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  توضيح مقدماتی چند 
دريافت بايد کردم که اين فکر میبهها پيش از مدت

 ی اساسی وی سه مسئلهدربارهمطالعاتی خودم را ـتجربی 
ی طبقاتی» بنويسم تا شايد  «دانش مبارزه ی  هم پيوستهبه  حالدرعين 

ون چم(ه ایروزنه  ، جمعیو عملِ  نقادانه بررسیِ  در تداوم 
يابی طبقاتی و در راستای سازمان جويباری ُخرد)

بگشايد و زمينه  کشهای کارگر و زحمتتوده کمونيستیـانقالبی 
اين سه  فراهم بياورد.را تر امکانات نظری گستردهيابی به دست
ی ابعاد مثابه به  ــبدون تقدم و تأخر ــ  هم پيوستهبه  ی محوریِ مسئله

: چيستی و چگونگی آن بارتند ازع میحجواحد و واقعيت  يک
 ی مندانهارادهـ اجتماعیـ توليدیکه در ويژگی  و مختصاتی مناسبات
؛  ندنکمی و بازتوليد آگاهی انقالبی و سوسياليستی را توليدخويْش 

کارگران و  انقالبیِ ـچيستی و چگونگی تحزب کمونيستی 
گسترش  نونی، رب تاک اتجمقايسه با  ای که درگونهبه کشانزحمت

ی کسب قدرت و مسئله  ؛داشته باشد )گرايانهو نه نخبه (ای توده
گرايِش ترين تضمين را درمقابل بيششکلی که سياسی به 

 دارا  جامعه و دولتی  کنندهنهادهای اداره  ی بوروکراسیِ گرانهتثبيت 
  باشد.

نه چندان ناچيز  کارهای  ،مشکالت ناشی از سن و سال منهای
مقاالت  کليه (ازجمله ويرايش  ارگری»يت «رفاقت کسامربوط به 

گير وقتتر چه بيش آن ی زندگی، روزانه های الزام نيز و منتشره)
انداخت، تعويق می را به بسياری از مسائل الزم بود و کار روی 
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ً ويرايِش نسبت   1920- 24 هيانقالب روس یِ ن ينشکتاِب پسسنگيِن  ا
]-of-retraite-art/books/383-and-http://www.refaghat.org/index.php/literature

24-1920-revolution-russian [ اينک  پايان رسيد و ختانه به بود که خوشب
رکز متم  »کشی ساختاریو نسل  داریسرمايه کتاب «وی ويرايش  ر

موضوع که کنم میای مسئله ی وقتم را صرفماندهباقیو ام شده
از که  توضيح استالزم به  شته خواهد بود.های مختلف اين نو قسمت
 برداریو يادداشت زنم که گرچه طراحیهايی حرف مینوشته 

ای هنوشته های مقدماتی به تبديل اين طرح بود وقتْ اند، اما کمشده
پيشاپيش از اندازد. بنابراين، تعويق میمدام بهقابل عرضه را 

يم انجام آن دا که  ایوعدهدليل ی مفروض اين نوشته به خواننده
  .خواهمپوزش میافتد، تأخير میبه 

 *****  
،  »سوسياليستیـطبقاتی آگاهی «بحث و بررسی در جاکه از آن

» روی سخنم کسب قدرت سياسی«و  »مونيستیکـانقالبی تحزب «
 ً ً و در عمالً انقالبی،روشن باعمدتا  ، کارگران فکران حقيقتا
ها نوشته رو،  است؛ از اين  انی ايرو فرودستان جامعه  کشانزحمت

زبان فارسی باشند و از دهم که بهو آثاری را مورد بحث قرار می
اين به ها دست يافت.آنبتوان به نيز طريق جستجوی اينترنتی 

کارگران فعليت که  ستنيز ه(که در واقع بيان اين واقعيت منظور 
ً   ی ايرانسال گذشته  120  انقالبیِ ـهای سياسی در کنش  اجرایِ   اساسا

ابتدا  )  اندحضور نداشتهها  گيری آنکه در شکل  است  بودههايی  طرح
با ادعای ايرانی های و گروهبرآمده از محافل ی چند نوشته 
عنوان دو آثار کالسيک در اين زمينه را به چنينهم وکمونيستی، 

ً متفاوتِ يکيف گام تا دهم قرار میبررسی بحث و مورد مقدماتی  تا
مطالعاتی خودم فراهم ـهای تجربی دريافتطرح اثباتی  یه زمين
  شود.
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وقايع تاريخی،  تجزيه و تحليل  بررسی آثار مدون، در مقايسه با  
ی نويسنده منطقبه توان میسن و رسايی برخوردارند که از اين حُ 

نقد بررسی و تکيه کرد و  )او مفهومیـ دريافتی ی ذاتِ مثابه اثر (به 
ً ارادرا در همين راس مکانيکی مندانه است و تأثير هتا (که اساسا

اين درست ندارد) گسترش داد. چندانی از حوادث و رويدادها 
در  انقالبی (مانند انقالب اکتبرـادهای سياسیرويداغلب که است
اند؛  انقالبی بوده  و تصميم  مندیمند و حاوی ارادهنقشه )  1917سال  

نيستند و در تک ساحتی کران بی هستیِ های جا که نسبتاما از آن
واقع ی واحْد های دوگانهمجموعه تقاطعو  تداخل ،جواریهم
ديگر  شوند و ديناميزم هرنسبتی در معرض تأثيرات مکانيکِی می

 اغلبْ انقالبی، ـرو، در بررسی وقايع سياسی ؛ از اين ستهانسبت
رات تأثيناشی از د که نشوپيش کشيده می یهايی مکانيزممسئله

 اين تأثيرات مکانيکیْ شود که ان می بيچنين  و بودهمکانيکی 
 هاآناوليه  داف  را از اه  انقالبِی رهبران انقالبات  یهاراد  مندیِ نقشه

ی کشانندهرافنحاهمين امر (يعنی: طرح به .اندانحراف کشاندهبه 
و  ابهام را به مطالعهنسبت مورد  ديناميزمِ  بررسیِ  ،ها)نيزممکا
مسائلی نشينی انقالب اکتبر  کشاند. مثالً در بررسی پسمیرگی  دوپا

روستاها، غيرپرولتری  مانند جنگ داخلی، بازگشت کارگران به
ی ، توطئه 1918-1924های کارگران روسيه در سال شدن

که سايه  شودکشورهای امپرياليستی و مانند آن پيش کشيده می
نوان مکانيزم عبه ن اها (البته اگر بتومکانيزم ی اين همه

  ، ی رهبران، مديرانمندانهدريافت منطِق اراده  شان کرد)توصيف 
را  حزب بلشويکمندِی ارادهطورکلی رويدادها و به گردانندگان

امکان نقد ی زيادی از تااندازهکشاند و ابهام و چندپارگی می به 
 بلشويسم و عملی  آوردهای نظری  دست  ی تاريخیفرارونده  تئوريک

(اعم   ی نوشته حاضر، آثار نظریهمين دليل تکيه عمدهد. بهاهکمی
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 بدون ی اراده و دريافتِ کننده که بياناست )ی يا گفتار یاز نوشتار
  ی مکان ـمختصات زمانی ی خاص درانويسنده تأثيرات مکانيکیِ 

  است.معينی 
 *****  

مورد بررسی قرار که و مفاهيمی  هاروال انتخاب نوشته 
هايی از جنبه    ضمنیگویِ پاسخهم  که  ترتيبی استبهخواهند گرفت،  
الحال موجود ی فیدر جامعه  با ادعای کمونيستی تبادالت سياسی 

راستای در  ــنظریلحاظ بهــ هانقد و بررسی آن و هم ،باشد ايران
 ،های کارگرتودهمونيستی کـيابی طبقاتی و انقالبی سازمان
کيد براين نکته الزم است که أت .ددواقع گرو فرودست  کشزحمت

نظری  برتری بههيچ ربطی  ،های مورد بررسیتقدم و تأخر نوشته
 هانوشتهاين  انتخاب ینحوه ها ندارد.عملی آنتر گستردهيا فعليت 
در رابطه با   رسی ازبان ف، منهای محدوديت منابع به و مفاهيم
سامان ذهن و به بيش از هرچيز  ،اين نوشتهبحِث  موضوع

  گردد.ن برمیهای شخصی منگيزها
 *****  

  يا و  ، آثارکه نقد و بررسی اثرتوضيح اين نکته نيز الزم است
پرداز و نظريه  نويسنده هراز  یخاص ممفاهيمفهوم يا  ورکلیْ طبه 

 ،امنويسنده را خوانده  ی آثار آناين معنی نيست که من همهبه   معينی
بررسی    ياو  ،دهمد قرار می های او را مورد بررسی و نقکليت انديشه 

طبيعی  دهم.تمامی آثار و نظرات او تعميم میبه راام انجام شده
که مورد نقد و تی نظراآن (يعنی: تأييد که عکس اين مسئله است

 کهجااما ازآن تواند صادق باشد. نيز نمی اند) فتهرقرار نگررسی ب
ويسنده و های هرنانديشهمختلف  هایا و پارهزبين اج معموالً 
وجود دارد، از  وحدت حتی آهنگی وهمای از ی نوع ويژهمتفکر

قرار مورد نقد و بررسی ی انديشه کهغيرممکن نيست  رواين 
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تفکر   هایديگر اجزا و پارهدر  یتفاوت اندکا بتوان برا  ایگرفته
نقدی که  که نوعنتيجه اين  پيدا کرد.معين همان نويسنده و متفکر 

طور گيرد، بهمعينی صورت می پردازِ انديشه  ِص ی خاانديشهبه 
توان  را می و بررسی نقدی نتيجه دهد که می  خود نشانخودبه

ای  همان پارهاو تعميم داد يا نه فقط محدود به هایکليت انديشهبه 
 مورد بررسی قرار گرفته است.که است 
 
  

 *****  
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 نقش «خويش» یشيفته
  ی قدرت سياس  در
و انقالب  دريافت منصور حکمت از سوسياليسمباور من به 

 تبليغاتی و  تصويرهای  و ادعاها ، منهایسوسياليستی
حزب تحت عنوان ( خودی که از خود و گروه اینمايانه بزرگ 

توسط  فتح قدرت سياسیصرفاً ، دهدارائه می )کمونيست کارگری
  ، آمريکايی دتاً  و عم  فرهنگ موجود غربیی  شيفته  بورژوازیِ خرده

ار عزل بی است که هرچند وقت يکحواريونو  خوِد او  در صدارت  
 منصور حکمت براینيز ی کارگر طبقه ؛ و شدندمی نيز و نصب 

است که اگر تحت کنترل  بازوان اجرايی قویمجهز به ایگلهـتوده
کرد و درصورت عدم اطاعت   استفادهتوان از آن  می باشد،    يتو تابع
های اين  برآمده از انديشه پرتاب شود که    یگروهآن  دان  باله زبايد به 

که (حواريون    یبارهدعزل و نصب چن  ] است.!«مارکس زمانه»[!
، )دنبال داشتبه  1999آوريل    برخاسته از رقابت را در»  شورش«
چنان «مارکس زمانه»[!!] هم که شخص گرديد واقع می اين دليل به 

 !؟بگيرد چنان اوجاش همخيالی گاه«مارکس زمانه» بماند و جای
خويش  یدهندهنجات به  حواريون «مارکس زمانه» لقبی است که

در  زندگی سياسی خودکيفوِر ضمن گذران تا  ردندکمی اعطا 
  باهم بجنگند! نيز  انگلس زمانه عنوانِ  کسبِ در مورد  ،«غربت» 

ذات که (موجود  سياسیِ  در مقابل اين سؤال که فتح قدرت
درد منصور حکمت و چه ، به)ر استش غيرقابل انکاابورژوايی 

خورد، می شان کرد)توان منصوريون خطاب میواريون او (که ح
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تا   از آنْ  خواهانهترقی ـآرمانی حفاظت  :توان چنين پاسخ داد کهمی
حفاظت ی مقوله !سال پيش قابل مقايسه باشد 20سوئد ا ب که جايی

اشاره  »آرمانی« به ،[!؟]وجودنظام ماز  هخواهانترقیـآرمانی 
در پوزيسيون و  سال گذشته بارها  120طی که کند می

بيان درآمده و تکرار شده به   انحای گوناگونبه ـ هردوـ   «اپوزيسيون»
در را  آرمانیاصطالح به  تصويرز اين ری بانمونه سهاست. 

 سکان قدرتتاريخ ايران  سياقِ بنا به کسانی که توسط و  پوزيسيون
شاه، محمد رضا شاه و رضا از زبان  ،داشتند دست را در قهمطل

  ايم.ديده  نيزشنيده و نتايج آن را مينی ی خدارودسته
ر  د چنين دريافتیجا که از چه طريقی به در مقابل اين سؤال به 
م، اهرسيد کمونيست کارگری» زب«حمورد منصور حکمت و 

افراد و ع مواض فراتر از مشاهدات مکررِ : کهم اين استجواب
در مورد مسائل  تفکرات منصور حکمتهای برآمده از گروه

 که در واقع تحقق عملی المللیی بين هاايران و عرصه مربوط به 
منصور خوِد  های  ی بعضی از نوشته طالعه، ماندبودهاو  ی  هاانديشه 
افراد و  اظهارنظرهایها و نوشته از بعضی نيز و  حکمت

کننده تعيين دانند، عامل نظری  او می  يونحوار  که خود را  هايیگروه
منظور  هرروی، بهبه بوده است.باال  یدر دريافت مورد اشاره

آن اشاره ترين راه برای اثبات دريافتی که تيتروار بهانتخاب ساده
قرار  بررسی آثار منصور حکمت را محوراثر از چهار کردم، 

که موضوعيتی برای   های ديگر او نيزو نوشتهها گفتهدهم تا به می
اين   .ها نيز بپردازمبررسی آنو بهکنم    ارجاع  بررسی داشته باشند،

ـ  سه جزء سه منبع و« عبارتند از: مقدماتی اثر موضوع و چهار
در ايران منتشر  1359» (که در سوم آبان سوسياليسم خلقى ايران

(برمبنای   »از گروه فشار تا حزب سياسى؛ حزب و جامعه« شد)،
؛  )١٩٩٨در نوامبر   حکمت  سخنرانی منصور  بخش اول  یخالصه
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سخنرانى در کنگره دوم ی  (متن پياده شده  »و قدرت سياسی  حزب«
جنبش سلبى  «و )؛ ١٩٩٨آوريل  15در  حزب کمونيست کارگرى

 –متن پياده شده از روی نوار سمينار کنگره سوم »، (و اثباتى
 ). 2000سپتامبر 

 
  

 *****  
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 يا ِد ماترياليستی ديالکتيکی قن

  يسِم تبخترگرايانه؟!لآايده
 و متدولوژيکْ   شناسانه هستی  ،فلسفینگاه  بينی،  جهانجاکه  ازآن

بعضاً بخش اليفنک، بسيار مؤثر و های اجتماعی افراد و گروه
های گوناگون و در زمينهها ی آنانديشه و بيان انديشهی کننده تعيين 

است؛ از هآنطبقاتی ـاجتماعی ـسياسی ل ئمسا ويژه در زمينهبه 
 سه منبع ونام «به رو، بررسی يکی از مقاالت منصور حکمتاين 

 ديدگاه انحرافىکه به«  »سوسياليسم خلقى ايران ـ  سه جزء
در زمينه هاى فلسفى، اقتصادى و سياسى به    »]سوسياليسم خلقی[«

نقد و بررسی  در ی نخستين گاممثابه به  کند،» می اختصار اشاره
کند عنوان شخصی که خودرا مارکسيست معرفی می(به  نظرات او

آغاز  سزايی داشته)  کمونيست نقش به و در ايجاد دو حزِب موسوم به
نمايد  جا میويژه از اين جهت درست و به جايی است. اين امر به به 

» ديدگاه انحرافی ارکان تئوريک پايه اى که «مدعی استکه خوِد او  
»، است ...حاکم بر جنبش کمونيستى[که] سياليسم خلقی را وس«
» مورد بررسی و نقد در زمينه هاى فلسفى، اقتصادى و سياسى«

جاکه من اطالع دارم، اين مقاله روی، تاآن هردهد. بهقرار می
طور متمرکزی بهی منصور حکمت است که ترين نوشته فلسفی

های چپ (يا  ی فلسفی جريانهاماترياليسم ديالکتيک و نقد ديدگاهبه 
  پردازد.يرانی) می در واقع: سوسيال دمکراسی ا

الذکر، ی فوقای اشارات نقادانه در مقالهپارهقبل از ورود بهاما  
ی جانبه جا قصد نقد و بررسی همهکه دراين توضيح است الزم به
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ی اين جانبه ندارم؛ چراکه بهترين راه برای نقد همهرا اين مقاله 
هايی مانند «اصول مقدماتی ی کتابجانبه له، نقد و بررسی همهمقا

ی موريس کنفورث و مانند اليسم ديالکتيک» نوشته ي فلسفه»، «ماتر
است که همگی مستقيم و غيرمستقيم برگرفته از انستيتو   آن

 ـ نيزـ  ی منصور حکمتاند، و مقاله لنينسيِم شوروی سابقـمارکسيسم
ای هست)، (که تااندازه ها نباشداين کتاب  اگر رونويسی مستقيم از

  هاست.کم حاوی منطق و ديدگاه همين کتابدستِ 
 

-I 
الذکر جلب نظر ی فوق الهی مقاز نکاتی که در مطالعه يکی 

ی لنين تحت عنوان  ربطِی عنوان مقاله با محتوای مقاله کند، بی می
ی کوتاه » است. لنين در اين مقاله مارکسيسم سه جزء سه منبع و«

تر: سه بُعد الينفک)  عبارت دقيقيا بهضمن بيان سه جزء (
ديالکتيک و  مارکسيسم (يعنی: نقد اقتصادی سياسی، ماترياليسم 

حال از سه منبعِ (يعنی: انگلستان، آلمان  نظريه سوسياليسم)، درعين
مندی ی ارادهواسطهبرد که هريک بهو فرانسه) هم نام می

ای برای زمينه   سنتزِی مارکسْ ـی ترکيبی يز شيوهانقالبی و نـطبقاتی 
قاله بيان ديگر، بحث لنين در اين متکامل يکی از اين ابعاد بودند. به

ی طبقاتی» بربستر تکامل روابط و تکامل تاريخِی «دانش مبارزه
اجتماعی در انگلستان، فرانسه و آلمان در قرن ـمناسبات توليدی 

ی طبقاتی در ثيرپذيری از مبارزهنوزدهم است که هريک ضمن تأ
گوِن نظرِی پيشين  آوردهای همکليه دست حالْ اين کشورها، درعين 
چه مارکس را در از آن فراتر رفته بودند. آن خود را جذب کرده و

و   انقالبی  مندیای قرار داد، با احتساب ارادهچنين موقعيِت تاريخی 
اش، فراگيری تبرخورد نقادانه و ظرفي االیبسيار ب پتانسيل

اجتماعی بورژوايی بود ـگسترش و تکامل روابط و مناسبات توليدی 
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ی کارگران برعليه  زهحال با گسترش و تشديد مبارکه درعين 
 صاحبان سرمايه و دولت نيز همراه بود.

  
»، قبل از ورود مارکسيسم  سه جزء  سه منبع وی «لنين در مقاله

  نويسد: ای توضيحی خويش، می گانهنکات سهبه 
وارث باالستحقاق بهترين   [يعنی: مارکسيسم]اين آموزش «
فلسفه آلمان، قرن نوزدهم بصورت  هايى است که بشر درانديشه 

ما «  ».علم اقتصاد انگلستان و سوسياليسم فرانسه بوجود آورده است
روى اين سه منبع که در عين حال سه جزء مارکسيسم است اکنون 

  ».مکث خواهيم کرد
گويد: که منصور حکمت میرصورتی استها دينی اهمه

ما  سوسياليسم خلقى انحراف حاکم بر جنبش کمونيستى ما است.«
ن مقاله به ارکان تئوريک پايه اى اين ديدگاه انحرافى در زمينه  در اي

». او هاى فلسفى، اقتصادى و سياسى به اختصار اشاره ميکنيم
سه  ...بسط تفصيلى ...قصدی خود «دهد که در نوشتهتوضيح می 

طرح  » را ندارد؛ و قصدش تنها «منبع و سه جزء سوسياليسم خلقى
» ادامه داده در آينده  ...را  ...تلف نقداست که بتواند وجوه مخالگوئی  

  و بگستراند.
ی خود قصِد نقِد آن چه منصور حکمت در مقالهطورکلی، آنبه 

ها، روابط و تبيين متافيزيکى و غير ديالکتيکى پديده را دارد، «
درک متافيزيکى از پروسه »، «مناسبات و تحوالت اجتماعى

سقوط کامل به الگوسازى از يکسو و آمپريسم (تجربه   ...شناخت،
عجز از درک رابطه ديالکتيکى تئورى  ...  » از ديگرسو و «گرائى) 

درغلطيدن به آکادميسم در تئورى و اکونوميسم و  ...و پراتيک و
واقع  » است که درسوسياليسم خلقى « وسط» تآوانتوريسم در عمل

  » است.نبش کمونيستىبازتاب سلطه تفکر خرده بورژوائى در ج«
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آن ی خود بهچه منصور حکمت در مقالهبنابراين، آن 
» ديدگاه انحرافى...ارکان تئوريک پايه اى«به  پردازد، اشارهمی

»  در زمينه هاى فلسفى، اقتصادى و سياسىسوسياليسم خلقی «
توضيح و تبيين اجزا و منابع تکامل مارکسيسم که امری ، نه است

  ل جهانی است.حاتاريخی و درعين 

سه منبع «ی منصور حکمت (يعنی:  که محتوای نوشتهنتيجه اين 

ی دهنده») نه تنها ادامه يا تکاملسوسياليسم خلقى ايران ـ    سه جزء  و

، بلکه ») نيست مارکسيسمسه جزءِ  سه منبع وبحث لنين (يعنی: «

 سه جزءِ  سه منبع وبحث «ربطی هم به  گذاری ِصرفْ منهای نام 

بار توسط لنين مطرح گرديد. » ندارد که برای اولين مارکسيسم

سه ی منصور حکمت از عبارت «سان، اين تصور که استفادهبدين 

نامد، بيش  » میسوسياليسم خلقىچه او «» در نقد آنسه جزء  منبع و

را   نامعلومکه هم حريف  ،تبليغاتی استای از هرچيز استفاده

ی مقاله را احتماالً با لنين تداعی  نمايد و هم نويسندهمرعوب می

راست بچرخند، از تر به ها هرچه بيشسوسيال دمکرات کند!می

  کنند.تر استفاده میگونه شگردها هم بيشاين 
»  سوسياليسم خلقى نقد « جاکه اساس بحث منصور حکمتْ ازآن
 سه منبع و «ی ربطی نوشتهيد که پس از بيان بی نماين میاست، چن
 سه جزءِ  سه منبع و» با بحث «سوسياليسم خلقى ايران ـ  سه جزء

ی لنين، بايد کمی هم روی مفهوم و خاستگاه » نوشتهمارکسيسم
که نظر من بهتر است» تأمل کنيم؛ اما بهسوسياليسم خلقىطبقاتی «

ريافت منصور حکمت از دواِر رهبررسِی اشااين مسئله پس از به 
تر و تر، معقولای روشننتيجه ماترياليسم ديالکتيک بپردازيم تا به 

ی هرروی، در ادامه روی مقولهتر برسيم. بهبسا پراتيک چه
  » نيز تأمل کوتاهی خواهيم داشت.سوسياليسم خلقى«
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-II 
سوسياليسم ـ  سه جزء سه منبع و«ی منصور حکمت در مقاله

ها کند که معنی آن بار از عباراتی استفاده می 12» ايران خلقى 
» بودن قوانين هستی بر ماديت آن است. چون قصدم اين حاکم«

مورد نقد و بررسی  ی او را از جميع جهاِت ممکنْ نيست که مقاله
آوردم و چند قول از اين مقاله میرو فقط چند نقلقرار بدهم، از اين

ها قولنای نهفته در بعضی از اين نقلی معای هم در زمينه جمله
 اين مقاله مراجعه کند و با دقت بسيارْ نويسم تا خواننده خودش بهمی

عبارات بدون  هرروی، اين ای از آن داشته باشد. به خوانش نقادانه 
ی مذکور پايين مقالهاالمکان از باال بهتقدم و تأخر و حتی

  : اندترتيب بدين 
در برخورد با يک جامعه ... لکتيکىماترياليسم ديا ...« ■
پيش از آنکه به بررسى اجزاء و عوامل متشکله آن  ...معين

بپردازد، آنرا بصورت "ارگانيسمى زنده"، بصورت پروسه هاى 
قوانين حرکت   تابعکه    در نظر ميگيردتحول و تکامل    ل][درحادائم  

و الجرم چگونگى حرکت و فعل و انفعال اجزاء  است خاصى
يعنى  -آن ميبايد بر مبناى درک قوانين بنيادى حرکت آن متشکله 

  ».داده شود توضيح  مناسبات توليد قوانين حاکم بر
ها و نسبت» درک و تعيين ما از  ماترياليسم ديالکتيکىپس، «  ــ

يک که «حال از کليت هستی مادی نيست، بلکه ناظری استدرعين 
 تحول و تکاملدرحال  دائمِ های » را بصورت پروسهجامعه معين

های در حال تحول و تکامل دائم نيز »؛ و پروسهنظر ميگيرددر«
مناسبات  برحاکم » هستند که «قوانين حرکت خاصى تابع«

ت و ماده نه دو وجه الينفِک هستی (در که حرک»اند. نتيجه اين توليد
اند که يکی (يعنی: ی متفاوتکرانگی)، بلکه دو جوهرهنسبت و بی 

بيان ديگر، » است!؟ به حاکمی (يعنی: ماده) «حرکت) بر ديگر



 15 

  تابع کرانه «» يا هرنسبت ديگری از هستِی بی مناسبات توليد«
  »اند.حاکمها «که برآن است» قوانين حرکت خاصى

  
چرا که پيش از آنکه  «ست، ا یمتافيزيک دريافتی کامالً  اين  ■

جامعه را به مثابه يک پروسه و يک ارگانيسم زنده بنگرد، سير 
را بر اساس  آن قوانين حاکم برو انکشاف آنرا قانونمند بداند 

به يکباره از اجزاء معينى در اين   درک کند مناسبات توليد بررسى
  کند.» آغاز می...جامعه
» حرکت برجامعه (که درحقيقت نهاِد قوانينِ هم « جادر اين ــ

 مناسبات  بر اساس بررسىاند، که « »حاکمبنياِن حرکت است) «
  ! شوندمی  »يد درکولت

  
نمود که آيا تفکر انسانى قادر است از    مساله بر سر اينست«  ■

آن  واقعيات فراتر رفته و به جوهر آن، که چيزى جزضرورت
  ؟ » ، دست يابدنيست حاکم بر آن قوانين عينى و

» و از نمود واقعيات فراتر رفته» بايد «تفکر انسانپس، « ــ
نمود قوانين حاکم بر « عنی:» (يآن حاکم بر قوانين عينىبه«

نمود « های هستیْ يابد. بنابراين، نسبت ») دست واقعيت
» جوهرِ « » نمود واقعيتْ حاکم بر قوانين عينى»اند؛ و «واقعيت

قوانين  «گی و اشرافيت بخشيدن به اند!؟ آيا اين دوپارهنمود واقعيت
گی بين ی دوپاره» بيان فلسفی شدهنمود واقعيت» « حاکم بر عينى
» يا محکوم مود واقعيتنی «ه مثاب کش (بههای کارگر و زحمتتوده

» خود) و نهادهای سوسيال دمکراتيک حاکم بر قوانين عينى«به 
قوانين  کنند «») نيست که ادعا میحاکم قوانين عينىی «مثابه (به 

 درک  را  های کار و زحمتی توده» زندگی و  مبارزهبر  حاکم عينى
  کنند؟  می
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متد ديالکتيکى شناخت قادر نبود بر اساس   کسيسم وآيا مار« ■
قوانين بنيادى ، و تحليل نمود بورژوازى ليبرالتجريد علمى از 

، سير حرکت او را پيش بينى کند و حاکم بر حرکت اين قشر
پرولتاريا را از سير و سياحت در اين شهر فرنگ تجارب خونبار 

  ؟ » دمعاف نماي
») در  بورژوازیيعنی: « جا هم يک نسبت مادی (در اين  ــ
» که کمی باالتر بر قوانين» قرار داده شده است؛ و «نمودگاه «جای

» بودند، بر حرکت يک نسبت مادی (يعنی:  حاکم» «نمود واقعيتْ «
قوانين بنيادى حاکم اند: «» شدهحاکميکی از اقشار بورژوازی) «

  »!!بر حرکت اين قشر
  
اند جز به معناى همانطور که گفتيم تئورى صحيح نمى تو« ■

 در جامعه قوانين حاکم بر اين سير تغيير و تحولانعکاس آگاهانه 
  ». باشد

نه » و  جامعه  در  سير تغيير و تحول» بر «قوانين جا «در اين  ــ
» بر  قوانينترتيب، گاهی «اند. بدين »حاکم، «سير و حرکِت جامعه

 رد سير تغيير و تحولاند، و گاهی هم بر«حاکم» نمود واقعيت«
  شوند!؟» حاکم میجامعه
ی هستِی طورکلی، درک منصور حکمت از کليِت يگانهبه  ــ

ماديت و و دوآليسم گی دوپارهمکان)، به ـمادی (يا ديالکتيک زمان 
» آن) بر  قوانينکاهد که يکی (يعنی: حرکت ويا « حرکتی فرومی

اند. گرچه او نامد، حاکم» مینمود واقعيت«های مادی که او نسبت
و پروسه الينقطع تحول آن از  قانونمند مادهحرکت اليزال و از «

ی بسيار ظريفی زند؛ اما نکته» هم حرف میسطحى به سطح ديگر
که او بارها آن توجه کرد، اين استای بهالعادهکه بايد با دقت فوق

زند. چنين  ها  حرف می» بر اشياء و نسبت قوانين » بودن «حاکماز «
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در دستگاه تفکر فلسفی  قوانيِن حرکتْ » يا ين انقونمايد که «می
که از آن ارائه شود،   و تعريفی  منصور حکمت، منهای هرتوصيف

شان دارای همان برتری و اقتداری » بودنحاکمی «واسطهاما به 
است. او  ی قادر متعال در اديان ابراهيمیهستند که نشانه 

جهان که  قوانين ديالکتيکى حرکت استنويسد: «صراحت میبه 
  »!!! استماده بطور کلى تابع آن 

اين نکته با دقت بسيار زيادی توجه کرد که گرچه بايد به  ــ
ی در عرصه[با قوانين علمی اشتباه نشود] » قوانين ديالکتيکى«

اند؛ و تناقض رساندهاثبات عمل بارها درستی و کارآيی خود را به 
های بشری در زمون » و آقوانين ديالکتيکىغيرقابل حلی نيز بين «

های هستی ايجاد نشده است؛ اما نبايد فراموش کرد رابطه با نسبت 
اند و » درک و تعيين ما از هستی مادی قوانين ديالکتيکىکه «

» از  جهان ماده بطور کلىها برهستی يا تابعيت «» بودن آن حاکم«
جهان  » معنايی جز حاکميت ذهِن فرهيخته بر«وانين ديالکتيکى ق«

نادرستی که چنين نگاهی های کنش » ندارد. منهای ور کلىماده بط
ترين آن خواهم داشت؛ اما مخربدر ادامه اشاراتی به   ودنبال دارد  به 

يابی طبقاتی و کمونيستی  کرد چنين نگاهی در امر سازمانروی
فکران سوسياليست در کش تثبيت روش های کارگر و زحمتتوده

ی برابر ضرورت تبادِل فرارونده  نهادهای انقالبی و ايجاد سدی در
توليد کادرهای رهبری از درون دانش مبارزه طبقاتی با هدفمندِی 

  های کارگر است. توده
» که فهم و درک گروهی از افراد قوانين ديالکتيکى اگر « ــ

جهان ماده بطور ی است، بر«کرانگی و نسبيت هستبشری از بی 
هايی که آن افراد يا گروهکه » حاکم باشد، اين نيز طبيعی استکلى

نوعی رسند، برنهادهايی حاکم باشند که به رک و فهمی می چنين دبه 
جاکه ترتيب، آن بدين  شوند.ی آن محسوب میدهندهعضو يا سازمان 
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عنوان نسبتی از کليت  طبقاتی و سياسی و مبارزاتی (به   یپای نهادها
» بودن  حاکمد، «نمايچه ناگزير می آيد، آنميان می » به جهان ماده«

که » برآن نهادهاست. نتيجه اين قوانين ديالکتيکىکنندگان «درک
روال معمول زندگی (يعنی:  کش که بنا به های کارگر و زحمتتوده

خدمات خود، و نيز بُروز اشکال ی  ضهعرکار يا  فروشندگی نيروی
مثابه پيامد اين رابطه)، امکان درک مختلف ازخودبيگانگی به

»  که جهان ماده بطور کلى تابع آن است الکتيکى حرکتيد  قوانين«
هايی را ندارند، در درون نهادهای کارگری و حتی در درون تشکل

ابع رهبرِی ندارند که ت نيز ای جز اينبا ادعای سوسياليستی چاره
  !؟ » باشندقوانين ديالکتيکىکنندگاِن «درک
کنند که يکی  گيری اعتراض  شايد کسانی در تقابل با اين نتيجه   ــ

کنندگان  روحيه، اخالق ويا پرنسيپ انقالبِی درک هایِ از خاصه
مراتب اجتماعی  » اين است که برعليه سلسلهقوانين ديالکتيکى«

تشکيالتی است. مبارزه نيز درونکنند، و آغازگاه اين مبارزه می
ی عملی که درستی اين احتجاج را تأييد نظر از تجربه صرف 

استدالل ديالکتيکی  تجاج تنها هنگامی به اح  اينکند؛ اما نمی 
جای قابل پذيرش خواهد بود که بهلحاظ نظری بهرويد و فرامی

ماده بطور جهان  » بر« قوانين ديالکتيکىآليستِی حاکميِت «درک ايده
اين درک و کنِش ماترياليستی ديالکتيکی  »، در نظر و عمل بهکلى

ً (يعنی: در نسبيت )، قانونمند است و خويش  برسيم که ماده ماهيتا
خودرا دارد؛ و از مندی مخصوص به نهرنسبتی نيز ويژگی و قانو

درست هماننِد تضاد، ويژگی، تبديل  سوی ديگر، تغيير و حرکت (
اند که درنفی) وجوه ديگر مادهأثير متقابل، و حتی نفی کيف، تکم به

ر، تغيير، بيان ديگهيچ تقدم و تأخر و حاکميتی بريکديگر ندارند. به
کيف، تضاد، ويژگی، تأثير متقابل و حتی حرکت، تبديل کم به 

اند؛ و تنافر کرانگیدر نسبت و بی وجوه مختلف هستیْ  درنفیْ نفی 
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ی نگاه از يکديگر، ناشی از سلطهظاهری و بيانِی اين وجوه 
هستی و نيز رواج منطق صوری يا منطق سکون در ماورايی به 

سرکوب قرار استثمار و کال مختلف که تحت اشای استجامعه
منطق صوری يا منطِق سکون، منطقی است که  هرروی،بهدارد. 

مطلقيت هستِی متغيير، متحرک، متضاد،... و متکامل را از زاويه 
ی صاحبان  ويژه از زاويه طبقه طبقات حاکم (و امروزه بهمنافع 

طبقات   ی اينيابندهگاه موجوديِت نسبی و زوالقربانسرمايه) به 
اعماق قلب و روح جاری در تا سرکوب  بخشدو کليت می بردمی

بيان ديگر، منطق  کند. به توجيه  ـنيز ـرا مردم تحت ستم و استثمار 
 مختلفی که دارد)، در کليت خويشْ های رغم تبيين صوری (علی 
ی کنونی  ی طبقاتی و منطق ايستايی موجوديت جامعهمنطق جامعه

ی ذات مثابه (به  طق ماترياليستی ديالکتيکی که مناست؛ درصورتی 
وجه منطِق برخاسته از    )،ـ نه قوانين حاکم برانديشه  مفهوم و انديشه

کرانگی بی ی طبقاتی است که در پرتو  مبارزه  نيز  ديناميک جامعه و
ها ويا کليت ، با حاکميت انديشه برنسبتتغيير و حرکت و تکامل

 دررا  از هستی سبتیرنه ستيزد، و تغيير و حرکتِ هستی می
  جويد.آن میويژگی شناخت و تبيين 

قوانين  منصور حکمت ضمن ابراِز نظرِی پذيرش « ــ
ای که ی عملی آن، اما در بررسِی مقوله» و تأکيد برکارآيديالکتيکى 

خاصی از هستی را  نامد، ويژگی نسبتِ » میسوسياليسم خلقیاو «
معنای حاکميت الً بهگيرد که عم» در نظر می احکام عامتابع «

از هستی مادی)  درک و فهم انسانمثابه » (به قوانين ديالکتيکى «
»  خاص بودنْ که ويژگی و «است. چرا؟ برای اين  برهستِی مادی

يکی از وجوه الينفک هرنسبتی از هستی و عيِن قانونمندی آن است، 
معنای حذف قانونمندی، واقعيت و پتانسيل  » بهخاص بودنو حذِف «

جای واقعيت و به  »احکام عامگزينِی «در جای ع نسبتی خاصْ وقو
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» فهم احکام عامنکنيم که «ی وقوع آن است. فراموش  پتانسيِل ويژه 
توانند راهنمای  هاست که تنها می و دريافت انسان از ديگر نسبت

گون باشند؛ و های همويژه نسبتدرک و شناخت ديگر نسبت و به
ها همان ی ديگر نسبتواقعيِت ويژه  جای» بهاحکامگزينی اين «جای

تی  آليستی و ماورايی هسنتايجی را درپی دارد که بررسی ايده 
  .آوردمیدنبال به 

  

-III 
نامد،  » میسوسياليسم خلقیچه او «منصور حکمت در نقد آن  ■

سوسياليسم خلقى نميتواند اينرا درک کند که پراتيک  نويسد: «می
آنچنان غنى و رسا بوده است که مارکس، اجتماعى بشر تا هم اکنون  

مربوط   احکام عاما بتوانند  انگلس و لنين و ديگر متفکران پرولتاري 
به توسعه سرمايه دارى و قوانين حرکت آن، رابطه کلى طبقات  

ور اخص، و غيره را از آن به بطور اعم و توليد سرمايه دارى بط
که يکبار ديگر   و ديگر لزومى نداردشيوه اى علمى استنتاج کنند، 

براى  ياليستهاى خلقى ما، به بهانه خاص بودن شرايط ايران، سوس
منتظر ارتعاش شاخکهاى حسى خود  کشف مجدد اين احکام عام

درک محدود سوسياليسم خلقى ايران از رابطه پراتيک با  بنشينند.
تئورى اجازه نميدهد که اينان به مهمترين دستاورد تئوريک در 

اتيک طبقات، يعنى مارکسيسم لنينيسم توجه الزم تاريخ عينى و پر
  ». ده يک علم فرا گيرنرا معطوف کنند و آنرا به مثاب

تر » که بيش ارتعاش شاخکهاى حسىنظر از عبارت « صرف   ــ
نظر از عبارت سُخريه است تا استدالل معقول، و نيز صرف

 سوسياليسم خلقىـ    سه جزء  سه منبع و«» که در  مارکسيسم لنينيسم«
ی گرايش منصور حکمت بار تکرار شده و نشانه 4» ايران

لنينيسم شوروِی تحت سلطه و کنترل ـانستيتو مارکسيسمبه 
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احکام عام مربوط  مسئله که با تکيه به«  هاست؛ اما اين استالينيست 
» که توسط مارکس و سرمايه دارى و قوانين حرکت آنبه توسعه 

لزومى ندارد ديگر دليل « همينديگران کشف و تئوريزه شده و به
» در نسبت براى کشف مجدد اين احکام عام... که يکبار ديگر

تحقيق و مطالعه بزنيم، حکمی غلط، خاصی مثل ايران دست به 
  يستی است.الايدهنيز لحاظ متدولوژيک غيرمارکسيستی و به 

بحث برسِر واقعيت يا غيرواقعيِت تفکر، جدا از عمل، اگر « ــ
احکام عام مربوط به توسعه «؛ پس، »دِرسی استپرسشی صرفاً مَ 

» که توسط مارکس، انگلس و ديگران با دقتی معقول، سرمايه دارى
بايست اند، میعملی و بسيار عميق و گسترده کشف و تئوريزه شده

داری که ی جهانی سرمايه ی نسبتی از جامعهمثابه در ايران نيز به 
تا ضمن فهم ويژگی   شوند  ناگزير دارای ويژگی است، دوباره کشف

 حال با تأکيِد برخاسته از آزمونْ ی طبقاتی در ايران، درعينمبارزه
عبارت ديگر، به . را ثابت کننددرستی اين احکام  بار ديگريک 

تفاوِت بين  واقعيِت تر به بيشکه با جديدت هرچه ضروری است
شمسی با ويژگی   60ی داری در ايراِن دهه ويژگِی سرمايه 

الدی مي 60و  50، 40های داری اروپايی و آمريکايِی دههسرمايه
 تکنولوژيک موضوع مشاهدهـلحاظ تغييرات توليدی (که به   19قرن  

و استنتاج مارکس و انگلس بودند)، توجه کنيم؛ و بازتاب تفاوت در 
های مبارزاتی مکانی را در کنش ـهای اين دو مختص زمانی ويژگی 

گير باشيم تا بتوانيم در بررسی و پی کشْ زحمتهای کارگر و توده
کردی عمل ی ايرانْ جامعه شناخِت امکاناِت مبارزاتیِ 

 اين جامعهْ  دهنده، و در مقابل عوامل گوناگون سرکوبِ سازمان
ی مسئله، حقيقت  گذشته از اين جنبه  بازدارنده داشته باشيم.  پراتيکِ 

» ويا  سرمايه دارى مربوط به توسعه  ...احکامکه کشف «اين است 
ی هرنسبت مادی و خصوصاً توسعه» مربوط به احکامکشف «
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 ئزيرا هرشبار برای هميشه نيست؛ امِر يک  نسبت اجتماعِی ديگرْ 
  تواند از قيد ديالکتيکِ هرصورت نمی، به و نسبتی و پديده

سان و هميشه يک  هايیْ سيما و خاصه و  بودهمکان خارج ـزمان
های مادی، و د. بنابراين، کشف قانونمندی نسبتبالتغيير داشته باش

اين حال بهعين های اجتماعی، درخصوصاً  کشف قانونمندی نسبت
ها نيز بارها مورد که تحوالت و تغييرات آن نسبت معنی است

اين عملی قرار بگيرند تا به ـمطالعه و تحقيق و بررسِی نظری 
يکبار  دارد کهلزومى نديگر «اسکوالستيک نرسيم که  ینتيجه 
داری در ايران  » تغييرات نظام سرمايه براى کشف مجدد... ديگر

  تالشی بيهوده بزنيم!! دست به
طورکلی، اصول ماترياليستی ديالکتيکی (يعنی: درک و به  ــ

ای هم کرانه)، و تا اندازه های مختلف هستی بی تعريف ما از جنبه 
پرتوی  ی، گرچه های مختلف هستی نسبتهای مکشوفهقانونمندی 

توانند اند و میاز فهم عينيِت جهاِن هستی در پيِش روِی انسان
کارآيی داشته  ها دِل ظلمت ناشناختهگشا در چون اختری راههم

هرصورت فهم ها بهجاکه اين اصول و قانونمندی باشند؛ اما ازآن
اند، تنها درصورتی اعتبار علمی خودرا حفظ عينی از جهاِن هستی

ه قبالً کهايی ناشناخته ويا نسبت هایکه در مواجهه با نسبت ندکنمی
 دوباره فهم و کشفْ  ، در پراتيکِ اندموضوعيت پراتيک نداشته 

معنی پيدا کنند. منصور حکمت اين فهم و کشف دوباره را در رابطه 
حال داری در ايران که درعينی سرمايهبا چيستی و چگونگِی ويژه

دهی يابی و سازمانو پراتيک در امر سازمان گری معنی دخالتبه 
کش است، امر های کارگر و زحمتطبقاتی و کمونيستی توده

که گروه است ی همين فهم وارونهواسطهداند، و به ای می هبيهود
» ورچسب خلقیخودرا کمونيست و ديگران را سوسياليست «

  زند.می



 23 

اثبات  خود برای های ذهنیمنصور حکمت چنان دربافته  ــ
قولی هم که از «ماترياليسم و نقلکه به اش غرق استبرتری 

از او قولی که کند. نقلآورد، توجه نمی امپريوکريتيسيسِم» لنين می
وجود قانون بازشناختن ماترياليسم يعنى گويد: «آورد، میلنين می 

 دقت تقريبىعينى در طبيعت و پذيرش اينکه اين قانون خود را با 
های ». منهای اين که عبارت دکنان منعکس ميدر ذهن انس

ی درستی هستند يا نه، اما » ترجمهدقت تقريبى » و «بازشناختن «
کند؛ و قول باال دوباره شناختن را داللت می» در نقلبازشناختن «

» است، و شناخت تقريبى جا که دقت قوانين عينی طبيعت «ازآن
  ود، پس شمل می» را شابازشناختن ـ بازشناسِی «نيز دوباره ـ

توان چنين ابراز نظر کرد که: اعتبار علمی احکام ماترياليستی  می
در مواجهه با هرنسبت ناشناخته ويا  ها  ی آنکشف دوبارهمشروط به

  که قبالً موضوعيِت عملی برای بشر نداشته است.نسبتی است 
ازای  » مابهسوسياليسم خلقی که عبارت «نظر از اين صرف  ــ

های منصور حکمت و ؛ اما داللتباشد هداشتاشته يا نطبقاتی د
جای کند، به » ارائه میسوسياليسم خلقیخاستگاهی که او از «

اجتماعِی مشخص، ـچيستی و چگونگی مناسبات توليدی ارجاع به
سوسياليسم «  اشْ و ذهنی است. او در جايی از نوشته  عمدتاً مفهومی

سلطه تفکر  بازتاب«»، ثابهمبه » را با استفاده از عبارت « خلقی
داند؛ و در جای ديگر، » می خرده بورژوائى در جنبش کمونيستى 

نه بازتاب اعتراض  ...سوسياليسم خلقى ايران «...نويسد: می
پرولتارياى تحت استثمار در نظام سرمايه دارى ايران، بلکه 

اعتراضاتى است که در طول قرن بيستم بر عليه حاکميت  انعکاس
». براساس ستان و آمريکا بر ايران، برخاسته استليسم انگلامپريا

» و سوسياليسم خلقیتوان نتيجه گرفت که «قول میاين دو نقل
غيرخلقِی خوِد منصور حکمت (که اصطالح به چنين سوسياليسم هم
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ی آن و سابقه گذاری شد و صبغهبعدها «کمونيسم کارگری» نام
» و نعکاسو «ا »بازتاب« )،هم رسانده شدمارکس و انگلس به 
؛ معهذا است »در جنبش کمونيستى  تفکر خرده بورژوائىسلطه «

در مقابل  گويد: «اش می منصور حکمت در جای ديگری از مقاله
ئى که گنجينه غنى تفکر اين خرده بورژواهاسوسياليستهاى خلقى، 

قول هم منصور »!؟ در اين نقل ...پرولتاريائى را تحريف ميکنند
سوسياليسم بورژوايِی «خاستگاه خردهاشاره بهن حکمت ضم

»  گنجينه غنى تفکر پرولتاريائى « تحريفها را »، ايراد آن خلقی
سوسياليسم  نويسد: «اش می کند؛ و درجای ديگری از مقالهاعالم می

که » است. نتيجه اين انحراف حاکم بر جنبش کمونيستى خلقى 
ـ که بگويد، اوالً د منصور حکمت از بيان اين واقعيت پرهيز دار

» سوسياليسم خلقی « چه او طبقاتی آن ـ خاستگاه و پايگاه اجتماعی
بورژوايی است؛ ها خردهها و انديشهی ابعاد و جنبه نامد، در همهمی

شود، اقتداِر بورژوازی در سوسياليسم تعبير می چه بهو رؤيای آن 
ی همين سرگردگ(همانند اقتدار بورژوازی در سوئد) به  ايران 
های کارگر و زحمت تودهکه گاه بهبورژوازی عصيانی استخرده

ً ها میشود و گاه از آننزديک می  ـ تفاوت خوِد منصور گريزد. دوما
نامد، اساساً در ادعاهای » می سوسياليسم خلقیچه او «حکمت با آن

ها را در ترين آن عکس شده و من مهمنظری است که در مقاالتش من
  .دهممیاضر مورد نقد و بررسی قرار ی حنوشته 
ی عملی ادعاهای نظری منصور حکمت، ی جنبه درباره  ــ

اين واقعيت اشاره کنيم که اوج اين ادعاها، کمک به کافی است
ايجاد «حزب کمونيست ايران» (يعنی: حزبی برپايه مناسباِت به 

ً اجتماعیِ و خصوص توليدی  ً قومی ا  ُکردی و نيز ـملیـعمدتا
ترين ی مبارزات کارگری در ايران) بود که عمدهقه ترين حلضعيف 
داد؛ تشکيل میکردستان  ی محدود بهاش را عمليات مسلحانه پراتيک 
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منصور حکمت نيز پس از رهبرِی کوچ دستجمعی کادرها و  و
د تا حزب اروپا، صفوف آن را ترک کراعضای اين حزب به

ايجاد کند. گويی نام «حزب کمونيست کارگری» ديگری به
که هرچه از چنين استمت اينسازی منصور حکقانونمندی حزب

ی جغرافيای در پهنهکش  و زحمتهای کارگر  امکان ارتباط با توده 
تر و کند، کمونيستی سی ايران دورتر شود، حزبی که درست میاسي

  تر است!!! کارگری
ی عملی ادعاهای نظری منصور حکمت بيان جنبه در  ــ  

آفرين ن آن نقش که: بقايای اولين حزبی که او در ساختصه اين خال
های مالی از «اتحاديه ميهنی  ها دريافت کمکبود، پس از سال

گان مالِی ديگر مطلقاً دهندی کمککردستان عراق» (که همانند همه
غيرمستقيم (يعنی: با واسطه) با طور ند)[!؟]، اينک به اتوقعبی 

 .]1[کندمغازله می دولت جمهوری اسالمی هم
  

-IV 
که که دوپارگی بين ماده و حرکت، و اينمنظور تأکيد براين به 

ی منصور حکمت اشتباه ها مادی در نوشتهحاکميت قوانين بر نسبت 
انشايی و نگارشی نيست، بلکه ريشه در باور عميقی دارد که 

ی طبقاتی هم دارد، جنبه  های نظریْ فراتر از آموخته خاستگاه آن
ً از بارت ع ـ  سه جزء سه منبع و«ی مقاله های زير را عينا

را  هاو نقد و بررسی آن ،کنم» نقل می سوسياليسم خلقى ايران
چنين اين ی منصور حکمت و همسپارم که نوشته ای می خوانندهبه 

  کند.مطالعه و بررسی میو با دقت نوشته را نقادانه 
بگونه اى بالفصل و  اگر پديده قطعا و دقيقا همان باشد که«■ 

ى انسان تجربه ميشود، ديگر امکان فراتر رفتن از طريق ابزار حس
  .»وجود نخواهد داشت ر آنشناختن قوانين حاکم باز آن و 
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برنامه تصوير روشنى از "هدف نهائى و راه رسيدن به «■ 
قوانين عينى و هدف و شيوه هائى که خود بر شناخت  -آن" 

  .»تغيير آن هستيم متکى است طالبکه  ضرورى حاکم بر جامعه
آنکس که واقعا ميخواهد بر خالف فالسفه جهان « ■

دهد، مى بايد تحليل و تبيين تئوريک خود را از جامعه و  تغيير را
، سنگ بناى دستيابى  قوانين عينى حاکم بر آنمناسبات اجتماعى و  

  . »برنامه، برنامه اى براى پراتيک، بداند به

، او توانست بر اساس تحليل  ...اين استاهميت مارکس در  «  ■

ضرورت (اجتناب   قوانين حاکم بر زير بناى اقتصادى جامعهعلمى  

ناپذيرى) سوسياليسم را به ثبوت رساند و تحقق آنرا به مبارزه 

  ».طبقاتى پرولتاريا مرتبط سازد
(اجتناب ناپذيرى) » و «ضرورتدر توضيح تفاوت بين « ــ

نم که برخاسته از ترکيب نسبی کنقل می» عبارتی را سوسياليسم
ای است که سمت و فکرانههای روشنمبارزات کارگری و توانايی 

دگرگونِی هستی، آدمی ی دارند: «با نگرش تاريخی به بسوی انقال
خودرا نه در جبری تقديری، بلکه در مسيِر جبری تاريخی و 

درک ضرورت، يابد؛ که در آن با دترمينسم مادِی تغييرات می
عنوان يک  بيند که به کند؛ و خودرا قادر میآزادی خودرا تأمين می 

ها تأثير چنان که از آنها عمل کرده و همبر دگرگونیعامل 
اين ترتيب آدمی توان آن را ها تأثير بگذارد. بهپذيرد، برآن می
يابد که خودرا در کاِر خود، در دگرگونِی جهانش دگرگون کرده می

که فريند. اين بازآفرينِی انسانی در برابر آن تخريب و انفعالی و بازآ
که آدمی مندی است، هنگامی ميسر استيت ناشی از درک غلط غا

و  ـ همان فعليت انديشهودخفاعِل فعِل خويش باشد و اين فعليت ـ
 ]//:www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/398http- :»اراده است

]3-part-change-about .  
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قوانين عام مارکس از وراى هرج و مرج عرصه رقابت،  «  ■
را بيرون ميکشد و پروسه توليد ارزش   حاکم بر تمامى آحاد سرمايه

اضافه را به مثابه رابطه اى ميان کار و سرمايه در کل اقتصاد 
  .]2[»مورد تحليل قرار ميدهد

  
  

  :ی این قسمتهاپانوشت
کمونيست ايران از اتحاديه  گويم حزب که میمنبع اين ] 1[

هايم از کند، شنيده ميهنی کردستان عراق کمک مالی دريافت می 
که تازه دعوای اين ترتيب بود آقای فرهاد شعبانی است. داستان به 

عبدهللا مهتدی با حزب کمونيست ايران باال گرفته بود، و من که در 
کاری هم نام «شورای کار») با جمعی به 1377آن زمان (تابستان 

ی آقای عباس منصوران (که ساکن استکهلم بود) واسطهکردم، بهمی
ی اختالف بين آقای ايم تا دربارهسوئد دعوت شدهمطلع شدم که به

مهتدی و حزب کمونيست ايران حقايقی را بشنويم و درصورت 
اتفاق ه نيم. بداری کامکان از حقانيت حزب کمونيست ايران جانب 

نفری (يعنی: من، عباس   3سوئد رفتيم و ا. بهنام ا. شخصی به
 غير آقای شعبانیْ ای شرکت کرديم که بهمنصوران و ا. ا.) درجلسه

زدند. آقای شعبانی با صراحت دونفر ديگر هم بودند، اما حرفی نمی
ی مرکزی تر گفت که عبدهللا مهتدی با دور زدن کميته هرچه تمام

طور مستقل از «اتحاديه ميهنی کردستان» پول گرفته به حزب،
خواست که است. آقای شعبانی از ما (يعنی: «شورای کار») می

ی لو رفتن پول گرفتن . ظاهراً نحوهی کنيمگيرعليه مهتدی موضع
های او با اتحاديه اين ترتيب بود که حساب و کتابآقای مهتدی به

اک شده بود. بازهم ظاهراً ميهنی روی يک فلوپی ضبط و سپس پ
تصاف آن فلوپی پاک شده را يکی از اعضای حزب آگاهانه يا بنا به 

توضيح زم بهبيند. الها را میکند و حساب و کتابفورمت میآن
های آقای شعبانی، از او اجازه گرفتيم که قبل از شروع صحبتاست
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 که اين شرط اين هايش توسط ا.ا. تندنويسی شود. او هم بهکه حرف
ها هرروی، حرفها در جايی منتشر نشود، موافقت کرد. بهحرف

تکستی شد که فقط با اسم رمز تبديل به  توسط ا.ا. تندنويسی شد و
  شد.باز می 

علت حضور من در آن جلسه تصوری بود که حزب کمونيست 
ايران از انبوه ارتباطات کارگری من در ايران داشت. پيدايی اين  

  ران» يتقل کارگران امس هي«اتحاد نام ای به نوشتن مقاله تصور هم به
بود که من نوشته بودم و در نشريه کمون شماره  عهيتا شا لياز تخ

  منتشر شده بود. 15
ين مقاله و اعتمادی آقای منظور توضيح چرايی نگارش ابه 

وساطت عباس منصوران)،  من پيدا کرده بود (البته به نی به شعبا
  آورم:ا میجی انتشار مجدد اين مقاله را در اينبخشی از مقدمه

نوشته شد و در مهرماه   1377اين مقاله قبل از مهرماه   
منتشر شد.  15ی «کمون» شماره همان سال در گاهنامه 
وصدايی بود که توسط شخصی که علت نگارش آن سر

ناميد، برپا شده بود. اين شخص ضمن خودرا «سيد» می
 1376از سال    درخواست پناهندگی از سوئد، ادعا داشت که

کرده و حاصل ای از کارگران کار می تباط با شبکهدر ار
کارش «اتحاديه مستقل آزاد کارگران ايران» است که در 

ايران اعالم موجوديت   در  1376ارديبهشت سال    11تاريخ  
کرده است. آشنايی من با نام «اتحاديه مستقل کارگران 

نام بعد تحت عنوان «اتحاديه...» از آن  ايران» [که از اين به
برم] توسط يکی از کسانی صورت گرفت که در آن می 

کاری نام «شورای کار» با او هم زمان در گروهی به 
تماس تلفنی، از  کاِر سياسی سابق ضمنکردم. اين هم می 

خواست کمپينی صحبت کرد که حزب کمونيست ايران می
در دفاع و گردآوری کمک مالی برای «اتحاديه...» سازمان 

نام و با او گفتم که در ايران چيزی بهنگ بهدربدهد. بی
کارکرد «اتحاديه...» وجود ندارد و اساس اين داستان کشک 

وجه و حمايت است. اما «اتحاديه...» دروغين مورد ت
گرايی تا های ديگر هم قرار گرفت؛ اين حمايت و هم گروه 
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های سياسی جايی پيش رفته بود که يکی از گروه آن
گروهی که نشريه «کارگر  ر قوی احتمال بسيا(به

کرد) در دفاع و حمايت مالی از سوسياليست» را منتشر می
 «اتحاديه...» حساب بانکی هم اعالم نمود. «اتحاديه...»

اسنادی هم مانند «بيانيه اعالم موجوديت»، «نامه سرگشاده 
کرد کنيم» ارائه میخاتمی» و «صدايمان را رساتر میبه

 را ندارم. هاآن که در حال حاضر اصل
ناميد، مدعی کسی که خودرا رهبر «اتحاديه...» می

کنند که «تشکل» ای هم در ايران منتشر میبود که نشريه
عنوان سند ی از آن را نيز بهدو صفحهنام دارد؛ و يکی 

داد. اين صفحات از روی کاغذ فاکس کپی شده نشان می
های هخانسالگی در چاپ 13جاکه من از سن بودند. از آن

ی فنی توليد مجله و کتاب تهران کار کرده بودم و با جنبه
اصطالح اسناد ی کافی آشنايی داشتم، با ديدن اين بهاندازه به

ی بسيار ساده «توليد» (و در واقع: جعل) ی پروسهمتوجه
قالبی بودن «اتحاديه...» صددرصد ها شدم و اطمينانم بهآن

  شد.
ی قالبی از طرف ديگر، در گيروداِر بحث درباره 

ياد يداله خسروشاهی با من بودن «اتحاديه...» بوديم که زنده 
ی «اتحاديه...» و رهبرش با من تماس گرفت و درباره 

ی اين صحبت اين بود که من از هلند و بت کرد. نتيجهصح
يداله از انگليس راهی سوئد و شهر يوتوبری شديم. پس از 

دو روز گفتگو با يداله و افراد ديگری که «سيد» ـيکی
نمايندگی از شناختند، يداله به(رهبر «اتحاديه...») را می

اختند شننفره (که اغلب او را از نزديک می  6يا    5يک جمع  
سال زندان  6دانستند که در ارتباط با سازمان پيکار و می 

رفت و از استکهلم بوده و اسم مستعارش نيز اکبر بوده) به
«سيد» (يعنی: همان اکبر) خواست که بساط اتحاديه 

اش را جمع کند. گرچه او در گفتگو با يداله و فشار قالبی
عهده بطه بهناشی جمع که يداله نمايندگی آن را در اين را

کم پايين ی «اتحاديه...» را کم داشت، قبول کرد که فتيله
. نوشتن اين قولش وفا نکردبکشد تا خاموش شود؛ اما به

ی بدقولی «سيد» رهبر «اتحاديه...» و اصرار مقاله نتيجه
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ها در حمايت از اين «اتحاديه...» بعضی از افراد و گروه 
  قالبی بود.

