قسمت نخست
بررسی انديشههای منصور حکمت
نوشتهی :عباس فرد

چند توضيح مقدماتی
از مدتها پيش بهاين فکر میکردم که بايد دريافت
تجربیـمطالعاتی خودم را دربارهی سه مسئلهی اساسی و
درعينحال بههم پيوستهی »دانش مبارزهی طبقاتی« بنويسم تا شايد
بررسی نقادانه و عم ِل جمعی ،روزنهای )همچون
در تداوم
ِ
ُخرد( در راستای سازمانيابی طبقاتی و
جويباری
انقﻼبیـکمونيستی تودههای کارگر و زحمتکش بگشايد و زمينه
دستيابی بهامکانات نظری گستردهتر را فراهم بياورد .اين سه
محوری بههم پيوسته ــبدون تقدم و تأخرــ بهمثابهی ابعاد
مسئلهی
ِ
يک واقعيت واحد و حجمی عبارتند از :چيستی و چگونگی آن
مناسبات و مختصاتی که در ويژگی توليدیـاجتماعیـارادهمندانهی
خويش آگاهی انقﻼبی و سوسياليستی را توليد و بازتوليد میکنند؛
ْ
انقﻼبی کارگران و
چيستی و چگونگی تحزب کمونيستیـ
ِ
زحمتکشان بهگونهای که در مقايسه با تجارب تاکنونی ،گسترش
تودهای )و نه نخبهگرايانه( داشته باشد؛ و مسئلهی کسب قدرت
گرايش
سياسی بهشکلی که بيشترين تضمين را درمقابل
ِ
بوروکراسی نهادهای ادارهکنندهی جامعه و دولت دارا
تثبيتگرانهی
ِ
باشد.
منهای مشکﻼت ناشی از سن و سال ،کارهای نه چندان ناچيز
مربوط بهسايت »رفاقت کارگری« )ازجمله ويرايش کليه مقاﻻت
منتشره( و نيز الزامهای روزانهی زندگی ،آنچه بيشتر وقتگير
بود و کار روی بسياری از مسائل ﻻزم را بهتعويق میانداخت،
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ويرايش نسبتا ً
ب پسنشين ِی انقﻼب روسيه 1920-24
سنگين کتا ِ
ِ
ِ
]http://www.refaghat.org/index.php/literature-and-art/books/383-retraite-of-

 [russian-revolution-1920-24بود که خوشبختانه بهپايان رسيد و اينک
روی ويرايش کتاب »سرمايهداری و نسلکشی ساختاری« متمرکز
شدهام و باقیماندهی وقتم را صرف مسئلهای میکنم که موضوع
قسمتهای مختلف اين نوشته خواهد بود .ﻻزم بهتوضيح استکه از
نوشتههايی حرف میزنم که گرچه طراحی و يادداشتبرداری
ْ
وقت تبديل اين طرحهای مقدماتی بهنوشتههای
شدهاند ،اما کمبود
قابل عرضه را مدام بهتعويق میاندازد .بنابراين ،پيشاپيش از
خوانندهی مفروض اين نوشته بهدليل وعدهای که انجام آن دايم
بهتأخير میافتد ،پوزش میخواهم.
*****
از آنجاکه در بحث و بررسی »آگاهی طبقاتیـسوسياليستی«،
»تحزب انقﻼبیـکمونيستی« و »کسب قدرت سياسی« روی سخنم
عمدتا ً با روشنفکران حقيقتا ً و در عمﻼً انقﻼبی ،کارگران،
زحمتکشان و فرودستان جامعهی ايران است؛ از اينرو ،نوشتهها
و آثاری را مورد بحث قرار میدهم که بهزبان فارسی باشند و از
طريق جستجوی اينترنتی نيز بتوان بهآنها دست يافت .بهاين
منظور )که در واقع بيان اين واقعيت نيز هست که فعليت کارگران
انقﻼبی  120سال گذشتهی ايران اساسا ً
اجرای
در کنشهای سياسیـ
ِ
ِ
طرحهايی بوده است که در شکلگيری آنها حضور نداشتهاند( ابتدا
چند نوشتهی برآمده از محافل و گروههای ايرانی با ادعای
کمونيستی ،و همچنين آثار کﻼسيک در اين زمينه را بهعنوان دو
ت مقدماتی مورد بحث و بررسی قرار میدهم تا
گام کيفيتا ً متفاو ِ
زمينهی طرح اثباتی دريافتهای تجربیـمطالعاتی خودم فراهم
شود.
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بررسی آثار مدون ،در مقايسه با تجزيه و تحليل وقايع تاريخی،
از اين ُحسن و رسايی برخوردارند که میتوان بهمنطق نويسندهی
ت دريافتیـمفهومی او( تکيه کرد و بررسی و نقد
اثر )بهمثابهی ذا ِ
را در همين راستا )که اساسا ً ارادهمندانه است و تأثير مکانيکی
چندانی از حوادث و رويدادها ندارد( گسترش داد .اين درست
استکه اغلب رويدادهای سياسیـانقﻼبی )مانند انقﻼب اکتبر در
سال  (1917نقشهمند و حاوی ارادهمندی و تصميم انقﻼبی بودهاند؛
هستی بیکران تک ساحتی نيستند و در
اما از آنجا که نسبتهای
ِ
همجواری ،تداخل و تقاطع مجموعههای دوگانهی واح ْد واقع
مکانيکی ديگر
میشوند و ديناميزم هرنسبتی در معرض تأثيرات
ِ
نسبتهاست؛ از اينرو ،در بررسی وقايع سياسیـانقﻼبی ،اغلبْ
مسئلهی مکانيزمهايی پيش کشيده میشوند که ناشی از تأثيرات
مکانيکی بوده و چنين بيان میشود که اين تأثيرات مکانيک ْی
انقﻼبی رهبران انقﻼبات را از اهداف اوليه آنها
مندی ارادهی
نقشه
ِ
ِ
بهانحراف کشاندهاند .همين امر )يعنی :طرح بهانحرافکشانندهی
ديناميزم نسبت مورد مطالعه را بهابهام و
بررسی
مکانيزمها(،
ِ
ِ
دوپارگی میکشاند .مثﻼً در بررسی پسنشينی انقﻼب اکتبر مسائلی
مانند جنگ داخلی ،بازگشت کارگران بهروستاها ،غيرپرولتری
شدن کارگران روسيه در سالهای  ،1918-1924توطئهی
کشورهای امپرياليستی و مانند آن پيش کشيده میشود که سايه
همهی اين مکانيزمها )البته اگر بتوان بهعنوان مکانيزم
ق ارادهمندانهی رهبران ،مديران،
توصيفشان کرد( دريافت منط ِ
مندی حزب بلشويک را
گردانندگان رويدادها و بهطورکلی اراده
ِ
بهابهام و چندپارگی میکشاند و تااندازهی زيادی از امکان نقد
تئوريک فراروندهی تاريخی دستآوردهای نظری و عملی بلشويسم
میکاهد .بههمين دليل تکيه عمدهی نوشته حاضر ،آثار نظری )اعم
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ت بدون
از نوشتاری يا گفتاری( استکه بيانکنندهی اراده و درياف ِ
مکانيکی نويسندهای خاص در مختصات زمانیـمکانی
تأثيرات
ِ
معينی است.
*****
روال انتخاب نوشتهها و مفاهيمی که مورد بررسی قرار
گوی ضمنی جنبههايی از
خواهند گرفت ،بهترتيبی استکه هم پاسخ ِ
تبادﻻت سياسی با ادعای کمونيستی در جامعهی فیالحال موجود
ايران باشد ،و هم نقد و بررسی آنها ــبهلحاظ نظریــ در راستای
سازمانيابی طبقاتی و انقﻼبیـکمونيستی تودههای کارگر،
زحمتکش و فرودست واقع گردد .تأکيد براين نکته ﻻزم است که
تقدم و تأخر نوشتههای مورد بررسی ،هيچ ربطی بهبرتری نظری
يا فعليت گستردهتر عملی آنها ندارد .نحوهی انتخاب اين نوشتهها
و مفاهيم ،منهای محدوديت منابع بهزبان فارسی در رابطه با
ث اين نوشته ،بيش از هرچيز بهسامان ذهن و
موضوع بح ِ
انگيزههای شخصی من برمیگردد.
*****
توضيح اين نکته نيز ﻻزم استکه نقد و بررسی اثر ،آثار ويا
بهطورکل ْی مفهوم يا مفاهيم خاصی از هر نويسنده و نظريهپرداز
معينی بهاين معنی نيست که من همهی آثار آن نويسنده را خواندهام،
کليت انديشههای او را مورد بررسی و نقد قرار میدهم ،ويا بررسی
انجام شدهام را بهتمامی آثار و نظرات او تعميم میدهم .طبيعی
استکه عکس اين مسئله )يعنی :تأييد آن نظراتی که مورد نقد و
بررسی قرار نگرفتهاند( نيز نمیتواند صادق باشد .اما ازآنجاکه
معمو ً
ﻻ بين اجزا و پارههای مختلف انديشههای هرنويسنده و
متفکری نوع ويژهای از همآهنگی و حتی وحدت وجود دارد ،از
اينرو غيرممکن نيست که انديشهی مورد نقد و بررسی قرار
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گرفتهای را بتوان با اندک تفاوتی در ديگر اجزا و پارههای تفکر
همان نويسنده و متفکر معين پيدا کرد .نتيجه اينکه نوع نقدی که
پرداز معينی صورت میگيرد ،بهطور
ص انديشه
بهانديشهی خا ِ
ِ
خودبهخود نشان میدهد که نتيجهی نقد و بررسی را میتوان
بهکليت انديشههای او تعميم داد يا نه فقط محدود بههمان پارهای
است که مورد بررسی قرار گرفته است.

*****
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شيفتهی نقش »خويش«
در قدرت سياسی
بهباور من دريافت منصور حکمت از سوسياليسم و انقﻼب
سوسياليستی ،منهای ادعاها و تصويرهای تبليغاتی و
بزرگنمايانهای که از خود و گروه خودی )تحت عنوان حزب
کمونيست کارگری( ارائه میدهد ،صرفا ً فتح قدرت سياسی توسط
بورژوازی شيفتهی فرهنگ موجود غربی و عمدتا ً آمريکايی،
خرده
ِ
در صدارت خو ِد او و حواريونی است که هرچند وقت يکبار عزل
و نصب نيز میشدند؛ و طبقهی کارگر نيز برای منصور حکمت
تودهـگلهای مجهز بهبازوان اجرايی قوی است که اگر تحت کنترل
و تابعيت باشد ،میتوان از آن استفاده کرد و درصورت عدم اطاعت
بايد بهزبالهدان آن گروهی پرتاب شود که برآمده از انديشههای اين
»مارکس زمانه«]!![ است .عزل و نصب چندبارهی حواريون )که
»شورش« برخاسته از رقابت را در آوريل  1999بهدنبال داشت(،
بهاين دليل واقع میگرديد که شخص »مارکس زمانه«]!![ همچنان
»مارکس زمانه« بماند و جایگاه خيالیاش همچنان اوج بگيرد!؟
»مارکس زمانه« لقبی است که حواريون بهنجات دهندهی خويش
کيفور زندگی سياسی خود در
اعطا میکردند تا ضمن گذران
ِ
عنوان انگلس زمانه نيز باهم بجنگند!
ب
»غربت« ،در مورد کس ِ
ِ
سياسی موجود )که ذات
در مقابل اين سؤال که فتح قدرت
ِ
بورژوايیاش غيرقابل انکار است( ،بهچه درد منصور حکمت و
حواريون او )که میتوان منصوريون خطابشان کرد( میخورد،
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میتوان چنين پاسخ داد که :حفاظت آرمانیـترقیخواهانه از ْ
آن تا
جايی که با سوئد  20سال پيش قابل مقايسه باشد! مقولهی حفاظت
آرمانیـترقیخواهانه از نظام موجود]!؟[ ،به»آرمانی« اشاره
میکند که طی  120سال گذشته بارها در پوزيسيون و
»اپوزيسيون« ـهردوـ بهانحای گوناگون بهبيان درآمده و تکرار شده
است .سه نمونهی بارز اين تصوير بهاصطﻼح آرمانی را در
ق تاريخ ايران سکان قدرت
پوزيسيون و توسط کسانی که بنا بهسيا ِ
مطلقه را در دست داشتند ،از زبان رضا شاه ،محمد رضا شاه و
دارودستهی خمينی شنيده و نتايج آن را نيز ديدهايم.
در مقابل اين سؤال بهجا که از چه طريقی بهچنين دريافتی در
مورد منصور حکمت و »حزب کمونيست کارگری« رسيدهام،
مکرر مواضع افراد و
جوابم اين استکه :فراتر از مشاهدات
ِ
گروههای برآمده از تفکرات منصور حکمت در مورد مسائل
مربوط بهايران و عرصههای بينالمللی که در واقع تحقق عملی
انديشههای او بودهاند ،مطالعهی بعضی از نوشتههای خو ِد منصور
حکمت و نيز بعضی از نوشتهها و اظهارنظرهای افراد و
گروههايی که خود را حواريون او میدانند ،عامل نظری تعيينکننده
در دريافت مورد اشارهی باﻻ بوده است .بههرروی ،بهمنظور
انتخاب سادهترين راه برای اثبات دريافتی که تيتروار بهآن اشاره
کردم ،چهار اثر از آثار منصور حکمت را محور بررسی قرار
میدهم تا بهگفتهها و نوشتههای ديگر او نيز که موضوعيتی برای
بررسی داشته باشند ،ارجاع کنم و بهبررسی آنها نيز بپردازم .اين
چهار موضوع و اثر مقدماتی عبارتند از» :سه منبع و سه جزء ـ
سوسياليسم خلقى ايران« )که در سوم آبان  1359در ايران منتشر
شد(» ،حزب و جامعه؛ از گروه فشار تا حزب سياسى« )برمبنای
خﻼصهی بخش اول سخنرانی منصور حکمت در نوامبر (١٩٩٨؛
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»حزب و قدرت سياسی« )متن پياده شدهی سخنرانى در کنگره دوم
حزب کمونيست کارگرى در  15آوريل (١٩٩٨؛ و »جنبش سلبى
و اثباتى«) ،متن پياده شده از روی نوار سمينار کنگره سوم –
سپتامبر .(2000

*****
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نق ِد ماترياليستی ديالکتيکی يا
يسم تبخترگرايانه؟!
ايدهآل ِ
ازآنجاکه جهانبينی ،نگاه فلسفی ،هستیشناسانه و متدولوژيکْ
افراد و گروههای اجتماعی بخش ﻻيفنک ،بسيار مؤثر و بعضا ً
تعيينکنندهی انديشه و بيان انديشهی آنها در زمينههای گوناگون و
بهويژه در زمينه مسائل سياسیـاجتماعیـطبقاتی آنهاست؛ از
اينرو ،بررسی يکی از مقاﻻت منصور حکمت بهنام »سه منبع و
سه جزء ـ سوسياليسم خلقى ايران« که به»ديدگاه انحرافى
]»سوسياليسم خلقی«[ در زمينه هاى فلسفى ،اقتصادى و سياسى به
اختصار اشاره« میکند ،بهمثابهی نخستين گام در نقد و بررسی
نظرات او )بهعنوان شخصی که خودرا مارکسيست معرفی میکند
ب موسوم بهکمونيست نقش بهسزايی داشته( آغاز
و در ايجاد دو حز ِ
بهجايی است .اين امر بهويژه از اين جهت درست و بهجا مینمايد
که خو ِد او مدعی استکه »ارکان تئوريک پايه اى« ديدگاه انحرافی
»سوسياليسم خلقی را ]که[ حاکم بر جنبش کمونيستى ...است«،
»در زمينه هاى فلسفى ،اقتصادى و سياسى« مورد بررسی و نقد
قرار میدهد .بههرروی ،تاآنجاکه من اطﻼع دارم ،اين مقاله
فلسفیترين نوشتهی منصور حکمت است که بهطور متمرکزی
بهماترياليسم ديالکتيک و نقد ديدگاههای فلسفی جريانهای چپ )يا
در واقع :سوسيال دمکراسی ايرانی( میپردازد.
اما قبل از ورود بهپارهای اشارات نقادانه در مقالهی فوقالذکر،
ﻻزم بهتوضيح است که دراينجا قصد نقد و بررسی همهجانبهی
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اين مقاله را ندارم؛ چراکه بهترين راه برای نقد همهجانبهی اين
مقاله ،نقد و بررسی همهجانبهی کتابهايی مانند »اصول مقدماتی
فلسفه«» ،ماترياليسم ديالکتيک« نوشتهی موريس کنفورث و مانند
آن است که همگی مستقيم و غيرمستقيم برگرفته از انستيتو
لنينسيم شوروی سابقاند ،و مقالهی منصور حکمت ـنيزـ
مارکسيسمـ
ِ
اگر رونويسی مستقيم از اين کتابها نباشد )که تااندازهای هست(،
تکم حاوی منطق و ديدگاه همين کتابهاست.
دس ِ

-I
يکی از نکاتی که در مطالعهی مقالهی فوقالذکر جلب نظر
ربطی عنوان مقاله با محتوای مقالهی لنين تحت عنوان
میکند ،بی
ِ
»سه منبع و سه جزء مارکسيسم« است .لنين در اين مقالهی کوتاه
ضمن بيان سه جزء )يا بهعبارت دقيقتر :سه بُعد ﻻينفک(
مارکسيسم )يعنی :نقد اقتصادی سياسی ،ماترياليسم ديالکتيک و
منبع )يعنی :انگلستان ،آلمان
نظريه سوسياليسم( ،درعينحال از سه
ِ
و فرانسه( هم نام میبرد که هريک بهواسطهی ارادهمندی
مارکس زمينهای برای
سنتزی
طبقاتیـانقﻼبی و نيز شيوهی ترکيبیـ
ْ
ِ
تکامل يکی از اين ابعاد بودند .بهبيان ديگر ،بحث لنين در اين مقاله
تاريخی »دانش مبارزهی طبقاتی« بربستر تکامل روابط و
تکامل
ِ
مناسبات توليدیـاجتماعی در انگلستان ،فرانسه و آلمان در قرن
نوزدهم است که هريک ضمن تأثيرپذيری از مبارزهی طبقاتی در
اين کشورها ،درعين ْ
نظری پيشين
گون
ِ
حال کليه دستآوردهای هم ِ
خود را جذب کرده و از آن فراتر رفته بودند .آنچه مارکس را در
ت تاريخیای قرار داد ،با احتساب ارادهمندی انقﻼبی و
چنين موقعي ِ
پتانسيل بسيار باﻻی برخورد نقادانه و ظرفيت فراگيریاش،
گسترش و تکامل روابط و مناسبات توليدیـاجتماعی بورژوايی بود
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که درعينحال با گسترش و تشديد مبارزهی کارگران برعليه
صاحبان سرمايه و دولت نيز همراه بود.
لنين در مقالهی »سه منبع و سه جزء مارکسيسم« ،قبل از ورود
بهنکات سهگانهای توضيحی خويش ،مینويسد:
»اين آموزش ]يعنی :مارکسيسم[ وارث باﻻستحقاق بهترين
انديشههايى است که بشر در قرن نوزدهم بصورت فلسفه آلمان،
علم اقتصاد انگلستان و سوسياليسم فرانسه بوجود آورده است«» .ما
روى اين سه منبع که در عين حال سه جزء مارکسيسم است اکنون
مکث خواهيم کرد«.
همهی اينها درصورتی استکه منصور حکمت میگويد:
»سوسياليسم خلقى انحراف حاکم بر جنبش کمونيستى ما است .ما
در اين مقاله به ارکان تئوريک پايه اى اين ديدگاه انحرافى در زمينه
هاى فلسفى ،اقتصادى و سياسى به اختصار اشاره ميکنيم« .او
توضيح میدهد که در نوشتهی خود »قصد ...بسط تفصيلى ...سه
منبع و سه جزء سوسياليسم خلقى« را ندارد؛ و قصدش تنها »طرح
الگوئی است که بتواند وجوه مختلف نقد ...را ...در آينده« ادامه داده
و بگستراند.
بهطورکلی ،آنچه منصور حکمت در مقالهی خود قص ِد نق ِد آن
را دارد» ،تبيين متافيزيکى و غير ديالکتيکى پديده ها ،روابط و
مناسبات و تحوﻻت اجتماعى«» ،درک متافيزيکى از پروسه
شناخت ...،سقوط کامل به الگوسازى از يکسو و آمپريسم )تجربه
گرائى(« از ديگرسو و » ...عجز از درک رابطه ديالکتيکى تئورى
و پراتيک و ...درغلطيدن به آکادميسم در تئورى و اکونوميسم و
آوانتوريسم در عمل« توسط »سوسياليسم خلقى« است که در واقع
»بازتاب سلطه تفکر خرده بورژوائى در جنبش کمونيستى« است.
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بنابراين ،آنچه منصور حکمت در مقالهی خود بهآن
میپردازد ،اشاره به»ارکان تئوريک پايه اى...ديدگاه انحرافى«
سوسياليسم خلقی »در زمينه هاى فلسفى ،اقتصادى و سياسى«
است ،نه توضيح و تبيين اجزا و منابع تکامل مارکسيسم که امری
تاريخی و درعينحال جهانی است.
نتيجه اينکه محتوای نوشتهی منصور حکمت )يعنی» :سه منبع
و سه جزء ـ سوسياليسم خلقى ايران«( نه تنها ادامه يا تکاملدهندهی
جزء مارکسيسم«( نيست ،بلکه
بحث لنين )يعنی» :سه منبع و سه
ِ
جزء
رف ربطی هم بهبحث »سه منبع و سه
ِ
ص ْ
منهای نامگذاری ِ
مارکسيسم« ندارد که برای اولينبار توسط لنين مطرح گرديد.
بدينسان ،اين تصور که استفادهی منصور حکمت از عبارت »سه
منبع و سه جزء« در نقد آنچه او »سوسياليسم خلقى« مینامد ،بيش
از هرچيز استفادهای تبليغاتی است ،که هم حريف نامعلوم را
مرعوب مینمايد و هم نويسندهی مقاله را احتماﻻً با لنين تداعی
میکند! سوسيال دمکراتها هرچه بيشتر بهراست بچرخند ،از
اينگونه شگردها هم بيشتر استفاده میکنند.
ْ
حکمت نقد »سوسياليسم خلقى«
ازآنجاکه اساس بحث منصور
است ،چنين مینمايد که پس از بيان بیربطی نوشتهی »سه منبع و
جزء
سه جزء ـ سوسياليسم خلقى ايران« با بحث »سه منبع و سه
ِ
مارکسيسم« نوشتهی لنين ،بايد کمی هم روی مفهوم و خاستگاه
طبقاتی »سوسياليسم خلقى« تأمل کنيم؛ اما بهنظر من بهتر استکه
وار دريافت منصور حکمت از
بهاين مسئله پس از
بررسی اشاره ِ
ِ
ماترياليسم ديالکتيک بپردازيم تا بهنتيجهای روشنتر ،معقولتر و
چهبسا پراتيکتر برسيم .بههرروی ،در ادامه روی مقولهی
»سوسياليسم خلقى« نيز تأمل کوتاهی خواهيم داشت.

13

-II
منصور حکمت در مقالهی »سه منبع و سه جزء ـ سوسياليسم
خلقى ايران«  12بار از عباراتی استفاده میکند که معنی آنها
»حاکم« بودن قوانين هستی بر ماديت آن است .چون قصدم اين
ْ
ممکن مورد نقد و بررسی
ت
نيست که مقالهی او را از جميع جها ِ
قرار بدهم ،از اينرو فقط چند نقلقول از اين مقاله میآوردم و چند
جملهای هم در زمينهی معنای نهفته در بعضی از اين نقلقولها
بسيار
مینويسم تا خواننده خودش بهاين مقاله مراجعه کند و با دقت
ْ
خوانش نقادانهای از آن داشته باشد .بههرروی ،اين عبارات بدون
تقدم و تأخر و حتیاﻻمکان از باﻻ بهپايين مقالهی مذکور
بدينترتيباند:
■ » ...ماترياليسم ديالکتيکى ...در برخورد با يک جامعه
معين ...پيش از آنکه به بررسى اجزاء و عوامل متشکله آن
بپردازد ،آنرا بصورت "ارگانيسمى زنده" ،بصورت پروسه هاى
دائم ]درحال[ تحول و تکامل در نظر ميگيرد که تابع قوانين حرکت
خاصى است و ﻻجرم چگونگى حرکت و فعل و انفعال اجزاء
متشکله آن ميبايد بر مبناى درک قوانين بنيادى حرکت آن  -يعنى
قوانين حاکم بر مناسبات توليد توضيح داده شود«.
ــ پس» ،ماترياليسم ديالکتيکى« درک و تعيين ما از نسبتها و
درعينحال از کليت هستی مادی نيست ،بلکه ناظری استکه »يک
دائم درحال تحول و تکامل
جامعه معين« را بصورت پروسههای ِ
»درنظر ميگيرد«؛ و پروسههای در حال تحول و تکامل دائم نيز
»تابع قوانين حرکت خاصى« هستند که »حاکم بر مناسبات
ﻻينفک هستی )در
توليد«اند .نتيجه اينکه حرکت و ماده نه دو وجه
ِ
نسبت و بیکرانگی( ،بلکه دو جوهرهی متفاوتاند که يکی )يعنی:
حرکت( بر ديگری )يعنی :ماده( »حاکم« است!؟ بهبيان ديگر،
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هستی بیکرانه »تابع
»مناسبات توليد« يا هرنسبت ديگری از
ِ
قوانين حرکت خاصى« است که برآنها »حاکم«اند.
■ اين دريافتی کامﻼً متافيزيکی است» ،چرا که پيش از آنکه
جامعه را به مثابه يک پروسه و يک ارگانيسم زنده بنگرد ،سير
انکشاف آنرا قانونمند بداند و قوانين حاکم بر آن را بر اساس
بررسى مناسبات توليد درک کند به يکباره از اجزاء معينى در اين
جامعه «...آغاز میکند.
قوانين« حرکت برجامعه )که درحقيقت نها ِد
ــ در اينجا هم »
ِ
بنيان حرکت است( »حاکم«اند ،که »بر اساس بررسى مناسبات
ِ
توليد درک« میشوند!
■ »مساله بر سر اينست که آيا تفکر انسانى قادر است از نمود
واقعيات فراتر رفته و به جوهر آن ،که چيزى جزضرورت آن
و قوانين عينى حاکم بر آن نيست ،دست يابد«؟
ــ پس» ،تفکر انسان« بايد »از نمود واقعيات فراتر رفته« و
به»قوانين عينى حاکم بر آن« )يعنی :قوانين حاکم بر »نمود
واقعيت«( دست يابد .بنابراين ،نسبتهای هست ْی »نمود
ْ
جوهر«
واقعيت »
واقعيت«اند؛ و »قوانين عينى حاکم بر« نمود
ِ
نمود واقعيتاند!؟ آيا اين دوپارهگی و اشرافيت بخشيدن به»قوانين
عينى حاکم بر« »نمود واقعيت« بيان فلسفی شدهی دوپارهگی بين
تودههای کارگر و زحمتکش )بهمثابهی »نمود واقعيت« يا محکوم
به»قوانين عينى حاکم بر« خود( و نهادهای سوسيال دمکراتيک
)بهمثابهی »قوانين عينى حاکم«( نيست که ادعا میکنند »قوانين
عينى حاکم بر« زندگی و مبارزهی تودههای کار و زحمت را درک
میکنند؟
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■ »آيا مارکسيسم و متد ديالکتيکى شناخت قادر نبود بر اساس
تجريد علمى از نمود بورژوازى ليبرال ،و تحليل قوانين بنيادى
حاکم بر حرکت اين قشر ،سير حرکت او را پيش بينى کند و
پرولتاريا را از سير و سياحت در اين شهر فرنگ تجارب خونبار
معاف نمايد«؟
ــ در اينجا هم يک نسبت مادی )يعنی» :بورژوازی«( در
جایگاه »نمود« قرار داده شده است؛ و »قوانين« که کمی باﻻتر بر
ْ
واقعيت« »حاکم« بودند ،بر حرکت يک نسبت مادی )يعنی:
»نمود
يکی از اقشار بورژوازی( »حاکم« شدهاند» :قوانين بنيادى حاکم
بر حرکت اين قشر«!!
■ »همانطور که گفتيم تئورى صحيح نمى تواند جز به معناى
انعکاس آگاهانه قوانين حاکم بر اين سير تغيير و تحول در جامعه
باشد«.
ــ در اينجا »قوانين« بر »سير تغيير و تحول در جامعه« و نه
ت جامعه» ،حاکم«اند .بدينترتيب ،گاهی »قوانين« بر
سير و حرک ِ
»نمود واقعيت« حاکماند ،و گاهی هم بر»سير تغيير و تحول در
جامعه« حاکم میشوند!؟
هستی
ت يگانهی
ــ بهطورکلی ،درک منصور حکمت از کلي ِ
ِ
مادی )يا ديالکتيک زمانـمکان( ،بهدوپارهگی و دوآليسم ماديت و
حرکتی فرومیکاهد که يکی )يعنی :حرکت ويا »قوانين« آن( بر
نسبتهای مادی که او »نمود واقعيت« مینامد ،حاکماند .گرچه او
از »حرکت ﻻيزال و قانونمند ماده و پروسه ﻻينقطع تحول آن از
سطحى به سطح ديگر« هم حرف میزند؛ اما نکتهی بسيار ظريفی
که بايد با دقت فوقالعادهای بهآن توجه کرد ،اين استکه او بارها
از »حاکم« بودن »قوانين« بر اشياء و نسبتها حرف میزند .چنين
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ْ
حرکت در دستگاه تفکر فلسفی
قوانين
مینمايد که »قوانين« يا
ِ
منصور حکمت ،منهای هرتوصيف و تعريفی که از آن ارائه شود،
اما بهواسطهی »حاکم« بودنشان دارای همان برتری و اقتداری
هستند که نشانهی قادر متعال در اديان ابراهيمی است .او
بهصراحت مینويسد» :قوانين ديالکتيکى حرکت است که جهان
ماده بطور کلى تابع آن است«!!!
ــ بايد بهاين نکته با دقت بسيار زيادی توجه کرد که گرچه
»قوانين ديالکتيکى« ]با قوانين علمی اشتباه نشود[ در عرصهی
عمل بارها درستی و کارآيی خود را بهاثبات رساندهاند؛ و تناقض
غيرقابل حلی نيز بين »قوانين ديالکتيکى« و آزمونهای بشری در
رابطه با نسبتهای هستی ايجاد نشده است؛ اما نبايد فراموش کرد
که »قوانين ديالکتيکى« درک و تعيين ما از هستی مادیاند و
»حاکم« بودن آنها برهستی يا تابعيت »جهان ماده بطور کلى« از
ذهن فرهيخته بر»جهان
»قوانين ديالکتيکى« معنايی جز حاکميت
ِ
ماده بطور کلى« ندارد .منهای کنشهای نادرستی که چنين نگاهی
بهدنبال دارد و در ادامه اشاراتی بهآن خواهم داشت؛ اما مخربترين
رویکرد چنين نگاهی در امر سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی
تودههای کارگر و زحمتکش تثبيت روشفکران سوسياليست در
نهادهای انقﻼبی و ايجاد سدی در برابر ضرورت تباد ِل فراروندهی
هدفمندی توليد کادرهای رهبری از درون
دانش مبارزه طبقاتی با
ِ
تودههای کارگر است.
ــ اگر »قوانين ديالکتيکى« که فهم و درک گروهی از افراد
بشری از بیکرانگی و نسبيت هستی است ،بر»جهان ماده بطور
کلى« حاکم باشد ،اين نيز طبيعی استکه آن افراد يا گروههايی که
بهچنين درک و فهمی میرسند ،برنهادهايی حاکم باشند که بهنوعی
عضو يا سازماندهندهی آن محسوب میشوند .بدينترتيب ،آنجاکه
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پای نهادهای طبقاتی و سياسی و مبارزاتی )بهعنوان نسبتی از کليت
»جهان ماده« بهميان میآيد ،آنچه ناگزير مینمايد» ،حاکم« بودن
درککنندگان »قوانين ديالکتيکى« برآن نهادهاست .نتيجه اينکه
تودههای کارگر و زحمتکش که بنا بهروال معمول زندگی )يعنی:
فروشندگی نيرویکار يا عرضهی خدمات خود ،و نيز بُروز اشکال
مختلف ازخودبيگانگی بهمثابه پيامد اين رابطه( ،امکان درک
»قوانين ديالکتيکى حرکت که جهان ماده بطور کلى تابع آن است«
را ندارند ،در درون نهادهای کارگری و حتی در درون تشکلهايی
رهبری
با ادعای سوسياليستی چارهای جز اين نيز ندارند که تابع
ِ
کنندگان »قوانين ديالکتيکى« باشند!؟
درک
ِ
ــ شايد کسانی در تقابل با اين نتيجهگيری اعتراض کنند که يکی
انقﻼبی درککنندگان
های روحيه ،اخﻼق ويا پرنسيپ
از خاصه ِ
ِ
»قوانين ديالکتيکى« اين است که برعليه سلسلهمراتب اجتماعی
مبارزه میکنند ،و آغازگاه اين مبارزه نيز درونتشکيﻼتی است.
صرفنظر از تجربهی عملی که درستی اين احتجاج را تأييد
نمیکند؛ اما اين احتجاج تنها هنگامی بهاستدﻻل ديالکتيکی
فرامیرويد و بهلحاظ نظری قابل پذيرش خواهد بود که بهجای
ت »قوانين ديالکتيکى« بر»جهان ماده بطور
درک ايده
آليستی حاکمي ِ
ِ
کنش ماترياليستی ديالکتيکی
کلى« ،در نظر و عمل بهاين درک و ِ
برسيم که ماده ماهيتا ً )يعنی :در نسبيت خويش( ،قانونمند است و
هرنسبتی نيز ويژگی و قانونمندی مخصوص بهخودرا دارد؛ و از
سوی ديگر ،تغيير و حرکت )درست همانن ِد تضاد ،ويژگی ،تبديل
کم بهکيف ،تأثير متقابل ،و حتی نفیدرنفی( وجوه ديگر مادهاند که
هيچ تقدم و تأخر و حاکميتی بريکديگر ندارند .بهبيان ديگر ،تغيير،
حرکت ،تبديل کم بهکيف ،تضاد ،ويژگی ،تأثير متقابل و حتی
نفیدرنف ْی وجوه مختلف هست ْی در نسبت و بیکرانگیاند؛ و تنافر
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بيانی اين وجوه از يکديگر ،ناشی از سلطهی نگاه
ظاهری و
ِ
ماورايی بههستی و نيز رواج منطق صوری يا منطق سکون در
جامعهای استکه تحت اشکال مختلف استثمار و سرکوب قرار
ق سکون ،منطقی است که
دارد .بههرروی ،منطق صوری يا منط ِ
هستی متغيير ،متحرک ،متضاد ...،و متکامل را از زاويه
مطلقيت
ِ
منافع طبقات حاکم )و امروزه بهويژه از زاويه طبقهی صاحبان
ت نسبی و زواليابندهی اين طبقات
سرمايه( بهقربانگاه موجودي ِ
میبرد و کليت میبخشد تا سرکوب جاری در اعماق قلب و روح
مردم تحت ستم و استثمار را ـنيزـ توجيه کند .بهبيان ديگر ،منطق
خويش
صوری )علیرغم تبيينهای مختلفی که دارد( ،در کليت
ْ
منطق جامعهی طبقاتی و منطق ايستايی موجوديت جامعهی کنونی
است؛ درصورتیکه منطق ماترياليستی ديالکتيکی )بهمثابهی ذات
ق برخاسته از وجه
مفهوم و انديشه ـ نه قوانين حاکم برانديشه( ،منط ِ
ديناميک جامعه و نيز مبارزهی طبقاتی است که در پرتو بیکرانگی
تغيير و حرکت و تکامل ،با حاکميت انديشه برنسبتها ويا کليت
ت هرنسبتی از هستی را در
هستی میستيزد ،و تغيير و حرک ِ
شناخت و تبيين ويژگی آن میجويد.
نظری پذيرش »قوانين
ابراز
ــ منصور حکمت ضمن
ِ
ِ
بررسی مقولهای که
ديالکتيکى« و تأکيد برکارآيی عملی آن ،اما در
ِ
ت خاصی از هستی را
او »سوسياليسم خلقی« مینامد ،ويژگی نسب ِ
تابع »احکام عام« در نظر میگيرد که عمﻼً بهمعنای حاکميت
»قوانين ديالکتيکى« )بهمثابه درک و فهم انسان از هستی مادی(
ْ
بودن«
برهستی مادی است .چرا؟ برای اينکه ويژگی و »خاص
ِ
عين قانونمندی آن است،
يکی از وجوه ﻻينفک هرنسبتی از هستی و ِ
حذف »خاص بودن« بهمعنای حذف قانونمندی ،واقعيت و پتانسيل
و
ِ
گزينی »احکام عام« بهجای واقعيت و
خاص در جای
وقوع نسبتی
ْ
ِ
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پتانسي ِل ويژهی وقوع آن است .فراموش نکنيم که »احکام عام« فهم
و دريافت انسان از ديگر نسبتهاست که تنها میتوانند راهنمای
درک و شناخت ديگر نسبت و بهويژه نسبتهای همگون باشند؛ و
ت ويژهی ديگر نسبتها همان
جایگزينی اين »احکام« بهجای واقعي ِ
نتايجی را درپی دارد که بررسی ايدهآليستی و ماورايی هستی
بهدنبال میآورد.

-III
■ منصور حکمت در نقد آنچه او »سوسياليسم خلقی« مینامد،
مینويسد» :سوسياليسم خلقى نميتواند اينرا درک کند که پراتيک
اجتماعى بشر تا هم اکنون آنچنان غنى و رسا بوده است که مارکس،
انگلس و لنين و ديگر متفکران پرولتاريا بتوانند احکام عام مربوط
به توسعه سرمايه دارى و قوانين حرکت آن ،رابطه کلى طبقات
بطور اعم و توليد سرمايه دارى بطور اخص ،و غيره را از آن به
شيوه اى علمى استنتاج کنند ،و ديگر لزومى ندارد که يکبار ديگر
سوسياليستهاى خلقى ما ،به بهانه خاص بودن شرايط ايران ،براى
کشف مجدد اين احکام عام منتظر ارتعاش شاخکهاى حسى خود
بنشينند .درک محدود سوسياليسم خلقى ايران از رابطه پراتيک با
تئورى اجازه نميدهد که اينان به مهمترين دستاورد تئوريک در
تاريخ عينى و پراتيک طبقات ،يعنى مارکسيسم لنينيسم توجه ﻻزم
را معطوف کنند و آنرا به مثابه يک علم فرا گيرند«.
ــ صرفنظر از عبارت »ارتعاش شاخکهاى حسى« که بيشتر
سُخريه است تا استدﻻل معقول ،و نيز صرفنظر از عبارت
»مارکسيسم لنينيسم« که در »سه منبع و سه جزء ـ سوسياليسم خلقى
ايران«  4بار تکرار شده و نشانهی گرايش منصور حکمت
شوروی تحت سلطه و کنترل
بهانستيتو مارکسيسمـلنينيسم
ِ

20

استالينيستهاست؛ اما اين مسئله که با تکيه به»احکام عام مربوط
به توسعه سرمايه دارى و قوانين حرکت آن« که توسط مارکس و
ديگران کشف و تئوريزه شده و بههمين دليل »ديگر لزومى ندارد
که يکبار ديگر ...براى کشف مجدد اين احکام عام« در نسبت
خاصی مثل ايران دست بهتحقيق و مطالعه بزنيم ،حکمی غلط،
غيرمارکسيستی و بهلحاظ متدولوژيک نيز ايدهاليستی است.
ت تفکر ،جدا از عمل،
ــ اگر »بحث
برسر واقعيت يا غيرواقعي ِ
ِ
درسی است«؛ پس» ،احکام عام مربوط به توسعه
پرسشی صرفا ً َم ِ
سرمايه دارى« که توسط مارکس ،انگلس و ديگران با دقتی معقول،
عملی و بسيار عميق و گسترده کشف و تئوريزه شدهاند ،میبايست
در ايران نيز بهمثابهی نسبتی از جامعهی جهانی سرمايهداری که
ناگزير دارای ويژگی است ،دوباره کشف شوند تا ضمن فهم ويژگی
ْ
آزمون
مبارزهی طبقاتی در ايران ،درعينحال با تأکي ِد برخاسته از
يکبار ديگر درستی اين احکام را ثابت کنند .بهعبارت ديگر،
ت بين
ت تفاو ِ
ضروری استکه با جديدت هرچه بيشتر بهواقعي ِ
ايران دههی  60شمسی با ويژگی
ويژگی سرمايهداری در
ِ
ِ
آمريکايی دهههای  50 ،40و  60ميﻼدی
سرمايهداری اروپايی و
ِ
قرن ) 19که بهلحاظ تغييرات توليدیـتکنولوژيک موضوع مشاهده
و استنتاج مارکس و انگلس بودند( ،توجه کنيم؛ و بازتاب تفاوت در
ويژگیهای اين دو مختص زمانیـمکانی را در کنشهای مبارزاتی
کش پیگير باشيم تا بتوانيم در بررسی و
تودههای کارگر و زحمت ْ
ْ
ايران عملکردی
مبارزاتی جامعهی
ت
ت امکانا ِ
شناخ ِ
ِ
ب اين جامع ْه
سازماندهنده ،و در مقابل عوامل گوناگون سرکو ِ
پراتيک بازدارنده داشته باشيم .گذشته از اين جنبهی مسئله ،حقيقت
ِ
اين استکه کشف »احکام ...مربوط به توسعه سرمايه دارى« ويا
کشف »احکام« مربوط بهتوسعهی هرنسبت مادی و خصوصا ً
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امر يکبار برای هميشه نيست؛ زيرا هرشئ
اجتماعی
نسبت
ْ
ديگر ِ
ِ
ديالکتيک
و پديده و نسبتی ،بههرصورت نمیتواند از قيد
ِ
زمانـمکان خارج بوده و سيما و خاصههاي ْی هميشه يکسان و
بﻼتغيير داشته باشد .بنابراين ،کشف قانونمندی نسبتهای مادی ،و
خصوصا ً کشف قانونمندی نسبتهای اجتماعی ،درعينحال بهاين
معنی استکه تحوﻻت و تغييرات آن نسبتها نيز بارها مورد
بررسی نظریـعملی قرار بگيرند تا بهاين
مطالعه و تحقيق و
ِ
نتيجهی اسکوﻻستيک نرسيم که »ديگر لزومى ندارد که يکبار
ديگر ...براى کشف مجدد« تغييرات نظام سرمايهداری در ايران
دست بهتﻼشی بيهوده بزنيم!!
ــ بهطورکلی ،اصول ماترياليستی ديالکتيکی )يعنی :درک و
تعريف ما از جنبههای مختلف هستی بیکرانه( ،و تا اندازهای هم
قانونمندیهای مکشوفهی نسبتهای مختلف هستی ،گرچه پرتوی
روی انساناند و میتوانند
پيش
ت
از فهم عيني ِ
جهان هستی در ِ
ِ
ِ
همچون اختری راهگشا در د ِل ظلمت ناشناختهها کارآيی داشته
باشند؛ اما ازآنجاکه اين اصول و قانونمندیها بههرصورت فهم
جهان هستیاند ،تنها درصورتی اعتبار علمی خودرا حفظ
عينی از
ِ
میکنند که در مواجهه با نسبتهای ناشناخته ويا نسبتهايیکه قبﻼً
کشف دوباره
پراتيک فهم و
موضوعيت پراتيک نداشتهاند ،در
ِ
ْ
معنی پيدا کنند .منصور حکمت اين فهم و کشف دوباره را در رابطه
چگونگی ويژهی سرمايهداری در ايران که درعينحال
با چيستی و
ِ
بهمعنی دخالتگری و پراتيک در امر سازمانيابی و سازماندهی
طبقاتی و کمونيستی تودههای کارگر و زحمتکش است ،امر
بيهودهای میداند ،و بهواسطهی همين فهم وارونه استکه گروه
خودرا کمونيست و ديگران را سوسياليست »خلقی« ورچسب
میزند.
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ــ منصور حکمت چنان دربافتههای ذهنی خود برای اثبات
برتریاش غرق استکه بهنقلقولی هم که از »ماترياليسم و
امپريوکريتيسيسم« لنين میآورد ،توجه نمیکند .نقلقولی که او از
ِ
لنين میآورد ،میگويد» :ماترياليسم يعنى بازشناختن وجود قانون
عينى در طبيعت و پذيرش اينکه اين قانون خود را با دقت تقريبى
در ذهن انسان منعکس ميکند« .منهای اين که عبارتهای
»بازشناختن« و »دقت تقريبى« ترجمهی درستی هستند يا نه ،اما
»بازشناختن« در نقلقول باﻻ دوباره شناختن را دﻻلت میکند؛ و
ازآنجا که دقت قوانين عينی طبيعت »تقريبى« است ،و شناخت
بازشناسی »بازشناختن« را شامل میشود ،پس
دوباره ـنيزـ
ِ
میتوان چنين ابراز نظر کرد که :اعتبار علمی احکام ماترياليستی
مشروط بهکشف دوبارهی آنها در مواجهه با هرنسبت ناشناخته ويا
ت عملی برای بشر نداشته است.
نسبتی است که قبﻼً موضوعي ِ
ــ صرفنظر از اينکه عبارت »سوسياليسم خلقی« مابهازای
طبقاتی داشته يا نداشته باشد؛ اما دﻻلتهای منصور حکمت و
خاستگاهی که او از »سوسياليسم خلقی« ارائه میکند ،بهجای
اجتماعی مشخص،
ارجاع بهچيستی و چگونگی مناسبات توليدیـ
ِ
اش »سوسياليسم
عمدتا ً مفهومی و ذهنی است .او در جايی از نوشته ْ
خلقی« را با استفاده از عبارت »بهمثابه«» ،بازتاب سلطه تفکر
خرده بورژوائى در جنبش کمونيستى« میداند؛ و در جای ديگر،
مینويسد ...» :سوسياليسم خلقى ايران ...نه بازتاب اعتراض
پرولتارياى تحت استثمار در نظام سرمايه دارى ايران ،بلکه
انعکاس اعتراضاتى است که در طول قرن بيستم بر عليه حاکميت
امپرياليسم انگلستان و آمريکا بر ايران ،برخاسته است« .براساس
اين دو نقلقول میتوان نتيجه گرفت که »سوسياليسم خلقی« و
غيرخلقی خو ِد منصور حکمت )که
همچنين سوسياليسم بهاصطﻼح
ِ
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بعدها »کمونيسم کارگری« نامگذاری شد و صبغه و سابقهی آن
بهمارکس و انگلس هم رسانده شد(» ،بازتاب« و »انعکاس« و
»سلطه تفکر خرده بورژوائى در جنبش کمونيستى« است؛ معهذا
منصور حکمت در جای ديگری از مقالهاش میگويد» :در مقابل
سوسياليستهاى خلقى ،اين خرده بورژواهائى که گنجينه غنى تفکر
پرولتاريائى را تحريف ميکنند!«...؟ در اين نقلقول هم منصور
بورژوايی »سوسياليسم
حکمت ضمن اشاره بهخاستگاه خرده
ِ
خلقی« ،ايراد آنها را تحريف »گنجينه غنى تفکر پرولتاريائى«
اعﻼم میکند؛ و درجای ديگری از مقالهاش مینويسد» :سوسياليسم
خلقى انحراف حاکم بر جنبش کمونيستى« است .نتيجه اينکه
منصور حکمت از بيان اين واقعيت پرهيز دارد که بگويد ،اوﻻًـ
خاستگاه و پايگاه اجتماعیـطبقاتی آنچه او »سوسياليسم خلقی«
مینامد ،در همهی ابعاد و جنبهها و انديشهها خردهبورژوايی است؛
اقتدار بورژوازی در
و رؤيای آنچه بهسوسياليسم تعبير میشود،
ِ
ايران )همانند اقتدار بورژوازی در سوئد( بهسرگردگی همين
خردهبورژوازی عصيانی استکه گاه بهتودههای کارگر و زحمت
نزديک میشود و گاه از آنها میگريزد .دوما ًـ تفاوت خو ِد منصور
حکمت با آنچه او »سوسياليسم خلقی« مینامد ،اساسا ً در ادعاهای
نظری است که در مقاﻻتش منعکس شده و من مهمترين آنها را در
نوشتهی حاضر مورد نقد و بررسی قرار میدهم.
ــ دربارهی جنبهی عملی ادعاهای نظری منصور حکمت،
کافی است بهاين واقعيت اشاره کنيم که اوج اين ادعاها ،کمک
ت
بهايجاد »حزب کمونيست ايران« )يعنی :حزبی برپايه مناسبا ِ
توليدی و خصوصا ً
اجتماعی عمدتا ً قومیـملیـ ُکردی و نيز
ِ
ضعيفترين حلقهی مبارزات کارگری در ايران( بود که عمدهترين
پراتيکاش را عمليات مسلحانهی محدود بهکردستان تشکيل میداد؛
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رهبری کوچ دستجمعی کادرها و
و منصور حکمت نيز پس از
ِ
اعضای اين حزب بهاروپا ،صفوف آن را ترک کرد تا حزب
ديگری بهنام »حزب کمونيست کارگری« ايجاد کند .گويی
قانونمندی حزبسازی منصور حکمت اينچنين استکه هرچه از
امکان ارتباط با تودههای کارگر و زحمتکش در پهنهی جغرافيای
سياسی ايران دورتر شود ،حزبی که درست میکند ،کمونيستیتر و
کارگریتر است!!!
ــ در بيان جنبهی عملی ادعاهای نظری منصور حکمت
خﻼصه اينکه :بقايای اولين حزبی که او در ساختن آن نقشآفرين
بود ،پس از سالها دريافت کمکهای مالی از »اتحاديه ميهنی
مالی ديگر مطلقا ً
کردستان عراق« )که همانند همهی کمکدهندگان
ِ
بیتوقعاند(]!؟[ ،اينک بهطور غيرمستقيم )يعنی :با واسطه( با
دولت جمهوری اسﻼمی هم مغازله میکند].[1

-IV
بهمنظور تأکيد براينکه دوپارگی بين ماده و حرکت ،و اينکه
حاکميت قوانين بر نسبتها مادی در نوشتهی منصور حکمت اشتباه
انشايی و نگارشی نيست ،بلکه ريشه در باور عميقی دارد که
ی جنبهی طبقاتی هم دارد،
خاستگاه آن فراتر از آموختههای نظر ْ
عبارتهای زير را عينا ً از مقالهی »سه منبع و سه جزء ـ
سوسياليسم خلقى ايران« نقل میکنم ،و نقد و بررسی آنها را
بهخوانندهای میسپارم که نوشتهی منصور حکمت و همچنين اين
نوشته را نقادانه و با دقت مطالعه و بررسی میکند.
■ »اگر پديده قطعا و دقيقا همان باشد که بگونه اى بﻼفصل و
از طريق ابزار حسى انسان تجربه ميشود ،ديگر امکان فراتر رفتن
از آن و شناختن قوانين حاکم بر آن وجود نخواهد داشت«.

