم  ليبراليسم  

از اين طريق و فروش و تشکيل اتحاديه و  بودن آنها برای خريد"  آزاد "بودن شهروندان درمقابل دولت، "مساوی"

            .                                 آن فقر و تنگدستی نابود شده باشد، يک توهم ليبرالی استايجاد جامعه ی که در

در دوران انحصارات   اما   است بوده  دارای عنصر انقالبی  فئوداليسم مبارزه عليه تاريخی در اما اين توهم ازنظر  

 انحصاراتچرا؟ چون دردوران امپرياليسم،. تاريخی ضد انقالبی ميشودستی همين توهم تبد يل به يک عنصرياليامپر

 امپرياليستی- حتی با وجود قانون آزادی انجمن هاو تشکلها - سلطه خودرا برهر اتحاديه کارگری تقريبا بطور کامل 

طريق آنها به برنامه ريزی خريد تبديل نموده اند که از ی کاريابی به بنگاهها را تقريبًا  و اتحاديه ها تحميل کرده اند 

 توسط انحصارات سرمايه  عاتو مطبوعات کليه مطبو" آزادی بيان " نيروی کار برای خود می پردازند و با وجود 

وی مالی خود درمقابل نير  تمّسک به   با سرمايه داری. ست و به خدمت سرمايه در آمده استخريداری شده ا داری 

چنين در. همه گونه آزاديهای دمکراتيک است  اين عليرغم  اقتصادی کارگران مقاومت ميکند وگونه تشکل صرفًاهر

و تبديل شدن به " مادی انقالبیعنصر" بوژوايی به سوی خالی شدن ازهرگونه" اهیخوآزادي" حالتی توهم ليبرالی و 

" توهمی ناب" ميل ميکند و اين از نظر سياسی همان گرايش امپرباليسم به ديکتاتوری و قهر وارتجاع سياسی است. 

خلق "  يک حرکت هدمکراسی به ديکتاتوری يک پروسه تاريخی است نجريان پيوسته است که تکوين آن ازاين يک 

 فقط در کشورهای تحت سلطه بلکه در خود کشورهای متروپل نيز اين گرايش به ديکتاتوری نه . "الساعه متافزيکی

. وجود دارد  

کراتيک دم" نابودی امپرياليسم بوسيله فعاليت های اتحاديه ای کارگران تحت شرايط درچنين حالتی صحبت کردن از

  ليبرالی است بلکه اعتقاد به توهم   يک  تنها نه"  خوشايند امپرياليسم نيست " "م آوررز"که به عقيده  و شرايطی " 

طريق همان فعاليت های اتحاديه ای و حرکات از) سم سرمايه داری انحصاری است امپريالي(  سرمايه داری  نابودی

و هم" ک . م. ا "يستی است که هم همان اکونوميسم امپريال کاست و دقيقاً  و کارگران و اين بدون کم  خود بخودی   

.                                                             گرفتار آن هستند" کیکيوس " وهم " رزم آور"  

مخالف ما . ابدًا چنين نيست. کارگران هستيم اتحاديه ای  آيد که ما مخالف فعاليت های  ممکن است اين تصور پيش  

يه ای، طريق سيا ست های اتحاداز" دمکراتيک "درشرايط    قادرند که گويا هستيم  به اين   کردن کارگران متوهم 

" چه بايدکرد"ام مبارزات خود بخودی طبقه کارگربخصوص پس ازنوشته لنين موسوم به مق. امپرياليسم را نابود کنند

سالهاست که شناخته شده است. اين مبارزات به هيچ  وجه فی نفسه هدف پرولتاريای  انقالابی نميتواند باشد. حرکات 

وسيله آگاهی  تا بدين  ميدهد   را تشکيل کار کمونيست ها  کارگران فقط زمينه   و مبارزات اقتصادی  خود به خودی

 متشکلست  حزب کموني-را گرد حزب طرازنوين طبقه کارگرپرولتاريا وسياليستی را به داخل طبقه کارگرببرند وس

 خودی کارگران خود به مبارزات  با  بدرون طبقه کارگر اهی سوسياليستی  با بردن آگ  واقع کمونيستها در. دسازن