  
يد و اين نوشته  جوانی که زحمت کش توصيه دوستبنا به ] 2[

بحث ماترياليسم ديالکتيک را در را خواند، لينک مقاالت مربوط به 
اين نتيجه رسيد که در ی مفروضی بهردم تا اگر خواننده آوجا میاين 

ها نيز دسترسی داشته اين نوشته تر مطالعه کند، بهاين زمينه بيش 
  باشد.
  : » سی فلسفهی اسای مسئله درباره « 

http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/83-the-

fundamental-issue-of-philosophy 
  : » ی ماترياليسم ديالکتيکدرباره «

http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/195-

dialectical-materialism-1 
  : » ی اصول ماترياليسم ديالکتيکه دربار«

http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/233-

dialectical-materialism 
  : » ی منطق (يا ذات مفهوم) درباره «

http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/152-about-

logic 
  : »دربارۀ مفهوم ماده«

http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/99-material 
  : » ای مسائل فلسفی پيرامون مفهوم مادهپاره «

http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/112-

material2 
  : » ی چيستی، چگونگی و مفهوم مکاندرباره «

http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/262-about-

sense-of-place 
  : »ی چيستی، چگونگی و مفهوم زمان درباره «

http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/307-about-

concept-of-time 
  »:  قسمت نخست  -رييتغ ی درباره «
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http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/353-about-

change 

  »: قسمت دوم  - رييتغ ی درباره «
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/374-about-

change-part-2 

  »: قسمت سوم رييتغ ی درباره «

-about-/theoretical/materialisme/398http://www.refaghat.org/index.php

3-part-change  
  
  

 *****  
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  بورژوازیخردهی مقابله
  !؟ غيرمتعارفدولت  با

ً بارها شنيده و  و که منصور حکمت  بودم خواندهبعضا
کشند، می  وعی عنوان کمونيسم کارگری را يدکنهايی که به گروه

 انند که با بورژوازی ايران ددولتی میدولت جمهوری اسالمی را 
قرار دارد؛ و همين غيرمتعارف بودن با   غيرمتعارفدر وضعيتی 

که موجبات سرنگونی جمهوری يکی از عواملی است بورژوازیْ 
جز به جاکه در اين مورد مطلبی از آن .آورداسالمی را فراهم می

» از منصور حکمت نديده های انقالبی دولت در دوره ی «مقاله
اجتماعِی  ـهای تاريخی تصويرپردازی اين مقاله نيز ضمن  و ،بودم

که تازه هايی  ی ويژگی دولت در دورهی پراکنده دربارهگونه پلميک 
اندازه تثبيت نشده که بتوان متعارف  آن قدرت رسيده و هنوز بهبه 

ارف يا نامتعارف عناميدش، تعريف جامع و مانعی از دولت غيرمت
 جامعی  لبطمبا  تا شايد    مناينترنت مراجعه کبهتصميم گرفتم  ندارد،  

  .برخورد کنمدر اين زمينه 
های دولت در دورهی «در مقاله  حکمتمنصور  ناگفته نماند که  

و  در تالش برای تبيين نظر )1366(منتشر شده در آذر  »انقالبی
تصوير  چندين  متعارف و نامتعارف بودن دولتْ به  نسبت معيارش
ی مثابه جا بهدراين آن را  یدو نمونهدارد که تاريخی ـاجتماعی 

  :برآوردی داشت خروارتا بتوان از  کنمنقل می یمشت
دولت متعارف بورژوايى (در اين بحث کال دوره هاى « ــ

انقالبى در جهان سرمايه دارى امروز مورد نظر است) دولتى است  
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ا که شکل و شمايل يک نيروى ماوراء طبقاتى و مافوق اجتماعى ر
منافع عامه را نمايندگى مى کند و از قول جامعه بخود مى گيرد که 

بطور کلى سخن مى گويد. قانونيت و قوانين در جامعه بورژوايى 
قرار است به اين امر خدمت کند. قوانين و تبعيت از قانون، 
على الظاهر ريشه در "ذات بشر" دارد و از "اصول" مجردى 

متعارف، ه گرفته است. دولت مافوق منافع قشرى و طبقاتى ماي
دولت قانونى، بهرحال دولتى طبقاتى است، اما در شرايط غير  
بحرانى، در دوره هاى غير انقالبى، اين خصلت دولت پرده پوشى 

  ».مى شود
را مى توان   ١٩١٧- ٢٢در انقالب روسيه بى شک سالهاى  «  ــ

- ٢٨  دوره اى انقالبى به معنى اخص کلمه خواند، حال آنکه سالهاى
دوره آرامش نسبى است که خطر کمابيش از سر دولت  ١٩٢٣ 

و پا برجا، متکى بر  متعارف جديد گذشته است، بى آنکه يک دولت
  .»منافع اقتصادى معين و با روش حکومتى معين قوام گرفته باشد

توان مشاهده کرد، منصور حکمت با بيان طور که میهمان
بورژوايی ويا   زا(اعم  »دولت متعارف«نظرش نسبت به 

خواهد که با تصور طور ضمنی از مخاطبش می سوسياليستی)، به 
گرانه ی عمدتاً سرکوبويژه با تمرکز روی جنبه عکس قضيه و به

وضعيت ، به 1366های راهبر به دولت جمهوری اسالمی در سال
افتنی باشد، هميشه يدولت نامتعارف پی ببرد. چنين فهمی، اگر دست

ن مفهوم آاست و خطاکار هم کسی است که به لدر معرض ابطا
  دست يافته است.

  
س  پاما، بحث متعارف يا غيرمتارف بودن جمهوری اسالمی! 

 در ايران آيا کمونيسم  نام «بهای  نوشته   در اينترنت  تقالاز چند ساعت  
در  ی سخنرانی منصور حکمتمتن پياده شده» (؟شودمی پيروز 
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 دوآليسمِ  حثش را رویس باساپيدا کردم که را ) 2001سال 
» شدن جمهوری اسالمی متعارفشدن، و عدم امکان «»  متعارف «

مانده از باقی موضوع سهبررسی از بنابراين، قبل  .بودگذاشته 
تر ها نام بردم، معقولآنچهار موضوعی که در ابتدای اين نوشته از  

ی مورد بررس» را  ؟شودمی پيروز    در ايرانآيا کمونيسم  است که «
، شود ترفراهمديگر آثار منصور حکمت فهم ی زمينه  م تايدهقرار 

  تر گردد.ها نيز سادهآن و ارجاع به
پس از مقدمات، در بدو » ؟شودمیپيروز  ميتواندآيا کونيسم «

کند » می صحبت ...در ايران ...تحوالتى«  از اصلی  بحثورود به
 است که  گاهیديد يکین وجود دارد: آنسبت به » دو ديدگاه« که
تز  « و »بنياد جنبش دوم خرداد و طرفدارانش روى آن بنا شده«

ها و تز همه کسانى است که اىتودهها، تز اکثريتى [،]...حجاريان
ديدگاهى هست «، یديگر ».يک معنى سرنگونى را رد ميکنند به 

که ميگويد اين بحران کليت جمهورى اسالمى است و جمهورى 
تاريخى ای که در ايران دارد اتفاق ميافتد،   اسالمى کالً با روند

براين است که  لاو ديدگاه ».و سرنگون ميشود ناسازگار است
جمهورى اسالمى بعد از بيست سال دارد ميرود که خودش را با «

سازگار کند و به يک زيست اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه 
تحوالت   دولت متعارف و يک جامعه مدنى در ايران شکل دهد و اين

پروسه تبديل شدن جمهورى اسالمى به حکومت ايران به معنى 
نوشته  ی تأکيد در اين [همه»ه کلمه استروتين و روزمرنرمال و 

قرار نيست جمهورى اسالمى گويد: «ديدگاه دوم می .از من است]
و يک دوره از انباشت   حکومت متعارف بورژوازى در ايران بشود

. روند اوضاع اين است که گيرد سرمايه در اين شرايط صورت
نيروهايى اينها را بيندازند. در اين ديدگاه بحث اين است که روند 

نه فقط  . رژيم اسالمى بيفتداوضاع سياسى به اين سمت ميرود که 
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“جمهورى اسالمى” يک تناقض است، بلکه پروسه رفع آن از نظر 
  .»شروع شده است [نيز]تاريخى  

، م داشتخواهاين نوشته  کليت  انه بهگرچه در ادامه نگاهی نقاد
ها بودن حکومت  نامتعارفو    متعارفمفهوم  که  اما مقدمتاً الزم است

جامعه   بورژوايی اقتصادی  و مناسبات در رابطه با ساختاررا 
  .قرار دهيمبررسی  مورد  ـو مختصر طورکلیبه ـ

جز مقوالت جاکه در ادبيات مارکسی و مارکسيستی بهازآن
در   «متعارف و غيرمتعارف»نام ای به مقوله فاشيسمْ و  تيسمبناپار

ويا من   ها نداريمها و حتی حکومتمورد بررسی سازوکار دولت
در اين  کنيم تا شايد نامه مراجعه میلغترو بهام، از اين پيدا نکرده

  ی معقولی برسيم.نتيجه به رابطه 
مرسوم،  عادی، متداول،معادِل  نامهلغتدر  متعارفی کلمه

در کاربرد  همگیاست که  و مشهور معمول، شناخته شده رايج،
ويا   وضعيتی خاصبه  ذهن و انتساب اکی از اطالقاجتماعی ح

متعارف يا  عارف بودنمتبنابراين،  است. برآورد از آن وضعيت
(همانند ترکيب   ی اجتماعیهانسبت و اشياء ها،پديده  ذاتی نبودن

مشروط  شانوجودنيست و آب) اکسيژن و هيدروژن در مورد 
و   مختصاتی است که براساس مقايسه آنو ذهن آدمی فعليت به 

ت که وقوع رويداد خاصی  همين دليل اسبهبنا شده است.  محاسبه
از مردم متعارف و  ایطبقه يابسا برای قشر وبرای گروه و چه

  آيد.حساب مینامتعارف به  ديگرْ  یاو قشر و طبقه هبرای گرو
و  ريدخدر داری که ذاتی نظام سرمايه  وجهاز نظر صرف 

 انباشت روزافزون و جذب ارزش اضافی ،کارنيروی فروش
 لحاظ شکلِ بهاين نظام  اما ،يابدتداوم مینماياند و خودمیسرمايه 

و با اشکال گوناگون  به   سياسیـی صرفاً ساختاریو جنبه  موجوديت
ترين عواملی  مهم يکی از .واقع شود دتوانمی  یهای متفاوتويژگی 
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بخشد، می و ويژگی شکل معين داریيک نظام سرمايهکه به
ی صاحبان سرمايه است که ولت با طبقه ی درابطه  چگونگی

ی دولت و صاحبان سرمايه با  ی رابطه کنندهتعيين حال درعين 
اين  .نيز هستکار ويژه با فروشندگان نيروی های مردم و بهتوده

وجه  منهای ، دار)ی سرمايه دولت با طبقه ی رابطه (يعنی:  رابطه
ارزشی، های گوناگون جنبه ی کننده، تعيين داریسرمايهنظام ذاتی 

نظر از صرف انند آن است. ، اداری، پليسی و محقوقی، قضايی
که همواره اين امکان و دهد کی، تجربه نيز نشان می يتحليل ديالکت 

و دار ی سرمايهلت و طبقه ی بين دواحتمال وجود دارد که رابطه
صاحبان سرمايه با   ی درونِی طبقه رِ اقشايکی از ی چنين رابطه هم

ً تشنج ويا حتی تخالف، بهداليل گوناگون بهدولت  تناقض بهموقتا
 وقوع يک تحول سياسیْ  ،در چنين صورت مفروضی برسد.

 ترين علتمهم اقض خواهد بود.نی اين تشنج ويا ت برطرف کننده
  ، که پارلمانی (اعم از اين   مهم قابل توصيف به تحوالت سياسیِ وقوع  

ی طبقه بين  دوباره  ، ايجاد سازگاری  باشند)  چنجیويا رژيم   کودتايی
ترين وضعيت برای  ايجاد مناسب منظور  به  صاحبان سرمايه و دولتْ 

 جادر اين  که. طبيعی استکار و انباشت سرمايه استاستثمار نيروی 
يا و، قضايی، اداری يک (اعم از حقوقینهادهای بوروکرات

  آيند.حساب میی دولت بهپليسی) زيرمجموعهـنظامی 
ی رابطه علمی و مارکسيستی از جای تبيينبهمنصور حکمت 

های تودهی تحليل طبقاتی از ، ارائهداری سرمايه بين دولت و طبقه 
و انقالب  کش، و برآورد توازن نيروهای متمايل بهکارگر و زحمت

(که  توانند در صف ضدانقالب قرار بگيرندآن نيروهايی که می 
ی مبارزه  ای در ابعاد مختلفتلزم پراتيک پيچيدهحال مسدرعين 
ی بدون ارائه( های مکرربا تکيه با توصيف ، است) طبقاتی

ی چنين ارائه و هم ،های ميدانیگزارش فاکتورهای آماری يا 
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از  هايینمونه دامه بهدر اکه  متناقضدروغين و حتی تصويرهای 
بودن دولت   »غيرمتعارفو «  »متعارف ی «مقوله  )کنمآن اشاره می

ی آن رين جنبه تمشهود گرچه کشد کهرا پيش می جمهوری اسالمی
گرايی پِس اين عاميانه   در  را  گرايی است، اما مقصد ديگریعاميانه 
در اصل مسئله   یتأثيرآگاهانه يا ناآگاهانه بودن آن  که    کندمی پنهان  

  سياسی عمدگی بخشيدنِ : از استعبارت پنهان  . اين هدفِ داردن
و قشر کثيراالشمار  اين تشويق و تهييج  جهت بورژوازیْ خردهبه 

جمهوری با  ـحتی مليتانتی ـدر مقابله  ،گرفته در همين رژيمشکل
اسالمی غيرمتعارف با اين هدف که رژيم  اصطالحاسالمِی به

حالت ، به )است  آن  گونی هم يکی از انحای ممکنسرنکه  (نحوی  به 
 اين کنش و واکنِش که ی اترين نتيجه دربيايد. اساسی» متعارف «

ً هدفمند دربردارد، اين است انقالب امکان وقوع که مجموعا
ی طبقه   یانه يافته و آگاهسازمانحضوِر    در عمدگیِ را  سوسياليستی  

حذف   اشی نهايی که نتيجه  کندبديل میتسرنگونی صرِف  به  کارگر
با   »بد«گزينی بورژوازی جای و  امکان وقوع انقالب سوسياليستی

اقتصادی ـسياسی  در مختصات کنونیِ  .«خوب» استبورژوازی 
 ی منصور حکمتگرايانه گرايش غرب در نظر گرفتن با جهان و 

داشت) نام سياسی اين نظريه و  من خواهآ(که در ادامه اشاراتی به 
  .است چنجرژيم آنْ و مربوط به  محتمل يکِ پرات

ِل منصور حکمت و کُ ی کنندهپنهان گرايی عاميانه آيا  کهاين 
ی تاکتيکی دارد ويا  جنبه  )هاکارگری کمونيست يا (  منصوريون

ی سياسی ها از زندگی و مبارزهدرک و دريافت آنعمق  ی  کنندهبيان 
را نشان   عيتواقی و روی سکهکه دضمن اينو طبقاتی است، 

ير چندانی أث ت ما یگيرو نتيجه در بحث لحاظ نظری به د؛ اما ندهمی
تلقی متعارف يا   عملیِ  جا مهم است، پيامدهایچه در اين آن ندارد.
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و طبعاً از دولت جمهوری اسالمی بورژوازی از نامتعارف بودن 
  است.

 تابع و و دولتِ  متعارفاصطالح به سرنگونی بورژوازیِ 
ی ای که از هرگونه امکان(يعنی: بورژوازی آنمتبوع  حالدرعين 

مانعی برای بهتاريخی تهی شده و  و    اجتماعی  و ترقی  پيشرفت  برای
االصول علی  تبديل شده است)، زندگی ی ابعادانکشاف در همه

ی انقالب سوسياليستی  ه؛ و نيروی عمدانقالبی و سوسياليستی است
اظ طبقاتی و کمونيستی لحه بههستند ک  کشانیان و زحمتکارگرنيز  

پيامدهای که درصورتی  باشند. و آگاه يافتهطور نسبی سازمان به 
که  اسالمیهوری دولت جم نامتعارف بودنِ  و تبليغِ  عملی تلقی

، شودتبيين می ايران ی در مختصات ويژهنمای بورژوازی چهره
 نکشاو زحمت کارگران یيافته ، آگاه و سازمانلزوم حضور عمده
را  حضور نيروهايی  کانِ امزند تا را کنار می در مبارزه با رژيم

ممکن  در بهترين صورتکه (و در واقع: فرابخواند)  کندباز 
اين حرفی . باشند و امثالهم ايجاد دولت متعارفی مانند سوئددنبال به 

به نظرم اگر «کند: ش می دکه خوِد منصور حکمت هم تأيياست
ند  يد تصوير کنند در چه شرايطى ميخواهبرويد و از مردم بخواه

درصدشان ميگويند: ما براى تعطيالت رفته بوديم   ٩٠زندگى کنند،  
؛ يا  »ترکيه، ميخواهيم مثل آنها زندگى کنيم يونان يا فالن کشور يا

بيند که بنا به تعريف  يک جوان بيست ساله در ايران هيچ دليلى نمى «
تر از کسى باشد که در يونان، تر و عقب ماندهتر، محرومبايد بدبخت 

ترکيه يا فرانسه يا انگلستان زندگى ميکند. اين نسل اينترنت است. 
 مهوری اسالمی را]ج[بقای  اين نسلاست.  ٢١ل قرن اين نس

  .»پذيردنمى 
آشنا   »ی طبقاتی دانش مبارزه«مبانی ا ب تازهی که هرکارگر

خاک سياه  به نظر از يونان که اينک صرفداند که می شده باشد،
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مانند انگلستان و    ،فرانسهدر  تر  مرفهنسبتاً  زندگِی  است،  انده شده  نش
اين  در ـهای نئوليبراليستی ی اِعمال سياستواسطهبه ـ اوالً  آن:

و شکاف بين ثروتمند و   شده مواجه یگسترشبا فقر روبه  ـجوامع
اين کاهش  نسبی و روبهرفاه     ًدوما  ؛استافزايش  روبهسرعت  فقير به
نه تنها هيچ ربطی   ،دارد گرايانهمصرفی جنبهاساساً که جوامع 

 شوربرانگيز  هایياریآفرين و همارزش  انسانی و انقالبیِ   تبادالتبه 
چنان   اين کشورها  کميت بسيار کثيری از مردم  ، بلکهندارد  طبقاتی

فردی های جويی منفعتانواع در داِم اتميزه، درخويش فرورفته و 
ی جنايتی از مشاهدهدر اغلب مواقع    که  گرفتارند  کنندهپريش انورو  

جای کند، به اِعمال می  ديگریدر حق    شانهايو دولت  بورژوازیکه  
 ، سر انسانیـ طبقاتی و نوعی ياریهمکردن دسِت  زدرا

ً  ؛شان منقش نشودگردانند تا عيش برمی  طرق ارها و بهـ بسوما
از پِس   ی زمينکره شمالیورهای شککه رفاه  مختلف ثابت شده

 اجتماعی و طبيعی  ارزان و بلع مازادهایِ  کارچپاول نيروی 
  است.فراهم آمده  )مانند ايران( ی زمينکره کشورهای جنوبی

درصد مردم ايران خواهان رفاه نسبی و   ٩٠اگر که نتيجه اين 
در کشورهايی مانند فرانسه و انگلستان  الحال موجود  کاهش فی روبه
ها چه آنعرصه سياست وارد شوند، آن ای به و با چنين مطالبه   باشند

و  کنندهرفاه اتميزهنه انقالب سوسياليستی، بلکه  ،خواهندمی حقيقتاً 
هرشکل کوبد. به که مديای غرب برطبل آن می استای طلبانه تسليم

تواند نمی نه تنها که نگاه کنيم، اين مطالبه ای و از هر زاويه
تواند  اوج راديکاليسمی که می، بلکه انقالبی باشد يستی وسوسيال

همان  نفعاِعمال اصالحات اقتصادی و سياسی به  ،ن چنگ بزندآبه 
يونان يا فالن کشور يا » به«براى تعطيالت«که هايی است گروه
  خواهند مثل مردم اين کشورها زندگی کنند.و می روند» می ترکيه
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اگر برويد و «نی: اين عبارت که عيدر رابطه با نقل قول باال [
از مردم بخواهيد تصوير کنند در چه شرايطى ميخواهند زندگى 

درصدشان ميگويند: ما براى تعطيالت رفته بوديم يونان   ٩٠کنند، 
تا بتوان   نکته انگشت گذاشت  سهبايد روی    ]»يا فالن کشور يا ترکيه

ون وريمنصتصويری از ماهيِت عملی ديدگاه منصور حکمت و کِل  
  ارائه داد: 

»  برای تعطيالتمردم ايران « » درصد  90که «اين  )1
يک تصويرپردازی  ، روند» می يونان يا فالن کشور يا ترکيهبه« 

راهه نزده بی اگر آگاهانه خودرا بهدروغين برای کسانی است که 
لحاظ بههيچ اطالعی از وضعيت مردم در ايران ندارند و باشند، 
 ميزانوراند. اگر ی هپروتی غوطه سياحت در سير وشناسی جامعه

تبار و حدود ميليون ايرانی 80بيش از درآمد مردم ايران (يعنی: 
 ٩٠« ای باشد کهگونه به تباِر ساکن ايران) ون غيرايرانی ميلي 10

يونان يا فالن کشور يا » به«برای تعطيالت » بتوانند « درصدشان
  ی ايران اتر از جامعهرف،  رفتند)می   1380(يا در سال    بروند  »ترکيه

، با دنيايی مواجه خواهيم بود که از اساس با دنيای  و خاورميانه
ترقی و تکامل اين جهان مفروض   و  ؛استالحال موجود متفاوت  فی

کارهايی ممکن خواهد بود های و راهيوهشبا  (يا در واقع: دروغين)  
  اينک هيچ تصوير و تصوری از آن نداريم.که هم
منصور حکمت تصوير و تصوری که که است حقيقت اين )2

در جمهوری اسالمی حاکميت بورژوازی شکل گرفته در از خرده
ناديده   بابورژوازی،  ذهن خويش دارد، درست همانند خوِد اين خرده

» درصد 90«، بهو فرودست کشهای کارگر و زحمتگرفتن توده
ن  يا فاليونان » به«برای تعطيالتکه « ،دهدمردم ايران تعميم می 

، منصور عبارت ديگربه  !روندمی رفتند يا) (می » کشور يا ترکيه 
تازه  بورژوازینی خودرا در خردهحکمت وجود طبقاتی و آرما
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ی يابد و اين مجموعهمی  ی جمهوری اسالمیی زادهدوران رسيدهبه 
کليت بورژوازی به از همين خرده  دلبری تسوپر شيک را جه

که اگر اين است ی ايرانجامعه واقعيتا دهد. امجامعه تعميم می
تصوری از  ان جامعهفرودست ياو کشمتحهای کارگر و زتوده

رؤيا تر به » داشته باشند، بيش يونان، ترکيه يا فرانسه يا انگلستان«
که کميت بسيار زياد و  همين دليل استو به  ؛ماند تا واقعيتمی
نسل « ايرانیِ  ی البابه » بيست ساله«های از جوان  افزايشیبهرو

 ،بهشتنسبت بهبا گذر از رؤياپردازی  » 21قرن « در» اينترنت
پناهنده    رؤيايیای از اين بهشتِ در گوشه تازنند آب و آتش میبه 

و با دستمزد   کارهای بسيار سادها  ب  اغلب  درصورت موفقيتْ   شوند و
  رند.ي پايين زندگی را از سربگ

گرفته در   بورژوازی شکلدهنسبتاً وسيع خر  جمعيتويژگی    )3
بهره های دولتی هم بیرانتردهاز خُ   که  ،حاکميت جمهوری اسالمی

جای بهکه  ای استزدگی افراطیو مصرف   گرايیغرب   ،نبوده است
سياسی دوران نوزايی  ـفرهنگی آوردهایدستتاريخ و عالقه به

و ی آن تصويری است که هاليود از غرب  سرسپرده  ،یغربجوامع  
 هاليود  ی کههايتصويرپردازی پردازد. در آمريکا می از وصاً خص

(که اغلب    ميليون زندانی  4  نزديک بهکند،  ارائه می  از اياالت متحده
ميليون  3 حدود، کنند)میبردگی  ـکه نهکار ـ با مزد بسيار ناچيز 

  ميليون انسان   40  بيش از  هاست) وی آن (که خيابان خانه   خانمانبی 
ناديده گرفته  قرار دارند،  خانمانیی بی در آستانهکه زير خط فقر 

ی شيوهشود، ها میگرفتنناديده اين گزين جای چه آنو د؛ نشومی
تنها  است که    آمريکايی  بورژوازی مرفهبورژوازی و خردهزندگی  

 ريختموجودی انسان  عنوانکه خود را بهاست مبتذل  در مصرفِ 
 قالبی و  با آمارهایور حکمت چه منصآنو باالخره  يابد.درمی

ايران    یجامعهکليت  به  ـتعطيالت و  در تفريح  ـ  خود  ی » درصد  ٩٠«
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خوار بورژوازی رانت همين خرده و تصور دهد، دريافتتعميم می 
با   هاليودیآميز فريبهای است که تحت تأثير تعميم از زندگی 

  نيز  هتأکيد براين نکت آشنا شده و بدان دل بسته است! »مدرنيته«
های نگاه هاليودی  ترين ويژگی يکی از مهمکه ضروری است

 و ارزشیِ  ديدگاه سياسیی کلهاحال شکه در عين ،زندگیبه 
  خوار ايرانی نيز هست، ناديده گرفتن و حتی بورژوازی رانتخرده
کشی است ی مردم کارگر و زحمتتودهنسبت به و عنادورزی    تحقير

  چرخد.ها میه آنبرگردجهانی ی جامعه که چرخ
خوار بورژواهای رانت ردهخی ی هرروزهمنهای فيس و افاده

که اينک در مختصات  ،کشمتحدر مقابل مردم کارگر و ز
  جنبش سبزِ است؛ اما چشيده  نيز راعم فقر ط خودشمخصوص به

ی اوج فعليت و دهندهنشان  چنجیْ و رژيم دسِت راستی ،ارتجاعی
دوران خوار و تازه به رانت  رژوازیبوخردههمين  حضور سياسی

، راديو فردا و  VOAو  BBCاز طريق که  بود ایرسيده
ترين يکی از مهم يافت!حقيقت خويش را درمی ميرحسين موسوی

با   خواربورژوازی رانتو همين خرده داليل ضديت جنبش سبز 
و  ه» تنژا نژاد که با شعار «هرچی جواد مواته با احمدیاحمدی

او  که دبوهايی سياستشد، می نيز بدرقه يب زمين»«دولت س
. اجرای طرح کرده بود زمانِی انباشت سرمايهشکِل اماممنظور به 

 های دلجويانه در نمايش کرد پوپوليستیها مستلزم رویاين سياست 
در قالب مسکن کشان  کارگران و زحمتو پرداخت رانت ناچيزی به

و مانند   امعههای پايين جدهکه ، پرداخت يارانه بمهر، سهام عدالت
  ی ناچيز بسيار  را با حقوق و دستمزد  بگيران  مزد و حقوق تا  بود  آن  

بورژوازی اما خرده در خدمت صاحبان سرمايه قرار دهد.
ی واسطهبه حسين موسوی و مير BBC، VOAسرسپرده به 

يکی از (که    های دولتیبلع رانت  در  اشو طمع افراطیتی  خودپرس



 43 

حتی همين دلجويی  ،)هددشکل مینيز  اش راجودیهای وپايه 
ی نهايی  نتيجه که  تافتهم برنمی دولت احمدی نژاد را آميز فريب

مردم، در واقع به پرداخت غيرمستقيم رانت در قالب يارانه  آنْ 
و کليت خوار بورژوازی رانتچه خردهآن صاحبان سرمايه بود.به 

و  باره، يک ده سختالعافوق ، اجرایندطلبيدمی جنبش سبر 
در قِبال کارگران و نئوليبرايستی  یهاسياست اصطالح انقالبیِ به 

کار را با حذف بردگی ناشی از فروش نيرویکشان بود تا زحمت
د. ننيز بياراي بردگی مضاعف ها به آن برای  مطلق خدمات اجتماعی

هايی است که حسن همان سياست  انقالبی اصطالحبه ی اين خواسته 
تر) (يعنی: تدريجی و کمی نرم [!؟]شکل رفرميستیانی به روح

  اجرا درآورده است.به 
 

» مردم های فردیِ يیجوی «انواع منفعتکمی باالتر درباره
جنايتی که بورژوازی و که در مقابل «کشورهای غربی و اين

،  گردانند» سربرمیکنداِعمال می ديگریدر حق  شانهايدولت
  .نوشتممختصری 
سناريوی هم در « تکه خوِد منصور حکمی است اقعيتاين و

اين  « کند:ن اشاره میآقصِد متفاوتی به شکل و » بهسياه و سفيد
روزها هر بار تلويزيون را روشن ميکنيد، انسانهاى دربدرى را 

اى اند و از فاجعهبدوش گرفتهميبينيد که تتمه جان و زندگيشان را 
بينندۀ اين تصاوير  که احساسى که نکته اينجاست ...اندفرار کرده

ميگيرد اين است که اين اتفاقى غير منتظره يا منحصر به فرد نيست. 
آدم انگار شاهد  ...اين فجايع نتيجه رويدادى نيست که پايانى دارد،

يک «وضعيت دائمى» است، يک روش زندگى، استيصالى که 
ک حادثه،  نگار اين نه يا ...زندگى انسانهاى بسيارى است ...گويا
يک منظره است. رواندا، سومالى، يوگسالوى، افغانستان،   بلکه
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های ساکن اروپا و واکنش خنثای بيننده .»چچنى و غيره و غيره
آميزی طور اغراقی که منصور حکمت بهقايعوآمريکای شمالی از  

مردم  های فردِی»جويی«انواع منفعت چيزی جز  پردازد، چهمی
  ؟دهدمیورها را نشان اين کش

 *****  
در  آيا کمونيسم ميتواند«ی نوشته ـسخنرانی  منصور حکمت در

محتمل  یهابحث نسبتاً مفصلی در مورد کنش» پيروز شود ايران
ً آمريکا)معنی دولت(به غرب نسبت  های غربی و عمدتا

ی نهايی او اين است نتيجه  .جمهوری اسالمی دارد هایآلترناتيوبه 
يابی  مانع بزرگی در مقابل دست  اشزار مديايی ويژه با اببه  غربکه  

قدرت ؛ و اگر هم بهاستسياسی قدرت «کمونيسم کارگری» به
روبرو   مديايِی غربهای  کاریها و خراببا کارشکنی   برسد، بازهم
خصومت غرب با کمونيسم کارگرى يکى از  : «خواهند بود

ه فقط به مهمترين فاکتورهائى است که ميتواند ورق را برگرداند. ن
، به اين معنى که غرب واقعاً غرب با ما وارد عمل شوداين معنا که  

اين تصوير را بدهد که حکومت کمونيستى در آن کشور را 
مورد هجوم ميدياى ما ... شان بنشينند،يرم و مردم در خانهپذنمی 

به احتمال قوى  ...غربى قرار ميگيريم و بشدت تحريف ميشويم.
نع مهمى اين جنبش ميافتد و اين براى ما ما ميدياى غربى به جان

است. مسأله پروپاگاند جنگ سردى عليه کمونيسم بطورکلى، يعنى  
گذاشتن تجربه شوروى و چين به پاى کمونيستها و منفى بافى راجع 

  .»ليسم، از موانع کار اين خط استبه سوسيا
ها ناسازگاریابراز نگرانی منصور حکمت نسبت به رغمعلی 
ً محافظهدولتهای توطئه  و حتی کاران های غربی و خصوصا

، اما يابی کمونيسم کارگری در ايراندر رابطه با قدرت آمريکايی
مورد ، است و غربی مدرنچون کمونيسم کارگری نظر او به 
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اين کمونيسم نوع قديم ... « :گيردقرار میحمايت مردم غرب 
ه اگر هم قدرت را به نظرم کمونيسم نوع قديم در اين پروس .نيست

، فوراً از دستش ميگرفتند. کمونيسم ميتوانست بدست بياورد
اين اولين سرمايه اين   ...يک سنت اروپاى غربى است. ...کارگرى

جريان است. يعنى در ايران با پيروزى حزب کمونيست کارگرى، 
اگر زن و مرد آزاد باشند که هر  ...مدنيت غربى پيروز ميشود.

ن ميخواهند برقرار کنند و يا مرد با مرد و زن با ز مناسباتى با هم 
با بينيم، بهتر است از اينکه و هر چه که االن در جامعه داريم مى

چماق بر سر مردم بزنند. ما داريم ميبينيم که اگر اجازه بدهند که 
هر کس نقدش را به جامعه بگويد بهتر است و اينها همه 

اوندى با غرب به نظر خويشاين  ...  دستاوردهاى مدنيت غربى است.
من در عميق ترين سطحى رابطه ما را با جهان آن دوره تعيين  

اختيارات حزب کمونيست کارگرى ميکند. و کارهائى را در حيطه  
اى که در آن چپها سر ها و کشورهاى متفرقهقرار ميدهد که چينى 

کار آمدند، نميتوانستند بکنند و آن اينست که در کشور را باز کند 
به روى غرب و خودش را در امتداد مدنيت غربى و نقد غربى به  

ى  منهاجهان، با يک جهان نگرى غربى مطرح کند و در نتيجه 
اختالف سياسى روزمره با دولتهاى غربى که ممکن است پيش بيايد 

، به يک صلح عميقترى با مردم اروپاى غربى و  يا پيش نيايدو 
  . »امريکا برسد

 معتبر  اصطالحهای بهرشمردن ارزشمنصور حکمت پس از ب
برابرى زن و مرد، لغو مجازات اعدام، آزادى « در غرب (مانند
سياسى، آزادى فعاليت رسانه هاى جمعى، آزادى بى قيد و شرط 

مطبوعات، آزادى انتخابات و آزادى تشکيل احزاب و بيانيه حقوق  
اين امکان وجود دارد که پيروزى کمونيسم «گويد: می  ،»)بشر

يت غربى، در  کارگرى در ايران حتى به صورت پيروزى مدن 
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کمونيسم کارگری در  که:را؟ برای اين چ . »غرب تصوير شود
يک سلسله ارزشهائى حرف ميزند که انسان غربى و « قدرت از

ساکنين   ،تيبرتبدين  .»آزاديخواه با آن خوانائى حس ميکند 
ه نيوتن احترام ميگويند اينها ب«  ،و آمريکای شمالی  کشورهای اروپا

ميگذارند، به داروين احترام ميگذارند، به ليبراليسم غربى احترام 
ميگذارند، به مارکس و انگلس احترام ميگذارند، به جنبش کارگرى 
اين کشور احترام ميگذارند، به هنر آوانگارد، به ارزشهاى اخالقى 

ی نکات ی همهواسطهکه بهنتيجه اين .»پيشرو احترام ميگذارند
اولين کسانى که ممکن است جمع شوند و از « ،برشمرده در باال

ری تشکيل شده ونيسم کارگدولتی که توسط کم[يعنی: از    اين دولت
دفاع کنند، زنها هستند. سازمانهاى مدافع بخشهاى اقليت در  است]

  .»اين کشورها هستند
های حمايتنسبت به هايش ی حرفدر ادامهمنصور حکمت 

[يعنی:    اگر اين جنبش«  :گويدمیکمونيسم کارگری    الوقوع ازممکن
بتواند، به  نامد]کمونيسم کارگری می  چه منصور حکمت جنبشآن

عنوان پيروزى يک فرهنگ باالترى به قدرت برسد، آنوقت توطئه 
عليهش سخت است، منزوى کردنش سخت است، محاصره کردنش 

ط جنگ سخت است. ممکن است فالن ژنرال آمريکائى به دنبال خ
اش هر کارى بخواهد بکند ولى توده مردم آن کشور ميگويند سردى

وى و ببينى  رَ است و ميتوانى بِ  [پوپری!؟] جامعه بازين يک که ا
  .»چه خبر است

کمونيسم ه چرا  ککنيم    سؤالاگر از منصور حکمت  ،  ترتيببدين 
قرار   نيزابد و مورد تهاجم  يقدرت سياسی دست  تواند بهکارگری می

، آميز و حتی دروغيناغراق   ،رتوريکاو ضمن توصيفات  ؟  دنگير
ی کار و سرمايه رابطه ابعاد مختلف براساس تحليلی که بدون اين 

، ارائه دهد  داری)ی سرمايهی جامعهی تضاد عمده و شاکلهمثابه (به 
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پيروزى  «  پيروزی کمونيسم کارگریکه  گويد: برای ايناز جمله می
پا و تحقق پيدا ميکند، پيروزى چپ اروچپ اروپاست که در ايران 

اولين  [اين]  پاست که در ايران تحقق پيدا ميکند،انقالبيگرى ارو
و  ی پراکندههاجا از البالی حرفتا همين ».گارانتى است

چه رد که آنبُ اين نکته پیتوان به های منصور حکمت میاستداللشبه
کنش و دارد، ی نخست قرار برای او در درجه لحاظ بيرونیبه 

ى  مردم اروپاى غرب «های غربی با وساطت فرضِی واکنش دولت
کننده است، تعيين برای او    لحاظ درونیبه چه از  ست؛ و آن »و امريکا

يونان يا فالن » به«برای تعطيالتکه «آن بخش از جمعيت است
درونی  ی کنندهتعيين بيان ديگر، عامل به  روند.» می کشور يا ترکيه 

يابی کمونيسم کارگری فراتر از فعليت سياسی برای قدرت
ی ايدئولوژيک اين  غربی، سلطه ـهاليوی ی ه تبورژوازی شيفخرده

در واقع  ،همی بيرونی کنندهو عامل تعيين معيت است؛ جبخش از 
توده مردم آن «عنوان منصور حکمت به ينِ غامر (نه تصوير درو

آمريکايی  و يی اروپا  هایدولت و پذيرش نگاه ) ، بلکه»هاکشور
پنهانش کرده  »هاتوده مردم آن کشور«که در پِس عنوان  است
  !؟است

اين مختصات  و انقالبی، طبقاتی ،نگاه مارکسيستی
بعضی از در اوکراين و ن چيزی که آ دهمانن(سياسی را ـنظری 

عنوان «بهار عربی»   تحتخاورميانه و شمال آفريقا کشورهای 
کنار زدن   تر:تر و واقعیروشنبيان  ؛بيندچنج می، رژيم)واقع شد

های از نظر دولت دولت خوبگزينی و جای  بد دولت
  ! آمريکايیـاروپايی 

و   خيالخوشبعيد است که منصور حکمت تا اين اندازه 
آمريکايی  ـاروپايی مقوالتی مانند احترام مردم بهباشد که لوح ساده
القى اى اخارزشه« » يا رواجمارکس و انگلس... داروينبه«
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در اروپا و آمريکا مانند آن و  [!؟]»هنر آوانگارد«، [!؟]»پيشرو
جايی جدی تا  را فرضی و رواج اين احترام وباور داشته باشد؛ 

خط « ها در مقابل»توده مردم آن کشور«که  کندبگيرد که يقين 
تهاجم نظامی    ،در واقع(که  »  فالن ژنرال آمريکائى«  »سردىجنگ  
 کننددفاع از حکومتی ، )دهدمعنی می موجودای ارهزی اببا همه

را  هاکشورهمين خودی های ها و دولتکه جلوی چپاول سرمايه
کاسته را    هاآن  » خوشبختی«و    از مواجب  بخشی  ناگزير  و  سد کرده

  باشد!؟ 
ی عمدی اطالعات غلط، حقيقت اين گذشته از توهم يا ارائه  ،اما

بعضی های مردم (نه  ی تودهابه مثت که ساکنين اروپا و آمريکا بهاس
چه  »داروين «دانند که حتی نمی و مانند آن)  هااساتيد دانشگاهاز 

 ها، تر از اينيا مهمو» چه معنايی دارد، هنر آوانگارد« ،ودکسی ب
 کمبسيار (که احتمال آن  شنيده باشند »مارکس«از  هم اگر اسمی

که اند را شنيده » ی باز و دشمنان آن روايت پوپرِی «جامعه، است)
است، بلکه با اشمئاز فاقد هرگونه احترامی  نه تنها    ،احتمال بسياربه 

 چنين، در مختصاتهم .استو عناد نيز همراه 
 ،در اروپا و آمريکا الحال موجودفی فرهنگیـسياسیـاقتصادی 

تحقق پيدا   ... در ايرانانقالبيگرى اروپا« کهاين احکامی مانند 
ی حمله در برابر مردم اروپا و آمريکا  ممانت  کهاين » ويا کندمی

جنبش شورائى و حکومتش از پس «که  ایجامعهبه نظامی 
يرممکن غ  نه تنهااستقرار يافته،  »کارگریاى اعتراضات توده

نيز  را  شان  هایه با عروسک سال  سه  هایدختربچه بازی  ، بلکه  است
  آورد.ياد میبه 

  

ی نکات و همهو تطبيقِی تجربی، معقول  بررسیِ ی نتيجه 

های مردم فرهنگ غربی و حمايت درباره محسنات مسائلی که 
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چه و آن که اواين است، کردمنقل از منصور حکمت  ساکن غرب

، کمونيسم )عهده داشتبه  را اشفراتر از نهادی که رهبری(

و فرهنگ ها دولتبه سراپا شيفتگی، ردکمیگذاری نامکارگری 

  ) شمالی(  ی(غربی و شمالی) و آمريکاي  يیاروپا  رايج در کشورهای

بدون هرگونه تعبير  .ه استبودها در ايران ايجاد دولتی شبيه آن  و

ی نماينده ـ خيلی ساده و روشنـ  هاکه اين دولتو تفسيری، مسلم است

اين در  ای کهو بخش قابل توجهی از سرمايه  هستند بورژوازی

 ها آنمردمِ  رفاه نسبی چنينهمو  شودمیشت اانب هاکشور

دستمزد ناشی از  جذب سودهای نجومیی واسطهبه  ،طورکلیبه 

از کار و نيز بلع مازادهای طبيعی و اجتماعی نيروی  بسيار پايينِ 

ايران هم  و اندواقع شده ی جنوبیدر نيمکرهاست که  کشورهايی

  هاست!انهميکی از 

  يه نظرـ که اوالً استتوان گرفت، اين جا میتا اين که ی انتيجه 

ای بارقه ، و تحقق يابد هرشکلی که نهادينه شودمنصور حکمت به

کمونيسم ندارد و خيلی  گذار بهحال ی دراز سوسياليسيم و جامعه 

پيروزی جنبش قابل توصيف  ـ  است. دوماً روش و صريح بورژوايی  

روحيه روز ی ايران بدون بُ جامعهدر  کمونيستیـ جنبش طبقاتی به 

انترناسيوناليستی در ديگر کشورها و  سوسياليستی و، بی قالان

نيست،  (گرچه غيرممکنآمريکايی ـازجمله در کشورهای اروپايی 

های ی تصويرپردازی مخاطب همهـ   ًرسد. سومانظر می بعيد به  اما)
کش، بلکه های کارگر و زحمتنه توده منصور حکمت

و آن  میوری اسالگرفته در حاکميت جمهشکل بورژوازیخرده

سامان مالی و اجتماعی نابه وضعيت رغم علیکه  استهايی گروه

خوار، بورژوازی رانت ی ديدگاه خردهت سيطرهموعاً تحجم  خويشْ 
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ی شيفته  دی خونوبه کاسبی قرار دارند که به و خواردالل، نزول

هم  هيچ تعلق خاطریهاليوی است و ـفرهنگ غربی 

و  های برآمده از رنسانسانديشهو  فرهنگیوردهای آدستبه 

 د. نندار يیاروپا انقالبات
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  ،بورژوازیخرده ستاِش 
  تناقض در نظريه  ،کارگر تحقيرِ 

خاستگاه و پايگاه  ،اشاره کردم باالتر هم کهطورهمان
ويژه پس از تشکيل حزب (به منصور حکمتهای پردازی نظريه 

هايی از بندی روهآن گخارج از کشور)  کمونيست کارگری در
 است که در پس  ايرانی بسيار پُرشمار رژوازیوبخرده
خواری ويژه در پس رانتکليت بورژوازی و به خواریِ رانت

 نان و نوايی ، به در جمهوری اسالمی  گرفتهشکل  تجاریِ   بورژوازیِ 
ً به ،اندهرسيد ، اندهشد»[!؟] دانشمند« دانشگاه آزادی واسطهعمدتا

رب گرايش پيدا غدر الحال مسلط فی هاليویـفرهنگ مصرفیبه 
با شعار    سبز  جنبش  و در جريان  ه«اپوزيسيون» چرخيدبه،  اندهکرد

 ابراز وجود ی اپوزيسيونمثابه به  نيز «يا حسين ـ ميرحسين» 
 سکوالريسم و ضديتنوشته اشاراتی هم بهی اين در ادامه .ندکرد

خواهيم داشت که ه شعارهايی يو بقمنصور حکمت با مذهب 
های حزب کمونيست ی تفکرات منصور حکمت، پارهجرثومه

صوريون (اعم از منفرد و متشکل) را نشان کل منکارگری، 
  دهد.می

بورژوازی ی خردهنگاه برگرفتهحکمت منصور طورکلی به 
تئوريزه  اصطالح کمونيستی ی بهشيوهبه خوار از هاليود را رانت

پردازی در قالب دروغهايی که عمالً  اغراقبا توسل به و    [!؟]کندمی
او با  . تفاوت دهدتعميم می ايران ی کليت جامعهبه  د،نشوظاهر می

ها در اين  هاليوی تنـخواربورژوازی رانتخردهخوِد  صريح  بيانات  
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هايش را ی ايدهداند، نهاِد اجراکنندهکه او خود را کمونيست میاست
همين دليل هم ، و بهاست » نام گذاشتهریيست کارگحزب کمون«

سال قبل  9او حرف بزند.  تیمارکسيسی قابل تعبير به بايد در لفافه
بخش از اين ذاتی  ويژگیبا تشخيص  از جنبش سبز

شته دست باال را در نوع خود دالحاظ کّمی به که(وازی بورژخرده
 اسالمی مهوریکه ج بوداين نتيجه رسيده بهرد)، و هنوز هم دا

ی در آستانه حال سياسیی يک بحران اقتصادی و درعينواسطهبه 
رفع بحران را  ،باوربرآورد و  هميناساس بر ؛ وقرار داردسقوط 

شرايطى که  «  :دانستمیسرنگونی جمهوری اسالمی  در  سياسی و  
بدون يک تحول    ....جمهورى اسالمى برگردد به يک ثبات اقتصادى

ورش ارتجاعى . يا بايد اين تحول سياسى يک ي سياسى ممکن نيست
به مردم را با خودش بياورد و بزنند و اين نسل را هم مثل نسل ما 
شکست بدهند، که اين يک حرکت عظيم در جامعه ميخواهد و 

و يا بايد بروند. به اين معنى اين   حکومت اين توان را در خود ندارد
ين بحران آخر سال ديگر هم طول بکشد ا ۵است. بحران آخر 

  .]از من است [تأکيد»مى استجمهورى اسال
بينی منصور حکمت بسيار گذر زمان نشان داد که گرچه پيش

جنبش  بههم و ربطی  بودبينانه و بيش از حد خوش آميزاغراق 
که بود عناصری حاوی ؛ اما طبقاتی کارگران و کمونيسم نداشت

ی وجود ان چگونگبرای بي پيدا کردند.ی عملی نيز نوعی جنبه به 
مقدمتاً بينی منصور حکمت عناصر عملی در پيش از ای پاره
را  های مختلف اجتماعی بايست برآورد او از نيروها و بخش می

نسبت   او بينیی فهم پيش مورد بررسی قرار دهيم تا زمينه 
  تر شود.فراهمی اسالمی ی جمهورکنندهسرنگونی نيروهای به 

ا کمونيسم در ايران پيروز  يآدر « برآورد منصور حکمت
 » بحران آخردر اين «  نيروهايی که جمهوری اسالمی رااز    »ميشود
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کمونيسم ميخواهد در کنند، از اين قرار است: «سرنگون می
اش اشکال حتى مقدماتى جنبش کارگرىکشورى به قدرت برسد که  

در ايران  ...استاز تشکل و اعتراض اجتماعى را به دست نداده 
آورديم ديوارمان را تيغه بکشد”،  مان تصوير “کارگرکارگر ه

. کارگرى که آوردند يک کار به او ميدهند و او هم انجام ميدهد است
به عنوان  و مزد ميگيرد. کارگر هنوز نتوانسته در جامعه ايران 

يکى از پاهاى بحث اقتصادى، پاى بحث سياسى، پاى بحث 
صيتهايش و دمکراسى و حقوق مدنى، با نمايندگانش و شخ

در ايران کارگر منفرد و اتميزه   ...سازمانهايش حضور بهم برساند.
است. ساختارهاى مبارزه صنفى نداشته و مبارزه دفاعى را 

ره بزرگ پشت سر نتوانسته سازمان بدهد. در نتيجه يک حف
کمونيستها بجا ميگذارد. ميروى جلو براى اينکه يک حرکت اساسى 

به نامش و يا الاقل از حرکت دارد  اى کهبينى طبقه بکنى، می 
، خودش معلوم نيست با چه استحکامى در طرفش صورت ميگيرد

معلمين، صحنه است. براى دوره کوتاهى ميآيند در صحنه. 
کلى ممکن است يک جنبش طوالنى مدت به طور    دانشجويان، زنان

. بخصوص روشنفکران و ادبااعتراضى سياسى داشته باشند و يا 
ادى عمل را ندارد که دو سال، سه سال اين بخت و آزولى کارگر 

در قلمرو سياسى پرسه بزند. باالخره بايد سر و ته اين پروسه در 
ورت نيروى بيرون اين سه ماه ما کارگران را به صسه ماه هم بيايد.  

. آن سه ماه داريم، آن سه ماه قيام و زنده فعال حامى اين خط نداريم
و اتحاديه و مجامع عمومى اى که  شورش و شوراهاى خودبخودى

و سخنرانى ميکنند را همه ما  کارگران دارند مشت گره ميکنند
ايم و آن هست، ولى تا آن سه ماه مانده به کسب قدرت، و در ديده

اعتراض کارگرى شکل يافته که آگاهانه از اين   غياب يک جنبش
حتى اگر  در نتيجه .... چپها دفاع کند، اين خط چکار ميتواند بکند؟
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به صحنه هم بيايد به آن سرعت به نيروى ذخيره و به اصطالح به 
يکى از ارکان اين جنبش که ميخواهد قدرت را بگيرد تبديل 

  .از من است] ها[تأکيد»نميشود
کمونيسم ميخواهد يی مانند «هاپردازیها و عبارتژستاگر 

  ای نيروهو روی  ،» را کنار بگذاريم...در کشورى به قدرت برسد
استدالل با مقايسه و ، متمرکز شويم منصور حکمت برایقابل اتکا 

نگاه او نسبت رسيم که می نی روشاين نتيجهبه ای بسيار ساده
ی نگاهش نسبت  همان اندازهبهی کارگر کارگر و طبقهبه 
است. تفاوت    بورژوايیو خرده   هپروتی  هاليودیْ   بورژوازیِ خردهبه 

 يکديگرعکس  تاريخْی    لحاظ راستایبه   که  تسدر اين ااين دو نگاه  
همان  »کارگر در ايران« موجوديت ،سو. از يکاندتعبيه شده

بورژوازی که خردهشود می  تبليغو  ترسيم ایورزانه دهپروت عنا
“کارگر آورديم ديوارمان را تيغه  (در عبارت دوران رسيده تازه به 
همين  ،از طرف ديگر و ؛دهدارائه می) از کارگر بکشد” 
ممکن است يک جنبش طوالنى مدت  «  در عبارتبورژوازی  خرده

آراسته  موجوديت انقالبی به  ،باشد »اعتراضى سياسى داشته 
و يا  ...طورکلىمعلمين، دانشجويان، زنان به « گردد تا در قالبمی

موجودی رازآميز و غيرقابل بحث به  »ادبا بخصوصروشنفکران و  
  سی تبديل گردد.و برر
  

سخنرانی در انجمن (يعنی: در  جادر اين !ی استغريب دنيای
يک گيری «پی » در امکان  ادبا «)  ٢٠٠١   لندن در سال  در  مارکس

»  بخصوص«ی » با کلمهجنبش طوالنى مدت اعتراضى سياسى
ابزاری برای تحقير مردم کارگر و به تا  شوندتوصيف می 

ين  سال قبل از اعطای ا 4درصورتی که  ؛کش تبديل شوندزحمت
تقريبا تمام  نام «ای به در نوشته  ،»ادبا «به مآبانه تيمسارسردوشی 
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ی نويسنده يک در دعوا با  ،»...اندجهان ما مردهمردان بزرگ 
مال لجن  ماندهعنوان نيرويی مرتجع و عقببه   »ادبا « همين  ،  بازاری

سه چهار  ايرانى اهل ادبروشنفکر هنرمند و صنف : «شوندمی
لقيّات و بى است که مطالعه روحيات و خُ دهه اخير پديده جال

اش را داشته باشد خالى هايش براى کسى که وقت و حوصلهمشغله
 پندارى...محور -بينى و خودبزرگ -از لطف نيست. نزد اينها خود

پسقراوالِن  ژنتيکِى تمام عيار بدل شده است.... به يک موتاسيونِ 
، مدام خود را ناجيان هاى هر تندپيچِ تاريخِ معاصرجامعه و جامانده

اند. بيمايگى و لکنت انديشه، با هنر و مايان آن انگاشته و راهن
آفرينش عوضى گرفته شده. کمتر قشرى اينچنين واپسگرا و دست 

و هدايت براى خود قائل بوده و پا چلفتى چنين رسالتى براى ارشاد  
را   ر گذشته، چنين سهمى از آيندهاى اينچنين اسيکمتر فرقه  است....

اين صنف، اين فرقه، يک پديده مردانه، ملى،   .حق خود دانسته است
- زده، تمدن ستيز، گذشته پرست، سياه پوش، ضد ِعلم و آخونداسالم

مآب است. سنتى است که فقط به اعتبار اختناق مسلک و کاله مخملى
دهان مردم و آريامهرى و اسالمى و بسته بودن چشم و دست و 

ميگويم فرقه ملکت تا امروز دوام آورده است.  تکفير شعور در آن م
و صنف، چون اگرچه قطعاً همه را نبايد به يک چوب راند و البد 
ميتوان معدودى از شاعران و نويسندگان را خارج اين دايره بشمار  

آور اين فرقه است که به باصطالح آورد، اما افق و نگرش چندش 
  .»ايران حاکم است محيط ادبى

  
 (از جنسی  انسنامتجهای  بندیی گروههمه  است!  دنيای غريبی

هم بهروی کاغذ و تحصيلی گرفته تا شغلی و اعتباری و ادبی) 
عنوان  به شوند تا در امر سرنگونی جمهوری اسالمیمیچسبانده 
الوجود  ؛ و اين پايداریدنگردتصوير  و قابل اتکا پايدار نيرويی
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و يا  ...نامبه «نگونی) » (يعنی: سرحرکت«تا تبديل شود دليلی به 
چقدر اين حکم  » بگيرد!صورت«کارگران » ...الاقل از طرف

و يا الاقل از  ...نامبه«شيعی شباهت دارد که پدر  فقهم اکحابه 
ی شوهر نکرده دخترانو (يعنی: پسران خود فرزندان » ...طرف
بسيار  ،چقدر اين حکم !کندمی یحرکتمعامله و جور همه) خويش
ی سوسيال دمکراتيک، پدرساالرانه و حتی گرايز جانشينفراتر ا
  منشانه است!ارباب 
  

کشان با عبارت کارگران و زحمت دنيای غريبی است!
قرار تحقير مورد ) “کارگر آورديم ديوارمان را تيغه بکشد” (

لحاظ بهی همين توده همسرانِ مادران، خواهران و ؛ اما گيرندمی
بندی بسته  »طورکلىزنان به « در عبارت شناسْی عمدهجمعيت

تا را » جنبش طوالنى مدت اعتراضى سياسى«شوند تا می
در   »طورکلىبهاگر قيد «  !؟دهند  ادامهسرنگونی جمهوری اسالمی  

باط وجود داشت ن » نيامده بود، امکان اين استزنان ی «مقابل کلمه
  ی های خاص» بخشزنانِ « منصور حکمت ی مورد نظرمسئلهکه 

دارد داللت براين » طورکلىزنان به د؛ اما عبارت «نباشاز جامعه 
شامل مردان  فقط “کارگر آورديم ديوارمان را تيغه بکشد”که 

 ـیازجملهـی جامعه ی عمدهاين طبقه  »زنانِ شود و «کارگر می
شخصی و طبقاتی  ی بستهبرخالف مردان همنيروهايی هستند که 

را  » عتراضى سياسى جنبش طوالنى مدت اتوانند يک «میخود 
که  است حرکتی یچه نيروی محرکهترتيب، آنبدين  گير باشند.پی 

آرايی  نه صف،  » بگيردصورتکشان «نام کارگران و زحمتبايد به 
نه نيز ، و کارفروشنده و خريدار نيرویی آنتاگونيستی دو طبقه

همراه به سالمیرژيم جمهوری ا سوسياليستیِ ـسرنگونی انقالبی 
ً ، بلکه در ايران دارینظام سرمايه  کليت صرفاً  سرنگونی اساسا
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در  دارینظام سرمايه نسبت به است که جمهوری اسالمیسياسی 
انباشت با « ،است غيرمتعارف وضعيتی دارای و جهان ايران

از حوزه عمومى انباشت  و « ،» داردتناقض« در ايران »سرمايه
نتيجه . »تفتاده اسبيرون ا [نيز] سرمايه در مقياس بين المللى

نظام  نسبت بهغيرمتعارف  جمهوریِ سرنگونی آلترناتيو  که:اين 
ظام ننسبت به متعارف  يک رژيمِ تواند می در ايران داریسرمايه
که منصور حکمت زنان همين دليل استبه داری هم باشد!؟سرمايه

که آورده (ی کارگر را برخالف مردان اين طبقه برخاسته از طبقه
معلمين،  ، در رديف «)دند و برونديوار را تيغه کن تا دنشومی

»  و يا روشنفکران و ادبا بخصوص  ...طورکلىدانشجويان، زنان به 
ممکن است يک جنبش طوالنى مدت اعتراضى «که  دهدقرار می

ی گرانهکنشـ ذهنی شرافيت بخشيدنِ ». همين اَ سياسى داشته باشند 
ی دهندهکارگر نشان یز طبقه برخاسته ا زنانِ به  نسبت فراطبقاتی

ورای استثمار  بايستمی هااين زنو محرک  است که انگيزه اين
که باشد داری، آن ستمی های سرمايهنظام ی درمضاعِف عموم

ها آن رژيم بهی اسالمی خاصه نامتعارف بودن و یجنبه ويژه ازبه 
  !؟شده استوارد 
  

ور حکمت در اغلب که منصچرا؟ برای اين   دنيای غريبی است!
بينی شده در پراتيک و پيشهای که الزامتواند بدون اين می اوقات
کننده و بيتثويا تغييری در توازون و آرايش نيروهای ت باشد ميان

و  عکس احکام خود نيز حکم بدهدوجود آمده باشد، تغييرطلب به 
ی نمونه  !درست بداندچنان همی احکام ضدونقيض خود را همه

  ديديم، »  ادبا در مورد «را کمی باالتر  اقض او  و دريافت متن  قضاوت
دهيم که ی ديگری را مورد بررسی و مقايسه قرار مینمونهحال 
با عبارت که در نقل قولی کارگر است. کارگران و طبقهی بارهدر 
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 ،شودشروع می  »...کمونيسم ميخواهد در کشورى به قدرت برسد«
سرنگونی امر کارگران در  نظر منصور حکمتديديم که به

حضور فعال خواهند داشت؛ و پس ماه  3مهوری اسالمی نهايتاً ج
معلمين،  به«و  نمودنظر ها صرفاز اين سه ماه بايد از فعليت آن

»  و يا روشنفکران و ادبا بخصوص  ...طورکلىدانشجويان، زنان به 
جنبش طوالنى مدت اعتراضى  ممکن است يک « تکيه کرد که

کارگران و بهنسبت اين نگاه تحقيرآميز  ».ته باشندسياسى داش
تفاوت    درجه  180حدود    ،1998سخنرانِی نوامبر    بای کارگر  طبقه 

برای نشان دادن اين  . ار استکی تناقضی آشکنندهدارد که بيان 
که (  را  »حزب و جامعه«ی موسوم بهعبارت از نوشته  چند  تناقضْ 

با تا  کنمنقل می، )استمنصور حکمت سخنرانی  یمتن پياده شده
ی منصور حکمت زمينههای ضدونقيض گويی نشان دادن 

  .کنممهياتر  را گيری نهايینتيجه 
کلمه کمونيسم و سوسياليسم به تنهايى بدون هيچ توضيحى  « ــ

براى کارگر بسيار قوى است. کارگر بطور غريزى و طبيعى در 
ين جزو سنت يک دعواى اجتماعى سوسياليست ها را پيدا ميکند. ا

طبقه کارگر است. سوسياليسم محصول طبقه کارگر است. اين آن 
در هر جاى است.  جنبشى است که کمونيسم را تحويل دنيا داده

، از آرژانتين تا کره، وقتى کارگران جمع ميشوند، از پيش  جهان
ميتوانيد حدس بزنيد که در ميانشان ادبيات مارکسيستى ميچرخد و 

  .»خوانده ميشود
در : «گويدمیمقايسه کنيم که ارات را با عبارتی که عب اين

ديوارمان را تيغه ايران کارگر همان تصوير “کارگر آورديم 
. کارگرى که آوردند يک کار به او ميدهند و او هم بکشد”، است

انجام ميدهد و مزد ميگيرد. کارگر هنوز نتوانسته در جامعه ايران 
دى، پاى بحث سياسى، پاى  به عنوان يکى از پاهاى بحث اقتصا
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بحث دمکراسى و حقوق مدنى، با نمايندگانش و شخصيتهايش و  
شايد حواريون منصور حکمت  .»ر بهم برساندسازمانهايش حضو

؛ اما حقيقت ، نه ايرانآرژانتين و کره استی او بهاشارهبگويند که 
 که کل مقاله در مورد ايران است؛ يکی اين طور نيست.  ايندو دليل  به 

ً  ايران همکه و ديگر اين » در هر جاى جهاندر عبارت « قطعا
  گنجد.می

 موجوديت اجتماعى و اجتماعا شکل گرفتهطبقه کارگر يک  «  ــ
اينطور نيست که کارگران در غياب گروههاى چپ عده اى  است.