25

■ »برنامه تصوير روشنى از "هدف نهائى و راه رسيدن به
آن"  -هدف و شيوه هائى که خود بر شناخت قوانين عينى و
ضرورى حاکم بر جامعه که طالب تغيير آن هستيم متکى است«.
■ »آنکس که واقعا ميخواهد بر خﻼف فﻼسفه جهان
را تغيير دهد ،مى بايد تحليل و تبيين تئوريک خود را از جامعه و
مناسبات اجتماعى و قوانين عينى حاکم بر آن ،سنگ بناى دستيابى
به برنامه ،برنامه اى براى پراتيک ،بداند«.
■ »اهميت مارکس در اين است ،...او توانست بر اساس تحليل
علمى قوانين حاکم بر زير بناى اقتصادى جامعه ضرورت )اجتناب
ناپذيرى( سوسياليسم را به ثبوت رساند و تحقق آنرا به مبارزه
طبقاتى پرولتاريا مرتبط سازد«.
ــ در توضيح تفاوت بين »ضرورت« و »)اجتناب ناپذيرى(
سوسياليسم« عبارتی را نقل میکنم که برخاسته از ترکيب نسبی
مبارزات کارگری و توانايیهای روشنفکرانهای است که سمت و
دگرگونی هستی ،آدمی
سوی انقﻼبی دارند» :با نگرش تاريخی به
ِ
مسير جبری تاريخی و
خودرا نه در جبری تقديری ،بلکه در
ِ
مادی تغييرات میيابد؛ که در آن با درک ضرورت،
دترمينسم
ِ
آزادی خودرا تأمين میکند؛ و خودرا قادر میبيند که بهعنوان يک
عامل بر دگرگونیها عمل کرده و همچنان که از آنها تأثير
میپذيرد ،برآنها تأثير بگذارد .بهاين ترتيب آدمی توان آن را
دگرگونی جهانش دگرگون کرده
کار خود ،در
میيابد که خودرا در ِ
ِ
بازآفرينی انسانی در برابر آن تخريب و انفعالیکه
و بازآفريند .اين
ِ
ناشی از درک غلط غايتمندی است ،هنگامی ميسر استکه آدمی
فاع ِل فع ِل خويش باشد و اين فعليت ـخودـ همان فعليت انديشه و
اراده است«[http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/398- :
].about-change-part-3
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■ »مارکس از وراى هرج و مرج عرصه رقابت ،قوانين عام
حاکم بر تمامى آحاد سرمايه را بيرون ميکشد و پروسه توليد ارزش
اضافه را به مثابه رابطه اى ميان کار و سرمايه در کل اقتصاد
مورد تحليل قرار ميدهد«].[2

پانوشتهای این قسمت:
] [1منبع اينکه میگويم حزب کمونيست ايران از اتحاديه
ميهنی کردستان عراق کمک مالی دريافت میکند ،شنيدههايم از
آقای فرهاد شعبانی است .داستان بهاين ترتيب بود که تازه دعوای
عبدﷲ مهتدی با حزب کمونيست ايران باﻻ گرفته بود ،و من که در
آن زمان )تابستان  (1377با جمعی بهنام »شورای کار« همکاری
میکردم ،بهواسطهی آقای عباس منصوران )که ساکن استکهلم بود(
مطلع شدم که بهسوئد دعوت شدهايم تا دربارهی اختﻼف بين آقای
مهتدی و حزب کمونيست ايران حقايقی را بشنويم و درصورت
امکان از حقانيت حزب کمونيست ايران جانبداری کنيم .بهاتفاق
شخصی بهنام ا .ا .بهسوئد رفتيم و  3نفری )يعنی :من ،عباس
منصوران و ا .ا (.درجلسهای شرکت کرديم که بهغير آقای شعبان ْی
دونفر ديگر هم بودند ،اما حرفی نمیزدند .آقای شعبانی با صراحت
هرچه تمامتر گفت که عبدﷲ مهتدی با دور زدن کميتهی مرکزی
حزب ،بهطور مستقل از »اتحاديه ميهنی کردستان« پول گرفته
است .آقای شعبانی از ما )يعنی» :شورای کار«( میخواست که
عليه مهتدی موضعگيری کنيم .ظاهراً نحوهی لو رفتن پول گرفتن
آقای مهتدی بهاين ترتيب بود که حساب و کتابهای او با اتحاديه
ميهنی روی يک فلوپی ضبط و سپس پاک شده بود .بازهم ظاهرا ً
يکی از اعضای حزب آگاهانه يا بنا بهتصاف آن فلوپی پاک شده را
آنفورمت میکند و حساب و کتابها را میبيند .ﻻزم بهتوضيح
استکه قبل از شروع صحبتهای آقای شعبانی ،از او اجازه گرفتيم
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که حرفهايش توسط ا.ا .تندنويسی شود .او هم بهشرط اينکه اين
حرفها در جايی منتشر نشود ،موافقت کرد .بههرروی ،حرفها
توسط ا.ا .تندنويسی شد و تبديل بهتکستی شد که فقط با اسم رمز
باز میشد.
علت حضور من در آن جلسه تصوری بود که حزب کمونيست
ايران از انبوه ارتباطات کارگری من در ايران داشت .پيدايی اين
تصور هم بهنوشتن مقالهای بهنام »اتحاديه مستقل کارگران ايران«
از تخيل تا شايعه بود که من نوشته بودم و در نشريه کمون شماره
 15منتشر شده بود.
بهمنظور توضيح چرايی نگارش اين مقاله و اعتمادی آقای
شعبانی بهمن پيدا کرده بود )البته بهوساطت عباس منصوران(،
بخشی از مقدمهی انتشار مجدد اين مقاله را در اينجا میآورم:
اين مقاله قبل از مهرماه  1377نوشته شد و در مهرماه
همان سال در گاهنامهی »کمون« شماره  15منتشر شد.
علت نگارش آن سروصدايی بود که توسط شخصی که
خودرا »سيد« میناميد ،برپا شده بود .اين شخص ضمن
درخواست پناهندگی از سوئد ،ادعا داشت که از سال 1376
در ارتباط با شبکهای از کارگران کار میکرده و حاصل
کارش »اتحاديه مستقل آزاد کارگران ايران« است که در
تاريخ  11ارديبهشت سال  1376در ايران اعﻼم موجوديت
کرده است .آشنايی من با نام »اتحاديه مستقل کارگران
ايران« ]که از اين بهبعد تحت عنوان »اتحاديه «...از آن نام
میبرم[ توسط يکی از کسانی صورت گرفت که در آن
زمان در گروهی بهنام »شورای کار« با او همکاری
کار سياسی سابق ضمن تماس تلفنی ،از
میکردم .اين هم ِ
کمپينی صحبت کرد که حزب کمونيست ايران میخواست
در دفاع و گردآوری کمک مالی برای »اتحاديه «...سازمان
بدهد .بیدرنگ بهاو گفتم که در ايران چيزی بهنام و با
کارکرد »اتحاديه «...وجود ندارد و اساس اين داستان کشک
است .اما »اتحاديه «...دروغين مورد توجه و حمايت
گروههای ديگر هم قرار گرفت؛ اين حمايت و همگرايی تا
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آنجايی پيش رفته بود که يکی از گروههای سياسی
)بهاحتمال بسيار قوی گروهی که نشريه »کارگر
سوسياليست« را منتشر میکرد( در دفاع و حمايت مالی از
»اتحاديه «...حساب بانکی هم اعﻼم نمود» .اتحاديه«...
اسنادی هم مانند »بيانيه اعﻼم موجوديت«» ،نامه سرگشاده
بهخاتمی« و »صدايمان را رساتر میکنيم« ارائه میکرد
که در حال حاضر اصل آنها را ندارم.
کسی که خودرا رهبر »اتحاديه «...میناميد ،مدعی
بود که نشريهای هم در ايران منتشر میکنند که »تشکل«
نام دارد؛ و يکی دو صفحهی از آن را نيز بهعنوان سند
نشان میداد .اين صفحات از روی کاغذ فاکس کپی شده
بودند .از آنجاکه من از سن  13سالگی در چاپخانههای
تهران کار کرده بودم و با جنبهی فنی توليد مجله و کتاب
بهاندازهی کافی آشنايی داشتم ،با ديدن اين بهاصطﻼح اسناد
متوجهی پروسهی بسيار ساده »توليد« )و در واقع :جعل(
آنها شدم و اطمينانم بهقﻼبی بودن »اتحاديه «...صددرصد
شد.
گيرودار بحث دربارهی قﻼبی
از طرف ديگر ،در
ِ
بودن »اتحاديه «...بوديم که زندهياد يداله خسروشاهی با من
تماس گرفت و دربارهی »اتحاديه «...و رهبرش با من
صحبت کرد .نتيجهی اين صحبت اين بود که من از هلند و
يداله از انگليس راهی سوئد و شهر يوتوبری شديم .پس از
يکیـدو روز گفتگو با يداله و افراد ديگری که »سيد«
)رهبر »اتحاديه («...را میشناختند ،يداله بهنمايندگی از
يک جمع  5يا  6نفره )که اغلب او را از نزديک میشناختند
و میدانستند که در ارتباط با سازمان پيکار  6سال زندان
بوده و اسم مستعارش نيز اکبر بوده( بهاستکهلم رفت و از
»سيد« )يعنی :همان اکبر( خواست که بساط اتحاديه
قﻼبیاش را جمع کند .گرچه او در گفتگو با يداله و فشار
ناشی جمع که يداله نمايندگی آن را در اين رابطه بهعهده
داشت ،قبول کرد که فتيلهی »اتحاديه «...را کمکم پايين
بکشد تا خاموش شود؛ اما بهقولش وفا نکرد .نوشتن اين
مقاله نتيجهی بدقولی »سيد« رهبر »اتحاديه «...و اصرار
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«...بعضی از افراد و گروهها در حمايت از اين »اتحاديه
.قﻼبی بود

[ بنا بهتوصيه دوست جوانی که زحمت کشيد و اين نوشته2]
 لينک مقاﻻت مربوط بهبحث ماترياليسم ديالکتيک را در،را خواند
اينجا میآوردم تا اگر خوانندهی مفروضی بهاين نتيجه رسيد که در
 بهاين نوشتهها نيز دسترسی داشته،اين زمينه بيشتر مطالعه کند
.باشد
:«»دربارهی مسئلهی اساسی فلسفه
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/83-thefundamental-issue-of-philosophy

:«»دربارهی ماترياليسم ديالکتيک
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/195dialectical-materialism-1

:«»دربارهی اصول ماترياليسم ديالکتيک
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/233dialectical-materialism

:«(»دربارهی منطق )يا ذات مفهوم
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/152-aboutlogic

:«»دربارۀ مفهوم ماده
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/99-material

:«»پارهای مسائل فلسفی پيرامون مفهوم ماده
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/112material2

:« چگونگی و مفهوم مکان،»دربارهی چيستی
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/262-aboutsense-of-place

:« چگونگی و مفهوم زمان،»دربارهی چيستی
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/307-aboutconcept-of-time

:« قسمت نخست-»دربارهی تغيير
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http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/353-aboutchange

:« قسمت دوم- »دربارهی تغيير
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/374-aboutchange-part-2

:«»دربارهی تغيير قسمت سوم
http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/398-aboutchange-part-3

*****
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مقابلهی خردهبورژوازی
با دولت غيرمتعارف!؟
بارها شنيده و بعضا ً خوانده بودم که منصور حکمت و
گروههايی که بهنوعی عنوان کمونيسم کارگری را يدک میکشند،
دولت جمهوری اسﻼمی را دولتی میدانند که با بورژوازی ايران
در وضعيتی غيرمتعارف قرار دارد؛ و همين غيرمتعارف بودن با
ی يکی از عواملی استکه موجبات سرنگونی جمهوری
بورژواز ْ
اسﻼمی را فراهم میآورد .از آنجاکه در اين مورد مطلبی بهجز
مقالهی »دولت در دورههای انقﻼبی« از منصور حکمت نديده
اجتماعی
بودم ،و اين مقاله نيز ضمن تصويرپردازیهای تاريخیـ
ِ
پلميکگونهی پراکنده دربارهی ويژگی دولت در دورههايی که تازه
بهقدرت رسيده و هنوز بهآن اندازه تثبيت نشده که بتوان متعارف
ناميدش ،تعريف جامع و مانعی از دولت غيرمتعارف يا نامتعارف
ندارد ،تصميم گرفتم بهاينترنت مراجعه کنم تا شايد با مطلب جامعی
در اين زمينه برخورد کنم.
ناگفته نماند که منصور حکمت در مقالهی »دولت در دورههای
انقﻼبی« )منتشر شده در آذر  (1366در تﻼش برای تبيين نظر و
ْ
دولت چندين تصوير
معيارش نسبت بهمتعارف و نامتعارف بودن
اجتماعیـتاريخی دارد که دو نمونهی آن را دراينجا بهمثابهی
مشتی نقل میکنم تا بتوان از خروار برآوردی داشت:
ــ »دولت متعارف بورژوايى )در اين بحث کﻼ دوره هاى
انقﻼبى در جهان سرمايه دارى امروز مورد نظر است( دولتى است
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که شکل و شمايل يک نيروى ماوراء طبقاتى و مافوق اجتماعى را
بخود مى گيرد که منافع عامه را نمايندگى مى کند و از قول جامعه
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
مافوق منافع قشرى و طبقاتى مايه گرفته است .دولت متعارف،
دولت قانونى ،بهرحال دولتى طبقاتى است ،اما در شرايط غير
بحرانى ،در دوره هاى غير انقﻼبى ،اين خصلت دولت پرده پوشى
مى شود«.
ــ »در انقﻼب روسيه بى شک سالهاى  ١٩١٧- ٢٢را مى توان
دوره اى انقﻼبى به معنى اخص کلمه خواند ،حال آنکه سالهاى - ٢٨
 ١٩٢٣دوره آرامش نسبى است که خطر کمابيش از سر دولت
جديد گذشته است ،بى آنکه يک دولت متعارف و پا برجا ،متکى بر
منافع اقتصادى معين و با روش حکومتى معين قوام گرفته باشد«.
همانطور که میتوان مشاهده کرد ،منصور حکمت با بيان
نظرش نسبت به»دولت متعارف« )اعم از بورژوايی ويا
سوسياليستی( ،بهطور ضمنی از مخاطبش میخواهد که با تصور
عکس قضيه و بهويژه با تمرکز روی جنبهی عمدتا ً سرکوبگرانه
دولت جمهوری اسﻼمی در سالهای راهبر به  ،1366بهوضعيت
دولت نامتعارف پی ببرد .چنين فهمی ،اگر دستيافتنی باشد ،هميشه
در معرض ابطال است و خطاکار هم کسی است که بهآن مفهوم
دست يافته است.
اما ،بحث متعارف يا غيرمتارف بودن جمهوری اسﻼمی! پس
از چند ساعت تقﻼ در اينترنت نوشتهای بهنام »آيا کمونيسم در ايران
پيروز میشود؟« )متن پياده شدهی سخنرانی منصور حکمت در
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دوآليسم
سال  (2001را پيدا کردم که اساس بحثش را روی
ِ
»متعارف« شدن ،و عدم امکان »متعارف« شدن جمهوری اسﻼمی
گذاشته بود .بنابراين ،قبل از بررسی سه موضوع باقیمانده از
چهار موضوعی که در ابتدای اين نوشته از آنها نام بردم ،معقولتر
است که »آيا کمونيسم در ايران پيروز میشود؟« را مورد بررسی
قرار دهيم تا زمينهی فهم ديگر آثار منصور حکمت فراهمتر شود،
و ارجاع بهآنها نيز سادهتر گردد.
»آيا کونيسم ميتواند پيروز میشود؟« پس از مقدمات ،در بدو
ورود بهبحث اصلی از »تحوﻻتى ...در ايران ...صحبت« میکند
که »دو ديدگاه« نسبت بهآن وجود دارد :يکی ديدگاهی است که
»بنياد جنبش دوم خرداد و طرفدارانش روى آن بنا شده« و »تز
حجاريان [،]...تز اکثريتىها ،تودهاىها و تز همه کسانى است که
به يک معنى سرنگونى را رد ميکنند« .ديگری» ،ديدگاهى هست
که ميگويد اين بحران کليت جمهورى اسﻼمى است و جمهورى
اسﻼمى کﻼً با روند تاريخى ای که در ايران دارد اتفاق ميافتد،
ناسازگار است و سرنگون ميشود« .ديدگاه اول براين است که
»جمهورى اسﻼمى بعد از بيست سال دارد ميرود که خودش را با
زيست اقتصادى ،سياسى و فرهنگى جامعه سازگار کند و به يک
دولت متعارف و يک جامعه مدنى در ايران شکل دهد و اين تحوﻻت
پروسه تبديل شدن جمهورى اسﻼمى به حکومت ايران به معنى
نرمال و روتين و روزمره کلمه است«]همهی تأکيد در اين نوشته
از من است[ .ديدگاه دوم میگويد» :قرار نيست جمهورى اسﻼمى
حکومت متعارف بورژوازى در ايران بشود و يک دوره از انباشت
سرمايه در اين شرايط صورت گيرد .روند اوضاع اين است که
نيروهايى اينها را بيندازند .در اين ديدگاه بحث اين است که روند
اوضاع سياسى به اين سمت ميرود که رژيم اسﻼمى بيفتد .نه فقط
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“جمهورى اسﻼمى” يک تناقض است ،بلکه پروسه رفع آن از نظر
تاريخى ]نيز[ شروع شده است«.
گرچه در ادامه نگاهی نقادانه بهکليت اين نوشته خواهم داشت،
اما مقدمتا ً ﻻزم استکه مفهوم متعارف و نامتعارف بودن حکومتها
را در رابطه با ساختار و مناسبات اقتصادی بورژوايی جامعه
ـبهطورکلی و مختصرـ مورد بررسی قرار دهيم.
ازآنجاکه در ادبيات مارکسی و مارکسيستی بهجز مقوﻻت
بناپارتيسم و فاشيس ْم مقولهای بهنام »متعارف و غيرمتعارف« در
مورد بررسی سازوکار دولتها و حتی حکومتها نداريم ويا من
پيدا نکردهام ،از اينرو بهلغتنامه مراجعه میکنيم تا شايد در اين
رابطه بهنتيجهی معقولی برسيم.
کلمهی متعارف در لغتنامه معاد ِل عادی ،متداول ،مرسوم،
رايج ،معمول ،شناخته شده و مشهور است که همگی در کاربرد
اجتماعی حاکی از اطﻼق و انتساب ذهن بهوضعيتی خاص ويا
برآورد از آن وضعيت است .بنابراين ،متعارف بودن يا متعارف
نبودن ذاتی پديدهها ،اشياء و نسبتهای اجتماعی )همانند ترکيب
اکسيژن و هيدروژن در مورد آب( نيست و وجودشان مشروط
بهفعليت ذهن آدمی و آن مختصاتی است که براساس مقايسه و
محاسبه بنا شده است .بههمين دليل است که وقوع رويداد خاصی
برای گروه و چهبسا برای قشر ويا طبقهای از مردم متعارف و
ديگر نامتعارف بهحساب میآيد.
برای گروه و قشر و طبقهای
ْ
صرفنظر از وجه ذاتی نظام سرمايهداری که در خريد و
فروش نيرویکار ،جذب ارزش اضافی و انباشت روزافزون
سرمايه خودمینماياند و تداوم میيابد ،اما اين نظام بهلحاظ شک ِل
موجوديت و جنبهی صرفا ً ساختاریـسياسی بهاشکال گوناگون و با
ويژگیهای متفاوتی میتواند واقع شود .يکی از مهمترين عواملی
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که بهيک نظام سرمايهداری معين شکل و ويژگی میبخشد،
چگونگی رابطهی دولت با طبقهی صاحبان سرمايه است که
درعينحال تعيينکنندهی رابطهی دولت و صاحبان سرمايه با
تودههای مردم و بهويژه با فروشندگان نيرویکار نيز هست .اين
رابطه )يعنی :رابطهی دولت با طبقهی سرمايهدار( ،منهای وجه
ذاتی نظام سرمايهداری ،تعيينکنندهی جنبههای گوناگون ارزشی،
حقوقی ،قضايی ،اداری ،پليسی و مانند آن است .صرفنظر از
تحليل ديالکتيکی ،تجربه نيز نشان میدهد که همواره اين امکان و
احتمال وجود دارد که رابطهی بين دولت و طبقهی سرمايهدار و
درونی طبقهی صاحبان سرمايه با
همچنين رابطهی يکی از اقشا ِر
ِ
دولت بهدﻻيل گوناگون بهتخالف ،تشنج ويا حتی موقتا ً بهتناقض
برسد .در چنين صورت مفروضی ،وقوع يک تحول سياس ْی
برطرف کنندهی اين تشنج ويا تناقض خواهد بود .مهمترين علت
سياسی قابل توصيف بهمهم )اعم از اينکه پارلمانی،
وقوع تحوﻻت
ِ
کودتايی ويا رژيمچنجی باشند( ،ايجاد سازگاری دوباره بين طبقهی
ْ
دولت بهمنظور ايجاد مناسبترين وضعيت برای
صاحبان سرمايه و
استثمار نيرویکار و انباشت سرمايه است .طبيعی استکه در اينجا
نهادهای بوروکراتيک )اعم از حقوقی ،قضايی ،اداری ويا
نظامیـپليسی( زيرمجموعهی دولت بهحساب میآيند.
منصور حکمت بهجای تبيين علمی و مارکسيستی از رابطهی
بين دولت و طبقهی سرمايهدار ،ارائهی تحليل طبقاتی از تودههای
کارگر و زحمتکش ،و برآورد توازن نيروهای متمايل بهانقﻼب و
آن نيروهايی که میتوانند در صف ضدانقﻼب قرار بگيرند )که
درعينحال مستلزم پراتيک پيچيدهای در ابعاد مختلف مبارزهی
طبقاتی است( ،با تکيه با توصيفهای مکرر )بدون ارائهی
فاکتورهای آماری يا گزارشهای ميدانی ،و همچنين ارائهی
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تصويرهای دروغين و حتی متناقض که در ادامه بهنمونههايی از
آن اشاره میکنم( مقولهی »متعارف« و »غيرمتعارف« بودن دولت
جمهوری اسﻼمی را پيش میکشد که گرچه مشهودترين جنبهی آن
پس اين عاميانهگرايی
عاميانهگرايی است ،اما مقصد ديگری را در ِ
پنهان میکند که آگاهانه يا ناآگاهانه بودن آن تأثيری در اصل مسئله
بخشيدن سياسی
هدف پنهان عبارت است از :عمدگی
ندارد .اين
ِ
ِ
ی جهت تشويق و تهييج اين قشر کثيراﻻشمار و
بهخردهبورژواز ْ
شکلگرفته در همين رژيم ،در مقابلهی ـحتی مليتانتـ با جمهوری
اسﻼمی بهاصطﻼح غيرمتعارف با اين هدف که رژيم اسﻼمی
ِ
بهنحوی )که سرنگونی هم يکی از انحای ممکن آن است( ،بهحالت
واکنش
»متعارف« دربيايد .اساسیترين نتيجهای که اين کنش و
ِ
مجموعا ً هدفمند دربردارد ،اين استکه امکان وقوع انقﻼب
حضور سازمانيافته و آگاهانهی طبقهی
عمدگی
سوسياليستی را در
ِ
ِ
صرف تبديل میکند که نتيجهی نهايیاش حذف
کارگر بهسرنگونی
ِ
امکان وقوع انقﻼب سوسياليستی و جایگزينی بورژوازی »بد« با
کنونی سياسیـاقتصادی
بورژوازی »خوب« است .در مختصات
ِ
جهان و با در نظر گرفتن گرايش غربگرايانهی منصور حکمت
)که در ادامه اشاراتی بهآن خواهم داشت( نام سياسی اين نظريه و
يک محتمل و مربوط به ْ
آن رژيمچنج است.
پرات ِ
اينکه آيا عاميانهگرايی پنهانکنندهی منصور حکمت و ُک ِل
منصوريون )يا کمونيست کارگریها( جنبهی تاکتيکی دارد ويا
بيانکنندهی عمق درک و دريافت آنها از زندگی و مبارزهی سياسی
و طبقاتی است ،ضمن اينکه دو روی سکهی واقعيت را نشان
میدهند؛ اما بهلحاظ نظری در بحث و نتيجهگيری ما تأثير چندانی
عملی تلقی متعارف يا
ندارد .آنچه در اينجا مهم است ،پيامدهای
ِ
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نامتعارف بودن از بورژوازی و طبعا ً از دولت جمهوری اسﻼمی
است.
ت تابع و
سرنگونی
بورژوازی بهاصطﻼح متعارف و دول ِ
ِ
درعينحال متبوع آن )يعنی :بورژوازیای که از هرگونه امکانی
برای پيشرفت و ترقی اجتماعی و تاريخی تهی شده و بهمانعی برای
انکشاف در همهی ابعاد زندگی تبديل شده است( ،علیاﻻصول
انقﻼبی و سوسياليستی است؛ و نيروی عمدهی انقﻼب سوسياليستی
نيز کارگران و زحمتکشانی هستند که بهلحاظ طبقاتی و کمونيستی
بهطور نسبی سازمانيافته و آگاه باشند .درصورتیکه پيامدهای
تبليغ نامتعارف بود ِن دولت جمهوری اسﻼمی که
عملی تلقی و
ِ
چهرهنمای بورژوازی در مختصات ويژهی ايران تبيين میشود،
لزوم حضور عمده ،آگاه و سازمانيافتهی کارگران و زحمتکشان
در مبارزه با رژيم را کنار میزند تا امکا ِن حضور نيروهايی را
باز کند )و در واقع :فرابخواند( که در بهترين صورت ممکن
بهدنبال ايجاد دولت متعارفی مانند سوئد و امثالهم باشند .اين حرفی
استکه خو ِد منصور حکمت هم تأييدش میکند» :به نظرم اگر
برويد و از مردم بخواهيد تصوير کنند در چه شرايطى ميخواهند
زندگى کنند ٩٠ ،درصدشان ميگويند :ما براى تعطيﻼت رفته بوديم
يونان يا فﻼن کشور يا ترکيه ،ميخواهيم مثل آنها زندگى کنيم«؛ يا
»يک جوان بيست ساله در ايران هيچ دليلى نمىبيند که بنا به تعريف
بايد بدبختتر ،محرومتر و عقب ماندهتر از کسى باشد که در يونان،
ترکيه يا فرانسه يا انگلستان زندگى ميکند .اين نسل اينترنت است.
اين نسل قرن  ٢١است .اين نسل ]بقای جمهوری اسﻼمی را[
نمىپذيرد«.
هرکارگری که تازه با مبانی »دانش مبارزهی طبقاتی« آشنا
شده باشد ،میداند که صرفنظر از يونان که اينک بهخاک سياه
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زندگی نسبتا ً مرفهتر در فرانسه ،انگلستان و مانند
نشانده شده است،
ِ
آن :اوﻻًـ بهواسطهی اِعمال سياستهای نئوليبراليستی ـدر اين
جوامعـ با فقر روبهگسترشی مواجه شده و شکاف بين ثروتمند و
دوما رفاه نسبی و روبهکاهش اين
ً
فقير بهسرعت روبهافزايش است؛
جوامع که اساسا ً جنبهی مصرفگرايانه دارد ،نه تنها هيچ ربطی
انقﻼبی ارزشآفرين و همياریهای شوربرانگيز
بهتبادﻻت انسانی و
ِ
طبقاتی ندارد ،بلکه کميت بسيار کثيری از مردم اين کشورها چنان
دام انواع منفعتجويیهای فردی
اتميزه ،درخويش فرورفته و در ِ
و روانپريشکننده گرفتارند که در اغلب مواقع از مشاهدهی جنايتی
که بورژوازی و دولتهايشان در حق ديگری اِعمال میکند ،بهجای
ت همياری طبقاتی و نوعیـانسانی ،سر
دراز کردن دس ِ
برمیگردانند تا عيششان منقش نشود؛ سوما ًـ بارها و بهطرق
پس
مختلف ثابت شده که رفاه کشورهای شمالی کرهی زمين از ِ
مازادهای اجتماعی و طبيعی
چپاول نيرویکار ارزان و بلع
ِ
کشورهای جنوبی کرهی زمين )مانند ايران( فراهم آمده است.
نتيجه اينکه اگر  ٩٠درصد مردم ايران خواهان رفاه نسبی و
روبهکاهش فیالحال موجود در کشورهايی مانند فرانسه و انگلستان
باشند و با چنين مطالبهای بهعرصه سياست وارد شوند ،آنچه آنها
حقيقتا ً میخواهند ،نه انقﻼب سوسياليستی ،بلکه رفاه اتميزهکننده و
تسليمطلبانهای استکه مديای غرب برطبل آن میکوبد .بههرشکل
و از هر زاويهای که نگاه کنيم ،اين مطالبه نه تنها نمیتواند
سوسياليستی و انقﻼبی باشد ،بلکه اوج راديکاليسمی که میتواند
بهآن چنگ بزند ،اِعمال اصﻼحات اقتصادی و سياسی بهنفع همان
گروههايی است که »براى تعطيﻼت« به»يونان يا فﻼن کشور يا
ترکيه« میروند و میخواهند مثل مردم اين کشورها زندگی کنند.
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در رابطه با نقل قول باﻻ ]يعنی :اين عبارت که »اگر برويد و
از مردم بخواهيد تصوير کنند در چه شرايطى ميخواهند زندگى
کنند ٩٠ ،درصدشان ميگويند :ما براى تعطيﻼت رفته بوديم يونان
يا فﻼن کشور يا ترکيه«[ بايد روی سه نکته انگشت گذاشت تا بتوان
ت عملی ديدگاه منصور حکمت و ک ِل منصوريون
تصويری از ماهي ِ
ارائه داد:
 (1اينکه » 90درصد« مردم ايران »برای تعطيﻼت«
به»يونان يا فﻼن کشور يا ترکيه« میروند ،يک تصويرپردازی
دروغين برای کسانی است که اگر آگاهانه خودرا بهبیراهه نزده
باشند ،هيچ اطﻼعی از وضعيت مردم در ايران ندارند و بهلحاظ
جامعهشناسی در سير و سياحتی هپروتی غوطهوراند .اگر ميزان
درآمد مردم ايران )يعنی :بيش از  80ميليون ايرانیتبار و حدود
تبار ساکن ايران( بهگونهای باشد که »٩٠
 10ميليون غيرايرانی ِ
درصدشان« بتوانند »برای تعطيﻼت« به»يونان يا فﻼن کشور يا
ترکيه« بروند )يا در سال  1380میرفتند( ،فراتر از جامعهی ايران
و خاورميانه ،با دنيايی مواجه خواهيم بود که از اساس با دنيای
فیالحال موجود متفاوت است؛ و ترقی و تکامل اين جهان مفروض
)يا در واقع :دروغين( با شيوههای و راهکارهايی ممکن خواهد بود
که هماينک هيچ تصوير و تصوری از آن نداريم.
 (2حقيقت اين استکه تصوير و تصوری که منصور حکمت
از خردهبورژوازی شکل گرفته در حاکميت جمهوری اسﻼمی در
ذهن خويش دارد ،درست همانند خو ِد اين خردهبورژوازی ،با ناديده
گرفتن تودههای کارگر و زحمتکش و فرودست ،به» 90درصد«
مردم ايران تعميم میدهد ،که »برای تعطيﻼت« به»يونان يا فﻼن
کشور يا ترکيه« )میرفتند يا( میروند! بهعبارت ديگر ،منصور
حکمت وجود طبقاتی و آرمانی خودرا در خردهبورژوازی تازه

40

بهدوران رسيدهی زادهی جمهوری اسﻼمی میيابد و اين مجموعهی
سوپر شيک را جهت دلبری از همين خردهبورژوازی بهکليت
جامعه تعميم میدهد .اما واقعيت جامعهی ايران اين استکه اگر
تودههای کارگر و زحمتکش ويا فرودستان جامعه تصوری از
»يونان ،ترکيه يا فرانسه يا انگلستان« داشته باشند ،بيشتر بهرؤيا
میماند تا واقعيت؛ و بههمين دليل استکه کميت بسيار زياد و
ايرانی »نسل
روبهافزايشی از جوانهای »بيست ساله« بهباﻻی
ِ
اينترنت« در »قرن  «21با گذر از رؤياپردازی نسبت بهبهشت،
ت رؤيايی پناهنده
بهآب و آتش میزنند تا در گوشهای از اين بهش ِ
ْ
موفقيت اغلب با کارهای بسيار ساده و با دستمزد
شوند و درصورت
پايين زندگی را از سربگيرند.
 (3ويژگی جمعيت نسبتا ً وسيع خردهبورژوازی شکل گرفته در
حاکميت جمهوری اسﻼمی ،که از ُخردهرانتهای دولتی هم بیبهره
نبوده است ،غربگرايی و مصرفزدگی افراطیای استکه بهجای
عﻼقه بهتاريخ و دستآوردهای فرهنگیـسياسی دوران نوزايی
جوامع غربی ،سرسپردهی آن تصويری است که هاليود از غرب و
خصوصا ً از آمريکا میپردازد .در تصويرپردازیهايی که هاليود
از اياﻻت متحده ارائه میکند ،نزديک به  4ميليون زندانی )که اغلب
با مزد بسيار ناچيز ـکار که نهـ بردگی میکنند( ،حدود  3ميليون
بیخانمان )که خيابان خانهی آنهاست( و بيش از  40ميليون انسان
زير خط فقر که در آستانهی بیخانمانی قرار دارند ،ناديده گرفته
میشوند؛ و آنچه جایگزين اين ناديدهگرفتنها میشود ،شيوهی
زندگی بورژوازی و خردهبورژوازی مرفه آمريکايی است که تنها
مصرف مبتذل استکه خود را بهعنوان موجودی انسانريخت
در
ِ
درمیيابد .و باﻻخره آنچه منصور حکمت با آمارهای قﻼبی و
» ٩٠درصد«ی خود ـدر تفريح و تعطيﻼتـ بهکليت جامعهی ايران
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تعميم میدهد ،دريافت و تصور همين خردهبورژوازی رانتخوار
از زندگی است که تحت تأثير تعميمهای فريبآميز هاليودی با
»مدرنيته« آشنا شده و بدان دل بسته است! تأکيد براين نکته نيز
ضروری استکه يکی از مهمترين ويژگیهای نگاه هاليودی
ارزشی
بهزندگی ،که در عينحال شاکلهی ديدگاه سياسی و
ِ
خردهبورژوازی رانتخوار ايرانی نيز هست ،ناديده گرفتن و حتی
تحقير و عنادورزی نسبت بهتودهی مردم کارگر و زحمتکشی است
که چرخ جامعهی جهانی برگرده آنها میچرخد.
منهای فيس و افادهی هرروزهی خردهبورژواهای رانتخوار
در مقابل مردم کارگر و زحمتکش ،که اينک در مختصات
سبز
مخصوص بهخودش طعم فقر را نيز چشيده است؛ اما جنبش ِ
ت راستی و رژيمچنج ْی نشاندهندهی اوج فعليت و
ارتجاعی ،دس ِ
حضور سياسی همين خردهبورژوازی رانتخوار و تازه بهدوران
رسيدهای بود که از طريق  BBCو  ، VOAراديو فردا و
ميرحسين موسوی حقيقت خويش را درمیيافت! يکی از مهمترين
دﻻيل ضديت جنبش سبز و همين خردهبورژوازی رانتخوار با
احمدینژاد که با شعار »هرچی جواد مواته با احمدی نژاته« و
»دولت سيب زمين« نيز بدرقه میشد ،سياستهايی بود که او
ی انباشت سرمايه طرح کرده بود .اجرای
بهمنظور شک ِل امامزمان ِ
اين سياستها مستلزم رویکرد پوپوليستی در نمايشهای دلجويانه
و پرداخت رانت ناچيزی بهکارگران و زحمتکشان در قالب مسکن
مهر ،سهام عدالت ،پرداخت يارانه بهدهکهای پايين جامعه و مانند
آن بود تا مزد و حقوقبگيران را با حقوق و دستمزد بسيار ناچيزی
در خدمت صاحبان سرمايه قرار دهد .اما خردهبورژوازی
سرسپرده به  VOA ،BBCو ميرحسين موسوی بهواسطهی
خودپرستی و طمع افراطیاش در بلع رانتهای دولتی )که يکی از
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پايههای وجودیاش را نيز شکل میدهد( ،حتی همين دلجويی
فريبآميز دولت احمدی نژاد را هم برنمیتافت که نتيجهی نهايی
ْ
آن پرداخت غيرمستقيم رانت در قالب يارانه بهمردم ،در واقع
بهصاحبان سرمايه بود .آنچه خردهبورژوازی رانتخوار و کليت
جنبش سبر میطلبيدند ،اجرای فوقالعاده سخت ،يکباره و
ی سياستهای نئوليبرايستی در قِبال کارگران و
بهاصطﻼح انقﻼب ِ
زحمتکشان بود تا بردگی ناشی از فروش نيرویکار را با حذف
مطلق خدمات اجتماعی برای آنها بهبردگی مضاعف نيز بيارايند.
اين خواستهی بهاصطﻼح انقﻼبی همان سياستهايی است که حسن
روحانی بهشکل رفرميستی]!؟[ )يعنی :تدريجی و کمی نرمتر(
بهاجرا درآورده است.
فردی« مردم
کمی باﻻتر دربارهی »انواع منفعتجويیهای
ِ
کشورهای غربی و اينکه در مقابل »جنايتی که بورژوازی و
دولتهايشان در حق ديگری اِعمال میکند« سربرمیگردانند،
مختصری نوشتم.
اين واقعيتی استکه خو ِد منصور حکمت هم در »سناريوی
سياه و سفيد« بهشکل و قص ِد متفاوتی بهآن اشاره میکند» :اين
روزها هر بار تلويزيون را روشن ميکنيد ،انسانهاى دربدرى را
ميبينيد که تتمه جان و زندگيشان را بدوش گرفتهاند و از فاجعهاى
فرار کردهاند ...نکته اينجاست که احساسى که بينندۀ اين تصاوير
ميگيرد اين است که اين اتفاقى غير منتظره يا منحصر به فرد نيست.
اين فجايع نتيجه رويدادى نيست که پايانى دارد ...،آدم انگار شاهد
يک »وضعيت دائمى« است ،يک روش زندگى ،استيصالى که
گويا ...زندگى انسانهاى بسيارى است ...انگار اين نه يک حادثه،
بلکه يک منظره است .رواندا ،سومالى ،يوگسﻼوى ،افغانستان،
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چچنى و غيره و غيره« .واکنش خنثای بينندههای ساکن اروپا و
آمريکای شمالی از وقايعی که منصور حکمت بهطور اغراقآميزی
فردی« مردم
میپردازد ،چه چيزی جز »انواع منفعتجويیهای
ِ
اين کشورها را نشان میدهد؟
*****
منصور حکمت در سخنرانیـنوشتهی »آيا کمونيسم ميتواند در
ايران پيروز شود« بحث نسبتا ً مفصلی در مورد کنشهای محتمل
غرب )بهمعنی دولتهای غربی و عمدتا ً آمريکا( نسبت
بهآلترناتيوهای جمهوری اسﻼمی دارد .نتيجهی نهايی او اين است
که غرب بهويژه با ابزار مديايیاش مانع بزرگی در مقابل دستيابی
»کمونيسم کارگری« بهقدرت سياسی است؛ و اگر هم بهقدرت
مديايی غرب روبرو
برسد ،بازهم با کارشکنیها و خرابکاریهای
ِ
خواهند بود» :خصومت غرب با کمونيسم کارگرى يکى از
مهمترين فاکتورهائى است که ميتواند ورق را برگرداند .نه فقط به
اين معنا که واقعا ً غرب با ما وارد عمل شود ،به اين معنى که غرب
اين تصوير را بدهد که حکومت کمونيستى در آن کشور را
نمیپذيرم و مردم در خانهشان بنشينند ...،ما مورد هجوم ميدياى
غربى قرار ميگيريم و بشدت تحريف ميشويم ....به احتمال قوى
ميدياى غربى به جان اين جنبش ميافتد و اين براى ما مانع مهمى
است .مسأله پروپاگاند جنگ سردى عليه کمونيسم بطورکلى ،يعنى
گذاشتن تجربه شوروى و چين به پاى کمونيستها و منفى بافى راجع
به سوسياليسم ،از موانع کار اين خط است«.
علیرغم ابراز نگرانی منصور حکمت نسبت بهناسازگاریها
و حتی توطئههای دولتهای غربی و خصوصا ً محافظهکاران
آمريکايی در رابطه با قدرتيابی کمونيسم کارگری در ايران ،اما
بهنظر او چون کمونيسم کارگری مدرن و غربی است ،مورد
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حمايت مردم غرب قرار میگيرد ...» :اين کمونيسم نوع قديم
نيست .به نظرم کمونيسم نوع قديم در اين پروسه اگر هم قدرت را
ميتوانست بدست بياورد ،فورا ً از دستش ميگرفتند .کمونيسم
کارگرى ...يک سنت اروپاى غربى است ....اين اولين سرمايه اين
جريان است .يعنى در ايران با پيروزى حزب کمونيست کارگرى،
مدنيت غربى پيروز ميشود ....اگر زن و مرد آزاد باشند که هر
مناسباتى با هم ميخواهند برقرار کنند و يا مرد با مرد و زن با زن
و هر چه که اﻻن در جامعه داريم مىبينيم ،بهتر است از اينکه با
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
دستاوردهاى مدنيت غربى است ....اين خويشاوندى با غرب به نظر
من در عميق ترين سطحى رابطه ما را با جهان آن دوره تعيين
ميکند .و کارهائى را در حيطه اختيارات حزب کمونيست کارگرى
قرار ميدهد که چينىها و کشورهاى متفرقهاى که در آن چپها سر
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
جهان ،با يک جهان نگرى غربى مطرح کند و در نتيجه منهاى
اختﻼف سياسى روزمره با دولتهاى غربى که ممکن است پيش بيايد
و يا پيش نيايد ،به يک صلح عميقترى با مردم اروپاى غربى و
امريکا برسد«.
منصور حکمت پس از برشمردن ارزشهای بهاصطﻼح معتبر
در غرب )مانند »برابرى زن و مرد ،لغو مجازات اعدام ،آزادى
بى قيد و شرط سياسى ،آزادى فعاليت رسانه هاى جمعى ،آزادى
مطبوعات ،آزادى انتخابات و آزادى تشکيل احزاب و بيانيه حقوق
بشر«( ،میگويد» :اين امکان وجود دارد که پيروزى کمونيسم
کارگرى در ايران حتى به صورت پيروزى مدنيت غربى ،در
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غرب تصوير شود« .چرا؟ برای اينکه :کمونيسم کارگری در
قدرت از »يک سلسله ارزشهائى حرف ميزند که انسان غربى و
آزاديخواه با آن خوانائى حس ميکند« .بدينترتيب ،ساکنين
کشورهای اروپا و آمريکای شمالی» ،ميگويند اينها به نيوتن احترام
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 اخﻼقى
پيشرو احترام ميگذارند« .نتيجه اينکه بهواسطهی همهی نکات
برشمرده در باﻻ» ،اولين کسانى که ممکن است جمع شوند و از
اين دولت ]يعنی :از دولتی که توسط کمونيسم کارگری تشکيل شده
است[ دفاع کنند ،زنها هستند .سازمانهاى مدافع بخشهاى اقليت در
اين کشورها هستند«.
منصور حکمت در ادامهی حرفهايش نسبت بهحمايتهای
ممکنالوقوع از کمونيسم کارگری میگويد» :اگر اين جنبش ]يعنی:
آنچه منصور حکمت جنبش کمونيسم کارگری مینامد[ بتواند ،به
عنوان پيروزى يک فرهنگ باﻻترى به قدرت برسد ،آنوقت توطئه
عليهش سخت است ،منزوى کردنش سخت است ،محاصره کردنش
سخت است .ممکن است فﻼن ژنرال آمريکائى به دنبال خط جنگ
سردىاش هر کارى بخواهد بکند ولى توده مردم آن کشور ميگويند
که اين يک جامعه باز ]پوپری!؟[ است و ميتوانى ِب َروى و ببينى
چه خبر است«.
بدينترتيب ،اگر از منصور حکمت سؤال کنيم که چرا کمونيسم
کارگری میتواند بهقدرت سياسی دست يابد و مورد تهاجم نيز قرار
نگيرد؟ او ضمن توصيفات رتوريک ،اغراقآميز و حتی دروغين،
بدون اينکه تحليلی براساس ابعاد مختلف رابطهی کار و سرمايه
)بهمثابهی تضاد عمده و شاکلهی جامعهی سرمايهداری( ارائه دهد،
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از جمله میگويد :برای اينکه پيروزی کمونيسم کارگری »پيروزى
چپ اروپاست که در ايران تحقق پيدا ميکند ،پيروزى چپ اروپا و
انقﻼبيگرى اروپاست که در ايران تحقق پيدا ميکند] ،اين[ اولين
گارانتى است« .تا همينجا از ﻻبﻼی حرفهای پراکنده و
شبهاستدﻻلهای منصور حکمت میتوان بهاين نکته پیبُرد که آنچه
بهلحاظ بيرونی برای او در درجهی نخست قرار دارد ،کنش و
فرضی »مردم اروپاى غربى
واکنش دولتهای غربی با وساطت
ِ
و امريکا«ست؛ و آنچه از بهلحاظ درونی برای او تعيينکننده است،
آن بخش از جمعيت استکه »برای تعطيﻼت« به»يونان يا فﻼن
کشور يا ترکيه« میروند .بهبيان ديگر ،عامل تعيينکنندهی درونی
برای قدرتيابی کمونيسم کارگری فراتر از فعليت سياسی
خردهبورژوازی شيفتهی هاليویـغربی ،سلطهی ايدئولوژيک اين
بخش از جمعيت است؛ و عامل تعيينکنندهی بيرونی هم ،در واقع
ين منصور حکمت بهعنوان »توده مردم آن
امر )نه تصوير دروغ ِ
کشور«ها ،بلکه( نگاه و پذيرش دولتهای اروپايی و آمريکايی
پس عنوان »توده مردم آن کشور«ها پنهانش کرده
است که در ِ
است!؟
نگاه مارکسيستی ،طبقاتی و انقﻼبی ،اين مختصات
نظریـسياسی را )همانند آن چيزی که در اوکراين و بعضی از
کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا تحت عنوان »بهار عربی«
واقع شد( ،رژيمچنج میبيند؛ بيان روشنتر و واقعیتر :کنار زدن
دولت بد و جایگزينی دولت خوب از نظر دولتهای
اروپايیـآمريکايی!
بعيد است که منصور حکمت تا اين اندازه خوشخيال و
سادهلوح باشد که بهمقوﻻتی مانند احترام مردم اروپايیـآمريکايی
به»داروين ...مارکس و انگلس« يا رواج »ارزشهاى اخﻼقى
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پيشرو«]!؟[» ،هنر آوانگارد«]!؟[ و مانند آن در اروپا و آمريکا
باور داشته باشد؛ و اين احترام و رواج فرضی را تا جايی جدی
بگيرد که يقين کند که »توده مردم آن کشور«ها در مقابل »خط
جنگ سردى« »فﻼن ژنرال آمريکائى« )که در واقع ،تهاجم نظامی
با همهی ابزارهای موجود معنی میدهد( ،از حکومتی دفاع کنند
که جلوی چپاول سرمايهها و دولتهای خودی همين کشورها را
سد کرده و ناگزير بخشی از مواجب و »خوشبختی« آنها را کاسته
باشد!؟
اما ،گذشته از توهم يا ارائهی عمدی اطﻼعات غلط ،حقيقت اين
است که ساکنين اروپا و آمريکا بهمثابهی تودههای مردم )نه بعضی
از اساتيد دانشگاهها و مانند آن( حتی نمیدانند که »داروين« چه
کسی بود» ،هنر آوانگارد« چه معنايی دارد ،ويا مهمتر از اينها،
اگر اسمی هم از »مارکس« شنيده باشند )که احتمال آن بسيار کم
پوپری »جامعهی باز و دشمنان آن« را شنيدهاند که
است( ،روايت
ِ
بهاحتمال بسيار ،نه تنها فاقد هرگونه احترامی است ،بلکه با اشمئاز
و عناد نيز همراه است .همچنين ،در مختصات
اقتصادیـسياسیـفرهنگی فیالحال موجود در اروپا و آمريکا،
احکامی مانند اينکه »انقﻼبيگرى اروپا ...در ايران تحقق پيدا
میکند« ويا اينکه ممانت مردم اروپا و آمريکا در برابر حملهی
نظامی بهجامعهای که حکومتش از پس »جنبش شورائى و
اعتراضات تودهاى کارگری« استقرار يافته ،نه تنها غيرممکن
است ،بلکه بازی دختربچههای سه ساله با عروسکهایشان را نيز
بهياد میآورد.
تطبيقی همهی نکات و
بررسی تجربی ،معقول و
نتيجهی
ِ
ِ
مسائلی که درباره محسنات فرهنگ غربی و حمايتهای مردم
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ساکن غرب از منصور حکمت نقل کردم ،اين استکه او و آنچه
)فراتر از نهادی که رهبریاش را بهعهده داشت( ،کمونيسم
کارگری نامگذاری میکرد ،سراپا شيفتگی بهدولتها و فرهنگ
رايج در کشورهای اروپايی )غربی و شمالی( و آمريکايی )شمالی(
و ايجاد دولتی شبيه آنها در ايران بوده است .بدون هرگونه تعبير
و تفسيری ،مسلم استکه اين دولتها ـخيلی ساده و روشنـ نمايندهی
بورژوازی هستند و بخش قابل توجهی از سرمايهای که در اين
مردم آنها
کشورها انباشت میشود و همچنين رفاه نسبی
ِ
بهطورکلی ،بهواسطهی جذب سودهای نجومی ناشی از دستمزد
پايين نيرویکار و نيز بلع مازادهای طبيعی و اجتماعی از
بسيار
ِ
کشورهايی است که در نيمکرهی جنوبی واقع شدهاند و ايران هم
يکی از همانهاست!
نتيجهای که تا اينجا میتوان گرفت ،اين استکه اوﻻًـ نظريه
منصور حکمت بههرشکلی که نهادينه شود و تحقق يابد ،بارقهای
از سوسياليسيم و جامعهی درحال گذار بهکمونيسم ندارد و خيلی
روش و صريح بورژوايی است .دوما ًـ پيروزی جنبش قابل توصيف
بهجنبش طبقاتیـکمونيستی در جامعهی ايران بدون بُروز روحيه
انقﻼبی ،سوسياليستی و انترناسيوناليستی در ديگر کشورها و
ازجمله در کشورهای اروپايیـآمريکايی )گرچه غيرممکن نيست،
اما( بعيد بهنظر میرسد .سوماًـ مخاطب همهی تصويرپردازیهای
منصور حکمت نه تودههای کارگر و زحمتکش ،بلکه
خردهبورژوازی شکلگرفته در حاکميت جمهوری اسﻼمی و آن
گروههايی است که علیرغم وضعيت نابهسامان مالی و اجتماعی
خويش مجموعا ً تحت سيطرهی ديدگاه خردهبورژوازی رانتخوار،
ْ
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دﻻل ،نزولخوار و کاسبی قرار دارند که بهنوبهی خود شيفتهی
فرهنگ غربیـهاليوی است و هيچ تعلق خاطری هم
بهدستآوردهای فرهنگی و انديشههای برآمده از رنسانس و
انقﻼبات اروپايی ندارند.