.                   واقع با خود بخودی بودن حرکات طبقه کارگر مبارزه ميکنندآنان در. ميکنند مبارزه  

 ترين شرايط اقتصادی را برای گذار به سوسياليسم به وجود می آورد اما درست به همين  نهايی اينکه امپرياليسم با 

از اين زير . علت به يک مناسبات توليد ارتجاعی بدل می گردد که سّدی است در مقابل رشد نيروهای مولده جهانی 

بنای اقتصادی ممکن است روبنايی سياسی حاصل آيد که دمکراتيک باشد و اين  واقعيت به هيچ وجه آن واقعيت را 



کنارنمی گذارد که  امپرياليسم  گرايش  به  ديکتاتوری دارد. لنين ميگويد: "ساخت سياسی ای که اين اقتصاد جديد- 

سرمايه داری انحصاری( امپرياليسم سرمايه داری  انحصاری است) - را دربرميگيرد عبارت است از چرخش از 

دمکراسی به ارتجاع سياسی" ( همان رساله ص ٢٨) . تاکيدی که لنين بر کلمات "از" و" به" ميکند نشان دهنده ی 

وايی هيچگاه  بورژ تاکيد ش بر گرايش امپرياليسم از دموکراسی به ارتجاع سياسی است ، امری که دگماتيسم خرده

روابط درونی ازوايی جريان معنا ندارد، همه چيزساکن است و خالی برای ذهنيت خرده بوژ. قادربه درک آن نيست

. وجود امپرياليسم ، حتی پيش فرض امپرياليسم ، يعنی ارتجاع سياسی و ديکتاتوری و الغير: وی ميگويد. تضادمند 

وی چشم خودر ا بر اين واقعيت ميبنددکه تحت شرايطی امپرياليسم ، به جنبش های دمکراتيک کمک ميکند و حتی 

نوشته لنين که با توجه به اوضاع مشخص  مثال به اين قسمت از(****)ی زندم" دمکراسی " خود دست به اعطای 

يعنی با حرکت از کاريکاتوری از  " اکونوميسم امپرياليستی " فقط با حرکت از: " کنيد توجه  است وی بوده  زمان 

رف ، يکطاز: صلی سياست امپرياليستی را از نظردور داشتمارکسيسم است که ميتوان برای مثال عمدًا اين پديده ا

 منافع پيوندهای مالی و قدرت  توسط   که يبنشان ميدهد، به اين ترت  به ما  نمونه هايی امپرياليستی کنونی  جنگ 

انگلستان و ( نظر سياسی مستقل به مبارزه ميان قدرت های بزرگ کشانده ميشوداقتصادی، يک دولت کوچک و از

ز نظر اقتصادی و چه چه ا(  کوچک و خيلی ضعيف تر ، تجاوز به دمکراتيسم ملت هایو ازطرف ديگر) ال پرتق

" قيّم های " عليه ) چک ها( دشمن   پيوستن هنگ های کاملی به يا باعث ) ايرلند(  قيام   باعث  يا ) ازنظرسياسی

امپرياليستی شان ميگردد و درست ازهمين هنگام ،اعطای آزادی دمکراتيک تا حّد ممکن بيشتروحتی دادن استقالل 

به اين يا آن ملت کوچک بعنوان دولت، نه فقط ازنظرسرمايه مالی بلکه گاهی اوقات برای تراست ها، برای سياست 

امپرياليستی شان برای جنگ امپرياليستی شان و بخاطر اينکه عمليات نظامی"شان" بخطر نيافتد سودمند بوده  تحقق 

 و  تکرار بجا و بيجای کلمه ی ازبر کرده تژيكفراموش آردن خصلت ويژه مناسبات سياسي واسترا. است " يافتنی 

                                                             ۴٢همان رساله ص  ". هيچ ربطی به مارکسيسم ندارد" امپرياليسم"

در به جوار دمکراسی غير ممکن است قانی که تصور ميکنند امپرياليسم دررا ميتوان به همه کساات اخيرعين عبار