آدم منفرد هستند که مات و بى حرکت آسمان را نگاه ميکنند تا يکى 
فقر بد است و اتحاد خوب است. گفتيم مطمئن  بيايد و به آنها بگويد 

 .»ران محافل مقاومت وجود دارددر هر لحظه در ميان کارگباشيد  
موجوديت «کارگران اگر  در مقابل اين ابراز نظر بايد گفت که:

اى آدم عده«و اگر اند، »و اجتماعا شکل گرفته [دارند]اجتماعى 
محافل مقاومت  ها][آن... هر لحظه در ميان«، و نيستند» منفرد
با » مقاومتمحافل اين « که؛ معقول و منطقی استاردد »وجود

» در برابر تهاجمات دولت و مقاومت« حولِ  پيرامون خودْ های آدم
براساس باشند. داشته نيز  تیو تبادال مناسباتصاحبان سرمايه 

کارکرد وجودی  که گفتتوان می  طبقاتیـمبارزاتی  تجربه و تعقلِ 
يابی طبقاتی  شتاب سازمانروبه  روندِ  سبات و تبادالتیْ چنين منا

از  عبارت نقل شدهنيز عقلی ـتجربی  بيان اين حتی بدوناست. 
آيا کمونيسم «عبارت نقل شده از درجه با  180 »حزب و جامعه«

در ايران کارگر منفرد و «دارد:  تفاوت »در ايران پيروز ميشود
مبارزه دفاعى را ى نداشته و اتميزه است. ساختارهاى مبارزه صنف

ای و درجه  180 تفاوتاما مسئله فقط  ».نتوانسته سازمان بدهد
اين  يک از هيچکه نيست. مسئله اين استدر ميان گويی ضدونقيض 
ای با  ربط و رابطه  کند،ی که منصور حکمت ترسيم میدو تصوير
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طورکلی با  و به ی مبارزات کارگری در ايرانچيستی و چگونگ
ً ی کارگر هيچ مملکتی طبقه  و  غيرواقعیندارد، و اساسا

   . است آليستیايداهـمکانيکی 
وقتى از نبود حزب طبقه کارگر در جامعه اى شکوه ميکنيم، «  ــ

منظورمان اين نيست که لزوما گروههاى کمونيستى وجود ندارند، 
نشريات و راديوهاى کمونيستى وجود ندارند، محافل و شبکه هاى 

ى کارگران و مرتبط با سازمانهاى چپ و کمونيست سوسياليست
ه کارگر فاقد حزبى است وجود ندارند. بلکه منظور اينست که طبق

نمايندگى اش کند و سازمانش بدهد و نيرويش که در جدال قدرت،  
محافل و که وجود «ضمن اين .»را بکار بياندازد و هدايت کند

زمانهاى چپ و شبکه هاى سوسياليستى کارگران و مرتبط با سا
در ايران کارگر منفرد و اتميزه با عبارت « در ايران »کمونيست

مورد تأکيد من ی  دهد؛ اما مسئلهرا نشان می تناقضی آشکار    ،»است
ی در پِس کلمه است که  رايیگجانشينی مقوله جادر اين 

منصور ها، باورها و مناسباِت  ذات انديشهو  شده  » پنهان  نمايندگی«
خصوص همانند ی (و به دمکراتسوسيال هر انند را همحکمت 

  .دهدنشان میی بورژوازی)  راست و شيفته    هایسوسيال دمکراتی
محافل و شبکه هاى «توانند  که اگر کارگران میسؤال اين است

سازمانهاى چپ و با « وکرده يجاد اويا  داشته »سوسياليستى 
بدون  نند چرا نتوا  ؛باشندکرده قرار بر » نيز ارتباطکمونيست

  ] برای [ کمونيست (مثالً حزب خارج از طبقه نهادی» نمايندگیِ «
]  نيز  [ودر قلمرو سياست سراسرى، « تا) سازمان بيابند کارگران

بکار بياندازد و هدايت   [خودش]  يش را[ها]نيرو  ...در جدال قدرت
چرا يه عده آدمی که بخش اعظم زندگی بزرگسالی خودرا  ؟»کند

ی بيرون از طبقه نيز  لحاظ طبقاتی  و به  ی کردهبيرون از ايران سپر
ملموس   یاارگانيک ويا حتی رابطه   ، بدون ارتباطکارگر قرار دارند
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با مبارزات کارگری در ايران بايد در اروپا حزبی درست کنند که 
 » محافل و شبکه هاى سوسياليستى «در  سازمان يافته    ی کارگرِ طبقه 
را بکار بياندازد بدهد و نيرويش کند و سازمانش ... نمايندگىرا «

دهد ايجاد چنين حزبی  فراتر از تجربه که نشان می  »؟و هدايت کند
در مختصات خارج از ) ی کنونی مثالً بلشويکِی زمانه (با ويژگی 

اساساً چرا بايد که ؛ اما سؤال اين استغيرممکن استقطعاً کشور 
گيرد تا ج از ايران شکل بحزبی خارج از اين طبقه و حتی خار

د و شان را سازمان بدهمبارزات را نمايندگی کند، کارگران 
از جزييات اين   ؟بيندازدکار  سری بهها را در جدال سرانيروهای آن 

های منصور حکمت دريافتاين دليل بگذريم که ربطی به بحث به
شوم، متمرکز می های بعدی اين نوشته روی آنر قسمتندارد و د

ی از نيرو  ماند که مگر کارگران منبعواب میجاين سؤال نيز بی اما  
بکار  «ها را و انرژی هستند که بايد عاملی جز خودشان آن

  »؟ بياندازد
 ***** 

ً نظریِ جنبهی دربارهگاه که آنمنصور حکمت   ی صرفا
کارگر بطور « :گويدمی، زندحرف می »کمونيسم کارگری«

 ها را پيدا غريزى و طبيعى در يک دعواى اجتماعى سوسياليست
طبقه کارگر است. سوسياليسم محصول طبقه ميکند. اين جزو سنت  

، رسدهايش می حرف   عملی  تحققنوبت به   گاه که؛ و آن»کارگر است
در ايران کارگر منفرد و اتميزه است. ساختارهاى «: گويدمی

مبارزه صنفى نداشته و مبارزه دفاعى را نتوانسته سازمان بدهد. 
 .»کمونيستها بجا ميگذاردره بزرگ پشت سر در نتيجه يک حف

پردازان ی نظريه که منصور حکمت همانند همهترتيب استبدين 
تا تمنيات گويد سخن مینام کارگر به نمامارکسيست

صلح عميقترى با مردم اروپاى غربى و  « در بورژوازی راخرده
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اگر از  تبديل کند. در ايران پرچم تحوالت سياسیبه » امريکا
مردم اروپاى غربى و بپرسيم ترکيب طبقاتی «ت نصور حکمم

در پاسخ چگونه است؟  ایها دلبسته حمايت آنبه  که »امريکا
اين تصور که جنبش کارگرى غرب ميايد و دفاع گويد: «می

 [منظور دولتميکند خيلى منطقى نيست  اى از چنين دولتىجانانه 
گرى بايد سم کارکموني ....]است شده توسط کمونيسم کارگری برپا

بتواند اين نيرو را جذب کند. ولى به نظر من بايد فرض کند که اين 
کار نيروى زيادى ميبرد. اتوماتيک نيست. آنجا سوسياليسم، پس  

يادمان باشد که اين جنبش اينجا کارگر دفاع ميکند. اينطور نيست. 
را اى است و دوست دارد بيکارى را صادر کند و اشتغال اتحاديه 

، مثل آلمان و غيره غيره. اين يک جنبش  نگهدارد ى خودشبرا
پشت  اى است با افق و آرمانهاى خودش. در تحليل نهائى اتحاديه 

ولى افکار عمومى به معنى وسيعتر کلمه به . دولت خودش ميرود
[تأکيدها »ميشود افکار عمومى را برد  .نظر من قابل فتح کردن است

  .از من است]
اين روی زندگی که قعی جريان وااز نظر صرف 

ً ـ »افکار عمومىدر مورد « هاپردازیعبارت  و  خط کشيدهـ تماما
و گرايش   ی نظرِی ِصرفجنبهبرای فهم  اما ؛کشدمی خط بازهم 
  تا بفهميم داريم ن  ای نيازی پيچيده محاسبهبه باال های عبارت  طبقاتیِ 

رگران ، نه کا»امريکا اروپاى غربى و  در «  » فتح«قابل  جمعيت    که
 بورژوازیهای پيچ در پيچ خردهاقشار و اليه، بلکه  کشانزحمت  و
اين  کارگران  های منصور حکمت،براساس گفته  چراکه ست.ا

  [ان]» خودش [های] در تحليل نهائى پشت دولت « هاسرزمين
 موضع در قدرتْ  بسا در مقابل کمونيسم کارگریِ و چه روندمی

با کنار گذاشتن  هاارگریککمونيست پس، بگيرند.نيز  خصمانه
افکار «بايد روی فتح    ،»اى استجنبش اتحاديه جنبش کارگری که «
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در مقابل د تا ونمتمرکز ش »عمومى به معنى وسيعتر کلمه
يک سنت  [که] ...کمونيسم کارگرى« های جنگ سردی ازژنرال

  !! »، دفاع کننداروپاى غربى است
مت در ر حکمنصوـ اوالً بدون توضيح مفصل بايد گفت که 

بنا   نيز »مردم اروپاى غربى و امريکا« حمايت با فرِض  رابطه 
بورژوازی حساب روی خرده شديدگاهو  بينیجهان ،خاستگاهبه 

ً و کند؛ می » را هميشه و افکار عمومی« ،ـ زهی خيال باطلدوما
هم   داده است و اگر عصيانیی حاکم شکل  همواره ايدئولوژی طبقه 

 را ی حاکمطبقه  کحاکميت ايدئولوژي  شود وواقع در اين زمينه 
دهد میسوسياليستی و تجارب مکرر نشان  ـد، تعقل انقالبی نزبکنار  
ً که  بورژوازی) در (نه خردهکارگران و جنبش کارگری عموما

جهت نبود که آن پير بی د.نگيرانی قرار مین عصيصف مقدم چني
ترين اثرش نوشت: ی ويراست اول مهمفرزانه و انقالبی در مقدمه

، که هرگز افکار عمومیاصطالح داورهای بهی پيش«... درباره
ام، اکنون نيز مانند گذشته، سخن آن مرد در برابر آن تسليم نشده

راه خود پی بگير و دهم: بزرگ فلورانسی را شعار خود قرار می
  »[تأکيد از من است].خواهند، بگويندبگذار مردم، هرچه می

 *****  
ی درباره  چهو آن  ی تاکنونی منصور حکمت،قل شدهنان ناز سخ

توان نتيجه گرفت که: منصور حکمت و ها نوشتم، میقولاين نقل
 اند،، از او ريشه گرفتهکننداو التجا می هايی که بهگروه پاره  اغلب

لحاظ نظری و ايدئولوژيْک  دهند، بهارجاع میاو  به   نفی يا اثباتبه  و
ست کنند؛ دهاليودی را تئوريزه میخواِر رانتبورژوازی خرده

باب طبع همين لحاظ فرهنگی و سياسی بهزنند که اقداماتی میبه 
 آشکار ی تصوير تحقيرآميزِ ارائه ؛ و با  بخش از جمعيت ايران باشد

خلق ی مقولهبه اروپا و آمريکا  ،کارگران در ايراناز  يا پنهان
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. تفاوت در اين ندنکمیمعرفی که خودرا نقاد آن  شوندآويزان می
 خلقِ پيش از استقرار جمهوری اسالمیی عمده یشاکله است که

بورژوازی شکل خرده  ،روستاييان  اصطالح سنتی[!؟]برای چپ به 
های نشينان (منهای تودهو حاشيهپس از اصالحات ارضی  یگرفته
خلق ی عمدهی شاکله که ، در صورتیبود) کشو زحمت کارگر
بورژوازی شکل خرده ،منصوريونکمت و کليت منصور ح برای

ی (در حذف فعليت مبارزاتی طبقه  گرفته در جمهوری اسالمی
و انشعابات موافق  کمونيسم کارگریاست که زير عنوان  کارگر)

  .کنندمی پنهانش و مخالف آن 
 واريون رنگارنگ اومنصور حکمت و حچه آن طورکلی،به 

ً فاقد کنشآن هس در پی »انقالب«تحت عنوان  ها، تند، مطلقا
  انسانی ـو نوعی  های انقالبی و سوسياليستیکنشها و برهمواکنش 

  ، تئوريک ظاهراً غبارهای و ردگذاری، گَ است. زيرا منهای نام
های رتوريک و  و تصويرپردازی  های فراوانگويی ضدونقيض 

احتمال  تغيير رژيم بادنبال آن هستند، ها به چه آن، آن انگيزهيجان 
  چنج» ندارد. است که نامی جز «رژيم گزينجای در قدرتشرکت 
نويسم منصور حکمت و منصوريون رنگارنگ که میاين 
  های انقالبی و سوسياليستی کنش ها و برهمها، واکنش کنشبه ربطی 

، ِصرِف تغيير  آن هستند  گيرپی ها  آنچه  آنندارند؛ و    انسانیـو نوعی 
، گزين استبا احتمال شرکت در قدرت جای  چنج)رژيميا ( رژيم
برای اثبات اين  عنادورزی سياسی نيست. براز مخالفت ويا فقط اِ 

[در  آيا کمونيسم ميتواند«از  ینقل قولابتدا به که حقيقت، بهتر است 
تر نگاهی بيندازيم تا برخورد با مسئله محسوس  »پيروز شود  ايران]

بيشتر از  ما کار آمدن رسدر دو شرايط به نظر من شانس باشد: «
، و ديگرى در شرايط دمکراتيک و انتخابات بقيه است: يکى در 
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. در هر دوى آئيمما سر کار میشرايط انقالبى. در هر دو شرايط 
  .دها از من است]»[تأکيآيداينها کمونيسم کارگرى سر کار می

بدون کند،  خودرا کمونيست و انقالبی معرفی می وقتی کسی که  
و  يافته و نسبتاً خودآگاه کارگرانی سازمان(که توده میمردقيام 

از امکان  ی آن باشند)کنندهجزِء تعيينبايست مینيز  کشانزحمت
   انتخاباتی » آمدنِ سِر کار» و «شرايط دمکراتيکبروز «
امکان بروز زند، طبيعی است که به ش حرف میيی خودارودسته

که ل سؤال اين استاح  کرده است.هم  فکر    چنين وضعيت مفروضی
  تواند واقع شود؟ چنين شرايط مفروضی چگونه می

جمهوری  که در ميان نيست؛ » شرايط انقالبیو «ای قيام توده
ً نمی    عقب  اشکنونی تواند قدمی از وضعيت اسالمی هم اساسا

در شرايط « تصور کرد که توانچگونه میپس، . شيندنب
پاسخ را بايد در بيايد؟  »کار کمونيسم کارگرى سرِ دمکراتيک.... 

واقعيت اين های سرمايه جهانی پيدا کرد. بندی توازن قوای بلوک
های سرمايه جهانی بندی بلوک  الحال جاریِ فیدر مختصات  که  است

روز شرايط  بُ ، )اندشکل گرفتهتدريج به سال پيش  30که از حدود (
حضور  ،گروهی خاص » انتخاباتیِ سر کار آمدنِ مفروض برای «

(ويا وقوع چيزی شبيه بهار    یمعين  در مملکت  گری اشغالک نيروي
با آن  بايد  ،جهانی و قدرت ههوجبر داشتن عالوهاست که عربی) 

بيايد، نيز  »سِر کارگروهی که قرار است از طريق انتخابات «
  داشته باشد!؟ هم حشر و نشر 

ابودی آيا ايران بدون نها هم فکر کرد:  اين سؤالبنابراين، بايد به 
ال غاش الزم برای زندگی مدنیها و امکانات اختی زيرسهمه

دارای  کمونيسم کارگریهای موسوم بهگروه؟ آيا پارهخواهد شد
ها اعتماد کند؟ آنگر مفروض بهشرايطی هستند که نيروی اشغال

د، ندهاين هردو سؤال جواب منفی می های تاکنونی به جا که دادهازآن



 66 

گيری اين نتيجه ای جز چارهرين صورت ممکْن تبينانه در خوش
دعوت  برایچينی ها زمينه سرايیداستان ی اين که همه نداريم
عنوان  بايد به که استعصيان ضدحکومتی بورژوازی بهخرده

دليل نيست که منصور بی  چنجی از آن ياد کرد.تدارک عمليات رژيم 
[بخوانيم:  معه  در بعد فرهنگى، ارزشهائى که جاگويد: «حکمت می

با آن زندگى   همين نظام اسالمی]گرفته در بورژوازی شکلخرده
ن خود دارد و تصويرى که از رفتار و أميکند و تصويرى که ازش

 اين تصوير از ... روش خود دارد با اين حکومت در تناقض است.
با ...ن و حرمت خود، ارزش خود، و نحوه زندگى فرهنگى خود،أش

 يل بر نميدارد. به نظرتناقض است. اينهم تعدجمهورى اسالمى در 
جامعه مدرن من اجزاء آنرا ميشود شمرد: حکومت غيرمذهبى و 

  .»اين است غربى الگوهاى
سناريوی ی «مقولهی اين نوشته نگاه گذرايی به گرچه در ادامه

ی تصور منصور حکمت دهنده» خواهيم داشت که نشانسياه و سفيد
بت نه بر سر تحول جامعه، بلکه ن صحدر آکه «از وضعيتی است 

تخريب چهارچوب مدنى جامعه برخالف ميل و اراده مردم بر سر 
آخرين حرفی که »؛ اما و در متن عجز و استيصال عمومى است

توان گفت، اين است که میهای باال ها و بررسیقولی نقلدرباره
ی همهبا  حقايق یهمهی ی ذات تغيير افشاکنندهمثابه زمان به 

  است. جزييات آن
  
  

 *****  
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  ،آليسم ولنگارايده ،ضديت با مذهب
  جای شريعت؟! طريقت به

  و تحريف  که پوششی برای تعبير (کمونيسم کارگری 
جنبش کارگری  و ی طبقاتیمبارزهاز  هاليویـ بورژوايیخرده
ی عمده در ميان مردم ايران دو پشتوانه کند که افتخار می ،)است

 اناز برابری زنش دفاع ،ی؛ و ديگرضديتش با مذهبی، کيدارد: 
برای ورود  نظر من  به .  است)انه  زورسخن(که البته صرفاً    انو مرد

و از  از منصور حکمتقول ابتدا چند نقل که بهتر استاين بحث به 
 مقايسه را با هم  »پيروز شود در ايران آيا کمونيسم ميتواند«همين 
   کنيم:
از خانه هاى مردم ايران نشان واقع بينانه  تمام گزارشهاى« ــ

   .»ميدهد که اينها اصالً اسالم سرشان نميشود
در صد انسان ضد دين و ضد خدا دارد که  ٦٠آن مملکت « ــ

از دست رژيم اسالمى کارد به استخوانشان رسيده است و همه 
حاميان بالقوه ما هستند. آنها که از اسالم به ستوه آمده اند ما را 

رند، آنها که از نابرابرى زن و مرد به ستوه آمده اند ما را دارند، دا
انى که از شرق زدگى حاکم بر رژيم و اپوزيسيونش خسته  کس

کسانى هستند که ميگويند ما با شما آمده ايم  ...شده اند ما را دارند
ل جوانها را ميزنيد. ما با شما آمده ايم چون حرف دل چون حرف د

يا چون از فرهنگ مدرن ترى سخن ميگوئيد، يا  زنان را ميزنيد، 
  ».  ايدچون عليه مذهب به پا خاسته

  کمونيسم کارگرى به نظر من سر مسأله مذهب و مسأله زن «  ــ
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دو پشتوانه در آن جامعه دارد که هيچکدام از جنبشهاى ديگر از آن 
اش و دفاع از حقوق زنان. رخوردار نيستند. ضد مذهبى گرىب

ريسم و غيره تبعات اينها است. اگر مدرنيسم حزبى مدرنيسم، سکوال
اش، ضد دينى ضد اسالمى گرىدر چيزى ترجمه شود، 

  .»است ...اش،گرى
ی نوعی وعدهبهکه های مکرر گويینظر از نقيض صرف 
ياری انقالبی و  تشفی و هم که اساسش نه رسد می غيرعملی 

فت منصور ؛ اما دريااست  گرايیسوسياليستی، بلکه صرفاً مصرف
گرايش مذهبی   کمت و تمامی منصوريون منفرد و متشکل ازح

چيستی و چگونگی گرايش مذهبی ايران و ازجمله  مردم
ً ـرسيده  ندورابورژوازی تازه بهخرده آليستی و  هولنگار، ايد ـاساسا

ای از نمونهنگاهی به مقدمتاً ، همين دليلبهدرنتيجه دروغين است. 
بعد  گرايانه بيندازيم تا رفصی مدهوعبه  راهبر متناقِض  احکام

بررسِی دريافت حکمت و منصوريون از گرايش مذهبی نوبت به 
  ايران برسيم. مردم

به نظر من مردم خودشان را در «: جای تز)(به نخست حکم
بينند. شوراها تشکيل ميشود. چه کسى را ميخواهيد حکومت می

شوراهايشان دارند تصميم مالمت کنيد. اين مردم ايران هستند که در  
  .»ميگيرند و حکومت ميکنند

ولى کارگر اين بخت و آزادى : «تز)جای آنتی دوم (به حکم 
بزند. عمل را ندارد که دو سال، سه سال در قلمرو سياسى پرسه 

باالخره بايد سر و ته اين پروسه در سه ماه هم بيايد. بيرون اين سه  
نده فعال حامى اين خط  ماه ما کارگران را به صورت نيروى ز

  . »نداريم
ی دروغين و که همان وعده جای سنتزحکم سوم (به

در نتيجه بايد تالش کرد که خون به اين  «  گرايانه است):مصرف
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جنبش نپاشند، فقر به اين جنبش نپاشند، و واقعاً سر کار آمدن 
[تأکيد از  »رفاه فوراً باشد با آزادى فوراً،  کمونيسم کارگرى مساوى  

  !؟ است]من 
 *****  

  » اسالم سرشان نميشوداصالً  مردم ايران...  «  اگر معنی عبارت
سر به طورکلی و دين به که اين مردم در ضديت با اسالم اين است

تصوير ظاهراً  چنين نيست و اين واقعيت برند، بايد گفت که می
  دروغ است. از اساس  ،آماربر مبتنی 

از مردم ايران (اعم ی  يرث ی بسيار کشکی در اين نيست که توده
که  ( ايران حکومت) از کشزحمت ياو کارگر، بورژواخردهاز 
آخوند و  ، ناراضی هستند و )لحاظ ايدئولوژيک اسالمی استبه 

کنند. باران می فحش  ای گوناگون انحبه مقامات حکومتی را  مسجد و  
ی نسبتاً کثيری از تودهدر اين نيست که هم از طرف ديگر، شکی 

 )دوران رسيدهبورژوازی تازه بهويژه خردهو به(ان مردم اير
  ، رژيم (مانند لباس پوشيدن اخالقی ـرفتاری مقررات و قوانين

خوردن تفريحات مرسوم در ديگر کشورها،  مرد،و  جداسازی زن
ً اسالمی است، که را ) و مانند آن مشروبات الکلی نه تنها اساسا

طور عمالً و بهـ ان نادری کنند، بلکه در موارد نه چندرعايت نمی 
اشی حها (يعنی: فی اينهمهکشند. اما  چالش میبه نيز    اآشکار  ـنسبی 

 مقررات و قوانين يا عدم رعايت نسبی  ارکان و افراد رژيمبه 
يابی  ، سازمانضديت با دين معنی ) بهو غيره اخالقیـرفتاری

  .نيست ديالکتيکیـديدگاه ماترياليستی داشتن طبقاتی ويا 
با رنج ناشی از   ی فرافکنانهمقابله  دينیْ  باوراساس چراکه 

. مناسبات معينی ريشه دارددر روابط و که خودبيگانگی است
ای طور تثبيت شدهبه  که آن روابط و مناسباتتا زمانی ترتيب، بدين 

ی های دانش مبارزهآموزهی که بهباورشخص دينبرقرار است، 
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با دين و انواع   یو معقول آگاهانه  طورو به نيست طبقاتی مسلح
وت بين باور اتفکه حتی بدون اين ، کندنمی خرافات مبارزه

 اخالقی و یمدارانهو رفتار شريعت نیودر یمدارانهطريقت 
؛ و باور استطريقت تنهای خويشْ  در درونِ داند، را ب بيرونی
تواند  نمی  نيز بيرونی یمدارانه شريعت اخالقیِ ـرفتاری  هایتخالف 

بيان  به   .باشد  او  ی درونیمدارانهباور طريقت   یکنندهقض و منحلان
گرايی و ماورائيت  باوریتر، تنها طريق گذر از دينروشن
های تبادل آموزه دريافت ماترياليستی و ديالکتيکی،به کنندهمنفعل

های کارگر تودهدر فعليت مبارزاتی عمدتاً ی طبقاتی دانش مبارزه 
  .استکش و زحمت

  
که بتوانند  بدون اينطورکلی، و منصوريون به  منصور حکمت

سوسياليستی و های بلغ دريافتويا بخواهند مروج و مُ 
 باشند  جامعه  يان کارگران و فرودستانديالکتيکی در مـ ماترياليستی 

ترين شکل نقد حقوق و نقد سياست پراتيک در وضعيت کنونی که 
»،  اسالم سرشان نميشود. اصالً  يران..مردم ا«که  در بيان اين   ،است

 اين رفتارها، کنندتکيه می بخشی از جامعه اجتماعی رفتارهایبه 
نتايج  به  های خويشْ دهند و براساس تعميم تعميم میکِل جامعه به را 

بايد مورد تأکيد قرار  جاچه در اينآنرسند. نيز می ددلخواه خو
شود، تعبير می  ت با دينْ ضديکه رفتارهايی که به ، اين استگيرد

نين رژيم ای از مقررات و قواکه با پاره نهای تخالف و تباينیم
تصات در مخاما  دارند؛ ی آن)دارانه(و نه بنيان سرمايه  اسالمی

 ،گرفته در جمهوری اسالمیشکل اجتماعیِ  و سياسی، اقتصادی 
ً لحاظ توان مالی به  های مختلِف بندیگروه یاز عهدهعمدتا

اصطالح مدرن و بورژوازی غيرسنتی، به خرده
انواع به   شانکه اساس مناسبات شاکله  آيدگرا برمیمصرفـهاليودی 
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از ميان انواع و اقسام  .شودختم می اهخواریرانت
 داللی،توان به میدر جمهوری اسالمی،  های رايجخواریرانت

های وامدريافت  ،  شودمی  پولی که از دولت وام گرفته  از  گرفتن بهره
دور زدن قوانين  ارزی از دولت و فروش آن در بازار آزاد،

مالياتی  )، فرارهای صادرات و واردات امر در(مثالً  اقتصادی 
ی واسطه احتکار کاال به  ی داشتن رابطه با مديران دولتی،واسطهبه 

و غيرصوری  حضور صوری اقتصادی، ـداشتن رانت اطالعاتی 
ی صبغه  یواسطهبه های کالندريافت حقوق و رکتدر چندين ش
  .اندبوده خواریترين اشکال رانتاشاره کرد که شايع«آقا»زادگی 

 اين بخش پُرشمارِ اجتماعی  و سلوک رفتاری چه دربارهآن
که توان گفت، اين استمی اصطالح مدرنبه بورژوازیِ خرده

ی و سليقه خواری ناشی از رانت ی توان مالیِ واسطهبه 
ضمن دوست دارد ، فرهنگ هاليودیبرگرفته از ی گرامصرف
ً  اما، اشی باورهای مذهبیهمهی گونه طريقتحفظ   اخالقا

در   ، ودوست دارد آزاد لباس بپوشد آمريکايی رفتار کند؛ـاروپايی 
دوسِت پسر همراه  دوست دارد  د؛  نتن کشلوارک و تاب به   مالء عام

ی کنندههای کنترلاع گشتانومت حبدون مزا، شيا دوسِت دختر
اگر خواستند درپارک قدم بزنند و  ،دست در دست هم، اسالمی

با های گران قيمت خود  بيلمد در اتودوست داريکديگر را ببوسند؛  
د و کسی هم نگوش کو اساساً غربی  موسيقی دلخواهبه صدای بلند 

 دوست دارد در کنار نشود؛ ش(اعم از دولتی يا مردمی) مزاحم
شنا کند و اگر خواست اروپا و آمريکا  روز در دريا با لباِس مدِ 

شکل به ،درباالی کوهشب را دوست دارد ؛ هم نپوشدبند سينه 
خواست که بنوشد و هرکس را  ،رکندسَ  و زير يک چادرگروهی 

شرکت  اشکنسرت مورد عالقهدر درآغوش بگيرد؛ دوست دارد 
 بخشیست دارد همانند وددهد؛ بشوق و مستی سر  یعربدهکند و 
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های مقيم کانادا و آمريکا و اروپا پس از شرکت در مراسم از ايرانی 
بپردازد؛ و  نيز عيش خودتر کند و به، لبی عزاداری امام حسين

شادی که خواست لذت ببرد و فقط به دوست دارد هرطورباالخره، 
  . ويش بينديشدو لذِت خ

جاکه تاآن  هاداشتن گونه دوستی اين همهکه اين درست است
زندگی مردم ل  مخوصاً  صمردم (و خ  و آسايش  گینحوی ُمخل زندبه 

تعبير ؛ اما اند، قابل دفاعنباشد) و فرودست کشزحمت ،کارگر
لوحی و از روی سادهاگر حتی ها، خواستاين از ضديت با مذهب 

يابی  سازمان لحاظ سياسی در مقابل  به  بازهم  باشد،  هم  انديشیعاميانه 
های ديدگاه تبليغ و ترويج کارگری، مطالبات حول محور 
تعبير چراکه  گيرد.انقالبی قرار می هایکنش نيز سوسياليستی و 

 یِ دهاليو رفتارهای اخالقیِ از  و مثالً سکوالر ضدمذهبی
 بخشيدنِ عمالً  ،مسلمان گونهْ ت طريقخواِر رانت بورژوازیِ خرده

های سياسْی  در چالش  اعتباری کههاست؛  آن به   جابه نا سياسیِ اعتبار  
شود تا حکومت می ريخته «خوب»  یبورژواي حکومتجيب به 

  کند. چنجالحال در قدرِت «بد» را بورژوايی فی 
 *****  

ی مذهب تصوير باژگونه جهان (يعنی: جامعهطورکلی، به 
افکنی و ماورائيت است، که دستگاه تفسير و طبقاتی) در برون

ی عنوان پارهبه بر استثمار انسان از انسان را ـتوجيه مناسبات مبتنی 
کند؛ و ـ بر مولدين تحميل میاجتماعِی طبقات حاکم اساسِی قدرت 

گرانه انگيز و سرکوبآرامشی نخوتصاحبان وسائل توليد را به 
های واقعی است که در کشاند. مذهب «عطِر» فراموشِی رنجمی
از روز پيش در مقابل  رتض با حقيقت انسان، هرروز دردناکتناق

قرار  يشخوت نوعی خبر از حقيقمولديِن استثمار شده و بی 
گيرد. چراکه انسان «هستِی ِخَرد» است، که با دريافت فعليِت می



 73 

يابد.  ی نوعيت خويش، به«ِخَرد هستی» ارتقاء می خودآگاهانه
سالحی تبديل که در تعيين و تبيين موضع و موقع انسان به خردی

سازی گری و جاودانهای از استثمار، تثبيت ودکه با هرگونهشمی
سازِی عنوان ابزار و سيستِم جاودانه به يزد. بنابراين، مذهب ـستمی

ای گونهديالکتيک «ِخَرد» و «هستی» را به  وضعيت موجودـ
آورد و با قراردادن جهاِن رنج و استثمار  تصوير درمی معکوس به

های مولد (يعنی:  ی تودهگشتهبرروی «سر»های منگ و گم
 ها راداری)، آن رمايهی سکشان در جامعهکارگران و زحمت

کشاند تا حقيقت  ِی خود میيی» بغرنج و جادوخانهبه«فراموش 
شان را جاودان سازد. سرقت برده و خودبيگانیشان را به انسانی 

ن پس، روی ديگِر مبارزه در راستای خودآگاهِی طبقاتی فروشندگا
که در آموزش و کار، مبارزه برعليه باورهای خرافی است،  نيروی 

 .گردديابی سوسياليستی متحقق میسازمان
جهانِی موجوِد و غيِر اين  باژگونه  مذهب تصوير

اش از نظمی طبقاتی ای است که هرتالش و کوششازخودبيگانه 
نظمی ديگر (که ناگزير طبقاتی بوده) راه سپرده است. مذهب به 
که خوْد خويشتن را است  نيمه انسانی خالق صوير آرمانِی وت

يابی به«حِل» قطعِی کشاند تا عدم دستالل» میبه«انح
رگرايانه بکشاند. توضيحی منفی و انکاخودبيگانيگی را به 

که از فعليت ذهن دردناک آدمی در است  هوارون یآفرينش بمذه
از وضعيت موجود   رفتگيرد و بروناش نشأت میتحقق ذات نوعی 

بست حاضرـ در بن؛ اما آن را ـانگاردو طبقاتی را غيرممکن نمی
است)   و واهی  های دور (که در واقع زمانی المکانآسمان و زمانبه 

سپارد: «زمانی» که در ماوراِء اين جهاِن طبقاتی و پررنج وامی
«واقع» است و روزگاری کليت جهان حاضر را در عدل و داد 

رو، مذهب ترياک تحقق و متحول خواهد کرد! ازاينخويش م
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ی جامعه طبقاتی است که در انتظار و  گشتهن گمآفرين انسانشئه 
خيزد تا بازهم همين ستيز برمی تدافع، با خويشتن نوعی خود به
  مناسبات پلشت را بازسازی کند!

  
گردد، مذهب تنها خورشيد برمحور خويش نمی  مادام که انسان

بنابراين،   گردد.ای] است که برگرِد انسان می[يا پندارگونه   دورغين
رهاند، تا بينديشد، تا عمل نقد مذهب، انسان را از [بند] فريب می

خود آمده و ِخرد بازيافته  اش را همانا چون انسانی به کند، تا واقعيت
رو، برگرِد خورشيد راستين يش، و از آن برنشاند؛ تا برگرِد خو

ی تاريخ {يعنی: نيروی نوين برخاسته  پس، وظيفه خويش بگردد.
گاه که آن جهانی [بودن] حقيقْت ناپديد {و که، آناز تاريخ} است 

ستقر سازد. در نامکشوف} شده است، حقيقت اين جهان را م
در  وخ {ای که در خدمت تاريی فلسفه، فلسفهنخستين گام، وظيفه 

ی گاه که پيکرهنی طبقاتی} اين است که، آدانش مبارزهخدمت 
ی نسان عريان شده، بيگانگی را در پيکرهمقدس خودبيگانگِی ا

نقد زمين، نقد مذهب نقد آسمان به ترتيب،  نامقدسش برمال سازد. بدين
  .شودنقد سياست بدل مینقد حقوق و نقد الهيات بهبه 

ضديت با حقوق  که ضديت با مذهب به زمانی بنابراين، تا 
بورژوايی خردهدارانه تبديل نشود، است سرمايه دارانه و سيسرمايه

ی سرمايه هنوز در زنجيرهخورد،  ورچسب می  یمذهبيت  ضد  با  که
بری از قدرت اين گرفتاری معنای ديگری جز سهم گرفتار است.

و  ؛ مازادها اجتماعی ندارداز اضافی و  ارزش کل  از سياسی،
ی گونهبه  بساداری را (چه خواسته يا ناخواسته نظام سرمايه

  کند.می هارتری) بازتوليد 
  

  برابرى زن و «صرِف شعار  استدالل طوالنی نيست که  الزم به
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آن تا ی کمونيسم کارگری است، » دو پشتوانه«که يکی از  »مرد
لحاظ طبقاتی  ، به ی طبقاتی نهادينه نشودجايی که در جريان مبارزه
 در حد حرفـ شدنداشته با سوسياليستی سازمان نيابد، تبيين روشنِ 

ً تبليغاتی و  ـآرزو و شعار و بورژوايی  ـفمينيستی از اساس صرفا
  و توازن  و آرايش ی ايرانجامعه مختصات کنونیدر است؛ و 

چنجی است. سرمايه جهانی بيش از هرچيز يک ابزار رژيم
کش در ستم مضاعف، جايگاه زنان کارگر و زحمتی درباره
دو بهکه يستی بهتر است ی سوسيالو خانوادهی طبقاتی، مبارزه

    : ی طبقاتیبارزهمفمينيسم در پرتو ترمينولوژيک دانش  یمقاله
]day-s-women-march-8-study/342-ticalpoli-http://refaghat.org/index.php/political/theoretical[ 

 http://refaghat.org/index.php/theoretical/private-[: کمونيسمخانواده، آزادی و و

communism-freedom-family-property/69[ از ر ضحای مراجعه شود تا نوشته
  تر نشود.، طوالنیکه هستاين 

  
  

 *****  
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  قدرت سياسی  حزب،
  [!؟]ی کارگرطبقه و

با کنار  نيز و  برانگيزاننده ـبيانات تصويری نظر از صرف 
  پيوستاری دم وجود عز هايی که ناشی اگويی گذاشتن تناقض

 ؛است ی منصور حکمتدر انديشه ، طبقاتی و تاريخیسيستماتيک
  :که کرديم استداللاو های خوِد براساس حرف جا تا اين 

آن نهادی  کمونيسم کارگریاز نگاه  حزب کمونيست ـاوالً 
  نظرشْ  زند، منظورِ » حرف میمردموقتی از «که است
در جمهوری اسالمی (و نه گرفته  شکل  خوارِ انتازی ربورژوخرده
  .) استدر ايران بورژوازیار خردهشی اقهمه

 ً   براساس تبادلی   » نهمردمبا «مفروض    حزبِ   اين ی  رابطهـ  دوما
بلکه ، طبقاتی حليلمحاسبه و تبرمبنای نه خردمندانه، و و معقول 

اين حزب است: « جادويیقابل تعبير بهتی حو  و شهودی »قلبی «
، با قلبشان مصاحبه ميشوددارد اميال واقعى مردم را وقتى که 

اينکه حاال محاسبات مردم بعداً به چه چيزى نمايندگى ميکند. 
[يعنی:  ولى اينکه ته دلشان اينها    وادارشان ميکند بحث ديگرى است

[تأکيد از من »نبايد کرد  را ميخواهند ترديدى  ها]کمونيست کارگری
  .است]

 ً آمارها يا بهتر است بگوييم تصاوير آماری ارائه شده ـ سوما
 های منفردی تماماً تعميم ذهنِی بعضی پديده توسط منصور حکمت

را دلخواهانه بورژوازی ايران و دولت جمهوری اسالمی که است
درصدشان ميگويند: ما   ٩٠« برای مثال، .ندکتعبير و تفسير می 
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آن  «؛ ويا »ن کشور يا ترکيهبراى تعطيالت رفته بوديم يونان يا فال
  »!! در صد انسان ضد دين و ضد خدا دارد ٦٠مملکت 

 ً نه باورها و  ،مت از مذهبکـ درک و فهم منصور حچهارما
، درونی یو سلب اراده کننده  رافکنانهفو  گرايانهماورائيت  منطق

نکرات مُ  عدم رعايترعايت ناقص ويا نهايتاً بهکه اساساً محدود بل
در بود و نبوِد و  ،دندار بيرونیی جنبهکه است  دينیقيات و اخال

توان  رو، می. از اين کنندجمهوری اسالمی نقش چندانی هم ايفا نمی 
چنان  منطق منصور حکمت نه تنها پوزيتويستی است، بلکه    که  گفت

ً که دارد  ایو شلخته رنگ و بوی عاميانه  «تاکتيکی» و   گاها
  رسد.نظر می آميز بهفريب
ی  های گوناگونناشی از تأثير وضعيت  گونه مسائلی اينهمه

د: نکنمی دنبالرا ای از پيش تعيين شده ها هدفِ است که انتخاب آن
براساس حداقلی از اعتبار سياسی و قدرت سياسی يابی به دست

نام جهاِن سرمايه  کنونیِ در مختصات . باشد که ممکن یهرشکلبه 
که با   ،استچنج رژيم قدرتْ بی به يااز دست ایديگر چنين شيوه 

شود انجام می  بشری غربیو حقوق طلبدمکراسیکمک نهادهای 
  دارد.قرار دولتی زير نظر نهادهای وسازشان سوختکه 

 *****  
پردازم میای  چند نکتهتر بهقسمت از نوشتْه بيش ی اين  در ادامه

ی بقه ی حزب با طچيستی و چرايی حزب، رابطهی دربردارندهکه 
از ديدگاه  سياسیبا قدرت  ی حزب و طبقهرابطه نيز وگر، کار

  .است منصور حکمت
  

  } يک{
 های منصور حکمتپردازیبدون سيستِم نظريه  یمجموعهدر 

ً غيرواقعی اوکه تابعی از  از وضعيت اجتماعی  تصوراِت غالبا
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» (حتی در مورد موجوديت و کلمه، «است  در جهت معينی  خويش
را  جای آن نسبت و ماديتی )هم ی کارگراسی طبقههای سيکنش 
: گويد، او می؛ برای مثالاشدب ی آنبايست نشانه گيرد که میمی
کلمه کمونيسم و سوسياليسم به تنهايى بدون هيچ توضيحى براى  «

اصطالح منهای کاربرد ضمنی و به »!...کارگر بسيار قوى است
 ر درت و فعليت کارگدر مورد موجوديای، او منطقی چنين شيوه 

کارگر نه بعنوان يک موضوع   مقوله«گويد:  میهايش  گويی راکندهپ
، بلکه موجوديت کارگر بعنوان يک پديده اجتماعى در بطن  کار

تئورى استثمار وارد اساس مارکسيسم ميشود. مارکس ابتدا اجتماع 
را بدون طبقات توضيح نداده است تا بعد طبقات را بعنوان جنگ  

طبقه در خود ِ  هستند وارد بحث بکند.که روبروى هم آورانى 
   »[تأکيد از من است].تئورى ِ استثمار ِ مارکس هست

نه  وکارگر ( )» «مفهوم: » (يعنیمقوله«که است بديهیاين 
) در بطن تئوری مارکس حضور او و انضمامیِ  موجوديت فعال

» و گرکار مقولهبين «  ذاتیتفاوتی بايد توجه داشت که دارد؛ اما 
  ش در انتخاب تنها که  ود داردوج اوو فعال موجوديت واقعی 

  ) و تبادل مبارزاتی  (يعنی: در پراتيک »موضوع کار ...بعنوان«
و فعال ی  دای ماو رابطه  کرداين اختالف گذر ان از  تومیاست که  

(که در  آن واقعی نسبت و موجوديتساخته شده از يک بين مفهوِم 
بطن در  چه «از طرف ديگر، آن  کرد.رار  برق  جا کارگر است)،اين 

تئوری ارزش) وجود دارد، در بطن يا (مارکس  »تئورى استثمار 
ی کنندهکار و بازتوليد ی نيروی ی فروشندهمثابه مفهوم کارگر به

لحاظ طبقاتی و تاريخی  نيرويی به   یمثابه نه کارگر به ،  است  سرمايه
ی از نظام  له و هرشکی سرمايکنندهرفع ،انقالبی ،يافتهسازمان
  ی مبارزات   یجوهره[ی  تر در مقالهطور مشروح. اين نکته به طبقاتی
  ].آمده است اي پرولتار یذات انقالب ايکارگر 
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واقعيت   ی باال،ت در عبارت نقل شدهه منصور حکمکنتيجه اين 
 مفهوم و کارگر را در و مبارزِ  فعاللحاظ طبقاتی بهوجودی و 

را  منحل شده مفهومهمين  بتواندکند تا میمنحل  »کارگر مقوله «
ی ارزش اضافی ی توليدکنندهمثابه » به بطن تئورى استثمار در «

و يا روشنفکران و ادبا  ...طورکلىدانشجويان، زنان به« ،بازيابد
انقالب » کند و منفرد و اتميزه کارگرگزين «جای » را بخصوص
 هایيا کنش  صرفاً سياسی تحوالترا در   پرولتاريايیاجتماعیِ 

 ً » کمونيسم«که  همين دليل استبه  چنجی» منحل سازد.«رژيم   اساسا
  ی پراتيکدر ، نه نی داردمع یکالم اعتباردر منصور حکمت برای 

را َمد نظر داشته  ی کارگريافته و خودآگاه طبقهفعليت سازمان که
و  معتبرميتواند از نظر مردم يک سازمان  ...کمونيسم«: باشد

اگر برويد ايران به جز تعدادى استاد دانشگاه دوم  ..مشروع باشد.
خردادى کسى بيايد بگويد کمونيسم شکست خورد. ميگويم برو پى  

  .»ندارد کلمهکلى با اين اصلى مردم مشکارت، توده 
منصور حکمت و  هایگويی تنافرتناقض و با کنار گذشتن 

بخش  کرد که توان مشاهدهوضوح میی ايران به جامعهمراجعه به
عدم در  ايران کشای از مردم کارگر و زحمتبسيار گسترده

» دارند. کمونيسم مشکل«  »کلمه«اين  با   ـ اماـشان با کمونيسم  ضديت
المللی چه ی همسايگی و بين ر عرصهد يارزات داخلی ودر مبا

ی ماندهو بورژوازی عقب هاجز سازش نهايی با دولتارمغانی 
 ی کمونيست ايران فرقهبقايای داشته است؟  مدبرای اين مرايران 
 حزب تودهشد،  خان خواهی رضا جمهوریی مضحکهتسليم 

و  محمد رضا شاه در مقابلسرانجام شوروی دويد و منافع دنبال به 
 سوچنين بقايای جنبش چريکی از يک زانو زد، حماسه و هم  خمينی

و   ،سالح سنگين را مطالبه کردتسليح پاسداران به  بخشاً (نه مطلقاً)
  ه کاِر مجاهدين خلق استحالدر پيچ و جنايت   مافيای پيچبه   سواز ديگر
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 یجای تبادل انديشه منصور حکمت به، و اينک هم يافت
» ی اصلی مردمتودهانسانی و انقالبی با « ـ انهحترممو    انهگرانسازم

های جامعه)، درست همانند نمايش کشان حمتز(يعنی: کارگران و 
روی پذيرش دار،  ی سرمايهها و اقشار مختلف طبقه انتخاباتی جناح

چنج بندد تا بين احتمال رژيم» شرط میکمونيسمی «»کلمه«ها از  آن
نوسان  انتخاباتی ـچنج مثالً پارلمانی ال و رژيماصطالح راديکبه 

  و با هردو کارت بازی کند. نمايد
ی »کلمه«چه تحت عنوان  هرآناين مردم  که  کالم اينی  خالصه

داشته در مقابل آن چيزهايی قرار اند، ويژه شنيدهديده و به کمونيسم
و  مادی : رفاهکنندمطالبه می خواهان آن بوده و هنوز هم که است

   انسانی.حرمت 
  

  دو}{
کمونيسم  گوناگونِ  باورمندانپاره  ،از ديدگاه منصور حکمت

آنچه که يک  « اواصطالح ياغی شاگردان به کارگری و حتی 
ر درجه اول د ...ميکند [تبديل] حزب سياسىيک [به] سازمان را 

  .[تأکيد از من است]»است با قدرت سياسى ...رابطه آن
وکيف، کمهيچ تعريف و توصيفی از    منصور حکمتجاکه  از آن

» ارائه سازمان« يک  پراتيکبُرد و چگونگی ی طبقاتی و خاصه
بيرون قلمرو که «کند » گفتگو می سازمان و نهادىاز « ،دهدنمی 

سازمان نشان دهنده  گويد «، و می» قرار داردسراسرىسياست 
»  گروه« تعريفدر واقع بهکه [ »وحدت عميقى است ميان افراد

توان را می باال در پاراگراف عبارت نقل شده، ]است ترديک نز
نهاد سياسی (حتی يک محفل و چه يک آنبيان کرد:  نيزطور اين 

 حزب سياسىيک [به]را ی خارج از کشوری) گروه چند نفره
  .است با قدرت سياسى ...ر درجه اول رابطه آند ...ميکند [تبديل]
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اق  سبک و سينيست بهيدايش يک حزب کموپبنابراين، برای 
يک محفل و  يعنینهاد سياسی (يک که منصور حکمت کافی است

که حميد  ...محفلى« مانند ،ی خارج از کشوریگروه چند نفره
در خارج  ...ديگر ... چند نفر...و [منصور حکمت] ...تقوايى و

ری خودرا مارکسيست و کمونيست لحاظ نظبه  ند)داشت »کشور
ايران » به 57انقالب  [رويدادی همانند] از بالفاصله قبل«  ،بداند
حزب قدرت سياسی دست يابد تا به خواهد بهادعا کند که میو    ،بيايد

 تا »پرچم خود را وسط شهر بکوبد«بتواند  و کمونيست تبديل شود
که حزب در آن کارگرى هم «» و به رسميتش بشناسند ...همه«

  .»يستها ملحق شودبخواهد به اين کمون ...کوچه اش حضور نداشته
اين عبارت  عدم اقتدار دولت درناشی از وضعيت منهای 

 قيامی شرايط راهبر بهدوبارهپيدايش    تخيلی  دهندهنشانکه    ،آخری
فرض جاکه فرِض محاْل محال نيست، از آناست؛ اما  57بهمن 

 هایحرف  بيان در واقع که روند مشروح در پارگراف باالکنيم که 
» زب و جامعهح«  یرانی/نوشته سخنور حکمت در  ی منصپراکنده
اما چنين  ]؛![!ه باشدتنبال داشدرا بهحزب کمونيست ايجاد است، 

چنجی در بسياری از هيچ تفاوتی با نهادهای رژيم  حزب مفروضی
در  .قرار گرفتند يی ندارد که در معرض انقالبات رنگیکشورها
مت حميد تقوايی  زعاديديم که حزب کمونيست کارگری بهعمل هم 

اسالمی انقالب رنگی بود،  ـکه نوع ايرانی  1388در وقايع سال 
  .اه افتاددنبال جنبش ارتجاعی و ضدکمونيستی سبز ربه 

تفاوت کمونيسم منصور حکمت و کل منصوريون  ترين اساسی
های در اين است که کمونيستانقالبی ـبا کمونيسم مارکسی

يابی  دستورژوازی و  بی حاکميت بسرنگونی انقالانقالبی  ـمارکسی
ی کننده نفیاستقرار  عينيتِ  ی تاکتيکْ مثابهبهقدرت سياسی را به 

سياست و قدرت هرشکلی از تثبيت در مقابل  پرلتارياديکتاتوری 
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 دانند؛ اما کمونيسم منصور حکمت و کل منصوريون سياسی می 
طوف و مع دانندخود می قدرت سياسی را استراتژیيابی به دست

ال موجود حالدر مختصات فی برفرض تحققْ که هستند قدرتی ه ب
چنجی گرا و رژيمگر، بورژوايی، غرب ناگزير تثبت  سرمايه جهانیْ 

 توان چنين ابراز نظر کرد کهمیهمين داليل به .کندعمل می
 یِ گراقدرت  گرايیِ سياست  گزينیِ ی جایواسطهبه  کارگری  کمونيسم

، در ی قدرتکنندهطبقاتِی نفی و رفعـبی ای انقالهبا کنش   کنندهتثبيت 
انديشه و کنش تر و گسترش متکامل تکاملجای نظر و عمل به

ای و تربيت کادرهای پرولتری  يابی توده انقالبی درجهت سازمان
فرد در مبارزه روی اهميت «، ی طبقاتیابعاد مبارزهی همهدر 

و   »يتها"شخص "حزب«درصدد ايجاد  ؛شود» متمرکز می سياسى
ها کنشدست به  ؛آوردامکانات بورژوايی روی میبه  ؛است  گاننخبه 
در خدمت  ؛اندچنجی رژيم ناگزيرزند که تبادالتی می و 

عمل   و ضدکمونيستی  ؛گيردهای سرمايه جهانی قرار میبندی بلوک 
  کند.می

  

  } سه{
آشکار و پنهانی   منصوريونِ کليت و  ديدگاه کمونيسم کارگری

، نقش اجتماعی قرار دارند، نسبت به با يکديگر دائمی در ستيزکه 
ـ ک»دمکراتي«اما ـ گرايانه نخبه  ی کارگرْ طبقه تاريخی و  طبقاتی 
بررسی تر مورد  پارادوکس را بيش ی قابل تعبير به اين مسئله  ؟است!

  توجه قرار دهيم.و 
 ی، ديالکتيکـو ماترياليستی  جاکه فراتر از استدالل عقلیازآن

دهد که ی طبقاتی نيز نشان میمتعدد در امر مبارزه تجارب
کند، و آن مناسبات  گرانه عمل میاست و تثبيت   گرتثبيت   گرايیْ نخبه 

  دارانهْ که در حاکميت روابط توليدی سرمايه کردهايیو روی
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د و نگيرمیرمايه قرار مدار سناگزير در ند، نگرانه عمل کتثبيت 
توان  قل و تجربه می عتبراساس رو، د؛ از اين ني آن درمیتابعيت آبه 
، ناگزير «دمکراتيک»  ـاماگرايانه ـ ديدگاه نخبهيجه گرفت که تن

اين استنتاج در . استو ضدکمونيستی ضدکارگری  ،بورژوايی
گرا نخبه عمالً ها آناست که صادق شرطی به  منصوريونمورد 
را مورد هايی  شيوه  يابی طبقاتی و کمونيستیدر امر سازمان  ،باشند

 بگيرند  کشان قرارکه برفراز کارگران و زحمتدهند  باستفاده قرار  
ندارند،   هم  قول را که تقدم و تأخریابتدا چند نقل پس،  .  و تثبيت شوند

 معقول گيریبرای نتيجه یتا امکان  باهم مورد بررسی قرار دهيم
  :باشيمکرده فراهم 
، مساله اى که مطرح ن][کمونيست ايرا  بعد از تشکيل حزب«  ــ

شد رابطه کمونيسم و طبقه يا "حزب و طبقه" بود. طبيعى بود که  
، مساله رابطه حزب با موضوع سازماندهى اش در  با تشکيل حزب

جامعه، يعنى طبقه کارگر به ميان بيايد و بحث ما بر رابطه حزب 
شود و بعد اول حزب تشکيل می  ترتيب،بدين  ».و طبقه متمرکز شود

ی ، طبقهپسآيد. می  »ميان... طبقه کارگر بهسازماندهیوع موض«
يابی حزب کمونيسِت در سازماناش های مبارزاتی و کنشکارگر 

  .نداردمعنی و اثری منصور حکمتی 
طبقه کارگر فاقد حزبى است که در قلمرو سياست « ــ

قدرت، نمايندگى اش کند و سازمانش بدهد و سراسرى، در جدال 
بنابراين، حزبی که در  .»ار بياندازد و هدايت کندنيرويش را بک

جوتر های مبارزهبخش ی کارگر ويا عدم حضور مبارزاتی طبقه 
در  [و] در قلمرو سياست سراسرى،«، گيردمیاين طبقه شکل 

کند، نيروهايش را  ی کارگر را نمايندگی میطبقه »جدال قدرت
ی هم از ورژوازجاکه بازآن کند.و هدايتش می اندازدکار میبه 

عالقه نيست و های کارگر بیسازمان دادن تودهزاويه منافع خود به
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ی کارگر است؛ پس، تفاوت  » طبقه هدايتهايش «يکی از تالش
ً در ها با بورژواها کارگریکمونيست ً بيان اساسا عنوان و نهايتا

توان همانند ترتيب است که میبدين  شان است!؟هاینظرِی ايده
ديالکتيکی کشک ـماترياليستی   اصلن دينی حکم کرد که اين  پيشوايا 

ی انسانی  انديشه توان به اين پرسش که آيا حقيقت عينی را میاست: «
ملی است. در عمل ای عای نظری، بلکه مسئلهنسبت داد، نه مسئله

جهانِی تفکِر ی اين که انسان بايد حقيقت يعنی واقعيت و ارادهاست
حث برسِر واقعيت يا غيرواقعيِت تفکر، جدا از خودرا ثابت کند. ب

  »!!! عمل، پرسشی صرفاً َمدِرسی (اسکوالستيک) است
، کمونيسمى پرچم خود را وسط شهر بکوبدکمونيسمى که « ــ

که چنان همه ببينند و به رسميتش بشناسند که آن کارگرى هم که 
به اين حزب در کوچه اش حضور نداشته بلند شود و بخواهد 

پرچم خودرا وسط ها «پس، کمونيست ».دستها ملحق شوکموني
 »!؟ شوندق میحاين کمونيستها ملبه و کارگران « کوبند» میشهر

ط نشان بيگانگی از زندگی و مناسبات  ها فقط و فقخيالی اين خوش 
  ويژه زندگی و مناسبات کارگری در ايران است.کارگری و به

در مرکز جدال  وظيفه ما ايجاد يک حزب سياسى است که« ــ
، پرچم مساوات طلبى و آزادى خواهى پرچم کارگرقدرت در جامعه  

هرگاه توان چنين گفت که براساس تعقل و تجربه می ».را بلند کند
خود آن طبقه   جز نيروهای ارگانيکای توسط نيروهايی  پرچم طبقه 

  تغييرات اجتماعی   که اين بلند کردن پرچمْ » شود، برفرض اينبلند«
طبقه تغيير   در مورد آن چهآنهم در پی داشته باشد؛  يریگچشم
و استقرار  بخش خودآگاهِی رهايیيابی به کند، نه دستمی

و شدت  ، بلکه فقط و فقط شکِل ازخودبيگانگیديکتاتوری انقالبی
ها که بلشويک است.  ایو زيست جيره فشانیاستثمار در قالب جان 

 راهبرِ کارگر داشتند، نتوانستند  یای نسبتاً ارگانيک با طبقه رابطه 
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سوی خودآگاهی نوعی و کمونيستی باشند، ی کارگر روسيه بهطبقه 
و اردوگاه کار اجباری پر  با سرکوب و جای خالی اين ناتوانی را 

قرار است پرچمش که    ايران  ی کارگرحال طبقه ؛ پس، وای بهکردند
لند شود که خوار ببورژوازی رانتخردهتوسط محافلی با خاستگاه 

ای که نند که همان طبقه کَ و آمريکا دل میا اروپتنها درصورتی از 
زير کشيده بايد پرچمش بلند شود، دولت جمهوری اسالمی را به 

  باشد!؟ 
جوهر مشترک مراحل مختلف فعاليت ما را در اين بيست ...  «  ــ

سال بيان کند، تالش براى شکل دادن به يک کمونيسم کارگرى است 
طبقه در مرکز سياست در جامعه، در متن جنگ قدرت،  ...که

با  [تأکيدها از من است].»کارگر را به ميدان بکشد و نمايندگى کند 
گفت توان چنين ی ايران میوضعيت جامعهابعاد مختلف نگاهی به 

گذشته هيچ سال  40» جوهر مشترک مراحل مختلف فعاليت«که 
و  »رتنگ قدمتن ج»، «مرکز سياست در جامعهربطی به«

که کليت » نداشته است. نتيجه اين ی کارگرطبقه »«نمايندگیِ «
موضوع اين  ی نظری که ، منهای جنبه های منصور حکمتانديشه 

ربطی   ـعمالً ، اما ـ پردازيمآن می تر به و در ادامه بيش نوشته است
سياق  اساس و بر شته استی کارگر نداانقالب اجتماعی و طبقهبه 

  ه هم ربطی نخواهد داشت!؟آينددر  تاکنونیْ 
حزِب کمونيسِت که را چنين خالصه کنم قول باال نقل 5اگر 

و برای بلند کردن کارگران    مبارزاتی  بدون حضور  منصوِر حکمتْ 
تشکيل  »پرچم کارگر، پرچم مساوات طلبى و آزادى خواهى«

چنين حزبی  »تشکيلِ از بعد « ان پراکندهکارگری تودهو  ،شودمی
»  سازمان«د، نوکشيده ش »ميدانبه « د تا نشومی  »ملحقآن «به 

و در   دنگرد»  هدايت«  ،» انداخته شودبکار  ...[ان]نيرويشد، «نبياب
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غيرمعقول ويا کاری د، نداشته باش »نماينده«نيز جدال قدرت 
  .مانکردهدلبخواه 
چه سوسياليسم آن  عنوان نيروی اجرايیترتيب، کارگر به بدين 

گيرد که در قرار می خودبيگانگی ی ازتانسيل پ در شود،ناميده می 
رفرما و سرمايه بسيار  در مقابل کا اشگانگی يخودب  با مقايسه
هنگام تحويل چراکه کارگر به  .است ترتر و محتال، مخربشديدتر
که ناشی از اجبار گذران کارفرما اش به شده فروخته کارِ نيروی 

ی را با همه  يشرفرماود و کاخبين  خالف  تفاوت و تست،  وزيستی ا
کوشد که و ترفند می هزاران حيلهکند و با توسل بهوجود حس می

بدون الزام زيستی  همين کارگر جاکه از آند؛ اما نَکَ تر جان بِ کم
شود، » میملحق« منصوِر حکمتْ مورد نظر حزِب کمونيسِت به 

قت حقي.  دهنداونشان میکه به  است  راهی  آن   تمامی  پيمودنبه ناگزير  
جسم و جان کارگر را برای صاحب سرمايه و کارفرما  که  اين است

د؛ نگير، در اختيار می اندکار او را خريدهمدتی که نيروی 
ناگزير  حزِب کمونيسِت مورد نظر منصوِر حکمتْ که درصورتی 

کارگر تا روح و روان نيروی مبارزاتی، و دراختيار گرفتن به 
  آخرين رمق زندگی اوست. 