*****
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ستاش خردهبورژوازی،
ِ
تحقير کارگر ،تناقض در نظريه
ِ

همانطورکه باﻻتر هم اشاره کردم ،خاستگاه و پايگاه
نظريهپردازیهای منصور حکمت )بهويژه پس از تشکيل حزب
کمونيست کارگری در خارج از کشور( آن گروهبندیهايی از
خردهبورژوازی بسيار پُرشمار ايرانی است که در پس
خواری کليت بورژوازی و بهويژه در پس رانتخواری
رانت
ِ
تجاری شکلگرفته در جمهوری اسﻼمی ،بهنان و نوايی
بورژوازی
ِ
ِ
رسيدهاند ،عمدتا ً بهواسطهی دانشگاه آزاد »دانشمند«]!؟[ شدهاند،
بهفرهنگ مصرفیـهاليوی فیالحال مسلط در غرب گرايش پيدا
کردهاند ،به»اپوزيسيون« چرخيده و در جريان جنبش سبز با شعار
»يا حسين ـ ميرحسين« نيز بهمثابهی اپوزيسيون ابراز وجود
کردند .در ادامهی اين نوشته اشاراتی هم بهسکوﻻريسم و ضديت
منصور حکمت با مذهب و بقيه شعارهايی خواهيم داشت که
جرثومهی تفکرات منصور حکمت ،پارههای حزب کمونيست
کارگری ،کل منصوريون )اعم از منفرد و متشکل( را نشان
میدهد.
بهطورکلی منصور حکمت نگاه برگرفتهی خردهبورژوازی
رانتخوار از هاليود را بهشيوهی بهاصطﻼح کمونيستی تئوريزه
میکند]!؟[ و با توسل بهاغراقهايی که عمﻼً در قالب دروغپردازی
ظاهر میشوند ،بهکليت جامعهی ايران تعميم میدهد .تفاوت او با
بيانات صريح خو ِد خردهبورژوازی رانتخوارـهاليوی تنها در اين
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استکه او خود را کمونيست میداند ،نها ِد اجراکنندهی ايدههايش را
»حزب کمونيست کارگری« نام گذاشته است ،و بههمين دليل هم
بايد در لفافهی قابل تعبير بهمارکسيستی حرف بزند .او  9سال قبل
از جنبش سبز با تشخيص ويژگی ذاتی اين بخش از
خردهبورژوازی )که بهلحاظ ک ّمی دست باﻻ را در نوع خود داشته
و هنوز هم دارد( ،بهاين نتيجه رسيده بود که جمهوری اسﻼمی
بهواسطهی يک بحران اقتصادی و درعينحال سياسی در آستانهی
سقوط قرار دارد؛ و براساس همين برآورد و باور ،رفع بحران را
سياسی و در سرنگونی جمهوری اسﻼمی میدانست» :شرايطى که
جمهورى اسﻼمى برگردد به يک ثبات اقتصادى ....بدون يک تحول
سياسى ممکن نيست .يا بايد اين تحول سياسى يک يورش ارتجاعى
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
حکومت اين توان را در خود ندارد و يا بايد بروند .به اين معنى اين
بحران آخر است ۵ .سال ديگر هم طول بکشد اين بحران آخر
جمهورى اسﻼمى است«]تأکيد از من است[.
گذر زمان نشان داد که گرچه پيشبينی منصور حکمت بسيار
اغراقآميز و بيش از حد خوشبينانه بود و ربطی هم بهجنبش
طبقاتی کارگران و کمونيسم نداشت؛ اما حاوی عناصری بود که
بهنوعی جنبهی عملی نيز پيدا کردند .برای بيان چگونگی وجود
پارهای از عناصر عملی در پيشبينی منصور حکمت مقدمتا ً
میبايست برآورد او از نيروها و بخشهای مختلف اجتماعی را
مورد بررسی قرار دهيم تا زمينهی فهم پيشبينی او نسبت
بهنيروهای سرنگونیکنندهی جمهوری اسﻼمی فراهمتر شود.
برآورد منصور حکمت در »آيا کمونيسم در ايران پيروز
ميشود« از نيروهايی که جمهوری اسﻼمی را در اين »بحران آخر«
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سرنگون میکنند ،از اين قرار است» :کمونيسم ميخواهد در
کشورى به قدرت برسد که جنبش کارگرىاش اشکال حتى مقدماتى
از تشکل و اعتراض اجتماعى را به دست نداده است ...در ايران
کارگر همان تصوير “کارگر آورديم ديوارمان را تيغه بکشد”،
است .کارگرى که آوردند يک کار به او ميدهند و او هم انجام ميدهد
و مزد ميگيرد .کارگر هنوز نتوانسته در جامعه ايران به عنوان
يکى از پاهاى بحث اقتصادى ،پاى بحث سياسى ،پاى بحث
دمکراسى و حقوق مدنى ،با نمايندگانش و شخصيتهايش و
سازمانهايش حضور بهم برساند ....در ايران کارگر منفرد و اتميزه
است .ساختارهاى مبارزه صنفى نداشته و مبارزه دفاعى را
نتوانسته سازمان بدهد .در نتيجه يک حفره بزرگ پشت سر
کمونيستها بجا ميگذارد .ميروى جلو براى اينکه يک حرکت اساسى
بکنى ،میبينى طبقهاى که حرکت دارد به نامش و يا ﻻاقل از
طرفش صورت ميگيرد ،خودش معلوم نيست با چه استحکامى در
صحنه است .براى دوره کوتاهى ميآيند در صحنه .معلمين،
دانشجويان ،زنان به طور کلى ممکن است يک جنبش طوﻻنى مدت
اعتراضى سياسى داشته باشند و يا روشنفکران و ادبا بخصوص.
ولى کارگر اين بخت و آزادى عمل را ندارد که دو سال ،سه سال
در قلمرو سياسى پرسه بزند .باﻻخره بايد سر و ته اين پروسه در
سه ماه هم بيايد .بيرون اين سه ماه ما کارگران را به صورت نيروى
زنده فعال حامى اين خط نداريم .آن سه ماه داريم ،آن سه ماه قيام و
شورش و شوراهاى خودبخودى و اتحاديه و مجامع عمومى اى که
کارگران دارند مشت گره ميکنند و سخنرانى ميکنند را همه ما
ديدهايم و آن هست ،ولى تا آن سه ماه مانده به کسب قدرت ،و در
غياب يک جنبش اعتراض کارگرى شکل يافته که آگاهانه از اين
چپها دفاع کند ،اين خط چکار ميتواند بکند؟  ....در نتيجه حتى اگر
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به صحنه هم بيايد به آن سرعت به نيروى ذخيره و به اصطﻼح به
يکى از ارکان اين جنبش که ميخواهد قدرت را بگيرد تبديل
نميشود«]تأکيدها از من است[.
اگر ژستها و عبارتپردازیهايی مانند »کمونيسم ميخواهد
در کشورى به قدرت برسد «...را کنار بگذاريم ،و روی نيروهای
قابل اتکا برای منصور حکمت متمرکز شويم ،با مقايسه و استدﻻل
بسيار سادهای بهاين نتيجهی روشن میرسيم که نگاه او نسبت
بهکارگر و طبقهی کارگر بههمان اندازهی نگاهش نسبت
ی هپروتی و خردهبورژوايی است .تفاوت
بهخرده
بورژوازی هاليود ْ
ِ
ی عکس يکديگر
اين دو نگاه در اين است که بهلحاظ راستای تاريخ ْ
تعبيه شدهاند .از يکسو ،موجوديت »کارگر در ايران« همان
هپروت عنادورزانهای ترسيم و تبليغ میشود که خردهبورژوازی
تازه بهدوران رسيده در عبارت )“کارگر آورديم ديوارمان را تيغه
بکشد”( از کارگر ارائه میدهد؛ و از طرف ديگر ،همين
خردهبورژوازی در عبارت »ممکن است يک جنبش طوﻻنى مدت
اعتراضى سياسى داشته« باشد ،بهموجوديت انقﻼبی آراسته
میگردد تا در قالب »معلمين ،دانشجويان ،زنان بهطورکلى ...و يا
روشنفکران و ادبا بخصوص« بهموجودی رازآميز و غيرقابل بحث
و بررسی تبديل گردد.
دنيای غريبی است! در اينجا )يعنی :در سخنرانی در انجمن
مارکس در لندن در سال » (٢٠٠١ادبا« در امکان پیگيری »يک
جنبش طوﻻنى مدت اعتراضى سياسى« با کلمهی »بخصوص«
توصيف میشوند تا بهابزاری برای تحقير مردم کارگر و
زحمتکش تبديل شوند؛ درصورتی که  4سال قبل از اعطای اين
سردوشی تيمسارمآبانه به»ادبا« ،در نوشتهای بهنام »تقريبا تمام
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مردان بزرگ جهان ما مردهاند ،«...در دعوا با يک نويسندهی
بازاری ،همين »ادبا« بهعنوان نيرويی مرتجع و عقبمانده لجنمال
میشوند» :صنف روشنفکر هنرمند و اهل ادب ايرانى سه چهار
دهه اخير پديده جالبى است که مطالعه روحيات و ُخلقيّات و
مشغلههايش براى کسى که وقت و حوصلهاش را داشته باشد خالى
از لطف نيست .نزد اينها خود-بزرگبينى و خود-محور پندارى...
پسقراوﻻن
ژنتيکى تمام عيار بدل شده است....
موتاسيون
به يک
ِ
ِ
ِ
تاريخ معاصر ،مدام خود را ناجيان
تندپيچ
جامعه و جاماندههاى هر
ِ
ِ
و راهنمايان آن انگاشتهاند .بيمايگى و لکنت انديشه ،با هنر و
آفرينش عوضى گرفته شده .کمتر قشرى اينچنين واپسگرا و دست
و پا چلفتى چنين رسالتى براى ارشاد و هدايت براى خود قائل بوده
است ....کمتر فرقهاى اينچنين اسير گذشته ،چنين سهمى از آينده را
حق خود دانسته است .اين صنف ،اين فرقه ،يک پديده مردانه ،ملى،
اسﻼمزده ،تمدن ستيز ،گذشته پرست ،سياه پوش ،ضد ِعلم و آخوند-
مسلک و کﻼه مخملىمآب است .سنتى است که فقط به اعتبار اختناق
آريامهرى و اسﻼمى و بسته بودن چشم و دست و دهان مردم و
تکفير شعور در آن مملکت تا امروز دوام آورده است .ميگويم فرقه
و صنف ،چون اگرچه قطعا ً همه را نبايد به يک چوب راند و ﻻبد
ميتوان معدودى از شاعران و نويسندگان را خارج اين دايره بشمار
آورد ،اما افق و نگرش چندشآور اين فرقه است که به باصطﻼح
محيط ادبى ايران حاکم است«.
دنيای غريبی است! همهی گروهبندیهای نامتجانس )از جنسی
و تحصيلی گرفته تا شغلی و اعتباری و ادبی( روی کاغذ بههم
چسبانده میشوند تا در امر سرنگونی جمهوری اسﻼمی بهعنوان
نيرويی پايدار و قابل اتکا تصوير گردند؛ و اين پايداری ﻻوجود
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بهدليلی تبديل شود تا »حرکت« )يعنی :سرنگونی( »بهنام ...و يا
ﻻاقل از طرف «...کارگران »صورت« بگيرد! چقدر اين حکم
بهاحکام فقه شيعی شباهت دارد که پدر »بهنام ...و يا ﻻاقل از
طرف «...فرزندان خود )يعنی :پسران و دختران شوهر نکردهی
خويش( همهجور معامله و حرکتی میکند! چقدر اين حکم ،بسيار
فراتر از جانشينگرايی سوسيال دمکراتيک ،پدرساﻻرانه و حتی
اربابمنشانه است!
دنيای غريبی است! کارگران و زحمتکشان با عبارت
)“کارگر آورديم ديوارمان را تيغه بکشد”( مورد تحقير قرار
همسران همين تودهی بهلحاظ
میگيرند؛ اما مادران ،خواهران و
ِ
جمعيتشناس ْی عمده در عبارت »زنان بهطورکلى« بستهبندی
میشوند تا »جنبش طوﻻنى مدت اعتراضى سياسى« را تا
سرنگونی جمهوری اسﻼمی ادامه دهند!؟ اگر قيد »بهطورکلى« در
مقابل کلمهی »زنان« نيامده بود ،امکان اين استنباط وجود داشت
زنان« بخشهای خاصی
که مسئلهی مورد نظر منصور حکمت » ِ
از جامعه باشند؛ اما عبارت »زنان بهطورکلى« براين دﻻلت دارد
که “کارگر آورديم ديوارمان را تيغه بکشد” فقط شامل مردان
زنان« اين طبقهی عمدهی جامعه ـازجملهیـ
کارگر میشود و » ِ
نيروهايی هستند که برخﻼف مردان همبستهی شخصی و طبقاتی
خود میتوانند يک »جنبش طوﻻنى مدت اعتراضى سياسى« را
پیگير باشند .بدينترتيب ،آنچه نيروی محرکهی حرکتی است که
بايد بهنام کارگران و زحمتکشان »صورت« بگيرد ،نه صفآرايی
آنتاگونيستی دو طبقهی فروشنده و خريدار نيرویکار ،و نيز نه
سوسياليستی رژيم جمهوری اسﻼمی بههمراه
سرنگونی انقﻼبیـ
ِ
کليت نظام سرمايهداری در ايران ،بلکه اساسا ً سرنگونی صرفا ً
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سياسی جمهوری اسﻼمی است که نسبت بهنظام سرمايهداری در
ايران و جهان دارای وضعيتی غيرمتعارف است ،با »انباشت
سرمايه« در ايران »تناقض« دارد ،و »از حوزه عمومى انباشت
سرمايه در مقياس بين المللى ]نيز[ بيرون افتاده است« .نتيجه
جمهوری غيرمتعارف نسبت بهنظام
اينکه :آلترناتيو سرنگونی
ِ
رژيم متعارف نسبت بهنظام
سرمايهداری در ايران میتواند يک
ِ
سرمايهداری هم باشد!؟ بههمين دليل استکه منصور حکمت زنان
برخاسته از طبقهی کارگر را برخﻼف مردان اين طبقه )که آورده
میشوند تا ديوار را تيغه کنند و بروند( ،در رديف »معلمين،
دانشجويان ،زنان بهطورکلى ...و يا روشنفکران و ادبا بخصوص«
قرار میدهد که »ممکن است يک جنبش طوﻻنى مدت اعتراضى
بخشيدن ذهنیـکنشگرانهی
سياسى داشته باشند« .همين اَشرافيت
ِ
زنان برخاسته از طبقهی کارگر نشاندهندهی
فراطبقاتی نسبت به ِ
اين است که انگيزه و محرک اين زنها میبايست ورای استثمار
مضاعف عمومی در نظامهای سرمايهداری ،آن ستمی باشد که
ِ
بهويژه از جنبهی نامتعارف بودن و خاصهی اسﻼمی رژيم بهآنها
وارد شده است!؟
دنيای غريبی است! چرا؟ برای اينکه منصور حکمت در اغلب
اوقات میتواند بدون اينکه الزامهای پراتيک و پيشبينی شده در
ميان باشد ويا تغييری در توازون و آرايش نيروهای تثبيتکننده و
تغييرطلب بهوجود آمده باشد ،عکس احکام خود نيز حکم بدهد و
همهی احکام ضدونقيض خود را همچنان درست بداند! نمونهی
قضاوت و دريافت متناقض او را کمی باﻻتر در مورد »ادبا« ديديم،
حال نمونهی ديگری را مورد بررسی و مقايسه قرار میدهيم که
در بارهی کارگران و طبقهکارگر است .در نقل قولی که با عبارت
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»کمونيسم ميخواهد در کشورى به قدرت برسد «...شروع میشود،
ديديم که بهنظر منصور حکمت کارگران در امر سرنگونی
جمهوری اسﻼمی نهايتا ً  3ماه حضور فعال خواهند داشت؛ و پس
از اين سه ماه بايد از فعليت آنها صرفنظر نمود و به»معلمين،
دانشجويان ،زنان بهطورکلى ...و يا روشنفکران و ادبا بخصوص«
تکيه کرد که »ممکن است يک جنبش طوﻻنى مدت اعتراضى
سياسى داشته باشند« .اين نگاه تحقيرآميز نسبت بهکارگران و
سخنرانی نوامبر  ،1998حدود  180درجه تفاوت
طبقهی کارگر با
ِ
دارد که بيانکنندهی تناقضی آشکار است .برای نشان دادن اين
تناقض چند عبارت از نوشتهی موسوم به»حزب و جامعه« را )که
ْ
متن پياده شدهی سخنرانی منصور حکمت است( ،نقل میکنم تا با
نشان دادن ضدونقيض گويیهای منصور حکمت زمينهی
نتيجهگيری نهايی را مهياتر کنم.
ــ »کلمه کمونيسم و سوسياليسم به تنهايى بدون هيچ توضيحى
براى کارگر بسيار قوى است .کارگر بطور غريزى و طبيعى در
يک دعواى اجتماعى سوسياليست ها را پيدا ميکند .اين جزو سنت
طبقه کارگر است .سوسياليسم محصول طبقه کارگر است .اين آن
جنبشى است که کمونيسم را تحويل دنيا داده است .در هر جاى
جهان ،از آرژانتين تا کره ،وقتى کارگران جمع ميشوند ،از پيش
ميتوانيد حدس بزنيد که در ميانشان ادبيات مارکسيستى ميچرخد و
خوانده ميشود«.
اين عبارات را با عبارتی که مقايسه کنيم که میگويد» :در
ايران کارگر همان تصوير “کارگر آورديم ديوارمان را تيغه
بکشد” ،است .کارگرى که آوردند يک کار به او ميدهند و او هم
انجام ميدهد و مزد ميگيرد .کارگر هنوز نتوانسته در جامعه ايران
به عنوان يکى از پاهاى بحث اقتصادى ،پاى بحث سياسى ،پاى
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بحث دمکراسى و حقوق مدنى ،با نمايندگانش و شخصيتهايش و
سازمانهايش حضور بهم برساند« .شايد حواريون منصور حکمت
بگويند که اشارهی او بهآرژانتين و کره است ،نه ايران؛ اما حقيقت
بهدو دليل اينطور نيست .يکی اينکه کل مقاله در مورد ايران است؛
و ديگر اينکه ايران هم قطعا ً در عبارت »در هر جاى جهان«
میگنجد.
ــ »طبقه کارگر يک موجوديت اجتماعى و اجتماعا شکل گرفته
است .اينطور نيست که کارگران در غياب گروههاى چپ عده اى
آدم منفرد هستند که مات و بى حرکت آسمان را نگاه ميکنند تا يکى
بيايد و به آنها بگويد فقر بد است و اتحاد خوب است .گفتيم مطمئن
باشيد در هر لحظه در ميان کارگران محافل مقاومت وجود دارد«.
در مقابل اين ابراز نظر بايد گفت که :اگر کارگران »موجوديت
اجتماعى ]دارند[ و اجتماعا شکل گرفته«اند ،و اگر »عدهاى آدم
منفرد« نيستند ،و »هر لحظه در ميان] ...آنها[ محافل مقاومت
وجود« دارد؛ معقول و منطقی استکه اين »محافل مقاومت« با
آدمهای پيرامون خو ْد حو ِل »مقاومت« در برابر تهاجمات دولت و
صاحبان سرمايه مناسبات و تبادﻻتی نيز داشته باشند .براساس
تجربه و تعق ِل مبارزاتیـطبقاتی میتوان گفت که کارکرد وجودی
چنين مناسبات و تبادﻻت ْی رون ِد روبهشتاب سازمانيابی طبقاتی
است .حتی بدون اين بيان تجربیـعقلی نيز عبارت نقل شده از
»حزب و جامعه«  180درجه با عبارت نقل شده از »آيا کمونيسم
در ايران پيروز ميشود« تفاوت دارد» :در ايران کارگر منفرد و
اتميزه است .ساختارهاى مبارزه صنفى نداشته و مبارزه دفاعى را
نتوانسته سازمان بدهد« .اما مسئله فقط تفاوت  180درجهای و
ضدونقيضگويی در ميان نيست .مسئله اين استکه هيچيک از اين
دو تصويری که منصور حکمت ترسيم میکند ،ربط و رابطهای با
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چيستی و چگونگی مبارزات کارگری در ايران و بهطورکلی با
طبقهی کارگر هيچ مملکتی ندارد ،و اساسا ً غيرواقعی و
مکانيکیـايداهآليستی است.
ــ »وقتى از نبود حزب طبقه کارگر در جامعه اى شکوه ميکنيم،
منظورمان اين نيست که لزوما گروههاى کمونيستى وجود ندارند،
نشريات و راديوهاى کمونيستى وجود ندارند ،محافل و شبکه هاى
سوسياليستى کارگران و مرتبط با سازمانهاى چپ و کمونيست
وجود ندارند .بلکه منظور اينست که طبقه کارگر فاقد حزبى است
که در جدال قدرت ،نمايندگى اش کند و سازمانش بدهد و نيرويش
را بکار بياندازد و هدايت کند« .ضمن اينکه وجود »محافل و
شبکه هاى سوسياليستى کارگران و مرتبط با سازمانهاى چپ و
کمونيست« در ايران با عبارت »در ايران کارگر منفرد و اتميزه
است« ،تناقضی آشکار را نشان میدهد؛ اما مسئلهی مورد تأکيد من
پس کلمهی
در اينجا مقولهی جانشينگرايی است که در ِ
ت منصور
»نمايندگی« پنهان شده و ذات انديشهها ،باورها و مناسبا ِ
حکمت را همانند هر سوسيال دمکراتی )و بهخصوص همانند
سوسيال دمکراتیهای راست و شيفتهی بورژوازی( نشان میدهد.
سؤال اين استکه اگر کارگران میتوانند »محافل و شبکه هاى
سوسياليستى« داشته ويا ايجاد کرده و با »سازمانهاى چپ و
کمونيست« نيز ارتباط برقرار کرده باشند؛ چرا نتوانند بدون
نمايندگی« نهادی خارج از طبقه )مثﻼً حزب کمونيست ]برای[
»
ِ
کارگران( سازمان بيابند تا »در قلمرو سياست سراسرى] ،و نيز[
در جدال قدرت ...نيرو]ها[يش را ]خودش[ بکار بياندازد و هدايت
کند«؟ چرا يه عده آدمی که بخش اعظم زندگی بزرگسالی خودرا
بيرون از ايران سپری کرده و بهلحاظ طبقاتی نيز بيرون از طبقهی
کارگر قرار دارند ،بدون ارتباط ارگانيک ويا حتی رابطهای ملموس
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با مبارزات کارگری در ايران بايد در اروپا حزبی درست کنند که
کارگر سازمان يافته در »محافل و شبکه هاى سوسياليستى«
طبقهی
ِ
را »نمايندگى ...کند و سازمانش بدهد و نيرويش را بکار بياندازد
و هدايت کند«؟ فراتر از تجربه که نشان میدهد ايجاد چنين حزبی
)با ويژگی مثﻼً
بلشويکی زمانهی کنونی( در مختصات خارج از
ِ
کشور قطعا ً غيرممکن است؛ اما سؤال اين استکه اساسا ً چرا بايد
حزبی خارج از اين طبقه و حتی خارج از ايران شکل بگيرد تا
کارگران را نمايندگی کند ،مبارزاتشان را سازمان بدهد و
نيروهای آنها را در جدال سراسری بهکار بيندازد؟ از جزييات اين
بحث بهاين دليل بگذريم که ربطی بهدريافتهای منصور حکمت
ندارد و در قسمتهای بعدی اين نوشته روی آن متمرکز میشوم،
اما اين سؤال نيز بیجواب میماند که مگر کارگران منبعی از نيرو
و انرژی هستند که بايد عاملی جز خودشان آنها را »بکار
بياندازد«؟
*****
منصور حکمت آنگاه که دربارهی جنبهی صرفا ً
نظری
ِ
»کمونيسم کارگری« حرف میزند ،میگويد» :کارگر بطور
غريزى و طبيعى در يک دعواى اجتماعى سوسياليست ها را پيدا
ميکند .اين جزو سنت طبقه کارگر است .سوسياليسم محصول طبقه
کارگر است«؛ و آنگاه که نوبت بهتحقق عملی حرفهايش میرسد،
میگويد» :در ايران کارگر منفرد و اتميزه است .ساختارهاى
مبارزه صنفى نداشته و مبارزه دفاعى را نتوانسته سازمان بدهد.
در نتيجه يک حفره بزرگ پشت سر کمونيستها بجا ميگذارد«.
بدينترتيب استکه منصور حکمت همانند همهی نظريهپردازان
مارکسيستنما بهنام کارگر سخن میگويد تا تمنيات
خردهبورژوازی را در »صلح عميقترى با مردم اروپاى غربى و
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امريکا« بهپرچم تحوﻻت سياسی در ايران تبديل کند .اگر از
منصور حکمت بپرسيم ترکيب طبقاتی »مردم اروپاى غربى و
امريکا« که بهحمايت آنها دلبستهای چگونه است؟ در پاسخ
میگويد» :اين تصور که جنبش کارگرى غرب ميايد و دفاع
جانانهاى از چنين دولتى ميکند خيلى منطقى نيست]منظور دولت
برپا شده توسط کمونيسم کارگری است[ ....کمونيسم کارگرى بايد
بتواند اين نيرو را جذب کند .ولى به نظر من بايد فرض کند که اين
کار نيروى زيادى ميبرد .اتوماتيک نيست .آنجا سوسياليسم ،پس
اينجا کارگر دفاع ميکند .اينطور نيست .يادمان باشد که اين جنبش
اتحاديهاى است و دوست دارد بيکارى را صادر کند و اشتغال را
براى خودش نگهدارد ،مثل آلمان و غيره غيره .اين يک جنبش
اتحاديهاى است با افق و آرمانهاى خودش .در تحليل نهائى پشت
دولت خودش ميرود .ولى افکار عمومى به معنى وسيعتر کلمه به
نظر من قابل فتح کردن است .ميشود افکار عمومى را برد«]تأکيدها
از من است[.
صرفنظر از جريان واقعی زندگی که روی اين
عبارتپردازیها در مورد »افکار عمومى« ـتماما ًـ خط کشيده و
صرف و گرايش
بازهم خط میکشد؛ اما برای فهم جنبهی
نظری ِ
ِ
طبقاتی عبارتهای باﻻ بهمحاسبهی پيچيدهای نياز نداريم تا بفهميم
ِ
که جمعيت قابل »فتح« در »اروپاى غربى و امريکا« ،نه کارگران
و زحمتکشان ،بلکه اقشار و ﻻيههای پيچ در پيچ خردهبورژوازی
است .چراکه براساس گفتههای منصور حکمت ،کارگران اين
سرزمينها »در تحليل نهائى پشت دولت]های[ خودش]ان[«
ْ
قدرت موضع
کارگری در
میروند و چهبسا در مقابل کمونيسم
ِ
خصمانه نيز بگيرند .پس ،کمونيستکارگریها با کنار گذاشتن
جنبش کارگری که »جنبش اتحاديهاى است« ،بايد روی فتح »افکار
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عمومى به معنى وسيعتر کلمه« متمرکز شوند تا در مقابل
ژنرالهای جنگ سردی از »کمونيسم کارگرى] ...که[ يک سنت
اروپاى غربى است« ،دفاع کنند!!
بدون توضيح مفصل بايد گفت که اوﻻًـ منصور حکمت در
فرض حمايت »مردم اروپاى غربى و امريکا« نيز بنا
رابطه با
ِ
بهخاستگاه ،جهانبينی و ديدگاهش روی خردهبورژوازی حساب
میکند؛ و دوما ًـ زهی خيال باطل» ،افکار عمومی« را هميشه و
همواره ايدئولوژی طبقهی حاکم شکل داده است و اگر عصيانی هم
در اين زمينه واقع شود و حاکميت ايدئولوژيک طبقهی حاکم را
کنار بزند ،تعقل انقﻼبیـسوسياليستی و تجارب مکرر نشان میدهد
که عموما ً کارگران و جنبش کارگری )نه خردهبورژوازی( در
صف مقدم چنين عصيانی قرار میگيرند .بیجهت نبود که آن پير
فرزانه و انقﻼبی در مقدمهی ويراست اول مهمترين اثرش نوشت:
» ...دربارهی پيشداورهای بهاصطﻼح افکار عمومی ،که هرگز
در برابر آن تسليم نشدهام ،اکنون نيز مانند گذشته ،سخن آن مرد
بزرگ فلورانسی را شعار خود قرار میدهم :راه خود پی بگير و
بگذار مردم ،هرچه میخواهند ،بگويند«]تأکيد از من است[.
*****
از سخنان نقل شدهی تاکنونی منصور حکمت ،و آنچه دربارهی
اين نقلقولها نوشتم ،میتوان نتيجه گرفت که :منصور حکمت و
اغلب پاره گروههايی که بهاو التجا میکنند ،از او ريشه گرفتهاند،
و بهنفی يا اثبات بهاو ارجاع میدهند ،بهلحاظ نظری و ايدئولوژيکْ
خوار هاليودی را تئوريزه میکنند؛ دست
خردهبورژوازی رانت ِ
بهاقداماتی میزنند که بهلحاظ فرهنگی و سياسی باب طبع همين
تحقيرآميز آشکار
بخش از جمعيت ايران باشد؛ و با ارائهی تصوير
ِ
يا پنهان از کارگران در ايران ،اروپا و آمريکا بهمقولهی خلق
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آويزان میشوند که خودرا نقاد آن معرفی میکنند .تفاوت در اين
است که شاکلهی عمدهی خلقِ پيش از استقرار جمهوری اسﻼمی
برای چپ بهاصطﻼح سنتی]!؟[ روستاييان ،خردهبورژوازی شکل
گرفتهی پس از اصﻼحات ارضی و حاشيهنشينان )منهای تودههای
کارگر و زحمتکش( بود ،در صورتیکه شاکلهی عمدهی خلق
برای منصور حکمت و کليت منصوريون ،خردهبورژوازی شکل
گرفته در جمهوری اسﻼمی )در حذف فعليت مبارزاتی طبقهی
کارگر( است که زير عنوان کمونيسم کارگری و انشعابات موافق
و مخالف آن پنهانش میکنند.
بهطورکلی ،آنچه منصور حکمت و حواريون رنگارنگ او
تحت عنوان »انقﻼب« در پی آن هستند ،مطلقا ً فاقد کنشها،
واکنشها و برهمکنشهای انقﻼبی و سوسياليستی و نوعیـانسانی
است .زيرا منهای نامگذاریَ ،گرد وغبارهای ظاهراً تئوريک،
ضدونقيضگويیهای فراوان و تصويرپردازیهای رتوريک و
هيجانانگيز ،آنچه آنها بهدنبال آن هستند ،تغيير رژيم با احتمال
شرکت در قدرت جایگزين است که نامی جز »رژيمچنج« ندارد.
اينکه مینويسم منصور حکمت و منصوريون رنگارنگ
ربطی بهکنشها ،واکنشها و برهمکنشهای انقﻼبی و سوسياليستی
رف تغيير
ص ِ
و نوعیـانسانی ندارند؛ و آنچه آنها پیگير آن هستندِ ،
رژيم )يا رژيمچنج( با احتمال شرکت در قدرت جایگزين است،
فقط اِبراز مخالفت ويا عنادورزی سياسی نيست .برای اثبات اين
حقيقت ،بهتر استکه ابتدا بهنقل قولی از »آيا کمونيسم ميتواند ]در
ايران[ پيروز شود« نگاهی بيندازيم تا برخورد با مسئله محسوستر
باشد» :در دو شرايط به نظر من شانس سر کار آمدن ما بيشتر از
بقيه است :يکى در شرايط دمکراتيک و انتخابات ،و ديگرى در
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شرايط انقﻼبى .در هر دو شرايط ما سر کار میآئيم .در هر دوى
اينها کمونيسم کارگرى سر کار میآيد«]تأکيدها از من است[.
وقتی کسی که خودرا کمونيست و انقﻼبی معرفی میکند ،بدون
قيام مردمی )که تودهی سازمانيافته و نسبتا ً خودآگاه کارگران و
جزء تعيينکنندهی آن باشند( از امکان
زحمتکشان نيز میبايست
ِ
آمدن انتخاباتی
سر کار«
بروز »شرايط دمکراتيک« و » ِ
ِ
دارودستهی خويش حرف میزند ،طبيعی است که بهامکان بروز
چنين وضعيت مفروضی فکر هم کرده است .حال سؤال اين استکه
چنين شرايط مفروضی چگونه میتواند واقع شود؟
قيام تودهای و »شرايط انقﻼبی« که در ميان نيست؛ جمهوری
اسﻼمی هم اساسا ً نمیتواند قدمی از وضعيت کنونیاش عقب
بنشيند .پس ،چگونه میتوان تصور کرد که »در شرايط
سر کار« بيايد؟ پاسخ را بايد در
دمکراتيک ....کمونيسم کارگرى ِ
توازن قوای بلوکبندیهای سرمايه جهانی پيدا کرد .واقعيت اين
جاری بلوکبندیهای سرمايه جهانی
استکه در مختصات فیالحال
ِ
)که از حدود  30سال پيش بهتدريج شکل گرفتهاند( ،بُروز شرايط
انتخاباتی گروهی خاص ،حضور
آمدن«
مفروض برای »سر کار
ِ
ِ
يک نيروی اشغالگر در مملکت معينی )ويا وقوع چيزی شبيه بهار
عربی( است که عﻼوهبر داشتن وجهه و قدرت جهانی ،بايد با آن
سر کار« بيايد ،نيز
گروهی که قرار است از طريق انتخابات » ِ
حشر و نشر هم داشته باشد!؟
بنابراين ،بايد بهاين سؤالها هم فکر کرد :آيا ايران بدون نابودی
همهی زيرساختها و امکانات ﻻزم برای زندگی مدنی اشغال
خواهد شد؟ آيا پارهگروههای موسوم بهکمونيسم کارگری دارای
شرايطی هستند که نيروی اشغالگر مفروض بهآنها اعتماد کند؟
ازآنجا که دادههای تاکنونی بهاين هردو سؤال جواب منفی میدهند،
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ْ
ممکن چارهای جز اين نتيجهگيری
در خوشبينانهترين صورت
نداريم که همهی اين داستانسرايیها زمينهچينی برای دعوت
خردهبورژوازی بهعصيان ضدحکومتی استکه بايد بهعنوان
تدارک عمليات رژيمچنجی از آن ياد کرد .بیدليل نيست که منصور
حکمت میگويد» :در بعد فرهنگى ،ارزشهائى که جامعه ]بخوانيم:
خردهبورژوازی شکلگرفته در همين نظام اسﻼمی[ با آن زندگى
ميکند و تصويرى که ازشأن خود دارد و تصويرى که از رفتار و
روش خود دارد با اين حکومت در تناقض است ....اين تصوير از
شأن و حرمت خود ،ارزش خود ،و نحوه زندگى فرهنگى خود...،با
جمهورى اسﻼمى در تناقض است .اينهم تعديل بر نميدارد .به نظر
من اجزاء آنرا ميشود شمرد :حکومت غيرمذهبى و جامعه مدرن
غربى الگوهاى اين است«.
گرچه در ادامهی اين نوشته نگاه گذرايی بهمقولهی »سناريوی
سياه و سفيد« خواهيم داشت که نشاندهندهی تصور منصور حکمت
از وضعيتی استکه »در آن صحبت نه بر سر تحول جامعه ،بلکه
بر سر تخريب چهارچوب مدنى جامعه برخﻼف ميل و اراده مردم
و در متن عجز و استيصال عمومى است«؛ اما آخرين حرفی که
دربارهی نقلقولها و بررسیهای باﻻ میتوان گفت ،اين است که
زمان بهمثابهی ذات تغيير افشاکنندهی همهی حقايق با همهی
جزييات آن است.

*****
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ضديت با مذهب ،ايدهآليسم ولنگار،
طريقت بهجای شريعت؟!
کمونيسم کارگری )که پوششی برای تعبير و تحريف
خردهبورژوايیـهاليوی از مبارزهی طبقاتی و جنبش کارگری
است( ،افتخار میکند که دو پشتوانهی عمده در ميان مردم ايران
دارد :يکی ،ضديتش با مذهب؛ و ديگری ،دفاعش از برابری زنان
و مردان )که البته صرفا ً سخنورزانه است( .بهنظر من برای ورود
بهاين بحث بهتر استکه ابتدا چند نقلقول از منصور حکمت و از
همين »آيا کمونيسم ميتواند در ايران پيروز شود« را با هم مقايسه
کنيم:
ــ »تمام گزارشهاى واقع بينانه از خانه هاى مردم ايران نشان
ميدهد که اينها اصﻼً اسﻼم سرشان نميشود«.
ــ »آن مملکت  ٦٠در صد انسان ضد دين و ضد خدا دارد که
از دست رژيم اسﻼمى کارد به استخوانشان رسيده است و همه
حاميان بالقوه ما هستند .آنها که از اسﻼم به ستوه آمده اند ما را
دارند ،آنها که از نابرابرى زن و مرد به ستوه آمده اند ما را دارند،
کسانى که از شرق زدگى حاکم بر رژيم و اپوزيسيونش خسته
شده اند ما را دارند ...کسانى هستند که ميگويند ما با شما آمده ايم
چون حرف دل جوانها را ميزنيد .ما با شما آمده ايم چون حرف دل
زنان را ميزنيد ،يا چون از فرهنگ مدرن ترى سخن ميگوئيد ،يا
چون عليه مذهب به پا خاسته ايد«.
ــ »کمونيسم کارگرى به نظر من سر مسأله مذهب و مسأله زن
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دو پشتوانه در آن جامعه دارد که هيچکدام از جنبشهاى ديگر از آن
برخوردار نيستند .ضد مذهبى گرىاش و دفاع از حقوق زنان.
مدرنيسم ،سکوﻻريسم و غيره تبعات اينها است .اگر مدرنيسم حزبى
در چيزى ترجمه شود ،ضد اسﻼمى گرىاش ،ضد دينى
گرىاش ...،است«.
صرفنظر از نقيضگويیهای مکرر که بهنوعی وعدهی
غيرعملی میرسد که اساسش نه تشفی و همياری انقﻼبی و
سوسياليستی ،بلکه صرفا ً مصرفگرايی است؛ اما دريافت منصور
حکمت و تمامی منصوريون منفرد و متشکل از گرايش مذهبی
مردم ايران و ازجمله چيستی و چگونگی گرايش مذهبی
خردهبورژوازی تازه بهدوران رسيده ـاساسا ًـ ولنگار ،ايدهآليستی و
درنتيجه دروغين است .بههمين دليل ،مقدمتا ً نگاهی بهنمونهای از
متناقض راهبر بهوعدهی مصرفگرايانه بيندازيم تا بعد
احکام
ِ
بررسی دريافت حکمت و منصوريون از گرايش مذهبی
نوبت به
ِ
مردم ايران برسيم.
حکم نخست )بهجای تز(» :به نظر من مردم خودشان را در
حکومت میبينند .شوراها تشکيل ميشود .چه کسى را ميخواهيد
مﻼمت کنيد .اين مردم ايران هستند که در شوراهايشان دارند تصميم
ميگيرند و حکومت ميکنند«.
حکم دوم )بهجای آنتیتز(» :ولى کارگر اين بخت و آزادى
عمل را ندارد که دو سال ،سه سال در قلمرو سياسى پرسه بزند.
باﻻخره بايد سر و ته اين پروسه در سه ماه هم بيايد .بيرون اين سه
ماه ما کارگران را به صورت نيروى زنده فعال حامى اين خط
نداريم«.
حکم سوم )بهجای سنتز که همان وعدهی دروغين و
مصرفگرايانه است(» :در نتيجه بايد تﻼش کرد که خون به اين
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جنبش نپاشند ،فقر به اين جنبش نپاشند ،و واقعا ً سر کار آمدن
کمونيسم کارگرى مساوى باشد با آزادى فوراً ،رفاه فوراً«]تأکيد از
من است[!؟
*****
اگر معنی عبارت »مردم ايران ...اصﻼً اسﻼم سرشان نميشود«
اين استکه اين مردم در ضديت با اسﻼم و دين بهطورکلی بهسر
میبرند ،بايد گفت که واقعيت چنين نيست و اين تصوير ظاهراً
مبتنیبر آمار ،از اساس دروغ است.
شکی در اين نيست که تودهی بسيار کثيری از مردم ايران )اعم
از خردهبورژوا ،کارگر ويا زحمتکش( از حکومت ايران )که
بهلحاظ ايدئولوژيک اسﻼمی است( ،ناراضی هستند و آخوند و
مسجد و مقامات حکومتی را بهانحای گوناگون فحشباران میکنند.
از طرف ديگر ،شکی هم در اين نيست که تودهی نسبتا ً کثيری از
مردم ايران )و بهويژه خردهبورژوازی تازه بهدوران رسيده(
مقررات و قوانين رفتاریـاخﻼقی رژيم )مانند لباس پوشيدن،
جداسازی زن و مرد ،تفريحات مرسوم در ديگر کشورها ،خوردن
مشروبات الکلی و مانند آن( را که اساسا ً اسﻼمی است ،نه تنها
رعايت نمیکنند ،بلکه در موارد نه چندان نادری ـعمﻼً و بهطور
نسبیـ آشکارا نيز بهچالش میکشند .اما همهی اينها )يعنی :فحاشی
بهارکان و افراد رژيم يا عدم رعايت نسبی مقررات و قوانين
رفتاریـاخﻼقی و غيره( بهمعنی ضديت با دين ،سازمانيابی
طبقاتی ويا داشتن ديدگاه ماترياليستیـديالکتيکی نيست.
چراکه اساس باور دين ْی مقابلهی فرافکنانه با رنج ناشی از
خودبيگانگی استکه در روابط و مناسبات معينی ريشه دارد.
بدينترتيب ،تا زمانیکه آن روابط و مناسبات بهطور تثبيت شدهای
برقرار است ،شخص دينباوری که بهآموزههای دانش مبارزهی
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طبقاتی مسلح نيست و بهطور آگاهانه و معقولی با دين و انواع
خرافات مبارزه نمیکند ،حتی بدون اينکه تفاوت بين باور
طريقتمدارانهی درونی و رفتار شريعتمدارانهی اخﻼقی و
خويش طريقتباور است؛ و
درون تنهای
بيرونی را بداند ،در
ْ
ِ
اخﻼقی شريعتمدارانهی بيرونی نيز نمیتواند
تخالفهای رفتاریـ
ِ
ناقض و منحلکنندهی باور طريقتمدارانهی درونی او باشد .بهبيان
روشنتر ،تنها طريق گذر از دينباوری و ماورائيتگرايی
منفعلکننده بهدريافت ماترياليستی و ديالکتيکی ،تبادل آموزههای
دانش مبارزهی طبقاتی عمدتا ً در فعليت مبارزاتی تودههای کارگر
و زحمتکش است.
منصور حکمت و منصوريون بهطورکلی ،بدون اينکه بتوانند
ويا بخواهند مروج و ُمبلغ دريافتهای سوسياليستی و
ماترياليستیـديالکتيکی در ميان کارگران و فرودستان جامعه باشند
که در وضعيت کنونی پراتيکترين شکل نقد حقوق و نقد سياست
است ،در بيان اينکه »مردم ايران ...اصﻼً اسﻼم سرشان نميشود«،
بهرفتارهای اجتماعی بخشی از جامعه تکيه میکنند ،اين رفتارها
خويش بهنتايج
را بهک ِل جامعه تعميم میدهند و براساس تعميمهای
ْ
دلخواه خود نيز میرسند .آنچه در اينجا بايد مورد تأکيد قرار
گيرد ،اين استکه رفتارهايی که بهضديت با ْ
دين تعبير میشود،
منهای تخالف و تباينی که با پارهای از مقررات و قوانين رژيم
اسﻼمی )و نه بنيان سرمايهدارانهی آن( دارند؛ اما در مختصات
اجتماعی شکلگرفته در جمهوری اسﻼمی،
اقتصادی ،سياسی و
ِ
مختلف
بهلحاظ توان مالی عمدتا ً از عهدهی گروهبندیهای
ِ
و
مدرن
بهاصطﻼح
غيرسنتی،
خردهبورژوازی
هاليودیـمصرفگرا برمیآيد که اساس مناسبات شاکلهشان بهانواع
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رانتخواریها ختم میشود .از ميان انواع و اقسام
رانتخواریهای رايج در جمهوری اسﻼمی ،میتوان بهدﻻلی،
گرفتن بهره از پولی که از دولت وام گرفته میشود ،دريافت وامهای
ارزی از دولت و فروش آن در بازار آزاد ،دور زدن قوانين
اقتصادی )مثﻼً در امر صادرات و واردات( ،فرارهای مالياتی
بهواسطهی داشتن رابطه با مديران دولتی ،احتکار کاﻻ بهواسطهی
داشتن رانت اطﻼعاتیـاقتصادی ،حضور صوری و غيرصوری
در چندين شرکت و دريافت حقوقهای کﻼن بهواسطهی صبغهی
»آقا«زادگی اشاره کرد که شايعترين اشکال رانتخواری بودهاند.
ُرشمار
آنچه دربارهی رفتار و سلوک اجتماعی اين بخش پ
ِ
بورژوازی بهاصطﻼح مدرن میتوان گفت ،اين استکه
خرده
ِ
مالی ناشی از رانتخواری و سليقهی
بهواسطهی توان
ِ
مصرفگرای برگرفته از فرهنگ هاليودی ،دوست دارد ضمن
حفظ طريقتگونهی همهی باورهای مذهبیاش ،اما اخﻼقا ً
اروپايیـآمريکايی رفتار کند؛ دوست دارد آزاد لباس بپوشد ،و در
ت پسر
مﻼء عام شلوارک و تاب بهتن کند؛ دوست دارد همراه دوس ِ
ت دخترش ،بدون مزاحمت انواع گشتهای کنترلکنندهی
يا دوس ِ
اسﻼمی ،دست در دست هم ،درپارک قدم بزنند و اگر خواستند
يکديگر را ببوسند؛ دوست دارد در اتومبيلهای گران قيمت خود با
صدای بلند بهموسيقی دلخواه و اساسا ً غربی گوش کند و کسی هم
)اعم از دولتی يا مردمی( مزاحمش نشود؛ دوست دارد در کنار
لباس م ِد روز در اروپا و آمريکا شنا کند و اگر خواست
دريا با ِ
سينهبند هم نپوشد؛ دوست دارد شب را درباﻻی کوه ،بهشکل
سرکند ،بنوشد و هرکس را که خواست
گروهی و زير يک چادر َ
درآغوش بگيرد؛ دوست دارد در کنسرت مورد عﻼقهاش شرکت
کند و عربدهی شوق و مستی سر بدهد؛ دوست دارد همانند بخشی
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از ايرانیهای مقيم کانادا و آمريکا و اروپا پس از شرکت در مراسم
عزاداری امام حسين ،لبی تر کند و بهعيش خود نيز بپردازد؛ و
باﻻخره ،دوست دارد هرطور که خواست لذت ببرد و فقط بهشادی
ت خويش بينديشد.
و لذ ِ
اين درست استکه همهی اينگونه دوست داشتنها تاآنجاکه
بهنحوی ُمخل زندگی و آسايش مردم )و خصوصا ً مخل زندگی مردم
کارگر ،زحمتکش و فرودست( نباشد ،قابل دفاعاند؛ اما تعبير
ضديت با مذهب از اين خواستها ،حتی اگر از روی سادهلوحی و
عاميانهانديشی هم باشد ،بازهم بهلحاظ سياسی در مقابل سازمانيابی
حول محور مطالبات کارگری ،تبليغ و ترويج ديدگاههای
سوسياليستی و نيز کنشهای انقﻼبی قرار میگيرد .چراکه تعبير
ی
ضدمذهبی و مثﻼً سکوﻻر از رفتارهای
اخﻼقی هاليود ِ
ِ
خوار طريقتگون ْه مسلمان ،عمﻼً
بخشيدن
خرده
بورژوازی رانت ِ
ِ
ِ
سياسی نابهجا بهآنهاست؛ اعتباری که در چالشهای سياس ْی
اعتبار
ِ
بهجيب حکومت بورژوايی »خوب« ريخته میشود تا حکومت
ت »بد« را چنج کند.
بورژوايی فیالحال در قدر ِ
*****
بهطورکلی ،مذهب تصوير باژگونه جهان )يعنی :جامعهی
طبقاتی( در برونافکنی و ماورائيت است ،که دستگاه تفسير و
توجيه مناسبات مبتنیبر استثمار انسان از انسان را ـبهعنوان پارهی
اجتماعی طبقات حاکمـ بر مولدين تحميل میکند؛ و
اساسی قدرت
ِ
ِ
صاحبان وسائل توليد را بهآرامشی نخوتانگيز و سرکوبگرانه
فراموشی رنجهای واقعی است که در
»عطر«
میکشاند .مذهب
ِ
ِ
تناقض با حقيقت انسان ،هرروز دردناکتر از روز پيش در مقابل
مولدين استثمار شده و بیخبر از حقيقت نوعی خويش قرار
ِ
ت
میگيرد .چراکه انسان
»هستی ِخ َرد« است ،که با دريافت فعلي ِ
ِ
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به»خ َرد هستی« ارتقاء میيابد.
خودآگاهانهی نوعيت خويش،
ِ
خردیکه در تعيين و تبيين موضع و موقع انسان بهسﻼحی تبديل
میشودکه با هرگونهای از استثمار ،تثبيتگری و جاودانهسازی
سازی
سيستم جاودانه
میستيزد .بنابراين ،مذهب ـبهعنوان ابزار و
ِ
ِ
»خ َرد« و »هستی« را بهگونهای
وضعيت موجودـ ديالکتيک ِ
جهان رنج و استثمار
معکوس بهتصوير درمیآورد و با قراردادن
ِ
برروی »سر«های منگ و گمگشتهی تودههای مولد )يعنی:
کارگران و زحمتکشان در جامعهی سرمايهداری( ،آنها را
به»فراموشخانهی« بغرنج و جادوي ِی خود میکشاند تا حقيقت
انسانیشان را بهسرقت برده و خودبيگانیشان را جاودان سازد.
خودآگاهی طبقاتی فروشندگان
ديگر مبارزه در راستای
پس ،روی
ِ
ِ
نيرویکار ،مبارزه برعليه باورهای خرافی است ،که در آموزش و
سازمانيابی سوسياليستی متحقق میگردد.
جهانی موجو ِد
غير اين
مذهب تصوير باژگونه و
ِ
ِ
ازخودبيگانهای است که هرتﻼش و کوششاش از نظمی طبقاتی
بهنظمی ديگر )که ناگزير طبقاتی بوده( راه سپرده است .مذهب
آرمانی و خﻼق نيمه انسانی استکه خو ْد خويشتن را
تصوير
ِ
قطعی
به»انحﻼل« میکشاند تا عدم دستيابی به»ح ِل«
ِ
خودبيگانيگی را بهتوضيحی منفی و انکارگرايانه بکشاند.
مذهب آفرينشی وارونه است که از فعليت ذهن دردناک آدمی در
تحقق ذات نوعیاش نشأت میگيرد و برونرفت از وضعيت موجود
و طبقاتی را غيرممکن نمیانگارد؛ اما آن را ـدر بنبست حاضرـ
بهآسمان و زمانهای دور )که در واقع زمانی ﻻمکان و واهی است(
جهان طبقاتی و پررنج
ماوراء اين
وامیسپارد» :زمانی« که در
ِ
ِ
»واقع« است و روزگاری کليت جهان حاضر را در عدل و داد
خويش متحقق و متحول خواهد کرد! ازاينرو ،مذهب ترياک
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نشئهآفرين انسان گمگشتهی جامعه طبقاتی است که در انتظار و
تدافع ،با خويشتن نوعی خود بهستيز برمیخيزد تا بازهم همين
مناسبات پلشت را بازسازی کند!
مادام که انسان برمحور خويش نمیگردد ،مذهب تنها خورشيد
دورغين ]يا پندارگونهای[ است که برگر ِد انسان میگردد .بنابراين،
نقد مذهب ،انسان را از ]بند[ فريب میرهاند ،تا بينديشد ،تا عمل
کند ،تا واقعيتاش را همانا چون انسانی بهخود آمده و ِخرد بازيافته
برنشاند؛ تا برگر ِد خويش ،و از آنرو ،برگر ِد خورشيد راستين
خويش بگردد .پس ،وظيفهی تاريخ }يعنی :نيروی نوين برخاسته
ْ
حقيقت ناپديد }و
از تاريخ{ استکه ،آنگاه که آن جهانی ]بودن[
نامکشوف{ شده است ،حقيقت اين جهان را مستقر سازد .در
نخستين گام ،وظيفهی فلسفه ،فلسفهای که در خدمت تاريخ }و در
خدمت دانش مبارزهی طبقاتی{ اين است که ،آنگاه که پيکرهی
خودبيگانگی انسان عريان شده ،بيگانگی را در پيکرهی
مقدس
ِ
نامقدسش برمﻼ سازد .بدينترتيب ،نقد آسمان بهنقد زمين ،نقد مذهب
بهنقد حقوق و نقد الهيات بهنقد سياست بدل میشود.
بنابراين ،تا زمانیکه ضديت با مذهب بهضديت با حقوق
سرمايهدارانه و سياست سرمايهدارانه تبديل نشود ،خردهبورژوايی
که با ضديت مذهبی ورچسب میخورد ،هنوز در زنجيرهی سرمايه
گرفتار است .اين گرفتاری معنای ديگری جز سهمبری از قدرت
سياسی ،از کل ارزش اضافی و از مازادها اجتماعی ندارد؛ و
خواسته يا ناخواسته نظام سرمايهداری را )چهبسا بهگونهی
هارتری( بازتوليد میکند.
صرف شعار »برابرى زن و
ﻻزم بهاستدﻻل طوﻻنی نيست که
ِ
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مرد« که يکی از »دو پشتوانه«ی کمونيسم کارگری است ،تا آن
جايی که در جريان مبارزهی طبقاتی نهادينه نشود ،بهلحاظ طبقاتی
روشن سوسياليستی نداشته باشد ـدر حد حرف
سازمان نيابد ،تبيين
ِ
و آرزو و شعارـ صرفا ً تبليغاتی و از اساس فمينيستیـبورژوايی
است؛ و در مختصات کنونی جامعهی ايران و آرايش و توازن
سرمايه جهانی بيش از هرچيز يک ابزار رژيمچنجی است.
دربارهی ستم مضاعف ،جايگاه زنان کارگر و زحمتکش در
مبارزهی طبقاتی ،و خانوادهی سوسياليستی بهتر است که بهدو
مقالهی فمينيسم در پرتو ترمينولوژيک دانش مبارزهی طبقاتی:
][http://refaghat.org/index.php/political/theoretical-political-study/342-8-march-women-s-day

و خانواده ،آزادی وکمونيسم:
 [property/69-family-freedom-communismمراجعه شود تا نوشتهی حاضر از
اينکه هست ،طوﻻنیتر نشود.
]http://refaghat.org/index.php/theoretical/private-

*****
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حزب ،قدرت سياسی
و طبقهی کارگر]!؟[
صرفنظر از بيانات تصويریـبرانگيزاننده و نيز با کنار
گذاشتن تناقضگويیهايی که ناشی از عدم وجود پيوستاری
سيستماتيک ،طبقاتی و تاريخی در انديشهی منصور حکمت است؛
تا اينجا براساس حرفهای خو ِد او استدﻻل کرديم که:
اوﻻًـ حزب کمونيست از نگاه کمونيسم کارگری آن نهادی
نظرش
منظور
استکه وقتی از »مردم« حرف میزند،
ْ
ِ
خوار شکلگرفته در جمهوری اسﻼمی )و نه
خردهبورژوازی رانت ِ
همهی اقشار خردهبورژوازی در ايران( است.
ب مفروض با »مردم« نه براساس تبادلی
دوما ًـ رابطهی اين حز ِ
معقول و خردمندانه ،و نه برمبنای محاسبه و تحليل طبقاتی ،بلکه
»قلبی« و شهودی و حتی قابل تعبير بهجادويی است» :اين حزب
دارد اميال واقعى مردم را وقتى که با قلبشان مصاحبه ميشود،
نمايندگى ميکند .اينکه حاﻻ محاسبات مردم بعداً به چه چيزى
وادارشان ميکند بحث ديگرى است ولى اينکه ته دلشان اينها ]يعنی:
کمونيست کارگریها[ را ميخواهند ترديدى نبايد کرد«]تأکيد از من
است[.
سوما ًـ آمارها يا بهتر است بگوييم تصاوير آماری ارائه شده
ذهنی بعضی پديدههای منفردی
توسط منصور حکمت تماما ً تعميم
ِ
استکه دلخواهانه بورژوازی ايران و دولت جمهوری اسﻼمی را
تعبير و تفسير میکند .برای مثال ٩٠» ،درصدشان ميگويند :ما
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براى تعطيﻼت رفته بوديم يونان يا فﻼن کشور يا ترکيه«؛ ويا »آن
مملکت  ٦٠در صد انسان ضد دين و ضد خدا دارد«!!
چهارما ًـ درک و فهم منصور حکمت از مذهب ،نه باورها و
منطق ماورائيتگرايانه و فرافکنانه و سلب اراده کنندهی درونی،
بلکه اساسا ً محدود بهرعايت ناقص ويا نهايتا ً عدم رعايت ُمنکرات
و اخﻼقيات دينی است که جنبهی بيرونی دارند ،و در بود و نبو ِد
جمهوری اسﻼمی نقش چندانی هم ايفا نمیکنند .از اينرو ،میتوان
گفت که منطق منصور حکمت نه تنها پوزيتويستی است ،بلکه چنان
رنگ و بوی عاميانه و شلختهای دارد که گاها ً »تاکتيکی« و
فريبآميز بهنظر میرسد.
همهی اينگونه مسائل ناشی از تأثير وضعيتهای گوناگونی
هدف از پيش تعيين شدهای را دنبال میکنند:
است که انتخاب آنها
ِ
دستيابی بهقدرت سياسی براساس حداقلی از اعتبار سياسی و
جهان سرمايه نام
کنونی
بههرشکلی که ممکن باشد .در مختصات
ِ
ِ
ْ
قدرت رژيمچنج است ،که با
ديگر چنين شيوهای از دستيابی به
کمک نهادهای دمکراسیطلب و حقوقبشری غربی انجام میشود
که سوختوسازشان زير نظر نهادهای دولتی قرار دارد.
*****
در ادامهی اين قسمت از نوشت ْه بيشتر بهچند نکتهای میپردازم
که دربردارندهی چيستی و چرايی حزب ،رابطهی حزب با طبقهی
کارگر ،و نيز رابطهی حزب و طبقه با قدرت سياسی از ديدگاه
منصور حکمت است.

}يک{
سيستم نظريهپردازیهای منصور حکمت
در مجموعهی بدون
ِ
ت غالبا ً غيرواقعی او از وضعيت اجتماعی
که تابعی از تصورا ِ
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خويش در جهت معينی است» ،کلمه« )حتی در مورد موجوديت و
کنشهای سياسی طبقهی کارگر هم( جای آن نسبت و ماديتی را
میگيرد که میبايست نشانهی آن باشد؛ برای مثال ،او میگويد:
»کلمه کمونيسم و سوسياليسم به تنهايى بدون هيچ توضيحى براى
کارگر بسيار قوى است !«...منهای کاربرد ضمنی و بهاصطﻼح
منطقی چنين شيوهای ،او در مورد موجوديت و فعليت کارگر در
پراکندهگويیهايش میگويد» :مقوله کارگر نه بعنوان يک موضوع
کار ،بلکه موجوديت کارگر بعنوان يک پديده اجتماعى در بطن
تئورى استثمار وارد اساس مارکسيسم ميشود .مارکس ابتدا اجتماع
را بدون طبقات توضيح نداده است تا بعد طبقات را بعنوان جنگ
آورانى که روبروى هم هستند وارد بحث بکند .طبقه در خود ِ
تئورى ِ استثمار ِ مارکس هست«]تأکيد از من است[.
اين بديهی استکه »مقوله« )يعنی» :مفهوم«( کارگر )و نه
انضمامی او( در بطن تئوری مارکس حضور
موجوديت فعال و
ِ
دارد؛ اما بايد توجه داشت که تفاوتی ذاتی بين »مقوله کارگر« و
موجوديت واقعی و فعال او وجود دارد که تنها در انتخابش
»بعنوان ...موضوع کار« )يعنی :در پراتيک و تبادل مبارزاتی(
است که میتوان از اين اختﻼف گذر کرد و رابطهای مادی و فعال
مفهوم ساخته شده از يک نسبت و موجوديت واقعی آن )که در
بين
ِ
اينجا کارگر است( ،برقرار کرد .از طرف ديگر ،آنچه »در بطن
تئورى استثمار« مارکس )يا در بطن تئوری ارزش( وجود دارد،
مفهوم کارگر بهمثابهی فروشندهی نيرویکار و بازتوليدکنندهی
سرمايه است ،نه کارگر بهمثابهی نيرويی بهلحاظ طبقاتی و تاريخی
سازمانيافته ،انقﻼبی ،رفعکنندهی سرمايه و هرشکلی از نظام
طبقاتی .اين نکته بهطور مشروحتر در مقالهی ]جوهرهی مبارزاتی
کارگر يا ذات انقﻼبی پرولتاريا آمده است[.
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نتيجه اينکه منصور حکمت در عبارت نقل شدهی باﻻ ،واقعيت
مبارز کارگر را در مفهوم و
وجودی و بهلحاظ طبقاتی فعال و
ِ
»مقوله کارگر« منحل میکند تا بتواند همين مفهوم منحل شده را
»در بطن تئورى استثمار« بهمثابهی توليدکنندهی ارزش اضافی
بازيابد» ،دانشجويان ،زنان بهطورکلى ...و يا روشنفکران و ادبا
بخصوص« را جایگزين »کارگر منفرد و اتميزه« کند و انقﻼب
اجتماعی پرولتاريايی را در تحوﻻت صرفاً سياسی يا کنشهای
ِ
اساسا ً »رژيمچنجی« منحل سازد .بههمين دليل استکه »کمونيسم«
برای منصور حکمت در اعتبار کﻼمی معنی دارد ،نه در پراتيکی
که فعليت سازمانيافته و خودآگاه طبقهی کارگر را َمد نظر داشته
باشد» :کمونيسم ...ميتواند از نظر مردم يک سازمان معتبر و
مشروع باشد ...اگر برويد ايران به جز تعدادى استاد دانشگاه دوم
خردادى کسى بيايد بگويد کمونيسم شکست خورد .ميگويم برو پى
کارت ،توده اصلى مردم مشکلى با اين کلمه ندارد«.
با کنار گذشتن تناقض و تنافرگويیهای منصور حکمت و
مراجعه بهجامعهی ايران بهوضوح میتوان مشاهده کرد که بخش
بسيار گستردهای از مردم کارگر و زحمتکش ايران در عدم
ضديتشان با کمونيسم ـاماـ با اين »کلمه« »مشکل« دارند .کمونيسم
در مبارزات داخلی ويا در عرصهی همسايگی و بينالمللی چه
ارمغانی جز سازش نهايی با دولتها و بورژوازی عقبماندهی
ايران برای اين مردم داشته است؟ بقايای فرقهی کمونيست ايران
تسليم مضحکهی جمهوریخواهی رضا خان شد ،حزب توده
بهدنبال منافع شوروی دويد و سرانجام در مقابل محمد رضا شاه و
خمينی زانو زد ،حماسه و همچنين بقايای جنبش چريکی از يکسو
بخشا ً )نه مطلقاً( تسليح پاسداران بهسﻼح سنگين را مطالبه کرد ،و
کار مجاهدين خلق استحاله
از ديگرسو بهمافيای پيچ در پيچ و جنايت ِ
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يافت ،و اينک هم منصور حکمت بهجای تبادل انديشهی
سازمانگرانه و محترمانهـانسانی و انقﻼبی با »تودهی اصلی مردم«
)يعنی :کارگران و زحمتکشان جامعه( ،درست همانند نمايشهای
انتخاباتی جناحها و اقشار مختلف طبقهی سرمايهدار ،روی پذيرش
آنها از »کلمه«ی »کمونيسم« شرط میبندد تا بين احتمال رژيمچنج
بهاصطﻼح راديکال و رژيمچنج مثﻼً پارلمانیـانتخاباتی نوسان
نمايد و با هردو کارت بازی کند.
خﻼصهی کﻼم اينکه اين مردم هرآنچه تحت عنوان »کلمه«ی
کمونيسم ديده و بهويژه شنيدهاند ،در مقابل آن چيزهايی قرار داشته
استکه خواهان آن بوده و هنوز هم مطالبه میکنند :رفاه مادی و
حرمت انسانی.

}دو{
گوناگون کمونيسم
از ديدگاه منصور حکمت ،پارهباورمندان
ِ
کارگری و حتی شاگردان بهاصطﻼح ياغی او »آنچه که يک
سازمان را ]به[ يک حزب سياسى ]تبديل[ ميکند ...در درجه اول
رابطه آن ...با قدرت سياسى است«]تأکيد از من است[.
از آنجاکه منصور حکمت هيچ تعريف و توصيفی از کموکيف،
خاصهی طبقاتی و بُرد و چگونگی پراتيک يک »سازمان« ارائه
نمیدهد ،از »سازمان و نهادى« گفتگو میکند که »بيرون قلمرو
سياست سراسرى« قرار دارد ،و میگويد »سازمان نشان دهنده
وحدت عميقى است ميان افراد« ]که در واقع بهتعريف »گروه«
نزديکتر است[ ،عبارت نقل شده در پاراگراف باﻻ را میتوان
اينطور نيز بيان کرد :آنچه يک نهاد سياسی )حتی يک محفل و
گروه چند نفرهی خارج از کشوری( را ]به[يک حزب سياسى
]تبديل[ ميکند ...در درجه اول رابطه آن ...با قدرت سياسى است.
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بنابراين ،برای پيدايش يک حزب کمونيست بهسبک و سياق
منصور حکمت کافی استکه يک نهاد سياسی )يعنی يک محفل و
گروه چند نفرهی خارج از کشوری ،مانند »محفلى ...که حميد
تقوايى و] ...منصور حکمت[ و ...چند نفر ...ديگر ...در خارج
کشور« داشتند( بهلحاظ نظری خودرا مارکسيست و کمونيست
بداند» ،بﻼفاصله قبل از ]رويدادی همانند[ انقﻼب  «57بهايران
بيايد ،و ادعا کند که میخواهد بهقدرت سياسی دست يابد تا بهحزب
کمونيست تبديل شود و بتواند »پرچم خود را وسط شهر بکوبد« تا
»همه ...به رسميتش بشناسند« و »آن کارگرى هم که حزب در
کوچه اش حضور نداشته ...بخواهد به اين کمونيستها ملحق شود«.
منهای وضعيت ناشی از عدم اقتدار دولت در اين عبارت
آخری ،که نشاندهندهی تخيل پيدايش دوبارهی شرايط راهبر بهقيام
ْ
محال محال نيست ،فرض
فرض
بهمن  57است؛ اما از آنجاکه
ِ
کنيم که روند مشروح در پارگراف باﻻ که در واقع بيان حرفهای
پراکندهی منصور حکمت در سخنرانی/نوشتهی »حزب و جامعه«
است ،ايجاد حزب کمونيست را بهدنبال داشته باشد]!![؛ اما چنين
حزب مفروضی هيچ تفاوتی با نهادهای رژيمچنجی در بسياری از
کشورهايی ندارد که در معرض انقﻼبات رنگی قرار گرفتند .در
عمل هم ديديم که حزب کمونيست کارگری بهزعامت حميد تقوايی
در وقايع سال  1388که نوع ايرانیـاسﻼمی انقﻼب رنگی بود،
بهدنبال جنبش ارتجاعی و ضدکمونيستی سبز راه افتاد.
اساسیترين تفاوت کمونيسم منصور حکمت و کل منصوريون
با کمونيسم مارکسیـانقﻼبی در اين است که کمونيستهای
مارکسیـانقﻼبی سرنگونی انقﻼبی حاکميت بورژوازی و دستيابی
ت استقرار نفیکنندهی
بهقدرت سياسی را بهمثابهی تاکتيکْ عيني ِ
ديکتاتوری پرلتاريا در مقابل تثبيت هرشکلی از سياست و قدرت
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سياسی میدانند؛ اما کمونيسم منصور حکمت و کل منصوريون
دستيابی بهقدرت سياسی را استراتژی خود میدانند و معطوف
ْ
تحقق در مختصات فیالحال موجود
بهقدرتی هستند که برفرض
سرمايه جهان ْی ناگزير تثبتگر ،بورژوايی ،غربگرا و رژيمچنجی
عمل میکند .بههمين دﻻيل میتوان چنين ابراز نظر کرد که
ی
گزينی سياست
کمونيسم کارگری بهواسطهی جای
گرايی قدرتگرا ِ
ِ
ِ
طبقاتی نفی و رفعکنندهی قدرت ،در
تثبيتکننده با کنشهای انقﻼبیـ
ِ
نظر و عمل بهجای تکامل و گسترش متکاملتر انديشه و کنش
انقﻼبی درجهت سازمانيابی تودهای و تربيت کادرهای پرولتری
در همهی ابعاد مبارزهی طبقاتی ،روی اهميت »فرد در مبارزه
سياسى« متمرکز میشود؛ درصدد ايجاد »"حزب شخصيتها"« و
نخبهگان است؛ بهامکانات بورژوايی روی میآورد؛ دست بهکنشها
و تبادﻻتی میزند که ناگزير رژيمچنجیاند؛ در خدمت
بلوکبندیهای سرمايه جهانی قرار میگيرد؛ و ضدکمونيستی عمل
میکند.