حتی دمکراتيک ترين قوانين هم قادر به جلوگيری از" همان کسانی که هنگامی که ما ميگوييم . رشد باشد بکار برد  

.ميدانند" لنينی " ن کليد ميشود و اين ديدرا غيرنفس شان به شماره می افتد و دندانهايشا"  رشد امپرياليسم نيست   

.                              که همان کاريکاتوريست های مارکسيسم هستندهای با گيومه" لنينيست "  امان از دست اين 

جنبش ملی امريکا به صراحت از ليستی امپريا دولت  را که  حمايت هايی   آن  فراموش کرده اند بکلی  اين آقايان 

 يا شايد اصال از آن دمکراتيک ايران و جريان ملی شدن صنعت نفت در مقابل امپرياليستهای انگليسی بعمل آورد و

عليه امپرياليستها ی بلژيکی و خلق امريکای التين در ه را عينا در مبارزات مردم کنگو همين پديد) ۶(خبری ندارند

از طريق کور ذهنی خرده   فقط   واقعياتی نديدن چنين.  انگليس و اسپانيولی به وضوح ديديم   امپرياليستهای مقابل

رجوع ( .عظيم سرمايه داری قابل تبيين استو حرکات آن در دوران انحصارات  الن  در مقابل توليد کیبورژواي

رکتاب ميراث خوار استعمار اثکنيد به تاريخچه جنبش های  بورژوا دموکراتيک از بعد از جنگ دوم از جمله به   

                              ).مهدی بهار و کتاب هفت خواهران نفتی اثر آنتی سامسون ترجمه ذبيح اله منصوری  دکتر

امپرياليسم بعنوان يک زير بنای اقتصادی تنها با يک زيربنای اقتصادی نفی ميشود وآن سوسياليسم است. اين الفبای 

همان " (نوع کرد ضابطه سياسی نميتوان مم اقتصاد را به وسيله هيچ"  ميگويد چنين است که لنين . مارکسيسم است

 ۀ بوسيليا مستقيم ( ليد کااليی بورژوايی و اقتدارپول، تطميع و فاسد کردن توۀ با سلط" ميگويدو نيز) ٣٨رساله ص



                   ٣۵ همان رساله ص." ميباشد" قابل تحقق " شکل حکومتی و تحت هر دموکراسی تحت هر) بورس

اتيک فقط به دوعلت ميتواند ری با روبنای دمکردامپرياليسم و حفظ زيربنای سرمايه نفی اسرجنجال راه انداختن بر

. ليد خرد در مقابل توليد کالن استمتحد ين وی است و يا تمايل به افزايش و رشد تورولتاريا و سايريافريب پ. باشد

. بی و دومی را ارتجاعی ميدانداين صورت هر مارکسيست انقالبی ای بدون شّک و ترديد ايده اولی را ضد انقالدر

ز سوسياليسم بر ناصيه ی اين جنجالگران سياسی که اصرار می ورزند ذهن طبقه هر صورت ترس وحشتناک ادر

ه طبقه و از همين جا است که ايده های خرده بورژوايی وارد انديش. کارگر را مشّوش و متّشتت سازند هويدا است 

درک صحيح رابطه به عنوان شاهکاری از" رزم آور "و با تمام اين واقعيات . ميشود" رزم آور" کارگرو منجمله 

  بويژه دری انحصاری  سرمايه داری  سياسی ليكن روبنا : " بهره ايم مينويسدیگويا ما ازآن بسياست آه  و اقتصاد

جوامع  تحت سلطه ی  انحصارات امپرياليستی چيزی جز ديکتاتوری و قهر وارتجاع نميتواند باشد "( ص١نامه " 

است مگربا  است که اثبات آن برای وی ناميسرين ديد لنينی ميباشد ادعايیو اينکه ا). تاکيدها از ما است " رزم آور

.تحريف لنين  

نوشته " رزم آور"سم گرايش به ديکتاتوری دارد دراين مورد رفيقنوشتيم که امپريالي" ک. م.ا" نامه خطاب بهما در

ديکتاتوری  امپرياليسم گرايش به درست است که :" رفقا با اينکه خود به اين مطلب اشاره دارند و مينويسند " است 