چرا بپرسيم که منصور حکمت از ، اگر حوالی اين ابا همه
و  ميدان کشاننده، به راهبر ،نماينده  نظر اوحزب مفروِض 

چه او براساس آن  است؟ کارگران مبارزاتی ی نيرویکارگيرندهبه 
ی کارگر در بطن  طبقه که برای اين  :گويد، می نقل کرديمهم باالتر 

مارکسيست خودرا  هم  وجود دارد و ماتئوری ارزش اضافه مارکس  
چرا شما  سؤال که او در مقابل اينی تحقيق، در ادامه. دانيممی

که گويد: برای اين احتمال بسيار قوی می بهمارکسيست هستيد، 
طى  [در محفل خود و در خارج از ايران] اولين پروسه اى که ما«

کرديم و بعدا خود را در کارآکتر اتحاد مبارزان کمونيست نشان  
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بود. خصلت  تامل و تاکيد ما بر مارکسيسم واقعى و انقالبىداد، 
مميزه اتحاد مبارزان کمونيست، مارکسيست بودن آن بود. 

چه در اين ميان آن !!؟»دمارکسيست بودن تشکيل دهندگانش بو
مارکسيسم واقعى گيرد، آن معياری است که «مورد بحث قرار نمی

کند. یکار جدا مزشيرواقعی و سارا از مارکسيسم غ »و انقالبى 
 تبادل انقالبی و حضور آگاهانه در مبارزات کارگری  اگر اين معيارْ 
  و انقالبی  کمونيستیيابی طبقاتی و سازمانمبارزه و در راستای 

دهد که نشان می  ی ايرانجامعه  ، واقعيت عينیهاست (که هست)آن
که  شتهنداای آورد و اندوختههيچ دستمنصوريون ُکل ی چنته 

های شخصيت برای اعتباريابی  يجاد سروصدای مديايی صدش اق
  تابع منصور حکمت نبوده باشد.

درباره  های منصور حکمتاگر ارسطو زنده بود و احتجاج
او نشان به را و مارکسيسم  ، قدرت سياسیی کارگرطبقه ،حزب

ی اين سخنان خودرا از پيروان تو گفتيم که گويندهداديم و میمی
داد تا میواله حفيثاغورت او را بهشد و طعاً عصبانی میداند، قمی

اما گذشته از طنز و فيثاغورت زده باشد. های انديشه ای بهضربه 
در ی مبارزاتی و تعقل انقالبی نشان داده است که تجربه ، مطايبه 

برخاسته از   دلقاً غيرممکن است که گروهی از افراطم  دنيای واقعیْ 
 باورهای مارکسیدر خارج از کشور بهرژوا  بواقشار مرفه و خرده

قيام  ای هماننداقعهی ودر آستانه  ف شوند؛رّ شَ مُ  »واقعى و انقالبى«
 حزب درست کنند؛ايران بيايند،  به   57همگانی و ضدسلطنتی بهمن  

[که   پرچم خود را«  ا نمايندگی و هدايت و رهبری کنند؛کارگران ر
 » است] و آزادى خواهى، پرچم مساوات طلبى  پرچم کارگرهمان «

 ؛ » شوندملحقآن «د بهناز کارگران بخواه  ؛»د[ن]وسط شهر بکوب
عد ديگر فعاليت ما بُ د که «ناعالم کن های اين قيقاجاز همه و بعد

اينست که در پهنه جامعه و در جدال قدرت حزب را بعنوان يک 
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ابزار واقعى در دسترس طبقه کارگر قرار بدهيم تا براى تعيين 
ف بنيادى جامعه آن را به عنوان حزب خود بدست بگيرد. اين  تکلي

ظيفه کمونيستى خود کوتاهى دومى را اگر انجام ندهيم در و
  »!!! مکرده اي

، چنين حزب و ماورايی  فرض کنيم که براثر نيرويی غيرمادی
وسط  پرچم خود را«تشکيل شد و  آسايیطور معجزهبهفروضی م

منفرد «که  ت که چگونه کارگری  سؤال اساسی اين اس  » کوبيد.شهر
مبارزه دفاعى «  » ندارد و و اتميزه است. ساختارهاى مبارزه صنفى 

حزب «  » ايندر جدال قدرتتواند «می»،  را نتوانسته سازمان بدهد
  خود بگيرد؟ در دست »را بعنوان يک ابزار واقعى

ای يرمادی غو همان نيروی ماورايی ناگفته نماند که اگر البته 
معجزه ببرد و بار ديگر دست بهيک  ،کندمیرا درست    بزحکه آن  

(که همان    ی نخست او راتا معجزه  دبده  کارگرانبه چنين توانی هم  
توان از کفرباوری سادگی میخود بگيرند، به  در دست  حزب است)

ی روز در آستانه شبانه صف مريدان حرم پيوست و توبه کرد و به 
  ريخت!!!  بارک و تعالی اشک توبهتپرودگار 
های ها و مطايبه استداللها، ، تحليلهاقولی نقلی همهنتيجه 

از  که دريافت منصور و منصوريونچند پاراگراف باال اين است
نه تنها ی کارگر و قدرت سياسی يابی حزبی، طبقهسازمان

و هيچ ربطی  چنجی استو رژيم طلبانه تثبيت، گرايانهنخبه 
مونيستی و انقالب اجتماعی ندارد، بلکه يابی طبقاتی و کسازمانبه 

ها و یسيری[!؟] همان شکمسوسياليستی شدهـسياسی برگردانِ 
که است  یخواررانت  نسبتاً گسترده و  بورژوازیخرده  هایدردیبی 

ی اسالمی و حفظ طريقت  مدارانهبا رها کردن منکرات شريعت
کاوی، روان های، انواع دکان بينیکفقهوه و  گيریفالبه  شيعیْ 

 روی آوردهنند آن  ماو    حلقه و غيرحلقهن، مديتيشن، عرفان  کيسم، ذِ اِ 
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ويژه دولت آمريکا بورژوازی غرب و به  اميد امدادهای غيبیِ و به 
  کند.شماری میساعت

 یگسترده  و ترويج  که بدون تبادلحقيقت اين استدر اين رابطه  
در رابطه با  رت هرچه ژرفستیِ مارکسيی نقادانه های نديشه ا

های نطفه ی ايجاد ابدون تالش در راست ؛کشانکارگران و زحمت
  که  عاشقانهـنوعی  حالو در عين  کارگری، رفيقانه  ،بستههم مدنيتی 

الحال موجوِد مدنيت فی نظری و عملی نقاد در ابعاد مختلفْ 
 هنر، سازی برای رشد و گسترشبدون زمينه  بورژوايی باشد؛
ی زمينه  حالدرعين ،بودن ضمن کارگریی که ادبيات و فرهنگ
هم های نسبتاً به بدون ايجاد شبکهشته باشد؛ دانيز گسترش انقالبی 

بدون تالش های طبقاتی و انسانی و انقالبی؛  ياری ی انواع هم پيوسته 
ی کارگری يابی دمکراتيک مبارزات پراکندهندر راستای سازما

  های سوسياليستی ها و کنشريافتای مناسب برای دی زمينهمثابه به 
ی طبقاتی که متناسب با رشد روندی از مبارزهبدون ؛ و انقالبی

ی ابعاد مختلف  کنندهی کادرهای رهبریکنندهکيفِی خوْد تربيت ـکمی
يير  غ و سرانجام بدون تباشد؛ نيز ی طبقاتی مبارزه
د؛ يم ناچه هگل روح زمانه میآن  ماترياليستیـانقالبی ـطبقاتی 
م نظام کِن تداوصاف  ـ جادهعمالً سياسی و دولتی ـ  تغيير هرگونه
  آيد. حساب میچنج به رژيمبود و داری خواهد سرمايه

يک  هرتحقق  ی  الزمهکه  است    ضروریتأکيد براين حقيقت نيز  
مستقيم، رفيقانه و  ارتباِط  مبارزاتی و انقالبیْ  هایضرورتاين از 

ً  کارگری لينفعابا  شوندهارگانيک  در داخل در محل کار و طبعا
 طوربه که آيد ی کسانی برنمیاز عهدهوجه هيچاست که به کشور

فقط  از کشور در خارج .مت دارندقااويا ممتد در خارج  دائم
تمرکز پيدا کرد که در اين زمينه   تدارکاتی روی کارهای توانمی

   :بود داريمميلياردها ساعت کار اجتماعاً ضروری کم
]organisation-workers-org/243-http://refaghat.org/index.php/theoretical/proletarian [  
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کارهای ثرترين راهؤحال مترين و درعين يکی از رايج
 ی وضعيت سياسِی سرزمينی خاصْ کنندهآهنگهمکه  چنجیرژيم

 رتر سياسی بندی بنفع بلوکو به تحوالت جهانی سرمايهمتناسب با 
قدرت اقتصادی، سياسی و ی گانهابعاد سه و تقليل تلخيصاست، 

منصور حکمت سخنان  است. صرفسياسی قدرت اجتماعی به 
از گروه ـ  جامعهحزب و «در  و شورانگيزی بسيار برانگيزاننده 

يابی و دستقدرت سياسی ستايش نسبت به »فشار تا حزب سياسى
ی مدنِی جامعه(يعنی: سرمايه جتماعی اآن دارد که عمالً اقتدار به 

. اين درصورتی  گيردرا ناديده می  آن) و قدرت اقتصادی  بورژوايی 
های تودهی کارگر و يابی انقالبی طبقه ی سازمانپروسهاست که 

در دو عرصه  ی کارگر طبقه نسبیِ اقتدار مشروط به کشزحمت
توسط ی اقتصادی قدرت . عرصهاعی قدرت استاجتم  اقتصادی و

طور نسبی فتح اعتصاب عمومی به به اعتصاب و گسترش آن
ی اجتماعی قدرت مشروط شود؛ درصورتی که عرصهمی
نيروهای کمونيست (اعم از کارگر و غيرکارگر) فعال حضور به 

و اخالق گرفته تا از هنر  است: وجوه مختلف زندگی اجتماعیدر 
  اجتماعی است.چيزی که قابل توصيف به هرآن

و مبارزه  کارفرما ه با، در مقابلدر محل کار خودران کارگ
ی اين زمينه  ،ی دستمزد واقعیبرعليه ميزان دستمزدها و مطالبه 

ها سوسياليستتا بهگيرند  فرامیکنند و  تجربه میرا    تعقلیـالتی تشکي
تر گوش بستهتر و دلشان اجتماعی است، بيشعمدگی نقادیکه 

داشته  تریگسترده تبادل و نقاد گری پويش لحاظ انديشهبه ،فرادهند
تر و بيش های سوسياليستی را در نظر و عمل آموزه و  ،باشند

  طبقاتی ای و تودهی مبارزه کار ببندند.فرابگيرند و بهتر گسترده
هدف و خيلی  بیهای (نه شورش برعليه اقتدار سياسی بورژوازی 

واقع: سنتز) ترکيب (و در حاصل شونده) اساساً سريع سرکوب
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سرمايه و نقادی  اقتصادی جويی کارگر برعليه اقتدار مبارزه
اش اجتماعی است و اقتدار ی عمدهست که چهرههاسوسياليست

کشد. چالش می به های گوناگون اجتماعی بورژوازی را در زمينه
رجز خوانی در مقابل چنين روندی، هراندازه که شوريده و فرضاً 

ختم  چنجی کردهای رژيمرویـ به عمالً ـ ، بازهمخالصانه باشد
نيز  کشهای کارگر و زحمتتا سرکوب شديدتر تودهکه گردد می
  تواند پيش برود. می

جويی از مبارزه ، بدون چنين ترکيب و سنتزیکهالصه اينخ
(از  ی سوسياليستیو انديشمندی نقادانه  سو)(از يک کارگری
ی خاصی  جامعههردر ی تاريخی دارد و زمينه  ، کهديگرسو)

تاثير گذارى بر معادالت قدرت شود، «ای واقع میشکل ويژهبه 
تبديل شدن يک سازمان به يک وزنه مهم در و « »جامعه ...در

پرورِی يا» عمالً چيزی جز رؤجامعه[آن] تعيين تکليف سياسى 
آمريکايی نيست ـاروپايی سبک و سياق کشورهای  پارلمانتاريستی به 

  تر است.وع آن در ايران از صفر هم کمکه امکان وق
  

  }چهار{
کمونيسم که منصور حکمت در «ابداع»[!؟] آن چيزی 

که اين زمان با هم جالبی دارد. او های، شگردنامدکارگری می
کارخانه در  یشوراها جنبش، {]1[}مجارستان 1919 انقالب{

چندان معدود {برای  ای نههای راديکال و تودهو جنبش  ]2[}نيتور
را ناديده  ]3[}) 1952( یويبول یفراموش شده انقالبمثال: 

از معدود ی او «که نهاد برآمده از انديشه کندگيرد، ادعا می می
ميخواهد روى «که  »ستبلشويکهاسازمانهاى کمونيستى بعد از 

اگر از آقای حکمت . شود »راديکاليسم و ماکزيماليسمش توده اى
ای » چگونه تودهزيماليسمراديکاليسم و ماکبپرسيم که اين «
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فعاليت رابطه و فوايد در مورد  ایبرانگيزاننده ، سخنرانی شودمی
معقول و  کند که در نخستين برخوردْ مخفی و علنی عرضه می

رد که اين  بُ توان پی رسد؛ اما با کمی تأمل می نظر می ابداعی به 
ه او است ک ناتیيتبي  از همان برداریپی اصطالح ابداع نه تنها کبه 
جز برانگيزانندگی  نامد، بلکه بهگرايانه مینتی و خلقس

های توده   يابی طبقاتی و کمونيستیِ سازمان  واقعيتِ ضداستبدای، در  
   کش هيچ کاربرد مفيدی ندارد.کارگر و زحمت

اين « نگاهی بينداريم: هانماهای ابداعی برداریکپی  يکی ازبه 
انجام دهد  ...ليت مخفىعاف ...درست که حزب کمونيستى بايد بتواند

دانيم بايد بو هميشه بخشى از فعاليت کمونيستى مخفى است. اما ما 
که ما را از دست  که هدف فعاليت ما شکستن اين سد اختناق است

بردن به مکانيسم هاى اجتماعى براى سخن گفتن و جذب نيرو و 
  .[تأکيد از من است]»نبرد در يک مقياس اجتماعى محروم ميکند

ی شهری ی عمليات مسلحانهکنندهتوجيه های احتجاج از يکی
اق  تناين بود که اخايران جنبش چريک شهری در در جريان 

ايجاد ارعاب عمومی   ،ی نظامی مراکز توليدشاهنشاهی با محاصره 
ی روستايی کارگرانی که توسط دستگاه سرکوب و ريشه

تباط با  ی اراجازهرازير شده بودند، سهای تازه تأسيس کارخانهبه 
العاده ، اما فوقغيرممکنگرچه نه ـ امری به های مردم را توده

عمليات چريکی ها از آن. هدف است تبديل کرده ـثمردشورا و بی
ای کردن شکستن اين اختناق و توده ی قايقی کوچک)مثابه به (

از بررسی جنبش چريکی که بگذريم و  ی مسلحانه بود.مبارزه
که منصور حکمت  نسخ اش کنيم؛ اما اينحالهگری افرصت ديبه 

بايد بدانيم که هدف فعاليت ما شکستن اين سد اختناق  گويد «می
های فدايی سخن چريک  برگردان غيرچريکیِ  » چيزی جزاست

که چنان هم وچک نيست.کو قايق  ، دو مطلقخلق در مورد اختناق
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آن کارگر در  یکه طبقه  دای را شروع کردنها مبارزهچريک 
را   »خلق «ارتباط با روستاييان،  امکان بود و عدم محذوف

محدود اصالحات ارضی  پس از یازی شکل گرفتهبورژوخردهبه 
روستاييان و اين  یبارهسکوت دربا  نيزکرد، منصور حکمت می

کارگر منفرد و اتميزه است. ساختارهاى مبارزه در ايران «نظر که  
درست »، توانسته سازمان بدهدنداشته و مبارزه دفاعى را ن صنفى 

 ـ [!] گرايیخلق  »نقد«قالب    گرچه در  ـهای فدايی خلق  همانند چريک 
 بورژوازی شکل گرفتهخرده ،باالتر استدالل کردمکه طور همان

دهد و روی آن در جمهوری اسالمی را مورد خطاب قرار می
ست. نئوليبرالی ا  هایسياستاجرای  کند که برآمده از  حساب باز می

های که چريکتنها در اين است ها و منصوريونچريک  تفاوت
 عمل کردند؛ امای زيادی تااندازه گفتند، میچه هرآنفدايی به 

اتکا  نيز و دار در اروپا و آمريکامنصوريون با حضور ريشه
های منتظر کنش و واکنش ،بورژوايیخردهـسياسی فاسيونِ چسیبه 

شماری ساعت ی در مورد ايرانْ داری غرببندی سرمايه بلوک 
  کنند!!؟ کنند تا سرنگونش می

  
  های اين قسمت: پانوشت

[1] http://refaghat.org/index.php/literature-and-art/books/208-1919 

[2] http://refaghat.org/index.php/theoretical/proletarian-org/87-turin-councils 

[3] http://refaghat.org/index.php/theoretical/history/339-february-revolution 
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  انقالبی ياـقيام طبقاتی
  ضدحکومتی؟! ـهمگانی  صيانع
 یبايست دربارهمی  بررسی و تحقيققسمت از در شروع اين  

و   عصيان همگانی« باانقالبی» و  تفاوت «قيام طبقاتی
تا همانند منصور حکمت با   ميبده» توضيح مختصری  ضدحکومتی

 اساس مفاهيم، تعريِف ترمينولوژيکِ  و تجربه و کنار گذاشتن تعقل
 مهيج آميز وغراقالعاده افوق رتوريک،  هایتصويرپردازی  بر را

نمايند و میراديکال  حسيّتْ  مبنایو برکه در ظاهر شته باشيم نگذا
آيد،  پيش می پراتيک انقالبی و طبقاتی) يعنی: جا که پای تعقل (آن

و  رود و ذاِت بورژوايی کنار می  هانمايی ی راديکالپوسته 
  شود.آشکار می اشچنجی رژيم

چنين و هم ،عملیـنظری ی زمينه انقالبی» پيش «قيام طبقاتی و 
ی «عصيان  زمينه و آيندهای دارد که نه تنها با پيش نتيجه و آينده 

مطلق در اکثر قريب بهمتفاوت است، بلکه    ضدحکومتی»همگانی و  
 ی مردمِ تودهجايی که . آنشوندواقع مینقيض يکديگر نيز  مواردْ 
طبقاتی،  بندی و آگاهی بدون صف و فرودست کشزحمت ،کارگر

ً ارگانيک با نهادهای سوسياليست و انقالبیْ    و بدون ارتباط نسبتا
براساس  شوند، می  ضدحکومتی»«عصيان همگانی و درگير 
گيرند (يا  سيری قرار میطبقاتِی خويش در م ی خشممحرکه

 یاوج خواستهشوند) که  مسيری قرار داده میتر: در  عبارت دقيقبه 
  ، انقالبی بدون اثباتی ممکننفی وضعيت سياسی کنونی    آنْ   یآگاهانه 

تجارب سياسی متعدد حاکی از اين تعقل انقالبی و  است. و تاريخی
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بندی و  صف ز عصيان بدون سياسِی ناشی اکه نفِی حقيقت است
ضدحکومتی») نه تنها  همگانی و  يعنی: «عصيان آگاهی طبقاتی ( 

تری و قاهرانهتر  تثبيت بيش ذات نظام کنونی را در شکل ديگری به
و  مردم ایهتودهی انباشته  ی تخليه خشمواسطهد، بلکه به کشانمی

افزايش معنی حال بهدرعينکه (حکومتی جديد  اعتبار دستگاهنيز 
هش کاشدت  به   را   طبقاتی و انقالبی  تبادالت  است)،  آنسرکوب  توان  

  .کاهدمیشدت انقالبی» به طبقاتی و   هایو از امکان «قيام دهدمی
 ناشیهای مردم و افزايش شدت فقر و سرکوِب  تخليه خشم توده

از مواقع با  ایکه در پاره ضدحکومتی»همگانی و  «عصيان از 
شود که وضعيتی راهبر میبهينی نيز همراه است، های خونتاوان 

ارزشی تبادالت  بيان بارز آن سرخوردگی سياسی، بی 
و گسترش فرديتی است که همانند خوره جان و  انسانی،ـطبقاتی 

تا سرمايه با شدت جود  بيرون می  های مردم را از درون وجسم توده
«بهار  عنوان  با  ی کههايتری انباشت شود. خيرشهرچه بيش 

های ترين نمونه ، يکی از تازه ند» تحت کنترل قرار گرفتربی ع
دولت و  که نه تنها  بودندضدحکومتی» همگانی و  «عصيان 

، بلکه از امکان بخشيدند یتربورژوازی را استحکام بيش 
نيز  کشمردم کارگر و زحمت يابی طبقاتی و انقالبی سازمان
  کاستند.

  نيز  انقالبی» وبقاتی و های «قيام طزمينه وقتی از پيش 
دو کنيم، در واقع بهگفتگو می ضدحکومتی»«عصيان همگانی و 

کنيم که در مورد يابی اشاره میسازمان یو پروسه پتانسيل ،شيوه
ها و دريافت) ترکيبی از انقالبی»«قيام طبقاتی و يکی (يعنی: 

ا کشان بمبارزات وجودِی کارگران و زحمت نهادهای برخاسته از
 سياسیـبی های انقالدر کنش  سوسياليستی یهای نهادينه دريافت

و در مورد ديگری (يعنی: «عصيان همگانی و  ،است
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 ی ی غيرنهادينه هاای از دريافتی فريبندهضدحکومتی») آميخته 
کارهای با راهاصطالح عمومی به های نارضايتی برخاسته از 

تکيه  با که مکراتيک استی بورژوايی و نهايتاً سوسيال دنهادينه 
پيدا و خيزشی زده ماديت سياسی عصيان بورژوازی خردهی کلهبه 

  کند.می
، است  و در جريان  انقالبی» فعليت دارد«قيام طبقاتی و  جاکه  آن

 ) همراهی فرودستان جامعهبه (کش های کارگر و زحمتتوده
ً ر نطوبهلحاظ طبقاتی به دارند که نه تنها هايی را برمیگام   سبتا

مندی و ، بلکه اين نقشه رودپيش می يافته مند و سازمان نقشه
ً يفي ک  جنبشْ  ديناميکِ جوشش ی مثابه به  یگيافتسازمان تر و پيچيده  تا
های ترتيب، هرچه جنبش گام . بدين شودتر نيز مینهادينه 

تری پيدا  سياسی بيش ـدارد و اقتدار اجتماعیتری برمی روندهپيش 
،  يابددست میتری ای بيش گسترش تودهبهکه اين ن ضمکند، می

 دست و مغز) تر: بيگانگیِ دقيق ارتعب(يا به حال فاصلهدرعين 
، و امکان استقرار ديکتاتوری خردمندانه و انقالبی  شودمی ترکم

و  گرايیسرآمداستقرار  موازات آنْ ، و بهيابدافزايش می  پرولتاريا
که جااما آنگردد. می  ترممکنغيرای هطور فزايندبه ساالرینخبه 

ضدحکومتی» فعليت دارد و در جريان است، «عصيان همگانی و 
گران نه تنها درونِی عصيان ای هم در ميان باشد، اگر نقشه

سوی رود و به تر میخيزش پيش ضدحکومتی نيست، بلکه هرچه 
ً سياسی حرکت می عبارت  (يا به  کند، فاصلهسرنگونی صرفا

تر ی مردم بيشتودهشود،  تر می بيش  دست و مغز)  تر: بيگانگیِ يقدق
استقرار   احتمالو  شوند،  تبديل میو اجرايی    ايثارگرنيروی صرفاً  به 

استقرار  احتمال درديکتاتوری خردمندانه و انقالبی پرولتاريا ـ
  شود.تر میکم ـساالریو نخبه  گرايیسرآمدتر هرچه بيش 

  انقالبی» و «عصيان همگانی طبقاتی و    يام«ق  تفاوتِ   در بررسی
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يکی  توجه داشت: ی بسيار مهمدو نکتهبايد به ضدحکومتی»و 
 و قرار دارند ست که بيرون از ديناميزم مجموعههابُروز مکانيزم

ً در عملْ و  ،کنندعمل میکننده يا تخريب  ، تندندکُ   اساسا
«قيام طبقاتی و   بطه بادر را البته(ها مقابله با آن و نمايانندخودمی

؛ و ديگری ميزان قصد بستگی دارد  جنبش  توان رهبریبه انقالبی»)  
گرچه امروزه با قدرتی    پيش تعيين شده ويا صداقت اخالقی است.از  

که  غيرممکن نيست دارد، نترل بورژوازیک تحت که مديای
جريان  بهای گونه های مردم بهی تودهنارضايتی و خشم انباشته

 یاز پيش تعيين شدهاش مطابق قصد که نتيجه ته شود انداخ
چنج) باشد؛ اما  تغيير رژيم (يعنی: رژيم  »«رهبرانْ   ريزان وبرنامه 

ی تهخهمواره اين احتمال وجود دارد که عصيان مجموعاً خودانگي
 اش ی نهايی کار گرفته شود که نتيجههای مردم طوری بهتوده
يک انقالب های ی از مشخصهچنج باشد که بعضای از رژيمگونه

يع راهبر با خود دارد. نمونه بارز چنين رويدادی وقا نيز را
  1357بندی و آگاهی طبقاتی سال عصيان همگانی، بدون صف به 

  است.در ايران 
يابِی  آهنگی انقالبی يا تدارِک سازمان جاکه پيش طورکلی، آنبه 
ر سنجِش گيرد، معياکمونيستی مورد بررسی قرار میـطبقاتی 

کردهای کلِی رویهريک از  کارها و تبادالت راهبر بهها، راهطرح
نه ضدحکومتی» ـانقالبی» يا «عصيان همگانی و «قيام طبقاتی و 

ً تحليلی  ـهاآن  اخالقی يا صادقانه بودن  نظری و سپس ـکه مقدمتا
کار و جاکه طرح هرگونه راهاست. اما ازآن و طبقاتی اساساً عملی

وساز و بقا داشته سوخت صرف تواند در محاق نظريهلی نمی تباد
ً پا به  ؛ بنابراين، بررسِی  گذاردی عمل میعرصهباشد و الزاما

بررسی حقيقی است که نظريه تنها درصورتی قابل توصيف به 
ی جنبه ها را با نگاهی بهکارها، تبادالت و طرحبُروز عملی راه
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ها مورد بررسی و آنسيل عملی پتانعملی ويا الاقل با نگاهی به
  .يمتحليل قرار بده

  
های نظری  جنبه بررسی روی  ی حاضر وشتهگرچه ن

طور در نگارش آن به های منصور حکمت متمرکز است؛ اما  نوشته 
در چند پارگراف باال  ام که  کردهاستفاده    ایاز شيوهای  گونهوسواس
 ای که من راانگيزه هرروی، آنآن پرداختم. بهای به تااندازه 

نقد به  مبارزات کارگری ايران)ين کمونيست عنوان يکی از فعالبه (
ی ، نه جنبهبوده استرات منصور حکمت راهبر تفکو بررسی 

ً نظرِی تفکرات ً متحقق  اکنون هم پتانسيل کهبلاو،  صرفا نسبتا
چنجی تفکرات اوست که اساساً ضدکارگری، ضدکمونيستی و رژيم 

از زوايای اش را چنجیی رژيمجوهرههم  جااست؛ و تا همين 
  ام.نشان دادهگوناگون 

کارهای ، تبادالت و راهتخيالت ،تفکرات ترينشاخص
ی هرچه عدهتوسط  فتح قدرت سياسیتالش برای  چنجیْ رژيم

تری مورد ی هرچه وسيعتوسط تودهبايد شمارتری است که کم
 ی نهادينه و هويتِ   گریدخالتهرگونه    قرار بگيرند که فاقد  یحمايت

 اين شاخصه (يعنی: تالش درجهت فتح قدرت سياسی.  باشندطبقاتی  
هايی گونگیهم  محضْ شناسِی  ی پديدهجنبه ) از  چنجیی رژيمشيوهبه 

  د توانکه می پرولتاريايی داردـانقالبی  کمونيستی و  هایبا کنش 
دو   ترين تفاوت ايندر رابطه با اساسی برانگيز نيز باشد. شبهه
 آن های بسيارکه روی تفاوت، بدون اينی فتح قدرت سياسیشيوه

ها (يعنی: توان گفت که قصد کمونيست، میداشته باشيممکث 
شکستن ماشين   قدرت سياسیْ   از فتح و کسبانقالبيون پرولتاريايی)  

ً انحالل آن است؛فی، رفع و ن، یدولت درصورتی که قصد  نهايتا
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ت آن در شکلی يتثب  قدرت سياسیْ ب و کسها از فتح چنجی رژيم
  تر است.مکمستحو هرچه پابرجاتر ديگرگونه و ذاتی 

فتح و نسبت به انداز متفاوت و متناقض چشمانگيزه و اين دو 
های پرولتاريايی  : تفاوت و تناقض بين کمونيست (يعنی  کسب قدرت

، بنا  )نامندمی هم خودرا کمونيستبسا چههايی که چنجیو رژيم
و اندکی  ی مشاهدهواسطهکه به ( مادی تغييرات مندِ وستار قانونپيبه 

ی را در تناقض ی متفاوت و روبهشيوه، دو  )اندنيز قابل دريافت  تأمل
ی هريک زمينه پيش که در واقع  اندانباشته خويش فعليت اکنون پِس 
که منهای اين .سوی قدرت سياسی استکرد بهدر روی هاآناز 
 ها و مقاالتکه در نوشتهبپردازيم  ايیهظرافتنکات و تکرار به 

اين  ترين وجوه، کلیپردازيممیو  ايمها پرداختهآن به ديگر
:نداين قرار ها اززمينه پيش 

روابط و   های پرولتاريايیْ اساس حرکت برای کمونيست ــ
درصورتی که اين اساس برای   مناسبات طبقاتی است؛ 

است که در کليت  جمعيت رتهرچه انبوه  ها کميتچنجی رژيم
 هاچجی» حرف رژيم حرفشان مثل« ـگونهگلهـ  فراطبقاتی خويش

 »دفاع کنند ...فعاالنهها «از آن باشد و در بهترين صورت متصورْ 
  و هورا بکشند. ها کف بزنندو برای آن 

ای و مرحله های پرولتاريايی در هرموقعيتفعليت کمونيست  ــ
های توده  ترانه هرچه نقاد  و  يافتهسازمان  قایارت   ی طبقاتیْ از مبارزه

ها چنجی کش و فرودست است؛ درصورتی که رژيمکارگر، زحمت
اگر مترصد عصيان و شورِش بدون آلترناتيو نباشند (که معموالً 

خشِم تحريک با کنند تا هستند)، از ابزارهای مختلف استفاده می
عصيان و شورش  ، به کار بگيرندها را به ها، آن ی تودهانباشته 

مان خود قرار دهند تا نيروی الزم برای تغيير ، و تحت فربکشانند
  داشته باشند.خويش  را تحت کنترلچنج) رژيم (يعنی: رژيم
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 ، پتانسيلهای پرولتاريايی متناسب با موقعيتفعليت کمونيست  ــ
  ی طبقاتی دانش مبارزه  یِ آموزشتبادل    ی طبقاتیْ ی مبارزهو مرحله

کش و فرودست تا های کارگر، زحمتتوده با يافته سازمان کلشبه 
ی کادرهای برخاسته از ميان خود واسطهبه جايی است که بتوانند  آن

در امر رهبری جنبش دخالت کرده و حتی تمامی رهبری را از آِن 
 مردمْ   هایها با تودهچنجیی رژيمرابطه   که؛ درصورتیسازندخود  

  و ابراز نظری   چون و چرا، و هرگونه  است  نهمنشاارباب   و  پادگانی
انحای  به نيستند)  هم جاکه هنوز در قدرت(حتی آن ها راازسوی آن

  .کنندسرکوب می) !(نرم يا سختمختلف 
ها و در تمام موقعيت های پرولتاريايیکمونيست یرابطه  ــ

کش های کارگر، زحمتبا تودهی طبقاتی مبارزههای مربوط بهگام
ه تنها در است؛ چراکعاطفی  حتی  و    ، رفيقانهحضوری  دستْ و فرو

گيرد و امکان تبادل که اعتماد متقابل شکل میچنين بستری است 
از عدی ی بُ مثابه به  کارهای مبارزاتی و انقالبیها و راهآموزه

ها ی اينهمهشود. فراهم می يابی طبقاتی و انقالبیسازمان
بورژوايی و ی خردهخاصهبه  ناب هاچنجیکه رژيمدرصورتی است

ای قابل توانند و نبايد رابطه نمی  کردهای بورژوايی خودْ روی
کش و های کارگر، زحمتتوده ی رفيقانه با رابطه توصيف به 

ای ناقض ساختار و چنين رابطه چراکه فرودست داشته باشند؛ 
 ی کنترل و استفاده ازواسطههاست که تنها بهآن کرد پادگانیعمل

  داشته باشند.توانند دوام و بقا بازوی صرفاً اجرايی مردم می
هايی که ماديت در تشکل های پرولتاريايیفعليت کمونيست ــ

،  حزب)  ياسازمان و  ،کنند (اعم از گروهپيدا میو انقالبی  مبارزاتی  
توان از حزب کمونيست مبارزاتی است که میـ تعقلی ـچنان سازمانی 

حتی )  است  داریی سرمايهر جامعهشکل انقالبی دترين تپيچيده که  (
. اين درصورتی ياد کرد  »ی طبقاتیدانش مبارزه«عنوان دانشگاه  به 
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هايی که خودرا ها (حتی آنچنجی که اساس تبادل رژيماست
تحريکی است، و ـهای مردم احساسیبا توده  نامند)میهم  کمونيست  
گان و ، مختص نخبهی آموزش و تعقل هم پيش بيايداگر مقوله

 ـعمالً خضوع و خشوع ـابراز  سرآمدانی است که فراتر از هرگونه  
  .شونداز سرشت ديگری معرفی می

در های پرولتاريايی را کمونيستی که هاي آن چيزيکی از  ــ
ها جدا چنجیرژيمهای مردم از مورد چگونگی رابطه با توده

 هکند، جوهرتر میبيش  تر وها را بيش ی بين آنو فاصله سازدمی
های اين رابطه از سوی کمونيستهاست. ن) رابطه با آ (نه شکلِ 

ی که رابطه است؛ درصورتی و متقابل برابر  ،پرولتاريايی آزاد
هم جاکه بسيار مهربان (حتی آن های مردمبا تودهها چنجی رژيم

  نمايی از باال و با ترحمی پوشيده در دلسوزی و مهربان نمايد)می
  است.

 *****  
اشاره  بارچندينهای باالتر اين نوشته طورکه در قسمتهمان

بسا و چه(چنجی رژيم های منصور حکمتانديشه اساسام، کرده
» (که  جنبش سلبى و اثباتى «ی  نوشته   و؛  [!؟]است  )چنجِی چپرژيم

  ١٣٧٩شهريور  -متن پياده شده از روی نوار سمينار کنگره سوم 
 دهد.ا نشان می او رکرات چنجی تفيمای رژيماست)، بارزترين س

،  مدرنيستی (يعنی: تبيين دلبخواهیستپُ ی  مقولهکه بهاما قبل از اين
ی در نوشته بورژوايی از انقالب اجتماعی)  و خرده   تفسيریـری يتعب
قولی از نقلبرسيم، بهتر است که نگاهی به   »جنبش سلبى و اثباتى «

ی بينداريم تا زمينه  )»و جامعهب حز« ديگر او (يعنی:  ینوشته 
  تر شود:» فراهمجنبش سلبى و اثباتى «ی مقولهمراجعه به

 ،م)شاب خوانده کهاين (نه امشنيدهبارها چه من براساس آن 
هزار  3در صورت وجود که  کردهدر جايی ادعا منصور حکمت 
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سرنگونی  ی  واسطهبهتواند قدرت سياسی را  میدر ايران  آدم حزبی  
در کنکاشی که در اين رابطه گرچه می فتح کند. مهوری اسالج
جاکه من سند ازآناما  م؛اهشنيدهم نفر را  500رقم اشتم، حتی د

متمرکز  ندارم، روی مورد ديگری اين ادعامورد معتبری در 
بسيار در ظاهر امر ـ همـ لحاظ کّمیمعتبر است و به شوم که می

قول زير را از ، نقلپس .هاستيده شن نفر حزبیِ هزار  3تر از بيش 
يک بررسی  بعد از » با هم بخوانيم تاحزب و جامعهی «نوشته 

  : » برسيمجنبش سلبى و اثباتى«کوتاه به
تا تمام قدرت   حرفشان مثل ما باشددرصد جامعه    5کافى است  «

درصد مردم ايران فعاالنه از حزب کمونيست   5را بگيريم. کافيست  
 تمام منطقه را آن را حزب خودشان بداند تا کارگرى دفاع کنند و 

بگيريم. مهم نيست که نشريات مجاز و قانونى ايران به ما روى 
در صد انسان ضد دين و ضد  ٦٠خوش نشان ندهند. آن مملکت 

ن رسيده است خدا دارد که از دست رژيم اسالمى کارد به استخوانشا
به ستوه آمده اند ما و همه حاميان بالقوه ما هستند. آنها که از اسالم 

به ستوه آمده اند ما را را دارند، آنها که از نابرابرى زن و مرد 
دارند، کسانى که از شرق زدگى حاکم بر رژيم و اپوزيسيونش خسته 

اين   شده اند ما را دارند، و اين حق ماست که ما را داشته باشند.
ما  اقشار هويت کارگرى و کمونيستى ما را تحريف نکرده اند اگر

چند که بهالزم استقول نقل اين در بررسی  ».را نماينده خود بدانند
  قرارند:از اين  نکته توجه کنيم که 

که ايران حدود  ١٣٧٩در سال ( تمنصور حکمادعای  الف)
(يعنی:  درصد جمعيت    5که اگر  بود  ، اين  )شتميليون جمعيت دا  ۶٠

ب زح »حرفشان مثلپير و جوان و کودک) «حدود سيصدهزار 
 .بگيرد  »تمام منطقه را«  توانستاو می   ،بود می  کمونيست کارگری

  300که ويژگی سياسی اين    کرديممیاگر از منصور حکمت سؤال  
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فعاالنه از حزب «: فتگواب می؛ او در جهزار نفر چيست
، هستند »ضد دين و ضد خدا«کنند، » میکارگرى دفاعکمونيست 

از «»، است نشان رسيدهاز دست رژيم اسالمى کارد به استخوا«
شرق زدگى حاکم بر از »، «نابرابرى زن و مرد به ستوه آمده اند
؛ و از همه »ما را دارند، «»رژيم و اپوزيسيونش خسته شده اند

  »، را نماينده خود بدانندما  »]اقشاراين [«اگر « کهتر اينمهم
جا که ازآن   !»هويت کارگرى و کمونيستى ما را تحريف نکرده اند«
بيش از ها نشانی از هويت طبقاتی ندارد و  يک از اين خصيصه چيه

هويت «پس  ، نمايدمی بورژوايی، خردهدنکه کارگری باشاين 
»  تحريف « گيرد که» شما از کجا نشأت میکارگرى و کمونيستى

اين منصور حکمت به جواباحتمال بسيار قوی به ؟ شودنمیهم 
 :آن ارجاع داديمبههم که چند صفحه باالتر همانی است سؤالْ 

»، و در خود ِ تئورى ِ استثمار ِ مارکس هست [ی کارگر]طبقه«
طى کرديم و بعدا خود را در کارآکتر اتحاد   اولين پروسه اى که ما«

تامل و تاکيد ما بر مارکسيسم واقعى مبارزان کمونيست نشان داد، 
 ...خصلت مميزه اتحاد مبارزان کمونيست،  ..بود. و انقالبى

دوباره گويی  ! نياز به»کسيست بودن تشکيل دهندگانش بود ارم
 در مورد ی اين احتجاجاتی وحدت همهنقطه نيست که 

 معنای باور بهترين شکل متصور در عالی ،»مارکسيست بودن«
نتيجه   است. )و نه الزاماً پراتيک مارکسيستی(مارکسيسم به  نظری

»  تىى و کمونيسهويت کارگر«  شدنی بودنن»  تحريفکه علت «اين 
مثل ی خداباوران و ازجمله  درست مثل همه  ،حزب منصور حکمت

اجتماعی روشن  ـطبقاتی   پراتيکبه   ربطیو  است،  اعتقادی    ،هاشيعه
  !ندارد؟و قابل بررسی و سنجش 

از  اين نتيجه رسيد کهتوان به با يک حساب سرانگشتی می  ب)
جوان و  هزار پير و 300درصد جمعيت (يعنی: حدود  5ميان 
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در باشد،  حزب کمونيست کارگری »حرفشان مثلدک) که «کو
آيد که بتواند  آدم حزبی درمیهزار    3بهترين صورت ممکن و نهايتاً  

. فعاليت داشته باشندش  خويد و براساس هويت حزبی  نروی پا بايست 
  3همان چيزی جز  درصد جمعيت 5که حرف مکتوب نتيجه اين 
شخصاً، اما بارها از افراد مختلف   نه  من  که[نيست    شفاهیهزار آدم  

شکل ديگری (اما با همان محتوا) مکتوب شده جا به دراين ام]،  شنيده
 .است

داری در ديگر اگر مبارزات کارگری و ضدسرمايه پ)
اگر ؛ و اعتال داشته باشدکشورهای جهان موقعيتی مجموعاً  روبه

ً  در ايران يالتیتشک و کيفت يک ساختار، کارکرد دارای حقيقتا
باشد، و کادرهای   )طبقاتی ـانقالبی ـی نهادی اجتماعی مثابه به(حزب  

ی کنونی متناسب با زمانه  (اما) آن در حد کادرهای حزب بلشويک
هزار سه هيچ بعيد نيست که آن حزب بتواند با تکيه به گاه ، آن باشند
ت   بلشويِک امروزِی خويش که ارتباط ارگانيکی هم با مبارزاکادرِ 
قدرت سياسی  کرده،سرنگون جمهوری اسالمی را ای دارند، توده
های ينمديگر سرزرا به سوسياليستی انقالب تبادالت فتح کند ورا 

 21 ازپس (يعنی: اما امروزه  .بگستراند نيز ی خاورميانهمنطقه 
، مبارزات درآمد)بيان به  1998سال قول باال در سال که نقل

 بودهفروکاهشی نيز ا اعتاليی نبوده، بلکه کارگری در جهان نه تنه
،  سيوناليستیاانترنـی بيرونی کننده تعيين ی گذشته از اين جنبه  .است

سال  21 نيز حزِب منصور حکمتِ  طبقاتیـدرونیفعليت لحاظ به 
آن نيز  ی امروزیِ ماندههای باقی پارهتکهکليه حتی پيش که هيچ، 

ً نسب هوادار منفعلِ نفر  200 حتی مطلعِ خارج از مناسبات  تا
هزار  3 د تا چه رسد بهنندار کردیـایعشيرهو  اجتماعی ـفاميلی 

راهبری و کادری که ضمن بلشويک بودن، کيفيِت امروزی 
سال پيش  21که ادعای نتيجه اين  د.نداشته باشسازماندهی را نيز 
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 و  انقالبیـی مبارزاتی نقشه ،منصور حکمت نه براساس محاسبه
معنی  آفرينی  هيجانريکِ وی رتمثابه ، که اساساً بهيروهای واقعین

برپانگهداشتن تشکيالتی در خارج از کشور برای  شکه قصددارد 
چگونه و با ترکيب   »روز مبادا«که اين منهای اين .روز مباداست

گيرد، اما از نظر فرم بشکل و طبقات بايد ها کدام پروسه و فعليتِ 
تخيل و تصويرسازی   1357من سال به 22 رويدادچيزی شبيه 

  .شودمی
 *****  

روز عصيان و شورش همگانی است که گرچه  ،«روز مبادا»
ی زمانِی بُروز آن از نقطه یبازهشود، اما الساعه واقع نمیخلق

تر از يک  کممعموالً نمايد، می نيز نهايت که انفجارگونه صفر تا 
توان ـ میمفيد مختصر و» ـ«روز مبادا یچه در بارهآنسال است. 

سال پيش تا حال حاضر   120از  «روز مبادا» کهگفت، اين است 
ی های وقوع همهترين پروسهيکی از مهم که بار واقع شدهچندين 

نگاه دقيق و  نيروی خارجی بوده است. يا چند ها دخالت يکآن
  1331  تير  30،  1320شهريور   وقايعی  عوامل برپادارندهبه  مستند

رساند. اثبات می به ای  تااندازهدرستی اين نظر را    1357و قيام بهمن  
ی من از عهدهکه اين دليل بگذريم به یتاريخروندهای از بررسی 

توان روی اين نکته  ، اما می جا هم جای آن نيستو اين آيد برنمی 
 اين خارجی درانگشت گذاشت که يکی از نتايج حضور نيروهای 

سنت از    )یابسا بيان نشدهو چه(انواع گوناگون    رويدادهای تاريخیْ 
ها دنبال داشته است که يکی از آنرا بهخارج  داشت بهو چشمار  انتظ 

ی  برای «روز مبادا»از سوی نيروهای چپ  »انتظار«سنت 
  است.شورش همگانی 

هرگز  اعتقادیدر هايش بندی در تمام دستهچپ ايرانی 
دست نادانسته بسا چه و  قانهصاد قلبیْ  یبيان نشدهصراحت به 
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شورش  یِ هنگام وقوع «روز مبادا»به  زند تامی ايجاد تشکلبه 
، دِل نيروهای ههای عاصی شدبتواند سوار برامواج توده همگانی

با ادعای  تا دست بياورد گر در وقوع اين روز را به خارجِی دخالت
. باشدو سهمی داشته    شرکت کند  آندر  نوعی  بهفتح قدرت سياسی،  

ی «رهبری» و «بدنه» در ديگر  درست مثل رابطه  کهاين  نتيجه 
 ،دانند اسالمی میجمهوری هايی که خودرا اپوزيسيون گروه

که (  هايشحزبی همآفرين منصور حکمت برای  های هيجان رتوريک 
 چپ روی آورده وبهها در خارج از کشور کميت بسياری از آن

چيزی  ،)کنندو می پيدا کرده [!؟]یالب انقمثالً ای فعليت برای دوره
«روز ی نيست که در تشکيالت و بازتوليدِ حفاظت جز شگرِد 

  ! خود را نشان خواهد داد کارآيی  ی شورش همگانیمبادا»
های دخالت نيروی   »روز مبادا«يکی از عوامل  جاکه  اما ازآن 

 و فرودست  کشمتحز  ،ی مبارزاتی مردم کارگرخارج از مجموعه
تالش برای   ی سياسیِ کارکرد و ثمرهرو، اينست؛ از بوده ا

 ی شورش همگانی«روز مبادا»   در انتظارِ   يیهانگهداری تشکيالت
رغم ، و حتی علی ترين شکل ممکنترين و راديکالدر صادقانه ــ

چيزی جز تالش برای  ــهايی مانند زندان و شکنجه و اعدامتاوان 
 هانج  که در مختصات کنونیِ   ها نبودهتغيير صرفاً سياسی حکومت

ی شده رگذاچنج» نام «رژيم  ْجهانی  بندیبلوک  تو تحوالسرمايه 
  است.

  نيز «روز مبادا»  که    بوده  یساز وضعيتچه زمينهآندر اشاره به
توان وار می، اشارهی «راديکال» و «انقالبی» آن استچهره
مقايسه با  ی ايران درجامعه صنعتیـافتادگی توليدیعقب :کهگفت

جان مناسبات بقايای سخت غربی،عت و توليد در اروپای رشد صن
ی اين  ويژه روز رنسانسیبايست در بُ دارانه که میپيشاسرمايه 
نبوِد تداوم در مبارزات کارگری  شد،سپرده میخاک سرزمين به 
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واردات  ،داشته باشد و فرارونده جنبشی که رويِش  ایگونهبه 
که  طبقاتی) ـی اجتماعی صنعت و انديشه ،الچيز (اعم از کاهمه

ی اجتماعی و طبقاتی  حاصلش مونتاژ در صنعت و التقاط در انديشه 
ی تفکر عرفانی (اعم از اسالمی يا سلطه ،بوده است

های قابل توصيف يشهند انواع ا بر  اگزيستانسياليستی)
  نيز  و گرايانه از انقالب اکتبراراده فهمو باالخره  فکرانه،روشنبه 

، تیهای مارکسی و مارکسيسانديشه از  دريافت جبرگرايانه 
تحقيق  ها نياز به بيان آنعلل گوناگون ديگری که ی عالوهبه 

اين   ايرانی چپطيف نسبتاً متنوع برای مجموعاً  تری دارد ــبيش 
ی وجود آورده که بارزترين چهرهرا به  عميق، اما بيان نشده باور

روز «برای  دگیآماقهرمانانه در ايجاد  ياتعملکار انقالبْی 
  .ستا و شورش همگانی عصيان ی»مبادا

 فعليتهنگام  به های همگانی  ی شکست خيزشی چندبارهتجربه 
اين ضرورت را پيش  ،ی عصيان و شورش همگانی«روز مبادا»

 اما در ُکنه و عمقْ   ،انقالبی ـاز اين باور ظاهراً علمی  بايدنهد که  می
انتظار «روز مبادا» را   زدارنده دست برداشت، وباو خرافی 

طبقاتی و  ناسباتها، مدانسته ترويجِی و  جانبه تدارک همهبه 
اتی  زمباری جوهره و ترکيب با بربسترارتقا داد که  روندهايی

و سياسی   يابی طبقاتیسازمان  ضمن    ،کشکارگر و زحمتهای  توده
 تدارک ای  گونهبهرا    داریايهسرم  نظامکليت  عليه  انقالبی    قيام  ،هاآن

 برنامه  و اهیترين عنصر آگبيش از  وقوعْ  هنگامکه به ببيند 
  باشد. برخوردار

نظام کليت ی قيام انقالبی عليه بينی دقيق لحظهگرچه پيش
 يابی و تبادل آموزشیتدارک سازمانداری ممکن نيست؛ اما  سرمايه
(يعنی:   ی طبقاتیمبارزه  ددر همه ابعا  ياينده و قابل گسترشگسترش

که انتظار «روز ضمن اين در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سياسی) 
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طبقاتی و   های گامفعليتِ را به  ی عصيان و شورش همگانیمبادا»
تری  ی طبقاتی را شدت بيشو مبارزه روياندفرامیانقالبی 

آورد که بتوان  حال اين امکان را نيز فراهم می، درعين بخشدمی
ً آگاهانه قيام را به  يان و شورش همگانیعص طبقاتی و ی نسبتا

و گسترش احتمال تداوم  کهتاس ترتيبدينب. تبديل کردنيز انقالبی 
شتاب  طبقاتی و نوعی ی خودآگاهیپروسهيابد، قيام افزايش می 

عنصر درونی جنبش تبديل به تدريج بهعنصر رهبری گيرد، می
ی پروسهش يافته در  رهای پروگروهمستعدترين افراد و    شود، ومی

تا  کنندامکاِن حضور در امر رهبری را پيدا می ایْ مبارزات توده
  از احتمال  آنْ به  و شدت بخشيدن خويش  نوع دربازتوليد
، و  بکاهند کند)عمل میگرانه تثبيت که ناگزير (سم بوروکراتي

اش ه راستايی برانند که نتيجبهتر ها راهرچه بيش رهبری و توده
  .خواهد بودو غيرقابل تفکيک ترکيبی يگانه 

تا در  اشارات باال اضافه نمودبايست بهیجا مچه در اين آن
ضرورت ارتقاِی ، بپردازيم آنتر بهموقعيت ديگری مشروح

  ی طبقاتی در امر مبارزه تبليغ و ترويج امروزِی بحث بلشويکی
  تهييج ايجاد  طبقاتیْ ی در امر مبارزه تبليغی ترين نتيجه بيشاست. 

سياسی و  منهای اين مسئله که تهييج . و برانگيختگی سياسی است
سازانه و دريافت پديدارشناسانه، سادهی جنبه دليل به ضددولتی 

ً احساسی  تعقل گسترش ی عامل بازدارنده به تواند می  اشعمدتا
که ناگزيز پيچيده است و تمرين و  تبديل شودانقالبی طبقاتی و 

عيب اما  ؛آن نداردطلبد که تبليغ نياز چندانی به ستی را میممار
که مبارزاتی اين استـسياسی تبليغ  بر يا تکيه تأکيد ترِ اساسی

ی ساده شده فراگيری از طريق مفاهيمبه  امر تبليغ سياسیْ مخاطبينِ 
 تبليغْ  امرِ  های خاِص تصويرپردازی  یواسطهبه ويژهو به غاتیيتبل 

ابزارها و امکانات با توسل به بورژوازی و د،کننعادت می
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و  ی مجعولسازی شده سادهی تبليغاتی و ساختن مفاهيمِ گسترده
مقابل فراگيری معقول و نه تنها در  ،کنندهمنحرف  تصويرهای

 کند، بلکه با ايجاد تحرکاتديالکتيکی مانعی بسيار جدی ايجاد می
اتی مردم کارگر و مبارز  نيروی  تواندمی بر دريافِت احساسیمبتنی 

هرروی، ناگفته  به .ببردهرز راف بکشاند و بهحانهبکش را زحمت
با مطالبات  گذارد، درشکلْ تبليغ می چه بورژوازی به که آن پيداست
کننده  خواهد ـ در محتوا کامالً فريبنده و گمراهاماگون ـهم مردمیْ 

  .بود
ی و زبورژوا یکنندهبليغات موازی و منحرفحتی اگر از ت

ی سياسِی سادهاز طريق تبليغات فراگيری به احتمال عادت مردم 
تبليغات ارمغان اما  نظر کنيم؛ناگزير سطحی صرف

فقط بازوهای اجرايی است جنبش انقالبی برای  سياسیـمبارزاتی 
بسا تحت تأثير  مانند، بلکه چهطل مینه تنها معکه بدون رهبران 

 شوند.مقابله با جنبش نيز کشانده به  بورژوازیْ  سازیموازی
 يابی طبقاتی ی سازمانجانبه همهو تداوم  بنابراين، ضرورت پيشبرد  

برعليه  مبارزهضرورت چنين و هم در راستای انقالب اجتماعی
ی تبليغ و وزنهکند که چنين حکم میاشکال ازخودبيگانگی ی همه

ترويج که گرايش  یوزنه نفعبه  ایيابنده ی شتابگونهبه  تهييج را
لحاظ تا به  کنيمتر ک سبُ  دارد، و سيستماتيک آموزشی و عقلی

  کار گامی فراتر از تقليد و التقاط نيز برداشته باشيم.َسبک 
ها امری ی بلشويکدر دوره سياسیـارزاتی بتبليغات م

  ناک تکنولوژیِ رشد شتابضروری بود؛ اما امروزه با توجه به
تبليغات سياسی و  افزايشی از اينترنت،ی روبهفادهارتباطات و است
يابی طبقاتی و لحاظ سازماناهميت و بهامری بی ضدرژيمی به

تهييج    ارزش تبديل شده است که نهايت کارآيی آنامری بی انقالبی به 
  های فراطبقاتی است.صيان و شورشع در برپايیِ 
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ی مسئلهه ب شويم و  دوراز بحث اصلی اين نوشته که بدون اين 
ی طبقاتی  های دانش مبارزهونگی تبادل آموزهچيستی و چگ

الگوناپذير    انقالبیْ ـوار گفت که ترويج مبارزاتی بايد اشاره ،  پردازيمب
سوی به اند، موضوع پراتيک که هايینسبت بررسی  دراست؛ 

کند؛ همگانی رکت میح و اصول کلی و عامْ ها نمندی قانودريافت 
در  ،آوردهای علمی و فلسفیاز دست گيریمنهای بهره نيست و

شود دگرگون می،  شدهپيکرتراشی     الزمْ  ِتناسب با موضوع پراتيک 
های ترويجی آموزهکه تر اينو از همه مهم يابد؛و تکامل می

آيد که با حرکت درمیگيرند و بهبراساس اين پرنسيپ شکل می
  .گرايی بستيزدتثبيت هرگونه اشرافيت و 

 *****  
در اثبات   سندینظری منصور حکمت که  »ابداعات«يکی از 

و  ی «حزبمقوله درستی لقب مارکس زمانه برای اوست[!؟]،
کردن جز پارلمانتاريستی شخصيت»هاست که در عمل چيزی 

ی خودشان (يعنی: امر  ضرورت زمانهها از بندِی بلشويک ولمفر
برای مثال، او در  ست.نيطبقاتی)  ـهای سياسی تبليغ و ترويج آموزه

آوريل  ١5( در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى اشسخنرانى 
شخصيتها، رهبران، کسانی که به عنوان : «نويسد) می ١٩٩٨
هاى ملموس اجتماعى که قابليت گرفتن قدرت سياسى را چهره

با اين  دارند، اگر من کارگر در ايران به ميدان بيايم، اينها 
و با اين تيپ  هايشان، سر و وضعشانقيافه اينحرفهايشان، با 

ند و نه . اينها آدمهاى واقعى هستسياسى و اجتماعى ميآيند سر کار
سازمانهاى سياسى که از پشت يک نام مخفى اعالميه صادر ميکنند. 