}سه{
منصوريون آشکار و پنهانی
ديدگاه کمونيسم کارگری و کليت
ِ
که در ستيز دائمی با يکديگر قرار دارند ،نسبت بهنقش اجتماعی،
کارگر نخبهگرايانه ـاما »دمکراتيک«ـ
طبقاتی و تاريخی طبقهی
ْ
است!؟ اين مسئلهی قابل تعبير بهپارادوکس را بيشتر مورد بررسی
و توجه قرار دهيم.
ازآنجاکه فراتر از استدﻻل عقلی و ماترياليستیـديالکتيکی،
تجارب متعدد در امر مبارزهی طبقاتی نيز نشان میدهد که
نخبهگراي ْی تثبيتگر است و تثبيتگرانه عمل میکند ،و آن مناسبات
و رویکردهايی که در حاکميت روابط توليدی سرمايهداران ْه
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تثبيتگرانه عمل کنند ،ناگزير در مدار سرمايه قرار میگيرند و
بهتابعيت آن درمیآيند؛ از اينرو ،براساس تعقل و تجربه میتوان
نتيجه گرفت که ديدگاه نخبهگرايانه ـاماـ »دمکراتيک« ،ناگزير
بورژوايی ،ضدکارگری و ضدکمونيستی است .اين استنتاج در
مورد منصوريون بهشرطی صادق است که آنها عمﻼً نخبهگرا
باشند ،در امر سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی شيوههايی را مورد
استفاده قرار بدهند که برفراز کارگران و زحمتکشان قرار بگيرند
و تثبيت شوند .پس ،ابتدا چند نقلقول را که تقدم و تأخری هم ندارند،
باهم مورد بررسی قرار دهيم تا امکانی برای نتيجهگيری معقول
فراهم کرده باشيم:
ــ »بعد از تشکيل حزب ]کمونيست ايران[ ،مساله اى که مطرح
شد رابطه کمونيسم و طبقه يا "حزب و طبقه" بود .طبيعى بود که
با تشکيل حزب ،مساله رابطه حزب با موضوع سازماندهى اش در
جامعه ،يعنى طبقه کارگر به ميان بيايد و بحث ما بر رابطه حزب
و طبقه متمرکز شود« .بدينترتيب ،اول حزب تشکيل میشود و بعد
»موضوع سازماندهی ...طبقه کارگر بهميان« میآيد .پس ،طبقهی
ت
کارگر و کنشهای مبارزاتیاش در سازمانيابی حزب کمونيس ِ
منصور حکمتی معنی و اثری ندارد.
ــ »طبقه کارگر فاقد حزبى است که در قلمرو سياست
سراسرى ،در جدال قدرت ،نمايندگى اش کند و سازمانش بدهد و
نيرويش را بکار بياندازد و هدايت کند« .بنابراين ،حزبی که در
عدم حضور مبارزاتی طبقهی کارگر ويا بخشهای مبارزهجوتر
اين طبقه شکل میگيرد» ،در قلمرو سياست سراسرى] ،و[ در
جدال قدرت« طبقهی کارگر را نمايندگی میکند ،نيروهايش را
بهکار میاندازد و هدايتش میکند .ازآنجاکه بورژوازی هم از
زاويه منافع خود بهسازمان دادن تودههای کارگر بیعﻼقه نيست و
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يکی از تﻼشهايش »هدايت« طبقهی کارگر است؛ پس ،تفاوت
کمونيستکارگریها با بورژواها اساسا ً در عنوان و نهايتا ً بيان
نظری ايدههایشان است!؟ بدينترتيب است که میتوان همانند
ِ
پيشوايان دينی حکم کرد که اين اصل ماترياليستیـديالکتيکی کشک
است» :اين پرسش که آيا حقيقت عينی را میتوان بهانديشهی انسانی
نسبت داد ،نه مسئلهای نظری ،بلکه مسئلهای عملی است .در عمل
تفکر
جهانی
استکه انسان بايد حقيقت يعنی واقعيت و ارادهی اين
ِ
ِ
ت تفکر ،جدا از
خودرا ثابت کند .بحث
برسر واقعيت يا غيرواقعي ِ
ِ
درسی )اسکوﻻستيک( است«!!!
عمل ،پرسشی صرفا ً َم ِ
ــ »کمونيسمى که پرچم خود را وسط شهر بکوبد ،کمونيسمى
که چنان همه ببينند و به رسميتش بشناسند که آن کارگرى هم که
حزب در کوچه اش حضور نداشته بلند شود و بخواهد به اين
کمونيستها ملحق شود« .پس ،کمونيستها »پرچم خودرا وسط
شهر« میکوبند و کارگران »بهاين کمونيستها ملحق میشوند«!؟
اين خوشخيالیها فقط و فقط نشان بيگانگی از زندگی و مناسبات
کارگری و بهويژه زندگی و مناسبات کارگری در ايران است.
ــ »وظيفه ما ايجاد يک حزب سياسى است که در مرکز جدال
قدرت در جامعه پرچم کارگر ،پرچم مساوات طلبى و آزادى خواهى
را بلند کند« .براساس تعقل و تجربه میتوان چنين گفت که هرگاه
پرچم طبقهای توسط نيروهايی جز نيروهای ارگانيک خود آن طبقه
»بلند« شود ،برفرض اينکه اين بلند کردن پرچ ْم تغييرات اجتماعی
چشمگيری هم در پی داشته باشد؛ آنچه در مورد آن طبقه تغيير
خودآگاهی رهايیبخش و استقرار
میکند ،نه دستيابی به
ِ
ديکتاتوری انقﻼبی ،بلکه فقط و فقط شک ِل ازخودبيگانگی و شدت
استثمار در قالب جانفشانی و زيست جيرهای است .بلشويکها که
راهبر
رابطهای نسبتا ً ارگانيک با طبقهی کارگر داشتند ،نتوانستند
ِ
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طبقهی کارگر روسيه بهسوی خودآگاهی نوعی و کمونيستی باشند،
و جای خالی اين ناتوانی را با سرکوب و اردوگاه کار اجباری پر
کردند؛ پس ،وای بهحال طبقهی کارگر ايران که قرار است پرچمش
توسط محافلی با خاستگاه خردهبورژوازی رانتخوار بلند شود که
تنها درصورتی از اروپا و آمريکا دل می َکنند که همان طبقهای که
بايد پرچمش بلند شود ،دولت جمهوری اسﻼمی را بهزير کشيده
باشد!؟
ــ » ...جوهر مشترک مراحل مختلف فعاليت ما را در اين بيست
سال بيان کند ،تﻼش براى شکل دادن به يک کمونيسم کارگرى است
که ...در مرکز سياست در جامعه ،در متن جنگ قدرت ،طبقه
کارگر را به ميدان بکشد و نمايندگى کند«]تأکيدها از من است[ .با
نگاهی بهابعاد مختلف وضعيت جامعهی ايران میتوان چنين گفت
که »جوهر مشترک مراحل مختلف فعاليت«  40سال گذشته هيچ
ربطی به»مرکز سياست در جامعه«» ،متن جنگ قدرت« و
نمايندگی«»طبقهی کارگر« نداشته است .نتيجه اينکه کليت
»
ِ
انديشههای منصور حکمت ،منهای جنبهی نظری که موضوع اين
نوشته است و در ادامه بيشتر بهآن میپردازيم ،اما ـعمﻼًـ ربطی
بهانقﻼب اجتماعی و طبقهی کارگر نداشته است و براساس سياق
تاکنون ْی در آينده هم ربطی نخواهد داشت!؟
ت
ب کمونيس ِ
اگر  5نقلقول باﻻ را چنين خﻼصه کنم که حز ِ
ْ
حکمت بدون حضور مبارزاتی کارگران و برای بلند کردن
منصور
ِ
»پرچم کارگر ،پرچم مساوات طلبى و آزادى خواهى« تشکيل
میشود ،و تودهی کارگران پراکنده »بعد از تشکي ِل« چنين حزبی
بهآن »ملحق« میشوند تا »بهميدان« کشيده شوند» ،سازمان«
بيابند» ،نيرويش]ان[ ...بکار« انداخته شود» ،هدايت« گردند و در
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جدال قدرت نيز »نماينده« داشته باشند ،کاری غيرمعقول ويا
دلبخواه نکردهام.
بدينترتيب ،کارگر بهعنوان نيروی اجرايی آنچه سوسياليسم
ناميده میشود ،در پتانسيلی از خودبيگانگی قرار میگيرد که در
مقايسه با خودبيگانگیاش در مقابل کارفرما و سرمايه بسيار
شديدتر ،مخربتر و محتالتر است .چراکه کارگر بههنگام تحويل
کار فروخته شدهاش بهکارفرما که ناشی از اجبار گذران
نيروی ِ
زيستی اوست ،تفاوت و تخالف بين خود و کارفرمايش را با همهی
وجود حس میکند و با توسل بههزاران حيله و ترفند میکوشد که
کمتر جان بِ َکنَد؛ اما از آنجاکه همين کارگر بدون الزام زيستی
ْ
حکمت »ملحق« میشود،
منصور
ت مورد نظر
ب کمونيس ِ
بهحز ِ
ِ
ناگزير بهپيمودن تمامی آن راهی است که بهاونشان میدهند .حقيقت
اين استکه صاحب سرمايه و کارفرما جسم و جان کارگر را برای
مدتی که نيرویکار او را خريدهاند ،در اختيار میگيرند؛
ْ
حکمت ناگزير
منصور
ت مورد نظر
ب کمونيس ِ
درصورتیکه حز ِ
ِ
بهدراختيار گرفتن نيروی مبارزاتی ،و روح و روان کارگر تا
آخرين رمق زندگی اوست.
با همهی اين احوال ،اگر از منصور حکمت بپرسيم که چرا
مفروض نظر او نماينده ،راهبر ،بهميدان کشاننده و
حزب
ِ
بهکارگيرندهی نيروی مبارزاتی کارگران است؟ او براساس آنچه
باﻻتر هم نقل کرديم ،میگويد :برای اينکه طبقهی کارگر در بطن
تئوری ارزش اضافه مارکس وجود دارد و ماهم خودرا مارکسيست
میدانيم .در ادامهی تحقيق ،او در مقابل اين سؤال که چرا شما
مارکسيست هستيد ،بهاحتمال بسيار قوی میگويد :برای اينکه
»اولين پروسه اى که ما ]در محفل خود و در خارج از ايران[ طى
کرديم و بعدا خود را در کارآکتر اتحاد مبارزان کمونيست نشان
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داد ،تامل و تاکيد ما بر مارکسيسم واقعى و انقﻼبى بود .خصلت
مميزه اتحاد مبارزان کمونيست ،مارکسيست بودن آن بود.
مارکسيست بودن تشکيل دهندگانش بود«!!؟ آنچه در اين ميان
مورد بحث قرار نمیگيرد ،آن معياری است که »مارکسيسم واقعى
و انقﻼبى« را از مارکسيسم غيرواقعی و سازشکار جدا میکند.
معيار تبادل انقﻼبی و حضور آگاهانه در مبارزات کارگری
اگر اين
ْ
در راستای مبارزه و سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی و انقﻼبی
آنهاست )که هست( ،واقعيت عينی جامعهی ايران نشان میدهد که
چنتهی ُکل منصوريون هيچ دستآورد و اندوختهای نداشته که
قصدش ايجاد سروصدای مديايی برای اعتباريابی شخصيتهای
تابع منصور حکمت نبوده باشد.
اگر ارسطو زنده بود و احتجاجهای منصور حکمت درباره
حزب ،طبقهی کارگر ،قدرت سياسی و مارکسيسم را بهاو نشان
میداديم و میگفتيم که گويندهی اين سخنان خودرا از پيروان تو
میداند ،قطعا ً عصبانی میشد و او را بهفيثاغورت حواله میداد تا
ضربهای بهانديشههای فيثاغورت زده باشد .اما گذشته از طنز و
مطايبه ،تجربهی مبارزاتی و تعقل انقﻼبی نشان داده است که در
دنيای واقع ْی مطلقا ً غيرممکن است که گروهی از افراد برخاسته از
اقشار مرفه و خردهبورژوا در خارج از کشور بهباورهای مارکسی
ش ّرف شوند؛ در آستانهی واقعهای همانند قيام
»واقعى و انقﻼبى« ُم َ
همگانی و ضدسلطنتی بهمن  57بهايران بيايند ،حزب درست کنند؛
کارگران را نمايندگی و هدايت و رهبری کنند؛ »پرچم خود را ]که
همان »پرچم کارگر ،پرچم مساوات طلبى و آزادى خواهى« است[
وسط شهر بکوب]ن[د«؛ از کارگران بخواهند بهآن »ملحق« شوند؛
و بعد از همهی اين قيقاجها اعﻼم کنند که »بُعد ديگر فعاليت ما
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
تکليف بنيادى جامعه آن را به عنوان حزب خود بدست بگيرد .اين
دومى را اگر انجام ندهيم در وظيفه کمونيستى خود کوتاهى
کرده ايم«!!!
فرض کنيم که براثر نيرويی غيرمادی و ماورايی ،چنين حزب
مفروضی بهطور معجزهآسايی تشکيل شد و »پرچم خود را وسط
شهر« کوبيد .سؤال اساسی اين است که چگونه کارگری که »منفرد
و اتميزه است .ساختارهاى مبارزه صنفى« ندارد و »مبارزه دفاعى
را نتوانسته سازمان بدهد« ،میتواند »در جدال قدرت« اين »حزب
را بعنوان يک ابزار واقعى« در دست خود بگيرد؟
البته ناگفته نماند که اگر همان نيروی ماورايی و غيرمادیای
که آن حزب را درست میکند ،يکبار ديگر دست بهمعجزه ببرد و
چنين توانی هم بهکارگران بدهد تا معجزهی نخست او را )که همان
حزب است( در دست خود بگيرند ،بهسادگی میتوان از کفرباوری
توبه کرد و بهصف مريدان حرم پيوست و شبانهروز در آستانهی
پرودگار تبارک و تعالی اشک توبه ريخت!!!
نتيجهی همهی نقلقولها ،تحليلها ،استدﻻلها و مطايبههای
چند پاراگراف باﻻ اين استکه دريافت منصور و منصوريون از
سازمانيابی حزبی ،طبقهی کارگر و قدرت سياسی نه تنها
نخبهگرايانه ،تثبيتطلبانه و رژيمچنجی است و هيچ ربطی
بهسازمانيابی طبقاتی و کمونيستی و انقﻼب اجتماعی ندارد ،بلکه
برگردان سياسیـسوسياليستی شدهی]!؟[ همان شکمسيریها و
ِ
ً
بیدردیهای خردهبورژوازی نسبتا گسترده و رانتخواری استکه
با رها کردن منکرات شريعتمدارانهی اسﻼمی و حفظ طريقت
شيع ْی بهفالگيری قهوه و کفبينی ،انواع دکانهای روانکاوی،
اِکيسمِ ،ذن ،مديتيشن ،عرفان حلقه و غيرحلقه و مانند آن روی آورده
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غيبی بورژوازی غرب و بهويژه دولت آمريکا
و بهاميد امدادهای
ِ
ساعتشماری میکند.
در اين رابطه حقيقت اين استکه بدون تبادل و ترويج گستردهی
ستی هرچه ژرفتر در رابطه با
انديشههای نقادانهی مارکسي ِ
کارگران و زحمتکشان؛ بدون تﻼش در راستای ايجاد نطفههای
مدنيتی همبسته ،رفيقانه ،کارگری و در عينحال نوعیـعاشقانه که
مختلف نقاد نظری و عملی مدنيت فیالحال موجو ِد
در ابعاد
ْ
بورژوايی باشد؛ بدون زمينهسازی برای رشد و گسترش هنر،
ادبيات و فرهنگی که ضمن کارگری بودن ،درعينحال زمينهی
گسترش انقﻼبی نيز داشته باشد؛ بدون ايجاد شبکههای نسبتا ً بههم
پيوستهی انواع همياریهای طبقاتی و انسانی و انقﻼبی؛ بدون تﻼش
در راستای سازمانيابی دمکراتيک مبارزات پراکندهی کارگری
بهمثابهی زمينهای مناسب برای دريافتها و کنشهای سوسياليستی
و انقﻼبی؛ بدون روندی از مبارزهی طبقاتی که متناسب با رشد
کيفی خو ْد تربيتکنندهی کادرهای رهبریکنندهی ابعاد مختلف
کمیـ ِ
مبارزهی طبقاتی نيز باشد؛ و سرانجام بدون تغيير
طبقاتیـانقﻼبیـماترياليستی آنچه هگل روح زمانه میناميد؛
کن تداوم نظام
هرگونه تغيير سياسی و دولتی ـعمﻼًـ جاده صاف ِ
سرمايهداری خواهد بود و رژيمچنج بهحساب میآيد.
تأکيد براين حقيقت نيز ضروری است که ﻻزمهی تحقق هريک
ارتباط مستقيم ،رفيقانه و
از اين ضرورتهای مبارزاتی و انقﻼب ْی
ِ
ارگانيکشونده با فعالين کارگری در محل کار و طبعا ً در داخل
کشور است که بههيچوجه از عهدهی کسانی برنمیآيد که بهطور
دائم ويا ممتد در خارج اقامت دارند .در خارج از کشور فقط
میتوان روی کارهای تدارکاتی تمرکز پيدا کرد که در اين زمينه
ميلياردها ساعت کار اجتماعا ً ضروری کمبود داريم:
][http://refaghat.org/index.php/theoretical/proletarian-org/243-workers-organisation
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يکی از رايجترين و درعينحال مؤثرترين راهکارهای
خاص
سياسی سرزمينی
رژيمچنجی که همآهنگکنندهی وضعيت
ْ
ِ
متناسب با تحوﻻت جهانی سرمايه و بهنفع بلوکبندی برتر سياسی
است ،تلخيص و تقليل ابعاد سهگانهی قدرت اقتصادی ،سياسی و
اجتماعی بهقدرت سياسی صرف است .منصور حکمت سخنان
بسيار برانگيزاننده و شورانگيزی در »حزب و جامعه ـ از گروه
فشار تا حزب سياسى« نسبت بهستايش قدرت سياسی و دستيابی
مدنی
بهآن دارد که عمﻼً اقتدار اجتماعی سرمايه )يعنی :جامعهی
ِ
بورژوايی( و قدرت اقتصادی آن را ناديده میگيرد .اين درصورتی
است که پروسهی سازمانيابی انقﻼبی طبقهی کارگر و تودههای
نسبی طبقهی کارگر در دو عرصه
زحمتکش مشروط بهاقتدار
ِ
اقتصادی و اجتماعی قدرت است .عرصهی اقتصادی قدرت توسط
اعتصاب و گسترش آن بهاعتصاب عمومی بهطور نسبی فتح
میشود؛ درصورتی که عرصهی اجتماعی قدرت مشروط
بهحضور فعال نيروهای کمونيست )اعم از کارگر و غيرکارگر(
در وجوه مختلف زندگی اجتماعی است :از هنر و اخﻼق گرفته تا
هرآنچيزی که قابل توصيف بهاجتماعی است.
کارگران در محل کار خود ،در مقابله با کارفرما و مبارزه
برعليه ميزان دستمزدها و مطالبهی دستمزد واقعی ،اين زمينهی
تشکيﻼتیـتعقلی را تجربه میکنند و فرامیگيرند تا بهسوسياليستها
که عمدگی نقادیشان اجتماعی است ،بيشتر و دلبستهتر گوش
فرادهند ،بهلحاظ انديشهی پويشگر و نقاد تبادل گستردهتری داشته
باشند ،و آموزههای سوسياليستی را در نظر و عمل بيشتر و
گستردهتر فرابگيرند و بهکار ببندند .مبارزهی تودهای و طبقاتی
برعليه اقتدار سياسی بورژوازی )نه شورشهای بیهدف و خيلی
سريع سرکوبشونده( اساسا ً حاصل ترکيب )و در واقع :سنتز(
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مبارزهجويی کارگر برعليه اقتدار اقتصادی سرمايه و نقادی
سوسياليستهاست که چهرهی عمدهاش اجتماعی است و اقتدار
اجتماعی بورژوازی را در زمينههای گوناگون بهچالش میکشد.
رجز خوانی در مقابل چنين روندی ،هراندازه که شوريده و فرضا ً
خالصانه باشد ،بازهم ـعمﻼًـ بهرویکردهای رژيمچنجی ختم
میگردد که تا سرکوب شديدتر تودههای کارگر و زحمتکش نيز
میتواند پيش برود.
خﻼصه اينکه ،بدون چنين ترکيب و سنتزی از مبارزهجويی
کارگری )از يکسو( و انديشمندی نقادانهی سوسياليستی )از
ديگرسو( ،که زمينهی تاريخی دارد و در هرجامعهی خاصی
بهشکل ويژهای واقع میشود» ،تاثير گذارى بر معادﻻت قدرت
در ...جامعه« و »تبديل شدن يک سازمان به يک وزنه مهم در
پروری
تعيين تکليف سياسى ]آن[ جامعه« عمﻼً چيزی جز رؤيا
ِ
پارلمانتاريستی بهسبک و سياق کشورهای اروپايیـآمريکايی نيست
که امکان وقوع آن در ايران از صفر هم کمتر است.

}چهار{
منصور حکمت در »ابداع«]!؟[ آن چيزی که کمونيسم
کارگری مینامد ،شگردهای جالبی دارد .او همزمان با اينکه
}انقﻼب  1919مجارستان{]} ،[1جنبش شوراهای کارخانه در
تورين{] [2و جنبشهای راديکال و تودهای نه چندان معدود }برای
مثال :انقﻼب فراموش شدهی بوليوی ) [3]{(1952را ناديده
میگيرد ،ادعا میکند که نهاد برآمده از انديشهی او »از معدود
سازمانهاى کمونيستى بعد از بلشويکها«ست که »ميخواهد روى
راديکاليسم و ماکزيماليسمش توده اى« شود .اگر از آقای حکمت
بپرسيم که اين »راديکاليسم و ماکزيماليسم« چگونه تودهای
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میشود ،سخنرانی برانگيزانندهای در مورد رابطه و فوايد فعاليت
مخفی و علنی عرضه میکند که در نخستين برخور ْد معقول و
ابداعی بهنظر میرسد؛ اما با کمی تأمل میتوان پیبُرد که اين
بهاصطﻼح ابداع نه تنها کپیبرداری از همان تبييناتی است که او
سنتی و خلقگرايانه مینامد ،بلکه بهجز برانگيزانندگی
کمونيستی تودههای
ت سازمانيابی طبقاتی و
ضداستبدای ،در واقعي ِ
ِ
کارگر و زحمتکش هيچ کاربرد مفيدی ندارد.
بهيکی از کپیبرداریهای ابداعینماها نگاهی بينداريم» :اين
درست که حزب کمونيستى بايد بتواند ...فعاليت مخفى ...انجام دهد
و هميشه بخشى از فعاليت کمونيستى مخفى است .اما ما بايد بدانيم
که هدف فعاليت ما شکستن اين سد اختناق است که ما را از دست
بردن به مکانيسم هاى اجتماعى براى سخن گفتن و جذب نيرو و
نبرد در يک مقياس اجتماعى محروم ميکند«]تأکيد از من است[.
يکی از احتجاجهای توجيهکنندهی عمليات مسلحانهی شهری
در جريان جنبش چريک شهری در ايران اين بود که اختناق
شاهنشاهی با محاصرهی نظامی مراکز توليد ،ايجاد ارعاب عمومی
توسط دستگاه سرکوب و ريشهی روستايی کارگرانی که
بهکارخانههای تازه تأسيس سرازير شده بودند ،اجازهی ارتباط با
تودههای مردم را بهامری ـگرچه نه غيرممکن ،اما فوقالعاده
دشورا و بیثمرـ تبديل کرده است .هدف آنها از عمليات چريکی
)بهمثابهی قايقی کوچک( شکستن اين اختناق و تودهای کردن
مبارزهی مسلحانه بود .از بررسی جنبش چريکی که بگذريم و
بهفرصت ديگری احالهاش کنيم؛ اما اين سخن منصور حکمت که
میگويد »بايد بدانيم که هدف فعاليت ما شکستن اين سد اختناق
غيرچريکی سخن چريکهای فدايی
است« چيزی جز برگردان
ِ
خلق در مورد اختناق ،دو مطلق و قايق کوچک نيست .همچنان که
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چريکها مبارزهای را شروع کردند که طبقهی کارگر در آن
محذوف بود و عدم امکان ارتباط با روستاييان» ،خلق« را
بهخردهبورژوازی شکل گرفتهی پس از اصﻼحات ارضی محدود
میکرد ،منصور حکمت نيز با سکوت دربارهی روستاييان و اين
نظر که در ايران »کارگر منفرد و اتميزه است .ساختارهاى مبارزه
صنفى نداشته و مبارزه دفاعى را نتوانسته سازمان بدهد« ،درست
همانند چريکهای فدايی خلق ـگرچه در قالب »نقد« خلقگرايی]![ـ
همانطور که باﻻتر استدﻻل کردم ،خردهبورژوازی شکل گرفته
در جمهوری اسﻼمی را مورد خطاب قرار میدهد و روی آن
حساب باز میکند که برآمده از اجرای سياستهای نئوليبرالی است.
تفاوت چريکها و منصوريون تنها در اين استکه چريکهای
فدايی بههرآنچه میگفتند ،تااندازهی زيادی عمل کردند؛ اما
منصوريون با حضور ريشهدار در اروپا و آمريکا و نيز اتکا
فاسيون سياسیـخردهبورژوايی ،منتظر کنش و واکنشهای
بهچسی
ِ
ْ
ايران ساعتشماری
بلوکبندی سرمايهداری غربی در مورد
میکنند تا سرنگونش کنند!!؟

پانوشتهای اين قسمت:
[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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قيام طبقاتیـانقﻼبی يا
عصيان همگانیـضدحکومتی؟!
در شروع اين قسمت از بررسی و تحقيق میبايست دربارهی
تفاوت »قيام طبقاتی و انقﻼبی« با »عصيان همگانی و
ضدحکومتی« توضيح مختصری بدهيم تا همانند منصور حکمت با
ترمينولوژيک مفاهيم ،اساس
تعريف
کنار گذاشتن تعقل و تجربه و
ِ
ِ
را بر تصويرپردازیهای رتوريک ،فوقالعاده اغراقآميز و مهيج
نگذاشته باشيم که در ظاهر و برمبنای حسي ْ
ّت راديکال مینمايند و
آنجا که پای تعقل )يعنی :پراتيک انقﻼبی و طبقاتی( پيش میآيد،
ت بورژوايی و
پوستهی راديکالنمايیها کنار میرود و ذا ِ
رژيمچنجیاش آشکار میشود.
»قيام طبقاتی و انقﻼبی« پيشزمينهی نظریـعملی ،و همچنين
نتيجه و آيندهای دارد که نه تنها با پيشزمينه و آيندهی »عصيان
همگانی و ضدحکومتی« متفاوت است ،بلکه در اکثر قريب بهمطلق
مردم
موار ْد نقيض يکديگر نيز واقع میشوند .آنجايی که تودهی
ِ
کارگر ،زحمتکش و فرودست بدون صفبندی و آگاهی طبقاتی،
و بدون ارتباط نسبتا ً ارگانيک با نهادهای سوسياليست و انقﻼب ْی
درگير »عصيان همگانی و ضدحکومتی« میشوند ،براساس
طبقاتی خويش در مسيری قرار میگيرند )يا
محرکهی خشم
ِ
بهعبارت دقيقتر :در مسيری قرار داده میشوند( که اوج خواستهی
آگاهانهی ْ
آن نفی وضعيت سياسی کنونی بدون اثباتی ممکن ،انقﻼبی
و تاريخی است .تعقل انقﻼبی و تجارب سياسی متعدد حاکی از اين
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سياسی ناشی از عصيان بدون صفبندی و
نفی
ِ
حقيقت استکه ِ
آگاهی طبقاتی )يعنی» :عصيان همگانی و ضدحکومتی«( نه تنها
ذات نظام کنونی را در شکل ديگری بهتثبيت بيشتر و قاهرانهتری
میکشاند ،بلکه بهواسطهی تخليه خشم انباشتهی تودههای مردم و
نيز اعتبار دستگاه حکومتی جديد )که درعينحال بهمعنی افزايش
توان سرکوب آن است( ،تبادﻻت طبقاتی و انقﻼبی را بهشدت کاهش
میدهد و از امکان »قيامهای طبقاتی و انقﻼبی« بهشدت میکاهد.
ب ناشی
تخليه خشم تودههای مردم و افزايش شدت فقر و سرکو ِ
از »عصيان همگانی و ضدحکومتی« که در پارهای از مواقع با
تاوانهای خونينی نيز همراه است ،بهوضعيتی راهبر میشود که
بيان بارز آن سرخوردگی سياسی ،بیارزشی تبادﻻت
طبقاتیـانسانی ،و گسترش فرديتی است که همانند خوره جان و
جسم تودههای مردم را از درون و بيرون میجود تا سرمايه با شدت
هرچه بيشتری انباشت شود .خيرشهايی که با عنوان »بهار
عربی« تحت کنترل قرار گرفتند ،يکی از تازهترين نمونههای
»عصيان همگانی و ضدحکومتی« بودند که نه تنها دولت و
بورژوازی را استحکام بيشتری بخشيدند ،بلکه از امکان
سازمانيابی طبقاتی و انقﻼبی مردم کارگر و زحمتکش نيز
کاستند.
وقتی از پيشزمينههای »قيام طبقاتی و انقﻼبی« و نيز
»عصيان همگانی و ضدحکومتی« گفتگو میکنيم ،در واقع بهدو
شيوه ،پتانسيل و پروسهی سازمانيابی اشاره میکنيم که در مورد
يکی )يعنی» :قيام طبقاتی و انقﻼبی«( ترکيبی از دريافتها و
وجودی کارگران و زحمتکشان با
نهادهای برخاسته از مبارزات
ِ
دريافتهای نهادينهی سوسياليستی در کنشهای انقﻼبیـسياسی
است ،و در مورد ديگری )يعنی» :عصيان همگانی و
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ضدحکومتی«( آميختهی فريبندهای از دريافتهای غيرنهادينهی
برخاسته از نارضايتیهای بهاصطﻼح عمومی با راهکارهای
نهادينهی بورژوايی و نهايتا ً سوسيال دمکراتيک استکه با تکيه
بهکلهی خردهبورژوازی عصيانزده ماديت سياسی و خيزشی پيدا
میکند.
آنجاکه »قيام طبقاتی و انقﻼبی« فعليت دارد و در جريان است،
تودههای کارگر و زحمتکش )بههمراهی فرودستان جامعه(
گامهايی را برمیدارند که نه تنها بهلحاظ طبقاتی بهطور نسبتا ً
نقشهمند و سازمانيافته پيش میرود ،بلکه اين نقشهمندی و
جنبش کيفيتا ً پيچيدهتر و
ديناميک
سازمانيافتگی بهمثابهی جوشش
ِ
ْ
نهادينهتر نيز میشود .بدينترتيب ،هرچه جنبش گامهای
پيشروندهتری برمیدارد و اقتدار اجتماعیـسياسی بيشتری پيدا
میکند ،ضمن اينکه بهگسترش تودهای بيشتری دست میيابد،
بيگانگی( دست و مغز
درعينحال فاصله )يا بهعبارت دقيقتر:
ِ
کمتر میشود ،و امکان استقرار ديکتاتوری خردمندانه و انقﻼبی
پرولتاريا افزايش میيابد ،و بهموازات ْ
آن استقرار سرآمدگرايی و
نخبهساﻻری بهطور فزايندهای غيرممکنتر میگردد .اما آنجاکه
»عصيان همگانی و ضدحکومتی« فعليت دارد و در جريان است،
درونی عصيانگران
اگر نقشهای هم در ميان باشد ،نه تنها
ِ
ضدحکومتی نيست ،بلکه هرچه خيزش پيشتر میرود و بهسوی
سرنگونی صرفا ً سياسی حرکت میکند ،فاصله )يا بهعبارت
بيگانگی( دست و مغز بيشتر میشود ،تودهی مردم بيشتر
دقيقتر:
ِ
بهنيروی صرفا ً ايثارگر و اجرايی تبديل میشوند ،و احتمال استقرار
ديکتاتوری خردمندانه و انقﻼبی پرولتاريا ـدر احتمال استقرار
هرچه بيشتر سرآمدگرايی و نخبهساﻻریـ کمتر میشود.
ت »قيام طبقاتی و انقﻼبی« و »عصيان همگانی
در بررسی تفاو ِ
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و ضدحکومتی« بايد بهدو نکتهی بسيار مهم توجه داشت :يکی
بُروز مکانيزمهاست که بيرون از ديناميزم مجموعه قرار دارند و
ْ
عمل
ُکند ،تند يا تخريبکننده عمل میکنند ،و اساسا ً در
خودمینمايانند و مقابله با آنها )البته در رابطه با »قيام طبقاتی و
انقﻼبی«( بهتوان رهبری جنبش بستگی دارد؛ و ديگری ميزان قصد
از پيش تعيين شده ويا صداقت اخﻼقی است .گرچه امروزه با قدرتی
که مديای تحت کنترل بورژوازی دارد ،غيرممکن نيست که
نارضايتی و خشم انباشتهی تودههای مردم بهگونهای بهجريان
انداخته شود که نتيجهاش مطابق قصد از پيش تعيين شدهی
ْ
»رهبران« تغيير رژيم )يعنی :رژيمچنج( باشد؛ اما
برنامهريزان و
همواره اين احتمال وجود دارد که عصيان مجموعا ً خودانگيختهی
تودههای مردم طوری بهکار گرفته شود که نتيجهی نهايیاش
گونهای از رژيمچنج باشد که بعضی از مشخصههای يک انقﻼب
را نيز با خود دارد .نمونه بارز چنين رويدادی وقايع راهبر
بهعصيان همگانی ،بدون صفبندی و آگاهی طبقاتی سال 1357
در ايران است.
يابی
بهطورکلی ،آنجاکه پيشآهنگی انقﻼبی يا
ِ
تدارک سازمان ِ
سنجش
طبقاتیـکمونيستی مورد بررسی قرار میگيرد ،معيار
ِ
کلی
طرحها ،راهکارها و تبادﻻت راهبر بههريک از رویکردهای ِ
»قيام طبقاتی و انقﻼبی« يا »عصيان همگانی و ضدحکومتی« ـنه
اخﻼقی يا صادقانه بودن آنهاـ که مقدمتا ً تحليلیـنظری و سپس
اساسا ً عملی و طبقاتی است .اما ازآنجاکه طرح هرگونه راهکار و
تبادلی نمیتواند در محاق نظريه صرف سوختوساز و بقا داشته
بررسی
باشد و الزاما ً پا بهعرصهی عمل میگذارد؛ بنابراين،
ِ
نظريه تنها درصورتی قابل توصيف بهبررسی حقيقی است که
بُروز عملی راهکارها ،تبادﻻت و طرحها را با نگاهی بهجنبهی
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عملی ويا ﻻاقل با نگاهی بهپتانسيل عملی آنها مورد بررسی و
تحليل قرار بدهيم.
گرچه نوشتهی حاضر روی بررسی جنبههای نظری
نوشتههای منصور حکمت متمرکز است؛ اما در نگارش آن بهطور
وسواسگونهای از شيوهای استفاده کردهام که در چند پارگراف باﻻ
تااندازهای بهآن پرداختم .بههرروی ،آن انگيزهای که من را
)بهعنوان يکی از فعالين کمونيست مبارزات کارگری ايران( بهنقد
و بررسی تفکرات منصور حکمت راهبر بوده است ،نه جنبهی
صرفا ً
نظری تفکرات او ،بلکه پتانسيل هماکنون نسبتا ً متحقق
ِ
تفکرات اوست که اساسا ً ضدکارگری ،ضدکمونيستی و رژيمچنجی
است؛ و تا همينجا هم جوهرهی رژيمچنجیاش را از زوايای
گوناگون نشان دادهام.
شاخصترين تفکرات ،تخيﻼت ،تبادﻻت و راهکارهای
رژيمچنج ْی تﻼش برای فتح قدرت سياسی توسط عدهی هرچه
کمشمارتری است که بايد توسط تودهی هرچه وسيعتری مورد
ت نهادينهی
حمايتی قرار بگيرند که فاقد هرگونه دخالتگری و هوي ِ
طبقاتی باشند .اين شاخصه )يعنی :تﻼش درجهت فتح قدرت سياسی
محض همگونگیهايی
شناسی
بهشيوهی رژيمچنجی( از جنبهی پديده
ْ
ِ
با کنشهای کمونيستی و انقﻼبیـپرولتاريايی دارد که میتواند
شبههبرانگيز نيز باشد .در رابطه با اساسیترين تفاوت اين دو
شيوهی فتح قدرت سياسی ،بدون اينکه روی تفاوتهای بسيار آن
مکث داشته باشيم ،میتوان گفت که قصد کمونيستها )يعنی:
انقﻼبيون پرولتاريايی( از فتح و کسب قدرت سياس ْی شکستن ماشين
دولتی ،نفی ،رفع و نهايتا ً انحﻼل آن است؛ درصورتی که قصد
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رژيمچنجیها از فتح و کسب قدرت سياس ْی تثبيت آن در شکلی
ديگرگونه و ذاتی هرچه پابرجاتر و مستحکمتر است.
اين دو انگيزه و چشمانداز متفاوت و متناقض نسبت بهفتح و
کسب قدرت )يعنی :تفاوت و تناقض بين کمونيستهای پرولتاريايی
و رژيمچنجیهايی که چهبسا خودرا کمونيست هم مینامند( ،بنا
بهپيوستار قانونمن ِد تغييرات مادی )که بهواسطهی مشاهده و اندکی
تأمل نيز قابل دريافتاند( ،دو شيوهی متفاوت و روبهتناقضی را در
پس فعليت اکنون خويش انباشتهاند که در واقع پيشزمينهی هريک
ِ
از آنها در رویکرد بهسوی قدرت سياسی است .منهای اينکه
بهتکرار نکات و ظرافتهايی بپردازيم که در نوشتهها و مقاﻻت
ديگر بهآنها پرداختهايم و میپردازيم ،کلیترين وجوه اين
پيشزمينهها از اين قرارند:
ــ اساس حرکت برای کمونيستهای پرولتارياي ْی روابط و
مناسبات طبقاتی است؛ درصورتی که اين اساس برای
رژيمچنجیها کميت هرچه انبوهتر جمعيت است که در کليت
فراطبقاتی خويش ـگلهگونهـ »حرفشان مثل« حرف رژيمچجیها
متصور از آنها »فعاﻻنه ...دفاع کنند«
باشد و در بهترين صورت
ْ
و برای آنها کف بزنند و هورا بکشند.
ــ فعليت کمونيستهای پرولتاريايی در هرموقعيت و مرحلهای
از مبارزهی طبقات ْی ارتقای سازمانيافته و هرچه نقادانهتر تودههای
کارگر ،زحمتکش و فرودست است؛ درصورتی که رژيمچنجیها
شورش بدون آلترناتيو نباشند )که معموﻻً
اگر مترصد عصيان و
ِ
خشم
هستند( ،از ابزارهای مختلف استفاده میکنند تا با تحريک
ِ
انباشتهی تودهها ،آنها را بهکار بگيرند ،بهعصيان و شورش
بکشانند ،و تحت فرمان خود قرار دهند تا نيروی ﻻزم برای تغيير
رژيم )يعنی :رژيمچنج( را تحت کنترل خويش داشته باشند.
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ــ فعليت کمونيستهای پرولتاريايی متناسب با موقعيت ،پتانسيل
و مرحلهی مبارزهی طبقات ْی تبادل آموزش ِی دانش مبارزهی طبقاتی
بهشکل سازمانيافته با تودههای کارگر ،زحمتکش و فرودست تا
آنجايی است که بتوانند بهواسطهی کادرهای برخاسته از ميان خود
آن
در امر رهبری جنبش دخالت کرده و حتی تمامی رهبری را از ِ
خود سازند؛ درصورتیکه رابطهی رژيمچنجیها با تودههای مرد ْم
پادگانی و اربابمنشانه است ،و هرگونه چون و چرا و ابراز نظری
ازسوی آنها را )حتی آنجاکه هنوز در قدرت هم نيستند( بهانحای
مختلف )نرم يا سخت!( سرکوب میکنند.
ــ رابطهی کمونيستهای پرولتاريايی در تمام موقعيتها و
گامهای مربوط بهمبارزهی طبقاتی با تودههای کارگر ،زحمتکش
و فرو ْ
دست حضوری ،رفيقانه و حتی عاطفی است؛ چراکه تنها در
چنين بستری استکه اعتماد متقابل شکل میگيرد و امکان تبادل
آموزهها و راهکارهای مبارزاتی و انقﻼبی بهمثابهی بُعدی از
سازمانيابی طبقاتی و انقﻼبی فراهم میشود .همهی اينها
درصورتی استکه رژيمچنجیها بنا بهخاصهی خردهبورژوايی و
رویکردهای بورژوايی خو ْد نمیتوانند و نبايد رابطهای قابل
توصيف بهرابطهی رفيقانه با تودههای کارگر ،زحمتکش و
فرودست داشته باشند؛ چراکه چنين رابطهای ناقض ساختار و
عملکرد پادگانی آنهاست که تنها بهواسطهی کنترل و استفاده از
بازوی صرفا ً اجرايی مردم میتوانند دوام و بقا داشته باشند.
ــ فعليت کمونيستهای پرولتاريايی در تشکلهايی که ماديت
مبارزاتی و انقﻼبی پيدا میکنند )اعم از گروه ،سازمان ويا حزب(،
چنان سازمانیـتعقلیـمبارزاتی است که میتوان از حزب کمونيست
)که پيچيدهترين تشکل انقﻼبی در جامعهی سرمايهداری است( حتی
بهعنوان دانشگاه »دانش مبارزهی طبقاتی« ياد کرد .اين درصورتی
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استکه اساس تبادل رژيمچنجیها )حتی آنهايی که خودرا
کمونيست هم مینامند( با تودههای مردم احساسیـتحريکی است ،و
اگر مقولهی آموزش و تعقل هم پيش بيايد ،مختص نخبهگان و
سرآمدانی است که فراتر از هرگونه ابراز خضوع و خشوع ـعمﻼًـ
از سرشت ديگری معرفی میشوند.
ــ يکی از آن چيزهايی که کمونيستهای پرولتاريايی را در
مورد چگونگی رابطه با تودههای مردم از رژيمچنجیها جدا
میسازد و فاصلهی بين آنها را بيشتر و بيشتر میکند ،جوهره
)نه شک ِل( رابطه با آنهاست .اين رابطه از سوی کمونيستهای
پرولتاريايی آزاد ،برابر و متقابل است؛ درصورتیکه رابطهی
رژيمچنجیها با تودههای مردم )حتی آنجاکه بسيار مهربان هم
مینمايد( از باﻻ و با ترحمی پوشيده در دلسوزی و مهرباننمايی
است.
*****
همانطورکه در قسمتهای باﻻتر اين نوشته چندينبار اشاره
کردهام ،اساس انديشههای منصور حکمت رژيمچنجی )و چهبسا
چنجی چپ( است]!؟[؛ و نوشتهی »جنبش سلبى و اثباتى« )که
رژيم
ِ
متن پياده شده از روی نوار سمينار کنگره سوم  -شهريور ١٣٧٩
است( ،بارزترين سيمای رژيمچنجی تفکرات او را نشان میدهد.
اما قبل از اينکه بهمقولهی پُستمدرنيستی )يعنی :تبيين دلبخواهی،
تعبيریـتفسيری و خردهبورژوايی از انقﻼب اجتماعی( در نوشتهی
»جنبش سلبى و اثباتى« برسيم ،بهتر است که نگاهی بهنقلقولی از
نوشتهی ديگر او )يعنی» :حزب و جامعه«( بينداريم تا زمينهی
مراجعه بهمقولهی »جنبش سلبى و اثباتى« فراهمتر شود:
براساس آنچه من بارها شنيدهام )نه اينکه خوانده باشم(،
منصور حکمت در جايی ادعا کرده که در صورت وجود  3هزار
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آدم حزبی در ايران میتواند قدرت سياسی را بهواسطهی سرنگونی
جمهوری اسﻼمی فتح کند .گرچه در کنکاشی که در اين رابطه
داشتم ،حتی رقم  500نفر را هم شنيدهام؛ اما ازآنجاکه من سند
معتبری در مورد اين ادعا ندارم ،روی مورد ديگری متمرکز
میشوم که معتبر است و بهلحاظ ک ّمی ـهمـ در ظاهر امر بسيار
حزبی شنيدههاست .پس ،نقلقول زير را از
بيشتر از  3هزار نفر
ِ
نوشتهی »حزب و جامعه« با هم بخوانيم تا بعد از يک بررسی
کوتاه به»جنبش سلبى و اثباتى« برسيم:
»کافى است  5درصد جامعه حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت
را بگيريم .کافيست  5درصد مردم ايران فعاﻻنه از حزب کمونيست
کارگرى دفاع کنند و آن را حزب خودشان بداند تا تمام منطقه را
بگيريم .مهم نيست که نشريات مجاز و قانونى ايران به ما روى
خوش نشان ندهند .آن مملکت  ٦٠در صد انسان ضد دين و ضد
خدا دارد که از دست رژيم اسﻼمى کارد به استخوانشان رسيده است
و همه حاميان بالقوه ما هستند .آنها که از اسﻼم به ستوه آمده اند ما
را دارند ،آنها که از نابرابرى زن و مرد به ستوه آمده اند ما را
دارند ،کسانى که از شرق زدگى حاکم بر رژيم و اپوزيسيونش خسته
شده اند ما را دارند ،و اين حق ماست که ما را داشته باشند .اين
اقشار هويت کارگرى و کمونيستى ما را تحريف نکرده اند اگر ما
را نماينده خود بدانند« .در بررسی اين نقلقول ﻻزم استکه بهچند
نکته توجه کنيم که از اين قرارند:
الف( ادعای منصور حکمت )در سال  ١٣٧٩که ايران حدود
 ۶٠ميليون جمعيت داشت( ،اين بود که اگر  5درصد جمعيت )يعنی:
حدود سيصدهزار پير و جوان و کودک( »حرفشان مثل« حزب
کمونيست کارگری میبود ،او میتوانست »تمام منطقه را« بگيرد.
اگر از منصور حکمت سؤال میکرديم که ويژگی سياسی اين 300
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هزار نفر چيست؛ او در جواب میگفت» :فعاﻻنه از حزب
کمونيست کارگرى دفاع« میکنند» ،ضد دين و ضد خدا« هستند،
»از دست رژيم اسﻼمى کارد به استخوانشان رسيده است«» ،از
نابرابرى زن و مرد به ستوه آمده اند«» ،از شرق زدگى حاکم بر
رژيم و اپوزيسيونش خسته شده اند«» ،ما را دارند«؛ و از همه
مهمتر اينکه »اگر ]»اين اقشار«[ ما را نماينده خود بدانند«،
»هويت کارگرى و کمونيستى ما را تحريف نکرده اند«! ازآنجا که
هيچيک از اين خصيصهها نشانی از هويت طبقاتی ندارد و بيش از
اينکه کارگری باشند ،خردهبورژوايی مینمايد ،پس »هويت
کارگرى و کمونيستى« شما از کجا نشأت میگيرد که »تحريف«
هم نمیشود؟ بهاحتمال بسيار قوی جواب منصور حکمت بهاين
ْ
سؤال همانی استکه چند صفحه باﻻتر هم بهآن ارجاع داديم:
»طبقه]ی کارگر[ در خود ِ تئورى ِ استثمار ِ مارکس هست« ،و
»اولين پروسه اى که ما طى کرديم و بعدا خود را در کارآکتر اتحاد
مبارزان کمونيست نشان داد ،تامل و تاکيد ما بر مارکسيسم واقعى
و انقﻼبى بود ...خصلت مميزه اتحاد مبارزان کمونيست... ،
مارکسيست بودن تشکيل دهندگانش بود«! نياز بهدوباره گويی
نيست که نقطهی وحدت همهی اين احتجاجات در مورد
»مارکسيست بودن« ،در عالیترين شکل متصور بهمعنای باور
نظری بهمارکسيسم )و نه الزاما ً پراتيک مارکسيستی( است .نتيجه
اينکه علت »تحريف« نشدنی بودن »هويت کارگرى و کمونيستى«
حزب منصور حکمت ،درست مثل همهی خداباوران و ازجمله مثل
شيعهها ،اعتقادی است ،و ربطی بهپراتيک طبقاتیـاجتماعی روشن
و قابل بررسی و سنجش ندارد؟!
ب( با يک حساب سرانگشتی میتوان بهاين نتيجه رسيد که از
ميان  5درصد جمعيت )يعنی :حدود  300هزار پير و جوان و
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کودک( که »حرفشان مثل« حزب کمونيست کارگری باشد ،در
بهترين صورت ممکن و نهايتا ً  3هزار آدم حزبی درمیآيد که بتواند
روی پا بايستند و براساس هويت حزبی خويش فعاليت داشته باشند.
نتيجه اينکه حرف مکتوب  5درصد جمعيت چيزی جز همان 3
هزار آدم شفاهی نيست ]که من نه شخصاً ،اما بارها از افراد مختلف
شنيدهام[ ،دراينجا بهشکل ديگری )اما با همان محتوا( مکتوب شده
است.
پ( اگر مبارزات کارگری و ضدسرمايهداری در ديگر
کشورهای جهان موقعيتی مجموعا ً روبهاعتﻼ داشته باشد؛ و اگر
تشکيﻼتی در ايران حقيقتا ً دارای ساختار ،کارکرد و کيفت يک
حزب )بهمثابهی نهادی اجتماعیـانقﻼبیـطبقاتی( باشد ،و کادرهای
آن در حد کادرهای حزب بلشويک )اما( متناسب با زمانهی کنونی
باشند ،آنگاه هيچ بعيد نيست که آن حزب بتواند با تکيه بهسه هزار
امروزی خويش که ارتباط ارگانيکی هم با مبارزات
بلشويک
کادر
ِ
ِ
ِ
تودهای دارند ،جمهوری اسﻼمی را سرنگون کرده ،قدرت سياسی
را فتح کند و تبادﻻت انقﻼب سوسياليستی را بهديگر سرزمينهای
منطقهی خاورميانه نيز بگستراند .اما امروزه )يعنی :پس از 21
سال که نقلقول باﻻ در سال  1998بهبيان درآمد( ،مبارزات
کارگری در جهان نه تنها اعتﻼيی نبوده ،بلکه فروکاهشی نيز بوده
است .گذشته از اين جنبهی تعيينکنندهی بيرونیـانترناسيوناليستی،
ت  21سال
ب منصور حکم ِ
بهلحاظ فعليت درونیـطبقاتی نيز حز ِ
امروزی آن نيز
پيش که هيچ ،حتی کليه تکهپارههای باقیماندهی
ِ
حتی  200نفر هوادار منفع ِل نسبتا ً
مطلع خارج از مناسبات
ِ
فاميلیـاجتماعی و عشيرهایـکردی ندارند تا چه رسد به  3هزار
ت امروزی راهبری و
کادری که ضمن بلشويک بودن ،کيفي ِ
سازماندهی را نيز داشته باشند .نتيجه اينکه ادعای  21سال پيش
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منصور حکمت نه براساس محاسبه ،نقشهی مبارزاتیـانقﻼبی و
ريک هيجانآفرينی معنی
نيروهای واقعی ،که اساسا ً بهمثابهی رتو ِ
دارد که قصدش برپانگهداشتن تشکيﻼتی در خارج از کشور برای
روز مباداست .منهای اينکه اين »روز مبادا« چگونه و با ترکيب
ت کدام پروسهها و طبقات بايد شکل بگيرد ،اما از نظر فرم
و فعلي ِ
چيزی شبيه رويداد  22بهمن سال  1357تخيل و تصويرسازی
میشود.
*****
»روز مبادا« ،روز عصيان و شورش همگانی است که گرچه
زمانی بُروز آن از نقطهی
خلقالساعه واقع نمیشود ،اما بازهی
ِ
صفر تا نهايت که انفجارگونه نيز مینمايد ،معموﻻً کمتر از يک
سال است .آنچه در بارهی »روز مبادا« ـمختصر و مفيدـ میتوان
گفت ،اين استکه »روز مبادا« از  120سال پيش تا حال حاضر
چندينبار واقع شده که يکی از مهمترين پروسههای وقوع همهی
آنها دخالت يک يا چند نيروی خارجی بوده است .نگاه دقيق و
مستند بهعوامل برپادارندهی وقايع شهريور  30 ،1320تير 1331
و قيام بهمن  1357درستی اين نظر را تااندازهای بهاثبات میرساند.
از بررسی روندهای تاريخی بهاين دليل بگذريم که از عهدهی من
برنمیآيد و اينجا هم جای آن نيست ،اما میتوان روی اين نکته
انگشت گذاشت که يکی از نتايج حضور نيروهای خارجی در اين
رويدادهای تاريخ ْی انواع گوناگون )و چهبسا بيان نشدهای( از سنت
انتظار و چشمداشت بهخارج را بهدنبال داشته است که يکی از آنها
سنت »انتظار« از سوی نيروهای چپ برای »روز مبادا«ی
شورش همگانی است.
چپ ايرانی در تمام دستهبندیهايش در اعتقادی هرگز
بهصراحت بيان نشدهی قلب ْی صادقانه و چهبسا نادانسته دست
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ی شورش
بهايجاد تشکل میزند تا بههنگام وقوع »روز مبادا« ِ
همگانی بتواند سوار برامواج تودههای عاصی شده ،د ِل نيروهای
خارجی دخالتگر در وقوع اين روز را بهدست بياورد تا با ادعای
ِ
فتح قدرت سياسی ،بهنوعی در آن شرکت کند و سهمی داشته باشد.
نتيجه اينکه درست مثل رابطهی »رهبری« و »بدنه« در ديگر
گروههايی که خودرا اپوزيسيون جمهوری اسﻼمی میدانند،
رتوريکهای هيجانآفرين منصور حکمت برای همحزبیهايش )که
کميت بسياری از آنها در خارج از کشور بهچپ روی آورده و
برای دورهای فعليت مثﻼً انقﻼبی]!؟[ پيدا کرده و میکنند( ،چيزی
جز شگر ِد حفاظت و بازتولي ِد تشکيﻼتی نيست که در »روز
مبادا«ی شورش همگانی کارآيی خود را نشان خواهد داد!
اما ازآنجاکه يکی از عوامل »روز مبادا« دخالت نيرویهای
خارج از مجموعهی مبارزاتی مردم کارگر ،زحمتکش و فرودست
سياسی تﻼش برای
بوده است؛ از اينرو ،کارکرد و ثمرهی
ِ
انتظار »روز مبادا«ی شورش همگانی
نگهداری تشکيﻼتهايی در
ِ
ــدر صادقانهترين و راديکالترين شکل ممکن ،و حتی علیرغم
تاوانهايی مانند زندان و شکنجه و اعدامــ چيزی جز تﻼش برای
کنونی جهان
تغيير صرفا ً سياسی حکومتها نبوده که در مختصات
ِ
جهانی »رژيمچنج« نامگذاری شده
ْ
سرمايه و تحوﻻت بلوکبندی
است.
در اشاره بهآنچه زمينهساز وضعيتی بوده که »روز مبادا« نيز
چهرهی »راديکال« و »انقﻼبی« آن است ،اشارهوار میتوان
گفتکه :عقبافتادگی توليدیـصنعتی جامعهی ايران در مقايسه با
رشد صنعت و توليد در اروپای غربی ،بقايای سختجان مناسبات
پيشاسرمايهدارانه که میبايست در بُروز رنسانسی ويژهی اين
سرزمين بهخاک سپرده میشد ،نبو ِد تداوم در مبارزات کارگری
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رويش جنبشی و فرارونده داشته باشد ،واردات
بهگونهای که
ِ
همهچيز )اعم از کاﻻ ،صنعت و انديشهی اجتماعیـطبقاتی( که
حاصلش مونتاژ در صنعت و التقاط در انديشهی اجتماعی و طبقاتی
بوده است ،سلطهی تفکر عرفانی )اعم از اسﻼمی يا
اگزيستانسياليستی( بر انواع انديشههای قابل توصيف
بهروشنفکرانه ،و باﻻخره فهم ارادهگرايانه از انقﻼب اکتبر و نيز
دريافت جبرگرايانه از انديشههای مارکسی و مارکسيستی،
بهعﻼوهی علل گوناگون ديگری که بيان آنها نياز بهتحقيق
بيشتری دارد ــ مجموعا ً برای طيف نسبتا ً متنوع چپ ايرانی اين
باور عميق ،اما بيان نشده را بهوجود آورده که بارزترين چهرهی
کار انقﻼب ْی عمليات قهرمانانه در ايجاد آمادگی برای »روز
مبادا«ی عصيان و شورش همگانی است.
تجربهی چندبارهی شکست خيزشهای همگانی بههنگام فعليت
»روز مبادا«ی عصيان و شورش همگانی ،اين ضرورت را پيش
ْ
عمق
مینهد که بايد از اين باور ظاهرا ً علمیـانقﻼبی ،اما در ُکنه و
خرافی و بازدارنده دست برداشت ،و انتظار »روز مبادا« را
ترويجی دانستهها ،مناسبات طبقاتی و
بهتدارک همهجانبه و
ِ
روندهايی ارتقا داد که بربستر و ترکيب با جوهرهی مبارزاتی
تودههای کارگر و زحمتکش ،ضمن سازمانيابی طبقاتی و سياسی
آنها ،قيام انقﻼبی عليه کليت نظام سرمايهداری را بهگونهای تدارک
ببيند که بههنگام وقو ْع از بيشترين عنصر آگاهی و برنامه
برخوردار باشد.
گرچه پيشبينی دقيق لحظهی قيام انقﻼبی عليه کليت نظام
سرمايهداری ممکن نيست؛ اما تدارک سازمانيابی و تبادل آموزشی
گسترشياينده و قابل گسترش در همه ابعاد مبارزهی طبقاتی )يعنی:
در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سياسی( ضمن اينکه انتظار »روز
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ت گامهای طبقاتی و
مبادا«ی عصيان و شورش همگانی را بهفعلي ِ
انقﻼبی فرامیروياند و مبارزهی طبقاتی را شدت بيشتری
میبخشد ،درعينحال اين امکان را نيز فراهم میآورد که بتوان
عصيان و شورش همگانی را بهقيام نسبتا ً آگاهانهی طبقاتی و
انقﻼبی نيز تبديل کرد .بدينترتيب استکه احتمال تداوم و گسترش
قيام افزايش میيابد ،پروسهی خودآگاهی طبقاتی و نوعی شتاب
میگيرد ،عنصر رهبری بهتدريج بهعنصر درونی جنبش تبديل
میشود ،و مستعدترين افراد و گروههای پرورش يافته در پروسهی
امکان حضور در امر رهبری را پيدا میکنند تا
ی
مبارزات تودها ْ
ِ
دربازتوليد نوع خويش و شدت بخشيدن به ْ
آن از احتمال
بوروکراتيسم )که ناگزير تثبيتگرانه عمل میکند( بکاهند ،و
رهبری و تودهها راهرچه بيشتر بهراستايی برانند که نتيجهاش
ترکيبی يگانه و غيرقابل تفکيک خواهد بود.
آنچه در اينجا میبايست بهاشارات باﻻ اضافه نمود تا در
ارتقای
موقعيت ديگری مشروحتر بهآن بپردازيم ،ضرورت
ِ
امروزی بحث بلشويکی تبليغ و ترويج در امر مبارزهی طبقاتی
ِ
است .بيشترين نتيجهی تبليغ در امر مبارزهی طبقات ْی ايجاد تهييج
و برانگيختگی سياسی است .منهای اين مسئله که تهييج سياسی و
ضددولتی بهدليل جنبهی پديدارشناسانه ،سادهسازانه و دريافت
عمدتا ً احساسیاش میتواند بهعامل بازدارندهی گسترش تعقل
طبقاتی و انقﻼبی تبديل شود که ناگزيز پيچيده است و تمرين و
ممارستی را میطلبد که تبليغ نياز چندانی بهآن ندارد؛ اما عيب
تر تأکيد يا تکيه بر تبليغ سياسیـمبارزاتی اين استکه
اساسی ِ
مخاطبين امر تبليغ سياس ْی بهفراگيری از طريق مفاهيم ساده شدهی
ِ
امر تبلي ْغ
تبليغاتی و بهويژه بهواسطهی تصويرپردازیهای
ِ
خاص ِ
عادت میکنند ،و بورژوازی با توسل بهابزارها و امکانات
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مفاهيم سادهسازی شدهی مجعول و
گستردهی تبليغاتی و ساختن
ِ
تصويرهای منحرفکننده ،نه تنها در مقابل فراگيری معقول و
ديالکتيکی مانعی بسيار جدی ايجاد میکند ،بلکه با ايجاد تحرکات
ت احساسی میتواند نيروی مبارزاتی مردم کارگر و
مبتنیبر درياف ِ
زحمتکش را بهانحراف بکشاند و بههرز ببرد .بههرروی ،ناگفته
ْ
درشکل با مطالبات
پيداستکه آنچه بورژوازی بهتبليغ میگذارد،
مردم ْی همگون ـاماـ در محتوا کامﻼً فريبنده و گمراهکننده خواهد
بود.
حتی اگر از تبليغات موازی و منحرفکنندهی بورژوازی و
سياسی سادهی
احتمال عادت مردم بهفراگيری از طريق تبليغات
ِ
ناگزير سطحی صرفنظر کنيم؛ اما ارمغان تبليغات
مبارزاتیـسياسی برای جنبش انقﻼبی فقط بازوهای اجرايی است
که بدون رهبران نه تنها معطل میمانند ،بلکه چهبسا تحت تأثير
بورژوازی بهمقابله با جنبش نيز کشانده شوند.
موازیسازی
ْ
بنابراين ،ضرورت پيشبرد و تداوم همهجانبهی سازمانيابی طبقاتی
در راستای انقﻼب اجتماعی و همچنين ضرورت مبارزه برعليه
همهی اشکال ازخودبيگانگی چنين حکم میکند که وزنهی تبليغ و
تهييج را بهگونهی شتابيابندهای بهنفع وزنهی ترويج که گرايش
آموزشی و عقلی و سيستماتيک دارد ،سبُکتر کنيم تا بهلحاظ
سبککار گامی فراتر از تقليد و التقاط نيز برداشته باشيم.
َ
تبليغات مبارزاتیـسياسی در دورهی بلشويکها امری
تکنولوژی
ضروری بود؛ اما امروزه با توجه بهرشد شتابناک
ِ
ارتباطات و استفادهی روبهافزايشی از اينترنت ،تبليغات سياسی و
ضدرژيمی بهامری بیاهميت و بهلحاظ سازمانيابی طبقاتی و
انقﻼبی بهامری بیارزش تبديل شده است که نهايت کارآيی آن تهييج
برپايی عصيان و شورشهای فراطبقاتی است.
در
ِ
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بدون اينکه از بحث اصلی اين نوشته دور شويم و بهمسئلهی
چيستی و چگونگی تبادل آموزههای دانش مبارزهی طبقاتی
بپردازيم ،بايد اشارهوار گفت که ترويج مبارزاتیـانقﻼب ْی الگوناپذير
است؛ در بررسی نسبتهايی که موضوع پراتيکاند ،بهسوی
دريافت قانونمندیها و اصول کلی و عا ْم حرکت میکند؛ همگانی
نيست و منهای بهرهگيری از دستآوردهای علمی و فلسفی ،در
پراتيک ﻻز ْم پيکرتراشی شده ،دگرگون میشود
ِ
تناسب با موضوع
و تکامل میيابد؛ و از همه مهمتر اينکه آموزههای ترويجی
براساس اين پرنسيپ شکل میگيرند و بهحرکت درمیآيد که با
هرگونه اشرافيت و تثبيتگرايی بستيزد.
*****
يکی از »ابداعات« نظری منصور حکمت که سندی در اثبات
درستی لقب مارکس زمانه برای اوست]!؟[ ،مقولهی »حزب و
شخصيت«هاست که در عمل چيزی جز پارلمانتاريستی کردن
بندی بلشويکها از ضرورت زمانهی خودشان )يعنی :امر
فرمول ِ
تبليغ و ترويج آموزههای سياسیـطبقاتی( نيست .برای مثال ،او در
سخنرانىاش در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ) ١5آوريل
 (١٩٩٨مینويسد» :شخصيتها ،رهبران ،کسانی که به عنوان
چهرههاى ملموس اجتماعى که قابليت گرفتن قدرت سياسى را
دارند ،اگر من کارگر در ايران به ميدان بيايم ،اينها با اين