و (!) عالمت " رزم آور"  نامه ی ٢ص !" ( مورد علت اين گرايش امپرياليسم سکوت ميکنندمعذالک در..." دارد

جمله مذکور در فوق که از نامه ما وجه نکرده است که ما درست پيش ازت" رزم آور).  "است " رزم آور"تاکيد از 

ی تحت شرايط ديکتاتوری اين درست است که سرمايه انحصار"  است چنين نوشته ايم نقل شده" ک. م.ا" خطاب  به 

آسان تر رشد ميکند و همچنين درست است که امپريااليسم گرايش (٧) به ديکتاتوری دارد..." ( ص ٢نامه ما خطاب 

ط ديکتاتوری و خفقان ، علت اين گرايش را رشد راحت تر و آسان تر برای امپرياليسم تحت شرايپس")  ک. م.ا" به 

امپرياليسم گرايش . آزادانه سرنوشت ملل به استقالل سياسی اين ملت ها گفته ميشود تعيين "  لنين ميگويد. دانسته ايم 

فاسد  (راحت تر،ارزانترالحاق اقتصادی اغلب اوقات که الحاق سياسی تحقق يافته باشد،به سلب آن دارد زيرا هنگامي

 ،)نظاير اينها آسان تر است  تر و سودمند  قوانين  ، به تصويب رساندنآوردن امتياز دست  دولتی، ب کردن مامورين

همانطور که امپرياليسم گرايش به آن داردکه دمکراسی را درکل کنار گذاشته و اليگارشی . سهل ترو مطمئن تراست

يش به ديکتاتوری در امپرياليسم نوشته خود همين علت را برای گراما نيز در)  رساله همان٣١ص " ( را مستقر کند

با بی دقتّی کم نظير خود از روی آن پريده است و بعد روبروی ما ايستاده که چرا علت " رزم آور " ذکر کرده ايم و 

چه اغتشاش ذهنی ای ميتواند باعث چنين خلط مبحثی شود؟ اين کند ذهنی را بايد در ديدگاه . اين گرايش را نگفته ايد 

ت و پا کند به شکست توليد کالن امپرياليستی برای خود دسيکوشد درکی ازوايی دانست که هر چه متنگ خرده بورژ

هم اوست که ايده های  پرتاب ميشود و کارگر  طبقه  داخل صفوف  بورژوا به  اين خرده عاقبت . برخورد ميکند

سرمايه اش را گرفته اند و . دوضع مضحکی دار! بيچاره . اپورتونيستی را به داخل صفوف طبقه کارگر ميکشاند

کارگر عقب افتاده بايد به بحث  با اين . اورا به الت دست بورژوازی در داخل صفوف طبقه کارگر تبديل کرده اند

. ن طيقه کارگر و کارگران آگاه استنشست تا آگاه شود و اين وظيفه پيش آهنگا  

يزيونيسم گرفتار بی رو به امر" ک. م.ا" بها دادن  کم ره ما دربا درمورد نظر" رزم آور"ما يکبارديگرهم رفيق و ا

جنبش کارگری نميتوانند  سازشکار اينجا ديگررهبران " که ميگويد " ک. م. ا"با استناد به اين گفته . دقتی شده است

خطر " ک. م.ا" ما نتيجه گرفته ايم که "   بخوانند به محافظه کاری درون  يابند و جنبش را ازب تعيين کننده ای  نفوذ 



معتقد به اين است " ک . م.ا" صور کرده است ما بدان علت که ت درک نکرده است حال آنکه رزم آورسم رايرويزيون

سرکوب جنبش کارگری و ) به مفهوم وسيع کلمه ( نياز سرمايه انحصاری  در بازار داخلی کشور تحت سلطه " که 

              .           عدم درک خطر رويزيونيسم متهم کرده ايم اورا به" بطور کلی اعمال قهر و ديکتاتوری ميباشد

نهفته است در باره رابطه دمکراسی وامپرياليسم که درجمله اخير" ک. م.ا"بورژوا رفرميستی اين درست است که تز