شان معلوم است و ميدانى که پشت اين اسم چه اينها حتى اسامى 
بايد باالخره با آدمهاى اى هست،  آدمى و با چه روش و منش و قيافه

در اين  «مارکس زمانه»  .»واقعى در جلو صحنه ظاهر شد
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 و اجتماعی ی سياسیذائقه آيند بهپردازِی خوشعبارت 
در انتخابات دوم لحاظ سياسی به خواری کهرانت بورژوازیِ خرده

ای از تعقل و وه، هرشکلی و نحبود اعالم موجوديت کردهخرداد 
انتخاباتی  ـ تهييجی در حسيّتِ را و طبقاتی البی يابی انقسازمانخود

تا ضمن ايجاد تحرک در مناسبات حزبی، امکان  دکنمیمنحل 
را   ی دوم خردادشاکله  بورژوازیِ خردهميان  در    و «نفوذ»  گسترش

اما بسيار فراتر از نقد و بررسی نظری، زمان  .کندفراهم  نيز
ظيمی بين بينش ی ذات تغيير) نشان داد که شکاف عمثابه (به 

منصور حکمت بورژوايی خردهالت پرولتاريايی و تخيلـعلمی 
  وجود دارد. 

  
منصور حکمت تحت عنوان سخنرانی که نگاهی بهقبل از اين

نوعی  به ندازيم که ي ب ]1998آوريل در [ » حزب و قدرت سياسی«
است، بهتر  ]  1998  نوامبر  در»[حزب و جامعه«  یيا مؤخره  دنباله 
  داشته باشيم که  در ايران وضعيتی آنکث کوتاهی روی که ماست

ذهن مبدع «کمونيسم کارگری»   بازتاب آن درتواند  میاين دو مقوله  
مباحث "حزب و جامعه" و "حزب و قدرت « گويدمیاو  باشد.

سياسى" از نظر من مباحثى هستند که ميکوشند موانع تبديل شدن 
سياسى را  کارگرى به يک حزب تمام عيارحزب کمونيست 

جاکه منصور حکمت براين از آن  ».بشناسانند و از سر راه بردارند
رابطه يک سازمان با قدرت سياسى شاخص حزبى باور است که «

ديالکتيک  ؛ پس، براساس  »بودن و نبودن کارآکتر آن سازمان است
م شرايط عينی  کداکه  توان پرسيد  میدوگانگِی واحِد سوژه و ابژه  يا  

موانع تبديل شدن حزب «را پيش آورده که  نظری  لزام  اين اای  ويژه
» از سر راه.. .ارگرى به يک حزب تمام عيار سياسىکمونيست ک

  برداشته شود؟
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اعوان و ) اوج آن چيزی بود که 1376(يعنی:  1998سال 
اين جماعت ناميدند. میجنبش دوم خرداد  انصار منصور حکمت

د کردند که رژيم ی برآوراجريان دوم خرداد را توطئه وقوع 
راه انداخته تا فرصت آگاهانه و با برنامه  ،ی استيصالواسطهبه 

ی دوم واقعهاين بود که  واقعيتديگری برای بقا داشته باشد. اما 
 خوارِ بورژوازی رانتی خردهگونه خرداد اعالم موجوديِت عصيان 

هان خواالبته    همين نظام بود؛ی  چوبهدرچارو  برخاسته از اين نظام  
، اين تصور که انتخابات  اما  .باشد  همحکومتی بود که کمی «بهتر»  

خود طور خود بهی آگاهانه رژيم برای بقاست، به دوم خرداد برنامه
آورد که «روز مبادا»ی عصيان همگانی دنبال می اين تصور را به 

زودی واقع خواهد شد. نتيجه بهو سرنگونی نظام جمهوری اسالمی  
قدرت . دو سخنرانی «حزب و  ای فتح قدرت آماده بودکه بايد برن اي

حاصل  مثابه توجيه تئوريکْ سياسی» و بعد «حزب و جامعه» به
  ی زمانی است.رههاين بُ منصور حکمت در وتاب ذهنِی تب

  
  

 *****  
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  تصرف قدرت سياسی يا
  انقالب اجتماعی؟ 

بهمن برداری از قيام با کپی منصور حکمت نمايد که چنين می 
و  شد ی مخالفت سياسی واردصحنه بهبورژوازی که ابتدا خرده(

که پس از کرد  چنين تصور می،  کش)های کارگر و زحمتبعد توده
نوبت  ،در دوم خرداد بورژوازیانتخاباتی خرده «عصياِن»

رسد که بايد  های فرودست جامعه فرامیتودهضدحکومتی عصيان 
بسا چه. آماده بود ،شوندهرها ماالً احت کارگيری اين انرژیِ برای به 

که در مقابل واقعيت خت پردا را احکامیکه او  بودهمين دليل به 
خوانی با واقعيت  همجهت  ازهم مادی و متکامل هستی اجتماعی ـ 

ـ راستايی با کليت هستی اجتماعی از جهت هم موجود و هم
رد و  به قدرت سياسى نظر دا حزباين  ...«افيزيکی است: تم

ميخواهد قدرت سياسى را به دست بگيرد و اين نه فقط هيچ تناقضى  
تنها راه با به قدرت رسيدن طبقه کارگر ندارد، بلکه در اساس 

تصرف قدرت سياسى توسط طبقه کارگر همين است که از طريق 
گيرى حزب ميتواند البته اينکه قدرت  حزب خود به قدرت دست يابد.

نشود، بستگى به اين دارد که آن حزب گيرى طبقه منجر قدرت به
چگونه حزبى است. من از يک حزب کمونيستى کارگرى حرف 

 ». ميزنم
در اساس تنها راه تصرف قدرت سياسى توسط اين حکم که «

طبقه کارگر همين است که از طريق حزب خود به قدرت دست 
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و حتی توجيه   ، پيشينهگونه تحليل، توضيح، تبيين ، هيچ »يابد 
  :چراکهمارکسيستی ندارد؛  مارکسی و

ی کميت ناگزير محدودش) بدون  واسطههيچ حزبی (به ـ اوالً 
ای  حاصل رابطه  دتوانکه می  های مردمتودهی  نه نافشاجانی  پشتوانه 

 امکانی تهييج سياسی صرف باشد، تعقلی ويا نتيجه ـ ارگانيک 
  ندارد. را »تصرف قدرت سياسى«

ی مبارزه از بررسی ديناميزمِ  برخاسته هيچ دليلی که ـ ًدوما
تصرف شده توسط  که قدرت سياسیِ وجود ندارد  باشد، طبقاتی
  .شودمی منتقل ی کارگر طبقه بهقطعاً  ی با ادعای کمونيستیاحزاب

 ً ی آن حزبی بگذاريم که رابطه  فرض  برايناساس را  اگر   ـ سوما
سيار ـبـی کارگر ايران با طبقه  کندکه قدرت سياسی را تصرف می

ی کارگر با طبقه  سال پيش 100ی هابلشويک یرابطه  فراتر از
 و تبادل  لحاظ جذببهو  ،تعقلی استـ ارگانيک ایرابطه  ــروسيه

ای يناميزم فراروندهاز دکش  های کارگر و زحمتبا توده  ـنيز ـ   نيرو
 آيد که آيا انتقال قدرتگاه اين مسئله پيش میاست؛ آنبرخوردار 

کش مردم کارگر و زحمتبه مفروض توسط حزب تصرف شده
بدون يک انقالب سياسی  چنين انتقالی  ـ  اصوالً ـ   چگونه خواهد بود، و

  ممکن است؟
 ً گيرى حزب ميتواند به  قدرت«که اگر متصور است ـچهارما

 و آن حزب»؛ پس، بايد روی ودنش گيرى طبقه منجرقدرت
ای تحقيق و نه گوطور وسواسبه با مردمْ  اشرابطهچگونگی 

حال ، درعين اشعملیهای بيان ويژگی فهم و ضمن بررسی کرد تا 
قدرت واند تمیخواهد و هم هم میحزب مفروض م که شويمطمئن 

  .مردم منتقل کندرا به  ی سياسیتصرف شده
تأکيد  اين نکته توجه داشت کهبايد به ی اين احوال،با همه

استفاده از عبارت   ضمنت روی هرحزبی نيست؛ او منصور حکم
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يک حزب کمونيستى  از، «(يعنی: حزب خودش) »اين حزب«
که  است حزبی زعم او،به که  زند» میحرف « ای»کارگرى

خواهد قدرت میحال درعين تواند قدرت را تصرف کند و می
بنابراين،   .کشان منتقل کندمتکارگران و زحبهتصرف شده را 

حزِب منصور حکمت  ایِ حلهعقالنی است که اين توانايی دو مر
مردم »، و سپس انتقال آن بهتصرف قدرت سياسى(يعنی: ابتدا « 

قرار   تریدقيق  بررسیو  وچرا  مورد چونرا  کش)  کارگر و زحمت
کنيم که را مطرح می شکآميخته به مقدمتاً اين پرسشپس،  بدهيم.

ست دای به گونهتواند قدرت را بهمی حقيقتاً  حزِب منصور حکمت  آيا  
  مردم متصور باشد؟بگيرد که انتقال آن به 

نکاتی  مراجعه به  اين سؤالْ   پاسخِ راه برای پيدا کردن  ترين  ساده
» حزب و قدرت سياسیی «بارهاست که خوِد منصور حکمت در

نيز يافتگی آن را  ميزان تحققاين نکات نگاه کنيم و  پس، به  .گويدمی
  قرار بدهيم:  مورد بررسیدر مقايسه با واقعيت امروز 

حرکت انقالبى، نميتوانيم ما هيچ وقت در غياب يک « ـــ
اقليت  هيچ وقت نميتوانيم. اکثريت طبقه را به خودمان جلب کنيم،

بايد گامهائى را در مبارزه اجتماعى   انقالبى و کمونيستى طبقه
بردارد که باعث شود اکثريت طبقه به آن بپيوندد. اگر در هيچ جا، 

  . »يد، هيچ دليلى وجود ندارد که کسى به شما بپيونددجاى پائى ندار
 درچنين  م، و هدر ايران  و کارگری  ی طبقاتیمبارزه  امردر    ♦

ی وقايع همه  ،و دولت  فرودست  ی مردمتوازن قوای سياسی بين توده
نه تنها حزب   ،60خرداد    30که پس از  حاکی از اين است  و شواهد

چپ و ات موسوم بهکمونيست کارگری، بلکه تمامی جريان
 . ند» نداشت ، جاى پائى][ی مبارزات کارگریدر هيچ جا«کمونيست  

بر شواهد و قرائن و مشاهدات بسيار عالوه که؟ برای اين چرا
چيزی  اصالً  در تاريخ ايرانکه گسترده و متعدد، حقيقت اين است
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» کارگر وجود اقليت انقالبى و کمونيستى طبقه «قابل توصيف به
سرانگشتی  و کتاب که با يک حسابچرا؟ برای اين  نداشته است.

» انقالبى و کمونيستى طبقه  اقليتکه « نتيجه گرفتچنين توان می
 .باشد تر از يک درصد جمعيت طبقه کم تواندنمی 

ها و محافلی مواجه خواهيم بود که فقط با گروهصورت، درغيراين 
گرايش کمونيستی دارند و با استفاده از شگردهای 

اند. نمايی شدهبزرگ» طبقه ...اقليت«سياسی[!؟] تا ـروسکوپیميک
کارگر در  یدرصد طبقه يا نيم هرگاه يککه اما واقعيت اين است

توصيفش   »یانقالبى و کمونيستعنوان «موقعيتی باشد که بتوان به 
طور بارزی موقعيت اعتاليی و انقالبی است. کرد، آن موقعيت به 

از طبقه   وسيعی» شدن چنين کميت يستانقالبى و کمون چراکه «
. مطلق است  ويا دروغ  ای تخيلو توده  بدون نهادهای نسبتاً سراسری

 استای کارگری همان اهرمی  نهادهای نسبتاً توده  وجود  هرروی،به 
از  اما گشت؛دنبال آن میجايی زمين به که ارشميدس برای جابه

جايی زمين  ای جابه ج» به انقالبى و کمونيستى طبقه  اقليتجاکه «آن
ديکتاتوری پرولتارياست، از گزينی حاکميت سرمايه با  دنبال جایبه 

ای و سراسری برای سرنگونی انقالبی و اهرم نهادهای نسبتاً توده
که نتيجه اين  . سوسياليستِی بورژوازی حاکم استفاده خواهد کرد

و  جريانات سياسی  » به اکثريت طبقه «که    رد» نداهيچ دليلى وجود«
تر ی مهماما نکته .»بپيونددحزب کمونيست کارگری «از جمله به

در سطح وسيع   » يک حرکت انقالبىاين است که وجود و حضور «
ی ارگانيِک نهادهای رابطه طور ديناميک مشروط بهای بهتوده

که منصور  ای استتودهبرآمده از مبارزات انقالبی با نهادهای 
 دهد.ری رندانه از آن می» تصويجای پاحکمت با عبارت «

که در دست (عصيان و شورش بين  ترين تفاوتمهم، طورکلیبه 
اهرمی برای  تواند بهاصطالح راديکال میبورژواهای به خرده
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 در جامعه همينوسيع » حرکت انقالبىچنج تبديل شود) و «رژيم
که است هپيوند متقابل آنای، و نهادهای انقالبی و توده وجود
طرف ری از هردو  عناصاش حضور متقابل و فعال  ين نشانه ترساده

  در يکديگر است.
  
چپ کارگرى در جامعه بايد به طور بالمنازعى دست ما « ـــ

باشد. ما را به عنوان نماينده قيام کارگرى آتى، به عنوان آن شبحى 
  . »که بر فراز جامعه به پرواز در ميآيد بشناسند

معنی بخشی از جا بهدر اين که  »چپ کارگرىوجود « ♦
، دارندگرايش چپ به ی طبقاتی که در امر مبارزهاست کارگران 

  رابطه با کارگرانْ يابی طبقاتی و کار انقالبی در مستلزم سازمان
. است خاصی یمکانی هرجامعهـمتناسب با مختصات زمانی 

 دار درريشه های مبارزاتی (مانند سنتبسياری  یپارامترها
ی و فلسفه هنر و علومو گسترش ، ميزان رشد یی تاريخپيشينه 

  ويژگی و ، ت و اقتصادعصنرشد ی روبه رابطه ، پيشرو و مترقی
مانند آن) های مردم و  در رابطه با تودهفکران  ن ميزان تحرک روش

چنين مبارزات نسبتاً متشکل کارگری، و همدر روسيه بسترساز  که  
بودند، در  بلشويکحزب های سوسيال دمکراتيک به انديشهتکامل 
بنابراين،  .و هنوز هم وجود ندارند اندی ايران وجود نداشته جامعه

های و کاستیبودها ی اين کمبرای جبران همه 
که چيزی جز کار ای انديشيد بايد چاره طبقاتیـاجتماعی ـ تاريخی 
توان «کار تاريخاً ضروری»  می. کاری که ـانقالبی نيستطبقاتی 

انتظار برای «روز  زند.ياردها ساعت نيز سرمیميلو به  يدنام
ی اين تصويری از آن ارائه کردم، همهمبادا» که کمی باالتر 

ً ضروری» را فرافکنی می کند و ميلياردها ساعت «کار تاريخا
 هگذاشتارمغان سانی بهکگذارد که جبر تاريخ برای تقديری وامیبه 
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ی اين فرافکنِی يجه نت نامند.کمونيست میمارکسيست و که خودرا 
ـ انتظار استفاده از بازوی مردم فرودست ازجملهناگزير پاسيفيستی ـ 

جای بورژوازی «بد»  در جهت استقرار بورژوازی «خوب» به 
 دارانِ منصور حکمت با ديگر رهبران و سردم بوده است. تفاوت

 ِش بلندتر دررِ پَ  نيز و ،تنها در ميزان گستاخی جريانات چپْ 
. يک بار ديگر عبارت باال را بخوانيم و با واقعيت ستفرافکنی ا

پروايی در  زندگی و مبارزه در ايران مقايسه کنيم تا معنی بی 
  فرافکنی را بهتر دريابيم. 

  
حزب کمونيست کارگرى ميتواند در صورتی که بخش « ـــ

کارگران را داشته باشد، بخش اقليت ولى اقليتى مؤثر و مؤثرى از 
ران، اقليِت با صدائى از کارگران در جامعه و اقليت بُّرائى از کارگ

فعالى از کارگران را داشته باشد، اگر حزب کمونيست کارگرى 
اش با طبقه کارگر محکم است، حزبى باشد که به اين معنى رابطه 

هائى به حدى رسانده است را در دورهبرنامه انقالبى دارد و نفوذش  
سياست به صورت يکى از که در سطح اجتماعى و در متن عالم 

بازيگران اصلى صحنه سياست در آمده باشد و اگر اين حزب اين 
شّم را داشته باشد که شرايطى را که بحث قدرت سياسى در جامعه 
 باز شده است وبه موضوع جدال اجتماعى تبديل شده است، تشخيص
بدهد، ميتواند قدرت سياسى را بگيرد. در غير اينصورت نميتواند  

  .»ا بگيردقدرت ر
ميتواند در صورتی که بخش مؤثرى گويد «وقتی کسی می ♦

، يعنی شايد بتواند و شايد نتواند؛ اما  »،...از کارگران را داشته باشد
اقليتى بخش اقليت ولى که اگر «»؟ برای اينتواندمیچرا قطعاً «

برنامه انقالبى  ، در عوض «را ندارد »مؤثر و بُّرائى از کارگران
ارتباط   » بدونبرنامه انقالبىداشتن «ا حقيقت اين است که  »! امدارد
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ً ارگاني بخش اقليت ولى اقليتى مؤثر و بُّرائى از « با کنسبتا
اظ متدولوژيک چيزی جر تقدم ذهن لحکه بهضمن اين »کارگران

است که   کنندگیتهييج   ی آنواقع  کارکردبر واقع خارجی نيست؛ اما  
ً رژيم نيز   خودی راحزبِ افراد و  چنجی داردکاربردی عمدتا

ی هافرارسيدن «روز مبادا» با انواع آکسيونکه تا  اندانگيزبرمی 
داری بخش  جانب منتظر!و  مشغول باشند انهبورژواپسندخرده

برای چند ماندگان حزب حکمت از جنبش سبز باقی بسيار وسيع 
 با شکست خودْ اصطالح فعال پايان داد تا اين انتظاِر به روزی به

  د!ندر دستور «کار» قرار دهاز انتظار را  ایتازه یدوره
  
اگر شما توانسته باشيد که يک سنت سياسى باشيد، کمونيسم « ـ ــ

يکى از نيروهاى دخيل اجتماعى، يکى از نيروهاى  کارگرى را به 
 ١٠اجتماعى که موجود است و اگر فرضا انتخابات شد ممکن است  

را به دست بياورد، يک نيروى   آرا کارگران ٣٠در صد آرا و يا 
در صحنه است، جزئى از زندگى مردم است، جزء سوخت و ساز 

و خيزها  سياسى جامعه است. و اين کارى است که مستقل از افت
و مستقل از اوضاع انقالبى و غير انقالبى شما ميتوانيد به آن  
مشغول باشيد و تضمين کنيد که اين سنت ميماند و راهش را پيدا 

  .»دميکن
چپ کارگرى در جامعه بايد به طور بالمنازعى دست ما « ـــ

باشد. ما را به عنوان نماينده قيام کارگرى آتى، به عنوان آن شبحى 
  ». فراز جامعه به پرواز در ميآيد بشناسندکه بر 
بايد بخش فعال، قابل مشاهده و ملموس اپوزيسيون جامعه «  ـــ

ه بايد از حاشيه سياست برويم باشيم. اين را در اوايل صحبتم گفتم ک
به متن جامعه. بايد يکى از چند تا بازيگر اصلى تقسيم قدرت و در 
اوضاع سياسى در جامعه باشيم. بحث قدرت سياسى فقط اين نيست 
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ا بگيريم يا نه؟ بلکه اين است که آيا ميتوانيم که آيا ما ميتوانيم دولت ر
ه است و بعد در نيروئى در درون جامعه بگيريم که قابل مالحظ

فعل و انفعاالت بر سر قدرت ميتوانيم به کارش بياوريم و برايش  
  ؟ »فکرى بکنيم

ی رابطه ی دربارهکه منصور حکمت هايی حرفبا توجه به  ♦
 ؛آوردزبان می به ی کارگر ايرانطبقه  با یحزب کمونيست کارگر

 ن طبقهپتانسيل مبارزاتی ايدريافت او از  با درنظر گرفتن  چنين  همو  
که هنوز   ی باال»های نقل شدهبايدطرح «چرايی ، 1998در سال 

: رسدنظر می يرقابل توجيه بهو غنامعقول اند، تحقق پيدا نکردههم 
ما در يک رابطه زنده، سازنده و رابطه احساس تعلق متقابل با «

.  نيستيمبخش راديکال و سوسياليست و معترض طبقه کارگر ايران  
تا    خودى نشان بدهده خيلى دستش باز نيست که  خود اين بخش طبق

اگر تصور کنيم    .»ما بفهميم که چگونه فکر ميکند و چه تمايلى دارد
ی کارگری در مناسبات ی کادرهای کارآزمودهواسطهبه  حکمتکه  

ها اميدوار تحقق آنو به کند»های باال را طرح میبايد اش «حزبی 
يکى از رفقا «ايم:  باه کردهدهد که اشتحرف خود او نشان می،  است

[کادر جمهوری مسئول کميته چطورى بايد بدانم که    نِ ديروز گفت م
به خارج کشور آمده است؟ خوب همان     «مهاجرانى»  اسالمی آقای]

  ! » تو خبر بدهند، خود تو بايد خبرشان کنیکسانى که قرار است به
افراد ی دربارهبايست میکه  ی بسيار مهمیکتهن ♦
 ويژگیِ  ،کردآن اشاره بهحزب کمونيست کارگری  یدهندهتشکيل

 شايد در ميان اين افرادْ هاست. آن  اتفاققريب به  غيرکارگری اغلب
ی نظامی در از نظر توان و تجربهکه  شدندپيدا میی يهاآدم

داشتند،  افسری و حتی تيمساریی درجه نوعی لياقتِ کردستان به
ميانگين ها در مقايسه با  از آنشماری  شتتعداد انگ بسا  چه  کهچنانهم

(با ادراک طبقاتی و  ی چپهاديگر گروه مارکسيستیِ  اتِ اطالع
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 واندهتر خو مقاله بيش  کتابدوتا ـ يکی مارکسيستی اشتباه نشود)،
ناقض  ،برتریهای قابل تعبير بهتفاوتگونه ی اين؛ اما همهبودند

از اعضا و هواداران اين اين حقيقت نيست که درصد بسيار بااليی 
ی سياسی خودرا در خارج از کشور تجربه اولين رابطه حزبْ 
در کردستان (يعنی: را مارکسيسم  ـنيزـ؛ و اغلب کادرهايش کردند

و  يابی طبقاتی و کارگری)در وضعيت جنگی و نه سازمان
پست مدرنيسم است) بل توصيف به روايت منصور حکمت (که قابه 

مارکسيستی بسيار  لحاظ کالسيک مارکسی و د و بهفراگرفته بودن
قصد که  اين خالصه    سوادتر از آن چيزی بودند که امروز هستند.بی 
کند قول باال که يکی از رفقای منصور حکمت از او سؤال مینقلاز  

«مهاجرانى» به خارج  نام][شخصی به چطورى بايد بدانم کهکه «
هم های دولتی را ی روزنامهکه حت اين معنابه ( »؟کشور آمده است

ند)، نه تحقير که تعريف و توصيف وضعيت خاصی در خواندنمی 
شايد هريک از اين افراد جريان مبارزات سياسی در ايران است. 

توان از بهترين  ی خاصی بسيار ارزشمند بودند، اما نمی در حوزه
ی ارگانيک و مثالً يک هستهمغز و اعصاب خواست که  انجراح

درخواست از مارکس که که چنانارگری سازمان بدهد؛ همفعال ک
بنويسد، نشان  ای در مورد پختن و خواص خورشت فسنجونمقاله
  است. و حتی حماقت سریگيج

  
ی بلندپرورازی فرافکنانه شود که  جا اين سؤال مطرح میدر اين 

؟ از گرفتمنصور حکمت در صدور احکام فوق از کجا نشأت می
؟ ی «جنبش» دوم خردادی تحت تأثيرفتگی تشديد شدهتوهم يا خودشي

ی در امر مبارزهحقيقت چندانی را  شدن اين مسئله، نگرچه روش
ی جالب در اين است که نکته  اما؛ کندروش نمی در ايران طبقاتی

(يعنی:    ماه  7پس از  تنها    طبقاتیْ ـو تحوالت اجتماعی   واقعيت زندگی
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منصور به   »)حزب و جامعه«  » تاحزب و قدرت سياسیی «فاصله
» حزب و قدرت سياسی«در »هايش بايد«حکمت نشان دادکه 

  ی «کمونيسم کارگری» از اساس اند؛ و مقولهغيرقابل تحقق 
، بورژوايی استخرده و یغيرکارگر نه تنها برمبنايی بنا شده که

در مسائل مربوط گری امکان و توان دخالتلحاظ به بلکه 
ای ای قرار دارد که هنوز نقطهايران در نقطهمبارزات کارگران  به 

جاکه او خودرا مارکسيست اما ازآن نيست، زير صفر است.
مارکسيستی سری در اصطالح بههای و بربستر بحث دانستمی

 حزب«  له،کومبيت به زحتحميل  پس از  و  ،  ميان سرها درآورده بود
يسم ی «کموندرست کرده و با طرح مقوله ايران» را کمونيست

دفتر و دستکی خارج آمده و باالخره  طور دستجمعی به کارگری» به
رو، از اين  انداخته بود؛کمونيست کارگری» راه نام «حزب به 

زيور هرشکلی که شده بهبهحزبش را ای جز اين نداشت که چاره
ها خوانده و در وقايع در کتاباز طرف ديگر، او  بيارايد.  کارگری  
دم ها را مرترين ضربه قویديده بود که هم  57بهمن منجر به 

ترتيب بود  دين بهرروی،  به  .آورنددولت وارد میفرودست جامعه به
و ماهيت  »های کارگریبايد« منصور حکمت عدم تحقق که 

تعبير  به  »حزب و جامعه« سخنرانیرا در  بورژوايی حزبشخرده
کارگر مقوله  «  يم:ت که باالتر مورد بررسی قرار دادکارگری آراس

، بلکه موجوديت کارگر بعنوان يک  موضوع کارنه بعنوان يک 
در بطن تئورى استثمار وارد اساس مارکسيسم  پديده اجتماعى

طبقه در خود ِ تئورى ِ استثمار ِ مارکس هست. طبقه در  ...ميشود.
خود تئورى تغيير مارکس هست.، طبقه در خود تئورى شناخت 

  ».مارکس هست
» وجود جامعهحزب و ی «مين مقولهدر هديگر يک عبارت 

فهم روند تفکرات به  کهضمن اين هی روی آن د که مکث کوتادار
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ی بررسی مقولهبهگذر حال درعين کند، کمک میمنصور حکمت 
اينکه به  «: کندرا تسهيل می» جنبش سلبی و اثباتینام «بهديگری 

ردم تأثير  مردم فقط بگوئيم ما مارکسيستيم، ولى نتوانيم در زندگى م
. يا تئورى مارکسيستى و اين که  نميکند عوض چيزى را بگذاريم، 

ما کمونيست هستيم به خودى خود نشان نميدهد که ما يک جريان  
  ».مدرن هستيم

ن آن اشاره د» شعوض«لزوم اين عبارت بهچيزی که  آن ♦
ی گرفته در جريان مبارزه نه نهادها يا مناسبات شکلکند، می

»[يعنی: حزب کمونيست مای «حتی رابطه  طبقاتی، و نه
ی ويا نهادهای برآمده از مبارزه های مردمکارگری»] با توده

» شود؟ عوضچه چيزی بايد « راستی به ؛ اماهاستوجودی آن
هدف اين بهبايست  میبرای فهم اين که چه چيزی بايد عوض شود،  

گى در زندی تأثير گذاشتن «واسطهکه به نگاه کردشدن  »عوض«
 » بودن تئوری مارکسيستی و... کمونيستگيرد و «شکل می  »مردم

بار ديگر سؤال يک پس،  دهد.»اش نمی خودی خود نشانبه« هم
 » شودعوض«يزی بايد چکنيم: چه خودرا با کمی تغيير تکرار می

متوجه  ترْ  بيش » شدن چيست؟ با کمی دقتِ عوض« اين هدف ازو 
؛ يعنی استمردم  د، ديدگاه» شوعوضچه بايد «شويم که آنمی

يک  «کمونيست کارگری حزب  ببرند کهاين مسئله پی بايد به مردم 
هايی  » چه ويژگیيک جريان مدرناما «. است» جريان مدرن

  دارد؟
های منصور حکمت ی بحثجاکه اساس ارائهنازآ

تعارف  از  وجههيچ به و  ،است و تهييجی تصويرپردازی
» در مدرنکه «رای فهم اينبند، کترمينولوژيک استفاده نمی

اين مفهوم در عنايی دارد، دورادور نگاهی بهمی ايران چه جامعه
گويند که » میمدرنهايی «آدمدر ايران به اندازيم.ايران می 
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ند نکو از اشيائی استفاده    د،نداشته باشد، رفتارهايی  نهايی بپوشلباس 
نظر منصور  به  .باشد  تقليد شدهجهان    »مرکز مدنّيت امروزِ «از  که  

» بودن اهميت مدرن«هايی که در ايران بهچنين آدمحکمت و هم
  » است.... در غربمرکز مدنّيت« اين دهند،می

ی دوستان و همهايران کارگرانی هستند که بهفرض کنيم در 
ی مانند آزادی، کنند مفاهيمگذارند و سعی میآشنايان خود احترام می
کاران خود هما  را ب  متشکل شدن  لزومو    سانیبرابری اقتصادی و ان

ال ح(ويا در  سال پيِش ايران 20؛ آيا در وضعيت تبادل بگذارندبه 
؟ پاسخ با قاطعيت گويندو می  گفتند» میمدرن«  هااين آدمبه   حاضر)

گونه افراد را دوست مردم اينگرچه منفی است.  ترهرچه تمام
و   کنندها ياد می نيکی از آن به  ،گذارندها احترام می آندارند، به 

و معنای  » چيزی ديگری استمدرن« اماها اعتماد دارند؛ آنبه 
  آن اشاره کردم.ديگری دارد که باالتر به

باالی   يک بنگاه معامالت ملکیِ از کارکنان چند نفر ، حاال
  ، زنند کراوات میرا درنظر بگيريم که پوش شيکشهری و 

حرف زدن از نوشند، ضمن قهوه میپوشند، معروف می رندهایبِ 
نه  البته، آخوندها (بعضی از ، و به کنندکلمات انگليسی استفاده می

 مؤدبانه ) فحشهایو جنبش سبز کروبی ،سين موسویحامثال مير
ها اعتماد آنبه   ياکنند ونيکی ياد می ها به ؛ آيا مردم از ايندهندهم می
ها فی است. چراکه مردم آنتر من؟ پاسخ با قاطعيت هرچه تمامدارند

کالهبرداری و لحاظ بهدانند که می »ی مدرنرا کالهبرداران «
  ترند.کالهبردارتر و دالل» مدرنهای غير«بازی از بنگاهی دالل

آوردهای ها تمام دستکمونيستکه  اين درست استطورکلی،  به 
رو اند، و از اين از آن فراتر رفته  مدرنيسم بورژوايی را جذب کرده،

آيند؛ اما عکس قضيه صادق نيست، و حساب مینوعی مدرن بهبه 
معنی کمونيست و مارکسيست بودن نيست. چرا؟  » بودن به مدرن«
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زب حهای مارکس را در حد مانيفست  برای اين که هرکس که انديشه
ها و داند که يکی از ويژگیقطعاً می فراگرفته باشد،کمونيست هم 

ی کمونيستی نقد نظری و عملی  و انديشهحال وظايِف جنبش  درعين 
هايی درجهت «نقد» کمت هم گامگرچه منصور حمدرنيسم است. 

مدرنيستی از تعبير پُستها بهمدرنيسم برداشته است؛ اما اين گام
ی گزينی «مبارزهجای  مارکسيسم رسيده که بارزترين وجه آنْ 

و پرولتاريزاسيوِن[!؟]   ها» ستيز جنبش«طبقاتی» با 
داری خوار شکل گرفته در نظام سرمايهبورژوازِی رانتدهخر

» در ايران مدرنی «کلمههرروی، بهجمهوری اسالمی است. 
 ستکش و فرودکه توسط مردم کارگر و زحمتتر از اين بسيار بيش 

 هبورژواهايی مورد استفادمورد استفاده قرار بگيرد، توسط خرده
 ن شاضعيت مالی وو دارند  رانت دولتیيرد که دستی بهگقرار می

گرچه که  جالب اين .  است  بهتر  کشاناز کارگران و زحمتخيلی    نيز
های بسياری  استاندارهای زندگی در اروپای شمالی با ايران تفاوت

» در اروپا مدرنی «ها استفاده از کلمهرغم اين تفاوتدارد؛ اما علی
   دارد.بسياری با کاربرد اين کلمه در ايران های هم شباهت

يعنی: آن مردمی (منصور حکمت اصلی مخاطب که نتيجه اين 
»  تأثير شان «»زندگی «حزب کمونيست کارگری بايد روی که 

تازه   بورژوازیاساساً خرده  که  کشان،نه کارگران و زحمت  بذارد)،
که با بعضی از  ی استمداری اسالمِی طريقت دوران رسيدهبه 

های قدرت سياسی و و تقسيمات اهرممناسک شريعت دينی 
  هم مخالف است.اقتصادی 

  
از تخيل و مت چقدر ککه نظرات منصور حنظر از اين صرف 

اما  ؛است عينیه حد دارای پايه چتا و  ،باشدبرخاسته  خيالیخوش
تا ضمن تحريک خشم و تحقير انباشته  زند او از کارگر حرف می
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ويی و مودت سپيام همبورژوازی خردهمردم، بهی تودهی در سينه
را  یحکومت توان هيچبرانگيخته نمی  مردمِ  بفرستد. گرچه بدون

سويی با بدون همـ همـاما «تغيير حکومت» ، کرد» چنج «
مودت اين «خلق» پرشمار تضمين عملی  ابراز بورژوازی و خرده
حزب منصور حکمت در همين سخنرانی «که  هت نيست  جبی   ندارد.

يابی طبقاتی و انقالبی سازمانجای تدارک به» و قدرت سياسی
» استفاده نفوذی «بار از کلمه 19 ،کشهای کارگر و زحمتتوده
. کندرا يادآوری می  »نفوذ در ميان کارگران«  لزومِ بارها  کند و  می

بدون  سوی قدرتْ بورژوازِی خيز برداشته به گاری خردهگويا که 
ی دن چکمهای جز ليسيی کارگر چارههمانند طبقه اسب قدرتمندی

  ندارد.حال در قدرت را الی فیبورژواها
  

 خواستکه نمیحکمت ضمن اينسال پيش منصور  20حدود 
طور   اينهای خودرا حرف ، بزند» تهييج الکى «به دست

اين دوره يکى دو ساله در رابطه حزب کرد که «» بندیجمع«
و تقريباً   ».کمونيست کارگرى با قدرت سياسى تعيين کننده است

  تا پرداخت پردازی نظری بار ديگر به ال بعد بود که او يکدوس
ی مقوله را برای خود رزرو کند و زمانه  »مارکس«گاه جای

  . نمايد»  «ابداع» را جنبش سلبی و اثباتی«
  

  
 *****  
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  یشيوهبه انقالب سوسياليستی 
  لبان!؟اطو   خمينیفرانکو، 

 یبحث رو ت ازقسم  بسيار مهمی که بايد در ابتدای اين  ینکته 
که ن منصور حکمت بيش از ايآن انگشِت تأکيد بگذارم، اين است که  

ی طبقاتی»  ويژه از عبارت «مبارزهی «مبارزه» و به از کلمه
در برای مثال، کند. » استفاده می جنبش ی « کلمه ، ازاستفاده کند

از بار  25»، مبارزهی «کلمه از بار 15» حزب و جامعهبحث «
ی طبقاتی»  بارت «مبارزهعو از  ،» استفاده کردهی «جنبش کلمه

  » جنبش سلبی و اثباتی «مثال ديگر، بحث  تفاده نکرده است.  ساصالً ا
  3 را  »مبارزهی «کلمهاست که  ] 1374/فروردين 1995[آوريل 

ی عبارت «مبارزه کار برده، وبه بار  46 را »جنبشی «واژه بار،
  .داده استمورد استفاده قرار ناصالً  » راطبقاتی 

ی مبارزهگزينی ی جایدهندهگرچه من شخصاً مطلبی که نشان
ام؛ نخوانده  باشد،  از منصور حکمت  هاجنبش  و ستيز  تقابلبا    طبقاتی

ام که مبدع تئوری «جنبش سلبی و اثباتی» در بررسی اما شنيده
اجتماعْی اساس را بر تقابل  تديناميزم تحوالت، تغييرات و حرک

ی طبقات متخاصم را تابعی از اين  دهد و مبارزهمیها قرار جنبش 
ای طور مشخص نوشتهبهداند. شايد منصور حکمت تقابل می 

نداشته و   هاتقابل جنبشبا  طبقاتی یمبارزهنی گزيی جای درباره
 بحثی برخورد او در همين  حرفی نزده باشد؛ اما نحوهچنين  رسماً  

 گزينی جای  اين تواند بهمیکه  ای استگونه» به جنبش سلبی و اثباتی«
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ی مقوله تری بهبا دقت بيش  تحقيق در اين مورد برای تعبير شود.
  » نگاه کنيم:اثباتیجنبش سلبی و «

بهمن   چيستی و چگونگی قيامتصويری که منصور حکمت از 
حال درعيننيست، حقيقی که ضمن اين، دهدارائه می  57

مکانيسم سرنگونِی  ازی دريافت و تفسير او دهندهنشان 
سرنگونِی ديناميسم قدرت سياسی در برابر  فراطبقاتیِ ـانتزاعی 

: دولت متبوع اوست  همراهبهبورژوازی  اقتدار    انقالبیِ ـسوسياليستی 
رخ داد، رفت پشت خمينى چون  ٥٧اى که در سال جنبش سلبى «

تنها شاخص مهمى بود از نه گفتن. من و شما هم در کوچه ميگفتيم 
 خمينى را کردند  ِاشکى ميگفتيم نه، نه ولى آنرا کسى نميشنيد. نه يو

جهان فرستادند و خمينى شد َسمبل نه به توى بوق و روى آنتنهاى 
  »....رژيم سلطنت،

  بين  تفاوت ايم، آشکارترينبارها نوشتههم طور که قبالً همان
 درکه سرنگونِی قدرت سياسی در اين است دوشکِل کيفتاً متفاوتِ 

های کارگر و توده )، فراطبقاتیـ(در سرنگونِی انتزاعی  کیي
فوران خشم و تحقير نحوی به ی تحريکاتی که واسطهکش بهزحمت
  ی شوند و نيروي کار گرفته میرا در پی دارد، به های آناندوخته 

  انقالبی) ـسرنگونِی سوسياليستی ؛ اما در ديگری (اندصرفاً اجرايی
  يافتگی نسبیِ وساطت کيفيت سازمانکش به مردم کارگر و زحمت

طبقاتی و انقالبی خويْش از اين امکان برخوردارند که در رهبری 
های گام  تر بياموزند و سازمان بيابند، و در نتيجهْ دخالت کنند، بيش 

 ی واسطهنمايندگی و بدون  سوی استقرارتری به هرچه شتابنده
  حرکت کنند. ريای پرولتاخردمندانه ـديکتاتوری انقالبی 

حکمت (درست همانند اغلب قريب ويژگی نگاه منصور 
و   فرد ايرانی) پديدارشناسانهنهای متشکل و مچپ مطلقبه 

پردازان  «رهبران» و نظريه با ديگر او تفاوت  است.نمماترياليستی 
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بينش  که  در اين استتنها  چپ (يا همان سوسيال دمکراسی ايرانی)  
و لعاب  گخود را با رن ینمايانه اليستی و ماتري پديدارشناسانه 
بند کلمات و کند، پایمی  عرضهتئوريک  اصطالح«ابداعات» به 

د، و دارای نشويابی میمارکسيستی ارزکه  يستولی ناعبارات متد
هايی  ی خودْ عنواناين توانايی است که برای بيانات پديدارشناسانه 

ات  توصيفاز پِس  و جامع و مانع،در نداشتن تعريف ند که پيدا ک
 شئِ  یدهندهنشاند که نشوای دريافت میشکل هالهبه ،مکرر

  .هستند  و تعريفی غيرقابل رؤيت
  » نهادی«وجه  با کنار گذاشتن    تر، منصور حکمتبيان روشن به 
ً بهی اجتماعیهانسبت کند؛ و ها نگاه میآن  »یبنيان«وجه ، صرفا
نسبت ی و مناسبات شاکله محدود به«نهاد»» «بنيانْ جاکه اين ازآن

 گزينجایکند که  » اين امکان را پيدا می ست، «ذهنْ نيمورد بررسی  
، و در گرددآن تبديل  ی  دهنده و نهادينهشکلنيروی  به  ،شود«نهاد»  

شکل از . اين بگيرد خواهدکه میبگيرد بررسِی خويْش نتايجی را 
که درست مثل اين است  اجتماعیْ  های هستیِ نسبتبه نگاه 

يا  دار) ی سرمايهطبقه   يعنی:( سرمايه صاحبان  را بدون «سرمايه» 
اين راهبر به ها و مناسباتتشکل ،کارگران را بدونکار نيروی 
ليل قرار مورد بررسی و تحی کارگر) ی طبقه مثابه ها (بهتشکل

ی طبقه «در رابطه با چنين نگاهی  نتايج نظر ازبدهيم. صرف
ويژه بهها و تشکل )حذفِ يا (و ديده گرفتن»، اما نادارسرمايه

را نشان   های کارگرتوده   مبارزاتیـوجه نهادی   کهمناسبات کارگری  
نيرويی فاقد عنوان «کارگر» را به خودْ طور خود بهبه دهد،می

جای او اراده کند که بايد بهتصوير می تاريخی ـاجتماعی مندی اراده
  خرج داد و تصميم گرفت.به 

اجبار  ليلدبه  ی طبقه)مثابه (به  رست است که کارگراناين د
 شکلِ از  برخاستهاين اجباِر کار و بيگانگی ناشی از فروش نيروی
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خودی خود امکان و توان به  خصوصیْ  مالکيتی دارانه سرمايه
و    تغييرطلباما عمدگِی  را ندارند؛    »بقاتی طی  توليد «دانش مبارزه

ی ی يکی از دو طبقه مثابه (به   داریه ی سرمايدر جامعه  هاآن   مبارز
ی توليد و که زمينه ، ضمن اين جامعه) یدارندههو برپانگ عمده
يعنی:  فکران حقيقتاً انقالبی ( برای روشناين دانش را يابی به دست

از حال آورد، درعين فراهم میی مارکس) از صبغه فکرانی روشن
که بسيار فراتر   است  برخوردارای  گونهبه  اين دانش  وان فراگيریت

تاريخی ـپراتيِک طبقاتی   یگشايراه  در،  اشنظری اساساً    از انکشاف
  (در راستای الغای مالکيت خصوصی و استثمار انسان از انسان) 

  .کندمی  تعقلی تبديلشـی کاربردینشکُ به 
های اجتماعی را در هردليلْی نسبت که به   مختصات و چشمیآن  

بيند و  می  هاآن »بنيانی «صرفاً در وجه  ، انش»نهادی «حذف وجه 
و  روابط ، تاريخی »پيوستار« ناگزير دهد، مورد بررسی قرار می

کند تا تصويری بپردازد  را حذف می شانموجود الحالفی مناسبات
اما حقيقت   ؛مورد بررسی  هایهای بسيار با نسبتضمن شباهتکه  
در وساطت ماهيت  هانهاد شده و نهاد درشدِن آن ربطِ  :عنی يها (آن
گونه اين اخالقِی عنوان . کندرا بيان نمی ) شانالحال موجودفی

است که فراتر از  يندروغ تصويرپردازی بيانات، ها وبررسی
  ی منافع طبقاتی است.کنندهبيان قطعاً ، منافع فردی

تصوير کردم، حال نکاتی که طی چند پاراگراف باال  با توجه به 
پردازم قل شده از منصور حکمت میمطلب ندر    نکاتیوار بهاشاره

  گيری کند:اين نوشته خودش نتيجه ی مفروِض تا خواننده 
»؛ ب)  خمينى چون تنها شاخص مهمى بود از نه گفتنالف) «

»؛  خمينى را کردند توى بوق و روى آنتنهاى جهان فرستادند ِنه «
  . »َسمبل نه به رژيم سلطنتو خمينى شد پ) «

    »نه گفتن...شاخص«     نـريـتمهم    د گفت کهــايــبقبل از هرچيز  
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و  مينیخنه ـ شاهشخص » به نه گفتنويژه «رژيم سلطنت و بهبه 
ويژه سازمان و به ی چريکی ساله 8 جنبشبلکه ـ ديگر آخوندها

ً گروه بودهای فدايی خلق چريک  های متنوعی از  که حقيقتا
کرده بود و اوج خود  ی حماسی  جنبهرا جذب    آن دوره  فکرانروشن

  .بود ، سگ زنجيری امپرياليسم»«مرگ برشاه نيز شعارهايش
عقالنی و  توان از ارتباط ای که میترين نتيجه مهمبنابراين، 

وقوع ی کننده که عامل تعيينين استا، گرفت باال عبارت 3 منطقی
  آن نيروهايی هستند که اختيار  آقای حکمتْ  ابداعیِ  »جنبش سلبیِ «
وگرنه بسيار فراتر  » را دراختيار دارند؛آنتهای جهان« » وبوق «

، جنبش  »نه« گفتند» میدر کوچه... يواشکیاز کسانی که «
با   سال پيش از خمينی 8(اعم از مذهبی و غيرمذهبی)  انهحمسل

» نهْ اين «و ، » بسيار گفته بودنهْ « قبول مرگ و شکنجه و زندان،
جنبش  که مختصاِت  املیع، آن هررویبه بسيار هم شنونده داشت.
ميان به   »نه«نفِس وجودی  که  سازد، قبل اينسلبِی آقای حکمت را می

» و بوق «صاحبان ، ی داشته باشداهميت» نهی «و گويندهبيايد 
  کنند. » را تعيين مینه ی «هستند که گوينده » آنتهای جهان«

»  نه گفتن... تنها شاخص مهمِ دليل «بهکه اما، واقعيت اين است
» تبديل  َسمبل نه به رژيم سلطنتبه«خمينی  بود که  نرژيم سلطنت  ه ب

  ای »دالنههم«ی رابطه  بارْ مرگ  تبديلِ اين ی کننده عامل تعيين. شد
ها با آمريکايی  42خرداد سال  15 بود که اين جماعت از همان

نيز  قيام بهمندر تحوالت منجر به و توازن طبقاتی نيروها داشتند
يابی جنبش که با شدت ی شاهخطا دين آزمون وی چنواسطهبه ـ

بورژوازی کليت به  چنينهم و آمريکايیبه  ـعمومی متقارن بود
دالن» سابق  نشان داد که اين «همی بورژوازی ايران  و بدنه   جهانی

توان سرکوب جنبش و تأمين  ديگری  ی  هر دارودسته بيش از  آمريکا  
گذشته از اين  ا دارند.انباشت سرمايه ربقا و شرايط الزم برای 
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ً گستردهی مسئله، شبکهجنبه  ی مساجد و تکايا که خيلی ی نسبتا
پوشی ساواک فعال بودند با چشم  56تغيير و تحوالت سال  تر از  قبل

بسا (چه   56کردند، از سال  و نوارهای سخنرانی خمينی را پخش می 
 دهی خويش را هايی از ساواک) فعاليت و سازمانبا تحريک بخش 
  شدت بخشيدند.

با   سرکردگی آمريکابه  بين بورژوازی جهانی توافقچه آن
تر و هرچه سريعسرکوب  لزوم  ،  را تسريع کرد  ی خمينیدارودسته

ی خاورميانه  همهشديدتر جنبشی بود که احتمال گسترش آن به هرچه  
محاسبات  کم نبود. هم چندان ی جهانْ همهبه  خاورميانه  طريق از و

ی خمينی  آمريکايی نشان داد که دارودستهبه   گوناگونهای  و بررسی
و  بانفوذترين ،ترينمتشکل هاْ دارودستهديگر در مقايسه با 

گارند؛ و در شرايط آن روز«آلترناتيو» بورژوايی مستعدترين 
 عصيان  ممکن ترين شکلِ با قاهرانه قدرت برسندکه بهچه چنان 

  کنند.را سرکوب می همگانی
اوج را به  خودی  بازسياست  خمينی همبود که    در چنين وضعيتی

... دلخوش نباشيد شعار داد: «  طور اثباتیبه از يک طرف،  .  رساند
کنيم، اتوبوس را  مجانی می سازيم، آب و برق را می فقط که مسکن

اين مقدار نباشيد. ما هم دنيا را آباد  کنيم؛ دلخوش به مجانی می 
ز غنائم اسالم است و مال ملت ی ائکنيم و هم آخرت را. اين دارامی

اين  مستضفين بدهند و خواهم داد. بهام به ، و من امر کردهاست
زنند، ما عمل ها حرف میهای باطل گوش نکنيد. اين نغمه
؛ و از طرف ديگر، ]https://www.youtube.com/watch?v=B_umNLqJ0NE[ »کنيممی

آخوندها قرآن قسم خورد که بهو  ه کردخدع هادر مقابل آمريکايی
 و ساکن در قم مشاورهکنند و محدود بهدر سياست دخالت نمی

بخش ای واقع شد که گونه ی وقايع بههرروی، همهبه  مانند.می
آشکار فراتر از حزب توده و اکثريت)    بسيار(  هااز چپگيری  چشم
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را در تبديل و  تا ا  رفتند پشت خمينیهای کشکی  ويا پنهان در تحليل
  . ياری کنند »َسمبل نه به رژيم سلطنتشدنش به«

  
»  جنبش سلبی و اثباتی« منصور حکمت، قبل از ابداع

» نوشته  سوسياليسم خلقى ايرانـ  سه جزء سه منبع و«ی درمقاله
خواندن نظام توليدى در ايران، نيمه فئودال و نيمه مستعمره بود: «

ه اصلى در دستور کار انقالب مثابه مسال گنجاندن مساله ارضى به
حاضر ايران، سراغ کردن بورژوازى "ملى" با هزار توجيه و 
بهانه، تعريف متحدين پرولتاريا بر اساس الگوهاى از پيشى مبتنى  

تى تعابيرى که جنبش کمونيسبر تجارب انقالبات پيشين، و غيره، 
ه ما را تا ماهها پس از قيام بهمن در دنباله روى از بورژوازى ب

جلوه هاى متنوع متدولوژى الگوسازانه شناخت  بند کشيده بود،
   ».بوده است

تعييِن  چنين همو درستی يا نادرستی  نظر از بررسیصرف 
نيمه فئودال و نيمه مقوالت يا تعابيری مانند «ی باور بهگستره

ی ايران در  جامعه اجتماعیـبودن وضعيت اقتصادی  »مستعمره
ارضى به مثابه مساله اصلى در دستور کار مساله  «نيز  و    57سال  

 افراد و مناسبات  » (و بالطبعْ تعابير «اين چه »، اما چنان انقالب
جنبش  «توانستند میشتند که وجود دا ایگونهبه  )آنپيوسته به 
را تا ماهها پس از قيام بهمن در دنباله روى از  ...کمونيستى

» و افراد تعابير«که همين ، طبيعی استبکشند  »بورژوازى به بند
، قبل )سانمحتوايی همبا  متفاوت، اما    یدر اشکال(گرچه    و مناسبات

ای که نفع آن افتادههای عقبديدگاهی در اشاعه  هم» قيام بهمناز «
و عمالً   ؛داشتند  ، دخالتفترمیارتجاع    وجيب بورژوازی  نهايتاً به 

 های مردممبارزاتی تودهرفتن نيروی  هرز بسترسازی در
 تاخمينی کمک کردند به  بسا ناخواسته)(چه و ،گذار بودندتأثير
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با چنين توافق و هم ی مساجد و تکاياتشکيالت گسترده یواسطهبه 
را های ناآگاهی بتواند توده  یجهانبورژوازی و  یايرانبورژوازی 

خود ی دارودسته» پشتگونه تشکل طبقاتی نداشتند، « که هيچ
  .بکشدصف به 

  
 خمينی ی و دارودسته هايی توافق بين آمريکاچه آن هرروی،به 

، پذيرش دنموضدانقالبی تبديل يگانه آلترناتيو را تقويت کرد و به
عنوان  به ايران ی بورژوازی توسط بدنه اين دارودسته 

ی جديد بود. گذشت زمان نشان داد که ی دستگاه حاکمهدهندهتشکيل
چنين بورژوازی  و هم  رانیاين پذيرش از زوايه منافع بورژوازی اي

؛ امری که ضمن سرکوب ه استای هم بودامر هوشمندانه جهانی
 بقا و م برای حال شرايط الزی جنبش مردم، درعينکارانه جنايت 

فراهم ی حاضر تا لحظهبهترين نحو ممکن انباشت سرمايه را به
  .ه استساخت

چه قبل از هرگونه تحقيقی مسلم است، اين آن ،طورکلیبه 
َسمبل نه به«آسا خمينی از ملکوت اعال نيامده بود که برقکه است

ندازی کند. اراهرا  » تبديل شود و جنبش سلبیبه رژيم سلطنت
بررسی  ی برایجا فرصتکه در اينبدون اينهمين دليل بديهی، به 

وار بايد روی سه نکته که جزئيات مسائل داشته باشيم، اشاره
خمينی را فراهم آوردند، و خونين  گرانهسرکوبی عروج زمينه 

  انگشت بگذاريم.
شود، ايران ناميده می  امروزچه  آن  تاريخِ نگاه گذرايی به  يک}]:

اسالم)   ی اعراب و رواجحمله  دهد که مذهب (حتی قبل ازنشان می
ی بوده است، بلکه نهادها نهادهای تثبيت جامعه طبقاتکی از  ينه تنها  

و  اما هموارهـ ترکماندکی   ًتر و بعضاگاه بيش ،مذهبی و عناصر
قدرت ی در مجموعهـ يکی از نهادهای مؤثِر انحای گوناگون به 
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گيری يک حکومت مذهبی که شعار شکلاند. بنابراين،  سياسی بوده
ی بعضی واسطهاست که به ایمسئله ،دادپناهی هم میمستضعف

 ایمان آمدهاز آس و آورچندان شگفت ی امرهای تاريخی زمينه 
  .يستن

تحت   که  و بعضاً متناقضی  پارامترهای گوناگونمايه  نبُ   دو}]:
اما و وحدت مجعول ـ آيندگرد هم می«فرهنگ ايرانی» عنوان 

سرزمينی که  ايران ناميده    در تمام طول تاريخِ ،  سازندرا می   ـنافذی
اين  است. بوده و نگاه مذهبی مذهب ـهمواره و هميشهـشود می
ای بود که گونه بهی اعراب قبل از حمله ،ب و نگاه مذهبیمذه

اساس نگاه شيعی  که را ای تبيين ويژه و با اسالم بياميزدتوانست 
ی درست است که شيعه. نمايددهد، ابداع هستی را تشکيل میبه 
پرداخته ساخته و  ی صفويه  ای است که در دورهشيعه  الحال رايجْ فی

ً شيعه ناميده  (در مقابل شيعه علوی) صفویی شده و اصطالحا
ی دين پرداختند، نه دينی تازه، چه صفويه در عرصهشود؛ اما آنمی

و  يلی پيش از سلسلهخای بود که شيعههمان که بيان ديگری از 
  بود.شکل گرفته خاندان صفويه 

ً   ِچپ ايرانی (يعنی: طيف  سه}]: متنوع سوسيال  نسبتا
عيون و عاميون» و «فرقه کمونيست» دمکراسی ايرانیـ  از «اجتما

گاه هيچ   نامند)ها و افرادی که امروزه خودرا چپ میگروهگرفته تا  
و نه تنها در مقابل  ،است نداشتهمذهب به  نقادانهـکرد فلسفیروی

بررسی در جهت شيعی اسالمی و ی گرايانه تفکرات ماورائيت
ً جامع و نافذ ینقادانه  در اکثر ، بلکه سته اگامی برنداشتی نسبتا

رفتار  با اساس قرار دادن سياستْ  ،مطلق مواردقريب به
که تاجايی است کاين سلو .داشته استنيز با مذهب آميزی سلوک

رسد و در دادگاه ادعا می کند که گرايی میهمتوسط گلسرخی به
  آموخته است. موال علیياليسم را از سوس
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چند   »سلبی و اثباتی  جنبش«ی بررسی مقولهجاست که در به 

تاريخ  «نام بهخوِد منصور حکمت  پيشسال  5ی نوشتهقول از نقل
ی م که همهيبياور  ]١٣٧٥بهار  و    ٧٤زمستان  [»شکست نخوردگان

را  ] ١٣٧٩شهريور [ »جنبش سلبی و اثباتی«تجاجات او در حا
  کند:باطل اعالم می 

نى حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت انسا ٥٧انقالب « ــ
بود. جنبش اسالمى و دولت اسالمى نه فقط محصول اين انقالب 

، براى سرکوب اين انقالبنبود، بلکه سالحى بود که آگاهانه 
به هنگامى که ناتوانى و زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود، 

  .»ميدان آورده شد
نيروهايى به جلوى صحنه انقالب  جريان اسالمى را همان«ــ 

ديروز زير بغل رژيم شاه را گرفته بودند و کشيدند که تا  ٥٧
  ».ساواکش را تعليم ميدادند

براى “اسالمى” شدن انقالب ايران پول خرج شد، طرح « ــ 
ريخته شد، جلسه گرفته شد. هزاران نفر، از ديپلوماتها و مستشاران 

ژورناليستهاى هميشه باشرف دنياى دموکراسى نظامى غربى تا 
يک سنت عقب مانده، حاشيه اى، کپک ماهها عرق ريختند تا از 

زده و به انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى ايران، يک “رهبرى 
  – انقالب” و يک آلترناتيو حکومتى براى جامعه شهرى و تازه 

قم و در  بسازند. آقاى خمينى نه از نجف و ٥٧صنعتى ايران سال 
و راس خيل مالهاى خر سوار دهات سر راه، بلکه از پاريس آمد 

. معماران اين رژيم، استراتژيستها و سياست ..با پرواز انقالب.
  ».گذاران قدرتهاى غربى بودند

  و باصطالح    دوش سنت ملى      روى    را  اسالمى      ضد انقالبــ «
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ش از هر چيز ليبرالى جبهه ملى ساختند که از کارگر و کمونيست بي
به هراس داشت و تمام عمرش را زير شنل سلطنت و عباى مذهب 

ضد انقالب اسالمى را روى دوش   ...جويدن ناخنهايش گذرانده بود.
  »....سنت حزب توده ساختند

  
  

 *****  
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  «جنبش سلبی» 
  !؟ کشاندارتجاع میدنبال بهرا مردم 

 جنبِش خمينی در  »سلبیِ « یچهرهدر توضيح منصور حکمت 
لحاظ  به ه تنها نکند که نکاتی را مطرح می  57قيام بهمن به  راهبر
 شناسانه نيز غلط جامعه ی تحليلِ ند و از جنبهاادرستنگاری نوقايع

علت کشد که بهتصوير می و غيرقابل قبول، بلکه مردمی را به 
ی نفِس وجودی دهندشيدايی در مقابل تصاوير و رويداهايی که نشان 

خودکشی ديوانگی روی آوردند و دست به ، به [!؟]» بودند سلب«
م با هرا » جنبش سلبی و اثباتی«قول از اين دو نقل .اعی زدنداجتم

 له ومقاين مضمون ی باره بررسی نکاتی که درو نقد تا  بخوانيم
  تر شود:نويسم، بربستری عينی جاری باشد و ممکنمی

جنبش مذهبى يک جنبش اثباتى است. ميداند چه خاکى بر  « ــ
ى معلوم است سر جامعه بريزد، کتاب "حکومت اسالمى" خمين

چکار ميخواهد صدر گفته بود نوشته شده است. ابوالحسن بنى 
- جنبش اثباتى اسالمى، جناح ارتجاعى اپوزيسيون ملى ..بکند.