حرفهايشان ،با اين قيافههايشان ،سر و وضعشان و با اين تيپ
سياسى و اجتماعى ميآيند سر کار .اينها آدمهاى واقعى هستند و نه
سازمانهاى سياسى که از پشت يک نام مخفى اعﻼميه صادر ميکنند.
اينها حتى اسامىشان معلوم است و ميدانى که پشت اين اسم چه
آدمى و با چه روش و منش و قيافهاى هست ،بايد باﻻخره با آدمهاى
واقعى در جلو صحنه ظاهر شد«» .مارکس زمانه« در اين
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پردازی خوشآيند بهذائقهی سياسی و اجتماعی
عبارت
ِ
بورژوازی رانتخواری که بهلحاظ سياسی در انتخابات دوم
خرده
ِ
خرداد اعﻼم موجوديت کرده بود ،هرشکلی و نحوهای از تعقل و
ت تهييجیـانتخاباتی
خودسازمانيابی انقﻼبی و طبقاتی را در حسيّ ِ
منحل میکند تا ضمن ايجاد تحرک در مناسبات حزبی ،امکان
بورژوازی شاکلهی دوم خرداد را
گسترش و »نفوذ« در ميان خرده
ِ
نيز فراهم کند .اما بسيار فراتر از نقد و بررسی نظری ،زمان
)بهمثابهی ذات تغيير( نشان داد که شکاف عظيمی بين بينش
علمیـپرولتاريايی و تخيلﻼت خردهبورژوايی منصور حکمت
وجود دارد.
قبل از اينکه نگاهی بهسخنرانی منصور حکمت تحت عنوان
»حزب و قدرت سياسی« ]در آوريل  [1998بيندازيم که بهنوعی
دنباله يا مؤخرهی »حزب و جامعه«]در نوامبر  [1998است ،بهتر
استکه مکث کوتاهی روی آن وضعيتی در ايران داشته باشيم که
اين دو مقوله میتواند بازتاب آن در ذهن مبدع »کمونيسم کارگری«
باشد .او میگويد »مباحث "حزب و جامعه" و "حزب و قدرت
سياسى" از نظر من مباحثى هستند که ميکوشند موانع تبديل شدن
حزب کمونيست کارگرى به يک حزب تمام عيار سياسى را
بشناسانند و از سر راه بردارند« .از آنجاکه منصور حکمت براين
باور است که »رابطه يک سازمان با قدرت سياسى شاخص حزبى
بودن و نبودن کارآکتر آن سازمان است«؛ پس ،براساس ديالکتيک
دوگانگی واح ِد سوژه و ابژه میتوان پرسيد که کدام شرايط عينی
يا
ِ
ويژهای اين الزام نظری را پيش آورده که »موانع تبديل شدن حزب
کمونيست کارگرى به يک حزب تمام عيار سياسى ...از سر راه«
برداشته شود؟
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سال ) 1998يعنی (1376 :اوج آن چيزی بود که اعوان و
انصار منصور حکمت جنبش دوم خرداد میناميدند .اين جماعت
وقوع جريان دوم خرداد را توطئهای برآورد کردند که رژيم
بهواسطهی استيصال ،آگاهانه و با برنامه راه انداخته تا فرصت
ديگری برای بقا داشته باشد .اما واقعيت اين بود که واقعهی دوم
خوار
خرداد اعﻼم موجودي ِ
ت عصيانگونهی خردهبورژوازی رانت ِ
برخاسته از اين نظام و درچارچوبهی همين نظام بود؛ البته خواهان
حکومتی بود که کمی »بهتر« هم باشد .اما ،اين تصور که انتخابات
دوم خرداد برنامهی آگاهانه رژيم برای بقاست ،بهطور خود بهخود
اين تصور را بهدنبال میآورد که »روز مبادا«ی عصيان همگانی
و سرنگونی نظام جمهوری اسﻼمی بهزودی واقع خواهد شد .نتيجه
اينکه بايد برای فتح قدرت آماده بود .دو سخنرانی »حزب و قدرت
سياسی« و بعد »حزب و جامعه« بهمثابه توجيه تئوريکْ حاصل
ذهنی منصور حکمت در اين بُرههی زمانی است.
تبوتاب
ِ
*****
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تصرف قدرت سياسی يا
انقﻼب اجتماعی؟
چنين مینمايد که منصور حکمت با کپیبرداری از قيام بهمن
)که ابتدا خردهبورژوازی بهصحنهی مخالفت سياسی وارد شد و
بعد تودههای کارگر و زحمتکش( ،چنين تصور میکرد که پس از
»عصيان« انتخاباتی خردهبورژوازی در دوم خرداد ،نوبت
ِ
عصيان ضدحکومتی تودههای فرودست جامعه فرامیرسد که بايد
انرژی احتماﻻً رهاشونده ،آماده بود .چهبسا
برای بهکارگيری اين
ِ
بههمين دليل بود که او احکامی را پرداخت که در مقابل واقعيت
مادی و متکامل هستی اجتماعی ـهم از جهت همخوانی با واقعيت
موجود و هم از جهت همراستايی با کليت هستی اجتماعیـ
متافيزيکی است ...» :اين حزب به قدرت سياسى نظر دارد و
ميخواهد قدرت سياسى را به دست بگيرد و اين نه فقط هيچ تناقضى
با به قدرت رسيدن طبقه کارگر ندارد ،بلکه در اساس تنها راه
تصرف قدرت سياسى توسط طبقه کارگر همين است که از طريق
حزب خود به قدرت دست يابد .البته اينکه قدرتگيرى حزب ميتواند
به قدرتگيرى طبقه منجر نشود ،بستگى به اين دارد که آن حزب
چگونه حزبى است .من از يک حزب کمونيستى کارگرى حرف
ميزنم«.
اين حکم که »در اساس تنها راه تصرف قدرت سياسى توسط
طبقه کارگر همين است که از طريق حزب خود به قدرت دست
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يابد« ،هيچگونه تحليل ،توضيح ،تبيين ،پيشينه و حتی توجيه
مارکسی و مارکسيستی ندارد؛ چراکه:
اوﻻًـ هيچ حزبی )بهواسطهی کميت ناگزير محدودش( بدون
پشتوانهی جانفشانانهی تودههای مردم که میتواند حاصل رابطهای
ارگانيکـتعقلی ويا نتيجهی تهييج سياسی صرف باشد ،امکان
»تصرف قدرت سياسى« را ندارد.
ديناميزم مبارزهی
دوماـ هيچ دليلی که برخاسته از بررسی
ً
ِ
سياسی تصرف شده توسط
طبقاتی باشد ،وجود ندارد که قدرت
ِ
احزابی با ادعای کمونيستی قطعا ً بهطبقهی کارگر منتقل میشود.
سوما ًـ اگر اساس را براين فرض بگذاريم که رابطهی آن حزبی
که قدرت سياسی را تصرف میکند با طبقهی کارگر ايران ــبسيار
فراتر از رابطهی بلشويکهای  100سال پيش با طبقهی کارگر
روسيهــ رابطهای ارگانيکـتعقلی است ،و بهلحاظ جذب و تبادل
نيرو ـنيزـ با تودههای کارگر و زحمتکش از ديناميزم فراروندهای
برخوردار است؛ آنگاه اين مسئله پيش میآيد که آيا انتقال قدرت
تصرف شده توسط حزب مفروض بهمردم کارگر و زحمتکش
چگونه خواهد بود ،و ـاصوﻻًـ چنين انتقالی بدون يک انقﻼب سياسی
ممکن است؟
چهارما ًـ اگر متصور استکه »قدرتگيرى حزب ميتواند به
قدرتگيرى طبقه منجر نشود«؛ پس ،بايد روی آن حزب و
چگونگی رابطهاش با مرد ْم بهطور وسواسگونهای تحقيق و
بررسی کرد تا ضمن فهم و بيان ويژگیهای عملیاش ،درعينحال
مطمئن شويم که حزب مفروض هم میخواهد و هم میتواند قدرت
تصرف شدهی سياسی را بهمردم منتقل کند.
با همهی اين احوال ،بايد بهاين نکته توجه داشت که تأکيد
منصور حکمت روی هرحزبی نيست؛ او ضمن استفاده از عبارت
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»اين حزب« )يعنی :حزب خودش(» ،از يک حزب کمونيستى
کارگرى«ای »حرف« میزند که بهزعم او ،حزبی است که
میتواند قدرت را تصرف کند و درعينحال میخواهد قدرت
تصرف شده را بهکارگران و زحمتکشان منتقل کند .بنابراين،
ب منصور حکمت
ای حز ِ
عقﻼنی است که اين توانايی دو مرحله ِ
)يعنی :ابتدا »تصرف قدرت سياسى« ،و سپس انتقال آن بهمردم
کارگر و زحمتکش( را مورد چونوچرا و بررسی دقيقتری قرار
بدهيم .پس ،مقدمتا ً اين پرسش آميخته بهشک را مطرح میکنيم که
ب منصور حکمت حقيقتا ً میتواند قدرت را بهگونهای بهدست
آيا حز ِ
بگيرد که انتقال آن بهمردم متصور باشد؟
ْ
سؤال مراجعه بهنکاتی
پاسخ اين
سادهترين راه برای پيدا کردن
ِ
است که خو ِد منصور حکمت دربارهی »حزب و قدرت سياسی«
میگويد .پس ،بهاين نکات نگاه کنيم و ميزان تحققيافتگی آن را نيز
در مقايسه با واقعيت امروز مورد بررسی قرار بدهيم:
ـــ »ما هيچ وقت در غياب يک حرکت انقﻼبى ،نميتوانيم
اکثريت طبقه را به خودمان جلب کنيم ،هيچ وقت نميتوانيم .اقليت
انقﻼبى و کمونيستى طبقه بايد گامهائى را در مبارزه اجتماعى
بردارد که باعث شود اکثريت طبقه به آن بپيوندد .اگر در هيچ جا،
جاى پائى نداريد ،هيچ دليلى وجود ندارد که کسى به شما بپيوندد«.
♦ در امر مبارزهی طبقاتی و کارگری در ايران ،و همچنين در
توازن قوای سياسی بين تودهی مردم فرودست و دولت ،همهی وقايع
و شواهد حاکی از اين استکه پس از  30خرداد  ،60نه تنها حزب
کمونيست کارگری ،بلکه تمامی جريانات موسوم بهچپ و
کمونيست »در هيچ جا]ی مبارزات کارگری[ ،جاى پائى« نداشتند.
چرا؟ برای اينکه عﻼوه بر شواهد و قرائن و مشاهدات بسيار
گسترده و متعدد ،حقيقت اين استکه در تاريخ ايران اصﻼً چيزی
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قابل توصيف به»اقليت انقﻼبى و کمونيستى طبقه« کارگر وجود
نداشته است .چرا؟ برای اينکه با يک حساب و کتاب سرانگشتی
میتوان چنين نتيجه گرفت که »اقليت انقﻼبى و کمونيستى طبقه«
نمیتواند کمتر از يک درصد جمعيت طبقه باشد.
درغيراينصورت ،فقط با گروهها و محافلی مواجه خواهيم بود که
گرايش کمونيستی دارند و با استفاده از شگردهای
ميکروسکوپیـسياسی]!؟[ تا »اقليت ...طبقه« بزرگنمايی شدهاند.
اما واقعيت اين استکه هرگاه يک يا نيم درصد طبقهی کارگر در
موقعيتی باشد که بتوان بهعنوان »انقﻼبى و کمونيستی« توصيفش
کرد ،آن موقعيت بهطور بارزی موقعيت اعتﻼيی و انقﻼبی است.
چراکه »انقﻼبى و کمونيست« شدن چنين کميت وسيعی از طبقه
بدون نهادهای نسبتا ً سراسری و تودهای تخيل ويا دروغ مطلق است.
بههرروی ،وجود نهادهای نسبتا ً تودهای کارگری همان اهرمی است
که ارشميدس برای جابهجايی زمين بهدنبال آن میگشت؛ اما از
آنجاکه »اقليت انقﻼبى و کمونيستى طبقه« بهجای جابهجايی زمين
بهدنبال جایگزينی حاکميت سرمايه با ديکتاتوری پرولتارياست ،از
اهرم نهادهای نسبتا ً تودهای و سراسری برای سرنگونی انقﻼبی و
سوسياليستی بورژوازی حاکم استفاده خواهد کرد .نتيجه اينکه
ِ
»هيچ دليلى وجود« ندارد که »اکثريت طبقه« بهجريانات سياسی و
از جمله بهحزب کمونيست کارگری »بپيوندد« .اما نکتهی مهمتر
اين است که وجود و حضور »يک حرکت انقﻼبى« در سطح وسيع
ارگانيک نهادهای
تودهای بهطور ديناميک مشروط بهرابطهی
ِ
انقﻼبی با نهادهای برآمده از مبارزات تودهای است که منصور
حکمت با عبارت »جای پا« تصويری رندانه از آن میدهد.
بهطورکلی ،مهمترين تفاوت بين عصيان و شورش )که در دست
خردهبورژواهای بهاصطﻼح راديکال میتواند بهاهرمی برای
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رژيمچنج تبديل شود( و »حرکت انقﻼبى« وسيع در جامعه همين
وجود نهادهای انقﻼبی و تودهای ،و پيوند متقابل آنهاست که
سادهترين نشانهاش حضور متقابل و فعال عناصری از هردو طرف
در يکديگر است.
ـــ »چپ کارگرى در جامعه بايد به طور بﻼمنازعى دست ما
باشد .ما را به عنوان نماينده قيام کارگرى آتى ،به عنوان آن شبحى
که بر فراز جامعه به پرواز در ميآيد بشناسند«.
♦ وجود »چپ کارگرى« که در اينجا بهمعنی بخشی از
کارگران است که در امر مبارزهی طبقاتی بهچپ گرايش دارند،
ْ
کارگران
مستلزم سازمانيابی طبقاتی و کار انقﻼبی در رابطه با
متناسب با مختصات زمانیـمکانی هرجامعهی خاصی است.
پارامترهای بسياری )مانند سنتهای مبارزاتی ريشهدار در
پيشينهی تاريخی ،ميزان رشد و گسترش هنر و علوم و فلسفهی
پيشرو و مترقی ،رابطهی روبهرشد صنعت و اقتصاد ،ويژگی و
ميزان تحرک روشنفکران در رابطه با تودههای مردم و مانند آن(
که در روسيه بسترساز مبارزات نسبتا ً متشکل کارگری ،و همچنين
تکامل انديشههای سوسيال دمکراتيک بهحزب بلشويک بودند ،در
جامعهی ايران وجود نداشتهاند و هنوز هم وجود ندارند .بنابراين،
برای جبران همهی اين کمبودها و کاستیهای
تاريخیـاجتماعیـطبقاتی بايد چارهای انديشيد که چيزی جز کار
طبقاتیـانقﻼبی نيست .کاری که میتوان »کار تاريخا ً ضروری«
ناميد و بهميلياردها ساعت نيز سرمیزند .انتظار برای »روز
مبادا« که کمی باﻻتر تصويری از آن ارائه کردم ،همهی اين
ميلياردها ساعت »کار تاريخا ً ضروری« را فرافکنی میکند و
بهتقديری وامیگذارد که جبر تاريخ برای کسانی بهارمغان گذاشته
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فرافکنی
که خودرا مارکسيست و کمونيست مینامند .نتيجهی اين
ِ
ناگزير پاسيفيستی ـازجملهـ انتظار استفاده از بازوی مردم فرودست
در جهت استقرار بورژوازی »خوب« بهجای بورژوازی »بد«
داران
بوده است .تفاوت منصور حکمت با ديگر رهبران و سردم
ِ
جريانات چپْ تنها در ميزان گستاخی ،و نيز پَ ِر ِش بلندتر در
فرافکنی است .يک بار ديگر عبارت باﻻ را بخوانيم و با واقعيت
زندگی و مبارزه در ايران مقايسه کنيم تا معنی بیپروايی در
فرافکنی را بهتر دريابيم.
ـــ »حزب کمونيست کارگرى ميتواند در صورتی که بخش
مؤثرى از کارگران را داشته باشد ،بخش اقليت ولى اقليتى مؤثر و
ت با صدائى از کارگران در جامعه و اقليت
ب ُّرائى از کارگران ،اقلي ِ
فعالى از کارگران را داشته باشد ،اگر حزب کمونيست کارگرى
حزبى باشد که به اين معنى رابطهاش با طبقه کارگر محکم است،
برنامه انقﻼبى دارد و نفوذش را در دورههائى به حدى رسانده است
که در سطح اجتماعى و در متن عالم سياست به صورت يکى از
بازيگران اصلى صحنه سياست در آمده باشد و اگر اين حزب اين
ش ّم 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
قدرت را بگيرد«.
♦ وقتی کسی میگويد »ميتواند در صورتی که بخش مؤثرى
از کارگران را داشته باشد ،«...،يعنی شايد بتواند و شايد نتواند؛ اما
چرا قطعا ً »میتواند«؟ برای اينکه اگر »بخش اقليت ولى اقليتى
مؤثر و ب ُّرائى از کارگران« را ندارد ،در عوض »برنامه انقﻼبى
دارد«! اما حقيقت اين است که داشتن »برنامه انقﻼبى« بدون ارتباط
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نسبتا ً ارگانيک با »بخش اقليت ولى اقليتى مؤثر و ب ُّرائى از
کارگران« ضمن اينکه بهلحاظ متدولوژيک چيزی جر تقدم ذهن
بر واقع خارجی نيست؛ اما کارکرد واقعی آن تهييجکنندگی است که
ب خودی را نيز
کاربردی عمدتا ً رژيمچنجی دارد و افراد حز ِ
برمیانگيزاند که تا فرارسيدن »روز مبادا« با انواع آکسيونهای
خردهبورژواپسندانه مشغول باشند و منتظر! جانبداری بخش
بسيار وسيع باقیماندگان حزب حکمت از جنبش سبز برای چند
انتظار بهاصطﻼح فعال پايان داد تا با شکست خو ْد
روزی بهاين
ِ
دورهی تازهای از انتظار را در دستور »کار« قرار دهند!
ـــ »اگر شما توانسته باشيد که يک سنت سياسى باشيد ،کمونيسم
کارگرى را به يکى از نيروهاى دخيل اجتماعى ،يکى از نيروهاى
اجتماعى که موجود است و اگر فرضا انتخابات شد ممکن است ١٠
در صد آرا و يا  ٣٠آرا کارگران را به دست بياورد ،يک نيروى
در صحنه است ،جزئى از زندگى مردم است ،جزء سوخت و ساز
سياسى جامعه است .و اين کارى است که مستقل از افت و خيزها
و مستقل از اوضاع انقﻼبى و غير انقﻼبى شما ميتوانيد به آن
مشغول باشيد و تضمين کنيد که اين سنت ميماند و راهش را پيدا
ميکند«.
ـــ »چپ کارگرى در جامعه بايد به طور بﻼمنازعى دست ما
باشد .ما را به عنوان نماينده قيام کارگرى آتى ،به عنوان آن شبحى
که بر فراز جامعه به پرواز در ميآيد بشناسند«.
ـــ »بايد بخش فعال ،قابل مشاهده و ملموس اپوزيسيون جامعه
باشيم .اين را در اوايل صحبتم گفتم که بايد از حاشيه سياست برويم
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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که آيا ما ميتوانيم دولت را بگيريم يا نه؟ بلکه اين است که آيا ميتوانيم
نيروئى در درون جامعه بگيريم که قابل مﻼحظه است و بعد در
فعل و انفعاﻻت بر سر قدرت ميتوانيم به کارش بياوريم و برايش
فکرى بکنيم«؟
♦ با توجه بهحرفهايی که منصور حکمت دربارهی رابطهی
حزب کمونيست کارگری با طبقهی کارگر ايران بهزبان میآورد؛
و همچنين با درنظر گرفتن دريافت او از پتانسيل مبارزاتی اين طبقه
در سال  ،1998چرايی طرح »بايد«های نقل شدهی باﻻ که هنوز
هم تحقق پيدا نکردهاند ،نامعقول و غيرقابل توجيه بهنظر میرسد:
»ما در يک رابطه زنده ،سازنده و رابطه احساس تعلق متقابل با
بخش راديکال و سوسياليست و معترض طبقه کارگر ايران نيستيم.
خود اين بخش طبقه خيلى دستش باز نيست که خودى نشان بدهد تا
ما بفهميم که چگونه فکر ميکند و چه تمايلى دارد« .اگر تصور کنيم
که حکمت بهواسطهی کادرهای کارآزمودهی کارگری در مناسبات
حزبیاش »بايد«های باﻻ را طرح میکند و بهتحقق آنها اميدوار
است ،حرف خود او نشان میدهد که اشتباه کردهايم» :يکى از رفقا
ديروز گفت م ِن مسئول کميته چطورى بايد بدانم که ]کادر جمهوری
اسﻼمی آقای[ »مهاجرانى« به خارج کشور آمده است؟ خوب همان
کسانى که قرار است بهتو خبر بدهند ،خود تو بايد خبرشان کنی«!
♦ نکتهی بسيار مهمی که میبايست دربارهی افراد
ويژگی
تشکيلدهندهی حزب کمونيست کارگری بهآن اشاره کرد،
ِ
غيرکارگری اغلب قريب بهاتفاق آنهاست .شايد در ميان اين افرا ْد
آدمهايی پيدا میشدند که از نظر توان و تجربهی نظامی در
ت درجهی افسری و حتی تيمساری داشتند،
کردستان بهنوعی لياق ِ
همچنانکه چهبسا تعداد انگشتشماری از آنها در مقايسه با ميانگين
مارکسيستی ديگر گروههای چپ )با ادراک طبقاتی و
ت
اطﻼعا ِ
ِ
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مارکسيستی اشتباه نشود( ،يکیـدوتا کتاب و مقاله بيشتر خوانده
بودند؛ اما همهی اينگونه تفاوتهای قابل تعبير بهبرتری ،ناقض
اين حقيقت نيست که درصد بسيار باﻻيی از اعضا و هواداران اين
حزبْ اولين رابطهی سياسی خودرا در خارج از کشور تجربه
کردند؛ و اغلب کادرهايش ـنيزـ مارکسيسم را در کردستان )يعنی:
در وضعيت جنگی و نه سازمانيابی طبقاتی و کارگری( و
بهروايت منصور حکمت )که قابل توصيف بهپست مدرنيسم است(
فراگرفته بودند و بهلحاظ کﻼسيک مارکسی و مارکسيستی بسيار
بیسوادتر از آن چيزی بودند که امروز هستند .خﻼصه اينکه قصد
از نقلقول باﻻ که يکی از رفقای منصور حکمت از او سؤال میکند
که »چطورى بايد بدانم که ]شخصی بهنام[ »مهاجرانى« به خارج
کشور آمده است؟« )بهاين معنا که حتی روزنامههای دولتی را هم
نمیخواندند( ،نه تحقير که تعريف و توصيف وضعيت خاصی در
جريان مبارزات سياسی در ايران است .شايد هريک از اين افراد
در حوزهی خاصی بسيار ارزشمند بودند ،اما نمیتوان از بهترين
جراحان مغز و اعصاب خواست که مثﻼً يک هستهی ارگانيک و
فعال کارگری سازمان بدهد؛ همچنانکه درخواست از مارکس که
مقالهای در مورد پختن و خواص خورشت فسنجون بنويسد ،نشان
گيجسری و حتی حماقت است.
در اينجا اين سؤال مطرح میشود که بلندپرورازی فرافکنانهی
منصور حکمت در صدور احکام فوق از کجا نشأت میگرفت؟ از
توهم يا خودشيفتگی تشديد شدهی تحت تأثيری »جنبش« دوم خرداد؟
گرچه روشن شدن اين مسئله ،حقيقت چندانی را در امر مبارزهی
طبقاتی در ايران روش نمیکند؛ اما نکتهی جالب در اين است که
واقعيت زندگی و تحوﻻت اجتماعیـطبقات ْی تنها پس از  7ماه )يعنی:
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فاصلهی »حزب و قدرت سياسی« تا »حزب و جامعه«( بهمنصور
حکمت نشان دادکه »بايد«هايش در »حزب و قدرت سياسی«
غيرقابل تحققاند؛ و مقولهی »کمونيسم کارگری« از اساس
برمبنايی بنا شده که نه تنها غيرکارگری و خردهبورژوايی است،
بلکه بهلحاظ امکان و توان دخالتگری در مسائل مربوط
بهمبارزات کارگران ايران در نقطهای قرار دارد که هنوز نقطهای
نيست ،زير صفر است .اما ازآنجاکه او خودرا مارکسيست
میدانست و بربستر بحثهای بهاصطﻼح مارکسيستی سری در
ميان سرها درآورده بود ،و پس از تحميل حزبيت بهکومله» ،حزب
کمونيست ايران« را درست کرده و با طرح مقولهی »کمونيسم
کارگری« بهطور دستجمعی بهخارج آمده و باﻻخره دفتر و دستکی
بهنام »حزب کمونيست کارگری« راه انداخته بود؛ از اينرو،
چارهای جز اين نداشت که حزبش را بههرشکلی که شده بهزيور
کارگری بيارايد .از طرف ديگر ،او در کتابها خوانده و در وقايع
منجر بهبهمن  57هم ديده بود که قویترين ضربهها را مردم
فرودست جامعه بهدولت وارد میآورند .بههرروی ،بدينترتيب بود
که منصور حکمت عدم تحقق »بايد«های کارگری و ماهيت
خردهبورژوايی حزبش را در سخنرانی »حزب و جامعه« بهتعبير
کارگری آراست که باﻻتر مورد بررسی قرار داديم» :مقوله کارگر
نه بعنوان يک موضوع کار ،بلکه موجوديت کارگر بعنوان يک
پديده اجتماعى در بطن تئورى استثمار وارد اساس مارکسيسم
ميشود ....طبقه در خود ِ تئورى ِ استثمار ِ مارکس هست .طبقه در
خود تئورى تغيير مارکس هست ،.طبقه در خود تئورى شناخت
مارکس هست«.
يک عبارت ديگر در همين مقولهی »حزب و جامعه« وجود
دارد که مکث کوتاهی روی آن ضمن اينکه بهفهم روند تفکرات
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منصور حکمت کمک میکند ،درعينحال گذر بهبررسی مقولهی
ديگری بهنام »جنبش سلبی و اثباتی« را تسهيل میکند» :اينکه به
مردم فقط بگوئيم ما مارکسيستيم ،ولى نتوانيم در زندگى مردم تأثير
بگذاريم ،چيزى را عوض نميکند .يا تئورى مارکسيستى و اين که
ما کمونيست هستيم به خودى خود نشان نميدهد که ما يک جريان
مدرن هستيم«.
♦ آن چيزی که اين عبارت بهلزوم »عوض« شدن آن اشاره
میکند ،نه نهادها يا مناسبات شکلگرفته در جريان مبارزهی
طبقاتی ،و نه حتی رابطهی »ما«]يعنی :حزب کمونيست
کارگری«[ با تودههای مردم ويا نهادهای برآمده از مبارزهی
وجودی آنهاست؛ اما بهراستی چه چيزی بايد »عوض« شود؟
برای فهم اين که چه چيزی بايد عوض شود ،میبايست بههدف اين
»عوض« شدن نگاه کرد که بهواسطهی تأثير گذاشتن »در زندگى
مردم« شکل میگيرد و »تئوری مارکسيستی و ...کمونيست« بودن
هم »بهخودی خود نشان«اش نمیدهد .پس ،يکبار ديگر سؤال
خودرا با کمی تغيير تکرار میکنيم :چه چيزی بايد »عوض« شود
تر متوجه
و هدف از اين »عوض« شدن چيست؟ با کمی دق ِ
ت بيش ْ
میشويم که آنچه بايد »عوض« شود ،ديدگاه مردم است؛ يعنی
مردم بايد بهاين مسئله پیببرند که حزب کمونيست کارگری »يک
جريان مدرن« است .اما »يک جريان مدرن« چه ويژگیهايی
دارد؟
ازآنجاکه اساس ارائهی بحثهای منصور حکمت
تصويرپردازی و تهييجی است ،و بههيچوجه از تعارف
ترمينولوژيک استفاده نمیکند ،برای فهم اينکه »مدرن« در
جامعهی ايران چه معنايی دارد ،دورادور نگاهی بهاين مفهوم در
ايران میاندازيم .در ايران بهآدمهايی »مدرن« میگويند که
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لباسهايی بپوشند ،رفتارهايی داشته باشند ،و از اشيائی استفاده کنند
امروز« جهان تقليد شده باشد .بهنظر منصور
که از »مرکز مدنيّت
ِ
حکمت و همچنين آدمهايی که در ايران به»مدرن« بودن اهميت
میدهند ،اين »مرکز مدنيّت ...در غرب« است.
فرض کنيم در ايران کارگرانی هستند که بههمهی دوستان و
آشنايان خود احترام میگذارند و سعی میکنند مفاهيمی مانند آزادی،
برابری اقتصادی و انسانی و لزوم متشکل شدن را با همکاران خود
پيش ايران )ويا در حال
بهتبادل بگذارند؛ آيا در وضعيت  20سال ِ
حاضر( بهاين آدمها »مدرن« میگفتند و میگويند؟ پاسخ با قاطعيت
هرچه تمامتر منفی است .گرچه مردم اينگونه افراد را دوست
دارند ،بهآنها احترام میگذارند ،بهنيکی از آنها ياد میکنند و
بهآنها اعتماد دارند؛ اما »مدرن« چيزی ديگری است و معنای
ديگری دارد که باﻻتر بهآن اشاره کردم.
ملکی باﻻی
حاﻻ ،چند نفر از کارکنان يک بنگاه معامﻼت
ِ
شهری و شيکپوش را درنظر بگيريم که کراوات میزنند،
ِبرندهای معروف میپوشند ،قهوه مینوشند ،ضمن حرف زدن از
کلمات انگليسی استفاده میکنند ،و بهبعضی از آخوندها )البته ،نه
امثال ميرحسين موسوی ،کروبی و جنبش سبزیها( فحش مؤدبانه
هم میدهند؛ آيا مردم از اينها بهنيکی ياد میکنند ويا بهآنها اعتماد
دارند؟ پاسخ با قاطعيت هرچه تمامتر منفی است .چراکه مردم آنها
را کﻼهبرداران »مدرن«ی میدانند که بهلحاظ کﻼهبرداری و
دﻻلبازی از بنگاهیهای غير»مدرن« کﻼهبردارتر و دﻻلترند.
بهطورکلی ،اين درست استکه کمونيستها تمام دستآوردهای
مدرنيسم بورژوايی را جذب کرده ،از آن فراتر رفتهاند ،و از اينرو
بهنوعی مدرن بهحساب میآيند؛ اما عکس قضيه صادق نيست ،و
»مدرن« بودن بهمعنی کمونيست و مارکسيست بودن نيست .چرا؟

124

برای اين که هرکس که انديشههای مارکس را در حد مانيفست حزب
کمونيست هم فراگرفته باشد ،قطعا ً میداند که يکی از ويژگیها و
وظايف جنبش و انديشهی کمونيستی نقد نظری و عملی
درعينحال
ِ
مدرنيسم است .گرچه منصور حکمت هم گامهايی درجهت »نقد«
مدرنيسم برداشته است؛ اما اين گامها بهتعبير پُستمدرنيستی از
مارکسيسم رسيده که بارزترين وجه ْ
آن جایگزينی »مبارزهی
پرولتاريزاسيون]!؟[
طبقاتی« با »ستيز جنبش«ها و
ِ
بورژوازی رانتخوار شکل گرفته در نظام سرمايهداری
خرده
ِ
جمهوری اسﻼمی است .بههرروی ،کلمهی »مدرن« در ايران
بسيار بيشتر از اينکه توسط مردم کارگر و زحمتکش و فرودست
مورد استفاده قرار بگيرد ،توسط خردهبورژواهايی مورد استفاده
قرار میگيرد که دستی بهرانت دولتی دارند و وضعيت مالیشان
نيز خيلی از کارگران و زحمتکشان بهتر است .جالب اينکه گرچه
استاندارهای زندگی در اروپای شمالی با ايران تفاوتهای بسياری
دارد؛ اما علیرغم اين تفاوتها استفاده از کلمهی »مدرن« در اروپا
هم شباهتهای بسياری با کاربرد اين کلمه در ايران دارد.
نتيجه اينکه مخاطب اصلی منصور حکمت )يعنی :آن مردمی
که حزب کمونيست کارگری بايد روی »زندگی«شان »تأثير«
بذارد( ،نه کارگران و زحمتکشان ،که اساسا ً خردهبورژوازی تازه
اسﻼمی طريقتمداری استکه با بعضی از
بهدوران رسيدهی
ِ
مناسک شريعت دينی و تقسيمات اهرمهای قدرت سياسی و
اقتصادی هم مخالف است.
صرفنظر از اينکه نظرات منصور حکمت چقدر از تخيل و
خوشخيالی برخاسته باشد ،و تا چه حد دارای پايه عينی است؛ اما
او از کارگر حرف میزند تا ضمن تحريک خشم و تحقير انباشته
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در سينهی تودهی مردم ،بهخردهبورژوازی پيام همسويی و مودت
مردم برانگيخته نمیتوان هيچ حکومتی را
بفرستد .گرچه بدون
ِ
»چنج« کرد ،اما »تغيير حکومت« ـهمـ بدون همسويی با
خردهبورژوازی و ابراز مودت اين »خلق« پرشمار تضمين عملی
ندارد .بیجهت نيست که منصور حکمت در همين سخنرانی »حزب
و قدرت سياسی« بهجای تدارک سازمانيابی طبقاتی و انقﻼبی
تودههای کارگر و زحمتکش 19 ،بار از کلمهی »نفوذ« استفاده
لزوم »نفوذ در ميان کارگران« را يادآوری میکند.
میکند و بارها
ِ
ْ
قدرت بدون
بورژوازی خيز برداشته بهسوی
گويا که گاری خرده
ِ
اسب قدرتمندی همانند طبقهی کارگر چارهای جز ليسيدن چکمهی
بورژواهای فیالحال در قدرت را ندارد.
حدود  20سال پيش منصور حکمت ضمن اينکه نمیخواست
دست به»تهييج الکى« بزند ،حرفهای خودرا اين طور
»جمعبندی« کرد که »اين دوره يکى دو ساله در رابطه حزب
کمونيست کارگرى با قدرت سياسى تعيين کننده است« .و تقريبا ً
دوسال بعد بود که او يکبار ديگر بهنظریپردازی پرداخت تا
جایگاه »مارکس« زمانه را برای خود رزرو کند و مقولهی
»جنبش سلبی و اثباتی« را »ابداع« نمايد.

*****
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انقﻼب سوسياليستی بهشيوهی
فرانکو ،خمينی و طالبان!؟
نکتهی بسيار مهمی که بايد در ابتدای اين قسمت از بحث روی
ت تأکيد بگذارم ،اين است که منصور حکمت بيش از اينکه
آن انگش ِ
از کلمهی »مبارزه« و بهويژه از عبارت »مبارزهی طبقاتی«
استفاده کند ،از کلمهی »جنبش« استفاده میکند .برای مثال ،در
بحث »حزب و جامعه«  15بار از کلمهی »مبارزه« 25 ،بار از
کلمهی »جنبش« استفاده کرده ،و از عبارت »مبارزهی طبقاتی«
اصﻼً استفاده نکرده است .مثال ديگر ،بحث »جنبش سلبی و اثباتی«
]آوريل /1995فروردين  [1374است که کلمهی »مبارزه« را 3
بار ،واژهی »جنبش« را  46بار بهکار برده ،و عبارت »مبارزهی
طبقاتی« را اصﻼً مورد استفاده قرار نداده است.
گرچه من شخصا ً مطلبی که نشاندهندهی جایگزينی مبارزهی
طبقاتی با تقابل و ستيز جنبشها از منصور حکمت باشد ،نخواندهام؛
اما شنيدهام که مبدع تئوری »جنبش سلبی و اثباتی« در بررسی
ديناميزم تحوﻻت ،تغييرات و حرکت اجتماع ْی اساس را بر تقابل
جنبشها قرار میدهد و مبارزهی طبقات متخاصم را تابعی از اين
تقابل میداند .شايد منصور حکمت بهطور مشخص نوشتهای
دربارهی جایگزينی مبارزهی طبقاتی با تقابل جنبشها نداشته و
رسما ً چنين حرفی نزده باشد؛ اما نحوهی برخورد او در همين بحث
»جنبش سلبی و اثباتی« بهگونهای استکه میتواند بهاين جایگزينی
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تعبير شود .برای تحقيق در اين مورد با دقت بيشتری بهمقولهی
»جنبش سلبی و اثباتی« نگاه کنيم:
تصويری که منصور حکمت از چيستی و چگونگی قيام بهمن
 57ارائه میدهد ،ضمن اينکه حقيقی نيست ،درعينحال
سرنگونی
نشاندهندهی دريافت و تفسير او از مکانيسم
ِ
سرنگونی
فراطبقاتی قدرت سياسی در برابر ديناميسم
انتزاعیـ
ِ
ِ
انقﻼبی اقتدار بورژوازی بههمراه دولت متبوع اوست:
سوسياليستیـ
ِ
»جنبش سلبىاى که در سال  ٥٧رخ داد ،رفت پشت خمينى چون
تنها شاخص مهمى بود از نه گفتن .من و شما هم در کوچه ميگفتيم
نه خمينى را کردند
يواشکى ميگفتيم نه ،نه ولى آنرا کسى نميشنيدِ .
توى بوق و روى آنتنهاى جهان فرستادند و خمينى شد َسمبل نه به
رژيم سلطنت.«...،
همانطور که قبﻼً هم بارها نوشتهايم ،آشکارترين تفاوت بين
سرنگونی قدرت سياسی در اين استکه در
ت
دوشک ِل کيفتا ً متفاو ِ
ِ
سرنگونی انتزاعیـفراطبقاتی( ،تودههای کارگر و
يکی )در
ِ
زحمتکش بهواسطهی تحريکاتی که بهنحوی فوران خشم و تحقير
اندوختهی آنها را در پی دارد ،بهکار گرفته میشوند و نيرويی
سرنگونی سوسياليستیـانقﻼبی(
صرفا ً اجرايیاند؛ اما در ديگری )
ِ
نسبی
مردم کارگر و زحمتکش بهوساطت کيفيت سازمانيافتگی
ِ
خويش از اين امکان برخوردارند که در رهبری
طبقاتی و انقﻼبی
ْ
دخالت کنند ،بيشتر بياموزند و سازمان بيابند ،و در نتيج ْه گامهای
هرچه شتابندهتری بهسوی استقرار بدون نمايندگی و واسطهی
ديکتاتوری انقﻼبیـخردمندانهی پرولتاريا حرکت کنند.
ويژگی نگاه منصور حکمت )درست همانند اغلب قريب
بهمطلق چپهای متشکل و منفرد ايرانی( پديدارشناسانه و
ماترياليستینماست .تفاوت او با ديگر »رهبران« و نظريهپردازان
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چپ )يا همان سوسيال دمکراسی ايرانی( تنها در اين استکه بينش
پديدارشناسانه و ماترياليستینمايانهی خود را با رنگ و لعاب
»ابداعات« بهاصطﻼح تئوريک عرضه میکند ،پایبند کلمات و
عبارات متداولی نيست که مارکسيستی ارزيابی میشوند ،و دارای
اين توانايی است که برای بيانات پديدارشناسانهی خودْ عنوانهايی
پس توصيفات
پيدا کند که در نداشتن تعريف جامع و مانع ،و از ِ
شئ
مکرر ،بهشکل هالهای دريافت میشوند که نشاندهندهی
ِ
غيرقابل رؤيت و تعريفی هستند.
بهبيان روشنتر ،منصور حکمت با کنار گذاشتن وجه »نهادی«
نسبتهای اجتماعی ،صرفا ً بهوجه »بنيانی« آنها نگاه میکند؛ و
ْ
»بنيان« محدود به»نهاد« و مناسبات شاکلهی نسبت
ازآنجاکه اين
ْ
»ذهن« اين امکان را پيدا میکند که جایگزين
مورد بررسی نيست،
»نهاد« شود ،بهنيروی شکلدهنده و نهادينهی آن تبديل گردد ،و در
خويش نتايجی را بگيرد که میخواهد بگيرد .اين شکل از
بررسی
ْ
ِ
هستی اجتماع ْی درست مثل اين استکه
نگاه بهنسبتهای
ِ
»سرمايه« را بدون صاحبان سرمايه )يعنی :طبقهی سرمايهدار( يا
نيرویکار را بدون کارگران ،تشکلها و مناسبات راهبر بهاين
تشکلها )بهمثابهی طبقهی کارگر( مورد بررسی و تحليل قرار
بدهيم .صرفنظر از نتايج چنين نگاهی در رابطه با »طبقهی
حذف( تشکلها و بهويژه
سرمايهدار« ،اما ناديده گرفتن )ويا
ِ
مناسبات کارگری که وجه نهادیـمبارزاتی تودههای کارگر را نشان
میدهد ،بهطور خود بهخو ْد »کارگر« را بهعنوان نيرويی فاقد
ارادهمندی اجتماعیـتاريخی تصوير میکند که بايد بهجای او اراده
بهخرج داد و تصميم گرفت.
اين درست است که کارگران )بهمثابهی طبقه( بهدليل اجبار
اجبار برخاسته از شک ِل
فروش نيرویکار و بيگانگی ناشی از اين
ِ
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سرمايهدارانهی مالکيت خصوص ْی بهخودی خود امکان و توان
عمدگی تغييرطلب و
توليد »دانش مبارزهی طبقاتی« را ندارند؛ اما
ِ
مبارز آنها در جامعهی سرمايهداری )بهمثابهی يکی از دو طبقهی
عمده و برپانگهدارندهی جامعه( ،ضمن اينکه زمينهی توليد و
دستيابی بهاين دانش را برای روشنفکران حقيقتا ً انقﻼبی )يعنی:
روشنفکرانی از صبغهی مارکس( فراهم میآورد ،درعينحال از
توان فراگيری اين دانش بهگونهای برخوردار است که بسيار فراتر
پراتيک طبقاتیـتاريخی
از انکشاف اساسا ً نظریاش ،در راهگشايی
ِ
)در راستای الغای مالکيت خصوصی و استثمار انسان از انسان(
به ُکنشی کاربردیـتعقلی تبديلش میکند.
آن مختصات و چشمی که بههردليل ْی نسبتهای اجتماعی را در
حذف وجه »نهادی«شان ،صرفا ً در وجه »بنيانی« آنها میبيند و
مورد بررسی قرار میدهد ،ناگزير »پيوستار« تاريخی ،روابط و
مناسبات فیالحال موجودشان را حذف میکند تا تصويری بپردازد
که ضمن شباهتهای بسيار با نسبتهای مورد بررسی؛ اما حقيقت
درشدن آنها در وساطت ماهيت
ربط نهاد شده و نهاد
آنها )يعنیِ :
ِ
اخﻼقی اينگونه
فیالحال موجودشان( را بيان نمیکند .عنوان
ِ
بررسیها و بيانات ،تصويرپردازی دروغين است که فراتر از
منافع فردی ،قطعا ً بيانکنندهی منافع طبقاتی است.
با توجه بهنکاتی که طی چند پاراگراف باﻻ تصوير کردم ،حال
اشارهوار بهنکاتی در مطلب نقل شده از منصور حکمت میپردازم
مفروض اين نوشته خودش نتيجهگيری کند:
تا خوانندهی
ِ
الف( »خمينى چون تنها شاخص مهمى بود از نه گفتن«؛ ب(
نه خمينى را کردند توى بوق و روى آنتنهاى جهان فرستادند«؛
» ِ
سمبل نه به رژيم سلطنت«.
پ( »و خمينى شد َ
قبل از هرچيز بــايــد گفت که مهمتـريـن »شاخص...نه گفتن«
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بهرژيم سلطنت و بهويژه »نه گفتن« بهشخص شاه ـنه خمينی و
ديگر آخوندهاـ بلکه جنبش  8سالهی چريکی و بهويژه سازمان
چريکهای فدايی خلق بود که حقيقتا ً گروههای متنوعی از
روشنفکران آن دوره را جذب جنبهی حماسی خود کرده بود و اوج
شعارهايش نيز »مرگ برشاه ،سگ زنجيری امپرياليسم« بود.
بنابراين ،مهمترين نتيجهای که میتوان از ارتباط عقﻼنی و
منطقی  3عبارت باﻻ گرفت ،اين استکه عامل تعيينکنندهی وقوع
ْ
حکمت آن نيروهايی هستند که اختيار
ابداعی آقای
سلبی«
»جنبش
ِ
ِ
»بوق« و »آنتهای جهان« را دراختيار دارند؛ وگرنه بسيار فراتر
از کسانی که »در کوچه ...يواشکی« میگفتند »نه« ،جنبش
مسلحانه )اعم از مذهبی و غيرمذهبی(  8سال پيش از خمينی با
قبول مرگ و شکنجه و زندان» ،ن ْه« بسيار گفته بود ،و اين »ن ْه«
ت جنبش
بسيار هم شنونده داشت .بههرروی ،آن عاملی که مختصا ِ
نفس وجودی »نه« بهميان
سلبی آقای حکمت را میسازد ،قبل اينکه ِ
ِ
بيايد و گويندهی »نه« اهميتی داشته باشد ،صاحبان »بوق« و
»آنتهای جهان« هستند که گويندهی »نه« را تعيين میکنند.
مهم ...نه گفتن«
اما ،واقعيت اين استکه بهدليل »تنها شاخص ِ
سمبل نه به رژيم سلطنت« تبديل
بهرژيم سلطنت نبود که خمينی به» َ
بار رابطهی »همدﻻنه«ای
شد .عامل تعيينکنندهی اين تبدي ِل مرگ ْ
بود که اين جماعت از همان  15خرداد سال  42با آمريکايیها
داشتند و توازن طبقاتی نيروها در تحوﻻت منجر بهقيام بهمن نيز
ـبهواسطهی چندين آزمون و خطای شاه که با شدتيابی جنبش
عمومی متقارن بودـ بهآمريکايی و همچنين بهکليت بورژوازی
جهانی و بدنهی بورژوازی ايران نشان داد که اين »همدﻻن« سابق
آمريکا بيش از هر دارودستهی ديگری توان سرکوب جنبش و تأمين
شرايط ﻻزم برای بقا و انباشت سرمايه را دارند .گذشته از اين
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جنبهی مسئله ،شبکهی نسبتا ً گستردهی مساجد و تکايا که خيلی
قبلتر از تغيير و تحوﻻت سال  56با چشمپوشی ساواک فعال بودند
و نوارهای سخنرانی خمينی را پخش میکردند ،از سال ) 56چهبسا
با تحريک بخشهايی از ساواک( فعاليت و سازماندهی خويش را
شدت بخشيدند.
آنچه توافق بين بورژوازی جهانی بهسرکردگی آمريکا با
دارودستهی خمينی را تسريع کرد ،لزوم سرکوب هرچه سريعتر و
هرچه شديدتر جنبشی بود که احتمال گسترش آن بههمهی خاورميانه
ْ
جهان چندان هم کم نبود .محاسبات
و از طريق خاورميانه بههمهی
و بررسیهای گوناگون بهآمريکايی نشان داد که دارودستهی خمينی
در مقايسه با ديگر دارودستههاْ متشکلترين ،بانفوذترين و
مستعدترين »آلترناتيو« بورژوايی در شرايط آن روزگارند؛ و
چنانچه که بهقدرت برسند با قاهرانهترين شک ِل ممکن عصيان
همگانی را سرکوب میکنند.
در چنين وضعيتی بود که خمينی هم سياستبازی خود را بهاوج
رساند .از يک طرف ،بهطور اثباتی شعار داد ...» :دلخوش نباشيد
که مسکن فقط میسازيم ،آب و برق را مجانی میکنيم ،اتوبوس را
مجانی میکنيم؛ دلخوش بهاين مقدار نباشيد .ما هم دنيا را آباد
میکنيم و هم آخرت را .اين دارائی از غنائم اسﻼم است و مال ملت
است ،و من امر کردهام بهمستضفين بدهند و خواهم داد .بهاين
نغمههای باطل گوش نکنيد .اينها حرف میزنند ،ما عمل
میکنيم«][https://www.youtube.com/watch?v=B_umNLqJ0NE؛ و از طرف ديگر،
در مقابل آمريکايیها خدعه کرد و بهقرآن قسم خورد که آخوندها
در سياست دخالت نمیکنند و محدود بهمشاوره و ساکن در قم
میمانند .بههرروی ،همهی وقايع بهگونهای واقع شد که بخش
چشمگيری از چپها )بسيار فراتر از حزب توده و اکثريت( آشکار
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ويا پنهان در تحليلهای کشکی رفتند پشت خمينی تا او را در تبديل
سمبل نه به رژيم سلطنت« ياری کنند.
شدنش به» َ
منصور حکمت ،قبل از ابداع »جنبش سلبی و اثباتی«
درمقالهی »سه منبع و سه جزء ـ سوسياليسم خلقى ايران« نوشته
بود» :نيمه فئودال و نيمه مستعمره خواندن نظام توليدى در ايران،
گنجاندن مساله ارضى به مثابه مساله اصلى در دستور کار انقﻼب
حاضر ايران ،سراغ کردن بورژوازى "ملى" با هزار توجيه و
بهانه ،تعريف متحدين پرولتاريا بر اساس الگوهاى از پيشى مبتنى
بر تجارب انقﻼبات پيشين ،و غيره ،تعابيرى که جنبش کمونيستى
ما را تا ماهها پس از قيام بهمن در دنباله روى از بورژوازى به
بند کشيده بود ،جلوه هاى متنوع متدولوژى الگوسازانه شناخت
بوده است«.
تعيين
صرفنظر از بررسی درستی يا نادرستی و همچنين
ِ
گسترهی باور بهمقوﻻت يا تعابيری مانند »نيمه فئودال و نيمه
مستعمره« بودن وضعيت اقتصادیـاجتماعی جامعهی ايران در
سال  57و نيز »مساله ارضى به مثابه مساله اصلى در دستور کار
انقﻼب« ،اما چنانچه اين »تعابير« )و بالطب ْع افراد و مناسبات
پيوسته بهآن( بهگونهای وجود داشتند که میتوانستند »جنبش
کمونيستى ...را تا ماهها پس از قيام بهمن در دنباله روى از
بورژوازى به بند« بکشند ،طبيعی استکه همين »تعابير« و افراد
و مناسبات )گرچه در اشکالی متفاوت ،اما با محتوايی همسان( ،قبل
از »قيام بهمن« هم در اشاعهی ديدگاههای عقبافتادهای که نفع آن
نهايتا ً بهجيب بورژوازی و ارتجاع میرفت ،دخالت داشتند؛ و عمﻼً
در بسترسازی هرز رفتن نيروی مبارزاتی تودههای مردم
تأثيرگذار بودند ،و )چهبسا ناخواسته( بهخمينی کمک کردند تا
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بهواسطهی تشکيﻼت گستردهی مساجد و تکايا و همچنين توافق با
بورژوازی ايرانی و بورژوازی جهانی بتواند تودههای ناآگاهی را
که هيچگونه تشکل طبقاتی نداشتند» ،پشت« دارودستهی خود
بهصف بکشد.
بههرروی ،آنچه توافق بين آمريکايیها و دارودستهی خمينی
را تقويت کرد و بهيگانه آلترناتيو ضدانقﻼبی تبديل نمود ،پذيرش
اين دارودسته توسط بدنهی بورژوازی ايران بهعنوان
تشکيلدهندهی دستگاه حاکمهی جديد بود .گذشت زمان نشان داد که
اين پذيرش از زوايه منافع بورژوازی ايرانی و همچنين بورژوازی
جهانی امر هوشمندانهای هم بوده است؛ امری که ضمن سرکوب
جنايتکارانهی جنبش مردم ،درعينحال شرايط ﻻزم برای بقا و
انباشت سرمايه را بهبهترين نحو ممکن تا لحظهی حاضر فراهم
ساخته است.
بهطورکلی ،آنچه قبل از هرگونه تحقيقی مسلم است ،اين
سمبل نه
استکه خمينی از ملکوت اعﻼ نيامده بود که برقآسا به» َ
به رژيم سلطنت« تبديل شود و جنبش سلبی را راهاندازی کند.
بههمين دليل بديهی ،بدون اينکه در اينجا فرصتی برای بررسی
جزئيات مسائل داشته باشيم ،اشارهوار بايد روی سه نکته که
زمينهی عروج سرکوبگرانه و خونين خمينی را فراهم آوردند،
انگشت بگذاريم.
تاريخ آنچه امروز ايران ناميده میشود،
يک{[ :نگاه گذرايی به
ِ
نشان میدهد که مذهب )حتی قبل از حملهی اعراب و رواج اسﻼم(
نه تنها يکی از نهادهای تثبيت جامعه طبقاتی بوده است ،بلکه نهادها
و عناصر مذهبی ،گاه بيشتر و بعضاً اندکی کمتر ـاما همواره و
مؤثر در مجموعهی قدرت
بهانحای گوناگونـ يکی از نهادهای
ِ
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سياسی بودهاند .بنابراين ،شکلگيری يک حکومت مذهبی که شعار
مستضعفپناهی هم میداد ،مسئلهای است که بهواسطهی بعضی
زمينههای تاريخی امری چندان شگفتآور و از آسمان آمدهای
نيست.
دو{[ :بُنمايه پارامترهای گوناگون و بعضا ً متناقضی که تحت
عنوان »فرهنگ ايرانی« گرد هم میآيند و وحدت مجعول ـاما
تاريخ سرزمينی که ايران ناميده
نافذیـ را میسازند ،در تمام طول
ِ
میشود ـهمواره و هميشهـ مذهب و نگاه مذهبی بوده است .اين
مذهب و نگاه مذهبی ،قبل از حملهی اعراب بهگونهای بود که
توانست با اسﻼم بياميزد و تبيين ويژهای را که اساس نگاه شيعی
بههستی را تشکيل میدهد ،ابداع نمايد .درست است که شيعهی
فیالحال راي ْج شيعهای است که در دورهی صفويه ساخته و پرداخته
شده و اصطﻼحا ً شيعهی صفوی )در مقابل شيعه علوی( ناميده
میشود؛ اما آنچه صفويه در عرصهی دين پرداختند ،نه دينی تازه،
که بيان ديگری از همان شيعهای بود که خيلی پيش از سلسله و
خاندان صفويه شکل گرفته بود.
طيف نسبتا ً متنوع سوسيال
ِ
سه{[ :چپ ايرانی )يعنی:
دمکراسی ايرانی ـ از »اجتماعيون و عاميون« و »فرقه کمونيست«
گرفته تا گروهها و افرادی که امروزه خودرا چپ مینامند( هيچگاه
رویکرد فلسفیـنقادانه بهمذهب نداشته است ،و نه تنها در مقابل
تفکرات ماورائيتگرايانهی اسﻼمی و شيعی در جهت بررسی
نقادانهی نسبتا ً جامع و نافذی گامی برنداشته است ،بلکه در اکثر
ْ
سياست رفتار
قريب بهمطلق موارد ،با اساس قرار دادن
سلوکآميزی با مذهب نيز داشته است .اين سلوک تاجايی استکه
توسط گلسرخی بههمگرايی میرسد و در دادگاه ادعا می کند که
سوسياليسم را از موﻻ علی آموخته است.
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بهجاست که در بررسی مقولهی »جنبش سلبی و اثباتی« چند
نقلقول از نوشتهی  5سال پيش خو ِد منصور حکمت بهنام »تاريخ
شکست نخوردگان«]زمستان  ٧٤و بهار  [١٣٧٥بياوريم که همهی
احتجاجات او در »جنبش سلبی و اثباتی« ]شهريور  [١٣٧٩را
باطل اعﻼم میکند:
ــ »انقﻼب  ٥٧حرکتى براى آزادى و عدالت و حرمت انسانى
بود .جنبش اسﻼمى و دولت اسﻼمى نه فقط محصول اين انقﻼب
نبود ،بلکه سﻼحى بود که آگاهانه براى سرکوب اين انقﻼب،
هنگامى که ناتوانى و زوال رژيم شاه ديگر مسجل شده بود ،به
ميدان آورده شد«.
ــ »جريان اسﻼمى را همان نيروهايى به جلوى صحنه انقﻼب
 ٥٧کشيدند که تا ديروز زير بغل رژيم شاه را گرفته بودند و
ساواکش را تعليم ميدادند«.
ــ »براى “اسﻼمى” شدن انقﻼب ايران پول خرج شد ،طرح
ريخته شد ،جلسه گرفته شد .هزاران نفر ،از ديپلوماتها و مستشاران
نظامى غربى تا ژورناليستهاى هميشه باشرف دنياى دموکراسى
ماهها عرق ريختند تا از يک سنت عقب مانده ،حاشيه اى ،کپک
زده و به انزوا کشيده شده در تاريخ سياسى ايران ،يک “رهبرى
انقﻼب” و يک آلترناتيو حکومتى براى جامعه شهرى و تازه –
صنعتى ايران سال  ٥٧بسازند .آقاى خمينى نه از نجف و قم و در
راس خيل مﻼهاى خر سوار دهات سر راه ،بلکه از پاريس آمد و
با پرواز انقﻼب ....معماران اين رژيم ،استراتژيستها و سياست
گذاران قدرتهاى غربى بودند«.
ــ »ضد انقﻼب اسﻼمى را روى دوش سنت ملى و باصطﻼح
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ليبرالى جبهه ملى ساختند که از کارگر و کمونيست بيش از هر چيز
هراس داشت و تمام عمرش را زير شنل سلطنت و عباى مذهب به
جويدن ناخنهايش گذرانده بود ....ضد انقﻼب اسﻼمى را روى دوش
سنت حزب توده ساختند.«...