دادن به خطر  کم بها منجمله   پايه بسياری انحرافات ديگر و-آن انحراف شريک است خود در" رزم آور"  و اتفاقًا -

 مخلوط کرن مباحث و موضوعات در يکديگر و اعتشاش فکری شود  رويزيونيسم ميباشد ليکن اين نبايد خود پايه ی

                              .                                  ماست مالی شود" ک. م. ا"و " رزم آور" تا انحراف مشترک 

را متهم به " ک. م.ا" خوردهايی که  بر از اين است که  وارد کرده است   ما به" آوررزم "سومين انتقادی که رفيق 

اين و اما درباره شيوه برخورد رفقا در"  گويدوی مي. ا سه جهانی ميکند پرهيز نشده استخرشچفی و ي رويزيونيسم 

حتی ! عجب .  صحيح باشدنوشته نظر من اين است که اينگونه برخوردها صحيح نيست حتی اگر تمام بحث رفقا هم

اگر طرف مقابل خروشچفی باشد اينکه واقعيت به صراحت به او گفته شود صحيح نيست ؟ مبادا که برنجد؟           

را بر برخورد های قاطع " ادب و نزاکت " امر طبقه کارگر امر ژيگولوهای سياسی نيست که رعايت ! نخير رفيق 

داخل چنان محافلی چه خوشايند شما باشد وچه نباشد اين ايده ی شما از. ميدهندح ترجيصريح ، هرچند تلخ و ناگوارو 

لذت بخش کرده اند خواه شما خود مستقيما با " سرگرمی " طبقانی را تبديل به يک بيرون می آيد که امورات مبارزه

  بورژوايی نمی وايی انديشهمحافل بورژطبقه کارگرهم مستقميا از. دچنين محافلی تماس داشته باشيد و يا نداشته باشي

شان وبرای لذت افراد آن محافل برای گرمای محفل. يست ها بطورغيرمستقيم می پذيرندرا رويزيونگيرد بلکه اين امر  

ما را لوط بودن نظرشما بعوض آنکه مغ. آن استفاده ميکنند" پرولتری " آنهم از نوع " سياست " بردن از يکديگر از

آشتی جويانه " پا اندازی "  به  به دقّتی که درشما نيافتيم بر ما واضح سازيد" ک. م. ا" ن درباره اتهام خرشچفی بود

ما خود هيچ اشکالی در اين نميبينيم که شما . مبتذلی پرداخته ايد که مارکسيست ها از نزديک شدن به آن شرم دارند 

 انقالابی مبارز و دلسوز نظرات مارا به  با قاطعيت و صراحت يک– که احتماال بسيار هم رنجيده خاطر شده ايد –

. يدانتقاد بکش  

کرده ايم باعث مّسرت خاطر شريفتان شده " ک. م. ا" برابر ه اينکه احساس مسئوليتی که ما درپايان و با توجه ب در

يم اميد آن دار) مسرور شدم ....ضمن اينکه از احساس مسئوليت رفقا" : رزم آور"  نامه ١اشاره به صفحه ( است 

در باب شما مطرح که اين نوشته نيز موجبات شعف شما را فراهم نمايد و خود را مسئول پاسخ گويی به مسائلی که 

      .ميشود بدانيد

 

١٣۶١ش  ب  خرداد   

 

 پاورقی

                             

١-" توليد فوق سود" عبارتی است که با واقعيت مغاير است . آنچه توسط نيروی کار توليد ميشود در حيطه روابط  
 کااليی ارزش است و مازاد ارزش کاالی توليد شده بر ارزش سرمايه در واقع اضافه ارزش است که توليد ميشود ، 



ايه های موجود در سطح فوق سود، سودی است بيش از سود متوسط سرم. پس کارگران اضافه ارزش توليد ميکنند

دست يان يک اضافه ارزش و ارزش است ازجر. معه و درواقع فوق سود دررابطه ی بين دو سرمايه معنا مييابدجا

. فوق سودواقع آنچه توليد ميشود اضافه ارزش است نه مايه دار بدست سرمايه دار ديگر ودريک سر  