اسالمى ايران، مرتجعترين بخش آن که حرفش را زده بود، بنيانهاى  
حکومتش را هم نوشته بود که تحت آن ماليات به سهم امام تبديل 

ندارد و همه آن توضيح المسائل به مبناى   ميشود و زن حق رأى
چون رهبر مبارزه سلبى   اين جنبش ..زندگى مردم تبديل ميشود.

توده مردم شد، به پيروزى رسيد، اگر حرف اثباتيش را ميگفت 
به همين خاطر  مردم همان روز اول يک اردنگى به آن ميزدند.

الحسن ميگفتند امام پيانو ميزند، همسرش اوپرا ميخواند و ابو
پلين" اختراع کرده صدر خودش به تنهائى يک مدل جديد "فايتر بنى 

گفتند همه فالسفه جهان را شکست داده است اينقدر اينها  است. مي
ديديمشان ديگر... مردم قبول کردند، باورشان کردند،   پيشرو هستند
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مردم قبول کردند که اينها مرتجع نيستند. مردم قبول کردند که اينها 
  .»ميدهند حرف بزننداجازه 
د مهم نبود اثباتا چه ميگويد، دقيقا مردم حاضر شدن... « ــ

حرفهاى اثباتيش را فراموش کنند، نشنوند و به خودشان دروغ 
بگويند. ميدانستند و معلوم بود که چه تعفنى زير آن عمامه هست. 
به نظر من هيچ زن ايرانى شک نداشت که اگر اين آدم بيايد وضعش 

شود. هيچ روشنفکرى، هيچ کارمندى و هيچ معلمى فکر خراب مي
د، جامعه آزاد ميشود و همگى يکى يک نميکرد که االن اينها ميآين 

عمامه روى سرمان ميگذاريم و ميرويم در پارک شهر قدم ميزنيم!! 
فکر ميکردند که اينها بيايند اولين کارى که ميکنند حجاب را 

تاسوعا که حميد به آن اشاره   اجبارى ميکنند. من خودم در تظاهرات
زنده باد جمهورى داشت، با يک خانم استاد دانشگاه که شعار ميداد  

اسالمى، بحثم شد و به او گفتم آخر اينها اگر بيايند فردا حجاب سرت 
  ».ميکنند، گفت االن شاه بايد برود

درصد   90توان گفت که بيش از  میيقين  احتمال نزديک به ه ب  ■
کتاب "حکومت نيز «الحال موجود فیسيون سياسيوِن اپوزي
اند. برهمين سياق،  » را حتی تورق هم نکردهاسالمى" خمينى

درصد فعالين سياسی  90ت که بيش از فگبا يقين کامل توان می
 تی از وجود چنين کتابی هم اطالع نداشتند. ح 57و  56های سال

اگر  شک نداشت که هيچ زن ايرانىکه «ها عبارت، اين هررویبه 
روشنفکرى، هيچ کارمندى هيچ  اين آدم بيايد وضعش خراب ميشود.  

فکر نميکرد که االن اينها ميآيند، جامعه آزاد ميشود  و هيچ معلمى
فکر ميکردند که اينها   شان]رغم عصيان فراطبقاتی [مردم، علی و 

»، صددرصد بيايند اولين کارى که ميکنند حجاب را اجبارى ميکنند
مردم   یدربارهها  باشد، و اين حرف نت. اگر چنين  جعلی و دروغ اس

که باشد، تنها استنتاج معقول و علمی اين استدرست  57در سال 
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ديوانگی شيدايی و حتی » اوج جنبش سلبی« : اگرنتيجه بگيريم
که  جنبشی استناگزير ی عظيمی از آحاد يک جامعه نباشد، توده

و با شدت اش به طبقاتی ـاجتماعی ـتاريخی های زمينه براساس پيش 
  !تمديريت شده اسدقت 

کدام نيروی   یچنين گسترده و ژرف از عهدهاما مديريتی اين 
 ی رابطهآيد؟ پاسخ ساده و روشن است: مادی و واقعی برمی

ی ارتباط نهادهای سياسی و واسطهارگانيک بورژوازی جهانی به 
،  ا يکديگرب ازجمله ايران) (و کشورهای مختلف ـپليسیاطالعاتی 

  طبقاتی! ـهای اجتماعی جنبش ها و با هدف کنترل کنش 
تبديل شدن چگونگی بر اشاراتی که کمی باالتر نسبت به عالوه

مختصر و مفيد  بايد  ،  داشتم  »َسمبل نه به رژيم سلطنت» به«خمينی «
(با درنظر گرفتن  57 اين نکته را هم اضافه کنم که جنبش سال

اش) دارای اين ويژگی  مبارزاتی ـتماعی اجـهای تاريخی زمينه پس 
اصالحاتِی  ـهای سياسیتوانست طرح طور خودجوش میبود که به 

اصطالح امپرياليستی را کنار بزند و ُمهر خود را بر از باال و به 
که  ،راندن و سلباتی و اجتماعی بکوبد. اين پس زرويدادهای مبار

برمسند ودش ماندِن شخص خاصرار به های شاه در از حماقت
تر و با  گسترده تداومِ حال درعين و  تثبيتبرد، نيز بهره می سلطنت 
. اما گسترش و تعمق دنبال داشتبه جنبش را  تر  آهنگ عميق ضرب
 هایو فرارفتای سلب ی تکرار چند مرحلهواسطهبه که  ،جنبش
های نشينی عقبو واقع شده بود،  خودی و بدون رهبریخودبه

(از يک  کرد، سرانجام  میتشديدش    همی شاه  حمقانهو ا  گونهمورچه
چنان وحشتی برای بورژوازی ايرانی و جهانی ايجاد کرد طرف) 

تنها راه توقف جنبش و ابقای نظام  رفتن شاه و سلطنت بهکه 
دليل عدِم وجوِد ف ديگر) جنبش به داری تبديل شد، و (از طرسرمايه

با آرمانی کردن «مرگ   ،اشخودیرهبرِی انقالبی و ويژگی خودبه
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از پس دهی نهادهايی نيافت که فرصتی برای سازمانبرشاه»، 
ً بتوانند به سرنگونی شاه  دستگاه  گزينِ جای عنوان آلترناتيوْ موقتا

اين   سان،بدين. دن جامعه را دراختيار بگيرد و مديريت نسلطنت شو
ی واسطهبهبود که سرکردگی آمريکا بورژوازی جهانی به 

که   عظيم و اثرگذاری  مديای  و  ی ارتباطات گستردهشبکه،  امکانات
جلب رضايت بخش وسيعی از  در اختيار داشت، توانست ضمن

(اعم از نظامی و اداری کادرهای اجرايی دستگاه بوروکراسی شاه  
اندازی کند، ی بورژوازی، خمينی را راهچنين بدنه و همو پليسی) 

مده از مساجد و تکايا و ی بسيار گسترده و پُرتحرکت برآشبکه
توى  «  را  و خمينی  خود قرار دهد  مديريتتحت  های علميه را  حوزه
که  درپِس تبليغاتی و  ؛» بفرستدروى آنتنهاى جهانو « رده» کبوق

َسمبل نه به«  هم راالتر نقل کردم، او  باهايش را کمی  يکی از نمونه 
آب هم «ت  گفمیآلترناتيوی که  ، و هم به» تبديل کندبه رژيم سلطنت

» را آخرت» و «دنيا کند  و هم «» می اتوبوس را مجانی [و]  و برق  
  !؟سازد» می آباد «باهم 

 57در سال  »مردم« کهصددرصد دروغ است اين حرف ■
ميگفتند امام پيانو ميزند، همسرش اوپرا ميخواند و ابوالحسن «

پلين" اختراع کرده صدر خودش به تنهائى يک مدل جديد "فايتر بنى 
ميگفتند همه فالسفه جهان را شکست داده « که؛ ويا اين »تاس

بلکه امروز هم درصد بسيار بااليی از    ،57». نه فقط در سال  است
(منهای    خواندن  اهميتی اپرا های مردم تصوری از اهميت يا بی توده
»  پلين""فايتر «ی کلمه ؛ و ندارند اش چه کسی باشد)که خوانندهاين 

تر و مجعولرايج در زبان فارسی نيست. های نيز يکی از واژه 
مگر رابطه سفه باهم است!  ی فالجعليات، رابطه   تر از اين کننده گيج

ی بوکس کسورها در مسابقه وويا تقابل فالسفه باهم مثل تقابل ب
ی فالسفه» بدهند و مردم از شکست «شکستکه يکديگر را «است
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نه تنها جعلی و  ،ممردها بهی اين انتساب حرف بزنند؟ همه» جهان
و  مغلطه، قصد حالیای از پريشانبلکه با آميخته دروغين است، 

هرصورت ممکن بهخواهد بيانات می  . اين نيز دارد فريب
که رغم اينعلی  ،مخاطبين خود ثابت کند که باالخره مردمبه 
، پنهان است »ميدانستند و معلوم بود که چه تعفنى زير آن عمامه«
  »! قبول کردند که اينها مرتجع نيستند » گفتند و «وغبه خودشان در«

»  سلبی کارِی مفهوم جنبش «ه از مغلطهای کترين نتيجه ساده
 رغم هرعلی  :توان گرفت اين است کهنزد منصور حکمت می

جمهوری به  »نه« کيفی که داشته باشيم، با استفاده از ترفندِ وکم
کرد  یو کار دآمکسب قدرت سياسی نائل توان به اسالمی می
 یکارمغلطه علت اين  آيد:ی پيش می سؤالجا در اين اما کارستان!؟ 

  جستجو کرد؟ ی واقعی آن را درکجا بايد چيست و زمينه آميزفريب
وقايع اين سؤال و پيدا کردن جواب آن بايد به برای پاسخ به 

طرح  از (يعنی: چيزی حدود يک سال و نيم قبل 1999آوريل 
  200رقمی حدود  مراجعه کرد که    )» سلبی و اثباتی  جنبشی «مقوله

ضای حزب منصور حکمت، طی کنشی نفر از کادرها و اع
انشعابی)، از اين حزب ـ(نه انتقادی   فردی  اما  ی وعصيان اصطالح  به 

ای برای ايجاد يک حزب خارج شدند و پس از تالش شکست خورده
فراد منفرِد [!؟] در قالب چند گروه و اراستينکمونيسِت کارگری 

اپوزيسيون چپ  یو ازهم دريده تهان اورقی از دفتر بیبه  ،بسيار
تر: منصور حکمت با الغای آشکار  بيان روشنبه   ايران تبديل شدند.

و ضمنی اين مسئله که جمهوری اسالمی در حال سقوط است و 
کند که تنها توان آن را سرنگون کرد، چنين فضاسازی میمی
د و بايد جمهوری اسالمی را سرنگون کند و جای توانيانی که میجر
مسند قدرت سياسی بگيرد، حزب کمونيست کارگری  در را آن

  ! است
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اين دوره يکى دو ساله در رابطه حزب «شايد اين نظر که 
»، نشانی از  کمونيست کارگرى با قدرت سياسى تعيين کننده است

وهم محض چه گذر زمان نيز ثابت کرد، تحالی باشد و چنان پريش 
خودی خود علت وجودی خودرا حالی و توهم به ؛ اما پريشان هم بود

ی نتيجه تر تأمل کرد تا شايد بهدهند. پس، بايد کمی بيش توضيح نمی 
  قابل قبولی برسيم.

ی ک مبارزهي پس ازی نسبتاً کثيری را درنظر بگيريم که عده
ً منطقه  ريزان از برحق (اما شکست خورده و گ عشيرتیِ ـایعمدتا

خودرا حزب اسِم  ،ی سياسی ادعا و افادهبه  صرفْ با تکيه  ، ايران)
ً   افزايش کمی  از يک دوره  پساند و  کمونيست کارگری گذاشته   نسبتا

جمع  حدود نيمی از کادرها و اعضاْ ناگهانی طور به ،قابل توجه
 کنند.گرانه ترک می پرخاششکل  به انی و حتی  يطور عصها را به آن

 هایپس از حمله پرداز اين حزبْ گذار و تنها نظريه نيان رهبر، ب
دفاعی برای جلوگيری از فروپاشی   یاوليه (که در واقع برخورد

بورژوازی وجوش سياسی خردهجنبتر و بقا بود)، با نگاهی به بيش 
(که ضمناً يکی    1376دوران رسيده در انتخابات دوم خرداد  تازه به 

اين «شورشی» نيز بود) به ضای از عوامل عصيان کادرها و اع
ز جانش  رسد که بقای حزب عزيزتر امنطقی میـی احساسینتيجه 

در گرو افزايش کمی نيروست، و اين امر نيز بدون ايجاد هيجان 
» حاصل جنبش سلبی و اثباتی ی «سياسی غيرممکن است. مقوله
يابی بر ايجاد شوِر دستکه عالوهچنين احساس و منطقی است

بار حال رهبری زير سؤال رفته را نيز يکت سياسی، درعينقدربه 
  کشاند.تثبيت می ديگر به

کاری طبيعت و مرگ زودهنگام منصور حکمت رچه نابه گ
امکان بررسِی ميزان شگرد يا توهم در اين زمينه را ازبين برد؛  

ی هريک از اين دو عامل (يعنی: منهای بررسی ميزان يا سلطهاما  
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ی دهنده» نشان جنبش سلبی و اثباتی ی «خوِد مقولهشگرد و توهم)،  
چه در مقايسه با آن های زير  قولای از شگرد و توهم است. نقلآميزه

  : دال بردرستی اين ادعاستواقع گرديد، 
اين دوره يکى دو ساله در رابطه حزب کمونيست کارگرى «  ــ

  ».با قدرت سياسى تعيين کننده است
است، چرا مردم اثباتا شعار نميدهند،   همه شعارها سلبى  ...«  ــ

به جاى مرگ بر جمهورى اسالمى بگوئيم چه نظامى را جايگزين  
جمهورى اسالمى ميکنيم. اين کار و اين روش َسّم است تأکيد ميکنم 
َسّم است! اگر ميخواهيد مردم از شما فاصله بگيرند برويد به جاى  

جاى جمهورى چه ميخواهيد به  مرگ بر جمهورى اسالمى بگوئيد
اسالمى بگذاريد. روز انقالب، روز قيام، روز شلوغى بايد بگوئيد  
مرگ بر جمهورى اسالمى. بگوئيد "نه" به اين آخوند، و "نه" به  

توان و   1379- 1381های بين سال که مردم اين  »....آن آخوند،
مطلقاً  داشتند » مرگ بر جمهورى اسالمى«گرايشی برای شعار 

نيز نشان   را  بودِن خود، اين واقعيتدروغ  لقاً  در مط  و  روغ است،د
گونه ارتباط و اطالعی از شنوندگان منصور حکمت هيچدهد که  می

طبقاتی در ايران نداشتند. اگر چنين  ی سياسی وپتانسيل مبارزه
نبود، اعتراض يا سؤال و توضيحی درجهت تعديل اين حکم صرفاً 

  شد.مطرح میو کذب برانگيزاننده 
ظرم االن سلطنت طلبان جنبش سلبى را نمايندگى به ن« ــ

نميکنند. مشکل جناح راست طرفدار آمريکا و غرب اين است که 
ند و بگويند جمهورى اسالمى را شهامت اين را ندارند که بايست

نميخواهيم، خاتمى هم نه. داريوش همايون و اعوان و انصارش به 
اين عبارت   .»ندخاتمى ميگويند آرى. به همين خاطر به ما ميباز

نام  ای به مسئلهبرای منصور حکمت دهد که تنهايی نشان می به 
 مياليسچه تحت عنوان سوسانقالب سوسياليستی در ميان نيست، و آن
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گيرد، صرفاً موضوع گفتگو و اشاره قرار می و کمونيسم کارگریْ 
بورژوايی تواند نمیهرصورت که به کسب قدرت سياسی است

  .نباشد
ها خصلت سلبى جنبش ما است که اجازه ميدهد توده اين« ــ

شان با هم سوسياليست نميشوند، با شعارهاى ها همهبيايند جلو. توده 
بقالها سوسياليست نميشوند، با شعارهاى اثباتى ما کارمندها اثباتى 

سوسياليست نميشوند، با شعارهاى اثباتى ما مهندسها سوسياليست 
اگر   ».تر کارگران سوسياليست نميشوندنميشوند به احتمال قوى بيش

خصلت » شما «جنبش از منصور حکمت سؤال کنيم چه چيزی به«
برابرى مطلق زن  "«دهد:  ب میبخشد؟ او بدون وقفه جوا» می سلبی

هيچ تبعيضى را قبول نميکنم! هيچ ... و مرد، بدون هيچ ارفاقى"،
فقرى  اسالمى را قبول نميکنم! هيچ حجابى را قبول نميکنم و هيچ

گونه شعارها توضيح نيست که طرح ايننيازی به».  را قبول نميکنم!
تخابات  هنگام اندر کشورهای اروپای غربی و آمريکای شمالی به 

ها برداشته امر رايجی است؛ و هرگز هم گامی درجهت تحقق آن
که ضامن تحقق چنين شعارهايی حضور شود. دانسته استنمی 

کش در امر های کارگر و زحمتثر تودهی و مؤيافتهفعال، سازمان
ی طبقاتی است که منصور حکمت کار انقالبی در اين راستا مبارزه

»،  کارمندها»، «بقالها ديگرسو، وقتی « داند. ازرا دور باطل می
شوند، آن می گنجانده» در يک مجموعه کارگران» و «مهندسها«

ی اجرايی و  به ؛ و صرفاً جن ناگزير فاقد بار طبقاتی استمجموعه به
ی کسی که چنين ديدگاه و  نظر از انگيزهضدحکومتی دارد. صرف

ی طبقاتی،  مبارزهبه نگاه اين نوع کند، اما ای را مطرح می شيوه
  ست.اچنجی ـ رژيمخواسته يا ناخواسته ضمن بورژوايی بودن ـ

گيرى اندازهمن به جاى شعارهاى اثباتى و تحليلهاى اثباتى و  «  ــ
، رهبران متعدد و سرشناس را پيشنهاد بندى سوسياليسمو بودجه
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را  نيروى نظامى قوىميکنم. به جاى شعارهاى چه بايد بکنيم، 
د ميکنم، به جاى خيلى کارهاى ديگر راديوى قوى و چند پيشنها

ساعته را پيشنهاد ميکنم. تلويزيون را پيشنهاد ميکنم. شهرت هر چه 
يد مردم مقايسه کنند. مردم بيشتر حزب را پيشنهاد ميکنم. بگذار

جاکه اغلب قريب از آن .»مقايسه کنند اينها ميتوانند حکومت کنند
 )بساچه(واداران ديروز و امروز و مطلق اعضا، کادرها و هبه 

دست نخواهند گرفت و های سياسی تفنگ به گونه جريان فردای اين
ايجاد  ازرو، ازاينايران نخواهند رفت؛ ی نظامی به برای مبارزه

و  ی يک بلوف برانگيزانندهمثابه » به نيروى نظامى قوى« يک 
حرف اصلی منصور حکمت: رسيم بهتا ب  گذريممی کنندهتهييج 

»،  راديوى قوى و چند ساعته»، «رهبران متعدد و سرشناس«
نظر از »!! صرف شهرت هر چه بيشتر حزب» و «تلويزيون «

که همواره رازآميز  »هانهادپيش گونه «ی اين تأمين هزينه مشکل 
يک از  شوند؛ اما هيچ ها حواله میحزبی کمک همخواهد ماند و به 

در راستای   ويا تدارک ی حرکتدهندهنشان »ها نهادپيش « اين 
ی آن کار انقالبی انقالب سوسياليستی و سوسياليسم نيست، که الزمه

، نه های مردم استيابی طبقاتی و کمونيستی تودهدرجهت سازمان
  »!؟ رهبران متعدد و سرشناس«زاماً ال

به ما ميگويند  ...زنگ ميزنند و [حزب] مردم به راديو« ــ
  !!!»طرفدار شما هستند نصف مردمراست ميگوئيد 

بخاطر همين است مردم ميگويند اين راديو انترناسيونال  « ــ
مقامى ميگويند اين چه بساطى است راه  عالى حرف ميزند. به قائم

خاتمى ميخواستيد داشته باشيد، بود.  -اگر يک راديو پرو  ايد؟انداخته 
خاتمى که هست، شما لطفا از سرنگونى حرف -پروروزنامه 

  ! !! »بزنيد 
  [اثباتی]   و حرکت کردن    اثباتى    ...گيرىمن ميگويم جهت  «..  ــ
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اى که جامعه دارد حرکت سلبى را تجربه ميکند، به قيمت  در دوره 
  .»ستى تمام ميشودحاشيه نشين شدن جنبش کموني

کنم، منفعتش من چه جورى کسى را با سوسياليسم مجاب « ــ
اقتضا نميکند! حاال اگر امروز هم گفت آرى، فردا ميزند زيرش،  

نتيجه   .»ولى با موج "نه" گفتن به جمهورى اسالمى ميخواهد بيايد 
تقليد از جمهوری »، به "نه"» و گفت «زيرشکه اگر فردا زد «اين 

دار آويحته شود و بدون محاکمه به ار ديوار گذاشته می اسالمی، کن
  !؟شودمی

  
  

 *****  
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  خمينی، طالبان و فرانکوآموزش از 
 اکتبر انقالب ی ازجعلتصويردر 

» جنبش سلبی و اثباتی « توضيح و تبيينمنصور حکمت در 
 به نظر من اشتباه است اگر حزب کمونيست کارگرى  «...نويسد:  می

در شرايط  ]!!آورد جمهوری اسالمی استزعم او يگانه همبه  که[
يعنی: وضعيتی که سرنگونی  [  در اين بزنگاهفعلى و درست 

"جمهورى اسالمى  جای][به ،]الوقوع استجمهوری اسالم قريب
نه"!، تبعيض نه!، اسالم نه!، حجاب نه!، بيايد بگويد که ما ميآئيم  

اصطالح اثباتی  کالً شعار به  و  »،ساعت کار را برقرار ميکنيم  ٣٧و  
يکى در اينترنت سؤال کرده بود  ...« گويد:او در ادامه می بدهد.

شما عدد بدهيد و بگوئيد خرج حکومت شما چقدر است؟ عدد 
مگر خمينى به شما عدد داده بود؟ مگر فرانکو در اسپانيا نميدهم! 

آمدند و ؟  به کسى عدد داده بود؟ اين شيخهاى طالبان عدد داده بودند
اينقدر َمعرفه بودند ميخواهند چکار کنند.    زدند و گرفتند و بعد گفتند

اند. حتى االن از آسمان ميآيند و  که مردم نگويند اينها از آسمان آمده
ی تأکيدها در سراسر اين نوشته از من [همه»مدعى رهبرى ميشوند

  .است]
 که سؤالاين و  »کارساعت  37«ی مسئله طرح کهمنهای اين 

، کاريکاتوريک   » از اساس؟استبگوئيد خرج حکومت شما چقدر  «
بسيار جدی و قابل ی است؛ اما مسئله بازانه و فريبندهشامورتی 

شيخهاى  »، «فرانکو« ازتوان چگونه میکه بررسی اين است
شايد   ؟آموختدر راستای انقالب سوسياليستی    »خمينی «و    »طالبان
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انقالب اکتبر هم حکمت بهب جنايکی از منصوريون بگويد که 
تر درس گرفته است! گرچه چند سطر پايين هم  اشاره کرده و از آن  

نشان خواهم داد که تصوير حکمت از انقالب اکتبر و رهبری 
انگيز و حتی جادويی  چه شگفتآنها جعلی است؛ اما بلشويک 

»، فرانکونمايد، آموزش در امر انقالب سوسياليستی از «می
رويدادهای اکتبر  حال ازدر عين » وينیخم« »،البانشيخهاى ط«
  !؟هاسترهبری بلشويک به 

ی چرايی و چگونگی درباره مختصر و مفيد ،کمی باالتر
اصطالح و ثابت کردم که بحث به قدرت رسيدن خمينی نوشتمبه 

جا در اين  .ای بيش نيستجنبش سلبی در مورد خمينی از اساس ياوه
اشاراتی هم نويسم تا فرانکو و طلبان می رد ای در مونيز چند جمله 

بر داشته باشيم و نتيجه بگيريم تاصطالح سلبی انقالب اکی به جنبهبه 
ی بعضی  ـ نشانه فرانکو و خمينی، اوالً آموزش از طالبان و که 
ً   ،کسب قدرت سياسی استها در شکل  سويیهم  عملیی  ـ جنبه و دوما

طالبان و   چهی جز آنورت نظری تنها درص اين آموزِش  و پيامد
نيروهای ماروای مادی باشد که تواند میفرانکو و خمينی کردند، 

   گری کنند!؟های مردم دخالتنفع تودهبه و ناشناخته  
ارتِش   و ميانی رتبه الیعها و افسران با کمک ژنرال فرانکو

و منهای  ،کودتا زدگون اسپانيا دست بهلحاظ ايدئولوژيک ناهمبه 
 برای که ارسال اسلحه و آذوقه ی استالينهای پشت پردهزدوبند

سوی  ای ازتشکيل کميته چنين همو  ،قطع کردرا ها آنارشيست
ها ی ملل برای ايجاد ممانعت از ورود انترناسيوناليست جامعه

ی نظامِی آلمان هيتلری جانبه حال بدون کمک همهدرعين  ؛اسپانيا به 
توانست در مقابل نمی نيز نی ليوی موسايتاليای تحت سلطه و 

های آلمان و ايتاليا  کمک آمارِ  دوام بياورد.نيروهای انقالبی 
فرانکو بالفاصله پس از  گوياست:بسيار فرانکو در اين زمينه به 
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، از هيتلر و خود از آفريقاکودتا و فراخواندن نيروهای وفادار به
 اروکوندد. ارتش آلمان لژيون موسولينی درخواست کمک کر

Legion Codor    ترتيب،  بدين تشکيل داد.    1936را در همان سال
هواپيما در اختيار نيروهای   92ی جنگ شدند و  هزار نفر روانه  35

موسولينی نيروی    ناميدند.گرا میکه خودرا ملیقرار گرفت  و  فرانک
فروند   12او  های  کمک  تری در اختيار فرانکو قرار داد.زمينی بيش 

هزار  75و فروند هواپيمای شکاری،  27ن، افکهواپيمای بمب 
ير از غکه بهی جالب اين است. نکتهبود سرباز و افسر و مانند آن

لحاظ هزار نيرو، به  12جز ارسال به آلمان و ايتاليا، پرتقال هم 
ی کار برد تا فرانکو و همهنهايت تالش خودرا بهنيز سازوبرگ 

[!!!] خودرا »سلبی شعار« نيروهای مرتجع و ضدکمونيستْ ديگر 
ی تجربه حاصل اين  بنشانند.  ذهن آقای منصور حکمتکرسیِ به 
  هزار کشته بود. 500تا   400 »سلبی «

تر شدن اين نوشته، در مورد طوالنی از منظور جلوگيری به 
اين  اقتصادی ـ مناسبات اجتماعی :کهبگويم بايد  واراشاره  طالبان

شدت از سوی ارتش و  ت؛ به عمدتاً عشيرتی اس کارجنايت  جماعتِ 
های پليسی  زيرنظر سازمان کهاستخبارات پاکستان 

لحاظ مالی و  به  و شوند؛حمايت می  کند،عمل می آمريکايیـاروپايی 
نصيب  بی ها نشينهای عربستان و شيخ از کمکنيز ايدئولوژيک 

  . اندنبوده
 *****  

بريدن  ی برایدترفن یمثابه به» جنش سلبی و اثباتیی «مقوله
ديگ درهم در  آمدن  برای فرود  که    ایپُرافاده  يسمِ مارکسی  تهساز پو
آموزش از بر  ، عالوهبود«ابداع» شده  پس از قيام بهمن    چپِ   جوِش 

 انقالب اکتبر و تصوير مجعولِ از خمينی و طلبان و فرانکو، 
رسد، قدرت سياسی نمیدستش به راگآموزد تا مینيز  هاک بلشوي
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  در همين رابطه  خيل در اين مورد محروم نکرده باشد.خودرا از ت
ها ی انقالب اکتبر و بلشويک منصور حکمت درباره است که

به نظر من بلشويکها هيچ چيز اثباتى نگفتند جز اينکه نويسد: «می
استند، بلشويکها گفتند آن جنگ را ختم ميکنند. مردم جنگ را نميخو

نميخواهيم، تازه او از قبل رفته را ختم ميکنيم. مردم گفتند تزار هم 
بود. مردم ميخواستند جنگ را ختم کنند، گفتند يک نيروى ضد 

ی بارهدر». جنگ در جامعه هست و آنهم اينها، بلشويکها، هستند
  :کهقول بايد گفتاين نقل 

جنگ يا  ی قوِل پايان دادن به واسطهبه ها نه بلشويک  ـاوالً 
ه کارگران، سربازان و دهقانان (ک و تزاريسم برچيدن بساط تزار

ی ارتباط با  واسطهبه ، بلکه )ه بودندجمع کردقبالً بساطش را 
ويژه ارتباط ارگانيک با شوراهای  طورکلی (و به شوراها به

قالب اکتبر  ان   ،شوراها»ی قدرت بهچنين شعار «همهکارگری) و هم
 تحقق  تدارک ديدند و  با بار سوسياليستی  ای چند ماههطی پروسهرا  

اثباتی  و شعار مثل هرسخن اثباتی را (که اين شعار لنين . بخشيدند
در   ،آوريل 16در شامگاه ست) هم هسلبی  حال،درعين  یْ ديگر

آهن فنالند، در حضور دوستان و نزديکان خود مطرح ايستگاه راه
آيش شوراهای پتروگراد دوباره در هم، و فردای همان روز نيز  کرد

ی وظايف  آوريل هم تحت عنوان «درباره  20  و در  ،مطرح ساخت
. اين يدچاپ رسپرولتاريا در انقالب کنونی» در روزنامه پراودا به 

  .شد«تزهای آوريل» معروف بهبعدها  سخنرانی مکتوبْ 
در ای قيام تودهتوسط  ی تزار (کهرسميت يافتن سرنگون ـ ًدوما

که توسط ها، بلنه توسط بلشويک انجام شده بود)،  1917فوريه 
   انجام شد.،  )درآن نفوذ زيادی داشتندها  که منشويک(حکومت موقت

 ً غير از  اکتبر، بهی تدارک انقالب ماهه 6ی فاصله ـسوما
ی قدرت «همهشعار براساس  طبقاتی و انقالبی دهیسازمان
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سلبِی ديگر (يعنی:  ـ اثباتی شعارِ دو عمدتاً حول محور ، شوراها»به 
ها برای دهقانان») انجام د» و «تمام زمين جنگ خاتمه دهي«به 

  گرفت.
 ً و نخواهد   رده باشدکهرجوانی که اندکی مطالعه و فکر   ـ چهارما

معنِی (به سلبتواند بفهمد که سادگی می، به سفسطه بزندست بهد
معنی (به  ايجابی ـحالدرعين ی ـدر واقعيت مادی هست«نفی»)، 

، نفی يت هستیدر واقعت. ) اسیو وجوب  ی، ضرورامیلزا،  یتثبيت 
تثبيِت پديده يا  ايجاب و با ـحالدرعينـهرپديده و نسبتی و سلِب 

ی همان کننده هاِی نفیدر همان راستا و براساس بنيان   نسبت ديگری
برای مثال، سرنگونی يک دولت  . همراه است نسبت و پديده

معنی استقراِر ايجابی يک دستگاه سياسی بالفاصله به مفروضْ 
ديگری (اعم از انقالبی يا ارتجاعی) برای حاکميت و مديريت کالن 

که: ای خاص است. مثال ديگر اينزاويه منافع طبقه  اجتماعی از
اب و اثبات جمعنی ايحال به سلب و نفی مناسبات فئودالی درعين 

طور معمول بورژوايی است؛ ويا نفِی مناسبات ديگری است که به 
که با ی تنها درصورتی ممکن استانقالبی مناسبات بورژواي

گيری جهتای مندانه طور ارادهين شود که بهزگمناسباتی جای 
بدون اثبات، درست مثل  سلبِ  هرروی،به .داشته باشدسوسياليستی 

؛ و قصد صراحتاً سخنی ياوه و سراسر چرند است  ،بدون سلب  اثباتِ 
 آليستی ايدهـمکانيکی سازی  ی منصور حکمت از اين مقولهبيان نشده

ر خيلى موارد د  بقول معروف«گويد:  میفرافکنانه  که  رغم اين علی (
قدرت سياسی  بگويد کهاين است »)، در سلب، اثباتى نهفته است

مندی زندگی و ارادهی ديگر چيزها (وازجمله چيز است و همههمه
 ی چيزکش) تنها در خدمت قدرت سياسی  های کارگر و زحمتتوده

  .بودارزش خواهند دارای و  ندآيحساب میبه 
  و در عمل مثل  د  ــه احساس پيامبری دارن ــرادی کــی آن افهمه
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شوند، ديکتاتور و مستبد تبديل می خمينی و طالبان و فرانکو به
که منصور حکمت تصورشان از قدرت سياسی همين تصوری است 

بری  که تنها با احساس پيامکند. چرا؟ برای اينصراحت بيانش نمی به 
  » ايجابی « حالدرعينسخن گفت که  »سلبی«توان از است که می

ای جز زند، چارهچنين «ابداعاتی» می نباشد؛ و آن کسی که دست به
اش را بشکند و با مخالفان  اين ندارد که دندان مخالفان نظری 

اند که ی آن کسانی کردههمان کاری را بکند که همه هماش ی عمل
  .آيندو می ار آمدهتوهم پيامبری گرفتبه 

ی از جنبه اش ی تصويرپردازی منصور حکمت در ادامه
بر خالف تصور گويد: «اصطالح سلبی انقالب اکتبر میبه 

شان دمکراتها، بلشويکها در روسيه مردم را قانع نکردند، يک عده
رفتند و حکومت را گرفتند و اعالم کردند حاال حکومت در دست 

آئيد پشت اين قضيه که جنگ را الخره مىگوئيد؟ باماست، چه مى
يم کنيم يا خير؟ تصميمت را بگير، برو ختم کنيم و نان را تقس

خواهيم با شما گفتند نه، نمىتصميمت را بگير. مطمئنا اگر مردم مى
 ».بيائيم، شخصا فکر ميکنم که بلشويکها حکومت را تحويل ميدادند

 لشک کوالکوفسکیکه همان حرفی است اين حرف با کمی تعارفْ 
ی های اصلی در مارکسيسم» (ترجمهجلدی «جريان 3در کتاب 

گويد. تفاوت تنها در اين  ها میی بلشويک عباس ميالنی) درباره
گويد که طوری (يعنی: ديمی) می که منصور حکمت هميناست

خواهيم با شما بيائيم، شخصا  گفتند نه، نمى مطمئنا اگر مردم مى«
چه در ». آن تحويل ميدادند ويکها حکومت رافکر ميکنم که بلش

ترين استفاده » بگويم، اين است که بيشمردمی «بايد درباره جا اين 
هايی از جمعيت را که کنند تا آن بخش میرا بورژواها  از اين کلمه 

های توانند در راستای ضرورتطبقاتی میـکيفی لحاظ به 
، در مقابل آن نندو حرکت ک ازمان بيابندستاريخی ـاجتماعی 
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هايی از جمعيت قرار دهند که درعمل عامل تثبيت وضعيت  بخش 
  موجودند.

درصد جمعيت روسيه آن روزگار دهقان و موژيک   80بيش از  
کردند که اين جمعيت را تحت قصد می هابودند، و اگر بلشويک 

های » کنند که دارای افققانعانقالبی «آن  پذيرش  » به مردمعنوان «
تاريخی زده بودند   يک حماقت بزرگبود، دست بهنيز  ستی  سوسيالي

ی ارتجاع فئودالی بسا سيطرهها ميليون قربانی و چهکه تاوان آن ده
  هيچ انقالبیْ   !بود. نهو نيمه فئودالی برای چندين دهه برتمامی اروپا  

اسبات  ی منواسطه» کردن آن جمعيتی که بهقانعبا «
های اجتماعی و انقالبی قابل ضرورتشان در ماجتماعی ـتوليدی 

ها نيز (بسيار فراتر سرانجام نخواهد رسيد؛ و بلشويک ايستند، به می
)، با کمک اشگیگله» در شکل تودهمردم« » کردنقانعاز «

شوراهای کارگری در پتروگراد و مسکو قيام انقالبی اکتبر را 
ر و قحطی سازمان دادند و توانستند جنگ داخلی را در عسرت و فق

پيروزی برسانند.  که در واقع جنگی برعليه ارتجاع جهانی بود، به 
تصويرپردازی  ه گرفت که جتوان نتيترتيب است که می بدين 

واقعی اکتبر (آگاهانه يا غيرآگاهانه)  منصور حکمت از انقالب
  .نيست
  
 

*****  
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  ای حقايق از البالیپاره
  عمدیـتوهمی هایگويیبغرنج

ی شأن نزول مقولهاشاراتی به هم کمی باالتر طور که همان
گونه مغلطه  بحثِ م، قصد از طرح اين  » داشتجنبش سلبی و اثباتی«
بر عالوهـ اشبغرنج [با پيچيدگی مفهوم اشتباه نشود] که بغرنجی و

تهييج و  ايجاد رسد، نظر می به هم عمدی ـ سریو گيج  توهم
ماندن درهايی بود که باوجود باقیگی در ميان اعضا و کابرانگيخت

کسانی  در حزب کمونيست کارگری و شرکت در لشگرکشی عليه 
اده بودند، اما با سؤاالت و مسائل که از حضور در حزب استعفا د

پاسخی مواجه بودند. منصور حکمت در اين سخنرانی گنگ و بی
 وقايع وبه  ْبدون نوشته و مقدمهاش) با طرح ی هميشگیشيوه(به 

هايی  خاصهکند که دارای اشاره می یگون بسيارهای ناهم نسبت
قابل  » سلبی« امربه  فراتحقيقاتیْ و  يدارشناسانه دهستند که با نگاه پ

  .ندتعبير 
» سلبداند که «طور حسی میجاکه منصور حکمت بهاز آن

انقالبی   موقعيتبرای القای  رو،  » است؛ از اينايجابحال «درعين 
و  انگيز چنين القای اين امر خيالود و همشنودگان خبه 

که  بورژوايی،های ريز و درشت خردهطلبی ی جاهکنندهتحريک 
اطالع ی همين چند ده نفر آدم بیعهدهؤليت رهبری اين انقالب بهمس

نامند، که خود را حزب کمونيست کارگری میخيالی استو خوش
کشد، نوسان ر می» ديواايجابی» و امر «سلبی کرات بين امر «به 

او القا کند اش بهدهنرود تا با گيج کردن شنوکند و باال و پايين میمی
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در جمهوری اسالمی   »سلب«» هستيم؛ و  سلبی ی امر «نمايندهکه ما  
   دهد.سرنگونی و انقالب معنی می  هازمان یدر همه

اين   شدر پردازش نظراتهای منصور حکمت يکی از ويژگی 
بين  های خودْ رفتنها و باال و پايين ر کشيدن ضمن ديواکه است 
بيان  که  ويد  گمینيز  ، نکات مبهم و دوپهلويی را  هاها و پروسه نسبت

خواهد بود. در آفرين و مشکلها دردسرساز ابهام آن بیصريح و 
يابی طبقاتی و تبادل سازمان ی در پروسهاو ديوارکشی به  ادامه

  نسبتاً ی  نکته  دوبا نقِل    تا  هم داشتهای کمونيستی اشاراتی خواآموزه
بندم تا  بدفتر اين بخش از نوشته را  مبهمْ کامالً ی نکته  کيمبهم و 

  .يندازيم» بسناريوی سياه و سفيدی «مقولهنگاهی به 
گذارتر و منصور حکمت در توضيح هرچه تأثير

دوره » بين «جنبش سلبی و اثباتی«ابداعِی ی تر مقولهبرانگيزاننده 
بل  » انقالبی ديواری غيرقادوره بعدِ » و «دوره قبل» با «بیانقال

ی حزب کمونيست تنها از عهده  عبور از آنْ که کشد عبوری می 
  آيد: کارگری برمی

از اساس با دوره قبل و با دوره بعد به نظر من دوره انقالبى «
است. دوره انقالبى، دوره انقالبى است، همانطوری  خود متفاوت
جنگ فرق دارد. چون در مانوور، براى مثال، عنصر که مانوور با  

ندارد ولى در جنگ وجود دارد. جنگ، مانوورى نيست    ترس وجود
که بطور غيرواقعى انجام ميشود. جنگ يک پديده جديدى است. هر 
چقدر شما مانوور داشته باشيد جنگ يک پديده جديد است و 

ک تير با ماده  قانونمندى خودش را دارد. در مانوور وقتى ببينند ي 
ئيس صف پاشيده  قرمز رنگى شليک شده است و روى پاى افسر ر

است، همه فرار نميکنند بلکه او را ميبرند مداوا ميکنند. در جنگ 
  ».داگر فرمانده تير بخورد همه فرار ميکنن
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و ازجمله  ی طبقاتیکه مراحل مختلف مبارزهاين درست است
از انقالب تفاوت   »دوره بعد« با» يا با دوره قبل ...دوره انقالبى«

ای ی پروسهمثابه به ـ  هرنسبتیو تکامل که حرکت چنان ، همدارند
؛ اما را برپيشانی دارددر مراحل مختلف نشان تفاوت  ـواحد

نمايش  » واز اساسها با استفاده از عبارت «توصيف اين تفاوت
چيزی جز » جنگ» نظامی و «مانوورمقايسه بين « اين تفاوت با

در ی واحد نيست. پروسه ديوار کشيدن بين مراحل مختلف تکامل
» مورد نظر خود بين تفاوتمثالی که منصور حکمت برای بيان « 

کشد، دو عنصر » از انقالب پيش می دوره قبل» و «دوره انقالبى «
ی انقالبی  » در دورهترس کننده وجود دارد: يکی، وجود «تعيين 

فرار  »؛ و ديگری،وجود ندارد«ی ماقبل انقالب است که در دوره
هنگام تير خوردن فرمانده در جنگ است که چنين چيزی » به همه«

   شود.در مانور واقع نمی
ی گرايانه ی مکانيکی و ماورائيتنظر از مقايسهاما صرف

تير خوردن  لْ ای قابل توجه در اين مث»، نکته انقالب» و «جنگ «
» فرمانده« یا کننده» همگانی است که القفرار» و «فرمانده«

ها هم هميشه چيز است. نه! حتی در جنگچيز و سربازان هيچهمه
» کنند. فرار» همه «فرماندهچنين نبوده است که با تير خودرا «

)،  1870برای مثال، در جنگ سدان (بين آلمان و فرانسه در سال 
فرانسه شکست خورد و ناپلئون سوم تسليم نيروهای آلمانی شد؛ و 

همراه داشت، ها را بهشغال پاريس توسط آلمانی که ا ،تسليمهمين 
های دترين نبريکی از حماسیی شعلهای تبديل شد که جرقهبه 

نبردی که  .ساختور شعله ای (يعنی: کمون پاريس) را توده
ی ارتش خوردهکاری ارتش آلمان و بقايای شکستبالفاصله هم

  نبال داشت.دفرانسه را در مقابله با کموناردها به 
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که ها اين استگونه ديوار کشيدنيکی از فوايد[!؟] اين 
دهد تا ذهن و تصورات خودرا که ديوارکش فرصت میبه 
گزين واقعيت عينی ی اميال اوست، جایکنندههرصورت بيانبه 

چه منصور حکمت آن ديگران نيز القا و تحميل کند.کرده و به
تواند نمی   از انقالب  »ا دوره قبلب  ...دوره انقالبىی تفاوت «درباره

ـ جهش کيفی برخاسته از تغييراِت کمی و خواهد ببينند، اوالً ويا نمی 
ای خاص ی طبقاتی است که در حد مطلوِب جامعهتدريجی مبارزه

يابی طبقاتی و کمونيستی تدارک سازمان و مشروط به  ،شودواقع می
ً  .کش استهای کارگر و زحمتتوده يابی ارک سازمانتدـ و دوما

قلکی  همانند کش های کارگر و زحمتطبقاتی و کمونيستی توده 
مقدار شود تا بهانداز  در آن پسره  ذره  ذنيست که کار کمونيستی را  

يابی  ی کنِش انقالبی برسد؛ نه! تدارک سازمانالزم برای هزينه
کشان ی ذاتی کارگران و زحمتهمان مبارزهطبقاتی و کمونيستی 

بهتر  شود،تسريع می ی طبقاتیْ دانش مبارزه ه در ترکيب با کاست
کند، و تری پيدا می ی بيش عميق و گستره يابد وسازمان می 

تر هگرانتر و دخالتطبقاتِی آگاهانه   و قيام  ل مهياِی عصيان حادرعين 
تر و ، و موجبات حضور فعالشودهای کار و زحمت میتوده

کند که تر میدر شرايطی فراهم های فرودست راتر تودهگسترده
  شود.اصطالحاً موقعيت پساانقالبی ناميده می

با چنين   يشهاها و سخنرانی در نوشته  اما ديدگاه منصور حکمت
، و يابدمی جريان آلوده که گاه آرام و گاه شتابای آگاهانه ی پروسه

در اغلب مواقع با زندان و شکنجه و حتی اعدام همراه است، در 
از  »دوره بعد» با «دوره انقالبى«. او ديوار بين قرار دارد تناقض

جا اينکند که در  بنا می   عبور  انقالب را در ذهن خود چنان غيرقابل
به نظر من  گويد: «هايش) می ها و نوشتههم (مانند ديگر سخنرانی

شان. طبقه مردم بعد از اينکه رژيم را ساقط کردند ميروند خانه 
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واهد در صحنه بماند و کارهاى ديگرى را  کارگر ممکن است بخ
انجام بدهد، اما به نظر من خصلت عمومى جنبش با سرنگونى تمام 

  »!؟ ميشود
(اعم از کارگر و  های مردمی تودهب، وظيفه ترتيبدين 

حزب تابع در مقابل آقای منصور حکمت و    کش و فرودست)زحمت
فسير او جمهوری اسالمی نه بگويند، طبق تبه کهاو اين است

مورد نظر  سلبيت» عمل کنند، کشته شوند و پس از تحقق سلبی «
رژيم سياسی فعالً مستقر   خانه بروند تا او و حزبشْ جناب حکمت به

ی سوسيال دمکراسی (يا چِپ) ساله  120را عوض کنند و آرزوی 
که رؤيايی قدرت رساندن بورژوازی «خوب» (ايرانی را در به 

 ) متحقق کنند. ع بورژوازی غرب استنفبرگرفته از سوئد و به
مانده های باقیگروهاغلب پاره ل موجودْ الحاگرچه در وضعيت فی

از حزب کمونيست کارگری (اعم از موافقين يا مخالفين منصور  
جمهوری اسالمی در های فشار بهحکمت) چيزی بيش از گروه

چيِز  چنج آيا رژيمراستای منافع بورژوازی غرب نيستند؛ اما 
  ؟کندوريزه میئتکه منصور حکمت آن استجز  یيگرد

از خاستگاه و پايگاه طبقاتی منصور حکمت و نظر صرف 
نظر ، و نيز صرف (که اساساً غيرکارگری است)  اعوان و انصار او 

ً سياسی و ضدرژيمی اش که در عمل چيزی جز از ديدگاِه صرفا
اما  چنج) نيست؛ کاری برای عوض کردن رژيم (يعنی: رژيم راه

يک از شنوگان هيچکه  بيانات او در مجامع حزبی حاکی از اين است
ی عملی، نه تنها هيچ  نظر از تجربهويا خوانندگان نظراتش، صرف 

يابی  های انقالبی با کارگران و سازمانتصوری از تبادل آموزه 
که موجود منفردی است طبقاتی ندارند، بلکه تصورشان از کارگرْ 

آموز بودن اوست، و بدون دستروط به اش مشکنش اجتماعی 
قام آموزگار و رهبر در مقابل او قرار بگيرند و  که در مکسانی 
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شوند، از هرگونه کنش طبقاتی و   دارعهدهرا  اشآموزیدست
  .استاجتماعی تهی 

آورم، » میحزب و قدرت سياسیقولی که ذيالً از «در نقل
» با دوره قبل ..البى دوره انق«با ديوار کشيدن بين  منصور حکمت
شود، تصويری  ارائه می شی کاريکاتوريک يپواز انقالب که 

ضرورت شدت زمخت از فريبانه و به لوحانه، عوامالعاده سادهفوق
کمونيستی  ـهای انقالبی يابی طبقاتی و تبادل آموزهتدارک سازمان 

  دهد:ارائه می 
ر شده يک نکته ديگر که ظاهرا و گويا از تئورى به ما صاد«

گيرى سياسى مثل پروسه کاشتن يک روسه قدرتاين است که پ
درخت است، به اين معنى: کمونيستها شروع ميکنند به کار در ميان  
طبقه کارگر، تبليغ، ترويج، سازماندهى ميکنند و در طبقه نفوذ 
ميکنند. طبقه را به تدريج سازمان ميدهند. عناصر و محافل درون 

ت و نفوذ افزايش پيدا  قدم به قدم اين قدرطبقه کمونيست ميشوند. 
ميکند. قدرت آکسيونى پيدا ميکنند. قدرت تظاهرات پيدا ميکنند و 
در طول اين پروسه رابطه حزب و طبقه چنان تحکيم ميشود که 
حزب ميتواند طبقه کارگر را به قيام بکشد و انقالب را سازمان دهد 

ى از کار و قدرت را بگيرد. اين تئورى چپ و تصور عموم
 ». استکمونيستى 

اما من ميخواهم اينجا يک سئوال کفرآلود ديگر مطرح بکنم: «
سال طول بکشد، و ما شروع کنيم به   ٢٠اگر اين پروسه بيش از 

  ٢٢و  ٢٠سازماندهى در ميان کارگران مثال کارگرانى که االن 
 ١٠ساله هستند و اينها را سازماندهى کنيم. در اين صورت بعد از 

ار ميشوند، تعدادى مريض ميشوند دسال يک عده از آنها بچه  ١٥تا  
و يک عده از آنها از کار سياسى کنار ميکشند. در آخر ميبينيم که 
بعد از اين سالها ما ظاهرا از يک طرف آدمها را کمونيست ميکنيم 
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گيرى و از طرف ديگر آنها بازنشسته ميشوند و از کار سياسى کناره
  ». دميکنن

ی و هم تجارب مبارزاتی  ديالکتيکـ ای ماترياليستیههم تحليل
ی تاريخی و  دهد که پيشينه سال گذشته نشان می   200کارگران طی  

ً تحت عنوان سنتی طبقاتی اجتماعی مبارزه های (که بعضا
يکی از عوامل شود) مبارزاتی و فکری از آن نام برده می

در هريک   تیی مبارزاآهنگ و شيوهی پتانسيل، ضربکننده تعيين 
کار «اعتراض نيروی  کتاب[در اين رابطه به   ست.  بوده  از کشورها

european-art/books/118-and-http://www.refaghat.org/index.php/literature-[ در اروپا»

protest-labour[  .[در کنار «که چنانبيان ديگر، همبه مراجعه کنيد
موروثی، برآمده کامل از شياطين ای اهريمنان معاصر، مجموعه

ی توليد، همراه با های منسوخ و کهنهتحرک شيوهاز حيات بی
»؛ آورندی مناسبات اجتماعی و سياسِی کهن برما فشار می زنجيره
ی های دهقانی) و نيز پيشينه های مبارزاتی (مانند شورشپيشينه 

دل ی تبای طبقاتی ويا سابقهيافتگی در امر مبارزهسازمان
های مبارزاتی قابل ی سنت مثابه ترقی و پيشرو (به های مانديشه 

  .انديابی طبقاتی و کمونيستی ی سازمانکنندهبازيافت) تسريع 
مگر پرسد «گرانه که میسفسطهبنابراين، در مقابل اين سؤال 

آموزش سوسياليستى، کمونيسم، سازمانيابى طبقه و رابطه حزب و 
»، بايد پاسخ داد: ؟ميشودگر منتقل طبقه، از نسلى به نسل دي

 که پای سرکوب خونين و بسيار گستردهالقاعده آری، مگر اينعلی 
، که از درميان باشدسياسی ملی و جهانی ـهای اقتصای ويا چرخش

تر و های مبارزاتی و فکری (گاهی کم امکان بازآفرينی اين سنت
تأثير ش کرد که نبايد فراموکاهد. با وجود اين، تر) می بعضاً بيش 

بُرد است،    خودیخودبهجاکه  آنفکری  های مبارزاتی و  مثبت پيشينه 
ی سرکوب و امثالهم تأثير بسيار  واسطهبه بسا چندانی ندارد و چه
ی ای ِعرق طبقاتی و انديشه ، وجود ذرهبنابراينناچيزی داشته باشد.  
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ای هجای پردازش تصوير کند که بهسوسياليستی حکم میـآرمانی 
ايران    ٥٠و    ٤٠بيائيم روى کارگران دهه  تمسخرآميز و زشت که «

 ٨٠و  ٧٠کار و فعاليت بکنيم و اميدوار باشيم با کارگران دهه 
های و انديشه   های مبارزاتیسنت ی  درباره»،  ايران به قدرت برسيم

  و  و روی بازآفرينیتحقيق کنيم ی کارگر طبقه  یمبارزهراهبر به
طور متمرکز ها به و گسترش آن  ی حاضرانه زم  انکشاِف متناسب با
کش آفرينش نوينی داشته  های کارگر و زحمتو مرتبط با توده

  . باشيم
گيرى سياسى مثل پروسه قدرتاين تصوير مکانيکی که «

جنگل  باوریْ »، از شدت ماورائيتپروسه کاشتن يک درخت است
کند می   پنهان» انتراعی  يک درختآن را پشت «رويش  و ديناميزم  

يابی طبقاتی و گيری هرشکل ممکنی از سازمانتا شايد بتواند شکل
سوسيال دمکرات که خودرا  هایجريان سوسياليستی غيروابسته به

نامند، جلوگيری کند. بورژوازی سوسياليست و کمونيست می
کند، اما الحال موجود را سرکوب میفی ی کارگریِ مبارزه
پُرافاده خودرا برای سرکوب  یدنمابورژواهای دانشمنخرده

محتمل فردا نيز  کارگریِ برآمده از مبارزات نهادهای کمونيستِی 
  .کنندآماده می
کارگرانى که االن   ...اگر ...«که سياه العاده فوق سناريوی اين 

سال  ١٥تا  ١٠بعد از  ..سازماندهى کنيم. ...ساله هستند ٢٢و  ٢٠
دى مريض ميشوند و يک عده دار ميشوند، تعدايک عده از آنها بچه 

در آخر ميبينيم که بعد از   [و] از آنها از کار سياسى کنار ميکشند.
اين سالها ما ظاهرا از يک طرف آدمها را کمونيست ميکنيم و از 

 گيرى طرف ديگر آنها بازنشسته ميشوند و از کار سياسى کناره
از  برخاسته سناريويی ترين فرِض ممکنْ بينانه در خوش ، »دميکنن

که   است  مطلق در امر مبارزات کارگری  اطالعیو بی  یگتجرببی 



 163 

ترکيب   نيز فيکاسيونپوشيده در چسیبورژوايی خردهبا حقارت 
يابی طبقاتی را حتی  امکان هرگونه سازمان سناريوشده است. اين 

 داری ی سرمايهی نظام بورژوايِی کشورهای پيشرفتهدر چارچوبه
  کند.کار میان در دو قرن گذشته هم 

،  بود » برای کارگران سرگرمی و هوبی کار سياسىاگر «
سالگی که منصور حکمت برای   35ميانگين    بسا خيلی زودتر ازچه
، آن را کنار [!؟]» تعيين کردهکار سياسى« ازشدن  »بازنشسته«

ی کارگران (نه هرکارگِر منفردی) جا که تودهآن؛ اما ازگذاشتندمی
يابی ای جز مبارزه برای دستچارهکار دليل فروش نيرویبه 
عنی: تا پايان عمر خود)  مزد واقعی ندارند، ذاتاً (يمزدی نزديک به به 

شوند تا در می  نوعی با صاحبان سرمايه درگير ناگزير به مبارزند و  
(که  تر و شديدتر بيش هرچه انباشت به ذاتی سرمايه  اثر گرايش
نشينند نخاک سياه نان به چمعنی کاهش دستمزدهاست)، ازجمله به

  روزانه تبديل شود.امری معمول و کشی بهکه نسل
ها آنکشان مفاهيمی را فرابگيرند که به کارگران و زحمتاگر 

طور ی وجودی خويش، به کمک کند تا ضمن فهم قانونمندی مبارزه
حقيقت مؤثرتری در مقابل صاحبان سرمايه و دولت بايستند و به 

که دست از ببرند، چگونه متصور استپی  نيز انسانی خود
و انکشاف عملی است،   های خود که برآمده از آموزش نظریدانسته 

»  کنار  ی طبقاتی][و مبارزه از کار سياسىدست بردارند و مثالً «
های بسيار ها، اگر در اثر سرکوبکشيدن »کنار«گونه اين  بکشند؟

ويژه پس ، به خونين و گسترده (همانند سرکوب جمهوری اسالمی
) نباشد، ناشی از تفاوت ويا حتی تنافر اهداف  1360خرداد  30از 
  ی کارگری است.يانات سياسی با زندگی و مبارزهجر

که کارگران و  های آقای حکمتبافی برخالف خيال 
[و   از کار سياسى«سالگی  35طور ميانگين در کشان بهزحمت
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شوند، اگر اين » می تهبازنشس«کشند و  » میکنار  ی طبقاتی]مبارزه
دست پيدا کنند که حقيقت عينی   یايهآموزهی کار و رنج به توده

نه  د، ناثبات برسانهای عملی بهخودرا در استدالل نظری و آزمون
تا   خويش طبقاتی ـ اجتماعی ی جزِء الينفکی از وجودِ مثابه به تنها 

هم زتوليد ، بلکه باخواهد بودها غيرقابل تفکيک پايان عمر از آن
سنت مبارزاتی  های کارگری و مبارزاتی بهو در آفرينش شوندمی
   گردند.بديل می ت نيز 

سوسيال انقالبی، برخالف باورهای ـانسانی ـحقيقت کمونيستی 
هر روز «ها ، اين نيست که کمونيستجناب حکمتدمکراتيک 

را در جامعه  [خود]ی... آرمانها و شعارها و اهداف و سياستها
ها آن ؛»بتواند تصوير خود را به جامعه ارائه دهدتا « کنند» پپم

از آن نفوذ براى کسب قدرت کنند تا «» نمینفوذدر طبقه «هرگز 
ها تر: اين کمونيستها مهمی اينو از همه ؛کنند »سياسى استفاده

ی کنند، بلکه مبارزه» میطبقه را براى انقالب آمادهنيستند که «
ی که زمينهاست کشهای زحمتتودهرگر و ی کاوجودی طبقه 
و   یتاريختحوالت ، ی طبقاتی های مبارزهمندی ندريافت قانو

هايی از جامعه فراهم را برای گروهاجتماعی ـ مناسبات توليدی 
ها در فضايی رفيقانه  سوی کارگران بروند و با آنکند که اگر بهمی

کمونيستی   حقيقتِ ند، به های خود اقدام کنتبادل دانسته بياميزند و به 
، و کنندرا پيدا می بودن شايستگی عنوان کمونيست  ،يابنددست می

ای را در راستای انقالب  دست در دست کارگران مبارزه
ً بايد کسب امتيارات سوسياليستی سازمان می دهند که مقدمتا

همراه داشته دموکراتيکی را از زاويه منافع و ديدگاه کارگری به 
و امکان گسترش   تر، زمينهايجاد گذرانی قابل تحملضمن  باشد که  

  انقالبی و کمونيستی را نيز فراهم کند.ـانديشه و مناسبات انسانی 
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ها همواره و هميشه کسب قدرت بيان ديگر، رسالت کمونيستبه 
و   نيست. کسب قدرت سياسی هنگامی انقالبی و کمونيستیسياسی 
در راستای لغو ژوازی را بور که بتوان ماشين دولتیاست  انسانی

ی نهادهای برخاسته از جانبهدرهم شکست و قدرت همهکار مزدی  
هرنهاد ممکن  يا ها وی طبقاتی (اعم از شوراها، انجمنمبارزه

  کمونيستی ـهای حزبی ديگری) را با استفاده از رهنمودها و مشاوره
ان  بتو شونده رساند. اين امری نيست که پيشاپيشاستقراری نفی به 

 ...بخشى از حزب که «.. کرد و گفت زمان وقوع آن را تعيين 
وظيفه دارد اين جنبش را در اين دو سال معين به يک پيروزى  

  »!!؟ سياسى و نظامى برساند
که  باشيد اگر قرار را پيشاپيش براين نگذاشته جنابان! عالی 

ر تچنجِ در جهت منافع بيش سرنگونی جمهوری اسالمی معادِل رژيم
خرابی  معنی خانه (که به  استاروپايی ـبورژوازی آمريکايی 

«مبارزات   برهای مردم خواهد بود)؛ پس، مقدمتاً بايد  ی تودهفزاينده
iran/350-in-ndex.php/political/workershttp://www.refaghat.org/i-[:  »دمکراتيک کارگر

socialism-iran-change-regime[  انترناسيوناليستی متمرکز   ناسباتو گسترش م
   رفيقانه دردیِ ی آن همای که مضمون عمدهشد، و در تبادالت رفيقانه 

گيری نهادهايی را کاشت که کارگری، انقالبی  ی شکلاست، تخمه
آلودگی و کمونيستی باشند. اين روندی نسبتاً طوالنی است و شتاب

  تر خواهد کرد.تر و دردناک بورژوايی اين روند را طوالنی خرده
  

بسا مردم تحت استثمار و ستم ايران و چه امروز حقيقت
  که:اين است ی جهانیهايی از جامعهبخش 

تحقير در تمام شئون و مناسبات برای مردمی که به«
شرافتمندان   ؛تر بودشريف  نبايد برتر و  ،انداجتماعی تن داده 
 .افزايندهای چنين مردمانی را میتنها بار حقارت
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حرکات اجتماعی خطا برای مردمی که در تمام 
پندآموزان تنها   ؛گر بودکارانی نصيحتنبايد درست  ،اندکرده 
  .افزايندعد خطای چنين مردمی میبر بُ 

برای مردمی چنين فروکوفته و درمانده نبايد دلسوز 
ترحم و دلسوزی تنها حسی است  ؛بود يا برآنان ترحم کرد

  .ی که از تنفر هم ساخته نيستکشد، کارکه حتی عشق را می 
  .دردی استهم   ،انسانی است  چه در برابر اين مردمْ آن

دردی است که دو انسان برابر، با دردی مشترک م در ه
  .ايستنددر کنار هم می ،دار يکديگر باشندکه وام آنبی

دردی، چه اشرافيت شرف در هر حسی غير از هم 
کرانه و يا ترحم، فگری، يا تمايزی روشنباشد، چه نصيحت

تصوير خدايی بهای نيمهای با چهره اند. پاره آدميان دو پاره 
 ،ی ديگر در فرودستنگرد که آن پاره موجودی می

ی مصلوب شدن که از انسانيت خود سلب شده آماده درحالی
  .بر صليب اشرافيت اوست

ی موجود اشرف، يا در م، تحقير شريفانهدر ترح
فرودست است يا  وار موجودِ بنده رنش و سپاس جستجوی کُ 

  .برتری خود بر ديگری استدر پی توهم باور به
درد، برای مردمی چنين بايد تنها دوست بود و هم 

شانه. چنين کسی اگر چه خود حقير پا و شانه بههمراه و هم 
تابد و اگر چه خطاکار برنمینيست حقارت ديگران را 

داند و می نيست در خطای ديگران نيز خود را سهيم 
  .پذيردرا می مسئوليت آن

آگاه است و  خودْ  دردِ کشد تنها بهکس که درد میآن
خود نيز هبلکه ب ،دردکند نه تنها بهدردی میکس که هم آن

  .آگاه است
سان آن  ،درد بودن چون گذر کردن از يک رود استهم 

ای گونهکه رود را از خويش بگذرانيم، گذشتن از يک کوه به
که راه وه را در خود درنورديم، پيمودن يک راه چونانکه ک

ها و بدانيم که، را در خود بپيماييم. چنين است وحدت جان
  .»جان دگريست، زنده بهدلیجان هر زنده 

  

 *****  
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  ی قابل تأملدو نکته
گويد » می حزب و قدرت سياسیسنخرانی «منصور حکمت در  

نوشتم: رابطه با  «  »،ى يا نه؟رابطه با آمريکا آردر برابر سؤاِل «
آمريکا با مخالفت ما روبرو نميشود. موضع مخالفت ما به عنوان  
يک جريان کمونيستى و سوسياليستى ضد اسالم با اينکه جريانات  

هاى ما پروبلماتيک اسالمى با آمريکا رابطه دارند يا نه، جزو 
 ». نيست

 » در توصيف بزرگی وجنبش سلبی و اثباتیاو در همين «
حتى به نظر من گويد: «قدرت حزب کمونيست کارگری می

اى که اينها از اسرائيل پول ميگيرند به نفع ماست. بگذاريد شايعه
بگويند! اسرائيل که نميآيد به يک محفل چهار نفره کمک کند، حتما 

در اين ديده است، البد برآورد کرده است که حزب  نفع خودش را
ت که ميشود بر آن سرمايه  کمونيست کارگرى يک نيروئى اس

گذارى کرد. بگذريد بگويند، واضح است که پاسخشان را ميدهيم، 
ولى اين ساده لوحها نميفهمند که حزب کمونيست کارگرى به عنوان  

دولتى نيست و يک نيروى سياسى از دولتى مثل اسرائيل، که هر 
افق اصال شبيه مثال اردن نيست، و بلکه بايد قبل از آن با آمريکا تو

کرده باشد که به چه نيروئى پول ميدهد، کرور کرور پول گرفته 
هاى مردم و در است. يک چنين تصويرى رفته است توى خانه 

نتيجه مردم ميگويند اينها ميتوانند بگيرند و نگهدارند و حتى ممکن 
اسرائيل و آمريکا به يک سازشى برسند که بتوانند خودشان است با  
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هاى اين تصوير رفته است توى خانه  را سر کار نگه دارند.
  »!!؟ مردم

هيچ شاهد و مدرکی که داِل بر پول گرفتن حزب کمونيست من  
و اصوالً با چنين    ؛کارگری از اسرائيل يا دولت ديگری باشد، ندارم

 مخالفت ماکه «مخالفم؛ اما اين م ه یاتهامات بدون سند و مدرک
، جزو ...با آمريکا ...[يعنی: حزب کمونيست کارگری]

طور »، در دنيای ديپلماسی بورژوايی به هاى ما نيستپروبلماتيک 
کند. از را بازی میو دست دوستی خود نقش چراغ سبز خودبه

ميگيرند اى که اينها از اسرائيل پول شايعهعبارت «طرف ديگر، 
اينها « بگويند که ای »، و مردم از پِس چنين شايعه به نفع ماست

گهدارند و حتى ممکن است با اسرائيل و آمريکا  ميتوانند بگيرند و ن
»، به يک سازشى برسند که بتوانند خودشان را سر کار نگه دارند

،  کنم)صرف نظر میکه از بيان آن ( های منفی بسيارمنهای جنبه 
داشتن رأی و بازوی  اختياراش فقط و فقط در ملیمعنای ع اما

هاست. اين از آندر سلب اختيار  کشْ های کارگر و زحمتتوده
بينی بورژوايی (در قدرت يا در خاصيت ايدئولوژيک و جهان

  «اپوزيسيون») است.
  