*****
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»جنبش سلبی«
مردم را بهدنبال ارتجاع میکشاند!؟
جنبش
سلبی« خمينی در
ِ
منصور حکمت در توضيح چهرهی » ِ
راهبر بهقيام بهمن  57نکاتی را مطرح میکند که نه تنها بهلحاظ
وقايعنگاری نادرستاند و از جنبهی تحلي ِل جامعهشناسانه نيز غلط
و غيرقابل قبول ،بلکه مردمی را بهتصوير میکشد که بهعلت
نفس وجودی
شيدايی در مقابل تصاوير و رويداهايی که نشاندهندی ِ
»سلب« بودند]!؟[ ،بهديوانگی روی آوردند و دست بهخودکشی
اجتماعی زدند .اين دو نقلقول از »جنبش سلبی و اثباتی« را با هم
بخوانيم تا نقد و بررسی نکاتی که دربارهی مضمون اين مقوله
مینويسم ،بربستری عينی جاری باشد و ممکنتر شود:
ــ »جنبش مذهبى يک جنبش اثباتى است .ميداند چه خاکى بر
سر جامعه بريزد ،کتاب "حکومت اسﻼمى" خمينى معلوم است
نوشته شده است .ابوالحسن بنىصدر گفته بود چکار ميخواهد
بکند ...جنبش اثباتى اسﻼمى ،جناح ارتجاعى اپوزيسيون ملى-
اسﻼمى ايران ،مرتجعترين بخش آن که حرفش را زده بود ،بنيانهاى
حکومتش را هم نوشته بود که تحت آن ماليات به سهم امام تبديل
ميشود و زن حق رأى ندارد و همه آن توضيح المسائل به مبناى
زندگى مردم تبديل ميشود ...اين جنبش چون رهبر مبارزه سلبى
توده مردم شد ،به پيروزى رسيد ،اگر حرف اثباتيش را ميگفت
مردم همان روز اول يک اردنگى به آن ميزدند .به همين خاطر
ميگفتند امام پيانو ميزند ،همسرش اوپرا ميخواند و ابوالحسن
بنىصدر خودش به تنهائى يک مدل جديد "فايترپلين" اختراع کرده
است .ميگفتند همه فﻼسفه جهان را شکست داده است اينقدر اينها
پيشرو هستند ديديمشان ديگر ...مردم قبول کردند ،باورشان کردند،
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مردم قبول کردند که اينها مرتجع نيستند .مردم قبول کردند که اينها
اجازه ميدهند حرف بزنند«.
ــ » ...مهم نبود اثباتا چه ميگويد ،دقيقا مردم حاضر شدند
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
خراب ميشود .هيچ روشنفکرى ،هيچ کارمندى و هيچ معلمى فکر
نميکرد که اﻻن اينها ميآيند ،جامعه آزاد ميشود و همگى يکى يک
عمامه روى سرمان ميگذاريم و ميرويم در پارک شهر قدم ميزنيم!!
فکر ميکردند که اينها بيايند اولين کارى که ميکنند حجاب را
اجبارى ميکنند .من خودم در تظاهرات تاسوعا که حميد به آن اشاره
داشت ،با يک خانم استاد دانشگاه که شعار ميداد زنده باد جمهورى
اسﻼمى ،بحثم شد و به او گفتم آخر اينها اگر بيايند فردا حجاب سرت
ميکنند ،گفت اﻻن شاه بايد برود«.
■ بهاحتمال نزديک بهيقين میتوان گفت که بيش از  90درصد
سياسيون اپوزيسيون فیالحال موجود نيز »کتاب "حکومت
ِ
اسﻼمى" خمينى« را حتی تورق هم نکردهاند .برهمين سياق،
میتوان با يقين کامل گفت که بيش از  90درصد فعالين سياسی
سالهای  56و  57حتی از وجود چنين کتابی هم اطﻼع نداشتند.
بههرروی ،اين عبارتها که »هيچ زن ايرانى شک نداشت که اگر
اين آدم بيايد وضعش خراب ميشود .هيچ روشنفکرى ،هيچ کارمندى
و هيچ معلمى فکر نميکرد که اﻻن اينها ميآيند ،جامعه آزاد ميشود
و ]مردم ،علیرغم عصيان فراطبقاتیشان[ فکر ميکردند که اينها
بيايند اولين کارى که ميکنند حجاب را اجبارى ميکنند« ،صددرصد
جعلی و دروغ است .اگر چنين نباشد ،و اين حرفها دربارهی مردم
در سال  57درست باشد ،تنها استنتاج معقول و علمی اين استکه

139

نتيجه بگيريم :اگر »جنبش سلبی« اوج شيدايی و حتی ديوانگی
تودهی عظيمی از آحاد يک جامعه نباشد ،ناگزير جنبشی است که
براساس پيشزمينههای تاريخیـاجتماعیـطبقاتیاش بهشدت و با
دقت مديريت شده است!
اما مديريتی اينچنين گسترده و ژرف از عهدهی کدام نيروی
مادی و واقعی برمیآيد؟ پاسخ ساده و روشن است :رابطهی
ارگانيک بورژوازی جهانی بهواسطهی ارتباط نهادهای سياسی و
اطﻼعاتیـپليسی کشورهای مختلف )و ازجمله ايران( با يکديگر،
با هدف کنترل کنشها و جنبشهای اجتماعیـطبقاتی!
عﻼوهبر اشاراتی که کمی باﻻتر نسبت بهچگونگی تبديل شدن
سمبل نه به رژيم سلطنت« داشتم ،بايد مختصر و مفيد
»خمينی« به» َ
اين نکته را هم اضافه کنم که جنبش سال ) 57با درنظر گرفتن
پسزمينههای تاريخیـاجتماعیـمبارزاتیاش( دارای اين ويژگی
اصﻼحاتی
بود که بهطور خودجوش میتوانست طرحهای سياسیـ
ِ
از باﻻ و بهاصطﻼح امپرياليستی را کنار بزند و ُمهر خود را بر
رويدادهای مبارزاتی و اجتماعی بکوبد .اين پسراندن و سلب ،که
ماندن شخص خودش برمسند
از حماقتهای شاه در اصرار به
ِ
تداوم گستردهتر و با
سلطنت نيز بهره میبرد ،تثبيت و درعينحال
ِ
ضربآهنگ عميقتر جنبش را بهدنبال داشت .اما گسترش و تعمق
جنبش ،که بهواسطهی تکرار چند مرحلهای سلب و فرارفتهای
خودبهخودی و بدون رهبری واقع شده بود ،و عقبنشينیهای
مورچهگونه و احمقانهی شاه هم تشديدش میکرد ،سرانجام )از يک
طرف( چنان وحشتی برای بورژوازی ايرانی و جهانی ايجاد کرد
که رفتن شاه و سلطنت بهتنها راه توقف جنبش و ابقای نظام
عدم وجو ِد
سرمايهداری تبديل شد ،و )از طرف ديگر( جنبش بهدليل ِ
رهبری انقﻼبی و ويژگی خودبهخودیاش ،با آرمانی کردن »مرگ
ِ
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برشاه« ،فرصتی برای سازماندهی نهادهايی نيافت که پس از
گزين دستگاه
آلترناتيو جای
سرنگونی شاه موقتا ً بتوانند بهعنوان
ْ
ِ
سلطنت شوند و مديريت جامعه را دراختيار بگيرند .بدينسان ،اين
بورژوازی جهانی بهسرکردگی آمريکا بود که بهواسطهی
امکانات ،شبکهی ارتباطات گسترده و مديای عظيم و اثرگذاری که
در اختيار داشت ،توانست ضمن جلب رضايت بخش وسيعی از
کادرهای اجرايی دستگاه بوروکراسی شاه )اعم از نظامی و اداری
و پليسی( و همچنين بدنهی بورژوازی ،خمينی را راهاندازی کند،
شبکهی بسيار گسترده و پُرتحرکت برآمده از مساجد و تکايا و
حوزههای علميه را تحت مديريت خود قرار دهد و خمينی را »توى
درپس تبليغاتی که
بوق« کرده و »روى آنتنهاى جهان« بفرستد؛ و
ِ
سمبل نه
يکی از نمونههايش را کمی باﻻتر نقل کردم ،او را هم به» َ
به رژيم سلطنت« تبديل کند ،و هم بهآلترناتيوی که میگفت هم »آب
و برق ]و[ اتوبوس را مجانی« میکند و هم »دنيا« و »آخرت« را
باهم »آباد« میسازد!؟
■ اين حرف صددرصد دروغ استکه »مردم« در سال 57
»ميگفتند امام پيانو ميزند ،همسرش اوپرا ميخواند و ابوالحسن
بنىصدر خودش به تنهائى يک مدل جديد "فايترپلين" اختراع کرده
است«؛ ويا اينکه »ميگفتند همه فﻼسفه جهان را شکست داده
است« .نه فقط در سال  ،57بلکه امروز هم درصد بسيار باﻻيی از
تودههای مردم تصوری از اهميت يا بیاهميتی اپرا خواندن )منهای
اينکه خوانندهاش چه کسی باشد( ندارند؛ و کلمهی »"فايترپلين"«
نيز يکی از واژههای رايج در زبان فارسی نيست .مجعولتر و
گيجکنندهتر از اين جعليات ،رابطهی فﻼسفه باهم است! مگر رابطه
ويا تقابل فﻼسفه باهم مثل تقابل بوکسورها در مسابقهی بوکس
استکه يکديگر را »شکست« بدهند و مردم از شکست »فﻼسفهی
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جهان« حرف بزنند؟ همهی اين انتسابها بهمردم ،نه تنها جعلی و
دروغين است ،بلکه با آميختهای از پريشانحالی ،قصد مغلطه و
فريب نيز دارد .اين بيانات میخواهد بههرصورت ممکن
بهمخاطبين خود ثابت کند که باﻻخره مردم ،علیرغم اينکه
»ميدانستند و معلوم بود که چه تعفنى زير آن عمامه« پنهان است،
»به خودشان دروغ« گفتند و »قبول کردند که اينها مرتجع نيستند«!
کاری مفهوم جنبش »سلبی«
سادهترين نتيجهای که از مغلطه
ِ
نزد منصور حکمت میتوان گرفت اين است که :علیرغم هر
کموکيفی که داشته باشيم ،با استفاده از ترفن ِد »نه« بهجمهوری
اسﻼمی میتوان بهکسب قدرت سياسی نائل آمد و کاری کرد
کارستان!؟ اما در اينجا سؤالی پيش میآيد :علت اين مغلطهکاری
فريبآميز چيست و زمينهی واقعی آن را درکجا بايد جستجو کرد؟
برای پاسخ بهاين سؤال و پيدا کردن جواب آن بايد بهوقايع
آوريل ) 1999يعنی :چيزی حدود يک سال و نيم قبل از طرح
مقولهی »جنبش سلبی و اثباتی«( مراجعه کرد که رقمی حدود 200
نفر از کادرها و اعضای حزب منصور حکمت ،طی کنشی
بهاصطﻼح عصيانی و اما فردی )نه انتقادیـانشعابی( ،از اين حزب
خارج شدند و پس از تﻼش شکست خوردهای برای ايجاد يک حزب
ت کارگری راستين]!؟[ در قالب چند گروه و افراد منفر ِد
کمونيس ِ
بسيار ،بهورقی از دفتر بیانتها و ازهم دريدهی اپوزيسيون چپ
ايران تبديل شدند .بهبيان روشنتر :منصور حکمت با الغای آشکار
و ضمنی اين مسئله که جمهوری اسﻼمی در حال سقوط است و
میتوان آن را سرنگون کرد ،چنين فضاسازی میکند که تنها
جريانی که میتواند و بايد جمهوری اسﻼمی را سرنگون کند و جای
آن را در مسند قدرت سياسی بگيرد ،حزب کمونيست کارگری
است!
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شايد اين نظر که »اين دوره يکى دو ساله در رابطه حزب
کمونيست کارگرى با قدرت سياسى تعيين کننده است« ،نشانی از
پريشحالی باشد و چنانچه گذر زمان نيز ثابت کرد ،توهم محض
هم بود؛ اما پريشانحالی و توهم بهخودی خود علت وجودی خودرا
توضيح نمیدهند .پس ،بايد کمی بيشتر تأمل کرد تا شايد بهنتيجهی
قابل قبولی برسيم.
عدهی نسبتا ً کثيری را درنظر بگيريم که پس از يک مبارزهی
عشيرتی برحق )اما شکست خورده و گريزان از
عمدتا ً منطقهایـ
ِ
اسم خودرا حزب
ايران( ،با تکيه
ْ
صرف بهادعا و افادهی سياسیِ ،
کمونيست کارگری گذاشتهاند و پس از يک دوره افزايش کمی نسبتا ً
قابل توجه ،بهطور ناگهانی حدود نيمی از کادرها و اعضاْ جمع
آنها را بهطور عصيانی و حتی بهشکل پرخاشگرانه ترک میکنند.
رهبر ،بنيانگذار و تنها نظريهپرداز اين حزبْ پس از حملههای
اوليه )که در واقع برخوردی دفاعی برای جلوگيری از فروپاشی
بيشتر و بقا بود( ،با نگاهی بهجنبوجوش سياسی خردهبورژوازی
تازه بهدوران رسيده در انتخابات دوم خرداد ) 1376که ضمنا ً يکی
از عوامل عصيان کادرها و اعضای »شورشی« نيز بود( بهاين
نتيجهی احساسیـمنطقی میرسد که بقای حزب عزيزتر از جانش
در گرو افزايش کمی نيروست ،و اين امر نيز بدون ايجاد هيجان
سياسی غيرممکن است .مقولهی »جنبش سلبی و اثباتی« حاصل
شور دستيابی
چنين احساس و منطقی استکه عﻼوهبر ايجاد
ِ
بهقدرت سياسی ،درعينحال رهبری زير سؤال رفته را نيز يکبار
ديگر بهتثبيت میکشاند.
گرچه نابهکاری طبيعت و مرگ زودهنگام منصور حکمت
بررسی ميزان شگرد يا توهم در اين زمينه را ازبين برد؛
امکان
ِ
اما منهای بررسی ميزان يا سلطهی هريک از اين دو عامل )يعنی:
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شگرد و توهم( ،خو ِد مقولهی »جنبش سلبی و اثباتی« نشاندهندهی
آميزهای از شگرد و توهم است .نقلقولهای زير در مقايسه با آنچه
واقع گرديد ،دال بردرستی اين ادعاست:
ــ »اين دوره يکى دو ساله در رابطه حزب کمونيست کارگرى
با قدرت سياسى تعيين کننده است«.
ــ » ...همه شعارها سلبى است ،چرا مردم اثباتا شعار نميدهند،
به جاى مرگ بر جمهورى اسﻼمى بگوئيم چه نظامى را جايگزين
س ّم است تأکيد ميکنم
جمهورى اسﻼمى ميکنيم .اين کار و اين روش َ
س ّم است! اگر ميخواهيد مردم از شما فاصله بگيرند برويد به جاى
َ
مرگ بر جمهورى اسﻼمى بگوئيد چه ميخواهيد به جاى جمهورى
اسﻼمى بگذاريد .روز انقﻼب ،روز قيام ،روز شلوغى بايد بگوئيد
مرگ بر جمهورى اسﻼمى .بگوئيد "نه" به اين آخوند ،و "نه" به
آن آخوند .«...،اينکه مردم بين سالهای  1379-1381توان و
گرايشی برای شعار »مرگ بر جمهورى اسﻼمى« داشتند مطلقا ً
بودن خود ،اين واقعيت را نيز نشان
دروغ است ،و در مطلقا ً دروغ
ِ
میدهد که شنوندگان منصور حکمت هيچگونه ارتباط و اطﻼعی از
پتانسيل مبارزهی سياسی و طبقاتی در ايران نداشتند .اگر چنين
نبود ،اعتراض يا سؤال و توضيحی درجهت تعديل اين حکم صرفا ً
برانگيزاننده و کذب مطرح میشد.
ــ »به نظرم اﻻن سلطنت طلبان جنبش سلبى را نمايندگى
نميکنند .مشکل جناح راست طرفدار آمريکا و غرب اين است که
شهامت اين را ندارند که بايستند و بگويند جمهورى اسﻼمى را
نميخواهيم ،خاتمى هم نه .داريوش همايون و اعوان و انصارش به
خاتمى ميگويند آرى .به همين خاطر به ما ميبازند« .اين عبارت
بهتنهايی نشان میدهد که برای منصور حکمت مسئلهای بهنام
انقﻼب سوسياليستی در ميان نيست ،و آنچه تحت عنوان سوسياليسم
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ی موضوع گفتگو و اشاره قرار میگيرد ،صرفا ً
و کمونيسم کارگر ْ
کسب قدرت سياسی است که بههرصورت نمیتواند بورژوايی
نباشد.
ــ »اين خصلت سلبى جنبش ما است که اجازه ميدهد تودهها
بيايند جلو .تودهها همهشان با هم سوسياليست نميشوند ،با شعارهاى
اثباتى بقالها سوسياليست نميشوند ،با شعارهاى اثباتى ما کارمندها
سوسياليست نميشوند ،با شعارهاى اثباتى ما مهندسها سوسياليست
نميشوند به احتمال قوى بيشتر کارگران سوسياليست نميشوند« .اگر
از منصور حکمت سؤال کنيم چه چيزی به»جنبش« شما »خصلت
سلبی« میبخشد؟ او بدون وقفه جواب میدهد"» :برابرى مطلق زن
و مرد ،بدون هيچ ارفاقى" ...،هيچ تبعيضى را قبول نميکنم! هيچ
اسﻼمى را قبول نميکنم! هيچ حجابى را قبول نميکنم و هيچ فقرى
را قبول نميکنم!« .نيازی بهتوضيح نيست که طرح اينگونه شعارها
در کشورهای اروپای غربی و آمريکای شمالی بههنگام انتخابات
امر رايجی است؛ و هرگز هم گامی درجهت تحقق آنها برداشته
نمیشود .دانسته استکه ضامن تحقق چنين شعارهايی حضور
فعال ،سازمانيافتهی و مؤثر تودههای کارگر و زحمتکش در امر
مبارزهی طبقاتی است که منصور حکمت کار انقﻼبی در اين راستا
را دور باطل میداند .از ديگرسو ،وقتی »بقالها«» ،کارمندها«،
»مهندسها« و »کارگران« در يک مجموعه گنجانده میشوند ،آن
مجموعه بهناگزير فاقد بار طبقاتی است؛ و صرفا ً جنبهی اجرايی و
ضدحکومتی دارد .صرفنظر از انگيزهی کسی که چنين ديدگاه و
شيوهای را مطرح میکند ،اما اين نوع نگاه بهمبارزهی طبقاتی،
ضمن بورژوايی بودن ـخواسته يا ناخواستهـ رژيمچنجی است.
ــ »من به جاى شعارهاى اثباتى و تحليلهاى اثباتى و اندازهگيرى
و بودجهبندى سوسياليسم ،رهبران متعدد و سرشناس را پيشنهاد
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ميکنم .به جاى شعارهاى چه بايد بکنيم ،نيروى نظامى قوى را
پيشنهاد ميکنم ،به جاى خيلى کارهاى ديگر راديوى قوى و چند
ساعته را پيشنهاد ميکنم .تلويزيون را پيشنهاد ميکنم .شهرت هر چه
بيشتر حزب را پيشنهاد ميکنم .بگذاريد مردم مقايسه کنند .مردم
مقايسه کنند اينها ميتوانند حکومت کنند« .از آنجاکه اغلب قريب
بهمطلق اعضا ،کادرها و هواداران ديروز و امروز و )چهبسا(
فردای اينگونه جريانهای سياسی تفنگ بهدست نخواهند گرفت و
برای مبارزهی نظامی بهايران نخواهند رفت؛ ازاينرو ،از ايجاد
يک »نيروى نظامى قوى« بهمثابهی يک بلوف برانگيزاننده و
تهييجکننده میگذريم تا برسيم بهحرف اصلی منصور حکمت:
»رهبران متعدد و سرشناس«» ،راديوى قوى و چند ساعته«،
»تلويزيون« و »شهرت هر چه بيشتر حزب«!! صرفنظر از
مشکل تأمين هزينهی اينگونه »پيشنهاد«ها که همواره رازآميز
خواهد ماند و بهکمک همحزبیها حواله میشوند؛ اما هيچيک از
اين »پيشنهاد«ها نشاندهندهی حرکت ويا تدارک در راستای
انقﻼب سوسياليستی و سوسياليسم نيست ،که ﻻزمهی آن کار انقﻼبی
درجهت سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی تودههای مردم است ،نه
الزاما ً »رهبران متعدد و سرشناس«!؟
ــ »مردم به راديو ]حزب[ زنگ ميزنند و ...به ما ميگويند
راست ميگوئيد نصف مردم طرفدار شما هستند«!!!
ــ »بخاطر همين است مردم ميگويند اين راديو انترناسيونال
عالى حرف ميزند .به قائم مقامى ميگويند اين چه بساطى است راه
انداختهايد؟ اگر يک راديو پرو-خاتمى ميخواستيد داشته باشيد ،بود.
روزنامه پرو-خاتمى که هست ،شما لطفا از سرنگونى حرف
بزنيد«!!!
ــ » ..من ميگويم جهتگيرى ...اثباتى و حرکت کردن ]اثباتی[

146

در دورهاى که جامعه دارد حرکت سلبى را تجربه ميکند ،به قيمت
حاشيه نشين شدن جنبش کمونيستى تمام ميشود«.
ــ »من چه جورى کسى را با سوسياليسم مجاب کنم ،منفعتش
اقتضا نميکند! حاﻻ اگر امروز هم گفت آرى ،فردا ميزند زيرش،
ولى با موج "نه" گفتن به جمهورى اسﻼمى ميخواهد بيايد« .نتيجه
اينکه اگر فردا زد »زيرش« و گفت »"نه"« ،بهتقليد از جمهوری
اسﻼمی ،کنار ديوار گذاشته میشود و بدون محاکمه بهدار آويحته
میشود!؟

*****
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آموزش از خمينی ،طالبان و فرانکو
در تصويرجعلی از انقﻼب اکتبر
منصور حکمت در توضيح و تبيين »جنبش سلبی و اثباتی«
مینويسد ...» :به نظر من اشتباه است اگر حزب کمونيست کارگرى
]که بهزعم او يگانه همآورد جمهوری اسﻼمی است!![ در شرايط
فعلى و درست در اين بزنگاه ]يعنی :وضعيتی که سرنگونی
جمهوری اسﻼم قريبالوقوع است[] ،بهجای[ "جمهورى اسﻼمى
نه"! ،تبعيض نه! ،اسﻼم نه! ،حجاب نه! ،بيايد بگويد که ما ميآئيم
و  ٣٧ساعت کار را برقرار ميکنيم« ،و کﻼً شعار بهاصطﻼح اثباتی
بدهد .او در ادامه میگويد ...» :يکى در اينترنت سؤال کرده بود
شما عدد بدهيد و بگوئيد خرج حکومت شما چقدر است؟ عدد
نميدهم! مگر خمينى به شما عدد داده بود؟ مگر فرانکو در اسپانيا
به کسى عدد داده بود؟ اين شيخهاى طالبان عدد داده بودند؟ آمدند و
زدند و گرفتند و بعد گفتند ميخواهند چکار کنند .اينقدر َمعرفه بودند
که مردم نگويند اينها از آسمان آمدهاند .حتى اﻻن از آسمان ميآيند و
مدعى رهبرى ميشوند«]همهی تأکيدها در سراسر اين نوشته از من
است[.
منهای اينکه طرح مسئلهی » 37ساعت کار« و اين سؤال که
»بگوئيد خرج حکومت شما چقدر است؟« از اساس کاريکاتوريک،
شامورتیبازانه و فريبنده است؛ اما مسئلهی بسيار جدی و قابل
بررسی اين استکه چگونه میتوان از »فرانکو«» ،شيخهاى
طالبان« و »خمينی« در راستای انقﻼب سوسياليستی آموخت؟ شايد
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يکی از منصوريون بگويد که جناب حکمت بهانقﻼب اکتبر هم
اشاره کرده و از آن هم درس گرفته است! گرچه چند سطر پايينتر
نشان خواهم داد که تصوير حکمت از انقﻼب اکتبر و رهبری
بلشويکها جعلی است؛ اما آنچه شگفتانگيز و حتی جادويی
مینمايد ،آموزش در امر انقﻼب سوسياليستی از »فرانکو«،
»شيخهاى طالبان«» ،خمينی« و در عينحال از رويدادهای اکتبر
بهرهبری بلشويکهاست!؟
کمی باﻻتر ،مختصر و مفيد دربارهی چرايی و چگونگی
بهقدرت رسيدن خمينی نوشتم و ثابت کردم که بحث بهاصطﻼح
جنبش سلبی در مورد خمينی از اساس ياوهای بيش نيست .در اينجا
نيز چند جملهای در مورد فرانکو و طلبان مینويسم تا اشاراتی هم
بهجنبهی بهاصطﻼح سلبی انقﻼب اکتبر داشته باشيم و نتيجه بگيريم
که آموزش از طالبان و فرانکو و خمينی ،اوﻻًـ نشانهی بعضی
همسويیها در شکل کسب قدرت سياسی است ،و دوما ًـ جنبهی عملی
آموزش نظری تنها درصورتی جز آنچه طالبان و
و پيامد اين
ِ
فرانکو و خمينی کردند ،میتواند باشد که نيروهای ماروای مادی
و ناشناخته بهنفع تودههای مردم دخالتگری کنند!؟
ارتش
فرانکو با کمک ژنرالها و افسران عالیرتبه و ميانی
ِ
بهلحاظ ايدئولوژيک ناهمگون اسپانيا دست بهکودتا زد ،و منهای
زدوبندهای پشت پردهی استالين که ارسال اسلحه و آذوقه برای
آنارشيستها را قطع کرد ،و همچنين تشکيل کميتهای از سوی
جامعهی ملل برای ايجاد ممانعت از ورود انترناسيوناليستها
نظامی آلمان هيتلری
بهاسپانيا؛ درعينحال بدون کمک همهجانبهی
ِ
و ايتاليای تحت سلطهی موسولينی نيز نمیتوانست در مقابل
آمار کمکهای آلمان و ايتاليا
نيروهای انقﻼبی دوام بياورد.
ِ
بهفرانکو در اين زمينه بسيار گوياست :فرانکو بﻼفاصله پس از

149

کودتا و فراخواندن نيروهای وفادار بهخود از آفريقا ،از هيتلر و
موسولينی درخواست کمک کرد .ارتش آلمان لژيون کوندورا
 Legion Codorرا در همان سال  1936تشکيل داد .بدينترتيب،
 35هزار نفر روانهی جنگ شدند و  92هواپيما در اختيار نيروهای
فرانکو قرار گرفت که خودرا ملیگرا میناميدند .موسولينی نيروی
زمينی بيشتری در اختيار فرانکو قرار داد .کمکهای او  12فروند
هواپيمای بمبافکن 27 ،فروند هواپيمای شکاری ،و  75هزار
سرباز و افسر و مانند آن بود .نکتهی جالب اين استکه بهغير از
آلمان و ايتاليا ،پرتقال هم بهجز ارسال  12هزار نيرو ،بهلحاظ
سازوبرگ نيز نهايت تﻼش خودرا بهکار برد تا فرانکو و همهی
ْ
ضدکمونيست »شعار سلبی«]!!![ خودرا
ديگر نيروهای مرتجع و
کرسی ذهن آقای منصور حکمت بنشانند .حاصل اين تجربهی
به
ِ
»سلبی«  400تا  500هزار کشته بود.
بهمنظور جلوگيری از طوﻻنیتر شدن اين نوشته ،در مورد
طالبان اشارهوار بايد بگويم که :مناسبات اجتماعیـاقتصادی اين
ت جنايتکار عمدتا ً عشيرتی است؛ بهشدت از سوی ارتش و
جماع ِ
استخبارات پاکستان که زيرنظر سازمانهای پليسی
اروپايیـآمريکايی عمل میکند ،حمايت میشوند؛ و بهلحاظ مالی و
ايدئولوژيک نيز از کمکهای عربستان و شيخنشينها بینصيب
نبودهاند.
*****
مقولهی »جنش سلبی و اثباتی« بهمثابهی ترفندی برای بريدن
يسم پُرافادهای که برای فرود آمدن در ديگ درهم
از پوستهی مارکس ِ
پ پس از قيام بهمن »ابداع« شده بود ،عﻼوهبر آموزش از
ِ
جوش چ ِ
خمينی و طلبان و فرانکو ،از تصوير مجعو ِل انقﻼب اکتبر و
بلشويکها نيز میآموزد تا اگر دستش بهقدرت سياسی نمیرسد،
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خودرا از تخيل در اين مورد محروم نکرده باشد .در همين رابطه
است که منصور حکمت دربارهی انقﻼب اکتبر و بلشويکها
مینويسد» :به نظر من بلشويکها هيچ چيز اثباتى نگفتند جز اينکه
جنگ را ختم ميکنند .مردم جنگ را نميخواستند ،بلشويکها گفتند آن
را ختم ميکنيم .مردم گفتند تزار هم نميخواهيم ،تازه او از قبل رفته
بود .مردم ميخواستند جنگ را ختم کنند ،گفتند يک نيروى ضد
جنگ در جامعه هست و آنهم اينها ،بلشويکها ،هستند« .دربارهی
اين نقلقول بايد گفتکه:
اوﻻًـ بلشويکها نه بهواسطهی قو ِل پايان دادن بهجنگ يا
برچيدن بساط تزار و تزاريسم )که کارگران ،سربازان و دهقانان
بساطش را قبﻼً جمع کرده بودند( ،بلکه بهواسطهی ارتباط با
شوراها بهطورکلی )و بهويژه ارتباط ارگانيک با شوراهای
کارگری( و همچنين شعار »همهی قدرت بهشوراها« ،انقﻼب اکتبر
را طی پروسهای چند ماهه با بار سوسياليستی تدارک ديدند و تحقق
بخشيدند .لنين اين شعار اثباتی را )که مثل هرسخن و شعار اثباتی
ی درعينحال ،سلبی هم هست( در شامگاه  16آوريل ،در
ديگر ْ
ايستگاه راهآهن فنﻼند ،در حضور دوستان و نزديکان خود مطرح
کرد ،و فردای همان روز نيز در همآيش شوراهای پتروگراد دوباره
مطرح ساخت ،و در  20آوريل هم تحت عنوان »دربارهی وظايف
پرولتاريا در انقﻼب کنونی« در روزنامه پراودا بهچاپ رسيد .اين
سخنرانی مکتوبْ بعدها به»تزهای آوريل« معروف شد.
دوماـ رسميت يافتن سرنگونی تزار )که توسط قيام تودهای در
ً
فوريه  1917انجام شده بود( ،نه توسط بلشويکها ،بلکه توسط
حکومت موقت)که منشويکها درآن نفوذ زيادی داشتند( ،انجام شد.
سوما ًـ فاصلهی  6ماههی تدارک انقﻼب اکتبر ،بهغير از
سازماندهی طبقاتی و انقﻼبی براساس شعار »همهی قدرت
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سلبی ديگر )يعنی:
بهشوراها« ،عمدتا ً حول محور دو
ِ
شعار اثباتیـ ِ
»بهجنگ خاتمه دهيد« و »تمام زمينها برای دهقانان«( انجام
گرفت.
چهارما ًـ هرجوانی که اندکی مطالعه و فکر کرده باشد و نخواهد
معنی
دست بهسفسطه بزند ،بهسادگی میتواند بفهمد که سلب )به
ِ
»نفی«( ،در واقعيت مادی هستی ـدرعينحالـ ايجابی )بهمعنی
تثبيتی ،الزامی ،ضروری و وجوبی( است .در واقعيت هستی ،نفی
ت پديده يا
ب هرپديده و نسبتی ـدرعينحالـ با ايجاب و تثبي ِ
و سل ِ
های نفیکنندهی همان
نسبت ديگری در همان راستا و براساس بنيان ِ
نسبت و پديده همراه است .برای مثال ،سرنگونی يک دولت
استقرار ايجابی يک دستگاه سياسی
مفروض بﻼفاصله بهمعنی
ْ
ِ
ديگری )اعم از انقﻼبی يا ارتجاعی( برای حاکميت و مديريت کﻼن
اجتماعی از زاويه منافع طبقهای خاص است .مثال ديگر اينکه:
سلب و نفی مناسبات فئودالی درعينحال بهمعنی ايجاب و اثبات
نفی
مناسبات ديگری است که بهطور معمول بورژوايی است؛ ويا ِ
انقﻼبی مناسبات بورژوايی تنها درصورتی ممکن استکه با
مناسباتی جایگزين شود که بهطور ارادهمندانهای جهتگيری
ب بدون اثبات ،درست مثل
سوسياليستی داشته باشد .بههرروی ،سل ِ
ت بدون سلب ،سخنی ياوه و سراسر چرند است؛ و قصد صراحتا ً
اثبا ِ
بيان نشدهی منصور حکمت از اين مقولهسازی مکانيکیـايدهآليستی
)علیرغم اينکه فرافکنانه میگويد» :بقول معروف در خيلى موارد
در سلب ،اثباتى نهفته است«( ،اين استکه بگويد قدرت سياسی
همهچيز است و همهی ديگر چيزها )وازجمله زندگی و ارادهمندی
تودههای کارگر و زحمتکش( تنها در خدمت قدرت سياسی چيزی
بهحساب میآيند و دارای ارزش خواهند بود.
همهی آن افــرادی کــه احساس پيامبری دارنــد و در عمل مثل
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خمينی و طالبان و فرانکو بهديکتاتور و مستبد تبديل میشوند،
تصورشان از قدرت سياسی همين تصوری استکه منصور حکمت
بهصراحت بيانش نمیکند .چرا؟ برای اينکه تنها با احساس پيامبری
است که میتوان از »سلبی« سخن گفت که درعينحال »ايجابی«
نباشد؛ و آن کسی که دست بهچنين »ابداعاتی« میزند ،چارهای جز
اين ندارد که دندان مخالفان نظریاش را بشکند و با مخالفان
عملیاش هم همان کاری را بکند که همهی آن کسانی کردهاند که
بهتوهم پيامبری گرفتار آمده و میآيند.
منصور حکمت در ادامهی تصويرپردازیاش از جنبهی
بهاصطﻼح سلبی انقﻼب اکتبر میگويد» :بر خﻼف تصور
دمکراتها ،بلشويکها در روسيه مردم را قانع نکردند ،يک عدهشان
رفتند و حکومت را گرفتند و اعﻼم کردند حاﻻ حکومت در دست
ماست ،چه مىگوئيد؟ باﻻخره مىآئيد پشت اين قضيه که جنگ را
ختم کنيم و نان را تقسيم کنيم يا خير؟ تصميمت را بگير ،برو
تصميمت را بگير .مطمئنا اگر مردم مىگفتند نه ،نمىخواهيم با شما
بيائيم ،شخصا فکر ميکنم که بلشويکها حکومت را تحويل ميدادند«.
تعارف همان حرفی استکه لشک کوﻻکوفسکی
اين حرف با کمی
ْ
در کتاب  3جلدی »جريانهای اصلی در مارکسيسم« )ترجمهی
عباس ميﻼنی( دربارهی بلشويکها میگويد .تفاوت تنها در اين
استکه منصور حکمت همينطوری )يعنی :ديمی( میگويد که
»مطمئنا اگر مردم مىگفتند نه ،نمىخواهيم با شما بيائيم ،شخصا
فکر ميکنم که بلشويکها حکومت را تحويل ميدادند« .آنچه در
اينجا بايد دربارهی »مردم« بگويم ،اين است که بيشترين استفاده
از اين کلمه را بورژواها میکنند تا آن بخشهايی از جمعيت را که
بهلحاظ کيفیـطبقاتی میتوانند در راستای ضرورتهای
اجتماعیـتاريخی سازمان بيابند و حرکت کنند ،در مقابل آن
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بخشهايی از جمعيت قرار دهند که درعمل عامل تثبيت وضعيت
موجودند.
بيش از  80درصد جمعيت روسيه آن روزگار دهقان و موژيک
بودند ،و اگر بلشويکها قصد میکردند که اين جمعيت را تحت
عنوان »مردم« بهپذيرش آن انقﻼبی »قانع« کنند که دارای افقهای
سوسياليستی نيز بود ،دست بهيک حماقت بزرگ تاريخی زده بودند
که تاوان آن دهها ميليون قربانی و چهبسا سيطرهی ارتجاع فئودالی
و نيمه فئودالی برای چندين دهه برتمامی اروپا بود .نه! هيچ انقﻼب ْی
با »قانع« کردن آن جمعيتی که بهواسطهی مناسبات
توليدیـاجتماعیشان در مقابل ضرورتهای اجتماعی و انقﻼبی
میايستند ،بهسرانجام نخواهد رسيد؛ و بلشويکها نيز )بسيار فراتر
از »قانع« کردن »مردم« در شکل تودهگلهگیاش( ،با کمک
شوراهای کارگری در پتروگراد و مسکو قيام انقﻼبی اکتبر را
سازمان دادند و توانستند جنگ داخلی را در عسرت و فقر و قحطی
که در واقع جنگی برعليه ارتجاع جهانی بود ،بهپيروزی برسانند.
بدينترتيب است که میتوان نتيجه گرفت که تصويرپردازی
منصور حکمت از انقﻼب اکتبر )آگاهانه يا غيرآگاهانه( واقعی
نيست.

*****
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پارهای حقايق از ﻻبﻼی
بغرنجگويیهای توهمیـعمدی
همانطور که کمی باﻻتر هم اشاراتی بهشأن نزول مقولهی
ث مغلطهگونه
»جنبش سلبی و اثباتی« داشتم ،قصد از طرح اين بح ِ
و بغرنج ]با پيچيدگی مفهوم اشتباه نشود[ که بغرنجیاش ـعﻼوهبر
توهم و گيجسریـ عمدی هم بهنظر میرسد ،ايجاد تهييج و
برانگيختگی در ميان اعضا و کادرهايی بود که باوجود باقیماندن
در حزب کمونيست کارگری و شرکت در لشگرکشی عليه کسانی
که از حضور در حزب استعفا داده بودند ،اما با سؤاﻻت و مسائل
گنگ و بیپاسخی مواجه بودند .منصور حکمت در اين سخنرانی
)بهشيوهی هميشگیاش( با طرح بدون نوشته و مقدمهْ بهوقايع و
نسبتهای ناهمگون بسياری اشاره میکند که دارای خاصههايی
هستند که با نگاه پديدارشناسانه و فراتحقيقات ْی بهامر »سلبی« قابل
تعبيرند.
از آنجاکه منصور حکمت بهطور حسی میداند که »سلب«
درعينحال »ايجاب« است؛ از اينرو ،برای القای موقعيت انقﻼبی
بهشنودگان خود و همچنين القای اين امر خيالانگيز و
تحريککنندهی جاهطلبیهای ريز و درشت خردهبورژوايی ،که
مسؤليت رهبری اين انقﻼب بهعهدهی همين چند ده نفر آدم بیاطﻼع
و خوشخيالی استکه خود را حزب کمونيست کارگری مینامند،
بهکرات بين امر »سلبی« و امر »ايجابی« ديوار میکشد ،نوسان
میکند و باﻻ و پايين میرود تا با گيج کردن شنوندهاش بهاو القا کند
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که ما نمايندهی امر »سلبی« هستيم؛ و »سلب« در جمهوری اسﻼمی
در همهی زمانها سرنگونی و انقﻼب معنی میدهد.
يکی از ويژگیهای منصور حکمت در پردازش نظراتش اين
است که ضمن ديوار کشيدنها و باﻻ و پايينرفتنهای خو ْد بين
نسبتها و پروسهها ،نکات مبهم و دوپهلويی را نيز میگويد که بيان
صريح و بیابهام آنها دردسرساز و مشکلآفرين خواهد بود .در
ادامه بهديوارکشی او در پروسهی سازمانيابی طبقاتی و تبادل
آموزههای کمونيستی اشاراتی خواهم داشت تا با نق ِل دو نکتهی نسبتا ً
مبهم و يک نکتهی کامﻼً مبه ْم دفتر اين بخش از نوشته را ببندم تا
نگاهی بهمقولهی »سناريوی سياه و سفيد« بيندازيم.
منصور حکمت در توضيح هرچه تأثيرگذارتر و
ابداعی »جنبش سلبی و اثباتی« بين »دوره
برانگيزانندهتر مقولهی
ِ
انقﻼبی« با »دوره قبل« و »دوره بع ِد« انقﻼبی ديواری غيرقابل
عبوری میکشد که عبور از ْ
آن تنها از عهدهی حزب کمونيست
کارگری برمیآيد:
»به نظر من دوره انقﻼبى از اساس با دوره قبل و با دوره بعد
خود متفاوت است .دوره انقﻼبى ،دوره انقﻼبى است ،همانطوری
که مانوور با جنگ فرق دارد .چون در مانوور ،براى مثال ،عنصر
ترس وجود ندارد ولى در جنگ وجود دارد .جنگ ،مانوورى نيست
که بطور غيرواقعى انجام ميشود .جنگ يک پديده جديدى است .هر
چقدر شما مانوور داشته باشيد جنگ يک پديده جديد است و
قانونمندى خودش را دارد .در مانوور وقتى ببينند يک تير با ماده
قرمز رنگى شليک شده است و روى پاى افسر رئيس صف پاشيده
است ،همه فرار نميکنند بلکه او را ميبرند مداوا ميکنند .در جنگ
اگر فرمانده تير بخورد همه فرار ميکنند«.
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اين درست استکه مراحل مختلف مبارزهی طبقاتی و ازجمله
»دوره انقﻼبى ...با دوره قبل« يا با »دوره بعد« از انقﻼب تفاوت
دارند ،همچنانکه حرکت و تکامل هرنسبتی ـبهمثابهی پروسهای
واحدـ نشان تفاوت در مراحل مختلف را برپيشانی دارد؛ اما
توصيف اين تفاوتها با استفاده از عبارت »از اساس« و نمايش
اين تفاوت با مقايسه بين »مانوور« نظامی و »جنگ« چيزی جز
ديوار کشيدن بين مراحل مختلف تکامل پروسهی واحد نيست .در
مثالی که منصور حکمت برای بيان »تفاوت« مورد نظر خود بين
»دوره انقﻼبى« و »دوره قبل« از انقﻼب پيش میکشد ،دو عنصر
تعيينکننده وجود دارد :يکی ،وجود »ترس« در دورهی انقﻼبی
است که در دورهی ماقبل انقﻼب »وجود ندارد«؛ و ديگری ،فرار
»همه« بههنگام تير خوردن فرمانده در جنگ است که چنين چيزی
در مانور واقع نمیشود.
اما صرفنظر از مقايسهی مکانيکی و ماورائيتگرايانهی
»جنگ« و »انقﻼب« ،نکتهی قابل توجه در اين مثا ْل تير خوردن
»فرمانده« و »فرار« همگانی است که القا کنندهی »فرمانده«
همهچيز و سربازان هيچچيز است .نه! حتی در جنگها هم هميشه
چنين نبوده است که با تير خودرا »فرمانده« همه »فرار« کنند.
برای مثال ،در جنگ سدان )بين آلمان و فرانسه در سال ،(1870
فرانسه شکست خورد و ناپلئون سوم تسليم نيروهای آلمانی شد؛ و
همين تسليم ،که اشغال پاريس توسط آلمانیها را بههمراه داشت،
بهجرقهای تبديل شد که شعلهی يکی از حماسیترين نبردهای
تودهای )يعنی :کمون پاريس( را شعلهور ساخت .نبردی که
بﻼفاصله همکاری ارتش آلمان و بقايای شکستخوردهی ارتش
فرانسه را در مقابله با کموناردها بهدنبال داشت.
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يکی از فوايد]!؟[ اينگونه ديوار کشيدنها اين استکه
بهديوارکش فرصت میدهد تا ذهن و تصورات خودرا که
بههرصورت بيانکنندهی اميال اوست ،جایگزين واقعيت عينی
کرده و بهديگران نيز القا و تحميل کند .آنچه منصور حکمت
دربارهی تفاوت »دوره انقﻼبى ...با دوره قبل« از انقﻼب نمیتواند
ت کمی و
ويا نمیخواهد ببينند ،اوﻻًـ جهش کيفی برخاسته از تغييرا ِ
ب جامعهای خاص
تدريجی مبارزهی طبقاتی است که در حد مطلو ِ
واقع میشود ،و مشروط بهتدارک سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی
تودههای کارگر و زحمتکش است .و دوما ًـ تدارک سازمانيابی
طبقاتی و کمونيستی تودههای کارگر و زحمتکش همانند قلکی
نيست که کار کمونيستی را ذره ذره در آن پسانداز شود تا بهمقدار
کنش انقﻼبی برسد؛ نه! تدارک سازمانيابی
ﻻزم برای هزينهی ِ
طبقاتی و کمونيستی همان مبارزهی ذاتی کارگران و زحمتکشان
ی تسريع میشود ،بهتر
استکه در ترکيب با دانش مبارزهی طبقات ْ
سازمان میيابد و عميق و گسترهی بيشتری پيدا میکند ،و
طبقاتی آگاهانهتر و دخالتگرانهتر
مهيای عصيان و قيام
درعينحال
ِ
ِ
تودههای کار و زحمت میشود ،و موجبات حضور فعالتر و
گستردهتر تودههای فرودست را در شرايطی فراهمتر میکند که
اصطﻼحا ً موقعيت پساانقﻼبی ناميده میشود.
اما ديدگاه منصور حکمت در نوشتهها و سخنرانیهايش با چنين
پروسهی آگاهانهای که گاه آرام و گاه شتابآلوده جريان میيابد ،و
در اغلب مواقع با زندان و شکنجه و حتی اعدام همراه است ،در
تناقض قرار دارد .او ديوار بين »دوره انقﻼبى« با »دوره بعد« از
انقﻼب را در ذهن خود چنان غيرقابل عبور بنا میکند که در اينجا
هم )مانند ديگر سخنرانیها و نوشتههايش( میگويد» :به نظر من
مردم بعد از اينکه رژيم را ساقط کردند ميروند خانهشان .طبقه
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کارگر ممکن است بخواهد در صحنه بماند و کارهاى ديگرى را
انجام بدهد ،اما به نظر من خصلت عمومى جنبش با سرنگونى تمام
ميشود«!؟
بدينترتيب ،وظيفهی تودههای مردم )اعم از کارگر و
زحمتکش و فرودست( در مقابل آقای منصور حکمت و حزب تابع
او اين استکه بهجمهوری اسﻼمی نه بگويند ،طبق تفسير او
»سلبی« عمل کنند ،کشته شوند و پس از تحقق سلبيت مورد نظر
حزبش رژيم سياسی فعﻼً مستقر
جناب حکمت بهخانه بروند تا او و
ْ
پ(
را عوض کنند و آرزوی  120سالهی سوسيال دمکراسی )يا چ ِ
ايرانی را در بهقدرت رساندن بورژوازی »خوب« )که رؤيايی
برگرفته از سوئد و بهنفع بورژوازی غرب است( متحقق کنند.
گرچه در وضعيت فیالحال موجو ْد اغلب پارهگروههای باقیمانده
از حزب کمونيست کارگری )اعم از موافقين يا مخالفين منصور
حکمت( چيزی بيش از گروههای فشار بهجمهوری اسﻼمی در
چيز
راستای منافع بورژوازی غرب نيستند؛ اما آيا رژيمچنج
ِ
ديگری جز آن استکه منصور حکمت تئوريزه میکند؟
صرفنظر از خاستگاه و پايگاه طبقاتی منصور حکمت و
اعوان و انصار او )که اساسا ً غيرکارگری است( ،و نيز صرفنظر
از ديدگا ِه صرفا ً سياسی و ضدرژيمیاش که در عمل چيزی جز
راهکاری برای عوض کردن رژيم )يعنی :رژيمچنج( نيست؛ اما
بيانات او در مجامع حزبی حاکی از اين استکه هيچيک از شنوگان
ويا خوانندگان نظراتش ،صرفنظر از تجربهی عملی ،نه تنها هيچ
تصوری از تبادل آموزههای انقﻼبی با کارگران و سازمانيابی
کارگر موجود منفردی استکه
طبقاتی ندارند ،بلکه تصورشان از
ْ
کنش اجتماعیاش مشروط بهدستآموز بودن اوست ،و بدون
کسانیکه در مقام آموزگار و رهبر در مقابل او قرار بگيرند و
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دستآموزیاش را عهدهدار شوند ،از هرگونه کنش طبقاتی و
اجتماعی تهی است.
در نقلقولی که ذيﻼً از »حزب و قدرت سياسی« میآورم،
منصور حکمت با ديوار کشيدن بين »دوره انقﻼبى ..با دوره قبل«
از انقﻼب که پويشی کاريکاتوريک ارائه میشود ،تصويری
فوقالعاده سادهلوحانه ،عوامفريبانه و بهشدت زمخت از ضرورت
تدارک سازمانيابی طبقاتی و تبادل آموزههای انقﻼبیـکمونيستی
ارائه میدهد:
»يک نکته ديگر که ظاهرا و گويا از تئورى به ما صادر شده
اين است که پروسه قدرتگيرى سياسى مثل پروسه کاشتن يک
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
طبقه کمونيست ميشوند .قدم به قدم اين قدرت و نفوذ افزايش پيدا
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 انقﻼب را سازمان دهد
و قدرت را بگيرد .اين تئورى چپ و تصور عمومى از کار
کمونيستى است«.
»اما من ميخواهم اينجا يک سئوال کفرآلود ديگر مطرح بکنم:
اگر اين پروسه بيش از  ٢٠سال طول بکشد ،و ما شروع کنيم به
سازماندهى در ميان کارگران مثﻼ کارگرانى که اﻻن  ٢٠و ٢٢
ساله هستند و اينها را سازماندهى کنيم .در اين صورت بعد از ١٠
تا  ١٥سال يک عده از آنها بچهدار ميشوند ،تعدادى مريض ميشوند
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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و از طرف ديگر آنها بازنشسته ميشوند و از کار سياسى کنارهگيرى
ميکنند«.
هم تحليلهای ماترياليستیـديالکتيکی و هم تجارب مبارزاتی
کارگران طی  200سال گذشته نشان میدهد که پيشينهی تاريخی و
اجتماعی مبارزهی طبقاتی )که بعضا ً تحت عنوان سنتهای
مبارزاتی و فکری از آن نام برده میشود( يکی از عوامل
تعيينکنندهی پتانسيل ،ضربآهنگ و شيوهی مبارزاتی در هريک
از کشورها بوده ست] .در اين رابطه بهکتاب »اعتراض نيرویکار
]http://www.refaghat.org/index.php/literature-and-art/books/118-european-
در اروپا«
 [labour-protestمراجعه کنيد[ .بهبيان ديگر ،همچنانکه »در کنار
اهريمنان معاصر ،مجموعهای کامل از شياطين موروثی ،برآمده
از حيات بیتحرک شيوههای منسوخ و کهنهی توليد ،همراه با
سياسی کهن برما فشار میآورند«؛
زنجيرهی مناسبات اجتماعی و
ِ
پيشينههای مبارزاتی )مانند شورشهای دهقانی( و نيز پيشينهی
سازمانيافتگی در امر مبارزهی طبقاتی ويا سابقهی تبادل
انديشههای مترقی و پيشرو )بهمثابهی سنتهای مبارزاتی قابل
بازيافت( تسريعکنندهی سازمانيابی طبقاتی و کمونيستیاند.
بنابراين ،در مقابل اين سؤال سفسطهگرانه که میپرسد »مگر
آموزش سوسياليستى ،کمونيسم ،سازمانيابى طبقه و رابطه حزب و
طبقه ،از نسلى به نسل ديگر منتقل ميشود؟« ،بايد پاسخ داد:
علیالقاعده آری ،مگر اينکه پای سرکوب خونين و بسيار گسترده
ويا چرخشهای اقتصایـسياسی ملی و جهانی درميان باشد ،که از
امکان بازآفرينی اين سنتهای مبارزاتی و فکری )گاهی کمتر و
بعضا ً بيشتر( میکاهد .با وجود اين ،نبايد فراموش کرد که تأثير
مثبت پيشينههای مبارزاتی و فکری آنجاکه خودبهخودی است ،بُرد
چندانی ندارد و چهبسا بهواسطهی سرکوب و امثالهم تأثير بسيار
ناچيزی داشته باشد .بنابراين ،وجود ذرهای ِعرق طبقاتی و انديشهی
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آرمانیـسوسياليستی حکم میکند که بهجای پردازش تصويرهای
تمسخرآميز و زشت که »بيائيم روى کارگران دهه  ٤٠و  ٥٠ايران
کار و فعاليت بکنيم و اميدوار باشيم با کارگران دهه  ٧٠و ٨٠
ايران به قدرت برسيم« ،دربارهی سنتهای مبارزاتی و انديشههای
راهبر بهمبارزهی طبقهی کارگر تحقيق کنيم و روی بازآفرينی و
انکشاف متناسب با زمانهی حاضر و گسترش آنها بهطور متمرکز
ِ
و مرتبط با تودههای کارگر و زحمتکش آفرينش نوينی داشته
باشيم.
اين تصوير مکانيکی که »پروسه قدرتگيرى سياسى مثل
ی جنگل
پروسه کاشتن يک درخت است« ،از شدت ماورائيتباور ْ
و ديناميزم رويش آن را پشت »يک درخت« انتراعی پنهان میکند
تا شايد بتواند شکلگيری هرشکل ممکنی از سازمانيابی طبقاتی و
سوسياليستی غيروابسته بهجريانهای سوسيال دمکرات که خودرا
سوسياليست و کمونيست مینامند ،جلوگيری کند .بورژوازی
کارگری فیالحال موجود را سرکوب میکند ،اما
مبارزهی
ِ
خردهبورژواهای دانشمندنمای پُرافاده خودرا برای سرکوب
کارگری محتمل فردا نيز
کمونيستی برآمده از مبارزات
نهادهای
ِ
ِ
آماده میکنند.
اين سناريوی فوقالعاده سياه که » ...اگر ...کارگرانى که اﻻن
 ٢٠و  ٢٢ساله هستند ...سازماندهى کنيم ...بعد از  ١٠تا  ١٥سال
يک عده از آنها بچهدار ميشوند ،تعدادى مريض ميشوند و يک عده
از آنها از کار سياسى کنار ميکشند] .و[ در آخر ميبينيم که بعد از
اين سالها ما ظاهرا از يک طرف آدمها را کمونيست ميکنيم و از
طرف ديگر آنها بازنشسته ميشوند و از کار سياسى کنارهگيرى
ْ
ممکن سناريويی برخاسته از
فرض
ميکنند« ،در خوشبينانهترين
ِ
بیتجربگی و بیاطﻼعی مطلق در امر مبارزات کارگری است که
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با حقارت خردهبورژوايی پوشيده در چسیفيکاسيون نيز ترکيب
شده است .اين سناريو امکان هرگونه سازمانيابی طبقاتی را حتی
بورژوايی کشورهای پيشرفتهی سرمايهداری
در چارچوبهی نظام
ِ
در دو قرن گذشته هم انکار میکند.
اگر »کار سياسى« برای کارگران سرگرمی و هوبی بود،
چهبسا خيلی زودتر از ميانگين  35سالگی که منصور حکمت برای
»بازنشسته« شدن از »کار سياسى« تعيين کرده]!؟[ ،آن را کنار
هرکارگر منفردی(
میگذاشتند؛ اما ازآنجا که تودهی کارگران )نه
ِ
بهدليل فروش نيرویکار چارهای جز مبارزه برای دستيابی
بهمزدی نزديک بهمزد واقعی ندارند ،ذاتا ً )يعنی :تا پايان عمر خود(
مبارزند و ناگزير بهنوعی با صاحبان سرمايه درگير میشوند تا در
اثر گرايش ذاتی سرمايه بهانباشت هرچه بيشتر و شديدتر )که
ازجمله بهمعنی کاهش دستمزدهاست( ،چنان بهخاک سياه ننشينند
که نسلکشی بهامری معمول و روزانه تبديل شود.
اگر کارگران و زحمتکشان مفاهيمی را فرابگيرند که بهآنها
کمک کند تا ضمن فهم قانونمندی مبارزهی وجودی خويش ،بهطور
مؤثرتری در مقابل صاحبان سرمايه و دولت بايستند و بهحقيقت
انسانی خود نيز پیببرند ،چگونه متصور استکه دست از
دانستههای خود که برآمده از آموزش نظری و انکشاف عملی است،
دست بردارند و مثﻼً »از کار سياسى ]و مبارزهی طبقاتی[ کنار«
بکشند؟ اينگونه »کنار« کشيدنها ،اگر در اثر سرکوبهای بسيار
خونين و گسترده )همانند سرکوب جمهوری اسﻼمی ،بهويژه پس
از  30خرداد  (1360نباشد ،ناشی از تفاوت ويا حتی تنافر اهداف
جريانات سياسی با زندگی و مبارزهی کارگری است.
برخﻼف خيالبافیهای آقای حکمت که کارگران و
زحمتکشان بهطور ميانگين در  35سالگی »از کار سياسى ]و
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مبارزهی طبقاتی[ کنار« میکشند و »بازنشسته« میشوند ،اگر اين
تودهی کار و رنج بهآموزههايی دست پيدا کنند که حقيقت عينی
خودرا در استدﻻل نظری و آزمونهای عملی بهاثبات برسانند ،نه
جزء ﻻينفکی از وجو ِد اجتماعیـطبقاتی خويش تا
تنها بهمثابهی
ِ
پايان عمر از آنها غيرقابل تفکيک خواهد بود ،بلکه بازتوليد هم
میشوند و در آفرينشهای کارگری و مبارزاتی بهسنت مبارزاتی
نيز تبديل میگردند.
حقيقت کمونيستیـانسانیـانقﻼبی ،برخﻼف باورهای سوسيال
دمکراتيک جناب حکمت ،اين نيست که کمونيستها »هر روز
آرمانها و شعارها و اهداف و سياستهای] ...خود[ را در جامعه
پمپ« کنند »تا بتواند تصوير خود را به جامعه ارائه دهد«؛ آنها
هرگز در طبقه »نفوذ« نمیکنند تا »از آن نفوذ براى کسب قدرت
سياسى استفاده« کنند؛ و از همهی اينها مهمتر :اين کمونيستها
نيستند که »طبقه را براى انقﻼب آماده« میکنند ،بلکه مبارزهی
وجودی طبقهی کارگر و تودههای زحمتکش استکه زمينهی
دريافت قانونمندیهای مبارزهی طبقاتی ،تحوﻻت تاريخی و
مناسبات توليدیـاجتماعی را برای گروههايی از جامعه فراهم
میکند که اگر بهسوی کارگران بروند و با آنها در فضايی رفيقانه
ت کمونيستی
بياميزند و بهتبادل دانستههای خود اقدام کنند ،بهحقيق ِ
دست میيابند ،شايستگی عنوان کمونيست بودن را پيدا میکنند ،و
دست در دست کارگران مبارزهای را در راستای انقﻼب
سوسياليستی سازمان میدهند که مقدمتا ً بايد کسب امتيارات
دموکراتيکی را از زاويه منافع و ديدگاه کارگری بههمراه داشته
باشد که ضمن ايجاد گذرانی قابل تحملتر ،زمينه و امکان گسترش
انديشه و مناسبات انسانیـانقﻼبی و کمونيستی را نيز فراهم کند.
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بهبيان ديگر ،رسالت کمونيستها همواره و هميشه کسب قدرت
سياسی نيست .کسب قدرت سياسی هنگامی انقﻼبی و کمونيستی و
انسانی استکه بتوان ماشين دولتی بورژوازی را در راستای لغو
کار مزدی درهم شکست و قدرت همهجانبهی نهادهای برخاسته از
مبارزهی طبقاتی )اعم از شوراها ،انجمنها ويا هرنهاد ممکن
ديگری( را با استفاده از رهنمودها و مشاورههای حزبیـکمونيستی
بهاستقراری نفیشونده رساند .اين امری نيست که پيشاپيش بتوان
زمان وقوع آن را تعيين کرد و گفت که » ..بخشى از حزب...
وظيفه دارد اين جنبش را در اين دو سال معين به يک پيروزى
سياسى و نظامى برساند«!!؟
عالیجنابان! اگر قرار را پيشاپيش براين نگذاشته باشيد که
چنج در جهت منافع بيشتر
سرنگونی جمهوری اسﻼمی معاد ِل رژيم ِ
بورژوازی آمريکايیـاروپايی است )که بهمعنی خانهخرابی
فزايندهی تودههای مردم خواهد بود(؛ پس ،مقدمتا ً بايد بر »مبارزات
دمکراتيک کارگر«http://www.refaghat.org/index.php/political/workers-in-iran/350-] :
 [regime-change-iran-socialismو گسترش مناسبات انترناسيوناليستی متمرکز
دردی رفيقانه
شد ،و در تبادﻻت رفيقانهای که مضمون عمدهی آن هم
ِ
است ،تخمهی شکلگيری نهادهايی را کاشت که کارگری ،انقﻼبی
و کمونيستی باشند .اين روندی نسبتا ً طوﻻنی است و شتابآلودگی
خردهبورژوايی اين روند را طوﻻنیتر و دردناکتر خواهد کرد.
حقيقت امروز مردم تحت استثمار و ستم ايران و چهبسا
بخشهايی از جامعهی جهانی اين استکه:
»برای مردمی که بهتحقير در تمام شئون و مناسبات
اجتماعی تن دادهاند ،نبايد برتر و شريفتر بود؛ شرافتمندان
تنها بار حقارتهای چنين مردمانی را میافزايند.
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برای مردمی که در تمام حرکات اجتماعی خطا
کردهاند ،نبايد درستکارانی نصيحتگر بود؛ پندآموزان تنها
بر بُعد خطای چنين مردمی میافزايند.
برای مردمی چنين فروکوفته و درمانده نبايد دلسوز
بود يا برآنان ترحم کرد؛ ترحم و دلسوزی تنها حسی است
که حتی عشق را میکشد ،کاری که از تنفر هم ساخته نيست.
آنچه در برابر اين مرد ْم انسانی است ،همدردی است.
در همدردی است که دو انسان برابر ،با دردی مشترک
بیآنکه وامدار يکديگر باشند ،در کنار هم میايستند.
در هر حسی غير از همدردی ،چه اشرافيت شرف
باشد ،چه نصيحتگری ،يا تمايزی روشنفکرانه و يا ترحم،
آدميان دو پارهاند .پارهای با چهرهای نيمهخدايی بهتصوير
موجودی مینگرد که آن پارهی ديگر در فرودست،
درحالیکه از انسانيت خود سلب شده آمادهی مصلوب شدن
بر صليب اشرافيت اوست.
در ترحم ،تحقير شريفانهی موجود اشرف ،يا در
جستجوی ُکرنش و سپاس بندهوار موجو ِد فرودست است يا
در پی توهم باور بهبرتری خود بر ديگری است.
برای مردمی چنين بايد تنها دوست بود و همدرد،
همراه و همپا و شانه بهشانه .چنين کسی اگر چه خود حقير
نيست حقارت ديگران را برنمیتابد و اگر چه خطاکار
نيست در خطای ديگران نيز خود را سهيم میداند و
مسئوليت آن را میپذيرد.
آنکس که درد میکشد تنها بهدر ِد خو ْد آگاه است و
آنکس که همدردی میکند نه تنها بهدرد ،بلکه بهخود نيز
آگاه است.
همدرد بودن چون گذر کردن از يک رود است ،آنسان
که رود را از خويش بگذرانيم ،گذشتن از يک کوه بهگونهای
که کوه را در خود درنورديم ،پيمودن يک راه چونانکه راه
را در خود بپيماييم .چنين است وحدت جانها و بدانيم که،
جان هر زندهدلی ،زنده بهجان دگريست«.