جمهوری " است  "ک. م. ا"نامه که تقريبا رونويس  شده بر" کومله " و " ک. م. ا " پيش نويس برنامه مشترک -٢ 

دمکراسی بورژوايی "  برنامه کرده است که اين مسئله ،وارد"کارگران وزحمتکشان" را بدون ذکر نام"دمکراتيک 

                     .                   است که گويا قرار است برهبری طبقه کارگر در ايران اعمال شود" 

عبارت اينکه نشان دهد اين را اغلب داخل گيومه قرارداده تا عالوه بر"تحقق يافتن "  لنين درمسئله مذکورعبارت-٣ 

ا داخل گيومه قرار اينجا اين عبارت ربدين واسطه ما هم در ، تاکيد ورزدآن بر است  اخذ کرده  خود کيوسکی  را از

.داده ايم   

وسکی به لنين به عمل آورده اتفاقا جمله کيرساله مذکوره ی از" ا.د.گ.ک.ح "  در ترجمه ايکه  جالب است بدانيم-۴

برای آدم بد  ! خوب"  نيست امپرياليسم خوشايند  ی جمهور "جمه شده است، بدينسان تر شبيه تر" رزم آور "جمله 

                              ".غيب" که خوش کرده است لنين را تحريف کند از هر طرف شاهد ميرسد حتی از  شانسی

                  .                                                  يسم از کلمه فرانسه ليبرته يعنی آزادی مشتق ميشود ليبرال-۵

 دولت امريکا در آن زمان در مقابل دولت انگليس که بنابر نظر فريزر مشاور امور نفتی اش ناو های جنگی خود -۶

  و احيانًا بر کناری آن منافع از دست رفته  به دولت مصدق وارد آوردن را بطرف خليج فارس حرکت داد تا با فشار 

 و تشکليل همچنين رفع محاصره اقتصادی ايران. را جبران کند  دست به اخطار زد و مانع ادامه عمليات نظامی شد 

لت امريکا دو" ميانجيگری " ، يک فرانسوی  و پنج شرکت امريکايی با کنسرسيوم نفتی مرکب ازدوشرکت انگليسی

  .انجام شد

  و بدان علت بوده است که اين بوده است" ک . م. ا"  گرايش آمده است در نامه ما خطاب به  کلمه تاکيدی که زير-٧

با بی دقّتی خود به آن توجهی " رزم آور" اين بازچيزی است که " . گرايش " ديگری بجز است و نه چيز"گرايش" 

                                                                                                              .                   نکرده است 

(*)- يا به قول اقای حکيمی: "سرمايه داری ايران و رکن اساسی آن يعنی نيروی کار ارزان ....سرمايه داری ايران 

).                                  من است  ک ی تاکيد از..."( ی به آب ،ارد که ماهارزان نياز دهمان قدربه نيروی کار

(**)- اگرنيروی کارارزان، پايۀ استثمارامپرياليستی وکسب فوق سود باشد، آنگاه ميبايست سرمايه های امپرياليستی 

- که مسّلما تشنه نرخ سود باالتری هستند - به کشورهای " توسعه نياقته " هجوم آورند. در صورتيکه واقعيت خالف 

سير نزولی  گذشته ازۀده طی چند " توسعه نيافته "  مجّدد درکشورهاییشان ميدهد؛ يعنی سرمايه گذاری هاآن را ن

توسعه " اين سرمايه گذاری های جديد در خود کشورهای ودائم التزايدی برخورداراست، ودرعوض، بخش بزرگتر

هم نرخ سود باالتری کسب می است باز" گران"  عليرغم آن که نيروی کار، اآن جانجام می پذيرد، زيرا در" يافته 

گردد؛ به اين دليل ساده که نيروی کار ارزان - بر خالف  تصور آقای حكيمی - نه " رکن اساسی"  بل فقط  يکی از 

                                  .                                                 عرصه های کسب فوق سود ، محسوب می شود 

بخش "فلسفه و انقالب " ونايفسکايا در کتاب   گذشته و تحليل رايادۀهای ارايه شده مربوط به چند دهبه آمار. ک .ر 

                           .                                                           ٣١۵نو و  تمامّيت بحران جهانی  ص استعمار