  

 *****  
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  » ناريوى سياه، سناريوى سفيدس«

  بحثى پيرامون روند وضاع
 سياسى در ايران

مباحث و  یفشردهاين بحث قول منتشرکنندگان مقاله، به بنا 
ر سمينار وسيع اوضاع دمنصور حکمت نکات مطرح شده توسط 

سياسى ايران است که با شرکت کليه اعضاى کميته مرکزى و 
برگزار ) 1374(فرودين  ٩٥جمعى از کادرهاى حزب در آوريل 

  .گرديد
های منصور حکمت در اين نوشته غلط  بينی ی پيش گرچه همه

ی زيادی ماليخوليايی  ندازه از آب درآمد و فضای نوشته نيز تاا
همين دليل ارزش چندانی برای نقد و بررسی ندارد؛ و به نمايد می

ی تفکر معرفی شيوهبرای ت و احکام آن ا اما نقل بعضی از عبار
سلبی يا  وارثان  (اعم از  ارثان سياسِی اوومنصور حکمت و 

  فايده نخواهد بود.بی ) اشايجابی 
ايران  که در درجه اول بهاين » بدون سناريوى سياهبحث «

که تتمه جان و دری «های دربه فجايعی نظير آدممربوط باشد، از 
از  » و نيز  اندفرار کرده  ...اند و از فاجعه زندگيشان را بدوش گرفته 

ها و تل اجساد انسانهاى بقتل رسيده يا انفجار توپها و خمپاره«
» ديده سى.ان.انکند که در «شروع می ای»شهرهاى ويران شده

ی نويسنده». کارى وانميدارد به[نيز] بينندگان را ؛ و «شوندمی
رواندا، سومالى، بار در «با مثال آوردن از وضعيت فاجعه مقاله

گيرد که می »، چنين نتيجهيوگسالوى، افغانستان، چچنى و غيره
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» است؛ و اگر جلوی آن گرفته دائمی اين وضعيت، نه موقت، که «
  افتد.احتمال بسيار قوی در ايران هم اتفاق می نشود، به

کند » می وضعيتی اطالق« به صور حکمت سناريوی سياه را  من
در آن صحبت نه بر سر تحول جامعه، بلکه بر سر تخريب که «

چهارچوب مدنى جامعه برخالف ميل و اراده مردم و در متن عجز 
ميتواند رخ اين اوضاع در ايران هم ». «و استيصال عمومى است

» را باهم سفيد ناريوى سياه، سناريوى س«عبارت از  چند ».دهد
ها بدهيم تا آن ای توضيحات هم نسبت بهوار پارهو اشاره بخوانيم

تر فراهمرا تر منصور حکمت و کل منصوريون ی فهم دقيقزمينه 
  : کنيم

در اين شک نيست که جمهورى اسالمى در بحران « ــ
سياسى عميق دست و پا ميزند. در انترناسيونال از اين اقتصادى و 

به اين اعتبار که حلقه بعدى در  ...ان آخر" ياد کرديم،بعنوان "بحر
حيات جمهورى اسالمى، و به نظر من شروع عملى پروسه 
نابوديش، نه يک تغييِر ريل اقتصادى يا وصله پينۀ سياسى، بلکه  

ود. رژيم در قامت يک دگرگونى سياسى تعيين کننده خواهد ب
گونه ». اينداردکنونيش امکان حل يا تخفيف جدّى اين بحران را ن

ساله   40ی اميدبخش سابقه ظاهراً  های برانگيزاننده وگويی پيش 
هايی که خودرا  ی افراد و گروهبار توسط همهها هزار دهدارد؛ و 

دانند، تکرار شده و بازهم تکرار اپوزيسيون جمهوری اسالمی می
منهای اين مسئله، جای پای دولت نامتعارف هم اما  واهد شد.خ

جمهورى اسالمى در بحران شود: از يک طرف، «ديده می جااين 
شروع عملى » که «اقتصادى و سياسى عميق دست و پا ميزند

 » بُروز خطر اصلى«» آن است؛ از طرف ديگر، پروسه نابودی 
اى است که تفرقهاى و ماز ناحيه جريانات حاشيه سناريوی سياه «

مايندگى  طبقات اجتماعى اصلى در اقتصاد سياسى ايران را ن
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ی طبقه، که دولت جمهوری اسالمی نماينده نتيجه اين  .»نميکنند 
ها هستند و هايی نيست که اختياردار سرمايه بندیاقشار و گروه

کش را استثمار و مردم کارگر و زحمت  آيندحساب میها بهمالک آن 
غرب هم با آن مشکل ، دولت جمهوری اسالمی که پس ! کنندمی

» است، و سالمى غربىايجاد يک جمهورى اجدی دارد و درصد «
ی وسائل متصور يک قيام وسيع و ميليونی را هم با استفاده از همه

سرکوب کرده است، براساس چه نيرويی در حاکميت باقی مانده 
است؟ از دو حالت خارج نيست: يا حقيقتاً جمهوری اسالمی 

ای حاشيهکه نيروهای  ؛ ويا اين [!؟]ی خدا برروی زمين استنماينده 
 تر و قدرتمندتر از نيروی متن جامعهيافتهسازمان  ،تربيش   در ايران

بُروز هستند:  دار)ی کارگر و سرمايهی عمدهمعنای دو طبقه (به 
در مورد ايران خطر اصلى از ناحيه جريانات سناريوی سياه «

اى است که طبقات اجتماعى اصلى در اقتصاد  اى و متفرقه حاشيه
ی ايران نه جامعه بنابراين،»!!! ندرا نمايندگى نميکنسياسى ايران 

جريانات   که «ای استداری، بلکه جامعهی سرمايه يک جامعه
کنند!؟ شايد اين  کمک هللا برآن حکومت می» به اى و متفرقهحاشيه
نظر برسد؛ اما چه گيری اندکی کاريکاتوريک به نتيجه 

احکام آقای در پس کاريکاتوريک و چه بسيار جدی، حقيقت تلخی 
های تودهشناسانه،  در اين تحليل جامعه:  منصور حکمت پنهان است

حساب لشگر هم بهعنوان سياهی حتی به  کشکارگر و زحمت
ها نيست؛ چراکه کارگران ی آن محاسبهاند! البته نيازی هم بهنيامده 

  ! !!ند» مارکس وجود داربطن تئورى استثمار در «
نى رژيم چندين جريان مذهبى و در صورت سرنگو «... ــ

براى اعاده  ...از آن باقى ميمانند که ...فاالنژ مسلح، بالنسبه قوى
نظامى در هر بخشى -قدرت جريان اسالمى و يا يک حضور سياسى

تشکيل يک دولت بعدى   ..از کشور که زورشان برسد تالش ميکنند.
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». اين جماعات استدر ايران منوط به از صحنه خارج کردن همه  
ماه قبل از جريان دوم خرداد)  15(يعنی:  1374در سال چه آن

 های او)بينی (همانند بقيه پيش بينی منصور حکمتبراساس پيش 
  .نمايدبعيد میاحتمال وقوع آن  سْ زين پ اتفاق نيفتاد،

لحاظ حزبی و سياسی بهسناريوی سياه منصور حکمت بحث 
يت کنونی هيچ عاملی،  ای بود که برخالف وضعبرانگيزاننده مانور  

يک  آن را به  قوعوجهانی)،    يا(اعم از داخلی    یاحتی در شکل نطفه
 زمان  ،امروزهنمايد که  چنين می اما  .  کردبينی معتبر تبديل نمی پيش 

که منصور حکمت بدون است فراهم شده وقوع آن چيزی نحِس 
 .ه بودمانوِر زودگذری تبديلش کردهرگونه نشانه و فاکتوری به

که احتمال وقوع آن درحال ی اجرايی اين سناريو عاملين عمده
قبل از ، برخالف تصور آن روزگار منصور حکمت،  افزايش است

 ،از اسرائيلهستند که  جرياناتیآن  مانده از رژيمْ های باقیپاره تکه
طور به ديگران  های اروپايی وبسا دولتآمريکا، چه  ،عربستان

رژيم تا به  کننددريافت می غيرمالی ی و لماکمک  ایجانبه همه
که بتوانم آمار دقيقی . بدون اين درجهت «چنج» آن فشار بياورند

توان روی مجاهدين، اغلب  ، براساس برآورد میبدهمارائه 
لباس   دستجات مزدوری که در ازای پولْ گرا و ديگر جريانات قوم

» اين  کنند، انگشت گذاشت. اما «پوزيسيونِ تن می «اپوزيسيون» به 
های نه نيروی  ، با کمال تأسفْ کارجنايت ـ» بورژوايی «اپوزيسونِ 

دستجات های سوسياليستی، بلکه برخاسته از زمين کار و انديشه 
نسبتاً    ایو جبهه  اتحاددر  خواهند بود که    مانده از رژيم اسالمیباقی 

تا جان و شرف مردم کارگر و جنگند میبا اين دستجات  مشترک
 و چپاول سود  خاطر انباشتِ ا بيش از پيش به کش رزحمت
ی هرگونه فرارفت و زمينه نابودی بکشانندبه  های اجتماعیثروت

ی اين  چه بيان آن بيش از همهآن. مانع شوندطبقاتی و اجتماعی را 
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که اهميت دارد، اين است تر  بيش   بر حدس و گمانْ های مبتنی برآورد
جز مجاهدين و که به طلبی فراطبقاتی و انتزاعی سرنگونی 
شود، حمايت می  نيزگرا، از طرف چپ پروغرب  های قومدارودسته

که احتمال وقوع چنين سناريويی را دامن يکی از عوامل فعالی است
 تعيين ی اصلیِ مسئلهی اين احتماالت گذشته، اما از همه زند.می

چنج» يا سرنگونی «رژيم یمسئله ايرانی جامعهوضعيت سياسی 
iran/350-in-http://www.refaghat.org/index.php/political/workers-[]: ؟! [سوسياليستی 

socialism-iran-change-regime[  است.  

نه استبداد  . نه سلطنت مشروطه، نه سيستم پارلمانى، «.. ــ
و نه رژيم اسالمى هيچيک هرگز بعنوان اَشکاِل حکومتى  سلطنتى

ن پيدا نکردند و به شکل پذيرفته شدۀ دولت ريشۀ محکمى در ايرا
منصور  ويا نادانستگی ». برخالف بلوفدر کشور بدل نشدند

» در شدۀ دولت شکل پذيرفته» را «استبداد سلطنتىکه « حکمت
 های خونينِ داند، تاريخ ايران سراسر مملو از سدهايران نمی 

ن  » است. براين اساس، سرنگونِی بدواستبداد سلطنتى« حاکميت
های کارگر و يافته و آگاه توده حضور و فعليت نسبتاَ سازمان

ی فاجعهبه  (يعنی: غيرممکن نيست که) تواندمی کشزحمت
برای فرار از وضعيتی همانند   که مردم شودخانمانسوزی تبديل 

ـ اش انگيزی رغم خوفعلی سايه تاريخ را ـ حتیليبی و وسوريه 
الدنگی را   کيه بر وراثت ژنتيکْ پذيرند و بورژوازی جهانی با تب

  .کندتحميل ته خسو  یسرزمينعنوان شاه بهبه 
جدال درونى خوِد بورژوازى که منصور حکمت پای «اين  ــ

ميان  ی به خ» را بدون هرگونه شاهد و مدرک و فاکتوِر تاريايراندر  
بخشهايى از خود بورژوازى ايران هم هستند گويد «می، و کشدمی

سناريوى سياه نفع نميبرند و اين ظرفيت را دارند که از وقوع يک 
انگيزد:  تنها يک گمانه را برمی.  »که نيرويى در جهت ختم آن باشند

. [!؟]داری سرمايهمتحد در درون طبقه پيدا کردن  برای    چينیزمينه 
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بخشهايى از به«اش هرصورت، منصور حکمت در ادامه نوشتهبه 
کند و کارت دعوت ی» ابراز مودت مخود بورژوازى ايران

در کل فکر ميکنم اينها در بدترين حالت حداکثر در «فرستد: می
يرى از حاشيه وقايع قرار ميگيرند. اگر عنصر فعالى در جلوگ

سناريوى سياه در ايران نباشند، عامل و تشديد کننده آن هم نخواهند 
امروزه (يعنی: در نبوِد منصور حکمت ای است که  اين مسئله   ».بود
بايد روی هايی تحت عنوان کمونيسم کارگری) وجود دارودستهو 

چراکه اين جماعت از چپ و راست و ميانه  تر تأمل کرد.آن بيش 
سناريوی   ديگری درحال تحقق عملِی پندار و هرجای متصور

کرد که درصدد ممانعت وانمود میقدر  زعيم عالی  سياهی هستند که
  از آن است.

بينی منصور حکمت مقايسه با پيش   را  واقعيت چند سال گذشته  ــ
: متر پی ببريهای اين «مارکس زمانه» بيشعمق انديشه کنيم تا به 

در اين ترديد نيست که با هر تشتت و هرج و مرجى که بيش «... 
بطول انجامد، غرب فکرى به حال   »]بوسينا [مثالً در « از چند ماه

امکان . وضعيت در خوزستان و کرانۀ شمالى خليج خواهد کرد
حضور نظامى آمريکا و غرب، چه بطور مستقيم و چه زير چتر 

  .»سازمان ملل، در بخشى از ايران در چنان شرايطى ابداً کم نيست
سناريوی  مختلف    هایشکلوقوع    جزئياتِ   نظر از بيانِ صرف  ــ

مراجعه منصور حکمت  ینوشتهاصل تواند به می سفيد که خواننده
  دگرگونى در رژيم   «...که  اله براين باور است در اين مقاو  اما    کند؛

صورت مسأله «استحاله» چه براى غرب و چه  ..منتفى نيست.
طلِب ايران در داخل و خارج کشور، اول براى بورژوازِى استحاله 

يک جمهورى اسالمى غربى و بعد تحليل بردن و محو ايجاد 
يک  ا حتى با در يک روند اقتصادى و فرهنگى و ي اسالميت آن
که چگونگی وقوع او پس از اين ».نظامى است-اقدام سياسى
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اعالم شرايط  « و »ارتش و سپاهستفاده از «ا » را بااستحاله «
خوند را با آو «  ؛دهد» شرح میاىخود خامنه» توسط «اضطرارى

»  حفظ اموال مسروقه و تضمين امنيتش به پشت صحنه روانه
ها جای آن » را بهانظاميان و بوروکراتهکند، و باالخره «می
ً براى  نشاند، ميگويد که: « می اين پروسه، به نظر من منطقا

  در جريان بودن آن عالئمى هم داّل بر بورژوازى مقدور است و 
ی در  »پروسهاما منصور حکمت از وقوع چنين « ».وجود دارد

رژيم  » با «استحالهاين دليل که وضعيت پس از «به حال وقوعی
 »تر و تحميل شديدتر فقر و فاقههم گسترده سرکوب و اعداِم باز

تالش  گويد: « همين دليل هم می؛ و بهناخشنود استشويم،  روبرو می
براى درهم شکستن چنين حرکتى يک وظيفه جنبش کمونيسم 

همه نيروهايى است که براى سرنگونى رژيم اسالمى و کارگرى و  
اين مبحثى  . به هر رو، ارزه ميکنندهاى سياسى مببرقرارى آزادى

  در مورد اين سناريو که ». است که بايد جداگانه به آن پرداخت
ای است، مختصر و مفيد، سناريو تبديل نشدهی بهنامه فيلم چنانهم

  » و « استحاله ی «که کُل مقوله} اين 1نکته اشاره کرد: { 3 بايد به 
به پشت صحنه   ...خوند راآ»ی که «طلببورژوازِى استحاله 

ها بود که پس از جنبش سبز کند، تخيالت اکثريتی » می روانه
که براى   ...همه نيروهايى« }2{ .وبيش از آن فاصله گرفتندکم

هاى سياسى مبارزه  سرنگونى رژيم اسالمى و برقرارى آزادى 
ای است که در همين مقاله برای بورژوازی »، دومين نوشابه ميکنند
اتفاق   یايد و مابقی وقايعوجود بيکاری بهی همزمينهشود تا باز می

هايی  ها ندارم، اما حدس و گمانکه گرچه من اطالعی از آنبيفتد 
اين مبحثى } عبارت «3هاست. {آنبهتر از گفتن    آن  دارم که نگفتن

توان چنين نيز تعبير » را میاست که بايد جداگانه به آن پرداخت
بايد   »لبطبورژوازِى استحالهاد با « کرد که برای بيان علنی اتح
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چينی کرد و مطمئن شد که آيا اين بورژوازی ی کافی زمينهاندازهبه 
؟ اين تعبير گيرد يا نهکاری کمونيست کارگری را میدست هم

دارد که منصور طرف واقعيت برمی ويژه از اين جهت قدمی بهبه 
در مورد ايران خطر اصلى از ناحيه جريانات گويد: «حکم می

طبقات اجتماعى اصلى در اقتصاد  اى است که اى و متفرقه حاشيه
. به نظر من بسترهاى اصلى هر سياسى ايران را نمايندگى نميکنند

سه سنت سياسى اصلى غير مذهبى بورژوازى ايران در قرن اخير 
  ». منطقاً به سناريوى سياه تعلق ندارند

ای که برای های سربستهحکمت پس از پيام  منصور ــ
هر سه سنت سياسى اصلى غير  » و «طلببورژوازِى استحاله «

تا در مقابل وقوع سناريوی  فرستد» می مذهبى بورژوازى ايران 
مانع  »عالئمى هم داّل بر در جريان بودن آن وجود داردسياه که «
سه نکته را ،  »چه می توان کردبا طرح اين پرسش که «  ،ايجاد کند
وری است که يادآ. الزم بهکنمجا نقل میکند که در اينطرح می

که برآينِد کلی دو مسئله استقصدم از نقل اين سه نکته اشاره به
» است. پس، ابتدا اين نکته را باهم سناريوی سياه و سفيد«ی مقاله

  بخوانيم: 
  ترين جنبه عملى معنى عملى اين بحث براى ما چيست؟ مهم«ــ  

ميبينيم اين بحث ما نَفِس اعالم اين واقعيت است که ما اين احتمال را  
و خود را براى مقابله با آن آماده ميکنيم. اعالم اينکه ما به سهم خود 
جلوى اين سناريو را خواهيم گرفت. اعالم اينکه ما عناصر دخيل 
در اين سناريوى سياه را مذهب و جهالت مذهبى و جريانات  

طلب ميدانيم. پرست و عظمتات ملى و جريانات قوماسالمى، تعصب
ا جلوى اين جريانات را خواهيم گرفت و مردم را عليه اعالم اينکه م

آن بسيج خواهيم کرد. آماده شدن بعنوان يک حزب و آماده کردن 
کارگر بعنوان يک طبقه براى ايفاى نقش در چنين شرايطى  
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تحليل روى دوش ما  اى است که اينترين وظيفه ترين و مهم اصلى 
 ».دميگذار
است و شمارش معکوس نفرت از جمهورى اسالمى وسيع « ــ

براى واژگونى آن آغاز شده است. ما بايد در متن اين حرکت مردم 
را نسبت به جريانات ارتجاعى هوشيار کنيم. بايد براى مردم اين 

سکوالر را توضيح بدهيم که چگونه تنها جرياناتى که از يک رژيم  
هاى سياسى وسيع غير مذهبى، غير ملى و غير قومى و از آزادى

ميکنند، و بيش از هر کس حزب کمونيست کارگرى، تضمينى دفاع  
اش را ميتوانند در عليه آن سناريوى سياهى هستند که نمونه 

 ». يوگسالوى و افغانستان به چشم ببينند
ناب از اما در تحليل نهايى تنها تضمينى که براى اجت« ــ

سناريوى سياه وجود دارد، تنها چيزى که ما اينجا ميتوانيم صد در 
صد بعنوان ابزار اين کار به آن تکيه کنيم، پراتيک حزب کمونيست 
کارگرى است. اين ماييم که بايد مانع شويم که مبارزه مردم براى 

اى که سرنگونى رژيم منحوس اسالمى توسط نيروهاى ارتجاعى 
 ».سم بردم به اين مسير کاناليزه بشود هايش را انمونه 

جز گذرد و بهش اين مقاله می سال از نگار  24که  اين با توجه به 
هنوز   کشتتشديد استثمار و چپاول و سرکوب مردم کارگر و زحم

که  باریفاجعه هنوز آن تصوير است وار جمهوری اسالمی برقر
ر ايران  دکند،  منصور حکمت تحت عنوان سناريوی سياه ترسيم می

چه در ای از آنکه هيچ نشانه اين و با توجه به ؛واقع نشده است
» جريان و غيره رواندا، سومالى، يوگسالوى، افغانستان، چچنى«

وجود نداشت و طبعاً امکان    پيش   سال  24  رابطه با ايرانِ در  داشت،  
چه امروز بينی آنش يکه پاين هم نبود؛ و با توجه به اینشانه ی ارائه 

سال پيش تنها    24های نيابتی در جريان است، در  تحت عنوان جنگ 
با درنظر گرفتن    و باالخره  ؛دگرديمیيامبرانه ممکن  درپِس قدرتی پ 
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مواجه  معقول و پراتيک با اين سؤال نگاهیی اين موارد، در همه
ی جنجالی چه بود و در امر قالهاين م شويم که علت نگارشمی

  داد؟کدام ضرورت پاسخ میی طبقاتی به مبارزه
و  سناريوی سياه«ی پاسخ ساده و روشن است: نگارش مقاله 

ی طبقاتی و سياسی در ايران مبارزهمسائل هيچ پاسخی به »سفيد
که حاوی نگرش ضمن اين و نگارش آنْ  ؛دربرنداشت

که در ابتدای اين نوشته   است منصور حکمتمتدولوژيک ـفلسفی
دارای دو از زاويه حزب کمونيست کارگری    آن داشتيم،اشاراتی به 

  : نيز بود مهمقابل توصيف به  کاربرد
تری يکی، ايجاد زمينه و تحريک برای جذب تعداد هرچه بيش 

ای هم ايجاد زمينه و از اعضای حزب کمونيست ايران، و تااندازه
تر از ميان پناهندگانی که تازه تحريک برای عضوگيری بيش 

کيس پناهندگی  اروپا آمده بودند و برای دريافت اقامت پناهندگی به به 
طور که کمی باالتر هم اشاره کردم، نياز داشتند؛ و ديگری، همان

اصطالح] [به بورژوازِى «ی سياسی با مغازله گشايش علنِی باب 
  .»طلباستحاله 

که واقعی ويا وجود هراس عمومی (اعم از اين  دانسته است که
که مرزبندی تصنعی باشد)، ازجمله دارای اين خاصيت است

زند قت کنار میطور موهای مجزا و متنافر از يکديگر را بهگروه
ی آورد. نمونهوجود میجويانه به گرايی عمومِی پناه و نوعی هم

هنگام بُروز گرايی ناشی از آن را به طبيعی چنين هراس و هم
توان مشاهده کرد: انواع طور واضحی میسوزی در جنگل بهش تآ

ی خوراک خودرا که زيستی و زنجيره یديواره  جانورانْ  مختلف
برند  ای پناه مینقطه کنند و به، رها میقرار گرفتهدر معرض آتش 

  که هنوز دچار حريق نشده است.
  آتشی      »سياه و سفيد  سناريوی «    یمقاله که:    اين     ی کالمخالصه



 179 

گرايی چپ و راست خارج از کشور برای همهای  بندیبرفراز گروه
تر و گسترِش کمی و کيفی هژمونی حزب کمونيست کارگری بيش 

ی طلبد که از عالقهبررسی ميزان موفقيت آن تحقيقی را می   بود که
کيفی حزب  ـاما يک نکته را در رابطه با رشد کمی  من خارج است.

توان گفت: حزبی  ترين شکل ممکن میقاطعانه يست کارگری بهکمون
کش های کارگر و زحمتکه بدون هرگونه ارتباط مبارزاتی با توده

افزايد، درست همانند برحجم خود می هادو با انواع و اقسام شگر
که حزب چنان ريزد، همای از ِگل با اولين تکان فرومیديوار بنا شده

افراد شگردآفرينش فروريخت و به  بود استادِ کمونيست کارگری در ن
  تجزيه شد.های چند نفره و گروه

  
  

 *****  
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  پايان سخن
جنبش  طبقاتی و  یمبارزه  و اعتالی طور که گسترشهمان

پتانسيل   ،روياندالت انقالبی را فرامیدها و تباارزش انقالبیْ 
مناسبات دهد و يابی سوسياليستی را افزايش می کيفی سازمان ـکمی

سرکوِب توأم با شکست نيز   ؛انگيزاندرفيقانه و انديشمندانه را برمی
مردم  ،کاهدانسانی میـانقالبی ـطبقاتی های از تبادالت و ارزش

 ی خويشپندارانه خرافه  ُکنج عزلت تنهايیِ کش را بهکارگر و زحمت
طرف  پيشين را به هایو راديکال انقالبيونراند و پس می 

نهادهای در يک کالم:  راند.  گرايی پس می ، رقابت و فرقهفردگرايی
ها و نمای اين اوج و فرود ارزشی تمامطبقاتی و انقالبی آينه 

  .اندتبادالت انسانی 
عدم تدارک  دليل که ازجمله به (شکست قيام بهمن 

راهه بیبه ، )بودهای قبل از قيام سال انقالبیـسوسياليستی ـطبقاتی 
 ؛آزاد شده از سرکوب آريامهری مبارزاتی کشانده شدن نيروی

  نيز توانست افق سوسياليستی که می(ای جهت مبارزات تودهرتغيي
که در واقع   رژيم حاکم  يير صرفاً سياسیی تغبيراهه به ،  )داشته باشد

های چنج رژيم آميزترين و جنايت  ترين ظيمع ،ترينيکی از پيچيده 
چنان   ديگرْ ترِ اهميتعوامل کمبسياری و  ؛تاريخی بشر بوده است

سوسيال ی گونه اپوزيسيون طيف  تأثيرات مخربی روی نهادهای
و ها  اعدام  ،هابتر از سرکوکم   شکه نتايج  ندگذاشت  ايران  سیدمکرا
اش استقرار جمهوری ی نهايی که نتيجه نبود يی هاسازیتواب

  جای دولتی برآمده از قيام مردم بود.اسالمی به
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  رهبران و فعالين اپوزيسون ناگزيرِ   در بسياری از مواردْ   فرارِ 
يکی از به افزايش شکاف طبقاتی  گام باهمکه ( از کشور خارجبه 

قطع در نتيجه: و ، گرديد) تبديلی زندگان گذرعمومِی ی هاشيوه
 که( کشبا مردم کارگر و زحمت ی جريانات چِپ راديکالرابطه 
ها و نهادهای تازه سازمان  ، گروه)بود یريگدرحال شکلتازه 
 از کشور در خارج  عمدتاً حاضرطيف سوسيال دمکراسیِ ی يافته 
طور روزافزونی هبـ تهااليه راستنتا م گرفته از منتهااليه چپـرا 
کشاند که از ی اسازی شدهساده  هایکارها و شيوهراه یارائهبه 

  .اندبودهگرايی و غرب برداریکپی  ،ای از تخيلاساس آميخته 
لحاظ  به طبيعی است که مضمون و محتوای چنين روندی

تواند قهقرايی کردهای طبقاتی نمیانقالبی و رویـ تبادالت ارزشی
 بورژوازیبربستر افزايش کّمی خرده روند قهقرايیْ  نباشد. اين 

ابراز    1376لحاظ سياسی نيز در دوم خرداد  که به  خوارعمدتاً رانت 
متأثر از اخبار مبارزات کارگری در ايران چنين و هم وجود کرد،

های دولتی بود)، ارگان(که اغلب حاکی از پراکندگی و توسل به
اسبات  برخاسته از من عمدتاً جريانات سوسيال دمکراِت 

ً به انحای گوناگون ـبورژوايی را بهخرده طور گاه آشکار، بعضا
ها، طرف ارزشـ بهکارانهشکل بدلبطئی و در مواردی حتی به 

رفته در نظام گبورژوازی تازه شکل معيارها و مطالبات خرده
متأثر از همين اش ـکه نتيجه  جمهوری اسالمی کشاند

غرب، و ی به جانبه رايش همه طرف) گ(از يک ـبورژوازیخرده
ی کارگر و ی تصويرهای خيالی از طبقه (از طرف ديگر) ارائه

چيز انجام همهکه قادر بهکشی بود که ضمن اينهای زحمتتوده
  . رندی طبقاتی) ندامعنی تفکر و اراده، اما کله (به شوندتصوير می 

اين دليل  باال به ه درمورد اشار هایفراز و فروداز بررسی 
ای است که در پرتو کار بگذريم که بحث مشروح، مفصل و پيچيده
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عنوان «آخرين سخن» در  جا به اما دراين گروهی قابل انجام است؛ 
 ی گذرااشارههای منصور حکمت و کل منصوريون  بررسی انديشه 

ی عقربه ی خاستگاه حرکت سياسی ومثابه بهنکته  چندبه 
های گيریها، گرايشات و جهتآرمان فرود فراز و ینماارزش
ها . يکی از اين عقربه است ضروریسوسياليستی ـطبقاتی 

انقالب «بورژوايی گزينی انقالب اجتماعی با آلترناتيو خردهجای
 عنوانبه  ديکتاتوری پرولتاريا»«جايی » و جابه دموکراتيک

 در راستایی تفکر مارکسی و مارکسيستی ترين نشانه شاخص
يابی طبقاتی و انقالب اجتماعی با بحث صرفاً سازمان
ی و جستجو در مقوله »هژمونى پرولتاريا«ی فکرانهروشن

جای کاِر کمونيستی در راستای ضرورت » بهمرحله انقالب«
ی ارائهط بهبرای ادای اين منظور فق  است.  انقالب در مراحل انقالب

عضی توضيحات  و بهای منصور حکمت از نوشته قولنقلچند 
گيری نهايی را نتيجهبخشی از کنم و اکتفا میی گرانهروشن

جويانه  نگاهی نقادانه و حقيقت که گذارممی ایی خوانندهعهدهه ب
احتمالی   یهابنابراين، در مقابل فحاشی .اين نوشته داردبه 

  .نيستسکوت ای جز تفکرات منصور حکمت چاره سرسپردگانِ 
  

  ـ 1
در  اي و نقش پرولتار ران يا انقالبعنوان ای تحت نوشته 

ی منصور حکمت و حميد است که نوشته يابیاينترنت قابل دست
محفل مارکسيستى است؛ و از طرف « 1357آذر ماه در  تقوايی

قرار باد برشر شده است. شعار اين نوشته «ت» منآزادى کارگر
 » هژمونی پرولتاريا » و تأکيدش روی «جمهورى دموکراتيک خلق

ً نظريه ـ   است. اين فدايی های  که چريک است  همان نظری  ـ  مجموعا
با شعار  ی فوقايران داشتند. نوشته خلق در مورد آلترناتيو انقالبِ 
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»، نه از ديکتاتوری  پيش بسوى پيوند با جنبش طبقه کارگر«
» و  هژمونى پرولتاريا در انقالب دموکراتيکز «پرولتاريا، بلکه ا

صحبت   » هژمونى بورژوازى ليبرالبا « ی اين هژمونیمقابله 
عدم تأمين هژمونى طبقه کارگر بر  که «ر استکند، و براين باومی

ديگر اقشار و طبقات همدوش وى در انقالب دموکراتيک، به تسلط  
ى انقالبى و در هژمونى بورژوازى ليبرال، "مهار کردن" نيروها
  ».نهايت شکست انقالب دموکراتيک منجر خواهد شد

الزم   اين نوشته ندارم؛ امانقد    ی برایو حتی فرصتگرچه قصد  
انقالب ايران در عين اينکه مستقيماً و  «عبارت که توضيح است به 

ً و بالواسطه جزء سوسياليستى نيستبالواسطه انقالبى  ، مستقيما
که از ، ضمن اين»است ستى جهانىانقالب سوسيالياليتجزاى 

، ندارد  روشنی  یامعنتفکر مارکسی و مارکسيستی    و  ی نظریجنبه 
حرفی برای  ی مبارزاتی و انقالبیْ هتجربهيچ  نيزی عملی از جنبه 

انقالب سوسياليستی  گويی در مورد «کلی  .درستی آن ندارد اثبات
اعماق  قبايلی بسط داد که درپاره توان به» را حتی میجهانی
ً هنوز مناسبات ماقبل های آمازون زندگی میجنگل کنند و تاريخا

ً پشتِ  گويی  ذشته از اين کلی اند. گسر نگذاشتهطبقاتی را تماما
  سرمايه  انحصاریی مرحلهدر که فرافکنانه، اما واقعيت اين است

های کورهدهی همهدر کار که مناسبات خريد و فروش نيروی 
، و سرمايه نيز در کليت جهانی النه کرده است  يااطراف و اکناف دن

؛ نداردخواهی امکانی برای ترقی ایْ اش در هيچ گوشهو اجتماعی
تنها   امکانهرجاکه امکانی برای انقالب وجود داشته باشد، اين 

ً  است و خاص انقالبی حقيقتاً درصورتی  با محتوای که مستقميا
حقيقتاً  تنها درصورتی ن ، و آلترناتيو آسازمان بيابد سوسياليستی 

واسطه به را ديکتاتوری پرولتاريا که استقرار  خواهد بودانقالبی 
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و  گرهای کاريابی انقالبی و سوسياليستی توده خودسازمان
  هدفمند باشد.در نظر و عمل کش زحمت

امپرياليستی و  ،اعم از وابستهـداری ی سرمايهجامعهدر 
ی بنيان عمدهدو    واسطهبه   ]ـ!؟[ديگری  و متصور  ضشکل مفروهر

 ، دارکارگر و سرمايهنهاد طبقاتِی کار و سرمايه و عمدگی دو 
ناگزير انگ  اجتماعیـتوليدی در مناسبات  یتغيير و تحولهرگونه 
آن را   ،کار ايستادهای را برپيشانی دارد که در مقابل نيرویسرمايه

شت خويش  چيز در جهت انبا، و هدفی جز بلع همهکنداستثمار می 
 داشته باشد اريخی . بنابراين، تغيير و تحولی که راستای تندارد

ی جامعه درون در انقالبیحرکت قابل توصيف به (يعنی: حرکت 
دستگاه درهم کوبيدن  که  الزاماً دارای پتانسيلی است    ،)داریسرمايه

نفی و رفع روابط و مناسبات دولتی بورژوازی و نيز 
يی را هدفمند است. اين امر تاريخی تنها  اجتماعی بورژواـتوليدی 

استقرار ديکتاتوری پرولتاريا ممکن و متصور است؛ و هرگونه در  
هژمونی  «» و انقالب دموکراتيک و توجيهی تحت عنوان « واسطه

بورژوازی » معنای ديگری جز سپردن قدرت سياسی به پرولتاريا
  ! ندارد [!؟]بورژوازی بدو طرد  [!؟]بخو

  

  ـ 2
  ی آنْ دربارهی ديگری که با يکی از دوستان جوان نوشته دو 

 »سطوره بورژوازی ملی و مترقیابحث کوتاهی داشتم، «
و  1358تيرماه  در  ترتيبه بهاست ک ی اول و دوم)ها(جزوه

کرد: اين دوست جوان سؤال می .ندشر شدتمن 1359فروردين 
 57-60های سالدر طبقاتی شما ـی اجتماعی مناسبات و شبکه

تر، از ؟ برای فهم دقيقه تحليلی داشتچ»  مرحله انقالب «ی  درباره
تر توضيح بدهد و درصورت امکان مثالی بزند. او اوخواستم بيش 
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 چند ،کرد» اشاره سطوره بورژوازی ملی و مترقیا«ی هامقالهبه 
  کنم:نقل میجا در اينها را از آن دوتا که  آورد هاقول از آننقل

ترين سؤاالتى که انقالب دموکراتيک کنونى  يکى از مهم«ــ 
ايران، که نه تنها جنبشى مافوق طبقاتى نيست، بلکه بازتاب و برآيند 
مشخص درجه معينى از رشد مبارزه طبقاتى در کشور ماست، 

ها قرار ميدهد مساله ارزيابِى نقش بورژوازى مارکسيستپيشاروى  
  ». ليبرال در جنبش انقالبى کنونى است

قطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر شيوه صحيح طرح از ن« ــ
مساله چنين است: آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران، در 

ى  تحليل نهايى، در نابودى سلطه امپرياليسم و امحاى کامل ديکتاتور 
اى انقالبى بر عليه امپرياليسم به آن چنان ذينفع هست که در مبارزه
آيا هيچيک از اقشار بورژوازى رهبرى طبقه کارگر شرکت جويد؟  

  ؟»هست  ضد امپرياليست و دموکرات در ايران
آيد، شکل نوشتاری کليت آن زير میدر چند پاراگرافی که 

  :گفتم دوست جوانمبه  پاسخهايی است در حرف
آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران، که «اين ی وججست

و امحاى کامل در تحليل نهايى، در نابودى سلطه امپرياليسم 
بيش ما  ها برای  يا نه[؟]، در آن سال  »تذينفع هس  ...ديکتاتورى آن

مان را در همين دليل هم وقتاز حد سوسيال دمکراتيک بود و به
گونه جستجوها داديم. اينهدر نمیحاصل به گونه جستجوهای بی اين 

باشد، برخاسته ی طبقاتی در ايران که از زمين مبارزهبيش از اين 
دمکراتيک ـديکتاتوری انقالبی و شعار «لنين  آثاربرداری از پی ک

نوشته   1905قبل از انقالب عمدتاً است که » پرولتاريا و دهقانان 
ً تا  اندهشد داشتند. در همين نظری کارآيی  1917فوريه  و نهايتا

مالتی هست ج» سطوره بورژوازی ملی و مترقیا«اوِل ی جزوه
بداهِت کند، و نيمی از حقيقت را بهيان میکه نيمی از حقيقت را ب



 186 

گذارد: وامی بورژوايیخردهبه لحاظ طبقاتی و به گروهیـ ذهنی
روسيه با قاطعيت نوشت  ١٩٠٥انقالب اگر لنين در مورد «

“بورژوازى يکى از نيروهاى محرکه جنبش انقالبى روسيه را  
 سال، در نظامى ٧٠تشکيل نميدهد” ما پس از گذشت بيش از 

دارى و وابسته، در عصر حاکميت قطعى امپرياليسم با سرمايه
قاطعيت هر چه بيشتر اين گفته را در مورد انقالب دموکراتيک  

  .»يران تکرار ميکنيمکنونى ا
سطوره بورژوازی ملی و ا«ی هنگام نوشتن جزوهاگر به

“بورژوازى که «گذشت میسال از اين حکم درست  70 ،»مترقی
محرکه جنبش انقالبى روسيه را تشکيل يکى از نيروهاى 

طور داری انحصاری به سرمايهسال  70طی اين  »، و” نميدهد
دگی  نی ابعاد زو همهبود    گسترش يافته  ی جهاندر همه  آسايیغول

در راستای بقا و گسترش خود درنورديده نيز  ی ايران را  در جامعه
بوديم می   ی»انقالب دموکراتيک«دنبال  بهبايست  می  بود؛ پس، چرا

ای آن آفرينان پايه بورژوازِی پرشمار ايرانی يکی از نقش که خرده
  پس نيز خواهد بود؟بوده و زين

ی ستانه آ(يعنی: در  1917ماه پس از انقالب فوريه  8تنها 
لوم شد که شعار عآزمون انقالبی معمل و بود که در اکتبر) 

ز  ا ديگر »نان دمکراتيک پرولتاريا و دهقاـديکتاتوری انقالبی «
قدرت  تهی شده بود، يعنی:ی انقالبی گدهندسازمان  و کارآيی

تا استقرار ديکتاتوری پرولتاريا  شدمیشوراها منتقل به بايست می
هرروی، نام تاريخی قدرت مستقِر پس از انقالب . بهدانميسر گردرا  

در   یهشج  اين تغييرِ   طور رسمی ديکتاتوری پرولتاريا بود.اکتبر به 
آن آلترناتيو در وضعيت  ماهيت طبقاتی قدرتِ اهداف انقالب و 

انقالب در مراحل   بحثِ    تلويحیْ های نظریِ و با نشانه   عمالً روزگار،  
 :)رکسما انقالب مداومِ   گسترش تئوریياِ ( انقالب

]revolution-permanent-org/89-http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/proletarian[   را
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نشاند که کمی  ی انقالب مرحلهتعيين ی و بيهوده جای بحث کهنهبه 
  آن خواهم داشت.اشاراتی به  ترپايين 

ی ايران  با جامعه  1917ی روسيه در فوريه  ی جامعهدر مقايسه
و  منهای وجود حزب بلشويک، بايد گفت که 1979در فوريه 

لحاظ مناسبات توليدی ، ايران بهی کارگری نسبی طبقه يافتگسازمان
مراتب به کل جمعيتْ ی کارگران بهکمّ  نسبتِ نيز و اجتماعی و 

 داشت. را تری برای استقرار ديکتاتوری پرولتارياآمادگی بيش 
که ضمن اين هاْ » در آن سالانقالب دموکراتيکبنابراين، شعار «

راند، از در بيرون می را » سطوره بورژوازی ملی و مترقیا«
حضور در بورژوازی پُرشمار ايران را بهناگفته (اما عمالً) خرده

»  انقالب دموکراتيک گيری و اجرايی نهاد برآمده از «تصميمارکان  
هژمونى   تأمين«استقرار يا فراموش نکنيم که  خواند.فرامی

ر و ساختا  طور گسترده و قدرتمندی نهادينه نشوداگر به   »پرولتاريا
ً اخالقی از آن باقی  پيدا نکند ، چيزی جز يک قول و قرار نهايتا

ی طبقاتی  در امر مبارزهويژه در دنيای سياست و به ماند که نمی 
  است. یهای بسيارآبستن فريب و دسيسه

ی انقالبی جامعهپتانسيل طور که اشاره کردم، تفاوِت همان
يه ی روسجامعهانقالبی در   پتانسيلبا    1357- 1360ايران در سال 

هايی در رابطه با گستردگی مناسبات  ، ضمن رسايی 1917در اکتبر  
تر جمعيِت کارگری، بورژوايی و نسبت بيش اجتماعیِ ـتوليدی 
ی خويش و زمانه  در تناسب عدم وجود حزب بلشويک لْ حادرعين 

  ايران بود.در ی کارگر يافتگی طبقه نعدم سازما
يابی  و سازمان   گسترش مبارزه   یْ بنابراين، اساس پراتيک انقالب

در » انقالب دموکراتيک جای «به ایو توده دموکراتيک کارگری
سرکوب جنبش و  عنوان دولتی که به (مقابل جمهوری اسالمی 

 نيز و )شتداری را در الويت خويش داسرمايه بازسازی نظام
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  ی طبقاتی دانش مبارزه هایآموزه ینقادانه  تبادل و تعميق گسترش
انقالبيون   ی مارکس، لنين و ديگرآوردهای نقادانه ی: دستعن (ي
با اين تبصره   کشاندر ميان کارگران و زحمتها) راستا با آن هم

 کرديمرهيز می پ  های آکسيونيستیآفرينی از هيجانبايست  بود که می
 . نباشد بازدارندهداديم که گستردش می يیجارا تاآنکاری نهان پو 

ترين انتخاب ممکن در چنين که معقول ناگفته آشکار است
های متدولوژيک و  لوال قرار دادن آموزه ،ایپروسه

  .بودديالکتيکی ـ ماترياليستی 
گزينی آن و جای  انقالب در مراحل انقالب  معنیکه  خالصه اين 

ً آکسيونيستِی) تعيين  با بحث کهنه   (و عمالً پاسيفيستی و نهايتا
بايست در تداوم که می  بودای به جانتالش همه البْ ی انقمرحله
 آن ی طبقاتی و تشديِد معقول و ممکن آن، روی رفع کيفیِ مبارزه

ی ی جامعهشد که در مقايسهمتمرکز می هايیبودها و نارسايی کم
تا   1357های بين با جامعه ايران در سال 1917روسيه در اکتبر 

  آن اشاره کردم.به  1360
  

  ـ 3
سوسياليسم ـ  سه جزء  سه منبع و« یمنصور حکمت در مقاله

ها گيرد که آنايراد می » سوسياليستهاى خلقى از « »خلقى ايران 
که گويا وظايف  « کنند» می ترسيمآنچنان نظام سياسى اى «

به : «دهدادامه می». او  گيرد[می]را بر عهده    ديکتاتورى پرولتاريا
"جمهورى استقرار «  [در زعم سوسياليستهاى خلقى ما،

فقر و استثمار نابود ميشود، بيکارى ريشه کن ]  » کراتيک خلق"دمو
قرار ميگردد، برابرى زن و مرد حاصل ميشود... و اين اواخر از 

. »معلوم حتى بورژوازى و سرمايه دارى نيز منهدم ميگردند
انقالب «اساس اختالف منصور حکمت در باور بهبنابراين، 
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"جمهورى «به » ى سوسياليستهاى خلق» با باوِر «دموکراتيک
ی تصوير  جای ارائه ها به که آن در اين است » دموکراتيک خلق"

بايد  ...به مثابه دورانى پرتناقض که تنهای بورژوايی «جامعه
کنند »، تصويری ارائه میمبارزه براى سوسياليسم را تسهيل نمايد

حتى بورژوازى و و....  فقر و استثمار نابود ميشود،که گويا «
  ».رى نيز منهدم ميگردندسرمايه دا

 های باال قولنقل که کمت در آغاز همين پاراگرافی منصور ح
سوسياليسم خلقى ايران ديکتاتورى  «نويسد: ، میآوردمآن  را از

پرولتاريا را در لفظ ميپذيرد، ليکن در عمل و تلويحا آنرا غير  
بنابراين، منصور حکمت استقرار  ».ضرورى اعالم ميکند

» را  انقالب دموکراتيکپذيرد و « لتاريا را میديکتاتوری پرو
که بايد از آن گذر کرد،  »دورانى پرتناقض« مرحله يا یمثابه به 

» ضرورت استقرار سوسياليسم خلقىْ داند؛ و «ضروری می
»! حال سؤال اين ميپذيرددر لفظ «فقط  ديکتاتوری پرولتاريا را

» را  در لفظر «حقيقی و آن باو  اصطالحبه  اين باور تفاوت کهاست
توان سنجيد. طبقاتی میـپراتيک اجتماعی معيار برخاسته از  با کدام  

"جمهورى «که است اين دليل شايد به » در لفظاين پذيرش «
های وعده با »سوسياليستهاى خلقىاز طرف « »دموکراتيک خلق"

  همراه است؟!تری تر و جذابچرب
استراتژيک که  ی متدلوژيک و ی نکات نقادانه رغم همهعلی 

  » سوسياليسم خلقى ايرانـ  سه جزء سه منبع و«ی ی مقاله درباره
مارکسيسم به «که دارد اظهار میگفتيم؛ اما اين مقاله درعين حال 

روشنى نشان داد که شرط الزم ايجاد جامعه سوسياليستى قبل از 
درهم کوبيدن ماشين حکومتى بورژوازى و استقرار هر چيز 

 ». تأسف در اين است که اين عبارتِ تاريا استديکتاتورى پرول
شود ای تبديل می ای برای بيان نکته مقدمهدرست و مارکسيستی به
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غلط و   و روشن، ی نداشتن توضيح دقيقواسطهکه به 
ريح و مارکسيسم انقالبى نظريات صنمايد: «بورژوايی میخرده

که  جامعى در مورد چگونگى برخورد پرولتاريا به ديگر اقشارى
براى آرمانهاى دموکراتيک مبارزه ميکنند، و اصول و احکامى که 

را محدود،  اقشار انقالبى غير پرولتر رابطه ميان پرولتاريا واين 
  !»مقيد و مشروط ميکنند، ارائه داده است

داری هيچ طبقه و سرمايهی در جامعهکه واقعيت اين است
ً به نفسهقشری وجود ندارد که فی دليل مناسبات  (يعنی: صرفا

ی مبارزاتی و تجربه   ، تعقلچه دانش» باشد. آنانقالبی«  اش)یتوليد 
گويد: امکان برای رويش انقالبی است. براين اساس، حتی ما میبه 

و آگاه نباشد، يافته  لحاظ طبقاتی سازمان که به ی کارگر تا زمانیطبقه 
ه دارای ی کارگر کجز طبقهانقالبی سترون است. به کنش لحاظبه 

های فکران برخاسته از بخشپتانسيل رويش انقالبی است، روشن
درايت تاريخی دست يابند و در که بهاين هميانی جامعه، مشروط ب

انقالبی زايشی نوين پيدا کنند، قابل توصيف به  پيوند با کارگرانْ 
»، اگر  اقشار انقالبى غير پرولترکه عبارت «د بود. نتيجه اين خواهن

حاشيه اگر به  )،نبايد داشته باشد نان اشاره نداشته باشد (کهدهقابه 
اصطالح ملی به اگر بورژوازیدهد)، نشينان ارجاع ندهد (که نمی

ً اشارهگنجاند)، درخويش نگنجاند (که نمی را  اشقطعا
ی ابداع ؛ و سرچشمهاست پُرشمار ايرانی بورژوازیخردهبه 
تمايل ژوازی و بور» هم همين خردهانقالب دموکراتيک «

  آن است.يدئولوژيک به 
  

  ـ 4
ً مفصلی قبالً هم اشاره کردم،  در منصور حکمت بحث نسبتا

ضمن دفاع نظری که  دارد» های انقالبیدولت در دورهی «مقاله
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ديکتاتوری پرولتاريا، اما در مورد ايران روی استقرار از استقرار  
فصل و بندبند آن که نقد م  کند» تأکيد می دولت انقالبى دموکراتيک«

طوالنی  که هست،  وشته را بيش از اينن اين دليل که اينحداقل به
  کند، لزومی ندارد.می

طبقه کارگر ايران در که «استدالل او اين استطورکلی، به 
از توان برقرارى فورى  ]1366[يعنی: در سال  اضرشرايط ح

ت. حکومت خويش برخوردار نيست. ايجاد اين آمادگى وظيفه ماس
توانايى انجام اما بهرحال ترکيبى از نيروهاى طبقاتى جامعه 

را دارد. اين انقالب، انقالب براى دموکراسى  "انقالب ديگرى"
است و جزء و مقطعى در کل پروسه انقالب کارگرى است. 

  ». پيروزى يک چنين انقالبى به انقالب کارگران کمک مى کند
شناسی  ليل زيبايی دُکل بحث منصور حکمت در اين مقاله به 

 اماهم جذاب و هم سرگرم کننده است؛  اش،نظری ويژهـخدايی 
برپيشانی  را پراتيک  شيطانی روندهر مُ بايست زئيات آن که می ج

تاريخی تاب   حقيقت و در مقابل واقعيت اجتماعی داشته باشد، 
  :که. چرا؟ برای اينآوردنمی 

» دوره انقالبی کرات از موقعيتی تحت عنوان «او به  )اوالً 
نه تنها در  های خوِد او يرپردازی وبراساس تصزند که حرف می

ای از ايران (و حتی در کردستان هم) در هيچ نقطه  1366سال 
چنين   گفتگو از هم 1360خرداد  30واقعيت نداشت، حتی پيش از 

؛ زيرا نبودسويه ذهن در واقعيت موقعيتی چيزی جز تصرف يک 
حال مستلزم حضور مبارزاتی فرودستان » درعين دوره انقالبی «

اواسط سال  از است کهی کارگر بقه طجامعه و اعتالی مبارزاتی 
  30ی کارانهروندی ُکندشونده داشت، و پس از يورش جنايت 58

 توان از نبود آن حرف زد.ُکندی گرائيد که میچنان به   1360  خرداد
مسئله اشاره   اينـ به گرچه جسته و گريختهخود منصور حکمت هم ـ

بهرحال اعم از اينکه رژيم اسالمى بتواند به يک دولت «کند: می
متعارف تبديل شود، يا توسط انقالب سرنگون شود، بهرحال پروسه 

جامعه دوران انقالب به يک جامعه متعارف مدتهاست آغاز  تبديل
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ی پتانسيل ندشوندهچيزی جز روند کُ  »تبديلاين « .»شده است
؛ اما تفاوت حرف منصور حکمت با واقعيت ی نيستی طبقات مبارزه

جز کردستان، پرچم ی ايران، بهآن روزگار اين بود که در همه
خاک ی طبقاتی و مبارزه برعليه دولت جمهوری اسالمی بهمبارزه

م ی ضدرژيمی در کردستان هی مبارزهافتاده بود؛ و شعله
ويی از سوی هيچ نير  1366هرروی، در سال  به  خاموشی بود.روبه

ر امکان ای دارای پتانسيل انقالبی نبود؛ و تصوهيچ قشر و طبقه
طور که گذر ، همان»براى دموکراسى» «"انقالب ديگرى"وقوع «

ی جاکه در جامعهزمان نشان داد، تخيل محض بود. اما ازآن
کار برعليه سرمايه هرگز طبقاتِی ی ی مبارزهی شعلهرداسرمايه

نيست بودن در چنين مختصاتی معنای  شود، کموخاموش نمی
های يابی طبقاتی و کمونيستی تودهديگری جز تدارک سازمان

کش ندارد. استنکاف از اين پراتيک تاريخی  متحکارگر و ز
دمان آن ناچيز ه و ران دبازاين بهانه که به ای و ازجمله هربهانهبه 

 ً  است، اگر بيانی ناشی از وادادگی و پاسيفيسم نباشد، قطعا
بورژوايی در افراد و ی عمدگی تعلقات و گرايشات خردهکنندهبيان 

  جريانات سياسی است.
ً دو   »های انقالبی دولت در دوره«ی زمان نگارش مقاله )ما
تر از کمی زمانی  لحاظ بازه به   1987برابر با دسامبر    1366آذرماه  

دوسال قبل از فروريختن ديوار برلين و سرعت يافتن فروپاشی 
در  های اروپای شرقی و شوروی است. وقوع انقالبتدول

» "انقالب ديگرى"«نوع ، حتی از مختصات جهانی آن روزگار
نمود. اما بعيد می، گرچه غيرممکن نبود، »براى دموکراسى«

درخشش سرخ رنگ انقالبی خود را   پرچم جنبش کمونيستیْ چراکه  
  در تبادل روحيه، ی جهانی از دست داده بود و در عرصه

ی جهانی، اين ايران بود که انقالبی در عرصه اميدِ گرايی و آرمان
چنين وضعيتی با  فت. گرمیدهنده قرار اميد گاه بايست درجای می

سال قبل از دسامبر  7 حتی ی طبقاتیِ ی مبارزهشوندهندهروند کُ 
که تنها کار انقالبی ممکن در آن . نتيجه اين بودمتناقض  1987
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براى «نه انجام انقالب  انقالب سوسياليستی و روزگار نه برپايی
ً (نه مطلقاً) نظری در راستای »دموکراسى ، بلکه تدارک عمدتا

کشان و ی کارگر، زحمتيابی طبقاتی و کمونيستی طبقه سازمان
 فرودستان بود.