*****
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دو نکتهی قابل تأمل
منصور حکمت در سنخرانی »حزب و قدرت سياسی« میگويد
در برابر سؤا ِل »رابطه با آمريکا آرى يا نه؟«» ،نوشتم :رابطه با
آمريکا با مخالفت ما روبرو نميشود .موضع مخالفت ما به عنوان
يک جريان کمونيستى و سوسياليستى ضد اسﻼم با اينکه جريانات
اسﻼمى با آمريکا رابطه دارند يا نه ،جزو پروبلماتيکهاى ما
نيست«.
او در همين »جنبش سلبی و اثباتی« در توصيف بزرگی و
قدرت حزب کمونيست کارگری میگويد» :حتى به نظر من
شايعهاى که اينها از اسرائيل پول ميگيرند به نفع ماست .بگذاريد
بگويند! اسرائيل که نميآيد به يک محفل چهار نفره کمک کند ،حتما
نفع خودش را در اين ديده است ،ﻻبد برآورد کرده است که حزب
کمونيست کارگرى يک نيروئى است که ميشود بر آن سرمايه
گذارى کرد .بگذريد بگويند ،واضح است که پاسخشان را ميدهيم،
ولى اين ساده لوحها نميفهمند که حزب کمونيست کارگرى به عنوان
يک نيروى سياسى از دولتى مثل اسرائيل ،که هر دولتى نيست و
اصﻼ شبيه مثﻼ اردن نيست ،و بلکه بايد قبل از آن با آمريکا توافق
کرده باشد که به چه نيروئى پول ميدهد ،کرور کرور پول گرفته
است .يک چنين تصويرى رفته است توى خانههاى مردم و در
نتيجه مردم ميگويند اينها ميتوانند بگيرند و نگهدارند و حتى ممکن
است با اسرائيل و آمريکا به يک سازشى برسند که بتوانند خودشان
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را سر کار نگه دارند .اين تصوير رفته است توى خانههاى
مردم«!!؟
من هيچ شاهد و مدرکی که دا ِل بر پول گرفتن حزب کمونيست
کارگری از اسرائيل يا دولت ديگری باشد ،ندارم؛ و اصوﻻً با چنين
اتهامات بدون سند و مدرکی هم مخالفم؛ اما اينکه »مخالفت ما
]يعنی :حزب کمونيست کارگری[ ...با آمريکا ،...جزو
پروبلماتيکهاى ما نيست« ،در دنيای ديپلماسی بورژوايی بهطور
خودبهخود نقش چراغ سبز و دست دوستی را بازی میکند .از
طرف ديگر ،عبارت »شايعهاى که اينها از اسرائيل پول ميگيرند
پس چنين شايعهای بگويند که »اينها
به نفع ماست« ،و مردم از ِ
ميتوانند بگيرند و نگهدارند و حتى ممکن است با اسرائيل و آمريکا
به يک سازشى برسند که بتوانند خودشان را سر کار نگه دارند«،
منهای جنبههای منفی بسيار )که از بيان آن صرف نظر میکنم(،
اما معنای عملیاش فقط و فقط در اختيار داشتن رأی و بازوی
کش در سلب اختيار از آنهاست .اين
تودههای کارگر و زحمت ْ
خاصيت ايدئولوژيک و جهانبينی بورژوايی )در قدرت يا در
»اپوزيسيون«( است.

*****
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»سناريوى سياه ،سناريوى سفيد«
بحثى پيرامون روند وضاع
سياسى در ايران
بنا بهقول منتشرکنندگان مقاله ،اين بحث فشردهی مباحث و
نکات مطرح شده توسط منصور حکمت در سمينار وسيع اوضاع
سياسى ايران است که با شرکت کليه اعضاى کميته مرکزى و
جمعى از کادرهاى حزب در آوريل ) ٩٥فرودين  (1374برگزار
گرديد.
گرچه همهی پيشبينیهای منصور حکمت در اين نوشته غلط
از آب درآمد و فضای نوشته نيز تااندازهی زيادی ماليخوليايی
مینمايد و بههمين دليل ارزش چندانی برای نقد و بررسی ندارد؛
اما نقل بعضی از عبارات و احکام آن برای معرفی شيوهی تفکر
سياسی او )اعم از وارثان سلبی يا
منصور حکمت و وارثان
ِ
ايجابیاش( بیفايده نخواهد بود.
»بحث سناريوى سياه« بدون اينکه در درجه اول بهايران
مربوط باشد ،از فجايعی نظير آدمهای دربهدری »که تتمه جان و
زندگيشان را بدوش گرفتهاند و از فاجعه ...فرار کردهاند« و نيز از
»تل اجساد انسانهاى بقتل رسيده يا انفجار توپها و خمپارهها و
شهرهاى ويران شده«ای شروع میکند که در »سى.ان.ان« ديده
میشوند؛ و »بينندگان را ]نيز[ به کارى وانميدارد« .نويسندهی
مقاله با مثال آوردن از وضعيت فاجعهبار در »رواندا ،سومالى،
يوگسﻼوى ،افغانستان ،چچنى و غيره« ،چنين نتيجه میگيرد که
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اين وضعيت ،نه موقت ،که »دائمی« است؛ و اگر جلوی آن گرفته
نشود ،بهاحتمال بسيار قوی در ايران هم اتفاق میافتد.
منصور حکمت سناريوی سياه را به»وضعيتی اطﻼق« میکند
که »در آن صحبت نه بر سر تحول جامعه ،بلکه بر سر تخريب
چهارچوب مدنى جامعه برخﻼف ميل و اراده مردم و در متن عجز
و استيصال عمومى است«» .اين اوضاع در ايران هم ميتواند رخ
دهد« .چند عبارت از »سناريوى سياه ،سناريوى سفيد« را باهم
بخوانيم و اشارهوار پارهای توضيحات هم نسبت بهآنها بدهيم تا
زمينهی فهم دقيقتر منصور حکمت و کل منصوريون را فراهمتر
کنيم:
ــ »در اين شک نيست که جمهورى اسﻼمى در بحران
اقتصادى و سياسى عميق دست و پا ميزند .در انترناسيونال از اين
بعنوان "بحران آخر" ياد کرديم ...،به اين اعتبار که حلقه بعدى در
حيات جمهورى اسﻼمى ،و به نظر من شروع عملى پروسه
تغيير ريل اقتصادى يا وصله پينۀ سياسى ،بلکه
نابوديش ،نه يک
ِ
يک دگرگونى سياسى تعيين کننده خواهد بود .رژيم در قامت
کنونيش امکان حل يا تخفيف جدّى اين بحران را ندارد« .اينگونه
پيشگويیهای برانگيزاننده و ظاهراً اميدبخش سابقهی  40ساله
دارد؛ و دهها هزار بار توسط همهی افراد و گروههايی که خودرا
اپوزيسيون جمهوری اسﻼمی میدانند ،تکرار شده و بازهم تکرار
خواهد شد .اما منهای اين مسئله ،جای پای دولت نامتعارف هم
اينجا ديده میشود :از يک طرف» ،جمهورى اسﻼمى در بحران
اقتصادى و سياسى عميق دست و پا ميزند« که »شروع عملى
پروسه نابودی« آن است؛ از طرف ديگر» ،خطر اصلى« بُروز
سناريوی سياه »از ناحيه جريانات حاشيهاى و متفرقهاى است که
طبقات اجتماعى اصلى در اقتصاد سياسى ايران را نمايندگى
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نميکنند« .نتيجه اينکه دولت جمهوری اسﻼمی نمايندهی طبقه،
اقشار و گروهبندیهايی نيست که اختياردار سرمايهها هستند و
مالک آنها بهحساب میآيند و مردم کارگر و زحمتکش را استثمار
میکنند! پس ،دولت جمهوری اسﻼمی که غرب هم با آن مشکل
جدی دارد و درصد »ايجاد يک جمهورى اسﻼمى غربى« است ،و
يک قيام وسيع و ميليونی را هم با استفاده از همهی وسائل متصور
سرکوب کرده است ،براساس چه نيرويی در حاکميت باقی مانده
است؟ از دو حالت خارج نيست :يا حقيقتا ً جمهوری اسﻼمی
نمايندهی خدا برروی زمين است]!؟[؛ ويا اينکه نيروهای حاشيهای
در ايران بيشتر ،سازمانيافتهتر و قدرتمندتر از نيروی متن جامعه
)بهمعنای دو طبقهی عمدهی کارگر و سرمايهدار( هستند :بُروز
سناريوی سياه »در مورد ايران خطر اصلى از ناحيه جريانات
حاشيهاى و متفرقهاى است که طبقات اجتماعى اصلى در اقتصاد
سياسى ايران را نمايندگى نميکنند«!!! بنابراين ،جامعهی ايران نه
يک جامعهی سرمايهداری ،بلکه جامعهای استکه » جريانات
حاشيهاى و متفرقه« بهکمک ﷲ برآن حکومت میکنند!؟ شايد اين
نتيجهگيری اندکی کاريکاتوريک بهنظر برسد؛ اما چه
کاريکاتوريک و چه بسيار جدی ،حقيقت تلخی در پس احکام آقای
منصور حکمت پنهان است :در اين تحليل جامعهشناسانه ،تودههای
کارگر و زحمتکش حتی بهعنوان سياهیلشگر هم بهحساب
نيامدهاند! البته نيازی هم بهمحاسبهی آنها نيست؛ چراکه کارگران
»در بطن تئورى استثمار« مارکس وجود دارند!!!
ــ » ...در صورت سرنگونى رژيم چندين جريان مذهبى و
فاﻻنژ مسلح ،بالنسبه قوى ...از آن باقى ميمانند که ...براى اعاده
قدرت جريان اسﻼمى و يا يک حضور سياسى-نظامى در هر بخشى
از کشور که زورشان برسد تﻼش ميکنند ...تشکيل يک دولت بعدى
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در ايران منوط به از صحنه خارج کردن همه اين جماعات است«.
آنچه در سال ) 1374يعنی 15 :ماه قبل از جريان دوم خرداد(
براساس پيشبينی منصور حکمت )همانند بقيه پيشبينیهای او(
س احتمال وقوع آن بعيد مینمايد.
اتفاق نيفتاد ،زين پ ْ
بحث سناريوی سياه منصور حکمت بهلحاظ حزبی و سياسی
مانور برانگيزانندهای بود که برخﻼف وضعيت کنونی هيچ عاملی،
حتی در شکل نطفهای )اعم از داخلی يا جهانی( ،وقوع آن را بهيک
پيشبينی معتبر تبديل نمیکرد .اما چنين مینمايد که امروزه ،زمان
نحس وقوع آن چيزی فراهم شده استکه منصور حکمت بدون
ِ
مانور زودگذری تبديلش کرده بود.
هرگونه نشانه و فاکتوری به
ِ
عاملين عمدهی اجرايی اين سناريو که احتمال وقوع آن درحال
افزايش است ،برخﻼف تصور آن روزگار منصور حکمت ،قبل از
تکهپارههای باقیمانده از رژي ْم آن جرياناتی هستند که از اسرائيل،
عربستان ،آمريکا ،چهبسا دولتهای اروپايی و ديگران بهطور
همهجانبهای کمک مالی و غيرمالی دريافت میکنند تا بهرژيم
درجهت »چنج« آن فشار بياورند .بدون اينکه بتوانم آمار دقيقی
ارائه بدهم ،براساس برآورد میتوان روی مجاهدين ،اغلب
جريانات قومگرا و ديگر دستجات مزدوری که در ازای ْ
پول لباس
»پوزيسيون« اين
»اپوزيسيون« بهتن میکنند ،انگشت گذاشت .اما
ِ
تأسف نه نيرویهای
»اپوزيسون« بورژوايیـجنايتکار ،با کمال
ْ
ِ
برخاسته از زمين کار و انديشههای سوسياليستی ،بلکه دستجات
باقیمانده از رژيم اسﻼمی خواهند بود که در اتحاد و جبههای نسبتا ً
مشترک با اين دستجات میجنگند تا جان و شرف مردم کارگر و
ت سود و چپاول
زحمتکش را بيش از پيش بهخاطر انباش ِ
ثروتهای اجتماعی بهنابودی بکشانند و زمينهی هرگونه فرارفت
طبقاتی و اجتماعی را مانع شوند .آنچه بيان آن بيش از همهی اين
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ْ
گمان بيشتر اهميت دارد ،اين استکه
برآوردهای مبتنیبر حدس و
سرنگونیطلبی فراطبقاتی و انتزاعی که بهجز مجاهدين و
دارودستههای قومگرا ،از طرف چپ پروغرب نيز حمايت میشود،
يکی از عوامل فعالی استکه احتمال وقوع چنين سناريويی را دامن
اصلی تعيين
میزند .اما از همهی اين احتماﻻت گذشته ،مسئلهی
ِ
وضعيت سياسی جامعهی ايران مسئلهی »رژيمچنج« يا سرنگونی
]http://www.refaghat.org/index.php/political/workers-in-iran/350-
سوسياليستی]؟![:
 [regime-change-iran-socialismاست.
ــ » ...نه سلطنت مشروطه ،نه سيستم پارلمانى ،نه استبداد
سلطنتى و نه رژيم اسﻼمى هيچيک هرگز بعنوان اَشکا ِل حکومتى
ريشۀ محکمى در ايران پيدا نکردند و به شکل پذيرفته شدۀ دولت
در کشور بدل نشدند« .برخﻼف بلوف ويا نادانستگی منصور
حکمت که »استبداد سلطنتى« را »شکل پذيرفته شدۀ دولت« در
خونين
ايران نمیداند ،تاريخ ايران سراسر مملو از سدههای
ِ
سرنگونی بدون
حاکميت »استبداد سلطنتى« است .براين اساس،
ِ
حضور و فعليت نسبتا َ سازمانيافته و آگاه تودههای کارگر و
زحمتکش میتواند )يعنی :غيرممکن نيست که( بهفاجعهی
خانمانسوزی تبديل شود که مردم برای فرار از وضعيتی همانند
ليبی و وسوريه حتی سايه تاريخ را ـعلیرغم خوفانگيزیاشـ
بپذيرند و بورژوازی جهانی با تکيه بر وراثت ژنتيکْ الدنگی را
بهعنوان شاه بهسرزمينی سوخته تحميل کند.
ــ اينکه منصور حکمت پای »جدال درونى خو ِد بورژوازى
فاکتور تاريخی بهميان
در ايران« را بدون هرگونه شاهد و مدرک و
ِ
میکشد ،و میگويد »بخشهايى از خود بورژوازى ايران هم هستند
که از وقوع يک سناريوى سياه نفع نميبرند و اين ظرفيت را دارند
که نيرويى در جهت ختم آن باشند« .تنها يک گمانه را برمیانگيزد:
زمينهچينی برای پيدا کردن متحد در درون طبقهی سرمايهدار]!؟[.
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بههرصورت ،منصور حکمت در ادامه نوشتهاش به»بخشهايى از
خود بورژوازى ايران« ابراز مودت میکند و کارت دعوت
میفرستد» :در کل فکر ميکنم اينها در بدترين حالت حداکثر در
حاشيه وقايع قرار ميگيرند .اگر عنصر فعالى در جلوگيرى از
سناريوى سياه در ايران نباشند ،عامل و تشديد کننده آن هم نخواهند
بود« .اين مسئلهای است که امروزه )يعنی :در نبو ِد منصور حکمت
و وجود دارودستههايی تحت عنوان کمونيسم کارگری( بايد روی
آن بيشتر تأمل کرد .چراکه اين جماعت از چپ و راست و ميانه
عملی پندار سناريوی
و هرجای متصور ديگری درحال تحقق
ِ
سياهی هستند که زعيم عالیقدر وانمود میکرد که درصدد ممانعت
از آن است.
ــ واقعيت چند سال گذشته را با پيشبينی منصور حکمت مقايسه
کنيم تا بهعمق انديشههای اين »مارکس زمانه« بيشتر پی ببريم:
» ...در اين ترديد نيست که با هر تشتت و هرج و مرجى که بيش
از چند ماه ]مثﻼً در »بوسينا«[ بطول انجامد ،غرب فکرى به حال
وضعيت در خوزستان و کرانۀ شمالى خليج خواهد کرد .امکان
حضور نظامى آمريکا و غرب ،چه بطور مستقيم و چه زير چتر
سازمان ملل ،در بخشى از ايران در چنان شرايطى ابداً کم نيست«.
ت وقوع شکلهای مختلف سناريوی
بيان جزئيا ِ
ــ صرفنظر از ِ
سفيد که خواننده میتواند بهاصل نوشتهی منصور حکمت مراجعه
کند؛ اما او در اين مقاله براين باور استکه » ...دگرگونى در رژيم
منتفى نيست ...صورت مسأله »استحاله« چه براى غرب و چه
ب ايران در داخل و خارج کشور ،اول
براى
بورژوازى استحالهطل ِ
ِ
ايجاد يک جمهورى اسﻼمى غربى و بعد تحليل بردن و محو
اسﻼميت آن در يک روند اقتصادى و فرهنگى و يا حتى با يک
اقدام سياسى-نظامى است« .او پس از اينکه چگونگی وقوع
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»استحاله« را با استفاده از »ارتش و سپاه« و »اعﻼم شرايط
اضطرارى« توسط »خود خامنهاى« شرح میدهد؛ و »آخوند را با
حفظ اموال مسروقه و تضمين امنيتش به پشت صحنه روانه«
میکند ،و باﻻخره »نظاميان و بوروکراتها« را بهجای آنها
مینشاند ،ميگويد که» :اين پروسه ،به نظر من منطقا ً براى
بورژوازى مقدور است و عﻼئمى هم دا ّل بر در جريان بودن آن
وجود دارد« .اما منصور حکمت از وقوع چنين »پروسه«ی در
حال وقوعی بهاين دليل که وضعيت پس از »استحاله« با »رژيم
اعدام باز هم گستردهتر و تحميل شديدتر فقر و فاقه«
سرکوب و
ِ
روبرو میشويم ،ناخشنود است؛ و بههمين دليل هم میگويد» :تﻼش
براى درهم شکستن چنين حرکتى يک وظيفه جنبش کمونيسم
کارگرى و همه نيروهايى است که براى سرنگونى رژيم اسﻼمى و
برقرارى آزادىهاى سياسى مبارزه ميکنند .به هر رو ،اين مبحثى
است که بايد جداگانه به آن پرداخت« .در مورد اين سناريو که
همچنان فيلمنامهی بهسناريو تبديل نشدهای است ،مختصر و مفيد،
بايد به  3نکته اشاره کرد {1} :اينکه کُل مقولهی »استحاله« و »
بورژوازى استحالهطلب«ی که »آخوند را ...به پشت صحنه
ِ
روانه« میکند ،تخيﻼت اکثريتیها بود که پس از جنبش سبز
کموبيش از آن فاصله گرفتند» {2} .همه نيروهايى ...که براى
سرنگونى رژيم اسﻼمى و برقرارى آزادىهاى سياسى مبارزه
ميکنند« ،دومين نوشابهای است که در همين مقاله برای بورژوازی
باز میشود تا زمينهی همکاری بهوجود بيايد و مابقی وقايعی اتفاق
بيفتد که گرچه من اطﻼعی از آنها ندارم ،اما حدس و گمانهايی
دارم که نگفتن آن بهتر از گفتن آنهاست {3} .عبارت »اين مبحثى
است که بايد جداگانه به آن پرداخت« را میتوان چنين نيز تعبير
بورژوازى استحالهطلب« بايد
کرد که برای بيان علنی اتحاد با »
ِ
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بهاندازهی کافی زمينهچينی کرد و مطمئن شد که آيا اين بورژوازی
دست همکاری کمونيست کارگری را میگيرد يا نه؟ اين تعبير
بهويژه از اين جهت قدمی بهطرف واقعيت برمیدارد که منصور
حکم میگويد» :در مورد ايران خطر اصلى از ناحيه جريانات
حاشيهاى و متفرقهاى است که طبقات اجتماعى اصلى در اقتصاد
سياسى ايران را نمايندگى نميکنند .به نظر من بسترهاى اصلى هر
سه سنت سياسى اصلى غير مذهبى بورژوازى ايران در قرن اخير
منطقا ً به سناريوى سياه تعلق ندارند«.
ــ منصور حکمت پس از پيامهای سربستهای که برای
بورژوازى استحالهطلب« و »هر سه سنت سياسى اصلى غير
»
ِ
مذهبى بورژوازى ايران« میفرستد تا در مقابل وقوع سناريوی
سياه که »عﻼئمى هم دا ّل بر در جريان بودن آن وجود دارد« مانع
ايجاد کند ،با طرح اين پرسش که »چه می توان کرد« ،سه نکته را
طرح میکند که در اينجا نقل میکنم .ﻻزم بهيادآوری است که
قصدم از نقل اين سه نکته اشاره بهدو مسئله استکه برآين ِد کلی
مقالهی »سناريوی سياه و سفيد« است .پس ،ابتدا اين نکته را باهم
بخوانيم:
ــ »معنى عملى اين بحث براى ما چيست؟ مهمترين جنبه عملى
َفس اعﻼم اين واقعيت است که ما اين احتمال را ميبينيم
اين بحث ما ن ِ
و خود را براى مقابله با آن آماده ميکنيم .اعﻼم اينکه ما به سهم خود
جلوى اين سناريو را خواهيم گرفت .اعﻼم اينکه ما عناصر دخيل
در اين سناريوى سياه را مذهب و جهالت مذهبى و جريانات
اسﻼمى ،تعصبات ملى و جريانات قومپرست و عظمتطلب ميدانيم.
اعﻼم اينکه ما جلوى اين جريانات را خواهيم گرفت و مردم را عليه
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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اصلىترين و مهمترين وظيفهاى است که اين تحليل روى دوش ما
ميگذارد«.
ــ »نفرت از جمهورى اسﻼمى وسيع است و شمارش معکوس
براى واژگونى آن آغاز شده است .ما بايد در متن اين حرکت مردم
را نسبت به جريانات ارتجاعى هوشيار کنيم .بايد براى مردم اين
را توضيح بدهيم که چگونه تنها جرياناتى که از يک رژيم سکوﻻر
غير مذهبى ،غير ملى و غير قومى و از آزادىهاى سياسى وسيع
دفاع ميکنند ،و بيش از هر کس حزب کمونيست کارگرى ،تضمينى
عليه آن سناريوى سياهى هستند که نمونهاش را ميتوانند در
يوگسﻼوى و افغانستان به چشم ببينند«.
ــ »اما در تحليل نهايى تنها تضمينى که براى اجتناب از
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
سرنگونى رژيم منحوس اسﻼمى توسط نيروهاى ارتجاعىاى که
نمونههايش را اسم بردم به اين مسير کاناليزه بشود«.
با توجه بهاينکه  24سال از نگارش اين مقاله میگذرد و بهجز
تشديد استثمار و چپاول و سرکوب مردم کارگر و زحمتکش هنوز
جمهوری اسﻼمی برقرار است و هنوز آن تصوير فاجعهباری که
منصور حکمت تحت عنوان سناريوی سياه ترسيم میکند ،در ايران
واقع نشده است؛ و با توجه بهاينکه هيچ نشانهای از آنچه در
»رواندا ،سومالى ،يوگسﻼوى ،افغانستان ،چچنى و غيره« جريان
ايران  24سال پيش وجود نداشت و طبعا ً امکان
داشت ،در رابطه با
ِ
ارائهی نشانهای هم نبود؛ و با توجه بهاينکه پيشبينی آنچه امروز
تحت عنوان جنگهای نيابتی در جريان است ،در  24سال پيش تنها
درپس قدرتی پيامبرانه ممکن میگرديد؛ و باﻻخره با درنظر گرفتن
ِ
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همهی اين موارد ،در نگاهی معقول و پراتيک با اين سؤال مواجه
میشويم که علت نگارش اين مقالهی جنجالی چه بود و در امر
مبارزهی طبقاتی بهکدام ضرورت پاسخ میداد؟
پاسخ ساده و روشن است :نگارش مقالهی »سناريوی سياه و
سفيد« هيچ پاسخی بهمسائل مبارزهی طبقاتی و سياسی در ايران
دربرنداشت؛ و نگارش ْ
آن ضمن اينکه حاوی نگرش
فلسفیـمتدولوژيک منصور حکمت است که در ابتدای اين نوشته
اشاراتی بهآن داشتيم ،از زاويه حزب کمونيست کارگری دارای دو
کاربرد قابل توصيف بهمهم نيز بود:
يکی ،ايجاد زمينه و تحريک برای جذب تعداد هرچه بيشتری
از اعضای حزب کمونيست ايران ،و تااندازهای هم ايجاد زمينه و
تحريک برای عضوگيری بيشتر از ميان پناهندگانی که تازه
بهاروپا آمده بودند و برای دريافت اقامت پناهندگی بهکيس پناهندگی
نياز داشتند؛ و ديگری ،همانطور که کمی باﻻتر هم اشاره کردم،
بورژوازى ]بهاصطﻼح[
علنی باب مغازلهی سياسی با »
گشايش
ِ
ِ
استحالهطلب«.
دانسته است که وجود هراس عمومی )اعم از اينکه واقعی ويا
تصنعی باشد( ،ازجمله دارای اين خاصيت استکه مرزبندی
گروههای مجزا و متنافر از يکديگر را بهطور موقت کنار میزند
عمومی پناهجويانه بهوجود میآورد .نمونهی
و نوعی همگرايی
ِ
طبيعی چنين هراس و همگرايی ناشی از آن را بههنگام بُروز
آتشسوزی در جنگل بهطور واضحی میتوان مشاهده کرد :انواع
ْ
جانوران ديوارهی زيستی و زنجيرهی خوراک خودرا که
مختلف
در معرض آتش قرار گرفته ،رها میکنند و بهنقطهای پناه میبرند
که هنوز دچار حريق نشده است.
خﻼصهی کﻼم اين که :مقالهی »سناريوی سياه و سفيد« آتشی
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برفراز گروهبندیهای چپ و راست خارج از کشور برای همگرايی
گسترش کمی و کيفی هژمونی حزب کمونيست کارگری
بيشتر و
ِ
بود که بررسی ميزان موفقيت آن تحقيقی را میطلبد که از عﻼقهی
من خارج است .اما يک نکته را در رابطه با رشد کمیـکيفی حزب
کمونيست کارگری بهقاطعانهترين شکل ممکن میتوان گفت :حزبی
که بدون هرگونه ارتباط مبارزاتی با تودههای کارگر و زحمتکش
و با انواع و اقسام شگردها برحجم خود میافزايد ،درست همانند
ديوار بنا شدهای از ِگل با اولين تکان فرومیريزد ،همچنانکه حزب
کمونيست کارگری در نبود استا ِد شگردآفرينش فروريخت و بهافراد
و گروههای چند نفره تجزيه شد.

*****
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پايان سخن
همانطور که گسترش و اعتﻼی مبارزهی طبقاتی و جنبش
انقﻼب ْی ارزشها و تبادﻻت انقﻼبی را فرامیروياند ،پتانسيل
کمیـکيفی سازمانيابی سوسياليستی را افزايش میدهد و مناسبات
ب توأم با شکست نيز
رفيقانه و انديشمندانه را برمیانگيزاند؛ سرکو ِ
از تبادﻻت و ارزشهای طبقاتیـانقﻼبیـانسانی میکاهد ،مردم
تنهايی خرافهپندارانهی خويش
کارگر و زحمتکش را به ُکنج عزلت
ِ
پس میراند و انقﻼبيون و راديکالهای پيشين را بهطرف
فردگرايی ،رقابت و فرقهگرايی پس میراند .در يک کﻼم :نهادهای
طبقاتی و انقﻼبی آينهی تمامنمای اين اوج و فرود ارزشها و
تبادﻻت انسانیاند.
شکست قيام بهمن )که ازجمله بهدليل عدم تدارک
طبقاتیـسوسياليستیـانقﻼبی سالهای قبل از قيام بود( ،بهبیراهه
کشانده شدن نيروی مبارزاتی آزاد شده از سرکوب آريامهری؛
تغييرجهت مبارزات تودهای )که میتوانست افق سوسياليستی نيز
داشته باشد( ،بهبيراههی تغيير صرفا ً سياسی رژيم حاکم که در واقع
يکی از پيچيدهترين ،عظيمترين و جنايتآميزترين رژيمچنجهای
ديگر چنان
تر
ْ
تاريخی بشر بوده است؛ و بسياری عوامل کماهميت ِ
تأثيرات مخربی روی نهادهای اپوزيسيون طيفگونهی سوسيال
دمکراسی ايران گذاشتند که نتايجش کمتر از سرکوبها ،اعدامها و
توابسازیهايی نبود که نتيجهی نهايیاش استقرار جمهوری
اسﻼمی بهجای دولتی برآمده از قيام مردم بود.
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ناگزير رهبران و فعالين اپوزيسون
فرار در بسياری از موار ْد
ِ
ِ
بهخارج از کشور )که همگام با افزايش شکاف طبقاتی بهيکی از
عمومی گذران زندگی تبديل گرديد( ،و در نتيجه :قطع
شيوههای
ِ
پ راديکال با مردم کارگر و زحمتکش )که
رابطهی جريانات چ ِ
تازه درحال شکلگيری بود( ،گروهها و نهادهای تازه سازمان
دمکراسی عمدتا ً حاضر در خارج از کشور
يافتهی طيف سوسيال
ِ
را ـاز منتهااليه چپ گرفته تا منتهااليه راستـ بهطور روزافزونی
بهارائهی راهکارها و شيوههای سادهسازی شدهای کشاند که از
اساس آميختهای از تخيل ،کپیبرداری و غربگرايی بودهاند.
طبيعی است که مضمون و محتوای چنين روندی بهلحاظ
تبادﻻت ارزشیـانقﻼبی و رویکردهای طبقاتی نمیتواند قهقرايی
نباشد .اين روند قهقراي ْی بربستر افزايش ک ّمی خردهبورژوازی
عمدتا ً رانتخوار که بهلحاظ سياسی نيز در دوم خرداد  1376ابراز
وجود کرد ،و همچنين متأثر از اخبار مبارزات کارگری در ايران
)که اغلب حاکی از پراکندگی و توسل بهارگانهای دولتی بود(،
ت عمدتا ً برخاسته از مناسبات
جريانات سوسيال دمکرا ِ
خردهبورژوايی را بهانحای گوناگون ـگاه آشکار ،بعضا ً بهطور
بطئی و در مواردی حتی بهشکل بدلکارانهـ بهطرف ارزشها،
معيارها و مطالبات خردهبورژوازی تازه شکل گرفته در نظام
جمهوری اسﻼمی کشاند که نتيجهاش ـمتأثر از همين
خردهبورژوازیـ )از يکطرف( گرايش همهجانبهی بهغرب ،و
)از طرف ديگر( ارائهی تصويرهای خيالی از طبقهی کارگر و
تودههای زحمتکشی بود که ضمن اينکه قادر بهانجام همهچيز
تصوير میشوند ،اما کله )بهمعنی تفکر و ارادهی طبقاتی( ندارند.
از بررسی فراز و فرودهای مورد اشاره در باﻻ بهاين دليل
بگذريم که بحث مشروح ،مفصل و پيچيدهای است که در پرتو کار
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گروهی قابل انجام است؛ اما دراينجا بهعنوان »آخرين سخن« در
بررسی انديشههای منصور حکمت و کل منصوريون اشارهی گذرا
بهچند نکته بهمثابهی خاستگاه حرکت سياسی و عقربهی
ارزشنمای فراز و فرود آرمانها ،گرايشات و جهتگيریهای
طبقاتیـسوسياليستی ضروری است .يکی از اين عقربهها
جایگزينی انقﻼب اجتماعی با آلترناتيو خردهبورژوايی »انقﻼب
دموکراتيک« و جابهجايی »ديکتاتوری پرولتاريا« بهعنوان
شاخصترين نشانهی تفکر مارکسی و مارکسيستی در راستای
سازمانيابی طبقاتی و انقﻼب اجتماعی با بحث صرفا ً
روشنفکرانهی »هژمونى پرولتاريا« و جستجو در مقولهی
کار کمونيستی در راستای ضرورت
»مرحله انقﻼب« بهجای ِ
انقﻼب در مراحل انقﻼب است .برای ادای اين منظور فقط بهارائهی
چند نقلقول از نوشتههای منصور حکمت و بعضی توضيحات
روشنگرانهی اکتفا میکنم و بخشی از نتيجهگيری نهايی را
بهعهدهی خوانندهای میگذارم که نگاهی نقادانه و حقيقتجويانه
بهاين نوشته دارد .بنابراين ،در مقابل فحاشیهای احتمالی
سرسپردگان تفکرات منصور حکمت چارهای جز سکوت نيست.
ِ

1ـ
نوشتهای تحت عنوان انقﻼب ايران و نقش پرولتاريا در
اينترنت قابل دستيابی است که نوشتهی منصور حکمت و حميد
تقوايی در آذر ماه  1357است؛ و از طرف »محفل مارکسيستى
آزادى کارگر« منتشر شده است .شعار اين نوشته »برقرار باد
جمهورى دموکراتيک خلق« و تأکيدش روی »هژمونی پرولتاريا«
است .اين نظريه ـمجموعا ًـ همان نظری است که چريکهای فدايی
ب ايران داشتند .نوشتهی فوق با شعار
خلق در مورد آلترناتيو انقﻼ ِ
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»پيش بسوى پيوند با جنبش طبقه کارگر« ،نه از ديکتاتوری
پرولتاريا ،بلکه از »هژمونى پرولتاريا در انقﻼب دموکراتيک« و
مقابلهی اين هژمونی با »هژمونى بورژوازى ليبرال« صحبت
میکند ،و براين باور استکه »عدم تأمين هژمونى طبقه کارگر بر
ديگر اقشار و طبقات همدوش وى در انقﻼب دموکراتيک ،به تسلط
هژمونى بورژوازى ليبرال" ،مهار کردن" نيروهاى انقﻼبى و در
نهايت شکست انقﻼب دموکراتيک منجر خواهد شد«.
گرچه قصد و حتی فرصتی برای نقد اين نوشته ندارم؛ اما ﻻزم
بهتوضيح استکه عبارت »انقﻼب ايران در عين اينکه مستقيما ً و
بﻼواسطه انقﻼبى سوسياليستى نيست ،مستقيما ً و بﻼواسطه جزء
ﻻيتجزاى انقﻼب سوسياليستى جهانى است« ،ضمن اينکه از
جنبهی نظری و تفکر مارکسی و مارکسيستی معنای روشنی ندارد،
از جنبهی عملی نيز هيچ تجربهی مبارزاتی و انقﻼب ْی حرفی برای
اثبات درستی آن ندارد .کلیگويی در مورد »انقﻼب سوسياليستی
جهانی« را حتی میتوان بهپارهقبايلی بسط داد که در اعماق
جنگلهای آمازون زندگی میکنند و تاريخا ً هنوز مناسبات ماقبل
تسر نگذاشتهاند .گذشته از اين کلیگويی
طبقاتی را تماما ً پش ِ
فرافکنانه ،اما واقعيت اين استکه در مرحلهی انحصاری سرمايه
که مناسبات خريد و فروش نيرویکار در همهی دهکورههای
اطراف و اکناف دنيا ﻻنه کرده است ،و سرمايه نيز در کليت جهانی
ی امکانی برای ترقیخواهی ندارد؛
و اجتماعیاش در هيچ گوشها ْ
هرجاکه امکانی برای انقﻼب وجود داشته باشد ،اين امکان تنها
درصورتی حقيقتا ً انقﻼبی و خاص است که مستقميا ً با محتوای
سوسياليستی سازمان بيابد ،و آلترناتيو آن تنها درصورتی حقيقتا ً
انقﻼبی خواهد بود که استقرار ديکتاتوری پرولتاريا را بهواسطه
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خودسازمانيابی انقﻼبی و سوسياليستی تودههای کارگر و
زحمتکش در نظر و عمل هدفمند باشد.
در جامعهی سرمايهداری ـاعم از وابسته ،امپرياليستی و
هرشکل مفروض و متصور ديگری]!؟[ـ بهواسطه دو بنيان عمدهی
طبقاتی کارگر و سرمايهدار،
کار و سرمايه و عمدگی دو نهاد
ِ
هرگونه تغيير و تحولی در مناسبات توليدیـاجتماعی ناگزير انگ
سرمايهای را برپيشانی دارد که در مقابل نيرویکار ايستاده ،آن را
استثمار میکند ،و هدفی جز بلع همهچيز در جهت انباشت خويش
ندارد .بنابراين ،تغيير و تحولی که راستای تاريخی داشته باشد
)يعنی :حرکت قابل توصيف بهحرکت انقﻼبی در درون جامعهی
سرمايهداری( ،الزاما ً دارای پتانسيلی است که درهم کوبيدن دستگاه
دولتی بورژوازی و نيز نفی و رفع روابط و مناسبات
توليدیـاجتماعی بورژوايی را هدفمند است .اين امر تاريخی تنها
در استقرار ديکتاتوری پرولتاريا ممکن و متصور است؛ و هرگونه
واسطه و توجيهی تحت عنوان »انقﻼب دموکراتيک« و »هژمونی
پرولتاريا« معنای ديگری جز سپردن قدرت سياسی بهبورژوازی
خوب]!؟[ و طرد بورژوازی بد]!؟[ ندارد!

2ـ
دو نوشتهی ديگری که با يکی از دوستان جوان دربارهی ْ
آن
بحث کوتاهی داشتم» ،اسطوره بورژوازی ملی و مترقی«
)جزوههای اول و دوم( است که بهترتيب در تيرماه  1358و
فروردين  1359منتشر شدند .اين دوست جوان سؤال میکرد:
مناسبات و شبکهی اجتماعیـطبقاتی شما در سالهای 57-60
دربارهی »مرحله انقﻼب« چه تحليلی داشت؟ برای فهم دقيقتر ،از
اوخواستم بيشتر توضيح بدهد و درصورت امکان مثالی بزند .او
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بهمقالههای »اسطوره بورژوازی ملی و مترقی« اشاره کرد ،چند
نقلقول از آنها آورد که دوتا از آنها را در اينجا نقل میکنم:
ــ »يکى از مهمترين سؤاﻻتى که انقﻼب دموکراتيک کنونى
ايران ،که نه تنها جنبشى مافوق طبقاتى نيست ،بلکه بازتاب و برآيند
مشخص درجه معينى از رشد مبارزه طبقاتى در کشور ماست،
ارزيابى نقش بورژوازى
پيشاروى مارکسيستها قرار ميدهد مساله
ِ
ليبرال در جنبش انقﻼبى کنونى است«.
ــ »از نقطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر شيوه صحيح طرح
مساله چنين است :آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران ،در
تحليل نهايى ،در نابودى سلطه امپرياليسم و امحاى کامل ديکتاتورى
آن چنان ذينفع هست که در مبارزهاى انقﻼبى بر عليه امپرياليسم به
رهبرى طبقه کارگر شرکت جويد؟ آيا هيچيک از اقشار بورژوازى
در ايران ضد امپرياليست و دموکرات هست«؟
چند پاراگرافی که در زير میآيد ،شکل نوشتاری کليت آن
حرفهايی است در پاسخ بهدوست جوانم گفتم:
جستجوی اينکه »آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران،
در تحليل نهايى ،در نابودى سلطه امپرياليسم و امحاى کامل
ديکتاتورى آن ...ذينفع هست« يا نه]؟[ ،در آن سالها برای ما بيش
از حد سوسيال دمکراتيک بود و بههمين دليل هم وقتمان را در
اينگونه جستجوهای بیحاصل بههدر نمیداديم .اينگونه جستجوها
بيش از اينکه از زمين مبارزهی طبقاتی در ايران برخاسته باشد،
کپیبرداری از آثار لنين و شعار »ديکتاتوری انقﻼبیـدمکراتيک
پرولتاريا و دهقانان« است که عمدتا ً قبل از انقﻼب  1905نوشته
شدهاند و نهايتا ً تا فوريه  1917کارآيی نظری داشتند .در همين
اول »اسطوره بورژوازی ملی و مترقی« جمﻼتی هست
جزوهی ِ
ت
که نيمی از حقيقت را بيان میکند ،و نيمی از حقيقت را بهبداه ِ
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ذهنیـگروهی و بهلحاظ طبقاتی بهخردهبورژوايی وامیگذارد:
»اگر لنين در مورد انقﻼب  ١٩٠٥روسيه با قاطعيت نوشت
“بورژوازى يکى از نيروهاى محرکه جنبش انقﻼبى روسيه را
تشکيل نميدهد” ما پس از گذشت بيش از  ٧٠سال ،در نظامى
سرمايهدارى و وابسته ،در عصر حاکميت قطعى امپرياليسم با
قاطعيت هر چه بيشتر اين گفته را در مورد انقﻼب دموکراتيک
کنونى ايران تکرار ميکنيم«.
اگر بههنگام نوشتن جزوهی »اسطوره بورژوازی ملی و
مترقی« 70 ،سال از اين حکم درست میگذشت که »“بورژوازى
يکى از نيروهاى محرکه جنبش انقﻼبى روسيه را تشکيل
نميدهد”« ،و طی اين  70سال سرمايهداری انحصاری بهطور
غولآسايی در همهی جهان گسترش يافته بود و همهی ابعاد زندگی
در جامعهی ايران را نيز در راستای بقا و گسترش خود درنورديده
بود؛ پس ،چرا میبايست بهدنبال »انقﻼب دموکراتيک«ی میبوديم
بورژوازی پرشمار ايرانی يکی از نقشآفرينان پايهای آن
که خرده
ِ
بوده و زينپس نيز خواهد بود؟
تنها  8ماه پس از انقﻼب فوريه ) 1917يعنی :در آستانهی
اکتبر( بود که در عمل و آزمون انقﻼبی معلوم شد که شعار
»ديکتاتوری انقﻼبیـدمکراتيک پرولتاريا و دهقانان« ديگر از
کارآيی و سازماندهندگی انقﻼبی تهی شده بود ،يعنی :قدرت
میبايست بهشوراها منتقل میشد تا استقرار ديکتاتوری پرولتاريا
مستقر پس از انقﻼب
را ميسر گرداند .بههرروی ،نام تاريخی قدرت
ِ
تغيير جهشی در
اکتبر بهطور رسمی ديکتاتوری پرولتاريا بود .اين
ِ
ت آلترناتيو در وضعيت آن
اهداف انقﻼب و ماهيت طبقاتی قدر ِ
ث انقﻼب در مراحل
روزگار ،عمﻼً و با نشانههای
نظری تلويح ْی بح ِ
ِ
انقﻼب )ي ِا گسترش تئوری انقﻼب مداو ِم مارکس(:
] [http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/proletarian-org/89-permanent-revolutionرا
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بهجای بحث کهنه و بيهودهی تعيين مرحلهی انقﻼب نشاند که کمی
پايينتر اشاراتی بهآن خواهم داشت.
در مقايسهی جامعهی روسيه در فوريه  1917با جامعهی ايران
در فوريه  ،1979بايد گفت که منهای وجود حزب بلشويک و
سازمانيافتگی نسبی طبقهی کارگر ،ايران بهلحاظ مناسبات توليدی
ْ
جمعيت بهمراتب
ت ک ّمی کارگران بهکل
و اجتماعی و نيز نسب ِ
آمادگی بيشتری برای استقرار ديکتاتوری پرولتاريا را داشت.
بنابراين ،شعار »انقﻼب دموکراتيک« در آن سالهاْ ضمن اينکه
»اسطوره بورژوازی ملی و مترقی« را از در بيرون میراند،
ناگفته )اما عمﻼً( خردهبورژوازی پُرشمار ايران را بهحضور در
ارکان تصميمگيری و اجرايی نهاد برآمده از »انقﻼب دموکراتيک«
فرامیخواند .فراموش نکنيم که استقرار يا »تأمين هژمونى
پرولتاريا« اگر بهطور گسترده و قدرتمندی نهادينه نشود و ساختار
پيدا نکند ،چيزی جز يک قول و قرار نهايتا ً اخﻼقی از آن باقی
نمیماند که در دنيای سياست و بهويژه در امر مبارزهی طبقاتی
آبستن فريب و دسيسههای بسياری است.
ت پتانسيل انقﻼبی جامعهی
همانطور که اشاره کردم ،تفاو ِ
ايران در سال  1357-1360با پتانسيل انقﻼبی در جامعهی روسيه
در اکتبر  ،1917ضمن رسايیهايی در رابطه با گستردگی مناسبات
ت کارگری،
توليدیـ
اجتماعی بورژوايی و نسبت بيشتر جمعي ِ
ِ
درعينحا ْل عدم وجود حزب بلشويک در تناسب زمانهی خويش و
عدم سازمانيافتگی طبقهی کارگر در ايران بود.
بنابراين ،اساس پراتيک انقﻼب ْی گسترش مبارزه و سازمانيابی
دموکراتيک کارگری و تودهای بهجای »انقﻼب دموکراتيک« در
مقابل جمهوری اسﻼمی )بهعنوان دولتی که سرکوب جنبش و
بازسازی نظام سرمايهداری را در الويت خويش داشت( و نيز
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گسترش و تعميق تبادل نقادانهی آموزههای دانش مبارزهی طبقاتی
)يعنی :دستآوردهای نقادانهی مارکس ،لنين و ديگر انقﻼبيون
همراستا با آنها( در ميان کارگران و زحمتکشان با اين تبصره
بود که میبايست از هيجانآفرينیهای آکسيونيستی پرهيز میکرديم
و پنهانکاری را تاآنجايی گستردش میداديم که بازدارنده نباشد.
ناگفته آشکار است که معقولترين انتخاب ممکن در چنين
پروسهای ،لوﻻ قرار دادن آموزههای متدولوژيک و
ماترياليستیـديالکتيکی بود.
خﻼصه اينکه معنی انقﻼب در مراحل انقﻼب و جایگزينی آن
با بحث کهنه )و عمﻼً پاسيفيستی و نهايتا ً
آکسيونيستی( تعيين
ِ
مرحلهی انقﻼبْ تﻼش همهجانبهای بود که میبايست در تداوم
کيفی آن
مبارزهی طبقاتی و تشدي ِد معقول و ممکن آن ،روی رفع
ِ
کمبودها و نارسايیهايی متمرکز میشد که در مقايسهی جامعهی
روسيه در اکتبر  1917با جامعه ايران در سالهای بين  1357تا
 1360بهآن اشاره کردم.

3ـ
منصور حکمت در مقالهی »سه منبع و سه جزء ـ سوسياليسم
خلقى ايران« از »سوسياليستهاى خلقى« ايراد میگيرد که آنها
»آنچنان نظام سياسى اى ترسيم« میکنند »که گويا وظايف
ديکتاتورى پرولتاريا را بر عهده ]می[گيرد« .او ادامه میدهد» :به
زعم سوسياليستهاى خلقى ما] ،در استقرار »"جمهورى
دموکراتيک خلق"«[ فقر و استثمار نابود ميشود ،بيکارى ريشه کن
ميگردد ،برابرى زن و مرد حاصل ميشود ...و اين اواخر از قرار
معلوم حتى بورژوازى و سرمايه دارى نيز منهدم ميگردند«.
بنابراين ،اساس اختﻼف منصور حکمت در باور به»انقﻼب
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باور »سوسياليستهاى خلقى« به»"جمهورى
دموکراتيک« با
ِ
دموکراتيک خلق"« در اين استکه آنها بهجای ارائهی تصوير
جامعهی بورژوايی »به مثابه دورانى پرتناقض که تنها ...بايد
مبارزه براى سوسياليسم را تسهيل نمايد« ،تصويری ارائه میکنند
که گويا »فقر و استثمار نابود ميشود ،و ....حتى بورژوازى و
سرمايه دارى نيز منهدم ميگردند«.
منصور حکمت در آغاز همين پاراگرافی که نقلقولهای باﻻ
را از آن آوردم ،مینويسد» :سوسياليسم خلقى ايران ديکتاتورى
پرولتاريا را در لفظ ميپذيرد ،ليکن در عمل و تلويحا آنرا غير
ضرورى اعﻼم ميکند« .بنابراين ،منصور حکمت استقرار
ديکتاتوری پرولتاريا را میپذيرد و »انقﻼب دموکراتيک« را
بهمثابهی مرحله يا »دورانى پرتناقض« که بايد از آن گذر کرد،
ضروری میداند؛ و »سوسياليسم خلق ْى« ضرورت استقرار
ديکتاتوری پرولتاريا را فقط »در لفظ ميپذيرد«! حال سؤال اين
استکه تفاوت اين باور بهاصطﻼح حقيقی و آن باور »در لفظ« را
با کدام معيار برخاسته از پراتيک اجتماعیـطبقاتی میتوان سنجيد.
اين پذيرش »در لفظ« شايد بهاين دليل است که »"جمهورى
دموکراتيک خلق"« از طرف »سوسياليستهاى خلقى« با وعدههای
چربتر و جذابتری همراه است؟!
علیرغم همهی نکات نقادانهی متدلوژيک و استراتژيک که
دربارهی مقالهی »سه منبع و سه جزء ـ سوسياليسم خلقى ايران«
گفتيم؛ اما اين مقاله درعين حال اظهار میدارد که »مارکسيسم به
روشنى نشان داد که شرط ﻻزم ايجاد جامعه سوسياليستى قبل از
هر چيز درهم کوبيدن ماشين حکومتى بورژوازى و استقرار
ت
ديکتاتورى پرولتاريا است« .تأسف در اين است که اين عبار ِ
درست و مارکسيستی بهمقدمهای برای بيان نکتهای تبديل میشود
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که بهواسطهی نداشتن توضيح دقيق و روشن ،غلط و
خردهبورژوايی مینمايد» :مارکسيسم انقﻼبى نظريات صريح و
جامعى در مورد چگونگى برخورد پرولتاريا به ديگر اقشارى که
براى آرمانهاى دموکراتيک مبارزه ميکنند ،و اصول و احکامى که
اين رابطه ميان پرولتاريا و اقشار انقﻼبى غير پرولتر را محدود،
مقيد و مشروط ميکنند ،ارائه داده است«!
واقعيت اين استکه در جامعهی سرمايهداری هيچ طبقه و
قشری وجود ندارد که فینفسه )يعنی :صرفا ً بهدليل مناسبات
توليدیاش( »انقﻼبی« باشد .آنچه دانش ،تعقل و تجربهی مبارزاتی
بهما میگويد :امکان برای رويش انقﻼبی است .براين اساس ،حتی
طبقهی کارگر تا زمانیکه بهلحاظ طبقاتی سازمانيافته و آگاه نباشد،
بهلحاظ کنش انقﻼبی سترون است .بهجز طبقهی کارگر که دارای
پتانسيل رويش انقﻼبی است ،روشنفکران برخاسته از بخشهای
ميانی جامعه ،مشروط بهاينکه بهدرايت تاريخی دست يابند و در
ْ
کارگران زايشی نوين پيدا کنند ،قابل توصيف بهانقﻼبی
پيوند با
خواهند بود .نتيجه اينکه عبارت »اقشار انقﻼبى غير پرولتر« ،اگر
بهدهقانان اشاره نداشته باشد )که نبايد داشته باشد( ،اگر بهحاشيه
نشينان ارجاع ندهد )که نمیدهد( ،اگر بورژوازی بهاصطﻼح ملی
را درخويش نگنجاند )که نمیگنجاند( ،قطعا ً اشارهاش
بهخردهبورژوازی پُرشمار ايرانی است؛ و سرچشمهی ابداع
»انقﻼب دموکراتيک« هم همين خردهبورژوازی و تمايل
يدئولوژيک بهآن است.