عدم :" که نتيجه گيری درست می رسدبه اين   ارايه می دهد نهايتا   کهو تحليلی ها ونايفسكايا از آمار بعبارتی راياد



نيست که گويا آن ها چنان راين امجريان سرمايه گذاری درکشورهای توسعه نيافته ازلحاظ تکنولوژی، يقينًا ناشی از

و همچنين ناشی از اين .(  استفاده کنند  نمی توانند از سرمايه  در مضيقه اند کهعقب مانده و چنان از لحاظ کادر فنی

زيرا در صورتی که نه دوره . امر نيز نيست که گويا امنيت سرمايه گذاری در آن ها کاهش يافته ، يا وجود ندارد 

 توسعه نيافته بنگريم آنگاه ای کوتاه بلکه چند دهه را بررسی کنيم و همچنين به کل جهان يعنی خيل عظيم کشورهای

 دوره ای و گذرا وجودداشته  به گونه ای در می يابيم که امنيت سرمايه گذاری فقط در تعداد محدودی از آنها و آنهم 

توانند آورد کرده بود که اين کشورها به آسانی می  بر١٩۶٧دمی به محافظه کاری ديويد راکفلردرسال حتّا آ.) است 

سرمايه گذاری سرمايه های نه، علت عدم . ، جذب نمايندد دالربيش ازآن چه اکنون دريافت ميکنند ميليار۴تا٣ساالنه 

خصوصی"غرب" دراين کشورها اين است که اکنون پی برده اند می توانند نرخ سودهای باالتری را در کشورهای 

توسعه يافته در اروپای غربی کسب کنند.( ص ٣١۶ – تاکيد از رايادونايفسکايا – پرانتز از من است . ک .ی).    

(***) - يا بقول آقای حکيمی: "... ويژه گی محتوم  سرمايه داری ايران يعنی  وجود استبداد و اختتاق - از جمله در 

در اينجا الزم به ذکر است آقای حکيمی نمی تواند ادعا کند ) . ی.تاکيد از من است ک ..." ( -اشکال سلطنتی و دينی 

چه . تحت سلطه ی انحصارات امپرياليستیدرباره ايران سخن گفته است و نه درباره مجموعه جوامع که فقط و فقط 

و هوايی، جغرافيايی، قومی ، فروش نفت  آب ( ار خواهد شد توضيح دهد که برمبنای کدام خصوصيت ، آن گاه ناچ

  يا ...)، ايران را ازمجموعه چنين جوامعی مجّزا نموده و برای آن - و فقط برای آن - اين " ويژه گی محتوم" يعنی 

).ی.ک. (را تشخيص داده است" وجود استبداد و اختناق "   

قای حکيمی در زمانی سنگر کيوسکی ، رزم آور و سهند را اختيار نموده که آاين است که ماجرا در  طنز-(****) 

 حکومت ديکتاتوری عراق و افغانستان  دو  به سرنگونی  توسط حمله  نظامی مبادرت  به در دو سوی او امپرياليسم

نموده و در حال  "اعطای" دمکراسی است . وانگهی " ديکتاتوری و اختناق " [ آنچه که آقای حکيمی آن را " ويژه 

گی محتوم" کشورهای تحت سلطه انحصارات امپرياليستی تلقی ميکند ]، مسلما به معنی نفی وتن ندادن به حق تعيين 

 امپرياليسم - کشور تحت سلطه انحصارات امپرياليستی -عراق کن آيا حکيمی نمی بيند که درلي. رنوشت نيز هستس

تواند ، هرکس ميدر شرايط کنونی جهانیآنكه  ؟ مضافًا به کردها است" حق تعيين سرنوشت "حال اعطای چگونه در

ازکشورهايی نام  ببرد که تحت سلطه انحصارات  امپرياليستی  هستند  بدون  اينکه  ديکتاتوری  و اختناق، ويژه گی 

 "محتوم" آنها باشد: هند، کره جنوبی ،تايوان، برزيل، ارژانتين، شيلی، آفريقای جنوبی، اسراييل...( ک. ی).           

 پايان  