دوره در اين مقاله برای توضيح «منصور حکمت  سوماًـ
» دموکراسىالب براى  انق» و اثبات درستی نظرش درباره «انقالبی

قول کرات از آثار لنين نقل يا انقالبی مقدم برانقالب سوسياليستی به 
اش، کنندگی ی اعتباری و ارعابآورد که صرف نظر از جنبهمی
»، بر تمامى آحاد سرمايه حاکمقوانين عام سياق «بهطور ضمنی به 

ب در گيرد که انقالدر نظر می ایِکلیقانونمندی انقالب روسيه را 
  ای که نفِس چنين شيوه.  آن هستندها جزء يا تابعی از  ر سرزمينديگ
ی ضمنی بين وضعيت سياسی های مکرر از لنين و مقايسهقولنقل

و   1905ی طبقاتی در با وضعيت مبارزه 1366در ايراِن سال 
خواسته يا ناخواسته کاربرد عملی  روسيه حاکی از آن است،    1917

حزب توده در ايران های لنين است که توسط  شه همان تعريفی از اندي
امپرياليستی  مرحله    مارکسيسمِ   مثابهبه  لنينيسم  :ه استعه داده شدااش

ی واسطهسخن و نظر خودش را به کسی که  هر،  طورکلیبه.  سرمايه
ياند، از همان سطر اول نماحقيقی می  بزرگانْ های نقل شده از  حرف
قرار کرده که حرف روشنی برای اای طور سربسته به اش نوشته 

 اش از نگارشْ دنبال حقيقِت امر نيست و اساس انگيزهگفتن ندارد، به 
قصد ها و نظريات به حرف  جا کهناگفته نماند آن البته  اعتباری است.  

تهی از  لحاظ کسب اعتبار، گرچه بهدنشونقد و بررسی نقل می
حکايت دارد که شايد جويی حقيقتی احتمال نيست، اما عموماً از پی 

  د.يدست نيابههم 
دوره منصور حکمت برای توضيح وضعيت قدرت در «

حاصل مبارزه مشترک «  نويسد:میجا  يک  مقاله،در همين    »انقالبی
، با اين ]1905در سال  »کارگران و دهقانان[يعنی: « اين نيروها

تناسب قواى واقعى، نمى توانست ديکتاتورى پرولتاريا باشد. اگر 
اين تناقض بايد يکتاتورى دو طبقه يک تناقض است، که هست، د
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خود را در تاريخ واقعى و مادى و در طول زمان باز کند و فيصله 
  . »دهد

تسری   1917را به  1905اش وضعيت مقاله  ترِ او کمی پايين 
امروز وقتى پس از گذشت سالها به تجربه انقالب اکتبر « دهد:می

خود اين دولت "يک طبقه" هم بيم که  مى نگريم به سادگى درمى يا
دچار تناقضاتى شد که دولت انقالبى و متناقض "دو طبقه" به آن 

نان به دليل مان ضرورت حياتى جلب حمايت دهقاه . دچار مى شد
وزنه سياسى و اقتصاديشان و نقشى که مى بايست در پروسه منفرد 

روسى   کردن و در هم کوبيدن ضد انقالب بورژوايى مسلح، اعم از
دولت انقالبى را با دشوارى هاى اساسى و غير روسى، بازى کنند،  

  ».روبرو ساخت و مهر خود را به پروسه تکوين اين دولت کوبيد
نويسد: می ،گيری از احتجاجات خودثابه نتيجه مو باالخره به

در دوره انقالبى به معنى اخص کلمه سرنوشت قدرت سياسى «
حکومت گذشته تحت ضربات انقالب هنوز فيصله نيافته است. يا 

در حال فروپاشى است و يا دولت جديد در معرض اعاده قدرت از 
جانب نيروهاى سرنگون شده و غيره است. در کل پروسه گذار، 

آرامش وجود دارد.  هم دوره هاى انقالبى و هم دوره هاى ثبات و 
را مى توان   ١٩١٧- ٢٢در انقالب روسيه بى شک سالهاى 

- ٢٨نقالبى به معنى اخص کلمه خواند، حال آنکه سالهاى  دوره اى ا
دوره آرامش نسبى است که خطر کمابيش از سر دولت  ١٩٢٣ 

و پا برجا، متکى بر  متعارف بى آنکه يک دولتجديد گذشته است،  
  .»و با روش حکومتى معين قوام گرفته باشدمنافع اقتصادى معين  

راتی که در شت گذاشتن روی وقايع و نظگنظر از انصرف 
 پيچيده  نظر از توضيح جزئياتشکل گرفتند، و نيز صرف 1905

در روسيه   1924تا    1920و از    1920تا    1917که از    و سهمگينی
که پس از فروپاشی (ها و مقاالت بسياری اتفاق افتادند؛ کتاب

و  حزب کمونيست، کا.گ.پ، چکاهای شوروی سابق از آرشيو 
 متعدد یاز زوايا  است، دست آمدهبهسابق يگر نهادهای شوروی 

ضمن اند، قرار گرفته  نقادانهمورد بررسیِ تلف ختوسط محقيق م و
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را » ١٩٢٣ - ٢٨» و «١٩١٧- ٢٢سالهاى بندی «که دورهاين 
حال پذيرند، درعين جهشی نمیـی با تغيير کيفی هايرههی بُ مثابه به 

که راين مبنی بدهند که برخالف ابراز نظر جناب حکمت نشان می
و پا   متعارف بى آنکه يک دولت»، « ١٩٢٣ - ٢٨های «در سال

برجا، متکى بر منافع اقتصادى معين و با روش حکومتى معين قوام 
-1924های رسد، سالب» فرادوره آرامش نسبى«و  ،»گرفته باشد

انقالبی  های سرکوب سيستماتيک کنشدر حقيقت سال 1920
ی حذف شوراهانيز مونيستی و کـها و نهادهای کارگریسازمان

ی نشاندن طبقه پسطرف  اش از يک  بود که نتيجه   کارگری و دهقانی
پذيرش افزايش نسبی دستمزدها و به های روستايی و تودهکارگر 

تثبيت  ، و از طرف ديگر  بود  زای کاِر هرچه شديدتردر ا  هاندکی رفا
که  داشتدرپی  را هايیبورکرات منشانه دستگاه دولتی اشراف

روسيه، آرمان رهايی  گيری قشِر حاکم بری شکلی نطفهمثابه به 
های کار اجباری تبديل اردوگاهنوعی انقالب اکتبر را بهـطبقاتی 

انقالب  یِ ن ينشکتاِب پسند بهتواجو میی حقيقتوانندهخکردند. 
  مراجعه کند. سايمون پيرانی، نوشته  1920- 24 هيروس

  

  ـ 5
از  ه» که امروزيک دنيای بهتر نظر از نقد و بررسی «صرف 

برای خوِد   طلبی فراطبقاتِی آشکار و پنهانْ شدت شور سرنگونیپِس  
درد رچيز بهکتاب مقدسی تبديل شده که بيش از همنصوريون هم به

اما در اين جزوه هم با  ؛ [!؟]خورددعای کمونيستی و انقالبی می 
ً از  تاريال ديکتاتوری پروجای عبارت بهاندکی شرمندگی  عمدتا

توضيح اين جزوه تفاده شده است. اس» انقالب کارگریعبارت «
(يعنی:  را  ای است که نه سيخ  گونهی ديکتاتوری پرولتاريا به درباره

و نه کباب که شامل  انددانند) بسوزودرا کمونيست میکسانی که خ
  بورژوای پرشمار شکل گرفته در جمهوری اسالمی است:خرده
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حکومت کارگرى نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتى «
اما اين  حکومتى طبقاتى است. مافوق جامعه و طبقات نيست.
ديکتاتورى   در تئورى مارکسيسمحکومت، که به همين اعتبار 

لتاريا ناميده شده است، دولت اکثريت استثمار شده جامعه براى پرو
ديکته کردن حکم آزادى و برابرى انسان ها به طبقات استثمارگر 

از نظر شکل،  هاى آنهاست.و فائق آمدن بر تالش ها و توطئه 
حکومت کارگرى يک دولت آزاد است که تصميم گيرى و اعمال 

ارگر و زحمتکش در جامعه را اراده مستقيم خود توده وسيع مردم ک
حکومت کارگرى بنا بر ماهيت خويش حکومتى  سازمان ميدهد.

گذرا است که با تحقق اهداف انقالب ضرورت وجودى خود را از 
  ». ال پيدا ميکنددست ميدهد و زو
که تناقض آشکاری با متون بندی ضمن اين اين فورمول

ترين وجه آن  مارکسيستی ندارد؛ اما طوری انشا شده که برجسته
حکومت «بورژوازی است، و گاه خرده» بنمايد که قبله آزادی«

ديکتاتورى  »، «تئورى مارکسيسماعتبار «» را نيز به کارگرى
وار بايد گفت که: کارکرد هرروی، اشارهبه   » ناميده است.پرولتاريا

تر از تر و وسيعبسيار پيچيده  »ديکتاتورى پرولتاريای «ويا وظيفه 
  استثمارگر است. یطبقه  »ن بر تالش ها و توطئه هاى فائق آمد«

  

  ـ 6
/آبان  1998» (نوامبر حزب و جامعه«ی نوشته /در سخنرانی 

/آوريل  1377» (فروردين حزب و قدرت سياسیو « )1377
ديکتاتوری پرولتاريا و نه انقالب دمکراتيک نه حرفی از ) 1998

طرف از يک،  چه در اين مقاله محور قرار گرفتهدر ميان است. آن
، »جدال قدرت»، « قدرت« تر از آنْ طورکلی، و مهمبه  » انقالب«
تصرف قدرت سياسى توسط و باالخره  »هاحزب و شخصيت«
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  (از يک طرف)،   ی کارگراوج رساندن طبقهبهو  ؛  رىکمونيسم کارگ
  است.(از طرف ديگر) زمين کوبيدن همين طبقه و به

  

  ـ 7
با   ،»بش سلبی و اثباتیجن«ی مقاله در  هاآهنگ صحبت ضرب

گرفتن » و «های انقالبیهردو«»، انقالبای  «شيفتگی بيمارگونه 
که ای استهرشيوهکار گرفتن با استفاده از هر ابزار و به» قدرت

  آن دست يافت!!بتوان به 
های کارگر در ی نظری از مردم و تودهسير قهقرايی فاصله

مانيفست ؛ و عمالً بهرسدمید  انگيز خوی فاجعهاوج جنبهاين مقاله به 
های سلبی و ايجابی حزب کمونيست کارگری تبديل ی پارههمه
 يال دمکراتيسمِ سوسچنج ی رژيمهستهجاست که دراين .گرددمی

اصطالح تيسم بهسوسيال دمکراچيزی جز که (منصور حکمت 
ی خويش تر از ديگران نيست)، از پوستهراديکال، اما زيرک

گويد. نبايد فراموش و در قامت واقعی خود سخن می آيدبيرون می 
ی بيرونی  کنندههای تخريبعنوان مکانيسمکرد که دو عامل ديگر به

ـ در تسريع آن نقش داشتند:  همـکمک کردند و  هتحالاين اس ـ بههمـ
ی جمهوری اسالمی، و از رمق افتادن کارانه سرکوب جنايت

  ی جهان.همه ی کار برعليه سرمايه درمبارزه
 *****  
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  متن اصلی  لیی تکميضميمه
نفر (از  4های منصور حکمت» را برای «بررسی انديشه

فرستادم تا نظر اصالحی بدهند و نگاه دوستان قديم و جديد) 
که آن بيندازند. يکی از اين دوستان جوان پس از اينای بهنقادانه

موارد متعدد تايپی  چندين مورد انشايی و کل متن را خواند، به
کرد. دوست جوان ديگری روانی متن کمک میاشاره کرد که به

ماترليسم ديالکتيک را بهنهاد کرد که لينک مباحث مربوط  پيشن
که در سايت رفاقت وجود دارد، در قسمتی از نوشته که با تيتر 

آيسِم تبخترگرايانه»؟! شروع نقِد ماترياليستی ديالکتيکی يا ايده«
جايی است. يکی از نهاد بهنظرم پيشد، بياوريم که بهشو می

 نکاتی اشاره کرد که مفيددوستان قديمی هم طی تماس تلفنی به
  بودند و مورد استفاده قرار گرفتند.

  
متن زير هم حاصل گفتگوی تلفنی، نوشتن يادداشت و 

ی اسکايپی با شخصی است که عمری را با او نوعی مصاحبه
ای گونهچنين گفتگوی مصاحبهی او و همنوشتهام.  رفاقت داشته 

را که با اين رفيق داشتم، پس از ضبط، ابتدا پياده و ويرايش 
سپس توسط خوِد او مورد بررسی قرار گرفت و کردم و 

  آن وارد کرد.اصالحاتی هم به
  

  يادداشت اين رفيق قديمی:
  گونه دن مقاله با ارزش کتابـوان ـدر جريان خ   ،عزيزعباس  



 199 

نظرم رسيد که هحکمت نکاتی ب  های منصوراز نوشته تو
  نويسم:می سطرتوصيه تو در اين چند به

نکاتی اشاره کردی که ات بهفلسفی در نوشته یاز جنبه
درک معيوب از عام و  تحت عنوان توانلحاظ منطقی میبه

خاص، جزء و کل، جزئی و کلی، و نيز عدم درک از مطلق و 
برد. البته بايد اضافه کنم که آقای حکمت ها نام از آننسبی 

ها باهم ی آن» و رابطهوقوع«و    »وضعدرکی هم از چيستی «
  دارد.ن 

حکمت فضای نقد را در مقوله «سه منبع و سه جزء خلقی» 
دهد. اما خودش با فدائيان قرار می بر«خلقی» بودن مثالً 

طبقه متوسط روی کيد موجبه أغيرطبقاتی کردن تحليل و نيز ت 
ً هب  همان دام بهخوْد  پايگاه عزيمت کارِ  عنوان خاستگاه و ايضا

در  47-57 هایبين سالها گونه بحثاينافتد. می ايیگرخلقی
 اتیهای مبارزفعاليت کاریِ کاری و نظامیتحليل سياسی مورد

فکری چپ سوسيال دموکرات حاکم بود. اين در فضای روشن
جا يکبه ـدرعملـگرفت میخود هکه ابعاد متعددی ب  التمجاد

فکران مبارز با طبقه روشن یلفهؤ طرح ضرورت م :ختم شد
  ر.کارگ

فکران را ذهنيت عمومی اين روشن 57سال حوادث 
سمت درگيری بر سرکسِب قدرِت سياسی منحرف و متمرکز به

 هلحاظ تاريخی منشائی ديرين کرد. گرچه خود اين پديده به
  داشت.

کاران و اصطالح نظامیمنظر بهکاری از نقد سياسی
 ،کارانسياسیاصطالح وسيله بههکاری ب بلعکس نقد نظامی

قدرت سياسی در جايی جابههر دو گروه پس از که امری است
لفه ؤ طرح ضرورت مبه  عمالً و    ند،از آن روی گرداند  عمالً   57
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رويدادی اين فکران مبارز با طبقه کارگر پشت کردند. روشن
شان را ميدان ايشان تحميل شد و هم گرايش اوليههکه هم ب بود 
  داد.

تاريخ مصرف  تاريخ توليد و هم منصور حکمت  یانديشه
کار گردد که نقد سبکوضعيتی برمیبهدارد. اقبال نخستين آن 

 از هايی که پسبحرانفراوانی مطلوب بود، اما گذشته به
ور ل سوسيال دمکراسی و ازجمله منصکُ سه دهه هنزديک ب 
نشان داد که آن شروع  ،گرفتار کردرا  او  همراهان و حکمت 

ی کنندهموقعيت و پتانسيلی بود که بيان موقع فاقدظاهراً به
واقعی   زمانِ    تلخی کار برعليه سرمايه باشد. طنزِ حقيقت مبارزه

موقع، ورزی در اين است که آن شروع ظاهراً بهانديشهاين 
  طوف نگرديد.حقيقت شروع خود نيز معحتی به

ثر أو مت (ی انسانی محصول دانند که هرانديشههمگان می
بطلميوس  یانديشه صاحب آن انديشه است! مثالً  یزمانه )از
در  فيلسوف و اخترشناسان يونانی که در اسکندريه مصر(

الگويی را  کيهانْ  یدرباره)، زيستمی ق.م.١۶٨ـ٩٠ هایسال
 یبرای سامانهو ود، روزگار خ یبرای کيهاِن شناخته شده

کز گيتی زمين در مر سامانه، خورشيدی، ارائه کرد که در آن
چرخيدند. در دورش میبود و خورشيد و ماه و بقيه سيارات به

جای مدار که همان مسير فرضی سيارات است، از آن زمان به
لب و شد. فلک يک جسم کروی صُ مفهوم فلک استفاده می

که زمين در مرکز آن قرار شد  میتصور  نامرئی (مانند شيشه)  
در اين .  بودند  بسته شده  محيط آن محکمبه  هاو سياره  بود  گرفته

دور زمين دور زمين، سياره نيز بهبا چرخش فلک بهنظريه، 
سياره کشف شده بود. وی  ۴د. در آن زمان ن کن گردش می

ها گفت: هشت يا نه فلک وجود دارد که آخرين آنمی
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اند. براين ها روی آن چسبيدهکه همه ستارهاالفالک است فلک
االفالک زندگی پس از فلک باور بود که خدا و فرشتگان

جهان ارائه کرد،  یاين نظريه که بطلميوس دربارهکنند. بهمی
که برپايه مشاهده حرکت  شودمیمدل زمين مرکزی گفته 
 شده است!دور زمين ارائه ظاهری ماه و خورشيد به

ساده بطلميوسی»  یگويد «مشاهدهيخ علم میدقت کنيم تار
 یپردازی پيچيده«با انضمام نظريه: که بايد اضافه کرد

کالوديوس بطلميوس» نظريه مرکزيت زمين در گيتی را فراهم 
مضمون از تاريخ ماد، دياکونوف. ترجمه نقل به[ساخت! 

 ].١٣٨٠کشاورز، انتشارات علمی و فرهنگی
 (شانزده قرن بعد)  1473-1543  بعدها نيکوالس کوپرنيک

ها مطالعه نظريه خورشيد مرکزی را ارائه کرد. او پس از سال
های آن (با امکانات و تلسکوپ اجرام آسمانی یو مشاهده
بر خالف تصور پيشينيان زمين  اين نتيجه رسيد که:زمان) به

در مرکز کائنات قرار ندارد، بلکه اين خورشيد است که در 
 ـازجمله زمينـمسی است و ساير سيارات مرکز منظومه ش

دور آن درحال گردشند. واکنش کليسا در برابر آراء به
گذار مذهب (پايه کوپرنيک خشمگينانه بود: مارتين لوتر

مخالفت محض آگاه شدن از اين نظريه با آن بهبه پروتستان)
کنند. طبق ها نجوم را وارونه می«فقط احمق برخاست و گفت:

ه زمين که يوشع فرمان ن  ،مقدس، اين خورشيد بود نص کتاب
فکرانش، نظريه کوپرنيک نه فقط باور لوتر و همبه  .داد بايستد»

گاه رفيع آدمی را مخالف عبارات کتاب مقدس بود، بلکه جای
عنوان برترين آفريدگان بايد در مرکز جهان هستی قرار که به

  گرفت.از او می ،داشته باشد



 202 

کليسای کاتوليک رم در کشورهای پيرو  برخالف انتظار
ترديد نظريه کوپرنيک اعتراض نکرد. بیکس بهها هيچتا مدت

پاپ پل سوم و پشتيبانی کاردينال پرنفوذی چون اهدای کتاب به
از آن در ساکت کردن هر ندای اعتراضی  يوهان ويدمانشتات

در اواخر قرن شانزدهم اوضاع  اين، نقش داشت. با وجود
جوردانو نام  راهب انقالبی بهيک  اشت؛  تغيير گذيج رو بهتدربه

خواست مسيحيت را با خورشيدپرستی مصريان که می برونو 
باستان درآميزد، نظريه کوپرنيک را جالب توجه يافت و تصميم 

در دادگاه مذهبی،   برونوحمايت از آن گرفت. با محکوم شدن  به
وک و ضد دين مشک  ،هايش مطرح کرده بودهرچه او در نوشته

ها با نظريه کاتوليک یشد و اين آغاز مخالفت گستردهتلقی 
  کوپرنيک بود که اثبات کامل آن در قرن هفدهم ادامه يافت.

که قبل از کپرنيک اين مبحث (نظريه نظر از اينصرف
مطرح بوده، مهم اين است که برای اولين  خورشيد مرکزی)

تاريخ [برگرفته از:  وسيله کپرنيک مدون و ارائه شد!هبار ب 
علم کمبريج نوشته رونان ترجمه افشار، نشر مرکز چاپ سوم 

١٣٨٢.[  
  

چپ (يا همان سوسيال دموکراسی)  یانديشه ،رفيق جان
ای از فرهنگ خاستگاه آميخته خاستگاهی اجتماعی دارد. اين

) از ميانه یايران يعنی: چپ ( الب نظام طبقاتی است. چپ ماغ
ماعی سر برنياورده، بخصوص نقش طبقات اجت  یمبارزه

های نظری کارگْر چپ را انقالبی نکرده، بلکه آموزش یطبقه
ی اين برانگيزاننده حاکم آميز و ديکتاتوریو مناسبات اختناق

درجريان ، نه چپ شدندبا کتاب ها . اينبوده استچپ 
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 بخش خارجدر مورد بخصوص  . اين امرتعارضات اجتماعی
 صادق است. چپ کشوری

 *****  
  

  گفتگو با رفيق قديمی:
داشتی ددر واقع يا شود]باال مشاهده می در [که اون نوشته

فکران نسبت گاه روشنانديشه و نيز جای گاهی جایدرباره
ی ايرانی فکرانهکه توليد تفکِر روشنتکامل انديشه بود؛ و اينبه

 ً  50و  40های دههبهمحصول شرايطی بود که عمدتا
فکران سوسيال دمکرات ای هم از روشنچند کلمه گردد.برمی

  (در خارج و داخل کشور) صحبت شد.
اين در صحبت تلفنی که باهم داشتيم، تو گفتی راجع به

تفاوت (اگر وجود دارد) صحبت کنيم و چيزهای ديگری که 
ست ها رو ببينم و اگر نظری هی من گذاشتی، من اونعهدهبه

کنم که بحث ما يه تر فکر میيشبا تو در ميان بگذارم. من ب 
ای که ی چند دقيقهجور يادآوری است؛ و اون صدای ضبط شده

اشتباه رو هم يادآوری ی مشحون بهبرای من فرستادی يه نکته
ی کرده بودی. گفته بودی مبارزه عليه اختناق وجهی از مبارزه

تر از ين مسئله رو بيشطبقاتی است. اين درست است. من ا
دار و آثار ی سرمايهی کارگر برعليه طبقهی طبقهارزهمنظر مب 

  فکری براين مبارزه نگاه کرده بودم.حرکت روشن
کنيم، فکر سوسيال دمکرات صحبت میوقتی از روشن

آن رسيده بوديم، ويا ی اين تصور و مفهوم که مشترکاً بهدرباره
 کنيم. منظور اينام، گفتگو میحداقل من اين طور ياد گرفته

که سوسيال دمکرات بودن يک وجهی دارد که است
های تاريخی موکول است، و يک وجهی هم دارد ضرورتبه
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شرايط موجود متصل است. اون که موکول است، يعنی که به
؛ داردسوسياليستی  ـی آرمانیتر جنبهآينده است، بيشمعطوف به

ی نبهکند. از بررسی ج معنا پيدا می  و در تحقق امر سوسياليستی
بزرگان سوسيال دمکراسی جهانی مسئله که بگذريم، وقتی به

کنم ويا در تاريخ مبارزات سياسی و طبقاتی در ايرانی فکر می
های ی آدمبينم که همهپردازم، میجستجو و تحليل میايران به

گی حيدر اند. ويژمؤثِر چپ در ايران با اين دو جنبه مواجه بوده
کمونيست معروف و مورد وثوق  عنوان يکعمواوغلو (به

ی ی دههباختهفکِر  مبارزه و جانعموم) همين بود، که روشن
هم  بود. او مبارزه کرد و جانش را باخت و اين هم جانش  50

آن باور داشت، گذاشت. نگاه ای که بهرا در راه مبارزه
 ش عمومی مردمْ مردم و ارزيابی او از گراي حيدرخان به

 یهافکراِن مبارزه دههزيابی و نگاه روشننحوی همان اربه
  بود. 50و  40

يه کمی در مورد اين دو جنس که مثل هم هستند،  عباس}
  تر توضيح بده و اگر ممکنه مثالی هم در اين مورد بزن.بيش

مثالً نادانی سياسی و طبقاتی مردم در  دوست قديمی}
فکر وقتی دستگاه ت. روشنفکران نيسی روشنحوصله
ها رو از سنجش مشغول است، آدماش روشن است و بهسنجش

کند و عمالً خاستگاه و روی گفتار و کردارشون داوری می
کند، از نفهمی مردم نارحت ها را فراموش میگاه طبقاتی آنپای
فکر باشند، که قرار بوده که مردم همه روشنشود. مثل اينمی
او بدانند و بفهمند.   چيزها رو هم مثلی  باشند و همه زبان او هم

ها سال پيش با آن 50فکرهايی که حدود روشننگاه بهمن با 
های طرف سياست آمدم و سالها بهدوست شدم و از طريق آن

ها يک از آنبينم که هيچها گذراندم، میخوبی را هم با آن
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کش، کارگر و های زحمتی فهم مردم (يعنی: تودهحوصله
ها را قای انديشمندانه و سازمانی آنفرودست جامعه) و ارت

  نداشتند.
قدر که ندار هستند، فرصت کسب خوب، اين مردم همان

دانستگی و اين قبيل مسائل را هم دست يافتن بهاطالعات و 
فکری نحوی مرِض روشنندارند. پس، مرض نادانستگی به

نفهمی شود و زود هم اين مردم را بهاست که زود ناراحت می
کند. من توی اين جمالتی که از حيدر عمواوغلو باقی متهم می

جا ديدم که از اين ندانستگی مردم (که خيلی هم مانده است، يک
بد هست، و او حق دارد که بگويد بد است) عصبانی است و 

ی کند. و اين عصبانيت رو کامالً توی الفاظها فحاشی میآنبه
ندارم؛ اما فحوای کالم ياد برد که جمالتش را عيناً بهکار میبه

  او در ذهنم مانده است.
های شه گفت که يکی از ويژگیيعنی، می عباس}

پردازی؛ يعنی، فکران چپ همين تصويری که تو میروشن
که در برخوردش با مردم فکری استروشن سوسيال دمکراتْ 

  د؟عنصری از تحقير ضمنی وجود دار
ً اين دوست قديمی} گی، جوری است که تو مي حتما

تحقير ميشه؛ ولی چی ميشه که برخوردش با مردم منتهی به
تحقير ميشه؟ اولش بايد بگيم فرآيند برخوردش با مردم منتهی به

مردم خدمت کند. مثالً خواهد بهکه او دوستدار مردم است؛ می
اکو داشت که توی ب جوری بود حکايت حيدر عمواوغلو اين
از سوسيال  کرد، و با يکیکارخانه برق درست می

نام کراسين هم رفيق بود و جا بههای معروف اوندمکرات
اندازی هردو مهندس برق و مکانيک بودند و کارخانه برق راه

جا آنکردند. در همين وضعيت بود که مظفرالدين شاه بهمی
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خريد و اين آقا  رفت، يه کارخانه برق  برای بارگاه امام رضا
اندازه و نگهداری مارخانه برق را تا نصب و ر  فرستادندرا هم  

مشهد وارد شد. ساله بود که به 30. حيدرخان عهده بگيردبه
جا برای زهرچشم گرفتن نآران مشهد، حکمهنگام ورود بهبه

های از مردم يک نفر رو گرفته و شقه کرده بود. هريک از نيمه
. ی شهر آويزان کرده بودطرفين دروازهه را بهاين آدم شقه شد

گفتند که چه حاکم پُرقدرتی ها میمردم هم با ديدن اين صحنه
تونه اين اندازه اِعمال قدرت بکند! هللا که میاست! بارک

ـ مردم دوست بود، همـ سوسيال دمکرات و ـهمحيدرخان که ـ
ن دليل هم در هميشد. بهای خيلی ناراحت از ديدن چنين صحنه

ومت مرکزی و يک نفر ديگر ی حکخيلی جاها با اين نماينده
که او هم مسئول و متولی آستان قدس بود، برخوردهای 

که گونه برخوردها اينی اين. ازجملهداشتغيرمحترمانه 
آمدند، همه برای بازديد کارخانه برق می افراد هروقت که اين

ا حيدرخان اعتنايی کردند. امکشيدند و تعظيم میصف می
ک شب مسئول آستان قدس برای کرد. ي ها نمیحضور آنبه

ها نزد ها و فراشآيد. نگهبانبازديد از کارخانه برق می
گويند که فالنی برای بازديد آمده است. روند و میحيدرخان می

  ورودیدهد که درِ حيدرخان در مقابل اين خبر دستور می
ها را هم خاموش کنند. طرف رو کارخانه را ببندند و چراغ

دهد گذارد. بعد اجازه میدر کارخانه معطل میساعتی پشت  نيم
او نشان بدهند. اما خودش که در را باز کنند و کارخانه را به

رود. برای ابراز ادب و نشان دادن کارخانه نزد او نمی
دهد که او بينيم که رفتارهای حيدرخان نشان میترتيب میبدين
دارد. برای های فائق و دولتی سِر ناسازگاری و ستيز درتبا ق

ی عظيمی آيد. حيدرخان تودهمثال، مشکل کمبود نان پيش می
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فرستد که همه خيابان میکند و بهاز مردم را تهييج می
ياد الدوله (که اسمش را بهچیکنند که چیدرخواست می

ر رو آورم) را عزل شود که حکومت مرکزی هم همين کانمی
کند، حتی خان سعی میی اين احوال، هرچه حيدرکند. با همهمی

بتواند حزب که کند مراِم نزديک هم پيدا نمیدوتا رفيق هم
سوسيال دمکرات خودش را (که در تفليس و باکو هم بود)، در 

ای از آن را سازمان بدهد. حتی با آقای جا هم شعبهاين
شود او نيز حاضر نمی  شود، ولیالشعرای بهار دوست میملک

کاری کند. بهار در ارتباط دوستانه و که با حزب حيدرخان هم
گيرد، ولی در کار حزبی او وارد فرهنگی با حيدرخان قرار می

های شود. حاال اين حيدرخان که رفيق لنين بود و با رفيقنمی
 12ها از بعضی قوللنين هم نشست و برخاست داشت و بنا به

سالگی با مارکسيسم آشنا  18يا  17بود و در سالگی سياسی 
طور واضح و ده بود و مطالعات مارکسيستی داشت، و بهش

ـ همهای مثبت بسياری ـمشخص آدم ضدحکومتی بود، و حرکت
که مردم ايناش داشت؛ ولی همين گرايش او بهدر زندگی

ی نهادی او وارد مبارزههای پيشفهمند، ويا مردم با روشنمی
بزند که به   کارهايیشود که دست بهشدند، باعث میسی نمیسيا

سازد و برای چند آيد. بمب میحساب مینوعی تروريستی به
حيدر بمبی معروف شده بود. کند، اصالً بهگذاری مینفر بمب

کرد. يک کرديم، حيدرخان هم میهمون کارهايی که ماها می
حاکم وقت سوِء بهکشد. نفر از نزديکان ناصرالدين شاه را می

کند. حيدرخان خيلی داستان یکند که نجات پيدا مقصد می
ً از همون اوِل کار ای داشت؛ و اين تندرویتندروانه ها اتفاقا

فکرهای سوسيال دمکرات ما بوده است. خاصيت اغلب روشن
ها بود که از خارج وارد هايی از اين نوع آدمها اولين گروهاين
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های سوسياليستی را هم با خودشان وارد فتايران شدند و دريا
هايی ها حوصله و گرايشی برای فعاليتان کردند. اما ايناير

  باشد.رشد آگاهی طبقاتی و تاريخی مردم نداشتند که راهبر به
کنم نگاه می  50و    49و    48های  جنبش چريکی سالوقتی به

نداشت که ای از آن بودم، اصالً کسی حوصله که من هم قطره
ر کتاب خواندن برود با يک نفر رابطه بگيرد، او را در مسي 

او ياد ی طبقاتی را بهمبارزهقرار بدهد؛ و مقوالت مربوط به
بدهد؛ و از منافع طبقاتی و روندهای تاريخی بگويد. اصالً چنين 

فکران ضدحکومتی وقتی ادبياتی هم وجود نداشت. اين روشن
دادند سمتی جهت نمیها را بهيد آنزدند، عقابا مردم حرف می

ی اين کنندهبيان ؛ها با حکومت باشدتفاوت آن یکنندهکه بيان
ی باشد که حکومت برفراز مردم قرار گرفته و سرمنشأ همه

آلوده    هم  هاسازد و آنکه سرنوشت مردم را میهايی استبدختی
لق ها تعحکومتشوند که از اساس بهاخالق و کرداری  میبه

  دارد.
ی تاکسی دهشوی و رانن همين امروز وقتی سوار تاکسی می

فکرها تأييد اند، همين روشنگويد که همه مردم باهم بد شدهمی
کند که اند. يکی سرش را باال نمیکنند که آره: مردم بد شدهمی

اند. اين فساد و باهم مردم تحميل کردهبگويد: اين بدی را به
ِر مردم ريخته شده است. اگر امروز مردم نبودن از باال روی س

زنند و جيب هم کلک میو کردار درستی ندارند، بهباهم رفتار 
خيزد کنند، اين از مجموعه مناسباتی برمیيکديگر را خالی می

  اش است.جود آورندهو که قدرت حاکم به
مردم که خودشون چيزی ندارند که فرهنگ خاصی را 

گ رايج بين مردم از زندگی خود مردم بسازند. اصوالً اين فرهن
بنيادی اين فرهنگ برخاسته از مناسبات و جوهر  ؛برنخاسته
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تبادالتی است که يک سرش در حکومت و قدرت نهفته است. 
رود؛ اما کار میی مردمی بههايی هم از فرهنگ ويژهتعريف

خاستگاه و مناسبات اقتصادی و سياسی حاکم بر مردم است که 
روکشی برای بقای حاکمان ها را فراگرفته و عمالً بهتماماً آن

های حکومتيان ها و رذالتبيان ديگر، پليدیتبديل شده است. به
که روی پوست همانند غبار مسمومی است و مناسبات حاکمْ 
روبيدن اين ها را مسموم کرده است. کسی بهمردم نشسته و آن
جوهر مناسبات حاکم گذارد تا مردم بتوانند بهغبار پا پيش نمی

زند، و ضمن تعالی انسانی  مبارزه برخي پی ببرند و با آن به
ريزی لحاظ طبقاتی نيز سامان تاريخی خودرا طرحخويش به

  کنند.
که درک سوسيال طوری است؟ برای اينچرا اين

ها، درکی مکانيکی است. چرا درکشان مکانيکی دمکرات
رف و بازتوليد، اغلب است؟ چون در فرآيند توليد، توزيع، مص

قرار دارند؛ و در قسمت  در قسمت فکری و ذهنی تقسيم کار
رنگی عملی و اجرايِی کار يا اصالً نيستند ويا حضور بسيار کم

بری از توليد نيز در بسياری دارند. از طرف ديگر، در سهم
جا هم که د و در آنن برمواقع بيش از حق خودشان سهم می

لحاظ ثروت در شان است، بازهم بهوقشان در حد حقبریسهم
های مولد و گيرند که هم باالتر از تودهیای قرار ممرتبه

تثبيت و نابرابری موجود گرايش کش است، و هم بهزحمت
طور ی توليد و مصرف بهدارد. چنين وضعيتی در پروسه

تواند پايين است که نمیی نگاهی از باال بهخود ايجادکنندهخودبه
ک در پايين و مکانيکیْ کی نباشد. اين نگاه از باال بهمکاني

راه بسيار سخت و ی طبقاتی و تاريخ را بهمونيستی از مبارزه
کند. آدم برخاسته از چنين وضعيتی العبوری تبديل میصعب
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خيلی بايد تالش و کار کند که از درک و دريافت مکانيکی 
با طبقه قرار  ی، شايد تنها در مؤلفهامر فراتر برود؛ و اين
  گرفتن حاصل شود.

هايی مانند شته از بازدارندگیسال گذ 120در تاريخ 
طلبی و از گرايی، قدرتگرايی، مرکزيتفراکسيونيسم، فرقه

فراوانی آسيب به گرايیجانشينتر: از ها مخربی اينهمه
کردهايی است که ها انواع ثمرات ويا رویايم. اينديده

فکران دمکرات (که نبايد با روشنفکران سوسيال روشن
  دهند.شوند) از خودشان بُروز می سان تلقیبورژوا يک

ً فراموش نکنيم که  ها و مفاهيم ايدهما به دسترسیضمنا
ی کارگر گيری طبقهتر و سريع از شکلسوسياليستی بسيار پيش

های کار) بوده است. از ويژگیمعنی فروشندگان نيروی(به
های سوسياليستی يکی هم اين مفاهيم و ايدهيابی بهگونه دستاين

های کارگری نيز در گيری گروههای شکلکه حتی نطفهود ب 
ی ايران و در سرزمين ديگری شکل بيرون از مرزهای جامعه

ايران وارد گرديد. گرفت و خاطرات تلخ و شيرين آن به
معنای توليدی و دار بهکه سرمايههرروی، ما قبل از اينبه

 و  سياليسمی ارزِش اضافی داشته باشيم ـ مفهوم سو کنندهجذب
  را از خارج وارد کرديم. یی طبقاتی کارگرمبارزه

سال قبل از امضای رسمی  5برای مثال، حيدرخان 
کشيد تا کارهايی   مشروطه وارد ايران شد و چندين سال زحمت

خواهی حيدرخان ! مشروطهبشود خواهبکند که تازه مشروطه
. نامه دشمحمدعلی شاه و امثالهم شروع هم از نامه نوشتن به

نويسد که تو آدم خائنی هستی، تو بايد قدرت را ترک کنی، می
طورکلی، دستگاه تو دستگاه ضدمردمی است. به

  شود.جور کارها شروع میخواهی حيدرخان از اينمشروطه
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فکران ناين همان کاری است که بعدها بعضی از روش
ه شاه کردند کها تبليغ میآن مبادرت ورزديدند. اينديگر هم به
اکنون هم جاری کار است. اين شيوه همکار و جنايتبد و خيانت

تر از آن چيزی که حقيقت تاريخی را و متداول است. بيش
حرف بزنند، فحش و فضيحت و عيب و ايراِد  کندمیآشکار 

وضوع بحث قرار رأس حکومت و اشخاص اول نظام م
  نيستند... یگيرد که چی هستند و چ می

ً  عباس}   افشاگری؟  نهايتا
بله، نهايتش افشاگری سياسی است؛ اما من   دوست قديمی}

جوری نيست. يعنی، گويم که حتی افشاگری سياسی هم اينمی
تر ادبيات فکران سوسيال دمکرات بيشادبيات سياسی روشن

. چون اگر واقعاً اقعاً افشاگرانهادبيات و جويانه است تا پرخاش
تگاه حاکمه و مناسبات فکر بتواند ماهيت سياسی دسروشن
تبيين و تبادل ی آن را افشا کند، و اين افشا طوری بهشاکله

تاريخی رسالت دربياد که در ذهن مردم بنشيند، مردم به
عمرو اشکال گوناگون فقط بهکه به؛ نه اينبرندپی میخودشان 

ها و شاه و غيره فحش بدهيم. البته من خودم هم به اينو زيد 
گيرم؛ دهم؛ اصالً اگر فحش ندهم يرقان میخيلی فحش می

بزن جيگر است)؛ ولی روش دگويند: فحش باها می(اصفهانی
ی طبقاتی کار و فعاليت انقالبی که در بخشی سازماندهی مبارزه

بی است که انقالـايجاد فرهنگ انسانی شبخش ديگردر است، 
و ، شکل بگيردتواند ی انقالبی میگيری مؤلفهبراساس شکل

قدرت بخشی از آن هم مباحث سياسی و طرح مسائل مربوط به
اين   ترِ های پُرتحرکتو عوارض ناشی از قدرت حاکم است. آدم

مردم گفت که سياست دان بشوند. پس، بايد بهمردم بايد سياست
  ی محوريش کجا هست، و غيره.چيست، قدرت چيست، مسئله
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اق نظری فکر سوسيال دمکرات تا زمانی که در محروشن
تواند دست گرفتار است، نمی خويش سوسيال دمکراتيک

پراتيکی گونه کارها بزند. چراکه اصالً حوصله و ظرفيت  اينبه
گونه کار و رابطه و تبادل را ندارد. وقتی در نشريات و اين

بينيم کنيم، اساساً آن نوعی از افشاگری را میها نگاه مینوشته
اشکال راه گفتن بهو بی بد اش فحاشی و که عناصر سازنده

  گوناگون است.
بينيم که مثالً کنيم، میوضعيت فعلی توجه میوقتی به

ی مردم که پای تودهی اينفکر ما از يک طرف حوصلهروشن
همين دليل هم و به ،ها را ارتقا بدهد نداردبايستد و بخواهد آن

ابزاِر کسب عنوان نيرو و  ها را بهای جز اين ندارد که تودهچاره
شود و از طرف ديگر، چنان از اين توده دور می ؛قدرت ببيند

يا  ،شودگرا میراحتی دينبه ،شودراحتی ليبراليزه میکه به
دهد. و خودش راه میباورهای ماروايی و متافيزيکی را به

، 30ی اند. مثالً در دههآيد که اين باورها درستنظرش میبه
های ها را داريم که سوسياليستخيلی اکنونو حتی هم 50، 40

که اين دوتا (يعنی: مذهب و سوسياليسم) اند؛ درصورتیمذهبی
اند. در لحاظ جنس و نوع انديشه کامالً متنافر و متناقضبه

مناسبات اقتصادی ها در نگاه بهبعضی موارد سوسيال دمکرات
 شونداقتصاد و روابط اقتصادی مدعی میامور مربوط بهويا 

لحاظ ايدئولوژيک نيز پذيرند؛ ولی بهکه سوسياليسم را می
اوری پافشاری هم مانند و روی اين خداب خداباور باقی می

ها و گونه نگاههای امروزی هم اينکنند. در ميان جوانمی
باروها (که در ماهيت سوسيال دمکراتيکی آن شکی نيست)، 

  شود.فراوانی يافت میبه
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 ـهمـ ای دوره کبينم که ي يم میعقب برگردکمی که به
؛ نظراً پذيرای سوسياليسم بودند ـهمـشريعتی باور داشتند و به

ها کم بود. همين نگاه گونه نگرشی ملی دوم هم ايندر جبهه
مثل  یهايشد که آدمی مانند بيژن جزنی رفيقدوگانه باعث می

ت حسن حبيبی داشته باشند. حاال اون يکی [حبيبی] جذب قدر
کرد، و اين يکی مراتب قدرت را نمايندگی میشد و سلسلهحاکم  

تاوان انتخاب خود نش را هم بهراه ديگر و متقابلی رفت که جابه
  .از دست داد

فکر اين نام روشنبندی انسانی بهحقيقِت تحليلی اين گروه
االصول غيرکارگری است و از ميان که خاستگاهش علیاست
ی متوسط شهرت طبقهنی جامعه که بههای ميابندیگروه
عاً بورژوايی نباشد، قطکه اگر تماماً خرده دخيزاند، برمیيافته

بورژوايی آميخته است. اما های خردهبا مناسبات و دريافت
گزيند با چنان بندی اجتماعی برمیاين گروه که پايگاهی هم

را   و اقتداری همراه نيست که سوسياليسم  محتوای عميق درونی
ی طبقاتی تبديل کند. هزيک قطعيت تاريخی در مباربرای او به

طرف و پای ديگر ايش اينخاطر همين ويژگی است که يک پ به
که ورد زبان بچه  آن طرف است. يک مثالی هست

خوابد، که سرما نخورد»! هاست: «يارو وسط لحاف میبازاری
ديگر ای هگون و به ،اين طرفـ همـنحوی خواهد بهيعنی، می

  آن طرف را داشته باشد.ـ همـ
  57فکرهای سوسيال دموکرات بخصوص در سال روشن

کرد را از خودشان نشان دادند. از يک طرف بدترين نوع عمل
بايست خواستند در قدرت سهيم شوند، قدرتی که اساساً میمی
کسب  گيریِ سمتها را بهخاستند و تودهتعارض با آن برمیبه

رفتند از طرف ديگر، کردند؛ ها هدايت میتوده دِ خو  قدرت
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ها اينکجای قدرت بهروی اين مسئله متمرکز شدند که چقدر و 
ها نهادهای قدرت را دارند؟ بعضیی نفوذ بهرسد، آيا اجازهمی

ايم، شما که دربست رفتند و گفتند آقا ما چاکريم. دَم در ايستاده
، ما هم از همين بيرون بگيريددست بهداخل شويد و قدرت را 

ها انواع و اقسام سوسيال مواظبيم که کسی مزاحم شما نشود. اين
 ترينو مخرب  بودند که بدترين  یدينباور و بیهای دينمکراتد

  کرد ممکن را از خودشان نشان دادند.عمل
هم که  30و 20های های قبل، مثالً دههدههاما، وقتی به

تا مثالً  1285ی مرداد ه از فاصله بينيم ککنيم، میمینگاه 
نان در همان مسير چ ،حيدرخان نجريان جنگل و کشته شد

که در شان شبيه همان جنسی استاتفاقاتی روی داد که جنس
رخ هم  42و  39های اتفاق افتاد، در سالنيز  1332های سال

واقع گرديد و هنوز هم هم  57داد، و بعد دوباره در سال 
   .در حال وقوع است معنای ديگریبه

ترين ميدان برای انتخاب وسيع 57در واقع، سال  عباس}
دليل هم وقتی يک پايش را اين طرف گذاشت و همين بود. به

  ر خورد، نه؟يک پايش آن طرف، از وسط جِ 
کثافتی کشيد ر نخورد، خودش را بهنه، جِ دوست قديمی} 

د تا نتوانن  که اثرات و تعفن آن روی پوست مردم نشست
  حقيقت تاريخی خود پی ببرند.به

  قدر سنگين بود که...چون انتخاب آن عباس}
سرانجامی تاريخی و نتوانست آن را به قديمی}دوست 

ر نخورد. اگر جر خورده سازنده هدايت کند. در واقع، سُريد، جِ 
  گذاشت...از خودش باقی می ای از قهرمانیبود، باز خاطره

و از مردم دور شد؛ و قدرت طرف آره، ُسريد به عباس}
  حتی در مقابل مردم هم قرار گرفت.
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طرف قدرت، وگرنه مردم توی د بهآره سُري   دوست قديمی}
دونی، شدند. میسال تا اين اندازه سرکوب و تحقير نمی  40اين  

ی پايش را اين ی قدرِت تازه شکل گرفته؛ نوک پنجهنشست لبه
درت وصل هست؛ ولی قطرف گذاشت، که مثالً يه جورهايی به

گر و اش چه بود؟ در برابر آن يورش تخريببرآيند عملی
مواجهه نداشت. فقط و حتی ميِل توان  ِز کشتارْ آمي فاجعه

ها ی گروهبازی درآوردند. از توی همهمجاهدها نبودند که تواب
ها درآمد، کارگریها درآمد، از تو راهتواب درآمد. از تو فدايی

ها درآمد. ایدرآمد، از توی کردها و کومله هااز تو پيکاری
چون خيلی سطحی هدها ـجور نبود که فقط مجا، اينطورکلیبه

ها هم در حد و نسبت ـ تواب شدند. بقيه جرياندو هُرُهری بودن 
خودشون تواب داشتند و حتی ميشه گفت که کم هم نداشتند. 

 وجود آوردند. يکی از آثار آن فجايع همينفجايعی به
هايی است که هنوز ها درسگری رايج کنونی است. اينصوفی

آن نکرده ن عمومی انديشه توجهی بهرسد که جريانظرمیهم به
های گرايی، محدوديتگرايی، گروهاست. يعنی، هنوز هم فرقه

ی جامعه در ميان تاريخ و آينده و  زندگیمکانيکی نگاه به
هايی است که در سيبها آفکران بسيار گسترده است. اينروشن

شوند. ها و امکانات باورهای اجتماعی میواقع وارد ظرفيت
کنند خودشان جفا میفکران فقط بهطور نيست که اين روشناين

شوند و روی ها وقتی وارد يک سيستم میزنند. اينو آسيب می
و با را شان کل آن سيستم کنند، آثار وجود و نگاهآن عمل می

 ترتيب،بدين گيرد.سيستم، کل جامعه را فرامیی همين واسطه
ست) موجب ارتقای اجتماعی باي تواند (يا میآن پتانسيلی که می

در و ديوار و معنوی در بين نيروهای مترقی جامعه باشد، به
زننده است. خود آسيبطور خود بهخورد که همين امر بهمی
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جامعه تحميل ها بهدر و ديوار خوردنازجمله نتايجی که اين به
امکان های مبارزاتی و نااميدی بهکنشکند، يأس و بدبينی بهمی

  انسانی است.ـای انقالبین جامعهساخت 
  کند؟ی جامعه عمل میروی همه عباس}

آورد؛ يعنی، بار میی مخربی بهنتيجه دوست قديمی}
جای جای يک درس و پند تاريخی، از خودش يک خرابه بهبه

رود و حاوی عنصر پيشرفت نيست. جلو نمیعاً بهگذارد. قطمی
شرکت تپه، مربوط بههفتاآلن توی همين وقايع مربوط به

ی وقايع طورکلی همههپکو و بهنفت، مربوط بهواحد، مربوط به
های سوسيال دمکراتيک افتد، محرککارگری که اتفاق می

های سوسيال دمکراتيک کنند. يعنی، محرکمخرب عمل می
ی ی رشد آگاهی و سازماندهی مبارزهکه زمينهجای اينبه

ی کند که از اين تودهطبقاتی را فراهم بياورد، عمالً سعی می
را  شکل ابزاری برای پريدن روی قدرت بسازد و خودشبی
چه قدرت برساند. انگار نه انگار که اين کارگران فردا بهبه

  متحمل شوند. افتند و چه آثار و تبعاتی را بايدروزی می
اتفاق افتاد، رکود دهشتناکی بر  60ی وقتی سرکوب دهه

وجود جا حاکم شد؛ نه تنها رکود، بلکه ناباوری عجيبی بههمه
و بدفهمی و هزاران  آمد؛ و نه تنها ناباوری، بلکه بدبينی

با خودش آورد. اين اتميزه شدن فقط ناشی را ی ديگر عارضه
های خوِد رکردها و کنشاز سرکوب نيست، بلکه محصول کا

  سوسيال دمکراسی هم هست. 
  های سوسيال دمکراتيک...در واقع، واگشتعباس} 

کنند که رقمی ها ادعا میدقيقاً. بعضی  دوست قديمی}
نحوی هم آزاد نحوی زندانی و بهيون آدم بهيک ميلنزديک به

نويسند. ها اآلن نشستن خاطراتشون رو میشدند. بخشی از آن
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ی حقيقتی کنندهخودی خود بيانذشته از آمار و ارقام که بهگاما 
کنم، مثالً بنياد سوسيال دمکراسی نگاه مینيست، حاال که به

نم يک چيزهايی بيدهم، میرا مورد واکاوی قرار می  50ی  دهه
گويم بايد همين دليل میبرد. بهسمت گذشته میهست که ما را به

خواهيم خت. حاال همه را نمیگذشته سوسيال دمکراسی را شنا
دار تا آدم اسم و رسم  30تا آدم اسم و رسم دار يا نه    50بشناسيم.  

جا ها از خودشان آثار قلمی به. اينه استتوی اين جنبش بود
طورکلی کارهايی اند؛ بهجا گذاشتهد، آثار اجتماعی بهان گذاشته

نفر   30يا    50نحوی باقی است. در اين ها بهاند که آثار آنکرده
کجاست؟ منتهی شود. و اين منتهی بهآدم يک اشتراکاتی ديده می

قرار داريم. و اين خيلی مهم   90ی  اآلن است که در پايان دههبه
ايم؛ اما که تالش کردهاست سال 100است: ما نزديک به 

ای و بسيار ضعيف هايمان بسيار بطئی، بسيار پديدهپيشرفت
که ما از يک زی که مهمه، اين استبوده است. ولی خوب چي 

ايم. ولی هنوز توان نظری پيدا کرده کمی وسعتِ  طرف همْ 
مان بسيار ناچيز است. ما تقريباً ايم. توان عملیعملی پيدا نکرده

های سوسيال دمکراتيک ت اروپای شرقی حرکتموازابه
دست گرفتند. به  را  سال حکومت  60-70ها باالخره  ايم. آنداشته

حيدرخان عمواغلی در وقايع تفليس نقش داشت. جزو   1907در  
عنوان جا بود. بهنآی مرکزی حزب سوسيال دمکرات کميته

دم ای نبود؛ آی مرکزی انتخاب شده بود. آدم سادهعضو کميته
هم افتاد. و  40و  30ی بسيار مطلعی بود. همين اتفاق در دهه

  جا هستيم.امروزه ما اين
های همه بچه 40ی دار دههم و رسمفکر اسرفقای روشن

ها، کنيم، احمدزادهگذشته نگاه میمشهد بودند. وقتی به
ی آن محافل شعر، محافل کتاب ها....، پويان؛ با همهمفتاهی
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های های ديگر که اسم و رسمها؛ خيلیب نويسیها، کتاخوانی
 های مشهد حشر و نشر داشتند.کردند، با همين بچهن پابرجا پيدا  

های تا جزوه بود و بعد هم حرکت 3-4ای که داشتند، پروژه
ها با دفاعيات خيلی جانانه و قهرمانانه که نظامی بود. همين

م با تعبير و تفسير شان ختم شد، اثراتی گذاشتند. بقيه هاعدامبه
  . يا خوِد گروه جزنی...مشغول بودندتا جزوه  3-4همين 

های طور گفت که جنبهنظر تو ميشه اينيعنی، بهعباس} 
ی رفقای مشهدی متأثر از سنت ميليتانت رسا و قهرمانانه

  حيدرخان هم بود؟ 
کنم که بله، مليتانت... من احساس می دوست قديمی}

ما از  ،ايم؛ يعنیز يک روش بيرون نيامدههرحال ما هنوز ابه
کرد خودمان را مورد سنجش نظر تاريخی نوع نگاه و نوع عمل

ی های سنجِش برخاسته از مبارزهشاخصی نسبت بهو ارزياب
جا ايم. آخر ما چی بهای مورد بررسی قرار ندادهطبقاتِی توده

؟ اگر معيار کنيمدنيا نگاه میايم، با چه معياری داريم بهگذاشته
ايم، ما مثالً ای در ميان است، در اين زمينه کاری نکردهتوده

 15ند سال وقت داشتيم؟ چ  57بين جنبش مشروطه تا انقالب 
  سال ميشه... 57سال و 

  سال. 72عباس} 
سال فرصت داشتيم و هيچ کاری  72 دوست قديمی}

سال چی بوده است؟ از لحاظ توليد  72نکرديم. ببين نتيجه اين 
فکر خيلی پايين هستيم، از لحاظ تشخيص گيجم، از لحاظ 

ت. کرد هم يک پايمان اين طرف و يک پايمان آن طرف اسعمل
محصول سوسيال دمکراسی در رابطه انقالب مشروطه اين بود 

کند!؟ انقالب را هم درست طرح نمیراجع به که حتی موازين
انقالبی بودن وقايع مشروطه ندارم. که من باوری بهطبيعی است
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گيم؟ اين ناروشنی در مورد خيلی چيزهای چی انقالب میبه
گوييم چی می؟ بهگيم ماترياليسمچی میديگر هم هست. به

چه  فکر؟گيم روشنچی میگيم توده؟ بهچی میديالکتيک؟ به
طور باز هستند ها همينناميم؟ اين بحثمی  یکارهايی رو انقالب 

  های بسيار.بازیو ما هم در اين ميانه محصور در فضای گيج
کنی از نظر من خيلی با ارزش اين کاری که تو داری می

کنی. اين مت رو بررسی و تحليل میاست که آقای منصور حک
گفتی، مدل خارج طور که خودت هم  آقای منصور حکمت همان

فکران فکر ايرانی است. بخش ديگر روشنکشورِی روشن
ی پيدايی جنبش چريکی و جنبش داخل کشوری هستند که زمينه

هايی دارند اند. اين دو بحش اشتراکاتی و همسايگیسياسی بوده
زدگی، گرايی، شتابآن با عبارات سطحی ترينکه برجسته

کر و اِعمال نظِر منشی در تفگی، اشرافيتحوصلهبی
کش قابل های کارگر و زحمتمستبدمنشانه دربرخورد با توده

  بيان است.
فکران خارج از رسد که اين روشننظر میولی بهعباس} 

اند؟ کشور دست باال را پيدا کردهکشور هميشه پس از ورود به
لحاظ عمال نظر کنند. دليل آن هم اين بوده که بهاند، اِ و توانسته

اند. اصطالح باالتری قرار داشتههای نظری در سطح بههدانست 
ق بهای معقول و منطمنظورم حفظيات نظری است، نه دريافت

ها در خارج از کشور از امکانات فراگيری با واقعيت. اين
خانه کتاب و کتابهتری برخوردار بودند و ب نظری بيش

کرد که طور خالصه توان ايناند. در واقع، میدسترسی داشته
 تِر عملیْ ی درگيری بيشواسطهفکران داخل کشوری بهروشن

  اند.تری هم دادههای سنگينمجموعاً تاوان
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 57؛ ولی بعد از بودجوری اين 57تا سال  دوست قديمی}
زيادی با هم  فکر داخل کشوری و خارج کشوری فرقروشن

  نداشتند.
ی اصالً خبر چندان  60و سرکوب سال  57بعد از عباس} 

  نبود که تفاوتی هم وجود داشته باشد.
هرکس تکون خورد سرش رو  57بعد از  دوست قديمی}

کردن زير آب و گردنشو زدن. در اين زمينه داخلی و خارجی 
  کرد.برای رژيم فرقی نمی

ها هم طلبه و اينساواتهرحال، اسالم مدرسته. بهعباس} 
  ها رو بريدن...طور مساوی گردنبه

هاهاهاها.... آره ديگه... آقای گيالنی   قديمی}دوست 
جا، گفت: آقای رياحی تو بلند شدی از خارجه آمدی اينمی
  خواستی ملت مسلمان را کافر کنی؟ می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