4ـ

قبﻼً هم اشاره کردم ،منصور حکمت بحث نسبتا ً مفصلی در
مقالهی »دولت در دورههای انقﻼبی« دارد که ضمن دفاع نظری

190

از استقرار ديکتاتوری پرولتاريا ،اما در مورد ايران روی استقرار
»دولت انقﻼبى دموکراتيک« تأکيد میکند که نقد مفصل و بندبند آن
حداقل بهاين دليل که اين نوشته را بيش از اين که هست ،طوﻻنی
میکند ،لزومی ندارد.
بهطورکلی ،استدﻻل او اين استکه »طبقه کارگر ايران در
شرايط حاضر ]يعنی :در سال  [1366از توان برقرارى فورى
حکومت خويش برخوردار نيست .ايجاد اين آمادگى وظيفه ماست.
اما بهرحال ترکيبى از نيروهاى طبقاتى جامعه توانايى انجام
"انقﻼب ديگرى" را دارد .اين انقﻼب ،انقﻼب براى دموکراسى
است و جزء و مقطعى در کل پروسه انقﻼب کارگرى است.
پيروزى يک چنين انقﻼبى به انقﻼب کارگران کمک مى کند«.
ُکل بحث منصور حکمت در اين مقاله بهدليل زيبايیشناسی
خدايیـنظری ويژهاش ،هم جذاب و هم سرگرم کننده است؛ اما
جزئيات آن که میبايست ُمهر روند شيطانی پراتيک را برپيشانی
داشته باشد ،در مقابل واقعيت اجتماعی و حقيقت تاريخی تاب
نمیآورد .چرا؟ برای اينکه:
اوﻻً( او بهکرات از موقعيتی تحت عنوان »دوره انقﻼبی«
حرف میزند که براساس تصويرپردازیهای خو ِد او نه تنها در
سال  1366در هيچ نقطهای از ايران )و حتی در کردستان هم(
واقعيت نداشت ،حتی پيش از  30خرداد  1360هم گفتگو از چنين
موقعيتی چيزی جز تصرف يکسويه ذهن در واقعيت نبود؛ زيرا
»دوره انقﻼبی« درعينحال مستلزم حضور مبارزاتی فرودستان
جامعه و اعتﻼی مبارزاتی طبقهی کارگر است که از اواسط سال
 58روندی ُکندشونده داشت ،و پس از يورش جنايتکارانهی 30
خرداد  1360چنان به ُکندی گرائيد که میتوان از نبود آن حرف زد.
خود منصور حکمت هم ـگرچه جسته و گريختهـ بهاين مسئله اشاره
میکند» :بهرحال اعم از اينکه رژيم اسﻼمى بتواند به يک دولت
متعارف تبديل شود ،يا توسط انقﻼب سرنگون شود ،بهرحال پروسه
تبديل جامعه دوران انقﻼب به يک جامعه متعارف مدتهاست آغاز
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شده است« .اين »تبديل« چيزی جز روند ُکندشوندهی پتانسيل
مبارزهی طبقاتی نيست؛ اما تفاوت حرف منصور حکمت با واقعيت
آن روزگار اين بود که در همهی ايران ،بهجز کردستان ،پرچم
مبارزهی طبقاتی و مبارزه برعليه دولت جمهوری اسﻼمی بهخاک
افتاده بود؛ و شعلهی مبارزهی ضدرژيمی در کردستان هم
روبهخاموشی بود .بههرروی ،در سال  1366هيچ نيرويی از سوی
هيچ قشر و طبقهای دارای پتانسيل انقﻼبی نبود؛ و تصور امکان
وقوع »"انقﻼب ديگرى"« »براى دموکراسى« ،همانطور که گذر
زمان نشان داد ،تخيل محض بود .اما ازآنجاکه در جامعهی
طبقاتی کار برعليه سرمايه هرگز
سرمايهداری شعلهی مبارزهی
ِ
خاموش نمیشود ،کمونيست بودن در چنين مختصاتی معنای
ديگری جز تدارک سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی تودههای
کارگر و زحمتکش ندارد .استنکاف از اين پراتيک تاريخی
بههربهانهای و ازجمله بهاين بهانه که بازده و راندمان آن ناچيز
است ،اگر بيانی ناشی از وادادگی و پاسيفيسم نباشد ،قطعا ً
بيانکنندهی عمدگی تعلقات و گرايشات خردهبورژوايی در افراد و
جريانات سياسی است.
دوما ً( زمان نگارش مقالهی »دولت در دورههای انقﻼبی«
آذرماه  1366برابر با دسامبر  1987بهلحاظ بازهی زمانی کمتر از
دوسال قبل از فروريختن ديوار برلين و سرعت يافتن فروپاشی
دولتهای اروپای شرقی و شوروی است .وقوع انقﻼب در
مختصات جهانی آن روزگار ،حتی از نوع »"انقﻼب ديگرى"«
»براى دموکراسى« ،گرچه غيرممکن نبود ،اما بعيد مینمود.
چراکه پرچم جنبش کمونيست ْی درخشش سرخ رنگ انقﻼبی خود را
در عرصهی جهانی از دست داده بود و در تبادل روحيه،
آرمانگرايی و امي ِد انقﻼبی در عرصهی جهانی ،اين ايران بود که
میبايست درجایگاه اميد دهنده قرار میگرفت .چنين وضعيتی با
طبقاتی حتی  7سال قبل از دسامبر
روند ُکندهشوندهی مبارزهی
ِ
 1987متناقض بود .نتيجه اينکه تنها کار انقﻼبی ممکن در آن
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روزگار نه برپايی انقﻼب سوسياليستی و نه انجام انقﻼب »براى
دموکراسى« ،بلکه تدارک عمدتا ً )نه مطلقاً( نظری در راستای
سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی طبقهی کارگر ،زحمتکشان و
فرودستان بود.
سوماًـ منصور حکمت در اين مقاله برای توضيح »دوره
انقﻼبی« و اثبات درستی نظرش درباره »انقﻼب براى دموکراسى«
يا انقﻼبی مقدم برانقﻼب سوسياليستی بهکرات از آثار لنين نقلقول
میآورد که صرف نظر از جنبهی اعتباری و ارعابکنندگیاش،
بهطور ضمنی بهسياق »قوانين عام حاکم بر تمامى آحاد سرمايه«،
قانونمندی انقﻼب روسيه را ِکلیای در نظر میگيرد که انقﻼب در
نفس
ديگر سرزمينها جزء يا تابعی از آن هستند .چنين شيوهای که ِ
نقلقولهای مکرر از لنين و مقايسهی ضمنی بين وضعيت سياسی
ايران سال  1366با وضعيت مبارزهی طبقاتی در  1905و
در
ِ
 1917روسيه حاکی از آن است ،خواسته يا ناخواسته کاربرد عملی
همان تعريفی از انديشههای لنين است که توسط حزب توده در ايران
مارکسيسم مرحله امپرياليستی
اشاعه داده شده است :لنينيسم بهمثابه
ِ
سرمايه .بهطورکلی ،هرکسی که سخن و نظر خودش را بهواسطهی
ْ
بزرگان حقيقی مینماياند ،از همان سطر اول
حرفهای نقل شده از
نوشتهاش بهطور سربستهای اقرار کرده که حرف روشنی برای
نگارش
ت امر نيست و اساس انگيزهاش از
گفتن ندارد ،بهدنبال حقيق ِ
ْ
اعتباری است .البته ناگفته نماند آنجا که حرفها و نظريات بهقصد
نقد و بررسی نقل میشوند ،گرچه بهلحاظ کسب اعتبار تهی از
احتمال نيست ،اما عموما ً از پیجويی حقيقتی حکايت دارد که شايد
هم بهدست نيايد.
منصور حکمت برای توضيح وضعيت قدرت در »دوره
انقﻼبی« در همين مقاله ،يکجا مینويسد» :حاصل مبارزه مشترک
اين نيروها ]يعنی» :کارگران و دهقانان« در سال  ،[1905با اين
تناسب قواى واقعى ،نمى توانست ديکتاتورى پرولتاريا باشد .اگر
ديکتاتورى دو طبقه يک تناقض است ،که هست ،اين تناقض بايد
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خود را در تاريخ واقعى و مادى و در طول زمان باز کند و فيصله
دهد«.
تر مقالهاش وضعيت  1905را به  1917تسری
او کمی پايين ِ
میدهد» :امروز وقتى پس از گذشت سالها به تجربه انقﻼب اکتبر
مى نگريم به سادگى درمى يابيم که خود اين دولت "يک طبقه" هم
دچار تناقضاتى شد که دولت انقﻼبى و متناقض "دو طبقه" به آن
دچار مى شد .همان ضرورت حياتى جلب حمايت دهقانان به دليل
وزنه سياسى و اقتصاديشان و نقشى که مى بايست در پروسه منفرد
کردن و در هم کوبيدن ضد انقﻼب بورژوايى مسلح ،اعم از روسى
و غير روسى ،بازى کنند ،دولت انقﻼبى را با دشوارى هاى اساسى
روبرو ساخت و مهر خود را به پروسه تکوين اين دولت کوبيد«.
و باﻻخره بهمثابه نتيجهگيری از احتجاجات خود ،مینويسد:
»در دوره انقﻼبى به معنى اخص کلمه سرنوشت قدرت سياسى
هنوز فيصله نيافته است .يا حکومت گذشته تحت ضربات انقﻼب
در حال فروپاشى است و يا دولت جديد در معرض اعاده قدرت از
جانب نيروهاى سرنگون شده و غيره است .در کل پروسه گذار،
هم دوره هاى انقﻼبى و هم دوره هاى ثبات و آرامش وجود دارد.
در انقﻼب روسيه بى شک سالهاى  ١٩١٧- ٢٢را مى توان
دوره اى انقﻼبى به معنى اخص کلمه خواند ،حال آنکه سالهاى - ٢٨
 ١٩٢٣دوره آرامش نسبى است که خطر کمابيش از سر دولت
جديد گذشته است ،بى آنکه يک دولت متعارف و پا برجا ،متکى بر
منافع اقتصادى معين و با روش حکومتى معين قوام گرفته باشد«.
صرفنظر از انگشت گذاشتن روی وقايع و نظراتی که در
 1905شکل گرفتند ،و نيز صرفنظر از توضيح جزئيات پيچيده
و سهمگينی که از  1917تا  1920و از  1920تا  1924در روسيه
اتفاق افتادند؛ کتابها و مقاﻻت بسياری )که پس از فروپاشی
شوروی سابق از آرشيوهای چکا ،کا.گ.پ ،حزب کمونيست و
يگر نهادهای شوروی سابق بهدست آمده است ،از زوايای متعدد
بررسی نقادانه قرار گرفتهاند ،ضمن
و توسط محقيق مختلف مورد
ِ
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اينکه دورهبندی »سالهاى  «١٩١٧- ٢٢و » «١٩٢٣ - ٢٨را
بهمثابهی بُرهههايی با تغيير کيفیـجهشی نمیپذيرند ،درعينحال
نشان میدهند که برخﻼف ابراز نظر جناب حکمت مبنی براينکه
در سالهای »» ،«١٩٢٣ - ٢٨بى آنکه يک دولت متعارف و پا
برجا ،متکى بر منافع اقتصادى معين و با روش حکومتى معين قوام
گرفته باشد« ،و »دوره آرامش نسبى« فرابرسد ،سالهای -1924
 1920در حقيقت سالهای سرکوب سيستماتيک کنش انقﻼبی
سازمانها و نهادهای کارگریـکمونيستی و نيز حذف شوراهای
کارگری و دهقانی بود که نتيجهاش از يک طرف پسنشاندن طبقهی
کارگر و تودههای روستايی بهپذيرش افزايش نسبی دستمزدها و
کار هرچه شديدتر بود ،و از طرف ديگر تثبيت
اندکی رفاه در ازای ِ
دستگاه دولتی اشرافمنشانه بورکراتهايی را درپیداشت که
قشر حاکم بر روسيه ،آرمان رهايی
بهمثابهی نطفهی شکلگيری ِ
طبقاتیـنوعی انقﻼب اکتبر را بهاردوگاههای کار اجباری تبديل
ب پسنشين ِی انقﻼب
کردند .خوانندهی حقيقتجو میتواند بهکتا ِ
روسيه  ، 1920-24نوشته سايمون پيرانی مراجعه کند.

5ـ
صرفنظر از نقد و بررسی »يک دنيای بهتر« که امروزه از
ْ
پنهان برای خو ِد
فراطبقاتی آشکار و
پس شدت شور سرنگونیطلبی
ِ
ِ
منصوريون هم بهکتاب مقدسی تبديل شده که بيش از هرچيز بهدرد
دعای کمونيستی و انقﻼبی میخورد]!؟[؛ اما در اين جزوه هم با
اندکی شرمندگی بهجای عبارت ديکتاتوری پرولتاريا عمدتا ً از
عبارت »انقﻼب کارگری« استفاده شده است .توضيح اين جزوه
دربارهی ديکتاتوری پرولتاريا بهگونهای است که نه سيخ را )يعنی:
کسانی که خودرا کمونيست میدانند( بسوزاند و نه کباب که شامل
خردهبورژوای پرشمار شکل گرفته در جمهوری اسﻼمی است:
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»حکومت کارگرى نيز ،نظير هر حکومت ديگر ،حکومتى
مافوق جامعه و طبقات نيست .حکومتى طبقاتى است .اما اين
حکومت ،که به همين اعتبار در تئورى مارکسيسم ديکتاتورى
پرولتاريا ناميده شده است ،دولت اکثريت استثمار شده جامعه براى
ديکته کردن حکم آزادى و برابرى انسان ها به طبقات استثمارگر
و فائق آمدن بر تﻼش ها و توطئه هاى آنهاست .از نظر شکل،
حکومت کارگرى يک دولت آزاد است که تصميم گيرى و اعمال
اراده مستقيم خود توده وسيع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را
سازمان ميدهد .حکومت کارگرى بنا بر ماهيت خويش حکومتى
گذرا است که با تحقق اهداف انقﻼب ضرورت وجودى خود را از
دست ميدهد و زوال پيدا ميکند«.
اين فورمولبندی ضمن اينکه تناقض آشکاری با متون
مارکسيستی ندارد؛ اما طوری انشا شده که برجستهترين وجه آن
»آزادی« بنمايد که قبلهگاه خردهبورژوازی است ،و »حکومت
کارگرى« را نيز بهاعتبار »تئورى مارکسيسم«» ،ديکتاتورى
پرولتاريا« ناميده است .بههرروی ،اشارهوار بايد گفت که :کارکرد
ويا وظيفهی »ديکتاتورى پرولتاريا« بسيار پيچيدهتر و وسيعتر از
»فائق آمدن بر تﻼش ها و توطئه هاى« طبقهی استثمارگر است.

6ـ
در سخنرانی/نوشتهی »حزب و جامعه« )نوامبر /1998آبان
 (1377و »حزب و قدرت سياسی« )فروردين /1377آوريل
 (1998نه حرفی از ديکتاتوری پرولتاريا و نه انقﻼب دمکراتيک
در ميان است .آنچه در اين مقاله محور قرار گرفته ،از يکطرف
»انقﻼب« بهطورکلی ،و مهمتر از ْ
آن »قدرت«» ،جدال قدرت«،
»حزب و شخصيتها« و باﻻخره تصرف قدرت سياسى توسط
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کمونيسم کارگرى؛ و بهاوج رساندن طبقهی کارگر )از يک طرف(،
و بهزمين کوبيدن همين طبقه )از طرف ديگر( است.

7ـ
ضربآهنگ صحبتها در مقالهی »جنبش سلبی و اثباتی« ،با
شيفتگی بيمارگونهای »انقﻼب«» ،دورههای انقﻼبی« و »گرفتن
قدرت« با استفاده از هر ابزار و بهکار گرفتن هرشيوهای استکه
بتوان بهآن دست يافت!!
سير قهقرايی فاصلهی نظری از مردم و تودههای کارگر در
اين مقاله بهاوج جنبهی فاجعهانگيز خود میرسد؛ و عمﻼً بهمانيفست
همهی پارههای سلبی و ايجابی حزب کمونيست کارگری تبديل
دمکراتيسم
میگردد .دراينجاست که هستهی رژيمچنج سوسيال
ِ
منصور حکمت )که چيزی جز سوسيال دمکراتيسم بهاصطﻼح
راديکال ،اما زيرکتر از ديگران نيست( ،از پوستهی خويش
بيرون میآيد و در قامت واقعی خود سخن میگويد .نبايد فراموش
کرد که دو عامل ديگر بهعنوان مکانيسمهای تخريبکنندهی بيرونی
ـهمـ بهاين استحاله کمک کردند و ـهمـ در تسريع آن نقش داشتند:
سرکوب جنايتکارانهی جمهوری اسﻼمی ،و از رمق افتادن
مبارزهی کار برعليه سرمايه در همهی جهان.
*****
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ضميمهی تکميلی متن اصلی
»بررسی انديشههای منصور حکمت« را برای  4نفر )از
دوستان قديم و جديد( فرستادم تا نظر اصﻼحی بدهند و نگاه
نقادانهای بهآن بيندازند .يکی از اين دوستان جوان پس از اينکه
کل متن را خواند ،بهچندين مورد انشايی و موارد متعدد تايپی
اشاره کرد که بهروانی متن کمک میکرد .دوست جوان ديگری
پيشننهاد کرد که لينک مباحث مربوط بهماترليسم ديالکتيک را
که در سايت رفاقت وجود دارد ،در قسمتی از نوشته که با تيتر
آيسم تبخترگرايانه«؟! شروع
»نق ِد ماترياليستی ديالکتيکی يا ايده ِ
میشود ،بياوريم که بهنظرم پيشنهاد بهجايی است .يکی از
دوستان قديمی هم طی تماس تلفنی بهنکاتی اشاره کرد که مفيد
بودند و مورد استفاده قرار گرفتند.
متن زير هم حاصل گفتگوی تلفنی ،نوشتن يادداشت و
نوعی مصاحبهی اسکايپی با شخصی است که عمری را با او
رفاقت داشتهام .نوشتهی او و همچنين گفتگوی مصاحبهگونهای
را که با اين رفيق داشتم ،پس از ضبط ،ابتدا پياده و ويرايش
کردم و سپس توسط خو ِد او مورد بررسی قرار گرفت و
اصﻼحاتی هم بهآن وارد کرد.

يادداشت اين رفيق قديمی:
عباس عزيز ،در جريان خـوانـدن مقاله با ارزش کتابگونه
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تو از نوشتههای منصور حکمت نکاتی بهنظرم رسيد که
بهتوصيه تو در اين چند سطر مینويسم:
از جنبهی فلسفی در نوشتهات بهنکاتی اشاره کردی که
بهلحاظ منطقی میتوان تحت عنوان درک معيوب از عام و
خاص ،جزء و کل ،جزئی و کلی ،و نيز عدم درک از مطلق و
نسبی از آنها نام برد .البته بايد اضافه کنم که آقای حکمت
درکی هم از چيستی »وضع« و »وقوع« و رابطهی آنها باهم
ندارد.
حکمت فضای نقد را در مقوله »سه منبع و سه جزء خلقی«
بر»خلقی« بودن مثﻼً فدائيان قرار میدهد .اما خودش با
غيرطبقاتی کردن تحليل و نيز تأکيد موجبه روی طبقه متوسط
کار خو ْد بهدام همان
بهعنوان خاستگاه و ايضا ً پايگاه عزيمت ِ
خلقیگرايی میافتد .اينگونه بحثها بين سالهای  47-57در
کاری فعاليتهای مبارزاتی
مورد تحليل سياسیکاری و نظامی
ِ
در فضای روشنفکری چپ سوسيال دموکرات حاکم بود .اين
مجادﻻت که ابعاد متعددی بهخود میگرفت ـدرعملـ بهيکجا
ختم شد :طرح ضرورت مؤلفهی روشنفکران مبارز با طبقه
کارگر.
حوادث سال  57ذهنيت عمومی اين روشنفکران را
ت سياسی منحرف و متمرکز
ب قدر ِ
بهسمت درگيری بر سرکس ِ
کرد .گرچه خود اين پديده بهلحاظ تاريخی منشائی ديرينه
داشت.
نقد سياسیکاری از منظر بهاصطﻼح نظامیکاران و
بلعکس نقد نظامیکاری بهوسيله بهاصطﻼح سياسیکاران،
امری استکه هر دو گروه پس از جابهجايی قدرت سياسی در
 57عمﻼً از آن روی گرداندند ،و عمﻼً بهطرح ضرورت مؤلفه
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روشنفکران مبارز با طبقه کارگر پشت کردند .اين رويدادی
بود که هم بهايشان تحميل شد و هم گرايش اوليهشان را ميدان
داد.
انديشهی منصور حکمت هم تاريخ توليد و تاريخ مصرف
دارد .اقبال نخستين آن بهوضعيتی برمیگردد که نقد سبککار
گذشته بهفراوانی مطلوب بود ،اما بحرانهايی که پس از
نزديک بهسه دهه ُکل سوسيال دمکراسی و ازجمله منصور
حکمت و همراهان او را گرفتار کرد ،نشان داد که آن شروع
ظاهرا ً بهموقع فاقد موقعيت و پتانسيلی بود که بيانکنندهی
زمان واقعی
طنز تلخ
حقيقت مبارزهی کار برعليه سرمايه باشدِ .
ِ
اين انديشهورزی در اين است که آن شروع ظاهرا ً بهموقع،
حتی بهحقيقت شروع خود نيز معطوف نگرديد.
همگان میدانند که هرانديشهی انسانی محصول )و متأثر
از( زمانهی صاحب آن انديشه است! مثﻼً انديشهی بطلميوس
)فيلسوف و اخترشناسان يونانی که در اسکندريه مصر در
ْ
کيهان الگويی را
سالهای ٩٠ـ١۶٨ق.م .میزيست( ،دربارهی
کيهان شناخته شدهی روزگار خود ،و برای سامانهی
برای
ِ
خورشيدی ،ارائه کرد که در آن سامانه ،زمين در مرکز گيتی
بود و خورشيد و ماه و بقيه سيارات بهدورش میچرخيدند .در
آن زمان بهجای مدار که همان مسير فرضی سيارات است ،از
صلب و
مفهوم فلک استفاده میشد .فلک يک جسم کروی ُ
نامرئی )مانند شيشه( تصور میشد که زمين در مرکز آن قرار
گرفته بود و سيارهها بهمحيط آن محکم بسته شده بودند .در اين
نظريه ،با چرخش فلک بهدور زمين ،سياره نيز بهدور زمين
گردش میکنند .در آن زمان  ۴سياره کشف شده بود .وی
میگفت :هشت يا نه فلک وجود دارد که آخرين آنها
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فلکاﻻفﻼک است که همه ستارهها روی آن چسبيدهاند .براين
باور بود که خدا و فرشتگان پس از فلکاﻻفﻼک زندگی
میکنند .بهاين نظريه که بطلميوس دربارهی جهان ارائه کرد،
مدل زمين مرکزی گفته میشود که برپايه مشاهده حرکت
ظاهری ماه و خورشيد بهدور زمين ارائه شده است!
دقت کنيم تاريخ علم میگويد »مشاهدهی ساده بطلميوسی«
که بايد اضافه کرد» :با انضمام نظريهپردازی پيچيدهی
کﻼوديوس بطلميوس« نظريه مرکزيت زمين در گيتی را فراهم
ساخت! ]نقل بهمضمون از تاريخ ماد ،دياکونوف .ترجمه
کشاورز ،انتشارات علمی و فرهنگی.[١٣٨٠
بعدها نيکوﻻس کوپرنيک ) 1473-1543شانزده قرن بعد(
نظريه خورشيد مرکزی را ارائه کرد .او پس از سالها مطالعه
و مشاهدهی اجرام آسمانی )با امکانات و تلسکوپهای آن
زمان( بهاين نتيجه رسيد که :بر خﻼف تصور پيشينيان زمين
در مرکز کائنات قرار ندارد ،بلکه اين خورشيد است که در
مرکز منظومه شمسی است و ساير سيارات ـازجمله زمينـ
بهدور آن درحال گردشند .واکنش کليسا در برابر آراء
کوپرنيک خشمگينانه بود :مارتين لوتر )پايهگذار مذهب
پروتستان( بهمحض آگاه شدن از اين نظريه با آن بهمخالفت
برخاست و گفت» :فقط احمقها نجوم را وارونه میکنند .طبق
نص کتاب مقدس ،اين خورشيد بود ،نه زمين که يوشع فرمان
داد بايستد« .بهباور لوتر و همفکرانش ،نظريه کوپرنيک نه فقط
مخالف عبارات کتاب مقدس بود ،بلکه جایگاه رفيع آدمی را
که بهعنوان برترين آفريدگان بايد در مرکز جهان هستی قرار
داشته باشد ،از او میگرفت.
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برخﻼف انتظار در کشورهای پيرو کليسای کاتوليک رم
تا مدتها هيچکس بهنظريه کوپرنيک اعتراض نکرد .بیترديد
اهدای کتاب بهپاپ پل سوم و پشتيبانی کاردينال پرنفوذی چون
يوهان ويدمانشتات از آن در ساکت کردن هر ندای اعتراضی
نقش داشت .با وجود اين ،در اواخر قرن شانزدهم اوضاع
بهتدريج رو بهتغيير گذاشت؛ يک راهب انقﻼبی بهنام جوردانو
برونو که میخواست مسيحيت را با خورشيدپرستی مصريان
باستان درآميزد ،نظريه کوپرنيک را جالب توجه يافت و تصميم
بهحمايت از آن گرفت .با محکوم شدن برونو در دادگاه مذهبی،
هرچه او در نوشتههايش مطرح کرده بود ،مشکوک و ضد دين
تلقی شد و اين آغاز مخالفت گستردهی کاتوليکها با نظريه
کوپرنيک بود که اثبات کامل آن در قرن هفدهم ادامه يافت.
صرفنظر از اينکه قبل از کپرنيک اين مبحث )نظريه
خورشيد مرکزی( مطرح بوده ،مهم اين است که برای اولين
بار بهوسيله کپرنيک مدون و ارائه شد! ]برگرفته از :تاريخ
علم کمبريج نوشته رونان ترجمه افشار ،نشر مرکز چاپ سوم
.[١٣٨٢
رفيق جان ،انديشهی چپ )يا همان سوسيال دموکراسی(
خاستگاهی اجتماعی دارد .اين خاستگاه آميختهای از فرهنگ
غالب نظام طبقاتی است .چپ ما )يعنی :چپ ايرانی( از ميانه
مبارزهی طبقات اجتماعی سر برنياورده ،بخصوص نقش
کارگر چپ را انقﻼبی نکرده ،بلکه آموزشهای نظری
طبقهی
ْ
و مناسبات اختناقآميز و ديکتاتوری حاکم برانگيزانندهی اين
چپ بوده است .اينها با کتاب چپ شدند ،نه درجريان
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تعارضات اجتماعی .اين امر بخصوص در مورد بخش خارج
کشوری چپ صادق است.
*****

گفتگو با رفيق قديمی:
اون نوشته ]که در باﻻ مشاهده میشود[ در واقع يادداشتی
دربارهی جایگاه انديشه و نيز جایگاه روشنفکران نسبت
تفکر روشنفکرانهی ايرانی
بهتکامل انديشه بود؛ و اينکه توليد
ِ
محصول شرايطی بود که عمدتا ً بهدهههای  40و 50
برمیگردد .چند کلمهای هم از روشنفکران سوسيال دمکرات
)در خارج و داخل کشور( صحبت شد.
در صحبت تلفنی که باهم داشتيم ،تو گفتی راجع بهاين
تفاوت )اگر وجود دارد( صحبت کنيم و چيزهای ديگری که
بهعهدهی من گذاشتی ،من اونها رو ببينم و اگر نظری هست
با تو در ميان بگذارم .من بيشتر فکر میکنم که بحث ما يه
جور يادآوری است؛ و اون صدای ضبط شدهی چند دقيقهای که
برای من فرستادی يه نکتهی مشحون بهاشتباه رو هم يادآوری
کرده بودی .گفته بودی مبارزه عليه اختناق وجهی از مبارزهی
طبقاتی است .اين درست است .من اين مسئله رو بيشتر از
منظر مبارزهی طبقهی کارگر برعليه طبقهی سرمايهدار و آثار
حرکت روشنفکری براين مبارزه نگاه کرده بودم.
وقتی از روشنفکر سوسيال دمکرات صحبت میکنيم،
دربارهی اين تصور و مفهوم که مشترکا ً بهآن رسيده بوديم ،ويا
حداقل من اين طور ياد گرفتهام ،گفتگو میکنيم .منظور اين
استکه سوسيال دمکرات بودن يک وجهی دارد که
بهضرورتهای تاريخی موکول است ،و يک وجهی هم دارد
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که بهشرايط موجود متصل است .اون که موکول است ،يعنی
معطوف بهآينده است ،بيشتر جنبهی آرمانیـسوسياليستی دارد؛
و در تحقق امر سوسياليستی معنا پيدا میکند .از بررسی جنبهی
جهانی مسئله که بگذريم ،وقتی بهبزرگان سوسيال دمکراسی
ايرانی فکر میکنم ويا در تاريخ مبارزات سياسی و طبقاتی در
ايران بهجستجو و تحليل میپردازم ،میبينم که همهی آدمهای
مؤثر چپ در ايران با اين دو جنبه مواجه بودهاند .ويژگی حيدر
ِ
عمواوغلو )بهعنوان يک کمونيست معروف و مورد وثوق
فکر مبارزه و جانباختهی دههی
عموم( همين بود ،که روشن ِ
 50هم بود .او مبارزه کرد و جانش را باخت و اين هم جانش
را در راه مبارزهای که بهآن باور داشت ،گذاشت .نگاه
حيدرخان بهمردم و ارزيابی او از گرايش عمومی مرد ْم
فکران مبارزه دهههای
بهنحوی همان ارزيابی و نگاه روشن
ِ
 40و  50بود.
عباس{ يه کمی در مورد اين دو جنس که مثل هم هستند،
بيشتر توضيح بده و اگر ممکنه مثالی هم در اين مورد بزن.
دوست قديمی{ مثﻼً نادانی سياسی و طبقاتی مردم در
حوصلهی روشنفکران نيست .روشنفکر وقتی دستگاه
سنجشاش روشن است و بهسنجش مشغول است ،آدمها رو از
روی گفتار و کردارشون داوری میکند و عمﻼً خاستگاه و
پایگاه طبقاتی آنها را فراموش میکند ،از نفهمی مردم نارحت
میشود .مثل اينکه قرار بوده که مردم همه روشنفکر باشند،
همزبان او باشند و همهی چيزها رو هم مثل او بدانند و بفهمند.
من با نگاه بهروشنفکرهايی که حدود  50سال پيش با آنها
دوست شدم و از طريق آنها بهطرف سياست آمدم و سالهای
خوبی را هم با آنها گذراندم ،میبينم که هيچيک از آنها
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حوصلهی فهم مردم )يعنی :تودههای زحمتکش ،کارگر و
فرودست جامعه( و ارتقای انديشمندانه و سازمانی آنها را
نداشتند.
خوب ،اين مردم همانقدر که ندار هستند ،فرصت کسب
اطﻼعات و دست يافتن بهدانستگی و اين قبيل مسائل را هم
مرض روشنفکری
ندارند .پس ،مرض نادانستگی بهنحوی
ِ
است که زود ناراحت میشود و زود هم اين مردم را بهنفهمی
متهم میکند .من توی اين جمﻼتی که از حيدر عمواوغلو باقی
مانده است ،يکجا ديدم که از اين ندانستگی مردم )که خيلی هم
بد هست ،و او حق دارد که بگويد بد است( عصبانی است و
بهآنها فحاشی میکند .و اين عصبانيت رو کامﻼً توی الفاظی
بهکار میبرد که جمﻼتش را عينا ً بهياد ندارم؛ اما فحوای کﻼم
او در ذهنم مانده است.
عباس{ يعنی ،میشه گفت که يکی از ويژگیهای
روشنفکران چپ همين تصويری که تو میپردازی؛ يعنی،
ْ
دمکرات روشنفکری استکه در برخوردش با مردم
سوسيال
عنصری از تحقير ضمنی وجود دارد؟
دوست قديمی{ حتما ً اينجوری است که تو ميگی،
برخوردش با مردم منتهی بهتحقير ميشه؛ ولی چی ميشه که
فرآيند برخوردش با مردم منتهی بهتحقير ميشه؟ اولش بايد بگيم
که او دوستدار مردم است؛ میخواهد بهمردم خدمت کند .مثﻼً
حکايت حيدر عمواوغلو اينجوری بود که توی باکو داشت
کارخانه برق درست میکرد ،و با يکی از سوسيال
دمکراتهای معروف اونجا بهنام کراسين هم رفيق بود و
هردو مهندس برق و مکانيک بودند و کارخانه برق راهاندازی
میکردند .در همين وضعيت بود که مظفرالدين شاه بهآنجا
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رفت ،يه کارخانه برق برای بارگاه امام رضا خريد و اين آقا
را هم فرستادند تا نصب و راندازه و نگهداری مارخانه برق را
بهعهده بگيرد .حيدرخان  30ساله بود که بهمشهد وارد شد.
بههنگام ورود بهمشهد ،حکمران آنجا برای زهرچشم گرفتن
از مردم يک نفر رو گرفته و شقه کرده بود .هريک از نيمههای
اين آدم شقه شده را بهطرفين دروازهی شهر آويزان کرده بود.
مردم هم با ديدن اين صحنهها میگفتند که چه حاکم پُرقدرتی
است! بارکﷲ که میتونه اين اندازه اِعمال قدرت بکند!
حيدرخان که ـهمـ سوسيال دمکرات و ـهمـ مردم دوست بود،
از ديدن چنين صحنهای خيلی ناراحت شد .بههمين دليل هم در
خيلی جاها با اين نمايندهی حکومت مرکزی و يک نفر ديگر
که او هم مسئول و متولی آستان قدس بود ،برخوردهای
غيرمحترمانه داشت .ازجملهی اينگونه برخوردها اينکه
هروقت که اين افراد برای بازديد کارخانه برق میآمدند ،همه
صف میکشيدند و تعظيم میکردند .اما حيدرخان اعتنايی
بهحضور آنها نمیکرد .يک شب مسئول آستان قدس برای
بازديد از کارخانه برق میآيد .نگهبانها و فراشها نزد
حيدرخان میروند و میگويند که فﻼنی برای بازديد آمده است.
در ورودی
حيدرخان در مقابل اين خبر دستور میدهد که ِ
کارخانه را ببندند و چراغها را هم خاموش کنند .طرف رو
نيمساعتی پشت در کارخانه معطل میگذارد .بعد اجازه میدهد
که در را باز کنند و کارخانه را بهاو نشان بدهند .اما خودش
برای ابراز ادب و نشان دادن کارخانه نزد او نمیرود.
بدينترتيب میبينيم که رفتارهای حيدرخان نشان میدهد که او
سر ناسازگاری و ستيز دارد .برای
با قدرتهای فائق و دولتی ِ
مثال ،مشکل کمبود نان پيش میآيد .حيدرخان تودهی عظيمی
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از مردم را تهييج میکند و بهخيابان میفرستد که همه
درخواست میکنند که چیچیالدوله )که اسمش را بهياد
نمیآورم( را عزل شود که حکومت مرکزی هم همين کار رو
میکند .با همهی اين احوال ،هرچه حيدرخان سعی میکند ،حتی
مرام نزديک هم پيدا نمیکند که بتواند حزب
دوتا رفيق هم ِ
سوسيال دمکرات خودش را )که در تفليس و باکو هم بود( ،در
اينجا هم شعبهای از آن را سازمان بدهد .حتی با آقای
ملکالشعرای بهار دوست میشود ،ولی او نيز حاضر نمیشود
که با حزب حيدرخان همکاری کند .بهار در ارتباط دوستانه و
فرهنگی با حيدرخان قرار میگيرد ،ولی در کار حزبی او وارد
نمیشود .حاﻻ اين حيدرخان که رفيق لنين بود و با رفيقهای
لنين هم نشست و برخاست داشت و بنا بهبعضی قولها از 12
سالگی سياسی بود و در  17يا  18سالگی با مارکسيسم آشنا
شده بود و مطالعات مارکسيستی داشت ،و بهطور واضح و
مشخص آدم ضدحکومتی بود ،و حرکتهای مثبت بسياری ـهمـ
در زندگیاش داشت؛ ولی همين گرايش او بهاينکه مردم
نمیفهمند ،ويا مردم با روشهای پيشنهادی او وارد مبارزهی
سياسی نمیشدند ،باعث میشود که دست بهکارهايی بزند که به
نوعی تروريستی بهحساب میآيد .بمب میسازد و برای چند
نفر بمبگذاری میکند ،اصﻼً بهحيدر بمبی معروف شده بود.
همون کارهايی که ماها میکرديم ،حيدرخان هم میکرد .يک
سوء
نفر از نزديکان ناصرالدين شاه را میکشد .بهحاکم وقت
ِ
قصد میکند که نجات پيدا میکند .حيدرخان خيلی داستان
تندروانهای داشت؛ و اين تندرویها اتفاقا ً از همون او ِل کار
خاصيت اغلب روشنفکرهای سوسيال دمکرات ما بوده است.
اينها اولين گروههايی از اين نوع آدمها بود که از خارج وارد
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ايران شدند و دريافتهای سوسياليستی را هم با خودشان وارد
ايران کردند .اما اينها حوصله و گرايشی برای فعاليتهايی
نداشتند که راهبر بهرشد آگاهی طبقاتی و تاريخی مردم باشد.
وقتی بهجنبش چريکی سالهای  48و  49و  50نگاه میکنم
که من هم قطرهای از آن بودم ،اصﻼً کسی حوصله نداشت که
برود با يک نفر رابطه بگيرد ،او را در مسير کتاب خواندن
قرار بدهد؛ و مقوﻻت مربوط بهمبارزهی طبقاتی را بهاو ياد
بدهد؛ و از منافع طبقاتی و روندهای تاريخی بگويد .اصﻼً چنين
ادبياتی هم وجود نداشت .اين روشنفکران ضدحکومتی وقتی
با مردم حرف میزدند ،عقايد آنها را بهسمتی جهت نمیدادند
که بيانکنندهی تفاوت آنها با حکومت باشد؛ بيانکنندهی اين
باشد که حکومت برفراز مردم قرار گرفته و سرمنشأ همهی
بدختیهايی استکه سرنوشت مردم را میسازد و آنها هم آلوده
بهاخﻼق و کرداری میشوند که از اساس بهحکومتها تعلق
دارد.
همين امروز وقتی سوار تاکسی میشوی و رانندهی تاکسی
میگويد که همه مردم باهم بد شدهاند ،همين روشنفکرها تأييد
میکنند که آره :مردم بد شدهاند .يکی سرش را باﻻ نمیکند که
بگويد :اين بدی را بهمردم تحميل کردهاند .اين فساد و باهم
نبودن از باﻻ روی س ِر مردم ريخته شده است .اگر امروز مردم
باهم رفتار و کردار درستی ندارند ،بههم کلک میزنند و جيب
يکديگر را خالی میکنند ،اين از مجموعه مناسباتی برمیخيزد
که قدرت حاکم بهوجود آورندهاش است.
مردم که خودشون چيزی ندارند که فرهنگ خاصی را
بسازند .اصوﻻً اين فرهنگ رايج بين مردم از زندگی خود مردم
برنخاسته؛ جوهر بنيادی اين فرهنگ برخاسته از مناسبات و
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تبادﻻتی است که يک سرش در حکومت و قدرت نهفته است.
تعريفهايی هم از فرهنگ ويژهی مردمی بهکار میرود؛ اما
خاستگاه و مناسبات اقتصادی و سياسی حاکم بر مردم است که
تماما ً آنها را فراگرفته و عمﻼً بهروکشی برای بقای حاکمان
تبديل شده است .بهبيان ديگر ،پليدیها و رذالتهای حکومتيان
و مناسبات حاک ْم همانند غبار مسمومی استکه روی پوست
مردم نشسته و آنها را مسموم کرده است .کسی بهروبيدن اين
غبار پا پيش نمیگذارد تا مردم بتوانند بهجوهر مناسبات حاکم
پی ببرند و با آن بهمبارزه برخيزند ،و ضمن تعالی انسانی
خويش بهلحاظ طبقاتی نيز سامان تاريخی خودرا طرحريزی
کنند.
چرا اينطوری است؟ برای اينکه درک سوسيال
دمکراتها ،درکی مکانيکی است .چرا درکشان مکانيکی
است؟ چون در فرآيند توليد ،توزيع ،مصرف و بازتوليد ،اغلب
در قسمت فکری و ذهنی تقسيم کار قرار دارند؛ و در قسمت
اجرايی کار يا اصﻼً نيستند ويا حضور بسيار کمرنگی
عملی و
ِ
دارند .از طرف ديگر ،در سهمبری از توليد نيز در بسياری
مواقع بيش از حق خودشان سهم میبرند و در آنجا هم که
سهمبریشان در حد حقوقشان است ،بازهم بهلحاظ ثروت در
مرتبهای قرار میگيرند که هم باﻻتر از تودههای مولد و
زحمتکش است ،و هم بهتثبيت و نابرابری موجود گرايش
دارد .چنين وضعيتی در پروسهی توليد و مصرف بهطور
خودبهخود ايجادکنندهی نگاهی از باﻻ بهپايين است که نمیتواند
مکانيکی نباشد .اين نگاه از باﻻ بهپايين و مکانيک ْی درک
مونيستی از مبارزهی طبقاتی و تاريخ را بهراه بسيار سخت و
صعبالعبوری تبديل میکند .آدم برخاسته از چنين وضعيتی
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خيلی بايد تﻼش و کار کند که از درک و دريافت مکانيکی
فراتر برود؛ و اين امر ،شايد تنها در مؤلفهی با طبقه قرار
گرفتن حاصل شود.
در تاريخ  120سال گذشته از بازدارندگیهايی مانند
فراکسيونيسم ،فرقهگرايی ،مرکزيتگرايی ،قدرتطلبی و از
همهی اينها مخربتر :از جانشينگرايی بهفراوانی آسيب
ديدهايم .اينها انواع ثمرات ويا رویکردهايی است که
روشنفکران سوسيال دمکرات )که نبايد با روشنفکران
بورژوا يکسان تلقی شوند( از خودشان بُروز میدهند.
ضمنا ً فراموش نکنيم که دسترسی ما بهايدهها و مفاهيم
سوسياليستی بسيار پيشتر و سريع از شکلگيری طبقهی کارگر
)بهمعنی فروشندگان نيرویکار( بوده است .از ويژگیهای
اينگونه دستيابی بهمفاهيم و ايدههای سوسياليستی يکی هم اين
بود که حتی نطفههای شکلگيری گروههای کارگری نيز در
بيرون از مرزهای جامعهی ايران و در سرزمين ديگری شکل
گرفت و خاطرات تلخ و شيرين آن بهايران وارد گرديد.
بههرروی ،ما قبل از اينکه سرمايهدار بهمعنای توليدی و
ارزش اضافی داشته باشيم ـ مفهوم سوسياليسم و
جذبکنندهی
ِ
مبارزهی طبقاتی کارگری را از خارج وارد کرديم.
برای مثال ،حيدرخان  5سال قبل از امضای رسمی
مشروطه وارد ايران شد و چندين سال زحمت کشيد تا کارهايی
بکند که تازه مشروطهخواه بشود! مشروطهخواهی حيدرخان
هم از نامه نوشتن بهمحمدعلی شاه و امثالهم شروع شد .نامه
مینويسد که تو آدم خائنی هستی ،تو بايد قدرت را ترک کنی،
دستگاه تو دستگاه ضدمردمی است .بهطورکلی،
مشروطهخواهی حيدرخان از اينجور کارها شروع میشود.
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اين همان کاری است که بعدها بعضی از روشنفکران
ديگر هم بهآن مبادرت ورزديدند .اينها تبليغ میکردند که شاه
بد و خيانتکار و جنايتکار است .اين شيوه هماکنون هم جاری
و متداول است .بيشتر از آن چيزی که حقيقت تاريخی را
آشکار میکند حرف بزنند ،فحش و فضيحت و عيب و ايرا ِد
رأس حکومت و اشخاص اول نظام موضوع بحث قرار
میگيرد که چی هستند و چی نيستند...
عباس{ نهايتا ً افشاگری؟
دوست قديمی{ بله ،نهايتش افشاگری سياسی است؛ اما من
میگويم که حتی افشاگری سياسی هم اينجوری نيست .يعنی،
ادبيات سياسی روشنفکران سوسيال دمکرات بيشتر ادبيات
پرخاشجويانه است تا ادبيات واقعا ً افشاگرانه .چون اگر واقعا ً
روشنفکر بتواند ماهيت سياسی دستگاه حاکمه و مناسبات
شاکلهی آن را افشا کند ،و اين افشا طوری بهتبيين و تبادل
دربياد که در ذهن مردم بنشيند ،مردم بهرسالت تاريخی
خودشان پی میبرند؛ نه اينکه بهاشکال گوناگون فقط بهعمرو
و زيد و شاه و غيره فحش بدهيم .البته من خودم هم به اينها
خيلی فحش میدهم؛ اصﻼً اگر فحش ندهم يرقان میگيرم؛
)اصفهانیها میگويند :فحش بادبزن جيگر است(؛ ولی روش
کار و فعاليت انقﻼبی که در بخشی سازماندهی مبارزهی طبقاتی
است ،در بخش ديگرش ايجاد فرهنگ انسانیـانقﻼبی است که
براساس شکلگيری مؤلفهی انقﻼبی میتواند شکل بگيرد ،و
بخشی از آن هم مباحث سياسی و طرح مسائل مربوط بهقدرت
تر اين
و عوارض ناشی از قدرت حاکم است .آدمهای پُرتحرکت ِ
مردم بايد سياستدان بشوند .پس ،بايد بهمردم گفت که سياست
چيست ،قدرت چيست ،مسئلهی محوريش کجا هست ،و غيره.
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روشنفکر سوسيال دمکرات تا زمانی که در محاق نظری
سوسيال دمکراتيک خويش گرفتار است ،نمیتواند دست
بهاينگونه کارها بزند .چراکه اصﻼً حوصله و ظرفيت پراتيکی
اينگونه کار و رابطه و تبادل را ندارد .وقتی در نشريات و
نوشتهها نگاه میکنيم ،اساسا ً آن نوعی از افشاگری را میبينيم
که عناصر سازندهاش فحاشی و بد و بیراه گفتن بهاشکال
گوناگون است.
وقتی بهوضعيت فعلی توجه میکنيم ،میبينيم که مثﻼً
روشنفکر ما از يک طرف حوصلهی اينکه پای تودهی مردم
بايستد و بخواهد آنها را ارتقا بدهد ندارد ،و بههمين دليل هم
ابزار کسب
چارهای جز اين ندارد که تودهها را بهعنوان نيرو و
ِ
قدرت ببيند؛ و از طرف ديگر ،چنان از اين توده دور میشود
که بهراحتی ليبراليزه میشود ،بهراحتی دينگرا میشود ،يا
باورهای ماروايی و متافيزيکی را بهخودش راه میدهد .و
بهنظرش میآيد که اين باورها درستاند .مثﻼً در دههی ،30
 50 ،40و حتی هماکنون خيلیها را داريم که سوسياليستهای
مذهبیاند؛ درصورتیکه اين دوتا )يعنی :مذهب و سوسياليسم(
بهلحاظ جنس و نوع انديشه کامﻼً متنافر و متناقضاند .در
بعضی موارد سوسيال دمکراتها در نگاه بهمناسبات اقتصادی
ويا امور مربوط بهاقتصاد و روابط اقتصادی مدعی میشوند
که سوسياليسم را میپذيرند؛ ولی بهلحاظ ايدئولوژيک نيز
خداباور باقی میمانند و روی اين خداباوری پافشاری هم
میکنند .در ميان جوانهای امروزی هم اينگونه نگاهها و
باروها )که در ماهيت سوسيال دمکراتيکی آن شکی نيست(،
بهفراوانی يافت میشود.
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کمی که بهعقب برگرديم میبينم که يک دورهای ـهمـ
بهشريعتی باور داشتند و ـهمـ نظراً پذيرای سوسياليسم بودند؛
در جبههی ملی دوم هم اينگونه نگرشها کم بود .همين نگاه
دوگانه باعث میشد که آدمی مانند بيژن جزنی رفيقهايی مثل
حسن حبيبی داشته باشند .حاﻻ اون يکی ]حبيبی[ جذب قدرت
حاکم شد و سلسلهمراتب قدرت را نمايندگی میکرد ،و اين يکی
بهراه ديگر و متقابلی رفت که جانش را هم بهتاوان انتخاب خود
از دست داد.
ت تحليلی اين گروهبندی انسانی بهنام روشنفکر اين
حقيق ِ
استکه خاستگاهش علیاﻻصول غيرکارگری است و از ميان
گروهبندیهای ميانی جامعه که بهطبقهی متوسط شهرت
يافتهاند ،برمیخيزد که اگر تماما ً خردهبورژوايی نباشد ،قطعا ً
با مناسبات و دريافتهای خردهبورژوايی آميخته است .اما
پايگاهی هم که اين گروهبندی اجتماعی برمیگزيند با چنان
محتوای عميق درونی و اقتداری همراه نيست که سوسياليسم را
برای او بهيک قطعيت تاريخی در مبارزهی طبقاتی تبديل کند.
بهخاطر همين ويژگی است که يک پايش اينطرف و پای ديگر
آن طرف است .يک مثالی هست که ورد زبان بچه
بازاریهاست» :يارو وسط لحاف میخوابد ،که سرما نخورد«!
يعنی ،میخواهد بهنحوی ـهمـ اين طرف ،و بهگونهای ديگر
ـهمـ آن طرف را داشته باشد.
روشنفکرهای سوسيال دموکرات بخصوص در سال 57
بدترين نوع عملکرد را از خودشان نشان دادند .از يک طرف
می خواستند در قدرت سهيم شوند ،قدرتی که اساسا ً میبايست
گيری کسب
بهتعارض با آن برمیخاستند و تودهها را بهسمت
ِ
قدرت خو ِد تودهها هدايت میکردند؛ از طرف ديگر ،رفتند
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روی اين مسئله متمرکز شدند که چقدر و کجای قدرت بهاينها
میرسد ،آيا اجازهی نفوذ بهنهادهای قدرت را دارند؟ بعضیها
که دربست رفتند و گفتند آقا ما چاکريم .دَم در ايستادهايم ،شما
داخل شويد و قدرت را بهدست بگيريد ،ما هم از همين بيرون
مواظبيم که کسی مزاحم شما نشود .اينها انواع و اقسام سوسيال
دمکراتهای دينباور و بیدينی بودند که بدترين و مخربترين
عملکرد ممکن را از خودشان نشان دادند.
اما ،وقتی بهدهههای قبل ،مثﻼً دهههای  20و 30هم که
نگاه میکنيم ،میبينيم که از فاصلهی مرداد  1285تا مثﻼً
جريان جنگل و کشته شدن حيدرخان ،در همان مسير چنان
اتفاقاتی روی داد که جنسشان شبيه همان جنسی استکه در
سالهای  1332نيز اتفاق افتاد ،در سالهای  39و  42هم رخ
داد ،و بعد دوباره در سال  57هم واقع گرديد و هنوز هم
بهمعنای ديگری در حال وقوع است.
عباس{ در واقع ،سال  57وسيعترين ميدان برای انتخاب
بود .بههمين دليل هم وقتی يک پايش را اين طرف گذاشت و
يک پايش آن طرف ،از وسط ِجر خورد ،نه؟
دوست قديمی{ نهِ ،جر نخورد ،خودش را بهکثافتی کشيد
که اثرات و تعفن آن روی پوست مردم نشست تا نتوانند
بهحقيقت تاريخی خود پی ببرند.
عباس{ چون انتخاب آنقدر سنگين بود که...
دوست قديمی{ نتوانست آن را بهسرانجامی تاريخی و
سازنده هدايت کند .در واقع ،سُريدِ ،جر نخورد .اگر جر خورده
بود ،باز خاطرهای از قهرمانی از خودش باقی میگذاشت...
سريد بهطرف قدرت و از مردم دور شد؛ و
عباس{ آرهُ ،
حتی در مقابل مردم هم قرار گرفت.
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دوست قديمی{ آره سُريد بهطرف قدرت ،وگرنه مردم توی
اين  40سال تا اين اندازه سرکوب و تحقير نمیشدند .میدونی،
ت تازه شکل گرفته؛ نوک پنجهی پايش را اين
نشست لبهی قدر ِ
طرف گذاشت ،که مثﻼً يه جورهايی بهقدرت وصل هست؛ ولی
برآيند عملیاش چه بود؟ در برابر آن يورش تخريبگر و
ميل مواجهه نداشت .فقط
کشتار توان و حتی
فاجعهآمي ِز
ْ
ِ
مجاهدها نبودند که تواببازی درآوردند .از توی همهی گروهها
تواب درآمد .از تو فدايیها درآمد ،از تو راهکارگریها درآمد،
از تو پيکاریها درآمد ،از توی کردها و کوملهایها درآمد.
بهطورکلی ،اينجور نبود که فقط مجاهدها ـچون خيلی سطحی
و هُرهُری بودندـ تواب شدند .بقيه جريانها هم در حد و نسبت
خودشون تواب داشتند و حتی ميشه گفت که کم هم نداشتند.
فجايعی بهوجود آوردند .يکی از آثار آن فجايع همين
صوفیگری رايج کنونی است .اينها درسهايی است که هنوز
هم بهنظرمیرسد که جريان عمومی انديشه توجهی بهآن نکرده
است .يعنی ،هنوز هم فرقهگرايی ،گروهگرايی ،محدوديتهای
مکانيکی نگاه بهزندگی و تاريخ و آيندهی جامعه در ميان
روشنفکران بسيار گسترده است .اينها آسيبهايی است که در
واقع وارد ظرفيتها و امکانات باورهای اجتماعی میشوند.
اينطور نيست که اين روشنفکران فقط بهخودشان جفا میکنند
و آسيب میزنند .اينها وقتی وارد يک سيستم میشوند و روی
آن عمل میکنند ،آثار وجود و نگاهشان کل آن سيستم را و با
واسطهی همين سيستم ،کل جامعه را فرامیگيرد .بدينترتيب،
آن پتانسيلی که میتواند )يا میبايست( موجب ارتقای اجتماعی
و معنوی در بين نيروهای مترقی جامعه باشد ،بهدر و ديوار
میخورد که همين امر بهطور خود بهخود آسيبزننده است.
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ازجمله نتايجی که اين بهدر و ديوار خوردنها بهجامعه تحميل
میکند ،يأس و بدبينی بهکنشهای مبارزاتی و نااميدی بهامکان
ساختن جامعهای انقﻼبیـانسانی است.
عباس{ روی همهی جامعه عمل میکند؟
دوست قديمی{ نتيجهی مخربی بهبار میآورد؛ يعنی،
بهجای يک درس و پند تاريخی ،از خودش يک خرابه بهجای
میگذارد .قطعا ً بهجلو نمیرود و حاوی عنصر پيشرفت نيست.
اﻵن توی همين وقايع مربوط بههفتتپه ،مربوط بهشرکت
واحد ،مربوط بهنفت ،مربوط بههپکو و بهطورکلی همهی وقايع
کارگری که اتفاق میافتد ،محرکهای سوسيال دمکراتيک
مخرب عمل میکنند .يعنی ،محرکهای سوسيال دمکراتيک
بهجای اينکه زمينهی رشد آگاهی و سازماندهی مبارزهی
طبقاتی را فراهم بياورد ،عمﻼً سعی میکند که از اين تودهی
بیشکل ابزاری برای پريدن روی قدرت بسازد و خودش را
بهقدرت برساند .انگار نه انگار که اين کارگران فردا بهچه
روزی میافتند و چه آثار و تبعاتی را بايد متحمل شوند.
وقتی سرکوب دههی  60اتفاق افتاد ،رکود دهشتناکی بر
همهجا حاکم شد؛ نه تنها رکود ،بلکه ناباوری عجيبی بهوجود
آمد؛ و نه تنها ناباوری ،بلکه بدبينی و بدفهمی و هزاران
عارضهی ديگر را با خودش آورد .اين اتميزه شدن فقط ناشی
از سرکوب نيست ،بلکه محصول کارکردها و کنشهای خو ِد
سوسيال دمکراسی هم هست.
عباس{ در واقع ،واگشتهای سوسيال دمکراتيک...
دوست قديمی{ دقيقاً .بعضیها ادعا میکنند که رقمی
نزديک بهيک ميليون آدم بهنحوی زندانی و بهنحوی هم آزاد
شدند .بخشی از آنها اﻵن نشستن خاطراتشون رو مینويسند.
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اما گذشته از آمار و ارقام که بهخودی خود بيانکنندهی حقيقتی
نيست ،حاﻻ که بهبنياد سوسيال دمکراسی نگاه میکنم ،مثﻼً
دههی  50را مورد واکاوی قرار میدهم ،میبينم يک چيزهايی
هست که ما را بهسمت گذشته میبرد .بههمين دليل میگويم بايد
گذشته سوسيال دمکراسی را شناخت .حاﻻ همه را نمیخواهيم
بشناسيم 50 .تا آدم اسم و رسم دار يا نه  30تا آدم اسم و رسمدار
توی اين جنبش بوده است .اينها از خودشان آثار قلمی بهجا
گذاشتهاند ،آثار اجتماعی بهجا گذاشتهاند؛ بهطورکلی کارهايی
کردهاند که آثار آنها بهنحوی باقی است .در اين  50يا  30نفر
آدم يک اشتراکاتی ديده میشود .و اين منتهی بهکجاست؟ منتهی
بهاﻵن است که در پايان دههی  90قرار داريم .و اين خيلی مهم
است :ما نزديک به  100سال استکه تﻼش کردهايم؛ اما
پيشرفتهايمان بسيار بطئی ،بسيار پديدهای و بسيار ضعيف
بوده است .ولی خوب چيزی که مهمه ،اين استکه ما از يک
ت نظری پيدا کردهايم .ولی هنوز توان
طرف ه ْم کمی وسع ِ
عملی پيدا نکردهايم .توان عملیمان بسيار ناچيز است .ما تقريبا ً
بهموازات اروپای شرقی حرکتهای سوسيال دمکراتيک
داشتهايم .آنها باﻻخره  60-70سال حکومت را بهدست گرفتند.
در  1907حيدرخان عمواغلی در وقايع تفليس نقش داشت .جزو
کميتهی مرکزی حزب سوسيال دمکرات آنجا بود .بهعنوان
عضو کميتهی مرکزی انتخاب شده بود .آدم سادهای نبود؛ آدم
بسيار مطلعی بود .همين اتفاق در دههی  30و  40هم افتاد .و
امروزه ما اينجا هستيم.
رفقای روشنفکر اسم و رسمدار دههی  40همه بچههای
مشهد بودند .وقتی بهگذشته نگاه میکنيم ،احمدزادهها،
مفتاهیها ،....پويان؛ با همهی آن محافل شعر ،محافل کتاب
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خوانیها ،کتاب نويسیها؛ خيلیهای ديگر که اسم و رسمهای
پابرجا پيدا نکردند ،با همين بچههای مشهد حشر و نشر داشتند.
پروژهای که داشتند 3-4 ،تا جزوه بود و بعد هم حرکتهای
نظامی بود .همينها با دفاعيات خيلی جانانه و قهرمانانه که
بهاعدامشان ختم شد ،اثراتی گذاشتند .بقيه هم با تعبير و تفسير
همين  3-4تا جزوه مشغول بودند .يا خو ِد گروه جزنی...
عباس{ يعنی ،بهنظر تو ميشه اينطور گفت که جنبههای
رسا و قهرمانانهی رفقای مشهدی متأثر از سنت ميليتانت
حيدرخان هم بود؟
دوست قديمی{ بله ،مليتانت ...من احساس میکنم که
بههرحال ما هنوز از يک روش بيرون نيامدهايم؛ يعنی ،ما از
نظر تاريخی نوع نگاه و نوع عملکرد خودمان را مورد سنجش
سنجش برخاسته از مبارزهی
و ارزيابی نسبت بهشاخصهای
ِ
طبقاتی تودهای مورد بررسی قرار ندادهايم .آخر ما چی بهجا
ِ
گذاشتهايم ،با چه معياری داريم بهدنيا نگاه میکنيم؟ اگر معيار
تودهای در ميان است ،در اين زمينه کاری نکردهايم ،ما مثﻼً
بين جنبش مشروطه تا انقﻼب  57چند سال وقت داشتيم؟ 15
سال و  57سال ميشه...
عباس{  72سال.
دوست قديمی{  72سال فرصت داشتيم و هيچ کاری
نکرديم .ببين نتيجه اين  72سال چی بوده است؟ از لحاظ توليد
فکر خيلی پايين هستيم ،از لحاظ تشخيص گيجم ،از لحاظ
عملکرد هم يک پايمان اين طرف و يک پايمان آن طرف است.
محصول سوسيال دمکراسی در رابطه انقﻼب مشروطه اين بود
که حتی موازين راجع بهانقﻼب را هم درست طرح نمیکند!؟
طبيعی استکه من باوری بهانقﻼبی بودن وقايع مشروطه ندارم.
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بهچی انقﻼب میگيم؟ اين ناروشنی در مورد خيلی چيزهای
ديگر هم هست .بهچی میگيم ماترياليسم؟ بهچی میگوييم
ديالکتيک؟ بهچی میگيم توده؟ بهچی میگيم روشنفکر؟ چه
کارهايی رو انقﻼبی میناميم؟ اين بحثها همينطور باز هستند
و ما هم در اين ميانه محصور در فضای گيجبازیهای بسيار.
اين کاری که تو داری میکنی از نظر من خيلی با ارزش
است که آقای منصور حکمت رو بررسی و تحليل میکنی .اين
آقای منصور حکمت همانطور که خودت هم گفتی ،مدل خارج
کشوری روشنفکر ايرانی است .بخش ديگر روشنفکران
ِ
داخل کشوری هستند که زمينهی پيدايی جنبش چريکی و جنبش
سياسی بودهاند .اين دو بحش اشتراکاتی و همسايگیهايی دارند
که برجستهترين آن با عبارات سطحیگرايی ،شتابزدگی،
نظر
بیحوصلهگی ،اشرافيتمنشی در تفکر و اِعمال
ِ
مستبدمنشانه دربرخورد با تودههای کارگر و زحمتکش قابل
بيان است.
عباس{ ولی بهنظر میرسد که اين روشنفکران خارج از
کشور هميشه پس از ورود بهکشور دست باﻻ را پيدا کردهاند؟
و توانستهاند ،اِعمال نظر کنند .دليل آن هم اين بوده که بهلحاظ
دانستههای نظری در سطح بهاصطﻼح باﻻتری قرار داشتهاند.
منظورم حفظيات نظری است ،نه دريافتهای معقول و منطبق
با واقعيت .اينها در خارج از کشور از امکانات فراگيری
نظری بيشتری برخوردار بودند و بهکتاب و کتابخانه
دسترسی داشتهاند .در واقع ،میتوان اينطور خﻼصه کرد که
عملی
تر
روشنفکران داخل کشوری بهواسطهی درگيری بيش ِ
ْ
مجموعا ً تاوانهای سنگينتری هم دادهاند.
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دوست قديمی{ تا سال  57اينجوری بود؛ ولی بعد از 57
روشنفکر داخل کشوری و خارج کشوری فرق زيادی با هم
نداشتند.
عباس{ بعد از  57و سرکوب سال  60اصﻼً خبر چندانی
نبود که تفاوتی هم وجود داشته باشد.
دوست قديمی{ بعد از  57هرکس تکون خورد سرش رو
کردن زير آب و گردنشو زدن .در اين زمينه داخلی و خارجی
برای رژيم فرقی نمیکرد.
عباس{ درسته .بههرحال ،اسﻼم مساواتطلبه و اينها هم
بهطور مساوی گردنها رو بريدن...
دوست قديمی{ هاهاهاها ....آره ديگه ...آقای گيﻼنی
میگفت :آقای رياحی تو بلند شدی از خارجه آمدی اينجا،
میخواستی ملت مسلمان را کافر کنی؟
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